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إتخــذت الحكومــة الفلســطينية قــرارًا بتوطيــن الخدمــات الصحيــة فــي محاولــة منهــا للحــد مــن 
االعتمــاد علــى الــدول األخــرى فيمــا يخــص التحويــات الطبيــة وتخفيــف العــبء المالــي الناتــج عــن 
ذلــك. ويعتبــر توطيــن الخدمــات مفيــدًا للنظــام الصحــي الفلســطيني، إذ يدفــع البــاد نحــو الوصــول 
إلــى التغطيــة الصحيــة الشــاملة. ومــن أجــل تحقيــق التوطيــن للخدمــات الصحيــة، يجــب توزيــع 
الخدمــات الصحيــة بيــن مقدمــي الخدمــات لضمــان توفــر جميــع الخدمــات المطلوبــة وإتاحــة وصــول 

ــع الســكان إليهــا. جمي

كيف يساعد تقسيم الخدمات الصحية في توطينها؟
علــى الصعيــد العالمــي، تعمــل البلــدان مــن أجــل تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة )UHC( فــي محاولــة لضمــان حصــول 
جميــع النــاس علــى رعايــة صحيــة جيــدة متــى وأينمــا يحتاجــون إليهــا دون المخاطــرة بضائقــة ماليــة. وقعــت وزارة الصحــة 
الفلســطينية علــى ميثــاق التغطيــة الصحيــة الشــاملة 2020 معربــة عــن التزامهــا بالمضــي نحــو التغطيــة الصحيــة الشــاملة 

باعتبارهــا أولويــة وطنيــة. 

يتــم تقديــم الخدمــات الصحيــة فــي فلســطين مــن قبــل وزارة الصحــة والخدمــات الطبيــة العســكرية ووكالــة األمــم المتحــدة 
إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن )األونــروا( والمنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص. تعتبــر وزارة الصحــة المــزود الرئيســي 
للخدمــات الصحيــة فــي البــالد بإدارتهــا 27 مستشــفى بإجمالــي 3,462 ســرير و468 مركــز رعايــة صحيــة أوليــة؛ أي تشــكل 
%54 مــن إجمالــي عــدد األســرة و%63 مــن إجمالــي عــدد مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة علــى مســتوى الوطــن1. كمــا وتلعب 
المنظمــات غيــر الحكوميــة أيضــا دورا رئيســيا فــي تقديــم الخدمــات، حيــث تقــوم بتشــغيل 35 مستشــفى بإجمالــي 2141 
ســرير، و 182 مركــز للرعايــة الصحيــة األوليــة )PHC(. وتركــز األونــروا علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة، حيــث تقــوم 
بتشــغيل 65 مركــزا للرعايــة الصحيــة األوليــة ومستشــفى واحــد يضــم مــا مجموعــه 63 ســريرا فــي الضفــة الغربيــة2. وتديــر 
الخدمــات الطبيــة العســكرية 17 مركــزا للرعايــة الصحيــة األوليــة ومستشــفيين بإجمالــي 143 ســريرا، بينمــا يديــر القطــاع 
الخــاص 17 مستشــفى بإجمالــي 631 ســريرا. وعلــى الرغــم مــن الزيــادة فــي عــدد أســرة المستشــفيات علــى مــدار الســنوات 
العديــدة الماضيــة، ال يــزال متوســط نســبة األســرة إلــى عــدد الســكان فــي البــالد 1.4 فقــط لــكل 1000 نســمة ، وهــو أقــل 

مــن المعــدل الــذي أبلغــت عنــه دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )2.1 إلــى 13(.

ــفيات  ــرة فــي مستش ــر متوف ــة غي ــة أو ثالثي ــة ثانوي ــات طبي ــون إلــى خدم ــن يحتاج ــى الذي ــن المرض ــد م ــل العدي ــم تحوي يت
وزارة الصحــة مــن المرافــق الحكوميــة إلــى مرافــق خاصــة أو تابعــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة داخــل فلســطين )بمــا فــي 
ذلــك مستشــفيات القــدس الشــرقية(. وتشــكل هــذه التحويــالت مــا نســبته ٪81.2 مــن إجمالــي التحويــالت و ٪74.2 مــن 
التكلفــة اإلجماليــة للتحويــالت. وتكــون التحويــالت المتبقيــة إلــى منشــآت خــارج البــالد ممــا يخلــق عبئــا ماليــا كبيــرا علــى 
وزارة الصحــة3. ووفقــا للتقريــر الســنوي للصحــة الصــادر عــن وزارة الصحــة لعــام 2018، فــإن شــراء الخدمــات الصحيــة مــن 
ـى مرافــق خــارج  ـي إنفــاق التحويــالت إـل خــارج البــالد )أي مــن إســرائيل وتركيــا واألردن ومصــر( يمثــل ٪25.8 مــن إجماـل
القطــاع الحكومــي. وتعــزى التحويــالت خــارج البــالد إمــا إلــى عــدم توفــر الخدمــات الصحيــة فــي فلســطين أو نقــص العامليــن 
الصحييــن المتخصصيــن أو ارتفــاع معــدالت إشــغال األســرة و / أو عــدم توفــر الفحوصــات المخبريــة الطبيــة واألدويــة 
والمعــدات الطبيــة. وغالبــا مــا يلجــأ المرضــى والمرافــق إلــى التبليــغ عــن اكتظــاظ المستشــفيات الحكوميــة ممــا ينجــم عــن 

ذلــك فتــرات طويلــة لتلقــي العــالج.

لذلــك، قــررت حكومــة فلســطين العمــل علــى تقليــل االعتمــاد علــى الــدول األخــرى والمضــي قدمــا نحــو توطيــن الخدمــات 
بهــدف اســتيعاب جميــع الحــاالت المحولــة حاليــا خــارج فلســطين ضمــن النظــام الصحــي المحلــي. وفــي إطــار هــذا الجهــد 
اتخــذت الحكومــة فــي العــام 2019 قــرارا بوقــف جميــع التحويــالت إلــى إســرائيل وتقليــل التحويــالت إلــى البلــدان األخــرى. 
غيــر أن توطيــن الخدمــات يتطلــب اســتثمارات كبيــرة فــي البنيــة التحتيــة للمرافــق الصحيــة وزيــادة فــي العــرض والتوظيــف 
للعامليــن الصحييــن وخاصــة األطبــاء األخصائييــن فــي جميــع القطاعــات )بمــا فــي ذلــك القطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر 

الحكوميــة( وفــي مستشــفيات القــدس الشــرقية.

ــار  ــت انتظ ــل وق ــة، وتقلي ــارج الدول ــالت خ ــة للتحوي ــات الباهظ ــل النفق ــالد إلــى تقلي ــل الب ــات داخ ــر الخدم ــيؤدي توفي س
المرضــى لتلقــي الرعايــة المناســبة، وتقليــل العــبء المالــي لتكاليــف الســفر علــى العائــالت المرافقــة للمرضــى إلــى مرافــق 

بعيــدة عــن الوطــن. هــذه الخطــوات الملموســة ســتقرب فلســطين مــن تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة.

1  تعزيــز أنظمــة التمويــل الصحــي فــي إقليــم شــرق البحــر األبيــض المتوســط نحــو تغطيــة صحيــة شــاملة: أطلــس التمويــل الصحــي 2018. القاهــرة: المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة 
 .CC BY-NC-SA 3.0 IGO :2019. رخصــة البحــر األبيــض المتوســط،  العالميــة لشــرق  الصحــة 

2  التقرير السنوي للصحة 2018. رام الله: وزارة الصحة الفلسطينية، 2018.
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ــن مختلــف مقدمــي  ــر تقســيم الخدمــات بي لمــاذا يعتب
ــا؟ ــرا مهم ــات أم الخدم

ال تســتطيع وزارة الصحــة، بقدرتهــا اإلســتيعابية الحاليــة، تقديــم جميــع الخدمــات الصحيــة للســكان وبالتالــي تقــوم باإلعتماد 
علــى مستشــفيات القطــاع الخــاص ومستشــفيات قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة داخــل البــالد )بما في ذلك مستشــفيات 
ــوزارة علــى قطاعــات  ــد مــن األســباب العتمــاد ال ــاك العدي ــة النقــص. وهن القــدس الشــرقية( لســد هــذه الثغــرات وتغطي
أخــرى، ولكــن الســبب األهــم هــو عــدم قــدرة الحكومــة ماليــا فــي تغطيــة جميــع الخدمــات داخــل مرافقهــا كونهــا تتطلــب 
ــى  ــات المرض ــك، وألن خدم ــدد. لذل ــن الج ــن الصحيي ــن العاملي ــف اآلالف م ــة وتوظي ــة التحتي ــرة فــي البني ــتثمارات كبي اس
ــع مقدمــي  ــن جمي ــب بي ــيق المناس ــزم التنس ــن الصحــي الحكومــي، يل ــالل التأمي ــن خ ــا م ــة تكاليفه ــم تغطي ــن يت المحولي
الخدمــات حــول نــوع الخدمــات التــي ســيتم تقديمهــا، وكذلــك التنســيق حــول الجهــة المســؤولة عــن تقديــم الخدمــات بيــن 
القطاعــات المختلفــة وداخــل كل قطــاع بحــد ذاتــه. ومــن شــأن ذلــك أن يســاعد فــي تحقيــق الوصــول الــى توطيــن الخدمــات 
وإعــادة التركيــز علــى االســتثمار محليــًا. وبالمثــل، يجــب علــى كل مــن القطــاع الخــاص وقطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة 
)بمــا فــي ذلــك مستشــفيات القــدس الشــرقية( التنســيق فيمــا بينهــا لتحديــد مســؤولية جميــع المستشــفيات فيمــا يخــص 
تقديــم الخدمــات، األمــر الــذي ســيحد ويمنــع المنافســة بينهــا، ويضمــن توفيــر خدمــات صحيــة فعالــة وفاعلــة دون انقطــاع 

للشــعب الفلســطيني.

ــم الخدمــات، كمــا ســتضمن أيضــًا توظيــف  مــن خــالل هــذه الجهــود، ســتضمن فلســطين عــدم وجــود ازدواجيــة فــي تقدي
القــوى العاملــة الصحيــة وتوزيعهــا فــي األماكــن المناســبة، وأن يتشــارك جميــع مقدمــي الخدمــات الصحيــة داخــل النظــام 

الصحــي الفلســطيني بالمســؤوليات والفوائــد.

كيف يمكن لفلسطين تحقيق مبدأ توزيع الخدمات؟
ــة والخاصــة ومستشــفيات  ــع العمــل بيــن المستشــفيات الحكومي ــة توزي ــة لبــدء عملي اتخــذت وزارة الصحــة خطــوات أولي
قطــاع المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي محاولــة لتوطيــن الخدمــات الصحيــة. يجب توســيع هذه الجهود ومأسســتها لتشــمل 
تقســيمًا واضحــًا للخدمــات وتخصيــص الخدمــات الثانويــة والثالثيــة لمرافــق محــددة. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن المهــم زيــادة 
توافــر أِســرة المستشــفيات فــي فلســطين. وتمــت مناقشــة تحقيــق الرقــم المعيــاري البالــغ 2.5 ســرير لــكل 1000 نســمة 
ــر الهــدف الــذي تهــدف فلســطين إلــى تحقيقــه. يوجــد فــي فلســطين  ــد مــن المؤتمــرات الوطنيــة، حيــث يعتب فــي العدي

حاليــًا 1.4 ســرير لــكل 1000 نســمة، 1.3 فــي الضفــة الغربيــة و 1.6 فــي قطــاع غــزة.

يتــراوح المعــدل العــام ألســرة المستشــفيات لــكل 1000 نســمة فــي دول منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة مــن 2.11 
إلــى 13.05. لذلــك، فــإن زيــادة توافــر أِســرة المستشــفيات ســيعزز مــن مكانــة فلســطين ويدفعهــا فــوق الحــد األدنــى مــن 

المعــدل بقليــل، بحيــث يصبــح معــدل التوافــر قريــب مــن المعــدل فــي تركيــا.

أِسرة المستشقيات لكل 1,000 من السكان

المعدل: 2.1 - 13

8ألمانيا

4.21اليونان

3.02إسرائيل

3.18إيطاليا

2.81تركيا

1.4فلسطين

1.3الضفة الغربية

1.6قطاع غزة 
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يجــب أن تأخــذ زيــادة القــدرة االســتيعابية لعــدد األِســرة فــي االعتبــار عــدة عوامــل، بمــا فــي ذلــك التوزيــع الجغرافــي لألِســرة 
الجديــدة والحاليــة، ومعــدل اإلشــغال حســب المنطقــة، وحجــم المستشــفى، وتنويــع الخدمــات الصحيــة المقدمــة ـفـي 
المستشــفى، واالختالفــات المناطقيــة فــي الطلــب علــى الخدمــات الصحيــة. كمــا ويجــب توزيــع الزيــادة فــي األســرة بيــن 
ــذ  ــَا ان تأخ ــب أيض ــفى. ويج ــا فــي المستش ــيتم تقديمه ــي س ــات الت ــوع الخدم ــب ن ــاع حس ــات فــي كل قط مقدمــي الخدم
الزيــادة ـفـي عــدد األِســرة األنــواع المختلفــة مــن األِســرة المطلوبــة بعيــن االعتبــار. سيســمح تحليــل ودراســة معــدالت 
اإلشــغال حســب نــوع الســرير بشــكل معمــق بالتوزيــع المناســب لألســرة فــي جميــع أنحــاء النظــام الصحي.ويمكــن القيــام 

ــر خطــة وطنيــة رئيســية للمستشــفيات. بذلــك مــن خــالل تطوي

وكمثــال علــى أهميــة معــدالت اإلشــغال فــي تحديــد اتجاهــات االســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والقــوى العاملــة الصحيــة، 
تشــير البيانــات وبشــكل واضــح إلــى أن المستشــفيات الحكوميــة تعمــل تحــت ضغــط عــاٍل حيــث تبلــغ معــدالت اإلشــغال 
٪101.5 فــي الضفــة الغربيــة و ٪95 فــي قطــاع غــزة. ومــن المحتمــل أن تــؤدي معــدالت اإلشــغال المرتفعــة إلــى حــدوث 
ــاع  ــة ارتف ــبة، واحتمالي ــة المناس ــات الصحي ــى الخدم ــول عل ــار للحص ــات االنتظ ــادة أوق ــات، وزي ــم الخدم ــاع فــي تقدي انقط

معــدالت اإلصابــة بالعــدوى فــي المستشــفيات.

تعتبــر زيــادة القــدرة االســتيعابية لعــدد األِســرة وتوافــر القــوى العاملــة الصحيــة مســؤولية مشــتركة يجــب أن تتقاســمها 
جميــع القطاعــات اعتمــادًا علــى نــوع الخدمــة ونوعيــة األِســرة والعامليــن الصحييــن المطلوبيــن. يبيــن الجــدول أدنــاه الزيــادة 

المطلوبــة فــي عــدد أســرة المستشــفيات للوصــول إلــى الهــدف المطلــوب:

معدل القدرة االستيعابية لعدد األِسرة لكل 1000 نسمة مقابل الهدف والزيادة المطلوبة

الهدف 
معدل القدرة 
االستيعابية 

الحالية

العدد الحالي 
لألِسرة

العدد المطلوب 
من األِسرة

 الزيادة المطلوبة في عدد 
األِسرة

2.51.33,9177,2043,287الضفة الغربية

2.51.63,14747231,576قطاع غزة

تتطلــب زيــادة عــدد األِســرة الوطنيــة مــع الحفــاظ علــى نســبة التوظيــف الحاليــة فــي المستشــفيات إلــى نســبة عــدد األِســرة 
اســتثمارًا كبيــرًا فيمــا يخــص تعييــن وتوظيــف العامليــن الصحييــن، علــى النحــو المحــدد فــي الجــدول أدنــاه:

زيادة المعدل إلى 2.5 سرير لكل 1000 نسمة مع الحفاظ على حالة التوظيف بالمستشفيات كما هي

إجمالي العاملين الصحيين إجمالي العمالة الحالية بالمستشفياتالمنطقة
إجمالي الزيادة المطلوبةالمطلوب

9,56817,2907,722الضفة الغربية

8,31312,7524,439قطاع غزة

مــن المهــم دراســة عــبء العمــل الحالــي لألقســام والخدمــات المتوفــرة فــي كل مرفــق عبــر جميــع القطاعــات وذلــك مــن 
أجــل تحديــد الزيــادة المطلوبــة فــي التوظيــف والبنيــة التحتيــة داخــل األقســام الحاليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب إجــراء 
دراســة للتحقــق مــن عــدد المرضــى المتوقــع تلقيهــم للخدمــات المدخلــة الحديثــة علــى أســاس ســنوي بهــدف المســاعدة 

فــي تحديــد العــدد المطلــوب مــن األِســرة والــكادر المخصــص لتقديــم الخدمــات.
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التوصيات
تطويــر قائمــة شــاملة لجميــع الخدمــات الصحيــة القائمــة والمطلوبــة لتغطيــة االحتياجــات الصحيــة للســكان. 	 

والتأكــد مــن أن هــذه القائمــة تســلط الضــوء وتوضــح مــا يقدمــه كل مــزود.
تطويــر خطــة رئيســية للمستشــفيات لحشــد المــوارد. يجــب أن تضمــن الخطــة الرئيســية للمستشــفيات دمــج 	 

ــم الخدمــة  ــة تتعلــق بتقدي ــات أخــرى اضافي مقدمــي الخدمــة الوطنييــن وأن تكــون نقطــة األســاس التفاقي
وتوزيعهــا.

إبــرام اتفاقيــة بيــن جميــع مقدمــي الخدمــات حــول تقســيم الخدمــات الصحيــة داخــل المرافــق ضمــن كل قطاع 	 
وعبــر جميــع القطاعــات. ومأسســة هــذه االتفاقيــة مــن خــالل التوقيــع علــى اتفاقيــات رســمية بيــن وزارة 
الصحــة والمستشــفيات الخاصــة ومستشــفيات المنظمــات غيــر الحكوميــة لتكــون بمثابــة المبــدأ التوجيهــي 
لتحويــل المرضــى. يجــب أن تغطــي االتفاقيــات وتضمــن مراقبــة جــودة الخدمــات المقدمــة لضمــان التجديــد 

الســنوي لالتفاقيــات.
تشــجيع وزارة الصحــة علــى وضــع خطــة لتقســيم الخدمات على أســاس إنشــاء أنواع مختلفة من المستشــفيات 	 

داخــل كل منطقــة جغرافيــة. علــى ســبيل المثــال، يجــب علــى جميــع المستشــفيات توفيــر الرعايــة الثانوية في 
جميــع المناطــق الجغرافيــة. وتعمــل مستشــفيات مختــارة لتقديــم خدمــات الرعايــة الثالثيــة كمستشــفيات 
تحويــل داخــل كل منطقــة بيــن المستشــفيات الحكوميــة. وهــذا مــن شــأنه أن يســمح بإعــادة توزيــع تقســيم 
العمــل ويســاعد فــي تقييــم االحتياجــات بهــدف زيــادة القــدرات فــي بعــض المستشــفيات بــداًل مــن إرهــاق 

الحكومــة باالســتثمار فــي جميــع مستشــفياتها.
تشــجيع االســتثمار ـفـي القطــاع الصحــي، بمــا ـفـي ذلــك توظيــف جميــع العامليــن الصحييــن المطلوبيــن 	 

ـي لتحســين القــدرة علــى التوظيــف ـفـي القطــاع العــام. وتوســيع الحيــز الماـل
تشــجيع االســتثمارات فــي الرعايــة الصحيــة األوليــة وصحــة العائلــة للحــد مــن مضاعفــات الحاجــة إلــى مزيــد مــن 	 

الرعايــة الثانويــة والثالثية. 
ــرض 	  ــة الع ــة لتغطي ــرية الصحي ــوارد البش ــتراتيجية للم ــن اس ــات تتضم ــيم الخدم ــة لتقس ــة تنفيذي ــع خط وض

والطلــب وتلبيــة االحتياجــات المحليــة.
تشــجيع مشــاركة األخصائييــن الطبييــن ـفـي الشــتات لتوفيــر التدريــب وبنــاء القــدرات وتقديــم الخدمــات 	 

الســنوية ضمــن برنامــج منظــم.
تشــجيع اإلعــداد والتأهيــل المحلــي لألخصائييــن الطبييــن مــن خــالل مأسســة برامــج التدريــب التخصصــي 	 

ــطين. ــًا فــي فلس ــرة حالي ــر متوف ــل غي ــدوام كام ــة ب ــج إقام ــاء برام ــم إنش ــتات لدع ــراك الش ــدة وإش الجدي
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