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المركز االستشفائي ابن سينا يعلن عن مباراة لتوظيف مئات األشخاص
Lesiteinfo.com

أعلن المركز االستشفائي الجامعي ابن سينا أنه سينظم يوم  17نونبر المقبل على الساعة الثامنة صباحا بكلية الطب والصيدلة بالرباط
أو بمدرجي “أ” و”ب” بمستشفى ابن سينا أو بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط (معهد تأهيل األطر في الميدان
الصحي سابقا) ،مباراة توظيف في الدرجة األولى (السلم  )10ضمن أطر الممرضين وتقنيي الصحة ،ويحدد عدد المناصب المتباري
بشأنها في  279منصبا موزعة على عدة تخصصاتLire l’article .

وشحه الملك كأفضل شخصية سنة  .. 2018هذا مسار وزير الصحة الجديد
Febrayer.com

هو أحد الوجوه الجديدة التي استقبله اليوم ،الملك محمد السادس ،ضمن الوزراء الجدد الذين التحقو بحكومة العثماني ،في نسختها الثانية،
جالسا على كرسي وزارة الصحة ،فمن يكوم خالد ايت طالب؟
شغل منصب مدير المركز االستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ،ألزيد من خمس سنوات ،بعد أن قرر رئيس الحكومة سعد الدين
العثماني ،تجديد الثقة في البروفيسور ايت طالب ،بعد ما شهدت المنظومة الطبية داخل المركز االستشفائي الجامعي الحسن الثاني
بفاس تطورا وتحديثا . Lire l’article

بورتريه...البروفسور "خالد آيت الطالب" الوزير الذي سيخلف "الدكالي" على رأس وزارة الصحة
Akhbarona.com

حملت النسخة الثانية من حكومة العثماني التي تم تنصيبها اليوم األربعاء بعض الوجوه الجديدة التي ال يعرفها الرأي العام الوطني،
ومن بين هؤالء ،وزير الصحة خالد آيت الطالب.
الوزير الجديد قدر له أن يحظى بمنصبين رفيعين في أقل من شهر ،حيث سبق وأن عين كاتبا عاما لوزارة الصحة بالنيابة إثر إقالة
الكاتب العام لوزارة الصحة على خلفية الفضيحة التي قضت على مستقبل هذا األخير السياسي والمهني ،والحديث هنا عن واقعة
محاولة انتحار فتاة من غرفته بفندق بأكادير.
Lire l’article

Remaniement: Khalid Ait Taleb, un professionnel de la santé pour remplacer Anas Doukkali
Telquel.ma

Nouvel arrivant sans étiquette au gouvernement, il succède à Anas Doukkali au poste de ministre de
la Santé. Khalid Ait Taleb est l’actuel directeur du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Hassan II de
Fès. Occupant ce poste depuis 2004, il a récemment été reconduit en juin 2018. Chirurgien et diplômé
de la faculté de médecine de Rabat, il avait été élu président de l’Alliance des CHU du Maroc en 2016.
Il occupe également le poste de membre du comité d’experts au ministère de la Santé. Lire l’article

Lutte contre le cancer du sein: ''Oncologie et Diagnostic du Maroc'' lance sa campagne
Lematin.ma

Le mois d’octobre est consacré, chaque année, à la lutte contre le cancer du sein via la manifestation
Octobre Rose. De nombreux événements de sensibilisation et de soutien aux malades sont organisés
durant cette période dans le monde entier.
Dans ce sens, le groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM), organise comme à son accoutumée,
sa campagne annuelle de mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein. Cette année, ODM a
décidé d’offrir des journées Yoga avec, à la clé, des ateliers bien-être à des patientes et ex-patientes,
dans les villes de Casablanca et Marrakech. Lire l’article

"منظمة الصحة العالمية تعلن قضاء المغرب على مرض "التراخوما
Hespress.com

 مشيرة إلى،وضعت منظمة الصحة العالمية المغرب ضمن خانة البلدان التي قضت على مرض "التراخوما" المسبب لفقدان البصر
. وحذرت من عدم التكافؤ بين المناطق القروية والمدن في الولوج إلى هذه التغطية،أن البالد اعتمد كذلك تغطية صحية تهم العيون
 قالت منظمة الصحة العالمية إنها صادقت على المغرب من بين سبعة بلدان أخرى،وفي أول تقرير لها حول الرؤية وأمراض العيون
 وجمهورية الو، وجمهورية إيران اإلسالمية، وغانا، هي كمبوديا،بعد القضاء على التراخوما كمشكلة صحية عامة
. وعمان، ونيبال، والمكسيك،الديمقراطية الشعبية
Lire l’article

