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األساس خالل جولة الحوار مع وزارة الصحة
المطلب
بالغ حول مستجدات الملف
ي
ي
ن
ثل النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام و
انعقد يوم الخميس  06غشت  2020لقاء بمقر وزارة الصحة جمع بي مم ي
السيد وزير الصحة مرفوقا بالسيد الكاتب العام و السيد مدير الموارد ر
البشية
ن
الجانبي إىل الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد  19و اكراهات المنظومة الصحية و المجهود
ن يف بداية اللقاء تم التطرق من
ن
المغرب و ما
القاض بالتغطية الصحية الشاملة للمواطن
الملك
الكبي الذي تبدله الشغيلة الصحية و تطرقنا أيضا للقرار
ي
ي
ي
يستلزمه هذا الورش الكبي من إصالح عميق للمنظومة الصحية و إصالح الوظيفة الصحية العمومية.
و خصص الجزء األول من اللقاء لدراسة النقاط اآلنية و المطالب المستعجلة )انظر التفاصيل ن يف البالغ األول (
كما خصص الجزء ن
الثاب من اللقاء إىل ر
اح األسنان بالقطاع
المطلب
اليافع حول الملف
ي
األساس ألطباء و صيادلة و جر ي
ي
ي
العام ،حيث دافع ممثلو نقابة الطبيب بكل رشاسة عن حقوق الطبيب و أوصلوا صوته بكامل الوضوح ،و قلنا رصاحة أن
ر
الحقيق ،معددين
وضعيته اليوم وصلت إىل الحضيض بل إىل "أسفل من الحضيض" مع تحفظنا عن استعمال الوصف
ي
ر
الب تعكس قساوة ما نعانيه و نقاسيه داخل منظومة صحية تأكل أبناءها و تهدم قطب الرح
لمجموعة من التمظهرات ي
جماع ،لكنهم رغم هاته الظروف و حال ما ناداهم
الذي بنيت عليه أال و هو األطباء الذين وصلوا اليوم إىل حالة اكتئاب
ي
ن
ن
الوطب لم رييددوا للحظة و استجابوا لنداء الوطن ،و ذكرنا يف هذا اإلطار بالروح الوطنية العالية و حس
صوت الواجب
ي
ر
الب أبان عنها أطباؤنا إىل جانب كل فئات الشغيلة الصحية خالل جائحة كوفيد
التضحية و البذل و العطاء و نكران الذات ي
ر
الب تعيشها بالدنا فلم يسجل علينا هروب او خذالن ،بل بالعكس و رغم قساوة ظروف الممارسة الطبية و أعطاب
 19ي
منظومتنا الصحية و شح وسائل الوقاية و قلة عددنا و جسامة المهام المطلوبة منا هب األطباء بكل عفوية إىل الصفوف
ن
للمواطني.
األمامية فداء للوطن و

ن
ن
بتشيف و ر
و حظينا ر
إعتاف أعىل سلطة يف البالد حيث خصنا صاحب الجاللة بالشكر و التقدير يف خطابه
ن
المطلب للطبيب
بعي االعتبار ن يف تعاطيها مع قطاع الصحة عموما و الملف
األخت و هو ما يجب أن تاخده الحكومة
ي

أساس إلنجاح ورش اإلصالح الشامل للمنظومة الصحية و تفعيل التغطية الصحية الشاملة ليجد
خصوصا ،كمدخل
ي
ن
ن
العموم ،لكن شتان ما بي ما يفرضه المنطق السليم و ما نجده عل أرض واقع
الصح
المغرب ضالته يف القطاع
المواطن
ي
ي
ي
الممارسة الطبية فوقائع األمور أظهرت بالملموس تخاذال حكوميا غي مفهوم ،فإن كانت عل الطبيب واجبات فإن له أيضا
ن
حقوقا و مطالب ر
مشوعة لن نتنازل عنها ،فبقدر عزمنا عىل االستمرار و الثبات يف المواقع األمامية لمواجهة

الجائحة ن
المطلب و عىل رأسه أولوية األولويات بتخويل الرقم
ستيد إرصارنا عىل النضال من أجل ملفنا
ي
ن
االستدالل  509كامال مكموال كمدخل لرد االعتبار للدكتوراه يف الطب دون نسيان لبقية الحقوق و من ضمنها
ي

ن
ن
المغرب ،و تخويل االختصاص ن يف طب العائلة ،و
تحسي ظروف استقبال و عالج المواطن
درجتي بعد خارج اإلطار ،و
ي
تقني الحق ر
ن
النسب ،و تنظيم الممارسة بالقطاع الخاص ألطباء القطاع العام ،و الحق ن يف
المشوع ن يف االستقالة و التقاعد
ي
االنتقال ،و مراجعة الظلم الذي يحمله اإلطار المنظم للحراسة و اإللزامية...
ر
الب شكلت دائما داخل النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام كممثل
و دائما ن يف إطار الرصاحة و الوضوح و روح
المصداقية ي
ر
ن
المسئولي
النقاب المسؤول و الجاد سواء اتجاه األطباء أو اتجاه
ع لطبيب القطاع العام منهجيتنا و بوصلتنا ن يف العمل
ني
شي
الحكوميي ،فقد وضحنا أن الملف المطلب يجب ان يعالج ف شموليته و نقاطه األساسية ر
ن
كشط للوصول اىل سلم
ي
ي
ر
حقيق و مستدام ،و ال يجب االقتصار عل بعض اإلشارات او النقاط اآلنية ر
الب تظل ثانوية ،بل نعتيها مجرد
اجتماع
ي
ي
ي
ن
ن
مسكنات لن تعالج أبدا ألم الطبيب المزمن ،فملف تحفيات كوفيد عل سبيل المثال اعتيته النقابة المستقلة يف البداية

حقا بديهيا للشغيلة الصحية و لم يتصور الطبيب يوما ان يحتاج للمطالبة أو المرافعة بشأن حق مفروغ منه بل هو واجب
عل عاتق الحكومة المغربية ،لكننا لألسف صدمنا بعد ان تقاطرت التعويضات عل مختلف القطاعات الحكومية
الحكوم للصحة سنطالب فيها بالفتات؟ و
مستثنية قطاع الصحة ،فأي منطق هذا؟ فهل وصلنا إىل مرحلة من التنكر
ي
نسوق له عل أنه إنجاز ؟
ن
التحفيات إال
إن الطبيب الحكيم ن يف هاته المرحلة يريد حقوقه األساسية و سيفض الفتات فقد بلغ السيل الزب و ما فتات
مثال صغي عل قرارات سابقة لوزارة الصحة و مواقف حكومية غريبة خالفت المنطق السليم ،و هو ما يدفعنا اليوم إىل
طرح سؤال وجودي كأطباء :

من يقف ضد الطبيب و حقوقه ؟؟؟
و هل إحساسنا أن الطبيب ضحية لتجاذبات حكومية صحيح؟
ن
تحسي وضعية الكثت من األطر بساللسة و
فكيف يعقل أنه داخل قطاع الوظيفة الحكومية تمت و لو نسبيا تسوية و
ن
يش بل و بشعة و يف صمت ؟
ر
الب
لكن كلما تعلق األمر بملف األطباء تختلق األعذار الواهية من هنا و هناك ،و يبدأ مسلسل التسويف أحيانا و الوعود ي
ر
يطالها النسيان أحيانا أخرى ،ر
العاشة للمسية التاريخية ل  2011و ال تفصلنا إال
حب وصلنا اليوم إىل مشارف الذكرى
الب تخللتها مسيات و ن
شهور عن إكمال السنة الرابعة لمعركتنا النضالية تحت شعار نكون أو ال نكون و ر
إرصابات و وقفات و
ي
حض خاللها ملفنا المطلب ر
الب أسمعت صوت الطبيب إعالميا و شعبيا و ن
كل أشكال النضال المتاحة ر
باعياف الجميع ،إال
ي
ي
ي
الب ر
ر
ر
اقيبت من قطاع الصحة ،و ما
الب اختارت الصمت المؤلم ،و تجاهلت تمظهرات السكتة القلبية ي
حكومتنا المغربية ي
ن
العامي عن اإللتحاق بقطاع الصحة و هجرة األطباء المغاربة بعدد كبي إىل دول
االستقاالت الجماعية و عزوف األطباء
ئ
أخرى ،إال غيض من فيض لمن احتاج إىل دليل عل التعامل و التفاعل السب مع ملفنا.
ر
ليبق السؤال مطروحا:

من يقف ضد ملف الطبيب ؟
و عرفت جولة الحوار هاته نقاشا جادا و بناء و تفاعال ما ن
ممثل النقابة المستقلة و السيد وزير الصحة الذي عي عن
بي
ي
اح األسنان.
تفهمه للوضعية الحالية و للتأخر الكبي ن يف معالجة الملف
المطلب لألطباء و الصيادلة و جر ي
ي
ن
التثمي و
كما عي عن شكره و امتنانه للشغيلة الصحية عل مجهوداتها لمواجهة الجائحة و أكد عل نرصورة العمل عل
اإلعالء من قيمة إنجازات الشغيلة الصحية و عيها تحقيق الملفات المطلبية عي القنوات الحكومية و االتجاه ن يف طريق
الشموىل للمنظومة الصحية.
اإلصالح
ي

المطلب فقد أكد السيد وزير الصحة أنه يستطيع اليوم
أما فيما يخص مستجدات النقاط األساسية لملفنا
ي
االستدالل  509قد تمت تسويته و صار مكسبا فعليا و بتعبت السيد الوزير:
إبالغ األطباء أن تخويل الرقم
ي
" "Le 509 est aujourd'hui un acquis pour les médecins.
و أنه بإمكاننا تبليغ هذا المستجد ألطبائنا رسميا عل لسانه ألن المطلب قد حصل عل موافقة الجهات الحكومية و
سينطلق قريبا نقاش التفاصيل التقنية ،و نف نفس الموضوع اعتتنا من جهتنا أن هذا المستجد ر ن
رسم من
إلتام
ي
ي

وزارة الصحة و اتفقنا عىل :

ن
تدوين هذا ر ناالستدالل  509و اإلرساع يف أجرأته عت وثيقة رسمية ملزمة موقعة من
االلتام بتخويل الرقم
ي
ن
الطرفي.

رن
االستدالل  509عت
االلتام و نقاش تفاصيله التقنية و مراحل أجرأة تخويل الرقم
متابعة تطبيق هذاي
ر
اجتماعات دورية للجنة التقنية المشتكة.
ر
الب وافقت عليها وزارة الصحة و مواصلة النقاش
استمرار اإلجتماعات التقنية لمتابعة تفعيل النقاط اآلنية يشمول.
األساس بشكل
المطلب
حول بقية نقاط الملف
ي
ي
ي
ن
ن
ن
المطلب:
تقب خصص للنقاط ذات األولوية ن يف الملف
ي
و يف نفس السياق انعقد يومه االثني  10غشت  2020إجتماع ي
االستدالىل 509
متابعة المراحل التقنية لتسوية ملف الرقمي
ن
درجتي بعد خارج اإلطار
ملفتعويضات الحراسة و اإللزاميةتطوير اختصاص طب العائلة و الصحة الجماعاتيةتنظيم ممارسة أطباء القطاع العام بالخاصمراجعة نظام الحراسة و اإللزامية عي تغيي النصوص القانونيةالنسب
دراسة ملف االستقاالت و التقاعدي
ر
ر
الب حصلت عل موافقة مبدئية
الب وافقت عليها وزارة الصحة و دراسة النقاط ي
-تتبع مراحل تفعيل النقاط اآلنية ي

ر
ن
مشتك موقع ما ن
الطرفي :النقابة المستقلة
بي
و تجدون طيه نسخة من الوثيقة الرسمية عت بالغ
ألطباء القطاع العام و وزارة الصحة
لجنة التواصل
ن
الوطب
عن المكتب
ي
وعاشت النقابة المستقلة ألطباء القطاع العام ،نقابة عتيدةٌ ،مستقلة ،جامعة وموحدة ٌ
ومناضلة.
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