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 04/2022/ 01: لنشر تاريخ ا                                              12/2022/ 15تاريخ القبول:                                     06/2022/ 12تاريخ االستالم: 

تتميز الخدمة الصحية بكونها تتكون من مجموعة كبيرة من الخدمات الجزئية املتداخلة واملكونة لها من ناحية، ولتباينها بين  : ملخص

من يطلبونها ويسعون للحصول عليها من ناحية أخرى، والجزائر  كغيرها من الدول أولت للخدمة الصحية أهمية بالغة وذلك من خالل 

لى اقامة املستشفيات التي تعد املقدم االول للخدمة الصحية وعملت على تحسبن ادائها و الرفع من جودة خدماتها من خالل السعي ا

من جهة أخرى، وتهدف هذه الدراسة الى النظر   الغة من جهة و الى الجانب املادياالستثمار في الجانب البشري ملا له من أهمية ب

والتحكم بها التي تقابل  هذه الخدمة  -جودة أو قيدها  و زاوية التكلفة فتين لكنهما أساسيين زاوية الللخدمة الصحية من زاويتن مخت

 .واملقارن ألداء املستشفى العمومي في ظل وباء كورونا يستنتج أن التكاليف اما ارتفعت بصفة كلية او ارتفعت وحدويا 

 .املستشفى العمومي، مركز الفحص واالستقبال، مركز الفحص التخصص الخدمة الصحية، االداء، التكاليف،الكلمات املفتاحية: 

  JEL: I1 ;I18 ; I10 ;  D24تصنيف 

Abstract: It has worked to improve their performance and raise the quality of their 

services by investing in the human ressources, because of its importance on the one side 

and on the material side on the other side. This study aims to look at the health service 

from two different sides, but they are essential: the quality or constraint and the cost angle 

- and its control.  The comparison of the performance of the public hospital in during 

Corona virus pandemic concludes that the costs have either risen completely or have risen 

unitarily for several reasons, including those related to the nature of work inside the 

hospital, or those related to the increase in the use of means and touls and so on,  

Key words: Health service, performance, costs, public hospital, examination and 

reception center, specialized diagnostic center 

JEL classification codes:   I1; I18; I10; D24. 
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I. تمهيد : 

ئة ومن شخص لشخص ومن جنس لجنس  اال ان لها أهمية بالغة  وال الخدمة الصحية رغم تباينها من فئة لف    

يمكن االستغناء عنها، ولها ايضا خصوصية  تجعلها تتميز عن باقي الخدمات في أنها ال  تقدم للمستفيدين منها 

بصفة واحدة بل تختلف من مستفيد وطالب  آلخر، وهذا ما يجعلها فريدة عن باقي الخدمات مثل النقل 

الت وغيرها ويجعلها ترتبط ارتباطا وثيقا باملورد البشري الذي يقدمها املتمثل في االطباء بمختلف واالتصا

تخصصاتهم ورتبهم العلمية واملمرضين، ولتقييم أداء الخدمة الصحية وجب النظر الى ثالث عوامل أساسية هي 

البشري املتمثل في الطبيب وطاقمه من أين تنطلق الخدمة  كيف تتم كيف تنتهي، وهنا وجب التطرق الى املورد 

والذي تنطلق منه الخدمة الصحية التي يتم طلبها وكيف يقوم بالفحص والتشخيص وكيف هنا توجب النظر الى 

املوارد املادية والهيكلية التي تصاحب وتساعد عملية التشخيص السابقة من أجهزة وغيرها، وكيف أين تنتهي  

يتين االولى هي رأي متلقي الخدمة  ومدى  رضاه واالدوية  املوصوفة و هنا توجب النظر الى وجهتين أساس

املستعملة أو نسبة الشفاء بعد العمليات وغيرها  ومما سبق يمكننا أن نطرح تساؤال  لنجعل من مقالتنا إجابة 

 :عليه وهو

  ة أداء املستشفى العمومي بين قيدي جودة الخدمة وتكلفتها قبل وبعد جائحكيف يمكن تقييم

 ؟ محمد الشبوكي تبسةكورونا ملستشفى 

  طرح التساؤالت الفرعية التالية:وانطالقا من االشكالية السابقة يمكننا  

 ؟لتكلفة الوحدوية للخدمات املكونة للخدمة الصحية بوباء كورونااما هو مستوى تأثر  -

ية الخدمات ة كتكاليف لتغطاداء املستشفى العمومي باالعتمادات املرصودما هو مستوى تأثر  -

 ؟الصحية

 أدت جائحة كورونة الي ارتفاع تكاليف مستشفى محمد الشبوكي بتبسة. هل -

 :من خالل ما سبق يمكن صياغة الفرضيات التالية 

 .بوباء كورونا تأثرتلتكلفة الوحدوية للخدمات املكونة للخدمة الصحية ا -

ية الخدمات الصحية بشكل كبير اداء املستشفى العمومي يتأثر باالعتمادات املرصودة كتكاليف لتغط -

 .خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني واالدوية

 لقد أدت جائحة كورونة الي ارتفاع تكاليف مستشفى محمد الشبوكي بتبسة. -

 تهدف هذه الدراسة إلى: 

 .وجودة الخدمة الصحية باألداءنشر مختلف املفاهيم املتعلقة  -

-2019تشفى محمد الشبوكي تيسة املتعلق بسنتي تكاليف الخدمة الصحية بمسمحاولة التعرف على  -

 ؛2020

اجراء دراسة مقارنة ملعرفة مستوى تأثير جائحة كورونة على مصاريف الخدمة الصحية ملستشفى محاولة    -

 .2020و 2019محمد الشبوكي خالل سنتي 
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الصحية كأهم أداة  ومن الدراسات السابقة التي تطرقت لهذا املوضوع نجد دراسة: بطاقة االداء املتوازن    

ف االستاذة سهام راسة حالة واملؤلفة من طر د –حديثة لتفعيل الحوكمة الصحية في املؤسسات الصحية 

مجيد شعبان وهدفت هذه الدراسة ملعرفة الدور الذي تلعبه بطاقة االداء املتوازن في عمليات شعبان واالستاذ 

اح نموذج بطاقة االداء املتوازن مكون من خمسة محاور الرقابة وتطبيق الحوكمة الصحية، وقد خلصت الى اقتر 

وما يميز دراستنا عن هذه الدراسة هو اننا اجرينا دراسة مقارنة و عملنا على تحليل والخدمة االستشفائية الى 

الجزئية حتى يسهل اتعامل معها ويسهل اجراء املقارنات الجزئية  املعبرة بدل  ليفيةاالتكمجموعة من العناصر 

 لية املبهمة.الك

 :الخدمة الصحية أوال:

 :ماهية الخدمة الصحية. 1

للخدمةةةةة الصةةةةحية أهميةةةةة بالغةةةةة للمجتمةةةةع نظةةةةرا للحاجةةةةة الضةةةةرورية لهةةةةا، ونظةةةةرا الرتباطهةةةةا بوقةةةةت طلبهةةةةا مةةةةع ضةةةةرورة 

 االستفادة منها دون تمييز أو تأخير فيمكن تعيفها كما يلي: 

 ::جيةة ،التأهيليةةة، االجتماعيةة والنفسةةية املتخصصةة التةةي تتمثةل فةةي ل الخةدمات التشخيصةةية العال  تعريفف أو

تقةةدمها العيةةةادات و األقسةةةام املسةةةاندة ومةةا يةةةرتبط بهةةةذه الخدمةةةة مةةن الفحوصةةةات املختبريةةةة والعاديةةةة واملتخصصةةةة 

 (1998خليل،وخدمات االسعاف والطوارئ واإلقامة وخدمات التمريض والخدمات الصيدالنية. )

 :املةواطن فةةي مجةةال الصةحة بصةةفة شةةاملة ومنرةجمة ومسةةتمرة، مراعيةةة  ياجةةاتباحتهةيل التكفةةل  تعريفف اففا ي

وضةةمان حمايةةة املسةةتهلك والبيئةةة وحفةة  املسةةاوات  فةةي الحصةةول علةةى العةةالج، وضةةمان  الخةةدمات الوقائيةةة وترقيةةة 

 (11،2018-18قمر قانون ) الصحة وسالمة املحيط وإطار املعيشة والعملل

  تاج ما يلي:من التعريفين السابقين يمكن استن 

 تحتوي الخدمة الصحية على مجموعة من الخدمات املتداخلة فيما بينها؛ -

 تخل خدمات الوقاية واالسعاف والخدمات الصيدالنية ضمن الخدمة الصحية؛ -

 وحف  املحيط ضمن الخدمات الصحية؛تهلك والتغذية والبيئة تدخل الخدمات املتعلقة بحماية املس -

 الهيئات العمومية في الجزائر على مبدأ املساوات واملجانية  .تقدم الخدمات الصحية من طرف  -

نةةةذكر  للخدمةةةة الصةةةحية مجموعةةةة مةةةن الخصةةةائص التةةةي تميزهةةةاخصفففائص الخدمفففة الصفففحية: . 2

 منها :
  :بتسةةةةةميتها خدمةةةةة ف نهةةةةةا تأخةةةةذ الطةةةةابع غيةةةةةر امللمةةةةوس وهنةةةةةا نميةةةةز  جةةةةزئين منهةةةةةا االول يتمثةةةةل فةةةةةي طبيعففففة الخدمففففة

حيةةي يعتمةةةد فيةةه مقةةدم الخدمةةة علةةى املهةةةارات التةةي اكتسةةبها وأهلتةةه ليكةةون مقةةةدم  عمليةةات الفحةةص والتشةةخيص،

للخدمةةة، واملرحلةةة التةةةي تليهةةا تأخةةذ الخدمةةةة طةةابع السةةلعة لكونهةةةا سةةتعتمد حسةةب التشةةةخيص علةةى سةةلع صةةةيدالنية  

 (.1999سويدان،حداد، وغيرها )تأهيل حمية، تغذية( قصد تحقيق العالج )

  :من متلقي)مةريض( الةى رخةر، وتخضةع الةى  قيةود السةن  والجةنس والطبيعةة  باختالفها تتميزاالختالف والتباين

 .(2012،.)دبون الفيزيولوجية  للمريض من جهة، و سالمته من االمراض املزمنة والوراثية من جهة أخرى 
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 :د منها املريض العالج سواء استفا إنهاءتنتهي الخدمة الصحية  حال انتهاء االستفادة منها و  االنداار والتالش ي

أم لم يستفد مثلها مثل خدمة النقل و السياحة وغيرها وهنةا نقصةد الخدمةة وال نقصةد رثةار الخدمةة )الةدمردا ، 

1999) 

   :قةةد يسةةةتثنى الفحةةةص فةةي بعةةةض االحيةةان خاصةةةة عنةةةدما يكةةون الطبيةةةب علةةى إطةةةالع بحالةةةة االسففتفادة املباةفففرة

 لتقاء مقدم الخدمة بمتلقيها ألن الخدمة لن تصلح بغير ذلك.املريض لكن في  حاالت التدخل الجراحي ال بد من إ

  :مةةةن الخصوصةةةيات التةةةي تميةةةز الخةةةدة الصةةحية هةةةي أنهةةةا بيةةةد مقةةةدمها)الطبيب( بنسةةةبة كبيةةةرة املففتحكم بالخدمفففة

فةةي  -واملةةريض املتلقةةي -مقةةدم الخدمةةة–وذلةةك يرجةةع الةةى التبةةاين فةةي املعرفةةة فةةي مجةةال الخدمةةة الصةةحية بةةين الطبيةةب 

 ( Eiglier ,Eric;1990 ) حيان، و عدم معرفته ايضا ألساليب ومراحل العالج املختلفة.أغلب اال 

  :حيةةي يةةتم تصةةميم الخةةدمات الصةةحية علةةى أسةةاس تقةةديمها خةةالل فتةةرة زمنيةةة معينةةة عففدا القابليففة للت:ففزين

 .(2007)ميلود، قش ي، وبطاقة معينة وإذا لم تستخدم وتستغل هذه الطاقة كليا ف نها ستهدر

 املةةةةةةةةريض أو الحالةةةةةةةةة املرضةةةةةةةية هةةةةةةةةي املةةةةةةةدخالت الخدمةةةةةةةةة والعمليةةةةةةةةات  ة املففففففففريا افففففففة  جففففففففراءات الخدمفففففففة:مشفففففففارك

االستشفائية املختلفة تعتبر املعالجة ونتائج الفحةص النهةا ي هةي املخرجةات، ومةن هنةا يعتبةر املةريض ركيةزة أساسةية 

، )سةةةةةاملي عليمةةةةةات والنصةةةةةائ .فةةةةةي هةةةةةذا النةةةةةوع مةةةةةن الخةةةةةدمات، ومةةةةةن الواجةةةةةب أيضةةةةةا ان يتحلةةةةةى باالنضةةةةةبا  واتبةةةةةاع الت

 .(2006ورخرون،

: وهةي مؤسسةةة ذات طةةابع إداري، تتمتةةع بالشخصةةية املعنويةةة  اانيفا: تعريففف املؤسسففات العموميففة ايستشفففائية   

واالسةةةتقالل املةةةالي ، وتحتةةةوي علةةةى هيكةةةل  التشةةةخيص والعةةةالج واالستشةةةفاء وإعةةةادة التأهيةةةل الط ةةةي، وتغطةةةي سةةةكان 

 التابعة . دائرة وعدد من البلديات

يمكةةةةن تبيةةةين مهةةةام املؤسسةةةةات العموميةةةة االستشةةةةفائية مةةةن خةةةةالل  .مهفففاا املؤسسفففة العموميففففة االستشففففائية :1

 (2007،2007-07)املرسوم التنفيذي: :العناصر التالية

 تنظيم وبرمجة وتوزيع العالج والتشخيص وإعادة التأهيل الط ي. -    

 تطبيق البرامج الوطنية للصحة .   -   

 ضمان حف  الصحة والتعاون ومكافحة األضرار واآلفات االجتماعية . -   

 ضمان تحسين مستوى مستخدمي الصحة وتحديد معارفهم. -   

 إمكانية استخدام مركز التكوين في املجال الط ي و التسيير اإلستشفا ي. -   

 .  مراكز الخدمة الصحية:2

أربعةةةةة مجموعةةةات رئيسةةةية مةةةن مراكةةةةز التكلفةةةة علةةةى النحةةةةو  يمكةةةن تقسةةةيم املستشةةةفى مةةةةن الوجهةةةة التكاليفيةةةة الةةةى

 التالي: 

 :)وهي املراكز التي تتولى بشكل مباشر تنفيذ املهةام األساسةية للمستشةفى  مجموعة املراكز الطبية )العالجية

وتقةديم وتعكس نشاطه األساس ي وترتبط إرتباطا وثيقا بوظائفه، أو بعبارة أخر هي املراكةز التةي تتةولى مهمةة العةالج  

الرعاية الصحية للمرض ى بمعرفة األطباء املتخصصين وفقا لألصول والقواعد الطبيةة الفنيةة، وفةي ضةوء الكيفيةة 

التةةةي يةةةتم مةةةن خاللهةةةا تقةةةديم أشةةةكال الرعايةةةة الطبيةةةة املختلفةةةة ف نةةةه يمكةةةن إعةةةادة تقسةةةيم مجموعةةةة مراكةةةز التكلفةةةة 
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 عبةةاس، ) جيةةة الطبيةةة ومراكةةز األقسةةام الداخليةةة الطبيةةةالطبيةةة الةةى نةةوعين مةةن املراكةةز همةةا مراكةةز العيةةادات الخار 

 .(2005رمضان،

 :وهةةي تلةةك املراكةةز التةةي تقةةع عليهةةا مسةةؤولية خدمةةة املراكةةز الطبيةةة وتقةةديم  مجموعففة مراكففز الخففدمات الطبيففة

ليةةةات جميةةع التسةةهيالت الالزمةةةة لهةةا ملسةةاعدتها فةةةي القيةةام بمهمتهةةا العالجيةةةة، فمراكةةز الخةةدمات ال تقةةةوم مباشةةرة بعم

عالجيةةةة وإنمةةةةا تتةةةولى فقةةةةط مسةةةةاعدة وخدمةةةة املراكةةةةز الطبيةةةةة فةةةي أداء وظيفتهةةةةا العالجيةةةة، ومةةةةن ثةةةةم فةةة ن عالقةةةةة تلةةةةك 

املراكز بالعملية العالجية هي عالقة غيةر مباشةرة ويمكةن إعةادة تقسةيم مراكةز الخةدمات الطبيةة الةى مراكةز خةدمات 

 طبية خاصة ومراكز خدمات طبية عامة:

 اصة تتمثل في ) األشعة، التحاليل، نقل الدم ....(؛املراكز الطبية الخ -

 ، التكييف، القوة املحركة.....(. أما مراكز الخدمات الطبية العامة فتتمثل في )اإلطعام، اإلتصاالت، الصيانة -

 :فةي حالةة املستشةفيات الخاصةةة مةن الضةروري ان يكةون هنةال مركةز تكلفةة خةةاص  مركفز الخفدمات التسفويقية

يقية والتةةةي تعمةةةل علةةةى إبةةةراز خةةةدماتها وعةةةن رخةةةر وأحةةةدث أنةةةواع األجهةةةزة الطبيةةةة املسةةةتخدمة فيهةةةا بالعمليةةةات التسةةةو 

والزمن القياسة ي الةذي يمكةن أن يةتم العةالج خاللةه...، أمةا فةي حالةة املستشةفيات العامةة فة ن هةذا املركةز ال وجةود لةه 

 لمستشفى أساسا.ب عتباره نشا  غير قائم أو محدود للغاية وال يتضمنه الهيكل التنظيمي ل

 .(2016 ،)عباد

 :تقةةةدم تلةةةك املراكةةةز خةةةدماتها اإلداريةةةة املاليةةةة املتنوعةةةة للمستشةةةفى كةةةال  مجموعفففة املراكفففز ايداريفففة والتمويليفففة

متكامال وال تتصل عناصر تكةاليف تلةك املراكةز إتصةاال مباشةرا بوظيفةة الرعايةة الطبيةة أو خةدمات الرعايةة الطبيةة 

املراكز على أي مةن الةوظيفتين السةابقتين )وظيفةة الرعايةة الطبيةة والخةدمات الرعايةة  ومن ثم فال يمكن توزيع تلك

 الطبيةةةة(، ب عتبارهةةةا تكةةةاليف تتعلةةةق بةةةاإلدارة العامةةةة للمستشةةةفى وبعمليةةةة تنظةةةيم وتةةةوفير االمةةةوال الالزمةةةة لتشةةةغيله.

 .(140،2007-07) املرسوم التنفيذي:

 متجانس ومتميز يمكنه بالتعاون مع املراكز االخرى إنتةاج منةتج : مركز التكلفة هو دائرة نشا  مراكز التكلفة

قةابال للقيةةاس املةةادي وتتجمةةع فيةه عناصةةر التكةةاليف التةةي حةدثت نتيجةةة ممارسةةة النشةةا  حيةي تحمةةل علةةى االنتةةاج 

بمعةةدالت تحميةةل معينةةة حتةةى تتحةةدد فةةي النهايةةة تكةةاليف االنتةةاج فةةالغرض الرئي ةة ي مةةن مراكةةز التكلفةةة هةةو التحميةةل 

  (.Morse, hartgraves.2003 ) يس الرقابةول

النتائج املحققة، والتي تمةت يعرف تقييم األداء بأنه عبارة عن عملية فحص وتحليل وقياس تقييم األداء: االثا: 

بجهةةةةود األفةةةةةراد املسةةةةؤولين عةةةةةن األداء فةةةةي ظةةةةةل ظةةةةروف معينةةةةةة وأوقةةةةات محةةةةةددة وإمكانيةةةةات مناسةةةةةبة متاحةةةةة، بهةةةةةدف 

 (2010)الوقاد، عنها. ، وتحليل أسبابها واملسؤولحرافاتواالنالكشف عن القصور 

 يعتمةةةةد نظةةةام محاسةةةبة املسةةةةؤولية فةةةي تقيةةةيم أداء مراكةةةةز املسةةةؤولية علةةةى مقارنةةةةة األداء تحديفففد معفففاييء األداء :

 .(2004الحارس،) الفعلي بمعيار معين وذلك بالنسبة للتكاليف واإليرادات.

  :األداء الحلقةةةةة األخيةةةةةرة فةةةةي الةةةةةدورة اإلداريةةةةة حيةةةةةي يةةةةأي دوره بعةةةةةد  يمثةةةةل تقيةةةةةيمعالقففففة تقيففففيم األداء بالرقابفففففة

تحديةةةةد األهةةةةداف ووضةةةةع الخطةةةةط والتنفيةةةةذ، ثةةةةم تةةةةأتي خطةةةةوات الرقابةةةةة علةةةةى األداء والتةةةةي تبةةةةدأ مةةةةع عمليةةةةة تخطةةةةيط 

 (2011)الديري، األهداف وتستمر مع التنفيذ واملتابعة.
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 رابعا: مراكز الخدمة الصحية:

لوجهةةة التكاليفيةة الةةى أربعةةة مجموعةةات رئيسةةية مةن مراكةةز التكلفةةة  وفقةةا للجةةدول يمكةن تقسةةيم املستشةةفى مةةن ا

 التالي:

 مراكز التكلفة يف املستشفى: 01رقم اجلدول 
مجموعة املراكز الطبية 

 )العالجية(

مجموعة مراكز الخدمات 

 الطبية

مجموعة املراكز ايدارية  مركز الخدمات التسويقية

 والتمويلية

 ل والفحصمركز االستقبا -

 مركز الفحص املتخصص -

 مركز االمومة والطفولة -

 مركز االمراض املزمنة -

 مركز االمراض املعدية -

 االشعة -

 التحاليل -

 بنك الدم  -

 الصيدلية -

 املشرحة    -

 ...الخ -

 العمليات التحسيسة-

تنظةةةةةةةةةةةةةيم عمليةةةةةةةةةةةةةات التبةةةةةةةةةةةةةرع  -

 بالدم

عمليةةةات االشةةةهار املختلفةةةة  -

 للخدمة الصحية

 .. الح.. -

 االدارة-

 االمن والنظافة والتعقيم -

 االطعام -

 النقل  -

 .... الخ - 

 من اعداد الباحثنياملصدر: 
 ويمكن تصور مسار الخدمة الصحية ملستهلكها  وفقا للشكل التالي ولالحتماالت التالية: 

 مسار اخلدمة الصحية: 01الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  

III. 

 من اعداد الباحثنياملصدر: 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مركز الفحص 
 واالستقبال

مراكز دعم اخلدمة 
 الصحية

 مركز الفحص املتخصص

 متلقي اخلدمة

احلصول على الدواء  -الفحص -
  -الوضع حتت املراقبة   –)دواء/اكسيجني( 

 التحول حنو الفحص املتخصص –التضميد 
 

الدواء احلصول على  -الفحص -
الوضع حتت املراقبة   –( ...)دواء/اكسيجني

التحول حنو االقامة  –التضميد   -
 االستشفائية

التحويل حنو  -اجراء العمليات -
  -التطعيم –الوالدة  –املستشفيات اجلامعية 

ىاملستشف  

االقامة  -املخرب –االشعة -
النظافة  -االستشفائية

 -املطعم–اجملثمة –واالمن 
البياضة  -صيدليةال –النقل 

- .... 
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خالل الشكل السابق يمكننا ان تصور أن متلقي الخدمة الصحية )املستهلك( وأثناء سعيه للحصول عليها  من  

من املستشفى العمومي فان أول الخطوات الواجب البدئ بها هي الفحص الط ي)التشخيص(، والذي من خالله 

بية ومغادرة املستشفى يتحدد مسار الخدمة الصحية ككل، فمن املحتمل االستشفاء والحصول على وصفة ط

مباشرة، كما انه من املحتمل أيضا املكوث في املستشفى والحصول  على مختلف الخدمات الصحية الداعمة  

كاإلقامة واالشعة والتحاليل والنقل أيضا، باإلضافة م االستفادة من التنفس الصناعي وأجهزة الدعم وهنا يبرز 

دى توفر االمكانيات الالزمة هذا يرجع لقرار الطبيب املشخص وملو  التباين في الخدمة الصحية من مستهلك آلخر

 .في املستشفى.

  : عباد  وتشمل على أقل تقدير ستة عناصر نذكرها فيما يليالعناصر املتحكمة اة جودة الخدمة الصحية(

،2016)، 

 .مدة وامكانية الحوص على الخدمة؛ الكفاءة؛ القبول؛ العدالة؛ املالئمة؛ الفعالية -

 كن التوضي  أكثر من خالل الشكل أدناه:ويم

 
 : يبني العناصر املتحكمة يف جودة اخلدمة الصحية02الشكل رقم

 

 
 من إعداد الباحثني املصدر:
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خامسا: دراسة تحليلة ألداء املستشفى العمومي )تبسة فرع محمد ةبوكي الشريعة( من خال:  االعتمادات 

 املقابلة للخدمات الصحية: )التكاليف(

للتعرف اكثر على املستشفى العمومي يمكننا املقارنة بين التكاليف التي هي ترجمة أو مقابلة لالعتمادات     

املرصودة بما ان املؤسسة االستشفائية عمومية وتسير وفقا ملبادئ املحاسبة العمومية، لكن هذا ال ينفي 

لتي تعمل حساب مختلف االستهالكات اليومية واالسبوعية والشهرية لهذه وجود نوع من املحاسبة التكاليفية ا

االعتمادات أو التكاليف، فمثال نفرض أن املستشفى اقتني بمبلغ معين وسائل استشفائية فمن غير املعقول 

از الوتيرة استهالكها دفعة واحدة بل يتم استهالكها على فترة زمنية معينة لكن املحاسبة التكاليفية تعمل على إبر 

التي تستهلك وفقها هذه التكاليف، ومن خالل معرفة وتيرة االستهالل يمكن اجراء مقارنات بين السنوات 

واالشهر  واملواسم، ويمكن أيضا الوصول الى وضع نماذج تنبؤ  ولدراسة تطور التكاليف داخل املستشفى، 

 2020و  2019ي بوالية تبسة خالل سنتي وفيما يلي سنقوم بالتطرق لدراسة الحالة الخاصة بمستشفى عموم

 اي سنتطرق لألداء الصحي من خالل ترجمته محاسبيا .

وهي مؤسسة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية املعنوية : االستشفائيةتعريف املؤسسات العمومية . 1

، وتغطي سكان واالستقالل املالي، وتحتوي على هيكل التشخيص والعالج واالستشفاء وإعادة التأهيل الط ي

 والجدول أدناه يوضح التعداد البشري للمستشفى قيد الدراسة. .دائرة وعدد من البلديات التابعة

 

 2020-2019 -تبسة -الشريعة   -: املورد البشري ابملؤسسة االستشفائية حممد شبوكي 02اجلدول رقم 
عدد  الفئة

 االطباء

شبه 

 الطبيين

 مساعدو القابالت

 التخذير

بيولوجيين 

 الصحة

نفسانيين 

 عياديين

 اداريين عمال مهنيين

 54 118 04 08 14 14 278 41 العدد

 531 المجموع

 مصلحة املوارد البشرية ابملستشفى ابالعتماد على معطيات ني: من اعداد الباحثاملصدر
 .2019والجدول أدناه يوضع توزيع مصاريف على أنشطة مركز االستقبال والفحص خالل سنة 

 2019توزيع املصاريف على أنشطة مركز االستقبال والفحص خالل سنة : 03قم اجلدول ر 
 مسبب التكلفة

عيادة 

 الفحص

قاعة 

 االنتظار
 األشعة

مخبر 

 التحاليل
 المطعم نقل الدم

االجور والرواتب 

 ومختلف التعويضات

 وممرضين -اطباء

15642495 10839571 7656764 7656764 9219471 0 

 البسة الطاقم الطبي

 والعمال
67500 67500 27000 27000 0 27000 

 1131000 914750 1093250 303250 567250 457000 مصاريف أخرى *

 0 1000000 7600000 0 1080000 4400000 أدوية
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 0 132000 660000 990000 1320000 990000 نشاطات وقائية

 0 840000 840000 0 420000 840000 عتاد طبي وأدوات

 1158000 12106221 17877014 8977014 14294321 22396995 المجموع

 531 4800 9000 7200 32000 360000 وحدة القياس

تكلفة الوحدة 

 االستشفائية
62,21 446,69 1246,80 1986,33 2522,12 2180,79096 

 مصاريف اخرى: إطعام + قوة محركة + لوازم مكتبية + أثاثا مكتبي+ مصاريف حضيرة السيارات*

 ابملستشفى احملاسبةمصلحة  ابالعتماد على معطيات ني: من اعداد الباحثملصدرا
 2019وسنوضح من خالل الجدول التالي توزيع املصاريف على عمليات الفحص املتخصص خالل سنة 

 2019توزيع املصاريف على أنشطة مركز الفحص املتخصص خالل سنة : 04اجلدول رقم 

مسبب 

 التكلفة

عناية 

 مركزة

 ةغرف

 العمليات
 األشعة التخذير

مخبر 

 التحاليل
 المطعم اإلقامة نقل الدم

االجور 

والرواتب 

ومختلف 

 التعويضات

 -اطباء

 وممرضين

6669764 12681529 10388448 5012311 19032240 3266346 17189208 7704597,6 

البسة الطاقم 

الطبي 

 والعمال

75000 75000 84000 30000 30000 30000 30000 75000 

مصاريف 

 أخرى *
469875 535875 606250 369500 585500 372250 2896250 66000 

 0 8100000 1350000 5400000 2700000 4050000 2700000 2700000 أدوية

نشاطات 

 وقائية
660000 880000 550000 660000 660000 440000 880000 0 

عتاد طبي 

 وأدوات
840000 420000 1260000 0 840000 008400  630000 0 

 7845597,6 29725458 6298596 26547740 8771811 16938698 17292404 11414639 المجموع

 20000 18250 2200 16800 8200 1800 1800 1080 الوحدة

 392,27 1628,79 2862,99 1580,22 1069,73 9410,38 9606,89 10569,11 تكلفة الوحدة
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 ابملستشفى احملاسبةمصلحة د على معطيات  ابالعتماني: من اعداد الباحثاملصدر

أي قبل وبعد جائحة كورونة سوف نعتمد على  2020و  2019ومن اجل اجرا عملية التحليل واملقارنة بين سنتي 

والجدول أدناه يوضع توزيع مصاريف على أنشطة مركز  2020نفس املعلومات السابقة والتي تخص سنة 

 .2020االستقبال والفحص خالل سنة 

 2020توزيع املصاريف على أنشطة مركز االستقبال والفحص خالل سنة : 05جلدول رقما
 المطعم نقل الدم مخبر التحاليل األشعة قاعة االنتظار عيادة الفحص مسبب التكلفة

االجور والرواتب  

ومختلف 

 -التعويضات اطباء

 وممرضين

15642495 10839571 7656764 7656764 9219471 / 

م الطبي البسة الطاق

 والعمال
150000 100000 120000 120000 110000  

 931000 889750 1068250 278250 542250 432000 مصاريف أخرى *

 / 1000000 7600000 / 1080000 4400000 أدوية

 / 150000 450000 860000 500000 1200000 نشاطات وقائية

 / 950000 1200000 500000 320000 600000 عتاد طبي وأدوات

 931000 12319221 18095014 9415014 13381821 22424495 المجموع

 531 3200 13000 8800 26000 250000 وحدة القياس

تكلفة الوحدة 

 االستشفائية
89,69 514,68 1069,88 1391,92 3849,75 1753,29 

 ة السيارات*مصاريف اخرى: إطعام + قوة محركة + لوازم مكتبية + أثاثا مكتبي+ مصاريف حضير

 ابملستشفى احملاسبةمصلحة  ابالعتماد على معطيات ني: من اعداد الباحثاملصدر
 2020وسنوضح من خالل الجدول التالي توزيع املصاريف على عمليات الفحص املتخصص خالل سنة 

 2020توزيع املصاريف على أنشطة مركز الفحص املتخصص خالل سنة : 04اجلدول رقم 
 مسبب التكلفة

ية عنا

 مركزة

 ةغرف

 العمليات
 األشعة التخذير

مخبر 

 التحاليل
 المطعم اإلقامة نقل الدم

االجور 

والرواتب 

ومختلف 

 التعويضات

 -اطباء

 وممرضين

7232283 17537764 12937100 5363565 21581035 3814202 21974422 14246754,6 
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البسة الطاقم 

 الطبي والعمال
500000 350000 150000 1200000 1200000 350000 

2500000 

 
350000 

مصاريف 

 أخرى *
469875 535875 606250 369500 585500 372250 2896250 66000 

 0 12100000 1350000 6400000 3700000 2050000 1700000 3700000 أدوية

 450000 2000000 700000 1200000 1200000 350000 480000 450000 نشاطات وقائية

عتاد طبي 

 وأدوات
840000 320000 860000 0 1240000 940000 1250000 0 

 16953350 20923639 13192158 المجموع
1183306

5 
32206535 7526452 42720672 15112754 

 12600 12200 1500 21500 12800 1020 1020 1250 الوحدة

421199, 3501,69 5017,63 1497,97 924,45 16620,93 20513,37 10553,72 تكلفة الوحدة  

 ابملستشفى احملاسبةمصلحة  ابالعتماد على معطيات ني: من اعداد الباحثاملصدر

  ففاليف الخدمفففة لسففن ي : سةةةيتم هةةةذا التحليةةةل مةةن خةةةالل االعتمةةةاد علةةةى الجةةةداول 2020-2019مففن خفففال: تكف

السةةابقة والتةةي اختصةةرت أنشةةطة املستشةةفى العمةةومي وحصةةةرت تكاليفةةه السةةنوية فةةي محاولةةة تقريبيةةة لحسةةاب مةةةا 

 قابل من تكلفة لكل نشا  يدخل ضمن الخدمة الصحية ككل.ي

 -:بمةا ان هةذا املركةز يقةع فةي مستشةفى عمةومي ومةن خةالل املعرفةة السةابقة آلليةات مركز الفحص واالسفتقبا  :

تةةةم طلبهةةةا واملوافقةةةة  2019تسةةةيير املحاسةةةبة العموميةةةة للمرفةةةق العمةةةومي نسةةةتطيع القةةةول ان املوازنةةةة املعتمةةةد لسةةةنة 

والتةةي تةةم  2020وكةةذلك نفةةس الطةةرح ينطبةةق علةةى سةةنة  -اعتمةةادات -2018ل السةةنة السةةابقة لهةةا اي سةةنة عليهةةا خةةال

وبنةةاء علةةى التنبةةؤات العاديةةة والتةةي فةةي الواقةةع اسةةتئنت ولةةو جزئيةةا جائحةةة كورونةةا  2019طلةةب اعتماداتهةةا خةةالل سةةنة 

ت لتسةيير سةنة عاديةة، اال ان عمليةات من احتماالتها، وعليه فاالعتمادات بالنسةبة لهةذه املؤسسةات كانةت اعتمةادا

الةى  العمةل علةى  تعةديل  باإلضةافةالتعديل  بين الفصول واالبواب واالموال االضافية  املمنوحةة مةن طةرف الوصةاية 

 طرق التسيير والعمل الداخلي من  هذه املؤسسات هامش من املناورة في التسيير الظرفي لالزمة،

 ركةز الفحةص واالسةتقبال الةى )عيةادة الفحةص، قاعةة االنتظةار، مصةلحة وكما تم التطرق سةابقا فقةد تقسةيم م

-2019االشةعة، مخبةر التحاليةل،  بنةك الةدم، مصةلحة االطعةام( وفةةي مةا يلةي سةيام مقارنةة اداء كةل مصةلحة بةي سةةنتي 

ل خاصةةة مةةن الجانةةب التكةةاليفي و شةةرح التبةةاين والتقةةارب مةةن خةةالل املعطيةةات امليدانيةةة التةةي تسةةنت لنةةا خةةال 2020

 اعداد هذا البحي. 

   :دج للفحةةةةص الواحةةةةد مةةةةن  62.21بتكلفةةةةة  2019 فحةةةةص خةةةةالل السةةةةنة 360000تةةةةم ترةةةةجيلعيففففادة الفحففففص

)نظةام املداومةة( ومةا يالحة  حةول  خالل عمل قسم االسةتججاالت املةدمج مةع املستشةفى بكامةل طاقتةه ودون توقةف

ولةةةةةى ال بةةةةةد منهةةةةةا، حيةةةةةي ال تةةةةةتم العمليةةةةةة هةةةةةذا املركةةةةةز ان كةةةةةل متلقةةةةةي الخدمةةةةةة الصةةةةةحية يمةةةةةرون مةةةةةن خاللةةةةةه كخطةةةةةوة ا
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فقد سجلت عيةادة الفحةص فةي  2020االستشفائية دونه وهذا ما يمنحه وزن مهم في عملية تقييم االداء، اما سنة 

 نفس الفترة 

فحةةةةص علمةةةةا أن  التكةةةةاليف املوجهةةةةة لهةةةةةذا  250000فقةةةةد سةةةةجلت عيةةةةادة الفحةةةةص زهةةةةاء  2020أمةةةةا خةةةةالل سةةةةنة   

اي مةةن مبلةةغ  %44.6تقاربةةة جةةدا اال أن تكلفةةة الوحةةدة كانةةت متباينةةة حيةةي قفةةزت بنسةةبة الجةةزء مةةن املركةةز كانةةت م

دج ويرجةةةةةةع هةةةةةذا االرتفةةةةةةاع الةةةةةةى عةةةةةةزوف شةةةةةريحة كبيةةةةةةرة مةةةةةةن املجتمةةةةةع عةةةةةةن التنقةةةةةةل الةةةةةةى  89.69دج للفحةةةةةص الةةةةةةى 62.21

عطالةةةة   املستشةةةفيات خاصةةةة فةةةي الفتةةةرة االولةةةى لالغةةةالق والتةةةي جعلةةةت مةةةن املؤسسةةةات االستشةةةفائية تتحمةةةل تكةةةاليف

يفسةةةر هةةةةذا بتةةةةوفير  املؤسسةةةةة االستشةةةةفائية للهيلكةةةةل البشةةةةري واملةةةةادي بشةةةةكل عةةةةادي و عةةةةدم توجةةةةه متلقةةةةي الخدمةةةةة 

 .يهاالصحية للحصول عل

   : 2019و خةالل سةنة  -عمية الفحص واالستقبال –ترتبط هذه القاعة بالعملية االستشفائية قاعة االنتظار 

فقةةةةةد  2020دج للطالةةةةب الواحةةةةةد  امةةةةةا خةةةةةالل سةةةةةنة  446.69تكلفةةةةةة طالةةةةةب خدمةةةةةة  ب 32000اسةةةةتقبلت هةةةةةذه القاعةةةةةة 

قةةةةةد  -االعتمةةةةةادات املرصةةةةةودة –دج علمةةةةةا ان التكةةةةةاليف 514.68وإرتفعةةةةةت التكلفةةةةةة الةةةةةى  25000انخفةةةةةض العةةةةةدد الةةةةةى 

انخفضةةةةت وهةةةةذا راجةةةةع لالجةةةةراءات الصةةةةحية املتبعةةةةة مةةةةن طةةةةرف املستشةةةةفى والتةةةةي قللةةةةت مةةةةن االعتمةةةةاد علةةةةى قاعةةةةات 

رة القصوى وامللحة، واملالح   انه وحتى في ظل انخفاض االعتمادات املوجهة لقاعات االنتظار االنتظار اال للضرو 

اال ان تكاليفهةةةا انخفضةةةت وهةةةذا راجةةةع الةةةةى أن االنخفةةةاض فةةةي التكةةةاليف ومتلقةةةي الخدمةةةةة ليسةةةا متناسةةةبين وفةةةي هةةةةذه 

ها وانخفةةاض عةةدد متلقةةي الخدمةةة الحالةة فةةان االعتمةةادات تعةةد مثلهةةا مثةل التكةةاليف الغارقةةة التةةي ال ير ةةى اسةترجاع

  يجعل من تبقى منهم يتحمل كل التكاليف .

  :عمليةة اشةعة  7200قامةت قاعةة االشةعة علةى مسةتوى املستشةفى بمةا يعةادل  2019خال سنة مصلحة االةعة

ةان متوسةةط  عمليةةة االشةةعة لكةةل متلقةةي لنةةةوع  متنوعةةة والتةةي تحبةة ى بوحةةدة معينةةة يطلةةق عليهةةا فلةةم اشةةةعة، حيةةي كة

عمليةةةة أشةةةةعة  8800فقةةةد قفةةةةز  عةةةدد  عمليةةةةات االشةةةعة الةةةةى  2020دج  أمةةةةا خةةةالل سةةةةنة 1246.8خدمةةةةة  مبلةةةغ هةةةذه ال

ويقابلهةةةةةا كةةةةةذلك ارتفةةةةةاع فةةةةةي التكةةةةةاليف الكليةةةةةة لقسةةةةةم االشةةةةةعة ايضةةةةةا، امةةةةةا مةةةةةا يالحةةةةة  علةةةةةى التكلفةةةةةة الوحدويةةةةةة فانهةةةةةا 

جةةةةةاء نتيجةةةةةة الرتفةةةةةةاع وهةةةةةذا االنخفةةةةةةاض لةةةةةم يكةةةةةن نتيجةةةةةة النخفةةةةةاض التكةةةةةةاليف بةةةةةل  1069.88انخفضةةةةةت الةةةةةى حةةةةةدود 

التكةةاليف و عةةدد طةةال ي الخدمةةة الصةةحية بةةوتيرة غيةةر متناسةةبة وهةةذا مةةا جعةةل مةةن املستشةةفى يعمةةل علةةى اسةةتغالل 

 –الطاقةةةة العاطلةةةة فةةةي هةةةذا القسةةةم وهةةةو مةةةا انجةةةر عنةةةه انخفةةةاض فةةةي التكلفةةةة الوحدويةةةة املوجهةةةة لكةةةل متلقةةةي خدمةةةة 

 . -أشعة

  :عمليةةة تحليةةل  9000املتواجةةد علةى مسةةتوى املستشةةفى بمةةا يعةةادل قةةام املخبةةر  2019خةةال سةةنة م:بفء التحاليففل

ةةان متوسةةةط  عمليةةةة التحليةةةل  لكةةةل متلقةةةي لنةةةوع هةةةذه الخدمةةةة  مبلةةةغ  دج  أمةةةا خةةةالل سةةةنة 1986.33متنوعةةةة  حيةةةي كة

عمليةةةةة تحليةةةل  ويقابلهةةةا كةةةةذلك ارتفةةةاع فةةةةي التكةةةاليف الكليةةةةة  13000فقةةةد قفةةةز  عةةةةدد  عمليةةةات التحاليةةةةل  الةةةى  2020

وهةذا االنخفةاض   1391,92حاليل ايضا، اما ما يالح  على التكلفة الوحدوية فانهةا انخفضةت الةى حةدود لقسم الت

لةم يكةةن نتيجةة النخفةةاض التكةاليف بةةل جةاء نتيجةةة الرتفةةاع التكةاليف الكليةةة و عةدد طةةال ي الخدمةة الصةةحية بةةوتيرة 

فةي عمليةة  %100والةذي يعتمةد عليةه بنسةبة  غير متناسبة ، باالضافة الةى االهميةة البالغةة التةي يكتسةبها هةذا القسةم

التشةةةةةةخيص، و تلقةةةةةةي هةةةةةةذا القسةةةةةةم اعانةةةةةةات تتمثةةةةةةل فةةةةةةي املحاليةةةةةةل املسةةةةةةتخدمة وكةةةةةةذلك تحويةةةةةةل بعةةةةةةض االجهةةةةةةزة مةةةةةةن 
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مستشفيات أخرى والتي كان لها الفضل في الرفع من النتائج، باإلضافة الى املورد البشري الذي تحمل عبء اضةافي 

 ودرجة مخاطرة كبيرة.

 يكت ة ي هةةذا القسةم أهميةة بالغةة كونةه عامةةل أساسة ي فةي العمليةة االستشةفائية و أيضةةا )نقفل الفدا(:  بنف  الفدا

انطالقةةه مةةن االشةةخاص االبةةحاء عبةةر عمليةةات التبةةرع التةةي تةةنظم دوريةةا وعةةن طريةةق أهةةالي متلقةةي الخدمةةة الصةةحية 

، وخةةةالل FIFOالةةةوارد اوال االبةةةحاء أيضةةةا، ولةةةه خصوصةةةية كونةةةه يسةةةير وفقةةةا لطريقةةةة تسةةةيير املخةةةزون الصةةةادر اوال 

عملية تبةرع بالةدم علةى مسةتوى املستشةفى ومةن خةالل مقارنتهةا مةع التكةاليف املرصةودة لهةذا  4800تمت  2019سنة 

فقةد كانةت عمليةات التبةرع منخفضةة  2020دج للعملية، اما سنة 2522.12القسم نجد ان كل عملية تبرع قدرت بةة: 

عمليةةة نظةةرا لعةزوف شةةرائ  مختلفةة مةةن املجتمةةع عةن التبةةرع  وكانةةت  3200 مقارنةة بالسةةنة السةابقة وكانةةت فةةي حةدود

وانخفاض في العمليات في حةد ذاتهةا   % 52.63دج أ بارتفاع بنسبة 3849,75تكلفة عملية التبرع الواحدة  في حدود 

القسةم يجةد  ، لكن الناظر الى ما تةم رصةده  مةن اعتمةادات مترجمةة فةي التكةاليف التةي يسةتهلكها هةذا%33.33بنسبة 

لكن هذا االرتفاع صاحبه ارتفاع في تكاليف انتاج عمليةة التبةرع خاصةة  2019على سنة  2020ارتفاع طفيف لسنة 

في ظةل وبةاء كورونةا الةذي ارغةم االطقةم الطبيةة علةى مضةاعفة جهةود الوقايةة، ويفسةر أيضةا نقةص عمليةات لتبةرع الةى 

وكةذلك االغةالق الةذي الاةى الكثيةر  -طبيةا –ة االسةتججالية التوقف عن اجراء العمليات خاصة التي ليس لهةا الصةف

مةن عمليةات التبةرع املبرمجةة زمنيةا ومكانيةا، ويفسةر االرتفةاع فةةي التكلفةة الةى نقةص وتقييةد  املةورد الخةاص ببنةك الةةدم 

يةة اكثةر )املتبرعين( واملحافظة على نفس الطاقةة االنتاجية)االسةتقبال، التخةزين، املعالجةة..( وإضةافة أسةاليب وقائ

 صرامة وتكلفة.

 يحتةةةةوي هةةةةذا املركةةةةز علةةةةة ثمانيةةةةة أقسةةةةام هةةةةي ) العنايةةةةة املركةةةةزة، غرفةةةةة العمليةةةةات، مركفففز  الفحففففص املت:صففففص :

التخةةذير، االشةةعة، مخبةةر التحايةةةل، نقةةل الةةدم، االقامةةةة، املطعةةم(  وسةةنطرق الداء هةةذه االقسةةةام مةةن خةةالل مقارنةةةة 

 املقدمة في كل قسم كالتالي:التكاليف والكلية والجزية وكذلك عدد الخدمات 

ط ةةةي متخصةةةص و  ك شةةةراف:  تعقةةةد العمليةةةات املتشةةةاركة فةةةي هةةةذه الغرفةةةة يعطيهةةةا اهميةةةة بالغةةةة  العنايفففة املركفففزة -

الى طبيعة االجهزة املستعلة في مثل هذه الغرف وكذلك طبيعة  باإلضافةمورد بشري متخصص ايضا في كل لحظة 

عمليةة  1080سةجل مستشةفى محمةد شةبوكي  2019صةحية، وخةالل سةنة االدوية املستخدمة على طال ي الخدمة ال

استشةةفائية فةةي غرفةةة االنعةةا  والعمليةةة االستشةةفائية هنةةا يقصةةد بهةةا دخةةول مةةريض الةةى الغرفةةة الخةةروج منهةةا بغةةض 

النظةةر عةةن املةةدة التةةي يقضةةيها فيهةةا، حيةةي بمقارنةةة التكةةاليف املخصصةةة لهةةذا القسةةم بعةةدد العمليةةات االستشةةفائية 

فقةةةةد سةةةةجلت  2020دج أمةةةةا سةةةةنة  10569.11د ان استشةةةةفاء مةةةةريض واح فةةةةي غرفةةةةة العنايةةةةة املركةةةةزة يكلةةةةف فيةةةةه نجةةةة

ارتفةةاع فةةي عةةدد الحةةاالت بغرفةةة العنايةةة املركةةزة نظةةرا الفتتةةاح جنةةاح خةةاص بمرضةة ى كورونةةا فةةي املستشةةفى واصةةبحت 

لسنتين لكن هذا يفسر بةأن دج  ويالح  انخفاض طفيف في التكلفة بين ا10553,72حالة  بتكلفة  1250الحاالت 

اطباء  -املستشفى تلقى اعانات خارج امليزانية لدعم هذه املصلحة سواء من طرف الوصاية  أو من القطاع الخاص

نظةرا الرتباطةه بجائحةة  لةألداءلكن يالح  أن هذا القسةم مةن اصةعب االقسةام تقييمةا   -وجمعيات وسلطات محلية

 .ي الصف االول  لتقديم الخدمة الصحية لطالبهانيات ومستخدمين(فاكورونا ووقوفه )إمك
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وترتبط نهاية العمليةة االستشةفائية -ذهنيا  -: تعبر العملية عن لب  أو مركز الخدمة الصحية غرفة العمليات -

من العملية االستشةفائية لكةن ان  يتجزأككل بقرار اجراء العملية الذي يخذه الطبيب، اال ان املسير يراها جزء ال 

 ب مكاناتةهضرورة لها، وتختلف باختالف نوع املستشفى والطبيةب املخةتص، ومستشةفى محمةد الشةبوكي ال اقتضت

قةةد سةةجل ، و بالضةةافة الةةى عمليةةات تقةةويم الكسةةور يسةةتطيع اجةةراء عمليةةات الجراحةةة العامةةة والعمليةةات القيصةةرية 

ليف املخصصةةةة لهةةةةذا التكةةةةا وب سةةةقا عمليةةةة متنوعةةةةة اغلبيتهةةةا عمليةةةات قيصةةةةرية،  1800حةةةةوالي  2019خةةةالل سةةةنة 

انخفةض عةدد  2020دج وخالل سنة 9606.89القسم على عدد العمليات نجد تكلفة العملية الواحدة تقدر بمبلغ

اي وصةةولها  %213.52وارتفةةاع فةةي تكلفةةة  العمليةةة الواحةةدة بنسةةبة  % 43.33عمليةةة أي بنسةةبة  1020العمليةةات الةةى 

 دج20513.37ملبلغ 

التخةةذير هةةو ارتباطهةةةا وتطابقهةةا  مةةن ناحيةةة  العةةةدد بعةةدد العمليةةات وخةةةالل  : مةةا يالحةة   علةةةى عمليةةاتالت:ففرير -

حيةةةةةةةةي قفةةةةةةةةز الةةةةةةةةى  2020دج للعمليةةةةةةةةة الواحةةةةةةةةدة و تغيةةةةةةةةر خةةةةةةةةالل سةةةةةةةةنة 9418.52كانةةةةةةةةت تكلفةةةةةةةةة التخةةةةةةةةذير  2019سةةةةةةةةنة 

دح  ويرجةةةع هةةةةذا االرتفةةةةاع الةةةةى ثبةةةةات التكةةةةاليف الكليةةةة وانخفةةةةاض عةةةةدد العمليةةةةات  والتةةةةي تسةةةةببت جائحةةةةة 16620,93

 .في تخفيضها كورونا

، مخبةةةر التحاليةةل، نقةةةل الةةدم: هةةةذه االقسةةةام أو االنشةةطة هةةةي انشةةطة مسةةةاعدة  ومسةةاهمة فةةةي الخدمةةةة الةففعةا -

مركةز  -الصحية املقدمة م طرف املركز املتخصص، وسيقال عنها ال يخرج من سياق مةا قيةل عنهةا فةي املركةز السةابق

دج اشةةةةةةةةةعة 1069.73تكةةةةةةةةةاليف  2019نة حيةةةةةةةةةي نجةةةةةةةةةدها علةةةةةةةةى الةةةةةةةةةوالي قةةةةةةةةةد سةةةةةةةةةجلت خةةةةةةةةال سةةةةةةةةة -الفحةةةةةةةةص واالسةةةةةةةةةتقبال

دج لألشةةةةةةةةةةةعة 924.45أصةةةةةةةةةةةبحت تقةةةةةةةةةةةدر بةةةةةةةةةةةة  2020دج نقةةةةةةةةةةةل دم  وخةةةةةةةةةةةالل سةةةةةةةةةةةنة 2862.99دج  تحاليةةةةةةةةةةةل، و 1580.22و

دج لعمليةةةة نقةةل الةةةدم ويالحةةة  ان التكلفةةةة الوحدويةةة لةةةم تتةةةأثر كثيةةةرا 5017.63دج ملخبةةر تحاليةةةل الةةةدم و 1497.97و

  2019مقارنةةةةةة بسةةةةةنة 2020عمليةةةةةات االشةةةةعة والتحاليةةةةةل لسةةةةنة  لقسةةةةمي االشةةةةةعة والتحاليةةةةل علةةةةةى الةةةةرغم مةةةةةن ارتفةةةةاع

ويرجةةع هةةذا كمةةا قلنةةا سةةابقا للةةدعم الةةذي تحصةةت عليةةه هةةذه االقسةةام ولتوجيةةه جةةزء مهةةم مةةن املةةورد البشةةري لسةةد 

الحاجةةةة  العمةةةل، أمةةةا بنةةةك الةةةدم فقةةةد تضةةةاعفت التكلفةةةة فيةةةه وهةةةذا نتيجةةةة لةةةنقص عمليةةةات التبةةةرع وارتفةةةاع تكةةةاليف 

 .2020بطة بها و تقليص العمليات خالل سنة الوقاية املرت

: االقامةةةة االستشةةةفائية مكةةةةون مهةةةم ملكونةةةات العمليةةةةة االستشةةةفائية لكةةةن لةةةةيس بالضةةةرورة حصةةةول كةةةةل االقامفففة -

طالةةةةب للخدمةةةةةة االستشةةةةفائية عليهةةةةةا، بةةةةل تمةةةةةن  ملسةةةةتحقها بنةةةةةاءا علةةةةى توصةةةةةية الطبيةةةةب و تةةةةةوفر االمكانيةةةةات التقنيةةةةةة 

االستشفائية يتقةاطع مةع املحاسةبة الفندقيةة التةي تعنةي بتسةيير مرفةق  لإلقامةالتسيير املرافقة لها، وهذا النوع من 

غةرف فةةي  10الفنةدق، وهنةا وجةةب تسةيير املستشةةفى بنةاء علةى تفةةر الغةرف و مةةدى تةوفر الغةرف الخاصةةة فمةثال تةةوفر 

.الخ، وخةالل سةنة .. باألطفالجناح الرجال ال يعني استقبال مريض والعكس بحي ، بالضافة الى الجناح الخاص 

ةان عةةدد املرضةة ى الةةذين تةةم ادخةةالهم 1628.79كانةةت تكلفةةة الغرفةةة الواحةةدة الستشةةفاء مةةريض تقةةدر بةةة  2019 دج وكة

فقةةةد انخفةةةض العةةةدد الةةةى  2020مةةةريض، امةةةا خةةةالل سةةةنة  18250غةةةرف داخةةةل املستشةةةفى علةةةى مةةةدار السةةةنة حةةةوالي 

دج أي 3501.69فةةةةي غرفةةةةة داخةةةةل املستشةةةةفى الةةةةى  مةةةع ارتفةةةةاع التكلفةةةةة االستشةةةةفا ي للمةةةةريض الواحةةةةد املقةةةةيم 12200

وترجع هذه الزيادة الى ارتفاع تكاليف التعقيم من جهة ونقص املقيمين من جهة ثانية وارتفاع  %215بزيادة حوالي 

التكةاليف الكليةةة نظةةرا الفتتةةاح جنةاح خةةاص بمرضةة ى كورونةةا والةذي اسةةتهلك جةةزء معتبةةر مةن االعتمةةادات متمثلةةة فةةي 
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ال، وااللبسةةة ومةةواد التعقةةيم والغةةازات الطبيةةة، وهةةذا مةةا يفسةةر بارتفةةاع التكةةاليف سةةواء الكليةةةة او االدويةةة واالمصةة

 الوحدوية  في ظل انخفاض عدد املقيمين.

: يالحةةةةةة  ان التعامةةةةةةل مةةةةةع قسةةةةةةم او نشةةةةةةا  االطعةةةةةام اختلةةةةةةف بةةةةةةين مركةةةةةز الفحةةةةةةص واالسةةةةةةتقبال ومركةةةةةةز املطعفففففم -

عةةةةةام فيةةةةه موجةةةةةه للعمةةةةال الن املةةةةةريض أو متلقةةةةي الخدمةةةةةة الفحةةةةص املتخصةةةةص، وذلةةةةةك راجةةةةع كةةةةةون االول يكةةةةون االط

الصحية على مسةتوه ال يتحصةل علةى وجبةة  طعةام بةل يتحصةل عليهةا العامةل سةواء الط ةي او شةبه الط ةي او االداري 

أو املنهي، اما مركز الفحص املتخصص فان متلقي الخدمة الصحية على مستواه يتمكن من الحصول على وجبات 

ه علةى االقامةة فةي املستشةفى وهنةا ارتأينةا ان نظةم عمةال املستشةفى ككةل سةواء مركةز متخصةص الطعام بحكم قدرت

او اسةتقبال الةةى تكةاليف االطعةةام الخاصةةة بمركةز الفحةةص واالسةتقبال، امةةا املرضةة ى فةتم ضةةمهم الةى مركةةز الفحةةص 

إطعةام، وقةد  دج خالل السنة كمصاريف2180.79تكلف العامل الواحد ما قيمته  2019املتخصص، وخالل سنة 

ولم يكن هذا االنخفةاض اال نتيجةة العتمةاد العمةل بالتنةاوب  2020دج خالل سنة 1753.29انخفض هذا املبلغ الى 

لفتةةةرات اكبةةةةر مةةةةن الحالةةةةة العاديةةةةة التةةةةي فرضةةةةتها كورونةةةةا والتةةةي جعلةةةةت مةةةةن العمةةةةال اقةةةةل اعتمةةةةادا علةةةةى الطعةةةةام داخةةةةل 

ال عةن االكةةل داخةةل املستشةفى  مةةع ابةةالذ االدارة بةةذلك املستشةفى مةةن جهةةة ومةن جهةةة ثةةاني عةزوف شةةريحة مةةن العمةة

، أمةةةةا مةةةةا يتعلةةةق باإلقامةةةةة االستشةةةةفائية والتةةةةي تتبعهةةةةا عمليةةةةة  والتةةةي اتخةةةةذت اجةةةةراءات كفيلةةةةة بتخفةةةةيض التكةةةاليف

االطعةةةام فهةةةي تةةةرتبط بعةةةدد املقيمةةةين فةةةي املستشةةةفى مةةةع مالحظةةةة ان لةةةيس كةةةل مةةةن يقةةةيم فةةةي املستشةةةفى يتحصةةةل علةةةى 

ة منتظمةةةة بةةةل يرجةةةع هةةةذا الةةةى الطبيةةةب والةةةذي يحةةةدد فتةةةرات االكةةةل والصةةةوم وبرنةةةامج االطعةةةام وجبةةةات غذائيةةةة بصةةةف

دج كتكلفةةةة اطعةةةام لكةةةل مةةةريض خةةةالل يةةةوم لكةةةن خةةةالل سةةةنة 392.27تةةةم ترةةةجيل مبلةةةغ  2019وغيرهةةةا، وخةةةالل سةةةنة 

ض عةدد املقيمةين دج خالل اليوم وهذا يعود الةى ارتفةاع التكةاليف الكليةة مةع انخفةا1199.42،ارتفع املبلغ الى 2020

فةةةةي املستشةةةةةفى مةةةةن جهةةةةةة وكةةةةذلك ارتفةةةةةاع مصةةةةارف عمليةةةةةات الوقايةةةةة سةةةةةواء تعلةةةةق االمةةةةةر باللبةةةةاس و وسةةةةةائل التعقةةةةةيم 

 الخاصة بالعمال واالثاث والوسائل املستخدمة واملباني.

II.  :من خالل ما سبق يمكننا استنتاج ما يليالخالصة: 

كتكاليف لتغطية الخدمات الصحية بشكل كبير اداء املستشفى العمومي يتأثر باالعتمادات املرصودة  -

 ؛خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني واالدوية التي تساهم بشكل مباشر ومهم في الخدمة الصحية

بنسبة كاملة  يتأثريحدد مسار الخدمة الصحية وال بشري يؤثر في استهالل التكاليف و اداء املورد ال -

 .الخدمة الصحية املتوفرة بل جزئيا حسب خصوصية باإلمكانيات

بشكل بسيط  قبل وبعد وباء  تأثرتالخدمة الصحية على املستوى الكلي  ألداءبالنسبة لالعتمادات املرصودة  -

 ؛ كورونا

بوباء كورونا وارتفعت ولو في ظل ثبات او التغير  تأثرتالتكلفة الوحدوية للخدمات املكونة للخدمة الصحية  -

 ؛الطفيف في التكاليف الكلية

ء املستشفى العمومي قبل وبعد كورونا تجلى من خالل طرق تقديم الخدمة و العوائق التي صاحبتها، ادا تأثر -

احترازية من شانها  إلجراءاتوكذلك من خالل سعي القائمين على تقديم الخدمة الصحية لتقديمها وفقا 

 ؛املحافظة على بحة متلقي الخدمة ومقدمها
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ملستشفيات كان لها اثر بالغ من خالل طلب االعتمادات بناء على خصوصية املحاسبة العمومية التي تسير ا -

بالرجوع الى  2016سنة و  2019بالرجوع لسنة  2020دت سنة االداء املالي املحاس ي للسنوات السابقة والتي اعتم

، وهذه السنوات لم ترجل خصوصيات في التسيير ناجمة عن وباء متفش ي، ما اضطر الى السعي الى 2018سنة

لتغطية الججز املرجل في بعص االنشطة منها على سبيل الذكر ال  كوسيلةعتمادات اضافية لم يتم طلبها ضخ ا

 ؛ الحصر نشا  الوقاية

، ومع ان مة االستشفائيةزيادة التكاليف الجزئية املكونة للخدمة االستشفائية تؤثر في التكلفة الكلية للخد -

نية اال انها ستكون حافز للمصحات الخاصة للرفع من اسعار الخدمة االستشفائية في املستشفى العمومي مجا

 ؛بها من طرف الوصاية املوص يخدماتهم نظرا لتطبيقهم نفس التعليمات الوقائية و االستشفائية 

كانت ذات جودة عن  2020اذا كانت التكلفة معيار للجودة نستطيع القول ان الخدمات الصحية خالل سنة  -

نسبية ن الخدمة الصحية من متلقي ألخر و ل هذا القول ال يمكن تعميمه نظرا لتباي، لكن ه2019نظيرتها لسنة 

 ؛الرض ى لدى املتلقي ايضا

والتي شهدت ارتفاع ولو  2020تقييم اداء املستشفى العمومي من خالل التكاليف الكلية يرجح  الكفة لسنة  -

 ؛لها بعين املقارنة مع سابقتها في بعض اجزاء تكلفة الخدمة الصحية وهذا ما يجعلها احسن اذا نظرنا

مجانية العالج يجعل من حساب التكلفة يبدوا كانه عمل ليس ذو اهمية لكن في الواقع حساب التكلفة لم  -

يتعلق يوما بمقارنته باإليراد بل كانت له مهام اخرى أهمها معرفة مدى االستفادة  واستغالل االمكانيات املتاحة 

 ؛لتي تحملتها املؤسسة في سبيل الوصول الى املنتج او الخدمة النهائية من خالل معرفة مقدار التضحية

يبقى عنصر الرض ى من اهم العناصر التي تدخل ضمن ادوات تقييم الخدمة الصحية، والزبون في حال  -

 .الخدمة الصحية العمومية  تدفعه مجانية  العالج للرض ى حتى ولو سجل بعض املالحظات والنقائص
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