النقابة الوطنية للتعليم العالي

الرباط في  24ماي 2017

املكتب الوطن ــي

بـ ــالغ
تحت إشراف املكتب الوطني ،انعقد اجتماع ملجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب األسنان يوم األربعاء
 24ماي  2017بمقر النقابة الوطنية للتعليم العالي وذلك لتتبع املستجدات التي يشهدها قطاع التعليم العالي الطبي في عالقته مع
قطاع الصحة .وبعد نقاش مسؤول و مستفيض خلص االجتماع إلى دعوة الوزارتين املعنيتين لالستجابة للمطالب املشروعة والعادلة
لألساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وطب األسنان وذلك لضمان جودة التكوين الطبي وحفاظا على صحة املواطنين والتي
تتمثل في ما يلي :
 .1تحسين ظروف العمل املتدهورة باملراكز االستشفائية الجامعية وكليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان؛
 .2فتح مناصب مالية كافية لألساتذة املساعدين قصد تعويض األساتذة املتقاعدين واملستقيلين خاصة في املواقع التي تعرف نزيفا
حادا في املوارد البشرية؛
 .3توسيع أماكن التداريب السريرية الضرورية للتكوين الجيد وفق املعايير العلمية املعتمدة ،لكل من األطباء املقيمين والداخليين؛
 .4إشراك األساتذة في إعداد كل القوانين واملراسيم التطبيقية املتعلقة باملجال الصحي والتكوين الطبي باعتبار التصاقهم بالواقع
املجالي؛
 .5إعادة العمل باللجنة الثالثية إلصالح التكوينات الطبية واملتكونة من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم
العالي؛
 .6الزيادة في امليزانية املرصودة للبحث العلمي بكليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان واملراكز االستشفائية الجامعية؛
 .7بلورة االتفاق الخاص بنظام التوقيت الكامل املعدل في إطار قانون واضح املعالم ،يعمل على تحفيز األساتذة الباحثين
وتشجيعهم على العطاء أكثر ارتقاء باملراكز االستشفائية الجامعية وكليات الطب والصيدلة و طب األسنان العمومية؛
 .8مراجعة التعويضات املالية التي تمنحها وزارة الصحة لألساتذة الباحثين؛
 .9األخذ بعين االعتبار خصوصية أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب األسنان فيما يتعلق بالتجمع العائلي والذين ال يمكن لهم
االشتغال إال باملراكز االستشفائية الجامعية؛
 .10األخذ بعين االعتبار خصوصية أساتذة التكوينات العلمية بكليات الطب والصيدلة وطب األسنان فيما يتعلق بالترقية؛
 .11حل املشكل العالقة باملركز االستشفائي الجامعي بوجدة؛
 .12التعجيل بتشييد املركز االستشفائي الجامعي بكل من أكادير وطنجة حتى ال يضيع أجيال من الطلبة في تكوينهم الطبي األساس ي؛
 .13تعميم بناء مراكز استشفائية جامعية وكلية للطب على كل الجهات وتزويدها باملوارد البشرية الكافية والتجهيزات الضرورية.
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