
 االحتاديونقطاع الصيادلة 

 بالغ

بالمقر المركزي لالتحاد االشتراكً للقوات الشعبٌة  1522فبراٌر   50السبت  ٌومه اجتماعا ٌونعقد قطاع الصٌادلة االتحاد

 :التالً األعمالنقط جدول  للتداول فً

 الراهنة للصيدلة لوضعيةا. 

   ت بوستون لالستشاراالدراسة التي قام بها مكتب الدراسات–BCG- وانعكاساته على قطاع الصيدلة والدواء. 

وضعٌة الصٌدلة ورهانات المستقبل ، وبعد التطرق للمشاكل التً ٌتخبط فٌها صٌادلة لمسؤول  بعد نقاش مستفٌض و

مجموعة من المقتضٌات الصادرة فً مدونة الدواء  أجرأتإنعكاس تأخر  وكذلك،قتصادٌا اجتماعٌا وا، مهنٌاالمغرب 

؛ تطرق المجتمعون إلى نون واحترام الممارسة السلٌمة للمهنةالتفعٌل الق ،عبر المراسٌم التنظٌمٌة 21-50 والصٌدلة

، وأجمع كل الحاضرون على أن الخالصات التً أتت  BCGبوستون لالستشارات مكتب الدراسات الدراسة التً قام بها 

 نظرا ألن هذه الدراسة ،سهٌل ولوجٌة الدواء للمواطنت تسعى إلىبها هذه الدراسات ال تصب فً مصلحة المهنٌٌن وال 

بعٌن اإلعتبار خصوصٌة الحالة التً توجد علٌها المنظومة الدوائٌة بالمغرب عامة  تأخذرض الواقع المغربً وال مجانبة أل

 .وقطاع الصٌدلة خاصة

عن اللجنة  المنبثقة ،ة البرلمانٌةالدراسة متناقضة مع خالصات تقرٌر اللجن نتائج إن الصٌادلة االتحادٌون عتبراكما 

 ،المغربواء بعن غالء الد لٌنؤومسغٌر  (les officinaux)  أن صٌادلة الصٌدلٌات بالواضح أكدتالتً  ،االجتماعٌة

 .معربٌن عن رفضهم المطلق لمقتضٌات هذه الدراسة

جودة  ٌراعًالدواء  إلىلوج المواطنٌن جراء ٌهدف تسهٌل وإستعدادهم للمساهمة فً أي اعن  االتحاديقطاع الصٌادلة  وأكد

 .عبر مقاربة دٌنامٌة ٌنخرط فٌها الفاعلٌن فً القطاع  الخدمات الصٌدالنٌة دون المس بهامش ربح الصٌادلة

بل ٌجب  ،فً إجراءات تقنٌة محضة ،التعامل مع مشكلة ولولوج الدواء بالمغرب اختزال وحث الحاضرون على عدم

ن سٌاسة صحٌة متسوقنا إلى إخراج سٌاسة دوائٌة ض،  اجتماعٌة، صحٌة و اقتصادٌة مهنٌة ،ا التعامل معها من عدة زواٌ

 .لكل المغاربةتكلفة العالج فً مجمله  تقلٌص أولوٌاتهاتكون من أولى 

 .لى الدواءإفً تشجٌع الدواء الجنٌس كأحد اإلجراءات لتسهٌل الولوج  انخراطهمعلى  كما عبروا

مج وطنٌة لمحاربة اعبر وضع بر المعضلةٌجاد طرٌقة لمعالجة هذه إالباهظة الثمن ٌجب التفكٌر فً  لألدوٌةبالنسبة 

كما ٌجب إلغاء كل  ،وعبر تدخل الدولة لمساعدة المعوزٌن عن طرٌق الموازنة بصندوق المقاصة ،المكلفة األمراض

 .ب عالٌة على الدواءٌعتبر المغرب فً مقدمة الدول التً تفرض ضرائ حٌثالضرائب على الدواء 

باستطاعته إذا ما تم تطبٌقه بشفافٌة و القانون المنظم ألسعار األدوٌة بالمغرب مازال صالحا  إنتحادٌون ٌعتبر الصٌادلة اال

 .دون المساس بهامش ربح الصٌادلة األدوٌة ثمنوصرامة أن ٌساعد على تخفٌض 

 أهدافهافشل منظومة التغطٌة الصحٌة للوصول إلى  إلىك كذلك أن مشكل ولوج المواطنٌن للعالج ٌرجع كذل ونتبرعٌ

،  220و المادة  00خصوصا المادة  ،لعدم تفعٌل مجموعة من المقتضٌات التً جاء بها قانون التغطٌة الصحٌة ،المسطرة

ة العالجٌ البروتوكوالت عدم تطبٌقو ،إلى حٌز التطبٌق RAMEDنظام المساعدة الصحٌة للمعوزٌن وكذلك عدم خروج 

باإلضافة على سوء . إلخ...protocole thérapeutique pour les maladies couteuses   لألمراض المكلفة

 .فً السنوات الماضٌة الصنادٌق المسٌرة للتغطٌة الصحٌة الذي عرفتهالتسٌٌر والتدبٌر 

  ،والمسؤولٌن الحكومٌٌن والمهنٌٌن ٌشارك فٌه كل الفرقاء السٌاسٌٌن، فتح حوار وطنً  إلى االتحادٌونوٌدعو الصٌادلة 

وذلك بوضع سٌاسة صحٌة ،ٌجاد حلول جذرٌة و موضوعٌة ومستدامة إٌناقش إشكالٌة ولوج المواطنٌن للعالج من أجل 

 .بعٌدا عن المساومات الظرفٌة الدوائٌة خاصة ن جودة خدمات المنظومة الصحٌة عامة وٌتحس جرٌئة تهدف إلى

 1522فبراٌر  51حرر بالرباط 
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