الصحت العامت في ًطا
في مذًىت ًطا معدؽفى حنىمي واحذ ٌعمل على مذاس العاعت ،أما العُاداث الحنىمُت راث اإلاعخىي
الثالث فهي  3عُاداث (عُادة ًطا ،عُادة سقعت (العشوط) ،وعُادة الغىٍطت)ً ،خم العمل في هزه
العُاداث ظاعاث محذدة ولخمعت أًام في ألاظبىع ،وهي جقذم خذماث الخطعُم ،طب عام ،وعائُت،
لما ًخىفش في بعع العُاداث صُذلُت ومخخبر ،إطافت إلى رلو ًىحذ عُادة حنىمُت واحذة بمعخىي
 2وهي عُادة خلت صالح ،لما ًىحذ  10مشالض صحُت (معخىي  )1جىفش خذماث جثقُف صحي وجطعُم
وصحت أمىمت وطفىلت وسعاًت حىامل.
ٌعخبر معدؽفى هاصش اإلاؽفى الىحُذ الخاص في مذًىت ًطا ،أما اإلاشالض الصحُت الخاصت فعذدها
ازىان (مشلض فادي الطبي الخخصص ي ومشلض الاعخماد الطبي) ،وهي حعمل خالى  7أًام باألظبىع 24
ظاعت ًىمُاً .ىحذ لزلو مشلض بصشٍاث خاص ومشلض أؼعت ومشلض أخش للعالج الطبُعي  ،لما ًخىفش
 9مخخبراث طبُت خاصت و  23صُذلُت و  20عُادة أظىان و  18عُادة طب عام خاصت ،ومً الجذًش
رلشه أن هىاك بعع الجمعُاث جقذم الخذماث الصحُت للمىاطىين مثل حمعُت ًطا الخيرًت وحمعُت
أسض ألاطفاى والتي جقذم خذماث للحىامل فقط ،أما حمعُت الهالى ألاحمش فُقخصش عملها على هقل
اإلاشض ى بعُاساث ؤلاظعاف الخابعت لها لما حعمل على إسؼاد وجىعُت اإلاىاطىين في اإلاجاالث الصحُت مً
خالى وسػ عمل حعقذ بين الحين وآلاخش.
وفُما ًلي وصف مىحض ألهم اإلاشالض الصحُت في مذًىت ًطا :
معدؽفى ًطا الحنىمي
ًىحذ في مذًىت ًطا معدؽفى حنىمي واحذ ( معدؽفى أبى الحعً القاظم) ،وأقشب مؽفى حنىمي له
ًبعذ حىالي  15لم (معدؽفى عالُت في مذًىت الخلُل) ،وٍخىفش باإلاؽفى ظُاسة إظعاف واحذة.
ًصىف اإلاؽفى على أهه حنىمي عام ،وجبلغ معاحت ألاسض اإلاقام عليها  10,000م ، 2وهى منىن مً 4
طىابق بمعاحت  930م  2لهل طابق  ،أي بمعاحت ملُت للبىاء جبلغ حىالي  3,720م ، 2وٍدبع للمؽفى بىاء
مجاوس بمعاحت  190م ٌ 2عخخذم للخذماث اإلاعاهذة ولثالحت للمىحى .بلغ عذد أظشة اإلاؽفى  43ظشٍش،
لما ًىحذ باإلاؽفى صُذلُت ،عُاداث خاسحُت ،قعم للىالدة  ،مخخبر ،مشلض أؼعت ،وطىاسر.
وجم افخخاح قعم الجشاحت في اإلاعدؽفى جحذ سعاًت وحظىس دولت سئِغ الىصساء د .سامي الحمذ هللا ومعالي
وصٍش الصحت د .حىاد عىاد بخاسٍخ . 2015/2/1
بلغ عذد الهادس الطبي  28طبِبا طمً الخخصصاث الخالُت:طبِب عام ،أخصائي أطفاى ،أخصائي حشاحت
عامت ، ،أخصائي معالو بىلُت ،أخصائي وعائُت ،أخصائي أهف وأرن وحىجشة وأخصائي عظام .وٍفخقش
اإلاؽفى إلى أطباء طمً الخخصصاث :أؼعت ،باطني ،أمشاض دم ،أوسام ظشطاهُت ،أخصائي صذسٍت،
أخصائي علم ألاونجت ،وأخصائي حلذ وعُىن .ومً الجذًش رلشه أهه ًىحذ في اإلاؽفى  9وحذاث لغعُل
النلى وهى ًقذم خذماجه إلى  38حالت (عام  )2014وَغطي مىاطق ًطا ،الشٍحُت ،الفىاس والعمىع.
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وفُما ًخعلق بهادس الخمشٍع فهى ًخنىن مً  59ممشطا وقابلت قاهىهُت ،أما مادس الخذماث الطبُت
اإلاعاهذة فقذ بلغ 18مىظفا ،وٍذًش اإلاؽفى عذد مً اإلاىظفين ؤلاداسٍين وصل مجمىعهم إلى  44مىظفا.
وبالخالي فإن مجمىع اإلاىظفين بذوام مامل بلغ  149مىظفا.
ً
واظدىادا إلى بُاهاث مشلض اإلاعلىماث الصحُت الفلعطُيُت -وصاسة الصحت  /هابلغ -فان عذد اإلاشاحعين
للمؽفى في العام  2012مان لما هى مبين بالجذوى:
حذوى ( :)1أعذاد اإلاشاحعين في اإلاؽفى العام في ًطا2012-
ؤلادخاالث
6,725

الاخشاحاث
6,725

اإلاعالجىن بذون إقامت
89,754

أًام ؤلاقامت
12,080

وعبت إؼغاى ألاظشة
%97.30

معذى اإلانىر في اإلاعدؽفى
ً 1.8ىم

العُاداث الحنىمُت
في مذًىت ًطا  3عُاداث حنىمُت باإلاعخىي الثالث وعُادة واحذة باإلاعخىي الثاوي لما ًخىفش  10عُاداث
جصىف على أأها باإلاعخىي ألاوى .وهىاك مبنى حاهض لعُادة في مىطقت جلت الصمىد لم حؽغل بعذ.
 عُادة ًطا الحنىمُت
بلغذ معاحت العُادة  480م  ،2جقعم إلى  9غشفت وقاعت اهخظاس ،وجصىف باإلاعخىي ( ٌ .)+3عمل بالعُادة
18مىظفا ما بين طبِب عام (عذد  )4وطبِب ظنشي واحذ ،و  6ممشطاث ،ممشطخان قاهىهِخان ،صُذلي،
معاعذ صُذلي ،فني مخخبر (عذد )2وعامل هظافت.
جدبع العُادة لىصاسة الصحت وجقذم خذماث الخطعُم ،طب عام ،وعائُت ،لما ًخىفش بالعُادة صُذلُت
ومخخبر .قذمذ العُادة خذماتها في العام  2013إلى  59,853مشٍع لما هى مىضح بالجذوى أدهاه.
 عُادة الغىٍطت
جصىف العُادة باإلاعخىي (  ،)+3وبلغذ معاحتها  300م  ،2وجحخىي على  6غشف إطافت إلى غشفت اهخظاس،
وبلغ عذد اإلاىظفين  6ما بين طبِب عام ،ممشطين وعامل هظافت.
جدبع العُادة لىصاسة الصحت وجقذم خذماث الخطعُم ،طب عام ،حىامل ،وأطفاى .قذمذ العُادة خذماتها
في العام  2013إلى  17,904مشٍع لما هى مىضح بالجذوى أدهاه.
 عُادة سقعت (العشوط)
جصىف العُادة باإلاعخىي (  ،)+3وبلغذ معاحتها 120م ،2وجحخىي على  5غشف إطافت إلى قاعت اهخظاس ،بلغ
عذد اإلاىظفين  8ما بين طبِب عام ،ممشطين ،معاعذ صُذلي وعامل هظافت.
جدبع العُادة لىصاسة الصحت وجقذم خذماث الخطعُم ،طب عام ،حىامل ،وأطفاى ،قذمذ العُادة خذماتها
في العام  2013إلى  15,637مشٍع لما هى مىضح بالجذوى.
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اظم
العُادة
ًطا
الغىٍطت
سقعت

حذوى (:)2أعذاد اإلاشاحعين لعُاداث ًطا الحنىمُت عام 2013
عذد اإلاشض ى اإلاشاحعين للعُاداث خالى عام  2013في مجاى:
ظنشي
اإلاجمىع
جطعُم
طب عام
حىامل
أطفاى
59,853
4,613
44,983
1,359
5,348
3,550
17,904
2,605
11,793
876
461
2,169
15,637
1,109
11,010
1,005
1,416
1,097

إطافت إلاا رلشً ،خىفش في مذًىت ًطا عُادة خلت صالح وهي باإلاعخىي الثاوي إطافت إلى  10مشالض صحُت
(معخىي أوى) ،جقذم خذماث جثقُف صحي وجطعُم وصحت أمىمت وطفىلت وسعاًت حىامل ،جخىاحذ فيها
اإلاشؼذة الصحُت بؽهل دائم أما الطبِب فُخىاحذ مشة مل أظبىعين  .وهزه اإلاشالض مىضحت بالجذوى
الخالي:
#

حذوى (:)3اإلاشالض الصحُت اإلاصىفت معخىي أوى في ًطا
مشاحعي الخطعُم
اإلالنُت
اظم اإلاشلض الصحي اإلاعاحت

 1الحُلت
 2اعضٍض
 3صٍف
 4سقعت الجذًذة
 5اإلاقبُت
 6قطعت الؽُخ
 7اإلاىسدة
 8حشٍض
 9ؼعب الصىان
 10خلت العذسة

2

 80م
2
 50م
2
 25م
2
 300م
2
 120م
2
 140م
2
 30م
2
 50م
2
 25م
2
 50م

اإلاجخمع اإلاحلي
بلذًت ًطا
اإلاجخمع اإلاحلي
وصاسة الصحت
بلذًت ًطا
بلذًت ًطا
اإلاجخمع اإلاحلي
اإلاجخمع اإلاحلي
اإلاجخمع اإلاحلي
بلذًت ًطا

250
570
176
0
1200
600
950
480
1040
840

حىامل

أطفاى

36
56
95
874
358
111
19
131
160
244

221
366
311
1295
1411
836
1093
334
1253
834

اإلاشالض واإلاعدؽفُاث الخاصت
 معدؽفى هاصش
وهى اإلاؽفى الخاص الىحُذ في مذًىت ًطاً ،حخىي على  14ظشٍش إطافت إلى مخخبر وصُذلُت ومشلض أؼعت
وطىاسرٌ ،عمل اإلاؽفى  24ظاعت بالُىم و  7أًام باألظبىعً .خخصص اإلاؽفى بالجشاحت العامت والىالدة،
لما جخىفش بعع الخخصصاث ألاخشي في العُاداث الخاسحُت الخابعت له وهي أهف وأرن وحىجشة ،وعظام
وباطنيً .تراوح عذد اإلاشاحعين مابين  380إلى  400مشاحع ؼهشٍا.
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 مشالض طبُت مخخصصت
ٌعمل مشلض فادي الخخصص ي في مجاى الطىاسر والطب العام إلاذة  24ظاعت على مذاس ألاظبىع  ،وٍذًشه
طبِب مخخصص في أمشاض القلب والؽشاًين ،بلغ معذى اإلاشاحعين للمشلض ما بين  20إلى  25مشاحع ًىمُا،
ًظم اإلاشلض مخخبر خاص  ،وهىاك عُاداث جخصصُت أظبىعُت ألطباء غير مقُمين.
وهى هفغ الحاى في مشلض الاعخماد الطبي بما ًخعلق بعاعاث الذوام  ،إال أن مشلض الاعخماد ًظم عُادة
طب عام وعُادة خاصت بالعظام إطافت إلى مخخبر ومشلض أؼعت.
ومً الجذًش رلشه أن حمعُت الهالى ألاحمش جقذم خذماتها في مذًىت ًطا والجىاس وٍقخصش عملها على هقل
اإلاشض ى بعُاسة ؤلاظعاف حين الحاحت ،لما جقذم وسػ الخثقُف الصحي ودوساث ؤلاظعاف ألاولي ،وجقذم
اإلاعىهاث وقذ الطىاسر ،باإلطافت إلى العمل الخطىعي.
الاحخُاحاث مً اإلاشافق الصحُت
 )1في مؽفى ًطا طابق مامل معذ وحاهض للدؽغُل ولنىه غير معخغل ،ومً اإلافترض أن ًظم قعم
الجشاحت ،قعم العملُاث والعىاًت اإلانثفت وهى بحاحت إلى معذاث وطىاقم ،وظخظم هزه
ألاقعام  24ظشٍش إطافي.
 )2في اإلاعدؽفى قعم معذ لألطفاى الخذج وٍمنً اظدُعاب  8أظشة ولنً لم ًخم حؽغلُه حتى
جاسٍخه لعذم جىفش الطىاقم واإلاعذاث.
 )3قعم الىالدة ًظم  14ظشٍش وهى غير ماف ،لما ال ًىحذ حاطىاث لألطفاى الخذج وٍخم جحىٍل
هزه الحاالث إلى مؽاف خاسج ًطا.
 )4عذد ألاظشة بؽهل عام في مؽفى ًطا الحنىمي ال ًنفي الحخُاحاث العهان حُث ًىحذ  43ظشٍش
فقط ،أي بمعذى ظشٍش واحذ لهل  1,500مىاطً جقشٍبا (في حين أن اإلاعذى العام هى ظشٍش لهل
 500مىاطً) مما ًذى على الىقص الحاد إلاذًىت ًطا في الخذماث الصحُت  ،ومما ًظطش اإلاؽفى
على عمل جحىٍالث ما بين  800إلى  1,000ؼهشٍا إلى مؽافي خاسج اإلاذًىت.
 )5الخخصصاث داخل اإلاؽفى ال حغطي حمُع الاحخُاحاث الصحُت وٍىقصها مل مً الخخصصاث :
باطني ،أمشاض دم ،أوسام ظشطاهُت ،أخصائي صذسٍت ،وأخصائي علم ألاونجت ،أخصائي حلذًت
وأخصائي عُىن.
 )6هىاك حاحت إلى جطىٍش اإلاعذاث والخذماث اإلاقذمت مً قبل اإلاعدؽفى للمىاطىين.
 )7بحاحت إلى سفع الىعي بين اإلاىاطىين وخفع معذى ؤلاهجاب.
 )8هظشا إلى أن عذد العهان ظىف ًخظاعف في العام  2030مقاسهت بما مان علُه في العام 2007
فُخىقع الحاحت إلى أظشة وخذماث إطافُت ،لزا مً اإلاهم اظخنماى اإلاؽفى والعمل على بىاء
الجىاح الجذًذ في الجضء اإلاجاوس للمؽفى الحالي وجأهُله بمعخىي حُذ.
 )9بما أن العُاداث باإلاعخىي الثالث حغطي اإلاىاطق الؽشقُت ،الىظطى والغشبُت إال أن باقي اإلاىاطق
غير مغطاة بالخذماث اإلاطلىبت ،لزا ًقترح :
أ  -جضوٍذ عُادة سقعه (العشوط) باألحهضة والطىاقم لخخمنً مً جقذًم الخذماث بالؽهل
اإلاطلىب.
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ب  -جىفير عُادة حنىمُت إطافُت باإلاعخىي الثالث لخذمت مىطقت (اإلاثنى ،اإلاقبُت وواد
البقُع) وهي اإلاىطقت الىاقعت وظط حىىب ًطا ،ومً اإلاخىقع أن جقىم بخذمت  25ألف
مىاطً لخقلُل الظغط عً عُادة ًطا بحىالي .%30
ث  -حؽغُل عُادة جلت الصمىد التي مط ى على جأظِعها ألثر مً  5ظىىاث لعذ حاحت
العهان في اإلاىطقت الجىىبُت وبعع أسٍاف ًطا.

إعذاد:
م .إبشاهُم الؽامعطي
مذًش وحذة الخىمُت والعالقاث العامت
أًاس 2014
اإلاشحع :
دساظت مخطط الخىظُم الهُنلي إلاذًىت ًطا  -القطاع الصحي
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