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بيئتنا  ..النفايات الطبية خطر يهدد صحة اإلنسان والبيئة
Medi1tv.com

فقرة "بيئتنا" نتاول فيها الثالثاء  08أكتوبر ،موضوع النفايات الطبية التي يمكن تشكل تهديدا مباشرا على صحة مستخدمي
.المستشفيات و المراكز الطبية و على عموم المواطنين
موضوع يثير قلق الساكنة والمسيرين على حد سواء .كاميرا ميدي1تيفي انتقلت الى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط لمعاينة
.األمر و االطالع على طرق التخلص من النفايات الطبية
Lire l’article

!أطباء القطاع العام ُيضربون ..والعلوي لـ”المغرب  :″24كفى من تقديمنا كأكباش فداء
Almaghreb24.com

خاض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا ،بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام اإلنعاش والمستعجاالت ،يومه اإلثنين  07أكتوبر
الجاري ،احتجاجا على “عيوب نظام الحراسة واإللزامية الحالي والتي أصبحت واضحة ،خصوصا خارج أوقات العمل وفي الحاالت
المستعجلة والتي تتطلب الحضور الفعلي في عين المكان وتستدعي التدخل العاجل لتخصصات من قبيل اإلنعاش والتخدير ،طب
النساء والوالدة ،الجراحة العامةLire l’article ”.

نسبة إضراب أطباء القطاع العام تفوق الـ 91في المائة
Almaghreb24.com

فاقت نسبة االستجابة لإلضراب الوطني الذي خاضه أطباء القطاع العام أمس اإلثنين  07أكتوبر الجاري 91 ،في المائة ،وهي النسبة
التي كانت تقريبا شاملة باستثناء الملتزمين بالحراسة واإللزامية بكل أقسام الطوارئ واإلنعاش والمستعجالتLire l’article .

تسجيل  2465حالة وفاة بسب سرطان عنق الرحم بالمغرب في  2018وأطباء يدقون ناقوس الخطر
Noonpresse.com

أعلنت الجمعية البيضاوية ألطباء األطفال في القطاع الخاص في الدار البيضاء ،عن إطالق الحملة الوطنية التواصلية من أجل تعميم
.التلقيح ضد سرطان عنق الرحم وأمراض أخرى
وفي هذا السياق ،قالت برادة ،المديرة الطبية في مختبرات  ،MSDإن نسبة اإلصابة بسرطان عنق الرحم في المغرب تصل إلى 17.2
من بين كل  100ألف نسمة ،كما أن  12.6في المئة من النساء يفارقن الحياة بسبب الداء ،في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن
نسبة اإلصابة المسجلة في الجزائر تقدر بـ  8.1في المئة ،و  4في المئة في تونسLire l’article .

Levothyrox : un approvisionnement de plus de 2,7 millions de boîtes prévu en octobre et
novembre
Telquel.ma

Le 23 août dernier, Anas Doukkali, ministre de la Santé, annonçait l'injection de 1,6 million de boîtes
de Levothyrox sur le marché pour pallier les ruptures de stock. Malgré la confirmation de réassorts de
plus de 2,5 millions de boîtes prévus entre octobre et novembre, les pharmaciens n'en voient encore
que peu la couleur. Lire l’article

