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المؤتمر الوطني الثالث للجمعية المغربية للتواصل الصحي
كلية الطب والصيدلة بفاس 4-5 يونيو 2016

اليقظة اإلعالمية في 
اإلعالم الصحي

تجربة المركز المغربي لمحاربة التسمم 
و لليقظة الدوائية

ملخص

"اليقظة اإلعالمية"، من مفهوم املركز املغريب ملحاربة التسمم ولليقظة الدوائية )م .م ت .ي د(، هي نوع من 

التخصص اإلعالمي موجه للمراقبة املستمرة للمعلومات املتدفقة عرب مختلف وسائل اإلعالم، حتى نكون عىل 

يقظة وعلم بكل ما يحدث وله عالقة مبجال تخصاصنا، وحتى نفرزاملعلومة الصالحة من الطالحة. والهدف هو 

العمل عىل سالمة املتلقي عرب إعالم صحى سليم.

لقد استمد املركز)م .م ت .ي د( تجربته يف مجال اليقظة اإلعالمية انطالقا من خربته يف مجايل اليقظة السمومية 

واليقظة الدوائية، حيث طبق أساليبه العلمية باستخدامها يف اليقظة اإلعالمية، وهي تتلخص يف ست مراحل 

تسلسلية، كام ييل: 

ͳ  ،املرحلة األولـى: ترتكز عىل التقاط املعلومات عرب وسائل اإلعالم املختلفة

ͳ  املرحلة الـثانـيـة: تحليل املعلومات التي تم جمعها )التحقق من صحتها، اكتاملها، جودتها، إثبات العالقة

السببية، تقييم مدى الخطورة، مناقشة احتامل اجتناب حدوث الحالة، تحليل معمق لألسباب املؤدية(،

ͳ ،املرحلة الثـالـثـة: تسجيل املعطيات يف قاعدة البيانات

ͳ ،املرحلة الرابعـة: الكشف املبكر لإلشارات

ͳ ،املرحلة الخامسة: توليد اإلنذارات

ͳ .املرحلة السادسة: العمل عىل التقليص من املخاطر

والجدير بالذكر، أن اإلعالم يعترب من أهم املصادر لنرش املعلومة يف مجال الصحة، لذا يجب التحقق منها ومن 

مصدرها الصحيح وتقدميها بكل أمانة ومسؤولية، نظرا ألنها تتعلق بالصحة العامة. من هذا املنظور، أصبح من 

الرضوري تقنني التواصل بني اإلعالم ومجال الصحة من أجل تعزيز اليقظة الصحية  من خالل يقظة إعالمية كفئ 

ومتوازية.

الدكتورة إلهام السماللي الحسني

طبيبة أخصائية في علم الصيدلة 

pharmaco-( وعلم التسمم

.)toxicologue

مسؤولة عن أنشطة التقليص من 

مخاطرالتسممات بمصلحة اليقظة 

السمومية.

المركز المغربي لمحاربة التسمم 

ولليقظة الدوائية، بالرباط، 

المغرب.

الكلامت األساسية: اليقظة اإلعالمية )Média-vigilance(، اإلعالم الصحي )Média-santé(، تجربة املركز املغريب 

 Expérience du Centre anti Poison et de Pharmacovigilance du( ملحاربة التسمم واليقظة الدوائية

.)Maroc
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مقدمة:

اإلعالم له دورجد مهم يف التوعية الصحية ال ميكن إنكاره، فهو يساهم يف بناء 

من  وتحد  تحميه  وجسدية  ونفسية  عقلية  بأهلية  يتمتع  صحيا  واع  جيل 

مشاكله الصحية واألعراض الجانبية وكذا األخطاء يف التداوي. إال أن اإلعالم 

ميتاز  أن  يجب  للمتلقي،  الصحية  بالسالمة  املبارش  إلرتباطه  نظرا  الصحي 

بإيصال املعلومة الصحيحة بكل مقاييسها. لهذا من الرضوري ترصد وتحري 

صحة اإلعالم ودقة املعلومات وسالمتها، من أجل إيصال الحقائق دون تهويل 

أوتهوين. 

من هذا املنطلق، تأيت أهمية اليقظة اإلعالمية من أجل إعالم صحي صحيح 

الحفاظ عىل حلقة  املتحقق، وحتى ميكن  الخطأ  أو  التظليل  نتجنب  حتى 

الوصل بني نرشالوعي وإثارة الفزع.

الهدف:

هدفنا من هذا املقال هو إبراز تجربة املركز املغريب ملحاربة التسمم ولليقظة 

هو  ما  وإظهار  حية  أمثلة  إعطاء  مع  اإلعالمية،  اليقظة  مجال  يف  الدوائية 

إيجايب أو سلبي يف مجال اإلعالم املهتم مبجاالت تخصص املركز )م .م ت .ي 

د(.

المنهجية:

مفهوم  من  انطالقا  اإلعالمية"  "اليقظة  مصطلح  تعريف  البداية  يف  حاولنا 

املركز املغريب ملحاربة التسمم ولليقظة الدوائية. ثم أوضحنا ملاذا وكيف اهتم 

هذا املركز)م .م ت .ي د( باليقظة اإلعالمية، لنصل إىل إبراز تجربته يف هذا 

املجال إنطالقا من خربته يف مجال اليقظة الصحية ومن خالل أمثلة واقعية.

المعطيات:

1. تعريف مفهوم "اليقظة اإلعالمية":

ارتأينا   ،" اإلعالمية  "اليقظة  ملصطلح  عليه  متعارف  تعريف  أي  نجد  مل  ملا 

تقريب مفهومه من خالل التعريف لتخصص املركز املغريب ملحاربة التسمم 

استخالص  حاولنا  تم  ومن  الصحية"،  "اليقظة  مجال  يف  الدوائية  ولليقظة 

تعريف مبدئيي "لليقظة اإلعالمية"، وهكذا: 

مصطلح "اليقظة الصحية" يستعمل لوصف وظيفة املراقبة املوجهة ملنتج أو 

تخص  وهي  واالستخدامات(،  )املنتجات  البرشية  األنشطة  عن  ناتجة  مواد 

املنتجات الصحية  واملنتجات االستهالكية واملنتجات البيئية، وذلك من أجل 

الكشف املبكر عن مخاطرالتعرض لها التي قد تؤثرعىل الحالة الصحية  للسكان، 
والهدف هو السيطرة عىل هذه املخاطر والوقاية  منها.)1(

تقييم  و  وفهم  اكتشاف  عىل  يرتكز  طبي  تخصص  هو  الدوائية":  "اليقظة 

املخاطر من أجل الوقاية من األعراض الجانبية وغريها من املشاكل املرتبطة 

أو  وبائية  معطيات  عىل  منهجيتها  وتستند  الصحية،  املنتجات  باستخدام 

رسيرية  أو تجريبية.

وأما "اليقظة السمومية": فهو نظام املراقبة الوبايئ بطريقة مهنية شاملة، من 

أجل تقييم التأثريات السامة عىل اإلنسان سواء كانت حادة أومزمنة وسواء 

والوقاية  بالتحذير  هوالقيام  وهدفها  ملوث.  أو  مادة  أو  مبنتج  األمر  تعلق 
والتكوين وكذا اإلعالم.)2(

من  كنوع  اإلعالمية"  "اليقظة  ملصطلح  تعريف  استخالص  ميكن  وبالتايل 

عرب  املتدفقة  للمعلومات  املستمرة  للمراقبة  موجه  اإلعالمي  التخصص 

مختلف وسائل اإلعالم، حتى نكون عىل يقظة وعلم بكل ما يحدث وله عالقة 

هو  والهدف  الطالحة.  من  الصالحة  نفرزاملعلومة  وحتى  تخصاصنا،  مبجال 

العمل عىل سالمة املتلقي عرب إعالم صحي سليم.

باليقظة  الدوائية  ولليقظة  التسمم  ملحاربة  املغريب  املركز  إهتامم   .2

اإلعالمية:

منها  سواء  والصحافة  اإلعالم  اهتامم  محطة  د(  .ي  ت  .م  املركز)م  أصبح 

املكتوبة أو املسموعة أو املرئية أو اإللكرتونية، وذلك بشكل جد إيجايب، إذ ال 

وكذا  واهتامماته،  وأهدافه  باملركز  التعريف  يف  اإلعالم  دور  ننكر  أن  ميكن 

الكبرية يف تعزيز وتشجيع ما يقوم به املركز)م .م ت .ي د( يف  مساهامته 

مجال اليقظة السمومية واليقظة الدوائية، وخصوصا حني يقوم الصحفيون 

خطاباته  نرش  يف  تساعده  الصحافة  أن  كام  ألنشطته.  اإلعالمية  بالتغطية 

مخاطر  من  التقليص  أجل  من  الوقاية  مجال  يف  الهادفة  ورسائله  الرئيسية 

التسمامت واألعراض الجانبية لألدوية وأرضاراملواد الصحية.

إال أن املركز)م .م ت .ي د(الحظ أحيانا بعض اإلشكاليات يف اإلعالم، تتمثل 

يف: نرش حدث خاطئ لعدم تدقيق املعلومة كام يجب، نرش رسائل قصرية ال 

تعكس املفهوم الصحيح، تفسري املعطيات خارج السياق، الخطأ املهني عندما 

لها  به علميا، وكذا يف سوء استغالل  السبب بحالة مرضية ال عالقة  نربط 

املعطيات سواء بشكل إيجايب أو سلبي لهدف سيايس. 

أمام كل هذا، أخذ املركز)م.م.ت.ي د( بدوره يتتبع كل ما ينتج عن اإلعالم 

والصحافة من مقالت وبرامج تتعلق مبجال تخصصاته وهذا من أجل الحصول 

عىل املعلومات التي تخصه أو تنقصه لتحليلها واستغاللها علميا وعمليا يف 

مجال اليقظة، وكذا من أجل التيقن من صحة أو خطأ اإلنذارات قبل العمل 

عىل الحد منها بشكل آين ورسيع.

اليقظة  مجال  الدوائيةيف  ولليقظة  التسمم  ملحاربة  املركزاملغريب  تجربة   .3

اإلعالمية:

استمد املركز ملحاربة التسمم ولليقظة الدوائية )م .م ت .ي د( تجربته يف 

مجال اليقظة اإلعالمية إنطالقا من خربته يف مجال اليقظة الصحية، حيث قام 

بتطوير واستخدام أساليب علمية -حسب املعايري الدولية-  يف مجال اليقظة 

الصحية، ثم حاول تطبيقها عىل اليقظة اإلعالمية، وتتمثل يف احرتام املراحل 
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اإلعالم الصحي استثمار مربح

املعطيات من مصادر  الست، وذلك بدءا من تجميع  املختلفة والتسلسلية 
إعالمية وانتهاء بالعمل عىل تقليص املخاطر، كام ييل:)1(

املرحلة األوىل: التقاط حاالت التعرض إىل املخاطر املتعلقة مبنتج أو مادة 	 

أو ملوث أو األعراض الجانبية لألدوية. وهذا يتم عرب عدة مصادر إعالمية، 

التي   )Revue de presse écrite( املكتوبة  الصحافة  مراجعة  عرب  وأساسا 

ترسلها لنا خلية التواصل بوزارة الصحة.

والجدير بالذكر، أن اإلعالم يساهم بشكل كبري ورسيع يف التبليغ عن حاالت 

تكون  ألحداث  نرشه  من خالل  وذلك  لألدوية،  الجانبية  واألعراض  التسمم 

إىل  بها  يرصح  مل  عندما  الوحيد  املصدر  باألحرى  أو  األول،  املصدر  مبثابة 

املركز)م .م ت .ي د(. ولهذا تعترب وسائل اإلعالم أحد املصادر التي يعتمد 

الصعيد  عىل  معطياته  وتعزيز  استكامل  يف  د(  .ي  ت  .م  )م  املركز  عليها 

الوطني.

املرحلة الثانية: تحليل املعلومات عن الحاالت عرب الخطوات التالية:	 

1- التحقق من صحة الحاالت املبلغ عنها حسب تعريف الحاالت )طبيعة 

الحدث وخصائصه الزمانية واملكانية والبرشية ...(،

2- التحقق من اكتامل املعطيات بالبحث عن معلومات إضافية،

3- تقييم جودة املعلومات )أي من مصدر موثوق به، صحتها، أهميتها، دقتها 

وفائدتها(، وذلك من أجل فهم الوضعية ليتم أخذ القرار النري يف معالجتها،

relation cause-( 4- إثبات العالقة السببية بني السبب واألثر الناتج عنه

effet(، وذلك عن طريق استخدام منهجية علمية للمساءلة عن هذه العالقة 

،)Imputabilité :مبا يسمى باللغة الفرنسية(

يسمى  )مبا  خاصة  مقاييس  باستخدام  الحالة  خطورة  درجة  تقييم   -5

،)scores de gravitéٍ :بالفرنسية

املمكن  من  أي   ،)évitabilité( الحالة  اجتناب حدوث  احتامل  مناقشة   -6

الوقاية منها أو الحد من مخاطرها حني ال ميكن تجنبها،

 ،)analyse approfondie des causes( 7- تحليل معمق لألسباب املؤدية

أي البحث عن العوامل املساهمة وكيف كان تسلسل األحداث، حتى نتمكن 

من تحديد األسباب املبارشة، وكذا تحديد اإلجراءات الالزمة من أجل تفاديها 

أو منع تكرارها.

 	 ،)base de données( املرحلة الثالثة: تسجيل املعطيات يف قاعدة البيانات

الجانبية  أواألعراض  للتسمامت  الوبائية  الحالة  وتقييم  تتبع  أجل  من  وذلك 

والكشف عن مخطرها. ومتتاز القاعدة البيانية للمركز)م .م ت .ي د( بكونها 

قاعدة موحدة تشتمل عىل مجموعة من القاعدات البيانية الخاصة بكل نوع 

من اليقظات الصحية التي يشتغل عليها.

تم 	  التي  املخاطر  من  انطالقا   )signal( اإلشارة  توليد  الرابعة:  املرحلة 

التحقق من صحتها واملركز املغريب له كفاءات و قدرات عىل توليد اإلشارات 

بطريقة نوعية وكمية متميزة، وذلك بفضل استخدام أساليب خاصة ومتطورة 

.)Analyse statistique( يف التحليل اإلحصايئ

إىل 	  تحويلها  قبل   )signaux( اإلشارات  من  التحقق  الخامسة:  املرحلة 

ميدانية،  وبائية  بدراسات  القيام  يستلزم  قد  وهذا   .)alertes( إنذارات 

 ،)Logiciel de modélisation: استعامل برامج خاصة )برمجيات النمذجة

إجراء تحليالت مخربية، وكذا اللجوء إىل البحث يف املراجع والوثائق العلمية 

املوثوق بها. 

أخذ 	  طريق  عن  وذلك  املخاطر.  تقليص  عىل  العمل  السادسة:  املرحلة 

تدابري تنظيمية )mesures réglementaires(، مثل: تقييد استخدام املنتج 

أو سحبه إذا ما دعت الرضورة لذلك، أوالتحذير من خطر التعرض له، كام 

ميكن وضع اسرتاتيجيات صحية للوقاية والحد من الخطر املحدق، باإلظافة 

إىل تقييم اإلجراءات املتخذة ملعرفة وقعها اإليجايب أو السلبي.

وميكن إبراز تجربة املركز)م. م ت.ي د( من خالل تعامله مع حاالت كانت 

أكرثانطباعا، وسنقترصعىل توضيح ذلك من خالل مجالني، هام:

املركز  لقد الحظ   :)phytovigilance( باألعشاب"  التداوي  "يقظة  مجال   -

تفاقم األعراض الجانبية بسبب ما يسمى ب"األعشاب الطبية"، وكان القاسم 

املشرتك هو االستعامل لوصفات - كعالج تقليدي- عىل إثر نصائح عرب إذاعة 

األخطاء  وتحديد  اإلذاعية  الربنامج  إىل  باإلنصات  أوال  املركز  فقام  الراديو، 

صحة  عىل  والنباتات  األعشاب  خطراستخدام  بتقييم  قام  ثم  واملخالفات، 

الهاتف  التي تلقاها، وخصوصا عرب  السكان من خالل دراسة لكل الحاالت 

لفرتة  شهر)ماي 2013م(. كل هذا مكنه من تسليط الضوءعىل مدى خطورة 

التسمم باألعشاب والنباتات والتي عىل أساسها راسلت وزارة الصحة الهيئة 

العليا لالتصال السمعي البرصي )الهاكا=HACA( من أجل إنذارها بخطورة 

الوضعية، مام دفع بهذه الهيئة إىل توجيه إنذارا للقناة التي تروج التداوي 

باألعشاب والنباتات .كام قامت وزارة الصحة كذلك بوضع برامج التوعية عرب 

اإلذاعة  والتلفزة، أما املركز )م. م ت.ي د( فقد كتب مقاال خاصا - يف العدد 

19 من مجلته)3(- بنفس السنة 2013م، تحت عنوان : "استعامل األعشاب 

حيث   ،)Usage des plantes et média-vigilance( اإلعالمية"  واليقظة 

 )Carallumaeuropaea( تعرض فيه ألخطر الحاالت التي استعملت الدغموس

 )Chardon à glu( و الداد)Huile de l’armoise blanche(  وزيت الشيح

من أجل توضيح تأثريهم عىل صحة املواطنني...وهكذا نرشت يف عدة جرائد 

استعامل  من  د(  .ي  .م ت  )م  املركز  تحذير  من  املواطنني  لتقرب  مقاالت 

تحت  )19/02/2014م(  التجديد  جريدة  منها:  نذكر  األعشاب،  وصفات 

عنوان: "املركز املغريب ملحاربة التسمم يدق ناقوس خطرالتسمامت بسبب 

استعامل أعشاب بناء عىل وصفات إذاعية"، وبنفس الجريدة )02/05/2014م( 

مقال تحت عنوان:"الدغموس، زيت الشيح، برزطم يف قفص اإلتهام". كذلك 

مقال بجريدة املغربية )09/02/2014م( تحت عنوان: "مركز محاربة التسمم 

يحذر من مخاطر التداوي باألعشاب".كام جاء رد من طرف رئيس الجمعية 

الوطنية للعشابني من خالل جريدة التجديد )20/05/2014م(، تحت عنوان: 

"نحن مع تقنني مجال التداوي باألعشاب ونرفض الوصفات اإلذاعية"، مربرا 

دفع  هذا  كل  املريض".  معاينة  بدون  وصفة  تقديم  ميكن  "ال  بقوله  ذلك 
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بالربنامج اإلذاعية املهتمة بالعالجات التقليدية إىل تغيري توجيهاتها من إعطاء 

وصفات عشوائية للتداوي باألعشاب إىل إعطاء نصائح عامة.

- مجال "اليقظة التجميلية" )cométovigilance(: املركز)م. م ت.ي د( هو 

 crème( أول من دق ناقوس الخطر تجاه استعامل مرهم لتبييض برشة الوجه

éclaircissante( يسمى "شرييل" )Shirley(- كان يروج له عرب إشهار تجاري 

عن  الترصيحات  من  العديد  د(  ت.ي  م  )م.  املركز  تلقى  حيث  بالتلفزة- 

األعراض الجانبية  ل"شرييل" من طرف املستعملني له  وكذا من طرف أطباء 

قام قسم  الظاهرة،  ولفهم هذه  به.  املترضرة  الحاالت  املرشفني عىل  الجلد 

"اليقظة التجميلية" )cosmétovigilance( باملركز )م. م ت.ي د( باإلجراءات 
التالية:)4(

-1 البحث عن املعلومات حول هذا املنتج:الذي أظهر أن"شرييل" يباع بحرية 

يف محالت البقالة وأسواق العطور بثمن جد بخس )13 درهم(، وهو مصنوع 

ومستورد من"تايوان")Taiwan(، ويوزع يف املغرب دون أي قانون ينظمه وال 

لألعراض  وال  استعامله  لرشوط  وال  ملكوناته  معلومات  أي  بعلبته  توجد 

الجانبية له، سوى ذكر أنه كريم الجامل والبياض.

خمسون  عىل  يحتوي  "شرييل"  أن  أظهر  للمكونات:  املختربي  التحليل   2-

سامة  أخرى  ومواد    )pesticides( حرشية  مبيدات  منها  كيميايئ،  مكون 

للغاية ومثرية للحساسية.

-3 التحريات االستكشافية )enquêtes exploratoires(: قام املركز )م. م ت. 

ي د( بزيارات لعدة عيادات خاصة باألمراض الجلدية، مام مكنه من جمع 

باستعاملها   )effets indésirables( الجانبية  األعراض  عرفت  حالة   174

 simple( احمرار بسيط  الخطورة من  متفاوتة  أعراض  وتتمثل يف  "شرييل"، 

 rosacée( أربعة  الوردية درجة  إىل مرحلة   )irritation( تهيج   ،)rougeur

لطبقات  وينتمني  سنة   45 إىل   16 بني  ما  اإلناث  أعامر  ترتاوح   .)stade 4

اجتامعية مختلفة.

الجلد  أطباء  مع  -وبتضامن  د(  .ي  ت  م  )م.  املركز  الخطرأوىص  هذا  أمام 

املغاربة- باليقظة تجاه جميع منتجات التجميل املزورة واملهربة التي تغري 

وبالفعل   .)sécurité du patient( املرىض  سالمة  وتهدد  املحلية،  األسواق 

عملت وزارة الصحة عىل توقيف إشهار"شرييل" بالتلفزة.

المناقشة والتوصيات:

املركز املغريب ملحاربة التسمم ولليقظة الدوائية )م. م ت.ي د( جد مقتنع 

العام. ولهذا فهو  للصالح  يتوفر عليه هي ملك  أو معطى  أي معلومة  بأن 

يف  مثابر  هو  كام  نرشها،   أو  توزيعا  قبل  واستخدامها  معالجتها  يف  صارم 

رعاية  لتحسني  العلمي  األساس  هو  الواقع  يف  وهذا  الضياع.  من  حفظها 

املصابني بالتسمامت و لتطوير برامج التوعية و التكوين، بل هو أيضا أفضل 

أصبحت  وبالتايل  املجال.  هذا  يف  الصحية  الربامج  كفاءة  لتقييم  طريقة 

املعلومات املتمركزة لديه موضوع النرش يف اللقاءات العلمية وعدة منشورات 

دولية و وطنية وخاصة عرب اإلعالم املغريب)5(. لهذا ال يجب احتكار أي معلومة 

أو معطى حتى تكون هناك شفافية وحتى يحصل تنوير الرأي العام.

واإلعالم الصحي مبختلف وسائله ليس مجرد قنوات للتواصل، وإمنا يجب أن 

املواطنني  الصحة وعموم  املتخصصني يف مجال  بني  التواصلية  العالقة  تقنن 

من  بد  ال  هذا،  أجل  من  ومسؤولية.  بأمانة  املتلقني  إىل  املفاهيم  لتصل 

استخدام قواعد اإلعالم وتطويعها وضبطها مبا يالئم خصوصية أي مجال من 

املجال الصحي.

كام أن الصحفي، املهتم مبجاالت املركز )م .م ت .ي د(، يجب أن ميتاز بكفاءة 

خاصة متكنه من استخدام املعلومات واستغالل املعطيات وتحليلها وتحويلها 

من األسلوب التقني املتخصص إىل تعبري مبسط يكون يف متناول املتلقني عىل 

اختالف مستوى وعيهم ودرجتهم الثقافية، وحتى يقرب لهم املفاهيم حول 

اإلشكاليات الخاصة بالتساممات عىل اختالف أنواعها باإلظافة إىل إشكاليات 

استعامل األدوية. ولهذا أصبح من الرضوري إيجاد إعالم متخصص لإلعالميني 

واإلعالميني الطبيني إن صح التعبري.

اليقظة  يف  الصحفيني  إرشاك  د(  م ت.ي  املركز)م.  حاول  املنظور،  هذا  من 

يوم 14/06/2014م-  املركز- مبقره  تنظيم  ويتضح هذا من خالل  اإلعالمية 

ورشة إعالمية حول دور اإلعالم يف تعزيز اليقظة الدوائية، تحت شعار:"اإلخبار 

اإلعالم  وسائل  بني  التواصل  آليات  تعزيز  بهدف  أفضل"،  تواصل  أجل  من 

واملؤسسات العاملة يف مجال صناعة وتوزيع األدوية، وذلك يف أفق التأسيس 

الصحة  مهنيي  بني  التواصلية  العالقة  تدبري  يف  تساهم  إعالمية«  ل»يقظة 

وعموم املواطنني عىل نحو يخدم املعلومة الصحية عىل الوجه األمثل. ويف 

هذا اإلطار، دعى املشاركون إىل تنظيم أيام تكوينية يف مجال "اإلعالم الصحي" 

لفائدة الصحفيني)6(.

كام نظم املركز )م. م ت .ي د( -مبقره يوم 09/05/2013م- لقاء تواصيل مع 

الصحافيني ووسائل اإلعالم للتعريف باملركز املغريب ملحاربة التسمم ولليقظة 

الدوائية ودوره وترويج خدماته لدى املواطن. كل هذا جاء من أجل تعزيز 

أكرث ملجال اليقظة الصحية من خالل يقظة إعالمية كفئ ومتوازية.
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