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استمرار الحداد المفتوح ألطباء القطاع العام بالسواد
اح
بمزي ج من الفخر و الشعور بالمسؤولية يتقدم المكتب
الوطن للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام بالشكر إىل كل األطباء و الصيادلة و جر ي
ي
التلقائ و إسهامهم يف إنجاح هاته المحطة النضالية التاريخية و
اطهم
ر
النخ
2019
أبريل
مسية الحداد بالسواد ليوم 29
كي يف ر
األسنان المشار ر
ي
الطن ،كما يسجل المكتب
الداخليي و
نعي عن عميق التقدير لمشاركة اللجنة الوطنية لألطباء
ر
ر
ر
الن جسدت روح وحدة الجسم ر ي
المقيمي ي
كي قارب  3500مشارك هبوا من كل أقاليم و جهات المغرب
الن سادت
ر
المسية رغم أن عدد المشار ر
الوطن بارتياح روح التضحية و االنضباط ي
ي
ر
المطلن المشوع و حدادا عىل ما وصلت إليه أوضاع قطاع
للتعبي بصوت واحد عن إيمانهم العميق بملفهم
رغم الصعاب و بعد المسافة
ر
ير
ر
المؤشات:
العموم الذي دخل مرحلة الموت الرسيري و هو ما تعكسه يقينا كل
الصحة
ي
المغرب عىل الخدمات الصحية المقدمة له.
 حالة عدم رضا المواطني
الن قاربت  1000استقالة خالل األيام الماضية فقط.
 استمرار استقاإلت أطباء القطاع العام يالوطن بنسبة مشاركة بلغت  %81مع استمرار اؤلضاب طيلة هذا األسبوع.
الكبي يف اليوم األول لإلضاب
 اإلنخراطر
ي
 التحاق ريعن
العرسات فقط من األطباء
ر
العامي هاته السنة بالوظيفة العمومية رغم أن عدد المناصب المفتوحة هو  500منصب مما ي
ضياع ر
المغرب
أكي من  400منصب طبيب عام كانوا سيقدمون خدمات صحية للمواطن
ي
يعن أننا باألرقام أمام
 ضعف عدد األطباءر
اإلختصاصيي الذين سيلتحقون هاته السنة و الذي إل يتجاوز عددهم  200طبيب مما ي
الحاا.
ها
سيي
بفشل
اا
اإلعي
بدل
الصحة
ارر
ز
و
ترووجا
الن
المغالطات
كل
رغم
األطباء
توظيف
أضعف سنة يف
ر
ي
ي
المغرئ بالسواد" االحتجاجية من
لمسية "حداد الطبيب
العموال
ااععال القوي و مواكبة ااععم
الوطن الحضور
و إذ نسجل داخل المكتب
ر
ري
ي
ي
ي
عي عنها
الن
الشديد
االحتقان
لحالة
المستفز
تجاهلهما
و
المغربية
الحكومة
و
الصحة
ارة
ز
و
صمت
نستغرب
فإننا
اليلمان
ي ر
وزارة الصحة إىل ر
تخىل واضح للوزارة و الحكومة عن مسؤوليتهما السياسية.
األطباء يف
ي
بل يمكن اليوم أن نتساءل عن جدوى استمرار الحوار مع وزارة الصحة ألننا وصلنا مرحلة "حوار الطرشان" و محاولة ور الجميع إا
لتيير
منظومة "الحوار من أول الحوار" لرب ح الوقت دون أية نية حقيقية للحل  ،بل صار الحوار الوسيلة الوحيدة للسيد وزير الصحة ر
الفشل يف ععج أزمة القطاع و تفعيل الحلول البديهية لععج مسببات االحتجاج.
الحاىل لألسف قد تم تمييعه و إغراقه يف دوامة اللجان و تكرار نفس الخطابات النظرية و الوعود يف كل جوالت الحوار رغم أنه قد تم
إن الحوار
ي
ر
المطلن للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام و كان باألحرى أن يقوم السيد وزير الصحة
االتفاق منذ السنة الماضية عىل مشوعية الملف
ري
باالستجابة عمليا للمطالب و أن يقوم بتييل الوعود عىل ارض الواقع.
التعاط بجدية و مسؤولية
الوطن ندعو وزارة الصحة مرة أخرى و من خعلها الحكومة المغربية إىل االستجابة لوعودها و
إننا يف المكتب
ي
ي
المطلن ر
المشوع بجميع نقاطه :
الملف
صادقتي مع
ر
ري
توفي ر
تحسي وتجويد ظروا استقبال المواطن بما يليق ويحفظ الكرامة
الرسوط العلمية و الطبية للعالج داخل المؤسسات الصحية و
 رر
اؤلنسانية والحق الدستوري يف الصحة.
ً
اؤلستدإلا | |509كام ال بتعويضاته ،لكل الدروات ،كمدخل للمعادلة.
 تخويل الرقمي
 إحداث دروتي ن بعد دروة خ ارج اؤلط ارتقني وتفعيل ر
والمواطني ،عىل حد سواء.
الممارسي
اإلتجاهي بما يكفل مصلحة
القطاعي العام والخاص يف
الرساكة ربي
ر
ر
ر
ر
 -ر

العموم.
الصص
العاملي يف القطاع
تحسي ظروا اشتغال
ر
ر
ي
ي
 ضا مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة اؤللزامية والتعويضات عن المسؤولية. وعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية. مراوعة المرسوم الخاص بالحراسة و اؤللزامية ،والذي إل تتوفر فيه رشوط اؤلنسانية ،فال يعقل وإل يمكن التوفيق ربي نظام24ساعة 24/وإلزامية  20وحدر بالشجر.
وا ر
الرسوط
 اإلستجابة لالستقاإلت لكل األطباء الذين استواالن وعلت ول انتقاإلت السنة الحالية انتقاإلت مع
 تجويد دورية اإلنتقاإلت واإللتحاق بالزوج ،ووضع حد ؤلشكالية اشياط المعوض ياح األسنان خالل سنة 2019
وقف التنفيذ ،و كذا برمجة حركة انتقالية بمناصب كافية لجر ي
تنام اإلعتداءات اللفظية والجسدية عىل كل األطقم.
 رتوفي األمن بالمؤسسات الصحية العمومية ،خصوصا مع ي
و نعيد التأكيد عىل الرفض القاطع للقرارات الشعبوية واالرتجالية من قبيل:
 زيرو ميعاد ،حيث ر ّغي معقلنة.
الن يمكن أن تحدث للمواطن ،بظل برمجة ر
نتيأ من كل المضاعفات ي
المرشحي للبعثة الطبية المرافقة للحجاج ،يف أقل من 50سنة.
 تحديد سنر
وه تندرج يف إطار مسلسل
ه
إن
مسير حداد الطبيب لكنجا يف نفس الوقت ر
ر
ر
مسير للكرامة  :كرامة الطبيب والمريض معا ي
مسيتنا اليوم ي
الوطن للنقابة المستقلة ألطباء القطاع العام بمباركة من الهياكل التنظيمية و يف تناغم مع صوت القواعد نظرا
نضاىل تصاعدي سطره المكتب
ي
ي
اح األسنان و يف هذا ااطار نحملها كامل
لعدم استجابة وزارة الصحة و الحكومة المغربية للملف
المطلن الملح لألطباء والصيادلة وجر ي
ري
اح األسنان إىل المزيد من االلتفاف حول نقابتهم و التعبئة االستثنائية و
المسؤولية فيما ستؤول إليه األوضاع كما ندعو األطباء و الصيادلة و جر ي
المضاعفة هياكل و أفراد انجاح الشق التصعيدي للمرحلة الخامسة من المعركة النضالية :

◄ الحداد المفتوح و الدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء
◄ انطالق المرحلة األوا ؤلضاب المستعجالت و ذلك بحمل شارر “مضب  ”509بجميع أقسام المستعجالت
الوطن
◄ اإلستمرار يف إنجاح اؤلضاب
ي
المعايي الطبية و رشوط السالمة للمريض المتعارا عليجا
الن إل تحيم
ر
◄ مقاطعة الحمالت الجراحية “العشوائية” ي
◄ تقديم نتائج الدراسة حول الججرر الجماعية
◄استمرار فرض ر
الرسوط العلمية للممارسة الطبية و رشوط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات
الجراحية مع استثناء الحاإلت المستعجلة فقط،
الوطن و تتمة وضعجا خالل هاته
◄استمرار ومع لوائح اإلستقاإلت الجماعية بكل الججات تحت رإشاا الكاتب
ي
المرحلة الخامسة لمعركتنا النضالية
◄ اإلستعداد من اآلن لمرحلة اإلستقاإلت الفردية استجابة لتضي ح السيد وزير الصحة

◄ استمرار وميع األشكال النضالية النوعية طيلة األشجر المقبلة :
للمعايي الطبية و اادارية.
– مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد األدئ
ر
– االستمرار يف إضاب األختام الطبية و حمل الشارة 509
ر
الطن.
– مقاطعة التشي ح ر ي

– استمرار مقاطعة القوافل الطبية
الغي طبية :
– استمرار مقاطعة جميع األعمال اادارية ر
– التقارير الدورية.
المرتفقي.
– سجعت
ر
– ااحصائيات باستثناء ااخطار باألمراض ااجبارية الترصي ح.
– الشواهد اادارية باستثناء شواهد الوالدة و الوفاة.
– االجتماعات اادارية و التكوينية.
– مقاطعة تغطية التظاهرات الن ال تستجيب ر
للشوط الواردة يف الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات
ي

فإم

ا أن “نك ون أو إل نك ون “

وعاشت النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام ،نقابة عتيدرٌ ،مستقلة ،وامعة وموحدر ٌ
ومناضلة.
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