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الثاين  الحسن  جامعة  مع  وبرشاكة  الصحة  لوزير  الرشفية  الرئاسة  تحت 
والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  واملنظمة  بالصدى  للفحص  املغربية  والجمعية 
والثقافة -إيسيسكو- وبحضور عمداء من كليات الطب والصيدلة وطب 
األسنان، نظمت الجمعية املغربية للتواصل الصحي مؤمترها الوطني الثاين 
واملغاريب األول يف رحاب كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء تحت عنوان 
"الرتبية العالجية : تكوين ومهنية" ملا لهذا املوضوع من رضورة يف تحسني 

نهج الرعاية الصحية للمرىض واملواطنني عموما.

وقد دعت الجمعية املغربية للتواصل الصحي أساتذة وخرباء وأخصائيني 

العالجية، كام  الرتبية  يف عدة تخصصات طبية وصحية مرتبطة مبوضوع 
حرصت الجمعية عىل أن توسع املشاركة املغاربية فدعت أساتذة أطباء 
من الدول املغاربية : الجزائر، تونس، موريتانيا، لهم رصيد علمي وفكري 
الطاليب  العنرص  إرشاك  عىل  الجمعية  ركزت  كام  املجال  هذا  يف  ومعريف 

واألطباء الداخليني واملقيمني.

أرشف  تفاعلية  وورشــات  محارضات  من  مجموعة  الربنامج  شمل  وقد 
عليها أساتذة وخرباء وأخصائيني يف عدة تخصصات طبية وصحية مرتبطة 
مبوضوع الرتبية العالجية الخاصة باألمراض املزمنة، التي تعترب وباء يف هذا 

إعالن الدار البيضاء حول النفاذ إلى التربية 
العالجية بالمغرب الكبير 

خالل املوؤمتر الوطني الثاين واملغاربي الأول للجمعية املغربية للتوا�سل 
ال�سحي حول الرتبية العالجية: تكوين ومهنية

إعالن الدار البيضاء حول النفاذ إلى التربية العالجية بالمغرب الكبير

كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء
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العرص وتهديدا لجودة الحياة، كام تتسبب يف تكاليف صحية باهظة مع 
نسبة عالية من الوفيات خاصة يف بلدان شامل إفريقيا والرشق األوسط 
التغذية،  سوء  التدخني،  مثل  السلوكية  االختطار  عوامل  زيادة  بسبب 
ضعف النشاط البدين وتعاطي الكحول. كام يواجه العالج الدوايئ تحدي 

املواظبة عىل الدواء.

الثاين  الوطني  املؤمتر  أشغال  التي متخضت عن  التوصيات  إىل  فباإلضافة 
"بإعالن   الخروج  تم  الصحي،  للتواصل  املغربية  للجمعية  األول  واملغاريب 
البيضاء حول النفاذ إىل الرتبية العالجية باملغرب الكبري"، والذي يتضمن 
العالجية  الرتبية  إىل  للنفاذ  والالزمة  الرضورية  النقاط  من  مجموعة 
للمريض املصاب مبرض مزمن بالدول املغاربية، حيث تم التأكيد عىل أنها: 

ولوائح . 1 املعارصة  العلمية  الصحية  املعطيات  تستوجبه  أسايس  حق 
املامرسات العالجية الجيدة.

درجاتها . 2 باختالف  الصحية  الهياكل  كل  واجب  من  أساسية  خدمة 
درجات  أعىل  وفق  وعائالتهم  املزمنني  للمرىض  توفرها  أن  وقطاعاتها 

الجودة يف األداء.

ورتبهم . 3 تخصصاتهم  باختالف  الصحيني  العاملني  لكل  مركزية  مهارة 
تعمل املدارس والكليات الصحية عىل تدريسها وتقييمها وتعهدها.

نشاط عالجي يجب أن يدرج يف قامئات األعامل الطبية ويقدر ماليا . 4
وتثمنه أنظمة التأمني عىل املرض يف القطاعني العام والخاص. 

االنسجام . 5 غياب  نتيجة  فعاليتها  من  كثريا  تفقد  عالجية  إسرتاتيجية 
التواصيل بني مقدمي الخدمة الصحية ومتلقيها.

بني . 6 التام  التناسق  تستوجب  األخرى  املقاربات  ككل  مقاربة عالجية 
املعطيات العاملية للعلم والبيئة الثقافية الخصوصية.

خيار عالجي يستوجب استعامل اللغة الوطنية كرضورة تواصلية وصحية. . 7

فبعد طرح إعالن البيضاء عىل السادة الحضور من عمداء كليات الطب 
وكلية طب األسنان وأساتذة وأطر طبية من مختلف مهنيي الصحة متت 
املوافقة عليه بإجامع كل املشاركني يف املؤمتر، والتأكيد عىل رضورة تفعيل 
مستوى  يف  العالجية  الرتبية  مادة  لتصبح  الواقع  أرض  عىل  اإلعالن  هذا 

التطلعات مبا يخدم صحة املرىض.


