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

مقدمة

يشكل العقم وضعف الخصوبة، أحد مشاكل الصحة العمومية يف املغرب، ميس ما بني 15 إىل 17 يف املائة من األزواج، يواجهون 

صعوباتهم يف إنجابهم بشكل فردي، أي أن 1 من بني 7 أزواج، يصعب عليهم تحقيق حلمهم يف األمومة واألبوة، استنادا إىل معطيات 

املنظمة العاملية للصحة.

ويعد العقم وضعف الخصوبة، من األمراض اآلخذة يف التزايد يف مجتمعنا، استنادا إىل مجموعة من املؤرشات القوية، التي ميكن 

االعتامد عليها، يف ظل غياب سجل وطني حول العقم يف املغرب.

تأخر  الطبية وعىل عالج  االستشارات  الطلب عىل  تزايد  املغرب،  الخصوبة يف  بالعقم وضعف  اإلصابة  تزايد حاالت  ومن مؤرشات 

اإلنجاب يف املغرب وخارجه، وتزايد عدد املراكز املتخصصة يف املساعدة الطبية عىل اإلنجاب التابعة للقطاع الخاص، إىل جانب تزايد 

عدد املرصحني مبعاناتهم بصعوبات اإلنجاب لدى الجمعية املغربية للحاملني باألمومة واألبوة"مابا".

غياب التغطية الصحية عن عالجات ضعف الخصوبة في المغرب

يفتقر األزواج الذين يشكون العقم وصعوبات يف االنجاب، إىل عدم استفادتهم من أي تأمني خاص، أو تعاضدي أو أي تغطية صحية 

تغطي مصاريف عالج العقم عن طريق املساعدة الطبية عىل اإلنجاب ما يحرم الحاملني باألمومة واألبوة من فرص اختبار حظوظهم 

يف اإلنجاب، وبالتايل غياب الولوج إىل العالجات الخاصة بعالج ضعف الخصوبة والعقم رغم وجود حلول علمية واعدة.

يأيت ذلك، يف الوقت الذي تتضمن فيه االسرتاتيجية الصحية لـ 2016-2012، مقتضيات تنص عىل إدماج تعويضات تنظيم األرسة يف 

سلة العالجات املعوض عنها من قبل التغطية الصحية االجبارية عن املرض، لكنها واقعيا تظل غري موجودة.

عدم االعتراف بضعف الخصوبة كمرض

بسبب عدم االعرتاف بالعقم وضعف الخصوبة كمرض يف املغرب، التتوفر يف املغرب إمكانية الترصيح بالعقم أو صعوبات اإلنجاب 

يف ورقة التأمني الصحي للمريض، وهو ما يدل عليه رفض امللفات الطبية لطلبات التعويض عن النفقات العالجية من قبل مؤسسات 

التأمني الخاصة والعمومية، )الضامن االجتامعي – "كنوبس" - بطاقة "راميد(."

 الحالمون باالمومة واالبوة يطالبون بالتغطية
الصحية لرفع حظوظهم في االنجاب
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اإلعالم الصحي استثمار مربح

كلفة العالجات ثقيلة جدا

تشكل الكلفة املرتفعة املعيق األول أمام الزوجني لتجربة حظوظهم يف اإلنجاب، ألنها 

محاوالت  تكرار  لهم  ميكن  ال  حيث  كلهم،  نقل  مل  إذا  األزواج  جل  إمكانات  تفوق 

املساعدة الطبية عىل اإلنجاب لغياب إمكانات ادخارهم ألجل العالج.

مركز  درهم، حسب  ألف  و45  درهم  ألف   25 بني  ما  العالجات  هذه  قيمة  ترتاوح 

أخرى،  حالةإىل  من  تختلف  التي  املستعملة،  األدوية  وكمية  املتوجهإليه،  الخصوبة 

وحسب نوع ضعف الخصوبة التي يشتيك منه أحد الزوجني أو كالهام. 

I. العقم وضعف الخصوبة باألرقام

يف العامل: تفيد تقديرات املنظمة العاملية للصحة، إصابة 80 مليون شخص بصعوبات 

يف اإلنجاب، وهو ما يبني حجم هذه املشكلة الصحية. 

يف فرنسا: يقدر ما بني 25 ألف إىل 30 ألف زوج يشخصون عن تأخرهم يف اإلنجاب. 

طريق  عن  ولدوا  فرنسا  يف  طفل  ألف   23.127 فإن   ،2011 سنة  إلحصاءات  ووفقا 

املساعدة الطبية عىل اإلنجاب.

II. صعوبة الولوج إلى خدمات الصحة اإلنجابية

تتمثل وضعية صعوبات الولوج إىل العالجات يف:

1. غياب املصالح الطبية للخصوبة بالقطاع العام

غياب أقسام طبية متخصصة الستقبال الزوجني الراغبني يف العالج من العقم أو من 	 

ضعفالخصوبة، باستثناء تجربة املركز الوطني للصحة اإلنجابية يف مستشفى الليمون 

يف الرباط.

عدم االعرتاف بالعقم وضعف الخصوبة كمرض يحتاج إىل عالج.	 

عدم توفر مختربات التحاليل الطبية الخاصة بالكشفعن مسببات تأخر الحمل يف 	 

املستشفيات العمومية. )قياس الهرمونات األنثوية -تحليل الحيوان املنوي...(.

عدم توفر وحدات املساعدة الطبية عىل اإلنجاب يف املستشفيات الجامعية.	 

إىل 	  الولوج  صعوبة  يزيد  ما  الكربى،  املدن  يف  الخصوصية  الخصوبة  مراكز  متركز 

خدمات الصحة اإلنجابية بسبب أعباء التنقل.

غياب مخطط وطني للتكفل بالعقم وصعوبات اإلنجاب يف املغرب. 	 

2. غياب التغطية الصحية

مبشكلتهم  االعرتاف  عدم  الخصوبة،  يف  ضعف  أو  عقم  وضعية  يف  األزواج  يواجه 

الصحية، إذ ال يتوفرون عىل تغطية صحية عن:

نفقات األدوية والعالجات الطبية والجراحية املساعدة عىل اإلنجاب.	 

عدم إمكانية الترصيح بالعقم أو صعوبات اإلنجاب يف ورقة التأمني الصحي للمريض.	 

رفض امللفات الطبية لطلبات التعويض عن النفقات العالجية من قبل مؤسسات 	 

التأمني الخاصة والعمومية، )الضامن االجتامعي –كنوبس- بطاقة راميد(.

3.  كلفة مالية جد مرتفعة

اإلنجاب،  لتجربة حظوظهم يف  الزوجني  أمام  األول  املعيق  املرتفعة  الكلفة  تشكل   -

وتعيق استفادتهام من التقنيات الطبية والعلمية املتوفرة ألنها تفوق إمكانات جلهم 

إذا مل نقل كلهم.

ألفو  مابني25   قيمتها  ترتاوح  كلهم.  نقل  إذا مل  األزواج  إمكانات جل  الكلفةتفوق   -

45 ألف درهم، للمحاولة الواحدة، خالل الشهر الواحد.

III. دليل المهنيين موقوف التنفيذ

إن وضعية غياب التغطية الصحية تتناقض مع محتوى دليل االستعامل املهني، وهو 	 

املساعدة  إىل خدمات  الولوج  إنجاب صعبة  للزوجني يف وضعية  تتيح  وثيقة رسمية 

الطبية، إال أنها غري مطبقة عىل أرض الواقع، ما يحرم الزوجني من تحقيق حلمهم يف 

األمومة واألبوة.

تنص الوثيقة عىل التعويض الصحي يف كل من:	 

التعويض عىل التلقيح داخل الرحم لـ6 مرات.- 

التعويض عىل التلقيح الخارجي ألربع مرات.- 

مطالب الجمعية المغربية للحالمين باألمومة واألبوة "مابا"

دعوة الدولة إىل التدخل العاجل ولعب دورها يف اتخاذ جميع التدابري الالزمةلتوفري 	 

التغطية الصحية التي يستحقها املواطنون، لتفادي اآلثار السلبية للعقم اجتامعيا 

ونفسيا واقتصاديا. 

والخاصة 	  العمومية  الصحي  التأمني  مؤسسات  لدى  التدخل  الدولة  واجب  من 

للعب دورها التضامني مع الحاملني باألمومة واألبوة ومتكينها من حقها يف الصحة 

اإلنجابية.

الصحة االنجابية تستحق العالجات الرضورية، ألنها غري معزولة عن باقي مكونات 	 

الصحة األخرى.

يجب التحرك الفعيل إلنقاذ شتات العديد من األرس، ألن الخصوبة محدودة بعامل 	 

السن، وأي تأخر يف توفري مساعدة للزوجني، يخفض حظوظهام يف اإلنجاب.

يجب وضع برنامج للتكفل بصعوبات اإلنجاب لرفع الحظوظ.	 

توفري مراكز للخصوبة تراعي حميمية وكرامة الزوجني يف وضعية إنجاب صعبة.	 

توفري تغطية صحية عن عالج األمراض والصعوبات املرتبطة بصعوبات اإلنجاب.	 

التأمينات 	  مؤسسات  قبل  من  صعبة  إنجاب  وضعية  يف  األزواج  ملفات  قبول 

والصناديق االجتامعية مثل: كنوبس والتضامن االجتامعي وحاميل بطاقة الرميد. 

فتح مراكز للمساعدة الطبية عىل اإلنجاب يف جميع املستشفيات الجامعية.	 

فتح باب التخصص يف املساعدة الطبية عىل اإلنجاب يف وجه طلبة الكليات.	 

تيسري الولوج الجغرايف إىل مختربات التحاليل البيولوجية ومراكز الخصوبة. 	 

حان الوقت ليتدخل املسؤولون، كل من موقع مسؤوليته	 

 لرفع الحيف عن املحرومني من اإلنجاب.	 

من الرضوري أن تشمل برامج الصحة اإلنجابية: 	 

مرحلة ما قبل الحمل لعالج ضعف الخصوبة والعقم.- 

تيسري الولوج إىل عالجات العقم وصعوبات اإلنجاب إسوة بتيسري الولوج إىل - 

موانع الحمل لتحقيق املساواة بني الجميع يف التخطيط العائيل.


