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 الجمهورٌة التونسٌة
 وزارة الصحة  

20/03/2017اإلدارة الجهوٌة للصحة بسلٌانة                                                                                                       سلٌانة فً   

 مجمع الصحة األساسٌة بسلٌانة

 

 تقرٌر

 بخصوص المركز الوسٌط بسلٌانة

 الوحدات والعٌادات الطبٌة التً دخلت حٌز النشاط
 الوحدة أو العٌادة  اإلطار المؤمن للعٌادة  مالحظات/برنامج العمل

فرٌق الصحة اإلنجابٌة   أٌام فً األسبوع6
 بمجمع الصحة

عٌادة الصحة اإلنجابٌة ومراقبة 
 الحمل

 مارس 15ٌومٌن فً األسبوع ابتداء من 

2017  

  (االربعاء والخمٌس)
فً انتظار استكمال إمضاء اتفاقٌة طبٌة فً الغرض 

 (ثالثة أٌام فً األسبوع)
تم توجٌه االتفاقٌة إلى المجلس الجهوي لعمادة ) 

 (األطباء بتونس لإلمضاء

الدكتور نبٌل المثلوثً، 
أستاذ محاضر مبرز 

بمستشفى شارل نٌكول 
 بتونس

 عٌادة أمراض النساء والتولٌد

 مارس 14ٌومٌن فً األسبوع ابتداء من 

2017  

 (الثالثاء والخمٌس)

الدكتورة نورس هنتاتً، 
طبٌبة مختصة 

بالمستشفى الجهوي 
 بسلٌانة

 عٌادة أمراض العٌون

الدكتور أٌمن عٌسً،  .ٌوم االثنٌن من كل أسبوع
طبٌب مختص بالمستشفى 

 الجهوي بسلٌانة

 عٌادة مدرسٌة ألمراض العٌون

الدكتورة نورة فوال،  (الجمعة والسبت)ٌومٌن فً األسبوع 
 طبٌبة أولى للصحة

 عٌادة طب الشٌخوخة

  أٌام فً األسبوع6
فً انتظار التدعٌم بتقنً سامً ثانً فً البٌولوجٌا 

 .الطبٌة ستقع نقلته من المستشفى الجهوي بمكثر

تقنً سامً فً 
 البٌولوجٌا الطبٌة

 ممرضة أولى
مساعد صحً على 

 16حساب االلٌة 

 مخبر التحالٌل البٌولوجٌة

 الوحدات والعٌادات الطبٌة التً لم تدخل بعد حٌز لنشاط 

 الوحدة أو العٌادة الطبٌة المتابعة
فً انتظار استكمال إجراءات عقد اتفاقٌة طبٌة مع طبٌب مختص بالقطاع 

 الحر الدكتور محمد ناصر زروق 
  2017 أفرٌل 01التارٌخ المقرر باالتفاقٌة النطالق العٌادة 

 ثالثة أٌام فً األسبوع 
تم توجٌه االتفاقٌة لإلمضاء من قبل المجلس الجهوي لعمادة األطباء 

 .بباجة

 عٌادة طب األطفال
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فً انتظار استكمال إجراءات عقد اتفاقٌة طبٌة مع طبٌب مختص بالقطاع 
 . (الدكتور ٌوسف حراث)العام 

  2017 أفرٌل 01التارٌخ المقرر باالتفاقٌة النطالق العٌادة 

 ثالثة أٌام فً األسبوع 
تم توجٌه االتفاقٌة لإلمضاء من قبل المجلس الجهوي لعمادة األطباء 

 .بباجة

 عٌادة أمراض القلب

عٌادة أمراض األذن واألنف  عدم توفر أطباء مختصٌن بالجهة لعقد اتفاقٌة فً الغرض
 والحنجرة

 (triphasé 100 A)تم تزوٌد الوحدة بعداد كهربائً خاص بها 

ٌتم التنسٌق مع الشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة ومصالح وزارة 
 الصحة لتشغٌل آلة األشعة ووضعها حٌز االستغالل فً أقرب اآلجال

( en attente fourniture et pose de la carte par la société 
contractante). 

 وحدة الكشف باألشعة

  RNSتم ربط المركز الوسٌط بشبكة 

 تم توفٌر حواسٌب وتم تكوٌن أعوان للغرض
فً انتظار تمكٌن المستخدمٌن من كلمات عبور لالنترنات من قبل مركز 

 االعالمٌة لوزارة الصحة
 ٌتمثل فً حجم العمل للممثل الوحٌد لمركز اإلعالمٌة اإلشكال الرئٌسً

بالجهة بشكل ٌجعله ال ٌتمكن من تلبٌة حاجٌات مختلف المؤسسات 
 .الصحٌة فً الوقت وبالكٌفٌة الالزمتٌن

 

 رقمنة التسجٌل وصرف األدوٌة
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