بيان صحفي

ماس يصدر دراسة جديدة حول
"تقييم القطاع الصحي الفلسطيني :دراسة تحليلية على املستوى الكلي"
رام هللا 82 ،تموز  :8282أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) دراسة جديدة
بعنوان "تقييم القطاع الصحي الفلسطيني :دراسة تحليلية على املستوى الكلي" .وتهدف الدراسة الى تقييم
أداء القطاع الصحي الفلسطيني على املستوى الكلي من أجل وضع تدخالت لتقليل العبء املالي للتحويالت
الطبية وتعزيز توطينها ،حيث بلغ مجموع لانفاق الفعلي على التحويالت الطبية في العام  8202خارج
املستشفيات الحكومية الفلسطينية ما يقارب املليار شيكل .وهذا يوازي حوالي  %35من ميزانية وزارة
ً
الصحة ،ويشكل أيضا عبئا ماليا على كاهل الحكومة الفلسطينية ودافعي الضرائب ،حيث غطى هذا
لانفاق حوالي  110ألف تحويلة .وبلغت نسبة التحويالت من قطاع غزة  %82من املجموع الكلي لعدد
التحويالت ،والتي تشكل  %58.5من تكلفة التحويالت ،والباقي للضفة الغربية .كما تظهر النتائج أن
مستشفيات الضفة الغربية قد حازت على النسبة ألاكبر من تكاليف التحويالت ( ،)%53تليها املستشفيات
الفلسطينية في القدس الشرقية ( ،)%58واملستشفيات لاسرائيلية داخل الخط ألاخضر ( .)%82أما
املستشفيات في قطاع غزة فحصلت على حصة متدنية ال تتجاوز  %5من مجمل تكاليف التحويالت.
وتجدر لاشارة هنا الى تغير توزيع التحويالت من املستشفيات لاسرائيلية ،والتي كانت تحوز على الحصة
ألاكبر من التحويالت ( %02في العام  )8205نحو املستشفيات الفلسطينية .ويعود ذلك إلى لاصالحات التي
تبنتها وزارة الصحة الفلسطينية خالل السنوات السابقة .إال أن ذلك لم يحد كثيرا من عبء فاتورة
التحويالت الطبية.
وتشير النتائج الخاصة بأعداد التحويالت الطبية ،بحسب أنواع املرض ،أن ألاورام تأتي في املرتبة ألاولى،
يليها وبفارق كبير أمراض القلب ،وأمراض الكلى واملسالك البولية ،على التوالي .وبحسب الجهة املحول لها،
تظهر البيانات أن املستشفيات لاسرائيلية قد حازت على حصة كبيرة من التحويالت الخاصة بأمراض
الدم ،والجراحة العامة ،وألاورام ،والطب النووي .أما مستشفيات القدس الشرقية ،فتستقبل بشكل
رئيس الحاالت املتعلقة باألورام ،وأمراض العيون ،وأمراض ألاطفال ،والجراحة العامة ،وأمراض النسائية،

والعظام .وفي املقابل ،تستقبل باقي مستشفيات الضفة الغربية العدد ألاكبر من أمراض القلب واملسالك
البولية ،وخدمات التصوير الطبي ،والاختبارات الطبية ،وإعادة التأهيل.
فيما يخص تقييم البنى التحتية للقطاع الصحي الفلسطيني؛ تظهر نتائج الدراسة تدني مستوى التجهيزات
الطبية وقلة في عدد ألاسرة في أقسام املستشفيات ،سواء الحكومية أو الخاصة/ألاهلية الفلسطينية،
والتي تعالج ألامراض التي يشيع تحويلها نحو املستشفيات لاسرائيلية .كما تظهر النتائج قلة أعداد الكوادر
البشرية التي تعالج هذه ألامراض .ألامر الذي يشير إلى أن عدم كفاية البنى التحتية ،املادية والبشرية،
ً
ً ً
يشكل عامال مهما في توسع أعداد التحويالت الطبية ،خصوصا إلى املستشفيات لاسرائيلية .كما تظهر
النتائج أن قدرة قطاع الصناعات الدوائية الفلسطيني على تلبية الطلب املحلي على ألادوية محدودة وال
تتجاوز نطاق ألادوية الجنيسة .لذا ،سيستمر اعتماد وزارة الصحة والسوق الفلسطيني ،على ألاقل على
املستوى القصير واملتوسط ،على الاستيراد لتلبية الطلب على ألادوية املعالجة لألمراض التي يشيع تحويلها
خارج مستشفيات وزارة الصحة ،فإنتاجها يحتاج إلى استثمارات هائلة يصعب توفيرها ضمن البيئة
السياسية غير املستقرة في الوقت الراهن.
ً
وأشار السيد رجا الخالدي ،مدير عام معهد "ماس" أن الدراسة تناولت أيضا التحديات املالية التي تواجه
الحكومة الفلسطينية في تزويد الخدمات الصحية وعلى رأسها تغطية التحويالت الطبية ،وبين أن امليزانية
املرصودة لوزارة الصحة الفلسطينية قد حافظت على ثبات نسبي خالل السنوات السابقة ولم توائم
النمو السكاني أو الحاجة إلى تطوير القطاع الصحي وتحسين جودته دون املساس بالخدمات الصحية التي
توفرها الوزارة ،وفي مقدمتها الرعاية الصحية ألاولية .كما أشار الخالدي إلى أن الدراسة بينت أن انخفاض
ً
ً
إيرادات التأمين الصحي الحكومي يعد عامال أساسيا في استدامة وتوسع العبء املالي للتحويالت الطبية.
وتمثل التحد يات الاقتصادية ،خصوصا في قطاع غزة ،واتساع القطاع غير الرسمي ،والقصور في إدارة
ملف التأمين الصحي من قبل وزارة الصحة الفلسطينية ،أهم العوامل التي تساهم في انخفاض إيرادات
التأمين الصحي.
وتقترح الدراسة إمكانية إحداث تدخالت من أجل تحسين إيرادات التأمين الصحي الحكومي ،من أهمها،
على املستوى قصير ألامد ،عدم التهاون في تطبيق لاجراءات املتعلقة بفترة سريان التأمين بحسب
التعليمات ،وزيادة قيمة اشتراكات التأمين الصحي سواء املتعلقة بالخدمات الصحية أو شراء ألادوية على

ً
نحو ال يشكل عبئا على املشتركين .وعلى املستوى متوسط ألامد ،توص ي الدراسة بتعزيز إيرادات التأمين
الصحي من خالل زيادة العائدات الضريبية .ويمكن أن يتم ذلك برفع نسبة الضرائب ،على نحو محدود،
على عدد من السلع الاستهالكية ،ومحاربة التهرب الضريبي وتوسيع القاعد الضريبية أفقيا.
وفي إطار سعي الدراسة الستشراف ألاعباء آلالية املتعلقة بالتحويالت الطبية خالل العشر سنوات
القادمة ،يظهر تحليل التنبؤات الى أن عدد التحويالت الطبية سيرتفع ،على افتراض عدم وجود تدخل
حكومي للحد منها مستقبال ،من حوالي  083ألف إلى  025ألف تحويلة وبتكلفة تتراوح ما بين  072,3مليون
شيكل و 570,2مليون شيكل .في املقابل ،ستزيد أعداد التحويالت بوجود تدخل حكومي فاعل من حوالي
 080ألف إلى  8,2ألف تحويلة ،وبتكلفة تتراوح ما بين  0230مليون شيكل و 8,30مليون شيكل لنفس
الفترة.
سعت الدراسة من خالل التحليل املعمق لتكاليف التحويالت وتقييم أداء القطاع الصحي الفلسطيني الى
استنتاج عدد من التدخالت لتعزيز توطين الخدمات الطبية والحد من التحويالت نحو الخارج ،سواء الى
املستشفيات لاسرائيلية أو الى املستشفيات في دول الجوار .تؤكد نتائج الدراسة على أن تحقيق هذه
ألاهداف يعتمد على إجراء إصالحات في نظام التحويالت ومعالجة النقص في ألادوية املرسلة إلى قطاع
غزة .كما توص ي الدراسة بتوسيع الخدمات ألاولية والثانوية في املستشفيات الحكومية وتوجيه التوسع في
الخدمات الصحية الثالثية نحو القطاع الخاص وألاهلي الفلسطيني على حساب التحويالت نحو
املستشفيات لاسرائيلية واملستشفيات في دول الجوار.
ً
تخلص الدراسة إلى أنه من الصعب وقف جميع التحويالت نهائيا خارج القطاع الصحي الفلسطيني على
ألاقل على املستوى املتوسط .فتوطين الخدمات الطبية الخاصة بزراعة النخاع-القائم على التبرع ،وزراعة
القلب ،وزراعة ألاعضاء املزدوجة يحتاج الى توفير التقنيات ومراكمة خبرات على مدار عدة سنوات .وفي كل
ألاحوال ،يتطلب توسيع نطاق توطين الخدمات الطبية تقديم ضمانات من وزارة الصحة بأن التحويالت
املستقبلية سيتم توجيهها نحو القطاع الخاص وألاهلي على نحو يضمن جدوى زيادة الاستثمار في الخدمات
الصحية الثالثية .كما يتطلب سد النقص في الخبرات والبنى التحتية للتخصصات الطبية املتعلقة
ً
باألمراض ألاكثر تحويال نحو الخارج.
لإلطالع على الدراسة الكاملة هنا

