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  خارج�مؤسسات�وزارة�الصحةي�التحوي�ت�الطبية��ال�اهة�والشفافية�
  

 مقدمة
�وباعتبار�هذه� ���ا �اLكلفة �الوظيفية �اLهام �بحكم �للمواطن �اLتنوعة �الطبية �الخدمات �الفلسطينية �الصحة توفر�وزارة

8i��ا6سا �القانون �عل��ا �نص �ال89 �ا�ساسية �الحقوق �من �جزء �ونظر�1الخدمات �توفر�. �الطبية��جميعلعدم الخدمات

�إ?ىالوزارة�أو�6نخفاض�طاق��ا�ا6ستيعابية؛�تلجأ��الصحية�الحكوميةEي�اLؤسسات��ال3زمةلتخصصات�واLعدات�الطبية�وا

سواء�داخل�الب3د�(مزودي�الخدمة)�تحويل�اLواطن�ن�للع3ج�Eي�مؤسسات�طبية�غ��5تابعة�لها��إ?ىالخدمات�أو�بعض�شراء�

  أو�خارجها.
  

�عNى�م��انية�وزارة�الصحة�الفلسطينية�شكلت�كلفة�التحوي3ت�الطبية�خ
ً
�ثقي3

ً
�ماديا

ً
ارج�اLؤسسات�الطبية�الحكومية�عبئا

أي�أك��5من�نصف�مليار��2015%�من�موازنة�وزارة�الصحة�الفلسطينية�للعام�37أن�وصلت�حوا?ي��إ?ىEي�السنوات�اLاضية�

العشرين�عاما��ما�أن�الوزارة�لم�تستطع�طوالك�%�من�اجما?ي�ا6نفاق�الفعNي�"اLدفوعات"�لنفس�العام.�32وبلغتشيكل،�

تحت�م5yر�عدم�توفر�هذه�الخدمات�Eي�القطاع�العام�أو�اLاضية�كبح�جماح�الزيادة�اLضطردة�لعدد�التحوي3ت�أو�تكلف��ا؛�

  ��دف�الحصول�عNى�خدمات�صحية�ذات�جودة�عالية�للمواطن�ن.�

� �وعNى �محاو6ت �من �السنوات�ا6خ�5 الرغم �Eي �الصحة �ة�وزارة �الطبية �التحوي3ت �تحكم�عمل �وتعليمات �أنظمة �إ?ىإعداد

�الحكومية �اLؤسسات �وتطوير��خارج �الصحية �اLرافق �وتوسيع �وزيادة �التحوي3ت، �وترشيد �الخدمة �توط�ن �سياسة وإتباع

�الوزارة �قبل �من �اLقدمة �الطبية �الخدمات �قاصرة �ظلت �اLحاو6ت �هذه �إ�6أن �أو�ادار ؛ �وكلف��ا �عددها �تقليص £�ا�عن

بشفافية�كافية،�أو�تقليص�عدد�التحوي3ت�أو�الحد�من�الطلب�اL|�ايد�عNى�التحوي3ت�الطبية.�ا6مر�الذي�ينذر�بمخاطر�

عدم�القدرة�عNى�تلبية�هذا�الطلب�Eي�ظل�زيادة�الديون�اLتعلقة�ببند�شراء�الخدمة�"التحوي3ت"�وال�89تقدر�بمئات�م3ي�ن�

� �يؤثر�عNى �قد �ا�مر�الذي �ا6ل|�ام�الشواكل �عNى �القدرة �لعدم �الحكومية �الصحية �اLؤسسات �Eي �اLقدمة �الخدمة جودة

  بتوريد�اLستلزمات�الطبية�ال3زمة�لها.�
  

�التقرير� �هذا ���دف��إ?ى¥�دف �الطبية �التحوي3ت �موضوع �Eي �الصحة �وزارة �قبل �من �والتداب��5اLتخذة �ا6جراءات فحص

  خروج�بتوصيات�فعالة�تساعد�صناع�القرار�عNى�تصويب�الوضع.�تحديد�الفجوات�والتحديات�وا6ستخ3صات�وال
  

� �با{ضافة �الصحة �وزارة �Eي �اLسؤول�ن �مع �اLباشرة �اLقاب3ت �عNى �البحث �منهجية �والتقارير��ةمراجع�إ?ىتعتمد الوثائق

�اضافة�أو�مؤسسات�محلية�أو�دولية�ذات�الصلةوالقرارات�والنشرات�الصادرة�عن�وزارة�الصحة� ورشة�عمل�عقد��إ?ى.

  التقرير�قبل�اعداده�بصيغته�ال¨�ائية.مسودة�Lناقشة�
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  والع�ج�خارج�الوزارةالتأم-ن�الص*ي�
  

تتـــو?ى�وزارة�الصـــحة�تقـــديم�الخـــدمات�الصـــحية�الوقائيـــة�والتشخيصـــية�والع3جيـــة�والتأهيليـــة�وإنشـــاء�اLؤسســـات�الصـــحية�

�التـأم�ن�الصـ�يتشرف�عNـى�تنفيـذ�.�كما�2004لسنة��20قم�قانون�الصحة�العامة�الفلسطي¬�8ر �وفقا��حكام�،ال3زمة�لذلك

يحـــدد�نظـــام�التـــأم�ن�الصـــ�ي�والعـــ3ج�خـــارج��مـــن�خـــ3ل�العمـــل�بموجـــب�نظـــام�التـــأم�ن�الصـــ�ي�والتحويـــل�للخـــارج.الحكـــومي�

ســـواء��ســـلة�الخـــدمات�الصـــحية�ال9ـــ�8تقـــدمها�أو�توفرهـــا�وزارة�الصـــحةآليـــات�ا6ســـتفادة�مـــن��2006)�لســـنة�11الـــوزارة�رقـــم�(

  اخل�اLراكز�الصحية�التابعة�لوزارة�الصحة�أو�خارجها.�د

�قبل� �من �اLدفوعة �ا�قساط �النظر�عن �بغض �الصحية �الخدمات �من �موحدة �رزمة �الحكومي �الص�ي �التأم�ن يقدم

اLش|5ك�ن�Eي�التأم�ن�الص�ي�الحكومي.�كما�تؤمن�وزارة�الصحة�الفلسطينية�Eي�حال�عدم�توفر�الرعاية�الصحية�ال3زمة�

�للمر  �التحويل �إمكانية �الصحية �مرافقها �Eي �القطاع�ن��إ?ىيض �(مستشفيات �فلسط�ن �داخل �أخرى �صحية مؤسسات

�أو� �وا�هNي)، �او��إ?ىالخاص �ا6سرائيلية ��إ?ىاLستشفيات �أخرى �ومصر �وبا�خصدول �الوزارة��ا�ردن �معها �اLتعاقدة أي

 .باتفاقيات�مسبقة

  يغطي�التأم-ن�الفئات�التالية:

 � � �الص�ي �التأم�ن �Eي �اش|5اكها �أقساط�إلزاميفئة �مقابل �تلقائيا �عل��م �مؤمن �الحكومي �يعت�5yموظفو�القطاع �حيث ،

  التأم�ن�الشهرية�ال�89تخصم�من�روات�²م�بغض�النظر�عن�ال|�امهم�بتأمينات�أخرى.�

 ات�جماعية�(مؤسسات).فئة�اش|5اكها�Eي�التأم�ن�الص�ي�اختياري،�سواء�من�خ3ل�اش|5اك�فردي�أو�ضمن�اش|5اك � 

فئة�من�اLؤمن�ن�يستفيدون�من�خدمات�التأم�ن�الص�ي�كجزء�من�سلة�الخدمات�ال�89تقدمها�لهم�وزارت�ومؤسسات� � 

 حكومية�أخرى،�مثل�ا�سر�ال�89تتلقى�مساعدات�من�وزارة�الشؤون�ا6جتماعية،�أو�أسر�الشهداء�وا�سرى.

�خدما �  �من �ا6ستفادة �سنوات �ث3ث h9ح� �ل¶طفال �تأم�ن�يحق �النظر�عن �بغض �الحكومية �الصحية �اLؤسسات ت

 أسرهم.

 الذين�يتعرضون�{صابات�أثناء�فعاليات�مدرسية�ومراكز�التدريب�اL·�8الرسمية�واLؤسسات�الحكومية�ا�خرى. � 

  

�Eي �ا6ش|5اك �أقساط �وقيمة �اLختلفة، �الع3جات �تكاليف �Eي �اLالية �اLؤمن �مساهمة �نسب �الص�ي �التأم�ن �نظام �يحدد

  �2.التأم�ن�الص�ي
  �3):�توزيع�اBسر�ا5ؤمنة�حسب�نوع�التأم-ن�والعائدات1جدول�رقم�(

  2015  2014  2013  2012  نوع�التأم-ن

  العائدات  العدد  العائدات  العدد  العائدات  العدد  العائدات  العدد  
  2,012,685  2,427  1,580,600  2,323  1,830,062  2,720  2,651,713  2,825  اختياري 

  59,238,997  65,531  58,489,251  62,932  57,118,595  61,245  55,759,912  59,467  لزامي)حكومي�(ا

  55,914,576  30,142  48,833,892  10,844    7,310    18,153  عمال�داخل�الخط�اBخضر

                                                 
أن��إ?ىا{شارة�تجدر��.2006لسنة��11نظام�التأم�ن�الص�ي�والع3ج�خارج�الوزارة�رقم��اLرفق�Eيرسوم�وأقساط�التأم-ن�الص*ي"��"�4انظر:�اLلحق�رقم��2

بخدمات�التأم�ن�الص�ي�اLجاني��بمن�ف��م�اLوظفون�العامون�الذين�تصرف�روات�²م�من�خزينة�السلطة�الفلسطينية،�يتمتعون جميع�سكان�قطاع�غزة،�

 .6/6/2007من�القرار�الرئا��8iالصادر�بتاريخ��2)�وذلك�بموجب�أحكام�اLادة�%100اLقدم�من�وزارة�الصحة�بنسبة�تبلغ�(
 .www.moh.ps،�عNى�موقع�وزارة�الصحة�الفلسطينية�2015 – 2012انظر�التقرير�الص�ي�السنوي���3
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  26,400,903  37,638  21,851,431  30,763  19,959,729  29,203  18,123,392  28,143  جماpي

  6,159,200  12,894  6,537,400  12,214      5,808,000  10,302  وزارة�شؤون�اBسرى 

  15,188,650  26,616  15,442,750  31,388  14,050,050  28,269  16,731,300  37,443  وزارة�الشؤون�اBجتماعية

  164,915,011  175,248  152,735,324  150,464  92958436  128,747  99,074,317  156,333  ا5جموع

    14,668    12,515    11,195    10,655  مجاني

مساهمات�(دواء،�اشعة،�

�(uvمخت  

  19,655,865    21,113,773  0  24,240,151    34,180,196  

  199,095,207  189,916  176,975,475  162,979  114,072,209  139,942  118,730,182  166,988  ا5جموع�الك<ي
  

أم�ن�الص�ي�باخت3ف�انواعه�تشكل�اقل�من�أن�نسبة�اLساهمات�اLتأتية�من�رسوم�وأقساط�الت�إ?ىيش��5الجدول�أع3ه�

مليون�شيكل�تكلفة��561مليون�شيكل�من�اجما?ي��165للع3ج�خارج�مؤسسات�وزارة�الصحة�(%�من�تكلفة�التحوي3ت�30

� �العام �Eي �أو�2015التحوي3ت �و/ �ا6شعة �صور �أ �و/ �ثمن�الدواء �Eي �(اLساهمة �اLواطن�ن �مساهمات �اLقابل�ارتفعت �Eي ،(

L5ية)�من�حوا?ي�الفحوص�اyي�العام���34إ?ى�2014مليون�شيكل�عام��24خEمليون��15،�وكذلك�حوا?ي�2015مليون�شيكل�

� �بالعام �مقارنة �Eي��،2012شيكل �تقدمها �ال89 �اLواطن�ن) �مساهمات �(أي �أسعار�الخدمات �الوزارة �لرفع �ذلك ويعزى

  مؤسسا£�ا.���

� �ما �وقيمة �اLؤمن�ن �عدد �ب�ن �باLقارنة �هو�واضح �Äي�وكما �ونوعي��ا �اLقدمة �مستوى�الخدمات �فإن �رسوم، �من �جمعه تم

اضطرار�وزارة�الصحة�ل3عتماد�عNى�شراء�خدمات�من�خارج��إ?ىالضحية�اLوضوعية�والطبيعية�لهذه�الفجوة�مما�يؤدي�

�اLواطن �يش|5ك �بحيث �الص�ي �بالتأم�ن �ا6ش|5اك �بأهمية �اLواطن�ن �لدى �ثقافة �غياب �عن �ناهيك �الرسم8. Eي��القطاع

�للمشفى �دخوله �أو�بعد �الحاجة �وقت �Eي �و �4،التأم�ن �الص�يعدم �التأم�ن �اش|5اكات �بدفع �ما��أو�ديمومة�ا6ل|�ام التأم�ن

� �العامة. �والخزينة �وزارة�الصحة �كاهل �يس�ا6مر�الذييثقل �شامل �وط¬8 �ص�ي �{قرار�نظام �سريع �تدخل �فيايتطلب �ههم

  جميع�اضافة�Lا�توفره�الخزينة.�ال

هذا�النظام،��استمرارية�تمويلدمات�الكب�5ة�ال�89يوفرها�نظام�التأم�ن�الص�ي�الحكومي�الحا?ي�Eي�ظل�غياب�إن�سلة�الخ

�عNى�م��انية�وزارة�الصحة�والسلطة�الوطنية�الفلسطينية�مما�أثقل�كاهلها�بالديون.�كما�أن�هذا�النوع�
ً
�كب�5ا

ً
شكلت�عبئا

أن�عدم�ترشيده��إ6 ريحة�واسعة�من�اLتضررين�الفلسطيني�ن،�من�التأم�ن�الص�ي�ورغم�ما�يوفره�من�خدمات�صحية�لش

  واستفادة�فئات�غ��5مستحقة�منه�بطرق�مختلفة�أثقل�م��انية�وزارة�الصحة�وزاد�من�هدر�اLال�العام.

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
.�ل3ط3ع:�4/3/2016شراء�الخدمة،�برنامج�"حر�الك3م"�عNى�فضائية�فلسط�ن،�الحلقة�ا�و?ى،�بتاريخ�د.�أم�5ة�الهندي�مدير�عام�دائرة��4

http://www.pbc.ps/Episodes/%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC1-432016 
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  مشروع�قانون�التأم-ن�الص*ي�لم�يَر�النور�منذ�ثماني�سنوات
لكنه�توقف��2008ع�العام�بدء�مالوط¬�8ا6لزامي��الص�يلتأم�ن�جرى�خ3ل�السنوات�اLاضية�نقاش�حول�مشروع�قانون�ا

وجوب�اش|5اك�كل�من�يخضع�دخله�لضريبة�الدخل�وإلزام�اصحاب�العمل��إ?ىقانون�التش��5مسودة��ن�ا6خ�5ين.�Eي�العام

  ع¨�م.��بتسجيل�كل�العامل�ن�لد¥�م�ودفع�نصف�ا6ش|5اك

حية،�وتحويله�من�نظام�توف��5تمويل�للخدمة�الص�إ?ى�دف�مشروع�القانون�¥

نظام�الزامي�يحقق�العدالة�Eي�تلبية�ا6حتياجات�الصحية��إ?ىاختياري�مفتوح�

  �عن�طريق�تكافل�الجميع�Eي�تغطية�تكاليف�الخدمات�الصحية.

� �متعددة �أطراف �معارضة �بسبب �تنجح �لم �اLحاو6ت �هذه �سباب�لكن

ئ�ن�يدها�عن�من�رفع�وكالة�الغوث�وتشغيل�ال3جالبعض�مثل�تخوف�مختلفة�

تقديم�الخدمات�الصحية�ل3جئ�ن�Eي�حال�جرى�تب¬�8نظام�التأم�ن�الشامل،�

سكان�القدس�خاصة�العامل�ن�م¨�م�Eي�الضفة�الغربية�التعقيدات�ال�89اثارها�

� �اسرائيNي، �وط¬8 �تأم�ن �لد¥�م �الخاص�والذين �القطاع �موقف �هن ناهيك

�اتخذ �أن �بعد �ا6مر�تعقيدا �وازداد �وغ��5الط~8 �سياسية��الط~8 قرار��سباب

العمال�بسبب�رسوم��اتنقابواحتجاج�.�2007بإعفاء�سكان�قطاع�غزة�من�دفع�الضرائب�والرسوم�وفقا�لقرار�رئا��8iعام�

التأم�ن،�فيما�ابدت�شركات�التأم�ن�تخوفها�من�هيمنة�الحكومة�عNى�قطاع�التأم�ن�الص�ي.�ناهيك�عن�عدم�وجود�رغبة�

  �E5ي�خضم�النقاش�حول�مسألة�الزامية�التأم�ن�الص�ي�الوط¬8.�لدى�اLستوى�السيا�E�8iي�الدخول 

 ل¶نشطة�الصحية�(من العامة الحكومة قطاع تمويل نسبة أن�إ?ى�2014قرير�الحسابات�الصحية�الفلسطينية�للعام�ت يش�5

 تمويل بلغ ح�ن ،�Eي%41 ا�سر�اLعيشية قطاع تمويل وبلغ ،2014 العام %�خ3ل37بلغت��)ووزارة�الصحة اLالية وزارة خ3ل

بلغ�فقط� فقد الخاصة التأم�ن شركات قبل من تمويله تم ما %،�أما18 اLعيشية ا�سر وتخدم الهادفة�للربح غ�5 اLؤسسات

  6%.1 نسبته ما فلسط�ن Eي اLقدمة الصحية الخدمات عNى مباشر بشكل العالم باÛي من التمويل وسجل�.3%

  

  وزارة�الصحة�ا7طار�ا5ؤس�234للع�ج�خارج�مراكز 
  

 لجان�التحويل�الطبية� )1(
لجان�مناطقية�Eي�الشمال�والوسط�والجنوب�وقطاع�غزة�تتكون�من�سبعة�أطباء�من��أربعاستحداث�تم��2014بداية�عام�

مركزية�ة"�يمختلف�التخصصات�تقوم�بمهام�اللجنة�الطبية�وتعقد�اجتماعها�أسبوعيا،�وتوجد�ث3ث�لجان�فنية�"تخصص

من�نظام،��19وتشكل�لجنة�التحويل�خارج�الوزارة،�وفقا��حكام�اLادة��7والعيون،�والجراحة�العامة.�ل¶ورام�"السرطان"،

                                                 
ل�ال�ßاهة�انظر�جهاد�حرب،�بيئة�ال�ßاهة�والشفافية�واLساءلة�Eي�التحوي3ت�للع3ج�التخص�8iÞخارج�مؤسسات�وزارة�الصحة،�رام�هللا:�ا6ئت3ف�من�اج�5

 .5،�ص�2014واLساءلة،�
 .17،�رام�هللا،�ص�2014الفلسطينية�الجهاز�اLركزي�لàحصاء،�وزارة�الصحة،�تقرير�الحسابات�الصحية��6

 https://www.youtube.com/watch?v=-UCKrbIb9l8.���21/8/2016د.�أم�5ة�الهندي،�برنامج�"ا�سئلة�الصعبة"�عNى�فضائية�معا�بتاريخ��7

�قانون  مشروع من (27) اLادة تنص

�الص�ي  ا6ش|5اك" عNى اLق|5ح التأم�ن

  الص�ي التأم�ن بنظام
ً
لكافة� إجباريا

  اLكلف�ن طن�ناLوا
ً
 هذا �حكام وفقا

 ا6نتفاع Eي الحق مواطن ولكل القانون،

�الص�ي خدمات من  الوط¬8 التأم�ن

  أكان سواء
ً
  أو مش|5كا

ً
 آلية وتحدد منتفعا

يصدر� بنظام اLنتفع هو ومن ا6ش|5اك،

  ."القانون  هذا أحكام بموجب
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�أشهر� �ث3ثة �كل �تشكيلها �ويعاد �الوكيل �وبقرار�من �اLساعد �الوكيل �من �بتنسيب �أدنى من�سبعة�أطباء�اختصاص�ن�كحد

 ية��ك��5من�أربعة�مرات.بحيث�يستبدل�ما��6يقل�عن�ربع�أعضا�ìا�كل�مرة�وان��6تستمر�العضو 

وتجتمع�لجنة�التحويل�مرة�Eي�ا�سبوع�عNى�ا�قل�ولها�أن�تستع�ن�بمن�

�اختصاص �من �الطبية�يتشاء �اLلفات �بعض �Eي �للبت �واستشاري�ن �ن

.
ً
دراسة�ملفات� تتو?ى�اللجنةحيث���ومناظرة�اLريض�إذا�رأت�ذلك�ضروريا

� �الوزارة �خارج �للتحويل �اLرشحة �اLرضية �القرارات�الحا6ت واتخاذ

� �بشأ�îا، �عل��ا��اLلفات ودراسةاLناسبة �تعرضها �والفوات��5ال89 الطبية

  8.خارج�الوزارة

�  

 دائرة�الع�ج�"دائرة�شراء�الخدمة" )2(
مراكز��إ?ىدائرة�الع3ج�خارج�الوزارة�اLسؤولة�عن�تحويل�اLر�hijتتو?ى�

دة�مع�ومتعاق صحية�غ��5تابعة�للوزارة�(سواء�داخل�أو�خارج�فلسط�ن)

  الوزارة�من�أجل�التشخيص�أو�الع3ج.

   ما�يNي:�9دائرة�الع3ج�خارج�الوزارةتشمل�مهام�

مراجعة�القرارات�اLتعلقة�بالتحوي3ت�الطبية�الصادرة�عن�اللجان� .1

�مع� ��6تتعارض �القرارات �هذه �ان �عNى �والتأكيد �بذلك اLتخصصة

  حسب�ا6صول.�ا�نظمة�واللوائح�ذات�الع3قة،�واصدار�التحوي3ت�الطبية

اLتابعة�مع�الجهات�الطبية�اLعتمدة�ل|�ويد�الخدمات�الطبية�6ستقبال�اLر�hijاLحول�ن�وتقديم�الخدمات�ال3زمة� .2

  لهم.

  متابعة�الحا6ت�الطبية�العاجلة�واLساعدة�Eي�ايجاد�اLكان�اLناسب�لتقديم�خدمة�أفضل. .3

�مزودي .4 �مع �ا6تفاقيات �د عقد �من �خارج�ن �لتخدمات �اخرى �ول �الطبية �مزودي�اLغ��5وف��5الخدمات �لدى توفرة

  الخدمات�اLحلي�ن.

�مزودي .5 �مع �الطبية��التواصل �الخدمات �تقديم �من �والتأكد �الحكومية �اLؤسسات �خارج �او�Eي �اLحلي�ن الخدمات

  بالشكل�اLطلوب�واLتفق�عل��ا

ة�معه�واصدار�التقارير�الرسمية�بذلك�الخدمات�بما�يتناسب�مع�العقود�ا5yLمة�واLوقع�التقييم�الدوري��داء�مزودي .6

  ومحاولة�توجيه�مزودي�الخدمات�لرفع�ادا�ìم�واتخاذ�ا6جراءات�ال3زمة�لذلك.

  الحكومية.�خارج�اLرافق�الصحية�إ?ىانشاء�وتحديث�قاعدة�بيانات�كاملة�عن�جميع�اLر�hijاLحول�ن� .7

لتوف��5جميع�الوثائق�الداعمة�لعملية�التحاسب��ي�نالخدمة�اLعتمدين�سواء�اLحلي�ن�او�خارج�اLتابعة�مع�مزودي .8

 اLا?ي�ب�ن�وزارة�الصحة�وهذه�الجهات.

                                                 
 .2006لسنة��11من�نظام�التأم�ن�الص�ي�والع3ج�خارج�الوزارة�رقم��21انظر�اLادة��8
 ps/Index/Circle/CircleId/41/Language/arhttp://www.moh.انظر:���9

  أهداف�ورؤيا�دائرة�شراء�الخدمة

� �الخدمة �شراء �دائرة �أفضل��?ىإتسóى توف�5

�5yع� �الفلسطي¬8 �للمواطن �الصحية الخدمات

�من� �الخدمة �هذه �يستحق �Lن �تتيح آلية

الحصول�عل��ا�بكل�يسر�ودون�اعاقة�او�تفريق�

�ترشيد� �خ3ل �من �وذلك �الشعب �فئات ب�ن

�6� �ال89 �الصحية �الخدمات �كافة �شراء وتوط�ن

�ع�5yالتكامل� �توف�5هم �الصحة �وزارة تستطيع

�الص �القطاع �Eي�وتشجيع �والخاص �ا�هNي �ي

  �.فلسط�ن�دون�اLساس�بصحة�اLريض
  

� �اBلك~uوني�انظر: �ا5وقع �ع<ى �الخدمة �شراء دائرة
  الصحة�لوزارة

www.moh.ps/Index/Circle/CircleId/41/Langua
ge/ar� 
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ومكان��ل¶مراضتقارير�شهرية�حول�عملها�تحدد�فيه�عدد�حا6ت�التحويل�حسب�اLنطقة�وتكلف��ا�وتصنيف��اعداد .9

ظات�قد�تظهر�Eي�وأي�م3ح�وتطورات�العمل�Eي�الدائرة�الع3ج،�فيما�ترفع�تقرير�مختصرا�للوزير�تعرض�له�اتجاهات

  ��10التحوي3ت�الطبية.

�الرعاية� • �خدمات �بشراء �الخدمة" �شراء �"دائرة �الصحة �وزارة تقوم

الث3ثية�من�خ3ل�عقود�مع�مزودي�الخدمة�خارج�مؤسسات�وزارة�

مزود�خدمة�Eي�فلسط�ن�وEي�الدول��79الصحة�والذي�بلغ�عددهم�

 �.اLجاورة

قطاعية�تب�ن�ا�دوار�اLتوقعة�من��ةجياس|5اتي�تتب¬�hالوزارة�6 ما�زالت� •

Lوا� �والخاص �العام �تنفيذ�القطاع�ن �يقوض �مما �ا6هلية نظمات

،�وينتج�عنه�مواطن�ضعف�Eي�التحوي3ت�الطبية�من�ناحية�سياسات

دى�التخطيط�وإدارة�ا6ستثمار�عNى�اLانتاج�خدمات�الرعاية�الصحية�و 

  �د�من�ناحية�اخرى البعي

• � �العام �خ3ل �الدائرة�تطو �2013جرى �Eي �للتحوي3ت �الك|5وني ير�نظام

� �"الربط" �غزة �قطاع �Eي �الدائرة �مع �النظام �هذا �تفعيل �العام�وتم Eي

 �11.مع�اLحافظات�الشمالية�هتفعيللم�يتم�لكن�.�2015

�يتم� • h9وم� �مسار�التحوي3ت، �يحدد �الدم �وامراض �ا�ورام �أطباء �قبل �من �للتحوي3ت �خاص �بروتوكول �اعتماد تم

لحا6ت�ال�89يتم�تحويلها�وا�دوية�ال�89تدخل�Eي�ناطق�التحويل،�وا

  ��12التأم�ن�وال�89يتم�توف�5ها.

�ال • �التقارير�التقرير�نصتنشر�وزارة �من �نوع�ن �السنوي�صحة ف

حيث�توفر�مجموعة�من�اLعلومات�حول�عمل��13والتقرير�السنوي 

�ا6لك|5وني� �اLوقع �عNى �محددة �ع�5yجداول �الخدمة �شراء دائرة

اء�الخدمة�ة�الفلسطينية�تعرض�ف��ا�عدد�حا6ت�شر لوزارة�الصح

والتكلفة�ا6جمالية�والتوزيع�الجغراEي�لحا6ت�طلب�الخدمة�وكذلك�

�اام �التعليمات �ا6لك|5وني �اLوقع �يوفر 6� �لكن �الع3ج. أو�كن

� �الخارجا6جراءات �Eي �الع3ج �شراء �خدمة �بطلب أو��الخاصة

�التأم�ن�ال ص�ي�وتلك�غ��5اLغطاة�الع3جات�ال�89توفرها�أو�يغط��ا

�التأم�ن �واLستشفيات�Eي �الجهات �مع �اLوقعة �ا6تفاقيات �وكذلك ،

 اLزودة�للخدمة.�كما��6توجد�تعليمات�محددة�وواضحة�لتوف��5اLعلومات�لطالب��ا.�

                                                 
 .7انظر�جهاد�حرب،�بيئة�ال�ßاهة�والشفافية�واLساءلة�Eي�التحوي3ت�للع3ج�التخص�8iÞخارج�مؤسسات�وزارة�الصحة،�مصدر�سابق،�ص�� 10
 .4/3/2016د.�أم�5ة�الهندي،�برنامج�"حر�الك3م"�عNى�فضائية�فلسط�ن،�الحلقة�ا�و?ى،�بتاريخ��11
 مصدر�سابق.�معا،م�5ة�الهندي،�برنامج�"ا�سئلة�الصعبة"�عNى�فضائية�د.�أ�12
 ح�h9اط3ع�جرى�عNى�اLوقع�من�قبل�الباحث.�24/9/2016ح�h9تاريخ��2015لم�يتم�نشر�التقرير�السنوي�للعام��13

� �Eي�استمرار �اLسؤول�ن �كبار �بعض تدخ3ت

�تسبب� �وال89 �الخدمة �عNى �للحصول السلطة

�"ال �وأحيانا �Eي�ا6حراجات �للعامل�ن ضغوط"

�التحويل� �م¨�م �البعض �لطلب �خاصة الدائرة

للمستشفيات�ا6سرائيلية.�ومطالبة�العديد�من�

اLستشفيات�ا6سرائيلية��إ?ىاLواطن�ن�التحويل�

بشكل�متكرر�عNى�الرغم�من�وجود�هذا�الع3ج�

�الضفة� �Eي �سواء �اLحلية �اLستشفيات Eي

  الغربية�أو�شرÛي�القدس.
  

"ا�سئلة�الصعبة"�ع<ى�فضائية�معا،��برنامج�ا5صدر:
 مصدر�سابق.

�بإجراءات� �للتعريف �إع3مية �خطة �اعداد تم

�شراء� �دائرة �تقدمها �ال89 �والخدمات الدائرة

�تصميم� �وكذلك �الصحة، �وزارة �Eي الخدمة

�العام� �بداية �جاهزة �ستكون �الك|5ونية صفحة

2017� �با{ضافة �خدمة��إ?ى، �قسم تطوير

�ال �شكاوى �ودائرة �خاصة�الجمهور، جمهور

بالتحوي3ت�سيتم�تجري�²ا�Eي�ث3ثة�مستشفيات�

 Äي:�مجمع�فلسط�ن،�ورفيديا،�والخليل.

  
 د.�أم-uة�الهندي،�برنامج�"ا�سئلة�الصعبة"�ا5صدر:�
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• � �الص*ي، �القطاع ��ي �سلوك�العامل-ن �مدونة �من �الرغم �واLساءلة��قيامعNى �ال�ßاهة �أجل �من �ا6ئت3ف مؤسسة

مدونة�السلوك�واLعاي��5ا�خ3قية�للعامل�ن�Eي�القطاع�الص�ي�الحكومي،��إعدادبان"�بالتعاون�مع�وزارة�الصحة�"أم

د.�فت�ي�أبو�مغNي�الصحة�آنذاك�بحضور�وزير��25/12/2010وعقدت�ورشة�عمل�Eي�مجمع�فلسط�ن�الط~�8بتاريخ�

� �والدوائر�بوزارة �الوحدات �العام�ن�ومدراء �كب��5من�اLدراء �أو��إ6 �،الصحةوعدد �عNى�اLوظف�ن �توزع �لم أن�اLدونة

الصادرة�عن�مجلس�الوزراء��14مدونة�السلوك�وأخ3قيات�الوظيفة�العامةتنشر�عNى�موقع�الوزارة.�كما�لم�يتم�نشر�

سواء�عNى�موقع�الوزارة�أو�البدء�بتعميمها�عNى�الدوائر�واLوظف�ن،�والقيام�بالتعريف���ا�ونشر��E2012ي�شهر�اكتوبر�

 لقيم�اLتضمنة�ف��ا،�وبتوقيع�اLوظف�ن�عNى�ا6قرار�اLرفق���ا.ا

تم�تشكيل�لجنة�من�أربعة�أطباء�للرقابة�عNى�اLستشفيات�اLحلية�بحث�تقوم�بزيارة�اLستشفيات�اLحلية�وتطلع�عNى� •

�و  �التحويل �Eي �اLتبعة �ا{جراءات �س3مة �من �وتأكد �الصحة �وزارة �من �اLحولة �للحا6ت �اLقدم مطابق��ا�الع3ج

L5مة�ما�ب�ن�الوزارة�واyLي�ا6تفاقيات�اEدونة�L15شفى.ستا6ل|�امات�ا��� 

                                                 
  .23/10/2012الصادر�بتاريخ��2012م.و/�س.ف)�لعام��/04/�23/14قرار�مجلس�الوزراء�رقم�(�14
 .29/�9/2016راها�الباحث�مع�الدكتور�جواد�عواد�وزير�الصحة�بتاريخ�مقابلة�أج�15

)�وهو�كب��5مقارنة�بعدد�السكان�وكثافة�السكان�العالية�وتركز�السكان�Eي�اLدن.�يؤدي�وجود�79(�اLزودينعدد�

)�2)�وجود�مواطن�ضعف�وعدم�كفاءة�Eي�طلب�التحوي3ت�الطبية.�(1(�إ?ىمزودي�الخدمة��عدد�مبالغ�به�من

)�تقويض�قدرة�وزارة�3تعقيد�عملية�متابعة�فروق�ا�سعار.�(�إ?ىزيادة�أعباء�عNى�دائرة�شراء�الخدمة�ا{دارية�و 

زارة�الصحة�)�إعاقة�جهود�و 4الصحة�عNى�التفاوض�من�أجل�الحصول�عNى�تخفيضات�من�مزودي�الخدمة.�(

  من�متابعة�جودة�الخدمات�اLقدمة.
مزودي�الخدمة�ا5عتمدين�خارج�القطاع�العام�ا5صادق�عل��ا�من�مجلس�الوزراء�بموجب��إ�ىا5صدر:�الخطة�الشاملة�لتنظيم�التحوي�ت�الطبية���

 .27-�26،�ص�ص�27/9/�2016الصادر�بتاريخ��2016م.و/�ر.�ح)�لعام��/06/�120/�17القرار�رقم�(
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  ن�والتكلفة�ع<ى�خزينة�السلطة:�اBجراءات�وا5ستفيدو الصحية�اتشراء�الخدم
  

بأ�îا�مجموعة�الخدمات�الصحية�اLعفاة�من�الدفع�جزئيا� يقصد�بالخدمات�الصحية�ال�89يتم�شراؤها�من�خارج�الوزارة

لها�سواء�Eي�داخل�فلسط�ن�أو��ل�89توفرها�الوزارة�للمؤمن�عل��م�فقط�من�خ3ل�تعاقدها�مع�اLراكز�الصحية�غ��5التابعةا

  �خارجها.

الصادرة�وفق�الص�ي�م�ن�أأن�تكون�بطاقة�الت)�1(�16؛يش|5ط�لحصول�اLؤمن�عليه�عNى�الخدمات�الصحية�خارج�الوزارة�

)�أن�تكون�الخدمات�2(�.زارة�سارية�اLفعول��غراض�التحويل�خارج�مراكز�الوزارةنظام�التأم�ن�الص�ي�والع3ج�خارج�الو 

)�موافقة�لجنة�التحويل�عNى�القرار�3(�.اLراد�ا6ستفادة�م¨�ا�غ��5مستثناة�من�سلة�الخدمات�الصحية�ال�89توفرها�الوزارة

�
ً
من�ا6ختصا�8iöاLعالج�ورئيس�القسم�أو�الط~�8اLق|5ح�Eي�نموذج�التحويل�الخاص�بذلك�وان�يكون�هذا�النموذج�موقعا

�من�مدير�اLستشفى.
ً
   اLدير�الط~�8ومصدقا

تغطي�الوزارة�كامل�وحدد�النظام�نسب�مساهمة�الوزارة�وا5ؤمن�عليه��ي�تغطية�تكاليف�الع�ج�خارج�الوزارة،�حيث�

شريطة�أن�تكون��ليات�زراعة�الكNىأكد�تشخيصها،�وعمتكاليف�الع3ج�خارج�الوزارة�Eي�الحا6ت�اLتعلقة�با�ورام�بعد�ت

ن�تكاليف�الع3ج�خارج�فيما�يساهم�اLريض�بتغطية�نسبة�م�.�طفال،�وا،�والغسيل�الكلوي مش|5اهالكلية�مت5yع���ا�وليست�

  :ا�يNيالوزارة�كم
 ):�نسبة�من�تكاليف�الع�ج�خارج�الوزارة2جدول�رقم�(

 نسبة�ا5ساهمة الوصف مدة�التأم-ن نوع�التأم-ن

 الوزارة ريضا5

 %100 -  موظفو�الوزارة  --  إلزامي�(إجباري)

 %95 %5  غ��5موظفي�الوزارة  --

 %95 %5  تسجيل�رسم8     شؤون�اجتماعية

 %90 %10  منتظم�وساري�اLفعول   أك��5من�سنة  اختياري 

 %80 %20  منتظم�وساري�اLفعول   ح�h9سنة

 %70 %30  حالة�طارئة  أقل�من�شهرين

  

من�ثمن�أي�جهاز�أو�أي�أداة�أع3ه�اLساهمة�الواردة�أع3ه�يساهم�اLريض�بمثل�نفس�النسبة�الواردة��إ?ىبا{ضافة�

 ضربات�قلب،�دعامات�الشراي�ن،�الخ).�منظممساعدة�تستخدم�Eي�اLداخلة�الع3جية�(مفصل�صنا÷ي،�

  

 u-ت�لتحديد�معايB�2الحاªةالوزار �خارج�مؤسسات�إ�ى�تحول �ان�يمكن�ال  
�خارج�صحية�مؤسسات�إ?ى�تحول �ان�يمكن�ال�89الحا6ت�لتحديد�محددة�معاي�5 �الفلسطينية�الصحة�وزارة�وضعت

  �:17وÄي�الوزارة�مؤسسات

  عدم�توفر�الخدمة�اLطلوبة�Eي�اLؤسسات�الصحية�الحكومية.  .أ

                                                 
 .2006لسنة��11من�نظام�التأم�ن�الص�ي�والع3ج�خارج�الوزارة�رقم��21انظر�اLادة��16
 �http://www.moh.ps/Index/Circle/CircleId/41/Language/arانظر�موقع�وزارة�الصحة،�دائرة�شراء�الخدمة.��17
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  عدم�توفر�اLعدات�وا6جهزة�الطبية�ال3زمة�للع3ج.  .ب

  نسبة�ا6شغال�الكاملة.عدم�وجود�أسرة�بسبب�  .ت

  أشهر.�6وجود�قائمة�انتظار�طويلة�تزيد�عن�  .ث

�   .ج �عل��ا �ينص �كما �للع3ج �ا{جمالية �التكلفة �من �مساهمة �نسبة �من �اLريض �عNى �ي|5تب �ما �بدفع التأم�ن��نظاما6ل|�ام

  الص�ي.

  ستشفيات�الحكومية.الحصول�عNى�موافقة�لجان�التحويل�الطبية�عNى�التوصية�اLتقدمة�من�قبل�اL   .ح

  وجوب�توف��5تأم�ن�ص�ي�ساري�اLفعول�لدى�اLريض�قبل�اتخاذ�قرار�التحويل.  .خ

  

  :18كما�يNي�ج��ي�الخارجاجراءات�الع� 

�مفص�3عن�حالة�اLريض .1
ً
 .يقوم�ا6ختصا�8iöاLعالج�بتعبئة�نموذج�التحويل�من�نسخت�ن�ويرفق�معه�تقريرا�طبيا

ختصا�8iöاLعالج�ورئيس�القسم�أو�اLدير�الط~�8ويعتمد�ويختم�بالختم�الرسم�8يوقع�نموذج�التحويل�من�قبل�ا6  .2

 .من�مدير�اLستشفى

عن�التقارير�والفحوصات�والهوية�الشخصية�وبطاقة��(صورة ترسل�إدارة�كل�مستشفى�نماذج�التحويل�ومرفقا£�ا .3

 .لتحويل�Eي�يوم�انعقاد�اللجنةالتأم�ن�الخاصة�باLريض)�مع�أحد�ا�طباء�العامل�ن�لد¥�ا�لعرضها�عNى�لجنة�ا

بعد�البت�Eي�الحا6ت�اLرشحة�للتحويل�من�قبل�لجنة�التحويل�يتم�التأكد�من�سريان�مفعول�التأم�ن�الص�ي�من� .4

 .خ3ل�دائرة�التأم�ن�الص�ي

ير�مد�/دائرة�الع3ج�{صدار�التغطيات�اLالية�موقعة�من�مدير�إ?ىترسل�جميع�النماذج�اLعتمدة�من�دائرة�التأم�ن� .5

 .عام�الدائرة�بعد�التأكد�من�رصيد�البند�اLا?ي

 .أو�بعد�إصدار�التغطية�اLالية�/للوكيل�والوكيل�اLساعد�طلب�ا{ط3ع�عNى�قرارات�لجنة�التحويل�قبل�و .6

تصدر�التغطية�اLالية�بما��6يتجاوز�العشرة�آ6ف�دو6ر�أمريكي�ما�لم�تكن�الحالة�اLرضية�من�نوع�الصفقة�اLتفق� .7

 عNى�سع
ً
 .رها�مسبقا

�تعتمد�من�أحد�اLفوض�ن�ا�Lغ�5 و التغطيات�اLالية�ال�89تتجاوز�العشرة�آ6ف�دو6ر�أمريكي� .8
ً
تفق�عNى�سعرها�مسبقا

 .با{نفاق

9. � hijرLبا� �الخاصة �اLالية �التغطيات �الع3ج �دائرة �التحويل��إ?ىترسل �نماذج �م¨�ا �وردت �ال89 �اLستشفيات مدراء

hijلتسليمها�للمر. 

�التغطية .10 �قي�تسلم �تحديد �تم �إذا �للمساهمة �دفعه �يثبت �إبراز�ما �بعد �للمريض �دائرة�اLالية �قبل �من �اLالية م��ا

 الع3ج.

اLباشر�بالرد�عNى�اLراس3ت�الخاصة�باLر�hijاLحول�ن��ولهؤ مسام�دائرة�الع3ج�بالتنسيق�مع�يقوم�مدير�/�مدير�ع .11

 .خارج�الوزارة

�مدير  .12 �مدير/ �بقرار�من �الطارئة �الحا6ت �وان��تحول �التا?ي �اليوم �Eي �ا{جراءات �تستكمل �أن �عNى �الع3ج �دائرة عام

 .تعرض�الحالة�عNى�لجنة�التحويل�Eي�اجتماعها�القادم

                                                 
 .2006لسنة��11لنظام�التأم�ن�الص�ي�والع3ج�Eي�الخارج�رقم��7قم�انظر�اLلحق�ر �18
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�(19،عمليا �هما �قنات�ن �خ3ل �من �الطبية �التحوي3ت �طلبات �الخدمة �شراء �دائرة �الطبية�1تستلم �التحوي3ت �لجان (

ير�الصحة�ومكتب�وكيل�الوزارة�وديوان�الرئاسة�والخدمات�العسكرية�ما�ف��ا�ديوان�وز )�مصادر�خارجية�ب2قية.�و(اLناط

�و  �ا�سرى �شؤون �ووزارة �ا6جتماعية �ووزارة�الشؤون �واLستشفيات�الخاصة�والتالطبية �ا6هلية.�اLحررين �للمنظمات ابعة

�إ?ىن�اLريض�بحاجة�تبدأ�العملية�Eي�كلتا�الحالت�ن�Eي�مرفق�ص�ي�تابع�لوزارة�الصحة�حيث�يقرر�ا6ختصا�8iöاLعالج�أ

�من� �الط~8 �التحويل �طلب �است3م �بعد �الثانية �الحالة �Eي �لكن �ال3زمة. �الطبية �الرعاية �خدمة �عNى �للحصول �ط~8 تحويل

� �الص�ي �التقارير��ابعالتاLرفق �لتقديم �الخدمة �شراء �دائرة �مكتب �بزيارة �اLريض �يقوم �الصحة �والوثائق�لوزارة الطبية

  ��ا�خرى.

 

  لتحوي�ت�خارج�مؤسسات�وزارة�الصحةاا5ستفيدون�من�
� �وزارة�الصحة �خ3ل �من �السلطة�الفلسطينية �قامت �ا�عوام ��2015 – 1996خ3ل �أو�تحويلة�امريض�677,832بتحويل

مليار�شيكل�Eي��4.412حوا?ي��تحويلة�أو�مريضا��646,088فيما�بلغت�تكلفة�،اLستشفيات�واLراكز�الصحية�الحكوميةخارج�

لعدم��2004فيما�لم�يدخل�Eي�هذا�الحساب�اLر�hijالذين�تم�ع3جهم�Eي�العام���2015إ?ى�2003ا�ب�ن�م|5ة�الواقعة�فال

�وتكلفته �الع3ج �بمكان �تتعلق �اLحتوفر�معلومات hijللمر� �الع3ج �وتكلفة �عدد �التا?ي �يظهر�الجدول �ا. �خارج�ل�ن للع3ج

  الوزارة.
  

  20رج�الوزارة�ومكان�الع�ج�وتكلفته):�عدد�ا5ر¬3»�الذين�تم�تحويلهم�للع�ج�خا3جدول�رقم�(

 عدد�الحاBت السنة

 مكان�التحويل

 إسرائيل الخارج فلسط-ن

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

2015 87,620 75,489  0.86  1,831  0.02  10,300  0.12  

2014 74,683 64,345  0.86  2,578  0.04  7,760  0.10  

2013  61,635  50,850  0.82  3,115  0.05  8,118  0.13  

2012 56,076 46,206 0.82 4,757 0.08 5,113 0.11 

2011 56,468 43,485 0.77 8,219 0.15 4,764 0.11 

2010 53,025 41,574 0.78 7,581 0.14 3,870 0.09 

2009 45,697 37,536 0.82 5,956 0.13 2,203 0.06 

2008 43,047 32,863 0.76 4,720 0.11 5,464 0.17 

2007 31,631 21,178 0.67 4,282 0.14 6,169 0.19 

                                                 
المصادق عليھا من مجلس الوزراء بموجب القرار  مزودي الخدمة المعتمدين خارج القطاع العام إلىالخطة الشاملة لتنظيم التحوي#ت الطبية انظر:  19

 .36 -35، ص ص 2016 /27/9الصادر بتاريخ  2016م.و/ ر. ح) لعام  /17 /120 /06رقم (

 http://www.moh.ps/?lang=0.������2015 – 2003تقارير�السنوية�لوزارة�الصحة�أنظر:�ال�20
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2006 22,885 13,120 0.57 9,765   

2005 31,771 16,800 0.53 14,921   

2004 31,744             

2003 20,235 10,917 0.54 7,687 0.38 1,631 0.08 

 677,832 ا5جموع

 

توفر�بيانات�عن�تكلفة��ملعد�2004ال-ن��ي�العام�حتم�خصم�عدد�ا5ر¬3»�ا5

  الع�ج

  

  

�اLي hijرLا� �نسبة �ارتفاع �تضاعف �اع3ه �الجدول �الفلسطينية�إ?ى�نال�حوضح �الخاص��اLستشفيات �للقطاع التابعة

� �من �الشرقية �والقدس �غزة �وقطاع �الغربية �الضفة �Eي �ا6هNي ��%53والقطاع �العام ��82إ?ى�E2005ي �العام �Eي %2012�

%�19اLستشفيات�ا6سرائيلية�من��إ?ىنسبة�اLحال�ن��انخفضت.�فيما�2015و�E�%2014ي�العام�ن��86إ?ىووصل��2013و

اLستشفيات�Eي�كل�من�ا6ردن�ومصر��إ?ىال�ن�ح.�وكذلك�انخفضت�نسبة�اE�%2015Lي�العام�12حوا?ي��إ?ى�E2007ي�العام�

Eي�"توط�ن"�الخدمات�الطبية�وفقا�الوزارة�نجاح��إ?ى؛�مما�يش�E�%2015�5ي�العام�2حوا?ي��إ?ى�2003لعام�%�Eي�ا38من�

توف��5اLوارد�اLالية�ال�89ساهم�Eي�ما�يى�الع3ج�Eي�اLستشفيات�اLحلية�ا6عتماد�عNو �،للسياسة�اLعلنة�من�قبل�الحكومة

  .�أي�نجاحها�يةفرصا�لتطوير�امكانيا£�ا�ودعم�الكفاءات�اLحل�تمنح

تزايد�عدد�حا6ت�الع3ج�Eي�الخارج�سنويا�ويوضح�حالة�التصاعد�العددي�الذي�بدء�بحوا?ي�ستة��إ?ى�هيش��5الشكل�أدنا

  .انظر�الشكل�التا?ي�.2015حالة�Eي�العام��87,620حوا?ي��إ?ى�E1996ي�العام��ةآ6ف�حال
  

  2015-1996ج�وزارة�الصحة�):�عدد�الحاBت�ال�2ªتم�شراء�الخدم�لها�من�خار 1شكل�رقم�(

  
  

  

  سبة�النساء�والرجال�ن
�ت �الذكور �نسبة �53.5بلغ �الخدمة �شراء �دائرة �عن �صدرت �ال89 �التحوي3ت �عدد �اجما?ي �من %� �العام �بـ��E2015ي مقارنة

هذه�النسبة�Eي�قطاع�غزة�بدرجة�ونصف�وترتفع�بنصف�درجة�Eي�الضفة�الغربية�عن�اLعدل��تنخفض�،للنساء46.5�%

  (انظر�الجدول�والشكل�التالي�ن)�وÄي�نسب�متقاربة�أو�تق|5ب�من�اLناصفة.���،والعكس�بالعكس�بالنسبة�للذكور العام.�
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  201521):�توزيع�حاBت�شراء�الخدمة�من�خارج�وزارة�الصحة�حسب�ا5نطقة�والجنس�للعام�4جدول�رقم�(

  الضفة�الغربية  قطاع�غزة  فلسط-ن  الجنس

  النسبة  عددال  النسبة  العدد  النسبة  العدد  

  %53  33,644  %55  13,250  %53.5  46,894  ذكر�

  %47  30,004  %45  10,722  %46,5  40,726  ان°»

  %100  63,648  %100  23,972  %100  87,620  ا5جموع

  
  2015):�حاBت�شراء�الخدمة�من�خارج�وزارة�الصحة�حسب�ا5نطقة�والجنس�للعام�2رقم�(شكل�

  
  

  خارج�مؤسسات�وزارة�الصحة�شراء�الخدمة�من�"التحوي�ت"تكلفة�
فيما�ارتفعت�التكلفة��مليون�شيكل�150ما�يقارب��2003تضاعفت�تكلفة�الع3ج�خارج�الوزارة�سنويا�فقد�بلغت�Eي�العام�

�ا�خ�5ة�إ?ى �الث3ث �ا6عوام �Eي �سنويا �مليار�شيكل �نصف �ويش��5أك��5من �و . �التاليالجدول �التصاعد��إ?ى��نالشكل حالة

�E2006ي�العام�التحوي3ت��يعود�السبب�انخفاض�22خارج�مؤسسات�وزارة�الصحة�"التحوي3ت".�جالسنوي�لتكلفة�الع3 

الحصار�الذي�فرض�عل��ا�وعدم�قدر£�ا�بسبب�الوزارة�مؤسسات�نذاك�عNى�التحويل�للع3ج�خارج�آلعدم�قدرة�الحكومة�

  .�عNى�دفع�اLستحقات
  23مكان�الع�جتكلفة�التحوي�ت�خارج�مؤسسات�وزارة�حسب�):�5جدول�رقم�(

 السنة
عدد�

 الحاBت

 ليكبا5ليون�ش                 ��������������������� التكلفة������������������

 إسرائيل الخارج فلسط-ن
 ا5جموع

 النسبة ا5بلغ النسبة ا5بلغ النسبة ا5بلغ

                                                 
 2015انظر�التقرير�السنوي�لوزارة�الصحة�للعام��21
،�لذا�تم�وضع�تلك�2006و�5200أنه�لم�تتوفر�معلومات�مفصلة�حول�تكلفة�التحويل�لكل�من�الخارج�(ا6ردن�ومصر)�وإسرائيل�للعام�ن��إ?ىتجدر�ا6شارة��22

 التكلفة�Eي�مجملها�عNى�حساب�الخارج�(ا6ردن�ومصر).
 http://www.moh.ps.�2015 – 2003تقارير�السنوية�لوزارة�الصحة�أنظر:�ال�23
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2015 87620 432 0.77 4 0.01 125 0.22 561 

2014 74683 420 0.74 11 0.02 139 0.24 569 

2013  61635  336.6  0.64  15.7  0.03  171.7  0.33  524  

2012 56076 329 0.68 54 0.11 104 0.21 487 

2011 56468 254 0.54 117 0.25 101 0.21 472 

2010 53025 199 0.57 99 0.29 49 0.14 347 

2009 45697 172 0.60 80 0.28 33 0.12 285 

2008 43047 157 0.50 62 0.20 94 0.30 313 

2007 31631 120 0.45 36 0.14 95 0.36 266 

2006 22885 68 0.40 101   169 

2005 31771 79 0.29 189   268 

2004 31744               

2003 20235 51 0.34 78 0.52 21 0.14 150 

 677832 ا5جموع

 

توفر��ملعد�2004تم�خصم�عدد�ا5ر¬3»�ا5الح-ن��ي�العام�

  بيانات�عن�تكلفة�الع�ج

  4412 

  

  

  2015-2003ع<ى�الع�ج�خارج�الوزارة�حسب�جهة�الع�ج�سنويا�للف~uة��وزارة�الصحة�إنفاق):�مقارنة�3شكل�رقم�(

  )ا5بالغ�با5ليون�شيقل(
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.�E2015ي�العام��شيكل�Lجمل�التحوي3ت�6,401رة�عن�دائرة�الشراء�Eي�الخارج�حوا?ي�يبلغ�متوسط�تكلفة�كل�تحويلة�صاد

� �اLحلية �اLستشفيات �Eي �التكلفة �شيك3)�5,727(�إ?ىتنخفض �فيما ،� �يبلغ �متوسط �تحويلة �كل �حوا?ي��إ?ىتكلفة إسرائيل

  شيك3).��12,118الضعف�ن�(

�مؤس �خارج �للع3ج �التحوي3ت �عدد �ارتفاع �من �الرغم �عNى �بحوا?ي �الصحة �وزارة ��13سات �انخفضت�إألف �التكلفة �6أن

متابعة�أفضل�من�قبل�دائرة�شراء�الخدمة�لفوات��5الع3ج�اLقدمة�من�اLستشفيات��إ?ىمليون�شيكل�ما�يش�8��5بحوا?ي�

تحويلة�الاLختلفة�اLحلية�والخارجية،�وتخفيض�واضح�Eي�تكلفة�الخدمة.�كما�يظهر�ذلك�عند�اLقارنة�Eي�متوسط�تكلفة�

حوا?ي�النصف��إ?ى�2013ألف�شيكل�Eي�العام��21حيث�انخفضت�من��؛Eي�إسرائيل�ل¶عوام�الث3ث�ا�خ�5ةللع3ج�الواحدة�

مقارنة�تحويلة��2182بأك��5من��2015.�فعNى�الرغم�من�زيادة�عدد�التحوي3ت�Eي�العام�2015ألف�شيكل)�Eي�العام��12(

مليون�شيكل�مقارنة��125(�مليون�شيكل��47بحوا?ي�انخفضت�فاتورة�الع3جأن��إ6 )�8,118مقابل��10,300(�2013بالعام�

  مليون�شيكل).�172
  �2015-�2013):�متوسط�تكلفة�الع�ج��ي�إسرائيل�للعوام�6جدول�رقم�(

  متوسط�تكلفة�كل�تحويلة  التكلفة  العدد  السنة

2015  10,300  124,810,574  12,118  

2014  7,760  138,641,969  17.866  

2013  8,118  171,662,256  21,146  

  

،�2015تشكل�اLستشفيات�ا6سرائيلية�عبئا�من�حيث�التكلفة�مقارنة�بعدد�اLر�hijالذين�تعالجهم،�ففي�العام�رغم�ذلك�

%�من�مجموع�مر�hijالتحوي3ت�الطبية�إ�6أن�هذه�النسبة�من�اLر�hijشكلت�12حصلت�اLستشفيات�ا{سرائيلية�عNى�

 %�من�ا6نفاق.22

  

  بة�شراء�الخدمة�من�موازنة�وزارة�الصحة�وا5دفوعات�الفعليةنس
�اLخصصة �ا6موال �نسبة �ا�بلغت �لبند �الطبية �لتحوي3ت �الوزارة �مؤسسات �خارج �للعام�37للع3ج �اLقدرة �اLوازنة �من %

النصيب��وتستحوذ�عNى�،وÄي�تمثل�نسبة�عالية�تثقل�كاهل�موازنة�وزارة�الصحة�وكذلك�الخزينة�العامة�من�جهة�.2015

�الخدمات� �حساب �عNى �أي �الصحة �لوزارة �والرأسمالية �التشغيلية �اLوازنة �حساب �عNى �الرواتب �بعد �ا6نفاق ا�ك�5yمن

من��لك�عNى�حساب�إمكانية�تطوير�أو�تحس�ن�الخدمات�الصحية�Eي�الوزارةذاLقدمة�Eي�مؤسسات�وزارة�الصحة�ذا£�ا�وك

  .�جهة�ثانية

� �أدناه �والشكل �يش��5الجدول �وكما �الخدمة �شراء �عNى �الفعNي �ا6نفاق �نسبة �(�بلغتفإن �ثلث �اجما?ي�%32حوا?ي �من (

وبنفس�النسبة�تقريبا�من�اجما?ي�اLتأخرات�عNى�الوزارة.�ا6مر�الذي�يتطلب�من�وزارة�الصحة��2015ا6نفاق�الفعNي�للعام�

قلل�من�ا6عتماد�عNى�التحوي3ت�العمل�عNى�وضع�خطة�تطويرية�لقطاع�الصحة�الحكومي�متوسطة�اLدة�وبعيدة�اLدى�لت

الخدمات�التخصصية�من�قبل�مؤسسات�الوزارة�ذا£�ا��،�وتوف�5 الطبية�أو�شراء�الخدمة�من�خارج�مؤسسات�وزارة�الصحة

  �سياسة�الوزارة�Eي�توط�ن�وترشيد�التحوي3ت�الخدمات�الطبية.������ا6ستمرار�Eي�هنفسالوقت�Eي�بجودة�عالية.�
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  201524للعام��لنفقات�الفعلية�لوزارة�الصحةتوزيع�ا):�7جدول�رقم�(

  
 

  �2015ي�وزارة�الصحة�للعام� ):�التوزيع�النس7�2²جما�ي�ا5دفوعات4شكل�رقم�(

 
  

   �25لها الخدمة شراء تم أمراض عشرة أع<ى

  

�)L)60,457رضاها�حسب�احصائيات�وزارة�الصحة��الخدمة شراء تم ال89 �و?ىا العشرة ا�مراض لحا6ت الكNي العدد بلغ

 التكلفة إجما?ي من)�%78تكلف��ا�حوا?ي�( نسبة وبلغت اLحولة، الحا6ت من�مجموع)�%69(�شكلتحيث�،�تحويلة�/حالة

   مرافق�وزارة�الصحة. خارج من الخدمة لشراء ا{جمالية
  

                                                 
 .2015انظر�التقرير�السنوي�لوزارة�الصحة�للعام��24
 .2015أنظر�التقرير�الص�ي�السنوي:�فلسط�ن��25

%�من�

الديون�

  اu~5اكمة

الديون�

 اu~5اكمة

%�من�

إجما�ي�

  ا5دفوعات

إجما�ي�

 ا5دفوعات
  موازنة�جارية

موازنة�

  متأخرات
  بنود�الصرف  إجما�ي�ا5وازنة

 الرواتب 820,770,720 0 820,770,720 820,770,720 44.3% 0 0

31.8% 177,954,598 32.3% 598,735,662  597,697,529 242,631,304 840,328,833 
�وزارة� �خارج �من �الخدمة شراء

 الصحة

 أدوية�ومس´�لكات�طبية 510,826,082 249,698,492 261,127,590  318,453,782 17.2% 359,995,071 64.4%

 ية�وتشغيلية�أخرى نفقات�رأس�مال 116,482,303 50,457,143 66,025,160  114,466,586 6.2% 21,442,290 3.8%

 ا5جموع 2,288,407,939 542,786,939 1,745,621,000  1,852,426,750 100% 559,391,960 100%
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  �2015ي��با5ليون�شيكل والتكلفة الخدمة شراء حاBت عدد حیث نم أمراض عشر أع<ى ):8( جدول�رقم

 

  مستشفى�خالد�الحسن�لع�ج�السرطان�وزراعة�النخاع
عام�ث�وضع�الرئيس�حجز�ا�ساس�Eي�شهر�آذار/�مارس�تم�ا{ع3ن�عن�انشاء�مستشفى�خالد�الحسن�لع3ج�السرطان،�حي

�ـ�E6ي�رام�هللا�عNى�مساحة��2016 ان��اLتوقع�ومن�سرير.�400مليون�دو6ر،�وبقدرة�استيعابية��300دونم،�بكلفة�تقدر�بـ

�إ?ى�هاليتحو %�من�الحا6ت�ال�89تيم�80.�ومن�اLتوقع�أن�يعالج�حوا?ي�26مليون�دو6ر�100يبدأ�العمل�به�حال�تم�جمع�أول�

�Eي� �اLستشفى �لتشغيل �ال3زمة �التخصصات �عNى �للحصول �ا�طباء �بابتعاث �الوزارة �بدأت �وقد �ا{سرائيلية. اLستشفيات

  �27حال�انشائه.
 

  تحديد�مكان�الع�ج:
� �تحكم �ومكتوبة �وواضحة �محددة �اسس �الع3جآ�6توجد �مكان �تحديد ��28،لية ��إذافيما �دولة�كان 8ijارا� �خارج الع3ج

  عدة�عوامل�تؤخذ�بع�ن�ا6عتبار�Eي�تحديد�مكان�الع3ج�وÄي:�ك،�لكن�هناداخلهافلسط�ن�أو�

 و�بعد�مكان�تقديم�الخدمة�بالنسبة�للمريض.أالبعد�الجغراEي�للجهة�اLقدمة�للخدمة�أي�قرب� .1

 .وفقا�للتجربة�اLمارسة�سابقا�Lقدمة�للمريض�ومدى�ا6ستفادة�الطبية�للحالة�اLحولةاجودة�الخدمة� .2

�اLقدمة�توفر�مج .3 �والجهة �الصحة �وزارة �ب�ن �ا5yLمة �والعقود �ا6تفاقيات �عNى �با6عتماد �اLطلوبة �الخدمة �تقديم ال

 للخدمة.

 التكلفة�اLالية�للخدمة�اLقدمة�سواء�أكانت�م|5تبة�عNى�وزارة�الصحة�أو�كنسبة�مساهمة�يتحملها�اLريض.قيمة� .4

                                                 
26�Content.aspx?ID=834032/http://www.maannews.net 

 د.�جواد�عواد�وزير�الصحة�Eي�برنامج�ا6سئلة�الصعبة�/�قناة�معا،�مصدر�سابق.��27
 ،�وثيقة�غ��5منشورة.2013أسامة�النجار�واخرون،�دائرة�شراء�الخدمة:�س��5العمل،�ا6جراءات،�وا�هداف،��28

  %  التكلفة  ا5رض  الرقم  %  العدد  ا5رض  الرقم

 0.27  150  ا�ورام  .1 0.23  20,420  ا�ورام  .1

 0.08  44  أمراض�الدم  .2 0.08  7,112  امراض�الكNى  .2

 0.07  42  امراض�الكNى  .3 0.08  6,639  امراض�العيون   .3

 0.07  39  جراحة�ا6عصاب  .4 0.06  5,341  الباطنية�ا6مراض  .4

 0.06  36  قسطرة�القلب  .5 0.06  5,064  قسطرة�القلب  .5

6  8iûغناطيL0.05  30  جراحة�القلب  .6 0.05  4,260  التصوير�ا 

 0.04  25  أمراض�العيون   .7 0.03  3,019  جراحة�العظام  .7

 0.04  22  لبامراض�الق  .8 0.03  3,019  ا5سح�الذري�والطب�النووي  .8

 0.05  29  العناية�اLكثفة  .9 0.03  2935  ا�طفال  .9

 0.03  18  جراحة�العظام  .10 0.03  2,855  اLسالك�البولية  .10

  78  379  ا7جما�ي  69  60,457  ا7جما�ي



20 

 

 ا6ستثناءات�ال�89يقرها�رئيس�الدولة�ووزير�الصحة. .5

��عتمدت �Eي �اختيار�اللجنة�الطبية �مكان�التحويل �عدة �التحويل �مكان �تنسي²معاي��5لتحديد )�1(�؛وÄي�كان�الع3ج،��Lاعند

�الحكومي �غ��5الحكومي)�)2(�.مستشفيات�القطاع�الص�ي �(القطاع�ا�هNي �مستشفيات�القدس �القطاع��)3(. مستشفيات

  29اLستشفيات�ا6سرائيلية.)�4(.�الخاص�اLحNي

  

  30ت�الخدمات�الطبية�العسكريةتحوي� 
بسبب��ا{سرائيلية،تعت�5yدائرة�شراء�الخدمة�Eي�وزارة�الصحة�وسيطا�ما�ب�ن�الخدمات�الطبية�العسكرية�واLستشفيات�

�بي¨�ما �ما �اتفاقيات �وجود �التدقيق��،عدم �ص3حية �للدائرة �يكون �أن دون

�أو� �التحويل �لهذا �الطبية �الحاجة �Lدى �الخواLراجعة �Eي�توفر�هذه دمات

�Eي� �أو �الصحة �وزارة �Eي �كانت �سواء �الفلسطينية �الصحية اLؤسسات

� �ا6هNي �و القطاع�ن �العسكرية �الطبية �الخدمات �أن �علما ترتبط�الخاص.

"الخدمات�الطبية��مباشرة،�وÄي�مستشفيات�محلية�وأردنية�معفاقيات�بات

ائرة�تقوم�بالتحويل�ال��ا�دون�اLرور�باللجنة�الطبية�أو�دحيث�العسكرية"�

  شراء�الخدمة�Eي�وزارة�الصحة.

� �الطبية��إ?ىوتش��5اLعطيات �الخدمات �من �الطبية �التحوي3ت �تكلفة ان

� �الصحة��إ?ىالعسكرية �موازنة �من �خصمها �يتم �ا6سرائيلية اLستشفيات

الفلسطينية.�علما�أن�موازنة�الخدمات�الطبية�العسكرية�Äي�ضمن�موازنة�

Nي�أيضا�تتحصل�عÄؤسسة�ا6منية�وLؤسسة�ا�منية�للسلطة�الفلسطينية.�اLى�رسوم�التأم�ن�من�منتس~�8ا  

  

  اBستثناءات�
� �ع3ج �يتم �وا�مراض �الحا6ت �بعض �الصحة �وزارة �مؤسسات �الص�ي�خارج �التأم�ن �بسلة �غ��5مشمولة �أ�îا �من بالرغم

دول�أو��إ?ىالتحويل�أو��،2006)�لسنة�11رقم�(�م�التحوي3ت�بحسب�القرار�الوزاري ومستثناة�من�الع3ج�وفق�نظا�الحكومي

� �معها، �موقعة �اتفاقيات �توجد 6� ��يجري مستشفيات �من �استثنائية �قرارات �عNى �بناء �الحا6ت �هذه رئيس�التحويل

�الحكومة �أو�رئيس �الصحة�31الفلسطي¬8 �وزارة �موازنة �خارج �ا6حيان�،من �بعض ��تتم�Eي �الطبيةاستشارة كما��32.اللجنة

ومعالجة�ا6مراض�النادرة�%،�100راف�الصناعية�للجرüى�ويتم�ع3جهم�بتغطية�كاملة�تتمثل�ا6ستثناءات�Eي�زراعة�ا6ط

                                                 
 مصدر�سابق.د.�أم�5ة�الهندي،�برنامج�"ا�سئلة�الصعبة"�عNى�فضائية�معا،��29
 .15انظر�جهاد�حرب،�مصدر�سابق،�ص��30
�جواد�عواد�والدة�الطفل�أكرم�عNي�نصر�الذي�أجريت�له�عملية�زراعة�كبد�Eي�"نشر�موقع�وزارة�الصحة�الفلسطينية�خ�5yاستقبال�وزير�الصحة��31 د.

لوزراء�د.�رامي�الحمدهللا�فقد�جرى�تحويل�الطفل�بتاريخ�قال�وزير�الصحة�إنه�وبتعليمات�من�الرئيس�محمود�عباس�ورئيس�ا�.إحدى�اLستشفيات�ال|5كية

أن�وزارة�الصحة�كانت�قد�حولت�عدة��إ?ىيشار��.للع3ج�Eي�تركيا،�حيث�جرى�نقله�بطائرة�خاصة،....،�وأجريت�له�عملية�زراعة�كبد�ناجحة�31/7/2016

 http://moh.ps/index/ArticleView/ArticleId/3475/Language/ar:�حا6ت�لزراعة�الكبد�Eي�مراكز�متخصصة�ب|5كيا،�منذ�بداية�العام�الجاري".�انظر
 .4/3/2016د.�أم�5ة�الهندي،�برنامج�"حر�الك3م"�عNى�فضائية�فلسط�ن،�الحلقة�ا6و?ى،�بتاريخ��32

�للعام��قأشار�تقرير�التدقي �الطبية للتحوي3ت

قيام�وزارة��إ?ىالصادر�عن�البنك�الدو?ي��2014

�وعمليات� �تجميل �عمليات �بتغطية الصحة

�سلة� �من �مستثناة �وÄي �مكلفة ترقيعية

  الخدمات�ال�89يقدمها�التأم�ن�الص�ي.
  

� �إ�ىالخطة�الشاملة�لتنظيم�التحوي�ت�الطبية�انظر:
�ال �ا5عتمزودي �العامخدمة �القطاع �خارج �صمدين ،�

29. 



21 

 

كما�تتم�مساهمة�السلطة�Eي�زراعة�القوقعة��33.بناء�عNى�قرار�اللجنة�الطبيةقص�اLعدة�لحا6ت�محددة�،�و أدوي��اوتوف��5

مستشفى�هداسا��إ?ىتم�التحويل�ألف�شيكل�وي�15ألف�شيكل�فيما�يتحمل�الشخص�مبلغ��نالسمعية�بمبلغ�يقدر�بأربع�

اLستشفيات�ا6سرائيلية�عن��إ?ىوكذلك�إصابات�حوادث�الس��5الصعبة�يتم�تحويلها��34.الذي�تعاقدت�معه�وزارة�الصحة

�بعض� �تعامل �عدم �بسبب �الع3ج �فاتورة �بتسديد �التأم�ن �شركة �من �تعهد �عNى �الحصول �بعد �لكن �الوزارة طريق

�شركات �مع �ا6سرائيلية ��35التأم�ن.�اLستشفيات �فإن �وزير�الصحة �لتصريح �أي�ووفقا �النظام �وفق �ا6ستثنائية الحا6ت

 36%�من�مجمل�التحوي3ت�وÄي�تتعلق�بالرأي�العام.1اصدار�قرار�من�الوزير��6تتجاوز�الـ�

  

  اسرائيل�ما�زالت�تستو�ي�ع<ى�اBموال�الفلسطينيةلكن��...ت�تحسن�ع<ى�التحوي�تا5الية�الرقابة�

�عملي �أظهرت �العام �Eي �بدأت �ال89 �التدقيق �فوات��5الع3ج��2013ات عNى

� �اLستشفيات �من �وجودالصادرة �تصل��ا6سرائيلية �بالفوات��5ال89 ت3عب

وجود�فروقات�ما�ب�ن�اLبالغ�اLطلوبة�ومبلغ�ال�89تم�تقاصها�عNى�و �37م¨�ا.

 .�بم3ي�ن�الشواكلب�وزارة�الصحة�حسا

��Eوأشارت �الخدمة �شراء �دائرة �انمدير�عام �"حر�الك3م" �برنامج تم��هي

� �بالدخول �يتعلق �فيما �ا{جراءات �ا6سرائيلية��إ?ىتفصيل اLستشفيات

� �اLحددة، �وباLبالغ �اLحدد �با{جراء �يدخل �يتمبحيث �الفوات���5كما تدقيق

عدم�وجود�هيئات�مستقلة��إ?ىأشارت�و ي�مبلغ�غ��5م5yر��6يتم�صرفه.�وأ

�با �أو�تشتغل �تعمل �فلسطينية �اLا?ي.أو�شركات �الط~8 �أصبحت�38لتدقيق

� �الصحة �وزارة �Eي hijرLا� �متابعة �من �تقدم�تتمكن �ال89 اLستشفيات

التكلفة�ال�89تحصل�عل��ا�و الخدمة�واLطابقة�ما�ب�ن�الخدمات�ال�89تقدم�

  �E39ي�اLستشفيات�ا{سرائيلية.

مباشرة�أك��5من�اLبلغ�أموال�اLقاصة�تظهر�تقارير�وزارة�الصحة�للسنوات�الث3ث�ا�خ�5ة�أن�إسرائيل�تقوم�بتحصيل�من�

 الجدول�التا?ي:�كما�يوضحهداخل�الخط�ا�خضر��إ?ىEي�بند�التحوي3ت�وزارة�الصحة��إنفاقأو�التحوي3ت�فوات��5اLقرر�Eي�

  

  

  

  
  

                                                 
 د.�أم�5ة�الهندي،�برنامج�"ا�سئلة�الصعبة"�عNى�فضائية�معا،�مصدر�سابق.�33
 �http://www.pbc.ps.�ل3ط3ع:�18/3/2016الك3م"�عNى�فضائية�فلسط�ن،�الحلقة�الثانية،�بتاريخ�أنظر:�د.�أم�5ة�الهندي،�برنامج�"حر��34
 د.�أم�5ة�الهندي،�برنامج�"ا�سئلة�الصعبة"�عNى�فضائية�معا،�مصدر�سابق.�35
 ��=21/8�/2016�UCKrbIb9l8-https://www.youtube.com/watch?vد.�جواد�عواد�وزير�الصحة�Eي�برنامج�ا6سئلة�الصعبة�/�قناة�معا�بتاريخ���36
 http://www.wattan.tv/ar/tv/83165.html.���2/1/2014انظر�مقابلة�السيد�اسامة�النجار�Eي�برنامج�"ساعة�رمل"�تم�بثه�عNى�تلفزيون�وطن�بتاريخ��37
 .18/3/2016الك3م"�عNى�فضائية�فلسط�ن،�الحلقة�الثانية،�بتاريخ��أنظر:�د.�أم�5ة�الهندي،�برنامج�"حر �38
 ،�مصدر�سابق.مقابلة�أجراها�الباحث�مع�الدكتور�جواد�عواد�وزير�الصحة 39

�الطبية� �التحوي�ت �فاتورة �خصم يتم

�ال �ا5ستشفيات�ذللمر¬3» ��ي �يعالجون ين

�الضريبية� �العائدات �من �آليا ا7سرائيلية

الفلسطينية�بواسطة�السلطات�ا7سرائيلية،�

�تفويض�من� �أو�تغ-�uدون �إجراءات وتضاف

�«ªح� �هناك �يكن �ولم �الفلسطي¾2، الجانب

أي�اشراف�أو�تدقيق�ع<ى�الفوات-�uف~uة�وج-�ة�

  ا5رسلة�من�ا5ستشفيات�ا7سرائيلية.�
  

� �إ�ىالخطة�الشاملة�لتنظيم�التحوي�ت�الطبية�انظر:
�ال �العاممزودي �القطاع �خارج �ا5عتمدين �صخدمة ،�

20. 
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  ):�الفرق�ب-ن�تكلفة�التحوي�ت�للع�ج��ي�إسرائيل�وا5بالغ�ال�2ªتخصمها�ع�uvا5قاصة�(بالشيكل)9جدول�رقم�(

  نةالس
إسرائيل��إ�ىتكلفة�التحوي�ت�

  وفق�وزارة�الصحة

ع<ى� ا7سرائيلية ا5قاصة قيمة

  بالخارج الع�ج بند
  الفرق 

2015  124,810,574  219,177,979  94,367,405  

2014  138,641,969  300,000,000  161,358.031  

2013  171,662,256  200,000,000  28,337,744  

  284,063,180 719,177,979 435,114,799  اLجموع

  

�6أن�الجانب�ا{سرائيNي�ما�إ�Lتابعة�وتدقيق�فوات��5اLستشفيات�ا6سرائيليةعNى�الرغم�من�الجهد�اLبذول�Eي�وزارة�الصحة�

من�خ3ل�"اLقاصة"�اLبالغ�اLستحقة�عNى�الجانب�الفلسطي¬E�8ي�بند�الع3ج�Eي�الخارج�من�كث��5بزال�يقتطع�مبالغ�أعNى�

�ا6مر�الذي�يتطلب�وضع�خطة�عمل�فلسطينية�لتحس�ن�مليون�شيكل�284(�حوا?يبـتقدر�ل¶عوام�الث3ث�ا�خ�5ة�ال�89و  .(

وزارة�الصحة�بل�أيضا�بذل�جهد�أك�5yمن�قبل�وزارة�عاتق�فقط�عNى�التفاوض�مع�الجانب�ا{سرائيNي�وا6مر�هنا��6يقع�

� �ا6مر. �هذا �Lتابعة �الفلسطينية �اLعلوماتاLالية �قبل��إ?ىتش���5هذه �من �م5yر �دون �السلطة �أموال �لسرقة توفر�فرصة

 اLستشفيات�ا6سرائيلية�ال�89تتعامل�مع�الخدمة�باعتبارها�استثمار�ما?ي�أساسا.�

  

  الرشوة��ي�التحوي�ت��ي�قطاع�غزة
جال�ا�ك��5تعرضا�حول�ا�L،جل�ال�ßاهة�واLساءلة�"أمان"�Eي�قطاع�غزةأنتائج�استط3ع�للرأي�أجراه�ا6ئت3ف�من��تأظهر 

� ��،رشوةلحصول �مم22.5أن �العينة �أفراد �من �بعد��ن% �تأتي �وÄي �بالخارج. �الع3ج �ا6ك��5هو�تحوي3ت �اLجال �بأن يرون

أشار�لنفس�ا6مر�الدكتور�بسام�الديري�مدير�دائرة��40ترتيبات�السفر�ع�5yمع�5yرفح�وخدمات�الهيئة�العامة�للشؤون�اLدنية.

تقارير�خ3ل�العام�ن�السابق�ن�تلقي�رشاوي�صغ�5ة�سواء�مباشرة�أو��ةعد�تظهر أ�أنهات�الجنوبية�شراء�الخدمة�Eي�اLحافظ

�السماسرة. �طريق ��41عن �للذين�فيما �تقارير�طبية �يكتبون �أطباء �"عن �معلومات �وردها �أنه �الهندي �أم�5ه �دكتورة أقرت

  42يسهلون�هذه�ا6مور".

                                                 
مع�5yإيريز،��الع3ج�بالخارج،�التصاريح�ع5y (�رامي�مراد،�استط3ع�رأي�خاص�لقياس�رأي�اLواطن�ن�الغزي�ن�حول�انتشار�الرشوة�الصغ�5ة�Eي�ث3ثة�خدمات�40

  .2،�ص�2016،�ا6ئت3ف�من�اجل�ال�ßاهة�واLساءلة�"أمان".�)السفر�ع�5yمع�5yرفح�ال5yي 

https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/84785a94c7813e85d6aef3b6c19a4d13.pdf 

  .�5اLصدر�السابق،�ص�� 41

  .18/3/2016،�الحلقة�الثانية،�بتاريخ�د.�أم�5ة�الهندي،�برنامج�"حر�الك3م"�عNى�فضائية�فلسط�ن� 42

ائيل�وال�89تخصم�مباشرة�من�قبل�من�جانب�أخر،�لم�يتم�التدقيق�عNى�فوات��5اLستشفيات�ا6سرائيلية�أو�تدقيق�فاتورة�الع3ج�Eي�اسر 

�الجانب�ا6سرائيNي�شهريا�ع�5yاLقاصة�حيث�لم�تتم�اLطالبة�Eي�فوات��5اLستشفيات�ا6سرائيلية�من�قبل�وزارة�الصحة�للف|5ة�اLمتدة�ما

�600ال�89تقدر�بحوا?ي��كما�لم�تدقق�وزارة�الصحة�اLبالغ�اLدفوعة�للمستشفيات�ا6سرائيلية.�2013بداية�العام��إ?ى�1994ب�ن�العام�

  .2012و�2003مليون�شيكل�لفاتورة�الع3ج�ما�ب�ن�
� �اBئت�ف�من�اجل�ال�اهة�وا5سا5صدر: اءلة،�بيئة�ال�اهة�والشفافية�وا5ساءلة��ي�التحوي�ت�للع�ج�التخص�23Àخارج�مؤسسات�وزارة�الصحة،�رام�هللا:

 .�11ص،�2014
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الباب��فتحوا�،من�النتائج�اL|5تبة�عNى�الرشوةهروب�للمحاولة�Eي��،بعض�اLسؤول�نن�أ�إ?ىكما�أشارت�نتائج�ا6ستط3ع�

�و  �لهم�اللوسطاء �وي|5كون �الخدمة، �عNى �الحصول �لتسريع �ا6قل �عNى �رشاوي �دفع �بضرورة �للمواطن�ن �ليوعزوا لسماسرة

حيث�لعب�ية؛�مهمة�التفاوض�عNى�اLبلغ�وآليات�الدفع،�مما�زاد�من�تف��8iظاهرة�الرشوة�الصغ�5ة�Eي�الخدمات�الحكوم

�إ?ىعدم�السيطرة�عNى�اLستشفيات�أو�التنسيق�ب�ن�الوزارات�اLختلفة�وتكامل�دورها�أو�التحويل�لا6نقسام�دورا�Eي�ذلك�

�الرشاوي� �Lتلقي �ورادعة �ومحددة �واضحة �عقاب �آليات �وجود �عدم �وبالتا?ي �ال3زمة �القانونية �ا6جراءات �واتخاذ النيابة

�hiي�ك�انف3ت�إ?ىالصغ�5ة،�ما�أف�E�5ستشفيات�والتحويلب�Lةتم�اكتشاف�عدد�كب��5من�التحوي3ت�غ��5القانوني�حيث�،ا�

  43وال�89تم�ايقافها.

  م¨�ا:�L44كافحة�الرشوة�داريةإ�وإص3حاتجراءات�إ�عدةحداث�إعملت�دائرة�شراء�الخدمة�"الع3ج�Eي�الخارج"�عNى�

√ � �الوسطاء �دخول ��إ?ىمنع �و إالدائرة �أو�Lعاملة �عمل �ال�6�89لحاجة �اLكاتب �Eي �يعملون �موظف�ن �من �خطي بإذن

 تواجه�الجمهور�وتتعامل�معه.�

√ � �اLتنظيم �والتحوي3ت �اLواعيد �تسليم �ومنع hijرLبا� �الخاصة �أو�أحدإواعيد �للمريض �أ�6 �ومنع�أفراد سرته

 است3مها�من�قبل�الوسطاء.

 اعتماد�التسلسل�ا6داري�ب�ن�اLوظف�ن�Lنع�الت3عب�Eي�اLواعيد. √

 عمل�خارج�الدائرة�كإجراء�اح|5ازي.�نكأما�إ?ىثمانية�موظف�ن�من�الدائرة��نقل √

 متابعة�الشكاوى�والتحقق�م¨�ا. √

  اصدار�تعليمات�واضحة�بمنع�قبول�أي�هدية�أو�عزومة�باعتبارها�تعد�رشوة.�� √

  
  

                                                 
  .8رامي�مراد،�مصدر�سابق،�ص� 43
  .12امي�مراد،�مصدر�سابق،�صر �44
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  اBستنتاجاتو �تحديات�فرص�الفساد�

  
 اLؤسسات سواء�Eي ال3زمة�للمواطن�ن، الطبية الخدمات لتوف�5 ةالفلسطيني الصحة بذل��ا�وزارة ال89 الجهود من الرغم عNى

 العديد شا��ا الجهود هذه إ�6أن خارجها، أو السلطة�الوطنية أرا8ij داخل Eي الخاص للقطاع التابعة أو الحكومية الطبية

�تُ  من مؤسسات�وزارة�الصحة��التحوي3ت�الطبية�للع3ج�خارجاصدار�Eي�كب�5ة�وتوسعا�زيادة�ظهر�الدراسة�أوجه�النقص.

Eي��سواء�عNى�مستوى�أعداد�اLستفيدين�من�هذه�الخدمة�أو�Eي�التكلفة�اLالية�ال�89تتحملها�خزينة�الدولة�الفلسطينية

تحديات�فرص�الفساد�Eي�قطاع�التحوي3ت�الطبية�الصادرة�عن�وزارة��إ?ىيش��5التقرير��ا�خ�5ة.�Eي�اLقابلالسنوات�الث3ث�

  ؛�وÄي:الصحة�الفلسطينية

عدم�وجود�معاي��5شفافة�Lستحقي�الخدمة،�حيث�تتسرب�أعداد�هائلة�من�غ��5اLؤمن�ن�ل3ستفادة�من�الخدمة،� �

 .ا6نصاف�Eي�تلقي�الخدمة�للمؤمن�نمما�يقوض�مبدأ�

�6يوجد�تحديد�واضح�لرزمة�الخدمات�الصحية�بشكل�شفاف�مما�يغيب�أحيانا�اLساءلة�عن�الخروقات�بسبب� �

 هدر�اLال�العام.�إ?ىالواسطة�أو�ا6ستثناءات�إضافة�اLحسوبية�أو�

�Eي� � �الخدمة �شراء �دائرة �معها �مزودا�متعاقدة �وسبع�ن �بتسع �تتمثل �اLعتمدين، �مزودي�الخدمة�الخارجي�ن ك�5ة

 وزارة�الصحة�الفلسطينية،�مما�يتيح�الفرصة�للمحسوبية�وأحيانا�فرص�تضارب�مصالح.

مزودي�الخدمة�الخارجي�ن،�وعدم�وجود�مؤشرات�تقييم�جودة�الخدمة�ضعف�شفافية�ال|5تيبات�التعاقدية�مع� �

� �أدى �ما �الصحة �وزارة �قبل �من �و �إ?ىمعتمدة �والتقييم �اLتابعة �قدرات �Lزود��إ?ىضعف �متابعة �عملية صعوبة

�جودة� �ومتابعة �ما?ي �تدقيق �وعمل �الخدمة، �تقدم �اتفاقية �Eي �عل��ا �اLتفق �بالشروط �ال|�امه �حيث �من الخدمة

 ة�الصحية�اLقدمة�من�قبل�مزود�الخدمة�اLعتمد.الرعاي

�ا6مراض� � �لبعض �خصوصية �وذات �محدثة �معاي�5 �بغياب �تتمثل �ال89 �التحويل �إجراءات �شفافية ضعف

�لتحديد� �ودليل �إرشادات �وجود �وغياب �واLحاسبة، �اLالية �اLطالبات �وتدقيق �متابعة �Eي �والضعف "اكلينيكيا"،

اهدار�اLال��إ?ىلية�مما�يتيح�اLجال�للتدخل�الشخ�8iÞوفرص�فساد�ما�يؤدي�أولويات�التعامل�مع�الطلبات�اLا

 العام.

�أو� � �الفعالة �اLعام3ت��6يتيح�الرقابة �Eي �ا�تمتة �اعتماد �وعدم �والتسجيل �وإدارة�اLعلومات �توثيق �جودة ضعف

Lوا� �للواسطة �فرص �يتيح �ما ��شخاص �تعددي �دور �ويتيح �اLعام3ت �Eي �طرف �كل �مسؤولية حسوبية�تحديد

 والرشوة�واهدار�اLال�العام.

فقدان�الثقة�بالنظام�الص�ي�الفلسطي¬�8وأداء�وزارة��إ?ىضعف�Eي�نظام�الشكاوى�مما�يضعف�اLساءلة�ويؤدي� �

 الصحة�وبخاصة�دائرة�شراء�الخدمة�"التحوي3ت�Eي�الخارج".

� � �الطبية �التحوي3ت �لتنظيم �الشاملة �"الخطة �الوزراء �الخد�إ?ىأقر�مجلس �القطاع�مزودي �خارج �اLعتمدين مة

قد�مع�االهادفة�لتطوير�عمل�دائرة�شراء�الخدمة�ووضع�سياسات�واجراء�محددة�لتحس�ن�شروط�التع�45العام"

وال�89بمقتضاها�تتمكن�دائرة�شراء�الخدمة"�وزارة�مزودي�الخدمة�ومتابعة�الخدمات�اLقدمة�للمر�hijاLحول�ن.�

                                                 
 .27/�9/2016الصادر�بتاريخ��2016م.و/�ر.ح)�لسنة��/06/�120/�17بموجب�القرار�(�45
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�لن �وفقا �ا6لك|5ونية �اLتابعة �من �(الصحة" �اLحوسب �الص�ي �اLعلومات �اLستشفيات�HISظام �Eي hijللمر� (

  �46الطبية�والع3جية�ال�89خضعوا�لها.�تل��ا�بشكل�مباشر�والع3جات�اLقدمة�لها�وا{جراءاإاLحال�ن�

�اس|5اتيجي � ��6توجد �زالت ��ةما �قطاعية �الصحة �وزارة �والخاص�لدى �العام �القطاع�ن �من �ا�دوار�اLتوقعة تب�ن

ا6هلية�مما�يقوض�تنفيذ�سياسات�التحوي3ت�الطبية�من�ناحية،�وينتج�عنه�مواطن�ضعف�Eي�انتاج�واLنظمات�

 دى�البعيد.�التخطيط�وإدارة�ا6ستثمار�عNى�اLخدمات�الرعاية�الصحية�و 

الجهات�الرسمية�ال�89تأخذ�قرارات�استثنائية�بإعفاء�أطراف�من�رسوم�التأم�ن�الص�ي�أو�تأم�ن�ع3جات��6تقوم� �

�¥�ددج�إطار�سلة�الخدمات�ال�89يقدمها�التأم�ن�بتأم�ن�دفع�ا6موال�اL|5تبة�عNى�ذلك�من�موازنا£�ا�ا6مر�الذي�خار 

 .ويعرض�ا�موال�العامة�للهدرأموال�صندوق�التأم�ن�الص�ي�

ما�زال�القرار�الرئا��8iالخاص�بإعفاء�سكان�قطاع�غزة�من�دفع�الرسوم�سواء�الخاصة�بالتأم�ن�أو�تغطية�نسبة� �

 مساهمة�اLؤمن�Eي�الع3ج�دون�تخصيص�ما?ي�ساريا�مما�شكل�ارهاقا�ماليا�للتأم�ن�الص�ي�الحكومي.

�عNى� � �الحكومي �الص�ي �القطاع �Eي �للعامل�ن �واLعاي��5ا�خ3قية �السلوك �مدونة �بتوزيع �الصحة �وزارة �تقم لم

� �ا6مر�بالنسبة �وكذلك �الوزارة، �موقع �عNى �أو�نشرها �السلو �إ?ىاLوظف�ن �العامة�مدونة �الوظيفة �وأخ3قيات ك

 الصادرة�عن�مجلس�الوزراء.

  تعليمات�محددة�وواضحة�ومعلنة�للتعامل�مع�البيانات�وتوف�5ها�للجمهور.��وزارة�الصحة لم�تصدر �

لك|5وني�للتحوي3ت�ب�ن�دائرة�شراء�الخدمة�Eي�قطاع�غزة�والدائرة�Eي�رام�هللا�لكن�هذا�ا6جرى�تفعيل�النظام� �

 مع�اLحافظات�الشمالية،�حيث�ما�زالت�اللجان�الطبية�اLناطقية�غ��5مرتبطة���ذا�النظام.�التفعيل�لم�يكتمل

دائرة�شراء�الخدمة�تقاريرها�الشهرية�وإجراءات�عملها�عNى�اLوقع�ا6لك|5وني�لوزارة�الصحة�مما�يحد�لم�تنشر� �

خارج�مؤسسات�وزارة�الصحة،��من�اط3ع�الجمهور�عNى�ا6جراءات�والوثائق�اLطلوبة�للحصول�عNى�خدمة�الع3ج

 ويحد�كذلك�من�تعزيز�الشفافية�Eي�عملها.

احراجات�وتدخ3ت�أو�ضغوط�اLسؤول�ن�خاصة�عند��إ?ىتتعرض�ما�زالت�دائرة�شراء�الخدمة�Eي�وزارة�الصحة� �

��متابع��م �ا6سرائيلية. �اLستشفيات �Eي �للع3ج �تحويلة �عNى �للحصول hijمر� �اLتكررةLلفات �اLواطن�ن �وطلبات

 لتحديد�مكان�الع3ج.�

�Eي� � �الع3ج �وتفضيل �الرسمية �الصحية �اLؤسسات �قبل �من �اLقدمة �الصحية �الخدمات �Eي �الثقة �غياب إن

�ا�خضر، �الخط �داخل �الخدمات��47اLؤسسات �لكامل �تغطي��ا �وعدم �جغرافيا �الصحية �الخدمات �توزيع وسوء

Nى�استيعاب�عدد�اLراجع�ن�واLر�hijمن�الصحية،�وعدم�كفاية�اLؤسسات�الصحية�الحكومية�وعدم�قدر£�ا�ع

وراء�زيادة�عدد�حا6ت�التحويل�للع3ج�خارج�مؤسسات�وزارة�الصحة.�كما�أن�عدم�توفر�ا6دوات�واLستلزمات�

الطبية�يمثل�سببا�اضافيا�{جراء�تحوي3ت�طبية�عNى�الرغم�من�توفر�القدرات�البشرية�وهو�ما�يزيد�من�تكلفة�

  48لصحة.الخدمة�ذا£�ا�عNى�وزارة�ا

                                                 
 .،�مصدر�سابقمقابلة�أجراها�الباحث�مع�الدكتور�جواد�عواد�وزير�الصحة 46

 .�4/3/2016رنامج�"حر�الك3م"�عNى�فضائية�فلسط�ن،�الحلقة�ا�و?ى،�بتاريخ�د.�أم�5ة�الهندي،�ب�47
 .11انظر�جهاد�حرب،�مصدر�سابق،�ص��48
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إن�عدم�تناغم�النظر�Eي�طلبات�التحوي3ت�الطبية�تقوض�كفاءة�العملية.�فقد�بلغت�التحوي3ت�الطبية�ال�89تأتي� �

%�من�مجمل�طلبات�التحوي3ت�مما�له�أعباء�إدارية�وأعباء�عNى�س�60�5من�خ3ل�اللجان�الطبية�اLناطقية�فقط�

قدمة�من�لجان�لجهات�ا�خرى�فرديا�بعكس�الطلبات�اLات�من�ابلدائرة�شراء�الخدمة�حيث�تستلم�الطالعمل�Eي�

Lوا� �العمل �من �إضافية �خطوات �اتخاذ �يتطلب �مما �اLناطقية �الحالةالتحويل �هذه �وEي �واLصادقة، عNى��راجعة

موظفي�دائرة�شراء�الخدمة�أن�يقوموا�باLتابعة�مع�لجان�التحويل�اLناطقية�للحصول�عNى�توصيا£�ا�الطبية�أو�

  كان�الطلب�مناسب�للتحويل�الخار�ي�أم�6.���إذاباشر�فيما�اتخاذ�قرار�م

حالة�Eي�ألف��20اLستفيدين�من�التحوي3ت�الطبية�للع3ج�خارج�مؤسسات�وزارة�الصحة�من�حوا?ي�د�اتزايد�أعد �

� ��إ?ى�2003العام ��ألف�87.6حوا?ي �العام �Eي �وصل2015حالة �وقد ،�� �إجما?ي �العدد �للع3ج �اLحولة �إ?ىحا6ت

677,832�� �ب�ن �ما �اLمتدة �الف|5ة �خ3ل �العام�ن��2015إ?ى�1996حالة �Eي �ازدادت �التحوي3ت �عدد �وي3حظ�أن ،

 حالة�سنويا.�ألف�13)�بمعدل�2015-2014ا6خ�5ين�(

نجحت�وزارة�الصحة�Eي�سياسة�توط�ن�الع3ج�Eي�اLؤسسات�الفلسطينية�ا6هلية�م¨�ا�والخاصة؛�حيث�وصلت� �

� �اLحولة �الحا6ت ��إل��انسبة �86حوا?ي �العام �Eي �التحويل �حا6ت �اجما?ي �من �نسبة�%2015 �تقلصت �فيما ،

،�وكذلك�ا6مر�E�%2015ي�العام�12حوا?ي��إ?ى�E�%2007ي�العام�19اLستشفيات�ا6سرائيلية�من��إ?ىالتحوي3ت�

 .E�%2015ي�العام�2حوا?ي��إ?ى�E�%2007ي�العام�14بالنسبة�للمستشفيات�ا6ردنية�واLصرية�من�

،�ولم�يحقق�اLقابل�فشلت�وزارة�الصحة�من�الحد�من�عدد�التحوي3ت�للع3ج�خارج�مؤسسات�الوزارة�لكن�Eي �

نتائج�فاعلة�عNى�صعيد�تغطية�الخدمات�الطبية�التخصصية��تب¬�8سياسة�تطوير�الخدمات�الصحية�الحكومية

 .الصحية�الحكومية�اLؤسساتEي�

� � �بقيمة �الطبية �التحوي3ت �تكلفة �شيك�8انخفضت �مليون �العام �Eي ��2015ل �بالعام مليون��561(�2014مقارنة

مليون��47مليون�شيكل)،�فيما�انخفضت�تكلفة�التحوي3ت�للمستشفيات�ا6سرائيلية�حوا?ي��569شيكل�مقابل�

عNى�الرغم�من�أن�عدد�التحوي3ت�ارتفعت�Eي��2013مقارنة�بتكلفة�التحوي3ت�Eي�العام��2015شيكل�Eي�العام�

 .�2013تحويلة�للعام��8,118تحويلة�مقارنة�بـ���10,300إ?ى�2015العام�

وزارة�الصحة��إنفاقاLرتبة�الثانية�Eي�تحتل�النفقات�اLتعلقة�بالتحوي3ت�الطبية�للع3ج�خارج�مؤسسات�الوزارة� �

ثقل�كاهل�موازنة�وزارة�الصحة�وكذلك�الخزينة�ما�ي�2015%�من�اLوازنة�اLقدرة�للعام�37بعد�الرواتب�بنسبة�

لخدمات�اLقدمة�Eي�مؤسسات�وزارة�الصحة�ذا£�ا�وتأثر�بشكل�واضح�عNى�النفقات�اLخصصة�لمن�جهة�العامة�

 .�وجود£�ا�إمكانية�تطوير�أو�تحس�ن�الخدمات�الصحية�Eي�الوزارةو 

� � �العام �Eي �الصحة �وزارة �خارج �من �لها �الخدمة �شراء �تم �عشر�أمراض �ا6ورام��إ?ى�2015تش��5أعNى �أمراض أن

ض�الدم�وأمراض�الكNى�وجراحة�ا6عصاب�تحوز�عNى�نسبة�كب�5ة�من�تكلفة�التحوي3ت�الطبية�السرطانية�وامرا

تطوير�قدرات�الكادر�بالبشري�Eي�وزارة�الصحة�Eي�هذه�اLجا6ت،�وتوف��5اLستلزمات�لسياسة�ان��اج�مما�يتطلب�

 الطبية�اLتعلقة���ذه�ا6مراض.

� � �زالت �ما �الطبية �الخدمات �عن �الصادرة �التحوي3ت ��6تخضع �ا{سرائيلية �للمستشفيات مراجعة��إ?ىالعسكرية

�Eي� �الخدمات �أو�توفر�هذه �التحويل �لهذا �الطبية �الحاجة �مدى �من �للتحقق �الطبية �التحويل �لجنة وتدقيق

 اLؤسسات�الصحية�الفلسطينية�سواء�كانت�Eي�وزارة�الصحة�أو�Eي�القطاع�ن�ا6هNي�الخاص.�
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تكلفة�التحوي3ت�الطبية�الصادرة�تتعلق�بالطبية�العسكرية��صحة�والخدمات�6يتم�عمل�مقاصة�ما�ب�ن�وزارة�ال �

ا{سرائيلية،�حيث�يتم�تحميل�هذه�التكلفة�عNى�موازنة�وزارة�اLستشفيات��إ?ىمن�الخدمات�الطبية�العسكرية�

 .ا�منيةموازنة�الخدمات�الطبية�العسكرية�متضمنة�Eي�موازنة�اLؤسسة�الصحة�علما�أن�

ة�شراء�الخدمة�Eي�وزارة�الصحة�لم�تضع�اسس�محددة�وواضحة�ومكتوبة�تحكم�آلية�تحديد�مكان�ما�زالت�دائر  �

 وزارة�الصحة.مؤسسات�الع3ج�للمر�hijاLستفيدين�من�خدمة�الع3ج�خارج�

�ال|�امه� � �حيث �من �الخدمة �Lزود �متابعة �عملية �تصعب �الصحة �وزارة �لدى �والتقييم �اLتابعة �قدرات ضعف

ا�Eي�اتفاقية�تقدم�الخدمة،�وعمل�تدقيق�ما?ي�ومتابعة�جودة�الرعاية�الصحية�اLقدمة�من�بالشروط�اLتفق�عل��

 قبل�مزود�الخدمة�اLعتمد.

فوات��5اLستشفيات�ا6سرائيلية�ال�89تم�خصمها�مباشرة�من�قبل�الجانب�ا6سرائيNي�من��وزارة�الصحةلم�تدقق� �

 .2013بداية�العام��إ?ى�1996اموال�اLقاصة�للف|5ة�اLمتدة�ما�ب�ن�العام�

�الجانب� � �إ�6أن �ا6سرائيلية �فوات��5اLستشفيات �وتدقيق �Lتابعة �الصحة �وزارة �Eي �اLبذول �الجهد �من �الرغم عNى

ا{سرائيNي�ما�زال�يقتطع�مبالغ�أعNى�بكث��5من�اLبالغ�اLستحقة�عNى�الجانب�الفلسطي¬E�8ي�بند�الع3ج�Eي�الخارج�

�تقدر�ل¶  �وال89 �"اLقاصة" �خ3ل �(من �بـحوا?ي �ا�خ�5ة �شيكل�284عوام�الث3ث �Eي��)مليون �اLدونة �اLبالغ أعNى�من

  .�فاتورة�الع3ج�لدى�وزارة�الصحة�الفلسطينية

� � �"أمان" �واLساءلة �اجل�ال�ßاهة �للرأي�أجراه�ا6ئت3ف�من �نتائج�استط3ع �دارة�شراء��فادةوإأظهرت �Eي مسؤول�ن

�للحصول  �غزة �قطاع �Eي �رشاوي �وجود �عن �عNى��الخدمة �السيطرة �عدم �بسبب �بالخارج �للع3ج �تحوي3ت عNى

القانونية��جراءاتا{ النيابة�واتخاذ��إ?ىاLستشفيات�أو�التنسيق�ب�ن�الوزارات�اLختلفة�وتكامل�دورها�أو�التحويل�

  ال3زمة�وبالتا?ي�عدم�وجود�آليات�عقاب�واضحة�ومحددة�ورادعة�Lتلقي�الرشاوي�الصغ�5ة،
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  التوصيات
 تب¬�8سيا .1

ُ
ع�ن�ما�اLفضل�شراءه�من�طرف�سة�عامة�شفافة�تحدد�ما�يمكن�أن�يقدمه�القطاع�الص�ي�العام�وت

�اLوارد� �وتأم�ن �التحتية �البنية �التطوير�واعداد �خطط �Eي �والتمويل �والتنفيذ �التخطيط �تضم�ن �وبالتا?ي خار�ي

 اLناسبة.

كز�الصحية�اLزودة�للخدمات�الصحية�وضع�ترتيبات�واضحة�لتقييم�العروض�التعاقدية�مع�اLستشفيات�واLرا .2

 تتيح�الشفافية�والتنافسية�وتضمن�الرقابة�والتقييم�واLراجعة�الدورية.��

أتمتة�ا{جراءات�اLتعلقة�بالتحوي3ت�خارج�وزارة�الصحة�مما�يتيح�وضوح�ا{جراءات�Eي�عملية�التحويل�ويحدد� .3

 ما�يحد�من�تدخ3ت�ا�طراف�اLختلفة.اLدد�الزمنية�للمعام3ت�وEي�اختيار�اLزود�بالشفافية.�ك

تعزيز�قدرات�اLوارد�البشرية�الفنية�لتطوير�أدوات�الرقابة�واLتابعة�والتقييم�Eي�وزارة�الصحة�اLطلوبة،�ولضمان� .4

�غ��5جديرين� �أشخاص �تسرب �عدم �وضمان �معهم، �اLوقع �العقد �ومتطلبات �بشروط �اLزودة �ا�طراف ال|�ام

 الخدمة.با6ستفادة�من�خدمات�شراء�

��تطوير  .5 �الشكاوى �لتعزيز نظام �الصحة �وزارة ��Eي �وزارة��وزيادةاLساءلة �وأداء �الفلسطي¬8 �الص�ي �بالنظام الثقة

 الصحة�وبخاصة�دائرة�شراء�الخدمة�"التحوي3ت�Eي�الخارج".

علق�تت�وفقا�معاي�5 �جميع�اLؤمن�ن�ومساهمة�،والتكافللتأم�ن�الص�ي�شامل�يرا÷ي�تحقيق�العدالة�لتب¬�8نظام� .6

�شخاص�أو�مجموعات�للحصول��وعدم�منح�استثناءات،�ولوية�للمؤمن�ن�الدائم�نبالدخل�من�ناحية�ويمنح�ا� 

 �.�عNى�التأم�ن�الص�ي�مجانا

رئيس�الوزراء�ووزير�الصحة�ا6متناع�عن�اصدار�قرارات�أو�تعليمات�لدائر�شراء�الخدمة�و مكتب�الرئيس�مطالبة� .7

 تتعلق�بالتحوي3ت�الطبية.بمنح�اعفاءات�أو�إجراء�استثناءات�

وضع�نظام�خاص�يعالج�ويحدد�ا6ستثناءات�Eي�الخدمات�الصحية�ا6ستثنائية�ال�89اعتادت�الوزارة�عNى�تقديمها� .8

 ....�الخ.مثل�قص�اLعدة�وا�مراض�النادرة�وزراعة�القوقعة�السمعية.

9. �8i�ن�أو�تغطية�نسبة�مساهمة�من�دفع�الرسوم�سواء�الخاصة�بالتأم��أي�شخصإعفاء��يوقفاصدار�قرار�رئا

ما�لم�تتم�تغطية�تكلفة�ذلك�من�موازنة�مرصودة�ومخصصة�لذلك،�أي�ليس�عNى�حساب�موارد��اLؤمن�Eي�الع3ج

 .الصندوق�الخاص�بالتأم�ن

�الطبيةانشر��يتوجب .10 �والتحوي3ت �الص�ي �التأم�ن �لنظام �التنفيذية ��ل3ئحة �الجريدة���2006لسنة�)11(رقم Eي

 .�لفلسطينية"الرسمية�"الوقائع�ا

�اس|5اتيجي .11 �وضع �الصحة �وزارة �واLنظمات��ةعNى �والخاص �العام �القطاع�ن �من �ا�دوار�اLتوقعة �تب�ن قطاعية

 دى�البعيد.�عNى�اLا6هلية�لتطوير�خدمات�الرعاية�الصحية�والتخطيط�وإدارة�ا6ستثمار�

بعيدة�أخرى�و �ىمتوسطة�اLد�ينب
ي�عNى�وزارة�الصحة�العمل�عNى�وضع�خطة�تطويرية�لقطاع�الصحة�الحكومي .12

بغية�تقليل�ا6عتماد�عNى�التحوي3ت�الطبية�أو�شراء�الخدمات�التخصصية�Eي�مؤسسات�الوزارة�لتطوير�اLدى�

وخفض�التكلفة�العالية�عNى�خزينة�السلطة�الفلسطينية�لهذا�البند��الخدمة�من�خارج�مؤسسات�وزارة�الصحة

Eي�وزارة�الصحة،�وتوف��5اLستلزمات�الطبية�اLتعلقة�با�مراض�ا6ك��5تطوير�قدرات�الكادر�البشري�ب�،من�ا6نفاق
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�وجراحة� �الدم �وأمراض �السرطانية �ا6ورام �كأمراض �الصحة �وزارة �مؤسسات �خارج �للع3ج �أو�تحوي3 تكلفة

 ا6عصاب�والقلب�بوضع�مؤشرات�واضحة�لنسب�التقدم�عNى�مدى�السنوات�الخمس�القادمة.�

 �ن�الع3ج�Eي�اLؤسسات�الفلسطينية�ا6هلية�م¨�ا�والخاصة.ا6ستمرار�Eي�سياسة�توط .13


ي�عNى�وزارة�الصحة�تطوير�قدرات�اLتابعة�والتقييم�Lتابعة�Lزود�الخدمة�من�حيث�ال|�امه�بالشروط�اLتفق�بين .14

مة�عل��ا�Eي�اتفاقية�تقدم�الخدمة،�وعمل�تدقيق�ما?ي�ومتابعة�جودة�الرعاية�الصحية�اLقدمة�من�قبل�مزود�الخد

 اLعتمد.

��يتوجب .15 �اLراجعة�تدقيق �وا6ستمرار�Eي �السابقة �السنوات �خ3ل �خصمت �ال89 �ا6سرائيلية فوات��5اLستشفيات

للفوات��5وا�موال�اLخصومة�من�اموال�اLقاصة�Lطابق��ا�مع�التحوي3ت�الصادرة�من�جهة�والخدمة�اLقدمة��الدورية

 �من�اLستشفيات�ا6سرائيلية�من�جهة�ثانية.

�وعدم�م .16 �السابقة �للسنوات �ا6سرائيلية �فوات��5اLستشفيات �طلب �عدم �Eي �الحاصل �ا6همال �عن �اLسؤول�ن ساءلة

 تدقيقها.

مراجعة�وتدقيق�لجنة�التحويل�الطبية�للتحقق��إ?ىالتحوي3ت�الصادرة�عن�الخدمات�الطبية�العسكرية��عاخضا .17

Eي�من�مدى�الحاجة�الطبية�لهذا�التحويل�أو�توفر�هذه�الخدمات�Eؤسسات�الصحية�الفلسطينية�سواء�كانت�Lي�ا

 وزارة�الصحة�أو�Eي�القطاع�ن�ا6هNي�الخاص.�

�عNىاLستشفيات�ا6سرائيلية��إ?ىينب
ي�تحميل�تكلفة�التحوي3ت�الطبية�الصادرة�من�الخدمات�الطبية�العسكرية� .18

 موازنة�الخدمات�الطبية�العسكرية�اLتضمنة�Eي�موازنة�اLؤسسة�ا6منية.

19. 
ي�وضع�اسس�محددة�وواضحة�ومكتوبة�ومعلنة�تحكم�آلية�تحديد�مكان�الع3ج�للمر�hijاLستفيدين�من�ينب

 �خدمة�الع3ج�خارج�وزارة�الصحة.

20. � �يتوز ينب
ي �اLوظف�ن �عNى �الحكومي �الص�ي �القطاع �Eي �للعامل�ن �واLعاي��5ا�خ3قية �السلوك �مدونة �عNى�ع ونشرها

Lا6لك|5وني�وقعا�� ��أو للوزارة، �الوزراءمدونة �مجلس �عن �الصادرة �العامة �الوظيفة �وأخ3قيات وتدريب��السلوك

 .اLوظف�ن�عل��ا

  تعليمات�محددة�وواضحة�ومعلنة�للتعامل�مع�البيانات�وتوف�5ها�للجمهور.��ضرورة�اصدار  .21

 .لتفعيله�Eي�جميع�اللجان�اLناطقية�النظام�الك|5وني�للتحوي3ت�Eي�الدائرةتشغيل�استكمال�ينب
ي� .22

وقع�الك|5وني�لدائرة�شراء�الخدمة�عNى�شبكة�ا6ن|5نت�أو�نافذة�عNى�موقع�وزارة�الصحة�تتضمن�إجراءات�تطوير�م .23

عملها�6ط3ع�الجمهور�عNى�ا6جراءات�والوثائق�اLطلوبة�للحصول�عNى�خدمة�الع3ج�خارج�مؤسسات�وزارة�الصحة�

 وتعزيز�الشفافية�Eي�عملها.

24. L� �ا6لك|5وني �ا6ستع3م �نظام �وذلك�استحداث �باLريض �الخاصة �التحويل �طلب �عNى �الحاصلة �ا{جراءات تابعة

Lا� �Eي �سواء �اLراجعة �من �والتخفيف �اLواطن�ن �عNى �أو�دائر للتسهيل �وغزة�ةستشفيات �الضفة �Eي �الخدمة �شراء

 .��وضغوط�طلبات�ا6ستعجال�من�قبل�اLواطن�ن�واLسؤول�ن

 والسنوية���دف�اط3ع�الجمهور�عNى�إجراءات�الدائرة�واعمالها.تقاريرها�الشهرية�لدائرة�شراء�الخدمة�ضرورة�نشر� .25

ى�تحويلة�الع3ج�خارج�مؤسسات�وزارة�الصحة،�وذلك�من�بإجراءات�الحصول�عNبدء�Eي�حملة�توعية�للمواطن�ن� .26

�وا{جراءاتتعريفا�بالجهات�اLختصة�تتضمن��؛)دائرة�شراء�الخدمة(خ3ل�نشرات�خاصة�تصدرها�وزارة�الصحة�

ويمكن��اتباعها�لحصول�اLواطن�عNى�تحويلة�الع3ج�وتغطية�تكاليف�الع3ج،�والوثاق�اLطلوبة�من�اLريضالواجب�
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�Eي� �اLنشرة �الحكومية �والعيادات �اLستشفيات �Eي �ا{ع3نات �لوحة �عNى �لàجراءات �اLحددة �ا{ع3نات �هذه وضع

 .�الب3د

27. � �"�نات3 بإعالقيام �اLختلفة �ا6ع3م �وسائل �والEي �(�"بصري السمóي �توعية �اع3نات �شكل أو�استخدام��.)spotsعNى

عNى�موقع�خاصة�بالدائرة�شراء�الخدمة�صفحة��بإنشاءواستخدام�وسائل�التواصل�ا6جتما÷ي�ك|5وني،�ل3م�ا6عا6 

Facebook.� 

28. � �ا{سرائيNي �الجانب �مع �التفاوض �لتحس�ن �فلسطينية �عمل �خطة �ب�نوضع ��بالتعاون �الصحة �اLالية�و وزارة وزارة

 .وتحصيل�ا�موال�اLقتطعة�عNى�حساب�بند�الع3ج�Eي�اLشاEي�ا6سرائيلية�Lتابعة�هذا�ا6مر 

خاصة�Eي�حوي3ت�خارج�مؤسسات�وزارة�الصحة�النظر�Eي�ا{جراءات�الخاصة�بمنع�الرشوة�أو�انتشارها�Eي�مجال�الت .29

  قطاع�غزة.
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  �ساءلةبيئة�ال�اهة�والشفافية�وا5التطورات�ع<ى�توصيات�تقرير�

 2014عام���ي�التحوي�ت�للع�ج�التخص�23Àخارج�مؤسسات�وزارة�الصحة
  ا�5حظات  م�Âا ا5نجز  2014التوصيات�  الرقم

�ا6عتبار�الجهات�  1 �بع�ن �يأخذ �شامل؛ �الص�ي �التأم�ن �نظام �تب¬8 ضرورة

�ف��ا� �بما �الفلسطيني�ن �للمواطن�ن �صحية �خدمات �تقدم �ال89 اLختلفة

�ير  �الدولية، �جميع�اLنظمات �ومساهمة �والتكافل، �العدالة �تحقيق ا÷ي

اLؤمن�ن�وفقا�معاي��5تتعلق�بالدخل�من�ناحية�ويمنح�ا6ولوية�للمؤمن�ن�

الدائم�ن،�وعدم�منح�استثناءات��شخاص�أو�مجموعات�للحصول�عNى�

  التأم�ن�الص�ي�مجانا.

�يح   �يتم�دلم �ولم �الص�ي �التأم�ن �نظام �تطوير�عNى �أي ث

ص�ي�الشامل،�كما�أنه�ما�زال�هناك�تب¬�8نظام�التأم�ن�ال

  عNى�تأم�ن�ص�ي�مجاني.�ااستثناءات��شخاص�حصلو 

مطالبة�رئيس�الوزراء�ووزير�الصحة�ومكتب�رئيس�السلطة�الفلسطينية�  2

�لدائر  �تعليمات �أو �قرارات �اصدار �عن �بمنح��ةا6متناع �الخدمة شراء

 اعفاءات�أو�إجراء�استثناءات�تتعلق�بالتحوي3ت�الطبية.

  

�زالت�تصدر�قرارات�وتعليمات�وتدخ3ت�من��لم   يتغ�5،�ما

� �ومكتب �ووزير�الصحة �الوزراء �رئيس �لدائرة�القبل رئيس

  شراء�الخدمة

�سواء�  3 �الرسوم �دفع �من �شخص �أي �إعفاء �يوقف 8i�اصدار�قرار�رئا

الخاصة�بالتأم�ن�أو�تغطية�نسبة�مساهمة�اLؤمن�Eي�الع3ج�ما�لم�تتم�

مرصودة�ومخصصة�لذلك،�أي�ليس�عNى�تغطية�تكلفة�ذلك�من�موازنة�

 حساب�موارد�الصندوق�الخاص�بالتأم�ن.

  

لم�يصدر�أي�قرار�رئا��8i{يقاف�ا{عفاءات�الفردية�سواء�  

  عNى�الرسوم�أو�نسبة�اLساهمة�Eي�التحويلة�الطبية.

ينب
ي�نشر�ما�نص�عليه�قرار�مجلس�الوزراء�الخاص�بال3ئحة�التنفيذية�  4

  �2006لسنة�)11(التحوي3ت�الطبية�رقم�لنظام�التأم�ن�الص�ي�و 

3ئحة�التنفيذية�لنظام�التأم�ن�الص�ي�لم�يتم�نشر�ال  

Eي�الجريدة��2006)�لسنة�11والتحوي3ت�الطبية�رقم�(

  الرسمية�(الوقائع�الفلسطينية)

�ا6هلية�  5 �الفلسطينية �اLؤسسات �Eي �الع3ج �توط�ن �سياسة ا6ستمرار�Eي

 م¨�ا�والخاصة.

  

�عNى �تطور �الفلسطينية��جرى �اLؤسسات �Eي �الع3ج �توط�ن سياسة

Eي�%�82ا6هلية�والخاصة�حيث�ارتفعت�نسبة�توط�ن�الخدمة�من�

  E�%2015ي�العام��86إ?ى�2013العام�

  

�من�  6 �للتقليل �الحكومية �الصحية �تطوير�الخدمات �سياسة �تب¬8 ينب
ي

� �من �الخدمة �شراء �عNى �ا6عتماد �وخفض�خارج �الوزارة، مؤسسات

 لعالية�عNى�خزينة�السلطة�الفلسطينية�لهذا�البند�من�ا6نفاق.التكلفة�ا

عNى�الرغم�من�تطوير�بعض�الخدمات�واLرافق�الصحية�الحكومية�

مثل�عمليات�زراعة�الكNى�والقسطرة،�ا�6انه�ما�زال�شراء�الخدمة�

� �العام �Eي �التكلفة �انخفاض �من �بالرغم باLقارنة��2015يتصاعد
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  ا�5حظات  م�Âا ا5نجز  2014التوصيات�  الرقم

  .شيكل�م3ي�ن�ثمانيةبحوا?ي��2014بالعام�  

�الصحة،�  7 �وزارة �Eي �الكادر�البشري �تطوير�قدرات �ال|5ك���عNى يتوجب

� �اLتعلقة �الطبية �تحوي��3با�مراضوتوف��5اLستلزمات �أو ا6ك��5تكلفة

�خارج �السرطانية��للع3ج �ا6ورام �كأمراض �الصحة �وزارة مؤسسات

  وأمراض�الدم�وجراحة�ا6عصاب�والقلب.

رة�عNى�تحديد�ورصد�نسب�تطوير�الكادر�عNى�الرغم�من�عدم�القد

�اLسار� �يبدو�أن �ا�6أنه �الصحة �وزارة �Eي �من�آالبشري �بالتحرك خذ

  خ3ل�البدء�بإجراء�عمليات�زراعة�الكNى�Eي�اLستشفيات�الحكومية.

  

�خ3ل�  8 �خصمت �ال89 �ا6سرائيلية �اLستشفيات �فوات�5 �تدقيق ينب
ي

� �اLراجعة �Eي �وا6ستمرار �السابقة �وا�موال�السنوات �للفوات�5 الشهرية

اLخصومة�من�اموال�اLقاصة�Lطابق��ا�مع�التحوي3ت�الصادرة�من�جهة�

�ثانية. �جهة �من �ا6سرائيلية �اLستشفيات �من �اLقدمة وتفعيل��والخدمة

� �اللجنة �برئاسةعمل �اLتعلقة��اLشكلة �الفوات�5 �لتدقيق �اLالية وزارة

  كهرباء.باLقاصة�كالع3ج�Eي�الخارج�واLياه�وال

فوات��5الصادرة�عن�اLستشفيات�الخاص�بالتدقيق�عNى�جرى�تطوير�

�ا{  �التحوي3ت، �تكلفة �وضبط �تكلفة�سرائيلية �انخفضت حيث

ألف�Eي��12حوا?ي��إ?ى�2013ألف�Eي�العام��21التحويلة�من�حوا?ي�

لكن�ما�زالت�الحكومة�ا{سرائيلية�تقوم�باقتطاع�مبالغ��.2015العام�

  ة�الفوات��5اLرصودة�لدى�ووزارة�الصحة.أعNى�بكث��5من�قيم

  

�فوات��5  9 �طلب �عدم �Eي �الحاصل �ا6همال �عن �اLسؤول�ن �مساءلة ينب
ي

  اLستشفيات�ا6سرائيلية�للسنوات�السابقة�وعدم�تدقيقها.

لم�تسجل�حا6ت�Lساءلة�اLسؤول�ن�السابق�ن�عNى�عدم�  

  طلب�وتدقيق�فوات��5اLستشفيات�ا{سرائيلية.

��عاخضا  10 �العسكرية �الطبية �الخدمات �عن �الصادرة �إ?ىالتحوي3ت

�الحاجة� �مدى �من �للتحقق �الطبية �التحويل �لجنة �وتدقيق مراجعة

�الصحية� �اLؤسسات �Eي �الخدمات �أو�توفر�هذه �التحويل �لهذا الطبية

�ا6هNي� �القطاع�ن �Eي �أو �الصحة �وزارة �Eي �كانت �سواء الفلسطينية

  الخاص.�

  مر���لم�يحدث�أي�جديد�Eي�هذا�ا6   

�الطبية�  11 �الخدمات �من �الصادرة �الطبية �التحوي3ت �تكلفة �تحميل ينب
ي

� �الطبية��إ?ىالعسكرية �الخدمات �موازنة �من �ا6سرائيلية اLستشفيات

  العسكرية�اLتضمنة�Eي�موازنة�اLؤسسة�ا6منية.

لم�تتم�أية�مقاصة�ما�ب�ن�زارة�الصحة�والخدمات�الطبية�  

لتحوي3ت�الخدمات��العسكرية�بخصوص�تكلفة�الع3ج

  الطبية�العسكرية

ينب
ي�وضع�اسس�محددة�وواضحة�ومكتوبة�ومعلنة�تحكم�آلية�تحديد�  12

  مكان�الع3ج�للمر�hijاLستفيدين�من�خدمة�الع3ج�خارج�وزارة�الصحة.

  �hijللمر� �الع3ج �مكان �تحدد �واضحة �نشر�اليات �يتم لم

  اLستفيدين�من�خدمة�التحوي3ت�الطبية.

�تو   13 �القطاع�ينب
ي �Eي �للعامل�ن �ا�خ3قية �واLعاي�5 �السلوك �مدونة زيع

الص�ي�الحكومي�عNى�اLوظف�ن�ونشرها�عNى�اLوقع�ا6لك|5وني�للوزارة،�

�مجلس� �عن �الصادرة �العامة �الوظيفة �وأخ3قيات �السلوك �مدونة أو

عامل�ن�Eي�يتم�نشر�مدونة�السلوك�واLعاي��5ا�خ3قية�لل�لم  

  القطاع�الص�ي�الحكومي�عNى�موقع�وزارة�الصحة.
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  ا�5حظات  م�Âا ا5نجز  2014التوصيات�  الرقم

  الوزراء�وتدريب�اLوظف�ن�عل��ا.

�البيانات�  14 �مع �للتعامل �ومعلنة �وواضحة �محددة �اصدار�تعليمات ضرورة

  وتوف�5ها�للجمهور.

ية�تعليمات�تحدد�الية�توف��5البيانات�والتعامل�لم�تصدر�أ  

  مع�الجمهور.

�الك|5وني  15 �النظام �لتشغيل �ال3زمة �توف��5ا�موال �Eي��ينب
ي للتحوي3ت

�دائرة� �Eي �اLوجودة �للملفات �الك|5ونية �ا6رشفة �واستكمال الدائرة،

  التحوي3ت.

� �الك|5وني �النظام �تفعيل �معتم �Eي��للتحوي3ت �الخدمة �شراء دائرة

  قطاع�غزة،�لكن�لم�يتم�تفعيله�مع�اLحافظات�الشمالية.

  

عملها�عNى��ضرورة�نشر�دائرة�شراء�الخدمة�لتقاريرها�الشهرية�وإجراءات  16

� �الصحة �لوزارة �ا6لك|5وني �ا6جراءات��{ط3عاLوقع �عNى الجمهور

�وزارة� �مؤسسات �خارج �الع3ج �خدمة �عNى �للحصول �اLطلوبة والوثائق

 الصحة�وتعزيز�الشفافية�Eي�عملها.�

  

  

  

  

�شراء� �دائرة �عمل �وإجراءات �نشر�التقارير�الشهرية �يتم لم

  الخدمة�عNى�موقع�وزارة�الصحة.

  

Eي�حملة�توعية�للمواطن�ن�بإجراءات�الحصول�عNى�تحويلة�الع3ج��بدء  17

خارج�مؤسسات�وزارة�الصحة،�وذلك�من�خ3ل�نشرات�خاصة�تصدرها�

�اLختصة� �بالجهات �تعريفا �تتضمن �الخدمة، �شراء �دائرة �الصحة، وزارة

�الع3ج� �تحويلة �عNى �اLواطن �لحصول �اتباعها �الواجب وا{جراءات

� �الع3ج، �تكاليف �خ3ل�وتغطية �أو�من �اLريض. �من �اLطلوبة والوثاق

 ). spotsا6ع3م�السمóي�والبصري�عNى�شكل�اع3نات�توعية�(

  

عNى�الرغم�من�وجود�خطة�لدى�دائرة�شراء�الخدمة�تتعلق�بتوعية�

  أنه�لم�يتم�البدء�بتنفيذها.�إ6 اLواطن�ن،�
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