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مقدمة
يتلقى املواطن الفل�سطيني اخلدمات الطبية من خالل الت�أمني ال�صحي احلكومي لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،بالإ�ضافة �إىل تلقي بع�ض الالجئني
خدمات �صحة من املراكز ال�صحية التابعة لوكالة الغوث ( ،)UNRWAكما تقوم وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية العاملة يف جمال اخلدمات
ال�صحية بالرتكيز على تقدمي اخلدمات ال�صحية الأولية وب�شكل خا�ص للفئات املهم�شة ناهيك عن اخلدمات التي يقدمها القطاع اخلا�ص� ،إال
�أنه نتيجة لعدم توفر كافة اخلدمات الطبية الالزمة للمواطن امل�ؤمن يف النظام ال�صحي احلكومي يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية �أو النخفا�ض طاقتها
اال�ستيعابية؛ تلج�أ ال�سلطة الوطنية اىل �شراء اخلدمات �أو �إىل حتويل املواطنني للعالج يف م�ؤ�س�سات طبية غري تابعة لها �سواء داخل البالد �أو
خارجها.
�شكلت كلفة التحويالت الطبية خارج امل�ؤ�س�سات الطبية احلكومية عبئ ًا مادي ًا ثقي ًال على ميزانية وزارة ال�صحة الفل�سطينية طيلة �سنوات ال�سلطة
التي قاربت على الع�شرين عاما حتت مربر عدم توفر هذه اخلدمات يف القطاع العام �أو بهدف احل�صول على خدمات �صحية ذات جودة عالية
للمواطنني .وبالرغم من حماوالت وزراء ال�صحة املتعاقبني لإعداد �أنظمة وتعليمات حتكم عمل التحويالت الطبية �إىل خارج امل�ؤ�س�سات احلكومية؛
�إال �أن هذه املحاوالت ظلت قا�صرة على �إحكام ال�سيطرة ال�ضرورية لعملية تنظيم ا�ستفادة املر�ضى من هذه اخلدمة ب�شفافية ونزاهة و�آليات رقابة
فعالة .االمر الذي �أدى اىل ا�ستمرار ظاهرة الوا�سطة واملح�سوبية ال�ضاغطة على القائمني على ادارة هذه العملية من جهة وا�ستمرار ال�شكوك
ب�ش�أن كيفية ادارة العالقة مع امل�ست�شفيات اخلا�صة يف اخلارج �أو الداخل حيث ا�شار �أكرث من تقرير للمجل�س الت�شريعي و�أكرث من تقرير مل�ؤ�س�سة
“�أمان” �إىل ا�ستمرار وجود فر�ص للوا�سطة من ناحية ،و�إهدار للمال العام من ناحية اخرى خا�صة يف احلاالت التي يتم حتويلها للم�ست�شفيات
اال�سرائيلية.
يهدف هذا التقرير اىل فح�ص بيئة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة وذلك من خالل ح�صر طبيعة احلاالت التي يتم حتويلها للعالج يف اخلارج،
وفح�ص االجراءات والتدابري املتخذة من قبل وزارة ال�صحة يف مو�ضوع التحويالت الطبية �إىل اخلارج ،وحتليل الواقع بهدف حتديد الفجوات
والتحديات واال�ستخال�صات واخلروج بتو�صيات فعالة ت�ساعد �صناع القرار على ت�صويب الو�ضع .الأمر الذي يحد من �إهدار املال العام من ناحية،
ومن ناحية �أخرى احلد من ظاهرة طلب الوا�سطة �أو �ضغط املح�سوبية الذي يتعر�ض لها امل�س�ؤولني.
تعتمد منهجية البحث على املقابالت املبا�شرة مع امل�س�ؤولني يف وزارة ال�صحة بالإ�ضافة اىل مراجع الوثائق والتقارير والقرارات والن�شرات
ال�صادرة عن وزارة ال�صحة �سواء على موقعها االلكرتوين �أو الوثائق غري املن�شورة ،ا�ضافة اىل عقد ور�شة عمل ملناق�شة التقرير قبل اعداده
ب�صيغته النهائية.
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اإلطار القانوني للنظام الصحي الحكومي
ينظم قانون ال�صحة العامة رقم  20ل�سنة  2004اخلدمات ال�صحية املقدمة للمواطن الفل�سطيني ،ووفقا لأحكام قانون ال�صحة العامة
الفل�سطيني تتوىل وزارة ال�صحة تقدمي اخلدمات ال�صحية الوقائية والت�شخي�صية والعالجية والت�أهيلية و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات ال�صحية الالزمة لذلك،
كما تتوىل توفري الت�أمني ال�صحي لل�سكان �ضمن الإمكانيات املتوفرة من خالل العمل مبوجب نظام الت�أمني ال�صحي والتحويل للخارج املقر من
قبل جمل�س الوزراء رقم  11للعام  .2006بالإ�ضافة �إىل التعليمات امل�شتقة منهما واخلا�صة مبختلف اخلدمات ال�صحية املقدمة .ولأهداف
هذا التقرير �سيتم ا�ستعرا�ض اجلوانب ذات العالقة باخلدمات ال�صحية املقدمة يف �إطار الت�أمني ال�صحي احلكومي ل�سلة اخلدمات ال�صحية
غري احلكومية �أي اخلدمات ال�صحية التي توفرها الوزارة للم�ؤمن عليهم من خالل عقود مربمة مع املراكز ال�صحية غري التابعة للوزارة �سواء يف
داخل �أو خارج فل�سطني.
التأمين الصحي والعالج خارج الوزارة
يحدد نظام الت�أمني ال�صحي والعالج خارج الوزارة رقم ( )11ل�سنة  2006طبيعة الت�أمني ال�صحي احلكومي و�آليات اال�ستفادة من �سلة
اخلدمات ال�صحية التي تقدمها �أو وفرتها وزارة ال�صحة �سواء داخل املراكز ال�صحية التابعة لوزارة ال�صحة �أو خارجها .حيث يقوم الت�أمني
ال�صحي احلكومي على حق املواطنني يف احل�صول على اخلدمات ال�صحية وفقا للنظام ،وواجب املواطنني التكافل يف تغطية تكاليف اخلدمات
ال�صحية.
وبغ�ض النظر عن الأق�ساط املدفوعة من قبل امل�شرتكني يف الت�أمني ال�صحي احلكومي ف�إنهم يتلقون اخلدمات ال�صحية ذاتها ،بحيث يقدم الت�أمني
ال�صحي احلكومي رزمة موحدة من اخلدمات ال�صحية .كما ت�ؤمن وزارة ال�صحة الفل�سطينية يف حال عدم توفر الرعاية ال�صحية الالزمة
للمري�ض يف مرافقها ال�صحية �إمكانية التحويل �إىل م�ؤ�س�سات �صحية �أخرى داخل فل�سطني (م�ست�شفيات القطاعني اخلا�ص والأهلي)� ،أو �إىل
امل�ست�شفيات اال�سرائيلية �أو اىل دول �أخرى وباالخ�ص الأردن وم�صر.
يغطي التأمين الفئات التالية:
•فئة ا�شرتاكها يف الت�أمني ال�صحي �إجباري ،حيث يعترب موظفو القطاع احلكومي م�ؤمن عليهم تلقائيا مقابل �أق�ساط الت�أمني ال�شهرية
التي تخ�صم من رواتبهم بغ�ض النظر عن التزامهم بت�أمينات �أخرى.
•يحق للأطفال حتى ثالث �سنوات اال�ستفادة من خدمات امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية بغ�ض النظر عن ت�أمني �أ�سرهم.
•الذين يتعر�ضون لإ�صابات �أثناء فعاليات مدر�سية ومراكز التدريب املهني الر�سمية وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى.
•فئة من امل�ؤمنني ي�ستفيدون من خدمات الت�أمني ال�صحي كجزء من �سلة اخلدمات التي تقدمها لهم وزارت وم�ؤ�س�سات حكومية �أخرى،
مثل الأ�سر التي تتلقى م�ساعدات من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية� ،أو �أ�سر ال�شهداء والأ�سرى.
•فئة ا�شرتاكها يف الت�أمني ال�صحي اختياري� ،سواء من خالل ا�شرتاك فردي �أو �ضمن ا�شرتاكات جماعية (م�ؤ�س�سات) ،ون�سبة هذه الفئة
قليلة من �إجمايل امل�ؤمنني �صحيا.
يحدد نظام الت�أمني ال�صحي ن�سب م�ساهمة امل�ؤمن املالية يف تكاليف العالجات املختلفة ،وقيمة �أق�ساط اال�شرتاك يف الت�أمني ال�صحي 1،وبهذا
االمر يعتمد الت�أمني ال�صحي يف متويله على ا�شرتاكات موظفي احلكومة ب�صورة �أ�سا�سية.

 .1انظر :امللحق رقم  « 4ر�سوم و�أق�ساط الت�أمني ال�صحي» املرفق يف نظام الت�أمني ال�صحي والعالج خارج الوزارة رقم  11ل�سنة .2006
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جدول رقم ( :)1توزيع اال�سر امل�ؤمنة ح�سب نوع الت�أمني والعائدات 2للعام 20123
العدد
2,825
59,467
18,153
28,143
10,302
37,443
156,333
10,655
191,064

نوع الت�أمني
اختيار
حكومي (الزامي)
عمال داخل اخلط االخ�ضر
جماعي
وزارة �ش�ؤون اال�سرى
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
املجموع
جماين
3
العاطلني عن العمل
م�ساهمات (دواء ،ا�شعة ،خمترب)
املجموع الكلي

358,052

العائدات بال�شكل
2,651,713
55,759,912
___
18,123,392
5,808,000
16,731,300
99,074,317
19,655,865
118,730,182

جتدر اال�شارة اىل �أن جميع �سكان قطاع غزة ،مبن فيهم املوظفون العامون الذين ت�صرف رواتبهم من خزينة ال�سلطة الفل�سطينية ،يتمتعون
بخدمات الت�أمني ال�صحي املجاين املقدم من وزارة ال�صحة بن�سبة تبلغ ( )%100وذلك مبوجب �أحكام املادة  2من القرار الرئا�سي
ال�صادر بتاريخ  4.2007/6/6وكما هو وا�ضح باملقارنة بني عدد امل�ؤمنني وقيمة ما مت جمعه من ر�سوم ف�أن م�ستوى اخلدمات املقدمة
ونوعيتها هي ال�ضحية املو�ضوعية والطبيعية لهذه الفجوة مما ي�ؤدي �إىل ا�ضطرار وزارة ال�صحة لالعتماد على �شراء خدمات من خارج
القطاع الر�سمي .مما يتطلب تدخل �سريع لإقرار نظام �صحي وطني �شامل ي�سهم يف توفري متطلبات جميع القادرين ا�ضافة ملا توفره اخلزينة.
ت�شري م�سودة قانون الت�أمني ال�صحى الوطني االلزامي اىل وجوب ا�شرتاك كل من يخ�ضع دخله ل�ضريبة الدخل و�إلزام ا�صحاب
العمل بت�سجيل كل العاملني لديهم ودفع ن�صف اال�شرتاك .وهدف م�شروع القانون اىل توفري متويل للخدمة ال�صحية ،وحتويله
من نظام اختياري مفتوح اىل نظام الزامي يحقق العدالة يف تلبية االحتياجات ال�صحية عن طريق تكافل اجلميع يف تغطية
تكاليف اخلدمات ال�صحية.

جرى خالل ال�سنتني املا�ضيتني نقا�ش حول م�شروع قانون الت�أمني ال�صحى الوطني االلزامي لكن هذه املحاوالت مل تنجح ب�سبب معار�ضة �أطراف
متعددة مثل التخوف من رفع وكالة الغوث وت�شغيل الالجئني يدها عن تقدمي اخلدمات ال�صحية لالجئني يف حال جرى تبني نظام الت�أمني ال�شامل،
كما واجه م�شكلة �سكان القد�س خا�صة العاملني منهم يف ال�ضفة الغربية والذين لديهم ت�أمني وطني ا�سرائيلي ،بالإ�ضافة �إىل عدم رغبة دفع ر�سوم
الت�أمني ال�صحي من قبل قطاعات خمتلفة ،كذلك قرار اتخذ لأ�سباب �سيا�سية ب�إعفاء �سكان قطاع غزة من دفع ال�ضرائب والر�سوم وفقا لقرار
رئا�سي عام  .2007فيما احتجت نقابة العمال ب�سبب ر�سوم الت�أمني ،فيما ابدت �شركات الت�أمني تخوفها من هيمنة احلكومة على قطاع الت�أمني
5
ال�صحي .ناهيك عن عدم وجود رغبة لدى امل�ستوى ال�سيا�سي يف الدخول يف خ�ضم النقا�ش حول م�س�ألة الزامية الت�أمني ال�صحي الوطني.

 .2التقرير ال�صحي ال�سنوي :فل�سطني  ،2012رام اهلل :وزارة ال�صحة� ،2013 ،ص .294
 .3هذا عدد العاطلني عن العمل احلا�صلني على ت�أمني �صحي حكومي بتاريخ 2013/10/31
 .4امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .100- 99
 .5مقابلة اجراها الباحث مع د .فتحي �أبو مغلي وزير ال�صحة اال�سبق بتاريخ .2013/11/27
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االطار المؤسسي للعالج خارج مراكز وزارة الصحة
تتوىل جهتان نظاميتان يف وزارة ال�صحة الفل�سطينية م�س�ؤولية حتويل املر�ضى للعالج خارج امل�ؤ�س�سات الطبية التابعة؛ الأوىل :جلان التحويل
الطبية ،والثانية :دائرة العالج “دائرة �شراء اخلدمة”.
أوال

لجان التحويل الطبية

وفقا لأحكام املادة  18من نظام الت�أمني ال�صحي والعالج خارج الوزارة ،تن�ش�أ جلنتان للتحويل خارج الوزارة واحدة يف ال�ضفة الغربية و�أخرى يف
قطاع غزة .وت�شكل جلنة التحويل خارج الوزارة ،وفقا لأحكام املادة  19من نف�س النظام ،من �سبعة �أطباء اخت�صا�صني كحد �أدنى بتن�سيب من
الوكيل امل�ساعد وبقرار من الوكيل ويعاد ت�شكيلها كل ثالثة �أ�شهر بحيث ي�ستبدل ما ال يقل عن ربع �أع�ضائها كل مرة وان ال ت�ستمر الع�ضوية لأكرث
من �أربعة مرات.
وجتتمع جلنة التحويل مرة يف الأ�سبوع على الأقل ولها �أن ت�ستعني مبن ت�شاء من اخت�صا�صني وا�ست�شاريني للبت يف بع�ض امللفات الطبية ومناظرة
املري�ض �إذا ر�أت ذلك �ضروري ًا.
وتتوىل اللجنة درا�سة ملفات احلاالت املر�ضية املر�شحة للتحويل خارج الوزارة واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها ،و درا�سة امللفات الطبية والفواتري
6
التي تعر�ضها عليها خارج الوزارة.
تت�شكل اللجنة الطبية من اربعة ع�شر طبيبا منهم خم�سة متخ�ص�صني بالأورام «ال�سرطان» وثمانية من تخ�ص�صات اخرى بالإ�ضافة اىل طبيب
من دائرة �شراء اخلدمة مقررا للجنة .جرى �آخرى ت�شكيل للجنة يف �شهر ني�سان /ابريل  ،2012وعادة يتم االحتفاظ بعدد من اع�ضاء اللجنة
7
القدامى .ويالحظ غياب االنتظام ب�إعادة ت�شكيل اللجنة وفقا لنظام الت�أمني ال�صحي والعالج يف اخلارج لعام .2006
ثانيا دائرة العالج “دائرة شراء الخدمة”
تتوىل دائرة العالج خارج الوزارة امل�س�ؤولة عن حتويل املر�ضى �إىل مراكز �صحية غري تابعة للوزارة (�سواء داخل �أو خارج فل�سطني) ومتعاقدة مع
الوزارة من �أجل الت�شخي�ص �أو العالج.
ت�شمل مهام دائرة العالج خارج الوزارة ما يلي:
�1 .1إعداد املوازنات التقديرية الالزمة لتغطية تكاليف املر�ضى املتوقع حتويلهم خارج مراكز الوزارة.
�2 .2إعداد اتفاقيات �شراء اخلدمات ال�صحية من خارج الوزارة (داخل �أو خارج فل�سطني).
�3 .3إعداد العطاءات وامل�شاركة يف البت فيها �ضمن قوانني و�أنظمة ال�شراء.
4 .4التن�سيق مع الوحدات الإدارية يف الوزارة لتي�سري توفري احتياجات امل�ؤمن عليهم وفق معايري موحدة للتعامل مع احلاالت املر�ضية.
5 .5التن�سيق املبا�شر مع مديري امل�ست�شفيات �إذا كانت اخلدمة املراد �شرا�ؤها متوفرة يف �إحدى امل�ست�شفيات احلكومية.
6 .6ت�سمية مقرر للجنة التحويل لتوفري الظروف املنا�سبة لت�سهيل �أعمال اللجنة.
7 .7التن�سيق املبا�شر مع مديري امل�ست�شفيات احلكومية يف احلاالت الطارئة.
 .6انظر املادة  21من نظام الت�أمني ال�صحي والعالج خارج الوزارة رقم  11ل�سنة .2006
 .7مقابلة اجراها الباحث مع ال�سيد ا�سامة النجار مدير عام دائرة �شراء اخلدمة يف وزارة ال�صحة بتاريخ .2013/12/29
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8 .8درا�سة احلاالت التي مت حتويلها للعالج خارج الوزارة و�إعداد تقارير حتليلية دورية بالتن�سيق مع جلنة التحويل بهدف حتديد
�أولويات تطوير اخلدمات ال�صحية يف فل�سطني.
9 .9متابعة الأن�شطة املتعلقة بعالج املر�ضى خارج الوزارة.
 1010مراجعة وتدقيق الفواتري لدائرة العالج و�إر�سالها �إىل الدائرة املالية بعد اعتمادها من مدير /مدير عام دائرة العالج خارج
الوزارة ل�صرفها ح�سب النظام املعمول به.
 1111حتويل املر�ضى امل�ؤمن عليهم للمراكز املتعاقد معها بعد موافقة جلنة التحويالت واعتماد االلتزامات املالية ح�سب التعليمات
املتبعة يف الوزارة.
 1212االحتفاظ ح�سب الأ�صول مبلفات املر�ضى املحولني للعالج خارج الوزارة.
يبلغ عدد موظفي دائرة ال�شراء باخلدمة  33موظفا وموظفة من تخ�ص�صات خمتلفة ك�أطباء و�إداريني وحما�سبة  ...الخ يتوزعون على اعمال
الدائرة.
•تقدم الدائرة تقارير �شهرية حول عملها حتدد فيه عدد حاالت التحويل ح�سب املنطقة وتكلفتها وت�صنيف للأمرا�ض ومكان العالج ،فيما
8
ترفع تقرير خمت�صرا للوزير تعر�ض له اجتاهات وتطورات العمل يف الدائرة و�أي مالحظات قد تظهر يف التحويالت الطبية.
•تعاين الدائرة من عدة ا�شكاليات �أهمها )1( :تدخالت بع�ض كبار امل�س�ؤولني يف ال�سلطة للح�صول على اخلدمة والتي ت�سبب االحراجات
و�أحيانا «ال�ضغوط» للعاملني يف الدائرة خا�صة لطلب البع�ض منهم التحويل للم�ست�شفيات اال�سرائيلية .و( )2ا�ستمرار ح�ضور املواطنني
لاللتقاء بالعاملني �شخ�صيا بهدف املراجعة حول التحويالت التي يفرت�ض ان يتم ا�ستالمها يف امل�ست�شفيات التي راجع فيها املري�ض او التي
طلبت التحويل له .و( )3مطالبة العديد من املواطنني التحويل اىل امل�ست�شفيات اال�سرائيلية ب�شكل متكرر خا�صة �سكان قطاع غزة على
الرغم من وجود هذا العالج يف امل�ست�شفيات املحلية �سواء يف ال�ضفة الغربية �أو �شرقي القد�س .و( )4ي�شكل النق�ص العددي للعاملني يف
9
الدائرة ا�شكالية اخرى يف ظل ازدياد �ضغط العمل يف الدائرة الزدياد طلبات وحاالت التحويل للعالج خارج م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة.
•جرى خالل العام  2013تطوير نظام الكرتوين للتحويالت يف الدائرة لكن مل يتم ت�شغيله ب�سبب عدم توفر االموال الالزمة للت�شغيل،
10
كما متت ار�شفة  % 90من امللفات املوجودة يف دائرة التحويالت الكرتونيا.
•تلقت دائرة ال�شكاوى يف وزارة ال�صحة خالل العام  2013يف الأحد ع�شر �شهرا االوىل � 196شكوى منها �شكوى واحدة فقط تتعلق
11
بالتحويالت الطبية.
•تن�شر وزارة ال�صحة نوعني من التقارير ،التقرير ن�صف ال�سنوي والتقرير ال�سنوي حيث توفر جمموعة من املعلومات حول عمل دائرة �شراء
اخلدمة عرب جداول حمددة على املوقع االلكرتوين لوزارة ال�صحة الفل�سطينية تعر�ض فيها عدد حاالت �شراء اخلدمة والتكلفة االجمالية
والتوزيع اجلغرايف حلاالت طلب اخلدمة وكذلك اماكن العالج .لكن ال يوفر املوقع االلكرتوين توجيهات �أو التعليمات �أو االجراءات اخلا�صة
بطلب خدمة �شراء العالج يف اخلارج �أو العالجات التي توفرها �أو يغطيها الت�أمني ال�صحي وتلك غري املغطاة يف الت�أمني ،وكذلك االتفاقيات
املوقعة مع اجلهات وامل�ست�شفيات املزودة للخدمة .كما ال توجد تعليمات حمددة ووا�ضحة لتوفري املعلومات لطالبيها.
•�أما فيما يتعلق مبدونة �سلوك العاملني يف القطاع ال�صحي ،ف�إنه على الرغم من �أن م�ؤ�س�سة االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة «�أمان»
عملت بالتعاون مع وزارة ال�صحة على اعداد مدونة ال�سلوك واملعايري الأخالقية للعاملني يف القطاع ال�صحي احلكومي ،وعقدت ور�شة
 . 8امل�صدر ال�سابق.
 .9مقابلة اجراها الباحث مع ال�سيد ا�سامة النجار مدير عام دائرة �شراء اخلدمة يف وزارة ال�صحة بتاريخ .2013/12/29
 .10امل�صدر ال�سابق.
 .11مقابلة اجراها الباحث مع د .حممد عوده مدير عام ال�شكاوى يف وزارة ال�صحة بتاريخ .2013/12/1
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عمل يف جممع فل�سطني الطبي بتاريخ  2010/12/25بح�ضور وزير د .فتحي �أبو مغلي وعدد كبري من املدراء العامني ومدراء
الوحدات والدوائر بوزارة ال�صحة �إال �أن املدونة مل توزع على املوظفني �أو تن�شر على موقع الوزرارة حتى نهاية عام  .2013كما مل يتم
ن�شر مدونة ال�سلوك و�أخالقيات الوظيفة العامة 12ال�صادرة عن جمل�س الوزراء يف �شهر اكتوبر � 2012سواء على موقع الوزارة �أو البدء
بتعميمها على الدوائر واملوظفني ،والقيام بالتعريف بها ون�شر القيم املت�ضمنة فيها ،وبتوقيع املوظفني على االقرار املرفق بها.

 .12قرار جمل�س الوزراء رقم ( /14/23 /04م.و� /س.ف) لعام  2012ال�صادر بتاريخ .2012/10/23
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العالج خارج الوزارة:
االجراءات والمستفيدون والتكلفة على خزينة السلطة
يق�صد باخلدمات ال�صحية التي يتم �شرا�ؤها من خارج الوزارة ب�أنها جمموعة اخلدمات ال�صحية املعفاة من الدفع جزئيا التي توفرها الوزارة
للم�ؤمن عليهم فقط من خالل تعاقدها مع املراكز ال�صحية غري التابعة لها �سواء يف داخل فل�سطني �أو خارج فل�سطني.
وي�شرتط حل�صول امل�ؤمن عليه على اخلدمات ال�صحية خارج الوزارة ما يلي� )1( :13أن تكون بطاقة التامني ال�صادرة وفق نظام الت�أمني ال�صحي
والعالج خارج الوزارة �سارية املفعول لأغرا�ض التحويل خارج مراكز الوزارة� )2( .أن تكون اخلدمات املراد اال�ستفادة منها غري م�ستثناة من �سلة
اخلدمات ال�صحية التي توفرها الوزارة )3( .موافقة جلنة التحويل على القرار الطبي املقرتح يف منوذج التحويل اخلا�ص بذلك وان يكون هذا
النموذج موقع ًا من االخت�صا�صي املعالج ورئي�س الق�سم �أو املدير الطبي وم�صدق ًا من مدير امل�ست�شفى.
وحدد النظام ن�سب م�ساهمة الوزارة وامل�ؤمن عليه يف تغطية تكاليف العالج خارج الوزارة ،حيث تغطي الوزارة كامل تكاليف العالج خارج الوزارة
يف احلاالت التالية املتعلقة بالأورام اخلبيثة بعد ت�أكد ت�شخي�صها ،وعمليات زراعة الكلى �شريطة �أن تكون الكلية متربع بها ولي�ست م�شرتاة،
والغ�سيل الكلوي للأطفال .فيما ي�ساهم املري�ض بتغطية ن�سبة من تكاليف العالج خارج الوزارة كما يلي :
جدول رقم ( :)2ن�سبة من تكاليف العالج خارج الوزارة
مدة الت�أمني
نوع الت�أمني
�إلزامي (�إجباري)
�ش�ؤون اجتماعية
اختياري

--�أكرث من �سنة
حتى �سنة
�أقل من �شهرين

الو�صف
موظفو الوزارة
غري موظفي الوزارة
ت�سجيل ر�سمي
منتظم و�ساري املفعول
منتظم و�ساري املفعول
حالة طارئة

ن�سبة امل�ساهمة
املري�ض
%5
%5
% 10
% 20
% 30

الوزارة
% 100
% 95
% 95
% 90
% 80
% 70

بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة الواردة �أعاله ي�ساهم املري�ض مبثل نف�س الن�سبة الواردة من ثمن �أي جهاز �أو �أي �أداة م�ساعدة ت�ستخدم يف املداخلة
العالجية (مف�صل �صناعي ،منظم � ،ضربات قلب ،دعامات ال�شرايني ،الخ).
اجراءات العالج يف اخلارج 14كما يلي:

.1
.2
.3
.4
.5

1يقوم االخت�صا�صي املعالج بتعبئة منوذج التحويل من ن�سختني ويرفق معه تقريرا طبي ًا مف�صال عن حالة املري�ض.
2يوقع منوذج التحويل من قبل االخت�صا�صي املعالج ورئي�س الق�سم �أو املدير الطبي ويعتمد ويختم باخلتم الر�سمي من مدير امل�ست�شفى.
3تر�سل �إدارة كل م�ست�شفى مناذج التحويل ومرفقاتها ( �صورة عن التقارير والفحو�صات والهوية ال�شخ�صية وبطاقة الت�أمني اخلا�صة
باملري�ض) مع �أحد الأطباء العاملني لديها لعر�ضها على جلنة التحويل يف يوم انعقاد اللجنة.
4بعد البت يف احلاالت املر�شحة للتحويل من قبل جلنة التحويل يتم الت�أكد من �سريان املفعول الت�أمني ال�صحي من خالل دائرة
الت�أمني ال�صحي.
5تر�سل جميع النماذج املعتمدة من دائرة الت�أمني �إىل دائرة العالج لإ�صدار التغطيات املالية موقعة من مدير /مدير عام الدائرة
بعد الت�أكد من ر�صيد البند املايل.

 .13انظر املادة  21من نظام الت�أمني ال�صحي والعالج خارج الوزارة رقم  11ل�سنة .2006
 .14انظر امللحق رقم  7لنظام الت�أمني ال�صحي والعالج يف اخلارج رقم  11ل�سنة .2006
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6 .6للوكيل والوكيل امل�ساعد طلب الإطالع على قرارات جلنة التحويل قبل و �أو بعد �إ�صدار التغطية املالية.
7 .7ت�صدر التغطية املالية مبا ال يتجاوز الع�شرة �آالف دوالر �أمريكي ما مل تكن احلالة املر�ضية من نوع ال�صفقة املتفق على �سعرها
م�سبق ًا.
8 .8التغطيات املالية التي تتجاوز الع�شرة �آالف دوالر �أمريكي والغري متفق على �سعرها م�سبق ًا تعتمد من �أحد املفو�ضني بالإنفاق.
9 .9تر�سل دائرة العالج التغطيات املالية اخلا�صة باملر�ضى �إىل مدراء امل�ست�شفيات التي وردت منها مناذج التحويل لت�سليمها للمر�ضى.
 1010ت�سلم التغطية املالية للمري�ض بعد �إبراز ما يثبت دفعه للم�ساهمة �إذا مت حتديد قيمتها املالية من قبل دائرة العالج.
 1111يقوم مدير  /مدير عام دائرة العالج بالتن�سيق مع م�س�ؤله املبا�شر بالرد على املرا�سالت اخلا�صة باملر�ضى املحولني خارج الوزارة.
 1212حتول احلاالت الطارئة بقرار من مدير /مدير عام دائرة العالج على �أن ت�ستكمل الإجراءات يف اليوم التايل وان تعر�ض احلالة
على جلنة التحويل يف اجتماعها القادم.

امل�ستفيدون من التحويالت خارج م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة
قامت ال�سلطة الفل�سطينية من خالل وزارة ال�صحة خالل الأعوام  2013 – 1996بتحويل  509595مري�ضا خارج امل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية احلكومية ،فيما بلغت تكلفة عالج  416,536مري�ضا حوايل  3.302مليار �شيكل يف الفرتة الواقعة ما بني  2003اىل
 2012فيما مل يدخل يف هذا احل�ساب املر�ضى الذين مت عالجهم يف العام  2004لعدم توفر معلومات تتعلق مبكان العالج وتكلفته.
يظهر اجلدول التايل عدد وتكلفة العالج للمر�ضى املحالني للعالج خارج الوزارة.
15

جدول رقم ( :)3عدد املر�ضى الذين مت حتويلهم للعالج خارج الوزارة ومكان العالج وتكلفته
مكان التحويل
ال�سنة

عدد احلاالت
فل�سطني
%
العدد

اخلارج

ا�سرائيل
%

%

العدد

2013

55,701

44,439

0.80

3112

0.06

8150

0.15

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

2006

22,885

13,120

0.57

9,765

2005

31,771

16,800

0.53

14,921

2004

31,744

2003

20,235

املجموع

 416,536مت خ�صم عدد املر�ضى املحالني يف العام  2004لعدم توفر بيانات عن تكلفة العالج

10,917

0.54

العدد

7,687

0.38

1,631

� .15أنظر :التقارير ال�سنوية لوزارة ال�صحة http://www.moh.ps/?lang=0 .2012 – 2003
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0.08

يو�ضح اجلدول اعاله ت�ضاعف ارتفاع ن�سبة املر�ضى املحالني اىل امل�ست�شفيات الفل�سطينية التابعة للقطاع اخلا�ص والقطاع االهلي يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة والقد�س ال�شرقية من  % 53يف العام  2005اىل  % 82يف العام  2012وانخف�ضت قليال �إىل % 80
يف العام  .2013فيما انخف�ضت ن�سبة املحالني اىل امل�ست�شفيات اال�سرائيلية من  % 19يف العام  2007اىل حوايل  % 11يف العام
 2012وارتفعت يف العام  2013اىل حوايل  .% 15وكذلك انخف�ضت ن�سبة املحالني اىل امل�ست�شفيات يف كل من االردن وم�صر من
 % 38يف العام  2003اىل حوايل  % 6يف العام 2013؛ مما ي�شري اىل �أن الوزارة تتجه نحو االعتماد على العالج يف امل�ست�شفيات
املحلية وت�ساهم يف توفري املوارد املالية التي متنح فر�صا لتطوير امكانياتها ودعم الكفاءات املحلية �أي جناحها يف “توطني” اخلدمات
16
الطبية وفقا لل�سيا�سة املعلنة من قبل احلكومة.
ي�شري ال�شكل �أدناه اىل تزايد عدد حاالت العالج يف اخلارج �سنويا ويو�ضح حالة الت�صاعد العددي الذي بدء بحوايل �ستة �آالف حالة يف العام
 1996اىل حوايل  55701حالة يف العام  ،2013فيما ان العام  2012كان الأعلى من حيث عدد احلاالت املحولة .انظر ال�شكل التايل.
�شكل رقم ( :)1عدد احلاالت التي مت �شراء اخلدم لها من خارج وزارة ال�صحة 2012-1996
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يرى البع�ض �أن غياب الثقة يف اخلدمات ال�صحية املقدمة من قبل امل�ؤ�س�سات ال�صحية الر�سمية من ناحية ،و�سوء توزيع اخلدمات ال�صحية
جغرافيا من ناحية ثانية ،وعدم تغطيتها لكامل اخلدمات ال�صحية من ناحية ثالثة وعدم كفاية امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية وعدم قدرتها
على ا�ستيعاب عدد املراجعني واملر�ضى من ناحية رابعة وراء زيادة عدد حاالت التحويل للعالج خارج م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة 17.كما �أن
عدم توفر االدوات وامل�ستلزمات الطبية ميثل �سببا ا�ضافيا لإجراء حتويالت طبية على الرغم من توفر القدرات الب�شرية وهو ما يزيد من
18
تكلفة اخلدمة ذاتها على وزارة ال�صحة.

تكلفة التحويالت خارج م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة
ت�ضاعفت تكلفة العالج خارج الوزارة �سنويا فقد بلغت يف العام  2003ما يقارب  150مليون �شيكل لت�صل يف العام  2013اىل �أكرث من
ن�صف مليار �شيكل .وي�شري ال�شكل التايل اىل حالة الت�صاعد ال�سنوي لتكلفة العالج .هذا وقد انخف�ضت التحويالت ب�شكل وا�ضح يف العام
 ،2006وقد يعود ال�سبب لعدم قدرة احلكومة �آنذاك على التحويل للعالج خارج الوزارة ب�سبب احل�صار الذي فر�ض عليها وعدم قدرتها
على دفع امل�ستحقات .كما جتدر اال�شارة اىل �أنه مل تتوفر معلومات مف�صلة حول تكلفة التحويل لكل من اخلارج (االردن وم�صر) و�إ�سرائيل
للعامني  2005و ،2006لذا مت و�ضع تلك التكلفة يف جمملها على ح�ساب اخلارج (االردن وم�صر).
 .16مقابلة اجراها الباحث مع د .فتحي ابو مغلي وزير ال�صحة اال�سبق بتاريخ .2013/11/27
 .17مقابلة اجراها الباحث مع ال�سيد نبيل ادري�س مدير دائرة الت�أمني يف وزارة ال�صحة بتاريخ 2013/11/26
 .18مقابلة اجراها الباحث مع ا�سامة النجار ،م�صدر �سابق.
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جدول رقم ( :)4تكلفة التحويالت خارج م�ؤ�س�سات وزارة ح�سب مكان العالج
التكلفة
ال�سنة

عدد احلاالت

فل�سطني

باملليون �شيقل
ا�سرائيل

اخلارج

املجموع

املبلغ

%

املبلغ

%

املبلغ

%

2013

55701

355

0.65

16

0.03

174

0.32

545

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
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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

املجموع

416,563

مت خ�صم عدد املر�ضى املاحلني يف العام  2004لعدم توفر بيانات عن تكلفة العالج

0.34

78

0.52

21

� .19أنظر :التقارير ال�سنوية لوزارة ال�صحة http://www.moh.ps/?lang=0 .2012 – 2003
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�شكل رقم ( :)2مقارنة انفاق ال�سلطة الفل�سطينية على العالج خارج الوزارة ح�سب جهة العالج �سنويا للفرتة 2013 - 2003
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فلسطين

ي�شار اىل ان ا�سباب ارتفاع تكلفة العالج تعود اىل عدد من الأ�سباب منها؛ ( )1ارتفاع تكلفة اخلدمة ال�صحية .و( )2افراط االطباء يف طلب
20
التحاليل املخربية والأ�شعة والرنني املغناطي�سي والطبقي.

 .20مقابلة اجراها الباحث مع د .فتحي ابو مغلي وزير ال�صحة اال�سبق ،م�صدر �سابق.
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الأمرا�ض التي يتم �شراء اخلدمة لعالجها
21

�أعلى ع�شرة �أمرا�ض مت �شراء اخلدمة لها

بلغ العدد الكلي حلاالت الأمرا�ض الع�شرة الأوىل التي مت �شراء اخلدمة ملر�ضاها ح�سب اح�صائيات وزارة ال�صحة ( )41,270حالة،
�شكلت ( ) %73.1من جمموع احلاالت املحولة ،وبلغت ن�سبة تكلفتها حوايل ( )% 65من �إجمايل التكلفة االجمالیة ل�شراء اخلدمة
من خارج مرافق وزارة ال�صحة.
جدول رقم (� :)5أعلى ع�شرة �أمرا�ض من حیث عدد حاالت �شراء اخلدمة والتكلفة باملليون �شیقل يف 2012
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
االجمايل

املر�ض
الأورام
الت�صوير املغناطي�سي
امرا�ض العيون
امرا�ض االطفال
االمرا�ض الباطنية
ق�سطرة القلب
امل�سالك البولية
امرا�ض الكلى
امل�سح الذري والطلب النووي
جراحة االع�صاب

العدد
9,899
7,529
4,022
3,784
3,459
3,196
2,577
2,514
2,103
2,070
40,952

%
17.7
13.4
7.2
6.4
6.2
5.7
4.6
4.5
3.8
3.7
73

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
االجمايل

املر�ض
الأورام
�أمرا�ض الدم
جراحة االع�صاب
جراحة القلب
ق�سطرة القلب
امرا�ض االطفال
االمرا�ض الباطنية
امرا�ض الكلى
امرا�ض القلب
العظام

التكلفة
103
43
42
39
37
36
23
22
19
15
379

%
21.1
8.9
8.7
8
7.6
7.4
4.7
4.6
3.9
3
78

حتديد مكان العالج
ال توجد ا�س�س حمددة ووا�ضحة ومكتوبة حتكم الية حتديد مكان العالج ،22فيما اذا العالج خارج ارا�ضي دولة فل�سطني �أو داخلها ،لكن هناك
عدة عوامل ت�ؤخذ بعني االعتبار يف حتديد مكان العالج وهي:
1 .1توفر جمال تقدمي اخلدمة املطلوبة باالعتماد على االتفاقيات والعقود املربمة بني وزارة ال�صحة واجلهة املقدمة للخدمة.
2 .2جودة اخلدمة املقدمة للمري�ض ومدى اال�ستفادة الطبية للحالة املحولة وفقا للتجربة املمار�سة �سابقا.
3 .3قيمة التكلفة املالية للخدمة املقدمة �سواء �أكانت مرتتبة على وزارة ال�صحة �أو كن�سبة م�ساهمة يتحملها املري�ض.
4 .4البعد اجلغرايف للجهة املقدمة للخدمة �أي قرب او بعد مكان تقدمي اخلدمة بالن�سبة لطالبها (املري�ض).
5 .5اال�ستثناءات التي يقرها رئي�س الدولة ووزير ال�صحة.

 .21التقرير ال�صحي ال�سنوي :فل�سطني  ،2012م�صدر �سابق� ،ص .97-96
� .22أ�سامة النجار واخرون ،دائرة �شراء اخلدمة� :سري العمل ،االجراءات ،والأهداف ،2013 ،وثيقة غري من�شورة.
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ولتوجيه اللجنة الطبية يف اختيار مكان التحويل مت و�ضع عدد من املعايري لتحديد مكان التحويل بحيث ت�أخذها اللجنة بعني االعتبار ،عند تن�سيبها
ملكان العالج ،وفق الأوليات التالية يف اختيار مكان العالج يف حال وجود امكانية لتقدمي اخلدمة؛
�أوال :اىل م�ست�شفيات القطاع ال�صحي احلكومي.
ثانيا :م�ست�شفيات القد�س (القطاع الأهلي غري احلكومي).
ثالثا :م�ست�شفيات القطاع اخلا�ص املحلي.
رابعا :امل�ست�شفيات االردنية /امل�صرية.
23

خام�سا :امل�ست�شفيات اال�سرائيلية.

حتويالت اخلدمات الطبية الع�سكرية
تعترب دائرة �شراء اخلدمة يف وزارة ال�صحة و�سيطا ما بني اخلدمات الطبية الع�سكرية
وامل�ست�شفيات اال�سرائيلية ب�سبب عدم وجود اتفاقيات ما بينهما دون �أن يكون للدائرة
�صالحية التدقيق واملراجعة ملدى احلاجة الطبية لهذا التحويل �أو توفر هذه اخلدمات
يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية الفل�سطينية �سواء كانت يف وزارة ال�صحة �أو يف القطاعني االهلي
واخلا�ص .علما �أن اخلدمات الطبية الع�سكرية ترتبط باتفاقيات مع م�ست�شفيات حملية
و�أردنية مبا�شرة ،وهي «اخلدمات الطبية الع�سكرية» حيث تقوم بالتحويل اليها دون املرور
باللجنة الطبية �أو دائرة �شراء اخلدمة يف وزارة ال�صحة.

�أموال ال�سلطة الفل�سطينية
فر�صة ا�ستثمار
للم�ست�شفيات اال�سرائيلية

وت�شري املعطيات �إىل ان تكلفة التحويالت الطبية من اخلدمات الطبية الع�سكرية اىل
امل�ست�شفيات اال�سرائيلية يتم خ�صمها من موازنة ال�صحة الفل�سطينية .علما �أن موازنة
اخلدمات الطبية الع�سكرية هي �ضمن موازنة امل�ؤ�س�سة االمنية وهي �أي�ضا تتح�صل على
ر�سوم الت�أمني من منت�سبي امل�ؤ�س�سة الأمنية لل�سلطة الفل�سطينية.

اال�ستثناءات
ما زالت هناك بع�ض احلاالت والأمرا�ض التي يتم عالجها باخلارج بالرغم من �أنها غري م�شمولة ب�سلة الت�أمني ال�صحي احلكومي ،وم�ستثناة
من العالج وفق نظام التحويالت بح�سب القرار الوزاري رقم ( )11ل�سنة  ،2006ويتم حتويل هذه احلاالت بناء على قرارات ا�ستثنائية من
رئي�س ال�سلطة الوطنية ،لكن جميع هذه القرارات تعر�ض على اللجنة الطبية التخاذ قرار طبي باالحتياج ومن ثم يف �ضرورة التحويل وحتدد
اللجنة مكان العالج 24.تتمثل اال�ستثناءات يف زراعة االطراف ال�صناعية للجرحى ويتم عالجهم بتغطية كاملة  ،% 100ويف بع�ض احلاالت
25
االن�سانية فقط بالإ�ضافة اىل ق�ص املعدة حلاالت حمددة ملن يزيد وزنهم عن  300كيلوغرام مما يكون عر�ضة لأمرا�ض القلب والعظام.

الرقابة املالية على التحويالت
تتوىل الدائرة املالية متابعة الفواتري وتدقيقها والت�أكد من املبالغ امل�صروفة للقطاع اخلا�ص وامل�ست�شفيات خارج البالد وفق اليات حمددة
هي )1( :ا�ستقبال الفواتري من امل�ست�شفيات املحول لها )2( .تدقيق الفواتري ح�سب االتفاقيات املربمة )3( .جتميع املطالبات على نظام
�شهري لكل امل�ست�شفيات )4( .ار�سال التقارير بعد تدقيقها اىل االدارة العامة للم�ست�شفيات والدوائر )5( .خ�صم �أي اجراء غري مطابق
لالتفاقيات )6( .تدقيق الفواتري وفق االجراءات الطبية والإجراءات الت�شخي�صية �أو العالجية.
 .23مقابلة اجراها الباحث مع ال�سيد ا�سامة النجار ،م�صدر �سابق.
 .24مقابلة اجراها الباحث مع د .جواد عواد وزير ال�صحة بتاريخ .2013/12/19
 .25مقابلة اجراها الباحث مع ال�سيد ا�سامة النجار ،م�صدر �سابق.
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لكن عمل الدائرة يبقى حما�سبيا فقط دون �أي مطابقة ما بني الفواتري؛ دون الت�أكد من �ضرورة مدة وتكلفة االقامة مقابل العالج ،حيث �أ�شارت
بع�ض احلاالت اىل مكوث املر�ضى لفرتات طويلة ،كما �أن املبلغ املايل املدون يف حتويلة العالج هي �أولية وخا�ضعة لتقييم االخت�صا�صيني يف
امل�ست�شفى املحول اليه ال ت�ستطيع دائرة مالية التدقيق والفح�ص العملي والرقابة على مدى االلتزام باالتفاقيات املالية حيث انها فقط تبحث
فيما هو بالأوراق وال ت�ستطيع التفتي�ش على امل�ست�شفيات التي تقدم اخلدمة واملطابقة ما بني اخلدمات التي تقدم وتلك التكلفة التي حت�صل
عليها وهذا االمر ينطبق على امل�ست�شفيات املحلية واخلارجية كالأردنية وامل�صرية والإ�سرائيلية.
"مل تت�س ّلم وزارة ال�صحة �أي فاتورة مالية بخ�صو�ص تكلفة التحويالت الطبية ال�سنوية ،لذا توجهت �شخ�ص ًيا يف �شهر �شباط
املا�ضي وح�صلتُ على كافة الفواتري املالية اخلا�صة بالتحويالت املالية ،من م�ستوطنة (بيت �إيل) و�أح�ضرتُها ب�سيارتي".
ال�سيد ا�سامة النجار يف برنامج "�ساعة رمل" مت بثه على تلفزيون وطن .انظر
http://www.wattan.tv/ar/tv/83165.html
كما �أن هناك غياب وا�ضح للتدقيق على فواتري امل�ست�شفيات اال�سرائيلية �أو تدقيق فاتورة العالج يف ا�سرائيل والتي تخ�صم مبا�شرة من قبل
اجلانب اال�سرائيلي �شهريا عرب املقا�صة حيث مل تتم املطالبة يف فواتري امل�ست�شفيات اال�سرائيلية من قبل وزارة ال�صحة للفرتة املمتدة ما
بني العام  1994اىل بداية العام .2013
هذه املعلومات ت�شري اىل ف�شل رقابة ال�سلطة الفل�سطينية على ما يتم حتويله من اجلانب اال�سرائيلي ماليا اىل �صالح امل�ست�شفيات اال�سرائيلية
من اموال ال�سلطة الفل�سطينية حيث تتوفر فر�صة ل�سرقة �أموال ال�سلطة دون مربر من قبل امل�ست�شفيات اال�سرائيلية التي تتعامل مع اخلدمة
باعتبارها ا�ستثمار مايل �أ�سا�سا .وعدم اهتمام امل�س�ؤولني ب�شكل خا�ص يف وزارة ال�صحة يف تق�صي وتدقيق ما يتم خ�صمه ناجم عن ثقافة
ا�ست�سهال انفاق املال العام وغياب الرقابة املالية.
مل تدقق وزارة ال�صحة املبالغ املدفوعة للم�ست�شفيات اال�سرائيلية التي تقدر بحوايل  600مليون �شيكل لفاتورة العالج ما بني 2003
و 2012والتي ت�شكل حوايل  % 22من جممل االنفاق على العالج خارج وزارة ال�صحة .تفيد املعلومات اىل حاالت �سرقة وا�سعة تقوم
بها امل�ست�شفيات اال�سرائيلية يف ك�شفوفاتها املقدمة لوزارة ال�صحة حيث �أعلن مدير عام دائرة ال�شراء يف اخلارج �أن “فاتورة �شهر ت�شرين
الأول� /أكتوبر لعام  2013و�صلت  30مليو ًنا مع �أن املبلغ احلقيقي واملطلوب للم�ست�شفيات الإ�سرائيلية هو  11مليو ًنا و� 400ألف” �أي ان
الزيادة التي تو�ضع على الفاتورة هي �ضعفي املبلغ الفعلي املطلوب.
جرى يف  2013/3/1تعني موظفني متخ�ص�صني لتدقيق فواتري امل�ست�شفيات الإ�سرائيلية ،وقد جرى االنتهاء من تدقيق فواتري ا�شهر �أذار
وني�سان و�أيار من العام  2013وت�شري العملية اىل وجود فروقات ما بني املبالغ املطلوبة ومبلغ التي مت تقا�صها على ح�ساب وزارة ال�صحة
بحوايل  9مليون �شيقل .وقد �أوقفت وزارة ال�صحة التعامل قبل �شهر مع عدد من امل�ست�شفيات الإ�سرائيلية ،ب�سبب �سرقتها �أموال وزارة
26
ال�صحة ،مثل “ايخلوف” و”�شنايدر” و”بلن�سون” ،بعد الك�شف عن وجود تالعب بالفواتري التي ت�صل منها.
وقد مت ت�شكيل جلنة برئا�سة ال�سيد جماهد �سالمة مهمتها تدقيق الفواتري املتعلقة باملقا�صة كالعالج يف اخلارج واملياه والكهرباء ،كما جرى
تعيني حمامني ملتابعة اخللل القائم يف ح�سابات املقا�صة.

تفرغ االطباء وت�ضارب امل�صالح
قرر وزير ال�صحة تطبيق تفرغ االطباء احلكوميني �أي اغالق العيادات اخلا�صة للأطباء العاملني يف وزارة ال�صحة ووقف العمل يف امل�ست�شفيات
غري احلكومية خارج اوقات العمل وفقا لقانون اخلدمة املدنية يف حماولة لتخفيف من فاتورة العالج يف اخلارج والتقليل من انتظار املواطنني
27
لإجراء العمليات اخلا�صة بهم يف امل�ست�شفيات احلكومية.
 .26انظر مقابلة ال�سيد ا�سامة النجار يف برنامج «�ساعة رمل» مت بثه على تلفزيون وطنhttp://www.wattan.tv/ar/tv/83165.html .
 .27انظر :لقاء وزير ال�صحة يف جريدة احلياة اجلديدة ،العدد  ،6519ال�صفحة  ،10ال�صادرة بتاريخ .2014/1/2
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بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في التحويالت للعالج التخصصي خارج مؤسسات وزارة الصحة

االستنتاجات
على الرغم من اجلهود التي بذلتها وزارة ال�صحة الفل�سطينية لتوفري اخلدمات الطبية الالزمة للمواطنني� ،سواء يف امل�ؤ�س�سات الطبية
احلكومية �أو التابعة للقطاع اخلا�ص يف داخل �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية �أو خارجها� ،إال �أن هذه اجلهود �شابها العديد من �أوجه النق�ص .فقد
ا�ستمرت وزارة ال�صحة خالل ال�سنوات املا�ضية يف حتويل كثري من املر�ضى للعالج خارج امل�شايف احلكومية .وت�شري الدرا�سة اىل التو�سع يف
التحويالت الطبية �سواء على م�ستوى �أعداد امل�ستفيدين من هذه اخلدمة �أو يف التكلفة املالية التي تتحملها خزينة ال�سلطة الفل�سطينية.
1 .1ما زال نظام الت�أمني ال�صحي يتيح الدخول ال�سهل لال�ستفادة من اخلدمات املقدمة دون توفر متطلبات ت�سمح بتحقيق العدالة والتكافل
القائم على ا�سا�سه مفهوم الت�أمني ال�صحي.
2 .2اجلهات الر�سمية التي ت�أخذ قرارات ا�ستثنائية ب�إعفاء اطراف من ر�سوم الت�أمني ال�صحي �أو ت�أمني عالجات خارج اطار �سلة اخلدمات
التي يقدمها الت�أمني ال تقوم بت�أمني دفع االموال املرتتبة على ذلك من موازناتها االمر الذي ي�ضعف �أموال �صندوق الت�أمني ال�صحي
ب�شكل عام ،ويفتح املجال لفو�ضى ا�ستعمال موارده مبا فيها ا�ستخدام جزء من هذه االموال للعالج يف اخلارج مثال.
3 .3القرار الرئي�سي اخلا�ص ب�إعفاء �سكان قطاع غزة من دفع الر�سوم �سواء اخلا�صة بالت�أمني �أو تغطية ن�سبة م�ساهمة امل�ؤمن يف العالج دون
تخ�صي�ص مايل لذلك �شكل ارهاقا ماليا للت�أمني ال�صحي احلكومي.
4 .4مل تقم وزارة ال�صحة بتوزيع مدونة ال�سلوك واملعايري الأخالقية للعاملني يف القطاع ال�صحي احلكومي على املوظفني �أو ن�شرها على موقع
الوزارة ،وكذلك االمر بالن�سبة اىل مدونة ال�سلوك و�أخالقيات الوظيفة العامة ال�صادرة عن جمل�س الوزراء.
5 .5مل ت�صدر حتى االن تعليمات حمددة ووا�ضحة ومعلنة للتعامل مع البيانات وتوفريها للجمهور.
يجر تفعيل النظام الكرتوين للتحويالت يف الدائرة ب�سبب عدم توفر االموال الالزمة للت�شغيل على الرغم من ار�شفة  % 90من
6 .6مل ِ
امللفات املوجودة يف دائرة التحويالت الكرتونيا.
7 .7ما زالت دائرة �شراء اخلدمة ال تن�شر تقاريرها ال�شهرية و�إجراءات عملها على املوقع االلكرتوين لوزارة ال�صحة مما يحد من اطالع
اجلمهور على االجراءات والوثائق املطلوبة للح�صول على خدمة العالج خارج م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة ،ويحد كذلك من تعزيز ال�شفافية
يف عملها.
8 .8ما زالت تعاين دائرة �شراء اخلدمة يف وزارة ال�صحة من احراجات وتدخالت �أو �ضغوط امل�س�ؤولني خا�صة عند مراجعتهم مللفات مر�ضى
للح�صول على حتويلة للعالج يف امل�ست�شفيات اال�سرائيلية.
9 .9تزايد اعداد امل�ستفيدين من التحويالت الطبية للعالج خارج م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة من حوايل  6000حالة يف العام  1996اىل
حوايل  56الف حالة يف العام  ، 2013وقد و�صلت عدد حاالت املحولة للعالج اىل حوايل  509595الف حالة خالل الفرتة املمتدة
ما بني  1996اىل .2013
 1010جنحت وزارة ال�صحة يف �سيا�سة توطني العالج يف امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية االهلية منها واخلا�صة؛ حيث و�صلت ن�سبة احلاالت املحولة
لها حوايل  % 80من اجمايل حاالت التحويل يف العام  ،2013فيما تقل�صت ن�سبة التحويالت �إىل امل�ست�شفيات اال�سرائيلية من
 % 19يف العام  2007اىل حوايل  % 11يف العام  2012وارتفعت يف العام  2013اىل حوايل  ،% 15وكذلك االمر بالن�سبة
للم�ست�شفيات االردنية وامل�صرية من  % 14يف العام  2007اىل حوايل  % 6يف العام .2013
 1111لكن يف املقابل ف�شلت وزارة ال�صحة من احلد من عدد التحويالت للعالج خارج م�ؤ�س�سات الوزارة وتقليل تكلفتها �أو تبني �سيا�سة تطوير
اخلدمات ال�صحية احلكومية.

بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في التحويالت للعالج التخصصي خارج مؤسسات وزارة الصحة

17

 1212ت�ضاعفت تكلفة العالج يف خارج وزارة ال�صحة �سنويا من  150مليون �شيقل عام  2003اىل �أكرث من ن�صف مليار �شيقل عام
 .2013فيما بلغ االنفاق على العالج يف خارج م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة حوايل  3.302مليار �شيقل للفرتة الواقعة ما بني 2003
اىل  ،2013دون احت�ساب التكلفة اخلا�صة يف العام  ،2004وهي تكلفة عالية على خزينة ال�سلطة الفل�سطينية مقارنة بالإمكانيات
املالية املتاحة لل�سلطة.
 1313ت�شري اعلى ع�شر �أمرا�ض مت �شراء اخلدمة لها من خارج وزارة ال�صحة يف العام � 2012إىل �أن �أمرا�ض االورام ال�سرطانية و�أمرا�ض
الدم وجراحة االع�صاب والقلب حتوز على ن�سبة كبرية من تكلفة التحويالت الطبية مما يتطلب �سيا�سة تطوير قدرات الكادر بالب�شري
يف وزارة ال�صحة يف هذه املجاالت ،وتوفري امل�ستلزمات الطبية املتعلقة بهذا االمرا�ض.
 1414ما زالت دائرة �شراء اخلدمة يف وزارة ال�صحة مل ت�ضع ا�س�س حمددة ووا�ضحة ومكتوبة حتكم �آلية حتديد مكان العالج للمر�ضى
امل�ستفيدين من خدمة العالج خارج وزارة ال�صحة.
 1515مل تقم وزارة ال�صحة بتدقيق فواتري امل�ست�شفيات اال�سرائيلية التي تخ�صم مبا�شرة من قبل اجلانب اال�سرائيلي �شهريا من اموال
املقا�صة حيث مل تتم املطالبة يف فواتري امل�ست�شفيات اال�سرائيلية من قبل وزارة ال�صحة للفرتة املمتدة ما بني العام  1994اىل بداية
العام � .2013أي ان وزارة ال�صحة مل تدقق املبالغ املدفوعة للم�ست�شفيات اال�سرائيلية التي تقدر بحوايل  600مليون �شيكل لفاتورة
العالج ما بني  2003و 2012والتي متثل حوايل  % 22من جممل االنفاق على العالج خارج وزارة ال�صحة لتلك الفرتة.
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بيئة النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف التحويالت للعالج التخ�ص�صي خارج م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة

التوصيات
�1 .1ضرورة تبني نظام الت�أمني ال�صحي �شامل؛ ي�أخذ بعني االعتبار اجلهات املختلفة التي تقدم خدمات �صحية للمواطنني الفل�سطينيني
مبا فيها املنظمات الدولية ،يراعي حتقيق العدالة والتكافل ،وم�ساهمة جميع امل�ؤمنني وفقا معايري تتعلق بالدخل من ناحية ومينح
االولوية للم�ؤمنني الدائمني ،وعدم منح ا�ستثناءات لأ�شخا�ص �أو جمموعات للح�صول على الت�أمني ال�صحي جمانا.
2 .2مطالبة رئي�س الوزراء ووزير ال�صحة ومكتب رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية االمتناع عن ا�صدار قرارات �أو تعليمات لدائر �شراء اخلدمة
مبنح اعفاءات �أو �إجراء ا�ستثناءات تتعلق بالتحويالت الطبية.
3 .3ا�صدار قرار رئا�سي يوقف �إعفاء �أي �شخ�ص من دفع الر�سوم �سواء اخلا�صة بالت�أمني �أو تغطية ن�سبة م�ساهمة امل�ؤمن يف العالج ما مل
تتم تغطية تكلفة ذلك من موازنة مر�صودة وخم�ص�صة لذلك� ،أي لي�س على ح�ساب موارد ال�صندوق اخلا�ص بالت�أمني.
4 .4ينبغي ن�شر ما ن�ص عليه قرار جمل�س الوزراء اخلا�ص بالالئحة التنفيذية لنظام الت�أمني ال�صحي والتحويالت الطبية رقم ()11
ل�سنة .2006
5 .5اال�ستمرار يف �سيا�سة توطني العالج يف امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية االهلية منها واخلا�صة.
6 .6ينبغي تبني �سيا�سة تطوير اخلدمات ال�صحية احلكومية للتقليل من االعتماد على �شراء اخلدمة من م�ؤ�س�سات الوزارة ،وخف�ض التكلفة
العالية على خزينة ال�سلطة الفل�سطينية لهذا البند من االنفاق.
7 .7يتوجب الرتكيز على تطوير قدرات الكادر الب�شري يف وزارة ال�صحة ،وتوفري امل�ستلزمات الطبية املتعلقة باالمرا�ض االكرث تكلفة �أو
حتويال للعالج خارج م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة ك�أمرا�ض االورام ال�سرطانية و�أمرا�ض الدم وجراحة االع�صاب والقلب.
8 .8ينبغي تدقيق فواتري امل�ست�شفيات اال�سرائيلية التي خ�صمت خالل ال�سنوات ال�سابقة واال�ستمرار يف املراجعة ال�شهرية للفواتري والأموال
املخ�صومة من اموال املقا�صة ملطابقتها مع التحويالت ال�صادرة من جهة واخلدمة املقدمة من امل�ست�شفيات اال�سرائيلية من جهة
ثانية .وتفعيل عمل اللجنة امل�شكلة برئا�سة وزارة املالية لتدقيق الفواتري املتعلقة باملقا�صة كالعالج يف اخلارج واملياه والكهرباء.
9 .9ينبغي م�ساءلة امل�س�ؤولني عن االهمال احلا�صل يف عدم طلب فواتري امل�ست�شفيات اال�سرائيلية لل�سنوات ال�سابقة وعدم تدقيقها.
 1010اخ�ضاء التحويالت ال�صادرة عن اخلدمات الطبية الع�سكرية اىل مراجعة وتدقيق جلنة التحويل الطبية للتحقق من مدى احلاجة الطبية
لهذا التحويل �أو توفر هذه اخلدمات يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية الفل�سطينية �سواء كانت يف وزارة ال�صحة �أو يف القطاعني االهلي اخلا�ص.
 1111ينبغي حتميل تكلفة التحويالت الطبية ال�صادرة من اخلدمات الطبية الع�سكرية اىل امل�ست�شفيات اال�سرائيلية من موازنة اخلدمات
الطبية الع�سكرية املت�ضمنة يف موازنة امل�ؤ�س�سة االمنية.
 1212ينبغي و�ضع ا�س�س حمددة ووا�ضحة ومكتوبة ومعلنة حتكم �آلية حتديد مكان العالج للمر�ضى امل�ستفيدين من خدمة العالج خارج وزارة ال�صحة.
 1313ينبغي توزيع مدونة ال�سلوك واملعايري الأخالقية للعاملني يف القطاع ال�صحي احلكومي على املوظفني ون�شرها على املوقع االلكرتوين
للوزارة� ،أو مدونة ال�سلوك و�أخالقيات الوظيفة العامة ال�صادرة عن جمل�س الوزراء وتدريب املوظفني عليها.
� 1414ضرورة ا�صدار تعليمات حمددة ووا�ضحة ومعلنة للتعامل مع البيانات وتوفريها للجمهور.
 1515ينبغي توفري الأموال الالزمة لت�شغيل النظام الكرتوين للتحويالت يف الدائرة ،وا�ستكمال االر�شفة الكرتونية للملفات املوجودة يف دائرة التحويالت.
� 1616ضرورة ن�شر دائرة �شراء اخلدمة لتقاريرها ال�شهرية و�إجراءات عملها على املوقع االلكرتوين لوزارة ال�صحة لإطالع اجلمهور على
االجراءات والوثائق املطلوبة للح�صول على خدمة العالج خارج م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة وتعزيز ال�شفافية يف عملها.
 1717بدء يف حملة توعية للمواطنني ب�إجراءات احل�صول على حتويلة العالج خارج م�ؤ�س�سات وزارة ال�صحة ،وذلك من خالل ن�شرات خا�صة
ت�صدرها وزارة ال�صحة ،دائرة �شراء اخلدمة ،تت�ضمن تعريفا باجلهات املخت�صة والإجراءات الواجب اتباعها حل�صول املواطن على حتويلة
العالج وتغطية تكاليف العالج ،والوثاق املطلوبة من املري�ض� .أو من خالل االعالم ال�سمعي والب�صري على �شكل اعالنات توعية (.) spots
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