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 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 63وعلى القانون عدد    على الدستور،االطالعبعد   باقتراح من وزير الصحة،  إن رئيس الحكومة،  .الصحييتعلق بتغيير تسمية الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال  2018 جوان 7مؤرخ في  2018لسنة  563أمر حكومي عدد 
 نوفمبر 28 المؤرخ في 1974 لسنة 1064وعلى األمر عدد    المتعلق بالتنظيم الصحي،1991
ان  جو9 المؤرخ في 1981 لسنة 793وعلى األمر عدد    المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشموالت أنظارها،1974
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد دارة المركزية لوزارة الصحة  المتعلق بتنظيم مصالح اإل1981
 سبتمبر 6 المؤرخ في 2012 لسنة 1709ر عدد وعلى األم  ،2014 أكتوبر 24 المؤرخ في 2014 لسنة 3939
 ديسمبر 29 المؤرخ في 2014 لسنة 4775وعلى األمر عدد   طرق سيرها،الصحي وبضبط مهامها وتنظيمها اإلداري والعلمي والمالي وكذلك  المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لالعتماد في المجال 2012
مية تابعة  المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمو2014   في المجال الصحيالهيئة الوطنية للتقييم واالعتماد   المجال الصحيالهيئة الوطنية لالعتماد في   دةالتسمية الجدي  التسمية الحالية    :المجال الصحي طبقا للجدول التالي الفصل األول ـ يتم تغيير تسمية الهيئة الوطنية لالعتماد في   :يصدر األمر الحكومي اآلتي نصه   .وبعد مداولة مجلس الوزراء  وعلى رأي المحكمة اإلدارية،   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017نوفمبر  25خ في  المؤر2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   لوزارة الصحة،

                 عماد الحمامي   الصحةوزير                     محمد رضا شلغوم  وزير المالية  اوراإلمضاء المج      .2018 جوان 7تونس في   .للجمهورية التونسيةيخصه، بتنفيذ هذا األمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي  ـ وزير الصحة ووزير المالية مكلفان، كل فيما 2الفصل 

  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة
 

 مارس 15ببن عروس، ابتداء من اإلصابات والحروق البليغة سمي السيد مصطفى ودر، متصرف رئيس، مديرا عاما لمركز   .2018 جوان 18مؤرخ في  2018لسنة  564بمقتضى أمر حكومي عدد   
بمركز " أ"جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد كلف الدكتور عاطف يوسف، أستاذ محاضر مبرز استشفائي   .2018 جوان 26قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .2018مارس  15بالمهدية، ابتداء من " الطاهر صفر"مديرا عاما لمستشفى سمي السيد سالم النبيلي، متصرف رئيس للصحة العمومية،   .2018 جوان 18مؤرخ في  2018لسنة  565بمقتضى أمر حكومي عدد     .2018 بمركز " أ"جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد تاذ استشفائي تور عزالدين صفر قندورة، أسكف الديأنهي تكل  .2018 جوان 26قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .2018 سبتمبر 1التوليد وطب الرضيع بتونس وذلك ابتداء من    .2018 سبتمبر 1التوليد وطب الرضيع بتونس وذلك ابتداء من 


