
منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية
ةالمنهجية والتطبيق في قطاع الصح



نظرة عامة على منهجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

أداة قطرية وعملية المنحى لمنع الفساد في قطاع معين•

يركز على نقاط القرار لتحليل ومعالجة مخاطر الفساد•

مخصصة للقطاعات المتخصصة مثل الصحة أو التعليم أو الرعاية االجتماعية•

تقارير )وعي والن( االقتصادي والمالي)يولد تقييًما نوعيًا يعتمد على مراجعة كل من الكمي •
(.الخبرة أو الدراسات

يُنشئ خريطة حرارة مع أولويات وخطة عمل يحركها أصحاب المصلحة•

.ينتج عنه إجراءات ملموسة ومراقبتها وتقييمها وإعداد التقارير عنها•



خطوات اساسية
يرجى الرجوع إلى الوثيقة الموزعة



تتبع
المستفيد

المستندتتبعالمالتتبعالمنتجتتبع

الحاجةحسب
للتفاصيل

"نقاط قرار"التفكيك الى 



تسجيل المرض  

إحالتهم إىل الطبيب

إدخال المريض إىل غرفة الفحص

الطبيب بقوم بإجراء الفحص

ترتيب موعد بقليس لدى المريض موعد ُمس
للمريض

المغادرة

يلإحالة المريض إىل مكتب التسج

متابعة
وصف الدواء المناسب للمريض

اإلحالة إىل التشخيص
إجراء العمليات 

الالزمة

قلدى المريض موعد ُمسب

تحديد آلية الدفع

ن صح   تأمي 

  
دفع ذات 

مؤهل إلعفاء 

ارجيي   وصول المرض  إىل مكتب إستقبال المرض  الخ



الفاعل المحتمل نقاط القرار

موظف اإلستقبال موعدترتيب-1

موظف اإلستقبال المريضتسجيل-2

موظف اإلستقبال والمحاسب الدفعآليةتحديد -3

موظف اإلستقبال والممرض المعالجالطبيبإىلالمريضإحالة-4

الممرض  الفحصغرفةإىلالمريضإدخال-5

الطبيب الالزمالفحصإجراء-6

الطبيب المناسبةالعالجوصف-7

الطبيب التدخالتمنمزيد /والعملياتالتشخيصإىلالمريضإحالة-8

موظف اإلستقبال اإلجراءاتمنللمزيد موعد ترتيب-9

الطبيب الالزمةوالعملياتباإلجراءاتالقيام-10

موظف اإلستقبال المستشفن إىلالمريضإدخال-11

الطبيب الطب   التقرير تحضي  -12

تحديد من يتخذ القرارات
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تطبيق إدارة مخاطر الفساد القطاعي
مثال من قطاع الصحة في تونس



الخدمات الطبية

الدفع عند التسجيل: 1نقطة القرار 



Likelihood

Incentivesrestraints

Impact
Deviations 

Targeted 
Result

يلدليل اجراءات للتصرف في المداخ-

اخيلاالعالمية في مجال المدالتطبيقة-

ر الية لرقابة إسناد وصوالت و دفات-

االستخالص 

دفاتر العالجالسنادالية شفافة -

:المجاني او بالتعريفة المنخفضة 

أعوان الصحة ، ذوي االحتياجات 

االجتماعية ،االسالك الخاصة 

ضعف الدخل بالنسبة لوكالء -

ةالمقابيض و لإلطارات شبه الطبي

التعاطف مع الوضع المادي -

للمرضى

إسناد هذه المهمة لغير ذوي -

لغير األكفاءواالختصاص 

حصول مبلغ كبير في قباضة -

يض المستشفى نتيجة تجميع المقاب

وعدم التصريح بها

ام بالنسبة لمستعمل المرفق الع

: للصحة

تحمل أعباء إضافية -

الحصول على الخدمةتعطل-

: بالنسبة للمرفق العام للصحة

تعميق أو خلق أزمة ثقة في -

المرفق الصحي

خسارة مداخيل محتملة-

المساهمة في خرق النظام -

الداخلي للمرفق

اإلساءة إلى سمعة المنظومة -

الصحية

بدون دفع التسجيل-

المستحقات

التسجيل رغم عدم -

صالحية بطاقة العالج

افتعال الحق في مجانية-

فع انتحال صفة منت: العالج 

بمجانية العالج

ةافتعال تغيير المنظوم-

االستيالء على مبالغ -

التسجيل

الدفع عند

التسجيل

ة  بالتعريف
القانونية



ضعيف

جداً 

ضعيف معتدل قوي جداً قوي

ف
عي

ض

 ً دا
ج

ف
عي

ض
ل
تد

مع
ي

قو
ي

قو
 ً دا
ج

ية
مال
حت
ال
ا

منخفضةمخاطر

متوسطةمخاطر

عاليةمخاطر

حرجةمخاطر

ية
مال
حت
ال
ا

ية
مال
حت
ال
ا

األثر







National Institute of Neurology

النتائج تسجيل العيادات الخارجية بعد التثبت 
في افتتاح الحق 

ةطلبات التسجيل في العيادات الخارجي التسجيل للعيادات الطبية

عيادة على 6552اجتناب 
غير الصيغ

جيل التسعدد الذين يفتتحون الحق في 
:29484

:  ة الخارجيعدد الطلبات على العيادات 
36036

اقسام العيادات الخارجية لسنة 
2018

المستشفى الجامعي فرحات حشاد

الفواتير المسترجعة 2017التطبيقةالى بعد اللجوء التطبيقةقبل اللجوء الى 
2016

الفوترة

الفواتير المرفوضةتراجع❑
963.557فاتورة بقيمة 42.075:ب

ب صفر فواتير مرفوضة بسبمع✓
عدم افتتاح الحق

ابالسبعدد الفواتير المرفوضة 

15850: تشمل افتتاح الحقال
%12,9اي بنسبة 

ددة متعالسبابعدد الفواتير المرفوضة 
%35,2فاتورة اي ما يقابل 57925

بب الفواتير المرفوضة بس✓
عدم افتتاح الحق



التوريدات الطبية

شفياتتوزيع األدوية داخل وحدات المست: نقطة القرار الثاني



اإلحتمالية
الضوابطالدوافع

راآلثا (القرارفي)اإلنحراف
الفسادعنالناتج

فةالمستهدالنتيجة

يةوالجزائاإلداريةالمتابعةإجراء

سوءعلىدليلوجودحالةفي

اتهامأوالمخزونفيسلوك

االتجارأوبالحجز

التطبيقاتنشر.بالمخدرات

منللتخلصالمنظمةاإلعالمية

.األقسامداخلاألدوية

صرفخدمةفياالنحراف

أقسامفيللمرضىاألدوية

ارا  آثيتركوفسادهاالمستشفى

داولتسوءفيفيمتمثلةمنهجية

النقصسيماال،األدويةمخزون

نالثمباهظةاألدويةفيالمتكرر

األمراضالحياةأدويةوأدوية

اعتمادعدميؤديكما73المزمنة

صرفعنداإلعالميةالتطبيقات

مصادرتهاتسهيلإلىاألدوية

بالنسبةالعامأماالمالوإهدار

مةخدفسادفإن،الظرفيةلآلثار

يؤدياألقسامفياألدويةصرف

القيامعنالمريضعجزإلى

الدواءعلىالحصول.بذلك

دواءاستخدامأوالموصوف

عمدعنالصالحيةمنتهي

صرفخدمةفياالنحراف

أقسامفيللمرضىاألدوية

كيتروفسادهاالمستشفى

يفيفمتمثلةمنهجيةآثارا  

األدويةمخزونتداولسوء

يفالمتكررالنقصسيماال،

وأدويةالثمنباهظةاألدوية

األمراضالحياةأدوية

عدميؤديكما73المزمنة

ةاإلعالميالتطبيقاتاعتماد

إلىاألدويةصرفعند

وإهدارمصادرتهاتسهيل

ارلآلثبالنسبةالعامأماالمال

خدمةفسادفإن،الظرفية

األقسامفياألدويةصرف

عنالمريضعجزإلىيؤدي

علىالحصول.بذلكالقيام

أوالموصوفالدواء

منتهيدواءاستخدام

عمدعنالصالحية

التقديم- مجمعأمرعمد 

قسمالحتياجات

دتحديدونالمستشفى

نوالمستفيديالمرضى

ةكبيركمياتوتخزين

يبدونإيجاباألدويةمن

يسببالذيوما

بلقمنعليهاالستيالء

المستشفىطاقم

األدويةتوزيع

الوقتفي

بجودةالمناسب

مناسبةوكمية

وحداتعلى
المستشفى
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شكرا  


