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:ادارة مخاطر الفساد في قطاع الصحة

االسس المنهجية و التطبيقات



الى مقاربة ادارة لقطاع الصحة الشاملة الحوكمةمن مقاربة 

الفساد في نقاط قرار محددةمخاطر



تنزيل المنهجية:مخاطر الفسادمن التوقي 

في باب الخدمات الصحية 

وفي باب سلسلة االمداد بالدواء   



الدفع لتلقي خدمة -

الكشوفات اإلضافية

التسجيل لتلقي -

الخدمة الصحية

خدمة العيادة الطبية-

ليةخدمة الكشوفات التكمي-

تلقي خدمة إجراءات -

مغادرة المستشفى

تلقي خدمة اإليواء -

بالمستشفى

د االستقبال واإلرشا-

والتوجيه

لالتسجيعند الدفع -

ة تسليم وثائق طبي-

إشهاديه فاسدة

الدفع للحصول على-

الوثائق الطبية 

االشهادية

الملف الطبي جلب -

الكشوفاتأو وثائق 

ل االنتفاع بالتدخ-

الجراحي 

الدفع لتلقي خدمة -
اإليواء بالمستشفى

الدفع عند -

تصفية كلفة 
اإليواء

جدا  ضعيف ضعيف معتدل قوي جدا  قوي
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تسليم األدوية -

للمستشفيات

قيام الجهة او الجهات -

المختصة بالمستشفى

بتحديد حاجياتها من 
االدوية 

ختصة من طرف اللجان المالتسمميتقييم الملفين السريري و -

ضبط الحاجيات من الناحية النوعية-

تحديد الحاجيات الكمية-

تحديد كيفية و صيغ التفاوض المباشر-

مراجعة وتحيين سعر الشراء -

استالم الصيدلية -

المركزية لألدوية من 

المخابر المصنّعة

دويةالتقييم الفني للملف من طرف المخبر الوطني لمراقبة األ-

لالختصاصات الصيدليةإبداء رأي اللجنة الفنية-

خص النظر في تقرير التفقد الصيدلي من طرف لجنة اسناد ر-

استغالل مؤسسات صنع األدوية 

الشراء عن طريق طلب -

العروض

وضع شروط المناقصة -

والمواصفات

تقييم العروض-

قاتإبرام عقود تنفيذ الصف-

دواءالتقييم اإلداري لقبول الملفات من طرف وحدة الصيدلة وال-

قبول و إحالة الملف إلى التفقدية الصيدلية-

ألدوية تقييم مدى مطابقة مصانع األدوية للقواعد المثلى لصنع ا-

ضعيف معتدل قوي
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فاوض تحديد الجوانب الترتيبية لتنفيذ الشراء بصيغة الت-

المباشر

تقديم اذون التزّود  باألدوية من داخل اومن خارج القائمة -

االستشفائية

تسليم االدوية و تسلمها من طرف صيدلية المستشفى-

اإلستشفائيةالتصرف في األدوية في األقسام -

التصرف في األدوية في الصيدلية الخارجية-

مصادقة رئيس اإلدارة-

ليلجودة األدوية من طرف إدارة التفقد الصيدالبعديةالرقابة -

تحديد سعر الشراء-

(الداخلية والخارجية)الصيدلية التخزين وتزويد مخازن -

بمستودع خزن األدوية -

احتياطي »

«المستشفيات

ةالجهويّ تزويد المخازن -

ضعيف معتدل قوي
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البرنامج التنفيذي و المكاسب المتحققة



المكاسب المؤسسية

شتغل تكون فريق متخصص من مشارب مهنية ومسارات تكوين متعددة يتكلم نفس اللغة وي❑

بنفس المنهجية

ر القيادي استمرارية العمل و متابعة تنفيذ مخرجات تقرير ادارة المخاطر القطاعية برغم التغيي❑

في الوزارة وتوقف وقتي للمرافقة من طرف الشركاء الدوليين

خصصة توطين الخبرة لدى الموظفين العموميين كحاملين للمشروع و بناء قدرات قطاعية مت❑

خالصاتتوثيق التجربة بانجاز كتيب هو االن تحت الطبع يتضمن المراحل المنجزة و اهم االست❑

الستفادة خلق نوع من التنافسية بين الهياكل الصحية وحاملي المشروع متمحورة حول تعميم ا❑

من التجربة ومن العائد االستثماري



“ 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



نزاهةاحد المستشفيات النموذجية لجزر ال: نموذجا 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



“ مةاالستقبال والتسجيل للولوج الى الخد”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



ى دراسات سبر االراء ودراسات رضا المستعملين اكدت تحسن نسبة الرضا عل-
ضى و ادارة طوابير االنتظار و تحسن االنسيابية وانخفاض نسبة التوتر بين المر

عائالتهم من جهة وأعوان االستقبال و التسجيل من ناحية اخرى

قبل استعمال منظومة ادارة المواعيد  قدر معدل اجال المواعيد في الجراحات غير-
ال بعد في حين اصبح معدل هذه االجثالثة اشهر المستعجلة قبل استعمال المنظومة ب 

“ عن بعدالمواعيد”تطبيقةمع امكانية التحسن بدخول بأسبوعينالتطبيقةاستعمال 
في المستوى الوطنيحيز النفاذ

جربةالحصيلة بمستشفى 



اسناد المواعيد من الخدمات االكثر عرضة لالبتزاز و الفساد و تفويت الزمن 
:العالجي

. استعمال منظومة الدارة المواعيد عن بعد و تحويل المرضى : االجراء الوقائي-
ات الجامعية بدخول التطبيقة حيز التنفيذ ازدادت نسبة تحويل المرضى الى المستشفي

:المرجعية

ازدادت نسبة التحويل من المستشفىالجهوي بتوزر الى 2017مقارنة بسنة -
بالمائة في اختصاص امراض القلب و الشرايين 34المستشفى الجامعي الرابطة ب 

...(.المفراس ، الرنين المغناطيسي)بالمائة بالنسبة لفحوصات االشعة 25ونسبة 

زر الى ازدادت نسبة التحويل في اختصاص طب العيون من المستشفى الجهوي بتو-
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
انات الدخول التبادل الحيني لبياعالمية تتيح 

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





االعصاب المراضالوطني المعهد

النتائج تسجيل العيادات الخارجية 
ق بعد التثبت في افتتاح الح

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 الى بعد اللجوء
2017التطبيقة

التطبيقةقبل اللجوء الى 
2016

الفوترة

الفواتير تراجع❑

42.075:المرفوضةب
963.557بقيمة فاتورة 

صفر فواتير مع✓

مرفوضة بسبب عدم 
افتتاح الحق

ضة عدد الفواتير المرفو

تاح تشمل افتالالسباب

اي 15850: الحق
%12,9بنسبة 

عدد الفواتير المرفوضة 

57925متعددة السباب
%35,2فاتورة اي ما يقابل 

ة الفواتير المرفوض✓

بسبب عدم افتتاح 
الحق



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

اللجوء الى : االجراءات التصحيحية
ك الضوابط االجرائية بتشبيرقمنة

العيادة الطبية مع خدمة التسجيل 
التكميلية من الكشوفاتوخدمات 

مخابر بيولوجية وأشعة



المستشفى الجامعي فرحات حشاد

النتائج المتحققة و التشبيكالرقمنةما بعد 
2018

و التشبيكالرقمنةقبل 
2017

النشاط الطبي

2446زيادة ب ❑

مريض

3628زيادة ب ❑
اختبار اشعة

عيادة 6534: النشاط❑

9038انجاز اسنان مع طب 
ع اختبار اشعة مسجل و مدفو

عيادة 4088: النشاط ❑

5410مع طلب طب اسنان
باالشعةكشف 

عيادات طب االسنان
مع طلب االشعة 

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 مع 9275:النشاط
الف د45.831بمداخيل

ع العيادة الطبية م❑
مستلزم طبيزرع



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 

مخبر المناعة

72.224زيادة ب 

تحليل منجز و 
%57+))مفوتر

114.012: النشاط-

مفوترتحليل منجز و 
تحليل 41.788: النشاط

مفوترمنجز و 

مخبر امراض الدم



: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 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 

البيولوجيامخبر 

النتائج : 2018 التطبيقةبعد  : التطبيقةقبل  2016 التشريح مخبر
المرضي 

زيادة نشاط ب ❑

مريض 26030

26037واضافي 
تشريح مرضي 

و مريض47591: النشاط 

تحليل 47593انجاز
تشريح مرضي  

مريض 21553: النشاط
تحليل21554وانجاز 



المستشفى الجامعي فرحات حشاد

النتائج  RISPACSتطبيقةقبل  RISPACSتطبيقةبعد  النشاط

3117زيادة ب  ❑
في مفراسصورة 
السنة

41486:النشاط ❑
نةفي السبالمفراسصورة 

صورة 38369: النشاط❑
في السنةبالمفراس

قسم االشعة



شكرا على التفضل باالستماع

محمد مفتاح.د


