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الدوادي، نشأته  الكريم  الطبيب األستاذ عبد  البداية أن نتعرف عىل  نود يف 

وأرسته ومساره األكادميي واملهني.

هذه  عىل  أهنئكم  كام  هاته،  مجلتكم  يف  استضافتي  عىل  أشكركم  البداية  يف 

املبادرة املتميزة يف مجال التكوين املستمر باللغة العربية يف امليدان الطبي الذي 

يعرف تطورا وتغريا مستمرين، والتي ستسمح بالتايل لرشيحة عريضة من رجال 

ونساء عامل الطب بل وحتى لعامة الناس من التقرب من عوامل الطب.

عبد الكريم الداودي االبن السابع لعائلة متواضعة من مثانية أبناء، ولد مبدينة 

وجدة. حصل عىل شهادة البكالوريا من ثانوية عمر بن عبد العزيز، أقدم ثانوية 

عمومية باملغرب. تابعت دراسة الطب العام بكلية الطب والصيدلة بالرباط، 

واالختصاص بكلية الطب والصيدلة بفاس حيث واكبت نشأة املركز االستشفايئ 

بوجدة  الطب  كلية  إىل  انتقلت   2011 ومنذ  ثم  الثاين،  الحسن  الجامعي 

للمساهمة ولو بشكل بسيط يف إرساء دعائم هذه الكلية كنائب للعميد، ثم 

مديرا للمركز االستشفايئ الجامعي محمد السادس بوجدة منذ ماي 2013. 

بوجدة،  السادس  محمد  الجامعي  املستشفى  إدارة  مسؤولية  تحميلكم  بعد 

االستقبال  إمكانيات  الصحي وعن  املركز  أن تعطونا فكرة عن هذا  لكم  هل 

والعالج به ؟

يعد املركز االستشفايئ محمد السادس وجدة، الخامس عىل املستوى الوطني، 

وتكمن أهميته يف العرض الصحي الذي سيوفره لساكنة الجهة الرشقية التي تقدر 

األنكولوجيا  مركز  أربع مستشفيات،  من  املركز  ويتكون  نسمة.  ب 2310392 

الحسن الثاين، ومستشفى الصحة العقلية واألمراض النفسية )مستشفى الرازي 

تابعني  كانا  وقد  امللك سنة 2013،  تهيئته ودشنه جاللة  أعيدت  الذي  سابقا( 

للمركز االستشفايئ الجهوي سابقا. ثم مستشفى االختصاصات ومستشفى األم 

والطفل وهام بنايتني جديدتني، باإلضافة إىل اإلدارة العامة للمركز.

وتبلغ الطاقة االستيعابية اإلجاملية للمركز 673 رسير، ويوفر عالجات من 29 

باإلضافة  للجراحة.  قاعة   20 يضم  جراحي  ومركب  وجراحي،  طبي  تخصص 

ويعتمد  عالية،  بتقنية  معدات  يضم  الذي  املركزي  كاملخترب  أخرى  مصالح  إىل 

األشعة  مصلحة  االستشفائية،  املصالح  من  طلبات  الستقبال  هوايئ"  عىل"نظام 
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مجهزة بأحدث األجهزة، ثم مصلحة الكشوفات الوظيفية... وغريها من املصالح 

التي توفر خدمات متعددة ومتكاملة لفائدة املرىض.

الرفع من مستوى  الصحي يف  الرصح  بها هذا  التي سيساهم  اإلضافة  ماهي 

الخدمات الصحية باملنطقة الرشقية عموما ؟

التي دشنها جاللة امللك يوم 23 يوليوز 2014 تأخذ بعدا  طبعا هذه املعلمة 

جهويا، وطنيا بل ودوليا )من خالل املهام املنوطة به( لتعزيز عرض الخدمات 

الصحية بجهة الرشق، وتطوير التكوين والبحث العلمي. فكام هو معلوم هناك 

مجموعة من الخدمات، خاصة ما يخص العالجات من املستوى الثالث، مل تكن 

متوفرة بجهة الرشق، وكان لزاما عىل املواطن تحمل عناء السفر، هو وارسته، إىل 

املراكز االستشفائية مبدن أخرى كفاس والرباط.

مستشفى االختصاصات ومستشفى األم والطفل يوفران مجموعة من الخدمات 

يف  عاملية  جودة  معايري  عىل  اعتمد  وقد  التخصصات،  جميع  يف  العالجية 

الرنني  جهاز  مثل  عالية،  جودة  ذات  معدات  عىل  يعتمدان  كام  تشييدهام، 

جهة  مستوى  عىل  العمومي  بالقطاع  األول  يعد  الذي   )IRM( املغناطييس 

الرشق. ويسهر عىل تقديم هذه الخدمات طاقم طبي، شبه طبي وإداري شاب 

ومبؤهالت ذات مستوى عال، خاصة أن من بني مهام املركز املشاركة يف التعليم 

الطب والصيدلة وكذا تكوين  الجامعي يف ميدان  بعد  الجامعي وما  الرسيري 

الطاقم التمرييض.

التكفل  الصحي بجهة الرشق وشكل طفرة نوعية يف  العرض  أيضا،  ومام عزز، 

بالحاالت االستعجالية هو إحداث مصلحة املساعدة الطبية االستعجالية، خاصة 

استعجايل  طابع  ذات  حاالت  إنقاذ  يف  تساهم  التي  الطبية  املروحية  تدخالت 

ومبناطق صعبة الولوج بجهة الرشق واملناطق املجاورة لها.

وحرصا منا، دامئا، عىل خدمة مواطني جهة الرشق، فقد دخل املركز يف رشاكات 

مع الفاعلني مبختلف القطاعات بجهة الرشق من أجل تحسني القطاع الصحي 

جهاز  اقتناء  هو  املجهودات  هذه  حققتها  التي  النتائج  أبرز  ولعل  باملنطقة، 

املسح املقطعي )Scanner( يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية، والذي 

مام  مارس،  شهر  بالعمل  وسيرشع  الثاين  الحسن  األنكولوجيا  مبركز  سيلحق 

سيخفف من معاناة مرىض الرسطان )خاصة املعوزين( من ناحية التنقل وكذا 

سيمكن من تقريب املواعيد بشكل كبري.

لكم  فهل  مشاريع،  عدة  وأطلقتم  مصالح  عدة  وإنشاء  بتحديث  قمتم  لقد 

سيدي املدير أن تطلعوا مهنيي الصحة عىل هذه اإلنجازات، وما هي اآلفاق 

واملشاريع املستقبلية؟

كام تعلمون، املركز االستشفايئ محمد السادس بوجدة يدخل سنته الثالثة، وكأي 

العهد، فقد كنا أمام تحديات وجب علينا بلوغها، وإكراهات  مؤسسة حديثة 

التدريجي  االفتتاح  اسرتاتيجية  عىل  اعتمدنا  لذا  عليها،  التغلب  علينا  وجب 

للمصالح التابعة للمركز. وتتمثل أهم التحديات يف الحرص عىل سالمة املرىض 

وكذا إنجاح الفرتة التجريبية للمعدات، خاصة أن معظم معدات املركز تعتمد 

عىل تقنية عالية، ثم يأيت تحدي تنظيم مسالك العالج والتأقلم معها.

ومن أهم التحديات كذلك، استكامل املعدات الرضورية الفتتاح شامل للمركز 

هذين  ويعد  املصالح.  جميع  لعمل  الالزمة  البرشية  املوارد  توظيف  وكذا 

بشكل  االستشفايئ  املركز  الفتتاح  محددين  أهم  املوارد-  و  املعدات  العاملني- 

كامل.

فقد قمنا، خالل هذه الفرتة، بافتتاح جل املصالح مبستشفى االختصاصات، وكانت 

مصلحة األشعة أوىل املصالح افتتاحا، ثم تواىل افتتاح باقي املصالح االستشفائية، 

ثم  املستعجالت،  ومصلحة  الجراحي  املركب  ثم  املخترب،  الفحوصات،  مركز 

افتتحت  الوظيفي. كام  التأهيل  إعادة  الوظيفية ومصلحة  الكشوفات  مصلحة 

مصلحة الفحوصات واملصالح االستشفائية مبستشفى األم والطفل. أما مبستشفى 

الصحة العقلية واألمراض النفسية فقد متكنا من افتتاح مصلحة النساء ومصلحة 

املستعجالت. 

نحن حاليا بصدد استكامل املواد واملعدات الالزمة من أجل افتتاح باقي املصالح 

كمصلحة الحروق ومستعجالت األم والطفل التي ستتفتح قريبا )وتجدر اإلشارة 

هي  االختصاصات  مستعجالت  عىل  ترد  التي  الحاالت  من  مهمة  نسبة  أن 

لألطفال، ....(.

خالل هاتني السنتني من عمل املركز واجهنا، كذلك، مجموعة من االكراهات، 

من ناحية اكراهات متعلقة بتوفري املعدات واملوارد البرشية -كام ذكرنا سابقا- 

باملستشفيات  للمواطنني،  عالية  جودة  ذات  خدمات  تقديم  أجل  من  الالزمة 

أخرى  ناحية  ومن  بوجدة،  السادس  محمد  االستشفايئ  للمركز  التابعة  األربع 

عدم وضوح، لدى املواطنني، املهمة األساسية للمراكز االستشفائية والتي تتمثل 

العلمي  البحث  مع  موازاة  باألساس،  الثالث  املستوى  من  عالجات  تقديم  يف 

والتكوين، وكذا احرتام مسالك العالجات، مام يؤثر عىل العرض الصحي بجهة 

التكامل بني  نوع من  فيه  يتحقق  أن  املفرتض  الرشق بصفة عامة، والذي من 

املركز االستشفايئ الجامعي، املركز االستشفايئ الجهوي، واملراكز الصحية بالجهة.

السادس  محمد  االستشفايئ  للمركز  املستقبلية  واملشاريع  اآلفاق  يخص  ما  أما 

نسعى  ثابتة  وبخطى  الطموحة،  املشاريع  من  مجموعة  سطرنا  فقد  وجدة، 

ونخص  الرشق.  بجهة  للمواطنني  خدمة  الرصح،  بهذا  تليق  انجازات  لتحقيق 

بالذكر:

من  � )بالقرب  عاملية  جودة  مبعايري  الثاين  الحسن  لألنكولوجيا  مركز  تشييد 

للوقاية  مستشفيي االختصاصات واألم والطفل( برشاكة مع مؤسسة لالسلمى 

وعالج الرسطان. 

مرشوع زراعة األعضاء واألنسجة، حيث قمنا بتنظيم لقاء جهوي حول التربع  �

باألعضاء واألنسجة يوم 26 يونيو 2015 وخلق لجنة التربع األعضاء واألنسجة، 

كخطوة أوىل، مساهمة منا يف نرش الوعي بني ساكنة جهة الرشق بأهمية التربع 

انتظار  يف  يعانون  الذين  املرىض  من  مجموعة  حياة  إنقاذ  أجل  من  باألعضاء 

متربع، كام متكن املركز من الحصول عىل القبول املبديئ لطلب الرتخيص لزرع 

األعضاء، من طرف اللجنة الوزارية... 

تشييد مركز فحوصات مستقل عن بناية مستشفى االختصاصات من أجل  �

املساعدة  نظام  من  املستفيدين  )خصوصا  للمواطنني  أفضل  خدمة  تقديم 

الطبية(.

خلق مركز متكامل للعالج الشامل للرضوض والكسور وإعادة التأهيل. �

مختلف  � بني  والتعاون  التنسيق  أجل  من  البُعدية  الطبية  املواكبة  اعتامد 
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املراكز الصحية بجهة الرشق يف امليدان الطبي والجراحي، وكذا تقاسم التجارب 

مع مراكز استشفائية وطنية ودولية.

جامعة  � بوجدة،  والصيدلة  الطب  كلية  مع  برشاكة  العلمي  البحث  تطوير 

محمد الخامس بوجدة وكذا من خالل رشاكات دولية.

باملركز  � املتجددة  الطاقات  التنمية املستدامة، حيث نطمح اعتامد  مرشوع 

املفوض  التدبري  نعتمد  أننا  كام  بيئيا"،  مسؤولة  "مؤسسة  منه  الجعل  وبالتايل 

للنفايات الطبية والشبه طبية من أجل تسيري أنجع لهذه النفايات.  

سيدي املدير بصفتكم أستاذا للتعليم العايل يف كلية الطب والصيدلة بوجدة، 

والصيدلة  الطب  كليات  مستوى  عىل  العلمي  البحث  مستوى  ترون  كيف 

باملغرب عموما وكلية الطب والصيدلة بوجدة خصوصا؟

يعد البحث العلمي أحد ركائز التقدم العلمي والطبي يف البالد. فيام يخص كلية 

الطب والصيدلة بوجدة الفتية، فنحن يف املراحل األوىل لتشييد لبنات وأسس 

البحث العلمي وانشاء فرق البحث، ولنا اليقني عىل أن العمل يف مجال البحث 

حتى  الجامعي  االستشفايئ  واملركز  الكلية  بني  وطيدا  يكون  أن  يجب  العلمي 

نكون فاعلني يف انتاج املعلومة الطبية، أكرث من مجرد مستهلكني لها.

فيام يخص البحث العلمي عىل مستوى كليات الطب والصيدلة باملغرب فأظن 

عىل أنه يحتل مرتبة مرشفة عىل املستوى اإلقليمي، القاري والعريب وخري دليل 

عىل ذلك أهمية املنشورات العلمية ألساتذة كلية الطب، كام وكيفا، كل حسب 

اختصاصه، وعدد رشاكات البحث العلمي مع مؤسسات وطنية ودولية. لكن ما 

يالحظ هو ضعف التنسيق بني األساتذة الباحثني وبني كليات الطب والصيدلة 

ومصالح املراكز االستشفائية الجامعية، ما عدا بعض التجارب القليلة، وأظن عىل 

أنه حان الوقت لتظافر الجهود من أجل احداث مركز وطني للبحث العلمي 

خاص بكليات الطب والصيدلة واملراكز االستشفائية الجامعية، لتبادل الخربات 

وتكوين قاعدة معطيات وطنية يستفيد منها الجميع ويكون لها وقع وطني. 

أستاذنا الفاضل، تحاول املجلة الصحية املغربية رفع تحدي التواصل الصحي 

باللغة العربية بني مهنيي الصحة، نود أن نعرف رأيكم حول هذا املرشوع؟

ال ميكننا إال أن نثمن هذه املبادرة وذلك قناعة منا أن التواصل، يف أي مجال، 

العالج  أن  أكرب حيث  أهمية  يكتيس  الطبي  امليدان  كبرية جدا، ويف  أهمية  له 

يعتمد بشكل كبري عىل العالقة التواصلية بني الطبيب واملريض. نتمنى لكم كل 

التوفيق يف هذا العمل.  
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