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التمهيد
يصدر هذا التقرير يف ّ
ظل مرور القطاع الصحي يف األردن بأزمة كبيرة نتيجة الضغط
الهائل عليه جراء جائحة كورونا؛ ولقد كثر احلديث مؤخرا عن إمكانية انهيار النظام
الصحي يف األردن بعد ارتفاع إعداد اإلصابات ،وتسجيل آالف احلاالت يوميا واخلوف
من استمرار هذا االرتفاع وعدم قدرة النظام الصحي على استيعاب هذه األعداد ،ومما
أن هذه املخاوف كان لها ما يبررها خاصة يف ضوء عدم دقة املعلومات التي
ال شك فيه ّ

كانت متوفرة حول الطاقة االستيعابية للمستشفيات يف اململكة ،واملخصص منها ملرضى
كوفيد 19-إضافة إلى عدم وجود خطة موثقة توضح االستعدادات التي متّ اتخاذها
ملواجهة االنتشار الوبائي مبختلف السيناريوهات احملتملة .وقد حتسنت مؤخرا مع
(صدور هذا التقرير) القدرة االستيعابية للمستشفيات القادرة على التعامل مع الزيادة
التي شهدناها مؤخرا يف أعداد اإلصابات والوفيات.
مدة
مر سنة تقريبا على بدء اجلائحة وعلى تسجيل أول حالة يف األردن؛ وكانت ّ
لقد َ

كافية الستعداد أفضل ورفع الطاقة االستيعابية للمستشفيات؛ خاصة وأن األردن يقبع
يخص عدد أسرة املستشفيات وبواقع 1.5
يف املوقع  123على قائمة دول العالم فيما
ّ
سرير ّ
لكل  1000مواطن ،وهذا رقم متواضع بكل املقاييس ،وهناك حاجة لرفع هذا

الرقم إلى  2كحد أدنى مما يترتب عليه توفير أربعة آالف سرير إضافية لرفع الطاقة
االستيعابية للمستشفيات إلى مستوى مقبول.
أسرة ملرضى كوفيد19-؛ فهنالك مرضى
ال ميكن التوسع بدون ضوابط يف تخصيص ّ

آخرون يعانون من أمراض أخرى بحاجة إلى دخول املستشفيات والعناية املركزة ،ومن هنا
برزت احلاجة إلى جتهيز املستشفيات امليدانية و مشاركة مستشفيات القطاع اخلاص
واجلامعات للمشاركة يف حتمل بعض العبء الذي يفرضه الواجب الوطني عليها ،وقد
قامت وزارة الصحة -فعال -بتبني آلية للتعاقد مع مستشفيات القطاع اخلاص.
إن الوضع الوبائي احلالي يتطلب املباشرة ودون تأجيل يف تأهيل جميع مستشفيات
ّ
الوزارة يف احملافظات وتدريب الكوادر الصحية وتأهيلها للتعامل مع حاالت الكوفيد19-؛
وخصوصا فنيي العناية املركزة و التنفس االصطناعي ،وتزويدها بكل ما حتتاجه من
كوادر ومعدات استعدادا للسيناريو األسوأ ال سمح اهلل.
ولعل تسجيل اململكة أول إصابتني بالساللة اجلديدة من فيروس كورونا املتحور لدى
زوجني قدما من بريطانيا يف  19كانون األول لعام  ،2020قد أدحلنا إلى مرحلة جديدة،
والذي بدا جليا يف الربع األول من العام  ،2021حيث الزيادة املتسارعة يف عدد اإلصابات،
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وزيادة عدد الوفيات تبعا لذلك ،يف الفئات العمرية املختلفة وخاصة الفترة العمرية التي
تزيد على  30عاما ،ما أرهق القطاع الصحي ممثال بكوادره الطبية واملادية ،وزاد أعباءه،
واختلت املنظومة الصحية ،وتكلل ذلك باحلادثة األليمة ملستشفى السلط احلكومي
الناجتة عن إهمال إدارة املستشفى وموظفيه ،وغياب التنسيق واملتابعة واملساءلة بني
الوزارة ومديرياتها واملستشفيات التابعة لها ،والتي وقعت جراء انتهاء مخزون األكسجني،
ما أدى إلى وفاة  6من املرضى ،نتج عنه استياء بالغ واحتجاجات مطالبة بتصويب
األوضاع وتوضيح أسباب التقصير ومحاسبة املقصرين .وأعلن وزير الصحة نذير عبيدات
يف الساعات األولى للحادثة مسؤوليته عنها ،واستقال من منصبه على إثرها ،و ُأحيل
عدد من املوظفني واملسؤولني يف وزارة الصحة إلى القضاء.
ويف ظل جائحة مريبة تعصف بالعالم أجمع ،يرى املجلس االقتصادي واالجتماعي

بأنّه من الضروري أن تقوم احلكومة بإعادة النظر ببعض قرارتها التي اتُّ خذت يف عهد
حكومة سابقة ،والتي تتضمن إنهاء خدمات األطباء الذين وصلوا إلى الستني عاما من
أن خبرات األطباء تزدهر
العمر ،فوجودهم ضرورة واختصاصاتهم مطلوبة؛ خاصة ّ
أن عمر الستني هو عطاء وحتصيل خبرات لألطباء.
وتزيد يوما بعد يوم وال تشيخ ،علما ّ

كورونا حرب خفية غير مرئية ،وحاجتنا ّ
لكل طبيب أو ممرض حتى من الذين تقاعدوا
بد منها ،وقس على ذلك بعض احلروب البشرية التي ُيعاد من أنهوا اخلدمة
ضرورة ال ّ

مليادين القتال إن تطلبت ظروف احلرب ذلك.

املقدمة من املجلس االقتصادي واالجتماعي ليست وليدة
أن التوصية أعاله
علما ّ
ّ
قدمها من ضمن عدة توصيات يف تقرير حالة البالد األول لعام ،2018
اللحظة ،فلقد ّ
والتي تضمنت إعادة النظر يف إدارة املوارد البشرية؛ من حيث استقطاب الكوادر الصحية،

واالحتفاظ بالكوادر املؤهلة ،وتعديل نظام اخلدمة املدنية لفئة األطباء.
وستجدون يف نهاية هذا التقرير ملحقا يتعلق بتسلسل أحداث جائحة كورونا لغاية
احلادي والثالثني من كانون األول لعام .2020
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امللخص التنفيذي
ُأعدت هذه املراجعة يف ظرف استثنائي مير به العالم خلقته جائحة فيروس كورونا
املستجد ،والتي تزامنت مع أوضاع اقتصادية صعبة على املستويني اإلقليمي واحمللي.
وحاولت املراجعة يف ظل شح البيانات والتقارير ،خاصة املالية منها ،بسبب عدم وجود
نظام معلومات صحي وطني ،حتديد أثر جائحة كورونا على النظام الصحي يف األردن
وسبل معاجلتها ،وحتديد أولويات القطاع الصحي بعد اجلائحة واستدامة النظام الصحي
ً
مستقبال.
أثناء اجلائحة وبعدها ،وضمان تطوير القدرات للتعامل مع حاالت مماثلة
وتبني من خالل املراجعة وجود تفاوت يف عملية التخطيط اإلستراتيجي يف املؤسسات
الصحية يف القطاع العام ،إذ لوحظ غياب اإلطار العام للتخطيط اإلستراتيجي يف هذه
املؤسسات علم ًا أنها تعمل بشكل تكاملي ومنها ما يعمل حتت مظلة وزير الصحة (وزارة
بينت توفر الفرصة للعمل املشترك
الصحة ،املجلس الصحي العالي) ،إال أن جائحة كورونا ّ

واملنسق بني مكونات النظام الصحي.

وبرصد نتائج أهم اخلطط اإلستراتيجية يف القطاع الصحي؛ وهي اإلستراتيجية الوطنية
للقطاع الصحي يف األردن ( ،)2020-2016وإستراتيجية وزارة الصحة (،)2022-2018
واخلطة التنفيذية إلصالح القطاع الصحي يف األردن ( )2022-2018تبني أن نسب
اإلجناز لهذه اخلطط بشكل عام كانت متوسطة ،باستثناء اخلطة التنفيذية إلصالح
القطاع الصحي التي ما زالت نسبة اإلجناز فيها متدنية جداً .ولوحظ أيض ًا غياب املتابعة
والتقييم الدوري لبعض اإلستراتيجيات كاإلستراتيجية الصحية الوطنية ،وكذلك عدم
وجود تقارير متابعة عن خطة إصالح القطاع الصحي.
وتشتمل املراجعة على فصل خاص بخطة أولويات احلكومة ( )2020-2019إذ بلغت
نسب اإلجناز ألولوية "حتسني مستوى الرعاية الصحية" التي تضمنت واحد ًا وعشرين
مشروع ًا %100 ،للعديد من املشاريع ،بينما َّ
تعثر عدد قليل منها وبقي من دون إجناز.

ً
تقريري حالة
فصال خاص ًا مبتابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف
كما تتضمن املراجعة
َ

لعامي  2018و ،2019إذ مت تنفيذ الكثير من التوصيات املتعلقة بالصحة يف
البالد
َ
هذين التقريرين.

تقريري حالة البالد السابقني
وعلى ضوء حتليل واقع القطاع الصحي ومراجعة توصيات
َ
واآلثار الناجمة عن أزمة جائحة كورونا ،فقد ُأدرج عدد من التوصيات يف هذه املراجعة
الست للنظام الصحي (،)6 Building Blocks
بعد تصنيفها بحسب منهجية اللبنات
ّ

التي تتضمن :تقدمي اخلدمة الصحية ،القوى العاملة الصحية ،نظم املعلومات الصحية،
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املنتجات الدوائية واللقاحات والتقنيات ،التمويل ،القيادة واحلوكمة .وذلك كي تخدم
النظام الصحي يف األردن استناد ًا إلى أسس علمية واضحة ومعتمدة من منظمة
التوصيات
َ
الصحة العاملية واجلهات الدولية.

واعتُ مدت لغايات املراجعة الوثائق والتقارير واإلستراتيجيات واخلطط سارية املفعول
ُ
اخلطط اإلستراتيجية
أو التي انتهت مدةُ العمل بها يف نهاية عام  ،2019واستُ ثنيت
للخدمات الطبية امللكية واملستشفيات اجلامعية لعدم خضوعها ملوافقة مجلس الوزراء
أو وزارة الصحة قبل إصدارهاّ ،إل أنها ُشملت يف املراجعة من خالل رصد إجنازاتها ضمن
مراجعة اإلستراتيجيات واخلطط الصحية الوطنية التي تغطي جميع القطاعات
الصحية.
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أو ً
ال :المقدمة

يعد النظام الصحي األردني من األنظمة متعددة القطاعات؛ إذ يتكون من القطاع العام
ّ

(وزارة الصحة ،اخلدمات الطبية امللكية ،املستشفيات اجلامعية ،املؤسسات املستقلة)،
والقطاع اخلاص (املستشفيات اخلاصة ،العيادات واملراكز التشخيصية والعالجية
اخلاصة) ،والقطاع اخليري والدولي (املستشفيات واملراكز التابعة للجمعيات اخليرية
احمللية والدولية ،واملنظمات الدولية؛ كوكالة غوث وتشغيل الالجئني واملفوضية السامية
لشؤون الالجئني).
إن تعددية مكونات النظام الصحي ،وضعف التنسيق يف ما بينها ،وعدم وضوح األدوار
لهذه القطاعات ،عوامل أدت إلى تشظي القطاع الصحي العام وغياب التكاملية يف تقدمي
اخلدمات الصحية ،مما انعكس سلبي ًا على األداء وأدى إلى ارتفاع اإلنفاق الصحي الذي
جتاوز حاجز  2.5مليار دينار يف عام  ،2017أي ما نسبته  1%8.9من الناجت احمللي
يعد مرتفع ًا ،إذ يقارب إنفاق دول منظمة التعاون االقتصادي
اإلجمالي ،وهذا اإلنفاق ّ

واالجتماعي ( )OECDيف ظل تفاوت كبير يف مستويات تقدمي اخلدمة بني القطاعات
الصحية املختلفة ،مما يستدعي مراجعة النظام الصحي وإعادة هيكلته ،وتوفير مظلة
توحد عمله وتنظمه.
وعلى صعيد احلماية املالية واالجتماعية ،أظهرت املؤشرات األخيرة الصادرة عن دائرة
اإلحصاءات العامة أن نسبة التغطية بالتأمني الصحي بني السكان بلغت  ،%66.9وبني

األردنيني  2 %71.8موزَّ عني على فئات التأمني املختلفة (وقد تكون جتاوزت هذه النِّ َسب

بعد أن مت مؤخر ًا شمول فئات جديدة بالتأمني ضمن البرنامج التكميلي الذي يعتمده
صندوق املعونة الوطنية) .أما نسبة اإلنفاق من جيوب املواطنني ،فقد وصلت إلى حدود
 3 %30من إجمالي االنفاق على الصحة بالرغم من اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة

لتوفير احلماية املالية واالجتماعية ،والتي من أهمها توفير خدمات الرعاية الصحية
املدعومة بنسبة  %80-%70يف مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ،والتوسع املستمر
يف التغطية بالتأمني الصحي (تأمني األطفال دون  6سنوات ،وتأمني كبار السن فوق 60
سنة ،وتأمني الفئات الفقيرة) ،وتكفُّ ل الدولة بنفقات معاجلة األمراض املزمنة واملكلفة
مثل السرطان وغسيل الكلى وأمراض الدم املزمنة ،وإنشاء وحدة يف الديوان امللكي إلعفاء
املواطنني غير املؤمنني من تكاليف املعاجلة.

1

املجلس الصحي العالي ،تقرير احلسابات الصحية الوطنية (.)2017-2016

2

دائرة اإلحصاءات العامة ،مسح دخل ونفقات األسرة (.)2018-2017

3

املجلس الصحي العالي ،تقرير احلسابات الصحية الوطنية (.)2017-2016
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وباإلضافة إلى ارتفاع اإلنفاق الصحي العام ،يواجه النظام الصحي يف األردن حتديات
أخرى من بينها :زيادة الطلب على اخلدمات الصحية نتيجة النمو السكاني الطبيعي
والقسري ،والتحول النمطي لألمراض الذي أصبح يشكل عبئ ًا ثنائي ًا لألمراض غير
السارية (املزمنة) واألمراض املعدية ،واالزدواجية يف تقدمي اخلدمات الصحية نظر ًا
لتعدد مكونات القطاع الصحي العام ،وتسرب الكفاءات الفنية املؤهلة من مؤسسات القطاع
الصحي العام ،وخاصة وزارة الصحة (الهجرة الداخلية واخلارجية لألدمغة) ،واللجوء
السوري الذي يشكل عبئ ًا إضافي ًا منذ عقد من الزمن.

ثانيًا :جائحة فيروس كورونا المستجد في األردن
 -بداية الجائحة واإلجراءات المتخذة لمكافحة الوباء

تعد جائحة فيروس كورونا املستجد إحدى أكبر األزمات التي واجهتها البشرية يف األعوام
ّ
املئة األخيرة ،إذ ظهر الفيروس للمرة األولى يف الصني يف أواخر عام  ،2019وانتشر خالل

وس ّجلت أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس
زمن قصير لم يتجاوز الشهر يف أرجاء العالمُ ،

يف األردن ملواطن قادم من اخلارج يف  2آذار  ،2020وبعد أسبوعني بلغ عدد احلاالت
املؤكدة املصابة باملرض  40حالة ،وكانت جميعها ألشخاص قادمني من دول موبوءة أو من

مخالطني لهؤالء األشخاص.
واتخذت احلكومة العديد من التدابير االحترازية والوقائية يف أواخر شباط شهر ،2020
من بينها:
 منع دخول احلاالت املصابة إلى اململكة وذلك من خالل تشديد الرقابة من ِقبلاجلهات املختصة ووضع إجراءات وقائية عند جميع املعابر واملنافذ احلدودية ،وتركيب
أجهزة املسح احلراري يف املطارات ،ومنع دخول املسافرين القادمني من الصني وكوريا
اجلنوبية وإيران إلى اململكة يف ظل تزايد عدد حاالت اإلصابة يف هذه الدول،
وصدور تعليمات احلجر الصحي ملدة  14يوم ًا للحاالت املشتبه بها يف فنادق سياحية

استأجرتها احلكومة لهذا الغرض يف ّ
كل من عمان والعقبة والبحر امليت.

 تقليل االختالط بني املواطنني وضبطه ،إذ مت البدء بتطبيق قانون الدفاع الوطنيرقم ( )13لسنة  1992يف اململكة اعتبار ًا من  18آذار  ،2020والذي صدرت مبوجبه
مجموعة من أوامر الدفاع لغايات مختلفة ،من بينها فرض قيود على حركة املواطنني،
واحلظر الشامل للتجوال ،وتغليظ العقوبات على املخالفني .و ُأعلن عن تنظيم التعليم
قرت عقوبات باحلبس والغرامة ّ
لكل من
املدرسي واجلامعي والتدريب املهني عن بعد ،و ُأ ّ

10

تقرير حالة البالد لعام  :2020الصحة

يخفي اإلصابة باملرض عن السلطات املختصة أو يعرقل عمل فرق االستقصاء الوبائي
وال يلتزم بالتعليمات .ومبوجب قانون الدفاع ُعطلت املؤسسات والدوائر احلكومية

ومنع
ومؤسسات القطاع اخلاص باستثناء القطاعات احليوية ومرافق القطاع الصحيُ ،

ومنعت التجمعات ألكثر
املواطنون من مغادرة املنازل ّإل يف حاالت الضرورة القصوىُ ،

وعلقت العمليات اجلراحية واملراجعات
ومنع التنقل بني احملافظاتُ ،
من  10أشخاصُ ،
وع ِّلق عمل وسائط النقل العام
الطبية ّإل للحاالت الطارئة ،كما ُمنعت زيارة املرضىُ ،
وسمح بفتح مراكز
واملواصالت ،و ُأغلقت األسواق الكبيرة (املوالت) واملراكز التجارية ُ

التموين والصيدليات واملخابز ومحطات الوقود ،و ُأقيمت معسكرات حجر صحي

للقادمني من املعابر احلدودية البرية.
طبق إستراتيجية "استباقية" يف مكافحة الوباء ،متثلت بالعزل
وبذلك ،يكون األردن قد ّ
الذاتي عن بقية دول العالم ،وإغالق جميع املنافذ احلدودية البرية والبحرية واجلوية

يف وقت مبكر ،وتكثيف الرقابة الصحية على تلك املنافذ.
 ولغايات توفير املستلزمات واالحتياجات الوقائية ،منعت احلكومة تصدير الكماماتالطبية أو بيعها للجهات اخلارجية ملدة شهرين اعتبار ًا من  20شباط  2020بهدف
الكمامات ومعقمات األيدي من ضريبة
اإلبقاء على مخزون إستراتيجي آمن ،وأعفت
ِ
املبيعات البالغة  %16وذلك خلفض أسعارها كي تكون مبتناول اجلميع ،وشجعت
إنتاج الكمامات عبر تسريع ترخيص مصنعني إضافيني ،وجهزت مستشفى ميداني ًا

بالتنسيق مع اخلدمات الطبية امللكية ،وخصصت مستشفى األمير حمزة للحاالت
املصابة بالفيروس.
 شكّ لت احلكومة خلية أزمة تعمل على مدار الساعة ملتابعة التطورات املتعلقة بانتشارالفيروس ،وأطلقت موقع ًا إلكتروني ًا توعوي ًا عن الفيروس وذلك ضمن توجهاتها للحد
من انتشاره ،كما ُأطلق مشروع "همة وطن" لتوحيد اجلهود الوطنية واملؤسسية ملكافحة
الوباء.
 تنبهت الوزارة مبكر ًا إلى دور التوعية واإلعالم الصحي يف جائحة كورونا ،بدء ًا منتوفير اخلط الساخن للرد على اتصاالت املواطنني (على مدار  24ساعة) ،وتقدمي
التصريحات الرسمية وعقد اللقاءات اإلعالمية ،وما رافقها من إعالن دالئل إرشادية
للحماية والوقاية ونشر املعلومات الصحيحة والرد على الشائعات بالوسائل الرسمية
ووسائل التواصل االجتماعي كافة ،إضافة إلى التشبيك والتنسيق مع العديد من
املؤسسات الرسمية (وزارة التربية والتعليم ،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ووزارة األوقاف واملقدسات والشؤون اإلسالمية) وغير الرسمية من جلان املجتمع احمللي
التابعة لوزارة الصحة.
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ويف  6حزيران  2020أعلنت احلكومة انخفاض مستوى خطورة انتشار اجلائحة إلى
مستوى "معتدل اخلطورة" وذلك بعد االنخفاض الكبير يف عدد حاالت اإلصابة احمللية
خالل  14يوم ًا إلى أقل من  10حاالت يومي ًا وتراجع نسبة احلاالت املكتشفة إلى عدد

ً
وصوال إلى أقل من  ،%5مما أدى إلى فتح غالبية القطاعات االقتصادية
الفحوص
واخلدمية ،وتخفيف ساعات احلظر لتصبح احلركة من الساعة السادسة صباح ًا وحتى

ً
ليال يومي ًا للمواطنني ،مع السماح بعمل املنشآت من الساعة السادسة
الثانية عشرة
صباح ًا وحتى احلادية عشرة ً
ليال.

واتسمت إدارة أزمة كورونا يف بداية اجلائحة بالنجاح على مختلف األصعدة وبشهادة
العديد من املنظمات الدولية وذلك بالرغم من األخطاء التي شابتها ،إذ تبنى األردن
النهج االستباقي يف التعامل مع اجلائحة ،وكان للمركز الوطني لألمن وإدارة االزمات دور
كبير يف قيادة األزمة وتوحيد جهود جميع القطاعات الصحية واالقتصادية والتعليمية
واألمنية حتت مظلة واحدة للسيطرة على جميع القطاعات والتنسيق املباشر مع املعنيني
يف الوزارات واملؤسسات ومع العاملني يف امليدان ،وانتهجت إدارة األزمة سياسة اتخاذ القرار
احلكومي بناء على توصيات اللجنة الوطنية لألوبئة .كما أظهر املواطن وعي ًا يف التعامل
مع األزمة ،يعكسه التفهم والدعم الشعبي لقرارات حظر التجوال الشامل واجلزئي الذي
ُط ِّبق حوالي عشر مرات لفترات مختلفة منذ بدء اجلائحة.
وقد حالت عوامل عدة دون انهيار النظام الصحي يف بداية اجلائحة ،من أبرزها سرعة
رصد احلاالت املصابة واملخالطني لهم ،وحصر بؤر العدوى وعزلها للحيلولة دون انتشار
الفيروس مما ساهم يف تسطيح املنحنى ألطول فترة ممكنة ،وحظر التجوال الشامل
واجلزئي الذي مكّ ن فرق االستقصاء الوبائي من الوصول إلى احلاالت املصابة بأسرع وقت
ممكن وأتاح لوزارة الصحة إجراء مسوحات عشوائية للتأكد من حجم االنتشار املجتمعي
للفيروس.
ُ
تبوء املرتبة األولى من بني  13دولة يف العالم كانت
اإلجراءات
ومكّ نت تلك
َّ
األردن من ُّ
استجابتها هي األكثر شدة وصرامة يف تطبيق اإلجراءات الوقائية خالل اجلائحة ،إذ كان

األردن البلد األول يف العالم الذي يحصل على درجة كاملة يف مؤشر الصرامة ،وحافظ
4
عد سادس أطول فترة حظر يف العالم
عليه  34يوم ًا يف ما ُي ّ

4
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 -مرحلة بدء االنتشار المجتمعي للفيروس:

وبالرغم من النجاح يف مواجهة املوجة األولى من اجلائحة وتسطيح املنحنى الوبائي

وتصفير حاالت اإلصابة يف معظم أيام شهر متوز ّ ،2020إل أن اململكة شهدت يف األسابيع
األولى من شهر أيلول انتكاسة يف احلالة الوبائية ،متثلت يف زيادة عدد احلاالت املصابة،
إذ بدأت مرحلة االنتشار املجتمعي للوباء ،وأصبحت مصادر العدوى غير معروفة ،وانتقلت
العدوى بوتيرة متسارعة بني املواطنني ،ليتجاوز عدد احلاالت املصابة يف شهر أيلول
حاجز  1000يف بعض األيام.
ويف ظل هذا التحول ،أصبح من الالزم تغيير إستراتيجية التعامل مع األزمة ،فبدأت وزارة
الصحة يف  25أيلول يف تنفيذ استراتيجيات جديدة منها:
 تطبيق تعليمات العزل املنزلي للمرضى املؤكد إصابتهم بالفيروس ،واخلطوات الواجباتخاذها قبل عزل املريض منزلي ًا ،ومنها تقييمه طبي ًا ملعرفة إمكانية تلقّ يه الرعاية يف
املنزل ،والتأكد أن بيئة املنزل مناسبة للعزل ،ومتابعة املخالطني له داخل املنزل ومدى
توفر وسائل الوقاية الشخصية.
 زيادة عدد الفحوصات املخبرية اإلستراتيجية من  250فحص ( )PCRإلى  20ألفمن خالل زيادة عدد املختبرات من  3إلى  ،33منها  23يف القطاع اخلاص و 10يف القطاع
العام؛ وكذلك زيادة عدد أجهزة التنفس االصطناعي من  1500إلى  2300جهاز يف

مستشفيات القطاعني العام واخلاص ُخ ِّصص منها  445جهاز ًا ملرضى كورونا ،وزيادة عدد

أسرة العناية احلثيثة من  320إلى  540سرير ًا يف مستشفيات وزارة الصحة .ويف السياق
ّ
نفسه ازداد عدد فرق االستقصاء الوبائي من  15فريق ًا يف بداية األزمة إلى  400فريق
( 250يف وزارة الصحة ،و 100يف اخلدمات الطبية امللكية ،و 50يف القطاع اخلاص).

 -مرحلة تفشي الوباء:

وبعد بدء املوجة الثانية من اجلائحة يف شهر تشرين الثاني  ،2020اتخذت وزارة الصحة
مجموعة من اإلجراءات ملنعة النظام الصحي وحمايته من االنهيار بعد أن أصبح عدد
اإلصابات بالفيروس يتجاوز أحيان ًا حاجز  5000إصابة يومي ًا ،حتى وصل إلى تسجيل
نحو  8000إصابة يف يوم واحد .ومن هذه اإلجراءات :
 إشراك القطاع اخلاص يف استقبال املرضى املصابني بالفيروس وذلك من خالل عقداتفاقيات بذلك مع  28مستشفى ،واستئجار مستشفى خاص لعزل املرضى املصابني بسعة
أسرة العزل للمرضى املصابني بالفيروس يف القطاعات الصحية
 200سرير ،ليرتفع عدد ّ

أسرة العناية
املختلفة حتى تاريخ  23تشرين الثاني  ،2020إلى  3937سريراً ،وعدد ّ

احلثيثة إلى  892سريراً ،وعدد أجهزة التنفس االصطناعي إلى  845جهازاً.
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 استعداد ًا للتعامل مع الزيادة احملتملة لعدد اإلصابات بالفيروس ،وبالنظر إلى ازدياداحلاجة للعزل املؤسسي والعناية احلثيثة ،أنشأت وزارة الصحة واخلدمات الطبية
امللكية يف أقاليم اململكة الثالثة خمس مستشفيات ميدانية (مستشفى األمير حمزة،
مستشفى امللك عبداهلل املؤسس ،مستشفى معان احلكومي ،مستشفى العقبة ،ومستشفى
األمير هاشم بن احلسني يف الزرقاء ،ومستشفى األمير راشد بن احلسن يف إيدون /إربد،
ومستشفى اجلويدة يف شرق عمان) بسعة إجمالية تبلغ  1579سرير ًا للعزل ،و374

سرير ًا للعناية احلثيثة .ومن املخطط لهذه املستشفيات بعد انتهاء اجلائحة أن تساهم
األسرة يف املستشفيات لعالج احلاالت املرضية
يف توسعة البنية التحتية وزيادة عدد
ّ

ومرضى األمراض املزمنة وبخاصة القلبية منها يف احملافظات كافة.

 ربطت الوزارة أقسام العزل يف املستشفيات التي تستقبل حاالت كورونا إلكتروني ًا منلتتبع نسبة اإلشغال يف
خالل لوحة إلكترونية ( )Dashboardمبركز الوزارة ،وذلك
ُّ
هذه املستشفيات وتوزيع املرضى يف ما بينها بشكل مناسب .وحتى تاريخ  21تشرين الثاني
أسرة العناية احلثيثة ،%47
أسرة مرضى كورونا  ،%43ونسبة إشغال ّ
بلغت نسبة إشغال ّ

ونسبة إشغال أجهزة التنفس االصطناعي  .%30ويتم وضع اخلطط الستمرارية العمل

بهذه األنظمة اإللكترونية وتطويرها لالستفادة منها واستخدامها كقاعدة بيانات لعدد
أسرة املستشفيات بأنواعها ونسبة اإلشغال بها ،لالستخدام يف توزيع احلاالت وضمان
ّ

توفير اخلدمات الصحية املطلوبة للجميع ويف أنحاء اململكة كافة.

 زادت الوزارة عدد املختبرات للكشف عن فيروس كورونا إلى  17مختبر ًا يف جميعمحافظات اململكة ،وأضافت اخلدمات الطبية امللكية  30جهاز ًا ُوزعت على احملافظات

اجلامعيني و 23مختبر ًا للقطاع اخلاص ،وبذلك
املستشفيني
مختبري
كافة ،إضافة إلى
َ
َّ
َ
ارتفعت القدرة إلجراء نحو  33ألف فحص يومي ًا ،و 23ألف فحص يف القطاع اخلاص.
واستُ حدثت  125محطة ألخذ العينات للفحص يف العديد من املراكز الصحية ومحطات
أخرى لهذه الغاية يف جميع احملافظات ،باإلضافة إلى شراء (كتّ ات) لفحوص جديدة غير
تشخيصية ( )Rapid Ag testتساعد يف تقييم الوضع الوبائي من خالل استعمالها
للتحري عن وجود إصابات يف أماكن خاصة يسكنها عدد كبير من الناس ويف ظروف
متشابهة.
 كما اتخذت الوزارة حزمة من اإلجراءات اخلاصة بالكوادر البشرية لسد النقصوتخفيف العبء على هذه الكوادر وحتسني قدرات العاملني ،ومن بينها إعادة توزيع
الكوادر البشرية بأنواعها كافة؛ وتعيني األطباء واملمرضني ،إذ مت تعيني حوالي 920
طبيب ًا و 1600ممرض ًا؛ إضافة إلى شراء خدمات بعض التخصصات األخرى الضرورية
يف مجاالت املعاجلة التنفسية والعناية احلثيثة والتخدير واألمراض الباطنية ،والعمل
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جنب ًا إلى جنب لبناء قدرات العاملني اجلدد والقدامى ،وذلك باستخدام وسائل التدريب
املختلفة (عن بعد ويف امليدان) ،والعمل على تنفيذ برامج تدريبية لألطباء وكوادر
التمريض يف احملافظات كافة ،وتوفير وسائل الوقاية واحلماية الشخصية للكوادر
الصحية التي تتعامل مع املرضى وتلك التي تقوم بالتقصي الوبائي.
 تراجع الوزارة باستمرار البروتوكوالت العالجية وتعمل على تطويرها وفق ًا للمستجداتواملعلومات املوثوقة بالتنسيق مع منظمة الصحة العاملية ،كما تقوم بتوفير العالجات
الضرورية وضمان عدم انقطاعها.
ً
مستقبالُ ،أنشئ
 لغايات االستمرارية يف مكافحة األمراض الوبائية واحلاالت املماثلةاملركز الوطني ملكافحة األوبئة ،ومت إقرار نظامه وتشكيل األمانة العامة له وحتديد
وتعد هذه اخلطوة نقلة نوعية يف مكافحة األوبئة وطني ًا وإقليمي ًا
موقع مؤقت له.
ّ
وحتقق االستدامة.

نسقت الوزارة مع اجلهات املانحة ومنها منظمة الصحة العاملية التي ساهمت يف دعم
 ّعدد من املشاريع ملكافحة فيروس كورونا ،ومنها على سبيل املثال توفير وسائل الوقاية

للكوادر الصحية ،واستئجار سيارات لغايات التقصي الوبائي.
اجلدول رقم (:)1
وأسرة العناية احلثيثة وعدد أجهزة التنفس االصطناعي بحسب
أسرة العزل
ّ
توزيع ّ
القطاعات الصحية
أسرة العزل
عدد ّ

أسرة العناية
عدد ّ
احلثيثة

عدد أجهزة التنفس
االصطناعي

وزارة الصحة

1145

240

223

اخلدمات الطبية امللكية

827

202

215

املستشفيات اجلامعية

235

74

68

القطاع اخلاص

1721

376

329

		
املجموع الكلي

3937

892

845

القطاع
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اجلدول رقم (:)2
أسرة املستشفيات امليدانية يف اململكة
توزيع ّ
اسم املستشفى
مستشفى األمير حمزة امليداني
مستشفى املؤسس امليداني
مستشفى معان امليداني
مستشفى العقبة امليداني
مستشفى الزرقاء امليداني
(مستشفى األمير هاشم بن
عبداهلل الثاني)
مستشفى إيدون امليداني
(مستشفى األمير راشد بن
احلسن)
مستشفى اجلويدة

احملافظة

أسرة
عدد ّ
الطاقة االستيعابية العناية
احلثيثة

احلالة

عمان

324

84

مت افتتاحه

إربد /لواء الرمثا

252

48

قيد اإلنشاء

معان

202

48

مت افتتاحه

العقبة

160

56

قيد اإلنشاء

الزرقاء

252

48

إربد

250

50

قيد اإلنشاء

عمان
ّ

139

40

قيد اإلنشاء

1579

374

املجموع
ألسرة العزل والعناية احلثيثة
املجموع الكلي
ّ

مت افتتاحه

1953

 وعلى صعيد آخر ،عقدت الوزارة اتفاقيات أولية ومذكرات تفاهم مع شركات عامليةلتوفير مطعوم ضد فيروس كورونا عند توفره بشكله النهائي ،وبدأت حملة البرنامج
لقاحي "سينوفارم"
الوطني للتطعيم يف  13كانون الثاني  2021بعد وصول أولى كميات
َ
و"فايزر-بيونتيك" إلى األردن .وتشير البيانات األولية إلى أن مطعوم "فايزر" يوفر مناعة

مدتها ثالثة أشهر على األقل ،ومدى فعاليته يتجاوز .%90
مبرد ًا بحسب اشتراطات
كما اتخذت الوزارة اإلجراءات الالزمة لنقل وحفظ املطعوم َّ
وأعدت خطة متكاملة لتوزيع املطعوم مجان ًا لتغطية  %20من السكان
الشركة الصانعة،
ّ
وبحسب الفئات املستهدفة ،وأعطت األولوية للكوادر الصحية واملصابني باألمراض
املزمنة وكبار السن ،وهي خطة مماثلة لنهج معظم دول العالم وتنسجم مع توصيات
منظمة الصحة العاملية ،كما تعمل الوزارة ومن خالل مؤسسة الغذاء والدواء على دراسة
مطعومني آخرين.
 يف  16تشرين الثاني  2020صدر أمر الدفاع رقم ( )23القاضي بتفويض وزير الصحةبوضع اليد على املستشفيات اخلاصة كلي ًا أو جزئي ًا لغايات تكليف إداراتها والعاملني فيها
احملولني من وزارة الصحة فقط ،وأثار
باالستمرار يف تشغيلها الستقبال مرضى كورونا
َّ
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ً
جدال واسع النطاق وحمل يف طياته رسائل للقطاع الطبي اخلاص بأنه جزء ال
األمر
يتجزأ من املنظومة الصحية الوطنية ،ورسائل تطمني للمواطن أيض ًا بأن احلكومة تبدي
اهتمام ًا أكبر يف معركة محاربة الفيروس ،وتضع نصب عينيها املوازنة بني امللفني الصحي
واالقتصادي .والقى هذا القرار ترحيب ًا لدى املواطنني ،خصوص ًا أنه يشير إلى أن أسعار
عالج املصابني بالفيروس يف املستشفيات اخلاصة حتددها وزارة الصحة وليس إدارات تلك

املستشفياتّ .إل أن مستشفيات القطاع اخلاص لم تكن مستعدة على ما يبدو ملثل هذا
القرار الدفاعي الذي أربك خططها التشغيلية ،مع أن كبار املستثمرين يف القطاع الطبي
اخلاص امتنعوا عن التعليق على املجريات ،ليس فقط بسبب وجود عقوبات بالسجن
والغرامة يف حال املخالفة ،إذ إن صيغة "وضع اليد" ُتستخدم للمرة األولى يف أوامر الدفاع
منذ بدء اجلائحة .وأثار القرار مخاوف القطاع اخلاص الذي يتسم باإلدارة الناجحة
ملستشفياته قياس ًا باإلدارة البيروقراطية ملعظم مستشفيات القطاع العام .ويوحي هذا

تستعد للسيناريو األسوأ يف حال التفشي األفقي للوباء
القرار ضمني ًا بأن احلكومة
ّ
ً
وصوال إلى ذروة انتشاره حتت عنوان احلرص املركزي على عدم انهيار النظام الصحي،

كما أن من شأن أمر الدفاع أن يضفي سمة العدالة بني املواطنني من خالل توحيد أسعار
اخلدمات العالجية يف جميع املستشفيات ومنح الصالحية للوزير يف حتديد األسعار
ومراقبة تقدمي اخلدمات الصحية للمصابني بفيروس كورونا.
فرغت احلكومة األمني العام لوزارة الصحة
ويف سياق حتسني إدارة ملف وباء كوروناّ ،لشؤون األوبئة واألمراض السارية بالكامل إلدارة ملف مرضى كورونا و ُأسندت له
مسؤولية هذا امللف ،يف خطوة ُع َّدت إيجابية ،ليتفرغ بقية املسؤولني يف الوزارة ملتابعة

شؤون الفئات األخرى من املرضى وشؤون املستشفيات التي استمرت يف تقدمي اخلدمات
سيحد من اآلثار بعيدة املدى للجائحة على مرضى
الصحية لهذه الفئات ،وهذا بدوره
ّ

األمراض املزمنة ،ويضمن إدامة اخلدمات االعتيادية لهم للتقليل من املضاعفات التي قد
تنتج عن أمراضهم ،ويضمن أيض ًا استمرارية خدمات الرعاية الصحية األخرى.
 شكّ لت الوزارة أيض ًا جلنة لتقييم الوضع الوبائي يرأسها وزير صحة سابق أنيطت بها مهامإعداد تقارير أسبوعية حول حاالت اإلصابة وتوزيعها بحسب الفئات العمرية ،والتوزيع
اجلغرايف ،واألمراض املزمنة املصاحبة حلاالت اإلصابة بكورونا ،والوفيات الناجمة عن
هذه اإلصابات ،ومعدالت اإلصابة والوفيات وفق ًا للوضع الوبائي األسبوعي ،وتتبع
املنحنى الوبائي وإعداد السيناريوهات املتوقعة له والعوامل املؤثرة فيه.

17

Economic & Social Council of Jordan

 -أبرز التحديات التي واجهت وزارة الصحة

 .1الزيادة املتصاعدة يف أعداد اإلصابات ،والتي تطلبت العمل السريع والفوري
أسرة العزل والعناية احلثيثة وأجهزة التنفس االصطناعي ،إذ قامت
لزيادة أعداد ّ

األسرة لتلبية
الوزارة بالعمل املستمر والدؤوب وبالتعاون مع الشركاء لزيادة أعداد
ّ

االحتياجات املطلوبة.

حتدي ًا للوزارة من حيث نقص الكميات وتأخر ظهور النتائج،
 .2شكلت الفحوص املخبرية
ّ

مما دفع إلى زيادة محطات سحب العينات من خالل احملطات الثابتة بالقرب من املراكز

الصحية يف اململكة ،وتوسعة شبكة املختبرات املعتمدة يف القطاع اخلاص.
 .3نقص الكوادر البشرية الصحية التي شهدت ضغوط ًا وأصيبت باإلرهاق نتيجة العمل
املتواصل طيلة ما يقارب ثمانية شهور ،ما دفع احلكومة إلى اتخاذ قرار استثنائي
بتعيني  2100من الكوادر الطبية والتمريضية واخلدمات الطبية املساندة ،من بينهم
 500طبيب و 800يف مجال التمريض .كما جلأت احلكومة إللى شراء خدمات بعض
االختصاصات الطبية مثل العناية احلثيثة واألمراض الصدرية.
 .4صعوبة التوصية باحلظر الشامل ملدة طويلة ،آلثاره السلبية على االقتصاد ،مما حصر
خيارات جلنة األوبئة باحلظر الذكي لبعض القطاعات األقل تأثير ًا على االقتصاد
األسرة يف العناية
الوطني وعلى املواطنني .واستندت اللجنة إلى مراقبة نسبة إشغال
ّ

احلثيثة وأجهزة التنفس االصطناعي كمؤشر لتحديد ضرورة احلظر الشامل من
عدمه.
 .5وجود أعداد كبيرة من املواطنني غير امللتزمني مبضامني أوامر الدفاع ،خاصة تلك
املتعلقة بارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي واتباع وسائل الوقاية واالشتراطات
الصحية بشكل عام.
 .6صعوبة رصد وتسجيل ومتابعة حاالت اإلصابة بكورونا يف العزل املنزلي وكذلك
الشفاء من تلك احلاالت .وبالرغم من محاولة الوزارة إدخال بعض البرامج احملوسبة

لتبليغ نتائج الفحوص للمرضىّ ،إل أن متابعة مرضى العزل املنزلي يف اململكة تشكل
حتدي ًا كبيراً ،وحتديد ًا احلاالت خفيفة اإلصابة وتلك التي ال َتظهر األعراض عليها،
ّ

إذ بلغ إجمالي حاالت اإلصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء يف شهر آذار وحتى 25
أيلول 2020؛ تاريخ بدء تطبيق سياسة العزل املنزلي 7364 ،إصابة ،شكّ لت  %3.6من
إجمالي اإلصابات حنى نهاية األسبوع الوبائي السابع واألربعني ( 26تشرين الثاني)،
وس ِّجل خالل الفترة نفسها  30حالة وفاة فقط ،وكانت نسبة الفحوص املخبرية
ُ
اإليجابية أقل من  %5من مجموع العينات املفحوصة قبل  25أيلول ،والتي بدأت
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بالتزايد املضطرد بعد ذلك ليصبح معدلها خالل األسابيع األربعة األخيرة من شهر
تشرين الثاني حوالي  ،%20وهذا املؤشر من أهم مؤشرات السيطرة على الوباء مقارنة
مبؤشر زيادة عدد اإلصابات الرقمي ،إذ ُس ِّجل يف اململكة خالل األسبوعني اللذين تليا

تطبيق العزل املنزلي  15675إصابة ،أي ما يزيد على ضعف عدد اإلصابات املسجلة

تطبق بشكل علمي وسليم ،إذ
منذ بدء اجلائحة ،مما يؤكد أن سياسة العزل املنزلي لم َّ
افتقرت إلى املتابعة واملراقبة للمرضى املعزولني مما أدى إلى نشر العدوى بشكل كبير

وسريع بني املواطنني.
 .7صعوبة السيطرة على عدد اإلصابات والوفيات ،إذ بلغ إجمالي اإلصابات املؤكدة
مخبري ًا يف اململكة حتى نهاية األسبوع الوبائي السابع واألربعني ( 27تشرين الثاني)
 207601حالة ،وكان معدل حدوث اإلصابات  29لكل مائة ألف مواطن يف األسبوع
الوبائي الثامن والثالثني (أي يف منتصف شهر أيلول  ،)2020ليرتفع إلى  370إصابة
لكل مائة ألف مواطن يف األسبوع الوبائي السادس واألربعني (أي منتصف شهر تشرين
الثاني) .وسجلت العقبة أعلى معدل حدوث إصابات لكل مائة ألف مواطن (،)1309
تلتها عجلون ( ،)927ثم الطفيلة ( .)799وكان ما نسبته  %54من اإلصابات بني
الذكور ،و %27منها يف الفئة العمرية  34-25سنة ،و %19يف الفئة العمرية 44-35
سنة ،و %6فقط يف عمر  65وأكبر ،و %1من اإلصابات يف الفئة العمرية أقل من 5
سنوات.
وبالنظر إلى مؤشر الفحوص املخبرية اإليجابية من إجمالي الفحوص املخبرية (،)PCR
يتبني أنه ارتفع من  %0.9يف األسبوع الوبائي الثالث والثالثني (األسبوع األول من شهر
آب  )2020ليصل إلى  %24يف األسبوع الوبائي السادس واألربعني (األسبوع األول من
شهر تشرين الثاني) .ووفقا ملنظمة الصحة العاملية ،إذا جتاوز هذا املؤشر  %5فإنه يشير
إلى أن الوباء دخل مرحلة االنتشار املجتمعي وأصبح خارج السيطرة .وتشير البيانات
اإلحصائية إلى أن هذا املؤشر بلغ  %6.1يف األسبوع الوبائي التاسع والثالثني (األسبوع
األخير من شهر أيلول).
وشكلت الوفيات بسبب فيروس كورونا قلق ًا كبير ًا للجميع ،إذ بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء
اجلائحة وحتى نهاية األسبوع الوبائي السابع واألربعني حوالي  2570وفاة ،يف حني بلغ
إجمالي الوفيات منذ بدء اجلائحة وحتى األسبوع األول من شهر تشرين االول  130وفاة
فقط ،وبلغ معدل الوفيات بسبب الفيروس لكل مليون مواطن يف األردن ( ،)238إذ احتلّت
اململكة املرتبة الثالثة بعد ّ
كل من العراق ( )298وتونس ( )248لكل مليون مواطن ،أما

تعد متوسطة إذا
نسبة الوفيات من إجمالي اإلصابات فقد بلغت  ،%1.2وهذه النسبة ّ
ما قورنت بنسب الوفاة عاملي ًا أو إقليمي ًا كما يف بعض الدول العربية التي تراوحت نسب
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الوفاة من إجمالي اإلصابات فيها بني  %0.2و ،%0.6ومن بينها دول مجلس التعاون
اخلليجي باستثناء السعودية التي بلغت نسبة الوفيات فيها  .%1.6لكن نسبة الوفيات
يف األردن أعلى من نسبة الوفيات يف ّ
كل من لبنان ( )%0.8وفلسطني ( ،)%0.9وأقل من

تلك يف ّ
كل من العراق وتونس واجلزائر واملغرب ومصر ،إذ تراوحت نسب الوفيات فيها بني
 %3و.%5.5
وشكلت نسبة الوفيات بني الذكور  %56من الوفيات ،وكانت أعلى نسبة وفيات يف
الفئة العمرية  84-75سنة ،إذ شكلت  ،%28تلتها الفئة العمرية  74-65سنة بنسبة
 .%26.6ويثير ارتفاع نسبة الوفيات املضطرد يف اململكة خاصة يف النصف الثاني من شهر
تشرين الثاني ،تساؤالت حول جودة الرعاية الطبية والتمريضية والبروتوكول العالجي
املستخدم يف يف أقسام ووحدات العناية احلثيثة يف املستشفيات.
 .8من التحديات املستجدة ظهور سالالت جديدة لفيروس كورونا أسرع انتشار ًا وال يتوفر
حولها الكثير من املعلومات ،مما يستدعي احليطة واحلذر ومراقبة التطورات للتعامل
معها ورصد جناعة املطاعيم.

ثالثًا :اآلثار المترتبة لجائحة كورونا على القطاع الصحي
وكيفية التعامل معها
ُ
بعضها بشكل
تركت جائحة كورونا مجموعة من اآلثار على القطاع الصحي ،لوحظ

مباشر ،ومنها ما سيكون بعيد األمد وما يزال قيد املراقبة والتقييم املستمر .ومن أبرز آثار
اجلائحة على القطاع الصحي:
 .1توقف خدمات الرعاية الصحية األولية يف املراكز الصحية املنتشرة يف جميع
احملافظات ،وخدمات الرعاية الثانوية يف جميع مستشفيات القطاع العام ،باستثناء
خدمات اإلسعاف والطوارئ وخدمات مرضى غسيل الكلى واحلاالت احلرجة من
مرضى السرطان وذلك طيلة فترة احلظر التي استمرت شهر ًا تقريب ًا ،ولكن استُ فيد من

الشبكة الواسعة من املراكز الصحية يف اململكة والتي تغطي أعداد ًا كبيرة من املنتفعني

واملسجلني من املواطنني يف تقدمي بعض اخلدمات الصحية وبعض االستشارات الطبية
ً
حماية لهم من االختالط
عن بعد ،وإيصال األدوية ملرضى األمراض املزمنة يف منازلهم
مع مرضى كورونا .كما استُ فيد من اللجان الصحية (جلان املجتمع احمللي) التي تضم

يف عضويتها بعض قادة املجتمع احمللي واملؤثرين على أفراد املجتمع املسجلني يف هذه
املراكز.
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ُّ .2
توقف برنامج التطعيم الوطني وخدمات تنظيم األسرة وبرنامج رعاية احلوامل
والنفاس ،أما برامج التوعية الصحية فقد اقتصرت على اجلوانب املتعلقة بفيروس

كورونا وكانت شحيحة جد ًا وغير موجهة لشرائح املجتمع املختلفة .وتوقفت طيلة
فترة احلظر الشامل أيض ًا برامج الكشف املبكر عن األمراض الوراثية ،وبرامج املسح
الطبي حلديثي الوالدة ،والبرنامج الوطني للكشف املبكر عن سرطان الثدي ،مما
أدى إلى انخفاض نسبة التغطية يف برنامج التطعيم الوطني يف النصف األول من عام

 2020إلى  %75بعد أن وصلت إلى  %86يف عام  .2019ونظر ًا ألهمية االستمرار
يف برنامج التطعيم الوطني ،فقد أعادت الوزارة مراكز التطعيم قبيل انتهاء احلظر
الستقبال األطفال وتقدمي خدمات التطعيم بحسب البرنامج الوطني للتطعيم
وتطعيم جميع الذين تأخر تطعيمهم من األطفال ،وعادت كذلك برامج الكشف املبكر
عن األمراض الوراثية (الفينول كيتونوريا ،والتالسيميا ،ونقص إفراز الغدة الدرقيه
مرضية بني األطفال يف حال طالت مدة احلظر
اخللقي) تالفي ًا حلصول حاالت َ
الشامل.

 .3تأخير مواعيد العمليات اجلراحية غير الطارئة ومواعيد مرضى األمراض املزمنة مثل
السكّ ري وأمراض القلب يف عيادات االختصاص يف مستشفيات القطاع العام ،وتوقف
حتويل املرضى من املراكز الصحية إلى املستشفيات للحصول على االستشارات الطبية
املتقدمة ،وهذا بدوره سيؤثر على زيادة املضاعفات املصاحبة لهذه األمراض ومعدالت
الوفيات من هذه األمراض يف األعوام القادمة ،إذ إن جزء ًا كبير ًا من مرافق مستشفى
األمير حمزة قد ُخصص ملرضى كورونا ،باإلضافة إلى أن أقسام ًا عديدة من مستشفى
البشير وأقسام من مستشفى اجلامعة ومستشفى امللك املؤسس ومستشفى امللكة علياء
العسكري ُحولت بالكامل الستقبال مرضى كورونا ،وهي مستشفيات حتويلية ،أي

تستقبل احلاالت املتخصصة وتلك التي حتتاج إلى إجراءات طبية متقدمة من جميع
وفاقم
املستشفيات الطرفية ،مما شكّ ل ضغط ًا كبير ًا على مستشفيات الوزارة األخرى
َ
عدم رضى املرضى وتذمرهم من اخلدمات الصحية.

 .4زيادة الطلب على خدمات الصحة النفسية يف املرافق الصحية ،وزيادة حاالت العنف
األسري ،وذلك بسبب الضغط النفسي الذي تركته اجلائحة واحلظر الذي رافقها
على املواطنني ،واآلثار النفسية الناجتة عن فقدان العمل بالنسبة للعاملني يف القطاع
اخلاص والعاملني ضمن فئة عمال املياومة ،إذ زادت أعداد املترددين على عيادات املركز
الوطني للصحة النفسية وعيادات الصحة النفسية املنتشرة يف املراكز الصحية ،علم ًا
أن الوزارة كانت قبل جائحة كورونا تعاني من نقص يف أعداد األطباء النفسيني ونقص
يف املراكز التي تقدم مثل هذه اخلدماتّ ،إل أن بعض أطباء القطاع اخلاص بادروا

21

Economic & Social Council of Jordan

لتقدمي هذه اخلدمة من خالل منصات إلكترونية عن بعد لبعض املرضى ،إلى جانب
تقدمي بعض اإلرشادات النفسية من خالل القنوات التلفزيونية احمللية.
 .5تأخير البدء يف برامج اإلقامة والتدريب يف جميع املستشفيات التعليمية والتدريبية
يف القطاع العام إلى النصف الثاني من عام  ،2020وهذا بدوره انعكس سلبي ًا على أداء
املستشفيات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على األطباء املقيمني ،وزاد العبء على
أطباء األقسام الذين اضطروا إلى الدوام لفترات أطول ،مما تسبب مبزيد من اإلرهاق
للكوادر الطبية.
 .6تأخير عقد امتحانات األطباء يف برامج التدريب واالختصاص يف املجلس الطبي
األردني إلى شهر أيلول .2020
 .7توقف أنشطة السياحة العالجية وقدوم املرضى من خارج األردن ،ثم استئنافها
تدريجي ًا بعد انخفاض عدد احلاالت (مستوى منخفض) وبإجراءات وقائية استمرت
بشكل جزئي وعدد محدود لبعض مستشفيات القطاع اخلاص الكبيرة والتي ما لبثت
أن توقفت مع بدء املوجة الثانية من اجلائحة يف النصف األول من شهر آب .2020
ويجري العمل على تنشيط السياحة الداخلية والسياحة اإللكترونية ،وإيجاد خطة
تنافسية لتعويض تراجع السياحة العالجية وذلك من خالل االستثمار يف إيجاد
تخصصات صحية تنافسية تعمل على تنشيط السياحة العالجية يف اململكة.
 .8الضغط املتزايد على مستشفيات القطاع العام ونقص الكوادر البشرية والفنية
والتجهيزات املخبرية ،إذ ال يتوفر اختصاص مختبرات يف برنامج اإلقامة يف الوزارة،
مما استدعى إعادة توزيع بعض الكوادر البشرية بحسب االحتياجات ،وخاصة يف
مجال املختبرات التي ارتفع عدد كوادرها من  100إلى  200تقريب ًا.
تسببت أزمة كورونا بتداعيات مباشرة على
 .9إصابات ووفيات بني الكوادر الصحية ،إذ
ّ
فس ّجلت  27حالة
أفراد املنظومة الصحية من األطباء والعاملني يف املجال الصحيُ ،

وفاة بني األطباء من القطاعات الصحية املختلفة حتى نهاية شهر كانون االول
 ،2020ووفاتان بني طواقم التمريض ،ومئات اإلصابات بني الكوادر الصحية املختلفة،
بالرغم من توفر واستخدام الوسائل الوقائية للطواقم الطبية ،وقد يعود ازدياد عدد
الوفيات بني األطباء وطواقم التمريض إلى استخدام كمامات رديئة الصنع أو غير تلك
عرض الكوادر الصحية وخاصة
املخصصة لألطباء ( ،)N95وزيادة فترات الدوام مما ّ

تعرض أطول للفيروس وزاد احلمل الفيروسي (.)Viral Load
األطباء إلى مدة ُّ
ويستلزم ذلك دراسة ملعرفة األسباب الفعلية للوفيات لتجنبها الحق ًا.
 .10عدم تقدمي خدمات الصحة الوقائية واملشورة للمرضى بسبب عدم توفر التجهيزات
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الالزمة والبنية التحتية اإللكترونية لتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد مثل خدمات
(.)Tele-health
ُّ .11
توقف معظم املشاريع الدولية الداعمة خلدمات القطاع الصحي ،إذ مت توجيه
العديد منها لدعم مكافحة كورونا من خالل توفير املستلزمات طبية وتدريب الكوادر
الصحية وتوفير برامج إلكترونية وتطوير بروتوكوالت مختلفة وغيرها.

رابعًا :أهم أولويات القطاع الصحي بعد انتهاء الجائحة

 .1مراجعة جميع إجراءات القطاع الصحي وإجراء تقييم مؤسسي شامل للوقوف على
أهم الثغرات وسبل تطويرها للخروج بسياسات وإستراتيجيات مناسبة يتم التوافق
عليها.
 .2حتديث اإلستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي وإستراتيجية وزارة الصحة وخطة
إدارة املخاطر على ضوء جائحة كورونا والدروس املستفادة والفجوات املكتشفة
لتضمينهما يف خطة األزمات لتشمل استدامة تقدمي اخلدمات أثناء اجلائحة
وبعدها.

 .3مراجعة جميع أدلّة إجراءات التعامل مع احلاالت املصابة يف املرافق الصحية أثناء
اجلائحة.
أسرة العناية احلثيثة وأجهزة التنفس االصطناعي يف مستشفيات القطاع
 .4زيادة عدد ّ
العام ،وقد ُأجنز ذلك وفق ًا للخطة التي أعدتها وزارة الصحة واخلدمات الطبية امللكية.
 .5دعم مؤسسات القطاع الصحي العام باألجهزة واملعدات والتكنولوجيا لتمكينها من
تقدمي بعض اخلدمات الصحية عن بعد وتوفير الالزم الستدامتها.
 .6دعم وتعزيز برامج الصحة العامة بشكل عام ،والتوعية والتثقيف الصحي حول
األمراض املعدية وغير السارية بشكل خاص.
 .7بالرغم مما ُأجنزه لغايات تعزيز برامج الرصد واالستقصاء الوبائيّ ،إل أن هناك
حاجة ملزيد من التعزيز وضمان االستدامة من خالل رفدها بالكوادر البشرية املدربة،
وحوسبة هذه البرامج وإدخال التطبيقات اإللكترونية ضمن حلقات الرصد الوبائي،
 .8تفعيل برامج التدريب عن بعد للكوادر الصحية املختلفة.
 .9استحداث برامج تدريبية يف اختصاصات العناية احلثيثة واألمراض املعدية
والوبائيات بالتنسيق مع املجلس الطبي األردني ،وقد بدأت هذه البرامج فعلي ًا وهي
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بحاجة إلى دعمها واستدامتها.
 .10توسعة شبكة املختبرات املؤهلة إلجراء الفحوص املخبرية لألمراض املعدية لتشمل
جميع محافظات اململكة من خالل زيادة أعداد هذه املختبرات ودعمها باألجهزة
والكوادر الفنية املدربة.
 .11تأهيل الكوادر البشرية لتمكينها من تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد للمواطنني
بهدف تخفيف الضغط على املستشفيات ،وتوسعة جتربة برنامج "حكيم" (البرنامج
الوطني حلوسبة القطاع الصحي) من خالل "عيادة املتابعة عن ُبعد" املخصصة

إلجراء االستشارات الطبية باستخدام تقنية االتصال املرئي ()Tele-medicine
لبعض االختصاصات الطبية.
 .12التوسع بالتعاون مع برنامج "حكيم" يف جتربة خدمة "طلب األدويـة املكررة شهري ًا"،
لتمكني مراجعي املنشآت الصحية احملوسبة التابعة لوزارة الصحة ،من طلب أدويتهم
املكررة شهري ًا وعبر آلية إلكترونية توفر عليهم اجلهد والوقت.
 .13التوسع يف خدمة "طلب موعد مراجعة طبية إلكتروني ًا" لتمكني املريض من تقدمي
طلب موعد ملراجعة الطبيب يف عيادات االختصاص التي سبق أن تلقى اخلدمة
الصحية منها يف أحد املستشفيات أو املراكز الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة
يطبق يف أكثر من  196منشأة صحية ،إذ جرت حوسبة
ِّ
واملطبقة لبرنامج "حكيم" الذي َّ

األسرة يف القطاع الصحي العام ،وإدخال أكثر من
ما مجموعه  %77من إجمالي عدد
ّ
 7ماليني ملف طبي إلكتروني على البرنامج من ِقبل مقدمي الرعاية الصحية.

 .14تطوير برامج إلكترونية معتمدة وفعالة للحصول على املعلومات الوبائية والتقارير
املناسبة بسرعة وفعالية.
 .15توفير مخصصات مالية طارئة يف موازنات مؤسسات القطاع الصحي العام ،خاصة
وزارة الصحة واخلدمات الطبية امللكية ،ملواجهة األزمات والطوارئ.
 .16زيادة التنسيق مع املنظمات واملؤسسات الدولية مثل منظمة الصحة العاملية ومراكز
مكافحة األمراض واألوبئة الدولية.

خامسًا :سبل معالجة آثار الجائحة والحد منها بعد األزمة

بدأت وزارة الصحة العمل على تنفيذ مجموعة من اإلجراءات ضمن خطة معاجلة آثار

جائحة كورونا واحلد منها بعد األزمة .وتشمل هذه اإلجراءات:
 .1تعديل اخلطط والبرامج التنفيذية للقطاع الصحي ،وخاصة وزارة الصحة ،للتعامل
مع آثار جائحة كورونا.
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 .2تفعيل برامج التدريب عن بعد ضمن أولويات التدريب بحسب االحتياجات
والنواقص يف التدريب ،من خالل برامج تدريبية جديدة ومن خالل البعثات
والزماالت للتخصصات الفرعية وزيادة نسبة امللتحقني باإلقامات ،ال سيما يف
تخصصات الطوارئ والعناية احلثيثة والوبائيات.
 .3زيادة أعداد الكوادر الصحية يف مستشفيات القطاع العام لتخفيف ضغط املراجعني ،وقد
مت ذلك من خالل تعيني مزيد من األطباء واملمرضني وشراء خدمات مطلوبة للوزارة.
 .4حتويل وتعديل بعض البرامج واألنشطة لشراء املستلزمات مبا يخص اجلائحة.

سادسًا :آليات التعامل المقترحة للقطاع الصحي بعد
الجائحة

 .1جتهيز خطط تنفيذية لبرامج وانشطة النهوض بالقطاع الصحي خاصة الكوادر
البشرية.
 .2تطبيق الدالئل اإلرشادية للتباعد اجلسدي واحلد من االختالط يف املرافق الصحية.
 .3إعداد برامج توعوية وتثقيفية للمواطنني حول األمراض املعدية وطرق الوقاية
منها ،وكذلك حول األمراض املزمنة وعوامل اختطارها ،وسبل الوقاية الشخصية.
 .4تخفيف االزدحام يف أماكن العمل واملرافق الصحية ،من خالل تفعيل نظام الدور يف
املؤسسات الصحية.
 .5احملافظة على أماكن العمل وأماكن تقدمي اخلدمات الصحية معقَّ مة ونظيفة.
 .6تفعيل وتأطير الشراكة بني القطاعني العام واخلاص للتعاطي مع مرحلة ما بعد
اجلائحة.
 .7مراجعة إستراتيجية السياحة العالجية وتطويرها لتوائم مرحلة ما بعد اجلائحة.

سابعًا :سبل التطوير والفرص المتاحة أو العقبات التي تواجه
القطاع الصحي بعد الجائحة
 الفرص املتاحة: .1توفر كوادر صحية أصبحت قادرة على التعامل مع األزمات ،إذ تراكمت اخلبرة من خالل
التعامل مع وباء "سارس" ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية واألنفلونزا املوسمية
وجائحة فيروس كورونا.
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 .2توفر شركاء داعمني للقطاع الصحي سواء كان دعم ًا لوجستي ًا (الوكالة األميركية
للتنمية الدولية واالحتاد األوروبي) ،أو دعما فني ًا (منظمة الصحة العاملية) ،إذ وفّ ر
الشركاء فرص ًا إلجراء حتول يف برامجهم وتوجيهها نحو اجلائحة.

 .3توفر بنية حتتية جيدة من املستشفيات واملراكز الصحية املنتشرة يف جميع أنحاء
اململكة ،وخاصة املستشفيات امليدانية التي رفعت معدل "سرير لكل  10000مواطن"،
وأسرة العناية احلثيثة للمرضى من غير مرضى كورونا وملا بعد انتهاء
وكذلك غرف
ّ

اجلائحة.

 .4زيادة االستثمار يف القطاع الصحي ،إذ ساهمت املتغيرات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،إلى جانب منو مفهوم مجتمع املخاطر ،وانتقال املرض عبر احلدود،
وتأثيراته العنيفة على الشعوب واحلكومات ،إلى تغيير مكانة النظام الصحي ،ووضعه
يف صدارة األولويات ،بوصفه ضمانة ملواجهة األوبئة ،وضمانة لتحقيق االستقرار
واحلفاظ على املجتمع واالقتصاد ،وهو ما يؤسس حلتمية توسيع االستثمار يف
القطاع الصحي بوصفه أهم ركائز استقرار الدولة واحلفاظ على أنشطتها االقتصادية
املختلفة.
 .5التنسيق اجليد بني القطاعات املختلفة لتقدمي اخلدمات الصحية على جميع
املستويات (العسكري ،اخلاص ،اجلامعي ،واملنظمات غير احلكومية).
 .6التوجه نحو االعتماد على الذات يف إنتاج املستلزمات الوقائية واألدوية الضرورية.

 -العقبات:

 .1محدودية املوارد املالية لدى القطاع الصحي العام مبكوناته املختلفة ،وذلك بسبب
تشظي هذا القطاع إلى قطاعات فرعية ،وارتفاع املديونية؛ إذ بلغت حوالي  272مليون
دينار على وزارة الصحة وحدها بدل معاجلات خارج مستشفيات الوزارة ،وحوالي 376
مليون دينار مديونية على اخلدمات الطبية امللكية.
 .2تعدد مكونات القطاع الصحي العام ،وعدم وجود مظلة واحدة للنظام ،مما أدى إلى
غياب العدالة يف توزيع اخلدمات.
 .3عدم توفر العدد الكايف من بعض االختصاصات الطبية النادرة ،مثل اختصاص العناية
احلثيثة وفنّ يي اجلهاز التنفسي.
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ثامنًا :تحليل عام حول القدرات المالية واإلمكانات المتاحة
للقطاع الصحي بعد الجائحة

أضافت جائحة كورونا أعباء مالية جديدة وضخمة على احلكومة بشكل عام ووزارة

الصحة بشكل خاصّ ،إل أن عدم توفر التقارير املالية الصادرة عن الوزارات واملؤسسات
املعنية شكّ ل عائق ًا يف إجراء حتليل دقيق حول اإلنفاق الصحي املترتب على مواجهة أزمة
كورونا .وبناء عليه ،استند هذا التحليل إلى البيانات األولية التي وفّ رتها وزارة الصحة

والتي تضمنت النفقات املباشرة على النحو املبني يف الشكل رقم (.)1
الشكل رقم (:)1
النفقات املباشرة لوزارة الصحة على جائحة كورونا

الحظ أن إجمالي النفقات املباشرة لوزارة الصحة على جائحة كورونا قد بلغ حوالي
ُي َ

 28.6مليون دينار ،إذ شكّ لت النفقات اجلارية ما نسبته  %36من إجمالي النفقات،
بينما شكّ لت النفقات الرأسمالية .%64
وعلى صعيد التمويل ،يبني الشكل رقم ( )2مصادر التمويل الرئيسة لوزارة الصحة،
ُ
وتظهر البيانات أن قيمة التمويل املتحققة ملواجهة أزمة كورونا بلغت حوالي  46.1مليون
دينار ،شكّ لت املنح واملساعدات اخلارجية ما نسبته  %62من إجمالي التمويل و %38من
مصادر محلية.
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الشكل رقم (:)2
مصادر التمويل الرئيسة لوزارة الصحة ملواجهة جائحة كورونا

يضاف إلى ذلك العديد من املساعدات العينية التي قدمتها جهات دولية مانحة ودول
تقدر قيمتها املالية ،إذ شملت تدريب الكوادر الصحية من جميع احملافظات
صديقة لم َّ

على التعامل مع املرض ،وتوفير شرائح فحص كورونا ،وإعداد ملصقات ومناشير ووسائل

توعوية ،وتوفير مستلزمات الوقاية للعاملني من الكوادر الصحية وأجهزة تنفس
اصطناعية .وجتدر اإلشارة إلى أن حتليل اإليرادات والنفقات لم يتضمن التكاليف التي
حتملتها القوات املسلحة األردنية /اخلدمات الطبية امللكية ومستشفى األمير حمزة
بتصور شمولي حلجم اإلنفاق الكلي على اجلائحة.
واملستشفيات اجلامعية وذلك للخروج
ُّ
تنته بعد.
إضافة إلى عدم توفر التقارير املالية لكون السنة املالية  2020لم
ِ

حتد من قدراته يف التوسع لتطوير
ويعاني القطاع الصحي العام من مديونية عالية
ّ
وحتسني نوعية اخلدمات املقدمة ،وعالوة على ذلك جاءت جائحة كورونا لتزيد األعباء
املالية املترتبة عليه يف ظل تراجع واضح للنمو االقتصادي واالنخفاض املتوقع يف الواردات
الضريبية ،مما سينعكس على قدرة احلكومة على متويل القطاع الصحي العام ويزيد من
حجم الفجوة التمويلية ،وهذا يدفع إلى ضرورة التفكير يف جملة من اإلجراءات للتعامل
مع آثار جائحة كورونا وما بعد اجلائحة ،وهي:
 .1إجراء دراسة تفصيلية عن الكلف املالية التي ترتبت على اجلائحة على املستوى
الوطني.
 .2تقدير الكلف املالية املتوقعة للعام  ،2021فمن املتوقع أن تستمر اجلائحة خالله.
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 .3حتديد الفجوة التمويلية املترتبة على موازنة وزارة الصحة ،وإعداد دراسة لتحديد
مصادر متويل بديلة.
 .4إعادة النظر يف جميع اخلطط والبرامج املعنية بالقطاع الصحي لتواكب األزمة،
وحتديد أولويات العمل يف مرحلة ما بعد األزمة.
 .5إعداد إستراتيجية وطنية للتمويل الصحي تضمن استدامة التمويل للقطاع الصحي.
 .6وضع سياسة وطنية لترشيد اإلنفاق يف القطاع الصحي ،وخاصة يف القطاع العام.

تاسعًا :مراجعة إستراتيجيات القطاع الصحي /وزارة الصحة
قبل الجائحة ،ومتابعة إمكانية تنفيذها في ظل الجائحة
 .1اإلستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي يف االردن لألعوام 2020-2016
بذل املجلس الصحي العالي جهد ًا وطني ًا كبير ًا يف إعداد اإلستراتيجية الوطنية للقطاع
الصحي لألعوام  2020-2016مبا يتالءم مع االحتياجات والتحديات املتزايدة للقطاع
الصحي يف ظل أزمة اللجوء السوري والضغط احلاصل على البنية التحتية الصحية .كما
جاءت هدة الوثيقة لتشكل حلقة الوصل بني اخلطط والوثائق الوطنية مثل البرنامج
التنموي التنفيذي و"رؤية األردن  "2025والتوجهات والسياسات احلكومية من جهة،
وبني اإلستراتيجيات على مستوى مؤسسات القطاع الصحي من جهة أخرى ،بحيث يتم
الربط بني مستويات التخطيط املختلفة يف القطاع الصحي.
ومن املعيقات التي واجهت تنفيذ هذه اخلطة وجود عدد من اخلطط الوطنية املشابهة
والتي تتسبب باالزدواجية والتضارب يف ظل عدم التكامل يف ما بينها ،ومنها :اخلطة
التنفيذية إلصالح القطاع الصحي ،و"رؤية األردن  ،"2025واخلطة العاملية للتنمية
املستدامة ،إضافة إلى اخلطط املؤسسية التي حتتاج إلى التنسيق يف ما بينها وإدماجها
واعتمادها ومتابعتها واملساءلة حولها.
ومن هذا املنطلق ،أعدت الوزارة مؤخر ًا البرنامج التنفيذي لألعوام  ،2025 -2021الذي
يرتبط بأهداف وطنية وردت يف "رؤية األردن  "2025وأهداف قطاعية تنبثق عنها
البرامج واملشاريع مبشاركة جميع مكونات القطاع الصحي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط،
ليصار إلى إقراره من رئاسة الوزراء ومتابعة تنفيذه من القطاع الصحي مبكوناته كافة.
ورغم هذا اجلهد الكبيرّ ،إل أن املجلس الصحي العالي لم ينجح يف إعداد خطة تنفيذية
واضحة املعالم لإلستراتيجية ،حتدد البرامج واملشاريع واجلهات املسؤولة عن تنفيذها،
وبالتالي حتديد الكلف املالية املترتبة والعمل على رصدها يف موازنات املؤسسات املسؤولة
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عن التنفيذ .وعليه ،فإن عملية قياس مدى ربط اإلستراتيجية مبوازنات املؤسسات شبة
مستحيلة .أما على صعيد اخلطط ومشاريع املجلس الصحي العالي ،فلم ُترصد مخصصات
يف موازنته لتنفيذ املشاريع الواقعة ضمن مسؤوليته باستثناء مشروع واحد فقط .وال بد
من تدارك هذه الثغرات عند إعداد إستراتيجية جديدة ،ذلك أن اإلستراتيجية احلالية
شارفت على االنتهاء.
من هذا املنطلق ال بد من تنفيذ اإلجراءات التالية:
 .1إعداد تقرير متابعة عن النصف الثاني من مدة اإلستراتيجية وتقييم األثر
لإلستراتيجية ككل.
 .2إعداد إستراتيجية وطنية للقطاع الصحي قصيرة املدى للسنوات ،2023-2021
تراعي اآلثار املترتبة على جائحة كورونا.
 .3إعداد خطة تنفيذية واضحة ومحددة تبني دور كل مؤسسة من مؤسسات القطاع
الصحي يف تنفيذ املشاريع واخلطط واملبادرات والكلف املالية املترتبة على ذلك ضمن
إطار زمن محدد.
 .4وضع خطة ملتابعة اإلستراتيجية وتقييمها ،بحيث يتم قياس مدى اإلجناز بشكل
دوري.

 .2إستراتيجية وزارة الصحة ()2022-2018

أعدت وزارة الصحة إستراتيجيتها لألعوام  ،2022-2018والتي تضمنت أولويات عمل
ّ

الوزارة خالل هذه الفترة ،إذ سعت اإلستراتيجية إلى أن تكون منسجمة مع وثيقة "رؤية
األردن  "2025والوثائق الوطنية األخرى ،كاخلطة التنفيذية إلصالح القطاع الصحي،
إذ ُبنيت اإلستراتيجية على مخرجات اخلطط اإلستراتيجية السابقة للوزارة.
واشتملت اإلستراتيجية على ثمانية محاور إستراتيجية:
 .1خدمات الرعاية الصحية.
 .2إدارة املوارد البشرية.
 .3التغطية الصحية الشاملة.
 .4البنية التحتية.
 .5إدارة املعرفة.
 .6اإلدارة املالية.
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 .7احلوكمة وتطبيق الالمركزية.
 .8املتابعة والتقييم.
وانبثقت عن هذه اإلستراتيجية سبعة أهداف إستراتيجية سعت الوزارة من خاللها إلى
حتقيق رؤيتها ورسالتها.
ومن خالل مراجعة تقرير قياس مدى تقدم املؤشرات الرئيسة يف اخلطة اإلستراتيجية
لعام ( 2019إذ لم ُي َع ّد تقرير سير العمل لعام  2020حتى تاريخ إعداد هذه املراجعة)،
يتبني أنها تضمنت مؤشرات أداء لقياس مدى التقدم يف سير اإلستراتيجية على مستويني؛

املؤشرات اإلستراتيجية واحملورية ،واملؤشرات املرتبطة بالبرامج.
أ .املؤشرات اإلستراتيجية واحملورية
بلغ عدد املؤشرات لألهداف اإلستراتيجية واحملورية  66مؤشراًُ ،رصد التقدم يف 29
مؤشر ًا منها ،بينما لم يصل  25مؤشر ًا إلى القيم املستهدفة ،وهناك مؤشران متوقفان أو
ثابتان ،و 10مؤشرات لم ُتعرف قيمها .ويبني الشكل رقم ( )3نسب اإلجناز املتحققة على
مستوى املؤشرات اإلستراتيجية واحملورية.
الشكل رقم (:)3
نسب اإلجناز املتحققة يف املؤشرات اإلستراتيجية واحملورية

ب .املؤشرات املرتبطة بالبرامج
ورصد التقدم يف حتقيق القيمة
بلغ عدد املؤشرات املرتبطة بالبرامج  295مؤشراًُ ،

املستهدفة لـ  156مؤشراً ،كما ُرصد التقدم لـ  80مؤشراً ،لكنها لم تصل إلى القيمة
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املستهدفة ،وبقي  32مؤشر ًا يف حالة ثبات ومن دون تقدم ،ولم تتوفر بيانات عن 25
مؤشراً ،وهناك مؤشر واحد لم تبدأ برامجه.
ويبني الشكل رقم ( )4نسب اإلجناز املتحققة يف املؤشرات املرتبطة بالبرامج.
الشكل رقم (:)4
نسب اإلجناز املتحققة يف املؤشرات املرتبطة بالبرامج

ج .أبرز توصيات تقرير قياس مدى تقدم املؤشرات الرئيسة يف اخلطة اإلستراتيجية
لألعوام  2022-2018لعام 2019
ً
عامة على مستوى اإلستراتيجية،
توصيات
تضمن تقرير قياس مدى تقدم املؤشرات
ٍ
ّ
تهدف إلى تطوير اإلستراتيجية وحتديثها ،وهي التالية:
 .1احلاجة إلى حتديث إستراتيجية الوزارة لتتماشى مع التغيرات ،إذ حدثت يف هذه
الفترة الكثير من التطورات ،ال سيما التوجهات واألولويات االقتصادية واالجتماعية
للحكومة ،والتي انعكست على عمل الوزارة ومستهدفاتها.
 .2ضرورة التنسيق أو التوافق على آليات مناسبة ملنع االزدواجية يف العمل ويف دقة
املعلومات وثباتها يف ما يخص قيم املؤشرات.
 .3التزام مديريات الوزارة بإعداد خطط تنفيذية ووجود متابعة ومحاسبة لاللتزام
بها.
 .4متابعة توفير متويل للبرامج ذات األولوية الواردة يف اإلستراتيجية والتي تتطلب
مبالغ ال ميكن توفيرها من املوازنة ،من وزارة التخطيط والتعاون الدولي واجلهات
املانحة ،وتوفير التمويل للمشاريع قليلة التكلفة ذات األولوية من موازنة الوزارة.
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 .3اخلطة التنفيذية إلصالح القطاع الصحي يف األردن ()2022-2018

اشتملت اخلطة التنفيذية على تسعة محاور هي :الرعاية الصحية األولية ،املوارد
البشرية ،التأمني الصحي ،القطاع الدوائي ،السياحة العالجية ،ضبط اجلودة

واالعتمادية ،الصحة اإللكترونية ،الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،واحلاكمية.
ً
ً
وحتليال إستراتيجي ًا رباعي ًا للبيئتني الداخلية
حتليال لواقع احلال
وتضمن كل محور
ّ

َ
مصفوفة اخلطة الوطنية والتي شملت األهداف واملشاريع
تضمن
واخلارجية .كما
ّ

واألنشطة ومؤشرات القياس وقيمة املشروع أو النشاط واجلهة /اجلهات املسؤولة عن
التنفيذ باإلضافة إلى اجلهة املمولة .وبالرغم من إنشاء وزارة الصحة وحدة ضمن هيكلها

أي تقرير للمتابعة والتقييم
التنظيمي تعنى مبتابعة تنفيذ اخلطةّ ،إل أنه لم يتم إعداد ّ
للخطة على املستوى الوطني ،إذ اكتُ في مبتابعة تنفيذ املشاريع الواردة بها والتي تخص
وزارة الصحة.
يطبق بعد ألسباب إدارية أو بسبب جائحة
ويضم الهيكل التنظيمي اجلديد (الذي لم
ّ
َّ

كورونا) عمل وحدة املتابعة للخطة التنفيذية إلصالح القطاع الصحي .إذ يجب ّأل
ينفصل التخطيط املؤسسي عن الوطني.

" .4على خطى النهضة" /خطة أولويات احلكومة ()2020-2019

أولوياتها
التزمت احلكومة السابقة بتنفيذ مضامني كتاب التكليف السامي ،إذ أعلنت
ِ

كخطوة على طريق مشروع النهضة الذي تسعى من خالله للوصول إلى دولة القانون
واإلنتاج والتكافل .وارتكز برنامج احلكومة على ثالثة محاور رئيسة هي :دولة القانون،
ودولة اإلنتاج ،ودولة التكافل .ويندرج حتت هذه احملاور ثماني عشرة أولوية وطنية منها
"حتسني مستوى الرعاية الصحية" والتي تضمنت واحد ًا وعشرين مشروع ًا .وتراوحت
نسب اإلجناز ملشاريع اخلطة بني  %6و %100لبعض املشاريع ،مع وجود مشاريع من دون
إجناز.
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اجلدول رقم (:)3
مشاريع خطة أولويات احلكومة  2020-2019ونسب اإلجناز
خالل النصف األول من عام 2020
املشروع

نسبة اإلجناز

شمول  120ألف مواطن بالتأمني الصحي املدني مع نهاية عام  2020من خالل
وزارة الصحة ،وذلك بدء ًا بشمول فئات جديدة كاألسر الفقيرة التي يتراوح دخلها
الشهري بني  300دينار و 350دينار.
رفد وزارة الصحة بـ  350طبيب ًا و 650وظيفة أخرى (تشمل التمريض ،والصيدلة،
واملهن الطبية املساندة واإلداريني).
حوسبة  %88من املستشفيات احلكومية بإضافة  8مستشفيات ،ليصبح عدد
املستشفيات احملوسبة  28مستشفى مع نهاية عام .2020
إنشاء ملف صحي إلكتروني لكل مواطن.

استُ بدل به
التأمني الصحي
االجتماعي

مضاعفة عدد املراكز الصحية احلكومية احملوسبة ليصبح عددها  286مركز ًا مع
نهاية عام  2020بعد أن كان عددها  143مركز ًا يف عام .2019
أمتتة نظام مخزون الدواء وربط  %75من املستشفيات واملراكز الصحية.
زيادة عدد املستشفيات واملراكز الصحية احلكومية احلاصلة على االعتمادية من
 12إلى  24مستشفى ،ومن  97إلى  117مركز ًا صحي ًا مع نهاية .2020
إنشاء  3مستشفيات يف الطفيلة وعجلون وإربد مع نهاية عام .2020
توسعة وحتديث مستشفى غور الصايف مع نهاية عام .2019

%100
%62
%60
%6
مستشفى واحد
%85 ،%54
%85 ،%85
%17
%85

توسعة قسم الطوارئ واإلسعاف يف مستشفى البشير مع نهاية عام .2020
وقسمني للعناية احلثيثة والعناية املركّ زة وقسم للتعقيم
استحداث قسم للعمليات
َ
%100
املركزي يف مستشفى الندمي يف مأدبا عام  .2019اإلدارة واملختبرات وبنك الدم
مت إعداد دراسات
واألشعة.
%100
إعادة تأهيل أقسام مستشفى الكرك احلكومي مع نهاية عام .2020
حتديث وتأهيل قسم اإلسعاف والطوارئ يف مستشفى األمير فيصل /محافظة
قيد الدراسة
الزرقاء مع نهاية عام .2020
%85

عاشرًا :تحليل موازنات الجهات ووزارة الصحة ودراسة مدى
أي تغيير سيطرأ عليها
ربطها باإلستراتيجيات ومراجعة ّ
من خالل مراجعة موازنات املؤسسات املشمولة يف هذه املراجعة ،يتبني أن حوالي %90
من هذه املوازنات تذهب لإلنفاق اجلاري وحوالي  %10فقط لإلنفاق الرأسمالي (اجلدول
رقم  .)4إذ تشكل نفقات الرواتب واألجور النسبة الكبرى من نفقات املؤسسات (اإلنفاق
اجلاري) ،فقد بلغت حوالي  %38من نفقات وزارة الصحة و %78من نفقات املجلس
الصحي العالي و %52من نفقات املجلس الطبي األردني و %70من نفقات املؤسسة
العامة للغذاء والدواء .يلي ذلك استخدام السلع واخلدمات ،إذ تصل إلى حوالي  %30من
إجمالي النفقات يف وزارة الصحة ،وإلى حوالي  %10يف باقي املؤسسات.
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اجلدول رقم (:)4
توزيع موازنات املؤسسات بالدينار (جاري  +رأسمالي)
البيان

النفقات اجلارية
الرواتب واألجور والعالوات
مساهمات الضمان
االجتماعي
استخدام السلع واخلدمات
اإلعانات ملؤسسات عامة
مساعدات اجتماعية
نفقات أخرى جارية
أجهزة وآليات ومعدات
مجموع النفقات اجلارية
النفقات الرأسمالية
الرواتب واألجور والعالوات
استخدام السلع واخلدمات
اإلعانات ملؤسسات عامة
نفقات أخرى رأسمالية
مبان وإنشاءات
ٍ
أجهزة وآليات ومعدات
أصول ثابتة أخرى
مخزونات
أراض
ٍ
مجموع النفقات
الرأسمالية
املجموع الكلي (اجلاري +
الرأسمالي)

وزارة الصحة
القيمة

النسبة
املئوية

املجلس الصحي
العالي
النسبة
القيمة
املئوية

املجلس الطبي
األردني
النسبة
القيمة
املئوية

املؤسسة العامة للغذاء
والدواء
النسبة
القيمة
املئوية

229,189,000

%38

216,000

%78

481,000

%52

7,124,000

%70

26,500,000

%4

21,000

%8

55,000

%6

618,000

%6

182,711,000

%30

27,000

%10

115,000

%12

1,005,000

%10

668,000

%0.1

%0

15,000

%2

%0

90,000,000

%15

%0

%0

%0

6,500,000

%1

535,568,000

%88

24,909

%0

12,255,187

%2

12,000

%4

1,000

%0.4

277,000

%100

165,000
831,000

40,000

%18
%89

%4

114,000
8,861,000

496,000

%1
%88

%5

0
24,000

%0

44,736,000

%7

14,807,904

%2

80,000

%1

5,000

%0.05

199,000

%2

972,000

%0.2

20,000

%0.20

1,443,000

%0.2

450,000

%4

710,000

%0.1

60,000

%6

74,973,000

%12

0

0

100,000

%11

1,250,000

%12

610,541,000

%100

277,000

%100

931,000

%100

10,111,000

%100
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 .1إستراتيجية وزارة الصحة

من خالل مراجعة إستراتيجية وزارة الصحة ومقارنة املشاريع والبرامج الواردة فيها مع
موازنة الوزارة ،يتبني أن عدد املشاريع والبرامج الواردة يف اإلستراتيجية  261مشروع ًا/
ورصدت مخصصات لـ  217مشروع من خالل املوازنة العامة أو من خالل املنح
برنامجاُ ،
أي أن نسبة مشاريع اإلستراتيجية املمولة تبلغ %83
والقروض أو التمويل املشتركْ ،

من إجمالي املشاريع ،وهذا يبني أن عملية الربط بني التخطيط اإلستراتيجي والتمويل
حد ما ،لكنها بحاجة إلى مزيد من التفعيل والتنسيق ،علم ًا أن متويل
(املوازنة) جيدة إلى ّ

مشاريع اإلستراتيجية وبرامجها يواجه حتديات من أبرزها:

 .1حتديد سقوف املوازنة من ِقبل دائرة املوازنة العامة ،وغالب ًا ما تكون أقل مما هو

مطلوب ،مما يدفع الوزارة إلى إعادة ترتيب أولويات مشاريعها من خالل إيقاف أو

تأجيل تنفيذ عدد منها.
 .2تراكم الذمم أو الديون السابقة ،ويترتب على ذلك إعطاء أولوية لسداد الديون
املستحقة على الوزارة لصالح املقاولني وبالتالي إيقاف أو تأجيل تنفيذ مشاريع أخرى
يف اإلستراتيجية مدرجة على موازنة الوزارة.
املشاريع الرأسمالية املدرجة
 .3تخفيض املوازنة بعد إقرارها ،وغالب ًا ما يطال ذلك
َ
للتنفيذ على موازنة الوزارة والواردة يف اخلطة اإلستراتيجية.
 .4عدم نضوج مفهوم الالمركزية يف احملافظات ،وعدم قدرة مجالس احملافظات على وضع
أولوياتها وحتديد االحتياجات بشكل دقيق وبالتنسيق بني مجلس احملافظة والوزارة،
باإلضافة إلى تضارب األدوار واملهام بني مجالس احملافظات ومجلس النواب.
 .5ضعف التنسيق بني مديريات ودوائر وزارة الصحة املعنية بالتخطيط وإدارة املشاريع
واملالية من جهة ،ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهة أخرى ،للحصول على
التمويل اخلارجي الالزم للمشاريع التي ال يتوفر لها متويل محلي (موازنة).
ُ
وتصنَّ ف املشاريع الواردة يف اخلطة اإلستراتيجية لوزارة الصحة والتي ُرصدت مخصصات
لها يف موازنة الوزارة ،إلى مشاريع جارية ومشاريع رأسمالية ،ثم ُتوزَّ ع بحسب البرامج
املعتمدة (اجلدول رقم  .)5ومن خالل حتليل موازنة الوزارة ،يتبني ما يلي:
 .1بالرغم من أن معظم مشاريع وزارة الصحة مشاريع رأسمالية تعنى بتقدمي اخلدمات
الصحية للمواطننيّ ،إل أن اإلنفاق اجلاري أكبر بكثير من اإلنفاق الرأسمالي ،والسبب

يف ذلك ارتفاع قيمة الرواتب واألجور ومخصصات تقدمي اخلدمات يف الرعاية الصحية
األولية والثانوية ،باإلضافة إلى إدراج برنامج األدوية واملطاعيم وبرنامج توسعة مظلة
التأمني الصحي يف بند النفقات اجلارية.
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 .2يغلب على املشاريع الرأسمالية لوزارة الصحة طابع اإلنشاءات ،مثل إنشاء وتوسعة
املستشفيات واملراكز الصحية وإضافة وحدات عالجية إلى املستشفيات (وحدات
مبان إدارية ملديريات الصحة أو توسعتها ،إلى
غسيل الكلى واملختبرات) ،وإنشاء
ٍ
جانب إجناز مشاريع استخدام الطاقة الشمسية وحوسبة اإلجراءات وشراء األجهزة
واملعدات الطبية وغير الطبية.
اجلدول رقم (:)5
موازنة وزارة الصحة لعام  2020موزعة بحسب البرامج والنفقات
النفقات اجلارية

النفقات
الرأسمالية

إجمالي النفقات

4601

اإلدارة واخلدمات املساندة

8,345,000

687,000

9,032,000

4605

تنمية القوى البشرية

2,801,000

-

2,801,000

4610

الرعاية الصحية األولية /اخلدمات
واملراكز الصحية

127,842,813 17,988,813 109,854,000

4615

الرعاية الصحية الثانوية/
املستشفيات

283,215,187 56,297,187 226,918,000

4620

األمصال واملطاعيم واألدوية
واملستهلكات الطبية

97,650,000

-

97,650,000

1625

توسعة مظلة التأمني الصحي

90,000,000

-

90,000,000

املجموع

610,541,000 74,973,000 535,568,000

الوصف

البرنامج

املصدر :قانون املوازنة العامة (.)2020
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لعامي
تقريري حالة البالد
الحادي عشر :متابعة توصيات
َ
َ
 2018و 2019ومدى إمكانية تطبيقها
 -1مراجعة التوصيات التي ُق ّدمت يف تقرير حالة البالد لعام 2018
أبرز توصيات تقرير حالة
البالد لعام 2018

اإلجراءات املتَّ خذة من اجلهات املعنية

 .1الرعاية الصحية األولية
التحول من الطب العام إلى -
طب األسرة ،من خالل قرار
حكومي ملزم وبرنامج زمني
لإلحالل.
تنفيذ توصيات وثيقة
املبادرة النيابية ()2016
بخصوص دمج املراكز
الصحية.

بلغت نسبة تغطية املراكز الشاملة بأطباء األسرة  %91.4يف املراكز الشاملة و %2.2يف
املراكز الصحية األولية.
اختصاصيي طب األسرة لتغطية املراكز الصحية الشاملة.
مت توفير  110من
ّ
متت زيادة عدد املقيمني يف تخصص طب األسرة ليصبح اإلجمالي  200طبيب جلميع
السنوات األربع.

-

يجري العمل على تطوير بعض املراكز لتصبح مراكز منوذجية ،إذ بلغ عددها  13يف جميع
احملافظات باستثناء إقليم البترا.

-

املقرة يف
اعتماد األسس ّ
مجلس الوزراء إلنشاء أو
ترفيع املراكز الصحية.

-

يجري العمل على مقترح لتحويل  27مركز ًا فرعي ًا إلى رياض أطفال يف جميع محافظات
اململكة .وبسبب جائحة كورونا لم يتم التوسع يف هذه اإلجراءات.
مت اعتماد األسسُ ،
وشكلت جلنة لتقييم املعايير واألسس املتعلقة بإنشاء وتوسعة وترفيع
املرافق الصحية ،ورفعت تنسيباتها إلى رئاسة الوزراء.

تعزيز أنظمة الرصد
واالستجابة ،وتعزيز
البرنامج الوطني للتطعيم.

-

متت صياغة خطة تنفيذية للتعامل مع جائحة كورونا ،ويتم التعديل عليها بحسب
املستجدات ،كما متت صياغة خطة اجلاهزية واالستجابة لإلنفلونزا.

-

مت االنتهاء من نظام رصد األمراض التنفسية الشديدة.

-

متت حوسبة نظام التزويد باملطاعيم ،وإدخال مطعوم التهاب الكبد ،ويتم متابعة املتأخرين
عن التطعيم بسبب توقف العمل خالل فترة احلظر يف ظل جائحة كورونا.

-

استمر الرصد بنوعيه الذاتي والنشط جلميع حاالت السرطان املكتشفة واجلديدة يف
اململكة من جميع املصادر ذات العالقة.

-

يجري العمل بالتعاون مع مؤسسة املواصفات واملقاييس ،على تقليل كمية ملح الطعام املضافة
للخبز من  %1.5إلى .%1

-

تعزيز الوضع التغذوي لدى األطفال دون سن  5سنوا،ت عن طريق توزيع "كبسوالت"
فيتامني (أ) خلفض معدل انتشار نقص هذا الفيتامني.

-

االستمرار ببرنامج تدعيم ملح الطعام باليود ،خلفض معدل انتشار أمراض تضخم الغدة
الدرقية.

-

االستمرار ببرنامج تدعيم الطحني املوحد بالفيتامينات واملعادن ،خلفض معدالت انتشار
فقر الدم الناجت عن نقص احلديد بني النساء يف سن اإلجناب واألطفال دون سن املدرسة.

-

االستمرار يف تقدمي االستشارة الوراثية ضمن برنامج فحص ما قبل الزواج حلاملي السمة
الوراثية ملرض التالسيميا.

-

استمرار العمل للحد من انتشار األمراض الوراثية واخللقية عن طريق فحص املواليد اجلدد
ضمن البرنامج الوطني للمسح الطبي حلديثي الوالدة.

-

إصدار نظام جديد يف البرنامج الوطني املجاني اإللزامي لفحص ما قبل الزواج ،بحيث مت
إدراج مرض األنيميا املنجلية باإلضافة إلى مرض التالسيميا للكشف املبكر عن احلاملني
لهذين املؤضني الوراثيني واحلد من إصابة أبنائهم.

-

اعتماد آلية التبليغ اإللكتروني عن األمراض غير السارية من محافظات اململكة كافة وبشكل
يومي.

اجلدي مع بعض
التعامل
ّ
األمراض غير السارية.
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أبرز توصيات تقرير حالة
البالد لعام 2018
تعزيز خدمات الصحة
اإلجنابية وصحة الطفل.

اإلجراءات املتَّ خذة من اجلهات املعنية
الصحة اإلجنابية:
-

التوسع يف تقدمي خدمات الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة (زيادة املواقع وتدريب الكوادر
وتوفير وسائل تنظيم األسرة).

-

زيادة املراكز التي تقدم خدمات تنظيم األسرة ليصبح عددها الكلي  526مركزاً.

الصحة املدرسية:
تعزيز خدمات الصحة
املدرسية.

-

تفعيل إجراء الفحص الطبي الشامل والسنّ ي للطلبة يف املدارس احلكومية لتصبح %99
وتوفير العديد من األجهزة الالزمة لفحص الطلبة.

-

إعداد مطويات ونشرات تثقيفية توعوية باملواضيع الصحية ذات األولوية لطلبة املدارس
( 22موضوع ًا).

-

مراجعة دليل اإلجراءات اخلاصة بفيروس كورونا يف املدارس بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم وبدعم من منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف).

-

إعداد دليل تثقيفي للصحة املدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من
"اليونيسيف" لتوزيعه على املراكز الصحية.

-

يجري إعداد دليل للسالمة العامة يف مؤسسات ما قبل املدرسة (رياض األطفال واحلضانات)
بدعم من "اليونيسيف".

-

عقد ورشات عمل تدريبية على مستوى احملافظات للعاملني يف مجال الصحة املدرسية يف
عام  300( 2019متدرب).

.2الرعاية الصحية الثانوية
إدارة املوارد البشرية:
استقطاب الكوادر
الصحية ،واالحتفاظ
بالكوادر املؤهلة ،وتعديل
نظام اخلدمة املدنية لفئة -
األطباء.
-

تسهيل العمل املرن أثناء فترة حظر التجوال بني احملافظات بتغطية العمل ّ
كل بحسب
محافظته.
شراء خدمات أطباء أخصائيني وبحسب حاجة الوزارة ( 185طبيب ًا).
مت تعديل العالوة الفنية لألطباء ،وتعديل تقدير سلّم الرواتب ألطباء األسنان ،وتعديل
نظام اإلجازات السنوية وتوحيده جلميع املوظفني ( 30يوم ًا).

-

تقدمي مكافآت للعاملني يف فرق الرصد والتقصي لوباء كورونا.

-

مت التعميم على جميع مراكز الوزارة للتعامل مع اإلجازات من دون راتب عن طريق مركز
العمل ،لتسهيل اإلجراءات املتعلقة بقَ ْطع اإلجازة واملباشرة.

تعزيز وحتسني البرامج
التدريبية للكوادر الطبية،
واستحداث برامج اإلقامة
املشتركة بني القطاعات
املختلفة.
-

مت إحلاق  370طبيب ًا من العاملني يف وزارة الصحة و 260من غير العاملني يف الوزارة ،يف برامج
اإلقامة مبختلف تخصصات الطب البشري يف عام .2019

-

مت قبول  423طبيب ًا بشري ًا و 40طبيب أسنان من العاملني يف الوزارة يف عام .2020
وضع اتفاقية لتبادل تدريب املقيمني يف مختلف التخصصات ما بني وزارة الصحة ّ
وكل من
مركز احلسني للسرطان ومستشفى األردن ومستشفى االستقالل.

تطوير املعرفة واملهارات
للعاملني يف املجال الصحي.

-

مت تدريب وتأهيل  19949موظف ًا يف عام  2019و 3945موظف ًا يف عام .2020

استخدام الطاقة
الشمسية يف املستشفيات
واملراكز الصحية.

-

مت استخدام الطاقة الشمسية للمياه يف مستشفى البشير ومستشفى املفرق ومستشفى
األمير فيصل بالزرقاء ،ويجري العمل يف  25مركز ًا صحي ًا لهذه الغاية.

التوسع يف تفويض
الصالحيات من املركز إلى
املستويات الطرفية.

-

بناء القدرات يف احملافظات ،ودعم املجالس لتطوير اخلطط التنفيذية احمللية لتحديد
أولوياتها على مستوى احملافظة.

-

مت تعديل التشريعات واألنظمة لتفعيل عمل الالمركزية وتفويض الصالحيات للمديرين.

-

تنفيذ نظام محوسب ملتابعة مشاريع الالمركزية يف احملافظات.
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أبرز توصيات تقرير حالة
البالد لعام 2018

اإلجراءات املتَّ خذة من اجلهات املعنية

.3السياحة العالجية
-

حتديد ضابط ارتباط ّ
لكل مستشفى ،وتكثيف الزيارات امليدانية على املستشفيات للتأكد
من جاهزيتها الستقبال املرضى.

-

املشاركة يف جلسات حوارية لطرح مفهوم "السياحة الصحية" أهمها من خالل قناة "اململكة".

-

إعداد اإلحصائيات وحتليلها من خالل األسواق املستهدفة.

-

تعميم اخلط الساخن على املرضى ومرافقيهم ،وإعداد استبانة لقياس رضى املرضى ودراسته
وحتليله.

-

إدارة منصة "سالمتك".

-

التفتيش املفاجئ على املستشفيات ،وتزويد احلكام اإلداريني ضمن مناطقهم مبعلومات
املرضى.

تسهيل إجراءات الدخول
إلى اململكة من الدول
املقيدة.
َّ
 .4التأمني الصحي

-

تسهيل إجراءات استصدار التأشيرات للجنسيات املقيدة ،وتسريع املوافقة لتقليل مدة صدور
التأشيرة.

الزيادة التدريجية
للمشمولني يف التأمني
الصحي بإضافة شرائح
تأمني جديدة.

-

مت تصميم عدة حزم تأمينية وحتديد نسبة الدعم احلكومي لألسر بحسب الدخل الشهري
لألسرة.

-

لغايات استثناء املقتدرين من فئة كبار السن (فوق  60عام ًا) من التأمني الصحي املجاني،
مت حتديد الدعم لهم ضمن حزمة تأمينية واحدة بأقساط محدودة ،ويف حال رغبتهم
باالنضمام حلزم تأمينية مبنافع أعلى يتوجب عليهم الدفع.

-

تشكيل جلنة إلدارة املستشفيات احلكومية كخطوة أولى نحو عملية فصل التمويل عن
مقدم اخلدمة.

-

التأسيس للفصل اإلداري لصندوق التأمني الصحي من خالل مسودة النظام اجلديد ،بحيث
تعزز فصل التمويل عن تقدمي اخلدمة الصحية.

سياسة تسويقية من
احلكومة ومن جمعية
املستشفيات اخلاصة.

دور فاعل جلمعية
املستشفيات اخلاصة من
املطار إلى أماكن تقدمي
اخلدمة.

إعادة هيكلة التأمني
الصحي ،وفصله عن وزارة
الصحة.

.5املجلس الطبي

تطوير امتحانات املجلس
من حيث احملتوى وآليات
التنفيذ.

-

مفعل
مت االنتهاء من إجناز البنية التحتية لـ"بنك األسئلة" من أجهزة وبرامجّ ،إل أنه غير ّ
حلاجته إلى التغذية باألسئلة من ِقبل اللجان املعنية.

-

مت تفعيل بند العقوبات ملخالفي تعليمات الفحص اإلجمالي وامتحانات املجلس الطبي
وحاالت الغش.

-

إحضار ممتحنني خارجيني جلميع التخصصات التي اُعقد لها امتحانات يف املجلس الطبي،
الكتساب اخلبرات وتبادلها يف مجال عقد االمتحانات وتقييمها.

-

مت تعديل تعليمات امتحانات املجلس الطبي وإعادة تشكيل اللجان العلمية ،باإلضافة إلى
عقد دورات جلميع أعضاء اللجان العلمية من ِقبل متخصصني يف طريقة كتابة األسئلة
ً
بدال
وإجراء االمتحانات .كما مت تفعيل العمل بنظام االمتحان القابل للقياس (مثل OSCE
من .)Clinical Exam
ُشكلت جلان عدة لوضع اخلطط واألسس ملتابعة التدريب يف املؤسسات التدريبية.

مأسسة التعليم الطبي
املستمر ،وتطوير البيئة
التعليمية والتدريبية
يف املستشفيات املعتمدة
للتدريب.
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-

معتمد للتدريب ،جلنة مرتبطة بلجنة التدريب والتوصيف يف
ُشكّ لت يف كل مستشفى
َ
املجلس ،بهدف متابعة تنفيذ البرامج التعليمية يف املستشفيات التدريبية ورفع التقارير
عنها واإلشراف على تقييم األطباء يف نهاية كل سنة وتقييم برنامج النشاطات العلمية
الشهرية جلميع البرامج التعليمية.

-

أي
مت وضع أسس وتعليمات لتقييم البرامج التدريبية ،ليتم االستناد إليها عند تقييم ّ
برنامج تدريبي يف األردن.

-

التعديل على محتوى املنهاج التدريبي لكل تخصص ،وتشكيل جلنة املهارات السريرية لكل
مفعلة.
برنامج تدريبيّ .إل أن هذه اللجنة غير ّ

تقرير حالة البالد لعام  :2020الصحة
أبرز توصيات تقرير حالة
البالد لعام 2018

اإلجراءات املتَّ خذة من اجلهات املعنية

.6الغذاء والدواء
الرقابة الشاملة على
سلسلة الغذاء من املادة
اخلام وحتى وصوله إلى
املستهلك.

-

مت وضع آلية ملتابعة عمل مندوبي املؤسسة يف اللجان الفنية يف مؤسسة املواصفات واملقاييس،
ومواءمتها مع إجراءات العمل املعيارية ،وبلغت نسبة اإلجناز .%50

-

مت إعداد مذكرة تفاهم مع سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.

-

تنفيذ أعمال التفتيش استناد ًا إلى درجة اخلطورة الصحية ،وبلغت نسبة اإلجناز .%100

-

اإلشراف على تنفيذ التفتيش اإللكتروني بحسب نظام (.)Fims

-

مت عقد  6لقاءات مع قطاع املستوردين لرفع مستوى املعرفة واملمارسات يف مجال جتارة
واسيتراد األغذية اخلاصة وأغذية الرياضيني ،والتعريف بأسس التعامل بحسب القواعد
الفنية واملواصفات القياسية وبطاقة البيان للمنتجات املستوردة والتعليمات الناظمة لذلك.

رفع نسبة مساهمة
الصناعات الدوائية
األردنية ضمن فاتورة
الدواء محلي ًا.

-

مت عقد دورات يف مجال التغذية السليمة ،والنمط الغذائي ،والعادات الصحية ،والغذاء
الصحي ،وهرم الغذاء ،واملمارسات الصحية اجليدة ،وغيرها من املوضوعات.
ُتواصل املؤسسة دعم مساهمة الصناعات الدوائية لتسجيل األدوية احمللية ،بتوفير
التسهيالت يف مواعيد ومعامالت التغيرات على األدوية املسجلة ،مما يحفز ويسهل دخولها
أن اململكة بلد منشأ مما يحفز
للسوق احمللي ومتنح أسعار ًا منافسة مع األخذ بعني االعتبار ّ
دخولها لألسواق العربية والعاملية .وتتراوح نسبة مساهمة الصناعات الدوائية األردنية
ضمن فاتورة الدواء بني  %47.1و.%51.8

تعزيز الدور الرقابي
للمؤسسة على جميع
املؤسسات الصيدالنية
ومستودعات األدوية
ومصانعها.

-

توحد اإلجراءات الرقابية.
مت إصدار تعليمات ترخيص مصانع األدوية لسنة  ،2018والتي ّ

-

مت إصدار تعليمات نقل وتخزين وتوزيع املستحضرات الصيدالنية واملواصفات الفنية
لوسائط نقلها لسنة  ،2019وهي تعزز الرقابة على سلسلة الدواء بدء ًا باملواد الفعالة وحتى
وصول الدواء للمواطن.

-

مت إصدار تعليمات تسجيل األدوية املطورة ذات القيمة املضافة لسنة  ،2018بهدف تسجيل
األدوية املطورة وتشجيع التطوير املستمر على األدوية.

-

مت تخفيض سعر الدواء للجمهور األردني (لدى إدراجها يف قائمة األدوية الرشيدة مبوجب
أسس تسعير األدوية لسنة ( )2016بنسبة .)%5

-

تتم املراجعة الدورية ألسعار االدوية بحسب األسس النافذة.

الوصول إلى غذاء وطني
آمن ،وتغيير األمناط
االستهالكية غير الصحية.

إيجاد آلية للتعامل
حتدي األدوية
مع
ّ
البيولوجية ،وتشجيع
تصنيعها محلي ًا ،خلفض
الكلفة الباهظة لهذه
األدوية.

 - 2توصيات تقرير حالة البالد لعام 2019
اإلجراءات املتخذة من اجلهات املعنية

أبرز توصيات تقرير حالة البالد لعام 2019

.1التشريعات الصحية (قانون املسؤولية الطبية ،ونظام إعادة ترخيص املهن الصحية ،ونظام اعتماد املؤسسات الصحية)
إلغاء اإللزامية يف نظام اعتماد املؤسسات الصحية.

-

لم يتم إلغاء اإللزامية.

تعديل نظام إعادة ترخيص املهن الصحية إلدخال مفهوم التدرج يف تطبيقه.

-

لم يتم إجراء التعديل.

-

لم يتم إجراء التعديل.

-

لم يتم إجراء التعديل.

تعديل قانون املسؤولية الطبية إللزام املؤسسات الصحية بإيجاد آليات محددة
لضمان سالمة املرضى واحلد من األخطاء.
تعديل قانون املسؤولية الطبية إللزام أطباء االختصاص واملستشفيات اخلاصة
بحصر ممارسة الطبيب يف مستشفى واحد أو اثنني.
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 .2التخطيط الصحي
-

ملتابعة اخلطة التنفيذية إلصالح

دعم وحدات التخطيط الصحي ووحدات متابعة اخلطط بالكفاءات البشرية
املدربة والعمل على رصدها.

مت استحداث وحدة يف وزارة الصحة
القطاع الصحي.

-

ما زال هناك نقص يف الكوادر البشرية
املدربة يف مجال التخطيط واملتابعة.

-

يتم رصد نصف سنوي ورصد سنوي
ملؤشرات إستراتيجية الوزارة وإعداد

وضع مؤشرات قابلة للقياس والتنفيذ ،والتأكد من وجود بيانات لرصد تقدم
هذه املؤشرات.

تقرير وتوزيعه على جميع املديريات.
-

يتم رصد مؤشرات اخلطة التنفيذية
إلصالح القطاع الصحي من خالل رصد
مؤشرات إستراتيجية الوزارة.

-

بلغ عدد املشاريع املمولة من املوازنة
 115مشروع ًا ( %44من إجمالي
املشاريع) ،وعدد املشاريع املمولة من
املنح والقروض  85مشروع ًا (%33
من إجمالي املشاريع) ،وعدد املشاريع

التأكد من وجود مخصصات مالية للتدخالت واملشاريع والبرامج املشمولة

املمولة بالتشارك بني املوازنة واملنح 17

باخلطط.

مشروع ًا ( %6.5من إجمالي املشاريع)،
وهناك مشروع واحد فقط تقوم
بتمويله املصانع نفسها ،وهو تدعيم
ملح الطعام باليود ،أي أن نحو  %84من
املشاريع يتوفر لها متويل.
-

متت االستجابة من ِقبل مشروع
احلوكمة والتمويل ،لكن التوصية لم

تزويد وحدات التخطيط واملتابعة بقواعد ومنصات للبيانات.

تنفَّ ذ بسبب ظروف جائحة كورونا.

 .3الكفاءة االقتصادية
-

متت مخاطبة مديرية تكنولوجيا
أي
املعلومات بهذا اخلصوص ،وال يوجد ّ

إدخال نظام محاسبة التكاليف واملوازنات املنفصلة لكل مستشفى ومركز صحي،

إجراء متبع داخل املستشفيات يف عام

ملعرفة التكاليف الفعلية وضبطها وحتديد املسؤوليات.

.2020
إدخال نظام الفوترة اإللكتروني لتحديد تكلفة كل مريض.

مت تطبيق نظام فوترة املرضى وإدارة
املخزون يف مستشفى األمير احلسني بن
عبداهلل الثاني ويف مستشفى البشير.
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تقرير حالة البالد لعام  :2020الصحة
-

مت تطوير أدوات تخطيط املوارد
الصحية (املنشورة على موقع الوزارة

إيجاد آلية لربط إنشاء املستشفيات واملراكز الصحية ،وشراء التكنولوجيا

االلكتروني كخريطة صحية) والتي

الطبية املكلفة بحاجات املجتمع وأولوياته.

تساعد يف اتخاذ القرار بخصوص توزيع
األجهزة الطبية مبا يتناسب وتوزيعها
على املراكز الصحية واملستشفيات.
-

استخدام الطاقة البديلة عن الكهرباء
يف بعض مستشفيات ومراكز الوزارة،
ً
بديال عن الديزل للتدفئة،
والغاز املسال
لتوفير ما ال يقل عن  %30من التكلفة.

إيجاد آلية ملزمة لترشيد اإلنفاق يف القطاعات الصحية احلكومية.

-

وجود تعليمات لشراء الديزل تساعد
على توفير االستهالك.

-

التوسع يف تطبيق "حكيم" للتوفير يف
استهالك الدواء ومنع الهدر.

 .4الرعاية الصحية األولية

توفر ما ال يقل عن اختصاصني اثنني يف طب األسرة يف كل مركز صحي.

-

مت التنفيذ بشكل جزئي ،إذ اقتصر ذلك
على املراكز الصحية الشاملة.

وخارجيا.
ابتعاث أطباء األسرة داخلي ًا
ً

-

لم يتم ابتعاث أطباء أسرة من وزارة
الصحة إلى أي جهة يف اململكة أو خارجها.

 .5التغطية الصحية الشاملة
-

مت وضع خريطة طريق واضحة للوصول
إلى التغطية الصحية الشاملة ،ومت
إجراء التعديالت التشريعية الالزمة
ومن ضمنها توجيه الدعم احلكومي
لألسر بحسب شرائح الدخل.

-

مت إيراد العديد من األحكام التي تؤسس
لعملية الفصل النهائي ،وكانت اخلطوات
األولى فصل األحكام القانونية بشكل

ضرورة وضع خريطة طريق واضحة وملزمة للوصول إلى التغطية الصحية

كامل ،وفصل اإليرادات ،والتمهيد لفصل

الشاملة ،مثل توحيد أنظمة التأمني الصحي املدني والعسكري ،وإيجاد إدارة

اإلدارة بعد تعزيز قدراتها.

واحدة أو هيئة وطنية موحدة للتأمني الصحي.
-

مت التأسيس لعملية فوترة املعاجلات
وغيرها من األحكام الالزمة لعملية
الفصل.

-

مت إيراد نص يف مشروع قانون تنظيم
أعمال التأمني ،يسمح للبنك املركزي
بتوسيع

مظلته

الرقابية

لتشمل

صناديق التأمني الصحي.
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 .6جودة الرعاية الصحية والكفاءة الفنية وسالمتهما
-

االستمرار بالعمل مع األطراف املعنية
بالنظام لتطبيقه بشكل فعال يخدم
األهداف املرجوة.

وضع نظام وطني لتحفيز املؤسسات الصحية للحصول على االعتمادية.

-

ُع ِّمم على إدارة التأمني الصحي كتاب

وزير الصحة الذي يتضمن حصر
شراء اخلدمات الصحية باملستشفيات
احلاصلة على اعتمادية.
-

يجرى العمل بالتعاون مع منظمة الصحة
العاملية على تطوير اإلستراتيجية
الوطنية للجودة وسالمة املرضى.

-

ويشتمل على  30مؤشر ًا تعكس جودة

إلزام املؤسسات الصحية العامة واخلاصة بوضع آليات محددة للرقابة الذاتية
على جودة اخلدمات املقدمة.

مت تطوير نظام قياس أداء املستشفيات،
اخلدمات الصحية وسالمتها.

-

مت التعميم على مستشفيات وزارة
الصحة بتفعيل دور اللجان املعنية
بجودة وسالمة اخلدمات ،وربط تقييم
املوظف

مبدى

مشاركته

بأنشطة

اجلودة.
-

مت التعميم على املستشفيات التابعة
لوزارة الصحة بضرورة مراقبة جودة
الرعاية الطبية وسالمتها ،وذلك بحسب
الوصف الوظيفي لكل منها.

إلزام الهيئات الطبية واإلدارية يف املستشفيات والنقابات الصحية بالقيام
بدورها يف مراقبة جودة الرعاية الطبية وسالمتها.

-

التأكيد على اإلدارات بضرورة االلتزام
مبتطلبات نظام اخلدمة املدنية اجلديد
والذي يربط تقييم املوظف مبدى
مشاركته بأنشطة اجلودة يف املؤسسة.

 .7وزارة الصحة
وضع خطة متكاملة وشاملة لتحفيز الكوادر العاملة يف الوزارة وتدريبها.

مت احلصول على موافقة رئاسة الوزراء
لصرف

مكافأة

شهرية

للموظفني

تعادل العالوة الفنية التي مت إيقافها.
-

مت احلصول على موافقة من رئاسة
الوزراء الستكمال إجراءات تعيني
الكوادر

الطبية

والصحية

قبل

جائحةكورونا.

دعم البنية البشرية واإلدارية والفنية واملعلوماتية لدى الوزارة لرفع كفاءتها.
-

مت احلصول على موافقة رئاسة الوزراء
لتعيني  200ممرضة قانونية وفق نظام
شراء اخلدمات.
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-

يتم إعداد آلية لعدم استقبال احلاالت
غير الطارئة يف املستشفيات ،لتخفيف
العبء عليها.

-

توفير كل األدوية املتخصصة يف املراكز

إيجاد آلية ونظام حتويل فعال وصارم جلعل طب األسرة والرعاية الصحية

الصحية بحيث يتم صرفها يف املراكز

األولية املدخل الرئيس لتلقي اخلدمات الصحية.

الصحية بتقرير من طبيب األسرة.
-

سمح لطبيب األسرة
يجري العمل ُ
لي َ

بطلب

الفحوص

املختلفة

(مثل

فحص فيتامني د) وكتابة كل األدوية
التخصصية للمريض.
-

نظام التنظيم اإلداري املعمول به
يف وزارة الصحة هو نظام رقم ()45
لسنة  .2018ويوجد مسودة نظام

النظر يف إعادة هيكلة وزارة الصحة وواجباتها.

جديد قيد الدراسة يف ديوان التشريع
والرأي قبل اعتماده ونشره يف اجلريدة
الرسمية بحسب األصول.

.8الدواء
-

مت تخفيض أسعار األدوية ،ومعظمها من
األدوية البيولوجية ،مبوجب عروض
أسعار مقدمة من الشركات مالكة حق
التسويق بنسب تتراوح بني %20

تفعيل سياسات وإستراتيجيات ترشيد صرف الدواء واستهالكه ،ومحاسبة

و %40لدى التقدم إلدراجها على

اجلهات غير امللتزمة بها.

حتول هذه
قائمة األدوية الرشيدة ،إذ
َّ

األسعار إلى دائرة املشتريات احلكومية
العتماد نسب التخفيض كسعر أولي
للدخول يف املنافسة على العطاءات
احلكومية.
االستمرار يف اجلهود الوطنية التي ُبذلت لتخفيض أسعار الدواء ،ووضع آلية -
جديدة عادلة وشفافة لتسعير األدوية.

مت إصدار أسس تسعير األدوية لسنة
 ،2016والتي تضمنت آليات من شأنها
ّ
األقل للدواء.
إعطاء السعر العادل

-

يتم إعطاء ميزة سعرية للدواء املطور
الذي مت تطويره عن الدواء املرجعي،
عد الدواء ذا
إذ يؤدي هذا التطوير إلى ّ

حتفيز الصناعات الدوائية احمللية ومساعدتها يف فتح أسواق جديدة.

تقنية تزيد من فعالية  /سالمة الدواء
أو يضفي عليه قيمة إضافية عالجية
لصالح املريض ،وذلك بناء على دراسة
قدم من الشركة الصانعة ،على أن يتم
ُت َّ
إعطاء ميزة سعرية على الدواء املرجعي.
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.9املجلس الصحي العالي
ًّ
مستقل ،ودعمه بالكوادر البشرية
ضرورة احملافظة على املجلس الصحي العالي

أي تعديل على قانون املجلس
لم يتم ّ
أي
الصحي العالي ،ولم
َّ
يقدم للمجلس ّ

والفنية ومالي ًا.

دعم بشري أو مالي أو فني .مع اإلشارة
إلى أن املجلس هيئة مستقلّة.
-

لم يتم إجراء أي تعديل على قانون
املجلس الصحي العالي مبا يضمن منحه

تعديل قانون املجلس الصحي مبنحه صالحيات متكّ نه من مساءلة القطاعات

صالحيات مساءلة القطاعات الصحية

الصحية يف حال عدم التزامها بالسياسات الصحية.

يف حال عدم التزامها بالسياسات
الصحية

واخلطط

اإلستراتيجية

الوطنية.

الثاني عشر :توصيات تنفيذية لمعالجة آثار الجائحة والنهوض
بالقطاع الصحي
 القيادة واحلوكمة .1توحيد جميع اجلهات املقدمة للخدمات الصحية يف القطاع العام حتت مظلة واحدة
تتولى فيها وزارة الصحة الدور الريادي يف مجال تقدمي خدمات الصحة العامة
والرعاية الصحية األولية .ويتم تقدمي مطالعات وخطط لدمج القطاعات ومنها
(بناء على التوجيهات امللكية) بهدف تنظيم القطاع ودمج عدد من
القطاع الصحي
ً
القطاعات لزيادة الكفاءة والفاعلية.

عد
 .2إعداد إستراتيجية صحية وطنية واحدة تتناسب والبرنامج التنفيذي الذي ُأ ّ
مؤخراً ،وتقوم على التخطيط لألزمات واالستعداد لها وفق ًا للنموذج االستباقي وليس
بناء على ردة الفعل.
املضي ُقدم ًا إلقرارها).
 .3تطبيق هيكلة وزارة الصحة (إذ إن هناك هيكلة مت
ّ

 -تقدمي اخلدمات الصحية

 .1تبني منوذج الصحة العامة والطب الوقائي كرديف أساس للطب العالجي ،مع ضرورة
التركيز على الوقاية من األمراض وعوامل اخلطورة لها واألوبئة ومسبباتها.
 .2تأسيس املركز الوطني ملكافحة األمراض والوقاية منها.
 .3تعزيز الوعي الصحي املجتمعي نحو ممارسات الوقاية والتباعد املجتمعي وجتنب
االختالط ،وتوجيه السياسات العامة لتعزيز التباعد املجتمعي وممارسات الوقاية
الشخصية.
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 .4متكني ورفع كفاءة االستقصاء الوبائي وشموليته من خالل الرصد النشط وغير
النشط.
 .5إعداد األدلّة اإلرشادية والبروتوكوالت اخلاصة بإجراءات السيطرة على انتشار
العدوى يف املستشفيات واملراكز الطبية.
لتتبع املصابني
 .6توظيف التكنولوجيا والذكاء االصطناعي والتطبيقات الذكية
ُّ
واملخالطني عند حدوث أوبئة مثل كورونا.
 .7جتهيز البنية التحتية اإللكترونية لتقدمي اخلدمات الصحية اإللكترونية عن بعد
( )E-Healthللمواطنني واملقيمني يف منازلهم ،مثل توصيل األدوية ملرضى األمراض
املزمنة واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة يف منازلهم وتقدمي خدمات تنظيم األسرة
واالستشارات الطبية عن بعد.
 .8توسعة وتطوير وتنظيم خدمات اإلسعاف والطوارئ يف جميع مستشفيات القطاع
العام وتوفير بيئة آمنة يف مراكز اإلسعاف تضمن سالمة املرضى وسالمة الكوادر
الصحية العاملة فيها.

 -الكوادر البشرية

 .1االستفادة من خبرات كليات الطب وأقسام الصحة العامة يف اجلامعات لرفد النظام
الصحي بالكوادر البشرية يف مجال الصحة العامة والطب الوقائي.
 .2زيادة أعداد الكوادر الطبية املتخصصة واملساندة واملدربة تدريب ًا جيداً.
 .3زيادة أعداد الكوادر الصحية يف مجال الصحة العامة والوبائيات.
 .4تعزيز الكوادر الفنية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ،لتمكينها من القيام بدورها
الرقابي على الغذاء والدواء.
 .5استخدام التكنولوجيا عن ُبعد لتدريب وتأهيل الكوادر الصحية يف املجاالت املختلفة،
وخاصة يف مجال الصحة العامة واألوبئة.

 -نظم املعلومات الصحية

 .1توفير قاعدة بيانات معلوماتية وطنية (نظام معلومات صحي وطني) حول القوى
البشرية والفنية والتكنولوجيا ومرافق املؤسسات الصحية يف جميع القطاعات
الصحية وبحسب املناطق اجلغرافية لالستفادة منها عند حدوث كوارث أو أزمات
صحية على املستوى الوطني كجائحة كورونا.
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 .2تطوير البنية التحتية ألنظمة الصحة اإللكترونية وضمان سهولة انتقال البيانات
الصحية بني القطاعات الصحية املختلفة.

 -التكنولوجيا والدواء

أسرة العناية احلثيثة وأجهزة التنفس االصطناعي وتوزيعها بعدالة على
 .1زيادة عدد ّ
مستوى اململكة.

 .2تشجيع االستثمار يف تصنيع املستلزمات الطبية الوقائية مثل الكمامات ومالبس
الوقاية وغيرها.
 .3تشجيع االستثمار يف تصنيع مستلزمات املختبرات وخاصة مختبرات األمراض املعدية
والوبائيات.
محدثة ومستدامة للمخزون اإلستراتيجي لألدوية.
 .4توفير قاعدة بيانات
ّ
 .5دعم جهود املجلس الصحي العالي يف مجال مأسسة تقييم التكنولوجيا الصحية
( )Health Technology Assessmentلتزويد اململكة باألجهزة واألدوية
والتقنيات والبرامج الصحية ذات الفائدة األكبر والكلفة األقل.
 .6دعم الصناعات الدوائية الوطنية وتوفير التسهيالت الالزمة الزدهارها.
 .7تشجيع الدراسات الدوائية وخاصة التطعيمات والعالجات لألوبئة.

 -التمويل

 .1توفير التمويل الالزم خلدمات الصحة العامة ،وزيادة مخصصات الرعاية الصحية
األولية يف موازنة وزارة الصحة.

 .2وضع خارطة طريق للتغطية الصحية الشاملة مبا يشمل اخلدمات الوقائية والعالجية
والتلطيفية جلميع السكان على أساس توحيد صناديق التأمني الصحي املختلفة حتت
مظلة واحدة.
 .3إشراك القطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية بتقدمي اخلدمات أثناء األزمات
وبعدها.
 .4إعداد إستراتيجية وطنية للتمويل الصحي.
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