Le CRASC dans les médias
الباحث الفرنسي جوزيف بورني جايي من وهران
ترشيد نفقات الصحة يستدعي تحديد أولويات تدخل الدولة
النصر ،نشر بتاريخ :األربعاء 72 ،أيلول/سبتمبر  ، 7102هوارية ب
قال األستاذ الباحث الفرنسي الخببب بر الب فلبي تبي اقبتبةبا الةبحب «جبفز بب ببفرنبي

لبمبتببذكب ببر تبببن مبحببا،برة البببباحببث جببفز ببب بببفرنببي جببا ببي ،كببانببت ببعبنبفان جعب الب ،

جا ي » ،أن األزمب البمبالب ب البتبي تبعب ب بيبا البعب ب مبن فل البعبالبم مبنبيبا البجب از بر،

أخالق ات مين الطب فالةح العمفم ج ،فىي ثبالث ركبا بز قبال عبنبيبا البمبحبا،بر

فالناجم عن انخفاض أسعار النفط من أنيا التأث ر عمى التفازن ب ن الكتم المالب ب

أنيا أساس تطف ر الةح فالخ مات العالج تبي البعبالبم ،فلبكبن ىبذه األسبس البتبي

المخةة لقطاع الةح فنفع الخ مات الةح المق م لمبمبر،بى ،فلبكبن فتب

ت،منيا مثمما قال قسم أبف قراط ،تم إ خال عم يا تع الت من فلب ألخبرى خباةب

المتح ث جب عمى ال فل أن تح أفلف اتيا تبي إسبتب ارتب بجب ب قبطباع الةبحب مبببر از

القفى العظمى تي العالم بما تما ى فمةالحبيبا السب باسب ب فكبذا حسبب ،ب بفطبات

بالقفل «ال مكن أن نقفم بما ستح ل الق ام بو بمفار مال مح ف ة.

لفب ات مةانع األ ف فالحسابات ا قتةا  ،كما أن ىذه األسبس تبخبتبل مبفاز بنبيبا
ب ن ال مال فالجنفب خاة تي إتر ق ا التي عمل بيا األستاذ جبفز بب كبثب ب ار سب بمبا

أف،ح الباحث الفرنسي المختص تي إقتةا الةحب ججبفز بب ببفرنبي جبا بيج عبمبى

فل السبباحببل ،حب ببث قببال أن البقب اررات السب بباسب ب تبتب بمببب عبمببى األسببس البعببالجب ب

ىبامبش مبحبا،برة ألبقباىبا ببمبركبز البببحبث تبي األنبثبرفببفلبفجب با ا جبتبمباعب ب فالبثبقباتب ب

فالخ مات الةح تحت  ،ط القفى العظمى ال رب المس طرة ،فحبتبى تبي الب برب

جكراسكج بفىران منذ فم ن ،أنو منذ ة فر تقر ر البنك البعبالبمبي سبنب  ،3991أقبر

تتبا ن مثمما أتا ك ف التعامل مع المر ض من فلب ألخبرى لب رجب أنبو تبي ببعبض

أن ال فل جب أن تق م خ مات ةح لجم ع مفاطن يا فتي الفقت نفسو ال مبكبنبيبا

ال فل أةبح المر ض بخب،بع لبعبمبمب ب البقبرعب لب بتبمبكبن مبن ا سبتبفبا ة مبن خب مبات

تق م سفى الخ مات األفل فت ق راتيا المال  ،مبر از أنو ال بمبكبن لبمبقبا بمب بن عبمبى

ةح مع ن .

الةح تق م خ مات إال تي ح ف ما ستط عفن الق ام بو سبفا لبمبحب ف ب األ بمبفب
المال أف قم ا مكان ات ،لذا تفي ظل ىذا الف،ع مثل الذي تع و الج از ر فالبعب ب
من ال فل التي تأثرت باألزم النفط  ،جب حتما تح

لمعمم ،تبن األستاذ جفز ب عا لمج از ر بع  13سن عن أفل ز بارة لبو فالبتبي كبانبت

أفلبف بات الب فلب تبي قبطباع

لقسنط ن أ ن ق م حب بنبيبا رسبا تبي البجبامبعب البتبي كبانبت تبرببطبيبا إتبفباقب بات تبعبافن

الةح فت استرات ج م،بفط تبيب ب لبتبر ب ب البنبفبقبات ،كبأن بتبم البتبركب بز عبمبى

ف راك مع جامع جر بكبسج البفبرنسب ب  ،لب بزفر البجب از بر مبرة ثبانب ب ف بحبا،بر ببمبركبز

الف ات المعفزة تي أفلف العالج بالمبؤسبسبات االسبتب بفبا ب ب البعبمبفمب ب  ،بب بنبمبا تبفجبو

البحث تي األنثرفبفلفج ا ا جتماع فالثقات بفىران.

البفب ببات البمب بسببفرة لب تببع تبكببالب ببب البعببالج فالبخب مببات الةبحب ب  ،أف أن بتببم البمبجببف
لالمركز القرار تي مجال الةح حتى تح كل منطق أفلف باتبيبا حسبب األمبراض
المنت رة بيا ،فبالتالي تر

النفقات فتحس ن الخ مات الةح لبمبمبر،بى تبي إقبمب بم

مع ن عفض تعم م ا سترات ج عمى كل البال .
فأ،اب المتح ث تي ر ه عمى أس مب البنبةبر ،أنبو مبن األفلبف بات البتبي بمبكبن أن
تعتم عم يا ال فل من أجبل تبر ب ب نبفبقبات قبطباع الةبحب  ،ىبي البفقبا ب مبن خبالل
حمالت م رفس تعتم عمى مختة ن حتبى تبنبجبح البعبمبمب ب فتبجبنبب الب فلب ةبرب
أمفال باىظ لمتكفل بالمر،ى ،ف العمل عمى الح من انت بار األفبب ب  ،فىبنبا تب خبل
البرفت سفر زرىفني البمبخبتبص تبي األمبراض البمبعب ب لب بكب بب أنبو سببب لبو خبالل
السبنبفات البمبا،ب ب تبحب،ب بر ارسب تبنب رج ،بمببن ببحبث عبمبمببي لبمبتبةب ي لبظبباىبرة
الحفا ث المرفر مطالبا ب،رفرة تبنبي الب فلب لبمبخبطبط فطبنبي لبمبحب مبن البحبفا ث
المرفر التي تقتل فتخمب ،حا ا باآلالب مبمبا بكبمبب خبز بنب الب فلب أمبفاال طبا بمب
م ار أن ع القتمبى جب ار ىبذه البحبفا ث بفبف حةب بمب فتب بات مبر،بى السبرطبان
فالس ا معا ،فمن جانب آخر تبطبر البطببب بب البى مسبألب إعبا ة البنبظبر تبي كب بفب ب
تعف ض ةن ف ال،مان ا جتمباعبي لبةب بعب فالبتبحبالب بل البتبي بقبفم ببيبا البمبر بض
خارج المؤسسات ا ست فا
المخابر فع ا ات األ ع .

العمفم مما فق الخز بنب أ بمبفب مبالب ب تسبتبفب ب مبنبيبا

