معهد باستور تونس
			

المهام و المراكز
معهد باستور تونس مؤسسة عمومية للصحة و البحث العلمي ،يخضع
إلشراف وزارة الصحة العمومية .يتمثل دورالمعهد في القيام بالبحوث
الميدانية ،التشخيصات البيولوجية و ببحوث ذات صلة بالصحة البشرية
و الحيوانية .يقوم المعهد بإعداد المواد البيولوجية مثل التالقيح ،األمصال التي
تحتاجها البالد.
يساهم المعهد في نشاط التعليم العالي (جامعة تونس المنار) و يتعاون مع عديد
من المؤسسات العلمية األجنبية وهو عضو في الشبكة الدولية لمعاهد باستور ،التي تضم  32معهد حول العالم.

البحث و التكوين
حوالي  150طالبا 7 ،مخابر
�

كثف المعهد جهوده في مجاالت واعدة للبحث العلمي ذات صلة بالصحة
العمومية و يتبع في ذلك منهجية ذات معايير دولية ،كما يقوم بتكوين طلبة
ماجستير و دكتوراه.

تضم  90إطار (بيولوجي،

مجاالت البحوث

و  4و حدات بحث٠
مدرسني جامعني ،أطباء الصحة
العمومية و البيطرية)٠
حتتوي املكتبة  4000كتاب و
 250نشرية علمية.

تأسس معهد باستور تونس في سنة  ،1893و ترئسه شارل نيكول من  1903إلى  ،1936حيث تحصل على جائزة نوبل
سنة  1928ثم أصبح األستاذ عمر الشادلي ،عميد كلية الطب بتونس ,أول مدير تونسي للمعهد بعد االستقالل.
منذ  ،1988عزز معهد باستور نشاطه في ميدان البحث العلمي وأصبح مؤسسة عمومية للصحة في سنة ،1995
مما ساعد على إبرام عدة شراكات وطنية ودولية.

علم وبائيات األمراض المعدية
علم مناعة األمراض المعدية عند اإلنسان والحيوان
دراسة األمراض الناتجة عن خلل جيني أو نقص في المناعة.
دراسة البيوكيمياء و علم مناعة السموميات و الذفان
تطوير القطاع البيوتكنولوجي

اإلنتاج
ينتج معهد باستور تونس التالقيح واألمصال لتلبية حاجيات البالد .تمتد
مساحة وحدة اإلنتاج على  700متر مربع ،وهي مطابقة للمواصفات
الدولية لإلنتاج .كما إنها الوحيدة من نوعها على الصعيد الوطني.

الصحة العمومية

تالقيح و نصح املسافرين
عيادات خارجية و أخذ عينات
16مخبر للتحاليل البيواوجية
البشرية و احليوانية

يتجسد النشاط األساسي إلدارة الصحة العمومية بالمعهد في قطاعين.
القطاع األول يتمثل في التلقيح ،إرشاد المسافرين خاصة في فترات الحج
والعمرة وعالج داء الكلب .إضافة الى ذلك يوفر قسم التالقيح خمس عشر
لقاحا ضد داء الحمى الصفراء ،التهاب الكبدي...
القطاع الثاني يهتم بالفحوص والتحاليل البيولوجية العامة و المتخصصة.
تشارك جل المخابر في البرامج الصحية العمومية المحلية و الدولية (دراسة
األوبئة ،برامج التالقيح ،إنشاء التجارب السريرية،التشخيص الجيني )...

األمصال واللقاحات المنتجة حاليا

لقاحات بصدد تطوير
�لقاح ضد داء الكلب لالستخدام
البشري و البيطري
لقاح جرثومي لالستخدام البيطري

اللقاحات ب س ج
اللقاحات ب س ج لعالج المناعي
األمصال العالجية

أنشطة الدعم
وحدة محضنة احليونات
وحدة املقايس و املواصفات
وحدة القيس اخلالئية بلفلوار
وحدة التخمير البيولوجي

على نحو محضنة الحيونات ألتي أنشئت منذ سنة ،1905أحدثت
بالمعهد عدة وحدات مختصة سعيا لتيسير و تطوير أنشطة
التشخيص البيولوجي و البحث العلمي.

وحدة التشخيص اجليني و إثبات النسب

أكثر من مائة سنة في خدمة الصحة العمومية

معهد باستور تونس
شركاء معهد باستور تونس
 12ممولين دوليين و عالمين
 66مشروع بحث
أكثر من  75مؤسسة مشاركة في  28بالد

الصحة العمومية
البحث و التكوين
إنتاج اللقاحات
و األمصال
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