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يف تعقيب تلته األخت ليلى أحكيم

الفريق احلركي مبجلس النواب ينتقد سياسة احلكومة في قطاع
الصحة ويطالب بإعادة املصداقية إلى املستشفيات العمومية
نبه إلى ظاهرة هجرة األطر الطبية الى الخارج
الربملان  -صليحة بجراف
وجه الفريق احلركي مبجلس النواب،
االث��ن�ين ب��ال��رب��اط ،نقدا الذع��ا للحكومة
بخصوص السياسة املتبعة في قطاع
الصحة.
وطالب الفريق احلركي ،مبجلس النواب
في تعقيب على رد سعد الدين العثماني
رئيس احلكومة ،حول السؤال احملوري
«ال��س��ي��اس��ة الصحية ف��ي ب�ل�ادن���ا» ،في
إطار اجللسة الشهرية مبجلس النواب
واملتعلقة بالسياسة العامة ،تلته األخت
ليلى أح��ك��ي��م (ع��ض��و ال��ف��ري��ق احلركي
مبجلس ال��ن��واب) ،ب��إع��ادة املصداقية
إلى املستشفى العمومي لدى املواطن،
عبر تبني إج��راءات من قبيل التخليق
وحسن االستقبال والترشيد واأل ْنسنة
وس���رع���ة ال���ت���دخ���ل ال���ع�ل�اج���ي ،فضال
ع��ن ض���رورة التحلي ب���إرادة سياسية
تتفاعل باستمرار مع املؤشرات الهزيلة
للخريطة الصحية وض��ع��ف بنياتها
وم��وارده��ا البشرية وت��دن��ي خدماتها
وتباينها بني القطاع العام واخلاص،
وب�ي�ن احل��اض��رة وال��ب��ادي��ة وب�ي�ن ذوي
اإلمكانيات والفقراء.
األخت أحكيم ،التي استهلت تعقيبها
بالتحسر على الواقع الصحي املزري
باملغرب وال���ذي يتجرع م��رارت��ه يوميا
املغاربة ،وخاصة الطبقات املتوسطة
وال��ف��ق��ي��رة وال��ه��ش��ة ،ق��ائ��ل��ة «:إن قطاع
الصحة يعاني من علة مزمنة ،ويحتاج
لعملية ج��راح��ي��ة قيصرية مستعجلة
الجتثاث ورم االختالل والتردي» ،أردفت
مستدلة باملعاناة اليومية للمواطنني،
مع املواعيد التي تتجاوز أحيانا 10
أشهر في بعض التخصصات ،وأقسام
املستعجالت ليس فيها من االستعجال
إال اإلس��م واإلحتجاجات واإلضرابات
املستمرللمهنيني ،ومحدودية امليزانية
املخصصة للقطاع ال��ص��ح��ي ال��ت��ي ال
تتجاوز  5.69املائة من ميزانية الدولة،
رغم أن منظمة الصحة العاملية الدول
توصي بتخصيص  10إلى في املائة،
و نقص ح��اد ف��ي امل���وارد البشرية من
أط��ر طبية وممرضني وأطرشبه طبية
وم��ع��ان��اة امل���وارد البشرية على قلتها
من سوء التوزيع سواء على املستوى
الوطني أو اجلهوي أو احمللي ،وتردي
وضعية امل��راف��ق االستشفائية وتعثر ي��ع��رف��ه امل��رك��ز االس��ت��ش��ف��ائ��ي اإلقليمي
برنامج تأهيل املراكز الصحية فضال بالناظور.
ع��ن ال��ت��أخ��ر ال���ذي ط��ال إن��ش��اء املراكز وبعد أن نبهت عضو الفريق احلركي
االستشفائية اجلديدة ،مشيرة إلى ما مبجلس النواب ،احلكومة أيضا إلى

النواقص واإلختالالت المتعلقة بنظام الحكامة
الصحية حولت وزارة الصحة إلى وزارة تصريف
األعمال وفي أحسن األحوال إعمال حلول
«ترقيعية» عوض إبداع حلول ناجعة وفعالة
ظاهرة هجرة األطر الطبية الى اخلارج
بتحفيزات وإغراءات كبيرة ،مما يشكل
ض���ررا ل��ب�لادن��ا ،ذك���رت أي��ض��ا بتفاقم
الوضع الصحي بالعالم القروي السيما

أمام غياب املستشفيات أوعدم توفرها
على املعدات واألجهزة الضرورية أوأنها
معطلة ،او انها ال تتوفر على الطاقم
الطبي ،وفي املقابل توقفت عند معاناة

امل��غ��ارب��ة أم���ام غ�لاء اخل��دم��ات املقدمة
باملصحات اخل��اص��ة ،وم��ا تعرفه من
تفشي ظاهرة إيداع شيكات على بياض
قبل ول���وج ه��ذه امل��ص��ح��ات والتغطية
الصحية ت��ظ��ل م��ح��دودة رغ���م األرق���ام
املعلن عنها ،قائلة «:في مقابل ذلك تبقى
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ن��ص��وص التطبيقية
املتعلقة بالتغطية الصحية حبيسة
رفوف وزارة الصحة ،كقانون التغطية
الصحية لفائدة املهن املستقلة» ،مسجلة
أن النواقص واإلختالالت املتعلقة بنظام
احلكامة الصحية ببالدنا ،حولت وزارة
الصحة إلى وزارة تصريف األعمال وفي
أحسن األحوال إعمال حلول «ترقيعية»
عوض إبداع حلول ناجعة وفعالة.
وش��ددت األخ��ت أحكيم على ضرورة
إع���������داد ت���ش���خ���ي���ص ش����ام����ل ل���واق���ع
الصحة على مستوى كل جهة جهة،
ف���ي أف���ق إي���ج���اد ال��ب��دائ��ل واملخارج
املمكنة ،بالتنسيق مع اجلهات ،وفي
إط���ار ال��ق��وان�ين التنظيمية للجهات
واجلماعات والسيما االختصاصات
املشتركة واملنقولة مع تعزيزه مبوارد
بشرية مؤهلة ،وتوزيعها بشكل منصف
وع���ادل على مختلف جهات ومناطق
اململكة ،واعتماد حكامة جيدة وحكمة
في التدبير ،مع ما يقتضيه ذلك من رفع
في أجور كل العاملني في قطاع الصحة
امل��ت��دن��ي��ة ،واخ��ت��ي��ار ال��رج��ل أوامل����رأة
امل��ن��اس��ب�ين ف���ي م��ن��اص��ب املسؤولية
واإلش���راف ،ب��دون تسييس وتنصيب
ذوي القربى في السياسة ،فضال عن
اعتماد إطار تشريعي وتنظيمي جديد،
وخ��ري��ط��ة صحية م��ت��ج��ددة ،م��ن أجل
انطالقة جديدة ،مدخلها فتح احلوار
مع املهنيني وذوي االختصاص لوضع
خارطة طريق جديدة في القطاع و إعداد
سياسة دوائية متجددة وناجعة.
األخت أحكيم ،التي إملست من رئيس
احلكومة تشريح علل قطاع الصحة،
وإي��ج��اد وصفات ال��ع�لاج ،بحكم قربه
ل��ل��م��ي��دان ،ج����ددت ال���دع���وة إل���ى جعل
بطاقة «رام��ي��د» مثل بطاقة التعريف
الوطنية تسمح بالعالج لكل مواطن في
كل جهات اململكة و اإلسراع في إخراج
النصوص التطبيقية املتعلقة بالتغطية
الصحية لفائدة املهن املستقلة ،عالوة
على إخ���راج م��ش��روع ق��ان��ون التغطية
ال��ص��ح��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق ب���اآلب���اء إل���ى حيز
الوجود.

الحكومة تواصل تنزيل مختلف التدابير الرامية إلى النهوض بقطاع الصحة

وكان سعد الدين العثماني رئيس احلكومة  ،في
جوابه قد أكد أن احلكومة تواصل تنزيل مختلف
التدابير ال��رام��ي��ة إل��ى توسيع التغطية الصحية
وتعبئة كل الوسائل املتاحة لتيسير أسباب استفادة
املواطنني واملواطنات ،على قدم املساواة ،من العالج
والعناية الصحية ،قائال «:إن هذه التدابير تتمثل
في اإلطالق الفعلي لورش توسيع التغطية الصحية
لتشمل فئات املهنيني والعمال املستقلني واألشخاص
غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ،من خالل
اعتماد القانون  99.15املتعلق بإحداث هذا النظام،
وإصدار املراسيم التنظيمية الضرورية» ،حيث يقدر
العدد اإلجمالي للمستهدفني من هذه التغطية بحوالي

 11مليون شخص ،مضيفا أن��ه مت كذلك مواصلة
التعميم الفعلي لنظام املساعدة الطبية «راميد»،
حيث مت تخصيص اعتماد مالي يبلغ  1,6مليار درهم
برسم ميزانية  ،2019وتنزيل نظام التأمني اإلجباري
األساسي عن املرض لفائدة طلبة التعليم العالي ،مع
تبسيط مساطره بهدف تشجيعهم لالنخراط ،والرفع
من عدد الطلبة املستفيدين ،حيث بلغ عدد املنخرطني
في نظام التغطية الصحية  57ألف و 153طالبا إلى
نهاية يناير املاضي ،وإرساء اآلليات الالزمة لضمان
حسن تدبير نظام املساعدة الطبية «رام��ي��د» ،من
خالل حتديد وتأهيل الهيئة التي ستتولى تدبير
ه��ذا ال��ن��ظ��ام ،مب��ا يحقق فصل م��ه��ام مت��وي��ل نظام

املساعدة الطبية عن مهام تقدمي اخلدمات الصحية،
وكذلك حتسني النظام املعلوماتي للتتبع والفوترة
للخدمات الصحية املقدمة باملستشفيات في إطار
نظام املساعدة الطبية ،والبحث على مصادر مبتكرة
لتمويل نظام املساعدة الطبية.عالوة على الشروع
في إطار تنزيل املخطط الوطني للصحة « ،»2025في
اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى توفير عرض
صحي جيد وموزع بطريقة عادلة عبر تعزيز بنيات
االستقبال وتوسيع العرض الصحي وحتسني التردد
على املستشفى من خالل حتسني استقبال وأنسنة
اخلدمات.
وتابع رئيس احلكومة بأنه ج��رى كذلك إطالق

عملية التشاور مع الفئات املهنية من أجل الشروع
في تفعيل التغطية الصحية للمستقلني واملهن
احل��رة ،وال سيما املنظمة منها ،مع العمل على
إص���دار أول���ى ب��ط��اق��ات املنخرطني سنة ،2019
واالس��ت��ع��داد ل��ت��ن��زي��ل ال��ق��ان��ون  63.16املتعلق
بتوسيع االستفادة من نظام التأمني اإلجباري
األس��اس��ي ع��ن امل����رض ،وم��راج��ع��ة دور الوكالة
الوطنية للتأمني الصحي ليشمل ضبط وتنظيم
كل مكونات التغطية الصحية ،وتفعيل التغطية
الصحية لفائدة املهاجرين وأسرهم والالجئني
في وضعية قانونية باملغرب ،وتعزيز الولوج إلى
اخلدمات الصحية وحتسني جودتها.

