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قال تعالى:
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{ يرفعِ اَّلل اَّلِيو آننوا نِنكم واَّلِيو أوتوا العِلم درج ٍ
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ر
واَّلل بِها تعهلون خبِي }
[اجملادلة]11:

أ

اإلىداء
 إلى روح أمي وأبي الطاىرتين
 إلى روح أخي الطاىرة
 إلى إخوتي  ...الذين ىم سند لي وبيم أستمد عزيمتي واصراري
 إلى زوجتي الغالية التي تحممت معي كد العيش ،وسيرت معي الميالي لترافقني
متاعب حياتي ودراستي
 إلى أوالدي ...محمد وعبداهلل ورحمة اهلل عميو عمر وقرة عيني الغالية لين
 إلى أصدقائي ...الذين آزروني ووقفوا بجانبي من أجل تحقيق حممي
 إلى أساتذتي كلً بإسمو ولقبو الذين لم يبخموا عمي بما لدييم من عمم وأخص
بالذكر الدكتور :عمي النعامي الذي وقف بجانبي طوال فترة الدراسة

إليهم مجيعا ...أهدي هذا اجلهد املتواضع
الباحث


ب

شكر وتقدير

ِّ َ ْ َ ْ
الحمد اهلل رب العالمين القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ باهلل من الشيطان َ رب أ ْوزِع ِِن أن
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ ْ
ُ َّ ِّ ُ ْ ُ َ َ
اِلا ت ْرضاهُ َوأصنِح ِِل ِِف ذ ِّري ِِت إِِّن تبت إ ِ َْلك
اِلي وأن أعمل ص ِ
أشكر ه ِعمتك ام ِِت أنعمت لَع ولَع و ِ
َوإ ِِّّن م ِْن ال ْ ُم ْسنم َ
ي( األحقاف)15 :
ِِ
ِ
والصلة والسلم عمى أفضل خمق اهلل سيدنا ومعممنا األول محمد بن عبد اهلل صمى اهلل عميو

وعمى آلو وسمم تسميماً كثي اًر بحثت عن كممات الشكر والتقدير والعرفان واالمتنان ألتقدم بيا لكل من

أسيم في إنجاز ىذا العمل المتواضع ،فما وجدت كممات تعطييم حقيم ،وال فييا من اإلنصاف لعمميم
وجيودىم ،وال يشكر اهلل من ال يشكر الناس ،فالشكر الجزيل لمن ساىم ولو بالدعاء لي إلنجاز ىذا

العمل المتواضع.

كما ال يسعني إال أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى المشرفين الفاضمين
الدكتور  /عمي النعامي

حفظو اهلل

والدكتور  /مفيد الشيخ عمي

حفظو اهلل

الذين أشرفا عمى رسالتي وحيث كان لتوجيياتيم الفضل الكبير في إتمام ىذه الرسالة

المتواضعة ،وكذلك الشكر ألساتذة كمية االقتصاد والعموم اإلدارية بجامعة األزىر .

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لألستاذين الكريمين الذين تفضل بمناقشة رسالتي ىذه ،وىم :
األستاذ الدكتور /يوسف محمود جربوع مناقشا خارجياً.
واألستاذ الدكتور /عماد محمد الباز مناقشاً داخمياً.
سائلً المولى عز وجل أن يسجل ليم ىذا الجيد المشكور في ميزان حسناتيم يوم القيامة .
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير ألساتذتي المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم ىذه
الرسالة  ،والى العاممين في و ازرة الصحة وأخص منيم األخ عائد الوحيدي سائلً رب العرش الكريم
أن يجعل ىذه الرسالة حجة لنا ال عمينا يوم القيامة إنو قريب مجيب الدعاء.


ت

ممخص البحث
ىدفت ىذه الدراسة إلى إظيار نوعية التحويلت العلجية واألمراض المحولة وعلقتيا
بتكمفة العلج بالخارج  ،باإلضافة إلى أي نوعية من التحويلت العلجية و األمراض المحولة لو
علقة أكبر مع التكمفة ،وبالتالي مدى تأثير ىذه العلقة في زيادة تزيد تكمفة العلج بالخارج.
وكما ىو معموم فإن القطاع الصحي من أكثر القطاعات أىمية وحيوية ،ألنو يمس وبشكل
مباشر حياة المواطن الفمسطيني ،لذلك فأنة تم التطرق إلى الوضع الصحي في فمسطين وما مدى
التطور الذي تحقق منذو قدوم السمطة حتى تاريخ إعاد الرسالة .
ويظير من اإلحصائيات التي تنشرىا و ازرة الصحة الفمسطينية زيادة عدد الحاالت المحولة
الى الخارج المؤسسات الحكومية ،حيث بمغت التحويلت في عام  )6.176(1996تحويمة حتى
وصمت في عام  )74.683( 2014وىذا يعني أن ىنالك زيادة ما تقارب عشرة أضعاف ،وىذه
الزيادة تشكل مشكمة في عبئيا عمى موازنة و ازرة الصحة الفمسطينية وتعطي مؤش اًر سمبياً عمى
الوضع الصحي لبعض الحاالت المرضية التي تحتاج الى تحويل وعلج بالخارج.
ومن أجل ذلك فقد تم إتباع المنيج الوصفي التحميمي وتم تصميم وتوزيع استبانة عمى
عينة عشوائية من ( )120مريضاً تم تحويميم لمعلج خارج المؤسسات الحكومية ،وتمت اإلجابة
عمى جميع االستبيانات التي تم توزيعيا ،وتم تحميل االستبانة بالطرق اإلحصائية الملئمة ليا،
وخمصت الدراسة إلى أن نوعية التحويلت العلجية تؤثر عمى تكمفة العلج بالخارج ،وعدم
جاىزية المستشفيات الفمسطينية بالمعدات والتقنيات الحديثة اللزمة لتقديم الخدمات الطبية
والعلجية لممرضى الذين تقوم دائرة العلج بالخارج بتحويميم ،ويعد السبب األساسي في التحويلت
لمخارج عدم توفر العلج بالمستشفيات الفمسطينية

باإلضافة الى عدم كفاءة بعض األطباء

الفمسطينيين.
وقد أوصت الدراسة بالعمل عمى تطوير مشافي محافظات الجنوب من حيث النوعية
واالستيعاب ،خاصة المشافي الكبرى ،كما أوصت ببناء مشافي متخصصة لألمراض األعمى
تحويلً الى الخارج ،واالىتمام بالكادر الطبي الفمسطيني من خلل العمل عمى تطويره وتدريبو
وابتعاثو لمخارج للستفادة من المستجدات الطبية.


ث

Abstract
This study aimed at illustrating the types of treatment referrals and the
referred diseases and their relation with the cost of treatment abroad. It also
describes the types of treatment referrals and referred diseases that are more
related to cost, and consequently the impact of this relationship in
increasing the cost of treatment abroad.
It is widely known that the health sector is one of the most essential and
vital sectors in Palestine, especially it directly impacts the life of the
Palestinian citizen. Thus, the condition of the health sector is tackled in this
study and the extent of progress that has been achieved since the
establishment of the Palestinian National Authority up to the time this
study was prepared.
Statistics published by the Palestinian Ministry of Health indicated an
increase in the number of cases referred for treatment outside the
governmental institutions .The number of referrals in 1996 was 6176
referrals and it increased up to 74.683 referrals in 2014, which means that
there has been an increase of about ten times. Such an increase has actually
been a burden for the Palestinian Ministry of Health and gives a negative
indicator about the medical condition for some of the cases that need to be
referred for treatment abroad.
The descriptive analytical method has been followed in this study and a
questionnaire has been designed and distributed to a random sample of 120
patients who has been referred for treatment outside the governmental
health institutions. All distributed questionnaires were responded to and
data were analyzed using relevant statistical methods.
The study concluded that the type of treatment referrals affects the cost of
treatment abroad and that the Palestinian hospitals are not prepared with
modern equipment and technology necessary for providing the medical and
treatment services to patients who are referred by the Treatment Abroad
Department. Lack of treatment availability in the Palestinian hospitals is a
main cause for treatment abroad referrals in addition to the incompetence
of some of the Palestinian doctors.
The study recommended working on developing hospitals in the southern
governorates in terms of quality and capacity, particularly large hospitals. It
also recommended building hospitals specialized in treating diseases with
highest rates of referrals and caring about the Palestinian medical cadre
through working on developing, training and seconding them abroad to
benefit from medical updates.
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انفصم األول

اإلطار انعاو نهدراسة

اإلطار العام لمدراسة والدراسات السابقة

الفصل األول

 1-1مقدمة
يعتبر الحق في الصحة أحد الحقوق األساسية التي كفمتيا المواثيق الدولية الخاصة بحقوق

اإلنسان ،وألزمت السمطات المحمية في كل دولة باتخاذ اإلجراءات اللزمة لتوفير ىذه الخدمة لكل

إنسان عمى أرضيا ،لذا يعد القطاع الصحي في فمسطين من القطاعات الخدمية النشطة والحيوية،
وخاصة لما يمر بو شعبنا من ظروف قاىرة وطارئة بسبب ما يعانيو من االحتلل اإلسرائيمي

والحصار المشيود لألراضي الفمسطينية ،ومن المعموم أن ىناك أربع جيات تقوم بتزويد الخدمات
الصحية بفمسطين وعمى رأسيا و ازرة الصحة الفمسطينية التي تحتل المرتبة األولى وتأخذ النصيب

األكبر في تقديم الخدمات الصحية واإلشراف عمييا ومساندة المؤسسات والقطاعات األخرى التي

تقدم الخدمات الصحية مثل المؤسسات (غير الحكومية ،وكالة الغوث ،والقطاع الخاص)
وتخصص دولة فمسطين الجزء األكبر من مواردىا لقطاع الصحة .
ولقد واجو قطاع الخدمات الصحية تحديات وصعوبات كثيرة خلل العقود الماضية ،إذ

توقف تطور ىذا القطاع وعاد إلى الوراء خلل سنوات االحتلل منذ عام 1967م وحتى أواخر عام

 ،1994عندما تم نقل إدارة الخدمات الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السمطة الوطنية

الفمسطينية ،عقب اتفاقية أوسمو ،حيث عممت السمطة الوطنية الفمسطينية من خلل و ازرة الصحة

عمى فتح مراكز رعاية صحية أولية جديدة ،وتطوير المراكز الموجودة سابقاً ،كما عممت عمى زيادة
الخدمات الصحية المقدمة في مراكز الرعاية الصحية األولية.
إال أن القطاع الصحي كان من أكثر القطاعات تأث اًر بالحصار اإلسرائيمي المحكم والظالم
عمى قطاع غزة ،حيث عانى ىذا القطاع من نقص في المعدات الطبية واألدوية والمستمزمات

األساسية .كما توقفت مشاريع بناء وتوسيع مراكز الرعاية الصحية لعدم توفر معدات البناء اللزمة.

ومن الجدير بالذكر أن من أكثر إدارات و ازره الصحة تأث اًر بالحصار ىي إدارة العلج في
الخارج ،التي أخذت عمى عاتقيا تنظيم وتحويل المرضى الذين ال تتوفر ليم فرصة العلج في
المراكز الصحية الحكومية ،لمعلج في المستشفيات الفمسطينية والعربية في الداخل والخارج ،وكذلك

المستشفيات اإلسرائيمية ،ومن أجل ذلك تم التعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة مثل مستشفى
فمسطين في القاىرة ،وعدد من المستشفيات في المممكة األردنية الياشمية ،إضافة إلى بعض

المستشفيات في إسرائيل.

لقدعالجت ىذه الرسالة بصورة خاصة موضوع تحويلت العلج إلى خارج المؤسسات

الطبية الحكومية ،وتم تسمط الضوء بشكل أساسي عمى نوعية التحويلت العلجية وأثر ىذه
التحويلت عمى التكمفة الكمية لمعلج خارج مستشفيات و ازرة الصحة ،والكيفية التي يمكن من
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خلليا إيجاد طريقة لتخفيض التكمفة من خلل البحث عن سبل معالجة نوعية األمراض المحولة

وعلجيا داخل المؤسسات الحكومية إن أمكن ذلك.

 1-2مشكمة الدراسة:
تكمن مشكمة الرسالة في نوعية التحويلت العلجية واألمراض المحولة وعلقتيا بتكمفة
العلج بالخارج ،التي ال ترىق كاىل و ازرة الصحة فحسب ،ولكنيا ترىق كاىل الموازنة العامة
ككل ،في الوقت الذي يتزايد فيو عدد المرضى المحولين لمعلج بالخارج ،والمبالغ الباىظة التي

تتحمميا و ازرة الصحة

 1-3أىداف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى-:
 .1توضيح نوعية التحويلت العلجية واألمراض المحولة وعلقتيا بتكمفة العلج بالخارج.
 .2التعرف عمى خصائص الخدمة الصحية والتي تميزىا عن خصائص الخدمات األخرى.
 .3التعرف عمى كيفية احتساب الخدمة العلجية.
 .4استعراض النظام الصحي في فمسطين .
 .5الوقوف عمى أسباب ظيور و أسباب زيادة تكمفة العلج بالخارج من خلل زيادة عدد
الحاالت المحولة بو ازرة الصحة الفمسطينية.

 .6التعرف عمى األمراض واآلليات المتبعة و الجيات ذات االختصاص في عمميات التحويل.

 1-4فرضيات الدراسة:
تيدف الدراسة الوصول إلى الفرضيات التالية:
أوالً -:ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية التحويلت

العلجية وتكمفة العلج بالخارج.

 .1ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية التحويلت
العلجية ومدة العلج بالخارج.
 .2ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية التحويلت
العلجية ونسبة التغطية المالية.

 .3ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية التحويلت
العلجية والجية المحول إلييا.
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 .4ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05بين نوعية التحويلت العلجية
وعدد مرات التحويل.

ثانياً -:ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين األمراض المحولة
وتكمفة العلج بالخارج.

 .1ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية األمراض
المحولة ومدة العلج بالخارج.
 .2ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية األمراض
المحولة ونسبة التغطية المالية.
 .3ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية األمراض
المحولة والجية المحول إلييا.

 .4ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05بين نوعية األمراض
المحولة وعدد مرات التحويل.

 1-5متغيرات الدراسة :
متغيرات الد ارسة ،وىي كالتالي-:
المتغير المستقل -:يتمثل في نوعية التحويلت العلجية واألمراض المحولة.
المتغيرات الضابطة-:
 .1مدة العلج بالخارج.
 .2ونسبة التغطية المالية.
.3

والجية المحول إلييا.

 .4عدد مرات التحويل.
المتغير التابع  -:تكمفة العلج بالخارج.

 1-6أىمية الدراسة:
تتمخص أىمية الدراسة فيما يمي:
 .1يوضح علقة بين نوعية التحويلت العلجية واألمراض المحولة وعلقتيا بتكمفة العلج
بالخارج خارج ،وما مدى حقيقة الحاجة إلييا.
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 .2توضح نوعية التحويلت العلجية واألمراض المحولة التي يمكن معالجتيا في المؤسسات
الحكومية وامكانية االستغناء عن التحويلت إلى خارج الو ازرة.

 .3قد تفتح ىذه الدراسة آفاقاً جديدة أمام دراسات أخرى مرتبطة بالموضوع ،من خلل
االستفادة من نتائجيا ،وتوصياتيا.

 1-7مجتمع وعينة الدراسة:
 مجتمع الدراسة-:ىم المرضى المحولين لمعلج بالخارج من بعض مستشفيات قطاع غزة،باإلضافة إلى المراجعين الذين تم تحويميم من قبل دائرة العلج بالخارج.
 عينة الدراسة -:قام الباحث بأخذ عينة عشوائية تقدر بنحو(  )120حالة مرضية تمتحويميا إلى خارج المؤسسات الحكومية الصحية.

 1-8منيجية الدراسة
 المنيج الوصفي :تم إستخدام المنيج الوصفي القائم عمى وصف الظاىرة ،ثم القيامبتحميميا واجراء المقارنات بإستخدام الجداول والرسوم البيانية المناسبة لمثل ىذا النوع من

الدراسات لدراسة المشكمة نظرياً .

 المنيج التحميمي :تم استخدام المنيج التحميمي لتحميل ودراسة جميع متغيرات البحث ومدىإثبات العلقة اإلرتباطية بينيما ،إعتماداً عمى النشرات والتقارير الصادرة عن الجياز
المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،عن طريق إستخدام البرنامج اإلحصائي  ، SPSSكما لجأ

الباحث إلى استخدام التحميل الكمي من خلل تحميل اإلستبيان المعد ،والتوصل ألىم
النتائج المرجوة .

 1-9الدراسات السابقة-:
 -1دراسة حمد ( )2012بعنوان ":أثر تكمفة العالج بالخارج عمى تمويل موازنة وزارة الصحة
الفمسطينية"

ىدفت الدراسة إلى دراسة الحد من العبء المالي لتحويلت العلج بالخارج ضمن موازنة

و ازرة الصحة ،وأثر ىذا العبء عمى المؤشرات االقتصادية الخاصة بقطاع الصحة .

وكان من نتائج الدراسة زيادة عدد التحويلت إلى خارج المؤسسات الحكومية منذ تسممت

السمطة الفمسطينية حتى عام  2010وىذا أثر سمباً عمى موازنة و ازرة الصحة الفمسطينية،
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وعدم جاىزية المستشفيات الفمسطينية بالمعدات والتقنيات الحديثة اللزمة لتقديم الخدمات

الطبية والعلجية لعشرات المرضى المحولين.

وأوصت الدراسة بأنو يجب عمى و ازرة الصحة الفمسطينية أن تضع أنظمة المالية واضحة

لضبط عمميات التحويل خارج و ازرة الصحة الفمسطينية ،وضرورة وضع إجراءات إدارية ومالية لمحد

من االستثناءات في عمميات التحويل،والعمل عمى تطوير المشافي الفمسطينية ،باإلضافة إلى
تطوير الكادر الطبي الفمسطيني.
 -2دراسة الفرا( )2012بعنوان "قياس فعالية نظام محاسبة التكاليف دارسة ميدانية عمى
المشروعات الصناعية السعودية"

ىدفت الدراسة إلى قياس كفاءة وفعالية نظام محاسبة التكاليف المستخدم في الشركات
الصناعية السعودية واستطلع آراء المختصين والمينيين.
وكانت النتائج أن الشركات تستخدم طريقة التكاليف الكمية الحتساب تكمفة اإلنتاج وتقوم

إعداد تكمفة معيارية لمنتجاتيا.

ومن أىم التوصيات يجب تطوير أساليب الرقابة عمى أداء العاممين باإلنتاج ،وضرورة

االىتمام بتطبيق نظام التكاليف المعيارية لكي يستفاد منيا في التخطيط والرقابة وتقييم األداء.
 -3دراسة صغيرو( )2012بعنوان "تقييم جودة الخدمات الصحية دراسة ميدانية "

ىدفت الدراسة التعرف إلى مستوى الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية من وجيو

نظر الزبون (المريض)من أجل تحسينيا ،والعمل عمى إرضاء المستفيدين منيا ،وتوضيح المفاىيم

النظرية حول جودة الخدمات الصحية ،والتعرف إلى تقييم الزبون لمستوى جودة الخدمات الصحية
المقدمة ليم ،وتحديد أىم العناصر التي يولييا المريض أىمية نسبية عالية والتي تساعد إدارة

المؤسسة الصحية عمى إعادة تشكيل أوضاعيا لما تقتضيو الحاجة.

وكانت أىم النتائج عمى النحو التالي يجب أن يتم تصميم الخدمات الصحية حسب توقعات

الزبون ،وكفاءة المينية لمطبيب العامل في المؤسسة الصحية التي يقصدىا المريض تؤدي دو اًر

أساسياً في تحسين الخدمات الطبية.

ومن أىم التوصيات يجب التعرف إلى حاجات المريض كمنطمق لتحديد مواصفات الخدمة

الصحية ،والتركيز عمى الجانب العاطفي في التعامل مع المريض ،مما يولد الوالء واالنتماء
لممؤسسة الطبية التي يتمقى بيا العلج ،والتركيز عمى نوعية األمراض التي تصيب المرضي وكيفية
تقديم أفضل الخدمات الطبية ليم .
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 -4دراسة عائشة( )2012بعنوان " :جودة الخدمات الصحية في المؤسسات العمومية الجزائرية
(دراسة حالة المؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة)"
وىدفت الدراسة إلى دراسة واقع جودة الخدمات الصحية في المؤسسة العمومية االستشفائية

لوالية سعيدة ومدى تأثيرىا عمى رضا المريض ،باالعتماد عمى أبعاد جودة الخدمات الصحية

وكانت أىم النتائج أن العمر ،والجنس والمستوى االجتماعي وكذلك الوضع الصحي

لممريض وغيرىا تعتبر عوامل تؤثر عمى نسبة رضائو عن الخدمات الصحية .

شعور المرضى باألمان في التعامل مع العاممين في المستشفى ،وتمتع األطباء بالميارات
اللزمة ،واألدب وحسن الخمق الذي يتميز بو العاممون ،يدل عمى أن بعد الضمان يتوفر في

المؤسسة العمومية االستشفائية لوالية سعيدة.

ومن أىم التوصيات يجب إعادة النظر في أولويات اإلنفاق عمى قطاع الصحة وفقاً لمموارد

المتاحة حالياً لتحقيق االرتقاء بالصحة العامة لممواطنين ،وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات
الصحية ،باإلضافة إلى أن وجود إدارة الجودة الشاممة في المنظمات الصحية لم يعد مجرد نظرية

إدارية جديدة وانما أصبح ضرورة ممحة وذلك لضمان تحسين وتطوير األداء بصورة مستمرة ،وتقديم

خدمات صحية متميزة.

 -5دراسة وزارة الصحة()2011بعنوان ":تكاليف اإلجراءات والخدمات الطبية الحالة الدراسية
مستشفى رفيديا"

ىدفت الدراسة إلى تحميل المعمومات التي تتعمق بعناصر النفقات والعمل عمى تسجيميا

وتبويبيا وتحميميا وتحميميا عمى مراكز التكمفة من أجل تحديد تكمفة اإلجراء الطبي.

اعتمدت الدراسة عمى بيانات العام  2009لتحديد التكاليف غير المباشرة ،إضافة إلى
االسترشاد بيذه البيانات لتقدير تكمفة اإلجراءات الطبية.
وقد أشارة نتائج الدراسة إلى أن متوسط التكمفة في قسم العناية المكثفة تعتبر األعمى ،يمييا
قسم الحضانة ،الحروق ،العظام ،الجراحات العامة ،نسائية وتوليد ،الجراحات التخصصية.
وكانت التوصيات ضرورة االسترشاد بنتائج الدراسة كدليل لشراء الخدمة من خارج مراكز

و ازرة الصحة ،واعادة توجيو االستثمار في القطاع الصحي ووضع سياسات لترشيد االتفاق وخفض
النفقات دون المس بجودة الخدمات ،واعتماد ىذه الدراسة كمدخل لوضع سياسات تسعير لمخدمات
المقدمة من قبل القطاع الصحي أسوة بنظام تسعير األدوية.
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 -6دراسة حمدية ( )2011بعنوان" تحديد ( )ABCاستخدام نظام محاسبة التكاليف عمى
أساس األنشطة تكمفة الخدمة الصحية" (دراسة حالة :المؤسسة العمومية لمصحة الجوارية

(قسم األشعة) بسكرة)
ىدفت الدراسة

إلى البحث في كيفية تطبيق نظام محاسبة التكاليف في تحديد تكمفة

الخدمات الصحية في المؤسسة الصحية العمومية .

ومن أىم نتائج الدراسة أن الخدمات الصحية ليا خصائص تصعب تحديد تكمفتيا ،وزيادة

أىمية محاسبة التكاليف في المؤسسات الصحية بسبب ازدياد اإلنفاق عمى القطاع الصحي بسبب

زيادة الطمب عمى الخدمات الصحية ،وعدم قدرة الطريقة المتبعة في حساب التكاليف عمى توفير
معمومات ذات دقة عالية عن تكاليف الخدمات بالمؤسسة.
وكانت الدراسة توصي بتكيف نظام المعمومات المحاسبي بحيث يساعد عمى توفير المعمومات
اللزمة لتطبيقو ،وتفعيل دور محاسبة التكاليف في المؤسسة واالستناد عمييا في ترشيد استخدام

الموارد ،والتح كم في التكاليف ،والرقابة ،وتقييم األداء ،واالىتمام بتكوين العاممين بقسم التكاليف بما
يمكنيم من معرفة وتطبيق طرق التسيير الحديثة ورفع كفاءة وفعالية أدائيم.
-7

دراسة الشقفة( )2007بعنوان" نموذج مقترح لتطبيق نظام التكاليف المبني عمى

األنشطة في مستشفى غزة األوروبي دراسة تطبيقية عمى قسمي الدم والتخثر والميكروبيولوجي"

ىدفت الدراسة إلى تبيان أىمية التكاليف غير المباشرة ،ودورىا في حساب تكمفة الخدمة

العلجية في ظل تطبيق نظام التكاليف المبني عمى األنشطة في مستشفى غزة األوروبي.

وقد تم تطبيق نظام التكاليف المبني عمى األنشطة باستخدام نموذج عمى قسم الدم والتخثر
وقسم الميكروبيولوجي (المختبر) بمستشفى غزة األوروبي.
وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية نجاح تطبيق نظام التكاليف المبني عمى األنشطة
يتطمب وجود فريق عمل ذو خبرة عالية ومعرفة واسعة باألنشطة التي تمارس في األقسام العلجية
لممستشفى ،وقدرة نظام التكاليف المبني عمى األنشطة عمى توفير معمومات أكثر دقة عن تكمفة

الخدمات الطبية المقدمة.

وقد أوصت الدراسة إلى أن تطبيق نظام التكاليف المبني عمى األنشطة في القطاع الحكومي
لقدرتو عمى توفير معمومات ذات دقة عالية عن تكاليف الخدمات الطبية،باإلضافة الستغلل
قاعدة البيانات الموجودة في المستشفى واالستفادة منيا في تصميم برنامج لمحاسبة التكاليف.
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-8دراسة ىاشم (  ) 2007بعنوان :أثر التحويالت في وزارة الصحة عمى االقتصاد
Identifying the Expenses and the Level of Satisfaction of Referred
Patients Abroad by Palestinian Ministry of Health.
ىدفت الدراسة التعرف

إلى

تكاليف العلج بالخارج المقدم من قبل و ازرة الصحة

الفمسطينية ومدى رضا المرضى عن ىذه الخدمة .
فكانت نتائج الدراسة أن ما نسبتو ( )٪52راضون عن الخدمات المقدمة من وحدة العلج

بالخارج ،وما نسبة(  )%52.9راضون عن أداء األطباء في المستشفيات المحمية قبل التحويل ،وما
نسبة(  )٪ 69.9راضون عن العلج الذي تمقوه خارج الوطن .
وأوصت الدراسة بأنو يجب واعادة النظر في سياسات التحويل لمخارج والعمل عمى إيجاد
بدائل محمية ،وذلك لخفض التكاليف من ناحية والتخفيف من معاناة المرضى ومتاعب السفر

ومعاناة العذاب عمى المعابر ،وبأننا بحاجة ماسة لتحسين أداء األطباء العاممين في و ازرة الصحة .

-9دراسة خاروف (،)2006بعنوان -:دراسة المرضى المحتاجين لمتحويل الخارجي عبر دائرة
العالج لمخارج في وزارة الصحة الفمسطينية

Assessment of the Actual Treatment Abroad Department at
)Palestinian Ministry of Health (MOH
ىدفت الدراسة إلى تقييم أداء دائرة العلج الخارجي في و ازرة الصحة الفمسطينية،لتبرير

تكمفة العلج الخارجي ،وإليجاد بدائل لمعلج الخارجي من خلل و ازرة الصحة الفمسطينية،ولتطوير

نموذج صحي متكامل في فمسطين.

وأظيرت النتائج أن أعمى نسبة مئوية لممرضى المحولين لمخارج كانت من مرضى

السرطان ،تمييا مرضى القمب ،ثم زراعة األعضاء ،وبالنسبة إلى دواعي التحويل الخارجي ،فكان
السبب األول عدم وجود الخدمة الصحية في فمسطين ،ثم التقصير في جودة الخدمات الصحية ،و

طول الفترة لتمقي الخدمة الصحية باإلضافة عدم وجود الثقة في الطاقم الطبي في فمسطين.

وكانت أىم التوصيات أىمية الدمج بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاعات األخرى
مثـل NGOSو ،UNRWAوقد دعت أيضا إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص في فمسطين
لمنيوض بمؤسساتنا الوطنية فضل عن التحويل الخارجي لمدول المجاورة.
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-10دراسة مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،غزة ( )2006بعنوان" :تخفيض نفقات العالج في
الخارج بين ضعف اإلمكانيات المادية وتردي الخدمات العالج بالخارج"

ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى واقع مشكمة العلج بالخارج ودور الحكومة في تخفيض

نفقات العلج بالخارج.

وكان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،انخفاض عدد حاالت التحويلت في فترة
الواقعة ما بين بداية

شير 4حتى نياية شير10لسنة ( )2006مقارناً بنفس الفترة لعام

()2005من( )6820إلى ( )3350أي انخفض إلى النصف ،واعادة تنظيم وترشيد نفقات العلج
بالخارج مطمب لو أىمية كبيرة لتخفيض تكمفة العلج بالخارج ،وكان من النتائج أكثر عدد من
الحاالت المحولة لمخارج ىي المتعمقة بمرضى القمب وبمغت ( )669حالة وبتكمفة كمية تقديرية
( )5.93.684شيقل ،وتشكل نسبة التحويلت من قطاع غزة لمضفة أو القدس ( )829حالة بما
نسبتو(  )٪ 24.7من مجمل التحويلت .وتبين الدراسة أن مساىمة الحاالت المحولة لمخارج ال
تزيد مساىمتيا في نفقات العلج عن(  )٪ 15في أكثر األحوال وتعتبر مكمفة مقارنة باألوضاع
االقتصادية في الوطن .
وأوصت الدراسة :بأنو عمى السمطة الوطنية الفمسطينية وفي مقدمتيا و ازرة الصحة العمل
الجاد عمى تطوير قطاع الصحة بما يمبي حاجات المواطنين العلجية ،وعدم تخفيض نفقات
العلج في الخارج عمى حساب المرضى خاصة مع عدم توفر وجود خدمات صحية ملئمة في
المؤسسات الطبية لو ازرة الصحة.
-11دراسة الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوق اإل نسان( )2004بعنوان" :تحويالت العالج إلى
خارج المؤسسات الطبية الحكومية "

ىدفت الدراسة إلى معالجة موضوع تحويلت العلج خارج المؤسسات الطبية الحكومية،
وتبيان الجيات المسئولة عن موضوع العلج خارج مستشفيات و ازرة الصحة ،وكذلك اآللية

والمعايير المتبعة في تحويل المرضى إلى المؤسسات الطبية غير الحكومية واإلشكاليات المختمفة

المتعمقة بيذا الشأن.

وخمص الباحث إلى أن الفكرة األساسية ىي تقديم الخدمات العلجية غير الموجودة في

المؤسسات الطبية الحكومية لممرضى المشمولين بنظام التأمين الصحي الحكومي ،وضمن قائمة
األمراض التي يغطييا ىذا التأمين ،لكن تبين من الحقائق التي برزت من خلل ىذه الدراسة أن

01

اإلطار العام لمدراسة والدراسات السابقة

الفصل األول

السمطة الوطنية خرجت عن اليدف من العلج في الخارج ،وشممت فئات من المواطنين المذين ال

يممكون في األساس الحق في االستفادة من العلج في العلج .

وأوصت ىذه الدراسة بضرورة قيام مجمس الوزراء بوضع األنظمة اللزمة لتحويل المرضى

لمعلج في المؤسسات الطبية غير الحكومية ،وضرورة أن تمتزم السمطة الوطنية بالعمل وفق أسس
ومعايير واضحة وعادلة في تحديد المرضى الذين يتم علجيم ،أو المؤسسة الطبية التي يتم العلج

فييا .

-12دراسة الكحموت ( )2004بعنوان" :العوامل المؤثرة عمى استمرارية أنشطة الجودة الشاممة
في مستشفيات وزارة الصحة الفمسطينية في قطاع غزة".

ىدفت الدراسة لمتعرف إلي واقع إدارة الجودة الشاممة في قطاع الصحة من خلل التعرف

عمى واقع المستشفيات التي تم تطوير بعض العمميات واألنشطة الخدمية فييا ،وبعض أقساميا

ضمن مشروع لتطوير الجودة ،والتعرف إلي العوامل التي أثرت عمى استم اررية عمميات وأنشطة
تطوير الجودة في ىذه المستشفيات.

وتبين من نتائج الدراسة تدني استخدام األسموب العممي في قياس مؤشرات تحسين الجودة

الشاممة في األقسام التي شممتيا الدراسة ،وكذلك تدني التزام اإلدارة العميا بعمميات التحسين

والتطوير بأنشطة الجودة في المستشفيات التي شممتيا الدراسة .

وكان من توصيات الدراسة ضرورة العمل بشكل فعال إليجاد نظام معمومات متقدم يزود
كافة المؤسسات الصحية بالبيانات الخاصة لقياس األداء ،والعمل عمى تدريب العاممين عمى

استخداميا وتحميميا بطرق إحصائية ،وضرورة تفصيل دور اإلدارات العميا في مؤسساتيا الصحية

المختمفة ،وزيادة حجم مشاركتيا في تبني تطبيق أنشطة تحسين الجودة.

 1-10التعمىق عمى الدراسات السابقة-:
أ -أوجو اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة-:
لقد اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في معالجة تكمفة العلج بالخارج،

والصعوبات والتي تواجو و ازرة الصحة في قطاع غزة في ظل الحصار ،والكشف عن نقاط القوة

والضعف لدى و ازرة الصحة ومن ىذه الدراسات.

 -دراسة الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوق اإلنسان( )2004والتي تسمط الضوء بشكل أساسي

عمى الجيات المسئولة عن موضوع العلج خارج مستشفيات و ازرة الصحة ،وكذلك اآللية
والمعايير المتبعة في تحويل المرضى إلى المؤسسات الطبية غير الحكومية ،واإلشكاليات

المختمفة المتعمقة بيذا الشأن.
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 دراسة مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،غزة ( )2006والتي ىدفت إلى إلقاء الضوء عمى واقعمشكمة العلج بالخارج ،ودور الحكومة في تخفيض نفقات العلج بالخارج.

 دراسة حمد منيرة ( )2012التي ىدفت إلى دراسة الحد من العبء الم إلى لتحويلت العلجبالخارج ضمن موازنة و ازرة الصحة ،وأثر ىذا العبء عمى المؤشرات االقتصادية الخاصة

بقطاع الصحة ،حيث القطاع الصحي من أكثر القطاعات أىمية وعناية من قبل الحكومات في
كل األزمان
 -دراسة أنيس ىاشم (  ) 2007ىدفت الدراسة

إلى التعرف عمى تكاليف العلج بالخارج المقدم

من قبل و ازرة الصحة الفمسطينية ومدى رضا المرضى عن ىذه الخدمة
ب -أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
إن ىذه الدراسة تعالج الموضوع من الناحية المحاسبية ألن أغمب الدراسات السابقة عالجت

الموضوع من الناحية االقتصادية ،وال توجد أي دراسة تعالج موضوع تكمفة العلج بالخارج من
الناحية المحاسبية باإلضافة إلى أنيا تتطرق إلى الخدمات الصحية والجية التي تتولى القيام
بشراء الخدمة الصحية.

ج -ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
ىو تناوليا لموضوع جديد يتعمق بأثر نوعية األمراض المحولة من قبل دائرة العلج

بالخارج وعلقة تمك األمراض المحولة بتكمفة العلج بالخارج .

 1-11الخالصة
بدأ ىذا الفصل باإلطار العام لمدراسة ،حيث تطرق إلى مقدمة عامة حول موضوع الدراسة،
وتناول مشكمة الدراسة التي تتمثل في نوعية التحويلت العلجية ونوع األمراض المحولة عمى تكمفة

العلج بالخارج ،كما تناول الفرضيات المصاغة لإلجابة عن تساؤالتيا ،وأىميتيا وأىدافيا.

وتم توضيح منيجية الدراسة ومجتمعيا وأدواتيا ومتغيراتيا ،واختتم الفصل بالدراسات
السابقة  ،والتي انقسمت إلى ثلثة أقسام وىي الدراسات التي تناولت العلج بالخارج ،والدراسات

التي تعمقت بالتكاليف ،والدراسات التي تعمقت بالخدمات الصحية المقدمة.
وسيتناول الباحث في الفصل التالي تكمفة الخدمات الصحية.
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 2-1مقدمة:
كما ىو معروف لمجميع فإن محاسبة التكاليف نشأت وترعرعت في القطاع الصناعي ،حيث

لعبت وما زالت تمعب دو اًر ميماً وأساسياً في توفير المعمومات اللزمة لإلدارة

التخاذ الق اررات

الصحيحة والملئمة بالمؤسسة ،وذلك في ظل بيئة تنافسية سريعة التغير ،وان محاسبة التكاليف تساعد
عمى إدارة مواردىا االقتصادية بشكل جيد ،وان دور محاسبة التكاليف في المؤسسات الخدماتية والتي

من ضمنيا المؤسسات الصحية تعد أحد أىم مكونات القطاع الخدماتي وال يقل عنو في المؤسسات
الصناعية ،بل تزداد أىميتيا في ظل التعامل مع منتجات ذات سمات خاصة جداً،فيل يمكن أن تمعب
محاسبة التكاليف دو اًر ميماً في المؤسسات الصحية ،وتساعدىا في تحقيق أىدافيا في ظل طبيعة

الخدمات الصحية.

ومن خلل ىذا الفصل تم تطرق إلى مفيوم المؤسسة الصحية والى الخدمات الصحية

ومحاسبة التكاليف.

 2-2خدمات المؤسسة الصحية
تعتبر المؤسسات الصحية وبشكل عام والمستشفيات بشكل خاص من المؤسسات معقدة
التركيب والتنظيم ،والتي تعتمد في تقديم خدماتيا عمى ميام واجراءات متعددة ومتداخمة.
فما ىو مفيوم المؤسسة الصحية ،وما ىي وظائفيا وأىدافيا ،وما تصنيفاتيا؟
ىذا ما تم تعرف إليو في ىذا المبحث.

 2-2-1مفيوم المؤسسة الصحية
تعد المؤسسة الصحية من المؤسسات الميمة في أى مجتمع ،سواء كان متقدماً أو نامياً،

حيث أنيا تتولى تقديم مزيج متنوع من الخدمات الصحية وتساىم في رفع المستوى الصحي
لألفراد.
عرفيا (نياز،2005،ص )62بأنيا" :كل مؤسسة تقدم الرعاية بشكل مباشر مثل المستشفيات
والمراكز الصحية والعيادات والمراكز التخصصية  ،...أو بشكل غير مباشر مثل المختبرات

واإلدارات الصحية ذات الخدمات المساندة ." ...

وعرفيا (ريحان،2003،ص )82بأنيا" :مجموعة من المتخصصين والمين الطبية وغير
الطبية والمدخلت المادية ،تنظم في نمط معين بيدف خدمة المرضى الحالين والمرتقبين ،واشباع

حاجاتيم واستمرارىا في تقديم خدماتيا ".
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ويتباين مفيوم المؤسسة الصحية تبعاً لألطراف المتعاممة معيا والعلقة فيما بينيما ،حيث

يعتبر( :بكري،2003،ص )22-21أطراف المؤسسة الصحية كما يمي:
 .1المرضى :الجية التي تتمقى العلج والرعاية الطبية.

 .2الحكومة :إحدى المؤسسات الخدمية المسؤولة عن تقديم كل ما يحتاجو المجتمع لمنيوض
بالواقع الصحي في البمد نحو األحسن.

 .3اإلطار الطبي :المكان الذي يمارسون فيو أعماليم ومياميم بما يممكونو من خبرة وميارة وقدرة.
 .4إدارة المؤسسة :مؤسسة مفتوحة عمى البيئة المحيطة بيا ،ومتفاعمة مع متغيراتيا المختمفة ،في
ضوء ما حدد ليا من أىداف وواجبات مسؤولة عن تنفيذىا بشكل كفء وفعال.
 .5شركات األدوية وباقي المؤسسات المعنية :سوق واسع يستوجب إمداده بما يحتاجو من أدوية
ومستمزمات طبية ...

 .6الطمبة والجامعة :موقع تدريبي وعممي إلكسابيم الميارة والمعرفة الميدانية وإلجراء التجارب
والبحوث.

وانطلقاً من نظرية النظم فإن المؤسسة الصحية (غنيم،2006 ،ص)29-24عبارة عن

"نظام كمي مركب من مجموعة من النظم الفرعية يتميز كل منيا بطبيعة وخصائص معينة ،والتي

تتفاعل معاً بغية تحقيق مجموعة من األىداف الصحية المرجوة" ،وتتكون في ىذه الحالة مما يمي:

- 1المدخالت :ىي تمك العناصر اللزمة لقيام المؤسسة بأنشطتيا ،وتتمثل في :العنصر اإلنساني،
العنصر المادي ،عنصر المعمومات ،حيث يشمل كل من:
 العنصر اإلنساني :كافة القدرات والميارات البدنية لإلطار الطبي (األطباء والممرضين)وغير الطبي ،كما يتضمن كل المستفيدين من خدمات المؤسسة الصحية.

 العنصر المادي :ويشمل جميع اإلمكانات المادية (أموال ،مباني ،تجييزات .)... عنصر المعمومات :يتضمن المعمومات المتعمقة بالبيئة الداخمية (مثل :أنظمة وسياساتومعايير الخدمة  )...والخارجية (مثل :المعمومات الخاصة بالظروف االقتصادية
واالجتماعية .)...

- 2النشاطات (التشغيل)( :خرستاني،1990،ص )81تشمل "جميع العمميات التي تقوم بيا

األقسام المختمفة بالمؤسسة الصحية ليتم من خلليا تحويل المدخلت إلى مخرجات "،

وتتضمن:

 األنشطة التشخيصية :مثل :التشخيص المخبري ،التشخيص الشعاعي ...إلخ05

تكمفة الخدمات الصحية
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 األنشطة العلجية :مثل :العلج بالعقاقير ،العلج الجراحي ...إلخ أنشطة التدريب والبحوث وتعزيز صحة المجتمع. األنشطة المساعدة :مثل أنشطة خدمة المرضى...إلخ- 3المخرجات :وتتمثل في الخدمات الصحية المقدمة ومدى جودتيا ،والمخرجات المتعمقة بكفاءة
المؤسسة.

 -4التغذية المرتدة(:السجاعي،2005،ص )30وتعبر عن المعمومات التي تصور نتائج أنشطة
العاممين وفق الخطط والسياسات والبرامج المرسومة ليا ،ويستفاد منيا في تشخيص وتقويم
ومواجية المشكلت المتعمقة بتقديم الخدمة.
 -5البيئة( :خرستاني،1990،ص )81وتتمثل في الظروف الداخمية والخارجية المؤثرة عمى
المؤسسة وعمى نموىا.
 -6األىداف :وتمثل ترجمة للحتياجات الصحية ،وىي بمثابة الخطوط الرئيسة التي يسترشد بيا
لتمبية ىذه االحتياجات.
-ويعد المستشفى أىم المؤسسات الصحية عمى اإلطلق بحكم تشعب ميامو،وتعدد وظائفو

ويعرفو (الشنطي،2009،ص )112بأنو "تمك المؤسسة التي تيتم اىتماماً مباش اًر بالمجال الطبي
المتعمق بالمرضى الداخميين والخارجيين وتوفير العلج اللزم".

-كما تعرفو الييئة األمريكية لممستشفيات( مخيمر،الطعامنة،2003،ص ،)5بأنو ":مؤسسة

تحتوي عمى جياز طبي يتمتع بتسييلت طبية دائمة لتقديم التشخيص والعلج اللزمين لممرضى".

وتعرفو منظمة الصحة العالمية )( (WHOعميوة،2000،ص )81بأنو " :جزء أساسيمن تنظيم اجتماعي وطبي تتمخص وظيفتو في تقديم رعاية صحية كاممة لمسكان،علجية كانت أو

وقائية ،وتمتد خدماتو إلى األسرة في بيئتيا المنزلية ،ويمثل مركز لتدريب العاممين الصحيين
ولمقيام ببحوث اجتماعية حيوية".

ويرى الباحث أن المؤسسة الصحية ىي عبارة عن كيان مؤسسي يقدم الخدمات الصحية

بشكل مباشر أو غير مباشر بواسطة مجموعة من المختصين إلشباع حاجات غير ممموسة لألفراد
الحاليين أو المستقبميين ىم بحاجة ليذه الخدمات.

 2-2-2التطور التاريخي لممؤسسة الصحية:
إن المؤسسة الصحية وخصوصاً المستشفيات ليست إال نتيجة تطورات تاريخية أكسبتيا

الشكل المؤسسي الحالي بعد أن كانت تخضع لممنطق الخيري ،وعرفت المستشفيات بمفيوميا
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المعاصر أشكاالً متعددة وأطمق عمييا مسميات متنوعة عبر العصور المختمفة ،وترجع أصول
المستشفى إلى الحضارة اإلغريقية سنة ( )1200قبل الميلد ،حيث اتخذت شكل معابد خصصت
لرعاية المرضى ولمعبادة في وقت واحد ،كما تشير الوثائق التاريخية المصرية إلى وجود ما يطمق

عميو "معابد الشفاء" في مصر سنة( )273قبل الميلد ،وفي مطمع الديانة المسيحية بنيت لمكينة

مستشفيات صغيرة تحت ضغط الكنيسة إليواء المرضى المسنين والمحتاجين ( مخيمر ،الطعامنة،

 ،2003ص.)4
وقد أطمق العرب عمى المستشفيات لفظ "البيمارستانات" أي دور المرضى ،وان كممة البيما
ستانات لفظ فارسي يتكون من كممتين "بيمار" بمعنى مريض و"ستان" بمعنى دار ،وخطوا خطوات

واسعة في العصور اإلسلمية في مجال تنظيم مينة الطب والصيدلة ،ووضعوا مجموعة من القواعد

التي تمتقي مع النظم المعمول بيا في العصر الحديث،من أىميا(:غنيم،2006،ص)19
 -اختيار مواقع ملئمة من الناحية الصحية إلنشاء المستشفيات فييا.

 عدم السماح لممرضى المصابين بأمراض معدية بمخالطة األصحاء والمرضى اآلخرين. إقامة مستشفيات عامة وأخرى خاصة. إقامة المستشفيات المتنقمة لخدمة المناطق النائية التي تفتقر إلى وجود الخدمات الصحية.بمزولتيا إال بعد اجتياز امتحان خاص بذلك.
مزولة مينة الطب والصيدلة وعدم السماح ا
 تنظيم ا االىتمام التام بنظافة البيئة الداخمية لممستشفى. تحقيق أقصى جودة ممكنة لمرعاية الصحية المقدمة لممرضى.ويبين (بواعنة،2004،ص)66أن ما شيدتو المؤسسات الطبية من تطور وخاصة في أرويا

بعد الحرب العالميتين األولى والثانية ناجم عن التطور الصناعي الذي نتج عنو إصابات جراء
العمل والتموث الحاصل من الصناعة مما أدى إلى حدوث زيادة في عدد وحجم تمك المؤسسات

الصحية.
 2-2-3خصائص المؤسسات الصحية ( :ذياب:2009،ص)37-36
 -1طبيعة العمل في المؤسسات الصحية عمى مدار الساعة بدون توقف حتى باألعياد
والمناسبات.
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 -2تدار المؤسسات الصحية غالباً بأسموب اإلدارة باألزمات بدالً من اإلدارة باألىداف كون
متطمبات العمل في معظميا ذات طبيعة طارئة وال تقبل التأجيل ،أضف إلى ذلك تميز ىذه

المؤسسات بضخامة االستثمارات في األصول الثابتة.
 -3العمل في المؤسسات الصحية يكون تحت الضغط النفسي والعاطفي ،وىذا ينعكس عمى
الق اررات المتخذة بحيث تصبح أحياناً تحت الناحية العاطفية والنفسية.

 -4قد تتم عممية االتصال بين المستويات اإلدارية دون المرور بالتسمسل اإلداري بحسب الييكل
التنظيمي.

 -5االىتمام الزائد في المشاكل التي تحتاج إلى إجراءات وحمول فورية .
 -6المرونة العالية في إدارة المؤسسات الصحية لتميزىا بالعلقات اإلنسانية أكثر من غيرىا
 -7نشاطيا خدمي)بكري:2005،ص)54حيث يتمثل نشاطيا األساسي في تقديم الخدمات الصحية
المختمفة ،موجية إلى عموم الجميور باتجاه تحقيق المنفعة ليم.
 -8تعتبر المؤسسة الصحية نظاماً ال يمكن مكنكة أنشطتو ،أو حتى مجرد توحيدىا ،أو
برمجتيا؛ويرجع ذلك إلى اختلف احتياجات ومتطمبات المرضى.

 -9تعتبر المؤسسات الصحية(السجاعي،2005،ص )22من المؤسسات الفنية االجتماعية
المعقدة ،حيث تتعدد وتتنوع فييا الميارات والتخصصات الدقيقة ،واألىداف المرجوة.

ويرى الباحث أن المؤسسة الصحية ليا خصائص خاصة بيا تختمف عن المؤسسات

المعروفة لدينا ،مثل أنيا تعمل عمى مدار الساعة تدار بأسموب األزمات ،وتتخذ الق اررات بيا تحت
تأثير نفسي وعاطفي ،واالتصال يكون دون الحاجة إلى التسمسل اإلداري ،والق اررات تتخذ بسرعة ال

يمكن عمى مكنكة خدماتيا ،وىذا يعني أن العنصر البشري لو أىمية كبيرة.

 2-2-4وظائف المؤسسة الصحية
تختمف(مخيمر ،الطعامنة،2003،ص )8-6وظائف المؤسسة الصحية باختلف األىداف
التي تسعى إلى تحقيقيا ،ويمكن حصر الوظائف األساسية التي تشترك فييا معظم المؤسسات

الصحية في اآلتي:

 .1الرعاية الطبية والصحية(ريحان،2004،ص :)35ويقصد بيا "الخدمات التشخيصية والعلجية
والتأىيمية واالجتماعية والنفسية المتخصصة ،التي تقدميا األقسام العلجية واألقسام الطبية
المساندة ،وما يرتبط بيا من فحوصات عادية ومتخصصة ،اإلسعاف ،الطوارئ ،خدمات

08

تكمفة الخدمات الصحية

الفصل الثاني

التمريض ،الخدمات الصيدالنية  ...وتعد الرعاية الصحية اليدف األول لممؤسسات الصحية

مما يتطمب تظافر جيود العاممين فييا عمى مختمف تخصصاتيم ".

 .2التعميم والتدريب :يفرض التطور المستمر في التقنيات والعموم الطبية ضرورة تطوير ميارات
وخبرات العاممين في مختمف مجاالت المين الصحية من خلل التعميم والتدريب المستمر ،ومن
بين المؤسسات الصحية المساعدة عمى ذلك المستشفيات التعميمية والجامعية من خلل ما

تممكو من إمكانيات وتجييزات ،حيث تمثل مراكز تدريب عممية لإلطار الطبي لتنمية معموماتو
عن األمراض المختمفة وطرق علجيا.
 .3البحوث الطبية واالجتماعية :تساىم المؤسسات الصحية في توفير بيئة مناسبة إلجراء البحوث
والدراسات الطبية واالجتماعية المتخصصة ،في مختمف مجاالت التشخيص والعلج والتطوير
الذاتي لخدمات المؤسسة وميارات األفراد وأساليب العمل ،من خلل ما تحتويو من :مختبرات،

تجييزات ،سجلت طبية وحاالت مرضية متنوعة ،واطارات متخصصة مينياً ،ما يساىم في

تقدم العموم الطبية وتطوير الوسائل واألساليب العلجية.

 .4الوقاية من األمراض والعمل عمى تحسين الصحة العامة(عطية،عبد ربو،2000،ص-24
 :)25من خلل مراقبة العدوى المكتسبة بالنسبة لممرضى أو العاممين وتوعية المواطنين بأىمية
الوقاية من األمراض ،وىذا ما تتواله غالباً المؤسسات الصحية الحكومية.

 .5خدمات االرتقاء بالصحة(نصيرات،2008،ص :)67تركز ىذه الخدمات عمى االرتقاء بصحة
الفرد من خلل العوامل غير الطبية ،كالتركيز عمى أىمية الغذاء الصحي المتوازن ،وأىمية
الرياضة البدنية ،والراحة ،والنظافة الشخصية ،والسموك الصحي السميم لمفرد.

إن نشاط المؤسسات الصحية من األركان األساسية إلنجاح برامج الصحة العامة والطب
الوقائي في كافة بمدان العالم بصفة عامة ،حيث تسعى إلى تحقيق مجموعة من األىداف منيا:

(عطية،عبد ربو،2000،ص)23

ٍ
مرض من الربحية ،وىذا من أىم أىداف المؤسسات الصحية الخاصة.
 تحقيق مستوى توفير خدمات علجية متميزة تساعد عمى تحقيق مركز تنافسي قوي. تطوير أداء اإلطارات الطبية من أطباء وممرضين وفنيين. تسعى المؤسسات الصحية خاصة الحكومية إلى المحافظة عمى الصحة ،والوقاية من األمراضبأعمى مستوى ممكن من الرعاية الصحية ،وبأقل التكاليف لمحفاظ عمى صحة المجتمع،

فالصحة السيئة ليا أثر عمى اإلنفاق سواء لألفراد أو الحكومات.
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ومن أىم التحديات التي تواجو المؤسسات الصحية( :بواعنة،2004 ،ص)88-75
 االزدياد المتصاعد والمستمر لمسكان :والذي يؤدي إلى زيادة الطمب عمى الخدمات الصحية. مشكمة تموث الجو والبيئة :حيث يؤثر تموث الجو عمى اإلنسان،والنباتات والحيوانات التي يعتمدعمييا اإلنسان في غذائو ،وبالتالي عمى الصحة العامة.
 الحوادث والحروب :إذ يؤدي ذلك إلى زيادة الطمب عمى الخدمات الصحية. التطورات التقنية والتكنولوجية المتسارعة والتي تفرض عمى المؤسسة الصحية مواكبتيا باستمرار. إن الخدمات الصحية تلمس بشكل مباشر أو غير مباشر حياة اإلنسان ،ليذا السبب كان ىنالكخصوصية في وظائف المؤسسة الصحية.

 2-2-5أىداف المؤسسات الصحية
ىنال ك العديد من أىداف لممؤسسات الطبية تختمف باختلف القطاع الذي تتبع لو ىذه
المؤسسة ،حتى ضمن القطاع الواحد تختمف باختلف نوعية الخدمة المقدمة ،وتختمف األىداف

أيضاً باختلف العديد من العوامل وبغض النظر عن ىذه االختلفات ،فان األىداف العامة

لممؤسسة لصحية ىي(دياب،2009،ص:)35-34

 -1تقديم أقصى ما يمكن تقديمو من خدمات طبية ،وتمريضية لممصابين من أجل شفائيم.
 -2تدريب وتعميم العاممين في المجاالت الصحية والتمريضية والمين الطبية المساندة.
 -3توفير أقصى ما يمكن من خدمات طبية ورعاية صحية أولية.
 -4إجراء البحوث والدراسات الحيوية بمختمف الجوانب.
 -5تحقيق نسبة من األرباح لمؤسسات لقطاع الخاص ،والتركيز عمى تقديم الخدمة دون النظر
إلى تكاليف مؤسسات القطاع العام .

 -6أىداف أخرى خاصة بالمؤسسة الصحية تتسم بالخصوصية.

 2-2-6تصنيفات المؤسسات الصحية :
تتعدد تصنيفات المؤسسات المنتجة لمخدمة الصحية ،وذلك نظ اًر لتعدد التعريفات التي تناولتيا من

جية ،وتعدد األنشطة التي تقوم بيا من جية أخرى ،ويمكن تصنيفيا عمى النحو التالي -:
 2-2-6-1حسب نوعية المؤسسات الصحية -:
يمكن التمييز بين نوعين من المؤسسات الصحية ،ىما:
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 -1المؤسسات المنتجة لمخدمة الصحية ،وىي عمى سبيل المثال المستشفيات والعيادات والمراكز
الصحية العلجية.

-2المؤسسات الصحية غير المنتجة لمخدمة الصحية ،وىي تتمثل في و ازرة الصحة وكل الييئات

اإلدارية المتخصصة في متابعة البرامج الصحية ،وتسيير العلقات بين المؤسسات المنتجة

لمخدمة الصحية.

 2-2-6-2حسب الممكية والتبعية اإلدارية :وتصنف إلى( :مخيمر ،الطعامنة ،2003 ،ص-8
( )11جمدة،2007،ص)41-35
 -1المؤسسات الحكومية :وىي التي تممكيا وتديرىا األجيزة الحكومية وتأخذ عدة أشكال،أىميا:
 المؤسسات الحكومية العامة :وتكون ممموكة لمدولة أو إحدى الييئات أو المؤسسات الرسميةالتي تقوم عمى ت وفير متطمباتيا ورعاية شؤونيا وتنظيم عمميا وفق نظم ولوائح حكومية محددة،
وتتبع غالباً و ازرة الصحة.
 المؤسسات الحكومية الخاصة بفئات معينة :وتسمى أيضاً بالمؤسسات الفئوية ،وتتميز بأنياتتبع و ازرة محددة أو ىيئة عامة ،وتقتصر في تقديم خدماتيا عمى العاممين في ىذه الجيات

وأسرىم ،كالمستشفيات العسكرية ومستشفيات الشرطة.

 المؤسسات الحكومية التخصصية :وتتميز بأنيا تتخصص في تشخيص وعلج حاالت معينةمثل مستشفيات أمراض العيون أو األمراض الصدرية .
 الوحدات العالجية أو المستوصفات :وىي مؤسسات صغيرة الحجم إذا ما قورنت بالمستشفياتالعامة ،وتنتشر في القرى والمناطق الريفية ،وغالباً ما تقتصر الخدمة فييا عمى الكشف الطبي
ووصف العلج لممريض أو إحالتو لممؤسسات الصحية األخرى.

 المؤسسات الجامعية والتعميمية :وتتبع ىذه المؤسسات الجامعات أو كميات الطب في المناطقالمتواجدة بيا ،وتقدم نفس خدمات المستشفيات العامة ،كما تحتوي عمى بعض األقسام التعميمية
التي يمكن من خلليا ممارسة التدريب العممي لطمبة العموم الطبية.
 -2المؤسسات الخاصة :وتكون ممموكة لألفراد والييئات الخاصة ،وتأخذ أشكاالً عدة:
مؤسسات بأسماء أصحابيا :وىي مؤسسات يممكيا ويديرىا أصحابيا من األطباء وتقدمخدماتيا في مجال تخصص أصحابيا ،ويعتمد ىذا النوع من المؤسسات عمى خبرة وميارة
وسمعة أصحابيا وجودة الخدمات الصحية المقدمة بيا.
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مؤسسات الجمعيات غير الحكومية :حيث يقوم بإنشاء ىذا النوع من المؤسسات الصحيةجيات ،كالجمعيات الدينية والجمعيات الخيرية ،وتقدم خدماتيا لمختمف األفراد مقابل رسوم
محدودة نسبياً ،فيي ال تسعى إلى تحقيق الربح ،وتقدم خدمات عامة ومتخصصة
مؤسسات استثمارية :وىي التي يممكيا ويديرىا أفراد أو شركات خاصة بيدف تحقيق الربحمن الخدمات التي يتم تقديميا لممرضى ،وىي تأخذ شكل الشركات المساىمة أو ذات المسؤولية
المحددة ،وتكون خدماتيا متخصصة في مجال طبي محدد.
 2-2-6-3حسب الموقع والسعة السريرية -:
وحسب ىذا المعيار تنقسم المؤسسات إلى ثلثة أنواع -:
وتتروح سعتيا
 مؤسسات مركزية -:وتخدم تجمعات سكنية متوسطة تقع في ضواحي المدن االسريرية ما بين  500-100سرير.
 مؤسسات صحية لممناطق اإلقميمية-:وتقوم بتقديم خدمات تخصصية ،وال تستطيع أغمبالمؤسسات العلجية األخرى في منطقة معينة توفيرىا ،وتتوقف سعتيا السريرية عمى
االحتياجات الصحية لألفراد.
 مؤسسات محمية صغيرة -:وتقدم خدماتيا لتجمعات صغيرة ،وال تزيد سعتيا السريرية عن 100سرير.
 2-2-6-4حسب معيار جودة الخدمات الصحية المقدمة -:
وتنقسم المؤسسات الصحية حسب ىذا المعيار إلى ما يمي-:
 المؤسسات المعتمدة -:ىي تمك المؤسسات التي تعترف بيا بعض الييئات العمميةالتخصصية ،حيث تمتثل لمشروط والضوابط التي تكفل قياميا بأداء خدمات صحية

لمستوى أفضل.

 المؤسسات غير المعتمدة -:ىي تمك المؤسسات التي ال تمتثل ألي شروط أو ضوابط منقبل الييئات المتخصصة.
 2-2-6-5حسب معيار التخصص -:
وحسب ىذا المعيار تصنف المؤسسات الصحية عمى النحو التالي-:
 -مؤسسات صحية عامة  -:تجمع أكثر من تخصص وقسم ،وتخدم مناطق واسعة
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 -مؤسسات متخصصة  -:تعمل عمى علج

نوع واحد من األمراض ،مثل مستشفى

األمراض الصدرية .
ويوجد معايير أخرى لتصنيف المؤسسات الصحية نذكر منيا( :بكري،2005،ص)30-29
 -1الربحية -:وىي مؤسسات صحية تسعى إلى تحقيق الربح ،أو ال تسعى لتحقيق
الربح(.سويدان ،البرواري،2009،ص)18
 -2مدة إقامة المريض  -:مؤسسات ذات إقامة قصيرة ومؤسسات ذات إقامة طويمة.
 -3حسب الجنس-:المؤسسات التخصصية لفئة معينة حسب الجنس مثل مستشفيات الوالدة.
 -4حسب العمر -:وىي مؤسسات لفئة عمرية محددة مثل مستشفى األطفال.
يظير مما سبق أن تصنيفات المؤسسات الصحية تختمف حسب الحاجة والغرض من

التصنيف.

 2-2-7الخدمات الصحية
تعريف الخدمة الصحية من منظور اقتصاد الخدمات بأنيا (البكري،2003 ،ص")56المنتج

غير المادي الذي يحتوي في مضمونو عمى عمل وأداء ال يمكن امتلكو مادياً " .

ويعرفيا (كورتل،2009 ،ص)64بأنيا " ذلك النشاط أو المنفعة التي يقدميا طرف إلى
طرف آخر وتكون في األساس غير ممموسة ،وال يترتب عمييا أي ممكية ،فتقديم الخدمة قد يكون

مرتبط بمنتج مادي أو ال يكون ".

ومن منظور وظيفي تم تعريف الخدمة الصحية بأنيا(:مدكور،1998،ص" )168العلج

المقدم لممرضى سواء كان تشخيصاً أو إرشاداً أو تدخلً طبياً ،ينتج عنو رضى ،أو قبول ،أو انتفاع
من قبل المرضى وبما يؤول ألن يكون بحالة صحية.

 2-2-7-1أنواع الخدمات الصحية
لمخدمات الصحية أىمية خاصة ألنيا تتعمق بأفراد المجتمع ،وتعد الخدمة الصحية معيا اًر

من المعايير التي تقيس مدى تقدم الدولة في مجال الرعاية والعناية الصحية ،،إن الخدمة الصحية

ذات علقة مباشرة في حياة اإلنسان وليذا السبب فإن الدولة تولي اىتماماً كبي اًر ،ويمكن تقديم
الخدمات الصحية بثلثة طرق كالتالي( :الدليمي،2009 ،ص)146-145
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-1الخدمات العالجية -:
ويتم تقديم مثل ىذه الخدمات عندما يتعرض اإلنسان إلى مرض ما ،فيراجع المؤسسات

الصحية فيتم فحصو بشكل دقيق ،وقد يحتاج إلى فحوصات مخبرية أو صور إشعاعية لعدم
وضوح نوعية المرض ،وبعد التعرف عمى نوعية المرض يتم تحديد نوعية العلج المناسب ،والذي

قد يكون عمى شكل عقاقير يتناوليا المريض لفترة معينة قد تقصر أو تطول حسب المرض ،أو قد

يتطمب تدخلً جراحياً لتخمص من آثار المرض.
-2الخدمات الوقائية-:

حيث يتم اتخاذ اإلجراءات واالحتياطات اللزمة لمكافحة بعض األمراض ،سواء ذلك من

خلل مكافحة األمراض أو منع أو حتى الحد من انتشارىا ،وتأخذ شكل تطعيم ضد المرض ،مثل

مرض الملريا والذي مصدره البعوض ،كما تعمل المؤسسة الصحية عمى تطعيم األطفال حديثي

الوالدة ضد األمراض السارية لضمان سلمتيم .

كما يمكن أن تعمل المؤسسات الصحية من خلل إصدار التعميمات والنشرات التوضيحية
من خلل وسائل اإلعلم أو حتى منع السفر إلى المناطق المصابة باألمراض المعدية .
يتطمب(الفراج،2009،ص )55النجاح في ىذين النوعين من الخدمات تعاوناً مثم اًر بين

المريض والمعالج ،وىذا ال يمكن الحصول عميو دون توافر حماس وقناعة لدى المريض تجاه

الطبيب والمستشفى.

-3الخدمات التأىيمية-:
قد يتعرض اإلنسان إلى بعض األمراض الناجمة عن الحوادث أو الحروب ،وىذا يحتاج
إلى تأىيل من اإلصابات التي يتعرض ليا فقد تقدم المؤسسة الصحية أجيزة تساعده عمى الحركة،

ويتم ذلك بإشراف متخصصين أو حتى الحاالت النفسية الناجمة عن الحروب وىذا ما حدث في

قطاع غزة خلل الحروب التي شنت عميو.
 2-2-7-2الخصائص المميزة لمخدمات الصحية( :فريد ،وآخرون ،2012،ص)86
تتجسد الخصائص المميزة لمخدمة الصحية المقدمة من قبل المؤسسات الصحية إلى

خصوصية تمك الخدمات ،وىذا ينعكس عمى األسموب في العمل اإلداري الذي يمكن أن يقدم
لمجميور الخدمات ،باإلضافة إلى الخصائص المميزة لمخدمة بشكل عام وىي اللممموسة ،حيث
إن ىذه الميزة ىي السمة األبرز في قطاع الخدمات بحيث ينتج عنيا إشباع رغبات معينة

(النسور ،2012ص )220مثل التلزم والتباين وعدم التممك ،وتوجد خصائص أخرى تميز الخدمة
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الصحية عن غيرىا من الخدمات  ،ويمكن تحديد ىذه الخصائص عمى النحو التالي-:

(بكري،2003،ص)60-59

 -1الخدمات الصحية عامة لجميع الجميور ،حيث إن الخدمة الصحية تكون عامة ،وبذلك

تحقق المنفعة العامة لمختمف األطراف والجيات المستفيدة من ىذه الخدمة ،سواء أفراداً أو

مؤسسات أو حتى منظمات.
-2

الخدمات الطبية ذات درجة عالية من الجودة ،وترتبط الخدمات الصحية مباشرة بحياة

اإلنسان وشفائو ،وليس بأي شئ مادي آخر يمكن تعويضو أو إعادة شرائو لذلك فان معيار
األداء لمخدمة الصحية يكون عالياً ويخضع إلى الرقابة اإلدارية والصحية الواضحة.

 -3تؤثر القوانين واألنظمة الحكومية عمى عمل المؤسسات الصحية عامة والمستشفيات بشكل
خاص ،ويكون تأثير القوانين عمى الوحدات الصحية التابعة لمحكومة أكبر من وحدات القطاع

الخاص ،وذلك فيما يتعمق بتحديد منيج عمميا والخدمات الصحية المقدمة من قبميا والكيفية

التي يتم بيا ذلك .

 -4الق اررات موزعة بين مجموعتين ىما اإلدارة والطاقم الطبي عمى العكس من منظمات األعمال
التي يكون فييا الق اررات بيد شخص واحد أو مجموعة يمثمون قمة اإلدارة ،ولذلك كان ىناك
مناداة عمى أن يكون مدير المستشفي إدارياً وليس طبيبا ،كما ىو سائد في الحاالت التقميدية
وذلك لمسوغات مختمفة تنحصر في مجمميا عمى تطبيق ذلك في العديد من المستشفيات

األوربية واألمريكية.

 -5معظم األموال التي يتم جمعيا من قبل إدارة المؤسسات الصحية يتم تحويميا إلى طرف ثالث
( الدولة ،شركات التأمين ،مؤسسات خيرية ....الخ) وبيذا يتضح أن الخدمات التي يدفعيا

المواطن ال تساوي في الحقيقة المنافع الطبية التي يتمقاىا المواطن حيث إن ما يدفعو المواطن
ىو رمزي مقابل الخدمات التي يتمفاىاً ،وان المواطن يدفع المبالغ الرمزية لمحصول عمى نوعية
عالية الجودة من الخدمات الطبية ،وىي أكثر مما تستدعيو الحاجة ،وىذا بل شك انعكس عمى
طبيعة العمل اإلداري الذي يستوجب الموازنة بين المبالغ المدفوعة لممؤسسة وحقيقة الخدمة

المقدمة التي يتمقاىا المواطن .

 -6االتصال المباشر بين المؤسسة الطبية والمستفيد من الخدمات الطبية ،ومن المعموم أن
الخدمات الصحية ال يمكن تقديميا إال في وجو المستفيد نفسو ،وذلك ألن األمر يتطمب معاينة

الحالة المرضية .

 -7كون الخدمات الطبية مرتبطة بالعنصر البشري (اإلنسان)وىو أغمى شئ ،فانو من الصعوبة
في كثير من األحيان عمى إدارة المؤسسة الصحية أن تعتمد المعايير نفسيا والمفاىيم
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االقتصادية التي تطبق في الخدمات األخرى في عمميا ،ألن ذلك يتعارض مع الرسالة التي

وجدت من أجميا ىذه المؤسسات الصحية أو تمك األىداف التي خطتيا.

 -8الطمب( )Kowalski,2003،p45عمى الخدمات الطبية (الصحية) متذبذب عمى مدار
الساعة ،أو اليوم ،أو األسبوع ،أو الموسم ،وىذا يترتب عميو االستعداد والترتيب المسبق وحشد

الطاقات اإلدارية والطبية حتى يتم إنتاج خدمات طبية بالمستوى المطموب لمحتاجي الخدمة
الطبية ،كما أن الطمب عمى الخدمة الصحية يتغير بتغير الزمن ،وىذا يعني أن الطمب عمى
الخدمة الصحية

يتغير

العمر،تختمف عن تمك

بتغير عمر المريض ،فالخدمات الطبية المطموبة في مقتبل

الخدمات المطموبة لكبار السن ،كما أن ظيور األمراض وحدتيا

تختمف من فترة زمنية ألخرى.

-9تلشي الخدمات الصحية (يوسف،2008،ص)102
إن الخدمات الصحية تتلشى وتنتيي سواء تمت االستفادة منيا أو لم يتم االستفادة منيا ،وال
يمكن تخزينيا لحين وقوع الطمب ،إن المنظمات الخدماتية ال تعاني في حالة وجود الطمب

عمييا ألن الطمب في حالة مستمرة ،ولكن المشكمة تظير في حال عدم وجود طمب عمييا.
إن خصائص الخدمات الصحية تجمع ما بين خصائص الخدمة بشكل عام باإلضافة إلى
خصائص خاصة تميزىا عن الخدمات األخرى ،وذلك لما ليذه الخدمة من خصوصية.

 2-3أسس محاسبة التكاليف في المؤسسة الصحية
تحتاج المؤسسة الصحية إلى وجود المعمومات التي تساعدىا عمى تسيير مختمف أنشطتيا

والقيام بوظائفيا األساسية ،ومحاسبة التكاليف من بين أىم المصادر التي تقوم عمى إنتاج
المعمومات التي تفي باحتياجات إدارة المؤسسة الصحية.

وتم التطرق إلى محاسبة التكاليف في المؤسسة الصحية ،والى مقومات نظام التكاليف فييا

باإلضافة إلى عناصر التكاليف فييا.

 2-3-1تعريف محاسبة التكاليف
عرفيا (التكريتي،2006 ،ص )23بأنيا" :أحد فروع المحاسبة المالية وكأداة تحميمية
تحكميا مجموعة من المبادئ واألصول المحاسبية لما ىو مثبت من مبالغ إجمالية في المحاسبة

المالية لعناصر التكاليف ،وربط ىذه العناصر ،بمراكز الكمف من أجل تحديد تكمفة الوحدة المنتجة
في كل قسم إنتاجي تمر عميو ،والرقابة عمى ىذه العناصر ،ومساعدة اإلدارة في التخطيط والرقابة
واتخاذ القرار".
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وتم تعريفيا أيضاً بأنيا(السيدية،2002،ص" -:)10الوسيمة التي تساعد اإلدارة في الرقابة

عمى استخدام عوامل اإلنتاج المتاحة لدييا ،والتخطيط لممستقبل ،والتي يستخدميا محاسب التكاليف
في تتبع وتسجيل وتحميل عناصر تكاليف عوامل اإلنتاج لغرض استخداميا بأقصى درجة من

الكفاية ".

ويرى ( )Khasharmeh ،2002،p213أن محاسبة التكاليف ىي إحدى مجاالت
المحاسبة التي تيتم بقياس التكمفة؛ وذلك بيدف توفير بيانات ومعمومات مفيدة في اتخاذ الق اررات.
ولقد عرفيا (فخر والديميمي،2002،ص )15بأنيا" :فرع من فروع المحاسبة تيتم بتجميع
وتحديد وتحميل وتفسير بيانات التكاليف لكل نشاط أو إدارة أو قسم في المنشأة ،وتبويبيا حسب

مراكز التكمفة وتحميميا بحسب أصناف المنتجات ،مما يؤدي إلى ترشيد أداء اإلدارة في عمميات

التخطيط والرقابة واتخاذ الق اررات المختمفة ".

ويرى(الرجبي،1999 ،ص )25من التعاريف السابقة أن محاسبة التكاليف تقوم بجمع

وتصنيف وتخصيص التكاليف سواء كان عمى المنتجات أو الخدمات (األنشطة) ،من أجل
المساىمة في تقديم معمومات تستخدم في مجال اتخاذ الق اررات والتخطيط والتوجيو والتنظيم والرقابة.
وعرفت أيضاً (نور والشريف،2006 ،ص )12بأنيا" :نوع من المحاسبة التي تيتم بتحديد

تكمفة إنتاج الوحدات المنتجة ،والرقابة عمى عناصر اإلنتاج ،بيدف التخطيط ورسم السياسات "
مما سبق فإن محاسبة التكاليف:
 ىي تقنية لمعالجة المعمومات. تيتم بإنتاج معمومات محددة. -تخدم اإلدارة في عممية رسم الخطط والسياسات.

 2-3-2أىداف محاسبة التكاليف:
تسعى محاسبة التكاليف إلى تحقيق أىداف عديدة في المؤسسة الصحية ،منيا:
(السجاعي،2005،ص)48-46
 تحديد تكمفة الخدمات المؤداة بكل قسم من أقسام المؤسسة ،وتحديد تكمفة كل قسم من ىذهاألقسام ،وتحديد نصيب كل خدمة من كل عنصر من عناصر التكاليف.

 -تحقيق الرقابة عمى عناصر التكاليف واإليرادات وتحديد المسؤولية عنيا.
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 توفير أساس سميم لتقييم الخدمات التي تم تقديميا (مثل الحاالت المرضية التي دخمت إلىالمستشفى وحصمت عمى الخدمات الطبية اللزمة وخرجت) أو الخدمات غير المكتممة في نياية

كل فترة مالية معينة.
 توفير البيانات اللزمة إلعداد الموازنات التخطيطية طبقاً لمراكز المسؤولية ،سواء تمثمت فيمراكز تكمفة أو مراكز ربحية أو مراكز استثمار ،والعمل عمى ربطيا بالييكل التنظيمي

لممؤسسة.
 تساعد في تحديد أثر التغيرات في الطمب عمى الخدمات الصحية عمى االحتياجات من الموارد. توفير البيانات اللزمة لتقييم المخزون من األدوية ،المستمزمات الطبية ،مستمزمات المعامل،مستمزمات األشعة ...الخ

وتحقيق الرقابة عمييا سواء كانت المؤسسة تقدم ىذه الخدمات

بالمجان أو بمقابل حسب طبيعة المؤسسة الصحية ،واليدف الذي أنشئت ألجمو ،وكذلك الق اررات
المتعمقة بتعديل األنشطة وىيكل المصاريف.
 المساعدة في معرفة مراكز اإلسراف وعدم الكفاية ،وذلك من خلل إمداد المؤسسة بالبياناتوالمعمومات اللزمة عن تكاليف العمميات بصورة تحميمية ،باإلضافة إلى إمداد األجيزة الرقابية
والتخطيطية خارج المؤسسة بالبيانات والمعمومات الضرورية التي تستخدم في إعداد الخطة

العامة لمدولة( .عطية وعبد ربو،2000،ص)180-179

 -يمكن تحديد التكمفة وتحميميا من البيانات اللزمة لتقييم األداء العممي لمراكز التكمفة ،وذلك

بمقارنتيا مع توقعات توزيع الميزانية بيدف التعرف عمى مجاالت و المشاكل التي تحتاج إلى

اىتمام فوري ،كما يمكن تقييم وتعديل العمميات إن لزم(شبرد وآخرون،2001 ،ص ،)1وكغيرىا
من المؤسسات الخدمية فان طبيعة النشاط بالمؤسسة الصحية يفرض صعوبات في تحديد تكمفة

منتجاتيا أو مخرجاتيا ،ومما يؤكد ذلك:

 اختلف تكمفة إجراء أو تقديم الخدمة الصحية الواحدة من مؤسسة إلى أخرى ،ومن وقت إلىآخر.
 الفاقد من المستمزمات والمستيمك من الخامات. -عدم ترشيد إستخدام الدواء والتغذية والسرقات ،و الوقت الفاقد وغيرىا كل ذلك يجب أخذه

باإلعتبار عند تقرير تكمفة الخدمة المقدمة( .الييئة العامة لممستشفيات المعاىد التعمىمية،
 ،2010ص)15
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أن النظام المحاسبي في المستشفيات ال يختمف عنو في المؤسسات التجارية فيو يتطمب ما يمي-:

( الشنطي:2009،ص)121

 -1المجموعة الدفترية :تتضمن دفتر اليومية العامة،دفتر أستاذ عام ،دفتر الصندوق...الخ
 -2المجموعة المستندية :تتضمن سند القبض ،سند صرف ،مستند قيد،و الفاتورة ...الخ
 -3مجموعة التقارير :تتضمن ميزان المراجعة وحساب التشغيل وحساب األرباح والخسائر
والميزانية.
 -4المعالجة المحاسبية :حيث تستخدم في المؤسسات الحكومية األساس النقدي أما القطاع
الخاص فتستخدم أساس االستحقاق.

 2-3-3أسس تبويب عناصر التكاليف:
 2-3-3-1تبويب عناصر التكاليف حسب طبيعتيا ونوعيتيا:
يعتبر ىذا التبويب من التبويبات األساسية التي تستخدم في تحديد تكمفة الوحدات المنتجة،
وتقسم عناصر التكاليف وفقاً ليذا التبويب إلى (درغام ،2007 ،ص:)24
 .1عنصر المواد :وىو عبارة عن تكمفة المواد المستخدمة في تصنيع المنتج أو الخدمات ،ويمثل
نسبة كبيرة من مجموع تكمفة المنتج.
 .2عنصر العمل :وىو عبارة عن األجور والمرتبات التي تتحمميا الشركة في سبيل الحصول عمى
خدمات عنصر العمل اإلنساني ،ويتكون ىذا العنصر من األجور النقدية والمزايا العينية
والتأمينات االجتماعية.
 .3عنصر المصروفات :وىو عبارة عن أي تكمفة ال تندرج تحت عنصري المواد أو العمل ،وتكون
الزمة إلتمام عممية الصنع أو عممية اإلنتاج.
ويعطي (عبد الرحمن ،2004 ،ص )67ىذا التبويب أىمية كبيرة لعنصر العمل البشري
تتساوى مع كل من عنصري المواد والمصروفات ،في حين إنو في ظل نظم اإلنتاج اآللي تنخفض

تكمفة العمل بنسبة كبيرة ،ويصبح عنصر تكمفة األجور مجرد نسبة بسيطة من إجمالي التكمفة
الكمية لإلنتاج ،ونتيجة لذلك اقتصر التبويب الجديد لعناصر التكاليف حسب طبيعتيا عمى

مجموعتين ،وىما تكمفة المواد المباشرة ،وتكمفة التحويل ،والتي تشمل عناصر التكاليف فيما عدا

المواد المباشرة ،وىي بذلك تضم كل من تكمفة األجور المباشرة والتكاليف اإلضافية
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مع مراعاة خصوصية الشركات والقطاعات المختمفة ،ونسبة اآللة في عمميات التصنيع

التي تتبعيا الشركة.

 2-3-3-2تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتيا بالوظائف الرئيسة:
يقصد بالتبويب الوظيفي تقسيم التكاليف طبقاً لموظائف التي تستفيد منيا؛ وذلك بيدف

قياس تكاليف كل وظيفة عمى حدة ،وتصنف التكاليف وفقاً ليذا التبويب إلى عناصر تكاليف
اإلنتاج.

وتتكون(العناتي ،2005 ،ص  )36من مواد وعمل وخدمات صناعية تنفق عمى السمعة أو

الخدمة خلل مرحمة اإلنتاج ،وعناصر تكاليف التسويقية ،وىي مجموعة النفقات المتعمقة بعممية

البيع والتوزيع وتشمل عمميات تخزين المواد تامة الصنع ،واإلعلن والترويج والبيع والنقل والتوزيع،
وعناصر التكاليف التمويمية واإلدارية وتشمل جميع عناصر التكاليف التي تنفق عمى وظيفة التمويل
واإلدارة العامة لممشروع ،والتي ترتبط في أغمب األحيان بأعمال التخطيط والرقابة وتقييم األداء

وتبوب كل مجموعة من المجموعات الثلث نوعياً إلى مواد وأجور ومصاريف إضافية أخرى،

ويعتبر ىذا التصنيف مفيداً في تقييم أداء األنشطة بالشركة ،وقياس تكمفة النشاط كل عمى حدة،

ويساعد في قياس األرباح إذا ما قسمت الشركة إلى مراكز ربحية.

 2-3-3-3تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتيا بوحدة اإلنتاج:
تقميدياً يتم تبويب عناصر التكاليف من ناحية علقتيا بوحدة المنتج إلى تكاليف مباشرة

تتمثل في المواد المباشرة واألجور المباشرة ،وتكاليف صناعية غير مباشرة والتي تشتمل عمى كافة
عناصر التكاليف بخلف المواد المباشرة واألجور المباشرة (عبد الرحمن ،2004 ،ص )68
ويرى الباحث أن التحول في البيئة الصناعية الحديثة جعل من الصعب ربط عنصر تكمفة
العمالة اإلنتاجية بالوحدات المنتجة نظ اًر لتحول ميام العامل اإلنتاجي من العمل المباشر إلى
اإلشراف عمى آالت اإلنتاج ،وترتب عمى ذلك أن معظم التكاليف الصناعية في بيئة التصنيع

كبير من تكاليف اإلنتاج يتمثل في تكاليف
الحديثة أصبحت تكاليف غير مباشرة ،خاصة وأن جزءاً اً
مرتبطة بتكنولوجيا اإلنتاج.

وفي ىذه الصدد يجب أن يتم النظر إلى التكاليف المباشرة بمفيوم أوسع ،بحيث تتضمن
التكاليف المباشرة لممنتج وىي أية تكاليف تخصو مباشرة ويمكن ربطيا وتخصيصيا لو ،سواء كانت
صناعية أو غير صناعية ،متغيرة أو ثابتة (عبد الرحمن ،2004 ،ص )68
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باإلضافة إلى ما سبق (عمارة وآخرون ،1992 ،ص  )127يعاب عمى ىذا التبويب عجزه

عن تجييز البيانات المناسبة الحتياجات عممية اتخاذ القرار والتخطيط والرقابة وتضميل المحاسب
واإلدارة لدى القيام بوظائفيا خصوصاً في حاالت التقمب في أحجام النشاط.
 2-3-3-4تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتيا بحجم اإلنتاج:
وىذا التبويب مفيد ألغراض تخطيط اإلنتاج واتخاذ الق اررات حيث يربط بين التكمفة ومسبب

التكمفة ،ووفقاً ليذا التبويب تنقسم التكاليف إلى (محرم وآخرون ،2005 ،ص:)47
 -1التكمفة المتغيرة:

ويقصد بيا التكمفة التي تتغير في إجماليتيا بنفس النسبة وفي نفس االتجاه مع التغير في

مستوى النشاط مع ثبات متوسط التكمفة لموحدة.

ويقصر التحميل التقميدي مفيوم التكاليف المتغيرة عمى تمك التكاليف التي تتغير في

مجموعيا مع تغير حجم النشاط في األجل القصير ،ويترتب عمى ىذا المفيوم الضيق لمتكاليف

المتغيرة تبويب كثير من التكاليف عمى أنيا تكاليف ثابتة في حين أنيا تتغير ولكن ليس نتيجة تغير
حجم النشاط ككل ،فيناك تكاليف تتغير نتيجة تغير حجم النشاط المتسبب في حدوثيا وليس مع

تغير حجم نشاط المنشأة( .عبد الرحمن ،2004 ،ص)96
 -2التكمفة الثابتة:

وىي التكاليف التي ال يتغير مجموعيا مع التغير في حجم النشاط طالما كان التغير ضمن

المدى الملئم ،وعميو فإذا زاد حجم النشاط أو نقص تبقى ىذه التكاليف عمى حالتيا.
 -3التكاليف (المختمطة) شبو الثابتة  /المتغيرة:

وىي التكاليف التي تطمق عمى العناصر التي ليا خصائص تجمع بين صفتي الثبات
والتغير في آن واحد مثل الياتف (درغام ،2007 ،ص .)31
وفي ظل نظم التصنيع الحديثة وزيادة درجة اآللية في التصنيع ،تغير ىيكل التكاليف حيث
إن معظم التكاليف يتم تبويبيا عمى أنيا تكاليف ثابتة ،وسوف تقتصر التكمفة المتغيرة عمى نسبة
ضئيمة من التكمفة قد ال تتعدى تكمفة المواد الخام (عبد الرحمن ،2004 ،ص.)69

وبناء عمى ذلك فإن النظرة الحالية لمفيوم التكاليف الثابتة قد ال تصبح ملئمة في ظل
ً
البيئة الصناعية الحديثة ،ومرونة اإلنتاج التي تسمح بالتحول من منتج إلى آخر عمى نفس خط

اإلنتاج ،باإلضافة

إلى ذلك فإن ىناك تكاليف ترتبط في تغيرىا بتعقد العممية الصناعية لممنتج

وليس بتغير حجم المنتج.

30

تكمفة الخدمات الصحية

الفصل الثاني

ويرى  Clemensأن تبويب التكاليف الملئم لمتطورات في بيئة التصنيع الحديثة ينبغي أن

يكون وفقاً لقيمة األنشطة التي تسبب حدوث التكمفة ،أي تبويب عناصر التكاليف إلى تكاليف

أنشطة تضيف قيمة لممنتج والتي ليا دور ممموس في جعل المنتج متوافقاً مع طمبات العملء،
وتكاليف أنشطة ال تضيف قيمة لممنتج والتي ال يؤثر حذفيا عمى قدرة المنتج عمى الوفاء بالغرض

المطموب من أجمو ،وال تؤثر عمى مواصفات وجودة المنتج)Clemens،1991،p44( .

 2-3-3-5تبويب التكاليف عمى أساس عامل الزمن (نور والشريف ،2006 ،ص )29
 - 1التكاليف التاريخية (التكاليف الفعميو) :يقصد بالتكاليف التاريخية أنيا التكاليف التي حصمت
فعلً ومعززة بمستندات تؤيدىا ،وعمى ذلك فإن إنتاج السمعة يتحمل بتكمفة المواد المباشرة

واألجور المباشرة ،أما التكاليف غير المباشرة فإنو يتم تحميميا عمى السمعة المنتجة وفقاً

لمعدالت تحميل محددة سمفاً.

 -2التكاليف المعيارية :وىي التكاليف المقدرة سمفاً والتي يجب مقارنتيا مع التكاليف الفعمية،
وتوضع التكاليف المعيارية وفق ظروف وامكانيات معينة يتم تحديدىا والتنبؤ بيا قبل وقوعيا،

استناداً إلى دراسات عممية وموضوعية تعتمد عمى السنوات السابقة لمعمميات اإلنتاجية.

وتجدر اإلشارة إلى أن التكاليف المعيارية يتم تحديدىا مقدماً قبل بداية العمميات اإلنتاجية

بيدف تقنين تكمفة العمميات عمى أساس عممي وعممي ،بما يحقق إحكام الرقابة عمى عناصر
التكاليف ،وتقميل عناصر اإلسراف والضياع ،وبما يساىم في رفع الكفاءة والفعالية في استخدام
الموارد المتاحة ،وتقويم األداء الفعمي ،وبما يحقق أىداف الشركة.

وتناسب التكاليف المعيارية الشركات التي يتصف نشاطيا بالتكرار والعمميات المشتركة،
وامكانية تحديد ومعايرة المدخلت المطموبة إلنتاج منتج معين.(DruryK,2002,p. 672( .

وتجدر اإلشارة إلى أن الكثير من الدراسات واألبحاث قد أشارت إلى انخفاض دور نظام التكاليف
المعيارية وعدم ملءمتو لبيئة التصنيع الحديثة ،حيث تتسم بيئة التصنيع الحديثة بزيادة درجة اآللية

مما يؤدي إلى انخفاض تكمفة العمل وانخفاض دورة حياة المنتج ،وتحسين طرق اإلنتاج ،وزيادة
استقرار العممية اإلنتاجية (عبد الرحمن ،2004 ،ص )76

ويرى الباحث أنو وعمى الرغم من انخفاض الحافز لتطبيق نظام التكاليف المعيارية

ألغراض الرقابة بسبب التغيرات الحاصمة في بيئة التصنيع الحديثة ،إال أنو يعتبر نظاماً رقابياً لو

العديد من المزايا واإليجابيات ،ولكنو يحتاج إلى تطوير وتحسين ليتلءم مع ىذه التغيرات ،و
يحقق المنفعة والفائدة المرجوة من تطبيقو.
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 2-3-3-6تبويب التكاليف طبقاً إلمكانية الرقابة عمييا( :أبو نصار ،2003 ،ص )47
 -1تكاليف قابمة لمرقابة :وىي التكاليف التي يمكن لممستوى اإلداري أن يراقبيا ولو القدرة عمى
التأثير فييا ،بمعنى أن إدارة الشركة تتحكم بيذه التكاليف وبالتالي سيولة الرقابة والسيطرة

عمييا.

 -2تكاليف غير قابمة لمرقابة :وىي التكاليف التي ال يمكن لمستوى إداري معين أن يؤثر فييا،
وتشمل أيضاً التكاليف التي من الصعب التحكم فييا من قبل اإلدارة خلل فترة زمنية محددة.
بناء عمى التكاليف
وييدف ىذا التبويب في أن القسم المعني يسأل ويقيم بشكل أساسي ً
بناء عمى درجة السمطات الممنوحة
الخاضعة لرقابتو ،وذلك عمى أساس أن المساءلة والتقييم تكون ً

لكل قسم أو دائرة وضبطيا ومتابعتيا.

 2-3-3-7التبويب حسب توقيت التحميل لألرباح والخسائر:
 -1تكاليف إنتاج :وىي التكاليف التي ترتبط بتصنيع المنتج ،وتدخل في تحديد تكمفتو ،وتقابل
تكاليف اإلنتاج باإليراد كتكمفة مبيعات عند بيع المنتجات (حسنين ومبارك ،1985 ،ص )49
 -2تكاليف فترة :يقصد بتكاليف الفترة كل التكاليف التي لم تحسب ضمن تكمفة اإلنتاج ،وتقفل
ىذه التكاليف في قائمة الدخل لمفترة التي حدثت فييا التكاليف ،وتعتبر التكاليف التسويقية
واإلدارية وتكاليف الدعاية وتكاليف العلقات العامة تكاليف فترة تحمل عمى السنة التي أنفقت

فييا ).(Garrison & other,2006,p 39

 2-3-3-8تبويب التكاليف ألغراض اتخاذ الق اررات اإلدارية:
يعتبر ىذا التبويب من التبويبات الميمة حيث ييتم بتحديد التكاليف المرتبطة باتخاذ

الق اررات اإلدارية ،وتنال المعمومات المحاسبية بشكل عام والتكاليفية بصفة خاصة اىتماماً بالغاً من

قبل إدارة الشركات المتقدمة ،وذلك لعظم دورىا في اتخاذ الق اررات المختمفة ،وبالتالي التأثير في قدرة
المنشأة عمى االستمرار والبقاء والنمو (ىاشم ،2003 ،ص )210

وتنقسم التكاليف إلى تكاليف ملئمة وتكاليف غير ملئمة ،ويقصد بالتكاليف الملئمة
التكاليف التي سوف تحدث عند اتخاذ القرار اإلداري ،ويتم تجنب حدوثيا بعدم اتخاذه (الرجبي،
 ،1999ص.)55

ويحدد (أبو نصار ،2003 ،ص  )48شرطين لمتكاليف الملئمة؛ أوليما أنيا تكاليف
يتوقع إنفاقيا في المستقبل ،والشرط الثاني ىو اختلف مبمغ التكمفة مع االختلف في البدائل

المتاحة لتنفيذ القرار .
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أما التكاليف غير الملئمة فيي التكاليف التي ال تتأثر بقرار معين ،وال يمكن تجنبيا بعدم

اتخاذ ىذا القرار ،ويطمق عمى ىذا النوع من التكاليف بالتكاليف الغارقة( .أبو حشيش،2005 ،
ص .)59

 2-3-4أساليب محاسبة التكاليف -:
ىناك العديد من أساليب محاسبة التكاليف ،ولكن لن نتطرق إلى كل ىذه األساليب ،بل

سوف نستكفي بالجزء اليسير منيا ،وىي :

 2-3-4-1األسموب التقميدي(:مجمة العموم االقتصادية،2013،ص)108
وفقاً ليذا األسموب يتم تجميع التكاليف غير المباشرة في مجموعة واحدة عمى مستوى

الشركة أو في مجموعات عمى مستوى األقسام ،مما يؤدي إلى عدم وجود تجانس بين بنود
بناء عمى ىذا األسموب يتم استخدام
التكاليف غير المباشرة التي يتضمنيا وعاء التكمفة الواحد ،و ً
أسس لتحميل التكاليف معتمدة عمى الحجم مثل ساعات دوران اآلالت ،ساعات العمل المباشرة،
عمى الرغم من وجود بعض التكاليف غير المباشرة مثل ىندسة اإلنتاج وتجييز اآلالت  -ال تتغير

مع التغير في حجم اإلنتاج ،مما يؤدي إلى اتخاذ ق اررات خاطئة فيما يتعمق بتسعير المنتجات

وتحديد المزيج األمثل لإلنتاج.

 2-3-4-2األسموب التكاليف عمى أساس األنشطة -:
ويقصد بمدخل التكمفة عمى أساس النشاط) Activity Based Cost(ABCأنو إتمام
عممية تخصيص التكاليف اإلضافية بدقة أكبر باستخدام األنشطة كبديل الستخدام مراكز التكمفة،

تمييداً لتتبع تكمفة النشاط عمى المنتجات باستخدام محركات التكمفة كوسيمة قياس.

ويعتبر( )ABCالمدخل القادر عمى ربط التكاليف باألنشطة كمصادر لوجود التكاليف،

بغض النظر عن فكرة التخصيص الحالي لمتكاليف غير المباشرة (.العشمأوي ،2011 ،ص.)285

ويساىم نظام محاسبة التكاليف المبني عمى األنشطة في تحقيق خفض حقيقي لمتكاليف،
مما ينعكس عمى صحة الق اررات ،وذلك من خلل تحميل األنشطة مما يساعد عمى التخمص من

األنشطة التي ال تضيف قيمة لممنتج ،حيث تعتمد فكرة مدخل تحديد التكمفة عمى أساس النشاط

عمى الربط المباشر بين الموارد المستخدمة من ناحية ،واألنشطة التي تستيمك تمك الموارد من

ناحية أخرى ،ثم الربط بين تكاليف تمك األنشطة والمنتجات النيائية) عبد الرحمن.(80 :2003 ،
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-1أسباب ظيور نظام محاسبة التكاليف المبني عمى األنشطة- :
لقد نشأت الحاجة إلى تطبيق نظام التكاليف المبني عمى األنشطة في الشركات الخدمية

نتيجة عاممين أساسيين ىما( :(Cooper and Kaplan, 1998, p44

 حدوث تغيرات ميمة في مجال البيئة التنافسية خلل العقدين الماضيين التي واجيت الشركاتالخدمية مثل الجامعات والبنوك واالتصاالت والمستشفيات والمواصلت ،وقد أزيمت القيود

التنافسية؛ مما أدى إلى تمتع ىذه الشركات بقدر كبير من الحرية في تحديد األسعار ،وتشكيمة
الخدمات المقدمة.
 -حاجة مديري الشركات الخدمية

إلى المعمومات لتحسين جودة وكفاءة األنشطة والتوقيت

المناسب لتقديم الخدمة.
باإلضافة إلى األسباب التالية التي شجعت عمى استخدام ىذا األسموب (الداعور،
،2004ص.)12

 التطور الصناعي واستخدام التكنولوجيا والتي أدت إلى تنظيم الدورة اإلنتاجية ،وزيادة التكاليفالصناعية غير المباشرة ،واالنخفاض الحاد في تكمفة األجور المباشرة.

 -شدة المنافسة التي تواجو الشركات سواء في السوق المحمي أو عمى مستوى األسواق العالمية،

والتي فرضت عمييا ضرورة العمل عمى تخفيض التكمفة ،وتعدد المنتجات ،والتركيز عمى جودة

المنتجات.

-2أىداف التكمفة عمى أساس النشاط:
ييدف مدخل التكمفة عمى أساس النشاط إلى تحقيق األغراض التالية (العشمأوي،2011 ،

)287 -286

 القياس الدقيق والموضوعي لتكمفة وحدة النشاط ولوحدة التكمفة من المنتجات أو الخدمات. ترشيد الق اررات اإلدارية وأىميا ق اررات التسعير كمدخل لمواجية المنافسة العالمية،والمحافظةعمى حصة المنظمة في األسواق.

 تسييل إجراء الرقابة عمى اقتناء واستخدام الموارد اإلنتاجية المتاحة؛ بما يساعد في تخفيضعناصر التكاليف في مرحمة استنفاذىا بأنشطة المنظمة.

 -إضفاء مزيد من الدقة في تحميل التكاليف غير المباشرة لوحدة النشاط.
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 تعظيم أداء األنشطة المضيفة لمقيمة ،واستبعاد األنشطة غير المضيفة لمقيمة كمدخل لتعظيمقيمة المنظمة وربحيتيا.

 2-3-5طرق قياس تكمفة الخدمات الطبية:
تقاس الخدمات الطبية وفقاً لطرق معينة ومتعارف عمييا ،ومن ىذه الطرق ما يمي-:
-1طريقة التكمفة اإلجمالية-:
وفقاً ليذه الطريقة تحمل الوحدات المنتجة لمخدمات الطبية خلل الفترة المحددة بإجمالي

التكاليف المباشرة وغير المباشرة ،والثابتة والمتغيرة ،عمى أساس أن التكاليف حدثت ليذا
اإلنتاج ،ولذلك عميو أن يتحمميا حتى تكون التكمفة فعمية وسميمة.
-2طريقة التكاليف المتغيرة) -:السجاعي،2008،ص)111

وفقاً ليذه الطريقة فإنو يتم تبويب عناصر التكمفة الطبية من حيث علقتيا بمستوى النشاط في

المشفى إلى تكاليف ثابتة ومتغيرة ومختمطة ،ويقصد بمستوى نشاط ىو عدد المرضى بالمشفى،
وما يترتب عمى ذلك العدد من تقديم الخدمات المختمفة ليم كالخدمات العلجية.

-3طريقة التكاليف المستغمة-:
ىي عممية لمتفريق بين طريقة التكاليف اإلجمالية والتكاليف المتغيرة ،ووفقاً لطريقة التكاليف

المستغمة تحمل تكاليف اإلنتاج بنصيبيا من التكاليف الثابتة المحسوبة عمى أساس الطاقة
المستغمة فعل في اإلنتاج إلى الطاقة المتاحة خلل فترة زمنية محددة ،وبذلك يكون اإلنتاج قد

استفاد فعلً من التكاليف الثابتة بقدر ما استغل من طاقة ،والطاقة المستغمة ىي الطاقة الفعمية
المستغمة في اإلنتاج خلل فترة زمنية محددة ،ويعتبر حجم اإلنتاج أو مستوى النشاط من
الخدمة ىو العامل المتغير المرتبط بالطاقة ،بمعنى أن أفضل استغلل لمطاقة المتاحة لممشفى

يؤدي إلى زيادة حجم الخدمات الطبية أو مستوى النشاط أو بالعكس.
2-3-6حتساب تكمفة الخدمات الطبية -:
يتم احتساب تكمفة الخدمات الطبية من خلل الخطوات التالية( :و ازرة الصحة،2011،

ص)11-10

 -1البيانات المالية وغير المالية ويقصد بالبيانات المالية جميع المبالغ التي تم إنفاقيا في العام
المراد احتسابو .أما البيانات غير المالية فيي تمك المتعمقة بالبيانات اإلحصائية لألمراض،
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عدد الزيارات ،الطوارئ ،العيادات الخارجية وعدد أيام اإلقامة لألقسام الداخمية ،إضافة إلى

عدد العمميات الجراحية واإلجراءات الطبية األخرى مثل فحوصات المختبر واألشعة.

 -2ىذا باإلضافة إلى معرفة األقسام اإلدارية التي تخدم األقسام المختمفة توطئة الحتساب تكاليف
الخدمات العامة.

 2-3-6-1تكاليف اإلجراءات المباشرة وغير المباشرة:
 .1التكاليف المباشرة :وتشمل جميع التكاليف التي يمكن تحميميا مباشرة عمى اإلجراء أو الخدمة
الطبية.
أ -تكمفة المواد - :وىي تكمفة جميع المواد الطبية سواء الدوائية أو المستمزمات الطبية التي
تحمل مباشرة إلى الخدمة الطبية.

ب -األجور :وىي كل ما تدفعو الو ازرة من أجور نقدية أو مزايا عينية لصالح العاممين
لمحصول عمى الخدمة ،ويكون ربطيا بشكل مباشر بتكمفة الخدمة.
ج -التكاليف الرأسمالية :وىي قيمة اإلىلك السنوي لألجيزة والمعدات واألصول الرأسمالية
األخرى ،والتي تدخل مباشرة في تقديم الخدمة أو اإلجراء الطبي،حيث تم أخذ القيمة
السوقية لكل جياز بدالً من القيمة التاريخية.

 .2التكاليف غير المباشرة :وىي كل التكاليف اللزمة والتي تساعد في تقديم الخدمة الطبية ،وال
يمكن تحميميا مباشرة عمى اإلجراء أو الخدمة الطبية مثل صيانة اآلالت والمباني واستيلكيا
واإليجار وغيرىا من الخدمات.
من ىنا يتبين أن ىناك تكاليف مباشرة تدخل في حساب تكمفة الخدمة،وتكاليف غير مباشرة
تدخل بشكل نسبي في تكمفة الخدمة.

تم احتساب متوسط التكمفة لكل خدمة كالتالي:
متوسط التكمفة=

إجمالي التكاليف (المباشرة  +غير المباشرة )

عدد أيام اإلقامة أو عدد الزيارات( حسب القسم )
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والشكل التالي يوضح آلية االحتساب:
شكل ( :)2-1آلية احتساب متوسط التكمفة

الخدمات الطبية

األجور المباشرة ،المواد

التكاليف غير

المباشرة ،االستيالك

المباشرة

المباشر

التحميل

إجمالي التكاليف
تقسيم عمى عدد أيام اإلقامة أو عدد الزيارات

متوسط التكمفة
المصدر:إعداد الباحث

 2-3-7إحتساب تكمفة اإلجراءات الطبية-:
تم تحميل كل إجراء طبي بتكاليف مباشرة من المواد واألدوية ،حيث تم جمع كل صنف

من ىذه المواد وضربو بتكمفة الشراء.

وتم تحميل التكاليف المباشرة الخاصة باألجور والمستيمكات داخل القسم لمتكاليف غير

المباشرة المستنبطة من األقسام اإلدارية لينتج عن ذلك مجموع التكاليف غير المباشرة لكل إجراء
حسب اآلليات التالية:
 -1اإلجراءات الطبية لمعمميات :تم تحميل كل إجراء طبي بتكمفتو المباشرة من المستمزمات
واألدوية والتخدير ،حيث تم جمع الكميات المستخدمة من كل صنف من ىذه المواد وضربو
بتكمفة الشراء.
 -2تم وضع وزن لكل إجراء طبي ،والوزن ىنا يعني الفترة الزمنية اللزمة لعمل اإلجراء الطبي
باإلضافة إلى عدد الموظفين الذين يقدمون نفس اإلجراء الطبي ،وكمفة الجياز المستخدم
لإلجراء بحيث تم تحديد وحدة أساس لكل إجراء طبي مثل تحديد فحص  CBCكوزن أساس
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لجميع فحوصات المختبر ،ثم تقدير وحدة الفحوصات األخرى المشابية أو ذات العلقة بنفس
نسبة األساس .فإذا كان وزن اإلجراء(  ) 1تعطى بقية اإلجراءات درجة أعمى حسب تعقيدات
تمك اإلجراءات ،ثم يتم تقسيم تكمفة القسم غير المباشرة عمى ناتج ضرب وحدة الوزن لكل
إجراء بعدد اإلجراءات التي تمت سنوياً.
تكمفة الوزن األساس

تكاليف القسم

مجموع وحدات الوزن لكل الفحوصات

تكمفة الفحص = تكمفة الوزن األساس × عدد األوزان لمفحص
مجموع وحدات الوزن لكل الفحوصات = وزن اإلجراء × عدد الفحوصات سنويا لكل نوع

 2-4خالصة-:
تضمن ىذا الفصل الحديث عن المؤسسة الصحية ،وتطرق إلى معالجة األمور التي تتعمق
بالمؤسسة الصحية ،ثم تناول الخدمات الصحية المقدمة من قبل المؤسسة الصحية من حيث
تعريف المؤسسة الصحية وتطورىا وخصائصيا ووظائفيا وأىدافيا وأنواعيا وتصنيفاتيا.
الثانياً -:فقد تناول أسس محاسبة التكاليف في المؤسسات الصحية ،حيث تم التطرق إلى
تعريفيا وأىدافيا ،وأسس تبويب عناصر التكاليف ،ثم التطرق إلى استعراض نوعين من أساليب
محاسبة التكاليف وىما األسموب التقميدي وأسموب التكاليف عمى األنشطة ،كذلك تم الحديث عن
اآللية التي يتم احتساب تكمفة الخدمات واإلجراءات الطبية.
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 3-1مقدمة
يتم تقديم الخدمات الصحية في فمسطين من أربع جيات رئيسة ،وىذه الجيات ىي و ازرة

الصحة ،وتعتبر كمقدم رئيس لمخدمات الصحية ،ووكالة الغوث وتشغيل اللجئين ،والمنظمات
األىمية في القطاع غير الحكومي والقطاع الخاص .حيث تتحمل و ازرة الصحة العبء األكبر في
تقديم الخدمات الصحية الجيدة لجميع الفمسطينيين بشكل منصف وبتكمفة معقولة( .مركز

المعمومات الفمسطيني ،2005،ص )5وأخذت و ازرة الصحة الفمسطينية عمى عاتقيا تحسين وتطوير
الخدمات الصحية في فمسطين ،وذلك بالتعاون مع جميع مقدمي الخدمات الصحية ،وىي تعمل
جاىدة عمى تخطي جميع العقبات التي تقف في وجو تطوير ىذا القطاع الحيوي والميم والذي يمس

المواطن الفمسطيني ويقف عقبة أمام التطور االقتصادي (منيرة،2012،ص)17

المؤشرت الصحية أن الوضع الصحي الفمسطيني مازال مقبوالً ،حيث تشغل و ازرة
ا
تظير

الصحة ( )25مستشفى حكومياً من أصل ( )80مستشفى في الضفة الغربية وقطاع غزة .ويقدر
إجمالي عدد األسرة الحكومية ( )3071سري اًر من أصل ( )5.619سريرا.

باإلضافة إلى و ازرة الصحة توجد المنظمات األىمية التي تممك ( )34مشفى بسعة سريرية

تقدر ب()1.838سري اًر .

إن و ازرة الصحة تغطي معظم التخصصات تقريباً ،حيث توفر خدمات الجراحة العامة

وتخصصاتيا الفرعية واألمراض الباطنية وطب األطفال وخدمات األمراض النفسية وغيرىا من
التخصصات .
أما خدمات التأىيل والعلج الطبيعي فتنفرد بيا المستشفيات األىمية الحكومية وغير

الحكومية ،باإلضافة لمخدمات المقدمة لممرضى غير المؤمنين مثل العيادات الخارجية والطوارئ
وغسيل الكمى حيث بمغت في فمسطين نحو ( )14وحدة غسيل كمى جميعيا تابعة لو ازرة الصحة

الفمسطينية ،منيا ( )10وحدات في الضفة الغربية بسعة سريرية مقدارىا ( )141سري ار و()4وحدات

في قطاع غزة بسعة سريرية ()83سري اًر ،وقد بمغ عدد المرضى الدين يتمقون خدمات الغسيل الكموي

في المشافي الحكومية في الضفة الغربية بشكل منتظم ( )800مريض ،وبمغ إجمالي الغسلت

( )105.154غسمة (و ازرة الصحة،2013 ،ص.)27

ومن مقدمي الخدمات الصحية القطاع الخاص الذي يمتمك ( )17مشفى بسعة سريرية

()479سري اًر ،أي ما نسبتو ( )%8.7من مجموع أسرة المستشفيات في فمسطين ،وتممك الخدمات

الطبية العسكرية ثلثة مستشفيات في قطاع غزة بسعة سريرية قدرىا )  ( 168سري اًر.
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أما وكالة الغوث وتشغيل اللجئين فإنيا تممك مشفى واحداً في قمقيمية وبسعة

سريرية()63سري اًر( .الصوراني،2011 ،ص)16

وبمغ عدد مراجعي العيادات الخارجية والطوارئ في مشافي و ازرة الصحة الفمسطينية في

الضفة الغربية نحو ( )2.828.290مريضاً ،ودخل إلييا ( )358.058وأجريت فييا ()110.470
عممية جراحية.

ومن الخدمات الميمة التي تقدم في مستشفيات و ازرة الصحة الخدمات الطبية التشخيصية

الشعاعية والمخبرية ،حيث بمغ مجموع صور األشعة ليذا العام في مستشفيات فمسطين التابعة
(وزرة الصحة،2013 ،ص)27
لو ازرة الصحة نحو( )483470صورة .ا

ومن المعروف أن القطاع الصحي يعتبر من الركيزة األساسية في تحقيق التنمية

المستدامة ،وفي ذات الوقت المبنة األولى لبناء مجتمع فعال ومنتج يسعى إلى التطور الدائم .
جدول ( :)3-1توزيعات األسرة في مشافي وزارة الصحة حسب التخصص في فمسطين لعام 2013
الضفة الغربية

%

القطاع غزة

%

المجموع

%

توزيع األسرة
األمراض الباطنية

390

12.7

340

11.1

730

23.8

الجراحة

414

13.5

474

15.4

888

28.9

األطفال

257

7.9

361

11.8

618

19.7

النسائية والتوليد

220

7.2

209

6.8

429

14.0

العناية الخاصة

197

6.4

209

6.8

429

14.0

1,478

48.1

1,593

51.9

3,071

100

المجموع

المصدر-:تقرير الصحى السنوي ،مركز المعمومات الفمسطيني ،و ازرة الصحة الفمسطيني،2013 ،ص27

نلحظ من الجدول السابق ،أن النسبة العظمى في عدد األسرة كانت الختصاص الباطنية

في الضفة الغربية ،وبمغت ما نسبتو ( ،) %13.5بينما في قطاع غزة كانت النسبة العظمى في

اختصاص الجراحة وبمغت ما نسبتو (  ،)%15.4ويرجع ذلك إلى أن قطاع غزة عرضة وبشكل

دائم لمعدوان اإلسرائيمي ،ففي األعوام األخيرة ومنذ عام  2006فإن العدو اإلسرائيمي شن ثلثة
حروب كان آخرىا عام  ،2014وىذا نتج عنة العديد من اإلصابات التي تستدعي التدخل الجراحي
إلنقاذ حياة المصابين.

وبالرغم من ذلك فتعتبر النسبة في التخصصين متقاربة في كل المنطقتين ،ويمييما
اختصاص األطفال بنسبة بمغت(  )%11.8وذلك ألن نسبة المواليد في قطاع غزة أعمى من

الضفة الغربية ،باإلضافة لتعرض األطفال الدائم لمخاطر االحتلل والحصار.
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 3-2الجيات المشرفة عمى القطاع الصحي الفمسطيني
 3-2-1الجيات الحكومية(وزارة الصحة) -:
لقد باشرت و ازرة الصحة الفمسطينية عمميا بعد توقيع اتفاقية أوسمو في العام  1994م ،و
تعتبر من أىم الو ازرات الفمسطينية التي تميزت بأداء دور ريادي في مجال الخدمات الصحية

باإلضافة لتولييا العديد من الميام ،ومن أبرز ميام و ازرة الصحة ،تنظيم وتخطيط الرعاية الصحية
باإلشراف عمييا ،وذلك بالتنسيق مع جميع مقدمي الخدمات الصحية والمؤسسات التعميمية وغيرىا

من المؤسسات ذات العلقة( .أبو زينة،2010 ،ص)81

إذ تقوم الو ازرة بتفعيل وتنشيط برنامج التثقيف الصحي المجتمعي من خلل إدارة ونشر
المعمومات الصحية ،إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وضمان تخفيض اإلنفاق عمى خدمات

الرعاية الصحية بحيث يتلءم مع احتياجات السكان ،كما تتطمع و ازرة الصحة الفمسطينية لموصول

بالمجتمع الفمسطيني إلى أعمى درجة ممكنة من االرتقاء بالعافية في صحتو الجسدية والنفسية
واالجتماعية ليصبح مجتمعاً منتجاً(أبوعويز،2010 ،ص.)88

إن و ازرة الصحة تمتمك األغمبية العظمى من األسرة العامة في فمسطين ،حيث تبمغ النسبة
( ) ٪ 59.5من أسرة المستشفيات العامة في فمسطين ،وتممك وتدير ما نسبتو ( )٪ 57.1من أسرة
المستشفيات المتخصصة ،و( )٪13.2من أسرة الوالدة ،وجميع أسرة األمراض النفسية والعصبية.

أما أسرة مراكز التأىيل والعلج الطبيعي في فمسطين فجميعيا ممموكة ومدارة من قبل

الجيات غير الحكومية.

يبمغ عدد مستشفيات و ازرة الصحة ( )25مشف ًى ،بسعة سريريو قدرىا ( )3.071سري اًر
أي( )٪54.7من إجمالي عدد األسرة في فمسطين.
يوجد منيا  12مشف ًى من مستشفيات و ازرة الصحة في الضفة الغربية ،بسعة سريريو قدرىا
( )1478سريرا ،وىو ما يعادل ( )٪48.1من مجمل أسرة مستشفيات و ازرة الصحة ،بينما يبمغ عدد
أسرة مستشفيات

و ازرة الصحة في قطاع غزة ( )1،1593أي ( )٪51.9من مجمل أسرة

مستشفيات و ازرة الصحة في فمسطين( .و ازرة الصحة،2013 ،ص)83
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جدول ( :)3-2عدد األسرة وتوزيعاتيا في مستشفيات الضفة الغربية وقطاع غزة حسب القطاع
عدد األسرة في المستشفيات
المحافظة

وكالة

وزارة

القطاع

غير

الخدمات

مجموع األسرة

الصحة

الغوث

الحكومية

الخاص

العسكرية

قطاع غزة

1,593

-

595

-

168

2,356

الضفة الغربية

1,478

63

1,243

479

-

3,263

اإلجمالي

3071

63

1838

479

168

5619

المصدر-:تقرير الصحى السنوي ،مركز المعمومات الفمسطيني ،و ازرة الصحة الفمسطيني،2013 ،ص260

يتبين من الجدول السابق أن معظم أسرة مستشفيات قطاع غزة تتركز في ثلث مستشفيات

كبيرة وىي مجمع الشفاء ،مجمع ناصر ،مستشفى غزة األوروبي حيث تمتمك و ازرة الصحة
الفمسطينية في قطاع غزة ثلث عشرة مستشفى.

وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة الصحة تمعب الدور الرئيس في تقديم الخدمات الصحية
ألبناء الشعب الفمسطيني ،إذ تبمغ مشاركتيا في األداء ما نسبتو ( )٪57.7في قطاع غزة.
جدول ( :)3-3المشافي الحكومية الموجودة في المحافظات الجنوبية
م .غزة

المستشفى

الشفاء

ناصر

عدد األسرة

457

260

225

المستشفى

الدره

بيت حانون

اليالل

النجار

عدد األسرة

69

36

69

40

األوروبي

األقصى

النصر

م.العيون

النفسي

المجموع

125

122

40

25

1254

عدوان

الرنتيسي

97

55

المجموع الكمي

366
1620

المصدر-:تقرير الصحى السنوي ،مركز المعمومات الفمسطيني ،و ازرة الصحة الفمسطيني،2013 ،ص260

بعض ىذه المستشفيات كان عبارة عن مراكز لمرعاية األولية ،ثم تم تطويرىا

إلى

مستشفيات ،بحيث أصبح ىناك مستشفى واحداً عمى األقل في كل محافظة من محافظات القطاع،
حيث عرفت منظمة الصحة العالمية المستشفى  world health organizationعمى أنو
"ذلك الجزء المتكامل من التنظيم الصحي ووظيفتو توفير العناية الصحية الكاممة لجميع أفراد
المجتمع ،سواء كانت علجية ،أو وقائية ،وأن المستشفى مركز لتدريب العاممين في الحقل الطبي
والصحي وكذلك مركز لألبحاث الطبية واالجتماعية ،فضل عن عدة مراكز إلعادة تأىيل المرضى

الراقدين وكذلك المراجعين لمعيادة الخارجية"(بكري،2005،ص.)23
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 3-2-1-1المستشفيات-:
تتعامل المستشفيات عادة مع حاالت الناس غير األصحاء (المرضى) ،والتي يكون فييا الوقت
والدقة العمل عاملً حاسماً في إنقاد حياة المرضى ،وىذا يتطمب توفير المؤىلت العممية والعممية
والمينية القادرة عمى مواجيو الكوارث والحوادث واإلصابات واآلثار الصحية والسمبية المؤثرة عمى
المجتمع والتي يتعرض ليا،وعمى إدارة المستشفيات أن تتعامل بدقة وحذر مع جميع الموارد النادرة
والمحدودة من موارد بشرية ومادية بطريقة كفؤ والئقة ،وبإتباع األساليب المنيجية التي تعتمد الطرق
الحديثة ،وكما ىو معروف ضرورة وجود تنسيق بين األقسام الطبية واإلدارية والخدماتية ،باإلضافة
إلى إحداث تكامل بين و ازرة الصحة والو ازرات األخرى التي ليا علقة بصحة المواطن .
إن المستشفيات نظام مفتوح ومعقد وىو في تفاعل مستمر مع المتغيرات المختمفة ،سواء داخمية أو
خارجية ،كما تعتبر المستشفيات من أبرز المؤشرات األساسية لقياس مستوى التطور الحضاري ألي
بمد( .حاوش ،2012 ،ص)9

-1تصنيف المستشفيات حسب التخصص-:
المستشفيات العامة -:وىي مستشفيات تقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية لممنطقة الجغرافية التابعة ليا،
وتعتبر المستشفيات العامة لما يتوفر ليا من إمكانيات فنية وتكنولوجية وبشرية ضخمة
ومتخصصة ،وىي من أىم المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الطبية.
كما تعتبر األولى من حيث تكمفة اإلنشاء والتجييز والتشغيل ،مما يترتب عمييا القيام
بدور ميم في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية بمفيوميا الواسع والصحيح ،وعدم اقتصار دورىا
نصيرت،2011 ،ص.)71
ا
عمى تقديم خدمات التشخيص والعلج (
وبعض ىذه المستشفيات ذات سعة كافية ،بحيث تقدم الرعاية الصحية الثانوية ،وبعضاً
من الرعاية الصحية الثالثية ،لمنطقة جغرافية محددة ،وقد بمغ عدد المستشفيات العامة في فمسطين
في العام  )46( 2013مشفى ،بسعة سريريو ( )4297سري اًر.
 -1المستشفيات المتخصصة -:
وىي مستشفيات تقدم خدمات متخصصة ،حيث إنيا تتخصص في تشخيص ومعالجة

حاالت مرضية معينة ،من أمثمتيا مستشفي العيون ،األطفال ،الصدر ،الحميات ،السرطان ،وغيرىا
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من الحاالت المرضية (مخيمر وطعامنة،2003،ص ،)10وىي شاممة عمى مجال الرعاية الصحية

الثانوية والثالثية ،وبمغ عدد المستشفيات التخصصية في فمسطين خلل العام  )14( 2013مشفى،
بسعة سريرية ( )829سري اًر( .و ازرة الصحة،2013 ،ص)82
 -2مستشفيات الوالدة -:
ىي مستشفيات متخصصة في تقديم الخدمات الصحية في مجال أمراض النساء والتوليد،

وبمغ عددىا في فمسطين في العام  )16( 2013مشفى بسعة سريريو مقدارىا ( )319سري اًر .
 -3مراكز التأىيل والعالج الطبيعي -:

وىي مراكز طبية تقدم خدمات التأىيل والعلج الطبيعي ،وقد بمغ عدد المراكز في
فمسطين في العام  )4( 2013مراكز ،بسعة سريرية ( )319سري اًر( .و ازرة الصحة،2013 ،
ص)83

-2توزيع أسرة مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصص:
 -1أسرة طب األمراض الداخمية وتخصصاتيا الفرعية -:
تضم مستشفيات و ازرة الصحة ( )730سري اًر من أسرة مستشفياتيا لألمراض الباطنية
وتخصصاتيا الفرعية ،وتشكل ىذه األسرة ما نسبتو ( )٪23.8من مجموع أسرة مستشفيات و ازرة
الصحة ،وتتوزع ىذه األسرة عمى النحو التالي ( )390سري اًر في الضفة الغربية ،و( )340في
قطاع غزة.
 -2أسرة الجراحة العامة وتخصصاتيا الفرعية-:
خصصت و ازرة الصحة ( )888سري اًر ألقسام الجراحة العامة وتخصصاتيا الفرعية ،وتشكل
ىذه األسرة( )28.9 ٪من مجموع أسرة مستشفيات و ازرة الصحة ،منيا ( )414سري اًر في الضفة
الغربية ،و( )474سري اًر في قطاع غزة.
 -3أسرة طب األطفال-:
تبمغ نسبة األسرة المخصصة لمبيت األطفال المرضى ( )٪19.7من أسرة مستشفيات و ازرة
الصحة ،والتي بمغ عددىا خلل العام  )604( 2013أسرة ،منيا ( )243سري اًر في الضفة الغربية،
ىذا باإلضافة إلى ( )14سري اًر مخصصة لدم األطفال و( )361سري اًر في قطاع غزة.
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 -4أسرة األمراض النسائية والتوليد -:
بمغ عدد األسرة المخصصة لألمراض النسائية والتوليد في مستشفيات و ازرة الصحة ()429

سري اًر ،وىو ما نسبتو ( )٪14.0من إجمالي أسرة مستشفيات و ازرة الصحة ،منيا ( )220سري اًر في
مستشفيات الضفة الغربية ،و( )209أسرة في مستشفيات قطاع غزة

 -5أسرة العناية المركزة (الرعاية الخاصة) -:
وتشمل أسرة وحدات العناية المركزة العامة ووحدات العناية المركزة لمقمب ،والعناية المركزة

لحديثي الوالدة والعناية المركزة لألطفال ،ووحدة العناية المركزة لعلج الحروق ،ويبمغ مجموع ىذه

األسرة ( )406أسرة ،تشكل ( )%13.2من مجموع أسرة مستشفيات و ازرة الصحة ،منيا ()197
سري اًر في مستشفيات الضفة الغربية ،و( )209أسرة في مستشفيات قطاع غزة.
 -6أسرة األمراض النفسية والعقمية -:
و ازرة الصحة ىي الجية الوحيدة التي تقدم ىذه الخدمة لممواطن الفمسطيني ،ويتم تقديميا

من خلل مشفيين ،أحدىما في قطاع غزة سعتو السريرية ( )25سري اًر ،واألخر في الضفة الغربية

بسعة سريرية قدرىا ( )162سري اًر(.و ازرة الصحة،2013 ،ص)84

-3مؤشرات المرضى المدخمين ألقسام المبيت في مستشفيات وزارة الصحة:
 -1أيام التداوي:
بمغ أجمالي أيام التداوي في العام  )882996( 2013يوم تداوي ،بمعدل ( )197يوم تداوي

لكل ( )1000نسمة في فمسطين.
 -2نسبة إشغال األسرة:

بمغت نسبة إشغال األسرة في مستشفيات و ازرة الصحة في فمسطين في العام 2013

( ،)٪85.3بواقع ( )%85.6في مستشفيات قطاع غزة ،و( )٪85في مستشفيات الضفة
الغربية.
وسجمت خلل العام  2013أعمى نسبة إشغال لألسرة في مستشفى بيت حانون فی قطاع غزة

وبمغت ( )%123وكانت أدنى نسبة إشغال في مستشفى النصر لألطفال في قطاع غزة
وبمغت ()%60.7
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 -3معدل المكوث-:
باستثناء مستشفيات األمراض النفسية والعقمية ،بمغ معدل المكوث لممريض في مستشفيات

و ازرة الصحة في فمسطين( )2.4يوماً ،حيث بمغ معدل المكوث في مستشفيات قطاع غزة

( )2.6يوماً ،بينما بمغ ( )2.2يوماً في مستشفيات الضفة الغربية.

وسجمت في العام  2013أطول معدل لمكوث المريض في المشفى الرنتيسي لألطفال،

والمستشفى األوروبي "ابوجياد "في قطاع غزة ،وبمغت ( )4.8يوماً ،بينما سجل أقل معدل

مكوث في مستشفى تل السمطان في قطاع غزة وبمغ ( )1.1يوماً.

وبمغ معدل المكوث العام في مستشفيات األمراض النفسية والعقمية في فمسطين خلل العام
)40(2013يوماً بواقع ( )61.1يوماً في الضفة الغربية ،و( )11.2يوماً في قطاع غزة( .و ازرة

الصحة،2013 ،ص)85
 -4العمميات الجراحية-:

تم إجراء ( )118099عممية ج ارحية في مستشفيات و ازرة الصحة في فمسطين في العام،
 ،2013حيث بمغ عدد العمميات الجراحية التي أجريت في مستشفيات و ازرة الصحة في الضفة

الغربية ( )50915عممية الجراحية ،بواقع ( )٪43من العمميات الجراحية التي أجريت في
مستشفيات و ازرة الصحة.
 -5العمميات القيصرية:
تم إجراء ( )7533عممية قيصرية في مستشفيات و ازرة الصحة في الضفة الغربية في العام

 ،2013حيث .بمغت نسبة العمميات القيصرية في مستشفيات و ازرة الصحة في الضفة الغربية
( )٪18.8من مجمل الوالدات التي تمت في مستشفيات و ازرة الصحة في الضفة الغربية.
أما في قطاع غزة بمغت الوالدات القيصيرية في المشافي الحكومية ما نسبتو()%21.4من
مجمل الوالدات(.و ازرة الصحة،2014 ،ص)8
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جدول ( :)3-4توزيع الوالدات حسب نوع الوالدة في مستشفيات وزارة الصحة عام2013

المستشفى

قيصرية

طبيعية

الضفة الغربية

7,533

32,525

جنين (خميل سميمان)

1,357

5,281

طولكرم (ثابت ثابت)

645

2,278

1,675

5,691

قمقيمية (درويش نزال )

341

1,294

سمفيت (ياسر عرفات)

439

1,395

1,301

4,631

أريحا

214

994

بيت جاال (الحسين)

307

1,852

الخميل (عالية)

803

6,370

يطا (أبو الحسن القاسم(

451

2,739

-

34,911

الشفاء

-

19,257

ناصر

-

11,228

تل السمطان

-

4,426

األقصى

-

-

رفيديا /نابمس

جناح أبناء ا رم اهلل

قطاع غزة

المصدر تجميع الباحث من التقرير الصحي السنوي لمعام 2013 ،

نلحظ من الجدول السابق أن ىناك فارقاً ما بين الوالدات الطبيعية في الضفة الغربية

وقطاع غزة بمقدار()2386وذلك لعام  ،2013عمى الرغم من عدم وجود إحصائيات لموالدات في
مستشفى شيداء األقصى ،وىذا يتطمب زيادة عدد أسرة الوالدة في مستشفيات القطاع

 3-2-2الجيات غير الحكومية (غير تابعة لوزارة الصحة):
وتشمل المنظمات غير الحكومية ،األنروا والمراكز الصحية األىمية والخاصة،حيث تتشارك

ىذه المؤسسات مع و ازرة الصحة الفمسطينية في تقديم الخدمات الصحية بمستوياتيا المختمفة،و
تمعب المستشفيات الخاصة ومستشفيات المنظمات غير الحكومية ،بما فييا مستشفيات شرقي

حيث إًنيا تعتبر مقدماً رئيساً لمخدمات الصحية
القدس دو اًر رئيساً في القطاع الصحي الفمسطينيُ ،
الثالثية التخصصية.
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كذلك يمعب القطاع الصحي غير الحكومي دو اًر كبي اًر في التطور االقتصادي والتشغيل في

فمسطين ،ويتشارك مع و ازرة الصحة في التطوير المؤسساتي والتخطيط والمتابعة والتقييم ،باإلضافة
إلى االلتزام بتطبيق التوجيات والسياسات الوطنية وااللتزام بكافة المعايير التي يتم اعتمادىا .
ويتبين ( (Ministry of Health ،2014،p9أن عدد المستشفيات غير التابعة لو ازرة

الصحة في فمسطين خلل العام  )55( 2013مشفى بسعة سريريو ( )2548سري اًر ،تشكل ما

نسبتو ( )٪45.3من مجموع أسرة المستشفيات في فمسطين.

حيث يممك القطاع الخاص ويدير ( )17مشفى منيا بسعة سريريو مقدارىا ( )479سري اًر،

أي ما نسبتو ( )%8.5من مجموع أسرة المستشفيات في فمسطين.

بينما تممك المنظمات غير الحكومية وتدير ( )34مشفى ،بسعة سريريو قدرىا ()1838

سري اًر أي نسبة ( )%32.3من مجموع أسرة المستشفيات في فمسطين ،ىذا باإلضافة

إلى

المستشفيات التي تدار من قبل الخدمات العسكرية وكذلك مستشفى األنروا في قمقيمية.

 -1مستشفى النجاح الوطني الجامعي:
وىو عبارة عن مستشفى حكومياً من حيث الممكية ،ولكنو يختمف من حيث التبعية

اإلدارية ،حيث إنو يتبع لجامعة النجاح ولو مجمس إدارة من الييئة التدريسية لكميات الطب
والصيدلة التابعة ليا وبعض الشخصيات العامة(مخيمر ،وطعامنة،2003،ص)10

أنشئ من قبل جامعة النجاح الوطنية في نابمس ،بالتعاون مع و ازرة الصحة ،وبدأ العمل بو
جزئيا في النصف الثاني من العام  ،2013بسعة سريريو ( )22سري اًر ،سترتفع إلى ما يقارب

( )120سري اًر في نياية المرحمة األولى ،ومن المخطط لو أن يتسع ل ( )450سري اًر عند اإلنتياء
من المرحمة الثانية.

-2مستشفيات الخدمات الطبية العسكرية:
تأسست الخدمات الطبية العسكرية بعد قيام السمطة الوطنية الفمسطينية ،وذلك لتمبية

المتطمبات الطبية ألفراد الشرطة وقوات األمن العام وعائلتيم ،وتشمل الحاالت الرعاية األولية
والثانوية والتأمين الصحي والعلج بالخارج(.السوسي)22 ،2006،

و يوجد في فمسطين ( )3مستشفيات تابعة لمخدمات الطبية العسكرية ،ىي المشفى

الميداني األردني ومشفى عبسان ومشفى بمسم وبسعة سريرية ( )178سري اًر ،حيث يحوي المشفى

الميداني األردني عمى ( )40سري اًر ومشفى عبسان عمى ( )6سري اًر ومشفى بمسم عمى ( )68سري اًر.
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 -3مستشفى وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين-:
يوجد مشفى واحد لوكالة الغوث وتشغيل اللجئين (األنروا) في فمسطين ،ويقع ىذا مشفى

في محافظة قمقيمية ،بسعة سريرية ( )63سري اًر.
-4مستشفيات القدس-:

من بين المستشفيات غير التابعة لو ازرة الصحة الفمسطينية ( )9مستشفيات في مدينة

ير.
القدس الشرقية ،بسعة سريريو قدرىا ( )643سر اً
-5مراكز التأىيل-:

يوجد في فمسطين ( )4مراكز تأىيل ،جميعيا غير حكومية ،سعتيا السريرية ( )174سري اًر،

أي ما نسبتو ( )%3.1من أجمالي أسرة المستشفيات في فمسطين.
 -6مجمع فمسطين الطبي-:

أنشئ ىذا المجمع بمرسوم رئاسي صدر في العام  2009بيدف تطوير إدارة المشافي
الحكومية في مدينة رام اهلل ،ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لممواطن الفمسطيني ،وااللتزام

بأعمى معايير الجودة الصحية ،وتعزيز المشاركة االجتماعية ،وترشيد اإلنفاق من خلل تقميص

تحويلت المرضى لمخارج.

-7أجنحة مجمع فمسطين الطبي:
يتألف مجمع فمسطين الطبي من أربعة أجنحة ىي :جناح أبناء رام اهلل ،جناح األطفال،

جناح القمب والجراحات التخصصية ،جناح الطوارئ ،باإلضافة لبنك الدم المركزي.
 جناح أبناء رام اهلل:يضم ( )106أسرة ،وبمغت نسبة إشغال ىذا الجناح (.)%9.1
 جناح األطفال:يضم ( )45سري اًر ،وبمغت نسبة إشغال ىذا الجناح (.)%97.3
 جناح القمب والجراحات التخصصية:يضم ( )25سري اًر ،وبمغت نسبة إشغال ىذا الجناح (.)%9
 -جناح الطوارئ:

بمغ عدد زيارات المرضى لجناح الطوارئ خلل العام الح إلى ( )107516زيارة.
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-8بنك الدم الوطني:
أنشئ بنك الدم الوطني بقرار من مع إلى وزير الصحة لمعمل عمى توفير مخزون وطني

لدم آمن ،يتم توفيره عند الحاجة إليو من خلل ترسيخ مفيوم التبرع الطوعي بالدم.

حيث قام بنك الدم الوطني خلل العام  2013بسحب ( )9487وحدة دم ،منيا ()5074

وحدة قدمت عن طريق التبرع الطوعي ،و( )4413وحدة كانت تبرعاً من األقارب ألقاربيم المرضى

المحتاجين لمدم( .و ازرة الصحة،2013،ص)89-88

 3-3القوى العاممة في المجال الصحي:
يقوم بتقديم الخدمات الصحية في فمسطين كل من و ازرة الصحة والمؤسسات الصحية غير

الحكومية ،والخدمات الطبية لألمن العام والشرطة ،ووكالة غوث وتشغيل اللجئين الفمسطينيين

(األنروا) والقطاع الخاص ،حيث بمغ عدد العاممين في القطاع الصحي في فمسطين ()30420

موظفا ،منيم ( )19351موظفاً يعمل في الضفة الغربية أي ما نسبتو( )٪63.6و()11069

موظفاً في قطاع غزة أي ما نسبتو ( ()٪36.4و ازرة الصحة،2013 ،ص ،)93فيما بمغ عدد

العاممين في و ازرة الصحة ( )14339موظفاً ويشكمون(  )٪47.1من مجموع القوى العاممة في
القطاع الصحي( .و ازرة الصحة،2015 ،ص)7

جدول ) :)3-5توزيع الكوادر البشرية العاممة في القطاع الصحي ،حسب التخصص والمنطقة ،فمسطين2013،
الضفة الغربية

قطاع غزة

فمسطين

التخصص
طثية*

7,012

3,550

10,562

طثية أسىان

2,401

438

2,839

صيدالوي

3,485

2,321

5,806

تمريط

5,792

4,523

10,315

661

237

898

19,351

11,069

30,420

قاتلح
المجمىع العام



تشمل األطباء االختصاصيون والعاممون

المصدر-:التقرير الصحي السنوي ،مركز المعمومات الفمسطيني ،و ازرة الصحة الفمسطيني،2013 ،ص93

 3-3-1القوى العاممة في وزارة الصحة الفمسطينية:
لقد شيد قطاع القوى البشرية العاممة في و ازرة الصحة تطو اًر مضطرداً منذ قدوم السمطة

الوطنية الفمسطينية وتسمميا مسؤولية الوضع الصحي في فمسطين في العام  ،1995فقد بمغت
نسبة الزيادة في كادر و ازرة الصحة منذ العام1995نحو(  ،)٪192.8حيث تسعى و ازرة الصحة
جاىدة لتمبية االحتياجات الصحية المتنامية لممجتمع الفمسطيني.
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ويعمل في مختمف الخدمات الصحية المقدمة من قبل الو ازرة ( )10562طبيباً بشرياً،

( )2839طبيب أسنان ،و( )5806صيدالنياً قانونياً بمعدل ( )23.5و(  )6.3و()12.9

لكل( )10000نسمة عمى التوالي ،باإلضافة

إلى ( )10315ممرضاً وممرضة ،و(  )898قابمة

قانونية بمعدل ( )23.0و(  )2.0لكل ( )10000نسمة عمى التوالي.

وتعتبر و ازرة الصحة المشغل األكبر لمكوادر البشرية العاممة في القطاع الصحي في
فمسطين ،حيث في عام  2013بمغ عدد العاممين في و ازرة الصحة الفمسطينية ( )14339موظفاً
بشكل دائم بمعدل ()32.0موظفا لكل )10000نسمة ،منيم ( )7639بمعدل ( )٪53.3موظفا

يعمل في الضفة الغربية و ( )7600بمعدل ( )٪46.7موظفا في قطاع غزة.
جدول ) :)3-6تطور عدد العاممين في وزارة الصحة في العام  2013مقارنة مع العام1995
الطبية المين

السنوات

*األطباء

**التمريض

1995

963

1634

804

2013

3032

3909

1520

المساندة

اإلداريين

المجموع

1357

4758

5470

13931

** تشمل التمريض والقبالة.


تشمل األطباء البشريون عاممون واختصاصيون )وأطباء األسنان).

المصدر-:تقرير الصحي السنوي ،مركز المعمومات الفمسطيني ،و ازرة الصحة الفمسطيني،2013 ،ص29

 3-3-2توزيع الكادر البشري التابع لوزارة الصحة حسب االختصاص-:
يعمل في و ازرة الصحة ()14020موظفاً بشكل دائم بمعدل ( )29.9موظفاً لكل ( )10000نسمة،

منيم ( )7202بنسبة ( )٪51.4موظفاً يعمل في الضفة الغربية و( )6818بنسبة ()٪48.6

موظفاً في قطاع غزة.

وقد بمغ عدد الكوادر الطبية الموزعة عمى المين الطبية المختمفة ( ()8429و ازرة الصحة الفمسطيني،

،2013ص )63منيم ( )4544بنسبة ( )٪51.2موظفاً يعمل في الضفة الغربية و( )4325بنسبة

( )٪48.8موظفاً في قطاع غزة ،باإلضافة

إلى(  )5470موظفاً يعممون في مجال اإلدارة

والخدمات ،منيم ( )2156بنسبة ( )٪39.4موظفاً يعمل في الضفة الغربية و( )3314بنسبة

( )٪60.6موظفاً في قطاع غزة( و ازرة الصحة الفمسطيني،2014 ،ص.)29
 -1األطباء:

بمغ عدد األطباء العاممين في مختمف مراكز ووحدات و ازرة الصحة ( )2496طبيباً ،بمعدل

( 5.5طبيب لكل )10000نسمو يتوزعون حسب االختصاص ( )1406بنسبة ( )٪62طبيباً عاماً،
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بمعدل ( 4.2طبيب عام لكل )10000نسمو ،منيم ( )589بنسبة ()٪31.3يعمل في الضفة

الغربية و( )1291بنسبة ( )٪68.7في قطاع غزة ،و( )852بنسبة ( )٪28.1طبيبا إختصاصياً
بمعدل ( 1.9طبيب أخصائي لكل )10000منيم ( )342يعمل في الضفة الغربية و(  )510في

قطاع غزة و( )300بنسبة ( )٪9.9طبيب أسنان بمعدل ( %0.7لكل 10000نسمة) منيم ()62
يعمل في الضفة الغربية و( )238في قطاع غزة.

 .2التمريض والقبالة:
بمغ عدد التمريض والقابلت العاممين في و ازرة الصحة ( )3909ممرضاً وقابمة ،منيم

( )2406بنسبة ( )٪61.6يعمل في الضفة الغربية ،و( )1503بنسبة ( )٪38.4في قطاع غزة،

موزعين حسب االختصاص إلى ( )3579ممرضاً بمعدل ( 8.0لكل  )10000نسمة و()3309

قابمة بمعدل (  0.7لكل  )10000نسمة.
 .3الصيادلة:

يعمل في و ازرة الصحة( )408صيدالنياً بمعدل ( 0.9صيدلي لكل  10000نسمة) ،منيم

( )181بنسبة ( )٪44.4في الضفة الغربية و( )227بنسبة ( )٪55.6في قطاع غزة.
 .4أطباء األسنان:

يعمل في و ازرة الصحة ( )300طبيب أسنان بمعدل ( 0.7طبيب أسنان لكل 10000
نسمة) ،منيم ( )62بنسبة ( )20.7 ٪في الضفة الغربية و( )238بنسبة ( )٪79.3في قطاع غزة.
 .5المين الطبية المساندة:
يعمل في و ازرة الصحة ( )1520موظفاً في المين الطبية المساندة ،بمعدل ( 3.4لكل

 10000نسمة) ،منيم ( )964بنسبة ( )٪63.4في الضفة الغربية ،و( )556بنسبة ( )٪36.6
في قطاع غزة.
 .6اإلدارة والخدمات:
يعمل في دوائر و ازرة الصحة المختمفة ( )5470موظفاً في اإلدارة والخدمات ،منيم

( )2156بنسبة ( )٪39.4في الضفة الغربية ،و( )3314بنسبة ( )٪60.6في قطاع غزة(. .و ازرة
الصحة،2013 ،ص)95-
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الخالصة
أوضح ىذا الفصل النظام الصحي في فمسطين ،والجيات التي تقدم الخدمات الصحية،

وينتقل إلى أسس تصنيف المستشفيات ،ويبين الجيات التي تشرف عمى القطاع الصحي في

فمسطين ،وىي و ازرة الصحة وىي الجية الحكومية الوحيدة،وغير الحكومية وىي القطاع الخاص
واألىمي واألنروا ويبين المستشفيات التابعة لكل جية ،وفي نياية الفصل يبين القوى العاممة في
مجال الصحة وتوزيع الكادر البشري التابع لو ازرة الصحة الفمسطينية.
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انفصم انرابع:
انعالج باخلارج

العالج بالخارج

الفصل الرابع

 4-1مقدمة
إن الفكرة األساسية من العلج خارج المؤسسات الطبية الحكومية ،وتقديم الخدمات

العلجية غير متوفرة في المؤسسات الطبية الحكومية لممرضى المشمولين بنظام التأمين الصحي

الحكومي ،وضمن قائمة األمراض التي يغطييا ىذا التأمين.

وشكمت كمفة التحويلت الطبية خارج المؤسسات الطبية الحكومية عبئاً مادياً ثقيلً عمى

ميزانية و ازرة الصحة الفمسطينية طيمة سنوات السمطة التي قاربت عمى العشرين عاماً،تحت مبرر

عدم توفر ىذه الخدمات في القطاع العام،أو بيدف الحصول عمى خدمات صحية ذات جودة عالية

لممواطنين.

وبالرغم من محاوالت وزراء الصحة المتعاقبين إلعداد أنظمة وتعميمات تحكم عمل
التحويلت الطبية إلى خارج المؤسسات الحكومية،إال أن ىذه المحاوالت ظمت قاصرة عمى إحكام

السيطرة الضرورية لعممية تنظيم استفادة المرضى من ىذه الخدمة بشفافية ونزاىة وبآليات رقابية

فعالة ،وبالرغم من ذلك استمرار ظاىرة الواسطة والمحسوبية الضاغطة عمى القائمين عمى إدارة ىذه

العممية من جية واستمرار الشكوك من الجية األخرى (.االئتلف من أجل النزاىة والمساواة-

أمان،2014،ص)3

ونتيجة لألوضاع االقتصادية المتردية خلل السنوات الماضية لإلنتفاضة ،وزيادة عدد

الجرحى الداخمين

إلى المشافي الحكومية ،انخفضت قدرة المؤسسات الطبية الحكومية عمى

استيعاب كافة الحاالت المرضية ،وزادت نسبة الموازنة التي تستيمكيا تحويلت العلج إلى خارج
المؤسسات الطبية الحكومية.

وعمى الرغم من الجيود التي بذلتيا و تبذليا و ازرة الصحة الفمسطينية لتوفير الخدمات
الطبية اللزمة لممواطنين ،سواء في المؤسسات الطبية الحكومية أو التابعة لمقطاع الخاص داخل

أراضي السمطة الوطنية أو خارجيا ،إال أن ىذه الجيود لم يتم توظيفيا بالشكل الصحيح ،وشابيا
العديد من أوجو النقص.
فقد استمرت و ازرة الصحة خلل السنوات الماضية في تحويل كثير من األمراض لمعلج

خارج المشافي الحكومية ،دون العمل عمى تبني سياسات وخطط فاعمة تسيم في تطوير المؤسسات
الطبية المحمية من ناحية ،وتحد من تحويلت لمعلج خارج المشافي الحكومية من ناحية أخرى.
إن السمطة الوطنية خرجت عن اليدف من العلج في الخارج ،وشممت فئات من
المواطنين الذين ال يممكون في األساس الحق في االستفادة من ىذه الطريقة في العلج.
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كما نجم عنو استفادة أعداد كبيرة من المواطنين من نظام العلج في الخارج بصورة

استثنائية ،ودون االعتماد عمى أسس أو معايير واضحة في اختيارىم من جية ،وعمى حساب
المرضى المشمولين بنظام التأمين الصحي الحكومي من جية أخرى.
لقد ساىم في خمق ىذه المشكمة إغراق الدوائر المختصة بالعلج التخصصي في و ازرة

الصحة بالق اررات االستثنائية القاضية بتغطية علج مريض ما ،عمى غير أساس فني واضح في
اختياره ،عندما ال تشممو المعايير العامة ،وال يكون ضمن الفئات المشمولة بالتأمين الصحي

الحكومي( .الييئة الفمسطينية لحقوق المواطن،2004،ص)21

 4-2ظيور العالج بالخارج -:
ىنالك أسباب عدة أدت إلى ظيور العلج بالخارج في فمسطين ،باإلضافة إلى أن ىنالك
أسباب أدت إلى زيادة التحويلت العلجية بالرغم من أنو يمكن أن يتم علجيا في الداخل ،وفيما
يمي سوف نتطرق إلى األسباب التي أدت إلى ظيور العلج بالخارج واألسباب التي زادت من

التحويلت إلى الخارج -:

 4-2-1أسباب ظيور العالج بالخارج
 -1معاناة مستشفيات و ازرة الصحة من نقص في بعض التخصصات الطبية الدقيقة ،مما

يضطرىا إلى تحويل بعض المرضى لمعلج خارج مستشفيات الو ازرة( .الييئة المستقمة لحقوق

اإلنسان،2009 ،ص)19
 -2إنخفاض االستثمارات في المجال الصحي ويعزى ذلك إلى الظروف السياسية واالقتصادية
التي توجد في األراضي الفمسطينية والقيود المفروضة عمى االستثمارات في فمسطين(.الييئة
المستقمة لحقوق اإلنسان،2009 ،ص)21
 -3عدم توفر كافة الخدمات الطبية اللزمة لممواطن في المؤسسات الطبية،أو انخفاض طاقتيا
اإلستيعابية ،مما يضطر السمطة الوطنية إلى تحويل المواطنين لمعلج في المؤسسات الطبية
غير الحكومية ،سواء داخل البالد أو خارجها(.الهيئة الفلسطينية لحقوق
المواطن،2004،ص)3
-4

عف األداء وعدم القدرة عمى تقديم الخدمات الصحية لممواطنين في حدوده الدنيا ،التي

حددتيا المعايير الدولية لحقوق اإلنسان كأساس لتمتع اإلنسان بالحق في الصحة .

()kangas،1996،p52

58

العالج بالخارج

الفصل الرابع

-5

ضعف الموارد المالية المخصصة لموازنة و ازرة الصحة مما شكل عائقاً أمام فرص تطوير

قطاع الصحة من جية الكادر الطبي أو من جية األجيزة والمعدات الطبية( .الييئة
الفمسطينية لحقوق المواطن،2004،ص)18

-6

ممارسات االحتلل اإلسرائيمي التي تنتيك قواعد حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني،

السيما الحصار المشيود والحروب التى شنتيا إسرائيل عمى قطاع غزة ،وما خمفتو من

تدمير لمبنية التحتية والصحية ومنعو لدخول الوفود الطبية واألدوية ،واستيدافو لممنشآت

الصحية وسيارات اإلسعاف والطواقم الطبية .
-7

نقص األدوية والمعدات الطبية،األخرى الذي زاد من حاجة سكان قطاع غزة لمسفر لمخارج

-8

عدم ثقة المواطن الفمسطيني باألطباء الفمسطينيين ،وذلك باعتقاد الباحث يرجع الحتكاك

لمحصول عمى علجات متخصصة.

الفمسطيني بالمستشفيات اإلسرائيمية المتقدمة من ناحية الخدمات واإلمكانيات ،باإلضافة

إلى األنظمة المعمول بيا في المستشفيات والتعيينات الوظيفية،والتعميمات غير الواضحة

من جية ،أو غير مطبقة بصورة عادلة وال تستند إلى تكافؤ الفرص من جية أخرى.

(الصوراني،2011،ص)33
-9

نوعية اإلصابات الخطيرة التي يصاب بيا الفمسطيني من قبل االحتلل اإلسرائيمي ،حيث
اإلصابات الخطيرة التي شاىدىا وتعامل معيا األطباء لم يروىا ولم يسمعوا عنيا من قبل.

 -10معانات النظام الصحي من مشكمة أساسية ناتجة عن االحتلل اإلسرائيمي الطويل
لألراضي الفمسطينية ،واالعتداءات اليمجية والبربرية بحق اإلنسان واألراضي الفمسطينية،
عدا عن بناء جدار الفصل والضم والتوسع العنصري ،واقامة العديد من الحواجز العسكرية

الثابتة والطيارة ،وعزل األراضي الفمسطينية عن العالم من خلل السيطرة عمى المعابر

والحدود التي عممت عمى تقطيع أوصال الشعب الفمسطيني ،مما زاد من تفاقم األمراض
وصعوبة علجيا داخل مشافي و ازرة الصحة الفمسطينية.

 4-2-2أسباب زيادة التحويالت لمخارج:
 -1الفساد اإلداري المتعمق بالتحويلت ،واالعتداءات المتكررة التي طالت العاممين في دائرة
العلج بالخارج لو ازرة الصحة الفمسطينية بتحويل عدد من غير المحتاجين لمعلج في الخارج
بالقوة ( .االئتلف من أجل النزاىة والشفافية-أمان،2007،ص)14
 -2بعض الحاالت واألمراض التي يتم علجيا بالخارج رغم أنيا غير مشمولة بسمة التأمين
الصحي الحكومي ،وأنيا مستثناه من العلج وفق نظام التحويلت بشكل ر ٍ
ئيس ،فإنو يتم
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تحويميا بشكل استثنائي من قبل مكتب الرئيس أو مكتب وزير الصحة وذلك بناء عمى قرار

مجمس الوزراء وتغطى بنسبة . %100

 -3تحويلت الخدمات الطبية العسكرية حيث إن تكمفة تمك التحويلت يتم خصميا من موازنة
و ازرة الصحة ،عمى الرغم من أن لمخدمات الطبية العسكرية موازنة خاصة بيا ضمن موازنة

المؤسسة األمنية ،تصرف منيا عمى التحويلت التي تتم ما بينيا وبين األردن ومصر (،لوجود

تعاقد مباشر مع تمك الدول ،دون المرور بو ازرة الصحة) بينما التعاقد مع إسرائيل يقتصر عمى

و ازرة الصحة الفمسطينية.

)http://www.alhadath.ps/article.php?id=82d151y8573265Y82d151

 -4ضعف التمويل يؤثر عمى التحويلت ،ففي العام  2007أصدر الرئيس مرسوماً قرر فيو إعفاء
كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية من رسوم الخدمات الطبية ،األمر الذي يعني أن

سكان قطاع غزة يتمتعون بتأمين صحي مجاني بنسبة . %100

وحسب التقرير الصحي السنوي لو ازرة الصحة لمعام  ،2013فقد بمغ عدد العائلت التي تتمتع

بتأمين صحي مجاني في الضفة الغربية أكثر من ( )11000أ عائمة ،بينما عدد العائلت

المسجمة في التأمين الصحي بأنواعو لمعام  ،2013فقد بمغ حو إلى ( )141000ألف عائمة.

http://www.aman-palestine.org/ar/activities/1936.html

 -5المواطن الفمسطيني يعيش في حصار وسجن كبير ،لذلك فانو يفضل العلج بالخارج ليجد
متنفساً لو باعتبار العلج االستجمامي جزءاً من علجو الجسدي.

 -6يرى الباحث أن ربط االحتلل اإلسرائيمي المستشفيات اإلسرائيمية بالمستشفيات الفمسطينية عن
قصد متعمد ،لمنع تطوير المستشفيات الفمسطينية.

 4-3اإلطار المؤسسي لمعالج بالخارج في وزارة الصحة
 4-3-1مقدمة-:
تنحصر ميمة تحويل المرضى لمعلج في الخارج بو ازرة الصحة الفمسطينية ،بييئتين
معنيتين بالنظر في ممفات المرضى الذين تقتضي إحالتيم تمقي علجاً في الخارج أو خارج
مؤسسات و ازرة الصحة ،وىي التي تقرر حاجة المرضى لمعلج في الخارج أو في مؤسسات صحية
لوزرة الصحة الفمسطينية ،وىاتان الجيتان ىما:
غير تابعة ا
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 4-3-2لجنة التحويل الطبية(المجنة الطبية العميا لمعالج خارج مستشفيات وزارة الصحة)
-1تشكيميا
وفقاً لقرار وزير الصحة رقم  12لسنة  2004والذي صدر بتاريخ  2004/3/1بشأن

المجنة الطبية العميا لمتحويلت،والنظام الصادر من مجمس الوزراء بتاريخ  2004/8/3بشأن المجنة

الطبية العميا لمتحويلت ،يتم تشكيل المجنة الطبية العميا لتحويلت العلج في الخارج بقرار من
وزير الصحة ،وتتكون المجنة من  9أعضاء من األطباء المتخصصين كما يوجد لجنتان طبيتان
في و ازرة الصحة من ىذا القبيل ،إحداىما في الضفة الغربية ،واألخرى في قطاع غز ة ،وكل منيما

يمارس ذات االختصاصات ،لكنيما تعملن بشكل مستقل عن بعضيما البعض.
كما يتم استبدال أعضاء المجنة بغيرىم كل ستة أشير ،سواء بشكل كمي أو جزئي ،حيث

تشكل المجنة ويحدد عدد أعضائيا عادة بقرار من وزير الصحة،ويشارك في مختمف المختصين في
جراحة القمب ،الجراحة العامة ،األورام ،الكمى ،المسالك البولية ،األمراض الباطنية واألطفال.

كما يؤخذ بعين االعتبار البعد الجغرافي في تشكيل أعضاء المجنة( .الييئة الفمسطينية لحقوق
المواطن،2004،ص)4
-2ميمات لجنة التحويل الطبية:
لقد حدد نظام التأمين الصحي والعلج بالخارج بو ازرة الصحة رقم ( )11لسنة ()2006

ميمات المجنة الطبية العميا بالمادة ( )21عمى النحو التالي:

 -1دراسة ممفات الحاالت المرضية المرشحة لمتحويل خارج الو ازرة واتخاذ الق اررات المناسبة بشأنيا.
 -2استدعاء المرضى واعادة فحصيم لمعرفة مدى حاجة المريض لمسفر لمعلج في الخارج ،متى
رأت الضرورة ذلك.
 -3دراسة الممفات الطبية والفواتير التي تعرضيا دائرة العلج بالخارج.
 -4تدوين ق ارراتيا في سجل خاص ألغراض التوثيق والمتابعة.
-5ترفع تقري اًر مفصلً كل ثلثة أشير مفصل عن أعماليا لوزير الصحة ،وتقدم مقترحاتيا لتطوير
العمل وحل المشكلت التي تعترض عمميا( .الييئة الفمسطينية لحقوق المواطن،2004،ص)5
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 4-3-3دائرة العالج التخصصي(دائرة العالج بالخارج)
-1تشكيل الدائرة
يوجد دائرتان لعلج المرضى خارج المؤسسات الطبية الحكومية في و ازرة الصحة

الفمسطينية ،يطمق عمى كل منيا "دائرة العلج التخصصي " .توجد الدائرة األولى في محافظات
الضفة الغربية(محافظات الشمال) ،والثانية في محافظات قطاع غزة(محافظات الجنوب) ،ولكل

منيا مدير يشرف عمى إدارتيا ،وتعمل كل منيا بشكل مستقل عن األخرى ،وتختص كل منيا
بتنفيذ الميام الموضحة في قرار وزير الصحة رقم  14لسنة  2004والصادر بتاريخ

( .2004/3/15الييئة الفمسطينية لحقوق المواطن،2004،ص)5
-2ميام الدائرة
بحسب المادة  2من قرار وزير الصحة رقم  14لسنة  2004سالف الذكر ،تختص دائرة

العلج التخصصي بما يمي:

 -1إعداد الموازنات التقديرية اللزمة لتغطية تكاليف المرضى المتوقع تحويميم خارج مراكز الو ازرة.
 -2عقد اتفاقيات شراء الخدمات الصحية من خارج الو ازرة ،سواء كانت من داخل أو خارج فمسطين
ومتابعة تنفيذىا .
 -3إعداد العطاءات والمشاركة في البت فييا ضمن قوانين وأنظمة الشراء.
 -4التنسيق مع الوحدات اإلدارية في الو ازرة لتيسير توفير احتياجات المؤمن عمييم ،وفق معايير
موحدة لمتعامل مع الحاالت المرضية.
 -5التنسيق المباشر مع مديري المستشفيات إذا كانت الخدمة المراد شراؤىا متوفرة في إحدى
المستشفيات الحكومية.
 -6تسمية مقرر لمجنة التحويل لتوفير الظروف المناسبة لتسييل أعمال المجنة.
 -7التنسيق المباشر مع مديري المستشفيات الحكومية في الحاالت المرضية الطارئة .
 -8دراسة الحاالت التي تم تحويميا لمعلج خارج الو ازرة ،واعداد تقارير تحميمية دورية بالتنسيق مع
لجنة التحويل ،بيدف تحديد أولويات تطوير الخدمات الصحية في فمسطين.

 -9متابعة األنشطة المتعمقة بعلج المرضى خارج الو ازرة.
 -10مراجعة وتدقيق الفواتير لدائرة العلج ،وارساليا إلى الدائرة المالية بعد اعتمادىا من مدير /
مدير عام دائرة العلج خارج الو ازرة لصرفيا حسب النظام المعمول بو.
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 -11تحويل المرضى المؤمن عمييم لممراكز المتعاقد معيا بعد موافقة لجنة التحويلت ،واعتماد
االلتزامات المالية حسب التعميمات المتبعة في الو ازرة.

-12االحتفاظ حسب األصول بممفات المرضى المحولين لمعلج خارج الو ازرة.
(الممحق رقم ()7لنظام التأمين الصحي والعلج بالخارج رقم  11لسنة )2006
-3إجراءات العالج في الخارج:
تحدد أنظمة وقوانين التأمين الصحي والعلج في الخارج اآلليات واإلجراءات التي يتم
اتباعيا لتحويل المرضى ،تشمل اإلجراءات والنماذج المخصصة لمتحويل،وصوالً إلى دور لجنة

التحويل ،وىي عمى النحو التالي-:

 - 1يقوم االختصاصي المعالج بتعبئة نموذج التحويل من نسختين ،ويرفق معو تقري اًر طبياً مفصلً
عن حالة المريض.

 - 2يوقع نموذج التحويل من قبل االختصاصي المعالج ورئيس القسم أو المدير الطبي ،ويعتمد
ويختم بالختم الرسمي من مدير المستشفى.
 - 3ترسل إدارة المستشفى نموذج التحويل الرسمي ومرفقاً معو صورة عن التقارير والفحوصات
واليوية الشخصية وبطاقة التأمين الخاصة بالمريض مع أحد األطباء العاممين لدييا لعرضيا

عمى لجنة التحويل في يوم انعقاد المجنة.

 - 4بعد البت في الحاالت المرشحة لمتحويل ،من قبل لجنة التحويل يتم التأكد من سريان مفعول
التأمين الصحي من خلل دائرة التأمين الصحي.
 - 5ترسل جميع النماذج المعتمدة من دائرة التأمين إلى دائرة العلج في الخارج إلصدار التغطيات
المالية موقعة من مدير  /مدير عام الدائرة بعد التأكد من رصيد البند الم إلى.
 - 6لموكيل والوكيل المساعد طمب اإلطلع عمى ق اررات لجنة التحويل قبل أو بعد إصدار التغطية
المالية

 -7تصدر التغطية المالية بما ال يتجاوز ( )$10.000ما لم تكن الحالة المرضية من نوع الصفقة
المتفق عمى سعرىا مسبقاً.

 - 8التغطيات المالية التي تتجاوز ( )$10.000وغير متفق عمى سعرىا مسبقاً تعتمد من أحد
المفوضين باإلنفاق.
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 - 9ترسل دائرة العلج التغطيات المالية الخاصة بالمرضى إلى مد ارء المستشفيات التي وردت
منيا نماذج التحويل لتسميميا لممرضى.

 - 10تسمم التغطية المالية لممريض بعد إبراز ما يثبت دفعو لممساىمة ،إذا تم تحديد قيمتيا المالية
من قبل دائرة العلج في الخارج.

 - 11يقوم مدير  /مدير عام دائرة العلج بالتنسيق مع مسؤولو المباشر بالرد عمى المراسلت
الخاصة بالمرضى المحولين خارج الو ازرة.
 - 12تحول الحاالت الطارئة بقرار من مدير  /مدير عام دائرة العلج عمى أن تستكمل اإلجراءات
في اليوم التالي ،وأن تعرض الحالة عمى لجنة التحويل في اجتماعيا القادم.
( االئتلف من أجل النزاىة والمسأواة-أمان،2014،ص)7
 -4شروط تقديم نموذج التحويل رقم )(1
 -1يقوم األخصائي ورئيس القسم باعتماد النموذج .
-2يقدم شرح و ٍ
ومحدد فييا بوضوح اإلجراءات
اف لمحالة المرضية وموضح فييا التشخيص،
ٌ
العلجية المطموب لممريض .
 -3يرفق بالنموذج جميع الفحوصات والتحاليل وتقارير األشعة الدالة عمى الحالة المرضية .
 -4أن يوضح بالنموذج المعمومات الشخصية ،اسم المريض كاملً ،ورقم اليوية ،وتاريخ الميلد
مع ضرورة إرفاق صورة اليوية لممريض .

 -5يسجل بالنموذج رقم جوال وتمفون المنزل الخاص بالمريض .
 -6تصوير نسخة من الممف لممريض قبل تسميمو لمدائرة.
 -7ثم يعرض النموذج عمى المجنة(حمد،2012 ،ص)50
 -5معايير لتحديد الحاالت التي يمكن أن تحول إلى مؤسسات أخرى:
 -1عدم توفر الخدمة المطموبة في المؤسسات الصحية الحكومية.
 -2عدم توفر المعدات واألجيزة الطبية اللزمة لمعلج.
 -3عدم وجود أسرة بسبب نسبة اإلشغال الكاممة.
 -4وجود قائمة انتظار طويمة تزيد عن  6أشير.
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 -5االلتزام بدفع ما يترتب عمى المريض من نسبة مساىمة من التكمفة اإلجماليو لمعلج ،كما
ينص عمييا قانون التأمين الصحي.

 -6الحصول عمى موافقة لجان التحويل الطبية عمى التوصيو المقدمة من قبل المستشفيات
الحكومية.

 -7وجوب توفير تأمين صحي ساري المفعول لدى المريض قبل اتخاذ قرار التحويل.

 4-4األمراض المشمولة بالتحويل خارج مستشفيات وزارة الصحة:
 4-4-1األمراض المشمولة في التحويالت الخارجية
يشمل التحويل لمعلج في الخارج خارج كافة األمراض التي يجوز علجيا بموجب التأمين

الصحي الحكومي ،ومن ناحية فعميو ىناك ما ال يقل عن ( )32مرضاً يتم تحويل بعض المصابين

بناء عمى مدى قدرة المؤسسات الحكومية
فييا لمعلج خارج المشافي الحكومية ،لذا فإن التحويل يتم ً
عمى التعامل مع المرض ،حيث عدم القدرة عمى التعاطي مع المرض نتيجة لقمة اإلمكانيات

المتاحة يدفع و ازرة الصحة لتحويل المرضى لمعلج خارج مؤسساتيا الطبية ،ويمكن استعراض
األمراض التي يتم تحويل مرضاىا لمعلج خارج المستشفيات الحكومية عمى النحو اآلتي:
)(Abu Hashem،2007،p29-30
 األورام السرطانية . أمراض العيون . جراحة القمب . قسطرة القمب . األوعية الدموية . الغدد الصماء . التأىيل . جراحة عامة . جراحة الصدر . جراحة األطفال .65
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 الباطنية . األمراض الجمدية والتناسمية . األمراض الوراثية. جراحة األعصاب . المسح الذري والطب النووي .-التصوير بالرنين المغناطيسي.

 4-4-2الحاالت التي ال يشمميا العالج في الخارج
باالستناد إلى المادة  4/6من قرار وزير الصحة رقم ( )14لسنة  ،2004بشأن العلج التخصصي

الصادر بتاريخ  2004/3/15ىناك العديد من الحاالت التي ال تشمميا خدمة التحويل لمعلج في
الخارج ،وىي كاآلتي :
 األجيزة والموازم الطبية المساعدة كاألطراف الصناعية والكراسي المتحركة . النظارات والعدسات اللصقة وأجيزة السمع والقوقعة . تركيب وتقويم األسنان . أجيزة صدمات القمب . الجراحة البلستيكية ألغراض تجميمية غير ضرورية صحياً . معالجات العقم . زراعة األعضاء باستثناء الكمية والقرنية بشرط وجود متبرع لمكمية وبدون المساىمة في شراءأي أعضاء .

 تشطيب القرنية واإلجراءات العلجية المشابية . األدوية من خارج قائمة األدوية األساسية المعتمدة . تغطية نفقات اإلقامة لمرافق المريض ما لم تقرر لجنة التحويل ألسباب طبية خلف ذلك.(النجار،2015،ص)55
ولكن عمى المستوى العممي ،ىناك بعض الحاالت واألمراض التي يتم علجيا بالخارج
الحكومي ،ومستثناة من العلج وفق نظام
بالرغم من أنيا غير مشمولة بسمة التأمين الصحي
ٍ

بناء عمى
التحويلت بحسب القرار الوزاري رقم ( )14المذكور سابقا ،ويتم تحويل ىذه الحاالت ً
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ق اررات استثنائية من قبل رئيس السمطة الوطنية ،أو لجنة المساعدات التابعة لمجمس الوزراء ،وفي

بعض الحاالت بقرار من وزير الصحة أو وكيمو ،مع ضرورة عرض ىذه الحاالت عمى المجنة

الطبية المعنية لمتعرف عمى مدى الحاجة لمعلج في الخارج(الييئة الفمسطينية لحقوق

المواطن،2004،ص)8

قد تكون الحاالت غير المشمولة بالعلج في الخارج ،بالغة األىمية لصحة اإلنسان سواء
الجسدية أو النفسية ،ولذلك فإن عدم تمبيتيا يعد انتياكاً صريحاً لمحق اإلنساني في الصحة ،والذي
تكفمو المواثيق الدولية ،وفي ظل القصور الواضح الذي يعتري الخدمات الطبية المقدمة لممواطنين

في األراضي الفمسطينية الناجم عن الضعف الشديد الذي يعانيو قطاع الصحة الفمسطيني ،يتحتم

عمى و ازره الصحة أن تتضمن خدماتيا الصحية جميع الحاالت المرضية وأن يغطي التأمين

الصحي جميع الحاالت ،خاصة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشيا المواطن
الفمسطيني ،فعمى سبيل المثال األجيزة والموازم الطبية المساعدة كاألطراف الصناعية والكراسي
المتحركة التي ال يغطييا التأمين الصحي وال تشمميا سمة التحويلت لمعلج في الخارج ضرورية

جداً خاصة في الحالة الفمسطينية التي يزداد فييا عدد المعاقين يوماً بعد يوم ،في ضوء
االعتداءات اإلسرائيمية التي تسبب العديد من اإلعاقات في صفوف المواطنين ،حيث بمغت نسبة

اإلعاقة ما يزيد عن  ٪15أثناء انتفاضة األقصى فقط وتم رصد ما يزيد عن ( )1000إعاقة
دائمة وعاىات مستديمة إضافة إلى () 6000إعاقة منذ االنتفاضة األولى ،ولقد بمغت اإلعاقات

نتيجة الحروب ( )1600حالة.

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/01/27/652841.html

مثال آخر عمى الحاالت التي ال تشمميا سمة الخدمات الصحية وىي الجراحة البلستيكية
ألغراض تجميمية ،والتي ترى الو ازرة أنيا غير ضرورية صحياً ،حيث ينطوي اإلدعاء عمى مغالطة

واضحة ،فالحديث ال يجري عن تجميل أنف يعاني من عيب خمقي ،أو نفخ شفاه أو ما إلى ذلك
من أمور التجميل الترفية ،بل الحديث ىنا في كثير من األحيان يكون عن تشوىات ناتجة عن
استخدام قوات االحتلل لمقوة المفرطة ،حينيا تصبح العمميات التجميمية ميمة ،بما ليا من

انعكاسات نفسية عمى اإلنسان ،ما يعني أنيا ضرورية لمصحة النفسية .وىذا ينطبق أيضاً عمى

زراعة األعضاء حيث فقد العديد من المواطنين أحد أطرافيم نتيجة للعتداءات اإلسرائيمية ،وعميو

نجد ضرورة لتضمين ىذا النوع من العلجات في سمة الخدمات الصحية التي يغطييا التأمين
والعلج في الخارج.
وتشير مصادر و ازرة الصحة الفمسطينية إلى وجود نقص في المخزون االستراتيجي

لألدوية ،السيما فيما يتعمق بأدوية مرضى السرطان والكمى ،وبعض األمراض المزمنة ،وفي ظل
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األوضاع االقتصادية الصعبة لممواطنين التي ال يقوى معيا عمى شراء األدوية خاصة مع غلء
أثمانيا ،فإنو من الضروري أن تشمل سمة الخدمات الصحية األدوية من خارج قائمة األدوية .

 4-5آلية التحويل لمعالج خارج المؤسسات الطبية الحكومية
 4-5-1مقدمة:
لما كان اإلنسان يمثل أغمى قيمة خمقيا اهلل تعالى عمى األرض ،وسخرىا لو فقد بات من
المؤكد أن صحة ىذا اإلنسان وسلمة بدنو وعقمو ونفسو تعد من أىم ضرورات حياتو وضرورات

استمرار إعماره ليذا الكون ( .دويك،2011،ص)3

وتعتبر الخدمات الصحية من أىم الخدمات الرئيسة التي تقدميا الحكومة وترعاىا وتولييا
االىتمام الكبير ،لما ليا من أىمية ودور في حياة المواطن (.األحمدي،2007 ،ص)15
إضافة إلى الزيادة اليائمة في عدد المرضى واإلصابات الصعبة التي تعرض ليا أبناء
قطاع غزة نتيجة الحروب واالجتياحات ،فكان من الواجب عمى األطباء الفمسطينيين في الخارج

القدوم إلى المستشفيات المحمية لمحاجة الممحة ليم ،واستقطاب الكوادر الطبية المتخصصة في

المجال الصحي.

 4-5-2تغطية تكاليف العالج في الخارج
إن النظام التأمين الصحي الفمسطيني يجمع ما بين نظامين،أحدىما إلزامي واآلخر طوعي

(النجار،2015،ص )52باإلضافة إلى مساىمة المريض والو ازرة في تكمفة العلج في الخارج
تختمف ،وذلك تبعاً لنوعية التأمين ووصفو ومدتو ،وقد تتحمل الو ازرة إجمالي التكاليف في عدد من

الحاالت المرضية ،وىي عمى النحو التالي:

 األورام الخبيثة ،شرط التأكد من تشخيصيا.مشترة.
ا
 زراعة الكمى ،شرط أن تكون الكمية متبرع بيا وليست الغسيل الكموي لألطفال.ويشترط لحصول المؤمن عميو عمى الخدمات الصحية خارج الوزارة ما يمي (.االئتلف من

أجل النزاىة والشفافية والمسأواة-أمان،2014،ص)9

-1أن تكون بطاقة التأمين سارية المفعول ألغراض العلج بالخارج والمريض مشمول بالتأمين
الصحي.
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 -2أن تكون الخدمات المراد االستفادة منيا غير مستثناة من سمة الخدمات الصحية التي توفرىا
الو ازرة.

 -3موافقة لجنة التحويل عمى القرار الطبي المقترح في نموذج التحويل الخاص بذلك ،وأن يكون
ىذا النموذج موقعاً من االختصاصي المعالج ورئيس القسم أو المدير الطبي ،ومصدقاَ من

مدير المستشفى.

ويبن الجدول ما مدى مساىمة و ازرة الصحة في تكمفة العلج بالخارج.

جدول) :)4-1مساىمة المريض بتغطية نسبة من تكاليف العالج خارج الوزارة

نوع التأمين

إلزامي(إجباري)*
شؤون اجتماعية
اختياري*

نسبة المساىمة في العالج

مدة التأمين

الوصف

-

موظفو الو ازرة

-

-

غير موظفي الو ازرة

%5

%95

-

تسجيل رسمي

%5

%95

أكثر من سنة

منتظم وساري المفعول

%10

%90

حتى سنة

منتظم وساري المفعول

%20

%80

أقل من شيرين

حالة طارئة

%30

%70

المريض

الوزارة
%100

المصدر  -:مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،تخفيض نفقات العلج في الخارج بين ضعف اإلمكانيات المادية
وتردي الخدمات الصحية،2006،ص23

يتبين من الجدول السابق مساىمة كل من المريض والو ازرة بتغطية نفقات العلج بالخارج،

حيث تقوم و ازرة الصحة بتغطية جميع تكاليف العلج في الخارج لموظفي و ازرة الصحة ،بينما

موظفي غير الو ازرة والمؤمنين إجبارياً يساىمون بنسبة  % 5فقط من إجمالي تكاليف العلج في

الخارج ،وتغطي الو ازرة بنسبة) )٪ 95الباقية.

أما بالنسبة لمحاالت االجتماعية والمسجمين رسمياً في و ازرة الشؤون االجتماعية كحاالت

اجتماعية ،فان المريض يساىم فقط بنسبة(  ،(% 5و و ازرة الصحة تغطي بنسبة ( ( ٪ 95من
تكمفة العلج في الخارج ،وفي حال قيام المريض بإحضار التزام من و ازرة الشؤون االجتماعية
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بتغطية بنسبة) )% 5فإن المريض يحصل عمى تغطية كاممة لتكاليف لمعلج في الخارج،أما

المرضى المؤمنين اختيارياً فيخضعون لحسابات مدة التأمين ووصفو ،فإذا كان التأمين ألكثر من
سنة ومنتظم وساري المفعول ،فإن المريض يتحمل )) %10من تكاليف العلج وتتحمل الو ازرة

الباقي .

أما إذا كان التأمين حتى سنة ومنتظم وساري المفعول فإن المريض يتحمل ))%20
والو ازرة تتحمل الباقي ،لكن في حال التأمين أقل من شيرين وحالة طارئة يتحمل المريض ))% 30

من تكاليف العلج الو ازرة الباقي.

بعد االطلع عمى نسبة المساىمة لكل من الو ازرة والمرضى فيما يتعمق بتغطية تكاليف

العلج في الخارج ،وبغض النظر عن حجم المساىمات فإن الظروف الصعبة في األراضي
الفمسطينية تممي عمى السمطة الوطنية الفمسطينية ممثمة بو ازرة الصحة الفمسطينية بإعفاء المواطنين
كمية من المساىمة في تغطية تكاليف العلج في الخارج ،باستثناء ما يثبت قدرتو عمى تحمل

النفقات ،حيث يعاني الفمسطينيون من أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة جراء الحصار الم إلى
واالقتصادي ،الذي تفرضو قوات

االحتلل اإلسرائيمي عمى األراضي الفمسطينية ،علوة عمى

األزمة المالية الخانقة التي تعيشيا الحكومة الحالية نتيجة الحصار الدولي المفروض عمييا.

(حمد،2012 ،ص)60

وىذا عمى عكس ما ىو منصوص عميو في أنظمة التأمين ،األمر الذي أدى إلى زيادة

تكمفة العلج في الخارج

 4-5-3تحديد مكان اإلحالة (العالج في الخارج)
العلج في الخارج يعني إحالة المريض لمعلج في المستشفيات أو المراكز الصحية

المتقدمة سواء داخل أو خارج األراضي الفمسطينية المحتمة(Abu Hashem ،2007، P27) .

تحديد بمد العلج
ال توجد أسس محددة وواضحة ومكتوبة تحكم عممية تحديد بمد العلج ،سواء كان العلج

خارج األراضي السمطة الوطنية أو داخميا ،ولكن عمى المستوى العممي ىناك أكثر من اعتبار يحدد
بمد العلج ،وذلك عمى النحو التالي:
 األماكن التي تتوفر فييا الخدمة العلجية المطموبة ،والتي تحددىا دائرة العلج التخصصي. الق اررات المباشرة من رئيس السمطة الوطنية المحددة لبمد العلج. االستثناءات التي يقررىا وزير الصحة ،ويحدد فييا بمد العلج.71
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ولكن أفادت دائرة العلج التخصصي

في رام اهلل بأن تحديد البمد المعالج يخضع

للعتبارات المالية لتكمفة العلج ،وذلك وفقا لألولويات التالية:
 -1المستشفيات الحكومية.
 -2مستشفيات القطاع األىمي غير الحكومي.
 -3مستشفيات القطاع الخاص.
 -4المستشفيات األردنية .
 -5المستشفيات المصرية.
 -6المستشفيات اإلسرائيمية.

ومن ذلك يلحظ انو ال وجود معيار محدد وواضح يحكم تحديد بمد العلج ،ولكن يتم

يتحدد بمد العلج إما من قبل دائرة العلج التخصصي أو وزير الصحة أو رئيس السمطة الوطنية،
وذلك بدون وجود

أساس واضح .وىذا يؤدي إلى عدم العدالة في توفير الخدمات الطبية

لممواطنين ،عندما يتم تحويل مريض ما لمعلج خارج البلد ،بتكمفة مالية مرتفعة ،بالرغم من وجود
الخدمة الطبية التي يحتاجيا داخمياً ،وبأسعار أقل( .الييئة الفمسطينية لحقوق المواطن،2004 ،

ص)9

 4-5-4عدد الحاالت المحولة في وزارة الصحة
بمغ عدد الحاالت المحولة من قبل و ازرة الصحة الفمسطينية لخارج الو ازرة لعام 2014
() 74683حالة وىو أكبر من عدد الحاالت عام ( )2013حيث بمغ نحو ( )61.635بزياد
نسبتيا ( )%10.2وقد بمغت التحويلت عام( )2013نحو ( )61635تحويمة و بنسبة زيادة

مقدارىا ( )%10عن عام  ،2012حيث بمغت التحويلت في حينو ( )56076تحويمة.

70

العالج بالخارج

الفصل الرابع

جدول ( :)4-2عدد الحاالت المحولة لمعالج بالخارج في السنوات 2014 -2000م
السنة

عدد التحويالت

2000

8123

2001

10764

2002

12086

2003

20235

2004

31744

2005

31771

2006

22885

2007

31631

2008

43047

2009

45697

2010

53025

2011

56468

2012

56076

2013

61635

2014

74683

2015

87620

المصدر تجميع الباحث

شكل ( :)4-1رسم توضيحي لعدد الحاالت المحولة لمعالج بالخارج في السنوات 2013 -2000
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 4-5-5توزيع الحاالت حسب الخدمة المتمقاة
لقد بمغ عدد الحاالت التي تم تحويميا إلى خارج و ازرة الصحة نحو ( )61.635تحويمة لعام

 ،2013كان من بينيا ( )13.532تحويمة استشارية طبية ،وىو ما نسبتة (،)%22بينما كان عدد
التحويلت االستشارية في عام  2012ما نسبتو ( ،)%25أي أن ىنالك انخفاض في الحاالت

االستشارية .

أما حاالت المبيت في 2013فقد بمغت ( )43.103تحويمة ،أى ما نسبتو ( )%78بينما كان

نسبة تحويلت المبيت عام  2012ما نسبتة ( )%75أي أن ىنالك زيادة في تحويلت المبيت .

وبمغ اإلجمالي لتكمفة التحويلت في الخارج عام  )524.079.618( 2013شيقلً بزيادة

مقدارىا ( )%70.7مقارنة مع عام  ،2012حيث بمغت التكمفة في حينيا ()486.781.208

شيقلً( .مركز المعمومات الفمسطيني – و ازرة الصحة -2013-ص)96

 4-5-6توزيع الحاالت المحولة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة
بمغت

التحويلت من قطاع غزة لعام  )20.338( 2014تحويمة ،وىو ما نسبتو

( )٪27.23من مجمل عدد التحويلت خلل العام ،وبتكمفة بمغت ( )142.833.512شيقلً ،أي
( )٪25.07من تكمفة شراء الخدمة من خارج مرافق و ازرة الصحة.
وبمغ عدد التحويلت من الضفة الغربية لعام 2014

( )54.345تحويمة ،بنسبة

( )٪72.77من مجمل التحويلت ،وبتكمفة قدرىا ( )426.754.668شيقلً )٪74.92( ،من
تكمفة شراء الخدمة من خارج و ازرة الصحة.
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جدول ( :)4-3يبين توزيع الحاالت والتكمفة بين قطاع غزة والضفة الغربية
فمسطين
السنة

عدد

التحويالت

قطاع غزة
التكمفة

عدد

التحويالت

التكمفة

الضفة الغربية
عدد

التكمفة

التحويالت

2003

20.235

149.911.048

8.986

527.411.34

11.249

971.699.14

2004

31.744

240.952.710

9.756

631.702.92

21.321

177.782.419

2005

31.721

268.044.025

11.987

881.387.82

19.734

179.905.243

2006

22.885

168.695.324

8.276

589.853.36

14.609

109.709.988

2007

31.632

265.572.138

8.902

942.259.09

22.729

171.346.229

2008

43.047

313.271.767

11.608

131.880.628

31.439

181.391.139

2009

45.697

284.704.617

12.049

101.833.900

33.648

182.870.717

2010

53.025

346.920.683

18.087

96.421.559

34.983

250.508.24

2011

53.468

472.456.181

17.923

154.615.651

38.545

317.840.530

2012

56.076

486.781.208

لم يتم الحصول عمى توزيعات التكمفة بين قطاع غزة والضفة الغربية

2013

61.635

524.079.618

17.391

154.316.960

44.244

369.762.658

2014

74.683

569.588.180

20.338

142.833.512

54.345

426.754.668

تقارير الصحية السنوية،مركز المعمومات الصحية الفمسطيني،و ازرة الصحة ،2014 ،ص116
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3015
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 4-5-7أعمى عشر أمراض يتم تحويميا في عام 2014
جدول) :)4-4أعمى عشر أمراض من حيث عدد حاالت شراء الخدمة والتكمفة بالشيقل ،لعام2014
المرض

العدد

%

المرض

التكمفة

%

األورام

15.807

21.2

األورام

165.132.138

29

6.109

8.2

6.196.311

1.1

أمراض العيون

5.657

7.6

أمراض العيون

21.576.911

3.8

أمراض الكمى

4.821

6.5

أمراض الكمى

34.588.229

6.1

األمراض الباطنية

4.790

6.4

األمراض الباطنية

21.384.016

3.8

قسطرة القمب

3.885

5.2

قسطرة القمب

37.640.886

6.6

األطفال

3.020

4

األطفال

25.667.475

4.5

أمراض القمب

2.906

3.9

أمراض القمب

27.551.147

4.8

جراحة عظام

2.749

3.7

جراحة عظام

19.152.487

3.4

2.608

3.5

7.295.315

1.3

52.352

70.1

366.184.915

64.3

التصوير بالرنين
المغناطيسي

المسح الذري
والطب النووي
اإلجمالي

التصوير بالرنين
المغناطيسي

المسح الذري والطب
النووي
اإلجمالي

تقارير الصحية السنوية ،مركز المعمومات الصحية الفمسطيني ،و ازرة الصحة ،2014ص24

 .1األورام (السرطان):
جاءت في المرتبة األولى من حيث حجم تحويلتيا ،حيث تم تحويل ( )15.807حالة خلل

العام  2014في غزة ،وبتكمفة بمغت ( )165.132.138شيقلً ،ونسبتيا ( )٪29من إجمالي
تكمفة التحويلت ،وبمغت نسبتيم ( )٪21.2من مجموع المحولين خلل العام ،2013كان منيم

( )6702حالة من محافظات الضفة الغربية ،و( )2875حالة من محافظات قطاع غزة.
 .2التصوير والرنين المغناطيسي:
حمت في المرتبة الثانية الحاالت المحولة لمتشخيص بالرنين المغناطيسي ،حيث تم خلل العام

 2014تحويل( )6.109حالة ،بمغت نسبتيا ( )٪8.2من مجموع حاالت شراء الخدمة من

خارج و ازرة الصحة ،وبتكمفة مقدارىا ( )6.196.311شيقلً ،بأنخفاض قدره ( )٪1.3عن

عام .2013
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 .3أمراض العيون:
بمغت الحاالت المحولة لعام  )5.657(2014حالة ،ىذا زيادة في عدد الحاالت المحولة،حيث
بمغت نسبتيم ()7.6ىذا بزيادة ( ،)%0 .1حيث بمغت نسبتيم ( )٪7.5في عام  2013من

التحويلت ،وبتكمفة مقدارىا() 21.576.911لعام 2014مقارنة مع عام  ،2013وكانت تكمفتو

( )18463839شيقل.
.4أمراض الكمى

تم تحويل ( )4.821حالة ،ونسبتيا ( )٪6.5من مجمل ما تم تحويمو من حاالت ،وبتكمفة
قدرىا( )34.588.229شيقلً.
 .4األمراض الباطنية:
تم تحويل ( )4.790حالة ،ونسبتيا ( )٪6.4من مجمل ما تم تحويمو من حاالت ،وبتكمفة
قدرىا( )21.384.016شيقلً.
.5قسطرة القمب:
تم تحويل ( )3.885حالة ،ونسبتيا ( )٪5.2من مجمل ما تم تحويمو من حاالت ،وبتكمفة

قدرىا( )37.640.886شيقلً.
 .6أمراض األطفال:

بمغ عدد الحاالت المحولة ( )3.020حالة ،بواقع ( )٪4من مجموع الحاالت المحولة لخارج

و ازرة الصحة ،وبتكمفة مقدارىا ( )25.667.475شيقلً.
 .7أمراض القمب:

عدد الحاالت المحولة ( )2.906حالة ،بنسبة ( )٪3.9من إجمالي عدد حاالت شراء الخدمة،

وبتكمفة قدرىا( )27.551.147شيقلً.
 .9أمراض العظام:

بمغ عدد الحاالت المحولة ( )2.749حالة ،وبنسبة ( )٪3.7من مجموع الحاالت المحولة
لمعلج بالخارج ،وبتكمفة مقدارىا ( )19.152.487شيقلً.
 .10المسح الذري والطب النووي:
عدد الحاالت المحولة ( )2.608حالة وتمثل ( )٪3.5من مجموع الحاالت المحولة لمخارج

وبتكمفة مقدارىا( )7.295.315شيقلً.
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 4-5-8توزيع الحاالت المحولة حسب الجية المعالجة لعام 2014م:
 4-5-8-1شراء الخدمة من المستشفيات المحمية (داخل فمسطين):
تشمل ىذه الخدمة المستشفيات الخاصة وغير الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية

والقدس الشرقية ،حيث تم تحويل ( )64.345حالة إلييا ،مثمت ()%86.2من مجمل تحويلت
و ازرة الصحة في العام  ،2014بينما بمغ عدد التحويلت إلى داخل فمسطين المحتمة في العام

 2013بمغت نحو( )50.402تحويمة ،مثمت ما نسبتو ( )%81.8من العدد الكمي لمحاالت التي

عمما بأن نسبة ىذه التحويلت في العام  2012كانت
تم شراء الخدمة ليا من خارج و ازرة الصحةً ،
( ،)%82.4وفي العام 2011بمغت نحو ( )%77من حاالت شراء الخدمة .وبمغت التكمفة
اإلجمالية ليذه التحويلت ( )419.817.765شيقلً وىو ما يعادل(  )%73.7من تكمفة شراء
الخدمة من خارج و ازرة الصحة ،وبمتوسط تكمفة لمحالة الواحدة مقدارىا ( )6.524شيقلً.

يتضح مما سبق أن ىنالك زيادة في شراء الخدمة الصحية من المستشفيات المحمية

الفمسطينية مقارنة مع السنوات السابقة ،عمى الرغم من زيادة الحاالت المحولة لمعلج خارج

المؤسسة الصحية الحكومية ،وفي ذلك دليل انو توجد علجات لمحاالت المرضية في المستشفيات

الفمسطينية.

 -1شراء الخدمة من مستشفيات قطاع غزة:
تم تحويل ( )3.288حالة إلى مستشفيات المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) غير
الحكومية ،وجميع ىذه الحاالت كانت من سكان قطاع غزة ،يشكمون ما نسبتو() %4.4من
المجموع الكمي لمحاالت المحولة لمعلج ،و()%16.2من مجموع الحاالت المحولة من قطاع غزة
فقط .وقد بمغت التكمفة لمحاالت المعالجة في قطاع غزة خارج مرافق و ازرة الصحة()8.404.249

شيقلً ،بنسبة( ) %1.5من إجمالي تكمفة شراء الخدمة ،وبمتوسط تكمفة( )2.556شيقلً لمحالة

الواحدة.

 -2شراء الخدمات الصحية من مستشفيات الضفة الغربية-:
تم معالجة ( )27.184حالة في مستشفيات الضفة الغربية غير التابعة لوزراة الصحة،

وىو ما نسبتو ( )%36.4من أجمالي تحويلت و ازرة الصحة وبتكمفة مقدارىا ()169.638.898
شيقلً ،بنسبة ( )%29.8من إجمالي نفقات العلج بالخارج ،وبمتوسط تكمفة  6.240شيقلً لمحالة

الواحدة.
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-3شراء الخدمة من مستشفيات القدس الشرقية:
بمغ العدد اإلجمالي لحاالت شراء الخدمة من مستشفيات القدس الشرقية في العام 2014

( )33.873تحويمو ،وىو ما نسبتو ( )٪45.4من تحويلت العلج خارج مرافق و ازرة الصحة،
وبتكمفة بمغت ( )241.774.618شيقلً ،وىو ما يعادل ( )٪42.4من إجمالي تكمفة شراء الخدمة

من خارج و ازرة الصحة ،وبمتوسط تكمفة ( )7.137شيقلً لمحالة الواحدة.
حيث تم تحويل ()26.463

حالة من سكان الضفة الغربية ،وبتكمفة مقدارىا

( )176.945.283شيقلً ،و( )7.410حالة من قطاع غزة ،وبتكمفة مقدارىا ()64.829.235
شيقلً.

أما في العام  2012فقد بمغت التحويلت ( )26.850حالة ،وىو ما نسبتو ( )٪43.6من

أجمالي حاالت شراء الخدمة من خارج و ازرة الصحة ،وبتكمفة بمغت ( )176.170.702شيقلً،
وىو ما يعادل ( )٪33.6من أجمالي تكمفة شراء الخدمة من خارج و ازرة الصحة ،وبمتوسط تكمفة

( )6.561شيقلً لمحالة الواحدة.
وكان ( )20.904حالة من أجمالي المحولين من سكان الضفة الغربية ،وبتكمفة مقدارىا
( )122.124.934شيقلً ،و(و )5.946حالة من قطاع غزة ،وبتكمفة مقدارىا ()54.045.768
شيقلً.

 4-5-8-2شراء الخدمة من المستشفيات الخارجية (خارج فمسطين):
و تشمل ىذه الخدمة المستشفيات في كل من جميورية مصر العربية والمممكة األردنية
الياشمية وكذلك المستشفيات الموجودة داخل الخط األخض ،حيث تم تحويل ( )10.338حالة

إلييا ،بما نسبتو ( )٪10.338من مجموع تحويلت و ازرة الصحة في العام  ،2014وبتكمفة
إجمالية بمغت ( )149.770.415شيقلً وتعادل ما نسبتو ( )%26.3من إجمالي تكمفة شراء
الخدمة من خارج و ازرة الصحة.

أما في العام  2013فقد بمغت التحويلت إلى خارج فمسطين ( )11233حالة ،مثمت ما
نسبتو ( )٪18.2من مجموع تحويلت و ازرة الصحة ،وبتكمفة إجمالية بمغت ()187386615

شيقلً وتعادل ما نسبتو (  )%35.8من إجمالي تكمفة شراء الخدمة من خارج و ازرة الصحة.
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 -1شراء الخدمة من مستشفيات جميورية مصر العربية:
تم تحويل ( )2.475حالة إلى مستشفيات جميورية مصر العربية ،وىي تمثل ( )٪3.3من

مجموع التحويلت ،وكان معظم المحولين إلى مصر خلل العام  2014من سكان قطاع غزة

( )2.454أي ( )٪99.2من المحولين إلى المستشفيات المصرية و( )21تحويمة من الضفة
الغربية أي ( )٪.8من التحويلت إلى مصر .وفي العام  2013بمغت تكمفة العلج في
المستشفيات المصرية ( )7.651.327شيقلً ،ويشكل ىذا المبمغ ( )%1.3من مجموع تكمفة شراء

الخدمة ،وبمغ متوسط التكمفة لمحالة الواحدة ( )3.091شيقلً.

أما في العام  2013فقد تم تحويل ( )2.859حالة إلى مستشفيات جميورية مصر
العربية ،ومثمت ( )٪4.6من مجموع التحويلت ،وكان جميع المحولين إلى مصر خلل العام

 2013من سكان قطاع غزة باستثناء ( )32حالة فقط من الضفة الغربية .وقد بمغت تكمفة العلج

في المستشفيات المصرية ( )11.840.109شيقلً ،وشكل ىذا المبمغ ( )٪2.3من مجموع تكمفة

شراء الخدمة ،وبمتوسط تكمفة لمحالة الواحدة ( )4141شيقلً.
-2شراء الخدمة من مستشفيات المممكة األردنية الياشمية:

تم تحويل ( )103حاالت لمعلج في المرافق الصحية لممممكة األردنية الياشمية ،تمثل
( )%0.1من مجموع حاالت شراء الخدمة في العام  ،2014منيا ( )72حالة من الضفة الغربية،

و( )31حالة من قطاع غزة .وقد بمغت تكمفة شراء الخدمة العلجية من األردن لمعام 2014

( )3.477.119شيقلً ،بنسبة () %0.6من إجمالي نفقات شراء الخدمة ،وبمتوسط تكمفة لمحالة
الواحدة () 33.758شيقلً.

حيث انخفضت في العام  2014التحويلت إلى األردن بنسبة () %59.8عما كانت عميو
في العام  ،2013كما انخفضت فاتورة العلج إلى األردن بنسبة ( ،)%10.5ففي العام  2013تم
تحويل( ) 256حالة لمعلج في المرافق الصحية لممممكة األردنية الياشمية ،مثمت( ) %0.4من

مجموع حاالت شراء الخدمة ،منيا () 202حالة من الضفة الغربية ،و( )54حالة من قطاع غزة،
وقد بمغت تكمفة شراء الخدمة العلجية من األردن خلل العام  )3.884.250( 2013شيقلً،

بنسبة () %0.7من إجمالي نفقات شراء الخدمة ،وبمتوسط تكمفة لمحالة الواحدة لعام2012
( )22026شيقلً.
 -3شراء الخدمة من المستشفيات داخل الخط األخضر:
في العام  2014بمغ عدد الحاالت المحولة إلى داخل الخط األخضر ( )7.760حالة ،أي

( )%10.4من مجموع حاالت شراء الخدمة ،بواقع ()4.086حالة من الضفة الغربية( ) %7.5من
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تحويلت الضفة الغربية .و( ) 3.647حالة من قطاع غزة بنسبة (  )%18.1من تحويلت قطاع

غزة ،وبمغت تكمفة التحويلت إلى داخل الخط األخضر ( )138.641.969شيقلً )%24.3( ،من
مجموع تكمفة العلج خارج و ازرة الصحة ،وبمغ متوسط تكمفة الحالة الواحدة ( )17.866شيقلً ،أما

في العام  2013فكان عدد الحاالت المحولة إلى داخل الخط األخضر (  )8.118حالة

( )%13.2من مجموع حاالت شراء الخدمة بواقع(  )4.278حالة من الضفة الغربية وما نسبتة
( )%9.7من تحويلت الضفة الغربية ،و( )3.840حالة من قطاع غزة ما نسبتة (  )%22.1من
تحويلت قطاع غزة.

وبمغت تكمفة التحويلت إلى داخل الخط األخضر ( )171.662.256شيقل ) %32.8(،من

مجموع تكمفة العلج خارج و ازرة الصحة ،وبمغ متوسط تكمفة الحالة الواحدة ( )21.146شيقلً.

نلحظ مما سبق أن ىنالك إنحفاض بشكل عام في شراء الخدمة من خارج األراضي الفمسطينية،
ىذا بسبب سياسة و ازرة الصحة القاضية بتوطين شراء الخدمة من المستشفيات الفمسطينية.
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3015

 4-6الخالصة
عالج ىذا الفصل العلج بالخارج ،وتم التطرق إلى األسباب التي أدت إلى ظيوره،

واألسباب التي أدت إلى زيادة ظاىرة العلج بالخارج ،وتم الحديث عن اإلطار المؤسسي لمعلج
بالخارج في و ازرة الصحة ،المكون من المجنة التحويل الطبية ودائرة العلج بالخارج(دائرة شراء
الخدمة العلجية) وكيفية تشكيميما والميمات الموكمة ليما ،تم تناول الحديث عن األمراض

المسموح تحويل علجيا لخارج و ازرة الصحة والحاالت التي ال يشمميا العلج في الخارج.

ثم تم الحديث عن آلية التحويل لمعلج خارج المؤسسات الطبية الحكومية ،من حيث تغطية

تكاليف العلج في الخارج وتحديد مكان اإلحالة (العلج في الخارج) ،عدد الحاالت المحولة في
و ازرة الصحة ،تم تطرق الفصل إلى توزيع الحاالت حسب الجية المعالجة في عام 2014م حسب

الخدمات المتمقاة وحسب توزيعيا بين قطاع غزة والضفة الغربية ،وحسب الجية المقدمة لمخدمة
العلجية ويبين اعمى عشرة امراض تم شراء الخدمة العلجية ليم.

كذلك تم الحديث حول توزيع الحاالت حسب الجية المعالجة في عام 2014م سواء كانت

الخدمة المشتراة من المستشفيات المحمية أو من المستشفيات الخارجية (خارج فمسطين).
سيتناولالباحجفيالفصلالخامسطريقةومنهجيةالذراسة.
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 5-1مقدمة-:
تمت ىذه الدراسة الميدانية في محافظات الجنوب (محافظات قطاع غزة)عن األعوام
 ،2015-2014وتيدف الدراسة التوصل إلى نتائج وتوصيات تفيدنا في موضوع تكمفة العلج
بالخارج من حيث مستقبمو ومن حيث إمكانية توطين شراء الخدمة أو االستغناء عن التحويل

لمخارج والقيام بالعلج داخل المؤسسات الحكومية ،ولقد تم تطبيق ىذه الدراسة عمى المرضى الذين
تم تحويميم لمعلج بالخارج ،وذلك باإلستعانة بإستبانة تم إعدادىا خصيصاً ليم ،وقد سعى الباحث

إلى تطبيق ىذه اإلستبانة عمى المرضى بصورة شخصية من أجل المحافظة عمى السرية لممرضى،
ومن أجل التسييل عميي م بتوضيح المفيوم العام لمفائدة من ىذه الدراسة عمى مستقبل النظام

الصحي.

-1الكتب الرسمية -:
لقد إستعان الباحث بالكتب الرسمية لتسييل عممية البحث من كمية االقتصاد والعموم

اإلدارية بجامعة األزىر ،وذلك بمراسمة الجيات ذات اإلختصاص من أجل المساعدة في الحصول
عمى الموافقات اللزمة لتزويد الباحث بالمعمومات والبيانات الضرورية ،ولقد كانت المراسلت تعطي

توضيحا كاملً عن الد ارسة وأىدافيا وأىميتيا باإلضافة إلى أنيا كانت تعطي توضيحاً ألىمية

مشاركة الجية المرسل إلييا ودورىا في إنجاح ىذه الدراسة ،وتوضح االحترام والسرية التامة ،ولم

تكن ىذه المراسلت تحمل أى نوع من أنواع اإللزام ،وان ليا الحق الكامل في الرفض أو القبول في

إعطاء البيانات .

-2اإلستبانة -:
من أجل الحصول عمى نوعية التحويلت العلجية و األمراض المحولة التي يتم تحويميا
لمخارج ،وما ىي الحمول المقترحة لخفضيا تم عمل استبانة شممت المرضى المحولين لمعلج
بالخارج .

ولقد تم اعتماد عينة استطلعية بمغت حو إلى ( )20مريضاً من المرضي من أجل

توضيح أي سؤال غير واضح أو مبيم في االستبانة مع العمم أن ىذه العينة االستطلعية لم يتم

إدخال بياناتيا ضمن عينة الدراسة .
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 5-2إجراءات ومنيجية الدراسة:
تناول ىذا الفصل عرضاً تفصيمياً لطريق البحث واجراءاتو الميدانية حيث تم التعرف عمى

أسموب البحث الذي تم اتباعو في ىذه الدراسة والمجتمع األصمي لمدراسة ،ونوعية العينة
وخصائصيا والخطوات اإلعداد وأدوات البحث ،وكذلك صدقيا وثباتيا ،ومن ثم المعالجات

اإلحصائية وخطوات البحث .

 5-2-1أسموب الدراسة -:
إعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى األسموب الوصفي التحميمي ألنة يعتبر الخطوة

األساسية في نوعية ىذه البحوث التي تقوم عمى وصف خصائص ظاىرة معينة وجمع معمومات
عنيا دون تحيز أثناء الوصف ،ويتم من خلل دراسة حالة معينة أو المسح الشامل أو مسح العينة.

 5-2-2طرق جمع البيانات:
اعتمد الباحث عمى نوعين من البيانات:
-1البيانات األولية:
وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع إستبانات لدراسة بعض مفردات البحث ،وحصر
وتجميع المعمومات اللزمة في موضوع البحث ،ومن ثم تفريغيا وتحميميا بإستخدام برنامج SPSS
)(Statistical Package for Social Scienceاإلحصائي ،واستخدام االختبارات اإلحصائية

المناسبة بيدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة .
-2البيانات الثانوية:
قام الباحث بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعمقة بالموضوع قيد

الدراسة ،والتي تتعمق بدراسة أثر نوعية التحويلت العلجية عمى تكمفة العلج بالخارج ،وأية مراجع
قد يرى الباحث أنيا تسيم في أثراء الدراسة بشكل عممي ،وينوي الباحث من خلل المجوء لممصادر

الثانوية في الدراسة ،التعرف عمى األسس والطرق العممية السميمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ
تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الدراسة .

 5-2-3مجتمع الدراسة-:
يتكون مجتمع الدراسة من المرضى المحولين لمعلج بالخارج من بعض مستشفيات قطاع

غزة ،باإلضافة إلى المراجعين في دائرة العلج بالخارج.
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 5-2-4عينة الدراسة-:
تم

اختيار عينة عشوائية تقدر بنحو ( )120حالة مرضية تم تحويميا إلى خارج

المؤسسات الحكومية الصحية ،وتم توزيع االستبانة عمى جميع أفراد عينة الدراسة ،وتم استرجاع
جميع االستبانات ،وبعد تفحص اإلستبانات لم يتم إستبعاد

أي إستبانة نظ اًر لتحقق الشروط

المطموبة لإلجابة عمى اإلستبيان ،وبذلك يكون عدد اإلستبانات الخاضعة لمدراسة ( )120إستبانة.

 5-2-5أدوات الدراسة :
لتحقيق أىداف الدراسة الحالية قام الباحث إعداد إستبانة نوعية التحويلت العلجية

واألمراض المحولة وعلقتيا بتكمفة العلج بالخارج.
-1خطوات إعداد االستالنة:

قام الباحث بإعداد اإلستبانة وفقاً لمخطوات التالية -:
 -1قام الباحث بمراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات العلقة بالمؤسسات الطبية والتكمفة .
 -2مراجعة الدراسات واألبحاث السابقة ذات العلقة بتكمفة العلج بالخارج
-2صدق وثبات اإلستبانة:
صدق اإلستبانة يعني التأكد من أنيا سوف تقيس ما أعدت لقياسو (العساف:1995 ،

 ،)429كما يقصد بالصدق " شمول اإلستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحميل من
ناحية ،ووضوح فقراتيا ومفرداتيا من ناحية أخرى ،بحيث تكون مفيومة لكل من يستخدميا"(عبيدات

وآخرون  ،)179 ،2001وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يمي:
صدق فقرات االستبيان :تم التأكد من صدق فقرات اإلستبيان بطريقتين.
 )1الصدق الظاىري لألداة ( صدق المحكمين)

قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة من المحكمين ،تألفت

من ( )7أعضاء من أعضاء الييئة التدريسية في كمية التجارة بجامعة األزىر والجامعة اإلسلمية
وجامعة فمسطين وجامعة األقصى ،متخصصين في اإلدارة والمحاسبة واإلحصاء .ويوضح الممحق

رقم ( ) 1أسماء المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة .وقد طمب الباحث من

المحكمين إبداء آرائيم في مدى ملءمة العبارات لقياس ما وضعت ألجمو ،ومدى وضوح صياغة

العبارات ،ومدى مناسبة كل عبارة لممحور الذي ينتمي إليو ،ومدى كفاية العبارات لتغطية كل محور
من محاور متغيرات الدراسة األساسية ،ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضرورياً من تعديل
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صياغة العبارات أو حذفيا ،أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ،وكذلك إبداء آرائيم فيما يتعمق
بالبيانات األولية ( الخصائص الشخصية والوظيفية المطموبة من المبحوثين) ،إلى جانب مقياس
ليكارت المستخدم في االستبانة .وتركزت توجييات المحكمين عمى انتقاد طول االستبانة حيث كانت

تحتوي عمى بعض العبارات المتكررة ،كما أن بعض المحكمين نصحوا بضرورة تقميص بعض

العبارات من بعض المحاور ،واضافة بعض العبارات إلى محاور أخرى.

واستناداً إلى الملحظات والتوجييات التي أبداىا المحكمون قام الباحث بإجراء التعديلت

التي اتفق عمييا معظم المحكمين ،حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر
منيا.
 -2صدق اإل تساق الداخمي لفقرات االستبانة:
تم حساب االتساق الداخمي لفقرات اإلستبيان عمى عينة الدراسة االستطلعية البالغ حجميا

( )20مفردة ،وذلك بحساب معاملت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو ،أن
معاملت االرتباط دالة عند مستوى داللة (،) 0.01حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة أقل من

( ،)0.01وقيمة  rالمحسوبة أكبر من قيمة  rالجدولية والتي تساوي( ،)0.378وبذلك تعتبر فقرات

االستبانة صادقة لما وضعت لقياسو.

ثبات فقرات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات أداة الدراسة التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريباً لو تكرر تطبيقيا عمى

األشخاص ذاتيم في أوقات المختمفة( .العساف.)430 :1995 ،

وقد أجرى الباحث خطوات الثبات عمى العينة االستطلعية نفسيا بطريقتين ،ىما طريقة
التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 -1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئمة فردية الرتبة ومعدل األسئمة زوجية
الرتبة لكل بعد ،وقد تم تصحيح معاملت االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان برأون

لمتصحيح ( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
معامل الثبات =

2ر
 1ر

حيث ر معامل االرتباط ،وقد تبين أن ىناك معامل ثبات كبير

نسبيا لفقرات االستبيان ،حيث بمغ معامل الثبات لجميع فقرات االستبانة ( )0.834مما يطمئن
الباحث عمى استخدام االستبانة بكل طمأنينة.
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 -2طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات،وقد
تبين أن معاملت الثبات مرتفعة ،حيث بمغ معامل الثبات لجميع فقرات االستبانة
يطمئن الباحث عمى استخدام االستبانة بكل طمأنينة.

) )0.879مما

 5-2-6المعالجات اإلحصائية:
لتحقيق أىداف الدراسة وتحميل البيانات التي تم تجميعيا ،تم استخدام العديد من األساليب
اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية Statistical Package

) for Social Science ( SPSSوفيما يمي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في

تحميل البيانات:

 -1اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -2معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات .
 -3معادلة سبيرمان برأون لمثبات.
 -4اختبار كولومجروف -سمرنوف لمعرفة نوع البيانات ىل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ( 1-
) Sample K-S

 -5اختبار كاي تربيع لقياس العلقة بين متغيرين مستقمين
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تحميل فقرات واختبار فرضيات الدراسة
والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة كما يمي:

 البيانات الشخصية
 -1الجنس -:
جدول ( :)5-1التكرار والنسبة المئوية لنوع الجنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

64

53.3

أنثى

56

46.7

المجموع

120

100.0

يبين جدول ( )5-1أن ما نسبتو (  ) %53.3من عينة الدراسة من الذكور و()%46.7

من عينة الدراسة من اإلناث.

ويتضح لنا من الجدول السابق أن نسبة الذكور أكبر من اإلناث ،حيث بمغت نسبة الذكور

( ،)%53.3أما نسبة اإلناث فقد بمغت ()%46.7
 -2العمر -:

جدول ( :)5-2التكرار والنسبة المئوية لنوع العمر
التكرار

العمر

النسبة المئوية

أقل من  15سنة

21

17.5

 29 -15سنة

16

13.3

 44-30سنة

24

20.0

 45سنة فأكثر

59

49.2

المجموع

120

100.0

كما ىو مبين في الجدول

()5-2

أن النسبة األعمى من أفراد العينة أعمارىم أكبر من

( )45سنة ،ويشكل ما نسبتو(،)%49.2أما()%20كانت أعمارىم تتراوح ما بين ()44-30سنة،وما
نسبتو ( )%17.5ىم أقل من ()15سنة ،وىي فئة األطفال ،أما نسبتو ( )%13.3ىي الفئة العمرية

( )29-15سنة وحسب ما ىو واضح فان الفئة العمرية الكبيرة في العمر ىم األعمى تحويلً لمعلج
بالخارج.
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 -3مكان السكن -:
جدول ( :)5-3التكرار والنسبة المئوية لمكان السكن
مكان السكن

التكرار

النسبة المئوية

شمال غزة

23

19.2

غزة

27

22.5

الوسطى

37

30.8

خانيونس

17

14.2

رفح

16

13.3

المجموع

120

100.0

يتضح من الجدول ( )5-3أن نسبة األعمى ممن تم تحويميم لمعلج في الخارج ىم من
المحافظة الوسطى ،حيث بمغ نسبتيم ( )%30.8تمييا محافظة غزة وبمغت نسبتيم (،)%22.5أما
محافظة شمال غزة فبمغت نسبتيم ( ،)%19.2ثم الذين يسكنون خانيونس ورفح حيث بمغت نسبتيم

( )%13.3(،)%14.2عمى التو إلى.

تحميل فقرات الدراسة:
معمومات حول التحويمة إلى خارج المؤسسات الصحية الحكومية:
 .1ما نوع اإلجراء العالجي الذي تم التحويل من أجمو ؟
جدول ( :)5-4ما نوع اإلجراء العالجي الذي تم التحويل من أجمو
ما نوع اإلجراء العالجي الذي تم التحويل من أجمو؟

التكرار

النسبة المئوية

تشخيصي

18

15.0

علجي

84

70.0

معا
االثنان ً

18

15.0

120

100.0

يتضح من الجدول

المجموع
()5-4

اإلجراء العلجي التشخيصي بمغت نسبتو ()%15وىذا يعني

بحسب رأي الباحث أن األطباء الفمسطينيين لم يستطيعوا تشخيص المرض ،وليذا السبب تم تحويمة
إلى الخارج لتمقي العلج ،وعمى العكس من ذلك نلحظ أن اإلجراء العلجي كانت نسبتو (،)%70
وىذا يعني أنو تم التعرف عمى نوعية مرض واستطاع األطباء تشخيص المرض ،ولكن بسبب عدم

توفر العلج فانو تم تحويمو لمعلج لمخارج .
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ما المجموعة الثالثة والتي تم تحويميا من أجل االجرائين التشخيصي والعلجي(المشترك)

فقد بمغت نسبتيم (،)%15وىذا لم يتم التعرف عمى المرض باإلضافة انو ال يوجد علج لو في
المشافي الفمسطينية.
 -2ما نوعية المرض الذي تم تحويمك لمعالج منو؟
جدول ( :)5-5ما نوعية المرض الذي تم تحويمك لمعالج منو؟
التكرار

النسبة المئوية

ما نوعية المرض الذي تم تحويمك لمعالج منو؟
الدم

5

4.2

القمب

20

16.7

الباطنة

9

7.5

العظام

15

12.5

األعصاب

13

10.8

األورام

38

31.7

المناعة

5

4.2

الكمى

5

4.2

زراعة أعضاء

1

0.8

أمراض أخرى

9

7.5

120

100.0

المجموع

يبين جدول

()5-5

أن ( )%4.2من عينة الدراسة نوعية المرض الذي تم تحويميم لمعلج

منو ىو "الدم" ،و(  ) %16.7من نوعية المرض ىو " القمب" ،و( )%7.5من نوعية المرض ىو

"الباطنة " ،و( )%12.5من نوعية المرض ىو " العظام " ،و( )%10.8من نوعية المرض ىو
"األعصاب" ،و( )%31.7من نوعية المرض ىو "األورام " ،و( )%4.2من نوعية المرض ىو

"المناعة" ،و( ) %4.2من نوعية المرض ىو " الكمى " و( ) %0.8من نوعية المرض ىو " زراعة

أعضاء" ،و( )%7.5من نوعية المرض ىو " العقم " ،ونلحظ مما سبق أن أمراض األورام ىي

األكثر تحويلً لمعلج بالخارج.
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-3ما ىي المدة التي قضيتيا أثناء العالج بالخارج
جدول ( :)5-6ما ىي المدة التي قضيتيا أثناء العالج بالخارج؟
التكرار

النسبة المئوية

ما ىي المدة التي قضيتيا أثناء العالج بالخارج
في نفس يوم

7

5.8

يومين

16

13.3

أسبوع

31

25.8

أكثر من أسبوع

66

55.0

120

100.0

المجموع

يبين جدول

()5-6

أن (  ) %5.8من عينة الدراسة المدة التي قضوىا أثناء العلج

بالخارج " في نفس يوم " ،و( )%13.3من عينة الدراسة المدة التي قضوىا أثناء العلج بالخارج "
يومين " ،و( ) %25.8من عينة الدراسة المدة التي قضوىا أثناء العلج بالخارج " أسبوع "،

و( )%55.0من عينة الدراسة المدة التي قضوىا أثناء العلج بالخارج " أكثر من أسبوع " حيث
تبين عند سؤال المرضى المحولين عن أطول فترة قضوىا في العلج فان بعضيم أجاب أنيا قد

بمغت عدة أشير .
 -4ما ىي نسبة التغطية المالية التي حصمت عمييا ؟
جدول ( :)5-7ما ىي نسبة التغطية المالية التي حصمت عمييا؟
ما ىي نسبة التغطية المالية التي حصمت عمييا
بنسبة %100

التكرار

النسبة المئوية

109

90.8

بنسبة %80-%99

5

4.2

بنسبة %50-%79

0

0.0

بنسبة أقل من %50

6

5.0

120

100.0

المجموع

يبين جدول

()5-7

أن ( )%90.8من عينة الدراسة بمغت نسبة التغطية المالية التي

حصموا عمييا ( ،)%100و( )%4.2من عينة الدراسة بمغت نسبة التغطية المالية التي حصموا
عمييا (من ،)%99 - %80و( ) %5.0من عينة الدراسة بمغت نسبة التغطية المالية التي حصموا
عمييا (بنسبة اقل من .)%50
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-5الجية التي تم تحويمك إلييا
جدول ( :)5-8الجية التي تم تحويمك إلييا ؟
الجية التي تم تحويمك إلييا ؟

التكرار

النسبة المئوية

المستشفيات الفمسطينية الخاصة

18

15.0

المستشفيات األىمية ( بما فييا القدس)

46

38.3

المستشفيات اإلسرائيمية

39

32.5

المستشفيات األردنية

3

2.5

المستشفيات المصرية

13

10.8

غير ذلك

1

0.8

المجموع

120

100.0

يبين جدول

()5-8

أن ( )%15.0الجية التي تم تحويل المرضى

إلييا "المستشفيات

الفمسطينية الخاصة " ،و( ) %38.3الجية التي تم تحويل المرضى إلييا "المستشفيات األىمية (
بما فييا القدس)" ،الجية التي تم تحويل المرضى إلييا ،ويرى الباحث أن الزيادة في التحويلت إلى

القطاع الصحي الفمسطيني الخاص واألىمى ىو سعي دائرة العلج بالخارج إلى توطين شراء الخدمة

قدر اإلمكان ،لذلك أعطيت مسألة شراء الخدمة من مشافي القدس الشرقية األولوية ،و( " )%.32
المستشفيات اإلسرائيمية " الجية التي تم تحويل المرضى إلييا " ويرى الباحث أن تراجع عمميات

التحويل إلى إسرائيل يعود إلى عمل الدائرة عمى تخفيض تكمفة العلج ،وذلك بسبب السرقات
الممنيجة التي تقوم بيا المشافي داخل الخط األخضر التي تتمقى () % 10من التحويلت الطبية .
و( ) %2.5الجية التي تم تحويل المرضى إلييا " المستشفيات األردنية " ،و() %10.8

الجية التي تم تحويل المرضى إلييا " المستشفيات المصرية " ،و( ) %0.8الجية التي تم تحويل

المرضى إلييا " مستشفيات أخرى " ويرى الباحث أن تراجع عمميات التحويل إلى مصر يعود إلى
الحصار المفروض عمى قطاع غزة ،باإلضافة إلى الفترات القصيرة التي يتم فييا فتح المعبر الذي
يربط قطاع غزة بمصر.
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-6ما ىو عدد مرات تحويمك ؟
جدول ( :)5-9ما ىو عدد مرات تحويمك؟
التكرار

النسبة المئوية

ما ىو عدد مرات تحويمك؟
مرة واحدة

41

34.2

مرتين

40

33.3

أكثر من مرتين

39

32.5

120

100.0

المجموع

يبين جدول

أن ( )%34.2من عينة الدراسة بمغ عدد مرات تحويميم " مرة واحدة "،

()5-9

و(  )%.33من عينة الدراسة بمغ عدد مرات تحويميم " مرتين " ،و( )%32.5من عينة الدراسة بمغ
عدد مرات تحويميم " أكثر من مرتين " حيث الحظ الباحث أن ىنالك حاالت تم سفرىا لمعلج

بالخارج بقصد المراجعة عشرات المرات ،تم التعرف عمى ذلك من األشخاص الذين تم تحويميم

لمعلج بالخارج(المحولين).

 تحميل فرضيات الدراسة
تيدف الدراسة إلى واختبار الفرضيات الرئيسيتين التاليتين:
الفرضية الرئيسة األولى -:ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05

بين نوعية التحويالت وتكمفة العالج بالخارج وإلختبار ىذه الفرضية تم صياغة الفرضيات

التالية.

-1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية التحويالت

العالجية ومدة العالج بالخارج.

جدول ( :)5-10اختبار كاي تربيع لمعالقة بين نوعية التحويالت العالجية ومدة العالج بالخارج.
مدة العالج

المتغيرات

نوعية التحويالت

المجموع

في نفس يوم

يومين

أسبوع

اكثر من أسبوع

تشخيصي

1

10

3

4

18

عالجي

5

6

25

48

84

المشتركة

1

0

3

14

18

7

16

31

66

120

المجموع

df=6

Pearson Chi-Square=35.845
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الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار كاي تربيع إليجاد العلقة بين نوعية التحويلت

العلجية ومدة العلج بالخارج ،وتبين النتائج في جدول()5-10أن قيمة كاي تربيع تساوي
( )35.845والقيمة االحتمالية تساوي( ،)0.000وىي أقل من ( ،)0.05مما يدل عمى وجود علقة
بين نوعية التحويلت العلجية ومدة العلج بالخارج،وبذلك نرفض فرضية العدم القائمة أنو ال توجد

علقة بين نوعية التحويلت العلجية ومدة العلج بالخارج.

ويرى الباحث أن مدة العلج بالخارج ليا تأثير كبير عمى تكمفة العلج بالخارج ،كما ىو

معموم فان كمما زيادة مدة العلج في خارج المؤسسات الحكومية تزتاد تكمفة العلج بالخارج ،حيث
يتضح من الجدول السابق رقم()5-10أن ما نسبتو ()%55من حجم العينة كانت فترة علجيم أكثر
من أسبوع ،حيث تم توزيعيم بالشكل التالي ،حيث بمغت نسبة المحولين لمدة أكثر من أسبوع

( )%77لمحاالت المشتركة ،تم تمييا التحويلت العلجية بنسبة ( ،)%57ثم األقل تأثي اًر عمى

اكبر عمى تكمفة
التكمفة التحويلت التشخيصية بنسبة (،)%22وبذلك يكون لمحاالت المشتركة
تأثير اً
اً
العلج بالخارج من النوعيتين األخريين.

-2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية التحويالت
العالجية ونسبة التغطية المالية

جدول ( :)5-11اختبار كاي تربيع لمعالقة بين نوعية التحويالت العالجية والتغطية المالية
المتغيرات
نوعية

التحويالت

والتغطية المالية
100%

 80-99%أقل من 50%

المجموع

تشخيصي

18

0

0

18

عالجي

75

4

5

84

االثنان معا

16

1

1

18

109

5

6

120

المجموع

df=4

Pearson Chi-Square=2.164

P=value =0.706

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار كاي تربيع إليجاد العلقة بين نوعية التحويلت

العلجية والتغطية المالية ،وتبين النتائج في جدول ()5-11أن قيمة كاي تربيع تساوي ()2.164
والقيمة االحتمالية تساوي (  ،)0.706وىي أكبر من( )0.05مما يدل عمى عدم وجود علقة بين

نوعية التحويلت العلجية والتغطية المالية ،وبذلك ال نرفض فرضية العدم القائمة أنو ال توجد علقة
بين نوعية التحويلت العلجية والتغطية المالية.
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ويرى الباحث أن التغطية المالية ليا علقة مع تكمفة العلج بالخارج ،كما ىو معموم فانو

كمما زادت التغطية المالية تزداد تكمفة العلج بالخارج ،حيث يتضح من الجدول السابق رقم ()5-11أن
ما نسبتو ()%90.83من جم العينة تم تغطيتيم بنسبة (،)%100حيث توزعت بالشكل التالي فبمغت

نسبة المغطيين مالياً لمحاالت التشخيصية والمغطية بنسبة ( )%100ىي جميع المحولين أي ما

نسبتو ( ،)%100ثم تمييا التحويلت العلجية والمشترك بنسبة (،)%89وبيذا فان نوعية
التحويلت التشخيصية ليا تأثير اكبر عمى العلج بالخارج من الحاالت األخرى.
 -3ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية التحويالت
العالجية والجية المحول إلييا.

جدول ( :)5-12اختبار كاي تربيع لمعالقة بين نوعية التحويالت العالجية والجية المحول إلييا
الجية المحول إلييا
المتغيرات

المستشفيات
الفمسطينية
الخاصة

المستشفيات األىمية المستشفيات المستشفيات المستشفيات

( بما فييا القدس)

اإلسرائيمية

األردنية

المصرية

غير

المجموع

ذلك

نوعية

تشخيصي

1

3

14

0

0

0

18

التحويالت

عالجي

15

33

21

2

12

1

84

االثنان معا

2

10

4

1

1

0

18

18

46

39

3

13

1

120

المجموع

df=10

Pearson Chi-Square=23.612

P=value =0.009

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار كاي تربيع إليجاد العلقة بين نوعية التحويلت
العلجية والجية المحول

إلييا ،وتبين النتائج في جدول

()5-12

أن قيمة كاي تربيع تساوي

()23.612و القيمة االحتمالية تساوي(،)0.009وىي أقل من ( )0.05مما يدل عمى وجود علقة

نوعية التحويلت العلجية والجية المحول إلييا ،وبذلك نرفض فرضية العدم القائمة أنو ال توجد

علقة بين نوعية التحويلت العلجية والجية المحول إلييا.

ويرى الباحث أن الجية المحول إلييا المريض ليا علقة مع تكمفة العلج بالخارج

،وكما ىو معروف فان التحويل إلى المشافي اإلسرائيمية يحتاج إلي تغطية مالية اكبر من الجيات
األخرى و نلحظ من الجدول

السابق()5-12

أن ما نسبتو ()%32.5من حجم العينة تم تحويمو إلى

إسرائيل ،وىي موزعة عمى النحو التالي( )%77.78من نوعية التحويلت التشخيصية وىي النسبة
األكبر ،و( )%25ومن نوعية التحويلت العلجية ،وىي النسبة الثانية بعد المستشفيات األىمية( بما

فييا القدس) ،ونوعية التحويلت العلجية المشتركة(،)%22.22وبذلك يتضح أن التحويلت
94

طريقة ومنيجية الدراسة

الفصل الخامس

التشخيصية ىي ذات التأثير األكبر عمى تكمفة العلج بالخارج ،وذلك فيما يخص المشافي

االسرائيمية.

مع ملحظة أن التحويلت االعلجية إلى المستشفيات األىمية ( بما فييا القدس) اكبر من

التحويل إلى إسرائيل وذلك تماشي مع سياسة الو ازرة لتوطين شراء الخدمة الصحية.

-4ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية التحويالت
العالجية وعدد مرات التحويل.

جدول ( :)5-13اختبار كاي تربيع لمعالقة بين نوعية التحويالت العالجية وعدد مرات التحويل
عدد مرات التحويل

المتغيرات
نوعية التحويالت

المجموع

المجموع

مرة واحدة

مرتين

أكثر من مرتين

تشخيصي

8

3

7

18

عالجي

28

31

25

84

االثنان معاً

5

6

7

18

41

40

39

120

df=4

Pearson Chi-Square=3.256

P-value =0.516

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار كاي تربيع إليجاد العلقة بين نوعية التحويلت
العلجية وعدد مرات التحويل ،وتبين النتائج في

جدول()5-13

أن قيمة كاي تربيع تساوي ()3.256

والقيمة االحتمالية تساوي(  )0.516وىي أكبر من (،)0.05مما يدل عمى عدم وجود علقة بين
نوعية التحويلت العلجية وعدد مرات التحويل ،وبذلك ال نرفض فرضية العدم القائمة أنو ال توجد

علقة بين نوعية التحويلت العلجية وعدد مرات التحويل.

ويرى الباحث أن عدد مرات التحويل ليا علقة مع تكمفة العلج بالخارج ،كما ىو معموم
فان زيادة عدد مرات التحويل إلى خارج المؤسسات الحكومية تزيد من تكمفة العلج بالخارج ،حيث
يتضح من الجدول السابق رقم( ،)5-13تساوى نوعية التحويلت التشخيصية والمشتركة

بنسبة(،)%39يمييم نوعية التحويلت العلجية بنسبة(،)%30ويتضح من ما سبق ان التحويلت

التشخيصية والمشركة ليا علقة اكبر بالتكمفة من النوع الثالث وىو العلجي.
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الفرضية الرئيسة الثانية -:ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05

بين األمراض المحولة وتكمفة العالج بالخارج والختبار ىذه الفرضية تم صياغة الفرضيات

التالية.

-1ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية المرض ومدة
العالج بالخارج.

جدول ( :)5-14اختبار كاي تربيع لمعالقة نوع المرض ومدة العالج بالخارج
المتغيراخ

المجمىع 

المدج التي قضيتها أثىاء العالج تالخارج

نىعالمرض

في وفس يىم

يىميه

أسثىع

أكثر مه أسثىع

الدم

3

1

1

0

5

القلة

1

4

5

10

20

ألثاطىه

0

3

6

0

9

العظام

0

0

2

13

15

األعصاب

0

0

3

10

13

األورام

2

6

11

19

38

المىاعح

0

1

0

4

5

الكلً

0

0

0

5

5

زراعح أعضاء

0

0

0

1

1

أمراض أخري

1

1

3

4

9

7

7

31

66

120

المجمىع

df=27

Pearson Chi-Square=61.66

P-value =0.000

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار كاي تربيع إليجاد العلقة بين نوع المرض والجية

المحول إلييا ،وتبين النتائج في جدول ( )5-14أن قيمة كاي تربيع تساوي( )61.66وان القيمة

االحتمالية تساوي ()0.000وىي أقل من ( ،)0.05مما يدل عمى وجود علقة بين نوع المرض

والجية المحول إلييا ،وبذلك نرفض فرضية العدم القائمة انو ال توجد علقة بين نوع المرض

ووالجية المحول إلييا.
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ويرى الباحث أن المدة التي قضيتها أثناء العالج ليا علقة مع تكمفة العلج بالخارج

،وكما ىو معروف فان كمما زادة المدة تزداد تكمفة ،ونلحظ من الجدول السابق ()5-14أن ما

نسبتو ( )%55من حجم العينة تم قضاء مدة أكثر من أسبوع ،وىي تتوزع عمى الشكل التالي

( )%28.8من مرضى األورام  ،يمييا أمراض العظام وكانت النسبة( )%24تم قضاء مدة أكثر من

أسبوع ،بينما تتساوى النسبة لمعظام والقمب وىي ( )%15تم قضاء مدة أكثر من أسبوع مدة أكثر
من أسبوع.
ومن الملحظ أن أمراض األورام ليا علقة أكبر مع تكمفة العالج بالخارج.
 -2ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوع المرض ونسبة
التغطية المالية التي حصمت عمييا

جدول ( :)5-15اختبار كاي تربيع لمعالقة نوع المرض و نسبة التغطية المالية التي حصمت عمييا
المتغيرات

نسبة التغطية المالية التي حصمت عمييا

المجموع

نوع المرض

نسبة %100

بنسبة %80-%99

بنسبة اقل من %50

الدم

5

0

0

5

القمب

17

0

3

20

ألباطنو

8

1

0

9

العظام

13

1

1

15

األعصاب

11

1

1

13

األورام

38

0

0

38

المناعة

5

0

0

5

الكمى

3

1

1

5

زراعة أعضاء

0

1

0

1

أمراض أخرى

9

0

0

9

109

5

6

120

المجموع

Pearson Chi-Square=41.906

P-value =0.001

Df=18

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار كاي تربيع إليجاد العلقة بين نوع المرض ونسبة

التغطية المالية التي حصمت عمييا ،وتبين النتائج في جدول

()5-15

أن قيمة كاي تربيع تساوي

) ،(41.906والقيمة االحتمالية تساوي( ،)0.001وىي أقل من( ،)0.05مما يدل عمى وجود علقة

بين نوع المرض ونسبة التغطية المالية التي حصمت عمييا ،وبذلك نرفض فرضية العدم القائمة أن ال

توجد علقة بين نوع المرض ونسبة التغطية المالية التي حصمت عمييا.
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ويرى الباحث أن ونسبة التغطية المالية ليا علقة مع تكمفة العلج بالخارج ،وكما ىو معروف فان
كمما زادت نسبة التغطية المالية كان ليا علقة كبيرة مع التكمفة ،ونلحظ من الجدول السابق
()5-15أن ما نسبتو ()%90.83من حجم العينة تم تغطيتيا بنسبة ( )%100وىى تتوزع عمى
النحو التالي ،ما نسبتو ( )%34.86أمراض أورام  ،وذلك بسبب أن الو ازرة تغطي نفقات

علج المرضى األورام بشكل كامل ،يمييا أمراض القمب وكانت النسبة ( ،)%15.6يمييا
العظام وكانت ما النسبة ()%11.93ممن تم تغطيتيم بشكل كامل.
ونلحظ من ما سبق أن األورام ليا علقة اكبر من تكمفة العلج بالخارج.
 .3ال توجد عالقة ذات دال لة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوع المرض والجية
المحول إلييا.

جدول ( :)5-16اختبار كاي تربيع لمعالقة بين نوع المرض والجية المحول إلييا
الجية المحول إلييا
المتغيرات

الفمسطينية األىمية ( بما
الخاصة

فييا القدس)

السرائيمية

األردنية

المصرية

غير ذلك

المجموع

المستشفيات المستشفيات

المستشفيات

المستشفيات

المستشفيات

نوع المرض

الدم

0

3

2

0

0

0

5

القمب

4

7

5

0

4

0

20

ألباطنو

0

4

5

0

0

0

9

العظام

5

8

1

0

1

0

15

األعصاب

0

4

6

2

1

0

13

األورام

7

11

18

0

2

0

38

المناعة

1

3

1

0

0

0

5

الكمى

0

0

1

1

3

0

5

زراعة أعضاء

0

0

0

0

1

0

1

أمراض أخرى

1

6

0

0

1

1

9

18

46

39

3

13

1

120

المجموع

df=45

Pearson Chi-Square=81.859
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الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار كاي تربيع إليجاد العلقة بين نوع المرض والجية

المحول إلييا ،وتبين النتائج في جدول

()5-16

أن قيمة كاي تربيع تساوي)) 81.859و القيمة

االحتمالية تساوي ()0.001وىي أقل من ( ،)0.05مما يدل عمى وجود علقة بين نوع المرض
والجية المحول إلييا ،وبذلك نرفض فرضية العدم القائمة انو ال توجد علقة بين نوع المرض

ووالجية المحول إلييا.

ويرى الباحث أن الجية المحول إلييا المريض ليا علقة مع تكمفة العلج بالخارج ،وكما

ىو معروف فان التحويل إلى الشافي اإلسرائيمية يحتاج إلي تكمفة اكبر من الجيات األخرى
،ونلحظ من الجدول السابق ()5-16أن ما نسبتو ()%32.5من حجم العينة تم تحويميم إلى

المشافي اإلسرائيمية ،وىى تتوزع عمى النحو التالي ،ما نسبتو ( )%46.15أمراض أورام ، ،يمييا

أمراض األعصاب وكانت النسبة ( ،)%15.38يمييا القمب والباطنة وىي بنسب متساوية
(.)%12.82
ويتضح من الجدول السابق أن أمراض األورام تشكل النسبة األعمى في التحويل إلى
المشافي اإلسرائيمية ،وبذلك يكون ليا العلقة األكبر مع تكمفة العلج بالخارج.
ونلحظ من الجدول سبق أيضاً أن التحويلت إلى المستشفيات األىمية ( بما فييا

القدس)ىي()%38.33من حجم العينة ،وىى نسبة األكبر من التحويلت لمخارج يمييا إسرائيل،
حيث بمغت نسبة التحويل إلى إسرائيل ( ،)%32.5وذلك تماشي مع سياسة الو ازرة لتوطين شراء

الخدمة الصحية وذلك من اجل تخفيض تكمفة العلج لمخارج ،وذلك الن المشافي الفمسطينية اقل
كمفة.
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 -4ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوع المرض وعدد مرات
التحويل .

جدول ( :)5-17اختبار كاي تربيع لمعالقة بين نوع المرض وعدد مرات التحويل
المتغيرات

عدد مرات التحويل

المجموع

نوع المرض

مرة واحدة

مرتين

أكثر من مرتين

الدم

2

2

1

5

القمب

16

2

2

20

ألباطنو

4

3

2

9

العظام

4

9

2

15

األعصاب

3

4

6

13

األورام

4

11

23

38

المناعة

1

3

1

5

الكمى

4

0

1

5

زراعة أعضاء

1

0

0

1

أمراض أخرى

2

6

1

9

المجموع

41

40

39

120

Pearson Chi-Square=54.759

df=18

P-value =0.000

الختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار كاي تربيع إليجاد العلقة بين نوع المرض ،وعدد

مرات التحويل ،وتبين النتائج في جدول ( )5-17أن قيمة كاي تربيع تساوي ( (54.759والقيمة
االحتمالية تساوي ( ،)0.000وىي أقل من ( ،)0.05مما يدل عمى وجود علقة بين نوع المرض
وعدد مرات التحويل ،وعميو نرفض فرضية العدم القائمة انو ليس ىنالك علقة بين نوعية المرض

وعدد مرات التحويل.

ويرى الباحث أن وعدد مرات التحويل ليا تأثير عمى تكمفة العلج بالخارج ،وكما ىو

معروف فان كمما زادت مرات التحويل كان ليا علقة اكبر مع التكمفة ،ونلحظ من الجدول السابق
()5-17أن ما نسبتو ()%32.5من حجم العينة تم تحويميم أكثر من مرتين  ،وىي تتوزع عمى
النحو التالي ،ما نسبتو ( )%58.97أمراض أورام ، ،يمييا أمراض األعصاب وكانت النسبة

( ،)%15.38يمييا القمب والباطنة وىي بنسب متساوية (.)%5.13

ويتضح من الجدول السابق أن أمراض األورام تشكل النسبة األعمى في عدد مرات التحويمة

أكثر من مرتين  ،وبذلك يكون ليا العلقة األكبر مع تكمفة العلج بالخارج.
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 6-1النتائج
بعد االنتياء من عممية تحميل البيانات واالستبانة ،تم التوصل إلى النتائج التالية-:
 .1توجد علقة ذات داللة إحصائية بين نوعية التحويلت العلجية وتكمفة العلج بالخارج.
 .2توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05

بين نوعية التحويلت

العلجية ومدة العلج بالخارج.
 .3ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية التحويلت
العلجية ونسبة التغطية المالية
 .4توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 0.05
العلجية والجية المحول إلييا.

بين نوعية التحويلت

 .5ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوعية التحويلت
العلجية وعدد مرات التحويل.

 .6ال توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوع المرض ومدة
العلج.

 .1توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوع المرض ونسبة
التغطية المالية التي حصل عمييا المريض.
 .2توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوع المرض والجية
المحول إلييا.
 .3توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوع المرض وعدد مرات
التحويل.

توجد علقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  0.05بين نوع المرض وعدد مرات

التحويل.

 .4إن قرار السيد الرئيس زاد التكمفة التي تتحمميا و ازرة الصحة في التحويل إلى الخارج وذلك
بسبب أن مواطني المحافظات الجنوبية مشمولين بالتأمين بنسبة .%100

 .5يتضح أن المستشفيات الفمسطينية ىى األكثر استقباالً لممرضى وذلك تماشياً مع سياسة
الو ازرة إلى توطين شراء الخدمة الصحية.

 .6تعتبر أمراض األورام ىي األكثر تحويل لمعلج بالخارج يمييا القمب وبعدىا العظام .
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 .7انخفاض قدر الوحدات الصحية العامة عمى استيعاب المرضى والتعامل مع حاالتيم
الصحية ،أدى إلى زيادة التحويلت لمخارج ،وبالتالي زيادة تكمفة العلج بالخارج .

 6-2التوصيات
 -1تطوير مشافي محافظات الجنوب من حيث النوعية واالستيعاب ،وعمى األخص المشافي
الكبرى.
ٍ
مشاف متخصصة ،وعمى األخص لألمراض األعمى تحويلً إلى الخارج.
 -2بناء
 -3استثمار األموال في التكنولوجيا الطبية التي ليا علقة باألمراض التي يتم تحويل المرضى
لمعلج منيا.

 -4االىتمام بالكادر الطبي الفمسطيني من خلل العمل عمى تطويره وتدريبو وابتعاثو لمخارج
للستفادة من المستجدات الطبية.
 -5استقدام طواقم طبية من الخارج ،واالستفادة من خبرات ىذه الطواقم التي تزور األراضي
الفمسطينية.
 -6ضرورة اتخاذ الق اررات اإلدارية والمالية التي تحكم عممية التحويل لمعلج بالخارج إال لمحاالت
التي تحتاج لمعلج بالخارج.

-7وضع أسس واضحة وسميمة تحدد المرضى الذين يحتاجون لمعلج بالخارج أو المؤسسات التي
يتم بيا العلج بالخارج.

-8وضع خطط إستراتيجية سواء كانت طويمة أو قصير األجل تعمل عمى خفض تكمفة العلج
بالخارج.

-9تطوير المراكز الصحية الحالية والعمل عمى توفير العلجات اللزمة لممرضى المحولين.
 -10بما أنو ىنالك معرفة باألمراض األكثر تحويلً ،فمثل األورام ىي النسبة األكبر فمن المفترض
كبير من التكمفة.
قدر اً
أن يتم توفير مراكز لمتشخيص والعلج وىذا يوفر اً

 -11توطين خدمة شراء العلج ،حتى ال يتم سرقة األموال الفمسطينية باألخص من الجانب
اإلسرائيمي عن طريق المقاصة .

-12العمل عمى الحد من التحويلت االستثنائية إال لمحاالت التي تكون مشمولة بسمة التأمين
الصحي.
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 -13زيادة الوعي لمتخمي عن النظرية نمطية لألطباء األجانب ألن المواطن الفمسطيني ينظر
باألفضمية لألطباء األجانب،عمى الرغم من اإلنجازات،التي حققيا األطباء الفمسطينيين

بإمكانيات متواضعة.
 -14تشجيع الدراسات واألبحاث التي تعمل عمى تخفيض تكمفة العلج بالخارج .
 -15تشجيع القطاع الصحي الفمسطيني الخاص العمل في األمراض التي يتم تحويميا إلى خارج
المؤسسة الصحية الحكومية.
-16إعادة النظر في سياسات التحويل والعمل عمى إيجاد بدائل أخرى.
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المصادر والمراجع
أوالً-:القرآن كريم
ثانياً-:الكتب العربية
 .1أبو حشيش ،خميل عواد (" ،)2005محاسبة التكاليف -قياس وتحميل" ،الطبعة األولى ،دار
وائل لمنشر والتوزيع ،األردن ،عمان.
 .2أبو نصار ،محمد (" ،)2003المحاسبة اإلدارية" ،الطبعة األولى ،دار وائل لمنشر ،األردن،
عمان.

 .3األحمدي ،طلل بن عايد ( )2007العوامل المؤثرة في الرغبة في ترك الكوادر الطبية العمل

في المستشفيات الحكومية بمدينة الرياض ،بحث مسحي مقارن ،مركز البحوث ،المممكة

العربية السعودية.
 .4البكري ،ثامر ياسر( ،)2003إدارة المستشفيات ،دار اليازوري ،األردن.
 .5البكري ،ثامر( ،)2005إدارة المستشفيات ،الطبعة األولى ،دار اليازوري العممية لمنشر
والتوزيع ،األردن ،عمان.

 .6بواعنة ،عبد الميدي ("،)2004إدارة

الخدمات والمؤسسات الصحية ،مفاىيم ،نظريات،

وسياسات في اإلدارة الصحية" ،الطبعة األولى ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،األردن.
 .7التكريتي ،إسماعيل يحيى (" ،)2006محاسبة التكاليف بين النظرية والتطبيق" ،الطبعة
األولى ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،األردن ،عمان.

 .8جمدة ،سميم بطرس( "،)2007إدارة المستشفيات والمراكز الصحية" ،الجامعة األردنية،
األردن.
 .9حاوش ،نور الدين("،)2012اإلدارة الصحية وفق نظام الجودة الشاممة" ،الطبعة األولى ،دار
الثقافة ،األردن ،عمان.

 .10حرستاني ،حسان محمد نذير( "،)1990إدارة المستشفيات" ،معيد اإلدارة العامة ،السعودية،
الرياض.
 .11حسنين ،عمر ،ومبارك ،صلح (" ،)1985التكاليف في المشروعات الصناعية والخدمية "،
الدار الجامعية لمطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،اإلسكندرية.
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 .12الداعور ،جبر (" ،)2004االتجاىات الحديثة في محاسبة التكاليف" ،كمية االقتصاد والعموم
اإلدارية' ،جامعة األزىر ،فمسطين ،غزة.

 .13درغام ،ماىر موسى (" ،)2007محاسبة التكاليف الصناعية" الطبعة األولى ،مكتبة آفاق،
فمسطين ،غزة.
 .14دياب ،صلح محمود(" ،)2009إدارة المستشفيات والمراكز الصحية الحديثة" ،جامعة العموم
التطبيقية ،األردن.

 .15الرجبي ،محمد تيسير (" ،)1999مبادئ محاسبة التكاليف" ،الطبعة الثانية ،مركز شباب
الجامعة ،األردن ،عمان.
 .16السجاعي ،محمود محمود ( "،)2005محاسبة التكاليف في المنظمات الصحية" ،المكتبة
العصرية ،مصر.

 .17السجاعي ،محمود محمود ( "،)2008محاسبة التكاليف في المنظمات الصناعية والصحية
تاصيل عممي وتطبيق عممي" ،المكتبة العصرية ،مصر.
 .18سويدان ،نظام موسى ،والبرواري ،نزار عبد المجيد(" ،)2009ادارة التسويق في المنظمات
غير الربحية "،الطبعة األولى ،دار الحامد ،األردن.

 .19السيدية ،محمد(" ،)2002محاسبة التكاليف  -دراسة نظرية واج ارءات تطبيقية" ،دار زىران
لمنشر والتوزيع ،األردن ،عمان.
 .20شبرد ،دونالدس وآخرون(  "،)2001تحميل تكاليف المستشفيات دليل لممديرين" ،ترجمة
منظمة الصحة العالمية ،المكتب اإلقميمي لشرق المتوسط ،مصر ،القاىرة.

 .21الشنطي ،أيمن( "،)2009محاسبة المنشآت الخاصة" ،دار البمدية ،األردن .
 .22عبيدات ،ذوقان ،وعدس ،عبد الرحمن ،وعبد الخالق ،كايد( "،)2001البحث العممي،
مفيومو ،أدواتو ،وأساليبو" ،دار الفكر ،عمان.
 .23العساف ،صالح حمد ( "،)1995المدخل إلى البحث في العموم السموكية" مكتبة العبيكان،
الرياض.:

 .24العشماوي ،محمد عبد الفتاح (" ،)2011محاسبة التكاليف (منظورين التقميدي والحديث)"،
الطبعة 'األولى ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،األردن ،عمان.
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 .25عطية ،ىاشم أحمد ،وعبد ربو ،محمد محمود( "،)2000النظام المحاسبي ونظام محاسبة
التكاليف في المنشآت الخدمية ،المستشفيات" ،الدار الجامعية ،مصر ،اإلسكندرية.

 .26عمىوة ،السيد ("،)2000إدارة األزمات في المستشفيات" ،ايتراك لمطباعة والنشر والتوزيع،
القاىرة
 .27عمارة ،مجدي ،وخميفة ،ميمود ،والسميري ،اليادي(" ،)1992دراسات منيجية معاصرة في
محاسبة التكاليف الفعميو "الطبعة األولى ،مصر.

 .28العناتي ،رضوان(" ،)2005محاسبة التكاليف" ،مفاىيم -مبادئ -تطبيقات ،الطبعة الثالثة،
دار صفاء لمنشر والتوزيع ،األردن ،عمان.
 .29غنيم ،أحمد محمد ( "،)2006إدارة المستشفيات (رؤية معاصرة)" ،المكتبة العصرية ،مصر.
 .30فخر ،نواف ،والدليمي ،خميل (" ،)2002محاسبة التكاليف الصناعية" ،الجزء األول ،الطبعة
األولى ،الدار العممية الدولية لمنشر والتوزيع ،األردن ،عمان.

 .31كشك ،محمد بيجت (1996م) "،مبادئ اإلحصاء واستخداماتيا في مجاالت الخدمة
االجتماعية ،دار الطباعة الحرة ،اإلسكندرية .مصر.
 .32كورتل ،فريد دومان ،وسميمان ،صادق ،والعامري ،نجاة ("،)2012تسويق الخدمات الصحية
" ،الطبعة األولى ،كنوز المعرفة ،األردن ،عمان.

 .33كورتل ،فريد( "،)2009تسويق الخدمات" ،دار كنوز المعرفة ،األردن.
 .34محرم ،زينات محمد ،والجمال ،محمد رشيد ،وشحاتو ،السيد شحاتو (" ،)2005أصول
محاسبة التكاليف" ،الدار الجامعية ،مصر ،اإلسكندرية.
 .35مخيمر ،عبد العزيز جميل ،والطعامنة ،محمد محمود( ،)2003االتجاىات الحديثة في إدارة
المستشفيات (المفاىيم والتطبيقات) ،منشورات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،مصر.

 .36مدكور ،فوزي( "،) 1998تسويق الخدمات الصحية" ،ايتراك ،القاىرة.
 .37النسور ،إياد (،)2012استراتيجيات التسويق مدخل نظري وكمي ،الطبعة األولى ،دار الصفا
لمنشر والتوزيع ،األردن ،عمان.
 .38نصيرات ،فريد توفيق ( ،)2011ادارة منظمات الرعاية الصحية ،دار المسيرة ،الطبعة الثالثة
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 .39نصيرات ،فريد توفيق"،2008،إدارة منظمات الرعاية الصحية" دار المسيرة لمطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة :األولى ،األردن ،عمان.

 .40نور ،عبد الناصر ،والشريف ،عميان" ،)2006( ،محاسبة التكاليف الصناعية" ،الطبعة
الثانية ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،األردن.
 .41نياز ،عبد العزيز بن حبيب اهلل (" ،)2005جودة الرعاية الصحية :األسس النظرية والتطبيق
العممي" ،و ازرة الصحة ،السعودية ،الرياض.

 .42يوسف ،ردينة عثمان (" ،)2008التسويق الصحي واالجتماعي" ،دار المناىج ،األردن،
عمان.

ثالثا-:رسائل ماجستير ودكتو اره
 .43أبو زينة ،محمد ) (2010تحميل خدمات قطاع الصحة الحكومي من منظور اجتماعي ":
دراسة ميدانية من وجية نظر الفئات المستفيدة ،غزة.

 .44أبو عزيز ،سامي عبد اهلل (" ،)2010معوقات إدارة األزمات في و ازرة الصحة الفمسطينية في
ظل الحصار" -دراسة حالة قطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسلمية-
غزة.

 .45حمد ،منيرة ("،)2012أثر تكمفة العلج بالخارج عمى تمويل موازنة و ازرة الصحة الفمسطينية،
جامعة األزىر-غزة .

 .46الدويك ،مصباح عبد اليادي حسن( "،)2010نظم المعمومات الصحية المحوسبة وأثرىا عمى
الق اررات اإلدارية والطبية" ،دراسة تطبيقية عمى مستشفى غزة األوروبي "رسالة ماجستير،

الجامعة اإلسلمية -غزة.

 .47عبد الرحمن ،أحمد (" ،)2004دراسة وتقييم أنظمة محاسبة التكاليف في ظل نظم التصنيع
الحديثة " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اإلسكندرية.
 .48النجار ،محمود ()2015تقيم الكفاءة المالية لنظام التأمين الصحي الحكومي في قطاع غزة،
الجامعة اإلسلمية ،غزة.
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رابعا-:التقارير والدوريات
 .49انظر الممحق رقم  7لنظام التأمين الصحي والعلج بالحارج رقم11سنة.2006
 .50االئتلف من أجل النزاىة والشفافية-أمان" ،الثقافة المينية في القطاع الصحي الحكومي في

األراضي الفمسطينية" ،الجية المنفذة :مؤسسة مواطن-المؤسسة الفمسطينية لدراسة

الديمقراطية

 .51االئتلف من أجل النزاىة والشفافية-أمان" ،بيئة النزاىة والشفافية والمساءلة في التحويلت
لمعلج التخصصي خارج مؤسسات و ازرة الصحة"،سمسمة التقارير ،آذار .2014
 .52ريحان ،محمد حسن" ،تقييم األداء في المنظمات الصحية لمتأكيد عمى الجودة الصحية"،
المؤتمر العربي الثاني :االتجاىات الحديثة في إدارة المستشفيات العربية ،المنظمة العربية

لمتمية اإلدارية 29 ،،سبتمبر  ،2003مصر.
 .53السوسي ،سمية("،)2006واقع القطاع الصحي في محافظات غزة "،مجمة التخطيط
الفمسطيني العدد .22

 .54عبد الباقي ،أيمن ،ومنصور ،فتح الرحمن()2013محاسبة التكاليف وأثرىا عمى قياس
الخدمات الطبية "دراسة حالة مستشفى الرباط الجامعي بوالية الخرطوم ،مجمة العموم

االقتصادية ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا ،السودان،العدد،2/114ص.110-109

 .55عبد الرحمن ،عاطف" )2003( ،إطار مقترح لتحميل وادارة التكمفة من منظور استراتيجي
بيدف تعظيم قيمة المنشأة " ،مجمة البحوث التجارية المعاصرة ،كمية التجارة بسوىاج،

جامعة جنوب الوادي،المجمد  ،17العدد الثاني.
 .56غازي الصوراني"،األوضاع الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة /"15يناير.2011/
 .57الفراج ،أسامة (" ،)2009تقييم جودة خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات التعميم العالي
في سورية من وجية نظر المرضى :نموذج لقياس رضا المرضى مجمة جامعة دمشق لمعموم

االقتصادية والقانونية :المعيد العالي لمتنمية اإلدارية اقتصاد وادارة المؤسسات الصحية
جامعة دمشق ،المجمد  25 -العدد الثاني.

 .58مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،تخفيض نفقات العلج في الخارج بين ضعف اإلمكانيات
المادية وتردي الخدمات الصحية،ديسمبر.2006
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 .59ىاشم ،محمد صالح" ،)2003( ،تقييم دور أسموب التكمفة المستيدفة في دعم ونجاح تطبيق
إستراتيجية زيادة التكمفة في بيئة األعمال المتقدمة " ،مجمة البحوث اإلدارية ،أكاديمية
السادات لمعموم اإلدارية،العدد الثالث ،عدد خاص ،مصر.
 .60الييئة الفمسطينية لحقوق المواطن"،تحويلت العلج إلى خارج المؤسسات الطبية الحكومية
"،سمسمة تقارير خاصة (،)34كانون أول لعام . 2004

 .61الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان  -ديوان المظالم" -واقع المستشفيات الحكومية في مناطق
السمطة الوطنية الفمسطينية" -سمسمة تقارير خاصة رقم(  )71تشرين أول 2009
 .62و ازرة الصحة" ،دراسة تكاليف اإلجراءات والخدمات الطبية"،لعام.2011
 .63و ازرة الصحة ،تقرير و ازرة الصحة الفمسطينية حول األوضاع الصحية والسكان في فمسطين
المحتمة.2015،

 .64و ازرة الصحة ،مركز المعمومات الصحية الفمسطيني ،التقرير الصحي السنوي ،فمسطين لعام
.2014
 .65و ازرة الصحة ،مركز المعمومات الصحية الفمسطيني ،التقرير الصحي السنوي ،فمسطين لعام
.2013
 .66و ازرة الصحة ،مركز المعمومات الصحية الفمسطيني ،التقرير الصحي السنوي ،فمسطين لعام
.2011
 .67و ازرة الصحة ،مركز المعمومات الصحية الفمسطيني ،التقرير الصحي السنوي ،فمسطين لعام
.2005

خامساً-:المواقع االلكترونية
68. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN006084.pdf
69. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/01/27/652841.html
70. http://www.alhadath.ps/article.php?id=82d151y8573265Y82d151
71. http://www.aman-palestine.org/ar/activities/1936.html
72. http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/01/27/652841.html
73. http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3015
74. http://www.moh.ps/Index/Circle/CircleId/41/Language/ar
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المراجع األجنبية-:ًسادسا
75. Anees Abu Hashem,(2007)" Identifying the Expenses and the Level of
Satisfaction of Referred Patients Abroad by Palestinian Ministry of
Health",Islamic University,Gaza
76. Beth Ellen Kangas,(1996)"THERAPEUTIC ITINERARIES IN A GLOBAL
WORLD: YEMENI BIOMEDICAL TREATMENT ABROAD",THE
UNIVERSITY OF ARIZONA
77. Clemens, James, (1991) "How we changed Accounting System", Management
Accounting .
78. Cooper, Robin and Kaplan Robert, S.(1998), "The Design of Cost Management
System Test and Cases", 2 ed nd, New Jersey:Prenti Ce Hall.
79. Drury, Colin, (2002) "Management & Cost Accounting", Fifth edition, Thomson,
UK.
80. Garrison, Ray H. Noreen, Eric W.and Brewer, peter C, (2006) "Managerial
Accounting", Eleventh Edition, McGraw Hill, New York.
81. Khasharmeh , Hussein ," Activity – Based Costing in Jordanian
Manufacturing Companies,"Dirasat, Administrative_ Sciences, Volume 29,
No.1, 2002, PP213-227.
82. Kowalski, D. (2003) Associates Managing Hospital Materials Management, (1st
ed), American Hospital publishing.
83. State of Palestine Ministry of Health National Health Strategy2014 – 2016.
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انــمــالحـــق

مالحق الدراسة

ممحق ( :)1أسماء محكمي االستبيان ودرجتيم العممية وموقع عمميم

اسم المحكم

الدرجة العممية

موقع العمل

الرقم
1

أ.د يوسف جربوع

أستاذ دكتور

جامعة فمسطين

2

إسكندر نشوان

أستاذ مساعد

جامعة األقصى

3

جبر الدعور

أستاذ دكتور

جامعة األزىر

4

عماد الباز

أستاذ مساعد

جامعة األزىر

5

نافذ بركات

أستاذ مشارك

الجامعة اإلسلمية

6

ماىر درغام

أستاذ دكتور

الجامعة اإلسلمية

7

سالم حمس

أستاذ دكتور

الجامعة اإلسلمية

II

مالحق الدراسة

جـــــامعــــــــــة األزىـــــــــــــــر – غـــــــــــــــــــــــزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كمية االقتصــــــــــاد والعمـــــــوم اإلداريــــــة
برنـــــامــــج ماجستيـــــــــر المحاسبــــــــــــــة
ممحق ( :)2االستبانة

أخي الكريم، ،أختي الكريمة، ،تحية طيبة وبعد،
االستبانة المرفقة عبارة عن أداة لجمع البيانات اللزمة إلجراء دراسة بعنوان:

"وىعيح التحىيالخ العالجيح واألمراض المحىلح وعالقتها تتكلفح العالج تالخارج "
وذلك استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة األزىر،

ولعميق اإليمان بأنكم األكثر معرفة بالوضع القائم ،وأنكم خير مصدر لموصول إلى المعمومات المطموبة،
كونكم الفئة المعنية والمختصة ،ونعيد بكم االىتمام واالستعداد الدائمين لمؤازرة األبحاث العممية التي
تخدم المجتمع وتطوره ،لذا نتوجو إليكم لتعبئة ىذه االستبانة ،وكمي أمل أن نجد التعاون المطمق من

قبمكم.

عمماً بأن إجاباتكم سيكون ليا أثر في إنجاح ىذه الدراسة ،وسنتعامل مع إجاباتكم بسرية

تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي .

وتقبموا فائق االحترام والتقدير،،

الباحث
عمى بن سعيد

III

مالحق الدراسة

الرجاء اإلجابة عن كل سؤال من األسئمة التالية بتعميم اإلجابة بمون مختمف
البيانات الشخصية
 -1الجنس -:
 ذكر

 أنثى

 -2العمر -:
 اقل من 15

29 -15 

44-30 

 45 فاكثر

 -3مكان السكن -:
 شمال غزة

 غـزة

 الوسطى

IV

 خانيونس

 رفح

مالحق الدراسة

الرجاء اإلجابة عمى كل سؤال من األسئمة التالية بتعميم اإلجابة بمون مختمف

 معمومات حول التحويمة إلى الخارج المؤسسات الصحية الحكومية

- -1ما نوع اإلجراء العالجي الذي تم التحويل من أجمة؟
 تشخيصي

 علجي

 االثنان معاً

 -2ما نوعية المرض الذي تم تحويمك لمعالج منو؟
 الدم

 القمب

 الباطنة

 العظام

 األعصاب

 األورام

 المناعة

 الكمى

 زراعة أعضاء

 العقم

 أمراض أخرى ( _____________________________)
 -3ما المدة التي قضيتيا أثناء العالج بالخارج؟
 في نفس يوم
 يومين
 أسبوع
 أكثر من أسبوع
 -4ما ىو عدد مرات تحويمك؟
 مرة واحدة
 مرتين
 أكثر من مرتين
V

مالحق الدراسة

 -5الجية التي تم تحويمك إلييا:
 المستشفيات الفمسطينية الخاصة
 المستشفيات األىمية ( بما فييا القدس)
 المستشفيات اإلسرائيمية
 المستشفيات األردنية
 المستشفيات المصرية
 غير ذلك ()....................
 -6ما ىي نسبة التغطية المالية التي حصمت عمييا؟
 بنسبة %100
 بنسبة %80-%99
 بنسبة %50-%79
 بنسبة أقل من %50

متت بحمد اهلل وبركته
شك ارً لحسن تعاونكم
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