
مم المتحدة مشروع برنامج األبالتعاون معالفريق الوطني لتقييم مخاطر الفساد في قطاع الصحية

اإلقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربيةاإلنمائي

محمد مفتاح. د : رئيس الفريق

:ادارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة

ارة المكاسب المتحققة في سياق تجربة وز

الصحة



البرنامج التنفيذي للتوقي من الفساد

:فيالغرض النهائي من تقييم مخاطر الفساد القطاعية يتمثل ❑

السلبية للنتائج المشوهة استراتيجية تهدف الى الحد من اآلثار وضع ✓

القرار  نقاط احتمالية حصول الفساد في التوقي مستقبال من ✓

و مومية يتمحور البرنامج التنفيذي للتوقي من مخاطر الفساد حول بناء سياسات ع❑

: ب التقليص من احتمالية حصول الفساد اجراءات وقرارات تعمل على 

الضوابط الكابحة للفسادتفعيلإيجاد او ✓

من فعاليتهاالتقليل من الدوافع او الحد ✓

المنع حصول االثار الضارة للفساد وفي صورة استحالةلمنع االستباقيوالعمل ❑

من مضاّرهااحتواؤها و التقليل 



كل صالحة لمخاطر الفساد و من تنفيذية جاهزة للتوقي ال توجد برامج ❑

السياقات 
:تتاثر برامج التوقي من الفساد ب❑

خارطة المخاطر✓

االستراتيجية للمنظومة الصحيةالتوجهات ✓

السياسي أولويات و اجندا صاحب القرار ✓

القرار،السياسية و االقتصادية و االجتماعية لصاحب االكراهات✓

القابلية لإلنجاز ومدى سرعة تحقيق مكاسب قطاعية✓

قوة وفعالية اطراف المقاومة المحتملة لبرنامج التوقي من الفساد✓



الفساد لتقييم المخاطرباقتراح برنامج للتوقي من مخاطرالفريق الوطني قام ❑

متكون من خمسين توصية

سبعة توصيات وتمكن الفريق ( 07)حظيت عشرة توصيات بالقبول، وقع تنفيذ ❑

توصيات المتبقية  ضمن برنامج ( 03)الوطني لتقييم المخاطر من ادراج  الثالثة 

تعاون اخر هو االن بصدد االنجاز

الفساد بكل قدرت كلفة تنفيذ االجراءات التصحيحية المبنية على تقييم مخاطر❑

:نقاط القرار المنتمية لمجالي الخدمات الصحية و سلسلة االمداد باألدوية ب

المكاسب في مستوى اداء الهياكل الصحية



ارة بوزينتمي الى مركز االعالمية من العمل لفريق متعدد االختصاص بضعة اشهر ✓

مركزية الصحة و ممثليه بالمستشفيات، ادارة الصحة الرقمية  بالوزارة ،خلية الحوكمة ال

رؤساء العامة للهياكل الصحية، و الصندوق الوطني للتامين على المرض وبعض،واإلدارة 

.وبعض رؤساء اللجان الطبية“  اقسام شؤون المرضى”

نامج وقع االستفادة من بعض التجهيزات المقتناة من طرف برمن الناحية اللوجسية ✓

ذي شمل في قطاع الصحة وال“ جزر النزاهة”برنامج في اطار تنفيذ االمم المتحدة االنمائي 

مستشفيات نموذجيةثالث 

التحكم ات مع المالية للمستشفيارتفاع في االيرادات  : عائد استثماري مهم على الهياكل الصحية❑

االمكانيات و المواردهدرغير المبرر وفي االنفاق



“  للولوج الى الخدمةاخذ موعد /التسجيل” القرار نقطة 
مصنفة نقطة قرار ذات مخاطر فساد عالية 

ارة منظومة اد”تفعيلتركيز و :القرار التصحيحي االول
“طوابير االنتظار

بمنظومة الخط الثاني و الثالث تجهيز كامل مستشفيات
الدارةفي اطار برنامج وطني “ادارة المواعيد عن بعد”

المواعيد عن بعد



توصل BJKMتقرير مكتب مستقل لدراسات رضا المستعملين ودراسات سبر االراء -
خفاض تحسن نسبة الرضا على ادارة طوابير االنتظار و تحسن االنسيابية وان: الى 

ناحية ن نسبة التوتر بين المرضى و عائالتهم من جهة وأعوان االستقبال و التسجيل م
(تقلص حاالت العنف بالمستشفيات)اخرى

غيرقبل استعمال منظومة ادارة المواعيد  قدر معدل اجال المواعيد في الجراحات -
يقةالتطبفي حين اصبح معدل هذه االجال بعد استعمال ثالثة اشهر ب : المستعجلة
في اذحيز النف“ المواعيد عن بعد”تطبيقةمع امكانية التحسن بدخول بأسبوعين

المستوى الوطني

الحصيلة بالمستشفى الجهوي بجربة



و في مستشفيات الخط الثالث من الخدمات االكثر عرضة لالبتزاز“ اسناد المواعيد”
:الفساد و تفويت الزمن العالجي

ب المعالج الطبيمنظومة الدارة المواعيد عن بعد بالتنسيق بين استعمال : االجراء الوقائي-
يز التنفيذ بدخول التطبيقة ح: ثم تحويل المرضىو الطبيب المرجعي باالختصاص المطلوب 

:ازدادت نسبة تحويل المرضى الى المستشفيات الجامعية المرجعية2018خالل سنة 

ى ازدادت نسبة اخذ المواعيد والتحويل الفعلي من المستشف2017مقارنة بسنة : النتائج-
في بالمائة 34الى المستشفى الجامعي الرابطة تونس ب ( الجنوب الغربي)الجهوي بتوزر

س المفرا)لفحوصات االشعة بالنسبة بالمائة25ونسبة امراض القلب و الشرايين اختصاص 
....(، الرنين المغناطيسي

لى من المستشفى الجهوي بتوزر اطب العيون ازدادت نسبة التحويل في اختصاص -
بالمائة28المستشفى الجامعي الحبيب ثامر نسبة 

زرالحصيلة بالمستشفى الجهوي تو:تركيز منظومة المواعيد عن بعد 



التالعب : التسجيل لتلقي الخدمة:القرار نقطة 
الكثر بافتتاح الحق في التسجيل من اشكال الفساد ا

تداوال 

قةتطبيهندسة و تنفيذ : االجراء التصحيحي
يانات تتيح الدخول و التبادل الحيني لباعالمية 

ثبت الصندوق الوطني للتامين على المرض والت
الخدمة الحق لطالب من صحة افتتاح 





االعصاب المراضالوطني المعهد

النتائج دات التسجيل الفعلي بالعيا

الخارجية بعد التثبت في
افتتاح الحق 

طلبات التسجيل في 
العيادات الخارجية

ةالتسجيل للعيادات الطبي

عيادة 6552اجتناب 
على غير الصيغ

في عدد الذين يفتتحون الحق
29484:التسجيل 

ت عدد الطلبات على العيادا
36036: الخارجية 

ة اقسام العيادات الخارجي
2018لسنة 

المستشفى الجامعي فرحات حشاد

الفواتير المسترجعة ةالى التطبيقبعد اللجوء ةالى التطبيققبل اللجوء  الفوترة

الفواتير تراجع❑

فاتورة 42.075:المرفوضةب
963.557بقيمة 

صفر فواتير مرفوضة مع
بسبب عدم افتتاح الحق

: المرفوضة عدد الفواتير 

15850

عدد الفواتير المرفوضة

57925متعددة السباب
فاتورة

الفواتير 
المرفوضة



“ فائيةاالستشالتصرف في االدوية في االقسام ”:نقطة القرار
مصنفة نقطة قرار ذات مخاطر فساد عالية

االعالمية التطبيقةتعميم استعمال : 1القرار رقم 
داخل االقسام “ لالدويةالصرف اليومي و االسمي ”

“االستشفائية
تامين نقل االدوية داخل اروقة : 2القرار رقم  «

ية خزانات ادو”استعمال المستشفى عن طريق شراء و 
“ذكية



احد المستشفيات النموذجية لجزر النزاهة: بجربةالجهويحصيلة المستشفى 

نتيجة الصرف 

االسمي و اليومي 
للدواء 

2018النشاط لسنة  2017النشاط لسنة  االستهالك الدوائي

مريض 2345❑

اضافي
139بتحكم ❑

الف دينار 

مريض الف 68499❑

ايوائه بهذه االقساموقع 

االدويةبلغ استهالك ❑
الف دينار646

وقع مريض 66154❑

ايوائه في هذه االقسام 

ي استهالك االدوية فبلغ ❑

االقسام الستة مبلغ

الف دينار785

ائية اقسام استشفستة ❑

انخرطت طوعيا في 

الجراحة )البرنامج 

العامة،امراض االعصاب،جراحة 

العظام ،االستعجالي،االنعاش 
(الطبي،امراض النساء و التوليد



نفت بالنسبة لنقطة قرار العيادة الطبية ص
ية ضمن نقاط القرار ذات مخاطر فساد عال

اللجوء الى : االجراءات التصحيحية
ك الضوابط االجرائية بتشبيرقمنة

التسجيل العيادة الطبية مع خدمة 
يلية التكمالكشوفاتوالفوترة و خدمات 

من مخابر بيولوجية وأشعة



المستشفى الجامعي فرحات حشاد

النتائج المتحققة و التشبيكالرقمنةما بعد 
2018

كو التشبيالرقمنةقبل 
2017

النشاط الطبي لطب 
االسنان

2446زيادة ب ❑

مريض

3628زيادة ب ❑
اختبار اشعة

عيادة 6534: النشاط❑

9038انجاز اسنان مع طب 
ر و مفوتاختبار اشعة مسجل 

عيادة 4088: النشاط ❑

مع طلب طب اسنان
باالشعةكشف 5410

عيادات طب االسنان

مع )طلب االشعة مع 

الحفاظ على نفس 
(  االمكانيات

6048:  زيادة ب❑

مرفوقةطبية عيادة
بتدخل جراحي

عيادة 19.993: النشاط❑
بتدخل جراحيمرفوقةطبية 

عيادة 13945: النشاط
بتدخل جراحي مرفوقة

العيادة الطبية ❑

بتدخل مرفوقة
جراحي

51.257زيادة ❑

مريض 

: و زيادة مداخيل ب❑
الف دينار49641

مريض 60532: النشاط❑

حصل على زرع مستلزم مع 
د95472مداخيل

مريض 9275:النشاط
45.831بمداخيلمع 

الف د

العيادة الطبية مع❑
مستلزم طبيزرع



:التكميليةالكشوفاتطلب : القرار نقطة 

تصنف نقطة القرار ضمن الخانة المحفوفة 
بمخاطر فساد مرتفعة 

القرارات التصحيحية  :

ة اعالميتطبيقةفي مرحلة اولى ايجاد -
عيادة التكميلية والالكشوفاتتربط بين 

والتسجيلالفوترةالطبية و قسم 

طبي في مرحلة ثانية ربط الكل بالملف ال-
المرقمن



المستشفى الجامعي بالرابطة

نتائج النشاط -SANTE”تطبيقةبعد 
LAB“

تطبيقةقبل 
”SANTE-LAB“

نشاط المخابر

36340:بزيادة

تحليل منجز و 
%26,7ايمفوتر

172.086: النشاط❑
مفوترتحليل منجز و 

135.746: النشاط ❑

مفوترتحليل منجز و 
مع )مخبر المناعة 

الحفاظ على نفس 
(االمكانيات

72.224زيادة ب 

تحليل منجز و 
%57+))مفوتر

114.012: النشاط-

مفوترتحليل منجز و 
تحليل 41.788: النشاط

مفوترمنجز و 
مخبر امراض 

الحفاظ على نفس)الدم
(االمكانيات



المستشفى الجامعي فرحات حشاد 

النتائج  -SANTE”التطبيقةبعد 
LAB» ”2017

-SANTEتطبيقةقبل 
LAB» “2016

المخابر 

 9948:زيادة ب❑
56.058ومريض

تحليل اضافي

مريض 115.067:النشاط

تحليل 414.644و انجاز 
بيولوجي 

مريض  105.119: النشاط
تحليل358.586و انجاز 

مخبر البيولوجيا

الحفاظ على نفس )
(االمكانيات

النتائج : 2018 التطبيقةبعد  : التطبيقةقبل  2016 التشريح مخبر
المرضي 

زيادة نشاط ب ❑

مريض 26030

26037واضافي 
تشريح مرضي 

مريض47591:النشاط 

تحليل 47593انجازو 
تشريح مرضي  

مريض 21553: النشاط
تحليل21554وانجاز 

الحفاظ على نفس )
(االمكانيات



المستشفى الجامعي فرحات حشاد

النتائج  RISPACSتطبيقةقبل  RISPACSتطبيقةبعد  النشاط

3117زيادة ب  ❑
في مفراسصورة 
السنة

2018سنة ❑

41486:النشاط ❑
نةفي السبالمفراسصورة 

2017سنة❑

صورة 38369: النشاط❑
في السنةبالمفراس

قسم االشعة 

الحفاظ على نفس )
(االمكانيات



المكاسب غير المادية



ر اضفاء عباعادة بناء الثقة بين الهياكل الصحية المنخرطة في المشروع و المستعملين ❑

والسيولة في ادارة العالقة بينهما مزيد من الشفافية

الرضا تسريع اسداء الخدمات و تحسين نسبة ❑

المرفق العمومي للصحة و المهنيين بين مستعمليالخفض من منسوب العنف ❑

+++(االستعجالي )

الحصول على الخدمات الصحية دون صد مع تحسن في الجودة و دون االضطرار الى❑

كلفة الفسادتحمل اعباء اضافية ناجمة عن 

من خلق نوع من التنافسية بين الهياكل الصحية  متمحورة حول تعميم االستفادة❑

مستشفى   لكل “  عقود االهداف”تحقيق برنامج التجربة والمساعدة على 



و المشاريع بصدد االنجاز المنبثقة عن تقييم

ادارة مخاطر الفساد القطاعي 



جرائية التعقيدات و الفراغات القانونية وكذلك الصعوبات اال
: من الدوافع القوية للفساد 

القرارات التصحيحية  :

تحديث و تنقية االطار التشريعيادراج -
ضمن مشروع تعاون المنظم لقطاع الصحة 

االمريكي مع مركز المشروعات الخاصة 
CIPE القطاع الصحي ودعم حوكمةحول

.بهالنزاهة و الشفافية 

ندوالر على مدى سنتيمليون 5برنامج بقيمة 



العام المتعلقة بمسار توزيع الدواء في القطاعالقرار نقاط 
:  و الخاص و كذلك مسار التسليم للمرضى

اد ضمن الخانة المحفوفة بمخاطر فستصنف نقاط قرار 
مرتفعة 

القرارات التصحيحية  :

ادراج هذه النقاط ضمن مشروع تعاون -
االمريكي  مع مركز المشروعات الخاصة 

CIPE ايجاد معرف وحيد لكل علبة حول
وزيعالكتروني لمسارالتدواء و نظام تتبع 

نفس اطار المشروع



ع تعد حاالت تضارب المصالح وروابط المصالح من الدواف
القوية لتلبس نقاط القرار بالفساد  

القرارات التصحيحية  :

مة اطالق مشروع مشترك بين االدارة العا-
للحوكمة بوزارة الصحة و االدارة العامة 

يئة للتصريح بالمكاسب و المصالح باله
ارطة ضبط خالوطنية لمكافحة الفساد قصد 

روابط المصالح و تضارب المصالح في
اذ تشمل كل من له سلطة اتخقطاع الصحة

ج او قرارتصرف او قرارتسيير او قرارعال
المساهمة فيه



شكرا على التفضل باالستماع

محمد مفتاح.د


