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 املقدمة

مع ازدياد احتمالية  ،في مختلف مراحلهم العمرية لصحية التي يعاني منها األفرادالتحديات ا واحد منيعد مرض السرطان 

التهديد و  اال أن املخاطر الصحية الكبيرة ،. على الرغم من تدني معدالت اإلصابة بشكل عاماإلصابة عند التقدم بالعمر

مراكز و  املؤسسات الصحيةو  وزارات الصحةو  تركيز في العديد من الدول و  يجعالن من السرطان محط اهتمام ،على الحياة

 العالج. و  األبحاث

، أنواع السرطاناتو  من مختلف الفئات العمرية ،يتم تسجيل آالف الحاالت السنوية من مرض ى السرطان ،ألردنفي ا

هو مؤسسة غير ، و من أهمها مركز الحسين للسرطانو  الذين يتم إتباعهم برامج عالجية في مراكز العالج املتخصصةو 

 .العاملية املعاييرو  اتأعلى املستويالرعاية الصحية ِوفق ويقدم  ،غير ربحيةو  حكومية

من كافة الفئات  ،2020حالة ملرض ى السرطان في عام  8152تسجيل  ،تقرير صادر عن وزارة الصحة األردنية ظهرقد أف

قد بين التقرير أن سرطانات و  % إناث(.53و % ذكور 47% منهم من األردنيين )74 .أنواع السرطانات ومختلفالعمرية 

ثم ليمفوما  ،ثم سرطان الرئة ،املستقيمو  يليها سرطان القولون  ،بين أنواع السرطان املسجلةالثدي حلت باملرتبة األولى 

 1في املرتبة الخامسة حل سرطان املثانة.، و)هودجكن وال هودجكن(

لفةيعد مرض السرطان من األمراض 
ُ
  عالية الك

ً
 مما يشكل عبئا

ً
 نسبيا

ً
 يزيد ماعلى املرض ى من مختلف شرائح املجتمع.  ماليا

%( فقط (26إذ أجاب  ،العبء على املرض ى هو عدم شمول نسبة ملحوظة منهم بتأمين لعالج السرطان في حال اإلصابة

  واملؤمنين ،من املستجيبين للدراسة هذه
ً
أجابوا بأنهم غير  %29)عدا عن أن ) ،أن تأمينهم يشمل عالج السرطان ،صحيا

 مشمولين بأي تأمين صحي. 

برامج تكفل للمرض ى أن ردن الى تظهر الحاجة في األ  ،حول الشمول ببرامج تأمين للسرطان والنسب األعباء االقتصادية

 
ً
دون زيادة الضغط االقتصادي على يتلقوا العالج الذي يحتاجونه دون تكليفهم أعباء مالية تزيد عن طاقتهم وأيضا

اال أن  ،حكومية للمرض ى وإعفاءات ،مرض ى السرطانعلى الرغم من وجود آليات للتبرع ملساعدة وزارة الصحة. و  الحكومة

 عن  ةهذه السياسات ال تشكل بأي فإن ،ذلكهذه السياسات قد ال تكون مستدامة على املدى البعيد. عدا عن 
ً
حال بديال

 ،يلدامجة لألردنيين وغيرهم. توفر بنية تحتية من هذا القب ،وطنية شاملة ،واقتصاديةصحية  ،وجود بنية تحتية متكاملة

 عن الجهات الحكومية الداعمة ملرض ى السرطان  سيخفف
ً
بالتالي  ،االعتماد على املتبرعين في مراكز العالج ويقللعبء ماليا

أبحاث السرطانات. كل ذلك سيصب في نهاية املطاف في مصلحة و  استقالل مالي في مؤسسات العالجو  تحقيق استدامة

.و  حصولهم على رعاية صحية مناسبة دون الضغط عليهميؤدي الى ، و املحتملينو  الحاليين ،املرض ى
ً
 على أسرهم اقتصاديا

 لألردنيين (CCP) يقدم برنامج رعاية
ً
 تكافليا

ً
غير األردنيين و  الذي يندرج تحت مظلة مركز الحسين للسرطان نموذجا

 في مركز الحسين للسرطان.و طانلهم تلقي أعلى مستويات العالج املتاحة في حال اإلصابة بالسر  يضمن ،املقيمين في اململكة

املؤسسات مقابل مبلغ مالي سنوي منخفض )مقارنة و  يعتمد البرنامج على طرح حزم من االشتراكات السنوية لألفراد

يتناسب مع ، و بشكل يتناسب مع مستوى التغطية التي يرغبها املشترك/ة في حال إصابته/هاو  بتكاليف العالج الباهظة(

.
ً
 عمر املشترك أيضا

                                                           
  (petra.gov.jo) وزارة الصحة تطلق التقرير السنوي 21 لوبائية السرطان 1

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=123183&lang=ar&name=news


3 | P a g e  
 

 ،انبرنامج رعاية في مركز الحسين للسرطو  يأتي هذا املشروع بالتعاون بين مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية

على برامج  املواطنين واملقيمينإذ يسعى مركز الدراسات االستراتيجية من خالل املشروع الى إجراء دراسة لقياس اطالع 

 برنامج رعاية تحديدو  عالج السرطان
ً
 التأمين املتبعة في مختلف مؤسسات التأمينو  للسياسات املالية في العالج تقييمهم ،ا

 . رعاية شاملة للسرطانللتوصل إلى  ،استعدادهم للمساهمة في توسيع قاعدة برنامج رعاية، و في األردن

 هداف املشروعأ

وتسعى الدراسة  .وبرامج الرعاية التي تقدمهامؤسسة الحسين للسرطان، يهدف هذا املشروع إلى توفير معرفة واسعة عن 

 :لتحقيق األهداف املحددة التالية

  وعي الجمهور وإدراكه وفهمه لسياسات تغطية السرطان الحالية )اإلنصاف واالستدامة وحماية الحقوق

 الشخصية في الرعاية الجيدة ، إلخ ...(

 .تصور الجمهور لتكلفة رعاية مرض ى السرطان في األردن 

  الجمهور للجهات املسؤولة عن توفير التغطية املالية لرعاية مرض ى السرطان.تصور 

  فهم ومعرفة الجمهور ببرنامجCCP .وقيمته املضافة 

  توسيع نطاق تصور الجمهور لـCCP  كحل مستدام لتغطية السرطان يحافظ على حقهم في الحصول على رعاية

 جيدة.

 تقييم االستعداد ومدى استعداد الجمهور ، غطية السرطانتصور الجمهور لدورهم / مساهمتهم في فوائد ت

 للمساهمة في خطط التغطية الخاصة بالسرطان.

 منهجية الدراسة

الفترة تم استخدام منهج كّمي دقيق في جمع البيانات الالزمة في تحقيق أهداف الدراسة. هذه الدراسة تم تطبيقها خالل 

 لقيود2021/  5الى شهر  1من شهر 
ً
 لقوانين الدفاع و اجراءات الحظر و التباعد ، و نظرا

ً
 التنقل التي فرضت آنذاك تباعا

( مقابالت هاتفية؛ حيث تمت محادثة عينة من 1تم العمل باملسح خالل ثالثة أساليب:  كورونا،االجتماعي مكافحة لوباء 

( مقابالت الكترونية؛ حيث 3مستجيب من عمان, و  220( مقابالت وجاهية؛ إذ تمت مقابلة عينة من 2مستجيب,  1750

 .Alchemerتم نشر نموذج الكتروني من االستبانة باستخدام برنامج 

من كافة محافظات على عينة ممثلة  ذلك من خالل تطوير استبانة متخصصة، جرت، و االجتماعيتم العمل بمنهج املسح  

وذلك بعد التشاور مع الفريق البحثي في مؤسسة  موضوع الدراسةب )أداة بحث( ، حيث تم تصميم استبانة خاصةاململكة

 :تضمنت البحث التي الى عدد من محاور حيث تم تقسيم استمارة البحث ، الحسين للسرطان

  الديموغرافية( للمستجيبينالخصائص االجتماعية واالقتصادية( 

 التاريخ الطبي للمستجيبين 

  قدمة للخدمة
ُ
 املعرفة العامة عن متطلبات عالج السرطان واملستشفيات امل

  سياسات تغطية مرض السرطان  و آلية بمعرفة ووعي املواطنين 

  رعاية"برنامج" 



4 | P a g e  
 

  قيم االشتراكات املطروحة في برنامج "رعاية"  وكلف التغطية الصحية التي تغطيها هذه االشتراكات 

 الصحية: حسب قطاع العمل الذي ينمتي اليه املستجيب اتمعلومات عن التأمين 

 مجتمع الدراسة

ن املسجلين في الضما العاملين واملتقاعدينسنة مع التركيز على  18أعمارهم تزيد تم تحديد مجتمع الدراسة باألفراد الذين 

واملنظمات الغير حكومية،  االجتماعي )موزعين بشكل تقريبي على موظفين في القطاع العام، موظفين من القطاع الخاص

 واشخاص يعملون لحسابهم الخاص، واملتقاعدين(.

 عينة الدراسة

، بحيث تمثل املجتمع األردني بمختلف قطاعاته تم توزيع عينة الدراسة على ثالثة مستوياتلتحقيق أهداف الدراسة 

القطاعات/العمر/الجنس. وتم وزن ومستوياته، حيث تم حساب حجم العينة االمثل لتكون النتائج ممثلة على مستوى 

 البيانات بعد عملية جمعها لتمثل خصائص املجتمع األردني املبحوث والذي تم استهدافه في هذه الدراسة.

  مستجيب تم  1813املستوى األول: عينة ممثلة لجميع محافظات اململكة من الفئات التي تم تحديدها حجمها

 تعبئة االستمارة معهم عن طريق الهاتف

  مستجيب تم تنفيذها عن طريق املقابالت  216املستوى الثاني: عينة من محافظة سكان العاصمة حجمها

 الوجاهية

  مستجيب تم جمعها عن طريق توزيع نسخة  1757املستوى الثالث: عينة ممثلة لجميع محافظات اململكة حجمها

 .Alchemerمن االستمارة بشكل الكتروني من خالل استخدام برنامج 

 الحسين للسرطان  مؤسسةحة عن مل

بإرادة ملكية  2001مؤسسة وطنية مستقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسست عام  مؤسسة الحسين للسرطان هي

ترأس صاحبة السمو امللكي األميرة غيداء إدارة شؤون مؤسسة   .غيداء طاللصاحبة السمو امللكي األميرة  برئاسة سامية

 ومركز الحسين للسرطان مع هيئة أمناء تضم نخبة من املتطوعين الخبراء في املجاالت الصحية واالقتصادية واملالية.

 

 رعايةبرنامج ملحة عن 

، أحد أفضل مركز الحسين للسرطان العالج حصريا فيتأمين رعاية هو تأمين تكافلي اجتماعي غير ربحي، يضمن ملشتركيه 

 مراكز عالج السرطان في الشرق األوسط، حيث ال توجد أي جهة تأمين في األردن تضمن العالج في مركز الحسين للسرطان.

 مزايا التأمين

 خول الفوري إلى مركز الحسين للسرطان دون انتظار موافقات أو إجراءات.ضمان العالج والد 

  رسوم اشتراك مناسبة وسقوف تغطية متنوعة تم تحديدها بناء على دراسات تضمن املنفعة القصوى للمشترك

 في حال اإلصابة ال سمح هللا.

http://khcf01jo2019.dev.dot.jo/ar/hrh-princess-ghida-talal-bio
http://khcf01jo2019.dev.dot.jo/ar/uniqueness
http://khcf01jo2019.dev.dot.jo/ar/uniqueness
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  م من مدة سريان االشتراك.االستفادة من كامل سقف التغطية حتى إذا أصيب املشترك بالسرطان في آخر يو 

 .إتاحة االشتراك لجميع األعمار وجميع الجنسيات، ولألفراد والشركات 

 .فحص سريري سنوي مجاني وخصم على الفحوصات املخبرية واألشعة  
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 ملخص النتائج

 فيما يلي ملخص النتائج التي تم جمعها في الدراسة.

 التاريخ الطبي للمستجيبين 

  أفادوا بذلك(. 71الغالبية العظمى من املستجيبين الذين تم مقابلتهم أفادوا بأن لديهم تأمين صحي )باملتوسط %

% لديهم تأمين صحي عسكري، وحوالي 19ن لديهم تأمين صحي حكومي، أ %(71-)من ال % منهم44حيث افاد 

 % أفادوا بأن لديهم تأمين صحي خاص.35

 

  من 39السرطان  عالجعالج مرض السرطان، بينما ال يغطي تأمين  تأمين يغطي % من املستجيبين26لدى %

يغطي عالج مرض  املشتركين به % أنهم ال يعلمون فيما إذا كان التأمين الصحي35املستجيبين، فيما أفاد 

 السرطان.

 

 (17( من مشتركي التأمين الصحي الحكومي لديهم تغطية ضد مرض السرطان، و )%من 47 )% الذين لديهم تأمين

 %( من الذين لديهم تأمين صحي خاص.27صحي عسكري، و )

 

  او سبق لهم اإلصابة بمرض السرطان% من املستجيبين 3أظهرت النتائج أن 
ً
، فيما أفادت مصابون حاليا

 الغالبية العظمى بأنهم غير مصابين بالسرطان لم يسبق لهم اإلصابة بمرض السرطان.

 

  مبدأ وجود صندوق %( على 77بمرض السرطان او سبق لهم اإلصابة به األكثر موافقة ) املستجيبون املصابون

ساهم فيه بمبلغ سنوي بسيط )مقارنة بتكاليف عالج السرطان العالية( لتضمن تغطية تكاليف يوطني تكافلي 

في مستشفى  وافراد أسرتهم %( سيختارون تأمين نفسهم90العالج من السرطان. والغالبية العظمى منهم )

 .اقتطاع مبلغ شهري الحسين للسرطان مقابل 

 

  غالبية املستجيبين املصابين بمرض السرطان او الذين تم اصابتهم سابقا تلقوا عالجهم في مركز الحسين

 مستشفى الجامعة األردنية%(، ومن ثم 21)مستشفيات القطاع الخاص %(، ومن ثم الخدمات 22للسرطان )

وعند سؤالهم عن الجهة التي غطت تكاليف العالج، أفاد الغالبية  %(.14وزارة الصحة ) ، تليها مستشفيات%(20)

، ومن %(29) تأمينهم الصحي الحكومي%(، ومن ثم من خالل 33) أنهم تلقوه من خالل إعفاءات الديوان امللكي

 .%(24.6الصحي الخاص )خالل تأمينهم  ثم من

 

  بانه 69ن الدرجة األولى او الثانية مصابون بالسرطان، فيما أفاد % من املستجيبين أن لديهم أقارب م27افاد %

 ليس لديهم أقارب مصابون بالسرطان.
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  فيما يرى )%( 95)الغالبية العظمى من املستجيبين ،
ً
%( 5يرون أن وجود تأمين صحي لعالج السرطان مهم جدا

 أنه غير مهم.

 

قدمة للخدمة معرفة عامة عن متطلبات عالج السرطان واملستشفيات 
ُ
 امل

  بين35قّدر حوالي 
ً
 5000-1000األردنيين  % من املستجيبين ان عدد حاالت السرطان الجديدة املشخصة سنويا

 بين 30حالة، فيما قّدر حوالي 
ً
حالة.   15000-5001% من املستجيبين عدد حاالت السرطان املشخصة سنويا

% من 6% من املستجيبين بأنهم ال يعرفون عدد حاالت السرطان املسجلة سنويا قي األردن. ويعتقد 29وأفاد 

 أقل من 
ً
 حالة. 1000املستجيبين أن عدد حاالت السرطان املسجلة في األردن سنويا

 

 خالل عشر سنوات من اليوم، وعند السؤال عن التوقعات ألعداد حاالت السرطان الجديدة املشخصة 
ً
 سنويا

 في الفترة الحالية بنسبة 36أفاد حوالي 
ً
 %(28)، فيما أفاد بسيطة% انها ستتزايد عن األعداد املشخصة سنويا

% ان اعداد الحاالت 10، ويعتقد حوالي كبيرةاملستجيبين أنها ستزيد عن االعداد املشخصة حاليا بنسبة 

 في الفترة الحالية، املشخصة في السرطان في العشر سنوات قادمة ستنخفض عن األعداد امل
ً
شخصة سنويا

% أن االعداد املشخصة في السرطان في السنوات قادمة ستبقى بنفس وتيرة االعداد املسجلة 8ويعتقد فقط 

 .
ً
 حاليا

 

  خدمات العالج من السرطان في األر عند سؤال املستجيبين عن املستشفيات التي 
ً
الغالبية من دن، تقدم حاليا

 خدمات العالج من السرطان في األردن، وتليه  يقدم%( يعرفون ان مركز الحسين للسرطان 37املستجيبين )
ً
حاليا

%(، ومستشفى 16) ، ومن ثم مستشفيات وزارة الصحة )البشير واألمير حمزة(%(18) الخدمات الطبية امللكية

  %(.12الجامعة األردنية )

 

 

  ألف دينار،  20الواحد في األردن هي  لمريضالسرطان ل % من املستجيبين أن متوسط كلفة عالج19يعتقد حوالي

 آالف 10% ان التكلفة هي حوالي 12دينار، ويعتقد ألف  40ن التكلفة هي حوالي %( أ19وتعتقد النسبة نفسها )

% من املستجيبين أنهم ال 37ألف دينار. وأفاد حوالي  60% ان التكلفة هي أكثر من 13.4دينار، فيما يعتقد 

 الواحد في األردن. لمريضمتوسط كلفة عالج السرطان ليعرفون 

 

 ( يعتقدون أن مركز الحسين للسرطان هو املستشفى 67الغالبية العظمى من املستجيبين )% املهيأة من ناحية

%( أن الخدمات الطبية امللكية هي الجهة 10، فيما يعتقد )الخبرة والجاهزية الكافية لعالج مرض ى السرطان

%( 5%( مستشفى الجامعة األردنية، و)6، و )حية الخبرة والجاهزية الكافية لعالج مرض ى السرطاناملهيأة من نا

 مستشفيات وزارة الصحة.
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   السرطان ضد مرض تأمينالسياسات و  اتآليبمعرفة ووعي املواطنين 

 

  للمرض ى املعمول  % من املستجيبين يعتقدون أن آلية التحويل لعالج السرطان وآلية تغطية كلف العالج42حوالي

 في األردن عادلة
ً
% آلية 41% انها واضحة، ويعتقد 42، فيما يعتقد )املتوسط الحسابي كنسبة مئوية( بها حاليا

 في األردن سهلة الوصول، فيما 
ً
التحويل لعالج السرطان وآلية تغطية كلف العالج للمرض ى املعمول بها حاليا

على عالج السرطان  أنها تحفظ حقهم وحق أفراد اسرتهم %(45) % أن هذه االلية مستدامة، ويعتقد43يعتقد 

% أنها تحقق التكافؤ بين املواطنين من مختلف األوضاع االجتماعية 41، ويعتقد  في حال اإلصابة ال قدر هللا

 واالقتصادية في الوصول لخدمات بذات املستوى من الجودة العالية.

 

 ( في تغطية كلف عالج مرض ى 36أفاد حوالي 
ً
%( أن الديوان امللكي من خالل اإلعفاءات هي الجهة التي تساهم حاليا

% من املستجيبين ان مؤسسة الحسين 13%( أن وزارة الصحة هي من تقوم بذلك، وأفاد 12السرطان، فيما أفاد )

% 11ى السرطان، فيما أفاد للسرطان من خالل صناديق الخير والزكاة هي من تساهم في تغطية كلف عالج مرض 

رئاسة الوزراء من أن %( 9هي من تقوم بذلك، ويعتقد ) مؤسسة الحسين للسرطان من خالل برنامج رعايةان 

 في تغطية كلف عالج مرض ى السرطان. خالل اإلعفاءات
ً
 هي الجهة التي تساهم حاليا

 

 ( من املستجيبين أن تغطية كلف عالج السر 92يرى الغالبية العظمى )% طان بما يضمن حق وصول كافة املرض ى

 لنفس املستوى من الخدمات ذات الجودة العالية، يحتاج إلى توحيد جهود أكثر من جهة.

 

  ن وزارة الصحة هي الجهة التي يجب أن تساهم في تغطية كلف عالج مرض ى أ املستجيبين%( من 20)يعتقد

إلعفاءات هو من يجب ان يتحمل ذلك، فيما يعتقد %( أن الديوان امللكي من خالل ا17السرطان، فيما يعتقد )

مؤسسة الحسين %( ان 11%( أن رئاسة الوزراء من خالل اإلعفاءات هي من يجب ان يتحمل ذلك، ويعتقد )13)

 أن  %(11هو من يجب ان يتحمل ذلك، فيما يعتقد )للسرطان من خالل صناديق الخير والزكاة 
ً
الضمان ايضا

 يتحمل ذلك.هو من يجب ان االجتماعي 

 

 ( من املستجيبين على مبدأ وجود صندوق وطني تكافلي تساهم فيه بمبلغ سنوي بسيط 64يوافق بشدة )%

تغطية تكاليف العالج من السرطان في حال اإلصابة ال قدر  لضمان)مقارنة بتكاليف عالج السرطان العالية( 

 % من املستجيبين.12رض ذلك ، ويعا% من املستجيبين على ذلك20هللا، فيما يوافق الى حد ما 

 

  املوظفون بدوام كامل، والذين لديهم عمل خاص، واملتقاعدون ولديهم ضمان اجتماعي، وربات املنازل األكثر

مبدأ وجود صندوق وطني تكافلي تساهم فيه بمبلغ سنوي بسيط )مقارنة بتكاليف عالج السرطان موافقة على 

 ، مقارنة بباقي الفئاتالسرطان في حال اإلصابة ال قدر هللامن  العالجالعالية( لتضمن تغطية تكاليف 

 .)املتقاعدون من خارج الضمان، املوظفون بدوام جزئي، الذين يعملون لدى العائلة، والطلبة(
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  لتغطية تكاليف  وجود صندوق وطني تكافليكلما ازداد عدد افراد اسرة املستجيب كلما قلت موافقتهم على

وكلما قل دخل املستجيب كلما قلت موافقته على وجود صندوق تكافلي يساهم فيه من  العالج من السرطان.

 اجل تغطية تكاليف العالج من السرطان.

 

  ( أن تكلفة عالج مرض السرطان في األردن عادلة )ُمقابل الخدمة/ 45املستجيبين )اقل من نصف يعتقد%

املستجيبين أن تكلفة عالج مرض السرطان في األردن %( من 32الرعاية الصحية املوفرة(، فيما يعتقد فقط )

اة من املستجيبين  %(39معقولة )في متناول اليد(، ويعتقد حوالي )
ّ
أن تكلفة عالج مرض السرطان في األردن مغط

%( أن تكلفة عالج مرض السرطان في األردن تحمي الحق الشخص ي وحق أفراد العائلة 43)مأمنه(، فيما يعتقد )

 لى الرعاية الطبية املالئمة في حال اإلصابة بمرض السرطان ال قدر هللا.في الحصول ع

 

  "رعاية"برنامج 

تم سؤال املستجيبين حول برنامج رعاية، وفي حال أجاب املستجيب بعدم معرفته بالبرنامج، تم تعريفهم 

 بالبرنامج وسؤالهم عن مجموعة من األسئلة حوله، وقد كانت ابرز النتائج ما يلي:

 ( من املستجيبين ببرنامج "رعاية " للتأمين ضد السرطان في مؤسسة الحسين للسرطان، فيما 44يعرف حوالي )%

 % بأنهم ال يعرفون عن برنامج رعاية.56أفاد 

 

 ( أنهم عرفوا عنه 61للذين يعرفون عن برنامج رعاية، تم سؤالهم عن طريقة معرفتهم عن البرنامج، حيث أفاد )%

إلعالنية )تلفزيون، راديو، وسائل تواصل اجتماعي، الخ(، فيما عرف عن برنامج رعاية من من خالل الحملة ا

 %(.7) زمالء/مكان العمل%(، ومن خالل 18) أحد املعارفخالل 

 

  من 83انهم مشتركون بهذا البرنامج، فيما أفاد “% من املستجيبين الذين يعرفون عن برنامج "رعاية 17أفاد %

 برنامج رعاية أنهم غير مشركين فيه.الذين يعرفون عن 

 

  أن االشتراك في البرنامج مّوفر من ضمن 41وعند سؤال املشتركين ببرنامج رعاية عن سبب االشتراك به، أفاد %

% انهم مهتمون باالشتراك بالبرنامج 51املنافع املتوفرة للمستجيب من قبل املؤسسة التي يعمل بها، فيما أفاد 

انهم مشتركون بسبب توفره من ضمن املنافع املتوفرة لهم مع االقتناع بضرورة  %8بشكل شخص ي، وأفاد 

 االشتراك.

  غير ربحي 
ً
%، الى حد ما 48يرفض الغالبية العظمى من املستجيبين فكرة أن برنامج "رعاية" هو برنامج ربحي )ابدا

 % أنه برنامج "رعاية" هو برنامج ربحي.12%(، فيما يعتقد 40
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  30)الى حد كبير  املستجيبين ان برنامج رعاية هو برنامج تكافلي % من50ويعتقد 
ً
، فيما يعتقد  %(20%، تماما

 37)الى حد كبير  % من املستجيبين أن برنامج "رعاية" هو برنامج موثوق 57
ً
 .%(20%، تماما

 

 ويعتقد  %( يعتقدون ان برنامج "رعاية" يسهل وصول مرض ى السرطان لخدمات العالج.50املستجيبين ) نصف

%( 56% من املستجيبين أن برنامج "رعاية" يضمن حق املرض ى بعالج ذا الجودة العالية املطلوبة، فيما يعتقد )49

 .أن برنامج "رعاية" يعتبر حال لضمان وصول كافة املرض ى ملركز الحسين في حال تم توسيعه على نطاق شعبي

 

  يتمتع بمصداقية عالية كونه يتبع ملؤسسة الحسين % من املستجيبين على أن برنامج "رعاية" 64يوافق

 )للسرطان وال 
ً
%( على أن توسيع نطاق برنامج "رعاية" ليشمل عاّمة الشعب سوف 78يهدف للربح، ويوافق ايضا

 .يساهم في تحقيق حل حقيقي وُمستدام لتغطية عالج تكاليف مرض السرطان

 

  ن في املساهمة في مبلغ مالي سنوي بسيط )مقارنة % من املستجيبين على انهم يستطيعون ويودو 74يوافق

 بتكاليف العالج الكلية( ليضمن تغطية جزء/ كامل تكاليف العالج في حال إصابتهم بمرض السرطان ال قدر هللا.

 

  من املستجيبين على انهم يستطيعون ويودون في املساهمة في مبلغ مالي سنوي بسيط )مقارنة 73بينما يوافق %

 ج الكلية( ليضمن تغطية جزء من تكاليف عالج مرض ى السرطان الحاليين.بتكاليف العال 

 

 سنة في برنامج رعاية 59-الوالدةفئات تأمين االفراد من 

 ( يوافقون على ان تكون كلفة اشتراك بالتأمين "ببرنامج رعاية" للفئة العمرية من 69ثالثة ارباع املستجيبين )%0 

% 59. فيما تنخفض هذه النسبة الى 20000دينار بحيث تضمن تغطية  40سنة بقيمة اشتراك سنوي 59الى 

زيادة  % عند50، وتنخفض نسبة املوافقون لتصبح 30000دينار مقابل  60عند زيادة االشتراك السنوي الى 

% عند زيادة االشتراك 47، فيما تصبح نسبة املوافقون 40000دينار مقابل تغطية  80االشتراك السنوي الى 

 دينار. 50000دينار مقابل تغطية صحية بقيمة  100السنوي الى 

 

 سنة  60 عن أعمارهمتزيد الذين  األفراد فئات تأمين

 ( من املستجيبين على ان تكون كلفة31يوافق فقط )%  سنة  60اشتراك بالتامين "ببرنامج رعاية" للذين أعمارهم

% عند 22، فيما تنخفض نسبة املوافقة الى 20000دينار بحيث تضمن تغطية  200فأكثر بقيمة اشتراك سنوي 

 نسبة املوافقة 30000دينار مقابل تغطية صحية بقيمة  300زيادة االشتراك السنوي الى 
ً
، وتنخفض ايضا

دينار، فيما  40000دينار مقابل تغطية صحية بقيمة  400زيادة قيمة االشتراك السنوي الى  %( عند19لتصبح )

دينار مقابل تغطية صحية بقيمة  600% حتى عند زيادة قيمة االشتراك السنوي الى 19بقيت نسبة املوافقة عند 

 دينار. 50000
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 ( أنه على الحكومة ترك الخيار االخت56يعتقد الغالبية العظمى )% ياري لألفراد والشركات على االشتراك ببرنامج

أنه يجب على الحكومة أن %( أن 37، فيما يعتقد )تأميني لعالج السرطان سواء من القطاعين العام والخاص

ولو بمبلغ  تلزم األفراد والشركات على االشتراك ببرنامج تأميني لعالج السرطان سواء من القطاعين العام والخاص

 بسيط.

 

  ( من املستجيبين لالشتراك في برنامج "رعاية"، فيما يدفع عدم القدرة على تحمل 47الخوف من املرض )يدفع%

%( من املستجيبين لالشتراك في برنامج رعاية. ويدفع املساهمة في البرنامج 53تكاليف العالج في حال اإلصابة )

رنامج رعاية. فيما يدفع اعتبار رسوم %( من املستجيبين لالشتراك في ب55لدعم هدفه التكافلي الجتماعي )

( من املستجيبين لالشتراك في برنامج رعاية، ويدفع ضمان وصول املستجيب %57االشتراك بدل عمل خيري )

 %( من املستجيبين لالشتراك في برنامج رعاية.55ملركز الحسين للسرطان في حال اإلصابة )

 

 ساهمة في
ُ
 لالشتراك في برنامج "رعاية"عند السؤال عن املبلغ الذي يستطيع امل

ً
 ويراه ُمناسبا

ً
، ه املستجيب سنويا

ينار د 11-20% أنهم يستطيعون دفع حوالي 15% أنهم ال يستطيعون دفع أي مبلغ كان مقداره، فيما أفاد 20افاد 

، وأفاد 
ً
، فيما أفاد  دنانير 10اقل من % أنهم يستطيعون دفع 13سنويا

ً
 40-31% انهم يستطيعون دفع 13سنويا

. 100سنويا، وأفادت النسبة نفسها انهم يستطيعون دفع دينار 
ً
 فأكثر سنويا

 

 ( سوف يخبرون أهاليهم وأصدقائهم وُزمالئهم في العمل ومعارفهم عن 87الغالبية العظمى من املستجيبين )%

 فوائد البرنامج وسوف يحثوهم على االشتراك به.

 

 الصحية: حسب قطاع العمل اتمعلومات عن التأمين

 

 ملوظفي القطاع الخاص / قطاع الجمعيات/ املنظمات الدولية 

 

 ( من العاملين في القطاع الخاص/قطاع الجمعيات/املنظمات الدولية 17فقط )%هميتم اقتطاع مبلغ من راتب 

 . مقابل تغطية عالج السرطان

 

 44 في 22% من الذين لديهم تغطية صحية ضد مرض السرطان مؤمنين في مركز الحسين للسرطان، و %

 % في مستشفيات وزارة الصحة.14مستشفيات القطاع الخاص، و 

 

 ( 89الغالبية العظمى )%الحالي وجودة الخدمات التي  همتأمينلهم عن منفعة عالج السرطان التي يوفرها  ون راض

 .الحالي في حال اإلصابة هماملعتمد من قبل تأمينيقدمها املستشفى 
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  تأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان مقابل اقتطاع مبلغ شهري % من املستجيبين 60سوف يختار 

 % سوف يختارون ذلك لتأمين أفراد عائلتهم.66وألنفسهم، 

 

  أصحاب العمل 

 ( يوفر لهم صحاب 33ثلث العاملين في املنشآت الخاصة )% العمل تأمين صحي، فيما ال يوفر صحاب

%( من هذه التأمينات تشمل التأمين 19%( من املوظفين لديهم. وفقط )67العمل/املنشأة التأمين الصحي ل )

 ضد مرض السرطان.

  السبب الرئيس ي في عدم شمول تأمين العاملين ضد مرض السرطان هو ان عالجهم من مرض السرطان مغطى

%(. 24) تأمين العاملين لعالج السرطان غير اجباري %(، فيما كان السبب الثاني أن 30باإلعفاءات الطبية )

 ( % لكل منهما23وجاءت األسباب املتعلقة بارتفاع كلف التأمين الخاص او من خالل برنامج رعاية باملرتبة الثالثة )

 ( 74يؤيد الغالبية العظمى من أصحاب العمل )%هم. ويؤيد هؤالء ملوظفي إضافة منفعة تأمين عالج السرطان

 بين صحاب العمل واملوظفين.82)
ً
 %( ان تكون منفعة عالج السرطان للعاملين تشاركيا

 

 ملوظفي القطاع العام 

 ( أفادو بأن 63غالبية موظفي القطاع العام )%ملختلف  همتشمل تغطيتي هماقتطاعات التأمين الصحي الخاصة ب

    مرض السرطان.  لان تأمينهم الصحي ال يشم %(19، فيما أفاد )األمراض ومنها السرطان

 ( املغطيين ضد مرض السرطان مأمنين في الخدمات الطبية 25ربع املستجيبين املوظفين في القطاع العام )%

%( مؤمنين في 18، و ))البشير واألمير حمزة(%( منهم مؤمنين في مستشفيات وزارة الصحة 22امللكية، فيما كان )

  ردنية. مستشفى الجامعة األ 

 ( من هؤالء املستجيبي79الغالبية العظمى )%الحالي  همتأمين هامنفعة عالج السرطان التي يوفرها لراضون  ن

 . الحالي في حال اإلصابة هموجودة الخدمات التي يقدمها املستشفى املعتمد من قبل تأمين

 ( من املستجيبين 62سيختار )% مقابل اقتطاع مبلغ  ألنفسهم للسرطانتأمين عالج السرطان في مركز الحسين

 %( من املستجيبين ذلك لتأمين افراد اسرتهم. 63منهم، وسيختار ذلك ) شهري 

 ( من املستجيبين في هذه الفئة مشتركون 2فقط )% ببرنامج رعاية لتأمين عالج السرطان في مركز الحسين

 هم.للسرطان من خالل مؤسسة الحسين للسرطان بشكل مستقل عن تأمين

 

 )للمتقاعدين )املدنيين والعسكريين 

 

 ( أفادو بأن 77غالبية املتقاعدين املدنيين والعسكريين )%تشمل  هماقتطاعات التأمين الصحي الخاصة ب

    مرض السرطان.  ل%( ان تأمينهم الصحي ال يشم13، فيما أفاد )ملختلف األمراض ومنها السرطان همتغطيتي

 ( 12%( املغطيين ضد مرض السرطان مأمنين في الخدمات الطبية امللكية، فيما كان )68غالبية املتقاعدين )%

  %( مؤمنين في مستشفى الجامعة األردنية. 7، و ))البشير واألمير حمزة(منهم مؤمنين في مستشفيات وزارة الصحة 
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 ( من هؤالء املستجيبي77الغالبية العظمى )%الحالي  همتأمين هاج السرطان التي يوفرها لمنفعة عال راضون  ن

 . الحالي في حال اإلصابة هموجودة الخدمات التي يقدمها املستشفى املعتمد من قبل تأمين

 ( سيختارون تأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان 58أكثر من نصف املستجيبين في هذه الفئة )%

 %( من املستجيبين لتأمين أفراد أسرتهم.59يختار ذلك )ألنفسهم مقابل اقتطاع مبلغ شهري منهم، وس

 (12 فقط من املتقاعدين املدنيين والعسكريين مشتركون )% ببرنامج رعاية لتأمين عالج السرطان في مركز

 هم.الحسين للسرطان من خالل مؤسسة الحسين للسرطان بشكل مستقل عن تأمين
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 االشكال والجداول 

 الجداول لنتائج الدراسة.و  فيما يلي تفصيل األشكال

 الصحي معلومات التأمين

 تقديم املعلومات األساسية حول أفراد العينة من حيث اشتراكهم بالتأمينات الصحية ،يتم في القسم األول من التقرير

 إن كانت تغطي عالج السرطان أم ال. و  نوع االشتراك الذي يتمتعون بهو 

 هل لديك تأمين صحي؟:  1شكل رقم 

 

 إذا كانت اإلجابة نعم: ما هو نوع التأمين )اختر كل ما ينطبق إذا كان لديك أكثر من نوع تأمين صحي(؟:  2شكل رقم 

 

  

71%

29%
نعم

ال

44.3%

19.3%

35.3%

0.6% 0.5%

تأمين حكومي تأمين عسكري تأمين خاص تامين شبكه االمان حدد اإلجابة: غير ذلك
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 ذا كانت اإلجابة نعم: هل يغطي تأمينك عالج مرض السرطان؟إ: 3شكل رقم 

 

 التاريخ الطبي

 يقدم التقرير معلومات حول اإلصابات السابقة ألفراد العينة أو أفراد أسرهم بمرض السرطان ،في التاريخ الطبي

مكان تلقي العالج. كما يقدم رأيهم بأهمية وجود تأمين صحي ملرض و  كيفية تغطية كلف العالج في حال اإلصابةو 

 السرطان. 

 هل انت مصاب سابق أو قيد العالج من السرطان؟:  4شكل رقم 

 

  

26.2

38.6

35.2

نعم ال ال أعلم 

3%

97%

نعم

ال
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 إذا كانت اإلجابة نعم: أين تم تلقي خدمات العالج من السرطان:  5ل رقم شك

 

 إذا كانت اإلجابة نعم: كيف تم تغطية كلف العالج؟:  6شكل رقم 

 

هل أحد أقاربك من الدرجة األولى أو الثانية مصاب بالسرطان؟:  7شكل رقم   

 

 السرطان مهم؟هل ترى أن وجود تأمين صحي للعالج من :  8شكل رقم  

14.4

20

10.9 11.3

22.2
21.2

مستشفيات وزارة 
البشير )الصحة 

(واألمير حمزة

مستشفى الجامعة 
االردنية

الخدمات الطبية 
الملكية

د مستشفى الملك عب
هللا المؤسس

مركز الحسين 
للسرطان

ع مستشفيات القطا
الخاص

2.2%

29.0%

33.0%

1.1%

10.1%

24.6%

على نفقتي الخاصة

من خالل تأميني الصحي الحكومي

الديوان الملكي من خالل اإلعفاءات

رئاسة الوزراء من خالل اإلعفاءات

من خالل تأميني الصحي العسكري

من خالل تأميني الصحي الخاص

27%

69%

4%

نعم

ال

ال أعرف 
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قدمة للخدمة 
ُ
 معرفة عامة عن متطلبات عالج السرطان واملستشفيات امل

توقعهم حول زيادتها أو نقصانها خالل و  تم سؤال العينة حول معرفتهم بأعداد املصابين السنوية بمرض السرطان

 تم جمع معلومات حول رأيهم بم
ً
معلوماتهم حول كلف العالج  الى جانب ،جاهزيتهاو  راكز العالجالسنوات التالية. أيضا

 باملتوسط التي يتم دفعها لعالج مرض ى السرطان.

 بين:  9شكل رقم 
ً
 األردنيين؟ بتقديرك ما هو عدد حاالت السرطان الجديدة املشخصة سنويا

 

  

95%

5%

نعم

ال

5.8

35

30.1
28.9

0.2

حالة1000أقل من  حالة1000-5000 حالة5001-15000 ال أعرف  غير ذلك
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 خالل عشر سنوات من اليوم املشخصةبرأيك ما هي التوقعات ألعداد حاالت السرطان الجديدة : 1جدول رقم  
ً
 ؟سنويا

 النسبة )%(  

  

 في الفترة الحالية بنسبة بسيطة
ً
 35.7 ستتزايد عن األعداد املشخصة سنويا

 في الفترة الحالية بنسبة كبيرة
ً
 27.7 ستتزايد عن األعداد املشخصة سنويا

 في الفترة الحالية
ً
 10.1 ستنخفض عن األعداد املشخصة سنويا

 في الفترة الحالية
ً
 8.2 ستبقى ضمن نطاق األعداد املشخصة سنويا

 18.3 ال أعرف
 

 خدمات العالج من السرطان في األردن؟: 2  جدول رقم
ً
  بحسب معرفتك، ما هي املستشفيات التي تقدم حاليا

 النسبة )%(  

 %37.2 مركز الحسين للسرطان

 %18.1 امللكيةالخدمات الطبية 

 %15.8 مستشفيات وزارة الصحة )البشير واألمير حمزة(

 %11.8 مستشفى الجامعة االردنية

 %8.6 مستشفى امللك عبد هللا املؤسس

 %7.0 مستشفيات القطاع الخاص

 %1.5 ال أعرف

 برأيك ما هو متوسط كلفة عالج السرطان للفرد الواحد في األردن؟: 10شكل رقم  

 

  

11.9

19 18.8

7.5
5.9

37

آالف دينار أردني10 ألف دينار أردني20 ألف دينار أردني40 ألف دينار أردني60 ألف دينار أردني80 ال أعرف 
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 برأيك، ما هي املستشفيات املهيأة من ناحية الخبرة والجاهزية الكافية لعالج مرض ى السرطان؟: 11رقم  شكل 

 

 

 السرطان ىمرض  تأمينسياسات و آلية ب معرفة ووعي املواطنين

 لتغطية تكاليف مرض السرطان للمرض ى من حيث عدة 
ً
معايير يقدم القسم التالي رأي أفراد العينة باآلليات املتوفرة حاليا

يقدم القسم معلومات حول معرفتهم بالجهات التي  ،االستدامة. الى جانب ذلكو  سهولة الوصول و  الوضوحو  مثل العدالة

 و  رأيهم بفكرة وجود صندوق تكافلي يساهمون به لهذه الغاية.و  تساهم بتغطية التكاليف
ً
 .رأيهم بتكلفة العالج ،أخيرا

 :إلى أي مدى تعتقد أن 10-1على مقياس من : 3جدول رقم  

 

أدنى 
 1-إجابة

2 3 4 5 6 7 8 9 
أعىل 
 10-إجابة

المتوسط 
 الحساب   

متوسط 
النسبة من 

(100)% 

 عادلة
13.2 7.8 14.1 8.7 24.4 8.6 11.3 6.6 1.3 4 4.62 42% 

 واضحة
13.7 10.3 10.3 11.1 24.1 8.6 8.1 6.7 2 5 4.6 42% 

 سهلة الوصول 
15.8 9 12.3 12.4 22.5 7.2 7.6 5.9 2.2 4.9 4.46 41% 

 مستدامة
13.2 8.2 11.8 11.3 25.3 6.9 8.2 6.4 3.2 5.6 4.71 43% 

تحفظ حقك وحق أفراد عائلتك في 

الحصول على عالج السرطان في حال 

 اإلصابة ال قدر هللا

13.2 9.8 9.8 9.5 20.5 8.3 7.8 7.3 3.4 10.5 5 45% 

املواطنين من مختلف  تحقق التكافؤ بين

األوضاع االجتماعية واالقتصادية في 

الوصول لخدمات بذات املستوى من 

 الجودة العالية

19.9 11.4 10.8 8.7 20.1 4.8 5.8 7.3 3.5 7.7 4.46 41% 

 في تغطية كلف عالج : 4جدول رقم  
ً
 مرض ى السرطان؟برأيك من هي الجهة/الجهات التي تساهم حاليا

5.1% 5.5% 9.7% 2.8%

67.0%

2.8% 7.2%

مستشفيات وزارة
البشير )الصحة 

(واألمير حمزة

مستشفى الجامعة
االردنية

الخدمات الطبية 
الملكية

بد مستشفى الملك ع
هللا المؤسس

مركز الحسين 
للسرطان

اع مستشفيات القط
الخاص

(ال تقرأ)ال أعرف 
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 النسبة )%( 

 %36.2 الديوان امللكي من خالل اإلعفاءات

 %12.8 مؤسسة الحسين للسرطان من خالل صناديق الخير والزكاة

 %12.2 وزارة الصحة

 %10.7 مؤسسة الحسين للسرطان من خالل برنامج رعاية

 %9.4 رئاسة الوزراء من خالل اإلعفاءات

 %6.1 الخدمات الطبية امللكية

 %6.0 تأمين خاص على نفقة املواطن بموجب اقتطاع من راتبه

 %4.1 تأمين خاص على نفقة صاحب العمل

 %2.4 الضمان االجتماعي

هل ترى أن تغطية كلف عالج السرطان بما يضمن حق وصول كافة املرض ى لنفس املستوى من الخدمات ذات الجودة العالية، يحتاج إلى : 12رقم شكل 

 جهود أكثر من جهة؟توحيد 

 

 

  برأيك من هي الجهة/الجهات التي يجب أن تساهم في تغطية كلف عالج مرض ى السرطان؟: 5  جدول رقم

  % 

 %20.4 وزارة الصحة

 %16.7 الديوان امللكي من خالل اإلعفاءات

 %12.7 رئاسة الوزراء من خالل اإلعفاءات

 %11.2 للسرطان من خالل صناديق الخير والزكاةمؤسسة الحسين 

 %11.1 الضمان االجتماعي

 %10.2 مؤسسة الحسين للسرطان من خالل برنامج رعاية

 %6.6 تأمين خاص على نفقة صاحب العمل

 %5.6 الخدمات الطبية امللكية

 %5.4 تأمين خاص على نفقة املواطن بموجب اقتطاع من راتبه

 

  

92%

8%

نعم

ال
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إلى أي مدى توافق على مبدأ وجود صندوق وطني تكافلي تساهم فيه بمبلغ سنوي بسيط )مقارنة بتكاليف عالج السرطان العالية( لتضمن : 13رقم شكل 

 تغطية تكاليف عالجك من السرطان في حال اإلصابة ال قدر هللا؟

 

 ن تكلفة عالج مرض السرطان في األردن: إلى أي مدى تعتقد أ 10-1على مقياس من : 6جدول رقم  

 
أدنى 
 1-إجابة

2 3 4 5 6 7 8 9 
أعىل إجابة 

-10 
المتوسط 
 الحسان   

متوسط 
النسبة 
من 

(100)% 

عادلة )ُمقابل الخدمة/ الرعاية 
 الصحية الموفرة(

10 10.2 9.2 11.6 24.4 7.3 9.8 6.7 3.9 6.9 4.96 
45% 

  متناول اليد( 
 3.52 1.8 1.9 3.5 5.9 4.9 16.8 9.3 12.7 15.4 27.7 معقولة )فى

32% 

اة )مأمنه( 
ّ
 4.26 3.6 1.7 6.6 6.4 8.5 21 10.1 12.9 12.5 16.7 مغط

39% 

تحم  حقك وحق أفراد عائلتك 
  الحصول عىل الرعاية الطبية 

فى
  حال اإلصابة بمرض 

المالئمة فى
 الرسطان ال قدر هللا 

14.9 12.7 9.9 9.4 19.5 6.1 8.7 5.9 4.5 8.5 4.75 

43% 

 

  

63.8

20.1

4.2 4.6 7.3

أوافق بشدة أوافق إلى حد ما محايد ال أوافق إلى حد ما ال أوافق أبدأ  
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 "رعاية"برنامج 

سبب و  ان كانوا مشتركين به أم الو  كيفية معرفتهم عنهو  يوضح هذا القسم من التقرير مدى معرفة العينة ببرنامج رعاية

الى جانب مدى موافقتهم  ،سهولة الوصول اليهو  يتم تقديم رأي أفراد العينة بالبرنامج من حيث موثوقيته ،ذلك. بعد ذلك

 رغبتهم بالساهمة بمبلغ سنوي مقابل العالج في مركز الحسين للسرطان في حال احتاج األمرو  على ضرورة توسيع البرنامج

 و 
ً
يتم توضيح رأي األفراد في العينة املستجيبة بالرسوم التي يتم دفعها للبرنامج  ،األسباب التي قد تدفعهم لالشتراك. أخيرا

 التغطية التي يقدمها البرنامج.  نسبةو  ربحسب العم

 هل تعلم بوجود برنامج رعاية للتأمين ضد السرطان في مؤسسة الحسين للسرطان؟: 14شكل رقم 

 

 كيف عرفت عن البرنامج؟: 7جدول رقم 

 النسبة )%(   

 اجتماعي، الخ(من خالل الحملة اإلعالنية )تلفزيون، راديو، وسائل تواصل 
61.1 

 17.5 من خالل أحد معارفي

 7.1 مصادر متعددة أخرى 

 6.6 من خالل العمل

 من خالل زيارتي ألحد األكشاك التوعوية ملؤسسة الحسين للسرطان
3.6 

 3.2 من خالل مكاملة مع موظف املبيعات

 0.4 من خالل املدارس

 0.4 من خالل الضمان

 

  

44%

56%

نعم

ال
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 مشترك ببرنامج رعاية لتأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان؟هل أنت : 15شكل رقم  

 

 

 :إذا كانت اإلجابة نعم: هل لديك التأمين بسبب: 16شكل رقم 

 

 :إلى أي مدى تعتقد أن برنامج رعاية: 8جدول رقم  

  
 
  إلى حد كبير إلى حد ما أبدا

 
 تماما

 2.5 9.9 39.8 47.7 ربحي
 19.5 29.7 46 4.8 تكافلي
 19.8 37 41.4 1.8 موثوق 

 20.8 29.1 47.5 2.5 يسهل وصول مرض ى السرطان لخدمات العالج
 25.8 23.1 48.3 2.9 يضمن حق املرض ى بعالج ذا الجودة العالية املطلوبة

يكون حال لضمان وصول كافة املرض ى ملركز الحسين في حال تم 

 توسيعه على نطاق شعبي   
5 38.8 36.3 19.9 

 

  

17%

83%

نعم ال

41%

51%

8%
توفره من ضمن المنافع المتوفرة 
الك من قبل المؤسسة التي تعمل به

اهتمامك باالشتراك بشكل شخصي

توفره من ضمن المنافع المتوفرة 
مع االقتناع بضرورة ذلك
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 إلى أي مدى توافق على العبارات التالية: : 9جدول رقم  

  
 
افق أبدا افق ال أو افق إلى حد ما محايد ال أو افق بشدة أو  أو

رعاية يتمتع بمصداقية عالية كونه يتبع ملؤسسة برنامج تأمين 

 الحسين للسرطان وال يهدف للربح
2.6 8.5 24.6 31.6 32.7 

توسيع نطاق برنامج "رعاية" ليشمل عاّمة الشعب يساهم في 

تحقيق حل حقيقي وُمستدام لتغطية عالج تكاليف مرض 

 السرطان

3.5 5.3 12.9 40.9 37.4 

مبلغ مالي سنوي بسيط )مقارنة أستطيع وأود أن أساهم في 

بتكاليف العالج الكلية( ليضمن تغطية جزء/ كامل تكاليف 

 العالج في حال إصابتي بمرض السرطان ال قدر هللا

6.9 5.2 14 47.7 26.2 

أستطيع وأود أن أساهم في مبلغ مالي سنوي بسيط )مقارنة 

بتكاليف العالج الكلية( ليضمن تغطية جزء من تكاليف عالج 

 مرض ى السرطان الحاليين

5.2 4.6 16.9 46.4 26.9 

 

 سنة 59-الوالدة فئات تأمين االفراد من

دينار  40سنة وتكون قيمة االشتراك السنوي  59الى  0الى أي مدى توافق على ان تكون كلفة اشتراك بالتامين معقولة للفئة العمرية من : 10جدول رقم  

  20000تضمن تغطية بحيث 

افق بشدة قيمة التغطية السنوية قيمة االشتراك السنوي  افق الى حد  أو أو

 ما

افق إلى  محايد ال أو

 حد ما

 
 
افق أبدأ  ال أو

40 20,000 39.8 28.9 8.7 11.1 11.4 
 وتغطية تكاليف عالج تصل الى  60في حال تم رفع قيمة االشتراك الى : 11جدول رقم  

ً
 )ثالثون ألف دينار( ألف 30دينار سنويا

افق بشدة قيمة التغطية السنوية قيمة االشتراك السنوي  افق الى حد  أو أو

 ما

افق إلى  محايد ال أو

 حد ما

 
 
افق أبدأ  ال أو

60 30,000 28.3 30.9 9.4 15.2 16.2 
 وتغطية تكاليف عالج تصل الى  80في حال تم رفع قيمة االشتراك الى : 12جدول رقم  

ً
 )اربعون ألف دينار( ألف 40دينار سنويا

افق بشدة قيمة التغطية السنوية قيمة االشتراك السنوي  افق الى حد  أو أو

 ما

افق إلى  محايد ال أو

 حد ما

 
 
افق أبدأ  ال أو

80 40,000 21.9 28.2 10.2 19.9 19.8 
 وتغطية تكاليف عالج تصل الى  100في حال تم رفع قيمة االشتراك الى : 13جدول رقم  

ً
 إلف )خمسون ألف دينار( 50دينار سنويا

افق بشدة قيمة التغطية السنوية قيمة االشتراك السنوي  افق الى حد  أو أو

 ما

افق إلى محايد  ال أو

 حد ما

 
 
افق أبدأ  ال أو

100 50,000 22 25 9.7 20.6 22.7 
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 سنة  60 عن أعمارهم تزيد فئات تأمين االفراد الذين

دينار  200السنوي سنة فأكثر وتكون قيمة االشتراك  60الى أي مدى توافق على ان تكون كلفة اشتراك بالتامين معقولة للذين أعمارهم : 14جدول رقم  

 20,000بحيث تضمن تغطية 

افق بشدة قيمة التغطية السنوية قيمة االشتراك السنوي  افق الى حد  أو أو

 ما

افق إلى  محايد ال أو

 حد ما

 
 
افق أبدأ  ال أو

200 20,000 11.1 20 10.2 21.5 37.2 
 وتغطية تكاليف عالج تصل الى  300في حال تم رفع قيمة االشتراك الى : 15جدول رقم  

ً
 )ثالثون ألف دينار( ألف 30دينار سنويا

افق بشدة قيمة التغطية السنوية قيمة االشتراك السنوي  افق الى حد  أو أو

 ما

افق إلى  محايد ال أو

 حد ما

 
 
افق أبدأ  ال أو

300 30,000 6.9 15 11 22.6 44.6 
 وتغطية تكاليف عالج تصل الى  400في حال تم رفع قيمة االشتراك الى : 16جدول رقم  

ً
 )اربعون ألف دينار( ألف 40دينار سنويا

افق بشدة قيمة التغطية السنوية قيمة االشتراك السنوي  افق الى حد  أو أو

 ما

افق إلى  محايد ال أو

 حد ما

 
 
افق أبدأ  ال أو

400 40,000 5.5 13.2 10.4 23.7 47.2 
 وتغطية تكاليف عالج تصل الى  600في حال تم رفع قيمة االشتراك الى : 17جدول رقم  

ً
 )خمسون ألف دينار( ألف 50دينار سنويا

افق بشدة قيمة التغطية السنوية قيمة االشتراك السنوي  افق الى حد  أو أو

 ما

افق إلى  محايد ال أو

 ماحد 

 
 
افق أبدأ  ال أو

600 50,000 5.9 12.7 9.8 22.1 49.6 
 

 

 

على االشتراك ببرنامج تأميني لعالج السرطان سواء من القطاعين العام  والشركاتهل تعتقد أنه يجب على الحكومة أن تلزم األفراد : 17رقم شكل 

 والخاص أم يجب تركه اختياريا؟

 

  

7%

37%
56%

نعم، مهما كان المبلغ

نعم، على أن يكون المبلغ بسيطا  

ال، يجب أن يبقى اختياريا  
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 إلى أي مدى يدفعك أو يشدك "     " لالشتراك في برنامج رعاية: 10-1من مقياس : 18جدول رقم  

أدنى  
 1-إجابة

2 3 4 5 6 7 8 9 
أعىل إجابة 

-10 
المتوسط 
 الحسان   

 

 5.18 12.6 4.5 10.3 8.8 7.6 18.5 4.6 5.5 6.4 21.1 الخوف من املرض
47% 

تكاليف العالج عدم القدرة على تحمل 

 في حال اإلصابة
16.3 5.5 5.3 4.8 14.5 6.9 9.7 13.7 5.4 17.8 5.81 

53% 

املساهمة في البرنامج لدعم هدفه 

 التكافلي الجتماعي
12.8 4.3 5.7 4.2 16.7 8 11 13.1 5.9 18.2 6.04 

55% 

اعتبار رسوم االشتراك بدل عمل 

 خيري 
12.1 3.7 5.1 4.4 14.9 6 11.7 13.7 6.8 21.6 6.32 

57% 

لضمان وصولي ملركز الحسين 

 للسرطان في حال اإلصابة   
13.7 4.2 4.2 4.5 14.8 8.3 12.5 13.7 6.9 17.1 6.07 

55% 

 

 لالشتراك في برنامج "رعاية": 19جدول رقم  
ً
 وتراه ُمناسبا

ً
ساهمة فيه سنويا

ُ
 )بالدينار األردني(؟ ما هو املبلغ الذي تستطيع امل

 النسبة )%( 

 19.9 دفع اي مبلغ أستطيعال 

11-20 15.3 

 13.2 دنانير فأقل 10

31-40 12.8 

 12.8 فأكثر 100

41-50 12 

21-30 8.2 

51-99 4.6 

 1.3 رفض االجابة

 

 في برنامج رعاية ام ال، هل ستخبر أهلك وأصدقائك : 18شكل رقم  
ً
 وُزمالئك ومعارفك عن فوائد البرنامج وتحّثهم على االشتراك؟سواء كنت ُمشتركا

 

 

87%

13%

نعم ال
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 الصحية: حسب قطاع العمل اتمعلومات عن التأمين

املتقاعدين؛ ، و أصحاب األعمال، و القطاع العام، و املنظماتو  الجمعياتو  بحسب قطاعات العمل التالية: القطاع الخاص

إن كانت تغطي و  رضاهم عنهاو  التي يستفيد منها أفراد العينة ل التأمينات الصحيةفصيلية حو يطرح القسم معلومات ت

 عن العالج للسرطانو  تكاليف عالج السرطان ان احتاجوا
ً
كما يسأل عن  ،قيمة االقتطاع ان كان التأمين يقتطع بدال

تم سؤالهم عن ي ،في حالة أصحاب األعمالرغبتهم بالعالج في مركز الحسين للسرطان مقابل اقتطاع مبلغ دوري لقاء ذلك. 

 شمول عالج السرطان في التأمينات. و  التامين الصحي الذي يوفرونه ملوظفي منشآتهم

 خاص / قطاع الجمعيات/ املنظمات الدوليةالملوظفي القطاع 

ستجيب الحالي يغطي عالج السرطان: هل يتم اقتطاع مبلغ معين من راتبك مقابل تغط: 19رقم شكل 
ُ
 ية عالج السرطاناسأل فقط إذا كان تأمين امل

 

 إذا كانت اإلجابة نعم: ما هي قيمة االقتطاع )بالدينار األردني(؟: 20جدول رقم  

 النسبة )%( 

دنانير 10اقل من   16 

12 5 

18 2.5 

20 2.5 

24 5 

30 5 

35 2.5 

37 2.5 

40 12.6 

50 5 

60 26.1 

80 2.5 

84 2.5 

 10.3 ال أعرف

 

  

17%

83%

نعم

ال
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 في أي من املؤسسات التالية يضمن لك تأمينك تغطية عالج السرطان وتقديم الرعاية الصحية في حال اإلصابة ال قدر هللا؟: 20شكل رقم  

 

راٍض عن منفعة عالج السرطان التي يوفرها لك تأمينك الحالي وجودة الخدمات التي يقدمها املستشفى املعتمد من قبل تأمينك هل أنت : 21شكل رقم  

 أن تأمين القطاع العام غير معتمد في مركز الحسين للسرطان
ً
 الحالي في حال اإلصابة؟   علما

 

 للسرطان مقابل اقتطاع مبلغ شهري، هل ستختار ذلك لتأمين نفسكإذا كان تأمين عالج السرطان في مركز الحسين : 22شكل رقم  

 

 

 

 

14%

3% 6%

44%

22%

11%

مستشفيات وزارة 
البشير )الصحة 

(واألمير حمزة

مستشفى الجامعة 
االردنية

د مستشفى الملك عب
هللا المؤسس

مركز الحسين 
للسرطان

مستشفيات القطاع
الخاص

ال أعلم 

89.2

10.8

نعم ال

62%

38% نعم

ال
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 إذا كان تأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان مقابل اقتطاع مبلغ شهري، هل ستختار ذلك لتأمين أفراد عائلتك: 23شكل رقم 

 

 تأمين لعالج السرطان لك وألسرتك مقابل قسط شهري من دخلك؟ علىما هو سبب رفضك للحصول : 21جدول رقم  

 النسبة )%(  

 38.7  له ال أرى الحاجة

 12 هللا اعتمد على التغطية من خالل اإلعفاءات في حال اإلصابة ال قدر

 46.4                      أود الحصول على التامين لكنني غير قادر على دفع تحمل قسط اضافي بمفردي

 2.9      أود الحصول على التامين، لكنني أتمنى أن يكون هناك تشارك بيني كموظف وصاحب العمل في تحمل تكاليفها

 

  

66%

34%
نعم

ال
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 صحاب العملأل

 استثنائك، كم عدد العاملين لديك؟: ب22جدول رقم 

 النسبة )%(  

0 56.2 

1 14.8 

2 6.1 

3 5.1 

4 3.5 

5 3.5 

6 1.6 

7 1.2 

8 0.4 

10 2.6 

14 0.4 

25 0.4 

35 0.4 

40فأكثر     3.7 

 

 ( فأكثر: هل يتوفر لهم التأمين الصحي من خالل العمل في منشأتك؟1إذا كانت اإلجابة واحد ): 24شكل رقم 

 

 إذا كانت اإلجابة نعم: هل تشمل تأمينات العاملين لديك تغطية عالج السرطان؟: 25شكل رقم 

 

33%

67%

نعم

ال

19%

81%

نعم

ال



31 | P a g e  
 

 إذا كانت اإلجابة ال: ما هو سبب عدم إضافتك تأمين السرطان للعاملين لديك؟ : 23جدول رقم  

 النسبة )%(  

 24.1 تأمين العاملين لعالج السرطان غير اجباري 

 29.6 عالجهم في حال اإلصابة مغطى من خالل اإلعفاءات

 23.2 السرطان من خالل شركة التأمين الخاصةارتفاع كلفة إضافة تأمين عالج 

 23.2 ارتفاع كلفة تأمين العاملين لدي ضمن برنامج رعاية لتأمين عالج السرطان

 

 من وجهة نظرك كصاحب عمل هل تؤيد إضافة منفعة تأمين عالج السرطان ملوظفيك؟: 26شكل رقم  

 

 

 من الخيارات  :27شكل رقم  
ً
 التالية تؤيد لتوفير منفعة عالج السرطان للعاملين لديك:إذا كانت اإلجابة نعم: أيا

 

 

  

74%

26%

نعم

ال

18%

82%

توفير المنفعة على كلفة الموظف 
بالكامل

ي وبين توفير المنفعة تشاركيا  بين
الموظف حيث أنني مستعد لتحمل 
جزء



32 | P a g e  
 

 

 ملوظفي القطاع العام

 

ستجيب الحالي يغطي عالج السرطان: هل يتم اقتطاع مبلغ معين من راتبك مقابل تغطية عالج السرطان : 24جدول رقم  
ُ
اسأل فقط إذا كان تأمين امل

 
ً
 تحديدا

 النسبة )%(   

 %63                 نعم، فاقتطاعات التأمين الصحي الخاصة بي تشمل تغطيتي ملختلف األمراض ومنها السرطان                                              

 %19 ال، فاقتطاعات التأمين الصحي الخاصة بي تشمل تغطيتي ملختلف األمراض ما عدا السرطان   

 %18 تغطية عالج السرطان تتم من خالل اإلعفاءاتال، 

 

في أي من املؤسسات التالية يضمن لك تأمينك الحكومي تغطية عالج السرطان وتقديم الرعاية الصحية في حال اإلصابة ال قدر هللا؟ : 25جدول رقم  

 )اختر كل ما ينطبق(

 النسبة )%(  

 %25.3 امللكيةالخدمات الطبية 

 %21.8 مستشفيات وزارة الصحة )البشير واألمير حمزة(

 %18.1 مستشفى الجامعة االردنية

 %15.4 مركز الحسين للسرطان

 %13.6 مستشفى امللك عبد هللا املؤسس

 %4.6 مستشفيات القطاع الخاص

 %1.1 ال أعلم

يوفرها لك تأمينك الحالي وجودة الخدمات التي يقدمها املستشفى املعتمد من قبل تأمينك هل أنت راٍض عن منفعة عالج السرطان التي : 28شكل رقم 

 أن تأمين القطاع العام غير معتمد في مركز الحسين للسرطان
ً
 الحالي في حال اإلصابة؟   علما

 

  

79%

21%

نعم

ال
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 هل ستختار ذلك لتأمين نفسك إذا كان تأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان مقابل اقتطاع مبلغ شهري،: 29شكل رقم 

 

 إذا كان تأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان مقابل اقتطاع مبلغ شهري، هل ستختار ذلك لتأمين أفراد اسرتك: 30شكل رقم 

 

 قسط شهري من دخلك؟لى تأمين لعالج السرطان لك ولعائلتك مقابل عما هو سبب رفضك للحصول : 26جدول رقم  

 النسبة )%(  

 37 ال أرى الحاجة له

 14.9 اعتمد على التغطية من خالل اإلعفاءات في حال اإلصابة ال سمح هللا

 41.5                                أود الحصول على التامين لكنني غير قادر على دفع تحمل قسط اضافي بمفردي                                   

 6.6 ا     في تحمل تكاليفه والجهة التي اعمل بهاهناك تشارك بيني كموظف  أن يكون أتمنى  التامين، لكننيالحصول على  أود

 ما هي قيمة االقتطاع الشهري للتأمين الصحي عن كل فرد من اسرتك )بالدينار األردني(؟: 27جدول رقم  

 النسبة )%( 

 17.9 ال ش يء

1 - 5 32.4 

6 - 10 15.3 

11 - 15 4.9 

16 - 20 12.5 

21+ 13.5 

 3.5 رفض اإلجابة

62%

38%
نعم

ال

63%

37%
نعم

ال
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هل أنت مشترك ببرنامج رعاية لتأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان من خالل مؤسسة الحسين للسرطان بشكل مستقل عن : 31شكل رقم  

 تأمينك؟

 

 

 )املدنيين والعسكريين( للمتقاعدين

ستجيب الحالي يغطي عالج السرطان: هل يتم اقتطاع مبلغ معين من راتبك التقاعدي مقابل تغطية عالج : 28جدول رقم  
ُ
اسأل فقط إذا كان تأمين امل

؟
ً
 السرطان تحديدا

  
 النسبة )%(

                                                     نعم، فاقتطاعات التأمين الصحي الخاصة بي تشمل تغطيتي ملختلف األمراض ومنها السرطان          
77% 

 ال، فاقتطاعات التأمين الصحي الخاصة بي تشمل تغطيتي ملختلف األمراض ما عدا السرطان  
13% 

 تتم من خالل اإلعفاءات ال، تغطية عالج السرطان
10% 

 

في أي من املؤسسات التالية يضمن لك تأمينك التقاعدي )دون اإلعفاءات( تغطية عالج السرطان وتقديم الرعاية الصحية في حال : 29جدول رقم  

 اإلصابة ال سمح هللا؟

 النسبة )%(  

 %67.8 الخدمات الطبية امللكية

 %12.4 مستشفيات وزارة الصحة )البشير واألمير حمزة(

 %7.3 مستشفى الجامعة االردنية

 %6.2 مركز الحسين للسرطان

 %3.1 مستشفى امللك عبد هللا املؤسس

 %2.1 مستشفيات القطاع الخاص

 %1.0 ال أعلم 

 

  

2%

98%

نعم

ال
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الحالي وجودة الخدمات التي يقدمها املستشفى املعتمد من قبل تأمينك هل أنت راٍض عن منفعة عالج السرطان التي يوفرها لك تأمينك : 32شكل رقم  

 أن تأمينك غير معتمد في مركز الحسين للسرطان
ً
 الحالي في حال اإلصابة؟   علما

 

 

  إذا كان تأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان مقابل اقتطاع مبلغ شهري، هل ستختار ذلك لتأمين نفسك: 33شكل رقم  

 

 إذا كان تأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان مقابل اقتطاع مبلغ شهري، هل ستختار ذلك لتأمين أفراد اسرتك: 34شكل رقم  

 

  

77%

23%

نعم

ال

58%

42% نعم

ال

59%

41% نعم

ال
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  سرتك مقابل قسط شهري من دخلك؟وأل  لى تأمين لعالج السرطان لكعما هو سبب رفضك للحصول : 30  جدول رقم

 )%( النسبة 

 ال أرى الحاجة له
50.5 

 هللا  قدر أنا معتمد على التغطية من خالل اإلعفاءات في حال اإلصابة ال 
9.4 

 إضافي بمفردي أود الحصول على التامين لكنني غير قادر على دفع تحمل قسط 
38.2 

      في تحمل تكاليفهاأود الحصول على التامين، لكنني أتمنى أن يكون هناك تشارك بيني كموظف وصاحب العمل 
1.9 

 

 

هل أنت مشترك ببرنامج رعاية لتأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان من خالل مؤسسة الحسين للسرطان بشكل مستقل عن : 35شكل رقم 

 تأمينك الحكومي؟

 

  

12%

88%

نعم

ال
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افية  املعلومات الديموغر

 
ً
معلومات حول و  التعليمو  الجنسيةو  العمرو  املعلومات األساسية حول املستجيبين للدراسة من حيث الجنس ،أخيرا

 األطفال.و  أفراد األسرةو  الحالة االجتماعيةو  الدخلو  العمل

 الجنس: 36شكل رقم 

 

 العمر: 37شكل رقم 

 

 الجنسية: 38شكل رقم 

 

64.8

35.2

ذكر أنثى

0.5

24.7

66.9

8.0

سنة18اقل من  سنة18-30 سنة31-60 سنة60أكثر من 

97.1

2.9

ة/أردني ة/غير أردني
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 أعلى مستوى تعليمي: 39شكل رقم  

 

 الحالة الوظيفية: 31جدول رقم 

 النسبة )%( 

 7.6 طالب، ال أعمل

( 35موظف بدوام كامل )
ً
 50.4 ساعة أو أكثر أسبوعيا

( 35موظف بدوام جزئي )أقل من 
ً
 9.7 ساعة أسبوعيا

 3.8 أعمل لدى العائلة

 8.8 لدي عملي الخاص

 9.7 متقاعد/ة ولدي ضمان اجتماعي

 2.0 وليس لدي ضمان اجتماعي متقاعد/ة

 8.1 ربة منزل 

 كان يعمل بدوام كامل أو جزئي؛ في أي قطاع تعمل/ين؟ إذا: 40شكل رقم  

 

  

13.3

21.3

44.3

15.5

5.7

اقل من ثانوي توجيهي أو ما يعادله بكالوريوس دراسات عليا دبلوم متوسط

36.7

59.0

1.9 2.4

القطاع العام القطاع الخاص (NGOs)قطاع الجمعيات  المنظمات الدولية
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 ما هو معدل دخلك الشهري؟: 32جدول رقم  

 النسبة )%(  

 3.5 ال دخل لي

 5.3 دينار أردني 200اقل من 

 31.2 دينار أردني 201-400

 31.7 دينار أردني 401-700

 13.1 دينار أردني 701-1000

 6.5 دينار أردني 1001-1500

 4.9 دينار أردني 1500-2500

 2.8 دينار أردني 2500أكثر من 

 1.1 رفض االجابة

 ما هو معدل دخل األسرة؟: 33جدول رقم  

 النسبة )%( 

 2.3 ال دخل لنا

 13.5 دينار أردني 300أقل من 

 34.5 دينار أردني 301-600

 25.8 دينار أردني 601-1000

 10.8 دينار أردني 1001-1500

 6.8 دينار أردني 1500-2500

 2.0 دينار أردني 2500-3500

 1.8 دينار أردني 3500أكثر من 

 2.4 أرفض اإلجابة/ أسكن لوحدي

 الحالة االجتماعية: 33جدول رقم  

 النسبة )%( 

 24.0 أعزب/ عزباء

 73.0 متزوج/ة

 1.4 مطلق/ة

 1.6 أرمل/ة

؛ هل لديك أطفال؟ 41شكل رقم  
ً

ستجيب متزوًجا، مطلًقا أو أرمال
ُ
 إذا كان امل

 

  

90.6

9.4

نعم ال
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 إذا كانت اإلجابة نعم؛ كم عدد األطفال املقيمين معك في نفس املنزل؟: 34جدول رقم  

 النسبة )%( 

1-3 69.6 

4-6 26.9 

7-9 3.1 

10-12 0.4 

 

 كم عدد أفراد األسرة الذين تعيلهم ويقيمون معك في نفس املنزل؟: 35جدول رقم  

 النسبة )%( 

1-3 31.9 

4-6 51.1 

7-9 15.4 

10-12 1.6 

 

 

 

 فهرس تعريف باملصطلحات

 

مؤسسة وطنية مستقلة غير حكومية وغير ربحية،  مؤسسة الحسين للسرطان هي مؤسسة الحسين للسرطان

صاحبة السمو امللكي األميرة غيداء  برئاسة بإرادة ملكية سامية 2001تأسست عام 

امللكي األميرة غيداء إدارة شؤون مؤسسة ومركز الحسين ترأس صاحبة السمو  . طالل

للسرطان مع هيئة أمناء تضم نخبة من املتطوعين الخبراء في املجاالت الصحية 

 واالقتصادية واملالية.

الذراع الطبي ملؤسسة الحسين للسرطان ، يقدم الرعاية و العالج الشمولي ملرض ى  مركز الحسين للسرطان

ويتشرف بحمل اسم امللك الحسين بن طالل طيب هللا  2001السرطان تأسس عام 

 .ثراه

جوهرة األردن الطبية ومفخرة العالم العربي، حيث أثبت مكانته الرائدة  يعتبر املركز

بحصوله على االعتماد الدولي الذي صنفه في املرتبة األولى بين الدول النامية 

 والسادسة عامليا كمركز متخصص لعالج السرطان

تأسس تحت مظلة مؤسسة الحسين تأمين تكافلي اجتماعي غير ربحي، برنامج  برنامج رعاية

للسرطان لسد فجوة التغطية لعالج السرطان في مركز متخصص ذو جودة عالجية 

 على مستوى عالي 

 
 

http://khcf01jo2019.dev.dot.jo/ar/hrh-princess-ghida-talal-bio
http://khcf01jo2019.dev.dot.jo/ar/hrh-princess-ghida-talal-bio
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 قائمة االشكال والجداول 

 2 ................................................................................................................................................................................................... املقدمة

 3 ....................................................................................................................................................................................... هداف املشروعأ

 3 ...................................................................................................................................................................................... منهجية الدراسة

 4 ....................................................................................................................................................................................... مجتمع الدراسة

 4 .......................................................................................................................................................................................... عينة الدراسة

 4 .......................................................................................................................................................... ملحة عن مؤسسة الحسين للسرطان

 4 ............................................................................................................................................................................... ملحة عن برنامج رعاية

 4 .......................................................................................................................................................................................................................... التأمين مزايا

 6 ........................................................................................................................................................................................ ملخص النتائج

 6 .................................................................................................................................................................................................... للمستجيبين الطبي التاريخ

قدمة واملستشفيات السرطان عالج متطلبات عن عامة معرفة
ُ
 7 ...................................................................................................................... للخدمة امل

 8 ......................................................................................................................................... السرطان مرض ى تأمين وسياسات آليةب املواطنين ووعي معرفة

 9 ........................................................................................................................................................................................................................ "رعاية" برنامج

 10 .................................................................................................................................................. رعاية برنامج في سنة 59-الوالدة نم االفراد تأمين فئات

 10 .......................................................................................................................................................... سنة 60 عن أعمارهم تزيد الذين األفراد تأمين فئات

 11 ................................................................................................................................................... العمل قطاع حسب الصحية: التأمينات عن معلومات

 14 ................................................................................................................................................................................. االشكال والجداول 

 14 ....................................................................................................................................................................................................الصحي التأمين معلومات

 14 ...................................................................................................................................................................... : هل لديك تأمين صحي؟ 1شكل رقم 

 14 ........................................ : إذا كانت اإلجابة نعم: ما هو نوع التأمين )اختر كل ما ينطبق إذا كان لديك أكثر من نوع تأمين صحي(؟ 2شكل رقم 

 15 .......................................................................................................:إذا كانت اإلجابة نعم: هل يغطي تأمينك عالج مرض السرطان؟ 3شكل رقم 

 15 ........................................................................................................................................................................................................................الطبي التاريخ

 15 .........................................................................................................................: هل انت مصاب سابق أو قيد العالج من السرطان؟ 4شكل رقم 

 16 ..................................................................................................... : إذا كانت اإلجابة نعم: أين تم تلقي خدمات العالج من السرطان 5شكل رقم 

 16 ........................................................................................................................ : إذا كانت اإلجابة نعم: كيف تم تغطية كلف العالج؟ 6شكل رقم 

 16 ..................................................................................................... : هل أحد أقاربك من الدرجة األولى أو الثانية مصاب بالسرطان؟ 7شكل رقم 

 16 ................................................................................................................ تأمين صحي للعالج من السرطان مهم؟: هل ترى أن وجود  8شكل رقم  

قدمة واملستشفيات السرطان عالج متطلبات عن عامة معرفة
ُ
 17 ................................................................................................................... للخدمة امل

 بين 9شكل رقم 
ً
 17 ............................................................................األردنيين؟ : بتقديرك ما هو عدد حاالت السرطان الجديدة املشخصة سنويا

 خالل عشر سنوات من اليوم؟ : برأيك ما هي التوقعات ألعداد حاالت السرطان الجديدة املشخصة1جدول رقم  
ً
 18 ................................ سنويا

 خدمات العالج من السرطان في األردن؟2 جدول رقم 
ً
 18 .................................................. : بحسب معرفتك، ما هي املستشفيات التي تقدم حاليا

 18 ............................................................................................. : برأيك ما هو متوسط كلفة عالج السرطان للفرد الواحد في األردن؟10رقم  شكل 

 19 ................................................. والجاهزية الكافية لعالج مرض ى السرطان؟ : برأيك، ما هي املستشفيات املهيأة من ناحية الخبرة11شكل رقم  

 19 ...................................................................................................................................... السرطان مرض ى تأمين وسياسات بآلية املواطنين ووعي معرفة

 19 .................................................................................................................................. إلى أي مدى تعتقد أن: 10-1: على مقياس من 3جدول رقم  

 في تغطية كلف عالج مرض ى السرطان؟4جدول رقم  
ً
 19 .............................................................. : برأيك من هي الجهة/الجهات التي تساهم حاليا
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: هل ترى أن تغطية كلف عالج السرطان بما يضمن حق وصول كافة املرض ى لنفس املستوى من الخدمات ذات الجودة العالية، 12شكل رقم 

 20 .................................................................................................................................................................... يحتاج إلى توحيد جهود أكثر من جهة؟

 20 ......................................................... : برأيك من هي الجهة/الجهات التي يجب أن تساهم في تغطية كلف عالج مرض ى السرطان؟5 جدول رقم 

: إلى أي مدى توافق على مبدأ وجود صندوق وطني تكافلي تساهم فيه بمبلغ سنوي بسيط )مقارنة بتكاليف عالج السرطان 13شكل رقم 

 21 ............................................................................................ في حال اإلصابة ال قدر هللا؟ العالية( لتضمن تغطية تكاليف عالجك من السرطان

 21 ..................................................................... إلى أي مدى تعتقد أن تكلفة عالج مرض السرطان في األردن: 10-1: على مقياس من 6جدول رقم  

 22 ..................................................................................................................................................................................................................... "رعاية" برنامج

 22 .................................................................. : هل تعلم بوجود برنامج رعاية للتأمين ضد السرطان في مؤسسة الحسين للسرطان؟14شكل رقم 

 22 ................................................................................................................................................................ عرفت عن البرنامج؟: كيف 7جدول رقم 

 23 ......................................................................: هل أنت مشترك ببرنامج رعاية لتأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان؟15شكل رقم  

 23 .............................................................................................................................. :: إذا كانت اإلجابة نعم: هل لديك التأمين بسبب16شكل رقم 

 23 ................................................................................................................................................ :: إلى أي مدى تعتقد أن برنامج رعاية8جدول رقم  

 24 ......................................................................................................................................... : إلى أي مدى توافق على العبارات التالية:9جدول رقم  

 24 ...................................................................................................................................................................... سنة 59-فئات تأمين االفراد من الوالدة

سنة وتكون قيمة االشتراك السنوي  59الى  0: الى أي مدى توافق على ان تكون كلفة اشتراك بالتامين معقولة للفئة العمرية من 10جدول رقم  

 24 ................................................................................................................................................................... 20000بحيث تضمن تغطية دينار  40

 وتغطية تكاليف عالج تصل الى  60: في حال تم رفع قيمة االشتراك الى 11جدول رقم  
ً
 24 ...................... دينار(ألف )ثالثون ألف  30دينار سنويا

 وتغطية تكاليف عالج تصل الى  80: في حال تم رفع قيمة االشتراك الى 12جدول رقم  
ً
 24 ...................... ألف )اربعون ألف دينار( 40دينار سنويا

 وتغطية تكاليف عالج تصل الى  100: في حال تم رفع قيمة االشتراك الى 13جدول رقم  
ً
 24 ................ إلف )خمسون ألف دينار( 50دينار سنويا

 25 ............................................................................................................................................... سنة 60فئات تأمين االفراد الذين تزيد أعمارهم عن 

سنة فأكثر وتكون قيمة االشتراك السنوي  60: الى أي مدى توافق على ان تكون كلفة اشتراك بالتامين معقولة للذين أعمارهم 14جدول رقم  

 25 ................................................................................................................................................................ 20,000دينار بحيث تضمن تغطية  200

 وتغطية تكاليف عالج تصل الى  300: في حال تم رفع قيمة االشتراك الى 15جدول رقم  
ً
 25 .................... ألف )ثالثون ألف دينار( 30دينار سنويا

 وتغطية تكاليف عالج تصل الى  400: في حال تم رفع قيمة االشتراك الى 16جدول رقم  
ً
 25 ................... ألف )اربعون ألف دينار( 40دينار سنويا

 وتغطية تكاليف عالج تصل الى  600: في حال تم رفع قيمة االشتراك الى 17جدول رقم  
ً
 25 ................ ألف )خمسون ألف دينار( 50دينار سنويا

على االشتراك ببرنامج تأميني لعالج السرطان سواء من القطاعين  والشركات: هل تعتقد أنه يجب على الحكومة أن تلزم األفراد 17شكل رقم 

 25 ................................................................................................................................................................... العام والخاص أم يجب تركه اختياريا؟

 26 ...................................................................... إلى أي مدى يدفعك أو يشدك "     " لالشتراك في برنامج رعاية: 10-1: من مقياس 18جدول رقم  

 لالشتراك في برنامج "رعاية" )بالدينار األردني(؟19جدول رقم  
ً
 وتراه ُمناسبا

ً
ساهمة فيه سنويا

ُ
 26 ......................... : ما هو املبلغ الذي تستطيع امل

 في برنامج رعاية ام ال، هل ستخبر أهلك وأصدقائك وُزمالئك ومعارفك عن فوائد البرنامج وتحّثهم على 18شكل رقم  
ً
: سواء كنت ُمشتركا

 26 ................................................................................................................................................................................................................. االشتراك؟

 27 ................................................................................................................................................... العمل قطاع حسب الصحية: التأمينات عن معلومات

 27 .............................................................................................................................. ملوظفي القطاع الخاص / قطاع الجمعيات/ املنظمات الدولية

ستجيب الحالي يغطي عالج السرطان: هل يتم اقتطاع مبلغ معين من راتبك مقابل تغطية عالج 19شكل رقم 
ُ
: اسأل فقط إذا كان تأمين امل

 27 ...................................................................................................................................................................................................................السرطان

 27 .................................................................................................. : إذا كانت اإلجابة نعم: ما هي قيمة االقتطاع )بالدينار األردني(؟20جدول رقم  

 28 . : في أي من املؤسسات التالية يضمن لك تأمينك تغطية عالج السرطان وتقديم الرعاية الصحية في حال اإلصابة ال قدر هللا؟20شكل رقم  

: هل أنت راٍض عن منفعة عالج السرطان التي يوفرها لك تأمينك الحالي وجودة الخدمات التي يقدمها املستشفى املعتمد من قبل 21شكل رقم  

 أن تأمين القطاع العام غير معتمد في مركز الحسين للسرطانتأمينك الحالي في حال اإلصابة؟   عل
ً
 28 ............................................................... ما

 28 ............ اقتطاع مبلغ شهري، هل ستختار ذلك لتأمين نفسك: إذا كان تأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان مقابل 22شكل رقم  

 29 ... هل ستختار ذلك لتأمين أفراد عائلتك: إذا كان تأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان مقابل اقتطاع مبلغ شهري، 23شكل رقم 

 29 .................................. : ما هو سبب رفضك للحصول على تأمين لعالج السرطان لك وألسرتك مقابل قسط شهري من دخلك؟21جدول رقم  
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 30 ............................................................................................................................................................................................................ ألصحاب العمل

 30 ............................................................................................................................................ : باستثنائك، كم عدد العاملين لديك؟22جدول رقم 

 30 ................................................... ( فأكثر: هل يتوفر لهم التأمين الصحي من خالل العمل في منشأتك؟1: إذا كانت اإلجابة واحد )24شكل رقم 

 30 ........................................................................ : إذا كانت اإلجابة نعم: هل تشمل تأمينات العاملين لديك تغطية عالج السرطان؟25شكل رقم 

 31 ....................................................................... : إذا كانت اإلجابة ال: ما هو سبب عدم إضافتك تأمين السرطان للعاملين لديك؟23جدول رقم  

 31 ........................................................... : من وجهة نظرك كصاحب عمل هل تؤيد إضافة منفعة تأمين عالج السرطان ملوظفيك؟26شكل رقم  

 من الخيارات التالية تؤيد لتوفير منفعة عالج السرطان للعاملين لديك:27شكل رقم  
ً
 31 ............................................. : إذا كانت اإلجابة نعم: أيا

 32 ................................................................................................................................................................................................... ملوظفي القطاع العام

ستجيب الحالي يغطي عالج السرطان: هل يتم 24جدول رقم  
ُ
اقتطاع مبلغ معين من راتبك مقابل تغطية عالج : اسأل فقط إذا كان تأمين امل

 
ً
 32 ..................................................................................................................................................................................................... السرطان تحديدا

عالج السرطان وتقديم الرعاية الصحية في حال اإلصابة ال : في أي من املؤسسات التالية يضمن لك تأمينك الحكومي تغطية 25جدول رقم  

 32 ................................................................................................................................................................................. قدر هللا؟ )اختر كل ما ينطبق(

تي يوفرها لك تأمينك الحالي وجودة الخدمات التي يقدمها املستشفى املعتمد من قبل : هل أنت راٍض عن منفعة عالج السرطان ال28شكل رقم 

 أن تأمين القطاع العام غير معتمد في مركز الحسين للسرطان
ً
 32 ............................................................... تأمينك الحالي في حال اإلصابة؟   علما

 33 ............. : إذا كان تأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان مقابل اقتطاع مبلغ شهري، هل ستختار ذلك لتأمين نفسك29شكل رقم 

 33 ... : إذا كان تأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان مقابل اقتطاع مبلغ شهري، هل ستختار ذلك لتأمين أفراد اسرتك30شكل رقم 

 33 ................................. : ما هو سبب رفضك للحصول على تأمين لعالج السرطان لك ولعائلتك مقابل قسط شهري من دخلك؟26جدول رقم  

 33 ........................................................ : ما هي قيمة االقتطاع الشهري للتأمين الصحي عن كل فرد من اسرتك )بالدينار األردني(؟27جدول رقم  

: هل أنت مشترك ببرنامج رعاية لتأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان من خالل مؤسسة الحسين للسرطان بشكل 31شكل رقم  

 34 ................................................................................................................................................................................................ مستقل عن تأمينك؟

 34 ........................................................................................................................................................................... للمتقاعدين )املدنيين والعسكريين(

ستجيب الحالي يغطي عالج السرطان: هل يتم اقتطاع مبلغ معين من راتبك التقاعدي مقابل 28جدول رقم  
ُ
: اسأل فقط إذا كان تأمين امل

؟
ً
 34 .............................................................................................................................................................................. تغطية عالج السرطان تحديدا

: في أي من املؤسسات التالية يضمن لك تأمينك التقاعدي )دون اإلعفاءات( تغطية عالج السرطان وتقديم الرعاية الصحية في 29جدول رقم  

 34 ....................................................................................................................................................................................... سمح هللا؟حال اإلصابة ال 

ن قبل : هل أنت راٍض عن منفعة عالج السرطان التي يوفرها لك تأمينك الحالي وجودة الخدمات التي يقدمها املستشفى املعتمد م32شكل رقم  

 أن تأمينك غير معتمد في مركز الحسين للسرطان
ً
 35 ................................................................................... تأمينك الحالي في حال اإلصابة؟   علما

 35 ............ مركز الحسين للسرطان مقابل اقتطاع مبلغ شهري، هل ستختار ذلك لتأمين نفسك : إذا كان تأمين عالج السرطان في33شكل رقم  

 35 .. رطان مقابل اقتطاع مبلغ شهري، هل ستختار ذلك لتأمين أفراد اسرتك: إذا كان تأمين عالج السرطان في مركز الحسين للس34شكل رقم  

 36 .................................. وألسرتك مقابل قسط شهري من دخلك؟: ما هو سبب رفضك للحصول على تأمين لعالج السرطان لك 30  جدول رقم

حسين للسرطان بشكل : هل أنت مشترك ببرنامج رعاية لتأمين عالج السرطان في مركز الحسين للسرطان من خالل مؤسسة ال35شكل رقم 

 36 ................................................................................................................................................................................ مستقل عن تأمينك الحكومي؟

افية املعلومات  37 ................................................................................................................................................................................................... الديموغر

 37 .............................................................................................................................................................................................. : الجنس36شكل رقم 

 37 ................................................................................................................................................................................................. ر: العم37شكل رقم 

 37 ............................................................................................................................................................................................ : الجنسية38شكل رقم 

 38 ........................................................................................................................................................................ : أعلى مستوى تعليمي39شكل رقم  

 38 ............................................................................................................................................................................. : الحالة الوظيفية31ول رقم جد

 38 .......................................................................................................... : إذا كان يعمل بدوام كامل أو جزئي؛ في أي قطاع تعمل/ين؟40شكل رقم  

 39 ........................................................................................................................................................ : ما هو معدل دخلك الشهري؟32جدول رقم  

 39 ............................................................................................................................................................ :ما هو معدل دخل األسرة؟ 33جدول رقم  

 39 ..........................................................................................................................................................................:الحالة االجتماعية 34جدول رقم  
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؛ هل لديك أطفال؟ 41شكل رقم  
ً

ستجيب متزوًجا، مطلًقا أو أرمال
ُ
 39 ...................................................................................................... إذا كان امل

 40 ...................................................................................... :إذا كانت اإلجابة نعم؛ كم عدد األطفال املقيمين معك في نفس املنزل؟ 35جدول رقم  

 40 ............................................................................................ : كم عدد أفراد األسرة الذين تعيلهم ويقيمون معك في نفس املنزل؟36جدول رقم  

 


