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مؤسسة تستأنف برنامج الحمالت الطبية وتنظم قافلة طبية متعددة التخصصات  ال

 ة تاز -بحد مسيلة 

 
 

  مسيلة، تضامنًية في مركز حد    حملة طبًية  نونبر،   13إلى    11في الفترة من    المؤسسة،نظم  ت 

الطبية الذي تم    تاستئنافًا لبرنامج الحمالتمثل هذه العملية  .  باقليم تازة  يناستالتابعة لدائرة تا

الوطنية  ،2020  منذ مارستعليقه   الصحية  المؤشرات  توفير  .  بعد تحسن  الى  العملية  تهدف 

بسبب الوباء     التتبع الطبي  الذين اضطروا إلى توقيف  لساكنة المنطقة  األولية  الرعاية الطبية  

 . وصعوبة الوصول إلى مراكز الرعاية الطبية المتخصصة

 

وتعرف هذه  نسمة    67000د مسيلة التي تضم حوالي  ح الطبي ساكنة مركز    التدخل يستهدف  

مجموعة    وتقدم القافلة.  المزمنة ومرض االنسداد الرئوي المزمن   لألمراضالمنطقة انتشارا  

الطبية   الخدمات  الخدمات  من  العام والمتخصص  وتشمل  العالجية  منها    النساء،طب  )الطب 

الهضمي    الروماتيزم،أمراض    العيون،طب    الرئة،أمراض    األطفال،طب   الجهاز  أمراض 

األسنان الطبية  و   ،( وطب  واخرىالخدمات  األمراضالكشف  ك) وقائية    التشخيصية،    عن 

والسكري  الثدي،سرطان    المزمنة، الرحم  عنق  التوعوية  فواضا(  سرطان  الحمالت  الى  ة 

توفيرو   االمراض، بمخلف  والتحسيسية   الالزمة   سيتم  اال  االدوية  المعوزين  اص  خ شلفائدة 

 .ذوي اإلعاقة واألشخاص 

 

الشركاءتمت    قدو  للبرنامج،  تعبئة  باإلضافة  المعتادين  االمر  ا  ويتعلق  ية  إلقليمللمديرية 

لتازة اب  المحلية، والسلطات    للصحة  من  الجامعي لمركز  كل    بفاس، (  CHU)  االستشفائي 

المؤسسة   مع  المتعاقدة  الطبية  العمل  وهي  والجمعيات  جمعية جمعية    -انفاس   االستعجالي، 

المزمنة   التنفسي  الجهاز  أمراض  من  يعانون  الذين  المرضى  لمساعدة  المغربية    -الجمعية 

 .  السادس الوطني للمعاقين الوطني محمد جمعية المتقاعدين الصحيين وكذلك مركز

تعزيزهم و  التقنية  خ بز   سيتم  و  البشرية  الموارد  الالزمة    المهمة لضمانم من  الرعاية  تقديم 

 . في احسن الظروف  تياجات الساكنةحوتلبية ا
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التباعد المفروضة من    إجراءاتتعليمات الصحية و للترام تام  ح في ا  العملية الطبية  هستتم هذو  

  .طرف السلطات العمومية لضمان سالمة الساكنة

 
 
مسيلة في ارقام  حد ملة الطبية حال  

الطبية  التدخالتايام من  3  

   ومتخصصاما  اطبيبا ع 27

ممرضين  10  

جمعيات طبية شريكة  3  

  ب االسنان، ط بالطبية، ط التحليالت  باألشعة،الفحص )ابعة للمؤسسة توحدات طبية متنقلة  8      
وسيارة لإلسعاف ( العيون، صيدلية  

 

 
 

 


