
 )2007ماي  10( 1428ربیع اآلخر  22الصادرة بتاریخ  5524الجریدة الرسمیة عدد 
   
   

  1428من ربیع األول    24صادر في  2.06.656مرسوم رقم 
كما ثم تغییره   یتعلق بالتنظیم االستشفائي) 2007أبریل  13(

  :وتتمیمھ
بالجریدة الرسمیة عدد ) 2019ماي  9( 1440رمضان  3الصادر في  2.19.365بالمرسوم رقم - 

  )2019یونیو  10( 6785
   
   

  الوزیر األول،
    
  منھ ؛   63بناء على الدستور والسیما الفصل  

    
  ،)2007مارس    23(   1428ربیع األول    3وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ  

    
  :رسم ما یلى  

    
  1المادة 

  .المستشفیات التابعة لوزارة الصحة طبقا لمقتضیات ھذا المرسومتحدد اختصاصات وتنظیم  
    

  2المادة 
تعتبر المستشفیات مؤسسات صحیة، تتولى مھمة تقدیم أعمال التشخیص والعالجات والخدمات إلى المرضى والجرحى  

  . والنساء الحوامل باإلیواء أو بدونھ
  . العالجیة واإلسعاف الطبي االستعجالي وتضمن المؤسسات االستشفائیة استمراریة تقدیم الخدمات

  :كما تساھم ھذه المؤسسات في أعمال 
    

  الطب الوقائي والتربیة من أجل الصحة ؛            
  اإلسعاف الطبي االستعجالي، بشراكة مع الفاعلین المعنیین ؛            
ارس التكوین المھني وتكوین األطر التكوین التطبیقي للطلبة في الطب والصیدلة وطلبة معاھد ومد            

  المرتبطة بمیدان الصحة ؛ 
  . التكوین المستمر لمھنیي ومسیري الصحة            

وتساھم أیضا، سواء بصفة مباشرة أو بتعاون مع مؤسسات التكوین، في تطویر وإنجاز أعمال البحث في میدان الصحة 
  . العامة، واالقتصاد الصحي واإلدارة الصحیة

    
   3دة الما

تعتبر المستشفیات جزءا من سلسلة العالجات وتشكل على ھذا األساس مراكز مرجعیة ودعما بالنسبة للمؤسسات الصحیة 
  . األساسیة وتكمل تشكیلة األعمال والخدمات التي تقدمھا ھذه المؤسسات، بما فیھا األعمال المتعلقة بالمراقبة الوبائیة

    
  4المادة 

  : شكیلة الخدمات التي تقدمھا وطبیعة تجھیزاتھا إلى تنقسم المستشفیات، حسب ت
  مستشفیات عامة تتولى عالج المرضى بمختلف األعمار من أمراض مختلفة ؛            



أو الجراحي بمرض معین أو عدة أمراض تصیب عضوا /مستشفیات متخصصة تتولى التكفل الطبي و            
  .ضىمعینا أو أمراضا تخص نوعا معینا من المر

    
  5المادة 

  :تنظم المستشفیات، حسب مجال عملھا ومستوى الخدمات التي تقدمھا كما یلي 
ویتولى     الذي یشكل المستوى المرجعي األول ضمن سلسلة العالجات االستشفائیة :  المستشفى المحلي          

  تقدیم العالجات االستشفائیة عن قرب ؛
أو مستشفیین متخصصین أو / الذي یتكون من مستشفیین عامین أو أكثر و :المركزاالسثشفائى اإلقلیمي           

أكثر ویعتبر، في حدود النفوذ الترابي للعمالة أو اإلقلیم الذي یوجد فیھ، المستوى المرجعي الثاني ضمن سلسلة 
  العالجات االستشفائیة ؛

الذي یتكون من مستشفیات عامة أو متخصصة من المستوى الثاني من :  المركز االسثشفائي الجھوى            
  . سلسلة العالجات االستشفائیة ویقدم خدماتھ لسكان الجھة المعنیة

    
  6المادة 

یقدم المستشفى المحلي العالجات والخدمات في التخصصات الطبیة األساسیة المتمثلة في التولید وطب األطفال والطب 
  . لعامة وكذا الخدمات المتعلقة بالعالجات االستعجالیةالعام والجراحة ا

ویقدم عالوة . یتولى المركز االستشفائي اإلقلیمي تقدیم الخدمات المرتبطة بالتخصصات الطبیة األساسیة السابق ذكرھا 
  :على ذلك العالجات والخدمات المتخصصة في التخصصات الطبیة التالیة 

    
  أمراض العیون ؛         -
  ؛  األمراض العقلیة          -
  أمراض الرئة والسل ؛         -
  ؛   أمراض المعدة واألمعاء         -
  أمراض الكلوم والجبارة ؛        -
  أمراض األذن والحلق والحنجرة ؛          -
  أمراض الفم وجراحة الفك والوجھ ؛         -
  أمراض القلب ؛        -
  . أمراض الكلى        -

االستشفائي الجھوي توفیر الخدمات المقدمة من طرف المركز االستشفائي اإلقلیمي ویقدم عالوة على ذلك، یتولى المركز 
الخدمات العالجیة في تخصصات طبیة أخرى والسیما جراحة األطفال والجراحة ا إلصالحیة والتقویمیة وطب أمراض 

  .ألعصاب والطب الداخليالمسالك البولیة وجراحة األعصاب وطب األمراض الرثیة وطب أمراض ا
    

  7المادة 
تحدث المستشفیات بقرار لوزیر الصحة وفقا للخریطة الصحیة والتصمیم الجھوي لعرض العالجات إن وجدا ، ویتم حذفھا 

  . وفقا لنفس المسطرة
ص أو أسرة داخل مستشفى إال وفقا لمشروع المؤسسة االستشفائیة المنصو/ ال یمكن إحداث أو حذف مصالح طبیة و 

  . بعده  8   علیھا في المادة 
    

   8المادة 
یحدد، لفترة معینة، األھداف العامة " مشروع المؤسسة االستشفائیة "یتعین على كل مركز استشفائي، إعداد وثیقة تسمى 

  .للمؤسسة في المیدان الطبي والعالجات التمریضیة والتكوین والتدبیر والنظام اإلعالمي
ة االستشفائیة مطابقا للتصمیم الجھوي لعرض العالجات، إذا كان موجودا، ویحدد وسائل یجب أن یكون مشروع المؤسس 

  . االستشفاء والموظفین والتجھیزات بمختلف أنواعھا التي یجب على المستشفى التوفر علیھا لتحقیق أھدافھ



ابال للتطبیق بموجب یھيء مشروع المؤسسة االستشفائیة من طرف مدیر المركز االستشفائي ویصادق علیھ ویصبح ق
  .مقرر لوزیر الصحة، بعد استطالع رأي ممثلیھ المحلیین، داخل النفوذ الترابي للمستشفى أو المركز االستشفائي

    
   9المادة 

یتم تحضیرھا لفترة متعددة السنوات ، تحدد األھداف ". البرنامج  -المیزانیة"ترصد الموارد لفائدة المستشفیات بناء على 
  . لنتائج المنتظرةوالوسائل وا

  . بناء على مشروع المؤسسة االستشفائیة المصادق علیھ من طرف وزیر الصحة" البرنامج  - المیزانیة "   تھیأ  
    

   10المادة 
یضبط النظام الداخلي قواعد التسییر الداخلي للمستشفیات . یحدد وزیر الصحة بموجب قرار، النظام الداخلي للمستشفیات

  : والسیما 
  تنظیم العالجات وأوقات العمل ؛          
  كیفیات وشروط قبول وإیواء وخروج المرضى أو إحالتھم على مؤسسات استشفائیة أخرى ؛             
  كیفیات وشروط قبول زوار ومراقبي المرضى؛             
  شروط السالمة والمحافظة على الصحة وتدبیر األخطار الصحیة ؛             
  ؛ الواجبات االستشفائیة للموظفین في إطار احترام حقوقھم وضماناتھم األساسیة          
  .قواعد حمایة صحة الموظفین أثناء العمل            

    
11المادة   

یسیر كل مستشفى وكل مركز إستشفائي مدیر، یعین من طرف وزیر الصحة، وفق الشروط والكیفیات المحددة في 
   )".2011نوفمبر  25( 1432من ذي الحجة  28"الصادر في  2.11.681م المرسوم المشار إلیھ أعال رق

  12المادة 
  .یتولى مدیر المستشفى أو المركز االستشفائي التسییر التقني واإلداري والمالي للمؤسسة

  .وتحدد اختصاصاتھ في النظام الداخلي للمستشفیات
    

   13المادة   
  : یستعین مدیر المستشفى في أداء مھامھ بھیئات للتنسیق والدعم، وذلك حسب حجم أنشطة المستشفى، والسیما 

    
  لجنة المؤسسة ؛             
  لجنة التتبع والتقییم ؛            
  مجلس األطباء وجراحي األسنان والصیادلة ؛             
  . مجلس الممرضین والممرضات          

  . كیلة واختصاصات وتنظیم وكیفیات اشتغال الھیئات المذكورة في النظام الداخلي للمستشفیاتتحدد تش 
    

   14المادة 
  : تنظم إدارة المركز االستشفائي وكل مستشفى مكون لھ في ثالثة أقطاب 

  قطب الشؤون الطبیة ؛            
  قطب العالجات التمریضیة ؛             
  . داریةقطب الشؤون اإل            

  .تحدد االختصاصات والتنظیم الداخلي لألقطاب في النظام الداخلي للمستشفیات
    

   15المادة 
ینظم النشاط الطبي والصیدلي وطب األسنان بالمستشفى داخل وحدات للعالجات والخدمات على شكل أقسام أو مصالح 

  . طبیة



تعتبر مماثلة لألقسام، كیفما كانت تسمیتھا أو غرضھا ، بنیات التشخیص أو العالجات واالستشفاءات ذات الطابع الوطني 
  . وتحدث ھزه البنیات بمقرر لوزیر الصحة. أو الجھوي المتواجدة خارج بنایة المركز االستشفائي أو المستشفى الملحقة بھ

    
   16المادة 

وتحدد . یدیر كل قسم أو مصلحة طبیة مسؤول یتالھم تخصصھ مع نشاط المصلحة المعنیة، یساعده ممرض رئیس
  . اختصاصاتھما في النظام الداخلي للمستشفیات

    
    

   17المادة 
 یعین رؤساء، األقطاب واألقسام أو المصالح والممرضین الرؤساء من طرف وزیر الصحة باقتراح من 

 .صحة التابعین لھالمدیر الجھوي لل
المكررة 17المادة   

یستفید مدیرو المراكز االستشفائیة الجھویة واإلقلیمیة من التعویض عن المھام والتعویض عن   إستعمال السیارة       
.الخاصة لحاجات المصلحة، المخولین لرؤساء األقسام باإلدارات العمومیة  

والتعویض عن إستعمال السیارة الخاصة لحاجات المصلحة، المخولین  ویستفید مدیرو المستشفیات من التعویض عن المھام
.لرؤساء المصالح باإلدارات العمومیة  

  .ال یمكن الجمع بین التعویضین المشار إلیھما في ھذه المادة وأي تعویض أو مكافئة من نفس النوع
    

  18المادة 
ن تعویض عن المسؤولیة تحدد مبالغھ في الجدول یستفید رؤساء األقطاب واألقسام والمصالح والممرضون الرؤساء م

.الملحق بھذا المرسوم  

یؤدى ھذا التعویض عند نھایة كل شھر، والیمكن أن یتقاضى معھ أي تعویض أو مكافئة من نفس الصنف، بما فیھ 
  . التعویض عن استعمال السیارة الخاصة لحاجات المصلحة

  .  2007ینایر ابتداء من فاتح ویبدأ العمل باالستفادة من ھذا التعویض 
    
    

  19المادة 
یسند إلى وزیر الصحة ووزیر المالیة والخوصصة والوزیر المكلف بتحدیث القطاعات العامة، كل واحد منھم فیما یخصھ، 

  .تنفیذ ھذا المرسوم الذي ینشر في الجریدة الرسمیة
    
    
    

  )2007أبریل  13( 1428من ربیع األول   24وحرر بالرباط في 
    

  .إدریس جطو: اإلمضاء 
    

  :بالعطف  وقعھ 
    

  وزیر الصحة،
  محمد الشیخ بید اهللا: اإلمضاء 

    



  وزیر المالیة والخوصصة،
  .فتح اهللا ولعلو: اإلمضاء 

    
  الوزیر المكلف بتحدیث القطاعات العامة،

  .محمد بوسعید: اإلمضاء 
    
    
   
   

  
   
   
   
   
   
   

   
   


