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مركزان للجراحة التقوميية والتجميلية يف بغداد

اجلراحة التجميلية فن وبراعة ودقة...
التقـينا الدكتـور رضا علي سعدون
وهو طبيب اختصاصي يف اجلراحة
التقـوميـة يف مسـتشـفى الـواسطي
وسألناه:
*متى تأسس هذا املستشفى وما هي
أنواع العـمليات الـيت جترى فيه ؟
ــ كان سـابقـا مسـتشفـى طوارئ يف
الـرصـافـة ،تــأسس عـام  ،1979ثم
إختـص باجلـراحة التـقوميـة منذ
عـام  1986ويشمل قسـمني رئيسني:
همـا قسم اجلـراحة التقـومية اليت
تشـمل اقسـام َا اخـرى من ضمـنها:
قسم جراحة اليد ،وقسم اجلراحة
اجملهـريـة ،وقـسم جـراحـة الـرأس
والـرقبـة ،وقـسم جـراحـة اجلـذع
واالطـراف السفلى ،وقسم اجلراحة
الـتجمـيليـة من ضـمن قـســــــــــم
جراحة الوجه والفكني ،والقسـم
اآلخر الـرئيس يشمل قسم جراحة
العظام.
جتـرى عمليات تقـومية وجتـميلية
تــشـمل كـــافـــة احنـــاء اجلــسـم
وبـالتفصـيل مثل جراحـة احلروق
ومـضــاعفــات احلــروق وتقـــويم
التـشـوهــات اخللقيــة واملكتـسبـة،
وجراحـة االورام اجللديـة احلميدة
واخلبيثة ،واصـابات اليد واالطراف
العليـا والسـفلى .وكـذلك العملـيات
اجلـراحيـة املعقدة والـطويلـة جدَا
اليت ميـكن ان تـسـتغــرق مثـــاني
سـاعات أو اكـثر ،مـثل النقـل احلر
لألنسجة ،وهي عمليات ال جترى إال
يف مــراكــز حمــدودة يف املنـطقــة(
مـنطقة الشـرق االوسط ) وحتى يف
العامل .وهي من التطورات احلديثة
جـدَا للجراحـة التقـومييـة وجترى
يف العراق يف مـستشفـانا بـاألخص،
ال عن عملـيات تعـويض أو
هذا فـض ً
تقــويم االعـضــاء املفقــودة ،مثل
عمـليــات تقــويـم صيــوان االذن
املبتورة او املفقـودة اليت تكونت هلا
جلنـة لغـرض مـسـاعـدة ضحـايـا
النـظام الـسابق الـذين تعـرضوا اىل
عقوبة برت االذن.
وعن الكادر الـطيب يف املستشفى من
النــاحيــة النــوعيـة واخلـربة اليت

تعد اجلراحة التجميلية من العمليات اجلراحية االكثر رواجا يف الوقت احلاضر ،الشديدة يف تغيير مالمح الوجوه او تعديل اشكال االجسام نحو
االفضل واالكثر جماالَ نظراَ لتشوهها او للضرر احلاصل فيها وما الى ذلك من حاجة تستدعي االنتباه .فيلجأ ،مثالً ،الكثير من الفنانني من كال
اجلنسني الى اجراء تلك العمليات مليلهم الى إضفاء معالم جمالية تزهو بها أشكالهم أمام انظار اجملتمع .كما ان ازالة جتاعيد الوجه من اكثر العمليات
التجميلية شهرةَ يف شتى أرجاء العالم ،حيث كانت يف البداية مقتصرة على جنوم السينما واجملتمع ،وتطورت مع مرور الزمن الى ان اصبحت وسيلة
للحصول على وجه اكثر نضارةَ واكثر جاذبيةَ ،وذلك من خالل إعادة عضالت الوجه املترهلة الى وضعها االصلي ،وإستئصال اجللد املترهل الزائد .يف
بغداد ثمة مركز للجراحة التجميلية قمنا بزيارته والتقينا فيه مع مالك طبي متخصص يف اجلراحات التجميلية والتقوميية.

مجانية إجرائها والعمليات اإلرهابية
عامالن ساهما يف شيوعها مؤخراً
ميتلكهـا ،وصالته باملـراكز املمـاثلة
يف العامل قال:
 ان الكـادر املـوجـود مـن االطبـاءواالختصـاصني يـشكل حـوالي %85
وهم الذيـن تدربوا وهلـم اختصاص
مـن داخل العــراق والــشهـــادة اليت
مـنحـت يف العـــراق ،وهـي شهـــادة
الـبـــورد العـــراقـي يف اجلـــراحـــة
التقـومييـة ،متنحهـا اهليئـة العلـيا
لالخـتصـاصــات الطـبيـة التـابعـة
لــوزارة الـتعـليـم العــالـي والبـحث
العلـمـي أمــا املالكــات الــذيـن هلـم
شهادات من خارج الـقطر فموجودة
لكـنهــا قلـيلــة .الــزخـم يف العـمل
تتحمله الكـوادر املوجودة من داخل
القـطــر مـن اجلـيل اجلــديــد مـن
االختصاصني مبعية قلة من األطباء
القـدامى املـستمـرين بـالعمل حـتى
االن .التـوجـد أي مـنظمـة عـرضت
إيفـادات علينـا بشكل جـدي ،هناك
فقـط منـظمـة أمـريـكيـة واحـدة
تكلفت بـإرسال طبيبـني اختصاص
بـورد عــراقي لغــرض التــدريب يف
لـوس أجنلس هـذا العـام ملدة ثـالثة
أشهر ألكتـساب اخلربة وعـادوا منها.
عــدا ذلك مل حيـصل شـيء من هـذا
القبيل.
*ما الفرتة الـزمنية املتـاحة ألجراء
عمليات اجلراحة التجميلية؟
ــ لـو حتدثنـا عن عمليـات التجميل
البحتـة وليـست التقـومييـة اي تلك
اليت تـغري الــشكل سـواء أكــان ذلك
شكل الــوجه او اي عـضــو آخــر يف

اجملانني يف العمارة..

االمن يف العـراق ،مـا نـسبـة هـذه
احلاالت املسجلة لديكم؟ وما االجراءات
اليت تتبعونها يف مثل هذه احلاالت؟

ــ ضحـايــا االنفجـارات اإلرهــابيـة
تصل املـستشفـى فور وقـوع احلادث
اجلـسم فـإن الــوقت يعـتمـد علـى ويتم التعامل معـها كحاالت طارئة،
حـجم او درجة الـتغري املطـلوب من حيـث يقوم كادر املستـشفى بإجراء
حالة سيئة اىل حالة أحسن .وبشكل االسعـافات االولـية الـضروريـة لكل
عام عملية التجميل حتتاج اىل وقت حـادث حسب نـوع االصابـة ويبقى
طويل نـسبيـاً ،الوقـت يرتاوح بني اجلـانب الـتجمـيلي كـشيء ثـانـوي
سـاعـة واحـدة اىل مخـس سـاعـات ويتـم التعـامل معه بعـد استقـرار
كمعدل.
احلالة العامة للمريض.
تستغرق
االنف
تقويم
عملية
ال
فمث َ
هنالك العـديد من احلـاالت املسجلة
 45دقيقـة اىل سـاعـة ،عـمليـة شـد يف املـستـشفـى الـيت متت معـاجلتهـا
البـطن تـسـتغــرق  3ـ  4ســاعــات .حـال وصول املريض او فيما بعد إذا
وعـمليـة شـد الـوجه تــستغـرق  3كــانت غـري ملحـة .وتـشـمل هـذه
ساعات .وهـكذا :ويعتمـد ذلك على احلاالت حـاالت الفقـدان النـسيجي
خربة وسرعة اجلراح ومهارته.
الــواسع يف خمـتلف اجــزاء اجلــسم
املعقدة
*هل توجد بعـض العمليات
وحـاالت الكـسـور املعقـدة للـكفني،
اليت حتتاج اىل مشاركة اكثر من طبيب وحـاالت قـطع االعـصـاب واالوردة
جراح فيها وما عنوانها ؟
والـشـرايني ،وحـاالت التـشـوهـات
او
فريق
اىل
ــ هناك عمليـات حتتاج
املكتسبـة نتيجة احلروق او اصابات
اجلــــــراحــني
فـــــــريقــني مــن
الطلق الناري .او اصابات الشظايا.
عـمليـات
وهنـاك
االخـتصـاصيـني
أين تضع مـستشفـاكم بني املـراكز
من
مشـاركـة
اىل
حتتـاج
جـراحيـة
األخــرى يف البالد؟ ومـا االرشـادات
قبل اختصاصيني يف جماالت اخرى اليت يـوجد بهـا االطباء اجلـراحون
من اجلراحـة مثل جراحـة الوجه املختصـون باجلـراحة الـتجميلـية
والفكني وجراحـة اجلملة العصبيةلالشخاص الذين يرومون اجراء العمليات
وجـراحـة حمجـر العني وجـراحـة الـتجـميـليـة؟
الـعظـام والكـسـور ،بـاالضـافـة اىل
جراحة التجميل.
 يعـد مــستـشفـانـا املـركـز االولوعـــاد َة العـملـيـــات اجلـــراحـيـــة للجـراحــة التقــومييـة يف العـراق
مبـســاعــدة املــايكــروسكــوب ،أي وهـنــاك مــراكــز اخـــرى و لكـن
اجلراحة اجملهرية اليت قد تستغرق مصغرة .ويتميز مستشفانا باجراء
8ساعـات او اكثر حتتـاج اىل اكثر من عـمليـات جـراحـة معقــدة الميكن
فريق جراحي.
اجراؤها إال فيه وهـذا الشيء يشكل
*مسـعنــا بــوجــود حــاالت كـثرية عبئ ًا كبريًا علـى كادر املستشفى من
لتـشــوهــات الــوجه نــامجــة عن االختصـاصيني وكـادر التمـريض،
احلـوادث وحـاالت عــدم استـتبـاب

حكايات اجلنون

مـسلسل (حتت موس احلالق) وهكذا
بدأت تـربطهـم به روح النكتـة اليت
يتـحدث بـها سـاخرًا عـن املسـؤولني
القدامى ..احد ابناء منطقته وامسه
(مرتضـى) قال بان هـذا الرجل كان
يعمل ميكـانيكـي ًا قبـل ان يذهب اىل
احلـرب ولـديه زوجـة وثالثـة اوالد
بعد اصـابته خالل احلرب العـراقية
االيــرانيــة واصل اخـذ عـالجه من
املـستـشفـى العـسكـري وكـان يبـدو
مـتزن ًا لكـن بعد سقوط نـظام صدام
وتهديم املـستشفى العسكري ،مل يعد
حيصل على عالج .وأكد مرتضى بان
سبب وجـوده قرب الـشوارع العـامة
هـو عالقـته السـابقـة مع الـسيـارات
ومـعرفـة بعـض السـائقني له .رجل
آخـر امسه (منري) رمبا يكون جنونه
أكـثر رومانسية ..فهو كان حيب بنت
اجلـريان واراد ان يتـزوجهــا يف وقت
مبـكر ولكن عـائلته وقفت ضـد هذا
الزواج يف األيـام األوىل بدأوا يـسمونه
يف املنـطقة (قيس) ويرددون جبواره
ابيـاتــا من شعــر قيــس ابن امللـوح
ولكـنهـم مل يتــوقعــوا ان زواجهــا
سيوصله اىل اجلنون .هو اآلن يتجول
يف ازقة مـدينـة العـمارة بـاستـمرار
وبــالــرغـم من اقـرتاب عمـــره من
اخلامسة والثالثني فهو يرتدي ثياب
صـبيان ..ان مل نقل ثياب اطفال ويف
االغـلب تكون ذات الوان براقة ومعها
قبعة مـن اخلوص ونظارات مـشابهة
لتلـك اليت يـرتـديهــا ابطـال افالم
العصابات.

ينـتشـر يف شـوارع مـدينـة العمـارة
الكثري من اجملـانني ولكـن لكل واحد
من هـؤالء قصـة اوصلته اىل احلـالـة
اليت هو عليها .واغلب هؤالء اجملانني
كانـوا قبل سنـوات طويـلة يعيـشون
أوضـاعـ ًا اجـتمــاعيــة جيــدة ،ومن
هؤالء (امري حسن) وهو ماجستري يف
العلـوم الـسيــاسيـة كـان يـدرس يف
بريـطانـيا ..كـانت الـسلطـات تشك
بانه ينتمي اىل احلـزب الشيوعي ويف
بـريطـانيـا تابعـته خمابـرات صدام
وانتهـزت فرصـة استحمـامه يف أحد
االماكن العامة ومن شرفة يف الطابق
اخلامـس رموه .اطباء كبار يف اململكة
املتحـدة اسهموا يف معـاجلته ..وما أن
بـدأ يـتحــسن احـس بــاليـأس وأمل
الـضـربـة وخـاف مـن فكـرة املـوت
بعيـدًا عن أهله ،حزم حقـائبه وعاد
اىل بغداد وبعد لـيلة واحدة امـضاها
مع أمه واخـــواته ،اعـتقل وأودع يف
األمن العامة...
امضـى (امري حـسن) عـامـا لـديهم،
بعد ذلك خرج من الـسجن جمنوناً..
ميـضـي يــومـه يلعـب مع األطفــال
ويـتخاصـم معهم ،وبني حـني وآخر
يقف يف مـنتـصف الطــريق ويتـكلم
ببعض مما درسه باللغة االنكليزية.
املـارة يف األغـلب يـتجـمعـون حــوله
وحيـاولـون ان يسخـروا ممـا يقـول..
اخـــذته عـــائلـته اىل مــسـتــشفــى
(الشماعيـة) يف بغداد ،وهناك امضى
عـــدة أيـــام ثـم أعـطـــوه عالجـــ ًا
حديث يف عيادة
واصـبحـت صحـته جـيـــدة ،ولكـن
احلــرب األخـرية أعــادته اىل ســابق يف شارع الرتبية حيث تنتشر عيادات
وضعه ،وليـس لدى عـائلته تكـاليف االطبـاء ،ذهـبت اىل عيـادة الطـبيب
مـاديـة ملعـاجلته يف بغـداد .مـواطن (د.ذ) وهـــو خمـتـص بـــاالمـــراض
آخر اصـيب باجلنـون بسبب شـظية النفسية ،ودار معه هذا احلديث:
اصــــابــته يف رأسـه خالل احلــــرب * ما نسبة املراجعني لعيادتك؟
العراقيـة ـ االيرانية ..وهو منذ ذلك ـ الذيـن يعانـون من اجهـاد نفسي ال
اليوم يرتدي دشداشة ممزقة ويضع يراجعونين مبـاشرة ..فهم يذهبون
يف فـمه صــافــرة ويـتجــول قــرب اىل طبيـب باطنـية او أي اختـصاص
االشــارات الـضــوئيــة ..وبـني حني آخـر وهو بـدوره يقـول للمـريض..
وآخـر يـطلق صـوت صـافـرته وهـو اذهب اىل طبيب أمراض نفسية! وما
حيصل على مبالغ جيدة من السواق ،زال اجملتمع حيـس باحلـرج واخلوف
الذين يـسمونه (عبوسي) النه يشبه من مـراجعــة الطـبيـب النفـسي..
شخــصيــة (محــودي احلـــارثي) يف أقـوهلا صراحـة :ان نسبـة املراجعني

وبالـتاكـيد يـوجد فـرق كبـري جدا
بني املــرحلــة احلـــاليــة والـفرتة
الـســابقـة حـيث ان الـتفـاؤل هـو
الشـعور الـعام لـدى كافـة منتـسيب
املستشفى.
والتقينا الدكتور جعفر هادي زيين
–مـديـر مــستـشفـى الـواسـطي
للـجراحـة التـقوميـيةوسـألنـاه عن
املـشـاكـل اليت يعـانـي منهــا أطبـاء
املستشفى فقال:
 االطـباء يـعانـون من قـلة سـاعاتالعـمل الرمسية مما يؤدي اىل تراكم
قوائم ( مواعيد ) العمليات .نتمنى
زيادة ساعات العمل او حتويل نظام
العـمل اىل نظـام الـوجبـات ،حـيث
تــداوم كل وجبـة مثـاني سـاعـات.
تقـريبـا عدد الـساعـات والتجـربة
أثبـتت أن نـصف العــدد من املالك
الـصباحـي يستـطيع القيـام بنفس
مهام املالك كله .إذن تـوجد بطـالة
مقنعة وزيادة العدد ميكن استغالله
كــدوام مسـائي الجـراء املـزيـد من
العمليات.
*اذا اجـريت العـمليـة الـتجمـيليـة
لشخص ما وفشلت فما الذي حيدث؟
وكيف يتم التعامل معه؟
 -هـذه القضية عامة وختص النظام

يـستوعـب املستشفـى عددا اكرب من
املـــرضـــى جيـب تـــذلـيـل بعــض
لعـرااقيل .حيث ان هنـالك نواقص
يف االجهـزة املخـصصـة مثل اجـهزة
الغسيل والتعقيـم املركزي واملطبخ
واالســرة .وننـتظـر اجيـاد العقـود
اخلاصة بها.
*هل هناك افاق مستقبلية لتطوير
املستشفى؟
 املـستـشفـى مبالكـاته حبـاجـة اىلدعم علمي من الوزارة وفتح دورات
تطويرية هلم .وهذا حيتاج اىل دعم
مـادي كبـري وعلمي وتـوفري اجـهزة
ومعــدات مـن اجهــزة مـتـطــورة
لتدريب الكادر عليها واخل ...وكذلك
يـأخـذ املـستـشفـى بـالـتطـور حني
يكـتمل تـشـييـد بنـايـة تـابعـة له
جبانبه.
ويف املعهد الـطيب التقين زرنا مركز
تـــأهل الــشفــة واحلـنك الــوالدي
والـتقينـا مسـؤول املـركـز يف كليـة
التقنيـات الطبيـة والصحيـة بباب
املعظم الـدكتور االختصاصي -وليد
هاشم العـزاوي وحتدث لنا عن هذه
احلاالت وتعامل املركز معها قائالً:
يعترب شـق الشفـة واحلنك الـوالدي
من احلـاالت املــرضيـة الـيت ترتدد
كثريا على عياداتنا املرضية ،وهذه
احلالـة من التـشوهـات الوالديـة قد
ازدادت بـسـبب تعــرض بلـدنـا اىل
احلـروب الطـويلـة وكثـرة تعـرض
االمهــات واالبـــاء اىل االشعــاعــات
النوويـة بسبب زج البالد يف حروب
طــويلــة من قـبل النـظــام املبـاد،
ويقوم قـسم التـأهيل الطـيب بدور
كبري يف معاجلة هذه احلاالت وتعترب
مـن حـــاالت جتـمـيل الـــوجه الن
الوجه تعرض اىل التشوه اخللقي.
واخريا فـان احلــاالت اليت يــراجع
املواطنـون فيها مـركزنا تـستوجب
اعــطــــاءهــم بعــض االرشــــادات
والنـصــائح اخلــاصــة بــاطفــاهلم
وبعمليات التـأهيل للمصابني منهم
ملعــرفــة وســائل إزالــة االعــراض
النامجة عن تفاقم االالم.
واليزال مـركزنـا يستقـبل احلاالت

الطريق الرئيس املؤدي إليه ..مغلق!

احدهم اصبح تاجرًا للسيارات..
وآخرون حباجة ماسة ملستشفى ختصصي

مع انتهاء مرحلة حكم البعث اظهرت اغلب الدراسات أن
الشعب العراقي خضع لضغوطات نفسية كبيرة بسبب
احلروب وسنوات اجلوع واخلوف ،ولو مررت بأي مدينة
عراقية اآلن ..ال بد ان جتد أكثر من مجنون فيها .وهذا
ليس مبفاجئ ولكن ما هو صادم ان تعرف ان الرجل
صاحب الثياب املمزقة والهيئة غير املنظمة هو طبيب او
مهندس او استاذ جامعي!!

النه بالتاكيـد مركز واحد يستطيع
تغطـية الـعدد اهلـائل من املصـابني
وتغطية احتياجاتهم.
*تـستخدمون اشعـة الليزر يف اجراء
العـمليات اجلـراحية الـتجميليـة ما
مـدى جناحـكم يف التعـامل مـع هذه
التقنية؟
 استخـدام الليزر استحدث يف الفرتةاالخـرية ،قبـل سنـتني حتــديــداً،
ولكن بشكل حمدود جدا .والسبب يف
ذلك ان جهـاز الـليـزر املـوجـود يف
مـستشفانا غري مـتطور ،واستعماله
حمــــدد فقــط حلـــاالت حمـــدودة،
واملـستـشفـى بـالتـاكيـد حبـاجـة اىل
اجهزة لـيزريـة متطـورة ميكن من
خالهلــا معــاجلــة عـــدد كبـري من
املـرضـى الــذين ينـتظـرون وصـول
هذه االجهزة اىل القطر.
*مـاذا عن عمليـات جتاعيـد الوجه
اليت تـعمل علـى اعـادة البـشـرة اىل
الوضع الطبيعي او ازالة التجاعيد؟
هذه تعـد من العملـيات الـتجميلـية
البحتـة .وهي جتـرى وبنجـاح كبري
للمرضـى الذين يـطلبون اجـراءها.
مـستـشفـانـا جيـريهــا وغريهــا من
العـمليـات جمـانـا  %100عـدا بـاص
التذاكر الي يكلف  250دينارًا فقط.
وهنـاك اقسام مـساندة يف املـستشفى
التــى هي قـسـم العالج الـطـبيـعي
وقسم االشعة وقـسم املخترب وشعبة
التخـديــر ولكن بــودي أن أبني أنه
باالمـكانـيات املـوجودة حـاليـا من
االجهزة واملالك الـطيب ال يسـتطيع
املستشفى ان يصل اىل هدفه املنشود
وهـو حباجة اىل تطـور سريع وفاعل
النه يقـوم خبـدمـة طـبيـة واسعـة
جملتمع حباجة ماسة هلا.
كمـا أن وزارة الصحـة مـهتمـة جـدا
بـاجلـانـب التقـوميـي لعمل املـركـز.

الـصحي بـالعـراق وجيب ان تـدرس
ويـشّـرع مـن اجلهـا قـانــون علـى
مـستـوى الـوزارة او الـدولـة .طبعـا
هناك جلان مهـنية يف نقابة االطباء
وجلــان انـضـبــاطـيــة أيـضــ ًا ويف
اجلـمعيات اخلـاصة بكل اخـتصاص
مثـة جلان مهـنية مهـمتها اسـتقبال
الشكاوى واختـاذ االجراءات الالزمة
حبق املـقصـريـن .حنن حبـاجـة اىل
تـشريع هلـذه املشـاكل على مـستوى
الـدولــة مثل مـا مـوجـود يف دول
العامل املتقدم .ومل نتلق شكاوى من
املـواطـنني حتـى االن عـن عمليـات
فاشلة.
*مــا نــسبــة جنــاح الـعمـليــات يف
مستشفاكم؟
 اكثـر من  %90منهـا ناجحـة .لكنطبعـا بـالنـسبـة لـلتجمـيل النجـاح
والفـشل نـسـيب وغري مـوضــوعي.
يتـعلق بــالــشخـص املــراد اجــراء
العمليـة له .فاحيـانا اجلـراح يكون
غـري راض عـن العـملـيـــة –لكـن
املريض مقتـنع بها وسعيد الن هذه
القـضيـة تـتعلق بـالـشكل واهلـيئـة
ومرات أخرى حيدث العكس!
*هل زادت عملـيات الـتجميـل لدى
مسـتشفـاكم وبـاالخص بعـد زوال
النظام املباد؟
 احلقيقة أنها زادت بسبب احلوادثاالرهابـية وبـسبب جمـانيـة العالج
والعمليات التجميلية.
*ما العراقيل اليت حتول دون تطور
املستشفى؟
 املـستـشفـى املـركـزي هـو املـرجعالـرئيس يف اختـصاصه فيـما خيص
تـشــوهــات العـظــام واجلــراحــة
التجميلـية واالن ازداد عدد املرضى
وتعـددت اجملـاالت وتـبين املعـاجلـة
لعــدد اكثــر من املــرضــى .ولـكي

عبد الكريم توفيق الناشئ

لعيـادات االمـراض النفـسيـة قليلـة
جدًا لـوقارنـاها مـع االختصـاصات
األخرى ،ماذا يفعل الطبيب يف عيادة
ال أحـد يــراجعهـا ..فهــو حيتـاج اىل
اجور املكان ورواتب العاملني معه.
واذا مل حيـصل الـطـبيـب علــى ذلك
فـــانه يغــادر اىل املــدن املـنفـتحــة
اجتماعي ًا مثل بغداد والبصرة.
وحصل ان حنـاور أكثـر مـن طبـيب
من ذوي كفـاءة ..الن هذا االمـاكن ال
حتـسن من الـوضع املـادي فقط امنـا
تؤسس ألسم الطبيب ايضاً.
* الــذي يتجـول يف شـوارع مــدينـة
العـمارة يـشاهـد الكـثري من اجملـانني
يـتسكعون فـيها ،كيف تنـظر اىل هذه
الظاهرة؟
ـ اغـلب هــؤالء اجملــانـني من نــزالء
مسـتشـفى (الـشمـاعيـة) ولكن بـعد
احلـــرب ..هـــرب الكـثـري مـنهـم اىل
ديـــارهـم ..واغلـبهـم مل يـــأخـــذوا
أدويـتهم ،لبـعد مـدينـة العمـارة عن
العــاصـمــة ..الـيت تــوجــد فـيهــا
مستـشفيات خمتصة ،وهؤالء املرضى
يف حـالة ماسـة للمسـاعدة .وانا اودع
الدكتور (د.ذ) الحظت ان املراجعني
يف عـيــادته ال يـتعــدون اخلـمـســة
أشخــاص ،الـتقـيت احــدهـم وامسه
(عبد الـرزاق) قال انه أتى اىل طبيب
األمـراض النفـسية يف ضـوء نصـيحة
أحـد االطبـاء ..وعنـدما سـألته عـما
يعانـيه اجابين وهـو يبتسـم :اعاني
من أوجـاع يف املعدة والقولـون ..عبد
الـرزاق اوضح لي خبـجل بأنـه يعرف
ان ملــرضـه ارتبــاطــ ًا بــاالنفعــاالت
الـنفــسيــة وأخــذ بعـض العقـــاقري
املهـدئـة ..حـتمــا سيــسهم يف ازالـة
التـوتر ..خـرجت من عيـادة طبيب
األمراض الـنفسيـة وأنا امحـل رغبة
يف ان اتكلم مع أحـد اجملانني التعرف
عليه عن قرب.
مجنون سابقاً!

كان معي يف اجلـيش احد اجملانني ،ما
زالت ذاكـرتي حتفظ مـوقع منـزله،
حيـث كنـت دائمــ ًا اصـطـحبـه من
املنزل اىل املعـسكر وامه تـوصيين به
كثريًا وكـانت تقــول لي دائمـ ًا (ديـر
بـالك تـره خمبل ويـتيه) بعـد أكثـر
من سبع سـنوات على فـراقنا هـنا أنا
اذهب الـيه ليـس الصحبه اىل املـوت،
ولـكن هــذه املـــرة ال تكلـم معـه عن
حيـاته وكـيف يعيـشهــا اآلن ..حني
طـرقت بـاب املنـزل خـرج إلي شـاب
يـشبهـه قلت له (أريـد شهـاب) حني
شاهدته مـن بعيد اعتقـدت بان هذا
شخص آخـر ،فـشهـاب اجملنـون كـان
يعـــرج يف مــشـيـته وحيـــرك رأسه
بـاجتـاهـات خمتلفـة ..حني عـرفين
اخــذني بــاالحضـان وقــال بلهجـة
محيـميـة (لك هــاي وين جـنت! مل
أكـن منـتبهـ ًا ملـا يـريـد ركـزت علـى

ميسان/حممد احلمراني

مركز التأهيل الطيب يعاني أمراض املفاصل
هذا هو املركز الوحيد ألمراض املفاصل يف بغداد تأسس يف عام  1970ثم انتقل الى منطقة
العيواضية.وبسبب صغر البناية وعدم استيعاب اعداد املرضى اختيرت أرض مبساحة 28
دومناً تقع على الطريق املؤدي الى جزيرة بغداد السياحية لغرض انشاء بناية له متكونة من
( )12وحدة عالجية اضافة الى اقسام خدمية وادارية .هذا ما قاله عماد خضير /مدير مركز
التأهيل الطبي وأمراض املفاصل يف بغداد.

تيــشريتـه) اجلمـيل وعلـى هـيئـته
اجلذابة.
يف غـرفة االستقبـال اخربني بأنه مل
يعد جمنوناً ..وكان جنونه نوع ًا من
التحايل على حكومة صدام.
وهـو اآلن أب لطفل وحـاليـ ًا يعمل يف
تاريخ البناية
بيع الـسيارات ..تـذكرت ذلـك املشهد انـشئ املـركز يف مـوقعـه اجلديـد عام
حني رمـى شهـاب نفـسه يف اجملـاري  1982عـيـــادة اسـتــشـــاريـــة ألمـــراض
املقابلة للـمعسكر ثم اخـذ يتدحرج املفـاصل وتـأهيل املعـاقني ،ومـصنعـا
يف سـاحـة العـرضـات ،اجتمع حـوله لالطراف الصناعيـة واملساند ملبتوري
اجلنود مندهشني وكان هو يرقص ..االطــراف ،وكـــان من املــؤمل احلــاق
فشلت مهميت يف احلـديث مع جمنون اقـسام أخـرى عديـدة به لـوال اندالع
فـالـرجل الـذي وضعـت املي عـليه احلـرب العراقيـة ـ االيرانـية اليت أدت
ال يف زمن جمنون! ولكنين اىل جتميـد العمل لـه ومن ثم الغـائه.
اصبح عاق ً
كـررت احملـاولــة يف الثــاني وكلـمت ثم جـاءت حـرب اخلـليـج الثــانيـة،
احدهم ولـكنه كان ال جيـيب واآلخر ودفعنا ضريبـة أخرى ،وظلت البناية
قبل أن اكلمه صـرخ بصـوت مرتفع علـى حـاهلـا حتـى اكـتملـت اخريًا مت
جبـواري ولكـين يف النهـايـة وجـدت افتتـاحها بعد حتـويرها اىل مـستشفى
ضالـيت وهو جمـنون هـادئ قلت له :للعلوم العصبية.
هل تريد شيئاً؟ فابتسم اعتربت هذا بعدهـا أعيد تـأهيلهـا من جديـد بعد
فـاالً! حـسنــ ًا قلت له :أيـن منـزلك؟ احلرب االخرية.
فـأعاد االبتسامـة اهلادئة ذاتها ..قلت بـسبب تعرضـها للسلـب والنهب بشكل
كبـري مل يبـق شيء إال وســرق حتــى
لـه :هل أنــت مــتـــــزوج؟ فـكـــــرر حمـتويـات املصـنع الذي يـشتمـل على
ابـتــســـامـته ..االسـئلـــة تـتكـــرر املــواد االوليــة لــصنــاعــة األطــراف
واالبتـسـامـات تـتكــرر ..قلت رمبـا ومكائنه واألجهزة املختربية.
اتكلم مع املرأة ..ابـتسم أيضا ..وهذا
حاالت مرضية:
مـــا جعلـين انـفعل وأغـــادر املكــان
أوال أود أن أقـــول انه بــالـتعـــاون مع
مسرعاً.
منظمات عديـدة غري حكومية ،اهمها
رسائل ليست بريدية
منـظمـة الـصلـيب األمحـر الــدولي
ـ اىل املـعنـيني يف وزارة الـصحـة ..ان ومنظـمة األغاثـة والتنميـة ومنظمة
وجـود مــستـشفــى صغـري خمتـص األسعاف الدولي الفرنسية ،وبالتنسيق
بـاالمــراض النفـسيـة يف حمــافظـة مع صحــة بغـداد الـرصـافـة ووزارة
ميسـان ..خطوة البـد منها من اجل
املسـاهمـة اجلـادة يف معـاجلـة بعض
اجملـانني الـذين يعـانـي اغلبهـم من
امـراض ليـست شـديـدة ويف حـاجـة
مـاسـة اىل الـرعـايـة الـصحيـة ،بعـد
سنـوات من الضغوط النفسية بسبب
حكم البعث.
ـ اىل عـوائل اجملـانني ..رمبـا نـصبح
حنن بني ليلة وضحاها جمانني ..هل
هـذا يعـين ان تتخلـى عنـا عـوائلنـا
وتـرتكنــا بـثيــاب ممــزقــة جنــوب
الـشوارع ..اعـتقد ان الـدفء االسري
والعالقـات احلـميـميـة هلـا مـردود
اجيــابـي كبـري علــى العــديـــد من الصحـة عن طــريق سلف تـشغـيليـة
وبـاشـراف اجمللــس البلــدي ملنـطقـة
املرضى.
االعظمية.
يف
الـنفــسيــة
االمــراض
اطبــاء
اىل
يـتم تقـديـم مجيع اخلـدمـات جمـانـ ًا
ولكن
قليلـون
انكم
اعـرف
العـمارة..
باستثاء التذكرة وقيمتها ( )500دينار
مـــاذا يـفعل املـــريـض؟ انـتــم امله امــا العالج والكـشف فهمـا جمـانيـان.
ومغادرتكم هلـذه املدينـة رمبا جتلب وعن اقـسام املـركز واسـاليـب عالجها
لكم األمـوال والسمـعة احلسـنة ولكن اوضح الــدكتــور عمـاد خـضري انهـا
سـتسهـم يف تردي حـاالت الكـثري من تضم:
املرضى.
ـ قـسـم اجللطـة الـدمـاغيـة :خيـتص
أنها رسائل خـالية من الطوابع ولكن باحلـاالت اليت تـصل وتتم معـاجلتـها
كل ما أمتنـاه وأنا اصل نهـاية الكالم علـى مـراحل قـد متتـد اىل اكثـر من
هو ان تصل.
سنـة وحـسب شـدة االصـابـة وحـالـة
املــريـض الـنفـسـيــة ووعـيه وصـرب

آمنة عبد العزيز

احمليـطـني به .للـدخـول فـيمــا بعـد
مبرحلة عالجية مصاحبة هي العالج
الـنفــسـي قــسـم أمـــراض املفـــاصل
املختلفـة :وهي من األمـراض الشـائعة
حالياً.
وأهم أسـبابهـا تقدم الـعمر نـوع العمل
الـذي ميارسه املصاب .إن وعي الشخص
وتعاطـيه العالج على حنـو مسـتمر له
اهـمـيــة كـبـرية للـتغلـب علــى هــذه
االمراض.
ـ االنزالق :معـاجلته بـالراحـة التـامة
واالدوية وبعض (املعيـنات) كاالحزمة
واالسناد.
ـ الشلل الدماغي عند االطفال:
وأسـبــابه كـثـرية اهـمهــا األهـمــال يف
الدرجـة األوىل فالـوالدات داخل البيت
دون املستشفيات وتعسر عملية الوالدة
تسبب هذا املـرض الذي يستفحل عند
عدم الكشف املبكر عنه.
وهـناك أمـراض وراثيـة تسبـب الشلل
الـدمـاغـي عنـد االطفـال اضـافـة اىل
مـرض الريقـان (ابـو صفـار) والتهـاب
السحايا .وهنـاك القسم النفسي ويهتم
مبعظـم األمراض اليت حتـتاج اىل وقت
طـويل ،حـيث يعـاجل املــريض نفـسيـ ًا
لغـرض تـأهيله بـشكل يـسهل عـمليـة
الشفاء ،ويأتـي هذا من خالل معاجلني
نفسيـ ًا وباحثني يف جمـال علم النفس
ال لباقي االقسام.
وهذا القسم يعد مكم ً
الوضع األمني ..أيضاً!
وعن عدد املراجعني قال مدير املركز:
قبل احلرب كان عـدد املراجعني يصل
اىل  600مــــــراجع ألقــــســـــام الـعالج
الـــطــبـــيعــي ،ومــن  50اىل  100مــن
املراجعني املبتورة اطرافهم.

وبعــد انتهـاء احلـرب قل هـذا العـدد
بسبـب تدهـور احلالـة األمنيـة وعدم
امكـانيـة اسـتقبـال املـرضـى بـسـبب
الـنقص احلـاصل يف املعـدات واألدويـة
ونتـوقع ان تـكون األيـام املقبـلة اكـثر
أمنـ ًا ليـزداد عدد املـراجعني ونـتوقع
ايضـ ًا مـراجعـة اعــداد من املـرضـى
املعـاقني واملبتـورة اعضـاؤهم بـسبب
احلــرب األخـرية ولكـن الـــوضع غـري
املـسـتقــر ســابقــ ًا كــان حيــول دون
مراجعتهم.
ان املالك العالجي والفين كبـري نسبي ًا
اآلن قياس ًا بـاملراجعني ويف حالة انشاء
املرحلـة املكملـة سيكـون املالك قادرًا
على استيعاب اعداد أكثر .ولكن هناك
نقصـان يف عمـال اخلدمـة والنظـافة
فهـم مخــســـة فقـط وهـــذا ال يفـي
بالغرض.
محولة تعمل نصف ساعة
وبعــد هــذه االيـضــاحـــات من قـبل
الدكتور عـماد خضري جتولنا يف اروقة
االقسام والـتقينا عـددًا من املراجعني
واملعاجلني.
يقـول السيد سـنان وهو يعـمل معاجل ًا
يف املـركـز ان اهم معـانـاة لـدينـا هي
انقطـاع الـتيـار الكهـربـائي ولـدينـا
حمولة تعمل نصف سـاعة فقط لذلك
نقـرتح ان ال تــشـمل هــذه الــدائــرة
العالجـيــة بــالقـطع املـربمج ،وعـن
األمور املعوقـة لعملهم كمعاجلني قال:
ان املــواصالت تكــون صعبــة فهنـاك
سيـارة واحدة (كوسـرت) وأخرى (كيا)
وقياس ًا بعدد املنتسبني فال تكفيان .
ويقول سعـد امحد (مريض يف املركز)
اعـاني مرض املفـاصل املزمن وآتي اىل

هنا كثـريًا ولكن بسبب بعـد املكان عن
حمل سكـاني تضيع علي عـدة جلسات
عـالجيــة ،اضــافــة اىل ان الـطــريق
الــرئيـس هلـذا املـركــز مغلق بـسـبب
وجــود وحــدة عــسكــريــة للقــوات
املتعددة اجلنسيـات ،مما جيعل السائق
يقطع مسافة كبرية عكس اجتاه السري
كمـا ان الـشـارع املــؤدي للمـركـز غري
نظــامي وهـذا كلـه مينع الـكثـري من
املرضى مـن مواصلة العالج جتعلهم ال
يأتون اصالً.
وحتـدث الـسيـد عـامـر محيـد ،وهـو
مـعاق بـسبب احلـرب األخرية تـعرض
هـــو عـــائلـته اىل قــصف نـتج عـنه
استـشهاد أخيـه واصابته هـو بشظـايا
كثرية أدت اىل برت احـدى ساقيه ،قائال
أنا اراجع املركز كثريًا بغية توفري ساق
صنــاعيـة ،وكــذلك امــارس عالجـ ًا
طبـيعيــ ًا شبه يـوحـي ،ولكـن هنـاك
صعـوبـة يف اجمليء هلـذا املـركـز الـذي
يبعــد عن مكــان سكنــاي كثريًا فـأنـا
اسكن يف مـنطقـة الكـرادة وال تـوجـد
واسطـة نقل سـوى (التـاكـسي) وهـذا
مرهق لي مادياً.
وتـساءل قـائال :ملاذا ال يكـون يف بغداد
اكثـر من مركـز يساعـد الكثريين من
املـرضى عـلى مـواصلـة عالجهم دون
انقطاع!؟
تساؤل
وحنن بـدورنا نـتسـاءل :ملاذا ال تـكون
املراكز العالجية ملثل هذه األمراض يف
منــاطق مـفتــوحـــة ليـسـهل علــى
املــراجعني املـواصلــة مع العالج دون
انقطاع؟

