
 (3102سنة )  القطاع العمومي للصحة في أرقامعرض الخدمات في 

 والية القصرين

 
 تقديم

 ²كم   0628:المساحة 

 442336:  عدد السكان 

 عمادة 382 ،مجالس ريفية 2 ،مجالس بلدية 38،معتمدية31 : التقسيم اإلداري 

 عدد السكان حسب المعتمديات 

 عدد السكان المعتمديات

 64927 القصرين الشمالية

 22825 القصرين الجنوبية

 21892 الزهور

 18396 حاسي الفريد

 75136 سبيطلة

 45861 سبيبة

 12980 جدليان

 19728 العيون

 33005 تالة

 7903 حيدرة

 43402 فوسانة

 51641 فريانة

 24640 ماجل بالعباس

 442336 المجموع

 

 

 

 

 

  



 الهياكل الصحية العمومية 
 
 

 
مستشفى محلي                 مستشفى جهوي                        

 

/ عدد األسرة  الهياكل الصحية   

  المراكز
 المالحظات

  200 مجموع األسرة االستشفائية

"ب"في مرحلة التطوير إلي مستشفى جهوي صنف   30  المستشفى المحلي بفريانة     

"ب"في مرحلة التطوير إلي مستشفى جهوي صنف   40 ةلالمستشفى المحلي بسبيط     

   40 المستشفى المحلي بسبيبة   

   30 بفوسانة  المستشفى المحلي 

"ب"في مرحلة التطوير إلي مستشفى جهوي صنف   50 بتالة  المستشفى المحلي     

   40 بماجل بلعباس   المستشفى المحلي

األسبوع في واحدة طبية عيادة إال تؤمن ال%  66  031  ساسيةاألصحية الرعاية الكز امرمجموع   

 
  



 المؤشرات
 

 خدمات الرعاية الصحية األساسية 

  (2) الوطني والية القصرين المؤشر

 23,66 70,05 معدل العيادات الطبية في الحصة الواحدة 

 4625 6926 معدل العيادات الطبية لكل طبيب في السنة 

 1,6 4,11 في السنة  ساكنطبية لكل ال اتعيادالمعدل 

 4015 3123 معدل عدد السكان لكل مركز رعاية صحية أساسية 

معدل عدد السكان لكل مركز رعاية صحية أساسية 

 أيام في األسبوع  6معدل لمركز يؤمن عيادة طبية 

40299 03355 

 011111في الخط األول لكل  معدل األطباء العامين

 ساكن 

99,2 05,2 

 3,0 4,4 ساكن  011111معدل أطباء أسنان الخط األول لكل 

 1,1 0,5 ساكن  011111معدل صيادلة الخط األول لكل 

 011111معدل  الفنيين الساميين في الخط األول لكل 

 ساكن 

32,2 23,5 

 99,3 119,1 ساكن  011111معدل ممرضي الخط األول لكل 

التوليد تعمل في الخط األول لكل القوابل معدل 

 ساكن  011111

75,2 56 
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 الخدمات الخارجية و اإلستعجالية 
  خارجية ةعياد  284656  -

  ستعجاليةإ ةعياد  367176    -

 

 اإلقامة اإلستشفائية خدمات  

 (على الصعيد الوطني 4,26مقابل ) ساكن 40000لكل  سرير 4299  -

 33348 : عدد اإلقامات -

 : 122500 العدد الجملي أليام اإلقامة -

 

 مؤشرات االستعمال 

نسبة استغالل  اإلقامة معدل مدة ياتالمستشف

 األسرة 
مدى التداول على 

 األسرة

 1 %79 3,8 المستشفى الجهوي بالقصرين

 4,9 %41 2,9  المستشفى المحلي بفريانة     

 3,7 %50 3,5 ةلالمستشفى المحلي بسبيط     

 2,9 %54 3,4 المستشفى المحلي بسبيبة  

 4,2 %44 3,9 بفوسانة  المستشفى المحلي 

 6,1 %38 3,9 بتالة  المستشفى المحلي   

 17,3 %10 1,8 بماجل بلعباس   المستشفى المحلي

 

 

 
  



 االستثمار
 

  (قانون البرامج)في البنية التحتية 
 

 

 

 

 

 المشاري  المنجزة

صيانة وتهيئة وتوسعة الهياكل الصحية العمومية بما في ذلك بناء سور مستشفيي فريانة ولعيون 
 د.أ 088................................(الخطوط األمامية والهياكل المحلية والجهوية)ومركز الزهور

 

 المشاري  في طور اإلنجاز 

 د.أ   0.......................................(القصرين)ببولعابة  3بنا  مركز للصحة األساسية صنف 
 

 المشاري  في طورالدراسة أواالستكمال الصفقات

 د.أ 088......................................تهيئة وتوسعة قسم اإلستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين
بناء قسم استعجالي جديد وتهيئة فضاءات العيادات )توسعة المستشفى المحلي بسبيطلة 

 د.أ 088(.............................................................................................. الخارجية
 د.أ 3888.................................تحويل مركز الصحة األساسية بحسي الفريد إلى مستشفى محلي

والعرق ( األحواش)بكلم من الحردوب  1إحداث مركزي صحة أساسية ثنف 
 د.أ 158(.................................................................................................فريانة)

 د.أ 3358............................................بناء قسم أمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بالقصرين
 د.أ 3388..........................................بناء قسم المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بالقصرين

 د.أ 358.............................. 0تهيئة وتوسعة مركز الصحة األساسية بجدليان لتحويله إلى صنف 
 د .أ 3188-..................................جراحة ووحدة طب الولدان بالمستشفى المحلي بتالةبناء قسم لل

 د.أ 3588...................... إحداث قسم جراحة عامة ووحدة طب الولدان بالمستشفى المحلي بسبيطلة
 د.أ 088...............................................إحداث قسم لطب األطفال بالمستشفى المحلي بسبيطلة

 د.أ 188.................................. إحداث نواة إدارة ومخازن الصيدلية بالمستشفى المحلي بسبيطلة
 د.أ 088..................................................... بناء قسم لطب األطفال بالمستشفى المحلي بتالة

 د.أ 388.....................................................بكدية موسى 6نف بناء مركز صحة أساسية ص
 د.أ 688...........................................................بصولة 1بناء مركز صحة أساسية صنف 

 د.أ 288.................................بالقصرين بناء مخبر تشريح الخاليا المرضية بالمستشفى الجهوي
 د.أ 088..............................بناء محالت للصيانة الفنية والبيوطبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين

 د.أ 3888......................................بناء قسم األمراض الصدرية بالمستشفى الجهوي بالقصرين
 د.أ 3388........................................لإلنعاش والتخدير بالمستشفى الجهوي بالقصرينبناء قسم 

 

 .د.أ15125 :2  0 - 3  0 - 0  0المشاري  الجديدة لسنوات 



 
 المشاري  في طورالدراسة أواالستكمال الصفقات

              
 

 " :ب"تطوير المستشفى المحلي بفريانة إلى مستشفى جهوي صنف 
 د.أ 3588.......................................................إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عمليات

 د.أ 588.......................................................إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الولدان
 د.أ 288........................................................................تهيئة وتوسعة المصالح العامة 

 
 " :ب"تطوير المستشفى المحلي بتالة إلى مستشفى جهوي صنف 

 د .أ 288.........................................................................تهيئة وتوسعة المصالح العامة
 

 " :ب"تطوير المستشفى المحلي بسيطلة إلى مستشفى جهوي صنف 
 د.أ 288 ..........................................................................تهيئة وتوسعة الصالح العامة

 أد 6588....................................................................تعويض المستشفى المحلي بسبيبة
 د.أ 288.....................................................................بناء مركز وسيط بوالية القصرين

 
 د.أ 288................................................................تهذيب وتهيئة هياكل الصحة األساسية

 
إحداث أقسام أمراض األعصاب ووحدة للعالج الكيميائي وأمراض )بالقصرين  توسعة المستشفى الجهوي

 د.أ 658......................................................(............الغدد والسكرى واألمراض الجلدية
 

 د.أ ............................................ -دراسات  –بناء مستشفى جهوي صنف بمدينة سبيطلة 
 

 د.أ 618......................(.........معتمدية سبيبة)بواد الحطب  1بناء مركز للصحة األساسية صنف 
 د.أ 338............(....معتمدية حاسي الفريد)بعين سيدي محمود 6بناء مركز للصحة األساسية صنف 
 د.أ 338...........(........ن الجنوبيةمعتمدية القصري)بأوستينات  6بناء مركز للصحة األساسية صنف 
 د.أ 618...........(......................معتمدية سبيطلة)الرحيات  1بناء مركز للصحة األساسية صنف 
 د.أ 338...........( ...................معتمدية فوسانة)بالمزرعية  6بناء مركز للصحة األساسية صنف 

 
 د.أ 188.........(...............................عيادات خارجية)حلي بفوسانة تهيئة وتوسعة المستشفى الم

 

 

 

 

 

 

 



 االستثمار في التجهيزات 
 

 

 

 

 

 في طور االنجاز 
 ستعجالي بالمستشفى اإل تجهيز أقسام التوليد والمخبر ووحدات األشعة واألسنان والعيادات و

 .د.أ 658................................................................................المحلي بحيدرة

 د.أ 688.................................القصرينتجهيز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي ب. 

 

 

 في طور اإلعداد  2013تجهيزات مبرمجة  من ميزانية 

 
 د.أ 900.................................تجهيز قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين. 

 د.أ 970....تجهيز تهيئة وتوسعة أقسام االستعجالي و الطب العام بالمستشفى المحلي بسبيطلة. 

 د.أ 300............................تجهيز قسم أمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بالقصرين. 

 د.أ 370..........................تجهيز قسم المجاري البولية بالمستشفى الجهوي بالقصرين. 

 د.أ 400.............تجهيز محالت للصيانة الفنية و البيوطبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين. 

 د.أ 300.......................صرينتجهيز قسم لألمراض الصدرية بالمستشفى الجهوي بالق. 

 د.أ 700........................تجهيز قسم التخدير و اإلنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين. 

  بكل من الحردوب باألحواش و العرق  3تجهيز مركزين للصحة األساسية صنف
 .د.أ 900.............................................................................بفريانة

  د.أ 100 ...................(مركز الصحة األساسية بحاسي الفريد)تجهيز المستشفى المحلي. 
 د.أ 400....................................تجهيز قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بتالة. 

 د.أ 400................................تجهيز قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بسبيطلة. 

 د.أ 70......................تجهيز نواة إدارة و مخازن الصيدلية بالمستشفى المحلي بسبيطلة. 

 د.أ 900......... 1تجهيز تهيئة و توسعة مركز الصحة األساسية بجدليان لتحويله إلى صنف. 
 

 

 

 .د.أ     .  1  : القيمة الجملية لالستثمار في التجهيزات

 



  2  0تجهيزات  من مشاري  خصوصية لسنوات  

 د.أ 9000............................................اقتناء آلة للتصوير بالرنين المغناطيسي. 
 

 برامج التجهيزات

 د.أ 360683.................تدعيم تجهيزات مختلف األقسام بالمستشفى الجهوي بالقصرين. 

 د.أ 220............................. صورة 61من ضمنها آلة مفراس من فئة : قسم األشعة . 

 د.أ 20...................................................................قسم النساء والتوليد. 

 د.أ 499....................................................................قسم تصفية الدم. 

 د.أ 319.................................من ضمنها آلة الكشف بالصدى: قسم أمراض القلب. 
 د.أ 431............................من ضمنها جهاز جراحة بالمنظار:  قسم الجراحة العامة. 

 من ضمنها : قسم أمراض العيونAngiographe numérisé........................31126 د.أ. 

 من ضمنها : قسم جراحة العظامColonne d'arthroscopie orthopédie MG......41427 د.أ. 
 من ضمنها : قسم أمراض الحلق و األنف و الحنجرةMicroscope opératoire.......444 د.أ. 

 د.أ 45.................................................................... قسم طب الولدان. 

 د.أ 449...................................................... قسم أمراض الجهاز الهضمي. 

 د.أ 70................................................................قسم األمراض النفسية. 

 د.أ 99926...........................................................اقتناء تجهيزات مخابر. 

 د.أ 442...........................................اقتناء تجهيزات طب اإلنعاش اإلستعجالي. 

 د.أ 39......................... اقتناء تجهيزات الوحدة المتنقلة لإلسعاف و طب اإلاستعجالي. 
 د.أ 450.............................................  تجهيزات المستشفيات المحلية تدعيم. 

 د.أ 02182.................................. ......تدعيم تجهيزات مراكز الصحة األساسية. 

 7  د.أ 700..............................................  ............إسعاف طبيةسيارات.  

 44د.أ 550........................................... .................سيارة إسعاف عادية. 

 1 د.أ 990.............................................................سيارة إسعاف خفيفة. 

 3  د.أ 4612..........................................................سيارتان 9شاحنات و. 

 

 

  



 الموارد البشرية
 

  اإلنتدابات 
 

 3  0 0  0    0 الصنف

 7  0  0 السلك الطبي واالستشفائي الجامعي 

 7  0    1  السلك الشبه الطبي

 77 2 02 السلك التقني واإلداري

 27 7 1  العملة

 

 الموارد البشرية المتاحة في مجال الطب و الصيدلة و التمريض  
 

 

 

 

 

 

 

 

 الصنف
 

 العدد
 

(ساكن 011111لكل )   المؤشر  

 الوطني والية القصرين

االختصاصيون األطباء  16 40,1 2325 

العامون األطباء  430 92,1 3926 

األسنان أطباء  49 9,5 422 

 520 9,2 43 الصيادلة

السامون الفنيون  392 51,9 03126 

 31122 429,0 212 الممرضون


