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 وتدابري سياسة،19 يتناول هذا البحث النموذج الذي صنعته تركيا يف إدارة وباء كوفيد:ملخص
 حتى قبل إعالن الوباء، حيث أ ّدت التدابري األولية،تركيا الصحية وإسرتاتيجياهتا يف مواجهة الوباء
 كام مل يكن الوباء مفاج ًئ ا،تأخر دخول املرض إىل تركيا أكثر من شهرين
ّ  إىل،من منظمة الصحة العاملية
 وبفضل.2004 لنظام الرعاية الصحية يف تركيا لوجود خطط مكافحة األوبئة وتنفيذها منذ عام
اخلطوات التي اختذهتا من خالل قطاعها الصحي وغريها من القطاعات املعنية األخرى؛ متكنت
 ومتكنت من التشخيص،تركيا من ختفيف عدوى اإلصابة بالفريوس والتحكم برسعة انتشاره
 يف تركيا هو األدنى بني عدد كبري19- ويعدّ معدّ ل الوفيات النامجة عن كوفيد.والعالج بطريقة فعالة
.تعرضت للوباء
ّ من البلدان التي

The Turkish Model in the Management
of the Covid-19 Epidemic:
Health Policy Measures and Strategies
FAHRETTİN KOCA*

*Minister of
Health of the
Republic of
Turkey

ABSTRACT This paper shows the model that Turkey has made in managing the
Covid-19, and Turkey's health policy measures and strategies against the epidemic,
where the initial measures, even before the epidemic was announced by the WHO,
led to a delay of the entry of the disease into Turkey more than two months, The
epidemic comes as no surprise to Turkey's healthcare system due to the existence
and implementation of epidemic control plans since 2004. Thanks to the steps it
has taken through its health sector and other relevant sectors; Turkey was able to
reduce infection and control the virus quickly, and was able to diagnose and treat
effectively. The death rate from Covid-19 in Turkey is the lowest among a large
number of countries affected by the epidemic.

2020-(3/9)
20- 9

9 2020 �صيف

DOI:10.36360/1560-009-003-002

الأبحاث  -الدرا�سات

فخر الدين قوجة

المدخل:
مهمة طوال تاريخ البرشية.
كانت األمراض الوبائية وال تزال مشكلة صحية عامة ّ
آثارا اجتامعية وديمغرافية
وقد شهدت دول العامل سلسلة كبرية من األوبئة التي خلفت ً
واقتصادية ،وتسببت يف نتائج مأساوية ،من أبرزها وباء الطاعون يف القرن الرابع عرش،
ووباء الكولريا  ،1848-1847ووباء اإلنفلونزا ،ووباء اإلنفلونزا اإلسباين عام ،1918
ووباء آسيا  ،1957ووباء إنفلونزا هونغ كونغ عام  ،1968ووباء إنفلونزا اخلنازير عام
وأخريا ،وباء كوفيد  19-الذي نعيشه مجي ًعا.
 ،2009ووباء سارس ومريس.
ً

وحتول إىل وباء ّ
تفشى يف
لقد ظهر كوفيد 19-يف مدينة ووهان الصينية يف ديسمرب ّ ،2019
مجيع أرجاء العامل يف غضون شهرين تقري ًبا .وهذا الوباء خيتلف عن سابقاته من حيث التأثري
واالنتشار عىل صعيد البلدان والقطاعات .فلم يسبق أن انترش وباء داخيل يف بلد هبذه الرسعة
التي صاحبت سهولة النقل يف مجيع أنحاء العامل ،ومل حتدث مشاركة واسعة للمعلومات هبذه
الدرجة التي وفرهتا شبكات االتصاالت واسعة االنتشار .وقد سارعت تركيا إىل اختاذ تدابري
صارمة يف هذا الصدد ،قبل إعالن منظمة الصحة العاملية عن الوباء ،فتأخر دخول املرض
إىل تركيا أكثر من شهرين .وقد ق ّيمت وزارة الصحة هذه الفرتة عىل أهنا فرصة لالستعداد
واعتبارا من  11مارس ُ ،2020شدِّ دت
ملكافحة الوباء ،وتنظيم املشايف ،وتعزيز البنية التحتية.
ً
التدابري االحرتازية داخل القطر ،واختذت مجيع اجلهات الفاعلة املعنية اإلجراءات السياسية
اجلادة بالتنسيق مع رئاسة اجلمهورية ،ون ّفذهتا بصورة ديناميكية ف ّعالة.
وعىل عكس العديد من البلدان مل يكن الوباء مفاج ًئ ا لنظام الرعاية الصحية يف تركيا.
فالوزارة كانت تعمل باستمرار عىل إعداد خطط مكافحة األوبئة وتنفيذها منذ عام .2004
وخ ّطة االستعداد الوطنية ملكافحة اإلنفلونزا الوبائية التي دخلت حيز التنفيذ مع التعميم
الرئايس رقم  30744بتاريخ  13إبريل 2019؛ تو ّفر املعلومات واألطر التي تساعد مجيع
األفراد واملؤسسات واملنظامت يف بلدنا عىل التعرف عىل وباء اإلنفلونزا ،واالستعداد بالطريقة
املنسق يف حالة حدوث الوباء.
األنسب ألداء أدوارها ومسؤولياهتا ،والقيام بالعمل َّ
يف إطار هذه اخل ّطة ،تُع َقد اجتامعات جملس التنسيق الوطني ملكافحة الوباء برئاسة وزارة
الصحة ،وحيرضها نواب وزراء الوزارات املعنية ،وممثلون عن منظمة اهلالل األمحر الرتكية،
ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) ،وجملس التعليم العايل ،والوحدات ذات الصلة
يف وزارة الصحة .وتشكّل خطة االستعداد الوطنية التي جرى إعدادها بناء عىل مقاربة
تعددية الرشكاء األساس يف إدارة عملية مكافحة وباء كوفيد.19-
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اختذت تركيا تدابريها االستباقية قبل ظهور حاالت كوفيد 19-داخل البالد ،ورشعت
منذ مطلع يناير  2020باختاذ التدابري الالزمة إلدارة األزمات واملخاطر بطريقة تشمل مجيع
القطاعات ،ويف مقدمتها القطاع الصحي .وكان من أبرز هذه التدابري تأسيس مركز عمليات
شخصا يف بنية وزارة الصحة يف  6يناير  2020من أجل متابعة التطورات العاملية
يضم 15
ً
ٍ
الحق ،جرى يف
علمي .ويف وقت
اآلنية املتعلقة بفريوس كورونا ،بغية إدارة العملية بشكل
ّ
 10يناير  2020تأسيس املجلس االستشاري العلمي ملكافحة كورونا يف بنية وزارة الصحة
بمشاركة العلامء املتخصصني من اجلامعات الرائدة يف بلدنا .فكانت قرارات املجلس
ٍ
بنجاح.
العلمي ومقرتحاته املرشد والدليل اهلادي يف إدارة العملية

ويف إطار إدارة مكافحة وباء كوفيد ،19-جرى تطوير السياسات التي تتامشى مع مبادئ
إدارة األزمات واملخاطر ،مع مراعاة الظروف التي يمكن أن تظهر يف مجيع جماالت احلياة
عىل وجه التقريب ،وبخاصة يف جماالت الصحة ،والسياحة والسفر ،والتعليم ،واالقتصاد،
واألمن ،والعالقات الدولية والتضامن الدويل ،والزراعة ،واإلنتاج ،واألسواق احلرة،
والنقل واخلدمات اللوجستيةِ ُّ .
متس مجيع جوانب
واتذ العديد من التدابري االحرتازية التي ّ
�صيف 11 2020
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احلياة ،ويف مقدّ متها تأجيل احلاالت االختيارية يف املشايف ،واإلعالن عن املشايف الوبائية،
وتقص حاالت التامس مع املصابني ،وتدابري احلجر الصحي،
وعزل حاالت اإلصابة،
ّ
وقيود حظر جتول صغار وكبار السن يف الشوارع ،وحظر السفر بني املدن والقيود املفروضة
وحتول املدارس واجلامعات إىل التعليم عن بعد ،وإغالق األماكن العامة،
يف هذا الشأنّ ،
وإلغاء األنشطة العامة ،والتدابري املالية.

شهري يناير وفرباير ،2020
يمكن تقييم مكافحة الوباء يف تركيا عىل ثالث مراحل :فرتة َ
وهي فرتة الوقاية التي تتضمن توعية الناس ،وتوفري أمن احلدود وإعداد البنية التحتية،
والفرتة التي تغطي شهر مارس وإبريل ومايو  ،2020وهي فرتة مكافحة املرض عىل نحو
ف ّعال ،حيث جرى اتّباع إسرتاتيجيات للسيطرة عىل املرض وانتقاله ،وإجراءات التشخيص
والعالج ،عرب زيادة عدد الفحوصات يف املختربات ،والتشخيص والعالج املبكر ،واإلدارة
اللوجستية (األدوية واملواد الوقائية) ،وتقيص حاالت التامس مع املصابني ومتابعتها.
واعتبارا من بداية شهر يونيو ،كان الدخول يف فرتة العودة التدرجيية للحياة الطبيعية ،والتي
ً
نسميها بفرتة احلياة االجتامعية اخلاضعة للرقابة.
ّ
كل أزمة يمكن أن تكون فرصة إذا ما جرت إدارهتا بشكل جيد .فمشاركة اخلربات
مهم من أجل حتويلها إىل مكتسبات مشرتكة للبرشية.
املكتسبة بالتجربة يف هذه الفرتات أمر ّ
وانطال ًقا من هذا االعتقاد ،أو ّد أن ألفت انتباهكم إىل بعض القضايا التي تع ّلمناها يف عملية
مكافحة كوفيد.19-

القيادة والحوكمة:

1

أبدت تركيا نموذج ا قويا يف قيادة وإدارة وباء كوفيد .19-فالقرارات التي ُّ ِ
اتذت
ًّ
ً
للسيطرة عىل الوباء عىل املستوى املجتمعي جرى حتديدها بتوجيه املجلس العلمي ،وإعدادٍ
ّأو ّيل من قبل وزارة الصحة ،وإدارة جملس الوزراء ،بنا ًء عىل هنج متعدّ د القطاعات .وكان
مهم
لرسعة ّاتاذ القرارات بفضل النظام الرئايس الذي بدأ تنفيذه يف عام  ،2018دور ّ
يف تنفيذ ومتابعة هذه القرارات .وقد جرى تسيري األعامل بقيادة رئيس اجلمهورية السيد
رجب طيب أردوغان ،وبالتنسيق مع الوزارات واإلدارات املحلية .ومنذ بداية الوباء ،قمنا
ٍ
باستمرار ،سواء عرب اخلطابات التي وجهها السيد رجب طيب
بإبالغ الرأي العام وإطالعه
عقدتا بنفيس بصفتي وزير الصحة.
أردوغان إىل الشعب ،أو عرب املؤمترات الصحفية التي
ُ
وهناك العديد من املؤسسات والرشكاء الذين يؤ ّثرون بشكل مبارش أو غري مبارش يف جمال
الصحة .وبسبب تزايد أمهية التنسيق يف تطبيق سياسات الصحة خالل فرتة الوباء ،أصبحت
وضوحا .فكان تفعيل جملس
احلاجة إىل تطوير آليات خمتلفة من حيث القيادة واحلوكمة أكثر
ً
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التنسيق الوطني ملكافحة الوباء ،استعدا ًدا
خطرا عىل
لإلنفلونزا الوبائية التي قد تشكّل ً
أمرا يف غاية األمهية.
بلدنا والعامل بأرسه ً

�إن الق��رارات المنا�س��بة
الحتياج��ات ّ
وتوقع��ات المي��دان
ج��رى اتخاذه��ا وتنفيذها ب�ش��كل
�س��ريع عل��ى الم�س��توى المرك��زي،
بم��ا يتما�ش��ى م��ع نه��ج الحوكم��ة.

وهناك أمر آخر يف سياق احلوكمة
اتّضحت أمهيته وأولويته بشكل أكرب يف
هذه الفرتة اجلديدة ،وهو أن القرارات
املناسبة الحتياجات وتو ّقعات امليدان جرى
اختاذها وتنفيذها بشكل رسيع عىل املستوى
املركزي ،بام يتامشى مع هنج احلوكمة .وجيدر التنبيه عىل أن البنية التحتية للمعلوماتية حتديدً ا
حتمل أمهية حيوية يف تغطية هذه احلاجة ،ومن الواضح أن التدفق الفوري للبيانات واستعامل
هذه البيانات يف أنظمة دعم القرار سيزيد من القدرة عىل تطوير سياسات استباقية.

الت�ضامن الدولي:
مل خيترب هذا الوباء النظم الصحية فحسب ،بل كذلك جاهزية سالسل التوريد الدولية
وتضامنها .وكانت تركيا التي تعري أمهية كبرية للتضامن الدويل سباقة يف دعم اإلمدادات
الدولية التي جيب أن تتدفق دون انقطاع ،وقامت بتوفري معدّ ات احلامية الشخصية ،وقدّ مت
املنح والتربعات إىل  65دولة يف العامل ،ومنحت الرتاخيص اخلاصة باالسترياد والتصدير
ألكثر من  80دولة ومنظمة دولية .وكذلك ،قامت بتغطية احتياجات العديد من البلدان عرب
2
الرشكة املسامهة للخدمات الصحية الدولية ( )USHAŞالتابعة لوزارة الصحة.

وجتدر اإلشارة إىل أن إدارة اجلائحة يف العديد من البلدان منعت املرىض اآلخرين من
الوصول إىل اخلدمات الصحية .فأخذت تركيا هذا النقطة بعني االعتبار ،ورشعت يف قبول
املرىض األجانب للعالج من خالل اختاذ تدابري معينة .وانطلقت الرحالت اجلوية إىل بعض
البلدان اعتام ًدا عىل تقييم املخاطر.

�أنظمة المعلومات ال�صحية:
جرى استخدام نظام إدارة الصحة العامة ( )HSYSخالل فرتة الوباء ،وجرى التحكم
بجميع املرىض واحلاالت املشتبه هبا مركز ًيا .وهبذه الطريقة ،جرى تيسري الوصول إىل
البيانات التي تدعم عملية صنع القرار وتشكّل املستند يف تغيري السياسات .وقدّ م تبادل
3
البيانات عرب السجالت الصحية اإللكرتونية ملرىض الكوفيد بيانات مهمة عن إدارة املرض.
�صيف 13 2020
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كام ُأ ِ
نجز تطبيق (" )HESالبيت يسع احلياة ،"Hayat Eve Sığar /بالتعاون مع وزارة
التحول الرقمي التابع لرئاسة اجلمهورية ،من أجل زيادة استخدام الذكاء
الصحة ومكتب
ّ
االصطناعي والتطبيقات الرقمية يف إدارة وباء كوفيد ،19-وبلغ عدد الذين قاموا بتحميل
هذا التطبيق منذ مطلع شهر يونيو  10ماليني أو يزيد ،فكان هذا التطبيق وسيلة لتمكني
األفراد من متابعة جهود احلدّ من انتشار الوباء ،وو ّفر لألشخاص متابعة أفراد أرسهم،
وطلب الكاممات ،والتعرف عىل حالة اخلطورة يف املناطق التي يقطنوهنا من خالل حتديثه
املستمر .ومع التحديث األخري الذي طرأ عىل التطبيق ،يتمكن األشخاص الراغبون
بالسفر من فرصة احلصول عىل كود (" )HESالبيت يسع احلياة" ،وإعالمهم بتسجيل
املسافرين معهم ،وفحص احلالة الصحية للجميع يف حال ثبوت وجود املرض بأحد
الركاب .وتم كذلك حتديث التطبيقات املوجودة مثل "الدولة اإللكرتونية"E-Devlet /
و"النبض اإللكرتوين "E-Nabız /بصورة مستمرة يف ضوء االحتياجات خالل فرتة الوباء،
و ُأ ِضيف إليها خاصية توزيع الكاممات ،ونتائج فحوصات كوفيد ،19-وتراخيص السفر،
ومراجعات احلصول عىل املعونات االجتامعية ،وما شابه ذلك.
األهم يف إدارة أنظمة املعلومات الصحية يف متابعة حاالت
أصبح اإلنذار املبكّر األداة
ّ
اإلصابة واختاذ القرارات الرسيعة اعتام ًدا عىل البيانات .وقوة األنظمة الصحية تعتمد بال
املؤهلة ،والتنظيم ،والبنى املعلوماتية التحتية املعيارية صديقة
شك عىل املوارد البرشية
ّ
املستخدمني.

الغطاء المالي:
و ّفرت تركيا وال تزال توفر جمّا ًنا خدمات التشخيص والعالج واملتابعة والعناية املشددة
ذات الصلة بكوفيد 19-لألفراد املقيمني يف تركيا بدون متييز بني املواطنني واملهاجرين،
بغض النظر عن توفر الضامن االجتامعي .كام جرى تأمني
يف إطار التأمني الصحي العام ّ
املقررة من قبل املجلس العلمي خالل فرتة الوباء،
األدوية املندرجة يف خوارزمية العالج ّ
والتي ال يغطيها التأمني الصحي العام ،من قبل وزارة الصحة وتسليمها للمعنيني جمّا ًنا.

ّ
كبريا يف موضوع تأمني الغطاء الصحي العاملي ،وظهر نجاح
إن تركيا أحرزت
ً
نجاح ا ً
النظام الصحي الرتكي جل ًّي ا خالل فرتة الوباء ،بمنحه مجيع األفراد من دون متييز حق الوصول
إىل اخلدمات الصحية ومتكينهم منها ،وسلوكه موق ًف ا حاز ًم ا يف توفري اخلدمات الصحية جمّا ًن ا
لالجئني أسوة باملواطنني .وقوة نظام الرعاية الصحية ال تعتمد عىل زيادة االستثامر واإلمكانات
يف هذا املجال ،بل عىل مدى تكييف هذه اإلمكانات ،ومدى استفادة الناس منها.
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الموارد الب�شرية ال�صحية:
املؤهلة يف تركيا أحد أكثر اجلوانب قوة وفعالية يف قدرهتا
ُي َعدّ توفر القوة العاملة الصحية ّ
تفش وباء كوفيد ،19-واحليلولة دون الوصول إىل عواقب مد ّمرة كام
عىل السيطرة عىل ّ
هو احلال يف بعض البلدان .وعىل الرغم من قلة عدد املوارد البرشية الصحية املؤهلة لدى
مقارنته باإلحصاءات الدولية مثل االحتاد األوريب ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
فقد جرى تسيري عمليات املعاينة وتقيص املرض يف حميط املصاب ،وخدمات التشخيص
ٍ
املدربة ج ّيدً ا والتي تعمل
والعالج والرعاية
بنجاح ،بفضل االستخدام املثمر للقوى العاملة ّ
دورا
بحامس يف جمال الرعاية الصحية .فشعور العاملني يف جمال الصحة بمسؤولياهتم أ ّدى ً
مهم يف نجاحهم يف حتمل األعباء خالل هذه الفرتة .ونحن ندرك بال شك أن تفاين العاملني
ًّ
يف جمال الصحة وشعورهم بمسؤولية املهنة التي يقومون هبا ال ّ
يقلن أمهية عن عددهم،
لذلك كان ال بدّ يف هذه الفرتة من الرتكيز عىل السياسات التي حتفز العاملني يف جمال الصحة.
كادرا من العاملني والفرق الداعمة يف املجال الصحي يزيد عىل مليون
فرتكيا متلك ً
تؤهلها للقيام بتعزيز املوارد البرشية الالزمة يف املناطق
شخص ،ومتتلك اإلمكانات التي ّ
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التي تتطلب مكافحة الوباء .يف شهر إبريل ،و ّفرت تركيا  32ألف فرصة عمل إضافية لدعم
ووسعت إمكاناهتا من القوى العاملة
إمكاناهتا احلاليةّ ،
فعززت بذلك تدابري مكافحة الوباءّ ،
يف جمال الصحة.

الأدوية والأجهزة الطبية:
سارعت تركيا إىل إنتاج أجهزة التنفس حمل ًّيا ،يف وقت اشتدت فيه احلاجة إىل أجهزة
التنفس يف وحدات العناية املشدّ دة يف الصني ودول االحتاد األوريب خالل تفيش وباء
كوفيد ،19-وأقبلت عىل إنتاج أعداد كبرية من أجهزة التنفس التي كانت تنتجها ساب ًقا
رشكة " ،"start upوذلك بالتعاون مع الرشكات املحلية بتنسيق من وزارة الصحة .ولذلك
مل يشهد بلدنا مشكالت تتعلق بوحدات العناية املركزة ،وانتقل إىل تصدير أجهزة التنفس
حملية الصنع.
ومن املؤكّد كذلك ّ
أن تركيا عكفت كسائر دول العامل عىل تكثيف البحوث يف سبيل
األهم يف مكافحة وباء كوفيد .19-ويف هذا السياق،
إنتاج اللقاح والدواء الذي ُي َعدّ املرحلة
ّ
جيري تنفيذ مرشوع اللقاحات وتطوير األدوية الكيميائية والتكنولوجية احليوية بتنسيق
من املؤسسة الرتكية للبحوث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك) ،وقد ُ ِ
شع يف إنتاج بعض
األدوية املستخدمة يف مكافحة الوباء حمل ًّيا ابتدا ًء من املوا ّد اخلام.

و ُأ ِّسس معهد اللقاحات يف بنية رئاسة املعاهد الصحية الرتكية ( )TÜSEBالتابعة
لوزارة الصحة ،وأخذ املجلس العلمي للقاحات يبارش أعامله ودراساته يف هذا املجال.
وكذلك أطلقت رئاسة املعاهد الصحية الرتكية دعوات للتعاون يف املرشوعات اخلاصة
بمجال تطوير األدوية واألجهزة الطبية واملوا ّد احليوية ،وجمموعة أدوات التشخيص،
وإنتاج اللقاحات ،وأعلنت دعمها للتجارب الرسيرية .وقد أظهرت فرتة وباء كوفيد19-
مرة أخرى أمهية إنتاج اللقاح املحيل والوطني ،ومدى أمهية إنتاج األجهزة الطبية الوقائية
الشخصية البسيطة ،مثل الكاممات واملعقامت والقفازات والرداء الواقي .ويمكننا أن نقول:
إن تركيا أكثر ح ًّظا من بقية البلدان من حيث هذه املواد ،وهي دولة مكتفية ذات ًّي ا رغم بعض
4
اخللل املؤ ّقت يف توفري املواد الوقائية.

مهمة أخرى ّاتذهتا تركيا يف مكافحة كوفيد 19-أهنا أخذت تنتج
ويف خطوة ّ
وتستعمل جمموعة أدوات تشخيصية عىل الصعيد املحيل .فهناك  10رشكات حملية يف
مسجلة تقوم بإنتاج جمموعة تشخيص كوفيد ،19-وقد جرى
تركيا حتمل براءة اخرتاع
ّ
تصدير قسم منها إىل اخلارج.
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تقديم الخدمات ال�صحية:
املنسق جلميع
إنّنا أحرزنا
ً
كبريا يف إدارة وباء كوفيد 19-يف تركيا بفضل العمل ّ
نجاح ا ً
الوحدات والعاملني يف اخلدمات الصحية ابتدا ًء من الطور األول وانتهاء بالطور الثالث .وأسهم
كبريا يف تشخيص كوفيد ،19-ومتابعة
أطباء األرسة والعاملون يف جمال صحة األرسة إسها ًم ا ً
تقص احلاالت ميدان ًّيا .وبحلول شهر حزيران ،أصبحت تركيا متلك  2.985حمطة للطوارئ،
ّ
و 5.437سيارة إسعاف ،و 17مروحية إسعاف ،و 3طائرات إسعاف .وقد استخدمت طائرات
بشكل مك َّث ٍ
ٍ
ف جللب املواطنني املقيمني يف اخلارج إىل تركيا.
اإلسعاف يف هذه الفرتة

رسيرا
وبحلول مارس  ،2020كانت تركيا متلك ما جمموعه  1.524مشفى ،وً 245.422
رسيرا للعناية املركزة) ،و 30.722جهاز هتوية يف مجيع القطاعات .كام
مسجل (41.593
ً
ً
جرى يف فرتة الوباء ،اإلعالن عن  794مشفى بوصفها مشايف وبائية ،جرى حتديد 11.269
رسيرا للعزل الصحي.
ً

وكانت املؤسسات الصحية من الطور الثاين والثالث كافية بحيث تغ ّطي مجيع
األرسة املفردة يف مجيع أنحاء
االحتياجات يف أثناء إدارة وباء كوفيد .19-وارتفع عدد
ّ
تركيا ،بفضل السياسات التي ركّزت عىل زيادة عدد أرسة املرىض خالل األعوام املاضية،
كبريا يف تقديم
تيس األمر يف موضوع عزل ورعاية املرىض ،وأ ّدت مشايف املدن ً
ومن َث ّم ّ
دورا ً
خمصصة ملريض واحد،
اخلدمات ،والسيام يف املدن الكبرية ،بام لدهيا من غرف بجودة عالية ّ
وعدد كبري من وحدات العناية املركزة ،املزودة بأحدث األجهزة واملواد الطبية .وكانت
إمكانية حتويل مجيع غرف هذه املشايف التي ُأ ِ
نشئت بالرشاكة بني القطاعني العام واخلاص
إىل غرف العناية املركزة؛ تطبي ًق ا غري مسبوق يف العامل ،وتطبي ًق ا سيجعل مكافحة الوباء ف ّعالة.
وبفضل خمتربات الصحة العامة ،ومراكز االختبار التي جرى تشغيلها بأعداد كبرية يف
بعض اجلامعات واملعاهد الصحية الرتكية ( ،)TÜSEBاستطعنا أن نقوم بعدد كبري من
االختبارات ،جتاوز مخسني ألف اختبار يف اليوم الواحد.
ثقيل عىل وحدات العناية املركزة ،والفضل
مل تشهد مشافينا حال ًة من شأهنا أن ختلق عب ًئ ا ً 
يف ذلك يعود إىل استخدام األوكسجني عايل التدفق قبل اللجوء إىل االستعانة بأنابيب
التنفس اخلاصة بمساعدة املرىض الذين يعانون من قصور الرئة التي شملها بروتوكول
املجلس العلمي يف هذا الصدد ،والرشوع املبكّر يف العالج الدوائي ،ومتانة البنى التحتية،
واملامرسات الصحية الناجحة لذوي اخلربة من العاملني يف جمال الصحة.
من جانب آخر ُق ِّررت زيادة الطاقة االستيعابية استعدا ًدا لفرتة الوباء ،وخالل فرتة
قصرية ال تتعدى  45يو ًما ،افتُتِحت مشاف حديثة ذات معامر أفقي ،مقاوم للزالزل ،ويضم
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 1000رسير ،وقد افتتح يف إسطنبول مشفيان :أحدمها يف الطرف األوريب واآلخر يف الطرف
اآلسيوي؛ لتنتقل إسطنبول بذلك إىل وض ٍع تستطيع فيه مقاومة األوبئة والزالزل والكوارث
الطبيعية كافة  ،وتسهم بشكل كبري يف السياحة الصحية اآلخذة بالنمو.

إن تأجيل احلاالت االختيارية وصعوبة وصول املرىض من غري املصابني بكوفيد19-

إىل اخلدمات الصحية مشكل ٌة مهم ٌة جيب حلها يف هذه الفرتة .وأعتقد أن استعامل الطبابة
امللحة ،وأن إعادة النظر يف نظام
عن بعد يف هذه الفرتة سيغ ّطي العديد من االحتياجات غري ّ
مهم من حيث نموذج العمل الذي سيظهر مع تقنيات الصحة
تقديم اخلدمات الصحية ّ
املتنقلة وتطبيقات الطب الرقمية.

التق�صي والتعقب الميداني:
مهم جدًّ ا يف مكافحة الوباء ،وهو العمل امليداين ملعرفة مصدر وعوامل
هناك أمر ّ
حاالت اإلصابة بالوباء بعد ثبوهتا ،وتقيص حميط املصاب ،ويعني حتديد وتقييم وفحص
األفراد الذين هم عىل متاس مع املرىض ،تفاد ًيا النتشار األمراض املعدية .فقد جرى تشكيل
فرق الكشف والتقيص امليداين من العاملني يف اخلدمات الصحية من الطور األول حتديدً ا،
لوضع وباء كوفيد 19-حتت السيطرة قبل تفاقم آثارها املدمرة .وهبذه الطريقة ،أمكن اختاذ
إجراءات العزل واحلجر الصحي برسعة .عند التأكد من إصابة أحدهم بكوفيد 19-يف
ُسجل املعلومات عن عمل الشخص املصاب وأفراد عائلته يف نظام
الواليات الرتكية ،ت ّ
وزارة الصحة تلقائ ًّيا .ويتحرك فريق العمل الكشف والتقيص امليداين املكون من  3أشخاص
متاس مع املصاب فور ظهور اإلصابة.
عىل األقل ،ويقوم بمسح األشخاص الذين كانوا عىل ّ
فهذه الفرق التي تصل إىل العنوان مبارش ًة عبارة عن شبكة جديدة تكافح املرض يف كل
حالة جديدة .منذ بداية الوباءُ ،شكِّل  6.200فريق عمل للكشف والتقيص امليداين ،وجرى
شخص ا من قبل هذه الفرق ،وبلغ ثقل عدد عمليات الفحص (وسطي
فحص 985.403
ً
شخص ا لكل حالة.
عمليات الفحصة لكل حالة إصابة) 47
ً

طب الأ�سرة:
استطاع النظام الصحي يف تركيا إدارة وباء كوفيد 19-بشكل أكثر فعالية وكفاءة،
والفضل يف ذلك يعود إىل ما يقدّ مه من خدمات صحية قوية من الطور األول ،باإلضافة
إىل املكونات األخرى.

لقد أسهم احلجر الصحي والتدابري الوقائية الواجب اختاذها بسبب وباء كوفيد19-

كبريا يف تأسيس مسؤولية الفرد الصحية ،ومن َث َّم يف حمو األمية الصحية ،وكان
إسها ًما ً
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لتسجيل كل ٍ
ٍ
مهم يف متابعة األشخاص الذين كانوا
فرد عند
طبيب يف نظام طب األرسة دور ّ
متاس مع املصاب.
عىل ّ

ال�سياحة ال�صحية:
عىل الرغم من أن السياحة الصحية أصبحت ذات أمهية متزايدة يف السنوات املاضية؛ فإن
ٍ
مقصودة مؤه ٍ
ٍ
معقولة تتزايد عامل ًّيا.
لة يمكنها تقديم هذه اخلدمة بتكاليف
احلاجة إىل جهات
َّ
وقد ذاع صيت اخلدمات الصحية التي تقدمها تركيا يف العامل ،بعد النجاح الذي أحرزته
يف مكافحة كوفيد ،19-ومدِّ يد العون إىل أكثر من  80دولة حول العامل خالل فرتة تفيش
وباء كوفيد ،19-وغدا الرأي العام العاملي يلمس التصورات اإلجيابية ،ويرى أن هذه
اخلدمات هي خدمات مقبولة ،وذات جودة عالية عىل الصعيد العاملي.
ٍ
مهمة من مشايف الطوارئ التي
من املتو ّقع أن تتلقى السياحة الصحية يف تركيا إسهامات ّ
ٍ
وتضم األجهزة واملعدات والبنى التحتية احلديثة كافة،
رسير،
ُش ِّيدت بحيث تتسع أللف
ّ
ٍ
يف سنجق تبه ،ويشيل كوي ،عىل مقربة من مطارات إسطنبول ،ليجري استعامهلا يف حاالت
األوبئة والزالزل والكوارث الطبيعية.
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يف بداية فرتة التطبيع ،جرى حتديد التدابري الواجب اختاذها واإلجراءات الواجب
تنفيذها من أجل السياحة الصحية ،وجرى تأمني وصول املرىض األجانب ومرافقيهم
إىل املشايف بد ًءا من املطار واملعابر احلدودية ،وحتديد مجيع العمليات التي تغ ّطي عالجهم،
ومتابعة حالتهم الصحية .وعىل هذا النحوُ ،يتو َّقع أن جتري إدارة حركة املرىض األجانب
بشكل ال خيلو من الرقابة واألمان.

الخاتمة:
كل ٍ
تعرض عدد كبري من بلدان العامل لوباء كوفيد ،19-وعاش ّ
بلد فرتة الوباء بصورة
ّ
وحتمل عواقب خمتلفة تب ًع ا الختالف خصائص كل بلد،
خمتلفة عن البلدان األخرى،
ّ
والتطبيقات التي مارسها يف مكافحة الوباء .ففي عدد من البلدان أصاب الشلل النظام
الصحي ،وبقيت البنى التحتية لتقديم الرعاية الصحية غري كافية ،ومل تتمكن بام فيه الكفاية
املعرضة للخطر ،وبلغت الوفيات معدالت أعىل
من تقديم خدمات الوقاية الالزمة للفئات ّ
من املتو ّقع ،وواجه صنّاع القرار واملتخصصون يف الرعاية الصحية معضالت أخالقية فيام
يتع ّلق بالتدابري والعالج وتقديم اخلدمات.
وتبوأت مكاهنا بني أبرز
لكن تركيا أبدت أدا ًء قو ًّيا يف مكافحة كوفيد ،19-وال تزالَّ ،
ٍ
بنجاح جائحة كوفيد ،19-اعتام ًدا عىل هنج استباقي ديناميكي شامل
البلدان التي أدارت
بقيادة رئيس اجلمهورية السيد رجب طيب أردوغان.

و ُي َعدّ معدّ ل الوفيات النامجة عن كوفيد 19-يف تركيا هو األدنى بني عدد كبري من البلدان
تعرضت للوباء .وبفضل اخلطوات التي ّاتذهتا من خالل قطاعها الصحي وغريها من
التي ّ
القطاعات املعنية األخرى -متكنت تركيا من ختفيف عدوى اإلصابة بالفريوس ،والتحكم
برسعة انتشاره ،ومتكنت من التشخيص والعالج بطريقة ف ّعالة.

الهوام�ش والمراجع:
.1
.2
.3

.4
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تحكيم القوانين والمبادئ الموضوعية.
للمزيد انظر الشركة المساهمة للخدمات الصحية الدولية ( )USHAŞالتابعة لوزارة الصحة،
/http://www.ushas.com.tr
للمزيد حول تطبيق نظام إدارة الصحة العامة ( )HSYSخالل فترة الوباء،
https://hsys.saglik.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=http%3A%2F%2Fhsys.
2F%saglik.gov.tr%3A8080
للمزيد انظر/https://www.tuseb.gov.tr :

