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 البرنامج الوطني لمكافحة  لألمراض االجتماعية

 
 
 

تسند وزارة الصحة العمومية أهمية كبرى لمراقبة الوضع الوبائي داخل وخارج البالد             

تعمل ، و اجتماعيةللتصدي لتفشي بعض األمراض المعدية والتي تسبب أوبئة وآفات            

مصالح دوما على اتخاذ اإلجراءات الوقائية التي تحول دون تسرب األمراض من خارج       ال

 .البالد إلى داخلها ودون انتشارها بين المناطق والجهات
 

لذلك تقوم هذه المصالح بأنشطة مختلفة في الداخل وعلى مستوى حدود البالد لمراقبة               

لتقاط التغييرات في الداخل والخارج وللتدخل عند         الحالة الوبائية ومواصلة اليقظة ال     

 .اقتضاء الحاجة بالوسائل الوقائية والعالجية
 

حوظا حتى أنه أمكن السيطرة     لوتجدر اإلشارة إلى أن بعض األمراض تراجعت تراجعا م        

كما أن بالدنا   .  يوجد حاليا إال في نقاط منحصرة ويعد حاالت قليلة          عليها كالجذام الذي ال   

 .ل أي حالة كوليرا أو مالريا أو بلهارسيا من داخل البالد في السنوات المنقضيةلم تسج
 

وقد شهدت الحالة الوبائية ظهور بؤر وانتشار بعض األمراض في السنوات األخيرة مثل             

 كما سجلنا بؤر    1999التهاب السحايا والحمى التيفويدية     جائحة  التهاب الملتحمة وظهور    

 .بعض المواسمهات البالد وانتشار النزلة الشتوية في لاللتهاب الكبد في بعض ج
 

وعند حدوث تغيرات وبائية أو ظهور أمراض، تتدخل مصالح الوزارة لمعالجة الوضع             

وحصر بؤر العدوى   )  التقصي النشيط (والسيطرة على العدوى بإجراء التقصي الوبائي        

ستشفائية باألدوية والمحاليل   بمعالجة الظروف البيئية المساعدة، كما يقع تدعيم المراكز اإل        

 .واللقاح، مع ضمان العالج المجاني في مثل هذه الحاالت
 



 :الهدف العام للبرنامج 
 .الوقاية من تسرب األمراض وانتشارها والتدخل لحصر البؤر والعناية بالمرضى

 
 :األهداف الخصوصية 

 . عالج الحاالت المكتشفة-

 .الموبوءة وقاية المسافرين القاصدين البلدان -

 . تقصي الحاالت وحصر العدوى-

 . تقص ي نواقل األمراض ومقاومتها-

 . توفير وسائل إرشاد وتثقيف للوقاية والمقاومة-
 
 

 :اإلشكاليــات 
 . ظهور انتشار وبائي لبعض األمراض الموسمية والمتوطنة-

ثل النزلة   متوطنة وتهدد أحيانا باالنتشار م      ل من بين األمراض المعدية التي ال تزا        -

والحم ى )   حالة في السنة   250(والتهاب السحايا   )   حالة في السنة   500000قرابة  (الشتوية  

والتهاب )   حالة في السنة   10000  –  8000(واللشمانيا  )   حالة في السنة   400(المالطية  

والتهاب العيون  )   حالة 24000(والجرب  )   حالة في السنة   1000(الكبد الوبائي من نوع أ      

 ...غيرهاالوبائي و

 خطر تسرب بعض األمراض من الخارج لتهدد باالنتشار مثل النزلة الشتوية، التهاب              -

السحايا، حمى غرب النيل، حمى الوادي المتصدع، الحمى القالعية، االلتهاب الرئوي             

 ...الحاد

 . توافد عديد المسافرين من البلدان الموبوءة على البالد التونسية-

: انب القادمين من البلدان الموبوءة كمقيمين بالبالد التونسية            تواجد العديد من األج     -

 ...طلبة، متعاقدين، أعمال

 تنقل العديد من التونسيين إلى البلدان الموبوءة في إطار العمل والرياضة والسياحة               -

 ...والتجارة

... خطر تدهور الوضع الوبائي عند حدوث كوارث طبيعية مثل الفيضانات، الجفاف-  
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