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مقدمة

يتلقى امل�اطن الفل�صطيني اخلدمات الطبية من خالل التاأمني ال�صحي احلك�مي لل�صلطة ال�طنية الفل�صطينية، بالإ�صافة اإىل تلقي بع�ض الالجئني 
التابعة ل�كالة الغ�ث )UNRWA(، كما تق�م وامل�ؤ�ص�صات غري احلك�مية العاملة يف جمال اخلدمات  خدمات �صحة من املراكز ال�صحية 
ال�صحية بالرتكيز على تقدمي اخلدمات ال�صحية الأولية وب�صكل خا�ض للفئات املهم�صة ناهيك عن اخلدمات التي يقدمها القطاع اخلا�ض، اإل 
اأنه نتيجة لعدم ت�فر كافة اخلدمات الطبية الالزمة للم�اطن امل�ؤمن يف النظام ال�صحي احلك�مي يف امل�ؤ�ص�صات الر�صمية اأو لنخفا�ض طاقتها 
اأو  اإىل حت�يل امل�اطنني للعالج يف م�ؤ�ص�صات طبية غري تابعة لها �ص�اء داخل البالد  اأو  ال�صتيعابية؛ تلجاأ ال�صلطة ال�طنية اىل �صراء اخلدمات 

خارجها.

�صكلت كلفة التح�يالت الطبية خارج امل�ؤ�ص�صات الطبية احلك�مية عبئًا ماديًا ثقياًل على ميزانية وزارة ال�صحة الفل�صطينية طيلة �صن�ات ال�صلطة 
التي قاربت على الع�صرين عاما حتت مربر عدم ت�فر هذه اخلدمات يف القطاع العام اأو بهدف احل�ص�ل على خدمات �صحية ذات ج�دة عالية 
للم�اطنني. وبالرغم من حماولت وزراء ال�صحة املتعاقبني لإعداد اأنظمة وتعليمات حتكم عمل التح�يالت الطبية اإىل خارج امل�ؤ�ص�صات احلك�مية؛ 
اإل اأن هذه املحاولت ظلت قا�صرة على اإحكام ال�صيطرة ال�صرورية لعملية تنظيم ا�صتفادة املر�صى من هذه اخلدمة ب�صفافية ونزاهة واآليات رقابة 
فعالة. المر الذي اأدى اىل ا�صتمرار ظاهرة ال�ا�صطة واملح�ص�بية ال�صاغطة على القائمني على ادارة هذه العملية من جهة وا�صتمرار ال�صك�ك 
ب�صاأن كيفية ادارة العالقة مع امل�صت�صفيات اخلا�صة يف اخلارج اأو الداخل حيث ا�صار اأكرث من تقرير للمجل�ض الت�صريعي واأكرث من تقرير مل�ؤ�ص�صة 
فر�ض لل�ا�صطة من ناحية، واإهدار للمال العام من ناحية اخرى خا�صة يف احلالت التي يتم حت�يلها للم�صت�صفيات  وج�د  ا�صتمرار  “اأمان” اإىل 

ال�صرائيلية. 

يهدف هذا التقرير اىل فح�ض بيئة النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة وذلك من خالل ح�صر طبيعة احلالت التي يتم حت�يلها للعالج يف اخلارج، 
وفح�ض الجراءات والتدابري املتخذة من قبل وزارة ال�صحة يف م��ص�ع التح�يالت الطبية اإىل اخلارج، وحتليل ال�اقع بهدف حتديد الفج�ات 
والتحديات وال�صتخال�صات واخلروج بت��صيات فعالة ت�صاعد �صناع القرار على ت�ص�يب ال��صع. الأمر الذي يحد من اإهدار املال العام من ناحية، 

ومن ناحية اأخرى احلد من ظاهرة طلب ال�ا�صطة اأو �صغط املح�ص�بية الذي يتعر�ض لها امل�ص�ؤولني.

والن�صرات  والقرارات  والتقارير  ال�ثائق  مراجع  اىل  بالإ�صافة  ال�صحة  وزارة  يف  امل�ص�ؤولني  مع  املبا�صرة  املقابالت  على  البحث  منهجية  تعتمد 
اعداده  قبل  التقرير  ملناق�صة  ور�صة عمل  ا�صافة اىل عقد  املن�ص�رة،  ال�ثائق غري  اأو  اللكرتوين  �ص�اء على م�قعها  ال�صحة  وزارة  ال�صادرة عن 

ب�صيغته النهائية.
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اإلطار القانوني للنظام الصحي الحكومي

العامة  ال�صحة  قان�ن  لأحكام  ووفقا  الفل�صطيني،  للم�اطن  املقدمة  ال�صحية  اخلدمات   2004 ل�صنة   20 رقم  العامة  ال�صحة  قان�ن  ينظم 
الفل�صطيني تت�ىل وزارة ال�صحة تقدمي اخلدمات ال�صحية ال�قائية والت�صخي�صية والعالجية والتاأهيلية واإن�صاء امل�ؤ�ص�صات ال�صحية الالزمة لذلك، 
كما تت�ىل  ت�فري التاأمني ال�صحي لل�صكان �صمن الإمكانيات املت�فرة من خالل العمل مب�جب نظام التاأمني ال�صحي والتح�يل للخارج املقر من 
ولأهداف  املقدمة.  ال�صحية  اخلدمات  مبختلف  واخلا�صة  منهما  امل�صتقة  التعليمات  اإىل  بالإ�صافة  قبل جمل�ض ال�زراء رقم 11 للعام 2006. 
هذا التقرير �صيتم ا�صتعرا�ض اجل�انب ذات العالقة باخلدمات ال�صحية املقدمة يف اإطار التاأمني ال�صحي احلك�مي ل�صلة اخلدمات ال�صحية 
غري احلك�مية اأي اخلدمات ال�صحية التي ت�فرها ال�زارة للم�ؤمن عليهم من خالل عق�د مربمة مع املراكز ال�صحية غري التابعة لل�زارة �ص�اء يف 

داخل اأو خارج فل�صطني.

التأمين الصحي والعالج خارج الوزارة

�صلة  من  ال�صتفادة  واآليات  احلك�مي  ال�صحي  التاأمني  طبيعة   2006 ل�صنة   )11( رقم  ال�زارة  خارج  والعالج  ال�صحي  التاأمني  نظام  يحدد 
التاأمني  يق�م  اأو خارجها. حيث  ال�صحة  ل�زارة  التابعة  ال�صحية  املراكز  �ص�اء داخل  ال�صحة  وزارة  اأو وفرتها  التي تقدمها  ال�صحية  اخلدمات 
ال�صحي احلك�مي على حق امل�اطنني يف احل�ص�ل على اخلدمات ال�صحية وفقا للنظام، وواجب امل�اطنني التكافل يف تغطية تكاليف اخلدمات 

ال�صحية. 

وبغ�ض النظر عن الأق�صاط املدف�عة من قبل امل�صرتكني يف التاأمني ال�صحي احلك�مي فاإنهم يتلق�ن اخلدمات ال�صحية ذاتها، بحيث يقدم التاأمني 
الالزمة  ال�صحية  الرعاية  ت�فر  عدم  حال  يف  الفل�صطينية  ال�صحة  وزارة  ت�ؤمن  كما  ال�صحية.  اخلدمات  من  م�حدة  رزمة  احلك�مي  ال�صحي 
اإىل  اأو  والأهلي(،  القطاعني اخلا�ض  اأخرى داخل فل�صطني )م�صت�صفيات  اإىل م�ؤ�ص�صات �صحية  التح�يل  اإمكانية  ال�صحية  للمري�ض يف مرافقها 

امل�صت�صفيات ال�صرائيلية اأو اىل دول اأخرى وبالخ�ض الأردن وم�صر.

يغطي التأمين الفئات التالية:

• فئة ا�صرتاكها يف التاأمني ال�صحي اإجباري، حيث يعترب م�ظف� القطاع احلك�مي م�ؤمن عليهم تلقائيا مقابل اأق�صاط التاأمني ال�صهرية 	
التي تخ�صم من رواتبهم بغ�ض النظر عن التزامهم بتاأمينات اأخرى. 

• يحق لالأطفال حتى ثالث �صن�ات ال�صتفادة من خدمات امل�ؤ�ص�صات ال�صحية احلك�مية بغ�ض النظر عن تاأمني اأ�صرهم.	

• الذين يتعر�ص�ن لإ�صابات اأثناء فعاليات مدر�صية ومراكز التدريب املهني الر�صمية وامل�ؤ�ص�صات احلك�مية الأخرى.	

• فئة من امل�ؤمنني ي�صتفيدون من خدمات التاأمني ال�صحي كجزء من �صلة اخلدمات التي تقدمها لهم وزارت وم�ؤ�ص�صات حك�مية اأخرى، 	
مثل الأ�صر التي تتلقى م�صاعدات من وزارة ال�ص�ؤون الجتماعية، اأو اأ�صر ال�صهداء والأ�صرى.

• فئة ا�صرتاكها يف التاأمني ال�صحي اختياري، �ص�اء من خالل ا�صرتاك فردي اأو �صمن ا�صرتاكات جماعية )م�ؤ�ص�صات(، ون�صبة هذه الفئة 	
قليلة من اإجمايل امل�ؤمنني �صحيا.

يحدد نظام التاأمني ال�صحي ن�صب م�صاهمة امل�ؤمن املالية يف تكاليف العالجات املختلفة، وقيمة اأق�صاط ال�صرتاك يف التاأمني ال�صحي،1 وبهذا 
المر يعتمد التاأمني ال�صحي يف مت�يله على ا�صرتاكات م�ظفي احلك�مة ب�ص�رة اأ�صا�صية. 

ر�ص�م واأق�صاط التاأمني ال�صحي« املرفق يف نظام التاأمني ال�صحي والعالج خارج ال�زارة رقم 11 ل�صنة 2006.  «  4 رقم  امللحق  انظر:    .1
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جدول رقم )1(: توزيع ال�صر املوؤمنة ح�صب نوع التاأمني والعائدات2 للعام 20123

العائدات بال�صكلالعددنوع التاأمني
2،8252،651،713اختيار

59،46755،759،912حك�مي )الزامي(
_ _ _18،153عمال داخل اخلط الخ�صر

28،14318،123،392جماعي
10،3025،808،000وزارة �ص�ؤون ال�صرى

37،44316،731،300وزارة ال�ص�ؤون الجتماعية
156،33399،074،317املجم�ع
10،655جماين

191،064العاطلني عن العمل3
19،655،865م�صاهمات )دواء، ا�صعة، خمترب( 

358,052118,730,182املجموع الكلي

جتدر ال�صارة اىل اأن جميع �صكان قطاع غزة، مبن فيهم امل�ظف�ن العام�ن الذين ت�صرف رواتبهم من خزينة ال�صلطة الفل�صطينية، يتمتع�ن 
2 من القرار الرئا�صي  بخدمات التاأمني ال�صحي املجاين املقدم من وزارة ال�صحة بن�صبة تبلغ )100%(  وذلك مب�جب اأحكام املادة 
ال�صادر بتاريخ 4.2007/6/6 وكما ه� وا�صح باملقارنة بني عدد امل�ؤمنني وقيمة ما مت جمعه من ر�ص�م فاأن م�صت�ى اخلدمات املقدمة 
اإىل ا�صطرار وزارة ال�صحة لالعتماد على �صراء خدمات من خارج  ي�ؤدي  ون�عيتها هي ال�صحية امل��ص�عية والطبيعية لهذه الفج�ة مما 
القطاع الر�صمي. مما يتطلب تدخل �صريع لإقرار نظام �صحي وطني �صامل ي�صهم يف ت�فري متطلبات جميع القادرين ا�صافة ملا ت�فره اخلزينة.

ت�صري م�ص�دة قان�ن التاأمني ال�صحى ال�طني اللزامي اىل وج�ب ا�صرتاك كل من يخ�صع دخله ل�صريبة الدخل واإلزام ا�صحاب 
العمل بت�صجيل كل العاملني لديهم ودفع ن�صف ال�صرتاك. وهدف م�صروع القان�ن اىل ت�فري مت�يل للخدمة ال�صحية، وحت�يله 
من نظام اختياري مفت�ح اىل نظام الزامي يحقق العدالة يف تلبية الحتياجات ال�صحية عن طريق تكافل اجلميع يف تغطية 

تكاليف اخلدمات ال�صحية. 

جرى خالل ال�صنتني املا�صيتني نقا�ض ح�ل م�صروع قان�ن التاأمني ال�صحى ال�طني اللزامي لكن هذه املحاولت مل تنجح ب�صبب معار�صة اأطراف 
متعددة مثل التخ�ف من رفع وكالة الغ�ث وت�صغيل الالجئني يدها عن تقدمي اخلدمات ال�صحية لالجئني يف حال جرى تبني نظام التاأمني ال�صامل، 
كما واجه م�صكلة �صكان القد�ض خا�صة العاملني منهم يف ال�صفة الغربية والذين لديهم تاأمني وطني ا�صرائيلي، بالإ�صافة اإىل عدم رغبة دفع ر�ص�م 
التاأمني ال�صحي من قبل قطاعات خمتلفة، كذلك قرار اتخذ لأ�صباب �صيا�صية باإعفاء �صكان قطاع غزة من دفع ال�صرائب والر�ص�م وفقا لقرار 
رئا�صي عام 2007. فيما احتجت نقابة العمال ب�صبب ر�ص�م التاأمني، فيما ابدت �صركات التاأمني تخ�فها من هيمنة احلك�مة على  قطاع التاأمني 

ال�صحي. ناهيك عن عدم وج�د رغبة لدى امل�صت�ى ال�صيا�صي يف الدخ�ل يف خ�صم النقا�ض ح�ل م�صاألة الزامية التاأمني ال�صحي ال�طني.5

.294 �ض   ،2013 ال�صحة،  وزارة  اهلل:   رام   ،2012 فل�صطني  ال�صن�ي:  ال�صحي  التقرير    .2
2013/10/31 بتاريخ  حك�مي  �صحي  تاأمني  على  احلا�صلني  العمل  عن  العاطلني  عدد  هذا   .3

.100-  99 �ض  �ض  ال�صابق،  امل�صدر    .4
.2013/11/27 بتاريخ  ال�صبق  ال�صحة  وزير  مغلي  اأب�  فتحي  د.  مع  الباحث  اجراها  مقابلة   .5
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االطار المؤسسي للعالج خارج مراكز وزارة الصحة

التح�يل  الأوىل: جلان  التابعة؛  الطبية  امل�ؤ�ص�صات  للعالج خارج  املر�صى  الفل�صطينية م�ص�ؤولية حت�يل  ال�صحة  وزارة  تت�ىل جهتان نظاميتان يف 
الطبية، والثانية: دائرة العالج “دائرة �صراء اخلدمة”.

أوال       لجان التحويل الطبية

وفقا لأحكام املادة 18 من نظام التاأمني ال�صحي والعالج خارج ال�زارة، تن�صاأ جلنتان للتح�يل خارج ال�زارة واحدة يف ال�صفة الغربية واأخرى يف 
قطاع غزة. وت�صكل جلنة التح�يل خارج ال�زارة، وفقا لأحكام املادة 19 من نف�ض النظام، من �صبعة اأطباء اخت�صا�صني كحد اأدنى بتن�صيب من 
ال�كيل امل�صاعد وبقرار من ال�كيل ويعاد ت�صكيلها كل ثالثة اأ�صهر بحيث ي�صتبدل ما ل يقل عن ربع اأع�صائها كل مرة وان ل ت�صتمر الع�ص�ية لأكرث 

من اأربعة مرات.

وجتتمع جلنة التح�يل مرة يف الأ�صب�ع على الأقل ولها اأن ت�صتعني مبن ت�صاء من اخت�صا�صني وا�صت�صاريني للبت يف بع�ض امللفات الطبية ومناظرة 
املري�ض اإذا راأت ذلك �صروريًا.

وتت�ىل اللجنة درا�صة ملفات احلالت املر�صية املر�صحة للتح�يل خارج ال�زارة واتخاذ القرارات املنا�صبة ب�صاأنها، و درا�صة امللفات الطبية والف�اتري 
التي تعر�صها عليها خارج ال�زارة.6

تت�صكل اللجنة الطبية من اربعة ع�صر طبيبا منهم خم�صة متخ�ص�صني بالأورام »ال�صرطان« وثمانية من تخ�ص�صات اخرى بالإ�صافة اىل طبيب 
من دائرة �صراء اخلدمة مقررا للجنة. جرى اآخرى ت�صكيل للجنة يف �صهر ني�صان/ ابريل 2012، وعادة يتم الحتفاظ بعدد من اع�صاء اللجنة 

القدامى. ويالحظ غياب النتظام باإعادة ت�صكيل اللجنة وفقا لنظام التاأمني ال�صحي والعالج يف اخلارج لعام 7.2006

ثانيا     دائرة العالج “دائرة شراء الخدمة”

تت�ىل دائرة العالج خارج ال�زارة امل�ص�ؤولة عن حت�يل املر�صى اإىل مراكز �صحية غري تابعة لل�زارة )�ص�اء داخل اأو خارج فل�صطني( ومتعاقدة مع 
ال�زارة من اأجل الت�صخي�ض اأو العالج.

ت�صمل مهام دائرة العالج خارج ال�زارة ما يلي: 

اإعداد امل�ازنات التقديرية الالزمة لتغطية تكاليف املر�صى املت�قع حت�يلهم خارج مراكز ال�زارة. . 1

اإعداد اتفاقيات �صراء اخلدمات ال�صحية من خارج ال�زارة )داخل اأو خارج فل�صطني(.. 2

اإعداد العطاءات وامل�صاركة يف البت فيها �صمن ق�انني واأنظمة ال�صراء. . 3

التن�صيق مع ال�حدات الإدارية يف ال�زارة لتي�صري ت�فري احتياجات امل�ؤمن عليهم وفق معايري م�حدة للتعامل مع احلالت املر�صية.. 4

التن�صيق املبا�صر مع مديري امل�صت�صفيات اإذا كانت اخلدمة املراد �صراوؤها مت�فرة يف اإحدى امل�صت�صفيات احلك�مية.. 5

ت�صمية مقرر للجنة التح�يل لت�فري الظروف املنا�صبة لت�صهيل اأعمال اللجنة.. 6

التن�صيق املبا�صر مع مديري امل�صت�صفيات احلك�مية يف احلالت الطارئة.. 7

6.  انظر املادة 21 من نظام التاأمني ال�صحي والعالج خارج ال�زارة رقم 11 ل�صنة 2006.
مدير عام دائرة �صراء اخلدمة يف وزارة ال�صحة بتاريخ 2013/12/29. النجار  ا�صامة  ال�صيد  مع  الباحث  اجراها  مقابلة    .7
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التح�يل بهدف حتديد . 8 بالتن�صيق مع جلنة  واإعداد تقارير حتليلية دورية  ال�زارة  للعالج خارج  التي مت حت�يلها  درا�صة احلالت 
اأول�يات تط�ير اخلدمات ال�صحية يف فل�صطني.

متابعة الأن�صطة املتعلقة بعالج املر�صى خارج ال�زارة.. 9

 مراجعة وتدقيق الف�اتري لدائرة العالج واإر�صالها اإىل الدائرة املالية بعد اعتمادها من مدير/ مدير عام دائرة العالج خارج . 10
ال�زارة ل�صرفها ح�صب النظام املعم�ل به.

  حت�يل املر�صى امل�ؤمن عليهم للمراكز املتعاقد معها بعد م�افقة جلنة التح�يالت واعتماد اللتزامات املالية ح�صب التعليمات . 11
املتبعة يف ال�زارة.

  الحتفاظ ح�صب الأ�ص�ل مبلفات املر�صى املح�لني للعالج خارج ال�زارة. . 12

يبلغ عدد م�ظفي دائرة ال�صراء باخلدمة 33 م�ظفا وم�ظفة من تخ�ص�صات خمتلفة كاأطباء واإداريني وحما�صبة ... الخ يت�زع�ن على اعمال 
الدائرة.

• تقدم الدائرة تقارير �صهرية ح�ل عملها حتدد فيه عدد حالت التح�يل ح�صب املنطقة وتكلفتها وت�صنيف لالأمرا�ض ومكان العالج، فيما 	
ترفع تقرير خمت�صرا لل�زير تعر�ض له اجتاهات وتط�رات العمل يف الدائرة واأي مالحظات قد تظهر يف التح�يالت الطبية.8  

• تعاين الدائرة من عدة ا�صكاليات اأهمها: )1( تدخالت بع�ض كبار امل�ص�ؤولني يف ال�صلطة للح�ص�ل على اخلدمة والتي ت�صبب الحراجات 	
واأحيانا »ال�صغ�ط« للعاملني يف الدائرة خا�صة لطلب البع�ض منهم التح�يل للم�صت�صفيات ال�صرائيلية. و)2( ا�صتمرار ح�ص�ر امل�اطنني 
لاللتقاء بالعاملني �صخ�صيا بهدف املراجعة ح�ل التح�يالت التي يفرت�ض ان يتم ا�صتالمها يف امل�صت�صفيات التي راجع فيها املري�ض او التي 
طلبت التح�يل له. و)3( مطالبة العديد من امل�اطنني التح�يل اىل امل�صت�صفيات ال�صرائيلية ب�صكل متكرر خا�صة �صكان قطاع غزة على 
الرغم من وج�د هذا العالج يف امل�صت�صفيات املحلية �ص�اء يف ال�صفة الغربية اأو �صرقي القد�ض. و)4( ي�صكل النق�ض العددي للعاملني يف 

الدائرة ا�صكالية اخرى يف ظل ازدياد �صغط العمل يف الدائرة  لزدياد طلبات وحالت التح�يل للعالج خارج م�ؤ�ص�صات وزارة ال�صحة.9  

• جرى خالل العام 2013 تط�ير نظام الكرتوين للتح�يالت يف الدائرة لكن مل يتم ت�صغيله ب�صبب عدم ت�فر الم�ال الالزمة للت�صغيل، 	
كما متت ار�صفة 90 % من امللفات امل�ج�دة يف دائرة التح�يالت الكرتونيا.10 

• تلقت دائرة ال�صكاوى يف وزارة ال�صحة خالل العام 2013 يف الأحد ع�صر �صهرا الوىل 196 �صك�ى منها �صك�ى واحدة فقط تتعلق 	
بالتح�يالت الطبية.11  

• تن�صر وزارة ال�صحة ن�عني من التقارير، التقرير ن�صف ال�صن�ي والتقرير ال�صن�ي حيث ت�فر جمم�عة من املعل�مات ح�ل عمل دائرة �صراء 	
اخلدمة عرب جداول حمددة على امل�قع اللكرتوين ل�زارة ال�صحة الفل�صطينية تعر�ض فيها عدد حالت �صراء اخلدمة والتكلفة الجمالية 
والت�زيع اجلغرايف حلالت طلب اخلدمة وكذلك اماكن العالج. لكن ل ي�فر امل�قع اللكرتوين ت�جيهات اأو التعليمات اأو الجراءات اخلا�صة 
بطلب خدمة �صراء العالج يف اخلارج اأو العالجات التي ت�فرها اأو يغطيها التاأمني ال�صحي وتلك غري املغطاة يف التاأمني، وكذلك التفاقيات 

امل�قعة مع اجلهات وامل�صت�صفيات املزودة للخدمة. كما ل ت�جد تعليمات حمددة ووا�صحة لت�فري املعل�مات لطالبيها. 

• اأما فيما يتعلق مبدونة �صل�ك العاملني يف القطاع ال�صحي، فاإنه على الرغم من اأن م�ؤ�ص�صة الئتالف من اأجل النزاهة وامل�صاءلة »اأمان« 	
عملت بالتعاون مع وزارة ال�صحة على اعداد مدونة ال�صل�ك واملعايري الأخالقية للعاملني يف القطاع ال�صحي احلك�مي، وعقدت ور�صة 

ال�صابق. امل�صدر   .  8
ا�صامة النجار مدير عام دائرة �صراء اخلدمة يف وزارة ال�صحة بتاريخ 2013/12/29. ال�صيد  مع  الباحث  اجراها  مقابلة    .9

ال�صابق. امل�صدر    .10
مع د. حممد ع�ده مدير عام ال�صكاوى يف وزارة ال�صحة بتاريخ 2013/12/1. الباحث  اجراها  مقابلة    .11
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ومدراء  العامني  املدراء  كبري من  وعدد  مغلي  اأب�  فتحي  د.  وزير  بح�ص�ر   2010/12/25 بتاريخ  الطبي  فل�صطني  عمل يف جممع 
ال�حدات والدوائر ب�زارة ال�صحة اإل اأن املدونة مل ت�زع على امل�ظفني اأو تن�صر على م�قع ال�زرارة حتى نهاية عام 2013. كما مل يتم 
ن�صر مدونة ال�صل�ك واأخالقيات ال�ظيفة العامة12 ال�صادرة عن جمل�ض ال�زراء يف �صهر اكت�بر 2012 �ص�اء على م�قع ال�زارة اأو البدء 

بتعميمها على الدوائر وامل�ظفني، والقيام بالتعريف بها ون�صر القيم املت�صمنة فيها، وبت�قيع امل�ظفني على القرار املرفق بها.

.2012/10/23 بتاريخ  ال�صادر   2012 لعام  �ض.ف(  م.و/   /14/23  /04( رقم  ال�زراء  جمل�ض  قرار    .12
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العالج خارج الوزارة:
االجراءات والمستفيدون والتكلفة على خزينة السلطة

يق�صد باخلدمات ال�صحية التي يتم �صراوؤها من خارج ال�زارة باأنها جمم�عة اخلدمات ال�صحية املعفاة من الدفع جزئيا التي ت�فرها ال�زارة 
للم�ؤمن عليهم فقط من خالل تعاقدها مع املراكز ال�صحية غري التابعة لها �ص�اء يف داخل فل�صطني اأو خارج فل�صطني. 

 وي�صرتط حل�ص�ل امل�ؤمن عليه على اخلدمات ال�صحية خارج ال�زارة ما يلي13: )1( اأن تك�ن بطاقة التامني ال�صادرة وفق نظام التاأمني ال�صحي 
والعالج خارج ال�زارة �صارية املفع�ل لأغرا�ض التح�يل خارج مراكز ال�زارة. )2( اأن تك�ن اخلدمات املراد ال�صتفادة منها غري م�صتثناة من �صلة 
اخلدمات ال�صحية التي ت�فرها ال�زارة. )3( م�افقة جلنة التح�يل على القرار الطبي املقرتح يف من�ذج التح�يل اخلا�ض بذلك وان يك�ن هذا 

النم�ذج م�قعًا من الخت�صا�صي املعالج ورئي�ض الق�صم اأو املدير الطبي وم�صدقًا من مدير امل�صت�صفى. 

وحدد النظام ن�صب م�صاهمة ال�زارة وامل�ؤمن عليه يف تغطية تكاليف العالج خارج ال�زارة، حيث تغطي ال�زارة كامل تكاليف العالج خارج ال�زارة 
م�صرتاة،  ولي�صت  بها  متربع  الكلية  تك�ن  اأن  �صريطة  الكلى  زراعة  وعمليات  ت�صخي�صها،  تاأكد  بعد  اخلبيثة  بالأورام  املتعلقة  التالية  احلالت  يف 

والغ�صيل الكل�ي لالأطفال. فيما ي�صاهم املري�ض بتغطية ن�صبة من تكاليف العالج خارج ال�زارة كما يلي :

جدول رقم )2(: ن�صبة من تكاليف العالج خارج ال�زارة
ن�صبة امل�صاهمةالو�صفمدة التاأمنينوع التاأمني

الوزارةاملري�ض
%-م�ظف� ال�زارة -- اإلزامي )اإجباري(   100

%غري م�ظفي ال�زارة --   5%  95
%ت�صجيل ر�صمي   �صوؤون اجتماعية   5%  95

%منتظم و�صاري املفع�ل اأكرث من �صنة اختياري   10%  90
%منتظم و�صاري املفع�ل حتى �صنة   20%  80

%حالة طارئة اأقل من �صهرين   30%  70

املداخلة  ت�صتخدم يف  اأداة م�صاعدة  اأي  اأو  اأي جهاز  ثمن  ال�اردة من  الن�صبة  نف�ض  املري�ض مبثل  ي�صاهم  اأعاله  ال�اردة  امل�صاهمة  اإىل  بالإ�صافة 
العالجية )مف�صل �صناعي، منظم ، �صربات قلب، دعامات ال�صرايني، الخ(.

اجراءات العالج يف اخلارج14 كما يلي:

يق�م الخت�صا�صي املعالج بتعبئة من�ذج التح�يل من ن�صختني ويرفق معه تقريرا طبيًا مف�صال عن حالة املري�ض.. 1
ي�قع من�ذج التح�يل من قبل الخت�صا�صي املعالج ورئي�ض الق�صم اأو املدير الطبي ويعتمد ويختم باخلتم الر�صمي من مدير امل�صت�صفى.. 2
تر�صل اإدارة كل م�صت�صفى مناذج التح�يل ومرفقاتها ) �ص�رة عن التقارير والفح��صات واله�ية ال�صخ�صية وبطاقة التاأمني اخلا�صة . 3

باملري�ض( مع اأحد الأطباء العاملني لديها لعر�صها على جلنة التح�يل يف ي�م انعقاد اللجنة.
ال�صحي من خالل دائرة . 4 التاأمني  املفع�ل  التاأكد من �صريان  يتم  التح�يل  للتح�يل من قبل جلنة  املر�صحة  البت يف احلالت  بعد 

التاأمني ال�صحي.
تر�صل جميع النماذج املعتمدة من دائرة التاأمني اإىل دائرة العالج لإ�صدار التغطيات املالية م�قعة من مدير/ مدير عام الدائرة . 5

بعد التاأكد من ر�صيد البند املايل.

13.  انظر املادة 21 من نظام التاأمني ال�صحي والعالج خارج ال�زارة رقم 11 ل�صنة 2006.

ال�صحي والعالج يف اخلارج رقم 11 ل�صنة 2006. التاأمني  لنظام   7 رقم  امللحق  انظر    .14
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لل�كيل وال�كيل امل�صاعد طلب الإطالع على قرارات جلنة التح�يل قبل و اأو بعد اإ�صدار التغطية املالية.. 6
اأمريكي ما مل تكن احلالة املر�صية من ن�ع ال�صفقة املتفق على �صعرها . 7 اآلف دولر  ت�صدر التغطية املالية مبا ل يتجاوز الع�صرة 

م�صبقًا.
التغطيات املالية التي تتجاوز الع�صرة اآلف دولر اأمريكي والغري متفق على �صعرها م�صبقًا تعتمد من اأحد املف��صني بالإنفاق.. 8
تر�صل دائرة العالج التغطيات املالية اخلا�صة باملر�صى اإىل مدراء امل�صت�صفيات التي وردت منها مناذج التح�يل لت�صليمها للمر�صى.. 9

 ت�صلم التغطية املالية للمري�ض بعد اإبراز ما يثبت دفعه للم�صاهمة اإذا مت حتديد قيمتها املالية من قبل دائرة العالج.. 10
 يق�م مدير / مدير عام دائرة العالج بالتن�صيق مع م�ص�ؤله املبا�صر بالرد على املرا�صالت اخلا�صة باملر�صى املح�لني خارج ال�زارة.. 11
 حت�ل احلالت الطارئة بقرار من مدير/ مدير عام دائرة العالج على اأن ت�صتكمل الإجراءات يف الي�م التايل وان تعر�ض احلالة . 12

على جلنة التح�يل يف اجتماعها القادم.

امل�صتفيدون من التح�يالت خارج م�ؤ�ص�صات وزارة ال�صحة
امل�صت�صفيات  خارج  مري�صا   509595 بتح�يل   2013 –  1996 الأع�ام  ال�صحة خالل  وزارة  الفل�صطينية من خالل  ال�صلطة  قامت 
واملراكز ال�صحية احلك�مية، فيما بلغت تكلفة عالج 416،536 مري�صا ح�ايل 3.302 مليار �صيكل يف الفرتة ال�اقعة ما بني 2003 اىل 
الذين مت عالجهم يف العام 2004 لعدم ت�فر معل�مات تتعلق مبكان العالج وتكلفته.  املر�صى  احل�صاب  هذا  يف  يدخل  مل  فيما   2012

يظهر اجلدول التايل عدد وتكلفة العالج للمر�صى املحالني للعالج خارج ال�زارة.
جدول رقم )3(: عدد املر�صى الذين مت حتويلهم للعالج خارج الوزارة ومكان العالج وتكلفته15

عدد احلالتال�صنة

مكان التحويل

ا�صرائيلاخلارجفل�صطني
%العدد%العدد%العدد

201355،70144،4390.8031120.0681500.15

201256،07646،2060.824،7570.085،1130.11

201156،46843،4850.778،2190.154،7640.11

201053،02541،5740.787،5810.143،8700.09

200945،69737،5360.825،9560.132،2030.06

200843،04732،8630.764،7200.115،4640.17

200731،63121،1780.674،2820.146،1690.19

200622،88513،1200.579،765 

200531،77116،8000.5314،921 

200431،744      

200320،23510،9170.547،6870.381،6310.08

مت خ�صم عدد املر�صى املحالني يف العام 2004 لعدم توفر بيانات عن تكلفة العالج416,536املجموع

http://www.moh.ps/?lang=0      .2012 – 2003 التقارير ال�صن�ية ل�زارة ال�صحة اأنظر:    .15
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ي��صح اجلدول اعاله ت�صاعف ارتفاع ن�صبة املر�صى املحالني اىل امل�صت�صفيات الفل�صطينية التابعة للقطاع اخلا�ض والقطاع الهلي يف 
ال�صفة الغربية وقطاع غزة والقد�ض ال�صرقية من 53 % يف العام 2005 اىل 82 % يف العام 2012 وانخف�صت قليال اإىل 80 % 
يف العام 2013. فيما انخف�صت ن�صبة املحالني اىل امل�صت�صفيات ال�صرائيلية من 19 % يف العام 2007 اىل ح�ايل 11 % يف العام 
يف العام 2013 اىل ح�ايل 15 %. وكذلك انخف�صت ن�صبة املحالني اىل امل�صت�صفيات يف كل من الردن وم�صر من  وارتفعت   2012
العام 2003 اىل ح�ايل 6 % يف العام 2013؛ مما ي�صري اىل اأن ال�زارة تتجه نح� العتماد على العالج يف امل�صت�صفيات  % يف   38
املحلية وت�صاهم يف ت�فري امل�ارد املالية التي متنح فر�صا لتط�ير امكانياتها ودعم الكفاءات املحلية اأي جناحها يف “ت�طني” اخلدمات 

الطبية وفقا لل�صيا�صة املعلنة من قبل احلك�مة.16 

ي�صري ال�صكل اأدناه اىل تزايد عدد حالت العالج يف اخلارج �صن�يا وي��صح حالة الت�صاعد العددي الذي بدء بح�ايل �صتة اآلف حالة يف العام 
1996 اىل ح�ايل 55701 حالة يف العام 2013، فيما ان العام 2012 كان الأعلى من حيث عدد احلالت املح�لة. انظر ال�صكل التايل.

�صكل رقم )1(: عدد احلالت التي مت �صراء اخلدم لها من خارج وزارة ال�صحة 2012-1996

يرى البع�ض اأن غياب الثقة يف اخلدمات ال�صحية املقدمة من قبل امل�ؤ�ص�صات ال�صحية الر�صمية من ناحية، و�ص�ء ت�زيع اخلدمات ال�صحية 
جغرافيا من ناحية ثانية، وعدم تغطيتها لكامل اخلدمات ال�صحية من ناحية ثالثة وعدم كفاية امل�ؤ�ص�صات ال�صحية احلك�مية وعدم قدرتها 
على ا�صتيعاب عدد املراجعني واملر�صى من ناحية رابعة وراء زيادة عدد حالت التح�يل للعالج خارج م�ؤ�ص�صات وزارة ال�صحة.17 كما اأن 
عدم ت�فر الدوات وامل�صتلزمات الطبية ميثل �صببا ا�صافيا لإجراء حت�يالت طبية على الرغم من ت�فر القدرات الب�صرية وه� ما يزيد من 

تكلفة اخلدمة ذاتها على وزارة ال�صحة.18

تكلفة التح�يالت خارج م�ؤ�ص�صات وزارة ال�صحة
ت�صاعفت تكلفة العالج خارج ال�زارة �صن�يا فقد بلغت يف العام 2003 ما يقارب 150 ملي�ن �صيكل لت�صل يف العام 2013 اىل اأكرث من 
ن�صف مليار �صيكل. وي�صري ال�صكل التايل اىل حالة الت�صاعد ال�صن�ي لتكلفة العالج.   هذا وقد انخف�صت التح�يالت ب�صكل وا�صح يف العام 
احلك�مة اآنذاك على التح�يل للعالج خارج ال�زارة ب�صبب احل�صار الذي فر�ض عليها وعدم قدرتها  قدرة  لعدم  ال�صبب  يع�د  وقد   ،2006
على دفع امل�صتحقات. كما جتدر ال�صارة اىل اأنه مل تت�فر معل�مات مف�صلة ح�ل تكلفة التح�يل لكل من اخلارج )الردن وم�صر( واإ�صرائيل 

للعامني 2005 و2006، لذا مت و�صع تلك التكلفة يف جمملها على ح�صاب اخلارج )الردن وم�صر(.

16.  مقابلة اجراها الباحث مع د. فتحي اب� مغلي وزير ال�صحة ال�صبق بتاريخ 2013/11/27.
17.  مقابلة اجراها الباحث مع ال�صيد نبيل ادري�ض مدير دائرة التاأمني يف وزارة ال�صحة بتاريخ 2013/11/26

�صابق. م�صدر  النجار،  ا�صامة  مع  الباحث  اجراها  مقابلة    .18
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جدول رقم )4(: تكلفة التحويالت خارج موؤ�ص�صات وزارة ح�صب مكان العالج19

عدد احلالتال�صنة

التكلفة                   باملليون �صيقل

ا�صرائيلاخلارجفل�صطني
املجموع

%املبلغ%املبلغ%املبلغ

2013557013550.65160.031740.32545

2012560763290.68540.111040.21487

2011564682540.541170.251010.21472

2010530251990.57990.29490.14347

2009456971720.60800.28330.12285

2008430471570.50620.20940.30313

2007316311200.45360.14950.36266

200622885680.40101 169

200531771790.29189 268

200431744       

200320235510.34780.52210.14150

3302مت خ�صم عدد املر�صى املاحلني يف العام 2004 لعدم توفر بيانات عن تكلفة العالج416,563املجموع

http://www.moh.ps/?lang=0      .2012 – 2003 19.  اأنظر: التقارير ال�صن�ية ل�زارة ال�صحة
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�صكل رقم )2(: مقارنة انفاق ال�صلطة الفل�صطينية على العالج خارج الوزارة ح�صب جهة العالج �صنويا للفرتة 2003 - 2013

ي�صار اىل ان ا�صباب ارتفاع تكلفة العالج تع�د اىل عدد من الأ�صباب منها؛ )1( ارتفاع تكلفة اخلدمة ال�صحية. و)2( افراط الطباء يف طلب 
التحاليل املخربية والأ�صعة والرنني املغناطي�صي والطبقي.20

20.  مقابلة اجراها الباحث مع د. فتحي اب� مغلي وزير ال�صحة ال�صبق، م�صدر �صابق. 
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الأمرا�ض التي يتم �صراء اخلدمة لعالجها

اأعلى ع�صرة اأمرا�ض مت �صراء اخلدمة لها21 

بلغ العدد الكلي حلالت الأمرا�ض الع�صرة الأوىل التي مت �صراء اخلدمة ملر�صاها ح�صب اح�صائيات وزارة ال�صحة )41،270(  حالة، 
�صكلت )73.1% (  من جمم�ع احلالت املح�لة، وبلغت ن�صبة تكلفتها ح�ايل )65 %( من اإجمايل التكلفة الجمالية ل�صراء اخلدمة 

من خارج مرافق وزارة ال�صحة. 

جدول رقم  )5(: اأعلى ع�صرة اأمرا�ض من حيث عدد حالت �صراء اخلدمة والتكلفة بامللي�ن �صيقل يف  2012

%التكلفةاملر�ضالرقم%العدداملر�ضالرقم
10321.1الأورام9،89917.7.1الأورام1.
438.9اأمرا�ض الدم7،52913.4.2الت�ص�ير املغناطي�صي2.
428.7جراحة الع�صاب4،0227.2.3امرا�ض العي�ن3.
398جراحة القلب3،7846.4.4امرا�ض الطفال4.
377.6ق�صطرة القلب3،4596.2.5المرا�ض الباطنية5.
367.4امرا�ض الطفال3،1965.7.6ق�صطرة القلب6.
234.7المرا�ض الباطنية2،5774.6.7امل�صالك الب�لية7.
224.6امرا�ض الكلى2،5144.5.8امرا�ض الكلى8.
193.9امرا�ض القلب2،1033.8.9امل�صح الذري والطلب الن�وي9.

153العظام2،0703.7.10جراحة الع�صاب10.
37978الجمايل40,95273الجمايل

حتديد مكان العالج
ل ت�جد ا�ص�ض حمددة ووا�صحة ومكت�بة حتكم الية حتديد مكان العالج22، فيما اذا العالج خارج ارا�صي دولة فل�صطني اأو داخلها، لكن هناك 

عدة ع�امل ت�ؤخذ بعني العتبار يف حتديد مكان العالج وهي:

ت�فر جمال تقدمي اخلدمة املطل�بة بالعتماد على التفاقيات والعق�د املربمة بني وزارة ال�صحة واجلهة املقدمة للخدمة.. 1

ج�دة اخلدمة املقدمة للمري�ض ومدى ال�صتفادة الطبية للحالة املح�لة وفقا للتجربة املمار�صة �صابقا.. 2

قيمة التكلفة املالية للخدمة املقدمة �ص�اء اأكانت مرتتبة على وزارة ال�صحة اأو كن�صبة م�صاهمة يتحملها املري�ض.. 3

البعد اجلغرايف للجهة املقدمة للخدمة اأي قرب او بعد مكان تقدمي اخلدمة بالن�صبة لطالبها )املري�ض(.. 4

ال�صتثناءات التي يقرها رئي�ض الدولة ووزير ال�صحة.. 5

.97-96 �ض  �صابق،  م�صدر   ،2012 فل�صطني  ال�صن�ي:  ال�صحي  التقرير    .21
22.  اأ�صامة النجار واخرون، دائرة �صراء اخلدمة: �صري العمل، الجراءات، والأهداف، 2013، وثيقة غري من�ص�رة.
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ولت�جيه اللجنة الطبية يف اختيار مكان التح�يل مت و�صع عدد من املعايري لتحديد مكان التح�يل بحيث تاأخذها اللجنة بعني العتبار، عند تن�صيبها 
ملكان العالج، وفق الأوليات التالية يف اختيار مكان العالج يف حال وج�د امكانية لتقدمي اخلدمة؛ 

اأول: اىل م�صت�صفيات القطاع ال�صحي احلك�مي.

ثانيا: م�صت�صفيات القد�ض )القطاع الأهلي غري احلك�مي(.

ثالثا: م�صت�صفيات القطاع اخلا�ض املحلي.

رابعا: امل�صت�صفيات الردنية/ امل�صرية.
خام�صا: امل�صت�صفيات ال�صرائيلية.23

حت�يالت اخلدمات الطبية الع�صكرية
الع�صكرية  الطبية  اخلدمات  بني  ما  و�صيطا  ال�صحة  وزارة  يف  اخلدمة  �صراء  دائرة  تعترب 
للدائرة  يك�ن  اأن  دون  بينهما  ما  اتفاقيات  وج�د  عدم  ب�صبب  ال�صرائيلية  وامل�صت�صفيات 
اخلدمات  هذه  ت�فر  اأو  التح�يل  لهذا  الطبية  احلاجة  ملدى  واملراجعة  التدقيق  �صالحية 
القطاعني الهلي  اأو يف  ال�صحة  وزارة  �ص�اء كانت يف  الفل�صطينية  ال�صحية  امل�ؤ�ص�صات  يف 
حملية  م�صت�صفيات  مع  باتفاقيات  ترتبط  الع�صكرية  الطبية  اخلدمات  اأن  علما  واخلا�ض. 
واأردنية مبا�صرة،  وهي »اخلدمات الطبية الع�صكرية« حيث تق�م بالتح�يل اليها دون املرور 

باللجنة الطبية اأو دائرة �صراء اخلدمة يف وزارة ال�صحة.

اىل  الع�صكرية  الطبية  اخلدمات  من  الطبية  التح�يالت  تكلفة  ان  اإىل  املعطيات  وت�صري 
م�ازنة  اأن  علما  الفل�صطينية.  ال�صحة  م�ازنة  من  خ�صمها  يتم  ال�صرائيلية  امل�صت�صفيات 
على  تتح�صل  اأي�صا  وهي  المنية  امل�ؤ�ص�صة  م�ازنة  �صمن  هي  الع�صكرية  الطبية  اخلدمات 

ر�ص�م التاأمني من منت�صبي امل�ؤ�ص�صة الأمنية لل�صلطة الفل�صطينية. 

ال�صتثناءات 
ما زالت هناك بع�ض احلالت والأمرا�ض التي يتم عالجها باخلارج بالرغم من اأنها غري م�صم�لة ب�صلة التاأمني ال�صحي احلك�مي، وم�صتثناة 
من العالج وفق نظام التح�يالت بح�صب القرار ال�زاري رقم )11( ل�صنة 2006، ويتم حت�يل هذه احلالت بناء على قرارات ا�صتثنائية من 
رئي�ض ال�صلطة ال�طنية، لكن جميع هذه القرارات تعر�ض على اللجنة الطبية لتخاذ قرار طبي بالحتياج ومن ثم يف �صرورة التح�يل وحتدد 
اللجنة مكان العالج.24 تتمثل ال�صتثناءات يف زراعة الطراف ال�صناعية للجرحى ويتم عالجهم بتغطية كاملة 100 %، ويف بع�ض احلالت 
الن�صانية فقط بالإ�صافة اىل ق�ض املعدة حلالت حمددة ملن يزيد وزنهم عن 300 كيل�غرام مما يك�ن عر�صة لأمرا�ض القلب والعظام.25 

الرقابة املالية على التح�يالت
تت�ىل الدائرة املالية متابعة الف�اتري وتدقيقها والتاأكد من املبالغ امل�صروفة للقطاع اخلا�ض وامل�صت�صفيات خارج البالد وفق اليات حمددة 
هي: )1( ا�صتقبال الف�اتري من امل�صت�صفيات املح�ل لها. )2( تدقيق الف�اتري ح�صب التفاقيات املربمة. )3( جتميع املطالبات على نظام 
�صهري لكل امل�صت�صفيات. )4( ار�صال التقارير بعد تدقيقها اىل الدارة العامة للم�صت�صفيات والدوائر. )5( خ�صم اأي اجراء غري مطابق 

لالتفاقيات. )6( تدقيق الف�اتري وفق الجراءات الطبية والإجراءات الت�صخي�صية اأو العالجية. 

23.  مقابلة اجراها الباحث مع ال�صيد ا�صامة النجار، م�صدر �صابق.
24.  مقابلة اجراها الباحث مع د. ج�اد ع�اد وزير ال�صحة بتاريخ 2013/12/19.

�صابق. م�صدر  النجار،  ا�صامة  ال�صيد  مع  الباحث  اجراها  مقابلة    .25

اأموال ال�صلطة الفل�صطينية 
فر�صة ا�صتثمار 

للم�صت�صفيات ال�صرائيلية
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لكن عمل الدائرة يبقى حما�صبيا فقط دون اأي مطابقة ما بني الف�اتري؛ دون التاأكد من �صرورة مدة وتكلفة القامة مقابل العالج، حيث اأ�صارت 
بع�ض احلالت اىل مك�ث املر�صى لفرتات ط�يلة، كما اأن املبلغ املايل املدون يف حت�يلة العالج هي اأولية وخا�صعة لتقييم الخت�صا�صيني يف 
امل�صت�صفى املح�ل اليه ل ت�صتطيع دائرة مالية التدقيق والفح�ض العملي والرقابة على مدى اللتزام بالتفاقيات املالية حيث انها فقط تبحث 
فيما ه� بالأوراق ول ت�صتطيع التفتي�ض على امل�صت�صفيات التي تقدم اخلدمة واملطابقة ما بني اخلدمات التي تقدم وتلك التكلفة التي حت�صل 

عليها وهذا المر ينطبق على امل�صت�صفيات املحلية واخلارجية كالأردنية وامل�صرية والإ�صرائيلية.

كما اأن هناك غياب وا�صح للتدقيق على ف�اتري امل�صت�صفيات ال�صرائيلية اأو تدقيق فات�رة العالج يف ا�صرائيل والتي تخ�صم مبا�صرة من قبل 
اجلانب ال�صرائيلي �صهريا عرب املقا�صة حيث مل تتم املطالبة يف ف�اتري امل�صت�صفيات ال�صرائيلية من قبل وزارة ال�صحة  للفرتة املمتدة ما 

بني العام 1994 اىل بداية العام 2013.  

هذه املعل�مات ت�صري اىل ف�صل رقابة ال�صلطة الفل�صطينية على ما يتم حت�يله من اجلانب ال�صرائيلي ماليا اىل �صالح امل�صت�صفيات ال�صرائيلية 
من ام�ال ال�صلطة الفل�صطينية حيث تت�فر فر�صة ل�صرقة اأم�ال ال�صلطة دون مربر من قبل امل�صت�صفيات ال�صرائيلية التي تتعامل مع اخلدمة 
باعتبارها ا�صتثمار مايل اأ�صا�صا. وعدم اهتمام امل�ص�ؤولني ب�صكل خا�ض يف وزارة ال�صحة  يف تق�صي وتدقيق ما يتم خ�صمه ناجم عن ثقافة 

ا�صت�صهال انفاق املال العام وغياب الرقابة املالية.

 2003 بني  ما  العالج  لفات�رة  �صيكل  ملي�ن   600 بح�ايل  تقدر  التي  ال�صرائيلية  للم�صت�صفيات  املدف�عة  املبالغ  ال�صحة  وزارة  تدقق  مل 
و2012 والتي ت�صكل ح�ايل 22 % من جممل النفاق على العالج خارج وزارة ال�صحة. تفيد املعل�مات اىل حالت �صرقة وا�صعة تق�م 
بها امل�صت�صفيات ال�صرائيلية يف ك�صف�فاتها املقدمة ل�زارة ال�صحة حيث اأعلن مدير عام دائرة ال�صراء يف اخلارج اأن “فات�رة �صهر ت�صرين 
الأول/ اأكت�بر لعام 2013 و�صلت 30 ملي�ًنا مع اأن املبلغ احلقيقي واملطل�ب للم�صت�صفيات الإ�صرائيلية ه� 11 ملي�ًنا و400 األف” اأي ان 

الزيادة التي ت��صع على الفات�رة هي �صعفي املبلغ الفعلي املطل�ب. 

جرى يف 2013/3/1 تعني م�ظفني متخ�ص�صني لتدقيق ف�اتري امل�صت�صفيات الإ�صرائيلية، وقد جرى النتهاء من تدقيق ف�اتري ا�صهر اأذار 
وني�صان واأيار من العام 2013 وت�صري العملية اىل وج�د فروقات ما بني املبالغ املطل�بة ومبلغ التي مت تقا�صها على ح�صاب وزارة ال�صحة 
وزارة  اأم�ال  ب�صبب �صرقتها  الإ�صرائيلية،  امل�صت�صفيات  التعامل قبل �صهر مع عدد من  ال�صحة  وزارة  اأوقفت  �صيقل. وقد  9 ملي�ن  بح�ايل 

ال�صحة، مثل “ايخل�ف” و”�صنايدر” و”بلن�ص�ن”، بعد الك�صف عن وج�د تالعب بالف�اتري التي ت�صل منها.26
وقد مت ت�صكيل جلنة برئا�صة ال�صيد جماهد �صالمة مهمتها تدقيق الف�اتري املتعلقة باملقا�صة كالعالج يف اخلارج واملياه والكهرباء، كما جرى 

تعيني حمامني ملتابعة اخللل القائم يف ح�صابات املقا�صة. 

تفرغ الطباء وت�صارب امل�صالح
قرر وزير ال�صحة تطبيق تفرغ الطباء احلك�ميني اأي اغالق العيادات اخلا�صة لالأطباء العاملني يف وزارة ال�صحة ووقف العمل يف امل�صت�صفيات 
غري احلك�مية خارج اوقات العمل وفقا لقان�ن اخلدمة املدنية يف حماولة لتخفيف من فات�رة العالج يف اخلارج والتقليل من انتظار امل�اطنني 

لإجراء العمليات اخلا�صة بهم يف امل�صت�صفيات احلك�مية.27

http://www.wattan.tv/ar/tv/83165.html   .26.  انظر مقابلة ال�صيد ا�صامة النجار يف برنامج »�صاعة رمل« مت بثه على تلفزي�ن وطن
.2014/1/2 بتاريخ  ال�صادرة   ،10 ال�صفحة   ،6519 العدد  اجلديدة،  احلياة  جريدة  يف  ال�صحة  وزير  لقاء  انظر:   .27

"مل تت�صّلم وزارة ال�صحة اأي فات�رة مالية بخ�ص��ض تكلفة التح�يالت الطبية  ال�صن�ية، لذا ت�جهت �صخ�صًيا يف �صهر �صباط 
املا�صي وح�صلُت على كافة الف�اتري املالية اخلا�صة بالتح�يالت املالية، من م�صت�طنة )بيت اإيل( واأح�صرُتها ب�صيارتي".

ال�صيد ا�صامة النجار يف برنامج "�صاعة رمل" مت بثه على تلفزي�ن وطن. انظر

http://www.wattan.tv/ar/tv/83165.html
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االستنتاجات 

الطبية  امل�ؤ�ص�صات  �ص�اء يف  للم�اطنني،  الالزمة  الطبية  لت�فري اخلدمات  الفل�صطينية  ال�صحة  وزارة  بذلتها  التي  الرغم من اجله�د  على 
احلك�مية اأو التابعة للقطاع اخلا�ض يف داخل اأرا�صي ال�صلطة ال�طنية اأو خارجها، اإل اأن هذه اجله�د �صابها العديد من اأوجه النق�ض. فقد 
ا�صتمرت وزارة ال�صحة خالل ال�صن�ات املا�صية يف حت�يل كثري من املر�صى للعالج خارج امل�صايف احلك�مية. وت�صري الدرا�صة اىل الت��صع يف 

التح�يالت الطبية �ص�اء على م�صت�ى اأعداد امل�صتفيدين من هذه اخلدمة اأو يف التكلفة املالية التي تتحملها خزينة ال�صلطة الفل�صطينية.

ما زال نظام التاأمني ال�صحي يتيح الدخ�ل ال�صهل لال�صتفادة من اخلدمات املقدمة دون ت�فر متطلبات ت�صمح بتحقيق العدالة والتكافل . 1
القائم على ا�صا�صه مفه�م التاأمني ال�صحي. 

اجلهات الر�صمية التي تاأخذ قرارات ا�صتثنائية باإعفاء اطراف من ر�ص�م التاأمني ال�صحي اأو تاأمني عالجات خارج اطار �صلة اخلدمات . 2
التي يقدمها التاأمني ل تق�م بتاأمني دفع الم�ال املرتتبة على ذلك من م�ازناتها المر الذي ي�صعف اأم�ال �صندوق التاأمني ال�صحي 

ب�صكل عام، ويفتح املجال لف��صى ا�صتعمال م�ارده مبا فيها ا�صتخدام جزء من هذه الم�ال للعالج يف اخلارج مثال.

القرار الرئي�صي اخلا�ض باإعفاء �صكان قطاع غزة من دفع الر�ص�م �ص�اء اخلا�صة بالتاأمني اأو تغطية ن�صبة م�صاهمة امل�ؤمن يف العالج دون . 3
تخ�صي�ض مايل لذلك �صكل ارهاقا ماليا للتاأمني ال�صحي احلك�مي.

مل تقم وزارة ال�صحة بت�زيع مدونة ال�صل�ك واملعايري الأخالقية للعاملني يف القطاع ال�صحي احلك�مي على امل�ظفني اأو ن�صرها على م�قع . 4
ال�زارة، وكذلك المر بالن�صبة اىل مدونة ال�صل�ك واأخالقيات ال�ظيفة العامة ال�صادرة عن جمل�ض ال�زراء.

مل ت�صدر حتى الن تعليمات حمددة ووا�صحة ومعلنة للتعامل مع البيانات وت�فريها للجمه�ر. . 5

مل يجِر تفعيل النظام الكرتوين للتح�يالت يف الدائرة ب�صبب عدم ت�فر الم�ال الالزمة للت�صغيل على الرغم من ار�صفة 90 % من . 6
امللفات امل�ج�دة يف دائرة التح�يالت الكرتونيا.

ما زالت دائرة �صراء اخلدمة ل تن�صر تقاريرها ال�صهرية واإجراءات عملها على امل�قع اللكرتوين ل�زارة ال�صحة مما يحد من اطالع . 7
اجلمه�ر على الجراءات وال�ثائق املطل�بة للح�ص�ل على خدمة العالج خارج م�ؤ�ص�صات وزارة ال�صحة، ويحد كذلك من تعزيز ال�صفافية 

يف عملها.

ما زالت تعاين دائرة �صراء اخلدمة يف وزارة ال�صحة من احراجات وتدخالت اأو �صغ�ط امل�ص�ؤولني خا�صة عند مراجعتهم مللفات مر�صى . 8
للح�ص�ل على حت�يلة للعالج يف امل�صت�صفيات ال�صرائيلية. 

تزايد اعداد امل�صتفيدين من التح�يالت الطبية للعالج خارج م�ؤ�ص�صات وزارة ال�صحة من ح�ايل 6000 حالة يف العام 1996 اىل . 9
ح�ايل 56 الف حالة يف العام 2013 ، وقد و�صلت عدد حالت املح�لة للعالج اىل ح�ايل 509595 الف حالة خالل الفرتة املمتدة 

ما بني 1996 اىل 2013.

 جنحت وزارة ال�صحة  يف �صيا�صة ت�طني العالج يف امل�ؤ�ص�صات الفل�صطينية الهلية منها واخلا�صة؛ حيث و�صلت ن�صبة احلالت املح�لة . 10
ال�صرائيلية من  امل�صت�صفيات  اإىل  التح�يالت  ن�صبة  تقل�صت  فيما   ،2013 العام  التح�يل يف  % من اجمايل حالت   80 لها ح�ايل 
اىل ح�ايل 11 % يف العام 2012 وارتفعت يف العام 2013 اىل ح�ايل 15 %، وكذلك المر بالن�صبة   2007 العام  % يف   19

للم�صت�صفيات الردنية وامل�صرية من 14 % يف العام 2007 اىل ح�ايل 6 % يف العام 2013.

 لكن يف املقابل ف�صلت وزارة ال�صحة من احلد من عدد التح�يالت للعالج خارج م�ؤ�ص�صات ال�زارة وتقليل تكلفتها اأو تبني �صيا�صة تط�ير . 11
اخلدمات ال�صحية احلك�مية.
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عام . 12 �صيقل  مليار  ن�صف  اأكرث من  اىل   2003 عام  �صيقل  ملي�ن   150 �صن�يا من  ال�صحة  وزارة  العالج يف خارج  تكلفة  ت�صاعفت   
على العالج يف خارج م�ؤ�ص�صات وزارة ال�صحة ح�ايل 3.302 مليار �صيقل للفرتة ال�اقعة ما بني 2003  النفاق  بلغ  فيما   .2013
اىل 2013، دون احت�صاب التكلفة اخلا�صة يف العام 2004، وهي تكلفة عالية على خزينة ال�صلطة الفل�صطينية مقارنة بالإمكانيات 

املالية املتاحة لل�صلطة.

 ت�صري اعلى ع�صر اأمرا�ض مت �صراء اخلدمة لها من خارج وزارة ال�صحة يف العام 2012 اإىل اأن اأمرا�ض الورام ال�صرطانية واأمرا�ض . 13
الدم وجراحة الع�صاب والقلب حت�ز على ن�صبة كبرية من تكلفة التح�يالت الطبية مما يتطلب �صيا�صة تط�ير قدرات الكادر بالب�صري 

يف وزارة ال�صحة يف هذه املجالت، وت�فري امل�صتلزمات الطبية املتعلقة بهذا المرا�ض.

للمر�صى . 14 العالج  اآلية حتديد مكان  ومكت�بة حتكم  ووا�صحة  ا�ص�ض حمددة  ت�صع  ال�صحة مل  وزارة  �صراء اخلدمة يف  دائرة  زالت  ما   
امل�صتفيدين من خدمة العالج خارج وزارة ال�صحة.

ام�ال . 15 �صهريا من  ال�صرائيلي  قبل اجلانب  مبا�صرة من  التي تخ�صم  ال�صرائيلية  امل�صت�صفيات  ف�اتري  بتدقيق  ال�صحة  وزارة  تقم   مل 
املقا�صة حيث مل تتم املطالبة يف ف�اتري امل�صت�صفيات ال�صرائيلية من قبل وزارة ال�صحة  للفرتة املمتدة ما بني العام 1994 اىل بداية 
العام 2013. اأي ان وزارة ال�صحة مل تدقق املبالغ املدف�عة للم�صت�صفيات ال�صرائيلية التي تقدر بح�ايل 600 ملي�ن �صيكل لفات�رة 

العالج ما بني 2003 و2012 والتي متثل ح�ايل 22 % من جممل النفاق على العالج خارج وزارة ال�صحة لتلك الفرتة.

تقرير                                       بيئة النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة يف التح�يالت للعالج التخ�ص�صي خارج م�ؤ�ص�صات وزارة ال�صحة 18



التوصيات

�صرورة تبني نظام التاأمني ال�صحي �صامل؛ ياأخذ بعني العتبار اجلهات املختلفة التي تقدم خدمات �صحية للم�اطنني الفل�صطينيني . 1
مبا فيها املنظمات الدولية، يراعي حتقيق العدالة والتكافل، وم�صاهمة جميع امل�ؤمنني وفقا معايري تتعلق بالدخل من ناحية ومينح 

الول�ية للم�ؤمنني الدائمني، وعدم منح ا�صتثناءات لأ�صخا�ض اأو جمم�عات للح�ص�ل على التاأمني ال�صحي جمانا.  

مطالبة رئي�ض ال�زراء ووزير ال�صحة ومكتب رئي�ض ال�صلطة الفل�صطينية المتناع عن ا�صدار قرارات اأو تعليمات لدائر �صراء اخلدمة . 2
مبنح اعفاءات اأو اإجراء ا�صتثناءات تتعلق بالتح�يالت الطبية.

ا�صدار قرار رئا�صي ي�قف اإعفاء اأي �صخ�ض من دفع الر�ص�م �ص�اء اخلا�صة بالتاأمني اأو تغطية ن�صبة م�صاهمة امل�ؤمن يف العالج ما مل . 3
تتم تغطية تكلفة ذلك من م�ازنة مر�ص�دة وخم�ص�صة لذلك، اأي لي�ض على ح�صاب م�ارد ال�صندوق اخلا�ض بالتاأمني.

ينبغي ن�صر ما ن�ض عليه قرار جمل�ض ال�زراء اخلا�ض بالالئحة التنفيذية لنظام التاأمني ال�صحي والتح�يالت الطبية رقم )11(  . 4
ل�صنة 2006. 

ال�صتمرار يف �صيا�صة ت�طني العالج يف امل�ؤ�ص�صات الفل�صطينية الهلية منها واخلا�صة.. 5

ينبغي تبني �صيا�صة تط�ير اخلدمات ال�صحية احلك�مية للتقليل من العتماد على �صراء اخلدمة من م�ؤ�ص�صات ال�زارة، وخف�ض التكلفة . 6
العالية على خزينة ال�صلطة الفل�صطينية لهذا البند من النفاق.

يت�جب الرتكيز على تط�ير قدرات الكادر الب�صري يف وزارة ال�صحة، وت�فري امل�صتلزمات الطبية املتعلقة بالمرا�ض الكرث تكلفة اأو . 7
حت�يال للعالج خارج م�ؤ�ص�صات وزارة ال�صحة كاأمرا�ض الورام ال�صرطانية واأمرا�ض الدم وجراحة الع�صاب والقلب.

ينبغي تدقيق ف�اتري امل�صت�صفيات ال�صرائيلية التي خ�صمت خالل ال�صن�ات ال�صابقة وال�صتمرار يف املراجعة ال�صهرية للف�اتري والأم�ال . 8
امل�صت�صفيات ال�صرائيلية من جهة  التح�يالت ال�صادرة من جهة واخلدمة املقدمة من  املخ�ص�مة من ام�ال املقا�صة ملطابقتها مع 

ثانية. وتفعيل عمل اللجنة امل�صكلة  برئا�صة وزارة املالية لتدقيق الف�اتري املتعلقة باملقا�صة كالعالج يف اخلارج واملياه والكهرباء.

ينبغي م�صاءلة امل�ص�ؤولني عن الهمال احلا�صل يف عدم طلب ف�اتري امل�صت�صفيات ال�صرائيلية لل�صن�ات ال�صابقة وعدم تدقيقها.. 9

 اخ�صاء التح�يالت ال�صادرة عن اخلدمات الطبية الع�صكرية اىل مراجعة وتدقيق جلنة التح�يل الطبية للتحقق من مدى احلاجة الطبية . 10
لهذا التح�يل اأو ت�فر هذه اخلدمات يف امل�ؤ�ص�صات ال�صحية الفل�صطينية �ص�اء كانت يف وزارة ال�صحة اأو يف القطاعني الهلي اخلا�ض. 

 ينبغي حتميل تكلفة التح�يالت الطبية ال�صادرة من اخلدمات الطبية الع�صكرية اىل امل�صت�صفيات ال�صرائيلية من م�ازنة اخلدمات . 11
الطبية الع�صكرية املت�صمنة يف م�ازنة امل�ؤ�ص�صة المنية.

 ينبغي و�صع ا�ص�ض حمددة ووا�صحة ومكت�بة ومعلنة حتكم اآلية حتديد مكان العالج للمر�صى امل�صتفيدين من خدمة العالج خارج وزارة ال�صحة.. 12

 ينبغي ت�زيع مدونة ال�صل�ك واملعايري الأخالقية للعاملني يف القطاع ال�صحي احلك�مي على امل�ظفني ون�صرها على امل�قع اللكرتوين . 13
لل�زارة، اأو مدونة ال�صل�ك واأخالقيات ال�ظيفة العامة ال�صادرة عن جمل�ض ال�زراء وتدريب امل�ظفني عليها.

 �صرورة ا�صدار تعليمات حمددة ووا�صحة ومعلنة للتعامل مع البيانات وت�فريها للجمه�ر. . 14

 ينبغي ت�فري الأم�ال الالزمة لت�صغيل النظام الكرتوين للتح�يالت يف الدائرة، وا�صتكمال الر�صفة الكرتونية للملفات امل�ج�دة يف دائرة التح�يالت.. 15

 �صرورة ن�صر دائرة �صراء اخلدمة لتقاريرها ال�صهرية واإجراءات عملها على امل�قع اللكرتوين ل�زارة ال�صحة لإطالع اجلمه�ر على . 16
الجراءات وال�ثائق املطل�بة للح�ص�ل على خدمة العالج خارج م�ؤ�ص�صات وزارة ال�صحة وتعزيز ال�صفافية يف عملها. 

خا�صة . 17 ن�صرات  خالل  من  وذلك  ال�صحة،  وزارة  م�ؤ�ص�صات  خارج  العالج  حت�يلة  على  احل�ص�ل  باإجراءات  للم�اطنني  ت�عية  حملة  يف  بدء   
ت�صدرها وزارة ال�صحة، دائرة �صراء اخلدمة، تت�صمن تعريفا باجلهات املخت�صة والإجراءات ال�اجب اتباعها حل�ص�ل امل�اطن على حت�يلة 
.) spots( العالج وتغطية تكاليف العالج، وال�ثاق املطل�بة من املري�ض. اأو من خالل العالم ال�صمعي والب�صري على �صكل اعالنات ت�عية
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