
مبن يجب االتصال يف حالة حدوث طارئ صحي؟

لديكم طارئ صحي، أينام كنتم، اتصلوا ب 

 رقم ’’141‘‘ هو رقم النداء الوحيد المجاني

أنتم مبوقع املؤمتر، باب إغيل، اتصلوا بـ

21 90 10 661 212+الربوفسور هشام نجمي

أنتم بفندقكم، اتصلوا بـ

28 19 32 661 212+الدكتور مستعني العلوي

أنتم مبطار محمد الخامس بالدار البيضاء، اتصلوا بـ

95 67 11 662 212+الدكتور محمد موسيف

أنتم مبطار املنارة مبراكش، اتصلوا بـ

94 94 24 661 212+الدكتور محمد بلوط

أرقام أخرى مفيدة :
• 	08 01 00 01 80 مركز محاربة التسمم ومركز اليقظة الصيدلية بالرباط : 

• 	+212 )0(522 43 44 50  : معهد باستور بالدار البيضاء 

• 	+212 )0(537 77 19 02  : املعهد الوطني للصحة بالرباط 

• 	150  : رجال املطافئ 

• 	190  : الرشطة 

• 	177  : الدرك املليك 

• رقم املساعدة انطالقا من هاتف	
112  :    نقال فقط 
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التغطية الصحية 
بإيجاز ...لِِقمة املناخ 22 

مرحبا بكم يف اململكة املغربية   

تنظم قمة املناخ 22 من 7 إىل 18 نونرب 2016 مبراكش.

12 يوما من أشغال مؤمتر قمة املناخ 22 بباب إغيل، مراكش.  

التأشرية الصحية للدخول إىل املغرب

املتوسطة  اإلقامة  قبل  للمسافرين،  بالنسبة  الصحية  والتوصيات  التلقيحات 
املدة باملغرب :

• تسجل منظمة الصحة العاملية، طبقا للوائح الصحية الدولية، أنه ليس هناك 	
أي تلقيح رضوري بالنسبة للمسافرين املتوجهني إىل املغرب، وأنه ال يتعني 

اتخاذ أي احتياط قبل السفر أو أثناءه أو بعده، 

• إذن ال يعرض السفر إىل املغرب ألي خطر صحي.  	

مدينة مراكش

• تقع يف سفوح جبال األطلس الكبري، وبها 1.300.000 نسمة،     	

• عدد الجامعات : 01، )جامعة القايض عياض(،	

• عدد املراكز االستشفائية الجامعية : 01، )املركز االستشفايئ الجامعي محمد السادس(،	

• 05 مستشفيات تابعة للمركز االستشفايئ الجامعي محمد السادس،	

• مركز استشفايئ جهوي متعدد االختصاصات،	

• مستشفى تابع للمركز االستشفايئ الجهوي،	

• 28 عيادة خاصة،	

• 04 مراكز خاصة بأمراض القلب،	

• و701 	 العمومية،  باملستشفيات   2 093( 121 3 رسيرا،  االستشفائية:  َّة  األرسرِ
بالعيادات الخاصة و327 باملستشفى العسكري.( 

لجنة التنظيم والتنسيق

املسؤول عن التغطية الطبية والصحية

الربوفسور الحسني الوردي
وزير الصحة  

+212 661 12 12 70

التنسيق واإلرشاف الوطني     

الربوفسور عبد الرحامن املعرويف
مدير علم األوبئة ومحاربة األمراض  

+212 661 29 82 30

تقدم وزارة الصحة خدمة طبية مجانية  

يقوم بالتغطية الصحية متمرسون استشفائيون مغاربة متعددو االختصاصات، 
تم تكوينهم وفق املعايري األوروبية. 

تستفيد تظاهرة “قمة املناخ 22” بأكملها من التغطية الطبية :

• سلسلة 	 حلقات  كل  تشمل  األولية  واإلسعافات  العالجات  دميومة  خدمة 
العالجات الطبية املستعجلة التي ستقدم خارج املراكز االستشفائية خالل 

تظاهرة "قمة املناخ 22" بأكملها؛ 

• املراكز 	 خارج  تقدم  التي  التدخالت  هذه  منسق  هو   SAMU-04  
االستشفائية؛

• م اإلسعافات األولية عىل مستوى املراكز االستشفائية الثابتة أو املتنقلة 	 تقدَّ
الزرقاء ويف املنطقة الخرضاء بباب إغيل وعىل مستوى مواقع  يف املنطقة 

اإليواء ويف مدارات مراكش أو مبدن أخرى؛

• من أجل النقل إىل املستشفى إلجراء فحوص أو لإلستشفاء، يُرجى االتصال 	
بـ SAMU؛

• التدخل 	 أجل  من  مروحيتان  وطائرتان   SMUR إسعاف سيارة   40 تعبئة 
الرسيع؛ 

• تعبئة املستشفيات من أجل القبول يف مصالحها التي توفر تكفال متعدد 	
االختصاصات وفق املعايري االستشفائية الجامعية؛ 

• أمراض 	 تخص  خدمات  م  وتقدِّ طبية-جراحية  مداومة  توفِّر  مستشفيات 
القلب الجراحية والتصوير الطبي؛ 

• خلية خاصة بـ "قمة املناخ 22" لليقظة والسالمة الصحية، تعنى بالوقاية 	
والرصد املبكر لحاالت االستعجال املتعلقة بالصحة العمومية.
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