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نظام الرعاية الصحية الفلسطيني :هل يمكن زيادة تمويله ورفع جودة خدماته؟
جهاد حرب
مما ال شك ربة أ م ار رب وس ووروان "ووربةد  "19أعاد ماله ام ابجلهاز مللح مل لس ة و نة وما ا ةات وقدرت على ملل ود
أثناد مل ومرث وي ةع يام مل أاني مللح مملع د ومل ارب مللال علة إ حتسني جودل مسدااش مللحة هو هدف ملنيام مللح
مل لس ة لذم حتاول م وا تلدمي خدااش صحة ا نوع يف ا ساش وزمرل مللح أو شدمد مسدا مللحة احل خارجها احل خال
"مل حوياش مل ة " ملدمخلة ومسارجة ويف ملوقت س ربإ م لول على أربض مسدااش ه فاي و اوميحل اج إىل مل ا
إ ملوصول إىل هدف م وا ورف مملوميحل اج إىل ت ويد مملومرد مملالة ممل اح للنيام مللح مل لس ة ومد اسامه مسزين ملعاا
أو مالشرتمواش مملن ي احل ق مملومينني مليت متنح ملدقوا ل وحتسحل احل مسدااش مللحة مليت يلداها وتنوعها
إ يام ملدعاي مللحة يف ربلس ني على ا رتم يدم يف ظ تزميد مل لب على مسدااش مل ة احل ق مملومينني ومض دمد عدد مملدضى
محملولني إىل خارج يام مللح ملعاا أي إىل ازودي مسدا ومد يف ربلس ني أو ملدول مجملاورل وا رد والد وتدوةا وإ دملة ربلد
مرت ع عدد مل حوياش احل  6052حتويل ي ة عام  1996إىل  109,818حتويل عام  1 2018وذلك انج عحل عدل عوما انها:
عدم توربد مل ث احل مسدااش ملثالثة "مملس ةاش وملعةادمش مل ابللة " لدى وزمرل مللح ووجود لص و يف اوظ ملدعاي
مللحة ممل هلني أو ضعف س مالخلالةني ممل احني الار عدد مملدضى ومل ايحل يف توزيع اوظ ملدعاي مللحة ممل هلني وأ
مملهارمش مملاب ل لدى اوظ و وزمرل مللح ال تليب مح ةاجاش ملدعاي مللحة م الة ومملس ل لة وأ ملعديد احل ممل ساش مللحة
ت لد إىل مملعدمش وم جهزل ومل نة مل ح ة ل لدمي مسدااش عالة مل ابلص وحمدودي أ دل مملس ةاش ممل اح ل لدمي خدااش ملدعاي
2
ف ا وقع مما يلوض تلدمي مسدااش يف ملل ا ملعام
مللحة ملثالثة و لص يف مالدوي ملضدوري ملذي دث
هتدف هذد ملورق إىل تلدمي توصةاش للح وا و وع ملع ملل اعة مللحة ل لوي يام ملدعاي مللحة يف ربلس ني وض ا
يام أتاني وي شاا يعزز ا دأ مل ارب ني مملومينني مل لس ةنةني ويض حل مملساومل ومال لاف يف تلل مسدااش
م دما
مللحة يف إيار حتسني جودل خدااش ملدعاي مللحة ممللدا لل ومينني وم عادل ثل مملومينني هاز مسدا مللح

اخلد ات املقد ة ن وزارة الصحة

ت وىل وزمرل مللح وربلا للا و مللح ملعاا مل لس ة رق  20لسن  2004ثاث اهام رلةسة ؛ ربه مجله مإلشدمربة على جهاز
مسدااش مللحة يف ربلس ني ومليت تضع ملسةا اش مللحة وه مجلس مملني للجهاز مللح ملذي يلدر ملرتمخةص وه تلدم
مسدااش مل ة عا ا ساهتا؛ حةث تلدم مسدااش مللحة ملوقالة ومل ابةلة وملعاجة ومل أهةلة وتن ذ مل أاني مللح م وا
روزش أجندل ملسةا اش ملوينة يف أولوي ها مل ا ع على رعاي صحة شاال ذمش جودل وا اح للج ةع ومشلت هذد م ولوي على
ضدورل تورب خدااش ملدعاي مللحة مل اال للج ةع احل خال وع احل مل دخاش على رأ ها إصاح يام مل أاحل مللح
ملعام
 1تلاريد وزمرل مللح ملسنوي
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} ي لع وارب مل دواد يف ملل ا مللح إىل يام شاا ا اا يوربد مسدااش مللحة م ا ة ل ارب مملوينني ودل عالة وي ض حل ملنيام
مللح ممل اا تورب مسدااش مللحة مل اال عالة مجلود تورب م دوي وملعاجاش ومل لنةاش ملعاجة ومللحة تورب مل ادمش مل دي
مللحة تورب مل نة مل ح ة مملال تورب مملعلوااش لل ومينني وأصحاب مللدمر وتورب مل وي ملازم لض ا م دمري ملل ا وتورب مللةادل
ملدشةدل للل ا إ ملنيام مللح مل اا وممل اا يهدف إىل حتلة ا ادئ مملسادل ومل ادل ومجلودل وملوصول إىل مسدااش ومال دما
ومال لاف ويسه يف م ال جا اجاش مجمل ع ومملومينني وحتسني وتعزيز وضعه مللح وتورب م اي هل احل مملنحى مملايل { ممللدر:
االسرتاتيجية الصحية الثطنية  2022-2017ص 9

تلوم "مال رتمتةجة مللحة ملوينة  "2022-2017على ع ا ادئ انها :حلول مملومينني على مسدااش مللحة دو عومل أو
متةةز وض ا م دما ملنيام مللح مل لس ة ا ربة مسدااش ومملومرد مل دي ومل وي ومالل زمم ملوي ابلع حنو مل غ ة مللحة
مل اال وتلدمي خدااش صحة آان ذمش جودل عالة دد يام مل أاني مللح وملعاج خارج ملوزمرل رق ( )11لسن 2006
آلةاش مال ادل احل ل مسدااش مللحة مليت تلداها أو توربدها وزمرل مللح ومد دمخ مملدموز مللحة مل ا ع لوزمرل مللح أو
خارجها على ملدف احل وجود لوص ومضح يف يام مل أاني مللح حتدد ي ةع حزا مسدااش ممل اح وخت لف ني و وآخد احل
مل أاني مال أ مل ة و دحل ا عول مل أاني ل املا مت جتاوزمها عا مال ثناد و ا ت احل وزمرل مللح مل لس ةنة يف حال عدم توربد
ملدعاي مللحة ملازا لل ديض يف ادمربلها مللحة إا ا ة مل حوي إىل ا ساش صحة خارج ا ساهتا ا عاقدل اعها ملوزمرل
ابت اقةاش اس ل
ل حل هذد مسدااش مللحة ال حتيى دضا وم ع احل مجل هور مل لس ة ربلد أشارش الج م ا ملدورل مسااس احل "مل ارواةرت
3
ملعديب" ملذي مت مجدمؤد عام  2019إىل أ  %48احل مملومينني ف رمضني عحل يام ملدعاي مللحة يف مل اد

إشدالية متثيل اإلنفاق عل قياع الصحة

و ملن لاش مجلاري على مللح لغت  1,466 7الةو دوالر
ي تلديد م ساابش مللحة مل لس ةنة للعام  2017إىل أ
و ا تيهد مل ةاانش أ احل ني وواد مل وي ومليت تعدف أبهنا ملوحدمش ممل سة مليت تلوم إبدمرل ممل اريع مللحة احل خال مجع
ملعالدمش وشدمد مسدااش وملسلع ربإ م وا مملدوزي ش لت أعلى س اسامه يف ملعام  2017حةث لغت  %42 4و لغ
متوي ق ا م د مملعة ة  %41 8يف حني لغ متوي ممل ساش ف مهلادرب للد ح وختدم م د مملعة ة  %12 4أاا اا مت متويل
4
احل ق شدواش مل أاني مساص ربلد لغ  %3 4ربلط
ييهد مرت ا ملن لاش مللحة مل ابلة أو "مال د مملعة ة " عدم توربد م اي لدى مملوميحل مل لس ة ضد مللدااش مملالة ملنامج
خاص ه م وثد تضدرم حةث أ ملن لاش مللحة مل ابلة تس هلك
عحل مل ورمش يف م وضا مللحة وأ مل ئاش مل ل ل
مجلزد م وا احل و ملدخ حةث متث ملن لاش مللحة مل ابلة على أدوي مالادمض مملزان وعلى ملدعاي مللحة ملثالثة يف
5
ملعةادمش مسارجة أه ملن لاش مل ابلة
إ مرت ا ت الةف م لول على خدااش صحة لأل د ومالربدمد يعة إا ا ة حلول مملومينني علةها و ا أ زحلدل ملن لاش م واة
على مسدااش مللحة دو وجود يام أتاني صح إلزما وت اربل يض حل دقوا مإليدمدمش هلذم مجلهاز ةزيد احل عجز مسزين ملعاا
يف ظ حمدودي أو ود توزيع مملومرد مملالة للح وا مل لس ةنة
 3م يد :اوقع مل ارواةرت ملعديب
 4مجلهاز مملدوزي لإلحلاد وزمرل مللح تقرير احلسارت الصحية الفلسيينية  2017رمم هللا  2019ص 28
/www.arabbarometer.org/ar/survey-data/data-analysis-tool

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2428.pdf
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يف ممل لا ربإ س إيدمدمش وزمرل مللح (مملسامهاش ممل أتة احل ر وم وأقساط مل أاني مللح ابخ اف م ومع (مليت ت لغ 238 6
حوميل
الةو شة ) ومملسامه يف مثحل ملدومد و أو صور مالشع و أو مل حوص مملاباي (مليت ت لغ  58 6الةو شة )) ت
لاش وزمرل مللح يف
 %17احل إ ام وزمرل مللح مل لس ةنة (أو  297الةو شة احل ممجايل  1,767الةو شة
ملعام  )2018يف ممللا مرت عت اسامهاش مملومينني (مملسامه يف مثحل ملدومد و أو صور مالشع و أو مل حوص مملاباي ) احل حوميل
 24الةو شة عام  2014إىل  58الةو شة يف ملعام  2018ويعزى ذلك لدربع ملوزمرل أ عار مسدااش (أي اسامهاش
مملومينني) مليت تلداها يف ا ساهتا ت ةاانش وزمرل مللح مل لس ةنة للعام  2018أ ت ل شدمد مسدا احل خارج ا ساهتا
م اقها لن ملعام وه ملنس ملثا ة عد رومتب ملعاالني يف ملوزمرل
 %41احل
لغت حوميل  725الةو شة أو اا ي
إ مل جول ني قة مإليدمدمش ممل أتة لوزمرل مللح احل ر وم واسامهاش و ني ا ل اش مال ام مللح ت ثد على قدرمش وزمرل مللح
وعلى اس وى مسدااش ممللدا لل انني و وعة ها و ا أ أفل ة مملومينني ف ا رتوني يف مل أاني مللح م ايل أي "مل أاني مللح
ف ماللزما " حةث ي مل لديد ملسنوي لوزمرل مللح للعام  2018أ حوميل  309آالف أ دل ربلط ا ان يف ملض ملغد ة (انها
 594ألف أ دل يعة و يف ملض ملغد ة وربلا للجهاز مملدوزي لإلحلاد
حوميل  86ألف أ دل تدربع م وا اسامهاهتا) احل
مل لس ة للعام  2017ربة ا مت مع اد مملومينني يف ق ا فزل ( 335ألف أ دل) احل دربع ر وم مل أاني مللح اب ثناد مملوظ ني
م واةني ملذي ي للو رومت ه احل م وا يف ملض ملغد ة و للو على مسدااش مللحة اان وابلدف احل ملدع ملدويل ل ورب
ش أاا ومحاي واربة يف هذم ملل ا مال أ ملضغوياش مالق لادي ومالج اعة مليت تلت م دال مال اض ملثا ة وعدد احل
ملسةا اش مليت مت مختاذها اي وخت ةف أع اد مملدض على مملوميحل مل لس ة يف حةن قد م دش يف مل أث ل ا على قدرل ملل ا
مللح على مل عايف وتورب مإلا ا ةاش وجذب مل وي مل ايف ال شك أ مال دمر يف تن ةذ هذد ملسةا اش (ومليت ت لف اب سا ة
ملسةا ممل دي ووهنا ت عل ئاش مج اعة و ا ة اعةن ول وهنا قد رب حت ابب مالخندمط مجملاين لنيام مل أاني مللح لل اعاش
وم ع احل ممل ضدريحل وملعايلني عحل ملع وم االش مالج اعة ابإلضارب مىل مملومينني يف فزل) وف ت دح أ ئل جدي حول م دما
إ ام وزمرل مللح و متوي يام مل أاني مللح م وا
أدش هذد مل جول إىل مض دمر وزمرل مللح لاع اد على شدمد خدااش ي ة احل خارج ملل ا ملدمس مالاد ملذي يثل واه وزمرل
مللح ومسزين ملعاا وي ل يام مل أاني مللح ف قادر على تورب ملدقوا لنيام ملدعاي مللحة حةث لغ ملديحل مملرتمو على
6
ملوزمرل لل س ةاش مليت ت رتى انها مسدا (مل حوياش مل ة ) ول دواش م دوي حوميل  1 5الةار شة يف هناي عام 2019
اا ي دض تدخاا ديع ا إلقدمر يام صح وي شاا يساه ربة مجل ةع مضارب ملا توربدد مسزين ملعاا

اخليارات املتاحة أ ام متثيل التأ ني الصحي

إ حتلة ملغاحلش محملددل يف أجندل ملسةا اش ملوينة  2022-2017وم هدمف مملد وا يف "مال رتمتةجة مللحة -2017
 "2022ت حل يف يام أتاني صح إلزما "شاا " ت اربل ي ار ربة مجةع مملومينني ويو ع مسدااش مللحة و سحل جودهتا
وخي ف ت الةف ملدعاي مللحة لألربدمد ل حلة ذلك أااانا أر ع خةارمش

 6م يد :تلد اش وزيدل مللح د ا وةل صحة احلد

اريخ 2019 12 10

 https://www.alhadath.ps/article/110645/%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86
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اخليار األول :اإلبقاء عل نظام التأ ني احلدث ي غري اإللزا ي
ي ث هذم مسةار ابإل لاد على يام مل أاني م وا مللال ف مإللزما إال على ربئ حمددل وه اوظ و ملل ا ملعام إ أحد مه
اةزمش هذم ملنيام هو ملدخول ملسه لل ومينني مل لس ةنةني للابدااش مللحة ممللدا احل ق وزمرل مللحة ا اشدل اع دربع قة
مالشرتم ملسنوي لغ مملوظ ني م واةني و ا أ خدااش وزمرل مللح تغ ملدعاي م ولة ا ربةها مل عة اش وا اربح م و ئ
ومالادمض ملساري ابإلضارب إىل أادمض م ورمم "ملسديا " وفسة مل لى يف ممللا هنا ضعف يف مسدااش مل ابللة يف
مملس ةاش وعدم و اي م دل ربةها مما ي دي ل دمد مسدا حوي مملدضى ملس ةاش ملل ا مساص وم هل أو دول أخدى ويف
عبدا على مسزين ملعاا
ملوقت ال يوربد مل أاني مللح م وا إيدمدمش واربة ل غ ة ملن لاش مللحة مالاد ملذي ي
ي دي إىل عدم دقوا يام ملدعاي مللحة ويضعف احل جودل مسدااش مللحة ممللدا لل ومينني ممل رتوني يف هذم مل أاني

اخليار الثاين :تح نظام التأ ني احلدث ي اإللزا ي
يع د هذم ملنيام على قةام م وا غ ة ت الةف مسدااش مللحة احل خال ملضدملب وتلدمي مسدااش احل خال مملدمرب مللحة
م واة احل عةادمش واس ةاش أو تلوم م وا دمد مسدااش مليت ال ت وربد يف ادمربلها احل ا ساش ملل ا مساص مللحة
هذم ملنو احل مل أاني يلزم مجةع ممل ل ني "و احل خيضع دخل لضدي ملدخ " ابال ض ام لل أاني مللح وت و ملدول قادرل على
حتلة مإليدمدمش احل ممللدر أي احل رومتب ممل ل ني وربلا لنس أو ا لغ حمدد احل رومت ه و ا هو م ال يف ضدي ملدخ يعزز هذم
ملنو احل مل أاني مل ارب مالج اع يف تغ ة ت الةف مسدااش مللحة وت ح م وا "مسزين " اس ولة تورب مجةع مسدااش أو
اا ينلص احل إيدمدمش االة ل لدمي مسدا مللحة هذم ملنو احل مل أاني جدى لاش يف ملعام  2009احل خال ا دو قا و مل أاني
مللح ملذي يدح م وا آ ذم
تنص مملادل ) (27احل ا دو قا و مل أاني مللح ممللرتح على أ "مالشرتم نيام مل أاني مللح إج اري ل ارب مملومينني ممل ل ني وربلاا ح ام
هذم مللا و ول اوميحل م يف مال ا احل خدااش مل أاني مللح ملوي ومد أوا ا رتواا أو ان عاا وحتدد آلة مالشرتم واحل هو
مملن ع نيام يلدر وجب أح ام هذم مللا و ".

يف ممللا ربإ اث هذم ملنو احل مل أاني مللح ماللزما يومج صعوابش ت عل اب وضا مالق لادي لل لس ةنةني حةث ي لغ حج
مل ال وربلا جلهاز مملدوزي لإلحلاد مل لس ة  %25وت اوش وم ع يف ذلك ني ملض ملغد ة وق ا فزل ( %13و %43على
مل وميل) وأ عدد و احل ملع ال ف اسجلني يف وم ملع ملدمس والع يف إ دملة وع ال مملةاوا ابإلضارب إىل ضعف شديد
يف قدرل م وا على حلد ممل ل ني لضدي ملدخ و ا اج إىل تورب ش مسدااش مالج اعة "ملض ا مالج اع " وإيار
اسا د للابدااش مالج اعة واساعد لد ممل ل ني ودخوهل يضاف إىل ذلك اعارض أيدمف ا عددل اب خم ل اث ختوف
مل عض احل رربع ووال ملغوث وت غة ملاجئني يدها عحل تلدمي مسدااش مللحة لاجئني يف حال جدى ت يام مل أاني ماللزما
ومل علةدمش مليت ماثرها ا مللدس خاص ملعاالني انه يف ملض ملغد ة وملذيحل لديه أتاني م دملةل واعارض ملل ا مساص
مل يب و ا مزدمد مالاد تعلةدم ابختاذ قدمر إبع اد ا ق ا فزل احل دربع ملضدملب وملد وم وربلا للدمر رائ عام  2007اب
ةا ة أضف لذلك مح جاج لاابش ملع ال س ب ر وم مل أاني وذلك أ دش شدواش مل أاني ختوربها احل هة ن م وا على ق ا
مل أاني مللح انهةك عحل عدم وجود رف لدى مملس وى ملسةا يف ملدخول يف خض ملنلاش حول اسأل ملزماة مل أاني مللح
7
ملوي

 7م يد :جهاد حدب بيئة النزاهة واللفافية واملساءلة يف التحثيالت لل الج التخصصي خارج ؤسسات وزارة الصحة رمم هللا :مالل اف احل مج
ملنزمه ومملسادل  2014ص 5
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اخليار الثالث :التأ ني الصحي االجتماعي
يع د هذم ملنو احل مل أاني على جت ةع اسامهاش ملدعاي مللحة احل مجةع ملعاالني ومد أوا وم اوظ ني ح واةني أو يع لو يف
ملل ا مساص أو م هل يف صندوم أو صنادي يلوم ملنيام على دربع مملومينني إىل أحد صنادي مل أاني مللح ومليت قد ت و
ح واة أو ا س خاص و دواش مل أاني .وال ق حل حتلة مل غ ة مل اال عحل يدي هذم ملنيام مل ويل إالا إذم قام و ملس ا
إلزما ورب حتديد ج مملسامهاش وورب مللدرل مل ددي على ملدربع تلوم م وا يف هذم ملنيام
دربع اا علةه احل اسامهاش
8
دربع اسامهاش م شاباص ف مللادريحل على دمد اسامهاهت .
ي ع هذم ملنيام زي حدي مالخ ةار لل ومينني يف شدمد مسدا مللحة أي مالشرتم يف أي احل مللنادي ووذلك رب ح مسةارمش أاام
أ وم ا عددل احل مسدااش مللحة مل ةلة وربلا لليدوف مالق لادي لألربدمد و ا يساعد ملل ا مساص وخباص شدواش مل أاني
على مال ث ار يف ملل ا مللح ويض حل اسامه ملل ا م وا يف هذم مل أاني احل خال تغ ة مل لدمد ويض حل ملنيام ا ارو
أرابب ملع يف تغ ة ت الةف مل أاني نس اومزي ملا يدربعها ملعاالني ويلل ابل ايل احل مل ل مللحة على م ربدمد
اج هذم ملنو احل مل أاني مللح إىل م لدمر ةا ومق لادي يلل احل مملابايد مال ث اري حبةث ق حل شدواش
ل حل يف ممللا
مل أاني وملل ا مساص احل م ث ار أاومل و ل يف ق ا مللح و ن ملوقت ل عوملد االة لل س ث ديحل و ا أ قدرل مإللزمم يف
هذم ملنيام لى حمدودل يف ظ وجود سب ال عالة وحمدودي قدرل م وا على مإللزمم انمج عحل حمدودي ملسة دل م انة
وربدض مللا و يف اناي ا عددل يف ملض ملغد ة وفةاب ثلارب دربع مالشرتمواش يف مل أاني إال عند م اج ابإلضارب إىل أ ق ا فزل
خارج ام ملسة دل للح وا مل لس ةنة

اخليار الرابع :التأ ني الصحي اللا ل
جي ع هذم ملنيام ني يام مل أاني م وا ماللزما ومل أاني مللح مالج اع أعاد أي مل دمو ني م وا وملل ا مساص
يلوم هذم ملنيام على أر ع روالز )1( :ع واة مل غ ة احل خال يام ح وا يغ مملابايد ومل عويضاش؛ ( )2حدي مالخ ةار
لل ديض؛ ( )3مل عاو ني ملل اعني م وا ومساص ربة ا ي عل ابملس ةاش ومتوي مسدااش مللحة ؛ ( )4وإدمرل اس لل مل س
مل أاني مللح ي ةح هذم مسةار حدي مالخ ةار لل س ةد يف ملذهاب لل س ةاش وم ي اد أب ومعه وأيةاربه دو حدود و دو
حتوي على أ يدربع مملديض مل ل عند زحلرت للعةادمش مل ابللة ربة ا ي تعويض احل ا س مل أاني مللح أو شدو مل أاني
حسب مل أاني مساضع ل حبةث ي ار مملديض يف مل ل نس حمددل وتلدم عض مل دواش (أهلة وخاص ) أتاني ت ةل نس
أخدى ربة ا تدربع ا س مل أاني مللح قة م دوي  .قول مل أاني مللح مإللزما حسب هذم مسةار احل خال اسامه أرابب
9
ملع ومملسامهاش مالج اعة ملعاا ومالق ا احل ملدومتب
ي ع هذم ملنيام زمحل عديدل انها وجود يام صح إلزما وآخد ت ةل و ا اربظ هذم مل أاني على يام ملدعاي مللحة مللال
ويوز ي ةع مسدااش مللحة وختلةلها خاص أ خدااش وزمرل مللح تغ ملدعاي م ولة ا ربةها مل عة اش وا اربح م و ئ
حلدي اث أادمض مل لى وف ها ويساعد ملل ا مساص
ومالادمض ملساري وختلةص عض ملعاجاش يف اس ةاهتا
وخباص شدواش مل أاني مللال على مال ث ار يف ملل ا مللح وزحلدل ختلل يف االش اعةن ويض حل هذم ملنيام اسامه ملل ا
م وا يف تلدمي مسدااش مللحة وي لى على خدااش ووال ملغوث وت غة ملاجئني مليت يف أفل ها خدااش ملدعاي م ولة وتورب
مدوي م ادمض مملزان ويض حل ا ارو أرابب ملع يف تغ ة ت الةف مل أاني نس اومزي ملا يدربعها ملعاالني ويلل احل مل ل
مللحة على م ربدمد ويساعد على تورب اومرد لنيام ملدعاي مللحة يف مل اد و ا يساعد على حتسني م وو يف ق ا مللح وزيع
عادل لل س ةاش وربلا الح ةاجاش مملناي مجلغدمربة
 8م يد :رب ح أ و اغل حنث نظام أت ني صحي شا ل رمم هللا :مالل اف احل مج ملنزمه ومملسادل (أاا )  2018ص 18
 9م يدhttps://comme-un-pro.fr/ar/systeme-sante-francais-protections-couts-prise-encharge/ :
ووذلك https://www.alukah.net/culture/0/57690/#ixzz6IHEiKnvJ:هذم ملنيام اع ول يف ربد سا
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يف ممللا ربإ هذم مل أاني اج إىل إرمدل ةا ة احل ق م وا إبصدمر قا و مل أاني ماللزما جل ةع ملعاالني ومتوي جزد احل سب
مل وي ل أاني م د ومد ملعاالني ف مملسجلني مو ملعايلني عحل ملع وإعادل ملنيد يف قدمر إع اد ملس ا يف ق ا فزل احل ر وم
مل أاني مللح وملع على اعاجل فةاب ثلارب دربع مالشرتمواش يف مل أاني مال عند م اج

خالصة:

إ خةار مل أاني الصحي اللا ل و ا جاد يف مسةار ملدم ع أعاد ي ةح شدمو ني الدا مسدااش مللحة م الة ويساه يف ت ويد
مسدااش مللحة وختللها وزيع م ع اد ويف تللة مل ل على مال د مملعة ة وي ةح زحلدل ا ارو ملل ا مساص يف مال ام
مللح ويع على تورب ملعدمل ني مملناي مجلغدمربة ل حل هذم لة واربةا ل لوي يام ملدعاي مللحة حةث أ هنا حاج س ومش
إضاربة :

أوال :ت ويد دماج توعوي وتثلة ة أي مللةام حب ل تسوي تساعد على مقنا ربئاش وم ع احل مملومينني أبمهة مال ض ام
لل أاني مللح مل اا ودع رب دل مل ارب يف حت مالع اد.
دد آلةاش وإجدمدمش ملع ممل سة هلذم مل أاني ل "ا س مل أاني
اثنيا :مصدمر قا و "مل أاني مللح "
مللح " عحل وزمرل مللح مليت تلدم مسدااش مللحة ابع ارها أحد ممل ولني لنيام ملدعاي مللحة
اثلثا :ض ا م دمر ش م اا وانع مهنةار ق ا مسدااش مللحة حبةث تولد اعدالش ممل ارو ربالضا واربةا ي جاوز
م اج إىل متوي مملناربع مل ة ممل حلل وتغ ة ت الةف مإلدمرل ومالل زمااش ف ممل وقع
حديد لف ممل ارو .
راب ا :ماله ام حديد اناربع و ل مسدااش ممل اح لل احل ادت
خاسا :ين غ إعادل ملنيد يف مسدااش مللحة و وعها يف ممل ساش م واة ويف مل ادر مل يب ملذي حت اج ملوزمرل
ومسدااش مل ة
سادسا :مالت ام اع ووال فوث وت غة ملاجئني مل لس ةنةني على حتديد ل مسدااش مليت تلداها لاجئني مملن عني
احل خدااهتا
ساب ا :ت جةع ملل ا مساص وشدواش مل أاني مساص على مال ث ار يف ق ا مل أاني مللح ويف ممل ساش مللحة
ل لدمي خدااهتا ملحل يدفب يف شدمد خدااش ت ةلة ال تلداها ا س مل أاني مللح
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نظام الرعاية الصحية الفلسطيني :هل يمكن زيادة تمويله ورفع جودة
خدماته؟
نيسان (ابريل) 2020

هذد ملورق ه ملثا ة ض ا حل م ورمم ملسااةا اااتة ملنلدي مليت يلاادرها مملدوز للعام  2020ت ناول هذد م ورمم قضاااحل ااةا اااتة
دمخلة وخارجة هت مجمل ع مل لس ة وصا ع مللدمر
املركز الفلسيي للححث السياسية واملسحية
ا ا ا اس ا ا ا أوادقة عل ة حبثة اس ا ا ا لل ف رحبة وف ح واة أت ا ا ا مملدوز يف ا لع عام  2000و دوز اسا ا ا ل لل حوث م وادقة ودرم ا ا اااش
ملس ا ااةا ا اااش ملعاا يهدف مملدوز إىل ت ويد مملعدرب مل لس ا ا ةنة وتلوي ها يف االش ثاث :ملس ا ااةا ا اااش مل لس ا ا ةنة ملدمخلة ؛ ومل حلة مال ا ارتمتةج
وملساةا ا مسارجة ؛ ومل حوث مملساحة وم ا اعاش ملدأي ملعام يلوم مملدوز ابلعديد احل ملن ااياش مل حثة انها إعدمد ملدرم ااش وم حباث م وادقة
وعاش ع
ذمش ملعاق ابلسةا اش مل لس ةنة ملدمهن وإجدمد حبوث اسحة حول مملومقف ملسةا ة ومالج اعة لل ج ع مل لس ة وت ة
لدرم ا ا ا قض ا اااحل وا ا اااو تومج مجمل ع مل لس ا ا ة وص ا ااا ع مللدمر ووض ا ااع حلول هلا وعلد ممل متدمش ومحملاض ا ادمش ومملوجزمش ممل علل ا ا و ملس ا اااع
و اياش أخدى يل زم مملدوز مل لس ة لل حوث ابملوضوعة وملنازمه ملعل ة ويع على ت جةع ت ه أربض للومقع مل لس ة ملدمخل ولل ةئ ملدولة
و لورت يف أجومد احل حدي مل ع وت ادل مآلرمد
ي مللةام ابلن ا اااياش وم حباث يف مملدوز احل خ ال وحدمش ثاث  :وحدل ملس ا ااةا ا ا ملدمخلة وحدل مل حلة مال ا ارتمتةج ووحدل مل حث مملس ا ااح
تلوم هذد ملوحدمش ار ا أر ع أ وم احل ملن اااياش :و ا مل حوث ومل حلةاش ملس ااةا ااة وإجدمد مل حوث مملس ااحة مل جدي ة وم ا اعاش ملدأي
ملعام وت ا ة ربدم مسامد و وعاش مل ع وعلد وتنية ممل متدمش وملللادمش تلوم هذد ملوحدمش ابلرتوةز على مملسا جدمش يف ملساااح مل لسا ةنة
وعلى مملوضوعاش ملسةا ة ذمش م مهة مساص ومليت حت اج إىل مل حث ملعل وم وادق

مملدوز مل لس ة لل حوث ملسةا ة ومملسحة
شار مإلر ال ص ب  76رمم هللا ربلس ني
ش+970-2-2964933 :
ف+970-2-2964934 :
pcpsr@pcpsr.org
www.pcpsr.org

