
 التثقيـف  الصحــــي
 

 :نطالقاإل تاريخ
 

لقد مر التثقيف الصحي مرحليا بالتركيز على اإلعالم والتثقيف واالتصال عن طريق مثق ف             

صح ي جهوي  ثم وقعت هيكلته بإدارة فرعية مختصة صلب إدارة الرعاية الصحية                 

 .رى قصد إدماج العمل التثقيفي ضمن البرامج الوطنية األخ1981األساسية سنة 
 

 وحدات جهوي ة للتثقيف الصح ي داخل المصالح الجهوي ة للر عاية الصحي ة             تحدثكما أ 

للتثقيف الصح ي مما ساعد الفرق     جهوي  األساسي ة بكل واليات الجمهوري ة وتعيين منس ق        

 كل  جهة بالجهوي ة على وضع برامج وأنشطة مالئـمة حسب متطل بات واحتياجات السك ان           

 .د المتواصل الذي تبذله في هذا المجالإضافة إلى المجهو
 

 : العامالهدف
تحسين وتطوير الحالة الصحية للمواطن وذلك بالتركيز على النهوض بأنماط العيش السليمة            

 وتبني السلوك الرشيد
 

 :  الخصوصيةاألهداف
   تبن ي سلوك صح ي سليم وبالت الي ترسيخ ثقافة صحي ة لدى المواطن،-

 ى اإلقبال على الخدمات الوقائي ة،  حث  المواطنين عل-

   نشر المعرفة والن ضج الفكري للمواطن أينما كان،-

 .  تشريك المواطن كعنصر فاعال ونشيطا في الن هوض بالوضع الص حي-
 



 : اإلنجازات أهم
 
 : في الل جنة الوطني ة للتثقيف الصح ي تتمث ل أهم  إنجازات  

 

مثل الكتيبات والمطويات والمعلقات والملصقات     ية  إنتاج الوسائل والد عامات التث قيف    -

وومضات إذاعي ة وتلفزي ة ودالئل تكويني ة حول مختلف المواضيع وتوفير وسائل             

 .بيداغوجي ة وتجهيزات بآالت سمعي ة بصري ة

وذلك بمواكبة ألهم  الت ظاهرات الت وعوية والتحسيسي ة واإلحتفال         تنظيم المعارض    -

ح ة العمومي ة  واألي ام المغاربي ة للت لقيح  واألي ام العالمي ة للص حة           باألي ام الوطني ة للص  

وباإلضافة إلى المشاركة في المعارض المنظ مة من طرف القطاعات الحكومي ة التي            

 .تخص ص مجاال هام ا للعمل التث قيفي من أجل الن هوض بالص حة

نية المتعددة   الحكومية وغير الحكومية ضمن اللجان الف          تشريك القطاعات     -

اإلختصاصات في مجال الثقيف الصحي لضمان تغطية أشمل لمختلف الفئات              

 .المستهدفة

السمعية والسمعية البصرية والمكتوبة لتبليغ الرسائل التثقيفية       تشريك وسائل اإلعالم     -

 .للجمهور العريض

 .الطبية في مجال تكنولوجيات اإلتصالتكوين اإلطارات  -
 
 

 :الدعائم التثقيفية
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