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االختصارات
الموارد البشرية الصحي
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة
منظمة الصحة العالمية

شكر وتقدير
نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا لكل من دعم وساعد في إنشاء مرصد الموارد البشرية الفلسطيني للعاملين الصحيين في
فلسطين وكل من ساهم بإنجاح هذا العمل.
نتقدم بالشكر لوزارة الصحة الفلسطينية على موافقتها ودعمها مباشرة العمل على إجراء المسح الوطني للمرافق الصحية
وللعاملين الصحيين  .كما نود أن نتوجه بالشكر لجميع شركائنا ،بما في ذلك وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين (األونروا) ،والخدمات الطبية العسكرية ،وشبكة مستشفيات القدس ،وجميع مزودي الخدمات الصحية غير
الحكومية والخاصة على تعاونهم خالل فترة المسح.
كما نعرب عن امتناننا للنقابات الصحية العاملة في فلسطين والمجلس الطبي الفلسطيني لدعمهم منذ البداية ،ورغبتهم في
إنجاح هذا العمل وحرصهم على ذلك .كما نتقدم بالشكر لجميع العاملين الصحيين في فلسطين لتعاونهم ،الذين لوال تعاونهم،
لم نكن لنتمكن من إنجاز االستبيان.
أخيراً ،نتقدم بالشكر للحكومة النرويجية على دعمها المستمر للمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة ،وعلى دعمها إنشاء
المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية .كما نتقدم بالشكر لمجموعة البنك الدولي على دعمهم من خالل مشروع "تعزيز
صمود النظام الصحي الفلسطيني" ،الذي ساهم بإنتاج هذا التقرير.

ملخص تنفيذي
ُتع ّرف منظمة الصحة العالمية ) (WHOالعاملين الصحيين على أنهم "جميع األشخاص الذين ينخرطون في أعمال تهدف
بشكل رئيسي إلى تعزيز الصحة" (التقرير الخاص بالصحة في العالم .)2006 ،يشمل هذا التعريف أي شخص وكل شخص
يعمل في رعاية المرضى بشكل مباشر أو غير مباشر ،ويشمل جميع أنواع المرافق والمؤسسات الصحية.
تم إهمال الموارد البشرية الصحية ( )HRHوالعاملي ن الصحيين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لعدة عقود .وفي
اآلونة األخيرة ،تزايد اهتمام البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء بأهمية الموارد البشرية الصحية ،باعتبارها المحور
األساسي في التنمية الحقيقية وتطوير نوعية تقديم الخدمات في القطاع الصحي وتحسينها .إن كالًّ من التخطيط السليم،
والتوقعات ،وتطوير سياسات الموارد البشرية الصحية ،يجب أن يُستمد من أساس متين فيما يخص البيانات الصحيحة
وتقدير العمليات واألنظمة الحالية التي تقود جهود إدارة الموارد البشرية الصحية .وتحتاج هذه العمليات واألنظمة إلى إدراج
بيانات الموارد البشرية الصحية المتاحة ،ومنهجيات جمع البيانات ،وإدارة البيانات للتدخالت المستهدفة التي بدورها ستضمن
التطوير المستمر على معايير وأعداد وهيكلية الموارد البشرية الصحية .كما ستضمن تقديم خدمات رعاية صحية عالية
الجودة ضمن النظام الصحي في فلسطين.
ُتقدر منظمة الصحة العالمية وجود نقص  12.9مليون عامل صحي على مستوى العالم خالل العقد القادم .وللحد من هذا
النقص ،تبنت منظمة الصحة العالمية والدول الداعمة لها أجندة بشأن القوى العاملة بالقطاع الصحي  ،2030حيث تركز
األجندة على كل من تعزيز وتقوية بيانات الدول بشأن الموارد البشرية الصحية ،وتحديث وإنفاذ القوانين واللوائح التنظيمية
المتعلقة بالقوى العاملة الصحية ،وتعزيز نظم الموارد البشرية الصحية القائمة ،وتطوير إستراتيجيات الموارد البشرية
الصحية المالئمة لكل دولة ،ورصد وتقييم سياسات الموارد البشرية الصحية بانتظام.
يمكن للدول تحديد الثغرات والفجوات ووضع السياسات المناسبة إلدارة وتطوير القوى العاملة الصحية لديها من خالل جمع
وتحليل البيانات عالية الجودة .وقد ركزت البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الصحية في فلسطين بشكل تقليدي على المهنيين
الصحيين المرخصين فقط ،وذلك في ظل محدودية المعلومات المتعلقة بالعاملين بشكل فعلي في القطاع الصحي .وبسبب
تعددية مصادر البيانات ،تبين وجود أرقام وأعداد متضاربة ،حيث يقدم القطاع الخاص بيانات مزدوجة وأخرى منقوصة
في الغالب .وبهدف فهم االحتياجات الحقيقية ألي دولة ،فإن االعتماد على بيانات العاملين الصحيين المسجلين ال يعتبر
كافيا ً ،ألنه عادة ما يقدم صورة مشوهة للوضع الفعلي ،فبدون تحديد أعداد العاملين الصحيين الممارسين ،وبدون فهم معدالت
البطالة بين العمال المسجلين ،وبدون تحديد معدالت الهجرة حسب نوع المهنة ،يصبح من الصعب أن تعكس إستراتيجيات
وخطط الموارد البشرية الصحية ،االحتياجات الحقيقية للدول.
وللتغلب على تشتت البيانات والسماح باإلشراف الشامل على الوضع الحالي للموارد البشرية الصحية في فلسطين تم إنشاء
مرصد الموارد البشرية الصحية من قبل المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة  -أحد مشاريع منظمة الصحة العالمية في
فلسطين -وذلك بالتعاون مع مزودي الخدمات الرئيسيين ،بما في ذلك وزارة الصحة الفلسطينية ،والنقابات الصحية ،والمجلس
الطبي الفلسطيني ،وغيرها .وتم تكليف المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة بمهمة تطوير واستضافة المرصد الوطني
للموارد البشرية الصحية ،ليكون المركز الرئيسي لجمع البيانات وتحليلها ونشر المؤشرات الوطنية حول الموارد البشرية
الصحية .كما أجري أول مسح على مستوى الوطن في الفترة  2016-2014وذلك بهدف جمع البيانات حول القوى العاملة
الصحية الممارسة ،وذلك كإحدى الخطوات األساسية في تطوير مرصد الموارد الصحية .كما تمت زيارة جميع المرافق
الصحية المسجلة من مقدمي الخدمات الرئيسيين الخمسة :وزارة الصحة ،واألونروا ،والخدمات الطبية العسكرية ،والقطاع
الخاص ،والمنظمات غير الحكومية ،بما في ذلك المستشفيات ،ومراكز الرعاية الصحية األولية ،والعيادات العامة
والمتخصصة ،والمختبرات ،والصيدليات ،وعيادات طب األسنان ،ومراكز إعادة التأهيل ،والمراكز التي تقدم الرعاية
النفسية .كما تم مسح جميع العاملين الصحيين الذين كانوا على رأس عملهم وقت الزيارة وتم استخدام أرقام هوياتهم الوطنية
للحيلولة دون أية ازدواجية في البيانات.
وتم تحديد المرافق الصحية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في مجموعتين :المرافق الصحية الخاصة ومرافق
المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الصحي وفق مسح المنشآت الخاص بالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

لعام ( 2012آخر مسح متاح في وقت إنجاز هذا التقرير) .أما المرافق الحكومية (وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية)
ومرافق األونروا ،فقد تم تحديدها من خالل المؤسسات التابعة لها.
شمل المسح جميع العاملين الصحيين في وزارة الصحة ( ،)%100وشمل أكثر من  %90من العاملين الصحيين في
الخدمات الصحية العسكرية واألونروا والمستشفيات الخاصة والمنظمات غير الحكومية .وتمت زيارة  78مستشفى من
أصل  81مستشفى في فلسطين .ولم يشمل المسح أحد المستشفيات العامة الصغيرة في الضفة الغربية ومستشفيين في القدس
الشرقية (مستشفى لرعاية المسنين ومستشفى للوالدة) .ووصلت المرافق الخاصة والمنظمات غير الحكومية المتبقية (غير
المستشفيات) إلى معدل استجابة وصل إلى .%98
كما لم يشمل المسح المهنيين الصحيين العاملين خارج المرافق الصحية ،بما في ذلك شركات الصناعات الدوائية الخاصة،
والمؤسسات األكاديمية ،وشركات تسويق صناعات األدوية وشركات التأمين ،والمنظمات الصحية المجتمعية .وحدد المسح
المهنيين الصحيين العاملين في المناصب اإلدارية تحت فئة موظفي اإلدارة والدعم .كما لم يشمل المسح كالًّ من الوظائف
غير الرسمية ،والعاملين الصحيين الغائبين عن مكان العمل (خاصة في المنشآت الخاصة والمنظمات غير الحكومية)،
والعاملين الصحيين العاطلين عن العمل ،والعاملين المسجلين في كشف الرواتب ولكنهم ال يعملون بالفعل في المنشأة أو
المؤسسة .وباإلضافة إلى ذلك ،لم يوافق البعض ممن لديهم ازدواجية بالممارسة 1على اإلبالغ عن وظائفهم الخاصة ،كما
لم يصرح بعض المهنيين الصحيين عن الوظائف الجزئية المتعددة التي يعملون بها ،وهو ما يعتبر نموذجا ً
تقليدي
ًّ
للمتخصصين الذين يتناوبون بين عدة منشآت.
يعتبر الغرض من هذا التقرير هو تقديم المعلومات المستقاة من المسح عن مدى توافر العاملين الصحيين وتوزيعهم في
فلسطين ،مع تقديم صورة شاملة عن وضع القوى العاملة الصحية ،باالضافة لتقديم صورة عن فجوات المعرفة التي تتعين
معالجتها مستقبالً من أجل توفير أدلة ومعلومات تساهم باتخاذ القرارات من قبل صناع السياسات والمدراء.

النتائج الرئيسية:


يعتبر عدد السكان المتزايد في الضفة الغربية وقطاع غزة من أهم أسباب ازدياد الطلب على توافر الموارد
البشرية الصحية ،وزيادة الطلب على تخصصات أكثر وأشمل ،وتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة
تتناسب مع االحتياجات الديموغرافية والتغيرات الوبائية.



يبلغ العدد اإلجمالي للعاملين الصحيين الممارسين  .36,809يعمل  %56منهم في الضفة الغربية و  %44في
قطاع غزة.
ال يوجد معيار دولي أو معدل للعدد الموصى به لتوافر العاملين الصحيين (حسب المهنة أو التخصص) لعدد
السكان ،ومع ذلك ،تقترح منظمة الصحة العالمية معدل طبيب واحد و 3ممرضين وقابالت لكل  1000نسمة.
يوجد في فلسطين  1.1طبيب ممارس لكل  1000نسمة ،وبالتالي ،ال تعتبر النسبة دون المعدل.
تعد فلسطين أقل من معدل منظمة الصحة العالمية للممرضين والقابالت ،ما يشير إلى عدم وجود عدد كافٍ من
الممرضين والقابالت في فلسطين ،مع توافر  2فقط لكل  1000نسمة.
هناك توافر أفضل للقابالت لكل  1000مولود حي في الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة ،مع  8.1قابلة في
الضفة الغربية مقابل  6.7قابلة في قطاع غزة .ويشير ذلك إلى حالة أسوأ في القطاع .إجماالً ،لدى فلسطين
قابالت متاحات أقل مقارنة بالدول ذات معدالت أفضل لألمومة ووفيات األطفال حديثي الوالدة ،وبالتالي ،ينبغي
تشجيع ذلك باالستمرار بإعداد وتأهيل وتوظيف القابالت.






 1تشير الممارسة المزدوجة إلى العاملين الصحيين الذين يعملون بدوام كامل في القطاع العام ،ولكنهم يعملون بنفس الوقت في قطاعات أخرى (مرافق القطاع
الخاص أو مرافق المنظمات غير الحكومية).



لدى فلسطين توافر مماثل للصيادلة مع دول أخرى ،ولكن ينبغي أيضا ً تشجيع توافر تخصصات في الصيدلة بما
في ذلك الصيدلة الصناعية ،وعلم الصيدلة ،وعلم السموم.
أعلى معدل محتمل للبطالة هو بين أطباء األسنان والصيادلة.
ثلث القوى العاملة الصحية هم موظفون إداريون (موظفو تقديم الخدمات غير المباشرة).
يبلغ العدد المتاح من األطباء العامين  58لكل  100,000نسمة ،وذلك بالمقارنة مع الدول التي تنفذ وتتبنى نهج
طب العائلة ،حيث يشير ذلك إلى فرصة سانحة لالستثمار في نهج طب العائلة في فلسطين.
ينبغي تشجيع إنتاج وتوظيف المزيد من العاملين في مجال الصحة المجتمعية في فلسطين ،مع توزيعهم في إطار
مراكز الرعاية الصحية األولية ،وذلك لدعم نهج طب العائلة ولتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
تشير البيانات إلى نقص محتمل في بعض التخصصات الطبية بالمقارنة مع دول أخرى ،وخاصة طب األسرة
وطب األطفال حديثي الوالدة ،وطب األورام ،والطب النفسي ،وطب أمراض الدم ،وطب الطوارئ ووحدة
العناية المركزة ،وعلم األعصاب وعلم األمراض ،وجراحة األطفال ،وجراحة األوعية الدموية.
تحتاج إ ستراتيجية الموارد البشرية الوطنية إلى معالجة الثغرات الموجودة في القوى العاملة الصحية الممارسة
الحالية وتوافر التخصصات الطبية المتاحة قبل التخطيط لبناء مستشفيات أو مراكز صحية جديدة.
يعتبر  %20من األطباء األخصائيين في الضفة الغربية فوق سن  60عاماً ،مقارنة بـ  %12من األخصائيين
في قطاع غزة .ويجب العمل سريعا ً ودون تردد على تدريب بدائل مؤهلة لألطباء المتخصصين الذين شارفوا
على سن التقاعد.
لدى العديد من التخصصات في فلسطين أعداد قليلة من المهنيين الفاعلين إلى جانب كبار األطباء ،حيث يتطلب
ذلك توفير فرص تدريبية متخصصة.
هنالك نقص في بعض المهن الصحية المساندة والمهمة لتطور الطفل مثل العمل الصحي المجتمعي ،وعالج
النطق ،وعالج السمع ،وغيرها.
غالبية العاملين الصحيين من اإلناث ( )%50موظفات في وزارة الصحة.
معظم األطباء ( )%83وأطباء األسنان ( )%76في فلسطين هم من الذكور ،في حين أن بعض الفئات األخرى
ُتعد أكثر توازنا ً.



معظم القوى العاملة الصحية تتألف من فئة الشباب ،حيث يعتبر  %74من العاملين الصحيين دون سن 45
عاما ً ،و  %4فقط فوق  60عاماً .من بين األطباء والممرضين الممارسين %65 ،من األطباء و  %79من
الممرضات تقل أعمارهم عن  45عامًا.
يبلغ متوسط نسبة الممرضات إلى األطباء في فلسطين  ،1.6مع نسبة توظيف أفضل في مستشفيات الضفة
الغربية مقارنة مع قطاع غزة ( 2.4و  1.4على التوالي).
عدد الخريجين المتوقع في التخصصات ذات الصلة بالصحة والمتوقع تخرجهم خالل السنوات الخمس المقبلة
أعلى بنسبة  %66من عدد الخريجين في السنوات الخمس الماضية.
ينبغي تطبيق مفهوم التطوير المهني المستمر كأولوية وطنية.
توجد فجوات في قدرات وحدة االجازة والترخيص في وزارة الصحة ،بما في ذلك توافر اللوائح التنظيمية
المتاحة لجميع أنواع المهن.
هناك محدودية في توافر دراسات وبيانات تساعد على فهم تقبل العاملين الصحيين من قبل المرضى وعائالتهم.
ويشير مفهوم التقبل أيضا ً إلى قبول العامل الصحي لبيئة وسير العمل.
تعتبر ظروف العمل في قطاع غزة أسوأ منها في الضفة الغربية.
يعتبر غالبية العاملين الصحيين في قطاع غزة من الموظفين العموميين ،في حين ينقسم العاملون الصحيون في
الضفة الغربية بين القطاعين العام والخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية.
تعمل الغالبية العظمى من العاملين الصحيين ( )%91في المدن.
وجد المسح أن حوالي  %50من المهنيين الصحيين المسجلين في النقابات الفلسطينية غير موظفين في المرافق
الصحية ،ومن الممكن أن المنتمين لهذه النسبة يعملون في وظائف أو قطاعات أخرى ،أو أنهم خارج الدولة ،أو
قد يكونون من العاطلين عن العمل.































تعمل غالبية الممرضات ( )%74في المستشفيات.
توظف منطقة جنوب الضفة الغربية أقل عدد من العاملين الصحيين.
يعمل أكثر من نصف العاملين الصحيين في قطاع غزة في المنطقة الوسطى.
تعتبر الممارسة المزدوجة شائعة في فلسطين ،وخاصة بين األطباء.
لم يكن ممكنا ً تحديد معدالت الهجرة بين العاملين الصحيين ،ألن القوانين في فلسطين ال تتطلب اإلبالغ عن
الهجرة .وبالتالي ،لم يتم إدراج "هجرة األدمغة" من المهن الصحية المختلفة.

توصيات


دراسة معدالت البطالة بين المهن الصحية المختلفة.



تعزيز البحث في مجاالت مختلفة عن الموارد البشرية الصحية ،وذلك للسماح باتخاذ القرارات القائمة على
األدلة ،بما في ذلك التحقيق في عبء العمل وإجراء تحليل للسوق (العرض مقابل الطلب) بهدف تقييم
االحتياجات.



تعزيز مؤهالت القوى العاملة الصحية من خالل دراسة جودة برامج التعليم والتدريب ،وضمان إدراج إجراءات
المتابعة في اإلستراتيجية المقبلة للموارد البشرية الصحية ،وذلك لتطوير برامج التعليم تماشيا ً مع الثغرات
المحددة.



تعزيز قدرات وحدة االجازة والترخيص التابعة لوزارة الصحة لتتمكن من قيادة عملية المراقبة واالمتثال
لترخيص وتجديد رخص المهنيين الصحيين.



إنشاء لجنة وطنية لتقديم المدخالت ،والتقييمات ،والتخطيط ،واإلستراتيجيات بهدف إدارة وتطوير الموارد
البشرية الصحية.



تعزيز جميع جوانب إدارة الموارد البشرية الصحية من خالل دعم القوانين واللوائح لتنظيم الموارد البشرية
الصحية.



تطوير إستراتيجية وطنية للموارد البشرية الصحية مع رصد وتقييم واضحيين للتقدم مع مرور الوقت.



إعالم الجمهور حول تشبع سوق العمل الصحية ببعض المهن الصحية.



يجب أن تعتمد عملية التصديق على األداء الفعلي للمؤسسات األكاديمية بدالً من االلتزام بالمتطلبات اإلدارية.



احتواء اإلعداد والتأهيل الزائد عن الحاجة لبعض المهن الصحية وذلك لتقليل معدالت البطالة المحتملة.

فلسطين :نظرة عامة
استمدت ضرورة تقييم الموارد البشرية الصحية في فلسطين من الطبيعة المعقدة للقطاع الصحي ،والذي استمر في التطور
رغم الصعوبات الهائلة ،بما في ذلك الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي المستمر واالحتالل المزمن وأثره على تقديم الخدمات
الصحية ،والقيود على الحركة ،وعدم االستقرار السياسي ،والصعوبات االقتصادية.
بلغ عدد سكان فلسطين االجمالي عام  2017ما مجموعه  4,780,978نسمة ،مقسمين بين الضفة الغربية ()2,881,687
وقطاع غزة ( .)1,889,291تشكل فئة الشباب غالبية السكان بنسبة  %47للذين تقل أعمارهم عن  17عاما ً ،ونسبة
 %24للذين تتراوح أعمارهم بين  18و 29عاما ً (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  .)2018إن ما يميز واقع السكان

الفلسطينيين هو تجمعات الالجئين التي نتجت في أعقاب حرب  1948وحرب  ،1967حيث تم تهجير بعض الفلسطينيين
إلى خارج البالد ،في حين نزح البعض اآلخر إلى مناطق بديلة داخل فلسطين .إن دراسة احتياجات الالجئين الفلسطينيين
ضرورية بالنظر إلى سياقهم الخاص ضمن النظام السياسي .ووفقا ً لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (األونروا)،
هناك  828,328الجئا ً مسجالً في الضفة الغربية ( %29من السكان) ،و 1,386,455الجئا ً مسجالً في قطاع غزة
( %73من السكان) (األونروا.)2018 ،
في عام  ، 2006عانى قطاع غزة من مصاعب سياسية واجتماعية واقتصادية جمة بسبب الحصار المفروض من قبل
إسرائيل ،والهجمات المدمرة المتكررة ،وتجميد المساعدات الخارجية من الدول الغربية ،والتنازع على الحكم ،وتالشي
األنشطة اإلنتاجية .في عام  ،2007وبسبب انفصال سياسي داخلي ،بدأ االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،ما أدى
إلى وجود نظامين منفصلين للرعاية الصحية.
وقد ساهمت تدفقات المعونة الكبيرة إلى إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية ،وتقديم الخدمات الصحية ،ونمو منظمات المجتمع
المدني والقطاع الخاص داخل األراضي الفلسطينية المحتلة .وشكلت المساعدات الخارجية ما نسبته  %10من الناتج المحلي
اإلجمالي في عام  ،1999وتوسعت لتصل إلى  %30في عام  .2008وبحلول عام  ،2015انخفضت المساعدات إلى ما
يقرب من  %10من إجمالي الناتج المحلي ،ما أثر بشكل كبير على االقتصاد الفلسطيني الذي تخنقه القيود اإلسرائيلية
(البنك الدولي .)2016 ،وارتفع الدين العام إلى مستويات ال يمكن تحملها ،على الرغم من التدابير الصارمة التي اعتمدتها
السلطة الوطنية الفلسطينية .وبلغ معدل البطالة في الربع الثاني من عام  ،%32 ،2018بزيادة  %5عن متوسط عام
 2017بسبب الزيادة الكبيرة لنسب البطالة في غزة .في حين استقر معدل البطالة في الضفة الغربية ما بين %19-18
خالل السنوات األخيرة (البنك الدولي.)2018 ،
كما زادت فجوة الفقر بين الضفة الغربية وقطاع غزة بصورة ملحوظة بين عامي  2016و ،2017حيث يعيش  %46من
السكان تحت خط الفقر البالغ  5.5دوالر أمريكي في غزة ،مقارنة بـ  %9في الضفة الغربية (البنك الدولي.)2018 ،
تأثر قطاع الصحة الفلسطيني بانتكاسات وأوجه قصور بسبب تأثره بالصراع واالحتالل ،وانقسام السلطات الصحية،
والسيطرة الضعيفة على األوضاع ،وتقلص المساحة الجغرافية وتجزئها .وعلى الرغم من هذه الصعوبات ،إال أن اإلرادة
السياسية القوية للنهوض بالخدمات الصحية للشعب الفلسطيني وتطويرها استمرت في دفع عجلة النظام الصحي من أجل
االستمرار في التحسن والتطور.

النظام الصحي في فلسطين
الحوكمة – المتعلقة بالموارد البشرية الصحية
تشرف وزارة الصحة الفلسطينية على القطاع الصحي في فلسطين ،وتعتبر مسؤولة عن تحديد السياسات واإلستراتيجيات
والخطط الوطنية ،وتقوم الوزارة بتنظيم وترخيص المنشآت الصحية والقوى العاملة الصحية.
كما تعتبر وزارة الصحة الجهة التنظيمية الرئيسية للموارد البشرية الصحية ،إال أن هنالك هيئات ومؤسسات أخرى تشارك
أيضا ً في العملية التنظيمية ،بما في ذلك:




وزارة الصحة :تعتبر دائرة الترخيص في وزارة الصحة مسؤولة عن الترخيص الرسمي لجميع العاملين الصحيين
والمرافق الصحية .وتقوم الدائرة أيضا ً بصياغة السياسات واللوائح المتعلقة بترخيص المنشآت الصحية والقوى
العاملة الصحية.
النقابات /الجمعيات الصحية :تعتبر النقابات /الجمعيات الصحية مسؤولة عن تسجيل العاملين الصحيين كشرط
مسبق الستالم ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة .كما تعتبر النقابات /الجمعيات مسؤولة عن حماية حقوق
أعضائها.





وزارة التعليم العالي :تتولى وزارة التعليم العالي مسؤولية اعتماد المؤسسات األكاديمية والمصادقة على الشهادات
األكاديمية المحلية والدولية للمهنيين الصحيين .ويعد التصديق على الشهادات األكاديمية من قبل وزارة التعليم
العالي شرطا ً أساس ّيا ً للحصول على ترخيص ممارسة المهنة في فلسطين ،وخاصة لخريجي المؤسسات األكاديمية
األجنبية.
المجلس الطبي الفلسطيني :يعتبر المجلس الطبي الفلسطيني المسؤول عن اعتماد برامج التدريب الطبي
التخصصي ،فضالً عن تقديم امتحانات المجلس وإصدار شهادات االختصاص لألطباء المتخصصين وأطباء
األسنان.

تقديم الخدمات
يقوم خمسة مزودي خدمات رئيسيين بتقديم الخدمات الصحية في فلسطين:

المؤسسات غير
الحكومية

القطاع الخاص
وزارة الصحة الفلسطينية

الخدمات الطبية العسكرية

وكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين
(األونروا)

ويتم توزيع الخدمات الصحية بين مقدمي الخدمات المختلفين ،سواء كانت الرعاية األولية أو الرعاية الثانوية ،أو الرعاية
التخصصية ،أو الرعاية التأهيلية (انظر الملحق األول :مسح الشركاء في القطاع الصحي).
يعتبر القطاع العام أكبر مزود للخدمات الصحية في فلسطين ،حيث يتحمل المسؤولية عن معظم خدمات الرعاية الصحية
األولية ،التي تشكل  %63من شبكة الرعاية الصحية األولية .ويقوم القطاع العام بتشغيل ما نسبته  %54.5من أسِ رة
المستشفيات في فلسطين ،بينما ُيشغل القطاعان الخاص والمؤسسات غير الحكومية  %42من أسرة المستشفيات.
األسرة المتوفرة في المستشفيات في الضفة الغربية من  2,961إلى  3,792بنسبة زيادة  %28بين عامي
ارتفع عدد
َ
األسرة في مستشفيات القطاع
 .2017-2007وفي قطاع غزة ،بلغ معدل النمو  %53خالل نفس الفترة ،حيث ارتفع عدد
َ
من  2,053إلى  3,134سرير .أما التوسع واالنتشار في شبكة الرعاية الصحية األولية ،فقد كان أقل وضوحا ً ،إال أن
االنحراف كان لصالح قطاع غزة مرة أخرى ،حيث ارتفع عدد المنشآت المسجلة بنسبة  %24مقابل  %11في الضفة
الغربية (2009 ،Mataria et al.؛ وزارة الصحة.)2018 ،

التمويل الصحي – النفقات /المصروفات المباشرة (تدفع من قبل المريض دون وساطة)
على الرغم من توفر عدة أنواع للتأمين الصحي ،فإن المصاريف التي يدفعها المريض مباشرة بازدياد ،حيث وصلت نسبتها
إلى  %42من إجمالي اإلنفاق الصحي في عام  ،)PCBS, 2018( 2015ما يشير بوضوح إلى وجود قصور حاد في
النظام.2

نظام المعلومات الصحية – خاص بالموارد البشرية الصحية
يحتوي نظام المعلومات الصحية الحالي على فجوات تعيق عملية جمع البيانات بدقة وتقديم التقارير عن العاملين الصحيين
الممارسين في فلسطين .إن األرقام الرسمية الواردة في التقرير السنوي لوزارة الصحة مستمدة من المهنيين المسجلين في
كل نقابة /جمعية صحية.
يوجد العديد من المصادر المزودة للبيانات المتعلقة بالموارد البشرية الصحية في فلسطين ،وغالبا ً ما تتضارب األرقام
المقدمة فيها.
إن عدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن عملية جمع البيانات الوطنية يسمح بحدوث ازدواجية محتملة في عملية تقديم
التقارير من قبل الشركاء المختلفين ،حيث يمكن اعتبار العاملين الصحيين كعمال متفرغين في عدد من مؤسسات تقديم
الخدمات الصحية المختلفة باستخدام الطريقة الحالية لجمع البيانات وعرضها ،ما يسمح بالتكرار والتضارب باألرقام
المبلغ عنها وال ُمقدمة في التقارير.
إن نظام المعلومات الصحية الحالي ال يشمل أعداد العاملين الصحيين الممارسين ،أو بيانات القطاع الخاص ،أو التوزيع
الجغرافي ،أو التوزيع حسب الفئة العمرية ،أو توزيع النوع االجتماعي للعاملين الصحيين.

الوضع الصحي في فلسطين
يعتبر الوضع الصحي للشعب الفلسطيني مماثالً للوضع الصحي في المنطقة ويتماشى مع االتجاهات العالمية في المجال،
حيث تشكل األمراض غير المعدية معظم األسباب الرئيسية للوفاة.
بلغ المعدل العام للمواليد المُبلغ عنه في فلسطين  29لكل  1000نسمة في عام  ،2017في حين بلغ معدل الوفيات المُبلغ
عنه  2.6لكل  1000نسمة.
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ال تتوفر أرقام رسمية مصنفة للمصروفات المباشرة من قبل المريض ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

مقدمة
تعتبر الموارد البشرية الصحية حجر األساس في التطور الحقيقي ألي نظام صحي ،حيث تستمر الدول بالتأكيد على أهمية
تحقيق تغطية صحية شاملة بهدف الوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة ،وضمان
توافر الموارد البشرية ،وتوزيعها بشكل متكافئ ،والجمع بين المهارات والتخصصات المختلفة وذلك لتوفير الرعاية الصحية
ذات جودة للجميع.
ُتعرف منظمة الصحة العالمية العاملين في مجال الصحة على أنهم "جميع األشخاص الذين ينخرطون في أعمال تهدف
بشكل رئيسي إلى تعزيز الصحة" (التقرير الخاص بالصحة في العالم .)2006 ،يشمل هذا التعريف أي شخص وكل شخص
يعمل في رعاية المرضى بشكل مباشر أو غير مباشر ،ويشمل جميع أنواع المرافق والمؤسسات الصحية
وتقدر منظمة الصحة العالمية وجود نقص بـ  12.9مليون عامل صحي على مستوى العالم خالل العقد القادم .وللحد من
هذا النقص ،تبنت منظمة الصحة العالمية والدول الداعمة لها أجندة بشأن القوى العاملة بالقطاع الصحي  .2030حيث
تركز األجندة على تعزيز بيانات الدول بشأن الموارد البشرية الصحية ،وتحديث وإنفاذ القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة
بالقوى العاملة الصحية ،وتعزيز نظم الموارد البشرية الصحية القائمة ،وتطوير إستراتيجيات الموارد البشرية الصحية
المالئمة لكل دولة ،ورصد وتقييم سياسات الموارد البشرية الصحية بانتظام.
تشبه قيود تطوير القوى العاملة الصحية وإدارتها في فلسطين تلك القيود المفروضة على الدول األخرى .إن زيادة الوعي
بالمسائل الصحية وبالحق في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة ،باإلضافة إلى ازدياد عدد الخريجين الصحيين
وانتشار األمراض غير المعدية ،ينبغي أن يخدم كنقطة انطالق لتعزيز أساس نظام تقديم الرعاية الصحية والقوى العاملة
الصحية في فلسطين .وتعتمد فلسطين بشكل أساسي على القوى العاملة الصحية لديها لتقديم خدمات إعادة التأهيل ،وحاالت
الطوارئ ،والرعاية األولية والثانوية والتخصصية للمرضى ،وذلك بالنظر إلى محدودية الموارد ،خاصة التكنولوجيا
المتقدمة لتقديم حلول الرعاية الصحية.

بيانات القوى العاملة الصحية في فلسطين وإقليم شرق المتوسط
ال يمكن ألي دولة تحديد الثغرات ووضع السياسات المناسبة إلدارة وتطوير القوى العاملة الصحية لديها إال من خالل
االعتماد على البيانات .و يمكن الحصول على البيانات الحالية المتوفرة عن القوى العاملة الصحية في إقليم شرق المتوسط
من مرصد الصحة العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية .وتسلط البيانات المقدمة في مرصد الصحة العالمي الضوء على
أرقام العاملين الصحيين المسجلين رسم ّيا ً ،ولكنها ال تعكس بالضرورة العاملين الصحيين الفاعلين في الدول .ويتم الحصول
على البيانات المتاحة عن القوى العاملة الصحية في فلسطين من النقابات الصحية ،وكحال مرصد الصحة العالمي ،يعكس
ذلك عدد المهنيين الصحيين المسجلين فقط.
ولفهم االحتياجات الفعلية ألي دولة ،فإن االعتماد على بيانات العاملين الصحيين المسجلين ال يعتبر كافيا ً ،ألنه عادة ما يُقدم
صورة مشوهة للواقع على األرض ،فدون تحديد األعداد الدقيقة من العاملين الصحيين الممارسين ،ودون فهم معدالت
البطالة من أولئك المسجلين ،ودون تحديد معدالت الهجرة حسب نوع المهنة؛ فإن إستراتيجيات وخطط الدول قد ال تعكس
االحتياجات الفعلية.
ويواجه نظام المعلومات الصحية في فلسطين بشكل تقليدي قيوداً على تحديد البيانات المتعلقة بتوافر القوى العاملة الصحية
الممارسة ،ومناطق انتشارها ،وتطويرها ،وإدارتها .كما أن هناك العديد من مزودي البيانات وبالتالي العديد من األرقام
المتضاربة ،وغالبا ً ما تكون هناك ازدواجية ونقص بالبيانات المقدمة من القطاع الخاص.
ويتم جمع المعلومات وتبادلها بين الهيئات التنظيمية ذات العالقة بالموارد البشرية الصحية من خالل تقديم التقارير السنوية
باستخدام االستبيانات ونماذج التقارير من النقابات ،ومرافق القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية إلى كل من دائرة
مركز المعلومات الصحية الفلسطيني التابع لوزارة الصحة الفلسطيني ،ودائرة التراخيص في الوزارة .وتعتمد مشاركة

المعلومات على األرقام المُبلغ عنها ،ولكن ال توجد جهة محددة للتحقق من صحة المعلومات.
و لكي تحدد دائرة مركز المعلومات الصحية الفلسطيني في وزارة الصحة األرقام النهائية بشأن الموارد البشرية الصحية
للتقرير السنوي لوزارة الصحة ،تجمع المعلومات المتعلقة بموظفيها فقط ،وذلك من خالل إدارة شؤون الموظفين في
الوزارة  ،كما تجمع إجمالي عدد العاملين الصحيين المسجلين حسب المهنة من النقابات الصحية ،وذلك دون اإلبالغ عن
معدالت التوظيف ،أو قطاع التوظيف ،أو النوع االجتماعي ،أو الفئة العمرية ،أو التوزيع الجغرافي ،أو تحديد أعداد العاملين
الصحيين غير المسجلين في النقابات .ونظراً ألنه يتم جمع معلومات الموارد البشرية الصحية من عدة مصادر ،فإن النظام
يعتبر مجزأً ويؤدي إلى تباين في األعداد واألرقام الواردة في التقارير حول المهنيين الصحيين والعاملين الصحيين المتاحين
للسكان.
وللتغلب على التجزئة في البيانات والسماح بتقديم تقارير مالئمة عن أعداد العاملين الصحيين الممارسين ،تم تكليف المعهد
الوطني الفلسطيني للصحة العامة بمهمة تطوير واستضافة المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية ليكون المركز الرئيسي
لجمع البيانات وتحليلها ونشر المؤشرات الوطنية حول الموارد البشرية الصحية.

المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية :نظام للتغلب على تجزئة البيانات
تم إنشاء المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية ليكون المركز الرئيسي للبيانات وللحصول على معلومات حول القوى
العاملة الصحية الممارسة ،وذلك للتغلب على التجزيء السائد وتزويد صناع القرار بالمعلومات الصحيحة .وتم تطوير
المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية على عدة خطوات لضمان وجود أساس متين ،بما في ذلك :مراجعة شاملة لبيانات
الموارد البشرية الصحية ،وإعادة النظر لعملية إعداد البيانات ،ودراسة مراصد الموارد البشرية الصحية العالمية والخطوات
المتبعة لتطويرها ،وتشكيل مجموعة عمل تمثل العديد من الشركاء الرئيسيين ،وتوظيف مسح وطني للمرافق الصحية
والعاملين الصحيين ليتم استخدامه كقاعدة أساسية لتوافر وتوزيع القوى العاملة الصحية الممارسة في فلسطين.

منهجية المسح
شمل المسح جميع المنشآت الصحية في الضفة الغربية وغزة (بما في ذلك مستشفيات القدس الشرقية) ،وشمل أيضا ً المرافق
الصحية في القطاعات الرئيسية الخمسة التي تقدم الخدمات الصحية.
و تم إجراء المسح من خالل زيارات ميدانية لجميع أنواع المرافق الصحية ،بما في ذلك المستشفيات ،ومراكز الرعاية
الصحية األولية ،والعيادات العامة والمتخصصة ،والمختبرات ،والصيدليات ،وعيادات طب األسنان ،ومراكز إعادة التأهيل،
ومراكز الرعاية النفسية .وتم تحديد مرافق الخدمات الصحية الحكومية ومرافق األونروا ومرافق الخدمات الطبية العسكرية
التي سيتم مسحها من خالل المؤسسات التابعة لها ،وتم تحديد المرافق الخاصة ومرافق المنظمات غير الحكومية باالعتماد
على مسح المنشآت االقتصادية الخاص بالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام ( 2012آخر مسح متاح في وقت إنجاز
هذا التقرير) .وتم إجراء المسح في الفترة ما بين  2016 -2014بالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،وذلك
للوصول إلى جميع المرافق الخاصة ومرافق المنظمات غير الحكومية التي تم تحديدها على أنها نشطة وقت كتابة التقرير.
وشملت الزيارات الميدانية مقابالت مع رؤساء المنشآت الستكمال استبيان حول بيانات المرافق الصحية ،كما تم اجراء
مقابالت فردية مع كل عامل صحي وُ جد في المرافق في وقت الزيارة الميدانية .وتم استخدام رقم الهوية الوطنية للعامل
الذي تمت مقابلته بغرض السماح بإعداد تقارير دقيقة عن األرقام واألعداد الوطنية للعاملين الصحيين الممارسين المتاحين.
شمل المسح جميع العاملين الصحيين في وزارة الصحة ( ،)%100وشمل أكثر من  %90من العاملين الصحيين في
الخدمات الطبية العسكرية واألونروا والمستشفيات الخاصة والمنظمات غير الحكومية .وتمت زيارة  78مستشفى من أصل
 81مستشفى في فلسطين .ولم يشمل المسح أحد المستشفيات العامة الصغيرة في الضفة الغربية ومستشفيين في القدس
الشرقية (مستشفى لرعاية المسنين ومستشفى للوالدة) .ووصلت المرافق الخاصة والمنظمات غير الحكومية المتبقية (غير

المستشفيات) إلى معدل استجابة يبلغ  .%98ويعتبر المسح ،بهذا التصميم والشكل ،األول من نوعه في فلسطين ،وكان
معدل استجابة العاملين الصحيين استثنائ ّيا ً بالنظر إلى التحديات التي واجهت إعداده في الميدان.

محددات المسح
لم يتمكن المسح من شمل المهنيين الصحيين العاملين خارج المرافق الصحية ،بما في ذلك شركات الصناعات الدوائية
الخاصة ،والمؤسسات األكاديمية ،وشركات تسويق صناعات األدوية وشركات التأمين ،والمنظمات الصحية المجتمعية.
إضافة لذلك ،حدد االستبيان المهنيين الصحيين العاملين في المناصب اإلدارية تحت فئة موظفي اإلدارة والدعم .كما لم
يشمل البحث الوظائف غير الرسمية ،والعاملين الصحيين الغائبين عن مكان العمل (خاصة في المنشآت الخاصة والمنظمات
غير الحكومية) ،والعاملين الصحيين العاطلين عن العمل ،والعاملين المسجلين في كشف الرواتب ولكن ال يعملون بالفعل
في المنشأة أو المؤسسة .باإلضافة إلى ذلك ،لم يوافق البعض ممن لديهم ازدواجية بالممارسة على اإلبالغ عن وظائفهم
الخاصة ،كما لم يصرح بعض المهنيين الصحيين عن الوظائف الجزئية (بدوام جزئي) المتعددة التي يعملون بها ،والذي
يعتبر نموذجا ً تقليد ّيا ً للمتخصصين الذين يتناوبون بين عدة منشآت.
وعلى الرغم من هذه القيود والمحددات ،إال ان الصورة العامة التي تم الحصول عليها من مسح القطاع الصحي تعتبر غنية،
والمعلومات التي يقدمها المسح عن أعداد العاملين الصحيين الممارسين وبيانات القطاع الخاص تفوق معظم أو جميع الدول
في المنطقة باتساع وعمق تحليالتها .وكما هو الحال مع جميع البحوث القيمة ،ومن خالل وصف الجوانب المعروفة،
يفترض المسح أيضا ً العديد من الجوانب المجهولة.
سيعمل المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية على جمع وتقديم تقارير عن المؤشرات الوطنية للموارد البشرية الصحية
على أساس سنوي من خالل وسائل مستدامة للتواصل مع الشركاء ،وذلك للرصد المناسب للموارد البشرية الصحية
واتجاهاتها ،ولتزويد صناع السياسات باألدلة الالزمة لتطوير أول إستراتيجية وطنية للموارد البشرية الصحية.

الغرض من التقرير
يعتبر الهدف األساسي من هذا التقرير تقديم المعلومات الناتجة عن المسح حول مدى توافر العاملين الصحيين وتوزيعهم
في فلسطين ،حيث يتم ذلك من خالل تقديم صورة شاملة عن أوضاع القوى العاملة الصحية ،فضالً عن فجوات المعرفة
التي تتعين معالجتها مستقبالً ،وذلك من أجل توفير أدلة لصناع السياسة والمدراء وتسهيل عملية اتخاذ القرارات.
وست تم متابعة هذا التقرير من خالل عمل دراسة تفصيلية لتحليل السوق من أجل تحديد التوصيات السياساتية بنا ًء على
البيانات المقدمة في هذا التقرير.
ويستند عرض البيانات في هذا التقرير إلى إطار منظمة الصحة العالمية 3لمسح القوى العاملة الصحية ،من خالل أربعة
محاور:

الجودة
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القبول والرضا

سهولة الوصول

التوافر

يتم تقديم التعريفات لكل جزء في كل قسم استناداً إلى اإلطار الم َطور من قبل التحالف العالمي للقوى العاملة الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية.

المعايير الدولية والمقارنات القطرية المستخدمة في هذا التقرير
المعايير الدولية
ال توجد معايير دولية للتوافر األمثل لكل مهنة صحية بالنسبة لعدد السكان ،حيث تختلف احتياجات السكان من دولة إلى
أخرى ،ولذلك ال يوصي هذا التقرير باعتماد معيار عالمي .وعليه ،ال يتضمن هذا التقرير مقارنات مع المعايير الدولية.

المقارنات القطرية
ينبغي النظر إلى المقارنات بين الدول بحذر ،حيث تميل المقارنات ألن ُتعامل كمعايير ال ترتبط بخصائص الدولة .فإذا
كانت القطاعات الصحية المختارة للمقارنة مختلفة بشكل جوهري ،فمن المرجح أن تكون االعتبارات الناتجة مضللة .ومن
الصعب تحديد الدول التي يمكن مقارنتها مع فلسطين في ضوء الوضع الفلسطيني الخاص .كما أن دول إقليم شرق المتوسط
لديها أوضاع سياسية خاصة وفريدة ،ما يعني أن المقارنات ستكون بال معنى .ومن الممكن استخدام عدة دول من إقليم شرق
المتوسط للمقارنة وبشكل محدود ،مثل األردن ومصر وإيران وسلطنة عمان .ومع ذلك ،فإن بيانات الموارد البشرية الصحية
الوحيدة التي يمكن استخدامها في هذا الصدد ،كما ُذكر في األقسام السابقة ،مخصصة للعاملين الصحيين المسجلين (أي
أولئك الذين ال يمارسون عملهم بالضرورة في الدولة) .ولغرض هذا التقرير ،ال يمكن توظيف هذه المقارنات ،حيث إن
بيانات الموارد البشرية الصحية المقدمة هنا مخصصة للعمال الصحيين الممارسين.
تم الحصول على البيانات المتعلقة بالموارد البشرية الصحية الممارسة في أوروبا من خالل مكتب اإلحصاء األوروبي.4
وعلى الرغم من اختالف ال ُنظم الصحية في الدول األوروبية ،إال أنه تم اختيار ثالث دول أوروبية إلجراء مقارنات معها،
وهي :اليونان وإيطاليا وتركيا .ونظراً لتطلع فلسطين للوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة وتطبيق نهج طب العائلة ،فقد
تم اختيار هذه الدول كأمثلة باشرت في تنفيذ نهج طب العائلة و /أو عملت على إصالحات التمويل الصحي لدعم الرعاية
الصحية الشاملة.

4

مكتب اإلحصاء األوروبي :مركز اإلحصاء التابع لالتحاد األوروبي.

القوى العاملة الصحية في فلسطين
التوافر
تعريف :اإلمداد والعرض الكافي والرصيد المناسب من العاملين الصحيين من ذوي الكفاءات والمهارات التي تتناسب مع
االحتياجات الصحية للسكان
النتائج الرئيسية
















العدد اإلجمالي للعاملين الصحيين الممارسين هو  %56 :36,809منهم في الضفة الغربية و  %44في قطاع
غزة.
يوجد  1.1طبيب لكل  1,000نسمة (ال يعتبر أدنى من عتبة منظمة الصحة العالمية).
يوجد  2ممرض وقابلة لكل  1,000نسمة (يعتبر أدنى من عتبة منظمة الصحة العالمية).
يوجد  8.1قابلة لكل  1,000مولود حي في الضفة الغربية ،و 6.7قابلة لكل  1,000مولود حي في قطاع
غزة.
توجد أعلى معدالت للبطالة المحتملة بين أطباء األسنان والصيادلة.
ثلث القوى العاملة الصحية هم من العاملين في الوظائف اإلدارية.
يوجد  58طبيبا ً عا ّما ً لكل  100,000نسمة ،وهناك فرصة سانحة لالستثمار في نهج طب العائلة في فلسطين.
يوجد نقص محتمل في كل من طب العائلة ،وطب حديثي الوالدة ،وطب األورام ،والطب النفسي ،وأمراض
الدم ،وطب الطوارئ ،وطب وحدة العناية المركزة ،وطب األعصاب ،وطب األمراض ،وجراحة األطفال،
وجراحة األوعية الدموية.
ً
تصل نسبة األطباء المتخصصين الذين تزيد أعمارهم عن  60عاما إلى  %20في الضفة الغربية ،مقارنة مع
 %12في قطاع غزة.
ً
ً
ً
تشمل العديد من التخصصات في فلسطين عددا قليال ج ّدا من المهنيين الفاعلين ،ويتطلب ذلك توفير فرص
تدريبية مخصصة.
يوجد نقص في بعض المهن الصحية المساندة المهمة لصحة وتطور الطفل.
نصف الكوادر الصحية االناث يعملن في وزارة الصحة الفلسطينية.
معظم األطباء ( )%83وأطباء األسنان ( )%76في فلسطين من الذكور.
 %74من العاملين الصحيين تقل أعمارهم عن  45عاما ً ،و %4تزيد أعمارهم عن  60عاما ً ،و %65من
األطباء و %79من الممرضين تقل أعمارهم عن  45عاما ً.
يبلغ متوسط نسبة الممرضين إلى األطباء في فلسطين  ،1.6مع نسبة توظيف أفضل في مستشفيات الضفة
الغربية مقارنة مع قطاع غزة ( 2.4و  1.4على التوالي).

الدراسات الموصى بها لتعزيز المعرفة






دراسة السوق – العرض والطلب.
تحليل التكلفة والعائد على أثر زيادة عدد األطباء المتخصصين
على تكلفة اإلحاالت.
معدالت الهجرة للعاملين الصحيين ،بما في ذلك العاملون
الصحيون الفلسطينيون في النظام الصحي اإلسرائيلي.
معدالت البطالة في المهن المختلفة.
دراسة االختالالت بين الجنسين بين األطباء العامين وأطباء
األسنان وتأثيرها على دخول السوق بالنسبة للخريجات الجدد.

الشكل  :1توزيع العاملين الصحيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة
يبلغ إجمالي عدد العاملين الصحيين العاملين
( ,الجدول ) .تعتبر مهنة طب األسنان
المهنة الوحيدة التي تنحرف عدد ّيا ً لصالح الضفة
 ,طبيب أسنان مقابل
الغربية ،حيث يوجد
في قطاع غزة .ويمثل األطباء (األطباء العامون
والمتخصصون)  %من إجمالي العاملين الصحيين
في فلسطين ،بينما يمثل الممرضون ما نسبته .%
ويشكل الموظفون في الوظائف اإلدارية ووظائف
الدعم (أي الموظفين الذين ال يشاركون في تقديم
الخدمات الصحية مباشرة) حوالي ثلث القوى العاملة
المستخدمة.
قطاع غزة

الضفة الغربية

الجدول  .1العاملون الصحيون الموظفون حسب الفئات المهنية الرئيسية
األطباء

الضفة الغربية

2,831

%8

قطاع غزة

2,466

%7

5,297

%14

4,842

%13

المجموع
الممرضون

الضفة الغربية
قطاع غزة

المجموع
القابالت

8,286

%23

الضفة الغربية

632

%2

قطاع غزة

392

%1

1,024

%3

1,114

%3

433

%1

1,547

%4

1,479

%4

984

%3

2,463

%7

3,367

%9

المجموع
أطباء األسنان

الضفة الغربية
قطاع غزة

المجموع
* الصيادلة

الضفة الغربية
قطاع غزة

المجموع
المهن الصحية المساندة

%

الضفة الغربية

قطاع غزة

2,764

%8

6,131

%17

الضفة الغربية

6,329

%17

قطاع غزة

5,732

%16

المجموع

12,061

%33

المجموع للضفة الغربية

20,594

%56

المجموع لقطاع غزة

16,215

%44

المجموع الكلي

36,809

%100

المجموع
الموظفون المساندون

*الصيادلة :األرقام الواردة في الجدول أعاله تعكس عدد الصيادلة الفعليين الذين وجدوا على رأس عملهم أثناء وقت المسح .تشير نقابة الصيادلة
إلى وجود  1,000صيدلي إضافي في الضفة الغربية من أصحاب الصيدليات ،و 400صيدلي يعملون في وظائف مبيعات في شركات تسويق
األدوية.

ال يمكن الحصول على تحديدات معدالت توافر العاملين الصحيين بشكل مقبول إال من خالل فهم سوق العمل وتحليل عامل
الطلب .وتركز البيانات الواردة في هذا التقرير على العاملين الصحيين العاملين (أي المتوفرين حال ّيا ً ويقدمون الخدمات
الصحية المباشرة للسكان) .وليس من المفضل مقارنة فلسطين بدول أخرى في المنطقة ،حيث إن القليل من دول المنطقة
تمكنت من توفير بيانات عن العاملين الصحيين العاملين لديها .كما أنه ال يوجد أي معيار أو عتبة عالمية للحد األدنى لنسبة
العاملين الصحيين إلى عدد السكان .ومع ذلك ،تقترح منظمة الصحة العالمية طبيبا ً واحداً وثالثة ممرضين وقابالت لكل
 1000نسمة .ويتوفر في فلسطين  1.1طبيب و 2ممرضين وقابالت لكل  1000نسمة .وبالتالي فإن فلسطين ال تعتبر أقل
من معيار منظمة الصحة العالمية في توافر األطباء ،لكنها ال تزال في الحد األدنى من المعيار .كما تعتبر فلسطين أقل من
المعيار العالمي من حيث توافر الممرضين والقابالت.

األطباء
األطباء المختصون :لم يتم وضع معيار دولي لتوافر كل تخصص طبي للسكان .ومع ذلك ،فإن المقارنات بين الدول المختلفة
تساعد في فهم الوضع الفلسطيني .ونظراً لتطلع فلسطين لتطبيق نهج طب العائلة وتوقيعها على االلتزام بتحقيق التغطية
الصحية الشاملة ،تم اختيار ثالث دول للمقارنة :اليونان وإيطاليا وتركيا .وتم اختيار هذه الدول كونها اتخذت خطوات فعلية
نحو التغطية الصحية الشاملة ،وإصالح التمويل الصحي ،وتنفيذ نهج طب العائلة .يوضح الجدول  2مقارنة بين األطباء
األخصائيين الممارسين في الدول المختلفة.

الجدول  .2مقارنة توافر األطباء األخصائيين بين البلدان المختلفة لكل  100,000نسمة
فلسطين

تركيا

إيطاليا

اليونان

طب األطفال

8

9

29

38

أمراض الدم

0.1

0.5

6

6

نسائية وتوليد

10

9

20

32

الطب النفسي

1

5

17

23

الطب الباطني

4

16

41

26

أمراض القلب

2

5

22

35

علم وأمراض الغدد

0.6

0.8

4

7

الجهاز الهضمي

0.3

1

6

9

الجهاز التنفسي

0.4

3

6

17

طب /علم األورام

0.4

0.6

7

3

طب األعصاب

1

4

11

10

الجراحة العامة

4

8

17

29

طب العيون

3

5

12

23

3

3

المسالك البولية

2

5

13

17

طب أنف أذن حنجرة

3

5

8

15

طب العظام

4

5

15

27

جراحة الصدر

0.1

3

2

4

جراحة األعصاب

0.5

3

1

4

الجراحات التجميلية

0.2

2

5

4

3

8

22

21

0.2

3

3

32

2

8

4

31

0.4

3

9

3

2

3

8

13

جراحة األوعية الدموية

التخدير والعناية المركزة
علم األمراض
طب األشعة
طب الطوارئ
طب األمراض الجلدية

0.6

يشير الجدول  2أعاله إلى وجود نقص محتمل في بعض التخصصات ،وخاصة طب األسرة ،وطب حديثي الوالدة ،وطب
علم األورام ،والطب النفسي ،وطب أمراض الدم ،وطب الطوارئ ووحدة العناية المركزة ،وطب األمراض العصبية ،وطب

علم األمراض ،وجراحة األطفال ،وجراحة األوعية الدموية ،باإلضافة إلى تخصصات أخرى .وتعتبر هذه التخصصات
هامة ج ّداً بالنظر إلى كل من قائمة األمراض الرئيسية المسببة للوفاة (الجدول  ،)3وبالنظر إلى الجدول  4الذي يبين
األمراض العشرة األولى التي تتم إحالة المرضى لتلقي الخدمات خارج المرافق الحكومية بسببها (أي إلى المرافق الخاصة
ومرافق المنظمات غير الحكومية داخل فلسطين ،ومستشفيات القدس الشرقية ،والمستشفيات اإلسرائيلية ،والمرافق خارج
فلسطين) .ومن أجل دراسة الحاجة الفعلية للتخصصات الطبية وفعالية تكلفة إعداد وتأهيل بعض التخصصات ،يجب إجراء
دراسة شاملة حول العبء المالي للتحويالت خارج فلسطين ،حيث تكون الدراسة مصنفة حسب نوع المرض وتوافر
المتخصصين حال ّيا ً واإلعداد والتأهيل المستقبلي للمتخصصين.

الجدول  .3األسباب الرئيسية المسببة للوفاة في فلسطين
أمراض القلب الوعائية
مرض السرطان
الجلطات الدماغية
األوضاع حوالي الوالدة
مضاعفات مرض السكري
أمراض الجهاز التنفسي
الحوادث
األمراض المعدية
التشوهات الخلقية

الجدول  .4أكثر عشرة أمراض تتطلب التحويالت
األورام
قسطرة القلب
أمراض الكلى والمسالك البولية
أمراض العيون
الجراحات العامة
أمراض الدم
مسح النظائر والطب النووي
أمراض األطفال
التحليل المختبري
طب األعصاب وجراحة المخ واألعصاب
المصدر للجدولين  3و :4التقرير السنوي لوزارة الصحة الفلسطينية 2017

األطباء العامون :يتطلب تطبيق نهج طب العائلة في فلسطين فهم مدى توافر األطباء العامين .يعتبر الطبيب العام في أوروبا
طبيب عائلة اكتسب تدريبه من خالل التعليم قبل دخوله سوق العمل .أما في فلسطين ،فال يتم تدريب الطبيب العام خالل
سنوات التعليم على مفهوم طب العائلة .إن توفر أطباء العائلة المتخصصين في فلسطين محدود للغاية ،وألن إعداد وتأهيل
المتخصصين في طب العائلة يستغرق سنوات لتزويد سوق العمل بأعداد مقبولة ،فإن االستثمار في األطباء العامين
الممارسين في مجال التدريب على مفهوم طب العائلة يعد أمراً بالغ األهمية ،وذلك لتسريع توافر التخصص للسكان ولتنفيذ
النهج الشامل لطب العائلة.
يبلغ إجمالي عدد األطباء العامين في فلسطين  ،2,756موزعين بين الضفة الغربية وقطاع غزة .وتبلغ نسبة األطباء العامين
إلى األطباء المتخصصين في فلسطين  1.1لصالح األطباء العامين ،ما يشير إلى فرصة سانحة لالستثمار في األطباء
العامين لتعزيز نهج طب العائلة .وعلى النقيض من ذلك ،تظهر المنطقة األوروبية نسبة متزايدة لصالح األطباء
المتخصصين .يقارن الرسم البياني  1مدى توفر األطباء العامين في اليونان وإيطاليا وتركيا وفلسطين .وتتمتع فلسطين
عموما ً بتوافر جيد لألطباء العامين ،وهي بالتالي في وضع يمكنها من االستثمار في األطباء العامين ،كما يمكن أن تستوعب
فلسطين أعداداً أكبر في إطار الرعاية الصحية األولية.

الرسم البياني  :1مقارنة عدد األطباء العامين لكل  100,000نسمة بين الدول
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فلسطين

تركيا
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33
30
20
10
0

ايطاليا

اليونان

المصدر:

الممرضون/ات
يحمل حوالي  %55من الممرضين العاملين درجة بكالوريوس العلوم أو درجة جامعية أعلى ،ويتم تعيينهم كممرضين
قانونيين .أما باقي الممرضين ،فيحملون درجة الدبلوم (مدة البرنامج سنتان) ،ويتم توظيفهم كممرضين مساعدين .وتكمن
االختالفات بينهم في المهام والمسؤوليات المنوطة بهم ،حيث يقدم الممرضون القانونيين مجموعة أوسع من الخدمات من
الممرضين المساعدين ،كما يمكن لهم أن يكونوا متخصصين .يوجد في فلسطين  1.7ممرض لكل  1000نسمة ،دون
فروقات بين الضفة الغربية وقطاع غزة .وتشير البيانات المتاحة إلى أنه يوجد  5.6ممرض لكل  1000نسمة في إيطاليا،
ويوجد  1.9لكل  1000نسمة في اليونان ( .)Eurostat,2016لم تكن المقارنات مع الدول األخرى واقعية ،حيث شملت

البيانات المتوفرة من الدول األخرى الممرضين في المناصب اإلدارية ،والباحثين ،وغيرهم من الممرضين الذين يقدمون
الخدمات غير المباشرة .كما لم يكن من الممكن الحصول على مقارنات مع بلدان من إقليم شرق المتوسط ،حيث إن البيانات
المتاحة هي فقط للممرضين المسجلين ،وليس بالضرورة من الممارسين.

القابالت
"ال يوجد في العالم ما يكفي من القابالت" .د .باباتوندي أوسوتيمين ،صندوق األمم المتحدة للسكان.
يعتبر وجود القابالت ضرور ّيا ً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة .ويعزز االستثمار في التوافر العادل للقابالت في جميع
أنحاء فلسطين من إمكانية الوصول إلى خدمات األمومة للنساء في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء .يتوفر في
فلسطين  7.5قابلة لكل  1000مولود حي ،مع وجود فارق في التوافر بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث يوجد في
الضفة الغربية  8.1قابلة لكل  1000مولود حي ،ويوجد  6.7قابلة لكل  1000مولود حي في قطاع غزة .ويعتبر توافر
القابالت أعلى منه في دول أخرى في إقليم شرق المتوسط مثل المغرب .كما يعتبر فوق معيار منظمة الصحة العالمية
المتمثل بـ  6قابالت لكل  1000مولود حي ،لكنه يبقى أقل من بعض الدول األخرى التي تتمتع بمعدالت أقل في وفيات
األمهات والمواليد من النسبة الموجودة في فلسطين .لذلك ،ينبغي مواصلة عملية إعداد وتأهيل القابالت وضمان التوزيع
بين المستشفيات وعيادات الرعاية الصحية األولية لتحسين توافر القابالت للسكان في فلسطين ،وفي نهاية المطاف تعزيز
النتائج الصحية ،ودعم التغطية الصحية الشاملة ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أطباء األسنان
يوجد  0.3طبيب أسنان لكل  1000نسمة في فلسطين .وتتمتع الضفة الغربية بتوافر أفضل مع وجود  0.4طبيب أسنان
لكل  1000نسمة مقارنة بـ  0.2طبيب أسنان لكل  1000نسمة في قطاع غزة .كما يوجد عدد أقل من أطباء األسنان
بالمقارنة مع الدول األخرى .فعلى سبيل المثال ،يوجد  0.8طبيب أسنان لكل  1000نسمة في إيطاليا .هذا ولم تتم دراسة
مدى توفر المتخصصين من أطباء األسنان خالل المسح األولي ،لذلك يوصى بإجراء مزيد من الدراسات حول مدى توافر
أطباء أسنان متخصصين في فلسطين ،بما في ذلك التركيز على جراحة الفم والوجه والفكين ،وأطباء تقويم األسنان،
وأخصائيي عالج اللبيات ،وأخصائيي عالج اللثة وجراحة األسنان.

الصيادلة
لدى فلسطين توافر جيد من الصيادلة :يوجد  0.5صيادلة عاملون لكل  1000نسمة في فلسطين ،مع عدم وجود فرق بين
الضفة الغربية وقطاع غزة .ويوجد في معظم الدول األوروبية ما بين  0.7إلى  1صيادلة لكل  1000نسمة .كما أن معظم
الصيادلة المتوفرين هم من الصيادلة العامين ،لذا ينبغي لفلسطين أن تشجع إعداد وتأهيل الصيادلة المتخصصين ،على سبيل
المثال ،في مجال الصيدلة الصناعية ،وعلم العقاقير والسموم.

المهن الصحية المساندة
يوجد في فلسطين بالمجمل ما يوازي  1.3مهني ممارس في العلوم الصحية المساندة لكل  1000نسمة .وتصل النسبة في
الضفة الغربية إلى  1.2لكل  1000نسمة ،وتعتبر النسبة أفضل في قطاع غزة حيث يوجد  1.5لكل  1000من السكان.
يبين الجدول  5بعض المهنيين الممارسين في المهن الصحية المساندة .ومن الواضح أن بعض المهن ،وعلى وجه التحديد
أخصائيو النطق ،وأخصائيو السمع ،يمكن أن تكون ممثلة تمثيالً ناقصا ً ،حيث اقتصر المسح على المرافق الصحية ولم

يشمل المؤسسات المجتمعية التي تقدم مثل هذه الخدمات .ومع ذلك ،وبنا ًء على المالحظات ،فإن عدد العاملين الصحيين في
كلتا المهنتين محدود نسب ّيا ً في فلسطين .ويمثل عدد العاملين الصحيين المجتمعيين أولئك المرخص لهم بممارسة المهنة .ولم
تكن المقارنات مع الدول األخرى ممكنة نظراً لعدم إمكانية الحصول على هذا المستوى من التصنيف.

الجدول  .5أعداد بعض العاملين الصحيين في المهن الصحية المساندة في فلسطين
العدد اإلجمالي

العدد لكل  1,000نسمة

المهنة

764

0.16

2,105

0.44

األخصائيون والمعالجون النفسيون

358

0.07

أخصائيو العالج الطبيعي

371

0.08

عامالت صحة المجتمع*

240

0.05

معالجو النطق

27

0.01

معالجو السمع

36

0.01

مساعدو الصيادلة

870

0.18

فنيو األشعة
فنيو المختبرات

*يشير عدد عامالت صحة المجتمع إلى عدد المهنيين المرخصين.

الفئات العمرية
تعتبر القوى العاملة شابة ،مع وجود ما نسبته  %65من األطباء و %79من الممرضين دون سن  45عاما ً .في المجمل،
 %74من العاملين الصحيين تقل أعمارهم عن  ،45و %4منهم فقط تتعدى أعمارهم  60عاما ً (أي الوصول إلى سن
التقاعد في القطاع العام واالقتراب من سن التقاعد في القطاع الخاص) .ويعتبر توافر المؤسسات التعليمية وتقديم برامج
أكاديمي ة صحية جديدة خالل السنوات القليلة الماضية من العوامل التي ساعدت بنجاح إعداد وتأهيل المزيد من العاملين
الصحيين في سوق العمل الفلسطينية .ومع التوسع في الخدمات الصحية ،شهدت فلسطين زيادة في توفير وتوظيف القوى
العاملة الصحية األصغر س ّنا ً .يوضح الشكل  2أدناه الفئات العمرية للعاملين الصحيين الموظفين.

الرسم البياني  :2الفئات العمرية للعاملين الصحيين الموظفين في فلسطين

علوم الصحة المساعدة

صيادلة

قابالت

أطباء أسنان

ممرضون

أطباء

التناقص في الموارد البشرية
يعتبر التقاعد ال ُمنظم جزءاً من مهام الخدمة المدنية وينطبق على موظفي وزارة الصحة الفلسطينية والخدمات الطبية
العسكرية واألونروا .ويتم تقديم وقبول الوظائف بمرونة أكبر في القطاع الخاص .وبالنظر إلى صغر الفئة العمرية للقوى
العاملة ،ال ينبغي أن يسبب التقاعد خروج أعداد كبيرة من سوق العمل ،باستثناء األطباء في الضفة الغربية ،حيث يعتبر
 %15منهم فوق سن  .60وكما هو مبين في الجدول  ،6فإن نسبة األطباء المتخصصين الذين تزيد أعمارهم عن  60عاما ً
متساو عبر التخصصات .فعلى سبيل المثال %25 ،من أطباء
تقترب من  %20في الضفة الغربية ،وموزعة بشكل غير
ٍ
القلب و %43من أطباء الجهاز الهضمي و %32من أطباء األعصاب؛ شارفوا على سن التقاعد ،مقابل  %10من أطباء
التخدير ،و %14من أطباء المسالك البولية .كما تقل نسبة األطباء المتخصصين الذين تزيد أعمارهم عن  60عاما ً إلى
 %12في قطاع غزة ،مع وجود نسبة عالية منهم من األطباء النفسيين ( )%28وأطباءعلم األمراض ( .)%50وباإلضافة
إلى وجود كبار األطباء المقتربين من سن التقاعد ،فإن عدة تخصصات تضم عدداً قليالً من المهنيين الفاعلين ،ويتطلب هذا
فتح وتوفير شواغر تدريبية مخصصة.

الجدول  .6األطباء المتخصصون المشرفون على سن التقاعد
التخصص

قطاع غزة

الضفة الغربية
العدد

60+

%

العدد

60+

%

التخدير

67

7

%10

51

5

%10

أمراض القلب

51

13

%25

53

8

%15

األمراض الجلدية

37

9

%24

49

9

%18

طب الطوارى

14

3

%21

5

0

%0

أمراض الغدد

10

3

%30

20

2

%10

التنظير

4

1

%25

2

0

%0

التخصص

قطاع غزة

الضفة الغربية
العدد

60+

%

العدد

60+

%

طب العائلة

13

0

%0

7

0

%0

الطب الشرعي

1

1

%100

0

0

جراحة الجهاز الهضمي

3

0

%0

1

0

%0

الجهاز الهضمي

7

3

%43

6

0

%0

الجراحة العامة

118

21

%18

73

4

%5

أمراض الدم

5

1

%20

2

0

%0

العناية المركزة

1

0

%0

5

1

%20

باطني

135

34

%25

75

17

%23

طب األعصاب

22

7

%32

32

3

%9

جراحة األعصاب

14

2

%14

8

0

%0

الطب النووي

0

0

1

0

%0

259

54

%21

198

27

%14

علم األورام

6

0

%0

16

0

%0

طب العيون

70

19

%27

73

9

%12

طب العظام

105

16

%15

80

5

%6

أنف أذن حنجرة

70

11

%16

50

3

%6

جراحة األطفال

4

0

%0

0

0

طب األطفال

213

39

%18

173

25

%14

علم األمراض

7

1

%14

2

1

%50

العالج الطبيعي

34

4

%12

2

0

%0

الجراحات التجميلية

3

1

%33

6

1

%17

الطب النفسي

30

4

%13

18

5

%28

الصحة العامة

3

1

%33

0

0

األشعة

48

10

%21

28

0

%0

الجهاز التنفسي

6

4

%67

12

2

%17

الروماتيزم والمفاصل

5

1

%20

4

0

%0

التوليد والنسائية

التخصص

قطاع غزة

الضفة الغربية
العدد

60+

%

العدد

60+

%

جراحة الصدر

3

1

%33

3

0

%0

المسالك البولية

57

8

%14

50

4

%8

جراحة األوعية الدموية

10

3

%30

19

2

%11

1,435

282

%20

1,124

133

%12

Total

*مالحظة :لم يشر بعض األطباء المتخصصون لعمرهم ،ولذلك لم يتم إدراجهم في هذا الجدول.

ال يعتبر التقاعد العامل الوحيد الذي يح ّد من حجم القوى العاملة .فباإلضافة إلى ذلك ،تعد الهجرة أيضا َ عامالً مركباً،
وخصوصا ً في الضفة الغربية ،حيث يجد كبار المتخصصين فرصا ً أفضل في الخارج ,ما يستدعي اإلسراع بتدريب البدائل
المختصة دون تردد .كما أن هنالك جانبا ً آخر يتطلب المزيد من التح ّقق ،وهو الكوادر الصحية الفلسطينية الذين يعملون في
النظام الصحي اإلسرائيلي ،وخاصة األطباء الذين تجتذبهم فرص العمل واألجور األفضل ،ما يؤدي إلى خسارة إضافية في
سوق العمل الفلسطينية.

تركيب النوع االجتماعي
يعتبر معظم األطباء ( )%83ومعظم أطباء األسنان ( )%76في فلسطين من الذكور ،في حين تعتبر المجاالت األخرى
أكثر توازناً .يوضح الرسم البياني  2أدناه النسب المئوية للنساء العامالت في القطاع الصحي في فلسطين
.

الشكل  :2توظيف النساء حسب المهن الصحية في فلسطين

17%

36%

األطباء
الممرضون

53%

الصيادلة
46%

أطباء األسنان
المهن الصحية المساندة
موظفو اإلدارة والدعم
50%

24%

تعد دراسة أسباب عدم التوازن بين النوع االجتماعي في بعض المهن ،وخاصة األطباء وأطباء األسنان ،أمراً ضرور ّيا ً
لفهم الفرص المستقبلية لدخول سوق العمل بالنسبة للخريجات في هذين المجالين.
يبين الشكل  3توظيف النساء في مجال الصحة حسب القطاع .تعمل غالبية النساء ( )%50في وزارة الصحة الفلسطينية،
متساو في كل من القطاع الخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية بنسبة  .%21وتعتبر الخدمات
كما أن توزيع العمالة
ٍ
الطبية العسكرية من أقل المرافق تشغيالً للنساء من القوى العاملة.

الشكل  :3توظيف النساء في القطاع الصحي في فلسطين حسب القطاع

المنظمات غير حكومية

القطاع خاص

الخدمات الطبية العسكرية

األونروا

وزارة الصحة الفلسطينية

*تم إعتماد النساء العامالت في أكثر من قطاع (في حال وجد) في كل قطاع.

تنوع التخصصات والمهارات
نسبة الممرضين إلى األطباء
يبلغ متوسط نسبة الممرضين إلى األطباء في فلسطين  ،1.6ويعتبر المتوسط أعلى من الدول األخرى مثل تركيا ()1.1
وإيطاليا (( )1.4منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .)2017 ،ومع ذلك ،فال يزال المتوسط أقل من متوسط نسبة ثالثة
ممرضين لكل طبيب في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية األخرى .وتبلغ نسبة الضفة الغربية  1.7مقارنة بـ 1.4
في قطاع غزة ،كما أن نسبة الممرضين إلى األطباء العاملين في المستشفيات أعلى في الضفة الغربية منها في قطاع غزة
( 2.4و  1.4على التوالي) .يوضح الجدول  7نسبة الممرضين إلى األطباء في المستشفيات حسب قطاع العمل.

الجدول  .7نسبة الممرضين إلى األطباء في المستشفيات حسب القطاع
الضفة الغربية

قطاع غزة

وزارة الصحة الفلسطينية

2.5

1.4

القطاع الخاص

3.3

0.8

المنظمات غير الحكومية

2.4

1.4

الضفة الغربية

قطاع غزة

األونروا

2.9

*--

الخدمات الطبية العسكرية

*--

1.5

*ال توجد مستشفيات تابعة لألونروا في غزة ،وال توجد مستشفيات تابعة للخدمات الطبية العسكرية في الضفة الغربية.

يوضح الجدول  8نسبة الممرضين إلى األطباء حسب المناطق الجغرافية في فلسطين .وتوجد فروق طفيفة في نسبة
الممرضين إلى األطباء في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة .وفي منطقة شمال غزة ،تقل نسبة الممرضين إلى
األطباء ،ما يشير إلى الحاجة لتوظيف المزيد من الممرضين في المنطقة.

الجدول  .8نسبة الممرضين إلى األطباء حسب المنطقة
المنطقة

النسبة

شمال الضفة الغربية

1.7

وسط الضفة الغربية

1.6

جنوب الضفة الغربية

1.5

شمال غزة

1.2

وسط غزة

1.4

جنوب غزة

1.4

نسب العاملين في اإلدارة والخدمات الى العاملين في تقديم الخدمات الصحية المباشرة
يبين الجدول  9نسبة الموظفين اإلداريين وموظفي الدعم إلى موظفي تقديم الخدمات المباشرة حسب قطاع التوظيف في
الضفة الغربية وقطاع غزة .يشكل الموظفون اإلداريون حوالي ثلث إجمالي القوى العاملة الصحية .ويعتبر الموظفون
اإلداريون وموظفو الدعم عاملين صحيين ال يقدمون خدمات مباشرة للسكان ،ولكن وجودهم ضروري في األداء العام
واإلدارة اليومية للنظام الصحي .ونظراً ألهمية ووفرة موظفي اإلدارة والدعم في النظام الصحي الفلسطيني ،يحتاج مزودو
الخدمات الفلسطينيون ،وخاصة وزارة الصحة الفلسطينية ،إلى إيالء اهتمام خاص بتحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لهذه
المناصب والتأكد من أن عدد موظفي اإلدارة والدعم للنظام الصحي فعال.

الجدول  .9نسبة موظفي تقديم الخدمات المباشرة إلى موظفي اإلدارة والدعم حسب القطاع والمنطقة
الضفة الغربية

قطاع غزة

القطاع
وزارة الصحة الفلسطينية

2.8

1.7

األونروا

2.5

3

الخدمات الطبية الفلسطينية

1.9

2.4

الضفة الغربية

قطاع غزة

القطاع الخاص

2.5

4.1

المنظمات غير الحكومية

1.9

1.5

القطاع

المعايير الدولية لتحقيق التغطية المناسبة ألهداف التنمية المستدامة
تقدر منظمة الصحة العالمية أن العتبة المناسبة تعتبر  2.3طبيب وممرض وقابلة لكل  1000نسمة ،وهي نسبة كافية
لضمان تغطية التدخالت األساسية للرعاية الصحية األولية ،وال سيما خدمات صحة األم والطفل ،وذلك لدعم أهداف التنمية
المستدامة .وتتجاوز فلسطين حال ّيا ً الحد األدنى حيث توظف ثالثة طبيب وممرض وقابلة لكل  1000نسمة .لذلك ،فإن
فلسطين تبلي بال ًء جيداً فيما يتعلق بتوافر مزودي الخدمات لتغطية احتياجات السكان في خدمات األمومة والطفل.
مع األخذ بعين اال عتبار اقتصار هذه العتبة على نوع واحد فقط من الخدمات الصحية ،أعادت منظمة الصحة العالمية تقييم
التوافر المطلوب لتغطية مجموعة أوسع من الخدمات لدعم التغطية الصحية الشاملة ،وأهداف التنمية المستدامة أساساً.
وتشمل العتبة المقدرة حديثا ً  4.45مزودي خدمات لكل  1000نسمة ،وتشمل الكوادر التالية من العاملين الصحيين:
األطباء ،والممرضين ،والقابالت ،والصيادلة ،وأطباء األسنان .5ويوجد في فلسطين  3.9عامل صحي لكل  1000نسمة
وبناءا على المعيار الجديد ,فلسطين حاليا توظف أقل من التوافر المطلوب والالزم لتغطية مجموعة أكثر شموالً من الخدمات
الصحية ،بما في ذلك بعض األمراض غير المعدية ،وصحة األم ،وصحة المواليد الجدد واألطفال ،واألمراض المعدية.
في حين أن فلسطين تعتبر أقل من الحد األدنى الجديد ،اال أنه يجب مراعاة هذه التقديرات بحذر ،ألنها ال تعكس تنوع
المهارات بين األطباء والممرضين والقابالت .إن النظر إلى المجموع الكلي دون تصنيف أعداد المجموعات الثالث بشكل
منفصل ،قد يضع فلسطين في وضع يتيح لها إعداد وتأهيل أكثر من نوع واحد من المهنيين الصحيين بهدف رفع المرتبة
الكلية ،ولكنه يهمل تنوع التخصصات و المهارات المناسب بينها .لذلك ،يجب إيالء اهتمام خاص للمعلومات المصنفة قبل
النظر إلى المجموع الكلي.

 5تقرير منظمة الصحة العالمية عن الرعاية الصحية األولية في إقليم شرق المتوسط :مراجعة ما تم إنجازه على مدى العقد الماضي ( ،)2018-2008منظمة
الصحة العالمية .2018 ،متوفر على الرابط التالي:
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/phc-regional-report-easternmediterranean.pdf?sfvrsn=2a5a2528_2

سهولة الوصول
التعريف :التوزيع العادل للعاملين الصحيين مع مراعاة التركيب السكاني ،والدمج بين المناطق الريفية والحضرية
والمناطق أو السكان غير المخدومين.

النتائج الرئيسية:









يعتبر معظم العاملين الصحيين في قطاع غزة من الموظفين العموميين.
ينقسم الموظفون العموميون في الضفة الغربية بين القطاع العام ،والقطاع الخاص ،والمنظمات غير الحكومية.
تعتبر ازدواجية الممارسة شائعة بين األطباء.
 %91من العاملين الصحيين هم موظفون في المدن.
حوالي  %50من المهنيين الصحيين المسجلين في النقابات الفلسطينية المتاحة ال يعملون في المرافق الصحية.
من الممكن أن يعمل المنتمون لهذه النسبة بوظائف أو قطاعات أخرى ،أو أنهم يعملون خارج البالد ،أو أنهم من
العاطلين عن العمل.
 %74من الممرضين يعملون في المستشفيات.
تعتبر منطقة جنوب الضفة الغربية من أقل المناطق توظيفا ً للعمال الصحيين.
ويتم توظيف أكثر من نصف العمال الصحيين ( )%50في قطاع غزة في المنطقة الوسطى.

العمالة والبطالة

الدراسات الموصى بها لزيادة المعرفة

يوضح الجدول  10أنماط العمالة الواسعة في المرافق الصحية
الفلسطينية .وتعتبر الفروقات بين الضفة الغربية وغزة واضحة ،حيث
يعتبر معظم العاملين الصحيين موظفين عموميين في غزة ،في حين تعتبر
العمالة في القطاع الخاص أكثر شيوعا ً وتهيمن على بعض الفئات في
الضفة الغربية.





تأثير الممارسة المزدوجة على التغيب وجودة
الرعاية الصحية في القطاع العام.
عبء العمل حسب األقسام والقطاعات لتحديد
االحتياجات.
تأثير تركز العاملين الصحيين في المناطق
الحضرية على النتائج الصحية في المناطق
الريفية.

وبنا ًء على البيانات التي تم جمعها ،يوظف القطاع العام معظم القابالت
في فلسطين ،في حين يوظف القطاع الخاص معظم الصيادلة وأطباء
األسنان .ويوظف مزودو الخدمات من القطاع الخاص إلى حد كبير األطباء بدوام جزئي أو عند الطلب.

انخفضت نسبة الوظائف الصحية في القطاع العام بشكل عام من  %59في عام  2012إلى  %49في عام 2018
(البنك الدولي.)2016 ،

الجدول  .10أنماط العمالة حسب القطاع والموقع
العدد

وزارة
الصحة

األونروا

الخدمات
الطبية
العسكرية

المنظمات
غير الحكومية

القطاع الخاص

األطباء
الضفة الغربية

2,831

%35

%3

%3

%23

%36

قطاع غزة

2,466

%61

%7

%1

%15

%16

العدد

وزارة
الصحة

األونروا

الخدمات
الطبية
العسكرية

المنظمات
القطاع الخاص
غير الحكومية

الممرضون
الضفة الغربية

4,842

%48

%4

%3

%31

%14

قطاع غزة

3,444

%74

%8

%2

%13

%3

القابالت
الضفة الغربية

632

%54

%9

%0.2

%30

%7

قطاع غزة

392

%62

%20

%2

%12

%5

أطباء األسنان
الضفة الغربية
قطاع غزة

1,114

%6

%1

%2

%4

%87

433

%25

%6

%2

%16

%51

الصيادلة
الضفة الغربية
قطاع غزة

1,479

%16

%2

%2

%4

%76

984

%28

%4

%2

%6

%60

المهن الصحية المساندة
الضفة الغربية

3,367

%40

%6

%2

%23

%29

قطاع غزة

2,764

%52

%8

%2

%21

%17

موظفو اإلدارة والدعم
الضفة الغربية

6,329

%32

%4

%3

%29

%32

قطاع غزة

5,732

%66

%5

%2

%19

%8

جميع العاملين الصحيين (باستثناء موظفي اإلدارة والدعم)
الضفة الغربية

14,224

%37

%4

%2

%23

%34

قطاع غزة

10,413

%58

%8

%2

%15

%17

*االختالفات الطفيفة بين النسب المئوية ومجموعها ترجع إلى أن بعض العاملين الصحيين يعملون في أكثر من وظيفة.

يقدم الرسم البياني  3معلومات عن أعداد العاملين الصحيين العاملين مقابل عدد الوظائف التي يشغلونها .وتبين وجود ما
يقارب  1,400وظيفة يشغلها األطباء العاملون حال ّيا ً .وهذا يعتبر أعلى من عدد األطباء المتاح ،ما يعني تناوب األطباء
بين القطاعات والمرافق لتقديم الخدمات ،وهو ما يشوه التوافر الفعلي للمتخصصين بين القطاعات .ويتجلى هذا النمط في
معظم المهن الصحية ،ولكنه يعتبر واضحا ً بشكل أكبر بين األطباء.

الرسم البياني  :3عدد العاملين الصحيين الموظفين مقابل عدد الوظائف الفعلية
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1024 1100

1000
0
المهن الصحية
المساندة

الصيادلة

أطباء األسنان

القابالت

الممرضون

األطباء

الممارسة المزدوجة للعمال الصحيين في القطاع العام
صرح ما نسبته  %26من األطباء العاملين في القطاع العام أنهم يعملون في وظيفة ثانية (مع وجود فارق بسيط بين الضفة
الغربية وقطاع غزة) ،ولكن من المحتمل أن هذه النسبة من الممارسين المزدوجين قد تكون أعلى .كما صرحت العديد من
المنشآت الخاصة أن معظم األطباء لديها هم من موظفي وزارة الصحة .وتعتبر الممارسة المزدوجة أقل شيوعا ً بين
الممرضين ( )%6والمجموعات المهنية األخرى .ولذلك ،يوصى بإجراء دراسة حول تأثير الممارسة المزدوجة على
التغيب من قبل الموظفين العموميين وعلى جودة الرعاية الصحية ،وذلك لتقدير أفضل لحجم المشكلة وتأثيرها على إمكانية
الوصول في القطاعات المختلفة ،وكذلك تأثيرها على جودة الخدمات في القطاع الحكومي.

االنتشار والتوزيع
التوزيع المناطقي للعاملين الصحيين العاملين في جميع القطاعات
يوضح الرسمان البيانيان  4و 5االنتشار بين القوى العاملة الصحية حسب المنطقة في الضفة الغربية وغزة.

تضم المنطقة الشمالية من الضفة الغربية ست محافظات (نابلس ،وسلفيت ،وطوباس ،وطولكرم ،وجنين ،وقلقيلية) .وتوظف
المنطقة الشمالية أكبر نسبة من العاملين الصحيين .ويعتبر تركيز وجود األطباء والممرضين متساويا ً نسب ّيا ً بين المناطق
الشمالية والوسطى .كما يوجد في الجنوب ،الذي يتألف من محافظتي الخليل وبيت لحم أدنى نسبة بين المناطق الثالث ،على
الرغم من أن عدد سكان الجنوب قريب من عدد سكان الشمال وأكثر من عدد سكان المنطقة الوسطى.

الرسم البياني  :4توزيع المهنيين الصحيين حسب المنطقة في الضفة الغربية

المهن الصحية
المساندة

صيادلة

أطباء أسنان

جنوب الضفة الغربية

قابالت

وسط الضفة الغربية

ممرضون

أطباء

شمال الضفة الغربية

ويتواجد العدد األكبر من العاملين الصحيين في المنطقة الوسطى من قطاع غزة ،حيث تصل نسبة الممارسة ألكثر من
 %50من العاملين الصحيين في كل مهنة صحية .في حين تحتل منطقة شمال غزة نسبة منخفضة ج ّداً من العاملين
الصحيين.

الرسم البياني  :5توزيع المهنيين الصحيين حسب المنطقة في قطاع غزة

المهن الصحية
المساعدة

صيادلة

قابالت
أطباء أسنان
شمال غزة
وسط غزة
جنوب غزة

ممرضين

أطباء

التوزيع حسب عدد أسرة المستشفيات
يعمل  %74من الممرضين في المستشفيات ،ودون وجود فروقات كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة .في حين يعتبر
توزيع األطباء أقل انتظاما ً ،حيث يوجد  %50منهم في مستشفيات الضفة الغربية مقابل  %69في قطاع غزة .يعتمد هذا
االنتشار على تحيز النظام الصحي للمستشفيات ،ومع ذلك ،فقد وُ جد أن  %32من هؤالء األطباء يمارسون عملهم في
عيادات خاصة ،وبالتالي توافرهم في عدة أنواع من المرافق الصحية في نفس الوقت.
يوضح الجدول  11االنتشار الكلي لألطباء والممرضين في شبكة المستشفيات التي يعملون فيها ،مُبينة بعدد األسِ رة حسب
المنطقة .وتعتبر نسبة األطباء والممرضين إلى أسِ رة المستشفيات موحدة إلى حد ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،وداخل
قطاع غزة نفسه .في حين تمثل الضفة الغربية اختالفات داخلية ،حيث يوجد في وسط الضفة الغربية عدد أقل من األطباء
والممرضين مقارنة بمنطقة شمال وجنوب الضفة فيما يتعلق بقدرة استيعاب المستشفيات ،ما يشير إلى إمكانية توظيف
المزيد من األطباء والممرضين في المنطقة الوسطى بعد دراسة أعباء العمل ومعدالت اإلشغال.

الجدول  .11نسبة مجموع األطباء والممرضين العاملين إلى أسرة المستشفيات حسب المنطقة
عدد
الممرضين
لألسرة

ممرضون

نسبة األطباء
لألسرة

أطباء

0.8

2,866

0.4

1,581

3,792

1

1,319

0.4

468

1,284

شمال

0.5

687

0.2

290

1,311

وسط

1

1,150

0.4

469

1,197

جنوب

0.9

2,682

0.6

1,900

3,074

قطاع غزة

1

410

0.8

306

404

شمال

0.8

1,393

0.6

994

1,639

وسط

0.9

879

0.6

600

1,031

جنوب

عدد
األسرة

المنطقة
الضفة الغربية

يوضح الرسمان البيانيان  6و 7تصنيف األطباء والممرضين الممارسين في المستشفيات وعدد األسِ رة المسؤولين عنها
حسب قطاع العمل.

الرسم البياني  :6نسبة األطباء إلى األسرة في مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص
والمستشفيات غير الحكومية في فلسطين
القطاع الخاص طبيب/سرير

المنظمات غير الحكومية طبيب/سرير

جنوب قطاع غزة وسط قطاع غزة شمال قطاع غزة

جنوب الضفة
الغربية

وزارة الصحة طبيب/سرير

وسط الضفة
الغربية

شمال الضفة
الغربية

الرسم البياني  :7نسبة الممرضين إلى األسرة في مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص
ومستشفيات المنظمات غير الحكومية في فلسطين
القطاع الخاص ممرض/سرير

المنظمات غير الحكومية ممرض/سرير

جنوب قطاع غزة وسط قطاع غزة شمال قطاع غزة

جنوب الضفة
الغربية

وزارة الصحة ممرض/سرير

وسط الضفة
الغربية

شمال الضفة
الغربية

تعمل وزارة الصحة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل أفضل من القطاعات األخرى ،استناداً لنسبة األطباء
والممرضين إلى األسِ رة بشكل عام .كما توظف وزارة الصحة األطباء والممرضين ألسِ رة المستشفيات في كل من الضفة
الغربية وقطاع غزة ،وفي المناطق المختلفة بشكل موحد.
يوظف القطاع الخاص في الضفة الغربية أدنى نسبة من األطباء إلى األسِ رة ،وأعلى نسبة من الممرضين إلى األسِ رة في
المنطقة الشمالية .وفي قطاع غزة ،ال يوجد سوى مستشفى خاص واحد فقط يقع في المنطقة الوسطى ،مع نسبة مماثلة لنسبة
األطباء إلى األسِ رة في وزارة الصحة ،ولكن نسبة أدنى من الممرضين إلى األسِ رة .بشكل عام ،يتناوب األطباء المتخصصون
خاصة على أساس الدوام الجزئي أو عند الطلب من مستشفى إلى آخر .لذلك ،قد ال تعكس نسبة األطباء إلى األسِ رة صورة
دقيقة أو واقعية إذا تم النظر إليها استناداً إلى األطباء المتفرغين فقط.
ويمكن تحديد نسبة األطباء والممرضين المطلوبة إلى األسِ رة فقط من خالل دراسة عدد األسِ رة المشغولة ،وأعباء العمل،
والتوظيف حسب التخصص والقسم ،وذلك لتقييم االحتياجات في جميع القطاعات بشكل صحيح.

التوزيع الحضري -الريفي للعاملين الصحيين الممارسين
تتركز غالبية العاملين الصحيين في المناطق الحضرية في فلسطين كما هو مبين في الرسم البياني  .4من بين العاملين
الصحيين الممارسين ،تعمل ما نسبته  %95من األطباء المتخصصين ،و %87من أطباء األسنان ،و %85من الصيادلة،
و %90من القابالت ،في مرافق موجودة في المناطق الحضرية.
تميل مستشفيات القطاعين العام والخاص إلى التمركز في المناطق الحضرية بدالً من المناطق الريفية ،وبالتالي استيعاب
العاملين الصحيين في المناطق الحضرية .كما يتركز سكان فلسطين بشكل رئيسي في المناطق الحضرية %77 :من السكان
يقيمون في المناطق الحضرية ،و %15في المناطق الريفية ،و %8في مخيمات الالجئين (التعداد العام للسكان PCBS,
.)2017

الشكل  .4توزيع العاملين الصحيين في المناطق الحضرية والريفية ومخيمات الالجئين

المخيمات

القرى

المدن

تتطلب التغطية الصحية الشاملة إمكانية الوصول العادل للعاملين الصحيين في جميع المناطق وضمن المناطق الحضرية/
الريفية .ويمكن لتطبيق نهج طب العائلة أن يعزز التوزيع مستقبالً ،لكنه يتطلب تغييرات في السياسات ونشر المزيد من
العاملين الصحيين في المناطق الريفية .ومن الضروري أيضا ً فهم التأثير الحالي لتركز العاملين الصحيين في المناطق

الحضرية على إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية العاجلة وغيرها من الخدمات ،سواء في عدد العاملين الصحيين
المتاحين أو أوقات تشغيل المراكز الصحية.

الدخول إلى سوق العمل :طريقة لدراسة المعيقات المحتملة إلمكانية الوصول
دعما ً لنتائج مسح مرصد الموارد البشرية الصحية الذي يبين أن القوى العاملة الصحية العاملة تتألف في معظمها من
المهنيين الشباب ،يشير مسح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للقوى العاملة لعام  2018إلى أن معدل المشاركة
اإلجمالية للقوى العاملة في فلسطين هو األعلى بين الفئة العمرية التي تقل عن  50عاما ً (بنا ًء على الفئة العمرية بين -16
 64من العاملين أو من يبحثون عن عمل حال ّيا ً) .وتبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة  %81في القطاع الصحي
الفلسطيني ،ويبلغ معدل البطالة  .%32ويفسر هذا بشكل جزئي العدد المرتفع من المهنيين الصحيين المرخصين غير
العاملين الذين تم رصدهم خالل مسح مرصد الموارد البشرية الصحية .هذا ولم يتم الحصول على كل من أعداد المهنيين
الصحيين العاملين في القطاع الصحي اإلسرائيلي ،ومعدالت الهجرة بشكل إجمالي ،وكذلك معدالت البطالة حسب المهنة.
كما لم يتم تحديد البيانات المتعلقة بالبطالة الجزئية (الذين يعملون في مهنتهم ولكن يتقاضون أجوراً دون المعدل و /أو غير
القادرين على االستفادة الكاملة من مهاراتهم).
وتبين أن هنالك فرقا ً كبيراً بين عدد العاملين الصحيين المرخصين وعدد العاملين الفعلي (انظر الجدول  .)12من بين جميع
المهنيين الصحيين المسجلين في النقابات الصحية ،يعتبر  %50فقط موظفين في المرافق الصحية التي شملها المسح الذي
أجراه مرصد الموارد البشرية الصحية .كما يشير هذا الرقم إلى أن أعداداً كبيرة من الخريجين غير قادرين على ممارسة
مهنتهم ،حتى بعد تفسير وإعطاء عدة أسباب لهذا التناقض.

وبنا ًء على بيانات المسح ،يواجه أطباء األسنان والصيادلة مخاطر بطالة أعلى ،التي تتضخم بسبب األعداد الكبيرة المتدربة
حال ّياً .ومع ذلك ،فإن دراسة مهن العلوم الصحية المساندة وتصنيف النتائج حسب المهنة يعد أمراً بالغ األهمية ،وذلك لفهم
أوضاع المهن المختلفة .فعلى سبيل المثال ،يبين المسح أن فنيي المختبرات في الضفة الغربية قد أظهروا فرقا ً بنسبة %40
تقريبا ً بين المرخصين منهم والموظفين الفعليين .لذلك ،يجب التركيز بشكل خاص على المهن التي تندرج تحت مظلة العلوم
الصحية المساندة من خالل دراسة أعداد المهنيين المرخصين مقابل أعداد العاملين حسب المهنة.

الجدول  .12أعداد المهنيين الصحيين المرخصين مقابل أعداد المهنيين الصحيين العاملين الذين
شملهم المسح
قطاع غزة

الضفة الغربية
المهنة

المرخصون
)(2017
5,676

المشمولون بالمسح
)(2016
2,831

المرخصون
)(2017
5,678

المشمولون بالمسح
)(2016
2,466

أطباء أسنان

3,135

1,114

1,122

433

صيادلة

4,534

1,479

2,762

984

ممرضون

7,656

4,842

7,881

3,444

قابالت

730

632

*---

392

أطباء

* القابالت مدرجات تحت أرقام التمريض في غزة؛ حيث لم يكن من الممكن الحصول على المعلومات بشكل منفصل.

المصادر:
المرخصون:
الضفة الغربية :دولة فلسطين -وزارة الصحة ،التقرير الصحي السنوي فلسطين .2017
قطاع غزة :مركز المعلومات الصحية الفلسطيني .2018 ،القوى العاملة في القطاع الصحي ،التقرير السنوي  .2017وزارة الصحة -غزة.
المشمولون بالمسح:
المرصد الوطني للموارد البشرية الصحية في فلسطين .تم إجراء المسح بين عامي  ،2016-2014وتم تحديثه في عام  2018كوادر وزارة
الصحة ولمستشفيات خاصة معينة.

القبول والرضا
التعريف :خصائص القوى العاملة الصحية وقدرتها على عالج جميع المرضى بكرامة ،وخلق الثقة ،وتعزيز الطلب على
الخدمات.

النتائج الرئيسية:




تتوفر دراسات وبيانات محدودة للفهم التام لتقبل العاملين الصحيين.
تعتبر ظروف العمل أسوأ في قطاع غزة منها في الضفة الغربية.

" ..من السهل نسب ّي ًا تدريب المزيد من العمال ،ولكن من األصعب تصميم وتنفيذ سياسات وأنشطة متعلقة بظروف وعقود
التوظيف ،أو تعيين الموظفين ،أو حوافز األداء التي تعالج المعيقات ،مثل عدم كفاية الموظفين أو انخفاض الحافز".
( Cheeوآخرون)2013 ،

الجوانب المتعلقة باألداء
تعتبر المعلومات حول أداء الموارد البشرية الصحية (لألفراد
والمجموعات) غير كافية .ويجب على مرصد الموارد البشرية الصحية
أن يكون قادراً على تشجيع البحوث العملية في هذا المجال المهمش.
بعض الرؤى واألفكار القليلة ملخصة أدناه.

الدراسات الموصى بها لتعزيز المعرفة





دراسة ظروف العمل ورضا الموظفين في
جميع قطاعات العمل في كل من الضفة الغربية
وقطاع غزة.
تقييم عبء العمل لتحديد االحتياجات.
التصور العام للخدمات الصحية والعاملين
الصحيين في مختلف القطاعات.

ظروف العمل :يتم وصف ظروف العمل في غزة بأنها غير الئقة،
 ،اعتبر ما
وبالتالي ال تساهم في األداء عالي المستوى" .في عام
يقارب من  %من المعدات الطبية في غزة قديما ً وقد عفا عليها الزمن،
وكان متوسط وقت االنتظار لقطع الغيار والصيانة ستة أشهر ،ووصلت نسبة األدوية المدرجة في قائمة األدوية األساسية
) .وتفسر القيود
( ."%العارف وآخرون،
المنتهية أو المشارفة على االنتهاء من مرافق وزارة الصحة إلى
السائدة والمعروفة في غزة هذا الوضع الصعب .كما أن مسألة الدفع الجزئي للرواتب في قطاع غزة أثرت بشكل كبير على
رضا الموظفين .وتعتبر ظروف العمل أفضل بكثير في الضفة الغربية منها في غزة ،لكنها ال تزال تتأثر بنقص اإلمدادات
واألدوية ،والدفع الجزئي للرواتب بسبب األزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية مؤخراً .ويجب إجراء المزيد من
الدراسات حول ظروف العمل ورضا الموظفين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في جميع قطاعات العمل
اإلنتاجية :تفتقر احتياجات التوظيف إلى تعريف دقيق ،ومن المستحيل تطويرها دون بيانات عبء العمل .وباإلضافة
إلى ذلك ،من المحتمل أن يطبق أصحاب العمل المختلفون معايير مختلفة .ولتقدير االحتياجات الحقيقية من الموظفين،
يجب أن يكون هناك فهم أفضل للواجبات المنفذة في العمل .كما يمكن أن تقدم مستشفيات القدس الشرقية المعترف بأدائها
الجيد معياراً قيما ً فيما يتعلق بمستويات التوظيف واأليام التي يقضيها المرضى.

الجودة
التعريف :كفاءات ومهارات ومعرفة وسلوك القوى العاملة الصحية كما تم تقييمها وفق ًا للمعايير المهنية وحسب تصورها
من قبل المستخدمين.

النتائج الرئيسية:




العدد المتوقع للخريجين في مجال الصحة خالل السنوات الخمس المقبلة يزيد بنسبة  %66عن عدد الخريجين
في السنوات الخمس الماضية.
يجب تطبيق مفهوم التطوير المهني المستمر كأولوية وطنية.
يجب زيادة الطاقة االستيعابية في دائرة الترخيص في وزارة الصحة ،وذلك لتنظيم ترخيص المنشآت الصحية
والعاملين الصحيين بشكل أفضل.

الرقابة /التنظيم
تتحمل وزارة الصحة الفلسطينية مسؤولية السماح للعاملين الصحيين
الجدد بممارسة مهنتهم ،وذلك بالتعاون مع النقابات الصحية التي
يعتبر تسجيلها شرطا ً مسبقا ً للترخيص الفعلي .وبمجرد أن يتم
ترخيص المهني ،وعلى الرغم من أن كالًّ من النقابات ووزارة
الصحة تتطلب إعادة التسجيل السنوي ،إال أن النظام التنظيمي يصبح
أسهل.

الدراسات الموصى بها لتعزيز المعرفة



جودة التعليم للمسارات الصحية في الجامعات
والكليات وكليات المجتمع الفلسطينية.
جودة التدريبات التطبيقية خالل الدراسة وقبل
الخدمة.

يجب أن تتم عملية إعادة الترخيص بشكل أفضل .فلم يكن الموظفون العموميون ملزمين بإعادة الترخيص بشكل سنوي في
السابق .كما لم يطالب الموظفون الحكوميون بااللتزام بشروط إعادة الترخيص إال مؤخراً ،ولكن يجب دعم هذا التطبيق.
يقوم األطباء وأطباء األسنان بعملية الترخيص مرة واحدة فقط ،بينما يتعين على المهن األخرى إعادة الترخيص سنو ّيا ً لدى
وزارة الصحة .وسيكون تنسيق وانسجام متطلبات الترخيص بين أصحاب العمل والمهن والحفاظ على العالقة ما بين
المتطلبات واألداء مفيداً.
يجب على المهنيين الصحيين المدربين في الخارج أن يتخرجوا من مؤسسة معتمدة وأن يخضعوا لفترة تدريب قبل الخدمة
ليكونوا مؤهلين المتحان مزاولة المهنة.
ً
ويوجد  1,258متخصصا ً مسجلون لدى المجلس الطبي الفلسطيني في الضفة الغربية اعتبارا من عام  ،2018في حين
ب َين المسح وجود  1,422شخصا ً صرحوا بأنهم متخصصون في المنشآت الصحية في الضفة الغربية .يلقي هذا الضوء
على العدد المحتمل لألطباء المتخصصين الممارسين ،على الرغم من عدم حصولهم على ترخيص رسمي.

صقل وتطوير المهارات
تتم عملية صقل وتطوير المهارات ،بما في ذلك اإلشراف والتدريب ،أثناء الخدمة بشكل تدريجي ومرحلي في غياب البرامج
القطاعية الشاملة .كما ينبغي التحقق من العملية من أجل تحديد نماذج أكثر إيجابية .ويتم حال ّيا ً اعتماد برنامج التطوير المهني
المستمر ،لكنه يفتقر إلى الهيكلية ،والقدرة ،والموارد المطلوبة .حيث يركز النظام حال ّيا ً على الموظفين العموميين فقط .كما
تميل األحكام التنظيمية إلى نطاق المسؤوليات اإلدارية بدالً من التركيز على السلوك الفعلي للعاملين الصحيين ،األمر الذي
يتطلب معلومات وقدرة أكثر تطوراً لفرض العقوبات .ومن شأن الجهود المبذولة بتمكين برنامج التطوير المهني المستمر
وتطويره أن تسفر عن عوائد إيجابية فيما يتعلق ببرامج التدريب قبل الخدمة والوصف الوظيفي ،والتي يمكن إعادة النظر

فيها في ضوء المهارات واألداء الفعلي المرصود في مكان العمل.
تعتبر بعض المنظمات غير الحكومية ،مثل مؤسسة جذور لإلنماء الصحي واالجتماعي ،من المؤسسات النشطة ج ّداً في هذا
المجال .كما كرست األونروا أيضا ً االهتمام بصقل وتطوير العاملين الصحيين لديها .كما قامت وزارة الصحة الفلسطينية
بدراسة االحتياجات التدريبية لطواقمها الصحية ،وقامت بزيادة الفرص ،بما في ذلك تقديم دورات مجانية بشكل منفرد ومن
خالل اإلنترنت.
تم تطوير إستراتيجية التطوير المهني المستمر من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع جميع النقابات الصحية ،ما يبرز الحاجة
إلى نظام اعتماد وطني بالتنسيق مع إجراءات إعادة ترخيص المهنيين الصحيين .وتحتاج اإلستراتيجية إلى التنفيذ والتطبيق
من خالل خطة عمل محكمة.
يعتبر الهيكل الوظيفي للفئات المهنية قضية ذات صلة وذات أهمية كبيرة ،فبينما يتبع األطباء مسيرة مهنية ممنهجة من
خالل التدريب بعد التخرج للوصول إلى مناصب اإلدارة العليا ،تفتقر العديد من المهن الصحية المساندة إلى مثل هذه الفرص
المؤهلة والمحفزة.

قدرة استيعاب برامج التدريب قبل الخدمة
تعمل حال ّيا ً  31مؤسسة تعليم عالي في الضفة الغربية و 16مؤسسة في غزة ،معظمها مملوكة ملكية خاصة .تخرج ما
مجموعه  16,136من المهنيين الصحيين الجدد من هذه المؤسسات بين عامي  2013و ،2018وشكلت الضفة الغربية
ما نسبته  %68من الخريجين .ويمكن رؤية مقدار وزخم إعداد وتأهيل الموارد البشرية الصحية من خالل مقارنة عدد
المهنيين الصحيين الجدد بالعدد اإلجمالي للعاملين الصحيين المهرة العاملين (.)24,748
زاد ناتج معظم المهن بين عامي  2012و ،2018كما هو مبين في الجدول ( 13انظر الملحقين الثاني والثالث لمعرفة
النتائج التفصيلية حسب المنطقة والمهنة) .وشكل الممرضون أكبر نسبة من مجموع الخريجين ( ،)%39ويليهم الصيادلة
بنسبة ( .)%9وكانت نسبة الخريجات اإلناث سائدة في كال التخصصين بنسبة  %65في الضفة الغربية و %61في قطاع
غزة .ومن المرجح أن تستمر هيمنة الخريجات اإلناث على أساس أعداد الخريجين المتوقعين.
كما هو موضح في الجدول  13أدناه ،تشير التوقعات إلى تسارع ملحوظ في هذا التوسع في أعداد العاملين الصحيين بين
العامين  2019و .2024ويبعث عدد خريجي الصحة المتوقعين في السنوات الخمس المقبلة على القلق ،بسبب انتشار منافذ
التدريب المعنية .ويمكن لبعض المهن مضاعفة إعدادها وتأهيلها في الفترة القادمة وتزويد سوق العمل بأكثر من 27,000
مهني صحي .ومن الضروري دراسة ما إذا كانت سوق العمل قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من العاملين الصحيين
الجدد ،نظراً ألنه يفوق بوضوح متطلبات الخدمة ،استناداً إلى عدد المهنيين الممارسين حال ّياً.
خالل السنوات الخمس المقبلة ،من المتوقع تخرج أعداد بعض المهن بما في ذلك الطب ،وطب األسنان ،والتمريض،
والصيدلة ،بضعف عدد المهنيين الذين تخرجوا في السنوات الخمس الماضية .ومع ذلك ،يتناقص عدد الخريجين المتوقعين
بالنسبة للمهن األخرى ،مثل القبالة ،على الرغم من الحاجة إلى مزيد من القابالت .وقد ال يمثل العدد المتوقع للخريجين في
القبالة الواقع الكامل ،حيث لم يكن من الممكن الحصول على تقديرات لبرامج الدبلوم (مدة الدراسة عامان) بعد العامين
القادمين .وبالنظر إلى المستوى الحالي للحاجة في فلسطين ،ينبغي توجيه اهتمام خاص نحو تشجيع االنخراط في برامج
القبالة بهدف زيادة العرض.
ويجب دراسة عدم التوازن في إعداد وتأهيل المهنيين الصحيين وفقا ً الحتياجات سوق العمل .ويجب تحديد العوامل التي
تساعد على نمو وازدياد أعداد المهنيين الصحيين الذين يدخلون سوق العمل ،وذلك من أجل وضع وتنفيذ تدابير تصحيحية.
ولتحقيق ذلك ،ينبغي تقدير عدد المهنيين الذين يتركون سوق العمل ،وتحديد أسباب خسارتهم ،وتحديد أعداد المهنيين
العاطلين عن العمل حسب المهنة.

الجدول  .13الخريجون لكل مهنة صحية :المتوسطات السنوية المسجلة للفترة 2018-2013
والمتوقعة لعام 2024-2019
2012/2013  2017/2018

المهنة

2019  2024

908

الطب

3,008

1,380

طب األسنان

2,462

6,325

التمريض

10,729

1,234

القبالة

995

2,035

الصيدلة

4,377

1,237

فنيو المختبرات

2,068

993

فنيو األشعة

1,054

1,369

العالج الطبيعي

1,463

341

فنيو التخدير

159

314

التغذية

512

مالحظة :تعتبر أعداد الخريجين المتوقعة داللية فقط ،حيث إن االنسحاب أثناء التدريب غير مشمول في التقديرات .كما أن بعض السنوات مفقودة.
يمكن أن تزداد هذه األرقام نظراً ألن التوقعات الخاصة بطالب الدبلوم ال يمكن تقديمها إال للعامين المقبلين.

كما يجب دراسة جودة برامج التدريب ،بما في ذلك التدريب الكلينيكي طوال فترة التعليم والتدريب الداخلي قبل الخدمة
كشرط مسبق للترخيص .وبالنظر إلى الضغط الكبير في معظم المستشفيات ،ال ينبغي أن يكون توفير فرص للتدريب العملي
أمراً صعبا ً ،ولكن يجب التحقيق من هذه الفرص مقابل عبء العمل على العاملين الصحيين .كما تعتبر الرعاية الصحية
المجتمعية مهمشة ،سواء من الناحية النظرية ،أو فيما يتعلق بالممارسة العملية .وهناك مجال واسع لمعالجة هذا القصور
في تصميم برامج تدريب طب العائلة.
يُنهي العديد من المهنيين الصحيين الفلسطينيين تعليمهم خارج فلسطين .ويُبين الجدول  14أدناه أكثر خمس دول يتخرج
منها العاملون الصحيون في القطاع الصحي .ويطلب المجلس الطبي الفلسطيني من األطباء الفلسطينيين الذين تخرجوا من
الخارج اإلمتثال لمتطلبات التدريب قبل الخدمة واجتياز امتحان قبل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة .ويجب على
خريجي الطب من الجامعات الفلسطينية الذين خضعوا لتدريب متخصص إكمال امتحان من قبل المجلس الطبي الفلسطيني.
وتتطلب الرقابة الكافية على امتثال المتخصصين للممارسة وف ًقا لتخصصهم المرخص مزيداً من التطوير والتطبيق.

جدول  .14أكثر خمس دول يتخرج منها بعض المهن للعاملين الصحيين الفلسطينيين
بلدان

المهنة
األطباء

روسيا ،أوكرانيا ،مصر ،فلسطين ،رومانيا

الممرضون

فلسطين (الغالبية) واألردن

الصيادلة

فلسطين (الغالبية) ،األردن ،مصر ،باكستان ،أوكرانيا

أطباء األسنان

فلسطين ،مصر ،أوكرانيا ،روسيا ،رومانيا

التدريب ما بعد التخرج
تسارعت برامج التدريب الطبي لالختصاص بعد التخرج مؤخراً ،وبالتالي فإن غالبية األطباء المتخصصين الممارسين هم
من صغار السن نسب ّياً .فعلى سبيل المثال %55 ،من الجراحين العامين ،و %62من أطباء التخدير ،و %51من أطباء
القلب ،و %72من أخصائيي طب الطوارئ ،و %80من أطباء طب العائلة ،و %57من أطباء الدم ،و %68من أطباء
األورام؛ تقل أعمارهم عن  45عاماً .وعليه ،وبنا ًء على هذه المعلومات ،يمكن رسم ووضع خطط التخصص.
وعلى النقيض من ذلك ،فإن فرص ما بعد التخرج للممرضات والقابالت والمهن الصحية المساندة ال تزال بحاجة للتطوير،
و يجب تطويرها ضمن المسارات الوظيفية التي تستجيب لمتطلبات الخدمة ،وليس فقط لمتطلبات المهنيين المعنيين .كما
يجب تشجيع التخصصات في مجال التمريض ،وذلك لتلبية متطلبات األنواع المختلفة من الخدمات الصحية المقدمة في
فلسطين ،بما في ذلك حاالت الطوارئ ،وطب حديثي الوالدة ،وعالج األورام ،وأنواع مختلفة من العمليات ،ووحدة العناية
المركزة ،وغيرها.

الخالصة
يجب مناقشة القضايا الرئيسية التي حددها هذا التقرير مع الشركاء المناسبين لدعم فهم التحديات القائمة على األدلة وتبادل
اآلراء ذات الصلة ،وذلك لتشجيع عملية اتخاذ القرارات المستنيرة .ويجب توظيف مرصد الموارد البشرية الصحية بشكل
أكبر لتطوير أوراق مواضيعية موجزة وإعداد مناقشات سياساتية من أجل معالجة تحديات الموارد البشرية ذات األولوية
والمحددة في هذا التقرير
يتطلب عدد سكان فلسطين المتزايد توافر الموارد البشرية الصحية المؤهلة ،بما في ذلك التخصصات الطبية ،ويتطلب تقديم
خدمات رعاية صحية عالية الجودة تتناسب مع االحتياجات الديمغرافية والتغيرات الوبائية
ال توجد حالة نقص حاد في المهنيين الصحيين في فلسطين عموما ً ،كما هو الحال في بعض الدول األخرى التي تعاني من
نقص الموارد .ومع ذلك ،يلزم اتخاذ تدابير إستراتيجية لتعزيز توافر بعض العاملين الصحيين المتخصصين الممارسين،
بما في ذلك بحث كيفية التوفيق بشكل أفضل ما بين الطلب والقدرة على استيعاب العاملين الصحيين مع اإلمداد الكبير الذي
تنتجه المؤسسات التعليمية حال ّيا ً
ال يعتبر العمل على التوافر الكافي والتوزيع العادل والوصول إلى العاملين الصحيين المكونات الوحيدة التي تؤثر على
النتيجة اإلجمالية للخدمات الصحية ،حيث ينبغي أن تركز فلسطين أيضا ً على آليات الترخيص والمراقبة والتقييم المستمر
للعاملين الصحيين من خالل االرتقاء بدور النقابات الصحية كهيئات مسؤولة عن المهنيين الصحيين المسجلين .ويعتبر
التركيز على جودة وأداء العاملين الصحيين أمراً بالغ األهمية لضمان نتائج أفضل للمرضى ،ما يقلل العبء على النظام
الصحي

المبادرات /العمليات المتوفرة حاليا أو المخطط لها التي تؤثر على الموارد البشرية
الصحية
 طب العائلة :يفرض نهج طب العائلة العديد من المطالب على العاملين الصحيين الفرديين ،وكذلك على
الطريقة التي يعملون بها بعضهم مع بعض .ويجب إعادة النظر في تصميم برامج التدريب ما قبل الخدمة
والبرنامج التعريفي للعاملين الصحيين الفاعلين ،كما يجب إعادة النظر في تصميم المرافق الصحية .عالوة
على ذلك ،يجب تعريف مستخدمي خدمات طب العائلة بكيفية عمل النظام .وتعتبر األونروا من الرياديين
في هذا المجال ،حيث قدمت دروسا ً قيمة يمكن االستفادة منها واستغاللها بشكل كامل .ومن شأن وجود
أساس متين لطب العائلة أن يعيد هيكلة النظام الصحي بأكمله ويصحح بعض عيوبه المعلقة ،مثل اإلفراط
في استهالك الرعاية في المستشفيات والتحويالت الطبية غير الضرورية والمكلفة.
 تم تنفيذها من قبل األونروا
 في طور التنفيذ من قبل وزارة الصحة الفلسطينية


تحسينات الجودة والتطورات التقنية :تتطلب تحسينات الجودة والتطورات التقنية من وزارة الصحة توسيع
الجهود الحالية واإلشراف على المستشفيات الحكومية .كما تتطلب تحسين مسارات التحويالت من الرعاية األولية
إلى الثانوية في كال االتجاهين .باإلضافة إلى ذلك ،من الضروري مراجعة معايير الترخيص وإعادة الترخيص
للمنشآت الخاصة ومنشآت المنظمات غير الحكومية لتشمل الجوانب المتعلقة بالنتائج ،فضالً عن اتباع نهج أكثر
تنظيما ً لرصد األداء السنوي .ويشمل ذلك العمل على معايير مؤهالت الموظفين ،بما في ذلك مراجعات األداء
السنوية ،ومقاييس سالمة المرضى ،وبرامج الصيانة الوقائية للمعدات ،وآلية تسجيل النتائج التي توفر قياسات
محددة لنتائج إعادة الترخيص السنوية للمرافق الصحية




يتم تنفيذه من قبل وزارة الصحة الفلسطينية

الوصف الوظيفي الجديد /المحدث للموظف العمومي :تمت الموافقة على الوصف الوظيفي المحدث للعاملين
الصحيين من قبل وزارة الصحة ،وذلك لتوضيح المسؤوليات ،واإلنصاف تجاه الكوادر المختلفة ،وتعزيز العمل
الجماعي ،وتحسين وتطوير بيئات العمل.


يتم تنفيذه من قبل وزارة الصحة الفلسطينية

التوصيات
تعتبر التوصيات التالية مدعومة بالنتائج ،لذلك يمكن تقديم تدابير مخصصة دون تأخير (إن أمكن):
 النشر للجمهور :إن إعالم الجمهور بتشبع سوق العمل الصحي ومعدالت البطالة المتباينة بين المهن المعنية ،واإلفصاح عن
جودة مؤسسات التدريب؛ يعتبر من اإلجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها .ويتم ذلك جنبا ً إلى جنب مع إنشاء عملية اعتماد موثوق
بها تدرك أفضل المؤسسات وتفرض العقوبات على المقصرين .كما يجب االعتراف بالمؤسسات المتميزة والمتفوقة في إعداد
وتأهيل كوادر ماهرة ومطلوبة بشدة ،وغيرها من برامج التدريب التي تم تقليصها أو تم التخلص منها تدريج ّيا ً.


نظام الترخيص :يجب إعادة هيكلة نظام الترخيص ،بحيث يلتزم جميع العاملين الصحيين بالمتطلبات ذاتها،
وبالتالي يصبح متوافقا ً مع مسارات برنامج التطوير المهني المستمر.



إستراتيجية وطنية للموارد البشرية الصحية :يجب تطوير إستراتيجية وطنية للموارد البشرية الصحية ،تتضمن
خطة واضحة لرصد وتقييم التقدم الحاصل.

كما تم التوصل لالقتراحات التالية في التوصيات من خالل النتائج ،ولكنها تتطلب المزيد من البحث والدراسة ،وربما بعض
التجارب قبل تنفيذ أية تدخالت:
 اعتماد مؤسسات التدريب :يجب أن يتم اعتماد مؤسسات التدريب بشكل جدي .ويجب احتواء اإلفراط في إعداد وتأهيل الموارد
البشرية الصحية بنا ًء على كفاءات غير موثوق بها ،بدءاً من المهن التي تتمتع بأكبر أعداد من الخريجين ،مثل برامج دبلوم
التمريض التي تمتد لمدة عامين .ويمكن الحد من أعداد المسجلين واالرتقاء بجودة التدريب عن طريق برامج تجسير مرنة وفعالة.
كما يجب أن تستند معايير اعتماد البرامج على األداء وجودة البرامج بدالً من االمتثال لمتطلبات إدارية بحتة .كما يجب اإلفصاح
عن حاالت التميز في الجودة ،وذلك لتحفيز المنافسة بين مؤسسات التدريب.
 جودة الخريجين :استخدام بيانات امتحان الترخيص لتحديد معدالت الفشل من المؤسسات التعليمية يشير إلى عوائق محتملة في
الجودة .ستقوم قوى سوق العمل بدفع المؤسسات التعليمية إلى تطوير جودة المتقدمين الجدد أو المخاطرة بخسارتهم.
 التطوير المهني المستمر :يعد االستثمار في التصميم واالختبار والتنفيذ التدريجي الفعال لبرامج التطوير المهني المستمر التي
تشمل جميع العاملين الصحيين إجرا ًء مطلوباً .ويجب االعتراف ،على أي حال ،أن تصميم وتنفيذ البرامج المتينة في التطوير
المهني المستمر في مجال الموارد البشرية الصحية غير المتجانسة والمجزأة يطرح تحديات واضحة .كما يعتبر االختبار العلمي
المستدام مطلوبا ً بدالً من االعتماد وتطبيق تجارب دولية.
باإلضافة إلى "دراسات تعزيز المعرفة" الموصى بها والواردة في التقرير ،فإن التوصيات التالية والدراسات المقترحة من
شأنها أن تعزز قاعدة المعرفة وتعزز المعلومات عن الموارد البشرية الصحية الفلسطينية ،وذلك من أجل وضع السياسات
والتدخالت المناسبة:


تقدير احتياجات الموارد البشرية الصحية :يجب تقدير وتقييم احتياجات الموارد البشرية الصحية في ضوء البنية التحتية الحالية
والمتوقعة ،والطلب المعلن والمتوقع ،والقدرة على تحمل التكاليف .كما يجب مراعاة اإلصالحات التي يجب إدخالها نظراً لتأثيرها
المحتمل على احتياجات الخدمة.



إنتاجية الفئات المختلفة :إنتاجية الفئات المختلفة يجب أن تتم حسب المُشغل ،ومكان العمل ،والخدمة ،وفيما يتعلق بجودة الرعاية.
كما ينبغي أن تشير النتائج إلى سبل تحقيق أقصى قدر من النتائج بالنظر إلى الموظفين الحاليين ،ولكن يمكن أيضا ً توجيه برامج
التدريب والممارسات اإلدارية.

 أنماط البطالة والعمالة الجزئية :يجب دراسة تدابير المواجهة ،بما في ذلك العمل بدوام جزئي والهجرة وخلق الوظائف ،وفرص
العمل دون المؤهالت المطلوبة .ويمكن اعتبار ملفات الترخيص أو النقابات المهنية الصحية ،التي يمكن من خاللها االتصال
بعينات تمثل المهنيين الصحيين لتتبع حالة وظيفتهم ،كنقطة بداية.
 جودة ومالءمة برامج التدريب المهني :يمكن لهذه الدراسة أن تبدأ بالتمريض نظراً لحجم الفئة وأوجه القصور فيها .وستشكل
نتائجها ،إلى جانب تلك التي توفرها بحوث التدخالت التدريبية أثناء الخدمة ،أساسا ً ثابتا ً لتصميم برنامج تطوير مهني مستمر
وفعال.
 المهنيون الصحيون في اإلدارة والوظائف اإلدارية :يجب أن تتضمن هذه الدراسة المؤهالت ،والعمر ،والنوع االجتماعي،
واإلنتاجية ،والواجبات الشكلية مقابل الواجبات الفعلية.

المراجع

الملحق  :1مسح الشركاء واألنشطة والقضايا المتعلقة بمجال الموارد البشرية الصحية
مالحظات

البحث

الصقل والتطوير

اإلدارة

اإلشراف

العرض
اإلدارة المباشرة
لبعض مؤسسات
التدريب

تتشابه إجراءات الترخيص من
حيث المبدأ بين الضفة الغربية
وقطاع غزة ،و(ينبغي)
االعتراف المتبادل بينهما

من المناسب الحفاظ على
استقاللية وزارة المالية بين
الضفة الغربية وقطاع غزة،
حيث يتلقى بعض الموظفين
رواتبهم من رام هللا ،بينما
يتلقى اآلخرون رواتبهم من
غزة

برنامج التطوير المهني
المستمر غير مطبق بعد
إعداد الدراسات
المخصصة أو تكليف جهة
أخرى إلعدادها
بدأ العمل على تصميم
برنامج التطوير المهني
المستمر في رام هللا

اإلعالن عن الموظفين
الجدد ونقلهم بعد ذلك

ترخيص المهنيين
الصحيين الجدد

متابعة عملية االعتماد
األولية ،تقتصر على
المتطلبات اإلدارية

تغطية الرواتب
وتكاليف أخرى
للموظفين ،وبالتالي
توجيه ومعالجة
الشواغر

صياغة برامج
التدريب ،دون
الكثير من
المشاركة في
إنفاذها

الشركاء
وزارة الصحة
الفلسطينية -رام هللا

وزارة الصحة
الفلسطينية -غزة

مشاركة غائبة/
محدودة مع
مؤسسات التدريب
الخاصة

تغطية التكاليف
الجارية لمؤسسات
التدريب العامة

وزارة المالية

مالحظات

البحث

الصقل والتطوير

اإلدارة

ديوان الموظفين العام منقسم
إلى كيانين منفصلين بين الضفة
الغربية وقطاع غزة

تتم متابعة التقاعد من
قبل ديوان الموظفين
العام ،وفقا ً إلجراءات
محددة

الجمعيات المهنية في الضفة
الغربية وقطاع غزة منفصلة
وتعمل بشكل مختلف ،دون
تواصل كبير فيما بينها

المشاركة في البرامج
التدريبية من قبل بعض
النقابات

اإلشراف

العرض

متابعة التعيينات،
والمستحقات ،وسلم
الرواتب ،والتقدم
الوظيفي
تنظيم مؤسسات
التدريب ،خاصة فيما
يتعلق بالجوانب
اإلدارية

الشركاء
ديوان الموظفين
العام

إدارة المؤسسات
التدريبية بشكل
مباشر

وزارة التربية
والتعليم العالي

ترخيص األخصائيين
الطبيين
المجلس الطبي
الفلسطيني

اإلشراف على البرامج
التدريبية للتخصصات
الطبية

هل تشرف النقابات المهنية
على سلوك الموارد البشرية
الصحية ،وتردع الممارسات

تسجيل المهنيين
الصحيين ،يعتبر
التسجيل شرطا ً مسبقا ً
للترخيص

من حيث المبدأ،
المساعدة في
تطوير برنامج
التدريبية تخصهم

النقابات والجمعيات
المهنية

مالحظات

البحث

الصقل والتطوير

اإلدارة

اإلشراف

العرض

الشركاء

الخاطئة؟
توليد رؤى وأفكار
ومعلومات قيمة عن
مواردها البشرية الصحية

يجب وصف إستراتيجيات
التوظيف الخاصة بمزودي
الخدمات من القطاع الخاص
(بعمق أكبر من الميزانية
واحتياجات التوظيف)
تعتبر مؤسسات التدريب
(الجامعات والكليات والكليات
المجتمعية) المسؤولة عن تغذية جمع وتحليل معلومات
الموارد البشرية الصحية
سوق العمل .كما تعتبر هذه
المؤسسات أحد المصادر
الرئيسية للمعرفة

إدارة برنامج التطوير
المهني المستمر الخاص
بها

إدارة موظفيها بشكل
مباشر ،بدءاً بالتوظيف
وانتها ًء بالتقاعد

وكالة غوث وتشغيل
الالجئين  -األونروا

إدارة موظفيها بشكل
مباشر ،بدءاً بالتوظيف
وانتها ًء بالتقاعد

الخدمات الطبية
العسكرية

توظيف كوادر وزارة
الصحة الفلسطينية
بدوام جزئي

هل ترتبط مؤسسات
التدريب أو تتفاعل
مع مزودي الخدمات
من القطاع الخاص؟

ربط وظائف
التدريب والبحث

مزودو الخدمات من
القطاع الخاص

أصحاب المعرفة

مالحظات

البحث

الصقل والتطوير

اإلدارة

اإلشراف

العرض

إجراء الدراسات
االستقصائية والمسوحات
وتقديم معلومات أساسية
عن الموارد البشرية
الصحية

إعداد دراسات ذات عالقة
بالموارد البشرية الصحية

الشركاء

الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني

توفير التدريب أثناء
الخدمة

توظيف المدربين

المقدم الرئيسي لبرامج
التدريب أثناء الخدمة،
معظم التدريبات تكون
ممولة من قبل المانحين

توظيف العاملين
الصحيين ،خاصة في
الضفة الغربية

الحصول على
االعتمادات من
الهيئات /السلطات
الصحية

تصميم برامج
التدريب وإعداد
وتأهيل كوادر
جديدة

مؤسسات التدريب

المنظمات غير
الحكومية
دعم مؤسسات
التدريب و /أو دعم
الدول المانحة
برامج تدريب
محددة

تقوم المؤسسات الخيرية
بتمويل الرعاية الصحية بشكل
غير مباشر من خالل دعم
النفقات الصحية للفقراء

تمويل التدريبات
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اإلشراف

العرض

الشركاء
(ومنظمات غير
حكومية أخرى)
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