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حـــوار

بداية نود التعرف اأكرث على  الدكتور عبد اللطيف اأع�شيبات ؟

ومن  الصحي  للتواصل  املغربية  اجلمعية  شكر  بدوري  أود  البدء،  في 

فيما يخصني،  أما  االستضافة،  على  املغربية  الصحية  اجمللة  خاللها 

فالدكتور عبد اللطيف أعشيبات من مواليد سنة 1951 مبدينة الدار 

البيضاء، متزوج وأب لثالثة أطفال، درست وتكونت بكلية الطب مبدينة 

الدار البيضاء التي أفتخر بكوني من بني خريجها، حيث حصلت على 

الدكتورة سنة 1988، وفي إطار التكوين املستمر حصلت على العديد 

من الدبلومات منها على اخلصوص دبلوم في الفحص بالصدى ودبلوم 

في فحص عنق الرحم  وأخر في أمراض السكري.

 كيف ن�شاأت جمعية "اأميكو" وما هي اأهم اأهدافها ؟

لألطباء  مستمر  تكوين  بتقدمي  تهتم  جمعية  إنشاء  فكرة  ترجع 

هذه  حتقيق  على  وإياه  عملت  الذي  قصير  محمد  لألستاذ  العامني 

الفكرة، فكانت سنة 2001 هي السنة الفعلية لوالدة هذه اجلمعية، 

وقد ساهم في إنشائها أيضا العديد من األساتذة األجالء كاألستاذة 

لها  كأهداف  اجلمعية  سطرت  وقد  خالفة...،  بن  واألستاذ  بوخومة 

مجال  في  عالي  املستوى  على  مستمر  تكوين  تقدمي  البداية  في 

احلاالت  نقاش  على  أساسا  يرتكز  أكادميي  بأسلوب  بالصدى  الفحص 

بالصدى،  الفحص  طريق  عن  مرضها  تشخيص  مت  التي  السريرية 

تعتبر اجلمعية املغربية ألطباء الفحص بالصدى "أميكو" من رواد التكوين املستمر في اجملال الطبي باملغرب، إذ منذ تأسيسها سنة 2001 
، في هذا احلوار مع الدكتور عبد اللطيف  شكلت عالمة فارقة في مجال تنظيم الدورات التكوينية ذات املستوى العالي ألطباء العامني 
أعشيبات رئيس اجلمعية املغربية ألطباء الفحص بالصدى نتعرف على بداية هذا اجلمعية املتميزة، أهدافها و إجنازاتها و آفاق اشتغالها 

ونظرتها لتكوين الطبي املستمر باملغرب.

رئي�ص اجلمعية املغربية لأطباء الفح�ص بال�شدى"اأميكو"
الدكتور عبد اللطيف أعشيبات



حـــوار مـع الدكتور عبد اللطيف أعشيبات

ارتأى  متقنا  سريريا  تشخيصا  يتطلب  بالصدى  الفحص  الن  ونظرا 

مكتب اجلمعية أن يضيف إلى التكوين في الفحص بالصدى برنامج 

للتكوين الطبي املتعدد االختصاصات كطب النساء واألطفال وأمراض 

الرئة وأمراض املفاصل، وهكذا أصبح التكوين الذي تنظمه جمعيتنا 

السبت  يوم  "أميكو"  يعقد بطريقة شهرية تخصص فيها عشية 
في  تكوين  األحد  يوم  وينظم  بالصدى  الفحص  مجال  في  لتكوين 

أمراض من مختلف التخصصات، وسرعان ما لقي هذا البرنامج إقباال 

واسعا من طرف األطباء الذين يأتون من مختلف جهات اململكة، حيث 

طبيب   500 ننظمها  التي  التكوينية  للدورات  احلاضرين  عدد  يفوق 

شهريا، وباملناسبة فهذا اإلقبال راجع أيضا لألساتذة احملاضرين حيث 

الذين  نحرص على استضافت خيرت األساتذة األطباء واالختصاصني 

املناسبة  بهذه  لهم  ونوجه  تخصصاتهم  مجال  في  جد  ما  يقدمون 

حتية تقدير واحترام على اجملهودات التي يقومون بها.

جديتها  بفضل  بالصدى  الفحص  ألطباء  املغربية  اجلمعية  ومتكنت 

من  العديد  ثقة  على  احلصول  من  تفدمه  الذي  التكوين  وجــودة 

املؤسسات و على رأسها كلية الطب مبدينة الدار البيضاء حيث وضع 

السيد العميد رهن إشارة جمعيتنا فضاءات الكلية من أجل تنظيم 

أنشطتنا في مجال التكوين وبعض اخملتبرات الداعمة للتكوين الطبي 

املستمر التي نشكرها على دعمها املادي واملعنوي. 

اأهم الجنازات واأفاق اجلمعية املغربية لأطباء الفح�ص  ما هي 
بال�شدى؟

سنة من   11 بعد  بالصدى  الفحص  املغربية ألطباء  اجلمعية  تفتخر 

العمل الدؤوب بتحقيق العديد من اإلجنازات على رأسها  التمكن من 

عقد تكوين طبي مستمر شهريا، كما حترص اجلمعية منذ تأسيسها 

ولقاءات  ورشات علمية  تقدمي  يتم خالله  السنوي  على عقد مؤمترها 

ومحاضرات في مختلف التخصصات متكن الطبيب العام من االطالع 

على جديد مهنته، وخالل السنة املاضية استطاع هذا املؤمتر السنوي 

ألطباء  املغربية  اجلمعية  أن  اإلشارة  مع  مشارك،   1000 قرابة  جدب 

الفحص بالصدى تنظم أيضا أياما دراسية استثنائية.

عام  لألطباء بشكل  املستمر  التكوين  نشير ألهمية  اإلطار  هذا  وفي 

وخاصة األطباء العامني، فال يعقل أن يستمر طبيب في مزاولة مهنته 

نظري  وفي  السنة،  في  مرة  األقل  على  لتكوين مستمر  اخلضوع  دون 

على  النص  عبر  اجملال  هذا  في  الدولة  به  ستقوم  ما  أن  الشخصي 

لكن  وجيد  أمر مهم  منتظم  تكوينية  لدورات  األطباء  ضرورة حضور 

علمية  معايير  ووفق  املضبوط  العملية بشكل  هذه  تتم  أن  شريطة 

هذا  من  مبادرة  أي  في  لالنخراط  مستعدة  "أميكو"  وجمعية  بحتة، 

النوع ليبقى الطبيب على إطالع بأخر املستجدات الصحية في ميدان 

التشخيص والعالج والوقاية.

 يف نظركم كرئي�ص جمعية ما هي مكانة الطبيب العام يف املنظومة 
ال�شحية؟

فهو  املستويات،  من  العديد  على  مركزية  أدوار  العام  الطبيب  يلعب 

الوطني،  املستوى  على  العالج  دورة  تنظيم  مجال  في  األولي  الفاعل 

التكاليف،  وبأقل  طويل  عالج  مسلسل  اختصار  ميكن  بفضله  حيث 

أن  الولوج للعالج، ذلك  الفوضى على مستوى  أنه يحد من  باإلضافة 

تكوينه يسمح له أن يشخص ويعالج 80 في املائة من األمراض من 

املغربي  للطبيب  الشمولي  التكوين  يسمح  كما  االختصاصات،  كل 

األمراض  جل  عالج  في  والتفوق  بأكملها  األسرة  بصحة  بالعناية 

إلى الطبيب  املريض  أنه يوجه  املنتشرة وعادة بتكلفة مناسبة، كما 

فيها  يقع  التي  الكثيرة  األخطاء  يناسب حالته متجنبا  الذي  اخملتص 

املريض عندما يقصد الطبيب املتخصص دون استشارة طبيب األسرة، 

هذه األخطاء باإلضافة إلى أنها قد تسبب في تأخر التشخيص والعالج 

فإنها تتسبب أيضا في ارتفاع كلفة العالج للمنظومة الصحية سواء 

تعلق األمر بالقطاع اخلاص أو العام، لهذا ندعو إلى وضع قوانني تشجع 

املواطنني على استشارة الطبيب العام قبل التوجه إلى اخملتص، وهكذا 

أو  الدولة  تتحمل  أن  دون  عالج  أحسن  على  احلصول  للمريض  ميكن 

تخصص  إحداث  إلى  ندعو  كما  مبررة،  غير  نفقات  التأمني  شركات 

يجعل من الطبيب العام طبيب األسرة وإعادة النظر في مكانته في 

املنظومة الصحية.

ملهنيي  موجهة  العربية  باللغة  جملة  املغربية،  ال�شحية  املجلة 
ال�شحة تهدف اإىل امل�شاهمة يف التكوين الطبي امل�شتمر وحت�شني 

التوا�شل بني الطبيب ومري�شه، ما راأيكم يف هذه التجربة؟

الفريدة  التجربة  بهذه  نفتخر  الصحي  القطاع  في  كمهنيني  نحن 

في  انخرط  الذين  األوائل  من  شخصيا  وأنا  املغرب،  في  نوعها  من 

هذه اجمللة التي تساهم بشكل واضح في تكوين الطبيب حيث يتم 

التجربة  هذه  مييز  ما  املهمة،  الصحية  املواضيع  من  للعديد  التطرق 

لغوي  الطبيب رصيدا  مما يكسب  العربية  اللغة  اعتمادها على  أيضا 

على  يشجع  وما  مريضه،  مع  أفضل  تواصل  حتقيق  من  ميكنه  غنيا 

قراءة هذه املقاالت الطبية املهمة هو حرص هيئة التحرير على كتابة 

جمعية  وتفتخر  والفرنسية،  العربية  باللغتني  التقنية  املصطلحات 

مجانا  احلصول  من  ميكنها  مما  اجمللة  لهذه  شريكا  بكونها  "أميكو" 
على كل األعداد، وقد استطاعت اجمللة الصحية املغربية أن تأخذ مكان 

لها في مجال التكوين الطبي املستمر ونتمنى لها مزيدا من التوفيق 

والنجاح.




