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ين ن
لوط
بيان ياجن للمكتن

أينن حملمةنمننمطي تن ألوبيءن؟نن
إن تساؤل أطباء القطاع للعام حول حكومة مسؤولة منسجمة و قادرة عىل حل األزمات االجتماعية يجد ر
مشوعيته يف
المسية النضالية التاريخية ألطباء القطاع العام تحت لواء نقابتهم المناضلة النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام و
دخول
ر
ر
ر
ر
بشاكة فعالة مع شيك النضال التنسيقية الوطنية لطلبة الطب يف المغرب لشهرها العاش دون أن تحرك الحكومة ساكنا
الحتواء الوضع أو التدخل بما تقتضيه مسؤوليتها السياسية و الوطنية و الدستورية إلنقاذ قطاع الصحة من السكتة القلبية
الت تتهدده.
ي
بتغي الوزراء طغت عليها
متغية ر
تعان منذ زمن طويل ويالت قرارات حكومية مرتبكة و ر
إن منظومتنا الصحية بالمغرب ي
فف ظل غياب رؤية إسياتيجية واضحة
الصح و المواطن
دائما المصالح السياسية عىل حساب مصلحة القطاع
ي
ي
المغرن ،ي
المديي المتوسط و الطويل و نظرا الفتقار الحكومات المتعاقبة لسياسة صحية حقيقية فعالة و مندمجة
المعالم عىل
ر
صح ال يستجيب لتطلعات
المغرن يف الصحة نجدنا اليوم أمام عرض
تستجيب للحق المكفول دستوريا للمواطن
ي
ي
يعان اعطابا و اختالالت بنيوية عميقة و مزمنة نذكر منها عىل سبيل المثال ال الحرص :
المواطن و ي
الت تضل يف حدود  %5رغم احتياجنا عىل األقل لنسبة  %10حسب
 نقص ر
الميانية المخصصة للصحة و ي
المنظمة العالمية للصحة
الت يجدها المرتفقون يف الحصول عىل العالج و الفشل يف تمويل هذا
 التخبط يف تييل نظام الراميد و الصعوبات ي
يسي اىل اإلفالس
النظام الذي ر
 نذرة األطباء و النقص الحاد ف الموارد ر
البشية رغم ارتفاع الطلب عىل الخدمات الصحية العمومية و ما المأزق
ي
ه
فكيف
المغربية
المدن
أكي
إحدى
ف
و
ذلك
عىل
مثال
إال
الجديد
سال
مدينة
الحاىل بعد افتتاح مستشف
ي
ي
ي
الصغية
الوضعية يف المناطق النائية و المدن
ر
المواطني من خدماتها
 إغالق العديد من المؤسسات الصحية و حرمان
ر
ر
ه إحدى
 نزيف االستقاالت الذي ضب يف العمق المنظومة الصحية و عمق أزمة الخصاص يف الموارد البشية و ي
تجليات سياسة إهمال حقوق و مطالب العنرص ر
البشي بالقطاع
مبان قديمة متهالكة يف
ه عبارة عن ي
 تردي البنية التحتية يف العديد من المستشفيات و المؤسسات الصحية و ي
كثي من الحاالت
ر
 النقص يف المعدات الطبية و البيوطبية مما يؤثر عىل جودة الخدمات الصحية
الت تعرفها العديد من المؤسسات الصحية يف غياب أي إرادة لعالج المشكل
 مشاكل الصيانة و التعقيم ي
المرتفقي ر
 إشكالية المستعجالت و الضغط عىل هاته األقسام و عىل الموارد ر
لشاء
البشية العاملة بها و اضطرار
ر
العديد من األدوية و المستلزمات الطبية بهاته األقسام

 نسبة إنفاق األش عىل الصحة مرتفعة نظرا للفشل يف تعميم التغطية الصحية و تعدد األنظمة و غياب التكامل
فيها بينها
 مشكل الحكامة و محاربة الفساد خصوصا يف العديد من الصفقات العمومية حسب تقارير المجلس األعىل
للحسابات
الت تحملها برامج الحكومة و األحزاب المكونة لها و رغم
إن المالحظ اليوم يقينا انه رغم كل شعارات إصالح قطاع الصحة ي
الت تروجها بان قطاع الصحة يوجد ضمن األولويات يف "مسار الثقة" فإن الواقع يحمل معطيات ترصب يف
كل التطمينات ي
ر
حقيف للصحة بل و نخش أن
العمق كل هاته الشعارات فنحن كأطباء بالقطاع العام لم نلمس أية إرادة فعلية إلصالح
ي
يكون طبيب القطاع العام و معه القطاع ضحية تجاذبات ربي مكونات األغلبية الحكومية و هو ما يحس به الجميع يف
المرحلة الحالية .فإصالح قطاع الصحة أولوية وطنية و حق دستوري ال يجب أن يكون محل مزايدات سياسية او رهينا
المطلت العاجلة
إيجان و مسؤول مع نقاط ملفنا
التعاط بشكل
بالتوازنات المالية و هنا إذ ندعو الحكومة المغربية إىل
ي
ي
ي
فإننا نطالب:

سبدنرئيسن حملمةن لغرببةن
ون سبدنوزيرن صحةن
ون سبدنوزيرن لي بةن
بإعطاء موقف واضح و رسم حول المطالب ر
المشوعة ألطباء القطاع العام و عىل رأسها أولوية األولويات بتخويل الرقم
ي
درجتي بعد خارج اإلطار و الزيادة يف مناصب الداخلية و اإلقامة و البحث عن
إضافة
و
تعويضاته
االستدالىل  509بكامل
ر
ي
ر
حلول جذرية للوضعية الكارثية للمؤسسات الصحية من قبيل ندرة الموارد البشية و ضعف المعدات الطبية و البيوطبية و
غياب الحد األدن من ر
الميانية المخصصة الصحة...
الشوط الطبية لعالج المواطن
المغرن و ضعف ر
ي
المسية الوطنية ليوم  10فياير
إننا اليوم و بعد  11إضابا وطنيا  ...و بعد وقفة احتجاجية وطنية يوم  16أكتوبر  2017و
ر
و وقفة  13ماي  2018و ر
عشات الوقفات الجهوية و أسبوع الغضب ...
اح األسنان و
الت يعيشها أطباء و جر ي
الت ذقت ناقوس الخطر و عكست حالة الغليان ي
بعد كل هاته المحطات النضالية ي
ر
صيادلة القطاع العام و عيت بما اليدع مجاال للشك عن إيمانهم العميق بمطالبهم و حقوقهم المشوعة و استعدادهم و
إضارهم عىل االستمرار يف التصعيد حت تحقيق مطالبهم العادلة فإنهم يف نفس الوقت يستغربون من الصمت الرهيب
الت وصلنا إليها و رغم أن المنطق السليم لإلصالح
للحكومة المغربية و تجاهلها لألزمة الحالية رغم الوضعية الكارثية ي
غي ذلك
يقتض وضع ملف األطباء كأساس لتحقيق السلم
الشموىل
االجتماع و جعله أرضية صلبة لهذا اإلصالح أما ر
ي
ي
ي
مصيه الفشل مم سيضيع سنوات أخرى عىل قطاع الصحة.
مجدي
غي
ترقيع
مجرد
و
وخيمة
عواقبه
فستكون
ر
ر
الوطت للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام إذ نعي عن تنديدنا الشديد و رفضنا األكيد ألي تالعب
إننا داخل المكتب
ي
ر
مسيتنا النضالية حت تحقيق المطالب المشوعة
بملفنا
المطلت داخل الحكومة فإننا نؤكد أنه ال تراجع عن ر
ي
اح القطاع العام و نحمل مسؤولية كل تصعيد إىل الحكومة المغربية بمختلف مكوناتها كما ندعو
ألطباء،صيادلة و جر ي
المغرن.
األطباء إىل مزيد من الصمود و التعببة و رص الصفوو نرصة لكرامة الطبيب
ي
يىل :
أمام الوضعية الحالية و تفعيال للخطوات النضالية المقررة خالل اجتماعات هياكلنا التنظيمية فقد تقرر ما ي
ن سبلعنغضتن طببتن لغربنمنن11نإىلن17نيلنيلنونمنن2نإىلن8نيل يلزن:2018نن× توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من  11إىل  15يونيو و من  2إىل  6يوليوز 2018
× االمتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص
أسبوع الغضب.
المرضية المصاحبة للعالج طيلة
ي

ن
ن ينين
أرببعنسي ةنيلمن ثالثيءن26نون ألرببيءن27نيلنيلن2018نبيسكثنيءنأقسيمن إلنبيشنون
بنووطن ثلينبةنون ني ينن
إض
لسكبجالتن
ن ينين
أرببعنسي ةنيلمن ألرببيءن18نون خلبسن19نيل يلزن2018نبيسكثنيءنأقسيمن إلنبيشنون
بنووطن ثلينبةنون ني ينن
إض
لسكبجالتن
غينوببةن ثالثةنأشهرنمننفيتحنيلنيلن2018نإىلنغييةن31نغشتن2018ن:
نمقيوبةناليعن أل ليلن إلد ريةن ني التقارير الدورية.المرتفقي.
 سجالتر
 اإلحصائيات باستثناء اإلخطار باألمراض اإلجبارية ()maladies a déclaration obligatoire الشواهد اإلدارية باستثناء شواهد الوالدة و الوفاة. االجتماعات اإلدارية و التكوينيةالغي معوض عنها ...
 مقاطعة تغطية التظاهرات رنمقيوبةن قل فجن طببةن بشل ئبةنأونذ تن شبهةن سبيسويةنين
رنف ين
نإض بن ألخكيمن طببةنونحلجن شيرةن509نونفرضن رشوطن بللبةن للليرسةن طببةند خجن لؤسسيتن
ن السكلرصحبةن
نمر سلةنرئيسةن حملمةن لغرببةنونوز رةن صحةنكلينتقكضبهن أل ر فن قينلنبةنإلخطيرهلينبأاجنالنطالقن ينإض بن
ين
لصي حن حيويةنونتبلبلهن ىلنكجن لستشفبيتنبجهيتن لللكةندوان سكثنيء ى
نيكسطن هين تخيذن إلار ء تن
نحط
ينضوريةنمننمنطلقنمسؤو يكهين ىلنصحةن لغيربةنونتحلبلهينمسؤو بةنمينسكؤولنإ بهن ألوضيعنمسكقبال

فإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينأان“نم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلانأونالننم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلان“.ن
ن

وعاشت النقابت المستقلت ألطباء القطاع العام ،نقابت عتيدةٌ ،مستقلت ،جامعت وموحدة و ٌمناضلت.
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