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ين
االوط
ببيا االمكت

ونحن يف بدإية أبريل، 2019
مـ ـ ـ ــا أشبـ ـ ـ ــه إألم ـ ـ ــس بالي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم:
مسيتنا إلنضالية ر
مسيإت إلجهوية و إلوطنية،
بعشإت إؤلضإبات وإلوقفات وإل ر
فعىل مدى ثالث سنوإت ،من ،2017ؤىل إليوم لم تتوقف ر
إلجلغر بالسوإا ،ثم وصول إإلوتلاج ألقسام إلجستعلالت بحجل شارة
وودإية إإلستتاإلت إللجااية ،وأسابيي إللضض ،وودإا إللطيض
يب ي
ً
إلجللب ،وارءإ إلنهيار إلجنظومة إلصحية
ملفنا
بعدإلة
توإضإر ،إل يعكسان سوى اجق إؤليجان
"مضب "509باستجا ة
يب ي
ُ َ َ ِّ
إلب تعغفها إلجنظومة إلصحية ،وما آلت ؤليه
إلعجيتة
وإإلختالإلت
م
ز
إلوضي
لكن نلد أنفسنا إليوم بعد سنوإت أمـام إستجغإر نفس
ي
إلصح إلجتأ ِ
ي
ِ
ً
أوضاع إلجؤسسات إلصحية ،من ٌنذرة إلجوإرا ر
إلتلهيإت إلطيوططية ومشاكل إلتعتيم وإألاوية ،وإنعكاسها سلبا اىل نواية
وقلة
إلبشية
ر
ً
ً
أيضاّ ،
ُ
مجا يدفي إلجئات من إألط ــغ إللطي ــة ،لتتديـ ــم إستتاإلتهم هغووا من اخول
وإلعاملي بها
غتف يق هاته إلجؤسسات،
ر
إلخدمات إلجتدمة لج ِ
َّ
ُ
إألخية ؤن لم تتدإركه ؤرإاة فعلية ؤلنتاذه .
إلعجوم إلذي يعيش أيامه
وف متدمتها إلجستشق
ر
إلجنظومة إلصحية بغم ِتها والة إإلنهيار ي
ي
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم أننا اإخل إلنتابة إلجستتلة ألطباء إلتلاع إلعام مؤمني ؤيجانا اجيتا بثتافة إلحوإر إللاا َ
لح ِّل إلجشاكل،لكننا لم نلجس لح ــد إآلن ،أي
ر
ٌ
ّ
إلجللب ،و إستجغإر تلاهل معاللة مسطبات
ؤيلار من لدن إلوزإرة ،و إلحكومة
تلاوب
يب ي
إلجلروية،فق غياب أي تفاال جدي مي ملفنا َ ّ يب ي
ي
ً
إوتلاجاتنا ،إلب ٌك ِّـلـلـت بنل ــاح كطيـغٌ ،
إح
غ
وج
وإلصياالة
إألطباء
فئة
ان
افااا
ضال،
إلن
طريق
ف
إر
غ
إإلستج
اىل
اازمون
فإننا
ـغ،
ي
إلنظ
نتلي
م
ي
ي
ي
إلجشواة لم يتحتق منها رشء منذ ر
إألسنان بساوة إلتلاع إلعجوم  ،ما اإمت ملالطنا ر
اش سنوإت فلوإل هاته إلفية ،لم تليم إلحكومة
ي
ي
سوى بالصجت ،نظ ًغإ لتكلفته إلجنخفضة !! رغم ؤقغإر وزإرة إلصحة ر
اجني  ،2015و 26
اي ما وقعناه بتوإري ــخ 21
بجشواية ملفنا
يب
إلجللب ،يب
ييب
اجني .2018
أكتووغ  ،2018و24
يب
إلب تخص:
خصوصا إإلتفاق من خالل إلحوإر
إإلجتجاع اىل إلنتاط إلجستعللة و إآلنية ي
ي
تجكي إألطباء من اارقم االسكدالل  509بكيمل تعويضيته؛
بخصوص
 إاتجاا متيح إلنتابة إلجستتلةر
ارجتي فوق ارجة خارج إؤلطار؛
 ؤضافةر
إلعجوم؛
إلصح
إلعاملي يف إلتلاع
تحسي ظغوف إشتلال
ر
ر
ي
ي
ضف مستحتات إلتعويض ان إلحغإسة وإلخدمة إؤللزإمية وإلتعويضات ان إلجسؤولية؛و كذإ ارإسة إلنتط إلتالية :
تحسي ظغوف إإلشتلال وإستتبال إلجوإطن؛
ر
جعل إللض إلعام كتخصص بالجنظومة إلصحية؛مغإجعة إلجغسوم إلخاص بالحغإسة وإؤللزإميةلكننا إليوم و بعد أن إنتهينا تتريبا اإخل إلللنة إلجشيكة مي وزإرة إلصحة من وضي تصور وإضح لكل إلنتاط إلسالفة إلذكغ نلد أنفسنا أمام
إلحكوم لجلالطنا مجا يطرح ااكسيؤل حلل وجلد نبة حقبقبة اذا ااحملمة االغرببة اكفعبل مخرجيت ااحلار و يعط
نفس إلتلاهل
ي
ر
مشوعبة السكلرار نضيل األوبيء ااذين يرفضلا اايلم كلي األمس أا يملنلا ضحبة اكجيذبيت داخل األغلببة ااحملمبة.
إنني ندرك أا اانضيل يخضع اسيورة ااظرفبة االجكليعبة و ااسبيسبة ،تسكلجت ااكقدم عند جالء ااسحت ،ر
وااييث إذا مي
ر
ًا
مسيتني اانضيابة مسكلرة ،واانن الذين ال ينسحبلا أبدا.
تعذرت اارؤية ،اكن األكبد أا
ر
ين
ااينيمج اانضيل أخدا ر ين
بعي االعكبير مصلحة االلاون و ااطببت ف نفس
ووانعتاا إلللنة إؤلاإرية للنتابة للجستتلة ألطباء إلتلاع إلعام ،تقرر ر
االقت و كل ااكطلرات ر
ااط تعرفهي ااسيحة اانقيببة و ااسبيسبة خصلصي غبيب رؤية واضحة حلل اسكلرار ااتشمبلة ااحملمبة ااحيابة و
يىل :
يف هذإ إؤلطار قغرت إلللنة إؤلاإرية ما ي
ين
◄مسيندة رشكيء اانضيل ،ااطلبة األوبيء ف نضياهم تحت الاء تنسبقيكهم االونبة ،من أجل تموين أسيس صلت ،وضدا عىل كل
محيوالت خوصصة ااجيمعة ااعللمبة
ر
◄اسكلرار فرض ر
ااشوط ااعللبة اللليرسة ااطببة و شوط ااكعقبم داخل االؤسسيت ااصحبة و االركبيت ااجراحبة مع استثنيء
ااحيالت االسكعجلة فقط،

ين
االوط و بداية وضعهي خالل هيته االرحلة ااخيمسة
◄اسكلرار جلع الائح االسكقيالت ااجليعبة بكل ااجهيت تحت رإشاف ااكيتت
العرككني اانضيابة
◄ اسكلرار جليع األشكيل اانضيابة اانلعبة وبلة األشهر االقبلة:
للجعايي إللطية و إؤلاإرية.
–متاطعة وجلة إلصحة إلجدرسية للياب إلحد إألار
ر
–إإلستجغإر يف ؤضإب إألختام إللطية و وجل إلشارة 509
ر
إللب.
–متاطعة إلتشي ــح يب ي
إستجغإر متاطعة إلتوإفل إللطيةإللي ططية:
–إستجغإر متاطعة ججيي إألاجال إؤلاإرية ر
–إلتتاريغ إلدورية.
إلجغتفتي.
–سلالت
ر
–إؤلوصائيات باستثناء إؤلخلار باألمغإض إؤلجبارية إلتضيـ ــح.
–إلشوإهد إؤلاإرية باستثناء شوإهد إلوإلاة و إلوفاة.
–إإلجتجااات إؤلاإرية و إلتكوينية.
إللي معوض انها.
–متاطعة تللية إلتظاهغإت ر

#انطالق ااشق ااكصعبدي اللرحلة ااخيمسة من االعركة اانضيابة يلم فيتح ابريل :2019
حلل شيرة “ ين
◄انطالق االرحلة األول ين
منب  ”509بجليع أقسيم
إلضاب االسكعجالت و ذاك ب
االسكعجالت
◄ااحداد اادائم اطببت ااقطيع ااعيم بيرتداء اابذاة ااسلداء بداية من فيتح ابريل 2019
◄ ين
ين
ووط ل  48سيعة أييم  29و  30أبريل  2019بيسكثنيء أقسيم اإلنعيش و االسكعجالت
إضاب
◄ ين
ين
ووط ل  48سيعة أييم  02و  03ميي  2019بيسكثنيء أقسيم اإلنعيش و االسكعجالت
إضاب
ااط ال ر
◄مقيوعة ااحلالت ااجراحبة "ااعشلائبة" ر
االعييي ااطببة و رشوط ااسالمة اللريض
تحيم
ر
االكعيرف عليهي
◄تقديم نكيئج اادراسة حلل ااهجرة ااجليعبة
ر
مسية احكجيجبة وونبة يعلن عن تيريخهي بعد ااكنسيق مع شكيء اانضيل
◄ ر
فإمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أا “نمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلا أو ال نم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلا“

وعيشت اانقيبة االسكقلة ألوبيء ااقطيع ااعيم ،نقيبة عكبدةٌ ،مسكقلة ،جيمعة وملحدة ٌ
ومنيضلة.
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