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دواء على أساس 19-كوفيدمصابين بعدوى للنجاعة البروتوكول العالجي في إطار تفاعلها مع النقاش الّدائر حول مدى 

CHLOROQUINE   وHYDROXYCHLOROQUINE،  الّشفافية التّامة الذي  على مبدأ  هاوحرصا منوزارة الصحة، فإّن

 اعتمدته منذ البداية، تخبر الّرأي العام الوطني بما يلي: 

أكدت قد  ،دول العالم، كالصين وأمريكا...بعدد من  هاستعمال "الكلوروكين" وكذا اإلصدارات العلمية الناتجة عنإّن  -

 ؛19-كوفيدالبروتوكول المذكور في عالج مرضى  الستعمال إيجابيةنتائج جميعها 
 

منذ أيام  الذي عّممته وزارة الّصحة  HYDROXYCHLOROQUINEأو   CHLOROQUINEوصف واستعمال دواء  -

 "19"كوفيد  ب  اإلصابة  على المراكز االستشفائية الجامعية والمديريات الجهوية للّصحة على صعيد المملكة لعالج حاالت

مراض المناعية األأمراض مزمنة )كالتهاب المفاصل و المالريا ولعالج  كان يستعمل منذ سنواتمعروف، دواء هو 

حصر ما قد يترتّب متخّصصة وصارمة لتتبّع و ، وذلك تحت مراقبة طبية لسنواتأحياناً األخرى( لمدد طويلة قد تصل 

 جانية؛   مضاعفاتعن استعماله من 
 

اللّجنة التقنية والعلمية  قرار منعد دراسة و بقد تّم اعتماده من طرف وزارة الّصحة  المذكورالعالجي إّن البروتوكول  -

 بات التّنفسية الحاّدة والّشديدة. للبرنامج الوطني للوقاية والحّد من انتشار األنفلونزا وااللتها

من خالل مصالح مديرية  دويةإّن وزارة الّصحة، باإلضافة إلى توفّرها على نظام معتمد لتتبّع ومراقبة جودة وسالمة األ -

العتماد لمعترف بها عالميا    وأطر صحيةكذلك على كفاءات علمية وتقنية من أساتذة الّطب    تتوفّرفهي  ،  األدوية والصيدلة 

 االستباقي للبروتوكول العالجي المذكور على أساس "الكلوروكين" بقرار سيادي ومستقّل وآمن؛
 

واآلمن لهذا  الّدقيقالتفعيل الوسائل الالزمة لضمان كّل بصفة استعجالية وزارة الّصحة  وفّرت، الهامبموازاة هذا القرار  -

لبروتوكول ل 19-كوفيدالقرار واستنفرت في سبيل ذلك كّل أطرها الّصحية للّسهر على تتبع ومراقبة استجابة مرضى 

 ؛على الصعيد الوطنيالعمومية والعسكرية اكز االستشفائية المربكّل العالجي على أساس "الكلوروكين" 
 

المذكورة العلمية  مارس الجاري توصيات اللّجنة    23الموّجهة إلى مهني الّصحة بتاريخ    22تضّمنت الّدورية الوزارية رقم   -

ن الدواء شروط وكيفية استعمال هذا البروتوكول العالجي وذلك من أجل تدبير وطني عقالني وآمن لمخزو في شأن

 ؛ حة للصّ  لى مستوى جميع المديريات الجهويةبمختلف وحدات التموين عالمذكور 
 

"الكلوروكين" مادة  تحتوي في تركيبتها علىوالذين يستعملون أدوية المصابين بأمراض مزمنة الّصحة تطمئن وزارة  -

أّن في إمكانهم الحصول على حاجتهم من األدوية المذكورة، مّجانا وبصفة استثنائية، من الّصيدليات الجهوية واالقليمية  

 بعد اإلدالء بملفهم الّطبّي.وذلك وزارة القريبة من مقّر سكناهم بمختلف المصالح الخارجية لل

 

 

 


