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في إطار تفاعلها مع النقاش الدّائر حول مدى نجاعة البروتوكول العالجي للمصابين بعدوى كوفيد19-على أساس دواء
فإن وزارة الصحة ،وحرصا منها على مبدأ ال ّ
 CHLOROQUINEو ّ ،HYDROXYCHLOROQUINE
شفافية التّامة الذي
الرأي العام الوطني بما يلي:
اعتمدته منذ البداية ،تخبر ّ
-

ّ
إن استعمال "الكلوروكين" وكذا اإلصدارات العلمية الناتجة عنه بعدد من دول العالم ،كالصين وأمريكا ،...قد أكدت
جميعها نتائج إيجابية الستعمال البروتوكول المذكور في عالج مرضى كوفيد19-؛

-

صحة منذ أيام
وصف واستعمال دواء  CHLOROQUINEأو  HYDROXYCHLOROQUINEالذي ع ّممته وزارة ال ّ
صحة على صعيد المملكة لعالج حاالت اإلصابة ب "كوفيد"19
على المراكز االستشفائية الجامعية والمديريات الجهوية لل ّ
هو دواء معروف ،كان يستعمل منذ سنوات لعالج المالريا وأمراض مزمنة (كالتهاب المفاصل واألمراض المناعية
صصة وصارمة لتتبّع وحصر ما قد يترتّب
األخرى) لمدد طويلة قد تصل أحيانا ً لسنوات ،وذلك تحت مراقبة طبية متخ ّ
عن استعماله من مضاعفات جانية؛

-

-

ّ
صحة بعد دراسة وقرار من اللّجنة التقنية والعلمية
إن البروتوكول العالجي المذكور قد ت ّم اعتماده من طرف وزارة ال ّ
للبرنامج الوطني للوقاية والح ّد من انتشار األنفلونزا وااللتهابات التّنفسية الحادّة وال ّ
شديدة.
ّ
صحة ،باإلضافة إلى توفّرها على نظام معتمد لتتبّع ومراقبة جودة وسالمة األدوية من خالل مصالح مديرية
إن وزارة ال ّ
األدوية والصيدلة ،فهي تتوفّر كذلك على كفاءات علمية وتقنية من أساتذة ّ
الطب وأطر صحية معترف بها عالميا لالعتماد
االستباقي للبروتوكول العالجي المذكور على أساس "الكلوروكين" بقرار سيادي ومستق ّل وآمن؛

-

صحة بصفة استعجالية ك ّل الوسائل الالزمة لضمان التفعيل الدّقيق واآلمن لهذا
بموازاة هذا القرار الهام ،و ّفرت وزارة ال ّ
صحية للسّهر على تتبع ومراقبة استجابة مرضى كوفيد 19-للبروتوكول
القرار واستنفرت في سبيل ذلك ك ّل أطرها ال ّ
العالجي على أساس "الكلوروكين" بك ّل المراكز االستشفائية العمومية والعسكرية على الصعيد الوطني؛

-

صحة بتاريخ  23مارس الجاري توصيات اللّجنة العلمية المذكورة
تض ّمنت الدّورية الوزارية رقم  22الموجّهة إلى مهني ال ّ
في شأن شروط وكيفية استعمال هذا البروتوكول العالجي وذلك من أجل تدبير وطني عقالني وآمن لمخزون الدواء
صحة؛
المذكور بمختلف وحدات التموين على مستوى جميع المديريات الجهوية لل ّ

-

صحة المصابين بأمراض مزمنة والذين يستعملون أدوية تحتوي في تركيبتها على مادة "الكلوروكين"
تطمئن وزارة ال ّ
ّ
صيدليات الجهوية واالقليمية
أن في إمكانهم الحصول على حاجتهم من األدوية المذكورة ،مجّانا وبصفة استثنائية ،من ال ّ
مقر سكناهم وذلك بعد اإلدالء بملفهم ّ
ي.
بمختلف المصالح الخارجية للوزارة القريبة من ّ
الطب ّ

