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لألستاذ طارق صقيل  الشكر  بجزيل  الصحية  املجلة  تحرير  هيئة  تتقدم  بداية 

الكرام من موضوع  القراء  الذي سيقرب  الحوار و  لقبلوله إجراء هذا  حسيني 

مهم يتناول أمراض الكيل باملغرب.

نود يف البداية اأن نتعرف على الأ�صتاذ طارق �صقلي ؟

رئيس قسم أمراض الكيل باملركز االستشفايئ الجامعي الحسن الثاين بفاس، أستاذ 

طب الكيل منذ سنة 2007 ونائب العميد يف الشؤون البيداغوجية بكلية الطب 

والصيدلة بفاس منذ سنة 2013، كاتب عام للجمعية املغربية لطب الكيل. 

ب�صفتكم كذلك رئي�صا جلمعية اإ�صعاد، ما هي اأهم اأهداف اجلمعية ؟ و اأهم 
اأن�صطتها ؟

تأسست جمعية " إسعاد" يف ماي 2008 من أجل مساعدة مرىض القصور الكلوي، 
وتحسيس الساكنة باملشاكل الصحية من جهة ومن جهة أخرى تفعيل مبادرات 

دعم التنمية من خالل مساعدة املتطوعني عىل إنجاز أنشطتهم الخريية.

قامت الجمعية ببناء وتجهيز "املركز الجهوي املرجعي إسعاد لعالج مرض الكيل 
الغساين بفاس برشاكة مع وزارة الصحة واملركز االستشفايئ  املزمن" مبستشفى 
عدد  رفع  من  املندمج  املركز  هذا  مكن  وقد  بفاس.  الثاين  الحسن  الجامعي 
 1000( مريضا   140 إىل   84 من  املجانية  الدم  تصفية  املستفيدين من حصص 
الربيتوين.  الغسيل  طريق  عن  التصفية  تقنية  وتوفري  شهر(،  كل  إضافية  حصة 

اأ�صتاذ اأمرا�س الكلي بكلية الطب وال�صيدلة بفا�س
نائب عميد كلية الطب وال�صيدلة بفا�س

رئي�س جمعية اإ�صعاد

األستاذ طارق صقلي حسيني

حـــوار

جاللة امللك محمد السادس نرصه الله أثناء تدشينه للمركز الجديد لتصفية الدم بفاس



39 أكتوبر 2015عدد 11

املزمن  الكلوي  القصور  لفائدة مرىض  الطبية والعالج  املتابعة  توفري  إىل  إضافة 
كلية  مع  بالتعاون  للتكوين جهزت  وحدة  املركز  ويضم  النهائية.  مرحلته  قبل 

الطب والصيدلة بفاس.

يعترب املركز النواة األوىل لشبكة جهوية للتكفل مبرىض القصور الكلوي املزمن 
تتضافر فيها جهود مختلف الفاعلني املعنيني من أجل توفري سبل الوقاية والعالج 

واملتابعة، كام تقوم الجمعية شهريا بتنظيم قوافل طبية جهويا ووطنيا. 

ونالت الجمعية يف يناير 2015 رشف اختيارها للمشاركة يف تسيري املركز الجديد 
لتصفية الدم بفاس الذي قام بوضع حجر األساس لبنائه امللك محمد السادس 
استيعابية  بطاقة  للتضامن  الخامس  محمد  مؤسسة  تشيده  والذي  الله  نرصه 

تناهز 300 مريضا.

و أخريا تهتم الجمعية بالجانب الثقايف من خالل "مقهى العلوم" وهي جلسات 
شهرية مفتوحة للعموم منذ سنة 2009 مخصصة للنقاش وتبادل اآلراء، لتعميم 

الفائدة العلمية ومالمسة القضايا الراهنة.

ب�صفتكم طبيب متخ�ص�س يف اأمرا�س الكلي، هل ميكن اأن تعطينا تعريفا 
حول الق�صور الكلوي املزمن؟ 

تلعب الكيل دورا أساسيا يف حياتنا اليومية حيث تقوم بتنقية الدم من املركبات 
املواد  توازن  تحافظ عىل  بول، كام  إىل  لتحولها  الزائدة  السوائل  وإزالة  امللوثة 
وإفراز  الفوسفور(  البوتاسيوم،  الكلسيوم،  )الصوديوم،  الجسم  يف  الكيميائية 
هرمونات متكن من ضبط و مراقبة ضغط الدم وتصنيع الكريات الحمراء وإنتاج 

الفيتامني "د".

العادية  بوظائفهام  القيام  من  الكليتني  الكلوي" عدم متكن  "القصور  نعني ب 
الكبيبات  تصفية  صبيب  بانخفاض  الكلوي  القصور  ويتحدد  طبيعي.  بشكل 

 .)DFG<60ml/min/1,73m²( الكلوية

ينعت القصور الكلوي باملزمن عندما تتجاوز مدة اإلصابة به ثالثة أشهر. وهو 
الكلوي  )القصور  النهائية  يستدعي يف مرحلته  الكيل  لوظيفة  تدريجي  تدهور 
التام( تعويض وظيفة الكيل عن طريق تصفية الدم أو الغسيل الربيتوين أو زرع 

الكلية. 

وبائي  �صجل  على  املغرب  يتوفر  وهل  باملغرب؟  املر�س  انت�صار  مدى  ما 
لأمرا�س الكلي؟

وبائية  دراسة  أول  نتائج  عىل  أساسا  االستناد  يجب  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
 MAREMAR : Maladies rénales au« رائدة ملرض القصور الكلوي باملغرب
الكيل  لطب  املغربية  الجمعية  الصحة،  وزارة  بني  بالتعاون  أنجزت   » Maroc
واملنظمة العاملية للصحة. تم اختيار 20 ألف شخص مبختلف الرشائح العمرية 
بهذه  للقيام  والخميسات  الجديدة  مدينتي  ساكنة  من  سنة   70 إىل   25 من 
الدراسة حيث كشفت أن نسبة مرىض القصور الكلوي يف جميع مراحله تبلغ 2,9 
%، كام تبني أن مسببات مرض الكيل املزمن هي أساسا: مرض السكري بنسبة 
%32,79 و ارتفاع الضغط الدموي بنسبة %28,2 و حىص الكيل بنسبة 9,18%.

بالنسبة للقسم الثاين من السؤال فنعم يتوفر املغرب عىل سجل القصور الكلوي 
تقوم  الذي   » MAGREDIAL : Maroc Greffe Dialyse « النهايئ  املزمن 
الصحة  وزارة  لواء  تحت  املتنقلة  والعالجات  املستشفيات  مديرية  بإصداره 
لطب  املغربية  الجمعية  مبشاركة  الحيوي  للطب  الوكالة  بتقنيات  باالستعانة 

الكيل وجمعية أطباء طب الكيل باملغرب. ويبلغ حاليا عدد مرىض تصفية الدم 
حوايل 17 ألف مريضا مقارنة مع 4800 مريضا سنة 2004، إضافة إىل حوايل 80 

مريضا يستفيدون من الغسيل الربيتوين وحوايل 500 زارع للكيل. 

كيف ترون دور الطبيب العام يف ت�صخي�س اأمرا�س الكلى ؟

باملواطنني  املبارشة  لعالقته  نظرا  املرض  تشخيص  يف  مهم  دور  العام  للطبيب 
وغري  الصامت  بطابعه  يتسم  املزمن  الكيل  مرض  أن  ومبا  الفئات.  جميع  من 
امللموس فإن التحريات املمنهجة لدى املجموعات األكرث عرضة لإلصابة باملرض 
باملريض، خاصة منهم  املناسب  املبكر والتكفل  التشخيص  التي متكن من  هي 
مرىض السكري وأرسهم، مرىض ارتفاع ضغط الدم وأرسهم، و أرس املرىض الذين 
تم تشخيص مرض كلوي لديهم ومجموعات أخرى من املصابني بأمراض مناعية 

أو تعفنية...

ما هي اأهم اجلهود املبذولة من طرف وزارة ال�صحة ملواجهة هذا الداء ؟

ذات  السارية  غري  املزمنة  األمراض  املزمن ضمن  الكلوي  القصور  يندرج مرض 
الصحي ضمن  للتأمني  الوطنية  الوكالة  تصنفه  الصحة كام  لدى وزارة  األولوية 

الئحة من 42 مرضا مزمنا يحظون بأسبقية يف التغطية.

االنتظار  بالئحة  يسمى  ما  من  التخلص  إىل  الــوزارة  تسعى  الصدد  هذا  ويف 
لالستفادة من حصص تصفية الدم يف املراكز العمومية من خالل الزيادة يف عدد 
القطاعني  بني  اتفاقية رشاكة  وإبرام  اململكة  أقاليم  بجميع  الدم  تصفية  مراكز 
العام والخاص يستفيد مبوجبها املرىض املعوزون من خدمات مراكز تصفية الدم 
الخاصة بتكفل تام من الدولة. عالوة عىل ذلك عرفت السنوات األخرية انطالقة 
جديدة للربنامج الوطني لزرع األعضاء خاصة منها الكيل، و إسرتاتيجية للوقاية 

من أمراض الكيل ومسبباتها خاصة داء السكري وارتفاع الضغط الدموي.  

الت�صدي  يف  مهما  و  اأ�صا�صيا  دورا  املدين  املجتمع  يلعب  اأن  ميكن  كيف 
لأمرا�س الكلي؟ و هل اجلهود املبذولة حاليا كافية ؟ 

رغم املجهودات الكبرية التي تبذلها الدولة للتغلب عىل مشكل القصور الكلوي 
املزمن إال أنها تحتاج إىل دعم املجتمع املدين عىل مستويات متعددة خصوصا 
من الجانب التحسييس وكذا من خالل املساهمة يف إنشاء وأحيانا يف تسيري مراكز 
تصفية الدم محاولة منها التخفيف من العبء الذي يثقل كاهل املريض سواء 
النفيس أو املادي. كام تساهم الجمعيات يف إعادة إدماج املرىض والدفاع عن 

مصالحهم لدى الجهات املختصة.

امل�صاريع  اأهم  هي  ما  و  ؟  الكلي  لطب  املغربية  اجلمعية  اأه��داف   هي  ما 
امل�صطرة   ملحاربة هذا املر�س ؟ 

لفائدة  املستمر  الطبي  بالتكوين  أساسا  الكيل  لطب  املغربية  الجمعية  تهتم 
األطباء سواء منهم االختصاصيني أو من هم يف طور التكوين من خالل تنظيم 
السنة.  الكيل و دورات تكوينية متعددة عىل مدار  مؤمتر وطني سنوي لطب 
كام يشمل التكوين األطر الشبه الطبية من خالل تنظيم يوم ممرض طب الكيل. 

وتخلد الجمعية اليوم العاملي للكيل يف الخميس الثاين من مارس من كل سنة 
وهي مناسبة للقيام بالتحسيس عىل نطاق واسع مبساعدة وسائل اإلعالم.

حـــوار مـع األستاذ طارق صقلي حسيني
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الوطني من خالل تقديم  العلمي  البحث  الجمعية جاهدة عىل تطوير  تعمل 
منحة سنوية لدعم مرشوع للبحث الطبي يف طب الكيل وجائزة سنوية ألحسن 
بحث وطني يف موضوع تصفية الدم تخليدا لذكرى املرحوم الدكتور محفوظ 

وهو أحد رواد املغرب يف هذا املجال.

وأخريا تقوم الجمعية بإصدار توصيات للمامرسات الطبية الجيدة بشكل دوري 
تحت لواء الجمعية املغربية للعلوم الطبية مساهمة منها يف الرفع من مستوى 

الخدمات الطبية.   

ما هي الإكراهات التي تواجه املري�س و الطبيب املعالج  يف القيام بعملية 
ت�صفية الدم ؟ 

أهم إكراه يواجهه سواء الطبيب أو مريض القصور الكلوي التام هو عدم التوفر 
الغري املتوفرين عىل تغطية صحية  عىل أماكن كافية الستيعاب جميع املرىض 

مبراكز تصفية الدم العمومية.

القيام  يستلزم  وإمنا  فقط  الدم  تصفية  عىل  الكلوي  القصور  عالج  يقترص  ال 
بالعديد من التحاليل الطبية الدورية مع استعامل العديد من األدوية التي ال 

يسنح توفرها يف جميع املراكز مام يثقل بالتايل كاهل املريض.

الطلب  لتلبية  كافية  حاليا  املوجودة  الدم  ت�صفية  مراكز  هل  باعتقادكم 
املتزايد ؟ و ما هي احللول التي تقرتحونها لتحقيق تغطية �صاملة للرتاب 

الوطني ؟ 

يتجاوز حاليا عدد مراكز تصفية الدم باملغرب 200 مركزا كام أن الرعاية امللكية 
التفتت إىل تحسني الوضع ومكنت من تدشني مركز جديد شهريا خالل السنوات 
األخرية. بالرغم من ذلك فإن تصاعد وترية عدد املرىض تزيد من صعوبة تلبية 
غري  املزمنة  باألمراض  املصابني  عدد  يعرفها  التي  الزيادة  خصوصا  الحاجيات 
السارية كمرض السكري وارتفاع الضغط الدموي. ونأمل أن تكون إسرتاتيجية 
أكرب من عمليات زرع  األمراض من جهة، وإجراء عدد  بهذه  والتكفل  الوقاية 

الكيل هي الحلول املناسبة.

كيف هي و�صعية زرع الكلي باملغرب ؟ و ما هي اأهم املعيقات ؟

الكلية سنة 1986 وتالها بعد ذلك تقنني هذه  عرف املغرب أول عملية زرع 

ساهم  كام   ،1998 سنة  وطني  برنامج  إصدار  مع  قانون  نص  بسن  العمليات 

إنشاء مراكز استشفائية جامعية جديدة يف رفع عدد العمليات ليصل إىل 50 

متربع  من  زرع  وعمليات  ألطفال  الكلية  زرع  عمليات  منها  السنة  يف  عملية 

متوىف.

إن أهم املعيقات التي تعرتض السري الجيد لهذه العمليات هو عدم استفادة 

بعض املرىض من التغطية الصحية وبالتايل ال يستطيعون دفع تكاليفها الغالية.

برفع  املوضوع كفيال  بأهمية هذا  الناس  العمل عىل تحسيس وتوعية  ويبقى 

عدد هذه العمليات.

ما هو تعليقكم على تفاعل املواطنني مع دعوات التربع بالأع�صاء ؟ 

املواطنني  لتنوير  واسعة  إعالمية  بتغطية  باألعضاء  التربع  موضوع  يحظى 

أن  نوضح  أن  املنرب  هذا  خالل  من  ونود  الخاطئة  املعتقدات  بعض  وتصحيح 

التربع باألعضاء مسموح به دينيا وقانونيا كام نتوفر عىل كفاءات طبية بارزة 

ونتائج جد طيبة يف هذا امليدان.

كلمة اأخرية ؟

النهوض  يف  بعيد  أو  قريب  من  يساهم  من  كل  شكر  من  يل  بد  ال  األخري  يف 

بالقطاع الصحي وخصوصا عالج مرض القصور الكلوي بجهة فاس بوملان وعىل 

ننىس  وال  املحلية  السلطات  وجميع  الجهة  والية  وكذا  الوصية  الوزارة  رأسهم 

دور الجمعيات يف تقديم العون سواء املادي أو املعنوي للتخفيف عن املرىض.

حاوره الدكتور محمد الزايك
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