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يقدم القطاع ال�شحي يف الأردن خدماته من خالل وزارة ال�شحة واخلدمات الطبية امللكية 

القطاع  يف  الطبية  واملراكز  امل�شت�شفيات  اإلى  بالإ�شافة  اجلامعية،  احلكومية  وامل�شت�شفيات 

اخلا�س، واملنظمات الدولية والتطوعية ذات ال�شلة.

لهذا، روعي اأن متثَّل جميع الأطراف ال�شابقة، واأطراف اأخرى ذات �شلة، يف املجل�س ال�شحي 

العايل وجلانه الفنية خالل اإعداد وثيقة الإ�شرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�شحي يف الأردن 

لالأعوام 2016-2020، التي اأطلقها املجل�ُس ومت اعتمادها كي ُتبنى عليها اخلطط التنفيذية 

للموؤ�ش�شات العاملة يف هذا املجال.

ووفقًا لقانون املجل�س ال�شحي العايل رقم )9( ل�شنة 1999 واملعدل مبوجب القانون رقم )13( 

ل�شنة 2017، يهدف املجل�س كما تن�س املادة )4(، اإلى ر�شم ال�شيا�شات العامة للقطاع ال�شحي، 

وو�شع الإ�شرتاتيجية لتحقيقها، وتنظيم العمل ال�شحي وتطويره بجميع قطاعاته، والنظر 

اخلدمات  بتوزيع  الالزمة  القرارات  واتخاذ  واحتياجاتها،  ال�شحية  القطاعات  متطلبات  يف 

اإلى  والإيعاز  باخلدمات  والنهو�س  بينها،  العدالة  يحقق  مبا  اململكة  مناطق  على  ال�شحية 

اجلهات ذات العالقة بتنفيذها.

وت�شّمن التعديل الأخري للقانون ت�شمية �شتة وزراء يف ع�شوية املجل�س لتفعيل دوره، وهم: 

وزير ال�شحة، وزير املالية، وزير التخطيط، وزير التنمية الجتماعية، وزير التعليم العايل، 

ووزير العمل. ون�شت املادة )12( من القانون على اأن رئي�س الوزراء والوزراء مكلفون تنفيَذ 

اأحكامه.

وحيث اأّن كل جهة من مكونات القطاع ال�شحي لها اإ�شرتاتيجيتها اخلا�شة بها والتي تختلف 

على  اأ�شا�شًا  تعتمد  املراجعة  هذه  فاإن  �شواها،  عن  الأهداف-  -وبالتايل  الأولويات  فيها 

املالحظات  من  عددًا  هناك  اأن  رغم   ،2020-2016 ال�شحي  للقطاع  الوطنية  الإ�شرتاتيجية 

الأ�شا�شية عليها. 

تقدمي
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تباين  اأّي  فاإن  دللة،  ذات  وموؤ�شرات  اأرقام  اإلى  ا�شتنادًا  ع  تو�شَ ال�شيا�شات  اأن  اإلى  وبالنظر 

ال�شيا�شات، وعلى حتقيق الأهداف  اأن يوؤثر على تنفيذ  �شاأنه  يف هذه الأرقام واملوؤ�شرات من 

ومتابعة الأداء اأي�شًا. وبناًء على ذلك يجب اعتماد املوؤ�شرات وفقًا للتعريف املتفق عليه عامليًا 

لكلٍّ منها. ويك�شف اجلدول رقم )1( عن حجم التباين يف الأرقام باملقارنة بني ثالث جهات 

لالأعوام  الأردن  يف  ال�شحي  للقطاع  الوطنية  »الإ�شرتاتيجية  هي  للمعلومة؛  َم�شدرية  ُتَعّد 

2016-2020«، ووزارة ال�شحة، ودائرة الإح�شاءات العامة.

اجلدول رقم )1(
موؤ�شرات واأرقام ذات دللة )2016(

املوؤ�شرالرقم
الإ�شرتاتيجية 

الوطنية
دائرة الإح�شاءات 

العامة
وزارة ال�شحة

1
 معّدل عدد الأ�شّرة

14---18)لكل 10 اآلف(

2
معّدل عدد الأطباء الب�شريني 

28.62114.1)لكل 10 اآلف(

60.4%65%---معدل ن�شبة الإ�شغال3

اإّن التباين يف هذه الأرقام و�شواها، ُيربك اخلطط التي اأقّرتها الإ�شرتاتيجية معتمدًة على 

اأرقامها اخلا�شة )والتي تعّد جيدة مقارنة بدول املنطقة والعامل(. اإذ تفرت�س الإ�شرتاتيجيُة 

زيادَة عدد الأ�شّرة باإ�شافة 221 �شريرًا �شنويًا )باملعّدل( خالل الفرتة 2016-2023 واإ�شافة 

لكن   .2024 تليها اعتبارًا من عام  التي  الع�شر  ال�شنوات  �شنويًا )باملعّدل( خالل  �شريرًا   349

م�شت�شفيات  هي  هل  فيها؛  الأ�شّرة  عدد  زيادة  �شتتم  القطاعات  اأّي  تبنّي  مل  الإ�شرتاتيجية 

وزارة ال�شحة التي تبلغ ن�شبة الإ�شغال يف ثالثة منها )الب�شري، والأمرية ب�شمة، والزرقاء( 

65%، فيما تنخف�س يف بقية م�شت�شفيات الوزارة اإلى 60%. اأم �شتكون الزيادة املفرت�شة يف 

م�شت�شفيات القطاع اخلا�س حيث ل تتعدى ن�شبة الإ�شغال 40%، اأم يف م�شت�شفيات اخلدمات 

لغري  اخلدمة  تقدمي  يف  التو�شع  نتيجة   %78 عن  الإ�شغال  ن�شبة  فيها  تزيد  التي  الطبية 

الع�شكريني ومنتفعي التاأمني ال�شحي الع�شكري. 

كذلك، مل تلتفت الإ�شرتاتيجية للبعد اجلغرايف والتفاوت يف عدد ال�شكان )يف عّمان والكرك 

اأ�شّرة فقط(. ومع هذا   5 10 اآلف مواطن، بينما يف جر�س  17 لكل  يبلغ معّدل عدد الأ�شّرة 

التفاوت يف الأرقام الوطنية ومبا يخ�س موؤ�شرات الأداء، اعتمدت الإ�شرتاتيجية اأرقام وزارة 

ال�شحة! حيث رقم النطالق 10000/14 يزيد اإلى 10000/15 يف ال�شنوات الأربع التالية.
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ومن الوا�شح اأن هذا التباين �شي�شّعب عملية قيا�س الأداء ومدى التطبيق واإجناز الأهداف. 

وقد ُو�شع بند »عدد الأ�شّرة واإن�شاء امل�شت�شفيات اجلديدة« �شمن م�شفوفة معايري ا�شتحداث 

م ملجل�س الوزراء للم�شادقة عليه يف ت�شرين الأول  امل�شت�شفى اجلديد يف وزارة ال�شحة، وُقدِّ

2017 حتت ا�شم »تعليمات ا�شتحداث امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية يف وزارة ال�شحة«. على 

اأّن هذين املوؤ�شرين )عدد الأ�شّرة وعدد الأطباء( جاءا للتدليل على تباين هذه الأرقام، ول 

ُيغِفالن اأهمية املوؤ�شرات ال�شحية الأُخرى، مثل اأعداد املمر�شني وال�شيادلة والفنينّي وتوافر 

الأجهزة واملعدات.. اإلخ.

أوالً: الرعاية الصحية األولية

الوقائي  ب�شّقيها  الأ�شا�شية  ال�شحية  اخلدمات  تقدمي  الأولية،  ال�شحية  بالرعاية  املق�شود 

والعالجي من خالل �شبكة من املراكز ال�شحية املوزعة كالتايل:

وزارة ال�شحة: 676 مركزًا، من بينها 102 مركزًا �شاماًل، و380 مركزًا اأوليًا، و194 مركزًا فرعيًا.  .1

اخلدمات الطبية امللكية: 8 مراكز �شاملة، بالإ�شافة اإلى العديد من العيادات امليدانية.  .2

وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني )الأونروا(: 24 عيادة طبية.  .3

اجلمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأ�شرة: 19 عيادة.  .4

القطاع اخلا�س: مئات العيادات للطب العام.  .5

املنظمات الدولية والتطوعية: عيادات ت�شتهدف خميمات اللجوء ال�شوري ب�شكل رئي�شي.  .6

الإجنابية،  وال�شحة  ال�شحي،  بالتثقيف  تتعّلق  خدمات  اأي�شًا  تقدم  الوا�شعة  ال�شبكة  هذه 

و�شالمة املياه، والرقابة على الغذاء، وال�شحة املدر�شية، وال�شحة املهنية، وال�شحة ال�شنية، 

ومكافحة التدخني، واأمناط احلياة ال�سحية، ومكافحة الأمرا�ض ال�سارية، وتطبيق الربنامج 

الوطني للتطعيم. 

نِّف الأردن �شمن الدول  وتعتمد معظم املوؤ�شرات ال�شحية الوطنية على هذه ال�شبكة، واإذا �شُ

املتقدمة يف هذا املجال، فالف�شل يعود اإلى هذه ال�شبكة الوا�شعة قبل اأّي �شيء اآخر. 

اإّن تعامل �شبكة املراكز ال�شحية مع الطارئ والذي مَتّثل يف اأكرب موجة جلوء خالل الفرتة 

البعد  يف  خ�شو�شًا  الأ�شا�شية،  ال�شحية  الوطنية  املوؤ�شرات  على  وحمافظتها   ،2015-2011

الوقائي، يدل على فاعلية تقدمي اخلدمات و�شموليتها. 

على اأن حتقيق الأهداف الطموحة والتي هي يف املتناول، يواجه معيقات اأبرزها:
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التو�شع الع�شوائي يف  .1

اإلى �شاملة جاء لتلبية  اإن حتويل العديد من املراكز الأولية  اأ�ش�س مو�شوعية. كما  دون 

طلبات، ولي�س ب�شبب حاجة فعلية )يف ت�شرين الأول 2017 ُو�شعت معايري واأ�ش�س ا�شتحداث 

املراكز ال�شحية ال�شاملة والأولية والفرعية(.

�شعف الواقع اخلدمي للمراكز ال�شحية الفرعية، كون الطبيب يزورها يومًا اأو يومني يف   .2

الأ�شبوع، وقد اأ�شبح وجودها عبئًا وغري مربر. ويف هذا ال�شياق، تقدمت »املبادرة النيابية« 

يف مطلع عام 2016 )جمل�س النواب ال�شابع ع�شر( مبقرتح للخريطة ال�شحية يف الأردن، 

اجلغرايف  التوزيع  اأ�شا�س  على  اخلريطة  هذه  وتقوم  ال�شحة.  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 

والفاعلية جلميع املراكز ال�شحية التابعة لوزارة ال�شحة. ومن اأهم خمرجات هذا املقرتح، 

من  مركزًا   32 دمج  الأولى  ت�شمل  مرحلتني؛  على  �شحيًا  مركزًا   92 لـ  دمج  بعملية  البدء 

دون تكاليف مالية، وت�شهد املرحلة الثانية دمج 60 مركزًا وهو ما يتطلب تو�شعة واإن�شاء 

ع�شر مباٍن بكلفة اإجمالية ل تتجاوز 13 مليون دينار. اأما النتائج املبا�شرة لهذه العملية 

فتتمثل يف اخلف�س الكبري للكلف الت�شغيلية، والتح�شن امللمو�س للخدمة ال�شحية وتقدميها 

بنوعية وجودة عالية.

افتقار العديد من املراكز ال�شحية ال�شاملة لالخت�شا�شات الطبية الرئي�شية )الباطنية   .3

واجلراحة والأطفال والن�شائية(، وهذا الواقع يزيد العبء على امل�شت�شفيات. وملعاجلة 

اأعداد الأخ�شائيني ومن التخ�ش�شات املختلفة، فقد اقرتحت وثيقة  النق�س احلا�شل يف 

اخلطط  اأن  ورغم  الأ�شرة.  طب  تخ�ش�س  خالل  من  احلاجة  �شّد  النيابية«  »املبادرة 

اإحالًل  تفرت�س  كانت  الوطنية(  الأجندة  وثيقة  من  )بدءًا  ال�شحية  الإ�شرتاتيجية 

تدريجيًا لطب الأ�شرة مكان الطب العام يف الرعاية الأولية العالجية، اإل اأن هذا التوجه 

بقي حمدودًا جدًا وغري متوافق مع اجلداول الزمنية املقرتحة لأ�شباب منها:

�شعف الإقبال على تخ�ش�س »طب الأ�شرة«، نتيجة قلة املردود املايل املتاأتي منه مقارنة  اأ. 

مع مردود التخ�ش�شات الأخرى، خ�شو�شًا ما بعد الوظيفة احلكومية.

غياب قرار تنفيذي وطني يف هذا التوجه ل�شتيعاب الأعداد الكبرية من اخلريجني اجلدد  ب. 

يف الطب.

الطلب املتزايد على تخ�ش�س »طب الأ�شرة« من دول اجلوار، وحتديدًا دول اخلليج.  ج. 

ح�شر برامج الإقامة لهذا التخ�ش�س يف املوؤ�ش�شات التعليمية احلكومية، وعدم فتح املجال  د. 

للقطاع اخلا�س.
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اإّن رفع م�شتوى هذا التخ�ش�س، وفتح جمال الإقامة يف القطاع اخلا�س، والبدء بطرح مفهوم 

هذه  كل  التخ�ش�س،  هذا  لأ�شحاب  م�شتقبليًا  معي�شيًا  اأمانًا  �شي�شكل  والذي  العائلة«  »طبيب 

خطوات قد حُتقق القفزات العددية املاأمولة يف تغيري مفهوم »التعالج الأ�شا�شي« كبديل فعلّي 

للمراكز الأولية عالية الكلفة مقارنة بالنتائج.

فاإن  للتح�شني،  والقابل  الوقائي  اجلانب  يف  بدورها  تقوم  ال�شحية  املراكز  �شبكة  كانت  فاإذا 

اجلانب العالجي يعرتيه الكثري من ال�شلبيات، اإذ ي�شتنزف الكثرَي من املوارد من دون اأن يحّقق 

متطلَبّي التعالج الأ�شا�شي واملتابعة بعد العالج يف امل�شت�شفى بجودة عالية. فوفقًا للبيانات، بلغ 

عدد مراجعي املراكز ال�شحية التابعة لوزارة ال�شحة 11 مليونًا يف عام 2016، منهم %78.2 

يعاجَلون  والذين  القادرين  غري  فئة  من  منهم  و%8.7  واملدين،  الع�شكري  التاأمينان  يغّطيهم 

جمانًا على ح�شاب التاأمني ال�شحي املدين. وهذا يعني اأن 86.9% من جمموع املراجعني تتكّفل 

بهم الدولة، وهذا عبء ب�شري ومادي كبري، ويوؤثر بال�شرورة على نوعية اخلدمة وجودتها.

ثانياً: الرعاية العالجية: الرعاية الثانوية والثالثية - املستشفيات

تقوم على تقدمي خدمة الرعاية العالجية:

حتى  �شريرًا   5177 بلغ  اأ�شّرة  وبعدد  م�شت�شفى،   32 خالل  من  ال�شحة،  وزارة  م�شت�شفيات   .1

عام 2016، اأي ما ن�شبته 37.7% من اإجمايل عدد الأ�شّرة يف اململكة. وهذا الرقم اأقّل من 

الرقم الذي ورد يف وثيقة »املبادرة النيابية« )حوايل 6 اآلف �شرير(، وذلك ب�شبب عدم 

550 �شريرًا(، وعدم ال�شتفادة من  جتديد املباين القدمية يف م�شت�شفى الب�شري )حوايل 

م�شت�شفى الزرقاء القدمي )350 �شريرًا(. 

21.2% من  2917 �شريرًا، بن�شبة  14 م�شت�شفى توّفر  اخلدمات الطبية امللكية، من خالل   .2

اإجمايل عدد الأ�شّرة يف اململكة.

م�شت�شفى اجلامعة الأردنية وم�شت�شفى امللك املوؤ�ش�س، يوفران 1041 �شريرًا، بن�شبة %8.3   .3

من اإجمايل عدد الأ�شّرة يف اململكة.

م�شت�شفيات القطاع اخلا�س، يبلغ عددها 62 م�شت�شفى، توفر 4496 �شريرًا، بن�شبة %32.7   .4

من اإجمايل عدد الأ�شّرة يف اململكة.

اإّن تعدد جهات تقدمي اخلدمة ي�شتدعي تناول هذا املحور مبفهومني، الأول مفهوم الرعاية 

العالجية الوطنية بكل مكوناتها، والثاين �شورة الرعاية العالجية املوؤ�ش�شية والتي تدخل 

يف تف�شيالت كّل مكون. وب�شورة عامة، ل بد من الإقرار بغياب ال�شيا�شات والت�شريعات التي 

تتناول مكونات القطاع ككل، وهذا اخللل يعني �شعوبة قيا�س الأداء. واإذا ا�شُتثنيت وثيقة 



تقرير حالة البالد: الصحة

9

الإ�شرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�شحي يف الأردن لالأعوام 2016 – 2020 واملالحظات التي 

ُذكرت �سابقًا حولها، فاإّن املجل�ض ال�سحي العايل املناط به –بحكم القانون- و�شع ال�شيا�شات 

وتطبيقها لدى كل مكونات القطاع، قد اأخفق يف تنفيذ هذه املهمة، فاقت�شرت الوثيقة على 

و�شياغة  �َشب  والنِّ احل�شابية  املتو�ّشطات  واإجراء  املختلفة  املوؤ�ش�شات  من  الرقمي  التجميع 

املخرجات بح�شابات ريا�شية.

بناء على ذلك، ينبغي تناول كّل مكون يف القطاع على حدة مع مراعاة خ�شو�شيته، وكما يلي:

اأ. م�شت�شفيات وزارة ال�شحة: 
من اأبرز املعيقات التي تواجه م�شت�شفيات وزارة ال�شحة: 

تناق�س الكوادر الب�شرية، وب�شكل خا�س اأطباء الخت�شا�س.   .1

ع غري املدرو�س يف عدد الأ�شّرة يف ال�شنوات الأخرية، مبوازاة عدم ال�شتفادة الفعلية  التو�شُّ  .2

من املتاح واملتوفر. كما حدث عند ت�شييد مبنى جديد مل�شت�شفى الب�شري بينما ُترك املبنى 

القدمي من دون ا�شتعمال. 

هجرة الكوادر للخارج، وللقطاع اخلا�س اأي�شًا.   .3

غالبية اخت�شا�شّيي امل�شت�شفيات واملراكز ال�شاملة يف وزارة ال�شحة هم من الأطباء كبار   .4

�شّن  برفع  املدنية  اخلدمة  نظام  تعديل  النيابية«  »املبادرة  وثيقة  طرحت  وقد  ال�شن. 

التقاعد اإلى 65 �شنة لالأخ�شائيني، وجواز التمديد حتى بلوغ الطبيب 70 �شنة. ومل يتم 

الأخذ بهذا القرتاح.

خف�س موازنة وزارة ال�شحة ب�شّقيها اجلاري والراأ�شمايل. فقد بلغت موازنة الوزارة 651   .5

690 مليون دينار  لـ  اإلى حاجة الوزارة  2016، وكانت التقديرات ت�شري  مليون دينار لعام 

لعام 2017، لكن املوازنة املقرة يف قانون املوازنة كانت 581 مليون دينار فقط، ثم مّت حجز 

مبلغ 7 ماليني دينار، لت�شتقر املوازنة عند حدود 574 مليون دينار. اأي اأن موازنة الوزارة 

�شت بن�شبة 11% مقارنة مع موازنة 2016.  ُخفِّ

املبادرة  عن�شر  اأفقدها  الذي  الأمر  وهو  الوزارة،  مبركز  وارتباطها  امل�شت�شفيات  تبعية   .6

الوزارة« مربرًا حا�شرًا دائمًا عند احلديث  والتكّيف، وجعل عبارًة على �شاكلة »خاَطْبنا 

عن الرتهل والرتاخي وقلة الإنتاجية.
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يعّد   ،2017 اآب  يف  الالمركزية  النتخابات  جرت  اأن  بعد  الالمركزية  قانون  تطبيق  اإّن 

فر�شة حقيقية للنهو�س بواقع اخلدمة يف م�شت�شفيات وزارة ال�شحة، اإذ ل بد اأن ُتعطى هذه 

ل امل�شوؤولية. امل�شت�شفيات هام�شًا فعليًا من ال�شتقاللية واإدارة الذات وحتمُّ

يديرها  املركزية،  امل�شت�شفيات  من  والعديد  الطرفية  ال�شحة  وزارة  م�شت�شفيات  معظم  ولأن 

�شهادات  على  احلا�شلني  وغري  املوؤهلني  املقيمني  الأطباء  على  غالبيته  يف  يعتمد  طبي  كادر 

الخت�شا�س، فاإن هذا قد يجعل بع�س هذه امل�شت�شفيات عبئًا م�شافًا على امل�شت�شفيات التعليمية، 

باقت�شار دورها على حتويل املر�شى. احلاجة املا�ّشة لتغيري الهيكل التنظيمي لوزارة ال�شحة 

املعمول به منذ عام 2008.

غري  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  وثيقة  طرحته  الذي  الأ�شّرة  عدد  يف  ع  التو�شُّ عن  احلديث  اإّن 

واقعي، ويرّكز على املباين وعدد الأ�شّرة على ح�شاب النوعية واجلودة، وهو يعالج جانبًا من 

اخلدمة ي�شّكل يف و�شفه احلايل اآخر اأولويات هذا القطاع، خ�شو�شًا بعد جتاوز مرحلة الذروة 

لّلجوء ال�شوري وتراُجع ال�شياحة العالجية.

ب. م�شت�شفيات القطاع اخلا�س وال�شياحة العالجية
وفقًا لبيانات جمعية امل�شت�شفيات اخلا�شة، يبلغ عدد امل�شت�شفيات اخلا�شة 65 م�شت�شفى لغاية 

ر دخل  ُقدِّ والتي  العالجية،  ال�شياحة  ب�شكل كبري على  القطاع  ويعتمد هذا   .2017 منت�شف 

الأردن منها بـ 1.2 مليار دولر يف عام 2015.

اأّموا هذه امل�شت�شفيات �شهد تراجعًا م�شتمرًا بعد عام  لكّن عدد املر�شى غري الأردنيني الذين 

2015، اإذ عولج فيها 250 األف مري�س يف ذلك العام، ثم انخف�س العدد اإلى 190 األف مري�س يف 

عام 2016، وعلى �شوء اأرقام الن�شف الأول من عام 2017 توّقعت اجلمعية اأّن العدد لن ي�شل 

اإلى 160 حتى نهاية العام.

40%، وهذا  وبالتوازي، حدث تراجٌع يف معّدل اإ�شغال الأ�شّرة، اإذ مل تتجاوز ن�شبة الإ�شغال 

يعود لأ�شباب خمتلفة، منها:

الظروف التي متر بها بع�س الأ�شواق الرئي�شية )ليبيا، اليمن، �شوريا(.  .1

ل املر�شى لأ�شواق اأخرى )تركيا(. املناف�شة الإقليمية وحتوُّ  .2

ممار�شات بع�س الأطباء، وال�شتغالل املايل دون رقابة فعلية على هذا القطاع.  .3

وارتفاع  الكهرباء  واأ�شعار  وال�شرائب  الأ�شعار  زيادة  ب�شبب  العالجية  الفاتورة  ارتفاع   .4

�شريبة الدخل واملبيعات.
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�شعوبة ح�شول املر�شى من بع�س البلدان على تاأ�شرية الدخول للمملكة.  .5

وبالنظر اإلى نتائج ا�شتبانة املر�شى العرب التي نفذتها وزارة ال�شحة )2017(، راأى %62.2 

احل�شول  ب�شعوبة   %13 واأفاد  جدًا،  طوياًل  وقتًا  ي�شتغرق  التاأ�شرية  على  احل�شول  اأن  منهم 

عليها، مع الإ�شارة اإلى اأن غالبية اأفراد العينة لي�شوا بحاجة لتاأ�شرية، مثل مر�شى دول اخلليج 

العربي. 

ووفقاأً لنتائج ال�شتبانة، فاإن 51.7% من املر�شى راأوا اأن »ال�شمعة الطيبة« هي الدافع الأول 

لختيار الأردن للعالج. 

اأما ال�شعوبات التي يواجهها املر�شى خالل فرتة عالجهم يف الأردن، فاأّولها ارتفاع كلفة املعي�شة 

)اأكرث من 26%(، ثم عدم توفر املوا�شالت )اأكرث من 20%(، ثم تعقيد الإجراءات اأو بطئها 

15%(، وهو ما يعني  داخل املطار وعدم التزام �شيارات الأجرة بالعداد من املطار )اأكرث من 

غياب اجلهات املعنية، وعلى راأ�شها جمعية امل�شت�شفيات اخلا�شة، عن تقدمي خدمة الت�شهيل 

والإر�شاد داخل املطار وعند قدوم املر�شى ومغادرتهم، مما اأوجد بيئة طاردة اأو على الأقل 

غري م�شّجعة.

اإّن القطاع اخلا�س يعاين من غياب رقابة حقيقية على الأطباء، وعلى امل�شت�شفيات اأي�شًا واإن 

ب�شكل اأقل، كما يعاين من حمدودية تاأثري اجلهات الرقابية، وغياب الدور الرقابي للنقابات 

وكّل  فيه.  للعمل  العام  القطاع  الطبي يف  الكادر  من  ومتزايدة  اأعداد كبرية  وانتقال  املهنية، 

ع اأن توؤّدي اإلى تراجع القطاع اخلا�س بعد اأن كان ي�شّكل ق�شة  ذلك زاد من ال�شلبيات التي ُيتوقَّ

جناح كبرية حتى وقت قريب.

ت. خدمة الإ�شعاف والطوارئ
 %55 قدمت وثيقة »املبادرة النيابية« حتلياًل واقعيًا خلدمات الإ�شعاف والطوارئ، حيث اأن 

اإلى اأكرث من ثالثة ماليني مراجع مل�شت�شفيات القطاع العام  من احلالت والتي ي�شل عددها 

)وحتديدًا م�ست�سفيات وزارة ال�سحة( لي�ست حالت طارئة، اإمنا حالت مر�سية عادية ميكن 

التعامل معها يف مرافق خارج الإ�شعاف والطوارئ، وحتى خارج امل�شت�شفيات. وهذا ي�شبب عبئًا 

كبريًا على اأق�شام الإ�شعاف والطوارئ ويوؤثر �شلبًا على نوعية اخلدمة واأولوياتها. 

اأما اأبرز ال�شلبيات التي ميكن مالحظتها يف خدمات الإ�شعاف والطوارئ:
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نق�س الكوادر املتخ�ش�شة.  .1

لتقدمي  علمي  ب�شكل  مة  م�شمَّ لي�شت  اململكة  م�شت�شفيات  فجميع  التحتية،  البنية  ترّدي   .2

خدمة الإ�شعاف والتعامل مع احلالت الطارئة.

نق�س الثقافة املجتمعية عن دور الإ�شعاف والطوارئ واأولويات تقدمي اخلدمة.  .3

نقل  بها خدمة  املناط  املدين  الدفاع  و�سريع بني طواقم  وا�سح  نظام توا�سل  عدم وجود   .4

احلالت  غالبية  اأن  اإلى  الإ�شارة  مع  الإ�شعاف،  اأق�شام  وبني  امل�شت�شفيات،  اإلى  املر�شى 

 ،2016 عام  ويف  املدين.  الدفاع  خالل  من  تتم  والطوارئ  الإ�شعاف  اأق�شام  اإلى  ت�شل  التي 

التي يتوّلها مركز الإ�شعاف اجلوي الأردين، وهي توّفر  اأُطلقت خدمة الإ�شعاف اجلوي 

القطاعات  من  العالجية  اخلدمة  تقدمي  يف  املتقدمة  املراكز  اإلى  الطرفية  احلالت  نقل 

املختلفة.

ثالثاً: الصحة اإلنجابية

لالأعوام  لل�شكان  الوطنية  لالإ�شرتاتيجية  الرئي�شي  املكوَن  تعّد  الإجنابية  ال�شحة  اأن  رغم 

-2013 لالأعوام  الأ�شرة  تنظيم  اإ�شرتاتيجية  ال�شحة  وزارة  اعتماد  ورغم   ،2017-2013

2017 اإّل اأن الأرقام الوطنية يف هذا املجال بقيت تراوح مكانها منذ عام 2002؛ اإذ ظل معّدل 

الإجناب 3.5-3.6 مولود لكل امراأة.

وهذا املعدل عاٍل وبعيد عن معدل الإحالل )2.1(، مما يدل على اأن جميع اخلطط التنفيذية 

وامل�شاريع الوطنية والدولية مل ت�شتطع خف�س ن�شبة ا�شتخدام الو�شائل التقليدية ملنع احلمل 

والتي بقيت تدور حول 20% من جممل و�شائل تنظيم الأ�شرة. وقد تبني اأن 80% من الأحمال 

ط لها، ح�شلت ب�شبب ا�شتعمال هذه الو�شائل.  غري املخطَّ

وي�شار اإلى اأن اأكرث اجلهات فاعلية يف هذا اجلانب، هي وزارة ال�شحة مب�شت�شفياتها ومراكزها 

اأن  على  موازنتها.  خالل  من  الأ�شرة  لتنظيم  حديثة  و�شائل  بتوفري  تقوم  والتي  ال�شحية، 

عنا�شر ال�شحة الإجنابية الأخرى، و�شمن املوؤ�شرات الوطنية، حافظْت على تقدمها بالرغم 

من موجات اللجوء ال�شوري التي �شهدها الأردن منذ عام 2011 وما رافقها من �شغط كبري على 

مراكز تقدمي اخلدمة الأولّية والثانوّية والثالثّية.
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رابعاً: التأمني الصّحي

�شحي،  تاأمني  لديهم  الأردنيني  من   %68 اأن   ،2015 عام  لل�شكان  العام  التعداد  نتائج  اأظهرت 

نني بحوايل %87.  ر ن�شبة املوؤمَّ وذلك بعد اأن كانت الأرقام الجتهادية تقدِّ

نني ح�شلوا على تاأمينهم من �شندوق التاأمني املدين )40%( اأو �شندوق التاأمني  وغالبية املوؤمَّ

ن�شبة  املحافظات يف هذا اجلانب، ففي عجلون ت�شل  الع�شكري )39%(. وهناك تفاوت بني 

ن عليهم 92%، بينما ل تزيد هذه الن�شبة على 54% يف العا�شمة. املوؤمَّ

نني احل�شول على اإعفاءات طبية من ِقبل وحدة  وباإمكان ن�شبة كبرية من الأردنيني غري املوؤمَّ

نني )الديوان امللكي(، ومن رئا�شة الوزراء اأي�شًا.  �شوؤون املر�شى غري املوؤمَّ

وقامت  دينار،  مليون   150 بـ�شقف  الفئة  لهذه  �شنويًا  م  املقدَّ الدعم  ر  ُقدِّ  ،2016 عام  ويف 

احلكومة ب�شل�شلة اإجراءات خلف�س ال�شقف اإلى 100 مليون لعام 2017، منها ح�شر التقارير 

يف م�ست�سفيات معينة تابعة لوزارة ال�سحة، وا�سرتاط موافقة رئا�سة احلكومة للح�سول على 

اإذ بلغت قيمة الإعفاءات للن�شف  اأن الأرقام املتاحة جاءت بعك�س التوقعات،  اإّل  الإعفاء. 

الأول من عام 2017 مبلغ 126 مليون دينار، وهذا يعني اأن الكلفة �شتزيد عن 250 مليون دينار 

يف نهاية العام نف�شه.

لقد حّددت الإ�شرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�شحي 2016-2020 اأبرز التحديات التي تواجه 

التاأمني  اإلى  للو�شول  حلوًل  واقرتحت  التغطية.  مظلة  وتو�شيع  وهيكلته،  ال�شحي  التاأمني 

ال�شحي ال�شامل.

لكن املالحظة على هذه اخلطة، اأّن بداية تطبيقها �شمن اخلطوات التي حددتها الإ�شرتاتيجية 

الوطنية مل يوؤدِّ اإلى خف�س الكلفة، بل زادت الكلفة بح�شب الأرقام املذكورة �شابقًا ونتيجة 

الإعفاءات.

اإّن ما جاء يف وثيقة »املبادرة النيابية« قد ي�شكل الإطار الفعلي والذي قد يوؤدي اإلى حتقيق 

حلم التاأمني ال�شحي ال�شامل، على اأن اأولى اخلطوات الوطنية يف هذا الجتاه تتمثل يف اإعادة 

هيكلة التاأمني ال�شحي وف�شله عن وزارة ال�شحة كونها اأكرب جهات تقدمي اخلدمة، لي�شار اإلى 

التغطية ال�شاملة والعادلة للتاأمني ال�شحّي.
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 خامساً: الحاكمية

ا�شتنادًا اإلى موؤ�شرات احلوكمة الدولية، فاإن املوؤ�شرات الوطنية مقبولة يف ما يخ�س فعالية 

اإلى  ت�شل  وبن�شبة  الف�شاد،  على  وال�شيطرة  القانون،  و�شيادة  التنظيم،  وجودة  احلكومة، 

65%. اأما يف ما يخ�س م�شاءلة املجتمع، فالن�شبة متدنية ول تتعدى 25%. وهذا التدين يف 

معيار م�شاءلة املجتمع يعود ب�شكل رئي�س اإلى نظام املركزية القائم، والذي يوؤدي اإلى زيادة 

التن�شيق بني القطاعات  املالية، و�شعف  الرقابة واحل�س بامل�شوؤولية  الت�شغيل، و�شعف  كلفة 

ال�شحية.

وبعد اإقرار قانون الالمركزية، واإجراء النتخابات الالمركزية، اأ�شبح من ال�شروري اأن متنح 

احلكومة م�شاحة وا�شعة من احلرية اإداريًا وتنفيذيًا ملديريات �شحة املحافظات، واأن يكون 

مدير �شحة املحافظة مديرًا لل�شوؤون ال�شحية يف املحافظة، يتولى اإدارة اجلانب ال�شحي فيها، 

لت�شكيل بدايات ما ي�شبه الإدارة الذاتية. فقد اأثبتت التجارب اأن اإدارة اأّي م�شت�شفى من ُبعد، 

عملية حمكومة بالف�شل، وهذا ما ينطبق على بقية ال�شوؤون ال�شحية. 

ول بد من الهتمام بالقطاع اخلا�س، حيث اأن �شعف الأنظمة واجلهات الرقابية من �شاأنه اأن 

يوؤدي اإلى تعاظم ال�شلبيات. 

وجدير بالذكر اأن الإ�شرتاتيجيات ل ت�شكل مرجعيات اأدبية فقط، بل ينبغي اأن ترتتب عليها 

خطط تنفيذية، ومراقبة اأداء تن�شيقي وطني يحدد موؤ�شرات اأداء وا�شحة وواقعية وقابلة 

للقيا�س، مبا يخدم الأهداف الإ�شرتاتيجية.

 سادساً: حجم اإلنفاق عىل الصحة

بلغ جممل الإنفاق على ال�شحة يف الأردن بح�شب وثائق املجل�س ال�شحي العايل )2016( والتي 

تتناول الإنفاق لعام 2013 مبلغ 1.88 مليار دينار، بزيادة اأكرث من 200 مليون عن عام 2012. 

ومع ذلك تراجعت ح�شة الفرد من الإنفاق على ال�شحة من 260 دينارًا عام 2012 اإلى 231.8 

236 دينارًا. وبح�شب  2008 حني كانت  اأنها اقرتبت من م�شتويات عام  اأي   ،2013 دينار عام 

القطاعات، فقد ازدادت ن�شبة الإنفاق على القطاع العام من 60.7% عام 2008 اإلى %65.75 

عام 2013، بينما انخف�شت ن�شبة الإنفاق على القطاع اخلا�س من 38.24% اإلى 31.57% عام 

 .2013

 500 مبلغ  اإلى  ي�شل  والذي  الدواء  على  الإنفاق  حجم  التف�شيلية،  الأرقام  خالل  من  ويربز 

مليون دينار �شنويًا، م�شتحوذًا على معظم ح�شة الفرد من الإنفاق على ال�شحة. 

والثالثية(،  )الثانوية  العالجية  الرعاية  على  الكبري  الإنفاق  يف  الآخر  الإ�شكال  ويتمثل 
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والذي ي�شكل ما ن�شبته 75.5% من حجم الإنفاق احلكومي على ال�شحة، مقابل 15.7% فقط 

على  الباهظة  ال�شحية  الكلف  احتواء  �شرورة  يعني  وهذا  الأولية.  ال�شحية  الرعاية  على 

امل�شت�شفيات، وزيادة الإنفاق على ال�شحة الأولية والوقائية.

ال�شحة، اعتماد  الإنفاق على  العام واخلا�س يف  القطاعني  التباين بني  اأ�شباب  اأن من  ويبدو 

د، حيث ت�شتفيد معظم مكونات القطاع العام من هذا  القطاع العام ب�شكل كبري على ال�شراء املوحَّ

النهج، فوزارة ال�شحة وامل�شت�شفيات اجلامعية توفر اأكرث من 90% من احتياجاتها عن طريق 

عطاءات تنفذها دائرة ال�شراء املوحد، بينما توفر اخلدمات الطبية امللكية حوايل30% من 

عطاءاتها الدوائية عن طريق تلك الدائرة. 

كما اأ�شهم يف هذا التباين، التحّوُل التدريجي مل�شت�شفيات القطاع العام نحو احلو�شبة ال�شحية، 

توفري  ن�شبة  يحقق  الذي  ال�شحية(  احلو�شبة  )�شركة  »حكيم«  نظام  اعتماد  ذلك  وقبل 

للتجارة  التنمية  وكالة  من  حمايدة  درا�شة  بح�شب   %24 اإلى  ي�شل  الأدوية  ا�شتهالك  يف 

المريكية )2013(. 

وقد زاد جممل الإنفاق على ال�شحة لي�شل اإلى 2.25 مليار دينار عام 2015، ويت�شح من وثائق 

املجل�س ال�شحي العايل، اأن الأرقام والن�شب ال�شابقة ل تختلف كثريًا يف عاَمي 2015 و2014 

عنها يف الأعوام ال�شابقة.

سابعاً: الحوسبة الصحية وتكنولوجيا املعلومات 

غري  خا�شة  �شركة  وهي   ،2009 عام  )حكيم(  الأردنية  ال�شحية  احلو�شبة  �شركة  اأُن�شئت 

ربحية تعتمد التكنولوجيا يف توفري حلول تقنية فّعالة بهدف تعزيز جودة وكفاءة اخلدمات 

ال�شحية يف الأردن من خالل:

 - رفع م�شتوى الرعاية ال�شحية، وامل�شاهمة يف تقليل الأخطاء الطبية.

 - حت�شني جتربة املري�س عند تلقي الرعاية.

 - تخفي�س كلفة الرعاية ال�شحية.

 - ت�شهيل عملية الأبحاث ور�شم ال�شيا�شات.

وهذه ال�شركة مملوكة لوزارة ال�شحة، ووزارة الت�شالت، واخلدمات الطبية امللكية، وجمعية 

امل�شت�شفيات اخلا�شة، واجلمعية امللكية للتوعية ال�شحية، و�شندوق امللك عبداهلل للتنمية.

جميع  ذلك  وي�شمل   ،2020 عام  بنهاية  العام  ال�شحي  القطاع  حو�شبة  من  ال�شركة  و�شتنتهي 

�شهر  حتى  الإجناز  ن�شبة  و�شلت  وقد  اململكة.  يف  ال�شحية  واملراكز  احلكومية  امل�شت�شفيات 
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ت�شرين الأول 2017، اإلى 68% من امل�شت�شفيات.

ويف نهاية 2017 اأ�شبحت حمافظة الكرك اأول حمافظة تتم حو�شبة م�شت�شفياتها ومراكزها 

ال�شحية بالكامل. 

وت�شاهم وزارة الت�شالت يف اإجناح هذا امل�شروع الوطني من خالل تغطية املحافظات ب�شبكة 

عام  نهاية  قبل  ال�شبكة  هذه  تكتمل  اأن  ع  املتوقَّ ومن   ،)NBN( الوطنية  ال�شوئية  الألياف 

.2019

ومن الوا�شح اأن »حكيم« تقوم بالتنفيذ وفقًا للخطة املو�شوعة. 

ثامناً: جودة الخدمات الصحية:

مت تاأ�شي�س جمل�س اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية عام 2007، بهدف حت�شني نوعية و�شالمة مرافق 

ومنح  القدرات  بناء  اإلى جانب  معايري عاملية،  ال�شحية من خالل تطبيق  الرعاية  وخدمات 

العتماد. 

وقد ح�شلت �شبع م�شت�شفيات من القطاع اخلا�س وكّل من م�شت�شفى اجلامعة الأردنية وم�شت�شفى 

امللك املوؤ�ش�س على العتمادية الدولية. 

اأّما امل�شت�شفيات واملراكز احلا�شلة على �شهادة جمل�س اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية الوطني حتى 

وم�شت�شفيات  ال�شحة،  لوزارة  تابعًا  �شحيًا  مركزًا  و97  م�شت�شفى   12 فهي:   ،2017 عام  نهاية 

تابعة للخدمات الطبية امللكية. 

وقد ذكرت وزارة ال�شحة يف خطتها جلودة اخلدمات لعام 2017، اأن جميع م�شت�شفياتها ومراكزها 

ال�شاملة �شتح�شل على العتمادية بحلول عام 2022. واأبرز التحديات يف هذا اجلانب:

الكلفة املادية العالية التي ترتتب على املوؤ�ش�شات من ناحية الإعداد والتدريب، وكلف فرق   .1

التقييم، والر�شوم التي ُتدفع للمجل�س، وكلف اإعادة التقييم واحلفاظ على العتمادية.

ت�شاعد يف  كانت  والتي  الدولية  امل�شاريع  اأن  ذلك  الدولة،  موازنة  من  التمويل  حمدودية   .2

متويل العتمادية للقطاع العام قد توّقف دعُمها بعد اأن وجهت اهتماماتها لنواٍح اأخرى، 

اإلى جانب اأن الدعم الذي تقدمه هذه املنظمات ي�شهد تقلي�شًا م�شتمرًا ب�شكل عام.
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تاسعاً: صحة كبار السن

ت�شم فئة كبار ال�شن اأولئك الذين يبلغون من العمر 60 �شنة فاأكرث، وقد �شّكلت ما ن�شبته %5.2 

ع اأن ت�شل اإلى 7.6% عام 2020. ويف عام عام 2016  من جمموع ال�شكان عام 2011، ومن املتوقَّ

كانت ن�شبة من بلغوا 65 �شنة فاأكرث 3.7% من جمموع ال�شكان. 

ويعاين 86% من هذه الفئة من مر�س مزمن اأو اأكرث، كارتفاع ال�شغط وال�شكري والكول�شرتول 

والقلب والربو. 

34.3% من جمموع ال�شكان تقل  ورغم اأن املجتمع الأردين يعّد جمتمعًا فتيًا، بالنظر اإلى اأن 

الفئة  هذه  ا�شتهداف  اأن  اإّل  �شنة،  و64   15 بني  اأعمارهم  تقع  و%62  �شنة   15 عن  اأعمارهم 

العمرية من ِقَبل ال�شيا�شات الوطنية ظل يف احلدود الدنيا، مع اأن ن�شبة هذه الفئة يف ازدياد 

متو�شط  وارتفاع  الوفيات،  معدل  وانخفا�س  الكلي،  اخل�شوبة  معدل  ارتفاع  نتيجة  م�شتمر، 

ع عند الولدة. العمر املتوقَّ

ال�شن،  لكبار  وطنية  اإ�شرتاتيجية  اأول  الأ�شرة  ل�شوؤون  الوطني  املجل�س  و�شع   2008 عام  ويف 

ال�شيخوخة  اأمرا�س  للتعامل مع  وبعدها بداأت وزارة ال�شحة بتطوير بروتوكولت عالجية 

مبظلة  �شحيًا  نني  املوؤمَّ غري  من  العمرية  الفئة  هذه  �شمول  ومت  وال�شكري.  كال�شغط  املزمنة 

التاأمني ال�شحي يف م�شت�شفيات ومراكز وزارة ال�شحة. 

قيا�س  ميكن  ل  لكن  ال�شن،  بكبار  لالهتمام  اخلا�س  القطاع  يف  املبادرات  بع�س  اأُطلقت  وقد 

تاأثريها وفعاليتها بالنظر اإلى غياب البيانات. وعمومًا، ميكن اإيراد املالحظات التالية املتعلقة 

برعاية هذه الفئة:

الهتمام بق�شايا كبار ال�شن دون امل�شتوى املطلوب.  -

العامة  التاأمينات  �شقوف  �شمن  اإدراجها  وعدم  وندرتها،  املنزلية  الرعاية  كلفة  ارتفاع   -

واخلا�شة.

ندرة التخ�ش�شات ال�شحية املوجهة لكبار ال�شن من اأطباء وممر�شني.  -

ول بد من التو�شع يف مفهوم ال�شحة املنزلية، بهدف تقليل العتماد على امل�شت�شفيات، ونقل 

ا�شتكمال املعاجلات اإلى املنزل. وهذا املفهوم متاح واإْن ب�شكل بدائي يف القطاع اخلا�س. ومن 

املاأمول اأن يتو�شع واأن يكون �شمن اهتمامات القطاع العام يف امل�شتقبل القريب.
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عارشاً: الصحة العقلية والنفسية

عار،  و�شمة  وعّدها  الأردين  املجتمع  يف  النف�شية  الأمرا�س  جتاه  ال�شلبية  النظرة  تزال  ما 

ينعك�س على تقدمي اخلدمة وعلى  النف�شية، وهذا  ال�شحة  الأكرب يف جمال  التحدي  ي�شكل 

ِقبل  من  النف�شية  الأمرا�س  تخ�ش�س  على  الإقبال  يف  �شديد  �شعف  فهناك  اأي�شًا.  تلّقيها 

الأطباء واملمر�شني، ما يحّد ب�شكل كبري من توفري الكادر العالجي، حيث اأن معدل عدد الأطباء 

النف�شيني يف الأردن اأقل من 10 لكل 100 األف مواطن، ومعدل عدد العاملني يف التمري�س ل 

يزيد عن 0.04 لكل 100 األف مواطن، بينما يبلغ معدل احلّد الأدنى لعدد الأطباء يف املعايري 

العاملية 20-30 طبيبًا نف�شيًا لكل 100 األف مواطن. 

اأما متلّقو اخلدمة، فاإن الو�شمة حتول دون تلقيهم العالج املنا�شب يف الوقت املنا�شب، وهو ما 

يحتاجون  من  بني  الكبري  التفاوت  يف  تتجلى  العالجية،  الناحية  يف  كبرية  فجوة  اإلى  يوؤدي 

الأمرا�س  لعالج  اخلدمي  التو�شع  فاإن  وعليه،  فعليًا.  عليه  يح�شلون  من  وبني  النف�شي  للعالج 

النف�شية لن يتحقق اإل من خالل اإعداد اإ�شرتاتيجية وطنية تعتمد ب�شكل اأ�شا�س على التثقيف 

واحلمالت الإعالمية لتحجيم الو�شمة، مفهومًا وممار�شًة.

الأمرا�س  يغطي  ل  اخلا�س  ال�شحي  التاأمني  اإن  كما  جدًا،  مرتفعة  النف�شي  العالج  كلف  اإّن 

خ�شو�شية  احرتام  يحقق  الذي  النف�شي  التداوي  خيار  فاإن  الو�شمة  وبوجود  النف�شية، 

املري�س غري متاح عمومًا، مما يزيد من ن�شبة الإحجام عن التداوي لعالج الأمرا�س النف�شية 

يف بداياتها. 

ويف �شوء هذه احلقائق، فاإّن املجل�س ال�شحي العايل مدعّو لو�شع هذا املو�شوع �شمن الأولويات 

الوطنية، بخا�شة اأن هناك ظواهر م�شتجدة يف املجتمع الأردين ميكن ت�شنيفها كاختاللت 

نف�شية غري م�شخ�شة وبالتايل غري معاجلة طبيًا.  

حادي عرش: املجلس الطبي األردين

اإلى تنظيم مهنة  1982 كهيئة م�شتقلة تهدف  تاأ�ّش�س هذا املجل�س مبوجب قانون موؤقت عام 

العامني  الأطباء  تاأهيل  عملية  على  املجل�س  اإ�شراف  خالل  من  بها  والرتقاء  الب�شري  الطب 

والخت�شا�شيني، والتاأكد من قدراتهم العلمية ومهاراتهم العملية من خالل اإجراء امتحانات 

»البورد« الأردين. 

امتحانات  اإجراء  على  مقت�شرًا   ،2005 عام  يف  الدائم  قانونه  �شدر  الذي  املجل�س  دور  وظل 

الفح�س الإجمايل لأطباء المتياز، وامتحان »البورد« للتخ�ش�شات املختلفة. وهذا جزء من 

مهام املجل�س وواجباته، ويندرج �شمن ر�شالة املجل�س يف النهو�س بالنظام ال�شحي الأردين من 
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خالل رفده باأطباء عامني واأخ�شائيني على م�شتوى عاٍل من الكفاءة والأمان من خالل برامج 

تعليمية وتدريبية متميزة لالأطباء املتدربني، وبرامج تعليم مهني طبي فني م�شتمر لالأطباء 

املمار�شني.

وعلى املجل�س و�شمن مهامه، اأن يقوم مبا يلي:

املهارات  اإك�شاب  على  ترتكز  والتي  والتدريبية  التعليمية  للربامج  واملتابعة  الإ�شراف   -

لالأطباء يف برامج المتياز والإقامة والزمالة.

�شمان اأهلية وقدرة الطبيب العام والأخ�شائي على تقدمي اخلدمات ال�شحية على م�شتوى   -

عاٍل من الكفاءة والفاعلية والأمان.

للمادة  العلمية والفنية مدى احلياة، تفعياًل  املمار�شني وتطوير قدراتهم  متكني الأطباء   -

)18( من قانون املجل�س وغري املعمول به حتى وقت اإعداد هذه املراجعة.

ولتحقيق هذه الأهداف ل بد من:

التو�شع يف اعتماد امل�شت�شفيات والربامج التعليمية.  .1

تطوير امتحان املجل�س الطبي من حيث املحتوى واآليات التنفيذ.  .2

اإن�شاء بنك لالأ�شئلة ونظام ت�شفري وحفظ لالأ�شئلة.  .3

تطوير البيئة التعليمية والتدريبية يف امل�شت�شفيات املعتمدة للتدريب.  .4

البدء يف تبادل فرتات الإقامة بني املوؤ�ش�شات الطبية العامة واخلا�شة واجلامعية.  .5

وتقوم الأمانة العامة للمجل�س بخطوات حثيثة يف التغيري الإيجابي لدور املجل�س، ومن ذلك:

اإعادة هيكلة اللجان العلمية.  -

البدء باإن�شاء بنك الأ�شئلة.  -

املعنية  اللجان  عن  المتحان  باإجراء  املعنية  اللجان  لف�شل  املجل�س  قانون  على  تعديل   -

باعتماد امل�شت�شفيات والربامج العلمية والإ�شراف على �شري العملية التدريبية فيها.

اإن�شاء اللجنة الوطنية للتو�شيف واعتماد الربامج لتكون املرجع يف كل ما يتعلق بالمتياز   -

والتعليم والتدريب يف برامج الإقامة والزمالة.
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ثاين عرش: الغذاء والدواء

ن�شبة الإنفاق  �شنويًا. وتبلغ  اأربعة مليارات دولر  ا�شترياد الأردن من الأغذية ما يقارب  يبلغ 

ال�شنوي للفرد الأردين على الغذاء 37.6% من الإنفاق الكلي للفرد على جمموع ال�شلع واخلدمات، 

الأغذية  فيه  ت�شكل  الذي  الوقت  ويف  الأردنية.  للعائلة  الإنفاق  بنود  قائمة  بذلك  ليت�شدر 

عن�شرًا اأ�شا�شيًا للحياة، فهي اأي�شًا من اأهم م�شادر املر�س واعتالل ال�شحة يف املجتمعات.

يوجد ما يزيد عن 1800 م�شنع ومعمل للمواد الغذائية يف اململكة، وحوايل 52 األف موؤ�ش�شة 

املبا�شر  والبيع  والتوزيع،  والت�شنيع،  )الإنتاج،  املختلفة  مراحله  يف  الغذاء  تتداول  غذائية 

للجمهور(، ما يوؤكد اأن الرقابة على املوؤ�ش�شات الغذائية لي�شت باملهمة الي�شرية. 

ومن اأهم مالمح الواقع الغذائي يف الأردن:

�شيق الرقعة الزراعية، والذي يوجب فر�س حماية للمنتج الوطني والعودة اإلى املائدة   .1

الأردنية ما اأمكن.

املواطن من  املب�شرت، وانخفا�س ح�شة  ل�شالح احلليب  الطازج  ا�شتهالك احلليب  انخفا�س   .2

زيت الزيتون مقابل ارتفاعها من الزيوت الأخرى.

الإفراط يف ا�ستهالك الكربوهيدرات ب�سكل عام، وال�سكر ب�سكل خا�ض، والذي يرفع ن�سبة   .3

الإ�شابة مبر�س ال�شكري وم�شاعفاته.

وال�شاورما  »الربجر«  مثل  وال�شريعة  اجلاهزة  الوجبات  ا�شتهالك  على  الإقبال  زيادة   .4

والدجاج املقلي. كذلك ارتفاع ا�شتهالك الأجبان ال�شفراء واملعّلبة وكثرية الدهون مقابل 

انخفا�س ا�شتهالك اجلبنة البي�شاء.

وب�شكل عام، ينفق الأردنيون على غذائهم اأكرث مما كانوا ينفقونه يف ال�شابق، ويح�شلون يف 

املقابل على نوعية اأقل جودة من ال�شابق.

ثالث عرش: املؤسسة العامة للغذاء والدواء

اأن�شئت هذه املوؤ�ش�شة بقانون عام 2003، بعد اأن كانت مهامها مناطة بوزارة ال�شحة. وقد جاء 

اإن�شاوؤها لتلبية هدفني رئي�شّيني:

�شمان �شالمة الغذاء وجودته و�شالمته لال�شتهالك الب�شري يف جميع مراحل تداوله.  -

�شمان فعالية الدواء و�شالمته جودته. بالإ�شافة ل�شمان �شالمة اأّي مواد اأخرى ورَد عليها   -

الن�س يف قانون الدواء وال�شيدلة نافذ املفعول. 
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ويحكم عمَل املوؤ�ش�شة الت�شريعاُت التالية:

قانون املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء رقم )41( ل�شنة 2008.  -

قانون ال�شحة العامة رقم )47( ل�شنة 2008.  -

قانون الدرا�شات الدوائية رقم )2( ل�شنة 2011.  -

قانون الدواء وال�شيدلة رقم )12( ل�شنة 2013.  -

قانون الغذاء رقم )30( ل�شنة 2015.   -

قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم )23( ل�شنة 2016.  -

ومن اأهم مديريات املوؤ�ش�شة:

1. مديرية الغذاء، ومن مهامها: 

امل�شتهلك، وفقًا  اإلى  اإعادة اخلام وحتى و�شوله  الغذاء من  �شل�شلة  ال�شاملة على  الرقابة   -

لنظام ت�شنيف اأماكن تداول الأغذية املبني على درجة اخلطورة ال�شحية.

كمتبقيات  ومكوناتها،  بالأغذية  اخلا�شة  املخاطر  وحتليل  ر�شد  وبرامج  درا�شات  اإجراء   -

املبيدات واملعادن الثقيلة وامللوثات اجلرثومية والكيماوية.

مراجعة وحتديث املوا�شفات الغذائية وتعليمات الرقابة على الغذاء، مبا يف ذلك اعتماد   -

مفاهيم وقيم رقابية حديثة على الأغذية امل�شتوردة.

تعنى  التي  والدوائر  املوؤ�ش�شات  جلميع  واملرجعي  الفقري  العمود  وتعّد  الدواء،  مديرية   .2

ر  بالدواء، فهي امل�شوؤولة عن الرقابة على الدواء كمادة اأولية وحتى جتهيزه كم�شتح�شَ

والأم�شال  الدواء  ت�شجيل  عن  م�شوؤولة  اإنها  كما  املري�س.  ِقبل  من  لال�شتعمال  جاهز 

ع، والرتكيبة اخلا�شة، والأغذية التكميلية، والأجهزة  واملطاعيم، وتركيبة حليب الر�شَّ

وامل�شتلزمات الطبية، مبا فيها املعقمات واملطهرات وم�شتح�شرات التجميل. 

ويتم ال�شماح بتداول الأدوية بعد فح�شها يف خمتربات متخ�ش�شة لدى املوؤ�ش�شة، واجتيازها   .3

للفحو�شات املخربية الالزمة.

من  ال�شيدلنية،  املوؤ�ش�شات  جميع  على  والتفتي�س  الرقابة  اأي�شًا،  املديرية  هذه  مهام  ومن 

�شيدليات وم�شتودعات اأدوية وم�شانع اأدوية.

ويف عام 2016 قامت املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء يف جمال املخالفات على الغذاء مبا يلي:

39.634 اإ�شعارًا بوجود �شلبية.  -
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1,103 خمالفة.  -

2,764 اإغالقًا واإيقافًا.  -

ومن الوا�شح اأن املوؤ�ش�شة تتحمل عبئًا وطنيًا كبريًا، ومن املَطمِئن اأنها تخطو بتقدم ثابت يف 

ال�شنوات الأخرية، فقد حققت اإجنازات ملمو�شة يف احلفاظ على �شالمة الغذاء ودواء املواطن 

وجودته وفعاليته وماأمونيته وفق اأف�شل املمار�شات واأنظمة الرقابة العاملية، مبا يعزز ال�شحة 

العامة وثقة امل�شتهلك والذي مّكنها من احل�شول على و�شام ال�شتقالل من الدرجة الأولى.

من  ما يرتتب على ذلك  مع  املوؤ�ش�شة،  اأداء  توؤثر على  التي قد  العقبات  بع�س  اأن هناك  على 

خماطر مت�ّس غذاء املواطن ودواءه. ومن هذه العقبات:

التداخل يف ال�شالحيات يف جمال الغذاء مع موؤ�ش�شات حكومية، ب�شبب ت�شابك الت�شريعات.   .1

ومن ذلك: 

التداخل مع وزارة الزراعة يف تعريف املنتجات النباتية واملنتجات احليوانية، حيث اأن   -

الرقابة عليها ت�شمل الرقابة على الغذاء )اللحوم، احلبوب، البقول، الأع�شاب(، ما يوؤدي 

اإلى الزدواجية يف الرقابة.

الغذائية  املوؤ�ش�شات  على  الرقابة  يف  الكربى،  عمان  واأمانة  البلديات  وزارة  مع  التداخل   -

والغذاء املتداول. ذلك اأن قانون البلديات وقانون احلرف وال�شناعات ي�شتبكان مع قانون 

الرقابة على الغذاء يف بنود عدة.

بني  تفاهم  مذكرة  وجود  فرغم  الأردنية،  واملقايي�س  املوا�شفات  موؤ�ش�شة  مع  التداخل   -

املوؤ�ش�شتني، اإّل اأن هناك �شالحيات متعددة ملوؤ�ش�شة املوا�شفات واملقايي�س تتعلق بالغذاء، 

يف  الواردة  البنود  وتطبيق  اإقرار  يف  واملرجعية  لالأغذية،  الفنية  القواعد  اعتماد  مثل 

القواعد الفنية لالأغذية، واملطابقة والفحو�س املخربية جلودة الأغذية.

تفاهم  مذكرة  وجود  فرغم  اخلا�شة،  القت�شادية  العقبة  منطقة  �شلطة  مع  التداخل   -

ناظمة بني ال�شلطة واملوؤ�ش�شة، اإّل اأن املادة )10( من قانون ال�شلطة متنح لرئي�س ال�شلطة 

على  الرقابة  قانون  يف  ة  املقرَّ واملدير  الوزير  �شالحيات  ال�شلطة،  يف  املخت�س  واملفو�س 

الغذاء.

التداخل يف ال�شالحيات يف جمال الدواء مع جهات عدة. ومن ذلك:   .2

واملطاعيم  ال�شيدلنية  واملوؤ�ش�شات  املهن  ترخي�س  فعند  ال�شحة.  وزارة  مع  التداخل   -

امل�شتوردة، يف ق�شم  وم�شتقات الدم، يتم تقييم ملخ�س وثائق الإنتاج والرقابة النوعية 

تكون  اأن  يتوجب  حيث  املوؤ�ش�شة،  لدى  ذلك  يتم  اأن  بدل  الوزارة  يف  واملطاعيم  الأم�شال 
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املوؤ�ش�شة هي اجلهة امل�شوؤولة عن الت�شجيل والتقييم وفح�س املطاعيم.

ومواد  الطبية  امل�شتلزمات  فح�س  يتم  حيث  واملقايي�س،  املوا�شفات  موؤ�ش�شة  مع  التداخل   -

التجميل يف خمتربات موؤ�ش�شة املوا�شفات واملقايي�س.

غياب املوؤ�ش�شات الأكادميية )اجلامعات( عن التاأثري املبا�شر يف التنوع والبتكار.  .3

وعلى املوؤ�ش�شة اأن توا�شل بذل اجلهود من اأجل:

ال�سحية،  غري  ال�ستهالكية  الغذائية  الأمناط  وتغيري  اآمن،  وطني  غذاء  اإلى  الو�سول   .1

وت�شكيل راأي عام حول اأهمية الغذاء والدواء ال�شليم.

النتقال يف جمال ال�شناعات الدوائية من النمط التقليدي اإلى ال�شناعات املبتكرة عالية   .2

الكلفة، ما يتطلب وجود م�شانع ومراكز اأبحاث دوائية تكون رائدة يف البتكار والبحث.

وال�شالحيات وتوحيد  القائمة  التداخالت  لتعديل  النافذة  الت�شريعات  النظر يف  اإعادة   .3

املرجعيات.

رابع عرش: استعراض عدد من اإلسرتاتيجيات وما تَحّقق منها:

بع�س  ا�شتعرا�س  ميكن  اإجنازها،  يف  التقدم  مدى  واإبراز  ال�شيا�شات  واقع  تناول  بعد 

الإ�شرتاتيجيات يف القطاع ال�شحي الأردين ومدى اللتزام بتطبيق الأهداف املو�شوعة لتلك 

الإ�شرتاتيجيات.

اأ. الإ�شرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�شحي 2016-2020: املجل�س ال�شحي العايل
احتوت وثيقة هذه الإ�شرتاتيجية �شبع �شفحات لتتبع الأداء وقيا�س النتائج، حيث �شملت:

ال�شحي.  النظام  اأداء  مب�شتوى  ترقى  ر�شيدة  وحوكمة  �شيا�شية  بيئة  الأولى:  النتيجة   -

و�شّمت �شبعة موؤ�شرات.

لالحتياجات  وت�شتجيب  الفرد،  حمورها  متكاملة  �شحية  خدمات  الثانية:  النتيجة   -

املتزايدة. و�شمت 31 موؤ�شرًا.

اأ�ش�س  على  مبنية  كافة،  لل�شكان  واجتماعية  ومالية  �شحية  حماية  الثالثة:  النتيجة   -

عادلة. و�شمت ثمانية موؤ�شرات.

والتناف�شية.  الوطني  لالقت�شاد  داعم  ال�شحي  القطاع  يف  ا�شتثمار  الرابعة:  النتيجة   -

و�شمت اأربعة موؤ�شرات.
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وكل هذه املوؤ�شرات تنطلق من قاعدة الأ�شا�س لعام 2015، وت�شع تقييمًا ملوؤ�شرات رقمية لكل 

عام وحتى عام 2020. وبا�شتعرا�س اأرقام ال�شنوات 2015-2017 يظهر اأن املوؤ�شرات لقيمها 

ع، لأنه لي�س هناك التزام بقانون املجل�س ال�شحي  امل�شتهَدفة مبعظمها مل تتحقق، وهذا متوقَّ

العايل، فلماذا تو�شع الإ�شرتاتيجيات اإذا كان املجل�س ل ميلك اآليات تنفيذ قانونه؟ 

اإن هذه املهمة لي�شت باملهمة ال�شهلة، وهي حتتاج اإلى الكثري من الجتماعات وور�شات العمل 

والتح�شريات واخلرباء واملندوبني من كل مكونات القطاع ال�شحي الأردين. ثم اإن هناك فرقًا 

ة نظريًا  بني حتديد موؤ�شرات واقعية ومدرو�شة بعناية وم�شمونة التحقيق، وبني الوثائق املعدَّ

باإتقان لكنها غري قابلة للتطبيق ول يوجد �شيغة اإلزامية لتطبيقها.

ورغم احتواء الوثيقة على منوذج للمتابعة والتقييم مع وجود �سباط ارتباط لكل مكونات 

ق اأ�شاًل، ول توجد  القطاع ال�شحي، اإل اأن قيم املوؤ�شرات ل ت�شل من اجلهات املعنية، ومل حتقَّ

اآلية ملِزمة ومتابعة فاعلة لتحقيق موؤ�شرات الإ�شرتاتيجية الوطنية.

منوذج املتابعة والتقييم لالإ�سرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�سحي )2019-2015(

ب. اخلطة الإ�شرتاتيجية 2013-2017: وزارة ال�شحة
ت�شّمنت وثيقة تقييم الوزارة ملوؤ�شرات خطتها الإ�شرتاتيجية لالأعوام 2013-2017 وحتقيق 

القيم امل�شتهدفة ما يلي:

موؤ�شرات تقدمت وحققت امل�شتهدف: 105 )بن�شبة %52.5(.  -

موؤ�شرات تقدمت، ولكن مل حتقق امل�شتهدف: 43 )بن�شبة %21.2(.  -

تاريخ تعبئة النموذج: ...................................................

ا�شم اجلهة ال�شريكة: ....................................................

ا�سم �سابط الرتباط )معبئ ال�ستمارة(: .................................

ا�شم املوؤ�شررقم املوؤ�شر
مقدار قيمة املوؤ�شر

النحراف
�شعوبة �شعف 
/ عدم التنفيذ

التو�شيات 
لتح�شني الأداء القيمة امل�شتهدفةقيمة الأ�شا�س
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موؤ�شرات ثابتة: 2 )بن�شبة %1(.  -

موؤ�شرات تراجعت: 28 )بن�شبة %14(.  -

موؤ�شرات ل تتوفر لديها معلومات: 16 )بن�شبة %8.5(.  -

موؤ�شرات مل تبداأ براجمها بعد: 5 )بن�شبة %2.5(.  -

اأي اأن ما حَتقق فعليًا يدور حول 55% من اإجمايل املوؤ�شرات. 

وقد كان تف�شري الوثيقة لهذا التباين كالتايل:

هناك موؤ�شرات وطنية من ال�شعب معرفة م�شوؤولية الوزارة نحوها.  -

ال�شّكان  م�شح  يف  نة  مَّ ُم�شَ تكون  ل  الوطنية  املوؤ�شرات  لبع�س  قيم  حول  معلومات  هناك   -

وال�شحة )DHS( اأو درا�شات اأخرى.

بع�س املوؤ�شرات يتم احت�شابها كل عامني.  -

هناك موؤ�شرات مل�شاريع توقفت.  -

واملوؤ�شرات الوطنية املق�شودة هي:

معدل انت�شار التدخني لدى ال�شكان الذين تبلغ اأعمارهم 18 �شنة فاأكرث.  -

معدل انت�شار التدخني بني الأطفال يف الفئة العمرية 13-15 �شنة.  -

معدل املمار�سني للن�ساط البدين املعتدل.  -

معدل املمار�سني للن�ساط البدين الن�سيط.  -

معدل انت�شار ارتفاع �شغط الدم بني ال�شكان الذين تبلغ اأعمارهم 18 �شنة فاأكرث.  -

معدل انت�شار ال�شكري بني ال�شكان.  -

معدل انت�شار العمى بني ال�شكان الذين يبلغون من العمر 30 �شنة فاأكرث.  -

معدل وفيات الأمهات لكل 100 األف من ال�شكان.   -

ع لكل 1000 ولدة حية. معدل وفيات الأطفال الر�شَّ  -

معدل حدوث وفيات الأطفال دون �شن اخلام�شة.  -

معدل ا�شتخدام و�شائل تنظيم الأ�شرة.  -

ن�شبة الر�شاعة الطبيعية املطلقة.  -
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ن�شبة ا�شتخدام خدمات ما بعد الولدة )النفا�س(.  -

معدل انت�شار فقر الدم لدى ال�شيدات يف �شن الإجناب.  -

معدل انت�شار فقر الدم لدى الأطفال دون �شن اخلام�شة.  -

ن�شبة املواطنني غري امل�شمولني باأّي نوع من اأنواع التاأمني ال�شحي.  -

ن�شبة الفقراء امل�شمولني بالتاأمني ال�شحي املدين من جمموع الفقراء يف الأردن، من اإجمايل   -

نني. املوؤمَّ

م اأو تراجع املوؤ�شرات ال�شحية لأّي  اإّن معظم هذه املوؤ�شرات هي موؤ�شرات رئي�شية يقا�س بها تقدُّ

بلد، وقد جاءت املوؤ�شرات التي مل تتقدم لت�شمل جميع املحاور: الرعاية ال�شحية الأولية، 

والرعاية ال�شحية الثانوية، واإدارة املوارد الب�شرية، والإدارة املالية، واإدارة املعرفة، و�شبط 

اجلودة، والتنظيم والرقابة، وال�شياحة العالجية، وقانون امل�شاءلة الطبية. 

قيم املوؤ�شرات يف اإ�شرتاتيجية وزارة ال�شحة )2013 - 2017(
نحو القيمة امل�شتهدفة حتى عام 2017

ت. اإ�شرتاتيجيتا املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء 2013-2015 و 2016 - 2018
عك�شت  حيث   ،%100 بن�شبة  القيم  حققت  قد  املوؤ�شرات  معظم  اأن  املوؤ�ش�شة  وثيقة  يف  جاء 

املوؤ�شرات ثالثة اأهداف رئي�شة كالتايل:

تطوير الأداء املوؤ�ش�شي مبا يتفق مع اأف�شل املعايري والأ�ش�س العاملية.  .1

52.5% موؤ�شرات تقدمت وحققت امل�شتهدف

21.2% موؤ�شرات تقدمت ولكن مل حتقق امل�شتهدف

1% موؤ�شرات ثابتة

8.5% موؤ�شرات ل تتوفر لديها معلومات

2.5% موؤ�شرات مل تبداأ براجمها بعد

14% موؤ�شرات تراجعت
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امل�شاهمة يف حتقيق الأمن الغذائي والدوائي.  .2

تعزيز دور املوؤ�ش�شة كجهة مرجعية يف الرقابة على الغذاء والدواء وطنيًا واإقليميًا.  .3

وقد �شملت موؤ�شرات هذه الأهداف الثالثة، اأكرث من 90 موؤ�شرًا، ون�شبة اإجناز كلية ت�شل اإلى 

املوؤ�ش�شة بعملية التحديث الدورية لإ�شرتاتيجياتها  املوؤ�شرات. وقد بداأت  88% من جمموع 

والتي تقرر اأن تكون مرة كل عامني. 

خامس عرش: مواطن الضعف والتهديدات واملطلوب

ل بد من الإقرار اأن هناك مظاهر متعددة لرتاجع القطاع ال�شحي مبكوناته املختلفة، لأ�شباب 

منها ما يخ�س املكونات بكليتها، ومنها ما يخ�س كل مكون على حدة ول ينطبق بال�شرورة على 

بقية املكونات. على اأن غياب دور املجل�س ال�شحي العايل يف ر�شم ال�شيا�شات ال�شحية ومتابعة 

تنفيذها على امل�شتوى الوطني اأدى ويوؤدي اإلى النكفاء املوؤ�ش�شي، وابتعاد مكونات هذا القطاع 

بع�شها عن بع�س، وت�شاوؤل التن�شيق والعمل امل�شرتك. 

اإن ف�شل جتارب �شابقة، مثل جتربة املوؤ�ش�شة العالجية، لأ�شباب معروفة، ل يعني اإلغاء اأّي 

ال�شحي. فهل ينبغي عقد موؤمتر وطني  القطاع  القائم يف  للت�شارك وتدارك الرتاجع  �شيغة 

اللجان  ت�شكيل  �شلبيات  املعروف  )ومن  وطنية  جلان  بت�شكيل  ُيكتفى  اأم  ال�شحي،  للقطاع 

وحمدودية تاأثريها(، اأم تكون بداية احلّل �شدور قرار وطني يوؤهل املجل�س ال�شحي العايل 

ويخّوله املبا�شرة بتطبيق قانونه ومتابعة تنفيذه؟ 

ومن املعلوم اأن عدم وجود تاأمني �شحي �شامل من اأبرز مواطن ال�شعف يف القطاع ال�شحي.

لقد �شملت وثيقة الإ�شرتاتيجية الوطنية للقطاع ال�شحي نقاطًا عدة حول مواطن ال�شعف 

والتحديات، منها:

عدم وجود خطة وطنية �شاملة لتعزيز وتنمية املوارد الب�شرية ال�شحية.  -

التو�شع غري املخطط له للخدمات ال�شحية امل�شتند اإلى الطلب ولي�س اإلى احلاجة الفعلية.  -

عدم وجود اإ�شرتاتيجيات و�شيا�شات وا�شحة لحتواء الكلف وا�شرتدادها.  -

�شعف خدمات الإ�شعاف والطوارئ، �شواًء على م�شتوى تقدمي اخلدمة اأو على م�شتوى البنى   -

التحتية لهذه الأماكن خلدمة الطارئ وامل�شتعجل.

التحديات الدميغرافية، واأهمها الهجرات الق�شرية، وزيادة النمو ال�شكاين مع ثبات املعدل   -

املرتفع للخ�شوبة.
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الرعاية  وخ�شو�شًا  املختلفة،  باأنواعها  ال�شحية  للرعاية  املخ�ش�شة  املالية  املوارد  �شّح   -

الأولية.

هجرة الكفاءات ال�شحية بني القطاعات وخارج اململكة.  -

ارتفاع الإنفاق ال�شحي املبا�شر، وخ�شو�شًا على الأدوية.  -

الت�شارع يف التطور التكنولوجي والتقنيات الطبية احلديثة.  -

ملراقبة  امل�شتقلة  اأو  احلكومية  والإدارية  الفنية  الذراع  توفر  وعدم  احلوكمة،  �شعف   -

ومتابعة اأداء القطاعات ال�شحية، وخ�شو�شًا القطاع اخلا�س.

عدم ا�شتثمار الإمكانيات املتوفرة يف بع�س املوؤ�ش�شات، مثل امل�شت�شفيات اجلامعية واخلدمات   -

الطبية امللكية، �شواء على م�شتوى الأخ�شائيني اأو يف مو�شوع التدريب الوطني للمقيمني 

ومن التخ�ش�شات املختلفة.

الطب  خدمة  على  مرتكزة  وبقاوؤها  الأولية  الرعاية  م�شتوى  على  اخلدمة  حت�شني  عدم   -

الطرفية  امل�شت�شفيات  العديد من  امل�شت�شفيات. وعدم حتويل  العبء على  ما يزيد  العام، 

اإلى  التحويل  الغالب على  العالجي مقت�شرًا يف  ليظل دورها  ال�شاملة،  املراكز  اإلى خدمة 

امل�شت�شفيات التعليمية.

املحاور  على  ُتبنى  اأن  يجب  باإ�شالحه  والبدء  ال�شحي  القطاع  تراجع  لوقف  خطة  اأّي  اإّن 

املختلفة وكما يلي:

1. الرعاية ال�شحية الأولية

زمني  وبرنامج  ملزم  حكومي  قرار  خالل  من  الأ�شرة،  طب  اإلى  العام  الطب  من  التحول   -

لالإحالل.

تنفيذ ما جاء يف تو�شيات وثيقة »املبادرة النيابية« )2016( بخ�شو�س دمج املراكز ال�شحية.  -

اعتماد الأ�ش�س املقّرة يف جمل�س الوزراء لإن�شاء اأو ترفيع املراكز ال�شحية.  -

تعزيز اأنظمة الر�شد وال�شتجابة، وتعزيز الربنامج الوطني للتطعيم.  -

واأمرا�س  وال�شغط  ال�شكري  مثل  ال�شارية،  غري  الأمرا�س  انت�شار  مع  اجلّدي  التعامل   -

ال�شرطان وال�شحة النف�شية.

وفيات  وخف�س  املدر�شية،  وال�شحة  الطفل  و�شحة  الإجنابية  ال�شحة  خدمات  تعزيز   -

الأمهات والأطفال.
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2. الرعاية ال�شحية الثانوية

اإدارة املوارد الب�شرية، با�شتقطاب الكوادر ال�شحية، والحتفاظ بالكوادر املوؤهلة، وتعديل   -

نظام اخلدمة املدنية لفئة الأطباء، وهذا يتطلب جمموعة من الإجراءات.

تعزيز وحت�شني الربامج التدريبية للكوادر الطبية، وا�شتحداث برامج الإقامة امل�شرتكة   -

بني القطاعات املختلفة.

والطبي  املهني  التعليم  وتعديل  ال�شحي،  املجال  يف  للعاملني  واملهارات  املعرفة  تطوير   -

امل�شتمر.

الرقابة الدوائية وال�شيدلنية.  -

تعزيز البنية التحتية للم�شت�شفيات، والذي ل يعني بال�شرورة التو�شع يف بناء امل�شت�شفيات   -

وزيادة الأ�شّرة اإل �شمن احتياجات فعلية مبنية على اأ�ش�س علمية وا�شحة.

ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية يف امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية.  -

خمرجات  وتفعيل  الطرفية،  امل�شتويات  اإلى  املركز  من  ال�شالحيات  تفوي�س  يف  التو�شع   -

القرار  يكون  اأن  بدل  املواقع  ملديري  ال�شالحيات  معظم  واإعطاء  الالمركزية،  انتخابات 

مركزيًا.

3. ال�شياحة العالجية

- وقف تراجع اأعداد املر�شى القادمني للمملكة من خالل جملة اإجراءات تعتمد على درا�شة 

التحديات ور�شا متلّقيي اخلدمة، واأهمها:

�شيا�شة ت�شويقية من احلكومة ومن جمعية امل�شت�شفيات اخلا�شة.  -

دور فاعل جلمعية امل�شت�شفيات اخلا�شة من املطار واإلى اأماكن تقدمي اخلدمة.  -

ت�شهيل اإجراءات الدخول اإلى اململكة من الدول املقيَّدة.  -

على  الرقابة  وماأ�ش�شة  الطبية،  الإجراءات  يف  و�شفافية  عالية،  بجودة  خدمات  وجود   -

القطاع اخلا�س.

تفعيل الدور الرقابي للنقابات على القطاع اخلا�س.  -
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4. التاأمني ال�شحي

حتقيق الهدف املن�شود من ِقبل احلكومات املتعاقبة، لتحقيق التاأمني ال�شحي ال�شامل.  -

للتاأمني،  جديدة  �شرائح  باإ�شافة  ال�شحي  التاأمني  يف  للم�شمولني  التدريجية  الزيادة   -

واعتماد وثيقة »املبادرة النيابية« بهذا اخل�شو�س.

اإعادة هيكلة التاأمني ال�شحي، وف�شله عن اأحد قطاعات تقدمي اخلدمة )وزارة ال�شحة(.  -

5. املجل�س الطبي

تطوير امتحانات املجل�س من حيث املحتوى واآليات التنفيذ، مع الإ�شارة اإلى اأن مهام املجل�س   -

ل تقت�شر على اإجراء المتحانات.

امل�شت�شفيات  يف  والتدريبية  التعليمية  البيئة  وتطوير  امل�شتمر،  الطبي  التعليم  ماأ�ش�شة   -

املعتمدة للتدريب.

لة حتى وقت اإعداد هذه املراجعة،  تنفيذ املادة )18( من قانون املجل�س الطبي وغري املفعَّ  -

من اأجل تطوير القدرات العلمية والفنية لالأخ�شائيني.

الغذاء والدواء  .6

الغذاء: اأ. 

- الرقابة ال�شاملة على �شل�شلة الغذاء من املادة اخلام وحتى و�شوله اإلى امل�شتهلك، وتوحيد 

املرجعيات �شمن املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء، واإنهاء ظاهرة تداخل ال�شالحيات مع 

موؤ�ش�شات حكومية اأخرى.

- الو�سول اإلى غذاء وطني اآمن، وتغيري الأمناط ال�ستهالكية غري ال�سحية، وت�سكيل راأي عام 

حول اأهمية الغذاء ال�شليم.

ب.  الدواء:

رفع ن�شبة م�شاهمة ال�شناعات الدوائية الأردنية �شمن فاتورة الدواء حمليًا.  -

املوؤ�ش�شات ال�شيدلنية وم�شتودعات الأدوية  تعزيز الدور الرقابي للموؤ�ش�شة على جميع   -

وم�شانعها.

خلف�س  حمليًا،  ت�شنيعها  وت�شجيع  البيولوجية،  الأدوية  حتّدي  مع  للتعامل  اآلية  اإيجاد   -

الكلفة الباهظة لهذه الأدوية.


