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المحور األول :ضمان ديمومـة تمويل قطاع الصحـة

 .1تخصيص موارد إضافية لفائدة صندوق دعم الصحـة العموميـة .علما أن هذا الصندوق سيمكن
من المساهمـة في تمويل تكفل المستشفيات العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية
العالج  AMG 1والتعريفة المنخفضة  . AMG 2ومن المنتظر أن تبلغ موارد صندوق دعم
الصحة العمومية حوالي  100مليون دينار خالل سنـة .2019
 .2تسوية  200مليون دينار من ديون المستشفيات العمومية تجاه الصيدلية المركزية على موارد
ميزانية الدولـة.

المحور األول :ضمان ديمومـة تمويل قطاع الصحـة

 .3عرض قانون إصالح الصناديق االجتماعية على الجلسـة العامـة ليوم  10أفريل 2019
للمصادقـة من طرف مجلس نواب الشعب .
وسيمكن هذا القانون من تحسين هيكلي لموارد الصناديق االجتماعية مما سيؤثـر إيجابا على
موارد صندوق التأمين على المرض ويؤدي إلى تحسين قدرتـه على تسديد المستحقات الشهرية
تجاه المستشفيات العموميـة والصيدلية المركزيـة
 .4االنطالق في دراسة تقييمية لمنظومة التأمين على المرض بما في ذلك مراجعة العالقة التعاقدية
بين هياكل وزارة الصحة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمالءمة التعريفات مع
الكلفة الحقيقية للخدمات وذلك قبل موفى 2019
.

المحور الثاني :التجهيزات الصحية والصيانـة

 .5تخصيص اعتمادات جملية تقـدر بـ  107مليون دينار موزعـة كما يلي:
 رصد اعتمادات إضافية من ميزانية الدولـة لتسديد مبلغ بقيمة  22مليون
دينار بعنوان سنـوات  2016و 2017و 2018القتناء معدات وتجهيزات
طبية.
 إصدار طلبات العروض المتعلقـة بالتجهيزات الطبية بقيمـة جملية تقـدر
بـ  85مليون دينار خالل شهر أفريل  2019والحرص على تسريع
إجراءات الصفقات العموميـة حتى يتسنى تسلم هذه التجهيزات قبل موفى
السنـة

المحور الثاني :التجهيزات الصحية والصيانـة
وتضم هـذه التجهيزات:
 3قاعات قسطرة بـ:
 مستشفى الرابطة
الجهوي
 المستشفى
بالقصرين
الجهوي
 المستشفى
بمدنين

آالت تصوير
المغناطيسي

04
بالرنين
IRMبـ:
 مستشفى الرابطة
 مستشفى المنجي سليم
بالمرسى
 مستشفى القصرين
 مستشفى مدنين

 10آالت تصوير
بالمفراس Scanners
بـ:












مستشفى الحبيب ثامر
مستشفى الرابطة
مستشفى القصاب
مستشفى األطفال
مستشفى فرحات حشاد
بسوسة
مستشفى المنجي سليم
بالمرسى
الجهوي
المستشفى
بالمهدية
الجهوي
المستشفى
بزغوان
المستشفى الجهوي بباجة
الجهوي
المستشفى
بتطاوين

للتصوير

تجهيزات
الطبي
لجراحـة
تجهيزات
األعصاب
أقسام
تجهيزات
استعجالي
تجهيزات قسم الجراحـة
آالت للكشف بالصدى
آالت تعقيم
الطب
تجهيزات
الفيزيائي
تجهيزات ألقسام التخدير
واإلنعاش

المحور الثاني :التجهيزات الصحية والصيانـة

وتحقيق
الثقيلة
التجهيزات
لصيانـة
سنوية
موارد
توفير
 .6ضمان
التضامن( ) mutualisation des moyens entre les hôpitauxبين مختلف
المؤسسات االستشفائية عبـر :
 توسيع مجال تدخل "حساب أموال المشاركـة عـدد Fonds de concours "5
»«n°5ليشمل تغطية النفقات المتعلقـة بـتعهـد وصيانـة وتجديد المعدات الثقيلة على غرار
التصوير بالمفراس وقاعات القسطرة وآالت تفتيت الحصى ووحدات تصفية الدم.
 تدعيم موارد هذا الحساب بتحويل  % 20من تحويالت الصندوق الوطني للتأمين على
المرض المتأتية من فوترة المؤسسات العموميـة للصحـة بعنوان التصوير بالمفراس
وقاعات القسطرة وآالت تفتيت الحصى ووحدات تصفية الدم.

المحور الثالث :األدوية والمستلزمات الطبية

.7

.8
.9

.10
.11

تعميم تجربة مستشفى الحبيب ثامر في مجال التوزيع اآللي والمؤمن للدواء والذي مكن
من التحكم في كلفة األدوية بما قدره  %30من الميزانية الجملية المخصصة لها.
تكفل الدولـة بخالص ديون المستشفيات العمومية بعنوان السوائل الطبية بقيمـة
 13.5مليون دينار
مضاعفـة مقدرة تخزين األدوية وقـدرة الصيدلية المركزيـة على الترفيع في احتياطي الدواء
وتزويد قطاع الصحـة بانتظام وذلك عبر االنطالق في إنجاز مدينـة الدواء  2بالعقبـة خالل
شهـر أفريل .2019
برمجة عرض ملف الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) على لجنة التطهير
وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية.
التسريع في إصدار األمر المتعلق بضبط منظومة المستلزمات الطبية ( )AMCخالل
مراحل التصنيع والتوريد والتوزيع وتفعيل دور الصيدلي في هذا المجال.

المحور الرابع :الحوكمة ورقمنة القطاع ومقاومة الفساد
 .12تعصير نظام المعلومات االستشفائي بقيمـة  80مليون دينار عبر:
 التسريع في وضع الملف الطبي الرقمي الذي يعتمد على التطبيقات الثالثة التالية :
 منظومـة توزيع األدوية اليومي واالسمي على المرضى بعدد من المؤسسات العمومية
للصحة )(Dispensation Journalière Individuelle Nominative : DJIN
 منظومـة التصرف في المخابـر () Santé Lab
 منظومـة التصرف في األشعـة وأرشفتها )(PACS/RIS

 االنطالق فوراً في مشروع الطب عن بعد ( )Télé-médecineفي مستشفى الرابطـة
والمستشفى الجهوي بجندوبـة و المستشفى الجهوي بتورز ومركز الحروق واإلصابات البليغـة
ببن عروس ومستشفى الحبيب ثامـر في مرحلة أولى ثم تعميمها في كافـة المستشفيات
العموميـة.

المحور الرابع :الحوكمة ورقمنة القطاع ومقاومة الفساد
 االنطالق في العمل بمنظومة التصرف في المواعيد عن بعد خالل شهر أفريل 2019
لـ 12مستشفى عموميا :
 المستشفى المحلي بماطر
 المستشفى الجهوي بجربة
 المستشفى المحلي بميدون
 المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل
 المستشفى الجهوي محمد التالتلي بنابل
 المستشفى المحلي بقليبية

 المعهـد الوطني ألمراض األعصاب.
 معهد الهادي الرايس ألمراض العيون
 معهـد صالح عزيز
 المستشفى الجامعي ببنزرت
 المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة
 المستشفى المحلي براس الجبل

التعميم على كافـة الهياكل الصحية العمومية انطالقا من غرة جويلية .2019

 توفير البنية التحتية المعلوماتية الضرورية لتقريب الخدمات من المريض لـ  600مركز صحـة
أساسيـة خالل سنـة  2019وتعميمها على بقية الهياكل خالل سنـتي  2021 – 2020بميزانية
قدرها  15مليون دينار.

المحور الرابع :الحوكمة ورقمنة القطاع ومقاومة الفساد

.13
.14
.15
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المصادقة على مشروع قانون حماية المرضى والمسؤولية الطبية في مجلس الوزراء
المصادقة على مشروع أمر نظام الدراسات الطبية في مجلس الوزراء
العمل على تقديم خدمات المساندة كالحراسـة والتنظيف واإلعاشة عبـر عقود مع مؤسسات
خدمات مختصـة
تعزيز الموارد البشرية للتفقّد اإلداري والمالي في اإلدارات الجهوية للصحـة والعمل على
تكثيف ودورية مهمات التفقّـد.
تفويض وزيرالصحة إمضاء القرارات التأديبية لفائـدة مديري المستشفيات العمومية
إحداث خطة مدير فني طبي داخل الهياكل االستشفائية الكبرى في مرحلة أولى.

المحور الرابع :الحوكمة ورقمنة القطاع ومقاومة الفساد

 .19إحداث مدرسة وطنية للصحة العمومية لتكوين مهنيي الصحة والرفع من قدراتهم و إعداد
النصوص الترتيبية قبل موفى .2019
 .20إنجاز دراسة تقييمية للنشاط الخاص التكميلي وإمكانية فتحه داخل المؤسسات الصحية العمومية
 .21إرساء نظام العيادات الخارجية بعد الظهر بالمستشفيات ومراكز الصحة األساسية .

المحور الخامس :تدعيـم الموارد البشرية

 .22تمكين قطاع الصحـة من  2000انتداب إضافي بعنوان سنـة  2019وذلك لضمان فتح األقسام
الطبية الجديدة وتعويض المغادرين من األقسام ذات األولوية وتدعيم االختصاصات ذات
األولوية.
 .23إنجاز دراسة تهدف إلى تحديد وضبط معايير الموارد البشرية والمؤسسات االستشفائية وهياكل
الصحة االستشفائية.
 .24دراسة إعتماد الفوترة حسب المراضة باالعتماد على مخرجات نظام المعلومات الطبي
االقتصادي.

المحور السادس :حفظ الصحـة االستشفائي
 .25رصد إعتمادات جملية بكلفة  32,5م د تخصص للبرامج التالية:
االنطالق الفوري في تهيئـة
الهواء
معالجـة
مركزية
( Centrale de traitement
 )d’airوذلك في قاعات عمليات
التالية :
مستشفى

الحبيب

بورقيبة

بصفاقس
مستشفى شارل نيكول
المستشفى
المعموري

الجهوي
بنابل.

الطاهر

تأهيل  10قاعات بيضاء بأقسام
طب الرضـّع التالية:
 مركز التوليد وطب الرضيع
 مستشفى شارل نيكول
 مستشفى عزيزة عثمانة
 مستشفى المنجي سليم بالمرسى
 المستشفى الجهوي الحبيب
بوقطفة ببنزرت
 المستشفى الجهوي محمد التالتلي
بنابل
 مستشفى الهادي شاكر بصفاقس
بورقيبة
فطومة
 مستشفى
بالمنستير
 مستشفى فرحات حشاد بسوسة
 مستشفى الطاهر صفر بالمهدية

تأهيل ووضع معدات تعقيم مركزية
لـ 10مستشفيات عمومية تمول من
طرف الصندوق الوطني للتأمين على
المرض بعنوان المتخلدات بالذمة
لصالح المستشفيات العمومية.

المحور السادس :حفظ الصحـة االستشفائي

 .26التمديد في مجال تدخل مشروع التصرف في النفايات الصحية الخطيرة ليشمل الـ  12واليـة
المتبقية بقيمة جملية تساوي  10مليون دينار على مدى  5سنوات.

مالحظـــة :

 سيتم إدراج نقطة قارة ضمن جدول أعمال المجالس الوزارية
الدورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الخصوصي لقطاع الصحـة.
 عقد الندوة الوطنية للسياسة الصحية في أفق  2030خالل شهر
جوان 2019

