
معضلة النقص الفادح لألدوية 

بالهياكل الصحية العمومية

2019بين المتطلبات ومشروع ميزانية 

جوهر مزيد

ائتالف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة

(جمعية الدفاع عن المرفق العمومي للصحة و حقوق مستعمليه)



مشكل فقدان األدوية

منذ سنوات•

الهياكل لألدوية في نقص فادح 

مزمنةمعضلة: الصحية العمومية 

يلم تُْحَض باالهتمام الكاف

المرفق لمستعملي معاناة يومية • 

( أغلبية المواطنين)العمومي للصحة 

على سلبية متعددة تداعيات • 

وعائالتهم المرضى 

يواالقتصاد الوطنالصحيةالمنظومة 

...(-األزمة العامة -الزمن )تفاقمت 

األخيرةالصائفة •

منعشراتعدةندرةأوفقدان

(أساسيةأدويةمنهاعدد)األدوية

الصيدلياتفيمتزامنةبصفة

مسبوقغيرحدث:الخاصة

الجميعاهتمامطبيعياجلب
(ورتهخط/السلبيةوتأثيراتهالموضوعحساسية)

حادةأزمةشكلأخذ

الجهودتضافرت

األقلعلىجزئياتجاوزهاوقع

(++هشوضع)نسبيةبسرعة



مشكل فقدان األدوية في القطاع العمومي

:المزمنةالمعضلةثقلمركز(.أ.ص.م2156)األساسيةالصحةمراكز

ـفة• َـّ مستعمليمناألكبرالنسبةإلىاألدوية(تسليم)بـتوفيرُمكـَـلـ

:(االستشفائيةاإلقامةحاالتخارج)للصحةالعموميالمرفق

العموميةالقطاعفيالعياداتمجموع⅔:.أ.ص.معياداتوصفات-
(الجهويةالمستشفياتفيمليون2والجامعيةبالمستشفياتعيادةمليون3:مليون14,5مجموعمن.أ.ص.مفيطبيةعيادةمليون9,5)

معيةالجاالمستشفياتمنالمزمنينللمرضىالُمسَلَّمةالوصفات-

(.أ.ص.مفيبهمالُمتعَهَّدالمزمنينالمرضىإلىإضافة)والجهوية



مشكل فقدان األدوية في القطاع العمومي

:والجامعيةالجهويةالمستشفيات

:+(+األخيرتينالسنتينفي)األدويةنقصلمشكلةمسبوقغيرتنامي

إقامةبعدالخروجعندأوالعيادات-

حاالالتنقلالمريضمرافقيمنيُْطلَب)االستعجالياإلقامة،أثناء-

(مريضهمإلسعافبهواإلتياندواءالشتراءخاصةلصيدلية

دوقصنبذمةالمتخلدةمستحقاتهاعلىالمستشفياتحصولعدمأزمة•

خالصوالمستشفياتهذهلتسييراألساسيالمورد)المرضعلىالتأمين

(عملتهاأجور



مشكل فقدان األدوية في القطاع العمومي

:جزئياأوكليااألدويةعلىالحصولعدم

السبب الرئيسي لعدم رضا المواطنين عن الخدمات المقدَّمة إليهم 

:في الهياكل الصحية العمومية خاصة مراكز الصحة األساسية

المعهد:المحليةالحوكمةوالحرياتاألمنإلىالمواطننظرةحولالوطنيالمسح•

(باللصحةخاصغيرالجوانبمتعددمسح-أنجزتهالتيالجهةوحيلديةمهنية)2017نهاية-لإلحصاءالوطني

اسيةاألسالصحةمراكزفيالمقدَّمةالخدماتعنالرضالعدمسبب:الدواءفيالنقص

ذلكعنعبرواممن%75لدى

مشكل عام يهم كافة مراكز الصحة األساسية 

بتفاوت محدود نسبيا بين الجهات والمناطق



الخط األول 

(ةمراكز الصحة األساسية والمستشفيات المحلي)



2017معطيات 
: قيمة الحاجيات من األدوية •

(الوصفات). د.م213

(:2017دراسة )معدل كلفة األدوية 

:ينارتفاع ضغط الشرايأوالسكري -
دينار في السنة 150

:مرض مزمن آخر-

دينار في السنة 100

دينار7,7: مرض عارض -

قيمة األدوية 
:للمرضى* التي وقع تسليمها

.(  د. م)مليون دينار 62
(تقديرات)

: * المشتراةمجموع األدوية قيمة -
(  الصيدلية المركزية).  د. م74-
مين قيمة االدوية المستعملة للمرضى المقي-

*(  تقديرات). د. م12:وفي االستعجالي 

ـي سوى حوالي ال تُـغَـط ِّ
من الحاجيات% 30

(الوصفات)



موارد الخط األول الشتراء األدوية
•2019

(مشروع ميزانية وزارة الصحة)

الخصوصي لدعم األمراض البرنامج  • 
مليون دينار 7:  المزمنة

%70كثر من أ:د.م18تخفيض بـ 

:بعنوان التسييرمنحة الدولة • 

للمستشفيات المحليةد.م5بـترفيع 

الصحة األساسيةنفس المقدار لمجامع 

ـي أكثر لنسبة تغطي ة تَــَدنـ 
الحاجيات من األدوية

"ائيالقطاع االستشف"خصوصا مع ارتفاع أسعار خاص بـ 

في % 100زيادة بأكثر من )لبعض األدوية الحياتية 
(مليون دينار في السنة5بـ كلفة إضافية : االنسولين 

2017

. د. م74: *المشتراةقيمة مجموع األدوية 

البرنامج  »:دينارمليون 25•
«المزمنةالخصوصي لدعم األمراض 

(لوزارة الصحةالتنمية ميزانية )2017الُمْحدَث في 

صه ما أَْمَكن تخصي:مليون دينار49•  
ميزانيات في« المصالحوسائل نفقات »من 

ات مجامع الصحة األساسية والمستشفي
التي (أ.ص.م2000على حوالي تشرف )المحلية 

الدولة بعنوانمنحة »تتأتى أساسا من 
«التسيير

:

ـ سوىلْم  من % 30حوالي تُـغَـط ِّ
(الوصفات)الحاجيات



:توفير الدواء الموصوف 

يندرج ضمن الحق الدستوري وواجب الدولة في الصحة والخدمات الصحية الجيدة

:   جزء من التعهد في الهياكل العمومية و حق شرعي وقانوني

منصوص عليه صراحة في المنظومة العالجية العمومية لنظام التأمين على المرض-

(يات الخاصةتهمّ أغلب المضمونين االجتماعيين وأقلهم قدرة على تحّمل جزء من أسعار األدوية في الصيدل)-

الدواء التمكين من:المجاني أو بتعريفة منخفضةالعالجبالنسبة إلى أصحاب بطاقات -

جزء أساسي من العالج( وليس وصفه فقط)

جزء ال يتجزأ من المهمة األولى للهياكل الصحية العمومية حسب قانون التنظيم -

عالج األمراض : الصحي



:المطلوب

ومية التخلي عن اعتبار توفير األدوية في الهياكل الصحية العم

ص لها  نَّة، يَُخصـَـّ من االعتمادات" ما يُْمكن"خدمة تكميلية وشبه مِّ

خط األول توفير التمويل الكافي لتوفير كافة الحاجيات من األدوية في ال

د.م150سنوية بـ إضافية اعتمادات : حسب التشريعات والتراتيب 

قطاع االستشفائي التغيّر أسعار األدوية في -: لتغيرات الكلفة بسبببعين االعتبار األخذ )+ 

(تطور عدد المرضى أو حاجياتهم-

، مالئمة لتحقيق «صندوق دعم الصحة العمومية»إيجاد موارد لـ 

ث من أجلها، وبعيدة عن المبلغ الرمزي المبرَمج في مشروع الغاية التي بُعِّ

، يساهم في تحقيق ذلك 2019ميزانية 



صفة شبه بكافة جوانبه وب)ترشيد استهالك األدوية في مراكز الصحة األساسية 

ي، إجراء مرافق ضرور(محتوى الوصفة، حسن التصرف  وضرب الفساد: مثالية

التبذير والفساد)من كلفة األدوية %5إلى 3لكنه ال يُْمكن أن يخف ِّض أكثر من 

(عجالي، عْكَس أقسام اإلقامة االستشفائية واالست.أ.ص.مفي مجال األدوية محدودان في 

حالفادالنقصمعضلةمعالجةعدمبمواصلةعليههوماعلىالحالإبقاء

اهرظوتناميمزيدإلىيُـؤد ياألولللخطالعموميةالهياكلفيلألدوية

المجموعةومصاريفالصحيةوالمنظومةالصحةعلىمخاطرتحمل

رونفواالستعجاليأقسامعلىضغطصحية،مضاعفات)الصحةعلىالوطنية

يرغالذاتيالتداويالصحية،الهياكلفيالعنفمنسوباألساسية،الصحةمنمراكز

...للشعوذة،اللجوءوتفضيلالصحيالعالجعنالتخليالمَرشَّد،



الخط الثاني والثالث 

(المستشفيات الجهوية والجامعية)



اإلقامةتمث لمنها،الحاجياتوحجماألدويةاستهالكنظروجهةمن

فياتالمستشهذهأنشطةأهم(دونهاأوبإقامة)الطبيةواألعمالاالستشفائية
بقىوت،(المختصالطبياإلطارفيالفادحالنقصبسببأقلبدرجةالجهويةالمستشفيات)

لألدويةاستهالكاأقل(االستعجاليةاألقسامونسبيا)الطبيةالعيادات

ادمومنالحاجياتحجمبأهميةلذلكتبعاالمستشفياتهذهتتميزكما

الطبيةبالمستلزماتيُْعَرفماأهمهامنال،أوصيدالنيةأخرى

منمستهانغيرجانباأنالنموذجيةوالتجاربالدراساتبينتوقد

نقصوانبجبمختلفيرتبطبلحقيقيةبحاجياتيتعلقالاألدويةاستهالك
اإلجراميالفسادذلكفيبماالتصرفإحكام

ي أدوية ا
 
ي التشديد عىل التعميم الرسي    ع آللية حسن الترصف ف

لمرض  المقيمي   ينبغ 
ي ذ" الوصفة اليومية اإلسمية لألدوية"والمعروفة ب 

 
. لكواستعمال الرقمنة ف

انية بمختلف مكّوناتها  وع المب   ي مرسر
 
ز  ف (ات، االعتماداتاألهداف، المؤشر )وهو ما ال يبر



:إلى جانب ذلك، من الضروري 

ني ةالمعالمستشفياتلتمكينالماليةقانونفيخاصإجراءإدراج

يضمنبما2019مناألولالسداسيفيذلكوجدولةمستحقاتهامن

(4النقطة)المزودينمختلفلدىديونهاخالص

ودةالموجاآللياتإحكاممعالخارجيةالصيدلياتميزانياتتحسين

اناةمعووشائعمزمنأمربهااألدويةنقصأنذلك:فيهاالتصرفلترشيد

منهاثويدفعونصحيةفقطوليستمتنوعةمضاعفاتمعشديدةمنهالمرضى

كلفتهاالوطنيةالمجموعةوتدفعمختلفةبصيغغاليا


