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المقيميــن بواليــات تونــس الكبــرى وصفاقــس ومدنيــن
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الجــواز الصّحــي هــو دليــل موّجــه إلــى المهاجرين 
والتونســيين  بتونــس  المقيميــن  األجانــب 
إطــار  فــي  إعــداده  تــّم  الخــارج،  مــن  العائــدون 
مشــروع تحســين الّنفــاذ إلــى الخدمــات الصحيــة 
فــي واليــات تونــس الكبــرى صفاقــس ومدنين، 
والــذي يســعى لدعــم الحمايــة التــي تضمنهــا 
الدوليــة  االلتزامــات  و  الوطنيــة  القوانيــن 

المصــادق عليهــا حــول الحــق فــي الصحــة.
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ينتفــع بهــذا الدليــل خاصــة المهاجــرون األجانــب الذيــن 
يعيشــون وضعيــة هشاشــة، بغــّض الّنظــر عــن وضعهــم 
القانونــي ســواء كانــوا مهاجريــن نظامييــن أو غيــر نظاميين 
أو الجئيــن أو طالبــي لجــوء أو طلبــة أو عامليــن أو عاطليــن 
عــن العمــل والتونســيين العائــدون مــن الخــارج بالنظــر إلــى 
خصوصيــة المنظومــات الصحّيــة التــي تختلــف مــن بلــد 
إلــى آخــر والتــي تجعــل مــن الصعــب فــي بعــض األحيــان 

التعــرف علــى المرافــق الصحيــة.

يهــدف هــذا »الّدليــل الصّحــي« إلــى مســاعدتك علــى 
ــة العموميــة و الخدمــات  التعــرف واختيــار المرافــق الصحّي
التــي  المدنــي،  المجتمــع  منظمــات  تقدمهــا  التــي 
تونــس  بواليــات  وذلــك  حاجياتــك  إلــى  أكثــر  تســتجيب 
وســائل  علــى  والّتعــرف  ومدنيــن  وصفاقــس  الكبــرى 

إليهــا. الوصــول  مــن  تمّكــن  التــي  الّنقــل 

الصحة هي 
حالة من اكتمال 

السالمة بدنيًا 
وعقليًا واجتماعيًا، 

ال مجّرد انعدام 
المرض أو العجز

منّظمة الّصحة العالمّية
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الحــق فــي الصحــة هــو حــق 
يتمتــع بــه كل إنســان. وفــي 
التنصيــص  تــم  تونــس، 
علــى هــذا الحــق فــي جملــة 
القانونيــة.  النصــوص  مــن 
أمثلــة  يلــي  مــا  وفــي 
القانونيــة  النصــوص  عــن 
للمهاجريــن  تضمــن  التــي 
فــي  الحــق  واألجانــب 

 : الصحــة 

الصحــة  فــي  الحــق   -
بالفصــل  عليــه  منصــوص 
38 مــن الدســتور التونســي 
ينــص  الــذي   2014 لســنة 
ــكل  علــى أن »الصحــة حــق ل

إنســان«. 

األساســي  الحــق  هــذا   -
تــم التنصيــص عليــه أيضــا 
للحقــوق  الدولــي  بالعهــد 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

 1968 أفريــل   30 فــي  إمضــاؤه  تــم  )الــذي  والثقافيــة 
 .)1969 مــارس   18 فــي  عليــه  والمصادقــة 

- الفصــل األول مــن القانــون عــدد 63 لســنة 1991 المــؤرخ 
فــي 29 جويليــة 1991 المتعلــق بالتنظيــم الصحــي الــذي 
ينــص علــى »لــكل شــخص الحــق فــي حمايــة صحتــه فــي 

أحســن الظــروف الممكنــة«.

 - إلعاقــة  الحامليــن  لألشــخاص  الصحــة  فــي  الحــق   -
48 مــن الدســتور  التنصيــص عليــه صلــب الفصــل  تــم 
التونســي لســنة 2014 الــذي ينــص علــى »تحمــي الدولــة 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن كل تمييــز، لــكل مواطــن ذي 
ــة إعاقتــه، بــكل  ــاع، حســب طبيع ــق فــي االنتف ــة الح إعاق
التدابيــر التــي تضمــن لــه االندمــاج الكامــل فــي المجتمــع، 
ــق  ــة لتحقي ــع اإلجــراءات الضروري ــة اتخــاذ جمي وعلــى الدول

ــك«. ذل

- الفصــل 25 مــن االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق ذوي 
أفريــل   2 فــي  تونــس  عليهــا  صادقــت  التــي  اإلعاقــة 
األطــراف  الــدول  تعتــرف   « علــى  ينــص  والــذي   2008
بـــأن لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحــق فــي التمتــع بأعلــى 
مســتويات الصحــة دون تمييــز علــى أســاس اإلعاقــة«. 
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- الحــق فــي الصحــة لألطفــال تــم تكريســه عبــر الفصل 47 
ــة توفيــر جميــع أنــواع الحمايــة  مــن الدســتور »علــى الدول
الفضلــى  المصالــح  وفــق  تمييــز  دون  األطفــال  لــكّل 

للطفــل«.

- التالقيــح اإلجباريــة – األمــر العلــي المــؤرخ فــي 5 مــاي 
1922 المتعلــق بالتاقيــح اإلجباريــة فــي البــاد التونســية 
كمــا تــم تنقيحــه باألمــر عــدد 1097 لســنة 1976 المــؤرخ 

فــي 15 ديســمبر 1976. 

- قــرار وزيــر الصحــة العموميــة المــؤرخ فــي 28 أكتوبــر 
اإلجباريــة.  التاقيــح  قائمــة  يتعلــق بضبــط   ،2005

- األمــراض الســارية - ينــص الفصــل األول مــن القانــون 
 1992 جويليــة   27 فــي  المــؤرخ   1992 لســنة   71 عــدد 
المتعلــق باألمــراض الســارية علــى أنــه »ال يمكــن ألي 
إنســان أن يكــون عرضــة للتمييــز فــي مجــال الوقايــة مــن 

الســارية ومعالجتهــا«.  األمــراض 

- اإلدمــان علــى المخــدرات – القانــون عدد 52 لســنة 1992 
المــؤرخ فــي 18 مــاي 1992 المتعلــق بالمخــدرات كمــا تــم 
تنقيحــه بمقتضــى القانونــي عــدد 39 لســنة 2017 المــؤرخ 

فــي 8 مــاي 2017. 

- الصحــة النفســية – القانــون عــدد 83 لســنة 1992 المؤرخ 
فــي 3 أوت 1992 بالصٌحــة العقليــة وبشــروط اإليــواء فــي 

المستشــفى بســبب اضطرابات عقلية.

- الحــق فــي الصحــة لألشــخاص ضحايــا االتجــار - الفصــل 
59 مــن القانــون األساســي عــدد 61 لســنة 2016 المــؤرخ 
فــي 3 أوت 2016 المتعلــق بمكافحــة االتجــار باألشــخاص 
باألشــخاص  االتجــار  لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  »تعمــل 
بالتنســيق مــع المصالــح والهيــاكل المعنيــة علــى توفيــر 
المســاعدة الطبيــة الازمــة لضمــان التعافــي الجســدي 
ــا الذيــن هــم فــي حاجــة إلــى ذلــك. والنفســاني للضحاي

ويتمتــع الضحايــا عنــد االقتضــاء بمجانيــة العــاج والتــداوي 
بالهيــاكل الصحيــة العموميــة«.
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1 - تركيبة المنظومة الصحّية في تونس

توفر المنظومة الصحية في تونس الخدمات التالية : 
A  بيــن تتــوزع  التــي   : العموميــة  الصحيــة  الخدمــات 

مراكــز الصحــة األساســية والمستشــفيات الجامعيــة 
والمستشــفيات الجهويــة والمســتوصفات والتــي 
تســهل الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة وتقــوم 

بمهــام أخــرى كا لوقايــة  والتوعيــة.  

A  الخدمــات الصحيــة الشــبه عموميــة : وتتمثــل أساســا
فــي المصحــات التابعــة للصنــدوق الوطني للضمان 
االجتماعــي والتــي تقــدم خدماتهــا للمنخرطيــن فــي 

الصنــدوق فقط. 

A  توفرهــا والتــي   : الخاصــة  الصحيــة  الخدمــات 
المصحــات الخاصــة واألطبــاء الممارســين للمهنــة 

حــرة.  بصفــة 

تقــوم المنظومــة الصحّيــة الّتونســّية علــى توزيــع الهيــاكل 
نظــام  وفــق  الّتونســي  الّتــراب  كامــل  علــى  المذكــورة 

متكــّون مــن 3 خطــوط :
A  بالصّحــة الّنهــوض  إلــى  يهــدف   : األّول  الخــط 

والوقايــة و تقديــم خدمــات الّرعايــة الصحّيــة األولّيــة 

مــن خــال 3 أنــواع مــن المراكــز وهــي : مراكــز الصّحــة 
والمستشــفيات  الوســيطة  والمراكــز  األساســّية 

المحلّيــة

A  الخــط الّثانــي : يؤّمــن الّرعايــة  الصحّيــة المختّصــة
مــن خــال المستشــفيات الجهوّيــة.

A  ــة المتخّصصــة ــن الّرعايــة الصحّي الخــط الّثالــث : يؤّم
خــال  مــن  الجامعــي  والّتعليــم  العلمــي  والبحــث 

الجامعّيــة. المستشــفيات 

كّل  الّتونســي  الّتــراب  علــى  الصحّيــة  بالخدمــات  يتمّتــع 
التعريــف  بطاقــة   : هوّيــة  ببطاقــة  يســتظهر  شــخص 
الوطنيــة بالنســبة للتونســيين وجــواز الّســفر أو بطاقــة 
إقامــة أو شــهادة الجــئ أو طالــب لجــوء بالنســبة لغيــر 
التونســيين, ويتــّم االنتفــاع بهــذه الخدمــات وفــق صيغــة 
المتوّفــرة  الصحّيــة  الّتغطيــة  أو  المــرض  علــى  الّتأميــن 

لديــه.

وفــي حالــة عــدم توّفــر الّتغطيــة الصحّيــة أو الّتأميــن علــى 
المــرض، يتــم تلّقــي العــاج مقابــل دفــع كّل المصاريــف.
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استشــارة  يمكنــك  لوعكــة صحيــة،  تعرضــك  حالــة  فــي 
طبيــب عــام لتأميــن العــاج األّولــي، وقــد يحيلــك علــى 
طبيــب مختــّص إلجــراء فحوصــات متقّدمــة إذا مــا اقتضــى 

ــك. األمــر ذل

الثامنــة  )بيــن  الّصباحيــة  الفتــرة  خــال  التوّجــه  عليــك 
ــة األساســّية األقــرب  ــا( إلــى مركــز الصّح والتاســعة صباًح

مــن مقــّر إقامتــك لمقابلــة طبيــب عــام. 

الخــاّص  العــاج  منظومــة  إلــى  الّلجــوء  أيضــا  ويمكنــك 
خاّصــة.  أو مصّحــة  عيــادة طبيــب  إلــى  بالّذهــاب  وذلــك 

ولإلشــارة، فــإّن معاليــم العــاج الخاصــة تكــون دائمــا أكثــر 
كلفــة مــن المراكــز الصحيــة العموميــة.

2 - البرامج والمخططات الوطنّية للصحة 

التــي  الوطنّيــة  الصحّيــة  البرامــج  عديــد  بتونــس  يوجــد 
الّدولــة عنايــة خاّصــة، وتحــرص علــى أن يتمّتــع  توليهــا 
بهــا المواطــن مّجانــا، وذلــك وفــق نســبة انتشــار المــرض 
علــى  باألســاس  البرامــج  هــذه  تنفيــذ  يتــم  وأهمّيتــه. 
مســتوى مراكــز الّصحــة األساســّية، التــي تتمّيــز بقربهــا 
وتواجدهــا تقريبــا فــي كّل حــّي.  ومــن بيــن هــذه البرامــج 

نذكــر باألســاس : 
A  تتــّم  : والوليــد  األم  لســالمة  الوطنــي  البرنامــج 

وعــاج  الحمــل  ومنــع  الحمــل  متابعــة  عملّيــات 
ــة جنســّيا والكشــف عــن ســرطان  األمــراض المنقول
الّثــدي وســرطان عنــق الّرحــم مّجانــا بمراكــز الصّحــة 
الصّحــة  ومراكــز  الوســيطة  والمراكــز  األساســّية 
لألســرة  الوطنــي  للّديــوان  الّتابعــة  اإلنجابّيــة 

البشــري، والعمــران 

A  للقضــاء »الّتطعيــم«  للّتلقيــح  الوطنــي  البرنامــج 
علــى بعــض األمــراض مثــل شــلل األطفــال والكــزاز 
مّجانــا  األطفــال  تلقيــح  ويتــم  والحصبــة.  الوليــدي 
ســواء ُولــدوا بتونــس أو خارجهــا وفــق رزنامــة تلقيــح 

تونســّية،
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A  البرنامــج الوطنــي لمقاومــة الســل : والــذي يعتمــد
ــون  ــل للكشــف عــن المــرض. ويك ــى نظــام تحالي عل

التكفــل بالعــاج مجانيــا. 

A  ــا : والــذي البرنامــج الوطنــي للقضــاء علــى المالري
يقــوم علــى نظــام تحاليل بالنســبة لألشــخاص الذين 
بالماالريــا،  تكثــر فيهــا اإلصابــة  بمناطــق  تواجــدوا 
عــاج وقائــي لألشــخاص  تقديــم  إلــى  باإلضافــة 

ــا.   ــن له المتوجهي

A  واألمــراض الّســيدا  لمكافحــة  الوطنــي  البرنامــج 
المنقولــة جنســّيا : الكشــف عــن فيــروس نقــص 
المناعــة المكتســبة مّجانــي وال إســمي فــي مراكــز 
الّاإســمّية والمجانّيــة. كمــا  »اإلرشــاد والكشــف« 
أن المتابعــة الصحيــة لألشــخاص المتعايشــين مــع 

المــرض متوفــرة مــن طــرف اخصائييــن. 

A  البرنامــج الوطنــي لمكافحــة األمــراض غيــر الّســارية
كمــرض الّســكري وارتفــاع ضغــط الــّدم.

A  البرنامــج الوطنــي للكشــف المبكــر عــن ســرطان
الثــدي وســرطان عنــق الرحــم. 

A .البرنامج الوطني للصّحة العقلّية

A  .البرنامج الوطني للتوقي من اإلعاقة

A  .البرنامج الوطني للتوقي من فيروس كورونا



2020الجـــواز الصّحي نسخة 

2021

3 - األمراض الحاّدة

تكــون  المزمنــة،  لألمــراض  خافــا  الحــادة  األمــراض 
منــذ البدايــة عنيفــة وتــدوم مــدة قصيــرة. وتظهــر لــدى 
الشــخص دون وجــود عامــات ســابقة لتلقــي المــرض أو 

حتــى إن كان قــد أصيــب بــه قبــا. 

فتــرة  يــدوم  ال  أّنــه  غيــر  بســرعة  الحــاّد  المــرض  يتطــّور 
أّي شــخص ســواء  لــدى  المــرض  طويلــة. ويظهــر هــذا 
ســبق لــه أن أصيــب بأمــراض أخــرى أم ال، وقــد تتحــّول 
األمــراض الحــاّدة إلــى أمــراض مزمنــة إذا مــا تكــّررت. وفــي 
الّتعّهــد  تــّم  إذا  العــاج لمــّدة قصيــرة،  العمــوم، يكــون 

بالمريــض بصفــة مبّكــرة )فــي أقــّل مــن 48 ســاعة(.

ال يعنــي إطــالق صفــة »الحــاّد« علــى المــرض، أّنــه خطيــر 
بالّضــرورة. فااللتهابــات والتعّفنــات أمــراض حــاّدة، غيــر 
ــام  ــزول فــي غضــون أّي ــرة وت ــر خطي ــب غي ــا فــي الغال أّنه

ــة. قليل

وللعلم فإّن المرض الحاّد يتطّور على مراحل : 

3. مرحلة التطّور،
عندما يتطّور المرض نحو 
الشفاء، من الممكن أن 
يخّلف آثارا على صّحة 

المريض. وإذا ما استقّر 
نهائّيا، نتحّدث حينها عن 

تحّوله إلى مرحلة المرض 
المزمن.

مرحلة الّنشوء،
 خاّصة بالّنسبة لألمراض 
المعدية، حيث ال تظهر 
في البداية أّي أعراض 
للمرض، تعُقبها مرحلة 
الّظهور التي يمكن أن 

تكون تدريجّية
 أو فجئّية

مرحلة الحالة،
حيث يبلغ

فيها المرض أشّده

فــإّن  الّرعايــة  غيــاب  حالــة  فــي  أّنــه  نــدرك  أن  وعلينــا 
مضاعفــات كثيــرة قــد تحــدث للمريــض. إذ يمكــن أن يعفــى 
الشــخص كلبــا أو جزئيــا مــن المــرض كمــا يكمــن أيضــا أن 
يتحــول المــرض الحــاد إلــى مــرض مزمــن. كمــا يمكــن أن 
ينتــج عــن عــدم اإلحاطــة الســريعة بالمــرض الحــاد وفــاة 

الشــخص المصــاب بــه. 

*عليــك التوّجــه إلــى مركــز الّصحــة األساســّية األقــرب من 
ــة  ــة العمومّي ــب الصّح مقــّر ســكناك، حيــث ســيقوم طبي
بالّتشــخيص الــاّلزم وإحالتــك علــى طبيــب مختــّص إذا مــا 

اقتضــى األمــر ذلــك.
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4 - األمراض المزمنة

األمــراض المزمنــة هــي أمــراض تــدوم فتــرات طويلــة 
وتتطــّور بصفــة بطيئــة عمومــا وتكــون إّمــا عضوّيــة أو 

نفســّية أو عقلّيــة، أو لهــا صلــة بالمناعــة.
األمراض المزمنة : 

A  أو جرثوميــة،  وظيفيــة،  نفســية،  جســدية،  تكــون 
بالمناعــة،  تتعلــق 

A  تــدوم بضعــة أشــهر وفــي بعــض األحيــان تــدوم
إلــى آخــر العمــر، 

A : من آثارها على حياتنا اليومّية

- صعوبــة فــي الحركــة الوظيفّيــة، والحــّد مــن الّنشــاط 
االجتماعّيــة، الحيــاة  فــي  والمشــاركة 

نظــام  اّتبــاع  أو  محــّددة  أدويــة  تنــاول  علــى  اإلعتمــاد   -
غذائــي معّيــن، وعلــى أجهــزة طّبيــة أو مســاعدة شــخصّية، 
- الحاجــة إلــى تلّقــي العــاج الّطبــي أو شــبه الّطبــي أو 

الّنفســّية. المســاعدة 
يمكــن ألعــراض المــرض أن تكــون حاضــرة باســتمرار أو 
تظهــر بالتــدّرج أو فــي شــكل نوبــات متباعــدة إلــى حــّد 
مــا, وقــد يتعّلــق األمــر بأمــراض غيــر معديــة، كالّســكري أو 

ضغــط الــّدم أو الّســرطان أو الّربــو...، أو بأمــراض معديــة 
مثــل مــرض الّســيدا »اإليــدز« أو التهــاب الكبــد صنــف 
)س( أو األمــراض العقلّيــة )االكتئاب، انفصام الّشــخصّية( 
فقــر  مــرض  الكيســي،  )التلّيــف  الّنــادرة  األمــراض  أو 
الــّدم المنجلــي، اعتــال العضــات( أو أيضــا اإلصابــات 
الّتشــريحّية أو الوظيفّيــة )فقــدان البصــر، تصّلــب األنســجة 
ــى  ــب بعــد إل ــم يتوّصــل الّط ــب ل المتعــّددة(، وفــي الغال

ــي لهــذه األمــراض. ــاد عــاج نهائ إيج

*فــي حالــة الّشــك فــي اإلصابــة بالمــرض، عليــك التوّجــه 
إلــى مركــز الّصحــة األساســّية األقــرب مــن مقــّر ســكناك، 
بالّتشــخيص  العمومّيــة  الصّحــة  حيــث ســيقوم طبيــب 
الــاّلزم وإذا اقتضــى األمــر، ســيحيلك علــى المستشــفى 

لتلّقــي العــالج المناســب.
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5 - التوقي من األمراض : 

هــي  الوقايــة  فــإن   ، العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  وفًقــا 
مجموعــة اإلجــراءات المتخــذة للحــد مــن انتشــار وشــدة 

المــرض.

• الوقايــة األوليــة : تتمثــل فــي التدخــل قبــل المــرض 
لمنــع ظهــوره  وتعتمــد علــى متابعــة ومراعــاة الســلوكيات 
أن  يمكــن  الوقايــة  )تدابيــر  الفرديــة لألشــخاص  الخطــرة 

تكــون فرديــة أو جماعيــة(.

علــى ســبيل المثــال: تدابيــر تهــدف إلــى تغييــر الســلوك 
الــذي يميــل إلــى الركــود وعــدم القيــام بنشــاط بدني كاف.

• الوقايــة الثانويــة : يتــم هــذا التدخــل عنــد بدايــة ظهــور 
المــرض لمنعــه مــن التقــدم، أو للقضــاء علــى عوامــل 

الخطــر.

علــى ســبيل المثــال: ممارســة النشــاط البدنــي والرياضي 
مــن قبــل األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط 
الــدم أو الســمنة فــي بدايــة التطــور، مــن أجــل القضــاء 

علــى عوامــل الخطــر هــذه.

• الوقايــة مــن الدرجــة الثالثــة : وذلــك لتقليــل المضاعفات 
أو اإلعاقــات أو االنتكاســات الناتجــة عــن المرض. 

علــى ســبيل المثــال: ممارســة النشــاط البدنــي والرياضي 
مــن قبــل األشــخاص الذيــن يعانــون أمراضــا مزمنــة، مــن 
واالنتكاســات  واإلعاقــات  المضاعفــات  مــن  الحــد  أجــل 

المرتبطــة بهــذه األمــراض.



الخدمات 
الصـحـيـة 
العمومية

03
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الرعايــة  علــى  الحصــول  فــي  الراغــب  للمريــض  يمكــن 
التوجــه إلــى أقــرب مركــز للصحــة األساســية حيــث يمكنــه 
بعــد  يقــوم  الــذي  الطبيــب  استشــارة  مــن  االســتفادة 
البروتوكــول  بشــرح  الســريري  والفحــص  االســتجواب 
يصــف  ،قــد  لــه  الازمــة  الرعايــة  وتقديــم  العالجــي 
فحوصــات إضافيــة أو يوجهــه إلــى هيــكل الخــط الثانــي 

بالمستشــفى. اإلقامــة  الضــرورة  عنــد  يمكنــه  أيــن 

عــدد  بتوفيــر  العموميــة  الصحيــة  المؤسســات  تقــوم 
و  التونســيين  لفائــدة  الصحيــة  الخدمــات  مــن  واســع 
وطالبــي  ,الاجئــون  المهاجــرون  بينهــم  مــن  األجانــب 

اللجــوء. 

وكمــا تشــمل هــذه الخدمــات األمــراض الحــادة والمزمنــة 
والخدمــات الصحيــة اليوميــة األخــرى، فإنهــا توفــر كذلــك 

خدمــات خصوصيــة مثــل : 

1 - الكشف عن بعض األمراض 

يســمح لــك التحليــل بالكشــف عــن المــرض حتــى إنلــم 
يكــن لديــك عامــات أو أعــراض.

يوصــى بالقيــام بالتحاليــل عــن أمــراض معينــة، أو عــن 
ــاء  ــؤدي إلــى المــرض أثن عوامــل الخطــر التــي يمكــن أن ت
إجــراء  يمكــن  الطبيــب  نصيحــة  علــى  وبنــاًء  الفحــص. 

 : عــن  للكشــف  فحوصــات معينــة 

واألمــراض  المكتســب  المناعــة  نقــص  فيــروس   -

جنســيا،  المنقولــة 

- فيروسات التهاب الكبد الفيروسي ب وس، 

- مرض السل، 

- مرض السكري، 

- مرض ارتفاع ضغط الدم، 

- ارتفاع الوزن والسمنة لدى األطفال، 

- سرطان الثدي لدى المرأة، 

- سرطان عنق الرحم لدي المرأة، 

- سرطان القولون. 
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2 - التالقيح

قبــل  مــا  وفتــرة  المدرســي  الوســط  فــي  التالقيــح 
الدراســة 

الصحّيــة  الّرعايــة  يتلّقــى  أن  الّطفــل  أو  للّرضيــع  يمكــن 
مراكــز  فــي  االستشــفائّية  والّرعايــة  كالّتلقيــح  الوقائّيــة 

الوســيطة. بالمراكــز  أو  األساســّية  الصّحــة 

كّل رضيــع أو طفــل مصــاب بمــرض حــاّد يجــب أن يفحــص 
فــي مراكــز الخــط األّول )مركــز الصّحــة األساســّية أو المركــز 

الوســيط أو المستشــفى المحلــي(.

يقــوم الّطبيــب العــام بفحــص شــامل ويشــّخص المــرض 
ــا اقتضــت حالــة المريــض  ويصــف الــّدواء الــّازم. وإذا م
ــه يحيلــه علــى طبيــب األطفــال بمركــز  فحصــا متقّدمــا فإّن
الصّحــة األساســّية أو بالمركــز الوســيط أو المستشــفى 
المستشــفى  أو  الجهــوي  المستشــفى  أو  المحلــي 

الجامعــي. 

تتــّم عملّيــة الّتلقيــح فــي تونــس بصفــة مجانّيــة، وفــق 
رزنامــة البرنامــج الوطنــي للتلقيــح »التطعيــم« مــع متابعــة 

ــة.  ــح فــي التغذي ــوزن والقامــة، وإســداء نصائ لل

الّتلقيح قبل سّن الدراسة
الّلقاحالسّن

لقاح ب.س.ج )ضّد السل(عند الوالدة
خــال الـــ24 ســاعة األولــى 

بعــد الــوالدة
الفيروســي  الكبــد  التهــاب  ضــد  اللقــاح 

»ب« صنــف 

في الشهر الثاني

الّديكــي  الّســعال  الّلقــاح الخماســي ضــّد 
الكبــد  وااللتهــاب  والخنــاق  والكــزاز 
الّلقــاح  الفيروســي »ب«والهيموفيلــوس 

الشــلل ضــّد  الفمــوي 

في الشهر الثالث
القاح الخماسي

الّلقاح الفموي ضّد الشلل
لقاح المكورات الرئويةفي الشهر الرابع 

في الشهر السادس
الّلقاح الخماسي

الّلقاح الفموي ضّد الشلل
اللقاح المعطل ضد الشلل

لقاح المكورات الرئوية في الشهر الحادي عشر 

في الشهر
الثامن عشر

والكــزاز  الخنــاق  ضــد  باللقــاح  التذكيــر 
والســعال الديكــي وباللقــاح الفمــوي ضــّد 

لشــلل ا
لقاح ثاني ضد الحصبة والحميراء

الّتلقيح في الوسط المدرسي
مــن  األولــى  الّســنة 
 6( األساســي  الّتعليــم 

) ت ا ســنو

التذكير باللقاح الفموي ضد الشلل
اللقاح ضد الحصبة والحميراء

الّســنة الّثانيــة مــن الّتعليــم 
األساســي )7 ســنوات(

التذكير باللقاح ضد الكزاز والخناق
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لتلقيح لتلقيحا لتلقيحا ا

الزكام 
الذيــن  لألشــخاص  بالنســبة  بــه  منصــوح 
يعتزمــون الســفر إلــى أماكــن تكثــر فيهــا 

الموســمية.  األمــراض 
17.968 د.ت

داء الكلب

ــاح للتوقــي مــن المــرض. منصــوح  هــو لق
بــه لألشــخاص المســافرين إلــى أماكــن تكثر 
ــداء الكلــب، كبعــض البلــدان  ــة ب بهــا اإلصاب

فــي إفريقيــا وآســيا وأمريــكا الجنوبيــة. 

21.652 د.ت
*العاج عند 
اإلصابة بداء 

الكلب مجاني.

36.336 د.تيمكــن أن يكــون ملزمــا فــي صــورة الهجــرة.الحصبة

الحمى 
التيفودية

ــكل المســافرين إلــى أماكــن  ــزم ل ــح مل تلقي
أو  ضعيفــة  الصحيــة  الشــروط  تكــون 

. مــة منعد
23.518 د.ت

التهــاب الكبد 
الفيروسي 

)ب(

الذيــن  لألشــخاص  بالنســبة  بــه  منصــوح 
يعتزمــون تقضيــة فتــرة طويلــة بأماكــن تكثــر 

ــذا المــرض. ــة به ــا اإلصاب فيه
10.463 د.ت

الكزاز
كان  المســافرين مهمــا  لــكل  بــه  منصــوح 

الســفر. وجهــة 
9.234 د.ت

التهاب 
السحايا

الســفر  صــورة  فــي  بــه  منصــوح  تلقيــح 
إلــى  الجافــة  الفتــرة  خــال  لمــدة طويلــة 
بعــض  الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا  بلــدان 

آســيا.  و  الجنوبيــة  أمريــكا  بلــداء 

115 د.ت

الحمى 
الصفراء

تلقيح إجباري لكل المسافرين القاصدين 
أماكن ذات مناخ استوائي.

19.342 د.ت 
*وثيقة كشوفات 
التاقيح الدولية : 

7.5 د.ت

مــن  السادســة  الّســنة 
األساســي  الّتعليــم 

)12 سنة(

والخنــاق  الكــزاز  ضــد  باللقــاح  التذكيــر 
الشــلل ضــد  الفمــوي  وباللقــاح 

اللقاح ضد الحصبة والحميراء
الّســنة الّثالثــة مــن الّتعليــم 

الّثانــوي )18 ســنة(
والخنــاق  الكــزاز  ضــد  باللقــاح  التذكيــر 

الشــلل ضــد  الفمــوي  وباللقــاح 

تالقيح أخرى : 
علــى األشــخاص الذيــن يعيشــون وضعيــة صحيــة خاصــة 
أو يرتــادون دوال تنتشــر فيهــا اإلصابــة ببعــض األمــراض، 
القانــون  يشــترطها  التــي  الازمــة  بالتاقيــح  القيــام 
إلــى  الســفر  عنــد  أو  الحــاالت  بعــض  فــي  التونســي 

وجهــات معينــة وتتمثــل هــذه التاقيــح فــي : 
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أرقام مفيدة للتبليغ أو االستفسار : 

اإلدارة العامة للصحة األساسية
71790233

البرنامج الوطني للتالقيح
 71790483

مصلحة علم األوبئة
71782848 

مخبر مستشفى شارل نيكول 
71578186

الوطنــي  المســتوى  علــى  المرجعــي  المخبــر 
والدولــي للكشــف عــن فيــروس شــلل األطفــال 
بمعهــد باســتور تونــس )مــن االثنيــن إلــى الجمعــة، مــن 
الســاعة التاســعة صباحــا إلــى  الســاعة منتصــف النهــار(. 

معهد باستور تونس
 

13 ساحة باستور
1002 البلفيدير تونس
الهاتف : 71782022 

لمزيد المعلومات يمكن اإلطاع على الموقع الرسمي 
/http://www.pasteur.tn : للمعهد

الحافلة 5 : انطاقا من محطة تونس البحرية 
الحافلة 80 : انطاقا من محطة ثامر )الباساج(.

المترو رقم 2 : انطاقا من محطة ثامر )الباساج( 
أو من محطة أريانة حتى محطة الحدائق. 

معهد 
باستور
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3 - الّطب االستعجالي

حيــاة  فيهــا  تكــون  حــاالت  هــي  االســتعجالّية  الحــاالت 
اإلنســان مهّددة وتســتوجب تدّخا ســريعا. فقســم الّطب 
لذلــك عليــك  الخطــرة.  للحــاالت  االســتعجالي مخّصــص 
التوّجــه إلــى هــذا القســم إذا مــا شــعرت بــأي ألــم مفاجــئ 
وشــديد أو عنــد التعــّرض لحــادث قــد تنجــّر عنــه مضاعفــات 
)إســهال دمــوي، آالم حــاّدة فــي الــّرأس، عامــات حــدوث 
نوبــة قلبّيــة أو ســكتة دماغّيــة )AVC(، حّمــى شــديدة، 

انتفــاخ، صعوبــات فــي التنّفــس،...(

للّطــب  الجامعــي أقســام  الّطــب  *توجــد ببعــض مراكــز 
ــد، األمــراض الّنفســّية،  االســتعجالي المتخّصــص )الّتولي
جراحــة العظــام،...( والتــي يمكنــك الذهــاب إليهــا أو يتــّم 

ــا مباشــرة. توجيهــك إليه

فــي الحــاالت االســتعجالّية يمكنــك التوّجــه إلــى أّي طبيــب 
كّل  بعــاج  ملزمــون  فاألطّبــاء  بتونــس.  مستشــفى  أو 
شــخص فــي حالــة خطــر أو توجيهــه إلــى القســم المؤّهــل 
لعاجــه. فــي الحــاالت االســتعجالّية القصــوى كالــوالدة أو 
حــوادث المــرور... يمكنــك التوّجــه إلــى أحــد أقســام الّطــب 

االســتعجالي العمومــي أو الخــاص.

عنــد الوصــول إلــى قســم االســتعجالي عليــك االســتظهار 
ببطاقــة هوّيــة )بطاقــة إقامــة/ جــواز ســفر( حّتــى يتــّم 
تســجيلك وتســجيل اســمك علــى صــور األشــعة والّتحاليــل 

الّطبّيــة التــي قــد تجريهــا.

الطبــي فــي قســم اإلســتعجالي حســب  التدّخــل  يتــم 
ــم  ــة، اعل ــك اســتعجالّية ملّح ــن حالت ــم تك ــإن ل ــة، ف األولوّي
أنــه عليــك اإلنتظــار، فقــد يكــون األطّبــاء فــي ذلــك الوقــت 
بصــدد مباشــرة عملهــم إلنقــاذ شــخص آخــر مــن المــوت.

والّتحاليــل  الفحوصــات  نتائــج  انتظــار  إلــى  تضطــّر  ربمــا 
التــي تــّم إجراؤهــا )الّتصويــر باألشــّعة، المخبــر( أو قــدوم 

أخصائــي.

فــي بعــض الحــاالت يؤّجــل الّطبيــب اّتخــاذ قــراره، حّتــى 
يتمّكــن مــن متابعــة تطــّور أعراضــك والتثّبــت منهــا.

*عليــك التوّجــه فــي الحــاالت االســتعجالّية إلــى قســم 
الّطــب االســتعجالي المحّلــي أو الجهــوي أو المستشــفى 
الجامعــي الموجــود فــي الواليــة التــي تقيــم فيهــا ويمكــن 
االتصــال أيضــا بمصالــح اإلعانــة الطبيــة االســتعجالية على 

الرقــم 190. 
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هــذا الرقــم مجانــي ويمكــن الوصــول إليــه مــن الهاتــف 
يوصــى  المســاعدة،  وصــول  انتظــار  أثنــاء  المحمــول. 
بالبقــاء بجانــب الشــخص المريــض مــن أجــل تزويــده بالراحــة 
والمســاعدة الازمتيــن. إذا ســاءت حالتــه فــي هــذه األثنــاء 
ــك  ــت لدي ــا، إذا كان ــك أيًض ــخ( ، يمكن ــي ، إل ــدان الوع )فق
معرفــة باإلســعافات األوليــة، القيــام باإلجــراءات الازمــة 

ــخ(. ــى التنفــس، إل ــب ، المســاعدة عل ــك القل )تدلي

 )SAMU( االســتعجالية  الطبيــة  اإلعانــة  مصالــح  تقــوم 
بتنظيــم عمــل الوحــدات المتنقلــة لإلســعاف واإلنعــاش 

)SMUR( وهــي موزعــة كاآلتــي :

توزيع مصالح اإلعانة الطبية االستعجالية

المصالــح الطبية 
االستعجالية

الهاتفالعنوان

المصلحــة الطبية 
االســتعجالية 01 )الشمال 

الشرقي(

مركــز العنايــة الصحية 
االستعجالية 

10 شــارع أبو القاسم 
الشــابي، منفلوري

190
71331570

المصلحة الطبية 
االستعجالية 04

طريق المطار، صفاقس 
190

74672372

توزيع الوحدات المتنقلة لإلسعاف واإلنعاش

الهاتفالوحــدات المتنقلة لإلســعاف واإلنعاش

الوحــدة المتنقلــة لإلســعاف واإلنعاش بتونس
190

71331570
71332345

الوحدة المتنقلة لإلسعاف واإلنعاش 
بالمرسى

190
71764066
71764033

الوحــدة المتنقلــة لإلســعاف واإلنعاش ببن 
عروس 

190
71315600
 71315500

الوحدات المتنقلة لإلسعاف واإلنعاش 
بصفاقس 

190
74241500
74241511

190
74672372
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4 - الصّحة الجنسية واإلنجابّية

- الصحة اإلنجابية 
متابعة الحمل

وفــق  تونــس  فــي  الحامــل  المــرأة  صّحــة  متابعــة  تتــّم 
كّل  ويشــرف  والوليــد  األم  لســامة  الوطنــي  البرنامــج 
مــن الّطبيــب والقابلــة بمركــز الصّحــة األساســّية أو بالمركــز 
ــة. ــة علــى هــذه العملّي الوســيط أو بمركــز الصّحــة اإلنجابّي

ــث  ــة الّشــهر الّثال ــل نهاي ــادة، قب ــى ع ــادة األول ــّم العي    تت
عيــادات  امــرأة حامــل بخمــس  كّل  الحمــل. وتتمّتــع  مــن 
علــى امتــداد فتــرة الحمــل، وبعيادتْيــن بعــد الــوالدة )اليــوم 
الثامــن واليــوم األربعيــن( وذلــك مــن أجــل ضمــان متابعــة 

ــدة للحالــة قبــل الــوالدة. جّي

A  تقــوم القابلــة بمتابعــة الحمــل مــن خــال اجــراء أربــع
عيادات )الّشــهر 3 والّشــهر 4 والّشــهر 8 والّشــهر9(. 
عيــادة  بــدوره  العمومّيــة  الّصحــة  طبيــب  ويؤمــن 
ــة  الّشــهر الّرابــع، إضافــة إلــى اجــراء تحاليــل بيولوجّي
ــب  ــى جان ــح وصــور كشــف بالصــدى. هــذا إل وتاقي
القيــام بفحوصــات أخــرى متقّدمــة إذا مــا كانــت حالــة 

المــرأة الحامــل تقتضــي ذلــك.

A  الّتوليــد قســم  فــي  الــوالدة  عملّيــة  تتــّم 
بالمستشــفى المحّلــي وقــد توّجــه المــرأة الحامــل 
علــى  توليــد  قســم  إلــى  الحــاالت  بعــض  فــي 

الّثالــث. أو  الّثانــي  الخــّط  مســتوى 

A  تشــرف قابلــة المركــز الــذي قــام بعملّيــة متابعــة
الحمــل علــى عيــادة اليــوم الّثامــن وذلــك للتثّبــت مــن 
ــة للمــرأة وتوفيــر العــاج الــّازم متــى  الحالــة الصحّي

اقتضــى األمــر ذلــك. 

A  تهــدف عيــادة اليــوم األربعيــن إلــى تقديــم الّنصــح
فيمــا يتعّلــق بأهّميــة الرضاعة الّطبيعيــة والمباعدة بين 
الــوالدات، وتحــدد خالهــا وســيلة منــع الحمــل، وتهــدف 
هــذه المتابعــة كذلــك لفحــص األطفــال حديثــي الــوالدة.

تالقيــح األمهات في ســن اإلنجاب

تحيين 
التلقيــح ضد 

الكزاز 

التلقيــح األول : فــي أول اتصــال بالمؤسســة الصحية 

التلقيح الثاني : شهر بعد التلقيح األول 

التلقيــح الثالــث : ســنة بعــد التلقيح الثاني

التلقيح الرابع : خمس سنوات بعد التلقيح

التلقيــح الخامــس : عشــر ســنوات بعــد التلقيح الرابع.

تلقيح األم 
بعد الوالدة

التلقيح ضد الحصبة األلمانية : بالنسبة للنساء الاتي 
ليس لهن مناعة ضد هذا المرض.
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منع الحمل
وســائل منــع الحمــل بتونــس مجانيــة. وللتمتــع بوســيلة 
مــن وســائل منــع الحمــل ومتابعــة منتظمــة يمكنــك التوّجه 
إلــى مركــز الصّحــة اإلنجابّيــة أو مركــز الّصحــة األساســّية أو 

المركــز الوســيط األقــرب إلــى محــّل ســكناك.

اإلجهاض اإلرادي
أدويــة  باســتعمال  إّمــا  اإلرادي  اإلجهــاض  عملّيــة  تتــّم 
إســداء  ويتــّم  الحمــل.  مــّدة  حســب  وذلــك  بالجراحــة  أو 
الخدمــات الّطبّيــة المتعّلقــة باإلجهــاض اإلرادي مجانــا فــي 
مراكــز الصّحــة اإلنجابّيــة الّتابعــة للّديــوان الوطنــي لألســرة 
والعمــران البشــري. أّمــا اإلجهــاض عــن طريــق الجراحــة فإّنــه 
يتــّم بأقســام طــّب الّنســاء داخــل المستشــفيات الجهوّيــة 
ومراكــز الّطــب الجامعــي وببعــض مراكــز الصّحــة اإلنجابّيــة 

ــي لألســرة والعمــران البشــري. ــوان الوطن الّتابعــة للّدي

الوقاية من سرطان الثّدي وعنق الّرحم
تتــّم فحوصــات أمــراض الّنســاء مــع اختبــارات الكشــف عــن 
مــرض الّســرطان بصفــة منتظمــة وبشــكل طوعــي مــن أجل 
الكشــف المبّكــر عــن ســرطان عنــق الّرحــم. كمــا ُيجــرى فحــص 
الشــعاعي  والّتصويــر  الجــّس  عــن طريــق  للّثديْيــن  دوري 

حســب ســّن المــرأة وذلــك للكشــف المبّكــر عــن أورام الّثــدي 
)كيــس أو أورام خبيثــة(. تقــّدم للمــرأة التــي بلغــت ســّن 

اليــأس وصفــات طبّيــة ونصائــح كّلمــا طلبــت ذلــك.
مــن  الــذي  للثــدي  الذاتــي  الفحــص  إلــى  باإلضافــة 
النســاء،  جميــع  قبــل  مــن  شــهرًيا  إجــراؤه  المستحســن 
يوصــى بإجــراء فحــص ســريري ســنوي للثــدي بواســطة 
األمــر،  لــزم  وإذا   ، طبيــب(  أو  )قابلــة  أخصائــي صحــي 
ــة  ــر الثــدي بالموجــات فــوق الصوتي يوصــى بإجــراء تصوي
وتصويــر الثــدي باألشــعة للكشــف عــن ســرطان الثدي في 
المراحــل المبكــرة مــن أجــل تشــخيص أفضــل للمــرض.

المراقبة الطبية لألطفال
يمكــن متابعــة صحــة الرضيــع أو الطفــل من خــال المراقبة 
الطبيــة الوقائيــة مــن خــال التلقيــح والرعايــة العاجيــة 
وذلــك علــى مســتوى المراكــز الصحيــة األساســية و/أو 
فــي المراكــز الوســيطة و/أو مراكــز حمايــة األم والطفــل.
يتــم  أن  يجــب  حــاد  مــرض  مــن  يعانــي  أي رضيع/طفــل 
اصطحابــه إلــى إحــدى مؤسســات الخــط األول الصحيــة. 
يقــوم الطبيــب العــام بفحــص شــامل ويقــوم بالتشــخيص 

ويصــف العــاج المناســب. 
إذا احتــاج المريــض إلــى مزيــد مــن الفحــص، يحيلــه الطبيب 

العــام إلــى طبيــب األطفال. 
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- الصحة الجنسية 
ما هي األمراض المنقولة جنسّيا ؟

ــات تتســّبب فيهــا  ــة جنســّيا هــي تعّفن األمــراض المنقول
إّمــا البكتيريــا أو الفيروســات أو الطفيلّيــات. 

تنتقــل عدواهــا أساســا عنــد القيــام بعاقــات جنســّية غيــر 
محميــة وتكــون عــن طريــق المهبــل أو الشــرج أو الفــم.

تتعــدد األمــراض المنقولــة جنســّيا، ويســهل عــاج أغلبهــا، 
لكــن الّتهــاون فــي عاجهــا قــد يتســّبب فــي مضاعفــات 
أو  كالعقــم،  الوظيفــي  المســتوى  علــى  إّمــا  خطيــرة، 
ومــن  الّزهــري.  أو  كالســيدا  الحياتــي  المســتوى  علــى 
ــا، القــرح  ــر األمــراض المعروفــة نذكــر مــرض الكاميدي أكث

التناســلي، الزهــري، التاليــل والســيدا.
توجــد أدويــة ناجعــة ضــّد األمــراض المنقولــة جنســّيا مــن 
ــك  ــّد مــن انتقالهــا وأن توقــف تطّورهــا. لذل شــأنها أن تح
مــن المفيــد استشــارة الّطبيــب فــي هذا الّشــأن وال يمكن 

الّشــفاء مــن األمــراض المنقولــة جنســّيا بــدون عــاج.

كيف نحمي أنفسنا؟
مــن  للحمايــة  األمثــل  الحــّل  الواقــي  اســتعمال  يعتبــر 
فيــروس نقــص المناعــة المكتســبة )اإليــدز( ومــن بقّيــة 

جنســّيا. المنقولــة  األمــراض 

الحمايــة مــن األمــراض المنقولــة جنســّيا هــي فصــل الــّدم 
األغشــية  عــن  المهبلّيــة  واإلفــرازات  المنــوي  والســائل 
للّشــريك)ة(  التناســلّية والشــرجّية والفموّيــة  المخاطّيــة 
وال تقــي حبــوب منــع الحمــل مــن األمــراض المنقولــة 

جنســيا. 

أين تقوم بالكشف؟
 بإمــكان كّل شــخص عيــادة الّطبيــب فــي مراكــز الصّحــة 
ــز  ــة والمراك ــة الجنســية واإلنجابّي ــز الصّح األساســّية ومراك
الوســيطة إذا مــا تفّطــن إلــى وجــود إفــرازات غيــر طبيعّيــة 
وصــف  ويتــّم  مهبلّيــة.  أوجــاع  أو  التبــّول  أثنــاء  وحــروق 

العــاج لــكل مــن المريــض)ة( وشــريكه)ا(.
األمــراض  ومختلــف  الّســيدا  داء  عــن  الكشــف  يتــّم     
المنقولــة جنســّيا إّمــا فــي مراكــز الصّحــة األساســّية أو 
والمّجانــي.  الّااســمي  والكشــف  اإلرشــاد  مراكــز  فــي 
وعلــى ضــوء نتائــج الكشــف يتــّم تحديــد العــاج المناســب.

التكفل بمتابعة وعالج األمراض المنقولة جنسيًا 
  كجــزء مــن البرنامــج الوطنــي لمكافحــة فيــروس نقــص 
جنســيا،  المنقولــة  واألمــراض  المكتســب  المناعــة 
يمكــن ألي شــخص أن يستشــير مراكــز الصحــة الجنســية 
واإلنجابيــة مجاًنــا أو فــي مراكــز الصحــة األساســية والمراكز 
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الوســيطة، أيــن يمكــن إجــراء فحوصــات لبعــض األمــراض 
المنقولــة جنســيا وكذلــك توفيــر العــاج لــكل من الشــخص 

المصــاب بهــا وشــريكه الجنســي.

أو  أو اســتعمال مرهــم  بنفســك  الّتــداوي  تجّنــب 
مطّهــر أو مضــاّدات حيوّيــة بــدون استشــارة طبيــب.

عندمــا يصــف لــك الّطبيــب دواء، عليــك تناولــه علــى الفــور 
اســتعمال  عليــك  كمــا  المحــّددة،  المقاديــر  احتــرام  مــع 
الواقــي عنــد القيــام بــأّي عاقــة جنســّية أثنــاء فتــرة العــاج 

وإعــام شــريكك / شــريكتك بمرضــك.
علــى  تتــرّدد  فــا  االســتعمال،  الذكــري ســهل  الواقــي 

اســتعماله.

المراكز العمومية للصحة الجنسية واالنجابية
مركز الصحة الجنسية واإلنجابية بباردو 

2 شارع الجاء، حي الفوز، باردو 
الهاتف : 71585218

حافلة عدد 3-64-60-30د : انطاقا من محطة باب الخضراء. 
الحافلة عدد 542 – 515 ب : انطاق من محطة الشرقية 
مترو رقم 4 : انطاق من محطة الحبيب ثامر)الباساج(. 

مركز الصحة الجنسية واإلنجابية بأريانة 
2 شارع طاهر عز الدين 2080 أريانة

الهاتف : 71712200
حافلة عدد 80-63 : انطاق من محطة الحبيب ثامر 

)الباساج(.
مترو عدد 2 انطاقا من من محطة الحبيب ثامر )الباساج( 

وصوال إلى محطة االستقال.

مركز حماية األمومة والطفولة بأريانة
شارع أحمد الخبطاني، حي النزهة، أريانة. 

الهاتف : 71712147
حافلة عدد 63 انطاقا من محطة الحبيب ثامر )الباساج(.
مترو عدد 2 انطاقا من محطة الحبيب ثامر )الباساج( 

وصوال إلى محطة أريانة.
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مركز حماية األمومة والطفولة بمنوبة 
شارع الحبيب بورقيبة منوبة 

الهاتف : 70615011
الحافلة 4 أ : انطاقا من محطة الحبيب ثامر )الباساج(.
المترو عدد 4 انطاقا من محطة الحبيب ثامر )الباساج(.

مركز الصحة الجنسية واإلنجابية بدوار هيشر 
شارع القيروان 

الهاتف : 71545090
الحافلة 55–3د : انطاقا من محطة باب الخضراء

الحافلة 514 انطاقا من محطة الشرقية 1. 

مركز حماية األمومة والطفولة بطبربة 
باب الواد 

الهاتف : 71530951
الحافلة 42 – 42 أ : انطاقا من محطة بلهوان. 
الحافلة 116 انطاق من محطة شارع قرطاج. 

مركز الصحة الجنسية واإلنجابية بصفاقس 
شارع منزل شاكر، كم 1.5 

الهاتف : 74421196-74234511 

مركز حماية األمومة والطفولة بصفاقس 
شارع الهادي السنوسي، الربط، طريق قايد محمد، كم 

0.5 )ملحق بمركز الصحة األساسية محمد علي( 
الهاتف : 74236798 

حافلة 7 )باتجاه تنيور(، حافلة 8 )باتجاه قايد محمد(، 
انطاقا من محطة باب الجبلي. 

مركز اإلرشاد والكشف الالإسمي والمجاني 
لفيروس نقص المناعة المكتسب بصفاقس

شارع مجيدة بوليلة )ملحق بمقر اإلدارة الجهوية للصحة( 
الهاتف : 74244611 – 74244624 

حافلة 9 )باتجاه قرمدة( انطاقا من محطة باب الجبلي.  

المركز الجهوي للصحة اإلنجابية )مدنين(
النيابة الجهوية لديوان األسرة والعمران البشري – نهج 

عبد الحامد بالقاضي 4100 مدنين
75640787



2020الجـــواز الصّحي نسخة 

5051

الجمعيــات والمنظمــات الغيــر حكوميــة التي تنشــط 
فــي مجــال الصحــة الجنســية واالنجابيــة 

الجمعية التونسية لإلرشاد والتوجيه حول السيدا 
واإلدمان  

الخدمات : التوجيه والمتابعة. 
43 نهج الهادي السعيدي، باب سعدون، تونس. 

الهاتف : 71957544

الجمعية التونسية لمقاومة األمراض المنقولة 
جنسيا والسيدا )المكتب الوطني(

الخدمات : الكشف االإسمي والمجاني عن فيروس 
نقص المناعة المكتسب، المتابعة الطبية المجانية، 

والمتابعة النفسية. 
مكتب تونس 

07 نهج الخليل، المنزه 8، تونس. 
الهاتف : 70241777

مكتب جربة 
جربة ميدون 

الهاتف :394 865 53

الجمعية التونسية لمقاومة األمراض المنقولة 
جنسيا والسيدا )مكتب صفاقس(

الخدمات : الكشف االإسمي والمجاني عن فيروس 
نقص المناعة المكتسب، المتابعة الطبية المجانية، 

والمتابعة النفسية. 
نهج 19 جويلية، صفاقس 

الهاتف : 74203500

*الجمعية التونسية للصحة اإلنجابية 
الخدمات : المتابعة الطبية والنفسية للنساء في عاقة 

بصحتهن اإلنجابية. 

مكتب تونس 
14 نهج ابراهيم ابن عبد الرفيع، حي الخضراء، تونس

الهاتف : 71808935 
atsr@atsrtn.org

مكتب مدنين 
15 نهج الطيب المهيري، مدنين الجنوبية 

)طريق الملعب البلدي بمدنين(
الهاتف : 75645944

atsr.mednine@atsrtn.org
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الجمعية التونسية للوقاية اإليجابية 
الخدمات : الكشف الاإسمي والمجاني عن فيروس 

نقص المناعة، والتعهد الطبي والنفسي. 
9 نهج 7443، عارض الهريشي، المنار 1، تونس. 

الهاتف : 36381108
atpcordinateurfm@gmail.com

مجموعة توحيدة بالشيخ للسند الطبي 
الخدمات : التوجيه نحو المؤسسات الصحية العمومية 

والخاصة بتونس العاصمة أو تقديم استشارة عن طريق 
الهاتف )للنساء(. 

الهاتف : 95370730 
groupetawhida@yahoo.fr

  
الجمعية التونسية للعدالة والمساواة )دمج( 

الخدمات : إعانة األشخاص المثليين والمثليات والعابرين 
والعابرات. 

29 250 تونس : 510
صفاقس: 664 250 29

damj.association@gmail.com

مبادرة موجودين للعدالة 
67 نهج ام كلثوم، الطابق الثالث، تونس 

71330561
mawjoudin.tn@gmail.com

جمعية شمس إللغاء تجريم المثلية 
71795535

shamscontact15@gmail.com
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5 - الصّحة النفسية

تســتوجب الصّحــة النفســية مقاربــة متعــّددة اإلختصاصات 
وعمــا مشــتركا بيــن مختلــف األطــراف.

إلــى جانــب مــا نلقــاه مــن عنايــة مــن قبــل عائلتنــا وأقربائنــا 
وأصدقائنــا ، فإّننــا نحتــاج أحيانــا إلــى استشــارة مختّصيــن 

فــي الصّحــة النفســية.

*من نستشير؟
عــادة مــا يتكّفــل أخّصائــي علــم الّنفــس والّطبيب الّنفســي 
ــا أو قلقيــن أو مكتئبيــن... فــإذا  بأشــخاص ُمجهديــن عقلّي
ــة اضطــراب نفســي  مــا أحــّس الشــخص نفســه فــي حال
أو قلــق أو اكتئــاب بشــكل متكــّرر، بإمكانــه مراجعــة طبيــب 
ــى  ــب عل ــدرة الّطبي ــدم ق ــة ع ــام، لمســاعدته. وفــي حال ع
ــه ســيحيله علــى طبيــب نفســي. ويمكــن لهــذا  ذلــك، فإّن
األخيــر أن يتعــاون مــع أخصائــي علــم نفــس إذا مــا اقتضــت 
حالــة المريــض ذلــك. ومــن األســباب األكثــر شــيوعا والتــي 
تتطّلــب عيــادة الّطبيــب العــام أو الّطبيــب الّنفســي نخــّص 
بالّذكــر، الّضغــط الّنفســي والقلــق واالكتئــاب وصعوبــات 

الّتواصــل مــع اآلخريــن.
قــد نحتــاج أحيانــا إلــى وضــع شــخص بأحــد هيــاكل األمــراض 

العقلّيــة وذلــك تجنبــا إللحــاق الّضــرر بنفســه أو .باآلخريــن

*إذا مــا انتابــت أحــد المحيطيــن بــك نوبــة مــن الهلــع أو 
ظهــرت  أو  عدوانــي  أو  الســيطرة  خــارج  ســلوكه  أصبــح 
لديــه نزعــة انتحارّيــة، اّتصــل فــورا بقســم االســتعجالي 
)SAMU :190( أو انقلــه علــى جنــاح الّســرعة إلــى المركــز 

االستشــفائي األقــرب مــن مقــّر ســكناك.

*أين يتّم الكشف؟
ــز  ــد مراك ــاّم بأح ــب ع ــارة طبي ــك بزي ــى علي ــة أول فــي مرحل
الصّحــة األساســّية أو بمركــز وســيط، ثــّم تتــّم إحالتــك علــى 
طبيــب نفســي أو أخصائــي علــم نفــس أو االثنْيــن معــا إذا 
مــا اقتضــت حالتــك ذلــك. كمــا يمكنــك الّتوّجــه أيضــا إلــى 
ــل بــك أو  ــة التــي بإمكانهــا التكّف ــر الحكومّي المنّظمــات غي

توجيهــك مثــل:

*جمعية بيتي للنساء بدون مأوى 
الخدمات : إيواء النساء ضحايا العنف، المتابعة الصحية 

والنفسية للنساء ضحايا العنف. 
هاتف اإلدارة : 97914284

هاتف وحدة النهار : 71781397
Beity.tunisie@gmail.com
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الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
الخدمات : المتبعة النفسية للنساء ضحايا العنف، 

التوجيه نحو المؤسسات الصحية. 
مكتب تونس 

2 شارع فرنسا، عمارة بن خلدون، الطابق الثالث، الشقة 
عدد 335، باب بحر، تونس 

الهاتف : 71321339
atfd2010@gmail.com

مكتب صفاقس 
إقامة الكرنيش، نهج محمد علي خفاشة، الطابق الثاني، 

الشقة عدد 21. 
الهاتف : 28175950, 74296621

atfd.sfax@gmail.com

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 
الخدمات : المتابعة النفسية للنساء ضحايا العنف 

فضاء تناصف : 23 شارع مرسيليا، تونس 
مكتب الجمعية : حي سبرولس، نهج 7301، المجمع 9، 

المنزه 9 ب، تونس. 
الهاتف : 71870580

الجمعية التونسية للتصرف والتوازن االجتماعي 
الخدمات : المتابعة النفسية للنساء الاجئات أو طالبات 

اللجوء. 

مكتب تونس 
9 نهج التفاح، المنار 1 

الهاتف : 71885344 /20208640 
jihenemzalibm@gmail.com / Contact@tamsstn.

org

مكتب صفاقس 
طريق األفران، كم 3، صفاقس. 

الهاتف : 29266606

مكتب مدنين 
شارع 2 ماي، مدنين
الهاتف : 21808822

معهد تونس للتأهيل - نبراس 
الخدمات : اإلحاطة النفسية وتوجيه األشخاص ضحايا 

التعذيب.
الهاتف : 71 782 550

 contact@nebrastunisie.org
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جمعية إخصائيون نفسيون العالم
الخدمات : اإلحاطة النفسية. 

2 نهج عبد المؤمن بن علي، تونس. 
 pdmtunisie@psychologuesdumonde.org

جمعية علم نفس والصحة 
الخدمات : اإلحاطة النفسية. 

71 شارع آالن سافاري، إقامة آالن سافاري، المجمع أ، 
الشقة عدد 93، تونس. 
الهاتف : 58542886 

6 - المتابعة الصحية للطلبة

غيــر  والمتربصيــن  للّطلبــة  الصحّيــة  المتابعــة  تعــّد 
المقيميــن بصفــة دائمــة بتونــس إجبارّيــة. ويخضــع كّل 
ــى  ــا كان أو تونســّيا إل ــم أجنبّي ــر مقي ــص غي ــب أو مترّب طال
فحــص طّبــي مرفــوق بتحاليــل مخبرّيــة فــي بدايــة الّســنة 

الّدراســّية.
وقائًيــا  طبــا  والجامعــي  المدرســي  الطــب  يعتبــر 
ــا فــي جميــع المؤسســات  باألســاس، ويتــم توفيــره مجاًن
العامــة والخاصــة )مرحلــة مــا قبــل المدرســة أو االبتدائيــة 
التعليميــة  المؤسســات  أو  الجامعيــة  أو  الثانويــة  أو 
المتخصصــة األخــرى )الزراعــة ، الســياحة ، ...( أو خــال 

المهنــي. التدريــب 

الهــدف العــام للصحــة المدرســية والجامعيــة هــو الحفــاظ 
علــى صحــة التاميــذ والطــاب مــن خــال:

A  ــق الدراســة ــة ال تعي التأكــد مــن أن المشــكلة الصحي
ــر ســلبًا علــى صحــة التاميــذ  وأن الدراســات ال تؤث

ــة. والطلب

A  .العمل من أجل إرساء أسلوب حياة صحي
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المكونــات الرئيســية للصحــة المدرســية والجامعيــة تتمثــل 
أســاس فــي :

ــع  ــع المؤسســات وجمي ــب جمي ــة صل ــة الوبائي 1. المراقب
ــاب لمــدة تتجــاوز 6  ــة الغي ــك مراقب األقســام بمــا فــي ذل
أيــام وكذلــك الغيــاب الجماعــي عــن الفصــل أو المدرســة. 
ــات إجــاء  فــي هــذا الســياق يقــرر طبيــب المدرســة عملي
ــة  ــذ والطلب ــة خاصــة للتامي مــن المدرســة واإلذن بمراقب
مــن خــال مراقبــة صحيــة خاصــة )مــرض مزمــن، شــخص 

ــة باألمــراض، ...(.  ــر عرضــة لإلصاب أكث
2. الفحص الطبي اآللي ألقسام معينة :

A  الفصــول أو  و/  األعمــار  فــي  الطبــي  الفحــص 
الرئيســية )الســنة األولــى االســتباقية : ســنة واحــدة 
؛  االبتدائيــة  المدرســة  إلــى  الطفــل  دخــول  قبــل 
ــي ،  ــة دراســية )ابتدائ ــى مــن كل مرحل الســنة األول
إعــدادي ، ثانــوي ، كليــات ، إلــخ( ( ؛ الســنة الثالثــة مــن 
التعليــم األساســي ؛ الســنة الثالثــة مــن التعليــم 

الثانــوي.

A  ،الراســبين والطلبــة  للتاميــذ  خاصــة  مراقبــة 
للخطــر. عرضــة  األكثــر  واألشــخاص 

A  صياغــة بطاقــة توجيهية حســب المســتوى التعليمي
لتوجيــه الفحوصــات الدوريــة وتكــون بمثابــة دليــل 

أو  و/  الطالــب  أو  والتلميــذ  الطبيــب  بيــن  مقابلــة 
ــه.  والدي

3. التلقيح :
لجــدول  وفًقــا  األطفــال  لقاحــات  بمعظــم  التذكيــر  يتــم 
التاقيــح الرســمي بالمدرســة/الجامعة. وقــد تــم إدخــال 
التلقيــح ضــد فيــروس التهــاب الكبــد ب فــي 2002-2003 
بالنســبة للمؤسســات الجامعيــة المختصــة فــي الدراســات 

ــة.  الصحي
4. مراقبة شروط الصحة والسالمة.

5. التثقيف الصحي.
6. جمع البيانات وتحليلها.

الرياضيــة  والجمعيــات  الرياضــي  للنشــاط  التأهيــل   .7
ــي األول مــن كل ســنة دراســية. المدرســية خــالل الثالث

8. تغطية المخيمات الصيفية خالل العطلة الصيفية.
9. تغطيــة أيــام االمتحانــات الوطنيــة فــي كل مــن مراكــز 
االمتحانــات والمستشــفيات فــي حالــة دخــول عــدد مــن 

الطــالب إلــى المستشــفى.

* الفحوصات:
A  ــدون ــن يعي ــة الذي ــذ والطلب فحــص ومتابعــة التامي

الســنة.
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A  طبيــة خدمــات  وهــي  واالرشــاد:  االصغــاء  خايــا 
صلــب المؤسســات الثانويــة أو الجامعيــة يقدمهــا 
المدرســي والجامعــي. الطــب  أطبــاء مختصــون فــي 

مكاتب االصغاء واإلرشاد:
  وهــي مراكــز توجــد صلــب المعاهد النموذجيــة والمدارس 
الثانويــة يتواجــد بهــا مستشــار يهتــم بتقديــم المعلومــات 

واإلرشــادات وطبيــب وأخصائــي اجتماعي. 
A  الصحــة بخصــوص  واالرشــاد  االصغــاء  خايــا 

. بيــة إلنجا ا

النفســية  خــال االستشــارات  مــن  الدعــم والمتابعــة   *
والطــب النفســي واستشــارات المتخصصــة فــي أمــراض 
النســاء وعلــم المراهقــة ومــن خــال تطبيــق برامــج الصحــة 

المدرســية األخــرى:

A  مــن المســتأصلة  لألمــراض  الوبائيــة  المراقبــة 
والبلهارســيا. الماريــا  مثــل  تونــس 

A  مكافحــة لدغــات العقــرب واألمــراض التــي تنتقــل
مــن الحيوانــات إلــى اإلنســان وخاصــة داء الكلب وداء 

البروســيات والقوبــاء الحلقيــة والكيــس المائــي.

A .مكافحة األمراض المنقولة جنسيا والسيدا

A  ،الســكري( المزمنــة  األمــراض  بحاملــي  اإلحاطــة 
إلــخ(. الربــو،  الصــرع، 

A  الحســي للعجــز  التأهيــل  وإعــادة  المبكــر  الكشــف 
اإلعاقــة. أشــكال  ومختلــف 

A ... -

*توصيــات خاصــة مــن أجــل الحفــاظ علــى صحــة الطــاب 
األجانــب الراغبيــن فــي مواصلــة دراســتهم فــي تونــس.
بالبــاد  دراســتك  لمتابعــة  جئــت  طالبــا)ة(  بصفتــك 
الّتونســّية، عليــك أن تّتبــع فــور قدومــك، كّل الخطــوات 
المتعّلقــة بحمايــة صّحتــك، وللعلــم فإّنــك تتمّتــع قبــل 
ــب  ــه طبي ــي يجري ــي مّجان الّترســيم الجامعــي بفحــص طّب
يطلــب  كمــا  الجامعّيــة،  بالمؤّسســة  المدرســّية  الصّحــة 

منــك إجــراء تحليــل للــّدم وآخــر للطفيليــات.
إذا كنــت مرّســما بمؤّسســة خاّصــة فإّنــك تتحّمل مصاريف 
الفحوصــات الّطبّيــة وفــق المعاليــم الجــاري بهــا العمــل. 
عليــك التوّجــه إلــى مخابــر المؤّسســات الصحّيــة العمومّيــة 
)مستشــفى شــارل نيكــول- مستشــفى الّرابطــة- معهــد 
باســتور( أو إلــى القطــاع الخــاص إلجــراء الّتحاليــل الّازمــة 
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علمــا أّن هــذه التحاليــل مجانّيــة إذا كنــت مرّســما بمؤّسســة 
جامعّيــة عموميــة.

ــة أو  ــة العمومّي ــا علــى المؤّسســة الجامعّي يمنــع منعــا باّت
ــم  الخاّصــة مــّدك بشــهادة ترســيم أو ببطاقــة طالــب إذا ل
تخضــع إلــى هــذا الفحــص الّطبــي ولــم تجــر هــذه الّتحاليــل 
)الماريــا – الّزهــري – فيــروس نقــص المناعــة »الســيدا« 
/ »اإليــدز« ...( التــي يطلبهــا فريــق الصّحــة المدرســّية 
هــذه  مــن  بمــرض  إصابتــك  حــال  وفــي  والجامعّيــة. 
ــه يتــّم التعّهــد بحالتــك حســب البروتوكــول  األمــراض، فإّن
العاجــي المعمــول بــه. ولإلشــارة فــإّن نتائــج تحاليلــك 
ــة، ليــس لهــا تأثيــر علــى حظوظــك  ســلبّية كانــت أو إيجابّي

فــي الّترســيم.

 فــي كّل مــّرة تغــادر فيهــا البــاد الّتونســّية، عليــك إعــادة 
إجــراء كّل الّتحاليــل المذكــورة ســابقا وذلــك فــور عودتــك.

تؤّمــن الفحوصــات الّطبّيــة لجميــع الّطلبــة مــن قبــل فريــق 
الّطــب المدرســي والجامعــي إّمــا بالمؤّسســات التعليمّيــة 
الّطــب  بمراكــز  أو  مســبقا  محــّدد  زيــارات  جــدول  وفــق 

المدرســي والجامعــي.
المدرســي  الّطــب  مركــز  إلــى  التوّجــه  يمكنــك  *كمــا 
والجامعــي األقــرب إلــى مؤّسســتك الجامعّيــة أو إلــى 
مركــز الصّحــة األساســّية بالحــّي الــذي تقطنــه مصحوبــا 

الّطالــب. ببطاقــة 
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وحدات متابعة التالميذ 
ــة )المــدارس  ــم إدراجهــا بمختلــف المؤسســات التعليمي ت
االبتدائيــة والمؤسســات الجامعيــة والمــدارس الثانويــة(، 
وتهــدف إلــى دعــم التلميذ/الطالــب علــى مســتوى الصحــة 
الجســدية والنفســية وكذلــك علــى المســتوى االجتماعــي 
وذلــك بهــدف التوقي ومنع الســلوكيات الخطرة أو العنف 
أو االنتحــار أو محــاوالت االنتحــار واإلدمــان علــى المخــدرات 
والرســوب المدرســي )منشــور مشــترك بيــن وزارة الصحــة 
رقــم 5 ووزارة التربيــة والتعليــم عــدد 6 ووزارة الشــؤون 
االجتماعيــة عــدد 1 بتاريــخ 23 جانفــي 2015(. وتعمــل هــذه 
الوحــدات وفــق منهجيــة متعــددة االختصاصــات وتضــم 
ممثليــن عــن وزارات الصحــة والتربيــة والتعليــم والشــؤون 

االجتماعيــة وبمشــاركة األوليــاء.

قائمة المؤسسات الطبية الجامعية

مركز الطب الجامعي محمد الخامس
شارع محمد الخامس، تونس 

الهاتف : 71350820
مترو عدد 2 )محطة محمد الخامس( انطاقا من محطة 

الحبيب ثامر )الباساج( أو من محطة أريانة. 
الحافلة 20 انطاقا من المرسى. 

مركز الطب الجامعي بمنوبة
نهج سيدي عمر، منوبة 
الهاتف : 70675434 

مترو عدد 4 )محطة أبو بكر الرازي(، انطاقا من محطة 
الحبيب ثامر )الباساج(. 

الحافلة عدد 460 انطاقا من محطة أريانة. 

مركز الطب المدرسي والجامعي بصفاقس
شارع 5 أوت، صفاقس
الهاتف : 74298338

الحافلة 1 )باتجاه البستان(، انطاقا من محطة القصبة 
)باب الديوان(.
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مراكز الصحة الجامعية
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بالجمعيــات  اإلتصــال  يمكــن  المعلومــات  ولمزيــد 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تهتــم بإرشــاد ومتابعــة 

 : غــرار  علــى  األجانــب  الطلبــة 

جمعية تونس أرض اللجوء
الخدمات : اإلعانة القانونية، التوجيه نحو المؤسسات الصحية. 

مكتب تونس 
17 نهج خالد بن الوليد، موتيال فيل، تونس

الهاتف : 71287484 
contact@maison-migrations.tn

مكتب صفاقس 
شارع الهادي نويرة، عمارة آمنة سيتي، الطابق التاسع، 

الشقة عدد 908.
الهاتف : 74400417

contact-sfax@maison-migrations.tn

جمعية الطلبة والمتربصين األفارقة في تونس 
الخدمات : التوجيه نحو المؤسسات الصحية. 

مكتب تونس
16-14 نهج محمد بدرة، منبليزير، تونس الهاتف : 55906783

مكتب صفاقس 
شارع فرحات حشاد، طريق قابس 

)بقرب المعهد النموذجي بصفاقس(
الهاتف : 55371036 – 56053186
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جمعية إفرقيا - الذكاء
الخدمات : ارشاد ومتابعة الطلبة. 
الهاتف : 55715886 – 54490638

 afrique.intelligence.asbl@gmail.com

جمعية اإليفواريين الناشطين في تونس 
الخدمات : اإلحاطة بالمهاجرين والطلبة اإليفواريين في 

تونس. 
الهاتف : 54 233 756

naounou.dg@gmail.com

اتحاد القادة األفارقة 
8 نهج نيجيريا، تونس 

893 805 50 / 142 903 71
uniondesleadersafricains@gmail.com

قائمة
مراكز 

الّصحة 
العمومّية

04

73
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توّفــر مراكــز الصّحــة العمومّيــة معظــم خدمــات الوقايــة 
أدنــاه  الجــدول  فــي  منــك  القريبــة  الصّحــي  والعــاج 
ــة  ــة العمومّي ــز الصّح ــق بمراك ســوف تجــد معلومــات تتعّل

النقــل  وســائل  ومؤشــرات 

إ  = إستعجالي

ص ج إ = الصّحة الجنسّية واإلنجابّية

= الصّحة الّنفسّية 
 

ص ن 

والية تونس 
باب بحر – باب سويقة – سيدي البشير- باب العسل

مركز الصّحة األساسي – باب 
العسل

نهج القصر – باب العسل
71573189

حافلة: محّطة باب العسل
خط مترو رقم 3 - 4 - 5 من 
محّطة الحبيب ثامر )الباّساج(

مركز الصّحة األساسّية الحفصّية
نهج فبريكات الثلج الحفصية

71569875
حافلة: محّطة باب الخضراء 

ميترو: من محّطة البّساج 
تاكسي جماعي:من محّطة حديقة 

الحبيب ثامر )الباساج(

مركز الصّحة األساسّية سيدي 
إبراهيم

نهج الباشا 71565725
حافلة: من محطة باب الخضراء 

ميترو: من محّطة البّساج 
تاكسي جماعي: من محّطة 
حديقة الحبيب ثامر )الباساج(

مركز الصّحة األساسّية 9 أفريل
شارع 9 أفريل 71577607

حافلة رقم 32 – 32س – 33 – 
34 من محّطة البّساج

حافلة رقم 28د – 28س – من 
محّطة الكانيا– الكرم

حافلة رقم 50 – 78 من محّطة 
النقل البرّي – باب عليوة

ص ج إ

مركز الصّحة األساسّية التريبونال
نهج سيدي إبراهيم

71565725
حافلة: من محّطة 9 أفريل

ميترو: من محّطة الحبيب ثامر 
)الباّساج( 

تاكسي جماعي: من محّطة 
حديقة الحبيب ثامر )الباساج(

مركز الصّحة األساسّية السيدة
نهج الهادي الّسعيدي

488 562 71
حافلة: رقم 26 – 26أ – 26ب – 
17 – 19 – 29 – 75 من محّطة 

ساحة برشلونة
خط ميترو رقم 6 من محّطة 13 

أوت
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مركز الصّحة األساسّية صدربعل
نهج أستروبال- الفايات

خط ميترو رقم 2 من محّطة 
نيلسون مانديا

المركز الوسيط علي طراد
نهج 4084, حي الّنجاح

71562488
حافلة رقم 79 من شارع قرطاج
حافلة رقم 78 – 72 – 65 –71  

من محّطة ساحة برشلونة
تاكسي جماعي: من محّطة 

الحبيب ثامر )الباّساج(.

المستشفى الجامعي عزيزة 
عثمانة

ساحة القصبة، تونس
777 570 71

حافلة رقم 72 – 71 – 65 – 78 
من محّطة النقل البّرّي باب عليوة.

حافلة رقم 20ج من محّطة 
المرسى- بوسلسلة إلى محطة 

الباساج.
خط ميترو رقم 5-4-3 من محّطة 
الباّساج إلى محّطة باب سعدون.

تاكسي جماعي من محّطة 
إالحبيب ثامر )الباّساج(.

المستشفى الجامعي شارل نيكول
)انظر الخريطة صفحة 79(

شارع 9 أفريل 1938 باب سعدون 
346 578 71 / 007 578 71

حافلة رقم 32 – 32 س – 33 – 
34 من محّطة الباّساج.

حافلة رقم 20ج من محّطة 
المرسى- بوسلسلة إلى محطة 

الباساج.
خط ميترو رقم 5-4-3 من محّطة 
الباّساج إلى محّطة باب سعدون.

تاكسي جماعي من محّطة 
إالحبيب ثامر )الباّساج(. 

المستشفى الجامعي الرابطة 
)انظر الخريطة صفحة 79(

شارع الرابطة الجباري )بجانب كلية 
الطب باب سعدون(

 71572154 /71578953
حافلة رقم 32 – 32 س – 33 – 

34 من محّطة الباّساج.
. 

خط ميترو رقم 5-4-3 من محّطة 
الباّساج إلى محّطة باب سعدون.

تاكسي جماعي من محّطة 
الحبيب ثامر )الباّساج(.   

إ
   

مركز الّتوليد وطّب الّرضيع – 
وسيلة بورقيبة 

)انظر الخريطة صفحة 79(
نهج كلّية الّطب – باب سعدون

71576059 / 71578562
حافلة رقم 43 ب من محّطة 

تونس البحرّية. 
حافلة رقم 43 من محّطة 

مستشفى األطفال.
حافلة رقم 30 من محّطة باب الخضراء.
خط ميترو رقم 5-4-3 من محّطة 
الباّساج إلى محّطة باب سعدون.

إ
 

المعهد الوطني ألمراض 
األعصاب – باب سعدون

نهج كلّية الّطب – باب سعدون
 / 71572693 / 71564421

71578603
حافلة رقم 43 ب من محّطة 

تونس البحرّية.
حافلة رقم 43 من محّطة 

مستشفى الّرابطة.
حافلة رقم 30 من محّطة باب 

إالخضراء.

معهد الهادي الّرايس لطّب 
العيون – باب سعدون

)انظر الخريطة صفحة 79(
شارع 9 أفريل 1938 باب سعدون

71577941
حافلة رقم 74 ب من محّطة 

المروج 5.  حافلة رقم 43 من 
محّطة مستشفى الّرابطة. حافلة 

رقم 71 – 72 – 78 من محّطة 
النقل البّري باب عليوة. حافلة 

رقم 410 من محّطة بئر القصعة 
)سوق الجملة(.  حافلة رقم 30 
من محّطة باب الخضراء. حافلة 

رقم 50 من محّطة الشرقّية.
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المعهد الوطني للتغذية
11 نهج الجبل األخضر- تونس

71570725
حافلة رقم 43 ب من محّطة 

تونس البحرّية.
حافلة رقم 43 من محّطة 

مستشفى األطفال.
حافلة رقم 30 من محّطة باب 

الخضراء.

معهد صالح عزيز لألمراض 
السرطانية

)انظر الخريطة صفحة 79(
شارع 9 أفريل، تونس 

71577846 - 71563980

Centre Hospitalo-Universitaire 
La Rabta
• (voir la carte page 87)
• Rue Faculté de Médecine Bab 
Saadoun.
• 71 578 953/ 71 572 154
• Bus 43B  à partir de Station 
Tunis Marine.
• Bus 43 Station Hôpital 
d’enfants .
• Bus 20G à partir de Marsa – 
Bouselsla. 
• Metro 3-4-5 : Station Bab 
Saadoun. 
• Taxi Collectif à partir de la 
station le passage.

U

   

معهد صالح
عزيز
مستشفى

األطفال

مستشفى
الرابطة

معهد الهادي 
الرايس

مستشفى
شارل نيكول

مركز الّتوليد
وطّب الّرضيع

المعهد الوطني 
ألمراض األعصاب



2020الجـــواز الصّحي نسخة 

8081

حي الخضراء – المنزه – حلق الواد – قرطاج- المرسى 

مركز الصّحة األساسّية مونبليزير
نهج أحمد التريكي

929 901 71
حافلة رقم 20 – 20أ – 20ب – 

20س من محّطة البّساج
خط مترو رقم 2 من محّطة 

الحبيب ثامر )الباّساج( إلى محّطة 
محّمد الخامس.

مركز الصّحة األساسّية حي 
الخضراء

نهج زبير ابن العّوام – حّي 
الخضراء

71806972
حافلة رقم 5 من محّطة تونس 

البحرّية.
خط مترو رقم 2 من محّطة  

الحبيب ثامر )الباّساج( إلى محّطة 
حي الخضراء. 

مركز الصّحة األساسّية أميلكار
8 نهج ابن خلدون،قرطاجأميلكار

71774472
حافلة رقم 20س من محّطة 

الحبيب ثامر )الباّساج(.
قطار الضاحية الشمالّية من 

محّطة تونس البحرّية )إلى محّطة 
قرطاج أميلكار(.

تاكسي جماعي من محّطة تونس 
البحرّية. 

مركز الصّحة األساسّية حدائق 
المنزه

إقامة أمين المأمون – حدائق 
المنزه 

71873217
حافلة رقم 38س من محّطة 

تونس البحرّية.
تاكسي جماعي من محّطة أريانة 

)بجانب محّطة نهاية خط  ميترو 
2 - أريانة(.

مركز الصّحة األساسّية محمد 
علي

1 نهج سيدي محرز- قرطاج
71986057

حافلة رقم 20س من محّطة 
الحبيب ثامر )الباّساج(. 

حافلة رقم 18س من محّطة 10 
ديسمبر.

تاكسي جماعي من محّطة تونس 
البحرّية.

مركز الصّحة األساسّية قرطاج
25 نهج عقبة ابن نافع – قرطاج 

بيرصة
71730184

حافلة رقم 20س من محّطة 
الحبيب ثامر )الباّساج(.

حافلة رقم 18س من محّطة 10 
ديسمبر.

قطار الضاحية الشمالّية من 
محّطة تونس البحرّية أو من 

محّطة المرسى.

مركز الصّحة االساسّية الكرم 
الغربي

نهج فرحات حّشاد – الكرم الغربي
71975456

حافلة رقم 28د من محّطة 
الكانيا– الكرم.

قطار الضاحية الشمالّية من 
محّطة تونس البحرّية وصوال إلى 

محطة الكرم.
تاكسي جماعي من محّطة تونس 

البحرّية.

مركز الصّحة األساسّية حلق 
الوادي

7 نهج المستقبل، حلق الوادي 
– كازينو

71736327
قطار الضاحية الشمالّية من 

محّطة تونس البحرّية وصوال إلى 
محطة حلق الوادي.
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المستشفى الجهوي خير الّدين
نهج الجنرال خير الّدين

 / 71733769 / 71733800
71730100

حافلة رقم 47 من محّطة 10 
ديسمبر

قطار الضاحية الشمالّية من 
محّطة تونس البحرّية

تاكسي جماعي من محّطة تونس 
البحرّية

المستشفى الجامعي المنجي 
سليم

شارع فّطومة بورقيبة – سكرة
الهاتف :71 764 325

اإلستعجالي: 71764033 / 
/71764066
71764845

حافلة رقم20  من محّطة البّساج
حافلة رقم 18 من محّطة أريانة

حافلة رقم 18 س من محّطة 10 
ديسمبر

حافلة رقم 52 س من محّطة 
المنجي سليم إلى قّمرت

تاكسي جماعي من محّطة 
تونس البحرّية أو من محّطة أريانة 

)بجانب محّطة نهاية خط  ميترو 
ص ج إ2 - أريانة(

المركز الوسيط بالمرسى
نهج العبدلّية
71775766

حافلة رقم 20 من محّطة الباّساج
قطار الضاحية الشمالّية من 

ص ج إمحّطة تونس البحرّية

مركز الصّحة االساسّية الطيب 
المهيري

نهج الجيش – الطيب المهيري
71760200

حافلة رقم 20 – 20أ – 20ب – 
20س من محّطة الباّساج

تاكسي جماعي من محّطة تونس 
البحرّية.

Dispensaire Gammarth
Rue Omar El Mokhtar, 
Gammarth.

Dispensaire Cité Erriadh, la 
Marsa
Rue de Venise, Cité Erriadh,
71744904.

الّزهور –الحرايرّية– حي الّتحرير – العمران – العمران األعلى - باردو

مركز الصّحة األساسّية الّزهروني
شارع الّنخيل –الّزهروني

71527189
حافلة رقم 32س من محّطة 

البّساج
تاكسي جماعي من محّطة باب 

الجزيرة.

مركز الصّحة األساسّية الّزهور
شارع 13 أوت، الّزهور1 

71598488
حافلة رقم 15 – 15ب - 32 من 

محّطة البّساج
تاكسي جماعي من محّطة باب 

الجزيرة.

مركز الصّحة األساسّية الّزهور5
نهج أحمد الطّيب، الّزهور 4

71526443
حافلة رقم 32 من محّطة الباّساج

حافلة رقم 515 من محّطة 
الشرقّية

تاكسي جماعي من محّطة باب 
الجزيرة. 

مركز الصّحة األساسّية الجبل 
األحمر

نهج الجبل األحمر
71958575

حافلة رقم 11 من محّطة توني 
البحرّية 

حافلة رقم 12 من محّطة الباّساج.
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مركز الصّحة األساسّية 
اإلنطالقة

نهج سيدي فرج
71920776

حافلة رقم 3د – 14س من محّطة 
علي البلهوان.

خط مترو رقم 5 من محّطة 
البّساج.

مركز الصّحة األساسّية ابن 
خلدون 

شارع ابن خلدون
71932242

حافلة رقم 14أ – 14س من 
محّطة باب الخضراء.

حافلة رقم 78 من محّطة النقل 
البّرّي باب عليوة.

خّط مترو رقم 3 – 5 من محّطة 
البّساج.

مركز الصّحة األساسّية باردو
نهج أحمد التليلي

71501929
حافلة رقم 16 – 16أ – 16س – 

16د – 55 – 56 – 58 – 68 – 31 
– 42 من محّطة باب الخضراء

حافلة رقم 460 من محّطة أريانة
حافلة رقم 72 من محّطة النقل 

البّري باب عليوة
خط مترو رقم 4 من محّطة 

البساج.

مركز الصّحة األساسّية راس 
الّطابية

نهج فاس راس الّطابية
71515115

حافلة رقم 14أ – 14س – 64 من 
محّطة علي البلهوان

حافلة رقم 78 من محّطة النقل 
البّرّي باب عليوة

خط مترو رقم 3 – 5 من محّطة 
البّساج.

مركز الصّحة األساسّية قصر 
السعيد

11 نهج قصر السعيد
71222483

حافلة رقم 30 – 64 – 3أ – 3د 
من محّطة علي البلهوان.

مركز الصّحة األساسّية فطومة 
بورقيبة

نهج كمال أتاتورك 
71222483

حافلة رقم 30 64- – 3أ – 3د من 
محّطة علي البلهوان.

مركز الصّحة األساسّية الّتحرير
86 نهج الوفاء حّي الّتحرير

71222274
حافلة رقم 30 – 64 من محّطة باب الخضراء

خط مترو رقم 5 من محّطة البّساج.

جبل الجلود– سيدي البشير – سيدي حسين – الوردّية - الكّبارّية

مركز الصّحة االساسّية الهادي 
السعيدي

نهج السيدة المّنوبّية
71493424

حافلة رقم 17 – 19 – 26 – 29 
– 75 – 26أ – 26ب من محّطة 

ساحة برشلونة. 

مركز الصّحة األساسّية جبل 
الجلود

جبل الجلود
71399682

حافلة رقم 25 – 26 – 75 من 
محّطة ساحة برشلونة

قطار الّضاحية الجنوبّية من محّطة 
ساحة برشلونة

مركز الصّحة األساسّية سيدي 
فتح الّله

سيدي فتح الّله 
71491824

حافلة رقم 9ب من محّطة ساحة 
برشلونة.

تاكسي جماعي من محّطة شارع 
قرطاج.

المستشفى الجامعي الحبيب 
ثامر

نهج علي بن عياد –مونفلوري
71135000 / 71397000

حافلة رقم 116 من محّطة شارع 
قرطاج.

حافلة رقم 104 من محّطة تونس 
البحرّية.

حافلة رقم 50 من محّطة 
إالشرقّية.
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مركز الصّحة األساسّية محّمد 
علي

نهج أحمد بن عثمان – حّي محّمد 
علي – الوردّية

71494871
حافلة رقم 60 – 9ب من محّطة 

ساحة برشلونة.
خط مترو رقم 1 – 6 من محّطة 

ساحة برشلونة.

مركز الصّحة األساسّية بالفي
نهج السيدة – بالفي

71491291
حافلة رقم 26 – 29 – 26أ – 26 

ب – 17 – 19 – 75 من محّطة 
ساحة برشلونة. 

مركز الصّحة األساسّية الكبارّية
نهج 1364 الوردّية 4

71374409
حافلة رقم 60 من محّطة ساحة 

برشلونة
خط مترو رقم 1 من محّطة ساحة 

برشلونة )إلى محّطة الكّبارّية(
تاكسي جماعي من محّطة باب 

الجزيرة.

مركز الصّحة األساسّية الّنور
نهج 1451 حّي الّنور

71373150
خط مترو رقم 1 من محّطة ساحة 

برشلونة )إلى محّطة حي الّنور(
تاكسي جماعي من محّطة باب 

الجزيرة.

مركز الصّحة االساسّية سيدي 
حسين

طريق العّطار – سيدي حسين
164 934 71

حافلة رقم 32د من محّطة 
البّساج.

تاكسي جماعي من محّطة 
البّساج.

مركز الصّحة األساسّية حّفوز
نهج محّمد بوشربّية، قبالة شارع 

بالفو. 71490107
حافلة رقم 26 – 29 – 26أ 26-ب 
17- – 19 – 75 من محّطة ساحة 

برشلونة. خط مترو رقم 1– 6 
من محّطة باب عليوة. تاكسي 

جماعي من محّطة شارع قرطاج.

والية أريانة

أريانة – حي الّتضامن – قلعة األندلس –المنيهلة –رّواد – سكرة – 
سيدي ثابت 

مستشفى عبد الرحمان مامي 
لألمراض الصدرّية

)انظر الخريطة صفحة 90(
71713645

حافلة رقم P6 من محّطة البّساج
حافلة رقم 80 من محّطة البّساج
حافلة رقم 77 من محّطة تونس 

البحرّية
إ

المستشفى الجامعي محمود 
الماطري

)انظر الخريطة صفحة 90(
شارع ابن خلدون – أريانة

71819506 / 70819503
حافلة رقم P6 من محّطة البّساج
حافلة رقم 80 من محّطة البّساج
حافلة رقم 77 من محّطة تونس 

البحرّية
إ

مركز الصّحة األساسّية المنيهلة
طريق بنزرت كم 5 –المنيهلة

71554440
حافلة رقم 44 – 44ب – 44س 

من محّطة اإلنطاقة.
حافلة رقم 14 س ج من محّطة 

القصبة.
خط مترو رقم 5 انطاقا من 

محطة الباساج إلى محّطة 
اإلنطاقة.

مركز الصّحة األساسّية قلعة 
األندلس

حي الطيب المهيري – قلعة 
األندلس

71558011
حافلة رقم 77 من محّطة تونس 

البحرية.
حافلة رقم 31ب من محّطة علي 

البلهوان.
حافلة رقم 44 من محّطة حي 

االنطاقة.
حافلة رقم 44أ من محّطة أريانة. 
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مركز الصّحة األساسّية برج 
الطويل

2081 برج الطويل 
70684110

حافلة رقم 27أ
تاكسي جماعي من محّطة 

أريانة )بجانب نهاية خط  ميترو 
2 - أريانة(.

مركز الصّحة األساسّية أريانة 
الصغرى

حي أريانة الصغرى – طريق رواد
70685855

خط مترو رقم 2 من محّطة 
الباّساج.

حافلة رقم 6ب من محّطة 10 
ديسمبر. 

مركز الصّحة األساسّية سيدي 
ثابت 

نهج الطيب المهيري
71552031

حافلة رقم 44د من محّطة 
الشرقّية.

حافلة رقم 44ب من محّطة 
اإلنطاقة.

تاكسي جماعي من محّطة 
أريانة )بجانب نهاية خط  ميترو 

2 - أريانة(.

مركز الصّحة األساسّية رّواد
طريق رّواد 
71769232

حافلة رقم 27ب من محّطة ساحة 
سا أريانة.

حافلة رقم 27 من محّطة 10 
ديسمبر.

تاكسي جماعي من محّطة 
أريانة )بجانب نهاية خط  ميترو 

2 - أريانة(. 

مركز الصّحة األساسّية سيدي 
سفيان

حي سيدي سفيان
70682253

حافلة رقم 6 من محّطة 10 
ديسمبر.

مركز الصّحة األساسّية الّنسيم
حي الّنسيم – منصورة - برج 

الوزير
71691643

حافلة رقم 63 من محّطة البّساج.
حافلة رقم 63 من محّطة 10 

ديسمبر.
حافلة رقم 97 من محّطة خير 

الّدين باشا )إلى حي الّنسيم 2(.

مركز الصّحة االساسّية التضامن
103 شارع الجمهورية – التضامن

71545701
حافلة رقم 3د من محّطة باب 

الخضراء. 
حافلة رقم 514 من محّطة 

الشرقّية 1.
خط مترو رقم 5 )محّطة 

التضامن(.

مركز الصّحة األساسّية سكرة 
شارع إتحاد المغرب العربي

71765281
خط مترو رقم 2 من محّطة 

البّساج.
حافلة رقم18س من محّطة 

أريانة.
تاكسي جماعي من محّطة 

أريانة)بجانب نهاية خط  ميترو 
2 - أريانة(.

المستشفى المحّلي الّتضامن
شارع الشهداء 

71547251
حافلة رقم 3د من محّطة باب الخضراء.

حافلة رقم 514 و 514 ب من محّطة الشرقّية 1. 
خط مترو رقم 5 )محّطة التضامن(.

إ
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مستشفى
محمود
الماطري

مستشفى
عبد الرحمان مامي

أَلمراض الرئة

والية بن عروس

بن عروس – المروج – فوشانة – مرناق – المدينة الجديدة

مركز الصّحة األساسّية حي 
الملعب

حي الملعب ببن عروس
71387811

حافلة رقم 75 – 26 – 410 من 
محّطة ساحة برشلونة.

حافلة رقم 22 – 10ب من محّطة 
شارع قرطاج.

مركز الصّحة األساسّية بن عروس 
حي المستوصف بن عروس
71 383 435 / 71 383 135

حافلة رقم 75 – 26 من محّطة 
ساحة برشلونة.

حافلة رقم 22 من محّطة شارع 
قرطاج.

تاكسي جماعي من محّطة 
برشلونة.

مركز الصّحة األساسّية برج الوزير
1 نهج كركوان– برج الوزير

71464188
حافلة رقم 82 – 26أ 26-ب من 

محّطة ساحة برشلونة.
تاكسي جماعي من محّطة 

برشلونة.

مركز الصّحة األساسّية المدينة 
الجديدة

نهج الحبيب بو قطفة – المدينة 
الجديدة

71310233
حافلة رقم 19س من محّطة 

ساحة برشلونة.
حافلة رقم 10ب من محّطة شارع 

قرطاج.
تاكسي جماعي من محّطة 

برشلونة.
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مركز الصّحة االساسّية المروج 1
نهج القيروان
71368595

حافلة رقم 74ب من محّطة باب 
سعدون

خّط مترو رقم 6 من محّطة ساحة 
برشلونة.

مركز الصّحة األساسّية سيدي 
مصباح

شارع الهادي خفشة– سيدي 
مصباح

71310040
حافلة رقم 26أ – 82 – 714 من 

محّطة ساحة برشلونة.

مركز الصّحة األساسّية المروج 4
شارع 20 مارس 1956

71474313
خّط مترو رقم 6 من محّطة ساحة 

برشلونة.

المركز الوسيط المروج 2
شارع البيئة

خّط مترو رقم 6 من محّطة ساحة 
برشلونة.

مركز الصّحة األساسّية فوشانة
طريق السيجومي

71402000
حافلة رقم 33 من محّطة الباّساج.

تاكسي جماعي من محّطة باب 
الجزيرة.

مركز الصّحة األساسّية المحمدّية
الطريق رقم 3 – المحمدّية

71394160
خّط مترو رقم رقم 6 من محّطة 

ساحة برشلونة ثم تاكسي 
جماعي.

المستشفى الجهوي 
الياسمينات

شارع 13 أوت –الياسمينات
71317249

حافلة رقم 10س  - 22أ – 26أ 
من محّطة برشلونة.

تاكسي جماعي من محّطة 
إ

برشلونة.                        

مركز الصحة األساسّية
فوشانة 2

حي دبدابة– فوشانة
71403196

خّط مترو رقم 6 من محّطة ساحة 
برشلونة.

تاكسي جماعي من محّطة باب 
الجزيرة.

مركز الصّحة األساسّية مرناق
نهج فرحات حشاد – مرناق

71-360-121
حافلة رقم 26 – 26أ من محّطة 

ساحة برشلونة.

المستشفى الجامعي لإلصابات 
والحروق البليغة

نهج 1 ماي بن عروس
71389546 / 71389533

حافلة رقم 22 من محّطة ساحة 
برشلونة

حافلة رقم 54 س من محّطة 
المروج 5 

إ

مقرين – رادس – الّزهراء – حّمام األنف – بو مهل – حّمام الّشط

مركز الصّحة األساسّية مقرين
نهج الزياتين – مقرين شاكر

71418604
حافلة رقم 19أ من محّطة ساحة 

برشلونة.
قطار الضاحية الجنوبّية من محّطة 
ساحة برشلونة أو من محطة برج 

السدرية.

مركز الصّحة األساسّية مقرين 
كوتو

شارع الحبيب بورقيبة – مقرين 
كوتو

71296488
حافلة رقم 19 من محّطة ساحة 

برشلونة.
قطار الضاحية الجنوبّية من محّطة 
ساحة برشلونة أو من مجطة برج 

السدرية.
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مركز الصّحة األساسّية حمام 
األنف

شارع شارل نيكول- حمام األنف
71290038

حافلة رقم 3710 من محّطة بئر 
القصعة )سوق الجملة(.

قطار الّضاحية الجنوبّية من محّطة 
ساحة برشلونة أو من محطة برج 

السدرية.
ص ج إ

مركز الصّحة األساسّية بوقرنين
نهج اإلمام الغزالي –بوقرنين

71437600
حافلة رقم 3710 من محّطة بئر 

القصعة )سوق الجملة(. 
قطار الضاحية الجنوبّية من محّطة 
ساحة برشلونة أو من محطة برج 

السدرية.

مركز الصّحة األساسّية رادس 
الغابة

نهج البرج – رادس الغابة
71441171

حافلة رقم 19د من محّطة ساحة 
برشلونة.

قطار الضاحية الجنوبّية من محّطة 
ساحة برشلونة أو من محطة برج 

السدرية. 

مركز الصّحة األساسّية بومهل 
البساتين 

شارع الجمهورّية - بومهل
71217933

حافلة رقم 75 – 26أ – 26ب من 
محّطة ساحة برشلونة.

تاكسي جماعي من محّطة ساحة 
برشلونة.

مركز الصّحة األساسّية رادس 
المدينة

نهج باستور – رادس المدينة
71443607

حافلة رقم 17ب من محّطة ساحة 
برشلونة. قطار الضاحية الجنوبّية 
من محّطة ساحة برشلونة أو من 

محطة برج السدرية.

مركز الصّحة األساسّية الزهراء
شارع الحبيب بورقيبة – الزهراء 

71481814
قطار الضاحية الجنوبّية من محّطة 
ساحة برشلونة أو من محطة برج 

السدرية.
ص ج إ

مركز الصّحة األساسّية برج 
السدرّية 

نهج خالد ابن الوليد – برج 
السدرّية 

71430128
قطار الضاحية الجنوبّية من محّطة 

ساحة برشلونة.

مركز الصّحة األساسّية بئر الباي
شارع البيئة – بئر الباي

71430600
قطار الضاحية الجنوبّية من محّطة 
ساحة برشلونة أو من محطة برج 

السدرية.

والية منوبة

مّنوبة – المرناقّية - دوار هيشر - برج العامري – وادي الليل – طبربة 
- الجديدة

المستشفى الجامعي القّصاب
شارع الحبيب بورقيبة – مّنوبة 

71606914
حافلة رقم 4 أ من محّطة البّساج.
حافلة رقم 16 – 16 س – 31 – 
42 – 55 – 56 – 58 من محّطة 

باب الخضراء
إ

مركز الصّحة األساسّية بمّنوبة
نهج ابن الجّزار

70619803
حافلة رقم 460 من محّطة أريانة.

حافلة رقم 104 من محّطة تونس 
البحرّية 

خط مترو رقم 4 من محّطة 
البّساج.
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مركز الصّحة األساسّية بالمرناقّية
الّطريق الوطنّية رقم 5 بجانب 

الجامع الكبير
71550944

حافلة رقم 104 من محّطة تونس 
البحرّية. خّط مترو رقم 4 من 

محّطة البّساج.

المستشفى الجامعي لألمراض 
العقلّية الّرازي

نهج ابن الجّزار – مّنوبة 
71600339

حافلة رقم 4ج من محّطة 
القصبة.

حافلة رقم 460 من محّطة أريانة.
حافلة رقم 104 من محّطة تونس 

البحرّية.
خّط مترو رقم 4 من محّطة 

ص ن البّساج.
 

إ

مركز الصّحة األساسّية الجدّيدة 
القديمة

نهج المعتمدّية
71539637

حافلة رقم 42 – 16د من محّطة 
باب الخضراء.

مركز الصّحة اإلنجابّية دوار هيشر
شارع  رقم 3210 – دوار هيشر 

71545090
حافلة رقم 55 – 3د من محّطة 

باب الخضراء.
ص ج إ

مركز الصّحة األساسّية برج 
العامري

28 نهج الجمهورّية – شارع فرحات 
حّشاد

71542107
خط مترو رقم 4 من محّطة 

البّساج.

مركز الصّحة االساسّية وادي 
الليل

نهج ابن عرفة
71535383

حافلة رقم 16س من محّطة 
البّساج.

حافلة رقم 58 – 16أ من محّطة 
علي البلهوان.

مركز الصّحة األساسّية طبربة المدينة
نهج الحبيب ثامر

71530430
حافلة رقم 42 – 42أ من محّطة علي البلهوان.

حافلة رقم 116 من محّطة قرطاج.
إحافلة رقم 542 من محّطة الشرقّية.

والية صفاقس

صفاقس وسط المدينة، صفاقس الغربية، صفاقس الجنوبية

المستشفى الجامعي الحبيب 
بورقيبة 

)اختصاص جراحة( 
انظر الخارطة أسفله(

شارع الفردوس
74242333-74241500-
74240341-74240341

الحافلة 12 انطاقا من محطة 
باب الجبلي. 

 
إ

المستشفى الجامعي الهادي 
شاكر

)انظر الخارطة أسفله(
طريق العين، كم 0.5 

 74244422 – 74242181
 -74244511

الحافلة 13 )باتجاه منزل شاكر(، 
الحافلة 13 أ )باتجاه بومرة(، 
انطاقا من محطة القصبة. 

الحافلة 12 )باتجاه العين( انطاقا 
إمن محطة باب الجبلي. 
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مركز الصحة األساسية فرحات 
حشاد 

شارع قرطاج، طريق قرمدة، 
كم 0.5 

74403982
الحافلة 9 )باتجاه قرمدة( انطاقا 

من محطة باب الجبلي. 

ص ن 
 

إ

مركز الصحة األساسية محمد 
علي 

شارع الهادي السنوسي، الربط، 
طريق قايد محمد، كم 0.5 

74236798
الحافلة 7 )باتجاه تنيور(، الحافلة 8 
)باتجاه قايد محمد(، انطاقا من 

محطة باب الجبلي. 
ص ج إ

مركز الصحة األساسية عين 
شيخ روحه

طريق قرمدة، كم 2 
74263565

الحافلة 9 )باتجاه قرمدة(، انطاقا 
من محطة باب الجبلي. 

مركز الصحة األساسية حي 
الحبيب 

طريق المحارزة، حي الحبيب
74275227

الحافلة 18 )باتجاه المحارزة(، 
انطاقا من محطة القصبة. 

مركز الصحة األساسية طريق 
المطار

طريق المطار، كم 4 
الحافلة 14، 14 ب )باتجاه 

المطار(، انطاقا من محطة 
القصبة. 

الحافلة 24 )باتجاه الجامعات(، 
انطاقا من محطة باب الجبلي. 

الحافلة 25 )باتجاه القطب 
التكنولوجي(، انطاقا من محطة 

القرية.  

المركز الوسيط للصحة طريق 
المطار 

طريق المطار، كم 4 
74279199 – 74279170
الحافلة 14، 14 ب )باتجاه 

المطار(، انطاقا من محطة 
القصبة. 

مركز الصحة األساسية بطينة 
طريق قابس، كم 9 

74687562
الحافلة 16 أ )باتجاه طينة(، 

الحافلة 16 ب )باتجاه السجن 
المدني(، انطاقا من محطة 

القصبة.   

مركز الصحة األساسية طينة 
الشمالية 

حي المعز، طريق قابس، كم 8 
الحافلة 16 أ )باتجاه طينة(، 

الحافلة 16 ب )باتجاه السجن 
المدني(، انطاقا من محطة 

القصبة.  

مركز الصحة األساسية مركز 
كمون 

طريق قرمدة، كم 6، مركز كمون 
 74268438

الحافلة 9 )باتجاه قرمدة(، انطاقا 
من محطة باب الجبلي.  

مركز الصحة األساسية الشهداء 
طريق منزل شاكر، كم 4 

 74263568
الحافلة 13 )باتجاه منزل شاكر(، 

انطاقا من محطة القصبة.

مركز الصحة األساسية 
الجمهورية 

طريق األفران، كم 8، مركز والي
74263566

الحافلة 10 )باتجاه األفران(، 
انطاقا من محطة باب الجبلي. 

مركز الصحة األساسية بن حليمة 
طريق العين، كم 6، مركز بن 

حليمة 
 74650812

الحافلة 12 )باتجاه العين(، 
انطاقا من محطة باب الجبلي.

مركز الصحة األساسية الخزانات 
طريق منزل شاكر، كم 12، 

الخزانات
74639495

الحافلة 13 )باتجاه منزل شاكر(، 
الحافلة 13 أ )باتجاه بومرة(، 
انطاقا من محطة القصبة.

مركز الصحة األساسية العوابد 
العوابد، طريق قرمدة، كم 12 

74657054
الحافلة 9 )باتجاه قرمدة(، انطاقا 

من محطة باب الجبلي. 
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Hopital 
Hedi 

Chaker

Hopital 
Habib 

Bourguiba

ساقية الزيت – ساقية الداير – الحنشة – منزل شاكر

مركز الصحة األساسية ساقية 
الزيت 

شارع المنجي سليم، طريق 
تونس، كم 6 - 74251683

حافلة 6 )باتجاه ساقية الزيت( 
انطاقا من محطة القرية.  

مركز الصحة األساسية بوعصيدة 
طريق تونس، كم 4 

 74441465
حافلة 6 )باتجاه ساقية الزيت( 

انطاقا من محطة القرية.  

مركز الصحة األساسية الحرية 
شارع الحرية، ساقية الزيت، طريق 

تونس، كم 9 
74253975

حافلة 6 )باتجاه ساقية الزيت( 
انطاقا من محطة القرية.   

مركز الصحة األساسية الشيحية 
ساحة مهرجان حجوجة، الشيحية، 

طريق تنيور، كم 7 
 74849680

القطار، انطاقا من محطة 
صفاقس. 

مركز الصحة األساسية سيدي 
صالح 

سيدي صالح 
74273042

مركز الصحة األاساسية ساقية 
الداير 

شارع مختار الزيادي، طريق 
المهدية، كم 6 

74894906
حافلة 5 )باتجاه ساقية الداير( 

انطاقا من محطة القرية.  

مركز الصحة األساسية سيدي 
منصور 

طريق سيدي منصور، كم 12 
)الولي( 

74272258
حافلة 3 )باتجاه سيدي منصور( 

انطاقا من محطة القرية أو من 
محطة صفاقس 2000.   

مركز الصحة األساسية 
السالطنية 

طريق الساطنية، كم 6 
74886724

حافلة 4 )باتجاه الساطنية( 
انطاقا من محطة القرية.  

 مركز الصحة األساسية السعدي
طريق الساطنية، كم 9

 74886474 
حافلة 4 )باتجاه الساطنية( 
انطاقا من محطة القرية.  

مركز الصحة األساسية الحفارة 
حي بورقيبة، حي الحفارة، طريق 

المهدية، كم 4 
 74871825

حافلة 3 )باتجاه سيدي منصور( 
انطاقا من محطة القرية أو من 

محطة صفاقس 2000.    

مركز الصحة األساسية البدارنة
طريق المهدية، كم 12 

74447230
حافلة 5 )باتجاه ساقية الداير( انطاقا من محطة القرية.
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معتمديات أخرى

المستشفى الجهوي بقرقنة 
الرملة، قرقنة

إ74481119 - 74481198

المستشفى الجهوي بجبنيانة
شارع الحبيب بورقيبة جبنيانة

إ74880031

المستشفى الجهوي بالمحرس 
حي حشانة، الطريق الوطنية 1 

إ74 29 00 12

المستشفى الجهوي بئر علي 
بن خليفة

شارع 13 أوت، بئر علي بن خليفة
إ74277323  74277053

مستشفى الصخيرة 
طريق الميناء، كم 1

إ74295033  74295195

مستشفى عقارب 
طريق المطار، كم 12 

إ74271115

والية مدنين

مدنين الشمالية – مدنين الجنوبية

المركز الوسيط طريق قابس
طريق قابس
75601483

الحافلة 1 : محطة البلدية. 

مركز الصحة األساسية ببني 
خداش

طريق بني خداش
75601483

الحافلة 2 : محطة موباتاكس

مركز الصحة األساسية بن 
عيسى

حي االنطاقة )الحارة(، طريق 
جربة

75601483
حافلة 2 : حي االنطاقة

مستشفى بني خداش 
بني خداش
إ75637010

مركز الصحة األساسية حي النور
حي النور، طريق تطاوين

75618031
الحافلة 1 : محطة البلدية

المستشفى الجامعي بمدنين 
)الحبيب بورقيبة(

طريق تطاوين
إ75640044 – 75105500 

مركز الصحة األساسية أم التمر 
طريق قابس 

75601483
الحافلة 1 : محطة البلدية.

المستشفى الجهوي ببن قردان 
شارع الهادي قريسية

إ75710310

مركز الصحة األساسية ببن 
قردان

طريق بن قردان
75618031

الحافلة 2 : محطة موباتاكس.

مستشفى سيدي مخلوف
الطريق س108، سيدي مخلوف

75639486

إ
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جرجيس

مركز الصحة األاساسية جرجيس 
المدينة

شارع 20 مارس، جرجيس
75618031-75691302

مركز الصحة األساسية حمادي 
القبلي

شارع حمادي القبلي جرجيس، 
كم 3

 75618031 – 75601483

المستشفى الجهوي بجرجيس
الظويهر، جرجيس

إ75738026 – 75738400

مركز الصحة األساسية سويحل
سويحل، جرجيس، كم 4

 75601483
حافلة جربة، محطة جرجيس

مركز الصحة األساسية حمادي 
هشام

حمادي هشام، كم 5

مركز الصحة األساسية الموانسة
الموانسة، جرجيس، كم 2
 75618031 – 75601483

حافلة مستشفى جرجيس، محطة 
موباتاكس 

مركز الصحة االساسية الرجاء
الرجاء، كم 4

 75618031 – 75601483

مركز الصحة االساسية راس 
الظهارة

راس الظهارة، كم 2 
75694302

مركز الصحة األساسية قصر 
الزاوية

قصر الزاوية، كم 1.5

مركز الصحة االساسية سانقو
طريق سانغو، كم 8، العقلة

75601483-75618031

*La majorité des lignes de bus entre Médenine 
et Zarzis commencent à partir de la gare routière 
Médenine Centre qui se situe entre l’avenue Habib-
Bourguiba et la place du 14-Janvier. Tel. 75 640 753.

الجمعيــات والمنظمــات التــي تقــدم خدمــات صحيــة 
العائــدون مــن  للمهاجريــن األجانــب والتونســيين 

الخــارج

الهيئة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر 
الخدمات : توجيه وإرشاد األشخاص ضحايا االتجار )لمزيد 

المعلومات يمكن اإلطاع على صفحة الفايسبوك 
الرسمية للهيئة(. 

12نهج محمد علي جناح، تونس 
80104748

 inlctp@justice.tn

ديوان التونسيين بالخارج 
الخدمات : اإلحاطة بالتونسيين العائدين من الخارج. 

مكتب تونس
90-88، نهج عبد الرزاق الشرايبي، تونس

648 343 71 / 665 343 71
ote.tunis@ote.nat.tn

مكتب أريانة 
2 مكرر، شارع أحمد الخبطاني، أريانة 

435 705 71
ote.ariana@ote.nat.tn
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مكتب بن عروس
38 شارع الملك فيصل بن عبد العزيز، المدينة الجديدة، 

بن عروس. 
71310322

ote.benarous@ote.nat.tn

مكتب منوبة
شارع خير الدين باشا، منوبة

70615043
ote.mannouba@ote.nat.tn

مكتب صفاقس 
11 نهج الشيخ مقاديش، الطابق الثاني. 

74296885
ote.sfax@ote.nat.tn

مكتب مدنين 
77، نهج الساقية، 

75649189
ote.medenine@ote.nat.tn

*كاريتاس 

مكتب تونس
4 نهج الجزائر، تونس

71335831 / 71257648

مكتب صفاقس
طريق المهدية، كم 1 

55669256 

*المجلس التونسي لالجئين 
الخدمات : المتابعة الصحية للاجئين وطالبي اللجوء

مكتب تونس 
9 نهج عبد الحميد بن باديس، حي الحدائق  

الهاتف : -58574595 71781531
مكتب صفاقس 

حي البستان، صفاقس
الهاتف : 56836272

مكتب مدنين
الهاتف : 58574596
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ائتالف الجمعيات اإلنسانية بمدنين 
الخدمات : المتابعة الصحية والنفسية للمهاجرين. 

طريق جربة، كم 1 )خلف دار الشباب(. 
الهاتف : 22101813

الهالل األحمر التونسي 
مكتب تونس

19 شارع انقلترا 
71320151

مكتب صفاقس
4 نهج العربي زروق

 74228381
مكتب مدنين 

الموانسة
75705027

المفوضية السامية لألمم المتحدة لالجئين 
الخدمات : اإلعانة القانونية والتوجيه الصحي لاجئين 

وطالبي اللجوء.
مكتب تونس 

20 شارع بحيرات ميزوري، ضفاف البحيرة 1 
367 963 71 /383 963 71

مكتب جرجيس 
سنغو، جرجيس 

75705027

*المنظمة العالمية للهجرة 
الخدمات : المتابعة الصحية والنفسية للمهاجرين. 

مكتب تونس 
6 نهج بحيرة لو برجي، ضفاف البحيرة، تونس. 

097 861 71 313- 960 71  312- 860 71
مكتب صفاقس 

طريق العين، كم 1، إقامة الشعبوني، الطابق الرابع، 
الشقة 8. 

مكتب مدنين
مقاسم األسود، الظويهر

75738302
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*أطباء العالم – بلجيكا )مكتب تونس(
الخدمات : المتابعة الطبية والنفسية للمهاجرين. 

مكتب تونس 
9 نهج األمين العباسي، البلفيدير، تونس 

54432272-54432280

بلدية المرسى – دائرة البحر األزرق 
شارع شارل ديغول، طريق سكرة، المرسى 

مكتب صفاقس 
طريق قرمدة، كم 0.5، عمارة المجد، الطابق الثاني، 

المكتب 4. 
28876070

مكتب مدنين 
شارع فرحات حشاد 4170  جرجيس مكتب 203-204

54259997

*المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 
الخدمات : متابعة ضحايا التعذيب. 

مكتب تونس 
3 نهج حسان ابن النعمان، حي الحدائق

  71791121

مكتب صفاقس 
شارع الهادي نويرة، عمارة بية، الطابق األول، الشقة 14. 

74404478
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معطيات 
عملية

05

112113
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ويتــم العــاج عمومــا حســب نظــام التغطيــة الصحيــة أو 
التأميــن علــى المــرض الــذي يتمتــع به الشــخص، للحصول 
علــى نظــام تفاضلــي. ولكــن إن لــم يكــن الشــخص يتمتــع 
ــم العــاج  ــه خــاص معالي ــأي مــن هــذه األنظمــة، فعلي ب
كاملــة. ولكــن فــي كل األحــوال، تبقــى مصاريــف العــاج 

بالمؤسســات الصحيــة العموميــة غيــر مرتفعــة. 

معاليــم االستشــارة الطبيــة بالنســبة لألشــخاص 
الذيــن ال ينتفعــون بنظــام تغطيــة صحيــة. 

طبيعة االستشارة الطبية
المعاليم 
)تقريبية(

7طب عام 

7طب األسنان 

10 - 14 اختصاصات أخرى
د.ت

معلومات تتعلق بوسائل النقل 

قــد تمــت اإلشــارة صلــب هذا الدليــل بطريقــة تقريبية إلى 
مختلــف وســائل النقــل التــي يمكــن اعتمادهــا للوصــول 
إلــى المؤسســات الصحيــة العموميــة. ومــن بيــن مختلــف 
الوســائل المذكــورة، ننصــح باســتعمال المتــرو ثــم القطــار 

الوثائق التي يجب  االستظهار
 بها ومعاليم العالج 

عنــد الوصــول إلــى مركــز الصحــة، 
يجــب االســتظهار عنــد التســجيل 
ــق الرســمية والتــي  ببعــض الوثائ

تتمثــل فــي :
 

A  رســمية هويــة  وثيقــة 
وطنيــة  تعريــف  )بطاقــة 
أو  للتونســيين  بالنســبة 
بالنســبة  نافــذ  ســفر  جــواز 

التونســيين(.  لغيــر 

A  أو نافــذة  عــاج  بطاقــة 
التكفــل  تثبــت  بطاقــة 
)اختيــاري(.  العــاج  بمصــارف 

A  معلــوم خــاص  وصــل 
العــاج وذلــك حســب نظــام 
الصحيــة وطبيعــة  التغطيــة 
العــاج )يتــم الخــاص علــى 

المــكان(.  عيــن 
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)خاصــة بالنســبة للتنقــات من/إلــى الضاحيتيــن الشــمالية 
ثــم  الجماعــي  التاكســي  وكذلــك  للعاصمــة(  والجنوبيــة 
بدرجــة أقــل الحافــات، تمثــل أهــم وســائل النقــل فــي 
وتواتــر  مواعيــد  أن  علــى  التأكيــد  مــن  والبــد  تونــس. 
ســفرات الحافــات ليــس ثابتــا وال دقيقــا وبالتالــي يمكــن 

االعتمــاد أكثــر علــى وســائل النقــل األخــرى. 
ال تعــد معاليــم النقــل بالوســائل المذكــورة أعــاه مرتفعــة 
إذ تتــراوح أغلبهــا بالنســبة للســفرة الواحــد ديناريــن اثنيــن 

)2 د.ت(. 
ــردي.  ــن أيضــا اســتعمال ســيارات التاكســي الف كمــا يمك
وهــي ســيارات صغيــرة صفــراء )وهــو الحــال بكامــل التــراب 
التونســي( ولهــا رقــم يميزهــا علــى الســطح وعــّداد. كمــا 

لهــا أيضــا عامــة ضوئيــة فــي مقدمتهــا وتشــير : 
باللون األحمر : يعني أن السيارة محجوزة.
باللون األخضر : يعني أن السيارة متاحة. 

لســيارات  يمكــن  ال  أنــه  إلــى  أيضــا  اإلشــارة  وتجــب 
التاكســي الفــردي تجــاوز حــدود الواليــة التــي يعملــون بها. 
فــا يمكــن علــى ســبيل المثــال القيــام بســفرة مــن تونــس 
إلــى صفاقــس علــى متنهــا. لكــن هنــاك وســائل نقــل 
أخــرى لذلــك، مثــل ســيارات النقــل )اللــواج( أو الحافــات. 
إلــى أن معاليــم الســفرات علــى متــن  وتجــب اإلشــارة 
ســيارات التاكســي الفــردي مقننــة : 0.5 د.ت كمعلــوم قــار 

ــم مقطــوع. كمــا أن  ــكل كل ــغ 0.5 د.ت ل ــه مبل ينضــاف إلي
هنــاك معيــارا آخــر يمكــن للعــداد اعتمــاده وذلــك وفــق زمــن 
الرحلــة )120 مليــم تونســي للدقيقــة( وغالبــا مــا يتــم ذلــك 

فــي حــاالت اكتظــاظ فــي حركــة المــرور.  

للتاكســي  بالنســبة  النقــل  معاليــم  فــي  الترفيــع  يتــم 
الفــردي بيــن الســاعة التاســعة ليــا والســاعة الخامســة 
صباحــا بنســبة 50 %. أي تصبــح المعاليــم 1 د.ت كمعلــوم 

قــار و1 د.ت لــكل كلــم تقطعــه الســيارة. 

هــذا المعيــار معتمــد فــي أغلــب مناطــق الجمهوريــة خاصــة 
منهــا العاصمــة. لكــن يمكــن لســيارات التاكســي الفــردي 
أن تتحــول إلــى ســيارات تعتمــد معاليــم قــارة لــكل شــخص 
)كصفاقــس  المــدن  ببعــض  وذلــك  الواحــدة  للســفرة 
ومدنيــن(. وفــي هــذه الحالــة، ســتكونون برفقــة أشــخاص 

آخريــن داخــل الســيارة. 
وللحصــول علــى تاكســي فــردي، هنــاك إمكانيــة الحصــول 
عليــه فــي الشــارع أو اســتعمال التطبيقــات االلكترونيــة 
المخصصــة لذلــك وفــي هــذه الحالــة فــإن معاليــم الســفرة 

ســتكون أبهــض ثمنــا.  
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