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 ملخص تنفیذي
الى المساھمة في بناء رؤیا استراتیجیة لتطویر وتعزیز الخدمات الصحیة بمستویاتھا  ورقةتھدف ھذه ال

لحق في االمختلفة في فلسطین مع التركیز على جودة الخدمات وتعزیز مفھوم الحق في الصحة بما في ذلك 
ب منظمة من قبل الجمیع، وال بد ان تلع االوصول االمن للخدمات الصحیة ذات الجودة وعدالة الوصول لھ

الصحة الدولیة والجھات الصحیة الدولیة دورا" للدفاع عن الحق في الصحة في االرض الفلسطینیة، الن 
العائق األساسي للوصول للخدمات الصحیة ولتطویر جودتھا وتیسیر الوصول االمن لھا یكمن في االحتالل 

نیة طق المختلفة بسبب اإلجراءات األموفي تقطیع التواصل بین المنا "ج"واجراءاتھ وعزلھ للمناطق المسماة 
 . "ج"والمستوطنات والمناطق العسكریة اإلسرائیلیة داخل مناطق 

راكز على وخاصة المأالحاجة لرفع مستوى العدید من المراكز الصحیة من مستوى الى مستوى  ورقةتبین ال
التواصل للتنسیق و یةصح لیاتمن المستوى األول التي ال تعتبر مراكز خدمة صحیة بل نقاط او مكاتب لعم

مع المراكز األعلى مستوى وھذه النقاط ال بد من رفع مستواھا الى المستوى الثاني ورفد عیادات المستوى 
الثاني كافة بمختبرات وبعضھا بأجھزة اشعة بسیطة للتعامل مع بعض اإلصابات بشكل أفضل. كما ال بد 

وم طب العائلة بحیث یكون فریق المركز الصحي قادر من تدریب الكوادر الطبیة والتمریضیة على مفھ
ال بد مؤقتا" وحتى على التعامل مع كافة الحاالت من حاالت األطفال او النساء او االمراض المزمنة. كما 

زوال االحتالل زیادة عدد العیادات المتنقلة لتأمین خدمات أفضل للمناطق المھمشة محدودة عدد السكان 
 .اءات االحتالل العسكریة واعتداءات المستوطنینوالمحاصرة بفعل إجر

في فلسطین وبفعل صغر مساحة األرض وقرب التجمعات السكانیة سواء الصغیرة او الكبیرة فان وجود 
إجراءات االحتالل،  الرئیسي یكمن في  مھمشة وغیر قادرة على الوصول الى الخدمات الصحیة سببھ فئات

او أي مرافق صحیة او تعلیمیة االحتالل بناء عیادات ئمة سببھ منع عدم توفر خدمات صحیة مال كما ان 
مما یضطر وزارة الصحة والمنظمات االھلیة الى اللجوء الى وضع كارفانات  "ج"مناطق المسماة الفي 

بشروط سیئة ال تصلح الستقبال او انتظار المرضى صیفا" او شتاء" وھنا ال بد من تدخل إیجابي وقوي من 
عمة وخاصة االتحاد األوروبي والرباعیة ومنظمات األمم المتحدة للضغط على االحتالل للسماح الدول الدا

 ببناء عیادات بمواصفات إنسانیة كما حدث في عیادة الجفتلك قبل عدة سنوات.
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Executive Summary 

This paper aims to contribute to building a strategic vision for upgrading and strengthening 
health services at different levels in Palestine. The paper focuses mainly on the promotion of 
the concept of right to health, particularly the right to safe access to quality health services and 
fair access to these services for all. 

The World Health Organization (WHO) and other international health organizations have a role 
to defend the right to health for Palestinians, in the face of violations to this right by the Israeli 
occupation.  In Area C the Israeli occupation takes brutal measures to isolate these areas and 
cut communications between them, in the majority of areas in the pretext of security of Israeli 
settlements and the creation of military zones.  

The paper shows the need to upgrade the level of various health centers, especially the centers 
of the level one, which are not health service centers but health points or offices served by 
health worker to coordinate and communicate with the higher level health care centers. These 
health points must be upgraded to level two clinics and level two clinics, should have 
laboratories and some of them to have simple X-ray machines to improve their capacities as to 
be able to deal with some injuries. 

It is also necessary to train medical and nursing staff on the concept of family medicine so that 
the health centre teams are able to deal with all cases such as children and women with chronic 
diseases. It is also necessary to temporarily increase the number of mobile clinics to provide 
better services to marginalized areas with small population besieged by the occupation 
army and experience settler attacks. 

In Palestine, marginalised groups are geographically close to large population centers, however 
due to the Israeli occupation measures these communities become unable to access health 
services. 

As to be able to serve the population in area C, the Ministry of Health and non-governmental 
organizations are forced to provide their health services in caravans with bad conditions which 
are not suitable for provision of services or for waiting patients to receive services in summer 
or winter, So, there must be a positive and strong intervention from the supporting countries, 
especially the European Union, the Quartet and the United Nations to exercise pressure on the 
occupation, as to facilitate the construction of clinics with humane conditions, as they have 
done for the clinic in Jiftlk several years ago. 
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 تعاریف

المستوطنات او المناطق : ھي المناطق الواقعة في المنطقة ج والمحاصرة من قبل المناطق المھمشة .1
 سیتم التركیز على مناطق االغوار وجنوب الخلیل. ورقةالعسكریة اإلسرائیلیة، ولغایات ھذه ال

ھي حالة رفاه كامل من الناحیة الجسدیة والنفسیة واالجتماعیة ولیس فقط الخلو من المرض  الصحة: .2
 .أو اإلعاقة

أو  ،، أو شقةبیتاالشكل الھندسي أو المعماري للمسكن، والذي قد یكون فیال، أو  ھو  :نوع المسكن .3
 .براكیة أو خیمة...الخ) مثل ( غرفة مستقلة، أو أي شكل آخـر،

لرعایة الصحیة األولیة ل اإلدارة العامةھو الوحدة الصحیة التي تعمل بإشراف  :المركز الصحي .4
بالمنطقة المتواجد بھا وتھدف إلى تحسین صحة المجتمع المحلي من خالل تقدیم خدمات الرعایة 

من مفھوم الرعایة الصحیة  "انطالقاالصحیة األولیة لمجموعة من السكان وفق المعاییر المحددة 
 .األولیة

ألولویة من خدمات الرعایة السكان ذات اھي أدویة تمّكن من تلبیة احتیاجات : االدویة األساسیة .5
 .ویتم اختیارھا بمراعاة معدالت انتشار المرض ومأمونیتھا ونجعاتھا ومردودیتھا النسبیة الصحیة

ویُفترض أن تكون األدویة األساسیة متوافرة في النُظم الصحیة التي تفي بالغرض وذلك في كل 
دة مضمونة وبأسعار یمكن لألفراد والمجتمع األوقات وبكمیات كافیة وبالجرعات المناسبة وبجو

 .تحّملھا

تعني التغطیة الصحیة الشاملة أن یحصل كل الناس على الخدمات : التغطیة الصحیة الشاملة .6
الصحیة التي یحتاجون إلیھا دون أن یتعرضوا لضائقة مالیة عند سداد مقابلھا. وینبغي تغطیة 

یة والجیدة، بما في ذلك تعزیز الصحة والوقایة المجموعة الكاملة من الخدمات الصحیة الضرور
 .والعالج والتأھیل والرعایة الملطفة

 ومن الجنسین خدمات الرعایة الصحیة للناس من جمیع األعماریعني توفیر  مفھوم طب العائلة: .7
الرعایة الصحیة األولیة من الجنسین، مع التركیز على الوقایة من األمراض وتعزیز ضمن مراكز 

 الصحة. 
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 وأھدافھا ومنھجیة اعدادھا ورقة: مبررات المقدمة
یاســات الس، وقد أكدت اجندة مستوى الخدمات الصحیة من أھم مؤشرات التنمیة والتطور في المجتمع یعتبر

 توفیر خدمات الرعایة الصحیة الشاملة للجمیععلى العمل على  الوطنیة التاسعة االولویة وضمنالوطنیــة 
 االستدامة المالیة للنظام الصحي والرعایة الصحیة. تعزیز و الصحي العام التأمیننظام  بما في ذلك اصالح

 على لالحصو في المواطنین كافة وقدرةالخدمات الصحیة  تقدیم مبادئمنظمة الصحة العالمیة على  وتركز
 2030اھداف التنمیة المستدامة كذلك فقد جاء في الھدف الثالث من . ھذه الخدماتأرفع مستوى ممكن من 

): وأكدت الغایة الثامنة منھ أھمیة " ضمان تمتّع الجمیع بأنماط عیش صحیة وبالرفاھیة في جمیع األعمار(
تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة، بما في ذلك الحمایة من المخاطر المالیة، وإمكانیة الحصول على خدمات 

انیة حصول الجمیع على األدویة واللقاحات الجیّدة والفعالة والمیسورة الرعایة الصحیة األساسیة الجیدة وإمك
زیادة التمویل في قطاع الصحة وتوظیف القوى العاملة " في حین اكدت الغایة الثانیة عشرة  أھمیة " التكلفة

لدول افي ھذا القطاع وتطویرھا وتدریبھا واستبقائھا في البلدان النامیة، وبخاصة في أقل البلدان نموا و
 .الجزریة الصغیرة النامیة زیادة كبیرة

ات االحتالل ومن أبرزھا سیاس في فلسطینالخدمات الصحیة تقدیم  واقع وتتنوع وتتعدد التحدیات التي تحكم 
التي تمنع إقامة أي بنى تحتیة ومنھا الصحیة في المناطق الفلسطینیة المسماة (ج) والتي یسیطر علیھا 

ا األولى فیم المسؤولیة أن ومع. المصادر المالیة وقلة اإلمكانیات ذلك تواضعاالحتالل بشكل كامل، وك
 المواطنین سبةن أنإال  الفلسطینیة، الحكومة عاتق علىفلسطین تقع  فيیخص األداء اإلجمالي للنظام الصحي 

  .الفلسطینیین المواطنین من %25 تتجاوز ال والالذین لدیھم تأمین صحي حكومي قلیلة 

 نقابات یلیھم %22 بواقع االعلى بالنسبة یحظون الحكومة موظفي فان الصحي للتأمین نتساباال وعن
 تأمین ویلیھا ،%14 االجتماعیة فالشؤون %18 بنسبة االخضر الخط عمال ثم ومن ،%21 العمال
 1. % 7 بواقع والمحررین االسرى

 المناطق الى مجاني بشكل الصحي التأمین بطاقات من %5.7 نسبتھ ما بصرف الصحة وزارة حیث تقوم
 االغوار ومناطق الفاصل الجدار من القریبة والمناطق االحمر الخان مثل والمھمشة بالمصادرة المھددة
 ال فیما العمل، عن للعاطلین مجانیة كتأمینات %5.6 نسبتھ ما تصرف كذلك الخلیل، في القدیمة والبلدة
وبحسب تصریحات مسؤول ملف  فقط، %1 نسبتھ ما خاص بشكل الصحي بالتامین االشتراك نسبة تتعدى

 15 ال یتجاوز ال الصحي التأمین عائدات من الصحة وزارة موازنھ التأمین الصحي في وزارة الصحة فإن
 .فقط %

 :ورقةال ھدافأو مبررات
التعرف على واقع الخدمات الصحیة المتاحة للمواطنین وبشكل خاص في المناطق تھدف الورقة الى 

 بحقتزام االلجودة ھذه الخدمات ومدى  من حیث مستوى "ج"المھمشة الموجودة داخل المنطقة المسماة 
، وحث الجھات المسؤولة على مستوى الحكومة او المجتمع الوصول االمن للخدمات الصحیة ذات الجودة

دفاع لل دورھااألخرى للعب الدولیة  منظمة الصحة الدولیة والجھات الصحیة المؤسسات مثلالمحلي وكذلك 
 . عن الحق في الصحة في االرض الفلسطینیة
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 :التي تناولتھا الورقةماكن األ

، جنوب الخلیل منطقةوھي  "ج"ق المسماة امنطالمجموعات من المواقع داخل  على ثالث ورقةالركزت 
 ثرأككونھا  التجمعات البدویة في المنطقة الوسطى من الضفة الغربیةوسط مدینة الخلیل و H2منطقة 

من إجراءات جیش االحتالل وتقطیع التواصل الجغرافي بین أماكن التواجد الفلسطیني في  المناطق تضررا
 بالتھجیر.  باإلضافة الى ان مواطني ھذه المناطق مھددون یومیا "ج"المنطقة المسماة 

 :ورقةالمنھجیة  .1
م تبیانات والتقاریر المتاحة، كما بشكل رئیس على مراجعة وتحلیل اللورقة امنھجیة ھذه  اعتمدت

التواصل مع مقدمي الخدمات وخاصة خدمات الرعایة الصحیة األولیة وفي مختلف المناطق مع 
والمستوطنات والمناطق العسكریة في المنطقة  والحواجز التركیز على المناطق المتأثرة بالجدار

، جنوب الخلیل منطقة وھي(نا سابقا والتي تم تحدیدھا بثالث مناطق رئیسیة كما ذكر "ج"المسماة 
 تموقد )التجمعات البدویة في المنطقة الوسطى من الضفة الغربیةوسط مدینة الخلیل و H2منطقة 
 على مراحل: ورقةاجراء ال

مراجعة وتحلیل البیانات والتقاریر الصادرة عن وزارة الصحة وعن مقدمي الخدمات  )1
 ذات العالقة.الصحیة االخرین وكذلك التقاریر الدولیة 

جمع بیانات من مدراء الصحة في المحافظات المختلفة ومن مسؤولي المؤسسات غیر  )2
 الحكومیة الشركاء في تقدیم خدمات الرعایة الصحیة األولیة.

جودة الخدمات الصحیة المتاحة في تلك المناطق مع التركیز على استمارة لقیاس  استخدام )3
الزمة لكافة المواطنین ومنھا خدمات رعایة  خدمات الرعایة الصحیة األولیة كخدمات

األطفال ورعایة النساء وخاصة حول الوالدة وكذلك رعایة المصابین باالمراض المزمنة 
 .مثل امراض السكري وارتفاع التوتر الشریاني وامراض القلب والشرایین

على مجموعة من المختصین والمھتمین بالخدمات الصحیة واخذ  الورقةعرض مسودة  )4
 .لھاالحظاتھم للوصول للشكل النھائي م

 :الرئیسیة لورقةا محاور
 مع التركیز علىالضفة الغربیة مناطق بشكل عام في جمیع مستوى الخدمات الصحیة المقدمة  .أ

 (البنیـةالخدمات المتاحة في المناطق المھمشة وحجمھا وجودتھا وسھولة الوصول لھا بما في ذلك 
التحتیــة، الطواقم المتخصصة، االجھزة الطبیــة، االدویة، توظیــف تكنولوجیــا المعلومات، 

 التدریـب والتأھیـل للكـوادر الصحیـة، المعاییر الصحیة). 
التنسیق وتكاملیة العمل لمقدمي الخدمات في العیادات الصحیة (القطاع الحكومي، القطاع األھلي،  .ب

 القطاع الخاص).
كز الصحیة األولیة في المناطق المھمشة (السھولة ابیئة النزاھة والشفافیة والمساءلة في عمل المر .ج

والمساواة في الوصول الى الخدمات الصحیة دون واسطة او محاباة، االلتزام من قبل العاملین 
لك تیام العمل، الشفافیة في توفیر المعلومات للمواطنین حول الخدمات الصحیة في أبساعات و

المناطق، وجود رقابة وتدقیق على مستوى الخدمات المقدمة، وجود تقاریر دوریة عن أداء ھذه 
 المراكز، فاعلیة نظام الشكاوى في االستجابة لشكاوى المواطنین. 
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 الخدمات الصحیة
یعمل النظام الصحي في فلسطین تحت ضغط شدید بسبب اجراءات االحتالل والحصار والنمو السكاني 

یما وال س المجتمعات،تواجھ العدید من . السریع ونقص الموارد المالیة الكافیة ونقص اإلمدادات األساسیة
ة الرعایة الصحیة األساسیخدمات مشاكل اضافیة وقیوداً تحد من القدرة على الوصول إلى " ج"في المنطقة 

مناطق  المناطق التي یعتبرھا االحتاللو بسبب وجود وأعمال نقاط التفتیش اإلسرائیلیة ،نتیجة النعدام األمن
تشكل القیود  .واعتداءاتھم المتكررة على المواطنین الفلسطینیین وعنف المستوطنین نشاط عسكري وبسبب

المفروضة على حریة تنقل المرضى وسیارات اإلسعاف مصدر قلق خاص ألولئك الذین یبحثون عن عالج 
 .متخصص في مستشفیات القدس الشرقیة

 :خدمات الصحیة من حیث المستوى الىتقسم ال

 .خدمات الرعایة الصحیة االولیة والصحة العامة .1
 .خدمات الرعایة الصحیة الثانویة والثالثیة .2

تقدم الخدمات الصحیة في مناطق الضفة الغربیة وكذلك في قطاع غزة من عدد من مقدمي الخدمات، فوزارة 
لى الصحیة بكافة مستویاتھا وھي مسؤولة عن االشراف ع الصحة الفلسطینیة تعتبر المقدم الرئیسي للخدمات

مستوى جودة الخدمات في البالد وعلى ترخیص المؤسسات الصحیة كافة. تأتي وكالة غوث وتشغیل 
الالجئین كثاني مقدم للخدمات الصحیة من خالل عدد من العیادات الطبیة  الموزعة في المخیمات باإلضافة 

سریر، كما تساھم المنظمات االھلیة غیر الربحیة تاریخیا" في إدارة  62بسعة  الى مستشفى وحید في قلقیلیة
مستشفیات ھي المقاصد والمطلع وسانت  6وتقدیم خدمات صحیة وخاصة في منطقة القدس حیث یوجد 

جون للعیون وسانت جوزیف والھالل األحمر للتولید واالمل للتأھیل، باإلضافة للمستشفیات االھلیة في 
كمستشفیات الھالل األحمر الفلسطیني في عدد من المحافظات والمستشفى  لضفة الغربیة األخرىمناطق ا

الھلیة ، كما تدیر المنظمات ااألھلي في الخلیل والمستشفى اإلنجیلي ومستشفى االتحاد في نابلس وغیرھا
م اع الخاص في تقدیوالھالل األحمر الفلسطیني عدد من عیادات الرعایة الصحیة األولیة، كما یساھم القط

 الخدمات الصحیة من خالل العیادات الخاصة وعدد من المستشفیات ودور التولید.

 ولیةالرعایة الصحیة األ
تعتبر الرعایة الصحیة األولیة عماد النظام الصحي وتوفرھا وجودتھا ینعكس مباشرة على صحة المواطنین 

وخدمات االمراض المزمنة وفیات األطفال ووفیات األمھات مثل  ،وعلى المؤشرات الصحیة األساسیة
 وتحسن مأمول الحیاة.

 مدیریة صحة في المحافظات الشمالیة 14تشمل اإلدارة العامة للرعایة الصحیة األولیة والصحة العامة على 
تقدم وصحیا، مركزا  466خالل ملیون مواطنا ً من  2.5حوالي تخدم مدیریات الصحة (الضفة الغربیة)، و

المجاالت مثل صحة األمومة من وتشمل الخدمة الصحیة كثیرا موظفا،  4,000من خالل الخدمة الصحیة 
. واألمراض غیر المنقولة، والطب الوقائي، وعیادات الطب العام، وعیادات  والطفولة، والصحة اإلنجابیة ً

الصحة یدلیة وصرف األدویة، واإلختصاص، وعیادة التغذیة، والتثقیف الصحي، والتحالیل المخبریة، والص
 .2النفسیة، والصحة المدرسیة، والوقایة من حوادث الطرق

																																																													
	 2019، تقریر تقییم المعاییر الوطنیة للجودة واإلعتماد لمراكز الرعایة الصحیة األولیة:األمانة العامة لمجلس الوزراء 2	
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كز الرعایة الصحیة األولیة في المدن والقرى والتجمعات السكانیة بمستویات مختلفة، وقد اتتوزع مر
حیة الصاعتمدت وزارة الصحة منذ أواخر تسعینات القرن الماضي اربع مستویات لتقدیم خدمات الرعایة 

 : حسب اآلتي األولیة الحكومیة

المستوى الرابع: وھي مدیریات الصحة وتوجد مدیریة صحة في مركز كل محافظة باستثناء  .1
محافظة الخلیل حیث یوجد مدیریتین واحد في مدینة الخلیل والثانیة في جنوب الخلیل كما یوجد 

 حافظة وكبر عدد السكان. تتمیز) نظرا" لسعة أراضي المالخلیل(حلحولمكتب للمدیریة في شمال 
تقدم خدمات الطب العام وبعض  ،مدیریات الصحة كونھا مراكز رعایة صحیة أولیة شاملة

 .م اشعةاقساالتخصصات الرئیسیة كالنسائیة واألطفال كما یتوفر فیھا مختبرات شاملة و
التي یزید عدد المراكز الصحیة من المستوى الثالث: وھي مراكز صحیة متقدمة تخدم المناطق  .2

االالف مواطن وھذه المراكز یتوفر بھا مختبر وتصویر شعاعي باإلضافة لخدمات  5سكانھا عن 
 الطب العام وبعض االختصاصات األساسیة وخاصة النسائیة واألطفال.

المستوى الثاني: وھي عیادات قرویة للتجمعات السكانیة التي یزید عدد سكانھا  المراكز الصحیة من .3
نسمة وتقدم خدمات الطب العام وخدمات رعایة االم والطفل  5000نسمة ویقل عن  2000عن 

 األساسیة.
المستوى األول وھي محطات صحیة أي اقل من عیادة، حیث توفر وزارة  المراكز الصحیة من .4

الصحة مكتب وعاملة صحیة تتولى رصد الوالدات والوفیات في منطقة عملھا وتنسق زیارات 
ت التطعیم والعیادات المتنقلة، وھذه المحطات تتوفر في المناطق التي یقل عدد الطبیب العام وحمال

 نسمة. ألفسكانھا عن 

) نروا(االوالتي تدیرھا المنظمات االھلیة غیر الربحیة او وكالة غوث وتشغیل الالجئین  المراكز الصحیة
مع بعض التمایز من حیث عدد الكادر العامل  یات مختلفةاألحمر الفلسطیني ھي عیادات من مستواو الھالل 

 وتجھیز المختبر او وجود جھاز اشعة او ال.

 
 مستوى الخدمات المقدمة وجودتھا:

سنقتصر الحدیث حول الرعایة الصحیة األولیة، فھي كما قلنا العمود الفقري للنظام الصحي وجودتھا 
خدماتھا وتوفرھا ھو الذي یحمي صحة المواطن ویمنع عنھ المرض او یقلل من الحاجة لمراجعة ومستوى 

 أطباء االختصاص او المستشفیات. 

في السنوات األخیرة قامت وزارة الصحة إداریا" بفصل الرعایة الصحیة األولیة عن الصحة العامة، االمر 
ه الخدمات وكذلك سیعیق التنسیق والتكامل بین دوائر الذي سیؤدي الى مزید من البیروقراطیة في إدارة ھذ

وبشكل خاص عند حدوث اوبئة او جائحات مرضیة او  المركزیةالرعایة الصحیة األولیة والصحة العامة 
 .احداث صحیة طارئة

 في الضفة الغربیةالحكومیة مراكز الرعایة الصحیة األولیة 
مركزا"  466مركزا، منھا  583بلغ عدد مراكز الرعایة الصحیة األولیة في محافظات الضفة الغربیة 

من اجمالي المراكز الصحیة، بینما بلغت المراكز الصحیة التي تدیرھا  %71حكومیا" وتشكل ما نسبتھ 
مركزا"  112لیة مركزا"، كما بلغت المراكز التي تدیرھا المنظمات االھ 43) (االونرواوكالة الغوث 

 مركزا" صحیا" تتبع للخدمات الصحیة العسكریة. 15صحیا"، ھذا باإلضافة الى 

، سجلت محافظة الخلیل ادنى معدل 4549بلغ عدد السكان لكل مركز صحي في محافظات الضفة الغربیة 
ث بلغ مواطن لكل مركز، بینما سجل جنوب الخلیل اعلى معدل حی 8775حیث بلغ عدد السكان لكل مركز 
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مواطن لكل مركز، وھنا ال بد ان نشیر ان ھذا الرقم قد یكون مضلال" حیث ان المراكز  2811المعدل 
الصحیة كما ذكرنا سابقا" تختلف من حیث المستوى، فالمركز من المستوى الرابع مثال" ھو مركز شامل 

ارة عن محطات ( مكاتب) والطواقم الصحیة بینما مراكز المستوى األول ھي عب باألجھزةعالي التجھیز 
الى تحدید ة باإلضافتعمل بھ عاملة صحیة وظیفتھا تقتصر على الوالدات الجدیدة والوفیات في منطقة عملھا 

مواعید زیارات الطبیب او العیادة المتنقلة وتحدید مواعید تطعیم األطفال وتوزیع بعض المواد التثقیفیة، 
ة ھو الغالب واألكثر تواجدا" في المناطق المھمشة والتجمعات وھذا النوع من العیادات او المحطات الصحی
تم ترقیة العدید من مراكز المستوى الثاني من خالل إضافة  محدودة عدد السكان ومنھا جنوب الخلیل.

 التصویر االشعاعيمختبرات بسیطة او أجھزة 

 

 2018 3ومدیریة الصحة، فلسطین توزیع مراكز الرعایة الصحیة األولیة التابعة لوزارة الصحة حسب المستوى

مستوى 1مستوى عدد السكان
عیادة  4مستوى 3مستوى 2

عدد السكان/  المجموع متنقلة
 مركز

مركز      
 

No. of  
Population 

Level I 
(VHR) 

Level 
II 

Level 
III 

Level 
IV 

Mobile 
Clinics 

Total No. of Pop. 
/ Center مدیریة الصحة 

 الضفة الغربیة 6,307 418 5 18 108 226 61 2,636,244
 جنین 5,901 54 0 1 20 28 5 318,629
 طوباس 5,145 12 1 2 8 1 0 61,745
 طولكرم 6,080 31 0 2 14 14 1 188,465
 نابلس 8,720 45 0 2 5 38 0 392,407
 قلقیلیة 5,178 22 0 1 4 17 0 113,915
 سلفیت 4,254 18 0 1 0 17 0 76,568

رام هللا  5,950 56 0 2 25 29 0 333,194
 والبیرة

أریحا  5,048 10 0 1 2 4 3 50,481
 واألغوار

 القدس* 5,402 29 1 2 6 18 2 156,659
 بیت لحم 10,010 22 1 1 11 8 1 220,227

723,954 

14 10 2 1 0 27 

6,084 

 شمال الخلیل
 الخلیل 17 0 0 6 10 1

جنوب  48 0 2 4 21 21
 الخلیل

 یطا 27 2 0 1 11 13
 

 الخدمات الصحیة لوكالة االونروا
یسعى برنامج الصحة في االونروا في محافظات الضفة الغربیة وتحدیدا" في مخیمات الالجئین، في إطار 

، لتزوید الالجئین بخدمات صحیة شاملة وعالیة الجودة، بدءاً من رعایة الحوامل، العائلةنھج فریق صحة 
 واألطفال، وصحة المراھقین والبالغین، وحتى مرحلة الشیخوخة النشطة.ومروراً برعایة الرّضع 

، قامت االونروا بنشر ستة فرق صحیة متنقلة في الضفة الغربیة لمساعدة السكان 2003منذ شباط 
الجدار في ضمان وصولھم إلى الخدمات الصحیة. یضم حول المتضررین من اإلغالقات ونقاط التفتیش و

																																																													
  2018التقریر االحصائي السنوي/ وزارة الصحة الفلسطینیة  3	
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ً ومم ً كل فریق طبیبا ً مساعداً وسائقاً، ویقدم مجاالً كامالً من الخدمات وقابلة رضا ً وصیدلیا ً مخبریا وفنیا
ً منعزالً.  150مریض في الشھر في أكثر من  13,000الطبیة العالجیة والوقائیة األساسیة لحوالي  موقعا

عمل ھذه  وقد توقف ،باإلضافة إلى الرعایة الطبیة، تشارك االونروا في برنامج الصحة النفسیة المجتمعیة
  بسبب انتھاء التمویل الذي كان مرتبطا" بمشروع للطوارئ. 2018الفرق الصحیة المتنقلة في عام 

 .مخیما" رسمیا" بینما یعیش معظم اآلخرون في مدن وقرى الضفة الغربیة 19یعیش ربع الالجئین في 
 مخیمات الالجئین الفلسطینیین في الضفة الغربیة

 اسم المخیم الرقم اسم المخیم الرقم
 مخیم رقم واحد لالجئین 11 ینمخیم األمعري لالجئ .1
 مخیم شعفاط لالجئین 12 مخیم الجلزون لالجئین .2
 مخیم نور شمس لالجئین 13 مخیم الدھیشھ لالجئین 3
 مخیم طولكرم لالجئین 14 مخیم العروب لالجئین 4
 مخیم عین السلطان لالجئین 15 مخیم الفارعة لالجئین 5
 قلندیا لالجئینمخیم  16 مخیم الفوار لالجئین 6
 مخیم عسكر لالجئین 17 مخیم بالطھ لالجئین 7
 مخیم عقبة جبر لالجئین 18 مخیم بیت جبرین 8
 مخیم عایده لالجئین 19 مخیم جنین لالجئین 9

   مخیم دیر عمار 10
 

 : ولیة للمنظمات االھلیةمراكز الرعایة الصحیة األ
في جنین منھا واحدة مشتركة مع  3عیادة موزعة كالتالي:  15تدیر اإلغاثة الطبیة اإلغاثة الطبیة:  )1

عیادات  3، اریحا عیادة واحدة مستوى اول، رام هللا 3وزارة الصحة ومستوى ھذه العیادات مستوى 
مستوى ثالث، اثنتان مشتركة مع الوزارة باإلضافة لمركز لتشخیص ومتابعة االمراض المزمنة، 

 وبد(القدس ادة واحدة مستوى ثالث، قلقیلیھ عیادة واحدة مستوى ثالث، شمال غرب طولكرم عی
عیادات مستوى ثالث، اثنتان منھا وسط  3وبیت عنان) عیادة في كل منھا مستوى اول، الخلیل: 

 البلد والثالثة في اذنا.
دنیا لتشخیص عیادة ومركز متقدم موزعة كالتالي: رام هللا: مركز  14تدیر لجان العمل الصحي:  )2

قلقیلیة عیادة مستوى رابع ( تقدم خدمات المختبر واالشعة) طوباس مستوى رابع كذلك، األورام، 
عورتا عیادة مستوى ثاني، سالم ، عیادة مستوى ثاني، المزرعة الشرقیة، مركز صحي مستوى 
 زرابع، بیت لحم، عیادات خارجیة متخصصة تابعة للمستشفى في بیت ساحور، حلحول ، مرك

 صحي مستوى رابع، البلدة القدیمة في الخلیل مركز صحي مستوى رابع.
مركز صحي موزعة على عدد من البلدات والقرى في الضفة  14یدیر الھالل األحمر الفلسطیني:  )3

ا منھ الغربیة، منھا اربع مراكز مشتركة مع وزارة الصحة، ثمانیة منھا بھا عیادات اسنان،  وخمس
  بھا جھاز تصویر شعاعي، وكافة المراكز األخرى بھا مختبر یقدم خدمات مختبرات أساسیة.
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 المراكز الصحیة التابعة للھالل األحمر الفلسطیني    

عیادات  اشعة مختبر
 اسنان

تقدم خدمات 
  صحة انجابیة

عیادة مشتركة 
 مع وزارة الصحة

المركز/ التجمع 
 السكاني

 سلواد √   √ √
 دیر ابومشعل √  √  √
 بدو √    √
 قطنھ   √  √
 عزموط √ √   
 طوباس  √   √
 قباطیھ  √ √  √
 جبع     √
 عنبتا   √ √ √
 سلفیت  √ √ √ √
 الخضر √  √  √
 اذنا  √  √ √
 بني نعیم  √ √ √ √
 حلحول √  √  √
 عیادة متنقلة  √   

	

الصحیة والصحة العامة بین كافة مقدمي خدمات الرعایة یوجد تنسیق وتكامل في تقدیم خدمات الرعایة 
الصحیة األولیة وھناك عدد من العیادات التي بنیت لصالح وزارة الصحة وتدار من قبل المنظمات غیر 

لعدم توفر القدرة لدى وزارة الصحة لتشغیل ھذه العیادات، كما یوجد تنسیق وتكامل فیما یتعلق  الحكومیة
مصال التي تتولى وزارة الصحة وضع برامجھا وتوفیرھا وتتعاون مع الشركاء بتقدیم المطاعیم واال

 االخرین في تقدیم الخدمة، كما ان ھناك تنسیق وتكامل في توفیر خدمات التثقیف الصحي. 

 العیادات المتنقلة
 بعضھا مملوك للمؤسسة مقدمي الخدمات الصحیة االخرین عیادات متنقلة،وغالبیة تشغل وزارة الصحة 

المقدمة للخدمة وبعضھا مستأجر، حیث ان وزارة الصحة ال تملك سیارات خاصة لتقدیم الخدمة للتجمعات 
السكانیة المعزولة والمھمشة انما تقوم بالتعاقد مع شركات النقل لتوفیر سیارات لنقل الطاقم الطبي المتنقل 

 محددة لكل تجمع سكاني، ویقوم الفریق الطبي المؤلف من بأیامالى موقع تقدیم الخدمة وفق برنامج محدد، 
للمناطق النائیة والمھمشة  الطبیة الخفیفة والمطاعیم الالزمة باألجھزةطبیب وممرض وقابلة، مزودین 

حیث تقوم كل عیادة متنقلة بتوفیر زیارة واحدة لكل ، والمعزولة بسبب الحواجز العسكریة والمستوطنات
 ".تجمع سكاني أسبوعیا
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والتي تخدم التجمعات السكانیة في مناطق ج والمناطق  2019\9\20لعیادات المتنقلة لوزارة الصحة كما ھو الوضع بتاریخ ا
   4المھمشة

عدد 
	السكان 	التجمعات المستھدفة

عدد الزیارات 
باإلسبوع لكل 

	تجمع
طریقة 
	الدفع

الخدمات 
	المقدمة

التاریخ 
بدء عمل 

	العیادة
مدیریة 
	الصحة

عدد 
العیادات 
  	المتنقلة

2800	 بئر العد,المركز,الحالوة ,المجاز,التبان, صفي 
الفوقا ,صفي التحتا,مغایر العبید,الطوبا, سدة 

	الثعلة,شعب البطم,قواویص,الحدیدة 

	یوم 	مجاني رعایة االم 
والطفل,تطعیم, 
صحة عامة , 
	امراض مزمنة

2017	 	صحة یطا 1	

2500	 ,خلة صالح  جنبة ,الفخیت ,سوسیا,امنیزل
	,توانة ,ادقیقة

	مجاني یوم رعایة االم 
والطفل,التطع

یم,صحة عامة 
, امراض 

 مزمنة

2016	 	صحة یطا 1	

2500	 المالح,الجوبة,الفارسیة,الحمة,الحدیدیة,سمرة
 	,مكحول,بزیق,یررة,البرج, الراس االحمر 

	یوم 	مجاني طب عام 
,المختبر, 
	الرعایات

2016	 صحة 
	طوباس

1	

3500	 بیرین, واد الریم ,مسافر بني نعیم ,  الدیر ,
	شیوخ العروب

	مجاني یوم 	رعایة اولیة 2013	 صحة 
شمال 
	الخلیل

1	

5800	 فصایل الفوقا , المعرجات ( الشالل ) , النبي 
موسى , الخان االحمر , الشالل العوجا , مرج 

 نعجة 

	یوم 	مجاني التمریض 
,الصحة 

المدرسیة,التث
قیف 

الصحي,البیئة 
,الصحة 

النفسیة,الطب 
	الوقائي

2010	 صحة 
	اریحا

1	

1800	 وادي ابو ھندي , المنطاد , ابو نوار , الخان 
االحمر , الكسارات , النبي صموئیل, حي 

	الخالیلة 

طب عام  مجاني یوم
 ,تطعیم

صحة  2011
 القدس

1 

18000	 الفریجات,عناب الصغیرة ,عناب الكبیرة, بیت 
	مرسم , سكا, رافات , معین , كرمھ 

رعایة االم  مجاني یوم
والطفل 
 ,التطعیم

صحة  2017
جنوب 
 الخلیل

1 

17000	 المنیا , كیسان, الجبعة , خربة زكریا , رخمة 
, العساكرة , واد رحال, الرشایدة , الرواعین 
, وادالنیص , ابو انجیم , ام سلمونة , مراح 
	معال خلة الحدادة 

صحة  2011 تطعیم  مجاني یوم 
 بیت لحم 

1 

10400	 المنیا , كیسان , الجبعة , خربة زكریا , 
الرشایدة , المنشیة , الرواعین , واد النیص , 
	ابو انجیم , ثبرة , واد رحال 

صحة  2009 عیادة عامة  مجاني  یوم 
 بیت لحم 

1 

64300	 	  المجموع  9 76
 

زدواجیة االمتنقلة  لتقلیل في مجال العیادات تنسیق بین وزارة الصحة والمنظمات غیر الحكومیة ویوجد 
العمل في نفس المواقع، وھناك اتفاقیات موقعة بین الوزارة ومقدمي الخدمات الصحیة االخرین حول التوزیع 

 الجغرافي والیات عمل العیادات المتنقلة وبرامجھا الصحیة.

 :خدمات االسعاف الفوري
منظومة االسعاف ھي من اھم الخدمات التي یحتاجھا اي نظام صحي من اجل تیسیر وسرعة وصول 

نسبة بال" الحاالت الطارئة الى مراكز الخدمة الطبیة المتخصصة، وتعتبر ھذه الخدمات اكثر اھمیة والحاحا

																																																													
 اإلدارة العامة للرعایة الصحیة األولیة/ وزارة الصحة 4	
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الطارئة  لفلسطین وذلك بسبب وجود االحتالل وما یمارس من عنف على المواطنین، اضافة للحاالت
 .المرضیة

ومنذ قیام السلطة الوطنیة یتولى الھالل االحمر الفلسطیني بقانون مھام تقدیم االسعاف الطارئ في كافة 
 المناطق الفلسطینیة، 

تشارك بعض المنظمات غیر الحكومیة في تقدیم خدمات االسعاف الطارىء وخاصة عند حدوث اشتباكات 
اسعاف  شركات القطاع الخاص بتسییر سیارات ضتالل، كما تقوم بعقوات جیش االح بین الفلسطینیین وبین

 .لنقل المرضى من والى المستشفیات وبین المستشفیات

مركبة اسعاف في الضفة الغربیة اضافة الى ستین مركبة اسعاف في  100یسیر الھالل االحمر الفلسطیني 
 . قطاع غزة

في غزة وھي في الضفة تقوم بخدمة  60ة وفي الضف 21مركبة اسعاف منھا  87تملك وزارة الصحة 
 ).101(فوري یتبع النداء الفوري المتفق علیھ  كإسعاف المرضى وحركتھم بین المستشفیات ولیس

 .مركبة اسعاف في الضفة الحتیاجاتھا 25الخدمات الطبیة العسكریة تملك 

مركبة  25عمل باجر ولمركز اسعاف خاصة وت 25(مركبة في الضفة  50االسعاف االھلي والخاص یسیر 
 ).اسعاف تتبع لجمعیات وبلدیات او مستشفیات خاصة

یشكو الھالل االحمر من قلة االمكانیات المالیة وضعف التمویل وھذا یحتاج الى استراتیجیة وطنیة بحیث 
یتم شمول خدمات االسعاف بالتأمین الصحي وبالتالي یكون ھناك تمویل افضل، باالضافة للحاجة لتعزیز 

ت ضباط االسعاف وتدریبھم المستمر واالعتراف بھم من ضمن المھن الطبیة المساندة بعد التأھیل قدرا
الالزم، كما ال بد من زیادة عدد نقاط تموضع عربات االسعاف وربما باستخدام نقاط تموضع الدفاع المدني 

 ت اسعاف الھالل االحمرضمن استراتیجیة وطنیة، كما ال بد من زیادة عدد مركبا" وربم ربط الخدمتین معا
عن خدمات االسعاف الفوري، كما ال بد من تعزیز ربط سیارات االسعاف " لتكون ھي المسؤولة حصرا

 بالمستشفیات 

 داریة في مدیریات الصحةاإلالحوكمة 

یة تقییم المعاییر الوطن، حول دائرة جودة الخدمات الحكومیةأشار تقریر اعدتھ االمانة العامة لمجلس الوزراء 
الى  )المعاییر األساسیة ومعاییر جودة الحوكمة اإلداریة(للجودة واإلعتماد لمراكز الرعایة الصحیة األولیة 

خدمات تشخیص و البشریة،وجود ضعف واضح في معاییر الحوكمة اإلداریة ومعاییر مجال الموارد 
  .الكادر الطبي عاییر مجال السالمة البیئیة،مباالضافة الى الضعف في  األشعة،خدمة  مثل-األمراض

لم تحقق أیة مدیریة من مدیریات الصحة متطلبات المستوى األول من تحقیق المعاییر الوطنیة للجودة 
واإلعتماد لمراكز الرعایة الصحیة األولیة، وھذا دلیل على ضرورة اإلھتمام بجودة الخدمات الصحیة 

 .ات الصحةومأسسة نظم الجودة في معظم مدیری

 ضاعة الوقت في البحث عن ملفاتواضعف في اإلعتماد على الحوكمة اإللكترونیة،  كما أشار التقریر الى
أمور تنعكس سلبا على جودة الخدمة الصحیة وخلق  وكلھا .أو أوراق، مما یقلل الكفاءة في والوقت والجھد

 .5جو من عدم الرضا لدى المواطن، ویعرقل العمل ویصعبھ

																																																													
 یم المعاییر الوطنیة للجودة واالعتماد لمراكز الصحة االولیة، مصدر سابق تقریر تقی 5	



14	
	

تسعى وزارة الصحة جاھدة من اجل توفیر الوصول االمن لمراكز الرعایة الصحیة األولیة التي تعتبر 
عصب الجھاز الصحي في فلسطین، حیث تقوم االجارة العامة للرقابة الداخلیة في الوزارة بزیارات (لیست 

تزام بالدوام والمساواة دوریة) الى مختلف مدیریات الصحة وللمراكز الصحیة من اجل التأكد من حسن االل
في تقدیم الخدمات، كما تقوم دائرة الجودة في الوزارة في رصد معاییر سالمة المریض وتصنیف المراكز 
الصحیة وفق ھذه المعاییر، اال ان تقریر األمانة العامة لمجلس الوزراء یدل على نقص في المتابعة والحاجة 

كز الصحیة، علما" بان مدراء الصحة وھم المسؤولون لكل تفاصیل العمل في المرالوضع بروتوكوالت 
مباشرة عن كافة المراكز الصحیة في محفظاتھم ملزمون بتقدیم تقاریر دوریة الى اإلدارة العامة للرعایة 

 الصحیة األولیة حول أداء ھذه المراكز واحتیاجات تطویرھا.

دیریات الصحة ومن خالل اإلدارة العامة توفر وزارة الصحة الفرصة للمواطنین لتقدیم الشكاوى من خالل م
للشكاوى في الوزارة، لكن لألسف فان كثیر من الشكاوى المقدمة ال یحصل مقدموھا على ردود على 

 شكاواھم كما یفید عدد من المواطنین.

 من اجل تعزیز مبدأ النزاھة والشفافیة والعدالة في تقدیم الخدمات الصحیة ال بد من توفیر نشرات ارشادیة
وتوعویة للمواطنین في كافة المراكز الصحیة وملصقات توضع في أماكن بارزة في كل مركز صحي تبین 
للمواطن حقوقھ الصحیة، كما ال بد من توزیع مدونة السلوك للعاملین في القطاع الصحي ومراجعتھا أیضا" 

 والمراجعین. والتدریب علیھا حتى یتعزز االلتزام من قبل العاملین بواجباتھم تجاه المرضى

تسعى وزارة الصحة حالیا" لتبني وتطبیق مفھوم طب العائلة بحیث یكون لكل عائلة مركز صحة واحد 
طواقمھ مدربھ على التعامل مع الحاالت المرضیة او المتابعة الصحیة لكافة افراد االسرة من حیث معتمد 

 صحیة المقدمة.اختالف السن والجنس، وتطبیق ھذا المفھوم سیعزز جودة الخدمات ال

في ما یتعلق بسكان المناطق النائیة والمھمشة والتي تخدم من خالل العیادات المتنقلة، فھذه العیادات یدیرھا 
طاقم مؤلف من طبیب وممرض/ ممرضة وقابلة وھي تعمل ضمن الظروف الصعبة للوصول الى المناطق 

 المستھدفة والتي تطرقنا سابقا" العدادھا ومناطق عملھا.
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 وتوصیات استخالصات
وفق العدید من الدراسات والمسوحات وقیاس المسافات بین مركز كل تجمع سكاني وموقع المركز الصحي 
نجد ان ھناك توزیعا" مكانیا" جیدا" للمراكز الصحیة وخاصة في القرى والتجمعات السكانیة النائیة، وتعتبر 

دقیقة مشي على االقدام لقطعھا مقبولة عالمیا، وتكمن المشاكل  20من  ألكثرھذه المسافة والتي ال تحتاج 
 التي یعاني منھا السكان في األمور التالیة:

  ،واجراءت االحتالل والمستوطنین الحواجز العسكریة .1
 ،تجھیز المراكز الصحیة من حیث توفر المختبرات واالشعة .2
 ،الصحیةفي المراكز  أیام وساعات تواجد الطواقم الطبیة .3
 ،توفر عیادات متنقلة وتجھیزھا وایام تواجدھا .4
 توفر االدویة والمستھلكات والمطاعیم بشكل دائم. .5

یعتبره االحتالل مناطق عسكریة  ،كما ذكرنا سابقا" فان جزءا" كبیرا" من مساحة المنطقة المسماة ج
 ملیات تھجیر قصري الكثرومناطق اطالق نار ویعمل بكل الوسائل على تھجیر المواطنین وقد تمت عدة ع

من تجمع سكاني كما یقوم جیش االحتالل بھدم أي منشأت للخدمات سواء للمدارس او كعیادات او كحظائر 
 حتى ولو كانت بطبیعة انشائھا مؤقتة وقابلة للنقل ومنھا عیادات تبرعت بھا منظمات إنسانیة دولیة.

 جیش االحتالل ووقف اجراءاتھ وال بد من متابعة وتدخلالسلطة الفلسطینیة ال تملك القدرة على الضغط على 
دولي من اجل توفیر الخدمات الصحیة واعمال الحق في الصحة لكافة المواطنین والحل الوحید المؤقت ھو 
زیادة عدد العیادات المتنقلة وعدد أیام تواجدھا في مناطق التجمعات السكانیة المحاصرة، كما ال بد ان تكون 

المتنقلة مجھزة بشكل جید من حیث األجھزة والمعدات واألدویة والطواقم الصحیة وتحدیدا"  ھذه العیادات
كما ال بد ان تكون ھذه العیادات  ضرورة وجود طبیب/ طبیبة وممرض/ ممرضة وقابلة في كل عیادة متنقلة.

ق ة المناطالمتنقلة تابعة لجھة واحدة فقط او ان تعمل من خالل جسم تنسیقي واضح یضمن تغطیة كاف
وان ال یقل عدد زیارات الطاقم الصحي  المحتاجة للخدمة الصحیة وضمن برنامج زمني محدد ومستدام

حوصات ف إلجراءتجمع سكاني وان یكون ھناك إمكانیة  أليالمرافق للعیادة المتنقلة عن مرتین في األسبوع 
 .مخبریة وشعاعیة

حة في تصنیف ر وزارة الصیوفق معایالمختلفة الثابتة، فیة اما فیما یتعلق بمستوى العیادات او المراكز الصح
ال بد من ترقیة كافة المراكز الصحیة من فھي كما ذكرنا كافیة من حیث العدد والتوزیع لكن  ھذه العیادات

المستوى األول الى المستوى الثاني، اما مراكز المستوى الثاني فتحتاج إلعادة تقییم بحیث یتوفر في كل 
بر قادر على اجراء الفحوصات األساسیة، وھنا ال بد من ان ننوه ان األجھزة المخبریة أصبحت عیادة مخت

ابسط واقدر على عمل العدید من الفحوصات األساسیة من خالل جھاز واحد ممكن تشغیلھ من قبل كادر 
یة الضروریة عاعالتمریض اذا لم یتوفر فني مختبر، كما ال بد من توفیر جھاز اشعة بسیط إلجراء الصور الش

كتصویر الصدر او البطن او العظام وھذه األجھزة أصبحت صغیرة الحجم نسبیا" ورخیصة الثمن. كما 
تحتاج المراكز الصحیة من المستوى الثاني الى تعزیز تأھیل الكوادر العاملة فیھا من أطباء وتمریض وقبالة 

ھوم لكافة افراد االسرة، وھذا المف أفضلنوعیة بحیث تكون قادرة على تقدیم خدمات  العائلة،على مفھوم طب 
) االونروا(متبع في العدید من دول العالم وھو مطبق في فلسطین في المراكز الطبیة التابعة لوكالة الغوث 

ویمكن االستفادة من خبراتھم المتراكمة ي تعمیم المفھوم. كما ال بد من ضمان دوام األطباء والكوادر 
ز كافة أیام األسبوع، الن العدید منھا یداوم بھ طبیب یومین او ثالث أیام في األسبوع الصحیة في ھذه المراك

. ووفق بیانات وزارة الصحة فان ھناك نقصا" مستمرا" ساعات) أربعثالث الى  (منولعدد ساعات محدد 
في المراكز الصحیة یصل عددھا أحیانا" الى أكثر من مئة صنف وھنا ال بد من  iفي توفر االدویة األساسیة
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إیجاد الیة لتوفیر االدویة األساسیة دون انقطاع وخاصة المطاعیم والمضادات الحیویة وادویة االمراض 
 المزمنة ومنھا ادویة السكري وادویة الضغط وادویة القلب والشرایین.

في  ىوى الثالث والرابع فھي مجھزة بشكل جید لكنھا تشارك المراكز األخراما المراكز الصحیة من المست
وھناك إمكانیات لتوسیع العدید منھا وبنفس مواقعھا وذلك لتخفیف كلف بعض المشاكل وخاصة االكتظاظ، 

مراكز جدیدة، كما ال بد من معالجة نقص االدویة ومتابعة اجراء الصیانة الالزمة  ءبنا " منالتشغیل بدال
 لألجھزة الطبیة وبالتأكید تطبیق نظام طب العائلة وتعزیز قدرات العاملین.
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