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امللخص
هدفت الدرا�سة �إىل تقييم واقع التعليم الطبي يف فل�سطني من
خالل جمع البيانات الكمية وحتليلها ،كذلك �إجراء بحث نوعي من
خالل مقابالت مع عينة ق�صدية ،وحتليل نتائج اختبار املزاولة،
كذلك هدفت الدرا�سة �إىل حتديد الأثر االقت�صادي لدرا�سة الطب داخل
فل�سطني وخارجها ،والتنب�ؤ بحاجة فل�سطني من الأطباء والربامج.
وقد ا�ستخدمت املنهج امل�سحي والتحليلي ،والدرا�سة
الظاهراتية ملالءمتها لطبيعة الدرا�سة ،وتتلخ�ص �أهم نتائج الدرا�سة
يف �أن فل�سطني على عتبة احلد الأدنى من حيث عدد الأطباء التي
بلغت ن�سبتها ( )1.1طبيب لكل ( )1000ن�سمة ،و اىل وجود نق�ص
يف عدد �أطباء االخت�صا�ص الأمر الذي يكلف خزينة الدولة �أموا ًال
طائلة ل�رشاء اخلدمة من اخلارج ،وكانت �أهم التو�صيات هي زيادة
عدد الأطباء يف فل�سطني اىل(  )2.5طبيب لكل ( )1000ن�سمة كحد
�أدنى ،التو�سع الأفقي يف تعليم مهنة الطب ،ومواءمة �أعداد الطلبة مع
الطاقة اال�ستيعابية املتوفرة لتدريبهم يف امل�ست�شفيات امل�ستو�صفات
الطبية ، ،زيادة معدالت القبول يف برامج الطب وغريها.
الكلمات املفتاحية :التقييم ،التعليم الطبي.

Abstract
The study aimed to assess the reality of medical
education in Palestine by collecting and analyzing
quantitative data, conducting qualitative research
through interviews with an intentional sample, and
analyzing the practice test results. The study aimed
to determine the economic impact of medical study
inside and outside Palestine and predict Palestine’s
need from doctors and medical programs. The study
used the survey method, analytical approach, and
phenomenological study for their suitability to the
nature of the study. The study results showed that there
are 1.1 doctors per 1000 inhabitants in Palestine, and
it is at the minimum threshold. Palestine suffers from
;a shortage of specialists compared to other countries
the lack of specialized doctors costs the state treasury
a huge amount of the budget to buy the service from
abroad. The study recommended increasing the
number of doctors in Palestine to 2.5 doctors per
1,000 people as a minimum, horizontal expansion in
teaching the medical profession, aligning the numbers
of students with the available capacity to train them in
medical centers and hospitals, raising the acceptance
rate in medical programs and others.
Keywords: Assessment, Medical Education.

املقدمة
�أن فل�سطني بحاجة اىل االرتقاء بالتعليم الطبي لتلبية

احتياجات املجتمع الفل�سطيني يف هذا القطاع ،فهناك حاجة
متزايدة لإعداد الأطباء من الأطباء ففل�سطني تقف على عتبة
احلد الأدنى ( 1.1طبيب لكل  1000ن�سمة) الأمر الذي ي�ستدعي
رفع الن�سبة اىل ( 2.5طبيب لكل  1000ن�سمة كحد �أدنى) ،وذلك
يتطلب التو�سع الأفقي يف تعليم مهنة الطب من خالل فتح كليات
جديدة للطب يف املحافظات املختلفة على �أن يتم ربط ذلك ب�إن�شاء
م�ست�شفى تعليمي ،و�ضبط �أعداد الطلبة املقبولني يف برامج الطب
يف اجلامعات الفل�سطينية لتمكني الكادر من اال�رشاف على عملية
التدريب ،وت�شجيع ال�رشاكات املحلية والدولية بني اجلامعات يف
جمال الطب وت�شجيع التبادل الطالبي بينها لتوفري فر�ص تدريب
عملية �أف�ضل للطلبة،
�إن تطوير التخطيط اال�سرتاتيجي يحتاج اىل تقييم ر�صني
ومتني ،لذلك ت�سعى امل�ؤ�س�سات والهيئات ذات العالقة بالربامج
اىل تقييم الواقع كما هو من �أجل بناء خطة ا�سرتاتيجية ت�ضمن
توفري ما حتتاجه فل�سطني من املهن الطبية ،وحتى تنجح يف ذلك
ال بد لها من اال�ستناد �إىل عدد من الدرا�سات التقييمية ،وجاءت
هذه الدرا�سة كواحدة من تلك الدرا�سات التي ميكن االعتماد عليها
يف التخطيط مل�ستقبل املهن الطبية يف فل�سطني من حيث الكم
والنوع وو�ضع �سيا�سات ت�شجع على توفري الكادر امل�ؤهل لتغطية
احتياجات املواطنني يف كافة املجاالت ،وخا�صة يف جمال
اخلدمات الطبية التي ت�شكل �أولوية بناء على خطط تن�سجم وتطلعات
احلكومة الفل�سطينية ،ولذا تهتم باعتماد برامج نوعية لإعداد الكادر
الفني يف التخ�ص�صات املختلفة �آخذين بعني االعتبار الأولويات
واالحتياجات الوطنية ،واالن�سجام مع معايري دولية يف نوعية
اخلريجني�(.شتيوي.)2017،
وت�شري العديد من التقارير والدرا�سات �إىل وجود نق�ص
كبري يف عدد العاملني يف املجال ال�صحي يف ظل تزايد احلاجة
لتخ�ص�صات عديدة من الكوادر الطبية وال�صحية يف ظل الظروف
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية ال�صعبة التي يعاين منها
املواطن الفل�سطيني ب�سبب ا�ستمرار االحتالل للأرا�ضي الفل�سطينية.
(معهد ال�صحة العامة.)2016،
ويواجه التعليم الطبي يف فل�سطني جملة من التحديات
�أبرزها:
الرغبة املرتفعة لدى الطلبة وذويهم يف االلتحاق بهذه
الكليات ،رغم ارتفاع �أ�سعار ال�ساعات املعتمدة وقبول �أعداد كبرية
من الطلبة تفوق القدرة اال�ستيعابية يف كثري من الكليات وكذلك
قبول العديد من الطلبة يف النظام املوازي� ،أ�ضف �إىل ذلك انخفا�ض
يف �أعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�ؤهلني وهجرتهم اىل خارج
فل�سطني بحثا عن الرواتب املرتفعة .وعدم قدرة املرافق واملراكز
ال�صحية وامل�ست�شفيات على ا�ستيعاب املتدربني ما ا�ضطر البع�ض
منهم اىل البحث عن مواقع تدريب خارج فل�سطني .كما ي�شكل خروج
كثري من الطلبة للدرا�سة يف اخلارج مبعدالت منخف�ضة يف كثري
من اجلامعات غري الفل�سطينية؛ حتدي كبري وذلك لعدم متكنهم من
االلتحاق يف اجلامعات الفل�سطينية ب�سبب معدالتهم املنخف�ضة .كما
ي�شكل الهدر املايل خارج فل�سطني ب�سبب التزايد املطرد يف عدد
الطلبة املغادرين للدرا�سة يف اخلارج حتديا كبريا �أمام هذا القطاع.
�أ�ضاف مفهوم التنمية امل�ستدامة بعداً جديداً يف مفهوم
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التنمية الب�رشية ،حيث بد�أ يظهر ا�ستخدام مفهوم التنمية امل�ستدامة،
الذي �أكد على ا�ستدامة عملية تلبية حاجات ورغبات الأجيال احلالية
و�أجيال امل�ستقبل ،وا�ستدامة عملية متكينهم ب�صفتهم �صناع التنمية
ب�أبعادها املادية ،واالجتماعية ،والنف�سية ،والروحية ،والثقافية.
فالتنمية الب�رشية امل�ستدامة هي :عملية متكني �أفراد املجتمع من
زيادة قدراتهم ومهاراتهم ،وتوظيف تلك القدرات واملهارات ب�شكل
ر�شيد يف امليادين االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية
جميعها ،ومبا ال يجحف بخيارات الأجيال التي مل تولد بعد.
وا�شتملت �أهدافها على التزام الدول بعدم ا�ستنزاف الرثوات ،واملوارد
الطبيعية ،واالقت�صادية؛ لتوا�صل العمل التنموي يف امل�ستقبل،
وعدم مراكمة امللوثات والأ�رضار امل�سيئة ل�صحة البيئة� ،أو تدمري
مواردها ،والتوازن احليوي فيها ،وعدم زيادة املخاطر على ثراء
احلياة الب�رشية( .تعاون.)2017،
يعتمد حتقيق التطور يف خدمات القطاع ال�صحي ،كمي ًا
ونوعي ًا على زيادة �أعداد العاملني وقدراتهم ومهاراتهم ،وعلى تنفيذ
برامج تعليم م�ستمر للعاملني ال�صحيني ملواكبة التطور العلمي،
والتكنولوجي يف العقاقري ،والتجهيزات ،والأجهزة الت�شخي�صية
والعالجية ،و�أ�ساليب العالج ،واحلر�ص على �إ�رشاكهم يف الور�ش
التدريبية ،وامل�ؤمترات ال�صحية ،وت�شجيعهم على البحث العلمي.
�أ�شار تقرير منظمة ال�صحة العاملية ال�صادر عام( )2017
�إىل ا�ستمرار تراكم الأزمة ب�سبب تعاظم النق�ص يف عدد العاملني
ال�صحيني ،حيث ي�شري �إىل “�أن النق�ص احلايل ي�صل �إىل ()7.2
مليون عامل �صحي ،و�أن العامل �سوف يعاين من ارتفاع العجز يف
عددهم �إىل ( )12.9مليون عامل �صحي بحلول العام (،)2035
وحذر التقرير املذكور من “�أن التقاع�س يف مواجهة هذا النق�ص
�ستكون له �آثار خطرية على �صحة املليارات من النا�س يف �أنحاء
العامل” ،و�أ�شار �أي�ض ًا �إىل �أن الأ�سباب الرئي�سة لهذا النق�ص ناجمة
عن �شيخوخة القوى العاملة ال�صحية مع تقاعد املوظفني� ،أو تركهم
العمل ال�صحي بحث ًا عن وظائف �أعلى �أجراً ،دون �أن تتم اال�ستعا�ضة
عنهم ب�سبب انت�شار “ظاهرة عزوف ال�شبان عن االلتحاق باملهن
كاف ملواجهة
ال�صحية” ،وبات عدد امللتحقني باملهن ال�صحية غري ٍ
ازدياد الطلب على خدماتهم ب�سبب ارتفاع معدل العمر املتوقع،
وزيادة عدد كبار ال�سن ،وارتفاع خماطر الأمرا�ض غري ال�سارية التي
تواجه تلك ال�رشيحة من ال�سكانPalestinian health capacity(.
.)project, 2017

مشكلة الدراسة
هناك تباين كبري يف الآراء حول واقع تعليم الطب ،وممار�سة
املهنة للطلبة �سواء خريجي اجلامعات الوطنية� ،أو خريجي الدول
العربية �أو الأجنبية ،وال يوجد حتى الآن يف حدود علم الباحث
درا�سات كمية �أو نوعية ت�صف جودة الربنامج يف اجلامعات
الوطنية� ،أو جودة اخلريج �سواء من اجلامعات املحلية �أو الأجنبية،
كما �أنه ال يوجد معلومات دقيقة� ،أو كافية لدينا عن درجة حاجة
املجتمع احلالية وامل�ستقبلية للعدد املطلوب من اخلريجني يف الطب
العام� ،أو التخ�ص�صات املختلفة ،ومن ناحية �أخرى ال يوجد تقييم
دقيق للكفايات واملهارات التي اكت�سبها الطالب ودرجة مالءمتها
ملمار�سة املهنة ،وعليه �أ�صبح من ال�رضوري �إجراء درا�سة ت�شخي�صية
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�شاملة �أولية تبد�أ من تقدير احلاجة املجتمعية لعدد الأطباء املطلوب
�سنوياً ،وتقييم الربامج املقدمة من اجلامعات الوطنية ،وحتليل
امتحانات مزاولة املهنة وتقييمها ،ومراجعة غريها من الأدوات
التي تقدم م�ؤ�رشات مو�ضوعية ،وكذلك درا�سة طبيعة الكفايات
واملهارات التي ميتلكها الطلبة من خريجي م�ؤ�س�سات التعليم العايل
الفل�سطينية ،وغري الفل�سطينية ،وتقييمها ،لتحديد نوعية وجودة هذه
املخرجات ،وذلك من �أجل تبني �سيا�سات قائمة على �أ�س�س علمية
ومو�ضوعية تلتزم فيها امل�ؤ�س�سات التعليمية للو�صول �إىل خريج
ذي جودة ونوعية منا�سبة ،وكذلك الأمر فيما يتعلق بتبني �سيا�سات
خا�صة بالطلبة املبتعثني �أو الدرا�سني يف جامعات خارجية.
(�شتيوي.)2017،
وعلى وجه التحديد حتاول الدرا�سة االجابة على ال�س�ؤال
الرئي�س “ما واقع التعليم الطبي يف فل�سطني؟ وما هي �آفاقه
امل�ستقبلية؟” وانبثق عنه اال�سئلة الفرعية الآتية:
◄◄�إىل �أي درجة يغطي التعليم الطبي يف فل�سطني حاجة
املجتمع الفل�سطيني؟
◄◄ما الأثر االقت�صادي لدرا�سة الطب داخل وخارج فل�سطني؟
◄◄ما درجة امتالك خريجي برامج الطب للكفايات املعرفية
واملهنية؟

أهداف الدراسة
هدفت الدرا�سة �إىل تقييم واقع التعليم الطبي من خالل جمع
البيانات وحتليلها ،تقييم م�ستوى جودة خريجي برامج الطب ،حتديد
الأثر االقت�صادي لدرا�سة الطب داخل فل�سطني وخارجها ،والتنب�ؤ
بحاجة فل�سطني من الأطباء والربامج والكوادر ،وحتديد احلاجة
الفعلية �أو الفائ�ض من الكوادر الطبية يف فل�سطني ورفع تو�صيات
ل�صانعي القرار العتماد �سيا�سات جديدة متعلقة بربامج الطب
ل�ضمان جودته وحت�سني خمرجاته.

أهمية الدراسة
ت�أتي �أهمية الدرا�سة من �أهمية الطب ،وبراجمه ،وعالقته
ب�صحة الإن�سان ،واهتمام الدول بنظامها ال�صحي ،وتطوير قدرات
كادرها الب�رشي ،و�أف�ضل ا�ستثمار لذلك هو تطوير برامج اجلامعات
وحت�سني جودتها ،و�إعداد ال�سيا�سات الالزمة ل�ضمان التحاق الطلبة
خارج فل�سطني يف هذه الربامج �ضمن برامج وم�ؤ�س�سات مرموقة
وحتظى باالعرتاف الدويل ،ولذلك ف�إن الدرا�سة �ست�ساعد وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي على �صياغة ال�سيا�سات الالزمة
لتحقيق خمرجات برامج الطب الوطنية بجودة عالية ،والتحاق
الطلبة خارج فل�سطني مب�ؤ�س�سات مرموقة لدرا�سة الطب ،لتوفري كادر
متخ�ص�ص للقطاع ال�صحي لديه الكفايات الالزمة ملمار�سة املهنة.

حدود ال ّدراسة وحمدداتها
اقت�رصت هذه ال ّدرا�سة على احلدود واملحددات الآتية:
الب�رشية :عاملني يف القطاع الطبي من �أطباء
1 .1احلدود
ّ
وممر�ضني و�إداريني
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املكانية :امل�ست�شفيات ،وكليات الطب يف
2 .2احلدود
ّ
اجلامعات.
الزمانية :الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي
3 .3احلدود
ّ
2020-2021م.
املفاهيمية :اقت�رصت ال ّدرا�سة على املفاهيم
4 .4احلدود
ّ
وامل�صطلحات الواردة يف ال ّدرا�سة.
التعريفات االصطالحية واإلجرائيّة
التعليم الطبي :هو تعليم متعلق مبمار�سة الطب� ،إما التدريب
الأويل لي�صبح طبيب ًا (على �سبيل املثال ،كلية الطب والتدريب
الداخلي)� ،أو تدري ًبا �إ�ضاف ًيا بعد ذلك (مثل الإقامة والزمالة والتعليم
الطبي امل�ستمر) .يختلف التعليم الطبي والتدريب ب�شكل كبري يف
جميع �أنحاء العامل .يتم ا�ستخدام منهجيات التدري�س املختلفة يف
التعليم الطبي ،ويعترب جماال ن�شط ًا للبحوث التعليمية� ،أما تعريف
التعليم الطبي �إجرائيا بح�سب ما ورد يف هذه الدرا�سة فهو :كل ما له
عالقة بتعليم وتقييم طلبة الطب يف فل�سطني من حلظة دخولهم كلية
الطب مروراً بتخرجهم وان�ضمامهم لربامج الدرا�سات العليا حتى
تخرجهم وممار�ستهم لتخ�ص�صاتهم الدقيقة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
هذه درا�سة تقوميية اعتمدت على البحث الكمي والنوعي
واملنهج امل�سحي التحليل الظاهراتي ،حيث اتبعت الإجراءات الآتية:
 م�سح للبيانات املتوفرة لدى وزارة ال�صحة ،ونقابة
الأطباء ،وامل�ست�شفيات ،وكليات الطب يف اجلامعات.
 االطالع على درا�سات حديثة ،وتقارير ر�سمية �صادرة عن
م�ؤ�س�سات حملية ،ومراكز �أبحاث فل�سطينية ،وم�ؤ�س�سات دولية.
 حتليل املعلومات والبيانات الإح�صائية الواردة يف
تقارير التعليم الطبي.
  مراجعة بيانات تتعلق بخريجي كليات الطب.
 �إجراء مقابالت مع عاملني يف القطاع الطبي من �أطباء
وممر�ضني و�إداريني.
 عقد لقاءات مع �أ�صحاب العالقة من عاملني يف القطاع
ال�صحي ونقابات وغريها.
 حتليل البيانات الكمية با�ستخدام قواعد البيانات.
 ترميز البيانات النوعية ،وتبويبها با�ستخدام النظرية
املجذرة.
 عر�ض النتائج التي مت التو�صل لها يف جداول و�أ�شكال.
  فرز البيانات وفلرتتها للتنب�ؤ باملعلومات امل�ستقبلية
حول التعليم الطبي.

نتائج الدراسة ومناقشتها
يت�ضمن هذا اجلزء نتائج الدرا�سة التي هدفت �إىل تقييم واقع
التعليم الطبي ،و�آفاقه امل�ستقبلية يف فل�سطني ،و�ستعر�ض النتائج
باالعتماد على �أ�سئلة الدرا�سة.

النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الأول� :إىل �أي درجة
يغطي التعليم الطبي يف فل�سطني حاجة املجتمع الفل�سطيني؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اعتمدنا على م�صادر ودرا�سات متنوعة
وفيما يلي تفا�صيلها:
تقييم واقع الأطباء يف فل�سطني (م�سح القوى العاملة ال�صحية
الفل�سطينية)2019 ،
يعمل الأطباء يف فل�سطني يف قطاعات عدة هي وزارة ال�صحة،
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية غري احلكومية ،واخلدمات الطبية الع�سكرية،
ووكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينية ( ،)UNRWAوالقطاع
اخلا�ص ،وتتفاوت �أعداد الأطباء العاملني يف فل�سطني بح�سب اجلهة
التي تتوفر لديها بيانات حول �أعداد الأطباء يف فل�سطني (ال�ضفة
الغربية مبا فيها القد�س وقطاع غزة) كما يلي:
ت�شري �سجالت نقابة الأطباء /مركز القد�س �إىل �أن �إجمايل
عدد الأطباء العاملني يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س هو
( )7615طبيب ًا وي�شمل ذلك ( )3723طبيب ًا عام ًا و( )2202طبيب ًا
اخت�صا�صيا و( )1690طبيب ًا م�ؤقت ًا حيث �إن ن�سبة العاملني منهم
داخل الوطن هو (� )65%أي ما جمموعه ( )4950طبيباً تقريباً،
كما �أ�شارت م�سوحات حملية ب�أن �إجمايل عدد الأطباء العاملني يف
خمتلف القطاعات يف فل�سطني ( يف ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س
وغزة ) هو ( )5297طبيباً ،وي�شمل ذلك ( )2756طبيب ًا و ()2541
متخ�ص ً�صا موزعني بني ال�ضفة الغربية و قطاع غزة و ي�شري
طبيب ًا
ِّ
امل�سح �إىل �أن عدد الأطباء العامني �أكرب من الأطباء املتخ�ص�صني،
وهذا على نقي�ض املنطقة الأوروبية كما ي�شري امل�سح.
ويو�ضح اجلدول التايل عدد الأطباء العاملني يف فل�سطني
ح�سب قطاع العمل وح�سب املوقع.
جدول ()1
عدد األطباء العاملين في فلسطين حسب قطاع العمل وحسب الموقع

وزارة
عدد
املوقع
الأطباء ال�صحة

UNRWA

اخلدمات املنظمات
غري
الطبية
الع�سكرية احلكومية

القطاع
اخلا�ص

ال�ضفة
الغربية

2,831

35%

3%

3%

23%

36%

غزة

2,466

61%

7%

1%

15%

16%

�أما يف القطاع احلكومي فقد بلغ عدد الأطباء العاملني يف
خمتلف مراكز ووحدات وزارة ال�صحة ( )2525طبيباً ،مبعدل ()5.2
�أطباء لكل ( )10.000ن�سمة من �سكان فل�سطني ،مبعدل(  )4.6طبيب
يف ال�ضفة الغربية و( )6.1طبيب يف قطاع غزة ،ويتوزع الأطباء
ح�سب االخت�صا�ص ،بواقع (� )1.482أي )58.7( :طبيب ًا عاماً،
مبعدل (� )3.1أطباء عامني لكل ( )10.000ن�سمة ،منهم ()786
�أي )% 53.0( :يعمل يف ال�ضفة الغربية ،و(� )696أي)47.0%( :
يف قطاع غزة ،و(� )865أي� )% 34.3( :أطباء اخت�صا�صني مبعدل
( )1.8طبيب خمت�صا لكل ( )10.000ن�سمة ،منهم ( )481يعمل يف
ال�ضفة الغربية ،بواقع ( )% 55.6و( )384يف قطاع غزة ،بواقع (
.)% 44.4
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حاجة فلسطني من األطباء
ال يوجد معيار �أو عتبة عاملية للحد الأدنى لن�سبة الأطباء
�إىل عدد ال�سكان ومع ذلك ترتاوح هذه الن�سب من طبيب واحد لكل
( )1000ن�سمة يف �أقل الدول اهتمام ًا بو�ضعها ال�صحي  -وحتى
�أقل من ذلك � -إىل ( ) 4.2طبيب لكل ( )1000ن�سمة يف الدول التي
تهتم ب�صحة �شعوبها ح�سب تقارير منظمة ال�صحة العاملية وتعطيها
�أولوية معتربة ذلك من العوامل الرئي�سية التي ت�ساهم يف التنمية
امل�ستدامة واذا ما �أخذنا بيانات نقابة الأطباء و البيانات املحلية
م�سح القوى العاملة ال�صحية الفل�سطينية الذي �أعده املر�صد الوطني
للموارد ال�صحية (متوز  )2019ف�إنه يتوفر يف فل�سطني ( )1.1لكل
( )1000ن�سمة وبالتايل ف�إن فل�سطني ال تعترب �أقل من معيار منظمة
ال�صحة العاملية يف توافر الأطباء لكنها ال تزال يف احلد الأدنى من
املعيار.
ويبني اجلدول رقم ( )2عدد الأطباء لكل  1000ن�سمة يف عدد
من دول العامل و منها فل�سطني.
جدول ()2
عدد األطباء في بعض دول العالم لكل  1000نسمة
(منظمة الصحة العالمية)2017 ،

عدد الأطباء لكل  1000ن�سمة

الدولة

املجال

فل�سطني

تركيا

ايطاليا

اليونان

طب العيون

3

5

12

23

طب الأع�صاب

1

4

11

10

طب الأطفال

9

8

29

38

ن�سائية و توليد

10

9

20

32

الطب الباطني

4

16

41

25

�أمرا�ض الدم

0.1

0.5

6

6

اجلراحة العامة

4

8

17

29

ي�شري اجلدول (� )3أعاله �إ�ضافة اىل م�ؤ�رشات �أخرى اىل وجود
نق�ص يف بع�ض التخ�ص�صات ،وخا�صة طب حديثي الوالدة ،وطب
علم الأورام ،والطب النف�سي ،وطب �أمرا�ض الدم ،وطب الطوارئ،
ووحدة العناية املركزة ،وطب الأمرا�ض الع�صبية ،وطب علم
الأمرا�ض ،وجراحة الأطفال ،وجراحة الأوعية الدموية.
جدير بالذكر �أن التخ�ص�صات املذكورة �أعاله مهمة جداً �إذا ما
مت النظر �إىل قائمة �أكرث الأمرا�ض �سبب ًا للوفاة يف فل�سطني كما هو
مبني يف جدول (:)4
جدول ()4

االردن

2.3

أكثر األمراض سبباً للوفاة في فلسطين (وزارة الصحة الفلسطينية)2018 ،

االمارات

2.4

ن�سبة الوفيات

ال�سعودية

2.4

�أمرا�ض القلب الوعائية

ا�رسائيل

3.2

ال�رسطان

بريطانيا

2.8

اجللطات الدماغية

13%

امريكا

2.6

الأو�ضاع حوايل الوالدة

9.5%

اورغواي

5

مر�ض ال�سكري

7.5%

فل�سطني

1.1

احلوادث

العامل

1.5

�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي

3.7%

الت�شوهات اخللقية

3.5%

الف�شل الكلوي

2.9%

�أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي والكبد

2.7%

املر�ض

حاجة فلسطني من األطباء األخصائيني
كما هو احلال بخ�صو�ص الأطباء ب�شكل عام فلم يتم و�ضع
معيار دويل لتحديد حاجة ال�سكان من عدد معني من الأطباء لكل
خمت�ص ومع ذلك فان املقارنات بني الدول املختلفة ت�ساعد يف
فهم الو�ضع الفل�سطيني ،ولذا مت اختيار ثالث دول للمقارنة :اليونان
و�إيطاليا وتركيا ،ومت اختيارها؛ لأنها اتخذت خطوات فعلية ،نحو:
التغطية ال�صحية ال�شاملة ،و�إ�صالح التمويل ال�صحي ،وتنفيذ نهج طب
العائلة ،ويو�ضح جدول ( )3مقارنة بني عدد الأطباء الأخ�صائيني
املمار�سني يف الدول املختلفة.
جدول ()3
مقارنة مدى توافر األطباء في الدول المختلفة لكل  100000نسمة (عبد اهلل)2018 ،

املجال

فل�سطني

تركيا

ايطاليا

اليونان

�أمرا�ض القلب

2

5

17

26

31%
15.4%

4%

كما �أن التخ�ص�صات مهمة جدا بالنظر �إىل �أكرث ع�رشة �أمرا�ض
تتطلب حتويالت (�رشاء خدمة من خارج وزارة ال�صحة يف فل�سطني)
كما �سيتم تو�ضيحه الحق ًا حول �رشاء اخلدمة من خارج مرافق
وزارة ال�صحة الفل�سطينية ،وهي الأورام و�أمرا�ض الكلى وامل�سالك
البولية و�أمرا�ض القلب و�أمرا�ض الدم واجلراحة العامة و�أمرا�ض
الأطفال و�أمرا�ض العيون وق�سطرة القلب وجراحة العظام والأع�صاب
وجراحة الأع�صاب.
● ●درا�سة “نق�ص وفجوة املهارات يف القطاع ال�صحي يف
الأر�ض الفل�سطينية املحتلة“ معهد �أبحاث ال�سيا�سات االقت�صادية
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الفل�سطيني (ما�س).2018 ،
�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن اخلطة اال�سرتاتيجية للقطاع ال�صحي
الفل�سطيني ( )2022 - 2017ترمي اىل زيادة عدد الأطباء من
( )21.4طبيب �سنة (� )2016إىل ( )25طبيب ًا لكل (� )10آالف
ن�سمة �سنة  2022وهذا يتطلب زيادة عدد الأطباء بواقع 3,802
طبيب ًا على طول فرتة اخلطة ،ومبعدل ( )633طبيب ًا �سنوياً .ومن

الطبيعي �أن يراعي تنفيذ هذه اخلطة مبد�أ العدالة يف توزيع العاملني
ال�صحيني ،وفق التوزيع ال�سكاين يف �شطري الوطن الواحد؛ ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،واجلدول التايل جدول ( )5يو�ضح عدد الأطباء
املطلوب يف فل�سطني ( )2022 – 2017لتحقيق خطة وزارة ال�صحة
الفل�سطينية اال�سرتاتيجية وفقا للدرا�سة.

جدول ()5
عدد األطباء المطلوب في فلسطين ( )2022 – 2017لتحقيق خطة وزارة الصحة الفلسطينية االستراتيجية.
دراسة نقص وفجوة المهارات في القطاع الصحي في األرض الفلسطينية المحتلة معهد أبحاث السياسات االقتصادية (سمير عبد اهلل )2018،

● ●درا�سة (تنمية املوارد الب�رشية يف القطاع ال�صحي
الفل�سطيني واقع وتطلعات) ،فتحي �أبو مغلي (.)2015
ركزت الدرا�سة على تنمية الكوادر ال�صحية الفل�سطينية من
النواحي الكمية والنوعية ،التي يعتربها الكاتب ال�ضمانة الرئي�سة
ال�ستدامة تقدم اخلدمات ال�صحية وتطورها .وي�شري الكاتب �إىل
�أن تنمية القوى العاملة ال�صحية ،يجب �أن تتم ب�شكل خمطط وفق
ر�ؤية وطنية ،و�أنظمة وقوانني منا�سبة ،وحوافز فعالة لعملها
وا�ستمراريتها وتطورها .وتبني الورقة �أنه على الرغم من التطور
الذي �شهدته املوارد الب�رشية ال�صحية ،فما زال القطاع ال�صحي ي�شكو
من عجز كبري يف توفري كفاءات مهنية متخ�ص�صة ،وبخا�صة �أطباء
جراحة الأع�صاب ،وجراحة الأوعية الدموية
وجراحة القلب وطب الأطفال ،وطب الطوارئ ،والأ�شعة
الت�شخي�صية ،والكوادر التمري�ضية املتخ�ص�صة مثل العناية احلثيثة
بالأطفال اخلدج ،ومتري�ض احلروق ،ومتري�ض الطوارئ وي�شري الكاتب
�إىل �أن هجرة الكوادر ال�صحية ،وب�شكل خا�ص �أطباء االخت�صا�ص ،من

�أهم امل�شاكل التي يعاين منها النظام ال�صحي الفل�سطيني لأ�سباب
عديدة؛ �أهمها �ضعف العائد املايل ،وعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،وقلة
فر�ص التدريب ،والتعليم امل�ستمر ،كما �أ�شار �إىل عدد من العوامل
الأخرى امل�سببة للهجرة ،كغياب البيئة الأكادميية يف امل�ؤ�س�سات
ال�صحية ،وعدم ارتباطها مب�ؤ�س�سات �أكادميية.
النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين :ما الأثر
االقت�صادي لدرا�سة الطب داخل وخارج فل�سطني؟ للإجابة عن هذا
ال�س�ؤال �سنقوم بدرا�سة معطيات الإدارة العامة لل�ش�ؤون املالية يف
وزارة ال�صحة.
اإلنفاق الصحي احلكومي
ح�سب معطيات الإدارة العامة لل�ش�ؤون املالية يف وزارة
ال�صحة ،فقد بلغت املوازنة اجلارية لوزارة ال�صحة للعام ()2018
ما قيمته (� )1,767,295,225شيكل� ،شكلت الرواتب الن�سبة الأكرب
منها ( ،)48%فيما �شكل بند �رشاء اخلدمة من خارج مرافق وزارة
ال�صحة الفل�سطينية ما ن�سبته ( )25%من قيمة الإنفاق ال�صحي.
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شكل ()1
التوزيع النسبي لبنود الموازنة الجارية لموازنة وزارة الصحة الفلسطينية لعام ( 2018التقرير الصحي السنوي فلسطين  ،2018وزارة الصحة الفلسطينية(2018 ،

شراء اخلدمة من خارج مرافق وزارة الصحة الفلسطينية
�ألزم القانون وزارة ال�صحة بتوفري اخلدمات ال�صحية
للم�شرتكني يف الت�أمني ال�صحي احلكومي من خالل مراكزها
وم�ست�شفياتها ،ومن خالل �رشاء اخلدمة من املزودين الآخرين �أي�ضا
يف حال عدم توفرها يف مرافقها .وتبني بيانات وزارة ال�صحة
الفل�سطينية �أنها تعطي الأولوية يف حتويل املر�ضى �إىل امل�ست�شفيات
الفل�سطينية الأهلية واخلا�صة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،يليها
التحويالت �إىل امل�ست�شفيات اال�رسائيلية ،ومن ثم امل�ست�شفيات
امل�رصية والأردنية.
وترجع �أ�سباب حتويل املر�ضى �إىل م�ست�شفيات خارج فل�سطني
�إىل التايل:
 النق�ص �أو الفجوة يف مهارات املخت�صني و�أع�ضاء الطواقم
الطبية املتوفرة.
 نق�ص التجهيزات الطبية الت�شخي�صية والعالجية يف
امل�ست�شفيات الفل�سطينية.

 عدم وجود مانحني يف حاالت زراعة الأع�ضاء.
رسة كافية �شاغرة يف امل�ست�شفيات الفل�سطينية
 عدم وجود �أ� َ
لغر�ض تقدمي العالج يف احلاالت الطارئة.
 لأ�سباب اجتماعية للداللة على احلاالت التي ي�رص فيها
املر�ضى على تلقي العالج يف خارج فل�سطني ب�سبب �ضعف ثقتهم
بالقدرات الطبية املحلية.
يف العام ( )2018بلغ العدد الكلي لتحويالت �رشاء اخلدمة
من خارج مرافق وزارة ال�صحة ( )109818حتويلة بزيادة مقدارها
( )15.7%عن العام ( )2017وبزيادة مقدارها ( )% 19.5عن
العام (.)2016
بلغت التكلفة الإجمالية جلميع التحويالت ()724,662,913
�شيكل بزيادة مقدارها ( )% 68.1عن العام (.)2017
ال�شكل ( )2يو�ضح عدد حتويالت �رشاء اخلدمة من خارج
وزارة ال�صحة يف الأعوام ( )2018 – 2011والزيادة امللحوظة يف
عدد حتويالت �رشاء اخلدمة عرب ال�سنني:

شكل ()2
عدد تحويالت شراء الخدمة من خارج وزارة الصحة في األعوام (( )2018 – 2011التقرير الصحي السنوي فلسطين  ،2018وزارة الصحة الفلسطينية)2018 ،
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كما يبني جدول ( )6توزيع التحويالت ح�سب مكان العالج
املحول �إليه وكلفة التحويل.
الجدول ()6
توزيع التحويالت حسب مكان العالج المحول إليه مع الكلفة (وزارة الصحة
الفلسطينية)2018،

مكان التحويل
م�ست�شفيات حملية (ال�ضفة
الغربية وغزة والقد�س
ال�رشقية)
م�ست�شفيات خارج فل�سطني
(م�رص واالردن وتركيا
وداخل اخلط االخ�رض)

عدد
احلاالت

ن�سبتها

الكلفة (�شيكل)

ن�سبة
الكلفة

89133

81.2%

537762017

74.2%

20685

18.8%

186860896

25.8%

واجلدول ( )7يو�ضح �أكرث ع�رشة �أمرا�ض تطلبت حتوي ًال
يف فل�سطني لعام ( )2018لعدم توفر اخلدمة لدى وزارة ال�صحة
الفل�سطينية.
الجدول ()7
أكثر عشرة أمراض تتطلب تحويال في فلسطين لعام 2018
(التقرير الصحي السنوي في فلسطين  ،2018وزارة الصحة الفلسطينية )2018،

العدد

الن�سبة

املر�ض
الأورام

25,834

23.50%

�أمرا�ض الكلى و امل�سالك البولية

9,738

8.90%

�أمرا�ض القلب

9,457

8.60%

�أمرا�ض الدم

7,360

6.70%

اجلراحة العامة

7,031

6.40%

�أمرا�ض الأطفال

9,790

6.20%

طلبة الطب خارج فلسطني
عدد الطلبة من فل�سطينيي الـ ( )48الذين يدر�سون خارج
الأرا�ضي املحتلة وخارج دولة فل�سطني (� )20ألف طالب ،ون�سبة
الطلبة الذين يدر�سون الطب العام من ذلك الثلث �أي ( )5800طالب
يدر�سون الطب خارج البالد ،وتقدر ن�سبة الزيادة الإجمالية مبقدار
(� )% 14سنوي ًا �أي حوايل( )800طالب �سنوي ًا يدر�سون الطب العام
يف اخلارج على الأقل.
كما ت�شري �سجالت وزارة التعليم العايل ،والبحث العلمي اىل
�أنه مت معادلة (� )2133شهادة طب من اخلارج.
ويقدر العدد الإجمايل لطلبة الطب خارج فل�سطني بـ()8546
طالب ًا وطالبة( .تقرير جلنة املتابعة العربية( ،)2018،بيانات
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.)2019،
ويف ح�ساب متو�سط االنفاق لكل طالب �سنوي ًا ف�إن االنفاق
على درا�سة الطب خارج فل�سطني تقدر بحوايل ( )180مليون دوالر.
امتحان مزاولة املهنة الفل�سطيني (بيانات املجل�س الطبي
الفل�سطيني� )2019 ،سجلت ن�سبة النجاح ملتقدمي امتحان مزاولة
املهنة للأطباء الفل�سطينيني يف فل�سطني للعام()% 58.5( )2018
حيث تقدم ( )301طبيب جنح منهم ( )176طبيبا يف االمتحان
الذي عقده املجل�س الطبي الفل�سطيني ،ويبني جدول ( )8نتائج
امتحان مزاولة املهنة الفل�سطيني لعام ( )2018خلريجي كليات
الطب من الطلبة الفل�سطينيني من حيث عدد الطالب وعدد الناجحني
و ن�سبة النجاح لكل بلد.
الجدول ()8
نتائج امتحان مزاولة المهنة الفلسطيني لعام 2018

بلد التخرج

تقدموا
لالمتحان

جنحوا فيه

ن�سبة
النجاح

�أمرا�ض العيون

6,371

5.80%

م�رص

122

96

79%

ق�سطرة القلب

4,795

4.40%

�أوكرانيا

50

16

32%

جراحة العظام

4,145

3.80%

رو�سيا

30

6

20%

الأع�صاب و جراحة الأع�صاب

3,434

3.10%

كوبا

27

9

33%

االجمايل

84,955

77.40%

مين

18

17

94%

اجلزائر

12

3

25%

باك�ستان

10

7

70%

فنزويال

6

4

67%

رومانيا

4

0

0%

�سودان

3

2

67%

�سوريا

3

3

100%

تركيا

3

3

100%

بو�سنة و هر�سك

2

1

50%

قرغي�ستان

2

1

50%

ليبيا

2

2

100%

النتائج املتعلقة بالإجابة عن ال�س�ؤال الثالث :ما درجة امتالك
خريجي برامج الطب للكفايات املعرفية واملهنية؟ للإجابة عن هذا
ال�س�ؤال �سنقوم بدرا�سة املخرجات التعليمية لطلبة الطب الفل�سطينيني
يف فل�سطني وخارجها.
طلبة الطب يف فلسطني
ت�شري �سجالت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اىل �أن
جمموع عدد طلبة الطب امل�سجلني واخلريجني يف ال�سنوات الأخرية
( )2019 - 2016يف اجلامعات الفل�سطينية هو ( )5060طالبا
على مقاعد الدرا�سة و ( )686طالبا تخرج من كليات الطب علما ب�أن
عدد كليات الطب التي متنح درجة البكالوريو�س هو خم�س منها ()3
كليات يف ال�ضفة الغربية وكليتان يف قطاع غزة.
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جنحوا فيه

ن�سبة
النجاح

�سعودية

2

2

100%

بيالرو�س

1

0

0%

ال�صني

1

1

100%

قرب�ص

1

1

100%

جورجيا

1

1

100%

تون�س

1

1

100%

بلد التخرج

املجموع

تقدموا
لالمتحان

أ .مهند محمود أبو مويس

301

176

امتحان مزاولة املهنة الإ�رسائيلي للعام ( 2018بيانات
املجل�س الطبي الفل�سطيني )2019 ،من حيث املتقدمني المتحان
مزاولة املهنة الإ�رسائيلي للعام ( )2018فقد كانت جامعات ال�ضفة
الغربية ،والأردن هي الأعلى من حيث ن�سب الناجحني يف امتحان
مزاولة الطب الأخري يف �إ�رسائيل ،والذي كانت نتائجه مقلقة حول
ن�سب جناح الطالب يف دول الإحتاد ال�سوفياتي �ساب ًقا ،بح�سب ما
ال�صحة الإ�رسائيلية.
�أظهرت نتائج وزارة
ّ
فقد تق ّدم المتحان النقابة الأخري ( )49خريجا من �أرا�ضي
ال( )48در�سوا يف جامعات القد�س� -أبو دي�س والنجاح بنابل�س،
اجتاز االمتحان منهم ( )46خريجاً� ،أي ما ن�سبته ( ،)% 94فيما
تق ّدم لالمتحان ( )33خريجا در�سوا يف الأردن ،اجتازه منهم ()30
خريجا� ،أي ما ن�سبته ( ،)% 91وهما �أعلى ن�سبتني على م�ستوى
إ�رسائيلية ،تليهما هنغاريا (املجر) بن�سبة ()% 85
ال�صحة ال
وزارة
ّ
ّ
و�أملانيا بن�سبة (.)% 72
الجدول ()9
نتائج امتحان مزاولة المهنة االسرائيلي لعام 2018

بلد التخرج

تقدموا لالمتحان

جنحوا فيه

ن�سبة النجاح

مولدوفا

299

92

31%

�أوكرانيا

251

65

26%

رومانيا

244

71

29%

رو�سيا

190

28

15%

ايطاليا

101

35

35%

ال�ضفة الغربية

49

46

94%

ارمينيا

49

2

4%

هنغاريا

46

39

85%

�سلوفاكيا

41

29

71%

الأردن

33

30

91%

م�رص

31

14

45%

�أملانيا

18

13

72%

رو�سيا البي�ضاء

9

2

22%

املجموع

1361

466

�أما الن�سبة املثرية لالنتباه فكانت يف دول الإحتاد ال�سوفياتي
�ساب ًقا ،والتي �شهدت �أعلى عدد خريجني تق ّدموا المتحان النقابة،
و�أق ّل ن�سبة ناجحني ،ففي مولدوفا التي تق ّدم ( )299من خريجيها
خريجا فقط� ،أي ما ن�سبته( )31%
لالمتحان الأخري ،جنح ()92
ً
فقط ،مبعنى �أن �أكرث من ثلثي املتق ّدمني لالمتحان من خريجي
مولدوفا ف�شلوا يف اجتيازه ،ولي�ست النتائج �أف�ضل يف �أوكرانيا،
التي تق ّدم لالمتحان ( )251من خريجيها ،لكن اجتازه ()65
خريجا فقط� ،أي ما ن�سبته ( ،)% 26ولي�س الو�ضع يف رومانيا
ً
خريجا ،اجتازه منهم ()71
()244
لالمتحان
م
د
تق
إذ
�
أف�ضل،
�
ّ
ً
خريجا فقط� ،أي ما ن�سبته (ّ � ،)% 29أما �أقل ن�سبة جناح ف�شهدتها
ً
خريجا
()244
أخري
ل
ا
لالمتحان
م
د
تق
التي
ة،
أرميني
ل
ا
اجلامعات
ّ
ً
ّ
من جامعاتها ،جنح منهم اثنان فقط� ،أي ما ن�سبته ( ،)% 2تليها
خريجا ،جنح
خريجيها ()190
ً
رو�سيا ،التي تق ّدم لالمتحان من ّ
منهم ( )28فقط� ،أي ما ن�سبته (� ،)% 15أما رو�سيا البي�ضاء فن�سبة
النجاح فيها كانت ( ،)% 22هذا وت�شري النتائج ال�سابقة اىل متيز
الطالب املحليني يف امتحان املزاولة الفل�سطيني والإ�رسائيلي على
ال�سواء ،وبغر�ض الو�صول �إىل نتائج �أكرث دقة عمدت هيئة االعتماد
واجلودة اىل �إجراء مقابالت �إ�ضافية مع العديد من العاملني يف
القطاع ال�صحي من �أطباء وممر�ضني ،وعدد من العاملني يف الإدارة
ال�صحية من خالل اجراء مقابلة وا�ستطالع لر�أيهم حول اخلريجني
من اجلامعات املحلية واجلامعات غري الفل�سطينية ،وقد �أ�شارت �أفراد
العينة اىل �أن خريجي الطب من اجلامعات املحلية يعتربون الأف�ضل
من حيث املعرفة النظرية ،ولكن تنق�صهم اجلوانب العملية ،والتدريب
الفعلي املكثف ،بينما يتميز خريجو الدول الأخرى بتمكنهم يف
اجلانب العملي (ح�سب غالبية العينة) ،ويعترب خريجو اجلامعات
اخلارجية وخ�صو�صا الأمريكية والربيطانية يف جمال االخت�صا�ص
هم الأف�ضل من حيث املهارات النظرية والعملية ،يف حني �أ�شار
�أفراد العينة �أن خريجي �رشق �أوروبا هم الأقل حظاً .كما يعتقد �أفراد
العينة �أن �رس متيز طلبة اجلامعات الفل�سطينية هو قدراتهم املعرفية،
والتي يعرب عنها معدل الثانوية العامة حيث ال تقبل اجلامعات حتى
الآن معدل �أقل من ( .)90%وقد �أجمعت العينة على �أنه ال يوجد فرق
من الناحية ال�سلوكية بني الطالب املحليني �أو طالب الدول الأخرى،
و�إمنا يعود االختالف �إىل عوامل �أخرى تعزى �إىل البيئة والثقافة
والرتبية يف نطاق الأ�رسة واملحيط.
هذا وقد �أكد نقيب الأطباء ومن خالل مقابلة هاتفية معه
على النتائج ال�سابقة ،وبني �أن الأطباء املخت�صني يف املجاالت
املحددة من خارج فل�سطني يتميزون من الناحية العملية على
الطالب املحليني ،وذلك لوجود فر�ص تدريبية �أف�ضل ،فيما يتميز
الطالب املحليون من الناحية النظرية ،وهذا ما اتفق معه رئي�س ق�سم
الأطفال يف م�ست�شفى املقا�صد ،ومدير املوارد الب�رشية يف امل�ست�شفى
اال�ست�شاري ،ومديرة التمري�ض يف امل�ست�شفى العربي التي قالت “يا
ريت لو يف م�ست�شفى تعليمي لتدريب طلبة اجلامعات الفل�سطينية
لكانوا الأف�ضل على م�ستوى العامل”.

اخلالصة
● ●يوجد ( )1.1طبيب لكل ( )1000ن�سمة (احلد الأدنى وفق
منظمة ال�صحة العاملية هو ( )1.1طبيب لكل ( )1000ن�سمة وهي
على عتبة احلد الأدنى.
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● ●يوجد نق�ص يف عدد �أطباء املخت�صني وهذا يكلف خزينة
الدولة �أموا ًال طائلة ت�شكل ( )% 25من موازنة وزارة ال�صحة ل�رشاء
اخلدمة من اخلارج.
● ●ت�صل ن�سبة الأطباء املتخ�ص�صني الذين تزيد �أعمارهم عن
( )60عاما �إىل ( )% 20يف ال�ضفة و ( )% 12يف قطاع غزة ،وهذا
ي�ؤدي اىل نق�ص املخت�صني خالل ال�سنوات القادمة.
● ●معظم الأطباء العاملني يف فل�سطني هم من الذكور (83
.)%
● ● % 90ف�أكرث من امل�شغلني على امل�ستوى الوطني �أكدوا
على �أن ( )10وظائف تعاين من النق�ص و�/أو الفجوة ب�سبب عدم
وجود خمت�صني م�ؤهلني ل�شغلها ،وهي� :أمرا�ض الدم ،و�أمرا�ض
احل�سا�سية واملناعة ،وجراحة جتميل وترميم ،وجراحة �صدرية،
وجينات ،وعلم الأمرا�ض ،والطب النووي ،ومعاجلة الإدمان،
واملعاجلة الإ�شعاعية ،والطب الريا�ضي.
● ●تفيد نتائج �إفادات الأطباء يف امل�ست�شفيات عن �أنواع
املهارات (التخ�ص�صات الدقيقة) التي يفتقر لها القطاع ال�صحي
الفل�سطيني .واملق�صود هنا التخ�ص�صات الدقيقة التي تعاين من
نق�ص و�/أو فجوة يف املهارات حتول دون معاجلة �آالف احلاالت
املر�ضية يف امل�ست�شفيات الفل�سطينية ،وا�ضطرار وزارة ال�صحة
الفل�سطينية لتحويل تلك احلاالت �إىل م�ست�شفيات خارج فل�سطني،
وت�شمل تلك التخ�ص�صات الدقيقة بح�سب �إفادات الأطباء ما يلي:
 يف جمال الأورام ال�رسطانية :وت�شمل اخت�صا�صي �أورام،
�رسطان الدم ،الأورام ال�صلبة ،العالج بالإ�شعاع� ،أورام الأطفال،
والتخ�ص�صات الفرعية لل�صغار والكبار ،وجراحة �أورام ،وجراحة
القولون ،و�أورام الدماغ ،و�رسطان الكبد ،و�رسطان املريء ،و�أورام
ال�شبكية.
 �أمرا�ض العيون :وت�ضم جراحة وعالج ال�شبكية ،وعالج
القرنية وزراعتها ،وعيون الأطفال ،وجلوكوما خلقية ،وتركيب عني
�صناعية.
  ق�سطرة القلب وجراحته :وت�شمل جراحة القلب ،وت�صوير
القلب باملوجات ال�صوتية ،وكهرباء القلب.
 �أمرا�ض الكلى :وت�شمل غ�سيل كلى الأطفال ،جراحة كلى
الأطفال.
 الأمرا�ض الباطنية :وت�شمل طب الرئة ،والأمرا�ض املعوية،
والغدد.
 الت�صوير بالرنني املغناطي�سي :وت�شمل حاالت القلب،
وحاالت الثدي.
 �أمرا�ض الدم :وت�شمل الف�شل الكلوي عند الأطفال ،وزراعة
النخاع ،و�رسطان الدم.
 �أمرا�ض الأطفال :وت�شمل الوراثة وعلم اجلينات ،وجراحة
العمود الفقري والعظام ،وزراعة كلى الأطفال ،وجراحة قلب الأطفال،
وجراحة الأع�صاب ،وق�سطرة قلب الأطفال حديثي الوالدة واملعاجلة،
( ،)Pet Scan 9امل�سح الذري والطب النووي :وت�شمل تخ�ص�صاته
جميعها ،وخا�صة بالإ�شعاع ،والعالج بالأ�شعة التداخلية ،والقلب،
والعظام ،والرئتني.

 جراحة العظام :وت�شمل جراحة العمود الفقري ،وتغيري
املفا�صل ،وتركيب املفا�صل ال�صناعية.
 العناية احلثيثة :وت�شمل (�إيكو) العناية بالأطفال،
وتخ�ص�ص طب العناية املكثفة.
 جراحة الأع�صاب :وت�شمل جراحة الأع�صاب ،وجراحة
الأع�صاب التداخلية ،وق�سطرة الدماغ.
 �أمرا�ض جراحة الأنف والأذن واحلنجرة :وت�شمل العمليات
املتقدمة ،وزراعة القوقعة ،واجلراحة التجميلية.
 جراحة الكبد والبنكريا�س :وت�شمل زراعة الكبد ،وجراحة
الكبد والبنكريا�س.

التوصيات
يلي:

يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة ،ف�إن الباحث يو�صي مبا

 رفع ن�سبة الأطباء يف فل�سطني من (� )1.1إىل ( )2.5طبيب
لكل ( )1000ن�سمة كحد �أدنى.
 زيادة عدد الأطباء املخت�صني وبخا�صة يف تخ�ص�صات
الأورام ،و�أمرا�ض الكلى وامل�سالك البولية و�أمرا�ض القلب و�أمرا�ض
الدم واجلراحة العامة و�أمرا�ض الأطفال و�أمرا�ض العيون وق�سطرة
القلب وجراحة العظام والأع�صاب وجراحة الأع�صاب حيث �إن هذه
التخ�ص�صات هي ال�رضورية ملعاجلة الأمرا�ض الأكرث �سبب ًا للوفاة
يف فل�سطني ،والتي تكلف خزينة الدولة �أموا ًال طائلة ل�رشاء اخلدمة
من خارج وزارة ال�صحة.
 زيادة عد الأطباء من الإناث.
 الرتكيز على اجلوانب واملهارات العملية ب�شكل �أكرب.
 ت�شجيع التو�سع الأفقي يف تعليم مهنة الطب من خالل
فتح كليات جديدة للطب يف املحافظات املختلفة �رشيطة ربط
ذلك ب�إن�شاء م�شفى تعليمي ،ووجود اتفاقيات لتدريب الطلبة يف
م�ست�شفيات �أو �إن�شاء م�ست�شفيات جامعية لتدريبهم و�أن يكون هناك
أ�رسة متاحة لتدريب الطلبة بامل�ست�شفيات �ضمن املعايري
عدد � ّ
أ�رسة/طالب) ،و�ضبط الأعداد للطلبة لتمكني الكادر
العاملية (عدد ال ّ
من الإ�رشاف على عملية التدريب.
 ت�شجيع ال�رشاكات املحلية والدولية بني اجلامعات يف
جمال الطب ،وت�شجيع التبادل الطالبي بينها لتوفري فر�ص تدريب
عملية �أف�ضل للطالب ،و�رضورة احل�صول على اعتماد عاملي لكليات
الطب.
 توفري الدعم احلكومي لإن�شاء امل�ست�شفيات التعليمية
اجلامعية.
 رفع معدل القبول يف برامج الطب خا�صة للطلبة الراغبني
للدرا�سة خارج فل�سطني ،و�ضبط التعليم املوازي مبا ي�ضمن عدم تدين
جودة كفايات اخلريجني.
 ت�شجيع ا�ستقطاب الكفاءات الطبية من اخلارج ،وتعيينهم
يف امل�ست�شفيات الفل�سطينية.
 الرتكيز على طب العائلة وت�شجيع الطالب لاللتحاق
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