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 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية 

 وزارة العمل والتشغيل والضامن الاجامتعي 

 

 بطاقة حصفية
 

 

 

 8102يناير   12

 يقوم وزير العمل والتشغيل والضامن الاجامتعي، الس يد مراد زمايل، بزايرة تفقدية ا ىل العيادة

ية تباازة، التابعة للصندو  الوط ي للضامن بوسامعيل بوال مبدينة للأطفال القلبية اجلراحة يف املتخصصة

 ،حيث سبشارك الس يد الوزير والوفد املرافق هل ابملناس بة الاجامتعي للعامل الأجراء "كناس"،

 وذوهيم الاحتفال برأأس الس نة الأمازيغية يناير. الأطفال اذلين خضعوا للجراحة عىل مس توى العيادة

 للأطفال القلبية اجلراحة يف س تقاال ابلعيادة املتخصصةعىل ظروف الا س يّطلع الس يد مراد زمايلو 

والقادمني من خمتلف قلبية،  بتشوهات املصابني بوسامعيل ومدى التّكفل الصحي ابلأطفال مبدينة

 والايت الوطن.

يف اطار متابعة تنفيذ التعلاميت املوهجة ملسؤويل الهيئات واملؤسسات حتت الوصاية وتأأيت هذه الزايرة  

 لفائدة املواطنني. لعيادة املتخصصة يف اجلراحة القلبية هبدف تطوير وحتسني اخلدمة العمومية ومهنا ا

عادة العيادة مؤخرا عرفت حيث  التكفل الالئق اس تجابة ملتطلبات ، املصاحلهتيئة مست خمتلف ا 

ت  يف اليت تعد الهيلك الوحيد عىل املس توى الوط ي امل  املرىض عىل مس توى هذه العيادةابلأطفال 

 اجلراحة القلبية للأطفال. 

 زايرة وزير العمل والتشغيل والضامن الاجامتعي، الس يد مراد زمايل

 ببواسامعيل للأطفال القلبية اجلراحة يف املتخصصة لعيادةل 
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 خمتلف من املرىض الأطفال بواسامعيل مبدينة للأطفال القلبية اجلراحة يف املتخصصة العيادةوتس تقال 

فضال عن ا جراء ما ال  اليوم، يف طفال 21 أأكرث من حاالت هبا الطبية الطوامق وتشّخ  الوالايت،

 01، علام أأّن العيادة تتكفّل ابلأطفال أأقل من يايوم للأطفال  معليات جراحية (10يقل عن ثالث )

 س نة. 

 (10يضمن طامق طيب متاكمل مجيع الأعامل الاستشفائية هبذه العيادة املتخصصة، حيث يّضم سّت )و 

 (10) أأربعة وكذا ،واملتابعة للعالج وبروفبسور القلب أأمراض تشخي  أأطباء ا ىل ا ضافة جراحني،

نعاش أأطباء (11مخسة ) رفقة عامني أأطباء (10) ثالثة يساعدمهخمتصني  أأطباء  . ا 

بواسامعيل يف الس نوات الأخرية الفضل يف  مبدينة للأطفال القلبية اجلراحة يف املتخصصة واكن للعيادة

عىل  التّقليل من عدد حاالت املرىض اليّت يّّت حتويلها للخارج، وذكل نتيجة التطور املتواصل للعيادة

وتأأهيل اخلربة الطبية هبا واس تفادهتا من التكنلوجيات اجلديدة يف أأداء  مدار أأكرث من ثالثة عقود

، مما مسح ابس تقاال والتكفل بأ الف املرىض يف لّك س نة سواء من خالل ا جراء معليات جراحة معلها

، ا ضافة ا ىل مرافقة نفس ية للمرىض قلبية وقسطرة أأو تقدمي الفحوصات الطبية والتحاليل الطبية

يواء للأولياء. وأأولياهئم من ق   ال املتّصني، فضال عن توفري اال 

، وذكل مبناس بة 8902واختار الس يد الوزير مشاركة الأطفال املرىض الاحتفال ببناير لهذه الس نة 

يناير لالحتفال برأأس الس نة الأمازيغية، تبعا لقرار رئبس امجلهورية الس يد عبد العزيز  10ترس مي 

، والقايض بتكريس يوم 8102ديسمرب  82املنعقد يف  الوزراء جملس بوتفليقة املعلن عنه خالل اجامتع

 من لك س نة لالحتفال برأأس الس نة الأمازيغية.  جانفي 08

معرض للأشغال اليدوية والتقليدية يتنقل الس يد مراد زمايل بني أأجنحة س   ،وعىل هامش الزايرة

اليّت فنية ال  عروضمن الجانب  وس يحرض ،املنجزة من قال الأطفال املتكفل هبم عىل مس توى العيادة

عروض ترفهيية لفائدة كام سّطر ابملناس بة القامئون عىل العيادة تقدمي ، مازيغيةتعكس الثقافة الوطنية الأ 

  .هباالأطفال املقميني 


