عناية صحية

إنتقال املرضى بني املستشفيات:
ٌ
َّ
معقدة وذات مخاطر
عملية
.Care Society
وأ قرَّ الرأ ُي عام ًة على أ َّن من واجبِ كلِّ مستشفى وض َع خطَّ َة عملٍ
دائم ًة ورسمي ًة لتنظيم نقلِ مرضاه الى مستشفياتٍ أخرى عندما
يقتضي وضعُ هم الصحيُّ ذلك .إ َّن هذا الواجبَ ناب ٌع من حقيق ِة أ َّن النقلَ
املتسرِّ َع وغيرَ املنظَّ م للمرضى يؤدي بشكلٍ الفتٍ الى إرتفا ِع نسبِ
الوفيات واملضاعفات املرتبط ِة بعملي ِة النقل .من هذا املنطلق ،تسعى
املستشفيات احلديث ُة في العالم بأسرِه الى تنظيم عملية نقل املرضى
من مستشفى الى آخر من خالل آل َّي ٍة تراعي سالمة املريض ورغبات ِه
وحتفظ سالم َة الصحة في
ُ
ومتن ُع اإلساء َة الى مآ ِل العناية به وعالجِ ه،
املستشفى املرسل إليه تفاديا ً إلنتقال األمراض املعدية السارية.
البروفسور جنيب جهشان
أستاذ جراحة األورام
في جامعة القديس يوسف
واملدير الطبيّ في مستشفى
أوتيل ديو دو فرانس

رمي خليفه شعراني
مسؤولة الشؤون اإلدارية
في اإلدارة الطبيّة -
مستشفى أوتيل ديو دو فرانس

يأخ ُذ موضوع نقل املرضى من مستشفى الى آخر حيِّزا ً كبيرا ً في
إهتمامات العناية الصحِّ ية ،عامليا ً ،في أوقاتنا احلالية ،ذلك أل َّن هذه
العملية أصبحَ ت شائع ًة في معظم البلدان .ففي الواليات املتحدة
مريض يدخلون أقسام العناية
ٍ
األميريكية ،يُنقَل واح ٌد من كلِّ عشرين
الفائقة .وتختلف أسباب النقلِ بإختالفِ األمراض وإختالفِ اجملتمعات،
لكنَّها تتمحورُ أساسا ً حو َل مبدأ تأمني العالج الصحيح والوافي جلميع
احلاالت املرضية واتقاء املضاعفات الناشئ ِة عن اإلفتقار ِ للمهنيني
الكفوؤين واإلختصايني أو اإلفتقار الى املعدات والوسائل الطبيّة الالزمة
وتقف ورا َء هذا املبدأ سياس ُة اإللتزام بتقدمي اخلدمات الصحية
ُ
للعالج.
والرعاية حملتاجيها ،وفقًا للقوانني واألعراف الطبية واألنظمة املتبعة في
عاملنا املعاصر.
وإستجاب ًة لهذه احلاجات القانونية والصحيَّة ،وإعتبارا ً لكو ِن فتر ِة
النقل بني املستشفيات مرحل ًة خطر ًة من عدم اإلستقرار الصحيّ ،
سعَت الدو ُل املتقدمة ،عبر هيئات ِها التشريعية وجمعياتها العلمية،
أسس ثابتة لعملية نقلِ املرضى ،فشكَّ لت مجموعاتِ
ٍ
الى وض ِع
ني
عملٍ من اخلبراء إنكبَّت على دراسة املوضوع ،فوضعَت األخير ُة قوان َ
وأنظم ٍة وبروتوكوالتٍ لتنظيم عملية النقل بني مستشفى وآخر .ومن
هذه املنظمات نذك ُر American College of Critical Care Medicine,
Society of Critical Care Medicine, Intensive Care Society,
Association of Anesthetists of Great Britain, Pediatric Intensive
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أوالً :مراحل النقل وشروطه
إتفقَت معظمُ األنظمة والبروتوكوالت التي صدرت عن اجلمعيات
العلمية اإلختصاصية على جتزئ ِة عملية النقل الى  4مراحل ،هي
التالية:
 .1إختيار املرضى الواجب نقلهم
 .2إختيار املستشفى املؤهل إلستقبال املريض املنقول
 .3تنظيم عملية التواصل بني املستشفيَني
 .4تنفيذ عملية النقل
وصف هذه املراحل األربعة ،يتمُّ إستنباط الشروط الالزمة
ِ
وفي إطار
لنجاح هذه العملية.
 .1إختيار املرضى الواجب نقلهم
يتم نقل املرضى من مستشفى الى آخر عند ظهور احلاجة لعناي ٍة
ِّض إحتما َل
فرص جناح التشخيص والعالج ،وتخف ُ
صحي ٍة إضافي ٍة تعزِّزُ َ
الوفاة أو املضاعفات بسبب املرض السائد عند املريض.
يتمُّ نقل املرضى من مستشفى الى آخر لألسباب التالية:
أ -نقص املوارد التقنية الطبية في مواجهة مرض أو حادث معني
ب -نقص املوارد البشرية الطبية أو التمريضية
مختص في تقنية طبية معينة
ّ
ت -عدم وجود طبيب
ث -عدم وجود أسرَّة شاغرة في املستشفى ،وفي العناية الفائقة
بالتحديد
معي
ج -رغبة املريض بالرعاية من قبل طبيب أو مستشفى َّ
إ َّن قرار َ إنتقال املريض من مستشفى الى آخر يز ُن ما بني الفوائد الناجتة
عن هذا اإلنتقال واخملاطر احملدقة بالنقل .تتجزَّأ هذه اخملاط ُر الى ثالثِ
فئاتٍ هي الوفيات املرافقة للنقل ،ومخاطر تبديل الفرق العالجية بني

املستشفيَني ومخاطر العودة الى املستشفى األول إذا ما إقتضى ذلك
إنتها ُء العالج في املستشفى الثاني .ويتوجب أخ ُذ األمور التالية في
مقارنة فوائد النقل بأضرار ِه :املؤثرات النفسية على املريض وعائلته،
مخاطر تبدُّل العالج بني املؤسستَني ،مخاطر النقل غير اجملهز.
إ َّن إحترا َم رأي املريض وحريتِه ضرور ٌة أساسية ،إذْ لديه احلقُّ في اختيار
امل ِرفق الصحي للحصول على خدمات الرعاية الصحية املناسبة،
كما لديه احلقُّ في تبديل الطبيب ،متى رأى ذلك مناسبا ً وذا جدوى له.
لذا ،من الضروري إبال ُغ املريض قبل نقلِه املؤقت أو النهائي إلى مؤسس ٍة
أخرى واحلصول على موافقتِه اخلطيَّة املوقَّعة ،أو موافق ِة أوليا ِء أمره إن
كا َن قاصرا ً أو فاقدا ً ألهلي ِة القرار.
 .2إختيار املستشفى املؤهل إلستقبال املريض املنقول
يُعتبر قرار نقل املريض من مستشفى الى آخر قرارا ً معقَّدا ً ،ويُنصحُ بأ ْن
يتَّخذَه فريقٌ صحِ يٌّ متكامل يضمُّ أطبا َء إختصاصيني وممرضني وأطباء
إنعاش وإداريني .وليس القرارُ محصورا ً في احلاج ِة الى النقل وحتدي ِد
الفوائد الناجتة عن هذا النقل ،بل يتعدّ اه الى إختيار افضلِ مستشفى
يصلحُ إلستقبا ِل املريض وتوفير عناي ٍة صح َّي ٍة إضافي ٍة تؤ ِّم ُن له نتائجَ
طبيَّة أفضل.
إ َّن إختيار املستشفى الذي يُنقلُ إليه املريض يعتم ُد على معايير
احلجم والقدرات التقنية ووجود األخصائيني املطلوبني .لك َّن العدي َد من
الدراسات األميريكية واألوروبية نفَت حصول هذا األمر بالشكل املطلوب،
املؤسسية والشخصية التي
َّ
وأشارت الى إعتماد اإلختيار على العالقات
تعودُ بالفائد ِة على الطبيب أو املستشفى .وقد يؤخ ُذ رأ ُي املريض بعني
معي.
اإلعتبار بسببِ عالقته باألطباء أو خبرته في مستشفى َّ
وأفادَت دراساتٌ أخرى  ،قارن َت ما بني عدة مستشفيات تُعتب ُر متساوي ًة
على الصعيد الطبيّ  ،أن النتائج احلاصلة فيها بعد نقلِ املرضى
إليها متفاوت ٌة من ناحية الوفيات واملضاعفات املرتبطة بالعل ِة التي
نُقِلَ بسببِها املريض .وهذا يشي ُر مرَّ ًة أخرى الى صعوب ِة إختيار أفضلِ
مستشفى لنقلِ املرضى إليه .ويصحُّ هذا القول بالتحدي ِد إذا ما أدركنا
بأ َّن األسبابَ الطبية للنقل مختلفة إختالفا ً كبيرا ً وهي تشمل أمراضا ً
وأحواال ً طب َّي ًة مختلفة كاإللتهاب الرئوي والقصور التنفسي والذبحة
القلبية والفالج وزراعة األعضاء احليوية كالرئة والقلب والكبد وحاالت
الصدم واجلراحات الكبيرة .ومن البديهي أن جمي َع املستشفيات ليست
متساوية ومتعادلة في جميع هذه اإلختصاصات والكفاءات الطبيّة.
 .3تنظيم عملية التواصل بني املستشفيَني
تتِمُّ هذه العملية بالتنسيقِ بني الفريقِ الصحيِّ املتع ِّددِ املهن املذكور
أعاله والفريق املقابل له في املستشفى الثاني .ومن الرائجِ في الدو ِل
املتقدم ِة أن يض َع الفريقان خطَّ ًة مكتوب ًة للنقلِ مستوحا ًة من
البروتوكوالت املعدَّة مسبقا ً ،وهذا ما أدّى الى تطويرِ بني ٍة حتت َّي ٍة متكامل ٍة
لنقلِ املرضى .ولقد أدَّت هذه التقاليد الى إيجادِ نظمٍ متكامل ٍة للنقل،
تقي املريض املنقول من مضاعفاتِ نقلِه .وفي والية أونتاريو الكندية
مثالً ،لم حتدُث سوى  12وفا ِة من جرّا ِء نقلِ  19228مريضا ً .أما املضاعفات
على أنواعِها فلم تتع َّد نسب َة  %5,1فقط.

وتتض َّم ُن خطَّ ُة النقلِ إعدادِ املريض ووضعِه في حا ِل صح َّي ٍة مستقرَّة.
ويشملُ اإلستقرار تأمني مجاري هوائية حرَّة ( )Airwayوتقدمي مساعد ٍة
التنفس ( )Breathingوضبط احلركة الدموية ( )Circulationوتقييم
ّ
في
الوظائف الدماغية والعصبية ( .)Disabilityوتُستعمل في هذه األعمال
الطبية قسطلة القصبة الهوائية وجتميد العامود الفقريّ وقياس
الغازات الدموية وضغط الد ّم ومتييل الشرايني وفحص احلهاز العصبي
(.)Glasgow coma scale
املريض الصحيَّة وسيل َة النقل الواجبة ،شرطَ أن تكو َن
ِ
وحت ِّددُ حال ُة
متوافر ًة في البيئة املعنيَّة .ويقتص ُر اخليار عام ًة بني النقل البري
بواسط ِة سيارات اإلسعاف والنقل اجلوي عندما تكو ُن املسافات كبيرةً.
أما سيارات اإلسعاف فتختلف درجاتُها بإختالفِ احلاالت الطبيّة الواجب
اإلهتمام بها ،ويتراوح ذلك بني السيارات اجملهزة لنقلِ احلاالت البسيطة
الى السيارات التي تعاد ُل في جتهيزِها غرفَ العناية الفائقة.
امللف الطبيّ وتصويرَه ليرافق
ّ
وتفرض عملي ُة اإلستعداد للنقل توثيقَ
ُ
املريض في رحلته .كما يتوجَّ بُ على اجلسم التمريضيّ أن يُ ِع َّد ملفا ً
َ
كامالً للمريض يُنقلُ معه.
وأشار َت عد ُة دراساتٍ الى احلواجز التي تفَر مل عملي َة النقل أثنا َء
إعدادِها ،وهي ثالثة :الوجلُ من القيودِ القانونية التي تركِّ ُز على مسؤولية
باملريض حتى وصولِه الى املستشفى
ِ
الطبيب واملستشفى في العناية
الثاني ،صعوب ُة احلصو ِل على وسيل ِة نقلٍ كامل ِة التجهيز تؤ ِّم ُن نقالً
سليما ً ،وصعوبة احلصو ِل على أسرَّ ٍة فارغة في أقسام العناية الدائمة
واملركَّ زة في املستشفيات الكبرى.
 .4تنفيذ عملية النقل
يتمُّ نقلُ املريض بواسطة سيار ٍة مجهَّ زة وفريقٍ طبي ورجا ٍل مدر َّبني على
التعامل مع مختلف األوضاع الصحية ،وبالتنسيق بني املستشفى
املرسل واملستشفى املتلقي.
ِ
املفضل أن يضمَّ
َّ
شخصني على األقلّ  .ومن
َ
يتك َّو ُن فريقُ النقل من
الفريقُ طبيبا ً مؤ َّهالً لقسطل ِة اجملاري الهوائية واإلنعاش ،وممرِّضا ً مُجازا ً
وتقن ّيا ً طبِّيا ً .أما إذا إفتقرَ الفريقُ الى طبيبٍ إختصاصي ،فمن الضروريّ
أن تكو َن سيار ُة اإلسعاف على إتصا ٍل دائمٍ بطبيب قادرٍ على توجي ِه
باملريض أثنا َء النقل.
ِ
العناي ِة
ُفترض بوسائلِ النقل أن حتويه من معدّ اتٍ
ُ
وح َّددَت بروتوكوالت النقل ما ي
طب َّي ٍة ووضعَت لهذا األمر جداو َل كاملة ميك ُن الركو ُن إليها في املقاالت
الصادرة عن كبيريات املستشفيات في الدول املتقدِّمة .كما يتوجَّ ب
توفُّر أدوية خاصة باإلنعاش والنقل ،كاألدوي ِة املسكِّ نة لألوجاع واملهدئات
وأدوية إنعاش القلب واألمصال واألوكسجني.
تخطيط القلب وقياس ضغط
ُ
ومن أهمِّ ما يتوجَّ بُ مراقبتُه أثناء النقل
التنفس.
ّ
الد ّم وقياس سرع ِة
وتختلف حاجاتُ املريض وموجبات العناية به أثنا َء النقل بحسبِ
ُ
مستوى حالِه املرضيّة .وقد قسمَ العلماء حا َل املرضى الى أربع درجات:
درجة الصفر ،الدرجة األولى ،الدرجة الثانية والدرجة الثالثة.
• الدرجة الصفر :وهي حال املريض الذي يحتاج الى عناية شبيهة
بالتي تتو َّف ُر في أقسام اإلستشفاء العادية ،ويكو ُن نقلُه من مستشفى
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الى آخر سهالً ودون مخاطر.
• الدرجة األولى :وهي حا ُل املريض املعرَّض لتدهور صحَّ تِه وميكن العناي ُة
به في األقسام الطبية العادية من ِقبَلِ فريقِ متريضيّ من العناية
املكثَّفة (.)Intensive Care
وظائف
ِ
• الدرجة الثانية :وهي حا ُل املريض املصابِ بتدهورٍ في إحدى
جسدِه ( )Organ failureوالذي ال يُعالج إالّ من قبَلِ إختصاصيٍّ بالعناية
املكثَّفة.
• الدرجة الثالثة :وهي حا ُل املريض املصابِ بتدهور في إثنَني أو أكثر
من وظائفِه اجلسدية ،ويتطلَّبُ املكوثَ في العناية املكثَّفة .أما نقلُ
وممرض مُجاز
ٌ
هؤالء املرضى فيتطلَّبُ على األقلّ ثالثة أفرادٍ بينهم طبيبٌ
وتقنيّ مُجاز.
أما املضاعفات املرض َّي ُة التي وردَ حصولُها أثنا َء النقل فعديدةٌ ،وهي
تتوز َّ ُع على  4فصول:
 oمضاعفات اجلهاز التنفُّ سي :إنخفاض األوكسجني في الدمّ ،تقلُّص
احلجم الرئويّ  ،إنسداد اجملاري الهوائية ،خروج القسطل الرئوي ،الخ...
 oمضاعفات جهاز القلب والشرايني :تسرُّع نبض القلب ،إنخفاض
ضغط الدم ،إرتفاع ضغط الدمّ ،عدم إنتظام نبض القلب ،توقُّف القلب
إلخ...
 oاألمراض السارية املكتسبة :في العديد من األحيان ،يكون نقلُ
املرضى من مستشفى الى آخر مصدرا ً لنشر العدوى املكتَسبة في
املستشفيات .تُعتب ُر بيئة املستشفى املكا َن املالئمَ امل ُساع َد على تكاثر
أنوا ٍع من امليكروبات املعدية التي تؤدّي عاد ًة الى االلتهابات احلادة والى
مُضاعفاتٍ مرضي ٍة مزعج ٍة وخطرة ته ِّددُ حيا َة املريض .كما أ َّن اإلقامة
الطويلة في املستشفى هي سببٌ مساهمٌ في إكتسابِ األمراض
السارية في املستشفى.
 oمضاعفات جهاز الغدد الصمّ اء :إرتفاع نسبة السكّ ر في الدمّ،
إنخفاض نسبة السكَّ ر في الدمّ ،إختالل نسبة األسيد ،مضاعفات
إستعمال أدوية األلم واملهدِّئات وأدوية رفع ضغط الد ّم إلخ...

ثانياً :بروتوكول نقل املرضى في لبنان
يعتمد معظم مستشفيات لبنان الكبيرة ،مثل املركز الطبي
للجامعة األميركية في بيروت ،املركز الطبي للجامعة اللبنانية
األميركية  /مستشفى رزق ،مستشفى جبل لبنان ،مستشفى أوتيل
ديو ...بروتوكوالت لنقل املرضى أو إلستقبالِهم بع َد نقلِهم على
مسؤوليتِهم اخلاصة .غيرَ أ َّن لبنان يفتق ُر الى خطَّ ٍة واحد ٍة مشتركة
تُنظِّ مُ عملي َة نقلِ املرضى بني املستشفيات .لذلك ،ال نستطيعُ ،في
وصف حال ِة النقلِ باألرقام وال تعداد املضاعفات والوفيات
َ
هذا البلد،
الناجتة عن هذا النقل.
سنعرض بروتوكول مستشفى أوتيل
ُ
وعلى سبيل اإليضاح واملثال،
اخملصص لنقل املرضى إليه من مستشفى آخر والهادف
َّ
ديو دو فرانس
لتأمني سالم ِة املريض بشكل فعال وآمن ومناسب.
ويتك َّو ُن هذا البروتوكول من أقسام أساسية هي وحدة النقل ،وسياسة
النقل ،وإجراءات النقل.
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أ -وحدة النقل
مت إنشا ُء وحدة نقل املرضى في مستشفى أوتيل ديو بهدفِ إدارة إجراءات
نقل املرضى من مستشفى الى آخر ،وهيَ تضم في عضويتها مستشارٌ
طبي ميثل اإلدارة الطبية ،ومندوبٌ عن إدارة الشؤون املالية ومندوبٌ
عن مكتب الدخول .وتتَّولّى الوحد ُة دراس َة طلبات نقلِ املرضى الوارد ِة
إليها من أطبا ِء مستشفى أوتيل ديو الذين مت َّ التواصلُ معهم من ِقبَلِ
أطباء ومؤسسات ومستشفياتٍ أخرى طالبني منهم إستقبا َل مرضىً
يتعذّ رُ عالجهم لديهم .وبع َد الدراسة ،تتَّخ ُذ الوحد ُة قرار َ قبول النقلِ أو
عدمِه إستنادا ً الى تقييم احلالة من قبل املستشار الطبيّ الذي يُقيِّمُ
حال َة املريض ومقدار َ إستفادت ِه من اإلحالة الى مستشفى آخر ومدى
توافرالعالج املطلوب في أوتيل ديو ،ثم وفقا ً للقرار اإلداري واملالي بنا ًء
لوجودِ سرير شاغر أو توفُّر التغطية املالية.
ب -السياسات املتَّبعة في التقييم
• تعتم ُد عملية النقل على وجودِ سببٍ طبيٍّ مبرِّر وحاج ٍة ماسة الى
املرسل.
ِ
رعاية طبية عالية اجلودة غير متوفرة في املستشفى
• تتمُّ عملية نقل املريض بعد املراسل ِة والتوافقِ بني الطبيب املعالج في
املرسل من املستشفى األوّل.
ِ
أوتيل ديو والطبيب
اخملصص للنقلِ بالكامل ،ويتمُّ ضمُّ ها
ًّ
• تتوجَّ بُ تعبئ ُة منوذج التحويل
إلى ملف املريض.
• يُستحس ُن تقدمي ُ طلباتِ النقل خالل ساعاتِ النهار لسهولة اإلتصال
بأعضاء الوحدة وجم ِع أجوبتِهم.
ّس عملية نقل املرضى خالل الليل وخالل عطلة نهاية األسبوع
• تكر ُ
فقط للحاالت الطارئة جدا ً.
• تق ِّد ُم الوحد ُة تقريرا ً شهر ّيا ً باسماء املرضى الذين مت َّ نقلهم الى
ُرسلُ التقرير الى اإلدارة الطبية.
مستشفى أوتيل ديو وي ّ

الطبيِّ  ،املمثل لإلدارة الطبية ،بالتعاو ِن مع الطبيب املعالج في
مستشفى أوتيل ديو.
مريض مكثَ أكثرمن  48ساعة في مستشفى آخر ناقالً
ٍ
• يعتبر كلُّ
املريض في
ُ
محتمالً للجراثيم املقاومة حتى يثبتُ العكس .لذا يوض ُع
تكاليف العز ِل الالزمة على نفقته
ِ
غرف ٍة عازلة،ممّا يضطرُه إلى دفع
وترى له الفحوصاتُ اخملبر ّي ُة
اخلاصة أو مبوافق ِة اجله ِة الضامنةُ ،
لتحديد اجلرثوم ِة التي قد يكو ُن حاملَها.
املريض الى مستشفى
ِ
• في حال عدم احترام إجراءات النقلِ هذه ووصو ِل
أوتيل ديو دون املوافق ِة امل ُسبقة ،يُعادُ املريض مجددا ً الى املستشفى
القادم منه ،باستثناء احلاالت اخلطيرة التي تُه ِّددُ حيات َه .أما السبب
في هذا اإلجراء فهو كون العديد من املرضى يصلون الى طوارئ
املستشفى دون سابق علم ودون حجزِ أسرّة إليوائهم أو دون التأكد
من وجودِ الطبيب اإلختصاصي املطلوبِ للعناية بهم أو دون تزويدِهم
بامللف الطبيّ والصور والفحوصات التي أجرِي َت لهم سابقا ً.
ِ
• تكون املستندات الطبية كالفحوصات اخملبرية والشعاعية
مبلف املريض الطبي باإلضافة الى ما
ِّ
التشخيصية مرفقة ربطا ً
مرض،
ص لديه من ٍ
شخِّ َ
املريض من عالجاتٍ مسبقة ،أو ما ُ
ُ
حصلَ عليه
وباإلضافة الى املستندات اإلدارية.
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ت -إجراءات النقل
مريض من خارجِ املستشفى
ٍ
• ميألُ أحد أطباء أوتيل ديو الراغب بإستقبا ِل
إستمار َة طلب النقل بشكل كامل ،مشيرا ً إلى جميع املعلوماتِ
الطبية الالزمة لتقدير وضع املريض من كاف ِة األوجه :توفُّر اخلدمات
الطبية ،توفُّر اخلدمات التقنية ،تغطي ُة اجلهاتِ الضامنة ،تكلفة املكوث
في املستشفى ،تكلفة األجهزة الطبية الباهظة الثمن والضرورية
لتشخيص علَّ ِة املريض وعالجِ ه ،مدّ ة اإلقامة املت َوقَّعة ،وخطر العدوى
ِ
املكتسبة ....
• تُرسلُ جميع طلبات نقل املرضى الى وحدة النقل عبر الفاكس
)(+961 1 604 222
أو البريد اإللكتروني (. )unitedetransfert@hdf.usj.edu.lb
• تتُمُّ دراسة احلالة املرضية من قبل أعضاء وحدة النقل على الفور خالل
النهار .فإذا رُفض الطلبُ  ،يبلَّ ُغ مق ِّد ُم الطلب بذلك مع شرح ألسبابِ
الرفض.
• عند املوافقة على الطلب من قبل الوحدة ،يُحدَّد موع ُد التحويل
املرسل والطبيبِ املتلقّ ي في أوتيل ديو.
بالتنسيق مع طبيب املستشفى ِ
• تتمُّ عملي ُة نقل املريض خالل  48ساعة من وصو ِل طلب النقل الى
الوحدة ،باستثناء احلاالت الطارئة جدا ً واملشخَّ صة من قبلِ املستشار

برامج

لك َّن لبنان ما زال يفتق ُد لهذه اإلجراءات اإلدارية ،وما فتئَ مرضاه يُعانون
ني املستشفيات .ويعاني
من الفوضى السائدة في العالق ِة الالزمة ب َ
املرضى احملتاجون للنقلِ من إنسدادِ اآلفا ِق أمامهم إذ ال يجدون أحيانا ً
مستشفى صاحلا ً لقبولِهم .وإ ْن مت َّ نقلُهم ،فهذا يحصل دو َن تنسيقٍ
املريض
َ
ِّض
كافٍ بني املستشفيَني والطبيبَني املعنيَني باألمر ،مما يُعر ُ
خملاطرَ حياتي ٍة جمَّة.
لذلك ،تسعى املستشفيات اجلامعي ُة في لبنان الى ملء هذا الفراغ
ووضع بروتوكوالتٍ خاص ٍة بها لتنظيم هذه العملية .ومن األمثلة على
هذه البروتوكوالت اخلطَّ ُة التي وضعَها مستشفى أوتيل ديو في بيروت
مؤسساتٍ أخرى.
َّ
إلستقبال املرضى احملتاجني لإلنتقا ِل إليه من

املراجع

برنامج تطوير جتربة املرضى – متوز حتى أيلول 2018
استُكملت اجلولة الثانية من برنامج تطوير جتربة املرضى (Patient
 )Experienceفي  5أيلول اجلاري ،بعدما جرى تطوير البرنامج بني
شهري متوز وآب  2018بالتنسيق مع كاباديف ( )CAPADEVلدى نقابة
املستشفيات في لبنان .ويشكل تطوير جتربة املرضى برنامج تعلم
تطبيقي مدته  11يوما ً للعاملني في املستشفيات ويتألف من ورش
عمل ومشروعات عملية تطبيقية في املستشفيات ،بإشراف موّجهني
من اجملاالت الطبية واإلدارية .ويسعى إلى حتقيق هدف مزدوج يقضي
ببناء قدرات املشاركني وحتقيق نتائج قيمة ملؤسساتهم.
وشاركت  5مستشفيات في هذه اجلولة الثانية من البرنامج من خالل
 4ورش عمل في شهر متوز ،تلتها مشروعات عملية استُكملت خالل
الصيف وقُدمت نتائجها في  5أيلول اجلاري .وباإلضافة إلى النتائج اجليدة
احملققة عبر اإلدارات ،جنحت املشاريع بشكل حاسم في حتفيز األشخاص

ونشر الثقافة في
كل مستشفى
حــول حتسينات
جتربة املريض.
وعمل املشاركون
مــع زمــائــهــم
على استكمال
املشروعات .وكان
األهم االجتاه إلى تصنيف املشروعات تبعا ً ألولويتها وللدعم اجلدي لها
من قبل اإلدارة العليا.
وستعلن نقابة املستشفيات قريبا ً عن اجلولة التالية من برنامج تطوير
جتربة املرضى .وهذا سيشكل فرصة للمستشفيات من اجل املشاركة
في إرسال عاملني جدد حفاظا ً على زخم «التعلم واإلجناز».
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