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 دمة البحث:ـــمق

يعترب القطاع الصحي يف الدول املتقدمة من بني أهم القطاعات اإلسرتاتيجية املساعدة على دفع      

عجلة التنمية القتصاديات بلداننا، حيث تويل هذه الدول أمهية كبرية هلذا القطاع باعتبار الناتج 

ة اإلنتاج، ومن مث النهائي له واملتمثل يف الصحة كسلعة استثمارية تساعد اليد العاملة على مواصل

 حتقيق االزدهار من خالل التأثري قي اإلنتاج القوي.

وزاد االهتمام هبذا القطاع خصوصا بعد حماولة بعض علماء االقتصاد يف الواليات املتحدة األمريكية 

مطلع الستينات من القرن العشرين، العمل عل إدخال النشاط الصحي يف حتليلهم االقتصادي، فنتج 

ز فرع جديد من فروع العلوم االقتصادية جيمع بني مفهومي االقتصاد والصحة عن ذلك برو 

وهو"اقتصاد الصحة" الذي امتد انتشاره إىل باقي الدول األوربية، ونتيجة هلذا تطورت مفهوم وظائف 

املؤسسة الصحية من جمرد مكان إليواء املرضى إىل اعتباره كمؤسسة اقتصادية تقدم خدمات اجملموعة 

 بائن هم "املرضــى".من الز 

ومع منو حجم املنافسة بني املؤسسات الصحية من جهة، وتزايد وعي واهتمام الزبون )املريض(    

باحلصول على اخلدمات الصحية اليت تليب حاجياته وحتقق رغباته من جهة أخرى، ظهرت رهانات 

يت اعتربت الدافع وراء جديدة أما هذه املؤسسات يف كيفية احلصول واحلفاظ على رضا املريض، وال

 االهتمام إىل الطرق األمثل للتسيري.



 ب
 

وقطاع اخلدمات الصحية يف اجلزائر يشهد موجة من التحوالت  والتغريات االقتصادية، أبرزها    

االنضمام الوشيك ملنظمة التجارة العاملية وما سينجم عنه حترير سوق هذا القطاع للمستثمر األجنيب 

 تقنيات الطبية وتطور وسائل االتصال والتكنولوجيا.باإلضافة إىل تقدم ال

وأما هذا الوضع فاملؤسسات الصحية اجلزائرية العامة منها و اخلاصة، مطالبة أكثر من أي وقت      

مضى بتحسني طرق تسيري هذه املؤسسات لتستعيد ثقب زبائنها، وهذا ال يكون إال من خالل 

وتطويره، والذي يعترب احد السبل لتتمكن من إرضاء زبائنها  التقييم الفعال للتسيري، ومن مث حتسينه

 مع ضمان البقاء يف الوسط التنافسي الذي تنشط فيه.

    



 
 

ـــل الدراســـــة   مدخـــ

من خالل ما تقدم و نظرا ألمهية امللحوظة ملوضوع املؤسسة الصحية  سنحاول التطرق إىل معرفة بعض العناصر    

اليت توضح لنا الغموض الذي قد يتشكل يف أذهاننا عند مساع كلمة املؤسسة الصحية وذلك من خالل تعريفها 

ا وأنواعها وحتديد  اخلدمة االجتماعية والدور الذي  تلعبه يف املؤسسة الصحية، وحتقيقا هلذا وتوضيح خدما

  :الغرض قمت بتقسيم الدراسة إىل ثالث فصول

 املؤسسة الصحية :الفصـــل األول. 

 الصحية( تسيري املؤسسات الطبية االجتماعية  :الفصــل الثاني.( 

 مومية بسيدي علي ومما سبق ذكره فإن دراسة ميدانية باملؤسسة االستشفائية الع :الفصـــل الثالث

 :إشكالية البحث تتمحور حول السؤال الرئيسي التايل

 .كيف ميكن حتسني تسيري املؤسسات الصحية؟ -

  :ويندرج حتت هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية الصحية

 .ما هو التسيري؟ - 1

 .ما هي املعايري املستخدمة لتقييم التسيري للمؤسسات الصحية؟ - 2

 .هو تقييم املوظفني واملرضى للتنظيم؟ما  - 3

  :الــفرضـــيات

  :بناءا على التساؤالت املطروحة، مت وضع الفرضيات التالية

  .يقيم املوظفون املؤسسات الصحية حسب مناخ العمل *1

  .النتائج تبني لنا فعالية نظام التسيري* 2

  .يقيم الزبائن املؤسسات الصحية حسب اخلدمات املقدمة هلم* 3



 
 

  :أهمية الموضوع-

  :تربر أمهية البحث يف 

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية إحداثالدور الذي تلعبه املؤسسة الصحية كقطاع خدمي حساس وفعال يف  - 1

 .دور التسيري يف حتقيق املؤسسات الصحية ألهدافها بالكيفية املطلوبة - 2

الميكن اعتبار هذا البحث كخطوة مبدئية للحث على قيام مبزيد من  - 3  .البحوث والدراسات يف هذا ا

 :أهــداف المــوضوع

  :تتمثل أهداف البحث يف ما يلي

 .توضيح املفاهيم النظرية حول تسيري املؤسسات الصحية - 1

 .حتليل العالقة بني املؤسسة الصحية واخلدمة االجتماعية الطبية - 2

على إعادة املؤسسة اعد إدارة أمهية عالية، واليت تسواملوظف حتديد أهم العناصر اليت يوليها املريض  - 3

 .تشكيل أوضاعها

  :أسباب اختيار الموضوع

  .الرغبة امللحة يف دراسة موضوع املؤسسة الصحية االجتماعية، وهذا من أجل تكوين نظرة عامة عن هذه العملية ـ

  .عنهاـ كثريا ما نسمع عن الواقع السيئ للمؤسسات الصحية وسوء تسيريها، وهذا ما جعلنا نقوم بدراسة 

  .ارتأينا أن نتناول هذا املوضوع يف حدود ختصصناـ باعتبارنا طلبة تسيري اهلياكل االستشفائية 

  

  



 
 

  : المنهج المتبع

مت االعتماد على املنهج االستقرائي واالستنباطي يف اإلجابة على األسئلة واختيار فرضياته، حيث مت الرجوع يف 

 علمية باللغتني العربية واألجنبية، باإلضافة إىل مواقع االنرتنت، أماالكتب وجمالت اجلانب النظري إىل مصادر من 

  .فقد مت من خالل دراسة ميدانية على مستوى املؤسسة العمومية االستشفائية بسيدي علي يف اجلانب التطبيقي

  :الصعوبات

  :بشكل عام تتمحور الصعوبات يف اجلانب التطبيقي وتتمثل يف

من اجلهات الرمسية املتمثلة يف وزارة  املعلومات واإلحصائيات احلديثة املتعلقة باملوضوعـ صعوبة احلصول على 

  .الصحة والسكان وإصالح املستشفيات

ـ صعوبة احلصول على موافقة مسؤويل املؤسسات املعنية بالدراسة من أجل توزيع االستمارات وحمادثة املرضى 

    .واملوظفني
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  تمهيد

  .الدول على تقدميها ومتويلهاإحدى الدعائم الرئيسية للخدمات االجتماعية اليت حترص كل  تعد اخلدمات الصحية

ا يفرضون على املؤسسات اجلزائرية أن تكون أكثر قدرة تنافسية، تعديل تنظيمها،وقد شهد العامل حتوالت اقتصادية عميقة وسريعة  ، فاقتصاد السوق والعوملة وآليا

  .سياستها، تسيريها من أجل البقاء ومن أجل التغيري وتسهيل اإلبداع

متكنه من التكيف مع قواعد  نتيجة غياب أدوات قانونيةإن النظام الصحي اجلزائري بطبعه إداري واجه صعوبات إلعادة النشاط يف حميط حمكوم بقوانني السوق 

املتزايدة إىل عجز احلماية االجتماعية، هذا إىل جانب عدم قدرة الدولة على متويل نفقات الصحة للعب وتسهيل مدخالته فيما خيص املشرتيات والتمويل،  جديدة

  .زائري، إضافة إىل صعوبات حتقيق اخلدمة االجتماعية الطبيةومشكلة تسيري املؤسسات الصحية اليت تكون النظام الصحي اجل
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  .تسيير المؤسسات الطبية االجتماعية الصحية : المبحث األول

  .التسيير وأهميته: المطلب األول

  .التسييرمفهوم : أوال

تتمثل يف التخطيط، اليت رة يعترب التسيري طريقة عقالنية للتنسيق بني املوارد البشرية املادية واملالية قصد حتقيق األهداف املرجوة تتم هذه الطريقة حسب السريو    

  .1التنظيم، اإلدارة، الرقابة للعمليات قصد حتقيق أهداف املؤسسة بالتوفيق بني خمتلف املوارد

بأنه علم مبين على قوانني وقواعد وأصول علمية قابلة للتطبيق  (Taylor) تايلور ولقد تعددت املفاهيم بتعدد األفكار والتيارات الفكرية، حيث عرفه الكالسيكي

قرار بقدر ما جيب أن نفكر فيها كعمليات آخذ   والشؤون بأن البشر )H.Simon(أما حسب املدرسة القرارية ومن أبرزها مسون  خمتلف النشاطات اإلنسانيةعلى 

  .هي عمليات تنطوي على فعل

يف احلقيقة هو ضيق املضمون حيث أنه ال يشري على جمموعة التقنيات يف عملية التسيري، بينما مفهوم التسيري حسب املصطلح  )Gestion( ـ إن املصطلح الفرنسي

  .فإنه يشمل املفهوم الضيق باإلضافة إىل القدرات والكفاءات القيادية اليت جيب أن يتوفر عليها املسري )Management(اإلجنليزي 

  :املفهوم جيب علينا أن نربز مميزات أساسية وهي ـ ولكي نتعرف أكثر على هذا

  )إخل...املهامتكوين، مسات القائد، قدرة االتصال ومعرفة (يعرف التسيري بأنه جمموعة من خمتلف العلوم باإلضافة إىل ممارسة كفاءة خاصة  :التسيير علم وفن )1

كاالقتصاد، احملاسبة، الرياضيات، علم االجتماع، علم النفس، العلوم السياسية   امليادينلقد عرف التفكري التسيريي تطورا هائال بفضل مسامهات البحوث يف شىت 

  .2وعلوم االتصال واإلعالم اآليل

أن ختطط عمليات التنظيم واإلدارة والرقابة، كما تستطيع أن تنظم عمليات  ستطيعبينها وتكون وحدة متماسكة هلذا ت تتأثر فيما :التسيير مبني على وظائف) 2

ثالثة عناصر أساسية  التخطيط والقيادة واملراقبة هكذا للوظائف األخرى حسب الشكل التايل واملستمر بعجلة التسيري املنقسمة إىل أربعة مراحل وكل مرحلة تضم

  .عشر عنصراوبذلك سنصل إىل اثين 

  .أن جتدد بصفة متواصلة خالل الزمن حسب املستويات املطلوبةيتطور التسيري حسب دورة متواصلة، ولكي يتم حتقيق بقاء املؤسسة جيب على عجلة التسيري ) 3

  .التسيري مبين على تقارب تيارين مها العقالنية واإلنسانية لدمج ثقافة املؤسسة) 4

  :ثالثة عناصرللتسيري تطابق مع األداء وهذا يتضمن ) 5

  .ـ حتقيق مشروع معقد يستلزم علينا مسامهة أكثر من عامل واحد

  .ـ دور املسري يكمن يف حتديد االجتاه الدقيق ملمارسة عملية ما

                                                             
  .20حممد ولد قادة، دليل التسيري االستشفائي، ص -1
 .21حممد ولد قادة ، مرجع سابق ص  2
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  .ـ إن البحث عن الفعالية اإلنتاجية هي من متطلبات الكل يف كل حلظة

  .للتسيري أبعاد وتطبيقات عاملية) 6

  .أهمية التسيير: ثانيا

الرفاهية االقتصادية ترب التسيري احملرك األساسي الذي يعمل على تشغيل الطاقات والقوى املتاحة للمؤسسة فهو املسؤول عن متابعة وإجناز األهداف اليت حتقق يع   

تمع ككل وتتمثل أمهية التسيري فيما يلي واالجتماعية   :1للفرد واملؤسسة وا

لعمل داخل املؤسسات فهو الذي يقوم بتحديد األهداف وتوجيه األفراد إىل حتقيقها، وكذلك توفري مقومات اإلنتاج وختصيص ـ التسيري هو األداة األساسية يف تسيري ا

ا البديلة وإزالة الغموض يف احمليط   .املوارد وتوزيعها على استخداما

واجهة الكثري من التحديات ومن بينها الندرة يف عوامل اإلنتاج، التطورات ـ التسيري مسؤول على بقاء واستمرار املؤسسة وهذا ال يتحقق إال من خالل القدرة على م

  .التكنولوجية، وحدة املنافسة

املختلفة من احمليط وحتويل ومزج هذه املوارد مع بعضها ـ التسيري مسؤول على حتقيق التكامل اخلارجي بني احمليط واملؤسسة وتوفري احتياجات املؤسسة من املوارد 

ني واملوارد األخرى البعض لتلبية حاجات احمليط من سلع وخدمات، وكذلك التسيري مسؤول على حتقيق التكامل الداخلي من خالل التنسيق والربط بني جهود العامل

  .اليت تسعى لتحقيقها املؤسسةحىت يتسىن بلوغ األهداف 

  . له القدرة على التكيف مع املتغريات احمليطة باملؤسسة للمحافظة على بقاءها واستمراريتهاـ التسيري

تمع وتفاقم املشكالت الصحية واالجتماعية باإلضافة إىل التلوثـ التسيري له مسؤولية التعامل مع التغري املستمر    .2يف حاجات ا

  .اسية يف الوقت احلاسممسؤولية التغري واالستقرار تعترب من املهام األس ـ

يف شكل عالقات ذات معىن تستخدم يف حتليل العديد من املشاكل  ـ التسيري يعين النظام العام من خال ل الربط بني أحداث متفرقة ومعتقدات متباينة وضعها مجيعا

  .والوصول إىل أفضل املبادئ املمكنة للتعامل مع تلك املشاكل

  .احلاجة إىل التخصصات املختلفة، األمر الذي يظهر أمهية التنسيق، التنظيم، الرقابةـ كرب حجم املؤسسات وزيادة 

  .ملواجهتها والتأقلم معها ـ التغريات التكنولوجية، االقتصادية واالجتماعية وهذا األمر راجع إىل أمهية التنظيم والتخطيط والتنبؤ

  .لتحقيق الوافرات االقتصادية وأدواته اإلنتاجالذي يتطلب التجديد واالبتكار يف طرق  ـ املنافسة الشديدة يف األسواق األمر

  :ومن بني العمليات اليت تنفذ يف املستوى ما يلي املشاكل يف هذا املستوىـ تطبيق الرقابة التنبؤية عليها الروتينية 

  .العامة إىل أهداف تفصيلية ـ ترمجة األهداف

                                                             
 .22ـ  21ـ حممد ولد قادة، مرجع سابق ص 1
 .22ـ املرجع نفسه ص  2
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  .وإجراءات العملـ وضع برامج التنفيذ 

  .الشكوى واالقرتاحات واملعلومات للمسريين يف الطبقة العليا ـ نقل

  .ـ الوصول إىل اهلدف املسطر بأقل تكلفة مادية وأقل جهد بشري وأسرع وقت ممكن

  .ـ حتقيق النتائج بكفاءة وفعالية، حيث تربط الكفاءة مبستوى ودرجة استخدام املوارد

  .سسات الطبية االجتماعيةتسيير المؤ : المطلب الثاني

املتغريات السكانية املتوقعة كما ونوعا  تتفق ،باعتبار املؤسسة الصحية ـ كغريها من املؤسسات ـ تنشط يف بيئة حركية األمر، الذي يستدعي توفر إدارة عملية إبداعية   

  .وتتالءم مع املستجدات االقتصادية والثقافية واالجتماعية والصحية وتستطيع مواجهة التحديات املنتظرة

ة تعترب كمداخل للتغيري،  وتتطلب مواجهة التحديات اآلنية واملستقبلية حتوالت مدروسة يف كيفية إدارة املؤسسات الصحية، مما يستوجب عليها تبين توجهات حديث

ىل إعادة هندسة كاإلدارة باألهداف وإدارة اجلودة الشاملة، يهدف حتسني اخلدمة الصحية بشكل يتصف بالتميز، كما أن املؤسسة الصحية اليوم حباجة ماسة إ

  .1والتكيف مع املستجدات باملوضوعية العلمية املطلوبة متكنها من مواكبة املتغريات

  . يير المؤسسات الطبية االجتماعية وتطورها التاريخيمفهوم تس: أوال

I. تطور نظام الصحة بالجزائر: 

  .زرأينا أنه من الضروري قبل التطرق إىل أزمة تسيري املؤسسات الصحية اجلزائرية التعرض إىل تطور النظام الصحي اجلزائري بشيء من اإلجيا

 : 1973ـ  1962الفترة  )1

ال، حيث كانت املرافق الصحية وعدد املستخدمني حمدودا جدا كانت الوضعية الصحية للسكان بعد االستقالل      متدهورة بسبب السياسة االستعمارية يف هذا ا

  .ومرتكزا يف املناطق واملدن الكبرية

  :آنذاك إىل ميكن تقسيم النظام الصحي املعتمد

  .ـ املستشفيات التابعة للدولة

  .اصة ميلكها األفرادـ مصحات خ

  .1968و  1967ـ كانت املراكز واملستوصفات الصحية تدار من قبل البلديات وقد أحلقت باملستشفيات بني عامي 

ا، مثل قطاع الفالحة، سوناطراك، السكك احلديدية   .ـ كانت لقطاعات النشاط وبعض املؤسسات مراكزها الصحية اخلاصة 

 .بشخصيتها املعنوية واالستقالل املايل ـ كانت املستشفيات مؤسسات تتمتع

                                                             
  .M.Chaouch, development du system National de santé : strategies et perspectives revue le questionnaire, p 4-5ـ 1
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كل منها، يشرتك كل منها، يشرتك ممثلوا صناديق مع التحديد الدقيق لصالحيات   كان نظام التشغيل مبنيا على جلنتني واحدة طبية استشارية واألخرى إدارية تداولية،

، كان يتم وضع امليزانيات الربح، وإمنا تقدمي اخلدمات الصحية للمواطن بأقل تكلفةالضمان االجتماعي والسكان يف اللجنة اإلدارية، مل يكن هدف هذه املؤسسات 

ستثمارات يف امليزانيات انطالقا من معطيات حمدودة ومربرة واليت متكن من وضع السعر اليومي والذي ميثل أساس التسديد بالنسبة ملختلف الدائنني، تقدر ديون اال

، إنشاء املنشآت القاعدية، التجهيزات، رأس املال الدائر، واليت مكنت املستشفيات من التمويل الذايت لكل مشاريعها(  تستعمل لعدة اختصاصاتواليت كانت 

ا هذه املؤسسات استخدام أطباء متعاقدين جبانب األطباء الدائمني، وكان األطباء مكنت...) املصاحل، شراء التجهيزات  االستقاللية احلقيقية اليت كانت تتمتع 

  .1آت واملستخدمني سهولة التسيري والتنظيماملنشأدت قلة اخلواص يعملون يف املستشفيات بانتظام من أجل التكفل باملرضى والطلبة، وقد 

  :1988ـ  1974ـ الفترة )2

اين يف جانفي     من أجل جتسيد شعار حق الصحة جلميع املواطنني مهما   1974نظرا للوضعية الصحية املتدهورة ملعظم السكان مث اإلعالن عن سياسة الطب ا

رات املرتفعة اليت حتملها االستثماكان دخلهم ووضعيتهم االجتماعية نسجل خالل هذه الفرتة تطورا فيما خيص املنشئات القاعدية وعدد املستخدمني وهذا بفضل 

عام  1147إىل  1974عام  558، وارتفع عدد املراكز الصحية من 1987عام  62500إىل  1973سرير عام  42450الدولة، حيث ارتفع عدد األسرة من 

1986.  

  .نسمة 1124، طبيب لكل 1987عام  124728إىل  1973عامل عام  57872تطور عدد املستخدمني يف قطاع الصحة من 

، اخنفاض معدل وفيات الرضع، واخنفاض 1987عام  65إىل  1965سنة عام  51اجيابيا على الوضع الصحي للبالد، حيث ارتفع أمل احلياة من انعكس ذلك 

  .حدة األمراض املعدية

  .سعر النفط يف هذه الفرتة على ذلك نب التشغيلي أصبحت الدولة وصناديق الضمان االجتماعي تتحمل كل نفقات الصحة، حيث ساعد ارتفاعأما بالنسبة للجا

ادات املالية من عنوان اآلخر عرفت هذه املرحلة باملركزية املفرطة يف التسيري، حيث اقتصر دور املسري على تنفيذ امليزانيات ال غري، حيث ال ميكن حتويل بعض االعتم

ة للمدير للتكيف مع الظروف واملستجدات، صعوبة التعامل مع املؤسسات اخلاصة وبعض رغم احلاجة امللحة إال بالرجوع إىل السلطة الوصية، حيث مل ترتك أي مبادر 

   .اليت ترفض  استخدام اإلذن بالطلباملؤسسات العمومية 

م إىل أال يدافعوا إال مل يعد باستطاعة املؤسسات الصحية استخدام  دين، مما أدى  األجور، : عن حقوقهمأطباء متعاقدين ال تستطيع اإلدارة مكافأة العمال ا

م....العالوات، شروط العمل   .اخل ونسوا واجبا

ا أعطاب بسيطة مهملة مل تصلح، حيث يتم اقتناء جتهيزات أخرى جديدة بفعل كما قلت   أدت هذه السياسة إىل تبديد األموال العامة، معدات وجتهيزات طبية 

  .2سابقا ارتفاع سعر النفط، فساد األدوية مببالغ خيالية

                                                             
  . 139، ص 2003ـ بن لوصيف زين الدين، تسيري املؤسسات الصحية العمومية اجلزائرية يف ظل املتغريات املعاصرة، جملة العلوم اإلنسانية،  1

 .M. Chaouch, op, cit, p 06ـ 2
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وما فاقم املشكل أكثر هو غياب مسريين متخصصني يف التسيري الصحي، انعكس ذلك بعدم القدرة على حل مشاكل الصحة كل هذا جعل املسريين غري مسؤولني 

العالج املتخصص، كما أن تكاليف  ، واكتظاظ اهلياكل الثقيلة مثل املراكز االستشفائية اجلامعية واليت من املفروض أن تقدمالعالج القاعديةللمواطنني وهجرة هياكل 

 .التشغيل عرفت تضخما كبريا ونوعية العالج مل تتوقف عن التدهور

 : إلى وقتنا الحاضر 1988الفترة  )3

د الوطين ، البالد يف أزمة اقتصادية حادة، فظهر عيب األسلوب التنموي املتبع، أزمة تراكم إنتاجي اعتماد االقتصا1986أدخل اخنفاض سعر النفط منذ سنة    

متويل اخل، الشيء الذي غري بعمق الشروط الداخلية واخلارجة لعمل االقتصاد الوطين، مما انعكس على شروط ...قطاع احملروقات، البطالة، التضخم، املديونيةعلى 

  .وإعادة إنتاج وتسيري النظام الصحي الوطين وزاد من صعوباته الذاتية

اليت عرفها االقتصاد الوطين حولت الشروط الداخلية واخلارجية لتشغيل النظام الصحي اجلزائري، من بني اإلجراءات  واألوضاع 1988إن اإلصالحات املتبعة منذ  

ار الدولة للتجارة اخلارجية وبالتايل املؤسسات اليت كان هلا أثرا كبريا نذكر ختفيض قيمة الدينار اليت ضاعفت أسعار املدخالت بعدة مرات، حترير األسعار، انتهاء احتك

ائية أو إنتاجية أو    .وسيطةالصيدالنية السترياد األدوية، إىل جانب مشكل اخنفاض العائدات من العملة الصعبة اليت هل تستعمل السترياد سلع 

السوق نتيجة غياب أدوات قانونية متكنه من التكيف مع قواعد جديدة  كما أن النظام الصحي بطبعه إداري واجه صعوبات إلعادة النشاط يف حميط حمكوم بقوانني

قدرة الدولة على متويل نفقات الصحة املتزايدة وإىل تسجيل عجز احلماية االجتماعية، للعب وتسهل مداخالته فيما خيص املشرتيات والتموين، هذا إىل جانب عدم 

فيه، ومشكلة تسيري املؤسسات الصحية اليت تكون النظام الصحي اجلزائري، اليت سنتناول بالتفصيل يف الفقرة نفقات الصحة ومنوها غري املتحكم فطرح مشكل ارتفاع 

  .املوالية

  :مظاهر أزمة تسيير المؤسسات الصحية الجزائرية: ثانيا

ديدة سواء من قبل املرضى املستعملني، أو من قبل متر املؤسسات الصحية اجلزائرية ومن خالهلا قطاع الصحة بوضعية صعبة، فأصبحت اليوم حمط النتقادات ع   

  .املستخدمني الصحيني مبا فيهم مسؤولني ساميني يف وزارة الصحة 

م، عدم حتريك واالستعمال السيئ ملوارد بشرية مؤهلة ولكن بدون حتفيز هذه االنتقادات مؤسسة حول اإلمهال الكبري يف املؤسسات الصحية اليت تكون قطاع غري منظ

حديثة غري مستغلة إىل جانب التبعية إىل  من ميزانية هذه املؤسسات، أو عطل املعدات والتجهيزات الطبية يف حني تبقى معدات %80إىل  70متثل من  وآفاق

  :1اخلارج الشيء الذي يسمح بالتكفل باملرضى على أحسن وجه، تتمثل هذه األزمة اليت هي متعددة ومتنوعة فيما يلي

ا املؤسسات الصحية العمومية اجلزائرية مرتبطة مبشاكل التنظيم والتسيري يف اختاذ القرارات، حيث يقتصر دور إن الوضعية الصعبة اليت مت :ميالجانب التنظي )1 ر 

القيام باملراقبة من قبل مديريات الصحة للواليات إىل هذه املؤسسات، زانيات ال غري، إىل جانب عدم عمل األجهزة التسيريية كما ينبغي، عدم املسريين على تنفيذ املي

ا فهي شكلية، الشيء الذي أدى إىل اإلمهال  وإىل ارتفاع تكاليف العمل ونوعية العالج مل تتوقف عن التدهور، وما فاقم يف هذه املؤسسات، الكبري وإن قامت 

امهم باملشكلة هو غياب مسريين أكفاء   .عقد صفقات مشبوهةإىل جانب ا

                                                             
  .153بن يوسف زين الدين، مرجع سابق ص  - 1
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ا املؤسسات الصحية وعنصرها الفعال، حيث حتتل أجور املستخدمني اجلزء األكرب : عدم حتريك وحتفيز املوارد البشرية يعترب العنصر البشري أهم املوارد اليت تتمتع 

  .من ميزانية هذه املؤسسة % 90ـ  80فتمثل ما بني  من نفقات هذا القطاع

 مكافأة اخل، ال تستطيع اإلدارة...نتيجة لضعف األجور، آفاق غامضة، عدم حتريكهم وبدون حتفيز وأفاق والثروة الدائمة غري مستخدم بفعالية لكن هذا املورد اهلام

م أال يدافع إال عن حقوقهم العمال دين مما أدى  م حيث تطالعون الصحف الوطني .اخل...األجور، العالوات، شروط العمل: ا من يوم آلخر بقيام  ةونسوا واجبا

  .بإضراب يف مناطق البالدعمال هذه املؤسسات 

ا احلكومة    .اإلضراب استئناففإن عمال هذه املؤسسات اعتربوها غري كافية وأمهلوا السلطات شهرين قبل  رغم الزيادة األخرية يف العالوات اليت قرر

يف القطاع العمومي وإىل آفاق أغنائهم  لتدهور ظروف العملكما شهدت هذه املؤسسات نزيفا هاما باملختصني االستشفائيني اجلامعيني حمور القطاع اخلاص نتيجة 

  .السريع يف القطاع اخلاص

واملوارد اخلاصة اليت تأيت من اخلدمات الصحية اليت تقدمها إرادات ميزانية هذه املؤسسات مرتبطة بالضمان االجتماعي والدولة : الجانب المالي والمحاسبي )2

ا السلطات هلذه اخلدمات مقارنة مع  %2للمواطنني تبقى ضعيفة جدا ال تتعدى يف أحسن املؤسسات  ا يرجع ذلك إىل األسعار الرمزية اليت حدد من إمجال إراد

م ال يستفيدون منها إذا ارتفعت هذه املؤسساتأسعار القطاع اخلاص إىل جانب عدم اهتمام عمال   .1بتحصيلها من جانب آلخر أل

تطورات، ال تسمح باملرونة وسرعة التدخل، كما أن غياب املخطط احملاسيب الوطين البالنسبة للجانب احملاسيب فإجراءات احملاسبة العمومية ثقيلة ال تواكب 

ا التحليلية جعل هذه االستشفائي وعدم استخدام أدوات احملاسبة   .املؤسسات ال تعرف مستوى تكاليف تشغيلها وخدما

ا فاملعدات والتجهيزات الطبية احلديثة املتأتية من انتشار التكنولوجيات  :الصيانة )3  ديدةاجلإن الكثري من مؤسساتنا الصحية تشتغل بأقل بكثري من قدرا

ا ونقص قطاع الغيار مما جعلها م، إذ عانت و للتشخيص والعالج غري مستعملة كما ينبغي بسبب عدم االهتما تعاين من تعطالت متواترة والذي زاد يف إطالة مد

ا هو اعتمادها فقط على الصيانة العالجية وعدم خمتصني يف ذلك  .دون استعمال لعدة أيام، ومازاد يف مشكل الصيانة يف مؤسسا

إغراءاته املالية ظهور قطاع خاص ينموا يوما بعد يوم جيلب أحسن املوارد البشرية اليت تتوفر عليها املؤسسات الصحية العمومية بفعل  :منافسة القطاع الخاص )4

وإىل أسعار  الصحية وظروف العمل اجليدة يف هذا القطاع إىل جانب عدم مراقبة هذا القطاع الرقابة التقنية وعلمية خاصة من جانب استرياد األدوية وجتهيزاته

( التبعية إىل اخلارج فيما خيص املواد الصيدالنية خدماته ومقارنة بأسعار املؤسسات العمومية إىل جانب هذه املظاهر فهناك  خدماته املرتفعة جدا، مقارنة مبستوى

ذه املؤسسات، وب وتقلص املوارد من العملة الصعبة) األدوية واملواد املستهلكة  .التايل شلل بعض النشاطات العالجيةأدى إىل عدم توفرها 

  الخدمة االجتماعية الطبية: المبحث الثاني

   ماهية الخدمة االجتماعية الطبية وأهدافها: المطلب األول

  :تعريف الخدمة االجتماعية الطبية: أوال

  :تعريف محمود حسن
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ا األخصائي االجتماعي لدراسة استجابات املريض حنو املشاكلة املرضية وتتضامن كل من خ دمة الفرد وخدمة اجلماعة يف العمليات املهنية واجلهود العلمية اليت يقوم 

وفري الفرص املالئمة اليت للمريض باالستفادة من بعض املواقف وتقوم اخلدمة االجتماعية الطبية بوظيفتها يف املستشفيات والعيادات وغريها من املؤسسات الطبية لت

تم اخلدمة االجتماعية بصفة خاصة بتقدمي املساعدة يف مشكالت التكيف االجتماعياخلدمات الطبية  واملشكالت االنفعالية اليت تؤثر يف تطور  بصورة فعالة و

دف إىل مساعدة املريض على االستفادة الكاملة من العال  .1على التكيف مع بيئته االجتماعية اخلارجيةج ومساعدته وأسرته املرض والعالج و

  :حارونيفاطمة التعريف 

هودات االجتماعية املوجهة إىل مساعدة الطبيب يف تشخيص بعض احلاالت الغامضة يف رسم اخلطة العالجية هلا وإىل متكني املرضى من االنتفاع بالعالج  جمموعة ا

  املقدم هلم 

تمع بعد الشفاءواسرتداد وظائفهم االجتماعية وذلك بإزالة العوائق اليت تعرتض طريق انتفاعهم من الفرص العالجية املهيأة هلم ومتهيد الظروف    .1لالنسجام يف ا

  أهداف الخدمة االجتماعية في المجال الطبي: ثانيا

ال الطيب هدفان    :أساسيان مهاميكن القول أن اخلدمة االجتماعية يف ا

 :الهدف العالجي  ) أ

  .يتمثل يف مساعدة املرضى الوصول إىل الشفاء عن طريق العمل داخل املؤسسات الطبية وتقدمي اخلدمات هلم سواء كانت مادية أو معنوية

 :الهدف الوقائي  ) ب

  :ويتضمن هذا اهلدف مستويات ثالث

  :المستوى األول

ها من خماطر ويتطلب يتضمن كل األنشطة وحماوالت التدخل ملنع حدوث املرض من خالل اجلهود الرامية لرفع مستوى الصحة العامة وحماولة محايتها من كل ما يهدد

العاملني باملستشفيات والوحدات ، وليس من الضروري أن يكون العاملون يف هذا املستوى من منها اخلدمة االجتماعيةهذا املستوى تضافر جهود ختصصات متعددة 

ال باإلضافة إىل جهود األهايل  تعاون األخصائينيصيلة الصحية والطبية وإمنا ميكن أن يكون اجلهد ح االجتماعيني مع غريهم من التخصصات العامة يف هذا ا

  .وذلك طبقا خلطة عمل متكاملة

  :المستوى الثاني

التامة على املرض وجمال ممارسة أنشطة هذا املستوى ميكن أن يكون يف املناطق يتضمن جهود االكتشاف والعالج املبكر من أجل حتقيق الشفاء الكامل والسيطرة 

 .يسمح بالسيطرة على املشكلة قبل أن تتفاقمالسكنية مبكرا والتدخل يف وقت 
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  :المستوى الثالث

والتقليل من احلاجة لآلخرين نتيجة اإلصابة باملرض أو العجز، ونالحظ أن هذه املستويات املوجهة حنو التخفيف من صور العجز يتضمن هذا املستوى األنشطة 

ال الثالث ال  يف اخلدمة الطيب على اجلانب العالجي فقط دون االهتمام باجلانب الوقائي رغم أمهيته يتم  تطبيقها اآلن، حيث اقتصر دور اخلدمة االجتماعية يف ا

 .1من انتشار األمراض

  :األهداف العامة للخدمة االجتماعية بوزارة الصحة

  :تتمثل هذه األهداف فيما يلي

  .ـ العمل مع األجهزة الصحية للوقاية من املرض أو اكتشافه يف مرحلة مبكرة1

تمع  2 يئة الظروف املالئمة للتكيف مع ا   .بعد الشفاءـ التكامل مع الفريق الطيب يف رسم خطة و

  .ـ حتقيق التكامل بني اخلدمات الطبية واحلاجات التأهيلية للمريض 3

  .ـ رفع معدالت األداء وزيادة اإلنتاجية للعاملني يف جماالت اخلدمة االجتماعية 4

  .ـ إجراء البحوث امليدانية املتصلة بنواحي العمل االجتماعي الطيب 5

  .التابعة لوزارة الصحة وإعداد برامج الرتبية االجتماعيةخلدمات االجتماعية لطلبة وطالبات املدارس واملعاهد ـ تقدمي ا 6

  :وميكن توضيح اهليكل التنظيمي إلدارة اخلدمة االجتماعية الطيب بالشكل التايل

  

   

             

                                               

   

  الخدمة االجتماعية الطبية دورها وصعوبة تحقيقها: المطلب الثاني

ـــا: أوال ــــ   دورهــــ

ال الطيب باملؤسسة الصحية عنصرا أساسيا يف العالج الطيب نظرا للدور اهلام الذي يقوم به األخصائي ا    الجتماعي يف تعاونه مع تعترب اخلدمة االجتماعية يف ا

  :األخصائي االجتماعي الطيب يف النقاط التاليةور االجتماعية وتوثيق الصلة باملريض ويتضح د) املشكالت(الطبيب واملسؤولني يف الفريق الطيب املعاجل لتذليل الصعاب 
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 :دور األخصائي االجتماعي مع الفريق الطبي المعالج  ) أ

بتزويد الفريق اخل، حيث يقوم ...أساسي مع الفريق الطيب األساسي للمؤسسة الصحية وهو  فريق يتكون من الطبيب واملمرضة واألخصائي النفسي  فلألخصائي دور

معرفته من بيانات تتصل حبالة املريض وتفيده يف تشخيص حاالته وشفائه وعالجه، كما يعمل على رسم خطة العالج مع الفريق الطيب، وذلك الطيب بكل ما يهمه 

  .2من خالل العمل مع أسرة املريض وأصدقائه للتخفيف من حدة الضغوط البيئية الواقعة عليه

 : دور األخصائي االجتماعي مع المرضى  ) ب

اليت  تقدمي خدمات فردية اليت هم حباجة إليها سواء كانت مادية أو بيئية، كما جيب أن يعمل على إجياد وسيلة جمدية الكتشاف احلاالت الفرديةوذلك من خالل 

 :، وميكن حصر بعض الوظائف الفنية لألخصائي االجتماعي الطيب يف املسؤوليات التاليةحتتاج إىل عناية خاصة

 .لمريض ودور الفنيني فيهاشرح وظيفة املؤسسة الطبية ل )1

 .ورسم خطة حمكمة للعالجحبث التاريخ املرضي للمريض ملساعدة الطبيب وتوجيهه يف عمليات الفحص والتشخيص  )2

 .3العالجدراسة التاريخ االجتماعي للمريض إذا كان يف حاجة إىل عون فردي أو أو إذا كانت هناك عقبات تعرتض  )3

 .تبارات الطبية اليت تضايقه وتثري خماوفهم لألمل الذي قد تتضمنهإعداد املرضى لتقبل بعض أنواع االخ )4

 .وتوضيح معىن االصطالحات الطبية اليت ختيفهإعالم املريض حبقيقة املرض إذا مل يزعجه ذلك  )5

 .بألوان من الثقافة اخلاصة اليت ترتبط مبرضهم عن طريق حماضرات يقوم بإلقائها أطباء كل يف جمال ختصصه تزويد املرضى وأسرهم )6

 .الطبية اخلارجية اليت ميكنها أن تقدم هلم املساعدات املناسبة يف موقفهمحتويل املرضى وأسرهم إىل املؤسسات االجتماعية  )7

 .إعداد وحفظ السجالت االجتماعية للمرضى )8

تمع بعد إمتام العالج الشهادات والتقاريرإعداد  )9  .الطبية اليت تكون ذات قيمة خاصة يف تسهيل نيل املريض لوظائفه يف ا

هناك صلة قوية بني األخصائي االجتماعي واملمرضات ألن املمرضات هلن صلة قوية باملرضى الحتكاكهن املستمر  :دور األخصائي االجتماعي مع الممرضات) ج

  :م ومن مث يكمن الدور يف ما يلي

يئة املريض بالشكل املطلوب الستقبال الطبيب )1   .توجيه املمرضة ألمهية 

 .توجيه املمرضة ألمهية تقدمي اخلدمات الالزمة للمريض )2

 .اخلدمات الضرورية لوقاية من هلم صلة باملريضأداء  )3

ن وذلك من خالل تزويدهم مبعلومات عن املرضى )4  .مساعد
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  : دور األخصائي االجتماعي بإدارة المؤسسة الطبية) د

  :1عن عمله الفين وذلك من خالل ما يأيتاألخصائي االجتماعي مسؤول أمام رؤسائه من الناحيتني الطبية واالجتماعية 

 .فل سرية املعلوماتالطبية تنظيما يضمن وجود أماكن ملقابلة املرضى، حبيث تكالعمل على تنظيم قسم اخلدمة االجتماعية باملستشفى أو املؤسسة  )1

وإعداد الوسائل اليت  الرأي يف تنظيم العمل بالعيادةظ سجالت املرضى، كما له احلق يف إبداء العمل على تنظيم األعمال الكتابية مبا يسهل عملية التسجيل وحف )2

 .تتحكم  يف نظام حضور املرضى كنظام املواعيد والقيد والتحويل

  :صعوبات تعوق األخصائي في المجال الطبي: ثانيا

  :صعوبات راجعة للمريض

مع خطة العالج قد تصادف فمهمة األخصائي االجتماعي الطيب يف اقناع املريض أو يف محله على التجارب : صعوبات ترجع إلى أسباب شخصية عند المريض  ) أ

ت أو بارتباط بعض مقاومة وصعوبات نتيجة شك املريض يف قيمة العالج، فأحيانا يكون هناك جو ثقايف عام ال يثق كثريا يف عالج املؤسسات الطبية واملستشفيا

مكبوتة منذ الصغرـ وقد حيتاجون إىل معونة نفسية قبل كوفاة بعض احلاالت أو فشل عالجها داخل املستشفى أو أن بعض املرضى لديهم خماوف   التجارب املؤملة

هول جيعل املريض يرتدد يف قبول العالج خشية سوء املعاملة أو سوء التغذية أو   .2ما شبهاإلقدام على إجراء جراحة هلم وأحيانا جو املستشفى ا

استغالهلا ففي فرتة وجود املريض داخل  وجود إمكانيات لديها ميكنقد حتتاج أسرة املريض إىل مساعدات مالية لعدم : صعوبات تتصل بأسرة المريض  ) ب

إىل أسرهم أو قد ال يشعرون أحيانا مبا جيعلهم ال يتقبلون أي معاونة مادية متتد املستشفى وهناك بعض املرضى لديهم حساسية خاصة هلذا الظرف العائلي فرتاهم 

 .للمريض اليت يستدعي األمر لتقدميهاتوجد املساعدات الكافية 

حلداثة وقلة املوارد املوجودة يف البيئة مما يؤثر على حتقيق األخصائي االجتماعي الطيب لرسالته لصاحل : صعوبات تتمثل في قصور الخدمة االجتماعية الطبيعية  ) ج

 .مرضاه

 ):الهيئة الطبية ( صعوبات ترجع للمستشفى  )2

  األخصائي االجتماعي مع الطبيب على مستوى الزمالة وتبادل اآلراءمل يتوافر حىت اآلن اجلو أو املناخ الذي يعمل فيه. 

  ا خدمة للمحتاجني وللفقراء فقطصورة اخلدمة االجتماعية يف أذهان األطباء واملمرضات وغريهم من العاملني يف  .املستشفى أ

  األخصائي االجتماعي مع املريضلدى األطباء فإن بعضهم ال يؤمن بدور اخلدمة االجتماعية املشوهة باإلضافة إىل صورة. 

 3ال يزال املسئولني يف املستشفيات مل يعرتفوا خبربات ومهارات األخصائي االجتماعي الطيب يف املستشفى. 

 : )الخدمة االجتماعية ( صعوبات راجعة لألخصائي االجتماعي  )3

                                                             
 .124ـ املرجع نفسه ص  1
 121سبق ذكره، ص اخلدمة االجتماعية الطبية بني خماطر اجلمود املؤسس وجاذبية التطور، مرجع : ـ مصطفى حممد قاسم 2
  .152ـ  148، ص 1991، ش سويرت، 40خملوف، العمل االجتماعي يف جمال الرعاية الطبية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  إبراهيمـ إقبال  3



 )الصحیة(تسییر المؤسسة الطبیة االجتماعیة                                                                        الثـــاني الفـصــل
 

50 
 

  األحداث اجلاحنني على سبيل املثال باإلضافة إىل عدم وجود نظرية يستند إليها ميدان اخلدمة االجتماعية الطبية خال من التشريعات واللوائح كما يف ميدان

 .األخصائي يف عمله وترجع كل العمال إىل االجتهاد

 األخصائيني أنفسهم العاملني يف املستشفيات الذين قد ال توجد لديهم روح احلماس وبذل اجلهد والكفاح إليضاح دورهم مع املرضى للعاملني نوعية بعض 

 .واملسئولني واستسلموا لألمر الواقع وركنوا للتكاسل واالنعزال عن باقي هيئات املستشفى

 ال الطيب غري معد للعمل يف هذا امليدان الذي حيتاج إىل معرفة وخربة خاصة  .األخصائي االجتماعي العامل يف ا

  للفقراء وحتويل بعض احلاالت ملؤسسات الرعاية االجتماعيةإىل ما حني مساعدات يف املستشفيات حتول بعض األخصائيني االجتماعيني. 

  :صعوبات راجعة إلمكانيات البيئة )4

 نقص خطر يف عدد األخصائيني االجتماعيني رغم تعدد األدوار املطلوبة منهم. 

  قق اهلدف من وجودهم يف املستشفىاليت حتنقص اإلمكانيات املتاحة لألخصائي االجتماعي يف املستشفيات  
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  خالصة الفصل الثاني

ا املؤسسات العمومية اجلزائرية ومن خالهلا قطاع الصحة مرتبطة مبشاكل التنظيم والتسيري وليس نقص يف ا     إلمكانيات واملوارد إن الوضعية الصعبة اليت متر 

  .القدرة على حل مشاكل املواطنني الصحية البشرية، فهذه املوارد والقدرات مستخدمة استخداما سيئا، الشيء الذي انعكس على عدم

عمل على حتويل عميق ـ إن مثل هذه الوضعية ال ميكن أن تستمر فمن أجل التكيف مع املستجدات املعاصرة، العوملة، املنافسة، يتحتم على املؤسسات الصحية أن ت

  .وجتديد تام ألدوات التسيريلطرق تسيريها 

  .يف إنشاء أقسام خاصة للخدمة االجتماعية يف املؤسسات الطبية كما جيب أن تعمل على ضرورة اإلسراع

ال الطيب ضرورة عمل ندوات وورش عمل لتوضيح   .أمهية دور األخصائي االجتماعي يف ا
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  :تمهيد

وزيادة قدرته على البناء  حتتل اخلدمات الصحية مكانة بارزة نظرًا ألمهيتها يف احلفاظ على سالمة اإلنسان    

والتنمية، وهي يف هذا السياق متثل أهم ما ميكن أن يقدم لإلنسان صانع احلياة والتطور، وإن كانت تعكس ضرورة 

ا متثل ضرورة اقتصادية لبناء جمتمع قادر على األداء األفضل يف جماالت التنمية االقتصادية  إنسانية فإ

  .واالجتماعية

ا للمرضى الذين ينشدون العافية واألصحاء الذين يطلبون الوقاية،  وتقوم املؤسسات     الصحية بتقدمي خدما

م، كل  وقد شهدت اآلونة األخرية إقباال واسعا يف أعداد املرتددين عليها، مع املطالبة باالستجابة السريعة ملتطلبا

ا إجياد الطرق والسبل ملقابلة هذه    .لبات واالستجابة هلااملتطهذا حتم القائمني على إدار

يف هذا الفصل سنحاول حتديد إطار مفاهيمي للمؤسسات الصحية واخلدمات والوظائف اليت تقدمها مع   

   .التطرق إىل جودة اخلدمات الصحية

  عموميات حول المؤسسات الصحية: المبحث األول

تمع سواء كانت مستشفيات،عيادات،مستوصفات،أو الصحية من   املؤسساتتعترب    املنشآت اهلامة يف ا

أو خاصة، باعتبارها تتوىل تقدمي مزيج متنوع من اخلدمات الصحية، حيث انتقل مفهوم هذه مراكز صحية عامة 

املؤسسات من جمرد مكان إليواء املرضى إىل اعتبارها كمؤسسات منتجة للصحة، من خالل حتويل املرضى غري 

هذه املنتج إىل مواطن سليم يضيف جبهده إىل اإلنتاج القومي، والذي نتج عنه توسع يف مفهوم وظائف 

  .املؤسسات
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من خالل هذا املبحث سنتعرف على مفهوم املؤسسات الصحية والتطورات التارخيية اليت طرأت عليها مع    

  .اإلشارة إىل أنواع ووظائف هذه املؤسسات

  مؤسسة الصحية وتطورها التاريخيمفهوم ال: المطلب األول

املؤسسة الصحية يف شكلها احلايل ليست إال خالصة تطورات تارخيية أكسبتها الشكل املؤسسي بعد أن كانت   

  .ختضع للمنطق اخلريي، وعليه سنتطرق يف هذا املطلب إىل عرض مفهوم املؤسسة الصحية وتطورها التارخيي

  :مفهوم المؤسسات الصحية: أوال

ال الصحي     بتحديد مفهوم املؤسسة الصحية، اهتمت العديد من البحوث والدراسات العلمية املتخصصة يف ا

وتباين هذا املفهوم بالنسبة لألطراف اليت تتعامل معها املؤسسة الصحية، بل حسب نظرته اخلاصة وحسب العالقة 

        1:بني هذه األطراف واملؤسسة، حيث تعرف لدى

  . اجلهة املسؤولة عن تقدمي العالج، االستشفاء والرعاية الطبية هلم :المرضى

تمع للنهوض بالواقع الصحي يف البلد : الحكومة ا اخلدمية املسؤولة عن تقدمي كل ما حيتاجه ا إحدى مؤسسا

  .حنو األحسن

  .املكان الذي ميارسون فيه أعماهلم ومهامهم اإلنسانية :اإلطار الطبي

ا :إدارة المؤسسة ا املختلفة يف ضوء ما حدد هلا من مؤسسة مفتوحة على البيئة احمليطة  ، ومتفاعلة مع متغريا

  .أهداف وواجبات مسؤولة عن تنفيذها بشكل كفؤ وفعال

  .سوق واسع يستوجب إمداده ما حيتاجه من أدوية ومستلزمات :شركات األدوية وباقي المؤسسات المعنية
                                                             

 .22ـ21ص 2005للنشر والتنزيه، دار اليازوري:ثامر ياسر بكري، إدارة املستشفيات،األردن 1
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ا     كل مؤسسة تقدم الرعاية الصحية بشكل مباشر مثل املستشفيات واملراكز "كما عرفت املؤسسة الصحية بأ

الصحية، العيادات واملراكز التخصصية أو بشكل غري مباشر مثل املختربات واإلدارات الصحية ذات اخلدمات 

  1".الطبية والصيانة املساندة

اأما منظمة الصحة العاملية فقد عرفتها م ذلك اجلزء املتكامل من التنظيم االجتماعي :"ن املنظور الوظيفي بأ

خبدماته  والصحي الذي يعمل على توفري الرعاية الصحية الكاملة بشقيها العالجي والوقائي للمواطنني، ويصل

   2".اخلارجية إىل األسرة يف بيئتها املنزلية، وهو أيضا مركز لتدريب العاملني يف اخلدمة الصحية

ا نظام كلي مركب :"واستخدمت بعض الدراسات والبحوث مدخل النظم يف تعريف املؤسسة الصحية، فعرفتها بأ

من جمموعة من النظم الفرعية واليت تتميز كل منها بطبيعة مميزة وخصائص خاصة واليت تتفاعل معا بغية حتقيق 

  3".جمموعة من األهداف الصحية املرجوة

يستهدف حتقيق وتلبية أهداف حمددة، ويتكون من ثالثة عناصر  إنساينجتماعي تركيب ا"فهي بذلك عبارة عن

أساسية أفراد ومجاعات حتتاج خلدمات صحية،أفراد أو مهنيني خمتصون مبيادين صحية متنوعة ومنظمات اجتماعية 

مات إنسانية تنظم أسلوب تقدمي اخلدمة الصحية وأسلوب التمويل والشراء للخدمات وتقنني وتشريع اخلد

 4".والتخطيط والتنسيق ورسم األهداف والسعي املتواصل لتحسني اخلدمات ومراقبة ذلك

ا املتمثلة يف. بتحليل املؤسسة على هذا األساس    :جيب األخذ بعني االعتبار خصوصيا

اـ النظر للمؤسسات الصحية على    .مؤسسات اجتماعية عليها أن حتقق العدل االجتماعي أ

                                                             
 .62ص 2005عبد العزيز بن حبيب اهللا نياز، جودة الرعاية الصحية والعمل التطبيقي، الرياض وزارة الصحة،-  1

 .27،ص2005سليم بطرس جلدة، إدارة املستشفيات واملراكز الصحية، األردن، دار الشروق للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل،2-
 .24،ص2006،إدارة املستشفيات، رؤية معاصرة، مصر، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع،أمحد حممد غنيم -3

4 -A.Belghiti Alaoui. Principes Généraux de Planification a L’Hôpital rabat. Sans 
Edition..2005.p 
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عليها وضعية متناقضة فهي من جهة مضطرة إىل احلفاظ على بقائها ومنوها بكل ما يتضمنه  هذه اخلاصية فرضت

ذلك من خصائص املتعامل االقتصادي، ومن جهة أخرى يتوجب عليها ضمان البعد األخالقي لإلنتاج العالجي 

  .لكون الصحة حق أساسي يقتضي توفري اخلدمات الصحية الضرورية وإتاحتها للجميع

وعني من العاملني مهين الصحة واملسريين فعلى املؤسسة الصحية مسؤولية إدارة اخلدمات العالجية ـ وجود ن

ومسؤولية إدارة املوارد والتحدي احلقيقي يكمن يف القدرة على ضمان تسيري جيد للموارد باحملافظة على 

 .االستقاللية الالزمة للمهنيني حىت يؤدوا مهامهم

  للمؤسسات الصحيةالتطور التاريخي : ثانيا

إن املؤسسات الصحية مل تصل إىل هذا املستوى من التقدم إال نتيجة للتطورات التارخيية اليت طرأت عليها على   

مر العصور بدءا من احلضارات القدمية وحىت الوصول إىل العصر احلديث وبالتايل ميكن التمييز بني ثالثة مراحل 

  1: ما يليأساسية لتطور املؤسسة الصحية تتمثل يف

 املؤسسة الصحية يف احلضارات القدمية. 

 املؤسسة الصحية يف العصر اإلسالمي. 

 املؤسسة الصحية يف العصر احلديث. 

 :ميكن إلقاء الضوء على كل مرحلة من هذه املراحل بإجياز يف ما يلي

 

  

                                                             
 .14أمحد حممد غنيم،مرجع سابق،ص 1
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 المؤسسات الصحية في الحضارات القديمة-

ويعترب أبو  الد، وذلك يف املعابد اإلغريقية،سنة قبل املي 1200إن تاريخ املؤسسات الصحية يرجع إىل ما يقارب   

  .معاجلة املرضى يف هذه املعابدقراط من أول من وضع أساسيات 

مبعابد "سنة قبل امليالد معابدهم إليواء وعالج املرضى، ومسيت 600كما استخدم فراعنة مصر من حوايل 

، وهي كلمة فارسية تعين "مبارستانات"وانشأ الفارسيون مستشفيات يف املدن الرئيسية أطلق عليها اسم  ،1"الشفاء

قبل امليالد، فقد شهدت بناء مستشفيات عرفت باسم   232ـ273دار املرضى، أما احلضارة اهلندية خالل الفرتة 

ا كانت على درجة عالية من النظافة" سكيستا"   .قيل أ

سيحية إليواء وعالج املرضى،  ميالدية أماكن ملحقة بالكنائس امل 500ـ 350وقد خصص الرومان خالل الفرتة 

  .نشأوا أيضا مستشفيات صغرية لعالج اجلنودأكما 

  2:القدمية بعدد من اخلصائص لعل من أمهها ما يليحية يف احلضارات متيزت املؤسسات الص

ـ استخدام املؤسسة الصحية كمكان إليواء املرضى وتقدمي العالج مع الرتكيز على صحة الفرد الشخصية من 

  .حيث االهتمام بتغذيته ونظافته

  .ـ استخدام املؤسسة كمركز للتدريب

  .فة على املرضىـ دراسة تأثري العوامل البيئية املختل

  .ـ االهتمام بنظافة بيئة املؤسسة الداخلية

                                                             
 .18سليم بطرس جلدة،مرجع سابق،ص- -1

 .19نفسه، صاملرجع - 2
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  :المؤسسة الصحية في العصر اإلسالمي 2

اليت مت إنشاؤها يف " خيمة رفيدة"شهدت املؤسسات الصحية يف العصر اإلسالمي تطورا ملحوظا، وكانت    

هـ ـ 882(وأقام الوليد بن عبد امللك، مسجد رسول اهللا ـصلى اهللا عليه وسلم ـ أول مستشفى ثابت يف هذا العصر

  .مستشفى متكامل يف دمشق حشد له جمموعة من األطباء) م706

أما يف العصر العباسي فقد مت تشييد عدد من املؤسسات الصحية يف بغداد ودمشق والقاهرة وقد مت تصنيف هذه 

ر دجلةاملستشفيات اليت أقي(مؤسسات صحية ثابتة مثل : املؤسسات إىل ثالثة جمموعات ، )مت على 

  ).مستشفى السبيل اليت ترافق احلجاج(مؤسسات صحية متنقلة مثل 

ا املؤسسة الصحية يف العصر اإلسالمي ما    1:يلي من أبرز اخلصائص اليت متيزت 

  .ـ عدم السماح للمرضى املصابني بأمراض معدية مبخالطة املرضى اآلخرين

  .الصحيةـ اختيار موقع بيئي مناسب إلقامة املؤسسة 

  .ـ وجود مؤسسات متنقلة يتم إرساهلا غلى املناطق النائية بصفة دورية

  .ـ إنشاء مؤسسات صحية عامة ومتخصصة

  .ـ االهتمام بنظافة البيئة الداخلية للمؤسسة

 .الرتكيز على جودة اخلدمة الصحية املقدمة للمرضى ـ

  

                                                             
مية اإلدارية، عبد العزيز خميمر، حممد الطعامنة، االجتاهات احلديثة يف إدارة املستشفيات، املفاهيم والتطبيقات، مصر،منشورات املنظمة العربية للتن 1

 .05،ص2003
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  :المؤسسة الصحية في العصر الحديث 3

، فقد محلت الثورة الصناعية الكثري من ثورة هائلة بالنسبة للمؤسسات الصحية وأعماهلاميثل العصر احلديث    

التغريات االجتماعية اليت أثرت بدورها على اخلدمات الصحية وبالتايل تأسيس مستشفيات جديدة، ويف أعقاب 

ؤسسات الصحية بكثرة احلربني العامليتني األوىل والثانية، وبعد بناء صرح اقتصادي واجتماعي ضخم، ظهرت امل

خلدمة ما يتعرض له العمال من حوادث يف العمل والتنقل، وخدمة ألمراض تلوث اجلو وأمراض البيئة الصناعية 

  .، ولقد زاد عدد وحجم هذه املؤسساتبشكل عام

  .وظهرت احلاجة املاسة إىل إدارة تلك املؤسسات بفعالية وكفاءة

الصحية مبفهومها املعاصر أشكاال متعددة وأطلق عليها مسميات  أما يف وقتنا احلاضر فقد اختذت املؤسسة

ا نظام مفتوح العتمادها  تمع وتأثرها بالبيئةمتنوعة، وأصبح ينظر إليها على أ   .على أفراد ا

ا نظام اإلنسان االجتماعي، وذلك ألن اإلنسان هو أساس النظام وال يعمل إال بوجوده، وهو  وقد مت وصفها بأ

اصانع                                                                                                                                . 1اخلدمة ويف نفس الوقت املنتفع 

  2:أهم ما مييز املؤسسات الصحية يف العصر احلديث ما يلي

  .ـ الرتكيز على العيادات اخلارجية وتقدمي اخلدمات الصحية يف منازل املرضى

  .ـ الرتكيز على استخدام التقنيات الطبية احلديثة بشكل واسع

االت الطبية لى معايري اجلودة ومدى حتقيقهاـ الرتكيز ع   .يف ا

                                                             
 .21ثامر ياسر البكري، إدارة املستشفيات، مرجع سابق، ص 1
 .20امحد حممد غنيم، مرجع سابق،ص 2
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  أنواع ووظائف المؤسسات الصحية: المطلب الثاني

  :سنتناول أنواع وظائف املؤسسات الصحية كما يلي

  أنواع المؤسسات الصحية: أوال

  1:ميكن التمييز بني نوعني من املؤسسات الصحية

  .املستشفيات، العيادات، ومراكز العالج: املثالعلى سبيل : ـ املؤسسة املنتجة للخدمة الصحية

وزارة الصحة وكل اهليئات اإلدارية املختصة يف متابعة الربامج تتمثل يف : ـ املؤسسات غري منتجة للخدمة الصحية

  .الصحية وتسيري العالقات مع املؤسسات املنتجة للخدمة الصحية

نظرا لتعدد التعريفات اليت تناولتها من جهة، وتعدد  كما تعددت تصنيفات املؤسسات املنتجة للخدمات الصحية

ا من جهة أخرى ميكن تقسيمها حسب املعايري التالية                                                                                                                              2:األنشطة اليت تقوم 

  ميكن التمييز بني نوعني من املؤسسات حسب هذا املعيار :التصنيف حسب الملكية واإلشرافـ 1

تتميز مبلكيتها للدولة أو إحدى اهليئات الرمسية اليت تقوم باإلشراف عليها، : المؤسسات الحكومية العامة )1

ان أو مبقابل دفع رسوم رمزيةتضم أكثر من قسم وختصص خلدمة مجيع فئات ا  .تمع با

تتميز بتبعيتها لوزارة أو مصلحة حكومية معينة، حبيث تقتصر : المؤسسات الحكومية لخدمة فئات خاصة  ) أ

ا على العاملني وأسرهم يف هذه اجلهات،على سبيل املثال املستشفيات العسكرية  3.خدما

                                                             
1- Op. Cit. P.11ـ A.Belghiti Alaoui 

  40-31مرجع سابق ص.أمحد حممد غنيم-راجع -. 2
 41-35سليم بطرش جلدة مرجع سابق ص     

 .40أمحد حممد غنيم مرجع سايق ص - 3
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املؤسسات يف تشخيص وعالج حاالت مرضية معينة تتخصص هذه : المؤسسات الحكومية التخصصية  ) ب

 .على سبيل املثال العيادات املتخصصة يف عالج األمراض الصدرية

هي مؤسسات صغرية احلجم، تقتصر اخلدمة فيها على إجراء الكشف : المستوصفات والوحدات العالجية ) ج

ان أو مقابل رسوم حمدودة نسبيا  .الطيب ووصف العالج للمرضى با

هي نوع من املستشفيات اليت تلحق بكليات الطب، تقدم نفس خدمات : المستشفيات الجامعية  ) د

 .املؤسسات العامة، وحتتوي على بعض األقسام التعليمية من أجل ممارسة التدريب العملي لطالب الكلية

ا تكون ملك ألفراد: المؤسسات الخاصة )2 أو  ختتلف املؤسسات اخلاصة عن املؤسسات احلكومية يف أ

ا وفقا ألسلوب إدارة األعمال بالقطاع اخلاص، مع سعيها الدائم  مجعيات خريية أو شركات خاصة، ويتم إدار

 :لتحقيق الربح، من أهم أنواعها

ا  :ؤسسات بأسماء أصحابهام  ) أ ا من أطباء وأساتذة، يتوىل هؤالء إدار حتمل هذه املؤسسات أمساء أصحا

وذلك مقابل احلصول علال أتعاب يتم االتفاق عليها مع املرضى، هذا وتقدمي اخلدمات يف جمال ختصصهم، 

ا وكذا جودة ما يقدمونه من  النوع من املؤسسات يعتمد بالدرجة األوىل على خربة ومهارة ومسعة أصحا

 .خدمات صحية ملرضاهم

الدينية واخلريية اجلمعيات : يقوم بإنشائها مجعيات غري حكومية مثل: مؤسسات الجمعيات غير الحكومية  ) ب

عن طريق اهلبات والتربعات اليت حتصل عليها، وقد تأخذ شكل املؤسسات العامة أو املؤسسات التخصصية 

ان  ا التشخيصية والعالجية، وال تسعى إىل حتقيق الربح إمنا إىل تقدمي خدمات صحية با وذلك من حيث خدما

 .أو بأسعار رمزية
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دف حتقيق أرباح من اخلدمات اليت  ميتلكها: مؤسسات صحية استثمارية  ) ج ويديرها أفراد أو شركات خاصة 

، تأخذ شكل شركات املسامهة أو ذات املسؤولية احملدودة وتكون خدمتها متخصصة يف جماالت طبية تقدمها

 .معينة

 1:أنواعتنقسم املؤسسات حسب هذا املعيار إىل ثالثة : التصنيف حسب الموقع والسعة السريرية )3

اليت ختدم جتمعات سكنية متوسطة تقع يف ضواحي املدن، وترتاوح سعتها السريرية ما بني  :مركزيةمؤسسات   ) أ

 .سرير 500و 100

واليت تقوم بتقدمي خدمات ختصصية ال تستطيع توفريها أغلب املستشفيات :مؤسسات المناطق اإلقليمية  ) ب

 .صحية لألفراداألخرى يف منطقة ما، هذا وتتوقف سعتها السريرية على االحتياجات ال

ا لتجمعات سكنية صغرية وال تزيد سعتها السريرية عن  :مؤسسات محلية صغيرة  ) ج  100اليت تقدم خدما

 .سرير

تنقسم املؤسسات الصحية حسب هذا املعيار : التصنيف حسب معيار جودة الخدمة الصحية المقدمة )4

 :إىل

ا بعض اهليئات العلمية الت: المؤسسات المعتمدة  ) أ خصصية، حيث متتثل للشروط والضوابط هي تلك تعرف 

ا الصحية مبستوى أفضل مثل مستشفى امل لك فيصل التخصصي يف اململكة العربية اليت تكفل قيامها بأداء خدما

 .السعودية

  .هي اليت ال متتثل ألي شروط أو من قبل اهليئات املتخصصة :المؤسسات غير المعتمدة  ) ب

  :املؤسسات الصحية حسب هذا املعيار إىلتصنف : التصنيف حسب معيار التخصص )5

 .من السكان جتمع بني أكثر من ختصص يف عالج وقسم وختدم مناطق واسعة: مؤسسات عامة  ) أ

                                                             
 .40أمحد حممد غنيم مرجع سايق ص - 1
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تتخصص يف عالج نوع واحد من األمراض مثل مستشفى األمراض الصدرية  :مؤسسات متخصصة  ) ب

 :1وهناك معايري أخرى لتصنيف املؤسسات الصحية نذكر منها

  سسات تسعى إىل حتقيق الربح ومؤسسات ال تسعى إىل حتقيق الربحمؤ : ـ الربحية

  .مؤسسات ذات إقامة قصرية ومؤسسات ذات إقامة طويلة :ـ مدة إقامة المريض

  .مؤسسات خمصصة لفئة معينة حسب جنس املريض مثل مستشفى أمراض النساء والتوليد :ـ الجنس

  .مؤسسات خمصصة لفئة معينة حسب عمر املريض مثل مستشفى األطفال :ـ العمر

   :وظائف المؤسسات الصحية :ثانيا

إن الوظائف اليت متارسها املؤسسات الصحية ختتلف باختالف أنواع هذه املؤسسات، وفيما يلي عرض ألهم 

  2:الوظائف

تعترب الوظيفة الرمسية للمؤسسة الصحية، وتتمثل يف اخلدمات التشخيصية  :الرعاية الطبية والصحيةـ 1

ذه اخلدمات  والعالجية والتأهيلية واالجتماعية والنفسية املتخصصة اليت تقدمها األقسام العالجية وما يرتبط 

  :    3من خدمات مساعدة، اليت ميكن حصرها يف اآليت

 تم :الخدمات الفندقية بإقامة املرضى ويف نفس الوقت متثل مكان تواجد العنصر املعاجل  هي اخلدمات اليت 

، وهكذا مكان تواجد أهايل املريض )صيانة، إطعام(، والعنصر غري الطيب)تشخيصات طبية، خدمات شبه طبية(

 .وذويهم

                                                             
 .31ـ29ثامر ياسر البكري، إدارة املستشفيات، مرجع سابق، ص -1
 خميمرعبد العزيز  -2

3  -  Farida djella et al L'hôpital Innovateur: de médicale a innovation de service, Paris: Masson, 
2004.  
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 خمابر (وهي الوظيفة اليت جتمع الوسائل التكنولوجية الثقيلة اخلاصة بالتشخيص والعالج  :الخدمات التقنية

 .، وتتم ممارسة هذه الوثيقة استنادا إىل توصيات األطباء)التحليل، أقسام األشعة

 تتعلق بكل املهام اليت تدعم النشاط الرئيسي مثل إقامة املرضى وخدمات اإلطعام،  :الخدمات اللوجيستية

 .كن أن تنجز هذه الوظيفة من قبل قسم داخلي تابع للمؤسسة، أو جهات خارجية خاصةومي

 تشمل هذه الوظيفة وحدات التوجيه، التنسيق والرقابة، وكذلك وحدات إدارة الوسائل  :الخدمات اإلدارية

 ).إخل...اإلدارة العامة، املالية، املوارد البشرية،(

فقط تشمل عشرة أشخاص يف املراكز اإلستشفائية ويرتبط حجم هذه الوظيفة حبجم املؤسسة الصحية نفسها،  

  .الصغرية، وعشرة أشخاص يف املستشفيات اجلامعية الكبرية

يفرض التطور يف التقنيات والعلوم الطبية ضرورة تطور مهارات وخربات كافة العاملني  :التعليم والتدريب. 2

يف خمتلف جماالت املهن طبية من خالل التعليم والتدريب املستمر، وهذا ما متثله املؤسسات ني واملتخصص

الصحية خاصة اجلامعية مبا متلكه من إمكانيات وجتهيزات ومراكز تدريب لألطباء وأجهزة التمريض والفنيني 

م عن األمراض املختلفة وطرق عالجها، وتزويد اهليئ ات الطبية واملعاجلة باملهارات واألخصائيني، وتنمية معلوما

الالزمة للتفاعل النفسي واالجتماعي مع املرضى، ومنه تسهيل مهامهم يف تشخيص املشاكل الصحية وعالجها، 

  .باإلضافة إىل نقل التجارب من ذوي اخلربة إىل اجلدد منهم وتبادل املعلومات معهم

املؤسسات من خالل املعامل واملختربات وما حتويه من جتهيزات،  تسهم :البحوث الطبية واالجتماعية. 3

 .وسجالت طبية، وتطوير الوسائل واألساليب العالجية
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تمع من خالل توفري الصحة للجميع  :وقاية المجتمع من األمراض. 4 تتمثل هذه الوظيفة يف وقاية أفراد ا

اء عليها، ويتطلب األمر ضرورة قيام املؤسسات وتشجيعهم على تفهم أهم املشكالت الصحية سعيا وراء القض

  1:الصحية بدور فعال يف جماالت التوعية الصحية، من خالل

  .تنظيم  الندوات للمرضى وذويهم لتوعيتهم باألسباب املؤدية إىل هذا املرض وطرف احملافظة على الصحة* 

تمع لسبل حتقيق الإصدار *  وقاية من األمراض املختلفة، مما سبق جند نشرات إرشادية تساعد على تفهم أفراد ا

أن رغم تعدد تصنيفات املؤسسات الصحية واختالف األنشطة اليت متارسها، إال أن تقدمي خدمات صحية هو 

 .األساس الذي وجدت من أجله، حيث سنتطرق إليها يف املبحث التايل

  الخدمات الصحية وجودتها: المبحث الثاني

  الصحية وخصائصهاالخدمات : المطلب األول

الصحة، وتعتمد كما توجد مدخالت صحية خمتلفة تكون ذات فعاليات مرتفعة أو منخفضة يف حتسني     

التغذية، : املدخالت على حقائق بيولوجية وحقائق طيب، تشمل املدخالت اليت تعتمد على حقائق بيولوجية

  2.ية هي اخلدمات الصحية، واملدخالت اليت تعتمد على حقائق طب...املسكن، بيئة العمل،

وبذلك تكون اخلدمات الصحية مدخال واحدا فقط يف إنتاج الصحة، وجيب عدم إغفال أن معظم اخلدمات    

الصحية تقدمها األسر داخل املنازل باستخدام إجراءات بسيطة، وليس من خالل نظام اخلدمات الصحية الرمسي 

  .سواء اخلاص أو العام

                                                             
  .47أمحد حممد غنيم مرجع سابق ص  - 1
2 -Deon Filmer and al  health policy in poor countries weak linksin the xhain paper 1874 the 

world January 1998 p8 
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  :الخدمات الصحية: أوال

تعد اخلدمات الصحية من أكثر اخلدنات اليت يقع على عاتق الكثري من الدول توفريها نظرا ألن وجودها    

وتوافرها بدرجة مناسبة يؤدي إىل محاية أغلب السكان من األمراض، وذلك عن طريق الوقاية والعالج، وبالتايل 

الفرد باآلخرين، وهلذا فالفرد السليم صحيا أقدر ، مما ينعكس إجيابا على عالقة والسعادة باالطمئنانيشعر الفرد 

على خدمة جمتمعه وهو أكثر كفاءة من الناحية االقتصادية وأكثر حتمال ملشاق العمل من الشخص املريض، 

 .لذلك تويل الدول املتقدمة برامج الرعاية واخلدمات الصحية اهتماما كبريا

 :مفهوم الخدمات الصحية )1

ما يؤدي إىل وقاية الناس من األمراض ويؤدي إىل السرعة يف تشخيص املرض إن اخلدمة الصحية هي كل  )2

وعالجه وحسن متابعته بعد التشخيص والعالج، فهي متثل بذلك جمموعة من النشاطات احملددة للمحافظة على 

  .الصحة أو حتسينها أو ملنعها من التدهور

امللموسة وغري امللموسة واليت حتقق إشباعا ورضا  ما هي إال مزيج متكامل من العناصرإذن فاخلدمة الصحية     

  .معينا للمستفيد

  1:وميكن تقسيم اخلدمات الصحية إىل قسمني رئيسيني   

واليت تشتمل على اخلدمات املرتبطة بصحة الفرد بصورة مباشرة واليت تشمل : الخدمات الصحية العالجية  ) أ

املباشر داخل املنزل، أو مت من خالل خدمات خدمات التشخيص وخدمات العالج، سواء مت ذلك بالعالج 

ذلك بالتدخل اجلراحي التقليدي أو املعاصر، باإلضافة  صحية مساندة حتتاج لرعاية سريرية داخل املستشفى، أو

                                                             
  .26-25طلعت الدمرداش اقتصاديات اخلدمات الصحية ص  - 1
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دف هذه اخلدمات إىل ختليص الفرد من مرض إصابة أو ختفيف  إىل خدمات الرعاية الصحية حىت يتم الشفاء و

 :، بينما يهتم القسم الثاين بـرضاملعاناة من آالم امل

تمع أو كما يطلق عليها البعض : الخدمات الصحية الوقائية  ) ب وهي اخلدمات الصحية املرتبطة بصحة ا

، أو ما ميكن أن نطلق عليه باخلدمات الصحية البيئية، حيث ترتبط تلك اخلدمات )خبدمات الصحة العامة(

حلماية من التدهور الصحي الناتج عن سلوك األفراد واملشروعات اليت باحلماية من األعراض املعدية واألوبئة وا

بصحة الفرد بصورة غري مباشرة، فهي بذلك متارس أنشطة ملوثة للبيئة، ويرتبط هذا النوع من اخلدمات الصحية 

دف إىل وقاية الفرد من التعرض للمرض، وهي تشتمل على خدمات التطعيم ضد  متثل خدمات صحية مانعة 

مراض الوبائية، وخدمات رعاية األمومة والطفولة وخدمات مكافحة احلشرات واحليوانات الناقلة للمرض مثل األ

على متاجر تقدمي الغذاء واملشروبات وخدمات الرقابة البيئية وكذا خدمات الرقابة الصحية ....البعوض والفئران

 1.ونشر الوعي الصحي على وحدات اإلنتاج الصناعي والزراعي إضافة إىل خدمات اإلعالم

وترمي اخلدمات الصحية إىل حتقيق هدف أساسي على املستوى الشخصي وهو الوقاية من املرض أوال والشفاء   

من آالم املرض، وإن حتقق تلك األهداف من املرض إذا أصاب الفرد، فإن مل يكن فيتدىن اهلدف إىل التخفيف 

تمع سيضمن احملافظة على رأس  إمنا  يعود بثماره على االقتصاد القومي، إذ أن حتسني احلالة الصحية ألفراد ا

املال البشري من جهة، ومن جهة أخرى فتحسني احلالة الصحية سيؤدي إىل زيادة إنتاجية الفرد ومن مث زيادة 

أو االجتماعي ايل الفعلي، لدل فإن االهتمام باخلدمات الصحية ليس مرجعه الدافع اإلنساين الناتج القومي اإلمج

  .فقط وإمنا مرجعه الدافع االقتصادي كذلك

ومما ال شك فيه فإن نظم اخلدمات الصحية ميكن أن حتقق منتجات أخرى غري الصحة، إذ أن اخلدمات الصحية 

  .ميكن أن تنتج الراحة وحتقق األمان
                                                             

 .26مرجع سابق ص .. ابراهيم طلعت الدمرداش - 1
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  :ن تقسيم املنافع احملققة من هاته اخلدمات إىلوميك

ا :منافع مباشرة ملموسة وتتمثل يف التكاليف اليت ميكن توفريها مستقبال نتيجة إلنتاج  ،ميكن قياسها وحسا

  .خدمات صحية معينة

دمات ويصعب قياسها، تتمثل يف احلد من اآلالم اليت يعانيها املريض كنتيجة للخ :منافع مباشرة غير ملموسة

  .الصحية اليت حصل عليها

ا، وتتمثل يف زيادة اإلنتاج كنتيجة خلدمات الرعاية الصحية اليت حيصل  :منافع غير مباشرة ملموسة ميكن حسا

  .عليها أفراد القوة العاملة

   :خصائص الخدمات الصحية :ثانيا 

ا ال      كغريها من اخلدمات تتمتع اخلدمات الصحية مبجموعة من اخلصائص متيزها عن املنتجات األخرى بكو

ا يف  ا تنتج وتقدم لالنتفاع  ا وملسها، تزامن إنتاجها مع استهالكها أي أ ملموسة، أي عدم إمكانية مشاهد

جودة اخلدمة، فالطبيب يصعب عليه التعهد  نفسه منوقت واحد، التباين أي عدم القدرة على تقدمي املستوى 

ا حلقبة  ا واالحتفاظ  بتقدمي خدمات متماثلة ومتجانسة على الدوام، اهلالك أو التالشي أي عدم إمكانية خز

ا أو التمتع حبق امتالكها، وإضافة إىل هذه اخلصائص ميكننا  من الزمن، عدم التملك أي عدم إمكانية االنتفاع 

  :ت الصحية مبجموعة مزايا تعود إىل خصوصيتها ومن أبرزها جندأن خنص اخلدما

ا على درجة عالية من اجلودة، فهي مرتبطة حبياة اإلنسان وشفائه وليس بأي شيء آخر  ا تتميز بوجوب كو ـ أ

  .ميكن تعويضه أو إعادة شرائه
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ا تقدم منافع 1ـ أن اخلدمات الصحية تعد سلعا مجاعية     تمع أ ، فالسلع اجلماعية هي تلك السلع اليت يرى ا

ليس فقط  للفرد الذي يستهلكها ولكن للمجتمع ككل، وينطبق ذلك على اخلدمات الصحية إذ أن حتسن صحة 

تم ع الفرد ال يفيد هذا الفرد فقط، لكنه يفيد األسرة واألصدقاء وصاحب العمل، وبالتايل فتحسن صحة أفراد ا

تمع ككل سواء كان ذلك بتضاؤل فرص إصابة اآلخرين باملرض، أو آثار انتشار خارجية موجبة يستفيد  منها ا

  .حترير الوقت املخصص من األفراد األصحاء لرعاية املرضى ليتحول إىل وقت منتج ومولد للدخل

ق عادة على السلع اليت ال إذ يطلق اصطالح الطلب املشت 2يعد الطلب على اخلدمات الصحية طلبا مشتقا -   

، وهكذا فإن تطلب لالستهالك املباشر ولكنها تستخدم يف صناعة املنتجات األخرى من أجل االستهالك النهائي

الطلب على هذه السلع يعتمد على الطلب على السلع واخلدمات اليت تساعد على إنتاجها، ويسمى الطلب على 

اخلدمات الصحية ميكن اعتبارها كمدخالت إلنتاج الصحة يكون  ، فإذا كانت كل"الطلب املشتق" هذه السلع

  .الطلب على اخلدمات الصحية طلبا مشتقا من الطلب على الصحة

إكس مدخالت إلنتاج اخلدمات الصحية، ويعتمد الطلب عليها أشعة  فمثال متثل مباين املستشفيات ومعدات

األخرية بدوره على طلب األفراد على الصحة، على الطلب على اخلدمات الصحية، ويعتمد الطلب على هذه 

وكذلك فإن الطلب على العاملني يف اخلدمات الصحية طلب مشتق أيضا، حيث يعتمد على الطلب على 

  .اخلدمات الصحية

وعدم االستقرار، وذلك استنادا إىل الظروف البيئية وحاجة  3ـ يتميز الطلب على اخلدمات الصحية بالتذبذب

يف موسم الشتاء جند أن هناك طلبا عاليا املثال املريض للعالج والكوارث واحلروب وغريها من العوامل، فعلى سبيل 

 على اخلدمات الصحية فيما يتعلق بالزكام، ويف فرتة أخرى من السنة على األخص يف بداية الصيف يكون هناك
                                                             

 .59ثامر ياسر بكري  ادارة املستشفيات مرجع سابق ص- 1
2 - Mcguire Alistair and al the economics of health care. Routledge  CANADA 1998P130 
  103ص 2007ردينة عثمان يوسف التسويق الصحي واالجتماعي دار املناهج للنشر والتوزيع باالردن   - 3
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طلب على األدوية والعناية الصحية، وعندما حتدث كوارث طبيعية يف منطقة ما فإن الطلب سوف يزداد على 

  .محالت اإلغاثة والتلقيح ضد األمراض اليت ختشى إدارة الصحة العامة من انتشارها

كومي ـ ختضع أسواق اخلدمات الصحية إىل جانب كبري من التدخل والتنظيم احلكومي، تبدأ بالتدخل احل

التقليدي لوضع القواعد املهنية يف اخلدمات الصحية واليت تضعها احلكومة حلماية املرضى مثل تراخيص مزاولة 

املهنة وتنظيمها والقواعد احملددة بالدفع مقابل اخلدمات الصحية، ويتسع التدخل احلكومي يف جمال اإلنتاج املباشر 

، ويف معظم دول العامل يرجع النصيب األكرب إلنتاج لدولةللخدمات الصحية من خالل وحدات إنتاج مملوكة ل

  .الصحية إىل احلكومات ونادرا ما ترتك أسواق هذه اخلدمات إىل قواعد السوق احلر بصورته املطلقةاخلدمات 

، فالسلع االستهالكية هي السلع اليت يشرتيها املستهلك عادة من أجل 1ـ اخلدمات الصحية تعد إنفاقا استهالكيا

، فشراء تدفق من اخلدماتاليت تقدم إما مباشرة يف نفس اللحظة الزمنية الستهالكها أو يف صورة ) املنفعة(شباعاإل

املستهلك لألدوية واستهالكها يعطي إشباعا مباشرا عادة، بينما شراء جهاز قياس الضغط الشخصي أو جهاز 

  .قياس السكر يقدم خدمات على مدى فرتة زمنية طويلة

ا شخصية ـ تتميز بعض ا تقدم لشخص واحد، حيث جند أن لكل طبيب  2اخلدمات الصحية بكو أي أ

، هذا إىل جانب كون الطبيب ال يستطيع معاجلة أكثر من مريض ختصص يف جمال معني من اخلدمات الصحية

  .واحد يف آن واحد وبنفس ختصصه

حد مثال على ذلك محالت التوعية يف حني جند أن بعض اخلدمات األخرى تقدم لعدد من األشخاص يف آن وا

تمع   .الصحية من مرض معني املوجهة ألفراد ا

                                                             
  .33طلعت الدامرداش، اقتصاديات اخلدمات الصحية، مرجع سابق ص   - 1
 .198ص 1998فوزي شعبان مذكور تسويق اخلدمات الصحية ايرتاك للنشر والتوزيع القاهرة  - 2
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  جودة الخدمات الصحية: المطلب الثاني

ا  لقد عرفت منظمة الصحة العاملية جودةـ : أوال التوافق مع املعايري واألداء الصحيح بطريقة "اخلدمات الصحية بأ

تمع حبيث تؤدي إىل إحداث تأثري على نسبة احلاالت املرضية ونسبة ، وبتكلفة مقبولة، آمنة ومقبولة من ا

 1.الوفيات واإلعاقة وسوء التغذية

ا - درجة "كما تعرف اهليئة األمريكية املشرتكة العتماد منظمات الرعاية الصحية جودة اخلدمات  الصحية بأ

ومعرفة النتائج املتوقعة خلدمة أو إجراء أو من املمارسة االلتزام باملعايري املتعارف عليها لتحديد مستوى جيد 

  2.تشخيص أو معاجلة مشكلة  طبية معينة

أن اجلودة حتدد  على  أساس االلتزام باملعايري  املهنية وتقاس  بأثر رجعي  ويتضح من التعريفني السابقني  -

دف التحسني والتطوير املستمر  .باستخدام  املعايري احملددة مسبقا، 

 :من خالل مدى حتقيقها  الحتياجات  املريض على النحو التايلوتعرف اجلودة  -

احتياجات  املريض، على أن تكون  درجة متكن الرعاية الصحية من تلبية مجيع:  جودة اخلدمة الصحية هي *

  .3هذه الرعاية  سهلة املنال، منخفضة التكاليف، وموثقة جدا

ا *  نتيجة لكل مريض  وجتنب املضاعفات اليت قد يسببها  حتقق أفضل  " وعرفت جودة اخلدمات الصحية بأ

الطبيب املعاجل ، مث االهتمام باملريض وذويه بصورة حتقق التوازن بني ما أنفقه املريض  وما حصل عليه من فوائد 

  ".،إضافة إىل  ضرورة   التوثيق املعقول للعملية التشخيصية والعالجية
                                                             

 .3ص 2006نيسان  27- 26اجلودة الشاملة وطرق ابداعها بالقطاع الصحي الفلسطيين جامعة العلوم التطبيقية األردن وفيق حلمي اآلغا  - 1
، القاهرة ،  اإلدارية، املنظمة العربية للتنمية والتطبيقاتاملفاهيم : املستشفيات إدارةهات احلديثة  يف اعبد العزيز خميمر ، حممد الطعامنة ، االجت - 2

 .187:ص 2003
لد حنان عبد الرحيم األمحدي ، التحسني املستمر للجودة  املفهوم وكيفية التطبيق  يف املؤسسات الصحية  جملة االدارة  العامة ، العدد ال - 3 ثالث،  ا

 .412-ص 2000األربعون ، معهد اإلدارة العامة ، الرياض أكتوبر، 
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ا تعرف كما* مقدار ما حتققه املنظمة الصحية من األمان لكن من مقدمي اخلدمة ": جودة اخلدمات الصحية بأ

  .1"ومستلميها

ا السعي املستمر حنو حتقيق متطلبات املريض بأقل تكلفة - مما سبق، ميكن تعريف جودة اخلدمات الصحية بأ

األوىل حتقيق اجلودة من وجهة نظر املريض، وميكن التحقق منها عن : ممكنة، حبيث تشمل ثالث نقاط أساسية

ة وهي تقدمي أفضل اخلدمات وفق أحدث طريق قياس رضا املريض، والثانية حتقيق اجلودة من وجهة النظر املهني

وهي تعين بالدرجة األساسية كيفية الطرق العلمية واملهنية، والثالثة ترتكز على اجلودة من وجهة نظر اإلداريني 

  .املوارد املتوفرة والقدرة على جذب مزيد من املوارد لتغطية االحتياجات الالزمة لتقدمي خدمة متميزة استخدام

  :جودة الخدمات الصحيةأبعاد : ثانيا

إن أي تعريف جلودة اخلدمة الصحية ال بد أن يتوافق مع مجلة من األبعاد، هذه األخرية تعترب اإلطار الذي يساعد 

  .مقدمي اخلدمات الصحية على حتديد وحتليل املشاكل وقياس مدى تطابق األداء مع املعايري املتفق عليها

صوان وكومب اد اليت حتدد مستوى جودة اخلدمة، حيث يرى كل من ال يوجد اتفاق بني الباحثني حول األبع

(swan et comb)  اجلودة املادية امللموسة اليت يتعرض هلا العميل : أن جودة اخلدمة هلا بعدان أساسيان مها

ا أثناء تفاعل العاملني باملؤسسة مع  حال حصوله على اخلدمة، واجلودة التفاعلية وهي متثل أداء عملية اخلدمة ذا

  2.العمالء

                                                             
 .65ص –خالد بن سعد عبد العزيز  - 1
 .163اجلامعية االسكندرية  نشر ص حممد صاحل احلناوي امساعيل السيد قضايا ادارية معاصرة الطبعة الثانية الدار  - 2
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اجلودة الفنية اليت تشري إىل املخرجات : جلودة اخلدمة بعدين مهاأن  إىل) (Gronroos جرونروسوتوصل    

  1.الفعلية للخدمة، واجلودة الوظيفية وهي العالقات واملعامالت بني العميل ومقدم اخلدمة

  :بني ثالثة جمموعات من أبعاد جودة اخلدمة هي )Donabediqn( دونابديان  ومييز   

  .ـ البعد الفين والذي يتمثل يف تطبيق العلم والتكنولوجيا ملشكلة معينة

  .ـ البعد غري الفين وهو عبارة عن التفاعل النفسي واالجتماعي بني مقدم اخلدمة والفرد الذي يستخدم اخلدمة

  .تؤدى فيه اخلدمة املادية وهي املكان الذي ـ اإلمكانيات

إىل تطوير عشرة أبعاد للجودة وهي اليت حتدد  ) (parasuraman et alباراسرمان وزمالؤه وقد توصل 

  2:جودة اخلدمة وفقا إلدراك العميل وهي

  :أي اجلانب املادي للخدمة وهي تشمل :الجوانب المادية

  ).مظهر املكان من الداخل واخلارج  (ـ املباين 

  .ـ مظهر مقدمي اخلدمة

  .ـ  األدوات واألجهزة اليت تستخدم يف تقدمي اخلدمة

  3:أي تقدمي اخلدمة بشكل صحيح من أول مرة وهي تتضمن :ـ االعتمادية 2

                                                             
املؤمتر العلمي الثاين لكلية "" فتيحة  أبو  بكر إدريس، قاسم نايف علوان احملياوي، قياس جودة أداء اخلدمات الصحية  وتأثريها على رضا املرضر - 1

 .6-5ص// 2006 -نيسان.27-26-االقتصاد والعلوم االدارية ، جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة، األردن 
-26جامعة العلوم التطبيقية األردن  - سم نايف علوان احملياوي قياس اجلودة اداء اخلدمات الصحية وتأثريها على املرضى قتيحة أبو بكر ادريس قا - 2

 6-5ص  2006نيسان  27
 .188عبد العزيز خميمر ، حممد الطعامنة ، مرجع سابق ص  - 3
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  .ـ الدقة يف القيام بالعمل

  .ـ تقدمي اخلدمة بطريقة صحيحة

  .ـ أداء اخلدمة يف الوقت احملدد

  :وتتضمنسرعة استجابة مقدمي اخلدمة لطلبات العمالء،  أي :االستجابةـ  3

  .ـ الدقة يف مواعيد التنفيذ

  .ـ السرعة يف تلبية اخلدمة

ا حث العميل على التعامل مع املؤسسة   .ـ تقدمي اخلدمات اليت من شأ

هم من تقدمي تعين امتالك األفراد مقدمي اخلدمة للقدرات اليت متكن وهي :كفاءة وقدرة مقدمي الخدمةـ  4

  :خدمة متميزة للعمالء، وتتضمن

  .ـ قدرة ومهارة مقدمي اخلدمة للمتصلني اتصاال مباشرا بالعمالء

  .ـ قدرة ومهارة القائمني على مساعدة األفراد املتصلني بالعمالء

  .ـ قدرة املؤسسة على البحث والتقصي

م :لةالسهو ـ  5   :عند الضرورة وتتضمن وتشري إىل سهولة الوصول إىل مقدمي اخلدمة واالتصال 

  .ـ سهولة االتصال باخلدمة عن طريق اهلاتف

  .ـ اختيار ساعات مناسبة للعمل
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  .ـ اختيار مكان مناسب لتقدمي اخلدمة

  .وتشري إىل حسن معاملة العمالء وتقدير ظروفهم اخلاصة :المجاملةـ  6

  :وتعين توفر درجة عالية من الثقة لدى مقدمي اخلدمة، وتتضمن :قيةاالمصدـ  7

  .ـ مسعة املؤسسة

  .ـ اسم املؤسسة

  .ـ السمات الشخصية ملقدمي اخلدمة

  .اخلدمة من قبل العاملني دون خماطر أي تقدمي :األمانـ  8

ومبسط، يشري إىل تبادل املعلومات املتعلقة باخلدمة بني مقدمي اخلدمة والعمالء بشكل سهل  :االتصالـ  9

  :وذلك لتحقيق ما يلي

ا للعميل   .ـ توضيح اخلدمة ذا

  .ـ توضيح تكلفة اخلدمة

  .ـ توضيح العالقة بني التكلفة وجودة اخلدمة للعميل

  :للتعرف على العميل من خالل ما يليبذل اجلهود وتتضمن  :االهتمام والرعاية والعنايةـ  10

  .ـ معرفة طلبات العميل بالتحديد

  .ـ إعطاء اهتمام خاص حلاجاته وظروفه الشخصية والتكيف معها
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  1:العشرة يف مخسة أبعاد هيوقد مت دمج هذه األبعاد    

ي القدرة على تقدمي اخلدمة يف الوقت احملدد وبالدقة املطلوبة ومدى وفائها بااللتزامات، وميثل وه :االعتمادية )1

 .كأمهية نسبية يف اجلودة قياسا باألبعاد األخرى  %32هذا البعد 

هي القدرة على التعامل الفعال مع الشكاوي واالقرتاحات واملبادرة يف تقدمي اخلدمة بصدر رحب،  :االستجابة )2

 .كأمهية نسبية يف اجلودة  %22ذا البعد وميثل ه

هو االطمئنان أي خلو اخلدمة من اخلطأ أو اخلطر أو الشك، ويشمل االطمئنان النفسي واملادي،  :الضمان )3

 .كأمهية نسبية يف اجلودة  %19وميثل هذا البعد 

والرغبة يف تقدمي اخلدمة حسب  هو إبداء روح الصداقة واحلرص على العميل وإشعاره بأمهيته :التعاطف )4

 .كأمهية نسبية يف اجلودة  %16احتياجاته، وميثل هذا البعد 

يرتبط هذا البعد باجلوانب امللموسة واملتعلقة بتقدمي اخلدمة، ومن ذلك التجهيزات املسهلة لتقدمي  :الملموسية )5

 .كأمهية نسبية يف اجلودة %16اخلدمة، احلالة العامة للمباين والبيئة، مظهر العاملني وحداثة اآلالت، وميثل هذا البعد 

لتقييم كل بعد من هذه األبعاد، وما يقابلها من معايري  ويظهر اجلدول املوايل توضيح ألبعاد اخلدمة الصحية،   

  .تقابل ذلك البعد يف تطبيق لتقدمي اخلدمة الصحيةواألمثلة اليت ميكن أن 

  

  

  

                                                             
لد الواحد واألربعون ، العدد الثاين ، جودة اخلدمات الربيدية يف اململكة ""أمحد بن عبد الرمحن الشميمري،  - 1 العربية السعودية، جملة االدارة العامة ا

 .281:ص 2001معهد اإلدارة العامة ، الرياض ، يونيو، 
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  .ةأبعاد جودة الخدمات الصحي: )9(الجدول رقم 

  األمثلة  معايير التقييم  البعد

  

  االعتمادية

  .السجالت املعتمدة يف إدارة املستشفىدقة -

  .املواعيد الدقيقة يف اإلجراءات الطبية-

ـ ثقة عالية لدى املريض بأن حسابات املالية 

  .املستشفى صحيحة عند مغادرته

  .ـ له ثقة بأن حياته بني أيدي أمينة

  

  االستجابة

  .تقدمي خدمات عالجية فورية-

  .استجابة لنداءات الطوارئ اخلارجية-

  .لعمل على مدار ساعات اليوم-ا

وصول سيارات اإلسعاف خالل دقائق   ـ

  .معدودة

  .ـ غرفة العمليات جاهزة كليا ولكل احلاالت

  

  

  الضمان

  .مسعة ومكان املستشفى عالية- 

املعرفة واملهارات املتميزة لألطباء والطاقم -

  .التمريضي

  .الصفات الشخصية للعاملني-

  .ـ املعاملة الطبية للمرضى من قبل األطباء

  .عالية يف األداء ومهارةـ تدريب 

  

  التعاطف

  .اهتمام شخصي باملريض-

  .اإلصغاء الكامل لشكاوى املريض-

  .تلبية احتياجات املريض وبروح من الود واللطف-

  .للمريضـ املمرضة مبثابة األم احلنون 

  .ـ النظر للمريض بأنه دائما على حق

  

  

  

  الملموسية

  .األدوات املستخدمة يف التشخيص والعالج-

  .املنظر اخلارجي ملقدمي اخلدمة-

  .أماكن االنتظار ملقدمي اخلدمة-

  .أماكن االنتظار واالستقبال املناسبة- 

ا ذات مظهر  ـ نظافة عيادة الطبيب وكو

  .ختصصي

  .ـ نوعية الطعام املقدم للراقدين يف املستشفى

  .213،ص2005دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان،  البكري، تسويق اخلدمات الصحية، ياسر ثامر :المصدر
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  ل األولـة الفصـخالص

  :نستخلص من دراستنا هلذا الفصل جمموعة من النقاط نذكر منها   

تعد تعاريف املؤسسات الصحية كل حسب نظرته إليها، الشيء الذي أدى إىل تعدد أنواعها والوظائف اليت    

تمع ويتأثر بالبيئة احمليطة به ا عبارة عن نظام مفتوح يعتمد على أفراد ا   .متارسها، ولكن هناك اتفاق على أ

املؤسسة   ها والطلب عليها غري قابل للتأجيل، وعلىتتميز اخلدمة الصحية على خمتلف أنواعها بالسرعة يف أدائ  

  .الصحية احلرص على تقدمي اخلدمات ذات جودة عالية مع استمراريتها

لوصول املؤسسة الصحية إىل أهدافها املسطرة جيب عليها الرتكيز على املريض واملوظف كعناصر أساسية أثناء إنتاج 

  .ودةاخلدمة الصحية وهذا من خالل تطبيق مصطلح اجل
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   تمھید

حتديد اإلطار  النظري العام هلذا البحث يف الفصلني األولني سنحاول من خالل هذا الفصل تناول اجلانب  بعد   

التطبيقي هلذا املوضوع، حيث مت اختيار املؤسسة العمومية االستشفائية بسيدي علي مستغامن لتكون حمال 

  .للدارسة

  :ومت تقسيمه إىل مبحثان مها كالتايل

  .وضعية المؤسسات الصحية الجزائرية: األول المبحث

 .وضعية المؤسسة العمومية االستشفائية بسيدي علي: المبحث الثاني
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  وضعية المؤسسات الصحية الجزائرية: المبحث األول

سعيا منها  ال شك أن اجلزائر عملت منذ االستقالل على وضع مبادئ أساسية تقوم عليها السياسة الصحية   

والذي اعترب مكسبا ثوريا، هذه املبادئ عرفت لتجسيد حق املواطن يف العالج، كما نصت عليه املواثيق والدساتري 

ا البالد، وكانت وضعية الصحة العمومية للجزائر  جناحات وبعض االختالالت عرب املراحل املختلفة اليت مرت 

ري يعاين الفقر واحلرمان وخمتلف األمراض الوبائية، وهذه األمراض قبل االستقالل مرتدية، حيث كان الشعب اجلزائ

  .اليت كانت ناجتة عن الظروف املعيشية السيئة ألغلبية اجلزائريني من جهة وغياب التغطية الصحية من جهة أخرى

  مراحل تطور المؤسسات الصحية الجزائرية: المطلب األول

طبيب فقط، مما استوجب حتديد  300ماليني نسمة قرابة  10بلغة األرقام غداة االستقالل كان يف خدمة ل  

دف إىل القضاء على األمراض الوبائية ومكافحة وفيات األطفال،  األولويات والرتكيز على سياسة وطنية للصحة 

ية، ومتثلت هذه السياسة يف املكافحة املكثفة واإلدار وكذا بناء اهلياكل وتكوين اإلطارات الطبية وشبه الطبية 

لألمراض الوبائية وتعميم العالج الوقائي كالتلقيح، نظافة احمليط، محاية األمومة والطفولة، النظافة املدرسية وطب 

، وقد خصصت الوسائل لتنفيذ هذا 1962دفان الرئيسيان اللذان مشلهما الربنامج املسطر لعام العمل ومها اهل

ا مل تكن كافيةالربنام   .ج الطيب املستعجل كتكوين األطباء، بناء اهلياكل والتجهيزات وتشجيع التمويل الطيب إال أ

وبالرغم من العوائق فقد حقق هذا الربنامج الكثري من األهداف منها التحكم يف آفة األمراض الوبائية من جهة، 

لنم السكاين وتشبيب الشعب اجلزائري، هذه على اخلصوص يف اوظهور معطيات جديدة من جهة أخرى، متثلت 

  .املعطيات السكانية جعلت الرتكيز على احلماية كهدف وكأولوية للسياسة الصحية يف اجلزائر
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ا تعديل مواقع ويف هذا اإلطار رمست اجلزائر حماور كربى للسياسة الصحية متثلت يف  رسم إسرتاتيجية من شأ

هي الوقاية اليت تعترب أفضل  بق، ومتثلت هذه اإلسرتاتيجية يف عدد من احملاوراخللل اليت عرفها النظام الصحي السا

طرق العالج لتجنب املرض والعمل على عدم وقوعه، وذلك من خالل احلمالت التلقيحية وإجراءات النظافة 

  .وحماصرة املرض قبل انتشاره عن طريق التلقيح واحرتام معايريه

إىل ومبا أن سياسة التصنيع يف اجلزائر تعتمد على الصناعات الثقيلة اليت تتطلب يدا عاملة كبرية، وهو ما أدى 

واحد، كما اجنر عن  انتشار حوادث العمل بكثرة، واستوجب ذلك طب العمل حلماية العامل واالقتصاد يف آن

ت الصناعية باإلضافة إىل حوادث املرور واألمراض سياسة التصنيع اتساع شبكة الطرقات وتلوث البيئة نتيجة الغازا

  .1965إىل  1962البيئية السياسية الصحية من 

كان النظام الصحي املوروث عند االستقالل متمركزا أساسا يف كربيات املدن كاجلزائر، وهران، وقسنطينة، ويتمثل 

البلديات وتقدم املساعدات الطبية خاصة يف الطب العمومي الذي يتم داخل املستشفيات وعيادات تشرف عليها 

انية إىل جانب مراكز الطب املدرسي النفسي اليت تشرف عليها وزارة الرتبية والتعليم، ومن جهة أخرى هناك  ا

  .طبيب يعملون يف عيادات خاصة جلهم كانوا من األجانب 600الطب اخلاص الذي يسهر عليه حوايل 

دة من االستقالل إىل غاية منتصف الستينات وما بعدها تطورات كبرية املمت لقد عرف قطاع الصحة خالل احلقبة

من حيث املستخدمني واهلياكل القاعدية، لكن مبستوى متيز بالبطء مقارنة مع التطور السكاين الذي عرفته البالد، 

  .وكذا جبملة من النصوص والقوانني لتوحيد النظام املوروث عن املستعمر

جزائريا فقط وهو ما يعادل طبيبا  285طبيبا منهم  1319مل تكن البالد تتوفر إال على  1965فقبل سنة 

نسمة أما أطباء األسنان فكانوا  52323صيدليا أي صيديل واحد لكل  264نسمة، و 8092واحدا لكل 

  .نسمة 70688طبيبا أي طبيب أسنان واحد لكل  151حوايل 
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سرير  39000قرابة  1967ية فقد كان هناك عجز كبري، حيث كان قبل سنة أما من حيث اهلياكل القاعد

  .1962باملستشفيات وما ميز هذه املرحلة هو الزيادة النسبية لقاعات العالج مقارنة بسنة 

ا جراء ضعف الوسائل املتوفرة هلا، وكان ينبغي يف  الفرتة مبحدوديةومتيزت السياسة الصحية خالل هذه  يف خيارا

ألمر إعادة إنعاش البنايات واهلياكل اليت خلفها االستعمار قبل توفري أدىن قسط من اخلدمات الصحية أول ا

للسكان، ومن جانب آخر كانت الدولة عازمة على تنمية سياسية على شكل إعانة تتمثل يف احلمالت التلقيحية 

  .لبعض األمراض الفتاكة واملعدية

لدولة من خالل املؤسسات االستشفائية اليت تضمن العالج واالستشفاء كما متيزت هذه املرحلة من جهة بطلب ا

انية يف املدن والبلديات، وتسري واليت تسري من طرف وزارة الصحة  واملراكز الصحية اليت تضمن املساعدة الطبية ا

أخرى كان هناك  من طرف البلديات، وأخريا مراكز النظافة املدرسية اليت تسري من طرف وزارة التعليم، ومن جهة

قطاع طيب خاص يقدم عالجا وهو ذو طابع لبريايل يف العيادات اخلاصة، ولكن بإمكان األطباء اخلواص استعمال 

اخلليط من األنظمة، ويتم التنسيق له من طرف مديرية دائرة  املؤسسات العمومية التابعة للدولة يف إطار تعاقد هذا

  .الصحة

  .نشاط املعهد الوطين للصحة العموميةوإعادة بعث  1979ـ  1965مرحلة 

وبصدور األمر  1964مع بداية املخطط الوطين وبداية نشاط املعهد الوطين للصحة العمومية الذي أنشئ عام 

، أخذت األمور تتحسن شيئا فشيئا من خالل حتسني دفع عجلة 1966والصيادلة عام  املنظم ملهنة األطباء

، وما ميز هذه 1969و  1967القاعدية بني سنيت  إنشاء بعض اهلياكل ، وكذاالتكوين الطيب والشبه الطيب

حماولة من  1979و  1969املرحلة التارخيية من جهة اهلياكل القاعدية هو مضاعفة قاعات العالج بني سنيت 

 منح األولوية للعالج األويل، وذلك عن طريق توفري قاعات العالج واملراكز الصحية على مستوى كل املسؤولني
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الوقاية نظرا خلصوصية  شيءبلدية أو على مستوى كل حي، واهلدف من هذه اهلياكل القاعدية هو قبل كل 

تمع اجلزائري الشاب   .1974، وكذلك إنشاء العيادات متعددة اخلدمات بداية من سنة ا

ا قنوات الصرف  %23من السكان فقط كانت ممونة باملياه الصاحلة للشرب، و %37ومبا أن نسبة  تتوفر 

األمراض املتنقلة عن طريق املياه، مل تقف الدولة موقف الصحي، وما حتمله هذه األرقام من مؤشرات النتشار 

ذا الشأن واليت تعترب ذات أولوية بالغة  املتفرج، بل أخذت التدابري من أجل تنفيذ بعض الربامج اليت سطرت 

اين لألطفال: مثل من طرف الدولة سواء يف إطار مراكز محاية الطفولة واألمومة أو يف إطار  التكفل بالطب ا

والقاضي بإلزامية  1969جويلية  09املؤرخ يف  96ـ  69األثناء مرسوم رقم  الطب املدرسي، كما صدر يف هذه

كما مت إقرار التكفل التلقيح وجمانيته، هذه األخرية اليت تعترب خطوة إجيابية ترمي إىل القضاء على األمراض املعدية،  

اخلاصة مبكافحة مرض  نشاء املراكزإالشامل من طرف الدولة ملكافحة بعض األوبئة مثل مرض السل من خالل 

السل، ليصبح عالجه جمانيا ونفس الشيء بالنسبة ملرض الشلل وسوء التغذية، فضال عن عملية توزيع وتنظيم 

  .الوالدات مبراكز محاية األمومة والطفولة

التلقيح ضد الشلل ومكافحة  1970ـ  1969هذه املرحلة التارخيية كذلك بداية احلمالت الوطنية للتلقيح وميز 

باملناطق الوبائية، وذلك مع الربامج املسطرة من طرف منظمة الصحة العاملية، كما  1965املالريا بداية من سنة 

إىل برنامج احلماية من حوادث العمل  ضافةضمت هذه املقاييس مكافحة مرض الرمد واإلعالن عنه إجباريا، باإل

  .ووضع جلان النظافة والوقاية

  من ركائز املنظومة جمانية الطب والوقاية
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كان قرار جمانية الطب خطوة أوىل يف طريق إعطاء فعالية أكثر للقطاع الصحي وتوحيد نظامه ككل ووضع برامج 

وذلك بتسخري كافة الوسائل واإلجراءات حلماية  ة لألفرادصحية هلا ارتباط وثيق باملشاكل االجتماعية واالقتصادي

  .الصحة وترقيتها وتعميم جمانية العالج الصحي

وانطالقا من ذلك أصبح العالج مهمة وطنية يستوجب اختاذ إجراءات هامة وحامسة من أجل تدعيمها خاصة يف 

يق الصارم للتوازن اجلهوي يف ذلك، مبوجب جمال التعليم والتكوين، وبالزيادة يف عدد اهلياكل القاعدية مع التطب

اين يف مجيع القطاعات الصحية، وباملوازنة مع هذا توحيد النظام الوطين للصحة  القرار السياسي اخلاص بالطب ا

مث مبوجبه حتويل هياكل التعاضديات  1974، وتبع هذا اإلصالح قرار وزاري مشرتك صادر يف جانفي وتطبيقه

املايل بعمال  توحيد امليزانية على مستوى القطاعات الصحية والتكفلىل مصاحل الصحة، باإلضافة إىل إالفالحية 

الصحة من طرف الواليات، بعدما كانت تابعة للوزارة وحتويل مجيع املراكز الطبية االجتماعية اليت كانت تابعة 

ح النظام الصحي الوطين يضم مجيع والتعاضديات إىل وزارة الصحة، وهكذا أصبلصندوق الضمان االجتماعي 

ا   .اهلياكل الصحية مهما كانت مهامها أو جمال نشاطا

اين، حيث جاء فيه  1976ويف هذا اإلطار نص امليثاق الوطين لـ  اين " على حق املواطن يف الطب ا الطب ا

جتسد حق املواطن يف ووسيلة  الصحة العمومية وتعبري عملي عن التضامن الوطين مكسب ثوري وقاعدة لنشاط

كل املواطنني هلم " واليت تنص صراحة بأن  منه 67هذا احلق وذلك يف املادة  1976، كما دعم دستور "العالج

  "احلق يف محاية صحتهم، وهذا احلق مضمون خبدمات صحية عامة وجمانية وبتوسيع الطب الوقائي

وطنيا ودوليا استطاعت اجلزائر أن حتقق تطورا  املرحلةوبالرغم من حداثة االستقالل والظروف الصعبة اليت ميزت 

يف القطاع الصحي، وهذا من خالل تشجيع التنمية البشرية وتكوين اإلطارات الطبية وشبه الطبية، ويف مقابل هذا 

، متركز اإلطارات الطبية يف التطور يف املوارد البشرية ظهرت عدة مشاكل تتمثل يف هجرة األدمغة خاصة األطباء
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مبا فيها الطبية، قلة وترية التطور يف التنمية البشرية حبكم احلاجيات ملدن الكربى، عدم التوازن يف التخصصات ا

 فتميزت هذه املرحلة بنوع من االستقرار من حيث اهلياكل، أما بشأن تطور املوارد املالية والتحديات حمليا ودوليا

ادات من متعددة اخلدمات من حيث هي مهزة وصل بني ارتفاع حمسوس يف عدد العي القاعدية، ومع هذا سجل

  .من جهة واملستشفيات والقطاعات الصحية من جهة أخرى املراكز الصحية وقاعات العالج

من األلف،  15.1الوفيات اإلمجايل مثال تؤكد بعض التطور املتمثل يف معدل  1979إن املؤشرات الصحية لعام 

  .سنة 52.5من األلف، بينما ارتفع معدل العمر إىل  46.5من األلف والوالدات  122وفيات األطفال 

اية هذه املرحلة   إىل حد ما بال مركزية حقيقية للعالج وإيصال واسع للعالج 1979كما متيز النظام الصحي يف 

الصحي يف كل من الدائرة والوالية، والوقاية من األمراض باملناطق الريفية مع  للمواطن، وهذا بواسطة تدعيم القطاع

وحىت يقوم القطاع الصحي من خالل املستشفى باملهام املنوطة به مت اقرتاح ما يسمى   باالستشفاءالتكفل 

دأت مثار إصالح العلوم بالقطاعات الصحية الفرعية واليت تعد العيادة متعددة اخلدمات املقر التقين اإلداري هلا، وب

للسلك الطيب مبختلف رتبهم  الطبية وإعادة ترتيب التكوين شبه الطيب تظهر بوضوح، حيث لوحظ ارتفاع حمسوس 

كاألستاذ واألستاذ احملاضر، األستاذ املساعد، الطبيب املختص والطبيب العام باإلضافة إىل أعوان شبه الطيب، 

موع  طبيبا أجنبيا 2320طبيبا مقابل  3761 الطبية اجلزائرية بلغ عدد اهليئة) 1979(ففي هذه السنة  وهذا ا

  .نسمة 2960يضمنون تغطية صحية تعادل طبيبا واحدا لكل) 6081(من األطباء

والفروع، ممرضا وعونا مبختلف التخصصات  46669ومن جهة أخرى فإن عدد أعوان الشبه الطيب وصل إىل 

نسمة، أما بشأن املوارد املادية فنالحظ  386يف عون شبه طيب واحد لكل  وهذا ما ميثل تغطية شبه طبية تتمثل

متعددة اخلدمات اليت جاءت إليصال العالج لكل املواطنني عرب كامل ظهور هياكل جديدة من منط العيادة 

  .القاعدية، باإلضافة إىل بعض البناءات وإجناز وتوسيع اهلياكل الرتاب الوطين والقضاء على الفواق بني املناطق
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  .2007ـ  1979السياسة الصحية 

اية  1986هو إنشاء هياكل صحية جديدة سنة ما ميز هذه املرحلة  وهي املراكز االستشفائية اجلامعية، ويف 

، كما ليحدد تدخل الدولة يف جمال الوقاية ومكافحة األمراض املعدية 1986فيفري  23الثمانينات جاء دستور 

الرعاية الصحية حق للمواطنني تتكفل الدولة : "الدستور سالف الذكر واليت تقول أنمن  51نصت عليه املادة 

، حيث نص على أنه بداية من 1993بالوقاية من األمراض املعدية ومبكافحتها، ويؤكد ذلك قانون املالية لسنة 

ة، أما البحث يف العلوم الطبيسيكون يف الوقاية والتكفل باملعوزين والتكوين مع تدخل الدولة  هذه السنة فإن جمال

  .باقي العالجات فتتم وفق اتفاق بني املؤسسات االستشفائية وهيئات الضمان االجتماعي

من  1997كما عرفت هذه املرحلة إعادة تنظيم املؤسسات الصحية من حيث التنظيم والتسيري وذلك سنة   

واملراكز االستشفائية  صصة والقطاعات الصحيةخالل املراسيم التنفيذية اخلاصة باملؤسسات االستشفائية املتخ

أعيد تنظيم القطاعات الصحية لتصبح املؤسسات العمومية االستشفائية واملؤسسات  2007اجلامعية، ويف سنة 

وهي نوع من الالمركزية هدفها تسيري الوصول  العمومية للصحة اجلوارية أي فصل االستشفاء عن العالج والفحص

من املواطن، وقد عرفت هذه املرحلة تطور عدد اهلياكل أو املؤسسة الصحية ملستشفى إىل العالج وتقريب ا

  .القاعدية وكذا عدد املستخدمني

فقد عرفت حتسنا لكنه غري كايف وخري دليل على ذلك تقرير املنظمة  2005أما املؤشرات الصحية اخلاصة بسنة 

بالرغم من املبالغ املالية العمومية املرصودة للقطاع الصحي بشأن اجلزائر، حيث اعتربت املنظمة أنه  العاملية للصحة

كانت من امليزانية العامة إال أن اخلدمات الصحية السيما ما يتعلق بوفيات األطفال   %9.1واملقدرة بـ  يف اجلزائر

ص عدم وجود سياسة وإسرتاتيجية ناجعة وسوء توزيع األطباء والتفاوت فيما خيدون املستوى والسبب يف ذلك 

من األلف حسب املنظمة  40.5من أهم املؤشرات جند وفيات األطفال األقل من مخسة سنوات  الرعاية الصحية
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 سنة يف الوقت الذي بلغت فيه التغطية %74.8من األلف، بينما بلغ معدل احلياة  35.8، فهي وحسب اجلزائر

، التلقيح ضد التهاب الكبد الفريوسي %87الدفترييا، الكزاز والسعال الديكي بـ  %98التلقيحية ضد الشلل 

، ، أما متوسط توزيع األطباء فنجد طبيبا واحدا تقريبا لكل ألف مواطن وأقل من سريرين لكل ألفي مواطن81%

الكلي، فعلى املستوى اجلزئي جند تفاوتا كبريا بني  ستوىاملفإذا كانت التغطية الطبية تقارب املتوسط العاملي على 

  .2012، مما يرتجم سوء توزيع األطباء وعدم التحكم يف التوازن اجلهوي سنة الواليات واجلهات

جيمع املتتبعون للقطاع الصحي على أن هذا األخري شهد قفزة متميزة من حيث الكم والنوع من حيث االهتمام 

ملختصني، الذي أولته الدولة هلذا القطاع، غري أن هناك اختالالت مازالت تعرتي جمال الصحة حسب تقديرات ا

على غنية باإلجنازات، حيث شهدت ميالد عدت مؤسسات دعمت القطاع  2002ـ  1992وكانت العشرية 

الذي أصبح خمربا مرجعيا ملنظمة الصحة العاملية ) اجلزائر(غرار املخرب الوطين ملراقبة املواد الصيدالنية ومعهد باستور 

  .ضادات احليويةيف جمال املراقبة والتكوين حول مقاومة اجلراثيم للم

  للدم واملركز الوطين لليقظة الصيدالنية  وتضاف إىل هذه املؤسسات الصيدلية املركزية للمستشفيات والوكالة الوطنية

  .و املركز الوطين ملكافحة التسمم والوكالة الوطنية للتوثيق الصحي

كما عرفت هذه املرحلة يف إعادة النظر يف النصوص القانونية املسرية للمؤسسات الصحية مبا فيها املستشفيات     

اجلامعية واملؤسسات املتخصصة واملراكز الصحية، باإلضافة إىل تطبيق النظام املسري للنشاطات اإلضافية بني 

وحتديد السياسة لألدوية يف جمال االسترياد طنية القطاعني العمومي واخلاص فضال عن إعادة بعث الربامج الو 

ال والتسجيل واملراقبة والتوزيع   .وختلي الدولة عن احتكارها للمواد الصيدالنية يف ا
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معاناة املؤسسات من  واليت أثبتت حمدودية اخلدمة بسبب 2012ـ  2002وتتمثل املرحلة األخرية املمتدة من    

املستشفيات اليت  إصالحمما دفع بالسلطات العمومية إىل اختاذ مبادرة سياسة  عدة اختالالت هيكلية وتنظيمية

دف السياسة اجلديدة إىل أنسنة وتأمني اخلدمات ا، كما  وعصرنة النشاطات  دف إىل ختطيط وتنظيم العالج 

وتضامن املكرسني ة متاشيا مع الطلبات اجلديدة مما يسمح بتوفري خدمة ذات نوعية مع احملافظة على مبدأ العدال

  .من طرف الدولة

وقد عرف القطاع من جانب آخر انتقاال للوضعية الدميغرافية والوبائية للسكان إىل تعزيز العالج اجلواري من    

أجل تقريب الصحة من املواطن، حيث باشرت السلطات العمومية يف تطبيق تنظيم جديد للمؤسسات الصحية 

اجلامعية عن تلك اليت تضمن عالجا قاعديا أسفر عن   املستشفيات يهدف إىل فصل مهام 2007يف سنة 

تأسيس الطب اجلواري الذي قرب العالج من املواطن، كما برز تقسيم جديد للمؤسسات الصحية على غرار 

العمومية االستشفائية واملؤسسات العمومية للصحة اجلوارية اليت تشمل أيضا قاعات العالج والعيادات املؤسسات 

دينار مت مليار  244من غالف مايل بقيمة  2009إىل  2005ددة اخلدمات، واستفاد القطاع من سنة متع

  .مؤسسة استشفائية وجوارية 800استثماره يف إجناز 

متثلت يف تعميم التغطية اللقاحية القطاع خالل العشرية األخرية عدة مكاسب  قوخبصوص التغطية باللقاحات حق

القضاء على عدة أمراض خطرية أدت خالل السنوات األوىل لالستقالل إىل الوفيات ، مما ساهم يف %90بنسبة 

دل حددته املنظمة واإلعاقات إىل جانب القضاء على األمراض املتنقلة وتراجع الوفيات لدى األطفال إىل مع

ة القطاع بتجهيزات طبيباملائة كل سنة فيما تعزز  5العاملية للصحة، باإلضافة إىل اخنفاض وفيات احلوامل بنسبة 

عصرية لعبت دورا هاما يف الكشف املبكر والتشخيص الدقيق لألمراض املزمنة اليت سجلت ظهورها خالل 

تمعالسنوات األخرية، مما يدل على مواكبة  تمعات املتقدمة ا ا ا   .اجلزائري للتحوالت اليت شهد
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  صحية بالجزائرمضمون التغيير على مستوى المؤسسات ال: المطلب الثاني

تواجه املؤسسات الصحية حتد كبري مع احمليط اخلارجي من تطور تكنولوجي، إدراك املريض حلقوقه، قلة املوارد كل 

منط تسيريها حىت تسرتجع مصداقيتها أوال وتواجه منافسيها ثانيا وتكون  بتغيريهذا جيعل املؤسسة الصحية ملزمة 

  .انا يؤهلها للبقاء والنموقادرة على مسايرة األوضاع لتجد هلا مك

 تعاين املؤسسات الصحية من رداءة وضعف  :التغيير ضروري لنمو وتحسين خدمات المؤسسات الصحية

ا، وهلذا فالتغيري من شأنه أن خيلف منوا وتطورا فيها، هذا النمو    :يتمثل يفخدما

  .ـ خلق الفعالية ومضاعفة العطاء واخلدمة العامة

  .بني املسؤول واملوظف وجعل العالقة أكثر مرونة ـ تسهيل وسائل االتصال

  .ـ تعميم التكوين على كافة املوظفني ملسايرة ما جيري يف احمليط اخلارجي

إداريني، (ـ وضع إجراءات عمل سهلة مفهومة من طرف اجلميع تساعد على حتسني العالقات بني املوظفني 

  .املؤسسة أهدافكة توضح حبيث تكون هناك لغة مشرت  )، شبه أطباءأطباءتقنيني، 

  ...).االستقبال، التغذية(ـ حتسني نوعية وجودة اخلدمات الصحية 

  .ـ البحث عن ثقافة جامعة شاملة لكل األطراف دون إقصاء

  .حتفيز املوظف واستشارته يف قرارات املؤسسة جيعله أكثر ثقة يف مسؤوليه مما يدفعه للعمل أكثرـ 

 أحدثت التطورات السريعة يف العلوم والتكنولوجيا حقائق جديدة يف حني : التغيير كضرورة لمسايرة التطورات

أن املؤسسات االجتماعية ال جتاري هذا التطور، وبسبب مجود املؤسسة العمومية للصحة من جهة وتغري األوضاع 
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ا على املؤسسة الصحية أن تدرك هذه وأساليب العمل احلديثة وكذلك ظهور ما يسمى باخلوصصة، كان لزام

لشكل جديد من التفكري يف تطوير ومنو القدرات تتطلب العمل  الضرورة يف تغيري مسارها احلايل فأحسن وسيلة

ختصون بالتنظيم املتمرن أين تصبح فكرة التغيري ضرورية وهاجسا للجميع، على تغيري املؤسسة حنو ما يسميه امل

حيث تتمركز شيئا فشيئا يف الفكر، السلوك واملعاملة لتأخذ معها مراجعة دائمة للسياسات املعتمدة يف تسيري 

ابة على حالة للتغيري تتحد فيما بينها ليكون برنامج تغيري جذري لإلجاملؤسسة، ففي معظم األحيان عدة أشكال 

 .أزمة متبوع بسياسات إصالحية متزامنة

ويف حالة أخرى مشروع إداري يطبق بصفة منتظمة على املؤسسة لتتبعه مراجعة عامة لنوع سياسة التسيري، وهكذا 

  .فالتغيري جيب أن يكون دوما مستمرا بتحسني برنامج العمل ويدفع باملوظفني بعيدا حنو التغيري األحسن

  ير وأنواعه في المؤسسات الصحيةميادين التغي

 :سيتم عرض ميادين التغيري التنظيمي وخمتلف أنواعه على النحو التايل

  ميادين التغيير في المؤسسات الصحية

التغيري على مستوى : ميكن أن ميس التغيري التنظيمي عدة ميادين يف املؤسسات الصحية، وسيتم تناول اثنني منهما

  .مستوى العنصر البشري يف حد ذاتهاهلياكل والتغيري على 

 فهو حيدد التغريات الداخلية يف التنظيم من حيث إعادة تنظيم األقسام : التغيير على مستوى الهياكل

اإلدارية، مواقع اختاذ القرارات، إعادة حتديد السلطة واملسؤولية وإعادة تعديل العالقات بني اإلدارات واألفراد 

 .وغريها
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  فباستقامته تستقيم  يعترب العنصر البشري أساس جناح أي مؤسسة: العنصر البشريالتغيير على مستوى

األوضاع وباعوجاجه تتعقد املشاكل، وهلذا ميكن القول أن تطور اهلياكل وتغريها ال يأيت إال بتغري وتطور املوظفني 

 .الذين يتحكمون يف اهلياكل

هي كيفية التأثري يف تصرفات املوظفني وإدخال عوامل  أول نقطة ميكن الرتكيز عليها يف تغيري العنصر البشري

أن من أصعب األمور  جديدة تدفعهم إىل تقدمي مسامهات أكثر، لكن األمر يبدو صعبا خصوصا، فالكل يعلم

اليت تتطلب جهودا أكرب وإقناعا أكثر هو تكوين ذهنيات جديدة وتوجيه األفراد وفق متطلبات املنظمة، ألن الفرد 

نطلق من ثقافته وبيئته ويستعمل األساليب اليت يعرفها واملتعود عليها فليس من السهل إقناعه بالتخلي أو املوظف ي

  .عن املبادئ اليت رسخت يف ذهنه وتعويضها بأفكار جديدة

وميكن التغيري يف سلوكات املوظفني عن طريق تغيري إجراءات التوظيف وطرق التدريب والتكوين وحتسني وسائل 

املوظفني، لكن هذه الطريقة تعترب من أصعب الطرق باعتبار أن هناك اختالفا يف الذهنيات  االتصال بني

  .ومستويات التكوين الثقايف

أما يف حالة امتناع أي موظف عن تقبل اإلجراءات اجلديدة بطرق ديبلوماسية، فعلى اإلدارة اللجوء إىل العقاب 

  .بصورة استثنائية

إىل مؤسسته، وهذا على تقبل اجلو اجلديد للعمل هو جعله حيس فعال أنه ينتمي ومن األمور اليت تساعد املوظف 

ذا تصبح األهداف مشرتكة بني مجيع  بالنظر يف مشاكله واالستماع إليه والتغلب على اخلالفات الداخلية، و

ا أحيانا واعتبارهم الثروة األإىل حتسيسهم بأمهية آراءهم واألخاملوظفني، باإلضافة  واألخرية لنجاح وىل ذ 

  .مؤسستهم
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، فمن جهة الطبيب يفكر لوحده األفكاروبالنظر إىل املنظمة الصحية ميكن القول أن العنصر البشري مشتت 

  .وكذلك الشبه الطيب، فنالحظ عدم تواجد اختاذ فكري منهجي واألهداف تكاد غري واضحة ومشرتكة

   أنواع التغيير التنظيمي في المؤسسات الصحية

  :تصنيف التغيري الذي تتبناه املؤسسات الصحية إىل أنواع كما يليميكن 

ينصب هذا التغيري على الوسائل وليس على الغايات، وخيتلف هذا التغيري يف تكلفته وأثره على  :ـ التغيير الفني

لفة قليلة املنظمة، فعلى سبيل املثال فإن قرار تغيري جهاز تصوير إشعاعي بآخر ذي قدرة إنتاجية أعلى يتضمن ك

للمنظمة وأثرا قليال أيضا، يف حني أن قرار إنشاء وحدة جلراحة القلب أو لغسل الكلى يف املستشفى يتضمن كلفة 

  .عالية للمنظمة

إضافة إىل تأثريه على الكثري من األنشطة املختلفة، حيث سيحدث طلبا على هذه األنشطة كنشاط التمريض 

  .وغريهاواملخترب واألشعة واهلندسة والصيانة 

وبالرغم من اختالف القرارين يف الكلفة واألثر فكالمها ميثل تغيريا يف الوسائل وال ميثل التغيري يف األهداف 

  .األساسية للمنظمة

وهو تغيري يف الغايات وليس الوسائل، حيث ينصب على أهداف املؤسسة دون تغيري يف  :التغيير التعديلي

وأصحاب  ثال بإنشاء برنامج للرعاية الصحية املمتدة للمنازل لكبار السنالوسائل اجلوهرية، فقرار املستشفى م

أو قرار املستشفى بأن تصبح مركزا للتعليم الطيب والصحي مها مثالني للتغيري التعديلي، حيث أن  األمراض املزمنة

و إعادة النظر يف التكنولوجيا الالزمة لتنفيذ هذين القرارين موجودة أصال لدى املؤسسة، وكل ما مت تغيريه ه
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، وعلى ذلك فالقرار هنا استعمال التكنولوجيا املوجودة يف املنظمة لتقدمي خدمة مل تكن املؤسسة وتركيزها أهداف

  .موجودة

ويتضمن تغريا يف كال الوسائل والغايات معا، وهذا النوع ال حيدث يف املؤسسة الصحية بشكل  :التغيير التكيفي

، وبذلك ينطوي على )الغايات واألهداف(متكرر، وعندما حيدث فإنه يتضمن تعديال جوهريا يف توجه املنظمة 

  .تغيريات يف الوسائل اليت من خالهلا حتقق املنظمة أهدافها املعدلة

  ير في المؤسسات الصحيةإدارة التغي

تعترب إدارة التغيري يف منظمات الرعاية الصحية إحدى أهم املسؤوليات اإلدارية للمدير الصحي، مما يستوجب عليه 

لتنفيذ التغيري يف منظمته مهارات أساسية لقيادة التغيري واليت تساعده على اختبار اإلسرتاتيجية املالئمة  امتالك

  .الصعوبات اليت حتول وتطبيق التغيري يف املؤسسة الصحيةوكذا القدرة على مواجهة 

لكي ينجح قائد التغيري يف الدور الذي يؤيده جيب أن ميلك جمموعة من املهارات تساعده يف التأثري واالستمرار يف 

  :توجيه سلوك األفراد، وتصنف هذه املهارات يف أربعة فئات رئيسية كما يلي

ة املهارات املتعلقة بفهم جوانب العمل اإلداري وكل ما يتعلق بالعمل وهي وتتضمن جمموع :المهارات الفنية

ا وتنميتها مقارنة باملهارات ألخرى   .مهارات حمددة ومألوفة وسهلة يف اكتسا

ومن أهم السمات والقدرات اليت ترتبط باملهارة الفنية للقائد على سبيل املثال القدرة على حتمل املسؤولية، الفهم 

  .الشامل لألمور واإلميان باهلدف وبإمكانية حتقيقهو  العميق

حاجات ودوافع العاملني معه ومقدرته على  فهمتتتعلق هذه املهارات بقدرة القائد على  :المهارات اإلنسانية

  .إشباع واليت تلعب دورا مهما يف حتديد مدى رضا الفرد لعمله
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م إىل فهم املثريات والسلوك الصحيح الذي يؤدي إىل التعامل  تؤدي القدرة على معرفة حاجات األفراد ورغبا

  .معها ومعرفة ردود اآلخرين اجتاهها مما يؤدي إىل فعالية أكثر وإنتاج أفضل

ومن مسات املهارات اإلنسانية االستقامة وتكامل الشخصية، األمانة واإلخالص واخللق الطيب والقدرة عى 

  .التعامل مع األفراد

  .مهارات التحليل والتشخيص وحل املشكالت واختاذ القرارات واإلبداع واالبتكار وتشمل :المهارات الفكرية

ا لتفسري : المهارات التنظيمية وتتضمن هذه املهارات معرفة نظريات التنظيم والتطوير التنظيمي واالستعانة 

  .املستقبليةالظواهر اإلدارية والتنبؤ باالحتياجات 

   استراتيجيات التغيير

م،  توجد العديد من االسرتاتيجيات واألساليب اليت ميكن أن يستعملها املدراء الصحيون لتنفيذ التغيري يف منظما

  :وسيتم تناول أهم هذه اإلسرتاتيجيات على النحو املوايل

 استراتيجيات إعادة التعليم 

ا ال تقرر بشكل مسبق  تعتمد هذه االسرتاتيجيات على تقدمي احلقائق واملعلومات بشكل موضوعي، حيث أ

خطة للمنظمة بل تستعمل يف األصل كمصدر لتوليد النقاش واألفكار حول معاجلة الفجوة بني ما تفعله املنظمة 

  :حاليا وما يتوجب عليها عمله، ومن االسرتاتيجيات الشائعة يف منظمات الرعاية الصحية
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 وتستعمل هذه االسرتاتيجيات بشكل خاص لألطباء واملمرضات، حيث  :استراتيجيات التعليم المستمر

يستدعي املعدل املتسارع للتغيري يف التكنولوجيا الطبية والتفجر املعريف يف العلوم الطبية والصحية والرتكيز على 

 .التعليم املستمر كمدخل لتفعيل عملية التغيري

 يف البدء  تتمثل الفكرة األساسية يف هذه اإلسرتاتيجية: إستراتيجية التغذية الراجعة للدراسات المسيحية

بعملية التغيري التنظيمي من خالل مجع البيانات حول أنشطة التنظيم باستعمال استقصاءات تفصيلية يتم توزيعها 

موعة من األفراد إلعطائهم فرصة الستكشاف معاين ومضامني على العاملني يف املنظمة ، ومن مث تغذية النتائج 

والوصول إىل إجراءات تصحيحية، مث يصار إىل مجع البيانات مرة أخرى بعد هذه النتائج واخللوص إىل استنتاجات 

 ).التغيري(، ويعاد تقوميها ملعرفة أثر اإلجراء التصحيحي تطبيق اإلجراء التصحيحي

وتتمثل الوظيفة األساسية لعملية التغذية الراجعة يف إظهار التناقض بني ما تفعله املنظمة وما يتوجب عليه فعله 

عند  ، وتؤثر التغذية الراجعة على السلوك عن طريق توليد الطاقةوجعل هذا التعارض واضحا للمشاركني يف املنظمة

ا  واجلماعات يف املنظمة معلومات تتعارض مع  تقدم لألفراداألفراد وحفزهم للبدء باختاذ إجراء تصحيحي أل

م   .إدراكهم ومعتقدا

رعاية طبية جيدة إال أنه عند  فعلى سبيل املثال تعتقد قيادة اهليئة الطبية عادة بأن األطباء يقدموا ملرضاهم خدمات

مجع البيانات عن مؤشرات جودة الرعاية يف املنظمة الصحية كمعدل التهابات ما بعد اجلراحة ومعدل اإلقامة يف 

 الطبية على التفكري باختاذقياسا باملعايري املقبولة مما حيفز قيادة اهليئة  املستشفى، فقد جند أن هذه املعدالت مرتفعة

  .إجراء تصحيح
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 إستراتيجيات اإلقناع:  

على عكس اسرتاتيجيات إعادة التعليم حتاول إسرتاتيجيات اإلقناع إحداث التغيري من خالل التحيز املقصود يف 

تصميم وتقدمي البيانات واملعلومات لألفراد، فالرتكيز هنا هو على بيع الفكرة املراد تبيينها واليت قد ترتكز على 

املناورة والتأثري على مواقفهم من خالل  معلومات مفربكة إضافة إىل التالعب باألفرادمعلومات أساسية أو على 

ا شأن إسرتاتيجيات إعادة التعليم أكثر ما تكون أمهية يف املراحل األوىل  والسياسة وهذه االسرتاتيجيات شأ

ة األخرية أي مرحلة القبول لعملية التغيري أي مرحلة إدراك املشكلة ومرحلة حتديد ما جيب عمله أو يف املرحل

  .بالتغيري

دف إقناعهم بالتغيري ففي  املراحل املبكرة لعملية التغيري ترتكز معظم إسرتاتيجيات اإلقناع  على مواقف األفراد 

  .منها التقريب املتتابع، أسلوب التشابه، أسلوب تشتيت الذهنوهناك أساليب خمتلفة لإلقناع 

 إستراتيجية التيسير 

ا لتسهيل تنفيذ التغيري املطلوب، ويقوم استعمال هذه وتتمثل  هذه اإلسرتاتيجيات التدخالت اليت يتم القيام 

ا منفتحة للمساعدة  اإلسرتاتيجيات على افرتاض أن املقدمات قد أدركت املشكلة وحددت خطة العالج، وأ

  .على اجلهود الذاتية للتغيري اخلارجية ولديها الرغبة لالعتماد

إن منظمات الرعاية الصحية  أهم اإلسرتاتيجيات املستعملة  يف هذا السياق أسلوب بناء الفريق، حيث ومن بني

تعتمد إىل حد كبري على فرق العمل يف أداء مهامها واليت جيب أن تعمل بتناغم وتعاون لضمان تقدمي خدمات 

بني جمموعات العمل داخل هذه  ة جيدة، ورغم ذلك توجد درجة عالية من النزاع واخلالف والغموضرعاية طبي
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ا على املشاركة الفعالة يف عملية  املنظمات يف عامل الواقع مما ينعكس سلبا موعات وعلى قدر على فعالية ا

  .التغيري

ا على تسهيل عملية التغيري ومشاركتها  موعة العمل وقدر ويعترب أسلوب بناء الفريق مدخال لدعم األداء الكلي 

  .فيهاالفعالة 

تقوم هذه اإلسرتاتيجيات على استعمال العقوبات والقسر لضمان تنفيذ التغيري وإذعان الفرد  إستراتيجيات القوة

فيها إدراك  للتغيري، وتستعمل اسرتاتيجيات القوة وبشكل خاص عندما تفل املنظمة أو إحدى الوحدات التنظيمية

  .تفشل يف البدء بعملية التغيري املطلوب ، حيث)ما تفعله وما يتوجب فعله ( الفجوة األدائية 

ا ال تضمن  ا وإن كانت تضمن تنفيذ التغيري إال أ إال أنه يعاب على هذه اإلسرتاتيجيات وبشكل واضح أ

  .القبول بالتغيري من املعنيني يف املنظمة

  وضعية المؤسسة العمومية االستشفائية بسيدي علي: المبحث الثاني

  بالمؤسسة العمومية االستشفائية بسيدي علي التعريف: المطلب األول

من  1990، دشن سنة سرير 240ويشمل " ب " القطاع الصحي بسيدي علي مصنف يف الرتبة :التعريف

ومن الناحية " غليزان"حيده من الناحية اجلنوبية والية " مستغامن"ة لوالية طرف جملس اإلدارة يقع يف الناحية اجلنوبي

  "شلفال"الشرقية والية 

سيدي علي، سيدي خلضر، عشعاشة، حيث يعترب  :املؤسسة االستشفائية بسيدي علي تغطي ثالثة دوائر هي

م من الري واألرياف نسمة أغلبه 226486املستشفى الوحيد يف هذه الدوائر، ويغطي أيضا من الناحية الصحية 

وهو  استشفائيع صحي عمومية ذات طاب وعليه مستشفى سيدي علي مبستغامن هو مؤسسةوجلهم فالحني، 
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مجيع املرضى وأهم ما مييزها هي  استشفاءقطاع تابع لوزارة الصحة والسكن، وهذه األخرية هي مصاحل مب فيها 

علي بالوسائل  تستعني املؤسسة اإلستشفائية بسيديأيام  7/أيام 7ساعة و 27/24واملستمرة  اخلدمة الدائمة

  .2017/2018بسيدي علي لسنة  اجلدول التايل تعددات مستخدمي املؤسسة العمومية البشرية املوضحة يف

  املناصب احلقيقية  املناصب املفتوحة  الرتبة  السلك

  

  الطيب

  ـ أطباء أخصائيون
  ـ أطباء عاملون

  ـ الصيدلية

28  
20  
01  

16  
29  
01  

  

  

  الشبه الطيب

  ـ أعوان شبه طبيون يف التخدير واإلنعاش
  ـ القابالت

  الشبه طبيون للصحة العمومية
  ـ الشبه طبيون املؤهلون

  ساعدونـ الشبه طبيون امل

18 
18  
83  
68  
52  

18  
18  
79  
68  
50  

  37  39    اإلداريون

  75  75    التقنيون وأعوان املصاحل

  107  107    املتقاعدون

موع   498  509    ا

  :المصالح العامة *     

 cuisineاملطبخ           .1
 parc autoحضرية السيارات  .2

 buanderieالغسيل            .3



 دراسة میدانیة حول التسییر بالقطاع الصحي بسیدي علي      لثالثـــا الفـصــل
 

74 
 

 incinérationاحلرق             .4

 chaudièreاملكيف احلراري   .5

 magasinisاملخازن            .6

 ateliersالورشات           .7

 station poupagضخ املياه          .8

 groupe électoاملولد الكهربائي      .9

 morgueحفض اجلثث      .10

  :المصالح التقنية*

 املخرب .1

 األشعة .2

 جهاز السكانري .3

 جهاز أشعة املوجات املغناطيسية .4

 العمليات اجلراحيةجناح  .5

 واجلراحية االستعجاالت الطبية .6

 وحدة حقن الدم .7

  :المصالح اإلستشفائية*  

  .سرير 26): رجال، نساء(ـ مصلحة األمراض الصدرية  .1

  سرير 33: ـ اجلراحة العامة .2
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  .سرير 40: والتوليدـ مصلحة الوالدة وجراحة النساء  .3

  ـ االستعجاالت الطبية .4

  .سرير 16: ـ االستعجاالت اجلراحية .5

  سرير 60: ـ طب األطفال .6

  .سرير 33): رجال ـ نساء(ـ الطب الداخلي  .7

  ـ طب العيون .8

  ـ تصفية الدم .9

  :المصالح اإلدارية*    

 direction gel         اإلدارة العامة   .1

 DRHمديرية املوارد البشرية        .2

 DSSمديرية املصاحل الصحية       .3

 DFMمديرية املالية والسائل        .4

 mempالطب الوقائي               .5

 Médecine de travailطب العمل                    .6

 consultation escterne          الفحصات اخلارجية .7

لس الطيب                  .8  PCEا

 service sosialeاخلدمات االجتماعية                .9
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  لهيكل التنظيمي للمؤسسةا

      

  

  

 

   

  

     

                      

  

     

                           

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

  

 المديرية

مديرية الموارد 
 DRH البشرية

مديرية المالية 
  والسائل

 األمانة العامة

المديرية 
الفرعية 

للمصالح 
 الصحية

لمديرية ا
الخاصة 
 ةبالصيان

 ة

مكتب  المنازعات ودةــــــــــالج الدخولمكتب 
  الصيانة

مكتب 
 التكاليف

حساب 
 التكاليف

 االستعجاالت

 قاعة العمليات

 األشعة

 المخبر

 الجراحة

 األوبئة

 طب األطفال

 اإلنعاش

 مصلحة الوالدات

 الطب الداخلي 

 األمراض الصدرية

 تصفيات الدم
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  المشاكل والحلول : المطلب الثاني

عن التسيري باملؤسسة حتصلنا على  املنطقةبعد القيام بإحصاء عام حول رضى كل املوظفني واملرضى وحىت سكان 

  :النتائج التالية

موع  بدون رأي  سيء  متوسط  جيد     ا

  22  2  1  6  13   "أ"صنف املوظفون

  90  24  43  11  12  باقي املوظفني

  60  2  25  21  12  املرضى

  30  4  12  9  5  سكان املنطقة

  لهذه األسباب تحولت المستشفيات إلى مذابح للجزائريين   

  من الوفيات سببها أمراض القلب والسبب تكوين األطباء العاملني 60%

  .توقف كلي لعمليات زرع الكبد يف عهد زياري وهجرة مجاعية ألطباء التوليد إىل القطاع اخلاص

  . آالف نسمة 10ألف نسمة واملقاييس الدولية حتدد سرير الكل  170سرير إنعاش لكل 

  انعدام االستقبال والتوجيه، ظروف إقامة سيئة وصعوبات للحصول على الفحوص املتخصصة

  .قطاع يسري بالنيابة، غيابات متكررة للمناوبني ومساكن حتولت إىل عيادات خاصة بال شهادات مطابقة

والذي اطلع عليها الوزير األول عبد املالك سالل، ويؤكد الوضع  ،هذا الذي يكشف عن فحواه ألول مرةالتقرير 

يربر مواقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عندما هز عرش مجال ولد عباس وأقاله  2013العام للقطاع قبل سبتمرب 
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عبد العزيز زياري، هذا  نفسه بالنسبة خلليفتهرافضا إياه بأن يؤدي القطاع مبوظفيه إىل اهلاوية والشأن من منصبه 

األخري الذي مل يتمكن حىت من تسخني كرسي مكتب الوزير بسبب الفضائح اليت شوهت القطاع يف ظرف 

وجيز، ويربر أيضا موقف الرئيس حني وضع ثقته الكاملة يف عبد املالك بوضياف وعينه على رأس قطاع حمفوف 

اخلاص وغريها من مجاعات املافيا  ب انتشار ما يسمى مبافيا الدواء ومافيا القطاعبسب باملخاطر ومن كافة اجلوانب

اليت راحت تكشف عن نواياها على املباشر بعدما كانت يف اخلفاء، التقرير الذي حتصلت النهار على نسخة منه 

ا إطارات مت جتنيدهم هلذا يكشف عن حقيقة  أكد وجود الغرض القطاع بعد تدقيق شامل وحتقيقا عميقا قام 

مشكل كبري يف التنظيم وآخر يف التسيري يتطلبان حلوال استعجالية وتطبيقا صارما ملا جاء يف قانون الصحة اجلديد 

توجيهات الوزارية وندوات التقييم، من مواد وكذا شروع إطارات مركزية يف محلة مراقبة للتأكد من التنفيذ الفعلي لل

انعدام االستقبال والتوجيه وحفظ الصحة االستشفائية ناهيك عن ظروف اإلقامة  التقرير، نقل معاناة املرضى من

السيئة وصعوبات كبرية يف احلصول على الفحوصات املتخصصة، ال سيما يف واليات اهلضاب العليا واجلنوب 

رضى إىل الطبيني املتخصصني وشبه الطبيني، مما أدى بامل بسبب العجز الكبري املسجل من حيث عدد املستخدمني

اللجوء إىل مصاحل االستعجاالت، وأنتج ذلك عبئا إضافيا وضاعف من معاناة املصابني بداء السرطان خاصة فيما 

وقلص من آمال بقائهم على قيد احلياة، واألخطر من كل هذا هو التأخر الكبري يف  يتعلق بتحديد املواعيد

تشخيص الداء، تضاف إليها الندرة املتكررة لألدوية املضادة وكذا النقص احلاد ملصاحل ووحدات طب األورام 

بتجهيزات ذات مزود ومراكز العالج باألشعة والعالج الكوري، فحىت وإن توفرت هذه املراكز فإن غالبيتها 

  .تكنولوجية قدمية

  توقف كلي لعمليات زرع الكبد في عهد زياري 
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ألف  26التقرير هذا تطرق إىل قضية زرع األعضاء وعدد املرضى املصابني بالقصور الكلوي والبالغ عددهم -

م شأن املرشحني لعمليات زرع الكبد الذين عانوا هم أيضا كثريا وعلى مدار سنني يف عه د الوزراء حالة، شأ

السابقني بسبب توقف الربنامج، كما تطرق إىل نقص املصاحل املكلفة بزرع النخاع، إذ بلغ عدد العمليات منذ عام 

  .2011عملية زرع الكبد وتوقف زرع القرينة منذ  15عملية مقابل  888 2007

  آالف نسمة 10ألف نسمة واملقاييس الدولية حتدد سرير لكل  170سرير إنعاش لكل 

ن ضمن النقائص املسجلة أيضا تلك املتعلقة بسوء تنظيم االستعجاالت الطبية اجلراحية بسبب نقص التكوين وم

لدى املستخدمني وغياب التنسيق بني املصاحل اليت تتوىل خدمة املناوبة ومصاحل االستشفاء إىل جانب العجز 

يف وقت حتدد فيه  ألف نسمة 170لكل سرير سرير، أي  200الكبري فيما خيص أسرة اإلنعاش الذي ال يتجاوز 

آالف نسمة والنقص احلاد فيعدد املنعشني الطبيني نتيجة توقف تعليم هذا  10املقاييس الدولية سرير لكل 

  .التخصص منذ أكثر من عقدين

  هجرة مجاعية ألطباء التوليد من القطاع العام حنو اخلاص

باملؤسسات االستشفائية، فقد عرفت هذه األقسام عجزا  وخبصوص أقسام التوليد وطب املواليد حديثي الوالدة 

يف حالة فوضى خاصة يف فرتة  كبريا يف املوارد البشرية بسبب انتقال املتخصصني إىل القطاع اخلاص مما تسبب

عاش الصيف، أين تعرف هياكل طب النساء إقباال أكثر من الالزم يضاف إليها النقص احلاد يف وحدات اإلن

  .ملواليد اجلدداملتعلقة بطب ا

  والسبب تكوين األطباء العاملني... من الوفيات سببها أمراض القلب  60%
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ويف الشق املتعلق بطب وجراحة القلب فقد كشف التقرير أن اجلزائريني الذين ميوتون بأمراض القلب مضاعف 

من إمجايل عدد الوفيات فيما متثل النساء املعرضات لإلصابة  من املائة 60ة صابني بالسرطان، وميثلون نسبلعدد امل

ناهيك عن النقص احلاد يف مصاحل جراحة القلب وانعدام شبكات التكفل  من املائة 22بأمراض القلب واألوعية 

باستعجاالت طب القلب، عالوة على ذلك فإن األطباء العاملني هم األوائل الذين يفحصون املرضى املصابني 

  تكوين مناسب ملواجهة هذا النوع من األمراض ض القلب واألوعية وليس هلمبأمرا

   2007انقطاع العالقة الوظيفية بني مؤسسات الصحة منذ 

قطاع الصحة الذين شخصوا حالة القطاع انعدام التسلسل العالجي واستمراريته بسبب هذا وقد اكتشف إطارات 

، إذ مكن 2007عادة هيكلة املؤسسات العمومية للصحة عام انقطاع الروابط الوظيفية بني املؤسسات عقب إ

إنشاء املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية من االستقالل املايل هلذه املؤسسات ومن مث انقطاع العالقة، أضف إىل 

 متكن كثرة أنواع وأصناف املؤسسات من حتقيق التسبيقات املرجوة، ال سيما يف إطار توزيع املواردذلك أنه مل 

  .البشرية والوسائل واالشرتاك يف استعماهلا

  فوضى يف مصاحل التسيري وغيابات متكررة للمناوبني

وخبصوص أجهزة التسيري فإن جهاز املداولة ال يشارك يف تسيري املؤسسة يف ظل غياب متكررة ألعضائه الذين 

الس الطبية والعلمية جيتمعون يف أغلب األحيان من أجل توزيع االعتمادات ونقلها فقط، تقابلها عد د مشاركة ا

اوبة واالستعجاالت، ويف نفس اإلطار دائما فقد مت تسجيل عدد كبري بشكل كاف يف تنظيم املصاحل الطبية واملن

م يواجهون من رؤساء املؤسسات معينني بالنيابة، ولكن لديهم  صفة اآلمر بالصرف، وهذا غري حمفز، كما أ

بعض النفقات االستعجالية، كما مت تسجيل ثقل يف التسيري بسبب اإلجراء املتعلق إجراءات تسيري ال تتالءم مع 

   .هو بعد املراقب املايل للمؤسسة العمومية للصحة باجلنوب باملراقبة القبلية للنفقات، ومما زاد من تفاقم الوضع
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  وجدت قطاعا يسري بالنيابة

التعيني بالنيابة احتل مساحة يف التقرير بعدما مت التأكيد على أن أغلبية املسؤولني اإلداريني والطبيني وشبه الطبيني 

لقطاع الصحة كانوا معينني بالنيابة، مما أثر سلبا على السري احلسن للمؤسسات الصحية والتأكيد أيضا على عدم 

تعويضية ملختلف األسالك بالرغم من صدورها يف الفرتة املمتدة من القوانني األساسية اخلاصة واألنظمة التطبيق 

، ويف نفس اإلطار دائما فقد مت ، وقد كان هذا الوضع سببا لعدة اضطرابات اجتماعية2011إىل  2009

للمصاحل والتكفل باملرضى، السيما خالل مناوبات وعطل تسجيل ظاهرة تغيب وتساهالت مضرة بالسري احلسن 

  .وع، عالوة على التأخر الكبري يف املصادقة على خمططات تسيري املوارد البشريةاية األسب

  مؤسسات صحية عمومية حتت سيطرة القطاع اخلاص

هذا ومن السلوكيات الألخالقية اليت شوهت صورة قطاع الصحة تلك املتعلقة بالتغيب الكبري للمهنيني يف القطاع 

ريب املرضى حنو القطاع اخلاص للوسائل البشرية واملادية للقطاع  إىل جانب االستعمال غري الشرعي العمومي و

إىل العام،  العمومي لفائدة القطاع اخلاص ونقل املرضى الذين أجريت هلم عمليات جراحية يف القطاع اخلاص

خفية وتقاضي عالوة التخلي عن ذلك وكذا ابتزاز املريض، السيما فيما يتعلق ناهيك عن النشاط التكميلي 

ريبه إىل القطاع اخلاصب   .األمراض اجلراحية الثقيلة من أجل 

  انعدام حماسبة حتليلية ومديونية ثقيلة للمؤسسات العمومية... تبليغ متأخر للمزانية

التسيري املايل يف قطاع الصحة كان حمل حتقيقات من طرف اإلطارات الذين اكتشفوا اإللغاء غري املناسب عام 

مي لإلدارة املركزية واهلياكل املكلفة حبساب التكاليف ومراقبة التسيري والتعاقد، عالوة من اهليكل التنظي 2011

حتليلي وكذا مديونية مرتفعة للمؤسسات العمومية للصحة، السيما يف على التبليغ املتأخر للميزانية وانعدام حماسبة 
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مع هيئات الضمان االجتماعي  الفصل املخصص للدواء، إىل ذلك فقد كشف التقرير عن عدم جناعة التعاقد

  .مدونة األعمال املهنية وتسعرية الدواء لعدم توفر الشروط املسبقة واألدوات الضرورية لتنفيذه السيما إنشاء

  صيانة متأخرة وال أثر لقطع الغيار..اقتناء عشوائي للتجهيزات الطبية 

غري مالئمة لنشاط اهلياكل الصحية وحظرية عشوائي لتجهيزات وجود اقتناء  أثبتت حتقيقات إطارات وزارة الصحة

وقائية وإصالحية إىل جانب تعطل هذه  بسبب تعدد العالمات ومنه صعوبة وضع إسرتاتيجية صيانة غري متجانسة

 بسبب غياب خدمة ما بعد البيع يف اهليكل الصحي ونقص امليزانية التجهيزات والتدخل املتأخر إلصالحها

  .بات املرتبطة بوفرة قطع الغيار يف اجلزائراملخصصة للصيانة وكذا الصعو 

PCH "ومعهد باستور مؤسسات غارقتان يف الديون بسبب سوء التسيري  

وعاجزة عن دفع مستحقات ممونيها وفتح رسائل  ستشفيات كارثية وغارقة يف الديوناملركزية للموضعية الصيدلية 

يف املواد الصيدالنية على مستوى املؤسسات  االعتماد الضرورية لتموينها، حيث تسبب ذلك يف ندرة دورية

للصحة وكذا صعوبة التحكم يف تقديرات االقتناء، أما معهد باستور فيعاين هو اآلخر من أزمة ديون  العمومية

األمصال واللقاحات، مما تسبب يف يف التموين ببعض  ومن مشاكل التسيري وكذا االنقطاعات املتكررة خانقة

عن إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية مبوجب فقد كشف التقرير  املوسع، إىل ذلك  التلقيحاضطراب برنامج 

ا األساسي غري املالئم، ويف اخلتام وقبل التطرق إىل احللول تطرق التقرير  208 قانون ومل تتم إقامتها بسبب قانو

ا غري مدجمة يف شبكة  صحة وخارجة  لل العالجات والسياسة الوطنيةإىل املؤسسات الصحية اخلاصة وأكد على أ

كليا عن إطار املراقبة، كما أن حتديد أماكن إنشائها ال تالئم منطق خريطة صحية وأغلبها أجنزت بعد تغيري 

  .هولة الدخول واملطابقة املعماريةبنايات سكنية، مما يطرح مشكل س
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  شهادة مطابقةمساكن حتولت إىل مؤسسات صحية من دون ": العيادات اخلاصة"

إىل ذلك فقد أثبتت نتائج التحقيقات وجود تغيريات متت دون ترخيص مسبق، كما أن أغلب أعوان السلك 

العمومية  الطيب وشبه الطيب الذين ميارسون يف املؤسسات اخلاصة هم مستخدمني يأتون من مؤسسات الصحة

م استقرار املستخدمني الطبيني خصوصا املدير عد وهم يف وضعية ممارسة غري شرعية، كما أثبتت نتائج التحقيقات

التقين الطبقي وكذا توظيف مستخدمني غري مؤهلني إىل جانب تسجيل فوضى كبرية يف األتعاب وتكاليف 

مشاركة القطاع اخلاص عن تكاليف اخلدمات، ويف نفس اإلطار دائما فقد أثبتت عدد  اإلعالناألعمال وعدم 

 احرتام النصوص التنظيمية يف جمال املمارسة الشخصية وانعدام دفرت أعباء وعدميف نشاطات الوقاية واالستعجال 

اخلاص بشأن تنظيم النشاطات الطبية، وبالرغم من  ، وكذا غياب مقاييس مطبقة على القطاعلنشاطات تنظيمية

الصورة السوداء اليت يتضمنها التقرير إال أن  اإلطارات احملققة مل تعاجل فقط اختالالت ونقائص القطاع وإمنا 

اختاذها متثلت يف ضمان إصغاء أفضل للجمهور واستقبال والرد على احللول والتدابري اليت يتوجب تطرقت إىل 

الصحة واستقباهلم من طرف مهين الصحة وليس أعوان األمن وإعالمهم عن طريق إلصاق  مرفقيد جمموع بري

نظام مراقبة عن بعد، ومن مجلة التدابري املتخذة دائما تلك وجعلها حتت  قوائم املناوبة وإعادة تنظيم االستعجاالت

يف اليوم نفسه إىل الوزارة وضمان ضر مع جمموع رؤساء املؤسسات وإرسال احملأسبوعية املتعلقة بعقد اجتماعات 

يأت امل طالب حسب املقاييس املطلوبة ارتداء األلبسة واإلشارات الطبية وختفيف اإلجراءات اإلدارية وإعادة 

وإقامة جهاز مراقبة دائم حلفظ الصحة يف احملالت والتجهيزات واملستخدمني والواجبات وضمان أمين مهين 

يف جمال التسيري املايل وإنشاء ملف ) احملاسبة الثالثية(أي  3COHالصحة إىل ذلك فقد تقرر إقامة برجمية 

عند بداية شهر جانفي املختارة وكذا منح امليزانيات للمؤسسات مباشرة الكرتوين طيب يف املؤسسات النموذجية 
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من املائة إىل عهد الوزراء  3االستثمارات وارتفاعها من من السنة، وقد أشار التقرير إىل تقدم نسبة أشغال خمتلف 

    بوضياف امللك عبدمن املائة يف عهد الوزير احلايل  27السابقني إىل 

   والمقترحاتبعض الحلول *

يف ظل الظروف احلركية اليت يشهدها يعترب التغيري التنظيمي املفتاح األساسي لنجاح املؤسسات ومتييزها تنافسيا 

  .العامل

ـ يتوقف جناح التغيري على الفهم العميق جلوانبه املختلفة وأهدافه واقتناع األفراد به ومشاركتهم فيه، حيث إدارة 

والعمل على االستفادة منها بشكل يساعدها على تعديل برامج د من مقاومة التغيري التغيري دورا فعاال يف احل

  .التغيري وزيادة فعاليتها

ـ ترجع أهم أسباب جناح عملية التغيري للمؤسسات الصحية إىل توفر مدير صحي يتمتع مبجموعة من املهارات 

لتغيري يف منظمته، وكذا مواجهة الصعوبات اليت حتول األساسية اليت متكنه من اختيار اإلسرتاتيجية املالئمة لتنفيذ ا

  .دون تطبيق التغيري يف املؤسسة الصحية

ـ التغيري التنظيمي يف املنظومة العمومية باجلزائر مل يصل إىل حتقيق هدف تطبيق العدالة يف توزيع املوارد املالية 

  .ملادية على مستوى اجلهوي والوطينوالبشرية والوسائل ا

ـ خفف ظهور املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية واملؤسسات العمومية اإلستشفائية من حدة املشاكل اليت  

ائية فمازالت املنظومة العمومية  كانت تعاين منها املنظومة العمومية للصحة، إال أن هذه املشاكل مل حتل بصفة 

ا بني جهات ال توازنالللصحة تعاين من عدم  وطن وكذا ظهور مشكل عدم الكفاءة يف التسيري يف توزيع مؤسسا

  .الناتج عن ترؤس املؤسسات العمومية للصحة اجلوارية من طرف أطباء ليس لديهم اخلربة والدراية مبيدان التسيري
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إعادة النظر يف توزيع املؤسسات العمومية للصحة اجلواري ـ على وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات 

ا للتحكم يف زمام   .األمور وحتقيق التسيري الفعال 

والعمل على إجياد ـ على وزارة الصحة اإلصغاء إىل الشكاوي املقدمة من موظفي املؤسسات العمومية للصحة 

  .احللول املرضية وتدارك الغلطات يف أسرع وقت ممكن

  .واخلارجية للوطنـ إعطاء امتيازات أكثر للموظفني الصحيني من أجل العمل يف املناطق الداخلية 
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  خالصة الفصل

ا لالستجابة للتغريات اخلارجية والداخلية   .مهما كان مصدر التغيري التنظيمي املقرر فعلى املؤسسة أن تنمي قدرا

دف تغيري تنظيم املؤسسات الصحية يف إطار التحسني فيتمثل رهان املسري يف إجياد وسائل لتوحيد أصحاب  و

م وحشدهم بصورة كبرية ومستمرة من أجل إدامة التغيري يف سياقا لتحسني املصلحة حول  مشروع التغيري وقياد

  املستمر
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  الخاتمة العامة

رغم معدل اإلنفاق اهلائل على الرعاية الصحية يف اجلزائر فإن نظامنا الصحي يصنف يف مرتبة ثالثة بعد كل من 

عامليا حسب اإلحصاء الذي قدمته منظمة الصحة العاملية  81يف املرتبة تونس واملغرب على التوايل، كما يصنف 

، وهو ما يعد مرتبة متأخرة نسبيا مقارنة باإلمكانات املادية، املالية والبشرية املرصودة، ويربز ذلك 2014يف سنة 

يمني أو لصحية السريرية كمعدل شغل األسرة، معدل الدوران، عدد املرضى املقمن خالل بعض املؤشرات ا

أو تلك املؤشرات الدالة على مدى  املؤشرات الصحية الوبائية كنسبة انتشار األمراض املزمنة أو األمراض املعدية

ية الصحية كمعدل األمل يف احلياة، درجة استجابة النظام الصحي من حيث التوزيع حتقيق األهداف من الرعا

التوجه حنو التفكري يف تصور اسرتاتيجي يبحث يف اآلليات ووعيا بأمهية الصحة، فقد كان  وعدالة تلقي اخلدمات

لنتيجة باعتماد خارطة صحية التنظيمية واإلجرائية اليت تعين حبسن إدارة وتسيري الكفء للنظام الصحي، وكانت ا

ا مؤسسات  للصحة اجلوارية وبني األنشطة العالجية جديدة تعمل على الفصل بني األنشطة الوقائية تتكفل 

ا املؤسسات اإلستشفائية املختلفة، وقد استصحب هذا التطور والتغيري واقع ال حياكي األهداف  التكيفية تتكفل 

املرصودة، فوفرة اإلمكانيات املادية واملالية مل يواكبها حتسن يف الواقع اخلدمي، ولعل املؤشر يف ذلك هو اإلحساس 

ا ، ويف بالشعور العام لدى املواطن عن رضاه عن اخلدمات  املقدمة واليت يعترب هو غاية وجودها وحمور إسرتاتيجيا

هذه الدراسة كان البحث عن حماولة تشريح أسباب وكوامن الرتاجع يف أداء نظام الرعاية الصحية باجلزائر مركزة 

اجتنبا الوقائية منها والعالجية كأهم عناصر نسيج النظام الصحي، حيث : على مؤسسات اخلدمة الصحية املباشرة

هلدر الوقت والتكاليف املثقلة، مت اختيار عينة مقطعية عن دائرة سيدي علي، ولعل الفحص األويل لواقع تسيري 

املنظومة الصحية باجلزائر، يتلقى إشارات ضمنية عن مشهد يتسم بالتذبذب وعدم وضوح إسرتاتيجية إدارته، ومن 

وقع أن يصل البحث إىل إعادة مراجعة التنظيم احلايل خالل املعارف السابقة عن إدارة األنظمة الصحية فيت
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حف باألقطاب بدال عن التشتيت للطاقات ونزوعا عن للخارطة الصحية باعتماد سياسة التسيري  منطق املركزية ا

  .نظام الرعاية الصحيةيف تقييم وتقومي  يف آن واحد من جهة واالعتناء بتفعيل التسيري باملشاركة
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