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  املستشفى ا�جهوي باملتلوي  
 

1TP0Fعّد املستشفى ا�جهوي باملتلوي �ُ 

)1(
P1T  20031لسنة  2070فق  ح�اا  امر عددTP1F

)2(
P1T  مؤّسسة

ععوم ة تاص غة ة إدار ة تتعتع بالصية ة الالاةوة ة فاستالل  اداري فاملا�� فتخضع إ�� إشراف 

ترتيةه ضعن  2004جو ل ة  22�� فتم بعالت�ىى قرار فز ر ال�حة الععوم ة املؤرخ . فزارة ال�حة

 .2املستشف اص ا�جهو ة غنف 

  

 
ّ
   1991جو ل ة  29املؤّرخ ��  1991لسنة  63ل مهامه طة  الالاةون عدد فتتعث

ّ
املتعل

حساسا �� معا�جة امراض العادية فالال ا  بخدماص الطب العا  فطب التول د بالتنظ م الةّ�� 

 .الطة ة فا�جرا� ة املتخّةةةاقاص فاسعفت�م ن اسعاقاص است�جال ة 

  

1TP2Fسر را 180حقسا  استشفائ ة بطاقة است عاب تةلغ  07املستشفى  ف ضّم    

)3(
P1T حقسا   05ف

. إقامة 2912�وا��  2014-2009خل  الف��ة  بهاقاماص ف�لغ املعد  السنوي لعدد  .غ � استشفائ ة

قسم  استالةلع ادة ف  25.597بلغ املعد  السنوي للع اداص ا�يارج ة املؤمنة خل  ةفس الف��ة  كعا

 ع��لت�م ن مهامه  2014يعتعد املستشفى �� مو�� سنة ف  .�الة سنو ا 24274 لهما معّد  است�جا��

 .عامل 85ف ا إدار اةعو  14إطارا شةه ط�ي ف 210إطارا طة ا ف 22عوةا موزع ن ب ن  331

 

د .  02,69ما قدره  2013خل  السنة املال ة املوارد اعت ادية للعستشفى جعلة ف�ل ت    

 
ّ
. % 79,36د حي ما �عاد  .  2,135 الوط�ي للت�م ن ع�� املرض �وا�� لت ق��ا مساهعة الةندفق مث

ادف ة فاملستلزماص  د است�ثرص م��ا �ّةة اقتناء.  2,639خل  ةفس السنة  هةفالاتجعلة �ل ت ف 

 .من مجعوع النفالاص % 25,5د حي ما يناهز .  0,673الطة ة بحوا�� 

  

 فقد    
ّ
املعتدة  خل  الف��ةخاغة ة محافر �علالت بنشاط املؤسسة ظر �� عّد النّ  ائرةت الّد تول

فةظا   اداري  نظ مبالتجواةب تاص الةلة ا�فشعلت  2014إ�� مو�� شهر جوان  2009 من سنة

�التةرف ف �توظ ف الفضاءاص فالتجه �اص فغ اة��ا ف �فظ ال�حة ف�النشاط استشفائي ف املعلوماص 

 .فكشفت هذه اععا  عن ةالائص فإخلالص شابت املجاالص سالفة الذكر. �التةرف املا���� ادف ة ف 

 

                                                           
�   � غنف مستشفى املتلوي من مستشفى مح�� إ��  1978املتعل  بالاةون املال ة لسنة  1977د�سع��  31املؤرخ ��  81-77تم بعالت�ىى الالاةون عدد  )1(

 .مستشفى جهوي 
    .للعستشف اص ا�جهو ة فكذلك طرق س �هافاملتعل  بضة  التنظ م اداري فاملا��  2003 حكتو�ر 6املؤّرخ ��  )2(
   .املتعل  بضة  عدد حقسا  املستشفى ا�جهوي باملتلوي فطاقة است عا��ا 2012حكتو�ر  24قرار فز ر ال�حة املؤرخ ��   فق  )3(
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  أبرز املالحظات

 

 اتتظظم  اداري ونظام املعلومات - 

 

��  فال يتّم التطّرق تعاعا��ا جاة إ�عالاد دفر ّ ح� اةا باملستشفى ب ه ا�ل التس  � ال تل��  

ملتخةةة الججان استشارّ ة ا عن غ ابنعالدة إ�� �عض الّنالاط الوجو�ّ ة قضل اجتعاعاص امل

جنة املحلّ ة لألخلقّ اص الطةّ ة"ع�� غرار  باملستشفى
ّ
 ".�فظ ال�ّحة �جنة"ف" الج

  

هداف ا عالد  ع�� غرار �عض حدفاص الّتخط   فالّتنظ م اساسّ ة  غ ابكعا �ّجل 

طاص املف 
ّ
ة اجراءاص الخط

ّ
 .العناية بتاو ن اعوان فتطو ر مؤّهل��مقلة ف سنوّ ة فحدل

 

ةظا  املعلوماص املعتعد لدى املستشفى دفن الّتوظ ف �عض الّنالائص ع�� مستوى  �التف 

رها
ّ
  .امثل للععط اص ال�ي يوق

ّ
زة �� � ن يتّم ال  همن تلك حة

ّ
يتّم است ل  �عض الّتطة الاص املرك

ا  . است ل  الةعض اخر جزئ �

 

  ف تعّ ن ع�� املستشفى ا�حرص ع��
ّ
 تفع ل دفر ه ا�ل الت

ّ
جان استشار ة س  � فإ�داث الج

رة ف  الّتخط   فالّتنظ مفإعتعاد حدفاص  ملتخةةةا
ّ
ا�حرص ع�� است ل  امثل للّتطة الاص املتوق

 . لديه

 

 اتنشاط اتص�� -

  

ب
ّ
غعو�اص �� ت�م ن �ةص  باملستشفى فجود حطةاء اختةاصعدد  نالص ��عن ال ترت

قسم است�جا��  حّن كعا  .اله ا�ل استشفائّ ة اخرى اص تحو ل املر�ىى إ�� د ععل ّ ف�عّد استعرار 

 منفةلة لت�م ن ععل ّ حخرى قضاءاص إ�� قضاء مخّةص للستالةا  ف بحاجة باملستشفى 
ّ
�ج ل اص الت

 .فالفرز 

 

فعد  ت�م ن حععا  غ اة��ا ف�عاي��ا فق   �اقد  جزء ها  م�التجه �اص الطة ة  ف�شاو 

فضع برامج للة اةة الوقائ ة خاغة بالتجه �اص الطة ة  فلم  � ث لم يتماملعاي � املوضوعة �� ال رض 

 . سك بطاقاص متا�عة تدّفن ��ا مختلف التدخلص املنجزة ع�� هذه التجه �اصم تمي
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من ةجاعة التدخلص  ت�م ن �شاط �فظ ال�حة امل�ّجلة �� مجا النالائص  �ّدصفقد 

�عال م التجه �اص ععل اص  اةجاز يتّم عد  إ�داث اله ا�ل ال�ي �ع�ى ��ذا النشاط قعلفة ع��  .املنجزة

الواجب الالواعد ال�ح ة  ع�� خلفالتةّرف �� الّنفاياص استشفائّ ة ف الطة ة فلواز  ا�جرا�ة 

 .اتةاعها

 

تدع م املستشفى ب�طةاء اختةاص فمز د العناية الععل ع�� فلتل�� هذا الوضع، يتعّ ن  

الطة ة اللزمة فت�م ن حععا   توق � التجه �اصبالسم الطب است�جا�� ف بظرفف استالةا  فالععل 

  .غ اة��ا ف�عاي��ا طة  املعاي � املوضوعة �� ال رض

 

 اتفحوصات اتتكمملمة اتتصر  �� ادو�ة و��  -

 

ترش د ادف ة مخزفن  �� مجا  التةرف ��املعتعدة من قةل املستشفى اجراءاص  ال تكفل

م ق ها 
ّ
تتم ععل اص �حب ادف ة من الة دل ة ا�يارج ة فتزف د اقسا  ف  .س��لك فالتحك

�� التال د باإلجراءاص املنةوص عل��ا باملناش � الةادرة استشفائ ة ��ا �� �عض املناسةاص دفن 

�� غ اب  د لفائدة مستشف اص حخرى .ح 8 تتجافز  كع اص من مخزفن ادف ة بال عة إسنادفتّم  .ال رض

 .ععل اص تةاد  ادف ة ب ن مختلف اله ا�ل ال�ح ةإطار قاةو�ي ينظم 

 

الفضاءاص ب ظرفف خزن ادف ة ملالتض اص السلمة فالوقاية من ا�حرائ  فال �ستج ب 

قواعد ال�� ةة معا ترتب عنه تلف كع اص من ادف ة قدرص إ�� تفتالر ف�� املخةةة �حفظ ادف ة 

 .د.ح 36بحوا��   2014ق ع��ا املال ة إ�� مو�� جوان 

 

 2014غلو� ة كع اص من ادف ة بل ت ق ع��ا ا�جعل ة إ�� مو�� جوان ةفاد كعا �ّجل 

 .ش���اتو  املستشفى إتخات حي إجراء �� يلم ف د .ح 28�وا�� 

 

باإلجراءاص مخزف��ا التالّ د  �سن التةرف �� الت�ىي ترش د إس��لك ادف ة فضعان ف 

فالععل مع فزارة  املجا  فا�حرص ع�� توق � الظرفف امللئعة �يز��ا�� هذا  ا�جاري ��ا الععل فال��اتيب

 .ععل اص تةاد  ادف ة مع اله ا�ل استشفائ ة اخرى اشراف ع�� فضع إطار قاةو�ي ينظم 
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 ر  املا��اتتص -

 

 2013-2009خل  الف��ة غ � املفوترة إلقاماص فالع اداص ا�يارج ة لبل ت الال عة ا�جعل ة 

  .د.ح 276,5  �وا��

 

ن منغ اب آل اص مراقةة فلو�ظ 
ّ
إعداد  التثبت �� �حة الة اةاص املتعلالة باملر�ىى عند تعك

خل  ةفس الف��ة  ع�� املرض الةندفق الوط�ي للت�م نرقض  فقد اةجّر عن تلك .مستنداص الفوترة

بب اةاص �و  هو ة املر ض خط� غلو� ة سند العلج حف  فتلك �سبب عد  د.  1,05 خلص ما يناهز

 .سم املر ض �� قاعدة ب اةاتهإعد  فجود سبب حف �

 

التنس   ب ن مختلف اطراف املتدخلة �� مجا  الفوترة لضعان  إ�اا ا�حرص ع�� ف تع ن 

لجحد من اخطاء املرتكةة �� إعداد مستندا��ا فالععل الفعالة راقةة املففضع آل اص �ح��ا فشعول ��ا 

 .الفوات � املرقوضة ا�يلص من قةل الةندفق الوط�ي للت�م ن ع�� املرض ع�� متا�عة

 

�عض ��  فال يح��  املناقسة عند إبرامه لةعض الةفالاص إبعةد ح� اةا تال د املستشفىي الف 

� قةو  �عض هافقرز العرفض جراءاص املنظعة لفتح ا  ا�حاالص
ّ
رغم عد  استجابا��ا عرفض ال كعا تو�

الالواعد لم يتم دفما ا���ا   كعا .الالاةوة ة اللزمة للوثائ  ��احف عد  تضّع للعواغفاص الفن ة املطلو�ة 

عد  إشهار �عض كالججنة الداخل ة للشراءاص مرجع ةظر املنظعة لإلقتناءاص املندرجة �� إطار 

  .عد  عرضها ع�� الججنة املذ�ورة فحاستشاراص 

 

  باملستشفى داخ��إرساء ةظا  رقابة لم يتم ف 
ّ
ن من إ�اا  متا�عة اس��لك الوقود يعك

  .ف ضعن �سن التةرف �� حسطو  العر�اص

 

الععومي  �جاري ��ا الععل �� مجا  الشراءتالّ د بالالواة ن فال��اتيب اال املستشفىف تعّ ن ع�� 

 .لديه إ�اا  التةرف �� حسطو  العر�اصعز د فإتخات التداب � الكف لة ب
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I – ونظام املعلومات اداري  ظظم اتت 
 

� ا�ل نالائص �علالت حساسا �عديد الاص باملستشفى فةظا  املعلوم اداري  نظ مالت شاب

إععا  إجراءاص السلمة �توظ ف التطة الاص اعلم ة ف �ف األرش ف �ف��دفاص التةرف ف  التس  � 

 .املعلومات ة

 

 اداري  اتتظظم  -أ

               

مها  ادارة فالتس  � باملستشف اص ا�جهو ة  آةف الذكر 2003لسنة  2070عدد امر  حف�ل

 فقد تة ّ . دير فمجلس املؤسسة فالججنة الطة ةاملإ�� 
ّ
ت�م ن  2014جوان -2009ه لم يتم خل  الف��ة ن حة

 .ح�شطة مختلف هذه اله ا�ل ع�� النحو املطلوب

 

  ،ف ذكر �� هذا اطار
ّ
خعسة مدير ن  املستشفىتنافب ع�� إدارة  ذكره خل  الف��ة آةفة الحة

عد  من ف  هاإ�عالاد دفر ةعد  إ���ا  من  فالججنة الطة ة املؤسسة إجتعاعاص مجلس �شاو ق عا 

 مناسةاص 3مناسةاص فالججنة الطة ة سوى ��  5لم يلتةم  مجلس املؤسسة سوى �� � ث  شعول ��ا

إ�� مجلس املؤسسة  إجتعاعاص جّل فلم يتم التطرق ��  .م��عا لاّل  من جعلة عشرة إجتعاعاص فجو� ة

ع�� غرار النظر �� برامج التنع ة فمخططاص املذ�ور حعله الالارة املنةوص عل��ا باألمر املسائل �عض 

1T3Fفترش د اس��لك الطاقة تاو ن اعوان فمشاريع التعافن مع املؤسساص ال�ح ة اخرى 

)1(
1T. 

 

 
ّ
لم � ث  فالتال  م التخط   فال��مجة سلةا ع�� مستو اصهذه العوامل جعلة رص فقد حث

عالد حهداف  ضة  سالف الذكر  2003لسنة  2070امر عدد خلقا ملا ةّص عل ه املستشفى  يتو  

ي عّدة سنواص 
ّ
 سنو ة مخططاص فضعكعا لم يتو    تعا�ىى مع التوّجهاص العاّمة فالالطاع ةف � ط

هذه الوضع ة  لهسعح � فلم .الف��اتالفّ�ي لجيدماص املسداة ف فإعداد تالار ر سنو ة للتال  م  خاغة به

املا��  فحالتةرف اداري  ع�� مستوى  سواء املستشفى ك ف ة تطو ر حداء متااملة �و  رسم رؤ ة من 

 .النشاط استشفائي حف

 

الججان استشار ة إ�داث  2014إ�� مو�� جوان  فقضل عن تلك لم يتو  املستشفى

ع�� غرار عسائل الراجعة إل��ا بالنظر مة للءامللفال�ي من ش���ا املساعدة ع�� إيجاد ا�حلو  ا�ياغة 

                                                           
 30املؤرخ ��  20الوز ر اف  عدد  تم إدراج مس�لة ترش د اس��لك الطاقة ضعن النالاط الالارة �� جدف  حععا  مجلس املؤسسة بعالت�ىى منشور  )1(

 .�و  ترش د اس��لك الطاقة �� ادارة فاملؤسساص الععوم ة 2005حقر ل 
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جنة املحلّ ة لألخلقّ اص الطةّ ة"
ّ
)1T4F)1"�فظ ال�ّحة �جنة"ف" الج

1T 1"�جنة العلجاص"فT5F)2(
1T جنة "ف

ّ
الج

)1T6F)3"استشفائّ ة لنالل الّد 
1T. 

 

�عهد املستشفى بالععل مستالةل ع�� ا���ا  دفر ة ا�عالاد إجتعاعاص مجلس  ف�� إجابته

جنة املحلّ ة لألخلقّ اص الطةّ ة"املؤسسة فالججنة الطة ة فإ�داث 
ّ
 ".الج

 

  ،فمن ةا� ة حخرى 
ّ
من مل�ظة ضعف عدد  باملستشفىن النظر �� ه الة املوارد البشر ة مك

من  % 86,8ق عا ةاهزص �سةة الععلة %  8,1اطاراص � ث لم تتجافز �سةة هذا الةنف من اعوان 

ا�يط  الوظ ف ة ةعض الش ور بسّد  2014 سنةلم يتم إ�� مو��  ،ف�اإلضاقة إ�� تلك. اعوان مجعوع

�� ظل ف . عةجحة ا�يدماص العلج ة�ف عةجحة شؤفن املر�ىى �عةجحة الّتعو ن فا�يدماص املش��كة ف ب

قوترة غرار  ع�� غة ة إدار ة تاصبإةجاز مها  ععلة عديد التال ف  هذا الوضع تم الوقوف ع��

  .ف�الة املالاب ض�شاط م ن �فتعتلااص ف�� امل ازة النفالاص فالتةرف �� امل إةجاز ا�يدماص ف 

 

ما �ستحاله من  البشر ة باملستشفىتاو ن املوارد �شاط إيلء  ن عد تة ّ  ،تلك فز ادة ع��

تم لم ي 2013-2009لهذا ا�جاةب من النشاط خل  الف��ة  املرغودةاعتعاداص جعلة حّن عناية تلك 

  هاكس��لا
ّ
من قال   % 9 اس��دقتح�شطة التاو ن خل  هذه الف��ة  حّن  قضل عن % 22 نسةةب إال

 .اعوانمجعوع 

 

ة اجراءاص � طي جّل حفجه  ل�ن حعّدصف  ،آخرمن جاةب ف 
ّ
فزارة ال�حة جعلة من حدل

1T7Fالتةرف باملستشف اص ا�جهو ة

)4(
1T  كعا  .هذه ادلة �� ت�م ن ح�شطته ال �عتعداملستشفى قالد تة ن حن

ن من إ�اا  توزيع املها  ب ن مختلف ه ا�له  بطاقاصحةه لم يتو  إعداد 
ّ
ب ان مسالك من ف فظائف تعك

  .فالوثائ تداف  املعلوماص 

    

من  تنس   ب ن مختلف مةا�ح املستشفىال ضعفعد  اعتعاد هذه ادفاص فترتب عن 

 تلك ىحدّ  فقد .التةرف �� ادف ةف ا�يدماص قوترة  يت�م ن �شاطمجا  ��  تلك ما تم الوقوف عل ه

 عناملناسةاص  �عض��  "الة دل ة"قسم �عدد اخطاء املرتكةة �� إعداد مستنداص الفوترة ف�جز  إ��

                                                           
 .�و  إ�داث �جنة �فظ ال�حة باملؤسساص استشفائ ة 1990جاةفي  25بتار خ  11منشور فز ر ال�ّحة الععومّ ة عدد  )1(
 . �و  إ�داث �جان علج ة 1991حكتو�ر  15بتار خ  93منشور فز ر ال�ّحة الععومّ ة عدد  )2(
 .�و  تنظ م �جان إستشفائ ة لنالل الد  1998د�سع��  29بتار خ  137منشور فز ر ال�ّحة الععومّ ة عدد  )3(
بعالت�ىى قرار  ع�� غرار دل ل اجراءاص ا�ياص بالتةرف �� شؤفن املؤسساص الععوم ة استشفائ ة فال�ح ة تاص الةة ة ادار ة املةادق عل ه )4(

فدل ل اجراءاص ا�ياص بالتةرف �� الة اةة الة ولوج ة الطة ة فاستشفائ ة املةادق عل ه بعالت�ىى قرار  1997د�سع��  04فز ر ال�حة املؤرخ �� 

 .2007د�سع��  08فز ر ال�حة املؤرخ �� 
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1T8Fتلة ة �اج اص اقسا  استشفائ ة من قةو  

)1(
1T  عض غلو� ة كع اص من  دةفاف من ادف ة�

  .الفةو  اخرى 

 

يتو�� من تلك  ،جعع عدد من حعوان املستشفى ملها  متناقرة لو�ظ ،ف�اإلضاقة إ�� تلك

ت�م ن قةو  ب�� ةفس الوقت اعوان العاملون بعكتب الالةو  فبشةاك استخلص بالسم است�جا�� 

لعون املشرف الش�ن بالنسةة ل �ان كذلكف  .املعال م املستوجةة خلصاست�فوترة ا�يدماص ف �املر�ىى ف 

�� غ اب فظها فتوزيعها ع�� مختلف املةا�ح املواد ف��ج لها ف� استل يتو��  � ث امل ازةع�� 

 .تفادي �دفث تجافزاص فدفن إرساء إجراء رقابي �عو �ىي يعكن منععل اص جرد دفر ة 

 

� جوان  لو�ظ حّن  ،ع�� غع د آخرف    
ّ
إ�داث ف�دة ُ�عهد  2014املستشفى لم يتو  إ�� مو�

1T9Fلها التةّرف �� ارش ف

)2(
1T .  ملالتض اص  طةالا هاإجراءاص �حفظ الوثائ  فتةن فدل ل  إعداد كعالم يتو

20001T10F لسنة 30 منشور الوز ر اّف  عدد

)3(
1T.  امللّفاص  حّن لفر   الرقابة  امل داة ةفقد ب نت املعايناص

املععو  ��ا �� مجا  التةرف �� ال �ستج ب للععاي � يتم �فظها بفضاءاص الطةّ ة فالوثائ  ادارّ ة 

1T11F�فظهف  ارش ف

)4(
1T  عاية من ا�حرائ ���وئة ف  منفتفتالر لشرفط السلمة . 

 
 

 نظام املعلومات -ب

   

ر
ّ
1T12Fقةل مركز اعلم ة لوزارة ال�ّحة الععوم ة معّدة منتطة الة  12 باملستشفى يتوق

)5(
1T 

 ةفطن ّ  منظوماص 3ف تتعل  بعتا�عة �ضور اعوان يواصح�د ا�تّم اقتناءها من لدى حخرى  ةفتطة ال

 تطو ر��  محدفدّية مساهعة هذه التطة الاص اععا  الرقاب ة فقد ب نت .")رشاد"ف" إةةاف"ف "حدب("

 .ةت جة عد  توظ فها ع�� النحو امثل املستشفى  حداء مةا�ح

 

التةرف �� املعداص "ف" التةرف �� املواع د الطة ة"تطة الاص  حّن  ،هذا الةدد لو�ظ ��ف 

متا�عة �ضور "فتطة الة  2006منذ سنة  ستشفىاملب ال�ي تم ترك �ها" التةرف �� اعوان"ف" الة وطة ة

 است ل  �عض الّتطة الاص اخرى   تمف  .2014جوان إ�� مو��  مطلالاغ � مست لة ال تزا  " اعوان

                                                           
  .2014خل  حشهر حقر ل فماي فجوان سنة  Prepedyl, Servofurane  Nalador ,من تلك عد  تلة ة طلةاص اقسا  من الفةو  التال ة   )1(
  باألرش ف 1988حفص  2املؤّرخ ��  1988لسنة  95الالاةون عدد   )2(

ّ
 .املتعل

ص �فظ ارش ف اةتالا��  )3(
ّ
ع�ى بالتةّرف �� الوثائ  فارش ف فمحل

ُ
  باله ا�ل ال�ي �

ّ
 .املتعل

 .املتعل  بتطة   مالتض اص ال��ةامج الوط�ي للتةرف �� الوثائ  فارش ف 2008 حكتو�ر 23ملؤرخ �� ا 2008لسنة  99منشور فز ر ال�حة عدد  )4(
قوترة ا�يدماص الطة ة املسداة لفائدة املر�ىى فتطة الة التةرف �� ادف ة  تطة الة اقامة باملستشفى فتطة الة التةرف �� الع اداص فتطة الة )5(

ملخ�� فتطة الة التةرف �� املستلزماص الطة ة فتطة الة التةرف �� املواع د الطة ة فتطة الة التةرف �� املعداص الة وطة ة فتطة الة التةرف �� ا

 .تطة الة التةرف �� الشراءاص فتطة الة التةرف �� املخزفن فتطة الة التةرف �� قسم اشعة فتطة الة التةرف �� اعوان ف 
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فتطة الة  "التةرف �� ادف ة"تطة الة ف " التةّرف �� املخزفن"تطة الة  ع�� غرار بةفة جزئ ة 

  ."التةرف �� املخ��"

 

املستشفى است ل  ا�جزئي لةعض التطة الاص إ�� ضعف التاو ن فالت�ط � ��  حرجعفقد 

 .�� هذا املجا ف� د مجا  اعلم ة � ث ال يتوقر باملستشفى سوى عون تال�ي 

 

 كعا 
ّ
�� ان يتو�� " التةرف �� الع اداص"ف" قامةا" العون املستععل لتطة ال�ي حّن  �حات

استععا  ا�ياغة ب ألدلةلخلقا فتلك ععل اص ال اء  إةجاز ف ةفسه إدراج الة اةاص فالتةدي  عل��ا 

اةدماج تطة الاص  عد  نتة ّ  ،فقضل عن تلك .ف�� غ اب حي إجراء رقابي �� ال رضهات ن التطة الت ن 

قوترة شاملة  �ساعد ع�� ت�م ن ملا ّع م" التةرف �� التحال ل الطة ة"ف" التةرف �� ادف ة"ف" الفوترة"

 .�جع ع ا�يدماص فاععا  الطة ة املسداة من قةل املستشفى

 

الت ط ة املعلومات ة لألقسا  استشفائ ة ف�وسةة امللف الط�ي طةالا فمن ش�ن اسراع ب

بالاعدة معط اص  ةظا  املعلوماص استشفائيرب  ف 2009ةوقع��  19ملذكرة فز ر ال�حة املؤرخة �� 

 ا�حّد ف فوترة الععل اص  حن �ساهم �� إضفاء مز د من الدقة ع��للت�م ن ع�� املرض  ينلةندفق الوطا

من اخطاء املرتكةة عند ��ج ل الة اةاص املتعلالة باملضعوة ن اجتعاع  ن من املر�ىى الواقدين ع�� 

 .املستشفى

 

             2014مو�� جوان النظا  املعلوما�ي للعستشفى لم يخضع إ��  فلو�ظ من جهة حخرى حّن 

                      املؤّرخ �� 2004لسنة  5ععل اص التدق   اجةاري الدفري ال�ي ةص عل��ا الالاةون عدد إ�� 

  بالسلمة املعلومات ة 2004ق فري  3
ّ
 .املتعل

 

-II  ص��اتنشاط ات 
 

توقر الظرفف بضعف مختلف مؤشراص اداء فبعد  باملستشفى  ة��ا�سم النشاط ال

 .امللئعة إلسداء ا�يدماص استشفائ ة معا حثر سلةا �� جودة ا�يدماص املالدمة
 

 �شاط املستشفىمؤشرات  -أ
 

1T13Fضعن املناط  ال�ح ة تاص افلو ة 1995منذ سنة  املستشفى تم تةن ف

)1(
1T  فإدراجه

ضعن قائعة املؤسساص تاص افلو ة  2010حكتو�ر  26بعالت�ىى قرار فز ر ال�حة الععوم ة املؤرخ �� 

                                                           
  . املتعل  بضة  املناط  ال�ح ة تاص افلو ة 1995بعالت�ىى قرار الوز ر اف  املؤرخ �� غرة  مارس   )1(
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ه ال  .حطةاء اختةاصف ةتداب حطةاء ال�حة الععوم ة ابخةوص 
ّ
  غ � حة

ّ
ر يزا  �شاو عد  توق

 .ستشفائ ةا�يدماص ا �عض سلةا ع�� ت�م ن  حثراطاراص الطة ة املختةة بالالدر الاا�� معا 

 

خل  الف��ة  ااةخفاضعدد حطةاء اختةاص باملستشفى شهد  حّن  ،ف ذكر �� هذا اطار    

 .قال  دفن حن يتم �عو ضهمحطةاء  6 إ��طةيةا  11 من 2014إ�� مو�� جوان  2005املعتدة من سنة 

 

تفتالر إ��  "طب اطفا "ف "جرا�ة العظا  فالالوم اص"ف "طب الع ون "حقسا   ن حّن فتة ّ    

قسم  حّن  ذكر ف  .2013ف 2011ف 2005حطةاء اختةاص ع�� التوا�� منذ سنواص إ��  2014مو�� جوان 

خل  الف��ة ع ادة خارج ة  7944فإقامة استشفائ ة  329قد حّمن  "جرا�ة العظا  فالالوم اص"

خل  الف��ة ع ادة خارج ة  4642فإقامة استشفائ ة  1165 "طب اطفا "حّمن قسم ف  2009-2010

حطةاء اختةاص �� مجاالص التخدير فا�عا  فاشعة إ�� املستشفى  يفتالر كعا  .2009-2012

 . فالة ولوج ا الطة ة

 

 لو�ظ ف    
ّ
 حة

ّ
 "النساء فالتول د طب"ف "فا�حنجرة اتن فاةف طب" يقس�ر بال من ه ال يتوق

ذين الالسع ن �� اطار الط�يمعا ترتب عنه مواجهة طةيب اختةاص ف� د  سوى  منذ إ�دا��عا

الع اداص  إةجاز املراقةة الطّة ة للعر�ىى املال ع ن ف  لةعو�اص �� ت�م ن املها  املنوطة �عهدته من

1T14Fقسم است�جا�� �اج اصا�يارج ة فت�م ن �ةص استعرار فتلة ة 

)1(
1T.  إدارة  حّن  تجدر اشارة إ��ف

إطاراص طة ة مختةة دفن  بتوق � املستشفى تولت �� عديد املناسةاص مطالةة سلطة اشراف 

1T15Fجدفى 

)2(
1T . 

 

ر�ىى الواقدين ع�� املستشفى إ�� ه ا�ل تحو ل امل ععل اص د�عّد  فقد حدى هذا الوضع إ��

فتلك  ععل ة 1904 إ�� تحو لالمجعوع ععل اص  2013-2010خل  الف��ة  ل �تفع حخرى إستشفائ ة 

 . ععل ة تحو ل سنو ا 476بععد  

 

 2013-2010ظلت ضع فة ط لة الف��ة  �سب إست ل  اسرة ن حّن تة ّ  ،ف�اإلضاقة إ�� تلك

ا�جرا�ة "فقسم  "طب اتن فاةف فا�حنجرة"ل قسم ف�ّج . % 19,38ف % 14,78ب ن تراف�ت  � ث

 % 3,66لم تتجافز هذه النسةة ع�� التوا��  إت 2013حقل �سب توظ ف لألسرة خل  سنة  "العامة

ست عاب طاقة ا ضة  سالف الذكر  2012 حكتو�ر 24قرار فز ر ال�ّحة املؤّرخ ��  ف ذكر حّن . % 10,19ف

                                                           
 .2011ق فري  24فمحضر جلسة الججنة الطة ة بتار خ  2012جاةفي  19محضر جلسة مجلس املؤسسة بتار خ  )1(
فمراسل�ي مدير املستشفى لوز ر  2011ق فري  24فمحضر جلسة الججنة الطة ة بتار خ  2008د�سع��  31محضر اجتعاع مجلس املؤسسة بتار خ  )2(

 .2011جاةفي  27فمراسلة رئيس قسم طب اطفا  للعدير ا�جهوي لل�حة بالفةة بتار خ  2013جاةفي  22ف  2009سبتع��  26 ال�حة  بتار خ
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            إ�� باملستشفى قعل ا املعدة لإلقامة  عدد اسرةحن  �� � نسر را  180باملستشفى بـا�جعل ة 

  . سر را 127 تجافز لم ي 2014مو�� جوان 

 

خل  الف��ة  فالنشاط ا�جرا�� �شاط الع اداص ا�يارج ةتراجع  ى هذا الوضع إ��حدّ كعا    

  .% 8,75ف  % 5,97�دفد ع�� التوا�� �� آةفة الذكر بععد  سنوي 

 

إبرا  اتفاق اص شراكة مع املؤسساص يحرص ع�� فتجدر اشارة إ�� حن املستشفى لم    

1T16Fامر يت حهاستشفائ ة ا�جامع ة �� مجا  إسداء ا�يدماص ال�ح ة فالتةرف استشفائي مثلعا 

)1(
1T 

�� ععل اص تحو ل يواجهها الةعو�اص ال�ي  تذل لع��  هفهو ما لم �ساعد 2010لسنة  133عدد 

  . املر�ىى فع�� تطو ر جودة ا�يدماص استشفائ ة املسداة من قةله
 

 ات�حمةظرو  إسداء ا�خدمات  -ب
 

�شاو إسداء ا�يدماص ال�ح ة من ةالائص ع�� مستوى استالةا  املر�ىى فت�م ن �ةص 

الطب كعا �جلت ةالائص حخرى ع�� مستوى ت�م ن �شاط . معارسة النشاط التكع ��استعرار ف 

 .است�جا��

 

استباا  املرىى  وأممن  حص  استمرار وممارسة اتنشاط ا�خاص  -1

 اتتكمم��

 

منشور فز ر ال�حة الععوم ة عل ه ملا ةّص ظرفف استالةا  املر�ىى ال �ستج ب  لو�ظ حّن 

19921T17Fحكتو�ر  27املؤرخ ��  92عدد 

)2(
1T   املوارد تخة ص  2014إ�� مو�� جوان  املستشفى � ث لم يتو

ععل ة حخذ املعط اص ال�ح ة فال تتم  .لت�م ن إرشاد فتوج ه املر�ىى استالةا بعكتب  البشر ة اللزمة

ا من ش�ةه حن ال يضعن �عاية املعط اص الصية ة �� قضاء منفةل مّع  ا�ياغة بال مر ض

 . للعر�ىى

 

فقد �عّهد املستشفى بتال ف عون بالال ا  بعهعة استالةا  فتعك نه من التاو ن الضرفري  

 . �� ال رض

 

                                                           
 .فاملتعل  بضة  معاي � تةن ف اله ا�ل ال�ح ة الععوم ة 2002حقر ل  17املؤرخ ��  2002لسنة  846املتعم لألمر عدد  2010ق فري  1 املؤرخ �� )1(
 .فاملتعل  بظرفف استالةا  باملؤسساص استشفائ ة  )2(
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اختةاغاص  2009ماي  13�دد مالرر فز ر ال�حة الععوم ة املؤرخ ��  ،آخرمن جاةب ف 

1T18Fاملتلوي ب ا�جهوي  ستشفىاملال�ي يتع ن حن تؤمن ق��ا �ةص استعرار ب

)1(
1T.  ّ �حّن  الرقاب ةاععا   نتف 

ةت جة عد  ال��ا  �عض يتم ع�� النحو املطلوب  لم"الطب است�جا��"السم بحةص هذه ا�ت�م ن 

�ةة  15ح� اةا ا�حةص غ � املؤمنة ��ذا الالسم  بلغ عدد� ث  ا�ياغة بتنظ عهاجداف  ا�اطةاء ب

  .2013ف 2012سن�ي متتال ة 

 

 �ةص�عض حطةاء اختةاص قد حمنوا  حّن  ،من خل  قحص جداف  استعرارن تة ّ  كعا

هذه ت�م ن  فمن ش�ن .2013ف 2012سن�ي خل  �ةة �� الشهر  30ف 24بععد  ترافح ب ن  ستعرارإ

ر سلةا ع�� من قةل ةفس الطةيب املرتفعة حةص ��ذه الوت �ة ا�
ّ
العناية باملر�ىى ق عا  جودةحن يؤث

 .ناسةةالفحوغاص املفإجراء ة يتعل  خاغة باملراقةة الطة ة املستعر 

 

طب "يعارس هذا النشاط طةيب اختةاص باملستشفى الععل �عنوان خاص ب فق عا يتعل 

 .2003ف 1997ع�� التوا�� منذ سن�ي " جرا�ة عامة"فطةيب اختةاص " اتن فاةف فا�حنجرة

 

لم يتو  �عث مكتب مركزي للتةرف �� املواع د  املستشفى اععا  الرقاب ة حّن  نتف� ّ 

 1996لسنة  53املنشور عدد  ةّص عل همثلعا  خاغا محل له  وقرفلم ي هذا النشاطا�ياغة بععارسة 

1996حقر ل  27الةادر عن فز ر ال�ّحة الععوم ة بتار خ  1T19F

)2(
1T . ف 

ّ
معارسة هذا النشاط تتم ��  حّن  �حات

1T20Fذكرةبع جاءما مع  عارضيتاملااتب ا�ياغة بالطةية ن فهو ما 

)3(
1T  2012مارس  23 املؤرخةفز ر ال�حة 

ال يعكن �� حي �ا  من ا�وا  إجراء هذه الع اداص الطة ة باملااتب ا�ياغة "  فال�ي تنّص ع�� حةه

 ".باألطةاء

 

ت�ج ل املر�ىى خاص بدق�� مسك  2014إ�� مو�� جوان  م يتو  ل املستشفى حّن  لو�ظكعا 

استععا  مطةوعاص ب يل��  فلمد حسةو�� للع اداص جر  إجراءف بععارسة الععل �عنوان خاص  املعن  ن

�امل املعال م  استخلص دفن  �ا فهو ما  هذا الععل�عنوان املنجزة بالفحوغاص التكع ل ة خاغة 

حن املنتفع ن ��ذا النشاط يخضعون لنظا  التعر فة باعتةار دماص هذه ا�ي املستوجةة �� ش�ن

1T21Fالااملة

)4(
1T  بالطع النظر عن ةظا  الت ط ة املنتفع ن بهفتلك. 

                                                           
� ف�� اختةاغاص ا�جرا�ة العامة فجرا�ة العظا  فالالوم اص فطب النساء فالتول د فطب الع ون فطب اتن فاةف فا�حنجرة فالطب است�جا� )1(

 .فتلك بععد  مركز لال �ةة إستعرار" ب"فطب اطفا  غنف "     ح"غنف
ّفل ن للعستشف اص فحطّةاء املستشف اص فاطّةاء املختّة ن اّفل ن فاطّةاء �و  الععل �عنوان خاص باملؤسساص استشفائ ة من طرف اطّةاء ا  )2(

 .املختّة ن لل�ّحة الععوم ة
تّة ن اّفل ن �و  معارسة الععل �عنوان خاّص داخل املؤّسساص استشفائ ة من قةل اطّةاء اّفل ن للعستشف اص فحطّةاء املستشف اص فاطّةاء املخ )3(

 .ء املختّة ن لل�ّحة الععوم ةفاطّةا
 .سالف الذكر 1996لسنة  53فق  مالتض اص املنشور عدد  )4(
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1995مارس  غّرة قرار فز ر ال�حة الععوم ة املؤرخ �� ةّص ف  1T22F

)1(
1T اطّةاء املعارس ن  ع�� مطالةة

لفائدة  د 50للععل �عنوان خاص داخل املؤسساص استشفائ ة بتسديد مةلغ جزا�� شهري قدره 

 همستحالاتاستخلص  2014إ�� مو�� جوان  فخلقا لذلك لم يتو  املستشفى. املستشفى املةاشر ن به

 .  ��ذا العنوان

 

1T23Fفالشاافى  التالار ر ادار ةمن خل  اطلع ع�� �عض  نتة ّ  ،من جاةب آخرف 

)2(
1T  فجود

عالابل كاملر�ىى  منمتفافتة ع�� مةالغ مال ة  هم�� �ةولتعثلت  �عض اطةاء طرفمن  معارساص

من ف  .غرار إجراء ععل اص جرا� ة حف إسناد شهائد طة ة حفل ةع��  ا�يدماص الطّة ة إلسداء �عض

ة فاجةاص الطةيباملةادئ ال�ي  حن تتعارض معمثل هذه املعارساص  ش�ن
ّ
1T24Fحقّر��ا مجل

)3(
1T

الوظ فة  فقواعد 

1T25Fالععوم ة

)4(
1T

1981لسنة  1634ح�اا  امر عدد ف    1T26F

)5(
1T ستد�� ا�حرص ع�� اتخات اجراءاص  معا�

 .مستالةل الالاةوة ة اللزمة لتل�� هذه املعارساص

    

 أممن  �شاط سس  اتب  است�جا�� -2
 

توق � قضاءاص منفةلة مخّةةة لت�م ن ععل اص  يحرص ع��م املستشفى ل و�ظ حّن ل

إجراءاص لإل�اطة باملر�ىى  فضع"دل ل ب ملا جاءخلقا فالفرز فاةتظار املراقال ن للعر�ىى الت�ج ل 

1T27Fنشور بع جح امل "ب�قسا  است�جا��

)6(
1T  2005سبتع��  2املؤرخ ��  81فز ر ال�حة عدد . 

 

معاي � يتّم الرجوع إل��ا لتةن ف املر�ىى �سب  ضة املستشفى ب لم يل��  ،فقضل عن تلك

اجراءاص  دل ل تضعنههعة فتلك خلقا ملا هذه املتو�ل إل ه  تخة ص عون  فلم يتو  خطورة �اال��م 

فضع إجراءاص مكتو�ة �و  سةل إيواء املر�ىى املوقدين من قسم فلم يحرص ع��  .آةف الذكر

لم �ساعد ع��  معااملذ�ور حعله دل ل الجاء باستشفائ ة مثلعا ا�� إ�� مختلف اقسا  است�ج

 .التنس   ب ن قسم الطب است�جا�� فاقسا  استشفائ ة إ�اا 

 

                                                           
ة ن املتعل  بضة  ك ف اص تطة   الععل �عنوان خاص داخل املستشف اص من قةل اطةاء افل ن للعستشف اص فحطةاء املستشف اص فاطةاء املخت )1(

 .افل ن فاطةاء املختة ن لل�حة الععوم ة
فعر ضة معضاة من قةل عدد من املر�ىى فشاوى مرقوعة  2014مارس  31يذكر م��ا  تالر ر مرسل من قةل مدير املستشفى إ�� فز ر اال�حة بتار خ  )2(

املدير فشاوى مرقوعة من قةل رئيس قسم ا�جرا�ة العامة إ��  2010ةوقع��  11من قةل رئيس قسم ا�جرا�ة العامة إ�� فز ر ال�حة الععوم ة بتار خ 

 .2007جاةفي  23ا�جهوي لل�حة بالفةة بتار خ 
ة فاجةاص الطةيب 1993ماي  17املؤّرخ ��  1993لسنة  1155امر عدد  )3(

ّ
  بعجل

ّ
 .املتعل

  بضة  النظا  اسا�ىي العا  ألعوان الدفلة فا�جعاعاص الععوم ة املح 1983د�سع��  12املؤّرخ ��  1983لسنة  112الالاةون   )4(
ّ
 ة فاملؤّسساص املتعل

ّ
ل

 .الععوم ة تاص الةة ة ادار ة فالنةوص املنالحة له
  بضة  التنظ م العا  الداخ�� للعستشف اص فاملعاهد فاملراكز املختّةة التا�عة لوزارة ال�ّحة الععوم ة 1981ةوقع��  30املؤّرخ ��  )5(

ّ
 .املتعل

 .است�جا�� املتعل  بوضع إجراءاص تنظ ع ة لإل�اطة باملر�ىى ب�قسا  )6(
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إطار شةه ط�ي �عد تلال ه إ�� فقد حفرد املستشفى �� إجابته حةه ستعهد هذه املهعة مستالةل 

 .التاو ن اللز  فبعد تدع عه بإطاراص شةه طة ة لت ط ة النالص ا�حاغل لديه �� هذا السلك

 

 
ّ
1T28Fمنشور  دفحك

)1(
1T  ع�� ضرفرة حن  2002جوان  8املؤّرخ ��  50فز ر الّ�حة الععوم ة عدد

تتخذ املستشف اص اجراءاص اللزمة ال�ي تجعلها قادرة ع�� إستالةا  عدد كة � من ال�حايا فتلك ع�� 

  �� هذا املجا  فتوق � مستلزماص تنف ذه
ّ
ف�الّرغم من اهّع ة الععل ة ال�ي يكتس��ا إةجاز  .فضع مخط

 .�� إعداده 2014إ�� مو�� جوان املستشفى لم �شرع  قإّن ا املخط  هذ

 

1T29Fنشور مةص  ،من ةا� ة حخرى ف 

)2(
1T  2000حكتو�ر  2�� املؤرخ  83عدد فز ر ال�ّحة الععوم ة 

فخلقا  .ا فتال  عهافمتا�عة حععالهاست�جال ة املراقةة املستعّرة أل�شطة اقسا  ت�م ن  ضرفرةع�� 

 الطب" قسمالدفري لنشاط تال  م الاملستشفى ع�� إجراء املتا�عة اللزمة ف  ن عد  �رصتة ّ  ،لذلك

عها  ب املالفةالسم هذا ال�عث الججنة ا�ياغة بعتا�عة �شاط لم يتو   ،تلك فقضل عن ."است�جا��

فرقع تالار ر �� ال رض اجراءاص الععل ة لجحّد م��ا  اق��احف دراسة فتحل ل الةعو�اص ال�ي يتعرض لها 

1T30Fإ�� فزارة اشراف

)3(
1T.  

 

  حف  ات�حة استشفائمة -ج
  

نشاط �ذا الإ�داث اله ا�ل ال�ي �ع�ى � 2014حّن املستشفى لم يتو  إ�� مو�� جوان  لو�ظ

                 املؤّرخ �� 11�جنة �فظ ال�ّحة املنةوص عل��ا بعنشور فز ر ال�حة الععوم ة عدد ع�� غرار 

1T31Fف �� ةفاياص ا�شطة ال�حّ ة املنةوص عل��ا باألمرلتةر فف�دة ا 1990جاةفي  25

)4(
1T  2745عدد 

  .2008لسنة 

 

 كعا تة ّ 
ّ
�ع  ن مسؤف  قاّر �عهد إل ه اشراف ع�� ف�دة  2014ه لم يتم إ�� مو�� جوان ن حة

               �� املؤرخ 60ةّص عل ه منشور فز ر ال�ّحة الععومّ ة عدد ملا  فتلك خلقاالّتعال م فمتا�عة حععالها 

2013حفص  14 1T32F

)5(
1T.  

 

�ح ف 
ّ
املراقةة  ععل اصدفر ة  تحّددععل برامج  عد  ضة  ،هذا الوضع�� ظل ات

 استنادا إ�� تةن ف مسة  �سب درجةاستشفائ ة فالفضاءاص �يولوج ة بعختلف اقسا  الةك�

                                                           
  إعداد املستشف اص الستالةا  عدد كة � من الّ�حايا )1(

ّ
  بوضع مخط

ّ
 .فاملتعل

  بالتذك � باإلجراءاص التنظ ع ة ألقسا  است�جا�� )2(
ّ
 .فاملتعل

 .�و  تفع ل �جان متا�عة س � ععل حقسا  است�جا�� 2013لسنة  52منشور فز ر ال�حة عدد  )3(
  بضة   )4(

ّ
 .شرفط فطرق التةّرف �� ةفاياص ا�شطة ال�ح ةفاملتعل

  .املتعل  بتنظ م خدماص �عال م املستلزماص الطة ة باله ا�ل ال�ح ة الععوم ة ف�عز ز جود��ا فةجاع��ا  )5(
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ععل ة مراقةة ةجاز حية إعد   ��تلك  ساهم فقد .خطور��ا ع�� مستوى التعفن الةك��يولو��

قسم طب اتن " ع�� غرار  بك��يولوج ة ع�� الهواء فع�� �فظ �ّحة ايدي ف�ةعض اقسا  الطة ة

 . 2014 جوانف  2009 امل��اف�ة ب ن سنة ط لة الف��ة "الطب العا  " فقسم " فاةف فا�حنجرة 

 

حبرزص ععل اص املراقةة الةك��يولوج ة املنجزة بةعض اقسا  استشفائ ة  ،من جاةب آخرف 

  %. 28ف % 21,5تةاعا  2013ف 2012سن�ي �� اخرى حن �سةة التعفن ��ا بل ت 

 

حععا  �عال م التجه �اص الطة ة فلواز  ا�جرا�ة ال تتم فق  الالواعد ال�ح ة  ن حّن كعا تة ّ 

1T33Fالواردة بدل ل اجراءاص املتعل  بتعال م املستلزماص الطة ة الالابلة إلعادة استععا 

)1(
1T  من اعتعاد

 .ال�ي �سعح بالت�كد من ةجاعة ععل اص التعال م التعال م بواسطة ا�حرارة الرطةة فتالن ة اختةار

 

لو�ظ عد  تالّ د املستشفى باإلجراءاص التةّرف �� الّنفاياص استشفائّ ة �� خةوص ف

1T34F��ا املععو  

)2(
1T  ّ دفن إجراء قرز اةتالائي  2014تجع ع الّنفاياص تتّم إ�� مو�� جوان  ععل اص ن حّن � ث تة

قضل عن  1992سبتع��  18املؤرخ ��  76م ة عدد ا ةص عل ه منشور فز ر ال�حة الععو خلقا مللها 

مثلعا النفاياص استشفائّ ة ا�يطرة لتخز ن فس   بال قسم استشفائي  قضاءتخة ص  عد 

كر  2008لسنة  2745امر عدد اقتضاه 
ّ
معا ةتج عنه �فظ هذه النفاياص �� مر�لة حف�� ��  سالف الذ

  .اص اقسا  استشفائ ة قةل تجع عهامعرّ 

 

خط �ة ع�� الةيةة  ت�ث �اصالّرفاسم الّناتجة عن الّتةو ر باألشّعة من  ةظرا ملا لنفاياصف 

باعتةار طة ع��ا الساّمة قإّن املستشفى مدعو إ�� ال��ا  باإلجراءاص املععو  ��ا �� مجا  معا�جة هذا 

1T35Fالةنف من النفاياص

)3(
1T.  

 

 حفرد املستشفى ف 
ّ
العون الف�ي املالف  ه بالتنس   مع العون املالف بامل ازة فمع�� إجابته حة

بحفظ ال�حة تعت برمجة إقتناء حك اس بلست ك ة مختلفة الوان فتلك قةد تةن ف النفاياص 

 .�سب درجة خطور��ا فلتسه ل ععل ة رقعها من قةل اعوان املالف ن بذلك

 

 

                                                           
  .           2013املعد من قةل الو�الة الوطن ة للرقابة ال�ح ة فالة ئ ة �� ماي  )1(
 .1992سبتع��  18املتعل  بالتةّرف �� ةفاياص ا�شطة ال�حّ ة املؤّرخ ��  1992لسنة  76منشور فز ر ال�حة عدد  )2(
  بتبس   اجراءاص ادار ة ا�ياغة بال��اخ ص املسلعة من طرف  2001جاةفي  30املؤّرخ ��  14جديد من الالاةون عدد  31فق  الفةل  )3(

ّ
املتعل

ه فزارة الةيةة فال�� ةة ال��اب ة �� املجاالص ا
ّ
 �� املنشآص ال�ي "لراجعة لها بالنظر قإة

ّ
ال يعكن معا�جة هذه اغناف من الّنفاياص ل اية إزال��ا حف تثع ��ا إال

ةت ق��ا الّسل  املختّةة
ّ
 ".رخ
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 ات�حمة وصمان��ا اتتجهن�ات -د

 

الة ولوج ة الطة ة  خلقا ملا جاء بدل ل اجراءاص ا�ياص بالتةرف �� الة اةة

1T36Fالذكر آةف فاستشفائ ة

)1(
1Tتجه �اص بالخاغة فضع برامج للة اةة الوقائ ة املستشفى م يتو  ، ل

تدّفن ��ا مختلف من قةل ف�دة الة اةة مسك بطاقاص متا�عة  عد قضل عن تلك  ات�حف  .الطة ة

فإ�ال��ا إ��  فضع ��ا �و  إعداد تالار ر سداس ة فسنو ة عد  ف  تجه �اصهذه ال ع��التدخلص املنجزة 

 . الة اةة الة وطة ة فاستشفائ ة مثلعا يالتض ه دل ل اجراءاص املذ�ور حعلهمركز الدراساص الفن ة ف 

 

بال عة  2013ف 2012سن�ي �� املالتناة ملعداص الطة ة ا �� ظل هذا الوضع �عرض �عضتةّ ن ف 

 صتجافز آل�ي �عال م ظلتا معطةت ن ملدة  �ايذكر م� ف�ةفة متواترةة حعطاب لعّد د .ح 135مال ة ةاهزص 

 300 تةاعا 2014لألعطاب ال�ي طرحص عل��عا إ�� مو�� جوان بل ت املدة اجعال ة تحل ل  آل�يف  شهر ن

ا�ح لولة دفن إةجاز عديد الفحوغاص  إ�� تواتر اعطاب ع�� آل�ي التحل لفقد حّدى  .يوما 51يوما ف

1T37Fاطةاء�عض الطة ة املطلو�ة من قةل 

)2(
1T.  

 

 
ّ
منذ ها ؤ اقتنا تّم � ث �ح قد  عديد التجه �اص الطة ة املست لة من قةل املستشفى كعا ات

سنة يذكر م��ا سةع آالص إضاءة  فثلثة آالص تةو ر باألشعة �� �اجة إ��  26ف 10ب ن مّدة تراف�ت 

تالر ر ن غادر ن عن مركز الدراساص الفّن ة فالة اةة الة وطّة ة فاستشفائ ة  خاغة حّن التجديد 

دا ع�� ضرفرة إ�ال��ا ع�� عد  استععا  2012د�سع��  27ةوقع�� ف غرة بتار خ
ّ
 .حك

 

لم  1988ن حّن شةكة معا�جة الهواء فالتك  ف املركزي املركزة منذ سنة تة ّ  ،فز ادة ع�� تلك

1T38Fظائفها ع�� النحو املطلوب�عد تؤدي ف 

)3(
1T  قضل ع�� حّن مك فاص الهواء العادية ال�ي تم ترك �ها بالس�ي

فقاعاص الععل اص ال �ستج ب ملواغفاص ال�حة املعتعدة �� " الطب العا "ف" ا�جرا�ة العامة"

1T39Fاملجا 

)4(
1T . 

 

1T40Fباملةعد  إبرا  عالد غ اةة خاص يحرص ع��املستشفى لم  لو�ظ حّن  ،فمن جاةب آخر

)5(
1T 

           بعةلغ جع�� قدره 2009سنة ��  الذي تم ترك �ه ص لنالل املر�ىى إ�� اقسا  استشفائ ةاملخةّ 

                                                           
 02استشفائ ة بتار خ مركز الدراساص الفن ة فالة اةة الة وطة ة ف الذي تم �� ش�ةه إبرا  اتفاق ة غ اةة مع بإستنناء غ اةة كر�ىي طب اسنان  )1(

 .2010جوان 
 .2013ةوقع��  18 ف 2013حكتو�ر  19مراسلت ن غادرت ن عن املسؤف  عن املخ�� بتار خ  )2(
 . 2010ق فري  12تالر ر مركز الدراساص الفّن ة فالة اةة الة وطّة ة فاستشفائ ة بتار خ  )3(
  . 2010ق فري  12فاستشفائ ة بتار خ تالر ر مركز الدراساص الفّن ة فالة اةة الة وطّة ة   )4(
 .2009د�سع��  10محضر مؤرخ ��   )5(
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فتجدر اشارة إ�� �عرض هذا املةعد طوا   .مسك ملف ق�ي �� ش�ةهاملستشفى فلم يتو   .د.ح 78,4

 .شهرا 18امتدص ح� اةا لف��ة إ�� عديد اعطاب  2014الف��ة املعتدة من تار خ ترك �ه إ�� مو�� جوان 

 

فمن ش�ن تاو ن �جنة قن ة إلبداء الرحي بخةوص إ�الة املعداص ع�� عد  استععا  

بعذكرة فز ر  ملا جاءف�ةر التجه �اص الة وطة ة الالديعة فاملعطةة فإعداد محاضر �� ش���ا فقالا 

جراءاص إ�الة إسراع باتعا  هم �� ا احن �س 2010ةوقع��  23املؤرخة ��  6317ال�حة الععوم ة عدد 

  .فالتفو ت ق��ا عد  استععا التجه �اص ع�� هذه 

 

�� مجا  الكشوقاص ةعض التجه �اص ل تم الوقوف ع�� اقتالار املستشفى ،فمن ةا� ة حخرى 

 مر ضثلثة آالف  ما يناهز  إ�الةمعا ترتب عنه فآلة تةو ر متحركة  مفراسآلة ع�� غرار  كع ل ةالت

إ�� املستشفى ا�جهوي بالفةة فإ�� مراكز تةو ر ط�ي خاغة إلجراء الفحوغاص الطة ة سنو ا 

1T41Fاللزمةالتكع ل ة 

)1(
1T.  

 

املستشفى لم يتو   تة ن حّن سالف الذكر  1991لسنة  63خلقا ملالتض اص الالاةون عدد ف 

كعا لم يتو  ةظار  .املوضوعة �عهدته للتجه �اصالسنوي ا�جرد إجراء  2013-2009خل  الف��ة 

دل ل اجراءاص ةّص عل ه فق  ما اقسا  استشفائ ة  مسك دقاتر جرد خاغة بالتجه �اص الطة ة 

  .ا�ياص بالتةّرف �� شؤفن املؤسساص ال�ح ة تاص الةة ة ادار ة سالف الذكر

 

شةكة معا�جة الهواء تعت برمجة حش ا  غ اةة حةه �� إجابته املستشفى  قادفقد ح

إ�داث �جنة تتو�� ا�جرد السنوي بعختلف التجه �اص  2015سيتم �� سنة فالتك  ف املركزي فحةه 

 .الطة ة فغ � الطة ة
 

III-  لمةمواتفحوصات اتتكماتتصر  �� ادو�ة 
 

تعثل ةفالاص ادف ة فاملستلزماص الطة ة اخرى �سةة هامة من جعلة ةفالاص املستشفى 

شهدص ف . من مجعوع ةفالاص التس  � % 35,3ف % 25,5ب ن  2013-2009� ث تراف�ت خل  الف��ة 

د إ�� .ح 396,502من ارتفاعا الف��ة ةفس من قةل املستشفى خل   املس��لكةألدف ة الال عة اجعال ة ل

  . % 3,54بععد  �سةة ز ادة سنوّ ة �� �دفد حي د .ح 455,793
 

املستشفى لم يتو  اتخات �ل اجراءاص فالتداب � الكف لة  فقد ب نت اععا  الرقاب ة حّن 

 .املستلزماص الطة ةف  اس��لك ادف ةب��ش د 

                                                           
 .2014حقر ل  7ف 2013د�سع��  10مراسلت ن غادرت ن عن مدير املستشفى بتار خ  )1(
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الة دل ة الداخل ة قةل تزف د اقسا  استشفائّ ة باألدف ة من  حّن �� هذا الةدد لو�ظ ف 

19821T42Fلسنة  59نشور فز ر ال�ّحة عدد مل طةالاال يتم 

)1(
1T . إتن تزّفد غادرة 409 من خل  قحصفتةّ ن 

الة "العامةا�جرا�ة "ف "الطب العا " يقس�عن 
ّ
 2013ف 2012من سن�ي جاةفي فد�سع��  شهر �ب متعل

ال �ا م� %70�سةة  الطة ة فحّن مدععة بالوغفاص �ّل هذه اتفن لم تكن حّن  2014مارس  شهر ف 

  اقسر ااظإشهاد ة تحعلال م��ا  % 40حّن �سةة ف املعن  ن  تتضّعن ت�ش �ة فإمضاء رؤساء اقسا 

م
ّ
داخ�� متعل  باملستلزماص الطة ة تزفد  إتن 80من خل  قحص  فات�ح .املواد املضّعنة ��ا بتسل

 حّن  2014فجاةفي  2013جو ل ة فحفص  شهر أل  "العامةا�جرا�ة "السم �ف  "الطب العا " خاص بالسمف 

  . ال تتضّعن ت�ش �ة فإمضاء رؤساء اقسا م��ا  % 76�سةة 

 

ن النظر �� كعا 
ّ
�حب حدف ة من الة دلّ ة ا�يارجّ ة ل استععالهاتم فغفة طةّ ة  3368مك

ةعض الة اةاص ل تضّع��ا  من الوقوف ع�� عد 2014فحقر ل  2013فةوقع��  2012حشهر سبتع��  فتخص

 حّن  قالد لو�ظ. 2011جاةفي  10املؤرخ ��  01الوجو�ّ ة املنةوص عل��ا  بعنشور فز ر ال�ّحة عدد 

ال تتضّعن رقم ��ج ل م��ا  % 43 �سةة فحّن  الع ادة املعن ةال تحعل ختم  هذه الع نةمن  % 94 �سةة

الطةيب مضاء إفختم ف سم إمن الوغفاص ال تحعل %  26   حّن �سةةف املر ض بالع اداص ا�يارجّ ة 

 .املع�ي

 

بالدقة اللزمة إت  ؤّمنال تمخزفن ادف ة �ركة  مراقةة حّن  لو�ظ ،ف�اإلضاقة إ�� تلك   

 
ّ
  �حات

ّ
 قضل عن تلك تةّ ن ف  .ا�ياغة ��ااعلم ة  لتطة الةادف ة با �ل إدراج يتمال  هحة

ّ
ه ال يتّم حة

بطاقاص �ركة ادف ة من قةل إدارة املستشفى فال تتضعن ترق عا �سلسل ا خلقا  الت�ش � ع��

 جل الةطاقاص لم يتّم تح  نكعا . آةف الذكر 1982لسنة  59ملالتض اص منشور فز ر ال�حة عدد 

           إ�� مو�� شهر  2012املعسوكة من قةل الة دل ة الداخل ة ط لة الف��ة املعتدة من شهر مارس 

 . 2014ن جوا

 

1T43Fفشعل �سعة قةو   2014جوان  03بتار خ باهظة الثعن نة من ادف ة فحقرز جرد ع ّ 

)2(
1T 

لم يتسن  د.ح 7,583 بـ تالدر ق ع��ا املال ة سلة ة ب ن املخزفن املادي فاملخزفن النظري  ��ج ل قوارق 

 ق ع��ا ا�جعل ةبل ت ادف ة من هامة كع اص غلو� ة  كعا تم الوقوف ع�� ةفاد. اللعستشفى ت��يره

 .ش���الم يتخذ املستشفى حي إجراء ��  د.ح 28�وا��  2014إ�� مو�� جوان 

                                                           
 .املتعل  بالتةرف �� ادف ة ف�عسك �ساب ��ا )1(
)2( fibrinogène , Anti RH , Cytotec , neAlbumi , adorNal , Servofurane , Prepedyl, Prodafalgan , SAT  
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خزفن ممن  �حب كع اص 2013-2009حةه تم خل  الف��ة لو�ظ  ،�اإلضاقة إ�� تلكف 

1T44Fخرى حمستشف اص  د لفائدة.ح 8,306بال عة ادف ة 

)1(
1T  الوق الكف لة بحعاية  الضعاةاصفتلك �� غ اب�

فمن ش�ن التةرف ع�� هذا النحو حن يحجب �عض التجافزاص خاغة �� ظل غ اب . املستشفى

 .إجراءاص مضةوطة تنظم ععل اص تةاد  ادف ة ب ن مختلف اله ا�ل ال�ح ة الععوم ة

 

د املستشفى �� 
ّ
  إجابتهفقد حك

ّ
ه تعت دعوة رؤساء اقسا  فالة د�� إ�� ضرفرة التنس   حة

. قدر اماان ادف ةالفةو  من بخةوص برمجة ا�حاج اص من ادف ة لتفادي ةفاد غلو� ة �عض 

 
ّ
ه تم الججوء إ�� طر الة تةاد  ادف ة مع اله ا�ل ال�ح ة ألخرى لتجنب ةفاد غلو� ة كعا حقاد حة

 . ال�ي لم �س��لك الفةو  

 

ظرفف خزن ادف ة ال �ستج ب ملالتض اص السلمة فالوقاية من  ن حّن تة ّ  ،� غع د آخرفع�

20101T45Fلسنة  88 عدد الععوم ة ال�حة فز ر ا�حرائ  الواردة بعنشور 

)2(
1T  خضاع إة فعز  ف  من ��و

1T46Fا�شاءاص الفن ة للعراقةة الدفر ة من قةل مااتب مراقةة مةادق عل��ا

)3(
1T.  كعا ات�ح اقتالار

 20املخةةة �حفظ ادف ة لالواعد ال�� ةة املنةوص عل��ا بعنشور فز ر ال�حة عدد  الفضاءاص

20081T47Fلسنة 

)4(
1T  2014إ�� مو�� جوان  قدرص ق ع��ا املال ةمعا ترتب عنه تلف كع اص هامة من ادف ة  

 .د.ح 36 بحوا��

 

التالّ د إ�� ف  فمتا�ع��ا الععل بالواعد �فظ فخزن ادف ةتدعو الدائرة إ�� ا�حرص ع�� ف 

 فتوزيعها ع�� اقسا  استشفائ ة فاملر�ىى من الة دل ة �اباإلجراءاص الالاةوة ة املنظعة لك ف ة �ح�

 .مخزفن ادف ةهذه اععا  فإ�اا  التةرف �� إةجاز ضعان شفاق ة قةد 

 

 �� خةوص الفحوغاص التكع ل ة لو�ظ ف 
ّ
مطالب التحال ل ه ال يتم التنة ص ضعن حة

 ملالتض اص فتلك خلقا  إجراء التحال ل فع�� تار خ إجراءهاهو ة فغفة العون الذي تو��  الطة ة ع��

املستشفى  كعالم يتوّ   .املتعل  باملخابر الطة ة 2002جوان  11املؤرخ ��  2002لسنة  54الالاةون عدد 

امل�ي لكف لة با���ا  مالتض اص �فظ السر باإلجراءاص اةتائج التحال ل الطة ة إ�اطة ععل اص تةل غ 

  .سالف الذكر 2002لسنة  54عدد لالاةون فقالا أل�اا  ا

 

                                                           
املستشفى ا�جهوي بالفةة فاملستشفى ا�جهوي بتوزر فاملستشفى املح�� ب�  العرائس فاملستشفى املح�� باملظ لة فمجعع ال�حة اساس ة ع�� غرار  )1(

 .بالفةة
 .2010ةوقع��   6 �� املؤرخ�و  إجراءاص السلمة فالوقاية من ا�حرائ  باله ا�ل ال�ح ة الععوم ة  )2(
 . 2012جو ل ة  27تالر ر تفالد معّد من قةل ادارة ا�جهو ة لجحعاية املدة ة بالفةة بتار خ  )3(
 .2008مارس  20املؤرخ ��  )4(
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�ل مخ�� للتحال ل الطة ة بنظا   تجه �  آةف الذكر  2002لسنة  54الالاةون عدد حفجب  فل�ن

20061T48F جاةفي 2منشور فز ر ال�حة املؤرخ �� �دد ف ضعان ا�جودة 

)1(
1T فضع برةامج ضعان  مرا�ل

 تة ّ كعا  .الشرفع �� إةجاز هذا ال��ةامج 2014إ�� مو�� شهر جوان  املستشفى لم يتو   قإّن ا�جودة 
ّ
ه ن حة

خلقا فتلك ععل ة تال  م خار�� �جودة التحال ل الطة ة  ةيأل لم يتم إخضاع مخ�� املستشفى 

فاملتعل  بضة  طرق املراقةة الوطن ة �جودة  2010جاةفي  22املؤرخ �� ملالتض اص قرار فز ر ال�حة 

  .التحال ل الطة ة البشر ة

 
 

IV-  ��اتتصر  املا 
 

فتنف ذ  الفحوغاص �� مجا  التةرف املا�� قوترة ا�يدماص فاستخلص املستحالاص شعلت

 .فترش د اس��لك الطاقة عر�اصال فالتةرف �� حسطو   النفالاص

 

 فوأرة ا�خدمات واستخالص املستحبات -أ
 

يتكفل  ،تفاق اص الفوترة امل��مة سنو ا ب ن فزارة ال�حة ففزارة الشؤفن اجتعاع ةإل طةالا

الةندفق الوط�ي للت�م ن ع�� املرض بعةار ف ا�يدماص املسداة من قةل اله ا�ل استشفائ ة 

�دفد ف تو�� الةندفق خلص �امل مةالغ الفوات � إ��  .للعنتفع ن ا�حامل ن لسند علج ةاقذ املفعو  

  .السالف ا�ياص بال مستشفى

   

ا�سعت من قةل مةا�ح املستشفى ععل اص الفوترة املنجزة  الرقاب ة حّن  ت اععا نب ّ فقد 

باألقسا  إقامة بطاقة  287قوترة  2013-2009الف��ة خل   ميتلم  ه�عد  شعول ��ا � ث ات�ح حة

 . د.ح 37,904د ف .ح 238,62بـ  التوا��ع ادة خارج ة بال عة جعل ة تالدر ع��  1703استشفائ ة ف

 

1T49Fملفا طة ا 122نة تتاون من قحص ع ّ  فحق�ىى

)2(
1T  2013-2009ملر�ىى حقاموا خل  الف��ة 

فجود إ�� التعر فة الااملة  نظا فخاضع ن ل "اةف فا�حنجرةاتن فطب "ف "ا�جرا�ة العامة"بالس�ي 

فتلك  د.ح 10,5بحوا�� فاملةالغ الواجب قوتر��ا  املستشفىقوارق ب ن ق عة ا�يدماص املفوترة من قةل 

  .ةت جة عد  ا�تساب عديد اععا  الطة ة فالفحوغاص التكع ل ة

 

إ��  2010مر ضا خل  الف��ة املعتدة من سنة  31تو�� قوترة إقامة املستشفى  فات�ح حّن 

ةظا  ح��م يندرجون ضعن ع�� حساس تعتعهم بنظا  الت ط ة اجتعاع ة فا�حا   2014جوان  مو��

                                                           
 .املتعل  بوضع ةظا  لضعان ا�جودة بعخابر التحال ل الطة ة )1(
 .2013-2009التعر فة الااملة حقاموا باملستشفى خل  الف��ة ملفا طة ا ملر�ىى خاضع ن لنظا   1650من مجعوع   )2(
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1996د�سع��  19خلقا أل�اا  قرار فز ري املال ة فال�حة املؤرخ �� ف . التعر فة الااملة 1T50F

)1(
1T  �

ّ
تو�

ا�تساب �عر فة �عاد  إقامة يو  فا�د فا�حا  حن مدة إقامة �ل مر ض قاقت ال و  فتلك املستشفى 

  .لنظا  التعر فة الااملة  نمر ضا خاضع 21�� ش�ن 
ّ
االص حخرى ا�تساب معلو  ��� املستشفى � فتو�

�رمان املستشفى من  فقد ترتب عن تلك. د 30عوضا عن د  20�سافي باألقسا  ا�جرا� ة إقامة 

 .د.ح 4,5مداخ ل إضاق ة تالدر بحوا�� 

 

 لو�ظ غ اب آل اص مراقةة لدى املستشفى  ،ف�اإلضاقة إ�� تلك
ّ
�حة ن من التثبت �� تعك

اخطاء  تل�� فمن ...)غلو� ة بطاقة العلجف املعرف الو� د ف الهو ة (باملر�ىى الة اةاص املتعلالة 

. إ�� مةا�ح الةندفق الوط�ي للت�م ن ع�� املرضعند إعداد مستنداص الفوترة قةل إ�ال��ا املرتكةة 

فقد ترتب عن هذا النالص رقض مةا�ح الةندفق خلص عدد ها  من الفوات � املحالة إل ه من 

عد  �ب اةاص خاطةة �و  هو ة املر ض حف بعد  غلو� ة سند العلج حف ألسةاب تتعل  �املستشفى 

 . سم املر ض �� قاعدة ب اةاتهإفجود 

 

�� هذا اطار عدد الفوات � املرقوضة من قةل الةندفق الوط�ي للت�م ن ع�� املرض �لغ ف 

ع�� بل ت بال عة مال ة  ةقاتور  5132ف 5243ف 3511ف 4625ف 6059تةاعا  2013-2009خل  الف��ة 

 . د.ح 219,518فد .ح 256,198د ف.ح 82,908د ف.ح 217,906ف د.ح 273,475 التوا��

     

 
ّ
فوات � إغلح الق امه بكر للعستشفى إمااة ة فاق اص الفوترة سالفة الذفل�ن حتا�ت ات

املستشفى لم  حّن فإرجاعها ملةا�ح الةندفق الوط�ي للت�م ن ع�� املرض لجيلص قالد تة ن املرقوضة 

 . لفوات �هاته افلم يو  حية متا�عة ل يتو  الععل ��ذا اجراء

 

املستشفى �عّدد اخطاء املرتكةة �� ععل اص الفوترة إ�� ضعف التنس   ب ن مختلف  فحرجع

اطراف املتدخلة �� هذا املجا  فحقاد حةه سيتم إعادة ه الة مكتب الالةو  فالفوترة قةد إ�اا  

توزيع املها  فتنظ عها فالتنس   مع الةندفق الوط�ي للت�م ن ع�� املرض ملعرقة حسةاب رقض �عض 

 .فوات �ال

 

دة بعالت�ىى لو�ظ عد  ا���ا  املستشفى آلجا  قوترة ا�يدماص املحّد  ،من جاةب آخرف 

 6تراف�ت مدة قوترة ا�يدماص ب ن  قالد .اتفاق اص الفوترة سالفة الذكر �شهر من تار خ خرفج املر ض

فال �ساعد هذا الت�خ � . 2013-2012�الة خل  الف��ة  46ع نة تتاون من ل بالنسةةحشهر فتلك  10ف

 .تحة ل موارد املستشفى �� حقرب اجا ع�� ةجاز حععا  الفوترة �� ح�سن الظرفف ف إع�� �� الفوترة 

                                                           
  .2008جو ل ة  7املتعل  بضة  �عر فاص معاجة املر�ىى ا�ياضع ن لدقع مالابل �� اله ا�ل ال�ح ة الععوم ة فاملنالح ��  )1( 
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معكنا من خل  ا�حرص ع��  تحس ن الوضع ة املال ة للعستشفى يظّل  حّن  فمن الثابت

لع اداص فاععا  الطة ة فالفحوغاص التكع ل ة املسداة للعر�ىى ففضع قوترة جع ع اقاماص فا

املوارد املحالالة سنو ا من قةل املستشفى �عنوان  فحّن  خاّغةإجراءاص مراقةة ع�� قوترة ا�يدماص 

 2013-2009مساهعة الةندفق الوط�ي للت�م ن ع�� املرض �� مةار ف العلج لم تةلغ طوا  الف��ة 

 السالف ا�جع�� املحّد 
ّ
الفارق ب ن املوارد  حّن �� هذا الةدد ف ذكر  .كرد بإتفاق اص الفوترة سالفة الذ

د .ح 340املذ�ورة آةفا ع�� التوا�� خل  الف��ة بلغ فالسالف ا�جع�� ساهعة هذه املاملحالالة �عنوان 

 .د.ح 710,503ف .د.ح 852,655د ف.ح 656,635د ف.ح 396,312ف
 

دقع معال م �� ش�ن املر�ىى الذين لم يتولوا عدد ال��اماص بالدقع  بلغ ،فع�� غع د آخر

 تة ن حّن ف . د.ح 53,730بال عة جعل ة ةاهزص  2013-2006خل  الف��ة  اإل��ام 1577العلج املستوجةة 

يتو  آمر غرف املستشفى خلقا أل�اا   � ث لمى باملتا�عة اللزمة ال تح�ى��اماص مجعل هذه ال

ملحاسب إ�� ا�� ش���ا فإ�ال��ا  من مجلة املحاسةة الععوم ة إعداد حتفن إستخلص 242الفةل 

من قةل  هادفن مةاشرة إجراءاص تحة لمعا �ا   بذلكعل  حم ن املا  ا�جهوي إف املالف بإستخلغها 

العديد م��ا غ � معضاة  ال��اماص حّن هذه ن من خل  قحص ع نة من تة ّ  ،تلكعلفة ع�� ف  .املحاسب

املةلغ �ف ...) مالر اقامةف  اللالب(الة اةاص املتعلالة ��و ة املل��  �عض  فال تتضعنمن قةل املر�ىى 

 . املستوجب
 

 اتظفبات إنجاز  -ب
 

 اتتصر  �� اتصفبات -1
                   

 

20021T51Fلسنة  3158من امر عدد  9الفةل  خلقا ملالتض اص

)1(
1T  املستشفى لم يتو   لو�ظ حّن

خدماص ا�حراسة ف  2008 ةخدماص اعاشة لسنضة  برمجة مسةالة لةعض طلةاته ع�� غرار 

اء آجا  العالود السابالة �� ش�ن هذه الطلةاص دفن حن ضإةالمعا ترتب عنه  2009فالتنظ ف لسنة 

جديدة ف�جوءه إ�� مواغلة التعامل مع ةفس ا�عالود اليتعكن املستشفى من إتعا  إجراءاص إبرا  

 5ع�� التوا�� بل ت ملدة  � ة الةلو� ة فتلك�دفن إبرا  مل�  للتعديد �� آجا  العالود من املزفدين

 . حشهر 3فحشهر 
 

امر عدد  خلقا ملالتض اصح� اةا الدعوة إ�� املناقسة  �عتعدال املستشفى  حّن  نتة ّ  كعا

مع �عض املزّفدين  باالتفاق املةاشر إ�� عالد غفالاص  ح� اةا �ج� � ثآةف الذكر  2002لسنة  3158

 من تلك من امر آةف الذكر 40بالّرغم من حّ��ا ال تندرج ضعن ا�حاالص املنةوص عل��ا بالفةل 

                                                           
 .فتععتهاملتعل  بتنظ م الةفالاص الععوم ة فالنةوص ال�ي ةالحته  2002د�سع��  17املؤرخ ��   )1(
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ةاهز بعةلغ جع��  2012ف 2011سن�ي �� �دى الشر�اص ا�ياغة إ لدىال��فد بخدماص إعاشة املر�ىى 

 .د.ح 104
 

من ظرفف الدفما باإلجراءاص فاجا  املنظعة لفتح املستشفى لم يتال د  ،ف�اإلضاقة إ�� تلك

لسنة  2فعدد  2012لسنة  1املتعلالة بطلةاص العرفض عدد العرفض الفن ة قتح ظرفف  حّن تلك 

آةف  ألمر ل طةالاتم دفن �ضور مراقب املةار ف الععوم ة فالذي �عت��  2013 لسنة  1فعدد  2012

              1فعدد  2009لسنة  2تم بخةوص طلةاص العرفض عدد ف . الذكر رئيس �جنة قتح الظرفف

 .يوما 30ف حيا  04فحيا   9ـ بع�� التوا�� قتح الظرفف   اجآتجافز  2012لسنة  2فعدد  2010لسنة 
 

 2ف 1عدد بطلةاص العرفض  ا�ياغة قرز العرفض الفن ة�جنة  حّن  قضل عن تلكتةّ ن ف 

رغم �عض املشارك ن تتو  إقةاء عرفض لم  2012لسنة  02عدد ف  2010لسنة  1فعدد  2009لسنة 

لم تتو  ف  .فق  كراساص الشرفط ا�ياغة ��ا هاقةاءإلعد  تالديعها سبةا  �شال ،لوثائ اقتالارها 

إقةاء  2010لسنة  1فعدد  2009لسنة  2بطلب العرفض عدد  �ياغةا ةالفن العرفض �جنة قرز 

الشرفط  اصكراسب الواردة�ا ال �ستج ب للعواغفاص الفن ة عرفض إ�دى الشر�اص بالرغم من ح�ّ 

1T52Fالفن ة

)1(
1T . د.ح 8,611 بال عة من هات ن الةفالت ن  لهذه الشركة قةو  تم اسناد ف ذكر حةه. 

 

إقةاء  2009لسنة  1�جنة قرز العرفض املال ة �� خةوص طلب عرفض عدد  لم تتو   كعا

إلتفاق ة املش��كة الالطاع ة ألعوان مؤسساص ا�حراسة ل ��امخالف رغمشر�اص  ثلثةعرفض 

1T53Fفالسلمة

)2(
1T . 1بالعرفض املال ةاجر اسا�ىي املضعن  ن حّن تة ّ قالدT54F

)3(
1T  غ � مطاب  لألجر املالدمة من قةلها

1T55Fاسا�ىي

)4(
1T املضعن باإلتفاق ة سالفة الذكر.  

ّ
هذه الةفالة قس  من ه تم إسناد فتجدر اشارة إ�� حة

    .إ�دى الشر�اص املخالفةلفائدة د .ح 155,556بال عة 
          

املستشفى لم يتال د ح� اةا بعدة غلو� ة العرفض املحددة  لو�ظ حّن  ،فمن ةا� ة حخرى 

 2012لسنة  02طلب العرفض عدد ل النسةةب ايوم 110بكراساص الشرفط فتم تجافز هذه املدة بـ 

دفن حن يتو�� املستشفى دعوة املشارك ن إ�� تعديد املتعل  باقتناء مستلزماص املخ�� فالة دل ة 

 . ةاص املال ة ا�ياغة ��اغلو� ة عرفضهم بعا �� تلك الضعا
 

املزفدين �عض  حّن  2013ف  2012 �يلسناملستلزماص الطة ة  ي�ن بخةوص تنف ذ غفالتة ّ ف 

 �� ش���ماملستشفى التداب � الالاةوة ة اللزمة دفن حن يتخذ  ستلزماصحخلوا بال��اما��م بتوق � �عض امل

                                                           
  .2010مارس  16فمحضر جلسة قرز العرفض الفن ة بتار خ  2009ق فري  12محضر جلسة قرز العرفض الفن ة بتار خ   )1(
)2(

 .2006حفص  10ف  1989جو ل ة  27املةادق عل��ا بعالت�ىى قراري فز ر الشؤفن اجتعاع ة املؤرخة ��   
  .د 281,5 اجر املضعن بالعرفض  )3(
 .د 314,5اجر اسا�ىي املضعن باإلتفاق ة املش��كة الالطاع ة ألعوان مؤسساص ا�حراسة فالسلمة   )4(
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 .الضعاةاص املال ة ال��ائ ة ا�ياغة ��محجز ف  آةف الذكر  2002لسنة  3158التض اص امر عدد مل اطةال

 فز ادة ع�� تلك 
ّ
��سعار حرقع من تلك املضعنة اقتناء هذه املواد من مزفد آخر ف  2012سنة �� � تو�

  .د.ح 5,579ف�فارق بلغ  ةببنود الةفال
 

لو�ظ حّن  نةفالت �ات ن الشرفط املتعلالة �الملالتض اص كراساص خلقا علفة ع�� تلك ف ف 

 فقد ةتج عن تلك .التثبت من مطابالة املواد املستلعة للعواغفاص الفن ة املطلو�ة املستشفى لم يتوّ  

1T56Fللعواغفاص الفن ةغ � مطابالة د .ح 20 بال عة استل  مواد

)1(
1T . حخرى استل   �� �االص تّم تة ن حةه كعا

بعةلغ جع��  2012سنة �� آل�ي �عال م استل   �عض التجه �اص من قةل حعوان غ � مختة ن ع�� غرار 

دفن  د.ح  5,4بعةلغ    خل  ق��ة الضعان إغلح هات ن الت ناملستشفى تو��  حّن ف ذكر  .د.ح  126قدره

 .حن يحّعل الشركة املزفدة مةار ف اغلح
 

1T57Fعذكرة فز ر ال�حة الععوم ةب ملا فردفخلقا 

)2(
1T  2010ةوقع �  28املؤرخة ��  14211عدد 

ال��فد من لدى �عض املؤسساص ا�ياغة بعواد طة ة  2011املستشفى تو�� خل  سنة  لو�ظ حّن 

 . التو�س ةللةلد د تندرج ضعن بنود غفالة الة دل ة املركز ة .ح 5,53فغ دل ة بال عة 
 

املستشفى إبرا  لم يتو   سالف الذكر 2002لسنة  3158امر عدد خلقا ملالتض اص ف 

 تجافزص الطلةاص حجمالز ادة �� بالرغم من حن �سةة  2012لسنة  املستلزماص الطة ةمجح  لةفالة 

� ث تم الوقوف �� �عض  خلص �عض املزفدينبآجا   2013-2010خل  الف��ة كعا لم يتال د  .% 54

 .شهرا 30تجافز ا�حاالص ع�� ت�خ � 
 

 لع اداص ا�يارج ة باملستشفىمة�ى للو�ظ ت�خ � �� إةجاز غفالة بناء  ،فمن ةا� ة حخرى 

د ضعن برةامج م �اة ة التنع ة لسنة .ح 500  عةالب رغدص فزارة ال�حة لهذا املشرفع اعتعاداص� ث 

2012  
ّ
طلب العرفض ا�ياص ��ذه الةفالة من قةل ادارة ا�جهو ة للتجه �  ناعلن عه تم غ � حة

 26فإثر قرز العرفض فإ�ال��ا إ�� الججنة ا�جهو ة للةفالاص بتار خ . حشهر 8هز بالفةة بت�خ � ةا

العرض اقل ثعنا املالد  �� ال رض تجافز اعتعاداص املرغودة  ن حّن للعةادقة تة ّ   2013سبتع��

 .28 %بنسةة 
  

ع�� املشرفع غلب  تولت الججنة املشرقة ،فلتنف ذ املشرفع �� �دفد اعتعاداص املرغودة

1T58Fالتالل ص �� حجم اش ا  ادارة ا�جهو ة للتجه � بالفةة

)3(
1T  ف�� الكّع 

ّ
)1T59F)4ةالة بالهندسة املدة ّ  اص املتعل

1T 

                                                           
  . 2013جوان  25تالر ر عن غ دل ة املستشفى  بتار خ  )1( 
 .2010د�سع��  31املؤرخة ��  2971كعا تم إتعامها باملذكرة عدد  )2(
 .2013أكتوبر  23حمضر جلسة عمل بتاريخ  )3(
 .2013نوفمرب  13حمضر جلسة عمل بتاريخ  )4(



1009 
 

 
 

جنة ا�جهو ةةلنفس العارض ن ع�� حجديد  عرفض قرز  عرض تالر ر  فإعادة
ّ
للّةفالاص ال�ي  ظار الج

هذا اجراء �   �ا لشرفط املناقسة  فيعّد . الّةفالة إ�� غا�ب العرض اقّل ثعنافاقالت ع�� إسناد 

ف ذكر . من جديد طلب العرفضافل ة املضعنة بكراساص الشرفط �ان يتع ن معه إعادة اعلن عن 

 
ّ
  .املشرفع هذا من % 10لم يتم إةجاز سوى �سةة  2014ه فإ�� مو�� شهر جوان حة

 

 املستشفى يتو  لم  ،آخرمن جاةب ف 
ّ
الال ا  بإجراءاص ا�يتم  2014� شهر جوان إ�� مو�

20131T60F-2009خل  الف��ة  من قةلهفالاص املنجزة �ائي لااقة الةّ ال�ّ 

)1(
1T  ائي الالةو  ال�ّ  بالرغم من حّن� ��

 .سنواص 3 ةاهزص ةمّد  منذ تّم ش�ن الةعض م��ا 
 

معا �ا   الشراءاصتجزئة إ�� �� �عض ا�حاالص  ععداملستشفى  حّن  ،ع�� غع د آخرتةّ ن ف 

 إقتناءمن تلك  آةف الذكر  2002لسنة  3158دفن إبرا  غفالاص ععوم ة طةالا ملالتض اص امر عدد 

  .د.ح 34,8د ف .ح 30,6بعا قدره ع�� التوا��   ةفس املزفد من 2011ف 2010سن�ي  قطع غ ار 
 

 حقاد املستشفى ف 
ّ
ه تم �ع  ن إطار برتةة متةرف عهدص له مهعة التةرف �� �� رّده حة

 .الةفالاص فهو ما من ش�ةه حن يحّد من اخلالص ال�ي شابت هذا املجا 
 

 اتصفبات إطار  خارجاملظجزة  اتظفبات -2
 

يتال د �� �عض ا�حاالص بالالواعد فاجراءاص املنظعة لإلقتناءاص لم املستشفى  لو�ظ حّن    

1T61Fاملنجزة �� إطار الججنة الداخل ة للشراءاص

)2(
1T  عاشة ا بخدماص � ث لم يتو  إشهار استشارة املتعلالة

ع��  هاعرض�يل��  م لا�ياص بالةفالاص الععوم ة ف  "الواب" �عوقعبواسطة ال�حاقة ف  2013لسنة 

 2013استشارة املتعلالة بال��فد بعستلزماص املخ�� لسنة  ع�� �شر فاقتةر . املذ�ورة حعلهالججنة 

ت . ا�ياص بالةفالاص الععوم ة "الواب"بإ�دى ال�حف دفن إدراجها بعوقع 
ّ
فعلفة ع�� تلك تول

راءاص 
ّ

جنة الّداخل ة للش
ّ
لسنة باقتناء تجه �اص طة ة متعلالة باإلستشارة ا�ياغة عرفض  قةو  الج

 .فردص �عد اجا  الالاةوة ة فإدراجها ضعن ععل ة الفرز  2012
    

الججنة الداخل ة للشراءاص لم تتو  إقةاء عرفض �عض املشارك ن �� استشارة  تة ن حّن ف 

 طةالا ةعض الفةو  ع ناص لضع��ا لبالرغم من عد  ت 2013املتعلالة بال��فد بعستلزماص املخ�� لسنة 

 تجافز املدة ات�ح ،فز ادة ع�� تلك .��ذه استشارة ةا�ياغ الفن ةكراس الشرفط ملالتض اص 

لةعض املشارك ن �ان  د قةو  اسنإف  يوما 136بـ استشارة �ذه املتعلالة �ةلو� ة العرفض الالاةوة ة ل

 .قةاء عرفضهمإيتع ن 

                                                           
 .غفالاص 09عددها   )1(
 .2002لسنة  3158فاملتعل  بتنال ح امر عدد  2012جوان  02املؤرخ ��  2012لسنة  515امر عدد    )2(
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 دفن  اتهةفال �عضعالد  2013-2009خل  الف��ة املستشفى تو��  لو�ظ حّن  ،فمن جاةب آخر

خلقا ملالتض اص  ا�حةو  ع�� الت�ش �ة املسةالة ملةجحة مراقةة املةار ف الععوم ة إالتال د بعةد

د .ح 177 صبال عة جعل ة ةاهز غدار حتفن تزفد يدف ة إ ا�حاالص�� عديد تو�� ف  مجلة املحاسةة الععوم ة

19941T62Fلسنة  2617خلقا ملالتض اص امر عدد فتلك 

)1(
1T  �� تراكم الديون املتخلدة بذمة معا ساهم

د .ح 123د ف.ح 126د ف.ح 207د ف.ح 214ع�� التوا��  2013-2009 بل ت خل  السنواص � ثاملستشفى 

 .د.ح 351ف

 

عديد الفوات � الةادرة عن املزفدين ا�يواص خل  الف��ة  حّن باإلضاقة إ�� تلك تةّ ن ف    

خلقا اخرى ال تتضعن مراجع حتفن ال��ّفد ا�ياغة ��ا فبعض التنة ةاص الوجو� ة  2009-2013

الةادرة عن فزارة  02التعل عاص العامة عدد املضاقة ف من مجلة اداء ع�� الال عة  18أل�اا  الفةل 

19961T63Fةوقع��  05املال ة بتار خ 

)2(
1T . بة اةة فسائل  تتعل د .ح 40بال عة �عض الفوات �  حّن  ات�حكعا

 .عن ةلسّ ارة املاملنج�ي لرقم الالنالل ال تتضعن 

  

تجافز  2010ف 2009ف 2008خل  السنواص � تو�املستشفى  حّن  من ةا� ة حخرى لو�ظ ف 

بتعهد  ةتعلالامل 02201من الفةل  10اعتعاداص املخةةة لةعض الفالراص ع�� غرار الفالرة عدد 

 ةاهز بعةلغ جع��بت�ثيث ادارة املتعلالة  02201من الفةل  05الفالرة عدد فغ اةة فسائل النالل ف 

 .   د.ح 18,6

 

غ محلص يعالود �سو سّتة إبرا   2013-2009تو�� املستشفى خل  الف��ة  ،فع�� غع د آخر

�ملك الدفلة املالفة بوزارة المن قةل مةا�ح  هاقةل إتعا  إجراءاص تحديد الال عة الكرائ ة ل

 1996لسنة  02التض اص التعل عاص العامة عدد املعن ة خلقا ملالوزارة ا�حةو  ع�� ترخ ص من ف 

  .سالفة الذكر
 

 وأرشمد اس��الك اتباسة عر�اتاتتصّر  �� أسبو  ات -ج
 

20051T64F لسنة 6خلقا ملالتض اص منشور الوز ر اّف  عدد 

)3(
1T إ��  م �سعلحن املستشفى  لو�ظ

� جوان 
ّ
ن �سن يعكن من إ�اا  متا�عة اس��لك الوقود ف ضعداخ��  رقابةإرساء ةظا  إ��  2014مو�

1T65Fلديه التةرف �� حسطو  العر�اص

)4(
1T . ال يتم مسكها ع�� النحو  س اراصدقاتر ال �� هذا الةدد حّن تةّ ن ف

املطلوب إت ال يتم تضع ��ا �� حغلب ا�حاالص املاان املالةود فاملساقة املالطوعة فت�ش �ة العون 

                                                           
 .املتعل  بتوزيع اعتعاداص 1994د�سع��  26 املؤرخ �� )1(
)2(

 . املتعلالة بالائعة الوثائ  املثبتة للنفالاص الععوم ة 
)3(

 .�و  مز د إ�اا  التةّرف �� السّ اراص ادارّ ة فةفالاص املحرفقاص 2005جاةفي  19املؤّرخ ��  
 . س اراص مةجحة م��ا فا�دة مستععلة ألغراض �ية ة 07س اراص إسعاف ف  07�شعل حسطو  العر�اص باملستشفى   )4(
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ع�� اتفن بع�مورّ ة جع ع التنة ةاص الوجو� ة ح� اةا فال تتضعن  الس اراصاملسؤف  عن حسطو  

 .ل اية من استععالهاللعر�ة فتار خ فساعة ا�يرفج فالعودة فا غرار العدد املنج�ي

 

    
ّ
تعت ع إطار ن من املستشفى بعالتطعاص من  2013-2009ه تم خل  الف��ة كعا لو�ظ حة

بال عة  ال��  4760 موجب كع اص املسندة دفن الفقد بل ت . الوقود تتجافز الكع اص املخولة لهعا قاةوةا

 .د.ح 7,414 صةاهز 

 

          إدار ةس ارة مةار ف إغلح  2011سنة �� ل املستشفى تحّع  ،ف�اإلضاقة إ�� تلك

 الوط�ي اعطاب ال�ي طرحص عل��ا �عود لف��ة ��ي �ها لفائدة منطالة ا�حرس د فا�حا  حّن .ح 5بال عة 

سّ ارة د ل.ح 16مةار ف إغلح بال عة  2012ف 2011سن�ي �� ل املستشفى غم من تحّع ف�الرّ . باملتلوي 

 سعاف إ
ّ
 . إ�ال��ا ع�� عد  استععا  2013شهر جوان ه تو�� �� قإة

 

�� ت�م ن العالد  تجديد 2014 إ�� مو�� جواناملستشفى لم يتو   ن حّن تة ّ  ،علفة ع�� تلكف 

. 2013د�سع��  31بالرغم من اةالضاء عالد الت�م ن الساب  ��  20-131963 عددادار ة  عر�ةش�ن ال

1T66Fحن �عرضه إ�� الوقوع تحت طائلة ح�اا  مجلة الطرقاص فمن ش�ن تلك

)1(
1T. 

 

لم يتو  إ�� مو�� جوان املستشفى  لو�ظ حّن  ،ف�� خةوص التحكم �� اس��لك الطاقة

 التدق    إجراء 2014
ّ
حقر ل  1املؤرخ ��  24اجةاري خلقا ملالتض اص منشور فز ر ال�حة عدد ا�� الط

20081T67F

)2(
1T . ف بالطاقة ل�ن تّم ف

ّ
 قالد تةّ ن  �ع  ن مسؤف  مال

ّ
إعداد  2014إ�� مو�� جوان  يتو   مه لحة

تالار ر املتا�عة الدفر ة الس��لك الطاقة فمواقاة سلطة اشراف بن�خ م��ا مثلعا يالتض ه منشور 

   .آةف الذكر 2005حقر ل  30املؤرخ ��  20الوز ر اف  عدد 
 

 * 

 

   *                 *   
                                                            

فةالائص �� مجاالص التنظ م اداري فةظا   غعو�اص�شاو املستشفى ا�جهوي باملتلوي 

 �التفاملستلزماص الطة ة املعلوماص فالتةرف املا�� فإسداء ا�يدماص ال�ح ة فالتةرف �� ادف ة 

 .النحو املطلوبت�ديته لوظائفه ع�� دفن ح� اةا 

                                                           
 .1999جو ل ة  26املؤرخ ��  1999لسنة  71ة بعالت�ىى الالاةون عدد الةادر  )1(
  .املتعل  بتجس م ال��ةامج الوط�ي للتحكم �� الطاقة ع�� ةطاق الالطاع الة�� )2(
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ا�حرص التنظ م اداري فةظا  املعلوماص  تجافز النالائص امل�جلة �� مجا يستد�� ف 

فالععل ع�� إ�داث ع�� غرار مجلس املؤسسة فالججنة الطة ة ع�� تفع ل دفر ه ا�ل التس  � خاغة 

اساس ة فإيلء حدفاص التخط   فالتنظ م اعتعاد املستشفى يتطلب تلك من كعا  .�جان املساةدة

فمن ش�ن التوظ ف امثل  .جواةب تاو ن املوارد البشر ة فالتةرف �� ارش ف العناية اللزمة

حن �ساهم �� تطو ر حسال ب التةرف  للتطة الاص اعلم ة فإععا  قواعد السلمة املعلومات ة

 .باملستشفى

 

املستشفى ب�طةاء تدع م  يتع نا�يدماص املسداة للعر�ىى فةوع ة جودة  فلتحس ن

كعا  .ظرفف ععل ملئعة بالسم الطب است�جا�� توق � فتحس ن ظرفف استالةا  ف  اختةاص

توق � التجه �اص الطة ة اللزمة فت�م ن حععا  غ اة��ا ف�عاي��ا طة  املعاي � املوضوعة �� �ستد�� تلك 

  .إضاقة إ�� مز د العناية بنشاط �فظ ال�حة استشفائ ةال رض 

 

ا�حرص ع�� ت�ىي إ�اا  التةرف �� ادف ة فاملستلزماص الطة ة فالفحوغاص التكع ل ة ف ال

الععل باإلجراءاص فال��اتيب املععو  ��ا �� هذا املجا  بعا من ش�ةه حن يضعن ترش د اس��لك 

 .فالتحكم ق ه

 

قوترة ا�حرص ع�� فلضعان ةجاعة حك�� �� مجا  تحة ل املوارد قإن املستشفى مدعو إ�� 

جع ع ا�يدماص املسداة من قةله ففضع آل اص مراقةة ع�� ععل اص الفوترة بعا من ش�ةه حن يضعن 

 .اتخات اجراءاص الالاةوة ة اللزمة لضعان استخلص مستحالاته إضاقة إ�� �ح��ا فشعول ��ا

 

املستشفى د فيستد�� تكريس مةادئ الشفاق ة فاملسافاة فاملناقسة ب ن املزفدين تال ّ 

ف�حسن التحكم . لالواة ن فال��اتيب ا�جاري ��ا الععل �� مجا  الشراءاص فإبرا  الةفالاص الععوم ةبا

فاتخات التداب � الكف لة  عر�اصإ�اا  التةرف �� حسطو  المدعو إ�� املستشفى  نفالاص قإّن ال�� 

  .ب��ش د اس��لك الطاقة

  



1013 
 

 
 

 رّد المستشفى الجهوي بالمتلوي
 

  والماليالتنظيم اإلداري  -1
 

سيتم العمل على تجاوز معوقات تفعيل بعض هياكل التسيير والهياكل االستشارية 
بالحرص على ضمان دوريتها والتطرق إلى مختلف المواضيع صلب اجتماعاتها طبقا 

مجلس المؤسسة، اللجنة الطبية،اللجنة المحلية (للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل 
وسنحرص وبالتنسيق مع كافة المتدخلين على رسم عقد أهداف ...). لألخالقيات الطبية

مخطط سنوي يتضمن وجوبا برنامج عمل المستشفى ويتضمن برنامج للصيانة والتجهيزات 
ونظرا للنقص الحاصل لدينا في عدد اإلطارات والفنيين، تعذر علينا استغالل بعض . 

في صورة تدعيمنا ببعض  التطبيقات اإلعالمية على الوجه المطلوب وسنعمل مستقبال
 .الفنيين على تجاوز هذه النقائص

 
 النشاط الصحي -2
 

نقص أطباء االختصاص هو مشكل وطني وال يمكن لنا تجاوزه ضرورة أن توفير 
أطباء االختصاص يعد من مهمة وزارة الصحة ويقتصر دورنا فقط على إبرام االتفاقيات 

 .لدينا ولتقريب الخدمات من المواطن مع بعض أطباء االختصاص لتجاوز النقص الحاصل
 

أّما البناية التي تحتوي القسم االستعجالي فهي قديمة ولم تعد تستجيب لطموحات 
ومتطلبات اإلطار الطبي والشبه طبي وكذلك المرضى الوافدين عليه وقد راسلنا في عديد 

سين فضاءات المرات وزارة اإلشراف قصد برمجة بناء قسم استعجالي جديد يتم بموجبه تح
االستقبال والتسجيل وكذلك تجديد تجهيزاته ضرورة أنه يتعذر علينا إدراج هذه اإلصالحات 

 .على ميزانية المؤسسة
 

وسنحرص على إحداث  الهياكل الالزمة  لمتابعة نشاط حفظ الصحة والعمل على 
م الجراحة تفعيل القواعد الصحية الواجب إتباعها في مجال تعقيم التجهيزات الطبية ولواز

 .والتصرف في النفايات حسب القواعد الصحية الواجب إتباعها
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  التصرف في األدوية -3
 

وإحكام التصرف في  سنحرص على إحكام التصرف في األدوية وترشيد استهالكها
التوزيع الداخلي لألدوية طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالمناشير الصادرة في الغرض 

حظاتكم المضمنة بتقريركم  الصيدلي المشرف على العمل بما جاء بمالوقد تم توجيه 
كما سنعمل على تفادي إسناد كميات من األدوية إلى مؤسسات صحية أخرى في . األولي

 .طار قانوني للعمليةظل غياب إ
 

وإّن ظروف خزن األدوية ال تستجيب لمقتضيات السالمة والوقاية من الحرائق 

األحيان في إتالف كميات هامة من األدوية وقد اقترحنا على وهو ما يتسبب في بعض 

 .ط السالمة والوقاية لحفظ األدويةسلطة اإلشراف بناء مخزن جديد لألدوية يستجيب لشرو
 

وتم التنبيه على الصيدالني ليحرص قدر اإلمكان على استهالك األدوية في آجالها 

 .تواريخ الصالحية المحددة ب تجاوزوالتزود منها حسب االستهالك الحقيقي لتجن
 

   التصرف المالي -4
 

إلى تحقيق  2014حرصنا على االهتمام بمكتب القبول وقد أدى ذلك خالل سنة 

كافة المداخيل المناسبة من مساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض في نفقات 

بيضاء لتجاوزنا السقف ترة د كفو. أ 275          العالج باإلضافة إلى تسجيل مبلغ  قدره

 .المحدد
 

كما تّم تكليف إطار في رتبة متصرف لإلشراف على الصفقات العمومية التي 

يبرمها المستشفى الجهوي بالمتلوي وقد أدى ذلك إلى تحسن واضح خاصة فيما يتعلق 

بإجراءات فتح العروض وفرزها وقبولها والتقيد بكافة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل 

لحة قصد في مجال الصفقات العمومية وكتشجيع له سيتم اقتراحه في خطة  رئيس مص

 .دعمه وتحفيزه على  العمل
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وتّم تكليف كل من رئيس ورشة السيارات والمسؤول عن المغازة بحسن التصرف 
في استهالك الوقود المتعلق بأسطول السيارات والذي يعتبر حاليا في وضعية جيدة خاصة 

وزارة اإلشراف مشكورة بتدعيمنا بسيارتي إسعاف وسيارة إدارية وشاحنة  بعد أن قامت
وقد تمت دعوة كافة المتدخلين على الحفاظ قدر اإلمكان على أسطول السيارات من خالل 
التعهد بالصيانة والنظافة الدورية والذي سينعكس بدوره على نفقات صيانة األسطول التي 

 . عا في نفقات الصيانةفارطة  ارتفاشهدت في  السنوات ال
 

وفي الختام تتعهد إدارة المستشفى الجهوي بالمتلوي باتخاذ كافة اإلجراءات 
الالزمة لتحسين جودة الخدمات والتصرف في المستشفى والرفع من فعاليته حسب 

 .اإلمكانيات المتوفرة
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