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بِْسم هللا الرحمن الرحیم  

النظام الصحي الموریتاني والحاجة للرعایة األولیة 
مقدمة: 

یعتمد ھذا التقریر على تحلیل النظام الصحي الموریتاني. 
 تم إجراء ھذا التحلیل من قبل أطباء من أمریكا الشمالیة في الفترة من 2 إلى 9 مارس 2012. 

شـكلت الـزیـارات الـمیدانـیة وتحـلیل الـبیانـات وتـقییم الـتقاریـر والـعروض الـتقدیـمیة والـمناقـشات مـع األطـباء 
والطاقم الطبي أساس ھذا التقییم: 

إن الـغرض مـن ھـذا الـتقریـر ھـو تسـلیط الـضوء عـلى الـحاجـة إلـى إنـشاء نـظام لـلرعـایـة األولـیة بـاعـتباره 
عامل أساسي في تطویر النظام الصحي الموریتاني. 

 یـعتبر نـظام الـرعـایـة األولـیة أول اتـصال لـلمریـض مـع الـنظام الـصحي والـذي سـیقوم بـدوره بـتوجـیھ 
المریض عند الضرورة إلى المتخصصین. 

سـیكون ھـناك تـقییم آخـر لـلنظام الـصحي الـموریـتانـي مـع تـوصـیات محـددة سـیتم الـتطرق إلـیھ فـي تـقریـر 
آخر. 

ال یشمل ھذا التقریر نظام التعافي الصحي وال النظام اإلستشفائي. 
 یـقر ھـذا الـتقریـر بـالـحاجـة إلـى نـظام دفـع بـسعر جـزافـي بـاإلضـافـة إلـى دمـج المسـتشفیات الـثانـویـة ومـن 

الدرجة الثالثة من أجل خفض التكالیف وتحسین جودة الرعایة. 
ثقافة العالج الوقائي: 

حالیا في العالم الثالث ، الرؤیة السائدة للرعایة الصحیة تتجھ إلى رؤیة النظام العالجي. 
یـتوجـھ الـمرضـى إلسـتشارة األطـباء فـقط عـند ظـھور األعـراض ثـم یـنتظرون الـطبیب لـلحصول عـلى 

وصفة طبیة أو تدخل آخر (إذا لزم األمر). 
فمفھوم الرعایة الوقائیة غیر موجود عندھم. 

لـذلـك ، فـإن األمـراض الـمزمـنة والـخبیثة ال تظھـر لـھا أعـراض جسـدیـة إال فـي مـراحـلھا الـمتقدمـة. كـما ھـو 
الـحال عـلى وجـھ الـخصوص فـي ارتـفاع ضـغط الـدم وداء الـسكري وارتـفاع الـكولیسـترول فـي الـدم. ومـع 
تـقدم الـمرض فـي الـجسم ، یـطور الـكائـن الـحي آلـیات الـتكیف الفسـیولـوجـي كـدفـاع ذاتـي والـتي تـكون مـفیدة 

في البدایة ولكنھا تصبح بمرور الوقت ضارة. 
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 ھـذا ویشـیر ظـھور األعـراض السـریـریـة إلـى إنـتقال الـمرض مـن مـرحـلة إلـى مـرحـلة أكـثر تـقدم وبـالـتالـي 
یـصبح عـالج الـمضاعـفات الـمترتـبة عـلى ذلـك مـكلف لـلغایـة وغـیر فـعال. مـما یـوجـب وضـع اسـتراتـیجیة 

للرعایة الوقائیة من األولویات التي من شأنھا أن تقلل تكالیف الرعایة الصحیة ككل. 
یـعترف ھـذا الـتقریـر بتحـدي كـبیروھـوالـحاجـة إلـى تـغییر عـقلیة الـسكان ووعـیھم بـضرورة الـعالج 

الوقائي. 
 إن الـنظام الـصحي الـحالـي وبـثغراتـھ سـیؤدي مـع الـوقـت المـحالـة إلـى عـدم الـقدرة عـلى تحـمل الـتكالـیف 

العالجیة على المدى الطویل 
وإعادة توزیع المسؤولیات على الطاقم الطبي من أجل تحسین الكفاءة وتقلیل وقت االنتظار. 

یـمكن تـدریـب الـممارسـین الـذیـن یـمارسـون مـھامـھم فـي بـیئة الـتعلیم المسـتمر واالسـتقاللـیة مـن أجـل زیـادة 
مـسؤولـیاتـھم والـمھام الـموكـلة إلـیھم. ھـذا ویـمكن أن یـؤدي إلـى نـقل الـمسؤولـیات مـن الـمتخصصین إلـى 
الـمسؤولـین عـن الـرعـایـة األولـیة. وبـالـتالـي سـیكون مـما سـیسمح لـلمتخصصین بـتكریـس أنـفسھم بـالـكامـل 

لألنشطة في مجاالت تخصصھم. 
یـجب تـوسـیع مـسؤولـیات أطـباء الـرعـایـة األولـیة لـتشمل التخـدیـر وتـدریـس اإلجـراءات البسـیطة ، 
والـتدریـب عـلى الـرعـایـة فـي حـاالت الـطوارئ والـكوارث، والـرعـایـة الـتلطیفیة ، والـرعـایـة الـتولـیدیـة 

األولیة ، واإلشراف على اختبارات القلب كما البحث في مجاالت الرعایة األولیة. 
نـظًرا ألن الـتدریـب فـي الـتخصصات الـفرعـیة یسـتغرق وقـتًا أطـول ، فـإن نـقل الـمسؤولـیات وإعـادة 

توزیعھا سیزید من إنتاجیة المتخصصین. 
عناصر نظام الرعایة الصحیة األولیة 

 1- الرعایة الوقائیة 
یـقدم ھـذا الـتقریـر تـفاصـیل عـن نـظام الـرعـایـة الـصحیة األولـیة الـذي یـدرك قـیمة الـنھج الـوقـائـي فـي خـفض 

التكالیف عن طریق الحد من التمریض الذي تستوجبھ األمراض المزمنة. 
تـشمل الـرعـایـة األولـیة االسـتشارات الـطبیة ...... والـفحوصـات بـناًء عـلى الـتوصـیات الـدولـیة والـتثقیف 
الـصحي. فـي ھـذا الـنظام یـتم تـشخیص األمـراض األكـثر تـكرارا فـي وقـت مـبكر وبـالـتالـي تحسـین الـتكھن 

التصدي لھا. 
عـلى سـبیل الـمثال ، یـمكن إجـراء فـحص لسـرطـان عـنق الـرحـم وسـرطـان الـثدي وارتـفاع ضـغط الـدم 

والسكري واألمراض المزمنة األخرى خالل االستشارات الطبیة العادیة. 
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2- الرعایة الصحیة في المناطق الریفیة: 

یـبلغ عـدد سـكان مـوریـتانـیا حـوالـي 3مـالیـین نـسمة ، نـصفھم یـعیشون فـي الـعاصـمة انـواكـشوط والـباقـي 
منتشـرون فـي الـمناطـق الصحـراویـة ، ونـظرا لـنقص وسـائـل االتـصال فـضال عـن نـقص الـبیانـات الـوبـائـیة 

فإن توفیر الرعایة في المناطق الریفیة یشكل تحدیات رئیسیة. 
كـما یـمكن لـلفنیین أیـًضا تـلقي الـتدریـب الـطبي األسـاسـي ، مـما یـسمح لـھم بـإنـشاء سـجالت طـبیة وفـحص 
الـمرضـى وتـقدیـم الـبیانـات إلـى األطـباء الـذیـن سـیقررون نـوعـیة الـعالج الـمناسـب ,كـما یـمكن إجـراء 
الـفحوصـات األسـاسـیة والـبیولـوجـیة والـتصویـر اإلشـعاعـي فـي الـموقـع مـن الـتشخیص والـعالج الـفوري. 
بـاإلضـافـة إلـى ھـذه الـوحـدات الـمتنقلة ، یـمكن تـوفـیر مـراكـز طـبیة بـشكل اسـتراتـیجي فـي األریـاف حـیث 
سـتسمح ھـذه الـمراكـز بجـمع وإرسـال الـبیانـات إلـى األطـباء فـي الـمراكـز الـحضریـة. مـما سـیساھـم فـي 

خفض التكلفة من خالل توحید اإلجراءات. 
حـالـیا ، یـتم تـطبیق ھـذه الحـلول فـي الـعدیـد مـن مـناطـق الـعالـم مـما سـمح بـتقدم كـبیر ، عـلى الـرغـم مـن نـقص 
األطـباء. یـمكن تـنفیذ ھـذه الحـلول بـتكلفة مـنخفضة مـما سـیساھـم فـي تسھـیل وصـول الـرعـایـة الـصحیة 

للسكان الموریتانیین في األریاف والمدن على حد سواء. 
3. تنظیم المراكز الطبیة القیاسیة ومراكز التدریب القیاسیة: 

إن ارتـفاع مسـتوى الـتعلیم وكـذلـك تـكلفة تـدریـب األطـباء ھـي عـوامـل تحـد مـن سـد العجـز الـحاصـل فـي 
عـدد األطـباء. فـینتظر أن یـعطي الـنھج الجـدیـد األولـویـة لـتفویـض الـمسؤولـیات إلـى الـمساعـدیـن الـطبیین 
الـمدربـین جـیًدا الـذیـن یـدعـمون الـطبیب فـي تـوفـیر الـرعـایـة تسھـیل اإلجـراءات وبـعض جـوانـب اإلداریـة 
والـمكتبیة. ویسـتند تـفویـض الـمسؤولـیات ھـذا إلـى تـوحـید الـتدریـب كـما تـوحـید ھـیكلة الـمراكـز الـطبیة مـما 

یساھم في تسھیل القیام بالمھام في مختلف المراكز. 
  

إرسال البیانات إلى األطباء في المراكز الحضریة. 
 یمكن تحقیق خفض التكلفة من خالل توحید اإلجراءات. 

یـجب أن تـكون بـنیة الـمراكـز الـطبیة مـتشابـھة مـن أجـل تسھـیل عـمل األطـباء وفـرقـھم فـي مـواقـع مـختلفة. 
ھـذا وسـیوفـر إنـشاء مـراكـز الـتدریـب مـساعـدیـن طـبیین بـتكالـیف أقـل وفـترات زمـنیة أقـصر. ویـنتج عـن 

ذلك تدریب كادر مدرب ومؤھل یمكنھ مساعدة الطبیب بشكل فعال. 
لـقد أتـاح الـتقدم الـتكنولـوجـي إنـشاء الـمزیـد مـن الـمراكـز الـطبیة الـفعالـة ، وخـفض تـكالـیف الـتوظـیف 
وتحسـین تـفویـض الـمسؤولـیات إلـى الـمساعـدیـن الـطبیین. سـیتم الـحصول عـلى ھـذه الـكفاءة مـن خـالل 

التدریب المستمر للموظفین ، واالستخدام السلیم للتفویض ، وتسییر المكاتب وشفافیة العمل. 
یـمیل ھـذا الـنھج إلـى اسـتغالل أمـثل لـلوقـت الـذي یـقضیھ الـطبیب مـع الـمرضـى ، وتبسـیط األنشـطة 

اإلداریة غیر الطبیة أو القضاء علیھا أو تقویضھا. مما سیؤدي إلى توفیر رعایة أفضل. 
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 یـؤدي الـمركـز الـطبي الـفعال بـشكل عـام إلـى زیـادة فـي األداء الـممارس بنسـبة 30-40٪ فـتكون الـنتیجة 

انخفاًضا كبیًرا في العجز الحاصل في عدد األطباء. 
لم یتم التطرق للمعاییر واألشكال المعماریة للمراكز الطبیة في ھذا التقریر. 

 یـجب تـصمیم غـرفـة انـتظار وغـرفـة فـحص مـزودة بمسـتلزمـات ومـعدات قـیاسـیة وأمـاكـن عـمل لـألطـباء 
حسب الحاجة. 

فـي أمـریـكا الـشمالـیة ، تـمیل مـراقـبة الـتكالـیف والـلوائـح والتشـریـعات إلـى دمـج الـمراكـز الـطبیة فـي ھـیاكـل 
كبیرة بشكل متزاید للحصول على رعایة طبیة أرخص وأكثر فعالیة. 

لـدى مـوریـتانـیا الـفرصـة لـتطویـر نـظامـھا الـصحي عـلى أسـاس تجـربـة الـنظام الـصحي فـي أمـریـكا الـشمالـیة 
واتخاذه كمثال یحتذى بھ. 

نظام السجالت الطبیة اإللكترونیة: 
نـظًرا لـتنقل الـمریـض ، ولـضمان اسـتمراریـة الـرعـایـة والـمتابـعة الـطبیة سـیتم تـطویـر نـظام الـسجالت 
الـطبیة لـیتم تـسجیلھا الـكترونـیا(DMI). كـما سـیتم تـأمـین سـجالت الـمرضـى فـي قـاعـدة بـیانـات مـع الـنسخ 

االحتیاطي المحلي واإلحتفاظ بھا خارج الموقع لمنع فقدان البیانات العرضي. 
یـجب أن یـكون DMI سھـل االسـتخدام مـما یـنعكس إیـجابـا عـلى مـھمة الـطبیب. ھـذا وسـتساھـم قـلة الـسكان 
الـموریـتانـیین ، فـي سـھولـة تـسجیل بـیانـات جـمیع الـمرضـى فـي الـبالد عـلى قـاعـدة بـیانـات مـوحـدة. مـما 

سیسمح باستمراریة العنایة وعدم تكرار الملفات لنفس الشخص. 
سـیتم تسھـیل إحـالـة الـمرضـى فـي الـعالجـات األولـیة إلـى مسـتویـات أكـثر تـخصًصا مـن قـبل DMI. سـتقوم 
DMI أیـًضا بتسھـیل الـمتابـعة مـن قـبل األطـباء الـبدیـلین وذلـك مـن خـالل مـشاركـة الـبیانـات الـخاصـة 
بـالـمریـض. كـما سـیتم تسھـیل تسـییراإلدارة الـمتعددة الـتخصصات لـألمـراض الـمعقدة بـشكل كـبیر مـن 

خالل العملیة نفسھا. 
كـما سـتقوم DMI أیـًضا بـإرسـال تـذكـیرات لـلمرضـى لتحـدیـد مـواعـیدھـم لـإلسـتفادة مـن اسـتشارات الـرعـایـة 
الـوقـائـیة. كـما سـیحلل تـوجـھات الـنظام الـصحي مـن أجـل تـوزیـع أفـضل لـلموارد. كـما سـیتمكن الـمرضـى 
الـذیـن الـمراجـعین فـي قـسم الـطوارئ مـن الـوصـول إلـى DMI الـخاص بـھم وبـالـتالـي تـقدیـمھ إلـى طـبیب 

الطوارئ. 
قـد یـشمل DMI أیـًضا سجـل الـتلقیحات والـعالجـات الـطبیة وحـساسـیة الـمریـض إتـجاه أدویـة أومـواد مـعینة 

وتاریخھ الطبي. 
مـن الـممكن أیـًضا إنـشاء سجـل مـركـزي لـألدویـة ؛ كـما یـمكن تحـدیـد إسـتحقاق األطـباء لـلمكافـئة بـناًء عـلى 

أدائھم. 
عـادة مـا یـتطلب تـبادل الـسجالت الـطبیة ونـقل الـمعلومـات بـین الـمكاتـب الـعدیـد مـن اإلجـراءات اإلداریـة 
وبـتكلفة عـالـیة. فـي نـظام DMI الـموحـد ، یـمكن تـبادل الـسجالت بـدون شـكلیات وبـدون تـكلفة. وبـالـتالـي ، 
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یمكن أن تقدم المجموعة استمراریة الرعایة من طرف أكثر من طبیب وبتكلفة أقل وبتنسیق أفضل. 

تـعني الـحاجـة إلـى مـشاركـة الـبیانـات فـي الـوقـت الـفعلي بـطریـقة فـعالـة أن الـطاقـم الـطبي سـیكون أكـثر قـدرة 
على توفیر رعایة أفضل من خالل مشاركة الملفات مع فریق أكبر وبمھارات متنوعة ومكتملة. 

 مـن الـواضـح أن الـولـوج فـي الـوقـت الـالزم إلـى الـوصـفات الـطبیة ونـتائـج االخـتبارات والـتشخیص وآراء 
الـخبراء سـیؤدي إلـى تـشخیص أدق و جـودة أفـضل لـلرعـایـة الـصحیة كـما سـیقلل إلـى حـد كـبیر مـن تـكلفة 

المعامالت وبذلك القیام تحمل التكالیف الطبیة بشكل عام. 
یـمكن مـتابـعة مـبادرات الـصحة الـعامـة وتـدخـالت أكـثر تحـدیـدا تـتعلق بـانـتقال األمـراض بـشكل أكـثر 

فعالیة. 
اإلدارة نـشاط یـشمل الـعدیـد مـن الـفاعـلین، وكـلما زادت خـطورة حـالـة الـمریـض، زاد عـدد الـعامـلین 
الـطبیین الـمعنیین. لـذلـك مـن الـمھم جـدا بـالنسـبة لـلمریـض أن یـتم تـبادل الـسجالت الـطبیة والـمعلومـات 

المتعلقة بالرعایة المقدمة في الوقت الحقیقي بین األطباء. 
الخالصة 

مع تطویر موریتانیا لبنیتھا التحتیة ، سیتعین علیھا االستجابة لالحتیاجات الصحیة لسكانھا. 
والـطریـقة الـوحـیدة لـضمان حـصول الجـمیع عـلى الـرعـایـة مـع الـتحكم فـي الـتكالـیف ھـي إنـشاء نـظام 

سریري قیاسي وشبكة للرعایة األولیة. 
كـما ذكـر أعـاله ، فـإن ھـذا الـتقریـر ال یـطور احـتیاجـات الـنظام الـصحي الـموریـتانـي لـكنھ یـؤكـد حـقیقة أن 

إستراتیجیة الوقایة وإتباع نھج مجزأ للرعایة ضروریان 


	النظام الصحي الموريتاني والحاجة للرعاية الأولية
	تقرير الخبراء الأمريكيين
	تقرير الخبراء الأمريكيين
	بِسْم الله الرحمن الرحيم
	النظام الصحي الموريتاني والحاجة للرعاية الأولية
	مقدمة:
	يعتمد هذا التقرير على تحليل النظام الصحي الموريتاني.
	تم إجراء هذا التحليل من قبل أطباء من أمريكا الشمالية في الفترة من 2 إلى 9 مارس 2012.
	شكلت الزيارات الميدانية وتحليل البيانات وتقييم التقارير والعروض التقديمية والمناقشات مع الأطباء والطاقم الطبي أساس هذا التقييم:
	إن الغرض من هذا التقرير هو تسليط الضوء على الحاجة إلى إنشاء نظام للرعاية الأولية باعتباره عامل أساسي في تطوير النظام الصحي الموريتاني.
	يعتبر نظام الرعاية الأولية أول اتصال للمريض مع النظام الصحي والذي سيقوم بدوره بتوجيه المريض عند الضرورة إلى المتخصصين.
	سيكون هناك تقييم آخر للنظام الصحي الموريتاني مع توصيات محددة سيتم التطرق إليه في تقرير آخر.
	لا يشمل هذا التقرير نظام التعافي الصحي ولا النظام الإستشفائي.
	يقر هذا التقرير بالحاجة إلى نظام دفع بسعر جزافي بالإضافة إلى دمج المستشفيات الثانوية ومن الدرجة الثالثة من أجل خفض التكاليف وتحسين جودة الرعاية.
	ثقافة العلاج الوقائي:
	حاليا في العالم الثالث ، الرؤية السائدة للرعاية الصحية تتجه إلى رؤية النظام العلاجي.
	يتوجه المرضى لإستشارة الأطباء فقط عند ظهور الأعراض ثم ينتظرون الطبيب للحصول على وصفة طبية أو تدخل آخر (إذا لزم الأمر).
	فمفهوم الرعاية الوقائية غير موجود عندهم.
	لذلك ، فإن الأمراض المزمنة والخبيثة لا تظهر لها أعراض جسدية إلا في مراحلها المتقدمة. كما هو الحال على وجه الخصوص في ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وارتفاع الكوليسترول في الدم. ومع تقدم المرض في الجسم ، يطور الكائن الحي آليات التكيف الفسيولوجي كدفاع ذاتي والتي تكون مفيدة في البداية ولكنها تصبح بمرور الوقت ضارة.
	هذا ويشير ظهور الأعراض السريرية إلى إنتقال المرض من مرحلة إلى مرحلة أكثر تقدم وبالتالي يصبح علاج المضاعفات المترتبة على ذلك مكلف للغاية وغير فعال. مما يوجب وضع استراتيجية للرعاية الوقائية من الأولويات التي من شأنها أن تقلل تكاليف الرعاية الصحية ككل.
	يعترف هذا التقرير بتحدي كبيروهوالحاجة إلى تغيير عقلية السكان ووعيهم بضرورة العلاج الوقائي.
	إن النظام الصحي الحالي وبثغراته سيؤدي مع الوقت لامحالة إلى عدم القدرة على تحمل التكاليف العلاجية على المدى الطويل
	وإعادة توزيع المسؤوليات على الطاقم الطبي من أجل تحسين الكفاءة وتقليل وقت الانتظار.
	يمكن تدريب الممارسين الذين يمارسون مهامهم في بيئة التعليم المستمر والاستقلالية من أجل زيادة مسؤولياتهم والمهام الموكلة إليهم. هذا ويمكن أن يؤدي إلى نقل المسؤوليات من المتخصصين إلى المسؤولين عن الرعاية الأولية. وبالتالي سيكون مما سيسمح للمتخصصين بتكريس أنفسهم بالكامل للأنشطة في مجالات تخصصهم.
	يجب توسيع مسؤوليات أطباء الرعاية الأولية لتشمل التخدير وتدريس الإجراءات البسيطة ، والتدريب على الرعاية في حالات الطوارئ والكوارث، والرعاية التلطيفية ، والرعاية التوليدية الأولية ، والإشراف على اختبارات القلب كما البحث في مجالات الرعاية الأولية.
	نظرًا لأن التدريب في التخصصات الفرعية يستغرق وقتًا أطول ، فإن نقل المسؤوليات وإعادة توزيعها سيزيد من إنتاجية المتخصصين.
	عناصر نظام الرعاية الصحية الأولية
	1- الرعاية الوقائية
	يقدم هذا التقرير تفاصيل عن نظام الرعاية الصحية الأولية الذي يدرك قيمة النهج الوقائي في خفض التكاليف عن طريق الحد من التمريض الذي تستوجبه الأمراض المزمنة.
	تشمل الرعاية الأولية الاستشارات الطبية ...... والفحوصات بناءً على التوصيات الدولية والتثقيف الصحي. في هذا النظام يتم تشخيص الأمراض الأكثر تكرارا في وقت مبكر وبالتالي تحسين التكهن التصدي لها.
	على سبيل المثال ، يمكن إجراء فحص لسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي وارتفاع ضغط الدم والسكري والأمراض المزمنة الأخرى خلال الاستشارات الطبية العادية.
	2- الرعاية الصحية في المناطق الريفية:
	يبلغ عدد سكان موريتانيا حوالي 3ملايين نسمة ، نصفهم يعيشون في العاصمة انواكشوط والباقي منتشرون في المناطق الصحراوية ، ونظرا لنقص وسائل الاتصال فضلا عن نقص البيانات الوبائية فإن توفير الرعاية في المناطق الريفية يشكل تحديات رئيسية.
	كما يمكن للفنيين أيضًا تلقي التدريب الطبي الأساسي ، مما يسمح لهم بإنشاء سجلات طبية وفحص المرضى وتقديم البيانات إلى الأطباء الذين سيقررون نوعية العلاج المناسب ,كما يمكن إجراء الفحوصات الأساسية والبيولوجية والتصوير الإشعاعي في الموقع من التشخيص والعلاج الفوري. بالإضافة إلى هذه الوحدات المتنقلة ، يمكن توفير مراكز طبية بشكل استراتيجي في الأرياف حيث ستسمح هذه المراكز بجمع وإرسال البيانات إلى الأطباء في المراكز الحضرية. مما سيساهم في خفض التكلفة من خلال توحيد الإجراءات.
	حاليا ، يتم تطبيق هذه الحلول في العديد من مناطق العالم مما سمح بتقدم كبير ، على الرغم من نقص الأطباء. يمكن تنفيذ هذه الحلول بتكلفة منخفضة مما سيساهم في تسهيل وصول الرعاية الصحية للسكان الموريتانيين في الأرياف والمدن على حد سواء.
	3. تنظيم المراكز الطبية القياسية ومراكز التدريب القياسية:
	إن ارتفاع مستوى التعليم وكذلك تكلفة تدريب الأطباء هي عوامل تحد من سد العجز الحاصل في عدد الأطباء. فينتظر أن يعطي النهج الجديد الأولوية لتفويض المسؤوليات إلى المساعدين الطبيين المدربين جيدًا الذين يدعمون الطبيب في توفير الرعاية تسهيل الإجراءات وبعض جوانب الإدارية والمكتبية. ويستند تفويض المسؤوليات هذا إلى توحيد التدريب كما توحيد هيكلة المراكز الطبية مما يساهم في تسهيل القيام بالمهام في مختلف المراكز.
	إرسال البيانات إلى الأطباء في المراكز الحضرية.
	يمكن تحقيق خفض التكلفة من خلال توحيد الإجراءات.
	يجب أن تكون بنية المراكز الطبية متشابهة من أجل تسهيل عمل الأطباء وفرقهم في مواقع مختلفة. هذا وسيوفر إنشاء مراكز التدريب مساعدين طبيين بتكاليف أقل وفترات زمنية أقصر. وينتج عن ذلك تدريب كادر مدرب ومؤهل يمكنه مساعدة الطبيب بشكل فعال.
	لقد أتاح التقدم التكنولوجي إنشاء المزيد من المراكز الطبية الفعالة ، وخفض تكاليف التوظيف وتحسين تفويض المسؤوليات إلى المساعدين الطبيين. سيتم الحصول على هذه الكفاءة من خلال التدريب المستمر للموظفين ، والاستخدام السليم للتفويض ، وتسيير المكاتب وشفافية العمل.
	يميل هذا النهج إلى استغلال أمثل للوقت الذي يقضيه الطبيب مع المرضى ، وتبسيط الأنشطة الإدارية غير الطبية أو القضاء عليها أو تقويضها. مما سيؤدي إلى توفير رعاية أفضل.
	يؤدي المركز الطبي الفعال بشكل عام إلى زيادة في الأداء الممارس بنسبة 30-40٪ فتكون النتيجة انخفاضًا كبيرًا في العجز الحاصل في عدد الأطباء.
	لم يتم التطرق للمعايير والأشكال المعمارية للمراكز الطبية في هذا التقرير.
	يجب تصميم غرفة انتظار وغرفة فحص مزودة بمستلزمات ومعدات قياسية وأماكن عمل للأطباء حسب الحاجة.
	في أمريكا الشمالية ، تميل مراقبة التكاليف واللوائح والتشريعات إلى دمج المراكز الطبية في هياكل كبيرة بشكل متزايد للحصول على رعاية طبية أرخص وأكثر فعالية.
	لدى موريتانيا الفرصة لتطوير نظامها الصحي على أساس تجربة النظام الصحي في أمريكا الشمالية واتخاذه كمثال يحتذى به.
	نظام السجلات الطبية الإلكترونية:
	نظرًا لتنقل المريض ، ولضمان استمرارية الرعاية والمتابعة الطبية سيتم تطوير نظام السجلات الطبية ليتم تسجيلها الكترونيا(DMI). كما سيتم تأمين سجلات المرضى في قاعدة بيانات مع النسخ الاحتياطي المحلي والإحتفاظ بها خارج الموقع لمنع فقدان البيانات العرضي.
	يجب أن يكون DMI سهل الاستخدام مما ينعكس إيجابا على مهمة الطبيب. هذا وستساهم قلة السكان الموريتانيين ، في سهولة تسجيل بيانات جميع المرضى في البلاد على قاعدة بيانات موحدة. مما سيسمح باستمرارية العناية وعدم تكرار الملفات لنفس الشخص.
	سيتم تسهيل إحالة المرضى في العلاجات الأولية إلى مستويات أكثر تخصصًا من قبل DMI. ستقوم DMI أيضًا بتسهيل المتابعة من قبل الأطباء البديلين وذلك من خلال مشاركة البيانات الخاصة بالمريض. كما سيتم تسهيل تسييرالإدارة المتعددة التخصصات للأمراض المعقدة بشكل كبير من خلال العملية نفسها.
	كما ستقوم DMI أيضًا بإرسال تذكيرات للمرضى لتحديد مواعيدهم للإستفادة من استشارات الرعاية الوقائية. كما سيحلل توجهات النظام الصحي من أجل توزيع أفضل للموارد. كما سيتمكن المرضى الذين المراجعين في قسم الطوارئ من الوصول إلى DMI الخاص بهم وبالتالي تقديمه إلى طبيب الطوارئ.
	قد يشمل DMI أيضًا سجل التلقيحات والعلاجات الطبية وحساسية المريض إتجاه أدوية أومواد معينة وتاريخه الطبي.
	من الممكن أيضًا إنشاء سجل مركزي للأدوية ؛ كما يمكن تحديد إستحقاق الأطباء للمكافئة بناءً على أدائهم.
	عادة ما يتطلب تبادل السجلات الطبية ونقل المعلومات بين المكاتب العديد من الإجراءات الإدارية وبتكلفة عالية. في نظام DMI الموحد ، يمكن تبادل السجلات بدون شكليات وبدون تكلفة. وبالتالي ، يمكن أن تقدم المجموعة استمرارية الرعاية من طرف أكثر من طبيب وبتكلفة أقل وبتنسيق أفضل.
	تعني الحاجة إلى مشاركة البيانات في الوقت الفعلي بطريقة فعالة أن الطاقم الطبي سيكون أكثر قدرة على توفير رعاية أفضل من خلال مشاركة الملفات مع فريق أكبر وبمهارات متنوعة ومكتملة.
	من الواضح أن الولوج في الوقت اللازم إلى الوصفات الطبية ونتائج الاختبارات والتشخيص وآراء الخبراء سيؤدي إلى تشخيص أدق و جودة أفضل للرعاية الصحية كما سيقلل إلى حد كبير من تكلفة المعاملات وبذلك القيام تحمل التكاليف الطبية بشكل عام.
	يمكن متابعة مبادرات الصحة العامة وتدخلات أكثر تحديدا تتعلق بانتقال الأمراض بشكل أكثر فعالية.
	الإدارة نشاط يشمل العديد من الفاعلين، وكلما زادت خطورة حالة المريض، زاد عدد العاملين الطبيين المعنيين. لذلك من المهم جدا بالنسبة للمريض أن يتم تبادل السجلات الطبية والمعلومات المتعلقة بالرعاية المقدمة في الوقت الحقيقي بين الأطباء.
	الخلاصة
	مع تطوير موريتانيا لبنيتها التحتية ، سيتعين عليها الاستجابة للاحتياجات الصحية لسكانها.
	والطريقة الوحيدة لضمان حصول الجميع على الرعاية مع التحكم في التكاليف هي إنشاء نظام سريري قياسي وشبكة للرعاية الأولية.
	كما ذكر أعلاه ، فإن هذا التقرير لا يطور احتياجات النظام الصحي الموريتاني لكنه يؤكد حقيقة أن إستراتيجية الوقاية وإتباع نهج مجزأ للرعاية ضروريان

