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  بضبط شروطآراس شروط يتعلق
 ممارسة نشاط زائر طبي

 

 

 :أحكام عامة: الباب األول

 . الضـرورية لممـارسة نشـاط زائر طبـي الخاصة الشروطهذا الكراس يضبـط :الفصل األول

أحكام (يحتوي هذا الكراس على ثالث صفحات وثمانية عشر فصال تنقسم إلى بابين                : 2الفصــل  
ممارسة القيام ب يجب أن يقع احترامها وااللتزام بها عند        ) شاط زائر طبي  عامة وشروط ممارسة ن   

 .نشاط زائر طبي

 ووآاالت التنمية   صنع األدوية ل  المحلية مخابرال  يقع تشغيل الزائرين الطبيين من قبل       :3الفصــل  
 .واإلعالم الطبي والعلمي

 لدى وحدة الصيدلة     يجب على آل من يرغب في ممارسة نشاط زائر طبي الحضور              :4الفصــل  
والدواء بوزارة الصحة العمومية لتسلم نسختين من هذا الكراس، فيحتفظ بنسخة ويقوم بإيداع                         
النسخة الثانية لدى نفس الجهة بعد اإلمضاء عليها بالصفحة األخيرة والتعريف باإلمضاء لدى                        

 :الجهات المختصة، وتكون هذه النسخة مصحوبة بالوثائق التالية

 بطاقة التعريف الوطنية؛نسخة من  - 

 من شهادة تثبت المستوى الجامعي للمعني باألمر              مشهود بمطابقتها لألصل     نسخة - 
 ؛هذا الكراس من 9حسبما وقع تحديده بالفصل 

 .نسخة من العقد المبرم بين الزائر الطبي ومشغله - 

عه آما يجب على المعني باألمر أن يقوم باإلمضاء على سجل معد للغرض بعد إيدا                           
 .للوثائق المذآورة أعاله لدى وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة العمومية

 إعالم وزير الصحة العمومية بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع               يجب أن يتم    :5الفصــل  
اإلعالم بالبلوغ بتاريخ االنطالق في ممارسة نشاط زائر طبي خمسة عشر يوما على األقل قبل                     

 . النشاطالبداية في ممارسة هذا

آما يجب أن يتم إعالم وزير الصحة العمومية بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع                     
 .اإلعالم بالبلوغ بتاريخ االنقطاع نهائيا عن ممارسة هذا النشاط

آل إخالل بمقتضيات هذا الكراس يعرض صاحبه إلى العقوبات المقررة بالنصوص              :6الفصــل  
 .لالتشريعية والترتيبية الجاري بها العم

 :شروط ممارسة نشاط زائر طبي: الباب الثاني

يتولى الزائرون الطبيون اإلدالء باإلرشادات حول المواد الصيدلية لدى األطباء              :7الفصــل 
 .والصيادلة بدقة وروح المسؤولية
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آما يجب عليهم أن يضعوا على ذمة واصفي ومقدمي األدوية اإلرشادات الكاملة                                 
 تقديمه طبقا للخاصيات الموضوعة في بطاقة البيانات والمحددة                والنزيهة حول آل منتوج يقع       

 والضابط لقواعد التطبيق المحكم       1990 سبتمبر    3 المؤرخ في     1990 لسنة    1400باألمر عدد    
لصنع األدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وآذلك                                 

 .إشهارها

الذين عن تصريحات وعن نشاطات الزائرين الطبيين              لينيكون المشغلون مسؤو     :8الفصــل   
 .وآذلك عن تكوينهم يقومون بتشغيلهم،

 : ال يمكن أن يتعاطى نشاط زائر طبي إال األشخاص:9الفصــل 

 من ذوي الجنسية التونسية؛ - 

طب  و في أ الذين أتموا بنجاح سنتين من الدراسات الطبية أو الصيدلية أو البيطرية - 
لقب أو شهادة      أو الذين تحصلوا على شهادة أو رتبة فني سامي للصحة العمومية أو  سناناأل

 .معادلة

 يجب على الزائرين الطبيين أن يخصصوا وقتهم لتعاطي نشاط التنمية واإلعالم                    :10الفصــل  
 .الطبي والعلمي دون سواه

إلعالم الطبي   آخر غير التنمية وا       مهنيا وال يمكن للزائرين الطبيين أن يمارسوا نشاطا          
 .والعلمي

يجب على الزائرين الطبيين أن يعلموا في أقرب اآلجال المرآز القومي للحذر من                 :11الفصــل  
 تمت معاينته من      ،غير معروف واستعمال األدوية والمخبر المنتج بكل تأثير غير مرغوب فيه                

 .هطرفهم أو من طرف واصفي أو مقدمي أو مستعملي دواء ما هم مكلفون بتنميت

يحجر على الزائرين الطبيين أن يعطوا بصفة مباشرة أو            باستثناء العينات الطبية،      :12الفصــل  
غير مباشرة لألطباء أو أطباء األسنان أو القوابل أو مساعدي األطباء، وبصفة عامة لكل شخص                 

د أو نفعا   له الصفة القانونية في وصف األدوية أو استخدامها، منحا أو أشياء أو أي مادة من الموا                  
 .ماديا مباشرا أو غير مباشر من أي نوع آان

على أنه يرخص في الهبات المعدة للتشجيع على البحث أو الدرس شريطة إعالم وزارة                   
 .الصحة العمومية بها مسبقا

 تسلم العينات الطبية مباشرة وبصفة مجانية إلى أعضاء سلك الصحة المرخص لهم               :13الفصــل  
 .للتعريف أو التذآير بوجود هذه األدويةفي قبولها، وهي معدة 

 .وال يمكن بيع العينات الطبية 

 1973 لسنة   55 من القانون عدد      42 تسلم العينات الطبية طبقا لمقتضيات الفصل           :14الفصــل  
 . والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية1973 أوت 3المؤرخ في 

وحة للعموم، خاصة بمناسبة المؤتمرات      يحجر توزيع العينات الطبية باألماآن المفت       :15الفصــل  
 .الطبية والصيدلية

 يجب أن يقع مسك العينات الطبية تحت مسؤولية صيدلي مؤهل ومرخص له من                     :16الفصــل  
 .ومطابقة لقواعد حفظ تلك الموادطرف وزير الصحة العمومية، وفي محالت مخصصة لذلك 
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 حسبما  ،يامج الزيارة تحت مسؤولية صيدل     يمكن نقل العينات بالكميات الالزمة لبر       :17الفصــل  
 .، وبشرط أن يقع احترام قواعد حفظ تلك الموادهذا الكراسمن  16 حدده الفصل

 ال يمكن القيام باإلعالم الطبي والعلمي إال في نطاق تنمية المواد التي تحصل                             :18الفصــل   
قا للقوانين الجاري بها    منتجوها مسبقا على رخصة ترويج بالسوق في شأنها، أو على تأشيرة، طب            

 .العمل بالبالد التونسية
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