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ة بكل من تزنيت و العرائش تفضح بالملموس إن ي أن الوقائع األخير
ة الت  ن تتضمنها ما حذرنا منه وزارة الصحة بخصوص العيوب الخطير  القوانير

ن من خطر خصوصا الحاالت  المنظمة للحراسة و اإللزامية لم يأت من فراغ بل من خالل معايشة ميدانية لما تتعرض له حياة المواطنير
وط السالمة الصحية المتعارف عليها دوليا و يتم التكفل بها داخل بعض المؤسسات الصحية  ي ال يضمن لها النظام الحالي شر

المستعجلة الت 
ي تدخل عاجل ذو جودة عالية حسب نوعية الحالة المستعجلة و نوعية التخصص أيضادون توفير مبدأ استمرارية العالج و 

ن
 حق المريض ف

 المطلوب

وط الطبية و إن ي طالبت بتوفير الحد األدبن من الشر تها عىل حقوق المريض المغرب   النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام و من منطلق غير
ن و المراسيم المنظمة للحراسة و اإللزامية و وضحنا لوزارة الصحة خالل أيضاالعلمية المتعارف عليها دوليا و طالبت   بمراجعة القوانير

ي الحاالت 
ن
اجتماعات رسمية خصصت لهاته النقطة جميع المعطيات الحقيقية و ما يشكله نظام اإللزامية من خطر عىل حياة المريض ف

ي ال ترى النور رغم خطورة الوضع و حساسيته
 .االستعجالية لكن و كما عادتها تعاملت الوزارة مع هاته اإلشكالية بمنطق الوعود الت 

ي إن
ي الحاالت المستعجلة و الت 

ن
 عيوب نظام الحراسة و اإللزامية الحالي واضحة للمتتبع العادي للشأن الصحي خصوصا خارج أوقات العمل و ف

ن المكان و تستدعي التدخل العاجل لتخصصات من قبيل اإلنعاش و التخدير، طب النساء و الوالدة، الجراحة  ي عير
ن
تتطلب الحضور الفعىلي ف

  ... العامة

  :لكن النظام الحالي يغيب مبدأ استمرارية العالج و من نواقصه الجلية

ي نفس  -
ن
هل يعقل فرض اإللزامية ابتداءا من طبيب واحد تفرض عليه الوزارة التكفل بالفحوصات العادية خالل أوقات العمل الرسمية و ف

ي حالة عمل 
ن
ي اليوم 24الوقت التكفل بالحاالت المستعجلة خارج أوقات العمل مما يجعله ف

ن
  ساعة ف

ي عىل استدعاء الطبيب من بيته و هو ما يضيع عىل المريض ذي الحالة المستعجلة  -
ي التخصصات المستعجلة ينبتن

ن
 دقيقة 30نظام اإللزامية ف

 حياته لكنها تضيع بسبب هذا النظام و رغم انه طبيا تتناقص فرصة إسعاف المريض بسبب قصور و عدم نجاعة بإنقاذ تكون كفيلة األقلعىل 
ي فرص نجاة المريض أو وفاتهأوهذا النظام ألن كل ثانية 

ن
  دقيقة قد تكون فاصلة ف

ة و مستعجلة من قبيل نزيف الحوامل إن - ن أو حاالت خطير ي عير
ن
ي وجود الطبيب المختص ف

ي تتطلب تدخل طبيب اإلنعاش تقتضن
 الحاالت الت 

ن و اإللزاميةالمكان و تقديم العالج بأقض شعة كما أنه الوحيد القادر طبيا عىل تقييم الحالة و تشخيصها لكن نظام   يفرض عىل الممرضير
ن األطباء   قبل استدعاء الطبيب المختص و هو ما األولي  رغم انهم ال يتوفرون عىل التخصص المطلوب القيام بالتشخيص و التقييم العامير

يعرض الكثير من الحاالت لخطر التشخيص الخاطئ و يجعل الجميع تحت طائلة المتابعات القضائية حيث يقدمون ككبش فداء لنظام معيب 
وط التكفل بالحاالت االستعجالية  .و متجاوز علميا ال يستجيب للحد األدبن من شر

ي الحالي و إحدى تجلياته هو إلصالح حقيقية إرادة عدم التخطيط القبىلي للحاجيات و عدم وجود إن
 نظامنا الصحي أدى إل الوضع الكارب 

ي األطباء لكن وزارة الصحة بدل 
ن
وط المجحفة أنالنقص الحاد ف  تبادر إل إنقاذ الوضع فضلت استغالل ما تبق  من األطباء بفرض هاته الشر

ي و اإلرهاقباالشتغال فوق طاقتهم رغم ظاهرة 
ي للنقابة المستقلة من منطلق األخطاء الوظيقن

ي تنجم عنها و لهذا فالمكتب الوطتن
 الطبية الت 

ته عىل المريض و الطبيب و عىل قطاع الصحة عموما يقول لوزارة الصحة   غير
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ي تقديم الطبيب ككبش فداء لفشلكم
 
 كف  من االستمرار ف

قيعية  كف  من الحلول التر

 كف  من التهرب من المسؤولية 

 كف  من تغليب المصالح و الحسابات السياسوية

ي حذرنا مرارا من عواقب النظام الحالي للحراسة و اإللزامية و لهذا تعي  النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام عن ما إننا
 داخل المكتب الوطتن

  :يىلي 

ي الحاالت االستعجالية إىلدعوة وزير الصحة  -
 
ي عدم وضع نظام تكفل ناجع و ذي جدوى ف

 
اف بمسؤوليته الثابتة ف   االعتر

ي  - ي ننااة الققاء المغرريب
 
امما التام و  قتما ف  التتأيد عع ااتر

ي من األطباء مع توفتر اإللناميةمطالبتما بإلغاء فوري لمظام  -
 
ي التخصصات االستعجالية و تعويقه بمظام الحراسة الفعلية بعدد كاف

 
 ف

وط الطبية و المعدات الكافية للتكفل بالحاالت المستعجلة  الشر

وط العلمية بالمركبات الجرااية -  قرار التفعيل العاجل لفرض الشر

 لفرض اإلقليميير   االختصاصات االستعجالية إىل عقد اجتماعات عاجلة مع الممدوبير  أطباءدعوة كل المكاتب اإلقليمية و بتنسيق مع  -
وط الطبية و اإلدارية و اللوجستيكية الواجب توفراا قبل اعتماد نظام اإللنامية  الشر

ي الحاالت المستعجلة و ذلك لطلب  -
 
وط سالمة المريض ف  من شر

 
ي ال تتوفر عع الحد األدر

ي المماطق النر
 
مراسلة السادة وكالء الملك ف

 . بمسؤولية وزارة الصحةإخطارامتدخلهم لحماية المريض و 

لمانية  -  مراسلة جميع الفرق إىل التيب

اب  - ي يوم اال مير  إنذاريإض 
ي تقامن 

 بجميع المؤسسات الصحية باستثماء أقسام اإلنعاش و المستعجالت 2019 أأتوبر 7 وطن 
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