6

العدد ()999االحد( )22متوز 2007
No. (999)Sun. (22) July

ملفات

ملف حزام الفقر حول بغداد

مدينة العبيدي 24 :مدرسة لـ  115ألف مواطن ومستوصف واحد!
بغداد  /شاكر املياح
ولـلوقوف علـى الواقع التـربوي والتعلـيمي والصحي
الـتقت (املـدى) بـالـسيـد (جلـوب عــريبي الزم) رئـيس
اجمللس احملـلي حلي العبيـدي وسألنـاه اوال عن عدد
امل ــدارس يف امل ــديـنـ ــة فق ــال  :يـبـلغ ع ــدد امل ــدارس يف
مــدينــة العـبيــدي  24مــدرســة ابتــدائيــة ومتــوسـطــة
واعـدادية مع روضـة اطفال واحـدة هي علـى التـوالي
 :مدرسة زين القوس االبتائية يف محلة  752وتزدوج
معه ــا اع ــدادي ــة زه ــرة امل ــدائـن ،واع ــدادي ــة الــصفـي ــة
للـبن ــات يف محلــة  754ويف نفــس احملل ــة هن ــاك ست
مدارس منهـا متوسطـة واحدة هي متـوسطة الـغدير
للبنني وخمس مدارس ابتدائية هي  :مدرسة ابطال
الـطف االبتـدائيـة ومـدرسـة طـول كـرم ومـدرسـة عمـر
بـن عبـد العـزيـز ومـدرسـة ابي اخلـصيـب االبتـدائيـة،
ويف احملل ـ ــة  756م ـت ـ ــوسـ ـط ـ ــة واحـ ـ ــدة لل ـب ـن ـ ــات هــي
مـتوسـطة رفـيدة ومـدرستني ابتـدائيتـني اثنتني هـما
مـدرسة الـشهامـة للبنني ومـدرسة ابي ذر االبتـدائية،
ويف احمللـة  762تـوجــد ثمـان مــدارس منهـا اعـداديـة
واحدة للـبنات تـسمى اعـدادية الـياسمـني ومتوسـطة
واحــدة ايـضــا لـلبـنني هـي متــوسـطــة الغــزالي وسـبع
مدارس ابـتدائـية هـي  :مدرسـة الشهـامة االبـتدائـية
للـبـنــني واخلل ـ ــود للـبـنـ ــات ومـ ــدارس ام ـ ــرؤ القـي ــس
واملق ــدام والـتـب ــارك االبـت ــدائـي ــة وس ــاطع احلـص ــري
ورابع ـ ــة العـ ــدويـ ــة وروض ـ ــة العـ ــسل ،ويف مـحلـ ــة 768
مـدرستني ابتدائـيتني اثنتني همـا قرطبة االبـتدائية
وصفية االبتدائية.

التـربية والتعليم والـصحة ..معاييـر ال يتقدم احدهـا على اآلخر لقـياس مستوى
تطـور وتقدم الـشعوب واالمم ،وهـي ليسـت مفردات لغـوية فحـسب بل هي
ركائـز اساسيـة لبنـاء مجتـمعات حتـظى بقـدر كبيـر من الوعـي والدينـاميكيـة واالجناز االنـساني
واحلضاري علـى املستويني الـوطني والعاملـي ،ويف العراق ،وخالل الربع االخـير من القرن
املاضـي تعرضت هذه الـركائز الـى الكثير مـن الصدمات والهـزات العنيفة ادت الـى اضعافها
ووهنها وتـراجع مفاصلها الـرئيسة حتـى لم تعد قادرة علـى اداء مهامها الرئـيسة يف ترسيخ
ثقافـات تربـوية ومعـرفية وعلـمية وصحـية ميكن الـوثوق بهـا للنهوض بـاعباء بنـاء اجملتمع
والـدولـة ويـتضح هـذا يف مـدن حـزام الفقـر حـول محـيط بغــداد ومنهـا مـدينـة العـبيـدي،

ومـ ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ـ ــوصـف واقـع ـ ـ ـ ــة
الـ ـطـف يف الع ـب ـي ـ ــدي وامل ـ ــرك ـ ــز ال ــصحــي الـ ـ ــرابع يف
ال ـ ـش ـمـ ـ ــاع ـيـ ـ ــة واملـ ـ ــركـ ـ ــز الـ ــصحــي يف حــي ال ـنـ ـصـ ـ ــر
ومــستــوصف (فــدك) يف احلــسيـنيــة نهــايــة منـطقــة
املعــامل ،ويـضـيف :واحلق بــالقـطــاع مــؤخــرا املــركــز
الـصـحي يف خ ــان بنـي سعــد مـن الن ــاحيــة ال ــدوائيــة
وبني الدكـتور بهـاء بان القـطاع جهـة ادارية اشـرافية
يقــوم ب ــواجب الـتنــسيـق بني هــذه املــراكــز الـصـحيــة
ودائ ــرة صح ــة بغــداد  /الــرصــافــة وت ـشـمل الـتــالـي:
االشــراف علــى خــدمــات الــرعــايــة الـصـحيــة االوليــة
للـنـ ـسـ ــاء احلـ ــوامـل واالطفـ ــال ،والـلقـ ــاح ـ ــات علـ ــى
اخــتالف ان ـ ــواعهـ ــا وخـ ــدمـ ــات ال ــصحـ ــة املـ ــدرسـيـ ــة
والعينيـة ومعاجلـة املرضى ،ونـشر التـوعية الـصحية
لـلمــواطـنني واالشــراف علــى صح ــة املي ــاه ومتــابعــة
االمــراض االنـتق ــاليــة بــالـتنـسـيق مع امــانــة بغــداد
واجملالس احمللية وتقدمي خدمات االسنان وخدمات
صحـة االسنـان واخلدمـات الصيـدالنيـة التي تـشمل
تسلم وتوزيع االدويـة واملستلزمات الطـبية والدوائية
علـ ـ ــى املـ ـ ــراكـ ـ ــز الـ ــصح ـيـ ـ ــة فـ ــضال عــن اخمل ـت ـبـ ـ ــرات
واالحصـاء والصـيانـة التي تتـضمن صـيانـة االجهزة
الـطبيـة واخملتبـريـة واالسنـان واملـولـدات الكهـربـائيـة
واالشـ ــراف عل ــى حــمالت الـتـلقــيح املـي ــدانـي ــة الـتـي
تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع اليونسيف.

ال ــرؤيـ ــا االنك ـس ــاري ــة واحمل ــالـني ال ــى امل ـسـت ــشفـي ــات لالقسـام الداخلـية والنـوادي ،وعن احلوانـيت قال :
واحلـاالت االخـرى وكــذلك اسمـاء الـطلبـة املـلقحني هنـاك رقـابـة صحيـة علـى العـامـلني فيهـا ،ومتـابعـة
بلقـاحــات احلملـة وحـسب نــوع اللقـاح ،وجــود سجل ت ـطـبـيق ال ـش ــروط الــصحـي ــة لـلح ــوانـيـت بح ـسـب
مدرسة لكل  4600طالب
لالجـازات االعـتيـاديــة واالجبـاريـة للـطلبـة احملــالني الـضوابط الـصادرة من قـسم الرقـابة الـصحية .ويف
ويواصل الـسيد جلـوب حديثه فيـقول  :ذكرت سـابقا الى مركـز الرعايـة الصحية االولـية يضم الـتحريات مجـال متابعـة املهام الـتدريبيـة قال  :املعـيار يف هذا
بـان عدد نـفوس املـنطقـة يبلغ  115الف نـسمـة وهذا الـوبــائيـة واالجـراءات الـوقــائيـة املـتخـذة بـصـددهـا .اجل ــانـب ه ــو وج ــود ت ــوثـيق ب ــال ــدورات او اللق ــاءات
يع ـنــي ان ه ـنـ ـ ــاك مـ ـ ــدرسـ ـ ــة
وج ـ ــود سـجل لـ ـص ـ ــرف املـنفـ ــذة مع املالك ــات الـت ــرب ــوي ــة يف امل ــدارس ضـمـن
واح ـ ــدة لـكل  4600م ـ ــواطـن،
العالج اجملانـي للطلبة الرقعة اجلغرافية للمراكز يضم اسماء املشاركني.
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ولذلك نـشهد زحـاما شـديدا
الطريق الى مستوصف سلمان فيضي
يف صـف ـ ـ ـ ــوف امل ـ ـ ـ ــدارس اذ ان أمور الطلبـة قال  :تتـسم العالقة بني ال ــدولـ ــة مع م ـطـ ــابق ــة للـوصـول الـى مـستــوصف سلمـان فـيضـي عليك ان
عــدد طالب كل صـف يتــراوح املالكات التـربويـة وأولياء امـور طلبة من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذج االج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات جتتــاز عــددا من الـشــوارع واالزقــة التــرابيــة وتـعبــر
بـني  70-60ط ــالـب ــا ،يف حـني
واالدويــة املـصــروفــة يف قـنطرة صـناعيـة عبر مجـرى للميـاه الثقيلـة بنيت
ان الع ــدد القـي ــاسـي للــصف املنطقة باالحـترام املتبادل وتتخللها وحــدة الـصـيــدلـي ــة مع لتـسهيل مـرور السـيارات والـسابـلة علـيها ،يـقع هذا
هـو بني  30- 25طـالبـا ،وهذا روح الــتـعـــــــاون والــتـفـــــــاهــم الن وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود اض ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة امل ـسـتـ ــوصف يف احملل ــة  754يف ش ــارع  ،56صحـبـنـي
ب ــالت ــأكيــد يــؤثــر سـلبــا علــى املــواطـنـني يف مــديـنـــة العـبـيــدي االحصـائيـات اخلـاصـة الـيه الــسيــد (رسـن عبــاس العـكيـلي) ممـثل احمللــة
سير العملية التـربوية وعلى يدركون جيدا مهمة املعلم واملدرس بـ ــالــصحـ ــة املـ ــدرسـيـ ــة 752 ،يف اجمللــس ،وبع ــد دخ ــولـن ــا الـيه اخـب ــرن ــا ب ــان
امل ـسـتـ ــوى العلـمـي للــطلـب ــة.
وك ـ ــذلـك وج ـ ــود سـجل املـدير ذهـب الى قـطاع الـرعايـة الصحـية وال يـوجد
قلـت له  :املالحـظ ان جـميع ســــواءا علـــى الــصعـيــــد العلـمـي او الع ـن ـ ـ ــاي ـ ـ ــة امل ـنـ ـظ ـم ـ ـ ــة احــد مـن األطـبــاء س ــوى مع ــاونه الــدكـتــور ()......
امل ـ ـ ــدارس ذوات دوام اح ـ ـ ــادي االنساني ولذلك لـم حتدث اية اشكالية لالسنـان يـشتـمل علـى قلــت :ح ـ ـس ـن ـ ــا لــنلــتق ـيـه ،دخل ـنـ ـ ــا وسل ـم ـنـ ـ ــا علــيه
بـاستثنـاء مدرسـتني هل هذا بني ذوي الطلـبة والهيئـات التربـوية .اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـ ـ ـط ـل ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واوضحـن ــا له مقـصــدن ــا اال انه رفـض االسـتجــابــة
يعـنـي ب ــان ع ــدد امل ــدارس يف
املفحـوصـني واملصـابني لــرغبـتنــا بحجـة انـه ينفــذ تعلـيمـات وزارة الـصحـة
امل ـن ــطق ـ ــة ك ـ ــاف وال ت ـ ــوج ـ ــد
واملع ــاجلني يف املــدارس التـي تقضي بعـدم اإلدالء بأيـة تصـريحات لـوسائل
حـاجـة لـبنـاء مـدارس جـديـدة ؟ قـال  :علــى العكـس
املــشمــولــة ب ــالبــرنــامج االعالم اخملتلفـة ،خـرجنـا ونحن نـشعـر بـاالحبـاط
الرعاية الصحية يف العبيدي
متاما ،فاملنطقة بحاجة الى مدارس جديدة وخاصة وسجل للجـان الطبـية والـوقتـية لفـحص الطلـبة يف من مــوقف الــدكتـور ،فـأشــار علي الــسيــد العكـيلي
قلت له :مـاذا عن الـر عـايـة الـصحيـة يف العـبيـدي ؟
يف االحيــاء التـي ليــس فيهـا مـدرسـة واحـدة ،لــذلك بـ ــداي ـ ــة كل عـ ــام دراسـي ،وجـ ــود اسـتـمـ ــارة مـتـنـقلـ ــة بان نـذهب الى قطـاع الرعيـة الصحية يف الـبلديات
قـال :يـشـتمل املـركــز الصحـي (سلمـان فيـضي) علـى
جنــد ان اعــدادا كـبيــرة من الـطـلبــة تقـطع مـســافــات لفحص الـبصـر مع وجـود مـستلـزمـات طبيـة تخص اال ان الـوقـت لم يـسـعفنـا فـالـدوام قــد ازفت سـاعـة
ق ـسـم الــرعــايــة الـصحـي ــة للح ــوامل واالطفــال دون
طويـلة للـوصول الـى مدارسهـم وبشكل عـام املنـطقة الـصحـة املــدرسيـة ،ووجــود متــابعـة مــوثقـة مـن قبل انتـهاءه فاضطررنا الى ان نؤجل املوضوع الى اليوم
اخلامـسة ويتضمن االجـراءات السريريـة واخملتبرية
بحــاجــة الــى ست مــدارس يف الـظــرف الــراهـن علــى مـديـر املـركـز بخصـوص فحص الـطلبـة املـستهـدفني الـتــالـي ،وقـبل ان نخــرج مـن امل ـسـت ــوصف شــاهــدت
ملتابعة حالـة االم احلامل وتلقيحها بلقـاح (توكسيد
االقل لـتغطـية االحـياء الـسكنيـة فيـها .وسـألتـه  :ما واملفـحوصـني مثبـتة يف اضـابيـر املؤسـسات الـتربـوية سيدة وهي تقود طفلني عصب رأس احدهم بلفافة
هي ابــرز املـشـكالت واملعــوقــات يف اجمل ــال التــربــوي ؟ ويف الـسجالت اخلـاصـة
الكـ ــزاز  +مق ــوي ــات احل ــديـ ــد والف ــولـك) ولق ــاح ــات
بيضاء دنوت منها وسألتها
فق ــال  :ال اري ــد ان اخ ــوض يف اجل ــانـب الفـنـي النـي ب ـ ــال ــصح ـ ــة امل ـ ــدرس ـي ـ ــة
االطفال حسب جدول وزارة الصحة.
 :مـاذا حـصل لهــذا الصـبي
ينفذ
انه
بحجة
لرغبتنا
االسـتجابة
رفض
لسـت مطلعـا عليه وكمـا ترى فـان العطلـة الصيفـية وال ـت ـنـ ـ ـس ـيـق مع ادارات
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الصحة املدرسية يف العبيدي
قد بـدأت ومن الصـعب ان نلتقـي باملـالكات الـتربـوية املـ ـ ــدارس وامل ـنـ ـظ ـمـ ـ ــات تـعليمـات وزارة الصحـة التي تـقضي ات ـ ــرابه يف الـ ـش ـ ــارع ف ـ ــاتــته
وعن خــدمــات الـصحــة امل ــدرسيــة يف العـبيــدي قــال:
الـتي ميكن ان تـكون هـي صاحـبة الـشأ ن يف االجـابة ال ـ ــشع ـب ـي ـ ــة ال ـ ـس ـ ــان ـ ــدة بعـدم اإلدالء بأيـة تصـريحات لـوسائل حجـ ــارة مـجهـ ــول ـ ــة شجـت
تتـضـمن خــدمــات الـصحــة امل ــدرسيــة يف العـبيــدي:
علـى هذا الـسؤال ،ولكـن يف اجلانب اخلـدمي املتـوفر لـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــم ال ـعـ ـ ـمــل االعالم اخملتـلفة ،خـرجنـا ونحن نـشعر رأســه ف ـج ـلـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـتــه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
تـشكيل جلنة طـبية يف بدايـة كل عام دراسي لفحص
االن اسـتطـيع ان اجمل ابـرز املعـوقـات التـي تعتـرض بـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـصـح ـ ـ ــة
املـستـوصف بغـية معـاجلته
طل ـب ـ ــة ال ــصف االول االب ـت ـ ــدائــي واالول م ـت ـ ــوس ــط
الـطـلبــة والـعمـلي ــة التــربــوي ــة يف املنـطق ــة تكـمن يف املدرسيـة ضمن مجلس
فـأشار
الـدكتور،
موقف
من
باالحبـاط
وتـضميد جـرحه.قلت لها :
والـرابع االعـدادي بـسبـب انتقـالهـم من مـرحلـة الـى
حــاجــة بعـض املــدارس الــى تــرمـيـم وتــأهـيل املــرافق ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة الـ ــصح ـي ـ ــة
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ب
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بـان
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علي
اخــرى وفحـص البـصـر والـسـمع واكمــال اللقـاحـات
الــصحيـة وغـرس سـاحــاتهـا بــاالشجـار وبـالـنبـاتـات ومـجـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــس االبـ ـ ـ ـ ـ ــاء قطاع الـرعية الصحية يف البلديات اال والع ـ ــاملـني فــيه ؟ قـ ــالـت :
وفحــص احل ــال ــة اجلـ ـس ــديـ ــة والعـقلـيـ ــة لل ـط ــالـب،
واالمـه ـ ـ ـ ــات واملـعـلـ ـم ــني
دائمــة اخلـضــرة مـن اجل حتـسـني البـيئــة امل ــدرسيـ
ت ـ ــأسفـ ــوا كـثـيـ ــرا الصـ ــابـ ــة
ويـضـيف :لــديـنــا اضـبــارة لـكل مــدرســة مـن مــدارس
وعنـة فـ ـ ـضـال ع ــن تـ ـنـ ـ ـظـ ـي ــم ان الـوقـت لم يـسـعفنـا فـالـدوام قـد
فضال عن تبليط الـشوارع واالزقة املؤدية اليها.
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املـنــطق ــة تـت ـضـمـن املـعل ــوم ــات الــصحـيـ ــة للــطلـب ــة
العالقة بني ادارات املـدارس وأولياء أمور الـطلبة قال السـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــارة ال ـكـ ـ ـ ـشـف
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املـفح ــوصــني ويف نف ــس االضـب ــارة هـن ــاك اسـتـم ــارة
 :تتـسم العالقـة بني املالكـات التـربـويـة وأوليـاء امـور ال ـب ـي ـئ ــي واملعـ ـ ــاجلـ ـ ــات نـؤجل املـوضـوع الـى اليـوم التـالي التقـيت بـشــاب يتـوكـأ علـى
الـك ــشف الـبـيـئـي ،وكـ ــذلـك لـ ــديـنـ ــا فـ ــرقـ ــة الــصحـ ــة
طلـبــة املـنـطقــة بــاالحـتــرام املـتـبــادل وتـتخـللهــا روح املــطلــوبــة ب ـشـكل دقـيق
عكاز فقلت له ؟ مم تشكو؟
املدرسية تضم طبيب ممـارس وفاحص بصر ومعاون
التعاون والتفاهم الن املواطـنني يف مدينة العبيدي وم ـفـ ـ ـ ـ ـصــل وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ــب
ابتـسم وقـال ؟ (كله من ورا
وق ــائــي تق ــوم ب ــزي ــارة امل ــدارس خـالل الفــصل االول
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ي ــدرك ــون جـي ــدا مهـمـ ــة املعلـم وامل ــدرس س ــواءا عل ــى الـرقعـة اجلغــرافيــة لل
الكهـربــاء) ،وكيف ذلـك ؟ نظـرا النـقطــاع الكهـربـاء
ويع ــاد االج ــراء خـالل الفــصل الـث ــانــي ،ومالح ـظ ــة
الـصعيـد العلمـي او االنسـاني ولـذلك لم حتـدث ايـة قـائال  :امـا يف مـؤشــر متـابعـة املهـام االشــرافيـة فـان
من
ليلة
وذات
بيتنا،
سطح
فوق
ننام
ان
الى
ـضطر
ن
تهــويــة الـصفــوف ال ــدراسيــة واحلــانــوت امل ــدرسي ،اذ
اشكـالية بـني ذوي الطلبـة والهيـئات التـربويـة .وماذا املـعايـير تـقضي بـتحقيق زيـارات للـمدارس بـواقع  15ليــالـي األسبــوع الف ــائت كـنت ن ــائمــا كع ــادتي فــوق
جــرى منع بـيع (اللفـات) او الـطعـام املـطبـوخ ،ومـاذا
عـن الصحـة املـدرسيــة ؟ الصحـة املـدرسيـة هي جـزء  %مــن مجـمـ ــوع امل ـ ــدارس شهـ ــريـ ــا وضـمـن ال ـ ــرقعـ ــة الـسـطح ولـم اشعــر اال ورصــاصــة طــائـشــة تـختــرق
عن احلاالت املـسجلة ؟ قـال :يف العبيـدي والكمـالية
من الــواقع الـصـحي لـلمــدينــة والــذي يـشهــد تــرديــا اجلغــرافيـة لـلمـركـز الـصحـي للـوقــوف علـى الــواقع ســاقـي االمين مـسـبب ــة لي كـســر ج ــزئي يف عــظمــة
الح ـظـنـ ــا اصـ ــابـ ــات (ب ـ ــالقــمل) ومتــت معـ ــاجلــتهـ ــا
واضحـا يف تقدمي اخلدمات الطـبية سواءا يف اجملال الـ ــصحــي وال ـب ـي ـئــي وتـ ـ ــسج ــيل ذلـك يف اضـ ـ ــاب ـيـ ـ ــر الـسـاق ،وهل مت اخـراج الـرصـاصـة ؟ لم تـستقـر بل
بــالتعـاون مع ادارات املـدارس ،والحـظنــا ايضـا تـأخـر
ال ــوق ــائـي او يف اجمل ــال الـعالجـي ،وي ـضـيف  :هـن ــاك املــدارس،وتــوثـيق حـضــور مجــالـس االبــاء واالمهــات نـفذت مـن ساقـي .وهل تلقيـت العالج الالزم ؟ نعم،
االخـبـ ــار عـن حـ ــاالت االصـ ــابـ ــة بجـ ــدري املـ ــاء (ابـ ــو
متـابعــات صحيـة مـن قبـل قطـاع الـرعـايـة الـصحيـة
واملعلمـني مع تدوين ذلك ضمن فــالعــامل ــون هنــا ابــدوا اهـتمــامــا واضحــا بحــالـتي
خـريــان) حتـى يـنتـشــر بني الـطلبـة ومت حـصـر هـذه
محـضــر اجـتـمــاع يف اضـبــارة
االولـيــة يف الـبلــديــات ال ــذي تقع مــديـن ــة العـبـيــدي
الصحية.
احلـاالت ومعاجلـتها ومـنح الطلبـة املصـابني اجازات
املـدرسـة ،فـضال عن تـوثيق
ضمـن مسـؤوليـاته اذ يقـوم بتـوزيع استمـارات تسـمى
قطاع الرعاية الصحية
اجـبــاري ــة ومعــاجل ــة املالم ـسـني مع اخـتفــاء حــاالت
زيــارات مــدي ــر القـطــاع او
(االستمـارات االشرافية) يتوالهـا طبيب مسؤول عن
الرمد والتراخوما.
من يخـوله ومـديـر وحـدة يف الـيـ ــوم الـتـ ــالـي تـ ــوجهـت الـ ــى ق ـطـ ــاع الـ ــرعـ ــايـ ــة
خــدمــات الـصحــة املــدرسـي ــة عل ــى ان يكــون طـبـيـبــا
الـصحة املدرسيـة للمركز الـصـحيــة يف حي الـبلــديــات لعـلي
االمراض
ممـارســا او اختـصــاصيــا واملالك املــرافق له ال بـد ان
الصحي ملتـابعة فعـاليات احظـى بضـالـتي بعـد ان حـال دون
فـصول
بحسب
تختلـف
االطفـال
امراض
االنتقالية
يكـون مالكـا وقائـيا او فـاحص بـصر ،هـذه االستـمارة
ح ـصـ ــولــي علــيه ـ ــا نفـ ــر مـ ــا زالـ ــوا
ال ـ ـصـحـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــدرسـ ـيـ ـ ـ ــة ،يـجهل ــون مهـمــة الـصحــافــة الـتـي السـنة ،ففـي الشتـاء تكثـر حاالت االصـابة ويــوضح ال ــدكتــور
تتضمـن حقلني همـا  :املؤشـرات واملعايـير ،ويـتضمن
وتــوثـيق الــزيــارات لــدور ت ــسع ــى ال ــى اســتجـالء احلقــيق ــة بااللتهـابات الـتنفسيـة احلادة نتيجـة حصر بهـاء قائال :هناك
حقل املــؤشــرات ثالثــة ج ــوانب هـي  :متــابعــة املهــام
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ض ـمــن سـجـل دون غيــرهــا ،يف اروقــة القـط ــاع لم االطفـال يف غـرف ضـيقــة تفـتقـر الـى ك ـ ـ ـ ــثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ـ ــن
االداري ــة ،ومـتـ ــابعـ ــة امله ــام االش ــرافـي ــة ،واحل ــوانـيـت
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ــع ـ ـ ـ ـ ــني
املدرسـية ،ومتابعة املهـام التدريبية.وتـتضمن معايير
اجد ادنى صعوبـة يف االجابة على
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــه االســئل ــة الـتـي جتـ ــول بخ ــاط ــري التهـوية الـصحيـة فضال عـن تدخـني عدد م ـ ـ ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــني
مـتـ ــابعـ ــة امله ــام االداري ــة  :وج ــود ق ــائـم ــة ب ــاسـم ــاء
الـكـ ــش وكــانـت الـبــدايــة يف غــرفــة مــديــرة من افــراد االســرة واسـتخــدام املــدافئ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
امل ــؤس ـس ــات الـت ــرب ــوي ــة ودور ال ــدول ــة ضـمـن ال ــرقع ــة
ف
القـطــاع ال ــدكتــورة (ف ــاتن مـحمــد النفـطيـة بـشكل خــاطئ ،ويف الـصيف الـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
اجلغ ــرافـي ــة يف امل ــرك ــز الــصحـي مع ع ــدد الــطلـب ــة،
ال ـب ـي ـئــي واع ـ ــداد جـار اهلل) الـتي استقـبلتنـي بلطف تكثـر حاالت االصـابة بـاالسهاالت املعـوية وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
وكـ ــذلـك جـ ــدول زمـنـي ازيـ ــارة املـ ــدارس الــبعـيـ ــدة
املـستهـدفني واملصـابني
احلـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
بـالتنـسيق مع قـطاع الـرعايـة الصحـية االولـية،
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واملـعـ ـ ـ ــاجل ــني.وي ـ ـض ــي ــف خلق كـبيــر ،ســألـتهــا اوال :مــا نــوع واحلمى بسبب تلوث املياه واالغذية ،اما واالس ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
والـتـ ــوثــيق والـتـن ـظـيــم القـيـ ــاسـي الظـ ــابـيـ ــر
رئيـس اجمللـس  :وجــود اخل ــدم ــات العالجـي ــة وال ــوق ــائـي ــة امـراض الكبار فـاغلبها امـراض املفاصل املـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي
املــؤس ـســات الـتــربــويــة ودور الــدولــة وتـنـظـيـم
زيـ ـ ـ ـ ـ ــارات مـ ـ ـ ـ ـ ــوثـقـ ـ ـ ـ ـ ــة الـتــي يق ـ ــدمه ـ ــا الق ـط ـ ــاع ؟ نحـن وااللـتهـــابـــات الـتـنفــسـيـــة واالسهـــال واسباب هذه
اسـتـم ـ ــارات العــمل احلـقلـي ،واسـمـ ــاء
للـمعـاهــد والكـليـات
االمـ ـ ـ ـ ـ ــراض
الطلبـة املفحوصني
ضـ ـم ــن ال ـ ـ ــرقـع ـ ـ ــة م ـس ــؤول ــون عـن االدارة واالش ــراف
كـ ـ ـثـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
سـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــا
اجلـغـ ـ ـ ــراف ــي ـ ـ ـ ــة الــطبـي واملتــابعــة والـتجـهيــز بــاالدويــة واللقــاحــات
اهمهـا تلـوث ميــاه الشـرب نـتيجـة التـكسـرات
واملص ــابني
لـلـ ـم ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــز جلـميع املـراكـز الـصحيـة التـابعـة لـلقطـاع(،يف هـذه
احل ـ ـ ــاصـل ـ ـ ــة يف ش ـبـك ـ ـ ــة امل ـي ـ ـ ــاه الـق ـ ـ ــدمي ـ ـ ــة
بــاخـطـ ــاء
للـ ــوقـ ـ ــوف اللـحظـة رن جهـاز الهــاتف وبعـد ان انهـت مكــاملتهـا
وتقــاطعــاتهــا مع اجملــاري الـسـطـحيــة ،وقــد
عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اعتذرت مني النـها ستغادر القطاع المر رسمي هام
اجـرينا لقـاءات فرديـة مع عدد من املـرضى
ال ــواقع واحـالـتني الـى الـدكتـور (بهـاء كـاظم) معـاون مـديـر
وذويهـم عل ــى وفق ب ــرن ــامج مع ــد م ـسـبق ــا
ال ـبــي الـقطـاع الـذي ابـدى لـطفـا وتعـاونـا كـبيـريـن واكمل
لـتـنفـي ــذ  %100مـن ح ــاالت امل ــرض ــى يـتـم
ئـ ــي االجابـة على سـؤالي السـابق قائال :قـطاعنـا يشغل
خـاللـه ـ ـ ــا ش ـ ـ ــرح امل ـ ـ ــرض وط ـ ـ ــرق عـالجـه
رقع ــة جغــرافـي ــة واسعــة مـن دائ ــرة صح ــة بغــداد /
والـوقـايـة مـنه ،كمـا نـظمنـا بـرنـامج اخـر
الـرصـافـة وتــشمل االشـراف علـى املـراكـز الـصحيـة
حملـ ــاضـ ــرات اسـبـ ــوعـيـ ــة يـلقــيهـ ــا احـ ــد
الـت ــالـي ــة :امل ــرك ــز الــصحـي يف الــبل ــدي ــات وامل ــرك ــز
االطبـاء علـى مجمـوعـة من املـراجعني
الصحي يف احلـبيبـية واملـركز الـصحي يف العـمالـية
وذويهـم وح ـسـب جـ ــدول يع ــده امل ــرك ــز
ومـركـز الــشهيــد عبـد الـسـالم البهـادلـي يف منـطقـة
الـصحـي وقـبل شهــر مـن االن نفــذنــا
مضمـار العابـد واملركـز الصحي يف املعلـمني وكذلك
حملة تلقيحـات ضد مرض احلصبة
يف االمني ويف حـي النـفط الـذي هــو قيـد االفـتتـاح
اخملــتل ـطـ ــة وقـمـنـ ــا بـ ـشـ ــرح اهـ ــداف
واملــركــز الـصحـي يف الفـضـيلـيــة  /الـصــدر الـثــالـث
احلـملــة وخـطــورة املــرض ،ولــديـنــا
وم ــرك ــز ال ــدكـت ــور س ــامـي ه ــادي يف رئ ــاس ــة امل ـشـتل
ق ـسـم يف القـط ــاع ي ـسـم ــى (وح ــدة
واملـركـز الصحـي يف الكمـاليـة ومـستـوصف
الـرقـابـة الـصحيـة) ملتـابعـة اعمـال
سل ـم ـ ــان ف ـيـ ـض ــي يف شهـ ـ ــداء الع ـب ـي ـ ــدي
الـق ـ ـصـ ـ ـ ــاب ــني وامل ـ ـطـ ـ ـ ــاع ــم

واحلالقني ،وقـسم اخـر لـعالج التـدرن اذالحـظنـا يف
االونـة االخيرة وجـود حاالت اصـابة بهـذا املرض من
احملتـمل ان تكــون اثــاره قــدميــة ،وم ــاذا عن امــراض
االطفـال ؟ قـال :امــراض االطفــال تخـتلف بحــسب
فصـول الـسنــة ،ففي الـشتــاء تكثـر حـاالت االصـابـة
ب ــااللـته ــاب ــات الـتـنف ـسـي ــة احل ــادة نـتـيج ــة حـص ــر
االطف ــال يف غ ــرف ضـيق ــة تفـتق ــر ال ــى الـته ــوي ــة
الصحـية فضال عن تدخـني عدد من افراد االسرة
واستخـدام املـدافـئ النفـطيـة بـشكل خــاطئ ،ويف
ال ـصـيـف تكـث ــر ح ــاالت االص ــاب ــة بـ ــاالسه ــاالت
املعـويــة واحلمـى بـسـبب تلــوث امليـاه واالغـذيـة،
امـا امـراض الـكبـار فـاغـلبهـا امــراض املفــاصل
وااللـت ــاب ــات الـتـنف ـسـيـ ــة واالسه ــال .ويـ ــوضح
الـدكتـور بهـاء بـان املـستـوصف مجهـز بصـالـة
والدة وص ــالـتـي طـ ــوارئ للـن ـسـ ــاء ولل ــرج ــال
وب ـ ـس ـيـ ـ ــارة اسع ـ ــاف وبـ ـ ــالق ـ ــرب م ــنه مـك ـ ــزا
لالسعــاف الفــوري .بعــد ذلك انـتقـلنــا الــى
الـ ــدكـتـ ــور (ضـيـ ــاء كـ ــاظـم) لـنـ ـس ـ ــأله عـن
ان ـسـي ــابـي ــة االدويـ ــة فق ــال :االن ـسـي ــابـي ــة
محـ ــددة مبخ ــازن ك ـس ــرة وع ـطــش وه ــذه
جته ـ ــز مــن مخ ـ ــازن الع ـ ــدل وال ـ ــدب ـ ــاش،
وبسبب الظروف االمنية الراهنة يحدث
احـي ــان ــا ت ــوقـف جتهـي ــز االدويـ ــة لع ــدم
وصــولهــا الــى مخــازن كـســرة وعـطـش،
وحتدث احيانا شحة يف بعض االدوية
وخـاصة ادوية االطفـال ،ونحن نسعى
بـاستمرار الـى تاليف هذه الـشحة من
خـالل اجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاقـلـ ـ ـ ـ ــة بـ ــني
امل ـسـت ــشفـيـ ــات الق ــريـب ــة وخ ــاص ــة
م ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ـشـفـ ـ ـ ــى الـ ـ ـط ــب الـ ـنـ ـ ـ ــووي
وم ـسـت ــشف ــى كـم ــال ال ـس ــام ــرائـي
وال ـ ـش ــيخ زايـ ـ ــد ل ـ ـسـ ـ ــد ال ــنق ــص
احلـ ــاصل يف االدوي ــة ،ام ــا ادوي ــة
االمــراض املــزمـن ــة فلـي ـسـت مـن
اخـتصـاصنـا بل من اخـتصـاص
العـي ــادالت الــشعـبـي ــة ،لق ــاؤن ــا
االخيـر كـان مع الـسيـد (عـادل
عـ ـب ـ ـ ـ ــد اجملـ ـي ـ ـ ـ ــد) مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول
اخملـتبــرات يف القـطــاع الــذي
حدثنـا قائال :اخملتـبر يعمل
ب ـ ـ ـ ـش ـكـل يـ ـ ـ ـ ــومـ ــي والغـلـ ــب
ال ــتح ـ ــال ـيـل ومت جته ـي ـ ــزه
بـك ـ ـ ــاف ـ ـ ــة املـ ـ ـس ـتـل ـ ـ ــزم ـ ـ ــات
الـ ـض ـ ــروريـ ـ ــة وان معـ ـظــم
االجهزة واملعدات حديثة
ومب ـ ـ ــوديالت  2003عـ ـ ــدا
م ـس ــاع ــدات املـنـظـم ــات
االنـســانيـة ،لكـن تبقـى
املع ــضلـ ــة االسـ ــاسـيـ ــة
تـكـمـن يف الـكهـ ــربـ ــاء
وامل ـ ــول ـ ــدة اخل ـ ــاص ـ ــة
باملـستـوصف ال تفي
بــالغـرض هـذا اوال،
وث ـ ــانـي ـ ــا صع ـ ــوب ـ ــة
التـجهيـزبـالـوق ـ ــود
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ــف:
سيجـري حتــويل
م ـ ـ ـ ـس ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــوص ــف
(واقعــة الـطف)
الف ـ ــرعــي ال ـ ــى
مـ ـ ـس ـتـ ـ ـ ـ ــوصف
ص ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
منوذجي.

