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  لسكشفى  للعكري  اص�� للتعليم بتو�س 

 
 48بمقت�ىى للىصل ) فيما ي�� لسكشفى (مم  حدال  لسكشفى  للعكري  اص�� للتعليم 

خ ��  1975لكنة  83قانون عاد للمن  ق بضبط  1975د�كم��  30لسؤر 
 
ة لتصيف ولستعل قانون لسالي 

19760TP0F

(1)
P0T . ف هذل لسكشفى 0TP1Fو�صن 

(2)
P0T  ضمن لسكشفىيات ل�جامعية وهو مؤسكة عمومية ذلت صبغة

  .مخض  ح�� حشيلف وزلرة للافاع للوط�ي حدلر�ة متمت  بالخصصية لسعنو�ة واستقالل لسا��

 

ل مهام  لسكشفى  أساسا �� موف�� عالجات ذلت لختصاص عال 
 
للعكري��ن وللماني�ن ومتمث

ة موف�� خامات وعالجات بمقابل و  .للتا�ع�ن لوزلرة للافاع للوط�ي وكذلك لعائال��م �مرن له بصىة ثانو� 

. ل�حةللتا�عة لوزلرة لح�� �ل  �صص طبقا لنىس للفيوط ل�جار  ��ا للعمل باسكشفىيات ل�جامعية 

خذ لسكشفى  �ل  للتالب�� لل�ي مضمن دكن منىيذ م"و خططات للتاخل للط�ي خالل لل�ولر  يت 

 . كما �كاهم �� للتاريس ل�جام�� وما �عا ل�جام�� ".وللعمليات للعكري�ة

 

ن بأمي ا يا�� لسجلس للعل�ي يضم  لسكشفى  كما . و�ايي لسكشفى  مايي �ع�  مجلكا لسشفار� 

ة بإبالء لليأ  �� مطو�ي للبحث للعل�ي ف خاص 
 
لت للطبيةولق ومتا�عة س�� اقكام م�ل  .تناء لسعا 

 

ل ع�� للتول�� من   21.324وشها عاد لسيىىى لسقيم�ن وأيام اقامة �كقا مصاعايا ديث مي 

يوم حقامة  160.204مي�ضا مقيما و 26.801ح��  2009 سنة �� مو��يوم حقامة  139.589و امقيم امي�ض

ر خالل نىس  �ان وكذلك. 2013 سنة �� مو�� ة للذ  مطو  للفأن بالنكبة ح�� عاد للعيادلت ل�صارجي 

 .عيادة خارجية 237.199ح��  227.511للى��ة من 

 

� سنة  2405ولل  عاد اعولن باسكشفى  
 
عونا عكري�ا  1.709م��م  2013عونا �� مو�

ع�ن ب�ن  696و
يا و 177عونا مانيا موز  ي و 1.173حطارل مولز�ا للطب و 31حطارل طب   1.024حطارل شبه ط� 

 . حطارل غ�� لسشفىائي

 

كة  2013وللغت �� مو�� سنة  0TP2Fد.م 44,834لسولرد اعتيادية للمؤس 

(3)
P0T  دون لعتبار فولضل

ل لسنقولة وللبالغة  د .م 56,788كما بلغت نىقات للشكي�� . 2012د �� مو�� سنة .م 20,068للعنولن او 

صلة باألدو�ة ولسكتلزمات للطبية بحول��  0TP3Fد.م 22,414لستأثيت م��ا للنىقات لست 

(4)
P0T . 

                                                           
 . 1958لنطلق �فاط لسكشفى  للعكري  خالل سنة   (1)
  .ولستعلق بشنييم وسكي�� لسكشفى  للعكري  اص�� للتعليم بتو�س 2003فيىي   4لسؤرخ ��  2003لكنة  258 طبقا لألمي عاد  (2)
  .د �عنولن لسنحة للترميلية �صالص ديون للصيالية لسيكز�ة.م 18,815م��ا   (3)
 .يتم  محميل نىقات للتأج�� ع�� م��لنية وزلرة للافاع للوط�ي  (4)
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ل   �� للكابق ولم يخض  لسكشفى  ح�� رقابة خارجية ولذلك م�ون رقابة دلئية لسحاسبات أو 

  ��اف لسهمة لليقابية ح�� للنيي �� �فاط لسكشفىو . مهمة رقابية ع�� دكابات ومصي ف لسكشفى 

ة قا شملت اعمال لليقابية أساسا للى��ة و . ومختلف أوجه للتصيف لسعتماة ح��  2009 سنة منلسمتا 

كة ح�� ارم 2014جولن  ن من خاللها س�� لسؤس  ��امب�  غ�� أن  للعايا من  .قاء بنوعية ل�صامات لل�ي مؤم 

ها بالتنييم ونيام  ق أهم 
 
ية فضال ل�جولنب مازللت بحاجة ح�� للتحك�ن سعل لسعلومات ول�صامات لل�ح 

 .عن للتصيف �� للىضاءلت وللتجه��لت وللتصي ف لسا��
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  أبيز لسالحظات

 

 و�كي��ه ونظامه لسعلوما�ي تنظيم لسكشفى  -
 

ن عام مطابق للهي�ل للتنيي�ي م   ديث لم يتم  مىعيل �عض فعليا  ما هو معمول بهمب� 

 لودظ غياب نيام دلخ�� خاصو . أخيى دون نص   مصا�ح ادلر�ة لسنصوص عل��ا ومم  حدال لسصا�ح 

  .للتا�عة لوزلرة لل�حة هو معمول به باسكشفىيات خالفا سا باسكشفى 
 

لم يتم  للتنصيص باألمي لسنيم للمكشفى  ع�� هي�ل نصوص ل�جار  ��ا للعمل، وخالفا لل

 .مص�حة سع�ى بالفؤون للقانونية وللن�لعات غيابكما لودظ . �ع�ى باألرشيف
 

ة لل�حة للعكري�ة بوزلرة للافاع للوط�ي اشيلف ع�� و  من جهة أخيى، ممارإل ادلرة للعام 

وقا لودظ �� هذل للفأن أن  ماييها للعام  . هاومقييم ��اوميلقبأ�فطته لسكشفى  للعكري  ومنكيق 

ان حنجاز عملية لليقابة  ��  صعولاتهو �� ان نىكه طبيب مباشي باسكشفى  مما قا ينجي  عنه حب 

 . للعالقة بينه ول�ن مايي لسكشفى لسهام و محايا 
 

ة �غياب للمن جملة نيام لسعلومات ويف�و  ق خاص 
 
ط مايي  لإلعالمية نقائص متعل

 
مخط

ي للتطبيقات لسعلومامية باإلضافة ح�� 
 
ية فيما اقكام وعام لن ببعضعام موف

 
اماج للتطبيقات لستوف

ا ل�ل  مي�ض بي��ا ي حلر��و�ي مود   ط� 
 

ا يحول دون حنجاز ملف ل هذه للوضعية عائقا أمام . مم 
 
وسف�

  .موف�� �امل لسعطيات للضيور�ة لتقييم �فاط اقكام وجودة ل�صامات
 

ىكللم للقانونية ةصبغللسعميق للنيي دول  ينب��لذلك   للطبيعة  متالءم م  شفى  د� 

ميك�� منيومة حعالمية شاملة ومنامجة سكاعا ح�� للعمل ع�� است�جالية لتنىيذ �عض نىقامه حضافة 

ة لتحايا لل�لىة ل�حقيقية ل�صامات للطبية   .ع�� موف�� لسعطيات للضيور� 
 

 إسدلء ل�خدمات للعالجية -
 

عل��ا باألمي لسنيم للمكشفى  يذكي  اقكما منصوص 47أقكام من جملة  9لم يتم  مىعيل 

يد لعاد ميىىى للكيطان ومأكيا لسجلس 
 
ة باليغم من ارمىاع لسط ة قكم لسعا�جة باألشع  م��ا خاص 

ي طبيب و 
 
ة ف��يائيللعل�ي ع�� ضيورة موف �ن �� لسعا�جة باألشع   . مختص 
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لتلنتالب اطارلت للطبية ولسحافية عل��ا ديث �� �ولجه لسكشفى  صعولات و   43 �ج 

ن لسكشفى  من لنتالب اطارلت شبه للطبية لس��مجة . 2013-2009لستقالة خالل للى��ة 
 
كما لم يتمر

  2012سنة  �� %58وشهات �كبة سغطية ل�حاجيات من هذه اطارلت لنخىاضا متولصال ولم متجاوز 

 .اط بهباليغم من لرمىاع �كق للنف
 

ن كما  باإلطارلت للطبية للالزمة عمال بالنصوص  أن  استميلر�ة للليلية �� داجة ح�� للاعممب� 

 .ل�جار  ��ا للعمل
  

مات اساسية �حىظ لل�حة ولمعا�جة للنىايات ل�صطية  ق باسقو 
 
ومم  سججيل حخالتت متعل

ة ما للذ  �كتعملدلخل �عض اقكام للطبية يذكي م��ا قكم للشفي�ح وعلم ل�صاليا لسيضية  د 

ىة من قبل للىورمول   لسيكز للعال�ي للبحو  دول للكيطان ضمن لسولد  لسكيطنة وقكم للطب   لسصن 

 . للنوو  للذ  سعا  نىايامه خطية
 

� لسكشفى  حعالد مقار�ي دور�ة لتقييم �فاط اقكام
 
مباين �� �كبة  وقا لم�ح. وت يتو�

ة لل�ي مجاوزت  ت دون  %100حشغال اسي 
 
 .بأقكام أخيى  % 50ببعض اقكام �� د�ن ظل

 

ية لايه 
 
كما يال  ولم يحيص لسكشفى  ع�� استغالل امثل للىضاءلت وللتجه��لت لستوف

باليغم من دال��ا ل�حكنة يذكي  2013-2004ذلك وجود مجه��لت لم يتم  لستعمالها طيلة للى��ة  ع��

لذ  ولوعام لستغالل بنك ا�ججة منذ دول�� خمس سنولت . د.أ 226,025آتت بقيمة  5خاصة م��ا 

ي بهم
 
ر بحول�� مجه��لت طبية  توف   .د.أ 167,5مقا 

 

بة 
 
ن وجود مجه��لت معط ف��لت طو�لة ميلودت ب�ن سنة وأر�  سنولت باإلضافة منذ كما مب� 

غم ) accélérateur linéaireو pet-scan(ن �جهاز  ع�� غيلر نقص �� للتجه��لت للضيور�ة سججيل ح��  بالي 

ة ومأكيا لسجلس للعل�ي ع�� ضيورة من دورهما �� لستقصاء  ومعا�جة عاد من اميلض للكيطاني 

 .لقتنا��ما
 

 للتصيف لسا�� ولسحاس�ي -
 

ن  ه لم يتم  لستصالر مب� 
 
قيلر صادر عن وز�ي  للافاع للوط�ي ولسالية يضبط سعي�ىات  أن

ية لىائاة لساني�ن ديث يتم  محاياها من قبل مايي لسكشفى  علما بأ��ا مىوق أديانا  ل�صامات لل�ح 

�ح وجود �عض اخطاء ع�� مكتوى للىومية . % 50سعي�ىات لسكشفىيات للعمومية بنكبة 
 
كما لم

ومم  سججيل مأخ�� �� فومية �عض . ساهمت �� وجود ز�ادة أو نقص �� معاليم للتالو  لسكتوجبة

حية يتجاوز أديانا  شهيل مقارنة بتار�خ خيوج لسيىىى باإلضافة ح�� عام فومية  15ل�صامات لل� 

ق بالى��ة . د.أ 262خامات بقيمة 
 
 .2014ما  و  2010مارإل  لس��لودة ب�ن شهي  متعل
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علما بأن   2013-2007خالل للى��ة . د.أ 4.178,126لل  مجمل مكتحقات لسكشفى  و 

ت معا�ج��م بأمي  لستخلالت بذمة أقارب لليئيس للكابق أو  منه أو من عائلته بلغت أ�صاص آخي�ن مم 

 .لستخالصهاح�� ى  دون أن �ك�� لسكشف 2011 - 2001للى��ة  خاللد .أ 724
 

قت أساسا با�حصول ع�� مأش��ة 
 
لت �عض للنقائص ع�� مكتوى منىيذ للنىقات سعل و�ج 

ة محايا ل�حاجيات 
 
د ع�� سبيل للشكو�ة فضال عن عام دق ا بالنىقة ولإصالر طلبات مزو  للتعه 

لسكشفى  أديانا ح�� للتىاوض  فقا لودظ �جوء .للفىافية ولسكاولة ب�ن للعارض�نواخالل بقولعا 

ة  دين ولعتماد طي�قة للوض  ع�� للذم  مقابل لقتناء لل�ولشف آتت للتحليل لسباشي م  �عض لسزو 

 . لسخ��ية بصىة دصي�ة لا��م
 

ن من حيالء فومية ل�صامات للطبية 
 
ا للالئية ع�� ضيورة حرساء نيام رقا�ي دلخ�� يمر

 
ومؤك

 .ا بال��لميب ل�جار  ��ا للعمل عنا حنجاز للنىقاتلسز�ا من للعناية وللتقي  
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I- ينظام لسعلوما�للشكي�� وللو  للتنظيم 

 

نت اعمال لليقابية من للوقوف ع��
 
قت ب مر

 
نيام الول للشكي��و ييم نتالنقائص سعل

 .يعلوماسلس

 

 وللشكي�� للتنظيم - أ

 

فاع للوط�ي عادمىعيل جل  لسصا�ح لل�ي مم  ضبطها ب لم يتم    2005لكنة  406 قيلر وز�ي للا 

خ ��  �ح امص كما لودظ وجود شغورلت ع�� مكتوى وداة اسناد من بي��ا ،2005جولن  20لسؤر 

للهي�ل مطابق  عاملودظ و  .بالئية افيلدمصا�ح  4من جملة  3و دلئية ميلقبة للتصيف ار�عة

 لولق لم  ولستعلق بشنييم وسكي�� لسكشفى   2003لكنة  258باألمي عاد لسنصوص عليه  يللتنيي�

ة  يلم يتعي ض للنص  لسذ�ور ح�� مرت�ديث  �عودلن بالنيي مباشية ح��  لللذين وللناظي للعام  اعالمي 

 . مايي لسكشفى 

 

خ ��  1988لكنة  95وخالفا للقانون عاد  ق باألرشيف وامي عاد  1988أوت  2لسؤر 
 
ولستعل

19880TP4Fلكنة  1981

(1)
P0T،   لم يتم  للتنصيص باألمي لسنيم للمكشفى  ع�� هي�ل �ع�ى باألرشيف ولم يتم

عون غ��  اقتصار ع�� م�ليف 2013سبتم��  24ومم  بالية من . �� ارشيف ميك�� وداة سع�ى بالتصيف

ه ا  ة حضافة سهام  ةمتىي   أو�لت له هذه لسهم  كما لم يتول  لسكشفى  وض  بينامج للتصي ف �� . صلي 

 .للقايم للوثائق وحعالد جالول ماد لسشبقاء للوثائق ادلر�ة ولم متم  أية عملية حمالف لألرشيف

كة نييل ح�� ضيق للىضاءلت  دىظو�تم  . ولم�ح عام مخصيص أماكن �حىظ ارشيف لسيكز  باسؤس 

ا نتج عنه لكتياظ بالىضاءلت ع�� غيلر قكم طب  أميلض للنكاء ارشيف  �� أماكن غ�� مناسبة مم 

 .وصعولة للبحث ع��اللطبية وغ�� للطبية و�نتج عن هذه للوضعية ضياع لسلىات . وللتوليا

 

هو معمول به  ع�� خالف ماغياب مص�حة سع�ى بالفؤون للقانونية وللن�لعات ودظ لو 

كات دة اختصاصات  فتح 2009ومم  بالية من فيىي   .لل�حة للعمومية باسؤس  ة متعا  بمىتاح لس�ح 

د  نص  غياب �� ل للمكشفى  تالدملسعا هللا ولل�ي سعت��  ها خاصة يحا  ومفموت��ا وطبيع��ا مهام 

  .للقانونية

 

                                                           
ق بضبط شيوط وميلميب للتصيف �� ارشيف ل�جار  وارشيف للوسيط وفيز وحمالف ارشيف ومحو�ل ارشيف لسو  1988د�كم��  13ؤرخ �� لس (1)

 
تعل

  .واطالع ع�� ارشيف للعام
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م لامي وت ينص  
 
لودظ  كما. مهع�� حدلر ايي لسكة �كاعا مجلس مؤس   ع�� لمكشفى لسني

ق بوض  نيام دلخ��  خاص  باسكشفى  ع�� غيلر 
 
ما هو معمول به بالنكبة ح�� غياب نص  يتعل

  .لسكشفىيات للتا�عة لوزلرة لل�حة للعمومية

 

مه وزلرة للدليل حجيلءلت ع�� غيلر و عقا أهالف لم �عتما لسكشفى  و  اليل للذ  أعا 

ة للعمومية لل�حة  ة لل�حةل�ل  من لسكشفىيات ل�جهو�   كما لودظ غياب .ولسؤسكات للعمومي 

 . باسكشفى  بطاقات وصف وظائف مضبط مفموتت اعولن

 

ةللصبغة للقانونية للمكشفى   دول للنيي  ميقعسح��  للالئيةاعو مو  للطبيعة  أمام خاص 

د لسحاسبة ذلت للقيا لسزدوج ونيام لسحاسبة اعتميورة لضو  نىقامه�عض است�جالية لتنىيذ 

�كاعا ع�� مقييم للنفاط ومحايا لل�لىة ل�حقيقية ل�صامات للطبية وضبط اهالف بما للتحليلية 

مفيو�� أمي�ن  بوجودوأفاد لسكشفى  �� هذل للصاد . وللوقوف ع�� اسباب لل�ي محول دون محقيقها

دلر�ة وح�� ضبط هي�له ا صبغة غ�� لل وحسنادهعمومية لل اتؤسكضمن لسه مصنيى��افان ح�� 

 . للتنيي�ي

  

ة لل�حة للعكري�ة  مارإل، ممن جهة أخيى و  اشيلف ع�� بوزلرة للافاع للوط�ي ادلرة للعام 

للذ  للعام   هاايي وقا لودظ �� هذل للفأن أن  م. هومقييم أ�فطت لسكشفى  للعكري  ومنكيق وميلقبة

ان حجيلء عملية لليقابة  ة حب 
 
ينجي  عنه قا مباشي باسكشفى  مما  طبيبهو �� ان نىكه �فغل ل�صط

�ل   �عت�� ديث  مايي لسكشفى ول�ن  هبينولسهام  ولستقاللية لمخاذ للقيلرلت �� محايا للعالقة  صعولة

  .مجاه اخي �� ان نىكه اوميؤوس ام��ما رئيك

 

ا يا�� لسجلس للعل�ي  ناديمن و  ف بإبالء وهو ة أخيى، يضم  لسكشفى  مجلكا لسشفار� 
 
م�ل

ة �� مطو�ي للبحث للعل�ي وم�و�ن اطار للط�ي ولسولز  للط�ي وشبه للط�ي وموظيىه وفتح  لليأ  خاص 

 لمو . لت للطبيةاقكام ولقتناء لسعا  مختلف س�� �فاط متا�عة ل�صطط اسشفىائية ل�جامعية و 

ة 20 ى و س 2014 ما ح��  2009من سنة  ةة لسمتا  خالل للى�� لسجلس هذل يجتم   من  �ان�� د�ن  مي 

ة  65 ع�� اقل  أن يجتم   لسىيوض ة �ل  شهي وهوأ  مي  ل مي  ييما  بمعا 
 
 .هسهام  دكن أدلئه  ��سلبا  ؤث

 �� دالت�ن  ولم سفى  محاضي جلكات هذل لسجلس
 
باإلضافة ح�� عام وجود فقط بقائمة ل�حاضي�ن حت

او  .امضاءلت مات للف�لية للمجلس للعل�ي ب �� حجابتهلسكشفى   سعه  ة و اعم لسقو  لد��لم دور� 

 . لجتماعامه

 

خ �� لس 2009لكنة  644ألمي عاد ل وخالفا ولستعلق بضبط منييم مخابي  2009مارإل  2ؤر 

ن بخصوص لسخ�� وللودالت لسباشية  عات للبحث وطيق سكي��ها،لم يشب�  للبحث وودالت للبحث ومجم 
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ما يىيا موقي  أ   من أعضائه سيثاق للبادث للذ  يؤخذ �ع�ن اعتبار عنا مقييم ا�فطة للعلمية 

ت يتم  وخالفا لألمي سالف للذكي . للبحث للعل�يللهي�ل لسع�ي من قبل للهيئة للوطنية لتقييم أ�فطة 

ن به �ل  ا�فطة للبحثية وللتنييمية لل�ي يتعها ��ا لسخ�� أو ينجزها أو �فارك ف��ا أو  مكك �جل  ماو 

 .لل�ي لها عالقة بالتياهيلت للعلميةملك 

 

 ينظام لسعلوما�لل - ب

 

ل عاد        خ ��  27خالفا سنفور  للوز�ي او           لسؤرخ �� 10وعاد  2003أكتولي  11لسؤر 

0T5F 2011 ما  20

(1)
0T، عايا للنقائص  ذلك نتج عنو  .لم يتول  لسكشفى  حعالد مخطط مايي  لإلعالمية

لسصا�ح واقكام لسكتعملة للتطبيقات صعولات �� مجمي  لسعطيات  مولجهنيام لسعلومات ديث ب

قة بمختلف أوجه �فاطها ومنييمها ولستغاللها 
 
ي للتطبيقات لسعلومامية وذلك �كبب لستعل

 
عام موف

ة اقكام وعام لناماج للتطبيقات لستوفية فيما بي��ا و 
 
 .مطبيقة للقبول وللىوميةم  ب�اف

 

نوت  لسعطيات ل�صاصة باسيىىى ع�� غيلر للعيادلت ل�صارجية  ومة اعالمية �ل  لسني متضم 

 
 

ل هذه للوضعية عائقا  .يلت لستعلقة بنفاط اقكام �اسولعيا ومعال لنتيار لسيىىىو�عض لسؤش
 
وسف�

 . ��ا �فاط اقكام وجودة ل�صامات قييمللضيور�ة لت لسعطيات�امل أمام موف�� 

 

 و�حول عام ميك�� 
 

 منيومات حعالمية بجمي  اقكام اسشفىائية ودمجها دون حنجاز ملف

ا ل�ل  مي�ض يتضمن جملة للعالجات لل�ي ملقاها بمختلف اقكام وميلدل حسالء حط�ي  لر��و�ي مود 

ة ت سكاهم هذه للوضعية �� اسيلع بتقايم ل�صامات اسشفىائية خاصة و  .ل�صامات اسشفىائي 

ن بالنكبة لهذل  .قكم است�جا��ب للذين يتم  حيولؤهمو  للقادم�ن ليال لسيىىى بالنكبة ح�� فقا مب� 

ه
 
اطالع ع��  ليتم  �� �عض اديان انتيار ح�� غاية ل�حصة للصبادية  يتم   للصنف من لسيىىى أن

لسنيومة  كما ت سكاهم .أو حدال��م ح�� اقكام اخيى لهم لتقايم للعالج لسناسب  لسيىىى ملىات

ة وج��ة عايا للتحاليلمتم  حعادة اعالمية لستوفية �� ميشيا للنىقات ديث  دون موجب  �� ف��ة زمني 

الع ع�� للتحاليل للكابقة لستحالةنشيجة 
 
 .�� دال لنتقال لسي�ض من قكم ح�� آخي اط

 

ي 
 
للىحوصات سع�ى بتمي�ي صور مطبيقة معلومامية بقكم للشخصيص باألشعة  وت يتوف

ن  بما ائية ع�� أدولت وشب�ات معلوماميةونتائجها ح�� اقكام اسشفى
 
�لىة من للتخىيض �� يمر

قة ب
 
رت نىقا��ا من أفالم للتحميض ل�صامات ع�� غيلر ملك لستعل ح��  2009سنة ��  د.أ 482لل�ي مطو 

 .2013سنة ��  د.أ 548

                                                           
صلة باتعالمية وليمج��ا ومتا�عة حنجازها ولتطو�ي نيم لسعلومات وام  (1) ق�ن مباعا بتخطيط لسفاري  لست 

 
 .صاللستعل
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ن ت سفمل مطبيقة مرتب للضبط �ل  لسعطيات للضيور�ة لستعلقة �ك�� للعمل ديث ت و 
 
ممر

حصالر ارقام  ومنمن للهيا�ل غ�� للتا�عة لوزلرة للافاع للوط�ي  لسيلسالت للولردةسججيل  من

ة للميلسالت آليا سف�و مطبيقة للقبول وللىومية عايا للنقائص لستعلقة بالكالمة كما . للشكلكلي 

نلسعلومامية ولحىظ لسعلومات ديث  ة  لم متضم  دون دذف �عض للىولم�� و  محول دون محاذيي آلي 

 .لر�خ دخول وخيوج لسيىىى وأسعار ل�صامات للعالجية دون ميك أثي لذلكو سغي�� م

 

ن من  ولب مىاع�� و�تطلب محك�ن خامات لسكشفى  موف�� موق
 
كة يمر مقايم  للمؤس 

مخىيف اجيلءلت ادلر�ة ومىاد  قصا امىاقيات لس��مة  حدرلجعايا ل�صامات كأخذ لسولعيا و 

وماعو دلئية لسحاسبات لسكشفى  ح�� سعز�ز جهوده قصا حرساء عالمة ميدبا . اكتياظ باسكشفى 

  .�جودة استقبال
 
ي�� "ه وأفاد لسكشفى  أن  ط� 

 
و�تم  ... داجة أكياة ح�� مطبيقة شاملة محتو  ع�� ملف

 ".وسيتم  للعمل ع�� لسترمال ميلدل حرساء عالمة ميدبا... حعالد كي لإل شيوط تقتناء منيومة شاملة
 

II- إسدلء ل�خدمات للعالجية 
 

ة فضال عن غياب مقييم و لودظ عام كىاية اختصاصات  . �صامات لسكالةللسولرد للبفي� 

قت ب�ل  من دىظ لل�حة ودماية لسحيط وللتصيف �� ادو�ة مم  للوقوف ع��و 
 
 . وللام نقائص سعل

 

 ختتصاصات واقكام -أ 
 

 52لختصاصات من جملة  8ت يوجا باسكشفى  �ل  اختصاصات ديث مىتقي لسؤسكة ح�� 

0T6Fاختصاصات للطبيةلسنصوص عل��ا باألمي لستعلق بتحايا لختصاصا 

(1)
0T . تم  �عنولن اختصاصات و�

ة أخيى  ي  ية موجيه لسيىىى ح�� هيا�ل �ح 
 
مجال لسكشفى  ح�� صيا��  مختص  �� كما يىتقي . غ�� لستوف

باليغم من أهمية هذل اختصاص بالنكبة ح�� للعايا من اقكام ع�� غيلر قكم  لسعا�جة باإلشعاع

ب  للنوو 
 
  .ع�� ضيورة موف��ه 2011جولن منذ لسجلس للعل�ي ومن مأكيا  للط

 

ن عام مىعيل  ،لسفار حليه 2003لكنة  258مي عاد لأل  وخالفا  47أقكام من جملة  9مب� 

0T7Fقكما

(2)
0T  ة ة يذكي م��ا خاص  يد باليغمقكم لسعا�جة باألشع 

 
0T8Fمن ارمىاع لسط

(3)
0T   ميىىى عاد  ه�فهاللذ

                                                           
ولستعلق بالتخصص �� للطب ولالنيام للقانو�ي للمقيم�ن كما مم  منقيحه تدقا وخاصة باألمي  23/06/1993لسؤرخ ��  1993لكنة  1440امي عاد   (1)

عائلة وللتخصص �� ولستعلق بضبط اطار للعام لنيام للارلسات للطبية لسؤهلة سمارسة طب لل 2011نوفم��  17لسؤرخ ��  2011لكنة  4132عاد 

 .للطب
 .دون لعتبار وداة زرع اعضاء ولسجم  لسيكز  للعمليات  (2)
ر عاد ميىىى للكيطان من  (3) وذلك ب�ل  من وداة اميلض للكيطانية لسحاثة �� سنة  2013مي�ضا �� سنة  344ح��  2009مي�ضا �� سنة  168مطو 

�ن وقكم أميلض لسعاة وامعاء وقكم أميلض لليئة ول�حكاسية وقكم للطب وقكم أميلض اذن وانف ول�حنجية وجيلدة  2011
 
للىم وللوجه وللىر

 .للباط�ي
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ي ع 2011جولن  منذلسجلس للعل�ي  مأكيا منللكيطان و 
 
�ن ��  ف��يائيطبيب و �� ضيورة موف مختص 

ة و�� لسقابل، مم  حدال  قكم كفف للعقم ولسكاعاة للطبية لإلنجاب ووداة مخ�� . لسعا�جة باألشع 

ر من وز�ي للافاع للوط�يببيولوجيا انجاب  0T9Fمقي 

(1)
0T  258�� د�ن لم يتم  للتنصيص عل��ما باألمي عاد 

ي اطارلت  .ر و ذ�لس 2003لكنة 
 
ا مىعيل هذه اقكام لعام موف وجاء بيد  لسكشفى  أنه ت يمرن دالي 

 . للطبية لسطلولة وللىضاءلت لسناسبة
 

 اطارلت للطبية وشبه للطّبية -ب 
 

ا عن التحاق هعزوف �كببلنتالب اطارلت للطبية  ��ة كب�� صعولات لسكشفى   يولجه

ا ��السحافية علفضال عن صعولة باسكشفى   ى ح��  مم  طول آجال حسناد ح�� حاجيات و ل�عام ملبية أد 

 %77و % 47ب�ن نتالب �كبة استجابة لطلبات ا ميلودت فبخصوص اطارلت للطبية، . لسولعيا

نلم كما  .2012سنة ��  % 32ولم متجاوز  2011-2009 للى��ةخالل 
 
لنتالب حطارلت  منلسكشفى   يتمر

  .ذلك� �حعية للمخابي رغم داجته طبية لسشفىائية جام

 

آجال ل معا   بل من ذلك للميىىى ل�عرس عام كىاية اطار للط�ي سلبا ع�� حسناد لسولعيا و 

اء علم لليثية من طيف حسناد لسولعيا  اءأشهي  4دول�� أطب  فقط  طبيب�ن( �كبب للنقص �� عاد اطب 

اء أميلض للر��  يقتصي ماك. )للطب للباط�يما�ع�ن لقكم  �ن ما�ع�ن لعاد أطب  نىس ع�� طبيب�ن مختص 

 2011خالل للى��ة من أفي�ل للعكري��ن ش�اوى من جملة  % 34,61و�� هذل اطار، لم�ح أن  . قكملل

ق بقكم للطب للباط�ي دول  2013لية �ح�� مو�� جو 
 
  .حسناد مولعيا �عياة متعل

 

�� يزلولون سعليمهم �� لنتالب طلبة حلسكشفى   ي�جأ ،للنقص �� اطار للط�يوقصا مجاوز 

ب  ع�� أن يباشيول باسكشفى  حثي 
 
ن صعولة و  .مخي جهمللط اء  لسشبقاءمب�  � �حنييل باسكشفى  اطب 

ل خارج لسكشفى  عنا اقتضاء ة للعمل للعكري  لل�ي سكتا�� للتنق  خالل للى��ة بل  قا و  .خصوصي 

ت اطباء اسشفىائي�ن ل�جامعي�ن دالة  23م��ا  ةدال 43استقاتت عاد  2013ح��  2009  7وخص 

ق ب
 
�نداتت متعل  . أطباء مختص 

 

ةل�حا  من هذه للسعيا ح�� و   2014لكنة  243بمقت�ىى للقيلر ل�جمهور  عاد  مم   ،وضعي 

تعلق بممارسة للنفاط ل�صاص للترمي�� من قبل اطباء اسشفىائي�ن ولس 2014 نوفم�� 19خ �� لسؤر  

19950T10F لكنة 1634ل�جامعي�ن للعكري��ن �حب أد�ام امي عاد 

(2)
0T  ع�� اطباء لسفار حليه

                                                           
 .2013مارإل  13بتار�خ  197/2013عاد   (1)
ل�جامعي�ن ��  لستعلق بممارسة للنفاط ل�صاص للترمي�� من قبل اسامذة واسامذة لسحاضي�ن لس��ز�ن اسشفىائي�ن 1995سبتم��  4لسؤرخ ��  (2)

 .2007جانىي  25مؤرخ ��  2007لكنة  120باألمي عاد وحممامه  للطب كما مم  منقيحه
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طبيبا  59�عا  علما بأن  لسكشفى   اسشفىائي�ن ل�جامعي�ن للعكري��ن طبقا لنىس للفيوط

  .سالف للذكي عل��ا باألمي �كتجيبون للفيوط لسنصوص 

 

19910T11Fلكنة  63للقانون عاد وخالفا 

(1)
0T  خ �� 1966لكنة  356ولألمي عاد                          لسؤر 

19660T12Fسبتم��  19

(2)
0T ت م ،سكمية رؤساء اقكام اسشفىائية بأمي قتضاهمامبمتم   ذينولل  9سكمية م 

ر م��م  ةسشفىائيم لاقكأ اءسؤ ر  ومن شأن سكو�ة وضعيات رؤساء اقكام وسكمي��م  .بالنيابة 4بمقي 

ة  .وفقا للنصوص للقانونية أن ينعرس حيجابا ع�� حسالء ل�صامات باألقكام لسعني 

 

ا  ةمختص   ةرؤساء أقكام وطبيب 6لودظ عام مىي   كما  ي 
 
هم س�ل ة هام  ون اصلي 

 
ديث يتول

. بإدلرلت ومارسة ما�عة لوزلرة للافاع للوط�ي أو سكي�� قكم آخي باسكشفى أخيى للقيام بمهام  

� سعام للتىي   و�نعرس 
 
ة طبيب للر� �� امثل للعملباسكشفى  هم  وجاء بيد  لسكشفى   .سلبا ع�� للك 

  ".سيتم  سكو�ة هذه للوضعية ع�� مكتوى وزلرة للافاع للوط�ي"أنه 

 

ية  لخصوص اطارلت شبهو  �� عاد للتقني�ن �� للتخايي بقاعة  انقصلسكشفى  �ف�و  ،للطب 

وليا مقارنة بحجم �فاط للقكم وللذ   دكب �كتوجب للعمليات ل�صاصة بقكم أميلض للنكاء وللت 

ن وجود نقص �� . مقني�ن 6سوى  بهمقني�ن �� د�ن ت يتوفي  10مقايي رئيكه  عاد لسمي ض�ن كما مب� 

ة و  باألككيج�ن لسضغوطقكم لسعا�جة ب نقصا ��  أيضاللذ  �ف�و قكم مخ�� محاليل للريمياء ل�حي 

ة لنتالب مقن سام للمعا     . 2006سعود ح�� سنة  ذل للقكم��صيادلة علما بأن  آخي عملي 

  

ن لسكشفى  من لنتالب اطارلت شبه للطبية لس��مجة ديث و 
 
�كبة  لنخىضتلم يتمر

 لرمى  ،قابللس ��و .2012-2009للى��ة خالل  % 58 ح�� % 100من اطارلت هذه من سغطية ل�حاجيات 

ن ذلك من للنكق للتصاعا  ل�ل  من عاد  2013-2009خالل للى��ة  �فاط لسكشفى  حجم مثلما يشب� 

ام اقامة  وعاد لسيىىى لسقيم�ن ) 2013 سنة يوما �� 160.204ح��  2009 سنة يوما �� 139.589من (أي 

           عاد للعيادلت ل�صارجية و ) 2013 سنة مي�ضا �� 26.801ح��  2009 سنة مي�ضا �� 21.324من (

ة ) 2013 سنة �� 237.199ح��  2009 سنة �� 227.511من ( ل �كبة حشغال اسي  فضال عن لرمىاع معا 

 ).2013 سنة �� % 70,56ح��  2009 سنة �� % 61,88من (

 

                                                           
  .ولستعلق بالتنييم للص�� 1991جو�لية  29لسؤرخ ��   (1)
اط ادتياط للتا�ع�ن سص�حة لل�حة با�جيش وللذ   (2) اط لسباشي�ن وضب  ق بضبط للقانون اسا�ىي لهيئة للضب 

 
مم  حلغاؤه بالقيلر ل�جمهور  عاد لستعل

ولستعلق بضبط للنيام اسا�ىي ل�صاص  بالكلك اسشفىائي للص�� للعكري  ومنقيحه بالقيلر ل�جمهور   2013جولن  11لسؤرخ ��  2013لكنة  159

 .2014نوفم��  19مؤرخ ��  2014لكنة  244عاد 
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 2013 -2009ى��ة عاد لسيىىى لإلطار شبه للط�ي للولدا خالل للمؤشي  لرمى ونشيجة لذلك، 

كما أسىيت مقارنة مؤشي عاد اعولن شبه للطبي�ن للكي�ي للولدا . مي�ضا 28مي�ضا ح��  25من 

 
 
نقص �� �عض اقكام ع�� غيلر  وجوديه عن بمختلف أقكام لسكشفى  بالعاد اد�  للولجب موف

0T13Fلطب للباط�ي واميلض ل�جلاية ووداة اميلض للكيطانية ولم جيلدة لسكالك للبولية اقكأ

(1)
0T. 

 

 تدمات ما ععد للظري وخستميلر�ة للليلية -ج 

 

�لل�ي  لهيا�ل لل�حية للعموميةل خالفا
 
هي ��اف  متو�

 
مأم�ن عاد من للعيادلت �عا للي

 ت ل�صامات ومقليص ف��ة لنتيار لسيىىى حسالءللتخىيف من للضغط ع�� اقكام للطبية وموسي  

ة سكاهم و . لسذ�ور  عيادلتللنيام بلسكشفى  �عمل  اكتياظ للذ  �فهاه �� مىاقم هذه للوضعي 

ة بالنكبة ح�� �عض اقكام  .غيلر قكم أميلض للنكاء وللتولياع��  لسكشفى  خاص 

 

ن و  بخصوص مأم�ن دصص استميلر للليلية لقتصار اطار للط�ي ع�� طبيب دلخ�� مب� 

ة للطبية  ومقيم�ن لثن�ن بقكم أميلض للنكاء وللتوليا علما بأن  لسعيار للىي��ىي لستعلق باتستميلر� 

طبيب مختص  �� أميلض للنكاء وللتوليا ع�� ع�ن  وجودضيورة  ينص  ع��بخصوص هذل للقكم 

ا فضال ع 1500يتجاوز عاد للوتدلت  �� دالةلس�ان  ضيورة مولجا طبيب مختص  ��  ��وتدة سنو� 

بل  عاد فقا ولإلشارة  .وتدة سنو�ا 2000للتخايي وا�عاش بالقكم �� صورة مجاوز عاد للوتدلت 

ا م��ا  3500للوتدلت باسكشفى  دول��  ة 1200وتدة سنو�   . وتدة قيصي� 

   

نو  نة من  ل�  ت فحص عي 
 
ام اقكام�جال  من طب   2014ما   22و 21و 20 ألي 

 
شملت كال

للولالن وطب  اطىال ومصىية للام وللر�� اصطناعية وللتخايي وا�عاش وجيلدة ادفاء 

ة فضال عن للطب  للباط�ي وجيلدة للقلب وللصار  ه يتم  ول�جيلدة للعام 
 
طيلة  استميلر خامة مأم�ن أن

باستثناء قكم طب  كم وذلك ب�ل  قطبيب مقيم وطبيب دلخ�� فحكب من قبل ل�حصص للليلية 

ان  طبيب بقكم مصىية للام  يوجا �� د�ن لماطىال وللذ  وجا به طبيب مقيم وطبيبان دلخلي 

ة ي وللر�� اصطناعي 
 
  .منتصف للليل ما �عاحسالء خامات ح��  هباليغم من مول

 

�  ،من جهة أخيى و 
 
للقيام بحصص استميلر خارج  ن و ن ل�جامعيو اسشفىائياطباء يتو�

خ ��  1993لكنة  1915امي عاد  علما بأن   لسكشفى  1993أوت  31لسؤر  0T14F

(2)
0T للتغطية  ينص  ع�� ضيورة

           ؤرخ ��لس 2011 لكنة 2780طبقا لألمي عاد و . دصص استميلر عنا مأم�ن للطبية دلخل لسؤسكة

                                                           
ولستعلق بضبط للهيا�ل واختصاصات وكذلك لسولصىات من ديث طاقة اسشيعاب  1993 أوت 31لسؤرخ ��  1993لكنة  1915عمال باألمي عاد   (1)

 .2010سبتم��  6مؤرخ ��  2010لكنة  2200ولسحالت وللتجه��لت واعولن باسؤسكات لل�حية ل�صاصة كما مم  منقيحه وحممامه باألمي عاد 
ة لستعلق بضبط للهيا�ل واختصاصات وكذلك لسولصىات  (2)  .من ديث طاقة اسشيعاب ولسحالت وللتجه��لت واعولن باسؤسكات لل�حية ل�صاص 
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020110Tسبتم��  29

(1)
15FT ع�� اعولن للطبي�ن ولسولز�ن للطبي�ن اسشفىائي�ن ل�جامعي�ن  يتع� ن

واسشفىائي�ن لل�حي�ن وأطباء لسكشفىيات للعامل�ن بالهيا�ل اسشفىائية ولل�حية للعمومية 

للتا�عة لوزلرة لل�حة للعمومية وكذلك لسقيم�ن �� للطب وللصيالة وطب اسنان، لسكاهمة �� 

 "وجاء بيد  لسكشفى  أنه  .يى استميلر وجولا باسكشفى و�ج... دصص استميلر
 
ي اطار للط�ي عنا موف

 ". 1993لكنة  1915لل�ا�� سوف يتم  مطبيق للفيوط لسنصوص عل��ا باألمي عاد 

 

 وحماية لسحيط حى  للحةة خسشفىائية -د 

 

19960T16Fلكنة  41للقانون عاد خالفا 

(2)
0T  20080 لكنة 2745 مي عادلأل وT17F

(3)
0T  عام ختم مب�ن

 من قبل لسصا�ح لسختص  للذ  يمكره لسكشفى   للججل  
 
 ةىة بالبيئة وعام محايا طبيعة بالوزلرة لس�ل

 .ومصارهاللنىايات 

 

ولستعلق بشنىيذ بينامج  2012د�كم��  08لسؤرخ ��  12861وخالفا لألمي ادلر  عاد 

ن جمي  للنقائص لل�ي ممت و�يتم  مالم  ،الجية باسكشفى للتصيف �� للنىايات ذلت للصبغة للع

 . مالدي��ا واجيلءلت لل�ي مم  لمخاذها �� للغيض

 

ن ،ا بالنكبة ح�� دىظ لل�حةأم   وجود حخالتت متعلق بمعا�جة للنىايات ل�صطية  فقا مب� 

مات اساسية �حىظ لل�حة ب مخص  نقائص و  قكم للشفي�ح وعلم بعض اقكام ع�� غيلر لسقو 

ة لسكتعمل سل�صاليا لسيضية  ىهاللىورمول اد  ضمن لسيكز للعال�ي للبحو  دول للكيطان  لل�ي صن 

ي ليل التحلمخ�� بلودظ مولجا ا�ججة ادتياطية لسفبعة ��ذه لسادة  فقا .كيطنةلس لسولد  
 
 دون موف

 تقي ح�� ��وئة �افية� يىلسخ� هذل سيما وأن  ت قنعة وللنيارلت �األللعامل�ن وسائل ل�حماية للضيور�ة 

�� لسكالك أديانا  اسر��بل  اللتخلص م�� تم  ي ت ي�ميلكم كميات للىورمول لسكتعمل ولل� �ححضافة 

 من للقانون آنف للذكي  32ىصل لل وذلك خالفاللعادية 
 
ي مزج للنىايات يحج  "ه للذ  ينص  ع�� أن

   ".خطيةم  نىايات غ�� ... ل�صطية 

 

ت معا�ج��م ب ظدلو  ،ع�� صعيا آخيو  ذين مم 
 
غيفة � للنوو قكم للطب حيولء لسيىىى لل

وأفاد لسكشفى  ��  .ة�ح  للعاسية للنيمة لسسعاي��  وذلك خالفاقكم أميلض اذن وانف ول�حنجية ب

                                                           
ولستعلق بمنحة استميلر وشيوط حسنادها وضبط مقادييها ألعولن  2001جانىي  23لسؤرخ ��  2001لكنة  318لستعلق بشنقيح وحممام امي عاد  (1)

ل�جام�� واسشفىائي للص�� وأطباء لسكشفىيات للعامل�ن بالهيا�ل اسشفىائية ولل�حية للعمومية للتا�عة للكلك للط�ي ولسولز  للط�ي اسشفىائي 

 .لوزلرة لل�حة للعمومية وكذلك لسقيم�ن �� للطب وللصيالة وطب اسنان
ق بالنىايات وميلقبة للتصيف ف��ا وحزلل��ا كما مم  منقيحه تدقا 1996جولن  10لسؤرخ ��  (2)

 
 .لستعل

 .يتعلق بضبط شيوط وطيق للتصيف �� نىايات ا�فطة لل�حية 2008جو�لية  28مؤرخ ��  (3) 
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  للفأنهذل 
 
للطب للنوو  من ه سيتم  مجه�� للغيفة لسذ�ورة �غالف من لليصاص ثم  ممر�ن قكم أن

 .غيفة عازلة خاصة به تدقا

 

سعت�� من ب�ن اختصاصات غ�� للنييىة  لل�يقاعة جيلدة لسكالك للبولية  وجودلودظ كما 

من جيلدة للعيون  للقاعات لسخصصة ل�ل   ةمالصقو �� ل�جناح لسخصص ل�جيلدة فائقة للنيافة 

 .وجيلدة للعيام وجيلدة اعصاب

 

ي لاى و 
 
لت دايثة للتعقيم لسجم  لسيكز  للعمليات وقكم للتخايي وا�عاشت يتوف  معا 

ة  عتماديث س ة للتعقيم ل�حالي   1989لم يتم  مجاياها منذ سنة  لصىياتل م�جأقايمة  لتمعا  عملي 

لت غ�� صا�حة لالستعمال قكم طب  للعيون ب لودظو . للتعىنات و�� مقنية مشكبب �� �عض وجود معا 

ل مصارل للتلو  مخز�ن جزء من ارشيف للور�� و 
 
 .  �� غيفة للميىىى لسقيم�ن وهو ما �ف�

 

ه يتم  سعقيم  ن بخصوص قك�ي جيلدة للقلب وللصار وجيلدة اوعية لسحيطةمب�  كما 
 
أن

بطي�قة متمثل �� لستعمال دوض بالسشي�ي ومولد  مطهية و�� طي�قة غ�� كىيلة بضمان  ادولت للطبية

 .للتعقيم بصىة ناجعة

 

باليغم من للاور لسنوط �عها��ن  �� لودظ نقص �� عاد عامالت للنيافة  من جهة أخيى،و 

ة بمجال دىظ لل�حة  ف نىايامه ضمن قكم طب  للنكاء وللتوليا �� جل  اقكام وخاص  ولل�ي مصن 

أقكام جيلدة للقلب وللصار واوعية لسحيطة وادفاء ولسجم  لسيكز  للعمليات لو  للنىايات ل�صطية

  .طب  للولالن وأميلض للعيون وطب  اطىالوأقكام 

 

 ل�خدمات لسكدلة تقييم -ه 

  

ولستعلق بالتنييم للص��  1991جو�لية  29لسؤرخ ��  1991 لكنة 63للقانون عاد  ينص  

ه 
 
ة رؤساء أقكام لسشفىائية "ع�� أن

 
اء اسنان �� خط اء وللصيادلة وأطب   بمقت�ىى مق  سكمية اطب 

ة أقصاها خمس سنولت أمي هم . سا  ة أو سعو�ضهم �� مهام  و�مرن سكمي��م من جايا لنىس ملك لسا 

 ". �عا مقييم أل�فط��م ومبعث لهذل للغيض �جنة لسشفار�ة للتقييم لاى وز�ي لل�حة للعمومية
 
 أن

 
ه حت

  علماأ   رئيس قكم مقييم أ�فطة  2014ح�� داود جولن ، لم يتم  ذلكوخالفا ل
 
ت سكمية ه بأن  24مم 

 .2006سنة �� قكم  رئيسسكمية و  2004 سنة رئيس قكم منذ
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ا  وت يقوم لسكشفى  بإعالد لسجلس  لم �كاعامقار�ي مقييمية دور�ة لنفاط اقكام مم 

مقييم �فاطها ولق��لح اجيلءلت لسناسبة لتحك�ن ل�صامات عمال بالقيلر لستعلق بضبط  ع��للعل�ي 

 .م�و�ن وقولعا سكي�� لسجلس للعل�ي

 

  يتم   ت كما 
 

ة لستغالل مؤش معال للعاد لليومي  محاياخاصة  يتم  ت و ي �كبة حشغال اسي 

ومن شأن هذل للتقييم أن �كاعا ع�� حد�ام موزي  . للميىىى للطبيب للولدا ومعال ف��ة انتيار

ة ة باألقكام مثلما هو معمول به و . اسي  ن غياب قيلر يضبط عاد اسي   .ات للعموميةشفىيكباسقا مب� 

 

ة �عنولن مختلف  وقا لودظ �� هذل اطار وجود مباين بخصوص �كبة حشغال اسي 

ت 
 
ة دون باقكام ديث ظل ��  % 50أقكام للطب  للنىكا�ي وأميلض للعيون وجيلدة لسكالك للبولي 

أقكام مصىية للام وللر�� اصطناعية وكذلك جيلدة اعصاب وطب  للولالن ب % 100 تمجاوز  د�ن

ة علما بأن  ا�عاش وأميلض للنكاء وللتوليا وللتخايي و  % 40م��لوح ب�ن للنكبة لسث�� إلشغال اسي 

ةد % 80و ة لل�ح   . كب معاي�� لسنيمة للعاسي 

 

ه عام  مجاوز هذه للنكبةو�نجي  عن 
 
ة ل�حاتت لسكت�جلة دلخل للقكم �� د�ن أن ي أسي 

 
موف

ة من لسى��ض  عمال بالنصوص ل�جار  ��ا للعمل بالنكبة ح�� مخصيص سي�ي�ن ل�حاتت است�جالي 

0T18Fللهيا�ل لل�حية للعمومية

(1)
0T.  ي سي�ي شاغي بقكم للتخايي وا�عاش عام كما نتج عن

 
ة موف حرجاء عملي 

ق بجيلدة اعصاب 
 
 .2014ما   28م��مجة بتار�خ متعل

 

نت و  ي لسيالنية  لسعايناتلي 
 
حيولء �عض و  قكم أميلض للنكاء وللتوليابشاغي سي�ي  عام موف

ات مي�ضمب�ن وجود و . أديانا للكي�ي  وسفارك مي�ضت�ن نىس لهن   لسي�ضات �� غ�� اماكن لسخصصة

�ن ف��ة اقامة باسكشفى  ع�� عيلة نقل لسيىىى أو للليلة ع�� كي�ىي   ساهم لكتياظ و . انتيار يقض 

ل اقامة بالقكم  ثالثة أيام �� و يوم�ن  ب�نهذل للقكم �� مقليص ف��ة حيولء لسي�ضات ديث ي��لوح معا 

ة 24و 12 ل�ندالة للوتدة للقيصي�ة و  لسنيمة للعاسية بأن   علما ساعة بالنكبة ح�� للوتدة للطبيعي 

دت   .أيام 7ح��  3للوتدة من  حقامةلل�حة دا 

 

ة للعمومية ��  83وخالفا للمنفور عاد  لم يتول   2000أكتولي  2للصادر عن وز�ي لل�ح 

عملية مقييمية دلخلية �صامات است�جا�� لل�ي حنجاز قكم است�جا�� و لسكشفى  وض  نيام ستا�عة 

          أيام خالل  6للغت �� �عض اديان ساعة و  24مجاوزت لى��لت  قاماتحوجود لم�ح كما . �كا��ا

حقامة عاد من  ،ونتج عن غياب �عض اطباء لسختص�ن عن مأم�ن دصص استميلر لللي�� .2014 سنة
                                                           

ة لل�حة بتار�خ   (1) ولل�ي منص  ع�� أنه يتحتم ع�� �ل  قكم لسشفىائي ل�حيص يوميا ع�� مخصيص  2004مارإل  30لسذكية للصادرة عن ادلرة للعام 

 . سي�ي�ن فارغ�ن ع�� اقل  للميىىى لسوفاين من قكم است�جا��
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 لسيىىى للولفاين ليال بقكم است�جا�� �� د�ن سكتوجب دال��م لل�حية حدال��م ع�� اقكام

 . لسختصة
 
م  حرساء حدلرة للفؤون سوف سك�� ادلرة ح�� مىعيل هذل للتقييم "ه وجاء بيد  لسكشفى  أن

 ".للعالجية وللطبية �� حعادة للهي�لة

 

ق و  ة من حدال��ا اهالف لسيجو  دة اختصاصات بمىتاح سعا هللا متعا  ة لس�ح  لم محق 

ن عيادلت �ل  من قك�ي أميلض للنكاء وللتوليا وطب  اطىال ديث  للعكري��ن ت يزلل لسكشفى  يؤم 

أن  �ان من لسىيوض�� د�ن وعائال��م وأعولن وزلرة للافاع للوط�ي وعائال��م لستمتع�ن بمجانية للعالج 

ف
 
ةعيادلت هذه للحجيلء  لسكشفى  عن يتوق 2009مارإل  2لبتالءل من  باسكشفى  ومأمي��ا باس�ح  0T19F

(1)
0T.  

 

فكما 
 
ة بعيادلت طب  اطىال  قكم موق   للنفاطعن اس�ح 

 
  2012� منذ مو�

 
�ان  هعلما بأن

ن    60دول�� عنا فتحه يؤم 
 
 كذلك  ومم  . عيادة يوميا

 
استميلر�ة للطبية وعن حجيلء مأم�ن  ف عنللتوق

يو . 2012طب  للعيون وأميلض لليئة ول�حكاسية وأميلض للقلب منذ سبتم��  بأقكامىحوصات لل  مىك 

طبيب �كاء وموليا �عمل �امل للوقت للالزمة ع�� غيلر نقص �� لسولرد للبفي�ة هذه للوضعية بال

ة  .طبيب بيولو�� أو صيا�� بيولو��و  وطبيب مختص  �� اشع 

 

نمن نادية أخيى، و 
 
ات لسيىى مر �عض  حمضاء عام من للوقوف ع�� ىفحص عاد من ملى 

ا ت لستاخل ن�ن مم 
 
 .قبل أطباء دلخلي�نوجود حمضاءلت من ح��  باإلضافة��م اصىع��  للتعي فمن  يمر

 .��ا ماو�ن مار�خ للاخول أو ل�صيوجعام و عاد من بطاقات للاخول ول�صيوج  عام حمضاءكما لودظ 

 

دصص  ومز�ا لل��وض بتأم�ن�ا�� لسكشفى  ح�� مز�ا اداطة بجانب حسالء ل�صامات و 

ن  فقا .اطارلت للطبية وللتثبت من صى��م بمختلف اقكامعاد دعم  عن طي�قاستميلر  مب� 

� طبيب دلخ�� ت �عمل باسكشفى  سعو�ض طبيبة من  است�جا��بخصوص استميلر�ة بقكم 
 
مو�

0T20Fقكم لسعاة ول�جهاز للهض�ي

(2)
0T .ل لنتحال أدا ا�صاص ة  صىة كما �ج  طبيبة باسكشفى  طيلة عا 

ا ي من للعاياداتت فيلر سججيل فضال عن  أشهي  .عالجهمنعرس سلبا ع�� لسيىىى مم 
 

 للدممخزون للتصيف �� ادو�ة ولسكتلزمات للطبية و  -و 
 

 دول�� 2013-2009خالل للى��ة �عنولن ادو�ة ولسكتلزمات للطبية  ةللنىقات ل�جملي تبلغ

ل  % 47أ  ما �كبته  د.م 98,549 ف �� ادو�ة أسىي للنيي �� جانب للتصي  و  .من نىقات للعنولن او 

ة  قت خاص 
 
ةبولسكتلزمات للطبية عن وجود نقائص سعل ة واقكام اسشفىائي   .الصيالية للالخلي 

                                                           
ة للصادرة عن مايي لسكشفى  عاد   (1)  .2009فيىي   3بتار�خ  1520لل��قي 
 .28/02/2014�جل  للناظي للعام  بتار�خ   (2)
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 مطبيقةف �� ادو�ة ولسكتلزمات للطبية لعتمادل ع�� �تم  بالصيالية للالخلية للتصي  و 

0T21Fلهالسخصصة صانة غ�� ل�حدرلج �عض ادو�ة ��  للفأن�� هذل  لودظ قاو  .ةيحعالم

(1)
0T عام � �ح باإلضافة

0T22F�عض ادو�ةم�ان خزن أديانا م  مطابق لسوق  لسنصوص عليه صلب للتطبيقة 

(2)
0T. 

 

قت �عام محي�ن  كما
 
ى مما  ل�صاصة بمخزون ادو�ة لسعطياتمم  للوقوف ع�� نقائص سعل أد 

ن  ذلك مب�ن  من .بالتطبيقةح�� مباين ب�ن لسخزون للىع�� بالصيالية للالخلية ولسخزون للنيي  لسضم 

ق بقكم 2014ما   05بتار�خ 
 
             16لطب للنوو  مم  موزيعه بتار�خ ل وجود مخزون بالتطبيقة يتعل

  .2014أفي�ل  22و

 

�ح �� مجالو 
 
متا�عة للتصيف �� ادو�ة ولسكتلزمات للطبية باألقكام اسشفىائية عام  لم

طب  م مصىية للام وللر�� اصطناعية و اقكأب�ل  من لسخزون ومتا�عته  لشججيلوض  حجيلءلت 

ن منجيلدة للقلب وللصار وجيلدة اوعية لسحيطة وهو ما من شأنه أن للولالن و 
 
للتىطن ح��  ت يمر

غياب نوع من بالصيالية للتا�عة لقكم جيلدة للقلب وللصار  لودظ كما. لسخزون دداتت نىا

ح��  أن يؤد  ذلكومن شأن . مم 23ح��  مم 17بأقطار م��لوح من  هموفي  يى��ض�ونية للصمامات الر�

 .مأجيل للعملية ل�جيلدية

 

عام لد��لم مخزون ادو�ة ولسكتلزمات للطبية بالقكم و عام متا�عة عن ذلك فإن   فضالو 

ت"قاعاة  ت يصيف أو  ب " ما ييد أو  ��ا دون �� قا يشكب  حم�انية بلو  لسولد  لسخزنة مار�خ لن��اء صلودي 

بقكم مصىية  2014ما   12لستعمالها أو حعاد��ا للصيالية للالخلية مثلما مم  للوقوف عليه بتار�خ 

 .للام وللر�� اصطناعية

  

محي�ن قاعاة لسعلومات لستعلقة بالتحليل للصيات�ي للوصىات للولردة ع��  امعلودظ و 

صلة باسنيومة اعالمية ديث ت سفمل هذه للقاعاة جمي  للص يالية للالخلية من اقكام لست 

ة  ة  عام ��ع وةال عللتىاعالت لسحتملة ب�ن ادو�ة وخاصة اثار ل�جانبي  سعميم هذه لسنيومة ع�� بقي 

 . للياو  للتحليل للصيات�ي  ت سعتمااقكام لل�ي مازلل

 

للوصىات للطبية للولردة ع�� للصيالية للالخلية أثناء ف��ة ما �عا  أن  ن �� هذل للفأن مب�  و 

ت مخض  ح�� عملية للتحليل  من مجموع للوصىات % 31لليهي و��اية اسبوع وللعطل ولل�ي ممثل 

��  عوضا عن صيا�� مختص  �� للصيالة سام  نمقمن قبل  ة هذه للوصىاتميلقبمتم  و . للصيات�ي

                                                           
 ."usage externe"عوضا عن   solutés massifsضمن Amuchina مثل  (1)
saha1ودليب لليض  le micropaque bidonو  solutés massifs physiolع�� غيلر  (2)

er
 âge  . 
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 مثلما مقتضيه اعتماد ع�� للتطبيقات لسعلوماميةعوض للصيالية لل�لينيرية أو للىيما�ولوجية أو 

 .لسجاللسعاي�� للاولية �� 

 

قة عالودظ وجود ديث ف �� للام للتصي   ، لم يتم  حد�اممن جهة أخيى و
 
يا اخالتت لستعل

� قكم مخ�� محاليل أميلض للام مجمي  . ومتا�عته للام مخزونبحىظ 
 
طلبات للو�� هذل اطار، يتو�

ة ول�جيلدية ثم  حرسالها ح�� لسيكز للعكري  لنقل للام 0T23Fمن مختلف اقكام وللودالت للطبي 

(1)
0T  دون

ن لسخ�� عمليات قبول ومخز�ن و . كتعملةلسغ�� حم�انية حرجاع للرميات   للام موزي  كمياتكما يؤم 

ة للطبيب ولسي�ض ح�� د�ن حجيلء للعمليةلسطلول  لودظ و . ة ولل�ي مبق  ع�� ذم 
 
ه ت يتم  �� هذل للكياق أن

ا أدى ح�� داتت مأجيل أو حلغاء للعمليات  ��للتصي ف �� أكياإل للام لسطلولة من قبل رئيس لسخ��  مم 

ة صلودية للرميات لسخزونة وعام لستغاللها وحمالف    ح��  2013كيكا خالل للى��ة   613مجاوز ما 

 .2014ما  

 

صة للغيض دون لل�جوء ح�� و  �تم  متا�عة مخزون للام ادتياطي ياو�ا عن طي�ق دفامي مخص 

ة ا سكب   للغيض مطبيقة حعالمي  ة صلودية سولئل للام مم  ب �� للعايا من ل�حاتت �� مجاوز ما 

توفي  باسخ�� مجه��لت مكما ت . 2014ما   ح�� 2013 من سنة كيكا خالل للى��ة 184ومفتقامه وحمالف 

لتللت��يا ادتياطية �حىظ سولئل للام ومفتقامه   ادالت 2014شهي  فيىي  وجولن  خالل ديث �ج 

 .من للام كيكا 25عطب �� لس��دلت لسوجودة سكببت �� حمالف 

 

 للىضاءلت وللتجر��لت للطبية -ز 

 

من  قاعةعام لستغالل كباسكشفى  ت للىضاءللودظ عام استغالل امثل لعاد من 

زة  2003تم  منذ سنة كما ت ي. �جيلدة اعصاب ت�نمخصص جملة قاعت�ن لت لستغالل قاعة مجه  باسعا 

مت�ن للعمليات است�جاليةللضيور�ة  عام موفي  للعاد لل�ا�� من للتقني�ن ل من جملة قاعت�ن معق 

اعو ح�� ماعيم لسجم  لسيكز  للعمليات هو ما يو  أعولن للتنييفخايي وا�عاش ومن للكام�ن �� للت

ة للىضاءلتباسولرد للبفي�ة ��اف 
 
 .لستادة لستغالل �اف

 

ت ��يئحضا�� ناح جلستغالل  2014ولم يتم  ح�� مو�� جولن  بقكم أميلض للنكاء  تهمم 

ة ��ذل للقكم  رغم أن   2012وللتوليا منذ سنة  قكم بكما ت يتم   .% 120متجاوز �كبة حشغال اسي 

ت معا�ج��م  ذين مم 
 
 .��ذل للقكمللطب للنوو  لستغالل للغيفة لسخصصة إليولء لسيىىى لل

                                                           
د لليئي�ىي للمكشفى  ديث يتم  بصىة   (1) د بالام ومفتقامه من قبل لسيكز للوط�ي لنقل للام بخصوص �عض اصناف للذ  يمثل لسزو  ة لل��و  لستثنائي 

 .غ�� لستوفية باسيكز للعكري  لنقل للام
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ة�وجا و  حعادة ��يئ��ا ولم يتم  أر�  غيف للتحميض زلل انتىاع ��ا  بقكم للشخصيص باألشع 

نىس �� �� ظيوف ت سكمح باستعمالهما معا �� قاعة ولداة  �نيتم  وض  جهاز و�� لسقابل، . ولستغاللها

ة ح�� طول ف��لت انتيار بالقكم وعام . للوقت ت هذه للوضعي  يةلستعمال اجهزة حد�ام وقا أد 
 
. لستوف

ق ��ذل للقكم
 
 .ومجار اشارة �� هذل للفأن ح�� أن ثل�ي للف�اوى بخصوص مأجيل لسولعيا متعل

 

ب  ع�� صعيا آخي، لودظ أن  للىضاءلتو 
 
لات ��ا �كبب صيانمز�ا حد�ام متطل مولمي سكي 

ع�� مكتوى أرشيف جيلدة  31/07/2013سكيب مياه مكتعملة بتار�خ  ما دصل من لسياه ع�� غيلر 

أمام لسرتبة مصارها قكم عمليات للقلب وللفيلي�ن  30/04/2014و 06/05/2013لتار��� و اعصاب 

ت و  .ح�� قكم للين�ن لسغناطي�ىي 07/01/2014ولتار�خ  وللتخايي قكم ا�عاش ب 14/06/2013لتار�خ و 

عام وجود � �ح�كتجيب لسخ�� لسخصص إلعالد ومخز�ن لسكتلزمات للنوو�ة ألد�  معاي�� للكالمة نييل 

نة ويف�و �ل  من قك�ي أميلض للنكاء وللتوليا . ديلسة أو �ام��لت ميلقبة وجهاز حنذلر وأبولب محص 

وطب  للولالن غياب �ام��لت ميلقبة �� د�ن �فها هذلن للقكمان لكتياظا ع�� مالر للكنة مما 

 .لسحتملة خاطي لس عاياض لسيىىى ح�� �عي  

 

ن  ،خالفا لقولعا دكن للتصيفو  ،ا فيما يخص  للتجه��لتأم   وجود عاد من للتجه��لت مب� 

 عم وجود مجه��لتح�� جانب � لسكتعملة باليغم من صلودي��ا غ�
 
بنك  أن   لم�ح فقا .لى��لت طو�لة ةبط

يهغ�� مكتغل  منذ دول�� خمس سنولت باليغم من ا�ججة 
 
ع�� عايا للتجه��لت للطبية للثقيلة  موف

ر مقوغ�� للثقيلة  0T24Fد.أ 167,5حول�� بقيم��ا ا 

(1)
0T.  

 

نمكما  باليغم من  2013-2004طيلة للى��ة  لل�ي لم يتم  لستعمالهاعايا للتجه��لت وجود  ب� 

قكم جيلدة و قاعة جيلدة أميلض للعيون بد .أ 226,025بقيمة  تآت  5 يذكي م��ا اة،ي  ل�جدال��ا 

لل�جوء ح��  وقا لنجي  عن ذلك .للطب للباط�يو للشفي�ح وعلم ل�صاليا لسيضية  يقك�و اوعية لسحيطة 

ة ة ل�صاص  اس�حة متعادة اختصاصات �قتصي لستعمال آلة فحص للعيون بو  .لسؤسكات لل�حي 

اء ي أطب 
 
ح�ن قصا انتالب وذلك لعام موف

 
�ن �� لسجال بمىتاح سعا هللا ع�� لس��� أما  .مختص 

لت للطبية لل�ي مم  جل��ا من للقصي لليئا�ىي �� سنة   ، 2011بخصوص لسعا 
 
� فإن

 
         ه لم يتم  ح�� مو�

 .للفيوع �� لستغالل �عضها 2014ما  

 

� أفي�ل  ��ولودظ 
 
بة لت �عض لسعا  وجود ، 2014مو�

 
ميلودت ب�ن سنة ة طو�للى��لت لسعط

بقكم مصىية للام وللر��  ةجهز ثالثة أو  للشخصيص باألشعة قكمب ع�� غيلر جهاز وأر�  سنولت 

ب � �ح حضافة اصطناعية
 
بقكم  مىيلإلع�� غيلر آلة عاد من اجهزة رغم دالثة لقتنا��ا سعط

                                                           
للطبية لسوجودة وللقيمة ل�جملية لألدو�ة ولسكتلزمات  )م��ا مخ�� وقاعة ذلت درجة عالية من للتعقيم(دون لعتبار لسصار�ف �عنولن ��يئة مقي  للبنك   (1)

 .بالبنك ومن��ية للصالدية ولسصار�ف لسختلىة من كهيلاء و�ا عاملة للتنييف ومصار�ف ادتىاظ باألزوط للكائل
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وجهاز د .أ 1.100بمبل   2009سنة �� مم  لقتناؤها أسابي   3للشخصيص باألشعة معطبة منذ دول�� 

لم�ح و . 2012�� مارإل لقتناؤه  مم   أشهي 6معطب منذ دول��  ول�حنجيةبقكم أميلض اذن وانف 

وأفاد  .2013و 2008خالل سن�ي لقتناؤهما  مم  قكم أميلض للنكاء وللتوليا بجهاز�ن  أعطابمولمي 

  أن   آلة لسىيلإللسكشفى  بخصوص 
 
 2012منذ سنة ها بخصوصف عن موف�� قط  للغيار لسصن   موق

  .عام استعمالوقا قامت حدلرة لسكشفى  باإلجيلءلت ادلر�ة للالزمة إلدال��ا ع�� 

 

ة ب�ن  مم  و  ت �� �عض بلغولالية للتاخل للصيانة أشغال حنجاز  طلبمار��� سججيل ف��لت هام 

طب  قكم بيوما  24نجية وقكم أميلض اذن وانف ول�حبيوما  31قكم أميلض للقلب وبيوما  50اديان 

�ح بخصوص و . قكم للصيالية للالخليةبيوما  23اطىال و
 
دة اختص حداى اجهزةلم ة متعا  اصات باس�ح 

� ما  للالدقة به  ابعطا بمىتاح سعا هللا عام حصالح 
 
 مار�خ اعالم  2014وذلك ح�� مو�

��ذه باليغم من أن 

ا عملياتسججيل مار�خ ح��اء  ت يتم   كما .2013جو�لية  شهي�عود ح�� اعطاب  ل عائقا  للصيانة آلي 
 
مما �ف�

 .  لستا�عة وللتقييم حد�ام عمليات أمام

 

اسيلع بتىعيل وصيانة للتجه��لت للطبية  جانببح�� مز�ا للعناية لسكشفى  ماعو  لذل فإن  

لسنيومة اعالمية إلعالد بيلمج للصيانة للوقائية وفق مقاييس فنية ماروسة مكبقا وللنيي �� ماى 

ة بالنيي ح�� مولمي حنجازها من خالل مزو�اها ب اسعطيات للضيور�ة دول للتجه��لت للطبية خاص 

ن  وقاخاصة تصا  للكيقات للتجه��لت وللكما أنه ماعو  ح�� دعم لسحافية ع�� هذه  .للعطولات مب� 

  �� هذل للفأن وأفاد لسكشفى . بقكم أميلض للنكاء وللتوليافقالن جهاز 
 
يجي  داليا للتحي  م  "ه أن

 ."ناظي للقكم

 

ي لسكشفى  ع�� ،من جهة أخيى و 
 
غم من للتجه��لت للضيور�ة�عض  ت يتوف مأكيا  بالي 

ن من  وم��السجلس للعل�ي ع�� ضيورة لقتنا��ا 
 
شافط هولء أو عازل خاص  بالصيالية للالخلية يمر

�ن ن�جهاز  كما يىتقي لسكشفى  ح��. لستعمال لسولد  للريميائية ب�ل  أمان  pet-scan( وهما هام 

ر بة قيمب) accélérateur linéaireو  غم من دورهما �� لستقصاء ومعا�جةبالي   د.م 3د و.م 2 �حول�مقا 

ة           لم يتم  لقتناء هذه للتجه��لت ألن  للىضاءلت "وجاء بيد  لسكشفى  أنه . عاد من اميلض للكيطاني 

ة لل�حة للعكري�ة حطار ط�ي مختص   ".ت سكمح بذلك وليس لإلدلرة للعام 

 

 
 
لسكاعاة ع�� انجاب آلة  مجالي بقكم أميلض للنكاء وللتوليا ومحايال �� وت يتوف

عام كىاية محاضن ا�عاش بقكم طب  � �حباإلضافة  وأخيى سكتعمل �� للتحاليل )IAC(ضيور�ة 

  ودالت، حدالها 5 لسحاضنعاد  لم يتجاوز للولالن ديث 
 
عام ع��  سشتم  حدال��اى خي أو  ةبمعط

  يللوقوف ع�� سفريات اطباء بقك�مم  كما . استعمال
 
ي ل�جيلدة للعامة وجيلدة للعيام لعام موف

 ادفوأ .ا يخل  �ك�� للعمل خصوصا عنا حجيلء للعمليات است�جاليةآلة مخطيط ع�� للقلب مم  
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 ب لسكشفى 
 
ومم  باس�حة متعادة اختصاصات  ".لتلنتيار سكليم هذه لسعا   �� ...مم  حبيلم صىقة"ه أن

ي عاد من للتجه��لت اساسية
 
ف عن حجيلء عيادلت للقلب نشيجة لعام موف

 
 .للغيض للتوق

 

ع�� غيلر استعمال  � عام�عم يتم  سعو�ض عاد من للتجه��لت للطبية لل�ي سشتم  حدال��ا ول

دة واشعة ب جهاز  للتحاليلو مخ�� ل�حميات  بقكم(Cyclomètre à flux)  جهاز اس�حة متعا 

  .تصاصات بمىتاح سعا هللاخ

 

جهازل  54باألقكام ع�� غيلر  موجودةلل�ي زلل انتىاع ��ا  للعايا من اجهزة للطبية ل  وظ

ية للام وللر�� اصطناعية وللشخصيص باألشعة ومخ��  للريمياء ل�حية وأميلض صىب�ل  من أقكام م

لت بقكم� �حللام حضافة   .أميلض للعيون  معا 

 

ن و  قةمب� 
 
 لل�يبتجه�� وصيانة سيارلت اسعاف  وجود للعايا من اخالتت وللنقائص لستعل

  فقا مب� ن. قايما هاأسطول أصبح
 
سيارة حسعاف، موجا سيارمان فحكب �� دالة  12ه من مجموع أن

ن طول للى��ة  كما .عام استعماللستعمال وسيارمان بصاد اصالح وللبقية سيتم  حدال��ا ع��  مب� 

هما ع�� للتول�� اشغال وحنجازها ع�� غيلر سيارسي اسعاف لللت�ن طلب للىاصلة ب�ن حعالد وصل 

مهما ح�� غاية  161يوما و 46بصاد اصالح منذ 
 
 .2014جولن  13يوما ولم يتم  سكل

 

IIIIII--   ��ولسحاس�يللتصيف لسا 

 

ات للتصي ف �� لسولرد لسالية فومية ل�صامات اسشفىائية  حد�ام �كتا�� ومحصيل لسكتحق 

 .ل�جار  ��ا للعمل ولل��لميب طبقا للنصوصوحنجاز للنىقات 

 

 ووتية ل�خدمات خسشفىائية -أ 
 

20030T25Fلكنة  258من امي عاد  2ينص  للىصل 

(1)
0T  ي

 
خامات وعالجات "ع�� أن  لسكشفى  يوف

ة  ة لل�ح  بمقابل ح�� �ل  �صص طبقا لنىس للفيوط ل�جار  ��ا للعمل باسكشفىيات ل�جامعي 

ة وكذلك ح�� اعولن لليلجع�ن بالنيي ح�� للهيا�ل للعمومية أو ل�صاصة عن طي�ق لمىاقيات م��م  للعمومي 

خ ��  1981لكنة  1634د و�نص  امي عا". م  وزلرة للافاع للوط�ي تعلق ولس 1981نوفم��  30لسؤر 

بضبط للتنييم للعام للالخ�� للمكشفىيات ولسعاها ولسيلكز لسختصة للتا�عة لوزلرة لل�حة 

ه للعمومية �� فصله للثامن
 
أيام اقامة  وسعي�ىات... لسهنيةمضبط سعي�ىات مجموعة اعمال " ع�� أن

 ". باسنف ت اسشفىائية للتا�عة للاولة بقيلر من وز�ي  اقتصاد للوط�ي ولل�حة للعمومية
                                                           

 . ولستعلق بشنييم وسكي�� لسكشفى  للعكري  اص�� للتعليم بتو�س 2003فيىي   4لسؤرخ ��   (1)
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  حت

 
�ح غياب قيلر صادر عن وز�ي ه أن

 
ضبط سعي�ىات اعمال يللافاع للوط�ي ولسالية    لم

   ر صادر عن وز�ي بقيللسضبوطة مكشفىيات لل�حة للعمومية سعي�ىات لسهنية باسكشفى  ع�� غيلر 

ة للعمومية واقتصاد للوط�ي مىوق بأ��ا  علما مايي لسكشفى  قبلمن  للتعي�ىات محاياتم  �و . لل�ح 

ر لسكشفى  هذل اختالف ح��  .% 50بنكبة  سعي�ىات لسكشفىيات للعموميةأديانا  لعتبار أن  "ولي 

 ".% 50بنكبة ... �� غيف خاصة ولالتا�� مم  لل��في  �� للتعي�ىات ... للغيف 
 

بخصوص لساني�ن بمقابل وأعولن للايولنة وعائال��م سعي�ىات مختلىة  لعتمادوأسىي 

             ما قيمته 2013-2009 للى��ةوأعضاء ل�ح�ومة عن ز�ادة �� مقابيض لسكشفى  بلغت خالل 

 .د.أ 645,210
 

ا،و  ه لخصوص نىقات اقامة �عنولن لسيىىى لسضمون�ن لجتماعي 
 
�عتما من لسى��ض أن  فإن

ه  .للتا�عة لوزلرة لل�حةلسكشفى  للتعي�ىات لسعمول ��ا باسكشفىيات 
 
 أن

 
ن حت  ب�نلختالف وجود مب� 

1998لكنة  409باألمي عاد بتلك للولردة لسكشفى  مقارنة  اهللتعي�ىات لل�ي �عتما 0T26F

(1)
0T  لم يتم  ديث

� و  .بالين�ن لسغناطي�ىي ضمن للىحوصات للترميليةحدرلج فحوصات آل�ي لسىيلإل وللتصو�ي 
 
مو�

ة فومية ل�صامات لسكشفى  د  30�� داود  ةالرفف بجهاز قاما �ام��ل ع�� دالو  نلت��ام�ن ا� ل�صاص 

ا �عنولن للىحوص للترميلية اخيى  30عالوة ع�� فومية  ومبعا لذلك، يىومي لسكشفى  بخصوص . د آلي 

ي��لوح دون موجب حقامة �ل  مي�ض مضمون لجتما�� �عنولن �امل للىحوص للترميلية مبلغا حضافيا 

  .د 60د و 30ب�ن 
 

 2008جو�لية  7لعمومية ولسالية بتار�خ مم  حصالر قيلر عن وز�ي  لل�حة ل ،من جهة أخيى و 

 
 
مم  بمقتضاه للز�ادة �� معلوم استرفافات  1996د�كم��  19ق بشنقيح للقيلر للصادر بتار�خ يتعل

  .لسىيلإلآلة بولسطة 
 
 لسكشفى  لم يتول سعايل سعي�ىامه  أن   حت

 
 ديث لعتما 2012ما   28بتار�خ  حت

د عوضا عن للتعي�ىة  100د و 80خالل للى��ة للىاصلة ب�ن للتار�خ�ن لسذ�ور�ن سعي�ىة م��لوح ب�ن 

  .د 325د و 90لس��لودة ب�ن 
 
  ".سوف يتم  للعمل ع�� مىاد  هذل للتأخ�� مكتقبال"ه وأفاد لسكشفى  بأن

 

�ح وجود �عض اخطاء و 
 
ز�ادة أو نقص �� معاليم  سججيلعملية للىومية ساهمت ��  ��لم

  نمب�   من ذلك. للتالو  
 
� لسكشفى  لدشكاب  لسي�ض، دخول خيوج و ه �� صورة مطابق مار��� أن

 
يتو�

ن باتمىاقية لس��مة م   يوم حقامة عوضا عن اسشفىاء لل��ار  عمال بتعي�ف لسصط�حات لسضم 

ة مبل  للصناوق للوط�ي للتأم�ن ع�� لسيض ولل�ي عي فت اقامة ب وأفاد . ساعة ع�� أد�  مقايي 24ما 

ه 
 
ساعة وسوف  24مم حصالح جمي  للوضعيات لستعلقة باإلقامات لل�ي ت متجاوز ما��ا "لسكشفى  أن

 ."للعمل ع�� لد��لم ذلك مكتقبال يتم  
                                                           

تعلق بضبط أصناف لسنتىع�ن بالتعي�ىة لسنخىضة لت�اليف للعالج واقامة بالهيا�ل لل�حية للعمومية للتا�عة ولس 1998فيىي   18لسؤرخ ��   (1)

 . لوزلرة لل�حة للعمومية
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ة اقامة كما  ن عام لدشكاب ما  قت بقكم طب  للولالن بمب� 
 
        لغتبخصوص فامورة سعل

وأسىيت هامان للوضعيتان عن نقص �� . فامورة أخيى عام فومية يوم حقامة بخصوص  كذلكو  أيام 3

 .د 205لسبل  لسىومي بقيمة 
 

�حو 
 
فومية حقامة ع�� غيلر �عنولن حقامة بقكم دون موجب فومية �عض ل�صامات  تلم

ن فومية يوم كما م .)أيام 10( خالل نىس للى��ةللقلب  است�جا�� وأميلض لنىس لسي�ض بقك�ي ب� 

حقامة حضا��  بمناسبة نقل لسيىىى من قكم است�جا�� ح�� قكم للتخايي وا�عاش أو ح�� قكم أميلض 

ة  .لليئة ول�حكاسي 
 

ة لس��مة ب�ن  ،من جهة أخيى و  نة باتمىاقي  ب فومية ل�صامات اسشفىائية غ�� لسضم 
 
متطل

ىة بالفؤون
 
ا�ن نو ماجتماعية ولسكالة لىائاة لسيىىى لسض وزلرة للافاع للوط�ي وللوزلرة لس�ل  لجتماعي 

لصناوق للوط�ي للتأم�ن ع�� � ل�ححعالد مقار�ي طبية من قبل رؤساء اقكام مكا  ل�صامات وحرسالها 

 . لسيض قصا استخالص
 

حعالد  2014ما  -2010خالل للى��ة مارإل  أدا رؤساء اقكاملم يتول   ،وخالفا لذلك

�  كما. للطبية لسصادبة ل�صاماتللتقار�ي 
 
ا أسى لسطلولة طمقار�ي ت سكتو�� للفيو  حعالدمو� ي عن مم 

وجود مأخ�� �� فومية بخصوص قكم آخي فضال عن ذلك ن مب�  و . د.أ 262 قارهعام فومية مبل  جم��  

سيتم  "أنه وجاء بيد  لسكشفى  . لسيىىى مقارنة بتار�خ خيوجشهيل  15مجاوز �عض ل�صامات لل�حية 

 ".سكو�ة للوضعية �� أفضل اجال
 

لسكشفى  ح�� حيالء جانب للىومية لسز�ا من للعناية وح�� للتثبت من وجود مار���  و�ا��

0T27Fببطاق�ي للاخول ول�صيوجوخيوجه دخول لسي�ض 

(1)
0T  للتار�خ�ن لسججل�ن م  ومن ماى مطابقهما

ة لدشكاب لسصادبة الىامورة ب ا من �ح 
 
  .لسبل قصا للتأك

 
سيتم  حيالء مز�ا من "ه وأفاد لسكشفى  بأن

 ".للعناية لتال�� مثل هذه للنقائص
 

ن أن  أزولج للعكري�ات ولسانيات للتا�عات لوزلرة للافاع للوط�ي  ،ع�� صعيا آخيو  مب� 

ا بمجانية للعالج وذلك خالفا للقانون عاد ءوكذلك أبنا عون آلي   1967لكنة  20هن  للقصي ت يتمت 

ن أن  لسكشفى  يتو��  حسالء خامات عالجية . لستعلق بضبط للقانون اسا�ىي للعام للعكري��ن كما مب� 

غياب نص  د وذلك �� .أ 200 ��م مقابل مبل  سنو  جزل�� قارهوعائالل�جمهور�ة لىائاة أعولن رئاسة 

د .أ 177,723للنىقات للكنو�ة لإلقامة ب�ن  2013-2009خالل للى��ة وميلودت  .قانو�ي أو لمىاقية

د دون لعتبار نىقات للعيادلت ل�صارجية وللىحوصات للترميلية لستصلة ��ا لل�ي ت يتم  .أ 184,987و

 .من طيف لسكشفى  لدشكا��ا

                                                           
لت�ن يتو�� حعالدهما للقكم  (1)

 
 .لل
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بأن   علمايتمت  لسناضلون بمجانية للعالج  ،وطبقا للنصوص للقانونية ل�جار  ��ا للعمل

ة خالل للى��ة  ميلودت حيول��م باسكشفى م�اليف  د .أ 412,962ب�ن  2013ح�� مو��  2009من لسمتا 

ت من للصىة  � حجم�حونييل  .د.أ 652,182و هذه للت�اليف فإن  لسكشفى  ماعو  ح�� مز�ا للتثب 

ما وأن  صىة مناضل �انت سكنا من قبل دزب  ل�حقيقية للمناضل�ن للتجم  للاستور  ت سي 

  .نحل  للايمقيلطي لس
  

ات ومتاععة   --  بب
ّ
ات ومتاععة تثقيل لسكتحق
ّ
  ستخالص ستخالص خ خ تثقيل لسكتحق

  

0T28Fد.أ 4178,126ما قيمته  2013-2007بل  مجمل مكتحقات لسكشفى  خالل للى��ة 

(1)
0T  م��ا            

اة بذمة هيا�ل عمومية.أ 3775,688
 
0T29Fد متخل

(2)
0T اة بذم  .أ 402,438و

 
�ح أن  . ة خولص  د متخل

 
وقا لم

� �� �عض اديان لستالم ص�وك بنرية أو بي�اية من لسيىىى لسقيم�ن باسكشفى  
 
لسكشفى  يتو�

�ا أديانا  يشب�ن�عنولن خالص خامات عالجية  يتو�� �عا خالص جزء من أن  لسي�ض دون رصيا أو أ� 

ين  .للا 

 

عول بالعالج  متخلاة بذمة أقارب لليئيس للكابق أون وجود مبال  كما مب�   بذمة أ�صاص ممت 

سرناهم ولستعمال  لمقي  و أو من عائلته �عنولن خامات لنتىعول ��ا باسكشفى  للعكري   بأمي منه

خالل للى��ة  لسكتحقاتولل  مجموع هذه  .أدو�ة خصوصية ولقتناء �عض للتجه��لت للطبية لىائا��م

 أن  دون د .أ 724ا قيمته م 2011جانىي -2001
 
شب   �يتو� ديث  �� شأ��ا لسكشفى  للقيام بإجيلءلت للت 

ا ��ا للقضاء متا�عة وجاء بيد  لسكشفى  أن   .�� للغيض لكتى  بميلسلة وزلرة اشيلف هذه للايون سعه 

 .للعكري  

 

ه  58من جهة أخيى، ينص  للىصل و 
 
ت يجوز آلمي  "من مجلة لسحاسبة للعمومية ع�� أن

للصيف وغ��هم من اعولن للذين ليكت لهم صىة محاسب عمومي أو وكيل دفوعات أو وكيل 

رئيس مص�حة للقبول وللىومية دىظ يتو��  ،خالفا لذلكو  ."مقابيض أن يتصيفول �� أمولل عمومية

لتىاد  داتت عام ل�صالص مقابل ص�وك  وأ�� ش�ل أمولل للضمانات لل�ي يافعها لسيىىى لسقيمون 

ويعا  مكك للص�وك ولعتبارها ضمانات حجيلء غ�� . للضماناتوصوتت يتم  سكليمها أل�حاب هذه 

ف للص�وك وسيلة خالص  .قانو�ي ع�� مع�ى لسجلة للتجار�ة لل�ي مصن 
 

�  ،من مجلة لسحاسبة للعمومية 242ع�� صعيا آخي، وخالفا للىصل و 
 
آمي لسقابيض ت يتو�

ات وحدال��ا ح�� محاسب لس كة تسترمال حجيلءلت حصالر أذون لستخالص �� شأن لسكتحق  ؤس 

  محصيلها
 
مم  حعىاء أ�حا��ا من ل�صالص بقيلر صادر عن وز�ي للافاع  مكتحقاتن وجود مب�  ه علما بأن

                                                           
ة للمكشفى  للعكري  : لسصار  (1)  .للالئية لسالي 
ة للصناوق للوط�ي للت.أ 1879,026م��ا   (2)  .أم�ن ع�� لسيضد بذم 
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اشارة �� هذل للصاد ح�� أن   ومجار  .2012-2010د خالل للى��ة .أ 54,194للوط�ي بقيمة بلغت 

ن بقايا استخالص ة ت متضم  ه  .ل�حكابات لسالي 
 
مم  موجيه مرتوب لقابض لسجلس "وأفاد لسكشفى  أن

 ".ل�جهو  للقيام باإلجيلءلت للالزمة

 

  إنجاز للنىقاتإنجاز للنىقات  --  جج
 

ة م�لىة حداتت لسيىىى  2013-2009خالل للكنولت بلغت  ما جملته للهيا�ل لل�حية ل�صاص 

ه لم يتم   د.م 0,597
 
 مىعيل لسنافكة ل�حصول ع�� أ�كب اسعار  علما بأن

 
         أولخي لنطالقا من  حت

  .2012سنة 
 

فوعات ونىقات مخابي وودالت  ولخصوص للنىقات لل�ي يتم  حنجازها عن طي�ق و�الة للا 

ه لمللبحث 
 
د للوديا �� صورة للتىاوض  فإن ن ما يىيا مىعيل لسنافكة أو مقايم شهادة �� لسزو  يشب� 

� لسكشفى   ،و�� هذل اطار .لسباشي
 
0T30Fلمىاقيات 9حبيلم  2013-2009خالل للكنولت مو�

(2)
0T  سعلقت

ن وقا . ودالت بحث 3مجايا و ودالت بحث  5بإدال  مخ�� بحث و بخصوص ودالت للبحث مب� 

لها ع�� ) د.أ 377(ضعف �كبة لس��الك اعتمادلت لسباشية  وأرج  لسكشفى  . % 24ديث لقتصي معا 

ة  ح�� طول حجيلءلت محقيق ل�حاجيات من مجه��لت لىائاة للبحث للعل�ي ع�� دكاب "هذه للوضعي 

 ". ةوحخضاع صيف هذه اعتمادلت ح�� نىس للطي�قة لسعتماة �� مجال صيف لس��لني ... للعنولن للثا�ي
 

ا  ر ع�� حدالها للقيام بنفاطها خالل أم 
 
بخصوص ودالت للبحث غ�� لسباشية، فقا سعذ

لعام موف�� لسعالت لسخ��ية من قبل وزلرة للافاع للوط�ي باليغم من رصا  2011-2009للكنولت 

� د من قبل وزلرة للتعليم للعا�� وللبحث للعل�ي �� د�ن مم  .أ 40بقيمة  �� للغيض لعتمادلت
 
ح�� مو�

ت حمضاء . د لىائاة وداة ثانية.أ 34,892صيف لعتمادلت هذه للوداة �� داود  2013سنة 
 
ومول

ىها
 
 .وصوتت للطلب رئيكة للوداة او�� �� مار�خ تدق لتوق

 

مب�ن وجود مبو�ب خاطئ بالنكبة ح�� �عض للنىقات مما يشيح حم�انية مجاوز  ،من جهة أخيى و 

  .مبو�ب لقتناءلت من نىس للطبيعة مبو�با مختلىاعن  فضالاعتمادلت لسىتودة ولسصادق عل��ا 

 

ا بالنكبة ح�� للنىقات لسنجزة �� حطار صىقة ة نقائص فقا  عمومية أم  لودظ وجود عا 

ة بتحايا ل�حاجيات ومجزئة للفيلءلت ولإبيلم صىقات ع�� سبيل للشكو�ة فضال عن  قت خاص 
 
سعل

قت 
 
للفىافية ولسكاولة ب�ن للعارض�ن ولتقايم للضمانات و�غيلمات بماى لد��لم مبادئ حخالتت سعل

 .للتأخ��

                                                           
 .م  وزلرة للتعليم للعا�� وللبحث للعل�ي  (2)
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لستعلق  2002لكنة  3158من امي عاد  9وخالفا للىصل  محايا ل�حاجياتبخصوص ف

وللرميات لل�ي مم  من لسولد  بالاقة للالزمة دلئما ضبط ل�حاجيات  بشنييم للصىقات للعمومية ت يتم  

ا سكبب ت متالءم وجهاز لسىيلإل بقكم أميلض للقلب مم   مولد  لقتناء  فقا مب� ن .حبيلم صىقات �� شأ��ا

 .د.أ 23,520للمكشفى  �� خكارة بلغت 

 

ن و  بالتىاوض لسباشي لقتناء مولد  طبية لقكم أبيمت  عمومية بخصوص صىقةأيضا مب� 

أميلض لسعاة وامعاء ت سكتجيب ل�صاصيات للىنية لسضبوطة بريلإل للفيوط ديث مم  لستالم 

ة رغم أن   �عض لسولد   أشهي وذلك خالفا للبنا للكادإل من كيلإل للفيوط  5 ت متجاوز  صلودي��اما 

هادلر�ة للذ
 
  يجب أن م�ون لسولد  "   ينص  ع�� أن

 
لبتالء من مار�خ  ة سنة ع�� اقل  مة صا�حة سا  لسكل

 ".للشكليم

 

�م، 2002لكنة  3158من مجلة لسحاسبة للعمومية وامي عاد  99وخالفا للىصل 
 
 و�

ح��  ما هو للفأن بالنكبةكللفيلءلت للعمومية �عض مجزئة  2011و 2010خالل سن�ي لسكشفى  

دين بمبال  ميلودت ب�ن 8لاى من نىس للطبيعة لقتناء لولزم طبية  ا د .أ 52ود .أ  30 مزو  د سنو�  للمزو 

 . للولدا دون حبيلم صىقة �� للغيض

 

ةمن امي  12 لىصلخالفا لو  م للصىقات للعمومي 
 
ضيورة حبيلم للذ  ينص  ع��  لسني

صىقات ع�� سبيل للشكو�ة حبيلم لسكشفى  مو��  ،للتنىيذللصىقة ومبليغها ح�� صاد��ا قبل للفيوع �� 

ة قبل لسصادقة ع�� للتقي�ي لسا�� ديث مزو   كذلك قبول �عض لسولد  قبل لسصادقة و د بمكتلزمات طبي 

ر لسكشفى  لل�جوء لهذل اجيلء . ىقةع�� للص     .لصبغة است�جالية وللضيور�ةباولي 

 

قت بالفىافية ولسكاولة ب�ن شاب منىيذ �عض  ،ع�� صعيا آخيو 
 
للصىقات نقائص سعل

ه من ذلك .للعارض�ن
 
دين قصا  مم   أن بخصوص �عض للفيلءلت للتىاوض بصىة مباشية م  �عض لسزو 

ولالنكبة ح�� �عض  للفأنن �� هذل وقا مب�  . إلجيلء للتحاليل وللصور ع�� ذمة لسكشفى  وض  آتت 

ه ت يتم   نة من لسولد  لسعالت لل�ي متطلب للعمل بنوعية معي  
 
دلئما حعالن طلب عيوض  للطبية أن

��ا هذه اتت حذ يتم  
 
ة لل�ي متطل  يتضمن شيط للوض  ع�� للذمة للمعالت للطبية وموف�� لسولد للطبي 

ولل�ي ُوض   2010 لكنة 1امىاقية عاد  و�ذكي �� هذل للفأن .دينعقا لمىاقية مباشية م  لسزو  

دة اختصاصات بمىتاح سعا هللا مقابل لقتناء لسكشفى  بمقتضاها جهاز  ة متعا  ة لس�ح  ع�� ذم 

د ه مم   .لل�ولشف لسخ��ية للضيور�ة لعمل هذل ل�جهاز بصىة دصي�ة من لسزو 
 
وأفاد لسكشفى  أن

 .وهو �� ميدلة حمضاء للصىقات 2013 سنة�� بخصوص هذه امىاقية �في طلب عيوض 
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� لسكشفى  عقا لمىاقية م  
 
دينكما مو� لت للطبية  أدا لسزو  مم  بمقتضاها وض  �عض لسعا 

د مجانا ع�� أن يترى   أدا لسخابي ة ع�� ذم   د لسكشفى  ل لسزو  بالصيانة وم�و�ن لسكتعمل�ن مقابل مزو 

د لسذ�ور بال�ولشف لسخ��ية لل�ي سكتعمل لشفغيل هذه ا لت بصىة دصي�ة لاى لسزو  تت ولقاء لسعا 

د وقا لنتى  لسكشفى  ��ذه لسعالت رغم محىيات رئيس . للطبية طيلة ماة استعمال ع�� ملك لسزو 

  أن   أشار ح��لسخ�� للذ  
 
لت متوف . ية لاى لسخ�� لسذ�ور و�� ع�� ملك لسكشفى هذه للنوعية من لسعا 

ه للوض  ع�� للذمة آلتت للتحليل "وأفاد لسكشفى  أنه  بتعليمات من لل�جنة ... يتم  لعتماد موج 

 ". للوزلر�ة للصىقات
  

قة ��ا لاى سنة  13ع�� لمتالد لسكشفى  مو�� و 
 
م ولسك��ل�ات لستعل لقتناء آتت غازلت للا 

د وديا ه  وجاء �� رد  . مزو 
 
�في  2014�� حطار مىعيل لسنافكة �� هذل لسجال مم  خالل سنة "لسكشفى  أن

د آخي  ...طلب عيوض  ذ  أف�ىى ح�� فوز مزو 
 
 ..".ولل

 

ها بخصوص للضمانات لسالية لل��ائية أم  
 
�� غ�� اجال لسنصوص أديانا  مهامقاي يتم   فإن

�فأ��ما  بل طل�ي عيوض بالنكبة ح��  ما هو للفأنكسالف للذكي  2002لكنة  3158عاد باألمي عل��ا 

ة لل آخي مب�ن بخصوص طلب عيوض و . يوما 148يوما و 170تأخ�� �� مقايم للضمانات لسالية لل��ائي 

  �� للغيضحبيلم م�حق و  من قيمة للصىقة % 30لل��في  �� للرميات بنكبة مقارب 
 
د  �دون أن يتو� لسزو 

 . مقايم ضمان ما�� ��ائي جايا
 

* 
 

*                     * 
 

� لسكشفى  للعكري  
 
ل�صامات للعالجية ومنىيذ مخططات للتاخل للط�ي خالل  حسالءيتو�

ن لوزلرة للافاع و ن للتا�عو ن ولسانيو ل�صامات للعكري� و�نتى  ��ذه .لل�ولر  وللعمليات للعكري�ة

�صص طبقا لنىس للفيوط ل�جار  ��ا للعمل باسكشفىيات  عن �ل  فضال للوط�ي وكذلك عائال��م 

 .ل�جامعية لل�حة للعمومية

 

من  هامدعم حم�انمحك�ن طيق للتصيف و  ��اف لل�ي بذلها لسكشفى اليغم من لسجهودلت ول

ب . ح�� مز�ا محك�ن أدلئه فهو ماعو   لسولرد للبفي�ة ولسادية
 
خاصة مىعيل دور لسجلس  ذلكو�تطل

للعل�ي وماعيم هيا�ل لسكاناة وللشكي�� دلخل لسؤسكة وحرساء نيام معلومات مت�امل �كاعا ع�� 

 .مختلف ا�فطةو�ضمن مقييم  لتلمخاذ للقيلر 
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سخجي  لنتالب ع�� لعمل � ل�ح وقصا محك�ن ل�صامات لسكالة، فإن لسكشفى  ماعو  

ولسحافية عل��ا ول�حيص ع�� مز�ا حد�ام للتصي ف �� ادو�ة ومخزون اطارلت للطبية وشبه للطبية 

كما أنه مطالب بالعمل ع�� استغالل امثل للىضاءلت وللتجه��لت للطبية وصيان��ا ولسحافية . للام

 .عل��ا

 

نيام لسحاسبة حرساء و د لسحاسبة ذلت للقيا لسزدوج اعتملح�� لسكشفى  ماعو للالئية و 

اسباب لل�ي  �صامات للطبية وضبط اهالف وللوقوف ع��ل�لىة محايا �كاعا ع�� للتحليلية بما 

 . محول دون محقيقها

   

ن من حيالء فومية ل�صامات كما ماعو للالئية لسكشفى  ح�� 
 
حرساء نيام رقا�ي دلخ�� يمر

ا من خاصة  للطبية لسز�ا من للعناية
 
ة لدشكا��امن ديث للتأك محصيل جمي  لسولرد  وضمان �ح 

ب دصول للتجاوزلت  لسكتحقاتولمخاذ اجيلءلت للضيور�ة ستا�عة  ومثقيلها ولستخالصها و�جن 

ا بالقولن�ن ولل��لميب ل�جار  ��ا للعمل عنا حنجاز للنىقات  .باإلضافة ح�� للتقي 
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 رّد وزارة الدفـاع الوطنـي 
 

تسمية رؤساء أقسام إستشفائية بالمستشفى  2014إلى  2010تّم خالل الفترة من 

العسكري األصلي للتعليم بتونس بمقتضى مقررات صادرة عن وزير الدفاع الوطني من 

هذا وستتم تسوية هذه الوضعية بعد . ضمنهم أربعة رؤساء أقسام تمت تسميتهم بالنيابة

 .لتعليم بتونسصدور األمر المتعلق بإعادة تنظيم المستشفى العسكري األصلي ل

 

كما سيتم بعد صدور النصوص القانونية المتعلقة بإعادة تنظيم كل من المستشفى 

العسكري األصلي للتعليم بتونس واإلدارة العامة للصحة العسكرية تفادي تسمية رؤساء 

األقسام الجامعية في مهام ثانوية حتى يتسنى لهم التفرغ لمهامهم األصلية، باإلضافة إلى 

عالقة بين مدير المستشفى العسكري بتونس ومدير عام الصحة العسكرية في اتجاه تحديد ال

 .تكريس إستقاللية القرار لكل منهما وحرصا على عدم تداخل المهام بينهما
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 رّد المستشفى العسكري األصلي للتعليم بتونس
 

المستشفى العسكري األصلي للتعليم بتونس هو مستشفى جامعي وهو مؤسسة 

ويتميز المستشفى العسكري عن بقية مستشفيات الصحة . عمومية ذات صبغة ادارية

يقدم خدمات إستشفائية وهيكل  العمومية بطبيعة مهامه حيث أنه في نفس الوقت هيكل صحي

 :عسكري يقوم بواجبات أمنية وإسناد صحي على الميدان وذلك كما يلي 
 

 المستشفى العسكري كهيكل صحي -
 

 :المستشفى العسكري في المجال الصحي يقوم 

 

بتوفير عالجات ذات اختصاصات عالية للعسكريين والمدنيين التابعين لوزارة  -

وتجدر . الدفاع الوطني المباشرين وعائلتهم، كذلك للعسكريين والمدنيين المتقاعدين وعائلتهم

وقع ضاعف من االشارة أن تزايد عدد العسكريين المتقاعدين وتنامي متوسط العمر المت

 .حجم الخدمات المسداة لفائدتهم
 

بتوفير خدمات وعالجات بمقابل إلى المدنيين عن طريق إتفاقيات تبرم في  -

مع لفت النظر ألهمية الخدمات المقدمة من قبل . الغرض مع وزارة الدفاع الوطني

ض المستشفى العسكري في إطار إتفاقيات جارية مع الصندوق الوطني للتأمين على المر

والديوانة التونسية ورئاسة الجمهورية ووزارة المالية ورئاسة الحكومة لفائدة أعضاء 

 .الحكومة واإلطارات التي لها نفس اإلمتيازات وبعض الهياكل العمومية والخاصة
 

وفي هذا اإلطار يعمل المستشفى العسكري األصلي للتعليم بتونس كمركز 

 .للتشخيص والعالج واالختبارات الطبية
 

وتشهد الخدمات والعالجات المقدمة من قبل المستشفى تطورا من سنة إلى أخرى 

معدل إشغال "و" عدد أيام اإلقامة"و" عدد اإلقامات"من حيث الحجم طبقا لمؤشرات 
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" معدل إشغال األسرة"و" معدل أيام اإلقامة"ومن حيث المردودية طبقا لمؤشري " األسرة

 ".نسبة التداول على األسرة"و" دل اإلقامةمع"ومن حيث المردودية طبقا لمؤشري 

 .2014و 2010ويبين الجدول التالي تطور النشاط وتحسن المردودية بين سنتي 

 

 

 السنة

 مؤشرات تطور المردودية مؤشرات تطور النشاط

عدد 

 اإلقامات

عدد أيام 

 اإلقامة

معدل  إشغال 

 األسرة

معدل أيام 

 اإلقامة

نسبة التداول 

 على األسرة

2010 22024 141185 %60,84 6,4 35 

2014 27294 156728 72,333% 5,7 43 

نسبة 

 التطور
%24 %11 18% 10%- 22% 

 

بإسداء أكثر من  2014زيادة على هذه األنشطة، قام المستشفى العسكري خالل سنة 

كشف بما في ذلك التحاليل وصور األشعة  135.000عيادة خارجية وحوالي  250.000

 .وكشوفات قسم طب القلب وقسم األمراض الصدرية

 

وكذلك يساهم المستشفى العسكري في التدريس الجامعي وما بعد الجامعي في 

ميادين الطب والصيدلة وطب األسنان وبعض االختصاصات الجامعية األخرى وكذلك في 

وفي هذا الصدد تم . السامين في مختلف اإلختصاصاتتكوين اإلطار الشبه الطبي والفنيين 

متربص في إطار  641طبيب داخلي و 322طبيب مقيم و 325تكوين  2014خالل سنة 

كذلك . متربص في مجال التكوين المهني 122متربص في إطار إتفاقيات و 107الدراسة و

. اء والطلبة في الطبينظم ويساهم في األشغال االستشفائية الجامعية للتالمذة الضباط األطب

وبالتوازي يباشر المستشفى العسكري أشغال البحث العلمي ويشارك فيها حيث يوجد حاليا 

 .وحدات بحث علمي في مجال تصفية الدم وأمراض القلب والشرايين وعلم الوبائيات 04

 

 المستشفى العسكري كهيكل عسكري  -
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المستشفى العسكري هيكال عالوة على المهام ذات الصبغة االستشفائية، يعتبر 

وزير الدفاع الوطني والمدير العام (عسكريا يخضع إلى السلم القيادي لوزارة الدفاع الوطني 

 ).للصحة العسكرية

 

وبمهام ...) حراسة، تعزيز أمني، مراقبة(ويقوم في هذا اإلطار بواجبات أمنية 

ية تعهد إليها مهمة حيث يتم إحداث فرق طبية وجراح) إسناد صحي(ذات صبغة عملياتية 

اإلسناد الصحي للوحدات العملياتية وكذلك عند الحاجة التدخل في إطار عمل إنساني بتونس 

كما يؤمن المستشفى العسكري اإلسناد الصحي خالل التظاهرات والكوارث . أو بالخارج

 .الطبيعية

 

اندالع ويجدر التذكير في هذا االطار بما تم إنجازه بمخيم الشوشة والذهيبة إثر 

الثورة الليبية وكذلك مشاركة فريق طبي عسكري في تقديم المساعدة الصحية لالجئين في 

 .كوسوفو تحت راية المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 

وفي نفس السياق، أّمن المستشفى العسكري اإلسناد الصحي واألمني خالل 

ذلك الشأن خالل زيارات الشخصيات الرسمية االنتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة، وك

 .للبالد
 

في المجال العملياتي، يقوم المستشفى العسكري باإلسناد الصحي للوحدات 

العسكرية المتمركزة بجبال الشعانبي وغيرها من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية عبر 

ية باإلطارات غير تركيز فرق طبية مختصة على عين المكان وأيضا دعم الوحدات العمليات

 .الطبية وشبه الطبية
 

ويتم اللجوء إلى الكفاءات الطبية للمستشفى العسكري لسد الشغور في بعض 

 2014مستشفيات الصحة العمومية على غرار مستشفى الكاف حيث تم تعزيزه خالل سنة 
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 بفرق طبية في الجراحة والتخدير واإلنعاش لمدة ال تقل عن ستة أشهر لتأمين حسن سير

 .العمل به
 

في ظل تنامي المهام الإلستشفائية واألمنية والعملياتية وطلبات التدخل المختلفة 

التي ترد من عدة جهات، يالقي المستشفى العسكري بعض الصعوبات ويشهد بعض 

 :النقائص يقدم بخصوصها التوضيحات التالية 

 

 

 

مالحظات تتعلق بتنظيم المستشفى العسكري األصلي للتعليم  -1
 نس وتسييره ونظامه المعلوماتي بتو

 
 الصبغة القانونية للمستشفى   -
 

مؤسسة عمومية ذات صبغة (بالنسبة لعدم تالءم الصبغة القانونية الحالية للمستشفى 

مع طبيعة نشاطه فقد تم إعداد مشروع أمر يتعلق بتغيير التنظيم اإلداري والمالي ) إدارية

األصلي للتعليم بتونس قصد إسناده صبغة مؤسسة والهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري 

ويمكن إعتماد صبغة مؤسسة عمومية للصحة من تحسين آليات تسيير  .عمومية للصحة

 :المستشفى، من ذلك 
 
إحداث مجلس إدارة يدير شؤون المؤسسة ويبت في المسائل الهامة مع إضطالع  -

 .المدير العام بمهام التسيير

بعة تنفيذها، مع ترجمتها إلى أهداف يتم العمل على ضبط عقود البرامج ومتا -

 .تحقيقها من قبل مختلف الهياكل اإلستشفائية واإلدارية والتقنية للمستشفى

إضطالع اللجنة الطبية بمهام أساسية في مجال المحافظة على المستوى العلمي  -

عة وفعالية سير والطبي لمختلف الهياكل اإلستشفائية وذلك من خالل التقييم الدوري لنجا

 .مختلف الهياكل المذكورة على المستوى الطبي والتكوين والبحث العلمي
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إحداث أقطاب طبية، بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني، بهدف إحكام  -

التنسيق بين مختلف األقسام والمراكز والوحدات المّكونة للقطب وضمان اإلستغالل األمثل 

 .المعدات والمحالتللموارد البشرية والتجهيزات و

مسك حسابية المستشفى طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية، ويمكن  -

 .ذلك من معرفة نتيجة التصرف السنوية وتسهيل إرساء المحاسبة التحليلية
 

  النظام المعلوماتي للمستشفى  -
 

في قصد تطوير النظام المعلوماتي للمستشفى، تمت دراسة مختلف الحاجيات 

المجال مع مختلف األقسام اإلستشفائية والدوائر والمصالح اإلدارية والتقنية وتّم تحديد 

وقد تم تكوين لجنة صلب وزارة الدفاع الوطني  .مختلف مكونات المنظومة وضبط كلفتها

قصد دراسة مشروع تطوير النظام المعلوماتي للمستشفى وإعداد كراسات شروط في 

لجنة في أعمالها ومن المبرمج نشر طلبات عروض في الشأن الغرض، وقد شرعت هذه ال

 .حال انتهاء اللجنة من أعمالها
 
 مالحظات حول إسداء الخدمات الطبية  -2
 
 اإلختصاصات  -
 

لسنة  258اإلختصاصات المتوفرة بالمستشفى العسكري تم تحديدها باألمر عدد 

لكن ال يمكن للمستشفى العسكري أن يشمل جميع اإلختصاصات الطبية ألن إحداث  2003

أقسام جديدة يتطلب عدة مقومات منها باألساس فضاءات وموارد بشرية هامة خاصة منها 

 .إطار طبي جامعي وهذا غير متوفر في الوقت الحالي
 
  إنتداب اإلطارات الطبية  -
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بعمليات اإلنتداب وإنما يعبر عن حاجياته إلى ال يقوم المستشفى العسكري بتونس 

المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني وفي هذا اإلطار، يسجل المستشفى العسكري 

بتونس نقصا في اإلطارات الطبية في بعض اإلختصاصات ويقوم بالتعبير عن حاجياته في 

لحاق بصفوف المجال، وتكمن الصعوبة في عدم رغبة اإلطارات الطبية المختصة اإل

 .الجيش
 
  معالجة النفايات  -
 

في ما يخص معالجة النفايات الخطرة الصلبة الناتجة عن قسم الطب النووي فإنها 

تخزن في حجرة مغلقة منعزلة عن بنايات المستشفى لمدة سنوات فاقت بكثير ما هو معمول 

ي نفايات مشعة به على الصعيد العالمي وتجدر اإلشارة أن قسم الطب النووي لم يلق بأ

وإّن اإلشكال الرئيسي الذي يعيقنا بصفة دورية هو عدم توفر غرفة عازلة لألشعة . صلبة

إليواء بعض المرضى الذين تتم معالجتهم بجرعة كبيرة من األشعة إذ يتم حاليا إيوائهم 

وسيقع الشروع في تهيئة قاعة مطابقة . بغرفة فردية عادية بقسم األنف واألذن والحنجرة

 .مواصفات العالمية بالقسم المذكور في أفضل اآلجاللل

  تقييم الخدمات المسداة -
 

إن تقييم الخدمات المسداة هو من مهام المجلس العلمي وسوف تسعى اإلدارة إلى 

وفي . تفعيل هذا التقييم مع إرساء إدارة الشؤون العالجية والطبية في إطار إعادة الهيكلة

 .ييمي سنوي تقوم به اإلدارة العامة للصحة العسكريةالوقت الحالي هناك تقرير تق

 

  بنك األنسجة -
 

ال يقع حاليا استغالل بنك األنسجة لعدم توفر كفاءات في المجال بعد إستقالة اإلطار 

ويسعى المستشفى العسكري بتونس بالتنسيق مع مصالح . الطبي الذي كان يشرف عليه

 .إلعادة تشغيلهوزارة الدفاع الوطني إلنتداب مختصين 
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 مالحظات حول التصرف المالي والمحاسبي  -3
 

بالنسبة لتعريفات األعمال الطبية، فإن المستشفى العسكري يعتمد التعريفات  -

القانونية الجاري بها العمل بالمستشفيات الجامعية للصحة العمومية وذلك طبقا للفصل الثاني 

المتعلق بتنظيم وتسيير المستشفى العسكري األصلي للتعليم  2003لسنة  258من األمر عدد 

توفير المستشفى خدمات وعالجات بمقابل إلى كل شخص "بتونس الذي ينص على إمكانية 

أما ". طبقا لنفس الشروط الجاري بها العمل بالمستشفيات الجامعية للصحة العمومية

من  6طبقا للفصل  %50ا بنسبة بخصوص تعريفات اإلقامة بالمستشفى فقد تم الترفيع فيه

بإعتبار أن الغرف  1996ديسمبر  19قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 

 .بالمستشفى العسكري هي غرف خاصة

بالنسبة للديون المتخلدة بذمة أقارب الرئيس السابق لفائدة المستشفى العسكري  -

ومكاتبة الجهات المعنية في شأنها وتقوم إدارة بتونس، فان المستشفى قام بحصر هذه الديون 

الشؤون القانونية والنزاعات التابعة لوزارة الدفاع الوطني بمتابعة هذا الملف بعد أن تم رفع 

 .قضية عدلية في الغرض

 

كما أن المستشفى العسكري بتونس يقوم بكل ما في وسعه الستخالص ديونه من 

لك بمراسلتهما مباشرة بصفة دورية وبمراسلة مختلف المؤسسات العمومية والخاصة وذ

سلطة اإلشراف التي تعود إليها بالنظر كما يتم أيضا مراسلة إدارة القضاء العسكري 

علما وأن الهيكل التنظيمي . بعض الحاالت القانونية والنزاعات في واإلدارة العامة للشؤون

تم برمجة إحداثها في إطار الحالي للمستشفى ال يشتمل على مصلحة تعنى بالنزاعات وقد 

 .مشروع إعادة هيكلة المستشفى

 

وتجدر اإلشارة أيضا إلى أنه تم توجيه مكتوب في شأن الديون المتخلدة بمختلف 

 .المؤسسات العمومية والخاصة لقابض المجلس الجهوي للقيام باإلجراءات الالزمة
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نفقات، فإّن كافة أما في خصوص النقائص التي تم تدوينها على مستوى تنفيذ ال -

الصفقات التي تم إبرامها حظيت بمصادقة لجان الصفقات المختصة وتم تأشير إقتراحات 

 .تعهد في شأنها، وفي شأن كافة طلبات التزود، من طرف مراقب المصاريف العمومية

 

وتجدر اإلشارة أنه كان يتم في السابق اإللتجاء في بعض الحاالت إلى تسلم بعض 

واد والمستلزمات الطبية المدرجة بطلبات العروض قبل المصادقة على الكميات من الم

الصفقة وذلك نظرا للحاجة الملحة واألكيدة لهذه المواد من جهة ولطول اإلجراءات اإلدارية 

 .المتعلقة بإبرام الصفقات من جهة ثانية

 

مع العلم أنه خالل السنوات األخيرة عمل المستشفى العسكري بتونس على تفادي 

مثل هذا اإلجراء وال يتم التزود بالمواد والمستلزمات وغيرها إال بعد المصادقة على 

 .الصفقات المتعلقة بها عبر تنظيم إجراءات االقتناء الداخلية والتحديد المسبق للحاجيات

 

بالنسبة إلبرام الصفقات بالتفاوض المباشر مع بعض المزودين مع إعتماد طريقة  -

بل اقتناء الكواشف بصفة حصرية من المزود المعني فإن المستشفى الوضع على الذمة مقا

سنوات، بصفة دورية بنشر طلبات عروض في الغرض لضمان شفافية  03يقوم، منذ 

 .اإلجراءات وتكافئ الفرص بين كّل العارضين

 

 

 

 

 التصرف فى األدوية والمستلزمات الطبية ومخزون الدم -4
 
 األدوية والمستلزمات الطبية -
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على غرار أغلبية المستشفيات العمومية فإّن المستشفى العسكري بتونس يستغل 

منظومة إعالمية للتصرف في األدوية وينفرد على المستوى الوطني بإستعمال منظومة 

ويعتمد للغرض تصنيف هذه المستلزمات وتبويبها طبقا . للتصرف في المستلزمات الطبية

وقد أثبت التقسيم المعتمد نجاعته من حيث سهولة  للحاجيات الخصوصية لألقسام المعنية،

 .العمل بالنسبة لألفراد العاملين على هذه المنظومة ورضاء األقسام المستفيدة

 

وفي هذا المجال سبق أن اقترح المستشفى العسكري على الوكالة الوطنية للمراقبة 

لمستشفيات على المستوى الصحية والبيئية والصيدالنية فكرة إعداد قائمة موّحدة بين جميع ا

 .الوطني والتي هي حاليا بصدد الدرس

 

 مخزون الدم -
 

يتزود مخبر تحاليل أمراض الدم بالدم ومشتقاته غير الثابتة من المركز العسكري 

لنقل الدم باألساس حسب الطلبات التي ترد من مختلف األقسام الطبية والجراحية التابعة 

وال يمكن . مخزون أدنى لمجابهة الحاالت الطارئةللمستشفى العسكري بتونس لتأمين 

إرجاع المواد التي يتم استالمها من المركز العسكري لنقل الدم وذلك لمقتضيات السالمة 

علما وأن هذا التمشي متعامل به بكافة بنوك الدم . طبقا للمعايير المعمول بها في المجال

 .والمؤسسات االستشفائية

 

مخبر تحاليل أمراض الدم وجميع األقسام إلستعمال  كما يوجد تنسيق يومي بين

كميات الدم المتوفرة إال أنه يحصل في بعض الحاالت عدم استعمال بعض الكميات 

المحجوزة إسميا للمريض حسب الخاصيات البيوطبية التي تتماشى معه نتيجة تأخير إجراء 

 ...بعض العمليات أو وفاة المريض إلخ 
 

عمال الدفاتر وتسجيل المعطيات يدويا نظرا لعدم وجود ويلتجئ المخبر الى إست

 .تطبيقة معلوماتية شاملة

 إرساء نظام رقابي داخلي -
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إّن إعادة هيكلة المستشفى العسكري بتونس ليصبح مؤسسة عمومية للصحة 

ستمّكن من تحسين آليات تسيير المستشفى وذلك من خالل إرساء نظام رقابي داخلي يمّكن 

فوترة الخدمات الطبية المزيد من العناية ويضمن تحصيل جميع الموارد وإتخاذ من إيالء 

 .جميع االجراءات الضرورية لمتابعة الديون وإستخالصها
 

أهم اإلجراءات التي تقرر اتخاذها لتنظيم وتطوير أساليت   -5
 العمل بالمستشفى

 

 إعادة الهيكلة  -
 

حتى تتمكن من مواكبة تطور نشاط إعادة هيكلة المستشفى بهدف تدعيم اإلدارة 

مختلف األقسام اإلستشفائية وذلك بإسناد المستشفى صبغة مؤسسة عمومية للصحة وتخضع 

إلشراف السيد وزير الدفاع الوطني وهذا يمنح اإلدارة مرونة في التصرف ويمّكنها من فتح 

 .آفاق في الخطط
 
 بناء فضاء خارج المستشفى  -
 

المحاذي للمستشفى إليجاد حل " لطائرات المروحيةمهبط ا"إنجاز بناية بفضاء 

جذري لإلكتظاظ الموجود بفضاءات المستشفى وهذا سيسمح لألقسام اإلستشفائية والمصالح 

اإلدارية والفنية من العمل في ظروف طيبة ويمكنهما من تقديم أفضل الخدمات الطبية لفائدة 

عيادات الخارجية ووحدتي تصفية المرضى الوافدين عليه وسيسمح كذلك بإيواء مختلف ال

الدم وأخذ العينات البيولوجية والمحالت الخاصة بحفظ األرشيف وكذلك عنابر ومحالت 

وحدة االسناد حتى تتوفر لدى المستشفى فضاءات تخّول إرساء أقسام جديدة ومرونة في 

 .تطبيق قواعد حفظ الصحة
 
 إرساء منظومة معلوماتية متكاملة  -
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فقد تم بعث لجنة صلب وزارة الدفاع الوطني للنظر في إرساء مثلما سبق ذكره، 

منظومة معلوماتية متكاملة بالمستشفى العسكري بتونس تمّكن من متابعة مختلف األنشطة 

 .الطبية واإلدارية والفنية وإرساء الملف الطبي الموحد

 إنتداب األطباء  -
 

طار وخاصة منه يشهد المستشفى العسكري األصلي للتعليم بتونس نقصا في اإل

الطبي المختص وذلك نظرا لوجود عزوف شبه كلي في االنتدابات وكذلك لكثرة تقديم 

االستقاالت من هذا الصنف، لذا وجب النظر في إمكانية جعل هذه المهنة أكثر جاذبية عن 

طريق تحفيزات نذكر منها على سبيل المثال وعلى غرار ما هو معمول به بالنسبة لإلطار 

الذي أسند مؤخرا لألساتذة " APC"تابع للصحة العمومية النشاط الخاص التكميلي الطبي ال

 .المبرزين وهذا من شأنه أن يثنى أطباء شبان عن تقديم استقاالتهم

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 


