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تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

مستشفـــــــى ابــــــن اهليثــــــم :شحـــــة يف (الكـــــــــوادر) واألجهـزة الطبية
وخـــــيوط العمليــــــــــــــــات اجلراحيــــــــة
حتقيق وتصوير /سها الشيخلي

العني هذا اجلهاز املدهش
الواصل بيننا وبني العالم
اخلارجي وبه نتمتع برؤية
االشياء اجلميلة يف احلياة ونعرف من
خالله الصديق واحلبيبة والزهور..
كيف نحافظ عليه من االصابة
والتلف واذا اصيب كيف نعاجله؟
يف مستشفى ابن الهيثم قد نستطيع
االجابة على هذين السؤالني
وغيرهما اللذين ولدتهما زيارة هذه
املستشفى.
مستشفى ابن الهيثم
يعـ ـ ــد مـ ـسـتـ ــشف ـ ــى بــن الهـيـثـم
جل ــراح ــة العـي ــون ،امل ـسـتــشف ــى
احلك ــومـي ال ــوحـي ــد يف الع ــراق
الذي يقـدم خدمـاته الى سـكان
العـ ــاصـم ــة وبقـي ــة مح ــافـظ ــات
العــراق ،اال ان ادارة املــستــشفــى
ب ـ ــالغـت يف الــتقـيـ ــد بـ ــالـ ــروتـني
االداري يف تـعـ ـ ـ ــامـلـهـ ـ ـ ــا مـع ــنـ ـ ـ ــا
كـصحفـيني ،مـع حصــولنـا علـى
كتـاب لتسهيل مهمتنا من وزارة
ال ــصحـ ــة ،نـ ــود ان نـ ـشـيـ ــر هـنـ ــا
شـاكـرين الـى دور املـديـر االداري
الـ ـ ــذي قـ ـ ــدم لــنـ ـ ــا امل ـ ــسـ ـ ــاعـ ـ ــدة
وخصـص لنـا احـد العــاملني يف
املستـشفى ملـرافقتنـا يف جولـتنا
االسـتــطالعـي ــة ملع ــرف ــة اوض ــاع
املـستـشفـى ونـواقـصه وسلـبيـاته
وايج ــابـيـ ــاته واح ــوال امل ــرض ــى
واحل ـ ـ ــاالت ال ـتــي يـع ـ ـ ــان ـ ـ ــونـه ـ ـ ــا
خ ــص ـ ــوص ـ ـ ـاً انه ـ ــا اخــت ــص ـ ــاص
معــاجلــة امــراض الـعيــون الـتي
يـط ــالب ــونن ــا دائم ـاً ان نفـتحهــا
الجل عيون العراق.
مرضى يتحدثون
الـصـغيـر -حـســوني -كــان يبـكي
بحـرقـة وهــو معـصـوب الـعيـنني
فق ــد اخت ــرقت شـظــايــا حــاقــدة
كلتـا عيـنيه واحــالت نهــاره ليالً
دامساً ..كان حسوني البالغ من
الـع ــم ـ ـ ــر  10اشـه ـ ـ ــر يـه ـ ـ ــز رأسـه
ملتـاع ـاً ..بيـنمــا انهمـرت دمـوع
والدته ،التي قالت لنا:
كـ ـ ـ ـ ـ ــان يـحـ ــتـ ــمـ ــي بـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ــدريوحتتـضنه ذراعـايّ عنـدمـا كـنت
اجـلـ ـ ـ ــس بـج ـ ـ ـ ـ ــانـ ــب وال ـ ـ ـ ـ ــده يف
ال ـسـيــارة ..اال ان عـبــوة ن ــاسفــة
انفجرت اثناء مرورنا فتطايرت
ال ـشـظ ــاي ــا ب ــوجه الــصغـي ــر ثـم
جتـه ـ ــش ب ـ ـ ــال ـبـك ـ ـ ــاء ..ت ـ ـ ــواصـل
ح ـ ـ ـ ــديـ ـثـه ـ ـ ـ ــا ..ح ـ ـ ـ ــدث ذلــك يف

مـنــطقـ ــة الغـ ــزالـيـ ــة ..ال ـطـبـيـب
اخـبرنا ان االصابة شديدة ورمبا
يفقـد حسوني بـصره ..انه لم ير
مـن احلـي ــاة شـيـئ ـ ـاً وحكــم علــيه
بفقدان البصر.
ك ـنــت يف حــي ـ ـ ــرة ..ال ادري ك ـيـف
اتعـامل مع تلك املسكـينة ..اردت
مـواسـاتهـا بــاخبـارهــا ان التقـدم
ال ـطـبـي والـعلـمـي ســيجـ ــد احلل
ملــشكلـة الـصـغيـر فـمن يـدري مـا
يخــب ــئه لــنـ ـ ــا مـ ــس ــتق ــبل الـعلــم
وتطوراته؟
قـالت االم بـصبـر نـافـد ..حـسـبي
اهلل ونعــم ال ـ ــوكــيل لــتلـك الــي ـ ــد
اآلثــم ـ ــة ال ـتــي زرعــت العــب ـ ــوة يف
ال ــط ـ ـ ــريق امتــنـ ـ ــى وادع ـ ـ ــو لهـ ـ ــا
بالشلل.
ولـ ــم متـ ـ ـ ـ ــانـع ام حـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ــونـ ــي يف
التقـاط صـورة للـصغيـر ..ونـادت
باسمه لكي يتوجه الى العدسة!
فتاة شـابة بعمر  14ربـيعاً اسمها
عفــاف ..كــانـت حــزيـنــة ومـتــأملــة
لالض ــرار البــالـيغــة الـتي حلـقت
بعينهـا اليمنى ..لكـن امها كانت
ته ـ ـ ــون عل ــيهـ ـ ــا يف ان اهلل لـ ــطف
بحــالهـا وتــرك لهـا عـينـاً واحـدةً
سلـيمـة سـألـت عفـاف ـاً عن سـبب
اصــابـته ــا فقــالـت انهــا كــانـت يف
سـوق مبـدينــة الصـدر فحـدث ان
فجـ ــر إرهـ ــابـي انــتحـ ــاري نف ــسه
وســط ال ــس ـ ــوق فـفق ـ ــدت عـيـنـي
اليمـنى رفـضت عفـاف التصـوير
رغم ان امها لم متانع.
مصادفة
ال ــش ـ ــاب عالء عـم ـ ــره  30ع ـ ــامـ ـ ـاً
يـعـ ـمـل كـ ـ ـ ــاس ــب ـ ـ ـ ـاً يف م ــن ـ ـطـقـ ـ ـ ــة
الــزعفــرانـيــة كــان يـضع ضـمــادة
علـى عيـنه .ويبـدو متفـائالً اكثـر
من اآلخرين ..قال عالء:
الــزعفــرانيــة تـتعــرض دوم ـاً الــى
اعـمال ارهـابيـة يذهـب ضحيتـها

االبـ ـ ــريـ ـ ــاء ..حـ ـ ــدث انـفجـ ـ ــار يف
احلـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ذهـ ـ ــبـ ـ ــت ال ـ ـ ـيــه
لـالطمـئنــان علــى صحـة قـريـبي
وتطـايـرت الـشظـايـا لتـستقـر يف
ذراعـ ــي ووجـهـ ــي وعـ ــيـ ــنـ ــي إال ان
الـ ـط ـبــي ــب يقـ ـ ــول ان اصـ ـ ــاب ـتــي
لـي ـسـت ب ــاخلــطـ ــرة ..العـملـي ــات
الـتي جتــرى يف هــذا املــستــشفــى
قلـيلــة وليــس لكل احلــاالت كمــا
ان خيـوط العـمليـات اجلــراحيـة
كما يقـولون غير متوفرة ..وعلى
املريض االنتظار لـفترات طويلة
قد تسـوء حالة عينيه وقد يفقد
الـبصـر نهـائيـاً جـراء ذلك ..ملـاذا
ال تـوفـر الـدولـة احـتيـاجـات هـذا
املـ ـسـت ــشفـ ــى؟ كـمـ ــا ان غـ ــالـبـيـ ــة
االطـبـ ــاء خـ ــارج العـ ــراق بـ ـسـبـب
االرهـ ــاب ال ـ ــذي يالحـقهـم فـمـن
يـ ــتـ ـبـق ـ ـ ـ ــى ل ــن ـ ـ ـ ــا نـح ــن ال ـ ـ ـ ــذي ــن
نحتاجهم يف البلد؟
عمى االلوان
امل ــريـض جـب ــار ك ــرمي ( )50سـن ــة
كان يستمع الى حديثنا فقال:
املــستــشفــى يعـمل بقــدرة قــادر..
فـال ادوية وال كـوادر اختـصاصـية
االطـباء امـا خارج الـوطن او هم
يف اجازة ..البعض مـنهم يخشى
االلـتحــاق بعـمله حتــسب ـاً المــور
عـ ـ ــدي ـ ـ ــدة .فهــم م ـ ــس ــتهـ ـ ــدفـ ـ ــون
املـ ــريــض جـبـ ــار يـ ـشـكـ ــو (عـمـ ــى
االلــوان) ويقــول ان حــالـته هــذه
اخذت تتـدهور إال ان حالته االن
تف ــاقـمـت فه ــو ي ــرى كل االل ــوان

سـ ـ ـ ـ ــودا ..ويـقـ ـ ـ ـ ــول ان الـعـالج يف
اخلـ ــارج يـ ــأتـي بـنـتـيج ــة ح ـسـن ــة
لـكــنه ال يـ ـسـت ـطــيع ال ــسفـ ــر مـن
اجل الـعالج النه ال ميـلك اج ــور
العملية هناك.
اين االدوية؟
املريـضة زكـية ابـراهيم (60سـنة)
تشكـو العشـو الليلي وتقـول انها
ال تـ ــرى ابـ ـســط االشـيـ ــاء اثـنـ ــاء
الـلـ ـيـل وق ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ــاءت م ــن اجـل
الـفح ــص والـعالج وق ـ ـ ــد وافقــت
ال ـسـي ــدة زكـيـ ــة عل ــى ان ت ـسـجل
عـ ـ ــدس ـتــنـ ـ ــا ص ـ ـ ــورة لهـ ـ ــا اثــنـ ـ ــاء
فحصهـا بينـما الـدكتـورة رفضت
ال ـ ـظـهـ ـ ـ ــور يف الـ ــصـ ـ ـ ــورة تـقـ ـ ـ ــول
امل ــريــض ــة ان االدويـ ــة قلـيل ــة وال
تتعـدى بعض القطـرات اخلاصة
بتـعقيم العـيون املـريضـة شكـرية
خيــر اهلل من محــافظـة الـبصـرة
تقـول ان العمليـات شبه متـوقفة
يف هــذا امل ـسـتــشفــى رغـم تكــاثــر
عـدد املـرضـى فـهي تعــاني متـزق
ال ـشـبكـي ــة وحتـت ــاج ال ــى عـملـي ــة
عـ ــاجل ــة وعلـيه ــا االنـتـظ ــار ال ــى
شـه ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــون االول الـق ـ ـ ـ ــادم
وتتـســاءل شكـريــة ..هل ميهلـني
امل ـ ــرض ال ـ ــى تلـك الفـت ـ ــرة؟ زوج
شكــريــة امل ــرافق له ــا يقــول ملــاذا
مسـتشفـى واحـد لكل العـراقيني
يف ظل مفخخات وتفجيرات!؟
قسم السونار
يـ ــشهـ ــد ه ـ ــذا القـ ـسـم ازدحـ ــام ـ ـاً

شــديــداً ..يقــول مـســؤوله الــذي
رفـ ــض ذكـ ـ ـ ــر اسـ ـمـه ان الـقـ ـ ــس ــم
يـ ـ ــسـ ـتـقـ ـبـل كـل ي ـ ـ ــوم م ــن 50-45
مـريضـاً الغــالبيـة مـنهم ضحـايـا
ال ـتـفـجــي ـ ـ ــرات وك ـ ـ ــذلـك بـقــي ـ ـ ــة
االقسـام تشـهد االزدحـام املمـاثل
وخـ ـ ــاصـ ـ ــة ص ـ ـ ــاالت الع ــملــيـ ـ ــات
الـصغــرى ..االطـبــاء والـطـبـيــات
رفــض ــوا احل ــديـث او الـتـعلـيق او
حتى الشكوى..
املـستـشفــى بصـورة عـامــة يفتقـر
الـ ـ ـ ــى ال ــت ــنـ ــظ ــي ــم فـ ـ ـ ــااله ــمـ ـ ـ ــال
يـط ــالـعك يف م ــؤش ــرات ع ــدي ــدة
مــنه ـ ــا تـن ـ ــاث ـ ــر االوراق ولف ـ ــائف
الـقـ ــط ــن ال ـ ـصـغ ــيـ ـ ـ ــرة واعـقـ ـ ـ ــاب
الـسكـائـر املــرميـة علــى االرضيـة
واملمرات.
وقـ ــد رفـض غ ــالـبـي ــة املـنـت ـسـبـني
احل ـ ــديــث عــن الــن ـ ــواقــص ال ـتــي
يـشكـوهـا املــستـشفـى ســألنــا عن
تـوفـر اجهــزة الليــزر فلم نحـصل
علـ ــى جـ ــواب لـكـنـن ـ ــا علـمـنـ ــا ان
هــن ـ ـ ــاك جه ـ ـ ــازي ــن للــي ـ ـ ــزر ن ـ ـ ــوع
(اكــزميــر ليــزر) وهمــا ال يـســدان
حاجة املستشفى..
مدير املستشفى وخيوط
العمليات
مـديـر املـستـشفـى الـدكتـور عمـار
عـب ــد ال ــرزاق عـب ــود اجـ ــاب عل ــى
اسـئلـتنــا مــشكــوراً ..لـكنـه امتـنع
عـن االجابـة على سـؤالنـا التـالي
حــول إفتقـاد املـستـشفـى خيـوط
الـع ـ ـمـلـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــات املـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـ ــرة يف

امل ـسـتــشفـيــات اخلــاص ــة ..إال انه
اجاب على بقية االسئلة.
* ملـ ــاذا يعـ ــانـي املـ ـسـت ــشفـ ــى مـن
نقص يف كوادره؟
 ال يخفــى علــى اجلـمـيع مــاتعـرضـت له الكــوادر الطـبيــة من
ضغـوط امـنيـة وحتـديـداً حـملـة
الـ ـ ــشهـ ـ ــادات واالخــت ــصـ ـ ــاصـ ـ ــات
الـعلـمـي ــة وال ــذي يـنـعك ــس عل ــى
مستـوى االداء وتقدمي اخلدمات
يف املستشفى
•يع ــاني املــرضــى مـن التــأخــر يف
اجــراء الـعمـليــات اجل ــراحيــة مــا
تعليقكم على ذلك؟
 خلــص ــوصـي ــة م ـسـت ــشف ــان ــابـ ــاعـتـبـ ــاره املـ ــركـ ــز الــتخ ـص ـصـي
الوحيـد يف طب وجراحـة العيون
يف الع ـ ــراق ،ن ـ ــرى ان املـ ـ ــراجعــني
يقــصـ ــدونه مــن كل احمل ــافــظ ــات
دون اسـتـثـن ــاء لـت ــوفـ ــر كل ان ــواع
اخل ــدم ــات الـعالجـي ــة الم ــراض
العيـون حتى املعـقدة منهـا االمر
ال ــذي ي ــؤدي ال ــى زخـم كـبـي ــر يف
عـ ــدد املـ ــرضـ ــى امل ـ ــراجعـني ممـ ــا
ي ـطــيل فـت ــرة االنـتــظ ــار الج ــراء
العمليات اجلراحية.
•هل تـت ــوفـ ــر االجهـ ــزة واملع ــدات
الـ ـط ـبــي ـ ــة الـك ـ ــافــي ـ ــة يف ال ـ ــوقــت
احلاضر؟
 تـتوفـر كل االجـهزة واملـعداتاحلــديثـة فحـص وعالج املـرضـى
واجـ ــراء العــملـيـ ــات اجلـ ــراحـيـ ــة
بـالتقنـيات احلـديثـة وقد جـهزت
وزارة الصحـة املستـشفى بـاجهزة
عديدة قبل فـترة قصيرة واالدارة
مـستمـرة بــالتنـسيق مع اجلهـات
املعـنـيـ ــة يف الـ ــوزارة لـتـجهـيـ ــزنـ ــا
مبعدات ومستلزمات اخرى.
مشاهدات
من خالل جـولتنـا يف املسـتشفـى
اتـضـح لنـا ان املــستـشفــى يعــاني
شحـة كبيرة يف خيـوط العمليات
رغـم تـ ــوف ــره ــا يف امل ـسـت ــشفـي ــات
االهلـي ــة ..وعـن ــدم ــا س ــألـن ــا عـن
الــسبـب علـمنــا ان م ــا يتــوفــر يف
الـســوق احملـليــة لـم يخـضع الــى
الفـحص املتكـامل من قـبل جهاز
الـتقـييـس والــسيـط ــرة الن ــوعيــة
ومخـتـبــرات الـصحــة املــركــزيــة..
وان هـ ــنـ ـ ـ ــاك ك ــم ــيـ ـ ـ ــات م ــن تـلــك
اخل ــي ـ ـ ــوط ت ــن ــتـ ــظ ـ ـ ــر دوره ـ ـ ــا يف
الفحص..
كــم ـ ـ ــا عل ـمــن ـ ـ ــا اي ــضـ ـ ـ ـاً ان اح ـ ـ ــد
االطف ــال ال ــذيـن مت ت ــسفـي ــرهـم
ال ــى اخل ــارج الســتكـم ــال الـعالج
اجـريت له عمليـة جراحيـة كانت
خيـوطهــا -منـتهيـة الـصالحيـة-
وقد ساءت حالة ذلك الطفل.

7

نقطة ضوء

من يوقف هجرة األطباء؟
يـد الـطبـيب رحـيمـة ،وشــافيــة ،وتبـعث علــى اإلطمـئنـان
ل ــدى امل ــريــض .وكـالمه لـه وقع ال ــسحـ ــر عل ــى امل ــريــض
أيـض ـاً ،فــضالً عـن وضع جــدي ــد يف ــرضه علــى املــريـض
شعـوراً منه بــأهميـته للعبـور إلـى ضفـة الـشفــاء .وكثيـراً
مـا نـسمع عبـارات تلقـائيـة ،تنـبعث من أفـواه من لـديهم
مريض ،ويخشـون موته ،وهم يخاطبـون الطبيب :دكتور
على اهلل وعليك!
والـشــائع عنـدنــا أن الطـبيـب ينـادى بـالــدكتــور ،وحيـنمـا
يسمع أحد كبـار السن أن فالناً دكتـور ،يتراود إلى ذهنه،
أنه طبيب.
وحينما تقـول له :إنه دكتور يف الفيزيـاء ،أو الرياضيات،
أو األدب ،أو بــاقـي املعــارف األخــرى ،فــإن ه ــذا القــول ال
يشكل عنده شيئاً كبيراً ألنه (قافل) على أن الدكتور هو
الطبيب!
ويف تــراثـن ــا الغـنــائـي
محمد درويش علي
أغنيـات كثيـرة متجد
دور الـ ـ ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ــب،
الـ ـ ــدكــتـ ـ ــور ،أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا
أغـنـي ــة داخل ح ـس
ـن ،من كل هذا ،أن نذكر
دكـتـ ــور جـ ــرح األولـي
بأهمية الطبيب
عـوفه ،جـرح اجلـديـد
ودوره يف اجملتمع،
عــي ـ ـ ــونـك ت ـ ــش ـ ـ ــوفـه!
وأغنـية جميلـة لفهد
واجملتمع الذي ال
بالن :جـس الــطبـيب
يوجد فيه طبيب
لـي نـبـضــي فقلـت له
مرموق ،أو أطباء
يا سيدي اترك يدي،
مرموقون فإنه
أن التــألـم يف كبــدي،
ف ــات ــرك ي ــدي! وقـبل
عرضة لألمراض
داخـل وفـه ـ ـ ـ ـ ــد بـالن،
واألوبئة ،وتفشي
كـ ـ ــان محــمـ ـ ــد عــبـ ـ ــد
حاالت العالج
ال ـ ــوه ـ ــاب ق ـ ــد غ ـن ـ ــى
باللجوء إلى السحر
لطبيب العيون.
املهـم من كل هـذا ،أن
والشعوذة.
ن ـ ـ ــذك ـ ـ ــر ب ـ ـ ــأهـ ـم ــي ـ ـ ــة
الـ ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــب ودوره يف
اجمل ـت ــمع ،واجمل ـت ــمع
الـذي ال يـوجـد فيه طـبيب مـرمـوق ،أو أطبـاء مـرمـوقـون
فـإنه عـرضـة لألمـراض واألوبئـة ،وتفـشي حـاالت العالج
باللجوء إلى السحر والشعوذة.
ويف مج ـتــمعــنـ ـ ــا الع ـ ــراقــي ع ـ ــدد ك ـب ـي ـ ــر ومــن مخ ـتـلف
االخـتـص ــاص ــات ،أطـب ــاء أكف ــاء مــشه ــود لهـم مـن خالل
اجلامعـات العاملـية ،واملـمارسـة العامـة بني الـناس .وكلـنا
ي ــذك ــر الـطـبـيـب اجل ــراح خ ــال ــد ن ــاجـي املـص ــاب ح ــالـيـ ـاً
ب ــال ــشلـل ،القـ ــابع يف بـيـته ،وال ــذي حت ــولـت عـيـ ــادته يف
منـطقـة حـافـظ القــاضي ،إلـى مكـتب للـسفـريــات ،كيف
أنـه اكتــشف طــريقــة بغــداد ملعــاجلــة احل ــروق يف لنــدن،
والقادمون من هناك أي من لندن ،يؤكدون أن له متثاالً
نـصفيـاً يف مـدخـل كليـة الـطب يف إحـدى اجلــامعـات يف
لنـدن ،تقـديـراً وتـثمـينـاً لـدوره اإلنـسـاني .وإذا مـا ذكـرنـا
هـ ــذا ال ـطـبـيــب العـ ــراقـي ،فـ ــإن هـنـ ــالـك العـ ـشـ ــرات مـن
األسمـاء الـطبيـة املهمـة ،علـى املـستــوى احمللي والعـربي
والعـ ــاملـي .ومـ ــا يـ ــؤسـف له أن هـ ــؤالء األطـب ـ ــاء املهـمـني
غ ــادروا الع ــراق ،لـيــمكـث ــوا هـن ــالـك يف الغ ــرب ــة ،بع ــد أن
اخـتـطف وقـتل وتعــوق مـنهـم الكـثـيــرون ،وبــاتــوا صـيــداً
سهالً أليـة عـمليـة إجــراميـة ،ممـا جعـلهم يـشعـرون بـأن
البلد ال يريدهم.
نعـم غ ــادرونـ ــا ،وبقـي ع ــدد آخ ــر مـنهـم يـنـت ـظ ــر دوره يف
الــرحـيل ،لـيكــون ب ــإمك ــانه وضع الـبلـسـم علــى اجلــروح
هنـاك ،بــدالً من أن يـتعـرض لـلمـوت واإلهـانــة علـى يـد
مجـاميع لـيس بـإمكـانهـا قـراءة أي شيء ،أو يعـرف فـرق
األلف من الباء ،أو الثرى من الثريا!
الـ ـس ـ ــؤال ه ـ ــو :مـن ي ـ ــوقف ه ـ ــذا الـن ـ ــزف ،ن ـ ــزف هج ـ ــرة
األطباء؟
إنه س ــؤال يـت ــردد بـني الـن ــاس ،وهـم يــتلـم ـس ــون وي ــرون
العيـادات املغلقة ،ويـسمعون بـاألطباء املهـاجرين ،خـوفاً
مـن كل الـتـبعــات الـتـي ت ـسـيء إلــى سـمعــة ه ــذا الكــائـن
املالئكـي ،الذي من حقنـا جميعاً احملـافظة عـليه ليؤدي
واجباً ،يقف يف مقدمة الواجبات اإلنسانية األخرى!
هل تـسـتطـيع احلكـومـة تـأمـني حيـاة هــؤالء؟ وهل نحن
يف مـأمن من اخلطـر لنؤمـن حياة هـؤالء؟ سؤال يـتكرر،
لكنه متشعب ومتشابك ،مثل وضعنا السياسي واألمني
واالقتصادي!

رحــلــــــــــة البــــــــــحـــــــــث عـــــــــن طبيـــــــــــــب

أطبــــــــــــــاء غــــــــــــادروا إىل دول اجلــــــــوار وعيـــــادات تــــأكلها الـــــــــوحشة والـــرتاب
بغداد/محمد شفيق
اضـطــررت إلــى مــراجع ــة طبـيب ،أي
طبـيب ،شــرط أن يك ــون اختـصــاصه
األمـ ــراض الـبـ ــاطـنـيـ ــة ،بـ ـسـبـب آالم
القولـون ،فاقتـرح صديقـي أن نذهب
معاً ،لئال حتـصل مضاعفـات ،ليكون
عنـدها عوناً لي ،شكـرته وذهبنا معاً،
وبـدأنـا نقــرأ الالفتــات التـي طمـرهـا
الغ ـبـ ـ ــار وتـ ـ ــراك ــم عل ــيهـ ـ ــا الـ ـصـ ـ ــدأ،
فاخـترنا أحـد األطباء ،وصعـدنا إلى
الـط ــابق ال ــذي تقع فـيه عـي ــادته ،يف
عـم ــارة شـبـه مهج ــورة .ب ــاب العـي ــادة
ك ـ ــان مقـفالً ،ولـم يـكـن هـنـ ــالـك مـن
نـ ـسـ ــأله ،فـنـ ــزلـنـ ــا إلـ ــى الـ ـشـ ــارع مـن
جديد ،وبعد السؤال واجلواب دخلنا
يف عمـارة أخرى ،وصعـدنا إلـى طابق
يف ـت ـ ــرض أن يـك ـ ــون ف ــيه أك ـث ـ ــر مــن
عيــادة .عيـادات كـثيــرة ،مقفلــة ،ومن
ال ـت ـ ــراب والـ ـص ـ ــدأ ووح ـ ـش ـ ــة املـك ـ ــان
ب ـ ــإمـك ـ ــانــك أن تع ـ ــرف ،كــم مـ ـ ـرّ مــن
ال ـ ــزمــن عل ـ ــى ه ـ ــذه العـي ـ ــادات وهـي
مـقفل ــة!وقعـت عـيــونـن ــا علــى عـيــادة
مف ـتـ ـ ــوح ـ ـ ــة ،دخل ـنـ ـ ــا إلـ ـ ــى صـ ـ ــالـ ـ ــة
االستقـبال ،وهي صـالة بـائسـة ،فيها
كـراسـي متـسخـة ،وحـاجيـات فــائضـة
عن استخـدامات الطبيب ،وال عالقة
لهـا بعيـادة مثل هـذه! قال صـديقي:
كـنت أود لـو معـي الكــاميــرا ،لصـورت
كل هــذا .كــان الــطبـيب مـنهـمك ـاً مع
مـريضه ،خـرجنـا من عيـادته وسألـنا
أحـد األشخاص عـن اختصـاص هذا
الـ ـط ـب ـيــب ،ال ـ ــذي ال تـ ـ ــدل الالف ـت ـ ــة
الصغيرة التي على بابه ،أنه صاحب
اختـصــاص املهـم تعــذر علـينـا وجـود
طـبـيـب يف ه ــذه العـمـ ــارات الكـثـي ــرة،
الـتي تضـم عشـرات العيـادات ،فعـدنا
نــبحــث عــن مـ ـض ـمـ ـ ــد صحــي ،أش ـ ــار
علينا أحدهم مبراجعته.
املضمدون أطباء ولكن..
ك ــان املـضـم ــد ش ــابـ ـاً ،يحـمل طـم ــوح
ال ـشـبـ ــاب معـه ،فقـ ــاس ضغ ـطـي أوالً

وتـبني لـه ولنــا ،أن الـضغـط طـبيـعي،
غيـر مـنخفـض وغيـر مـرتفع .زرقـني
أبرة ومتنى لي الشفاء!
ت ـ ــذكـ ـ ــرت مج ـ ــامــيع املـ ـض ـم ـ ــديــن يف
األحـي ــاء ال ــسكـنـي ــة ،وهــم يق ــوم ــون
بـ ــواجـبـ ــات ال ـطـبـيــب إال العــملـيـ ــات
الكبـرى ،ولــديهم أنــواع من املهـدئـات
واألبر واملـراهم ،ويحفظـون عن ظهر
قلـب عـبـ ــارات األطـبـ ــاء ،ابــتعـ ــد عـن
ال ـ ـضـغـ ــط ال ـنـفـ ـ ـســي ،واب ـتـع ـ ـ ــد عــن
الدهنـيات والطـرشي واحللويـات وما
إلى ذلك .وبعدها مينحون مريضهم
األقراص إن احتاج إليها ،أو األبر ،أو
املـ ـ ـ ـ ــراهـ ــم .وع ـ ـنـ ـ ـ ـ ــد إجـ ـ ـ ـ ــراء بـع ـ ــض
العمليات الصغرى عليك أن تتحمل
كل اآلالم لـيــنج ـ ــز مهـمــته بــنج ـ ــاح،
لعدم وجود مخدر عنده.
هكـذا بدأ املـضمدون يـتكاثـرون ،قرب
الع ـيـ ـ ــادات الـ ـط ـب ـيـ ـ ــة ،يف الـ ـ ـشـ ـ ــوارع
واملنــاطق املــزدحمـة بـالـسكـان .وبـات
لكل واحـد مـنهم مـراجعـوه ومعـارفه
وأصـ ــدقـ ــاؤه الـ ــذيـن يـت ـ ــرددون علــيه
والكـثيـر من املـرضـى ،يفـضلـون هـذه
األيــام مــراجعــة عيــادات املـضمــدين،
ألن أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوره ـ ــم رخـ ـ ـي ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أوالً،
ومـ ـ ــوجـ ـ ــودون بـ ـ ـشــكل دائ ـمــي م ـنـ ـ ــذ
الـصبــاح وحتــى الـليـل يف عيــاداتـهم.
وبـ ـ ـ ــاإلم ـكـ ـ ـ ــان إيـقـ ـ ـ ــاظـه ــم يف الـلـ ـيـل
ل ـت ـ ــدارك احل ـ ــاالت ال ـط ـ ــارئ ـ ــة ال ـتــي
حتصل ألبناء املنطقة التي يوجدون
فيها.
يقـ ـ ــول املـ ـ ــواطــن ص ـبـ ـ ــاح ع ـبـ ـ ــد اهلل
مـرزوق :أفضل الـذهاب إلـى املضـمد،
ألن لـديه األدويـة التـي يحتـاج إليهـا
املريض ،أما مراجعة األطباء ،فباتت
بال جــدوى ،ألن الكـثيـر مـن األطبـاء
تـركوا البلد وغادروا ،وإن وجد طبيب
مــا ،فــإن األدوي ــة غيــر مــوجــودة .أمــا
املـستـشفيــات فهي األخـرى ال تـوجـد
فـ ـيـه ـ ـ ــا أدوي ـ ـ ــة ،ويـكـ ـتـف ــي امل ـ ـ ــريـ ــض

بتشخيص الطبيب املقيم.
نـع ــم هـ ـ ـ ــذه ه ــي حـقـ ـيـقـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــوضـع
الـ ــصحــي ،فـ ـ ــاملـ ـ ــريـ ــض يجـ ـ ــري بــني
الـ ـبـح ــث ع ــن طـ ـبـ ـي ــب أو األدوي ـ ـ ــة أو
التشخيص السليم.
أين ذهب األطباء؟
مــن يقــم بجـ ــولـ ــة يف عـمـ ــارات شـ ــارع
السعـدون ،تلك العمـارات التي كـانت
ت ـ ـ ـ ـض ـ ــم أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداداً م ـ ــن األطـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
االختـصاص الـذين يعـول عليهم ،يف
جمـيع االختـصـاصــات ،مثـل العيـون
وج ـ ـ ــراح ـ ـ ــة الـقـلــب ،وال ـب ـ ـ ــاط ـن ـي ـ ـ ــة،
واجللـديـة ،واحلـســاسيــة ،واملفــاصل،
والطـب النفـسي ،واجلهـاز الهـضمي.
ف ــإنه يع ــرف حجـم املــأســاة ،حـيـنـمــا
يـرى بعيـنيه تـلك العيـادات الفـارغـة،
املـهجـ ــورة إلـ ــى إشعـ ــار غـيـ ــر مـعلـ ــوم.
وع ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا تـ ـ ـسـ ـ ــأل :أيــن الـ ـط ـب ـيــب
الفالنـي ،يأتيك اجلـواب :سافـر .ملاذا
سـ ـ ــافـ ـ ــر؟ اخ ـتـ ـطـف وبعـ ـ ــد أن أطـلق
س ــراحه قــرر عــدم الـبق ــاء يف بغــداد،
واختار الرحيل إلى دول اجلوار.
عيادات بيتية
يق ـ ــول أح ـ ــد امل ـ ــرض ـ ــى :ك ـنــت أراجع
ال ـطـبـيـب م .ت وهـ ــو اخـت ـصـ ــاص يف
الدمـاغ ،انقطعت عنه خلمسة أشهر،
وحـينمـا راجـعته من جـديـد ،قيل لي
أنه اختـار الـذهـاب إلــى السـليمـانيـة،

لــيفــتح عـيـ ــادة له هـن ــاك! والـ ـسـبـب
واضح هـو اخلوف من االخـتطاف أو
القــتل .حتـ ــريـنـ ــا كـثـيـ ــراً عـن وجـ ــود
بعـض األسماء املهمـة يف الطب وهل
صحـيـح أنهـم س ــاف ــروا ،أم م ــا زال ــوا
يقـيـم ـ ــون يف بغ ـ ــداد ،مـتـخفـني عـن
األنظار؟
فــاتــضح لـنــا أن عــدداً مـن األطـبــاء،
اتخــذ مـن مك ــان غيــر معل ــوم عيــادة
له ،وأخبـر فقط مـرضـاه الـذيـن يثق
بهم بــذلك املكــان ،فيــذهبـون إلـيهم
حتت مسميات أخرى.
أحـد األصدقـاء قال :الـطبيـب الذي
يع ــالج أمـي ،اراجعه يف بـيـته ،اتـصل
به أوالً ،ثـم اتـفق عل ــى م ــوعـ ــد معه،
واذهـب إلــيه ب ــصفـ ــة ضــيف .أجـ ــوره
م ـضـ ــاعف ــة جـ ــداً ولكــن ال حل آخ ــر
لديه ،أو لدينا.
أال يحــصل ازدحــام يف بـيـته ،ب ـسـبـب
املراجعني؟
كـال ،ألنه تـخلـ ـ ــى عــن الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن

مـ ـ ــراجعــيه ،واحــتف ــظ بعـ ـ ــدد قلــيل،
يـأخـذ مـنهم أجـوراً مضـاعفـة! يـوازن
به ــا وضعه ،حـيـنـمــا ك ــان يف العـيــادة
واآلن!
مـ ـ ــري ــض آخـ ـ ــر ق ـ ـ ــال :راجعــت أحـ ـ ــد
األط ـبـ ـ ــاء يف ع ـيـ ـ ــادتـه ،وطلــب م ـنــي
م ـبـلغـ ـ ـاً غ ـي ـ ــر مـعق ـ ــول ،واض ـط ـ ــررت
لسؤاله ملاذا هذا املبلغ؟
أج ـ ـ ــاب بغـ ـضــب :أنـ ـ ــا ه ـنـ ـ ــا أجـ ـ ــازف
بح ـي ـ ــاتــي ،ك ـمــن يـلعــب الق ـم ـ ــار ،أال
استحق أن أحصل على أجر كهذا؟
واضــاف املــريـض :شعــرت ب ــأن كالمه
فــيه مــن ال ــصح ـ ــة الـك ـث ـي ـ ــر ،ألن أي
طبيب معرض للقتل.
اإلحـ ـ ـصـ ـ ـ ــاءات ت ـ ـ ـشـ ـيـ ـ ـ ــر إلـ ـ ـ ــى قـ ـتـل
واخـتطـاف أكثــر من أربعـمئـة طبـيب
خالل السنوات الثالث األخيرة وهذا
رقم خـطر يضاف إلى أرقام أخرى يف
الـقـ ـتـل واالخـ ـت ـ ـطـ ـ ـ ــاف ألنـ ـ ـ ــاس م ــن
اختصاصات أخـرى ،غير الطب .إنها
محـاربة معـروفة لكـل ما هو إنـساني،

ولكل ما من شأنه خـدمة اإلنسان يف
هذا البلد.
أطباء يقيمون يف دول اجلوار
الكثـير من املـرضى الـذين ال يجدون
أطـب ــاء أكف ــاء يف ه ــذه الفـت ــرة داخل
الع ـ ــراق ،ب ـ ــدأوا ال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى دول
اجلــوار ،للحـاق بــأطبـائـهم املـقيـمني
هنـاك .فـهم يتـركـون عنـاويـنهم لـدى
سكـرتـاريـاتهم أو األمـاكـن التي كـانت
فيها عياداتهم.
ه ـنـ ـ ــالـك يـكـ ـ ــون الـفح ــص ،ويـكـ ـ ــون
ال ـتـ ــشخ ـي ــص ،أو إجـ ـ ــراء العــمل ـي ـ ــة،
والكلفة بـاهظة بالطبع واملتضرر هو
املــريض أو ذووه .فـالـطبـيب العــراقي
يف دول اجلـوار ،يـفيــد حتـى املـرضـى
هـن ــاك ،ألن اخلـب ــرة الـتـي ميـتلـكه ــا،
والتــشخيـص الـصحـيح ،يقفـان وراء
البـحث عن الـطبـيب العـراقـي ،أينمـا
كـ ــان .فـ ــأعـ ــداد كـبـيـ ــرة مـن األطـبـ ــاء
العراقيني ،تقيم يف عمان ودمشق.
ف ــالـطـبـيـب ال ــذي تـ ــراجعه الـي ــوم يف
بغــداد ،ال جت ــده بعــد أسـبــوع ،وك ــأنه
طار على بساط الريح ،واختار مأوى
له يف مـكـ ــان آخـ ــر بعـيـ ــداً عـن املـ ــوت
والـتـفخــيخ واالخـت ـطـ ــاف والفـ ــديـ ــة
واإلهانة.
ومــا زالت أعــداد املــرضــى مـن اليـمن
واألردن الـتي كــانت تفـضل أن جتـري
الـعمـليــات اجلــراحيــة لــدى األطبــاء
الـع ـ ـ ـ ــراقـ ـي ــني يف بـغ ـ ـ ـ ــداد يف فـ ـت ـ ـ ـ ــرة
الـت ــسعـيـنـيـ ــات مـ ــاثلـ ــة يف الـ ــذاكـ ــرة،
ألهـميــة الـطـبيـب العــراقي ،ولـنجــاح
عمـليــاته اجلــراحيــة ،بنــسبــة كـبيــرة
ج ــداً ،وك ــذلك ب ـسـبـب ف ــارق العـمل ــة
الـذي كـان يـأتي يف املـرحلـة الثـانيـة.
اآلن انقلـبت املعـادلـة ،وبـاتت معـادلـة
ه ــرب األطـب ــاء مـن الع ــراق ،وإج ــراء
الـع ـ ـمـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــات يف دول اجلـ ـ ـ ـ ــوار ،هـ ــي
السائدة.
عشـرات املرضـى يشـدون الرحـال إلى

دول اجل ـ ــوار ،إلج ـ ــراء الـفح ـ ــوص ـ ــات
والـتحلـيالت والعـملـيــات اجلــراحـيــة
هناك.
املواطـن أحمد عبد القـادر وهو يشكو
وج ــود م ــاء أبـيـض يف إح ــدى عـيـنـيه
يقـول :أجــرى لي أحــد األطبــاء هنـا،
عـمليـة جــراحيــة يف عيـني ،لـكنهــا لم
تنجح ،احتـاج إلى عمليـة أخرى لدى
طـبـيـب أكـثــر خـبــرة ودرايــة بــأمــراض
العيون.
من الذي قام بها؟
طبـيب مـا زال يف بـدايـة طــريقه ،ألن
الـطـبـيـب ال ــذي أراجعه غ ــادر الـبل ــد،
اختطفـوه ،ثم أطلقوا سـراحه مقابل
مبلغ كبير من املال ،وطالبوه مبغادرة
البلد.
مــا ق ــاله هــذا املــريـض يـنـطـبق علــى
س ــواه من املــرضــى ال ــذين لـم يجــدوا
ضـالتهم يف بغداد ،بعـد أن رحل عنها
أهم أطبائها!
ط ـب ـيــب يف م ـنـ ــطقـ ـ ــة شع ـب ـي ـ ــة ،ك ـ ــان
يـتـ ـس ـ ــاهل بـ ـشـكل غـيـ ــر طـبــيعــي مع
مـ ــرضـ ــاه ،ومـ ــرات يـتـنـ ــازل عـن أجـ ــور
الفحـص ،تعـرض إلـى الـتهـديـد ،بـاع
عيادته واختفى!
إلى متى يستمر هذا املسلسل؟!
كلنـا نـتسـاءل :إلـى متـى يـستمـر هـذا
املــسلــسل املــأس ــاوي ،وتغ ــادر العقــول
املهـمة الـبلد ،ويفـرغ من محتـواه؟ ما
تق ـ ــوله عـن األطـبـ ــاء يـن ـطـبـق علـ ــى
امله ـن ـ ــدســني ،والـ ـصـحف ـيــني ،ورج ـ ــال
األعمـال ،ورجـال الـسيـاسـة ،وأسـاتـذة
اجل ـ ـ ـ ــامـع ـ ـ ـ ــات ،وكـل م ــن لـه عـالق ـ ـ ـ ــة
ب ــاحليــاة الع ــراقيــة ،وبــدميــومـتهــا يف
االجتــاه الــصحـيح! هل نـبقــى ن ــدفع
هــذه الـضــريبــة القــاتلــة والـثقـيلــة أم
يأتي اليـوم الذي تعود فيـه املياه على
مجـراهـا الـصـحيـح ،عبــر وضع أمـني
مـسـتتـب وحيـاة خــاليــة من مــوت بال
مبرر؟

