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االفتتاحية
هل فقدت النرشات الدوائية قدرتها الحامئية ؟
أسامة سليمي – دكتور يف الصيدلة
لقد جعلت مواقع التواصل االجتامعي وما يناظرها من
وسائل تواصلية ،عملية خلق املعلومة ونرشها الواسع
مع كل أحكام القيمة التي تنتجها ،أمرا يف غاية السهولة،
مام أفقد املواطن الصرب عىل قراءة املعلومة املكتوبة
وخاصة منها كثرية الفقرات و الغري السلسة يف الفهم و
اإلدراك ،إال أنه مع تصاعد امليول لنرش كل ما هو يسء،
أصبحت املختربات و السلطات الصحية الدولية أكرث
رصامة يف مجال السالمة الدوائية ،من أجل تفادي نرش
معلومات مغلوطة قد تؤثر يف أي وقت ،عىل مناخ الثقة
املجتمعية يف الدواء.
هذا الوضع ،جعلنا أمام تناقض خالصته ،أن ميدان
السالمة الدوائية من منظور املعلومة املقدمة للمواطن،
وجب إعادة النظر فيه بطريقة ابتكارية ،تضمن التوازن
بني املعلومة الدقيقة ،رسيعة االدراك والكافية دون
زيادات تثقل عىل القارئ ،وبني استعامل ذيك ومبتكر
للرقمنة من أجل تحصني ناجع ملريض ال يقرأ ،وذلك عن
طريق جمل أقل وباستعامل الوسائل السمعية البرصية
بشكل يخاطب يف املتلقي الذاكرة البرصية كام هو
معلوم يف الربمجة العصبية.
لكن ما حاجتنا اليوم إلعادة النظر يف املعلومات الدوائية
املقدمة للمريض عرب علبة الدواء؟ أكرث من أي وقت
مىض ،أصبحنا أمام ظواهر عديدة لالستعامل السيئ
للدواء ،بداية باآلثار الجانبية الخطرية ومرورا باإلدمان
نهاية بحاالت التسمامت التي تنجم عنها تشوهات أو
وفيات.
لكن يف الوقت الذي يفهم من توجيه املعلومة
للمريض عىل شكل نرشة دوائية أو معلومات تدون
عىل علبة الدواء ،و هو أمر البد منه بقوة القانون،
حجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقه من أجل االستعامل
السليم للعالج ،فإن أغلب املواطنني يعجزون عن قراءة
النرشة الدوائية اذ غالبا ما تكون طويلة و بحروف
صغرية ،باإلضافة لكون اللغة التي تكتب بها يف الكثري
من األحيان ،و خاصة حينام ترتجم من الفرنسية أو
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االنجليزية للغة العربية ،تكون ترجمة حرفية غري
مفهومة عوض أن يراعى فيها ترجمة املفاهيم و
تبسيطها بشكل يسهل إدراكها هذا دون الحديث عن
كون النرشة الدوائية يف بعض البلدان ،تعد وثيقة من
الوثائق الرضورية مللف التعويض الطبي ،مام يرتك
املريض أمام دواء يفتقد للمعلومات الالزم معرفتها من
أجل االستعامل السليم لعالجه.
ثم البد من لفت االنتباه إىل نقطة مهمة وهي أن
الثقافة الدوائية عند املواطن يف أغلب االحيان بسيطة
جدا ،وإغراقه باملعلومات الوقائية بشكل مفرط يف

التحذير قد يوجس املريض من الدواء ،ويجعله يتعاطى
له بنفس غري مطمئنة ،ما يؤثر بال شك ،عىل استمراريته
يف العالج وكذلك عىل فعالية هذا األخري… اذ تبقى
الغاية هي مريض مسئول ومطمنئ وليس مريض
موجس وخائف.
هذه اإلشكاالت دفعت وكالة الدواء الفرنسية ANSM
لنحو منحى آخر ،و هو املعلومة البرصية يف أول
املستويات املكشوفة للمريض ،أي عىل علبة الدواء،
و كذلك املعلومة املخترصة رسيعة اإلدراك ،فصارت
تضيف عىل علب بعض األدوية الرموز املتعلقة بخطر
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االستعامل إن اقتضت رضورة الدواء ذلك بالنسبة
للحوامل ,بالنسبة السائقني ،بالنسبة لألرضار املحتملة
عىل الكبد و الكيل و كذلك ظروف التخزين باإلضافة
لوضع بطاقات مخترصة لجل املخاطر و التنبيهات
الرضورية معرفتها من قبل املريض مع رضورة توقيعه
بالعلم بها إن اقتىض األمر ذلك ،و أفضل مثال عىل
ذلك ما تم تطبيقه عىل أدوية الفالربوات سنة .2015
ويف تقرير لها بتاريخ  30يناير  ،2020رصحت الوكالة
الفرنسية بنجاح هذه اإلجراءات الوقائية بشكل خفَّض
تعرض النساء الحوامل والرضع للفالربوات بنسبة تصل
إىل  80%وهو أمر إيجايب جدا يؤرش عىل نجاح هذا
الجيل الجديد من األساليب الوقائية.
وسريا عىل نفس النهج ،فقد أقدمت السلطات الصحية
املغربية يف تبني العديد من هذه الرموز البرصية...
إذ تبقى األساليب البرصية املبتكرة واملخترصة أفضل
وسيلة تؤدي بامتياز دور السالمة الدوائية املرجوة لدى
املواطن.
إن مطالبة املريض بقراءة نرشة دوائية مكونة من
صفحات ،أغلب الفقرات فيها ال تعنيه ،حيف يف حقه،
و هي دعوة إلعادة التفكري يف هيكلة هذه الوثيقة
الدوائية الهامة ،اذ قد ال تكون للمريض حاجة مثال،
بفقرة الجرعات لدواء خاضع للوصفة الطبية بالصيغة
التي تنرش بها ،كذلك الفقرات الدوائية املذكورة عىل
العلبة ،كالرتكيبة و طرق الحفظ و غريها فقد يكون من
غري الرضوري تكرارها عىل النرشة الدوائية ،و كذلك
التحذيرات التي تخترص يف الرموز البرصية كتحذيرات
السياقة و االستعامل لدى النساء الحوامل ،ال تحتاج رمبا
لكل تلك املعلومات الكثرية بخصوصها و املدونة عىل
النرشة الدوائية.
فهل يا ترى سيعاد النظر يف فقرات ومحتوى النرشات
الدوائية من أجل احياء فعاليتها املرجوة؟

أخبار

«كوڤيد »19يف أرقام

لإلستعامل بحلول الخريف القادم ،كشف الباحثون
عن الرتكيبة العجيبة لفايروس كورونا و التي تحتوي يف
طياتها عىل تشابهات مع فايروس السارس ،مام يؤكد
صعوبة التعاطي مع هذا الوباء.
يف الظرف الحايل وحدهام دواء املاالريا «الكلوروكينني»
و مضاد الفريوسات الفعال ضد السارس و اإليبوال
«غيمديسيفري» أثبتا فعالية محسوسة عىل مرىض
«كوڤيد.»19
يف حني يبقى العزل الصحي للمصابني و الكشف عن
األشخاص الذين خالطوهم ،مع عالج األعراض و تقديم
اإلنعاش الطبي للمرىض يف حاالتهم الخطرية من الوسائل
التي تساعد عىل الحد و لو نوعا ما من خطورة و
انتشار هذا املرض.

أطلقت منظمة الصحة العاملية خالل املنتدى العاملي
لتشجيع االبتكار و البحث عن عالجات فعالة ملرض
كورونا ،و املنعقد يف جنيف يومي  11و  12فرباير ،إسام
جديدا لهذا الفايروس هو « »COVID19أي إختصارا
ل«مرض فايروس كورونا» أو «COrona VIrus
 ، »Diseaseو قد حرض هذا االجتامع حوايل  400خبري،
أعلنت خالله املنظمة أن «كوفيد »19صارا وباءا خطريا
عىل الصحة العاملية.
يذكر أن املجتمع الدويل أطلق خطة عاملية ملكافحة
كورونا بتكلفة  675مليون دوالر ،للفرتة املمتدة بني
فرباير إىل أبريل  2020وذلك بغرض دعم الدول ذات
النظم الصحية الضعيفة عىل التصدي لهذه املحنة
الصحية الشديدة.
وتتحدث آخر االحصائيات الواردة عن منظمة الصحة
العاملية يف آخر تقرير لها عن  71429حالة منها 2162
تأكدت إصابتها فقط يوم أمس  17فرباير.
إذ أصيب يف الصني وحدها ،بؤرة الفاشية 70635 ،حالة
منها  2051حالة جديدة يوم أمس مع وفاة 1772
شخص إىل حد الساعة.
أما خارج الصني فقد وصل الوباء إىل  25دولة منها أول
إصابة يف مرص؛ إذ بلغ عدد االصابات خارج الصني ل
 794شخص تويف منهم ثالثة أشخاص.

هكذا ارتأت هيأة الضامن االجتامعي مبدينة ووهان أن
تفدي طبيب العيون الصيني «يل وين ليانغ» مكتشف
كورونا الذي رصعه الفايروس حتى املوت بأن عوضت
عائلته ب  117.000دوالر أمرييك.
السبب ،تكفري عن الذنب بعد أن أعتقلته يف نهاية
دجنرب املايض اثر إدانته ب «بث شائعات» و السبب
كان تحذيره من تفيش مرض غامض باملستشفى الذي
كان يعمل به مبدينة ووهان ،مرض شبيه يف أعراضه
ملرض السارس.
هذا الطبيب ،مل يكن عىل دراية بأن إحدى مرضاته
باملياه الزرقاء كانت مصابة بكورونا الجديد ،اذ نقلت
إليه العدوى لتتطور حالته لألسوأ ،نقل عىل إثرها
للمستشفى يف الثالثني من يناير املايض ،إال أنه وافته
املنية يوم الخميس  6فرباير  2020متأثرا مبضاعفات هذا
املرض.
لتتعرتف بعدها السلطات الصينية ،بأنها عاملت بطريقة
سيئة املحذرين من املرض يف بداياته ،مؤكدة أنها
ستتخذ كل التدابري القانونية الالزمة لتفادي تكرار مثل
هذه الظاهرة الالأخالقية.

املصدر  :منظمة الصجة العاملية

كورونا…اعتذار ب  117.000دوالر
أمرييك

أدوية املالريا ،السارس و إيبوال
لعالج «كوڤيد»19
يف الوقت الذي تتحدث فيه املؤسسات العلمية
املتخصصة يف اللقاحات ،سواء كانت هيئات عمومية
أو تابعة ملختربات األدوية ،عن الرشوع يف البحث عىل
لقاح ملحاربة «كوڤيد ،»19و التي تأمل أن يكون متوفرا
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أدوية الصني قد تصاب
بعدوى «كوڤيد»19
 %80من املواد األولية التي تستعملها املختربات
األوروبية مستوردة %60 ،منها من الصني و الهند.
و بالتايل فتعقيد الوضع و استفحاله يف الصني نتيجة
االنتشار املتواصل لوباء «كوڤيد ،»19مع كل ما يتطلبه
األمر ملحارصة هذا الفريوس ،من عزل مدن كاملة و
إغالق ملقرات العمل و توقف لوسائل النقل باإلضافة
للعزل املتزايد الذي تعاين منه دولة الصني ككل ،مع ما
لذلك من األثر عىل القدرة االنتاجية الصناعية و التي
ستتأثر ال محالة؛ فمن املحتمل أن تصيب العدوى أيضا
مراكز صناعة املواد األولية و الدوائية مام قد يجعل
العامل و خاصة أوروبا و الدول االفريقية املرتبطة بآسيا
يف هذا امليدان بفشل دوايئ.
اذ أن تتبع الوضع و اتخاذ التدابري الالزمة من حيث
توفري مخزونات األمان ،ال ميكن أن يكون هو الحل ،يف
ظل التمركز الذي تعرفه مثل هذه الصناعات األساسية
لصناعة الدواء يف رقعة جغرافية واحدة ،ما مل تفكر
بجدية ،كل الدول التي تنشد االكتفاء الذايت الدوايئ،
برضورة تحقيق الجهوية يف هذا امليدان بتشحيع
صناعات محلية أو حتى يف تكتالت جهوية او قارية،
تحرتم معايري الجودة و بتكلفة جيدة ،تضمن التعاطي
بجدية و كفاءة مع مشاكل انقطاعات التزود باألدوية،
التي يف صورتها الحالية ما إن تصيب جهة من العامل
حتى تنترش و الضحية هو املريض.
صناعة املواد األولية الدوائية أصبحت بشكل ملح،
أكرث من أي فرتة سابقة ،أولوية يجب أن تتبوأ صدارة
املخططات الدوائية الوطنية القارية ،و تشجيع بزوغها
سيعود بال شك بالنفع العميم عىل اقتصادات الدول
الحاضنة لها .

أخبار
«الرتامادول» وريث
«الديكسرتوبروكسيفني»...هل من
بديل؟
يف نونرب  2010ألغت وزارة الصحة مغربية ,كنظرياتها
األوروبية ,رخص كل األدوية التي تحتوي عىل مادة
الديكسرتوبروكسيفني ,بعد أن صارت نسبة املنافع
للمخاطر بالنسبة لهذا الصنف من األدوية سلبية.
هذا اإللغاء ،سلط الضوء عىل مسكن آالم آخر هو
الرتامادول ،الذي أخذ مكان الديكسرتوبروكسيفني يف
الوصفات الطبية حتى أصبح األكرث استهالكا من طرف
املواطن األورويب ،ما تسبب يف تصاعد كبري ألعداد
التسمامت بهذا النوع من الدواء الذي صار املتسبب
األول يف حاالت الوفيات املرتبطة بتناول مسكنات األمل،
كام صنف ثاين دواء األكرث طلبا يف الوصفات الطبية
املزورة.
نتيجة لذلك ،طالبت وكالة الدواء الفرنسية «»ANSM
مهنيي الصحة بااللتزام باإلرشادات العالجية الخاصة
بهذه املادة الفعالة واملتمثلة يف عالج اآلالم املتوسطة
اىل الشديدة فقط ،اذ يجب تجنب وصف هذا الدواء
يف حاالت الصداع النصفي كام ينبغي أن تراعي الوصفة
الطبية أن تكون مدة العالج قصرية لتفادي اإلدمان ،مع
رضورة التوقف عن الدواء خالل نهاية العالج بصيغة
تدريجية تجنبا ألعراض الفطام .وذكرت نفس الهيئة
برضورة الوعي بأحد اآلثار الجانبية الخطرية للدواء وهو
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خطر تعريض املريض لنوبات من الرصع.
ومن أجل كل ما ذكر فقد قررت وكالة الدواء الفرنسية
« »ANSMانطالقا من  15أبريل  ،2020تقليص مدة
صالحية الوصفة الطبية من  12شهرا حاليا اىل 3
أشهر ,اذ سيتطلب تجديد الدواء للمريض بعد مرور
 3أشهر عىل تاريخ الوصفة الطبية ،وصفة جديدة بعد
مراجعة طبيبه يقيم من خاللها الطبيب الحاجة الفعلية
لالستمرار يف العالج أو وقفه ،مع اتخاذ كل التدابري
االزمة لتوقيف الدواء لتفادي أعراض الفطام.
يف املقابل ,كلام اتسعت رقعة استعامل أحد األدوية
إال وتزداد معه حاالت اآلثار الجانبية املسجلة ,فهل
سيؤدي هذا اإلجراء إىل االيقاع بأدوية اخرى يف مسطرة
التقييد خاصة وأن معظم مسكنات اآلالم من فصيلة
مضادات اإللتهاب معروفة بالكثري من آثارها الجانبية؟
هل سيكون الحل هو رصف املسكنات بالوحدة ال
بالعلبة كام يرسي يف الواليات املتحدة األمريكية؟ هل
ستضطر املختربات الدوائية للقيام بأبحاث رسيرية
تكشف املزيد من املعلومات يف هذا الصدد؟ هل
سينتهي بنا األمر لظهور طرق أخرى للتكفل باآلالم أكرث
أمنا وفعالية بعيدا عن مضادات اإللتهاب؟ هل الرتبية
النفسية للمواطن عىل التحمل و عدم التعاطي للعالج
الدوايئ يف أبسط حاالت األمل هي الحل؟ هل سيكون
انخراط املريض يف اختيار سياساته العالجية و يف تحمل
مسؤوليته يف هذا االتجاه من املساحات التي وجب
البحث فيها؟ هل ميكن للبالصيبو أن يلعب دور يف
تقليل تعاطي املريض للمواد الفعالة مام قد يجنبنا كرثة
التسمامت؟ كلها اذن مجاالت ممكنة للبحث ستكشف
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لنا األيام أي االتجاهات ستتبناها الجهات الوصية و التي
نتمنى أن تكون أنجعها فعالية و سالمة.

فتح باب الرتشيح ملنصب
مدير األدوية و الصيدلة
بوزارة الصحة
بقرار لوزير الصحة بتاريخ  10فرباير  ،2020فتحت
الوزارة باب الرتشيح لشغل منصب مدير األدوية
والصيدلة ،هذا املنصب الحساس الذي ظل فارغا منذ
نونرب املايض.
ويف انتظار أن يتم األمر ،نرشت الجريدة الرسمية عدد
 6843الصادرة يف  30دجنرب  ،2019قــرار لوزير الصحة،
يقيض بتفويض األستاذة برشى مداح مديرة املخترب
الوطني ملراقبة الدواء ومديرة األدوية والصيدلة بوزارة
الصحة بالنيابة ،اإلمضاء أو التأشري نيابة عن وزير الصحة
عىل جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة للمديرية
املعنية ،مبا يف ذلك األوامر الصادرة للموظفني للقيام
مبأموريات داخل اململكة ماعدا املراسيم والقرارات
التنظيمية.
كام ينص القرار ،عىل أنه إذا تغيبت السيدة بورشى
مداح أو عاقها عائق ،ناب عنها السيد محمد وديع
الزرهوين رئيس قسم الصيدلة مبديرية األدوية والصيدلة.

أخبار
انشاء الجمعية املغربية للشؤون
التنظيمية الصيدالنية
أنشأت يوم  17يناير  2020الجمعية املغربية للشؤون
التنظيمية الصيدالنية بعدما عقدت جمعها التأسييس
بتاريخ  22أكتوبر  2019،بكلية الطب و الصيدلة بالدار
البيضاء.
الجمعية املغربية للشؤون التنظيمية الصيدالنية،
منفتحة عىل كل مهنيي الصحة املهتمني باإلطار القانوين
و بكل الجوانب التنظيمية التي تخص املنتجات الصحية
و الصناعة الصيدالنية.

محمد وديع ،الدكتورة السفياين هدى ،الدكتور الشيخ
أمني و الدكتور أسامة سليمي.

« »SMVAOجمعية علمية جديدة
للرفع من قيمة الفعل الصيدالين
داخل الصيدليات

تأسست «الجمعية املغربية للرفع من قيمة الفعل
الصيدالين داخل الصيدليات» بانعقاد جمعها العام
املؤسس يوم  17دجنرب املنرصم و مقرها الرباط.
و تظم الجمعية يف عضويتها ،صيادلة الصيدليات،
صيادلة املستشفيات ،متخصصني يف اليقظة الدوائية و
األساتذة الجامعيني يف كلية الطب و الصيدلة؛ و تهدف
للرفع من قيمة الفعل العالجي للفرق الصيدالنية
التي تسهر عىل خدمة املواطنني من داخل فضاءات
الصيدليات كام رصحت بذلك رئيسة الجمعية الدكتورة
عائشة الزاهي ،و تضيف ،هذا الهدف ال ميكن أن
مقر الجمعية يوجد بكلية الطب و الصيدلة بالدار
يتحقق دون اعتامد منظور للجودة و القيام بدراسات
البيضاء ،و هدفها تشجيع و خلق النقاش حول كل
املواضيع التي لها عالقة مبارشة أو غري مبارشة بالقوانني لتقييم دور الصيدالين يف التحمل العالجي ملرضاه
التنظيمية الصيدالنية ،و أن تكون ملتئم ملختلف مهنيي و كذلك انتظارات املواطنني و مهنيي الصحة من
الصيدالين.
الصحة من صيادلة ،أطباء ،أطر علمية ،أطر صناعية،
و يتكون املكتب املسري للجمعية من الدكتورة عائشة
جامعيني ،قانونيني إىل غري ذلك من األطر القادمني من
مختلف املشارب العمومية منها و الخصوصية ،من أجل الزاهي ،االستاذة رشيدة سليامين ،الدكتور يونس
معالجة كل املواضيع التقنية و التنظيمية التي لها عالقة بلعيايش ،الدكتور محمد معيوط ،الدكتور عبد الرحيم
دراجي ،الدكتورة نعيمة رمزي ،الدكتورة زبيدة عمراين و
املامرسات الصيدالنية الجيدة.
الدكتورة عائشة الشعيبي.
أعضاء املكتب املؤسس للجمعية هم الدكتور رشيد
فحظ سعيد لهذه الجمعية الواعدة!
املريني الوهايب ،الدكتور شكري حكو ،الدكتور معيوط
محمد ،الدكتورة الوزاين التوهامي مريم ،الدكتور يوسف
الخياطي ،الدكتور عبد الرحيم دراجي ،الدكتور الزرهوين

انتخابات مجلس الصيادلة املصنعني
و املوزعني
عقد مجلس الصيادلة املصنعني و املوزعني يوم 15
فرباير  2020بالدار البيضاء ،جمعه العام العادي الذي
صادق خالله عىل التقريرين األديب و املايل ،كام نظمت
بعد ذلك االنتخابات املؤجلة من أجل تجديد نصف
أعضاءه و التي انتخب خاللها ثالث صيادلة عن فئة
املصنعني هم الدكتور لحسن بوشاوير ,الدكتور مولودي
البوزكراوي و الدكتور أسامة سليمي ،كام انتخب عن
فئة املوزعني صيدالنية واحدة هي الدكتورة نبيلة
بوجناح.
و قد حظر جمع غفري من الصيادلة املنتمني للمجلس
من أجل التصويت يف هذه االنتخابات املهنية و ستدوم
الفرتة االنتخابية لألعضاء الجدد  4سنوات سيكونون
فيها مع النصف الباقي املكتب املسري ملدة السنتني
القادمتني .للتذكري األعضاء األربعة الباقيني هم الدكتور
رشيد املريني الوهايب ،الدكتورة فاطمة لحمودي و
الدكتور حسن الدرعي عن املصنعني و الدكتورة نادية
لحكيم عن املوزعني
و قد جرت هذه االنتخابات يف الظرفية التي ارتئ
فيها مجلس صيادلة الصيدليات ،أن يأجل انتخاباته
رغم استيفاء اآلجال القانونية للمكتب الحايل ،إىل أن
يتم املصادقة النهائية عىل مرشوع القانون 98-18
املتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة ،رغم أن العديد من
املواد  111لهذا القانون ،ال تزال محل نقاش تهيئ فيه
املجالس املهنية ،مالحظات و اقرتاحات بالتغيري من أجل
تقدميها للحكومة حتى يتم التوافق عليه.

انتخابات مجلس الصيادلة املصنعني و املوزعني
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تغطية
صيادلة املغرب يف غضبة احتجاجية أمام وزارة الصحة
شهد صباح يوم االثنني  10فرباير  2020تجمهرا كبريا
لصيادلة املغرب أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يف وقفة
احتجاجية ،و التي دعت لها كونفدرالية نقابات صيادلة
املغرب ،بعد إغالق وزارة الصحة لباب الحوار مع
التمثيليات املهنية لقطاع الصيدلة ،حسب بالغ صحفي
للكونفدرالية.

مطالبة بحق استبدال األدوية و احرتام املسلك القانوين
لألدوية و املطالبة بالحق يف التغطية الصحية والتقاعد
و مراجعة املرسوم الوزاري لتحديد أمثنة الدواء ومطالب
أخرى ،متهمني يف شعاراتهم الوزارة بالتامطل و الالمباالة
اتجاه تراجع أوضاعهم االقتصادية و حالة الفوىض التي
يعرفها القطاع.

وقد رفعت الوقفة االحتجاجية شعارات تدعو
وزيرالصحة املعني يف  9أكتوبر  2019د .خالد آيت
الطالب؛ للتفاعل مع تنزيل األوراش اإلصالحية ملهنة
الصيدلة املتفق عليها مع سلفه .إذ يذكر أن تلك
التوصيات ،كانت نتاج عمل لجن مشرتكة بني الصيادلة
مبختلف متثيلياتهم مع مديرية الدواء والصيادلة والتي
دامت أشغالها ملا يناهز الستة أشهر؛ و التي خلصت إىل
تعاقد حول خارطة طريق بني كل األطراف ،تضم جملة
من اإلصالحات لقطاع الصيدلة و تنزيلها وفق جدولة
زمنية محددة.

و يف ترصيح لرئيس كونفدرالية نقابات صيادلة املغرب
د .محمد لحبايب ،فقد نوه بالوعي العايل للصيادلة عرب
كل مدن اململكة ،الذين تجاوبوا مع النداء للوقفة
واملشاركة املكثفة فيها دفاعا عىل مصالحهم و استقرار
قطاعهم؛ مضيفا أن «الوزارة الحالية ال تستحرض يف
مقارباتها اإلصالحية قطاع الصيدلة ،و بالنسبة إليها
قطاع الصحة هو الجانب االستشفايئ فقط ،فكيف
نتصور عالج املريض بدون أدوية ،متسائل ؟ « ،كام أكد
يف ترصيحه عدم استقبال الوزير لكونفدرالية نقابات
صيادلة املغرب رغم توجيه هذه األخرية ،لثالث طلبات
مقابلة مع الوزير الحايل ،مضيفا «أن ذلك ،بهدف
تقارب وجهات النظر بني األطراف والتعاون حول
إصالح القطاع ،إال أنها كلها باءت بالفشل و تعليق

وقد ارتفعت حناجر املتظاهرين الصيادلة الذين توافدوا
عىل العاصمة من مختلف مدن اململكة بشعارات
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كل األوراش السابقة» .وحسب أعضاء اللجنة املنظمة
لهذه التظاهرة ،فإن الصيادلة حجوا من عدد كبري من
املدن املغربية ،وساهموا بشكل كبري يف إنجاح الوقفة
االحتجاجية بشعاراتهم النضالية وانضباطهم التنظيمي
يف التعبري عىل مطالبهم.
و قد ذكر البالغ الصحفي لكونفدرالية نقابات صيادلة
املغرب عقب هذه املحطة النضالية املهنيني ،عزمها
االنخراط يف محطات تصعيدية أخرى ،حفاظا عىل
الصيدليات الوطنية و دفاعا عىل ما يقارب 400
صيدلية مهددة باإلفالس عىل الصعيد الوطني ،كمرافق
صحية رضورية يستفيد منها املواطنون؛ داعية يف
نفس الوقت عموم الصيادلة للتعبري عن وعيهم و
يقظتهم الرضوريتني مرة أخرى يف املحطات التصعيدية
املقبلة،التي ستعلن عليها الكونفدرالية قريبا بعد انعقاد
مجلسها الوطني.

وقفة الصيادلة بصور
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وقفة الصيادلة بصور
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وقفة الصيادلة بصور
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جديد يف
الصيدليات

برشاكة
مع موقع
medicament.ma
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