الحوار المجتمعي حول السياسات واالستراتيجيات والمخططات الوطن ّية للصحة
المهد ّية يوم  62أفريل 6102
الصحة مع المواطنين
موعد
ّ
السؤال  : 0باش تتمتع بخدمات صحية ترضيك كيفاش ترا حسب رأيك حقوقك
وواجباتك ؟ كيفاش نوصلوا لهذا؟
المقترحات:






بناء مستشفى جهوي في الجم أو السواسي أو سيدي علوان لتقريب الخدمات
للمواطن المقيم في الداخل لتخفيف االكتظاظ بالمستشفى الجامعي
تعيين إطارات مختصّة في التنمية البشرية ُتعنى بالجانب النفسي للمواطن ودعم
رسكلة الم ّرضين واألعوان المباشرين للمواطنين
رسكلة األطباء في المستوصفات الداخلية في الطب اإلستعجالي حتى يصبحوا
قادرين على مجابهة الصعوبات التي يتع ّرضون لها
تشديد المراقبة على مخازن األدوية وما تبعها لتفادي السرقة
الموجودة
تجهيز مستشفى سيدي علوان بالمعدات الطبية الضرورية ودعمه بأطباء
اإلختصاص

1

تتصرف باش تحافظ
السؤال  : 6في حياتك اليومية حسب رأيك كيفاش يلزمك
ّ
وصحة عائلتك؟
صحتك
ّ
على ّ
المقترحات:
 الغذاء من حيث نوعيته وتوقيته وكميته مع إحياء تقاليد غذائية ناجعة
 النظافة
 التربية على الثقافة الصحية داخل العائلة وضمن البرامج المدرسية
 ثقافة الحركة (مع إرساء نمط حياتي حركي)
 اإلعالم حول البرامج الوطنية الصحية
 القيام بعيادة طبية عند ظهور أي عالمة مرضية
 لأل ّم دور فعال في تكوين األجيال وتربيتهم وتثقيفهم
 دور المرأة في الكشف المبكر لسرطان الثدي )الفحص الذاتي(
 سرعة الخدمات الصحية (المواعيد)
 توفير المعدات في كل الهياكل الصحية
 توفير األعوان في كل المستشفيات لتسهيل وتسريع الخدمات الصحية
 الوقاية خير من العالج
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تتصور الخدمات الصح ّية باش يكونو
السؤال  : 3في الواقع متاعك كيفاش
ّ
أقربلك وأسهلك ؟
المقترحات:














إحداث مستشفى جامعي بمنطقة الجم أو السواسي لبعد المستشفى
الجامعي "الطاهر صفر" عن باقي المناطق ولوجود هاتين المنطقتين
في وسط الوالية
توفير أكبر عدد من اإلطار الطبي وخصوصا طب اإلختصاص
بالمناطق الداخلية لوالية المهدية
إضافة سيارات إسعاف مجهزة " "SAMUتكون قريبة للمناطق
الداخلية التي تبعد عن مركز الوالية وعن المستشفى الجامعي
"الطاهر صفر
توفير اإلطار الطبّي المختص للوالدات للحفاظ على صحة األم
والطفل حيث أنّ مستشفى الطاهر صفر س ّجل عدد مهول من الوفيات
عند الوالدة
توعية اإلطار الصحي في ما يخص الجانب النفسي للمريض من
حسن اإلستقبال ولطف في المعاملة
تجهيز المستوصفات التي هي أقرب نقطة للمواطن بالتجهيزات
األساسية واإلطار الصحي الكفئ وهذا من شأنه تخفيف الضغط على
المستشفيات الجهوية ثم المستشفى الجامعي لتأدية واجبه إزاء
المواطن بكل أريحية وفي أحسن الظروف
تخصيص مراكز صحية داخل اإلدارات خاصة بالموظفين
تخصيص فريق صحي متنقل للمعوزين من مسنين والمعاقين الغير
قادرين على التنقل
تعويد الطفل على األكالت الصحية والرجوع إلى أكالت جدودنا
"دواك في غذائك"

3

السؤال  : 2الخدمات الصحية ماهيش بالش باش نحسنوها يلزمنا أكثر فلوس،
الصحة هذي وكيفاش؟
شكون يلزموا يشارك في مصاريف
ّ
المقترحات:







ارتباط الشغل بالتغطية الصحية وتوحيد الهوية الصحية على المستوى
الوطني
على المؤسسات الصغرى والكبرى والدولة أن تكون المورد األساسي في
صندوق التغطية الصحية ومؤسسة الصحة العمومية
على كل قوة عاملة أن تكون تحت منظومة التغطية الصحية (مثال  :مكتب
التشغيل عليه مواكبة العالقة بين صاحب العمل والعامل)
عدم التهرب من التغطية االجتماعية للمؤسسات الكبرى لكل الشغالين وتج ّنب
التصاريح الغير حقيقية خاصة في ما يتعلّق بالنظام الجزافي
تمويل الغني لصحة الفقير في إطار التضامن
النهوض بالتوعية الصحية من خالل :التثقيف الصحي ،ترشيد استعمال
األدوية ،الحفاظ على المؤسسات العمومية
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