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   : :مقدمة عامةمقدمة عامة
تعمل الدولة و ادلؤسسات العمومية و اجلماعات " منو 31 على احلق يف الصحة و خاصة يف الفصل 2011ألول مرة ينص الدستور ادلغريب اجلديد ليوليوز 

كما يربط ..." الًتابية على تعبئة كل الوسائل ادلتاحة، لتيسري أسباب استفادة ادلواطنات و ادلواطنني على قدم ادلساواة من احلق يف العالج و العناية الصحية،
يتم تنظيم ادلرافق العمومية على على أساس ادلساواة بني ادلواطنات        و " منو 154الدستور ألول مرة ادلسؤولية ابحملاسبة يف ىذا اجملال  خاصة يف الفصل 

ختضع ادلرافق العمومية دلعايري اجلودة و الشفافية و احملاسبة و . ادلواطنني يف الولوج اليها، و االنصاف يف تغطية الًتاب الوطين، و االستمرارية يف أداء اخلدمات
 ..."ادلسؤولية

يقوم ىذا التقرير الذي أعدتو اللجنة الصحية ابدلكتب االقليمي حلزب العدالة و التنمية ابحلسيمة بكشف جوانب من الواقع احلقيقي الذي يعيشو قطاع 
و ىذا رغم . الصحة إبقليم احلسيمة يف اآلونة األخرية، حيث يلمس ادلواطن العادي تدىورا الفتا للوضعية و للخدمات الصحية و خاصة ابدلستشفيات

التطور احلاصل يف عرض العالجات يف السنني األخرية، و لكن ىذا التطور احلاصل مل يوازي التطور احلاصل يف تكنولوجيا االتصاالت و خاصة االنًتنيت   
 . و كذلك تنامي الوعي ابحلق يف الصحة و ادلطالبة إبحلاح أكثر من ذي قبل جبودة يف اخلدمات الصحية

الوفرة أو التوافر، : و منهجية التقرير تروم مقاربة االختالالت من خالل منظومة احلق يف الصحة عرب تسليط الضوء على أربع عناصر أو مؤشرات، و ىي 
و كذلك يقدم التقرير رلموعة من ادلقًتحات العملية للنهوض ابلقطاع و حتسني . اليسرة أو امكانية الوصول، القبول أو ادلقبولية، اجلودة و السالمة الصحية

 .صحة ادلواطنني ابإلقليم
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  :االكراهات :االكراهات 
     ، و لكن ىناك اختالالت كثرية مرتبطة ابدلنظومة الصحية ككل أو مرتبطة ابلسياسة الصحية على ادلستوى الوطينال شك أن كثري من االختالالت 

 .بتدبري القطاع على ادلستوى االقليمي و اجلهويأساسا مرتبطة و متعددة تبقى 

  :ابلبيئة و ابلسياق االقليميكما أنو ال ديكن فهم أسباب رلموعة من االختالالت ىي مبثابة اكراىات مرتبطة 

 : صعوبة الولوج اىل اخلدمات الصحية  •

 تشتت السكن ابلعامل القروي، و صعوبة ادلسالك، وعورة التضاريس  –

  كلم10 من السكان توجد على بعد أكثر من 28% من السكان ابلعامل القروي و %73 –

 : اذلشاشة ابلعامل القروي و خاصة عند فئة النساء  و األمية، الفقر –

  من النساء يف اجلهة يعانني من صعوبة الولوج من الناحية اجلغرافية اىل ادلؤسسات الصحية59,7% •

  من النساء يف اجلهة يعانني من صعوبة الولوج من الناحية ادلادية77% •

  من النساء يف اجلهة يعانني من األمية 78,8% •
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السرطان، السكري، أمراض القلب و الشرايني، )و ازدايد األمراض ادلزمنة  (...السل، داء الليشمانيات،سحااي الدماغ،)انتشار األمراض ادلتنقلة  •
 .و الرضوض الناجتة عن حوادث السري (...األمراض النفسية، 

 مناطق معرضة بشدة دلخاطر وابئية و سلاطر متعلقة ابلكوارث الطبيعية •

  ادلرتبطة أساسا بزراعة الكيف خاصة مبنطقة كتامة سلاطر ظهور محى ادلستنقعات ارتباطا حبركية السكان •

 النقص احلاد يف ادلوارد البشرية •
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  نبذة حول العرض الصحي ابإلقليمنبذة حول العرض الصحي ابإلقليم
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 شبكة اخلدمات الصحية األساسية

  ادلؤسسات الصحية 1995 2004 2007 2014
  مصحة الصحة العمومية 1 3 3 0

   مع دار الوالدةحضريمركز صحي  0 0 1 3

  مركز صحي حضري 3 5 5 6

  مركز صحي مجاعي مع دار الوالدة 3 14 14 21

  مركز صحي مجاعي 13 17 17 12

  مستوصف قروي  11         15  15 14

  اجملموع 31 54 55 56
  

 ركود فيما خيص عدد ادلؤسسات الصحية األساسية يف السنني األخرية  
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  :(11)  ابقليم احلسيمة هوالدوائر الصحيةجمموع 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدائرة الصحية عبد هللا محو ابحلسيمة  •
 الدائرة الصحية بئر أنزران ابحلسيمة  •
 الدائرة الصحية امزورن  •
 الدائرة الصحية بين بوعياش  •
 الدائرة الصحية آيت قمرة  •
 الدائرة الصحية بين بوفراح  •
  الدائرة الصحية بين حذيفة •
 الدائرة الصحية اتركيست  •
 الدائرة الصحية بين عمارت  •
 الدائرة الصحية اساكن •
 الدائرة الصحية اكاون  •

تعترب الدائرة الصحية يف اطار التقطيع الصحي القاعدة األساسية يف تنظيم 
عرض العالجات حيث تشكل مستوى التقائية ادلسؤولية الًتابية و ادلسؤولية 

السكانية و خاصة ابلعامل القروي، حيث أن الدائرة الصحية ذلا مسؤولية 
التكفل بعالجات مجاعات سكانية زلددة، كما أهنا مسؤولة عن تغطية رلال 

 .ترايب معني

تعمل الدائرة الصحية على تدبري أمثل للموارد الصحية و األنشطة           
 :و اخلدمات الصحية، و لكن يعًتي التقطيع احلايل لكثري من النواقص منها 

التقطيع الصحي احلايل ال يوافق يف كثري من احلاالت التقطيع  -
 االداري لإلقليم

نقص يف ادلوارد البشرية و تشتت الباقي على عدد من ادلؤسسات  -
 الصحية بدون فعالية 
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  توزيع السكان حول ادلؤسسات الصحية

      كلم3أقل من    كلم6 إىل 3   كلم10 إىل 6   كلم10أكثر من 
  عدد السكان 78984 70082 60921 79013

 %النسبة  27,33 24,25 21,08 27,34
 

  (416000= حضري + قروي )عدد السكان ابإلقليم  

  (289000) %69.5: عدد السكان ابلعامل القروي  

  ابلنسبة اىل سكان القرى ( 210016) %73عدد السكان ذات تغطية متنقلة 
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 2014مؤشرات التغطية الصحية سنة 

  ادلؤشر  احلسيمة  جهة اتزة احلسيمة اتوانت  ادلغرب

  عدد السكان لكل مؤسسة 7464  8140  11815

  عدد السكان لكل طبيب  3191 5862  4195

  (القرى) عدد السكان لكل طبيب  13762 18716 12002

  عدد السكان لكل ممرض 929 1333 1339

  (القرى) عدد السكان لكل ممرض  3284 3869 2921

  عدد الوالدات ادلنتظرة لكل قابلة  119  173  212

  عدد السكان لكل سرير  715  1660  903
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  شبكة التجهيزات األساسيةشبكة التجهيزات األساسية
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مكتسبات 

تقريبا مجيع ادلؤسسات الصحية األساسية يف االقليم مت اعادة بنائها أو اصالحها و كذا جتهيزىا يف اطار ادليزانية العامة أو يف اطار الشراكة مع  •
 منظمات حكومية أو غري حكومية وطنية أو دولية أو يف اطار ادلبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 

األطر الشبو الطبية شابة، متجددة، قارة و تستفيد من برامج متعددة للتكوين ادلستمر و كذلك من تعويضات مهمة يف اطار الربامج الصحية،  •
 .الوحدات ادلتنقلة، ادلسؤولية، اخلدمة االلزامية و ادلناطق النائية

 .   حتكم نسيب يف انتشار معظم األمراض ادلتنقلة و خاصة ادلستهدفة منها من طرف الربانمج الوطين للتلقيح •

اختالالت 

 : يف الوفرة و التوافر  •

  (مستوصفات قروية) مؤسسات صحية غري مشغلة 07 –

  مراكز صحية بدون طبيب16/42 –

  دور الوالدة بقابلة واحدة10 ، دور الوالدة بدون قابلة عدد مهم من راكز صحية مبمرض واحد،عدد مهم من امل –
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 : يف اليسرة و الولوج  •

كل  (0.79)كل مولدة واحدة تنجز أقل من والدة واحدة : أغلبية دور الوالدة  ابجلماعات القروية غري مستعملة من طرف الساكنة  –
  ( والدة لكل مولدة كل أسبوع3.70: مقارنة  مع مصاحل الوالدة ابدلستشفيات )أسبوع يف دور الوالدة 

  دور الوالدة بدون خدمة الزامية14 –

  (navette)  غياب متكرر دلهنيي الصحة أطباء و شلرضني و كذلك عدم التواجد بعني ادلكان يف أوقات احلراسة –

واستخدام األجهزة  (18)جتهيزات طبية غري مشغلة بسبب عدم تكوين األطباء العامني على استعمال جهاز الفحص ابلصدى اخلاص  –
 .أو بسب تعطلها نتيجة عدم الصيانة (5)ادلخربية اخلاصة ابلتحاليل ادلخربية للنساء احلوامل 

رشوة، )نقص كبري يف األدوية مع وجود شكاايت من ادلواطنني تفيد بوجود فساد يف اعطاء األدوية للمرضى من طرف بعض ادلهنيني  –
 (...زلسوبية، زبونية،

 : يف االنتاجية و اجلودة  •
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تغطية وجودة الرعاية ما قبل الوالدة و ما بعد الوالدة ضعيفة ابلعامل : تراجع يف رلموعة من ادلؤشرات ادلرتبطة ابخلدمات الصحية، خاصة  –
القروي، نسبة الوالدة ابدلؤسسات الصحية، ازدايد عدد ادلتغيبني عن عالج مرض السل، و ازدايد نسبة حاالت مرض السل 

  (، داء الليشمانياتداء محى ادلستنقعات)، تراجع يف مراقبة ادلداشر ذات اخلطر من األمراض ادلنقولة ابلنواقل 121/100000

 مع أنو ادلطلوب ىو ضعف 64نسبة اخلرجات لكل وحدة متنقلة حوايل )التغطية الصحية ابلوحدات ادلتنقلة ضعيفة، مومسية و غري منتظمة  –
 .و ىذا رغم توفر ادلندوبية على حظرية مهمة من سيارات رابعية الدفع تستعمل بعضها ألغراض ادارية (ىذا العدد

 الًتاجع اخلطري يف التغطية الصحية و ادلراقبة الوابئية جيعل الوضعية الصحية جد مقلقة شلا ينذر ما قدر هللا بتفشي و عودة أمراض اان ىذ –
 .كانت منقرضة ابإلقليم

 : يف التدبري و التنسيق  •

ادلستعجالت، )عدم وجود تنسيق بني الشبكتني ادلتنقلة و االستشفائية خاصة فيما يتعلق ابلربامج الصحية و احالة ادلرضى على ادلستشفى  –
  (...االستشارات الطبية ادلتخصصة، التحليالت الطبية، 

  ادلراقبة و التأطري للمؤسسات الصحية األساسية غري موجود أو غري فعالاإلشرافبرانمج  –

 .ضعف التنسيق و الشراكة  مع مجيع ادلتدخلني يف الصحة، من قطاعات خارجية، مجاعات زللية، القطاع اخلاص و مجعيات اجملتمع ادلدين –
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اخلدمات الصحية ابدلستشفيات اخلدمات الصحية ابدلستشفيات 
 ادلستشفى اجلهوي دمحم اخلامس •

 ادلركز اجلهوي لألنكولوجيا  •

 ادلستشفى احمللي برتكيست  •
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  :عرض العالجات مبستشفيات االقليم

ادلركز اجلهوي 
  لألنكولوجيا

ادلستشفى احمللي 
  اتركيست

ادلستشفى اجلهوي دمحم 
  اخلامس

 
  القدرة االيوائية  300  45  37
  عدد األطباء  55   12  10
  عدد اجلراحني  21  3  0
  أجهزة تصفية الدم  28  0  0
  قاعات العمليات  7  2  0
  قاعات األشعة  2  1  1
  جهاز السكانري  1  0  0
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  :دلستشفى اجلهوي دمحم اخلامس اباختالالت

 : البناية و البنيات التحتية  •

 :  يشكل عائقا كبريا أمام السري العادي للخدمات الصحية االستشفائية 2007عدم انتهاء أشغال االصالح ابدلستشفى اجلهوي منذ سنة  –

 صعوبة استقبال ادلرضى و توجيههم •

 .مصلحة طب األطفال، مصلحة الطب، مصلحة األمراض الصدرية، مصلحة الوالدة: تقادم غالبية ادلصاحل االستشفائية  •

 مستشفى ال ديكن االتصال بو، و ىو بدون شبكة ىاتفية و دون موزع ىاتفي •

 تعطل مستمر يف ادلصعد اجلديد للمستشفى، مع العلم أن ادلصعد القدمي غري مشغل منذ سنوات •

 و تسرابت يف القنوات ادلياه (الكهرابء، السوائل الطبية)تعطل مستمر يف البنيات التحتية  •

 ادلطبخ، مستودع األموات، : تقادم رلموعة من ادلصاحل اللوجيستيكية للمستشفى  •

 . رغم جتديدىا chaudièreعدم وجود بنيات حتتية للمرجل  •
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 ضعيفة،   (الشطر الثاين)القدرة اإليوائية للمستشفى قبل و بعد مشروع االصالح  –

ادارة ادلندوبية، : رغم مشروع االصالح، فان ادلستشفى أصبح ضيقا بفعل البناايت العشوائية اليت يعج هبا  و بفعل تواجد مصاحل ال عالقة ذلا ابدلستشفى 
ادارة ادلديرية اجلهوية، معهد تكوين ادلمرضني و الداخلي، شلا جعل من ادلستحيل التفكري يف التوسعة مستقبال، و من جهة أخرى تواجد مستودعات عشوائية 

. دلعدات متالشية، احنسار ادلساحات اخلضراء، كما أن عدم وجود موقف للسيارات يف احمليط اخلارجي للمستشفى يعيق ابستمرار الولوج داخلو

 : يف وفرة و توافر التجهيزات  •

رغم التوفر على جتهيزات بيوطبية مهمة خاصة بقسم االنعاش و ادلركب اجلراحي و جهاز السكانري جديد مت اقتنائو مؤخرا، اال أنو ما زال  –
ادلستشفى يفتقد اىل رلموعة من األجهزة الضرورية دلواكبة التخصصات الطبية ادلتوفرة داخل ادلستشفى و كذلك دلواكبة تطور التكنولوجيا 

 : الطبية 

التجهيزات ادلرتبطة ابختصاصات مثل جراحة الشرايني، جراحة الدماغ، أمراض القلب، أمراض اجلهاز اذلضمي، أمراض اجلهاز  •
 ... العصيب،

 جتهيزات طبية ضرورية للخدمات االستعجالية، يف التشخيص و يف اجلراحة •

  Néonatologieافتقار ادلستشفى دلصلحة تعين إبنعاش ادلواليد اجلدد  •
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 عدم التوفر على رلموعة من اآلالت ادلخربية و كذا على سلترب للتشريح االحيائي •

 وجود جتهيزات متآكلة يف الكثري من ادلصاحل االستشفائية  •

 (مثال أجهزة تستعمل يف جراحة العظام و ادلفاصل)و ىذا ابإلضافة اىل مشكل الصيانة حيث تتعطل بعض األجهزة ادلوجودة ابستمرار  –

 :يف وفرة و توافر ادلوارد البشرية  •

 نقص مزمن يف عدد ادلمرضني و ادلمرضات خاصة متعددي االختصاصات –

نقص يف عدد األطباء العامني خاصة بقسم ادلستعجالت، حيث أن القسم ال يتوفر اال على طبيبني رمسني و الباقي يتم جلبو من ادلراكز  –
 .الصحية القروية

 (طبيب واحد ابدلستشفى)نقص األطباء يف بعض االختصاصات مثل أمراض و جراحة العيون  –

 غياب مستمر لبعض األطباء االختصاصيني يف إطار ترتيبات غري رمسية مع بعضهم البعض داخل اختصاص واحد –

 ... انتقاالت جهوية و وطنية، متابعة التكوين، إحالة إىل التقاعد،: عدم االستقرار للموارد البشرية خاصة االختصاصية منها  –
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إحباط، غياب االلتزام ابلوقت و العمل، غياب روح ادلسؤولية و االنتماء : عدم وجود آليات للتحفيز و االستقرار و العرفان ابجلميل  –
 ...للمؤسسة،

 :يف االنتاج، اإلنتاجية و اجلودة  •

طول فًتة ادلواعيد خاصة لبعض االختصاصات، و يف كثري من األحيان عدم احًتامها خاصة العمليات اجلراحية، االستشارات الطبية،  –
 التشخيص الوظيفي، السكانري 

الطب، األمراض الصدرية و ذلك نتيجة عدم انساينية قاعات : ضعف اجلودة يف اخلدمات الصحية االستشفائية يف بعض ادلصاحل  –
 ، قلة النظافة، الزايرات الغري Nursingاالستشفاء و ادلراحيض، األسرة ادلتقادمة و ادلتآكلة، غياب العالجات التمريضية األساسية 

 ادلنتظمة

األمان الطيب غري مضمون يف بعض ادلصاحل مثل مصلحة الطب النفسي و مصلحة تصفية الدم نظرا لعدم احًتام معايري السالمة و عدم  –
 .وجود اآلليات ادلناسبة و الظروف الطبية و االنسانية

 ( يف اجلهة276) 2013 وفاة  خالل سنة 128: ارتفاع نسبة وفيات ادلواليد اجلدد  –

 ارتفاع نسبة شكاايت ادلواطنني حول االمهال الطيب و األخطاء الطبية اليت تصل يف كثري من األحيان إىل احملاكم  –
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  ابلنسبة اىل عدد األطباء األخصائيني و عدد اجلراحيني، اإلنتاجية ما زالت ضعيفة –

 :يف التدبري و التنسيق •

ضعف التنسيق داخل ادلستشفى بني سلتلف ادلصاحل و مع االدارة، و كذلك مع مجيع األطراف و خاصة مع ادلؤسسات الصحية األساسية و  –
 القطاع اخلاص و ادلصاحل اخلارجية ادلرتبطة ابلصحة

غياب مصلحة االستقبال و االستقبال ... : قدرات ادلستشفى للتواصل ضعيفة و تكاد تكون منعدمة مع ادلواطنني، اجملتمع ادلدين، ادلنتخبني، –
 اذلاتفي

غياب الشفافية يف جل األنشطة االستشفائية و اإلجراءات اإلدارية، غياب ثقافة اإلشراك، ادلشاركة و الشراكة، غياب : غياب احلكامة  –
 ادلعلومة و التوجيو

 الرشوة، احملسوبية، السمسرة و الزبونية : انتشار شلارسات الفساد يف أروقة ادلستشفى  –

رغم ارتفاع نسبة اخلدمات الصحية ادلقدمة، ادلداخيل اخلاصة للمستشفى ضعيفة و خاصة عند اسًتجاع ادلصاريف عند منظمات التأمني  –
صفقات التغذية و النظافة و األمن وكذلك السوائل الطبية و ادلاء و )الصحي اإلجباري و ابدلقابل ىناك ارتفاع مهول يف ادلصاريف القارة 

 (الكهرابء
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 :اختالالت مبصاحل صحية حساسة 

  :مصلحة الطب النفسي

 و عدد ادلرضى الوافدين يفوق غالبا ىذه الطاقة، مرضى من خارج االقليم ( سرير56)طاقة ايوائية زلدودة  •

 وجود ادلصلحة داخل ادلستشفى بشكلها ادلعماري و بدون مواصفات علمية: غري مالئمة ادلصلحة لالستشفاء النفسي  •

  (حدوث حاالت انتحار متكررة داخل ادلصلحة )تفتقد اىل أنسنة القاعات و التجهيزات و اخلدمات، و كذلك اىل معايري السالمة  •

  .مشاكل التنسيق مع ادلركز االجتماعي ابمزورن ذات الطاقة االيوائية احملدودة أيضا و كذلك الشكوك اليت تثار حول طريقة تدبريه •

  :مصلحة تصفية الدم

 تدبري ابلشراكة بني وزارة الصحة و مجعية النكور دلرضى القصور الكلوي •

 : جاذبية كبرية للمركز حيث أن مجيع خدماتو رلانية، و استقبال مجيع ادلرضى اجلدد حبيث أنو ال وجود لالئحة االنتظار ابالقليم، و لكن  •

  حصص لتصفية الدم أسبوعيا3 اىل 2 مريض يستفيدون ما بني 135: أصبح عدد ادلرضى ادلتكفل هبم حاليا  •
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 27:  عدد آالت التصفية ادلشتغلة  •

 5: نسبة ادلرضى ادلصفى دمهم لكل آلة  •

و أصبحت تكثر  ( شخص40حوايل )ادلركز الصغري ادلساحة أصال، أصبح ضيقا أكثر بوجود ىذا الكم اذلائل من ادلرضى و اآلالت و الشغيلة  •
 “ س”و “ ب”صيانة اآلالت الكثرية العطالة، مشكل سالمة العالجات ادلقدمة حيث انتشرت بني ادلرضى أمراض التهاب الكبد : ادلشاكل مثل 

حاليا تعاين اجلمعية اليت تتكلف بشراء ادلستلزمات الطبية للتصفية و حترص على تسيري ادلركز، من نقص ادلوارد ادلالية بعد وقف صندوق منظمات  •
  . ارجاع مستحقات ادلصاريف الصحية للمرضى ادلنخرطني، و كذلك لتوقف رلموعة من االعاانت العمومية CNOPSاالحتياط االجتماعي

  :ادلركز اجلهوي لتحاقن الدم

غموض يف التبعية للسلم االداري و غياب مسؤول واضح عن ادلركز، ينتج عنو اختالالت على ادلستوى التنظيمي حلمالت التربع ابلدم مثل تعبئة  •
 .الوسائل اللوجيستيكية، عدم توصل ادلهنيني بتعويضات التنقل و احلراسة

 النقص احلاصل يف التوفر ادلنتظم على سلتلف منتوجات الدم و الطلب ادلتنامي من طرف ادلؤسسات الصحية و ادلرضى •

  %90: التربع ابلدم أكثره حاليا عائلي  •
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 النقص يف ادلوارد البشرية من أطباء و شلرضني و تقنيني •

  جتهيزات متقادمة •

 

  :ادلركز اجلهوي لألنكولوجيا

 مشغلة ابلكامل، و األدوية متوفرة رلاان ابلنسبة للمنخرطني يف نظام راميد من طرف مؤسسة اللة  Chimiothérapieمصلحة العالج ابألدوية  •
 سلمى و مجعية أصدقاء مرضى السرطان 

 : مشغلة و لكن مع كثري من النقائص و االختالالت التقنية و لوجستيكية  : Radiothérapieمصلحة العالج ابألشعة  •

  على األقل6 مع أنو ىناك حاجة اىل 2نقص يف عدد التقنيني، حاليا  –

، و ىذه الطريق العالجية dimensions 2 تقليدي يسمح فقط بعالجات يف بعدين فقط simulateurالتوفر على جهاز زلاكاة  –
 من ادلرضى ، و لكن ال يسمح بعالج دقيق للمرضى الذين يعانون من سرطان يتمركز يف اجلهاز اذلضمي، %40 اىل 30تغطي فقط 

 ... احلنجرة، الصدر، اجلهاز العصيب، 
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، و ابلتايل يوجهون اىل ادلستشفى اجلامعي بفاس و الذين البا ما يتم dimensions أبعاد 3ىؤالء ادلرضى حيتاجون اىل عالج ابألشعة ب –
 .رفض عالجهم حبجة أهنم متجاوزون من طرف ادلرضى اخلاص هبم و أن مركز احلسيمة  رلهز ابلتجهيزات الضرورية للتكفل هبم

  scanner dosimétrique أبعاد ديكن اجراءه ابدلركز شريطة توفر جهاز سكانري 3ىذا العالج ابألشعة ب –

و يف انتظار ذلك ديكن استعمال جهاز السكانري ادلوجود ابدلستشفى اجلهوي دمحم اخلامس شريطة التوفر على تقنيي األشعة لضمان ىذه  –
 اخلدمة بعد تكوين مالئم

 و لكنها curietron HDR  رغم أن ادلركز يتوفر على أحدث التجهيزات الضروريةCuriethérapieابلنسبة للعالج االشعاعي ادلوضعي  •
 .غري مشغلة بسبب قلة تقنيي األشعة، و أصبحت مدة حياة اجلهاز منتهية

 سرير غري شغالة بسبب عدم توفر ادلركز على ادلوارد البشرية الضرورية و التجهيزات ادلناسبة يف مصاحل 32ابلنسبة دلصلحة االستشفاء بطاقة ايوائية  •
 . الدعم و اللوجستيك
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  :ادلستشفى احمللي برتكيست

 مصاحل طب األطفال و الطب غري مشغلة بسبب النقص احلاد يف عدد ادلمرضني ابدلستشفى •

 أطباء عامني مبصلحة ادلستعجالت إال أنو يسجل غياب مستمر ذلؤالء األطباء يف إطار ترتيبات غري رمسية 5رغم أن ادلستشفى يتوفر على  •
 .مع بعضهم البعض و ال يبقى فعليا إال طبيب واحد يشتعل خالل األسبوع

 حىت ابلنسبة للمرضني ىنا غياب متكرر نتيجة نفس الًتتيبات الغري الرمسية مع بعضهم البعض  •

  األطباء وادلمرضنيبعض اختاذ غرف ادلستشفى كمقر إلقامة  •

كثرة االحاالت على ادلستشفى اجلهوي ابحلسيمة خاصة النساء احلوامل نتيجة رلوعة من العوامل من بينها عدم تشغيل وحدة الدم  •
 .ابدلستشفى

 الرشوة، احملسوبية، السمسرة و الزبونية : انتشار شلارسات الفساد يف أروقة ادلستشفى  •
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  اخلدمات الطبية االستعجاليةاخلدمات الطبية االستعجالية
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  :(يف ادلستشفيات و ادلراكز الصحية)اخلدمات الطبية االستعجالية داخل األسوار : أوال 

  :يف ادلستشفى دمحم اخلامس ابحلسيمة •

و مسلك " الطارئة الكاذبة"اعتماد  مسلك أخضر للحاالت ، خاصة التصميم ادلعماري احلايل للمصلحة ال يستجيب للمقاييس ادلعتمد هبا –
  ”الطارئة احلقيقية"أمحر للحاالت 

  فريق احلراسة يتكون من طبيب واحد و شلرضني اثنني مآزرين من طرف أطباء اختصاصيني يقومون بنظام اخلدمة اإللزامية –

مشكل الكفاءة ادلهنية للتكفل و تدبري احلاالت و النقص العددي يف األطباء العامني الذين يقومون ابحلراسة يف مصلحة ادلستعجالت،  –
  االستعجالية الطبية لألطباء اجلدد أو الوافدين من البادية

حيد كثريا من سرعة التدخل الناجع عند  نظام اخلدمة االلزامية الذي يقوم بو األطباء األخصائيون مبصلحة ادلستعجالت الطبية و اجلراحية –
خاصة عندما خيص األمر اختصاصات طبية و جراحية ذات أمهية قصوى ، احلاالت الطارئة احلقيقية اليت تعترب أمرا  فاصال يف حياة ادلريض
  .حلياة ادلريض مثل االنعاش و التخدير و أمراض النساء و الوالدة
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  :يف ادلستشفى احمللي برتكيست  •

إن اإلحاالت ادلتعددة انطالقا من ىذا ادلستشفى احمللي جتاه ادلستشفى اجلهوي ابحلسيمة من نساء حوامل و من سلتلف احلاالت  –
  االستعجالية البسيطة منها و ادلعقدة، جتعلنا نتساءل ىل ىناك مصلحة للمستعجالت بًتكيست، بل ىل ىناك فعال مستشفى بتكيست ؟

 

  :يف ادلراكز الصحية  •

غياب شبو اتم للتكفل األويل ابحلاالت االستعجالية هبا و ذلك راجع إىل الغياابت ادلتكررة لألطباء يف بعض ادلراكز و عدم وجودىم أصال  –
  .يف ادلراكز األخرى

 وحدة للطب االستعجايل عن قرب، فلم نرى خلق 80 يتضمن خلق 2012/2016و رغم أن الربانمج احلايل لوزارة الصحة ابلنسبة للفًتة  –
  .أية وحدة إبقليم احلسيمة حلد اآلن
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 اخلدمات الطبية االستعجالية خارج األسوار: اثنيا 

 انعدام اخلدمات الطبية االستعجالية ما قبل االستشفاء •

أغلب سيارات االسعاف ادلوجودة ابالقليم غري رلهزة بوسائل اإلنقاذ الضرورية و وسائل اإلسعاف الطيب و ال تقوم مقام ادلصاحل الصحية يف عني  •
  ادلكان أو خالل نقلهم إىل ادلستشفى

التنسيق بني سلتلف ادلتدخلني من وقاية مدنية، الدرك، الشرطة و مصاحل الصحة خاصة مصلحة ادلستعجالت يكاد يكون منعدما، شلا يزيد من  •
 . ضياع ادلزيد من الوقت و الذي يكلف ادلصابني ادلزيد من ادلضاعفات و األرواح

  دتت بررلتها أن تكون انطالقا من ادلركز االستشفائي احلسن الثاين بفاس SAMU  تغطية إقليم احلسيمة مبصلحة ادلساعدة الطبية االستعجالية   •
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  ادلوارد البشرية بقطاع الصحةادلوارد البشرية بقطاع الصحة
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 :توزيع ادلوارد البشرية  

 ادلمرضون 

و تقنيي 
 الصحة 

 جراحي ادلولدات 

  األسنان

 األطباء الصيادلة

 
 االختصاصيون

   االطباء

  العامني 

 ادلؤسسة الصحية 
 ادلندوبية االقليمية  4 4 2 2 35 108
 ادلركز االستشفائي اجلهوي  9 49 1  26 181

 
 ادلستشفى احمللي بتاركيست  6 6 1  10
 ادلركز اجلهوي لألنكولوجيا  2 8 1  0

 معهد تكوين االطر يف ادليدان الصحي  0 1 0 0 4 6
 :   اجملموع 53 67 5 2 71 379
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 : األطباء 

مقابل تزايد ملحوظ يف  (2013 طبيب سنة 53 اىل 2005 طبيب سنة 72من )يف السنني األخرية، نقص حاد يف عدد األطباء العامني  –
  (2013 طبيب سنة 78 اىل 2005 طبيب سنة 35من )عدد األطباء االختصاصيني 

و كذلك  (حوايل الثلث)النقص احلاد يف عدد األطباء العامني يظهر جليا يف عدد من ادلؤسسات الصحية األساسية الغري ادلؤطرة بطبيب  –
 . الصعوبة ادلوجودة حاليا لضمان استمرارية احلراسة الطبية ابدلستعجالت يف ادلستشفى اجلهوي

عدم استقرار معظم األطباء و خاصة االختصاصيني منهم بفعل احلركة االنتقالية أو متابعة التكوين، و ىذا يرجع أساسا اىل عدم جاذبية  –
االقليم من حيث البنيات التحتية و كذلك بسبب عدم وجود أعمال و خدمات اجتماعية لفائدة ىذه األطر مثل السكن لتشجيعهم على 

 .االستقرار

 : ادلمرضون و ادلمرضات 

خصاص يف عدد ادلمرضني و ادلمرضات خاصة متعددي االختصاصات ابدلستشفى اجلهوي ابحلسيمة و ادلستشفى احمللي بتاركيست الذي مل  –
يواكب التطور احلاصل يف توفر العديد من االختصاصات اجلديدة و  تطور التجهيزات و تنوع و ازدايد يف اخلدمات الصحية و األنشطة 

 . االستشفائية
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 : كما أنو ابدلقابل ىناك رحيل العديد من الكفاءات التمريضية بفعل  –

 2025 احالة على التقاعد كل سنة حىت عام 12 االحالة على التقاعد مبعدل  –

 متابعة التكوين –

 تغيري االطار بفعل حتول بعض األطر التمريضية اىل اداريني –

 االنتقال أو اذلجرة اىل خارج الوطن  –

يلعب معهد تكوين األطر التمريضية ابحلسيمة دورا مهما يف ادلسامهة يف االستقرار النسبيب لألطر التمريضية ادلتعددة االختصاصات و كذلك  –
 . قابلة42 شلرضا و شلرضة من بينهم 230القابالت، حيث خترج حلد اآلن 

 .عدم استقرار الفئات األخرى من ادلمرضني و تقنيي الصحة، كما يسجل نقصا حادا يف تقنيي األشعة، شلرضي التخدير، تقنيي ادلخترب –

 : الفئات األخرى 

تفتقر ادلستشفيات اىل تقنيني و أعوان اداريني يف رلاالت شىت مثل ضمان استمرارية اخلدمات مبصاحل االستقباالت  و كذلك يف االسعاف  –
  .و صيانة ادلعدات البيوطبية
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  :هرم األعمار ادلتعلق ابدلمرضني و ادلمرضات متعددي االختصاصات
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  مشاكل مرتبطة ابحلكامةمشاكل مرتبطة ابحلكامة
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 : التواصل و نشر ادلعلومة  •

 عدم وجود آليات للتواصل بني ادلؤسسات الصحية و ادلواطنني و كذلك مع ادلتدخلني يف الصحة –

 ... انعدام الشفافية يف ادلعلومات ادلتعلقة بعرض العالجات، مواعيد االستشارات الطبية ، مواعيد العمليات اجلراحية، –

 : التواصل و الشراكة  •

 انتخابية/محالت و قافالت طبية بدون علم أو تنسيق مع ادلندوبية، منها ذات أىداف سياسية –

  (تصحيح البصر)البعض منها ذات أىداف تسويقية و جتارية تعمل على استنزاف جيوب ادلواطنني الفقراء  –

 تستعمل موارد و شلتلكات الدولة بدون مراقبة و أتطري قانوين يف اطار اتفاقيات شراكة حتدد مسؤولية و مسامهة كل طرف –

 : تدبري الصفقات العمومية  •

 و خاصة ابدلديرية اجلهوية للصحة حيث تشوهبا الكثري من االختالالت  –
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 : “راميد”تدبري  •

  (2013 حىت هناية %50أقل من )ضعف وترية حتديد ادلستهدفني  –

يتوفرون أيضا على بطاقة التأمني عن ادلرض و رمبا من ادلواطنني ادليسورين، ىؤالء األشخاص " راميد"وجود العديد من ادلستفيدين من  –
يستفيدون من عالجات، ورمبا أجروا عمليات جراحية على حساب ادلعوزين والفقراء الذين يتعذر لبعضهم حلد اآلن احلصول على بطاقة 

 . راميد

  مركز صحي ارتباط راميد غري مؤطر بطبيب16 –

 ضعف و نقص يف اخلدمات الصحية االستشفائية ادلتوفرة –

 : مراقبة ادلصحات اخلاصة  •

تشتغل ادلصحتني ابحلسيمة أبطباء و شلرضني ينتمون اىل القطاع العام، كما أهنا تفتقر اىل ادلعايري ادلطلوبة قانوان، كما أنو يف الفًتة األخرية  –
 .سجلت عليهما الكثري من األخطاء الطبية دون مراقبة حقيقية من السلطات ادلختصة
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  اقرتاحات عملية على ادلدى القريب و ادلتوسطاقرتاحات عملية على ادلدى القريب و ادلتوسط
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ادلوارد البشرية : أوال 
  (ادلستعجالت)اعادة انتشار دلهنيي الصحة و خاصة األطباء العامني لفائدة ادلؤسسات وادلصاحل الصحية ذات األولوية  •

 : اعتماد سلطط استعجايل  •

  للتعبري عن االحتياجات ادللحة ابإلقليم  –

  (ادلستعجالت)توجيو التعيينات اجلديدة حنو ادلؤسسات وادلصاحل الصحية ذات األولوية  –

 .استهداف ادلؤسسات الصحية أبماكن و مجاعات ترابية زلددة و مبعايري علمية دتكن من تسهيل التغطية الصحية ابإلقليم –

اعتماد خطة جلمع ادلوارد البشرية و اللوجستيكية يف ىذه األماكن احملددة لضمان تشغيلها و احلرص على استمرارية ادلداومة فيها و حتسني  –
 .التغطية الصحية ادلتنقلة انطالقا منها

  األطباء العامون، أطباء سلتصني يف أمراض و جراحة العيون، أمراض اجللد: طلب مستعجل للوزارة الوصية بدعم االقليم فيما خيص بعض الفئات  •

 .لسد الثغرات و تلبية اجلاجيات ذات األولوية (ابلشراكة مع اجلماعات الًتابية)العمل على التعاقد مع األطر الطبية و التمريضية العاطلة  •

حتسني ظروف استقرار األطر الطبية و التمريضية ابإلقليم عرب تفعيل األعمال االجتماعية و خاصة ودادايت السكن، و كذلك بتوفري السكن  –
 .الوظيفي للشغيلة الصحية ابلعامل القروي
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البنية التحتية و التجهيزات و تعزيز عرض العالجات : اثنيا  
 االسراع يف انتهاء أشغال االصالح ابدلستشفى اجلهوي دمحم اخلامس ابحلسيمة، و كذلك يف انتهاء أشغال بناء ادلستشفى احمللي ابمزورن  •

 االسراع يف تشغيل مركز تصفية الدم بًتكيست  •

 . العمل على جتهيز ادلستشفيات ابإلقليم ابدلعدات و التجهيزات البيوطبية الضرورية و خاصة ادلستشفى اجلهوي و ادلركز اجلهوي لألنكولوجيا •

 .و اخلدمات الطبية االستعجالية يف عني ادلكان و خالل نقل ادلرضى و اجلرحى  مبا ىو ضروري لضمان االسعافاتابإلقليمجتهيز سيارات االسعاف  •

التدبري و احلكامة : اثلثا 
عرض   ادلتعلق ابدلنظومة الصحية و09-34القانون االطار رقم )تنظيم مناظرة جهوية أو اقليمية حول الصحة قصد اشراك مجيع ادلتدخلني  •

 (العالجات

 خلق جلنة جهوية أو اقليمية للصحة تعمل على تتبع و تنفيذ توصيات ادلناظرة  •

 مراقبة و افتحاص ادلصحات اخلاصة و ادلرافق العمومية من ادارات صحية و مستشفيات  •
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  حنو رؤية اسرتاتيجية للقطاعحنو رؤية اسرتاتيجية للقطاع
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  :حتسني و تعزيز عرض العالجات
السرطان، أمراض القلب )ادلخطط اجلهوي لعرض العالجات، و كذا سلططات موضوعاتية : بلورة سلطط اسًتاتيجي للنهوض بقطاع الصحة ابإلقليم  •

  (و الشرايني، السكري ، القصور الكلوي ادلزمن، الصحة النفسية

  (...آيت قمرة، ازمورن،)العمل على بناء مركز استشفائي جهوي جديد خارج ادلدار احلضري للحسيمة مبواصفات مستشفى جامعي  •

 : ختصيص موقع ادلركز االستشفائي احلايل  •

 مستشفى زللي للمدينة يوفر بشكل خاص خدمات ادلستعجالت، الوالدة و اخلدمات الصحية ادلتنقلة –

 مركز صحي حضري لتغطية األحياء اجملاورة –

 ادلعهد العايل للمهن التمريضية و تقنيات الصحة مع توسعتو –

العمل على توسعة أو نقل ادلعهد العايل للمهن التمريضية و تقنيات الصحة اىل مكان آخر مع خلق اختصاصات أخرى تليب حاجيات  –
  (امزورن، بين بوعياش ، اتركيست)القطاع و العمل على نقل ادلمرضني و ادلمرضات يف اطار التدريب اىل أماكن أخرى للتدريب 

 .العمل على بناء مستشفى متخصص يف الطب النفسي و العقلي ابدلعايري الدولية خارج ادلدار احلضري أيضا •
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، (تصفية الدم)تشجيع القطاع اخلاص لالستثمار ابإلقليم مع احًتام دفًت التحمالت و االتفاقيات ادلربمة و خاصة يف رلال مرض القصور الكلوي  •
 ... أمراض القلب و الشرايني،

: تطوير و تنظيم اخلدمات الطبية االستعجالية ابإلقليم 
 : ابلشراكة مع القطاع اخلاص، يضم  (ديكن اضافة اقليم الدريوش) خاصة ابحلسيمة  SAMUخلق مصلحة ادلساعدة الطبية االستعجالية  –

 مركزا لضبط وتنظيم التدخالت الطبية االستعجالية  •

على األقل يف كل من اتركيست و امزورن و احلسيمة للتدخل السريع يف مكان  SMUR وحدات لالنعاش الطيب 03احداث  •
  . لإلسعاف نظرا لوعورة ادلسالك ابدلنطقة HELISMURاحلادثة، ابإلضافة إىل مطلب دتكني اإلقليم من طائرة ىليكوبًت

  CESUمركز للتكوين يف العالجات االستعجالية  •

خلق قطب للمستعجالت الطبية الكاملة ابدلستشفى اجلهوي دمحم اخلامس ابحلسيمة مع توفري مجيع الوسائل الضرورية لتمكني ادلصاحل  –
  االستعجالية من توفري اخلدمات للمرضى على ادلستوى ادلطلوب

 أتىيل ادلستعجالت الطبية االستشفائية األساسية يف كل من اتركيست و امزورن –

 ، اكاون إساكن، بين بوفراح، أربعاء اتوريرت، بين حذيفة:  بكل من  UMPاحداث وحدات ادلستعجالت الطبية للقرب –
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