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 النظام القانوني الخاص بالهياكل البشرية في القطاع الصحي الجزائري
 ) بين الواقع القانوني والرهانات(.

 الدكتورة: بن قارة مصطفى عائشة 
 أستاذة محاضرة "ب"

كلية الحقوق والعلوم السياسية،    
ـجامعة عبد الحميد بن باديس ـ مستغانم    

 ملخص البحث:

شهد قطاع اخلدمات الصحية والرعاية الطبية باجلزائر بعض التطورات خالل العقدين األخريين من القرن املاضي،       
تزامنا مع التغريات والتطورات اإلقتصادية واإلجتماعية اليت شهدها اجملتمع اجلزائري بشكل عام، وذلك إميانالدولة أن 

األفراد األصحاء كوهنم عصب كل سياسة تنموية، ولتحقيق ذلك قامت اجلزائر إستقرار واستمرار الدول يقوم على اعتبار 
 بتسخري كافة الوسائل املادية والبشرية لتقدمي اخلدمات الصحية للمريض وبأحسن جودة.

 وهتدف هذه الدراسة إىل بيان اهلياكل البشرية القائمة على تقدمي اخلدمات الصحية يف التشريع اجلزائري من خالل      
 التنظيمات القانونية احملددة لعمل هذه الفئات واألسالك.

 الكلمات المفتاحية: اخلدمات الصحية، املريض، سلك األطباء العامني واملتخصصني يف الصحة العمومية...

éRuséR: 

     Le secteur des services de santé a vu des soins médicaux en Algérie quelques 

développements importants au cours des deux dernières année du siècle dernier, a coïncidé 

avec des changements de développements économiques et sociaux de la société algérienne en 

général, témoin, et la conviction que la stabilité et la poursuite des États sur la base des 

motifs de personnes en bonne santé, car ils sont l'épine dorsale de toute politique de 

développement, et pour y parvenir l'État exploitant tous les moyens matériels et humains 

pour fournir des services de santé du patient et de la meilleure qualité. 

      Cette étude vise à libérer la liste des structures humaines des services de santé soumission 

dans la législation algérienne par des réglementations juridiques spécifiques aux travaux de ces 

groupes.   

Mots clés: services de santé, les patients, les médecins généralistes et spécialistes dans la 

santé publique… 
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 مقدمة

رأس مال األمم لذا تسعى كل دولة محايته من كل ما يؤثر فيه، وتعد الصحة املطلب األساسي والغاية  يعترب اإلنسان       
نسان، لدى أصبحت الدولة حتشد اجلهود من املرجوة عند الفرد واجملتمع، ذلك كوهنا الفاعل األساسي يف أي نشاط يقوم به اإل

 وجبودة عالية. (1)أجل تقدمي اخلدمات الصحية

واجلزائر على غرار الدول، حيتل قطاع اخلدمات الصحية فيها موقعا متميزا عن باقي القطاعات اخلدمية األخرى نظرا لألمهية اليت 
اية كربى من احلكومة انطالقا من أمهية حتسني احلالة الصحية تفرضها طبيعة اخلدمات اليت يقدمها هذا القطاع، اليت حتظى بعن

 .(1)للفرد واجلماعة، ملا له تأثري على التنمية االجتماعية واإلقتصادية والسياسية للدولة

ولتحقيق ذلك سخرت مجيع الوسائل الكفيلة حبماية الصحة وترقيتها سواء بتوفري اهلياكل املادية كاملؤسسات الصحية العامة   
 منها أو اخلاصة، أو اهلياكل البشرية القائمة على تقدمي الرعاية واخلدمة الصحية.

ومل تكتف بذلك فقط بل عملت على محاية املريض، حيث سعت جاهدة إىل توفري ترسانة قانونية تكفل هذه احلماية وذلك 
صحة وترقيتها املعدل واملتمم مبوجب املتعلق حبماية ال 6858فرباير  61املؤرخ يف  58ـ  58من خالل قانون الصحة رقم 

، الذي نصت أحكامه على قواعد ومبادئ محاية صحة وسالمة وأمن املريض من 8555املؤرخ يف فرباير  61ـ  55قانون رقم 
، عن طريق توفري كافة الوسائل املادية (1)خالل تلقيه للخدمات الصحية من قبل املؤسسات اإلستشفائية عامة كانت أو خاصة

ة من جتهيزات طبية وأدوية وهتيئة لألقسام اجلراحية والفندقية بإلضافة إىل طاقم بشري متخصص ذو كفاءة علمية ومهنية االزم
 1-املؤرخ يف  871ـ  88عالية وفق القواعد واألصول اليت جاءت هبا مدونة أخالقية مهنة الطب مبوجب املرسوم التنفيدي رقم 

 . 6888ماي 

الطيب فيه مساس جبسم اإلنسان، جعله املشرع مقصور على فئة خاصة حددها على سبيل احلصر حىت ال وبالنظر إىل أن العمل 
، لذلك نظم اهلياكل البشرية القائمة على تقدمي اخلدمات الصحية يف إطار قانوين معني، 1يكون اجلسم البشري حمال للتالعب

 الفئات؟ فماهي هذه الفئة؟ وما هو النظام القانوني المنظم لمهنة هذه

لإلجابة على عن هذا التساؤل، نتناول يف احملور األول: املمارسني الطبيني العامني واملتخصصني يف الصحة العمومية، أما        
احملور الثاين سنخصصه لألسالك املساعدة لعمل األطباءالعامني واملتخصصني يف الصحة العمومية يف تقدمي اخلدمات الطبية، يف 

 حمور لدراسة واقع رهانات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية .حني خنصص آخر 
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 المحور األول: الممارسين الطبيين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية 
من خالل  6858نظم املشرع اجلزائري عمل فئة املمارسني الطبيني العامني واملتخصصني يف الصحة العمومية ألول مرة سنة     

( املتضمن القانون األساسي اخلاص باألطباء والصيادلة وجراحي األسنان، الذي مت تعديله 186ـ  58املرسوم التنفيديرقم )
واملتضمن القانون األساسي اخلاص للممارسني الطبيني  6886أبريل  سنة  87ملؤرخ يف ( ا651ـ  86باملرسوم التنفيديرقم)

العامني واملتخصصني يف الصحة العمومية، وقد ألغيت أحكام هذا املرسوم ومت تعديله  وحل حمله املرسومني  التنفيديني األول 
، املتضمن القانون األساسي اخلاص 8558 نوفمرب سنة 81املوافق  6115ذي احلجة عام  7( مؤرخ يف 181ـ  58رقم )

ذي احلجة  7( مؤرخ يف 181ـ  58باملوظفني املنتمني ألسالك املمارسني الطبيني العامني يف الصحة العمومية(، والثاين رقم)
بيني ، املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني ألسالك املمارسني الط8558نوفمرب سنة  81املوافق  6115عام 

 املتخصصني يف الصحة العمومية.
. وعليه سنقوم 651ـ  86حيث قام املشرع بفصل الفئتني بعدما كانا مندجمني بأحكام واحدة يف املرسوم التنفيدي رقم      

بدراسة كل سلك على حدة بدءا باملمارسني الطبني العامني يف الصحة العمومية، مث سلك املمارسني الطبيني املتخصصني يف 
لصحة العمومية، مع الرتكيز على املهام الواجب القيام هبا لتبيان طبيعة اخلدمات الصحية املقدمة للمريض، وكذا طرق التوظيف ا

 والرتقية وذلك لبيان مدى توافر مظاهر احلوكمة يف انتقاء اهلياكل البشرية يف القطاع الصحي وذلك على النحو اآليت:
 في الصحة العمومية: والـ  الممارسين الطبيين العامينا

 ( السابق الذكر، يف ثالث 181ـ  58من املرسوم التنفيدي رقم ) 85ينظم هذا السلك طبقا لنص املادة   

 أسالك وهي: 

 ـ سلك األطباء العامني يف الصحة العمومية.

 ـ سلك الصيادلة العامني يف الصحة العمومية.

 ـ  سلك جراحي األسنان العامني يف الصحة العمومية.

 وجتدر اإلشارة أنه كل سلك من األسالك الثالث تتضمن بدوره عدة رتب وذلك على النحو األيت:

 سلك األطباء العامني يف الصحة العمومية، يقسم إىل:
 ـ رتبة طبيب عام يف الصحة العمومية

 ـ رتبة طبيب عام رئيسي يف الصحة العمومية
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 ـ رتبة طبيب عام رئيس يف الصحة العمومية
 العامني يف الصحة العمومية: وتتضمن الصيادلة

 ـرتبة صيديل عام يف الصحة العمومية
 ـ رتبة  صيديل عام رئيسي يف الصحة العمومية

 ـ رتبة صيديل عام رئيس يف الصحة العمومية
 سلك جراحي األسنان العامني يف الصحة العمومية: يتضمن هذا السلك ثالت رتب:

 العموميةـ رتبة جراح أسنان عام يف الصحة 
 ـ رتبة جراح أسنان عام رئيسي يف الصحة العمومية

 رتبة جراح أسنان عام رئيس يف الصحة العمومية

 ـ تحديد المهام:  1

يقوم األطباء العامون يف الصحة العمومية بضمان تقدمي العديد من اخلدمات الصحية، كالتشخيص والعالج، احلماية الصحية 
عمايل واملؤسسات العقابية، الوقاية العامة من خمتلف األمراض / أيضا املسامهة يف إعداد مشاريع يف الوسط املدرسي واجلامعي، ال

 .(1)املصلحة/ متابعة وتقييم تنفيذ الربامج الوطنية للصحة العمومية

التحضريات أما بالنسبة لسلك الصيادلة العامون يف الصحة العمومية فيسعون إىل ضمان: األحباث والتحليالت البيولوجية، 
الصيدالنية/ ايضا يعملون على ضمان اخلربات البيولوجية والتسممية والدوائية/ باإلضافة إىل إعداد وتقييم خطط العمل السنوية 

 .(1)ألنظمة لبيقضة خبصوص األدوية والعتاد الطيب

صحية للفم واألسنان، تطوير الربامج الوطنية التشخيص والعالج، الوقاية، الرمامة، الرتبية اليف حني يتوىل جراحوا األسنان مبا يأيت: 
 .(1)جلراحة األسنان، اخلربات املتعلقة بالفم واألسنان

 ـ طرق التوظيف والترقية :  2

 طرق التوظيف:
يوظف األطباء العامون في الصحة -( السابق الذكر181ـ 58من املرسوم التنفيدي رقم) 88طبقا لنص املادة 

على أساس الشهادة يف حدود املناصب املطلوب شغلها، من بني املرتشحني احلائزين شهادة :عن طريق املسابقة العمومية
 دكتور يف الطب أو شهادة معرتف مبعادلتها.

يوظفون عن طريق: املسابقة على أساس الشهادة يف حدود  للصيادلة  العامون في الصحة العموميةأما بالنسبة    
 (.1)شحني احلائزين شهادة صيديل أو شهادة معرتف مبعادلتهااملناصب املطلوب شغلها، من بني املرت 



 

146 
 

عن طريق: املسابقة على أساس الشهادة يف حدود املناصب املطلوب يوظف جراحوا األسنان في الصحة العمومية 
م املرسو من  11شغلها، من بني املرتشحني احلائزين شهادة جراح أسنان  أو شهادة معرتف مبعادلتها وذلك طبق للمادة 

 ( السابق الذكر.181ـ 58التنفيدي رقم)
 :طرق الترقية 

 طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية: يرقى بصفة أ ـ بالنسبة لألطباء العامين:
( سنوات خدمة فعلية هبذه الصفة، واحلائزين على شهادة 8على أساس الشهادة: األطباء العامون الذين يثبتون )ـ  1-

 الطبية. الدراسات املتخصصة يف العلوم
من املناصب املطلوب شغلها، األطباء العامون الذين  % 15ـ عن طريق املسابقة على أساس االختبارات يف حدود  8-

املرسوم التنفيذي  من  6/ 88( سنوات من اخلدمة الوطنية الفعلية هبذه الصفة. وذلك حسب املادة7يثبتون سبعة )
ص باملوظفني املنتمني ألسالك املمارسني الطبيني العموميون يف الصحة ( املتضمن القانون األساسي اخلا181ـ  58رقم)

 العمومية

 :طبيب عام رئيس في الصحة العمومية يرقى بصفة-
ـ عن طريق املسابقة على أساس االختبارات يف حدود املناصب املطلوب شغلها، األطباء العامون الرئيسيون يف الصحة -

من القانون األساسي اخلاص  87من اخلدمة الفعلية هبذه الصفة، طبقا للمادة ( سنوات 8العمومية الذين يثبتون )
 (.181ـ 58باملوظفني املنتمني ألسالك املمارسني الطبيني العموميون يف الصحة العمومية رقم )

 : صيدليعام رئيسي في الصحة العموميةيرقى بصفة ب ـ بالنسبة للصيادلة : 
( سنوات خدمة فعلية هبذه الصفة، 8العامون يف الصحة العمومية الذين يثبتون ) ـ على أساس الشهادة:الصيادلة 6  

 واحلائزين على شهادة الدراسات املتخصصة يف العلوم الطبية.
من املناصب املطلوب شغلها، الصيادلة العامون يف  % 15ـ عن طريق املسابقة على أساس االختبارات يف حدود  8 

 ( سنوات من اخلدمة  الفعلية هبذه الصفة.7ن سبعة )الصحة العمومية الذين يثبتو 
( 181ـ58من املرسوم التنفيذي رقم ) 18حسب نص املادة  صيدلي عام رئيس في الصحة العموميةيرقى بصفة -

 السالف الذكر:
الصحة عن طريق املسابقة على أساس االختبارات يف حدود املناصب املطلوب شغلها، الصيادلة  العامون الرئيسيون يف -

 ( سنوات من اخلدمة الفعلية هبذه الصفة.8العمومية الذين يثبتون )
 : جراح أسنانعام رئيسي في الصحة العموميةيرقى بصفة   -ج ـ بالنسبة لجراحي األسنان: 
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( سنوات خدمة فعلية هبذه الصفة، 8ـ على أساس الشهادة: جراحواألسنان العامون يف الصحة العمومية الذين يثبتون ) 6
 واحلائزين على شهادة الدراسات املتخصصة يف العلوم الطبية.

من املناصب املطلوب شغلها، جراحواألسنان العامون  % 15ـ عن طريق املسابقة على أساس االختبارات يف حدود  8
 ( سنوات من اخلدمة  الفعلية هبذه الصفة.7يف الصحة العمومية الذين يثبتون سبعة )

من املرسوم التنفيذي رقم  18حسب نص املادة  عام رئيس في الصحة العمومية جراحاألسنانيرقى بصفة -
 ( السالف الذكر:181ـ58)

عن طريق املسابقة على أساس االختبارات يف حدود املناصب املطلوب شغلها، جراحواألسنان العامون الرئيسيون يف -
 الصفة.( سنوات من اخلدمة الفعلية هبذه 8الصحة العمومية الذين يثبتون )

 ثانياـ سلك الممارسن الطبين المتخصصين  في الصحة العمومية:

الرتب اليت   68( السالف الذكر، وحدد يف املادة 181ـ 58تناول املشرع اجلزائري أحكام هذه الفئة يف املرسوم التنفيدي رقم)
 يضمها هذا السلك، وهي ثالث رتب: 

 ـ رتبة ممارس أخصائي مساعد

 رئيسي ـ رتبة ممارس أخصائي

 ـ رتبة ممارس أخصائي رئيس

من املرسوم السابق الذكر، حيث تعد من أعلى  81وقد أضاف أيضا درجة "ممارس متخصص رئيس مميز" وذلك يف املادة 
املراتب يف سلك املمارسن املتخصصني، ذلك أنه يرقى غلى هذه الدرجة املمارسون املتخصصون الرؤساء الذين يثبتون عشر 

األقل هبذه الصفة والذين قاموا بتأليف منشورات ذات طابع علمي وبيداغوجي، بعد أخد رأي اللجنة  ( سنوات على65)
 اإلستشارية الوطنية.

من املرسوم التنفيدي السابق الذكر على املهام الواجب تقدميها من قبل املمارسني  68نصت املادة ـ تحديد المهام: 1
 باملهام التالية:املتخصصني يف الصحة العمومية، حيث يكلف 

 ـ التشخيص والعالج واملراقبة والبحث يف جمال العالج والوقاية وإعادة التأهيل والكشف الوظيفي والبحث املخربي.

 ـ املسامهة يف تكوين مستخدمي الصحة.

 ـ طرف التوظيف والترقية :  2
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 طرق التوظيف:
ر زيادة على شروط املمارسة املنصوص عليها يف املادتني ( السابق الذك181ـ 58من املرسوم التنفيدي رقم) 85تنص املادة 

 ،يوظف املمارسون املتخصصون املساعدون،على أساس الشهادة من بني:1املذكور أعاله 58-58من القانون  685و 687

 ـ املرتشحني احلائزين شهادة الدراسات الطبية املتخصصة أو شهادة معرتفا مبعادلتها . -

 ن اال ستشفائيني اجلامعيني.ـ األساتذة املساعدي -

مباشرة بعد تنصيبهم من قبل السلطة اليت هلا  58/181يعني ويرسم املعنيني باألمر الذين مت توظيفهم للمرسوم التنفيذي 
 .1من نفس املرسوم 66صالحية التعيني وذلك حسب املادة 

روط الواجب توافرها  إلباحة عمل الطبيب هو من قانون املتعلق بالصحة وترقيتها أنه من الش 687وعليه بالرجوع للمادة 
 الرتخيص القانوين ،إذهوعبارةعن ترخيص إداري مينحه وزيرالصحة أوبتفويض منه

  .إىل مديرالصحة الوالئية

واهلدف من وراء هذا الرتخيص احلفاظ على صحة املواطنني من الدخالء على مهنة الطب إذ ليس هلم من مقومات 
 ما يؤهلهم ملباشرة تلك املهنة . اإلعداد الفين والعملي

 "املتضمن قانون محاية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم بقوهلا 85/58 من القانون رقم 197 وهذاما نصت عليه املادة
 تتوقف ممارسة مهنة الطبيب والصيديل وجراح األسنان على رخصة يسلمها الوزيراملكلف بالصحة بناء على الشروط التالية

: 

 :ن طالب هذه الرخصة حائزا،حسب احلالة على أحدىالشهادات اجلزائريةأن يكو  -

 .دكتوريف الطب أوجراح أسنان أو صيديل،أوشهادة أجنبية معرتف مبعادلتها

 .أن اليكون مصابا بعاهة أوبعلة مرضية منافية ملمارسة املهنة -

 .أن اليكون قدتعرض لعقوبة خملة بالشرف -

وميكن استثناء هذاالشرط على أساساملعاهداتواالتفاقيات اليت أبرمتها اجلزائروبناءعلى مقرريتخذه أن يكون جزائرياجلنسية  -
 ".الوزيراملكلف بالصحة
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الجيوزألحدأن ميارس مهنة طبيباختصاصي أوجراح أسنان اختصاصي ":أنه6من نفس القانون 198 كماأضافت املادة
 197 الختصاص زيادة على الشروط املنصوص عليها يف املادةأوصيديل اختصاصي إذامل يكن حائزا على شهادة يف ا

 ".أعاله

يؤدي الطبيب ": من نفس القانون على وجوب أداء اليمني حيث جاء فيها 199 وعالوة على ذلك أضافت املادة
 ".ظيمأوجراح أسنان أوالصيديل،املرخص له مبمارسة مهنته اليمني أمام زمالئه،حسب الكيفيات اليت حتددعن طريق التن

با ضافتها لشرط اخر يتمثل يف التسجيل لدى  8 90/67 ولقد مت تعديل هذه املادة مبوجب املادة الثالثة من قانون
 اجمللس اجلهوي ألخالقيات الطب بقوهلا:

أعاله، ومن أجل  198 و 197 جيب على كل طبيب أوجراح أسنان أو صيديل مستويف للشروط احملددة يف املادتني"
 مبمارسة مهنته،أن يسجل لدى اجمللس اجلهوي لآلداب الطبية،وأن يؤدي أمام زمالئه أعضاءالرتخيص له 

  ".هذا اجمللس اليمني حسب الكيفيات احملددة مبوجب التنظيم

جيب على ": على أنه1املتضمن مدونة أخالقيات الطب88/871من املرسوم التنفيذي رقم 05 كما أكدت املادة
من نفس املرسوم  206،204 ، باإلضافة ماأكدت عليه املادتان"...يؤكدعند تسجيلهأن ...الطبيب أوجراح أسنان

التنفيذي املتعلق مبدونة أخالقيات الطب على منع األطباء غري املسجلني يف سجالت الفروع النظامية من املمارسة 
 .باعتبارهم اليتوفرون على الشروط القانونية

 :طرق الترقية 
على أنه يرقى بصفة ممارس أخصائي رئيسي، عن طريق املسابقة على  181-58التنفيذي  من املرسوم 86نصت املادة 

( سنوات من اخلدمة الفعلية هبذه 8أساس االختبارات من بني املمارسني املتخصصني املساعدين الذين يثبتون مخس )
 الصفة.

بني الوزير املكلف بالصحة والسلطة املكلفة  وحتدد طبيعة اال ختبارات وكذا كيفيات تنظيم وا جراء املسابقة بقرار مشرتك
 بالوظيفة العمومية.

كما أنه يرقى بصفة ممارس أخصائي رئيس، املمارسني املتخصصون الرئيسيون الذين يثبتون مخس سنوات من اخلدمة 
وم السالف من نفس املرس 88الفعلية هبذه الصفة، وذلك على أساس التسجيل يف قائمة التأهيل وهذا ما أكدته املادة 

 الذكر.
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 حتدد شبكة التقييم مبوجب قرار مشرتك بني الوزير املكلف بالصحة والسلطة املكلفة بالوظيفة العمومية.

 

 المحور الثاني: األسالك المساعدة لعمل األطباء العامين والمتخصصين في تقديم الخدمات الصحية

حيث العالج أو التشخيص أو حىت العمليات اجلراحية من األمور تعترب مهمة تقدمي الرعاية واخلدمة الصحية للمريض سواء من 
احلساسة ملساسها جبسم اإلنسان وتعدد جماالت هذه األعمال الطبية مماقد جتعل الطبيب وحده عاجزا على تقدمي هذه اخلدمات، 

 لذلكوجدت أسالك أخرى ملساعدة األطباء يف حتقيق ذلك، وتتمثل هذه األسالك فيما يلي:

املتضمن القانون األساسي  8566مارس  85املؤرخ يف  686ـ  66تناول املرسوم التنفيدي رقم لك الشبه الطبي:والـ سأ
(شعب تنتمي لسلك 8للموظفني املنتمني ألسالك شبه الطبيني يف الصحة العمومية األحكام اخلاصة هبذا السلك، وحدد مخس )

 الشبه الطيب، وهي كالتايل:

 ( أسالك وهي: 1ـ شعبة العالج ، وتضم )

 ـ شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف.

 ـ الشعبة الطبية التقنية

 ـ الشعبة الطبية اإلجتماعية

 ـ شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطيب.

واخلدماتية، حيث جيد الطبيب  حتديد املهام: يعد سلك الشبه الطيب من األسالك احليوية اليت ال غىن عنها يف جمال الرعاية الطبية
نفسه أمام زمحة من اآلعمال قد ال يقدر لوحده عن متامها لذلك يعد هذا السلك اليد اليمىن للطبيبويتضح ذلك من املهام التالية 

 هلذا السلك:

يات املتعلقة ـ يكلف بضمان النظافة الشخصية للمرضى ومنها الطفل واألم، وتقدمي العالجات التمريض األساسية، مجع املعط
باحلالة الصحية للمريض/ كما يعمل مشغلو األجهزة التقنية السيما املشعة منها على جتهيز املرضى واستقباهلم، حتضري العالجات 
باستخدام األشعة األيونية، استقبال الطلبة ومتابعتهم/ كما يكلف املساعدون اإلجتماعيون للصحة العمومية على مان امللفات 

احلصول أو الوصول إعادة احلقوق لألشخاص املرضى يف وضع صعب. باإلضافة إىل العديد من اخلدمات  اإلدارية قصد
 .(1)األخرى
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 ثانيا ـ سلك األعوان الطبيين في التخذير واإلنعاش في الصحة العمومية: 

واملتضمن 6886أبريل  87( املؤرخ يف 658ـ  86عاجل املشرع اجلزائري عمل هذه الفئة ألول مرة يف املرسوم التتنفيدي رقم)
القانون األساسي اخلاص باألعوان الطبيني يف التخدير واإلنعاش، وبعد ذلك الغيت أحكام هذا املرسوم ومت تعديله باملرسوم 

، املتضمن القانون األساسي للموظفني املنتمني ألسالك األعوان 8566جويلية  1 يف ( املؤرخ يف818ـ  66التنفيدي رقم )
 الطبيني يف التخدير واإلنعاش يف الصحة العمومية. وتتضمن هذه الفئة نوعني من األسالك: 

 ـ سلك األعوان الطبيني يف التخضري واإلنعاش يف الصحة العمومية.  

 واإلنعاش يف الصحة العمومية األساتذة. ونتيجة للطابع التدرجي هلذه األسالك هناك أحكام ـ سلك األعوان الطبيني يف التخضري  
 خاصة لكل سلك. 

من املرسوم التنفيدي  68بالنسبة لسلك األعوان الطبيني يف التخضري واإلنعاش يف الصحة العمومية: يضم هذا السلك طبقا لنص املادة 
 ( رتب هي: 1( السالف الذكر، أربع )818ـ  66رقم )

 ـ رتبة عون طيب يف التخدير واإلنعاش .
 ـ رتبة عون طيب يف التخدير واإلنعاش رئيسي.

 ـ رتبة عون طيب يف التخدير واإلنعاش يف الصحة العمومية.
 ـ  رتبة عون طيب يف التخدير واإلنعاش ممتاز يف الصحة العمومية.

ـ  66من املرسوم التنفيدي رقم ) 85دير واإلنعاش طبقا لنص املادة  األعوان الطبيني يف التخ حتديد مهام هذا الرتب: يكلف
 ( السابق الذكر، مبمارسة األعمال التالية: 618

 ـ استقبال املريض ودعمه نفسيا.

 ـ إعداد مشروع التخدير وختطيط النشاطات املرتبطة به

 ـ مراقبة عتاد التخدير وحتضريه حسب حالة املريض

 إنعاش املريض وحتيينهـ مسك بروتوكول ختدير و 

 ـ  القيام يف العالج االستعجايل بإنعاش املرضى الذين يعانون من صعوبة يف الوظائف احليوية.
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ويكلف األعوان الطبيني يف التخضري واإلنعاش الرئيسيون يف الصحة العمومية و الرتبة الثالثة بنفس املهام، فباالضافة إىل املهام 
 من نفس املرسوم(. 85 تكوين األعوان الطبيني يف التخدير واإلنعاش للصحة العمومية)املادة املذكورة أعاله باملشاركة  يف

كما يكلف األعوان الطبييون يف التخدير واإلنعاش املمتازون يف الصحة العمومية وزيادة على املهام املسندة لألعوان الطبيني يف 
 التخدير واالنعاش يف الصحة العمومية بـ:

 باإلتصال مع الفريق الطيب مشروع املصلحة وإجنازه.ـ إعداد 

 ـ برجمة نشاطات التخدير واإلنعاش.

 ـ استقبال املستخدمني والطلبة واملرتبصني املعنيني يف املصلحة. 

 أما سلك األعوان الطبيني يف التخضري واإلنعاش يف الصحة العمومية األساتذة: يضم رتبة وحيدة وهي:
 خدير واإلنعاش للصحة العمومية أستاذ.ـ رتبة عون طيب يف الت

 ومن مهامه: 

 ـ ضمان التعليم النظري والتطبيقي ألعوان الطبيني يف النخدير واإلنعاش يف طور التكوين األويل.

 ـ تنفيذ الربامج البيدافوجية وتنفيدها.

 ـ اإلشراف على مذكرات هناية الدراسة للطلبة وتقييم هناية الرتبصات.

لتعليمي لعملهم فإنه ميارسون نشاطاهتم يف معاهد التكوين شبه الطيب وكذا يف املعاهد الوطنية للتكوين العايل ونتيجة للطابع ا
 شبه الطيب.

إىل  18هذا باالضافة إىل املناصب العليا اليت جاء هبا املروم املنظم ملعمل هذه الفئة وحدد املشرع يف الباب الثالث من املواد
11) 

 النفسانيين للصحة العمومية:ثالتاـ سلك 

 8558جويلية  88( املؤرخ يف 815ـ  58تناول املشرع اجلزائري تنظيم هذا السلك ألول مرة يف املرسوم التنفيدي رقم)
املتضمن القانون األساسي للموظفني املنتمني ألسالك النفسانيني للصحة العمومية، وتشتمل مدونة األسالك اخلاصة 

 لعمومية صنفني من األسالك:بالنفسانيني للصحة ا

 ـ سلك النفسانيني العياديني للصحة العمومية
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 ـ سلك النفسانيني يف تصحيح التعبري اللغوي يف الصحة العمومية.

ـ  58من املرسوم التنفيدي رقم ) 67سلك النفسانيني العياديني للصحة العمومية: يضم هذا السلك طبقا لنص املادة   بالنسبة 
 هي:( ثالت رتب 815

 ـ رتبة نفساين عيادي للصحة العمومية.
 ـ رتبة نفساين عيادي رئيسي للصحة العمومية.

 ـ رتبة نفساين عيادي ممتاز للصحة العمومية.

(مهام سلك النفسانيني 815ـ  58( من الرسوم التنفيدي رقم ) 85ـ  68ـ 65: حددت املواد )حتديد مهام هذه الرتب
 يكلف النفسانيون العياديون للصحة العمومية مايلي:العياديني للصحة العمومية، حيث 

 ـ املسامهة يف حتديد وتبيان وحتقيق النشاطات الوقائية والعالجية اليت تضمنها املؤسسات العالجية. 

 ـ املشاركة يف أعمال التكوين وتأطري الطلبة ومهين الصحة يف جمال اختصاصهم.

ن العياديون الرئيسيون للصحة العمومية بإجناز تقنيات نفسانية عالجية هذا باالضافة إىل هذه املهام يكلف النفسانيو 
 متخصصة، القيام باخلربة النفسية، حتليل العالقات والتفاعالت بني الفرق، واملشاركة يف التقييم والبحث يف جمال اختصاصهم.

العمومية يكلف النفسانيون العياديون املمتازون  زيادة على املهام املذكورة أعاله واملسندة للنفسانيني العيادين الرئيسني للصحة
 للصحة العمومية مبا يلي:

 ـ إدارة أشغال البحث والقيام بالتحقيقات يف جمال اختصاصهم.

 ـ حتديد االحتياجات النفسانية اجلديدة للمرضى.

 ـ  دراسة واقرتاح كل إجراء من شأنه حتسني الصحة النفسية للمرضى.

 أما سلك النفسانيني يف تصحيح التعبري اللغوي يف الصحة العمومية. فيضم أيضاثالت رتب وذلك وفق 
 ( وهي:815ـ  58من املرسوم التنفيدي رقم ) 67ما نصت عليه املادة 

 ـ رتبة نفساين يف تصحيح التعبري اللغوي للصحة العمومية.
 العمومية.ـ رتبة نفساين يف تصحيح التعبري اللغوي رئيسي للصحة 

 ـ رتبة نفساين يف تصحيح التعبري اللغوي ممتاز للصحة العمومية.

 حتديد مهام هذه الفئات: من أهم األعمال اليت يسعى حتقيقها النفسانيون يف تصحيح التعبري اللغوي للصحة
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 :(1)العمومية  يف إطار أداء اخلدمة الصحية ما يلي 

 ـ ضمان إعادة تأهيل الصوت والتعبري.

 ضمان إعادة التأهيل املرتبط بأمراض األذن واألنف واحلنجرة واألمراض العصبية.ـ 

 كما يكلف النفسانيون يف تصحيح التعبري اللغوي الرئيسيون للصحة العمومية وزيادة على املهام املذكورة

 هم يف جمموعة منأعاله بضمان التأطري التقين لنشاطات النفسانيني يف تصحيح التعبري اللغوي الذين يتم تعيين 

 هياكل الصحة. 

 من الرسوم السالف الذكر على: 16كما يضمن النفسانيون يف تصحيح التعبري اللغوي املمتازون وطبقا للمادة 

 ـ إدارة أشغال البحث والقيام بالتحقيقات يف جمال اختصاصهم.

 ـ حتديد اإلحتياجات اجلديدة يف جمال علم النفس يف تصحيح التعبري اللغوي.

 لمحور الثالث: واقع رهانات عمل مستخدمي الصحة: ا

إن الوضعية اليت آل اليها النظام الصحي يف اجلزائر تكشف عن جمموعة من التناقضات   واإلختالالت اليت تعرقل الوصول اىل 
ية املقدمة إليه يف سبيل حتقيق الغاية األساسية للنظام الصحي واملتمثلة يف محاية صحة املواطن وترقيتها ورضائه عن اخلدمات الطب

حتقيق شفاءه من جهة، ورضا مستخدمي الصحة من اطباء ومساعديهم عن العمل املقدم يف إطار الرعاية الصحية للمرضى من 
 جهة أخرى.

ات فهياكل املنظومة الصحية يف اجلزائر تعرف نوعا من الالتوازن والالاستقرار، من ناحية عدم تالؤم القوانني األساسية للمؤسس 
االستشفائية، هياكل تنظيمية غري مالئمة وغري موحدة، ومسنخدمة الصحة مثبطون وغري مبالون بسبب قوانني أساسية غري 

، تكاليف وتفقات صحية يف تزايد مستمر، وجمتمع يطالب جبودة نوعية (1)مالئمة. وظروف عمل ونظام كفاءات متدهور
يت تتخبط فيها املنظومة الصحية أدت بفئة مستخدمي الصحة مع مطلع اخلدمات الصحية ، كل هذه املشاكل واملعطيات ال

السنة اجلديدة من أطباء مقيمون )الذين يواصلون الدراسة يف اال ختصاص ( الوقوف يف وقفات إحتجاجية والتظاهر بعد 
لشرطة منعتهم بالقوة، ما إضراب عن العمل دام شهرين وفيما بعد اخروج يف مسرية سلمية يف وسط العاصمة اجلزائرية إال أن ا

 طبيبا جبروح حسب التنسيقية االطباء املقيمني اجلزائرين.   85أسفر عن اصابة 
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هذا ومن أبرز مطالب األطباء املقيمني " إلغاء اخلدمة املدنية " اليت تفرضها احلكومة على كل األطباء املتخصصني بعد خترجهم     
من أجل العمل يف املناطق البعيدة ، حيث ال يوجد أطباء خمتصون، من سنتني إىل أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل 

 فيات والعيادات احلكومية أو اخلاصة.حلساهبم اخلاص أو يف املستش

 وحبسب التنسيقية فإن "مظام اخلدمة الندنية" أتبت فشله بسبب عدم توافر وسائل العمل يف املناطق النائية.    

 وبعد اخلدمة املدنية تفرض على األطباء الذكور اخلدمة العسكرية ومدهتا عام واحد، ويطلب االطباء الغاءها.    

ه املشاكل والتشاحنات تدخلت وزارة الصحة متمتلة  يف وزير الصحة احلايل " خمتار حسبالوي" اىل دعوة ويف خضم هذ    
االطباء املضربني اىل احلوار الجياد حلوال مناسبة ملطالبهم، لكنه اعترب أن اخلدمة املدنية أكثر من ضرورية.فهي تضمن التغطية 

 الصحية يف خمتلف التخصصات.

 الصحة بتحسني ظروف عملهم من خالل اختاذ اجراءات ختفيزية ، وذلك يف إطار القوانني املعمول هبا. ايضا وعدت وزارة  

 كما قامت الوزارة ايضا  تنصيب جلنة قطاعية مشرتكة للتكفل مبطالب االطباء املضربني.     

وقضايا رئيسية وصعبة تعود لسوء وعليه إن املتتبع للظروف الراهنة لقطاع اخلدمات الصحية باجلزائر يواجه مشاكل       
الظروف الين ميارس فيها االطباء عملهم، مما سيؤي إىل حتمية إصالح املنظومة الصحية فالنظام الصحي يعد احللقة الرئيسية يف 

 عملية التنمية الشاملة. وان معاجلة هذا الوضع الراهن ال تتم اال من خالل اخراج قانون الصحة اجلديد اىل النور. 

 اتمة:لخا
نستنج يف األخري أن اخلدمات الصحية اليت تقدمها خمتلف األسالك الطبية العامة واملتخصصة وأيضا املساعدة هلا )سلك الشبه 
الطيب ـ أعوان األطباء التخدير واالنعاش ـ و النفسانيون يف الصحة العمومية( قد تساعد املريض على التخفيف من العلة اليت 

ضال عن الوقاية من الوقوع يف األمراض، وبالتايل احلصول على جمتمع صحي يسعى إىل حتقيق تنمية يعاين منها و شفاءه، ف
 شاملة يف خمتلف القطاعات.

 ويف ضوء هذه النتائج يوصي الباحث مبا يلي:
 ـ املزيد من اهتمام املستخدمني باملريض بشكل أفضل وتوفري العدد الكايف بكل املصاحل داخل املستشفى.

 فتح باب احلوار بني مستخدي القطاع ووزارة الصحة للوصول اىل حلول مرضية جلميع االطراف. ـ ضرورة
 ـ تفعيل عمل اللجنة القطاعية املشرتكة  املخصصة للتكفل مبطالب االطباء املضربني. 

 قائمة المصادر والمراجع
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 :ـ القوانين1

ق حبماية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم مبوجب قانون رقم املتعل 6858فرباير  61املؤرخ يف  58ـ  58ـ قانون الصحة رقم 
 .8555املؤرخ يف فرباير  61ـ  55

لسنة  88، ج,ر,ج العدد  6888ماي  1-املؤرخ يف  871ـ  88ـ مدونة أخالقية مهنة الطب مبوجب املرسوم التنفيدي رقم     
6888    . 

واملتضمن القانون األساسي اخلاص للممارسني الطبيني  6886أبريل  سنة  87( املؤرخ يف 651ـ  86ـ املرسوم التنفيدي رقم )    
 .6886لسنة  88العامني واملتخصصني يف الصحة العمومية، ج.ر.ج عدد 

واملتضمن القانون األساسي اخلاص باألعوان الطبيني يف 6886أبريل  87( املؤرخ يف 658ـ  86ـ املرسوم التتنفيدي رقم)
 التخدير واإلنعاش.

، املتضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني املنتمني 8558نوفمرب سنة  81( مؤرخ يف 181ـ  58املرسوم التنفيدي رقم)ـ 
 .8558لسنة  75ألسالك املمارسني الطبيني العموميون يف الصحة العمومية، ج.ر.ج عد  

تضمن القانون األساسي اخلاص باملوظفني ، امل8558نوفمرب سنة  81( مؤرخ يف  181ـ  58ـ املرسوم التنفيدي رقم)     
 . 8558لسنة  75املنتمني ألسالك املمارسني الطبيني املتخصصني يف الصحة العمومية، ج.ر.ج عد د 

املتضمن القانون األساسي للموظفني املنتمني ألسالك  8558جويلية  88( املؤرخ يف 815ـ  58ـ املرسوم التنفيدي رقم)
 .8558لسنة  11ية،ج.ر.ج عدد النفسانيني للصحة العموم

، املتضمن القانون األساسي للموظفني املنتمني ألسالك 8566جويلية  1( املؤرخ يف يف 818ـ  66املرسوم التنفيدي رقم )
 .8566لسنة  15األعوان الطبيني يف التخدير واإلنعاش يف الصحة العمومية، ج.ر.ج عد د 

املتضمن القانون األساسي للموظفني املنتمني ألسالك شبه  8566مارس  85املؤرخ يف  686ـ  66املرسوم التنفيدي رقم 
 الطبيني يف الصحة العمومية.

 ـ الكتب: 2 

 .8557ـ حممد رايس، املسؤولية املدنية لألطباء يف ضوء التشريع اجلزائري، دار هومة، اجلزائر، 

 ـ الرسائل العلمية: 3
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االنتضار يف حتسني جودة اخلدمات الصحية، رسالة ماجستري يف علوم التسيري ، ـ دريدي أحالم، دور استخدام مناذج صفوف 
ـ  8561ختصص األساليب الكمية يف التسيري، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

8561. 

سالة ماجستري، ختصص تسويق دويل، كلية العلوم ـ عتيق عائشة، جودة اخلدمات الصحية يف النؤسسات العمومية اجلزائرية، ر 
 .8568ـ  8566اإلقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، أبوبكر بلقايد، تلمسان، 

ـ عيساين رفيقة، مسؤولية األطباء يف املرافق االستشفائية العمومية، رسالة دكتوراه يف القانون العام، جامعة ايب بكر بلقايد، 
 .8561 ـ 8568تلمسان،  

 ـ المجالت العلمية: 4

ـ سعيدان رشيد، بومهة علي، واقع اخلدمات الصحية من خالل االصالحات، جملة البشائر االقتصادية، العدد االل سبتمرب 
8561. 

 


