الحوار المجتمعي حول السياسات واالستراتيجيات والمخططات الوطن ّية للصحة
بنزرت يوم  8ماى 2014
الصحة مع المھنيين
موعد
ّ

 .السؤال  : 1ماھي حقوق وواجبات المواطن نحو الجھاز الصحي )المنظومة الصحية( ؟ كيف
يمكن تفعيلھم أكثر؟
المقترحات:
اﻟﺣﻘوق 
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻳﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ
 - اﻟﺣق ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﻳﺔ ذات ﺟودة وﻗرﻳﺑﺔ ﻣن اﻟﻣواطن وﻣﺟﺎﻧﻳﺔ
 - اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ وﺣﺳن اﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ
 - اﻟﺣق ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻟطﺑﻳب
 - اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟطب اﻟوﻗﺎﺋﻲ اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ )ﺗﻠﻘﻳﺢ(
 - اﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﻣرﻳض
اﻟواﺟﺑﺎت :
– اﺣﺗرام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬﺎ
 اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻟﻠﺗراﺗﻳب ٕواﺟراءات اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ دﻓﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺟﻬﻳزاﺗﻬﺎ -ﺗﻘدﻳم اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺧﺻوص ﺗﺣﺳﻳن اﻟﺧدﻣﺎت

السؤال  : 2ما المقصود بخدمة جيّدة ومقربة؟ كيف ند ّعم تقريب الخدمات ؟
المقترحات:
 ﺗﻘرﻳب اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣواطن )ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن رﺑﺢ اﻟوﻗت( اﻟﺗﻘﻠﻳص ﻓﻲ ﻣﺻﺎرﻳف اﻟﺗﻧﻘﻝ ﺗﻌﻣﻳم ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺣﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣواﻋﻳد ﻋن ﺑﻌدﻛﻳﻔﻳﺔ دﻋم ﺗﻘرﻳب اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﺳب اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
 -ﺗﻘﺳﻳم ﺟﻬﺔ ﺑﻧزرت إﻟﻰ ﻗطﺑﻳن ﺻﺣﻳﻳن أﺳﺎﺳﻳﻳن ﺣﺳب اﻟﺑﻌد اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
اﻟﺟﻬوي ﺑﻣﻧزﻝ ﺑورﻗﻳﺑﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺟﻬوي ﺑﺑﻧزرت
 - ﺗطوﻳر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗزوﻳدﻫﺎ ﺑﻣﺧﺎﺑر ﺗﺣﺎﻟﻳﻝ وأﻗﺳﺎم وأﺷﻌﺔ وأطﺑﺎء اﻻﺧﺗﺻﺎص.
 - إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺷﺎﻣﻝ ﻟﻣراﻛز اﻟرﻋﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﻳﺔ اﻷﻋوان *** ﺷﺑﻪ اﻟطﺑﻳﺔ
وﻓرض اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻣﻊ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت
 - ﺑﻌث اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﻧﻬﺎرﻳﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ رﺑﺢ اﻟوﻗت وﻧﻘص اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋن اﻟﻣواطن واﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﻘﻠﻳﻝ
اﻻﻛﺗظﺎظ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 - ﺗﻌﻣﻳم اﻟﻣﻠف اﻟطﺑﻲ اﻟﻣوﺣد إﻋﻼﻣﻳﺎ ﻳﻣﻛن اﻟطﺑﻳب أﻳﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﻗﻌﻪ إﻟﻰ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻣرﻳض
 - ﺑﻌث وﺗﻌﻣﻳم اﻟﻌﻼج ﺑﻣﻘر اﻟﺳﻛﻧﻰ
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السؤال  : 3ماھي اإلصالحات الضرورية على المدى القريب والبعيد لتحسين
النوعية وتحديد مسلك الخدمات الصحية )العالجية( للمريض؟
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السؤال  : 4ھل تعتبر ّ
أن النظام الحالي عادل أم ال ؟ لماذا؟ كيف نط ّوره نحو عدالة
حقيقيّة؟
المقترحات:
اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻳس ﻋﺎدﻻ
 ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺟﻬﺎت واﻟﻔﺋﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺗﻐوﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﺎم ﻋدم ﺗوﻓر ﺑﻌض اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟطﺑﻳﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ واﺧﺗﻼﻝ اﻟﺧﺎرطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ إﺷﻛﺎﻟﻳﺔ ﺗﻣوﻳﻝ ﻋدم اﺳﺗﻐﻼﻝ اﻟﺗﺟﻬﻳزاتاﻟﺗطوﻳر
 ﺗﻘرﻳب اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺗﻛﻔﻝ اﻟدوﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﻛوﻳن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﺣﺳن اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺑﺷري واﻟﺗﺟﻬﻳزات إرﺳﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟﺑﺎﺋﻳﺔ ﻋﺎدﻟﺔ -إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻳﺎدة ﻟﻠﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت
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السؤال  : 5ما ھي المتطلّبات وشروط تنفيذھا قصد ضمان التكامل بين القطاعين
العام والخاص؟
المقترحات:
 - ﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻋﺑر  * :ﺗوﻓﻳر اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣوارد ﺣﺳب اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت
* ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرطﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ
* ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﺎﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣرض ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﺗوﺣﻳد
اﻟﺗﻌرﻳﻔﺎت ﺑﻳن اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ٕواﻧﻬﺎء اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺳﻘف اﻟﻔوﺗرة
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السؤال  : 6ما يمثّله بالنسبة لكم الشعور باالنتماء لقطاع الصحّة؟ كيف نع ّززه ونرفع
من مكانة المھنيين في القطاع الصحي؟
 اﻟﺣس اﻟوطﻧﻲ - ﺗوﻓﻳر اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ
 ﺗﺣﺳﻳن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺗﺣﺳﻳن ظروف اﻟﻌﻣﻝ :أ  -اﻟﺻﻧف اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻝ
ب – اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻣﺳﺗﻣر
ج – ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗطورة
د – ﺗوﻓﻳر ﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻘطﺎع
ه – رد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺑـ :
 ﺗﻧﻣﻳﺔ دور اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻘطﺎع ﺗﻔﻌﻳﻝ اﻟدور اﻟﺗﺷﺎرك ﻷﺧذ اﻟﻘ اررات ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺣﻔﻳز اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻷﻗﺳﺎم اﻟﺛﻘﻳﻠﺔ واﻟﺷﺎﻗﺔ )اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ – اﻹﻧﻌﺎش – طب اﻟﺗوﻟﻳد – ﻗﺎﻋﺔاﻟﻌﻣﻠﻳﺎت وﻏﻳرﻫﺎ (...
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السؤال : 7ما ھي أسس العالقة المتينة بين المواطن والمھني في قطاع الصحة؟
وكيف ند ّعمھا أكثر؟
المقترحات:
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السؤال  : 8الحوكمة الرشيدة تتمثل في التوجّه نحو المركزية القرار في كل
القطاعات ،ما يُمثّل ھذا بالنسبة لقطاع الصحة؟ ماھي أولويّات
الالمركزية في قطاع الصحة؟ ما ھي متطلّبات وشروط إنجاح
الالمركزية؟
المقترحات:
 -اﻟﻼﻣرﻛزﻳﺔ اﻟﻘطﺎﻋﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎت اﻟﺟﻬوﻳﺔ واﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬم

ﻳﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼق اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟذاﺗﻲ

 اﻹدارة اﻟﺟﻬوﻳﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ  :ﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﻣﺣورﻳﺔ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﺗوﻓﻳر ﻣﻳزاﻧﻳﺔ ﻣﺣﺗرﻣﺔ( اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻛر وﺗﺑدي اﻟﻘ اررات ﻓﻲ ﺣﺎﺟﻳﺎﺗﻬﺎ -ﺗوﺳﻳﻊ ﺗرﻛﻳﺑﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟداﺋرة اﻟﺻﺣﻳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻣن ﺟﻣﻳﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ

)ﻣﺛﻝ ﻣﻣرض – ﻋﺎﻣﻝ – ﺗﻐذﻳﺔ – ﻓﻧﻲ ﺳﺎﻣﻲ (...

 ﺗﻌﻳﻳن ﻣدﻳر ﺗﻘﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣدﻳر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻟﻠﺗﺻرف ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺗﻔﻌﻳﻝ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗدﻗﻳق واﻟﺗﻘﻳﻳم اﻟﻣﺗواﺻﻝ واﻟﻔﻌﺎﻝ ﺗﺣت راﻳﺔ اﻟﺟزاء واﻟﻌﻘﺎب -اﻷطﺑﺎء رؤﺳﺎء اﻟدواﺋر اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻳﻧﺗﺧﺑون ﺑدورة واﺣدة ﻣن طرف أﻋوان اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻳﻘﻊ اﻟﺗﺟدﻳد ﻛﻝ

ﺛﻼث ﺳﻧوات
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