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تمهيد
ُيعتبــر إصــاح المنظومــة الصحيــة فــي تونــس مطلبــا ملحــا عبــرت عنــه كل أالطـراف الفاعلــة ،سـ ٌ
ـواء عامــة
النــاس أ�و المهنيــون أ�و مسـ ّـيرو القطــاع الصحــي أ�و ّ
السياسـ ّـيون.
أ
فالسياســيون يســعون إلــى تبريــر خياراتهــم وت�كيــد المبــادئ التــي تقــوم عليهــا سياســاتهم .واإلداريــون
ّ
المردوديــة والجــدوى
والمســيرون والمســؤولون الماليــون يســعون إلــى ترشــيد اإلنفــاق وتحقيــق
المنشــودتين .أ�مــا المهنيــون فينصـ ّـب اهتمامهــم ،أ�وال وقبــل كل شــيء علــى ظــروف العمــل :توفــرّ
أ
أ
أ
�عــوان مؤهليــن ب�عــداد كافيــة ،وتوفــر �ماكــن العمــل المالئمــة و كذلــك التجهي ـزات الضروريــة ،مــن
أ
أ
حيــث العــدد والنوعيــة ،إلــى غيــر ذلــك  ،والشــعار الــذي يقودهــم فــي �غلــب الحيــان هــو« :إنجــاز
أ
أ�قصــى مــا تســمح بــه المعــارف الطبيــة فــي حالــة ّ
معينــة» .وفــي معظــم الحيــان يطغــى الجانــب التقنــي
أ
علــى نظــر المهنييــن للمــور.
أ
أ
أ
�مــا المنتفعــون بالخدمــات الصحيــة ،ســواء كانــوا مــن المرضــى �و مــن المنتفعيــن بالرعايــة� ،يــا كان
أ
أ
صنفهــا ،فيحدوهــم حــرص مــزدوج :شـ ّـقه الول تقنــي بحــت ويتلخــص فــي «الحصــول علــى �فضــل
أ
أ
مــا تتيحــه المعــارف الطبيــة»� ،مــا شـ ّـقه الثانــي فيتعلــق براحتهــم الشــخصية (�ن ُتحتــرم اختياراتهــم
أ
العالجيــة و خصوصيتهــم و كرامتهــم) .و خالفــا لمعظــم المهنييــن ،يــرى المنتفعــون �ن الرعايــة
الصحيــة ُالمثلــى ،هــي تلــك الرعايــة التــي تســتند إلــى العلــم (الجوانــب التقنيــة للرعايــة الصحيــة)
ُوتمــارس باعتبارهــا ّفنــا (البعــد اإلنســاني).
أ
آ
أ
ولمــا كانــت االهتمامــات تختلــف مــن فاعــل إلــى �خــر ،فــان الهــداف والمرامــي �يضــا مختلفــة .ويبقــى
الحــوار مــن بيــن المقاربــات التــي تتيــح التقريــب فيمــا بينهــا ،وجعلهــا تصــب فــي نفــس االتجــاه.
أ
والوثيقــة التــي بيــن �يدينــا هــي ثمــرة مقاربــة غيــر مســبوقة فــي تونــس ،أ�تفــق علــى نعتهــا
أ
أ أ
بـ «الحوار المجتمعي» وتكمن فرادتها وتميزها في جانبين� :ولهما �نها ُتشــرك ،لول مرة ،المواطنين
أ
إشـراكا فاعــا ،وثانيهمــا �نهــا تهتــم بمجمــل المنظومــة الصحيــة وليس بمجال صحي بعينه.
أ
أ
ويتمثــل المبــد� الرئيســي ،الــذي قــاد هــذا الحــوار ،فــي اعتبــار �ن المواطــن فاعــل كامــل الحقــوق فــي
أ
المنظومــة الصحيــة ،و�ن مــن حقــه المشــاركة بشــكل فعلــي فــي نحــت الخيــارات السياســية والبرامــج
أ
واإلجـراءات التــي تؤثــر علــى صحتــه ،ومــن حقــه �يضــا الحصــول علــى رعايــة صحيــة تركــز علــى المريــض
أ
�كـثــر مــن تركيزهــا علــى المهنييــن.
ّ
كمحصلة لمناقشــات حول
وجــاءت هــذه الوثيقــة ،التــي تطلبــت صياغتهــا ســنتين مــن الجهــد المضنــي،
مســائل معينــة واجتماعــات علــى مســتوى الجهــات و «ورشــات عمــل»« ،خلــوات تفكيــر» و «لجــان
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تحكيــم مشـ ّـكلة مــن مواطنيــن» شــارك فيهــا عــدد هــام مــن المواطنيــن ومــن المهنييــن والمســيرين
والخبـراء المحلييــن والدولييــن ،وســعت إلــى تشــخيص الوضــع الراهــن وتحديــد نقــاط الضعــف ونقــاط
أ
القــوة ،والــى البحــث عــن الســباب والمســببات ،بمــا فــي ذلــك ُالمحــددات االجتماعيــة والسياســية،
والــى تحديــد المخاطــر والفــرص ،وانتهــت باقتـراح مســالك لإلصــاح.
وقــد تــم توجيــه مجمــل هــذه الجهــود نحــو استكشــاف المــدى المتوســط ،مــع تالفــي الوقــوع فــي فــخ
معوقــات الوضــع الحالــي والمــدى القصيــر ،وكالهمــا ال ي ـزال غيــر واضــح.
أ
أ
و يمكــن القــول بــ�ن النتيجــة التــي تــم التوصــل إليهــا واعــدة ،ذلــك �ن هــذه الجهــود لــم تســاعد فقــط
أ
أ
أ
علــى صياغــة وثيقــة عمــل لصانعــي الق ـرار (عمــوم المواطنيــن فــي المقــام الول) ولكنهــا �تاحــت �يضــا
أ
اختبــار مقاربــة «الديمقراطيــة الصحيــة» ،التــي ينبغــي �ن توجــه الخيــارات المســتقبلية فــي المجــال
الصحــي.
تهانينــا إلــى كل «العامليــن فــي الخفــاء» ،الذيــن ضاعفــوا الجهــود بهــدف وضــع جملــة مــن المقترحــات
إلصــاح المنظومــة الصحيــة ،ومقاربــة منهجيــة لضمــان َ
الح ْوكمــة فــي القطــاع ،علــى ذمــة التونســيين.
أ
أ أ
�ملنا �ن تتوج هذه المقاربة التشاركية بالنجاح ،و�ن تستوفي شروط الديمومة.
بشيرالزواري
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مقدمة

«الحوار المجتمعي» سياق حافل:
انتظارات كبرى وفرص متاحة
ّ
الصحية في تونس حققت نتائج هامة
المنظومة
يجــري التفكيــر فــي السياســات واالســتراتيجيات والبرامــج الصحيــة فــي ســياق يتســم بالعديــد مــن
أ
الممي ـزات ،ســواء كانــت خاصــة بمنظومــة الرعايــة الصحيــة �و ذات صبغــة عامــة.
أ
وتتعلــق الممي ـزات الخاصــة بالمنظومــة الصحيــة بــالداء والتحديــات .وقــد اعتمــد ت هــذه المنظومــة
منــذ االســتقالل ،فــي ســياق الســعي إلــى تحســين التغطيــة الصحيــة ،سياســات واســتراتيجيات تهــدف
أ
إلــى تحســين التمتــع بالخدمــات الصحيــة ،ومعالجــة المشــاكل الصحيــة ذات الولويــة ،والتحكــم فــي
النفقــات و تحســين نوعيــة الخدمــات .فــي هــذا الســياق تــم إنشــاء العديــد مــن
مؤسســات الرعايــة الصحيــة والتكويــن فــي مجــال الصحــة  ،وتمــت صياغــة العديــد مــن البرامــج الصحيــة
أ
و ُوضعــت موضــع التنفيــذ  ،كمــا تــم إنجــاز ثالثــة إصالحــات رئيســية (الرعايــة الصحيــة الساســية،
أ
وإدارة المستشــفيات والت�ميــن االجتماعــي).
أ
أ
وســمحت هــذه الخطــوات بتحقيــق مســتوى �داء أ�عتبــر جيــدا ،وفقــا لمــا �كدتــه مختلــف دراســات
(البحــوث العنقوديــة ذات المؤش ـرات المتعــددة  )4بمــا فــي ذلــك علــى وجــه الخصــوص التحكــم
أ
بشــكل ملمــوس فــي الم ـراض المعديــة ،وتحســين متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة ،والخفــض
فــي معــدالت الوفيــات والعديــد مــن مشــاريع الطــب المتقــدم والبحــوث التــي تقــوم بهــا مراكــز االمتيــاز،
التابعــة للقطاعيــن العــام والخــاص.
تراكم المشاكل العالقة في ظل توترات اجتماعية قوية
علــى الرغــم مــن أ�وجــه أالداء ّ
الجيــد المسـ ّـجلة والديناميكيــة اإليجابيــة المتحققــة ،تراكمــت جملــة مــن
المشــاكل ،التــي لــم تجــد طريقهــا إلــى الحــل باإلضافــة إلــى ظهــور مخاطــر صحيــة جديــدة ،كنتيجــة
أ
حتميــة للتغييــر الحاصــل فــي أ�نمــاط العيــش وتدهــور البيئــة . 1وقــد �عاقــت هــذه المشــاكل المختلفــة
أ
أ
أ
الســير الطبيعــي للمنظومــة الصحيــة ،و�ضعفــت �داءهــا وخلقــت �زمــة ثقــة بيــن عامــة النــاس وبيــن
الخدمــات الصحيــة وخاصــة منهــا العموميــة .وغالبــا مــا كانــت المؤش ـرات اإلجماليــة المعلنــة تغطــي
التفــاوت الموجــود بيــن الجهــات وداخلهــا.
أ
 -1المراض غير المنقولة ،اإلعاقات ،التلوث ومعالجة النفايات
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أ
أ
�مــا الســياق العــام فــي تونــس ،البلــد متوســط الدخــل ،والــذي ُيعتبــر واحــدا مــن ضمــن البلــدان ال كـثــر
أ
نجاحــا فــي االنتقاليــن االجتماعــي واالقتصــادي ،فقــد ت�ثــر إلــى حــد كبيــر بنتائــج االنتفاضــة الشــعبية
التــي اندلعــت عــام  ،2011ويتميــز هــذا الســياق ،خــال فتــرة االنتقــال الديمقراطــي ،بعــدم اســتقرار
الوضــع السياســي .ولئــن ُسـ ّـجل ،خــال هــذه الفتــرة ،عــدد مــن النجاحــات ،مثــل اعتمــاد دســتور جديــد
أ
يضمــن حريــة الضميــر والمســاواة بيــن المواطنيــن والمواطنــات ،والحيويــة التــي �بداهــا المجتمــع
أ
أ
المدنــي� ،و إق ـرار مبــد� التناصــف بيــن الجنســين فــي الهيــات المنتخبــة المســتقبلية ،فــإن البــاد مــا
زالــت تواجــه معضلــة البطالــة فــي صفــوف الشــباب وبعــض الصعوبــات االقتصاديــة الحقيقيــة ،كمــا
أ
يتجلــى ذلــك مــن خــال تدهــور الوضــاع المعيشــية ،وارتفــاع التضخــم ،وتراجــع قيمــة الدينــار وتزايــد
أ
تبعيــة البــاد وحاجتهــا للمانحيــن الدولييــن .وبالمثــل ،فــإن الملــف االجتماعــي ،الــذي يشـ ّـكل �حــد
المواضيــع الرئيســية المطروحــة للنقــاش ،خــال فتــرة التحــول الراهنــة ،مــا يـزال بعيــدا عــن التســوية.
إ�قرار الدستور للحق في الصحة

أ
ينــص الدســتور الجديــد ،الــذي تمــت المصادقــة عليــه فــي  27جانفــي  ،2014صراحــة علــى �ن «الصحــة
حــق لــكل انســان»( ،المــادة  )38ممــا يكســبه قيمــة دســتورية ال ســبيل إلنكارهــا ،كمــا ُويلــزم الدســتور
آ
الدولــة بضمــان هــذا الحــق (المــادة  )38وتوفيــر �ليــات الحمايــة المناســبة القــادرة علــى ضمــان تفعيلــه.
أ
أ
كمــا يقـ ّـر الدســتور �يضــا الحــق فــي المعلومــة ويبــرز دور الجماعــات المحليــة .لذلــك فــان �ي اصــاح
أ
لحوكمــة منظومــة الرعايــة الصحيــة ،ينبغــي �ن يقــوم علــى توفيــر المزيــد مــن الشــفافية والخضــوع
أ
للمســاءلة وكذلــك المزيــد مــن الالمركزيــة ،بمــا يتيــح االســتجابة بشــكل �دق لالحتياجــات المحليــة.
يستدعي مجمل هذه التحوالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية  ،فتح نقاش
مجتمعي حقيقي حول المقاربات الجديدة للتنمية ،ومن ضمنها مقاربات تعزيز النظام
أ
الصحي بما يجعل التمتع بالرعاية الصحية �كـثر عدالة وجدوى واستدامة.
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«الحوار المجتمعي» ،عملية تشاركية
وشاملة لكل األطراف
فــي هــذا الســياق ،تــم الشــروع  ،تحــت إش ـراف وزارة الصحــة ،فــي تنفيــذ برنامــج واســع ل ـ «الحــوار
المجتمعــي حــول السياســات واالســتراتيجيات والخطــط الصحيــة الوطنيــة».
أ
ويشــتمل هــذا البرنامــج علــى ثــاث مراحــل .وتمثــل هــدف المرحلــة الولــى فــي بنــاء فهــم مشــترك
للرهانــات الرئيســية لتحســين الصحــة فــي تونــس وتطويــر المنظومــة الصحيــة والســعي نحــو تحقيــق
توافــق بيــن جميــع المتدخليــن (مواطنيــن  -مرضــى ومهنيــ ــي الصحــة وشــركاء اجتماعييــن وخب ـراء
ومســؤولين وصانعــي الق ـرار مــن السياســيين) حــول توجهــات اإلصــاح ُ
وســبل تنفيــذه .وتدعــم هــذه
أ أ
الوثيقــة هــذا الهــدف� .مــا �هــداف المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة فكانــت علــى التوالــي ترجمــة التوافقــات
إلــى سياســات واســتراتيجيات وخطــط صحيــة مــع ضمــان التنفيــذ والمتابعــة والتقييــم.
أ
أ
واتخــذت المرحلــة الولــى شــكل مناقشــات عامــة شــفافة ،وفقــا لمقاربــة تشــاركية وشــاملة لــكل الطـراف
أ
أ
المعنية ،و�شــرفت على هذه المناقشــات لجنة توجيهية تت�لف من خمســة وســبعين ممثال من ممثلي
كل الفاعليــن فــي المنظومــة الصحيــة أو�ســندت اإلدارة التقنيــة إلــى لجنــة فنيــة مدعومــة بوحــدة تصــرف
أ
إداريــة .وقــد وفــر مكـتــب منظمــة الصحــة العالميــة بتونــس الدعــم الفنــي والمالــي و� ّمــن التنســيق مــع
أ
الجهــات المانحــة والــوكاالت الدوليــة فــي إطــار البرنامــج المشــترك بيــن مــن االتحــاد الوروبــي ومنظمــة
الصحــة العالميــة ،الحامــل لعنــوان «دعــم السياســات واالســتراتيجيات والخطــط الصحيــة الوطنيــة».
أ
آ
خــال مرحلتــه التحضيريــة ،التــي اختتمــت فــي مــاي  ،2013تــم التوصــل إلــى توافــق فــي الراء بشــ�ن
القضيــة الرئيســية لهــذا الحــوار المجتمعــي ،وهــي اإلجابــة عــن الســؤال التالــي «كيــف يمكــن للمنظومــة
أ
أ
الصحيــة �ن ُتســهم بشــكل ّفعــال فــي تفعيــل الحــق فــي الصحــة؟» وكذلــك بشــ�ن الحاجــة إلــى وضــع
مصالــح المواطنيــن فــي قلــب اإلصالحــات باإلضافــة إلــى اعتمــاد خارطــة الطريــق والمنهجيــة التــي
يتعيــن إتباعهــا.
أ
على إثر هذه الخطوة ،تقدمت �شغال هذا المشروع الضخم على النحو التالي:
أ
تشــخيص الوضــع� :جريــت عمليــة تشــخيص الوضــع الراهــن خــال الفتــرة الممتــدة مــن شــهر جــوان
 2013إلــى مــارس  2014باالســتناد إلــى إطــار مفاهيمــي مســتمد مــن تعريــف الحــق فــي الصحــة بركائــزه
أ
الثــاث وقــد �جريــت عمليــة تشــخيص الوضــع الراهــن بطريقــة تشــاركية إلــى حــد كبيــر ،وارتكــزت علــى
اســتعراض الدراســات علــى الصحــة ومنظومــة الرعايــة الصحيــة فــي تونــس ،واسـ ُـتكملت بورشــات حــول
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مســائل محــددة ،شــارك فيهــا العديــد مــن الفاعليــن فــي القطــاع الصحــي وباجتماعــات مــع مخبريــن
رئيســيين ،وفــرق خب ـراء ومجموعــات تركيــز (مجموعــات للنقــاش) ضمــت المواطنيــن والمهنييــن
العامليــن فــي القطــاع الصحــي والجمعيــات .وبلــغ عــدد المشــاركين فــي الجملــة  800شــخص .وقــد
نوقــش هــذا التشــخيص وتمــت المصادقــة عليــه مــن طــرف  80مشــاركا فــي خلــوة (جلســة تفكيــر) ُعقــدت
فــي القيــروان مــن  14إلــى  16مــارس  2014ومــن قبــل اللجنــة التوجيهيــة.
المواعيــد حــول الصحــة ُ :عقــدت هــذه المواعيــد خــال الفتــرة مــن  26افريــل إلــى  31مــاي
آ
أ
 ،2014فــي  24واليــة ،بواقــع اجتماعيــن فــي كل منهــا ،وقــد ُخصــص �حدهــا للمواطنيــن والخــر
آ
أ
للمهنييــن الصحييــن .وشــكلت هــذه المواعيــد فرصــا لتبــادل الراء والنقــاش والحــوار بيــن �كـثــر مــن
 3400مشــارك ،تــم اختيارهــم عشــوائيا ،مــن بيــن المهتميــن بالصحــة .وكانــت هــذه المواعيــد تهــدف
إلــى اســتخالص القيــم واالنتظــارات التــي سيســتند عليهــا تطويــر المنظومــة الصحيــة مســتقبال .وبهــذه
المناســبةُ ،دعــي المشــاركون إلــى المســاهمة فــي تشــخيص الوضــع واقت ـراح الحلــول.
أ
المش ـكّلة مــن مواطنيــن  :انعقــدت هــذه اللجــان �يــام  11و  12و  13جــوان
لجــان التحكيــم ُ
 ،2014وضمــت  92مــن المهنييــن والمواطنيــن الذيــن تــم انتقاؤهــم عــن طريــق القرعــة خــال
المواعيــد حــول الصحــة ،و  15مــا بيــن خب ـراء ومديــري حــوار محلييــن ودولييــن .وقــد تناولــت هــذه
اللجــان بالــدرس المحــاور االســتراتيجية والخيــارات المقترحــة خــال المواعيــد الجهويــة ال ـ  ، 48بعــد
أ�ن تولــى الخبـراء اعــداد خالصــة توليفيــة لهــا وتوضيحهــاّ .
وتوجــت اللجــان عملهــا بإصــدار «اســتنتاجات
أ
أ
لجــان التحكيــم ُالمشـ ّـكلة مــن مواطنيــن» التــي سـ ُـتعتمد ك�حــد الوثائــق الساســية خــال النــدوة
الوطنيــة للصحــة.
النــدوة الوطنيــة للصحــة المقــرر عقدهــا مــن  2إلــى  4ســبتمبر  2014تهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة للفاعليــن فــي
أ
المجتمــع لتقاســم ّ
وتملــك نتائــج الحــوار المجتمعــي ،التــي تتضمــن الوثيقــة التــي بيــن �يدينــا خالصة توليفية
أ
أ
لهــا .ومــن المتوقــع �ن ُيســفر هــذا التبــادل للفــكار إلــى التـزام ُيصــاغ فــي شــكل بيــان يرســم التوجهــات العامــة
المقترحــة لوضــع سياســة صحيــة صالحــة إلــى غايــة ســنة .2030
أ
وســتعقب المرحلــة الولــى مرحلتــان اثنتــان ســتخصصان لصياغــة سياســة صحيــة واســتراتيجيات وخطــط
ّ
للتنفيــذ والتقييــم .وتولــت النــدوة الوطنيــة للصحــة مناقشــة وتزكيــة التوجهــات العامــة للسياســات الصحيــة.
ولما كانت مقاربة «الحوار المجتمعي» تحتاج للزمن كي ُتؤتي ثمارها ،فإن العملية لن تكون ناجحة ما لم
أ
تتواصل التعبئة القوية لمختلف الطراف المشاركة في الحوار ،خالل مرحلة التنفيذ وتقييم التوصيات.
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دواعي إصالح المنظومة الصح ّية
المجابهــة الســريعة لتحديــات قطــاع الصحــة  ،ضمانــا لحــق
الجميــع فــي الصحــة وتحقيــق اســتجابة أفضــل لحــاالت
الضعــف والهشاشــة

أ
علــى الرغــم مــن إنجازاتــه المتميــزة ،خصوصــا خــال العش ـرتين مــن بدايــة الثمانينــات إلــى ال لفيــن،
أ
�خــذت عالمــات التعــب تظهــر علــى المنظومــة الصحيــة .وإذا كانــت بعــض التحديــات المرتبطــة
آ
بالتحــوالت الوبائيــة والديموغرافيــة جديــدة نســبيا ،فــإن البعــض الخــر منهــا بــرز فــي شــكل جديــد فــي
أ
أ
�عقــاب ثــورة الكرامــة والعدالــة االجتماعيــة � .ضــف إلــى ذلــك القيــود المرتبطــة بالميزانيــة وشــح
اإلمكانيــات والعديــد مــن حــاالت الهشاشــة والضعــف.

حاالت الضعف والهشاشة الكبيرة التي انجرت خالل العقدين الماضيين عن منوال التنمية
المتبع في تونس تتفاعل ّ
وتولد ضعفا خاصا في المجال الصحي
علــى الرغــم مــن أ�ن تعريــف الضعــف والهشاشــة غيــر دقيــق ومحــدد بشــكل ّ
جيــد ،بالنظــر إلــى طبيعتــه
أ
أ
المتغيــرة  ،يمكــن �ن نميــز بيــن ثالثــة �صنــاف مــن الضعــف والهشاشــة وهــي :
 lالهشاشــة االقتصاديــة ،وهــي ناجمــة عــن منــوال إنتاجــي ال يـزال فــي مرحلــة انتقاليــة ،وعــن انخفــاض
أ
أ
االســتثمار المحلــي والجنبــي ،والنــزوح مــن الريــاف واالســتيطان غيــر المنظــم .وينجــم عــن ذلــك حالــة
مــن الهشاشــة تشــمل جميــع الطبقــات االجتماعيــة بشــكل عــام ،وبالتالــي بــروز فــات جديــدة ّ
هشــة
اقتصاديــا.
 lالهشاشــة االجتماعيــة ،وهــي ناجمــة عــن التحــوالت الديموغرافيــة والحضريــة ،التــي تخلــق بدورهــا
تحديــات جديــدة ،بمــا فــي ذلــك البطالــة فــي صفــوف الشــباب وخريجــي التعليــم العالــي.
أ
أ
 lالهشاشــة المتعلقــة بالمــوارد الطبيعيــة ،حيــث �ن تونــس تقــع فــي منطقــة معرضــة للزمــات البيئيــة
أ
أ
أ
العالميــة ،وهــي �زمــات الميــاه والراضــي والمــن الغذائــي والتنــوع البيولوجــي والطاقــة والتــي هــي
مرشــحة للتفاقــم ،كنتيجــة للتغي ـرات المناخيــة.
أ
أ
وغنــي عــن القــول �ن دور المحــددات االجتماعيــة للصحــة دور حاســم وبالــغ الهميــة بالنظــر إلــى
إســهامه فــي خلــق حــاالت الضعــف والهشاشــة.
أ
ويتضــح فــي هــذا الســياق� ،ن قطــاع الصحــة مدعــو إلــى تعزيــز وتطويــر شــروط الممارســة الفعليــة
أ
للحــق فــي الصحــة بالنســبة لجميــع المواطنيــن .وتســتدعي هــذه المهمــة الساســية القيــام باإلصالحــات
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أ
أ
الت�قلــم مــع المتغي ـرات والحــد مــن الفــوارق
الالزمــة لتحســين �داء المنظومــة الصحيــة وقدرتهــا علــى
أ
أ
فــي مســتوى الخدمــات الصحيــة ،وخاصــة فــي الجهــات التــي تعانــي �كـثــر فــي مجــال المـراض المعديــة،
أ
وغيــر المعديــة وفــي مجــاالت صحــة الم والطفــل ،والصحــة العقليــة والصحــة البيئيــة.
تمويل الصحة ال يستجيب الحتياجات الصحة للجميع

أ
لئــن حقــق نظــام الحمايــة االجتماعيــة فــي الصحــة فــي تونــس (التغطيــة االلزاميــة لغلبيــة القــوى
العاملــة ،ويكملهــا برنامــج المســاعدة الطبيــة للفق ـراء وضعــاف الحــال) إنجــازات ملحوظــة ،فــإن
القضايــا المتعلقــة باإلنصــاف ،وتعبئــة المــوارد الماليــة الكافيــة والمســتدامة ،وتوســيع مجــال التغطيــة
الصحيــة ،والكـفــاءة ،والتوفــر الفعلــي لتشــكيلة الخدمــات التــي تشــملها التغطيــة ،والتعاقــد مــع مقدمــي
الخدمــات الصحيــة ،و طــرق الســداد ،مــا زالــت تتطلــب إجابــات ووضــع إطــار لإلصــاح لتمويــل النظــام
الصحــي التونســي.
أ
تــم إق ـرار مبــادئ التضامــن والمســاواة والحصــول علــى الرعايــة لفائــدة المضمونيــن اجتماعيــا و�ولــي
أ
أ
الحــق منهــم ،بتونــس ،بمقتضــى ال ــقانون  2004 -71المــؤرخ فــي � 2وت  2004والمتعلــق ب�حــداث
أ
أ
نظــام جديــد للت�ميــن االجتماعــي علــى المــرض (الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض) .لكــن،
أ
لئــن تــم إحـراز تقــدم كبيــر يتمثــل فــي اعتمــاد مبــد� الصنــدوق الموحــد ،مــن خــال إحــداث الصنــدوق
أ
الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض  ،ولئــن تنامــت نســبة اإلنفــاق العمومــي علــى الصحــة مــن إجمالــي اإلنفــاق
الحكومــي العــام ( 8.1%فــي عــام  2000مقابــل  10.7%فــي عــام  ،)2010فــإن جملــة مــن المســائل مــا
تـزال مطروحــة ومــن ضمنهــا العــدد الــذي ال يســتهان بــه مــن التونســيين ،الذيــن ال يتمتعــون بالتغطية،
أ
والمعــدالت المرتفعــة لإلنفــاق المباشــر للســرة علــى الصحــة  ،والنفقــات الكارثيــة ومســتويات التفقيــر
أ
المرتبطــة بهــا  .كمــا �ن الحاجــز الفاصــل بيــن العيــادات الخارجيــة (الرعايــة التــي ال تســتدعي اإلقامــة)
أ
التابعــة للقطــاع الخــاص والتــي تمــول مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض ومثيلتهــا فــي
أ
القطــاع العمومــي التــي تمــول عــن طريــق ميزانيــة الدولــة ،يمكــن �ن يتحــول مســتقبال إلــى مشــكلة
مســتعصية ،كنتيجــة الختالفهــم مــن حيــث الديناميكيــة.
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أ
�دت التحــوالت الوبائيــة والديموغرافيــة إلــى حصــول تغييــر فــي مســببات المــرض والوفــاة في البالد .فقد
أ
أ
أ
أ
أ
�صبحــت �مـراض القلــب والوعيــة و�مـراض الجهــاز التنفســي ،و�مـراض التمثيــل الغذائــي والســرطان فــي
أ
ر�س قائمــة مســببات المــرض والوفيــات فــي صفوف التونســيين.
أ
ما تزال مكافحة المراض المعدية وتحسين الصحة البيئية من مواضيع الساعة
أ
حققــت تونــس تقدمــا ملحوظــا فــي القضــاء التــام علــى العديــد مــن المـراض المعديــة .ومــع ذلــك ،وعلــى
الرغــم مــن التقــدم الــذي ال يمكــن إنــكاره ،والــذي ُيعــزى إلــى التطعيــم (التلقيــح) وتحســين مســتوى حفــظ
أ
الصحــة لــدى الســكان  ،مــا تـزال نســبة االعتــال والوفيــات الناجمــة عــن المـراض المعدية تشــكل مصدرا
أ
أ
لالنشغال بالنسبة للقائمين على الصحة العمومية (جوائح �نفلونزا الطيور و�نفلوانزا الخنازير وفيروس
كورونــا ،وفيــروس اإليبــوال .)...
أ أ
أ
أ
كمــا و�ن التطــور المســجل مؤخ ـرا فــي الم ـراض حيوانيــة المنشــ� والم ـراض المنقولــة عــن طريــق
الطفيليــات ،قــد يكــون نابعــا مــن إشــكاليات بيئيــة ومــن تغيـرات المنــاخ .ومــا تـزال الظــروف المالئمــة
أ
أ
أ
لتطــور المـراض المنقولــة عــن طريــق الميــاه قائمــة فــي المناطــق الريفيــة ،حيــث ال تـزال �كـثــر مــن �ســرة
أ
أ
أ
أ
أ
أ
مــن �صــل كل عشــر �ســر محرومــة مــن ميــاه الشــرب الم�مونــة و�ســرة مــن �صــل كل ســت �ســر محرومــة
ّ
المحســنة.
مــن المرافــق الصحيــة
آ
أ
وقــد �ثيــر عامــان اثنــان �خـران مــن العوامــل البيئيــة مـرارا وتكـرارا فــي ســياق الحــوار المجتمعــي :وهمــا
التلــوث الصناعــي والنفايــات المنزليــة .وتتطلــب مجابهــة هــذه المشــاكل عمــا متكامــا .ومــن الضــروري
أ
أ
وضــع الصحــة والرفــاه فــي قلــب جميــع السياســات العامــة .كمــا �ن وزارة الصحــة مدعــوة لن تلعــب
أ
فــي هــذا الســياق دور الوســيط والمدافــع عــن الصحــة .و مــن الضــروري إذا توفيــر البيانــات لرصــد ت�ثيــر
أ
أ
البيئــة علــى الصحــة فــي تونــس ووضــع �هــداف لتحســين الصحــة البيئيــة .كمــا و�ن المقاربــات التــي تقــوم
أ
علــى تعزيــز قــدرة المجتمــع علــى الصمــود (فــي �عقــاب الكــوارث الكبــرى) توفــر إطــارا واعــدا.
أ
أ
« إ�ن الحالــة الصحيــة لجميــع الســكان الكهــول والطفــال �و حتــى الشــباب ســيئة ،ومعظمهــم
يعانــون مــن الحساســية الناجمــة عــن التلــوث البيئــي الناجــم عــن شــركة ( ...الربــو ،والصعوبــات
أ
فــي التنفــس )...با إلضافــة إ�لــى الرطوبــة فــي منطقتنــا» إ�م ـر�ة ،إ�طــار صحــي 54 ،ســنة.
أ
«النفايــات والقمامــة منتشــرة فــي كل مــكان بالشــوارع و�مــام البيــوت .والحش ـرات والحيوانــات
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أ
تســتغل هــذه الوضعيــة ونحــن و�طفالنــا نعانــي مــن الروائــح الكريهــة وانعــدام شــروط
أ
أ
حفــظ الصحــة  ...وبيئتنــا مواتيــة ل إلصابــة بالم ـراض وخاصــة الصغــار»� .م  35ســنة.
أ
أ
ال تزال صحة الم والطفل ،وخاصة الحد من وفيات المهات والولدان تشكل تحديا كبيرا
أ
حقــق معــدل وفيــات المهــات انخفاضــا الفتــا للنظــر ،وذلــك بفضــل تعميــم فحــوص مــا قبــل الــوالدة
والتوليــد بمســاعدة المختصيــن المؤهليــن .ومــع ذلــك ،فــإن الحــد مــن نســبة الوفيــات ال ي ـزال دون
أ
الهــدف اإلنمائــي لل لفيــة  -والمتمثــل فــي تحقيــق انخفــاض ســنوي بنســبة  - % 5،4ويبــدو فــي حالــة
أ
ركــود .وهنــاك تفــاوت ملحــوظ بيــن الجهــات فيمــا يتعلــق بوفيــات المهــات المرتبطــة بالحمــل ،حيــث
ترتفــع فــي بعــض الجهــات إلــى ضعــف مثيلتهــا فــي جهــات أ�خــرىُ .وت َ
الحــظ هــذه الفــوارق ،المســجلة بيــن
الجهــات ولكــن أ�يضــا بيــن الفــات االجتماعيــة ُ
والعمريــة ،فــي معدل االنتفــاع بخدمات الصحة اإلنجابية
(وســائل منــع الحمــل ،الفحــوص قبــل الــوالدة و بعــد الــوالدة ،الوضــع بمســاعدة مختصيــن) .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،لوحــظ ارتفــاع نســبي فــي معــدل وفيــات الرضــع خــال فتــرة مــا قبــل وبعــد الــوالدة .وتشــير
أ
أ أ
بعــض البحــوث إلــى �ن �ســباب الوفيــات واإلصابــة بالمـراض لــدى الوليــد (المراضــة الوليديــة ) قابلــة فــي
أ
أ
أ
الكـثيــر مــن الحــاالت للتالفــي ،و�نهــا ناجمــة �ساســا عــن نوعيــة الرعايــة .وتشـ ّـكل المـراض الناجمــة عــن
الســلوكيات والظــروف المرتبطــة بتغذيــة الطفــل تحديــا هامــا ،كمــا يتضــح ذلــك مــن البحــوث العنقوديــة
ذات المؤش ـرات المتعــددة ( 4بيانــات  :)2011-2010ومــا ت ـزال نســبة الرضاعــة الطبيعيــة ُالمطلقــة ،
أ
أ
أ
لفائدة الطفال دون ســن الســتة �شــهر ،منخفضة نســبيا ( .)%9كما يعاني طفل من �صل كل عشــرة
أ
أ
أ
أ
�طفــال مــن ت�خــر فــي النمــو ،فــي حيــن يعانــي طفــل مــن �صــل كل ســتة �طفــال تقريبــا مــن الــوزن الزائــد.
أ
ما تزال االحتياجات الصحية للمراهقين والشبان تشكل أ�ولوية ّ
ملحة وتستحق تلبية �كـثر
مالءمة
يمثــل المراهقــون والشــبان علــى التوالــي مــا يقــارب ال ـ  % 40و ال ـ  % 25مــن الســكان التونســيين.
وتتعلــق احتياجاتهــم الصحيــة بالصحــة العقليــة ،والعــادات الغذائيــة ،والتدخيــن ،والصحــة
اإلنجابيــة ،والعنــف ،والحــوادث ،واإلدمــان علــى المخــدرات ...
التحديات التي تطرحها الصحة العقلية هائلة
شــهد مجــال الصحــة العقليــة خــال الســنوات القليلــة الماضيــة إهمــاال نســبيا .ومــن الصعــب ،فــي غياب
أ
بيانــات حديثــة تغطــي كامــل تـراب الجمهوريــة ،تحديــد مــدى انتشــار االضطرابــات النفســية والمـراض
العقليــة .ومــع ذلــك ،تبقــى فرضيــة تفاقــم االضطرابــات النفســية فــي الســياق االجتماعــي التونســي
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(الــذي يتســم بتزايــد العنــف وتعاطــي المخــدرات وصعوبــة الظــروف االقتصاديــة) فرضيــة قائمــة .وممــا
أ
أ
يدعــم هــذه الفرضيــة بشــدة الدراســات التــي �جريــت حــول جــودة الحيــاة وكذلــك العديــد مــن الت�كيــدات
التــي تصــب فــي هــذا االتجــاه ،ســواء تلــك الصــادرة عــن «مجموعــات التركيز»(مجموعــات النقــاش) التــي
أ
أ
ضمــت جمعــا مــن الضعفــاء (اعتبــرت �غلبيــة المشــاركين تقريبــا �ن صحتهــم العقليــة ســيئة إن لــم نقــل
أ
ســيئة جــدا)� ،و تلــك التــي تــم التعبيــر عنهــا خــال المواعيــد الجهويــة حــول الصحــة ،حيــث بــرزت
دعــوات ملحــة لالهتمــام بشــكل خــاص بمشــكل االنتحــار .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تبعــث البيانــات،
أ أ
أ
المتعلقــة بســلوكات اإلدمــان بيــن الشــباب والعنــف ضــد الم ـر�ة والت�ديــب العنيــف للطفــال ،علــى
الفــزع .وقــد وردت اإلشــارة إلــى معضلــة التوتــر النفســي ،التــي تــؤدي إلــى االضطرابــات النفســانية مثــل
أ
القلــق و اال كـتــاب ،بانتظــام علــى �لســنة المشــاركين فــي المواعيــد حــول الصحــة .ومــن الضــروري إيــاء
أ
اهتمــام خــاص لمشــكلة تعاطــي المخــدرات ســواء مــن حيــث الوقايــة �و العنايــة والعــاج.
وتنــذر هــذه المالحظــات بخــط تفاقــم ممكــن للصحــة العقليــة وتســتدعي تعزيــز إج ـراءات المجابهــة
أ
أ أ ّ أ
أ
منيــة� ،م اجتماعيــة .وغنــي عــن القــول �ن االســتراتيجية الوطنيــة
ســواء كانــت صحيــة �،م تربويــة� ،م �
للنهــوض بالصحــة النفســية ،التــي تــم اعتمادهــا فــي عــام ، 2012تســتحق مزيــدا مــن االهتمــام لوضعهــا
حيــز التنفيــذ الفعلــي.
معالجــة العوامــل الســلوكية (الســمنة ،والتدخيــن ،وســلوك الســياقة) تفتقــر الــى
الفاعلية
أ
أ
تحتــل �مـراض الجهــاز التنفســي و�مـراض التمثيــل الغذائــي والســرطان حاليــا طليعــة مســببات االعتــال
أ أ
(المراضــة) والوفيــات فــي صفــوف التونســيين .وتشــير التقديـرات إلــى �ن المـراض غيــر المعدية تتســبب
أ أ
أ
فــي ثالثــة �ربــاع حــاالت الوفــاة ،و�ن المـراض المزمنــة تشــكل  % 60مــن مســببات المــرض.
ولقد شــهدت العادات المعيشــية تغييرا واضحا خالل نصف قرن من االســتقالل والتنمية االقتصادية
أ
واالجتماعية واإلعمار الحضري والنماط المعيشية الجديدة.
كمــا تطــورت التغذيــة فــي تونــس ،فــي غضــون ســنوات قليلــة ،باتجــاه االبتعــاد عــن نمــوذج «حميــة
أ
أ
البحــر البيــض المتوســط» وشــهدت تدهــورا جليــا ســواء مــن حيــث الكميــة �والنوعيــة :زيــادة فــي
الســعرات الحراريــة ،وتفاقــم اســتهالك الدهــون وخاصــة الدهــون المشــبعة ،وارتفــاع هــام فــي نســب
الســكر فــي الــدم ،الناجــم عــن اســتهالك كميــات ضخمــة مــن الســكريات البســيطة ،مقابــل تراجــع قــوي
فــي النشــاط البدنــي.
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وعلــى الرغــم مــن حمــات التوعيــة الدوريــة وعلــى الرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا منظمــات المجتمــع
آ
أ
المدنــي للحــد مــن �فــة حــوادث المــرور ،مــا فتــئ عــدد القتلــى يرتفــع مــن ســنة إلــى �خــرىُ .وتعـ ّـد حــوادث
أ
الطريــق الســبب الرئيســي لالعتــال فــي صفــوف الســكان ،الذيــن تتـراوح �عمارهــم بيــن  44و 50عامــا
أ
و الســبب الول بالنســبة للفئــة العمريــة مــن  15إلــى  20عامــا.
أ
حضور كبير ل إلعاقات والمراض المزمنة والتنكسية المرتبطة بالشيخوخة
تشــير ّ
التغي ـرات الديموغرافيــة المســجلة فــي تونــس الــى تشـ ّـيخ التونســيين خــال القــرن الواحــد
والعشــرين ،حيــث قفــزت نســبة الســكان ممــن هــم فــي ســن  65مــن  % 5فــي عــام  1996إلــى % 10
أ
فــي عــام  .2011ومــن المتوقــع �ن ترتفــع هــذه النســبة الــى  19 %فــي حــدود . 2039ويثيــر هــذا التحــول
أ
أ
الديموغرافــي  -والم ـراض المرتبطــة بــه  -مســ�لة توفيــر العنايــة للمســنين غيــر القادريــن علــى العنايــة
أ
أ
أ
ب�نفســهمُ .ويعــد هــذا المــر بالــغ الهميــة ،خاصــة فــي ضــوء التغي ـرات االجتماعيــة الموازيــة المســجلة
أ
أ
أ أ
مثــل الميــل نحــو انشــاء الســر النوويــة (المتكونــة مــن �ب و�م وطفــل �و طفليــن) .وفــي هــذا الصــدد،
أ
دعــت لجــان التحكيــم المواطنيــة (المشـ ّ
ـكلة مــن مواطنيــن) الــى منــح الولويــة فــي االســتثمار الــى
رعايــة كبــار الســن وذوي االحتياجــات ّ
الخاصــة فــي المستشــفيات وتعزيــز الفحــوص الطبيــة فــي البيــت.
أ
باإلضافــة إلــى ذلــك� ،كــد المشــاركون فــي المواعيــد الصحيــة علــى الصعوبــات التــي تواجــه ذوي
أ
االحتياجــات الخاصــة ،والعــبء الــذي تشــكله رعايتهــم بالنســبة لســرهم والعزلــة التــي يعانــون منهــا.
الحفاظ على صحة ّ
الشغالين يبرر إ�ضفاء ديناميكية جديدة على منظومة الصحة والسالمة
المهنية
أ
ليــس العمــل فــي مجــال الصحــة والســامة المهنيــة بتونــس بالمــر الجديــد .فقــد بذلــت علــى امتــداد
الخمســين عامــا المنقضيــة الكـثيــر مــن الجهــود واإلصالحــات لتطويــر نظــام حقيقــي للصحــة والســامة
المهنيــة  .ويعكــس هــذا االختيــار التزامــا طوعيــا ومســتنيرا مــن قبــل تونــس لحماية الســكان النشــيطين،
أ
الذيــن يمثلــون �كـثــر مــن  3،978مليــون نســمة ،مــا يقــارب  % 35منهــم مــن النســاء ،مــن المخاطــر
أ
الصحيــة المهنيــة  ،بمــا فــي ذلــك حــوادث الشــغل والمـراض المهنيــة.
أ
أ
ومــا مــن شــك فــي �ن اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي الموجــود �تــاح توســعة إلزاميــة توفيــر طــب الشــغل
لتشــمل جميــع المؤسســات (بغــض النظــر عــن حجمهــا) والعامليــن بالقطــاع الزراعــي ،وبإصــاح
أ
منظومــة الحــوادث المهنيــة والم ـراض المهنيــة وبإســناد مهمــة إدارة المخاطــر المهنيــة إلــى الصنــدوق
أ
الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض ،وإعــادة تنظيــم مصالــح طــب الشــغل داخــل وخــارج المؤسســات.
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أ
أ
غيــر �ن الوضــع الحالــي مــا ي ـزال يتميــز بانخفــاض نســبة تغطيــة الج ـراء بخدمــات الصحــة والســامة
المهنيــة ( ،)% 30وقصــور فــي مجــال التخطيــط والبرمجــة فــي حقــل طــب الشــغل والســامة المهنيــة
 ،وظهور مخاطر ومشــاكل جديدة مرتبطة بالشــغل ،مثل التعرض للمواد التي تتســبب في الســرطان،
وفــي التحــوالت الجينيــة والتطــور غيــر الطبيعــي للخاليــا واالجهــاد الناجــم عــن الوضعيــات الجســدية
أ
الخاطئة والمخاطر النفسية واالجتماعية .وتحتاج تونس ،لتهيئة الظروف لتمتع العمال بصحة �فضل،
أ
أ
من خالل خدمات صحية منتظمة ،و�كـثر تركيزا و�كـثر تخصصا ،تحتاج إلى تدعيم وإثراء مكاسبها من
آ
خــال تعزيــز الليــات القانونيــة والمؤسســاتية والهيكليــة والعمليــة فــي مجــال الصحــة والســامة المهنيــة.

تحسين ومالءمة الخدمات الصحية وتطوير عمل
المنظومة الصحية

أ
رصــد المواطنــون التونســيون (ومــن بينهــم �هــل المهنــة) ،الذيــن حضــروا المواعيــد الصحيــة وشــاركوا
أ
أ
فــي لجــان التحكيــم المواطنيــة ،عــددا ال بــ�س بــه مــن النقائــص فــي المنظومــة الصحيــة ومــن �برزهــا:
أ
بلوغ مراكز الصحة أالساسية ّ
يشكل مصدر ازعاج واحراج لسباب تنظيمية
أ
�ثــار المنتفعــون بشــكل متواتــر المشــاكل المتعلقــة بالتوفــر الفعلــي للخدمــات الصحيــة وقربهــا ممــن هــم
أ
فــي حاجــة إليهــا .فعــاوة عــن اإلشــارة الــى عــدم احتـرام هــذه المراكــز للوقــات الرســمية للنشــاط  ،اســتنكر
العديــد مــن المتدخليــن عــدم توفــر المعلومــات حــول الخدمــات المتاحــة فــي كل جهــة .وفــي حــال
أ
التوفــر الفعلــي لهــذه الخدمــات ،كـثيـرا مــا تشــكل صعوبــات الوصــول المــادي �و الزمنــي والصعوبــات
أ
الماليــة والنفســية عائـقــا �مــام االنتفــاع بهــذه الخدمــات.
توزيع غير عادل للتخصصات الطبية
أ
شـ ّـكل تــدارك نقــص التخصصــات الطبيــة القريبــة �حــد المطالــب الملحــة التي برزت بصــورة متكررة خالل
أ
المواعيــد الجهويــة مــع المواطنيــن و�هــل المهنــة ،وخاصــة فــي الجهــات الواقعــة غرب وجنــوب البالد.
أ
عدم انتظام توفر الدوية
أ
أ
يواجــه المنتفعــون بالخدمــات الصحيــة ،فــي كـثيــر مــن الحيــان ،مشــاكل تتعلــق بعــدم توفــر الدويــة
أ
بانتظــام فــي المرافــق العموميــة ،وبتحريــر وصفــات طبيــة تتضمــن �دويــة غيــر مدرجــة فــي القائمــة
أ
أ
المتاحــة وبانعــدام التنســيق بيــن الطبيــب والصيدليــة .ومــن �بــرز المشــاكل �يضــا صعوبــة الحصــول
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أ
أ
أ
علــى الدويــة ،حتــى فــي القطــاع الخــاص .يقــول �حــد المتدخليــن« :الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى
أ
أ
المــرض لــم تعــد لديــه إ�مكانيــات ،ويعنــي ذلــك �نــه لــم يعــد قــادرا علــى ارجــاع مصاريــف الدويــة» .
أ
انعدام التنسيق بين مختلف الهياكل يشكل عائقا �مام استمرارية الرعاية الصحية ويؤدي
الى اختالل وظيفتها
يالقــي المريــض الســاعي إلــى الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة صعوبــة فــي تلمــس طريقــه عبــر هــذه
المنظومــة المفروضــة عليــه .ويتحــول مســلك العــاج فــي نظــر المريــض إلــى محنــة منهكــة وال تطــاق،
أ
وخاصــة بالنســبة للمصابيــن ب�م ـراض مزمنــة ،الوافديــن مــن المناطــق الغربيــة والجنوبيــة ،والذيــن
ُيضطــرون بصفــة متكــررة إلــى قطــع مســافات طويلــة ومكلفــة .وكـثي ـرا مــا تكــون المواعيــد ُالمتحصــل
أ
عليهــا غيــر مؤكــدة فــي هيــاكل صحيــة يشــعر فيهــا المرضــى بالضيــاع دون مســاعدة مــن �حــد المعــارف.
أ
وفــي بعــض الحــاالت يســتدعي إنجــاز بعــض الفحوصــات التكميليــة االنتقــال إلــى منطقــة �خــرى .ويعتقــد
المواطنــون أ�نــه ال توجــد عالقــة وظيفيــة  -واضحــة للعيــان  -بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص ،تعــزز
أ
التكامــل بينهــا تيســر �مــور المرضــى.
غياب مراقبة الجودة ومعاير السالمة
أ
أ
�ثيرت مس�لة الغياب شبه التام لمعايير الجودة وسالمة المرضى في المرافق الصحية العمومية ونوقشت
آ
علــى نطــاق واســع مــن قبــل المهنييــن والمواطنيــن .وممــا يزيــد فــي تفاقــم الوضــع غيــاب �ليــات للتقييــم
والمتابعــة مــن طــرف هيــاكل تعديليــة فعالــة ،فــي انتظــار تفعيــل الهيئة الوطنية العتمــاد الهياكل الصحية.
العالقة مع المرضى تستحق المزيد من االهتمام
أ
أ
يشــكل إخفــاق الهيــاكل الصحيــة العموميــة فــي مجــال االتصــاالت والمعلومــات �حــد العيــوب الساســية
للمنظومــة الصحيــة .ومــن بيــن الشــكاوى المتكــررة ،التــي وردت علــى لســان المنتفعيــن ،بخصــوص
أ
موفــري الخدمــات ،قلــة االحتـرام واالعتبــار حيالهــم :يقــول �حــد المواطنيــن« :إنهــم ال ينظــرون إلـ ّـي» .
أ
كمــا يشــعر المواطنــون �ن كرامتهــم غيــر مصانــة عنــد تلقــي الخدمــات فــي هيــاكل الصحــة العموميــة.
وينعكــس ذلــك بشــكل خــاص فــي رداءة االســتقبال وصعوبــة الحصــول علــى المعلومــة المفيــدة
أ
�و المطالبــة بحــق مكـتســب ،وانعــدام ضمانــات ســرية المعلومــات الشــخصية الطبيــة مــن جهــة و
أ
أ
احتـرام الخصوصيــة دون مبــرر مــن جهــة �خــرى .كمــا �ن الوقــت المتــاح لفحــص المريــض وتزويــده بــكل
المعلومــات التــي تمكنــه مــن متابعــة حالتــه ،كـثي ـرا مــا يكــون محــدودا للغايــة وال يســاعد علــى جعــل
المريــض طرفــا فاعــا فــي العمليــة العالجيــة ،ممــا يســهم فــي إصابتــه باإلحبــاط.
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أ
أ
أ
« يعتبــر االطــار الصحــي �نــه بصــدد اســداء -معــروف -إ�لينــا كمــا و�ن الطبيــب يشــعرنا ب�نــه يقــوم
أ
أ
بعملــه لنــه مضطــر لذلــك مــن الناحيــة ا إلداريــة وليــس لن ذلــك يمثــل واجبــا بالنســبة إ�ليــه».
أ
«ال يتردد بعض العوان في التدخين في حضور المرضى داخل هياكل الرعاية الصحية».
أ
المنظومة العمومية تتدهور والقطاع الخاص يتطور بطريقة غير خاضعة للتعديل و �ساليب
التسيير والعمل في القطاعين تشكل مصدرا النكـفاء كل منهما على نفسه
يقــوم نظــام الرعايــة الصحيــة الحالــي فــي تونــس علــى قطاعيــن ،القطــاع العمومــي وشــبه العــام والقطــاع
آ
الخــاص وكالهمــا منفصــل عــن الخــر تمامــا وال يــكاد يوجــد بينهمــا اتصــاالت.
أ
وكمــا يتضــح ذلــك مــن واقــع عــرض الخدمــات الصحيــة ،ال يوجــد �ي تــوازن بيــن هذيــن القطاعيــن؛
ويتجلــى ذلــك فيمــا يلــي :
ويوفــر القطــاع العمومــي وشــبه العمومــي الرعايــة الصحيــة لفائــدة  %80مــن التونســيين و  %70مــن
أ
أ
المنخرطيــن فــي الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض ،ويشـ ّـغل نصــف الطبــاء فــي البــاد ،وإذا
أ
كانــت المرافــق الصحيــة التابعــة لهــذا القطــاع تتــوزع فــي جميــع �نحــاء البــاد ،فهنــاك خلــل واضــح فــي
أ
توزيــع الكـفــاءات و التجهيـزات ،وخاصــة فــي بعــض جهــات غــرب البــاد و جنوبهــا .وقــد �دى ذلــك إلــى
االزدحــام فــي المرافــق الصحيــة ووحــدات الكشــف الموجــود علــى امتــداد الســاحل ونقــص فــي الرعايــة
الصحيــة فــي المناطــق الداخليــة.
أ
ُويســتفاد مــن الحــوار المواطنــي �ن معظــم المناطــق تعانــي مــن النقــص فــي التجهيـزات وســوء توزيعهــا
أ
ونفــاد مخــزون الدويــة ،ممــا يؤثــر علــى جــودة الخدمــات الصحيــة العموميــة .كمــا تكــرر نعــت شــروط
حفظ الصحة والســامة الصحية بالقصور .حتى تصميم البنية التحتية نفســه لم ينج من االنتقادات،
أ
أ
أ
باعتبــاره ال ي�خــذ فــي االعتبــار احتياجــات المرضــى والمســتفيدين و�هــل المهنــة (الفضــاءات و�ســباب
أ
أ
أ
الراحة وتوفر المراحيض والدواش ب�عداد كافية) وغير مالئم للشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
أ
آ
قطــاع خــاص يشـ ّـغل النصــف الخــر مــن عــدد الطبــاء فــي البــاد ويســتخدم  % 72مــن التجهي ـزات
أ
أ
الثقيلــة المســتخدمة للتشــخيص والعــاج (الشــعة الســينية والعــاج اإلشــعاعي ،و�م ـراض القلــب)
أ
أ
المتوفــرة بالبــاد ،غيــر �نــه ال يوفــر الرعايــة الصحيــة إال ل ـ  % 20مــن التونســيين .كمــا و�ن  % 50مــن
أ
أ
�نشــطة هــذا القطــاع موجهــة إلــى المرضــى الجانــب.
أ
وقــد ترافــق التطــور الســريع للخدمــات الصحيــة الخاصــة مــع ركــود �و تراجــع فــي الخدمــات العموميــة.
وكنتيجــة للتوزيــع الجغرافــي لمرافــق الرعايــة الصحيــة التابعــة للقطــاع الخــاص والحاجــز المالــي الــذي
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يحــول دون انتفــاع قطاعــات واســعة مــن الســكان بهــا ،لــم يشـ ّـكل تطــور هــذا القطــاع فرصــة لتعزيــز
أ
العدالــة فــي التغطيــة الصحيــة للبــاد ،ويبــدو �ن العكــس هــو الــذي حصــل ،وفقــا لمــا ورد علــى لســان
مواطنــي المناطــق المحرومــة.
أ
مستوى المساهمة المباشرة للسر في تمويل الخدمات الصحية مرتفع عدم بلوغ الخدمات
أ
الصحية لسباب مالية
أ
وتســاهم الســر ب ــنسبة  % 45مــن إجمالــي اإلنفــاق علــى الصحــة ،وإذا مــا اعتبرنــا فقــط الدفوعــات
أ
أ
أ
المباشــرة (دون احتســاب �قســاط الت�ميــن علــى المــرض) ،فــإن مســاهمة الســر تصــل الــى  .% 41وهــذا
أ
يعنــي �ن عــددا مــن االحتياجــات الصحيــة ال ُيلبــى لعــدم القــدرة علــى مجابهــة تكاليفهــا .وتعــود نســبة
أ
المشــاركة الســرية المرتفعــة فــي تكاليــف الرعايــة الصحيــة إلــى اللجــوء إلــى الطــب الخــاص لتقليــص
أ
أ
أ
طــول المواعيــد �و ضمــان ظــروف اســتقبال وإقامــة �فضــل وكذلــك إلــى ش ـراء الدويــة غيــر المدرجــة
أ
أ
بقوائــم هيــاكل القطــاع العمومــي �و غيــر المتوفــرة ،و�خي ـرا الــى تكاليــف التنقــل.
غياب استراتيجية لتنمية الموارد البشرية ّ
يحد من اندفاع العاملين في القطاع وحماسهم

أ
�دى غيــاب اســتراتيجية وطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية علــى المــدى المتوســط والمــدى الطويــل إلــى
تراكــم مجموعــة مــن المشــاكل المتعلقــة بمــا يلــي:
أ
أ
 عدم مالءمة التدريب (التكوين) الساسي لبعض الصناف المهنية.أ
 التقديرغير الدقيق لالحتياجات الفعلية طويلة الجل ،مما يحول دون تحديد عدد القوىالعاملة التي يتعين تكوينها في كل تخصص من التخصصات.
 انخفاض مستوى التوظيفية لإلطارات الصحية العليا وطنيا ودوليا.أ
في هذا السياق ،من المهم �ن نالحظ:
أ
 .1انعــدام �و نقــص التنســيق بيــن وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ووزارة الصحــة فــي عمليــة
توجــه الحائزيــن الجــدد علــى شــهادة الباكالوريــا ،مــع مــا ينجــر عــن ذلــك مــن تجاهــل لالحتياجــات
الحقيقيــة للقطــاع والطاقــة االســتيعابية لمؤسســات التكويــن ومواقــع التربصــات.

 .2النمــو الســريع فــي عــدد مؤسســات التكويــن الخاصــة وخصوصــا فــي التخصصــات شــبه الطبيــة
وعــدم تقيــد معظمهــا بمتطلبــات كراســات الشــروط ،فيمــا يتعلــق ُ
بشـ َـعب التكويــن والقــدرة االســتعابية
24

أ
أ
أ
و�ماكــن التربصــات ،المــر الــذي �دى الــى تكويــن عــدد كبيــر مــن الطلبــة فــي تخصصــات ذات قــدرة
توظيفيــة منخفضــة جــدا.
أ
 .3تزايــد عــدد التونســيين الذيــن تلقــوا تكوينهــم بالخــارج (�وروبــا الشــرقية) فــي مجــاالت العلــوم الطبيــة
أ
والصيدلــة وطب الســنان.
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األسس التي ينبني عليها اإلصالح

الهدف أ  :التضامن والعدالة اإلجتماعية
الركيزة
أ

الحوكمة الرشيدة

الثــقـة
تنشيط القطاع العمومي

الهدف ب  :التقريب

26

الركيزة
ب

المسؤولية
و
المواطنة

أ
ّ
الصحية ،كي تساهم بشكل ّ
جدي في تفعيل الحق في الصحة الذي �قره
تحتاج المنظومة
أ
أ
الدستور ،إ�لى إ�عادة نظر ال تخضع لية قيود �و ّ
محرمات.
أ
أ
والمطلــوب هــو تدعيــم المكـتســبات واتخاذهــا ك�رضيــة للبنــاء ولكــن �يضــا التجــرؤ علــى اج ـراء بعــض
اإلصالحــات فــي العمــق ،لتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة ومواجهــة التحديــات المعقــدة والناشــئة.
أ
أ
ّ
الصحيــة بمــا يتماشــى مــع القيــم الساســية
لبلــوغ هــذه الهــداف ،يتعيــن إعــادة تطويــر المنظومــة
للمجتمــع التونســي وتطلعاتــه ،مــع اعتبــار واقــع البــاد واتبــاع المبــادئ التوجيهيــة ،التــي انبثقــت عــن
المشــاورات التــي جــرت مــع المواطنيــن والمهنييــن والمســيرين والخب ـراء التونســيين.
و قــد تــم خــال هــذه االستشــارات التعبيــر عــن إنتظــارات تتعلــق بالحــق فــي الصحــة .و تــم خــال
«خلــوة» القيــروان اختزالهــا فــي النقــاط التاليــة:
لن ينجح ا إلصالح ما لم يساهم بشكل فعال في تحقيق هذين الهدفين :
 )1التضامن والعدالة االجتماعية  )2القرب
أ
يقــول �حــد المواطنيــن« :الصحــة صحتــان :صحــة عموميــة وصحــة خاصــة وصحــة لهــذه الجهــة
أ
للخــرى».
وصحــة
أ
أ
ويقــول �حــد المنتفعيــن« :كانــت الصحــة العموميــة تحتــل مكانــة مشــرفة إ�ال �نهــا خس ـرتها لفائــدة
القطــاع الخــاص».
أ
يقول �حد المهنيين« :البرامج الوطنية للصحة ال تطبق بصفة» .
أ
ولتحقيق ذلك ،يتعين منح الولوية ل إلجراءين التاليين :اضفاء الديناميكية من جديد على
القطاع العمومي الحوكمة الرشيدة
أ
أ
أ
يقــول �حــد المهنييــن« :يجــب �ن يكــون المستشــفى الحكومــي مرجعــا علــى كل المســتويات :الجهزة
أ
 المهــارات البشـرية  -البنيــة التحتيــة  -المعلوماتيــة» .يقــول �حــد المهنييــن« :مــن الضــروري إ�حــداثهيــاكل تمثــل جميــع العامليــن فــي القطــاع الصحــي (عــن طريــق التصويــت) لتحديــد أ�وجــه القصــور
أ
ونقــاط الضعــف فــي البرامــج الصحيــة ،علــى �ن تكــون توصيــات هــذه الهيــاكل ُملزمــة».
يتعين لتحقيق ازدهار منظومة الصحية تنمية وتعزيز سلوكين اثنين :ثقة المواطن والمهني
في القطاع العمومي تحميل المسؤولية وااللتزام المواطني
«ضمــان التواصــل الجيــد مــع المرضــى و إ�عالمهــم بشــكل ّ
جيــد حــول حالتهــم الصحــة والعــاج»
مواطــن
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« تحتاج كي تكون متخصصا جيدا إ�لى تكوين أ�ساسي جيد متالئم مع واقع البالد» ّ
مهني
تؤكــد التجربــة المكـتســبة مــن اإلصالحــات الســابقة فــي تونــس وحــول العالــم ،ضــرروة عــدم إهمــال
«العامــل البشــري» .وقــد ّذكــر المهنيــون والخب ـراء بذلــك م ـرارا وتك ـرارا فــي ســياق الحــوار المجتمعــي:
«ظلــت ا إلصالحــات إ�لــى حــد كبيــر حب ـرا علــى ورق؛ ولئــن تمــت صياغــة ا إلطــار القانونــي،
أ
فـ إـ�ن االمــور لــم تتغيــر بصفــة فعليــة «« .يتعيــن اعــادة االعتبــار لوظيفــة كل عــون مــن العــوان
أ
لقــد كان الممــرض غــداة االســتقالل يقــوم بــكل العمــال وكان يحظــى باحت ـرام كبيــر مــن قبــل
أ
المواطنيــن ،غيــر �ن الممــرض فقــد هيبتــه مــع ظهــور الطبيــب العــام الــذي فقــد بــدوره مكانتــه
أ
أ
علــى �يــدي الطبيــب الخصائــي ،الــذي هــو بصــدد فقــد مكانتــه لفائــدة الطبيــب الجامعــي».
أ
هــذه هــي القيــم والعقليــات التــي نحتــاج الــى إرســائها وترســيخها .ومــن الهميــة بمــكان إعــادة بنــاء
أ
أ
الثقــة بيــن جميــع الط ـراف المعنيــة �ي  :المنتفعــون بالخدمــات والمهنيــون الصحيــون والســلطات
أ
والخب ـراء .ولــن يتحقــق ذلــك إال مــن خــال إقامــة حــوار حقيقــي .وقــد بــد� ذلــك فعــا عبــر قنــوات
أ
«الحــوار المجتمعــي» إال �نــه يتعيــن تعزيــزه وضمــان اســتمراريته خــال جميــع مراحــل وضــع وتنفيــذ
وتقييــم السياســات واالســتراتيجيات والخطــط الصحيــة الوطنيــة .ولقــد فــرض شــعار «الصحــة ،حــق
أ
أ
ومســؤولية» ،نفســه بصفــة طبيعيــة فــي �عقــاب المواعيــد الولــى ومجموعــات التركيــز (مجموعــات
النقــاش) للحــوار المجتمعــي.
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المحور األول  :توفير العوامل األساسية لنجاح اإلصالح الصحي

أ
• توفير االختصاصات الطبية المجاورة والنفاذ إ�ليها وكذلك الدوية في القطاع العمومي والنقل الصحي،
• تعزيز الثقة بين المتدخلين في القطاع الصحي ضمن مصالحة مجتمعية،
• تفعيل مسؤولية المواطن ضمن المنظومة الصحية.
المحور الثاني  :تعزيز الصحة والرفاه من خالل مقاربات متعددة القطاعات
وإدراج الصحة كعنصر أساسي في كل السياسات

• إ�دراج الصحة والرفاه ضمن المحاور ا إلستراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية،
• تيسير اكـتساب سلوكيات تؤمن حياة سليمة وتطوير القدرات الفردية والجماعية وذلك
بمكافحة المخاطر الصحية والنهوض بالعوامل التي تؤمن صحة جيدة،
أ
• توجيه المنظومة الصحية نحو الحلول ال كـثر نجاعة.
المحور الثالث :إرساء مقاربة تتمحور حول المريض ،وتحسين الجوانب
المرتبطة بالعالقات بين األشخاص (إعالم ،إنصات ،إشراك في صنع القرار،
احترام ومعاملة إنسانية)

أ
• التثقيف من �جل تغيير السلوكيات وتوفير الوسائل الضرورية للتنفيذ،
أ
• إ�شراك المستفيد في �خذ القرار وتيسير الحصول على المعلومة،
أ
أ
أ
آ
• وضع �ليات تتيح للمستفيد التعبير عن رضاه (�و عدم رضاه) والت�كد من �ن صوته مسموع.

المحــور الرابــع  :توفيــر خدمــات عــن قــرب وضمــان اســتمرارية الرعايــة
الصحيــة

• تبني مفهوم «الطب عن قرب»،
• إ�حداث فرق متعددة االختصاصات للرعاية الصحية عن قرب واعتماد وتثمين ممارسة طب
أالسرة و إ�عطاء أالطباء وفرق الخط أالول مسؤولية ّ
تعهد الحاالت،
أ
• السماح للمواطن باختيار المركز الصحي المناسب له حسب ّ
مقر إ�قامته �و عمله،
آ
• تركيز �ليات تنسيق بين مختلف الهياكل الصحية تمكن من توفير الخدمات الضرورية بما
فــي ذلــك التكامــل بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مع الحفــاظ على الــدور المرجعي للهياكل الصحية
ّ
العمومية،
• ترشيد مسالك الرعاية الصحية،
• توفير خدمات جديدة تضمن الرعاية الشاملة للفائت الهشة،
آ
• تطوير �ليات لضمان تواصل واستمرارية المعلومة خاصة منها الملف الطبي الموحد.
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المحور الخامس  :آليات تضمن احترام أخالقيات المهنة وتحسين جودة وسالمة
الرعايةالصحية

• تعزيز منظومة االعتماد في مجال الجودة للمؤسسات الصحية وضمان ديمومتها
• تطوير تقييم تكنولوجيات الصحة والتدخالت الصحية،
آ
• إ�حداث وتدعيم هياكل و�ليات لتقييم وتحسين الجودة في جميع المرافق الصحية،
• تطوير مناهج عالجية موحدة ونشرها ومتابعة انخراط المهنيين فيها،
• وضع إ�ستراتيجية وطنية لتطوير الموارد البشرية وتشجيع التكوين المستمر مع تقييم
الممارسات المهنية.
المحور السادس  :تعزيز التميز واالبتكار في القطاع العمومي

أ
• تثمين الطب ال كاديمي والبحوث بما في ذلك اتخاذ ا إلجراءات التحفيزية المالئمة،
أ
• تطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال لتنظيم النشطة التكوينية والبحثية،
أ
أ
• تدعيــم القطــاب الجامعيــة للصحــة الموجــودة و إ�حــداث �قطــاب جامعيــة عموميــة بيــن الجهــات
تؤمــن التكويــن الطبــي مــع الحــرص علــى تشــبيكها،
أ
• تحســين ظــروف عمــل المهنييــن وت�هيــل البنيــة التحتيــة مــع ضمــان توفــر التجهي ـزات والمعــدات
الطبيــة المالئمــة،
أ
• مالئمة التكوين الساسي لعلوم الصحة مع حاجيات المواطن واعتماد مرجعية الكـفاءة
المهنية.
المحور السابع  :اصالح نظام تمويل الصحة

• تعبئة موارد إ�ضافية لفائدة الصحة ّ
تكرس التضامن
• ضبط سلة من خدمات ضرورية ذات جودة في نطاق تغطية صحية شاملة اعتمادا على معايير
موضوعية بعد توافقات عامة،
أ
• إ�عادة النظر في توزيع الموارد لتحسين مالئمتها للولويات ا إلستراتيجية على مستوى
«الخطوط» و«القطاعات»،
آ
• مراجعة �ليات خالص مسديــي الخدمات لضمان الفاعلية وترشيد المصاريف الصحية،
• إ�قرار صيغة تك ّـفل موحدة تضمن للجميع النفاذ إ�لى الخدمات الصحية المشار إ�ليها.
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• �قرار ّ
ّ
السياسية وا إلدارّية في مجال الصحة،
الالمركزّية
إ
آ
ّ
• تطوير �ليات الخضوع للمساءلة تضمن المراقبة والمتابعة على كل المستويات وشاملة
في ّكل القطاعات،
والتصرف ّ
ّ
والتسيير،
• تعزيز القدرات في مجال التخطيط
ّ
ّ
ّ
• إ�عادة ضبط أ�دوار ّ
المؤسسات الصحية الوطنية وتنظيمها،
• تشريك المواطنين والمهنيين في ّ
عملية صنع القرار والمتابعة والتقييم على جميع المستويات،
• تطوير وتفعيل نظم معلومات متكاملة ،شفافة ومندمجة تضمن القيادة الرشيدة والتسيير
الناجع والمتابعة والمراقبة والمساءلة،
ّ
الدوائية المحلية.
• تعزيز المكاسب وتحديث السياسة

33

الكتاب األبيض :من أجل صحة أفضل في تونس ،لنسلك الطريق معا

المحور األول
توفير العوامل األساسية لنجاح اإلصالح الصحي
االستنتاجات

أ
ّ
يعبــر اإلنــذار ،الــذي �طلقــه ممثــل إحــدى جمعيــات المرضــى ،خــال اإلعــداد للقــاءات الصحيــة،
بشــكل بليــغ ،عــن الســياق العــام الــذي تنــدرج فيــه اإلصالحــات المقترحــة والــروح التــي تطغــى عليهــا
أ
أ
أ
« ال تكلفــوا �نفســكم �صــا عنــاء المجــيء للحــوار ،مــا لــم ترســلوا الــى واليتنــا� ،وال وقبــل كل شــيء،
أ
الطبــاء المتخصصين».
وباإلضافــة إلــى مــا تقــدم ،تهيمــن مشــكلة كبيــرة علــى هــذا المجــال الحيــوي للتونســيين وتتمثــل
فــي انعــدام الثقــة .حيــث يشــعر المهنيــون ّ
الص ّ
حيــون ،حيــال المواطنيــن الســاخطين ،بكـثيــر مــن
اإلحبــاط ،نتيجــة انعــدام الوســائل الكافيــة وظــروف العمــل ،التــي تتيــح لهــم تلبيــة احتياجــات
أ
المواطنيــن مــع التقيــد ب�خالقيــات المهنــة.
أ
ومــن الضــروري ،إذا كانــت الرؤيــة طويلــة الجــل لتطويــر المنظومــة الصحيــة فــي تونــس هــي التــي تقــود
أ
آ
أ
تنفيــذ مجــاالت اإلصــاح التــي نســتعرضها �دنــاه ،العمــل مــن الن علــى ضبــط الساســيات وذلــك
إلرســال رســالة واضحــة للمواطنيــن قوامهــا « :نعــم ،نحــن نصغــي إليكــم ،نعــم ،نحــن نفهــم مطالباكــم
أ
أ
أ
نعــم ،المــور قابلــة للتغييــر ،نعــم ،نحــن نعمــل معــا» .ومــن المهــم إذا� ،وال و قبــل كل شــيء ،طم�نــة
مواطنينــا حــول المطالــب ّ
الملحــة والتفاعــل مــع االنتقــادات التــي تــم التعبيــر عنهــا بحـ ّـدة فــي المناطــق
أ
أ
أ
الداخليــة والمتعلقــة ب ـ  :التمتــع بالتخصصــات الطبيــة الساســية والدويــة وطــب الســنان وكذلــك
تحســين النقــل الطبــي .وتلــك هــي الشــواغل الرئيســية.
و لــن يكــون مــن الممكــن ،دون اســتجابة مالئمــة لهــذه االحتياجــات العاجلــة ،ودون اســتعادة
أ
أ
أ
حــد �دنــى مــن الثقــة بيــن الط ـراف المعنيــة ،صياغــة رؤيــة مشــتركة للمــد الطويــل (،)2030-2017
أ
والقبــول بالخيــارات الضروريــة والتــي تكــون �حيانــا صعبــة ،ووضعهــا حيــز التنفيــذ بطريقــة جديــة
ومحكمــة التنســيق.
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التوجهات
توجه  - 1توفير االختصاصات الطبية المجاورة والنفاذ إليها وكذلك
األدوية في القطاع العمومي والنقل الصحي

أ
أ
أ
يمثــل النقــص المســجل بالمناطــق الداخليــة ،فــي الطبــاء المتخصصيــن (�م ـراض النســاء ،و�م ـراض
القلــب ،وطــب أالطفــال ،والطــب النفســي أو�مـراض العيــون) ،وفــي أ�طبــاء أالســنان ،والنفــاد الــدوري
أ
أ
لمخــزون الدويــة بمراكــز الصحــة الساســية والمستشــفيات العموميــة ومشــاكل النقــل (ســواء كان
أ
أ
أ
اســتعجاليا �م ال وســواء كان مرفوقــا برعايــة طبيــة �م ال )� ،هــم المشــاكل التــي بــرزت بشــكل صــارخ
فــي مختلــف المشــاورات التــي جــرت فــي إطــار الحــوار المجتمعــي  .كمــا تمــت اإلشــارة م ـرارا وتك ـرار
أ
أ
إلــى اال كـتظــاظ الــذي تشــهده المستشــفيات الجهويــة ،وخاصــة �قســام االســتعجالي .وقــد �قــرت لجــان
أ
أ
أ
التحكيــم المواطنيــة بــ�ن هــذه المســ�لة قــد تكــون �خــذت طريقهــا نحــو الحــل جزئيا،مــن خــال تعزيــز
أ
مرافــق الخــط الول.
وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات في هذا االتجاه وتتعلق بما يلي:
أ
• الشروع في تنفيذ برنامج لت�هيل البنية التحتية ،والتجهيزات الطبية والتقنية والنقل الطبي؛
ويشمل هذا البرنامج معظم المستشفيات الجهوية والمستشفيات المحلية.
• إنشاء شبكة من مراكز العالج والتشخيص دون إقامة المرافق الصحية (المراكز الوسيطة) في
مراكز الواليات والمدن الرئيسية؛
• برمجة تحويل مجموعة من المستشفيات المحلية في المعتمديات الكبرى وخاصة في المناطق
الداخلية إلى مستشفيات جهوية؛
• تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنهوض بالخدمات الطبية االستعجالية التي تستهدف بالخصوص
مكونات ما قبل المستشفى.
أ
• إعادة النظر في تصنيف المستشفيات والتخصصات الساسية التي سيتم تطويرها في
أ
المستشفيات الجهوية وتعزيز القطاب الجهوية بالنسبة لبعض التخصصات.
• تعزيز تدريب الفرق العالجية العاملة في المستشفيات الجهوية.
أ
وينبغي مواصلة هذه التدابير وتعزيزها .كما يتعين اتخاذ تدابير �خرى مثل:
أ
• باإلمــكان اإلسـراع بإنشــاء خــط �خضــر فــي كل جهــة ،إلعــام وإرشــاد المواطنيــن ،وقــد تكــون هــذه
الخطــوة اســتراتيجية فعالــة بشــكل خــاص لتســهيل الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة وزيــادة رضــا
المنتفعيــن.
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أ
• الزيادة التدريجية في وتيرة العيادات الطبية في مراكز الصحة الساسية وفي فترات فتحها
أ
للعموم (مراكز الصحة الساسية الحضرية) وفي احترام مواعيد العمل.
أ
أ
• الحوافز الخاصة بتشجيع الطباء التخصصين على العمل بالجهات .وال يمثل انتداب �طباء
أ
مختصيــن �جانــب ،للتخفيــف مــن النقــص المزمــن فــي بعــض الجهــات ،حــا جيــدا بســبب مشــكلة
أ
أ
التواصــل مــع المرضــى يقــول �حــد المنتفعيــن« :نريــد �طبــاء متخصصيــن تونســيين يتكلمــون لغتنــا».
أ
• وفــي حــال تعــذر توفيــر �طبــاء متخصصيــن علــى الفــور ،يمكــن اتخاذفــي اتخــاذ تدابيــر فــي المــدى
القصيــر لتســهيل الحصــول علــى خدمــات طــب االختصــاص فــي المراكــز الحضريــة .وترتكــز هــذه
أ
التدابيــر علــى تحميــل مراكــز الطــب الساســي المســؤولية باتجــاه العنايــة الكاملــة بالمريــض ،بدايــة
مــن الحصــول علــى المواعيــد ،مــرورا بالنقــل إلج ـراء الفحــوص مــن طــرف الطبيــب المختــص وانتهــاءا
آ
بإعــام المريــض بالنتائــج .وستشــكل هــذه التدابيــر منطلقــا لالرتقــاء فــي مرحلــة الحقــة نحــو �ليــات
أ
أ
ممهنجــة �كـثــر للتنســيق وضمــان تواصــل الرعايــة الصحيــة .هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة �خــرى يمكــن
أ
تعاقــد التعاقــد مــع الطبــاء المتخصصيــن التابعيــن للقطــاع الخــاص وفقــا لطريقــة تعتمــد علــى المــزج
بيــن التعديــل والتفــاوض.
توجه  - 2تعزيز الثقة بين المتدخلين في القطاع الصحي ضمن
مصالحة مجتمعية

إ�عادة بناء الثقة بين المواطنين والمهنيين وا إلدارة
أ
يشــعر المواطنــون بــ�ن كرامتهــم غيــر ُمصانــة عنــد اللجــوء إلــى خدمــات القطــاع الصحــي العمومــي.
أ
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تعرضــت «المواعيــد حــول الصحــة» ،علــى نطــاق واســع ،لمســ�لة الفســاد
أ
بمختلــف �شــكاله المستشــري فــي جميــع الجهــات تقريبــا.
أ
وقــد كشــفت اجتماعــات لجــان التحكيــم المواطنيــة بشــكل الفــت عــن �جــواء التوتــر التي تســود العالقة
أ
بيــن المنتفعيــن والمهنييــن الصحييــن .ولعـ ّـل �كـثــر مــا يدعــو للقلــق هــو تنامــي الســلوك الفــظ والفــج ،
أ
وحتــى حــاالت العنــف فــي مؤسســات الرعايــة الصحيــة واعتبارهــا �م ـرا عاديــا .وليســت هــذه الظاهــرة
أ
حكـرا علــى القطــاع ّ
الصحــي ،و يبــدو �نهــا تفشــت فــي جميــع المرافــق العموميــة.
وباإلمــكان اتخــاذ عــدة إجـراءات علــى المــدى القصيــر للمســاهمة فــي خلــق منــاخ مــن الثقــة يســاعد علــى
تنفيــذ اإلصالحــات ّ
الطموحــة ،والتــي يســهم فيهــا الجميــع ومــن بيــن هــذه اإلجـراءات:
• اإل كـثــار مــن فــرص اللقــاء والحــوار بيــن المهنييــن واإلدارة والمســتنفعين فــي إطــار نــدوات للعمــوم،
أ أ
أ
أ
و�يــام البــواب المفتوحــة و�يــام التوعيــة �و االحتفــاالت إلــى غيــر ذلــك ؛
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• توفير فرص التكوين المستمر للمهنيين الصحيين ،وخاصة في مجال االتصال واإلعالم واالستقبال؛
آ
أ
أ
• إنشاء �ليات لحماية المنتفعين و�دوات التعامل مع الشكاوى (من نوع �مين المظالم).
أ
• تمكيــن المنتفعيــن والمهنييــن مــن إبــداء ر�يهــم مــن خــال إج ـراء البحــوث ونشــر نتائجهــا (ضمانــا
أ
أ
للشــفافية) التــي يجــب �ن ُتتبــع بشــكل ممنهــج بخطــة لتحســين المجــاالت ذات الولويــة؛
أ
• إعادة ت�هيل البنية التحتية للهياكل العمومية وإعادة تنظيم مسالك االستقبال والتوجيه.
توجه  - 3تفعيل مسؤولية المواطن ضمن المنظومة الصحية

الشــروع فــي االســتجابة للحاجيــات ّ
الملحــة للمواطــن المســتفيد وجعــل المنظومــة الصحيــة مــن
مســؤولياته كركيــزة للتقـ ّـدم
أ
أ
يســتند مفهــوم المواطنــة علــى شــعور الشــخص �و العائلــة �و المجموعــة ،باالعتـراف بــه (بهــا) كعضــو فــي
المدينــة (حاليــا فــي الدولــة) وااليمــان بمشــروع مشــترك يرغبــون فــي القيــام فيــه بــدور نشــط  .ويشــمل
مفهــوم المواطنــة الحقــوق المدنيــة والسياســية والواجبــات المدنيــة التــي تحــدد دور المواطــن فــي
المدينــة وحيــال المؤسســات.
أ
فــي مجــال الصحــة� ،دت الفــوارق الكبيــرة بيــن احتياجــات الســكان واســتجابة القطــاع لهــا ،إلــى
أ
أ آ
أ
الت�كيــد فــي إعــان �لمــا �تــا ( )1978حــول خدمــات الصحــة االساســية علــى �هميــة مشــاركة الســكان.
أ
وبالمثــل� ،دى ســوء التصــرف فــي المــوارد مــن قبــل العامليــن الصحييــن وعواقبــه علــى توفــر الخدمــات
أ
والدويــة إلــى اقت ـراح التصــرف المشــترك بيــن العامليــن فــي المرافــق الصحيــة والمجتمعــات المحليــة
(مبــادرة باماكــو).
أ
خــال مناقشــات المواعيــد حــول الصحــة ولجــان التحكيــم � ،قــر المواطنــون ،بالتــوازي مــع المطالبــة
بضمــان حقهــم فــي الصحــة ،بجملــة مــن االلتزامــات المســتوجبة عــل علــى المواطــن ومنهــا كونــه:
أ
(�) مواطــن مســؤول يحتــرم اإلجـراءات اإلداريــة ،ويســدد مــا عليــه مــن ضرائــب ومــن تكاليــف الرعايــة
أ
ويحتــرم �عــوان الرعايــة الصحيــة ويســهر علــى الحفــاظ علــى المرافــق العموميــة وعــدم اإلضـرار بتجهيزاتهــا
ومبانيهــا و(ب) مســتفيد متضامــن ،يحتــرم المرضــى والمســنين وذوي االحتياجــات الخاصــة و(ج)
مريــض منضبــط بتعليمــات وإشــارة الطبــي ويتجنــب التطبيــب الذاتــي.
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المحور الثاني
تعزيــز الصحــة والرفــاه مــن خــال مقاربــات متعــددة
القطاعــات وإدراج الصحــة كعنصــر أساســي فــي كل
السياســات
تقديم

تعزيز الصحة هو مجال إ�ستراتيجي للتنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية
«التنمية تساهم في الصحة والصحة تساهم في التنمية» .مواطن
أ
أ
يهــدف النهــوض بالصحــة الــى توفيــر الدوات الالزمــة للفـراد لتحســين صحتهــم .وهــو يتعلــق بالصحــة
آ
ويهــدف إلــى تحســين صحــة الفــرد مــن خــال تنفيــذ التدابيــر الراميــة إلــى تعزيــز الثــار اإليجابيــة علــى
الصحــة والحــد مــن عوامــل الخطــر .وفــي هــذا الســياق ،تركــز اجـراءات النهــوض بالصحــة علــى العديــد
أ
مــن العوامــل .وتتمثــل هــذه العوامــل فــي التعليــم والعمل والســكن ،والمســارات المهنية �و الشــخصية
أ
واإلمــدادات الغذائيــة والنفــاذ إلــى البنيــة التحتيــة والخدمــات الساســية واالنتفــاع بهــا.
أ
يتيــح الحــد مــن التفــاوت والفــوارق االجتماعيــة تحســين صحــة الفـراد ورفاههــم .وتبقــى الصحــة
أ
الجيــدة للســكان شــرطا ال محيــد عنــه لتحقيــق �هــداف المجتمــع.
أ
ُ«يعتبرالنهــوض بالصحــة مســؤولية فرديــة وجماعيــة علــى حــد ســواء ،إب�عتبــاره يمــس الفــرد والســرة
أ
والمجتمــع والمــة» مواطن
استنتاجات

أ
منــذ االســتقالل اعتمــد المشــروع المجتمعــي لتونــس علــى عنصريــن علــى نفــس القــدر مــن الهميــة،
أ
وهمــا المكــون االقتصــادي والمكــون االجتماعــيّ .
وتضمــن هــذا الخيــر العديــد مــن البرامج التي تســعى،
باالعتمــاد علــى آ�ليــات مختلفــة ،أ�برزهــا آ�ليــة التضامــن ،الى تحســين التصرف في ّ
المحددات االجتماعية
أ
آ
للصحــة ،ومــن بيــن هــذه ال ليــات مكافحــة الفقــر ودعــم الســر المعــوزة ،ودعــم الفــات الهشــة اجتماعيــا
أ
أ
وذوي االحتياجــات الخاصــة ومكافحــة ال ّميــة وتحريــر المـر�ة والرعايــة الطبيــة المجانيــة والفــوارق فــي
أ
معــدالت االعتــال و � /و الوفيــات ،التــي مــا تـزال قائمــة بيــن مختلــف الفــات االجتماعيــة والجهــات،
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الفشــل النســبي لبعــض البرامــج الصحيــة الوطنيــة مثــل الصحــة النفســية ،وضعــف المكـ ّـون الوقائــي.
أ
أ
ولعل هذه الوضعية تعود إلى عدة �سباب من �برزها :
أ(�وال) أ�ن الجهــاز العــام ّ
للالمركزيــة ،الــذي ُيعتبــر المحــرك الرئيســي لسياســات التصــرف فــي
المحــددات االجتماعيــة للصحــة ،لــم يكــن عمليــا وقابــا للتشــغيل وكان مرهونــا بــاإلرادة السياســية،
وتوفــر الفاعليــن المحلييــن والجهوييــن وكـفاءتهــم  ،ومــدى توفــر البيئــة المشــجعة علــى المبــادرة ؛
(ثانيــا) اصطدمــت الالمركزيــة فــي قطــاع الصحــة بقيــود علــى المســتوى المحلــي والجهــوي ،علــى الرغــم
مــن توفــر رغبــة حقيقيــة فــي تغطيــة كامــل تـراب الجمهوريــة( .ثالثــا) كانــت الخطــوات العمليــة لتنفيــذ
أ
أ
مشــروع هيــاكل الصحــة الساســية دون المنتظــر ،مــن ذلــك �ن التثقيــف الصحــي مــا يـزال يعانــي مــن
أ
أ
التهميــش ،مــن حيــث التنظيــم والتمويــل والتقييــم؛ كمــا �ن التكويــن الساســي والمســتمر لــم يتخــذ
أ
مــن هيــاكل الصحــة الساســية الدعامــة الرئيســية؛ (رابعــا) لــم يســتجب النظــام الصحــي التونســي
بصــورة مالئمــة لتحديــات الحداثــة (خامســا) كان االلت ـزام السياســي بالنهــوض بالصحــة ضعيفــا.
أ
أ
وكانــت المحصلــة النهائيــة لمثــل هــذه الوضعيــة عــدم تحقيــق الهــداف الخاصــة بالحــد مــن �وجــه
أ
التفــاوت المشــار إليهــا ،بالشــكل الكافــي ،علــى الرغــم مــن ادراجهــا المتكــرر ضمــن �هــداف المخططــات
الخماســية للتنميــة (مــن بيــن الشــواهد علــى ذلــك فــارق متوســط العمــر المتوقــع عنــد الــوالدة ،بيــن
المناطــق الســاحلية والداخليــة ،الــذي ظــل فــي حــدود الخمــس ســنوات).
أ
«لقــد تــم التقليــل مــن دور الطــب الوقائــي ،و إ�ن ظهــور المـراض المزمنــة يمثــل تعبيـرا عــن فشــل
الطــب الوقائــي» مهنــي
أ
وغنــي ّعــن القــول ،فــي ضــوء هــذه الحقائــق� ،ن الوقــت قــد حــان فــي تونــس العتمــاد
إ�صالحاتتتعلــق بالمنظومــة الصحيــة بشــكل مباشــر ،با إلضافــة إ�لــى إ�جـراءات يتعيــن اتخاذهــا
أ
أ
فــي القطاعــات الخــرى ذات العالقــة ،للنهــوض بالصحــة ومعالجــة مســ�لة التفــاوت االجتماعــي
بطريقــة مجديــة .وفــي هــذا الســياق ،تتمثــل التوجهــات االســتراتيجية المالئمــة مــع االتفاقيــات
وا إلعالنــات العالميــة.
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التوجهات
توجه  - 1إدراج الصحة والرفاه ضمن المحاور اإلستراتيجية للتنمية
االقتصادية واالجتماعية

أ
أ
يجــب �ن تكــون السياســات الراميــة إلــى النهــوض بالصحــة شــاملة و�ن تســتهدف العافيــة البدنيــة
أ
والعقليــة واالجتماعيــة الفضــل للســكن .وهــي تتطلــب مزيجــا مــن المقاربــات يجمــع بيــن التصــرف
الســليم فــي المحــددات االجتماعيــة للصحــة  ،وتغييــر الســلوكات الفرديــة والتغيي ـرات التنظيميــة.
أ
ويتعيــن ،لتحقيــق �قصــى قــدر مــن فــرص النجــاح ،تشــجيع جملــة مــن العمليــات تتضمــن التـزام جميــع
الفاعليــن فــي المنظومــة الصحيــة ،وتطويــر ونشــر ثقافــة ُتركــز علــى الصحــة واعتمــاد ونشــر مقاربــات
تشــاركية تتميــز بتكيفهــا مــع الوســط  ،مــع المراهنــة علــى االنجــازات التــي تــم تحقيقهــا فــي الســابق.
وبفضــل هــذه االجـراءات ســتصبح منظومتنــا الصحيــة متناغمــة مــع المواثيــق واإلعالنــات واالتفاقيــات
أ
ّ
«الصحــة
الدوليــة التــي تبــرز �هميــة التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة فــي النهــوض بالصحــة
أ
أ
للجميــع فــي ّكل السياســات» ،ودور القطــاع الخــاص (الصناعــة و�ثــره علــى الصحــة �ساســي أ�ثيــر مثاليــن
منــه خــال اللقــاءات الجهويــة  :التلـ ّـوث واســتهالك الســكريات«.النهوض بالصحــة هــي مســؤولية
الفــرد والمجموعــة علــى حـ ّـد الســواء بصفتهــا تمـ ّ
ـس الفــرد العائلــة المجموعــة الوطــن» مواطــن.

توجه  - 2تيسير اكتساب سلوكيات تؤمن حياة سليمة وتطوير القدرات
الفرديــة والجماعيــة وذلــك بمكافحــة المخاطر الصحيــة والنهوض
بالعوامــل التــي تؤمــن صحــة جيدة

أ
«عوامــل الخطــر علــى الصحــة ذات الولويــة ســتة وهــي  :التدخيــن ،واختــال التــوازن الغذائــي وقلــة
النشــاط البدنــي ،والتلــوث البيئــي ،والتوتــر النفســي والمخــدرات والكحــول باالضافــة الــى حــوادث
المــرور ».هيــات التحكيــم المواطنيــة ،قرقنــة  13-11جــوان .2014

توجه  - 3توجيه المنظومة الصحية نحو الحلول األكثر نجاعة

فــي المشــهد العــام للتنميــة االجتماعيــة والثقافيــة واالســتراتيجيات والبرامــج الصحيــة المناســبة منــذ
أ
أ
الثمانينــات ،دعــت النهــج لتعزيــز الصحــة� .نهــا تهــدف إلــى تنظيــم التدابيــر الوقائيــة واســتفادة ال كـثــر
ضعفــا ،مــن خــال تكييــف اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي ،وتعزيــز الشــبكة المؤسســية ،وتعبئــة
المجتمــع.
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المحور الثالث
إرســاء مقاربــة تتمحــور حــول المريــض ،وتحســين
الجوانــب المرتبطــة بالعالقــات بيــن األشــخاص (إعــام،
إنصــات ،إشــراك فــي صنــع القــرار ،احتــرام ومعاملــة
إنســانية)
تقديم

صحة مجموع السكان وصحة الفرد مترابطتان وكالهما جديرة باالهتمام

أ
أ
كانــت المقاربــة الطبيــة الحيويــة للرعايــة الصحيــة تســتهدف مجمــوع الســكان والمـراض والوبئــة .وقــد
أ
شــهدت هــذه المقاربــة نجاحــا ت كبــرى فــي منتصــف القــرن الماضــي .وكان الفــرد �و الشــخص علــى
أ
أ
الهامــش ويتمتــع فــي �فضــل الحــاالت بتلــك النزعــة البويــة التــي ميــزت هــذه المقاربــة وبرامجهــا بمختلــف
أ
أ
أ
�جيالهــا .ثــم بــرزت فكــرة المســاهمة الضروريــة للقطاعــات الخــرى و�هميــة تشــريك الســكان وتداركــت
أ آ أ
أ
بعــض ثغـرات المقاربــة الطبيــة الحيويــة ،بمناســبة صــدور إعــان �لمــا �تــا بشــ�ن الرعايــة الصحيــة الوليــة
أ
( .)1978ودعــم مؤتمــر �وتــاوا بقــوة الفكــرة القائلــة بضــرورة تطويــر المهــارات الشــخصية وإعــادة توجيــه
الخدمــات الصحيــة وذلــك مــن خــال «إعــادة تركيــز الخدمــات علــى كافــة احتياجــات الفــرد ،التــي
أ
أ
يتعيــن اعتبارهــا فــي مجملهــا»  .ومــن خــال صياغتهــا لمفهــوم التفاعــل �و التجــاوب (� ،)2000قــرت
أ
منظمــة الصحــة العالميــة احتـرام حقــوق اإلنســان مــع ســحبها علــى المريــض و�قاربــه .ويشــمل التجــاوب
أ
(�) احت ـرام المريــض (الكرامــة والسـ ّـرية ،والمشــاركة فــي الق ـرارات الطبيــة ،وتمكيــن المريــض (ب)
أ
أ
ايــاء الهميــة للحريف/الزبــون  :ســرعة توفيــر الرعايــة الصحيــة ،جــودة الطعــام و�ســباب الراحــة فــي
أ
�ماكــن الرعايــة الصحيــة (ج) منــح القــدرة للمريــض علــى اختيــار مقــدم الخدمــات الصحيــة .وفــي عــام
أ
أ
� 2005قــرت الئحــة للمنظمــة العالميــة للصحــة ( )28.58مبــد� تركيــز الخدمــات الصحيــة علــى المواطــن
أ
و�وصــت باتخــاذ تدابيــر لتدعيــم اســتقاللية المواطــن والمريــض فــي المجــال الصحــي  .وبالنظــر الــى
أ
التحــوالت الديمغرافيــة والوبائيــة المســجلة ،والثقــل المتزايــد للمـراض المزمنة من جهة ،والمتطلبات
الجديــدة ،التــي رافقــت بــروز ثقافــة الحقــوق بقــوة مــن جديــد ،بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الصحــة ،وارتفــاع
مســتوى المعرفــة والخبــرة لــدى الســكان حــول الصحــة وكذلــك االتســاع الســريع لخدمــات اإلنترنــت
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أ
مــن جهــة �خــرى ،لــم يعــد التقــدم نحــو اعتمــاد مقاربــة تتمحــور حــول المريــض مجــرد خيــار مــن بيــن
عــدة خيــارات ،بــل غــدت ضــرورة مــن الضــرورات فــي بالدنــا.
أ
ُ
ويعـ ّـرف معهــد الطــب المريكــي «الرعايــة المتمحــورة حــول المريــض» بكونهــا « الرعايــة التــي تحتــرم
خيــارات واحتياجــات وقيــم المريــض وتســتجيب لهــا وتضمــن اســتناد جميــع القـرارات السـريرية الــى
قيــم المريض»
أ
أ
� ّمــا معهــد تحســين الرعايــة الصحيــة ،فيشــير الــى �ن الرعايــة المتمحــورة حــول علــى المريــض تشــمل
أ
«احتـرام التقاليــد الثقافيــة للمريــض واختياراتــه وقيمــه ّ
الشــخصية ،وحالته العائلية و�ســلوبه الحياتي».
أ
أ
كمــا يقتضــي هــذا المفهــوم «اشـراك المريــض و�سـرته فــي قـرارات فريــق الرعايــة» ويؤكــد «�ن االنتقــال من
آ
آ
آ
ُم ّوفــر رعايــة الــى �خــر ،ومــن قســم الــى �خــر ،ومــن مرفــق صحــي الــى �خــر ،يتميــز باالحتـرام والتنســيق
أ
المحكــم والفاعليــة « .وممــا يكســب مفهــوم «الرعايــة المتمحــورة حــول علــى المريــض» �هميــة قصــوى
أ�ن غالبيــة المرضــى يعانــون مــن أ�مـراض مزمنــةّ .
ويحمــل هــذا المفهــوم المســؤولية للمريــض مــن خــال
أ
أ أ
الرعايــة الذاتيــة والمتابعــة الذاتيــة مــع توفيــر الدوات والمســاندة الالزمــة ( �لمــا �تــا  -كنــدا).
إستنتاجات

أ
يعــود الشــعور بالحيــرة الــذي ينتــاب المواطــن حيــال المنظومــة الصحــة الــى فئتيــن مــن العيــوب و�وجــه
أ
القصــور� ،والهمــا ذات طبيعــة ماديــة وإجرائية:
• يزيــد تعقيــد مســلك اإلج ـراءات اإلداريــة المتعلقــة بالتســجيل وتوفيــر الرعايــة ،وخصوصــا فــي
المستشــفيات ،وطــول مهلــة الحصــول علــى المواعيــد ،واال كـتضــاض وســوء التنظيــم فــي مســتوى
أ
العيــادات و�قســام االســتعجالي وتـ ّـردي ظــروف االنتظــار والراحــة  ،يزيــد فــي توتــر المرضــى وتحفيــز
أ
أ
النزعــة العدوانيــة لديهــم ،وهــو �مــر ال ينكــره المواطنــون �نفســهم.
• تعرضــت خدمــات االســتعجالي م ـرارا وتك ـرارا للنقــد بســبب االخــاالت والنقائــص الجســيمة التــي
يعيــب عليهــا المواطنــون ،فيمــا يتعلــق باالحت ـرام واالهتمــام المســتوجب حيــال المرضــى.
• كـثيرا ما تعرضت ظروف النقل وتحديدا نقل المرضى للنقد واالستنكار.
أ
• تمــت االشــارة الــى �ن شــروط الصحــة والنظافــة كـثيـرا مــا تعانــي مــن القصــور والنقائــص؛ كمــا تعرضــت
أ
الحالــة المتداعيــة للهيــاكل الصحيــة ،وحتــى طريقــة تصميــم البنيــة التحتيــة للنقــد باعتبارهــا ال ت�خــذ
أ
بعيــن االعتبــار احتياجــات المســتفيدين ،وغيــر مالئمــة للشــخاص ذوي االحتياجــات الخصوصيــة.
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أ
أ
�مــا الفئــة الثانيــة مــن �وجــه القصــور ،فتتعلــق بالعالقــة بيــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة والمواطنيــن.
أ
وقــد لوحــظ �ن عالقــة الثقــة بيــن ُالمعا ِلــج ومتلقــي العــاج اهتــزت كـثيـرا نتيجــة جملــة مــن االخــاالت
ومــن بينهــا عــدم االنصــات إلــى المريــض ،واســتغالل وتوظيــف العالقــة بيــن ُالمعا ِلــج ومتلقــي العــاج
 ،وانعــدام االحت ـرام فــي العالقــة بيــن المنتفعيــن بالخدمــات الصحيــة واالطــارات الصحيــة وإحســاس
أ
المنتفعيــن بهــذه الخدمــات بــ�ن معاملــة المهنييــن لهــم تفتقــر للبعــد االنســاني.
يجــب علينــا تخصيــص الوقــت الكافــي للتخاطــب مــن المريــض وإعطائــه كل التوضيحــات ،لكــن
أ
الوقــت غيــر متوفــر للســف« .يجــب انتــداب مرشــدات اجتماعيــات لالعتنــاء بالمحتاجيــن».
«يتعين احترام المريض وظروفه االجتماعية والمالية للمريض وكذلك حالته الصحية»
مهنيون ّ
صحيون.
التوجهات
توجه  - 1التثقيف من أجل تغيير السلوكيات وتوفير الوسائل الضرورية
للتنفيذ

أ
يتيعــن تعزيــز تكويــن �عــوان الصحــة باتجــاه تحســين ســلوكياتهم ومهاراتهــم فــي مجــال التعامــل مــع
آ
الخريــن  ،وممارســاتهم ومهاراتهــم االتصاليــة ،باتجــاه احتـرام كرامــة المســتفيد والمريــض .كمــا يتيعــن
في نفس الســياق تعزيز وتقوية القدرة على االنصات االســتماع وتوفير المســاعدة االجتماعية ومعالجة
الشــكاوى .وبالمثــل ،ينبغــي تعزيــز قيــم المســاعدة المتبادلــة والتســامح بيــن المرضــى باعتبارهــا مــن
قيــم منظومــة الرعايــة الصحيــة.
وتبقــى قــدرة مقدمــي الرعايــة الصحيــة علــى الدخــول فــي تفاعــات ايجابيــة مــع المرضــى وكذلــك إعدادهــم
لذلــك إلــى حــد كبيــر رهينــة بمعارفهــم ،ومواقفهــم ،ومهاراتهــم .و يرتكــز مفهــوم الرعايــة المتمحــورة
حــول المريــض علــى نقطــة جوهريــة تتمثــل فــي قــدرة مقدمهــا علــى النظــر إلــى المريــض باعتبــاره شــخصا
فريــدا مــن نوعــه ،والســهر علــى راحتــه الجســدية و الحفــاظ علــى نظــرة تقــوم علــى االحتـرام اإليجابــي غيــر
أ
أ
المشــروط للمريض،وإقامــة عالقــة فعالــة معــه والبحــث عــن �رضيــة مشــتركة معــه بشــ�ن خطــط العــاج.

توجه  - 2إشراك المستفيد في أخذ القرار وتيسير الحصول على
المعلومة

ُيعتبــر حصــول المواطــن علــى المعلومــة ومشــاركـته الفعالــة فــي مختلــف مراحــل الرعايــة الصحيــة التــي
أ
يتلقاهــا ،مــن العناصــر المكملــة للمقاربــة المتمحــورة حــول المريــضُ .
وتعــد هــذه المشــاركة �مـرا ضروريــا
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أ
فــي منظومــة الرعايــة المتمحــورة حــول المريــض .وهــي تســتبدل العالقــة البويــة بيــن الطبيــب والمريض
بعالقــة شـراكة .و يتطلــب ذلــك توفــر معلومــات واضحــة ومناســبة وموضوعيــة للمريــض باإلضافــة الــى
ترســيخ ثقافــة االســتقاللية الذاتيــة واالعتمــاد علــى الــذات فــي الرعايــة الصحيــة.
توجه  - 3وضع آليات تتيح للمستفيد التعبير عن رضاه (أو عدم رضاه)
والتأكد من أن صوته مسموع

يتـ ّـم وضــع إجـراءات تقييميــة ونشــر النتائــج المتمخضــة عنهــا واشـراك المســتفدين فــي سياســات تســيير
المرافــق الصحيــة فــي تعزيــز الــدور المركــزي للمريــض.
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المحور الرابع
توفير خدمات عن قرب وضمان إستمرارية
الرعاية الصحية
تقديم

أ
طالــب المواطنــون بوضــوح بتقريــب الخدمــات الصحيــة مــن مــكان عيشــهم ( إمــا المســكن �و مــكان
العمــل) ويقتــرن هــذا الطلــب  -فــي نظــر المواطنيــن  -بصــورة عامــة بمراجعــة الخارطــة الصحيــة والتعزيــز
أ أ
أ
الكمــي للرعايــة الصحيــة التخصصيــة فــي الجهــات .غيــر �ن الدبيــات الدوليــة تركــز �وال وقبــل كل شــيء على
الحلــول ذات الطبيعــة «التنظيميــة» لضمــان خدمــات قــرب حقيقيــة ،تســتجيب لالحتياجــات الصحيــة.
أ
أ
وفعــا ُيفتــرض �ن تكــون مرافــق الرعايــة الصحيــة الوليــة قــادرة علــى االســتجابة إلــى حوالــي  90بالمائــة مــن
أ أ
أ
المشــاكل الصحية و�ن تمثل بوابة الدخول إلى المنظومة .ويتضمن إعالن �لما �تا ( )1978تعريفا لهذه
المرافــق .ولقــد تبنــت تونــس القيــم والمبــادئ التــي تضمنهــا هــذا اإلعــان وشــرعت ،بهــدف تحقيقهــا ،فــي
أ
تنفيــذ إصــاح الرعايــة الصحيــة الساســية وعلــى وجــه الخصــوص برنامــج الدوائــر الصحيــة .وتشــمل الرعاية
أ
الصحيــة الساســية الرعايــة الصحيــة الخارجيــة (التــي ال تســتدعي اإلقامــة بالمرفــق الصحــي) ،التــي يمكــن
للمرضــى الحصــول عليهــا بشــكل مباشــر ولهــا ُبعــد هــام ومجتمعــي .وهــي تهتــم بالفــرد فــي ســياقه العائلــي
أ
واالجتماعــي .ومــن المفــروض �ن تتســم هــذه الخدمــات باالســتمرارية والشــمولية والتنســيق والديمومــة.
أ
وهــي تجمــع بيــن الرعايــة الوقائيــة والرعايــة العالجيــة وإعــادة الت�هيــل.
آ
أ
أ
ولقــد غــدت هــذه الخصائــص الن منتظــرة �كـثــر مــن �ي وقــت مضــى فــي المنظومــة الصحيــة التونســية،
أ
وال ســيما لمواجهــة تحديــات محــددة فــي المناطــق الداخليــة مــن البــاد ،والتعامــل مــع المـراض المزمنــة
أ
واإلعاقــات .ويطالــب مواطنونــا ،الذيــن تزايــد عــدد المســنين والمصابيــن ب�مـراض مزمنــة فــي صفوفهــم،
بالمزيــد مــن التنســيق والمتابعــة لرعايتهــم الصحيــة التــي ال تســتدعي اإلقامــة بالمستشــفى.
الجــواري هــو التحــدي الرئيســي فــي العش ـرية الحاليــة ،إ�ذا كنــا نريــد حقــا
إ�ن توفيــر العــاج ِ
تجســيم الحــق فــي الصحــة
االستنتاجات

ال تســمح التعاريــف والمقاربــات التنظيميــة للممارســة الطبيــة الخاصــة برعايــة المرضــى الخارجييــن
أ
أ
فــي تونــس (فــي مراكــز الصحــة الساســية ،ومراجعــة الطبيــب فــي المستشــفى� ،و فــي العيــادات
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الخاصــة) حاليــا بتلبيــة االحتياجــات الصحيــة القريبــة ،كمــا عبــر عنهــا المواطنــون التونســيون .ويتفاقــم
أ
هــذا الشــعور بســبب الصعوبــات التــي يلقاهــا المريــض عنــد تحديــد موعــد الستشــارة الطبيــب �و اجـراء
االختبــارات المتخصصــة (والــذي عــادة مــا يتطلــب التنقــل لهــذا الغــرض فحســب) وعنــد التنقــل الــذي
أ
يتــم �حيانــا فــي ظــروف صعبــة (ومكلفــة) إلــى المراكــز الجهويــة.
ومــن بيــن الرســائل الرئيســية التــي بــرزت فــي ســياق تشــخيص الوضــع مــن خــال اللقــاءات المتعــددة
أ
التــي �جريــت مــع المنتفعيــن بالنظــام الصحــي فــي مناطــق مختلفــة مــن تونــس -تلــك المختزلــة فــي
أ
العبــارات التاليــة �« :نــا ضائــع» .فالمريــض الســاعي الــى الرعايــة الصحيــة مضطــر كــي «يجــد طريقــه
أ
بمفــرده» غيــر �نــه غيــر مؤهــل لذلــك ،وهــو يالقــي صعوبــة فــي تحســس طريقــه داخــل منظومــة فرضــت
أ
أ أ
عليــه فرضــا .و يــؤدي ذلــك إلــى ت�خيــر �و انقطــاع فــي العــاج ولكنــه يمثــل �يضــا إهــدارا للوقــت وللمــال
بالنســبة للمنتفعيــن والمنظومــة الصحيــة.
وكـثي ـرا مــا يظــل التسلســل الهرمــي (التــدرج) العالجــي حب ـرا علــى ورق ،وال يوضــع موضــع التنفيــذ.
أ
أ
أ
فالمرضــى يتوجهــون مباشــرة إلــى الخــط الثانــي �و الثالــث (مــن خــال �قســام االســتعجالي �و
أ
«المحســوبية») ،إمــا لصعوبــة الوصــول الــى الخدمــات فــي مرافــق الرعايــة الصحيــة الساســية (علــى
أ
أ
ســبيل المثــال بســبب ســاعات العمــل المحــدودة جــدا ) �و النعــدام الثقــة فــي الرعايــة الساســية (التــي
أ
أ
ُتعتبــر حاليــا �قــل قيمــة)ُ .ويســفر ذلــك عــن اال كـتظــاظ فــي �قســام االســتعجالي التابعــة للمستشــفيات
الجهويــة وإلهــاء المستشــفيات الجامعيــة عــن مهامهــا فــي مجــال البحــث والتفــوق.
التوجهات

آ
أ
الحلــول التــي اقترحهــا المواطنــون ،علــى إعــادة تنظيــم �ليــات تحديــد المواعيــد �و علــى اســتخدام
تكنولوجيــا المعلومــات لتقاســم ملــف المريــض .وإذا كانــت هــذه الحلــول «العمليــة» ضروريــة ،فــإن
أ
أ
وضعهــا موضــع التنفيــذ وت�ثيرهــا الممكــن ســيظل محــدودا (فــي �فضــل الحــاالت) مــا لــم تســتند إلــى
أ
أ
نظــرة جديــدة للمنظومــة الصحيــة  ،نظــرة قوامهــا �ن يعــرف كل طــرف دوره وهــو ملتــزم ب�دائــه فــي
االســتجابة بشــكل شــامل لالجتياجــات الصحيــة للمنتفعيــن.
إن إرســاء منظومــة صحيــة ،محورهــا الفعلــي المريــض ،يســتدعي تغيي ـرا ثقافيــا .عميقــا وإعــادة هيكلــة
أ
واســعة النطــاق  .وهــي تحتــم تمكيــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة مــن الدوات ومنحهــم الثقــة الكافيــة
أ
أ
لالنخ ـراط فيهــا دون خــوف وال وجــل .ومــن الضــروري �ن تتكاتــف الرعايــة الصحيــة القريبــة و�نظمــة
إحالــة المرضــى وتدعــم بعضهــا البعــض ،وذلــك مــن خــال االســتنجاد بالعامليــن الصحييــن المدربيــن
أ
أ آ
أ
اجتماعيــا وتقنيــا (إعــان �لمــا �تــا ،ومؤتمــر �وتــاوا لتعزيــز الصحــة ،الهــداف الصحيــة للعــام ،2020
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أ
منطقــة منظمــة الصحــة العالميــة �وروبــا ومنظمــة الصحــة العالميــة ،ســد الفجــوة فــي غضــون جيــل).
أ
تتخــذ التجــارب الدوليــة فــي مجــال الرعايــة المجتمعيــة طائـفــة واســعة مــن الشــكال والصــور ،ويتعايــش
أ
أ
أ
البعــض منهــا �حيانــا داخــل البلــد الواحــد ،دون �ن يكــون بينهــا حقــا رابطــا .ويمكــن هنــا �ن نشــير علــى
آ
ســبيل المثــال ،الــى تجــارب �ليــات التعديــل المتبــادل (مثــل تقاســم المعلومــات) ،والدورالصحيــة
أ
أ
(�و الدور الطبية) ،والشبكات الصحية ،والقطاب الصحية.
توجه  - 1تبني مفهوم «الطب عن قرب»

أ
أ
أ
تفتــرض عمليــة اعطــاء المكانــة الولــى للدائــرة( ،مركــز الرعايــة الصحيــة الساســية �و المركــز الصحــي
أ
الوســيط ،المستشــفى الجهويــة)� ،وال وقبــل كل شــيء ،ارســال إشــارة قويــة تعلــن عــن نقلــة نوعيــة.
أ
أ
أ
أ أ
ذلــك �ن �لفاظــا مثــل «الخــط المامــي» و «التسلســل الهرمــي» للرعايــة �و الرعايــة الصحيــة الساســية،
تحمــل دالالت ضمنيــة تحيــل الــى الحــط مــن القيمــة ،باعتبارهــا توحــي ب ــوجود «حاجــز» قبــل بلــوغ
أ
أ
رعايــة صحيــة �كـثــر «ت�هيــا» .
آ
أ
وكان تنظيــم الدراســات الطبيــة يميــل هــو الخــر نحــو الحــط مــن قيمــة الطبيــب العــام .علــى �ن اإلصــاح
أ
آ
الــذي شــمل فــي الونــة الخيــرة التعليــم الطبــي ،حقــق انفراجــا بــارزا فــي هــذا الصــدد ،مــن خــال
أ
أ
تكريــس «طــب الســرة» باعتبــاره تخصصــا قائــم الــذات .وعلــى هــذا الســاس فإننــا نقتــرح تفضيــل
أ
مصطلــح « الخدمــات عــن قــرب» .ويجــب �ن يكــون تعريــف «الخدمــات عــن قــرب» مفهومــا ومعبـرا عنــه
بشــكل واضــح ،مــن خــال حــوار مــع المواطنيــن .ويمكــن التفكيــر فــي تكييــف هــذا المفهــوم مــع الوضــع
المحلــي فــي ضــوء االحتياجــات الخاصــة بــكل مجموعــة ســكانية ،فــي ســياق منــح مزيــد مــن االســتقاللية
أ
الذاتيــة للمســتويين المحلــي والجهــوي ،وتعزيــز مشــاركة المواطنيــن فــي هذيــن المســتويين ،و�يضــا
أ
فــي ســياق تحميلهــم مســؤولية �وســع فــي الرعايــة الصحيــة «للســكان» وفــي تحقيــق النتائــج مــن حيــث
آ
االســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة ومســلك الرعايــة ،و�ليــات التنســيق والنتائــج المحققــة فــي مجــال
الصحــة العموميــة.

توجه  - 2إحداث فرق متعددة االختصاصات للرعاية الصحية عن قرب
واعتماد وتثمين ممارسة طب األسرة وإعطاء األطباء
تعهد الحاالت
وفرق الخط األول مسؤولية ّ

تعيين مرجع للمريض ومسؤول رئيسي عنه في مرافق الرعاية الصحية القريبة
أ
إن الطبيــب الســر ةهــو مرجــع للمريــض والمســؤول الرئيســي عنــه .وهــو مطالــب بضمــان االتصــال
واإلعــام والتوجيــه،
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إحداث فرق ّ
متعددة اإلختصاصات للرعاية الصحية عن قرب:
أ
والمنســق الرئيســي للخدمــات التــي ّ
يتكلبهــا وضعــه ّ
ّ
الصحــي
• ّإن طبيــب الســرة هــو مرجــع المريــض
ويعمل على استمر ّ
ارية الرعاية في ّكل الحاالت لتحسين جودة حياة المريض ورضاه.
هي عامل رئيسي في رضا المرضى ونجاح الرعاية ّ
• ّان استمر ّارية الرعاية من قبل نفس الطبيب ّ
الصحية.
أ
أ
أ
• علــى ضــوء العديــد مــن التجــارب والدراســات الدوليــة �صبــح الن ثابتــا بصــورة قاطعــة و�ن تنســيق
يحســن أالداء ويزيــد فــي رضــاء المريــض ّ
الرعايــة الصحيــة مــن قبــل طبيــب العائلــة ّ
ويقلــل الحاجــة
ّ
للمتخصصيــن ويحـ ّـد مــن تكاليــف العــاج.
توجه  - 3السماح للمواطن باختيار المركز الصحي المناسب له حسب
مق ّر إقامته أو عمله

حريــة اختيــار المنتفــع فــي االنضمــام إ�لــى هيكلــة صحيــة يكـ ّـون تنافســا لتحســين الجــودة
ش ـريطة ضبــط مقاييســها
أ
طلــب المواطنــون بصفــة ّ
جليــة تقريــب الخدمــات الصحيــة مــن محيطهــم الســكني �و المهنــي .وهــذا
آ
الطلــب غالبــا يرتبــط لديهــم بإعــادة النظــر فــي الخارطــة الصحيــة والتــي هــي الن مطابقــة للتقســيم
اإلداري .وهــذا يمثــل معوقــا جغرافيــا وكذلــك تحديــدا فــي حريــذة اختيــار مركــز العالجــي المرجعــي.
توجه  - 4تركيز آليات تنسيق بين مختلف الهياكل الصحية تمكن من
توفيــر الخدمــات الضروريــة بمــا فــي ذلــك التكامــل بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص مــع الحفــاظ علــى الــدور المرجعــي للهيــاكل
الصحيــة العموم ّيــة

أ
ّ أ
انفتاح مراكز الرعاية أالساسية لإلختصاصات أال كـثر طلباّ ،
تهتم بالمراض المزمنة ال كـثر انتشارا
وخاصة التي
وطب أالطفال ّ
وطب النساء والتوليد والفحوصات التكميلية ( باعتبارها ركنا أ� ّ
ساسيا في الرعاية عن قرب) .
ّ أ
أ
الصحيــة الساسـ ّـية و�طبــاء اإلختصــاص فــي الخـ ّـط الثانــي مــع
إحــداث شــبكات تربــط بيــن مراكــز الرعايــة
عمليــة التنســيق إلــى الطبيــب والفريــق ّ
إســناد ّ
الصحــي.
أ
ومــن الشــروط المســبقة الضروريــة لتحقيــق التشــبيك ،التحديــد الواضــح لمهــام و�دوار ومســؤوليات
أ
آ
آ
مختلــف مقدمــي الخدمــات الصحيــة وضبــط �ليــات متابعة وتقييــم لداء مقدمي الخدمــات و�ليات التمويل
أ
والمعاييــر الخاصــة بالعــوان الصحييــن والتجهيـزات تتناســب وهــذا التحديــد .وتتمثــل الخطــوة التاليــة في
آ
تطويــر �ليــات للتعديــل المشــترك (لتبــادل المعلومــات وتنظيــم مســلك الرعايــة الصحيــة وتعزيــز قــدرات
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آ
أ
أ
العــوان ،إلــى غيــر ذلــك) .ويمكــن �ن تتطــور هــذه ال ليــات إلــى اتفاقيــات رســمية .ومــن الضــروري صياغــة
إطــار قانونــي وترتيبــي ينظــم العمــل الشــبكي بيــن الهيــاكل.
أ
أ
أ
كمــا �ن اللجــوء إلــى التطبيــب عــن ُبعــد ،يحـ ّـد �يضــا مــن تنقــل المرضــى .و�خيـرا ،مــن الضــروري إحــداث
نظــام نقــل صحــي فعــال ومتــاح.
التوجهــات والعالقــة بيــت القطاعيــن العــام والخــاص والتمويــل نجدونهــا بالمحور الســابع الخاص بإصالح
تمويــل المنظومــة الصحية (التوجه الســادس).
توجه  - 5ترشيد مسالك الرعاية الصحية

أ
أ
يمثــل القطــاع الخــاص �حــد الحلــول التــي مــن شــ�نها تحســين العنايــة الصحية لجميع التونســيين ،وتحســين
فرص الحصول على الرعاية الصحية الجيدة مع مراعاة الجوانب الجغرافية والزمنية وخصوصيات كل منطقة.
والمقصــود بــه هنــا ،هــو إتاحــة الفرصــة للطبيــب المرجعــي مــن تمكيــن المريــض مــن خدمــات متكاملــة
وســريعة فــي بعــض الجهــات واالســتفادة مــن الخبــرات المتاحــة فــي القطــاع الخــاص والتــي يفتقــر إليهــا
أ
القطــاع العمومــي ،وفتــح الهيــاكل العموميــة لطبــاء القطــاع الخــاص فــي الجهــات التــي تنعدم فيها هياكل
الرعايــة الصحيــة الخاصــة.

توجه  - 6توفير خدمات جديدة تضمن الرعاية الشاملة للفئات الهشة

أ
اعتماد مسالك سريرية وضمان استشارات طبية �فضل («ماكس باكن»)
أ
يــؤدي التحديــد الدقيــق لمســلك الرعايــة ،وخاصــة المتعلــق بالم ـراض المزمنــة ،إلــى تجميــع
أ
الفحوصــات الساســية والفحوصــات التكميليــة والمتخصصــة ،التــي يتولــى القيــام بهــا فريــق متعــدد
التخصصــات يحيــط بالطبيــب العــام.
أ
ينبغــي تعزيــز وتطويــر الخــط الول (فــي مســتوى الدائــرة) ممــا يتيــح تخفيــف العــبء عــن الخــط
أ
أ
الثانــي والثالــث ،وتطويــر القطــاب الجهويــة ،وذلــك مــن �جــل ضمــان الحصــول علــى تشــكيلة
أ
أ
واســعة مــن الخدمــات .وينبغــي �يضــا تقريــب �قســام االســتعجالي ،مــع تعزيزهــا بمخابــر التحليــل
أ
والتصويــر بالشــعة» .هيــات التحكيــم المشــكلة مــن المواطنيــن.
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توجه  - 7تطوير آليات لضمان تواصل واستمرارية المعلومة خاصة منها
الملف الطبي الموحد

أ
تقتضــي الخدمــات عــن قــرب تنظيــم زيــارات للعــاج بالبيــت ،تقــوم بهــا فــرق جوالــة  ،لفائــدة الشــخاص
أ أ
ذوي الحركيــة المحــدودة ،والمســنين �و الشــخاص شــديدي المــرض .كمــا تــم اقت ـراح توفيــر قاعــات
للتمريــض والرعايــة الصحيــة الخارجيــة (التــي ال تتطلــب اإلقامــة بالمستشــفى) لفائــدة ســكان المناطــق
أ
الريفيــة النائيــة .كمــا يتعيــن تقديــم دعــم معنــوي ومــادي للشــخاص الذيــن يتولــون اإلحاطــة فــي البيــت
أ
أ أ
ب�حــد �فـراد عائلتهــم ،ســواء كان مــن المعوقيــن �و مــن شــديدي المــرض.
يتعيــن تجميــع البيانــات المتعلقــة بالمريــض فــي ملــف واحــد متــاح لالطــاع عليــه ،بطبيعــة الحــال،
مــن طــرف المريــض وكذلــك مــن طــرف كل مــن يقدمــون لــه الرعايــة الطبيــة ؛ويبقــى الهــدف النهائــي هــو
أ
الملــف االلكـترونــي الوحــد ،المرتبــط ببطاقــة مغناطيســية .وإن تركيــز شــبكة معلوماتيــة داخــل كل
أ أ
المؤسســات الصحيــة وبيــن هيــاكل الرعايــة الصحيــة ،مــن شــ�نه �ن يدعــم العمــل عــن طريــق التواصــل
أ
الشــبكي وييســر االتصــال بيــن المريــض وفريــق الرعايــة الصحيــة .كمــا يتيــح �يضــا الحــد مــن ضــرورة
أ
التنقــل مــن خــال اعتمــاد ارقــام هاتفيــة لالســتعالم ومعالجــة الحــاالت االســتعجالية ،علــى �ن يتوفــر
أ
طبيــب يقتــرح نوعيــة االحاطــة المناســبة ويســهر علــى تنظيــم النقــل إن لــزم المــر.
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المحور الخامس
إرساء آليات تضمن احترام أخالقيات المهنة وتحسين
جودة وسالمة الرعاية الصحية
تقديم

أ
أ
تحسين الجودة محور �ساسي لتحسين �داء المنظومة الصحية
أ
تبحــث جميــع البلــدان عــن طــرق لتحســين �داء منظومــة الرعايــة الصحيــة ،والمقصــود بذلــك ،تحقيــق
نتائــج أ�فضــل ،مــع التحكــم فــي التكاليــف أ�و خفضهــا .وقــد تــم التركيــز فــي الماضــي أ�ساســا علــى ّ
التحكــم
فــي التكاليــف.
أ
أ
ومــع ذلــكُ ،يعــد وجــود إطــار منظــم لخالقيــات المهــن المرتبطــة بالصحــة شــرطا �ساســيا لالســتجابة
أليــة مطالــب تتعلــق بمراقبــة الرعايــة الصحيــة أ�و بتطويرهــا تقنيــا أ�و بســامتها .وفعــا يســتدعي تطــور
أ
التكنولوجيــا فــي مجــال الصحــة وت�ثيــره المباشــر وغيــر المباشــر علــى تكاليــف الرعايــة الصحيــة ،حتمــا
اعتمــاد مقاربــة صارمــة ومتفــق عليهــا وخاضعــة للمراقبــة فــي مجــال اخالقيــات المهنــة .فــي تونــس ،تــم
أ
إحــداث اللجنــة الوطنيــة للخالقيــات الطبيــة فــي عــام .1991
أ
أ
وقــد غــدا مــن الواضــح� ،يضــا وبشــكل متزايــد� ،ن هنــاك اختالفــات واســعة فــي ممارســات المنظمــات
والمهنييــن أو�دائهــا .كمــا ُتبيــن الحــاالت العديــدة التــي تــم توثيقهــا ،أ�ن أالخطــاء يمكــن أ�ن تتكــرر
أ
أ
آ
أ
ويمكــن �ن تكــون لهــا �ثــار ســلبية علــى نتائــج الرعايــة الصحيــة .وعلــى هــذا الســاس مــا انفكــت الهميــة
أ
الممنوحــة لتحســين جــودة وكـفــاءة الرعايــة الصحيــة تتزايــد ،باعتبارهــا اســتراتيجية �ساســية لتحســين
أ
�داء المنظومــات الصحيــة.
الصحيــة ّ
ّ
ّ
تتطلــب مقاربــة شــاملة فالجــودة المقصــودة صلــب هــذا
بالرغــم مــن تحســين جــودة الخدمــات
أ
أ
المحــور تعنــي �ساســا بالجانــب الســريري وتقــوم علــى ضمــان حصــول المرضــى علــى �نســب توليفــة مــن
أ
أ
اإلجـراءات التشــخيصية والعالجيــة لحالتهــم ،توليفــة تضمــن �فضــل النتائــج الممكنــة ،مــع �قــل قــدر
أ
مــن المخاطــر الناجمــة عــن العــاج ،وفقــا لمــا يتيحــه التقــدم الراهــن للعلــوم الطبيــة .وبعبــارة �خــرى،
أ
القيــام أب�فضــل مــا يمكــن القيــام بــه وإنجــاز ذلــك بشــكل ّ
جيــد ،بمــا يضمــن �وفــر قــدر مــن الســامة
أ
أ
والكـفــاءة فــي الرعايــة ،وبالتالــي فــي نهايــة المطــاف مــا يضمــن �فضــل �داء لمنظومــة الرعايــة الصحيــة.
ويتطلب تحسين الجودة التقنية في نظام رعاية صحية يتسم بالتعقيد،
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إ�عتمــاد اســتراتيجية متعــددة المســتويات  :حيــث يتعيــن العمــل فــي نفــس الوقــت علــى
المســتوى الكلــي (مســتوى المنظومــة ،وعلــى المســتوى المتوســط (مســتوى المؤسســات).
أ
والمســتوى الجزئــي (مســتوى المهنييــن وفــرق الرعايــة) .وال يمكــن تحقيــق ت�ثيــر كبيــر ودائــم
علــى تحســين الجــودة،
أ
أ
أ
ويتبيــن مــن الدبيــات العلميــة �يضــا بــكل وضــوح� ،ن نجــاح المبــادرات المتعلقــة بتحســين جــودة
أ
الرعايــة الصحيــة يتطلــب توفــر بعــض الشــروط الساســية ،و ذلــك علــى مســتويات التدخــل الثالثــة
المشــار إليهــا ،وهــي  :قيــادة قويــة والتـزام اســتراتيجي واضــح واســتراتيجيات مدروســة والترويــج لثقافــة
أ
حقيقيــة للجــودة ،والت ـزام الطبــاء وتوفــر المــوارد الكافيــة.
االستنتاجات

فــي تونــس ،يفتقــر التقييــم المنتظــم للجــودة التقنيــة للرعايــة الصحيــة للتقنيــن الممنهــج .وقــد
اتخــذت عمليــة إحــداث آال ليــات الضروريــة لتحســين جــودة الرعايــة الصحيــة منحــى ّ
تدرجيــا؛ ومــن
بيــن المبــادرات الجديــرة بالذكر،التــي تــم اتخاذهــا فــي هــذا الســياق منــذ الثمانيــات والتســعينات:
أ
الدراســات المعياريــة لجــودة الرعايــة الصحيــة (التدقيــق الطبــي) ،التــي �جريــت فــي تونــس العاصمــة
أ
وتجــارب «فــرق الجــودة» فــي مرافــق الخــط الول فــي سوســة ،و « صياغــة مؤش ـرات لتقييــم حســن
أ
ســير الدوائــر الصحيــة» ومؤش ـرات الجــودة فــي مراكــز الم والطفــل ،ونظــام «رصــد» البرامــج الصحيــة
أ
فــي مراكــز الصحــة الساســية ولجــان الوفــاة علــى المســتوى الجهــوي والوطنــي الهــادف الــى الحــد مــن
أ
أ
وفيــات المهــات ،وبرنامــج ت�هيــل مرافــق الصحــة العموميــة ،والبرنامــج الوطنــي «للتصــرف فــي الجــودة
أ
آ
الشــاملة» (االدارة العامــة للرعايــة الصحيــة بــوزارة الصحــة العموميــة) .وفــي الونــة الخيــرة تــم اتخــاذ
أ
مبــادرات فــي مجــال االعتمــاد (منــح شــهادة مواصفــات للجــودة ) التــي تجــري حاليــا فــي بعــض القســام
أ
والمرافــق الصحيــة (ومعظمهــا خاصــة) ،ويعــود ذلــك �ساســا الــى انفتــاح البــاد علــى تصديــر الخدمــات
أ
الصحيــة ،وتتــم عمليــة االعتمــاد المشــار اليهــا علــى �يــدي الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد .وقــد أ�ســندت لهــذه
الهيئــة بالفعــل مســؤولية تقييــم واعتمــاد هيــات تقييــم المطابقــة (المختب ـرات وهيــات التفقــد ومنــح
الشــهادات) اال انهــا ال تعتمــد المرافــق الصحيــة بشــكل مباشــر .وقــد ســجلت مؤخ ـرا خطــوة بــارزة الــى
أ
لمــام تتمثــل فــي إحــداث الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد فــي الصحــة عــام  )7( ،2012وهــي هيئــة مســتقلة
تتمثــل مهمتهــا فــي تعزيــز جــودة الخدمــات الصحيــة مــن خــال التقييــم الخارجــي لعمــل المؤسســات
أ
الصحيــة وخدماتهــا ،والتــي مــن المفتــرض �ن تكــون قــادرة علــى اعتمــاد المرافــق الصحيــة العموميــة
أ
أ
والخاصــة فــي مســتقبل قريــب .يبقــى �ن نشــير الــى بعــض المخــاوف التــي تــم الت�كيــد عليهــا ،خــال
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االستشــارات التــي جــرت فــي ســياق الحــوار المجتمعــي ،بخصــوص الجــودة التقنيــة؛ مــن ذلــك غيــاب
معاييــر الجــودة وســامة المريــض ،عندمــا يكــون فــي مســلك الرعايــة  -وهــو مســلك مــا ي ـزال يحتــاج
آ
الــى توحيــد المعاييــر والمقاييــس -وغيــاب �ليــات لمراقبــة ومتابعــة وتقييــم جــودة وســامة الرعايــة
أ
الصحيــة ،وبــط ء التفاعــل مــع �وجــه القصــور التقنيــة والبشــرية .وقــد حرصــت هيئــة التحكيــم المشـ ّـكلة
أ
أ
مــن المواطنيــن علــى الت�كيــد علــى �هميــة تعزيــز وضمــان ســامة الرعايــة الصحيــة وتدعيــم التكويــن
المســتمر للعامليــن فــي القطــاع الصحــي.
التوجهات
توجه  - 1تعزيز منظومة االعتماد في مجال الجودة للمؤسسات الصحية
وضمان ديمومتها

أ
أ
فــي المســتوى الوطنــي ،تتمثــل االســتراتيجية الولــى فــي مواصلــة تطويــر المؤسســات وبالســاس الهيئــة
أ
الوطنيــة لالعتمــاد فــي الصحــة ،التــي سيشــكل دورهــا  -فــي المــد الطويــل -فــي مجــال «اعتمــاد»
ّ
اختياريــة ،ضمانــة للجــودة والســامة لفائــدة
المؤسســات الصحيــة العموميــة والخاصــة بصفــة
المواطنيــن واســتجابة متزايــدة االلحــاح لمطالــب المؤسســات الممولــة ( مثــل الصنــدوق الوطنــي
أ
أ
أ
للت�ميــن علــى المــرض وغيرهــا) ؛ وهــي مطالــب �ملتهــا التكاليــف المتناميــة والتعقديــات التــي �صبحــت
أ
تميــز اإلحاطــة بالمصابيــن بالمـراض المزمنــة التنكسـ ّـية ،وكذلــك انفتــاح البــاد نحــو «تصدير الخدمات
الصحيــة».
ي آ
وقــد بــات مــن الضــرور الن ،تعزيــز وضمــان اســتدامة اعتمــاد المؤسســات الصحيــة فــي تونــس .كمــا
ســيكون مــن المهــم ،بالنســبة للهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد فــي الصحــة ،عــدم اال كـتفــاء بمنــح الشــهادات
وتوســيع دورهــا لتصبــح منظمــة قــادرة علــى توفيــر التوجيــه والدعــم الملمــوس لمرافــق الرعايــة الصحية،
واإلنخـراط فــي المبــادرات الراميــة إلــى تحســين الجــودة وديمومتهــا.

توجه  - 2تطوير تقييم تكنولوجيات الصحة والتدخالت الصحية

أ
مــن المهــم �يضــا ،علــى المســتوى الوطنــي ،توفيــر الدعــم فــي اتخــاذ القـرارات المتعلقــة بصيانــة واعتمــاد
ونشــر التكنولوجيــات ،بمــا فــي ذلــك التجهيـزات والممارســات .وإســناد مهمــة توفيــر هــذا الدعــم للهيئــة
الوطنيــة لالعتمــاد فــي ّ
الصحــة ،بإســداء مشــورة تتميــز باالســتقاللية والشــفافية والحيــاد حــول التكلفــة
أ
والربحيــة علــى صحــة وغيرهــا مــن المكونــات الخــرى للنظــام الصحــي .وســيضمن االختيــار المناســب
آ
للخبـراء وتمثيليــة المهنــة فــي تشــكيلة الهيئــة واتخــاذ القـرارات بطريقــة جماعيــة وإقـرار �ليــات لمراقبــة
أ
االلتـزام بالخالقيــات ،ســيضمن اســتقاللية المشــورة والتوصيــات الصــادرة عــن الهيئــة.
53

الكتاب األبيض :من أجل صحة أفضل في تونس ،لنسلك الطريق معا

توجه  - 3إحداث وتدعيم هياكل وآليات لتقييم وتحسين الجودة في
جميع المرافق الصحية

آ
ينبغــي حـ ّـث المرافــق الصحيــة علــى تبنــي الهيــاكل وال ليــات المناســبة لتحســين الجــودة .ويمكــن لهــذه
أ
آ أ
الهيــاكل وال ليــات �ن تختلــف مــن مؤسســة الــى �خــرى وفقــا لخصوصياتهــا .وزيــادة عــن الهيــاكل ،مــن
أ
أ
أ
الضــروري فــي جميــع الحــاالت �ن تصبــح الجــودة �ولويــة اســتراتيجية بالنســبة للمؤسســات .كمــا �نــه مــن
الضــروري تعزيــز ثقافــة الجــودة لــدى المهنييــن والمواطنيــن.

توجه  - 4تطوير مناهج عالجية موحدة ونشرها ومتابعة انخراط
المهنيين فيها

أ
ســبق للعديــد مــن الجمعيــات العلميــة والمؤسســات العموميــة التونســية �ن صاغــت توافقــات عالجيــة
أ
أ
أ
بخصــوص عــدد مــن المـراض ،وتــم ذلــك �حيانــا بنــاء علــى طلــب مــن وزارة الصحــة �و الصندوق الوطني
أ
أ
للت�ميــن علــى المــرض .ومــن الضــروري االســتمرار فــي صياغــة هــذه البروتوكــوالت والدلــة (كـتيبــات
أ
�فضــل الممارســات) مــع اش ـراك المهنييــن الصحييــن فــي هــذا المســعى علــى نطــاق واســع ووثيــق.
أ
وســيكون مــن الضــروري �يضــا التخطيــط بعنايــة لنشــر واعتمــاد هــذه البروتوكــوالت مــن خــال اعتمــاد
اســتراتيجيات تغييــر ســلوكيات المهنييــن ،التــي ُجربــت ّ
فصحــت.

توجه  - 5وضع إستراتيجية وطنية لتطوير الموارد البشرية وتشجيع
التكوين المستمر مع تقييم الممارسات المهنية

أ
يتعيــن العمــل علــى اب ـراز �هميــة التكويــن المســتمر للمهنييــن الصحييــن فــي تونــس إن داخــل
أ
المؤسســات الصحيــة �و بالنســبة لتطــور المســارات المهنيــة فــي القطــاع العمومــي للرعايــة الصحيــة .
أ
ومــن الضــروري �يضــا توفيــر الحوافــز لهــذا التطويــر المهنــي فــي القطــاع الخــاص .ويتــم هــذا التكويــن
أ
حاليــا وفــي معظــم الحــاالت بتمويــل مــن صناعــة الدويــة ،مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن طــرح لمشــكل
«تضــارب المصالــح» .ويتعيــن علــى مؤسســات الرعايــة الصحيــة العمــل علــى توفيــر وتشــجيع ودعــم
المهنيــة للعامليــن بهــا وتوفيــر ميزانيــة خصوصيــة لهــذا الغــرض ّممــا ّ
التنميــة المسـ ّ
ـتمرة للقــدرات ّ
يمكــن
الصحيــة ّ
ّ
خاصــة فــي القطــاع العمومــي.
مــن تحســين الشــعور باإلنتمــاء للمؤسســة
ّ أ
المستمر والفاق في المسار المهني .
المهني يشكو من نقص على مستوى التكوين
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المحور السادس
تعزيز التميز واالبتكار في القطاع العمومي
تقديم

أ
مــا فتئــت االنجــازات التكنولوجيــة والعلميــة تتســارع فــي الحقــل الصحــي وتتيــح تحقيــق مســتويات �رفــع
فــي مجــال جــودة وســامة الرعايــة الصحيــة .ويعــود الفضــل فــي ذلــك ،مــن جهــة ،الــى التقــدم الــذي تــم
احـرازه فــي المعــارف فــي مجــاالت البحــث الطبــي االحيائــي ،ومــن جهــة ثانيــة الــى التطــور الــذي شــهدته
تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــاالت الحديثــة .ويســتدعي هــذا الســياق ،الــذي يتميــز بتطــور ســريع،
البحــث الــدؤوب عــن انجــازات جديــدة ،تتطلــع نحــو التميــز وديناميكيــة لتجديــد الممارســات العالجيــة
أ
أ
عــن طريــق االبتــكارٌ .وتــوكل هــذه المهمــة فــي جميــع �نحــاء العالــم تقريبــا الــى قطــاع الطــب ال كاديمــي
التابــع للقطــاع العمومــي والــذي يعتبــر القاطــرة التــي تقــود هــذا الســباق نحــو التميــز واالبتــكار مــن خــال
الوظائ ــف الثــاث التــي يضطلــع بهــا ،وهــي الرعايــة الصحيــة والتدريــس والبحــث العلمــي .لذلــك فــان
الهيــاكل الجامعيــة للصحــة مدعــوة ليــس فقــط الــى تعزيــز التميــز واالبتــكار فــي كل واحــدة مــن هــذه
المهــام بــل وكذلــك الــى تحقيــق تكاتــف حقيقــي بيــن المهنييــن المضطلعيــن بالوظائ ــف الثــاث.
أ
« إ�ن دمــج الوظائــف الثــاث �ي العالجيــة والتدريســية البحثيــة لــن تتحقــق فعــا داخــل
المراكــز االستشــفائية الجامعيــة إ�ال انطالقــا مــن الفاعــل ،الفــرد»
أ
أ
والواضــح �ن الفضــل فــي اإلنجــازات الطبيــة التــي تســجل بيــن الفينــة والخــرى بتونــس ،يعــود الــى
العامــل البشــري ،الــذي يشــكل نقطــة القــوة فــي القطــاع الصحــي العمومــي التونســي وذلــك بالرغــم مــن
المشــاكل التــي تتخبــط فيهــا الهيــاكل الصحيــة الجامعيــة.
ولئــن كان الطريــق نحــو التميــز واالبتــكار فــي العــاج والتدريــب والبحــث ،طريقــا طويــا وشــاقا فــي
أ
تونــس ،اال �نــه ال محيــد عــن انتهاجــه و الســير فيــه ،لتطويــر القطــاع العــام واســتعادة ثقــة المواطنيــن
والمهنييــن فيــه.
االستنتاجات

أ
وعلــى غـرار بقيــة الورشــات ،يمثــل شــعار «البنــاء علــى �ســس المكاســب المنجــزة « شــعار هــذه الورشــة
أ
أ
�يضــا .وفعــا  ،شـ ّـكل رواد الطــب التونســي ،فــي �عقــاب حصــول البــاد علــى االســتقالل ،نــواة الطــب
أ
ال كاديمــي فــي تونــس ،مــن خــال إحــداث الكليــات والمراكــز االستشــفائية الجامعيــة المرتبطــة بهــا.
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أ
وتميــز الطــب التونســي  ،خــال هــذه الفتــرة ،بتحقيــق العديــد مــن انجــازات التــي كان لهــا �ثــر ايجابــي
علــى الصحــة بالبــاد ،فــي ثــاث مجــاالت هــي العــاج والوقايــة والطــب المتقــدم.
غيــر أ�ن التدهــور الهائــل ،الــذي عرفــه القطــاع العمومــي خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،وقصــور
أ
�و غيــاب التنســيق بيــن خطــوط الرعايــة الثالثــة ،وتجمــع المراكــز االستشــفائية الجامعيــة بالمنطقــة
الســاحلية واال كـتضــاض الــذي ينجــر عــن ذلــك ،وضعــف جاذبيــة القطــاع العمومــي بالنســبة للمهنييــن
الصحييــن  ،كل هــذه العناصــر تفســر اخفــاق الهيــاكل االستشــفائية الجامعيــة فــي تحقيــق الحشــد
المنشــود لطاقــات الوظائـ ــف الثــاث اي العــاج والتدريــس والبحــث .وكان هــذا الوضــع ســببا فــي
أ
أ
أ
انحـراف تدريجــي لهــذه الهيــاكل عــن المهــام الرئيســية التــي �حدثــت مــن �جلهــا ،ممــا �عــاق انخراطهــا فــي
أ
أ
ديناميكيــة التميــز واالبتــكار علــى �صعــدة العمــل الثــاث �ي العــاج والتكويــن والبحــث.
التوجهات

تمخضــت اللقــاءات الجهويــة مــع المواطنيــن والمهنييــن ،واجتماعــات لجــان التحكيــم المواطنيــة
عــن رســم توجهــات لإلصــاح تهــدف الــى اعــادة اضفــاء الحيويــة (الديناميكيــة) علــى القطــاع العمومــي
لتــدارك التفويــت فــي الموعــد مــع التميــز واالبتــكار .وتشــمل هــذه التوجهــات :
توجه  - 1تثمين الطب األكاديمي والبحوث بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات
التحفيزية المالئمة

أ
أ
أ
بحيــث تتفــرغ الهيــاكل ال كاديميــة لتنفيــذ مهماتهــا الساســية �ي التدريــس والبحــث والرعايــة الصحيــة
المتخصصــة المتقدمــة.
أ
«يجــب �ن تلعــب المستشــفيات الجهويــة دورهــا ،ممــا يتيــح التقليــل مــن الضغــط واالزدحــام فــي
المراكــز االستشــفائية الجامعيــة».
توجه  - 2تطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال لتنظيم األنشطة
التكوينية والبحثية

االعتراف المؤسساتي بخصوصية القطاع
أ
أ
يمكــن تعريــف الطــب ال كاديمــي ب�نــه ممارســة الطــب المرتبطــة بتوليــد ونقــل المعرفــة وتطويــر
أ
المهــارات والتقنيــات التــي مــن شــ�نها تعزيــز الطــب .ويقــوم هــذا الصنــف مــن الطــب علــى ثــاث ركائــز هــي
التدريــس ،والبحــوث والعــاج ،ويتميــز باشــتراطين متالزميــن همــا :التميــز واالبتــكار .ومــن الضــروري،
أ
فــي تونــس� ،ن تســتعيد المرافــق الجامعيــة الصحيــة هيبتهــا وخبرتهــا ،حتــى تســتطيع لعــب دور قيــادي
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أ
فــي تطويــر الطــب ال كاديمــي .وتقــع هــذه المســؤولية بالضــرورة علــى عاتــق شــبكة تضــم جميــع الشــركاء،
أ
أ
مــع الخــذ بعيــن االعتبــار �ن هــذا القطــاع يحتــل موضعــا مفصليــا بيــن وزارة الصحــة ووزارة التعليــم
العالــي ســواء فــي مجــال البحــوث والتدريــس .وتســتدعي خصوصيــة القطــاع اعترافــا مؤسســاتيا مــع مــا
ينجــر عنــه مــن حوافــز.
أ
أ
أ
أ
«يتعيــن مراجعــة القانــون الساســي لعــوان ّ
الصحــة» ،يجــب �ن تكــون المكافــ�ة الممنوحــة
أ
لســاتذة الطــب مجزيــة ،حتــى يتفرغــوا للتكويــن ويســتغنوا عــن «النشــاط التكميلــي الخــاص»...
مقتطفــات مــن مناقشــات لجــان التحكيــم.
النهوض بالبحث وتثمينه
أ
البحــوث الطبيــة هــي واحــدة مــن المهــام الساســية الموكولــة إلــى هــذه الهيــاكل فــي جميــع بلــدان العالــم.
لذلــك ،ينبغــي إق ـرار سياســة عموميــة حقيقيــة للنهــوض بالبحــوث فــي جميــع المجــاالت المتعلقــة
بالصحــة والمــرض ،والوقايــة ،والممارســات والتدخــات .ومــن المستحســن تنظيــم البحــث فــي شــكل
أ
فــرق متعــددة التخصصــات مــع االنطــاق مــن المواضيــع الرئيســية التــي تمــس الولويــات الصحيــة فــي
أ
أ
البــاد .ويتعيــن �ن يكــون التشــجيع علــى التميــز فــي ســياق هــذه المهمــة جــزءا ال يتج ـز� مــن هــذه
أ أ
أ
السياســة ،مــن خــال قيــاس �داء البحــث .ويجــب �ن ت�خــذ هــذه االج ـراءات فــي االعتبــار التميــز
أ
آ
المؤسســاتي ،واالشــعاع ال كاديمــي وقيمــة اإلنتــاج العلمــي .ومــن هنــا تبــرز الحاجــة الرســاء �ليــات لمنــح
أ
أ
الحوافــز علــى �ســاس الداء فــي حقــل اإلنتــاج العلمــي.
تشجيع التميز في مهمة التدريس
أ
انطالقــا مــن �ســس الكـفــاءة المطلوبــة مــن المتخصصيــن فــي الرعايــة الصحيــة فــي نهايــة مســيرتهم
أ
أ
الدراســية الوليــة يحســن وضــع نظــم لمكافــ�ة التميــز البيداغوجــي الوحــدات التدريــس .ويفتــرض
أ
�ن تمكــن هــذه المهــارات المهنييــن الصحييــن مــن تحســين الجــودة ،مــع الحفــاظ علــى التركيــز علــى
المريــض ،وإتقــان مهــارات الحاســوب  ،واالســتناد إلــى البيانــات المجربــة والعمــل ضمــن فــرق متعــددة
التخصصــات.
أ
تطويــر اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال فــي تنظيــم �نشــطة الرعايــة الصحيــة والتكويــن
والبحــث
أ
�ثيــرت مشــاكل االتصــال واإلعــام التــي تعانــي منهــا المنظومــة الصحيــة بتونــس علــى نطــاق واســع علــى
أ
امتداد كافة مراحل الحوار المجتمعي .وقد �كد كل المتدخلين على ضرورة انتهاز فرصة تطور تكنولوجيا
أ
المعلومــات واالتصــال وتوظيفهــا فــي تحســين الوضــاع وخاصــة فــي مجــال تنظيــم مســلك العــاج.
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أ
أ
وقــد �صبحــت التكنولوجيــات الحديثــة تؤثــر علــى �ســاليب تنظيــم الممارســة الســريرية (مــن ذلــك:
حوســبة الملفــات الطبيــة والنفــاذ إلــى منظومــات المعلومــات المتعلقــة بجــدوى التدخــات واســتخدام
أ
المنظومة المعلوماتية في تحيين �دلة الممارسات والبروتوكوالت العالجية و إمكانية التفاعل المهني
عــن بعــد ،عبــر شــبكة االنترنيــت والتطبيــب عــن بعــد ،إلــى غيــر ذلــك مــن مجــاالت االســتخدام) وعلــى
طــرق تكويــن الطلبــة (محــاكاة حــاالت تطبيقيــة ومقننــة والتكويــن التفاعلــي عبــر شــبكة االنترنيــت ،إلــى
أ
غيــر ذلــك) .ويمكــن القــول فــي ضــوء مــا تقــدم� ،ن اعتمــاد تكنولوجيــات االتصــال والمعلومــات لــدم
أ
أ
أ
النشــطة التنظيميــة ،يشــكل عنصـرا مشــجعا ذا بــال للرفــع مــن شــ�ن الطــب ال كاديمــي
توجه  - 3تدعيم األقطاب الجامعية للصحة الموجودة وإحداث أقطاب
جامعيــة عموميــة بيــن الجهــات تؤمــن التكويــن الطبــي مــع الحــرص
على تشــبيكها

أ
القطاب الجامعية للصحة ما بين الجهات
ُيعتبــر تجميــع المرافــق الصحيــة الجامعيــة فــي الشــريط الســاحلي وعجزهــا عــن مواجهــة تدفــق المرضــى
مــن مناطــق غــرب وجنــوب البــاد مــن المظاهــر الالفتــة .كمــا ُتعــزى هــذه الظاهــرة ،ومــا يقتــرن بهــا مــن
أ
فــوارق جهويــة ،خصوصــا مــن حيــث توزيــع الطبــاء المتخصصيــن ،الــى الجمــود الــذي طبــع الطــب
أ
ال كاديمــي فــي تونــس ،الــذي ال يـزال يركــز اهتمامــه علــى المراكــز االستشــفائية الجامعيــة القائمــة ،بــدال
مــن التركيــز علــى المريــض ومجالــه الترابــي.
«توزيع المراكز الجامعية بطريقة عادلة»  ،مواطن
أ
«السهر على �ن يكون الخط الثالث في متناول الجميع» مواطن
أ
أ
لقــد غــدا تعزيــز الهيــاكل ال كاديميــة الصحيــة الحاليــة �مـرا ضروريــا لتخفيــف االزدحــام وتحقيــق توزيــع
أ
أ
أ
أ
�كـثــر مالءمــة فــي جميــع �نحــاء البــاد للبعــاد الثالثــة لمهمــة الطــب ال كاديمــي:
• العــاج :توزيــع العــرض الخــاص بالرعايــة الصحيــة الثالثيــة والرباعيــة والخدمــات التشــخيصية
أ
الخاصة ،توزيعا عادال في جميع �نحاء البالد.
أ
• التكويــن :خلــق بيــات تكويــن �خــرى ،تتيــح للطلبــة االطــاع الكافــي علــى تشــكيلة متنوعــة مــن
المــدارس والتجــارب الســريرية المحليــة ،ممــا يســاعدهم علــى تنميــة المهــارات المهنيــة التــي
تجعــل منهــم مهنييــن صحييــن جيديــن
أ
أ
• البحث :تنويع �وساط البحث وفقا لولويات والخصوصيات الصحية للجهات.
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أ
« إ�حداث �قطاب طبية جهوية»  -مواطن
«التفكير في إ�حداث أالقطاب الجامعية بدال من المستشفيات الجامعية» ّ -
مهني
«تعزيز الشراكة بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الجهوية»  -مواطن
أ
تحيــل المقاربــة التــي تســتند علــى الجمع/الربــط بيــن الجهــات (خلــق ثــاث مناطــق كبــرى �قاليــم:
شــمال ،وســط وجنــوب) إلــى مفهــوم التشــبيك وتشــتمل علــى العناصــر التاليــة فــي كل منطقــة:
• المرافق الصحية الجامعية الحالية،
أ
• المستشــفيات الجهويــة مــع تعزيزهــا بالخدمــات الساســية وتدعيمــه كل واحــد منهــا بوحــدة للصحــة
الجامعيــة تكــون مختصــة فــي موضــوع طبــي معيــن ومتعــددة التخصصــات الفرعيــة ومتكاملــة فيمــا
أ
أ
بينهــا علــى نطــاق الواليــات المتجــاورة (�مثلــة مــن المواضيــع المعينــة :الم والطفــل ،طــب الســرطان،
أ
الصحــة العقليــة ،العصــاب ،القلــب  ،الصــدر ،الــخ . )...
أ
• كليــات ومؤسســات تكويــن العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة .و مــن المفتــرض �ن يكــون هــذا
التطــور مرفوقــا بتطــور مــواز للتعــاون الجامعــي المناســب .ويتناســب هــذا المفهــوم تمامــا مــع مفهــوم
أ
أ
المســؤولية االجتماعيــة لكليــات الطــب ،وهــو المفهــوم الــذي �ن ســبق لكليــات الطــب بتونــس �ن
اعتمدتــه بشــكل كامــل وجســمته فــي شــكل مشــروع عمــل بعنــوان «العقــد بيــن الكليــة والمجــال
الترابــي».
• مؤسسات الطب الخاصة والعيادات الخاصة.
التعليم الطبي في الجهات
أ
تتســق هــذه المقاربة،التــي تســتند الــى احــداث مجــاالت ترابيــة للصحــة الجامعيــة مــع مبــد� التعليــم
الطبــي فــي الجهــات ،وهــو تعليــم مطلــوب بإلحــاح فــي بعــض جهــات البــاد ،باعتبــاره يســاعد علــى
أ
تــدارك نقــص المــوارد البشــرية وباعتبــاره �يضــا محــرك للتنميــة الجهويــة.
وفــي الواقــع يتيــح مفهــوم التشــبيك ،فــي شــكل قطــب إستشــفائي جامعــي يجمــع بيــن عــدد مــن الجهــات
تحقيــق هــدف مــزدوج يتمثــل فــي تقريــب طــب الخــط الثالــث مــن الجهــات الداخليــة ونقــل التكويــن
أ
الطبــي مــن المركــز إلــى الجهــات .ومــن مزايــا هــذا التمشــي الت�ثيــر علــى مــكان االنتصــاب والممارســة،
أ
الــذي تشــير االحصائيــات الــى �نــه يتــم ،بنســبة  80بالمائــة مــن الحــاالت ،فــي الجهــة ذاتهــا التــي تلقى فيها
أ
الطالــب المتخــرج تكوينــه ،وبشــكل �دق فــي الجهــة التــي تابــع فيهــا الطالــب دراســات المرحلــة الثالثــة.
أ
وقــد �ثبتــت التجــارب التــي جــرت فــي بعــض البلــدان (كنــدا واســتراليا وغيرهــا) فعاليــة هــذا المفهــوم.
ُويســتفاد مــن التجــارب المســجلة فــي العالــم فــي مجــال نقــل التعليــم الطبــي الــى المناطــق ،وجــود عــدة
أ
�صنــاف تتخــذ شــكل مركبــات جامعيــة فرعيــة ،تعمــل كمــا يلــي:
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• نقل جميع مراحل التكوين الى المركب الجامعي بالمنطقة.
أ
• اج ـراء المرحلــة الولــى مــن التكويــن فــي المركــب الجامعــي المركــزي وبقيــة التكويــن فــي المركــب
الجامعي المنتصب في المنطقة.
• نقل برنامج التكوين جزئيا الى المنطقة (سنوات الدراسة ما قبل السريرية،المرحلة الثانية/
الخارجي والمرحلة الثالثة/اإلقامة).
توجه  - 4تحسين ظروف عمل المهنيين وتأهيل البنية التحتية مع ضمان
توفر التجهيزات والمعدات الطبية المالئمة

أ
تمثــل نوعيــة بيئــة العمــل عامــا مهمــا فــي اســتبقاء المهنييــن الصحييــن  ،كمــا و�ن خصائــص بيئــة
أ
العمــل تؤثــر علــى جــودة الرعايــة الصحيــة ســواء بصــورة مباشــرة �و غيــر مباشــرة.
أ
«تشــجيع المــوارد البشــرية»« ،تحفيــز المهنييــن ماديــا ومعنويــا»« ،إعــادة النظــر فــي النظــام الساســي
أ
لعــوان الصحــة»« ،ضمــان صيانــة المبانــي والتجهيـزات».
أ
تصــب كل هــذه المقتطفــات مــن الشــهادات المدلــى بهــا فــي اطــار اللقــاءات مــع �هــل المهنــة وكذلــك
فــي ســياق اجتماعــات لجــان التحكيــم المشـ ّـكلة مــن مواطنيــن ،فــي اتجــاه الهــدف المتمثــل فــي توفيــر
بيــات عمــل جذابــة والمشــجعة وخلــق الحوافــز التــي تشــجع علــى اختيــار المهنــة الصحيــة واالســتمرار
أ
أ
فيهــا وتوفيــر الظــروف المالئمــة لــ�داء الفعــال للعامليــن فــي قطــاع الصحــة .والمالحــظ �ن العوامــل
أ
التــي تؤثــر علــى بيئــة العمــل عوامــل متعــددة البعــاد وكـثي ـرا مــا تكــون مترابطــة .ومــن بيــن الخيــارات
آ
أ
أ
البديهيــة لتحســين بيئــة العمــل ،الرفــع فــي المكافــ�ت الماليــة .غيــر �ن الزيــادات فــي الجــور وحدهــا
أ
أ
أ
ليســت هــي الحــل وهنــاك بــكل ت�كيــد عوامــل �خــرى ال تقــل عنهــا �هميــة
• السالمة المهنية ،
• التوازن بين الحياة الخاصة والحياة المهنية،
• جودة بيئة العمل التي تقوم على توفر المباني المالئمة والمرتبة والتجهيزات المناسبةوالمتاحة،
• التطوير المهني المستمر الذي يتيح التقدم والتعلم.
توجه  - 5مالئمة التكوين األساسي لعلوم الصحة مع حاجيات المواطن
واعتماد مرجعية الكفاءة المهنية

خــال جميــع اللقــاءات مــع العامليــن فــي قطــاع الصحــة وفــي جميــع جهــات البــاد ،عبــر المهنيــون
م ـرارا عــن حاجتهــم الماســة إلــى التطويــر المهنــي المســتمر فــي شــكل صرخــة إنــذار تعكــس احساســا
باإلحبــاط.
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آ
« المهنيون يعانون من نقص التكوين المستمر وغياب فتح الفاق» مهني.
أ
«ضرورة تعزيز التكوين المستمر لعوان الصحة»  -مواطن
«التكوين المستمر لجميع ا إلطارات (مختلف الفائت)»  -مواطن
أ
إن فــي صــدور مثــل هــذه الدعــوات والشــهادات عــن المهنييــن �نفســهم ،مــا يطمئــن حــول الدوافــع
التــي تحركهــم ومــدى التزامهــم وســعيهم لالنخـراط فــي ديناميكيــة التحســين والتميــز .ويهــدف التطويــر
المهنــي المســتمر الــى تعزيــز الممارســات الجيــدة فــي مجــال االحاطــة بالمرضــى واالســتقبال واالتصــال
أ
مــع التذكيــر ب�ساســيات اخالقيــات المهنــة.
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المحور السابع
إصالح منظومة تمويل الصحة
تقديم

ُتعتبــر طريقــة تمويــل المنظومــات الصحيــة عنصـرا جوهريــا لتحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة وذلــك
باعتبارهــا تحــدد وجــود الخدمــات الصحيــة وتوفرهــا ومــدى إتاحتهــا اقتصاديــا .وتتعلــق الوســائل الماليــة
التــي تتيــح تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة بثــاث مجــاالت مترابطــة ببعضهــا البعــض وهــي :
ّ
المخصصة للصحة؛
• تعبئة التمويالت
• الحــد مــن العوائــق الماليــة ،التــي تعيــق الحصــول علــى الخدمــات وذلــك من خالل اعتماد الدفع المســبق،
أ
أ
وفي �جل الحق ،الرصيد المشترك للتمويل ،وكالهما �فضل من الدفوعات المباشرة من قبل المستفيدين.
• رصد التمويالت واستخدامها بما يسهم في تعزيز الجدوى والعدالة.
االستنتاجات

أ
ويجب �ن يوفر إصالح تمويل المنظومة الصحية الوطنية اجابات دقيقة عن المسائل التالية:
• توســعة التغطيــة لتشــمل النســبة المئويــة مــن الســكان (والتــي تتـراوح بيــن  10و 20بالمائــة ،حســب
أ
المصــادر المعتمــدة) ،التــي ال تتمتــع ب�يــة تغطيــة اجتماعيــة للصحــة ،ووضــع حــد للتغطيــة المزدوجــة
أ
أ
التــي يتمتــع بهــا العديــد مــن الســر والتــي تجمــع بيــن تغطيــة الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض
أ
والت�ميــن الصحــي الجماعــي (علــى الرغــم مــن عــدم جــواز ذلــك مــن الناحيــة النظريــة) .ويحيلنــا هــذا الــى
طــرح قضيــة تحديــد المســتهدفين ببرامــج المعونــة االجتماعيــة .ويتعيــن رفــع هــذا التحــدي كخطــوة ذات
آ
أ
�ولويــة ،ثــم إيجــاد �ليــات لتوســيع التغطيــة وســحبها علــى اجمالــي الســكان.
أ
• الحــد مــن النفقــات المباشــرة للســر والمقــدرة مــا ب ـ  %43ســنة  2010و %41ســنة  2012مــن إجمالــي
أ
اإلنفــاق الصحــي .ويعنــي ذلــك �ن عــددا مــن االحتياجــات الصحيــة ال ُيل ـ ّـبى ،لعــدم القــدرة علــى تحملهــا
أ
أ
و�ن نســبة عاليــة مــن الســر معرضــة لخطــر النفقــات الصحيــة الكارثيــة والتفقيــر المدقــع .ويميــل
أ
أ
المواطنــون الذيــن تــم االلتقــاء بهــم فــي ســياق الحــوار المجتمعــي الــى ت�كيــد الفرضيــة القائلــة بــ�ن
أ
المســاهمة المباشــرة للســر تفســر إلــى حــد كبيــر فــي نظرهــم بمشــاكل توفــر الخدمــات الصحيــة العمومية
أ
أ
�و جودتهــا .ويمكــن �ن يصبــح اللجــوء الــى الخدمــات الصحيــة الخاصــة مكلفــا للغايــة للمنخرطيــن فــي
أ
صيغــة «المنظومــة العالجيــة العموميــة» ولكــن �يضــا بالنســبة للمنخرطيــن فــي صيغــة «اســترجاع
62

أ
أ
المصاريــف» �وصيغــة» «المنظومــة العالجيــة الخاصــة «(�و «طبيــب العائلــة») الذيــن بلغــوا ســقف
أ
االســترجاع  .وتدعــم الدبيــات الموثقــة للتجــارب الدوليــة هــذه المالحظــة الصــادرة عــن المواطنيــن فــي
تونــس.
• التقنيــن الضمنــي للخدمــات ،الناجــم عــن نقــص فــي العــرض فــي القطــاع العمومــي والصعوبــات
أ
الماليــة (التــي تعانــي منهــا شــركات الت�ميــن الجماعــي وكذلــك صيغــة التكـفــل المعروفــة بــ«المنظومــة
أ
أ
العالجيــة العموميــة» بالصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض) وعــن غيرهــا مــن الســباب(النفاذ
الجغرافــي والتنظيمــي الــى الخدمــات والــى المعلومــة) بالنســبة للســكان الذيــن اليقــدرون علــى اللجــوء
الــى القطــاع الخــاص .وهكــذا ،فــإن سـ ّـلة الخدمــات قــد تبــدو ســخية للغايــة ،بالمقارنــة مــع المــوارد
آ
المتاحــة .ويســتدعي نقــص التمويــل المرصــود للمرافــق الصحيــة العموميــة إعــادة النظــر فــي �ليــات
أ
أ
الســداد عــن طريــق الت�ميــن الصحــي ،كمــا �نــه يســتدعي مراجعــة طريقــة تقاســم عــبء نفقــات تمويــل
القطــاع العمومــي ،بينــه وبيــن الدولــة.
أ
• انخفاض نسبة تمويل الت�مين الصحي من الحجم الجملي للرواتب (المحددة حاليا بـ .)6.75٪
أ
أ
• عــدم التصريــح او التصريــح المنقــوص عــن العامليــن � /و عــن الجــور والتــي تــؤدي الــى نقــص كبيــر
أ
فــي مداخيــل صنــدوق الت�ميــن علــى المــرض.
أ
وقــد تفاقــم النقــص فــي تمويــل الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن الصحــي كنتيجــة للتحــوالت الوبائيــة
أ
أ
والديموغرافيــة (تزايــد الم ـراض المزمنــة والتهــرم الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن الصحــي الســكاني) .
أ
وقــد غــدت االســتدامة الماليــة للصنــدوق الوطنــي للت�ميــن الصحــي فــي خطــر ،نتيجــة للعجــز المتراكــم
ومخاطــر التجــاوزات فــي النفقــات ،وتســتدعي تعبئــة تمويــات إضافيــة علــى المــدى الطويــل .لقــد تــم
أ
أ
تطبيــق إصــاح الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض بشــكل منقــوص والمطلــوب تقييــم ت�ثيــر
أ
هــذا االصــاح علــى جميــع الهــداف المرســومة .هــذا ومــن المقــرر بالفعــل اإنجــاز هــذا التقييــم كجــزء
مــن العقــد االجتماعــي بيــن الحكومــة واتحــاد الصناعــة والتجــارة واتحــاد الشــغل فــي  14جانفــي 2013
أ
.ويقضــي العقــد ،فــي مجــال الحمايــة اإلجتماعيــة ،بـ»مراجعــة شــاملة لنظمــة الضمــان االجتماعــي علــى
أ أ
أ
ضــوء دراســة يقــع إنجازهــا  .وذلــك للوقــوف علــى الســباب الحقيقــة لتــ�زم الوضــاع الماليــة والخدميــة
أ
للصناديــق ،بهــدف إق ـرار اإلصالحــات المناســبة ،مــع المحافظــة علــى مســتوى قاعــدي �دنــى وفقــا
للنظــام التوزيعــي».
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التوجهات
توجه  - 1تعبئة موارد إضافية لفائدة الصحة تك ّرس التضامن

خصصــت تونــس فــي عــام  2010مــا يقــارب ال ـ  6.3٪مــن الثــروة الوطنيــة لإلنفــاق علــى الصحــة وارتفــع
اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة خــال الفتــرة  ،2010-1980مــن  143إلــى  4،019مليــون دينــار وارتفــع
نصيــب الفــرد الواحــد مــن  164.1إلــى  382.8دينــارا.
أ
وقــد �جمــع المشــاركون خــال المواعيــد حــول الصحــة  ،علــى االق ـرار بالنقــص فــي تمويــل القطــاع
وتقديــم صيــغ مختلفــة لتعبئــة مــوارد إضافيــة ،وخاصــة ذات طبيعــة جبائيــة وشــبه جبائيــة وعلــى
أ
ضــرورة االســتخدام ال كـثــر جــدوى للمــوارد المتاحــة .وعــاوة علــى الدعــوة إلــى ضــرورة مراجعــة السياســة
الجبائيــة والــى مكافحــة التهــرب الضريبــي بهــدف تعبئــة المزيــد مــن المــوارد لفائــدة الصحــة ،طالــب
المشــاركون فــي الحــوار بالمزيــد مــن العدالــة فــي توزيــع المــوارد بيــن الجهــات.
أ
للصحــة علــى هــذا ّ
الوطنيــة ّ
الت�كيــد علــى إيجــاد المــوارد اإلضافيــةّ
كمــا صادقــت أ�يضــا النــدوة ّ
التوجــه مــع
الصحيــة ولتغطيــة أالف ـراد الذيــن هــم دون أت�ميــن ّ
صحــي بصفــة ّ
ّ
خاصــة المــوارد
لتمويــل المنضومــة
أ
أ
المت� ّتيــة مــن الداءات لبلــوغ هــذا الهــدف.
أ
كمــا يقتــرح التخفيــظ فــي نســبة المســاهمة فــي تمويــل صنــدوق الت�ميــن علــى المــرض بهــدف توســيع
قائمــة قائمــة الخدمــات والرفــع مــن جودتهــا.
أ
أ
التـزام القــادة الفارقــة فــي إ�عــان �بوجــا ( 2001بتخصيــص  %15مــن المصاريــف الحكوميــة
أ
للصحــة معاهــدة اللجنــة ا إلقليميــة ّ
ا إلجماليــة ّ
للصحــة فــي دورتهــا  57تنــص علــى �ن تســند % 8
مــن المصاريــف الحكوميــة إ�لــى وزارة ّ
الصحــة)
توجه  - 2ضبط سلة من خدمات ضرورية ذات جودة في نطاق تغطية
صحية شاملة اعتمادا على معايير موضوعية بعد توافقات عامة

أ
مــن الضــروري إذا ،البــدء بتحديــد «ســلة الخدمــات الساســية» بشــكل واضــح .كمــا ويتعيــن التوصــل
أ
آ
إلــى توافــق فــي الراء بيــن جميــع الطـراف (بمــا فــي ذلــك ممثلــي المجتمــع المدنــي) يقــوم علــى معاييــر
أ
موضوعيــة وقابلــة للقيــاس الكمــي .ويتعيــن �ن تكــون جميــع هــذه الخدمــات متاحــة فعــا وتســتجيب
أ
لشــروط الجــودة فــي كل المؤسســات العموميــة ّ
المعنيــة (مراكــز الصحــة الساســية ،مستشــفيات الدوائــر،
أ
المؤسســات اإلستشــفائية العموميــة ،وفقــا لــ�دوار والمهــام الموكولــة إلــى ّكل منهمــا) .كمــا ســيتم ضبــط
أ
قواعــد واضحــة وبســيطة لتمكيــن المواطنيــن مــن فــرص التظلــم .والواضــح �ن ذلــك يتطلــب التزامــا قويــا.
أ
ُوتعـ ّـرف التغطيــة الصحيــة الشــاملة باإلســتناد الــى �بعادهــا الثالثــة  :الخدمــات المشــمولة بالتغطيــة،
أ
أ
ونســبة المســاهمة المباشــرة للســر ونســبة الســكان الذيــن تشــملهم التغطيــة؛ مــن بيــن هــذه البعــاد
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أ
أ
أ
الثالثــة ،شــددت لجــان التحكيــم خــال الحــوار المجتمعــي ،علــى �هميــة إعطــاء الولويــة للبعــد الول
أ
�ي «الخدمــات المشــمولة بالتغطيــة» .والمقصــود بذلــك ليــس زيــادة عــدد الخدمــات التــي تشــملها
أ
ســلة الخدمــات المشــمولة بالتغطيــة ،بــل الت�كــد مــن التوفــر الفعلــي للخدمــات (فــي القطــاع العمومــي).
أ
أ
علــى �ن لجــان التحكيــم المواطنيــة ســلطت الضــوء �يضــا علــى الحاجــة إلــى ســحب التغطيــة علــى
أ
مجــاالت جديــدة ( �و علــى مجــاالت تشــملها تغطيــة منقوصــة مثــل:
«العيادات المنز ّلية لفائدة كبار ّ
السن وذوي ا إلحتياجات ّ
الخاصة»
الطب المدرسي والجامعي ،مع توسيع مجاالت ّ
خاصة في مجال ّ
« تعزيز قطاع ّ
تدخله ّ
الصحة ّ
العقلية».
«�رساء نظام ّ
ّ
بالفاعلية وا إلستمرارّية (على مدار  24ساعة)
تدخل ونقل استعجالي ّيتسم
إ
تشمل خدماته في جميع جهات البالد».
أ
ّ
يؤكــد تشــخيص الوضــع الراهــن اإلقتراحــات التــي ّ
ّ
المواطنيــة
تقدمــوا بهــا �عضــاء لجــان التحكيــم
(اإلحتياجــات الناشــئة فــي مجــال ّ
الصحــة).
توجه  - 3إعادة النظر في توزيع الموارد لتحسين مالئمتها لألولويات
اإلستراتيجية على مستوى «الخطوط» و«القطاعات»

للزيادة في نجاعة استخدام الموارد المتاحة ،يتعين السهر على:
• ضمــان تخصيــص المــوارد للمرافــق الصحيــة بطريقــة معقلنــة ،باالســتناد علــى بيانــات دقيقــة (المعاييــر،
بطاقــة صحيــة حقيقيــة ورســمية  )...لتجنــب تفاقــم االختــاالت والتفــاوت داخــل الجهــات وبينهــا ،وعــدم
أ
أ
اإلسهام في تغذية تيار الهجرة المنتظمة لعوان الصحة من المناطق المحرومة إلى المناطق ال كـثر ثراء.
أ
وتنبنــي الطريقــة الحالــة المتبعــة فــي إعــداد ميزانيــات المرافــق الصحيــة بشــكل رئيســي علــى �ســاس
أ
أ أ
أ
تاريخــي ال ي�خــذ بعيــن االعتبــار ،بشــكل واضــح  ،نشــاط المرفــق �و احتياجــات �و �داءه .والواضــح
أ
�ن هــذه الطريقــة فــي التصــرف ال تعــزز الخضــوع للمســاءلة والشــفافية وال تولــد المعلومــات الضروريــة
التخــاذ الق ـرارات والتقييــم.
أ
• توفيــر المــوارد المتناســبة مــع االحتياجــات لقطــاع الرعايــة الصحيــة االساســية  ،الــذي ُيعــد �ولوية وطنية

ومحورا اســتراتيجيا للسياســة الصحية ،في ســعيها لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية .خالل
أ
أ
الفتــرة  ،1996-1992كان مــن �ن ترتفــع ميزانيــة التصــرف( (باســتثناء �جــور الموظفيــن) المرصــودة للخــط
أ
أ
الول بنســبة تتـراوح بيــن  32و  .40٪غيــر �ن هــذه الزيــادة فــي الميزانيــة لــم تتجــاوز ال ـ  20٪فــي عــام 2012
أ أ
أ
.و يعكــس ذلــك نمــوا �بطــ� «للخــط الول « مقارنــة بنمــو الخطيــن الثانــي والثالــث ويدفــع للتســاؤل التالــي :
أ
أ
أ
مــن يدفــع ولي خدمــات ؟ هــل هــي الــوزارة �م هــو الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض؟ .
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• ضمــان تقاســم التمويــل بيــن مؤسســات الصحــة العموميــة والمستشــفيات الجهويــة (التــي تمــول
أ
أ
�ساســا مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض) ومستشــفيات الدوائــر ومجمعــات الصحــة
أ
أ
الساســية (التــي تمــول عــن طريــق ميزانيــة الدولــة) وفقــا لمعاييــر �كـثــر جــدوى لتجنــب االختــاالت.
أ
وتســعى كل هــذه المؤسســات الــى تعبئــة مــوارد خاصــة (مــا بيــن  22%و  33٪مــن المداخيــل) ،غيــر �ن
أ
هــذا العــبء علــى الســكان يعــد مرتفعــا نســبيا فــي مستشــفيات الدوائــر التــي هــي القــرب إلــى المواطــن.
أ
آ
• تعديــل معاييــر و�ليــات ارجــاع مصاريــف الرعايــة الصحيــة ،مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى
المــرض ،للقطاعيــن العمومــي والخــاص بهــدف تعزيــز ديناميكيــة منســجمة ومتكاملــة لــكال القطاعيــن.
توجه  - 4مراجعة آليات خالص مسديي الخدمات لضمان الفاعلية وترشيد
المصاريف الصحية

آ
أ
إن �ليــة الســداد الســائدة حاليــا (الدفــع علــى �ســاس الخدمــة الصحيــة) ،والمتبعــة علــى وجــه الخصــوص
لســداد الخدمــات الصحيــة الخارجيــة فــي القطــاع الخــاص ،ال تســاعد علــى تحقيــق الجــدوى والجــودة،
أ
علمــا بــ�ن التعريفــات التعاقديــة المفتــرض اعتمادهــا ،ال ُتحتــرم مــن ِقبــل الغالبيــة العظمــى لمقدمــي
الخدمــات ،ممــا يــؤدي الــى تزايــد قيمــة المبالــغ التــي يتحملهــا المريــض .
أ
كما �ن طرق السداد الجاري بها العمل ،في القطا العمومي ،متعددة ومعقدة للغاية.
أ
أ
ُوتســدد تكاليــف العالجــات الخارجيــة وكذلــك لإلقامــة االستشــفائية علــى �ســاس �ســعار إجماليــة ثابتــة
أ
أ أ
ِ(حـ َـزم) تشــمل معظــم الفحوصــات التكميليــة (التحاليــل المخبريــة �و الشــعة) والدويــة (المدرجــة فــي
أ
قائمــة الدويــة المتاحــة بالمستشــفيات) ويوجــد حاليــا حوالــي  350حزمــة (مجموعــات متجانســة مــن
أ
المـراض)؛ وتختلــف ِالحــزم المعتمــدة فــي المستشــفيات الجهويــة عــن مثيلتهــا فــي المؤسســات الصحيــة
آ
أ
العموميــة .ويمكــن القــول �نــه يوجــد حاليــا نوعــان مــن �ليــات التحكــم فــي التكاليــف (وهــي ِالحــزم
والســقف) .وال يوجــد فــي القطــاع الخــاص ســقف محــدد لــكل هيــكل (الســقف محــدد للمريــض) كمــا
أ
أ
�ن ِالحــزم مختلفــة (وهــي تشــمل االســتثمار والعــوان) .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يلتــزم الجميــع (مقدمــو
أ
الخدمــات ،الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض ،المبلــغ المتبقــي للســداد مــن قبــل المريــض)
أ
التزامــا صارمــا بالتعريفــات (قوائــم الســعار) التعاقديــة.
آ
أ أ
و مــن الضــروري لبلــوغ �داء �فضــل ،وضــع �ليــات ســداد مختلطــة  ،والســداد باالســتناد إلــى معرفــة
أ
أ
�فضــل بالتكاليــف الفعليــة .وســيتم مراجعــة طــرق ســداد �جــور مقدمــي الخدمــات بالتــوازي مــع مراجعــة
أ
أ
أ
�دوار ومهــام مختلــف «مســتويات» الرعايــة والقطاعــات ،وتحديــد معاييــر �فضــل الممارســات والنظمــة
أ
المرجعيــة العالجيــة  ،فــي مســلك العــاج وحــول مســتويات الرعايــة الثالثــة (الخــط الول والخــط
الثانــي والخــط الثالــث).
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أ
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتيعــن �ن تكــون عمليــة مراجعــة طــرق الســداد مرفوقــة بتعزيــز االج ـراءات
التعديليــة الهادفــة الــى جعــل الجميــع يلتزمــون بتطبيــق التعريفــات التعاقديــة ولضمــان متابعــة الفواتير
أ
مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض.
توجه  - 5إقرار صيغة تكفّل موحدة تضمن للجميع النفاذ إلى الخدمات
الصحية المشار إليها

أ
أ
ســمح اإلصــاح الخيــر لمنظومــة ال ــت�مين علــى المــرض ،الــذي ُشــرع فــي تنفيــذه فــي ســنة ، 2007
أ
أ
بتوحيــد مختلــف �نظمــة الت�ميــن علــى المــرض التــي تــم إحداثهــا ،علــى التوالــي ،علــى امتــداد العقــود
الخمســة الماضيــة ،صلــب نظــام واحــد يغطــي تقريبــا إجمالــي المؤمنيــن االجتماعييــن .أو�ســندت مهمــة
أ
التصــرف فــي هــذا النظــام إلــى الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض ،الــذي تــم إحداثــه بالمناســبة.
أ
أ
ومــع ذلــك ،ال يـزال نظــام التمويــل مجـز� ،حيــث يتعايــش نظامــان (الت�ميــن الصحــي اإللزامــي والرعايــة
الطبيــة المجانيــة) ،وثالثــة صيــغ تكـفــل بمصاريــف الخدمــات الصحيــة (المنظومــة العالجيــة العمومية
أ
والمنظومــة العالجيــة الخاصــة و نظــام اســترجاع المصاريــف) والت�ميــن التكميلــي (التعاونيــات
أ
أ
أ
والت�ميــن الخــاص) .ومــا مــن شــك فــي �ن هــذا لتجـز� (التشــضي) يحــد مــن التضامــن ويزيــد مــن تكلفــة
أ
إدارة المنظومــة بشــكل عــام  .كمــا و�نــه يجعــل مــن عمليــة وضــع اســتراتيجية واضحــة ومتماســكة
للمنظومــة الصحيــة ،عمليــة معقــدة للغايــة ،عــاوة عــن كونــه ال يضمــن المســاواة.
أ
أ
فــي هــذا الصــدد� ،جمــع �عضــاء لجــان التحكيــم المواطنيــة المشــاركين فــي الحــوار المجتمعــي علــى
المطالبــة بقــوة بــ:
أ
أ
«الســهر علــى تطبيــق مبــد� المســاواة بيــن جميــع المنخرطيــن فــي الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن
علــى المــرض ،مــن خــال إ�حــداث صيغــة تكـفــل موحــدة تضمــن النفــاذ إ�لــى المرافــق الصحيــة
العموميــة ،مــع إ�مكانيــة االنتفــاع بصيغــة التكـفــل بمصاريــف العــاج فــي المنظومــة الخاصــة علــى
أ
أ
�ن يســدد المنتفــع رســوما تعديليــة» و«علــى دمــج نظــام الت�ميــن الجماعــي علــى المــرض فــي
أ
الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض ،تكريســا لمبــادئ العدالــة االجتماعيــة والصحــة للجميــع،
التــي أ�قرهــا الدســتور».
أ
فــي ســياق اعتمــاد صيغــة تكـفــل موحــدة فــي الصنــدوق الوطنــي للت�مين على المرض  ،من المستحســن
أ
« إحــداث نظــام ت�ميــن تكميلــي اختياري(غيــر ملــزم) ،مقابــل زيــادة في قســط مســاهمة المؤمن عليه».
أ
أ
أ
لئــن لــم يتوصــل �ي بلــد الــى تحقيــق التغطيــة الشــاملة مــن خــال االعتمــاد بشــكل �ساســي علــى �نظمــة
أ
أ
أ
الت�ميــن الطوعيــة (علــى ســبيل المثــال الت�ميــن الصحــي المجموعاتــي �و التجــاري الخــاص ،)،فــإن هــذه
أ
أ
أ
أ
النظمــة يمكــن �ن تكــون مفيــدة ،إذا مــا �سـ ُـتخدمت ،بصراحــة ،كـتكملــة للت�ميــن اإللزامــي .لــذا ،فمــن
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الضــروري ،للتقــدم ،النظــر فــي جميــع مصــادر التمويــل فــي إطــار اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة لتمويــل
أ
أ
الصحــة  .ومــن المنتظــر فــي تونــس� ،ن يلعــب الت�ميــن اإلضافــي دورا هامــا فيمــا يتعلــق بالخدمــات
أ
أ
«الخارجــة» عــن ســلة الخدمــات التــي يغطيهــا الت�ميــن الصحــي اإلجبــاري (الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن
أ
علــى المــرض والت�ميــن الجماعــي علــى المــرض) وكذلــك فــي التغطيــة الجزئيــة للرســم التعديلــي ،الــذي
أ
أ
سـ ُـيدعى المؤمــن عليــه لدفعــه ،إن اختــار اللجــوء الــى القطــاع الخــاص .غيــر �ن دور الت�مينــات الخاصــة/
آ
أ
االختياريــة لــم يحــدد بشــكل دقيــق الــى حــد الن ممــا فتــح البــاب �مــام التغطيــة المزدوجــة .وعليــه
أ
أ
أ
فمــن الهميــة بمــكان ضبــط وتحديــد الــدور الــذي ســيتيعن علــى الت�ميــن االختيــاري ت�ديتــه ،وعلــى
أ
وجــه الخصــوص فــي ســياق تغييــر �نظمــة التكـفــل بالمصاريــف العالجيــة المعتمــدة مــن قبــل الصنــدوق
أ
أ
آ
الوطنــي للت�ميــن علــى المــرض .كمــا ينبغــي مالءمــة الت�ميــن االختيــاري مــع ســلة العالجــات� ،ليــات
المشــاركة المزدوجــة.
أ
أ
ختاما يفترض �ن يتميز نظام الت�مين على المرض المنتظر بالخصائص التالية:
• صندوق موحد.
• يتم تمويل النظام من خالل مساهمات اجتماعية إلزامية ،مع وجود إمكانية توفير الدعم له
من طرف الحكومة والجهات المانحة.
• هناك صلة واضحة بين المساهمات وحقوق المؤمن عليهم المحددة بوضوح.
توجه  - 6تدعيم دور القطاع العام مع ضمان التوازن والتكامل بين القطاع
العام والقطاع الخاص

أ
لئــن �جمــع المواطنــون والمهنيــون الذيــن تــم االلتقــاء بهــم علــى الدعــوة الــى تعزيــز الشـراكة بيــن
أ
أ
القطاعيــن العمومــي والخــاص ،فقــد ّعبــروا �يضــا عــن تعلقهم الشــديد بــ�ن يظل القطــاع العمومي
أ
العمــود الفقــري للمنظومــة الصحيــة  ،مــع اضفــاء الحيويــة مــن جديــد عليــه ،كخطــوة ذات �ولويــة.
أ
واعتبــر المشــاركون فــي لجــان التحكيــم المواطنيــة �ن تمكيــن ميســوري الحــال مــن «الخــروج» مــن
المنظومــة العموميــة لالنتقــال مباشــرة إلــى القطــاع الخــاص ،لتلبيــة جميــع احتياجاتهــم الصحيــة،
يمثــل خرقــا للتضامــن.
أ
أ
أ
وتدعــم الدبيــات المتعلقــة بهــذا الموضــوع هــذه المالحظــة .مــن ذلــك �ن تشــابمان شــدد علــى �ن
أ
أ
أ
المســتهلكين قــد يفضلــون القطــاع الخــاص ،لنهــم يعتقــدون �نهــم ســيفوزون برعايــة ضحيــة �كـثــر جــودة
أ
أ أ
أ
ويتجنبــون قائمــات االنتظــار الطويلــة .كمــا �ن هــذه الخدمــات يمكــن �يضا �ن تكون �ســهل منال .ويضيف
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أ
تشــابمان :غيــر �ن زيــادة الثـراء تــؤدي إلــى زيــادة الطلــب علــى القطــاع الخــاص والــى الزيــادة فــي التكاليــف،
أ
أ
أ
دون �ن يكــون القطــاع الخــاص بالضــرورة �كـثــر كـفــاءة �و فعاليــة مــن القطــاع العمومــي  .ولمــا كان توفيــر
الرعايــة الصحيــة مــن قبــل القطــاع الخــاص للفق ـراء غيــر مربــح  ،فإنــه يتطلــب تمويــات عموميــة ،ممــا
يــؤدي بداهــة إلــى الحــد مــن المــوارد المتاحــة للقطــاع العمومــي .ويخلــص تشــابمان إلى القول بــان «االتجاه
نحــو خوصصــة منظومــات الرعايــة الصحيــة تضــع علــى المحــك التوفــر العــادل للمرافــق الصحيــة وإمكانيــة
الوصــول إليهــا بالنســبة للفــات الضعيفــة» .هــذا وقــد لوحــظ هذا التحويل لوجهــة الموارد المتاحة للقطاع
العمومــي إلــى القطــاع الخــاص فــي تونــس.
أ
ويقــر المواطنــون �يضــا بالمســاهمة المحــددة وبالضغــوط القويــة التــي يواجههــا القطــاع العمومــي باعتبــاره
أ
يظــل مفتوحــا لعمــوم المواطنيــن ،بغــض النظــر عــن قدرتهــم علــى الدفــع (�قســام االســتعجالي متاحــة علــى
مــدار الســاعة  ،خدمــات ثقيلــة و«غيــر مربحــة» ،الــى غيــر ذلــك.)...
أ
التمويــل يمثــل �داة لبنــاء التكامــل بيــن العمومــي والخــاص والبـ ّـد مــن التفكيــر فــي هــذا
أ
التكامــل علــى نطــاق �وســع يشــمل القيــم والحوكمــة.
أ
أ
أ
إن القطــاع الخــاص ال يمكــن بــ�ي حــال �ن يكــون بمثابــة مسـ ّـكن الوجــاع بالنســبة للقطــاع العمومــي؛
أ
ذلــك �ن هــذا الوضــع ســيزيد ،مــع مــرور الوقــت ،فــي توســيع الفجــوة وفتــح الطريــق فــي نهايــة المطــاف
نحــو طــب للفق ـراء وطــب للميســورين .وال بــد مــن إيجــاد طــرق لعكــس هــذا التوجــه ،بحيــث يتجــه
القطاعــان العمومــي والخــاص نحــو التكامــل الحقيقــي.
أ
وضمانــا التكامــل بيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص ،يتعيــن �ن تتم عملية شـراء الخدمات (المشــمولة
أ
أ
بالتغطيــة باعتبارهــا جــزءا مــن ســلة الخدمــات الساســية) مــن قبــل الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى
أ
أ
المــرض علــى �ســاس عقالنــي ي�خــذ بعيــن االعتبــار القيمــة الحقيقــة للقطاعيــن والضغوطــات التــي
تتعــرض إليهــا.
آ
أ
أ
أ
وقــد ســبق �ن �ش ـرنا �عــاه الــى الفــوارق الهامــة بيــن �ليــات الش ـراء التــي يعتمدهــا الصنــدوق الوطنــي
أ
للت�ميــن علــى المــرض عنــد التعامــل مــع كل مــن القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص.
ولــن يكــون هنــاك مبــرر لمثــل هــذه االختالفــات طالمــا وقــع التمييــز واضــح بين نفقــات التصرف ونفقات
أ
التجهيــز ،وتوضيــح دور كل طــرف (وزارة الماليــة ،وزارة الصحــة ،الصنــدوق الوطنــي للت�ميــن علــى
أ
المــرض) توضيحــا جيــدا و التنســيق بيــن مختلــف الدوار .كمــا ينبغــي االعت ـراف بالتكاليــف اإلضافيــة
التــي يتحملهــا المســتفدون واإلق ـرار بقيمتهــا .ويفتــرض ذلــك معرفــة التكاليــف الحقيقيــة وتعزيــز نظــم
المعلومــات والفوتــرة.
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المحور الثامن
اصالح حوكمة المنظومة الصحية
تقديم

تمثــل الحوكمــة الرشــيدة عنص ـرا مفصليــا بالنســبة للعمــل ّ
الســلس للمنظومــة الصحيــة التونســية
أ
ولحســن �دائهــا ،وللقــدرة علــى وضــع اإلصالحــات الضروريــة لتحســينها ،موضــع التنفيــذ .وليســت
الحاجــة الــى اصــاح الحوكمــة حك ـرا علــى تونــس وال علــى المنظومــات الصحية.وكمــا ورد فــي وثيقــة
نش ـرتها منظمــة التعــاون والتنميــة االقتصاديــة:
« ..إن طريقتنــا فــي اتخــاذ القـرارات (فــي القطــاع العمومــي) ووضعهــا موضــع التنفيــذ ،غيــر متماشــية مــع
نســق التحديــات الراهنــة .فبــدال مــن اعتمــاد سياســات واضحــة كـثيـرا مــا يتــم تغليــب التوافــق .وكـثيـرا
آ
مــا َي ُغلــب التــردد فــي الحــاالت التــي تتطلــب اجـراءات ســريعة وحاســمة .وال بـ ّـد مــن التحــرك مــن الن،
لتــدارك العجــز ،الــذي مــا فتــئ يتفاقــم ،فــي الحوكمــة العموميــة».
والحوكمــة العموميــة هــي قيــادة العمــل الجماعــي مــن قبــل الدولــة وجهازهــا التكنوقراطــي .وهــي تشــتمل
َ أ
أ
�بعــادا سياســية و اقتصاديــة و قانونيــة ومؤسســاتية .وهــي ُمطالبــة بــ�داء مجموعــة متنوعــة مــن المهــام
آ
منهــا  :توجيــه النظــام بطريقــة اســتراتيجية ومعياريــة (منمذجــة) ،وضمــان إحــداث الهيــاكل وال ليــات
الضروريــة إلدارتهــا وحســن ســير عملهــا  ،وإقامــة ش ـراكات مالئمــة بيــن الجهــات الفاعلــة والقطاعــات
أ
والحفــاظ عليهــا ،والخضــوع للمســاءلة حــول �داء النظــام.
الحوكمة العمومية تساعد على التنسيق بين الجهات الفاعلة والقطاعات والمنظمات ،وتحقيق
التــوازن بيــن متطلبــات المركزيــة ومتطلبــات الالمركزيــة؛ والتوفيــق بيــن المنطــق التكنوقراطــي
أ
والمنطــق الديمقراطــي والمنطــق المهنــي والمنطــق لتجــاري؛ وضمــان الداء الحســن للمنظومــة
الصحية.
أ
أ
أ
ويجــب �ن تتجلــى الحوكمــة فــي كل المســتويات  :الكلــي والوســط الصغــر .فعلــى المســتوى الكلــي،
أ
ينبغــي �ن يهيمــن المنطــق الديمقراطــي فــي تحديــد المبــادئ المنظمــة الرئيســية ،التــي تضمــن اتســاق
أ
المنظومــة ،وينبغــي �ن تنطــوي علــى المشــاركة المباشــرة للمواطنيــن فــي اتخــاذ القـرارات ،كمــا ينبغــي
أ
أ
أ
أ
�ن تعتمــد اعتمــادا كبي ـرا علــى التعــاون بيــن القطاعــات� .مــا فــي المســتوى الوســط� ،ي مســتوى
أ
المنظمــاتُ ،فيفتــرض �ن المنطــق التكنوقراطــي ومنطــق الســوق همــا اللــذان يتيحــان تحديــد وقواعــد
أ
عمــل منظومــة تقديــم الخدمــات ،مــع �خــذ احتياجــات المواطنيــن وميوالتهــم بعيــن االعتبــار.
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أ
أ
أ
�مــا المســتوى الصغــر ،وهــو مســتوى الحوكمــة الســريرية ،فيتيعــن �ن يزدهــر فيــه المنطــق المهنــي،
فــي بيئــة تقــوم علــى اشـراك المريــض فــي اتخــاذ القـرار ،لضمــان توفيــر رعايــة صحيــة مخصوصــة ،تعتمــد
أ
علــى �حــدث المعــارف العلميــة.
وتتسـ أـم المنظومــة الصحيــة بالتعقيــد و يقــوم إ�نتاجهــا علــى المعرفــة وحوكمتهــا الرشــيدة التــي
يجــب �ن تكــون ذكيــة («الحوكمــة الذكيــة»).
والحوكمــة الرشــيدة هــي الحوكمــة التــي ُتفلــح فــي إش ـراك الفاعليــن والتحكيــم بينهــم عنــد تضــارب
أ
مصالحهــم ،بمــا يحافــظ ،إلــى �قصــى الحــدود ،علــى هــذه المصالــح (نمــوذج الحوكمــة تعدديــة
أ
أالط ـراف) ،وتســهر علــى أ�ن يظــل الشــركاء ّ
مركزيــن علــى الهــداف االســتراتيجية للمنظومــة (نمــوذج
أ
أ
الوكالــة)ُ ،وتفلــح فــي حشــد �صحــاب المصلحــة مــن �جــل تحقيــق المصالــح الجماعيــة العليــا (نمــوذج
أ
أ
اإلش ـراف �و القيــادة )ُ .ويعتبــر االلت ـزام الخيــر ســمة خاصــة مــن ســمات الحوكمــة الرشــيدة فــي مجــال
أ
الصحــة ،نظ ـرا لطغيــان المحــددات االجتماعيــة للصحــة ،ولضــرورة حشــد طاقــات جميــع �صحــاب
المصلحــة فــي المجتمــع ،لإلســهام فــي عمليــة االرتقــاء بصحــة الســكان ورفاههــم.
أ
ويتيعــن عليهــا بالتالــي المراهنــة علــى التعــاون بيــن القطاعــات وعلــى التـزام جميــع �صحــاب المصلحــة
ومشــاركـتهم الواســعة وعلــى الجمــع بيــن التعديــل واإلقنــاع ،وعلــى اللجــوء الــى الهيــات المســتقلة
وهيــات الخب ـراء وعلــى قــدرة المنظومــات المحليــة علــى التكيــف والتعلــم.
االستنتاجات

واعتمــادا علــى المالحظــات ُالمبــداة فــي ســياق الحــوار المجتمعــي ،يمكــن اســتخالص النواقــص
والثغ ـرات التــي تعانــي منهــا كل وظيفــة مــن وظائـ ــف الحوكمــة وهــي كالتالــي:
• مــن حيــث التوجهــات واالستشـراف ،تفتقــر المنظومــة الصحيــة إلــى رؤيــة شــاملة وخطــة عمــل تحــدد
أ
النشــطة المختلفــة المزمــع إنجازهــا ،وتتضمــن تفاصيلهــا ،ضمــن مقاربــة شــاملة (العالجــات الخارجيــة /
العالجات التي تســتدعي اإلقامة في المستشــفيات ،والشـراكة بين القطاعين العمومي /الخاص والرعاية
أ
الوقائيــة /العالجيــة) .كمــا لوحــظ � ّن تنفيــذ البرامــج واالســتراتيجيات يفتقــر إلــى التنســيق والــى المواءمة
أ
مــع االحتياجــات والولويــات والخصوصيــات الجهويــة.
آ
أ
أ
• وينبغــي �يضــا تحســين هيــاكل و�ليــات تســيير المنظومــة� .وال ،يشــكو هيــكل وزارة الصحــة مــن
أ
النقــص فــي نــواح عديــدة :مــن ذلــك �ن الهيــكل التنظيمــي الحالــي للــوزارة يتضمــن خلــا كبي ـرا بيــن
أ
هيــاكل متضخمــة تتمتــع بصالحيــات واســعة �فقيــا وعموديــا ،وهيــاكل متناهيــة الصغــر مــن المفــروض
أ
�ن مهمتهــا تتمثــل فــي لعــب دور هــام فــي صياغــة االســتراتيجيات وتقييــم السياســات .كمــا ســجل وجــود
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أ
أ
تداخــات بيــن هيــاكل متعــددة ســواء داخــل الــوزارة ذاتهــا �و فــي عالقــة مــع هيــاكل �خــرى راجعــة
أ
بالنظــر الــى وزارات �خــرى .تبــدو بعــض الهيــاكل داخــل الــوزارة متضخمــة ومفرطــة الحجــم.
أ
ثانيــا ،تتركــز الســلطة فــي منظومــة الرعايــة الصحيــة كـثي ـرا بيــن �يــدي الهيــاكل المركزيــة التــي تحتكــر
ســلطة اتخــاذ الق ـرار مــن حيــث االســتثمار ،وتعبئــة وتخصيــص المــوارد الماديــة والبشــرية .ال يتمتــع
المديــرون الجهويــون ومديــرو المستشــفيات باســتقاللية حقيقيــة وتبقــى ســلطتهم ســلطة شــكلية.
أ
ثالثــا ،يشــكو التصــرف فــي المــوارد البشــرية مــن القصــور .فعلــى مســتوى المؤسســات ،تــكاد �نشــطة
أ
أ
مصلحــة المــوارد البشــرية تقتصــر عمليــا علــى إدارة اإلجــازات والرشــيف .كمــا �ن التصــرف فــي الميزانيــة
أ
شــديد المركزيــة ،ومنقطــع تمامــا عــن واقــع مرافــق الرعايــة الصحيــة .وهــي ثقيلــة وال توفــر �ي حوافــز علــى
أ
أ أ
الداء .و�خيـرا ،علــى الرغــم مــن �ن التشــريعات تنــص علــى وجــود هيــاكل للتصــرف فــي الجــودة ،فــإن
أ
االنعكاســات العمليــة والملموســة لعمــل هــذه الهيــاكل المختلفــة ال تــكاد تذكــر .ويبــدو �ن هــذا الخلــل
الوظيفــي يعــود إلــى نقــص فــي المــوارد البشــرية والماديــة والوســائل القانونيــة ،وعــدم وجــود سياســة
واضحــة ومتســقة علــى المســتوى الوطنــي وفــي مرافــق الرعايــة الصحيــة .
أ
• تظــل مشــاركة مختلــف الفاعليــن والطـراف المتدخلــة فــي تســيير وحوكمــة المنظومــة محــدودة للغايــة
أ
أ
 ،إن فــي المســتوى المتوســط (مســتوى المنظمــات) �و فــي المســتوى الصغروبالمثــل تميــل المنظومــة
الصحيــة حاليــا الــى العمــل فــي «بوتقــة مغلقــة» وعلــى الرغــم مــن صياغــة بعــض السياســات واإلجـراءات
بيــن القطاعــات فــإن الجهــود المبذولــة فــي هــذا االتجــاه تظــل محــدودة.
أ
• مــا ي ـزال نظــام مراقبــة ومتابعــة �داء المنظومــة ومنظماتهــا محــدودا للغايــة وغيــر متطــور .ومــا ت ـزال
أ
أ
المعلومــة مج ـز�ة وموجهــة ،فــي معظــم الحيــان ،نحــو التســيير االداري .كمــا ال ت ـزال مشــاكل نقــل
أ
المعلومــات و البــطء فــي دمــج مختلــف التطبيقــات وجعلهــا متكاملــة ،قائمــة .والواضــح �ن هــذه
أ
الثغ ـرات ،التــي تعانــي منهــا الحوكمــة ،هــي التــي دفعــت بالمواطنيــن الــى الت�كيــد علــى الحاجــة إلــى
إصالحهــا.
أ
ّ
ُ
كمــا �وصــت لجــان التحكيــم المشــكلة مــن المواطنيــن فــي بيانهــا ،باعتمــاد الالمركزيــة فــي التصــرف
اإلداري والمالــي ،وتحســين القــدرات فــي مجــال التصــرف والحوكمــة ،وزيــادة إشـراك المواطنيــن فــي
أ
الخيــارات والقـرارات وتعزيــز الرقابــة (التفقــد) و التقييــم ،والعمــل علــى �ســاس الربــط بيــن القطاعــات،
كل ذلــك مــن بهــدف تعزيــز صحــة الســكان واالرتقــاء بهــا.
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التوجهات
توجه  - 1إقرار الالّمركز ّية السياس ّية واإلدار ّية في مجال الصحة

أ
مــن المنتظــر �ن ُيحــدث الدســتور الجديــد ،الصــادر فــي فيفــري  2014ثــورة فــي التنظيــم
ا إلداري للدولــة،
أ
حيــث �قـ ّـر بالقطــع مــع المركزيــة اإلداريــة ،التــي اتســم بهــا النمــوذج التونســي فــي مجــال التنظيــم اإلداري منــذ
أ
االســتقالل .يقتضــي مبــد� «الثانويــة»  ،subsidiaritéبتوزيــع الصالحيــات فــي مجــال الصحــة بيــن الدولــة
أ
أ
والجماعــات المحليــة ،حيــث ُتســند الــى الولــى الصالحيــات التــي يكــون مــن النســب إســنادها إليهاُ ،وتســند
أ
أ
الى الثانية الصالحيات ،التي يكون من الفضل ،لسباب تتعلق بالجدوى والحوكمة ،إسنادها إليها .ومن
أ
أ
أ
الضروري في هذا السياق� ،ن يستند تصميم �ية سياسة جهوية ،بل �ية سياسة محلية ،في المجال الصحي
أ
أ
علــى �ســس قانونيــة واضحــةُ ،تحــدد مجــال اختصــاص كل طــرف مــن الطـراف المتدخلــة.
أ
وينبغــي �يضــا ،جنبــا إلــى جنــب مــع إقـرار تفويــض ونقــل الصالحيــات الــى الجماعــات الترابيــة (الالمركزيــة
أ
السياســية) إلغــاء «تمركــز» االدارة العموميــة (الالمركزيــة اإلداريــة) .و»التمركــز» �ســلوب فــي التنظيــم
اإلداري يقــوم علــى الســعي الــى تحقيــق هــدف مــزدوج ،وهــو :تقريــب اإلدارة مــن المســتفيدين ،والتخفيــف
مــن «تكـ ّـدس» الموظفيــن فــي االدارة المركزيــة .وتتــم هــذه العمليــة مــن خــال تفويــض الصالحيــات الــى
إدارات ترابيــة متفرعــة عــن الــوزارات تظــل مرتبطــة ،مــن حيــث التسلســل االداري ،بالمركــز.
أ
وتدعــم معظــم الدبيــات المتخصصــة مزايــا الالمركزيــة فــي إدارة المنظومــات الصحيــة .وتتمثــل الفوائــد
أ
المحتملــة التــي وردت فــي هــذه الدبيــات فيمــا يلــي:
أ
• تحقيــق مواءمــة �فضــل بيــن الخدمــات واحتياجــات الســكان ومزيــد مــن الجــدوى والنجاعــة فــي
أ
أ
أ
تخصيــص المــوارد ،نتيجــة لخــذ االحتياجــات والفضليــات المحليــة �كـثــر بعيــن االعتبــار؛
أ
• تحســين مشــاركة الســكان فــي صنــع الق ـرار ،وبالتالــي تحقيــق وعــي �كبــر لــدى عامــة النــاس بتكلفــة
أ
الق ـرارات الجماعيــة المتخــذة ،وتســليط إضــاءة �فضــل علــى اختياراتهــم.
أ
آ
•تحسينالنجاعةاإلنتاجية،وذلكبفضلالقدرةعلىالمقارنةبالخروالتنافسالذيينش�بينالمناطق.
• رفع القدرة على االبتكار بفضل االستقاللية النسبية الممنوحة.
أ
أ
وتدعــو الدبيــات المتخصصــة فــي الموضــوع �يضــا الــى ضــرورة توخــي الحــذر ،حتــى ال ينحــرف البعــض
أ
مــن المزايــا الكامنــة المشــار إليهــا ،عــن الهــداف المرســومة ويــؤدي الــى نتائــج عكســية .مــن ذلــك مثــا
أ
أ
�ن الزيــادة فــي تنــوع الخدمــات قــد يتحــول إلــى مصــدر لإلجحــاف وعــدم اإلنصــاف .كمــا �ن التحكــم
أ
فــي التكاليــف قــد يصبــح �كـثــر صعوبــة محليــا ،ويصبــح إفســاد النظــام المحلــي مــن قبــل مجموعــات
أ
المصالــح �كـثــر ســهولة ويسـرا.
أ
وتبقى جودة الحوكمة المركزية �ساسية في وضع منظومة المركزية
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توجه  - 2تطوير آليات الخضوع للمساءلة تضمن المراقبة والمتابعة
كل القطاعات
كل المستويات وشاملة في ّ
على ّ

مــن الضــروري ،حتــى تحقــق الالمركزيــة النتائــج المرجــوة منهــا ،تعزيــز قــدرات التســيير فــي المســتوى
آ
أ
المحلــي ،وإرســاء �ليــات لتحميــل المســؤولية والخضــوع للمســاءلة .والمقصــود بذلــك �ن الســلطات
أ
المحليــة ،ســواء كانــت مهنيــة �ومســؤولة عــن التســيير والتصــرف ،مطالبــة باإلبــاغ والتفســير .وينطبــق
ذلــك علــى كل المســتويات وينســحب علــى كل القطاعــات ،ســواء فــي ســياق التسلســل الهرمــي
آ
أ
أ
للتســيير� ،و بيــن الحكومــة والمواطنيــن .وتمثــل هــذه ال ليــات �داة فعالــة لتحقيــق الشــفافية.
أ
ومــن الضــروري ،فــي ضــوء مــا تقــدم إرســاء «سلســلة تحميــل المســؤولية» مــن �دنــى مســتوى (المســتوى
أ
أ
الصغــر) إلــى �علــى مســتوى (المســتوى الكلــي) .ومــن الضــروري ،فــي ســياق الســعي إلــى الحوكمــة
الذكيــة ،االســتعانة بهيــات مســتقلة وبيــوت خبــرة .وفــي هــذا الســياقُ ،يعتبــر احــداث «الهيئــة العامــة
لمتابعــة البرامــج العمومية»(وهــي مؤسســة عموميــة مكلفــة بالمســاهمة فــي تصــور وصياغــة ومتابعــة
أ
البرامــج والسياســات العموميــة �حدثــت ســنة  ،)2013خطــوة هامــة فــي هــذا االتجــاه .كما وتســهم عملية
أ
«اعتمــاد» الهيــاكل الصحيــة فــي تعزيــز قيــم المســاءلة .هــذا ويتعيــن التفكيــر �يضــا فــي إحــداث «مجلــس
للصحــة» وهــو عبــارة عــن هيئــة مســتقلة تســند إليهــا مهمــة تســليط الضــوء ،بطريقــة موضوعيــة ،علــى
أ
عمــل وســير المنظومــة الصحيــة و�دائهــا ،انطالقــا مــن تحاليــل تســتند علــى الوقائــع واستشــارات مــع
اتيجية ّ
أالطـراف ذات العالقــة مــع الحــرص علــى ضمــان احتـرام التطابــق مــع اإلســتر ّ
الوطنيــة للنزاهــة.
توجه  - 3تعزيز القدرات في مجال التخطيط والتص ّرف والتّسيير

أ
يتعيــن تدعيــم تكويــن المســيرين فــي كل المســتويات .كمــا يتعيــن اإلقـرار بــ�ن تســيير المرافــق الصحيــة
اختصــاص مهنــي قائــم بذاتــه ويتطلــب تكوينــا جامعيــا عالــي المســتوى .ويتعيــن أ�ن تتوفــر فــي مســيري
المرافــق الصحيــة عــدة مهــارات وكـفــاءات فــي مجــال القيــادة وإدارة العالقــات اإلنســانية وفــي مجــال
تحليــل وفهــم الرهانــات الخصوصيــة للصحــة ،باإلضافــة إلــى ُالقــدرات العمليــة فــي مجــال التصــرف.
أ
ويمكــن ،فــي المنظــور القريــب ،إيــاء �هميــة خاصــة لتدعيــم ُقــدرات المســيريين المباشــرين حاليــا،
فــي مجــال التصــرف االســتراتيجي والتصــرف فــي التغييــر والتصــرف فــي المــوارد البشــرية والتصــرف فــي
أ
الجــودة والتصــرف فــي المعلومــات والداء.

المؤسسات الص ّح ّية الوطن ّية وتنظيمها
توجه  - 4إعادة ضبط أدوار
ّ

أ
مــن الضــروري إعــادة «هندســة» وزارة الصحــة .وتتمثــل �ولــى الخطــوات فــي مراجعــة مهــام الــوزارة ،ضمــن
أ أ
هيــكل الســلطة التنفيذيــة ،بمــا يجعلهــا تت�قلــم �كـثــر مــع التغيي ـرات الحاصلــة فــي البــاد ،و يجعــل
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منهــا عنصــر مبــادرة فــي تحقيــق مبــدإ «الصحــة فــي جميــع السياســات» .ثــم هنــاك حاجــة إلــى مراجعــة
أ
بنيــة و�دوار ومســؤوليات مختلــف الهيــاكل ،تبعــا لمتطلبــات الحوكمــة الرشــيدة للمنظومــة الصحيــة ،
أ
أ
أ
وخاصــة دور االدارات الجهويــة للصحــة .وينبغــي �ن يتــم ذلــك علــى �ســاس اعتبــار �ن المهــام الرئيســية
أ
أ
للــوزارة هــي ضبــط توجهــات المنظومــة ،وتوفيــر الوســائل التــي ّ
تمكنهــا مــن �داء وظيفتهــا ،والت�كــد مــن
أ
أ
أ
حســن تســييرها و�دائهــا .وحتــى إن قبلنــا ضمنيــا بــ�ن جميــع الطـراف الفاعلــة فــي المنظومــة الصحيــة
أ
أ
يمكــن �ن تلعــب دورا فــي تحســين �دائهــا  ،فــإن تحســين نجاعــة وفعاليــة عمــل وزارة الصحــة يشــكل،
أ
أ
بــكل ت�كيــد ،عنصـرا �ساســيا لتحقيــق هــذا الهــدف.
توجه  - 5تشريك المواطنين والمهنيين في عمل ّية صنع القرار والمتابعة
والتقييم على جميع المستويات

أ
علــى المجتمــع المدنــي �ن يلعــب دورا هامــا فــي حوكمــة المنظومــة الصحيــة ،وخاصــة فيمــا يخــص
أ
تقريــب الرعايــة الصحيــة مــن المواطنيــن ومواءمــة خدماتهــا مــع احتياجــات و�فضليــات وتوقعــات
أ أ
الســكان .ويمكــن للمجتمــع المدنــي �يضــا �ن يلعــب دور الوســيط بيــن المواطــن والحكومــة والهيــاكل
أ
المســؤولة عــن رعايتهــم .وذا كان مــن الضــروري �ن تشــمل عمليــة إشـراك المواطنيــن فــي عمليــة صنــع
الق ـرار جميــع المســتويات ،فــإن الوســط المحلــي يظــل ّ
حي ـزا ممي ـزا للتشــاور والمشــاركة المواطنيــة
والتمكيــن؛ ويتحثــق ذلــك مــن خــال تعزيــز دور المجتمــع المدنــي.
أ
أ
يتيعــن �ن تكــون �شــكال إش ـراك المواطنيــن متعــددة .وينبغــي دعــوة المواطنيــن للمشــاركة فــي
«مؤسســات المشــاركة الديمقراطيــة» علــى المســتوى الكلــي وعلــى الصعيديــن الجهــوي والمحلــي.
أ
يتيعيــن انتــداب �شــخاص ،مــن بيــن المدافعيــن عــن النظــام الصحــي ،وتعيينهــم فــي وظيفــة
ُ
«حمــاة « المنظومــة الصحيــة ،وذلــك لتحســين إ�مكانــات التفاعــل بيــن المواطنيــن والهيــات
المديــرة
أ
أ
تؤكد التجارب الدولية �ن تغيير وصالح المنظومات الصحية يتطلب إشراك وإلتزام �هل المهنة وخاصة
أ
الطبــاء .والمنظومــات والمؤسســات الصحيــة هــي فــي الواقــع منظمــات مهنيــة يقــوم انتاجهــا علــى المعرفــة.
وبقــدر مــا هــي دومــا بالمرصــاد لالبتــكارات ،بقــدر مــا تبــدي فــي النفــس الوقــت مقاومــة شــديدة للتغييـرات
أ
أ
التــي ُتفــرض عليهــا مــن الخــارج .وعليــه ينبغــي �ن تراهــن عمليــة التحســين علــى مبــادرات �هــل المهنــة.
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توجه  - 6تطوير وتفعيل نظم معلومات متكاملة ،شفافة ومندمجة تضمن
القيادة الرشيدة والتسيير الناجع والمتابعة والمراقبة والمساءلة

المعلومــات مطلوبــة فــي كل المســتويات  :فهــي مطلوبــة الســناد ق ـرارات رصــد التمويــات (المســتوى
أ
أ
الكلــي �و الشــامل) ،وتنظيــم الرعايــة الصحيــة (المســتوى الوســط ) والرعايــة الســريرية (المســتوى
أ
أ
الصغــر)  .غيــر �ن المعلومــة حاليــا مجــزءة  ،ســيئة الترويــج والنشــر ،صعبــة المنــال والنفــاذ ومحــدودة
االســتخدام .لــذا ،فمــن الضــروري تدعيــم المعلومــة وارســاء نظــم معلومــات متكاملــة وشــاملة قــادرة
أ
آ
أ
علــى توفيــر معلومــات موثوقــة ودقيقــة تتيــح فــي الن نفســه ،االســتناد علــى �هــداف الداء ،عنــد رصــد
أ
اإلعتمــادات والمــوارد للمستشــفيات ،وتمكيــن المســييرين والطبــاء مــن تحســين الخدمــات والرعايــة
الصحيــة فــي مؤسســاتهم .وســيكون مــن المفيــد جــدا االعتمــاد علــى تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
فــي نقــل وتبــادل المعلومــات ،وتســهيل النفــاذ إليهــا فــي الوقــت المناســب وضمــان االســتمرارية فــي
اســتخدامها وتفاعــل المســتفيدين معهــا .وكلهــا عناصــر ميســرة للحوكمــة الرشــيدة.
توجه  - 7تعزيز المكاسب وتحديث السياسة الدوائ ّية المحلية

أ
تمثــل السياســة الدوائيــة عنصـرا �ساســيا مــن عناصــر السياســة الصحيــة .ولمــا كان الــدواء منتجــا ُيصــرف
عــن طريــق وصفــة طبيــة ،فــإن الســلطات العموميــة مطالبــة بتنظيــم قنــوات توزيعــه وضمــان فاعليتــه
وســامته وجودتــه وكذلــك ضمــان إمكانيــة الحصــول عليــه وترشــيد اســتخدامه.
وتتمثل التوجهات الرئيسية لهذه السياسة فيما يلي:
• إعادة هيكلة النظام ّالدوائي
أ
ّ
• وضع بنك معلومات شفاف ّ
والمحلي
للصرف في الدوية على المستوى الوطني والجهوي
أ
• توطيــد وتطويــر صناعــة الدويــة ومواصلــة تحكــم الدولــة ،مــن خــال الصيدليــة المركزيــة للبــاد
أ
التونســية ،فــي اســتيراد الدويــة ؛
أ
• تحديث وتطبيق التشريعات المرتبطة بالصيدلة والحوكمة في مجال الدوية؛
أ
• تعزيز نظام ضمان جودة الدوية؛
أ
أ
• مراجعة وتحديث قائمة الدوية الساسية؛
اقتصاديات ّ
ّ
الصحة وبصفة ّ
خاصة في مجال الدواء
• إحداث إختصاصات جديدة في
أ
• وضع خطة عمل لتعزيز االستخدام الرشيد للدوية؛
أ
أ
أ
آ
• مراجعــة �ليــات توزيــع الدويــة (تعزيــز الميزانيــة المخصصــة للدويــة ،مــع إيــاء الولويــة لهيــاكل
أ
ّ
الصيدليــة)،
الخــط الول بالقطــاع العمومــي وضــع دليــل إج ـراءات لمســار المــواد
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الفرص والمخاطر المحدقة عند التنفيذ

تتيــح التوجهــات الجديــدة للدولــة ،فــي ســياق االنتقــال الديمقراطــي ،والهادفــة الــى تعزيــز الحوكمــة
فــي جميــع المجــاالت ،فرصــة ذهبيــة لتعزيــز الحوكمــة الرشــيدة فــي المنظومــة الصحيــة فيمــا يتعلــق
بمشــاركة المواطنيــن ،والالمركزيــة ،وتعزيــز الشــفافية ،ومكافحــة الفســاد والخضــوع للمســاءلة مــن
ِقبــل العمــوم.
أ
علــى �ن هــذا الســياق االنتقالــي ينطــوي علــى مخاطــر ترتبــط بطغيــان «المطلبيــة « علــى المشــهد العــام.
هــذا هــو إذا ،الســياق الــذي ســتندرج فيــه كل عمليــة إصــاح للمنظومــة الصحيــة  -وخصوصــا صــاح
أ
حوكمتهــا .لــذا ،فمــن الضــروري �خــذ ذلــك بعيــن االعتبــار ،صراحـ َـة ،عنــد البحــث عــن ســبل اإلصــاح
المقبولــة والواقعيــة التــي تســتفيد مــن الفــرص المتاحــة وتحـ ّـد مــن المخاطــر المحدقــة.
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الخاتمة
أ
شــارفت التجربــة الولــى للحــوار المجتمعــي حــول السياســات واالســتراتيجيات والخطــط الصحيــة علــى
نهايتهــا .وســتتوج بنــدوة وطنيــة يحضرهــا بحضــور جميــع الفاعليــن فــي المنظومــة الصحيــة وهــم ممثلــو
أ
أ
الســكان و ممثلــو �هــل المهنــة والخبـراء ،وللمــرة الولــى ،الفاعلــون السياســيون .فمــا هــي الــدروس التــي
أ
يمكــن �ن نســتخلصها مــن هــذه التجربــة فــي هــذه المرحلــة؟
أ
يتعلــق الــدرس الول بالعمليــة ذاتهــا  :فمنــذ انطــاق التفكيــر حــول مــا إذا كان مــن المفيــد والمناســب
أ
إج ـراء مثــل هــذا الحــوار ،ارتفعــت العديــد مــن الصــوات ،حتــى مــن بيــن المدافعيــن المتحمســين
أ
عــن الصحــة العموميــةُ ،معربــة عــن شــكوكها حــول جــدوى هــذه المقاربــة ،وذلــك بحجــة �ن صياغــة
أ أ
أ
سياســة واســتراتيجية للصحــة هــي مــن مشــموالت المتخصصيــن والخبـراء ،و�ن الحــوار لــن ي�تــي ب�يــة
أ
قيمــة مضافــة .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ُكللــت العمليــة بالنجــاح ،إذا مــا اســتثنينا بعــض الت�خيــر الــذي
أ
ُيعــزى إلــى تعقيــد تنظيمهــا ،و�ســفرت عــن نتائــج عاليــة الجــودة  ،كمــا يتضــح ذلــك مــن خــال الوثيقــة
التــي بيــن يدينــا والوثائــق ُالمرفقــة بهــا.
أ
و يتعلــق الــدرس الثانــي بالجوهــر :فقــد الحظنــا ،وهــي مالحظــة ال تخلــو مــن بعــض المفاجــ�ة ،النضــج
الكبيــر الــذي يتحلــى بــه الســكانّ .
وتجلــى هــذا النضــج فــي الوضــوح الــذي طبــع تحليــل الوضــع ونوعيــة
المقترحــات المقدمــة مــن طــرف ممثلــي الســكان ،بصــرف النظــر عــن بعــض الطلبــات الملحــة وبالتالــي
أ
أ
الشــرعية ،حيــث �ظهــروا وعيــا كبي ـرا بالتحديــات والمعوقــات ،بعيــدا عــن �ي شــعبوية ،فــي معظــم
أ
الحيــان .وفــي هــذا الســياق ،مــن المثلــج للصــدر مالحظــة الدرجــة العاليــة مــن االنخـراط وااللتـزام التــي
أ
�بداهــا المواطنــون واســتعدادهم لتحمــل نصيبهــم مــن المســؤولية فــي تحســين حالتهــم الصحيــة  -مــن
خــال التعبيــر عــن اســتعدادهم لتحمــل قســطهم مــن تمويــل الصحــة  -و فــي تحســين شــروط حفــظ
أ
الصحــة العامــة ،واعتمــاد �نمــاط عيــش صحيــة ،والحفــاظ علــى الت ـراث والتركيــز القــوي علــى تعزيــز
الصحــة واالرتقــاء بهــا.
أ
ويتمثــل الــدرس الثالــث فــي إجمــاع المشــاركين فــي الحــوار علــى القيــم التــي ينبغــي �ن تقــود عمليــة وضع
اســتراتيجيات وخطــط تنميــة القطــاع الصحــي ،وعلــى وجــه الخصــوص ،قيــم التضامــن واإلنصــاف
والمســاءلة والنجاعــة.
آ
أ
فــي ضــوء هــذه الــدروس ،مــن الواجــب عــدم تخييــب المــال التــي �عــرب عنهــا المواطنــون فيمــا يتعلــق
أ
بــ�ن تؤخــذ مقترحاتهــم ،المتعلقــة بصياغــة السياســات واالســتراتيجيات الصحيــة المســتقبلية ،بعيــن
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أ
أ
االعتبــار وكذلــك المــل فــي �ن ال يــؤول كل هــذا العمــل ،كمــا يخشــى البعــض ،الــى وثيقــة مــن بيــن
أ
آ
أ
الوثائــق العديــدة ،تحفــظ فــي �دراج المكاتــب .وعليــه يمكــن القــول بــ�ن الكــرة هــي الن فــي ملعــب
أ آ
أ
السياســيين وغيرهــم مــن �صحــاب الق ـرار الذيــن يتيعــن عليهــم ،دون اعتبــار �ن �ليــات التنفيــذ قــد
أ
تختلــف باختــاف المعتقــدات السياســية لهــذا �و لــذاك ،احت ـرام القيــم والخيــارات السياســات
والتوجهــات االســتراتيجية ،التــي تــم التعبيــر عنهــا بكـثيــر مــن الوضــوح والدقــة مــن ِقبــل الســكان خــال
هــذا الحــوار.
أ أ
أ
�خيرا� ،ملنا �ن ال يتوقف الحوار مع نهاية هذه المرحلة التي تعنى بوضع السياســات واالســتراتيجيات
أ
والخطــط ،و�ن يتواصــل بمــا يتيــح إشـراك الجمهــور فــي االختيــار النهائــي للمشــاريع وتنفيذهــا و تقييــم
أ
�ثرهــا علــى المنظومــة وعلــى الحالــة الصحيــة للســكان.
نور الدين عاشور
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