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 من إدارة األزمة إلى بناء املستقبل

 بقلم الدكتور فوزي مهدي 

 
 
 

 

ي ة، أن   تاح  ة االختصاصات الم  ا عن بقي  األوبئة دون   لم  بيب الذي اختار ع  ، وأنا الط  م  عل  لم أكن أ  
: أن  ة يطمح إليها طبيب أو إنسانبه في حياتي وأنبل مهم   أمر   متحانابذلك إلى أخطر  د  أستع  

ين في أخطر وباء واجهه بلدي منذ ونسي  ات والت  ونسي  ة الت  ل عن صح  أكون المسؤول األو  
  .هاستقالل  

ة في ة العام  ح  فجاء خطابي اختزاال لرؤيتي للص   ه خالل حفل تنصيبيهذا كل   ستحضرت  ا
سبتمبر  2يوم خالل مداخلتي  مت  املة. قد  ة الش  ي  ح  كونها سعيا دائما ودؤوبا نحو التغطية الص  

 ةح  الص   منظومة تطويرلالذي وضعته  فيها الخطوط العريضة للبرنامج صت  كلمة لخ   2020
ومواصلة ما قام به زمالئي عاية  الر    إلى  فاذالن    في  المواطنين  بين التفاوت  من والحد ةالعمومي  

جهود كل  بتضافر ذلكو  اإلنجاز بصدد هي والتي المتواصلة المشاريع تحقيقالسابقين ل
ة ي  ح  الص   المنظومة والعمل جميعا على إخراجاس المتداخلين في هذا القطاع الحيوي والحس  

 تم   التي تلك ةخاص   المنظومة هذه تعترض التي الكبرى ياتحد  الت   على واإلجابة أزمتها من
ستوري بالحق الد    االتزامو   2012  أكتوبر  منذبمرحلتيه   المجتمعي  الحوار  طرف  من  تحديدها
ة، في ال  الضرورية االمكانيات وتوفير مواطن لكلة ي  ح  الص   والرعاية الوقاية بضمانص ح 
 خلالد    ولذوي  ندالس    لفاقدي   المجاني  العالج  وضمان  ،ةي  ح  الص    الخدمات  وجودة  المةالس    لضمان
 .المحدود

جعل ة ب ة منها العمومي  وخاص  ة ي  ح  الص  استرجاع ثقة المواطنين والمهنيين في المنظومة  هدفنا
ة والحد من ياسات العام  ته في جميع الس  ية وإدراج صح  ح  المواطن في قلب المنظومة الص  

ة دات االجتماعي  ة والمحد  ة والبيئي  لوكي  لة بعوامل االختطار الس  انتشار األمراض ذات الص  
 نمية المستدامة.ة سعيا إلى تحقيق أهداف الت  ح  للص  

ة التي مر  بها العالم بأسره وتونس المرحلة الدقيقة والظروف الخاص   تلكتنا في أولوي   وكانت
بين أهالينا وخاصة كبار  ي مرض كورونا الجديد وانتشارهمقاومة تفش  بوجه الخصوص، 

 السن منهم.

ات وميثاق احترام األخالقي  و  شيدة ومكافحة الفسادالحوكمة الر  ، فافيةالش  ، ةالمسؤولي  قيمنا هي 
 المهنة.
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جويلية  – 2020)سبتمبر  ت تونس خالل الفترة التي أشرفنا فيها على وزارة الصحةد  ه  ش  
 .19-لمرض كوفيد موجات متتالية أربع (2021

 

ل دلتا، بانتشار مجتمعي للفيروس ومتحو   هاته الفترة تمي زت الت جديدة له، وخاص ة متحو 
ة انتشاره وخطورته، بعد إجراء   ،ألف حالة إيجابية  547لنا خاللها حوالي  سج    أسرعت في قو 

ألف مريض بالمستشفيات  22أكثر من مليوني تحليل مخبري، استوجبت إقامة حوالي 
ألف وفاة رحمهم هللا رحمة  18العمومية والمصحات الخاصة وخل فت نهاية الفترة حوالي 

 ألف وفاة(. 29 تقاربواسعة )عدد الوفيات المسجلة إلى غاية تاريخ كتابة هذا المقال 

  :التاليةة على الركائز مبني   ناتإستراتيجي  كانت 

 ،يقص  الوقاية والت   •

 ،رة بالمصاب بفيروس كورنااإلحاطة المبك   •

 ،جاهزية المستشفياتتعزيز  •

 .المستشفيات الميدانية إذا اقتضى األمروتركيز  •

ات لبات القتناء الكمي  الدولي ة وتوجيه الط   covaxاالنخراط المبك ر لتونس قي منظومة رغم 
لوا على ترقيح من مختلف المصن عين، ما إن  الزمة من الت  الال   رغم و   الستعمال،اخيص  اتحص 
زمة،توف   الهائل  ح  القيح نظرا للش  وجدنا صعوبات كبيرة في توفير هذه الت   ر االعتمادات الال 

 اإلجراءات الوقائية  فيمن هذه الماد ة على الص عيد الد ولي. لذا انحصرت وسائل الوقاية لدينا  
 المتمثلة خاص ة في التباعد وغسل اليدين ولبس الكمامة ومنع التجمعات.

أث رت االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية والنفسية للجائحة على المواطنين تدريجيا على 
 اإلجراءات.في تطبيق هذه وانضباطهم هم مدى انخراط
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يات الال   ضد  لقيحة للت  ة وطني  استراتيجي  زمة من الت القيح، قمنا بإعداد في انتظار توف ر الكم 
، ووضعنا بالتعاون مع 2021ونسيين عند نهاية سنة  % من الت  50هذا الفيروس هدفها تلقيح  

ة ة لوزارة الصح  والهيئة العليا المستقل ة لالنتخابات ومركز اإلعالمي    صالاالت  تكنولوجيا  وزارة  
ف evax.tn ةالكتروني   منص ةة )منظومة معلوماتي   لقيح من في عملي ة الت  ( مك نت من الت صر 

اغبين في الت لقيح، إلى متابعة مسلك  تسجيل المواطنين التونسيين واألجانب المقيمين بتونس الر 
 د التلقيح الخاص ة بهم.ئ الملق حين وتمكينهم من شها ومتابعةالت لقيح بكامله 

ة أساسي ة في عملي ة الت لقيح مركز صح   146لقيح وإدماج للت   امركز 96كما تم  فتح وتجهيز 
اغبة في ذلك في عملي ة الت لقيح ، عالوة على الفرق واإلذن بإدماج الصيدلي ات الخاص ة الر 

 المتنقلة المشتركة العسكرية والمدني ة.

ة من التالقيح، سواء عن طريق 2021شهر جويلية  وفي ي ات هام  ، إثر قبول تونس كم 
ديقة، اإلذن الهبات الوافدة من عديد البلدان الش   راءات المباشرة أو عن طريقالش   قيقة والص 

 وتكثيف عمليات التلقيح. بانطالق األبواب المفتوحة

ماليين أي ما يعادل  6قرابة  2021سنة  موف ىبلغ عدد المواطنين الذين استكملوا تلقيحهم 
 % من المواطنين.50

عون  ات  والجمعي  وقد لعب المجتمع المدني    ات التلقيحدورا هاما في تأمين وإنجاح عملي  والمتطو 
 .بكافة المراكز المعد ة للغرض

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ا  ( من RT-PCRة )تحليل العمومي  مخابر الرفيع في عدد ، فقد قمنا بالت  في مجال الت قص يأم 
ة حسب توف ر اإلطارات عين على أغلب جهات الجمهوري  مخبر موز   26مخابر إلى  3

 ، التي تستجيب لكراس الشروط المعد  المختص ة. كما أذن ا لعديد المخابر بالقطاع الخاص
 قليص في كلفتها.إلجراء هذه الت حاليل مع الت   للغرض،
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تدريجي ا، بعد الت ثب ت من نجاعتها، في عملي ات الت قص ي بأقسام  حاليل الس ريعة كما أدخلنا الت  
ال رخيص على مخابر الت حاليل، ثم  تعميمها والت  عليها ولتقليص الضغط  ،طب االستعجالي أو 

 مع تحديد سعر خاص بها.باستعمالها بالقطاع الخاص 

المتنقل في عدة مناسبات ببعض الجهات التي   البيولوجي  دون أن ننسى دور المخبر العسكري
 تفتقر إلى مخابر تحاليل، بأمر من رئيس الجمهورية.

رة للت  هذا وقد أخذنا اإلجراءات الال   قطيع الجيني لتعزيز المخابر زمة القتناء أجهزة متطو 
 5ة التي تقوم بإنجاز هذا التقطيع، كما اعتزمنا التعاقد مع القطاع الخاص لتركيز المرجعي  

ة المعابر الحدودية البرية حاليل بكاف  ة الجهات وتأمين الت  مخابر متنقلة لتحقيق تغطية كاملة لكاف  
، وتم  التنسيق مع وزارة النقل مليون دينار 15ر بحوالي قد  ة ت  ي  مل  والجوية والبحرية بتكلفة ج  

ر  بـ ري  ة والبح ي  حالت الجو  لبالد التونسية عبر الر  لاخلين  إلحداث معلوم لدى المسافرين الد   ة قد ٍّ
 أورو لتغطية جزءا من هذه المصاريف. 5،45

بمناطق العبور بمراكز الحجر الصحي االجباري  كشفها م  ة التي يت الحاالت اإليجابي   عزليتم 
التي تم  إحداثها للغرض بنزل بوالية المنستير ونزل بوالية المهدية وتم  تجهيزها وتعزيزها 

 ة.ة وشبه الطبي  باإلطارات الطبي  

ي ح  ل الص  دخ  هدف نجاعة الت  ب  ناوبفيروس كور  رة بالمصابالمبك  اإلحاطة  عملت الوزارة على  
توفير ة في حي  ولعبت اإلطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بالخطوط األولى للمنظومة الص  

 .والخاصالعام  ينالقطاعب ة وذلك حي  الخدمات الص  

دة بين مختلف اإلطارات وح  بعث شبكات م  نسيق مع مختلف الجهات المعني ة لكما تم  الت   
د عه  متابعة المرضى في منازلهم والت  و يعلى المستوى المحل  ة  حي  الص  خدمات  الة لتقديم  حي  الص  

لاألخط ال) ةي  بهم بالمستشفيات المحل    .(و 

ات الحديثة للتكفل بالمرضى بمنازلهم وعملت الوزارة كذلك على االعتماد على التكنولوجي  
اء التونسيين وشركة ة وعمادة األطب  ح  بين وزارة الص    توقيع عقد شراكةوتم  للغرض    .عن بعد
ة إلجراء عيادات مجاني ة ة معلوماتي  بمقتضاه تركيز منص    ات الحديثة يتم  ة في التكنولوجي  مختص  

-عون من القطاعين العمومي والخاص لفائدة حاملي فيروس كوفيداء متطو  نها أطب  عن بعد يؤم  
القانونية المنظمة لهذا النشاط   الن صوص  أن    إال    .أثناء كامل فترة الحجر الصحي االجباري  19
إعدادها للغرض لم تصدر إال  قمنا ب ب عن بعد( التي  الخاص ة بممارسة الط  ة  طبيقي  األوامر الت  )

 .2022أفريل  8بتاريخ 
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 CPAPوأجهزة التنفس  وفي هذا اإلطار، وعالوة على العدد الهام من مكثفات األكسيجين
التي ق د مت في شكل هبة من مختلف الجهات المانحة، من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمة 

عت الجمعيات و العالمية للصحة والمجتمع المدني ومن  المواطنين المقيمين بالخارج، وز 
ة حي  الص  سات ف أكسيجين على مختلف المؤس  جهاز مكث   2000ة ما يتجاوز ح  وزارة الص  

تقليص الضغط ل بالمرضى في أسرع وقت ممكن وكف  الت  لي اوبالت   األمامي ةالعاملة بالخطوط 
 .الثاني والث  ين الث  الخط   مستشفياتعلى 

حيث ، ةت كل مواردها البشري  ص  ص  ة التي خ  أثقلت جائحة كورونا كاهل المستشفيات العمومي  
لنا  رحمهم  وفيات ضمن العاملين بالقطاع الصحي العمومي والخاصالعديد اإلصابات وسج 

ي  المباشل  مرضا مهني ا لك  19-مرض كوفيد  اعتبار  وفي هذا اإلطار تم    ،هللا  رين بالقطاع الص ح 
ون المتعل ق بقائمة تكليف وزارة الش ؤون االجتماعي ة بتعديل القان تم  و العمومي والخاص
ل بالمرضى كف  ة للت  المالي  كل  مواردها ة المستشفيات العمومي  ص صت خما ك .األمراض المهني ة
ا   مجانيالت ونسي ة  بالمستشفيات العمومية    19-كوفيدالتكفل بمرضى  حيث أن   الوافدين عليها   مم 

 .ة المستشفياتاإلجراءات الكفيلة بتعزيز جاهزي  استوجب من الوزارة أخذ 

لهذه المستشفيات بتسخير عديد األقسام  الت رفيع في طاقة االستيعابفي هذا اإلطار، تم  
لألسف على حساب باقي األمراض ما عدى وذلك و  19-للتكف ل بمرضى الكوفيد ةاالستشفائي  

ة ومعد ات  ،رطانة ومرضى الس  الحاالت االستعجالي   طبي ة وتوزيع تجهيزات إضافي ة من أسر 
ارات إسعاف تم  اقتنائها للغرض أو سل مت في إطار هبات من مختلف الجهات المانحة وسي  
ا مك ن المواطنينومن    اتوالجمعي  د ولي ة والوطني ة  المات  والمنظ    ديقة والشقيقةول الص  والد   ، مم 
ة اإلنعاش الط   فيرفيع ت  من ال  503إلى  2020سرير في شهر سبتمبر  90ي من ب  عدد أسر 

ة األكسيجين من  2021سرير في جويلية  سرير في سبتمبر  450والترفيع في عدد أسر 
 .2021سرير في جويلية  2750إلى  2020

ة واألنشطة الطب   اإلطارات انتداب عدد من  ة استوجب  ي  ة وشبه الطب  ي  هذا الترفيع في عدد األسر 
، في إطار التعاقد، لتغطية جزء من االحتياجات اإلضافية الطبية وشبه الطبية والعملة

 وتعويض جزء من الخسائر البشرية المذكورة أعاله.

وتضاعفت الحاجيات  19-بمرضى الكوفيد ةأهم وسائل العالج الخاص   ماد ة األكسيجينث ل م  ت  
ر تقني ات  ة وكذلك مع تطو  من هذه الماد ة توازيا مع ازدياد عدد المرضى وتضاعف عدد األسر 
لت تونس  ي ات أكبر من هذه الماد ة التي يصعب تخزينها. لذا سج  العالج التي تستوجب كم 

أضعاف  6الذي وصل إلى و  2021من فيفري في استهالك هذه الماد ة ابتداء  احاد   اارتفاع
ابعة، القدرات الت    عاقديلحجم الت  ا ة صنيعي  وتجاوز في مناسبتين، وخاص ة عند ذروة الموجة الر 

ي ات األكسيجين المعد ة للصناعة لفائدة  للش   ا استوجب تسخير كم  ركات المنتصبة بتونس مم 
ل قدرات معمل واستغالل ك ة(ي  ة )ما عدى مصانع األدوية والمستلزمات الطب  ح  قطاع الص  
ناعة( الفوالذ  من تصنيع األكسيجين وفي مرحلة أولى توريد بقي ة الحاجيات من )وزارة الص 

ات المستوردة، على مستوى نقطة العبور، من ي  قيقة عبر البر مع تحويل الكم  الجزائر الش  
 ة.احنات التونسي  ة إلى الش  احنات الجزائري  الش  
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ا تسب ب خالل ذروة الموجة الرابعة، انقطع  توريد مادة األكسيجين عبر البر بصفة مفاجئة مم 
والدور  عم من عديد البلدان الشقيقة والصديقةفي أزمة حاد ة استوجبت، عالوة على الد  

ا ومكثفات األكسيجين اللوجستي الذي لعبته قواتنا المسل حة في توزيع قوارير األكسيجين  بر 
ا ، أخذ إجراءات عاجلة رئيس الجمهوري ة( )بأمر من على كافة المؤسسات الصحية وجو 

التي من فرنسا وإيطاليا و الستيراد الحاجيات من هذه الماد ة )وزارة النقل( بتسخير باخرتين 
دات أكسيجين بكل من تطاوين وسيدي بوزيد تشغيل مول  مع ألف لتر في اليوم  230بلغت 

ة دات إضافي  أربع مول  وهبة ب  دات إضافي ةمول   6وبرمجة شراء  )هبة من فرنسا( وصفاقس
 .ةح  ة للص  مة العالمي  وعدت بها المنظ  

ف في  عملت خلي ة األزمة متعد دة األطراف والمحدثة للغرض ليال نهارا على حسن التصر 
ل   ا جعلنا والحمد هلل لم نسج  اء  كميات األكسيجين المتوف رة وحسن توزيعها مم  أي حالة وفاة جر 

 هذه األزمة.

سات ة والمؤس  ونسي  ة للبالد الت  ة المركزي  يدلي  ة التي تمر  بها الص  عوبات المالي  ورغم الص  
ة والمستلزمات توفير األدوية الحياتي  ة جاهدة على  ة، عملت وزارة الصح  ة العمومي  االستشفائي  

لفائدة إطاراتها العاملة خاص ة   ةوسائل الحماية الفردي  الالزمة لعالج المرضى وكذلك    ةالطبي  
ف فيهالك الكوفيد ووضعت اآلليات الخاص  في مسا  .ة بحسن التصر 
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ة، قمنا، وباالستعانة بخبرات أمير الل   واء طبيب محمد ولتغطية الحاجيات المتزايدة من األسر 
ة وسي، بتفعيل المستشفى الميداني بالمنزه وتعزيزه بأسرة اإلنعاش وتعيين إطارات طبي  الس  

معززا ، بكل من القيروان ةإضافي   ةوتركيز مستشفيات ميداني  ة وعملة للعمل به، وشبه طبي  
وباجة ثم  ببن عروس )هبة من قطر(  ،يميداني عسكري خاص باإلنعاش الطب  بمستشفى 

ومنوبة )هبة من المغرب( والمرسى )هبة من الواليات المتحدة األمريكية( والمهدية )نفس 
ا مك ن من إضافة حوالي    الهبة لكن لم يتم تركيزه نظرا لعدم مالئمة األرضية(  .سرير  500مم 
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لنا عليها والعمل الدؤوب الذي قام به الفريق الذي عمل معي ليال  مهما كانت النتائج التي تحص 
عن رئاستها  يت  تخل   التي مستقلةال أعضاء الل جنة العلمي ةوكاف ة  نهارا لمجابهة هذه الجائحة

ل واألكبر  جان التي أحدثت للغرض،، وباقي الل  ها عن الوزارة واإلدارةوحي دت   فالفضل األو 
ة ي  ح  فيها يعود لبطالت الجيش األبيض وأبطاله في كل الخطوط والذين مك نوا المنظومة الص  

 .ة من البقاء صامدةونسي  الت  

عبر  ،بمواطنيه ومنظماته ومجتمعه المدني ونسي،الت  عب ضامني للش  لمد الت  كما ال ننسى ا
حوالي مك ن من جمع  ندوق الخاص الذي أحدث للغرض )عاتهم، في تمويل الص  مساهمته، بتبر  

كشوفات التجهيزات و المعدات و المليون دينار( والذي مك ننا من اقتناء حاجياتنا من  204
ض  ندوق المعطيات الخاص ة بهذا الص   وغيرها بأبسط اإلجراءات الممكنة. كل   ة  ع تو  على ذم 

اغبين في  تون  عليها  االط العالر  ة. شر   دوري ا على موقع وزارة الصح 

ه بالش  و  قيقة والمنظمات الد ولي ة ديقة والش  كر الجزيل إلى كل الد ول الص  ال يفوتني أن أتوج 
 والجهات المانحة التي لم تبخل يوما في إسنادنا وتقديم الد عم لنا.

على عزمنا تعزيز الهياكل  فقد أك دناية، ح  إيمانا من ا بأن  الوقاية ركيزة أساسية لمنظومتنا الص  
وغير السارية( والوقاية منها، وتطويرها ودعمها بالموارد   فة بمراقبة األمراض )الساريةالمكل  
إحداث وكالة على  في هذا اإلطار    ، وعملناة حتى تقوم بدورها على أحسن وجهة والمالي  البشري  
 جامعة لكل األطراف المعنية بالوقاية. للوقاية والسيطرة على المرضوطنية 

وعلى التسيير العادي لشؤون الوزارة وبرامجها والس هر على حسن سير  عالوة على ذلك
ة  العمل  أدرجنا ضمن برنامجنا ،وبالتوازي ،ساتهاهياكلها ومؤس    :على خاص 

 المرض  على  التأمين  نظام  مراجعةبيغ الكفيلة ة إليجاد الص  التنسيق مع الجهات المعني   ✓
 تعزيزو المرض على تأمينالب  المحدود الدخل وذوي السند فاقدي تغطية أساس على
 .ةالعمومي   ةسات االستشفائي  للمؤس   ةالمالي   القدرة

 المعلوماتية بفضل المنظومة يةح  الص   الخطوط بكل   العالجية األعمال كلفة تحديد ✓
 سنة منذ ةالعمومي   يةح  الص   الهياكل ببعض تطويرها تم   التي" ةاالقتصادي   ةبي  الط  "

2014، 

 ة واإلداري   ةبي  الط   وشبه ةبي  الط   اإلطارات تحفيزة قصد صوص القانوني  مراجعة الن   ✓
عي والس   خطوطالبكاف ة  ةالعمومي   يةح  الص   بالهياكل العاملةوإطارات اإلسناد  ةقني  والت  
ي ة الهياكلة قمن  ر  إلى   .%100 بنسبة الصح 

 يةح  الص    الخدمات  تقريبمزيد  ب  الجهات  بين  العزلة  وفك  الجهوي  فاوتالت    من  قليصالت   ✓
 ةخاص  ) ةاالستشفائي   األقساموصيانة  بتأهيل وذلك المواطنين من عالية جودة ذات

 تطوير ةوخاص   والية بكل األقل على بمستشفى( ةالحياتي   لالختصاصات بالنسبة
 تعزيزهامواصلة  و   المستشفيات  بهذه  يالطب    االنعاشو   االستعجالي  الطب  أقساموتأهيل  

 المراكز  أهم  وتعزيز  ،مخبري ة  وتحاليل  يطب    تصوير  من  زمةالال    شخيصالت    وسائل  بكل
 .زةمجه   إسعاف اراتبسي   معتمدية بكل الوسيطة والمراكز ةاألساسي   ةحي  الص  
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توفيرها و ةي  ف في األدوية والمستلزمات الطب  صر  ة بالت  المنظومة الخاص   تطوير ✓
وترشيد استهالكها وتطوير أساليب الحوكمة  داخلي ا زمة ودعم انتاجهاات الال  ي  بالكم  

 الوكالة الوطنية للدواءإحداث في إجراءات  أسرعناوفي هذا اإلطار  الخاصة بها.
مصادقة تونس على إحداث الوكالة اإلفريقية و )إعداد النصوص القانوني ة الخاص ة بها(  

 لألدوية.

 



 كتور فوزي همدي سرية اذلاتية لدلال 
 

 خربة معلّية 
 

عاًما من الخبرة المهنية في  36لدكتور فوزي مهدي أكثر من ل •
القطاع الصحي الذي يشمل القطاع العام وشبه العام والخاص. 

 . 2021- 2020شغل منصب وزير الصحة التونسية خالل الفترة 

عمل الدكتور فوزي مهدي مستشارا لعديد من وزراء الصحة  •
والبحث العلمي  والتكوينسنوات، ومدير الخدمات الفنية  5لمدة 

سنوات. باإلضافة إلى  3العامة للصحة العسكرية لمدة  باإلدارة
ذلك، أدار الدكتور فوزي مهدي العديد من برامج الصحة العامة  

 الوطنية باإلضافة إلى العديد من الهياكل الصحية.

ساهم الدكتور فوزي مهدي في تطوير وتنفيذ مختلف السياسات   •
لصحية الوطنية والمحلية، باإلضافة واالستراتيجيات والبرامج ا

 إلى تصميم وإنشاء وتنظيم وإدارة الهياكل والمرافق الصحية.

قام الدكتور فوزي مهدي بتطوير أدوات إدارة المعلومات الطبية  •
داخل وزارة الدفاع الوطني، كما قاد العديد من مشاريع رقمنة 

 الهياكل الصحية وتحديث نظام المعلومات الصحية في تونس.

الدكتور فوزي مهدي خبير في إدارة الموارد البشرية في قطاع  •
الصحة. تشمل خبرته إنشاء المرصد الوطني للموارد البشرية 

باستشراف التصّرف في الذي يسمح  العاملة في قطاع الصحة
تطوير وتنفيذ البرنامج الوطني كما تشمل خبرته ، هذه الموارد

، فضالً عن الختصاصبأطباء التعزيز المناطق ذات األولوية 
 .ي الصحةلمهنّي  التكوينيةالعديد من البرامج 

في   محاضر مبرز استشفائي جامعيفوزي مهدي أستاذ  الدكتور   •
ساهم ، (عمومية)صحة  جماعيوقائي واختصاص طب الطب 

في إنشاء نظام مراقبة وبائية لألمراض السارية وغير المعدية، 
 يةستمراراللمراقبة الصحية و وضع وتطوير منظومة لوكذلك 

 نشاط الطب الوقائي.

ا شارك الدكتور فوزي مهدي في مهمة حفظ السالم بروند •

للفيلق طبيب رئيس ك ، برعاية األمم المتحدة،)1994-1995(

التونسي بروندا، كما ساهم في إعداد مهمة حفظ السالم 
 .بجمهورية الكونغو الديمقراطية

 
 دلكتور فوزي همدي ا 

+216.98.299.594 

faouzimehdicabms@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/faouzi-mehdi-

8982b829/ 

 تونسي الجنسية •

 1960ديسمبر  6ولد بصفاقس في    •

 متزّوج وأب لثالثة أطفال •

 

 ئد التكوين والشها 

 

جامعي    استشفائيأستاذ محاضر   •
في الطب اختصاص طب وقائي  

 وجماعي )صحة عمومية( 

 شهادة دكتوراه دولة في الطب  •

شهادة المدرسة التطبيقية   •
 العسكرية لمصالح الصحة 

شهادة الدراسات التكميلية في   •
إدارة المستشفيات واقتصاد  

 الصحة

شهادة الدراسات التكميلية في   •
انتشار  علم  االحصائيات الطبية و 

 األوبئة 
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