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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونَ ْقٍص ِمَن اْْلَْمَواِل َواْْلَنْ ُفِس  َولَنَ ب ْ
ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإَّنَّ ّلِِلَِّ  ِر الصَّاِبرِيَن * الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ َوالثََّمَراِت َوَبشِّ

َوُأولَِئَك َواٌت ِمْن َرّبِِّْم َوَرْْحٌَة َوِإَّنَّ ِإلَْيِه رَاِجُعوَن * ُأولَِئَك َعَلْيِهْم َصلَ 
 ُهُم اْلُمْهَتُدون

 صدق هللا العظيم                              
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 اإلهداء

 إىل دمحم بن عبد هللا 

 .......الرسوؿ اخلامت وادلبشر ابلنهاايت الكربى وادلخلص األعظم 

 

 ...... إىل اليت علمتين مامل تعلمين إايه اجلامعات إىل من أدين ذلا أان ب )أان(

 والديت                                                                              

 

                                      إىل الداعم األساسي وصاحب الفكر ادلبدع والقلب الواسع من وسع أحالمي وطموحايت يوما ما .....                                     

 الدكتور أدين ديوب                                                                           

 

 .......إىل من نساه القلم ومل ولن ينساه قليب 

 

 إىل كل من يتكبد عناء قراءتو لتقييمو نقده أو لزايدة علمو أو إلشباع فضولو .....

 

 إىل كل جرحى احلروب يف العامل ............ 
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 ادللخص

 "اميديكسػ"دارة النفقػات اليبيػ  العربيػ  إلشػرك  لل الكبػر دورالػو  (،جرحػى احلػرب يف سػوري )بحث موضوع سوؼ نتناوؿ يف ىذا ال
 .حتياجات اجلرحى من الناحي  اليبي  والعالجي اوادلتخصص  بتأمني تأميني  الفظ  يعرؼ ابحمل مادارة يف إ

العالج اليػػيب يف ادلستشػػفيات والػػزايرات الدوريػػ  مػػن قبػػل األطبػػاء الكثػػر مػػن اخلػػدمات للكرحػػى، كػػفاحملفظػػ  التأمينيػػ  تقػػـو بتػػأمني 
   .ني دلنازؿ اجلرحى  للمعاجلني الفيزايئيني وادلمرضابإلضاف  إىل زايرات أسبوعي

تنفيػذ تشمل  وأيضا .سوري دف يف دليف كاف  ادلناطق وا خابر والصيادل  ادلناوبنيادلو  ،شع األومراكز  ،سنافاألإضاف  إىل أتمني عالج 
 األنبوب.حاالت طفل 

على أكمػل دمات اليبي  دائم  لألطباء واجلرحى لضماف تنفيذ اخلالت الػػػػػصواادلسعاؼ و اإلأتمني سيارات  ،اػػػػػػػػل أيضػػػػػػػا تشمػػػػػػػكم
 وجو. 

Summary: 

In this research, we will discuss the issue of war-wounded in Syria and 
the great role of the Arab Medical Expenditure Management Company 
(MEDEXA) in managing what is known as the portfolio insurance, 
which is specialized in securing the needs of the wounded in terms of 
medical and treatment. 

The portfolio insurance provides medical treatment in hospitals for the 
wounded and periodic visits by doctors to the wounded in their homes, 
in addition to weekly visits by physical therapists and nurses to the homes 
of the wounded. 

In addition to providing dental treatment, x-ray centers, laboratories and 
pharmacists on duty in all regions and cities in Syria, and also includes the 
implementation of IVF cases. 

It also includes securing ambulances and permanent transportation for 
doctors and the wounded to ensure that health work is carried out to the 
fullest. 
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 ادلقدمة

 ....رب ىي ادلدرس  احلقيقي  للكراحاحل

قامػػا العديػد مػػن احلػروب نتيكػػ  لسياسػات النهػػب وادلشػاريع االسػػتعماري  لػبعو الػػدوؿ  ػاه الػػدوؿ  ،عػرب رريػا اإلنسػػاني  اليويػل
 األخرى.

البشري  كما كبرا من طاقاهتا البشري  وقواىا احلي  وكاف لػذل  انعكاسػات كبػرة علػى التيػور والنمػو يف نتيك  ذلذه احلروب فقدت و 
 والسكاني .  والعمراني  منها االقتصاديوصلد اآلاثر السلبي  لذل  على مجيع ادلستوايت  ،البلد ادلعين

مػػن الشػػهداء  كبػػرةً  أعػػداداً  فكػػل حػػروب البشػػر كػػاف ينػػت  عنهػػا .حقيقػػ  مةدلػػ  أهبتتهػػا  ػػارب احليػػاة.... ال حػػروب بػػال ضػػحااي 
على عػاتق كػل إنسػاف وكػل مةسسػ  معنيػ  شػذا الشػأف مػن مشػايف ومراكػز  ادلرتتب واجبالو  نساني اإلسةولي  وىنا أتيت ادل .رحىاجلو 

 .طبي  وغر ذل 

حػ  اللحظػ  سيسػيها وهالمهػا يف كػل رب قاسي  ومريرة منػذ أكثػر مػن عشػرة سػنوات وىػي مازالػا حاضػرة حليف سوري  لقد تعرضنا 
 .كل عائل  سوري   بيا وعند

تػػرميم اجلػػراح اجلسػػدي   ىػػول ضػػحي  مػػن ضػػحااي ىػػذه احلػػرب البشػػع  كػػل مػػن ضػػحى بنفسػػو ألجػػل الػػوطن و ػػاه كػػاف واجبنػػا  ػػاه  
يهم وأتمني الرعاي  الصحي  ذلم انيالقا من الواجب وادلسةولي  اإلنسػاني  وتقػديرا لتضػحياهتم جلرحى ىذه احلرب واآلاثر النفسي  لذو 

   .البيولي  ويف ىذا السياؽ نقدـ لكم ىذا ادلشروع

ينا مػػا لػػذل  تنوعػػا اإلصػػاابت الصػػحي  يف سػػوراي واختلفػػا مسػػتوايهتا وتكػػوف لػػدضػػحااي ال حػػروب بػػال  ،وكمػػا ذكػػران يف السػػابق
الدارة زمػػػاـ ادلبػػػادرة  " ابسػػػتالـاميديكسػػػ"الشػػػرك  العربيػػػ  إلدارة النفقػػػات الصػػػحي   قامػػػاوىنػػػا  .(شػػػهداء أحيػػػاء)أصػػػبع يعػػػرؼ ب 

 ىن منها كل أطياؼ اجملتمع السوري. ذه احلاالت احلرج  واإلنساني  اليت عاذل اخلدمات اليبي  والعالجي تنفيذ و 

 

 كشكالية:اإل

 ؟لتنظيم أفضل عالج ورعاي  صحي  دلصايب احلربشرك  ميديكسا اليت اتبعتها لي  ما ىي اآل -
 ؟التوزع اجلغرايف الواسع يف ظلمع اجلرحى لتنسيق والتواصل اب قيامها وكيفي  -
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 أهدافه:أمهية البحث و 

الضوء على معدؿ اخلدمات الصحي  ادلنفذة من قبل الشرك  العربي  إلدارة النفقات اليبي  ميديكسا دلصايب  يسلطىذا البحث 
 احلرب وحساب معدؿ االستشفاء والزايدة العمري  النا   عن اخلدمات الصحي .

 الفرضيات:

 .يف سوري  خلدمات العالجي  دلصايب احلربيف ا االسرتاتيكي  ادلنفذة من قبل الشرك  العربي  إلدارة النفقات اليبي  ميديكسا

 ادلتغريات:

 .ة أزم  مصايب احلرب يف سوري  خالؿ األزم  السوري واقع إدار : التابعادلتغر 

 .ميدكسا اليبي النفقات  إلدارةالشرك  العربي  : ادلستقلادلتغر 

 منهج البحث 

 .التحليلي يف ىذا البحثالوصفي مت اتباع ادلنه  

 

 خمطط البحث

 .جرحى احلرب يف سوري واقع أزم   األوؿ:ادلبحث 

 .ماىي  األزم  األوؿ:ادليلب 

 .يف األزماتراء األزمات التنظيمي  وادلبادئ اليت جيب أف يراعيها ادلد الثاين:ادليلب 

 .يتعلق ابألزمات والكوارث يب يف مايالعمل ال الثالث:ادليلب 

 سوري .يف إدارة زلفظ  أتميني  للكرحى يف  اميدكسدور شرك   الثاين:ادلبحث 

 .اإلطار العاـ لشرك  ميدكسا األوؿ:ادليلب 

 .ألزم  اجلرحى يف سوري  الييبتنفيذ شرك  ميدكسا للكانب  الثاين:ادليلب 
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 احلرب يف سورية جرحىواقع أزمة  :اْلولادلبحث 

 

 وأنواعها .سنتحدث يف ىذا ادلبحث عن ماىي  األزم  وتصنيفها وعناصرىا 

 

 ماهية اْلزمة اْلول:ادلطلب 

 يتضمن ادليلب األوؿ شرح عن األزمات وعناصرىا ومساهتا وكيفي  التمييز بني األزمات

 :وعناصرهااْلزمة تعريف  أوال:

وقا الذي القرار ويرافقها ضغط دلتخ ومفاجئ الي  واألزم  غامض  سلبي  ع وأتهراتخسائر  ويرافقهاحال  كارهي  هتدد ادلنظم  
 للمنظم .كما أنو ال ديكن التعامل معها ابإلجراءات الروتيني  اليبيعي  ،  واحلاج  ادللح  الختاذ القرارات

 لألزم : الرئيس عناصر الومن 

 ادلفاجأة أو ادلباغت  *

 هتديد ادلصلح  العليا *

 ضيق الوقا وقل  اإلمكانيات *

 :مسات وخصائص اْلزمة اثنيا:

 ادلفاجأة -1

 نقص ادلعلومات -2

 تصاعد األحداث-3

 فقداف السييرة-4

 حال  الذعر-5

 غياب احلل اجلذري السريع-6

 هتديد القيم العليا أو األىداؼ الرئيس  للمنظم  -7

 تتيلب األزم  معاجل  خاص  وإمكانيات ضخم -8
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 أنواع اْلزمة :  اثلثا

 من حيث طبيعتها:أنواع األزم   - أ
  : التهديد ابحلروب ، اإلرىابأزم  تقع بفعل اإلنساف 
  أزم  تقع بفعل اليبيع  : الزالزؿ ، الرباكني ، الفيضاانت 
 حدوهها: أنواع األزم  من حيث تكرار  - ب
  دوري  متكررة : ترتبط يف حدوهها بعوامل متكررة أزم 
 .أزم  غر دوري  : حتدث نتيك  عوامل متعددة ودوف مقدمات 

 

:: تصنيف اْلزماترابعا  

خارجي متعلق ابدلعلومات:هتديد  - 1 

 *التعدي على احلقوؽ

 *فقداف ادلعلومات

 *التزييف

ئعات ادلغرض الشا * 

:هتديد خارجي ضد االقتصاد - 2 

 *االبتزاز

 *الرشوة

 *ادلقاطع 

 هتديدات نفسي 3 -

 االرىاب4 -

 التقليد5 -

 

.يف ادليلب الثايناألزمات التنظيمي  يف ادليلب األوؿ، ننتقل لدراس   ماىي  األزم  وخصائصهابعد أف انتهينا من دراس    
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: اْلزمات التنظيمية وادلبادئ اليت جيب أن يراعيها ادلديرون يف اْلزمات : ادلطلب الثاين  

 سنتحدث يف ادليلب الثاين عن مفهـو األزمات التنظيمي  وكيفي  أتهر السلوؾ التنظيمي يف مواجه  األزمات

 

  اْلزمات التنظيمية:تعريف  أوال: 

فال توجد منظم  بغو النظر عن حكمها وطبيع  العمل اليت تةديها بعيدة عن  تعد األزمات جزء أساسي من حياة أي منظم 
 .األزمات

تظهر يف أي وعليها أف تستعد دلواجه  األزم  عندما  قبل حدوث األزم  وإذا مل تكن ادلنظم  اآلف يف حال  أزم  فهي يف مرحل  ما
 وقا فاألزمات ال هتدد عمليات ادلنظم  فقط بل هتدد حياة ادلنظم  نفسها وبقائها ألف األزمات شلكن أف حتدث بسبب الكثر

 .من العوامل الداخلي  واخلارجي 

 :اْلزمات التنظيمية  وخصائصها عوامل حدوث اثنيا:

 الداخلي :العوامل  -أ

 عوامل تكنولوجيو -

 عوامل تنظيمي   -

 عوامل إنساني -

 عوامل خارجي  زليي  ابدلنظم    -ب

 اقتصادي  -

 هقافي -

 سياسي  -

  اجتماعي  -

 مفهوم الثقافة التنظيمية:

الثقاف  ىي ذل  الكل ادلركب الذي حيتوي على ادلعرف  والعقائد والفنوف واألخالؽ والتقاليد وكل القدرات والعادات اليت اكتسبها 
 االنساف ابعتباره عضوا يف اجملتمع. 

 األزمات:وسنتحدث عن كيفي  بناء هقاف  مانع  ألسباب 
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والتحليل التنظيمي  ي وادلسع اجلغرايف واستقصاء دائم لألزمات احملتمل واحلصر التارخي يتم ذل  عن طريق تقدير ادلخاطر الالزم 
 الواحدة.الدائم للهيكل اإلداري وتقسيم العمل بني الفرؽ يف ادلةسس  

 

 

 اْلزمة:إلدارة  ةادلستوايت اْلربع

 إدارة االستكاب 

 إدارة ادلوقف

 إدارة ادلخاطر 

 إدارة ادلعرف 

 التنظيمية:اْلزمات خصائص 

 وتنيلػػػػػػق، للمنظمػػػػػػ  وبقػػػػػػاء وصلػػػػػػاح تلػػػػػػ  ادلنظمػػػػػػ إف األزمػػػػػػات التنظيميػػػػػػ  ىػػػػػػي أحػػػػػػداث عػػػػػػادة مػػػػػػا هتػػػػػػدد األىػػػػػػداؼ األساسػػػػػػي  
األزمػػػػػػػات التنظيميػػػػػػػ  مػػػػػػػن أحػػػػػػػداث ذات احتمػػػػػػػاؿ صػػػػػػػغرة يف احلػػػػػػػدوث ولكػػػػػػػن ذات أتهػػػػػػػر كبػػػػػػػر علػػػػػػػى مجيػػػػػػػع األطػػػػػػػراؼ عنػػػػػػػد 

 .حدوهها

فػػػػػرتة ترسػػػػػل فيهػػػػػا األزمػػػػػ  إشػػػػػارات عديػػػػػدة تنبػػػػػع مػػػػػن وجػػػػػود بعػػػػػو ادلشػػػػػكالت يف  ىنػػػػػاؾعػػػػػادة وقبػػػػػل حػػػػػدوث األزمػػػػػ  تكػػػػػوف 
 1 (.إبشارات اإلنذار ادلبكر من األزم  )النظاـ احلايل وىذا ما يعرؼ

حتػػػػػدث األزمػػػػػات التنظيميػػػػػ  مػػػػػن خػػػػػالؿ سلسػػػػػل  مػػػػػن التفػػػػػاعالت بػػػػػني رلموعػػػػػ  مػػػػػن األحػػػػػداث والعوامػػػػػل ادلتزامنػػػػػ  بػػػػػني داخػػػػػل 
ادلػػػػػػدير عػػػػػػادة الػػػػػػتحكم شػػػػػػذه األحػػػػػػداث الػػػػػػيت تسػػػػػػبب األزمػػػػػػات فضػػػػػػال عػػػػػػن أف الوقػػػػػػا ادلتػػػػػػاح ال يسػػػػػػتييع .و وخػػػػػػارج ادلنظمػػػػػػ  

  .الختاذ القرارات غالبا ما يكوف ضيقا

، مػػػػػل ادلتزامنػػػػػ  داخػػػػػل وخػػػػػارج ادلنظمػػػػػ حتػػػػدث األزمػػػػػات مػػػػػن خػػػػػالؿ سلسػػػػػل  مػػػػن التفػػػػػاعالت بػػػػػني رلموعػػػػػ  مػػػػػن األحػػػػداث والعوا
   .  وتقليل أاثرىاػػػػراؼ اخلارجي  على ادلنظم  للتعامل مع األزم  بصورة فوريػديد من األطػػػػػػػػوجود ضغط متزايد من الع و

 ترتبط األزمات بوجود خسائر كبرة سواء خسائر مادي  أو بشري  أو اجتماعي  أو نفسي  ..... اخل 

تػػػػةهر األزمػػػػ  عنػػػػد حػػػػدوهها علػػػػى العديػػػػد مػػػػن األطػػػػراؼ ويػػػػنعكه اشػػػػرتاؾ العديػػػػد مػػػػن األطػػػػراؼ يف األزمػػػػ  يف ظهػػػػور نػػػػوع مػػػػن 
 األطراؼ.الصراع بني تل  

                                                            
 . 46عبد القادر دمحم عبد القادر، فن إدارة األزمات، مكتب  الكتب، ص 1
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حتتػػػػاج ادلنظمػػػػ  عػػػػادة فػػػػرتة طويلػػػػ  نسػػػػبيا قػػػػد تصػػػػل إىل عػػػػدة سػػػػنوات إلمكانيػػػػ  الرجػػػػوع إىل الوضػػػػع السػػػػابق حلػػػػدوث األزمػػػػ  أو 
 لوضع أفضل منو. 

 

 

 

  التنظيمي:ر ادلتوقعة لألزمات على السلوك اآلاث

اطلفاض نسب  التكامل وزايدة رغب  األفراد أو الوحدات الفرعي  يف ادلنظم  أف تتبع سلوكا يسمى ابلسلوؾ االنسحايب على ترؾ *
 ادلنظم .

 .زايدة وتقوي  أي صراعات كانا موجودة قبل حدوث األزم *

 .ادلعلوماتالتصاؿ ادلستخدم  ونقص خفو قنوات ا*

  التنظيمي.تقلص السلي  يف ادلنظم  وخفو عدد الوحدات أو األفراد ادلشارك  يف شلارس  السلي  دوف الرجوع إىل التدرج *

 .تتحمل ادلسةولي  يف الوضع اجلديدزايدة الضغط الواقع على الوحدات األخرى األعلى ادلنظم  واليت *

 .إىل أضيق حد شلكنتقليل عملي  االستشارة يف اختاذ القرارات *

 خصائص عملية االستعداد دلواجهة اْلزمة:

 السريع .قدرة ادلنظم  على ادلواجه  *

 .مدى إدراؾ ادلديرين جملهودات إدارة األزم  اخلاص  ابدلنظم *

 األزم .استخداـ ادلديرين دلوارد إدارة *

  .مدى كفاي  التخييط االسرتاتيكي لألزم *

 .مع وسائل اإلعالـ أهناء األزم قدرة ادلنظم  على التعامل *

 :عناصر عملية االستعداد دلواجهة اْلزمة

  ادلخاطر. دير وتقييم 
  حتديد اإلمكانيات وادلوارد ادلتاح. 
 وضع خيط اليوارئ. 
 وضع السياسات والنظم واإلجراءات. 
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 تدريب األفراد واجملموعات. 
 تقييم عملي  االستعداد 

 

 

  :دلواجهة اْلزمة مربرات قيام ادلنظمات ابالستعداد

 مربرات معنوي  *

 مربرات اقتصادي *

 مربرات حتسني الصورة الذىني  للمنظمات لدى اجلمهور *

 

 :مراحل إدارة اْلزمات

 مرحل  التخييط 
 مرحب  التنظيم 
 مرحل  التوجيو 
  مرحل  السييرة 

 

  اْلزمات:اثلثا: ادلبادئ اليت جيب أن يراعيها ادلدراء يف جتديد طبيعة 

    وقوي  لتصحيع ادلوقف فعمليات ػػػػػػػػػػػ  فعالػػػػػػػػػػجراحي يبػػػػػػألسالوحيتاج  مرض خير يصيب جسد االنساف أيزمات مثل األ إف-

                                                                  .ـ ال تقضي على جذور األزم اآلالدلواجه  السيحي  وتسكني ا   

 .ادليبا(مل تستيع إشعاؿ ادلوقد فعلي  اف خترج فورا من  )إذان ابلقوؿ ػػػػػػػػػػػػػػػاألزم  عليو أف يةم إدارة الذي يتوىل موقفالشخص  -

    عملي فإف ختتلف عن األخرى لذل   عالج  شا ونتائ  وطرؽ ػػػػػػػػػػػ  خاصػػػػػػػػػػ  ذلا طبيعػػػػػػػػػػدتاما فكل أزم متشاشتافال توجد أزمتاف  -

 .ليات يف االدارة الناجح  لألزماتالتشخيص والتحديد الواضع لألزمات تعد من أخير وأىم العم   

 .بعو األزمات أتخذ وقتا طويال ح  تظهر ولكن البعو اآلخر ينفكر من دوف سابق إنذار
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فاألزمات شلكن أف ، األزمات أكثر قوةنظمات خرجا من ال جيب النظر دائما لألزمات على أهنا هتديد للبقاء فبعو الدوؿ وادل
 2 .تكوف خربة اجيابي  لدى الدول  أو ادلنظم 

 

 

 الطارئة:الفعالة يف ادلواقف  اإلدارة

لكن مواتي   وفرص ادلواقف اليارئ  أزمات أو كوارث ولكن يكوف ىناؾ مواقف طارئ  ىي مكاسب ليسا ابلضرورة أف تكوف كل
خسائر  وأصبحال ضاعا معها ادلكاسب حكيم انقلبا اىل أزم  أو كاره  أو على األقلو تركا ىذه ادلواقف بدوف قرار 

  .فرصا ضائع  وأصبحاوذىبا معها الفرص 

 :بعو مالمع ادلواقف اليارئ 

 .موقف أو حاده  غر متوقع  وقد هتدد ادلستقبل أو احلاضر*

  .ادلةسس موقف مفاجئ قد يهدد السمع  الشخصي  أو القيادة العام  أو مسع  *

 .تسبب اخلوؼ والرتدد أو احلرة لدى متخذي أو صانعي القرار*

 .احلقائق ادلتاح  أو قل  أو عدـ وضوح البياانت أو غيابموقف مفاجئ مصحوب ب*

 .موقف مفاجئ مع ضيق الوقا ادلتاح الختاذ القرار*

 ويتوقف النجاح يف معاجلة احلاالت الطارئة على:

 .حتديد وتشخيص ادلوقف*

 .مجع البياانت الصحيح  يف ادلوقف*

 .حتليل ادلوقف*

 .إجياد بدائل احللوؿ *

 .تقييم واعي وصريع لكل البدائل*

 الئم.تيار احلل ادلخا*

 .متابع  تنفيذ احلل*

                                                            
 ، مرجع سابق.ادر دمحم عبد القادرعبد الق 2
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 الصحيح:ن خالل الوعي واالستخدام إدارة ادلواقف ادلفاجئة تكون م

 والثقافي .اخللفي  العلمي   1

 .األدوات 2

 .ادلواجه كفاءة 3

 

 

كيفي  ، ننتقل لدراس   األزمات التنظيمي  سابقا واألمور الواجب على ادلدراء إاتباعها يف ادليلب الثاينبعد أف انتهينا من دراس  
.الثيف ادليلب الثإدارة العمل الصحي يف األزمات والكوارث   

 

 

 العمل الصحي فيما يتعلق ابْلزمات والكوارث:  ادلطلب الثالث

 :هالث أنواع من العوامل ادلسبب  لألزمات والكوارثىناؾ  -1
  من فبيل الزالزؿ أو األعاصر أو الفيضاانت أو احلوادث الصناعي  او االستخداـ ادلتعمد  الكوارث ادلفاجئ  ادلفكع

 بيولوجي؟لعامل 
 تعصف حاليا ساليني  حاالت اليوارئ ادلعقدة ادلتواصل  ادلتصل  ابلنزاعات وىناؾ اآلف ما يربو على مائ  منها وىي

 .عاما أو أكثر 30ىذه النزاعات البشر وتةدي إىل تشريد كثرين منهم من منازذلم وقد داـ بعو 
  األخيار ادلتنامي  واليت غالبا ما تكوف خفي  مثل التسمم الواسع النياؽ ابلزرنيا يف دلتا هنر الغان  أو تزايد انتشار

 كوروان.العدوى الفتاك  بفايروس  
 
ارتفاع  ىلكاف ادلعرضني ذلا للخير ويةدي إيعرض نقص االحتياجات األساسي  يف األزمات صح  الس وكثرا ما -2

 .معدالت ادلعاانة والوفيات
ا تتعرض ػػػػػػػػػػػػوتواجو كل سن  دول  واحدة تقريبا من كل مخه دوؿ أعضاء يف منظم  الصح  العادلي  أزم  إنساني  وعندى -3

 ادلستوى احمللي إىل االرابؾ او الضرر أو التعيل . النظم ادلوجودة على 
 .يقارب اخلمسني بلدا أو أكثر اليت تعيش أزمات حاليا عن حتقيق األىداؼ اإلظلائي  ويتخلف ما -4
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 ة.التأهب واالستجابة واالنتعاش بصورة فعال

 : التأهب

  الوفيات. يكوف التأىب دلواجه  األزمات بني  التخفيف من أتهرىا على النظم الصحي  واالقالؿ من ادلعاانة وانتشار األوبئ  وعدد 

يفي التأىب عموما ابلنسب  للنظم الصحي  أتمني مرون  ادلرافق الصحي  وقدرهتا على استعداد نشاطها يف ظل الظروؼ الصعب  
ذات األولوي  والتدبر العالجي لألعداد الكبرة من ادلصابني وإخالء اجلرحى والقدرة على عمليات  وتوافر خدمات االستشفاء

البحث واإلنقاذ وإف اجلاىزي  لالستكاب  دلقتضيات األزمات ينبغي أف حتظى ابألولوي  يف مجيع الربام  اإلظلائي  يف األماكن ادلعرض  
 3.لألزمات

من سلاطر اخليارات ادلتاح  للحد ما أمكن  على 2005الكوارث الذي أقيم يف الياابف يناير  وقد ركز ادلةدتر الدويل للحد من
  .ضماف وسالم  ومرون  النظم الصحي الدوؿ األعضاء أهر الكوارث اليبيعي  واتفقا على فوائد  وعواقبها واستعرضاالكوارث 

 :االستجابة

سكاف األصليني على قيد حلياة وىذا يتيلب توفر إمدادات كبره من ادلياه ينبغي أف توجو االستكاب  السريع  ضلو ضماف بقاء ال 
 .صحاح والنظاف  والغذاء وادلأوىالنظيف  واال

  االنتعاش:

تعترب األزمات من وجه  نظر صحي  منتهي  عندما يتم اصالح النظم الصحي  األساسي  وإعادة بنائها وعندما حتظى االحتياجات 
 .ابالىتماـ الواجبلرئيسي  للسكاف ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 جدوؿ أعماؿ مجعي  الصح  العادلي  الثامن  واخلمسوف  3 -
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بعد الدراس  السابق  يف ادلبحث األوؿ عن الواقع العاـ يف إدارة األزمات سنتحدث يف ادلبحث الثاين عن دور 
 .الشرك  العربي  إلدارة النفقات اليبيو ميدكسا يف إدارة زلفظ  أتميني  جلرحى احلرب يف سوري 

 

 تأمينية للجرحى يف سوريةالفظة احملإدارة  يف دور كشركة ميديكسا الثاين:بحث ادل

سوؼ نتحدث يف ىذا ادليلب عن توصيف الشرك  العربي  إلدارة النفقات اليبي  ميدكسا وررخيها وسبب اختيارىا إلدارة احملفظ  
 التأميني .

 

 اإلطار العام للشركة العربية إلدارة النفقات الطبية ميدكسا  ادلطلب اْلول:

 اجلرحى:ادلعني  إبدارة أزم  ادلةسسات  .1
 االحتاد السوري لشركات التأمني -
 صندوؽ الرعاي  االجتماعي  يف ىيئ  االشراؼ على التأمني -

 

 يذ اخلدمات الصحي  للكرحى:فادلةسسات الوسيي  لتن .2
 النفقات اليبي  ميديكسا إلدارةالشرك  العربي   -

 توصيف الشركة:

إبدارة اخلػػػػػػػدمات اليبيػػػػػػ  والتػػػػػػػأمني الصػػػػػػػحي حيػػػػػػث تقػػػػػػػـو إبدارة العالقػػػػػػػ  ادلاديػػػػػػ  والتعاقديػػػػػػػ  والصػػػػػػػحي  بػػػػػػػني  متخصصػػػػػػػ شػػػػػػرك  
 0000 ادلشػػػػػايف ادلخػػػػػابر الصػػػػػيدليات واألطبػػػػػاء)اليبيػػػػػ  ادلتعاقػػػػػد الػػػػػذي ديثػػػػػل ادلسػػػػػتفيد واجلهػػػػػ  ادلػػػػػوردة للخػػػػػدمات  ادلسػػػػػتفيد أو

 .(اخل

للمػػػػػريو وفػػػػػق ادلعػػػػػاير وادلواصػػػػػفات الدوليػػػػػ  مػػػػػن جهػػػػػ  ومػػػػػن جهػػػػػ  كمػػػػػا تقػػػػػـو ميدكسػػػػػا سراقبػػػػػ  حسػػػػػن تيبيػػػػػق اخليػػػػػ  الصػػػػػحي  
ادلػػػػػربر لوسػػػػػائل اخلػػػػػدمات سػػػػػا يضػػػػػمن أفضػػػػػل اخلػػػػػدمات اليبيػػػػػ   سػػػػػوء االسػػػػػتخداـ الغػػػػػر وضػػػػػبطأخػػػػػرى مراقبػػػػػ  النفقػػػػػات اليبيػػػػػ  

 أبقل تكلف  شلكن .

يف رلػػػػػاؿ إدارة التػػػػػأمني الصػػػػػحي حيػػػػػث مت اطالقهػػػػػا برأمسػػػػػاؿ قػػػػػدره مليػػػػػوف  علػػػػػى يػػػػػد خػػػػػرباء سلصصػػػػػني 1999أتسسػػػػػا عػػػػػاـ 
يف مخسػػػػػػ  دوؿ عربيػػػػػػ  برأمسػػػػػػاؿ يعػػػػػػادؿ ماليػػػػػػني دوالر أمريكػػػػػػي حيػػػػػػث  عملهػػػػػػا أمريكػػػػػػي ودتػػػػػػارس الشػػػػػػرك  وأربعمائػػػػػػ  ألػػػػػػف دوالر

ا وذلػػػػػػػ  تعمػػػػػػػل علػػػػػػػى تػػػػػػػوفر خػػػػػػػدمات إدارة نفقػػػػػػػات التػػػػػػػأمني الصػػػػػػػحي ابسػػػػػػػتخداـ أكثػػػػػػػر وسػػػػػػػائل التكنولوجيػػػػػػػا تقػػػػػػػدما وتيػػػػػػػور 
 .  نوعي  ومتميزة يف اجملاؿ الصحيلتقدًن خدم
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قػػػػػوة شػػػػػرك  ميدكسػػػػػا يف امتالكهػػػػػا لعػػػػػدد مػػػػػن الػػػػػدعائم وادلقومػػػػػات الرئيسػػػػػي  شػػػػػكلا العامػػػػػل الرئيسػػػػػي يف صلػػػػػاح الشػػػػػرك  تكمػػػػػن 
 وىي:

ذات مواصفات  (Icd 10) منظم  الصح  العادلي  حسب برانم عادلي  موحدة ذات مواصفات معتمدة  ترميزاتتبيني  -1
 متميزة أىلا الشرك  للتواصل إىل دق  عالي  يف ضبط حلق  التأمني الصحي.

يف إدارة التأمني الصحي على كاف  الرتميزات العادلي  وتيبيقها قاما الشرك  ابستحداث مركز أحباث متيور لغاايت  -2
دق  ومثالي  يف خدم  كاف  أطراؼ األوجو وللعمل بشكل مستمر على تيوير وحتديث هليات العمل شدؼ الوصوؿ اىل 

 التأميني .العالق  
 CORTICدليدكسا شرك  بررليات خاص   -3

 

وتعيي ادلوافقات  الساع على مدار ادخاؿ ادليالبات اليبي  تتابع حاالت  حيث تتميز ميدكسا بيريق  االىتماـ ابدلةمن عليهم
للشرك  وذل  وفقا لشروط وتعليمات وأنظم  وواثئق التأمني وادلعتمدة العام  احلاالت داخل ادلستشفيات اخلاص   و  ومتابع 

الشرك  موقع وظيفي خلدم  الزابئن واالطالع على مشاكلهم وحلها بشكل فوري حيث مت إعياء  ادلعموؿ شا لدى الزابئن وتوفر
متيورة   م  حاسب هليالتواصل مع ادلةمن عليهم من خاللو على مدار الساع  واستخداـ برا مرقم ىاتف طوارئ لكل مةمن ويت

 خدمات طبي  متميزة.تةدي إىل سرع  يف ارساؿ الردود على اجلهات اليبي  وابلتايل سرع  يف تقدًن 

 

 كسا يف إدارة أزمة اجلريح طبيا  يدور ميد

مةمن يف   ألف 150يقارب من  حيث لديها ما، ملفات التأمني الصحي يف سوري شرك  بناء على خربهتا يف إدارة لمت اختيار ا
 4.خاص( - اقتصادي - )إداريياعات ف  احملافظات السوري  من كاف  القكا

 وبناء عليو مت وضع خي  من قبل الشرك  إلدارة خدم  أتمني صحي للكريع مدروس  حسب الواثئق التالي :

 .استالـ األمساء من اجلهات ادلمول  -1
 .بياق  أتمني صحيشبك  طبي  خاص  ومن ضمنها انشاء  -2

 1/3/2018ي  للبدء ابلعمل بتاريا االيعاز للمحفظ  التأمينوبدأ 

 10/3/2018و  1 التحضر للمشروع وتنفيذه بنيوكاف  •

 :10/3/2018-1التحضر للمشروع من 
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االحتاد السوري لشركات التأمني حيوي معلومات كامل  عن جرحى العكز الكلي مرسل من قبل اللكن   من CD* استالـ 
 .جريع 1262جريع الوطن وكاف العدد دلشروع  شرتك دلا

 األعداد ادلوجودة بكل منيق . اإلصاب  وحصر* فرز امساء اجلرحى حسب احملافظات ونوع 

 .وهتيئ  شبك  خاص  بكل جريع يدكساساص  اخل * ميابق  أمساء وعناوين اجلرحى ادلتاح  على الشبك  اليبي 

 

 سورية:إدارة الشركة العربية إلدارة النفقات الطبية ْلزمة اجلرحى يف  :الثاينادلطلب 

داخل األراضي السوري  فلكأت إىل  الشاسع للكرحىالصعوابت اليت واجهتها الشرك  يف البداي  ىي التوزع اجلغرايف ف من أكثر إ
 .للتواصل مع كاف  اجلهات ادلختص  (أمني سر)عن طريق وضع إدارة مركزي  بدمشق  إدارة ملف التأمني الصحي وتنظيمو

 .فرع يف كل زلافظ  خاص ابحملفظ  التأميني  يرأسو مستشار أو مشرؼ متفرغ-

 .اء استشاريني من رلمل االختصاصاتأطب-

  .مشرفني اجتماعيني ونفسيني وميدانيني يف ادلشايف ومراكز احملافظات-

 .مندوبني ميدانيني حسب التوزع اجلغرايف-

 .ايئيني حسب التوزع اجلغرايفمعاجلني فيز -

 .شلرضني سلتصني للعالج متوزعني على التوزع اجلغرايف-

 ثبيا مجيع العناوين.للتواصل ىاتفياً وأتكيد وتلكل مصاب ابإلضاف  إىل تقدًن خط موابيل مع انرتنا 

األقرب واليت حتوي على أمساء ادلشايف واألطباء وادلخابر والصيدليات  شبك  طبي  خاص  لكل جريعمث عمدت الشرك  إىل تنظيم 
 إليو بناء على التوزع اجلغرايف لتسهيل أعباء ادلواصالت عليو.
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 الشبكة اخلاصة ابجلريح 
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 آلية عمل ادلندوبني لتأمني السرعة واخلدمات الالزمة:

  النياؽ اجلغرايف ذلةالء اجلرحىجريع تقريبا ضمن  15دوب لكل ػػػػػػػػػػػالكبر والتوزع اجلغرايف الصعب مت تعيني مننتيك  عدد اجلرحى 

 .التواصل اليومي مع ادلصابني

ويتم  طبيب اختصاصي ....( أشع ، التحاليل،أجراء  اسعاؼ،للمشفى بسيارات اسعاؼ أو تكسي  )نقلالتكفل بكل متيلباهتم 
 5التواصل مع ادلشرفني يف احملافظ  يف حاؿ نقلهم إىل ادلستشفى الستقباذلم أصوال.

 

 آلية عمل ادلشرفني:

 .التواصل الدوري مع ادلندوبني لالطمئناف عن حال  اجلرحى •

 ابرد.استقباؿ اجلرحى يف ادلستشفيات حلظ  وصوذلم إسعافياً أو حتضرىم لعمل جراحي  •

 .اليبي  وحكز موعد للكريع من قبل االختصاصينياإلشراؼ على الشبك   •

 العمليات  إلجراء اإلشراؼ على إصدار ادلوافقات اليبي  •

 واألشع .اإلشراؼ على إصدار موافقات الصيدليات وادلخابر  •

  .وإدخاذلم على النظاـ االلكرتوين للميالبات واألطباء وادلمرضنيتدقيق اإليصاالت ادلستلم  من ادلعاجلني  •

 للفوترة.ؼ على تدقيق فواتر ادلستشفيات و هيزىا اإلشرا •

 .مستشفيات( –بن  الدـ  –أمراض مناعي   – )أوراـالتعاقد مع اجلهات اليبي  النوعي  اخلاص   •

 احملافظات.التواصل مع ادلستشفيات العسكري  يف  •

والشرط  يف كاف  أراضي اجلمهوري   الشعيب(جلرحى القوات الرديف  )قوات الدفاع  )مواد التكهيزات اليبي ( توزيع البكتاج •
 .العربي  السوري 

 ادلمرضني.اإلشراؼ على إرساؿ  •

 

 :آلية عمل ادلستشارين

 طيب سلتص بشةوف اجلرحىأف يكوف يف كل زلافظ  مستشار  اجلهات ادلختص  ادلسةول  عن اجلرحىمت ابالتفاؽ مع  •
  الييب.ادلستشار وذل  بسبب عدـ إجراء أي عمل جراحي للكريع إال بعد موافق  
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بعدـ اجراء أي عمل جراحي مرتبط ابإلصاب  احلربي  سابقًا إال  اجلهات ادلختص  ادلسةول  عن اجلرحىمت االتفاؽ مع  •
  الييب.ادلستشار بعد تصدير ادلوافق  من 

 على اعتماد مستشار خاص ابلعالج الفيزايئي. اجلهات ادلختص  ادلسةول  عن اجلرحى مت االتفاؽ مع  •

اعتماد ضابط ارتباط ما بني االحتاد السوري لشركات التأمني  على اجلهات ادلختص  ادلسةول  عن اجلرحىمت االتفاؽ مع  •
  التأميني .واحملفظ  

ادلستودعات اليبي  اعتماد ضابط ارتباط الستالـ البكتاج يف  على اجلهات ادلختص  ادلسةول  عن اجلرحىمت االتفاؽ مع  •
  للكهات ادلختص .

 –نفسي  –أسناف –طيب  –مايل -مت االتفاؽ مع االحتاد السوري لشركات التأمني على تعيني مستشارين )قانوين  •
 إعالمي(. –صيديل 

لتدريب كاف  مزودّي اخلدم  على إدخاؿ  (it)مت االتفاؽ مع االحتاد السوري لشركات التأمني على تعيني مستشار تقين  •
 ادليالبات الكرتونياً. 

 

 العالج التمريضي:

 .يف منزلو حتديد نوعي  العالج من قبل طبيب اختصاصي وااليعاز للممرض للبدء ابلعالج •

 .ادلتابع  حسب عدد اجللسات ادلقررة •

   .اجلراحي مث متابعتو بعد العمل اجلراحي اجلريع للعمل ادلتابع  وحتضر •

 .ورد سابقا يف العالج الفيزايئي للمعاجل كماادخاؿ ادليالبات الكرتونيا بعد تدريبنا  •

 .دلوافق  على اجراء العمل اجلراحيرسال  نصي  للكريع اب •

 .نسخ  للشرك ( -نسخ  للكريع -دلزود اخلدم  )نسخ ايصاالت مكربن  على هالث نسا  •

 إىل مقرات الشرك  ابحملافظات السوري .االيصاؿ تسليم  •

 .تدقيقها من قبل ادلشرؼ يف قسم الشبك  اليبي  للشرك  يف كل زلافظ  •

  .اوؿ كل شهر البن  معللممرض على رقم حسابو اخلاص يف   يتم  هيزىا لصرؼ ادلبالغ ادلالي  ادلستحق   •
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 سنان:عالج اْل

  .ابنوراما قبل البدء ابإلجراءات ادليلوب تقرير من اليبيب ادلعاجل مع صورة  •

 .موافق  من قبل اختصاصي االسناف ادلتعاقد مع الشرك  •

 .سنافوافق  من قبل ادلستشار الييب لألادل ابلعالج ويتمإعالمنا بتاريا البدء  •

 ابلعالج.البدء  •

 .تقرير االنتهاء من العالج •

 .وراما بعد هناي  العالج للتأكد من سالم  العالجمقارن  ادليلوب مع الذي مت اجراؤه مع اجراء صورة ابن •

 6 .مع اوؿ كل شهر اف على رقم حسابو اخلاص يف البن ليبيب األسن ي  ادلستحق يتم  هيزىا لصرؼ ادلبالغ ادلال •

 

 ادلستشفى:يف حال احتاج اجلريح إىل أي عمل جراحي أو أية إجراءات قد تدخله اىل 

o  اليبيب ادلسةوؿ عنو مع إحال  اىل ادلشفى مع حتديد نوع العمل اجلراحي او االجراءيتم ابالغ مندوب اجلريع من قبل. 

o سيقـو ادلندوب بنقلو إىل ادلشايف احلكومي  واخلاص  ادلتعاقدة مع الشرك  كمزود خدم  وإجراء أي عمل جراحي حيتاجو. 

o لي عد انتهاء العمل اجلراحي بنفه اآليتم اعادتو إىل منزلو ب. 

o اجلريع(يف كل مشفى مشرؼ من الشرك  دلتابع  كل ما حيتاجو  )يوجد. 

     

 

 الندوات ووركشات العمل

 يلي: كوف العمل الييب نوعي ولو خصوصي  مت اعتماد ما

لذل  مت إنشاء ، يف عرؼ التأمني الصحي ادلريو يذىب إىل مزود اخلدم  أما يف ىذه احلال  فمزود اخلدم  يذىب إىل منزؿ اجلريع
ايئيني وصيادل  طبي  خاص  ابجلرحى وتتضمن كل من األطباء االختصاصيني وادلستشفيات وأطباء األسناف ومعاجلني فيز شبك  
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جتماعات دوري  لتدريب اضاف  إىل إقام  الشرك  لندوات و حيث مت إبراـ العقود مع مزودي اخلدم  ابإل ، عوسلابر ومراكز أش
 وادلندوبني.يالبات والتواصل مع ادلشرفني ادل وإدخاؿهلي  خدم  اجلريع الكوادر على 

 

 عدد اجلرحى

 

 جريع 463 فرع دمشق وريفها
 جريع   27 فرع السويداء 
 جريع   18 فرع درعا 
 جريع 251 فرع محص

 جريع 193 فرع حلب والرق 
 جريع 279 فرع محاة وادلب
 جريع   22 فرع دير الزور 

 جريع   22 فرع القامشلي واحلسك  
 جريع 173 الالذقي فرع 

 جريع 190 فرع طرطوس
 جريع 190 اسفرع جبل  وابني
 جريع 1828 اجملموع الكلي 

 

 الطبية:يف الشركة العربية إلدارة النفقات فريق العمل 

 65مشرفني ميدانيني عددىم  -
 22مستشارين اختصاصيني عددىم  -
  68مندوبني بكاف  احملافظات عددىم  -

 :9102بعض احصائيات 

  954جلس  وعدد اجلرحى 119056بلغ عدد جلسات العالج الفيزايئي  •

 جريع  320زايرة وعدد اجلرحى  23488بلغ عدد زايرات التمريو  •

 جريع  574دخوؿ وعدد اجلرحى  1369بلغ عدد دخوالت ادلشايف  •

 جريع 1258زايرة وعدد اجلرحى    13730بلغ عدد زايرات العيادة اليبي   •
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 جريع  1199زايرة وعدد اجلرحى  14265دلي  بلغ عدد زايرات الصي •

 

 

 اإلجيابيات:

 .ديهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إىل حتسني ادلستوى الصحي لمن اإلجيابيات الرئيسي  ذلذا ادلشروع ىي إطال  عمر اجلرحى ابإلضاف -
وادلعاجلني الفيزايئيني للكرحى يف ختفيو أعباء النقل على اجلرحى من خالؿ الزايرات الدوري  لألطباء وادلمرضني  -

 .منازذلم
 .رعاي  وأتمني البكتاج الشهريالحتسن احلال  النفسي  للكرحى نتيك  االىتماـ و  -
 .ختفيف األعباء عن ذوي اجلرحى من خالؿ أتمني كاف  األدوي  الشهري  واإلسعافي   -

 

 السلبيات:

 .التضخم ادلايل احلاصل على مستوى القير  -
 .احملروقات اليت أدت إىل صعوب  نقل اجلرحىمشكل   -
 .طبي  يف ادلنازؿ من روافع وفرشات ىواء واليت حتتاج للكهرابءأزم  الكهرابء فبعو اجلرحى حيتاج إىل معدات  -
 .هها الشرك  لتأمني الدواء بسرع  وفعالي  للكرحىجبعو األدوي  أدت إىل صعوابت توا مشكل  انقياع أو نقص -

 
 

 اخلادت : 

من خالؿ دراستنا السابق  ادلتمثل  يف إدارة أزم  اجلرحى من خالؿ إدارة زلفظ  أتميني  من قبل شرك  ميدكسا مت تقسيم الدراس  
إىل ادلبحث األوؿ الذي حتدهنا فيو عن ماىي  األزمات وأنواعها واألزمات التنظيمي  ودور ادلدراء يف إحتواء األزمات وكيفي  العمل 

ألزمات والكوارث وأيضا تناولنا يف ادلبحث الثاين عن مجيع خدمات احملفظ  التأميني  ادلنفذة صحياَ من قبل الصحي يف فرتات ا
 ودتريو( –معاجل  فيزايئي  -معاجل  أسناف  -مستشفيات -صيدليات-شرك  ميدكسا ) سلابر 

 

  التوصيات:

 سبق ونتيك  إلجيابيات ادلشروع الكثرة نوصي بتيبيقو يف البلداف ادلتضررة يف احلروب مثل اليمن وليبيا  من خالؿ ما

  .عتماد ىذا ادلشروع وتيبيقو يف بلداف احلروب األىلي امات الدولي  وديكن للمنظ
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  ادلراجع:

  ، مكتب  الكتب.فن إدارة األزمات، عبد القادر دمحم عبد القادر -
 جدوؿ أعماؿ مجعي  الصح  العادلي  الثامن  واخلمسوف  -
 للشرك  العربي  إلدارة النفقات اليبي  ميدكسا  االستاذ الدكتور مال  حسن ادلدير العاـ -
 عملي ؾ مديرة قسم موافقات طب الفم يف الشرك  العربي  إلدارة النفقات الصحي   -


