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 :تنويه 

*إن المعلومات الواردة في هذا التقرير تعبر عن آراء الباحثين وال تعبر بالضرورة عن وجهات نظر وأراء حكومة 

هولندا، حكومة السويد " التعاون السويدي للتنمية الدولية"، االتحاد األوروبي، هيئة األمم المتحدة للمرأة، برنامج 

 اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة أو أي من المنظمات التابعة لها.األمم المتحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

 

 املقدمة:
 

لبنة الحياة الطبيعية عند كل انسان، وألن الجهود  والتي تعتبر يعاني شعبنا الفلسطيني من أمور ال حصر لها

عدومة، فالفلسطيني كونه فلسطينا م تكاد تكون ن صح التعبير فهيإمصلحة المواطن الفلسطيني قليلة والتي تبذل ل

 الكثيرونويحاول  يُعبث بهااألمر ألن يصبح المريض صاحب قضية  صلهو صاحب تهمة ابدية، لكن ان ي

 فتلك مسألة بالغة الخطورة. لحلها التدخل

حكم جيش  فترةفي عقول أبناء شعبنا الفلسطيني منذ  االحتاللأصبحت فكرة العالج بالخارج ثقافة زرعها 

مؤهل كاٍف، وفي حالة عدم توفر الخدمة الطبية  طبي في الوقت الذي لم يكن هناك طاقم االحتالل لقطاع غزة،

العالج بالخارج،  زرع مصطلحكانوا يرسلونهم لتلقي عالجهم في المستشفيات اإلسرائيلية، ومن هنا تم  محليا  

تم ثقافة فهي نتاج ، ضرورة ذلك في بعض الحاالتبالرغم من عدم العالج بالخارج  يبحث عنوأصبح الجميع 

 أبناء شعبنا. عقولفي  من قبل إسرائيلزرعها 

 

حول موضوع الفساد الذي طال دائرة العالج بالخارج  قاويلأنه كثرت التحقيقات واألمؤخرا  الحظنا وقد 

 .هذاوبتحقيقنا 

لذا يهدف هذا التحقيق الى تسليط الضوء على قضية العالج بالخارج والمعايير التي يتم من خاللها تحديد حاجة 

المريض الى نموذج التحويلة الطبية لتلقي الخدمة العالجية في الخارج ال محليا، وذلك لتحديد وجود التجاوزات 

وغير الحكومية للوصول الى الحقيقة كاملة، في هذه القضية من عدمها داخل المؤسسات الطبية الحكومية 

ومعرفة مكامن الخلل وطرح الحلول واالقتراحات الممكنة للحد من هذه التجاوزات، وذلك من أجل المساهمة 

وكأحد دعائم العدالة في ضمان الفرص المتساوية لجميع المرضى في تلقي الخدمات الضرورية دون تمييز، 

وشركاؤه من الممولين لتحقيقها في فلسطين فعدالة الخدمات المقدمة من الحكومة االجتماعية التي يسعى المركز 

ا في منظومة العدالة االجتماعية التي ينبغي أن يناضل من أجلها كل الحريصين على بناء  تعتبر مكون ا هام 

 .األوطان

 

 

 1:حول قضية العالج بالخارج2016  احصائيات دائرة التنسيق واالرتباط 

 

 16,277.00 طلب، تمت الموافقة على 26280اجمالي عدد الطلبات المقدمة للجانب اإلسرائيلي  •

 %52.96أما بالنسبة لمرافقي المرضى فقد بلغت نسبة الموافقة  %. 61.94 طلب منها أي ما نسبته

%، 21.68حالة أي ما نسبته5689لمستشفيات داخل الخط األخضر لعدد الحاالت المحولة  •

حالة أي ما 6935 الشمالية  %، والمحافظات51.61حالة أي ما نسبته 13563القدس  ولمستشفيات

 %.0.35حالة أي ما نسبته 93%، والمستشفيات األردنية 26.39نسبته 

حالة أي ما  24593 وزارة الصحة قامت بتغطيةحسب جهات التغطية يتضح من االحصائيات أن  •

وأطباء لحقوق  %.3.02حالة أي ما نسبته  793 الخاص %، وعلى حساب المريض93.58نسبته 

ومؤسسة   %0.62حالة أي ما نسبته  196ومركز بيرس للسالم  %0.80حالة بنسبة  210 االنسان 

حاالت بنسبة  100ومتفرقات أخرى  %1.61 حالة أي ما نسبته   422لم فلفسون اعالنور على 

0.38% . 

 

                                                           
 وزارة الصحة  –دائرة التنسيق واالرتباط  1
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 والتنسيق بالنسبة للجنس:أما بالنسبة إلحصائيات دائرة االرتباط 

 

 %54.70 14.375 ذكر

 %45.30 11.905 أنثى

 26,280.00 المجموع الكلي

 

 

 
 

 

 في التقرير: تي ذكرتاملصطلحات ال
 

فرق ال، وةالمتخصص مؤسسات الطبيةمجموعة من الخدمات التي يتم توفيرها من قبل ال: العالج التخصصي
أمراض القلب مثل " األورام والمتخصص جدا  العالجهذه الخدمات للمرضى الذين يحتاجون إلى  ،واألطباء

 .2صحيةالحالة ال عالجوالرعاية من أجل . إلخ" وزراعة النخاع الذاتي
 

تلتزم وزارة الصحة الفلسطينية بمبدأ العمل المشترك مع جميع  :" العالج بالخارج " دائرة شراء الخدمة

الشركاء لتطوير االداء في القطاع الصحي واالرتقاء به وذلك لضمان ادارة القطاع الصحي بشكل مهني سليم 

وخلق قيادة قادرة على وضع السياسات وتنظيم العمل وضمان توفير خدمات نوعية ذات جودة عالية للمواطن 

ي عبر منظومة صحية شاملة تعمل بكفاءة وعدالة ومن هذا اوجدت الحكومة الفلسطينية نظام التحويالت الفلسطين

كان هذا النقص في التخصصات  سوآءا  المؤسسات الصحية الحكومية   الموجود لدى الطبية لتعويض النقص

داد المرضى ، حيث يتم والخبرات الطبية واألجهزة والمعدات أو المرافق الطبية وقدرتها على استيعاب أع

كانت  سوآءا  تعويض هذا النقص بشراء الخدمات الطبية من جهات طبية محلية من خارج وزارة الصحة 

                                                           

 

2 http://www.shropscommunityhealth.nhs.uk/ 

http://www.shropscommunityhealth.nhs.uk/
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الى امكانية شراء الخدمات الطبية  باإلضافةمؤسسات قطاع خاص او مؤسسات أهلية او مؤسسات خيرية ، هذا 

 .3حليةمن دول أخرى في حال عدم توفرها في المؤسسات الصحية الم

 
هذا التقرير يقوم بكتابته الطبيب األخصائي ورئيس القسم، ثم ترسله المستشفيات الى دائرة ": 1النموذج رقم "

العالج بالخارج ويتم العرض على اللجنة الطبية العليا المشكلة من هيئة طبية متخصصة ومشكلة من قبل وزارة 
بالعلم والنزاهة، لتقييم حاالت المرضى المحالة من الصحة من أطباء ذوي خبرة وكفاءة عالية ويتصفون 

المستشفيات ألحقيتهم بتلقي العالج خارج مستشفيات وزارة الصحة أو ربما تكون بعض الحاالت من الممكن 
استكمال عالجها في المستشفيات المحلية دون اضطرارهم للسفر للخارج وترشيد اهدار المال العام، من خالل 

 .4ة الطبية العليا، ويأتي دور دائرة العالج بالخارج لتحويلهم لتلقيا لعالج وفق نظام محددالعمل المهني للجن

 

هي اختبار طبي يجريه جراح أو طبيب أشعة تدّخلي أو طبيب قلب تدّخلي بأخذ عينة من خاليا أو : الخزعة
. يفحص األنسجة مرضحّي ليتم التحقق من وجود علة أو  ءحصها؛ وهي عملية إزالة طبيّة لجزأنسجة ليتم ف

 .5عالم أمراض تحت المجهر كما يمكن فحصها كيميائيا
 

هي عبارة عن ارجاع خاليا ذاتية للمريض وليست زراعة بمفهوم الزراعة من  :العظم الذاتيزراعة نخاع  
شخص غريب، اذ يتم جمع الخاليا السليمة من المريض نفسه خالل الفترة التي يتضاءل فيها المرض أو يختفي 
اء من الجسم، ومن ثم إعادتها لنفس المريض فيما بعد. الهدف من جمع الخاليا من المريض وتخزينها هو اعط

الفرصة لجسم المريض للتغلب على مضاعفات العالج الشديد الذي سيتلقاه خالل فترة العالج. هذا العالج الذي 
الخاليا  إلتالف، والذي يهدف يبيولوجيكون شديد على األغلب ويحتوي على عالج كيماوي، إشعاعي او 

ومن  السرطانية التي من الممكن ان تكون قد بقيت في جسم المريض. هذا العالج المكثف ينتج عوارض شديدة
قمع النخاع العظمي عند المريض متلقي العالج، والفرصة الوحيدة لكي ينتعش النخاع العظمي يكون من  بينها

الزراعة الذاتية اعطاء العالج الشديد  حج. ومن هنا تتيخالل اعادة خاليا النخاع التي اخذت قبل البدء بتلقي العال
 .6مع تجاهل امكانية المضاعفات المميتة التي ممكن ان تحصل جراء قمع النخاع الشوكي

 

 

 :جه خالل معاناته للعالج في الخارجوايوما  في قطاع غزة لفلسطينياملواطن ا
 

المواطنين والمرضى منهم، فمنهم من يتهم الدائرة بالمماطلة ازداد الجدل حول موضوع العالج بالخارج وازدادت شكاوى 

"الواسطة والمحسوبية". فمن المسؤول عن االزمات التي تعاني منها  في اصدار التحويالت وآخرين يتهمون الدائرة بـ

وللوصول الى  ؟7المواطنين الذين يحتاجون الى تحويالت مئاتمن يتحمل المسؤولية عن حياة دائرة العالج بالخارج و

يعاني والذي  عاما 11يبلغ ابنها من العمر التي من مدينة رفح  ت .أالسيدة إجابة لهذه التساؤالت قمنا بمقابلة 

الى ان بلغ من عمره الستة أعوام وبعد ذلك تعرض الى  أعوام 3 منذ ان كان عمره تهريب البروتين مرضمن 

 فشل كلوي.

كات االنترنت الى ان توصلت شب بحثها من خالل عن طريقبدأت ا ابنه لمرض رحلة االم في اكتشاف عالج

لجواب كافي أن حالة إينها من الممكن ان تعالج من خالل استخدام تقنية البروزالت وأن هذا التقنية متاحة خارج 

مستشفى األوروبي في خانيونس كانوا ال فيلطاقم الطبي لفيها  نت اتحدثفي كل مرة كوقالت: "، قطاع غزة

من المستشفى ي ت على هذا الحال الى ان تم طردتعالي اقعدي مكانا"، وبقي منا شايفة انك اشطر إذا" لي قولوني

 ي".البن ةألوروبي كليا دون كتابة أي تحويلا

                                                           
 دائرة العالج في الخارج، قطاع غزة. 3
 د. بسام البدري مدير دائرة العالج بالخارج. 4

5 2.html-ebiopsi-une-qu-ce-est-https://destinationsante.com/ar/qu 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D8%A

%D9%85E%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8 

 

العالج بالخارج، ملف يؤرق الغزيين ويزيد معاناتهم، وكالة معا اإلخبارية.   7 

https://destinationsante.com/ar/qu-est-ce-qu-une-biopsie-2.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85
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 عبد العزيز لمستشفى بنيك احد األطباء الذين يتقون هللا قام بكتابة تحويلة الللوال انه كان هنا" و أضافت قائلة: 

را كثي ي فيهاابن ة، وذهبت لهناك الى ان أتت ليلة ساءت حاللمتابعة حالة ابني التخصصي لألطفال سيالرنتي

ولكن  ،ها ع ربنا"يفقط سيب سبوعاال لن تتجاوزوكان رد األطباء "ان حياة ابنك  فاضطرت الى اخذه للمستشفى

اقوى من كلمة األطباء، بقي يتلقى عالجه في مستشفى الرنتيسي الى  ي كانت أقوى بالفعل وعزيمة ابنإرادة هللا

 يتلقى عالجه يان يبقى ابن هم اشترطواولكنالستكمال عالجه  48ألراضي ال يريد تحويل ابنأ نيلهم ان لتان ق

ولكن بعد ذلك من سنة الى سنة ونصف، ومرت السنة والنصف وبعدها طلبت تحويلة  في مستشفى الرنتيسي

كان هناك السابق، وحدث معي في طرد كما أعاملهم بالحسنى والمعروف حتى ال أوبقيت  لرفض مصيره.كان ا

مع األيام ولكن ال أمل، الى ان جاء يوم  أفضلوان حالته ستصبح  أفضلسيصبح  يدائما تسويفات بأن ابن

" بصيغة التهكم والسخرية قالتحويلة للخارج، وواستعصى به الطاقم الطبي هناك وقالوا لها ان ابنك بحاجة لت

 ." "جامعاجت منك ي 

وقامت األم بعمل اإلجراءات الالزمة لذهاب ابنها لتلقى عالجه بالخارج، وكان وقتها المسئول عن دائرة العالج 

، لضفة الغربيةالثاني من العالج في ا ليتلقى ابنها الطور توقيع التحويلة بسرعة أبو وردة وتمكامل بالخارج د. 

وتم اخبارها عادوا للقطاع، من ذلك أيام  10خزعة منه وبعد  أخذ هناك تم حيث عيله لمستشفى المطلوتم تحو

ن هذه أل ؛يةسرائيلاإللمستشفيات لبإرسالها  سيقوموننهم أل يوما   21 يستغرق تحليل العينة "الخزعة" ان حينها

 .وفرة لديناتغير مالالزمة لتحليل مثل هذه العينات المختبرات 

عن  عقار طبي إلى فتحول عالج ابنها من حبوب، في مستشفى الرنتيسي بعد عودتهم العالجاستمر وبعد ذلك  

واصبح لديها حل واحد  ""albumin الـ عط  لمدة سنة ونصف، وبعدها قُ  "albumin" يسمىطريق الوريد 

 .على هذا الحال مدة سنة ونصفلهو وضع صفائح بيضاء له و فقط

 ذلك بعد أدىمما  يكن هناك من طريقة لتحويل ابنها ولم، هناك أيام صعبة بانتظار ابنهاابلغوها بأن  ومن ثم

 لم يوافقوا اهل الطفلو لمدة شهرين الرنتيسيمستشفى في  بقيو، 2014كلوي في عام الفشل بالابنها  إلصابة

اإلجراءات  واستمرت بعملقررت االم ان تزرع البنها كلية جديدة  بعدهاعلى موضوع الغسيل لصغيرهم، و

ان ابنك سيتم  : "قال لهابأنه  حيث أفادتبسام البدري الدكتور عند  ا  دائرة العالج بالخارج تحديدل الى أن وصلت

 مشويد ان اعالج ابني عند اليهود ار ا" ان :ولكن االم رفضت وبشدة وقالت "مستشفيات المصريةلتحويله ل

لعالج بالخارج يزداد هذا ما جعل مدير دائرة ا، "!مع حالة ابني الفرق واالهتمامالتعامل و شايفةعندكم ألني 

أحد األطباء من الصفة اتصل جاء يوم ومستشفيات المصرية، الى ان عالج في الل ابنها للحوي أن إصراره على

، وقامت بفعل ذلك وتمت الموافقة "روتينبلغسيل  ىمن زرع كل ةاسم التحويل غييرعليك بت" :ال  ئقا باألمالغربية 

ن مدير واآلعلى حد تعبيرها،  نفس الشخص الذي كان رافضا كليا للموضوع وافق على التحويلة اعليها كم

قد تمت العملية ف، انظره وجهةحسب  موضوعه شخصي أصبحما حصل لبعد معرفته بالخارج دائرة العالج 

 .من" تحت الطاولة"

 

رد د. بسام البدري على جميع المواطنين الذين يعتقدون ان المشاكل قد تصبح شخصية وفي سياق الموضوع 

بين د. بسام والمواطن قائال: هناك سياسة لوزارة الصحة ونحن نتبعها في التحويالت، فالمستشفيات المصرية 

حاالت الكلى  أغلب صحة وأيضا ألنتجرى فيها عالجات مرضى الكلى منها حفاظا على المال العام لوزارة ال

 للمستشفيات المصرية وليس على حسب رغبة المواطن. هاليتحويتم 

 

 

من تعاني ايمان شنن التي  ةسيدال عون واألمل لرعاية مرضى السرطانمديرة جمعية الوفي مقابلة أخرى مع 

 :ارج قطاع غزة قالتللسفر لتلقي عالجها ختعاني الرفض من الجانب اإلسرائيلي كما و مرض السرطان

 

فة الغربية لتلقي ضالإلى كانت تذهب كل شهر  حيث م،1999عاممنذ  بدأت معاناتها مع مرض السرطان انها 

وفي سياق حديثها عن الخدمات التي تقدمها الجمعية قالت  ،2016إلى أن بدأت المشكلة في شهر يوليو  ،العالج

أن جمعية العون واألمل لرعاية مرضى السرطان تهتم بتسليط الضوء على معاناة مرضى السرطان في قطاع 

السفر  شكاوي المريضات الممنوعات من من العديدقبلت الجمعية أنه في اآلونة األخيرة استوأضافت قائلة غزة، 

، قررت أن العمل الجماعي على الجمعية وألن اليد الواحدة ال تصفقولتتالي الشكاوي  ،بالخارج تلقي عالجهمل
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نوفمبر  29في  ،_ممنوعات ليش فقررت البدء بحملة # في الوصول لحل، أفضل وأن المعاناة الجماعية أقوى

حيدة المتحدثة باسم مرضى الوالسيدة العربية شنن وقتها كانت حيث  لمنظمة الصحة العالمية  نُِفذ مؤتمر 2016

الجانب  رفعت محيسن بأن الرفض للممنوعين من السفر هو رفض منأ.  من تعليق تفاجأتالسرطان و

السيدة شنن على  ترد ووقتهابأسماء الممنوعات من السفر، ، والدكتور بسام البدري طالب بكشف االسرائيلي

وليس عمل الممنوعات من السفر مريضات السرطان  أن عمل رفعت محيسن هو ارسال التقارير بأسماءذلك: "

لم يكن هناك أي تحرك من "، وإيمان شنن، فهي أوال واخيرا ليست موظفة صحة، وال موظفة تنسيق وارتباط

قبلهم، فاضطرت للجوء لعمل حملة إعالمية وبدأت الحملة مصحوبة بأشخاص مناصرين للقضية، وكانت الحملة 

حتى ال يسببوا له ضجة أمام الدائرة على حد  تها اضطر أ. رفعت محيسن للردوقممنوعات، -تحمل اسم #ليش

رئيس الصليب األحمر استقبلهم وبعدها قاموا بالذهاب للصليب األحمر والسيدات مقيدات كما األسرى،  قولها،

منية حتى أبكل احترام وذوق، وقال انه من حقكم السفر دون ان تكونوا مقيدات كاألسرى وطلبوا مرافقة  وقتها

ضات ومن حقكم السفر لوحدكم قال لهم أنه من حقكم السفر دون مرافقة أمنية فأنتن مريف يذهبوا ويتلقوا عالجهم 

ارج وما لدائرة العالج بالخ ، ثم كانت المحطة الثالثة ذهابهمعلى حد قولها لعالج دون أي اعاقات ورفضا لتلقي

" أنتم عمالء لالحتالل، انتم : ر بسام البدري يخرج غاضبا وقائالفإذا بالسيد الدكتو أن بدأت السيدات بالوصول

تتاجروا بأرواحكم، وتتاجروا بمرضكم، أنتم تريدون عرض اعالمي بالكامل، لقد طلبت منكم احضار كشف 

كشف  د السيدة ايمان شنن وتقول: "أن وظيفتها ليست اعطاءولكن تعو ،"ولم تحضروه الممنوعات من السفر

الصحة ودائرة التنسيق  فهذا عمل موظفين وزارةالممنوعات من العالج بالخارج" طان السرمريضات 

 .WHO الصحة العالمية منظمة وهي ثم قامت السيدات بالذهاب للمحطة الرابعةواالرتباط، 

السيدات ، ولكن كانت "وديا   ةضيبعد هذه الحملة بدأ السيد الدكتور بسام البدري بالعمل على حل الق"وتقول شنن: 

"القضاء  :، وهنا قالت السيدة ايمان شننقد ذهبن للنائب العام وقدمن دعوة قضائية ضد الدكتور بسام البدري

 ".بيننا

طلب منهم الكشف ولم يحضروه لهم، وقال لهم حرفيا بأن اليهود  أنه" :وفي هذه النقطة أكد د. بسام البدري قائال

ا هذا الملف فال اختالف بينكم اذا، وانه ال تسمح أي مؤسسة في العالم يقوموا بمنعهم من السفر وانتم تمنعون عن

بأن تقتحم بهذه الطريقة على الرغم من ان سياسة دائرة العالج بالخارج هي سياسة الباب المفتوح يدخل أي 

خر شخص للدائرة وأيضا جميع أبواب الموظفين مفتوحة لمساعدة الجميع، حتى باب مدير الدائرة مفتوح حتى ا

 ."مواطن يخرج وليس حتى يقرر مدير الدائرة انه انتهى

 

ليوم واحد  لسفر، وقرروا االضراب عن العالجثم قامت الجمعية والسيدات بأخذ منحى اخر في قضية منعهم من ا

ساعات على  أربعوجلسوا  ان يضربوا عن الطعام،سيؤثر ذلك على صحتهم فقرروا فيأخذوا العالج  وان لم

االنسحاب عندما بدأت السيدات بفقد بادراج دائرة التنسيق واالرتباط دائرة الصحة ولم يفعل لهم شيئا وبدأن 

 نقلهم للمشفى.تم و اإلغماءب نالسيدات بدأبعض قدرتهم على المواصلة، وبدأ اإلسعاف بالحضور الن 

رك إلنقاذ هذه القضية، وبدأت بالظهور في هنا بدأت مؤسسات حقوق االنسان بالتحدث وتسليط الضوء والتح

مجالت إسرائيلية "هائرتس، معاريف، اديعوت احرنوت" واالن بدأ الجيش اإلسرائيلي بالتفاوض مع مؤسسات 

 ، وهنا بدأت العملية بكونها قضية رأي عام.إلعالمنسان حول ما الذي أدى لظهور هذا لحقوق اال

 بها، هل الطلبات تقدم للجانب اإلسرائيلي، هل الجانب اإلسرائيلي حقا   نهاية هذه القضية ال تعرف اين المشكلة

يرفض طلباتهم، ومن الذي يرسل لهم لوائح الرفض، كيف كان المرضى سابقا يأخذون الموافقة ولماذا االن ال 

 يأتيهم اال الرفض.

لن يضطروا % 40ناك نسبة قطاع غزة فهلمرضى  العالج بإرساللو أن وزارة الصحة تقوم ختمت أ. شنن قائلة  "

 ".للسفر والعالج بالخارج
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وإسرائيل  األخيرة على غزة،حرب المنذ ومن هنا يجب اإلشارة إلى مسبب اخر لمعاناة المريض الفلسطيني ف

تعلن تسهيالت بين فترة وأخرى للمسافرين، وخصوصا للمرضى، ولكننا اكتشفنا أنها تسهيالت وهمية! فمثال 

على المريض أن يتجه للمشفى في الضفة الغربية، وإن خرج خطوة واحدة من المشفى، ورصدته األجهزة األمنية 

 .8اإلسرائيلية فإنه يتخذ ضده إجراء بالرفض األمني
 

 

ما يحدث مع الكثير من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وفي ذلك قالت السيدة "س" مريضة  وهذا

 ممنوعة من السفر:

 

 ، ثم ذهبت مرة أخرى لمصرها لمرضهافي مصر بعد اكتشاف م2012عام رقية، تلقت عالجها في دمريضة غدة 

من و مصر االنقالب فيحدثت  وبعدهاالعالج بالخارج، دائرة ويالت وحوأخذت جرعة دون أي مشاكل في الت

، ثم التي جرت في مصر خوفا من األحداث يةمصرالمستشفيات الد السيدة )س( لتلقي عالجها في لم تعوقتها 

لة العالج في ت رحأوبد ،حولت أوراقها إلسرائيل وتمت الموافقة على عالجها في مستشفى مائير )تل أبيب(

أنها كانت " :فقالت لهم يةسرائيلالمستشفيات اإلسألوها هناك لماذا أتيتي للعالج في حيث ، يةيلسرائاإلمستشفيات ال

 ."هنالتتعالج بمستشفيات مصر وحدث انقالب فحولت أوراقها 

مرات لتلقي  5على حسابها الخاص في إسرائيل، ذهبت و ب لوحدها دون مرافق وكان ذهابها سهال  كانت تذه

قبل يومين من سفرها، اتصلت و2015ابريل  17د آخر في أن أعطاها الدكتور موعلى عالجها في إسرائيل، إ

عليها المخابرات اإلسرائيلية لمقابلة وهناك تلقت معاملة كما أنها تتعامل مع األحزاب السياسية من جهة، أو كما 

كاميرات  و تعذيب نفسيو يشفمعاملتهم كانت )تفت أخرى من جهةتتعامل مع المخابرات اإلسرائيلية لو أنها 

تك من هنا ستصلك دعند عو وا لهام قالانتهاء مقابلته بعد، وأغراضهم ( مصادرة، مراقبة في غرفة االنتظار

رسالة الرفض بانتظارها، ومن ذلك اليوم لليوم والسيدة )س( عادت وإما بالقبول أو الرفض،  على الجوال لةرسا

 اع مع أنها بحاجة ألخذ عالجها هناك.هي لم تسافر ولم تتلقى عالجها خارج القط

 

 
الذي خلق مصطلح العالج بالخارج لدي المواطنين في قطاع غزة، وهل  نملحظة لنطرح تساؤل "ما يجعلنا نتوقف م

 ":ي دول غير فلسطين خصوصا قطاع غزةهذا المصطلح متداول ف
 

 

 العالج بالخارج؟ظهر مصطلح كيف 
 

 مسئول جراحة األطفال في القطاع: الحدادفي مقابلة مع السيد الدكتور نبيل 

 

مستشفياتنا في قطاع غزة تعاني من النقص في  تكان يحكمها االحتالل وزارة الصحة عندما كانت هنأفاد بأ

شومير كان يداوم بها أطباء يهود كانوا ه، على سبيل المثال مستشفى تل اإلمكانياتالكوادر الطبية وكذلك في 

لكن عندما كانت تأتيهم حاالت من الصعب عالجها في مستشفيات قطاع غزة وعلى ايدي  يأتون من المجدل

فيتم  هذه العملية ال نستطيع عالجها في مستشفياتنايرسلون لجيش الدفاع أن  كانوا الطاقم الطبي في قطاع غزة

ريدون العالج بالخارج يأنهم  المواطنين ، فأصبحت ثقافةتحويلها فقط بورقة صغيرة، ومن هنا اعتاد الشعب ذلك

العالج نسبة  ارتفعت 1995، وبعد قدوم السلطة الفلسطينية عام الثقة بين المواطن والطبيب أدت لقتل وهذه الثقافة

 ."ارجالعالج بالخ"سمى لعالم ال يوجد لديها مصطلح ي% من دول ا95بنسبة بالخارج، على الرغم انه و

 

 

 

 

 

                                                           
 .https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2017/01/23/1011696.html دنيا الوطن، بقلم عبد اله عيسى،  8
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 كتابة التحويالت: معاناة األطباء في قطاع غزة من أجل
 

تي تأتي للعالج فجميع الحاالت الكطبيب ال توجد حماية له وال لألطباء كذلك،  أنه صرح د.نبيل الحداد مؤكد ا 

 عمليةأراد اجراء  إذاوالمواطن هنا  ،عيوب خلقية وتحتاج إمكانيات كثيرة في مشافي قطاع غزة هي حاالت

يجوز مطلق ا أن يحدث ولكن هذا ال  %100نجاح للعملية بنسبة  لى ورقةع يوقع يجعل الطبيب جراحية عليه أن

الجنة"، وأصبحت قناعاتهم انهم لو ذهبوا لتلقي العالج  له معبرا عن معاناته بالمثل الشعبي "أغسل الميت واضمن

ألطبائنا متخرجين من  األطباء في مستشفيات الضفة هم زمالء دراسةأن ، على الرغم من أفضلبالخارج فذلك 

 نفس الجامعات.

ان بعض ، مع العلم كما أكد قائال نحن كأطباء ال حماية لنا، ونتلقى تهديدا في بيوتنا حتى نكتب بعض التحويالت

نجح كليا في زرع  االحتالل قديكون  في قطاع غزة، لكن هنا جالحاالت ال تستحق التحويل ومن الممكن أن تعال

 ثقافة العالج بالخارج.

ويد هللا ل من العلم ، نحن بشر ومعنا القليالحداد: "نحن لسنا بسحرة لوب اطباءنا قال د. نبيغصة قد مألت قلبعد 

لو و، ألي مريض مضاعفات تحدث بكل مكان بالعالم ان هناك فكل كتل الطب توضحلكننا ال نؤذي، تحمينا 

كما يحدث هنا مع أطباءنا، بالخارج لن يراجعوا ولن يفتعلوا المشاكل هذه المضاعفات وهم يتلقون عالجهم حدثت 

بالنهاية نحن مجتمع محاصر يعيش على التبرعات العالمية، وهنا وفقط في قطاع غزة الطبيب ال يتقاضى اال 

 ."ربع راتبه يطلبون الكثير وهم ال يعطون ولو حتى القليل

في قسم جراحة  وكرئيس قسم جراحة األطفال في قطاع غزة فأقل قسم يقوم بتحويل حاالت للعالج بالخارج هم

األطفال، وبالفترة األخيرة قلت كثيرا عدد الحاالت التي تحول بالرشاوي والتزوير والواسطة فهناك رقابة قاتلة 

 .% في مستشفيات وزارة الصحة1لخطأ وال يتجاوز ا

 

 

 

 كيف تصدر التحويالت الطبية؟
 

نظام وزارة الصحة هو "آلية صدور أي تحويلة قائال:  بسام البدري مدير دائرة العالج بالخارج د.في هذا شرح 

تحويل المرضى للمستشفيات التي تعاقدت معها خارج مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، وهؤالء المرضى 

غير متوفرة، أو لعمل فحوصات  مكانياتإلداخل المستشفيات الوطنية  تقديم الخدمة الطبية لهمهم الذين ال يمكن 

 وفق نظام محدد والذي هو: 1للخارج بعمل نموذج رقم  مفيتم تحويله طبية غير متوفرة،

يتم اجراء التحويلة الطبية للمريض واحيانا نسبق هذا االجراء بإجراءات حجز الموعد للمرضى، واحيانا يتوقف 

 اصدار التحويلة على معرفة من هي المستشفى التي تقبل بحالة المريض، حيث انه هناك أحيانا بعض المرضى

نتيجة اإلمكانيات أو نتيجة تحويلة الطبيب المختص او نتيجة سفره ، مكن ان تقبلهم مستشفيات دون أخرىن المم

وعدم تواجد الطبيب المختص وبالتالي يجب تحديد المستشفى التي تقبل حالة المريض ونرسل التقارير الطبية 

مسالك البولية نرسلها لمستشفيات محددة لهؤالء المرضى للمستشفيات في الخارج على سبيل المثال تخصص ال

وتخصصات العظام نرسلها لمستشفيات محددة أخرى، وكذلك تخصصات جراحة األطفال نرسلها لمستشفيات 

تستطيع عالجهم، فلكل تخصص له مشفاه الخاصة لعالجه واتمام اجراءاته، وعندما تأتي موافقة المستشفى على 

ل لنا من المستشفى نكون قد حددنا المستشفى ونصدر التحويلة استقبال المريض بموجب كتاب رسمي يرس

لدائرة التنسيق واالرتباط التابعة لوزارة الصحة ودورها محدد في استقبال مرضانا مريض الطبية ونرسل ال

موافقة هذه المستشفيات واحالة و التحويالت الصادرة من دائرة العالج بالخارج واألوراق المعتمدة ب مرفقين و

هذه الطلبات الى معبر بيت حانون ايرز للجانب اإلسرائيلي ألن المريض ال يستطيع العبور على معبر بيت 

حانون ايرز اال بحصوله على موافقة الجانب اإلسرائيلي وينتظر المرضى قبول الجانب اإلسرائيلي حسب 

ة واحيانا تأتي رفض او فحص او انتظار أو عدم موافقة وهنا تبدأ الموعد المحدد للسفر وأحيانا تأتي الموافق
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حلقة من حلقات معاناة مرضانا، وعندما تأتي الموافقة يسافر المريض في موعده المحدد ويصل للمستشفى 

 لية نظام التحويل للمستشفيات الخارجية عبر معبر بيت حانون.آحددة لتلقي عالجه، وهذه باختصار الم

لألسف كانت حاالت الرفض من الجانب اإلسرائيلي سابقا منذ بضعة شهور ال لحاالت الرفض،  أما بالنسبة

% تقل قليال او تزيد قليال، ولكن حاليا لألسف حاالت الموافقة 90% وتأتي الموافقات بحوالي 10تزيد عن 

صحة، كما وصرح تنسيق لوزارة ال% وهذا ما تؤكده احصائيات دائرة ال50من معبر ايرز ال تتجاوز نسبة 

بسام في هذه النقطة أنه ولألسف فإن رفض الجانب اإلسرائيلي ليس رفضا منطقيا وال مقبوال وليس له أي  .د

عالقة بصحة المريض وأيضا ليس له أي عالقة بأمور امنية لسبب بسيط جدا وهو عندما يرفض المريض مرة 

بعة، واال لو كان مرفوضا من الناحية األمنية لو المرة أو مرتين أو ثالث مرات تأتي الموافقة حتميا بالمرة الرا

األلف لن تأتيه الموافقة، فرفض المواطن المريض تكون ألسباب خاصة ال نعلمها نحن ولكن الجانب اإلسرائيلي 

 له أهدافه واسبابه الغير مبررة.

ثيرة جدا وقد أخبرهم رغم ان التدقيق بالتحويالت زاد بشكل ملحوظ في الشهور األخيرة ورفضت تحويالت ك

 بذلك عدة أجهزة أمنية.

 
خالد ثابت رئيس قسم األورام في مجمع دار الشفاء ورئيس اللجنة العليا لألورام في  الدكتور:ويقول 

 في ذلك:المحافظات الجنوبية 
 

يعطى لمريض السرطان الذي ليس له عالج أو خدمة متوفرة في قطاع غزة ، مثل العمليات  1النموذج رقم 

يض إلى ويمكن تحويل المر ،الجراحية التي ال يمكن اجرائها في قطاع غزة وهذا ناتج عن نقص المعدات

، أما المريض الذي طباء الجراحة وليس أطباء األورام، وهذا البند من تخصص أالخارج لعمل عملية جراحية

لك خدمات العالج االشعاعي مباشرة ألن قطاع غزة ال يم 1يحتاج إلى عالج اشعاعي يتم إعطائه نموذج رقم 

، أما بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون لعالج كيماوي أو هرموني أو مناعي اذا كان متوفرا  في قطاع غزة يتم 

لكي يتلقى هذه الخدمة في  1تقديم الخدمة له محليا  ، أما اذا كانت غير موجودة فيتم إعطائه النموذج رقم 

وداخل الخط األخضر ، النموذج ال يمكن وال يجب أن يكتب إال  مستشفيات شرق القدس والضفة الغربية

 للمريض الذي يحتاجه .

 
أ. رفعت محيسن مدير دائرة التنسيق واالرتباط وزارة الصحة، وعضو في اللجنة المدنية العليا في مقابلة مع و

 لقطاع غزة، وممثل وزارة الصحة.
حة ووزارة الشئون المدنية في رام هللا، وان التعامل والتعاون بداية التنويه كانت بأن الدائرة تابعة لوزارة الص

الذي يحدث مع حكومة قطاع غزة في نطاق العمل أي في بعض الجزيئات كما في موضوع قافالت األدوية، 

وبنهاية األمر ما يهمهم المريض الفلسطيني بغض النظر عن األلوان التي ينتمون لها، فالمريض الفلسطيني 

 .ةفي جميع مستشفيات وزارة الصح ى العالجيجب ان يتلق

 
 حويل لمعبر رفح أو لمعبر ايرز:ذ للتقات التي تؤخاإلجراءات والتنسي

، حتى قبل ذلك كان دورهم 2006معبر رفح ال عالقة لهم فيه وخصوصا بعد عام ويقول أ. رفعت أيضا  

ومن ثم للمستشفيات المصرية فقط، أما بعد  إلسعافيقتصر فقط في حاالت اإلسعافات ونقلهم من اسعاف 

 م فانتهى عملهم نهائيا هناك واقتصر فقط على معبر بيت حانون "ايرز".2006

 بخصوص التحويالت:

فهي تقدم خدماتها للمرضى، وفي حال عدم توفر  ةمعروف ين وزارة الصحة ومستشفياتها كما هفا •

يسمح باستمرار استكمال العالج في مستشفيات خدمة معينة أو اجراء طبي معين أو وضع الحالة ال 

وزارة الصحة في قطاع غزة يتم تحويل الحالة للعالج في الخارج، سواء  في داخل قطاع غزة أو 

داخل مستشفيات الضفة الغربية أو في القدس الشرقية أو داخل الخط األخضر أو في جمهورية مصر 

 .يات هي كما الترتيب المذكورالعربية، واألولو

فلو أن الخدمة يمكن أن تتوفر في قطاع غزة أو مستشفيات القطاع الخاص يتم تحويله لتلقي هذه  •

ولمؤسسات الخدمة كأولوية ألنها تكون أقرب وألنهم يدعمون المستشفيات الخاصة أو القطاع المحلي 
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NGOs، ر أو أو يتم تحويلهم لمستشفيات الضفة الغربية أو للقدس الشرقية أو لداخل الخط األخض

 لجمهورية مصر العربية.

 كيف يتم تحويل الحاالت للعالج بالخارج:
 

يتم تحويل الحالة من قبل الطبيب المعالج ورئيس القسم بالتشاور، واذا وجد أن صرح أ. رفعت في ذلك قائال : 

 الطبيةالمريض بحاجة لذلك يتم عرضه على لجنة طبية مكونة من عدد كبير من األخصائيين في كل المجاالت 

واللجنة الطبية هذه تقوم بدراسة عدة ملفات أو طلب موافقة الستكمال إجراءات ، وهذه اللجنة تعقد مرتين أسبوعيا

او فحوصات حتى تتضح الصورة أمامهم أو تحويلهم ألطباء اخرين أي لو كان هناك طبيب معين كتب تحويلة 

فيات وزارة الصحة يتم تحويله لطبيب اخر بنفس معينة واللجنة تدرك أن هذا االجراء الطبي يجري في مستش

رأيه في إمكانية عمل هذا االجراء أو ال، وبالتالي يتم إعادة عرضه مرة أخرى على هذه اللجنة  إلبداءالمجال 

وبعدها يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة، وبالنسبة للحاالت التي يتم الموافقة عليها يتم عمل نموذج تحويل وارساله 

 إلمكانيةالعالج بالخارج في رام هللا لعمل التحويالت وارسال المريض، وهناك حاالت يتم رفضها لدائرة 

 عالجها محليا وحاالت يتم طلب فحوصات أو اجراء فحوصات لها.

 

 

 مدة اإلجراءات:
 ألسبوعيناإلجراءات ال تأخذ وقت طويل ومن ثم يتم حجز موعد للمريض، ومدة وصول الموافقة من أسبوع 

الخدمات الطبية الموجودة أو اإلجراءات الطبية، يؤخذ  ها يتم حجز موعد حسب توفرفي الحاالت العادية، وفي

 باالعتبار استشارات القدس الشرقية، واستشارات الضفة الغربية.

 وهناك حاالت عاجلة وفيها يتم كتابة النموذج بنفس اللحظة بوقت ال يستغرق الساعة او النصف ساعة، وبتوقيع

الطبيب المعالج وطبيب القسم، وارساله مباشرة لدائرة العالج بالخارج د. بسام البدري، وهناك ال ينتظر د. 

بسام البدري عرضه على لجنة، يأخذ اإلجراءات فورا وحسبا لوضع يتم االتصال مباشرة بالمستشفيات في 

افقة وليتم معرفة الي أي مستشفى سيتم الضفة الغربية وارسال التقرير الطبي الخاص بالحالة ليتم ارسال المو

تحويل الحالة، ويتم تحويله وبعد ذلك  يتم ارسال التكاليف المالية للمستشفى، وفي الحاالت العاجلة يتم عرض 

الملف على اللجنة الطبية بعد حضور الحالة سليمة كإجراء روتيني وقانوني حتى ينظروا ان كانت الحالة حقا 

 ام انه كان من الممكن معالجتها محليا.تستحق التحويل العاجل 

 

 

 العالج بالخارج:هي الخدمات املقدمة للمرض ى بخصوص ما 
 

 مسئول ملف العالج بالخارج في مقابلة مع المحامي محمد بسيسو من المركز الفلسطيني لحقوق االنسان

متحدثا عن دور المركز في مساعدة المرضى لتخطي عقبة الرفض من الجانب اإلسرائيلي، بدأ بتوضيح ماذا 

 وان الحاالت التي ،لعالج بالخارجا لمواطنين في قطاع غزة يريدونا يجعلوما الذي  ،يعني العالج بالخارج

جح ن تنألقصارى جهدهم  بعملقوموا ي يرفضها الجانب اإلسرائيلي وتكون بحاجة لتلقي عالجها بالخارج

 .وتسافر وتتلقى عالجها بالخارج

 

وفي لقاء مع السيد سامي الجوجو مدير عام جمعية بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان، والسيد خالد الفي 
 المدير التنفيذي لجمعية بسمة أمل لرعاية مرضى السرطان.

 
 ضوع العالج بالخارج:في سؤالهم عن الخدمات التي تقدم لمرضى السرطان بخصوص مو

 

قال السيد سامي الجوجو انهم يوفرون لهم المواصالت وان هذا الموضوع يعتبر اكثر موضوع له أهميته من 

 بين البرامج التي تقدمها بسمة امل، فبرنامج المواصالت يهتم بتوفير خدمة نقل المرضى بشكل يومي ذهابا  
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من معبر بيت حانون الى مختلف المستشفيات في القدس والضفة الغربية بشكل مجاني مما يخفف من  وإيابا  

معيقات السفر ويشجع المرضى على المحافظة على أخذ العالج بشكل منتظم، غير ذلك فدائرة التنسيق واالرتباط 

عالج بالخارج وهم من وزارة الصحة ودائرة العالج التخصصي هم المسئولين والملمين كليا بموضوع ال

 .يستطيعون إيجاد حل لهذا الموضوع

 

 

 دائرة العالج بالخارج أصبحت املنفس الوحيد للمواطنين الفلسطينيين؟
 

أصبح الشعب الفلسطيني بدال من أن يفكر ببناء مستقبل أفضل لجيل فلسطيني قادم وقادر على تنمية الكيانات 

 هو حال ليس بجديد ولكن مع تزايد، الراهنة التي يعيشهاالمشكلة  األساسية والضرورية له أصبح يفكر بما هي

 عالج أفضلالخارج بدعوى أنها تكفل له ب نسبة العالجتتزايد بشكل طردي زيادة معاناة المريض الفلسطيني 

العالج في من بدال   تنمية المؤسسات الطبية الفلسطينيةالتي تساعد على وووجود إمكانيات ال توجد في وطنه 

 .الفلسطينيالمريض في ممارسة إجراءاته ضد  لمحتلل مستشفيات الخارج والتي تسمح

إلى استصدار التحويالت  نوسيلة للهجرة، فقد لجأ بعض المواطنين الفلسطينييلخارج أصبحت دائرة العالج في ا

أو التنسيق مع بعض ، إما بالتحويالت الطبية المزورة أو التعليم أو الزواج أو لم الشمل الطبية لهدف السفر

 السماسرة واألطباء الفاسدين إلتمام اإلجراءات.

 : بخصوص الحاالت التي يتم سفرها وفي ذلك عبر أ. رفعت محيسن عن معاناته من هذا الموضوع قائال 

بتصريحات مرضية ويكون لها أغراض أخرى أي يستغلون التصريح المرضي كحجة لخروجهم من قطاع 

كثر قضية تعاني من وزارة الصحة وغير قادرين على إيجاد حل لها واثر سلبيا بملف هذه الحاالت هي أ، غزة

شخص ذهبوا  500ل  400المرضى الحقيقين، فكل فترة يضع الجانب اإلسرائيلي على طاولة النقاش من 

للضفة الغربية بتصريحات مرضى أو قد يكونوا مرافقين للمرضى، وكل شهر هناك حالة تخرج من قطاع غزة 

، فهناك اباء يوصلون أبنائهم لبوابة معبر بيت حانون وبعد ذلك العالجة عالج للخارج ولكن ليس هدفها تحويلب

 يعودون قبل دخول البوابة مرة أخرى للقطاع.

الوضع االقتصادي والضغوط الموجودة التي تحيط بالمواطنين في قطاع غزة  نحن نتفهمنعم يقول أز رفعت: 

بهم بهذه الطريقة للخارج، وأيضا ليس من حق الجانب اإلسرائيلي وال جميع القضايا لكن هذا ليس مبررا لذها

 انسان. 2,000,000باب يتنفس منه  بإغالقالمطروحة على الطاولة 

 
 
 
 
 

ويالت كما انهم التدقيق كبير جدا على جميع التح: أن في ذلك بالخارجالدكتور بسام البدري مدير دائرة العالج وقال 

شخصيا بقرار وزارة  د. بسام لتزمواالتحويالت المزورة والمضروبة،  مسكوا بالكثير منأبالفترة األخيرة 

من  تعاني أن هناك حاالت كثيرة من منطقة معينة" تحدث في هذه النقطة مستعينا بمثال حي مر عليهالصحة، و

وال يصاب احد به في هذا السن من الشباب اال نادرا،  نفس المرض تأتيه دائما، والغريب ان هذا المرض نادر

فتم التحقيق باألمر في الدائرة ووجد العشرات من الحاالت، وتم عرضهم على أطباء اخرين ولم يكن بهم شيء، 

وهنا تم الكشف عن شبكة تقوم بتزوير هذه التحويالت واوقف العشرات من التحويالت بل المئات التي كانت 

هي مسئولية المستشفيات فنماذج التحويل مسئولين عن  غير، ونحن كدائرة عالج بالخارج "ياتناتصدر من مستشف

م النماذج من خالل اللجنة يق  نُ  1الحكومية التي تصدر منها هذه التحويالت، لكن دورنا عندما يصل نموذج رقم 

في نماذج التحويل الصادرة من شكلة من الوزارة تدقق هذه اللجنة الطبية المُ ويقول أيضا : الطبية العليا 

المستشفيات، اذا يتم فلترة النماذج من جهتين المستشفى التي قامت بكتابة التحويلة واال لما صدر هذا النموذج 

ال وموذج التحويل، شكلة من قبل الوزارة تمحص وتدقق في التحويالت وفي صحة نثم اللجنة الطبية العليا المُ 

ارج في قرار اللجنة العليا المختصة ألنها لجنة سيادية مكلفة من وزارة الصحة، دائرة العالج بالخلمسئولية 

حة وبحكم مصل م مصلحة الدائرة وسمعتهاوبحكم المسئولية وبحكم الصالح العام وبحكم مصلحة مرضانا وبحك
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مصالح  نا دولة فلسطين فنحن يجب ان نحافظ علىتسطينية وسمعة دولة الفللطوزارة الصحة وبحكم مصلحة الس

الصادر من المستشفيات ونقوم بالتدقيق حتى في عمل اللجنة  1مرضانا فنحن نقوم بالتدقيق في نموذج رقم 

بحكم ان بحاجة  أو ليس ألنه مريض بل هذا المريض بحاجة للعالج بالخارجالطبية العليا للتأكد والتحقق من ان 

 بالخارج عند قيامهم بالتدقيق يحرصون على:كما أنهم كدائرة عالج الخارج،  ستشفياتلمتابعة في م

 عدم اهدار المال العام..  .1

 صحة المريض. .2

بالحرص على عدم اهدار المال العام من خالل مثال ان هناك حالة من الممكن إتمام عالجه داخل المستشفيات 

المواطن عندما بطريقة أو بأخرى فهذا  1المحلية، أو من الممكن أن يكون هناك حالة حصلت على نموذج رقم 

هذا ة الصحة الكثير والشخص ليس مريض هذا كله يكلف وزارلمستشفى يقوم بعمل بعض الفحوصات يذهب ل

ألنه يريد السفر فقط يقوم بعمل فحوصات ليأتي الينا مرة أخرى انه يريد السفر للعالج مرة أخرى وبكل فقط 

 الحاالت هو يخدعنا.

الباب المفتوح يدخل أي شخص للدائرة وأيضا جميع أبواب الموظفين سياسة دائرة العالج بالخارج هي سياسة 

مفتوحة لمساعدة الجميع، حتى باب مدير الدائرة مفتوح حتى اخر مواطن يخرج وليس حتى يقرر مدير الدائرة 

 انه انتهى.

 

 

 هل ألصحاب النفوذ والسلطة تأثير في كتابة التحويالت؟
 

انها خالل بحثها في مجموعة من التحويالت "تقول هاجر حرب وهي صحفية أجرت تحقيقا  حول هذا الموضوع: 

المزورة عثرت على تحويلة طبية باسم ابن احد المتنفذين في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي حصل 

ا، في وقت استطاعت أن تصل فيه الى عليها بهدف استكمال دراسته الجامعية في الكلية األمنية في مدينة أريح

كما يعرف نفسه للناس، يدعي القدرة على جلب التحويالت شخص يدعي أنه يعمل في جهاز األمن الوقائي 

دوالر لكل ورقة طبية يمنحها لمن أراد أن يغادر القطاع بهدف تجديد اإلقامة  200الطبية مقابل الحصول على 

التحقيق ما حدث غير أنها تعلم بأنه تم نقل أنها لم تتابع بعد " :تقول حربو ،9"أو استكمال الدراسة خارج القطاع

 وتؤكد أن في شمال قطاع غزة مستشفى األندونيسيالدكتور من مكان عمله في مجمع دار الشفاء الى العمل في 

 ."الهدف من هذا التحقيق كان خالصا  للمصلحة العامة بغض النظر عن االتهامات التي وجهت لي

من تم اصدار تحويلة طبية لها بالرغم  تحويلة عالج لوالدتيعلى  للحصول أنا عندما توجهت": ضافت حربوأ

، يد أن والدتي تحتاج لتحويلة طبية، لم يكن لدينا أي اثبات يفأنها ال تحتاج لهذه التحويلة، وهذا بحد ذاته تجاوزا  

وذج التحويلة مباشرة بدون فقام الطبيب بكتابة نم ،تب عليها رقم الهوية ورقم الجوالكان لدينا ورقة صغيرة ك

، هذا التصرف كان صادما  بالنسبة لنا فلربما كان الحاصل على هذه التحويلة هو شخص مطلوب التحقق في ذلك

سمسار والطبيب جرى داخل ، ومن ثم أن االتفاق الذي جرى بيني وبين الالصيت والسمعة ءللعدالة أو سي

 المؤسسة الحكومية.، داخل اطار المستشفى

ال يمكن  1فالنموذج رقم  %،95نسبة الشفافية لدينا يتجاوز  أن" :أكد د. خالد ثابت وفي سياق الموضوع 

مثل  غزة،كان المريض يحتاج هذا النموذج فعال  لعدم توفر الخدمة الذي يحتاجها في قطاع  إذاإصداره اال 

 ،للعظم رام هللا لعمل مسح ذري ليسافر المريض إلى مستشفيات 1خدمات المسح الذري فيتم عمل نموذج رقم 

أو مستشفيات الخط األخضر، وال يمكن عمل هذا النموذج إال للمريض المثبت وله ملفا  لدينا معتمدا  من وزارة 

 ."الصحة

 

العالج بالخارج مسلط عليها الضوء كثيرا فهم يحاولون قدر  دائرة" :فند ذلك قائالا  يالبدر لكن الدكتور بسام

المستطاع التقليل من أصحاب االبتزاز والسماسرة والرشاوي والواسطة في قصة العالج بالخارج، فالحالة التي 

تستحق التحويل يتم التحويل لها دون واسطة ومبالغ طائلة لتلقى خدمة موفرة لها، كما أنهم في دائرة العالج 

                                                           

تحقيق صحفي يكشف حجم الرشاوي والفساد في ملف دائرة العالج بالخارج، 9 

.http://www.alaqsavoice.ps/arabic/public/news/details/176381 
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فنحن هنا ال ، هم مرضى حقيقيون يستحقون العالج نا الذين يخرجون من هذه الدائرةائما يؤكدون ان مرضدا

م كشف التحويالت المزورة نقبل التزوير بكافة اشكاله، وبخبرتهم الطويلة في هذا المكان أصبح باستطاعته

دي ؤفوجود االنقسام ي؛ حةن التجانس بين جميع وزارات الصبحاجة لشيء يسمى بهرمو فقط نحن، وبسهولة

 .وزارة الصحة" سعى اليهتي الذ الطبي رتباطالصحة مما يحد من االلعدم التجانس بين مؤسسات وزارة 

 
 

 هل يوجد تجاوزات من أجل تسهيل سفر بعض الحاالت اإلنسانية؟ 

 
المواطنين الذين يلجؤون دوما  ما ترتبط قضية الحاالت اإلنسانية بموضوع العالج بالخارج، الكثيرون من 

لتزوير تحويالت طبية أو استصدار تحويالت بطرق غير شرعية، وذلك ألن هذه التحويلة هي احدى الوسائل 

 .اما للعالج أو التعليم أو الزواج أو لم الشمل أو العمل للعالم الخارجي والسفر معبر ايرز لخروج منالقليلة ل

 علىت كما ان هناك جهات معينة تعمل ال نساعد في تزوير الحاال بالمطلقمؤكدا د. بسام البدري انه صرح 

 .على سبيل المثال موضوع لم شمل األسر

 

في دائرة العالج بالخارج يستطيعون كشف التحويالت المزورة وبسهولة، ويقومون بحفظ الملفات المزورة 

 والتعامل مع تلك الحاالت.

ال يوجد استثناءات أو تجاوزات في قسم األورام ألنه ال يمكن إصدار أي تحويلة بدون أن " :د. خالد ثابتل اوق

 ."الصحةيكون المريض يمتلك ملفا  وسجال  في وزارة 

جميع المرضى في قسم األورام لهم أسماء على شبكة وزارة الصحة وكل مريض له كود " ثابت:وأضاف 

هذه العصابات  المستشفيات،ماذج التحويل المزورة فتتم خارج نطاق أما بالنسبة لن كاملة،وجميع بيناته  10معين

ويقومون بكتابة تقارير مزورة عن طريق الماسح  مستمرة،معروفة لدى وزارة الداخلية وتتم مطاردتهم بصورة 

تم وتم استدعائنا لدى وزارة الداخلية أكثر من مرة ليتم عرض علينا نماذج للعديد من التحويالت و الضوئي،

ال يوجد تحويالت مزورة في قسم األورام في مستشفيات وزارة الصحة ألنه ، التعرف على التحويالت المزورة

 ."شديديوجد هناك ضبط 

 
 
 

مدير دائرة التنسيق واالرتباط وزارة الصحة، وعضو في اللجنة المدنية العليا ويقول األستاذ رفعت محيسن 
 لقطاع غزة، وممثل وزارة الصحة.

ات فهي ليست موجودة اآلن بالقدر الذي يتخيله المواطنين، أو يتصورونه بموضوع العالج بالخارج، كاستثناء"

س الوزراء ورئي فاليوم أيضا حتى الرئيس محمود عباسد االن، وحتى ان موضوع االستثناءات نفسه غير موجو

ال برمته يخضع لمعايير وزارة الصحة،  وال يتدخلون بهذا الموضوع، فاألمر أحدا   ووزير الصحة ال يستثنون

بغربال"، وهم  ال تغطىباألمثال الفلسطينية " الشمس ال تعاني من هذا الموضوع متمثال   جهة حكوميةيوجد 

موجودة، ولكن اإلجراءات التي تنفذ للحد من هذه التجاوزات وبذلك فإن التجاوزات ن وضع حد لذلك، يحاولو

عليها التي تم كشفها والقبض  رلتجاوزات قد تم التخلص منها مثل عصابة التزويمازالت تنفذ، البعض من هذه ا

لكن من الجدير بالذكر أن التجاوزات ليس مصدرها المواطن فقط، إنما األطباء والواسطة، وزادت الرقابة، 

 ".والسماسرة في بعض األحيان!

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .رقم الهوية وتاريخ الميالد وباسورد الوزارة للنفاذ لنظام وزارة الصحةود المريض هو ملف يتكون من: اسم المريض وك 10
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وجودة في مستشفيات قطاع غزة وما هي أكثر األقسام التي املما هي التخصصات غير 

 ؟منهايتم التحويل 

الحاالت هي حاالت األورام السرطانية فهي تحتاج لعالجات مختلفة مثل "تلقي  أكثر: "أفاد د.بسام البدري أن

لعمل العالج الكيماوي، أو تلقي العالج االشعاعي، او ضرورة اجراء جراحات طارئة وسريعة أو تحتاج 
% من حاالت 25حوالي  تمثله العالجات المختلفة لألورام فحوصات طبية ضرورية لتقييم حالتهم"، فهذ

ثم جراحات القلب المفتوح للكبار أو للصغار أو لعمل قسطرة طبية ال توفر هنا دعاماتها او يصعب ، التحويل
حاالت جراحات األطفال وحاالت اجراءها في المستشفيات الحكومية، يلي ذلك حاالت األوعية الدموية و

 ."الجراحات العامة التخصصية مثل العيون او االنف واألذن او المسالك البولية أو العظام
 
 

 ما هي املستشفيات التي يتم التحويل إليها حسب األولوية؟
 

على حد ذكر أ. بسام البدري مدير دائرة العالج التخصصي ال يوجد أولويات ولكن دائرة العالج التخصصي 

 وهي: حسب التخصص تتبع سياسة عامة 

المواطنين عناء السفر عبر المعابر معبر رفح ومعبر بيت حانون مثل  تجنيبمستشفيات قطاع غزة ل :أوال

 ..إلخصال الحصاويالمغناطيسي، استئ نقسطرة القلب، الرني

مستشفى المقاصد ومستشفى مستشفى النجاح و المستشفيات الوطنية التي تتطلب العبور من معبر ايرز مثل :ثانيا

 واألذن، وحاالت العناية. لألنفالمطلع حاالت األورام، زراعة النخاع، حاالت الكلى للكبار والصغار، 

 الصدر. ومستشفى ماري يوسف مسالك بولية، انف واذن وجراحة

 جون في القدس للعيون. مستشفى سان

 نابلس: مستشفى النجاح، المستشفى العربي نابلس، نابلس التخصصي، مستشفى االتحاد.

رام هللا: مجمع فلسطين الطبي، المجمع االستشاري، مستشفى مسلم للعيون، مستشفى االستشاري العربي، 

 مستشفى الرعاية الطبية، سيرجي تي.

 ى األهلي، الهالل األحمر، الميزان التخصصي.الخليل: المستشف

 الثقة بين افراد أبناء شعبنا. إلعادة، دائما للمستشفيات الوطنية واألولوية

عين  هداساايخلوف ومستشفيات داخل الخط األخضر "المحتل" مثل مستشفى تل هاشومير، ومستشفى  :ثالثا

 .كارم واسوتا ومائير ورامبام وبرزالي

 

باالعتماد على تحقيق  2016ديسمبر  3في تحقيق نشره االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان " بتاريخ و

من ان هناك انحيازا في عدد  ،من شهادات أطباء وادارات مستشفيات أنه " يفيدسابق نشرته صحيفة "الرسالة

أثر سلبا على بقية المستشفيات في الضفة  التحويالت الطبية لمستشفى جامعة النجاح خالل السنوات األخيرة، ما

 .المحتلة

 

ترؤس الدكتور رامي الحمد هللا لرئاسة الجامعة قبل توليه رئاسة "ويعزو من استطلعت معدة التحقيق آراءهم أن 

 بعد".الوزراء، جعله منحازا لها فيما 

 

الملفت في االمر ان أولى خطوات التحري كشفت ان جامعة النجاح الوطنية ال زالت تحتفظ باسم رئيس الوزراء 

لمجلس أمناء المستشفى، وذلك يظهر خالل البحث عبر موقعها  لها ورئيسا   الدكتور رامي الحمد هللا، كرئيسا  

شورة على موقع وكالة االنباء الفلسطينية االلكتروني، مما يشكل مخالفة لمهام ونشاطات مجلس الوزراء المن
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منه على انه ال يجوز لرئيس الوزراء طوال مدة خدمته ان يمارس أي  80الرسمية "وفا" حيث تنص المادة 

 ."مهنة وبأي صفة كانت

سياسة الحكومة ومجلس  تقول: 11على حد ذكر أ. أميرة الهندي في تقرير نشر سابقا  للقاء لها مع صحيفة الحدث

مستشفى  ولكن الطبيةالوزراء في دعم المستشفيات األهلية وذلك كون األمر يتعلق باإلدارة المالية وليست 

وهو مستشفى غير ربحي، يمتلك تخصصات النجاح يأخذ حصصا كبيرة كونه مستشفى أهليا مرخصا ومتطورا 

اصة في الضفة الغربية، مثل أمراض الدم وعالج األورام، نادرة وغير موجودة في بقية المستشفيات األهلية والخ

 .وزراعة النخاع الذاتي، لذلك تقوم وزارة الصحة بالتحويل إليه تجنبا للتحويل للمشافي اإلسرائيلية

 

ومن باب المقارنة توجهت ذكر أنه  ن أجل النزاهة والمساءلة " أمان"وبنفس التحقيق الذي نشره االئتالف م

إلدارة أحد المستشفيات األهلية في مدينة نابلس الذي من وهي الصحيفة التي أجرت التحقيق سابقا  "الرسالة" 

المفترض أن يكون له االولوية أيضا في التحويالت بناء على توجهات الحكومة بدعم المستشفيات "االهلية"، 

 .والسيما أن المستشفى ساهم سابقا في عالج عدد كبير من جرحى قطاع غزة

 

أن عدد الحاالت التي تحول لهم من الضفة الغربية قليل "ؤول في المستشفى _ فضل عدم ذكر اسمه _ أكد مس

 ".جدا وال تكاد تذكر، فيما لم تعد تحول لهم أي حالة من قطاع غزة

 

، تميز بتخصص األعصاب والجراحات المتعلقة فيها سواء كانت تجميلية أو جراحيةتوشدد على أن مستشفاهم 

الت، "دائما يأخذ األولوية في الحا :قال مستشفى النجاح في تحويل الحاالت إذا ما كان يرى تحيزا لصالحوحول 

 واللي بايده المغرفة ما بيجوع". "

 

واعتبر أن ذريعة دعم المستشفيات األهلية باطلة فاألمر يتعلق بالنجاح فقط، خاصة وان المشفى الذي يعمل به 

 .مامأهلي عريق وال يتلقى أي اهت

 

المدير العام البروفيسور سليم الحاج يحيى، والمدير الطبي الدكتور كمال عابد امتد لما وفي لقاء إذاعي مع 

 .يقرب من ستين دقيقة

 

% من التحويالت التي تصلهم هي لتخصصي األورام وغسيل الكلى واللذان ال 70قالت إدارة المستشفى إن 

الضفة الغربية الخاصة واألهلية، موضحا أن تكلفة عالج تلك  يتوفران سوى في مشفاهم من بين مستشفيات

 .التخصصات مرتفع جدا وال يعود عليهم بأرباح تذكر

 

ماليين يورو في مجل الكلى  5مليون شيكل في مجال عالج األورام، و 70ولفتت إلى أن ديون المشفى بلغت 

ملون مهام هي باألساس من مهام الحكومة في بسبب تأخر الحكومة في دفع مستحقاتهم المالية، مبينا أنهم يتح

 .كل البلدان

 

وأبدت إدارة المشفى استعدادهم لقبول أي حالة مهما بلغ تعقيدها لكونهم يتمتعون بطواقم طبية ذات خبرة على 

 .مستوى فلسطين

 

 

لمستشفى وأوضحت مديرة دائرة التحويالت أ.أميرة الهندي في مقابلة أجرتها مع صحيفة الحدث أن التحويل 

النجاح وارتفاع حصته من التحويالت ال يؤثر على المستشفيات األخرى في الضفة الغربية، فـ"الخدمات التي 

نحول المرضى ألجل إجرائها في مستشفى النجاح غير موجودة أصال  في بقية المستشفيات الفلسطينية عدا 

تشفيات الفلسطينية في هذه الحالة تكون عالقة مستشفى المطلع في القدس"، مؤكدة أن العالقة ما بين جميع المس
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تكاملية، "فأولويتنا واهتمامنا تقديم أفضل خدمة صحية للمريض الفلسطيني، بغض النظر عن المستشفى الذي 

 ."نحول إليه

 

 

 العالج بالخارج: قضيةالحلول املقترحة ل
 

توفير خدمات عالج األورام كاملة وغيرها من الخدمات الصحية الغير  خالد ثابت الى بعض الحلول أشار د.

، ألنه السبب الرئيسي لتفاقم موضوع الخاصءا  في مستشفيات القطاع العام أو القطاع امتوفرة في قطاع غزة سو

 بالخارج.العالج 

 

، ال يوجد أي أملف وضع حلول بالوضع الراهن من الصعب جدا  أنهفي ذلك  األستاذ رفعت محيسن كما وقال

 ص هذا الموضوع بكوادر طبية ومعدات طبية علىولكن نأمل من مستشفيات القطاع الخاص ان تتحرك بخصو

ليست وردية البتة ولكن نستطيع ان نامل ذلك من  النظر عن ان األمور بالجانب الصحيمستوى عالمي، بغض 

عدات الطبية سببت خطرا على المرضى وسببت مستشفيات القطاع الخاص، أما في الوضع الراهن فلو تعطلت الم

ازمة أيضا، صحيح ان الوضع الصحي مأساوي وخصوصا ان هناك حكومتين ووزارتين صحة، لكنهم ال 

يمانعون بعمل مشافي القطاع الخاص، فهذا الحل من الممكن ان يوفر الكثير من العبء عن كاهل المريض 

تحويالت وال لمرافقين وال ألي شيء من األمور واإلجراءات التي طر لضالفلسطيني بأن كل اهله حوله وأنه لن ي

 تجرى على المريض الفلسطيني اثناء تحويله لتلقي العالج خارجا.

 

 :بعد البحث والتحقق الالزم تطبيقه لوضع الحلول

 

ويكون ذلك عن العمل على االرتقاء بالنظام الطبي الفلسطيني ورفع مستوى اإلمكانيات في المؤسسات الطبية  .1

 طريق:

 أ. استقطاب الكوادر الطبية المؤهلة لتدريب األطباء في قطاع غزة.         

 ب. ابتعاث الطواقم الطبية لتأهيلهم خارجيا  ثم عودتهم للمستشفيات المحلية.         

 ج. االرتقاء باألقسام الطبية وتوفير اإلمكانيات واألجهزة الطبية عالية الكفاءة.         

نشر الوعي لدى المواطن الفلسطيني أن تزويره ألي نموذج تحويلة طبية يؤثر في عمل الجهات المسؤولة  .2

 ويؤدي إلى تأخير مريض عن عالجه.

 اخراج المريض من وضعية حلقة الضغط بين جميع الجوانب. .3

 كسر الحصار عن قطاع غزة. .4

 ، رغم اإلمكانيات القليلة يوجد كفاءات عالية.زرع عنصر الثقة بين المريض والطبيب في قطاع غزة .5

 

 

 

كل المختلفة مما أدى لتفاقم هذه مشاال حولها، وذلك لتعقيد شبكة، قضية العالج بالخارج كثر الجدال في النهاية

، البعض منها مرتبط بالمسؤول والبعض اآلخر مرتبط بالمواطن ،عدم ثقة المواطن بالطبيب المحلي القضية

المواطنين لدائرة العالج بالخارج كوسيلة للسفر باعتبارها منفسا  وحيدا  لهذا المواطن المحاصر  واستغالل بعض

منذ أكثر من عقٍد من الزمن الذي جعلته في بعض األحيان يخالف القانون ويتجاوز المفروض للحصول على 

بذات الوقت يرى المسئول أن كتذكرة سفر للخروج من بوابة الموت إلى الحياة من وجهة نظره،  1النموذج رقم 

 ه بالخارج.عالجه لتلقي  لجوءنقص اإلمكانيات الطبية محليا  بسبب الحصار وقلة اإلمكانيات المادية أدت ل
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 1:12صورة عن النموذج رقم  مرفق
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