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كـلـمـة
رئــيــســة
مؤسسة لال سلمى
“عالج الرسطان ،الشفاء من الرسطان ،إنها مدرسة للتواضع ونكران الذات والعزمية الجامعية واملوحدة”  ...وهذه
املدرسة علمتنا الكثري.
لقد علمتنا أنه بإمكاننا أن نتقدم إذا وضعنا نصب أعيننا هدفا واضحا ،واملتمثل يف تحسني جودة حياة املريض
املصاب بالرسطان ومحيطه األرسي.
لقد علمتنا أنه من خالل رسم خارطة طريق دقيقة وشاملة ،ميكننا السري والتقدم ونحن نتوفر عىل رؤية طويلة
األمد وأن مننح أنفسنا األدوات التي ستصبح مع مرور الوقت فعالة.
كام علمتنا بكل تأكيد أن العمل «معا ضد الرسطان» ،يسمح لنا مبعاينة التقدم املحقق واملنجز ،وبأن هناك الكثري
مام يجب االحتفاء به.
إن هذا املخطط الوطني الثاين للرسطان يأيت يف سياق مختلف عن األول ،مبا أن البنية االستشفائية متوفرة وتغطي
حاليا الرتاب الوطني مع تكفل شامل.
وعليه ،فإننا يف حاجة إىل ترسيخ وتعزيز املكتسبات ،والرتكيز عىل الجودة ،واالستفادة من تجربة السنوات العرش
الفارطة من أجل تفادي العقبات املستقبلية.
يجب أن تصبح األدوات التي تم تشكيلها خالل مرحلة املخطط الوطني األول فعالة.
كلنا عىل وعي وعلم بحجم التحديات ،وبأن هناك الكثري مام ينتظرنا للقيام به ،وإذا كان املخطط الوطني األول
قد مكّننا من تعويض التأخر الذي راكمته بالدنا والذي كانت تعاين منه يف مجال عالج الرسطانات ،فإننا ننتظر
من املخطط الوطني الثاين أن يضعنا يف مصاف الدول التي تعترب مرجعا عىل مستوى العالجات واملصاحبة يف
هذا الباب.
لقد استطاعت مؤسستنا أن تقوم بدور تحفيزي كبري انطالقا من مواردنا الوطنية وبفضل تعبئة الجميع ،وستعمل
عىل دعم هذا املخطط الوطني بدون أي تحفظ ،من أجل التقليص أكرث من التفاوتات االجتامعية يف مواجهة
الرسطان ،مام سيجعلها دامئا مصدر إلهام لدول أخرى.
صاحبة السمو املليك األمرية لال سلمى
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إن املخطط الوطني ملراقبة الرسطان يع ّد أفضل آلية ووسيلة لتخطيط وتنفيذ اإلجراءات ووضع التدابري الفعالة
للتقليص والح ّد من عبء الرسطان عىل الساكنة .ويعترب املخطط الوطني للوقاية ومراقبة الرسطان ،2019 - 2010
الذي تم تسطريه عىل أعىل مستوى يف الدولة ،والذي تض ّمن  4اسرتاتيجيات للتدخل بـ  78إجراء ،أول اسرتاتيجية
وطنية للوقاية ومراقبة الرسطان تقوم عىل مقاربة مندمجة ،هدفها ضامن ولوج عادل ومتكافئ للعالجات يف
مجال األنكولوجيا عىل امتداد ربوع اململكة ،ومواجهة هذه اآلفة يف إطار مقاربة تركّز عىل املريض ومحيطه،
وهو ما جعل املغرب يشكل منوذجا يحتذى به ،من طرف العديد من الدول ،بفضل تجربته يف مراقبة الرسطان.
ويشكل املخطط الوطني للوقاية ومراقبة الرسطان  2029 – 2020نقلة نوعية واستمرارا يف كل محاوره
االسرتاتيجية ،ويؤكد عىل وجود إرادة جادة وفعلية من أجل تحسني جودة العالجات ،واعتامد الحكامة يف كافة
تفاصيله ،وإيالء البحث والتكوين ،إىل جانب الوقاية من الرسطانات ،مكانة مركزية ومحورية.
إن التحكم يف العوامل التي تؤدي إىل خطر اإلصابة بالرسطان ،خاصة تلك التي لها صلة بالتدخني ،وبالبيئة،
والرسطانات ذات املنشأ املعدية ،وتلك املرتبطة بأماكن العمل والفضاءات املهنية املختلفة ،تجد مكانها بشكل
طبيعي يف هذا املخطط العرشي الجديد ،الذي يعتمد نهجا تشاركيا بني كافة مكونات السلطات العمومية
وجميع القوى الفاعلة وعموم املتدخلني املعنيني به ،من أجل املساهمة الجامعية يف التقليص من املراضة
والوفيات التي يتسبب فيها الرسطان.
لقد أخذ املخطط الوطني الثاين للوقاية ومراقبة الرسطان ،وسيأخذ بعني االعتبار طيلة أطواره ،املعارف
واملستجدات العلمية وأحدث االبتكارات التكنولوجية ،وسيتبنى املقاربات واإلطارات واملفاهيم األكرث مالءمة،
من أجل مصاحبة مهنيي الصحة يف تطوير مامرساتهم اليومية لتجويد التكفل يف مجال األنكولوجيا ،باإلضافة
الشق املتعلق باملتابعة ،واعتامد نظام مركزي معلومايت لتجميع املعطيات ،الذي يركّز عىل
إىل تعزيز وتقوية ّ
املريض ،باعتباره أحد أولويات هذا املخطط.
وزير الصحة
الربوفسور خالد آيت طالب
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مـقـدمـة
يعترب الرسطان آفة ومشكلة للصحة العمومية عىل املستوى العاملي ،بالنظر الرتفاع نسبة الوفيات ،ولكلفته
الباهظة ،والخسائر االقتصادية الهائلة التي ت ُرتجم عىل مستوى الوفيات املبكّرة وسنوات الحياة التي يتم فقدانها.
وتشري آخر املعطيات العاملية حول الرسطان إىل تسجيل  18.1مليون حالة إصابة جديدة و 9.6مليون حالة
وفاة بسبب الرسطانات خالل سنة  .2018ويفارق الحياة شخص واحد من بني ستة أشخاص بسبب الرسطان،
وتقع نسبة  70يف املائة من هذه الوفيات يف البلدان ذات الدخل املنخفض أو املتوسط .وقد ق ّدرت الكلفة
السنوية اإلجاملية للمرض يف  2010بحوايل  1160مليار دوالر ،وتشري التوقعات لسنة  2040إىل ارتفاع كبري يف
عدد الحاالت الجديدة املصابة بالرسطان ،لتصل إىل حوايل  29.5مليون حالة جديدة وأكرث من  16.5وفاة بسبب
الرسطان يف العامل.
ويعترب املغرب من الدول التي تتأثر أيضا بهذه اآلفة العاملية ،وتق ّدر عدد الحاالت الجديدة التي يتم تسجيلها
سنويا بـ  50ألف حالة ،بالرغم من كل املجهودات املهمة التي تم بذلها خالل السنوات األخرية ،إذ تظل نسبة
اإلماتة مرتفعة ،حيث تع ّد الرسطانات السبب الثاين يف الوفيات يف املغرب بعد أمراض القلب والرشايني بنسبة
 13.4يف املائة.
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لقد عرفت مراقبة الرسطان يف املغرب هيكلة عميقة منذ سنة  ،2010مع إطالق أول مخطط وطني للوقاية ومراقبة
الرسطان ،الذي شكّل فرصة كبرية ملحاربة الداء باعتامد نهج شامل ،مندمج ،متكامل ،ومتمحور حول املريض،
يتم تطبيق مضامينه خالل كل أشواط مكافحة املرض بغاية السيطرة عليه ،ويتامىش مع تنظيم وخصوصيات
النظام الصحي .مخطط تم تب ّنيه وضامن تنفيذه من طرف وزارة الصحة ومؤسسة لال سلمى للوقاية والعالج من
الرسطانات بالرشاكة مع املصالح الوزارية األخرى وبعض املنظامت الدولية والوطنية.
لقد كشفت وخلصت التقييامت الداخلية والخارجية ،التي تم القيام بها خالل العرش سنوات األخرية ،إىل إنجازات
تم تحقيقها ال حرص لها ،خاصة عىل مستوى التغيري الذي ه ّم معرفة وإدراك املواطنني ووعيهم باملرض ،ومأسسة
برامج الوقاية والكشف املبكر ،والتحسن امللحوظ يف الولوج إىل العالج وجودة التكفل باملرىض ،والعمل عىل
وضع برنامج للعالجات التلطيفية.
إن املخطط الوطني الثاين  ،2029 – 2020يشدد عىل دعم وتعزيز املكتسبات التي حققها املخطط األول،
والعمل عىل تصحيح النقائص التي جرى تحديدها ،خاصة تلك املرتبطة بالحكامة عىل مستوى التخطيط وجودة
العالجات ،مع اقرتاح إجراءات وتدابري مبتكرة يف كل املجاالت.
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مـنـهـجـيـة تـطـويـر
الـمـخـطـط الـوطـنـي الـثـانـي
للـوقـايـة ومـراقـبـة الـسـرطـان
يع ّد تطوير املخطط الوطني للوقاية ومراقبة الرسطان  2029 – 2020مثرة للتعاون الوثيق بني وزارة الصحة
ومؤسسة لال سلمى ،وقد تم تشكيل لجنة خاصة ونوعية من أجل الحرص عىل تقييم وتنفيذ التدابري واإلجراءات
التي تضمنها املخطط الوطني األول ،إىل جانب تحليل نتائجه وخالصاته ،فضال عن تنظيم ورشات لتخطيط
وبلورة محاوره (الشكل .)1
لقد أخذ تحليل الوضعية الوبائية بعني االعتبار املعطيات التي تضمنها سجل السكان للرسطانات الذي تم وضعه
يف «جهة الدار البيضاء الكربى» ،والدراسات الخاصة املنجزة عىل امتداد السنوات العرش من عمر املخطط األول،
وتقييم الوضعية املرتبطة بتنفيذ اإلجراءات والتدابري وكذا تحليل املنجزات الرئيسية .بناء عىل هذا التحليل ،تم
تنظيم خمس ورشات عمل يف مجال التكفل ،العالجات الداعمة والتلطيفية ،الوقاية ،والكشف املبكر ،إىل جانب
املحاور األفقية املتمثلة يف الحكامة ،نظام املعلومات ،ضامن الجودة والشق املرتبط بالتكوين والبحث.
هذه الورشات التي عمل عىل تأطريها خرباء ومختصون مغاربة يف املجال ،مبشاركة ممثيل اإلدارات واملنظامت
يف كل مجال اسرتاتيجي ،إىل جانب الطاقات واملوارد البرشية املعنية باملحاور املوضوعاتية الخاصة بكل ورشة
توصل إليها الخرباء ،من اقرتاح توجيهات
عمل عىل حدى ،مكّنت انطالقا من النقاش الذي ه ّم الخالصات التي ّ
وتوصيات ف ّعالة إلدماجها ضمن مضامني املخطط الوطني الثاين.
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ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻘـﻴـﺎدة
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻟﺔ
وﺿﻊ اﻟـﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻷول 2019 - 2010
أﻛﺘﻮﺑﺮ

 2018ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019

ﺗـﺤﻠـﻴـﻞ
اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت واﻟـﻤـﻌـﻄـﻴـﺎت
ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ – أﺑـﺮﻳـﻞ 2019

ورﺷـﺎت اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ
م1

م2

م3

م4

م5

ﻣﺎي – ﻳﻮﻧﻴﻮ 2019

اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻞ
ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ
اﻟـﻤﺴﻮدة اﻷوﱃ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺜﺎين
اﻋﺘامد اﻟـﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺜﺎين

ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ – ﻧـﻮﻧـﺒـﺮ 2019
دﺟـﻨـﺒـﺮ 2019

اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ
ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ 2020
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السـيـاقـات
السياق الدويل
لقد اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف شتنرب  ،2011اإلعالن السيايس الجتامعها رفيع املستوى حول
الوقاية والتحكم يف األمراض غري املعدية ومكافحتها ،حيث التزمت الدول األعضاء يف األمم املتحدة باتخاذ التدابري
التالية:
 التقليل من عوامل االختطار وتهيئة بنيات مالمئة للصحة؛ تعزيز السياسات واملنظومات الصحية الوطنية؛ تعزيز التعاون الدويل مبا يف ذلك الرشاكات؛ تعزيز األنظمة الوطنية للمراقبة والرصد وضمنها األبحاث املدمجة يف أنظمة املعلومات الصحية الوطنية املتوفرة.لقد شكّل يف سنة  ،2015اعتامد برنامج التنمية املستدامة يف أفق سنة  ،2030بأهدافه السبعة عرش ،فرصة
للدول من أجل تأطري جهودها للتقليص من نسب الفقر وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه .وينص الهدف الثالث
من أهداف التنمية املستدامة عىل» ضامن متتّع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر» ،حيث
وضع الصحة كمحدد أسايس لكل تنمية اقتصادية واجتامعية.
ونجد من بني مقاصد هذا الهدف التي لها عالقة مبارشة فيام يخص الوقاية ومراقبة الرسطان:
 الهدف . 3أ  :تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطار ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ يف جميع البلدان. الهدف  : 4تقليص الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري املعدية بنسبة الثلث يف أفق  2030باعتامد الوقايةوالتكفل املبكر وتعزيز الصحة النفسية والعقلية والرفاه.
لقد أكد االجتامع الثالث رفيع املستوى لألمم املتحدة ،حول األمراض غري املعدية يف شتنرب  ،2018الذي جرى
تنظيمه عىل هامش انعقاد الجمعية العامة لألمم املتحدة ،عىل األهمية التي يجب إيالؤها ملكافحة هذه
األمراض ومواجهتها ،كام شكّل هذا الحدث الدويل فرصة لتقييم التدابري املعمول بها من طرف الدول من أجل
حامية مواطنيها من الوفيات املبكرة الناجمة عن األمراض غري املعدية ،وضمنها مرض الرسطان ،والعمل عىل
تعزيز انخراطها من أجل وضع وتطوير حلول بني قطاعية للوقاية والتحكم يف هذه األمراض ،تحقيقا ألهداف
التنمية املستدامة.
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وجدير بالذكر ،أنه خالل نفس االجتامع الذي يخص الجمعية العامة لألمم املتحدة ،و ّجه املدير العام ملنظمة
الصحة العاملية نداء إىل كافة الدول من أجل االنخراط يف حملة القضاء عىل رسطان عنق الرحم ووضعه ضمن
أولويات سياساتها ،ملراقبة الرسطانات ،من خالل التلقيح ضد فريوس الورم الحليمي البرشي ،وبرامج ومخططات
الكشف الناجعة عن اآلفات الرسطانية والتكفل بها ،شأنها يف ذلك شأن الحاالت املصابة برسطان عنق الرحم.

السياق الوطني
تع ّد اإلصالحات واألوراش الحالية التي تعرفها بالدنا فرصة حقيقية لتعزيز مواجهة ومكافحة داء الرسطان ،والتي
تتمثل يف:
• دستور اململكة لسنة  ،2011الذي ينص يف املادة  31منه ،املتعلقة بالحق يف الولوج إىل الرعاية الصحية:
«تعمل الدولة واملؤسسات العمومية والجامعات الرتابية ،عىل تعبئة كل الوسائل املتاحة ،لتيسري أسباب
استفادة املواطنات واملواطنني ،عىل قدم املساواة ،من الحق يف العالج والعناية الصحية والحامية االجتامعية
والتغطية الصحية ،والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الدولة.»...
• التغطية الصحية األساسية التي سجلت تقدما كبريا يف أفق تعميمها بشكل شامل ،إذ أن  68يف املائة من
املغاربة يستفيدون اليوم من تغطية صحية أساسية ،أخذا بعني االعتبار التوجيهات امللكية السامية يف هذا
الصدد خالل خطاب العرش لهذه السنة ،الذي دعا إىل أجرأة هذا التعميم يف أفق  5سنوات انطالقا من يناير
.2021
• الرشاكة بني القطاعني العام والخاص باعتبارها آلية لتجويد القطاع الصحي ،وقد ع ّزز يف هذا الصدد الربنامج
الحكومي  2021 – 2016مقتضيات اإلطار القانوين املعتمد يف سنة  2015لتنفيذها ،باعتبارها إجراء رئيسيا
لتحسني الحكامة ومتويل املؤسسات والرشكات العامة.
• تعترب الجهوية املتقدمة ورشا اسرتاتيجيا وهيكال أساسيا سيسمح بتعزيز الحكامة الرتابية.
• إن إطالق االسرتاتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها ،2029-2019
وتوقيع امليثاق الوطني للوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها ،من قبل سبعة عرش قطاع ،تعترب هي
األخرى فرصة مهمة من أجل وضع املخطط الوطني للوقاية ومراقبة الرسطان.
الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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تـشـخـيـص
الـوضـعـيـة
املعطيات الوبائية
يتواصل ارتفاع عدد الحاالت الجديدة املصابة بالرسطان ،بالرغم من اإلمكانيات والوسائل املتوفرة حاليا ،والتي
متكّن من الوقاية وعالج الداء بشكل أفضل ،ففي سنة  ،2018أعلنت الوكالة الدولية ألبحاث الرسطان أنه جرى
تسجيل حوايل  18.1مليون حالة إصابة جديدة باملرض عىل الصعيد العاملي ،إىل جانب  9.6مليون حالة وفاة.
وبحسب املعطيات الوبائية ،فإن رجال من بني خمسة ،وامرأة من بني ستة عرب العامل ،يصابون برسطان خالل
حياتهم ،كام أن رجال من بني مثانية ،وامرأة من بني  11يفارقون الحياة بسبب هذا الداء الفتاك.
وتعترب رسطانات الرئة والثدي والقولون األكرث انتشارا وإصابة لألشخاص عرب العامل ،وتصنف ضمن الخمسة
رسطانات األكرث إماتة وفتكا ،حيث يحتل رسطان الرئة املركز األول ،متبوعا برسطان القولون ويف املركز الخامس
يأيت رسطان الثدي .هذه األنواع الثالثة تعترب املسؤولة عن ثلث حاالت اإلصابة بالرسطان والوفيات يف جميع
أنحاء العامل.
يف املغرب ،ووفقا ملعطيات س ّجل الرسطان بـ «جهة الدار البيضاء الكربى» ،الخاص بالفرتة املمتدة ما بني 2008
و ،2012فإن املعدل املتوسط النتشار الرسطان بالنسبة لساكنة العامل يتمثل يف  137.3لكل  100ألف نسمة ،يف
حني أن املعدل وطنيا محدد يف  115.4لكل  100ألف مغريب ومغربية ،وتقدر الوكالة الدولية ألبحاث الرسطان
نسبة معدل الوفيات يف املغرب بسبب الرسطان بـ  86.9لكل  100ألف نسمة.
ويحتل رسطان الثدي عند الجنسني ،إناثا وذكورا ،املركز األول باعتباره األكرث انتشارا ،وميثل نسبة  20يف املائة من
مجموع الحاالت املسجلة ما بني  2008و ،2012متبوعا برسطان الرئة بنسبة  11.4يف املائة ،ثم رسطان القولون
واملستقيم بنسبة  6.7يف املائة .أما عند النساء فإن رسطانات الثدي وعنق الرحم واملبيض تشكل أكرث من نصف
حاالت اإلصابات بكافة أنواع الرسطانات وذلك بنسبة  53يف املائة.
ويرجع ارتفاع معدل اإلصابة بالرسطانات من  101.7لكل  100ألف مغريب ومغربية خالل  2004إىل 137.3
لكل  100ألف نسمة يف ،2012إىل مجموعة من العوامل التي لها صلة بشيخوخة املجتمع وعدد من السلوكيات
الضارة التي تشكل عوامل اختطار ،كالتدخني والتغذية غري السليمة وغري املتوازنة ...الخ ،إىل جانب عوامل أخرى
لها صلة بنمط العيش من قبيل السمنة ،فضال عن عوامل بيئية من قبيل التلوث واملخاطر املهنية ،دون إغفال
تجويد الولوج إىل التشخيص والكشف املبكر عن الرسطانات بفضل الربامج التي تم تسطريها لتحقيق هذه
الغاية.
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مؤرشات أهم عوامل االختطار السلوكية الرئيسية
تتسبب  5عوامل اختطار أساسية ،سلوكية وغذائية ،يف حوايل ثلث الوفيات الناجمة عن اإلصابة بالرسطان والتي
تتمثل يف  :ارتفاع مؤرش كتلة الجسم ،انخفاض نسبة استهالك الفواكه والخرضوات ،عدم مامرسة النشاط البدين،
استهالك الكحول إىل جانب التدخني الذي يعترب مسؤوال عن حوايل  22يف املائة من إجاميل الوفيات الناجمة عن
الرسطانات عرب العامل.
وتشري بيانات املسح الذي أجرته وزارة الصحة خالل سنة  2017إىل أن :
•  11.7٪من املغاربة البالغني  18سنة أو أكرث يدخنون؛
•  21.1٪من املغاربة لديهم مستوى غري كاف من النشاط البدين؛
•  53٪من املغاربة يعانون من زيادة الوزن و 20٪من السمنة املفرطة.
•  39.9٪من األشخاص الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  18و 69سنة لديهم عاميل اختطار عىل األقل؛
•  1.7٪يستهلكون الكحول.

أهم إنجازات املخطط الوطني األول للوقاية ومراقبة الرسطان
الوقاية
إن الوقاية من الرسطانات تشمل إجراءات ذات طبيعة متنوعة ،تحتاج إىل تدابري متعددة القطاعات وإىل انخراط
مختلف املنظامت الحكومية وغري الحكومية عىل ح ّد سواء ،كام ترتكز أيضا عىل تدابري ترشيعية وإجراءات من
أجل تغيري بعض السلوكيات ،كام هو الحال بالنسبة لقوانني محاربة التدخني.
لقد شكّل التقليص والح ّد من التدخني املبارش وغري اإلرادي أو ما يعرف بالتدخني السلبي ،أحد األهداف الرئيسية
السرتاتيجية الـمخطط الوطني األول للوقاية ومراقبة الرسطان ،وألجل تحقيق هذه الغاية تم تسطري جملة من
املبادرات الرائدة شملت مجموعة من املجاالت ،ضمنها مأسسة برنامج « إعداديات وثانويات بدون تدخني»،
الذي كان الهدف منه هو محاربة الرشوع يف التدخني يف املراحل األوىل من خالل اعتامد شعار « قل :ال ألول
سيجارة».
كام تم إطالق مبادرة «مقاوالت بدون تدخني» التي عرفت انخراط العديد من املقاوالت التي شاركت بشكل ج ّدي
والتزمت بالتحسيس مبخاطر التدخني وتداعياته السلبية ،وعملت عىل مواكبة مستخدميها من أجل مساعدتهم
الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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تـشـخـيـص
الـوضـعـيـة
عىل اإلقالع عن التدخني ،حيث تشري فعليا أحدث الدراسات إىل انخفاض معدالت التدخني يف أوساط الفئات
التالية :
• عند التالميذ الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  13و 15سنة  :من  9٪سنة  2010إىل  6٪خالل سنة .2016
• عند الراشدين ابتداء من  18سنة  :من  16٪سنة  2008مقابل  13.4٪خالل سنة .2017
الكشف الـمبكر
لقد متت مأسسة الربنامج املنظم من أجل الكشف املبكر عن رسطان الثدي ورسطان عنق الرحم منذ سنة ،2010
وتم اعتامد وتعميم مقاربة للتشخيص املبكر لرسطان الثدي عىل الصعيد الوطني ،شأنه يف ذلك شأن الكشف
املبكر عن رسطان عنق الرحم الذي يشارف هو اآلخر عىل التعميم وطنيا بالنظر إىل أنه يغطي فعليا اليوم 11
جهة من أصل  ،12و 58من مجموع  82إقليام.
إن التدخالت املقرتحة يف إطار املخطط الوطني للكشف املبكر عن رسطان الثدي وعنق الرحم تتوافق وتندرج
يف إطار املنظومة الصحية ،حيث تم إعداد مرجع وطني إىل جانب تأمني املوارد الرضورية ألجرأة وضامن تنفيذ
واستمرارية الربنامج ،ويتم يف هذا اإلطار منح الخدمات املتعلقة بالكشف والتشخيص املبكر بشكل مجاين يف
القطاع العام.
لقد شكّل تحسني الولوج للفحص والتشخيص املبكر للوقاية من رسطان الثدي وعنق الرحم ،أحد أولويات
املخطط الوطني ،ولهذه الغاية تم تشييد  39مركزا مرجعيا للصحة اإلنجابية ،علام بأنه يف البداية كان قد تم
تسطري إحداث  23مركزا فقط ،مع اإلشارة إىل أن  17مركزا هي يف طور التشييد ،فضال عن وضع  16وحدة متنقلة
من أجل تغطية املناطق الهامشية.
لقد كان الهدف من املخطط الوطني األول ،متكني  50يف املائة من الساكنة املستهدفة من الكشف املبكر ،وهو
الهدف الذي متت أجرأته وأمكن تحقيقه عىل مستوى برنامج الكشف املبكر عن رسطان الثدي ،الذي تستفيد
منه كل سنتني النساء اللوايت ترتاوح أعامرهن ما بني  40و 69سنة ،وذلك منذ سنة  ،2015مام مكّن من استفادة
 30يف املائة من النساء كل سنة من التغطية ،مبعدل مشاركة يصل إىل  60يف املائة.
وبالنسبة لربنامج الكشف عن رسطان عنق الرحم املسطّر كل  3سنوات ،لفائدة للنساء اللوايت ترتاوح أعامرهن
ما بني  30و 49سنة ،فإن ما بني  8و 9يف املائة من هذه الفئة تستفيد من التغطية سنويا ،أي ما يعادل نسبة
مشاركة تصل إىل  25يف املائة من الساكنة املستهدفة.
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تعزيز الولوج إىل التكفل
يتوفر املغرب عىل ترسانة مهمة من البنيات التحتية التي تعزز من ولوج املرىض املصابني بالرسطانات إىل العالج
ومتكّن من التكفل بهم ،كام هو الحال بالنسبة لعرشة مراكز جهوية لألنكولوجيا التي تحظى باملوارد البرشية
واللوجستيكية املختصة ،والكفاءات وأحدث التقنيات والتجهيزات التي متكّن من التكفل بعالج الرسطانات،
والتي تتوافق مع املعايري الدولية املعمول بها يف هذا املجال.
وإىل جانب هذه املراكز نجد مركزين لرسطانات الدم ورسطانات األطفال بكل من املركز االستشفايئ الجامعي
ابن رشد يف الدار البيضاء واملركز االستشفايئ الجامعي ابن سينا يف الرباط ،إضافة إىل مركزين آخرين بكل من
فاس ومراكش هام قيد التشغيل ،باإلضافة إلحداث أقطاب للتميز ضمنهم إثنني يف مجال األنكولوجيا التي تخص
رسطانات املبيض والرحم والثدي يف الدار البيضاء والرباط ،وقطب لجراحة رسطانات الجهاز الهضمي بالرباط،
وآخر لجراحة الرسطانات الصدرية يف الدار البيضاء ،فضال عن قطب لجراحة رسطانات العظام يف فاس.
وبدوره ،عرف القطاع الخاص تحسنا ملحوظا يف توفري العالجات يف مجال األنكولوجيا ،إذ توجد أكرث من 18
مصحة خاصة متخصصة يف عالج الرسطانات باختالف أنواعها.
وعرفت املوارد البرشية املتخصصة يف مجال الرسطانات هي األخرى تطورا مواكبا لتطور البنيات التحتية ،حيث
يتوفر املغرب اليوم عىل أكرث من  190طبيبا متخصصا يف العالج باألشعة إىل جانب حوايل  180طبيبا متخصصا يف
عالج األورام .أرقام تؤكد تحقيق جزء كبري من املعايري املتوقّعة واملنشودة التي سطّرها املخطط الوطني للوقاية
ومراقبة الرسطان ،الذي أكد عىل رضورة توفر معالجا إشعاعيا لكل  400حالة جديدة ،وطبيبا متخصصا يف
األنكولوجيا لكل  300حالة جديدة ،إىل جانب التطور الذي شمل كذلك الجراحني االختصاصيني يف عالج الرسطان
وأطباء أمراض الدم وأورام األطفال واملتخصصني يف الفيزياء الطبية.
ويف نفس السياق ،استفاد العالج باألشعة من املخطط ،مام مكّن من توفري ما يزيد عن  45آلة للعالج باألشعة
عىل املستوى الوطني التي تشتغل بشكل عميل 21 ،بالقطاع العام ،ضمنها اثنتني بالقطاع العسكري و 24بالقطاع
الخاص ،مام يضع املغرب ضمن خانة الدول التي تستجيب للمعايري الدولية التي تويص بها منظمة الصحة
العاملية .وإىل جانب ما سبق فإن املراجع والدالئل التي تخص املامرسة املهنية السليمة والجيدة يف مجال العالج
باألشعة متت بلورتها ويتم التقيد بها بكافة املصالح املختصة ،فضال عن أن العالج اإلشعاعي املوضعي يتوفر كذلك
عىل مستوى كافة املراكز الجهوية لألنكولوجيا واملراكز االستشفائية الجامعية.
الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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تـشـخـيـص
الـوضـعـيـة
لقد حظي موضوع الولوج إىل الدواء باهتامم خاص من أجل ضامنه لكافة املرىض حتى يتمكنوا من الحصول عىل
األدوية األساسية وكذا األدوية املبتكرة وتلك التي تص ّنف ضمن الجيل الجديد ،كام تم تطوير بروتوكوالت العالج
وتكييفها مع السياق الوطني .أدوية يتم توفريها للمرىض دون األخذ بعني االعتبار وضعيتهم االجتامعية ومدى
توفرهم عىل تغطية صحية ،وقد تم وضع معايري لتحضري األدوية بكافة املراكز الجهوية لألنكولوجيا.
ومن أجل تيسري عملية الحصول عىل األدوية ومتابعة املرىض ،تم وضع نظام معلومايت للمعطيات املستقاة من
امللف الصحي لكل مريض عىل مستوى املراكز الجهوية لألنكولوجيا بالرباط والدار البيضاء وطنجة وبني مالل،
هذه الخطوة ساهمت يف تحسني معالجة واستعامل وتحيني املعطيات فضال عن توفري مؤرشات متكن من عملية
الرصد والتتبع ،ومن املنتظر توسيع عملية وضع نظام معلومايت ورقمنة البيانات واملعطيات ،وأن يتم تعميم ذلك
عىل باقي املراكز الجهوية األخرى لألنكولوجيا.

العالجات التلطيفية ملرىض الرسطان
يتم التكفل بـ  28ألف مريض مصاب بالرسطان ،باإلضافة إىل إحداث  6وحدات للعالجات التلطيفية عىل مستوى
املراكز الجهوية لألنكولوجيا ،فضال عن تقديم العالجات لـ  4500مريض مبقرات سكناهم ،بفضل تعبئة وتجند
سبع وحدات طبية متنقلة.
إىل جانب ما سبق ،فقد تم توفري تكوين خاص لفائدة  500من املهنيني يف مجال الرعاية الصحية واكتساب
املعارف واملؤهالت التي تخص تقنيات العالجات التلطيفية وتدبري وعالج األمل ،وهو ما يعكسه االرتفاع امللحوظ
يف نسبة استهالك مادة املورفني ( )Morphineالتي تضاعفت ثالث مرات ،ما بني  2009و ،2019إذ انتقلت من
 7.28كيلوغرام إىل أكرث من  25كيلوغرام.
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الـرؤيـة
والـقـيـم
واألهـداف

يعترب املخطط الوطني الثاين للوقاية ومراقبة الرسطان استمرارا للرؤية والقيم التي جاء بها وتبناها املخطط
الوطني األول.

الرؤية
إن الرؤية التي جاء بها املخطط الوطني الثاين تروم الوقاية ومراقبة الرسطانات عىل الصعيد الوطني من
خالل تبني مقاربة متعددة القطاعات تقرتح إجراءات عملية وملموسة ،مستدامة ،يتم تعديلها وفقا لألولويات
املسطّرة واملستجدات ،وتستفيد إىل أقىص ح ّد ممكن من املوارد املتاحة ،وكذا تكييفها مع السياق السوسيو
اقتصادي والثقايف لبالدنا.

القيم
•
•
•
•

اإلنصاف ،من خالل عرض للعالجات متكافئة ومتاحة للجميع؛
التضامن ،واملشاركة املتبادلة لضامن التكفل للجميع؛
الجودة ،من أجل تكفل شامل يستجيب للمعايري الدولية؛
التميز ،والنجاعة يف كل مرحلة من مراحل التنفيذ.

هذا املخطط يقرتح برامج تقوم عىل الحياد والتخطيط املبني عىل قيم اإلنصاف من أجل ضامن تفعيل ومتكني
املرىض املصابني بالرسطان من حقهم يف العالج.

الهدف العام
يهدف املخطط الوطني الثاين للوقاية ومراقبة الرسطان إىل تقليص نسبة املراضة واإلماتة التي تحدث بسبب
اإلصابة بالرسطان والعمل عىل تحسني جودة حياة املرىض ومحيطهم.

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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الـرؤيـة
والـقـيـم
واألهـداف
األهداف االسرتاتيجية للمخطط الوطني الثاين
•
•

•
•
•
•
•

تعزيز املراقبة ومكافحة عوامل االختطار املؤدية لإلصابة بالرسطان؛
تعزيز الوقاية واملراقبة لرسطان عنق الرحم من خالل االنخراط يف املبادرة الدولية للقضاء عىل هذا النوع من
الرسطانات كمشكل للصحة العمومية؛
تعزيز الربنامج الوطني للكشف املبكر عن رسطانات الثدي وعنق الرحم؛
ضامن استمرارية وجودة الخدمات من أجل تش خيص وعالج الرسطان؛
تعميم العالجات التلطيفية والداعمة عىل املستوى الوطني؛
تعزيز الحكامة ومتابعة املخطط الوطني للواقية ومراقبة الرسطان؛
تقوية البحث يف مجال الرسطان.

اسرتاتيجية العمل  :اإلطار املفاهيمي
يتمحور املخطط الوطني الثاين ،عىل غرار األول ،حول  4محاور اسرتاتيجية تتمثل يف الوقاية ،الكشف املبكر،
التكفل والرعاية عىل مستوى التشخيص ،إىل جانب العالجات الدوائية والعالجات التلطيفية .هذه املحاور
ستكون مد ّعمة بأربعة أخرى عرضية ،ويتعلق األمر بكل من حكامة املخطط ،ضامن الجودة ،نظام للمعلومات
والتواصل ،والتكوين والبحث (الشكل .)2
وتتمركز كل املبادرات املقرتحة يف املخطط الوطني الثاين حول املواطن ،وتأخذ بعني االعتبار فعالية املخطط األول
ونجاعته ،إىل جانب نقائصه ،وكذا فرص تطويره بناءا عىل خالصات وتوصيات عمليات التقييم التي تم القيام بها
عىل امتداد العرش سنوات الفارطة.
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الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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مـحـور
الـوقـايـة
تعد الوقاية الوسيلة األكرث فعالية من أجل تقليص نسبة املراضة املرتبطة بالرسطان ،وقد أكد املخطط الوطني الثاين
عىل تبني خيار االستثامر املكثف يف مجال الوقاية الشاملة ،يف انسجام وتناغم مع مضامني االسرتاتيجية الوطنية
متعددة القطاعات ملواجهة ومكافحة األمراض غري السارية أو ما يعرف باألمراض غري املعدية (.)2019-2029
إن نجاح هذا الورش الكبري رهني باالنخراط وتظافر وتكامل الجهود بني كافة املتدخلني ،خاصة من أجل محاربة
التدخني ،وعوامل االختطار املرتبطة بالبيئة ،والتشجيع عىل اعتامد منط عيش سليم ومامرسة النشاط البدين،
واملراقبة والوقاية ورصد عوامل الخطر يف األوساط املهنية .ويف هذا اإلطار ،تم منح األولوية إىل الرسطانات ذات
الصلة بالوحدات املهنية والبيئية األكرث حضورا يف املغرب ،خاصة رسطان الرئة واملثانة والجهاز الهضمي العلوي،
فضال عن رسطان الحنجرة والجيوب األنفية وأمراض الدم الخبيثة.
وتعترب الوقاية من رسطانات الناتجة عن بعض األمراض املعدية هي األخرى إحدى أولويات هذا املحور ،ومن
بني اإلجراءات الرئيسية املسطّرة ،الوقاية من رسطان عنق الرحم وفقًا للمبادرة العاملية للقضاء عىل رسطان عنق
الرحم باعتباره مشكلة من مشاكل الصحة العمومية.

الهدف العام
تقليص معدل اإلصابة بالرسطانات من خالل وضع ومبارشة تدخالت ذات بعد وقايئ وتخفيض التعرض لعوامل
االختطار املعروفة.

أهداف محدّ دة
 .1تدعيم برنامج محاربة التدخني؛
 .2التشجيع عىل اعتامد منط عيش سليم يسمح للجميع بتقليص مخاطر اإلصابة بالرسطان؛
 .3الوقاية من رسطانات الناتجة عن بعض األمراض املعدية؛
 .4الوقاية من الرسطانات املهنية وتلك املرتبطة بالبيئة؛
 .5توطيد وتعزيز مراقبة الرسطانات وعوامل االختطار؛
 .6تعزيز التشاور الوطني بني جميع املتدخلني يف مجال الوقاية من الرسطانات.
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اإلجراءات والتدابري

اإلجـراء 1
تـعـزيـز بـرنـامـج مـحـاربـة الـتـدخـيـن
يعترب التدخني أول عامل اختطار لإلصابة بالرسطان يف املغرب والذي ميكن تفاديه ،إذ أنه يشكل مصدر حوايل 90
يف املائة من اإلصابات برسطان الرئة ،ورسطانات الجهاز الهضمي العلوي إىل جانب رسطانات املثانة البولية وغريها.
ووفقا للسجل الخاص مبرض الرسطان بـ «جهة الدار البيضاء الكربى» ،للفرتة ما بني  2008و ،2012فإن  18.5يف
املائة من حاالت اإلصابة بالرسطان املس ّجلة مرتبطة بالتدخني بالنسبة للجنسني معا ،يف حني أن هذه النسبة عند
الذكور تصل إىل  35.4يف املائة ،وعىل الرغم من انخفاض معدالت انتشار التدخني خالل السنوات األخرية ،إال أن
دعم وتعزيز التدخالت ملحاربة التدخني تظل أولوية.

التدبري  :1.1دعم الوقاية من أجل عدم الرشوع يف التدخني خاصة بني املراهقني والشباب
• تعميم برنامج «إعداديات وثانويات بدون تدخني» عىل مستوى كافة جميع مؤسسات التعليم اإلعدادي ،مبا يف
ذلك مؤسسات القطاع الخاص ،ووضع برنامج خاص بـ «مؤسسات التعليم العايل بدون تدخني»؛
• إعداد برنامج تربوي يستهدف الشباب وخاصة الفئات الهشّ ة؛
• تقليل جاذبية منتجات التبغ للشباب من خالل فرض حظر فعيل ملنع بيع السجائر يف محيط املؤسسات التعليمية،
خاصة بيعها للقارصين؛
• تنظيم حمالت للتواصل املوجهة للجمهور الكبري وعموم املواطنني حول التدخني ،بانسجام مع باقي الربامج
األخرى الخاصة مبكافحة األمراض غري املعدية ،وإرشاك منهيي اإلعالم من صحافيات وصحافيني يف هذا الورش.

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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مـحـور
الـوقـايـة
التدبري  :1.2تسهيل اإلقالع عن التدخني من خالل تنشيط الفحوصات واالستشارات
املساعدة عىل ذلك.
• توحيد منوذج الفحص للمساعدة عىل اإلقالع عن التدخني عىل املستوى الوطني من خالل تكييف توصيات
منظمة الصحة العاملية مع مراعاة خصوصيات النظام الوطني للعالجات؛
• املرافعة أمام السلطات املختصة بشأن إمكانية تخفيض أسعار األدوية وبدائل النيكوتني واقرتاح العمل عىل
تعويض نظام التغطية الصحية اإلجبارية ملصاريفها وتكفل الوكالة الوطنية للتأمني الصحي بس ّن ذلك.
• تنشيط مبادرات «مستشفيات بدون تبغ» و «مقاوالت بدون تدخني»؛
• إطالق مبادرة «إدارات عمومية بدون تدخني»؛

التدبري  :1.3تسخري سياسة األسعار وجعلها وسيلة لخدمة الصحة العامة
يع ّد الرفع امللموس من أسعار السجائر من بني التدابري األكرث نجاعة من أجل محاربة التدخني خاصة عند فئة
الشباب التي تعترب األكرث حساسية للتغريات عىل مستوى األسعار.
• تقييم األثر االقتصادي والوبايئ الستهالك السجائر يف املغرب؛
• الدعوة لتخصيص جزء من املداخيل الرضيبية عن التبغ لفائدة صندوق خاص يخصص للبحث والوقاية
وتحسني التكفل مبرىض الرسطان.

التدبري  :1.4الدعوة إىل حوار وطني تشاوري حول محاربة التدخني
• تشكيل مجموعة تضم ممثلني عن كافة املتدخلني واملصالح املعنية ،ومن بينهم ممثيل املجتمع املدين وكل
املعنيني باملوضوع ،تشتغل عرب بعض اللجان بني وزارية كام هو الشأن بالنسبة لتلك الخاصة بتحديد أسعار
السجائر؛
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• وضع بروتوكوالت لضامن الشفافية وتأكيد غياب روابط مصلحية بني الفاعلني العموميني ومص ّنعي السجائر؛
• مواصلة الدعوة من أجل إصالح الرتسانة الترشيعية الوطنية ضد التدخني وتوفري سبل تطبيقها.

اإلجراء :2
التقليل من مخاطر اإلصابة بالرسطان من خالل نظام غذايئ صحي وتشجيع وتعزيز
مامرسة النشاط البدين
تتضمن االسرتاتيجية الوطنية متعددة القطاعات ضد األمراض غري املعدية  ،2029-2020العديد من اإلجراءات
لتعزيز النشاط البدين واتباع نظام غذايئ متوازن .ومتاشيا مع هذه االسرتاتيجية ،سطّر املخطط الوطني الثاين
تدبريين أساسيني يستهدفان األطفال والشباب خاصة ومرىض الرسطان.

التدبري  :2.5وضع مخطط للوقاية والحيلولة دون الزيادة يف الوزن والسمنة خاصة عند األطفال.
التدبري  :2.6خلق بيئة مواتية لنمط عيش صحي تتيح مامرسة النشاط البدين والرياضة.

اإلجراء :3
التقليص من نسبة اإلصابة بالرسطانات الناجمة عن استهالك الكحول
التدبري  :3.7مساعدة األشخاص عىل اإلقالع عن االستهالك املفرط للكحول

• تطوير مهارات مهنيي الصحة وقدراتهم عىل التعرف املبكر عىل حاالت التعاطي للكحول املنطوية عىل مشاكل
وتبعات خطرية ،وتسهيل توجيه أصحابها وإحالتهم عىل مراكز محاربة اإلدمان؛
• تعزيز التعرف املنتظم ومصاحبة األشخاص املرتبطني بالكحول يف األوساط السجنية من أجل اقرتاح تكفل خاص
بحالتهم.

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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مـحـور
الـوقـايـة
اإلجراء :4
الوقاية من رسطان عنق الرحم
التدبري  :4.8وضع وإعامل إسرتاتيجية للتلقيح ضد فريوس الورم الحليمي البرشي وفقا ألهداف
التدخل يف املخطط العاملي للقضاء عىل رسطان عنق الرحم باعتباره مشكال للصحة العامة.
• إدماج لقاح فريوس الورم الحليمي البرشي يف الربنامج الوطني للتمنيع؛
• وضع اسرتاتيجية للتواصل لتشجيع هذا التلقيح.
• تحقيق والحفاظ عىل معدل التغطية بواسطة التلقيح يف  90يف املائة.
• ضامن املراقبة عن طريق التنميط الجيني لفريوس الورم الحليمي البرشي.

اإلجراء :5
السيطرة والتحكم يف مخاطر الرسطانات الناجمة عن التهابات الكبد الفريوسية
يقرتح املخطط الوطني الثاين تعزيز أنشطة التلقيح والتشخيص والتكفل بالتهابات الكبد الفريوسية بانسجام مع
املخطط الوطني ملكافحة التهاب الكبد الفريويس من أجل تفادي الرسطانات الناجمة عنها.

التدبري  :5.9تعزيز اسرتاتيجية التلقيح ضد التهاب الكبد الفريويس من نوع باء
• توعية سائر الساكنة ومهني الصحة بإيجابيات وفوائد التلقيح ضد التهاب الكبد الفريويس من نوع باء
( )Hépatite Bوالتبعات التي قد ترتتب عن عدم التلقيح؛
• تعميم التلقيح لفائدة الساكنة املستهدفة ،وضمنها فئة املتعايشني مع اإلصابة بداء فقدان املناعة ،عن طريق
الربنامج إىل غاية تحقيق نسبة تغطية شاملة تصل إىل  100يف املائة.

التدبري  :5.10التكفل بالحاالت املصابة بالتهاب الكبد الفريويس من نوع س ()Hépatite C
• تعزيز وتقوية اسرتاتيجية الكشف والتكفل بحاالت اإلصابة بالتهاب الكبد الفريويس من نوع س.
• تأمني مراقبة املرىض املصابني بالتهاب الكبد الفريويس س ،خاصة الفئات الهشة والكشف املبكر عن املضاعفات
كام هو الحال بالنسبة لتليّف وتش ّمع الكبد ورسطان الخاليا الكبدية.
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اإلجراء :6
تأمني مراقبة الرسطانات املهنية
يف إطار املخطط الوطني ،اتفق الخرباء الوطنيون عىل اختيار خمس رسطانات رئيسية مرتبطة باملخاطر املهنية،
ويتعلّق األمر بكل من رسطان الرئة ،رسطان املثانة البولية ،رسطانات الحنجرة والجيوب األنفية وأمراض الدم
الخبيثة.

التدبري  :6.11تعزيز الوقاية األولية يف فضاءات الشغل من أجل التقليص من مخاطر التعرض
للعوامل املسببة للرسطان (البيولوجية والفيزيائية والكيميائية).
• تطوير وتحسني مقاربة استبدال املواد املرسطنة ،واملسببة للطفرات الجينية أو السامة ،يف املقاوالت مبواد غري
ضارة إذا أمكن ذلك؛
• مراقبة استخدام املبيدات وتشجيع استخدام منتجات الصحة النباتية التي ال تسبب الطفرات الجينية؛
• تعبئة مصالح طب الشغل واملفتشيات التابعة لوزارة الشغل املكلفة باملراقبة والتتبع من أجل تحسني ظروف
املراقبة والتأكد من إعامل آليات استبدال املواد املرسطنة.

التدبري  :6.12إعداد املساطر والدالئل التوجيهية لتوعية وتثقيف الفئات املعرضة للمواد املرسطنة
واملخاطر البيئية.
• تحديد وتعريف املواد األكرث نجاعة من أجل الوقاية من املواد املرسطنة مبا يتوافق مع مقتضيات قانون الشغل.
• وضع اسرتاتيجية تواصلية من أجل تحسيس وتوعية العاملني املعرضني للمواد امل ُرسطنة واملسببة للرسطان؛
• إطالق مبادرة «مقاوالت بدون مخاطر التعرض للرسطان» عىل غرار «مقاوالت بدون تدخني» ،وتتويج املقاوالت
التي تكون نسبة املخاطر فيها ضئيلة.

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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مـحـور
الـوقـايـة
التدبري  :6.13تعزيز املراقبة الطبية لألشخاص املعرضني ملخاطر اإلصابة برسطان مهني.
• ضامن متابعة أفضل للفضاءات املهنية من خالل مساطر مختلفة تتوفر فيها وسائل التتبع الفردية والجامعية؛
• اعتامد توصيات تخص املامرسات الجيدة لفائدة أطباء الشغل من أجل التتبع الطبي املهني للعاملني واملستخدمني
املعرضني للمواد املرسطنة؛
• وضع وتطوير نظام معلومايت للبيانات واملعلومات ورقمنته ،من أجل تجميع واستثامر املعطيات (سجل املخاطر).

التدبري  :6.14القيام بحملة ترافعية من أجل تقوية وتطبيق القوانني املعمول بها يف مجال حامية
املستهلكني.

اإلجراء :7
تعزيز مراقبة وتتبع الرسطانات وعوامل االختطار املؤدية لإلصابة بها

التدبري  :7.15قياس نسبة املراضة والوفيات وكل املعطيات الوبائية األخرى املرتبطة بالرسطانات.
• دعم وتعزيز سجل الرسطانات يف «جهة الدار البيضاء الكربى» وضامن نرش التقرير كل سنتني؛
• إحداث سجل وطني لرسطانات األطفال؛
• تعميم إحداث سجالت استشفائية للرسطانات بكافة املراكز الجهوية لألنكولوجيا؛
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• تعزيز مراقبة عوامل االختطار املؤدية لإلصابة بالرسطان مبا يتامىش مع مراقبة األمراض غري املعدية ،من خالل
اعتامد أبحاث واستقصاءات حول هذه العوامل كل  5سنوات ،واألبحاث املتعلقة باملسح العاملي للتبغ يف أوساط
الشباب ومسح صحة الطلبة يف املؤسسات العليا.
• مراقبة املخاطر املرتبطة بالتعرض املهني للمواد املرسطنة واملسببة للطفرات الجينية.

اإلجراء :8
تنظيم حوار وطني وجهوي بني كافة املتدخلني حول الوقاية من الرسطانات
التدبري  :8.16إطالق مدونة وطنية للوقاية من الرسطان يف إطار مقاربة تشاركية مجتمعية متعددة
القطاعات.
التدبري  :8.17تطوير الثقافة الصحية يف الوسط املدريس.
• إدماج املدونة الوطنية للوقاية من الرسطانات يف املناهج التعليمية واملقررات الدراسية للتالميذ والطلبة.

النتائج املنتظرة
• تقليص معدل انتشار التدخني بنسبة  20يف املائة يف أوساط األطفال الذين ترتاوح أعامرهم ما بني  13و 15سنة؛
• تقليص انتشار التدخني يف أوساط األشخاص الذين تبلغ أعامرهم  18سنة فام فوق وذلك بنسبة  20يف املائة.
• تقليص معدل انتشار السمنة يف صفوف الساكنة العامة بنسبة  25يف املائة.
• بلوغ وتحقيق نسبة  90يف املائة يف التغطية الخاصة بتلقيح الفتيات اللوايت يبلغن من العمر  11سنة بلقاح ضد
فريوس الورم الحليمي البرشي.
• بلوغ معدل تغطية يصل إىل  100يف املائة ضد فريوس االلتهاب الكبدي الفريويس ب عند األطفال حديثي الوالدة
الذين مل متض عىل والدتهم  24ساعة.

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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مـحـور
الـكـشـف
الـمـبـكـر
لقد مكّن املخطط األول من مأسسة الربنامج املنظم للكشف املبكر عن رسطان الثدي ورسطان عنق الرحم ،ويهدف
املخطط الوطني الثاين إىل تحسني رشوط وظروف الفحص وتحقيق العدالة واملساواة يف الولوج إىل الكشف املبكر
والتكفل الجيد باملرىض.
لقد انخرط املغرب يف املبادرة الدولية للقضاء عىل الرسطان باعتباره مشكال للصحة العمومية ،وعليه فقد تم إيالء
ومنح األولوية لتطوير مجال تدخل الربنامج الخاص بالكشف املبكر عن رسطان عنق الرحم ليشمل كافة تراب
اململكة ،وإىل هيكلته وإعادة تنظيمه بهدف تحقيق نسبة ومعدل مشاركة ال تقل عن  70يف املائة.

الهدف العام
املساهمة يف التقليص من معدالت ونسب املراضة واإلماتة الناجمة عن اإلصابة برسطان الثدي ورسطان عنق
الرحم.

أهداف محددة
 .1تعزيز معارف ومدارك ومامرسات وسلوكيات املواطنني يف مواجهة تحديات الكشف؛
 .2تحسني الكشف املبكر عن رسطان الثدي من خالل إدماج برنامج لضامن الجودة؛
 .3تقوية الكشف وعالج اآلفات ما قبل الرسطانية لرسطان عنق الرحم.
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اإلجراءات والتدابري

اإلجراء :9
التحسني والرفع من وعي املواطنني باملعطيات الخاصة بالكشف.
التدبري  :9.18توفري معلومات شاملة ومحدثة لعموم املواطنني عن فوائد الكشف املبكر.
• إعداد وبلورة مقاربات تواصلية ناجعة ،فعالة ومبتكرة ،من أجل تقوية معارف املواطنني وعموم الساكنة بأهمية
الفحص؛
• تنظيم حمالت للتوعية والتحسيس والكشف عن رسطان الثدي ورسطان عنق الرحم؛
• تطوير رشاكات مؤسساتية مع النسيج الجمعوي ومكونات املجتمع املدين من أجل تكثيف التواصل حول
الربنامج.

اإلجراء :10
الحدّ والتقليص من مظاهر الالمساواة يف العالج ضد رسطان الثدي
التدبري  :10.19متكني جميع النساء من الولوج إىل الفحص الخاص برسطان الثدي بشكل
منتظم وجيد.
• إحداث آليات تشاركية متكّن من الكشف عن رسطان الثدي وإدماج الفئات الهشة املعرضة للخطر؛
• تعزيز انخراط القطاع الخاص يف برنامج الكشف عن رسطان الثدي.
• تطوير ورقمنة نظام املعلومات الخاص بتتبع املشاركات يف جميع مراحل ومستويات التدخل؛

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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مـحـور
الـكـشـف
الـمـبـكـر
التدبري  :10.20اعتامد مجانية جميع التدخالت والفحوصات التي تتم بجهاز التصوير الشعاعي
للثدي (املاموغرايف) وجهاز الفحص بالصدى ،وأخذ العينات «الخزعات» من أجل الترشيح الطبي يف
إطار هذا الربنامج؛
التدبري  :10.21تحديد نظام الفحص الخاص بالنساء األكرث عرضة لخطر اإلصابة برسطان الثدي
(العامل الورايث).
التدبري  :10.22الحرص عىل تطبيق الربنامج ترابيا عىل امتداد ربوع اململكة.

اإلجراء :11
الرفع من فاعلية برنامج التشخيص املبكر ضد رسطان الثدي.

التدبري  :11.23العمل عىل تحسني وتجويد تنظيم خدمات التشخيص ضد رسطان الثدي
• توسيع بناء املراكز املرجعية للصحة اإلنجابية يف األقاليم املستهدفة ( 26مركزا مرجعيا للصحة اإلنجابية)؛
(امللحق )1
• تقوية املنصة التقنية ( )plateau techniqueلتشخيص رسطان الثدي عىل مستوى كل جهة؛
• تحديد معايري الجودة وإعداد بروتوكوالت تشخيص رسطان الثدي؛
• تحسني تنظيم املراكز املرجعية للصحة اإلنجابية وتعزيز إدماج خدمات الرعاية والتكفل الشامل باملرأة.

التدبري  :11.24ضامن متابعة وتقييم برنامج الكشف املبكر عن رسطان الثدي وتحليل البيانات
واملعطيات باستمرار
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اإلجراء :12
التقليص من مظاهر الالمساواة يف مواجهة رسطان عنق الرحم ومؤرشات اإلصابة به
التدبري  :12.25متكني النساء من الولوج إىل مجمل الخدمات التي متكّن من الكشف املبكر عن
رسطان عنق الرحم بشكل منتظم وذي جودة.
• تعميم إمكانية الكشف عن رسطان عنق الرحم عىل الصعيد الوطني؛
• وضع آليات تشاركية متكّن من الكشف عن رسطان عنق الرحم وإدماج الفئات الهشة املعرضة للخطر؛
• دعم مشاركة القطاع الخاص يف برنامج الكشف عن رسطان عنق الرحم؛
• تقوية عالج اآلفات ما قبل الرسطانية عىل مستوى عنق الرحم وتنويع طرق العالج املتاحة عىل مستوى املراكز
املرجعية للصحة اإلنجابية؛
• العمل عىل توفري التشخيص املبكر لرسطان عنق الرحم عن طريق تكوين األطباء العامني يف املراكز املرجعية
للصحة اإلنجابية ،واستخدام تقنية التنظري املهبيل وسبل العالج باستعامل التخثري الحراري؛
• وضع برنامج لتأمني وضامن الجودة يف مجال الكشف عن رسطان عنق الرحم؛
• تعزيز ورقمنة نظام املعلومات الخاص بتتبع املشاركات يف جميع مراحل ومستويات التدخل؛

التدبري  :12.26ضامن مجانية خدمات التشخيص املبكر والتكفل املسبق واألويل لآلفات ما قبل
الرسطانية لعنق الرحم
التدبري  :12.27وضع مرشوع برنامج أويل للكشف عن رسطان عنق الرحم باعتامد اختبار الكشف
عن فريوس الورم الحليمي البرشي ،وفقا للتوصيات الحديثة ملنظمة الصحة العاملية ما بني 2021
و.2024

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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مـحـور
الـكـشـف
الـمـبـكـر
• اختبار اسرتاتيجيات جديدة النخراط النساء؛
• إتاحة إمكانية أخذ العينات بشكل ذايت من طرف النساء اللوايت يتعذر عليهن االنتقال إىل املراكز الصحية؛
• تحديد معايري ومناذج الكشف عن رسطان عنق الرحم باالعتامد عىل اختبار فريوس الحليمي البرشي.
• اختبار وتقييم ترسانة الكشف عن رسطان عنق الرحم باالعتامد عىل اختبار فريوس الحليمي البرشي.

التدبري  :28 .12ضامن متابعة وتقييم برنامج الكشف املبكر عن رسطان عنق الرحم وتقييم املعطيات
التي تخصه باستمرار.

اإلجراء :13
بلورة وتعزيز الرشاكات بني القطاعني العام والخاص من أجل تقوية الولوج إىل
خدمات التشخيص الترشيحي لرسطانات الثدي وعنق الرحم
التدبري  :13.29ضامن رشاء الخدمات من مختربات التشخيص الترشيحي الخاصة ،يف إطار الربنامج
لتشخيص رسطان الثدي ورسطان عنق الرحم.
النتائج املنتظرة
• الوصول إىل نسبة  40يف املائة عىل األقل كمعدل للتغطية السنوية للكشف عن رسطان الثدي؛
• تحقيق معدل تغطية سنوية بنسبة  30يف املائة عىل األقل للكشف عن رسطان عنق الرحم؛
تقل عن  80يف املائة يف إعادة الكشف عند املصابني برسطان الثدي؛
• بلوغ نسبة ال ّ
تقل عن  80يف املائة يف إعادة الكشف عند املصابني برسطان عنق الرحم؛
• بلوغ نسبة ال ّ
• العمل عىل تشخيص  40يف املائة عىل األقل من رسطانات الثدي املرتقبة يف أوساط الفئة العمرية ما بني 40و69
سنة؛
• تحقيق معدل عالج يصل إىل  100يف املائة لآلفات ما قبل الرسطانية لعنق الرحم املكتشفة يف الربنامج.
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مـحـور
الـتـكـفـل
لقد مكّن املخطط الوطني األول من تحسني جودة التكفل باملرىض املصابني بالرسطان ،الذين يعترب أغلبهم من
ذوي الدخل املحدود ،والذين توفرت لهم بفضله سبل الولوج والحصول عىل عالج ذي جودة يف مختلف املراكز
الجهوية لألنكولوجيا عىل امتداد ربوع اململكة ،كام تم تطوير وتنمية املوارد البرشية وتحسني الولوج إىل األدوية،
يف كافة مراحل تنفيذ هذا املخطط ،إىل جانب مساهمة تطور القطاع الخاص يف تجويد التكفل باملرىض املصابني
بالرسطان.
ويقرتح املخطط الوطني الثاين دعم وتعزيز املكتسبات وتصحيح النقائص امللحوظة وتطويرها ومصاحبة مهنيي
الصحة يف تطوير مامرساتهم.

الهدف العام
التكفل الشامل والناجع بجميع املرىض املصابني بالرسطان باعتامد العالجات املبتكرة من طرف مهنيني محفّزين
ومؤهلني ،بالهياكل والبنيات التي تستجيب للمعاير الدولية.

أهداف محددة
 .1تجويد الولوج الرسيع للتشخيص املبكر للرسطان؛
 .2تحسني الولوج إىل العالجات ضد الرسطان وضامن جودة ومأمونية التكفل باملرىض؛
 .3مصاحبة مهنيي الصحة يف مامرستهم لالستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجية والعالجية؛
 .4جعل الرعاية الداعمة رافعة أساسية لجودة العالجات.

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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مـحـور
الـتـكـفـل
اإلجراءات والتدابري

اإلجراء :14
تحسني أنشطة وخدمات الكشف املبكر للرسطانات عىل مستوى العالجات الصحية
األولية «العيادات الخاصة واملراكز الصحية»
التدبري  :14.30إحداث دالئل مرجعية من أجل التشخيص املبكر للرسطانات وضمنها رسطانات
األطفال باملراكز الصحية والعيادات الخاصة؛
التدبري  :14.31تحسيس وتكوين مقدمي العالجات يف التشخيص املبكر ضد الرسطانات مبا يف ذلك
رسطانات األطفال؛
التدبري  :14.32ضامن املتابعة والتقييم.

اإلجراء :15
تطوير وتجويد التشخيص والتكفل يف املستويني الثاين والثالث باملستشفيات اإلقليمية
والجهوية واملراكز االستشفائية الجامعية واملؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.
التدبري  :15.33توحيد املوارد البرشية وضامن توفر التجهيزات الرضورية لتشخيص الرسطان حسب
كل مستوى (باملستشفيات اإلقليمية والجهوية واملراكز االستشفائية الجامعية)؛
التدبري  :15.34توحيد املوارد البرشية وضامن توفر التجهيزات الرضورية يف كافة مراكز األنكولوجيا؛
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التدبري  :15.35تطوير ومأسسة وتعميم بروتكوالت تشخيص الرسطانات والقيام مبراجعتها بشكل
منتظم؛
الشق املتعلق بربوتوكوالت التشخيص.
التدبري  :15.36تكوين األطباء يف ّ

اإلجراء :16
الرفع من عدد مراكز العالج وتطوير أقطاب التميز

التدبري  :16.37بناء وتجهيز مراكز األنكولوجيا يف جهة درعة تافياللت ،وعىل مستوى إقليم أسفي،
والعمل عىل التجديد املنتظم للتجهيزات املتقادمة واملتالشية يف املراكز األخرى وضامن صيانتها.
التدبري  :16.38إحداث أقطاب للتميز يف مختلف املراكز الجهوية لألنكولوجيا التابعة للمراكز
االستشفائية الجامعية (رسطانات املبيض والرحم والثدي) ،جراحة الجهاز الهضمي والصدر ،أمراض
الدم واألورام عند األطفال ،إلخ( - )...امللحق .)2
التدبري  :16.39تطوير خدمات وطنية مرجعية يف بعض التخصصات ،خاصة عىل مستوى العالج
اإلشعاعي املتخصص ،الزراعة ،جراحة األعصاب ،واملسالك البولية؛
التدبري  :16.40تطوير ومأسسة وتعميم بروتكوالت الدالئل املرجعية للتكفل والقيام مبراجعتها
بشكل منتظم.

اإلجراء :17
تعزيز وتقوية السياسة الدوائية

التدبري :17.41العمل عىل تطوير ومأسسة واملراجعة بانتظام لربوتكوالت العالج لكافة خدمات
التكفل برشاكة مع الوكالة الوطنية للتأمني الصحي؛

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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مـحـور
الـتـكـفـل
التدبري  :17.42تحسني مسطرة اقتناء وتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية واللجوء إىل االقتناء
الجامعي والتسليم املبارش يف مراكز األنكولوجيا؛
التدبري  :17.43تقوية وتطوير اآلليات التنظيمية الحالية ملواجهة وتجاوز وضعية الخصاص التي
تعرفها بعض األدوية والعمل عىل توفريها؛
التدبري  :17.44العمل عىل توحيد والقيام بافتحاص صيدليات مراكز األنكولوجيا بشكل منتظم.

اإلجراء :18
مصاحبة ومواكبة مهنيي الصحة أثناء مامرساتهم يف مواجهة التطور التكنولوجي

التدبري  :18.45تقوية املوارد البرشية وتنمية وتطوير كفاءاتها ومهاراتها عىل مستوى جميع مراكز
األنكولوجيا.

اإلجراء :19
تطوير العالجات الداعمة يف مجال األنكولوجيا

التدبري  :19.46تحديد ومأسسة العالجات الداعمة (اإلخبار باملرض ،الدعم النفيس ،الدعم الغذايئ،
العالج الطبيعي ،الرتويض ،التجميل  ،...إلخ) مبا يف ذلك العالجات التي تخص األورام عند األطفال؛
التدبري  :19.47وضع بروتوكوالت ودالئل مرجعية يف مجال العالجات الداعمة املحددة؛
التدبري  :19.48تكوين املوارد البرشية يف مجاال لعالجات الداعمة؛
التدبري  :19.49إرشاك املجتمع املدين يف مجال العالجات الداعمة من خالل الربامج التطوعية.
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النتائج املنتظرة
• بلوغ نسبة  % 100من معدل تشخيص وعالج الحاالت الجديدة املتكفل بهم عىل مستوى املؤسسات
االستشفائية.
• تحقيق معدل ال يقل عن  90يف املائة يف عالج رسطان عنق الرحم؛
• الرفع من معدل أمد الحياة بنسبة  80يف املائة إىل  5سنوات بالنسبة للمرىض املصابني برسطان الثدي؛
• بلوغ نسبة  % 80من معدل البقاء عىل قيد الحياة بعد خمس سنوات ،بالنسبة لألطفال املصابني بداء الرسطان.

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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مــحــور
الـعـالجـات
الـتـلـطـيـفـيـة
يعترب العمل بالعالجات التلطيفية يف املغرب خطوة رائدة تحسب للنظام الصحي الوطني ،بالرغم من عدم تعميمها
يخص إال األشخاص الذين يوجدون
عىل كافة املرىض املصابني بالرسطان الذين هم يف حاجة إليها .هذا التكفّل ال ّ
يف املراحل النهائية من أعامرهم ،وتبقى مقترصة عىل الفرق املختصة بالعالجات التلطيفية عىل مستوى املراكز
الجهوية لألنكولوجيا .وفيام يتعلق بالعالجات يف املنازل ،فهي تقترص عىل منطقة جغرافية مقيّدة.
إن املخطط الوطني الثاين يهدف إىل تعزيز املكتسبات وتعميم العالجات التلطيفية والعمل عىل متديدها عىل
مستوى املؤسسات الصحية للعالجات األولية ،من أجل تغطية سائر الرتاب الوطني .هذه العالجات ال يجب أن
تظل مسؤوليتها حكرا عىل الفرق املختصة فيها ،باستثناء الحاالت املستعصية ،متوسطة كانت أو حا ّدة.

الهدف العام
توفري وضامن املواكبة والتكفل باملرىض املصابني بالرسطان الذين يحتاجون إىل العالجات التلطيفية بنسبة  100يف
املائة.

أهداف محددة
 .1الدعوة لتطوير وتطبيق القوانني والنصوص التنظيمية املعمول بها من أجل التكفل الجيد يف مجال العالجات
التلطيفية؛
 .2توسيع شبكة العالجات التلطيفية بإرشاك املجتمع املدين يف إطار مقاربة تشاركية مجتمعية؛
 .3تعميم التكفل باألمل.
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اإلجراءات والتدابري

اإلجراء :20
اقرتاح نصوص تنظيمية خاصة بالعالجات التلطيفية وفقا ملبادئ أخالقيات علم األحياء
التدبري  :20.50إعداد ومنارصة اعتامد نصوص ترشيعية تخص العالجات التلطيفية وفقا ملبادئ
أخالقيات علم األحياء.

اإلجراء :21
تعزيز الجوانب التنظيمية واملعيارية للعالجات التلطيفية

التدبري  :21.51مأسسة برنامج وطني للعالجات التلطيفية
• وضع معايري للعالجات التلطيفية يف الشق املتعلق باملوارد البرشية ،والهياكل والتجهيزات عىل مستوى املراكز
الجهوية لألنكولوجيا ،والبنيات االستشفائية الجهوية واإلقليمية ،وكذا من أجل االستشفاء املنزيل؛
رسة واملراكز
• تطوير شبكات العالجات التلطيفية وفقا للتسلسل القائم (وحدات العالجات التلطيفية ،األ ّ
الصحية املخصصة ،والفرق املتنقلة الخاصة بالعالجات التلطيفية)؛
• إضفاء الطابع الرسمي عىل النقاهة يف املستشفى وإشعار الطبيب املعالج واألرسة بهذه اإلمكانية؛
• وضع مراجع ومبادئ توجيهية للعالجات التلطيفية وبروتوكوالت التكفل يف املآتم؛
• تعزيز التتبع والتقييم من خالل العمل بنظام معلومايت عىل الصعيد الجهوي.

التدبري  :21.52وضع مجموعة املصطلحات املتعلقة بالعالجات التلطيفية من خالل الوكالة الوطنية
للتأمني الصحي.

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
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مــحــور
الـعـالجـات
الـتـلـطـيـفـيـة
اإلجراء :22
دعم وتطوير املقاربة االجتامعية
التدبري  :22.53وضع قاعدة لالتصاالت الهاتفية من أجل اإلجابة عن احتياجات املرىض املصابني
بالرسطان وأرسهم؛
التدبري  :22.54تعزيز دور مقدم الرعاية الطبيعي الرئييس من خالل اسرتاتيجيات املساعدة وشبكات
الدعم االجتامعي (الجمعيات املحلية ،املتطوعون ،إلخ)؛
التدبري  :22.55عدم مركزة العالجات التلطيفية للمريض يف نهاية مراحل الحياة والعمل عىل تحقيق
إرشاك مجتمعي بإدماج السلطات املحلية والجمعيات واألمئة والوعاظ ومجموعات الدعم ...؛

اإلجراء :23
تعميم التكفل باألمل

التدبري  :23.56تعزيز الولوج إىل عالج األمل عىل جميع املستويات.
• توسيع ترسانة العالج املعتمدة عىل مادة األفيون بإدراج وإدماج جزئيات دوائية جديدة؛
• إدراج الخدمات الطبية الخاصة باألطفال ضمن التعريفات والتسميات الحالية؛
• متديد الرتاخيص الخاصة بالتكفل يف عالج األمل باستخدام بعض املواد املتوفرة؛
• ضامن استمرار وفرة مخزون األدوية الرضورية من أجل العالجات التلطيفية؛
• مواصلة مكافحة رهاب املورفني.
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اإلجراء :24
تطوير البحث والتكوين املستمر ودعم املوارد البرشية يف العالجات التلطيفية
التدبري  :24.57وضع مركز للجودة خاص بالعالجات التلطيفية من أجل التكوين والتداريب؛
التدبري  :24.58دعم وتعزيز التكوين املستمر يف مجال العالجات التلطيفية؛
التدبري  :24.59تطوير وسائل وآليات التحفيز ومصاحبة مهنيي الصحة العاملني يف العالجات
التلطيفية؛
التدبري  :24.60تطوير البحث يف مجال العالجات التلطيفية.
النتائج املنتظرة
• تحقيق معدل تغطية من طرف الفرق املتنقّلة املكلفة بالعالجات التلطيفية بنسبة  100يف املائة عىل املستوى
الوطني؛
• التكفل باملرىض الذين هم يف حاجة إىل العالجات التلطيفية بنسبة  100يف املائة؛
• مضاعفة االستهالك السنوي للمورفني مبعدل الضعف.

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
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مــحاور
عـرضـيـة
إن اإلجابة عن األهداف الخاصة والنوعية للمخطط الوطني الثاين تقتيض رضورة إيالء أهمية خاصة للجوانب
املتعلقة بالحكامة والقيادة وإدارة املخطط الوطني للوقاية ومراقبة الرسطان ،وضامن جودة كل اإلجراءات
والتدخالت املسطّرة ،ونفس األمر بالنسبة للشق املتعلق بالتكوين والبحث.

الهدف العام
قيادة وإدارة املخطط الوطني للوقاية ومراقبة الرسطان باالعتامد عىل ثالث رافعات أساسية تتعلق بوضع نهج
الجودة وتعزيز التكوين والبحث وإعامل نظام مالئم للمتابعة والتقييم يضمن جودة املعطيات املتوصل إليها.

أهداف محددة
 .1تحديد منوذج لحكامة املخطط الوطني الثاين للوقاية ومراقبة الرسطان يتوافق والخصوصيات الوطنية؛
 .2وضع برنامج لتأمني وضامن الجودة بالنسبة للمحاور االسرتاتيجية للمخطط الوطني الثاين للوقاية ومراقبة
الرسطان؛
 .3التوفر عىل نظام فعال للمعطيات ،ومواصلة رقمنة مختلف مستويات منظومة الرعاية الصحية ،من أجل توفري
ملف صحي إلكرتوين لكل مريض ميكّن من سالسة االطالع عليه وتتبع وضعيته ومراحل التكفل به وكذا تقاسم
البيانات؛
 .4التوفر عىل اسرتاتيجية للتكوين تتك ّيف مع الحاجيات والتطورات املستمرة واملنتظمة للتكفل باملريض املصاب
بالرسطان؛
 .5تعزيز البحث والتطوير يف مجال الرسطان.
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الحكامة

اإلجراء :25
وضع خارطة لكل املتدخلني يف مجال الوقاية ومراقبة الرسطان.
التدبري  :25.61إعداد قامئة باملتدخلني يف تنفيذ تدابري املخطط الوطني الثاين للوقاية ومراقبة
الرسطان ،وتحديد األدوار واملهام لكل متدخل وكذا مجال وهامش العالقات وأشكال وكيفيات
التنسيق وتقاسم املعطيات واملعلومات.

اإلجراء :26
إعامل منوذج للحكامة يتناسب مع الخصوصيات اإلدارية واالجتامعية واالقتصادية
والصحية للمغرب.

التدبري  :26.62الحرص عىل ضامن التواصل والحوار مع وبني جميع فعاليات املخطط الوطني الثاين
للوقاية ومراقبة الرسطان؛
التدبري  :26.63مناقشة مناذج حكامة املخطط الوطني الثاين للوقاية ومراقبة الرسطان يف سياق
اإلصالحات الهيكلية الجارية؛
التدبري  :26.64وضع منوذج الحكامة املعتمد للمخطط الوطني الثاين للوقاية ومراقبة الرسطان.

اإلجراء :27
ضامن التفعيل الجهوي ملضامني املخطط الوطني الثاين للوقاية ومراقبة الرسطان

التدبري  :27.65وضع خارطة طريق للتعاقد مع املديريات الجهوية لوزارة الصحة يف مجاالت محاربة
الرسطان؛

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
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مــحاور
عـرضـيـة
التدبري  :27.66تحويل مضامني املخطط الوطني الثاين للوقاية من الرسطان إىل مشاريع ومخططات
جهوية؛
التدبري  :27.67ضامن استمرارية املتابعة والتقييم.
ضامن الجودة

اإلجراء :28
اعتامد آليات ضامن الجودة تشمل كل األنشطة يف مختلف هياكل التكفل باملرىض

التدبري  :28.68توثيق وتقييم التجارب املتعلقة بالخطوات املعمول بها لضامن الجودة خاصة عىل
مستوى املعهد الوطني لألنكولوجيا؛
التدبري  :28.69تحديد منوذج ضامن الجودة املناسب لكل محور اسرتاتيجي (الوقاية ،الكشف
املبكر ،التكفل ،العالجات التلطيفية)؛
التدبري  :28.70ضامن مواصلة التمويل لتنفيذ إجراءات ضامن الجودة؛
التدبري  :28.71إحداث وحدات إلدارة الجودة يف مؤسسات الرعاية الصحية.
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اإلجراء :29
إطالق مساطر التصديق واالعتامد لهياكل الرعاية املحددة
التدبري  :29.72خلق لجنة وطنية لقيادة وتوجيه الخطوات املتعلقة بضامن الجودة؛
التدبري  :29.73وضع معايري لكل مجال من مجاالت الرعاية استنادا إىل املعايري الدولية؛
التدبري  :29.74وضع معايري للتوحيد (البنيات التجهيزات ،املوارد ،اإلجراءات ،دالئل املامرسات
الجيدة  ...وغريها) باإلحالة واالعتامد عىل ما تنص عليه املعايري الدولية؛
التدبري  :29.75ضامن املواكبة من طرف املراكز املعتمدة و  /أو هيئات االعتامد الدولية.
نظام املعلومات
يعرف التكفل باملرىض يف مجال محاربة الرسطان تطورا متناميا ،ويتم االعتامد يف ذلك عىل تبادل جيد وناجع
للمعطيات واملعلومات املوثوقة بني املهنيني متعددي التخصصات ،الذي يعترب أمرا أساسيا ،مام يؤكد الحاجة إىل
حوسبة واعتامد نظام للمعلوميات يف البنيات الصحية الخاصة باألنكولوجيا ،يقوم عىل إعداد امللفات الصحية
للمرىض بكيفية معلوماتية ،يف املستشفى يف مرحلة أوىل ،ويف املنازل يف مرحلة الحقة .هذا امللف الصحي
«اإللكرتوين» ،يتعني أن يكون قابال للتطور وآمنا وضامنا لجودة البيانات واملعطيات التي يتم تجميعها.

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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مــحاور
عـرضـيـة
اإلجراء :30
التوفر عىل نظام للمعلومات لرصد وتقييم املخطط الوطني للوقاية ومراقبة
الرسطان.
التدبري  :30.76إعداد لوحة قيادة ( )Tableau de bordتتضمن مؤرشات وتوجيه ومتابعة وضعية
تطور وتقدم اإلجراءات واألنشطة املسطّرة.

اإلجراء :31
التوفر عىل ملف صحي معلومايت آمن يخص املريض وتقاسم املعلومات بني
املستويات الثالثة للخارطة الصحية.

التدبري  :31.77تحديد النموذج املناسب الحديث واملتطور واملعياري ،باالعتامد الكيل عىل الويب
( ،)Full webوفقا للمعايري الدولية؛
التدبري  :31.78اعتامد تعريف وطني فريد خاص باملريض؛
التدبري  :31.79توثيق الخطوات من أجل وضع ملف صحي معلومايت (دليل املستخدم ،بنية
الشبكة ،مساطر النرش  ...إلخ).؛
التدبري  :31.80وضع اسرتاتيجية للنرش تستند عىل املامرسات الجيدة :
• التزام إدارة املؤسسة باملرشوع؛
• تعزيز املقاربة التشاركية (التواصل)؛
• توفري البنية املالمئة (التنظيم ،املراجع والدالئل ،املعدات  ...إلخ)؛
• توفري فرق مخصصة يف نظام املعلومات حسب كل مستوى؛

التدبري  :31.81تعزيز قابلية العمل بالوثائق اإللكرتونية مع مراعاة تطور القوانني والترشيعات.
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اإلجراء :32
خلق لجنة وطنية مسؤولة عن امللف الصحي املعلومايت للمرىض.
التدبري  :32.82إرشاك كل املتدخلني املحددين يف إطار هذه اللجنة (وزارة الصحة ،املراكز
االستشفائية الجامعية ،الوكالة الوطنية للتأمني الصحي ،الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط
االجتامعي ،الصندوق الوطني للضامن االجتامعي ،اللجنة الوطنية ملراقبة وحامية املعطيات
الشخصية ،وكالة التنمية الرقمية ،مؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج الرسطان ،إىل جانب ممثيل
القطاع الخاص .) ...
التكوين والبحث

اإلجراء :33
ضامن التكوين األسايس لكل الفئات الرضورية التي يتم تحديدها
التدبري  :33.83إنشاء آليات للتنسيق مع كل املتدخلني يف مجال التكوين (وزارة الصحة ،كليات
الطب والصيدلة ،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي )...؛
التدبري  :33.84إدراج منهج تعليمي حول الوقاية من الرسطانات يف املناهج التعليمية للتالميذ
والطلبة يف كافة مستويات التعليم األويل والثانوي؛

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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مــحـاور
عـرضـيـة
التدبري  :33.85تعزيز الشُ عب املتوفرة عىل مستوى املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ،وخلق شُ عب جديدة لإلجابة عن االحتياجات املحددة (تقني يف علم ترشيح األمراض،
فيزيايئ طبي ،مستشارون يف الوراثة والجينات ،اختصاصيون يف التغذية ،تقنيون يف اإلحصاء،
مدبرو نظم املعلومات ،مختصون يف البحث الرسيري ،مختصون يف تدبري البيانات )...؛
• دمج وحدة األورام يف شعب املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة املتوفرة؛
• مراجعة وتأهيل محتويات التكوينات مع الحرص عىل إدماج كل االبتكارات والتقنيات الجديدة والتكنولوجية؛
• التشجيع عىل الحصول عىل شهادة املاسرت يف األنكولوجيا والعالجات التلطيفية باملعهد العايل للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة.

اإلجراء :34
تعزيز التكوين املستمر ملهنيي الصحة يف مجال مراقبة الرسطان
التدبري  :34.86تعزيز دور أقطاب التميز يف مجال التكوين والرفع من القدرات ملهنيي الصحة؛
التدبري  :34.87وضع اسرتاتيجية للتكوين يف ضامن الجودة؛
التدبري  :34.88تحيني وتوحيد وحدات التكوين بالنسبة للربامج الوطنية (محاربة التدخني واملساعدة
عىل اإلقالع عنه ،الكشف املبكر عن رسطانات الثدي وعنق الرحم ،العالجات التلطيفية ) ...؛
التدبري :34.89مأسسة وتقوية الدورة الدولية حول الوقاية وعلم األوبئة يف مجال الرسطانات؛
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التدبري  :34.90تنسيق واعتامد دورات تدريبية جديدة متعلقة باألنكولوجيا مع وضع آليات
إصدار الشهادات (الدبلوم الجامعي ،الشهادة الجامعية)...؛
التدبري  :34.91اللجوء إىل التعليم اإللكرتوين باعتباره رافعة للتكوين املستمر؛
التدبري  :34.92إطالق تكوينات مو ّجهة للصحافيني والصحافيات ومهنيي اإلعالم ومختلف الفاعلني
االجتامعيني.

اإلجراء :35
اعتامد اسرتاتيجية للبحث يف مجال الرسطان تستند عىل جوانب البحث ذات
األولوية

مجاالت البحث ذات األولوية للمخطط الوطني الثاين للوقاية ومراقبة الرسطان :علم األوبئة ،اقتصاد الصحة،
البيئة والتغذية ،العلوم اإلنسانية ،التجارب الرسيرية ،أخالقيات املهنة ،علم األمراض الحيوية واألبحاث األساسية.

التدبري  :35.93تعزيز مراقبة عوامل اختطار اإلصابة بالرسطان خاصة املواد املرسطنة يف املواد
الغذائية ،الهواء والرتبة ،واملراقبة يف صلة بالتدخني.
التدبري  :35.94خلق وإحداث مرصد وطني للرسطانات املهنية والبيئية تابع ملعهد البحث حول
الرسطان بفاس.
• تحديد عوامل االختطار البيئية املسببة للرسطان؛
• دراسة مخاطر الرسطان املرتبطة باستخدام والتعرض للمبيدات؛
• دعم مشاريع دراسة البحث العميل يف مجال الصحة املهنية ،خاصة حول التعرض املتعدد ،من أجل تعريف
أفضل للصلة بني التعرض املهني ومخاطر الرسطان (دراسات فوجية ،وتعريف مؤرشات اإلماتة واملراضة حسب
املهنة وبناء عىل كل قطاع).

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
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مــحـاور
عـرضـيـة
التدبري  :35.95إجراء بحوث عىل املستوى الجهوي بغاية التوفر عىل معلومات ومعطيات مستقاة
تهم سائر تراب اململكة :خرائط عوامل الخطر عىل مستوى كل جهة ،دراسة السلوكيات العالجية
ّ
املوازية ،وتقييم الكلفة؛
التدبري  :35.96إعادة هيكلة االسرتاتيجية الوطنية للتجارب الرسيرية يف مجال األنكولوجيا؛
التدبري  :35.97خلق بنك حيوي (بيو بنك) وطني ووضع شبكة وطنية للموارد البيولوجية يف املراكز
االستشفائية الجامعية.

اإلجراء :36
تدعيم دور معهد البحث حول الرسطان باعتباره منسقا للتكوين والبحث يف مجال
األنكولوجيا يف املغرب
التدبري  :36.98خلق شبكات وقواعد بيانات مغربية لطلبة الدكتوراه والباحثني وبنيات البحث؛
التدبري  :36.99تطوير الرشاكات يف مجال التكوين والبحث يف مجال الرسطان وتنسيق شبكات
املعطيات والبيانات.

اإلجراء :37
دعم املنشورات العلمية يف مجال األنكولوجيا

التدبري  :37.100إحداث جريدة مو ّجهة للمنشورات العلمية يف مجال األنكولوجيا ودعم فهرسة
املجالت املغربية املهتمة بهذا املجال.
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اإلجراء :38
تقييم املخطط الوطني للوقاية ومراقبة الرسطان بشكل دوري
التدبري  :38.101تقييم تنفيذ جميع تدابري املخطط بشكل دوري.
النتائج املنتظرة
• بلوغ نسبة  100يف املائة من بنيات الرعاية الصحية ،املتمثلة يف املراكز املرجعية للصحة اإلنجابية واملراكز
الجهوية لألنكولوجيا ،التي تتوفر عىل نظام معلومايت استشفايئ وتعتمد الخطوات الخاصة بالجودة؛
• االعتامد بنسبة  100يف املائة للمراكز الجهوية لألنكولوجيا؛
• الرفع من عدد املنشورات العلمية التي لها عالقة مبجال الرسطانات بنسبة  50يف املائة يف املجالت املفهرسة؛

مؤرشات تقييم األثر للمخطط الوطني للوقاية ومراقبة الرسطان
• املعدل السنوي اإلجاميل للمرىض الذين تم تشخيص إصابتهم بداء الرسطان؛
• املعدل السنوي للمرىض الذين تم عالجهم من داء الرسطان؛
• عدد حاالت اإلصابة الجديدة بالرسطان؛
• املعدل العام للوفيات بسبب الرسطان؛
• معدل الوفيات الناجمة عن رسطان عنق الرحم.

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
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بـرنـامـج الـعـمـل
والـمـيـزانـيـة
الـتـقـديـريـة
بـرنـامـج تـشـيـيـد الـمـراكـز الـمـرجـعـيـة للـصـحـة اإلنـجـابـيـة
اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﴩق

ﻃﻨﺠﺔ ﺗﻄﻮان اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ
ﻓﺎس ﻣﻜﻨﺎس
اﻟﺮﺑﺎط ﺳﻼ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
ﻣﺮاﻛﺶ أﺳﻔﻲ

ﺳﻮس ﻣﺎﺳﺔ
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺳﻄﺎت
درﻋﺔ ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ
ﻛﻠﻤﻴﻢ واد ﻧﻮن
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اﻷﻗـﺎﻟـﻴـﻢ

ﺟﺮادة
ﺑﺮﻛﺎن
ﻓﻜﻴﻚ
ﺟﺮﺳﻴﻒ
اﻟﻨﺎﺿﻮر
ﺗﺎورﻳﺮت
وﺟﺪة أﻧﺠﺎد
درﻳﻮش
ﺷﻔﺸﺎون
اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ
وزان
اﻟﺤﺎﺟﺐ
ﺳﻴﺪي ﺳﻠﻴامن
أﺳﻔﻲ
اﻟﺼﻮﻳﺮة
اﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ
ﺷﻴﺸﺎوة
اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ
ﻃﺎﻃﺎ
ﺷﺘﻮﻛﺔ آﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ
ﺳﻄﺎت
ﻣﺪﻳﻮﻧﺔ
ﻣﻴﺪﻟﺖ
زاﻛﻮرة
ﺗﻨﻐري
ﻛﻠﻤﻴﻢ

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

بـرنـامـج تـشـيـيـد/تـوسـيـع وتـجـهـيـز مـراكـز األنـكـولـوجـيـا
اﻟﺴﻨﻮات

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

ﺗﺸﻴﻴﺪ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻸﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺮاﺷﻴﺪﻳﺔ
أﺳﻔﻲ
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻸﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ :
ﻓﻀﺎء ﻟﻠﻌﻼج
أﻛﺎدﻳﺮ
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻣﻜﻨﺎس
ﺑﻨﻲ ﻣﻼل ،اﻟﻌﻴﻮن
ﺗﺸﻴﻴﺪ أﻗﻄﺎب ﻟﻸﻧﻜﻮﺟﻴﻨﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻓﺎس
ﻣﺮاﻛﺶ
وﺟﺪة
ﻃﻨﺠﺔ
أﻛﺎدﻳﺮ
ﺗﻬﻴﺌﺔ أﻗﻄﺎب ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺼﺪر
اﻟﺮﺑﺎط
ﻓﺎس
ﻣﺮاﻛﺶ
وﺟﺪة
ﺧﻠﻖ وإﺣﺪاث ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﴪﻃﺎﻧﺎت اﻟﺪم
وﺟﺪة
ﻃﻨﺠﺔ
أﻛﺎدﻳﺮ

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
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بـرنـامـج تـقـويـة مـنـصـة الـتـشـخـيـص
اﻟﺴﻨﻮات

ﺧﻠﻖ ﺑﻨﻚ ﺣﻴﻮي وﻃﻨﻲ ) ( Bio Tech
اﻟﺮﺑﺎط  :اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،ﻣﺮاﻛﺶ
ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،ﻃﻨﺠﺔ
ﻓﺎس ،ﻣﺮاﻛﺶ
ﺑﻨﻲ ﻣﻼل ،اﻟﻌﻴﻮن
أﻛﺎدﻳﺮ ،وﺟﺪة
إﺣﺪاث ﻓﻀﺎءات ﻟﻠﻔﺤﺺ
ﺣﻮل ﻋﻠﻢ اﻟﻮراﺛﺔ
اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
ﻓﺎس ،ﻣﺮاﻛﺶ
وﺟﺪة ،ﻃﻨﺠﺔ
أﻛﺎدﻳﺮ
إﺣﺪاث ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻨﻮوي
ﺑﺎﳌﻌﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
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2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

بـرنـامـج اقـتـنـاء آلـيـات عـالج األورام
اﻗﺘﻨﺎء آﻟﻴﺎت ﻋﻼج اﻷورام
أﻛﺎدﻳﺮ
ﻃﻨﺠﺔ
ﻣﻜﻨﺎس
ﺑﻨﻲ ﻣﻼل
ﻣﺮاﻛﺶ
ﻓﺎس
اﻟﺮﺑﺎط
وﺟﺪة
اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء

اﻟﺴﻨﻮات

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

بـرنـامـج تـوسـيـع نـظـام الـمـعـلومـات
اﻟﻌﻴﻮن
أﻛﺎدﻳﺮ
وﺟﺪة
اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ
ﻣﻜﻨﺎس

اﻟﺴﻨﻮات

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029

57

بـرنـامـج الـعـمـل الـخـاص بـمـحـور الـوقـايـة والـمـيـزانـيـة الـمـتـوقـعـة (  X1000درهم)
اﻹﺟﺮاءات /اﻟﺘﺪاﺑري
اﻹﺟﺮاء  : 1دﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪﺧني :

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

اﻟﺘﺪﺑري  : 1اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﴩوع ﰲ اﻟﺘﺪﺧني
اﻟﺘﺪﺑري  : 2ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧني

2 000
2 500

2 000
1 500

2 000
1 000

2 000
500

2 000
500

2 000
500

2 000
500

2 000
500

2 000
500

2 000
500

20 000
8 500

اﻟﺘﺪﺑري  : 3اﻟﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ أﺳﻌﺎر
اﻟﺘﺒﻎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

250

250

750

اﻟﺘﺪﺑري  :3ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﻮﺑﺎيئ ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﺒﻎ ﰲ اﳌﻐﺮب

250

250

اﻟﺘﺪﺑري  : 4إﻃﻼق ﺣﻮار وﻃﻨﻲ
ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪﺧني

500

100

31 550

250

500

100

100

100

500

100

100

100

100

اﻹﺟﺮاء  : 2ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﴪﻃﺎن ﺑﺎﻻﻋﺘامد ﻋﲆ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﺘﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ ﻣامرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪين :

1 800
27 500

اﻟﺘﺪﺑري  : 5وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻮزن اﻟﺰاﺋﺪ واﻟﺴﻤﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ

3 000

3 000

2 000

1 000

1 000

500

500

500

500

500

12 500

اﻟﺘﺪﺑري  : 6ﺧﻠﻒ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼمئﺔ ﻟﻨﻤﻂ ﻋﻴﺶ ﺳﻠﻴﻢ
وﻣﺤﻔّﺰة ﻋﲆ ﻣامرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪين واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

15 000

اﻹﺟﺮاء  : 3اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﻔﺮط ﻟﻠﻜﺤﻮل :

اﻟﺘﺪﺑري  : 7ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺷﺨﺎص ﻋﲆ اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﻔﺮط ﻟﻠﻜﺤﻮل

250

100

1 300
100

100

100

250

100

100

100

100

اﻹﺟﺮاء  : 4اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ :

اﻟﺘﺪﺑري  : 8وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ ﻓريوس
" اﻟﻮرم اﻟﺤﻠﻴﻤﻲ اﻟﺒﴩي " اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ

53 000

اﻟﺘﺪﺑري : 9ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻔريوﳼ
" ﻣﻦ ﻧﻮع ﺑﺎء " اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ
اﻟﺘﺪﺑري  : 10اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺤﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب
اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻔريوﳼ ﻣﻦ ﻧﻮع س

1 300
530 000

53 000 53 000 53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

530 000 53 000

اﻹﺟﺮاء  : 5اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻷﺧﻄﺎر اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻔريوﺳﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ :

58

اﳌﺠﻤﻮع

520 700

1 800

2 100

50 000

50 000 50 000 50 000

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

2 100

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

500 000 50 000

20 700

اﻹﺟﺮاء  : 6ﺗﺄﻣني ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﴪﻃﺎﻧﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ :

12 000

اﻟﺘﺪﺑري  : 11ﺧﻠﻖ ﻣﺮﺻﺪ وﻃﻨﻲ ﻟﻠﴪﻃﺎﻧﺎت
اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل اﻟﴪﻃﺎن

1 000

250

250

250

250

1 000

250

250

250

250

4 000

اﻟﺘﺪﺑري  : 12ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﰲ ﻓﻀﺎءات
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﴪﻃﻨﺔ

1 000

250

250

250

250

1 000

250

250

250

250

4 000

اﻟﺘﺪﺑري  : 13اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ إﻋﺪاد ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺤﺴﻴﺲ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﳌﻌ ّﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد
اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﴪﻃﺎن واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ؛

250

250

250

250

250

150

150

150

150

150

2 000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1 000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1 000

اﻟﺘﺪﺑري  : 14ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﻌﺮﺿني ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﴪﻃﺎن ﻣﻬﻨﻲ
اﻟﺘﺪﺑري  : 15دﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل ﺣامﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜني

اﻹﺟﺮاء  : 7ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﴪﻃﺎﻧﺎت وﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺧﺘﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻬﺎ :
اﻟﺘﺪﺑري  : 16ﻗﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺮاﺿﺔ
واﻟﻮﻓﻴﺎت وﻛﻞ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻷﺧﺮى اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﴪﻃﺎﻧﺎت

300

300

1 000

5 800
1 000

300

300

300

1 000

1 000

300

اﻹﺟﺮاء  : 8إﻃﻼق ﺣـﻮار وﻃـﻨـﻲ وﺟـﻬـﻮي ﺑـﻴـﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟـﻤﺘﺪﺧﻠﻴـﻦ ﺣﻮل اﻟﻮﻗـﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﴪﻃـﺎﻧﺎت :

5 800
6 500

اﻟﺘﺪﺑري  : 17إﻃﻼق ﻣﺪوﻧﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﴪﻃﺎن ﰲ إﻃﺎر ﻣﻘﺎرﺑﺔ
ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

500

250

250

250

500

250

250

250

500

250

3 250

اﻟﺘﺪﺑري  : 18ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﳌﺪرﳼ

500

250

250

250

500

250

250

250

500

250

3 250

اﳌﺠﻤﻮع

1 135 350

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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بـرنـامـج الـعـمـل  2029 – 2020الـخـاص بـمـحـور الـكـشـف الـمـبـكر ( X1000درهم)
اﻹﺟﺮاءات /اﻟﺘﺪاﺑري
2021
2020
اﻹﺟﺮاء  : 9ﺗﺤﺴني واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ وﻋﻲ اﳌﻮاﻃﻨني ﺑﺎﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ
اﻟﺘﺪﺑري  : 19ﺗﻮﻓري اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﳌﺴﺘﺠﺪّة
ﺣﻮل إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت اﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻌﻤﻮم اﳌﻮاﻃﻨني

1 500

1 500

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

اﻹﺟﺮاء  : 10اﻟﺤﺪّ واﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﰲ اﻟﻌﻼج ﺿﺪ ﴎﻃﺎن اﻟﺜﺪي
اﻟﺘﺪﺑري  : 20متﻜني ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج
إﱃ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺨﺎص ﺑﴪﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﺟﻴﺪ
اﻟﺘﺪﺑري  : 21اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ
ﺑﺠﻬﺎز اﳌﺎﻣﻮﻏﺮاﰲ وﺟﻬﺎز اﻟﻔﺤﺺ ﺑﺎﻟﺼﺪى وأﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت
اﻟﺨﺰﻋﺎت" ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﴩﻳﺢ اﻟﻄﺒﻲ ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ"
اﻟﺘﺪﺑري  : 22ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء
اﻷﻛرث ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﴪﻃﺎن اﻟﺜﺪي
)اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮرايث(.
اﻟﺘﺪﺑري  : 23اﻟﺤﺮص ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮاﺑﻴﺎ ﻋﲆ اﻣﺘﺪاد رﺑﻮع اﳌﻤﻠﻜﺔ

اﻟﺘﺪﺑري  : 25ﺿامن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ
ﻋﻦ ﴎﻃﺎن اﻟﺜﺪي

500

500

500

500

500

500

250

250

250

250

4 000

2 500

2 800

3 000

3 200

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

32 500

100

100

600

600

600

200
600

600

600

600

600

600

600

30 000 40 000

500

100

20 000

100

اﻟﺘﺪﺑري  : 27ﺿامن ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﺒﻜﺮ واﻟﺘﻜﻔﻞ اﳌﺴﺒﻖ
واﻷوﱄ ﻟﻶﻓﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﴪﻃﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ

1 500

2 000

2 000

100

100

100

اﻟﺘﺪﺑري  : 28وﺿﻊ ﻣﴩوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
أوﱄ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ
ﺑﺎﻋﺘامد اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻓريوس اﻟﻮرم اﻟﺤﻠﻴﻤﻲ
اﻟﺒﴩي ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

500

250

250

اﻟﺘﺪﺑري  : 29ﺿامن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ

500

100

100

20 000

15 000

15 000

100

100

500

10 000

100

150 000

100

100

100

2 000

100

2 000

100

اﻟﺘﺪﺑري  : 30اﻗﺘﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺘﱪات
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺘﴩﻳﺤﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﰲ إﻃﺎر اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ،
ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﴎﻃﺎن اﻟﺜﺪي وﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ.

اﻟـﻤـﺠـﻤـﻮع

60

200

200

1 800
113 300

20 000

100

20 000

100

20 000

100

20 000

100

20 000

100

109 500

1 000

1 000

100

100

500

100

100

100

100

اﻹﺟـﺮاء  : 13ﺑـﻠـﻮرة ﺷـﺮاﻛـﺎت ﺑﻴـﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﻴـﻦ اﻟـﻌـﺎم واﻟـﺨـﺎص )اﻗـﺘـﻨﺎء اﻟﺨـﺪﻣﺎت(
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻮﻟﻮج إﱃ ﺧﺪﻣﺎت اﻟـﺘﺸـﺨـﻴﺺ اﻟـﺘـﴩﻳـﺤﻲ ﻟﺴـﺮﻃـﺎﻧـﺎت اﻟـﺜـﺪي وﻋـﻨـﻖ اﻟﺮﺣـﻢ
200

6 000
151 800

اﻹﺟﺮاء  : 12اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ وﻣﺆﴍات اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻪ

اﻟﺘﺪﺑري  : 26متﻜني اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج
إﱃ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ متﻜّﻦ ﻣﻦ
اﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ )اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
)واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

15 000

42 700

اﻹﺟﺮاء  : 11اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﺒﻜﺮ ﺿﺪ ﴎﻃﺎن اﻟﺜﺪي
اﻟﺘﺪﺑري  : 24اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺤﺴني وﺗﺠﻮﻳﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺿﺪ ﴎﻃﺎن
اﻟﺜﺪي)ﺗﺸﻴﻴﺪ وﺗﺠﻬﻴﺰ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
)ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ وﻏريﻫﺎ

Total
15 000

200

200

1 800
1 600

150

150

100

100

100

1 600

324 400

بـرنـامـج الـعـمـل الـخـاص بـمـحـور الـتـكـفـل ( X1000درهـم)
اﻹﺟﺮاءات /اﻟﺘﺪاﺑري
اﻹﺟﺮاء  : 14ﺗﺤﺴﻴـﻦ أﻧﺸﻄﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺸﻒ اﻟـﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﴪﻃﺎﻧﺎت ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ) اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟـﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ (
2020

اﻟﺘﺪﺑري  : 31إﺣﺪاث دﻻﺋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﻠﴪﻃﺎﻧﺎت وﺿﻤﻨﻬﺎ ﴎﻃﺎﻧﺎت
اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ )ورﺷﺎت(
اﻟﺘﺪﺑري  : 32ﺗﺤﺴﻴﺲ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﻟﻌﻼﺟﺎت ﰲ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﳌﺒﻜﺮ
ﺿﺪ ﻫﺬه اﻟﴪﻃﺎﻧﺎت
اﻟﺘﺪﺑري  : 33ﺿامن اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

2021

2022

100

200

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1 800

100

200

200

600

200

200

500

300

اﻹﺟﺮاء  : 15ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺠﻮﻳﺪ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ واﻟﺘﻜﻔﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳني اﻟﺜﺎين واﻟﺜﺎﻟﺚ )اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ،واﳌﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،واﳌﺼﺤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﳌﺘﺨﺼﺼﺔ(

اﻟﺘﺪﺑري  : 34ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ،وﺿامن
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﴬورﻳﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﴪﻃﺎن )اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ،اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،واﻟﺘﴩﻳﺢ  (...ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى
)ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ،واﳌﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ(

اﻟﺘﺪﺑري  :35ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻜﻴﺔ،
وﺿامن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﴬورﻳﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )اﻗﺘﻨﺎء آﻟﻴﺎت اﻟﻌﻼج(...
ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ  ،ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﻀﺎءات

50 000 100 000 100 000 100 000

46 000

45 000

50 000

50 000

17 000

47 000

اﻟﺘﺪﺑري  : 36ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﺄﺳﺴﺔ وﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺮوﺗﻜﻮﻻت
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﴪﻃﺎﻧﺎت واﻟﻘﻴﺎم
مبﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ

150

150

200

اﻟﺸﻖ
اﻟﺘﺪﺑري  : 37ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺒﺎء ﰲ ّ
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

100

100

100

46 000

1 000
1 047 300

800 000 50 000 100 000 100 000 100 000

30 000

246 000

15 000

500

1 000

300

اﻹﺟﺮاء  : 16اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻼج وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻗﻄﺎب اﻟﺘﻤﻴﺰ

975 000

اﻟﺘﺪﺑري  : 38ﺑﻨﺎء وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮي
ﻟﻸﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺟﻬﺔ درﻋﺔ ﺗﺎﻓﻴﻼﻟﺖ
وآﺧﺮ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى إﻗﻠﻴﻢ أﺳﻔﻲ
اﻟﺘﺪﺑري  : 38إمتﺎم أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء وﺗﺠﻬﻴﺰ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻸﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻮﺟﺪة

اﻟـﻤﺠﻤﻮع

120 000

120 000

22 000

22 000

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029

61

اﻟﺘﺪﺑري  : 39ﺗﺸﻴﻴﺪ وﺗﺠﻬﻴﺰ أﻗﻄﺎب ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻸﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
اﻟﺘﺪﺑري  : 39أﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء :
ﻓﺎس ،ﻣﺮاﻛﺶ ،وﺟﺪة ﻃﻨﺠﺔ وأﻛﺎدﻳﺮ
اﻟﺘﺪﺑري  : 39ﺟﺮاﺣﺔ ﴎﻃﺎﻧﺎت اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﺼﺪر  :اﻟﺮﺑﺎط ،ﻓﺎس ،ﻣﺮاﻛﺶ ووﺟﺪة

6 000

اﻟﺘﺪﺑري  : 39ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻷﻣﺮاض اﻟﺪم واﻷورام ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل
ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻸﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ وﺟﺪة،
ﻃﻨﺠﺔ وأﻛﺎدﻳﺮ )اﳌﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ /ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﳌﻌﺪات(
اﻟﺘﺪﺑري  : 39ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻄﺐ اﻟﻨﻮوي ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻸﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،اﳌﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ وﺟﺪة ،ﻃﻨﺠﺔ ،أﻛﺎدﻳﺮ واﻟﻌﻴﻮن
اﻟﺘﺪﺑري  : 40ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ،ﻻ ﺳﻴّام اﻟﻌﻼج اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ اﳌﺘﺨﺼﺺ،
اﻟﺰراﻋﺔ ،ﺟﺮاﺣﺔ اﻷﻋﺼﺎب ،اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﺒﻮﻟﻴﺔ

6 000

1 000

6 000

1 000

6 000

200 000

200 000

6 000

30 000

3 000

1 000

600 000

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

ﻻ ﻳﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻄﺒﻖ

ﻻ ﻳﻄﺒﻖ

اﻹﺟـﺮاء  : 17ﺗــﻌـﺰﻳـﺰ وﺗـﻘـﻮﻳـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﺪواﺋـﻴـﺔ

3 763 300

اﻟﺘﺪﺑري  : 41اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻣﺄﺳﺴﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﻌﻼج ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻜﻔﻞ

100

اﻟﺘﺪﺑري  : 42ﺗﺤﺴني اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻗﺘﻨﺎء وﺗﻮزﻳﻊ اﻷدوﻳﺔ
)ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺠﻨﻴﺴﺔ( واﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﺠامﻋﻲ
واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺒﺎﴍ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

3 762 000 460 000 440 000 420 000 402 000 383 000 365 000 347 000 330 000 315 000 300 000

اﻟﺘﺪﺑري  : 43ﺗﻘﻮﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ وﺗﺠﺎوز وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺨﺼﺎص اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻷدوﻳﺔ
اﻟﺘﺪﺑري  : 44اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺘﺪﺑري  : 45ﺗﻮﻓري آﻟﻴﺎت اﻻﻓﺘﺤﺎص
واﻟﺤﺮص ﻋﲆ اﻧﺘﻈﺎﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
مبﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪﻟﻴﺎت اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻸﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

100

100

200

100

100

100

200

100

100

اﻟﺘﺪﺑري  : 46ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻛﻔﺎءاﺗﻬﺎ وﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ.

200

200

200

200

400

400

500

100

اﻹﺟﺮاء  : 18ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﻬﻨﻴﻲ اﻟﺼﺤﺔ أﺛﻨﺎء ﻣامرﺳﺎﺗﻬﻢ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

2 000
200

200

200

200

200

200

2 000

اﻹﺟﺮاء  : 19ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﺟﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻷﻧﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

2 100

اﻟﺘﺪﺑري  : 47ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎمئﺔ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ
)اﻻﺳﺘﺸﺎرة ،اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﴘ ،اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻐﺬايئ،
اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،اﻟﱰوﻳﺾ ،اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ(...
مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻷورام ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل

100

100

100

300

100

200

200

500

200

1 000

100

300

اﻟﺘﺪﺑري  : 48وﺿﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ودﻻﺋﻞ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﳌﺤﺪدة
اﻟﺘﺪﺑري  : 49ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ
ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ
اﻟﺘﺪﺑري  : 50إﴍاك اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪين
ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ

اﻟـﻤﺠﻤﻮع
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ﻻ ﻳﻄﺒﻖ

200
100

200

200
100

200

5 791 500

بـرنـامـج الـعـمـل الـخـاص بـمـحـور الـعـالجـات الـتـلـطـيـفـيـة (  X1000درهم)
اﻹﺟﺮاءات /اﻟﺘﺪاﺑري
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
اﻹﺟـﺮاء  : 20اﻗـﺘـﺮاح اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﻼﺟـﺎت اﻟـﺘـﻠـﻄـﻴــﻔـﻴـﺔ وﻓـﻘـﺎ ﻟـﻤـﺒـﺎدئ أﺧـﻼﻗـﻴـﺎت ﻋـﻠــﻢ اﻷﺣــﻴـﺎء
اﻟﺘﺪﺑري  : 51اﻟﺪﻋﻮة واﻟﱰاﻓﻊ ﻻﻋﺘامد
ﻧﺼﻮص ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﳌﺒﺎدئ أﺧﻼﻗﻴﺎت ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء

200

200

200

200

200

200

200

200

2028

2029

200

200

2 000

اﻹﺟـﺮاء  : 21ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﺠـﻮاﻧـﺐ اﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻤـﻴـﺔ واﻟـﻤـﻌـﻴـﺎرﻳـﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﻟــﻌـﻼﺟـﺎت اﻟـﺘـﻠـﻄـﻴـﻔـﻴـﺔ
اﻟﺘﺪﺑري  : 52ﻣﺄﺳﺴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻌﻼﺟﺎت اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﺪﺑري  : 53ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Total

2 000

30 000
3 000

3 000

3 000

3 000

اﻹﺟـﺮاء  : 22دﻋـﻢ اﻟـﺘـﻜـﻔـﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﻤـﻘـﺎرﺑـﺔ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴـﺔ

30 000

6 000

اﻟﺘﺪﺑري  : 54وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺮﴇ اﳌﺼﺎﺑني ﺑﺎﻟﴪﻃﺎن وأﴎﻫﻢ

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2 000

اﻟﺘﺪﺑري  : 55ﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة وﺷﺒﻜﺎت
اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘامﻋﻲ )اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ،اﳌﺘﻄﻮﻋﻮن(...

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2 000

اﻟﺘﺪﺑري  : 56ﻋﺪم ﻣﺮﻛﺰة اﻟﺘﻜﻔﻞ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﺤﻮ إﴍاك
ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت
واﻷمئﺔ واﻟﻮﻋﺎظ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪﻋﻢ

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

اﻹﺟـﺮاء  : 23ﺗـﻌـﻤـﻴـﻢ اﻟـﺘـﻜـﻔـﻞ ﺑـﺎﻷﻟـﻢ
اﻟﺘﺪﺑري  : 57ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻟﻮج إﱃ ﻋﻼج
اﻷمل ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت

10 000
1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

اﻹﺟـﺮاء  : 24ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟـﺒـﺤـﺚ واﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻤـﺮ ودﻋـﻢ اﻟـﻤـﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﻼﺟـﺎت اﻟـﺘـﻠـﻄـﻴـﻔـﻴـﺔ

اﻟﺘﺪﺑري  : 58وﺿﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺠﻮدة ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻼﺟﺎت
اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
اﻟﺘﺪﺑري  : 59دﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ
ﻛام وﻛﻴﻔﺎ
ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ ّ
اﻟﺘﺪﺑري  : 60ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
وﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﻬﻨﻴﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠني
ﰲ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﺪﺑري  : 61ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻜﻠﻴﺎت
اﻟﻄﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ وﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ

2 000

10 000
28 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

10 000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

5 000

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

10 000

اﳌﺠﻤﻮع

76 000

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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مـلـحق  : 10ميزانية االستثامر الـمتوقـعة الخاصة بالـمخطط الوطني للوقاية ومـحاربة الرسطان
 2029 – 2020بآالف الدراهم
اﻟـﻤﺤﺎور
اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت

اﻟـﺘـﺸـﺨـﻴـﺺ اﻟـﻤـﺒـﻜـﺮ

اﻟـﺘـﻜـﻔـﻞ

اﻟـﻌـﻼﺟـﺎت اﻟـﺘـﻠـﻄـﻴـﻔـﻴـﺔ

ﻣـﺤـﺎور ﻋـﺮﺿـﻴـﺔ

ﻣﺨﺘﻠﻔﺎت )(5%

اﳌﺠﻤﻮع ﺑﺂﻻف اﻟﺪراﻫﻢ

64

ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪﺧني
اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﲆ أمنﺎط اﻟﻌﻴﺶ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﴪﻃﺎﻧﺎت ذات اﳌﻨﺸﺄ اﳌﻌﺪﻳﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﴪﻃﺎﻧﺎت وﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺧﺘﻄﺎر واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ

اﻟـﻤﺠﻤﻮع

%

1 135 350

15

550
800
700
300

31
28
1 050
24

324 400

اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﴎﻃﺎن اﻟﺜﺪي
ﴎﻃﺎن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ
اﻟﴩاﻛﺔ ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋني اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص

000
500
300
600

15
194
113
1

5 791 500

اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
اﻷدوﻳﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ

000
000
000
000
000
000
000
000

1

32
28
10
6

150 000

اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎيت
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺠﻮدة
اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ

74

2 016 300
3 763 300
6 400
2 100
76 000

ﺗﻬﻴﺌﺔ وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺘﻠﻄﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺚ
اﻗﺘﻨﺎء اﻷدوﻳﺔ
اﻟﴩاﻛﺎت ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ

4

2

30
100
10
10

350 000

4

7 827 250

100

2029 – 2020

ّ
ّ
ّ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الـمـخـطـط الـوطـنـي
للــوقــايــة
ومــراقــبــة
الـــرسطـــان
2020 - 2029
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www.sante.gov.ma
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www.contrelecancer.ma

