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مختصر البحث 

يف السنوات املاضية مل تُِطل علينا شامل سيناء إال بأخبار عن عمليات 
عسكرية أو إعالن حالة حظر التجول أو خالفه من أوضاع استثنائية ال 
تعيشها العاصمة، فنادًرا ما نسمع عامَّ مير به سكان تلك املحافظة من 

مشاكل فيام يتعلق بحياتهم اليومية إال عندما تقع أحداث كربى، مثل: القتل 
1والتهجري القرسي بحق أقباط العريش يف فرباير من هذا العام. إال أن قريبًا 

تصدرت سيناء عناوين الصحف لسبب آخر: كأوىل املحافظات يف تطبيق 
قانون التأمني الصحي االجتامعي الجديد. لذا، كان من الرضوري توفري تقييم 
حالة للخدمات الصحية يف محافظة شامل سيناء من منظور املواطنني الذين 

يعيشون فيها، سواء من متلقي الخدمة أو مقدميها، ويقوم التقرير بعرض 
مجموعة من الحلول املقرتحة من أهل املحافظة لتحسني توفر، وإتاحة، 

ومقبولية، وجودة تلك الخدمات متهيًدا لتطبيق قانون التأمني الصحي 
الجديد. 

تقرير: "... الحق يف الصحة يف شامل سيناء: إخفاقات وحلول عىل لسان 
أهلها"، ينقسم إىل ثالثة أجزاء: الجزء األول يبدأ بعرض السياق العام للتقرير 

وآلية البحث املتبعة ويعرض بعض املعلومات الدميوغرافية عن محافظة 
شامل سيناء، ثم يتناول التزامات الحكومة املرصية فيام يخص الحق يف 

الصحة (سواء دوليٍّا أو محليٍّا)، وكيف يدار النظام الصحي املرصي. الجزء 
الثاين من التقرير ويعتمد عىل املقابالت التي قام بإجرائها باحثو املبادرة 

املرصية مع املنتفعني من/ ومقدمي الخدمات الصحية يف شامل سيناء، 
واملقسمة إىل: خدمات الرعاية الصحية األولية وصحة األرسة، الرعاية الصحية 
الثانوية والثالثية (املتقدمة)، خدمات اإلسعاف والطوارئ، العيادات الخارجية 

والفحوصات واملعامل، والصيدليات والدواء. ويتناول الجزء الثالث واألخري 
توصيات لحل أوجه القصور يف املنظومة الصحية يف شامل سيناء بناًء عىل 
 مقرتحات أهايل املحافظة واملعايري الدولية املتعلقة بالحق يف الصحة.

https://goo.gl/eDb5Ka 1  املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، "موٌت ُمعلٌَن" تقرير تحلييل عن وقائع القتل والتهجري القرسي بحق أقباط العريش، ١٦ مايو  - ٢٠١٧

https://goo.gl/eDb5Ka
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أوًال: السياق العام 

 ١. عن هذا التقرير

أ. لماذا هذا التقرير؟  

يهدف هذا التقرير إىل تقديم عرض رسدي وكيفي للخدمات الصحية يف 
محافظة شامل سيناء من منظور متلقي الخدمات الصحية ومقدميها يف 

املحافظة، وتحليل هذا املنظور يف ضوء االلتزامات املحلية والدولية وتقديم 
حلول قصرية وطويلة املدى من شأنها تحقيق تحسن ملحوظ يف توفر، 

وإتاحة، ومقبولية، وجودة الخدمات الصحية. 

يعتمد التقرير يف تقديم الحلول عىل مقرتحات سكان شامل سيناء من متلقي 
الخدمات واملجتمع املدين من ناحية، ومن ناحية أخرى عىل مقدمي 

الخدمات الصحية من أطباء ومسعفني ومتريض. وتم تحليل تلك الحلول 
وعرضها بالشكل الذي يتامىش مع تجارب ناجحة محلية ودولية مشابهة، 
مثل: مرشوع بوابة التقييم املجتمعي للمستشفيات املرصية والذي يحول 
متلقي الخدمات الصحية إىل مواطنني فاعلني يساهمون بشكل مبارش يف 
متابعة وتطوير منظوماتهم الصحية. ويأيت هذا من إمياننا الشديد بقدرة 

املجتمعات عىل تقديم الحلول األصلح واألكرث فاعلية لكونهم املتأثرين 
الفعليني بها واألقدر عىل معرفة أوجه القصور بالخدمات وسبل عالجها. 

ميثل تحليل ودراسة وضع الخدمات الصحية يف محافظة شامل سيناء أهمية 
إضافية نظرًا إىل كون شامل سيناء من ضمن املحافظات املرشحة لتنفيذ 

املرحلة األوىل من قانون التأمني الصحي االجتامعي الشامل املقرر عرضه عىل 
الربملان. 

ب. آلية وأدوات البحث وحدوده 

واجه الباحثون يف هذا التقرير عديًدا من الصعوبات واملعوقات التي متثل 
حدوًدا للبحث. فالوضع العسكري يف محافظة شامل سيناء، والتقييدات 

املفروضة بشكل عام عىل العمل البحثي والصحفي يف مرص بعامٍة ويف سيناء 
بخاصٍة يُحدُّ بشكل كبري من إمكانية التوسع يف إجراء هذا البحث ومن القيام 

بأبحاث كمية، فيها متثيل دقيق علميٍّا من املواطنني. كذلك، الخطورة عىل 
أمن الباحثني واملواطنني واألطباء املعنيني بهذا البحث متثل عقبة دون 

استخدام آليات وأدوات بحثية أكرث عمًقا أو شموًال، وذلك باإلضافة إىل 
صعوبة الحركة والتنقل والتواصل مع مصادر البحث، ما حتَّم عىل الباحثني 

االكتفاء بعينة محدودة من املصادر. 

إىل جانب الصعوبات املذكورة أعاله، واجه الباحثون مشكلة تخص املحدودية 
البالغة يف العثور عىل املعلومات فيام يخص القطاع الصحي يف املحافظة. 

وبالتايل تم االعتامد عىل  آخر البيانات واإلحصائيات الرسمية املتاحة بدًال من 
اللجوء إىل مصادر غري رسمية من املعلومات الكمية التي قد تؤثر عىل 

مصداقية املعلومات والتحليالت يف هذا التقرير، مع التأكيد عىل حتمية 
التعامل معها بحذر نظرًا إىل عدم حداثيتها. 

جميع البيانات اإلحصائية املذكورة يف هذا التقرير هي من البيانات واملصادر 
الرسمية الصادرة عن أجهزة الدولة واملتاحة للجمهور من خالل مطبوعات 
ورقية أو تقارير متوفرة للجمهور عىل املواقع الرسمية للحكومة املرصية. 

يجب أيًضا اإلشارة إىل أن الوضع يف محافظة شامل سيناء متغري بشكل يومي 
نتيجًة للظروف األمنية شديدة التعقيد والرسيعة التطور، وبالتايل، فإن 

الشهادات واملعلومات الواردة يف هذا التقرير مرتبطة بالفرتة الزمنية التي تم 
فيها تجميعها (يف الفرتة من يناير إىل يونيو ٢٠١٧) وقد تكون آراء أصحاب 

تلك الشهادات قد تغريت منذ فرتة القيام بالعمل البحثي. 

يقدم هذا البحث عرًضا كيفيٍّا رسديٍّا عن وضع الخدمات الصحية يف محافظة 
شامل سيناء من منظور املعنيني بتقديم هذه الخدمة. تم االستناد يف هذا 

البحث إىل املصادر اآلتية: 

تمثل دراسة وضع الخدمات الصحية في 

محافظة شمال سيناء أهمية إضافية نظًرا 

إلى كون شمال سيناء من ضمن المحافظات 

المرشحة لتنفيذ المرحلة األولى من قانون 

التأمين الصحي االجتماعي الشامل
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ما تم العثور عليه من البيانات واملعلومات الرسمية الصادرة عن 1.
الجهات التنفيذية املختلفة. 

شهادات ومقابالت شخصية مع خمسٍة من سكان مناطق متنوعة من 2.
املحافظة تشمل مدنًا وقًرى. 

شهادات ومقابالت شخصية مع خمسة من األطباء العاملني حاليٍّا يف 3.
املحافظة أو من سبق لهم العمل هناك عىل مستويات العالج 

املختلفة. 

شهادات ومقابالت شخصية مع اثنني من العاملني بالتمريض 4.
باملحافظة. 

شهادات ومقابالت مع منظامت املجتمع املدين املحيل باملحافظة. 5.

محادثات شخصية متنوعة مع األهايل والعاملني بقطاع اإلسعاف 6.
والصيدلة وغريهم. 

أبحاث وإصدارات دولية ومحلية عن آليات قياس وتقييم الحق يف 7.
الصحة وعن بعض الحلول املقرتحة. 

تم حجب أسامء وهويات األشخاص بناًء عىل اتفاق مسبق مع فريق 8.
الباحثني. 

ج. عن شمال سيناء وسكانها 

يبلغ تعداد السكان يف محافظة شامل سيناء 446 ألف مواطن وفًقا للجهاز 
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وبذلك فهي متثل أكرث من 73% من إجاميل 
السكان يف شبه جزيرة سيناء عدا املناطق الصغرية التابعة إداريٍّا ملحافظات 

2القناة. 

انضمت سيناء إىل اإلدارة املحلية ألول مرة بالقرار الجمهوري رقم 811 لسنة 
1974، كام صدر القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1979 بتقسيم شبه جزيرة 
سيناء إىل محافظتي شامل وجنوب سيناء، حيث تضم شامل سيناء 6 مراكز 
إدارية: العريش - رفح - الشيخ زويد - برئ العبد - الحسنة – نِِخل. ويدخل 

. كانت متثل هذه املراكز محاور تنموية للمرشوع القومي  3ىف نظامها 85 قرية

لتنمية سيناء، الذي بدأ يف عام 1994 وكان مخططًا أن يحقق نتائجه يف عام 
 .20174

، تأثرت الرتكيبة السكانية ملنطقة سيناء  5وفًقا للهيئة العامة لالستعالمات

بشكل أسايس بالعوامل واملتغريات السياسية والعسكرية التي طرأت عىل تلك 
املنطقة، فهي دون منازع الرقعة األكرث تعرًضا للتدخالت الحربية يف مرص. 

فبالرغم من مواردها الطبيعية وإرثها التاريخي الضخم، فإن تركيبتها 
السكانية تعرضت ملوجات متعاقبة من التغريات. كان معظم سكان شبه 
جزيرة سيناء متمركزين يف شاملها عىل ضفاف البحر املتوسط وذلك وفًقا 

آلخر مسح سكاين (عام 2016) تم هناك قبل أحداث العنف املسلح األخرية 
يف هذه املنطقة. 

فبعد أن كان البدو ميثلون الجزء األكرب من سكان هذه املنطقة، أدت ظهور 
أنشطة اقتصادية إىل منو يف السكان الوافدين إىل شبه الجزيرة الذين يعملون 

يف السياحة، الزراعة، الصيد ورعي املوايش والجامل. 

مجتمع سيناء يتميز بقبلية شديدة متمركزة يف 12 قبيلة أساسية، أغلبهم 
يسكنون مناطق الشامل الساحيل. هذه الطبيعة القبلية تؤثر بشكل كبري يف 

العادات والتقاليد املتبعة واألطر العرفية غري الرسمية والتي تحكم الحياة 
اليومية لهم وذلك يشمل اللجوء إىل القضاء العريف وبعض أشكال الطب 

البديل والروحاين. 

تعترب شامل سيناء املحافظة األقل عىل مستوى الجمهورية من حيث عدد 
املستشفيات الحكومية فيها، إذ تبلغ 7 مستشفيات فقط، متساوية بذلك مع 

محافظة البحر األحمر. 

وفًقا للهيئة العامة لالستعالمات املرصية، فإن الخدمات الصحية  لسكان 
شامل سيناء تقدم بجودة مرتفعة، بل "وأفضل من املناطق األخرى يف مرص 

وذلك لسد فجوات العدالة الناتجة عن الظروف الجغرافية وكوسيلة لتشجيع 
السكان عىل االستقرار والعمل عىل تنمية املنطقة". 

ة يف  وفًقا ملرشوع تنمية سيناء، كان من املخطط أن يصل عدد األَرسِّ
مستشفيات سيناء إىل 6000 رسير موزعة عىل 500 منشأة صحية تابعة 

ا.  لوزارة الصحة 23 مستشًفى خاصٍّ

إال أن ما طرأ عىل املحافظة من عمليات عسكرية وتطرف وتهجري وعنف 
مسلح يف األعوام األخرية كان له تأثريه البالغ يف تلك الخطط، وعىل دقة تلك 

البيانات الرسمية ومدى مطابقتها للواقع. ونظرًا لغياب بيانات رسمية حديثة 
تُعربِّ بأمانة عن وضع الخدمات الحقيقي عىل أرض الواقع، نستعرض يف هذا 

التقرير تقييم أهايل املحافظة لوضع الخدمات الصحية من منظورهم 
 كمنتفعني من الخدمات.

  http://www.sis.gov.eg/Story/119959?lang=ar  2  موقع الهيئة العامة لالستعالمات

http://www.northsinai.gov.eg/MainPage/DispProvinceInLines.aspx 3 شامل سيناء، املوقع الرسمي للمحافظة

4 كان من املنتظر أن يكون عام 2017 هو عام االزدهار والرخاء ىف سيناء، فهو عام نهاية مرشوع تنمية سيناء، الذي أقره مجلس الوزراء يف عام 1994 ثم تم إعادة رسم إسرتاتيجيته يف عام 2000 
بتكلفة إضافية 110 مليارات جنيه، 64 ملياًرا منها لشامل سيناء، بهدف توطني 3 ماليني مواطن هناك. إال أن هذه الخطة مل يتم تنفيذها حتى اآلن.

 http://www.sis.gov.eg/newVR/sinia/html/sinai02.htm ،5  الهيئة العامة لالستعالمات املرصية

”
“
ا بنحصد ثمار أكثر من 35 سنة تهميش  "واللِه يا أستاذ، أحنا كلنا حاليًّ

مستمر لسيناء وأهلها”

http://www.sis.gov.eg/Story/119959?lang=ar
http://www.sis.gov.eg/newVR/sinia/html/sinai02.htm
http://www.northsinai.gov.eg/MainPage/DispProvinceInLines.aspx


7  نوفمرب 2017 //   الحق يف الصحة يف شامل سيناء - إخفاقات وحلول عىل لسان أهلها



8  نوفمرب 2017 //   الحق يف الصحة يف شامل سيناء - إخفاقات وحلول عىل لسان أهلها

أ. االلتزامات الدولية تجاه الحق في 

الصحة 

يؤكد دستور منظمة الصحة العاملية عىل أن التمتع بأعىل مستًوى من الصحة 
ميكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان. ويشمل الحق يف الصحة 

الحصول عىل الرعاية الصحية املقبولة وامليسورة التكلفة ذات الجودة 
 . 6املناسبة يف التوقيت املناسب

يعني ذلك التزام مرص أن تهيئ الظروف التي ميكن فيها لكل فرد أن يكون 
موفور الصحة بقدر اإلمكان. وترتاوح هذه الظروف بني ضامن توفري 

الخدمات الصحية، وظروف العمل الصحية املأمونة، واإلسكان املالئم، 
واألطعمة املغذية. ويشمل ذلك باألخص الفئات الضعيفة واملهمشة يف 

 . 7املجتمع إىل تحمل عبء إضايف من املشاكل الصحية

تم التأكيد عىل الحق يف الصحة يف معاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية 
والدولية، ويف الدساتري الوطنية يف جميع أنحاء العامل. ويأيت عىل رأس 

االلتزامات الخاصة يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان العهد الدويل الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، الصادر يف عام  1966 والذي 

قامت مرص بالتوقيع عليه يف 4 أغسطس 1967 والتصديق عليه يف 14 يناير 
 .1982

 وقد قامت لجنة األمم املتحدة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية، وهي اللجنة املختصة برصد االمتثال للعهد الدويل الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية وتوضيح وتفعيل النصوص الواردة يف هذا 
العهد، ب، باعتامد تعليق عام بشأن الحق يف الصحة  يف عام 2000. 

8ويقيض التعليق العام رقم 14 بأّن الحق يف الصحة ال ينطوي عىل توفري 

خدمات الرعاية الصحية يف الوقت املناسب فحسب، بل ينطوي أيًضا عىل 
محددات الصحة الدفينة، مثل توفري املياه النقية والصالحة للرشب وإمدادات 

كافية من األطعمة املغذية املأمونة واملساكن اآلمنة وظروف مهنية وبيئية 
صحية وتوفري وسائل التثقيف الصحي واملعلومات الصحية املناسبة، مبا يف 

ذلك يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية. 

كام تلتزم مرص بالعديد من املواثيق والعهود الدولية األخرى التي تضمن 
التزامها بالحق يف الصحة لفئات مهمشة بعينها، ومنها وعىل سبيل املثال ال 

الحرص: 

امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب: تم التوقيع عليه يف 16 ١.
نوفمرب 1981 والتصديق يف 21 أكتوبر 1986. واملادة 16 من امليثاق 

تذكر حامية الحق يف الصحة.  

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة: تم التوقيع عليها ٢.
يف 16 يوليو 1980 والتصديق يف 18 سبتمرب 1981، واملادة 12 تتعلق 

بالحق يف الصحة.  

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: تم التوقيع عليها يف 4 إبريل ٣.
2007 والتصديق يف 14 إبريل 2008. وبصفة عامة تعالج االتفاقية 

تأمني الرعاية الصحية والتدابري التيسريية لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
وبالتحديد الوصول إىل الرعاية الصحية. واملادة 25 من االتفاقية 

مكرَّسة للحق يف الصحة.  

اتفاقية حقوق الطفل: تم التوقيع يف 5 فرباير 1990 والتصديق يف 6 ٤.
يوليو 1990، واملادة 24 مكرَّسة لصحة الطفل: "تعرتف الدول األطراف 

بحق الطفل يف التمتع بأعىل مستًوى صحي ميكن بلوغه...". 

االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد ٥.
أرسهم: تم التصديق يف 19 فرباير 1993، وتقرر املادة 28: "للعامل 

املهاجرين وأفراد أرسهم الحق يف تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة 
بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتاليف رضر ال ميكن عالجه يلحق 

بصحتهم وذلك عىل أساس املساواة يف املعاملة مع رعايا الدولة 
املعنية. وال يحرم هؤالء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية 

مخالفة فيام يتعلق باإلقامة أو االستخدام". كام تقرر املادة 43: "1- 
يتمتع العامل املهاجرون باملساواة يف املعاملة مع رعايا دولة العمل 

فيام يتعلق مبا ييل: ... (هـ) إمكانية الحصول عىل الخدمات االجتامعية 
والصحية، رشيطة الوفاء مبتطلبات االشرتاك يف برامج هذه 

الخدمات...". 

االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي: تم ٦.
التوقيع يف 28 سبتمرب 1966 والتصديق يف األول من مايو 1967، وتقرر 

املادة 5: "... تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنرصي والقضاء 
عليه بكافة أشكاله، وبضامن حق كل إنسان، دون متييز بسبب الِعرق 
أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني، يف املساواة أمام القانون، ال سيام 

بصدد التمتع بالحقوق التالية: ... (4) حق التمتع بخدمات الصحة 
العامة والرعاية الطبية والضامن االجتامعي والخدمات 

 . 9االجتامعية ..."

ب. الحق في الصحة في الدستور 

جاءت التعديالت الدستورية املتعاقبة والتي تلت الحراك الشعبي الضخم 
الذي بدأ يف عام ٢٠١١، محاولة القضاء عىل مرياث طويل من االستبداد 

والتهميش وغياب العدالة االجتامعية. وحرصت مختلف طوائف املعنيني 
بالعمل العام عىل الضغط من أجل الوصول إىل نصوص دستورية تحقق 

تطلعات املواطنني التي أصبحت حقوقهم املهدرة واقًعا يوميٍّا ال ميكن إنكاره. 

وكانت من أهم أوجه الضغط التي قام بها املجتمع املدين يخص الحقوق 
االقتصادية واالجتامعية، ومنهم: الحق يف الصحة. ولذلك، بعد اعتامد 

تعديالت عام ٢٠١٢ ثم ما تبعها من تعديالت دستورية يف عام ٢٠١٤، جاء 
الدستور املرصي لينص بشكل قاطع عىل حق املرصيني يف الصحة دون متييز 

يف مادته رقم ١٨. 

وبهذا التعديل، تصبح التزامات مرص تجاه حق املواطنني يف الصحة التزاًما 
محليٍّا ودوليٍّا ال خالف عليه، ويبقى علينا العمل من أجل تحويل هذه املواد 

إىل واقع له تأثري إيجايب يف حياة جميع املواطنني وعىل رأسهم املهمشون 
منهم. 

6  العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، الصادر يف عام  1966.

7  الحق يف الصحة، صحيفة وقائع رقم 323 ، منظمة الصحة العاملية، نوفمرب 2013.

8  لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، E/C.12/2000/4 ، ١١ أغسطس ٢٠٠٠.   
  http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=9&DocTypeID=11

9  الترشيعات الصحية يف مرص، املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، 2014.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=9&DocTypeID=11
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ج. الحق في الصحة: حق يمكن قياسه 

ويعترب التزام الدولة بتحقيق الحق يف الصحة لجميع املواطنني دون متييز 
التزاًما معياريٍّا ميكن قياسه وتحديد مدى التزام الحكومات به من عدمه. 

وتنص منظمة الصحة العاملية واملواثيق الدولية التي وقعت عليها واعتمدتها 
مرص عىل أن الحق يف الصحة، يشمل أربعة عنارص: 

التوافر: وهو وجود القدر الكايف من املرافق الصحية ومرافق الرعاية 1.
الصحية والسلع والخدمات والربامج الصحية. 

اإلتاحة: وهي استفادة الجميع من فرص الوصول إىل السلع والخدمات 2.
الصحية. وتتسم إمكانية الوصول إىل الحق يف الصحة بأربعة أبعاد: 

عدم التمييز بني املواطنني سواء بناًء عىل الجنس أو الدين أو بني سكان -
الريف والحرض، أو األغنياء أو الفقراء أو غريها. 

إمكانية الوصول الجغرايف إىل الخدمات (اإلتاحة الجغرافية).  -

ل النفقات). - اإلمكانية االقتصادية (القدرة عىل تحمُّ

إمكانية الحصول عىل املعلومات الخاصة بالخدمات الصحية املختلفة. -

املقبولية: وهي أن تحرتم جميع املرافق والخدمات األخالق الطبية وأن  3.
تكون مناسبة ثقافيٍّا وأن تراعي متطلبات الجنسني ودورة الحياة. 

الجودة: وهي أن تكون املرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة 4.
علميٍّا وطبيٍّا وذات  نوعية جيدة. 

ويفرض الحق يف الصحة عىل الدول األطراف، شأنه شأن حقوق اإلنسان كافة، 
ثالثة أنواع من االلتزامات: 

االحرتام: أي عدم التدخل بشكل سلبي ينتقص من التمتع بالحق يف •
الصحة أليٍّ من املواطنني. 

الحامية: أي ضامن أال تقوم أطراف ثالثة (جهات غري حكومية) بإعاقة •
التمتع  بالحق يف الصحة. 

األداء أو "التحقيق": أي اتخاذ خطوات إيجابية إلعامل هذا الحق. •

ويشمل الحق يف الصحة أيًضا، حسب التعليق العام رقم ١٤، "محتًوى 
أساسيٍّا" يتعلّق بالحد األدىن من االلتزام بتنفيذ ذلك الحق. وعىل الرغم من 

ر تحديد هذا املستوى من الناحية النظرية بسبب االختالفات القامئة بني  تعذُّ
البلدان املعنية بإعامله، فإنَّ مثة عنارص أساسية مبيّنة متكِّن من توجيه عملية 

تحديد األولويات. من املسائل املُدرجة كحد أدىن لتحقيق الحق يف الصحة: 
الرعاية الصحية األوَّلية، القدر األدىن من األغذية األساسية واألطعمة املغذية 

واألدوية األساسية. 

ومن االلتزامات األخرى اعتامد وتنفيذ إسرتاتيجية وخطة عمل وطنية يف 
مجال الصحة العامة. وينبغي أن تتناول اإلسرتاتيجية والخطة االختالفات يف 
االحتياجات واملتطلبات الصحية ملختلف املواطنني، وينبغي أيًضا تصميمها 

وتنفيذها عىل أساس مبادئ املشاركة والشفافية، كام ينبغي تضمينها 
املؤرشات التي متكِّن من رصد التقدم يف تحقيق الحق يف الصحة مع توجيه 

شة.  اهتامم خاص إىل جميع الفئات املستضعفة واملُهمَّ

ومع األخذ يف االعتبار صعوبة تحقيق ذلك بني يوم وليلة، إال أن من 
االلتزامات الدولية امليض يف تحقيق هذا الحق طبًقا ملبدإ اإلعامل التدريجي. 

ويفرض ذلك التزاًما بامليض قُدًما بأرسع وأنجح طريقة ممكنة، وإىل أبعد حد. 

ويستند النهج الحقوقي _الذى يعرب عنه الدستور الحايل ملرص من خالله نصه 
املبارش لحق املواطنني يف الصحة_  إىل أن كل فرد أيٍّا كان يتمتع بحقوقه 
باعتباره إنسانًا وكل حق يتبعه التزام من جانب الدولة باحرتامه وتعزيزه 

وتلبيته. وتستند الطبيعة القانونية واملعيارية للحق يف الصحة، وما يتصل بها 
من التزامات حكومية إىل كرامة اإلنسان بحكم وجوب متتعه بالتحرر من 

الفقر ومن الخوف حيث ال ميكن إدراك الغاية القصوى لضامن احرتام كرامة 
الفرد دون متتعه بجميع حقوقه، ويأيت يف مقدمتهم الحق يف الصحة. 

د. الصحة كمقياس للعدالة االجتماعية 

ترتبط فكرة الوصول إىل الرعاية الصحية مببدإ الفرص املتساوية والتي تعني 
غياب أي متييز ظامل بني املواطنني، وليس بالرضورة املساواة املطلقة. هذا 
يعني أن فكرة العدالة االجتامعية تقتيض يف التنفيذ تربير حاالت التمييز 
اإليجايب والتفاوت يف العالج الطبي وفًقا "الحتياج" كل فئة، إعامًال مببدإ: 

"لكل حسب احتياجه ومن كل حسب قدرته".  

وتعد مؤرشات التنمية البرشية من املؤرشات األساسية التي تستخدم يف قياس 
وضعية العدالة االجتامعية. وتحتل مخرجات النظم الصحية املؤرشات األهم 
يف مؤرشات التنمية البرشية إىل جانب مؤرشات إتاحة مياه الرشب وغريها ما 

يجعل الصحة مقياًسا حيويٍّا لضامن الحق يف التنمية والعدالة االجتامعية. 

كام تعد العالقة بني الصحة والتنمية البرشية عالقة عضوية تبادلية يف 
جوانبها اإليجابية والسلبية حيث تعكس مخرجات الحالة الصحية للمواطنني 

وتحررهم من عبء املرض مقياًسا أساسيٍّا لتحسن إنتاجيتهم وجودة منط 
حياتهم ومستوى معيشتهم. 

 وعىل الرغم من الدور الحاكم للقطاع الصحي يف التعامل مع أوجه عدم 
املساواة الصحية، فإن جهوده كثريًا ما تتعارض وتتصارع مع الفاعلني اآلخرين 
أثناء تتطلعهم إىل تحقيق نجاحات يف مجاالت واهتاممات أخرى مثل حامية 

األمن الوطني أو حامية السيادة الوطنية أو األهداف االقتصادية األخرى.  

ولعلنا نرى العديد من األمثلة لدوٍل حققت نجاحات ملحوظة يف تحقيق 
العدالة االجتامعية يف مجال الصحة. فعىل سبيل املثال وضعت اإلرادة 

السياسية صحة املواطنني يف رواندا عىل رأس اهتاممها، فهي، كام وصفتها 
وزيرة الصحة هي "قضية أمن قومي". فبعد املذابح العرقية التي شهدتها 
رواندا (بعد أن فقدت رواندا أكرث من ُعرش شعبها يف مذابح عنرصية عام 

1994 كان عىل الدولة الجديدة مواجهة شعب يعاين املرض، ومجتمع يف قمة 

"لكل مواطن الحق يف الصحة ويف 
الرعاية الصحية املتكاملة وفًقا ملعايري 

الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ عىل مرافق 
الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها إىل 
الشعب ودعمها والعمل عىل رفع كفاءتها وانتشارها 

الجغراىف العادل. 

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للصحة ال تقل 
عن 3% من الناتج القومي اإلجامىل تتصاعد تدريجيٍّا حتى تتفق مع 

املعدالت العاملية. 

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمني صحي شامل لجميع املرصيني يغطي كل 
األمراض، وينظم القانون إسهام املواطنني ىف اشرتاكاته أو إعفاءهم منها 

طبًقا ملعدالت دخولهم. 

ويُجرِّم االمتناع عن تقديم العالج بأشكاله املختلفة لكل إنسان ىف حاالت 
الطوارئ أو الخطر عىل الحياة. 

وتلتزم الدولة بتحسني أوضاع األطباء وهيئات التمريض والعاملني ىف 
القطاع الصحي. 

وتخضع جميع املنشآت الصحية، واملنتجات واملواد، ووسائل الدعاية 
املتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعني الخاص 

واألهىل ىف خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون."

المادة ١٨ 

 من الدستور
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املعاناة اإلنسانية واالقتصادية وبنية تحتية مدمرة بالكامل وأكرث من %60 
من املواطنني تحت خط الفقر) أصبح دور الحكومة هو توفري حياة سعيدة 

للمواطنني جميًعا من خالل صحة جيدة وتعليم متميز. سياسة الحكومة هي 
أنه إن حصل املواطن عىل هذه السعادة يف حياته وحياة أرسته فسوف يصبح 

من الصعب عليه التضحية بهذه السعادة واللجوء إىل العنف واألفكار 
املتطرفة التي تتغذى عىل الفقر واملرض والجهل. فمن هذا املنظور تصبح 

تحقيق العدالة االجتامعية وتوفري سبل الحياة السعيدة لكل مواطن هي أهم 
وأقوى دعائم السلم والنمو واالستقرار الحقيقي. فتكلفة عدم العمل بهذا 

املنظور باهظة عىل األفراد، عىل الشعوب وبالتأكيد عىل الحكومات. 

كذلك فإن اإلنصاف يف الصحة يجب أن يتقاطع مع االهتاممات السياسية 
حيث أن تطوير القطاع الصحي ال ميكن أن يتحقق مبعزل عن السياسات 

األخرى. فالصحة هي رشط مسبق وأسايس ومؤرش هام الستدامة املجتمع.  

ه. خلفية عن النظام الصحي المصري  

النظام الصحى املرصي نظام تاريخي وعريق أرساه محمد عيل وايل مرص يف 
منتصف القرن التاسع عرش لتلبية احتياجاته العسكرية ىف التوسع اإلقليمي 

اعتامًدا عىل املرصيني يف تأسيس جيش مرصي حديث ويف فرتة مقاربة لنشأة 
النظم الصحية الحديثة يف العامل. 

يدار النظام الصحي مركزيٍّا من خالل وزارة الصحة التي تأسست يف إبريل 
١٩٣٦ ويتبعها عدد من املديريات الصحية يف املحافظات املختلفة إضافة إىل 

عدد من املناطق الصحية يف املراكز اإلدارية يف كل محافظة. 

يفتقد النظام الصحي املرصي إىل التكامل بسبب منوه غري املخطط عرب فرتات 
تاريخية ممتدة، افتقدت إىل التنسيق والرؤية ما جعله يتسم بالتعدد 

والتبعرث يف محاوره املختلفة لإلدارة والتنظيم والتمويل وتقديم الخدمات 
الصحية يف منافذ مختلفة حكومية وعامة وخاصة وأهلية من خالله. 

وال يزال الجزء الغالب عىل اإلنفاق الكيل عىل الصحة يخرج من جيوب 
املواطنني مبارشة بنسبة تفوق 70% من إجاميل اإلنفاق، مبا يعني أن عبء 

العالج يقع فعليٍّا عىل املواطنني بينام ال تفي نظم التأمني العام بيشء عنهم، 
وليس بخافٍ عن أحد أن املؤرشات الصحية يف مرص تُظهر انحيازًا شديدًا 

عىل حساب األكرث فقرًا وسكان املناطق النائية حيث يستفيد األغنياء نسبيٍّا 
 من غالب الخدمات العامة.

جهات تقديم الخدمات الصحية في مصر

١. وزارة الصحة
تعترب هي الجهة املنوط بها تنظيم وإدارة الرعاية الصحية واإلرشاف عليها وتوفريها للمواطنني. وتقدم الوزارة الصحة خدمات من 

خالل شبكة واسعة من وحدات ومراكز للرعاية الصحية األساسية يف الريف والحرض، إىل جانب عدد من املستشفيات العامة 
واملركزية والنوعية كام أن الوزارة مسؤولة عن الخدمات الوقائية والصحة العامة.

٢. الهيئة العامة 
للمستشفيات التعليمية

هي هيئة تابعة لوزارة الصحة، تقوم بتوفري خدمات طبية بأسعار اقتصادية وتساهم يف الدور التعليمي الطبي وتدريب األطباء.

٣. الهيئة العامة للتأمني 
الصحي

وهي هيئة عامة لها طبيعة اقتصادية أنشئت يف عام ١٩٦٤ لتقوم بتوفري رعاية صحية تأمينية للمواطنني املؤمن عليهم، وتعمل وفًقا 
لقوانني تأمينية متعددة، منها قانون ٧٩ لسنة ٧٥ وقانون ٣٢ لسنة ٧٥ وقانون ٩٩ لسنة ٩٢ وقانون ٨٧ لسنة ٢٠١٢ وقوانني التأمني 

الصحي عىل املرأة املعيلة يف عام ٢٠١٢ والتأمني عىل الفالحني يف عام ٢٠١٤.

٤. املؤسسة العالجية
وهي هيئة تابعة لوزارة الصحة أصبح لها مستشفيات تقدم خدمات متقدمة بأجر ولوائح خاصة وأمانة متخصصة إلدارتها، وتتبع 

وزير الصحة مبارشة ويتم العالج فيها بأسعار ال تقل كثريًا عامَّ يقدم يف القطاع الطبي الخاص.

٥. املستشفيات 
الجامعية

وهي مستشفيات تتبع وزارة التعليم العايل التي ترشف عىل الجامعات، وتقوم بدورها التعليمي الطبي لكليات الطب امللحقة بها. 
وهي تقدم رعاية طبية متخصصة حتى املستويات الدقيقة للخدمة.

توفر الخدمة الصحية لقطاع العاملني فيها وعائالتهم كاملنشآت التابعة لوزارة الدفاع والداخلية واألوقاف والكهرباء وغريها.٦. وزارات أخرى

٧. القطاع الطبي الخاص
ميثل شبكة واسعة من العيادات الخاصة واملستشفيات واملراكز الطبية والتي تتفاوت أسعارها ومستوى خدماتها، إال أن اتساع 

انتشارها وتفوق جودة الخدمة املقدمة فيها يف الكثري من األحيان عن القطاع العام، يجعلها املقصد الوحيد للكثري.

٨. القطاع الطبي األهيل 
والخريي

يقدم خدماته من خالل جمعيات أهلية تقدم خدماتها دون توزيع أرباح عىل مساهمني ودون تسديد رضائب للدولة مام يسمح لها 
بتقديم الخدمات بأسعار أقل مام يقدمه القطاع الخاص.

٩. منظومة العالج عىل 
نفقة الدولة

وهي منظومة متويل يف أصلها، غري معنية بتقديم الخدمة بشكل مبارش ولكنها تهدف يف املقام األول إىل تغطية األمراض الكارثية 
وتوفري تغطية صحية استثنائية لغري املؤمن عليهم.
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ثانًيا: الوضع الحالي للخدمات 
من منظور المنتفعين بشمال سيناء 

١. خدمات الرعاية الصحية األوَّلية وصحة األسرة 
عند سؤال املواطنني يف مختلف أنحاء الجمهورية عن رأيهم يف الخدمات 

الصحية بشكل عام، فغالبًا ما تكون اإلجابة محورها وصف موضوعي أو غري 
موضوعي، لوضع املستشفيات والخدمات املقدمة فيها. فالسؤال عن الصحة 

مقرتن عامة باملستشفيات. وقلام يتطرق الحديث إىل وحدات صحة األرسة أو 
ما يسمى باملستوى األوَّيل من الرعاية الصحية.  بالرغم من أن هذا املستوى 

من الرعاية الصحية منوط به عالج ٨٠٪ من الحاالت وتحويل الباقي إىل 
مستوى العالج الثانوي أو التخصيص. هذه الظاهرة وهذا التجاهل ملنظومة 

صحة األرسة أو خدمات الصحة األولية ميكن تفسريها بأشكال مختلفة إن 
كان الحديث مع سكان املدن أو القرى، مناطق مركزية أو حدودية، أماكن 

منترش بها القطاع الصحي الخاص أو منعدم.  

ولكن، عند سؤال املنتفعني من الخدمات الصحية يف شامل سيناء عن رأيهم 
يف الخدمات الصحية باملحافظة، كان من الالفت بدايتهم دامئًا بالتعليق عىل 
خدمات الصحة األولية املختلفة. فهم عىل دراية تامة بالدور املحوري لهذا 
املستوى األسايس من الخدمات الصحية وأهميته، خصوًصا يف املناطق ذات 

الكثافة السكانية الضعيفة. وكان من املالحظ متحور انتقادات وتعليقات 
املواطنني عىل الرعاية الصحية لألمراض التي يشملها املستوى األويل من 

الرعاية الصحية. فهم يبدءون الحديث عن مدى تواجد األطباء بالوحدات 
الصحية وتجهيزها وما يتوفر فيها من أدوية ومستلزمات طبية، والتطعيامت 
وخدمات الوالدة ومتابعة الحمل وصحة الطفل وغريها. ثم، يبدأ التطرق إىل 

الخدمات األخرى مثل اإلسعاف والطوارئ وعالج الحاالت املتقدمة. 

١. وحدات صحة األسرة 

يف آخر نرشة سنوية صدرت عن إحصاءات الخدمة الصحية عن الجهاز 
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام ٢٠١٤، تشمل محافظة شامل سيناء 

عدد ١٣ مركز طب أرسة يف الحرض و٦٥ بالريف، أي بإجاميل ٧٨ وحدة طب 

أرسة، وهو رقم ضخم مقارنة مبحافظة جنوب سيناء (٣٠ وحدة) ومحافظات 
أخرى مثل البحر األحمر (٢١) أو اإلسامعيلية (٦٠). 

واتفق الجميع من املنتفعني واملعنيني بتقديم الخدمات الصحية يف شامل 
سيناء عىل أن هناك وحدات صحية مجهزة جيًدا يف القرى واملراكز، كلفت 

الدولة والجهات املانحة الدولية كثريًا من األموال. إال أنها، بشكل عام، ال 
تعمل. فال يوجد أطباء وال طاقم متريض، ويف الكثري من القرى تم قذف 

الوحدات فيها ألسباب عسكرية. 

ولكن نظرًا إىل تشابه بعض أوجه القصور يف عمل وحدات صحة األرسة يف 
شامل سيناء مع الكثري من الوحدات يف صعيد مرص من حيث عدم توفر 

األطباء، كان مهامٍّ معرفة ما إذا كان عدم العمل يف هذه الوحدات مرتبطًا 
بالوضع األمني والعسكري الذي طرأ عىل املحافظة يف األعوام السابقة، أم أن 

الوضع كان يعاين قصوًرا حتى قبل ذلك. 

فكانت شهادات اثنني من أطباء التكليف من الذين تم تعيينهم بوحدات 
صحية يف شامل سيناء قبل عام ٢٠١٢ ذات أهمية يف هذا الصدد. 

يقول أحدهم: "ذهبت لتسلم تكليفي يف عام ٢٠١١ يف وحدة صحية يف 
شامل سيناء. الوحدة كانت يف حالة جيدة وتجهيزها معقول، ولكن لألمانة، 

الخدمة الصحية التي كنت أقدمها هناك ال تصلح بأي شكل من األشكال. 
فتدريبي وقدرايت الطبية كطبيب مل أميض أيام منذ تخرجي ال تصلح أن 

تكون أول تجربة عمل يل يف عزلة متام عن أي إرشاف أو تعليم أو تدريب". 

كانت النتيجة أن هذا الطبيب، كام قال، قام مبا يقوم به الكثري من زمالئه 
وهو التواجد هناك "عىل الورق"، وكان إجاميل الوقت الذي قضاه فعليٍّا يف 

املحافظة طوال فرتة تكليفه (من ثالث إىل خمس سنوات) ال يتعدى العرشين 
يوًما. 

ويقول الطبيب الثاين إنه قدم استقالته من وزارة الصحة بعد شهر ونصف 
من تكليفه هناك، "ال بتعلم وال بافيد وال باستفيد".  
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 بالتأكيد، هذه الظروف، إن صعبت عىل طبيب شاب حديث التخرج، فهي 
تعد مستحيلة إلقامة حياة أرسية مستقرة هناك، فالسكن املتوفر داخل 

الوحدة إن تقبله هؤالء األطباء الشباب لن تتقبله باقي أرسته أو أرستها،  
فتواجد أرسة من زوجة أو أبناء يف محافظة شامل سيناء يعد مستحيًال، 

فمقومات الحياة األساسية غري متوفرة، والوضع كذلك ومل يتغري حتى من قبل 
وجود عنف من جانب جامعات مسلحة. قال أحد األطباء، عىل سبيل املثال، 

إنه شخصيٍّا إن مرض، لن يجد عالًجا له.  

 

ال يصح توجيه اللوم إىل الظروف األمنية فقط لحال خدمات الصحة األولية 
يف املحافظة التي وصلت إليه، فحتى قبل ذلك كانت طريقة تقديم هذه 
الخدمات تفتقر إىل املقومات األساسية للخدمة، والتي لن تكتمل أركانها 

بدون الفريق الطبي املدرب واملؤهل لتقديم خدمات صحية الئقة وظروف 
 العمل التي توفر له احتياجاته األساسية للعمل بإخالص.

ء

ء

ء

“

"أنا هناك ظهري في الحيط، حتى ”

اإلنترنت إللي كنت بأستخدمه في 

القاهرة عشان أبحث في المصادر 

وأقلل شوية من احتمالية الغلط، 

مش متاح وبالعافية بأقدر أوصله".

أحد األطباء المكلفين

"واقف بطولي مطالب أعالج حاالت 

معقدة من غير أي متابعة من أي حد 

يعلمني أو يوجهني، ويا تصيب يا 

تخيب مع العيان، ال اتعلمت أعالج 

في الكلية وال في االمتياز 

ودلوقتي واقف لوحدي في وسط 

الصحراء بأجرب في الناس"!

أحد األطباء المكلفين

”

“

“

”

أحد سكان إحدى قرى الشيخ زويد

وحدات صحة األسرة إللي هناك تجهيزها أفضل من وحدات في دمياط، لكنها 

مهجورة، مفيش دكتور عدى من قدامها من سنين.  

الوحدات ديه كانت بتقدم خدمة متوسطة للسكان، رغم عدم انتظام األطباء بها وإن 

األطباء إللي كانوا بيروحوا كانوا بيكونوا غير مدربين، إال إنها كانت كوحدات مبنية 

جديد ومجهزة وكانت ساعات بتقدم خدمة هايلة. ماكناش بنحتاج نروح المستشفى 

ا. دلوقتي، الخدمة معدومة. غير في حاالت محدودة جدًّ
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يف شهادة أحد سكان الشيخ زويد والتي أكدتها شهادة أحد األطباء، أن جميع الوحدات الصحية يف الشيخ زويد تم إخالؤها لظروف العنف العسكري. 
بالتأكيد رحل الجميع وتركوها خالية، فال يوجد طبيب أو ممرض لديه القدرة عىل العمل يف مكان بهذه الحالة.
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٢. الصحة اإلنجابية وخدمات متابعة 

الحمل والوالدة 

نظرًا إىل القصور الذي تعاين منه خدمات صحة األرسة بشكل عام، فقلام يلجأ 
السكان إىل خدمات متابعة الحمل والوالدة تحت إرشاف طبي. فرغم 

درايتهم بأهمية ذلك إال أن قلة إتاحة الخدمات بشكل عام وعدم مقبوليتها 
بالنسبة إىل عادات املجتمع هناك يعيق تقدميها تحت إرشاف طبي سليم. 

عدم التوفر 
أجمع كل من قام باإلدالء بشهادته من سكان مدينة الشيخ زويد عىل عدم 
توفر وسائل منع الحمل بالقرى، فاملكان الوحيد الذي تتوفر فيه هو اإلدارة 
الصحية يف املدينة والتي تبعد بعض القرى عنها أكرث من 60 كم، إىل جانب 

امتالء هذه الطرق بعرشات من الكامئن ما يجعل الرحلة التي كانت تأخذ يف 
املعتاد ساعة زمن، قد تأخذ ثالث أو أربع ساعات عىل حسب الظروف 

األمنية. أما يف العريش، فاملستشفى العام تتحمل عبء جميع أنواع الخدمات 
الصحية للمنطقة املحيطة بالكامل، يشمل ذلك الوالدات وغريها، رغم قدرتها 

املحدودة عىل التعامل مع كل ذلك. 

ضعف اإلتاحة والجودة 
هناك عدد محدود من مقدمي خدمات النساء والوالدة من القطاع الخاص يف 

العيادات باملدن الكبرية، حيث ترتاوح الوالدة ما بني ٧٠٠ إىل ١٠٠٠ جنيه 
للوالدة الطبيعية و٣٠٠٠ جنيه للقيرصية. لكن تبقى محدودة اإلتاحة 

والجودة ويصعب الوصول إليها بالنسبة إىل سكان القرى. 

اإلتاحة الجغرافية للخدمات تزداد أهمية فيام يخص الوالدات الحرجة. فلم 
تخلو شهادة أي من سكان املحافظة من قصص عن أم أو طفل حديث 

الوالدة فقدوا حياتهم لعدم قدرتهم عىل الوصول إىل الرعاية الطبية يف وقت 
مناسب. يزداد هذا تجليًا يف ظل الصعوبة البالغة يف التنقل بني القرى واملدن 
والوصول إىل خدمات اإلسعاف والوضع األمني الذي يزداد صعوبة يوًما بعد 

يوم، ممثًال حائًال كبريًا دون إتاحة تلك الخدمات شأنها شأن خدمات 
الطوارئ، رغم املجهود الكبري والتضحيات البالغة التي يقوم به القامئون عىل 

خدمات قطاع اإلسعاف يف عملهم هناك. 

كان يأمل القامئون عىل هذا التقرير إجراء مقارنات بني نسب وفيات األمهات 
واألطفال حديثي الوالدة يف املحافظة من عام إىل آخر والتعرف عىل ما إذا 

كانت هذه الشهادات كان لها تأثري يف تلك النسب التي هي من أهم 
مؤرشات تقدم الدول يف تحقيق األهداف التنموية لأللفية وأهداف التنمية 

املستدامة من بعدها، ولكن غياب املعلومات وتعذر العثور عىل أي من هذه 
املصادر سيظل عائًقا أساسيٍّا دون تقييم الوضع بشكل موضوعي وشفاف 
واقرتاح حلول للمشاكل التي تواجهه بشكل علمي منضبط. لذا، فال ميلك 

الباحثون غري االكتفاء بهذا الكم الكبري من شكاوي املواطنني فيام يخص تعذر 
وصول خدمات صحة األم والطفل للسكان هناك للتشديد عىل أهمية 

التدخل الرسيع يف هذا الصدد وقياسه بشكل حقيقي يرتجم الواقع، والعمل 
عىل إصالحه. 

عوائق يف مقبولية الخدمة وجودتها 
عدم إتاحة خدمات الصحة اإلنجابية يف املحافظة ال ميكن حرصه يف اإلتاحة 

الجغرافية الضعيفة واإلتاحة االقتصادية فقط، فتمثل املعوقات أمام مقبولية 
الخدمة من حيث الجودة ومراعاة العادات والتقاليد لهذا املجتمع القبيل 

حائًال كبريًا أمام حصول املواطنني عليها. 

فهنا يتجىل أهم عيوب تطبيق نظام شديد املرونة دون وضع مساحة ملالءمة 
خصائص كل مجتمع. وهنا تأيت أهمية االستامع بدقة إىل املنتفعني من 

الخدمات وإرشاكهم يف عملية تصميم النظم الصحية ومتابعة تطبيقها. فكم 
تتكلف إصالحات وبرامج صحية ال يتم استخدامها أو تقبل من املواطنني فيام 

 بعد، فقط، لعدم إرشاكهم يف تخطيطها منذ البداية.

ء

“

المجتمع هناك محافظ بشكل مبالغ فيه ”

والعادات القبلية بتأثر بشكل مباشر في 

النهاية على صحة. يعني كطبيب هناك، 

زار عيادتي مرة رجل بيوصفلي شكوة 

زوجته عشان أكتبله عالج. قولتله إني 

الزم أشوف الحالة، قالي إسألني أي 

سؤال وأنا هاجوبك نيابة عنها. لما قلتله 

إن ماينفعش قالي خالص مش مشكلة 

ومشي ومجاش تاني ال هوه وال زوجته. 

أعتقد اعتبار العناصر القبلية والثقافة 

العامة هناك أساسي في نوعية 

الخدمات المقدمة. أبسطها مثًال إن الزم 

يكون فيه دكاترة سيدات. طبًعا ده مش 

ا لو إحنا فعًال  سهل بس هايفرق جامد جدًّ

يفرق معانا صحة السيدات ديه.

أحد األطباء المكلفين
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٣. صحة الطفل والتطعيمات 

شأنها شأن باقي خدمات صحة األرسة، يعاين سكان املحافظة من ضعف هذا 
النوع من الخدمات، وبالتحديد فيام يخص الرعاية الطبية اليومية ألمراض 

األطفال والتي يقع أكرثها ضمن نطاق عمل وحدات صحة األرسة. 

فيام يخص التطعيامت، رغم اعتامد السكان يف السابق عىل الوحدات الصحية 
يف هذا الشأن ورضائهم الكبري عن خدماتها، إال أن الوضع الحايل يصعب كثريًا 

من قدرتهم عىل الوصول إليها.  

يف كثري من األحيان، يلجأ السكان ألطباء القطاع الخاص أو طبيب األطفال 
مبستشفى العريش العام إن وجد. تشري الشهادات إىل إن األطباء ال يوصفون 
لألطفال إال مضادات حيوية حيث إنها هي األدوية الوحيدة املتوفرة لديهم. 

هذا ميثل إضافة خطرة إىل العبء املريض لسكان املحافظة حيث أن 
االستخدام املفرط غري املنظم للمضادات الحيوية ينتج عنه مقاومة لفاعليتها 

وظهور أنواع من الجراثيم التي ال تستجيب للعالجات املتوفرة. 

مجدًدا يصعب تقييم جودة خدمات طب األطفال أو مدى اتباع األطباء 
الربوتوكوالت القومية لعالج أمراض األطفال نظرًا إىل غياب أي معلومات عن 
نسب املرىض والوفيات ما بني األطفال يف املحافظة. هذا ال ميثل عائًقا فقط 

أمام أي توثيق للوضع هناك إمنا أيًضا يجعل من أي محاولة جادة لتقييم 
الوضع وإصالحه مهمة مستحيلة. فالقاعدة العامة هي: "ال ميكن إصالح ما ال 

ميكن قياسه“. 

 
٤. التثقيف والتعزيز الصحي 

هذا املكون األسايس من الرعاية الصحية األولية غائب متاًما عن املشهد عامَّ 
تقدمه الدولة إىل مواطنني شامل سيناء حاليٍّا. فوحدات صحة األرسة واملنوطة 

بتقديم هذا العنرص ال تعمل بشكل عام، والتواصل بني مقدمي الخدمات 
الصحية ومتلقيها شبه منعدم إال يف حاالت الطوارئ. هذا اإلطار يجعل من 

تقديم التثقيف والتوعية وتعزيز صحة املواطنني أمرًا مستحيًال من قبل اإلطار 
الحكومي للصحة، ويبقى مجهود العديد من منظامت املجتمع املدين 

والجمعيات األهلية للمحافظة التي تقدم ما تستطيعه يف هذا الشأن وفًقا 
لقدراتها ويف إطار ما هو ممكن يف ظل الظروف األمنية الصعبة هناك. 

بعض الجمعيات األهلية تقوم بحمالت توعوية حول اإلدمان ومخاطره 
واألمراض املعدية بشكل محدود مبا ال يغني عن الدور األسايس إلدارات 

التثقيف والتعزيز الصحي والرائدات املجتمعيات وغريهم من املعنيني بهذا 
 العنرص الحيوي يف منظومة الرعاية الصحية األولية.

 

ء

ء

“

كل األدوية إللي بتيجي بتبقى ”

مضادات حيوية. إال لو دكتور 

كويس بيكتب عالج من بره، 

فالمريض يجيبه من بره بأسعار 

مابيقدرش عليها غير عدد قليل من 

الناس، لو وجدوا األدوية يعني.

إحدى الممرضات ببئر العبد

أحد سكان قرى الشيخ زويد

القرى إنعدمت منها تماًما ”

ا ال يوجد غير  التطعيمات، حاليًّ

مكان واحد لنا للحصول عليها 

بيخدم كل المدينة وهي اإلدارة 

الصحية في الشيخ زويد. 

“
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ضعيفة ويصعب عىل السكان الثقة يف قدرات أطباء الجودة
الرعاية الصحية األولية يف املحافظة

الخدمات املقدمة مقبولة مجتمعيًا بشكل عام، إال فيام املقبولية
يخص خدمات النساء والوالدة

مل يتم توثيق حاالت متييز يف تلقي خدمات الرعاية عدم التمييز
الصحية األولية

محدودة، خاصة فيام يخص التثقيف الصحي إتاحة املعلومات

خدمات الرعاية الصحية األولية، إن توفرت، ال يبدو أن اإلتاحة االقتصادية
متثل تكلفتها عقبة أمام السكان

محدودة للغاية، فمعظم خدمات الرعاية الصحية األولية اإلتاحة الجغرافية
املتوفرة منحرصة يف املدن

 ما هو متوفر من املرافق الصحية والسلع والخدمات توفر الخدمات
والربامج الصحية غري كاٍف لسد حاجات املواطنني 

التقييم العام 

لوضع الخدمات الصحية األولية بشمال سيناء
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٢. الرعاية الصحية الثانوية والثالثية (المتقدمة) 

تبني النرشة السنوية إلحصاءات الخدمة الصحية الصادرة عن الجهاز املركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء لعام ٢٠١٤ (وهي آخر نرشة متكنَّا من العثور عليها) 

أن عدد املستشفيات الحكومية يف محافظة شامل سيناء هي ٧ تضم ٣٤٦ 
رسيرًا ويعمل فيها إجاميل ٣٢٤ من األطباء  و١٥٤٢ من التمريض و١٢٦ فني 

معمل. وقد سجلت املستشفيات الحكومية يف املحافظة يف عام ٢٠١٤ إجاميل 
عمليات ٣٠٥٧ منها ١١٧٣ عملية كربى.  

إال أن شهادات األهايل، تشري إىل أن هذه البيانات بعيدة كل البعد عن 
واقعهم اليومي، فمستشفى رفح رغم تجهيزاتها إال أن قدراتها عىل عالج 

املرىض ضعيفة للغاية وحاليٍّا ال تعمل عمليٍّا بسبب غياب األطباء. 

أما مستشفى العريش العام والتي تعترب املستشفى األسايس للتحويالت يف 
املحافظة فقدراتها محدودة للغاية مقارنة بعدد الحاالت والتحويالت التي 
تصلها، بدًءا من الطوارئ للعيادات الخارجية مروًرا بالتخصصات املختلفة 
وأخريًا الرعاية املركزة وبنك الدم التي أجمعت الشهادات أن خدماتها غري 

كافية نظرًا إىل كرثة الحوادث. وعند سؤال بعض العاملني يف املستشفى، كان 
الرد أن غالبية الحاالت غري البسيطة يتم تحويلها إىل اإلسامعيلية، األمر الذي 

يستغرق حوايل ١١ ساعة نظرًا إىل الوضع األمني عىل الطريق. 

 

مستشفى برئ العبد متثل فرصة جيدة لتقديم خدمات طبية عىل مستوى عايل 
من الجودة نظرًا لتواجد عدد أكرب من األطباء والتمريض يف املحافظة، 

وتجهيزها املتفوق، وبعدها النسبي عن أماكن العنف املسلح. املستشفى 
الحايل يعاين من ذات املشاكل التي متاثل أغلب املستشفيات العامة 

بالجمهورية ومن نقص بعض األدوية األساسية. 

أوضح سكان املدينة أن هناك أطباء جيدين هناك يف األسنان واألطفال 
والنساء والوالدة ولكن التحاليل الطبية واألشعة ال يثق السكان يف دقتها 

ويفضلون اللجوء إىل اإلسامعيلية لدقة الفحوصات هناك. 

يتم حاليٍّا بناء مستشفى جديد يف برئ العبد يتم تجهيزه بشكل جيد، هذا 
توجه جيد إسرتاتيجيٍّا نظرًا الستقرار األوضاع هناك. لكن يبقى أن يتم توفري 
األطباء واألجهزة التشخيصية الالزمة لتشغيلها بشكل جيد، فهذه املستشفى 
لديها القدرة عىل تقديم بديل حقيقي لسكان املحافظة عن املتوفر حاليٍّا يف 

موقع يعترب آمًنا نسبيٍّا وسهل الوصول إليه.   

ء

ء

أحد األطباء في المحافظة

”

“

مستشفى رفح كان فيها جهاز آشعة 

مقطعية متقدم ماشفتوش قبل كده 

في أي حتة، بس مافيش حد يشغله أو 

يقرأ نتايجه بعد كده. مستشفى رفح ال 

ترقى ألن تعمل كوحدة صحية.

أحد العاملين بالمجتمع 
المدني بالعريش 

”

“

مستشفى العريش، كحجر على أعلى 

مستوى، لكن كبشر وأطباء حاجة 

ا  ا. أنا عن نفسي شخصيًّ مؤسفة جدًّ

ماعنديش استعداد أتعامل مع 

مستشفى العريش العام.

ء

”

“

مش قصة إهمال طبي لكن نظام 

وإمكانيات المستشفى ال تسمح 

بتقديم خدمة طبيعية. أنا طبيبة حديثة 

التخرج جايلي حالة عمرى ما شفتها 

ومفيش أى حد أرجع له وال مستشفى 

أكبر أحول إليها هعمل إيه؟

إحدى الطبيبات المكلفات بالعريش

ء

”

“

المستشفى في بئر العبد مش 

نضيفة، السراير قديمة والمراتب 

قديمة. بس في اآلخر، المريض بيأخد 

عالجه ويطلع ويخف. في اآلخر، الرك 

مش على العفش والرخام، الرك على 

إللي بيشتغل.

أحد سكان بئر العبد
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تكررت الشكاوي من مستشفى الشيخ زويد، خاصًة فيام يخص التجهيز 
وتوفر التخصصات. فرغم صعوبة الوضع األمني هناك، إال أن هذه املستشفى 
عمليٍّا تخدم أكرب قطاع من مصايب االشتباكات مع الجامعات املسلحة وبالتايل، 

فهو مستشفى محوري، يويص السكان بتحويله ملستشفى عام بدل مركزي. 

وتبقى شكوى عامة أن املستشفيات العامة غالبًا ما تطلب من املرىض 
وذويهم رشاء املستلزمات واألدوية من الخارج، يشمل هذا حتى خيط 

الجراحة واملحاليل وفًقا لبعض الشهادات. 

”
“

مستشفى الشيخ زويد بقالها سنتين لم تستقبل حالة واحدة في 

أقسامها الداخلية، ده عشان الظروف األمنية وعدم تجهيزها.

أحد سكان الشيخ زويد
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يشدد أيًضا السكان عىل حاجاتهم الشديدة إىل خدمات الغسيل الكلوي 
والتي تعاين نقًصا كبريًا. كذلك، تكررت مالحظات عن زيادة حاالت الجلطات 

واألورام يف املحافظة، ما دفع جمعيات املجتمع املدين إىل تبني مبادرات 
شعبية لبناء مستشفى أورام أهيل يف املحافظة وهو مرشوع طموح رغم 

صعوبة استدامته وضامن تقديم خدماته بشكل جيد ومستمر. 

يشدد األطباء عىل النقص الشديد يف األدوات واملستهلكات األساسية يف 
املستشفيات. ففي الجراحة عىل سبيل املثال، ال يوجد يك حراري رغم أنه 

أسايسٌّ يف حاالت النزيف والحوادث التي يتم تحويلها إىل املستشفيات. 

التحويالت 

نظام التحويالت املتبع رغم بساطته فإنه يفتقد التخطيط والتنسيق مع 
الجهات األخرى. معظم املحافظة تحول حاالتها إىل مستشفى العريش التي 

تقوم بتحويل الحاالت إىل املستشفى الجامعي باإلسامعيلية. 

إال أن نقل املرىض يف ظل الظروف األمنية وصعوبة التنقل متثل عقبة كبرية يف 
هذا الشأن، فالوصول إىل اإلسامعيلية قد يستغرق ١١ ساعة وفًقا إلحدى 

الشهادات، وحركة اإلسعاف يف ساعات حظر التجوال صعبة وتستدعي تنسيًقا 
مع السلطات. 

يلجأ املجتمع املدين يف بعض الحاالت إىل مناشدة املحافظة للتصديق عىل 
تحويل بعض الحاالت إىل القاهرة، ويف بعض الحاالت يستجيب املحافظ ويتم 

نقل املرىض بريٍّا بعد تصديق وزير الدفاع عىل ذلك. 

لكن هذه التحويالت تتم جميعها بناًء عىل مبادرات شخصية وفردية وليست 
جزًءا من إجراءات متبعة بشكل منظم ما يشكل عائًقا أمام عدم التمييز بني 
املواطنني، بخاصة أن مصايب القوات املسلحة يتم تحويلهم يف بعض األحيان 
بإسعاف طائر إىل القاهرة، يأخذ وقتًا أقل مام يأخذه املريض املدين للوصول 

 إىل اإلسامعيلية.

ء

ء

ء

“ممرضة من بئر العبد

مستشفى رمانة، زي المهجورة... 

متوقفة، كل سكان رمانة وبالوظة يا 

إما بيروحوا القنطرة أو بئر العبد. 

ومستشفى كبيرة يعني. إحنا بنعدي 

عليها من الشارع الدولي. نادر لما 

تالقي دكتور معدي أو ممرضة، عاملة 

زي الوحدة الصحية المهجورة.

أحد األطباء في مستشفى 
العريش العام  

“

أعداد مرضى الفشل الكلوي مفزعة، 

ا  المستشفى بها وحدة غسيل، يوميًّ

حوالي ١٠٠ عيان مثًال بييجي، وأعمار 

ا ومن أسرة واحدة أب وابنه  صغيرة جدًّ

وأم وأختها وهكذا.

“

مفيش جوانتيات في المستشفى، 

فيه أزمة كبيرة في المحاليل ومفيش 

شرايط تحليل سكر. يعني يجيلي عيان 

عنده إغماء وأضطر أحلله السكر في 

ا نتيجة  المعمل وأفضل مستني لمَّ

التحليل تظهر.

أحد األطباء في مستشفى 
العريش العام

”

“

فيه مستشفيات كبيرة في شمال 

سيناء، في رفح وِنِخل وبئر العبد، كلهم 

بيحولوا عالعريش حاالت بسيطة زى 

كسر أو غيبوبة سكر أو أشعة ألن 

ماعندهمش جهاز وال طبيب عظام.

أحد األطباء في العريش 

”

“

بيجيلنا حاالت بطلق ناري أو انفجار من 

على مسافة ساعتين سفر عشان 

مفيش أشعة أو طبيب فى 

مستشفي، ده غير طبًعا إن مفيش 

وحدات صحية شغالة.

شهادة أحد أطباء الطوارئ
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ء

ء

ضعيفة ويصعب عىل السكان الثقة يف قدرات الجودة
املستشفيات

الخدمات املقدمة باملستشفيات محدودة وخدمات املقبولية
التشخيص محدودة املقبولية وال تلقى ثقة املواطنني

يظهر للسكان معاملة متييزية بني املدنيني والعسكريني عدم التمييز
فيام يخص التحويالت وإن كان هذا متوقع نظرًا للظروف 

الخاصة التي متر بها املنطقة

مل يتم ذكر مشكلة يف هذا الصددإتاحة املعلومات

خدمات الرعاية الصحية املتقدمة املتوفرة، ال يبدو أن متثل اإلتاحة االقتصادية
تكلفتها عقبة أمام السكان

التوزيع الجغرايف للمستشفيات مل ميثل مشكلة يف اإلتاحة اإلتاحة الجغرافية
من منظور مصادر البحث

بالنظر إىل البيانات الرسمية، عدد املستشفيات املخططة توفر الخدمات
يحقق توافر للخدمات، لكن عدد املستشفيات التي تعمل 

فعليًا وتقدم خدمة غري ذلك

التقييم العام 

لوضع خدمات الرعاية الصحية المتقدمة (المستشفيات)
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٣. خدمات اإلسعاف والطوارئ 

خدمات اإلسعاف 

يف ظروف صعبة أمنيٍّا ووجود مخاطر مستمرة عىل املواطنني متثل خدمات 
اإلسعاف والطوارئ رضورة أساسية لسكان شامل سيناء، وبالرغم من ذلك 

فرمبا تكون من أكرث أوجه تقديم الخدمة الصحية تأثرًا بالوضع األمني الحايل. 

البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لعام 
٢٠١٤ تبني أنه يوجد إجاميل ٤٣ مركز إسعاف يف املحافظة، يعمل فيها ٢٨٩ 

عامًال، ٩٤ منهم من املسعفني. هذه البيانات منذ ٢٠١٤، يتوقع أن تكون 
تغريت إىل األسوإ بعد ذلك نظرًا إىل استمرار عمليات العنف املسلح 

والعمليات العسكرية يف املحافظة. 

يبلغ إجاميل عدد سيارات اإلسعاف املوجودة ضمن مرفق إسعاف شامل 
سيناء 76 سيارة إسعاف، أكرث من نصفهم لدى مدينة العريش فقط. إضافة 

إىل عدم تواجد أي من سيارات اإلسعاف يف املناطق التي احتدم فيها العنف 
وتزايدت الهجامت املسلحة وأعلنت الدولة رسميٍّا الحرب عىل اإلرهاب فيها 

وهي مركزا رفح والشيخ زويد. وذلك وفًقا ملرفق اإلسعاف يف املحافظة يف 
آخر تحديث للبيانات يف يونيو 2016.  

 إضافة إىل ذلك فوفًقا لجدول إمكانيات قطاع الصحة يف شامل سيناء لعام 
2008 (آخر تحديث متاح)، والذي كانت مديرية الصحة مصدره، فمن ضمن 
27 سيارة إسعاف متواجدة باملركز الرئييس لإلسعاف يف العريش كانت هناك 

9 سيارات معطلة، مبا يعني 30% من قوة املركز. ويثري ذلك تساؤالت أكرث 
عن دقة البيانات األخرى املتاحة وعن احتاملية وجود أعداد كبرية ضمن 

العربات املتاحة رسميٍّا عىل األوراق فقط نظريٍّا، لكنها ليست فاعلة وال تقوم 
بالخدمات املفرتض القيام بها من األساس. 

إن قمنا بتحليل منهجي وعلمي بناًء عىل أقل املعايري الدولية لخدمات 
اإلسعاف يف املحافظة، فبالتأكيد سوف نجد إنها دون املستوى وغري كافية. 

ا، ووقت االنتظار قبل  فحركة اإلسعاف بعد ساعات حظر التجول محدودة جدٍّ
وصول اإلسعاف يتخطى ساعات يف كثري من األحيان، وقدرة اإلسعاف عىل 

التعامل مع اإلصابات والحاالت الطارئة تعترب ضعيفة نظرًا إىل صعوبة بعض 
اإلصابات وبخاصة يف حاالت الطوارئ.  

رغم هذا، فإن جميع الشهادات التي قمنا بتجميعها من مختلف أنحاء شامل 
سيناء، تقر وتؤكد بأن العاملني عىل هذا املرفق يقومون بعملهم عىل أكمل 

وجه بشجاعة وإقدام غري مسبوقني.  

فاإلسعاف متوفر ويقوم بعمله بشكل عام فيام عدا رفح حيث ميكن القول 
بأن خدمة اإلسعاف غري مفعلة نظرًا إىل الوضع األمني هناك، ويف الشيخ زويد 

حيث يعاين السكان من الوقت الذي تأخذه سيارات اإلسعاف للوصول إىل 
املصابني. 

يف برئ العبد، مرفق اإلسعاف يعمل جيًدا، هناك وحدات إسعاف عىل الطريق 
الدويل وتتمكن سيارات اإلسعاف من عبور الكامئن بشكل رسيع نسبيٍّا. 

فاملجتمع هناك عىل دراية كاملة بصعوبة الوضع األمني وبالتحدي الذي 
ميثله عمل هذا املرفق، وبناًء عليه، فإن تطلعاتهم متناسبة مع هذا الفهم، ال 

يطلبون الكثري ورضاؤهم مبا هو متاح هو الغالب.  

هذه الحكمة حقيقة لها دالالت علمية كبرية، فخرباء النظم الصحية 
واملعنيون بالجودة كثريًا ما يعتربون أن رضاء املريض يشء صعب املنال. فهو 
غري متناٍه، غاية، ال ميكن الوصول إليها. وكثريًا ما نسمع من متخذي القرارات 

الصحية واملسئولني أن "املرىض سوف تظل لديهم دامئًا شكاوى وال ميكن 
رضاؤهم". 

ما وجدناه يف رأي املواطنني عن خدمات اإلسعاف خري دليل عىل عدم صحة 
أو دقة تلك االدعاءات. فمتلقو الخدمات الصحية لديهم القدرة عىل التفهم 
وتقبل ما هو متاح، طاملا أنهم يرون أن املسئول عن تقديم الخدمة يقوم مبا 
يستطيع به من أجل تقديم الخدمة يف ظل املوارد املتاحة. نرى هذا يف دول 

شديدة الفقر، مثل: رواندا وكوبا، تقدم بها خدمات طبية محدودة ولكن 
ا. كيف حققت تلك الدول ذلك؟ من خالل  نسب رضاء املواطنني مرتفعة جدٍّ

املشاركة املجتمعية الحقيقية، وهو ما نتطرق إليه فيام بعد يف الحلول 
والتوصيات. 

يجب أيًضا التنويه إىل أن مجانية الخدمة التي يقدمها اإلسعاف والرسعة 
النسبية يف االستجابة والتجهيز الجيد من حيث األفراد واملعدات جعل منه 

امللجأ األسايس لألهايل ليس فقط يف الحاالت الطارئة إمنا أيًضا يف الحاالت 
البسيطة. فغياب خدمات رعاية صحية أولية فعالة يف املحافظة يضع حمًال 

إضافيٍّا عىل مرفق اإلسعاف. 

خدمات الطوارئ في المستشفيات 

الرضاء العام من أداء املسعفني وخدمات اإلسعاف لسكان املحافظة، غالبًا ما 
يصطدم بعد ذلك بخدمات طوارئ محدودة للغاية، حتى يف املستشفيات 

العامة واملركزية يف املحافظة. 

أغلب األطباء والتمريض العاملني يف مستشفى العريش العام، تدريبهم 
واإلرشاف عليهم محدود للغاية. املستشفى تعاين من غياب تخصصات 

أساسية ومن قدرة محدودة عىل التعامل مع اإلصابات التي تصلها. 

ء

اإلسعاف فعًال من أحسن القطاعات، ”

وبيأدي خدمات على أجمل وجه. لكن مش 

متأمن له الطرق من االستهداف. عشان 

عربية تتحرك على طريق الشيخ زويد _رفح 

أو العريش_ الشيخ زويد أثناء حظر التجوال، 

ا  ومتلغمة كماين، الزم يكون قلبه جامد جدًّ

ا، وحاطط إيده في مياه باردة. والحكاية  جدًّ

دي شبه مستحيلة حقيقي. لكنهم بيقوموا 

بشغلهم الحقيقة على أكمل وجه.

“أحد سكان الشيخ زويد
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يف مستشفى الشيخ زويد، هناك طبيب طوارئ مقيم باملستشفى وطبيب 
نساء ووالدة غري متواجد أغلب الوقت. فيام عدا ذلك، هناك نقص شديد يف 

التخصصات املختلفة املرتبطة بالطوارئ وبخاصة العظام والجراحة. ذلك، رغم 
شهادة السكان بأنه تم تجهيز غرفة العمليات يف مستشفى الشيخ زويد 

أخريًا. 

مستشفى رفح ال تعمل، فاملنطقة املحيطة بها غري آمنة وتجهيز املستشفى 
واستعدادها لقبول مرىض غري كايف، ذلك باإلضافة إىل عدم وجود أطباء بها. 

وهنا، يجب اإلشارة إىل أن تواجد أطباء نساء ووالدة بشكل مستمر يف أقسام 
الطوارئ يعد أمرًا له أهمية قصوى يف املحافظة. فبيانات الجهاز املركزي 

للتعبئة العامة واإلحصاء تفيد أن عدد حاالت الوالدات املتعرثة والنزيف التي 
استدعت مرفق الطوارئ يف عام ٢٠١٤ تصل إىل ٩٤٤ حالة (أي مبعدل ٣ 

حاالت يوميٍّا)، مقارنة بـ ٢٠٨ حالة إصابة نارية أو من أسلحة حادة، أي أن 
احتياج املواطنني لالستجابة لطورائ الوالدة يف منطقة حرب تعدت أربعة 

أضعاف إصابات األسلحة. 

يجب اإلشارة أيًضا إىل أنه فيام يخص خدمات الطوارئ واإلسعاف بالتحديد، 
فإن إصابات القوات املسلحة تتبع إجراءات مختلفة متاًما عن إصابات 

املدنيني من حيث خدمات اإلسعاف والنقل والطوارئ والتحويل. لن نتعرض 
لهذا األمر يف هذا التقرير ولكن وجبت اإلشارة إىل أن ما نتعرض له هو 

احتياجات السكان املدنيني فحسب. 

 

إسامعيل من الشيخ زويد وقصة إسعاف 
األطفال ضحية القصف العشوايئ 

يف فرباير 2016، سقط بعض األطفال ضحايا ألحد عمليات القصف العشوايئ 
يف الشيخ زويد. صحايب كلموين فيه ناس يف املستشفى، عيل صغري مات 

إتفرتك متاًما، و3 عيال مصابني بشدة. قعدنا ساعة. والناس من قبل ما تروح 
مستشفى الشيخ زويد بتكلم اإلسعاف. 

حاولت التواصل مع كل الجهات عشان نحاول نساعد بأي شكل. كلمت 
اإلسعاف بنفيس وإتخانقت معاهم لكن ال مجيب، كله خايف يتحرك أو 

بيتقاعس، أو فيه أوامر بعدم التحرك لنجدة املدنيني، الله أعلم إيه السبب 
بالضبط، بس النتيجة الواضحة إن فيه أطفال بتموت ومفيش حد بيتحرك 
إلسعافهم أو إنقاذهم. واملصيبة إن دي مش حالة استثنائية ده واقع شبه 

يومي بنعيشه يف الشيخ زويد ورفح، ومفيش أي حد بيهتم. 

مستشفى الشيخ زويد غري مجهزة إطالقًا للتعامل مع ضحايا الحرب 
الطاحنة الدائرة بقالها سنوات، آخرها إسعافات أولية بدائية. ده غري إن 
مفيش إسعاف فيها! وأقرب إسعاف موجودة بعيدة 5 كم. وهي عربية 

واحدة بس.  

ولو نجحنا يف إن اإلسعاف تيجي لنا من العريش فهمه عندهم تعليامت ال 
يتحركوا ألي بيت من البيوت سواء يف املدينة أو القرى التابعة لها جنوبها، 

إمنا بييجوا املستشفى وياخدوا الناس من هناك، وده بيزيد املشقة أضعاف، 
ألننا أصًال وقت حظر التجول طول الليل مفيش أي حد مسموح له بإنه 
يتحرك، ده غري إن شبكات املوبايل بقت مقطوعة بشكل شبه دائم. فال 

هنعرف نتصل بأي مسؤول أو ضابط جيش نستغيثه، وال أي حاجة. وياما 
حاالت والدة األطفال أو األمهات ماتت، وحاالت اضطر األزواج للقيام 

بعملية التوليد. يف ظروف غري صحية عىل اإلطالق. ده غري إننا محتاجني 
ساعتني عىل األقل عشان ننسق مع الجيش قبل ما نتحرك أثناء حظر 

التجول، لو قدرنا عىل كده، عشان توصل ملستشفى الشيخ زويد إليل هيه 
كامن نفسها عليها كمني. عشان هيه مكان إسرتاتيجي لحد ما، فحاطني 

كمني. 

رغم كل ده تظل الحالة دي من الحاالت الناجحة، إلنه كان فيه ضابط 
جيش محرتم برتبة صغرية، تجاوب بشكل كبري أعطانا اإلذن، وبلغ الكامين 

بعربياتنا، فوصلنا العريش يف 20 دقيقة بدل ما نوصل يف ساعة. 

والحمد لله رب العاملني تم إنقاذ حياة األطفال الثالثة املصابني بشدة، وتويف 
إيل رحمة ربه الطفل الرابع. وال يزال األطفال الثالثة يعيشون بإصاباتهم 

يحلمون يف حياة آمنة بعيًدا عن القصف العشوايئ، والرصاصات الطائشة.

ء

ء

“أحد سكان العريش

ا،  الطوارئ في مستشفى العريش سيئة جدًّ

إللي بيدخل ما بيطلعش، مستشفى زي ديه 

الزم تكون على أعلى مستوى من حيث 

الطوارئ، ديه بيتحولها حاالت من كل حتة!

“

لو قالولي عندك زايدة وهتموتي في الطريق 

مش هعملها في العريش وهنتظر أرجع 

القاهرة. الخدمات الطبية غير آمنة إطالًقا.

إحدى الطبيبات المكلفات بالعريش

ا،  طوارئ المستشفيات عندنا محدودة جدًّ

ما بتحميش حد داخل على موت من إنه 

يموت. الحاالت الخطرة بتضطر تروح 

للعريش. هناك، الطبيب يقدر يطلع 

رصاصة سطحية، لكن مفيش قدرة على 

إجراء عمليات أعقد من كده خالص.

أحد سكان الشيخ زويد“

لو الحادث قريب من المستشفى بيجيبوه 

هنا، يعملوا له إسعافات أولية بس 

بعدين بيحولوه للعريش واإلسماعيلية.

أحد سكان الشيخ زويد“
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”
“

اإلسعاف نرفع لها القبعة، الحاجة الوحيدة إللي شغالة صح في 

ا أخاف أشتغل في  الصحة، المسعفين دول مقاتلين، يمكن أنا شخصيًّ

الظروف ديه، وما بيفرقوش بين حد. 

أحد سكان العريش
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ء

خدمات اإلسعاف جيدةـ خدمات الطوارئ ضعيفةالجودة

خدمات اإلسعاف مقبولة للغاية، خدمات الطوارئ ضعيفةاملقبولية

مل يتم ذكر مشكلة يف هذا الصددعدم التمييز

مل يتم ذكر مشكلة يف هذا الصددإتاحة املعلومات

أغلب خدمات الطورائ واإلسعاف تقدم مجانًااإلتاحة االقتصادية

التوزيع الجغرايف مقبول ولكن قدرة سيارات األسعاف عىل اإلتاحة الجغرافية
التحرك محدودة يف ساعات اليل

يراها املواطنني متوفرة إىل حد كبري إال يف بعض املناطق توفر الخدمات
الغري آمنة. خدمات الطوارئ غري كافية

التقييم العام 

لوضع خدمات اإلسعاف والطوارئ 
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٤. العيادات الخارجية والفحوصات والمعامل 

رغم الرضاء النسبي عن حال الخدمات الصحية يف املستشفيات يف برئ العبد 
وخصوًصا إثر إنشاء مستشفى جديد هناك، فإن خدمات العيادات الخارجية 

والفحوصات واألشعة والخدمات التشخيصية ال تزال بعيدة عن ثقة 
املواطنني، فشهادات سكان برئ العبد كانت أنهم يلجئون إىل اإلسامعيلية فيام 

يخص الفحوصات لضامن توفرها وجودتها.  

فحتى رغم توفر بعض األجهزة يف املستشفيات العامة فإن النقص يف األطباء 
والفنيني املدربني لرتكيب وتشغيل هذه األجهزة والوصول إىل تشخيص سليم 
يجعل منها غري موثوقة النتائج. هذا العجز ال يغطيه القطاع الخاص هناك، 

فال يوجد مراكز أشعة خارج املستشفيات بشكل عام. 

فيام يخص العيادات الخارجية، يفضل السكان الخاص منها إن توفرت وإن مل 
تكن تكلفتها متثل عائًقا ماديٍّا أمامهم. هناك خمسة عيادات خاصة ومعامل 
تحاليل يف برئ العبد تتباين تكلفة خدماتهم، لكنها يف النهاية تعترب جميعها 
أكرث كلفة من الخدمات الطبية يف اإلسامعيلية واملحافظات األخرى بسبب 

اختالف العرض والطلب. 

العيادات الخارجية يف املستشفى هناك ذات جودة مقبولة إذا توفر األطباء، 
أما التحاليل والفحوصات التشخيصية، فهي حتى اآلن ال تحظى بثقة 

املواطنني بشكل عام. 

يف الشيخ زويد والعريش ال زال هناك بعض العيادات الخاصة ترتاوح ما بني ٣ 
إىل ٥ عيادات أسنان وعيادات أطفال، ٣ عيادات باطنة، ٣ عيادات جراحة و٣ 

عيادات نساء ووالدة. إال أنها ال تعمل طوال الوقت وتتأثر بشكل كبري 
بالوضع األمني يف املدينة. 

تقدم تلك العيادات خدمة جيدة يراها السكان إنها مرضية ذات تكلفة 
مرتفعة لكنها يف الكثري من األحيان هي الوحيدة املتوفرة هناك. 

لكن أجمعت شهادات املواطنني عىل التداخل الكبري والواضح بني عمل 
األطباء يف املستشفيات العامة ومع عملهم يف عياداتهم الخاصة. 

ء

ء

مفيش مراكز أشعة خاصة في الشيخ ”

زويد. مفيش غير في المستشفى 

الحكومي بس، هناك فيه جهاز أشعة 

مقطعية وصل المستشفى من 4 

ا، ومستخدم  شهور، لكنه متهالك جدًّ

قبل كده، وجابوه بس مش القيين حد 

يركبه. أصًال قطع الكهرباء كافي إنه 

يمنع من تلقي خدمة األشعة أو يؤدي 

إلى تلف األجهزة.

“أحد سكان الشيخ زويد

”
في بئر العبد، العيادات الخارجية في 

المستشفى بتقدم تطعيمات األطفال 

والوالدة، وفيه عيادة أسنان وباطنة، 

ونساء ووالدة، وفيها تحاليل برضه. 

وفيها فني تحاليل وفني أشعة لكن 

نتايج التحاليل بتبقى مش كويسة، 

عشان األجهزة والفنيين مش مدربين.

إحدى الممرضات 
“في بئر العبد 

”
العيادات الحكومية فيها كالم كتير، 

ممكن الدكتور يتفق معاك على إنها 

بتمن الخاص ويعملها لك في 

النبطشية بتاعته. بس إنت بتضطر 

تعمل كده. الموضوع ده بيحصل كتير، 

ويمكن بيأخد فلوس أكتر من العيادات 

الخاصة.

“أحد سكان الشيخ زويد
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ضعيفة ويصعب عىل السكان الثقة دقة التشخيصالجودة

خدمات التشخيص املتوفرة محدودة املقبولية وال تلقى املقبولية
ثقة املواطنني

مل يتم ذكر مشكلة يف هذا الصددعدم التمييز

مل يتم ذكر مشكلة يف هذا الصددإتاحة املعلومات

يف املستشفيات العامة مل متثل تكاليف الخدمات عائًقااإلتاحة االقتصادية

متفاوتة من مدينة إىل أخرىاإلتاحة الجغرافية

متفاوتة من مدينة إىل أخرىتوفر الخدمات

التقييم العام 

لوضع خدمات العيادات الخارجية والفحوصات والمعامل
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٥. الصيدليات والدواء

عقيًدا  زداد ـت ية ـت قوـم دواء اـل ة اـل أزـم

بشمال سيناء 

إن الحق ىف الحصول عىل الدواء جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان، 
فاملستحرض الدوايئ منتج ال غنى عنه، نظرًا إىل رضورته لضامن السالمة 

البدنية، بل وللبقاء عىل قيد الحياة ىف أحوال كثرية. والحق ىف الدواء يشمل 
توفر األدوية الرضورية املنقذة للحياة واألساسية عىل قاعدة من عدم التمييز 

ألى سبب من األسباب. 

ومن واقع بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء لعام ٢٠٠٨ (آخر بيانات متاحة)، 
يشكل معدل اإلنفاق الذاىت من جيوب األرس واملواطنني عىل الصحة قرابة 
73% من اإلنفاق الكىل عىل الخدمات الصحية، يشكل اإلنفاق عىل الدواء 
_فقط_ منها قرابة 34%. كذلك، ميثل متوسط اإلنفاق األرسى عىل الغذاء 
والعالج قرابة نصف ما تنفقه األرسة يف حياتها اليومية وذلك ما يجعل أية 

زيادات ىف أسعار هذه املكونات مشكلة حقيقية تواجه هذه األرس، وتحرمها 
من أساسيات الحق ىف الحياة، وتشكل تهديًدا ال ميكن تجاوز آثاره دون وضع 
سياسات وحلول حقيقية ملواجهة وتقليل نتائجه السلبية عىل التنمية واألمن. 

هذا ما عانت مرص منه أخريًا يف ظل أزمة الدواء التي تفاقمت يف عام ٢٠١٦. 
ما بني عدم التوفر، وارتفاع األسعار وامتناع املصنعني واملوردين من توفري 

األدوية واملستحرضات األساسية لضغوط يتعرضون لها. فنظام التسعري الحايل 
وغياب إطار تنظيمى للعالقة بني رشكات األدوية والصيادلة ووزارة الصحة 
وعدم وجود سياسات تتحكم يف قطاع األدوية إضافة إىل اآلثار االقتصادية 
لتعويم الجنيه جعل من مشكلة الدواء أزمة متفاقمة ومعقدة، يعاين من 

تأثريها املرصيون جميًعا. 

عندما نضيف إىل هذه الصورة ظروفًا حياتية أمنية واقتصادية وحقوقية يف 
غاية الصعوبة لسكان شامل سيناء، يصبح ملف الدواء من أوضح وأخطر 

معامل فقر الخدمات الصحية املقدمة إىل املواطنني هناك. 

يف مدينة العريش، تعد الصورة أفضل حاًال بعض اليشء من باقي مدن 
محافظة شامل سيناء، فال يوجد شكاوي أساسية فيام يخص توفر األدوية 
األساسية وذلك ملحاولة وزارة الصحة توفري األدوية األساسية يف مستشفى 
العريش العام كونها النقطة املركزية الوحيدة املتبقية لتقديم الخدمات 

الصحية يف املنطقة. فاملستشفى تقدم ما يتوفر لها من األدوية مجانًا، إال أن 
سكان العريش يجدون صعوبة بالغة يف الحصول عىل األدوية األخرى غري 

املتوفرة يف املستشفى والتي تزيد أسعارها حتى عن القاهرة ومدن الدلتا.  

سكان مدينة الشيخ زويد واملناطق املجاورة لها يعانون من عدم توفر 
وصعوبة الوصول وإتاحة الدواء بشكل كبري، فمستشفى املدينة ضعيفة من 
حيث األطباء واألدوية واملستلزمات، وصيدلية املستشفى تعاين من مشاكل 

عدة. باإلضافة إىل ذلك، الصعوبة الشديدة يف وصول الدواء إىل املدينة 
فالتعقيدات األمنية البالغة تزيد األزمة تعقيًدا. 

فرغم وجود العديد من الصيدليات الخاصة يف املحافظة، فإن صعوبة دخول 
الدواء ألسباب أمنية بالتحديد تؤثر بشكل كبري يف توفره وإتاحته، حتى 

األدوية املقررة يف قامئة األدوية األساسية. 

أيًضا توضح الشهادات أنه يف األغلب، يكون األطباء الصيادلة من السيدات،  
وتؤكد هذه املالحظة البيانات الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء لعام ٢٠١٤ والتي تظهر تفوق عدد األطباء الصيادلة اإلناث عىل 

الذكور (١١٧ إىل ٨٤). وعىل الطبيبات أن يقمن  بالتفاهم والتواصل بشكل 
مستمر وغري منظم مع ضباط الجيش لتأمني دخول األدوية للمدن، فالتنسيق 
يتم بشكل عشوايئ وتحميل هذه املسؤولية عليهن يضيف إىل مهنتهن تعقيًدا 

إضافيٍّا.. 

توضح شهادات األطباء يف املستشفيات أيًضا أن هناك نقًصا شديًدا يف 
املحاليل الطبية واألدوية الخاصة بالجراحات وعىل رأسهم أدوية التخدير 

التي، وفًقا إلحدى الشهادات، متنع القوات املسلحة دخولها ما يسبب قصوًرا 
شديًدا يف الخدمات املقدمة يف املستشفيات. 

ء

عندنا في الشيخ زويد فيه نقص كبير 

في األدوية لصعوبة إن األدوية تدخل 

ا وبيأخذ  المدينة. الموضوع معقد جدًّ

ا ال تجدي وال تفيد. الزم  دورة طويلة جدًّ

يكون فيه تنسيق أمني فعال في 

الموضوع ده. طالما عندك ما يثبت إن 

الدواء ده رايح لمستشفى الشيخ زويد 

خالص يبقى مش الزم هذا الكم 

الرهيب من التفتيش والمضايقات 

المستمرة. كفاية تفتيش مرة واحدة 

وبعدين يطلع معاها حماية أمنية حتى 

تصل للمستشفى.

“أحد سكان الشيخ زويد
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مل يرد شكاوي بخصوص جودة املنتجات الدوائية املتوفرةالجودة

الخدمات املقدمة مقبولة مجتمعيًا بشكل عاماملقبولية

مل يتم توثيق حاالت متييز يف الحصول عىل الدواءعدم التمييز

محدودة، خاصة فيام يخص التثقيف الصحي إتاحة املعلومات

متثل عقبة تزيد عام يعاين منه باقي مواطنني الجمهورية اإلتاحة االقتصادية
يف ملف الدوء

تختلف من منطقة إىل أخرى وفًقا للوضع األمنياإلتاحة الجغرافية

يوجد عجز دائم يف الدواء بشكل عام يشمل أيًضا األدوية توفر الخدمات
األساسية

التقييم العام 

لوضع خدمات الصيدليات والدواء
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ثالًثا: حلول ألوجه القصور في 

المنظومة الصحية في شمال سيناء  
من مقترحات األهالي إلى توصيات مبنية على الدالئل العلمية والممارسات الدولية 

١. الرعاية الصحية األولية، المدخل الغائب 

للخدمات الصحية لسكان شمال سيناء 
هناك غياب شبه لكامل لخدمات الرعاية الصحية األولية يف املحافظة رغم 
توفر الوحدات الصحية املجهزة لتقديم تلك الخدمات. تعترب أهم توصيات 
هذا التقرير بناًء عىل شهادات األهايل واألطباء، أن تبدأ عملية اإلصالح من 

هذا املستوى من الخدمات. فهي األقدر عىل االستجابة لحوايل ٨٠٪ من 
احتياجات السكان الصحية كام إنها لديها القدرة عىل تخفيف الضغط بشكل 
غري مسبوق عىل املستشفيات وعىل خدمات اإلسعاف والطورائ إذا ما قامت 

بدورها بالشكل املناسب. 

د إعالن أملا- آتا، قبل ثالثني عاًما، مبدأ الرعاية الصحية األوَّلية  لقد حدَّ
كمجموعة من القيم التوجيهية للتنمية الصحية ومجموعة من املبادئ 

األخرى الالزمة لتنظيم الخدمات الصحية وطائفة من الُنهج الواجب اتّباعها 
دات األساسية  لتلبية االحتياجات الصحية ذات األولوية ومعالجة املحدِّ

للصحة.ويعرِّف هذا اإلعالن الرعاية الصحية األولية بأنها الرعاية الصحية 
األساسية التي تعتمد عىل وسائل وتكنولوجيات صالحة عمليٍّا ومقبولة 

اجتامعيٍّا وميرسة لكافة األفراد واألرس يف املجتمع من خالل مشاركتهم التامة، 
وبتكاليف ميكن للمجتمع وللدولة توفريها يف كل مرحلة من مراحل تطورها 
بروح من االعتامد عىل النفس وحرية اإلرادة، وهي جزء ال يتجزأ من النظام 

الصحي للبلد. الذي تعد وظيفته املركزية ومحوره الرئييس.  

إن الرعاية الصحية األولية هي املستوى األول التصال األفراد واألرسة 
واملجتمع بالنظام الصحي الوطني، وهي تقرب الرعاية الصحية بقدر اإلمكان 

إىل حيث يعيش الناس وتشكل العنرص األول يف الرعاية الصحية. 

فوفًقا لهذا اإلعالن، فإن الرعاية الصحية األولية تشمل عىل األقل: التثقيف 
بشأن املشاكل الصحية السائدة وطرق الوقاية منها والسيطرة عليها، وتوفري 

الغذاء وتعزيز التغذية الصحيحة، واإلمداد الوافر باملياه النقية، وخدمات 
العالج األساسية ورعاية األم والطفل، مبا يف ذلك تنظيم األرسة والتحصني ضد 
األمراض املعدية الرئيسية، والوقاية من األمراض املتوطنة محليٍّا ومكافحتها 

بالعالج املالئم لألمراض واإلصابات الشائعة وتوفري العقاقري األساسية. 

كام ينص اإلعالن عىل أن تقديم الرعاية الصحية األولية يتطلب تحقيق أقىص 
قدر من مشاركة املجتمع ىف التخطيط ويف التنظيم والتنفيذ واملراقبة، مع 

االستعامل األكمل للموارد املحلية وغريها من املوارد املتاحة. 

الرعاية الصحية األولية ينبغي أن تدعم بنظم لإلحالة تكون متكاملة وفعالة 
وتؤدي بصورة حقيقية إىل توفري الرعاية الصحية الشاملة للجميع، وتعطي 
األولوية ملن هم أكرث افتقاًرا  إليها. فيام يخص سكان شامل سيناء ويف ظل 

الظروف املعيشية املعقدة الحالية لهم، تعترب الرعاية الصحية األولية أساس 
تقديم الخدمات الصحية التي ال غنى عنها ألنها ليست رفاهية. 

ء

“شهادات متنوعة من سكان شمال سيناء 

مشكلتنا األساسية في أننا نوصل للخدمات. الخدمات الصحية األساسية ديه أصعب حاجة. إللي 

محتاج عملية وال تدخل طبي معقد بيضطر يسافر، لكن إللي محتاج يتابع ضغط أو سكر بشكل 

دوري؟ وال األم إللي حامل؟ أو الطفل إللي بيجيله إسهال أو محتاجه متابعة؟ يعملوا إيه دول؟  

إللي عايز يحل بجد الزم يالقي طريقة يشغل بيها الوحدات الصحية ديه بجد. لو ده اتعمل ديه 

هاتكون أهم تطوير حصل للخدمات إللي بناخذها في المنطقة.
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٢. الشفافية والمشاركة المجتمعية الحقيقية 

والمحاسبة، ضرورات ال إصالح بدونهم 
تم التشديد يف أغلب الشهادات سواء كانت من املواطنني أو مقدمي 

الخدمات الصحية عىل انتشار الفساد بشكل فج يف جميع جوانب الحياة 
اليومية يف محافظة شامل سيناء، ويقود ذلك الفساد بال منافس، القطاع 

الحكومي. 

هذا يعني بشكل عميل أن الكثري من املجهودات واملوارد التي يتم توجيهها 
إىل خدمة مواطنني شامل سيناء، سواء كان ذلك من األموال أو املوارد 

البرشية، رسيًعا ما يبتلعها الفساد الذي أصبح هو القاعدة األساسية وليس 
االستثناء. 

ففي ظل انشغال الناس والدولة بأحداث العنف والقتل واإلصابات، تصبح 
الرقابة عىل املرافق العامة والعاملني بها آخر ما يشغل بال املسئولني. 

كام أوضحت الشهادات أن سياسات التكتم والرسية يف كل نواحي الحياة 
وانعدام املصارحة والشفافية تجعل من أي محاولة ملكافحة الفساد غري 
مجدية. حتى محاوالت املجتمع املدين لن تتمكن من لعب الدور الذي 

ميكنها أن تلعبه يف هذه الظروف إن مل يتم إرشاكها بقدر من الثقة املتبادلة 
والشفافية. 

وتصعب مكافحة الفساد باألشكال التقليدية التي تعتمد فقط عىل 
املؤسسات الرقابية للدولة يف ظل الوضع األمني غري املستقر وصعوبة أداء 

أجهزة الدولة دورها بالشكل املطلوب، لذا، فمكافحة الفساد يف سيناء يجب 
أن تستند بشكل أسايس إىل تحفيز وتشجيع ومتكني آليات املراقبة املجتمعية 
والتي، إن اتيحت لها املعلومات وإن متكنت من أداء هذا الدور الرقايب، متثل 

حالٍّ مستداًما وغري مكلف، من شأنه أن يقتلع الفساد من جذوره. 

فالقضاء عىل الفساد هو أولوية قصوى لتحسني وضع الخدمات الصحية 
وغريها من نواحي الحياة يف شامل سيناء وغريها من املحافظات، والطريقة 

األكرث فاعلية واستدامة للقضاء عىل الفساد يتلخص يف ثالث كلامت: 
الشفافية، مشاركة املجتمع، املحاسبة. بدونهم، لن تعد أي محاولة ملكافحة 

 الفساد جادة ولن تحقق أي نتائج حقيقية.

ء

بعض أقوال األهالي 
واألطباء من المحافظة 

“

طبًعا إحنا عارفين إن الفساد موجود في كل 
حتة، بس إحنا كشمال سيناء، مقبرة المال 

العام. 

في الفترة إللي فاتت، تم استغالل "الحرب 
على اإلرهاب" في زيادة الفساد والنهب. 

فالفاسد بياخد راحته عشان مفيش حد متابع 
حاجة أو بيراقبه.  

مفيش حد فاضي لحد، وكل حاجة سرية 
ومش معلنة فاللي عايز يعمل حاجة بيعملها. 

الفساد اإلداري بشع أكتر من أى محافظة 
في مصر. 

بيقولوا للناس إحنا جايبنلكم دكاترة من 
القاهرة أو المنصورة وهمه عارفين كويس 

قوي إننا في الحقيقة جايين عشان نقلل 
سنوات تكليفنا ونهرب من مساوئ الوضع 

في الوزارة. 

أغلب األطباء فاتحين عيادات خاصة وبيحولوا 
عيانين من المستشفى العام وكاتبين على 

العيادة تخصص وهمه مش معاهم ماجستير 
أساًسا. 

كل ما الفساد يبقى زيادة شوية يجيبوا وكيل 
وزارة صحة جديد، لكن المنظومة زي ما هيه، 

والفساد زي ما هوه.
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٣. أهمية الحوار المجتمعي الحقيقي 

يحتاج السياسيون يف املجتمعات التي تصف نفسها بـ"الدميوقراطية" إيل 
وسيلة متكنهم من توصيل فكرة أو خطة أو الدعوة إىل قضية أو برنامج 

سيايس ألشخاص ولطوائف أسندت إليها مسئوليات عامة. ومع مرور الزمن 
انعدمت فاعلية الخطب الطويلة أحادية املصدر وبدأت طرق أخرى للتواصل 

أكرث تعقيًدا يف الظهور هدفها الحصول عىل أكرب قدر من شعور املجتمع 
واألفراد باملشاركة يف اتخاذ القرار. ولكن شتان بني الحوار واملشاركة 

املجتمعية الحقيقية ومجرد استخدام مصطلح "الحوار املجتمعي" إلضافة 
صبغة تشاركية لقرارات تم االتفاق عليها مسبًقا خلف أبواب. 

فالحوار املجتمعي الحقيقي ومن بعده املشاركة املجتمعية الصادقة لهم 
هدف مختلف متاًما، وهو الحصول عىل فهم متبادل ميهد لنتائج تحقق 

منفعة متبادلة ألطراف الحوار. فهو ال يدعو أو يحاول بث فكرة محددة 
أعدها التنفيذيون مسبًقا ولكنه ببساطة يسعى إىل خلق تلك األفكار 

وتطويرها من األساس. 

هذه املشاركة املجتمعية الحقيقية يف جميع مراحل اتخاذ القرار وتطبيقه 
هي الفلسفة العامة التي يتخذها صانعو القرار يف الكثري من الدول التي 

حققت نجاحات يف املجال الصحي أو غريه. فاتخاذ مبدأ: 
Nothing about us without us أو"ال يشء يخصنا بدوننا" كشعار عام ألي 
اجتامع وأي قرار نتخذه أو أي ترشيعات تخص املواطنني ال ميكن أن يتم دون 

إرشاك هؤالء املواطنني. 

هذا النوع من إرشاك املجتمع يف اتخاذ القرار هو أهم ما تفتقده مرص يف 
هذه اللحظة وهو أيًضا أهم ما نحتاجه بخاصة فيام يتعلق بنظامها الصحي 
وباألخص، يف املجتمعات التي تعاين من تحديات مضاعفة مثل شامل سيناء. 

فال يجب أن يكتفي املسئولون بنرش قراراتهم عىل منفذيها ولكن وقبل 
الرشوع يف أي نشاط ميس املجتمع بشكل عام، يجب ضامن شفافية نقل 
املشكلة واملوارد املتاحة لحلها وإتاحة املجال للمجتمع لالشتباك مع ذلك 

وتقديم حلول تنفيذها. هذا يعني مجتمًعا غري مهمش، فعاًال، ميكن الثقة 
بدوره يف تحسني ظروف معيشته بنفسه، يقدر مجهود التنفيذيني حتى لو مل 

يحققوا أقىص توقعاته، ألنه ببساطة عىل دراية باملشكلة وأبعادها وقد ساهم 
بشكل مبارش يف حلها. 

تتجىل أهمية املشاركة املجتمعية الحقيقية يف رضاء املواطنني غري املتوقع عن 
خدمات مرفق اإلسعاف يف املحافظة، فرغم قصور الخدمة مقارنة باملعايري 
الدولية أو أبسط حقوق املواطنني، فإن شفافية تقدميها وإدراك املواطنني 

ووعيهم باملخاطر التي تواجه العاملني بها تجعلهم يقدرون ما يقوم به 

العاملون يف هذا املرفق بل ويقدمون إليهم جميع سبل املساعدة. فهم يعون 
أن اإلسعاف هدفه الوحيد خدمتهم واملشاكل التي تواجه املسعفني غري 

بعيدة عنهم. هذه امللكية املجتمعية هي السبيل الوحيد إلحداث إصالح 
حقيقي يف الخدمات الصحية وغريها وباألخص يف املناطق التي تعاين من 

ظروف أمنية واجتامعية معقدة. 

هذه املشاركة ال يجب أن تقترص عىل اإلعداد أو التخطيط ولكن دورها 
األهم يبدأ يف مرحلة التنفيذ. هنا تحصد السلطات مثار املشاركة املجتمعية 

الحقيقية يف اتخاذ القرار حيث يصبح املجتمع جزًءا فاعًال يف التنفيذ والرقابة 
عىل ما تم إرشاكه يف تخطيطه. تصبح الجامهري املحرك األسايس لتنفيذ تلك 

الخطط حتى لو تم تغيري املسئولني. فيصبح دور املسئول ال يتعدى تنفيذ ما 
اجتمع عليه املجتمع. 

تتميز محافظة شامل سيناء بتواجد ضخم للجمعيات األهلية والروابط 
املجتمعية، رمبا كان ذلك بسبب بعد املحافظة وتهميشها عىل مدار عقود. 

ولكن هذا التواجد للمجتمع املدين واستعداد العاملني واملتطوعني فيه للعمل 
مًعا ومع الدولة لسد الفجوات هي فرصة ذهبية إلحداث إصالح مستدام 

وفعال. 

ومن ثم فإن الدور البالغ األهمية لهذا القطاع الشعبي من خالل آليات 
حقيقية للمشاركة يف اتخاذ القرار وتنفيذه هو دور ال ميكن بدونه توقع أي 

 نجاح ألي إصالح يف املنظومة الصحية أو أي شأن عام.

 

٤. أزمة األطباء وحلول مجتمعية لها 
يعد قصور الفريق الطبي وعىل رأسهم األطباء يف املحافظة من أكرب املعوقات 

لتقديم الخدمات الصحية إىل املواطنني يف املحافطة. سواء كان ذلك عىل 
مستوى الرعاية الصحية األولية أو يف املستشفيات. أعداد األطباء يف املحافظة 

محدودة، والتخصصات نادرة، أما قدراتهم وتدريبهم فهو منقوص للغاية. 
نرسد هنا بعض الحلول املقرتحة لسد تلك الفجوات: 

تدريب األطباء: يعد غياب تدريب وإرشاف مستمر عىل األطباء يف ١.
املحافظة من أكرث العوامل الطاردة لهم من العمل يف شامل سيناء، ذلك 

حتى من قبل الظروف األمنية األخرية. لذا، يجب ضامن وجود إرشاف 
مستمر وتدريب لألطباء يف عملهم من قبل اختصاصيني أو استشاريني 
أو أساتذة بشكل مستمر. نعي أنه من الصعب ومن املكلف انتداب 

هؤالء ملستشفيات املحافظة، لذا، يجب استخدام إمكانيات التكنولوجيا 
الحديثة يف هذا األمر. 

ء

أحد العاملين في المجتمع 
“المدني بالعريش 

إحنا كمجتمع مدني بنحاول نوعي الناس 

ونراقب على أوجه الفساد، لكن إزاي لو 

مافيش أي معلومات متاحة لنا ومافيش 

إي إشراك لينا من الجهات التنفيذية؟ 
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 فيمكن عىل سبيل املثال إنشاء وحدة تدريب ومتابعة طبية عن بعد ٢.
بالتعاون مع كليات الطب يف القاهرة واستخدام وسائل التواصل 
الحديثة بني األطباء امليدانيني يف املحافظة واملرشفني عليهم من 

املتخصصني يف القاهرة. ليس فقط يف حالة وجود أسئلة، وإمنا إرشافًا 
كامًال وباستخدام تكنولوجيا املعلومات التي متكِّن من إرسال نتائج 
التحاليل الطبية واألشعة واستشارة االختصاصيني حول سبل العالج 

األنسب وغريها. تلجأ لتلك األدوات الكثري من الدول األكرث فقرًا 

ومحدودية يف اإلمكانية وقد حققت نتائج إيجابية شديدة ألكرث من 
عقدين حتى اآلن. 

يتحتم التوجه نحو الالمركزية يف التعليم الطبي والتوسع يف التعليم ٣.
الطبي املجتمعي الذي يجعل من طالب الطب عامًال يف املنظومة 

الصحية املحلية من أول يوم دخوله الكلية. قادت كوبا هذه الحركة يف 
التعليم الطبي املجتمعي وحققت نتائج مثرية لإلعجاب وأصبحت 

تصدر أطباءها إىل دول العامل لنقل خرباتهم. علينا االستفادة من تلك 
التجارب وتطبيقها بشكل ذيك ومتحرر من التعقيدات الشكلية 

والبريوقراطية، بهدف سد فجوة األطباء باالعتامد عىل أطباء محليني من 
سكان املحافظة وليس من األطباء املغرتبني. هذا النوع من التعليم 

الطبي من شأنه ضامن تواصل واهتامم أكرث لألطباء مبرضاهم وتوفري 
أطباء محليني من السيدات الاليت هم عىل دراية كاملة بعادات وتقاليد 

هذا املجتمع ولديهم القدرة عىل الوصول إىل الفئات األكرث تهميًشا 
فيه. 

يجب تحسني ظروف معيشة األطباء املكلفني أو املنتدبني يف ٤.
املستشفيات والوحدات الصحية والحد من التعقيدات التي تواجه 

املتطوعني منهم، من حيث العمل والتنقل والعثور عىل أماكن السكن 
املالمئة وغريه. 

يف بعض املدن يوجد تواجد للقطاع الخاص ميكن أن يساعد عىل سد ٥.
فجوة الخدمات الصحية من خالل االستناد إىل التعاقد معه مقابل 

ضامن تقديم الخدمة الصحية بالجودة التي تتامىش مع املعايري التي 
تحددها وزارة الصحة. أيًَضا، قد يكون هذا حالٍّ مناسبًا فيام يخص 

التخصصات أو الفحوصات غري املفعلة يف املستشفيات العامة. 

لجوء الوزارة إىل فرق االنتشار الرسيع أمر محمود. فهذه الفرق تتكون ٦.
من طاقم خاص من الوزارة يشمل أطباء تخدير وجراحات وعظام 

ومتريض. يتحركون حسب االحتياج وتتعاقد معهم الوزارة مببالغ ضخمة 
ليؤدوا عملهم ألسابيع. نويص مبزيد من اإلرشاف واملتابعة عىل تكوين 

وعمل تلك الفرق التي يشوبها الفساد ويتجىل ذلك يف التعاقد مع 
 أطباء غري أكفاء وعدم أدائهم الدور املتفق عليه.

٥. التمريض وحتمية الخروج عن األطر التقليدية 

في التدريب والتشغيل 
تتميز محافظة شامل سيناء بوجود أعداد مقبولة من أفراد التمريض، مختلفة 
بذلك عن باقي املحافظات. فأغلب العاملني يف التمريض من سكان املحافظة، 

وهناك مدرسة ومعهد للتمريض يف العريش يوفر احتياجات املحافظة من 
التمريض. لذا، من الحلول األساسية االهتامم أكرث بالتمريض ووضع حوافز 

وآليات تشجيعية لشباب وشابات املحافظة للعمل بالتمريض وتدريبهم 
ومتكينهم من أداء مهام أكرث تنوًعا وتعقيًدا عن املعهود لسد حاجات 

املحافظة.  

كام يجب الخروج من أطر التدريب والتعليم التقليدية والتي تأخذ وقتًا 
وموارد كبرية وال تنتج بالرضورة ممرضني وممرضات لديهم القدرة عىل سد 

حاجات املحافظة. فمدرسة التمريض يف املحافظة محدودة اإلمكانيات، 
والحق يف مامرسة املهنة يأيت بعد ٥ سنوات يف مدرسة التمريض ثم سنتني يف 
معهد التمريض يف العريش (حيث التعليم باإلنجليزية) يليهم التكليف. هذا 

يعني ٧ سنوات يكون املتخرج منهم محدود للغاية، نشري هنا إىل أن تعليم 
الطب البرشي بأملانيا والنمسا يأخذ من ٤ إىل ٥ سنوات تشمل درجة 

املاجستري! 

هذه األطر الطويلة والتقليدية للتعليم قد عفا عليها الزمن وأصبحت ال 
تتناسب مع الواقع الذي نعيش فيه وبخاصة، بالنسبة إىل محافظة يعاين 

أهلها من ضعف شديد يف الخدمات الصحية. 

يجب التوسع يف الخروج عن األطر املألوفة واالستناد أكرث إىل تدريب األهايل 
من املجتمع املحيل عىل أساسيات الخدمة الصحية والتمريض من خالل 

برامج تدريبية محدودة الوقت وموجهة، ثم تسهيل إجراءات العمل والتطوع 
يف هذه األعامل الرضورية. من هذه الربامج املوجهة عىل سبيل املثال برنامج 
تدريب ممرضات الرعاية الصحية األولية عىل مهارات املولدات التي تقوم به 
 وزارة الصحة بالتعاون مع املنظامت التنموية الدولية يف محافظات عدة.

ء

أحد األطباء المكلفين في 
“المحافظة 

أكبر مشكلة هي توفر األطباء والفريق 

الطبي عامة. وتحفيزهم مش بس 

بالفلوس. الزم يكون هناك أساسيات الحياة 

الكريمة. وبالتالي، وضع الخدمات الصحية 

مش هايتحسن لوحده إال لو حياة الناس 

بشكل عام بقت أحسن. لو مفيش تعليم أو 

صحة أو ماء نضيف أو أكل كويس أو 

خدمات عامة معقولة مفيش دكتور هايروح 

هناك ولو راح هايبقى على الورق ومش 

هايقعد هناك. حتى لو بيأخذ فلوس كتير. 
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بالرغم من أن مرص لديها قصص نجاحات متعددة يف خفض نسبة وفيات 
األمهات واألطفال حديثي الوالدة، فإن تحقيق الهدف الرابع والخامس من 

األهداف اإلمنائية لأللفية عىل عام 2015 يستلزم املزيد من العمل يف 
مجال صحة األم واألطفال حديثي الوالدة بخاصة للسيدات الريفيات 

واألكرث فقرًا والساكنات يف املناطق النائية. 

ونظرًا إىل أن تلك الفئة هي يف األغلب ليس لها أي غطاء تأميني وال تعمل 
ضمن قطاع رسمي ميكن استهدافها من خالله، فقد بدأت وزارة الصحة 
منذ عام 1997 يف التخطيط والتنفيذ ملرشوع تدريب ممرضات الرعاية 
األولية عىل مهارات املولدات القابالت.  يأمل برنامج التدريب يف متكني 

املولدات املدربات من املشاركة يف األهداف القومية لخفض نسب وفيات 
األمهات والحديثي الوالدة. وذلك بعد ضامن مظلة تنظيمية وترشيعية 

مالمئة لعملهم ومتابعة وتعليم مستمر لضامن جودة الخدمات املقدمة. 

فالقابلة املولدة ("الداية") هي متخصصة مدربة ومسؤولة، تعمل بالرشاكة 
مع السيدات املستهدفات حتى تقدم إليهن الدعم الالزم والرعاية 

واملشورة أثناء الحمل والوالدة وما بعدها، تساعد يف الوالدة الطبيعية عىل 
مسؤليتها والرعاية الصحية لألطفال حديثي الوالدة. تشمل هذه الرعاية 

اإلجراءات الوقائية، تحديد وجود أي تعقيدات أو مضاعفات لدى األم 
والجنني، التعامل مع الحاالت الحرجة والتحويل إىل رعاية طبية متخصصة 

إذا لزم األمر. لدى القابلة أو املولدة دور محوري يف املشورة الصحية 
والتثقيف ليس للمرأة فحسب ولكن أيًضا لألرسة واملجتمع. ويجب أن 
يشمل هذا رعاية ما قبل الوالدة واالستعداد للوالدة والصحة اإلنجابية 

والجنسية. فاملولدة تعمل يف أي مناخ أو مكان سواء كان هذا يف املنازل أو 
العيادات أو الوحدات الصحية أو مع املجتمع مبارشة. 

حتى آخر بيان رسمي معلن، عىل األقل 50% من وحدات الرعاية الصحية 
األولية تعمل فيها عىل األقل ممرضة واحدة مدربة عىل مهارات املولدات 

القابالت ويف بعض املحافظات تصل هذه النسبة إىل 80%. حاليٍّا تم 
تدريب 2260 ممرضة يف 22 محافظة وذلك منذ عام 1997. 

أما عن نسب رضاء املنتفعات فرغم غياب قياسات كمية دقيقة لها فإن 
األبحاث الكيفية التي تم القيام بها عىل فرتات مختلفة وآخرها يف ديسمرب 
2012 تشري إىل رضاء عام مرتفع سواء كان ذلك من قبل األمهات أو األرس 
أو املمرضات ذاتهم. ففضًال عن الخدمة الطبية األفضل والرعاية اإلنسانية 

التي تصل إىل هؤالء السيدات، لوحظ أن الربنامج حقق هدفًا ثانويٍّا حميًدا 
وهو متكني املمرضات العامالت يف هذا املجال وإتاحة الفرصة لهم للتوسع 
واالبتكار يف تقديم خدماتهن. فقد أصبح برنامج التدريب فرصة واستثامًرا 

يتيح لهن امكانيات جديدة لخدمة مجتمعهن، لتقدير املحيطني وإلعالة 
أرسهن بصورة أفضل. 

فإن توفرت إرادة سياسية واضحة يف تقديم تدريب يضاهي املعايري 
العاملية يف مهارات املولدات، فيمكن لتلك املمرضات سد فجوة كبرية يعاين 

منها سكان املحافظة يف خدمات الرعاية الصحية األولية للمرأة والطفل 
ومن تحسني مستوى الخدمة الصحية املقدمة وتحقيق الجودة يف حياة 

املواطنني وبخاصة الفئات األكرث احتياًجا من سكان املحافظة.

حل مقرتح: تجربة مرشوع تدريب ممرضات الرعاية الصحية األولية عىل مهارات املولدات
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٦. المستشفيات العامة: تدخالت تمكنها من 

االستجابة الحتياجات متلقي الخدمة 

إضافة إىل النقص الكبري يف الفرق الطبية املدربة يف مستشفيات املحافظة، 
وجب التنويه إىل مجموعة من التدخالت فيام يخص مستشفيات املحافظة 
من شأنها رفع كفاءتها وقدرتها عىل االستجابة الحتياجات املواطنني بشكل 

أفضل، منهم: 

مستشفى برئ العبد لديها قابلية لسد جزء كبري من أوجه القصور يف ١.
املستشفيات العامة يف املحافظة، إن توفرت فيها املعدات واألجهزة 

وإن تم ضامن تشغيلها من خالل فريق طبي متعدد التخصصات كفء. 
يجب أيًضا إرشاك املجتمع املدين املحيل يف الرقابة املجتمعية عىل 

عملية التشغيل ملنع الفساد فيها والذي قد يهدر من إمكانيات وقدرة 
هذه املستشفى عىل سد الفجوة التي يعاين منها املواطنون. 

مستشفى الشيخ زويد تنقصها تجهيزات أساسية، تأمني مناسب وإنهاء ٢.
الرتميامت فيها. هذا املستشفى ميكن تحويله إىل مستشفى عام 

واالهتامم به، كونه املستشفى الوحيد الذي يخدم مصايب أعامل العنف 
املسلح بشكل أسايس. 

الخدمات الطبية املتقدمة يف برئ العبد، والحسن ونخل يجب أن يكونوا ٣.
عىل مستًوى عال من الجودة من حيث التجهيز والفريق الطبي، فهو 

خارج محيط مناطق العنف املسلح. 

مستشفى العريش العام يجب تجهيز العمليات والرعاية املركزة فيه ٤.
بشكل كامل وتوفري املعدات وأدوية التخدير واملستهلكات بشكل 

مستمر فيه. كام نويص بزيادة قدرة املستشفى عىل تقديم خدمات 
الغسيل الكلوي وجراحات األوعية الدموية نظرًا إىل الزيادة امللحوظة 

يف حاالت الفشل الكلوي والجلطات. 

يتحتم ضامن توفري النواقص من األدوية واملستلزمات الطبية ووصول ٥.
طلبيات املستشفيات رسيًعا وتأمينها أو نقلها من خالل القوات 

املسلحة مبارشة. 

يف أغلب األحوال، األطباء ال يغادرون سكن املستشفى، لذا، يجب ٦.
ضامن توفري مكان مريح إلقامتهم وتوفري سبل االتصال املختلفة حتى 
يتسنى لهم التواصل مع أطباء آخرين أو استشارة بروتوكوالت العالج 

الدولية واملراجع. 

ء

شهادات بعض األطباء المكلفين 
والمنتدبين في المحافظة 

“

يعتبر مفيش صحة، فيه مستشفيات وأجهزة 
لكن مفيش أطباء كفء. أغلبهم غير منتظم 

الحضور، التكليف فقط إللي موجودين وهم 
منعدمي الخبرة، أغلب النواب غير موجودين، 
وبالتالي ما بتعلمش حاجة، محدش هيصحح 

خطئي، وال ها ينقذ المريض نتائج عدم 
خبرتي. 

الوضع كما هو سواء بوجودنا من عدمه ألن 
ا حاجة، مجرد  ا وفعليًّ وجودنا مبيضيفش طبيًّ

عدد ومنظر إن الوزارة غطت عدد الوحدات 
الصحية بالمحافطة. 

أنا بنت وعرضت نفسي للخطر األمني ده 
عشان مميزات النائي سنة واحدة تكليف 

وماجستير، لكن محدش يرمي نفسه فى 
مكان زى ده غير آمن وبدون أي إمكانيات 
للتعليم باختياره فمافيش دكاترة هتيجى 

متوقع إنهم يكونوا كويسين. 

كان فيه طاقم طبي من جامعة قناة 
السويس حابب ييجي يتطوع، اتقابلوا 
بتعقيدات كتير وطوابير على الكمائن. 

إللي بيكون معاه واسطة من األطباء 
بيتسجل وميحضرش. بيتبقى عدد محدود 

من أطباء التكليف يشيل الشغل ويتضغط 
ا لحد ما يسيب المكان ويمشى. جدًّ
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٧. نظام اإلحالة واإلسعاف ونقل المصابين 
تم اإلشارة إىل أن مرفق اإلسعاف يلقى قبوًال مجتمعيٍّا كبريًا بني أهايل 

املحافظة والعاملني يف القطاع الصحي يف املحافظة عىل حد سواء. فتواجد 
سيارات اإلسعاف واستجاباتهم والشفافية يف عرض الصعوبات التي تواجههم 

يجعل خدمات اإلسعاف األكرث قربًا واستخداًما من جمهور املواطنني، ليس 
فقط يف الحاالت الخطرة، إمنا أيًضا يف حالة التعرض ألمراض بسيطة، مستبدلة 

بذلك خدمات الرعاية الصحية األولية غري املتوفرة. 

ما ينقص خدمة اإلسعاف هو نظام إحالة فعال وتنسيق جيد بني املرافق 
والسلطات األمنية يف املحافطة بخاصة مع حركة اإلسعاف ليًال والتي تأخذ 

وقتًا طويًال وقد ال تكون متاحة للظروف األمنية يف الطرق. 

أيًضا، يتم اللجوء يف بعض األحيان إىل اإلسعاف الطائر بخاصة مع املصابني 
العسكريني. يويص األهايل بشمول املدنيني يف هذه الخدمة بخاصة بشكل 

أكرث تنسيًقا وأن أقرب مكان لإلحالة هو اإلسامعيلية والتي قد يستلزم 
الوصول إليها حتى ١١ ساعة عن طريق الرب نظرًا إىل كرثة الكامئن األمنية عىل 

الطرق. 

ولكن يبقى أكرب أوجه القصور يف خدمة الطورائ يف املستشفيات يف املحافظة 
والتي ال تقدم الحد األدىن من الخدمات للتعامل مع الحاالت املحالة إليها. 

فمستشفى العريش العام محدود اإلمكانيات واملوارد البرشية املدربة، فغالبًا 
ما تكون أقرب مستشفى ميكن التحويل إليها يف اإلسامعيلية. 

نويص برضورة تقديم خدمات الطوارئ بشكل جيد يف مستشفى واحد عىل 
األقل يف املحافظة، وإن كان املوقع الجغرايف للمستشفيات يف رفح والشيخ 

زويد والعريش يقف حائًال دون وصول فرق طبية مدربة وكفء بسبب 
الوضع األمني، حتى هذا الحني، يجب التنويه إىل أهمية أن تكون الخدمات 
املقدمة يف اإلسامعيلية شاملة، مرتفعة الجودة، ال متثل أي عائق يف اإلتاحة 

 أمام املواطنني، فهي عمليٍّا تخدم أيًضا سكان محافظة شامل سيناء.

ء

“أحد سكان الشيخ زويد

همه من حيث الكفاءة شغالين على أكمل 

وجه، ومبياخدوش قرش ودي حاجة 

مضمونة تماًما، لكن فيه حاجة شديدة 

للتنسيق األمني.  
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٨. أزمة الدواء، تجلٍّ لغياب أطر لحوكمة 

المنظومة الصحية 
املشاكل التي تواجه قطاع الصيدلة والدواء ميكن تقسيمها إىل مشاكل تواجه 

هذا القطاع بشكل عام عىل مستوى الجمهورية ومشاكل إضافية خاصة 
بالوضع يف شامل سيناء بالتحديد. 

فيما يخص األزمة القومية للدواء 

ووضعت املبادرة املرصية للحقوق الشخصية، حلوًال لتلك املشكلة، من بينها: 
وضع سياسة دوائية وطنية شاملة لتحديد أدوار الجهات الوطنية املختلفة 
املعنية بالدواء، وبتوضيح كيفية التنسيق بينها، وأن تتضمن تلك السياسة 

رؤية شاملة وبعيدة النظر لقضايا الدواء يف مرص، كالرقابة عىل الدواء، 
والبحث والتطوير، وتسعري الدواء، ومستقبل الصناعة الدوائية، بجانب تدعيم 

الصناعة الدوائية الوطنية والحفاظ عليها كأحد أعمدة االقتصاد الوطني، 
وتشجيع االستثامر فيها، ليس فقط بتصنيع األدوية. 

كام نؤكد عىل أهمية تأسيس مجلس أعىل للدواء مستقل عن وزارة الصحة، 
يتسم بالحياد ويضم كافة األطراف العاملة يف قطاع الدواء ويضم ممثلني عن 

املجتمع املدين واملواطنني يرشف عىل وضع السياسات واإلسرتاتيجيات 
الدوائية التى تحمي حق املواطن يف الحصول عىل الدواء، وتوفري قاعدة 

بيانات ومعلومات حول عنارص التسجيل والتسعري والرقابة وخطط االسترياد 
والتصدير، عىل أن تتسم بالشفافية، باإلضافة إىل وضع سياسات تسعري دوائية 
ال تغفل العوامل االقتصادية واالجتامعية يف البالد، وتتسم بالشفافية واملرونة، 

عىل أن يأيت التسعري متوافًقا مع دخول املرىض الفقراء. 

يجب أيًضا اإلشارة إىل أن أزمة الدواء هي أحد مظاهر أزمة املنظومة الصحية 
ككل والسياسات االقتصادية بعامة. ففي غياب آليات للحامية الصحية 

الشاملة وتغطية تأمينية جيدة، ويف انحيازات اقتصادية تبتعد عن مبادئ 

العدالة االجتامعية يف الصحة، سوف نظل نعاين من سوق دوايئ غري منضبط 
واستهالك غري رشيد للدواء، وعدم اتباع لإلرشادات الطبية اإلكلينيكية 

العالجية املوحدة من قبل املؤسسات الطبية واألطباء. 

فالسياسات الصحية الحالية ينقصها أطر حوكمة رشيدة لهذا النظام (مثل 
مجلس أعىل للصحة، ومجلس أعىل للدواء والغذاء) وىف ظل غياب الرؤية 

والسياسات اإلسرتاتيجية الواضحة التى تتبع بغض النظر عن نوعية القيادات 
القامئة عىل تنفيذها. 

عالجات ألوجه قصور خاصة بالدواء 

في شمال سيناء 

يجب ضامن تواجد أساسيات تقديم الخدمات الصحية وقامئة األدوية •
األساسية يف جميع مستويات الخدمة الصحية يف املحافطة، وعىل 

رأسهم وسائل منع الحمل، التطعيامت، املضادات الحيوية األساسية، 
املحاليل الطبية، رسنجات األطفال، أدوية األمراض املزمنة، مستلزمات 

التحاليل، أدوية التخدير للمستشفيات. 

الرتاجع عن سياسة القوات املسلحة من تحديد دخول األدوية املحافطة •
وضامن تنسيق بني األجهزة األمنية ووزارة الصحة فيام يخص حركة 

ودخول األدوية. 

الرتاجع عن سياسة منع دخول أدوية التخدير األساسية إلجراء •
العمليات الجراحية وأدوية اآلالم أو التوصل إىل آلية تنسيق لضامن 

 تسليمها لألطباء باملستشفيات ومنع تهريبها.

٩. توفير وإتاحة المعلومات 
تبقى من أهم التوصيات للحلول بذل مجهود يف إتاحة ونقل املعلومات 

الخاصة بالخدمات الصحية املتوفرة والبدائل املتاحة بشكل رسيع ومنترش 
ومتجاوب مع احتياجات املواطنني وظروف معيشتهم. 

فنحن عىل ثقة بأن عدًدا ال بأس به من أوجه القصور التي يعاين منها 
املواطنون يف املنظومة الصحية، لدى وزارة الصحة لها حلول أو أماكن 

مخصصة لتقديم تلك الخدمات، ولكن ال يعلم بها املواطنون بالشكل الكايف. 
فال يكفي حل املشاكل إن مل يتم إتاحة معلومات عن ذلك للمستفيدين. 
ونويص هنا بالتعاون املستمر مع منظامت املجتمع املدين يف هذا الشأن، 

فاملجتمع املدين الحيوي يف املحافظة ميثل فرصة للتواصل مع املجتمع بشكل 
دائم إن تم استغالله بشكل جيد. 

ولدى الدولة املرصية أمثلة عملية ميكن االستفادة منها يف هذا الشأن مثل 
أطر التعاون املوجودة بني جهاز حامية املستهلك والجمعيات األهلية. فقانون 

حامية املستهلك يف مرص يتيح للجمعيات األهلية لعب دور فعال يف أنشطة 
حامية املستهلك بالتنسيق مع الجهاز. هذا يعني عمليٍّا تواجد الجهاز يف 

جميع أنحاء الجمهورية من خالل الجمعيات األهلية دون أي مجهود إضايف 
وموارد كبرية. 

كام سوف يؤدي توفر املعلومات وإتاحتها إىل تقليل التكدس والضغط الزائد 
عىل بعض أوجه تقديم الخدمات الصحية يف املحافظة، فعىل سبيل املثال، 

ثة عن الخدمات املتوفرة يف املنشآت الصحية املختلفة  توفري معلومات محدَّ
وسبل التحويل إليها من شأنه حل أزمة يومية تواجه سكان املحافظة 

والفريق الطبي عىل حد سواء. 

أخريًا وكام ذكرنا سلًفا، فإن توفري املعلومات يعد أساس متكني املجتمع املدين 
من أداء دوره يف الرقابة املجتمعية عىل الخدمات ومن ثم كشف الفساد 

 والحد منه ومنع التبديد املستمر يف موارد الدولة.
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