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الشكا والعافان

الحمػػد هلل رب العػػالميف الػػذم بعزتػػو كجبللػػو تػػتـ الصػػالحات ،كالصػػبلة كالسػػبلـ عمػػى خيػػر البريػػة كمعمػػـ
البشرية سيدنا محمد  كعمى آلو كصحبو كمف كااله...
إنو ليطيب لػي أف أتقػدـ بجزيػؿ الشػكر كعظػيـ االمتنػاف مػف األسػتاذ الػدكتكر محمػد فيػاد الشػبللدة عمػى
تفضمو باإلشػراؼ عمػى ىػذه الد ارسػة ،فكػاف نلعػـ القػدكة فػي العطػاء كحسػف المتابعػة فجػزاه اهلل عنػي خيػر
الجزاء.
كمػػا أتقػػدـ بالشػػكر لجامعػػة القػػدس كأخػػص بالػػذكر السػػادة فػػي معيػد التنميػػة المسػػتدامة مػػف إدارة كأسػػاتذة
كعػػامميف ،كػػؿ الشػػكر لتكجييػػاتكـ كجيػػكدكـ ،ككػػذلؾ كػػؿ الشػػكر لمجنػػة المناقشػػة الػػدكتكر عبػػد الكىػػاب
الصباغ ممتحنان داخميان كالدكتكر محمد اشػتية ممتحنػان خارجيػان ،كالػى كػؿ مػف سػاىـ فػي تحكػيـ االسػتبانة
مػػف الجامعػػات التاليػػة :جامعػػة القػػدس المفتكحػػة ،الجامعػػة العربيػػة األمريكيػػة كجامعػػة النجػػاح الكطنيػػة،
كجامعة فمسطيف التقنية "خضكرم".
كال أنسى شػكر جميػع الػزمبلء كاألخػكة الػذيف يعممػكف فػي المستشػفيات الحككميػة كالخاصػة فػي محافظػة
جنيف ،الذيف كانكا خير عكف لي في إنجاز ىذه الرسالة.
كأخي انر أتكجو بالشكر إلى كؿ مف كانكا عكنان كمساىمان لي في إنجاز كاتماـ ىذه الرسالة سكاء كاف ماديان
أك معنكيان ،كلمجميع كؿ الشكر كالتقدير.
الباحث

عمر أحمد أمين سعيد
ز

مصطمحات الدراسة
العمل الطبي:

ىػػك كػػؿ نشػػاط يػػرد عمػػى جسػػـ اإلنسػػاف ،أك نفسػػو كيتفػػؽ فػػي طبيعتػػو
ككيفيػػة مباش ػرتو مػػع األصػػكؿ العمميػػة كالقكاعػػد المتعػػارؼ عمييػػا نظري ػان
كعممي ػان فػػي عمػػـ الطػػب ،كيقػػدـ بػػو طبيػػب بقصػػد الكشػػؼ كالتشػػخيص،
كعػػبلج الم ػريض ،أك تخي ػػؼ اوالـ عنػػو أك الحػػد مني ػػا بيػػدؼ الحف ػػاظ
عم ػػى ص ػػحة األف ػ ػراد ،كتحقي ػػؽ مصػ ػػمحة الجماع ػػة بشػ ػػرط تػ ػكافر رضػ ػػا
المريض (الكايد.)2010 ،

الخطأ:

ىػػك إخ ػػبلؿ ب ػػااللتزاـ العػػاـ يفرض ػػو الق ػػانكف يقصػػد بالخط ػػأ ف ػػي جانب ػػو
المغكم الميؿ كاالنحراؼ عف الصػكاب (حسػني )2016 ،ىػك انحػراؼ
الشخص في سمككو المعتاد فػي المجتمػع كيتطمػب تػكافر ركنػيف ىمػا :
(ال ػ ػ ػػركف المػ ػ ػ ػػادم " التع ػ ػ ػػدم" كالػ ػ ػ ػػركف المعن ػ ػ ػػكم "اإلدراؾ كالتمييػ ػ ػ ػػز")
(الصرايرة .)2004

الخطأ الطبي:

ى ػػك حي ػػاد الطبي ػػب ع ػػف الطري ػػؽ المتع ػػارؼ عميي ػػا ف ػػي أص ػػكؿ كقكاع ػػد
كمبادئ المينة (الصكيص.)2004 ،
كتعرفػػو النش ػرة الصػػحية الصػػادرة عػػف ك ازرة الصػػحة األردنيػػة ()2010
عم ػػى أن ػػو أم نش ػػاط طب ػػي أك عم ػػؿ طب ػػي مق ػػدـ لممػ ػريض يخ ػػرج ع ػػف
الم ػػألكؼ كالقكاع ػػد الطبي ػػة المتبع ػػة كالمألكف ػػة ف ػػي المينػ ػة كاالختص ػػاص
كينتج عنو ضرر أك أذل لممريض سببو ىذا العمؿ الطبػي الػذم يػرتبط
بعبلقػػة سػػببية ،كالخػػركج عػػف المػػألكؼ أك القكاعػػد ىػػك بسػػبب إىمػػاؿ أك
تقصػػير أك عػػدـ اكتػراث كيمكػػف تجنبػػو مػػف قبػػؿ مقػػدمي الخدمػػة الطبيػػة
لآلخريف مف نفس االختصاص أك الدرجة العممية.

المسؤولية المدنية:

كيعرفي ػػا (الجب ػػكرم )2011 ،بأني ػػا حال ػػة الش ػػخص ال ػػذم ارتك ػػب أمػ ػ انر
يستكجب إلزامو بتعكيض ما سببو مف ضرر لمغير.

السالمة:

كيمكػػف تعريفي ػػا عم ػػى أني ػػا الحري ػػة مػػف اإلص ػػابة الت ػػي تن ػػتج ع ػػف فع ػػؿ
عػػارض خطػػأ نتيجػػة لحػػدث مخطػػط لػػو مسػػبقان ليػػتـ إتمامػػو كمػػا يتكقػػع
((Kohn, 2000
ح

الرقابة:

عرفت )المؤسسة العامة لمتعميـ الفني كالتدريب الميني )2003 ،الرقابة
عمى أنيا عممية تقييـ لمنشاط الفعمي ،كمقارنتو بالنشاط المخطط ،كبعد
ذلؾ يتـ تحديد االنحرافات بطريقة كصفية أك كمية مف أجؿ اتخاذ البلزـ
لمعالجة االنحرافات.

وزارة الصحة الفمسطينية:

إحدل أىـ الك ازرات الفمسطينية كالتي تضطمع بدكر كبير في مجاؿ تقديـ
الخ ػػدمات الص ػػحية لممػ ػكاطنيف ف ػػي من ػػاطؽ الس ػػمطة الفمس ػػطينية كتش ػػرؼ
عمى المؤسسات الصحية الحككمية كغير الحككمية (الخاصة).

ط

الممخص
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مػػدل مبلئمػػة اإلج ػراءات القانكنيػػة كاإلداريػػة فػػي ضػػبط األخطػػاء
الطبي ػػة م ػػف كجي ػػة نظ ػػر الع ػػامميف ف ػػي مستش ػػفيات محافظ ػػة جن ػػيف كى ػػي (مستش ػػفى جن ػػيف الحك ػػكمي،
كمستش ػػفى الػ ػرازم ،كمستش ػػفى األم ػػؿ كمستش ػػفى الش ػػفاء) ،كم ػػا ى ػػدفت إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى أث ػػر بع ػػض
متغيرات الدراسة مثؿ الجنس ،كالكظيفة ،كالمسمى الػكظيفي ،كسػنكات الخبػرة ،كالمؤىػؿ العممػي ،كالػدخؿ
الشيرم عمى مدل مبلئمة اإلجراءات القانكنية كاإلدارية في ضػبط األخطػاء الطبيػة :د ارسػة ميدانيػة فػي
مستشفيات شماؿ الضفة الغربية (محافظة جنيف).
كمػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ىػػدؼ الد ارسػػة ،قػػاـ الباحػػث بتطػػكير اسػػتبانة تتكػػكف ( )38فق ػرة تتػػكزع عمػػى أربعػػة
مج ػػاالت ى ػػي :دكر اإلجػ ػراءات القانكني ػػة كاإلداري ػػة ف ػػي نظ ػػاـ تقي ػػيـ األداء ،كدكر اإلجػ ػراءات القانكني ػػة
كاإلدارية في خدمة المرضى ،كدكر اإلجراءات القانكنية كاإلدارية فػي تحسػيف الخػدمات الصػحية ،كدكر
اإلجػراءات القانكنيػػة كاإلداريػػة فػػي تحسػػيف كفػػاءة العػػامميف .تػػـ تكزيعيػػا عمػػى عينػػة مقػػدارىا ( )152مػػف
العامميف فػي مستشػفيات محافظػة جنػيف كىػي (مستشػفى جنػيف الحكػكمي ،كمستشػفى الػرازم ،كمستشػفى
األمؿ كمستشػفى الشػفاء) ،تػـ اختيػارىـ بالطريقػة الطبقيػة العشػكائية ،كبعػد تجميعيػا تػـ ترميزىػا كادخاليػا
إلى الحاسػكب كمعالجتيػا إحصػائيا باسػتخداـ برنػامج الػرزـ اإلحصػائية لمعمػكـ االجتماعيػة ( )spssكتػـ
قياس صدقيا كثباتيا.
أشارت نتائج الدراسة إلى ما يمي:
 .1كج ػػكد درج ػػة اس ػػتجابة كبيػ ػرة ف ػػي الدرج ػػة الكمي ػػة لمج ػػاالت م ػػدل مبلئم ػػة اإلجػ ػراءات القانكني ػػة
كاإلدارية في ضبط األخطاء الطبية في مستشفيات شػماؿ الضػفة الغربيػة (محافظػة جنػيف) مػف
كجية نظر العامميف.
 .2عدـ كجكد فركؽ ذات دالػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ( )0.05= αبػيف متكسػطات مػدل
مبلئمة اإلجػراءات القانكنيػة كاإلداريػة فػي ضػبط األخطػاء الطبيػة فػي مستشػفيات شػماؿ الضػفة
الغربيػػة (محافظػػة جنػػيف) بػػاختبلؼ متغي ػرات الجػػنس ،كالكظيفػػة ،كالمسػػمى الػػكظيفي ،كسػػنكات
الخبرة ،كالمؤىؿ العممي ،كالدخؿ الشيرم.
ي

فػػي ضػػكء نتػػائج الد ارسػػة اقتػػرح الباحػػث جممػػة مػػف التكصػػيات تتضػػمف إج ػراءات تحسػػيف كفػػاءة العػػامميف
كتحقيؽ الرضا الكظيفي لدييـ باإلضافة إلى عقد المزيد مف الدراسات حكؿ ىذا المكضكع.
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"The Extent of Appropriateness of Legal and Administrative Procedures
in Controlling Medical Errors: Field Study at Northern West Bank
Hospitals (Jenin Governorate)"
Prepared By: Omar Ahmad Amin Said
Supervised By: Dr. Mohammed Fahad Shalaldeh
Abstract

This study aimed to identify the extent of appropriateness of legal and administrative
procedures in controlling medical errors from Jenin hospitals workers point of view (Jenin
Governmental Hospital, Al - Razi Hospital, Al- Amal Hospital and Al- Shifa Hospital).
Also, it aims to identify the effect of some variables such as (gender, job, job title, years of
experience, academic qualification and monthly income) on the appropriateness of legal
and administrative procedures in controlling medical errors.

In order to achieve the objective of the study, the researcher developed a questionnaire
consisting of (38) paragraphs divided into four domains: (performance evaluation,
improving patients' services, improving health services and improving workers'
proficiency) has been developed, distributed among 152 workers at Jenin hospitals in
Northern West Bank (Jenin Governmental Hospital, Al - Razi Hospital, Al- Amal Hospital
and Al- Shifa Hospital) they were randomly selected,

and then after gathering the

questionnaires, they were coded and processed statistically using the statistical packages
for social sciences (SPSS). The study tool reliability and credibility were measured.

ل

The study results showed the following:

1. There is a high degree of response in the total degree of the extent of
appropriateness of legal and administrative procedures in controlling medical errors
in the hospitals of the northern West Bank (Jenin governorate) from workers point
of view.
2. There were no statistically significant differences at the level of (α = 0.05) between
the extent of appropriateness of legal and administrative procedures in controlling
medical errors in the hospitals of the northern West Bank (Jenin governorate)
attributed to the variables of (gender, job, job title, years of experience, academic
qualification and monthly income).

In the light of the study results, the researcher suggested a number of recommendations
including: improving workers' proficiency, improving job satisfaction among workers in
addition to conducting further researches about the same subject.

م

الفصل األول

______________________________________________________

مشكمة الدراسة وخمفيتيا
 0.0المقدمة
تعتبػػر السػػبلمة البدنيػػة لممرضػػى كتقػػديـ الرعايػػة الطبيػػة الدقيقػػة كالمناسػػبة ليػػـ مػػف أكلكيػػات المؤسسػػات
الطبيػة المختمفػػة فػػي جميػػع دكؿ العػػالـ ،فالغايػػة األساسػػية مػػف خػػدمات الرعايػػة الطبيػػة ىػػي تقػػديـ أفضػػؿ
الخػػدمات العبلجيػػة لممرضػػى بػػدكف آثػػار جانبيػػة أك حتػػى بػػدكف حصػػكؿ أم أخطػػاء أك ممارسػػات طبيػػة
غير مناسبة ليـ.
كقػػد بػػرزت خػػبلؿ العقػػكد السػػابقة كنتيجػػة لمتقػػدـ فػػي مختمػػؼ مجػػاالت الحيػػاة مفػػاىيـ الجػػكدة كسػػبلمة
المرضػى كأىػداؼ رئيسػية لعمميػات التقػدـ كالتطػكر المينػي الطبػي ( ،)NAP,2001كلكػف كفػي المقابػػؿ
أشارت تقارير عديدة عالمية إلى أف ما يعرؼ باألخطػاء الطبيػة التػي تحصػؿ أثنػاء ممارسػة المينػة مػف
قبؿ األخصائييف شائعة ،كتؤثر بشكؿ سمبي عمى المريض ،مما جعؿ تمؾ الظاىرة تبػرز قمػؽ نػاتج عػف
عػػدـ كفايػػة الخػػدمات الطبيػػة المتػػكفرة لي ػؤالء المرضػػى ،حيػػث حثػػت مثػػؿ تمػػؾ التقػػارير كالكقػػائع مقػػدمي
الخدمة الصحية كالحككمات كالمجتمعات الطبية باختبلؼ مسؤكلياتيا في العالـ كمو عمى تطكير أدكات
ككسائؿ تعمؿ عمى قياس نكعية خدمات طبية مناسبة في كافة الحقػكؿ الطبيػة ،ممػا حػدا بػبعض الػدكؿ
عمػػى إنشػػاء مؤسسػػات تعن ػى باألخطػػاء الطبيػػة كحػػدكثيا ،فمػػثبلن تػػـ إنشػػاء م اركػػز فػػي أسػػتراليا كالكاليػػات
المتحػػدة فػػي عػػاـ 2000ـ ) ،(JCAHO,2000كالمممكػػة المتحػػدة فػػي عػػاـ (Mayor,2003) 2003
كتػـ فػي عػاـ  2006ـ إنشػاء مثػؿ تمػؾ الم اركػز فػي فرنسػا ( Journal officiel de la république
.)française, 2006
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لقد لعب التقدـ الحالي في التكنكلكجيا كالبركتكككالت الخاصة دك انر في تقػديـ الرعايػة الطبيػة التػي رفعػت
سقؼ التكقعات لدل كؿ مف المرضى كاألطباء عمػى حػد سػكاء ،حيػث أصػبب الطػب مينػة رائجػة يػرتبط
بتكاليؼ المعالجة الطبية المنتشرة فػي جميػع التخصصػات .كفػي المقابػؿ ،فػنف االتجػار بالطػب قػد أعػاد
تعريػػؼ دكر األطبػػاء كمنقػػذيف لمحيػػاة ،كىػػذا قػػد أظيػػر أف األطبػػاء لػػـ يعػػكدكا يكرسػػكف الكقػػت كاالىتمػػاـ
الكػػافييف المتكقػػع مػػنيـ .كأف اسػػتعداد الطبيػػب لػػـ يعػػد يحكػػـ عميػػو مػػف خػػبلؿ مينيتػػو فػػي التعامػػؿ مػػع
الحاالت الصعبة كلكف مف خبلؿ قدرتو عمى التعامػؿ مػع قػدر كبيػر مػف المرضػى كالػذم تفرضػو عميػو
سمطات المستشفيات ( .)Sheikh et al, 2012ليػذا ظيػرت مخػاطر مت ازيػدة لممارسػات خاطئػة بػيف
األطبػػاء الجػراحيف األخصػػائييف حيػػث يػػرل البػػاحثكف أف نصػػؼ إلػػى حػكالي ثمثػػي النتػػائج العكسػػية التػػي
تحصؿ لممرضى ىي نتيجة لئلجراءات الجراحية غير المبلئمة كىي تنتج مف عكامؿ مختمفة عديدة مف
أبرزىا كجكد جراحيف غير مؤىميف ،كالعبء الممقى عمى كاىؿ األطباء األمػر الػذم يكلػد شػعكر بالتعػب
كاإلرىػػاؽ لػػدييـ باإلضػػافة إلػػى عػػدـ كجػػكد تقنيػػات طبيػػة حديثػػة ككػػذلؾ لػػنقص فػػي كسػػائؿ االتصػػاالت
المبلئمة (.)Sexton, 2000
كيشػػير القػػانكف األساسػػي الفمسػػطيني المع ػدؿ لسػػنة  2003يػػنظـ القػػانكف خػػدمات التػػأميف االجتمػػاعي
كالصحي كمعاشات العجز كالشػيخكخة .كتكفػؿ السػمطة الكطنيػة الفمسػطينية ليػـ خػدمات الػتعمـ كالتػأميف
الصحي كالعبلج المناسب (القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ.)2003 ،
كتعد ك ازرة الصحة الفمسػطينية الجيػة التػي تسػعى الحككمػة مػف خبلليػا تػكفير الخػدمات الصػحية كذلػؾ
عف طريؽ بناء مؤسسات صحية كمراكز صحية كتعد المستشفيات العامة مف أىميا فيي تعمػؿ عمػى
تشخيص المرض كمعالجتو كتقديـ خدمات صحية (عمكم .)2018
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 9.0مشكمة الدراسة
تعد مخاطر األخطاء الطبيػة التػي تمحػؽ بالمرضػى فػي ت ازيػد ،كذلػؾ بػالرغـ مػف التطػكر اليائػؿ فػي عمػـ
الطب كالتطكرات كاإلنجازات الطبية التػي تظيػر بػيف الكقػت كاوخػر ،كالتػي أدت إلػى ابتكػار العديػد مػف
الطرؽ في التشخيص كالعبلج ،كتثير مشكمة األخطاء الطبية الكثير مػف التسػاؤالت ،فضػبلن عػف تسػببيا
فػػي إحػػداث حػػاالت قمػػؽ شػػديدة بػػيف مختمػػؼ أكسػػاط المجتمػػع ،كألف تنػػاكؿ تمػػؾ المكاضػػيع ذات العبلقػػة
بالممارسات الطبية الخاطئة يعد قضية حساسة كشػائكة فػي الػدكؿ التػي ال تنػتيج الديمقراطيػة الحقيقيػة،
فػػننني كباحػػث فمسػػطيني أعمػػؿ فػػي مجػػاؿ القطػػاع الصػػحي (ك ازرة الصػػحة الفمسػػطينية) كقػػد ارتأيػػت أف
أجرم دراسة حكؿ مدل مبلئمة اإلجراءات القانكنية كاإلدارية في ضبط األخطاء الطبيػة فػي مستشػفيات
شماؿ الضفة الغربية (محافظة جنيف) مف كجية نظر العامميف في مستشفيات محافظة جنيف (مستشفى
جنيف الحككمي مستشفى الرازم تابع لجنة أمكاؿ الزكاة مستشفى األمؿ تابع لجمعية أصدقاء المػريض
الخيريػػة مستشػػفى الشػػفاء الج ارحػػي خػػاص) .األخطػػاء الطبيػػة التػػي يمكػػف أف تحػػدث أثنػػاء مزاكلػػة مينػػة
الطبيب كالممرض كالميف الطبية المساندة كجميع العامميف الصحييف في مستشفيات محافظة جنيف.
كبناء عمى ذلؾ تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
ماااا مااادى مالئماااة اإلجاااراءات القانونياااة واإلدارياااة فاااي ضااابط األخطااااء الطبياااة :دراساااة ميدانياااة فاااي
مستشفيات شمال الضفة الغربية (محافظة جنين)؟
 1.0أىمية الدراسة
يكتسب مكضكع الخطأ الطبي في نطاؽ مدل مبلئمة اإلجراءات القانكنية كاإلدارية في ضبط األخطاء
الطبيػػة  :د ارسػػة ميدانيػػة فػػي مستشػػفيات شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة (محافظػػة جنػػيف) أىميػػة كبيػرة فػػي كقتنػػا
الحاضػػر ككنػػو يتعمػػؽ بػػأمريف ىػػاميف ىمػػا  :حمايػػة جسػػـ اإلنسػػاف فػػي حػػاؿ مرضػػو ممػػا قػػد يحدثػػو
األطباء أثناء عبلجو مف أخطاء قد يككف ليا أثر سيء عمى حياتيـ كثانييما إف أمر معالجػة مػريض
يرتبط بالناحية اإلنسانية لمينة الطب كمػف ثػـ فػنف الخطػأ الطبػي خصكصػية تميػزه عػف بػاقي األخطػاء
العادية األخرل التي يمكف تداركيا (الشكرة.)2015 ،
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