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  السیــــد وزیــــر الصحــــة المحتــــرم
 

 
    الموضوع: من دواھي األمور وما یٌ نَ غّ ص الحیاة المھنیة لألطباء

وات األوانــل فــقب وراً ــم فـــكـلـدخُّ ـي تـــدعـا یستــم                   
 

تحیة احترام وسالم بوجود موالنا اإلمام                                  
 

مة طبیب القطاع العمومي من تجاھل الحكو قد طفح كیلُ وزیر الصحة و يراسلكم الیوم سیدنُ 
قصاءه من تسویة ملفاتھ العالقة على غرار باقي الفئات إومن  ،لمطالبھ المشروعة باعترافكم

.في الوظیفة العمومیة   
صارت عصیة على الفھم  ،ن الوضعیة الكارثیة التي یجد الطبیب بالقطاع العام نفسھ في ظلھاإ
عن دوركم في إیجاد حل عاجل  ،كوزیر مسؤول عن قطاع الصحة موتٌساِءلٌك ،لیلحالتو

 ً :في األولویات التالیة خصوصا  
 
أوالً : االستجابة للملف المطلبي "بأولویاتھ" الذي عمر طویالً ، وتوضیح دواعي تأخیر تفعیل  

...تھبتعویضا 509حول تخویل الرقم االستداللي  2020غشت 6بنود االتفاق األخیر ل   
ودات المبذولة واصلة إنجاح كل المجھفكما تعھد األطباء والصیادلة وجراحو األسنان، مٌ  

لى إحیاء ذكرى إین أمام التجاھل الحكومي لھم مِ غَ رْ مُ ، فإنھم مدفوعون الیوم 19لمحاربة كوفید
ً  رةً جِ مْ زَ مٌ ماي  25 .سنوات من خیبات األمل 10ضي على مٌ  احتجاجا  

 
ً : تفعیل كل االنتقاالت الموقوفة التنفیذ من 2018 ویزید، وھو حیفٌ  یندى لھ الجبین   ثانیا

ویشیب لھا الولید، ألن المشكل فاق الوصف وتخطى حدود الصبر، فتعمد الكثیرون 
مكرر من قانون  75بروا في حالة ترك الوظیفة (الفصل ـتـعْ "معذورین" االنقطاع عن العمل لیُ 

باریات توظیف ال یستجاب لھا، وأسالك ال یتحقق، ومُ عوض الوظیفة العمومیة) وشرط المُ 
 الوظیفة العمومیة للصحة ال ینجذب لھا أحد، بل ال ینخدع لھا أحد.

ً  رُ ـَّ صحـَ تـم تَ ـدة أقالیـى وعـــى متـــفإل  ة ـن لإلدارة الصحیـن وجھوییـن إقلیمییـ، ومسؤولیطبیا
ً د لألـقّ ـعتَ ـحركون ساكنا ویتفرجون على أوضاع تَ ال یُ  .بعد یوم سف یوما  

 
ً : ما ال یُ ـقْ ـبـل التأخّ ر بشأن تنفیذه: التفعیل الحتمي واآلني اللتحاق كل الناجحین بمباریات   ثالثا

.اإلقامة للتخصص بمختلف مراكز تكوینھم المستمر االستشفائیة  
.ة قاھرةمَ ظلَ ا مَ ـھـسـیـكـنـغامرة، وت ھم فرحةٌ احِ ـجـنَ ـلِ ـف  
  



 
 

ً : اتقاءً  لالحتراق الوظیفي تحت ضغط العمل المتواصل منذ أكثر من سنة، ندعوكم إلعادة   رابعا
طلة، ولو استدعى األمر معالجتھ حالة بحالة عَ طل اإلداریة المُ إمكانیة االستفادة من العُ 

.ال رھبة وبالتدریج والتقسیط، مع طرح إمكانیة تعویضھ براتب شھر إضافي لمن أراد رغبةً   
 

ً : في شأن العمل یوم السبت، ندعوكم للتراجع عنھ نظراً  لقدرة األطر الصحیة على رفع   خامسا
التحدي الوطني بمتابعة فصول التلقیح، الرائد فیھا بلدنا دولیا، بكل عزم وإرادة، من خالل أیام 

مع توفر متقطع لجرعات اللقاح،  العمل الخمسة القانونیة من االثنین إلى الجمعة، خاصةً 
تداد فترة عملیة التطعیم لشھور أخرى، حیث یتوجب علینا جمیعا المحافظة وإمكانیة طول وام

ً ـعلى صحة ونجاعة كل أطرنا الصحیة، وأیض وم السبت ـن یـم العاملیـى قوائـمن حیث أن حت ا
.دـد بعدّ حَ لم یُ  موعودٍ  بعد، من أجل تعویٍض  طْ بَ ضْ لم تُ   

 
رمــتـحـر المـــوزیــد الــیــالس  

ولكن نأمل في تحرككم على الفور بكل حزم  ،لمراسلتنا ھذه روح التشاؤم عطيال نرید أن نُ 
ع ـع ال على صفحات المواقـوسرعة، ألن ما یمكن أن یقوم بھ األطباء سیكون على أرض الواق

.الـضـا النـرض علینـع یفـي وواقـومـكـل الحـاھـدان التجـسنا بین سنألننا وجدنا أنف  
ذ ـفـد نـم قـرھـبـصـاء فـبـب األطـضـوا غــقـات :بـیـبـوق الطــون حقـاربـن یحـول لمـنقو   

.نـرزیـث الـریـتـة والـنـتـفـاء الـقـم إال اتـھـف اللـعـن ضـم مـس بھـولی   
 

اـرنـدیـقـا وتـنـاتـرامـتـق احـائـرم فـتـحـمـر الـوزیـد الـیـسـوا الـلـقـبـوت   
ة. ـة العمومیـومتنا الصحیـل منظـب من أجـالمناست ـم في الوقـة في تفاعلكـا ثقـلنـوك   

                  

 
   .عــــن المكــــــتــــــب الوطـــــنــــــي                            
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