قانـون عدد  42لسنة  2018مؤرخ في  11جويلية 2018
يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28
فيفري  2018بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق
العربي لﻺنماء اﻻقتصادي واﻻجتماعي للمساهمة في تمويل
مشروع دعم التعليم اﻻبتدائي).(1
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض ،الملحقة بهذا
القانون ،والمبرمة بتونس بتاريخ  28فيفري  2018بين حكومة
الجمهورية التونسية والصندوق العربي لﻺنماء اﻻقتصادي
واﻻجتماعي بمبلغ قدره خمسون مليون ) (50.000.000دينار
كويتي ،للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم اﻻبتدائي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ
كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  11جويلية .2018
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ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  26جوان
.2018

قانـون عدد  43لسنة  2018مؤرخ في  11جويلية 2018
يتعلق بإتمام القانون عدد  21لسنة  1991المؤرخ في 13
مارس  1991المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب اﻷسنان
وتنظيمهما ).(1
باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه:

فصل وحيد ـ يضاف إلى أحكام القانون عدد  21لسنة 1991
المؤرخ في  13مارس  1991المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب
اﻷسنان وتنظيمهما فصل ) 23مكرر( كما يلي نصه:

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  26جوان
.2018
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الفصل ) 23مكرر( :مع مراعاة أحكام الفصلين  22و 23من
هذا القانون ،يمكن أن يمارس الطبيب أو طبيب اﻷسنان مهنته في
إطار الطب عن بعد.

ويقصد بالطب عن بعد على معنى أحكام هذا القانون
الممارسة الطبية عن بعد باستخدام تكنولوجيات المعلومات
واﻻتصال لتأمين تواصل اﻷطباء أو أطباء اﻷسنان وغيرهم من
مهنيي الصحة فيما بينهم أو مع المريض على أن يكون من ضمنهم
وجوبا طبيب وعند اﻻقتضاء مهنيي صحة آخرين مباشرين
للمريض وذلك خاصة لتشخيص مرض أو للحصول على رأي طبي
أو لمراقبة أو متابعة حالة مريض أو غير ذلك من الخدمات
واﻷعمال الطبية.
وباستثناء الحاﻻت الصحيـة اﻻستعجالية الّتـي تقتضـي اﻹسراع
بتقديم اﻹسعافات ﻹنقاذ حياة المريض ويتعذّر فيها إعﻼمه
والحصول على موافقته أو موافقة وليه الشرعي ،يتعين على
الطّبيب أو طبيب اﻷسنان المباشر للمريض عدم إجراء أي عمل
في إطار الطب عن بعد إﻻّ بعد إعﻼم المريض وعند اﻻقتضاء
وليه الشرعي بذلك والحصول على موافقته المستنيرة وذلك بأي
وسيلة تترك أثرا كتابيا أو إلكترونيا.

وﻻ يمارس الطب عن بعد إﻻّ باستخدام منظومات معلوماتية
ووسائل اتّصال مؤمنة تضمن حماية الوثائق والمعطيات الشخصية
والمعطيات المتعلّقة بالصحة الّتي يتم تبادلها وسﻼمتها
وموثوقيتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجاﻻت تطبيقه
بمقتضى أمر حكومي وتضبط الشروط الخصوصية ﻹجراء أعمال
الطب عن بعد بالنسبة لكل اختصاص طبي أو جراحي بمقتضى
قرار من الوزير المكلّف بالصحة.
وتدرج أعمال الطب عن بعد ضمن المصنّف العام لﻸعمال
المهنية وفقا للتّراتيب الجاري بها العمل.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ
كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  11جويلية .2018
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