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توزع 
مجانًا

اليمــن ميــر من  الصحــي يف  القطــاع  ان  القــول  نافــل 
بأســوأ حاالتــه يف الفتــرة احلاليــة نظــًرا للظــروف 
االســتثنائية التــي تعيشــها البــالد بشــكل عــام ويف مختلــف 

والقطاعــات. اجملــاالت 
قطــاع الصحــة يف بالدنــا لــم يكــن أفضــل حــاال ممــا ســبق ـ أي 
مــا قبــل عــام 2014ـ ولكــن وطــأة الظــروف الراهنــة زادت مــن 
ســوء وضعــه يف مختلــف احملافظــات اليمنيــة، وأصبــح أغلــب 
مرافقــه علــى )حافــة االنهيــار( ـ حســب تقاريــر املنظمــات 

الدوليــة والهيئــات األمميــة.
يف هــذا امللــف أردنــا أن نوضــح مــدى التحديــات التــي تواجــه 
قطــاع الصحــة يف اليمــن، رغــم شــحة اإلمكانيــات، وتعطيــل 
مــا يقــارب 50 ٪ مــن املرافــق الطبيــة يف شــتى انحــاء اليمــن، 
وانتهــاء صالحيــة عــدد كبيــر مــن املعــدات والتجهيــزات الطبيــة 
ــة، األمــر الــذي أصبــح  ــة اخلاصــة باألمــراض املزمن الضروري
ــى أبســط حقوقهــم  ــا أمــام حصــول املواطنــن عل يشــكل عائًق
يف الرعايــة الصحيــة األساســية، مســاهما بصــورة مباشــرة 

وغيــر مباشــرة يف تعريــض حيــاة املواطنــن خلطــر املــوت.
   يف طيــات هــذا العــدد مــن صحيفــة صــوت األمــل، أثرنــا 
قضايــا متــس حيــاة املواطــن اليمنــي بشــكل أساســي، وتوضــح 
مــدى تأثــره بالوضــع الصحــي القائــم حاليــا، والبحــث عــن 
معاجلــات أو بصيــص أمــل يعيــد الثقــة املفقــودة بــن املواطــن 
والصحــة؛ مــن خــالل تســليط الضــوء علــى معانــاة النــاس 
ــاء الســفر للخــارج للبحــث عــن عــالج مناســب  يف حتمــل أعب
يخفــف مــن أوجاعهــم، بعدمــا عجــزت مستشــفيات بالدنــا يف 

ــم. ــة املناســبة له تقــدمي الرعاي
كمــا تطرقنــا الــى التحديــات املســتمرة التــي تعانــي منهــا املــرأة 
مــن  املتضــررة  املناطــق  يف  اإلجنابيــة  بالصحــة  يتعلــق  مبــا 
ــراض ســوء  ــراض النفســية وام ــى االم ــة ال الصــراع، باإلضاف

التغذيــة.
اليمــن؛  يف  الصحــي  الوضــع  انهيــار  أســباب  مــن  ولعــل   
مخرجــات التعليــم الغيــر مؤهلــة التــي يقابلهــا زيــادة يف عــدد 
األصنــاف الدوائيــة التــي طمــرت الســوق الدوائيــة يف ظــل 
ضعــف الــدور الرقابــي، ليــس فيمــا يتعلــق مبطابقتهــا للمعاييــر 
الدوائيــة العامليــة فحســب، ولكــن حتــى علــى مســتوى توقيــت 

انتهــاء صالحيتهــا! 
واألمــراض  األوبئــة  انتشــار  ســاهم  متصــل،  ســياٍق  ويف   
املســتجدة التــي فتكــت بالعديــد مــن اليمنيــن يف تــأزم الوضــع 
الصحــي بالبــالد، مــع اســتمرار تــردي احلالــة االقتصاديــة 
واألمنيــة.. والتطــرق لــدور املنظمــات الدوليــة يف ظــل هــذه 
الظــروف االســتثنائية لتلبيــة احتياجــات املواطنــن والتخفيــف 

مــن انتشــار األوبئــة.
ختامــا ميكــن القــول بــأن الصحــة يف اليمــن الســعيد تعانــي 
مــن وضــع صعــب للغايــة بعــد أن حتــول البلــد إلــى بــؤر متفاوتــة 
ــذ زمــن عــادت  ــت قــد انتهــت من ــي كان ــك الت ــى تل ــة حت لألوبئ

هــي األخــرى لتثقــل كاهــل املواطــن وتضيــف مــن معاناتــه.
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وحــول اجلهــاز وأهميتــه شــرحت ريهــام لـــ )صــوت االمــل( 
مــا يتضمنــه مــن مميــزات تســاهم يف التخفيــف مــن معانــاة 

املرضــى مــن مختلــف احملافظــات واملناطــق اليمنيــة.
وقالــت: أن االختــراع عبــارة عــن جهــاز فعــال يقــوم بعمليــة 
ــة(  ــة ســترة طبي ــوي يف )هيئ الغســيل ملرضــى الفشــل الكل
يلبســها املريــض يف املنــزل وخارجــة بــكل يســر وراحــة ملــا 
يتميــز بــه مــن خفــة يف الــوزن وقلــة يف التكاليــف.. كمــا 
سيســاهم يف احلــد مــن االنتظــار الطويــل يف املستشــفيات 
ويوفــر الوقــت الــالزم لعمليــة غســيل الكلــى، ويقلــل مــن 
معــدل االثــار النفســية التــي يعانــي منهــا املريــض املصــاب 

بالفشــل الكلــوي. 
     دعم املنظمات الدولية 

   ذكــرت منظمــة الصحــة العامليــة التابعــة لــألمم املتحــدة 

يف تقريــرا لهــا يف اكتوبــر العــام املاضــي 2020؛ ان بــن 
ــر نحــو  ــار 2020، مت توفي ســبتمبر/أيلول 2019 ومايو/أي
110.340 جلســة غســيل كلــى ألكثــر مــن 4300 مريضــا 
يعانــون مــن الفشــل الكلــوي املزمــن يف اليمــن.. وإن مرافــق 
عــالج مرضــى الفشــل الكلــوي يف اليمــن، تعانــي نقصــا 

حــادا يف األدويــة والوقــود.
   » اخملتاري » منوذجا مشرفا  

فا( يف اجملتمــع    يعتبــر منــوذج املهندســة ريهــام )مشــرِّ
اليمنــي؛ لقيامهــا علــى إجنــازات علميــة عديــدة.. رغــم 
أن  شــك  وال  املتواضعــة..  واإلمكانيــات  الصعوبــات 
ــا  ــه خاصــة، إذا وجــد دعًم ــراع عامــة - والطبــي من االخت
كافًيــا - فإنــه يســهم يف حتســن أوضــاع احليــاة لــدى عامة 
النــاس، ويخفــف مــن معانــاة املرضــى بشــكل خــاص.. هــذا 

اليــه املواطنــة عبيــر احمــد مــن محافظــة  مــا أشــارت 
صنعــاء.

حيــث اوضحــت: ان والدهــا توفــى مــن مــرض الفشــل 
الكلــوي؛ وعانــى الكثيــر مــن الصعوبــات قبــل وفاتــه بســبب 
االنتظــار الطويــل يف مراكــز الغســيل ألكثــر مــن ثالثــة 
ــر  ــى األســبوعية تعتب اعــوام؛ وكانــت جلســات غســيل الكل
مــن أصعــب املراحــل التــي مــر بهــا والــدي يف تلــك الفتــرة 
حملاولــة البقــاء علــى قيــد احليــاة رغــم الصعوبــات واملعانــاة 

ــة.  املرضي
لكافــة  وتوســيعه  االختــراع  هــذا  تبنــي  اهميــة  وتؤكــد: 
ــوب الــذي سيســاهم يف التخفيــف  املرضــى بالشــكل املطل

مــن معاناتهــم الطويلــة مــع املــرض، وبأقــل التكاليــف.

اختراع يخفف معاناة مرضى الفشل الُكلوّي       )بقية(
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صــوت األمــل: ندى البكاري
النهضــة  بوابــة  هــو  التعليــم،  كان  لطاملــا 
يف  تســهم  وأولويــة  العالــم،  يف  دولــة  ألي 
تطويــره.. والتعليــم الصحــي - يف اليمــن - 
أحــد أهــم القطاعــات املهمــة، التــي تعانــي 
كثيــًرا مــن املشــاكل، املتعلقــة بعــدم تطبيــق 
يف  الطبيــة  املناهــج  يف  املتطــورة  املعاييــر 
اإلمكانــات  وقلــة  التخصصــات،  كافــة 
الطبيــة بالكليــات، وارتفــاع رســوم التعليــم 
اخلــاص، وهجــرة أغلــب الكــوادر الطبيــة 
األكادمييــة؛ ورغــم ذلــك، فمــازال ُيســتقبل 
ــر  ــدد كبي ــب - ع ــات الط ــات كلي - يف مدرج

ــالب. ــن الط م

التعليم: بني معاناة املاضي ونقص إمكانات 
احلاضر:

املاضــي  بــن  الصحــي  التعليــم  يف   - املفارقــات     
التــي طــرأت  تبــدو عميقــة: فالتغيــرات  واحلاضــر - 
علــى التعليــم - خاصــة منــه الصحــي - شــملت تفاصيــل 
ــة )واخلاصــة(  ــرة، ورغــم اهتمــام اجلهــات احلكومي كثي
يفتقــر  زال  مــا  فإنــه  وجودتــه،  الصحــي،  بالتعليــم 
لإلمكانــات املطلوبــة، التــي تواكــب التطــور احلاصــل يف 

اجملــال الطبــي يف العالــم..
وأصبحــت التوعيــة بأهميــة تطويــر التعليــم الصحــي 
- لــدى طــالب كليــات الطــب - محــط اهتمــام واســع 
مــن اجملتمــع، األمــر الــذي نتــج عنــه إقبــال كبيــر مــن 

الطــالب يف مجــال الطــب.
)أمانــي ســعيد: طالبــة طــب بشــري: جامعــة صنعــاء( 
ا..  لقــد أصبــح اإلقبــال علــى التعليــم الصحــي كبيــًرا جــّدً
ورمبــا هــذا إيجابــي وســلبي بنفــس الوقــت؛ فقــد أصبــح 
العــدد كبيــًرا؛ األمــر الــذي أســهم يف تقليــص قدرتنــا 

ــة.. ــي( يف املستشــفيات التعليمي ــق )العمل ــى التطبي عل
ــن  ــن منــط الدراســة ســابقا، وب ــا ب ــو قارن ــف: ل وتضي
يف  تدهــوًرا  ثمــة  أن  فســنالحظ  حاليــا،  ندرســه  مــا 
املناهــج التعليميــة، ويف عمليــة التطبيــق العملــي.. فمثــال 
حاليــا جنــد االزدحــام يف املعامــل – رغــم أن التعليــم 
ــاج  ــي ال يوجــد - والطــب يحت ــق عمل ــه نظــري، تطبي كل
إلــى تعليــم وتدريــب عملــي.. وممارســة بشــكل كبيــر يف 
يف  النقــص  إلــى  باإلضافــة  التعليميــة..  املستشــفيات 

املــواد واملســتلزمات الطبيــة التعليميــة..

نخمن النتائج:
طالــب  اهلل:  عبــد  )هــادي  يضيــف  الســياق،  يف 
مختبــرات: جامعــة صنعــاء(: ثمــة اختــالف بــن التعليــم 
علــى  الكبيــر  اإلقبــال  رغــم  فمثــال:  وحاليــا:  ســابقا 
ــا زال ينقــص القســم )بعــض  ــه م ــرات، فإن قســم اخملتب
ســابقة..  ســنوات  يف  متوفــرة  كانــت  التــي  احملاليــل( 
تتعلــم  كانــت  -التــي  الفحــوص  عــدد  نقــارن  وعندمــا 
عليهــا الدفــع الســابقة - بعــدد الفحوصــات التــي نتعلــم 
بهــا نحــن، جنــد أن مــا درســناه نحــن أقــل بكثيــر.. بــل 
إننــا أحيانــا نســتخدم أجهــزة حتتــاج لصيانــة؛ ولهــذا 
فمــن الطبيعــي أال تكــون النتائــج دقيقــة - بــل رمبــا تكــون 

خاطئــة - وأكثــر األحيــان نخمــن النتائــج.

لكــوادر  التعليــم الصحــي، يحتــاج  حتســن مخرجــات 
أكادمييــة مؤهلــة.. تســهم يف تأهيــل الطــالب لســوق 
العمــل، بالشــكل الــذي يخــدم املواطــن، يف هــذا الســياق 
ــات  ــد اآلنســى: أكادميــي يف عــدة جامع ــور محم )الدكت
خاصــة وحكوميــة( يقــول: وضــع التعليــم الصحــي يف 
اليمــن حاليــا متدهــور- خاصــة يف الســنوات األخيــرة 
- وذلــك بســبب زيــادة عــدد اجلامعــات اخلاصــة، وقلــة 
الكليــات..  حتتاجهــا  التــي  الطبيــة  اإلمكانــات  توفــر 
باإلضافــة إلــى قلــة يف هيئــة التدريــس - الذيــن ميتلكــون 
ــى  ــات تعتمــد عل ــذا أصبحــت الكلي ــة – وله ــاءة عالي كف
املعيديــن بشــكل كبيــر؛ وألنهــم حديثــو التخــرج، ينعكــس 

ذلــك علــى الطــالب، ومــدى تقبلهــم للمنهــج، وتكــون 
ســيئة   - احلــاالت  أغلــب  يف   - التعليــم  مخرجــات 
وتنعكــس علــى اخلدمــة الصحيــة املقدمــة للمرضــى.

)شــيماء عبــد احلكيــم: دكتــورة يف كليــة خاصــة( تقــول: 
ــكادر التعليمــي ســيئ نوعــا مــا - ليــس بســبب  وضــع ال
قلــة الكفــاءات - ولكــن بســبب شــحة الوســائل التعليميــة 
واإلمكانــات.. ومــن خــالل جتربتــي مبجــال التدريــس، 
املهــارات  تنقصهــم  الطــالب،  مــن  كثيــرا  أن  وجــدت 
التــي تؤهلهــم إلكمــال مشــوارهم يف مجــال  الكافيــة، 
الطــب.. وفيمــا يخــص املناهــج املقــررة، فثمــة اســتهتار 
كبيــر يف بعــض الكليــات اخلاصــة - لتســهيلها للطــالب 
- وهــذا يؤثــر ســلبا علــى مخرجــات التعليــم الصحــي 

يف اليمــن.

الصعوبات: بني الطموح واستهتار 
اجلامعات..

يف ظــل الوضــع الصعــب - الــذي يعيشــه طــالب كليــات 

الطــب، والضغوطــات التــي تــرد عليهــم مــن كل حــدب 
ــم  ــات: حتــول بينه ــم صعوب ــر منه وصــوب - يواجــه كثي
وبــن حتقيــق طموحهــم وأحالمهــم، األمــر الــذي ميثــل 

ــا أمــام تفوقهــم التعليمــي..  عائًق
)إســراء شــمس الديــن: طالبــة يف كليــة الطــب: جامعــة 
تعــز( تقــول تكمــن الصعوبــات التــي نواجههــا يف: كثافــة 

املقــررات الدراســية الطبيــة، وضغــط الوقــت.
وكذلــك  للخــارج،  االبتعــاث  منــح  توفــر  ننســى  وال 
احملافظــة،  مستشــفيات  يف  جــدا  الصعبــة  الظــروف 
باألنظمــة  االلتــزام  وعــدم  اإلمكانــات،  قلــة  وكذلــك 
املتمثلــن يف ضعــف  والتســاهل واإلهمــال  واللوائــح.. 
الرقابــة علــى القطــاع الصحــي، والكليــات الصحيــة، 

العاصمــة. خــارج  باحملافظــات  واملستشــفيات 

ويف نفــس الســياق )أفنــان احمليــا: طالبــة طــب: جامعــة 
تعــز( تقــول: نعانــي مــن نقــص الــكادر الطّبــي، واخِلبــرات 
ــا؛ وال ننســى نقــص املــادة الطبيــة،  ــلًا كافًي ــة تأهي املُؤهل
ـم الــكايف  التــي تتيــح للطالــب فرصــَة املمارســة، والتعلُـّ

بنظــام تطبيــق عملــي مكثــف.
أقســامه  مبختلــف   - الطــب  طــالب  يــرى  كمــا 
وتخصصاتــه - أن الصعوبــات هــي نتائــج اســتهتار عــدة 
جهــات حكوميــة وخاصــة.. ثمــة أيضــا إهمــال شــديد 
مــن اجلامعــات.. وأمــا الــدور احلكومــي )الغائــب( فــال 

شــك أن تأثيــره ســيء بشــكل كبيــر.. 
ويف اســتطالع خــاص قامــت بــه )صــوت األمــل( عــن 
)جــودة التعليــم الصحــي يف اليمــن( كانــت اإلجابــات 
التعليــم  %49.4 أن  مخيبــة لآلمــال: إذ قالــت نســبة 
الصحــي ضعيــف، فيمــا رأت نســبة %38.2 أنــه جيــد، 
و%10.1 يقولــون إنــه جيــد جــدا.. بينمــا أقــل نســبة يف 
االســتطالع وهــي %2.2 رأت أنــه )ممتــاز( وهي النســبة 
األقــل.. وهــذا مؤشــر أن التعليــم الصحــي يف اليمــن، 
ــود مــن الطــالب  ــة اجله ــر ومضاعف ــى تضاف بحاجــة إل

واجلامعــات واجلهــات احلكوميــة ذات االختصــاص.

❝

طالب مختبرات: 
نستخدم أجهزة 
حتتاج لصيانة؛ 

فتكون النتائج غير 
دقيقة - بل رمبا 

تكون خاطئة 

  

التعليم الصحي.. بني سندان الطموح، ومطرقة نقص اإلمكانيات!
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صوت األمل: رجاء مكرد
)عايــش محمــد: عامــل نظافــة( يذهــب كل يــوم 
إلــى )املستشــفى اجلمهــوري بصنعــاء( يقــف بــني 
الصفــوف منتظــًرا دور والدتــه )ســعيدة حســن( 
التــي تعانــي مــن َكســر يف ذراعهــا األميــن، وآخــر 
يف رجلهــا اليســرى.. ومــن مــرض يف القلــب أيضــا.. 
قــرر لهــا الطبيــب مســامير طبيــة )ُتســتخدم 
لتجبيرالكســور( ســعر املســمار )14,000 ريــال 
بشــراء  مكتفًيــا  جوالــه؛  عايــش  بــاع  مينــي( 
مهدئــات ُتســكن ألــم والدتــه.. يقــول محمــد: 
“لــدي التزامــات كثيــرة: كدفــع إيجــار البيــت 

والصرفــة وراتبــي ال يكفــي لعــالج والدتــي.”

ــا( أب لـــ )12 اثنــي عشــر طفــلًا( يحتــاج  )محمــد حســن: 40 عاًم
إلجــراء عمليــة يف الرئــة، ويعانــي مــن )مــرض يف القلــب( يقــول 
لـــ )صــوت األمــل( تكلفــة شــراء عــالج القلــب )28000 ثمانيــة 
األدويــة  اســعار  ارتفــاع  وبســبب  مينــي(  ريــال  ألــف  عشــرون 
لــم  إنــه  كمــا  باســتمرار..  العــالج  يســتطيع شــراء  املســتمر، ال 

يتمكــن مــن إجــراء العمليــة..
يف الوقــت الــذي يعانــي فيــه املواطــن مــن الفقــر، وارتفــاع األســعار، 
وتدهــور الوضــع الصحــي - مــع تفشــي عــدد مــن األوبئــة مؤخــًرا، 
خصوًصــا يف املناطــق احلــاّرة - ارتفعــت أســعار األدويــة، وأصبــح 
املواطــن يجــد صعوبــة شــديدة يف توفيــر قيمــة االدويــة كمــا ان 

بعــض أصنــاف األدويــة غيــر متوفــرة يف الســوق.
)أم عبــداهلل: 40 عاًمــا( تقــول: ارتفعــت أســعار األدويــة بشــكل 
، والذهــاب إلــى  جنونــي )كبيــر( واملواطــن وضعــه املــادي متــدنٍّ
إلــى وســاطة )شــخص معــروف يف  مستشــفى حكومــي يحتــاج 

املستشــفى( لكــي يتلقــى اخلدمــة بشــكل اســرع واكثــر كفــاءة.
ا؛ لذلــك توفيرهــا يكــون  وتضــف: أدويــة القلــب والعظــام غاليــة جــّدً
بكميــة محــدودة.. عــالج مــرض الســكري موجــود يف )املستشــفى 

اجلمهــوري( ولكــن احلصــول عليــه يحتــاج معاملــة طويلــة.

أرقام:  
يبلــغ عــدد مصانــع األدويــة الفعالــة يف اليمــن حوالــي )10 عشــرة 
مصانــع( أمــا شــركات االســتيراد فعددهــا )1400 شــركة( وفًقــا لـــ 

)الهيئــة العليــا لألدويــة واملســتلزمات الطبيــة(
املصنعــة  الطبيــة  واملســتلزمات  الدوائيــة  األصنــاف  عــدد  يبلــغ 

املســجلة بالهيئــة حوالــي 13( ألــف صنــف( محليــاً 
لألدويــة  العليــا  )الهيئــة  عــن  صــادر  اقتصــادي  تقريــر  يقــول 
واملســتلزمات الطبيــة يف صنعــاء( يف آخــر 2019 - حصلــت )صوت 
األمــل( علــى نســخة منــه – انــه ال توجــد لديهــم إحصائيــات ملعــدل 
ــاد  ــكان اعتم ــن. “باإلم ــرد الواحــد يف اليم ــة للف اســتهالك األدوي
احصائيــة مشــابهة لـــ )معــدل اســتهالك األدويــة للفــرد يف الــدول 
الناميــة( وهــو )94 أربعــة وتســعون دوالرا( وعليــه فــإن إجمالــي 
اســتهالك األدويــة يف اليمــن ســيكون )2.35 ملياريــن وثالثمئــة 

ــون دوالر( ســنوّيًا. خمســن ملي
وفًقــا لإلحصائيــات الرســمية  حصلــت عليهــا )صــوت األمــل( مــن 

)الهيئــة العليــا لألدويــة واملســتلزمات الطبيــة(
يف عــام 2015م بلــغ اإلنتــاج احمللــي لألدويــة %12.28، بينمــا نســبة 

االستيراد 87.72%.
يف عــام 2016م بلــغ اإلنتــاج احمللــي لألدويــة %14.89، بينمــا نســبة 

االستيراد 85.11%.
يف عــام 2017م بلــغ اإلنتــاج احمللــي لألدويــة %23.38، بينمــا نســبة 

االستيراد 76.62%.
يف عــام 2018م بلــغ اإلنتــاج احمللــي لألدويــة %19.05، بينمــا نســبة 

االستيراد 80.95%.
يف عــام 2019م بلــغ اإلنتــاج احمللــي لألدويــة %21.70، بينمــا نســبة 

االستيراد 78.30%.
العجز وارتفاع األسعار:

يف  الــدواء  عــن  البحــث  تقــول:  عاًمــا(   24 محمــد:  )كرميــة 
الصيدليــات يتطلــب ُجهــًدا؛ إذ ال تتوفــر بعــض األدويــة يف كل 
الصيدليــات، كمــا إن الســعر يختلــف مــن صيدليــة إلــى أخــرى؛ 
فأحيانــا يكــون ســعر الــدواء )احمللــي( أغلــى مــن اخلارجــي، وبعــض 
األدويــة يتــم احتكارهــا مــن قبــل التجــار الكبــار؛ لتنــزل للســوق 

بســعر مرتفــع، وعبــر موزعــن وليــس عبــر الصيدليــات.
أوضــح  بيوفــارم،  األمــل( ملصنــع  لـــ )صــوت  ميدانــي  نــزول  يف 
)الدكتــور فتحــي الُفتيــح صيدلــي يعمــل يف بيوفــارم( أن عــدم 
توفــر بعــض أصنــاف الــدواء، يعــود لعرقلــة وصــول البضاعــة؛ إذ 
أن الشــركات عنــد شــحن البضائــع عــن طريــق DHL حتتــاج إلــى 

تراخيــص أصــول..
ويضيــف: يف الســابق كانــت املــواد تصــل يف وقتهــا احملــدد، أمــا يف 
الســنوات األخيــرة، فأصبحــت املــادة اخلــام ال تصــل، إال وقــد زاد 

االحتيــاج احمللــي والطلــب عليهــا.
ــم االســتيراد منهــا، هــي:   ويشــير الُفتيــح إلــى أن الــدول التــي يت

الهنــد  فمــن  والصــن:  والهنــد  إســتراليا 
يتــم اســتيراد مــواد فّعالــة تُضــاف لبعــض 
املغــص  أدويــة  امــا  األدويــة،  أصنــاف 
ــم اســتيرادها مــن  ــاز الهضمــي فيت واجله

اســتراليا.  
بيوفــارم  مصنــع  إنتــاج  حجــم  عــن 
ســنوّيًا، يقــول الدكتــور الُفتيــح: أن 
ذلــك يخضــع للخطــة احملــددة، التــي 
ــة لالســتثمار...  ــة العام ــدم للهيئ تُق
ال توجــد احصائيــة ثابتــة: أحياًنــا 
تُطبــق  وأحيانــا  اخلطــة،  تُطبــق  ال 

 % بنســبة  للســوق احمللــي  كاحتيــاج 
ــات -  ــرز الصعوب ــأن أب ــا ب 55-60 علم

التــي تواجــه املصنــع - تكمــن يف أمريــن: 
ســير اإلجــراءات، وازدحــام الشــركات..

ــى أن توفــر  ــات، عل ــب أصحــاب الصيدلي يتفــق أغل
العــالج يف صيدليــة - وانعدامــه يف صيدليــة أخــرى - مرتبــط 

ــاع  ــة، وأن ارتف ــا الصيدلي ــل معه ــي تتعام ــل أو بالشــركة الت بالوكي
األســعار ســببه ارتفــاع ســعر الــدوالر واختــالف أســعار الصــرف 

بــن كل مــن صنعــاء وعــدن.
يقــول )طــه الســامعي( صيدلــي، أنــُه يف العــادة ال يثــق املواطــن 
باملنتــج احمللــي، كمــا أن أن اختــالف ســعر األدويــة يف الســوق يعــود 
الختــالف صــرف ســعر الــدوالر، أيًضــا اختــالف الصناعــة يصنــع 
فرًقــا يف ســعر العــالج، فعــالج الهنــدي ســعرهُ يختلــف عــن ســعر 

العــالج املصــري أو األملانــي.
ثقة اليمنيون باملنتج احمللي: 

ــة  ــه )صــوت األمــل( حــول مــدى ثق ــي أجرت يف اســتطالع إلكترون
بنســب  واخلارجــي  احمللــي  الدوائــي  باملنتــج  اليمنــي  املواطــن 
تبــن  الثقــة(  ا، كثيــًرا، نوًعــا مــا، معــدوم  متفاوتــة )كثيــًرا جــّدً

الدوائــي احمللــي: املنتــج  بالثقــة يف  بالنســبة  التالــي: 
مــا(  )نوًعــا  احملليــة  باألدويــة  ثقتهــم  املواطنــن  مــن   65.2%  

ا( جــّدً )كثيــًرا   1.1% )كثيــًرا(   12.4 الثقــة(  )معــدوم   21.3%
أما عن مدى ثقة املواطن اليمني يف املنتج اخلارجي لألدوية:

ــا مــا( و 16.9%  ــًرا( و %20.2 ثقتهــم )نوًع  %60.7 ثقتهــم )كثي
ثقتهــم )كثيــر جــًدا( و %2.2 )معــدوم الثقــة(.

احللول:
العــالج،  أســعار  ارتفــاع  األدويــة،  أصنــاف  بعــض  توفــر  عــدم 
انخفــاض اإلنتــاج احمللــي لألدويــة.. كانــت أبــرز املشــاكل التــي 
تواجــه األدويــة مــن الناحيــة االقتصاديــة؛ لذلــك التقينــا مبســئول 
رفيــع يف قســم رقابــة املصانــع واملعامــل احملليــة بالهيئــة العليــا 
لألدويــة واملســتلزمات الطبيــة- طلــب عــدم ذكــر اســمه- ليطلعنــا 
ــه الفــرق  ــى: األصنــاف غيــر املتوفــرة، ونعــرف من عل
بــن اإلنتــاج احمللــي واخلارجــي، واحللــول التــي 

تضعهــا الرقابــة يف الهيئــة العليــا..
يقول الدكتور املصدر: اإلنتاج احمللي 

حالًيا يف آواخر 2020م يشكل 
تقريًبا%20 والباقي استيراد، 

يكون االستيراد لغالبية األدوية 
احليوية وباألخص للُحقن الوريدية 

 steril(( والعضلية العقيمة
واملستلزمات الطبية، أما اإلنتاج 
احمللي فغالبيته لألدوية الفموية 

واملراهم والكرميات والتحاميل وحالًيا 
بدأت مصانع محلية بإنشاء خطوط 

إنتاج أدوية الـ ))steril مثل االمبوالت 
والفياالت.

الدوليــة  املنظمــات  مــن  تصــل  التــي  األدويــة  امــا 
ــق املنظمــات نفســها بإشــراف  ــا عــن طري ــم توزيعه ــة فيت واإلغاثي
وزارة الصحــة، الهيئــة عملهــا _فقــط_ مرافقــة جــودة الــدواء، 
وهــذه األدويــة هــي: أدويــة الســرطان، الفشــل الُكلــوي، الســكري، 

كورونــا.
شــحيحة  تُعــد  التــي  األدويــة  أن  الهيئــة:  يف  املســئول  ويوضــح 
التواجــد يف اليمــن، هــي التــي مصدرهــا )أوروبــي أو أمريكــي( 
ويصعــب اســتيرادها مــن قبــل الــوكالء األصليــن؛ بســبب الصــراع 

ولــي، واملنافــذ. وإغــالق مطــار صنعــاء الدَّ
وملعاجلــة هــذه املشــكلة فقــد ســمحت الهيئــة للشــركات بتوفيــر 
األدويــة  توفــر  لعــدم  نتيجــة  آســيوية  دول  مصدرهــا  بدائــل 
األصليــة، وعــدم اســتقرار ســعر صــرف الــدوالر، فســعر الصــرف 
يختلــف بــن صنعــاء وعــدن، ولــذا يتــم االســتيراد مــن دول أســيوية، 

ألنهــا أرخــص، ونظــرا للطلــب عليهــا يف الســوق.
أصناف ملغاة من االستيراد:

 ومــن احللــول التــي وضعتهــا الهيئــة العامــة لألدويــة، الهيئــة بــدأت 

بتنفيــذ خطــة اإلكتفــاء الذاتــي باملنتــج احمللــي، وذلــك بتقليــص 
ــة املســتوردة ويحــل  ــا( مــن األدوي اســتيراد )14 أربعــة عشــر صنًف

محلهــا املنتــج احمللــي، وفقــاً للدكتــور العبســي.

ملاذا املنتج احمللي أغلى من املستورد؟
يعلــق املصــدر: اليمــن ليــس لهــا مصانــع لصناعــة املواد اخلــام، كلها 
ــى مــن الهنــدي  ــي أغل مســتوردة؛ لــذا جتــد املضــاد احليــوي احملل
ــا مــواد  ــة لديه ــة واملصري ــع الهندي او املصــري والســبب أن املصان
)خــام( تصّنــع حتــى علــب الزجــاج اخلاصــة بالــدواء، القرطاســية 
)البواكــت( وهكــذا يكــون املنتــج النهائــي )اخلارجــي املســتورد( 
أرخــص مــن املنتــج احمللــي اليمنــي.. أمــا املصانــع احملليــة، فتفتقــر 
بتكاليــف  وتســتوردها  القرطاســية،  تُصّنــع  وال  اخلــام،  للمــواد 
باهظــة، وهــذا ال يعمــم علــى جميــع األصنــاف )البعــض فقــط( 

وعــن الــدور الرقابــي الــذي تقــوم بــه الهيئــة العامــة لألدويــة، يقــول 
املســئول يف قســم الرقابــة يف هيئــة االدويــة: ان الــدور الرقابــي 
التصنيــع اجلديــد  نــزول ميدانــي - مراقبــة   : بـــ  للهيئــة يكــون 
ــة  ــد( - مراقب ــع اجلي ــع- عمــل دورات يف GMP )التصني للمصان

ــدواء.  ــة جــودة ال ــا - مراقب األســعار ورصــد ارتفاعه
ويف حــال وجــود مخالفــات - يواصــل املصــدر – مينــع نــزول املنتــج 
إلــى الســوق إال بعــد أخــذ عينــات منــه، يتــم فحصهــا: فــإذا طابقــت 
النتائــج املواصفــات واملقاييــس، تنــزل للســوق، وإذا لــم تطابــق 

املواصفــات، مينــع تنزيلهــا، فيقومــوا بإتالفهــا.
مؤكــًدا ان املصانــع احملليــة ملتزمــة، وال ينــزل أي منتــج للســوق، إال 
بعــد موافقــة الهيئــة، التــي بدورهــا تُشــجع الصناعــة احملليــة، وال 
نتخــذ _رقابــة الهيئــة_ إجــراءات صارمــة )تشــجيًعا للصناعــة 
احملليــة( كإغــالق مصنــع، فقــط توقيــف وســحب الصنــف مــن 

ــة. الســوق، وإتخــاذ اإلجــراءات القانوني

أبرز الصعوبات التي تواجهها الهيئة العامة لألدوية؟
وفًقــا ملصــدر رفيــع   فــإن أبــرز الصعوبــات التــي تواجــه الهيئــة 

تتمثــل يف:
تســعير  الهيئــة  تســتطع  فلــم  العملــة؛  اســتقرار  عــدم  أولًا.. 
ــة..   ــدواء( بســبب عــدم اســتقرار العمل ــط ســعر ال ــة )وضب األدوي
ثانًيــا.. عــدم القــدرة علــى إلــزام التجــار بتوفيــر األدويــة احليويــة 
ا كأدويــة الســرطان والُكلــى.. فالهيئــة ال تســتطيع  الضروريــة جــّدً
إلــزام التاجــر أو الوكيــل باســتيرادها؛ بســبب أنــه قــد يكــون هنــاك 
ــاء  ــن صنع ــارق الصــرف ب ــة بف ــا.. صعوب ــة لالســتيراد ثالث ممانع
وعــدن؛ فتضطــر الهيئــة لعمــل موافقــات لتجــار ليســتوردوا بعــض 
أصنــاف األدويــة بأســعار أقــل، وتقــوم بتحريزهــا وبعــد الفحــص، 

ــاوت.  ــا تتف ــا للســوق.. وأســعارها طبع ــم تنزيله يت

اإلنتاج احمللي لألدوية بني ثقة املواطن وضرورات املرحلة

اختالف 
أسعار األدوية 

يف اليمن  ..املشاكل 
واحللول؟



طفل ميني ُمعرضون للوفاة؛ بسب 
سوء التغذية احلاد الوخيم )360.000( 

العدد )8( 2021/5/15 ملف العدد04

صوت األمل: رجاء مكرد
رغــم صغــر ســنها - ال تتجــاوز ســبعة أشــهر- 
ُتصــارع اجلــوع واملــرض.. تعانــي )رفيــف( 
مــن ســوء تغذيــة، ومــرض يف القلــب.. ترقد 
ــى ذاك الفــرش األزرق، وال  هــي وآالمهــا عل
والتعبيــر  وال  بآالمهــا  البــوح  تســتطيع 

ــكاء(. ــي )الب ــدة ه ــيلة واح ــا إال بوس عنه
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة ألســرتها.. 
حالــت دون إســعافها وتوفيــر العــالج الــّلازم 
لهــا.. مــرت خمــس ســنوات علــى نزوح ُأســرة 
ــدة  ــة احلدي ــن محافظ ــي( م ــف الرمي )رفي

إلــى مديريــة عبــس يف حجــة.
بســبب  الشــخصية؛  فصــام  تعانــي  التــي  عمــر(  )زينــب 
صدمــات نفســية، فقــدت ســبعة مــن إخوتهــا، وحالًيّــا لديها 
تســعة أطفــال، يعانــون جميعهــم األنيميــا وســوء التغذيــة..
مصابــون  جميعهــم  إخــوة،  أطفــال  تســعة  )حــَرض(  يف 
بأنيميــا وســوء تغذيــة.. يُعانــي أبوهــم مــن ِســل رئــوي، 

الشــخصية.  بفصــام  مصابــة  وأمهــم 
ــًرا امــراض ســوء التغذيــة،  يف اآلونــة األخيــرة، انتشــر كثي
الــذي يعنــي: أال يحصــل اجلســم علــى املــواد الغذائيــة 
األساســية التــي يحتاجهــا، أو حتــى علــى جــزء منهــا.. وقــد 
يحــدث املــرض؛ نتيجــة ســوء امتصــاص اجلســم للمــواد 

الغذائيــة، والعناصــر املهمــة يف الغــذاء..
يُعتبــر ســوء التغذيــة )ظاهــرة( يف الــدول )الناميــة( نتيجــة 
اجلــوع ونقــص الغــذاء.. ويصيــب جميــع الفئــات: الشــباب، 
يصيــب  كمــا  واملرضعــات..  احلوامــل  النســاء  املســنن، 

ــال ويســبب لهــم مضاعفــات مســتقبلية. األطف
وحــول عــدد األطفــال - الذيــن يعانــون مــن ســوء تغذيــة يف 
اليمــن، واملناطــق التــي تــزداد حــاالت ســوء التغذيــة فيهــا 
- التقــت )صــوت األمــل( )بالدكتــور عبــد الكــرمي ناصــر: 
اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء( الــذي وافــى الصحيفــة بآخــر 
مســتجدات املســح امليدانــي، والــذي خلــص الــى القــول ان 
ســوء التغذيــة يف اليمــن يعتبــر واحــًدا مــن أعلــى املعــدالت 
يف العالــم، وانــه أصبــح خطــًرا داهًمــا يحاصــر ماليــن 
مســتقبل  علــى  تهديــًدا  ويشــكل  واألمهــات،  األطفــال 
لوثيقــة  وفًقــا   - إذ  واالقتصاديــة..  البشــرية  التنميــة 
نظــرة علــى االحتياجــات اإلنســانية 2019 الصــادرة عــن 
اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء - يحتــاج حوالــي )7.4 ســبعة 

ماليــن وأربعمئــة ألــف شــخص( إلــى خدمــات لعــالج ســوء 
التغذيــة احلــاد: منهــم )مليونــا طفــل( دون ســن اخلامســة، 
و )1.14 مليــون ومئــة وأربعــة عشــر ألفــا( نســاء حوامــل 

ومرضعــات..
كمــا يقــول الدكتــور عبــد الكــرمي: أنــه اســتناًدا إلــى نتائــج 
مســوحات ســمارت smart - التــي أجريــت نهايــة عــام 
2018 يف )15 خمــس عشــرة محافظــة( ونتائــج مســح عــام 
2017 للســبع احملافظــات املتبقيــة - مت تصنيــف حالــة 
)ســوء التغذيــة( يف اليمــن علــى أنهــا )حــادة أو حرجــة( 
يف حوالــي %44 مــن أصــل ) 33ثــالث وثالثــن مديريــة( 
يف البــالد: العــدد األكبــر مــن املديريــات - التــي جتــاوزت 
عتبــة  الطــوارئ - تقــع يف محافظــات: احلديــدة وتعــز 

وحجــة..
ملخــص  نفــس  يف  ناصــر-  الدكتــور  يوضــح  كمــا 
االحصائيــات - أنــه خــالل عامــن متتاليــن 2017 و2018 
تعــز،  حلــج،  احلديــدة،  هــي:  محافظــات  خمــس  ظلــت 

عــدن، حضرمــوت.. مصنفــة عنــد مســتويات )حرجــة( 
مــن معــدالت انتشــار ســوء التغذيــة احلــاد متجــاوزة عتبــة 
الطــوارئ ملنظمــة الصحــة العامليــة بـــ %15.. ويؤثــر ســوء 
العقليــة،  وقدراتهــم  األطفــال  منــو  علــى  ســلًبا  التغذيــة 
يبلــغ  كمــا  املســتقبلي...  ودخلهــم  إنتاجيتهــم  وبالتالــي 
احتمــال مــوت األطفــال - الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة 
- ثالثــة أمثــال احتمــال مــوت أقرانهــم األصحــاء، وأمــا 
األطفــال - الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة احلــاد الوخيــم 
– فــإن عددهــم هــو )360.000 ثالثمئــة وســتون ألفــا( 
وهــم أكثــر عرضــة للوفــاة - مــن أقرانهــم - بتســع مــرات.

األسباب:
يف )مديريــة عبــس بـــ حجــة( - التــي حتــوي عــدًدا مــن 
مخيمــات النازحــن، أغلــب املناطــق التــي نزحــوا منهــا، 
ُصنفــت بأكثــر احملافظــات التــي يوجــد فيهــا حــاالت ســوء 
ــدة - التقــت )صــوت األمــل( مبســؤول  ــل احلدي ــة مث تغذي
التغذيــة الدكتــور/ عبــد العزيــز الرباعــي الــذي قــال: ثمــة 

ــه:  ــال من ــة لألطف ــرة أدت حلــدوث ســوء تغذي أســباب كثي
واألوبئــة.  األمــراض  وانتشــار  الغــذاء-  قلــة  الصــراع- 
ــألم -  ــة ل ــة الصحي ــه - يف حــال ُوجــدت الرعاي ــًدا أن مؤك
فــإن الطفــل ســيكون ســليًما؛ ذلــك أن ســوء التغذيــة ميكــن 
أن يحــدث مــن البدايــة بالــذات لألطفــال )اخُلــّدج( وميكــن 
أن تظهــر أعــراض ســوء التغذيــة علــى الطفــل بعــد تســعة 

ــًدا.. ــم تتغــذَّ جي ــا ل أشــهر، ويكــون الســبب األم؛ ألنه
األعراض:

يؤكــد الدكتــور الرباعــي، علــى نقطــة تعتبــر – حــد قولــه - 
يف غايــة األهميــة، وهــي: ســبب عــدم وصــول الطفــل إلــى 
املرافــق الصحيــة؟! وهــو يفســر ذلــك: بعــدم وعــي اجملتمــع 
بســوء التغذيــة، وأعراضــه.. وهــي: بحــدوث ُهــزال للطفــل، 
كمــا إن الناظــر لبطــن الطفــل، يجــد شــكلها جلــًدا علــى 
تبــدو  وكذلــك  اجللــد..  يف  ترهــالت  ويالحــظ  عظــم، 

األعــراض حتــى علــى وجــه الطفــل.
احللول:

مــن  أهــم  )التوعيــة(  أن  علــى  الرباعــي  الدكتــور  يؤكــد 
العــالج؛ إلنــه مــن املمكــن – حتــى بعــد عــالج الطفــل مــن 
ســوء التغذيــة - أن حتصــل لــه )انتكاســة: عــودة املــرض( 
والتوعيــة تكــون )بالدرجــة األولــى( لــألم حــول: األمــراض 
الوبائيــة وضــرورة نظافــة الطفــل.. مطالًبــا بضــرورة إعــادة 
الــذي   )Unicef اليونســيف  منظمــة  )مشــروع  تشــغيل 

كانــت قــد بدأتــه عــام 2018-2019  ثــّم توقــف.. 
لقــد كان املشــروع – والــكالم مــا زال للدكتــور الرباعــي - 
يُســهم يف نقــل األطفــال - الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة 
احلــاد الوخيــم، مــع مضاعفــات - مــن مناطــق الضــرر، 
إلــى املرافــق الصحيــة: قســم الرقــود.. وكان يوفــر للطفــل 
مواصــالت وبــدل معيشــة ملرافــق الطفــل )األب أو األم( 

إلــى أن يتحســن الطفــل ويعــود للبيــت.
ويوضــح املشــروع توقــف مــع بدايــة 2020 وحالّيًــا - يف 
منطقــة عبــس بحجــة - توجــد أكثــر مــن )90تســعن حالــة( 
إذا لــم يتــم متابعتهــا - يف الوقــت املناســب – فــإن احتمــال 

وفاتهــا وارد وبقــوة.
 ويواصــل الدكتــور الرباعــي: املشــروع كان لــُه دور فّعــال.. 
خاصــة أن أغلــب مديريــات اليمــن، ال يوجــد فيهــا )مرافــق 
صحيــة: قســم رقــود( للذيــن يعانــون مــن ســوء تغذيــة حــاد 

وخيــم مــع مضاعفــات.

❝
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حنني احمد-صوت األمل - القاهرة

»االفتقــار إلــى األجهــزة الطبيــة احلديثــة 
اخلدمــات  ضعــف  اليمــن،  مستشــفيات  يف 
الطبيــة بشــكل عــام، كثــرة األخطــاء الطبيــة 
الثقــة  وفقــدان  اخلاطــئ،  والتشــخيص 
أهــم  مــن  تعتبــر  والطبيــب...  املريــض  بــني 
األســباب التــي تضطــر الكثيــر مــن اليمنيــني 
بهــذه  العــالج«..  أجــل  مــن  الســفر  إلــى 
الكلمــات عبــر )ســعيد منصــور – 30 عامــا مــن 
أبنــاء محافظــة أب( عــن احلــال الســيئة التــي 

وصــل إليــه القطــاع الصحــي باليمــن. 

     »طائــرة العيانــن )األمــراض(«.. هكــذا يلقــب املصريــون 
الطائــرات القادمــة مــن اليمــن، لكثــرة الوافديــن إليهــا للعــالج 
مــن األمــراض الــذي تعســر عالجهــا يف بلدهــم، بســبب تــردي 
القطــاع الصحــي املتأثــر مــن الصــراع القائــم، وقلــة األجهــزة 
األورام..(  واســتئصال  )لإلشــعاعات  املســتخدمة  احلديثــة 
وغيرهــا مــن األمــراض التــي حتتــاج إلــى العنايــة والرعايــة 

الطبيــة اخلاصــة.
رحلة مع املرض:

    يــروي )ســعيد منصــور( الــذي يعانــي مــن )ورم يف املعــدة( 
- رحلتــه مــع املــرض: تدهــورت حالتــي الصحيــة إلــى األســوأ 
احلكوميــة  املستشــفيات  مــن  لعــدد  زيارتــي  كثــرة  بســبب 
واخلاصــة، والتشــخيص اخلاطــئ حلالتــي مــن قبــل األطبــاء 
أدويــة خاطئــة  تنــاول  بســبب  بزيارتهــم،  اقــوم  مــرة  كل  يف 

ســاهمت يف تــردي حالتــي الصحيــة بشــدة.
»بعــد وصولــي الــى حالــة صحيــة حرجــة وفقدانــي األمــل يف 
العــالج يف اليمــن، قــررت ان ابيــع كل مــا أملــك لكــي اســافر 

للعــالج خــارج الوطــن« 
ويضيــف )ســعيد(: لقــد بــدأت حالتــي بالتدهــور منــذ خمــس 
ــة اخلطــر، ومت  أعــوام، وبعــد ســفري اســتطعت جتــاوز مرحل
اســتئصال الــورم، وحاليــا مســتمر يف تلقــي العــالج، رغــم 
الظــروف الصعبــة املتمثلــة يف زيــادة تكاليــف الســفر املرتفعــة 
ملواصلــة  الضروريــة  واملصاريــف  والســكن  العــالج  وقيمــة 

ــالج. الع
مــا ميلــك يف ســبيل  بيــع كل   ويحكــي ســعيد معاناتــه يف 
إنقــاذ حياتــه، والبحــث عــن تذكــرة ســفر، بعدمــا عجــزت 
مستشــفيات بالدنــا يف عالجــه، ويقــول: بعــد أن بعــت كل 

ــر بالتكاليــف  ــة، وتكفــل فاعــل خي ــك مــن أشــياء ثمين مــا أمل
اخلاصــة بتســهيل ســفري، وصلــت إلــى مصــر وبــدأت بالعــالج 
وعمــل الفحوصــات الالزمــة للمــرض ومت تشــخيصه علــى 
انــه ورم يف املعــدة ويجــب اســتئصاله يف أســرع وقــت ممكــن، 
معبــرا عــن حزنــه للحالــة التــي وصــل إليــه القطــاع الصحــي 

باليمــن بشــكل عــام.

مستشفياتنا تفتقر للكفاءات 
   كمــا يــروي )فهمــي علــي- 47عامــا مــن محافظــة تعــز( 
ــب وانســداد  ــه مــن مــرض االرتخــاء يف صمامــات القل معانات
الشــراين.. ويقــول: انــه كان يشــعر بألــم يف كتفــه األيســر، 
وعــدم القــدرة علــى بــذل أي مجهــود أو التنفــس.. وذلــك علــى 
مــدى خمســة أشــهر، وقــد زار الكثيــر مــن األطبــاء لتشــخيص 
حالتــه، فكانــت النتيجــة التشــخيص انــه مصــاب بفيــروس 
املالريــا، وتضخــم يف  والبعــض شــخصها مبــرض  كورونــا، 

لــكل  القلــب وانــه ال ضــرر مــن ذلــك ومت صــرف األدويــة 
تشــخيص.

ويضيــف: أن حالتــه بــدأت بالتدهــور شــيئا فشــيئا، ممــا أدى 
إلــى تــورم أطرافــه كونــه مريــض بالســكر والضغــط، فلــم يكــن 
يســتطيع اجملازفــة أكثــر بحياتــه، فقــرر الســفر للعــالج خــارج 

البلــد، رغــم صعوبــة التنقــل وتكاليــف الســفر املرتفعــة.
التشــخيص  ملعرفــة  مصــر  إلــى  الســفر  مــن  البــد  »كان   

عالجهــا« ثــم  ومــن  ملرضــي،  احلقيقــي 
وعنــد وصلــه مت عــرض حالتــه علــى طبيــب مختــص بأمــراض 

القلــب وتبــن بعــد الفحوصــات أن حالتــه خطــره جــدا , و 
يتوجــب القيــام بالعمليــة يف أســرع وقــت و تغييــر الصمامــات 

والشــراين املتورمــة يف اقــل مــن أســبوع.
أرى  عندمــا  شــديد  بألــم  »اشــعر  بقولــه:  ويتحســر     
الالزمــة  الكفــاءات  إلــى  يفتقــرون  وأطبائنــا  مستشــفياتنا 
وابســط االحتياجــات املطلوبــة إلنقــاذ مريــض والتخفيــف مــن 
معاناتــه التــي زادت يف الســنوات األخيــرة بســبب الصــراع ».

العقول املهاجرة
االستشــاري  الطبــي  القطــاع  يف  األطبــاء  أحــد  )ت.م.ع( 
فيهــا  تتوفــر  اليمــن  أن  يوضــح:  املقيــم يف مصــر،  اليمنــي 
مراكــز كثيــرة لــألورام.. ولكــن يضطــر اليمنيــن إلــى الســفر 
للخــارج لعــدة أســباب منهــا نقــص الكفــاءات اليمنيــة، وعــدم 
وجــود )املســح الــذري( يف اليمــن، وعــدم وجــود )اليــود املشــع( 
املهــم جــدا ملرضــى ســرطان الغــدد، عــدم وجــود األجهــزة 
ــة الســتئصال  ــة حديث ــة لإلشــعاع، كمــا ال يوجــد تقني احلديث

الدمــاغ.   األورام يف 
  وعلــل ذلــك النقــص: بســبب الصــراع املســتمر الــذي ســاهم 
يف تدهــور القطــاع الصحــي وعــدم تطــوره حســب املعطيــات 
احلديثــة التــي تســاهم يف التقليــل مــن معانــاة املواطنــن.. 
باإلضافــة إلــى رحيــل الكثيــر مــن الكــوادر الطبيــة خــارج 

ــالد. الب
   وحــول آليــة عمــل القطــاع االستشــاري.. يقــول: القطــاع 
االستشــاري يقــدم املســاعدة للمرضــى اليمنيــن يف اخلــارج، 
ــرات  ــل ومختب ــات يف عــدة معام ــدمي اخلصوم ــن خــالل تق م

يتــم التعاقــد معهــم تصــل مــن %30 إلــى%40.. وإرشــاد 
الالزمــة  املســاعدات  لــه  ليقــدم  معــروف  لطبيــب  املريــض 

ومتابعــة حالتــه الصحيــة. 
  كمــا يبــن: أن أكثــر احلــاالت اليمنيــة التــي تأتــي إلــى مصــر 
للعــالج معظمهــا مصابــة بأمــراض ســرطانية وتعتبــر أكبــر 
نســبة أمــراض متواجــدة يف مصــر، يليهــا أمــراض القلــب، 

الفشــل الكلــوي، الكبــدي وزراعــة القرنيــة.
رحلة عالجية 

)ســمية ناصــر ـ 62عامــا مــن تعــز( تعانــي مــن تنمــل وتخــدر 
علــى  الفقــرات  ضغــط  بســبب  اليمنــى  واليــد  الكتــف  يف 

الشــوكي. العمــود 
ــي  ــت أعان ــول: »كن ــع املــرض، وتق ــا م    حتكــي ســمية قصته
مــن الــم خفيــف بــن فتــرة وأخــرى، إلــى أن اشــتد األلــم، 
ورغــم ذهابــي إلــى الطبيــب اال ان األلــم اســتمر ملــدة ســتة 
أشــهر متواصلــة، وبعــد عــدة فحوصــات قمــت بهــا أخبرونــي 
بضــرورة زرع صفائــح معدنيــة بــن احلبــل الشــوكي وفقــرات 

العمــود الفقــري.
   وتصــف ســمية شــعورها باخلــوف بقولهــا )يــا روح مــا بعــدك 
روح( وبأنهــا لــم تســتطع إجــراء هــذه العمليــة يف اليمــن، الن 
العمليــة خطيــرة وأبســط خطــأ ســيؤدي إلــى إصابتهــا بعاهــة 
مســتدمية.. ولعــدم ثقتهــا باملستشــفيات اليمنيــة التــي تفتقــر 
إلــى أدنــى اإلمكانيــات الضروريــة قــررت الســفر للعــالج... 
وحتملــت املعانــاة أكثــر أثنــاء انتقالهــا مــن محافظــة تعــز إلــى 

عــدن.
   وعنــد وصولهــا إلــى مصــر أوضحــت ســمية: انــه مت عــرض 
ــل هــذه  ــل مث ــه قاب ــب مختــص، أخبرهــا ان ــى طبي ــا عل حالته

احلــاالت كثيــرا واردة مــن اليمــن.
وأكــد لهــا الطبيــب أن وضعهــا ال يســتدعي إجــراء عمليــة 
مــع  بشــكل طبيعــي  وان عليهــا ممارســة حياتهــا  جراحيــة 
ألــم  مــن  للتخفيــف  املطلوبــة  اإلرشــادات  بإتبــاع  االلتــزام 

الظهــر.
التــي  املرضــى  مــن  الكثيــر  هنــاك  بقولهــا:  واختتمــت      
ــردي  ــم بســبب ت ــن، وتعســر عالجه ــم يف اليم اشــتدت حالته
للعــالج..  الســفر  يســتطيعوا  ولــم  لديهــم،  املــادي  الوضــع 
متمنيــة: مــن كل طبيــب أن يستشــعر املســؤولية الكبيــرة التــي 
علــى عاتقــة يف اليمــن، وان يتــم حتســن وضــع املستشــفيات 

واملرافــق الصحيــة بالشــكل املطلــوب.

رحلــة اغتــراب بأجســاد ُمنهگة

امراض السرطان، 
القلب، الفشل 

الكلوي، القرنية اهم 
أسباب السفر للعالج 
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صوت األمل: رجاء مكرد
2020 شــعر  يف صبــاح عيــد األضحــى املبــارك 
ق  تعــرُّ مــع  معدتــه،  يف  بألــم  حويــل(  )فــارس 
إلــى  الذهــاب  فقــّرر  جبينــه..  علــى  بســيط 
مستشــفى خــاص، قريــب مــن منطقــة ســكنه يف 

صنعــاء.
)محمــد املســعودي: خــال فــارس( يقــول: دخلنــا 
طــوارئ املستشــفى، وكان فــارس ميشــي بقدميــه، 
ويف احلــال مت إعطــاءُه حقنــة )فــالزول( وريــدي، 
تشــخيصية  إجــراءات  أي  عمــل  يتــم  أن  قبــل 
لــه  ُتقــاس  لــم  الطــوارئ،  يف  املريــض  حلالــة 
املؤشــرات احليويــة املتعارفــة يف أي قســم طــوارئ 
ــدم،  ــجني بال ــبة األكس ــدم، ونس ــط ال ــل: ضغ مث

والفحــص الســريري األولــي..
وجُهــه،  تــوّرم  ســوًءا:  املريــض  حالــة  ازدادت 
لديــه،  التنفــس  وضــاق  ق،  التعــرُّ نوبــة  وزادت 
ــره األطبــاء أي  وبــدأ االرتعــاش الشــديد، لــم ُيِع
اهتمــام - رغــم صرخــات أخيــه املتكــررة - حســب 

قــول املســعودي.
أحــّس فــارس ببــرد شــديد بعــد اإلبــرة، بعــد 
ذلــك فكــرت املمرضــة يف قيــاس ضغــط املريــض، 
مــن  دقيقــة(  ثالثــون   30( مــرت  قــد  وكانــت 
وقــت إســعافه، علمــت املمرضــة أن لديــه خلــًلا 
يف الضغــط، عملــت لــه )تخطيــط قلــب( مــّرة 

وثالًثــا.. ومرتــني 

مساعد ملك املوت: عزرائيل:
عرضــت املمرضــة صــورة التخطيــط علــى الطبيــب الــذي أســماه 
املســعودي بـــ )مســاعد عزرائيــل( عندهــا أمــر الدكتــور املمرضــة 
اإلبــرة  مفعــول  تبطــل  )أفيــل:  أخــرى  حقنــة  املريــض  بإعطــاء 
اليتيمــة  البائســة  احملاولــة  تلــك  جــدوى  مــا  ولكــن  الســابقة( 
ــا خلــال حويــل - فقــد دخــل املريــض يف غيبوبــة،  املتأخــرة - َوفًق

وبــدأ يحتضــر...
ســارع األطبــاء لنقلــه إلــى غرفــة اإلنعــاش - التــي أســماها املتحدث 
)املســعودي( بـــ )غرفــة احلــّراس( - ألنهــا ال يوجــد فيهــا أدنــى 
وأبســط جتهيــزات غرفــة )العنايــة( بعدهــا حضــر الطبيــب أخيــًرا 
واســتنكر  وريدّيًــا،  أدرينالــن  بإبــرة  وحقنــه  املريــض،  ليفحــص 

ــويف. ــا خلــال املت ــر وفًق ــب آخــر يف املستشــفى الفعــل األخي طبي
يقــول املســعودي مــرت )50 خمســون دقيقــة( كانــت حتمــا تكفــي 
لالنتبــاه إلــى املريــض وفحصــه - وهــو يف الطــوارئ - وتشــخيص 
حالتــه، لكنهــم )طاقــم املستشــفى( أهــدروا كل ثانيــة، وكل دقيقــة 
تســاهلهم  ضحيــة  فــراح  فــارس..  حيــاة  إلنقــاذ  يكترثــوا  ولــم 

وإهمالهــم. 
الصحــة  )وزارة  قــرار  وننتظــر  املســؤولية،  نحملهــم  ويضيــف:   

ــى ال  ــن؛ حت ــة العابث ــي( ملعاقب ــس الطب واجملل
تتكــرر مثــل هــذه األخطــاء، التــي يتضــح فيهــا 

الالمبــاالة واخللــو مــن املســؤولية.. 
 - الطبــي  إلــى اجمللــس  رفعهــا  القضيــة مت 
وهــو اجلهــة الرســمية اخملولــة قانوًنــا مبراقبــة 
عمــل املستشــفيات اخلاصــة – وبــدوره أصــدر 
اجمللــس قــراًرا بتاريــخ 24 أغســطس للعــام 
والطاقــم  املستشــفى،  بتبرئــة  قضــى   2020
الطبــي العامــل.. ووصــف اإلجــراءات الطبيــة 
“ســليمة  بأنهــا  املستشــفى  اتخذهــا  التــي 

وليــس فيهــا أخطــاء”
ــه  ــرار - يف صفحت ــى الق املســعودي عقــب عل
فيهــا  طلــب  مبناشــدة   - الفيســبوك  علــى 
املرحــوم حويــل،  اإلنصــاف يف قضيــة وفــاة 
 - قولــه  – حســب  الطبــي  التقريــر  واصًفــا 
هنــاك  أن  قولــه:  علــى  مدلًــال  )باملتهــاون( 
لــم يأخــذ بهــا التحقيــق: كالتوقيــت،  أمــوًرا 

القــرار.. بإصــدار  اســتعجل  اجمللــس  وأن  الطبــي،  والتشــريح 
األخطاء الطبية:

يف الســنوات األخيــرة، تراجعــت اخلدمــة الطبية - يف املستشــفيات 
احلكوميــة - فمــن جهــة أغلــب األجهــزة الطبيــة أصبحــت معطلــة 
ــة. ومــن جهــة أخــرى، عــدم توفــر  ــى صيان ــاج ال او قدميــة او حتت
الوقــود والطاقــة الكهربائيــة.. األمــر الــذي دفــع املواطنــن للجــوء 
إلــى املستشــفيات اخلاصــة.. التــي رغــم األســعار الباهظــة للخدمة 
الطبيــة يف مرافقهــا الصحيــة، فــإن األخطــاء الطبيــة، والتشــخيص 
املتناقــض، واإلهمــال.. كلهــا أمــور واردة يف بعــض املستشــفيات 

اخلاصــة، وهــذا مــا يشــكو منــه املواطنــون..
َوفًقــا لتقريــر إحصائيــات )جلنــة التحقيــق واملســاءلة والرقابــة 
ــإن معظــم األخطــاء  ــة 2018، ف ــاء نهاي ــي( بصنع ــس الطب يف اجملل
الطبيــة، تقــع يف قســمي النســاء والتوليــد، واجلراحــة العامــة، 
بــذل  يف   - والتقصيــر  اإلهمــال  وكان  العظــام(  قســم  )خاصــة 
العنايــة الالزمــة للمريــض - مالحًظــا يف قســم اجلراحــة العامــة، 
ومــن ثــم قســم النســاء والتوليــد، وتالهــم بعــد ذلــك قســم الكلــى، 

واملســالك البوليــة.
ــة اخلاصــة،  كمــا أن معظــم الشــكاوى كانــت ضــد املنشــآت الطبي
وتوزعــت نســب توزيــع الــكادر املعالــج املتســبب يف: اخلطــأ الطبــي 
أو التقصيــر أو اإلهمــال كالتالــي: األجنبــي 38 %، احمللــي 62 
%. وبحســب التقريــر فــإن إجمالــي الشــكاوى الــواردة للمجلــس 
ابتــداًء مــن 2009 إلــى نهايــة 2018 هــو )800 ثمامنائــة شــكوى( 
ــة  ــة مــن النياب ــة مباشــرة - ومحال ــس - بطريق ــى اجملل ــة إل مقدم

ــم..  العامــة واحملاك
يف حــن بلــغ إجمالــي الشــكاوى للعــام 2019 )40 شــكوى( توزعــت 
مــن مختلــف محافظــات اجلمهوريــة ومعاملهــا مــن محافظــات: 
نســبة  مثلــت  الطبيــة  األخطــاء  واحلديــدة..  األمانــة، وصنعــاء، 

%25 مــن إجمالــي عــدد الشــكاوى، ومت إحالتهــا للنيابــة العامــة... 
بينمــا الشــكاوى اخلاصــة باإلهمــال الطبــي مّثلــت مــا نســبته 26% 

فيمــا كانــت 49 % مــن الشــكاوى كيديــة.
 70( علــى   - األمــل(  أجرتــه )صــوت  إلكترونــي  اســتطالع  ويف 
قصــة( - تبــن أن مــا يزيــد علــى 41.6 % لــم يتعرضــوا – ال 
هــم وال أحــد أقاربهــم - خلطــأ طبــي.. بينمــا 58.4 % تعرضــوا 

هــم - أو أحــد أقاربهــم - خلطــأ طبــي.
يف لقــاء لـــ )صــوت األمــل( مــع )الدكتــور فضــل ُحــراب: نقيــب 
الصيادلــة: رئيــس االحتــاد العــام لنقابــات املهــن الطبيــة( ذكــر 
يف  الشــائعة  الطبيــة  األخطــاء  أنــواع 
بالدنــا ومنهــا: - إجــراء عمليــة جراحيــة 
ملريــض قــد فــارق احليــاة - إجــراء عمليــة 
جراحيــة ملريــض تــويف يف وحــدة العنايــة 
املركــزة - مريــض تــويف بعــد فتــرة قصيــرة 
مــن إجــراء عمليــة وصفــت بأنهــا )ناجحــة( 
منتشــرة  ظاهــرة  تعتبــر  هــذه  أن  ويؤكــد 
ــرة، - مستشــفى )خمســة  ــًرا هــذه الفت كثي
جنــوم( أي مشــهور، ولكــن املريــض يتوفــى 
يف مركــز الطــوارئ.. وآخــر تــويف بســبب 
تأخــر األطبــاء اخملتصــن يف إنقــاذه، رغــم 
بقائــه يف الطــوارئ )عــدة ســاعات( وهــو يف 
ــه جلطــة،  ــت ل ــد أن حصل ــة حرجــة بع حال
ومــر علــى ثالثــة مستشــفيات، وكل منهــا 
يتخلــص منــه ويحولــه إلــى مستشــفى آخــر 
)وال داعــي لذكــر أســماء املستشــفيات( وأن 
و)غبــاء  التنســيق،  عــدم  عــن  نــاجت  هــذا 
مركــز  يف  املنــاوب  والطبيــب  املمرضــن( 

الطــوارئ.
 ويــورد مثــاال علــى ذلــك باألخطــاء الناجتــة عــن التخديــر كزيــادة 
ــى  ــؤدي ال ــة ت ــة خاطئ ــب بطريق ــر، وإدخــال األنابي جرعــة التخدي
املــوت او حالــة )مــوت ســريري( ودفنــه بعــد ان يكــون فــارق احليــاة 

بعــد عمليــة التخديــر.
ويــورد الدكتــور ُحــراب: الكثيــر مــن األمثلــة لألخطــاء الطبيــة 
أدخــل  متمــرس  وغيــر  مهمــلًا  طبيًبــا  منهــا  فعليــا  املوجــودة 
)القســطرة( يف جســم املريــض، وخلــف )عــدة فتحــات( تســببت 
يف نزيــف داخلــي.. ولكــن الطبيــب أبلغهــم أن القســطرة جنحــت، 
ومــات املريــض دون أن يقــوم أحــد األطبــاء بفتــح عمليــة لغلــق مــا 

أحدثــه زميلــه.
 2 - طبيــب ناجــح يتــرك عالمــات )قاتلــة( 
يف أغلــب العمليــات اجلراحيــة التــي يقــوم 
بهــا يف مجــال )الُكلــى( وبــدلًا مــن محاولــة 
اكتشــاف األســباب، نــراه ينصــح مرضــاه 

بِقــَرب دم، تعوضهــم عــن نزيــف الــدم، 
ــة.. وقــد يســتمر  ــر املســالك البولي عب
حتــى  احلالــة  تلــك  علــى  املريــض 
ينقــذه طبيــب آخــر يكتشــف اخلطــأ، 
لتصحيــح  العمليــة  إجــراء  ويعيــد 

خطــأ زميلــه املهمــل ملرضــاه. 
وقليــل   - األجانــب  األطبــاء  وبعــض 

عمليــات  يجــرون   - اليمنيــن  مــن 
اجــل  مــن  النســاء(  )ألغلــب  قيصريــة 

أكبــر. مــادي  عائــد  علــى  احلصــول 
ويواصــل حديثــه مبزيــد مــن القصــص الواقعية 

منهــا: طبيــب يوهــم مريضــه بإجــراء عمليــة منظــار 
ناجحــة مبليــون وثالثمئــة ألــف ريــال. باإلضافــة الــى وجــود 

أطبــاء يزاولــون املهنــة بشــهادات مــزورة.
أمــره  واكتشــف  مــزورة(  )بوثائــق  ســنة   30 املهنــة  زاول  طبيــب 
أخيــًرا، وآخــر طبيــب اختصاصــي جراحــة جتميــل، قــام بثالثــة 
ــى  ــاة يف عمــر الشــباب، وعبــث بجســمها حت ــل لفت عمليــات جتمي
ــراب  ــور ُح ــظ الدكت ــب!  يحتف ــة عوق ــح مشــوًها.. ويف النهاي أصب
بأســماء الدكاتــرة.. ويؤكــد: أن رصــد هــذه احلــاالت هــي لغــرض 
توعيــة الزمــالء واملستشــفيات.. ولــم يتطــرق لذكــر أســماء؛ حرًصــا 

ــة وســالمة املرضــى..  ــى حماي ــُه عل من

اإلهمال الطبي:
“مــا نقــدر نعمــل لــه حاجــة.. انتهــى« هكــذا أجــاب أحــد األطبــاء 
ا  علــى )أم يونــس( بعــد أن هرعــت للمستشــفى لعلهــا جتــد حــّلً
ينقــذ طفلهــا، الــذي كان اإلهمــال ســبًبا يف إصابتــه بفايــروس.. 
تقــول: حتملــُت معانــاة التقصيــر يف التخديــر أثنــاء الــوالدة 
باســم  األمــل(  )صــوت  )حتتفــظ  ســعوان  يف  مبستشــفى 
املستشــفى( وحصــل وقتهــا أن جــاءت املمرضــة، وأخبرتنــا أال 
نضــع املولــود علــى البطانيــات؛ ألن البطانيــات غيــر نظيفــة، 
لكــن حتذيرهــا كان متأخــرًا فقــد كان املولــود علــى البطانيــة.. 
التــي  آالمــه  ضاعفــت  فايروســية  بعــدوى  الطفــل  ُأصيــب 
انتكســت بســبب مشــاكل صحية بقلبه )الصغير( ولم تســاعده 

مناعتــه )الضعيفــة( علــى جتاوزهــا..
أســعفت األم املســكينة طفَلهــا إلــى مستشــفيات أخــرى؛ علهــا 
جتــد مــن ينقــذه مــن بــن أنيــاب املــوت، ويعيــد لــه ولهــا األمــل 
وســبقها  فــات،  قــد  كان  األوان  لكــن  جديــد..  مــن  احليــاة  يف 
االلتهــاب الرئــوي احلــاد إلــى جــوف الطفــل - الــذي لــم يتجــاوز 
شــهره الثالــث - وهنــا تأتــي النهايــة الفاجعــة ألم يونــس.. وهــي 
ترقــب طفلهــا يفــارق احليــاة بــن يديهــا، وال تســتطيع أن تعمــل 
لــه شــيئا، ســوى دمــوع األلــم التــي تنهمــر مــن عينيهــا، مختلطــة 
مبشــاعر حســرة الفــراق النهائــي.. “مــن حــن ولــدُت طفلــي، 
وأنــا قلبــي مجــروح.. واحلمــد هلل« هكــذا اختتمــت أم يونــس 

قصتهــا مــع اإلهمــال الطبــي.

غالء اخلدمة الطبية:
األخطــاء  األدويــة،  وأســعار  الطبيــة،  اخلدمــات  أســعار  ارتفــاع 
أغلــب  جنــد  أمــور  األحــوال(  بعــض  )يف  االحتيــال  الطبيــة، 
املواطنــن يشــكون منهــا يف معظــم احملافظــات اليمنيــة.
يقــول:  صنعــاء(  يف  مواطــن  الــزوار:  )محمــد 
أصبــح  اخلاصــة  املستشــفيات  تعامــل 
اإلنســانية..  وليــس  املــادة  أساســه 
وليــس  الربــح،  قائــم علــى  وعملهــا 
عنــد  ويضيــف:  األرواح..  إنقــاذ 
للمستشــفيات  املرضــى  إســعاف 
يُطلــب  اخلاصــة، فــإن أول مــا 
مالــي  مبلــغ  تقــدمي  هــو  منــك 
ــي  ــة الت )مبقــدار اخلدمــة الطبي
ســيقدمونها( فــإذا كانــت حالــة 
والدة فســيُطلب منــك دفــع )100 
ــال( حتــت احلســاب، وإذا  ــف ري أل
فســيُطلب  املركــزة  العنايــة  كانــت 
ريــال(  )مليــون  مبلــغ  وضــع  منــك 
حتــت احلســاب، أو )البــاب يفــوت 

قولــه. حســب  جمــل( 
ــة  ــغ املالي ــزوار، فرغــم املبال ــث ال  وضمــن ســياق حدي

بعــض  فــإن   - اخلاصــة  للمستشــفيات  تُدفــع  التــي   - الكبيــرة 
املرافــق الصحيــة اخلاصــة حتُصــل فيهــا أخطــاء طبيــة..

يقــول:  احلديــدة(  مــن  الســامعي:  )مصطفــى  جانبــه  مــن 
املستشــفيات اخلاصــة غالًبــا مــا تتوفــر فيهــا مقومــات الصحــة 
مــن: أســّرة وكــراٍس وعربــات متحركــة وأجهــزة متطــورة )كأجهــزة 
ولكنهــا  املؤهلــة،  والكــوادر  واخملتبــرات  املغناطيســي(  الرنــن 

ســياحية.. أو  خياليــة  بأســعار 
أخطــاء   - واألخــرى  الفينــة  بــن   - ثمــة  الســامعي:  ويضيــف 
طبيــة حتصــل: تُرتكــب مــن بعــض األطبــاء؛ بســبب  عجزهــم عــن 

املــرض..  لنــوع  الدقيــق(  )الصحيــح  التشــخيص 
)الدكتــور أكــرم برهــان: اختصاصــي باطنيــة( يقــول: املستشــفيات 
اخلاصــة فيهــا عنايــة باملرضــى مــن الناحيــة الترفيهيــة واخلدمية.. 
ــي  ــاء؛ فه ــه الضعف ــوذ ب ــا يل ــون مكاًن ــر ألن تك ــل تفتق ــا باملقاب لكنه
ــى ســواهم، وهكــذا  ــا فقــط ومحّرمــة عل ــة العلي مخصصــة للطبق

فمالكوهــا أشــبه باجلالديــن.
يصــف كثيــر مــن املواطنــن عمــل املستشــفيات اخلاصــة )باملشــاريع 
االســتثمارية( إذ تختلــف األســعار مــن مستشــفى آلخــر، وأغلــب 
املستشــفيات حتجــز ســيارة املريــض – أو أي مقتنيــات )ثمينــة( 

خاصــة بــه -  قبــل دخولــه املستشــفى.
يشــكو مرافقــو املرضــى مــن حــاالت ابتــزاز، فمثــلًا: يكــون املريــض 
متوفــى فعــال، ومــع ذلــك يركــب األطبــاء  أجهــزة العنايــة علــى 
ــٍد مــن  ــى مزي ــت( كســبب ألجــل احلصــول عل ــض )املي جســم املري
األمــوال مــن أهالــي املرضــى، حســبما وصفــه مواطنــون.. ومــن 
أعظــم الســلبيات: أن املستشــفيات ال حتــدد صحــة املريــض، وال 

ــايف..                                                                                      نســب التع
)نــدوى العبســي: مــن ســكان صنعــاء( تقــول: أن املستشــفيات مجــرد 
صفقــات جتاريــة فقــط، وتعاملهــا فيــه احتيــال ويوظفــون كــوادر غيــر 

مؤهلــة، يدخــل املريــض وهــو ميشــي )بخيــر( ويخــرج يف جنــازة.
جتاري 100%

ــف  ــي تكتن ــوب الت ــن العي ــة( م ــى )جمل ــن اآلراء عل ــر م ــت كثي اتفق
املرضــى  ابتــزاز  الغــالء،  منهــا:  اخلاصــة..  املستشــفيات  عمــل 
وأهاليهــم، األخطــاء الطبيــة املتكــررة.. ويف هــذا اجلانــب، تضيــف 
 ،100% جتــاري  اخلاصــة  املستشــفيات  عمــل  الدبعــي:  أمــل 
ــة  ــة رفــع جفــن البن ــا عملي ــل: عملن ــة واردة، وتدل واألخطــاء الطبي
خالتــي، ومنــذ عــام ونصــف - إلــى اآلن - وهــي ال تقــدر علــى 

قفــل عينهــا..
املستشــفيات  مــع  التعامــل  ســالم(  ســعاد  )األســتاذة  وتــردف 
ــاه  ــد مــن االنتب ــد إســعاف مريــض، الب ا، فعن اخلاصــة متعــب جــّدً
والتركيــز ومعرفــة شــخص قريــب يعمــل يف املستشــفى )وســاطة( 
وإال - بحســب قولهــا - فلــن تســلم مــن األخطــاء: فمــن أقاربــي 
ــة، وتواصــل: أســعارهم  ــٌر توفــوا بســبب أخطــاء طبي ــا( ُكثْ )ضحاي

فــوق املعقــول، وخدماتهــم رديئــة حســب وصفهــا.. 

التشخيص:
)ازدهــار العبســي: صنعــاء( تقــول: منــذ مــا يقــارب ســنتن وأنــا 
أعانــي مــن احلساســية يف اجللــد، الــكادر الطبــي لــم يتوصــل إلــى 
معرفــة أســباب التحســس، ذهبــت مــن طبيــب إلــى آخــر، وإلــى 
استشــارين ِجلــد، مت صــرف أقــوى األدويــة واحُلقــن للتحســس، 
أدت إلــى وجــع يف معدتــي وفقــد املناعــة، بعــد كل هــذا قالــوا لــي 
ــاء  ــى أطب ــي إل ــرة( اذهب ــل( بأســماء الدكات ــظ )صــوت األم )حتتف

الباطنيــة وفحوصــات جديــدة وأجهــزة.
تضيــف العبســي: عنــد أطبــاء الباطنيــة: هــذا يقــول: عنــدك ديــدان، 
ثالثــا..   مرضــا  يشــخص  وثالــث  املعــدة،  جرثومــة  يقــول:  وذاك 
)أدويــة(  قائمــة  محتمــل  تشــخيص  كل  مــع   – وطبعــا  وهكــذا.. 
اجللديــة  عــالج  ينفعنــي  لــم  موجــوًدا،  الزال  اجللــدي  والطفــح 
وال الباطنيــة، يئســت منهــم جميًعــا، ورجعــت أتــداوى باألعشــاب 
الطبيعيــة بنفســي، أبحــث يف االنترنــت وأداوي نفســي بنفســي..

احللول:
يتــم التعامــل - مــع األخطــاء الطبيــة احلاصلــة - بتقــدمي )شــكوى 
يف  للتحقيــق(   )جلنــة  يشــكل  اجمللــس  ثــم  الطبــي(  للمجلــس 
الشــكوى.. وإذا ثبتــت التهمــة - علــى املستشــفى أو الطبيــب - 

يُحــال للقضــاء ويُتخــذ ضــده اإلجــراءات القانونيــة..
كمــا إن )الهيئــة العليــا لألدويــة واملســتلزمات الطبيــة( بدورهــا 
ــط  ــى اخملالفــن لإلجــراءات والضواب ــي عل ــة بدورهــا الرقاب قائم
القانونيــة: فيمــا يخــص املســتلزمات، واحملاليــل الطبيــة، ومتطلبات 

ــة.. ــر العاملي مطابقتهــا للمعايي
 )رئيــس االحتــاد العــام لنقابــات املهــن الطبيــة( الدكتــور فضــل 
ُحــراب يتهــم املريــض اليمنــي بانــه شــريك يف حــدوث أخطــاء 
طبيــة؛ بســبب تكاســلُه يف الذهــاب إلــى املستشــفى إال بعــد أن 
ــًرا، وعندمــا يصبــح مــن الصعــب إنقــاذ حياتــه؛  تســوء احلالــة كثي
ــة الوعــي الصحــي -  ــا إن قل ــو شــريك يف اخلطــأ.. كم ــذا فه وله
ــن  ــة.. م ــة احليل ــر وقل ــك الفق ــات الشــعب - وكذل ــب فئ ــدى أغل ل

أهــم أســباب األخطــاء الطبيــة..
األخطــاء  مــن  تُعانــي  املتقدمــة  الــدول  أغلــب  ُحــراب:  ويؤكــد 
الطبيــة، ولكــن أســبابها وأعدادهــا تختلــف مــن حالــة إلــى أخــرى؛ 
فــال يكــون األطبــاء دائمــا هــم الســبب: فالقطــاع الصحــي هــو 
البعــض  البعــض فيــه يكمــل  منظومــة متكاملــة، وحلقــة مغلقــة 
اآلخــر.. ويدعــم حديثــُه: مــاذا يســتطيع أن يفعــل طبيــب – مهمــا 
بلغــت مهارتــه وخبرتــه - إذا لــم يتوفــر معــُه – يف غرفــة العمليــات 
- طبيــب تخديــر ومســاعدون؟! وكيــف يســتطيع طبيــب أن يُنجــح 
العمليــات يف غرفــة غيــر خاضعــة للمواصفــات املطلوبــة، وال تتوفــر 

فيهــا األجهــزة وال املَعــدات؟!
وال  تكفــي..  ال  ومهاراتــه  للطبيــب  الطويلــة  اخلبــرة  ويضيــف: 
يجــوز – حتــى شــرعا - أن يعتقــد املواطــن أن الطبيــب هــو الشــايف 
واملنقــذ الوحيــد للحيــاة؛ فــاهلل هــو الشــايف واملعــايف وهــو ســبحانه 

ــده األعمــار واألرواح. ــى وحــده مــن بي وتعال

أخطاء طبية، اهمال، أخطاء طبية، اهمال، 
وغالء.. ثالوث مرعب وغالء.. ثالوث مرعب 

يهدد حياة املواطنيهدد حياة املواطن

اليمنيون 
يهربون من 

ازدحام وسوء خدمات 
املستشفيات احلكومية 

الى أخطاء واهمال 
املستشفيات 

اخلاصة
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صوت األمل- ياسمني اخليـواني
تتفاقــم معانــاة املصابــني باألمــراض املزمنــة يف 
اليمــن، جــراء عــدم توفــر األدويــة واملســتلزمات 
ــعارها يف  ــاع أس ــالج، وارتف ــز الع ــة يف مراك الطبي
الصيدليــات واملرافــق الصحيــة اخلاصــة، فيمــا 
يقابــل ذلــك جتاهــاًل مــن قبــل اجلهــات املعنيــة، 
واملنظمــات الدوليــة املعنيــة يف دعــم القطــاع 

الصحــي يف اليمــن.

تنفــق آمنــة صالــح ، البالغــة مــن العمــر 55 عامــاً، أكثــر مــن 
خمســة عشــر ألــف ريــال شــهرياً؛ مقابــل شــراء أدويــة عــالج 
مــرض القلــب والضغــط والســكري، يف الوقــت الــذي تعانــي منــه 
مــن أوضــاع معيشــية واقتصاديــة متدهــورة بعــد أن فقــد زوجهــا 
مصــدر الدخــل، وانقطعــت املرتبــات احلكوميــة. تقــول لــــ« صــوت 
األمــل« أن احلــرب فاقمــت مــن معاناتهــا وانقطعــت األدويــة 
ــاً مــن الصيدليــات احلكوميــة يف  التــي كانــت تصــرف لهــا مجان
صنعــاء، األمــر الــذي جعلهــا تعانــي مــن صعوبــة توفيــر قيمــة 
األدويــة شــهرياً، تضيــف: لــم يعــد لــدي القــدرة علــى شــراء 
األدويــة شــهرياً؛ فالوضــع أصبــح أكثــر ســوءاً وتدهــوراً واألســعار 
مرتفعــة جــداً، وأصبحــت بــن مطرقــة املــرض وســندان انعــدام 

األدويــة وارتفــاع أســعارها.

حتكــي أ. ع. إحــدى املريضــات التــي تعانــي مــن مــرض الســكري 
مــن  توفيــره  وصعوبــة  العــالج،  علــى  احلصــول  يف  معاناتهــا 
الصيدليــات اخلاصــة، بســبب حالتهــا املاديــة الصعبــة. تقــول لـــــ« 
صــوت األمــل« أنهــا حتتــاج شــهرياً الســتخدام حقنتــن؛ وهــي 
اجلرعــة املقــررة لهــا، وتذهــب إلــى مستشــفى الكويــت بصنعــاء 
رمــزي  مبلــغ  لدفــع  تضطــر  لكنهــا  احلقنــة،  علــى  للحصــول 
ــك  ــاً، ناهي ــرف مجان ــرض أن تٌص ــذي يفت ــت ال كرســوم، يف الوق
عــن املســافة التــي تقطعهــا لتصــل إلــى املستشــفى، باإلضافــة 
ــى  ــن أجــل الوصــول إل ــا م ــي تدفه ــف املواصــالت الت ــى تكالي إل

املستشــفى. 
الفشل الكلوي

اليمــن  يف  والســرطان  الُكلــوي  الفشــل  مرضــى  عــدد  يتزايــد 
بصــورة تثيــر القلــق، ويُعــد املصابــن بالفشــل الُكلــوي واألورام 
الســرطانية األكثــر معانــاة مــن غيرهــم مــن املرضــى يف اليمــن؛ 
نتيجــة الوضــع الصحــي املتدهــور والــذي زادت الظــروف الراهنة 
مــن تدهــوره، وتتوقــف حيــاة هــؤالء علــى مــدى قدرتهــم علــى 
الُكلــى أو مراكــز عــالج األورام  إلــى مراكــز غســيل  الوصــول 
بقيــة  فيمــا تصــارع  منهــا،  العديــد  توقــف  التــي  الســرطانية، 
ــات  ــواد واإلمكاني ــة امل ــن قل ــي م ــاء، وتعان ــن أجــل البق ــز م املراك

وتعطــل بعــٍض مــن أجهزتهــا.
مرضــى الفشــل الُكلــوي هــم اآلخــرون يعانــون مــن أوضــاع صحيــة 

يقــف  العــالج، حيــث  متدهــورة، وصعوبــة يف احلصــول علــى 
املرضــى يف طوابيــر لســاعات طويلــة للحصــول علــى جلســات 
فــوق  تســتقبل  باتــت  التــي  املراكــز  ازدحــام  نتيجــة  الغســيل، 

طاقتهــا مــن املرضــى يف صنعــاء واحملافظــات األخــرى.
ويُبــدي محمــد حســن )45 عامــاً( وهــو أحــد مرضــى الفشــل 
ــق مــن إغــالق مركــز الكلــى يف مستشــفى  ــوي، شــعوره بالقل الكل
اجلمهــوري يف صنعــاء بســبب شــحة األدويــة واملــواد اخلاصــة 

بالغســيل الكلــوي.
وقــال: إّنــه يواجــه كثيــراً مــن املعوقــات يف كل مــرة يذهــب فيهــا 
جللســات الغســيل. »فهــو بالــكاد يســتطيع شــراء العــالج مــن 
الصيدليــات اخلاصــة الرتفــاع أســعارها، وال يســتطيع أحيانــاً 
توفيــر ثمــن احملاليــل واملســتلزمات الطبيــة الالزمــة للغســل لــوال 

ــه«. مســاعدة بعــض أقربائ
صنعــاء،  يف  الصحــة  وزارة  باســم  الرســمي  املتحــدث  يقــول 
الدكتــور/ يوســف احلاضــري: أن اإلحصائيــات ليســت معروفــة 
ــم  ــة؛ بحك ــن باألمــراض املزمن ــة باملصاب ــاً، وخاصــة املتعلق دائم
أنهــا واســعة وليســت مرتبطــة مبركــز وبائــي مثــل الكوليــرا أو 
املالريــا، وأضــاف: » لدينــا أعــداد كبيــرة، أولئــك الذيــن عجــزوا 
يف  العــالج  عليهــم  واســتعصى  للعــالج،  للخــارج  الســفر  عــن 
الداخــل، أكثــر مــن 400 ألــف، منــذ شــهر أغســطس 2016 إلــى 
يومنــا هــذا، تــويف منهــم حوالــي 40 ألــف شــخص بســبب إغــالق 

مطــار صنعــاء ومعظمهــم مــن ذوي األمــراض املزمنــة.
ــر مــن 800  ــاً أكث ــا تقريب وأضــاف« يف منتصــف 2016 كان لدين
ألــف مريــض ســكري، كان يتوفــر لهــم العــالج بشــكل مجانــي مــن 
ــى  ــا، مشــيراُ إل ــن أو أدويته ــوب أو احلق األنســولن، ســواًء احلب
أن الــوزارة حاليــاً ال تســتطيع توفيــر تلــك األدويــة، إال مــا توفــره 
املنظمــات مــن وقــت إلــى أخــر وهــي ال تتجــاوز الـــ 10 % أو أقــل، 
الفتــاً إلــى أن أعــداد أمــراض الفشــل الكلــوي والغســيل الكلــوي 

يتجــاوز الـــ 10 ألــف، وهــم بحاجــة إلــى الرعايــة الصحيــة.
إلــى ذلــك قــال مصــدر خــاص يف الهيئــة العليــا لألدويــة: »أن 
هنــاك ارتفاعــاً يف األســعار يف ســوق الــدواء بســبب الصــراع 
هــذه  مــن  ذلــك  وغيــر  الــدوالر  وارتفــاع  اليمــن،  يف  الدائــر 

األســباب. 
وأشــار املصــدر- طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه- إلــى أن ارتفــاع 
طــوال  يحتاجهــا  املزمــن  املريــض  أن  بســبب  األدويــة  أســعار 
ــاة  حياتــه، يف الوقــت الــذي انقطعــت فيــه املرتبــات، وهــذه معان
أخــرى للمرضــى، باإلضافــة لوجــود نقــص كبيــر مــن األدويــة يف 
الســوق الدوائيــة، حيــث أن بعــض األدويــة التــي حتتــاج إلــى نقــل 
خــاص وعنايــة مثــل مشــتقات األنســولن أو غيرهــا مــن احملاليــل 
أو األدويــة الهرمونيــة التــي حتتــاج إلــى نقــل خــاص وســريع، 
وهــذا بطبيعــة احلــال مــن األســباب التــي تزيــد مــن معانــاة 

ــة”. ــراض املزمن مرضــى األم

املصابون باألمراض املزمنة يف اليمن

يواجهون املوت 

صوت األمل: علياء محمد
اإلميــان والصبــر، الشــجاعة والتحــدي، 
أن  يحتــاج  كلمــات  واالصــرار...  األمــل 
يؤمــن بهــا مريــض الســرطان؛ لينتصــر 
يف معركتــه الطويلــة مــع املــرض.. قصــص 
وحكايــات يخــط فيهــا األمــل والتفــاؤل 
)الســرطان(  مرضــى  لتجــاِرب  عنواًنــا 
واســتطاعوا  املــرض،  وا  حتــدَّ الذيــن 
رحلــة  خــالل  معــه  والتعايــَش  تقبَلــه، 

العــالج.
ال حيــاة مــن دون إرادة، وال أمــل مــن دون 
صبــر.. هكــذا عبــرت )نــوال أحمد: ســيدة 
الســرطان  مــرض  اختارهــا  ثالثينيــة( 
إحــدى  لتكــون  ســنوات؛  خمــس  قبــل 
)الثــدي(  يف  ســرطان  مــن  ضحايــاه.. 
تطــورت  هكــذا  الرئتــني..  الــى  وصــوال 
حالــة نــوال الصحيــة ورغــم ذلــك مازالــت 
تواصــل جلســاتها وعالجهــا الكيميائــي.. 

وتقــول: مــا زلــت أبتســم للحيــاة! 

  روح معنويــة عاليــة، تركــت أثــًرا كبيــًرا يف مســاعدة 
شــّخص  عشــرة(  الثامنــة  يف  شــاب  أحمــد:  )حســن 
ــم  ــح أن األل ــول: صحي ــة( يق ــه )ورم يف الرقب مرضــه بأن
شــديد، وأنــي أشــعر بالتعــب بســبب كثــرة األدويــة، ولكــن 
رغــم ذلــك مازالــت معنوياتــي مرتفعــة.. وهــا أنــا أتلقــى 
جلســات العــالج الكيمائــي، وأمتنــى أن أظــل هكــذا؛ حتــى 

أتخلــص مــن املــرض! 
ومــن )املركــز الوطنــي ملكافحــة األورام( نقــف مــع قصــة 
اكتشــفت  التــي  عامــا(  حســن:50  بهجــة  )الدكتــورة 
إصابتهــا بســرطان الثــدي - منــذ ســنتن - أثنــاء عملهــا 
يف مركــز األورام وبابتســامة ســاحرة تقــول: لــدي القــوة 
الكافيــة ألحتمــل هــذا املــرض.. وأعتبــر نفســي مختلفــة 
ــز  ــل يف )مرك ــي الطوي عــن باقــي املرضــى؛ فبحكــم عمل

األورام( ارتبطــت باملرضــى ارتباًطــا كبيــًرا..
مــن مركــز عــالج األورام يف صنعــاء، يقــول أحــد العاملــن 
يف املركــز: أن املركــز يعانــي مــن زيــادة أعــداد الوافديــن 
مــن احملافظــات للعــالج يف املركــز، ويشــير إلــى أن قرابــة 
الــذي  600 حالــة يتــم اســتقبالها شــهرياً، يف الوقــت 
يعانــي املركــز مــن انعــدام األدويــة واحملاليــل الطبيــة 
بســبب احلــرب. مضيفــاً: أن بعــض املصابــن يحتاجــون 
أكثــر مــن 30 جلســة عــالج إشــعاعي، عــدا عــن العــالج 

العــالج  كلفــة  بــأن  علمــاً  الكيميائــي، 
مرتفعــة.

دعم مريض السرطان: 
بلغ عدد املصابن 

مبرض السرطان يف 
اليمن )35 ألفا( 

بينهم أكثر من 
ألف طفل؛ وفقا 
لبيان صادر عن 
)منظمة الصحة 
العاملية 2019( 
وتقول املنظمة 
انها قدمت يف 

السابع من مايو 
٢٠١٨، أكثر من )7 

سبعة أطنان( من أدوية 
السرطان، ومستلزمات 

العالج الكيميائي للمركز 
الوطني ملكافحة األورام يف صنعاء.. 

وتلقى )10 عشرة آالف مريض بالسرطان( 
جزًءا من هذه األدوية، َوفًقا للمنظمة.

وتسهم )املؤسسة الوطنية ملكافحة السرطان( بنسبة 
%30 من عالج املرضى.. ويف تصريح خاص )لصوت 

األمل( يقول )عبد املنعم الشميري: مدير العالقات 
العامة يف املؤسسة(: مير املرضى مبراحل العالج 

الطويلة، فبعضهم يحتاج أكثر من 30 جلسة عالج 
إشعاعي - عدا العالج الكيميائي - ويسهم العالج 
اجملاني بنسبة %20 من تكاليف عالج اجللسات 

اإلشعاعية للمرضى، %50 من تكلفة العالج 
الكيميائي.. وثمة ِخْدمات تقدمها املؤسسة للمرضى: 
تبدأ بالتشخيص، يليها توفير العالجات غير املتوفرة 
يف )املركز احلكومي( ونحن بدورنا نوفر ستة أصناف 

منها، وأحيانا أكثر من صنف.. ويف حال تلقينا خبر 
عدم توفر بعض األدوية للمرضى، نقوم 

بعمل حلول لتوفيرها خالل الفترة 
احملددة..

ويضيف: جلسات اإلشعاع 
من أهم وأصعب 
اجللسات التي 

يحتاجها املريض.. 
وبدورنا كمؤسسة 

نقدم 30 % 
من اجللسات، 

باستثناء 
احلاالت احلرجة 

والقدمية.. 
نتكفل بعمل جميع 

اجللسات.. علما بأن 
تكلفة اجللسة الواحدة 
هي )21 واحد وعشرون 

ألف ريال ميني( ولألسف 
ليست متوفرة إال مبستشفى 

واحد؛ مما يشكل عبئا كبيرا على مريض 
السرطان، يف ظل األوضاع الراهنة.. 

دعم نفسي ورعاية اجتماعية:
االجتماعيــة  الرعايــة  مديــرة  اجلرمــوزي:  )وجــدان 
تقــول:  الســرطان(  ملكافحــة  العامــة  باملؤسســة 
يحتــاج مريــض الســرطان للدعــم النفســي، والرعايــة 
االجتماعيــة؛ كونهمــا العاملــن األساســين يف الشــفاء 

مــن املــرض.. ومــا نقدمــه يف املركــز - مــن دعــم نفســي 
املناعــي؛  اجلهــاز  بتحفيــز  كفيــل  هــو   – للمرضــى 

املــرض.. علــى  والقضــاء  للتصــدي 
وتضيــف: حــاالت كثيــره تأتــي لنــا من جميــع احملافظات، 
تواجــه عــدًدا مــن املشــاكل: أهمهــا بقاؤهــا فتــرة زمنيــة 
طويلــة مــن أجــل العــالج، ويشــكل الســكن العائــق األكبــر، 
ويف دار اإليــواء، نحــاول - بقــدر املســتطاع - أن نوفــر 
لهــم ســكًنا يف الــدار، ونوفــر االحتياجــات الضروريــة 
للمريــض..  وحاليــا نحــن بصــدد عمــل مشــروع تأهيــل 
وتدريــب.. ملرافقــات املرضــى وأمهاتهــم: علــى اخلياطــة 

ــر.. ــز والكوافي والتطري
التشخيص املبكر ينقذ احلياة: 

 تؤكــد )اختصاصيــة األورام: الدكتــورة ابتســام أمــن( 
بنســبه  التــام  الشــفاء  يضمــن  املبكــر  التشــخيص  أن 
تصــل إلــى %95 ويوفــر التكاليــف مــن النواحــي املاديــة 

والنفســية والصحيــة 
ــر.. مــن  ــة الوعــي واخلجــل والفق ــل وقل ــف: اجله وتضي
أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى تفاقــم معانــاة مريــض 
الســرطان؛ فنســبة %80 مــن الكتــل الســرطانية، يكــون 
ــا إال يف  ــرون.. وال تصــل إلين ــه كثي ــم، ويتجاهل ــر مؤل غي
مراحــل )متأخــرة( وقــد انتشــر املــرض.. وعندئــذ نواجــه 

صعوبــة كبيــرة، يف كيفيــة التعامــل معــه..
وحــول التــزام النســاء - بعمــل الفحــص الدوري لســرطان 
الثــدي - تقــول د. ابتســام: العامــل الوراثــي، التأخــر يف 
واســتمرار  املبكــر،  والبلــوغ  اإلجنــاب،  وعــدم  الــزواج، 
بعــد )55 خمــس وخمســن( كل  ملــا  الــدورة الشــهرية 
هــذه عوامــل خطــورة، تلــزم املــرأة بعمــل الفحــص املبكــر 

ــدي.. ــة مــن ســرطان الث )بشــكل دوري( للوقاي
“أنــا أقــوى مــن الســرطان” عبــارة ألولئــك األبطــال، 
الذيــن يحاربــون املــرض بــكل عــزم وقــوة.. رغــم العوائــق 
التــي تقــف يف طريقهــم.. وأهمهــا اآلالم واملتاعــب املاديــة 
والنفســية.. بهــذه العبــارة يحاولــون خلــق واقــع جميــل 

وأفضــل.. ملعاناتهــم مــع هــذا املــرض.
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أهمية الصحة النفسية: 
تقــول )الدكتــورة منيــرة النمــر: رئيــس الوحــدة النفســية 
النفســية  األمــراض  لعــالج  الرســالة،  مستشــفى  يف 
واإلدمــان( االكتئــاب، واخلــرف، والفصــام، والقلــق.. مــن 
االضطرابــات النفســية األكثــر انتشــارا، وهــي تصيــب أي 
شــخص بغــض النظــر عــن العمــر، أو اجلنــس، أو الدخــل، 
ــارة  أو الوضــع االجتماعــي..  واملــرض النفســي، هــو عب
عــن )خلــل يف الهرمونــات العصبيــة( ويحتــاج إلــى أدويــة 
شــأنه شــن أي مــرض آخــر.. ومــا يجــب علينــا فهمــه، هــو 
أن جميــع األمــراض النفســية، أمــراض عضويــة.. ولكنهــا 

تظهــر بشــكل اضطــراب يف الســلوك واملشــاعر.. 
ــة النفســية ال تقــل أهميــة عــن الصحــة  وتضيــف: احلال
فاألمــراض  أهميــة:  أكثــر  تكــون  وقــد  اجلســدية، 
ــاج إلــى معنويــات عاليــة لتهــزم املــرض..  اجلســدية حتت
ــالج النفســي يف  ــك، اســتخدام الع ــى ذل ــال عل ــر مث وأكب

الســرطان.. شــفاء مرضــى 
)نعمــة صالــح: مريضــة بالســرطان( تقــول: تعايشــُت مــع 
ــا كبيــًرا ألن أعيــش وأســتمر يف  مرضــي؛ ألن لــدي دافًع
العمــل..  ولــم يثننــي املــرض عــن مواصلــة حياتــي كغيــري 
مــن النــاس..  وكل ذلــك بفضــل اهلل، وبفضــل حالتــي 
النفســية، التــي دفعتنــي لتقبــل املــرض والتعايــش معــه..

وضع الصحة النفسية يف اليمن:
يعانــي حوالــي %17 مــن الســكان اليمنــن مــن االكتئــاب، 
و%15 مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة..  وفقــا ملنظمــة 
ــاء للدراســات  ــز صنع ــال عــن )مرك ــة، نق الصحــة العاملي

االســتراتيجية  2019( 
ويف اليمــن )195 مئــة وخمســة وتســعون( مــن كل 1000  
ــا لدراســة  فــرد،  يعانــون مــن اضطرابــات نفســية؛  َوفًق
األســري  واإلرشــاد  التنميــة  )مؤسســة  عــن  صــادرة  
2018(  حيــث تناولــت الفئــة العمريــة مــا فــوق 16 عامــا، 
وكبــار الســن.. ونفــذت الدراســة خــالل الفتــرة مــارس  
2015 – يونيــو   2017 و خلصــت النتائــج  إلــى أن نحــو 
ــون  ــون(  شــخص يعان )5.5 خمســة ماليــن ونصــف ملي

ــات نفســية. مــن اضطراب
ويوكــد مســح ميدانــي )ملنظمــة الصحــة العامليــة، ووزارة 
ــذ يف نوفمبــر 2016 لعــدد )3,507  الصحــة والســكان( نُفِّ
ثالثــة آالف وخمســمئة وســبع( منشــآت صحيــة يف )16 
ســت عشــرة( محافظــة مينيــة مــن أصــل  )22 ثنتــن 
وعشــرين( محافظــة، أن اخِلْدمــات املتعلقــة  بالصحــة 
بنســبة  متواجــدة  املعديــة،  غيــر  واألمــراض  النفســية 

ــي شــملها املســح..  ــق الت %21 مــن املراف
ويف الســياق تقــول )الدكتــورة النمــر( تفتقــر اليمــن إلــى 
املستشــفيات احلكومية، واملتخصصة بالعالج النفســي.. 
وهــي ال يتجــاوز عددهــا )ســبعة( مستشــفيات.. ويعتبــر 
التــي  القطاعــات  أقــل  مــن  النفســية  الصحــة  قطــاع 
حتظــى بالدعــم. أمــا األدويــة النفســية )الفعالــة منهــا 

ــرة يف الســوق.. ــر متوف ــي غي ــذات( فه بال
مضيفــة: تكاليــف باهظــة جــدا، يتحملهــا املريــض وحــدهُ 
واملنظمــات  اخملتصــة،  اجلهــات  دور  غيــاب  ظــل  يف 
الداعمــة لهــذا القطــاع؛ إذ يقتصــر دور املنظمــات علــى 
وهــذا  النفســي..  والدعــم  تدريبيــة،  مشــاريع  تقــدمي 
غيــر كاٍف، وال هــو كفيــل بتلبيــة احتياجــات املرضــى 
ــادات نفســية،  النفســين يف اليمــن: مــن مصحــات، وعي

واستشــارات، وأدويــة تقــدم بشــكل مجانــي.

كبيــر  عــدد  ان  عقــالن  محمــد  الدكتــور  أكــد  وبــدوره 
ــون مــن االمــراض النفســية  ــن يعان مــن األشــخاص الذي
ــاة أخــرى خصوصــا يف ظــل األوضــاع  تضــاف لهــم معان
الراهنــة فعــدد مــن املرضــى ال يســتطيع مواصلة جلســات 
العــالج نتيجــة تكاليــف اجللســات النفســية والتــي تعتمــد 
عددهــا علــى احلالــة املشــخصة وبالتالــي مــع التوقــف 

ــة النفســية لألســواء. عــن العــالج تدهــور احلال
باملرضــى  االهتمــام  أهميــة  علــى  ٍ)عقــالن(  وشــدد 
النفســن وتوفيــر العالجــات اللزمــة للمرضــى وافتتــاح 
عــدد أكبــر مــن املستشــفيات، وتوفيــر ادويــة مجانيــة 

احملــدود. الدخــل  ذوي  لألشــخاص 

املريض النفسي يف صراع مع اجملتمع: 
ــاة اإلنســان  ــا يف حي ــًدا مهّمً ــب النفســي بع يشــكل اجلان
وتكوينــه.. ويحتــاج هــذا اجلانــب لثقافــة كبيــرة، تنبــع مــن 

داخــل الفــرد واجملتمــع..
صعوبــات جمــة تواجــه الصحــة النفســية  يف اليمــن.. 
وتكمــن الصعوبــة يف مــدى تقبــل النــاس لثقافــة الصحــة 
النفســية؛ فيجــد الكثيــر أنفســهم يف صــراع، مــا بــن 

املــرض النفســي ونظــرة اجملتمــع..
)هـــ.م.ح( تقــول: عانيــت - يف ســنوات ماضيــة - مــن 
أرفــض  كنــت  ولكننــي  النفســية,  االضطرابــات  بعــض 
الذهــاب لطبيــب نفســي؛ بســبب خــويف من وصــف الناس 
لــي  )باجملنونــة( وزادت بعــد ذلــك حالتــي ســوءا, وأيقنــت 
حينهــا أال حــل لــي، إال بالذهــاب إلــى طبيــب نفســي، 

ــد اجللســات شــعرت بالراحــة..  وتلقــي العــالج, وبع
أمــا )أم حســن( فتقــول أنهــا أهملــت ابنهــا؛ بســبب ثقافــة 
اجملتمــع الســائدة وتقــول: تعــرض ابنــي  لصدمــة نفســية، 
وأصبــح وحيــًدا ال يريــد أن يقابــل أحــًدا، أو يتحــدث مــع  
أحــد... ونصحنــي كثيــرون بــأن أذهــب بــه إلــى شــيخ؛ 
ليقــرأ عليــه بحجــة تعرضــه ملــس شــيطاني أو ســحر، 
إلــى  يتحســن  لــم  ولكنــه  لعالجــه،  بالذهــاب  ســارعت 
ــب  ــه لطبي ــأن أذهــب  ب ــة، ب ــة مقرب ــي صديق أن نصحتن

ــه. ــت ذلــك، وحتســنت حالت نفســي ,وفعــال فعل
وحــول مــدى تقبــل النــاس حلــاالت املــرض النفســي تقــول 
مستشــفى  يف  نفســية،  اختصاصيــة  منــدوب:  )نعمــة 
األمــراض النفســية والعصبيــة - عــدن( عــدد كبيــر مــن 

النــاس، يخلــط مــا بــن:

املــرض النفســي العصابــي، الــذي يكــون فيهــا املريــض 
مســتبصرا وبوعيــه واملــرض العقلــي الــذي يفقــد معــه 
املريــض الوعــي، ويفقــد الســيطرة علــى نفســه، ومــن 
هــذا اجلانــب، تظهــر لنــا مشــكلة عــدم تقبــل األهــل، 
فكــرة أن يكــون أحــد أفــراد أســرتهم مصابــا مبــرض 
منهــم  كثيــًرا  وجنــد  عليهــم,  عــاًرا  باعتبــاره  نفســي؛ 
حســب  واملشــعوذين،  الشــيوخ  إلــى  الذهــاب  يفضــل 
الثقافــة الشــعبية عنــد املتأثريــن بهــا..  وعندمــا ال ينفــع 
ذلــك، يتجهــون للعــالج النفســي، ولكــن بعــد ســوء احلالــة.
الصحــة  ثقافــة  ونفهــم  نــدرك  أن  يجــب  وتضيــف: 
األمــراض  أكثــر  مــن  النفســي  املــرض  ألن  النفســية؛ 
تعقيــدا.. ويف اآلونــة االخيــرة، ازدادت حــاالت املــرض 
النفســي، وتعــرض كثيــرون لالكتئــاب واضطرابــات مــا 

احليــاة. ضغوطــات  بســبب  الصدمــة؛  بعــد 
 وتؤكــد )الدكتــورة النمــر( أن نظــرة اجملتمــع عــن املــرض 
النفســي اختلفــت - إلــى حــد مــا - عمــا كانــت عليــه 

مــن قبــل.. وأصبــح هنــاك انطالقــة كبيــرة يف مــدى فهــم 
ــل اجملتمــع للمــرض النفســي.. إذ أســهمت وســائل  وتقب
االعــالم يف نشــر الوعــي والثقافــة النفســية وأهميتهــا..
 وتضيــف: نســتقبل يف املستشــفى جميــع احلــاالت مــن: 
نســاء وأطفــال وكبــار يف الســن.. ســواء كانــت احلــاالت 
نفســية أو عصبيــة أو مشــاكل أســرية وزوجيــة.. ونقــدم 
لهــم اجللســات، والدعــم الــذي نقــوم بــه )بســرية تامــة( 

وهــذا أكثــر مــا يريــح املريــض.. 

الوعي بثقافة الصحة النفسية: 
يف العاشــر مــن أكتوبــر مــن كل عــام يحتفــل العالم )باليوم 
العاملــي للصحــة النفســية( يُســلَّط الضــوء يف هــذا اليــوم 
علــى مــا يعانيــه مليــارات البشــر مــن اضطرابــات نفســية 
يف محاولــة إليجــاد احللــول؛ للحــد مــن معاناتهــم، وإيجاد 

الوعــي الــكايف حــول املــرض النفســي.
تقــول  النفســية،  الصحــة  بثقافــة  التوعيــة  وحــول 
عــالج  أولــى خطــوات  منــدوب(  نعمــة  )االختصاصيــة 

املــرض النفســي، هــي اعتــراف املريــض نفســه باملشــكلة، 
واعتــراف عائلتــه كذلــك؛ ليصــل إلينــا يف املراحــل األولــى 
)مــن املــرض( حتــى نســتطيع مســاعدته؛ مــن خــالل عمــل 
جلســات للمريــض وجلســات لألهــل، إلقناعهــم بتقبــل 

املــرض واعتبــاره كأي مــرض آخــر..
وحــول اتهــام كثيريــن بــأن أدويــة املــرض النفســي، تزيــد 
مــن احلالــة النفســية ســوءا تقــول الدكتــورة منيــرة النمــر: 
ال يوجــد أي دواء - يف العالــم - ليــس لــه أي مضاعفــات، 
العــالج  يف   - املســتخدمة  واالدويــة  تأثيــرات..  أو 
ــي املضاعفــات؛  النفســي - هــي األخــف ضــررا، وال تأت
إال ألســباب كأن تكــون اجلرعــة عاليــة، أو أن املريــض 
ال يلتــزم باجلرعــة بالشــكل املطلــوب، أو أن األهــل ال 

يعطــون املريــض اجلرعــة يف الوقــت املناســب.
وتؤكــد بقولهــا: األدويــة النفســية تســاعد بشــكل كبيــر 
ولكنهــا تتطلــب الدقــة يف اســتخدامها، وال يتــرك العــالج 
إال بإشــراف الطبيــب - حتــى لــو حتســنت احلالــة - ألن 

ــاج إلــى ســحب بشــكل تدريجــي. ــة النفســية، حتت األدوي

يف اليمن 195 - من كل 1000 فرد 
 يعانون من اضطرابات نفسية!  

❝

صوت األمل: علياء محمد 
ــد  ــبب تزاي ــك بس ــق( وذل ــر القل ــه - )بعص ــذي نعيش ــا - ال ــني عصَرن ــاء والباحث ــن العلم ــٌر م ــف كثي يص
وللصحــة  النفســية..  علــى احلالــة  توثــر  التــي  واالقتصاديــة  واألســرية  الضغوطــات االجتماعيــة 
النفســية أهميــة كبيــرة - يف مواجهــة هــذا العصــر – ولهــذا يتــم التأكيــد علــى ضــرورة وأهميــة االهتمــام 

بعــالج احلــاالت واالضطرابــات النفســية.. 
تنقســم االضطرابــات النفســية الــى )200مئتــي نــوع( وفقــا للنظــام التصنيفــي، املعتمد علــى املالحظات 
واألعــراض والعالمــات ومعايــر التشــخيص.. وتصنــف االضطرابــات النفســـــية الــى )22 ثنتني وعشــرين 
فئــة( تشــخيصية؛ حســب الدليــل اإلحصائــي التشــخيصي اخلامــس DSM 5 الصــادر مــن جمعيــة الطــب 

ــي االمريكية..   النفس
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صــوت األمــل: ندى البكاري
يف  اإلجنابيــة(  )الصحــة  نظــام 
األنظمــة،  أهــم  مــن  يعتبــر  اليمــن، 
اخلاصــة  املراكــز  تســعى  التــي 
واجلهــات احلكوميــة - بالتعــاون مــع 
لتحســينها   - الدوليــة  املنظمــات 
مــن خــالل تنفيــذ برامــج وأنشــطة 
مبختلــف  للمــرأة،  توعويــة 
وإعطائــه  اليمنيــة،  احملافظــات 
اهتماًمــا كبيــًرا: مــن ناحيــة توفيــر 
واخلدمــات  واملــأوى،  احلمايــة، 
الصحيــة الالزمــة.. خاصــة أن اليمــن 
أزمــة  أكبــر  مــن  ــا(  )حالّيً تعانــي 
الصــراع. جــراء  العالــم  يف  إنســانية 

 
وضع الصحة اإلجنابية حاليا:

       )مديــرة مركــز الصحــة اإلجنابيــة بصنعــاء: 
الدكتــورة نبيلــة النهــي( تقــول لـــ )لصــوت األمــل(: 
حتســن  اليمــن،  يف  اإلجنابيــة  الصحــة  وضــع  أن 
بشــكل جيــد ـ رغــم التحديــات التــي متــر بهــا البــالد 
ــرة  ــة كثي ــات صحي ــذ خدم ــك مــن خــالل تنفي ـ، وذل
مقارنــة مبــا كان يف الســابق؛ بالتعــاون مــع املنظمــات 
الدوليــة املتخصصــة مبجــال الصحــة.. باإلضافــة 
إلــى االهتمــام بتطويــر البرامــج التوعويــة املتعلقــة 
بالعناصــر اخلاصــة بالصحــة اإلجنابيــة - يف الوقــت 
ــى  ــم تعــد منحصــرة عل ــر.. ول ــي - بشــكل كبي احلال
تنظيــم األســرة، كمــا يعتقــد البعــض.. بــل شــملت 
ــة. ــرة حتــت مســمى الصحــة اإلجنابي ــات كثي خدم

     تخالفهــا الــرأي )زينــب الثاليــا: قابلــة صحــة 
ذمــار(،  محافظــة  األحمــر:  الهــالل  يف  إجنابيــة 
الضروريــة  اللقاحــات  كانــت  املاضــي  يف  وتقــول: 
مبختلــف  كبيــر  بشــكل  متوفــرة  والطفــل  للمــرأة 
املراكــز الصحيــة باحملافظــة، وكانــت تتوفــر وســائل 
الصحــة  فمجــال  حاليــا  أمــا  األســرة..  تنظيــم 
اإلجنابيــة يف اليمــن عامــة ومحافظــة ذمــار علــى 
اخلدمــات  هــذه  ملثــل  تفتقــد  اخلصــوص،  وجــه 
ملحــوظ - يف  وبشــكل  تســببت-  التــي  الصحيــة، 
زيــادة مضاعفــات املــرأة احلامــل، وأثنــاء الــوالدة. 
كمــا أن هنــاك افتقــار لإلمكانــات الصحيــة الالزمــة 

اإلجنابيــة. الصحــة  مجــال  لتحســن 
أهمية زيارة املركز الصحي:

ــورة ابتســام شــمر: اختصاصيــة  ــا تؤكــد )الدكت   هن
نســاء ووالدة يف مركــز األمومــة والطفولــة، التابــع 
ملنظمــة مــاري اســتوبس( : أن مضاعفــات احلمــل 
والــوالدة مــا زالــت موجودة..رغــم وجــود توعيــة، فمــا 
زال لــدى كثيــر  مــن النســاء تخــوف مــن املستشــفيات 

ومــن الطبيبــات.
التــي  التحديــات  تلــك  شــمر  الدكتــورة  وارجعــت   
ميــر بهــا مجــال الصحــة اإلجنابيــة: بســبب الوضــع 
احلالــي، الــذي أصبــح يشــكل مشــكلة لــدى املــرأة 
احلامــل والطفــل، لصعوبــة وصولهمــا الــى اخلدمــات 
الصحيــة الالزمــة يف مناطقهــا بالشــكل املطلــوب 

املركــز  إلــى  - يف أغلــب األحيــان - حيــث تصــل 
الــذي  األمــر   , الصحــي و حالتهــا غيــر مســتقرة 

أســهم يف تفاقــم املشــكلة .
   وحــول ادوار الطبيبــات - يف حتســن الصحــة 
بعــض  »أن  شــمر  -أوضحــت  للمــرأة  اإلجنابيــة 
معلومــات  املريضــة  تعطــى  لألســف،  الطبيبــات 
احلامــل  زيــارات  فتــرة  خــالل  عشــوائي  بشــكل 
اإلرشــادات  تختلــف  وأحيانــا  الصحــي؛  للمركــز 
وهــذا  ألخــرى،  طبيبــة  مــن  للحامــل  الصحيــة 
أو  املريضــة،  عنــد  الثقــة  انعــدام  إلــى  يــؤدي  مــا 
املســتفيدة مــن اخلدمــات الصحيــة ... مؤكــدةً  ان 
م اخلدمــة، وليــس مــن  هــذا اخلطــأ هــو مــن مقــدِّ
املســتفيدة؛ كــون كثيــر مــن املراكــز توظــف خريجــات 
فالتوعيــة  اختصــاص؛  ذوات  لســن  عــام،  طــب 
ــة جــدا الســتمرار  ــة، مهم ــة الصحي ــي اخلدم ملقدم

وســالمتها. احلامــل  املــرأة  حيــاة 
ــل  ــي متث ــة - الت ــة الصحي ــق بالتوعي      وفيمــا يتعل
جــزًءا كبيــًرا مــن الصحــة اإلجنابيــة -تشــير )مديــرة 
ــة  ــورة نبيل ــاء: الدكت ــة بصنع ــز الصحــة اإلجنابي مرك
النهمــي(: أن للتوعيــة الصحيــة تأثيــًرا علــى معظــم 
النســاء يف مختلــف املناطــق اليمنيــة إذ إنهــن قــد 
أصبحــن أكثــر وعًيــا بصحتهــن، وصحــة اجلنــن، 
مراكــز  علــى  ويتــرددن  األســرة،  تنظيــم  وكيفيــة 
ــة بشــكل مســتمر، رغــم الظــروف  الصحــة اإلجنابي
ــات  ــالد، وشــحه اإلمكان ــا الب ــي متــر به ــة الت الصعب

الصحيــة يف اغلــب املراكــز.
دور املنظمات ومراكز الصحة اإلجنابية:

    وقــد أفــادت منظمــة الصحــة العامليــة )يف الثامــن 
مــن مايــو/ أيــار 2020(، عبــر بيــان نشــرته علــى 
يف  النســاء  ماليــن  )صحــة  اإللكترونــي  موقعهــا 
اإلجنابيــة  الصحــة  »نظــام  أن  خطــر(  يف  اليمــن 
يعانــي مــن العديــد مــن املشــاكل قبــل األزمــة الراهنــة 
التــي متــر بهــا اليمــن، يف ظــل نظــام صحــي علــى 
ــن  ــر م ــرض أكث ــان تع ــار« .. واضــح البي شــفا االنهي
3,75 مليــون امــرأة وفتــاة يف ســن اإلجنــاب و600 

ألــف مــن احلوامــل خلطــر الوفــاة واملــرض.
القطــاع  يعمــل  البيــان:  املنظمــة يف  وأشــارت      
الطبــي بنحــو نصــف طاقتــه، وثلــث املرافــق الصحيــة 
الصحــة  خدمــات  تقــدم  وال  فقــط..  العاملــة 
واإلمــدادات  املوظفــن  نقــص  بســبب  اإلجنابيــة 
وعــدم القــدرة علــى تلبيــة تكاليــف التشــغيل أو تلــف 

الصــراع«. بســبب  املعــدات 
هنــا )أمــة الرحمــن بابريــك: مديــرة مركــز األمومــة 
املهتمــة  الدوليــة  املنظمــات  أن  تقــول:  والطفولــة( 
بالصحــة  وخاصــة  اليمــن؛  يف  الصحــي  بالقطــاع 
التشــغيلية  القــدرات  بنــاء  تعمــل علــى  اإلجنابيــة؛ 
للنظــم الصحيــة واخلدمــات اجملتمعيــة، مــن خــالل 
توفيــر خدمــات الصحــة اإلجنابيــة الطارئــة للنســاء، 
النســاء  وخاصــة  إليهــا،  الوصــول  فــرص  وزيــادة 
مــن  املتأثــرة  الضعيفــة  واجملتمعــات  احلوامــل 

واحملاصــرة. النائيــة  املناطــق  الصــراع يف 
   وتستعرض )بابريك( دور مركز األمومة والطفولة 

التابــع ملنظمــة مــاري اســتوبس الدوليــة: بأنــه يقــدم 
كثيــًرا مــن اخِلدمــات الصحيــة، التــي تعتبــر مــن أهــم 
التوعــوي  العمــل  التــي تســهم يف تطويــر  الركائــز 
الصحــي، التــي تســتهدف كثيــًرا مــن احلــاالت التــي 
يســتقبلها املركــز؛ ألن النســبة األكثــر يف اجملتمــع، 
غيــر واعيــة.. أو ينقصهــا معلومــات مهمــة وأساســية 
عــن الصحــة اإلجنابيــة، وتنظيــم األســرة واخلدمــات 
األخــرى.. كمــا يقــوم بتــدرِّب القابــالت، علــى جميــع 
خدمــات الصحــة اإلجنابيــة، وعلــى املتابعــة املســتمر 
ــة مــن اخلدمــات  ــذ سلســلة متكامل للحــاالت.. وينف
الصحــة اإلجنابيــة - بجــودة عاليــة - مــن خــالل 

توفيــر األدويــة الالزمــة.  
   تعبــر )أم عبــداهلل الســالم( ذات الـــ 19عامــا مــن 
محافظــة حلــج عــن معاناتهــا يف حملهــا األول، بعــد 
مــا اكتشــفت أنهــا حامــل يف الشــهر الثانــي، ولــم 
ميــر مــن زواجهــا إال ثالثــة أشــهر؛ فهــي تســكن يف 
منطقــة نائيــة ال توجــد فيهــا إي خدمــات صحيــة 
الزمــة أو وســائل نقــل قريبــة مــن قلــب مدينــة حلــج.
   وتوضــح: إن حالتهــا أصبحــت صعبــة يف األشــهر 
األولــى مــن حملهــا؛ األمــر الــذي اضطرهــا إلــى 
اجملــيء إلــى عــدن واملكــوث يف بيــت أختهــا ملواصلــة 
العــالج يف إحــدى املراكــز الطبيــة التابعــة لصنــدوق 
األمم املتحــدة للســكان يف مديريــة خــور مكســر؛ 
واملتابعــة  والعالجــات  النصائــح  تتلقــى  وأصبحــت 
املســتمرة يف املركــز إلــى إن وضعــت طفلهــا األول يف 
املركــز، وحاليــا تتمتــع بصحــة جيــدة هــي وطفلهــا.
أكثر من )3.5 ثالثة ماليني ونصف املليون( 

شخص تلقوا خدمات صحية:
  أشــار )صنــدوق األمم املتحــدة للســكان( يف تقريــر 
صــدر خــالل عــام 2019، عــن تلقــي أكثــر مــن )3.5 
ــون( شــخص يف اليمــن،  ــة ماليــن ونصــف امللي ثالث
ــات الصحــة  ــاة، وخدم ــذة للحي ــزم الطــوارئ املنق ِح
دعــم صنــدوق  خــالل  مــن  واحلمايــة،  اإلجنابيــة، 
األمم املتحــدة للســكان.. باإلضافــة إلــى تســهيل 

أكثــر مــن )116 مئــة وســتة عشــر ألــف حالــة( 
ــة، وتلقــى مــا يقــدر بنحــو )30  والدة آمن

ألفــا( مــن الناجــن مــن العنــف القائــم 
ــى النــوع االجتماعــي.. عل

ويف مقابلة خاصة )بصــوت 
األمل( قالت )الدكتورة أفراح 

األدميي: مسئولة الصحة 
اإلجنابية بصندوق األمم 
املتحدة للسكان(: الصحة 

اإلجنابية، تستهدف األمهات 
واملواليد والرجال والنساء 
يف سن اإلجناب.. وتهدف 

إلى تنظيم األسرة؛ من خالل 
املشورةـ ومتابعة احلوامل، والوالدات 

الطبيعة.. ومتابعة ما بعد الوالدة، 
وإحالة حاالت الطارئة لعمل قيصرية، وإنقاذ 

حياة األم واملولود؛ وذلك ضمن معايير الصحة 
اإلجنابية.

تكيس املبايض.. 
املرض األكثر شيوًعا، يف 

أوساط النساء!

صوت األمل: منى األسعدي
 »مــرض تكيــس املبايــض، ال يســبب العقــم كمــا هــو شــائع 
وال مينــع النســاء املصابــات بــه مــن احلمــل، ولكــن لــه 
مضاعفــات أخــرى - إذا لــم يتــم عالجــه يف مراحــل مبكــرة 
مــن املــرض - قــد تســتدعي التدخــل اجلراحــي« هــذا مــا 
ــاء  ــة نس ــماعيل: اختصاصي ــة اس ــورة نبيل ــه )الدكت أكدت
أكثــر  لـــ )صــوت األمــل( وحدثتنــا عــن  ووالدة وعقــم( 
النســاء.. فإلــى تفاصيــل  أوســاط  األمــراض شــيوعا يف 

ــرض: ــذا امل ــول ه ــر ح أكث

بداية ما هو أكثر األمراض شيوًعا لدى أوساط النساء؟ 
ــس املبايــض( قائمــة األمــراض التــي تصيــب النســاء يف  يتصــدر مــرض )تكيُّ
الفتــرة احلاليــة؛ بحيــث ميكــن القــول: أنــه مــرض العصــر، الــذي تعانــي منــه 

كثيــر مــن النســاء يف ســن احلمــل.
ما هو مرض تكيس املبايض؟

تكيــس املبايــض هــو: اضطــراب مســتوى الهرمونــات التناســلية لــدى األنثــى؛ 
بشــكل يــؤدي إلــى حــدوث مشــاكل يف املبايــض، وبالتالــي يؤثــر علــى مســتوى 

عمليــة اإلباضــة.
ما أسباب تكيس املبايض؟

يف احلقيقــة، ال يوجــد أســباب واضحــة لتكيــس املبايــض: فاألســباب مجهولــة 
حتــى اآلن.. لكــن نســتطيع القــول: أن األســباب الوراثيــة والنظــام الغذائــي 
غيــر الصحــي، وكــذا التوتــر الشــديد.. جميعهــا تلعــب دوًرا أساســّيًا يف ظهــور 

املــرض لــدى النســاء، واســتمراره.
ما األعراض التي يحدثها تكيس املبايض؟ 

هرمــون  مــن  متوازنــة  نســًبا   - الطبيعيــة  احلالــة  يف   - املبايــض  تنتــج 
اإلســتروجن واألندروجــن، ويعــرف هرمــون )اإلســتروجن( باســم )الهرمــون 
األنثــوي( ألنــه يوجــد يف جســم األنثــى بنســب أعلــى، ممــا هــي عليــه يف جســم 
ــه يوجــد  ــورة( ألن ــون الذك ــون األندروجــن )بهرم ــرف هرم ــا يع ــر.. بينم الذك
يف جســم الذكــر بنســب أكبــر، ممــا هــو عليــه مــن جســم األنثــى.. ويف حالــة 
اإلصابــة بتكيــس املبايــض، فإنــه يحــدث اضطراًبــا يف جســم ؛ بحيــث ترتفــع 
معــدالت هرمــون األندروجــن - علــى مســتوياتها الطبيعيــة - مــا يــؤدي إلــى 
ظهــور بعــض األعــراض منهــا: اضطــراب الــدورة الشــهرية، أو ألــم شــديد 
ــمنة، وتســاقط  ــي، والشــعرانية، والسِّ ــا، وحــب الشــباب الهرمون مصاحــب له
الشــعر.. وغيرهــا مــن األعــراض التــي ليــس بالضــرورة، أن تظهــر جميعهــا يف 

األنثــى، التــي تعانــي مــن تكيــس املبايــض..
كيف ميكن الوقاية من املرض؟ 

كمــا ذكــرت: أســباب املــرض الرئيســية غيــر معروفــة؛ لهــذا ميكــن أن تُصــاب 
بــه أي أنثــى يف ســن احلمــل.. تزورنــي كثيــر مــن الفتيــات يف ســن )14أربعــة 
عشــر عاًمــا( مصابــات بتكيســات يف املبايــض؛ مــا يوســع  دائــرة التســاؤالت 
حــول أســباب املــرض.. لكــن مــن املؤكــد أن ممارســة الرياضــة - التــي تخفــف 
ا للتعــايف  مــن التوتــر، واالبتعــاد عــن الوجبــات الســريعة - أمــران مهّمــان جــّدً

مــن املــرض!  
مــا املضاعفــات التــي قــد حتــدث للمصابــة بتكيــس املبايــض، يف حــال 

لــم يتــم العــالج؟
قــد يــؤدي إهمــال تكيــس املبايــض، إلــى انقطــاع الــدورة الشــهرية؛ وهــذا 
ــك  ــت ذل ــا إذا أهمل ــص.. أم ــة اخملت ــم للمريضــة، بضــرورة مراجع مؤشــر مه
املريضــة، فإنهــا تُعــّرض نفســها لنمــو أكيــاس يف املبايــض، يــزداد عددهــا 
وحجمهــا مــع مــرور الوقــت.. إلــى أن يُصبــح التدخــل اجلراحــي - إلزالــة هــذه 

ــد!  ــاس - هــو احلــل الوحي األكي
ثمة من يقول: أن تكيس املبايض يسبب العقم، ما صحة ذلك؟

هــذه مــن املعلومــات الشــائعة واخلاطئــة.. واحلقيقــة: أن 
مــرض تكيــس املبايــض، ال يســبب العقــم كمــا هــو 
شــائع.. وميكــن للنســاء املصابــات بــه احلمــل.. 
مضاعفــات  لــه   - ذكــرت  كمــا   – ولكــن 
أخــرى: إذا لــم يتــم عالجــه يف مراحــل 
قــد  عندئــذ  املــرض..  مــن  مبكــرة 

اجلراحــي.  التدخــل  تســتدعي 
هــل تصــاب األمهــات )بتكيــس 

املبايــض(؟
أطفــال:  لهــن  نســاء  تزورنــي  نعــم، 
تعانــي بعضهــن مــن تكيــس املبايــض 
واخريــات مــن أكيــاس يف املبايــض.
تقدمينهــا  التــي  النصائــح  مــا 
للنســاء مــن خــالل )صــوت األمــل(؟ 
نصيحتــي لــكل أنثــى: أن تبتعــد عــن التوتــر 
واملشــاكل  األمــور  مــع  وتتعامــل  والضغــوط، 
أكثــر  مــن  هــي  الضغوطــات  ألن  أكثــر؛  بهــدوء 
تكيــس  فقــط  وليــس  جميعهــا،  األمــراض  مســببات 

املبايــض!  

املــرأة والصحــة اإلجنابيــة يف اليمــن

❝

❝



صوت األمل: علياء محمد 
الرعايــة  يف  املزمــن  النقــص  بســبب 
توثــر  التــي  املشــاكل  وكثــرة  الصحيــة.. 
ــذ  ــث، تأخ ــر احلدي ــة يف العص ــى الصح عل
العلــل  مــن  األســد  نصيــب  الشــباب  فئــة 
نســب  مــن  كبيــرا  ــا  وحّظً واألمــراض.. 

احليــاة..  منــط  بفعــل  الوفيــات؛ 
ــات  ــرت ممارس ــي انتش ــا اليمن ويف مجتمعن
وســلوكيات - يقــوم بهــا الشــباب - كفيلــة 
ــة. ــنوات قادم ــم لس ــى صحته ــر عل بالتأثي
مجموعــة  مــع  التقــت  األمــل(  )صــوت   
مــن الشــباب – مــن اجلنســني- لالقتــراب 
أكثــر مــن معرفــة منــط حياتهــم الصحيــة 
والوقائيــة وتأثيــر العــادات والســلوكيات.. 
علــى  وتؤثــر  الشــباب  ميارســها  التــي 

والنفســية. البدنيــة  صحتهــم 

قلق وخوف
)عدنــان علــي: 29 تســعة وعشــرين عامــا( يرجــح، 
أن أهــم األســباب - التــي تــؤدي إلــى تدهــور صحــة 
الشــباب – هــي: الضغــوط النفســية واالجتماعيــة، 
والقلــق، واخلــوف، واإلحبــاط، والضغــوط املاديــة.. 
هــذه األســباب وغيرهــا كفيلــة بــأن تَُدْهــِور صحــة 

ــا..  ــر عليه الشــباب، وتؤث

29 تســعة وعشــرين عامــا(  أمــا )أمــل عبــد اهلل: 
ــة احلركــة..  ــة( وقل ــوم )لســاعات طويل فتــرى، أن الن
مــن أكثــر األســباب التــي تؤثــر علــى صحــة الشــباب.. 
فمــا نــراه يف اآلونــة االخيــرة )تقــول أمــل( مــن ازديــاد 
التأثيــر  يف  كبيــر،  بشــكل  أســهم  البطالــة،  لنســبة 

ــى صحــة الشــباب. ســلبّيًا عل

يف حــن )ســعيد البــري: 28 تســعة وعشــرين عامــا( 
ــرة – هــو  ــا نالحظــه - يف الســنوات األخي ــول: م يق
إصابــة كثيــر مــن الشــباب، بأمــراض )القلــب( وكثيــر 
ــك  ــة األخــرى.. والســبب يف ذل مــن األمــراض املزمن
واالقتصاديــة،  النفســية،  العوامــل  مــن  عــدد  هــو: 
والنظــام الغذائــي اخلاطــئ، وســلوكيات الفــرد التــي 
تؤثــر علــى وظائــف اجلســد؛ مــا يتســبب يف إصابتهــم 

ــة، قــد تــؤدي إلــى الوفــاة. بأمــراض مزمن

عامــا(  وعشــرين  ســتة   26 الطيــار  )منيــرة  أمــا 
فتقــول: مــا متــر بــه البــالد مــن أوضــاع، قــد أثــر علــى 
ــر مــن  ــم، وأصبــح كثي ــق دائ ــا يف قل ــا، وجعلتن تفكيرن
الشــباب ال يهتــم بأســلوب حياتــه، وال يبالــي بصحتــه؛ 
نظــًرا ملــا يشــعر بــه مــن إحبــاط، أدى إلــى انهيــار 

ــة بشــكل عــام. ــه الصحي حالت

ويؤكــد )ســام نــزار: 30 ثالثــن عامــا( أنــه مــن أجــل 
ا ممارســة  ــم جــّدً ــن امله صحــة أفضــل للشــباب، فم
الرياضــة.. وكــذا يجــب علــى الشــباب أن يغيــروا 

أســاليب حياتهــم: يف األكل والنــوم.. 
ويضيــف: للعصبيــة دور كبيــر، يف التأثيــر علــى صحة 
الشــباب؛ ولــذا فعليــه جتنبهــا.. ويجــب التعامــل مــع 

املشــاكل )بهــدوء( وذلــك حفاًظــا علــى الصحــة! 

ويوافقــه الــرأي )ســويد الكلــدي: 35 خمســة وثالثــن 
ميارســها  ســيئة  ســلوكيات  ان:  مضيفــا  عامــا( 
الشــباب: مــن تنــاول أطعمــة )غيــر صحيــة( مليئــة 
بالدهــون املشــبعة، وكذلــك الزيــوت املهدرجــة )زيــوت 
ــّم  ــة ث ــى درجــة حــرارة عالي ــّم تســخينها إل ــة يت نباتّي
مــن  الّزيــوت  لتتحــول  الهيدروجــن؛  إضافــة  يتــم 

احلالــة الّســائلة إلــى احلالــة الّصلبــة، وتســتخدم 
يف تصنيــع األطعمــة.

ويضيف: ثمة عامل مهم - 
يغفل عنه اجملتمع، وهو 

رمبا يحد من تلك 
األمراض - أال 
وهو )ممارسة 

الرياضة( 
فالرياضة 
تعمل على 

تنشيط خاليا 
ه  دُّ اجلسم ومُتِ

باألكسجن، 
وكذلك متنع 

تكون اجللطات..
  أما )حسني 

البركاني:30 ثالثن 
عاما( فيقول: كثرة 

استخدام احلبوب املهدئة 
واملنشطة، تؤدي إلى تدهور 

صحة الشباب؛ فكثير من الشباب يجهل اآلثار 
السلبية لهذه األدوية، وهو يفرط يف استخدامها؛ 

نتيجة عدد من الضغوط التي يواجها.

ــم  وتؤكــد )ســلوى ناصــر( أن مــن الضــروري، أن يهت
اإلنســان بنظامــه الغذائــي، وأن يحــرص علــى أكل 
تنويــع  علــى  ويحــرص  والفواكــه..  اخلضــراوات 
الــذي  الطعــام  عــن  كلــي  بشــكل  ويبتعــد  الطعــام، 
يحتــوي علــى الدهــون؛ وذلــك حتــى يحافــظ علــى 

صحتــه.
وتضيــف: مــا نــراه اليــوم، أصبــح مخيًفــا: شــباب 
ال يقتصــر غــذاؤه علــى الوجبــات الســريعة، التــي 
لباقــي  العلــة  تكــون  هنــا  ومــن  البدانــة..  تســبب 
الغــذاء  أن  نتذكــر  أن  وعلينــا  اجلســم..  أعضــاء 

األمــراض.. مــن  يحمينــا  والســليم..  الصحــي 
ــة  ــا( أن ثم ــن عام ــد اهلل: 30 ثالث ــاح عب ــن )كف وتب
عــادة خاطئــة ميارســها الشــباب؛ ألنــه ال يعــرف مــدى 
أهميتهــا وخطــورة االمتنــاع عنهــا.. وهــي عــدم شــرب 
كميــات )كافيــة( مــن املــاء، وهــذا عامــل خطيــر مــن 
العوامــل، التــي تؤثــر علــى صحــة اإلنســان؛ ملــا يســببه 
ــك يجــب  ــى.. فلذل مــن جفــاف ومضاعفــات يف الكل

احلــرص علــى شــرب املــاء وبكميــات كبيــرة..
ومن جهته يرى )عبد اهلل محمد: 

29 تسعة وعشرين عاما( 
ّمة:  أن تعاطي )الشَّ

السعوط: نبتة 
تطحن وتوضع 

يف الفم( - بكل 
أنواعها 

ومسبباتها 
- إضافة 
إلى بعض 
املنتجات 
املشبعة 

باملواد 
العطرية 

)كالتنبل: نبتة   
تشبه إلى حد 
ما ورق القات( 
كل هذا يوثر على 

صحة اإلنسان، وتعرضه 
لإلصابة بعدد من األورام 

السرطانية..

وبعــد اطــالع )الدكتــور/ عبــد احلفيــظ عبــد اهلل: 
آراء  علــى  وُحّميــات(  وكبــد  باطنيــة  اختصاصــي 
الشــباب - أكــد علــى أن الشــباب ميارســون عــادات 
بشــكل  ميارســونها  وهــم  لهــم،  مالزمــة  يوميــة، 
علــى  ســلًبا  توثــر  بأنهــا  وعــي  دون  مــن  تلقائــي.. 
صحتهــم، علــى املــدى البعيــد.. وهــذا هــو الســبب 
باألمــراض  الشــباب  ارتبــاط  مــن  نالحظــه  فيمــا 
ــب والضغــط والذبحــات  ــل: الســكر والقل ــة مث املزمن
الصدريــة.. وغيرهــا مــن األمــراض، التــي يفتــرض 
والشــباب  الســن..  كبــار  فقــط  بهــا  يصــاب  أن 
ــا؛ بســبب عــدد مــن املمارســات الســيئة  ــون به يصاب
احلبــوب  وتعاطــي  التدخــن،  تتمثــل يف:  اخلاطئــة 
املنشــطة، والقــات، والســهر.. وعــدم االلتــزام بنظــام 
غذائــي صحــي، واالعتمــاد علــى الوجبــات الســريعة 
املليئــة بالدهــون، التــي تزيــد مــن نســبة الكوليســترول 
يف الــدم، وبدورهــا تؤثــر علــى القلــب، وعــدد مــن 

اجلســم.. أعضــاء 
ــدى الشــباب، تكمــن  ــرة ل ويضيــف: ثمــة مشــكله كبي
ولــذا  الصحيــة؛  الثقافــة  ونقــص  الوعــي،  قلــة  يف 
يعــرف  أن  دون  )خاطئــة(  ســلوكيات  ميــارس  فهــو 
ــزور الطبيــب إال  ــه.. وقــد ال ي أضرارهــا علــى صحت
وقــد ســاءت احلالــة، وهــذا مؤشــر خطيــر، يؤثــر علــى 

صحــة الشــباب..
واختتــم د. عبداحلفيــظ بنصيحــة لــكل الشــباب - 
الذيــن يرغبــون يف صحــة جيــدة - مبالزمــة ممارســة 
الرياضــة، وااللتــزام بنظــام غذائــّي جيــد.. وســتكون 

هــذه بدايــة لتغييــر منــط احليــاة إلــى األفضــل.
وحــول عالقــة الصحــة النفســية باألمــراض يقــول 
)الدكتــور محمــد عقــالن: اختصاصــي يف األمــراض 
النفســية( يُجمــع علمــاء النفــس واالجتمــاع، علــى أن 
ــات( كيــان جســدي،  اجلســم يتكــون مــن )ثــالث كيان
بــن  كبيــرة  عالقــة  وثمــة  واجتماعــي..  ونفســي، 

النفــس واجلســد.  
وفًقــا للدكتــور عقــالن فعلمــاء النفــس املعاصريــن 
باجلســد،  النفــس  عالقــة  أن  يــرون  واملنفتحــن 
يؤثــر  النفــس  علــى  يؤثــر  فمــا  )جدليــة(  عالقــة 
ــى  ــر عل ــى اجلســد يوث ــر عل ــى اجلســد.. ومــا يؤث عل
النفــس..  باإلضافــة إلــى تأثيــر اجلانــب االجتماعــي 
علــى كليهمــا، وهنــا التفاعــل يحمــل اســم التفاعــل 

الشــبكي..  

بسبب منط احلياة.. 

للشباب نصيب )األسد( من األمراض 

العدد )8( 2021/5/15 رؤى شبابية
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املوقــف صادًمــا وغريًبــا يف بدايــة األمــر،  لــي  بــدا 
واالســتماع  املريضــات،  بــن   - جلوســي  بعــد  لكــن 
أمــر روتينــي، يحــدث يف  أنــه  لســخطهن - شــعرت 

اخلاصــة. والعيــادات  املستشــفيات  أغلــب 
ارتفــاع  مــن  الشــديد  اســتيائها  عــن  انتصــار  تُعّبــر 
أســعار اخلدمــات الصحيــة  فتقــول “)10 عشــرة آالف 
ــة وجهــاز  ا جملــرد )ورقــة معاين ــر جــّدً ــغ كبي ــال( مبل ري
تلفزيــون( وأنــا ال أســتطيع دفعــه” وهــذا مــا اضطرهــا 

ــة يف آٍن واحــد. ــة، ومتعب ــادة حزين ــادرة العي ملغ
 

صالــة  يف  املريضــات  إحــدى  املوقــف  علــى  تُعلــق 
الطبيــب،  شــهرة  ازدادت  كلمــا  بقولهــا:  االنتظــار 
تقدمهــا  التــي  الصحيــة  اخلدمــات  أســعار  ارتفعــت 
عيادتــه، أو املستشــفى اخلــاص الــذي يعمــل فيــه... 
ارتفــاع  وتقــول مريضــة أخــرى: املشــكلة ليســت يف 
ــة،  أســعار املعاينــة فقــط، بــل إن الفحوصــات، واألدوي
وأجهــزة التلفزيــون الدوريــة، وكــذا تكاليــف العمليــات 
القيصريــة، وعمليــات إزالــة األكيــاس.. هــي العــبء 
العاملــن )يف  لهــذا كان البــد علــى  أمامنــا؛  األكبــر 
ــوا عــن بعــض طموحاتهــم،  القطــاع الصحــي( أن يتخل

يف جنــي األمــوال مــن املرضــى. 

 وتوافقهــا الــرأي )والء منصــور: 28 ثمانيــة وعشــرين 
عاًمــا( بقولهــا: تكاليــف الــوالدة، والرعايــة التــي تلقتهــا 
بعــد الــوالدة - هــي وطفلهــا لســتة أيــام يف إحــدى 
 500( جتــاوزت   - بصنعــاء  اخلاصــة  املستشــفيات 
ألــف ريــال( أي مــا يعــادل )850 دوالًرا( موزعــة مــا 
ــة، ورقــود..  ــة وأدوي ــة قيصري بــن: فحوصــات، وعملي

ــرة. ــا كبي ــك كّبدهــم ديوًن ــة أن ذل مضيف

يف اســتبيان أجرتــه )صــوت األمــل( علــى عينــة مــن 
املواطنــن، وجــد أن 79.8 % يــرون أن متوســط دخــل 
الفــرد يف اليمــن، ال يتناســب مــع أســعار اخلدمــات 
الصحيــة و%15.7 يــرون أنهــا تتناســب إلــى حــد مــا، 

ــا. ــا تتناســب متام ــرون أنه ــة فقــط ي و4.5 باملئ

تقــول )أحــالم محمــد: 27 ســبعة وعشــرين عاًمــا( 
ال تتناســب أســعار اخلدمــات الصحيــة مــع متوســط 
دخــل الفــرد: فاخلدمــات الصحيــة واألدويــة يف ارتفــاع 
مســتمر.. بينمــا دخــل الفــرد يف انخفــاض مســتمر.. 
إضافــة إلــى عــدم توفــر بعــض اخلدمــات الصحيــة يف 
املستشــفيات احلكوميــة.. مــا يجعــل الفــرد أمــام خيــار 
وحيــد هــو: الذهــاب إلــى املستشــفيات واخملتبــرات 
ــا،  ــي ال تتناســب أســعار اخلدمــات فيه اخلاصــة.. الت
إال مــع شــريحة ضيقــة مــن املواطنــن. ويوفقهــا الــرأي 
30 عاًمــا( فيقــول: حجــز  باخــوار:  )محمــد لطفــي 
املعاينــة، وإجــراء الفحوصــات.. إضافــة إلــى شــراء 
األدويــة - التــي ارتفعــت أســعارها بشــكل جنونــي - 
ــدوالر..  ــل ال ــي مقاب ــال اليمن ــذا تدهــور ســعر الري وك
جميعهــا أســباب لعبــت دوًرا يف خلــق فجــوة كبيــرة، بــن 
ــة. متوســط دخــل الفــرد، وأســعار اخلدمــات الصحي

وبحســب تقريــر نشــرته )وزارة التخطيــط والتعــاون 

الدولــي: قطــاع الدراســات والتوقعــات االقتصاديــة: 
املركــزي  للجهــاز  تقديــرات  ُذكــرت   )2017 ديســمبر 
لإلحصــاء بارتفــاع نســبة الفقــر - بصــورة ملحوظــة 
يف اليمــن عــام 2017 - إلــى %78.8 مقارنــة ب 49% 

عــام 2014.

 وانكمــش متوســط دخــل الفــرد مــن حوالــي )1247 
ألــف ومئتــن وســبعة وأربعــن دوالًرا( عــام 2014 إلــى 
ــن دوالًرا( عــام 2017،  ــة وخمســة وثمان )485 أربعمئ
مبعــدل تغيــر تراكمــي بلــغ %61.1 وهــذا يعنــي انــزالق 
مزيــد مــن الســكان حتــت خــط الفقــر الوطنــي، املقــدر 

ب )600 دوالر( ســنويا للفــرد الواحــد.

وحــول هــذا تعلــق )أمــة الرحمــن بابريــك: مديــرة أحــد 
مراكــز الصحــة اإلجنابيــة بصنعــاء( فتقــول: ثمة فســاد 
كبيــر يف أوســاط العاملــن يف اجملــال الصحــي، وال 

تقتصــر املشــكلة علــى أســعار ورقــة املعاينــة. 
يف  التســويقية(  )النســبة  سياســة  أن  إلــى  مشــيرة 
صــرف األدويــة، تُشــكل واحــًدا مــن أخطــر أشــكال 
الفســاد: إذ يتــم صــرف الــدواء للمرضــى - ليــس علــى 
حســب احلاجــة والقــدرة الشــرائية - بــل علــى أســاس 

النســبة التســويقية.
وتُواصــل بابريــك : وهــذا تصــرف غيــر إنســاني، وغيــر 

مهنــي.. يُكبــد املرضــى أعبــاًء إضافيــة، 
وتؤكــد بابريــك ان احلــل هــو: أن تصــدر القوانــن التــي 
تُلغــي سياســة النســب التســويقية لألدويــة، ومعاقبــة 
اخملالفــن لهــذه القوانــن.. وأن يقتصــر دور مندوبــي 
األدويــة علــى التعريــف باألدويــة، املتوفــرة يف الشــركات 

التــي يعملــون بهــا.

فتصــف  ووالدة(  نســاء  اختصاصيــة   : ب  )أ.  أمــا 
األعمــال غيــر املهنيــة هــذه باألعمــال )اإلجراميــة( إذ 
تقــول: مــن خــالل عملــي )طبيبــة نســاء ووالدة( أالحــظ 
أن بعــض األطبــاء، قــد يصــل بهــم الطمــع، إلــى إجــراء 
عمليــة )قيصريــة( للمــرأة احلامــل؛ مــن أجــل جنــي 
األربــاح مــن تكاليــف العمليــة، يف حــن أن احلامــل، 
كانــت ســتضع مولودهــا بــوالدة )طبيعيــة( دون احلاجــة 

ــة. للعملي

العيادات اخلاصة: مرضى باجلملة ومن يدفع 
الضعف يدخل أوًلا!

مــن  عــدد  إلــى  األمــل(  )لصــوت  ميدانــي  نــزول  يف 
أعــداد  أن  وجــد  صنعــاء،  يف  اخلاصــة  العيــادات 
املرضــى، يتجــاوز مســاحة املــكان اخملصــص لالنتظــار؛ 
مــا يتســبب يف ســخط واســتياء املرضــى، وزيــادة وقــت 
االنتظــار، مــع عــدم مراعــاة، لألشــخاص القادمــن مــن 

أماكــن بعيــدة..
يف إحــدى العيــادات النســائية اخلاصــة، يبــدو اجلميــع 
مســتاء مــن انتظــار موعــد الدخــول الــذي قــد يتعــدى 
أربــع ســاعات: تقــول إحــدى املريضــات )4000 أربعــة 

آالف ريــال( مبلــغ كبيــر حلجــز معاينــة، ال يتجــاوز 
وقتهــا )3 ثــالث دقائــق( مشــيرة بيدهــا إلــى عــدد كبيــر 
مــن املريضــات، الالتــي يفترشــن األرض؛ حيــث لــم 

يُعــد يوجــد كــراٍس تكفــي للجميــع!
ــر أحــد املرضــى القادمــن مــن  ــادة أخــرى، يُعب يف عي
منطقــة بعيــدة خــارج صنعــاء عــن ســوء املعاملــة، التــي 
أدري بضــرورة حجــز  أكــن  لــم  بقولــه:  لهــا  تعــرض 
موعــد مســبق.. وال أســتطيع احلجــز اليــوم - والعــودة 
ــا:  ــادة، مضيًف بعــد أســبوع - كمــا هــو النظــام يف العي
بعيــد،  مــن  قــادم  أننــي  الســكرتارية  أخبــرت  لقــد 
وثمــة مشــقة وتكلفــة يف العــودة مــرة أخــرى.. لكنهــا 
ــغ  ــي لدفــع ضعــف مبل ــم تتجــاوب معــي، مــا اضطرن ل

املعاينــة؛ حلجــز موعــد اليــوم!

لكنــه  مثالّيًــا،  اليمــن  الصحــي يف  الوضــع  يكــن  لــم 
ازداد ســوًءا يف الســنوات األخيــرة، ورغــم ذلــك، جتــد 
املواطــن ينظــر للحيــاة بعــن األمــل، يوجههــا بصعوبــة، 
ــه الكبيــرة يف غــٍد أفضــل... حتــى  لكنــه ال يفقــد آمال
علــى عتبــات املستشــفيات، جتــد ســخطه ممزوًجــا 
باإلصــرار.. ناهيــك عــن جيــل جديــد يتخلــق، يعلــق 
عليــه الشــعب آمــاالً عريضــة لتغييــر الوضــع املعتــم 
للصحــة يف اليمــن الــى مســتقبل أكثــر اشــراقا...إنهم 
طــالب كليــات الطــب، الذيــن واجهــوا عقبــات كبيــرة؛ 
ــم قادمــون وســيغيرون  ــاك.. إنه ــى ُهن ــوا إل ــى يصل حت
مفاهيــم الصحــة يف اليمــن.. فــال أحــد منهــم يريــد 
أن يتكــرر مــا حصــل لــه - أو ألحــد مــن أبنــاء وطنــه - 

ــة مــا! ــة وصحي ــه داخــل منشــأة طبي ــى يدي عل

الـخْدماُت الصحية..
 جتــارٌة، أم واجـٌب مْهنـــي وإنســاني؟

صوت األمل: منى األسعدي

“أرجــوك، أخبــري الدكتــور: أننــي ال أســتطيع دفــع هــذا املبلــغ )الكبيــر( لورقــة 
املعاينــة، وجهــاز التلفزيــون فقــط ضــروري يعمل لي تخفيًضــا” بهذه العبــارة حتدثت 
)انتصــار صالــح: 26 ســتة وعشــرين عاًمــا( مــع ســكرتارية إحــدى العيــادات النســائية 
ــكرتارية  ــض.. إذ ردت الس ــل بالرف ــا قوب ــرعان م ــا س ــن رجاءه ــاء، لك ــة بصنع اخلاص

بحــزم: العفــو منــك: الدكتــور مــا يعمــل تخفيًضــا ألي شــخص!
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ندى البكاري 
اإلبــداع يولــد مــن رحــم املعانــاة.. مــن رحــم 
اجلهــد واالجتهــاد، مــن رحم التجــارب الصعبة، 
والضغوطــات  واخلــوف  األلــم  ومواجهــة 
أن  نســتطيع  الكلمــات،  بهــذه  والتحديــات.. 
الصعوبــات؛  قــاوم  مــن  ثمــة  أن  إلــى  نشــير 
ليبــدع يف إجنــاز طبــي، يســتطيع أن يســاعد 

فيــه كثيــًرا مــن النــاس..
رغــم العــادات والتقاليــد- يف مجتمعنــا اليمنــي، 
الــذي يوصــف بالذكــوري - ورغــم املعوقــات - 
كثيــر  انتشــار  مــن  احلــد  يف  تســببت  التــي 
)مــن  الشــباب  مــن  لكثيــر  مــن االختراعــات، 
اجلنســن(، قامــت )املهندســة: ريهــام اخملتاري( 
علــى االســتمرار يف حتقيــق حلمهــا؛ يف نيلهــا 
)املركــز  وإحرازهــا  اليمنــي(  )املبتكــر  لقــب 

الطبيــة(  الســترة  )جهــاز  الختراعهــا  األول(، 
التــي تغســل ُكليــة املريــض بواســطة ارتدائهــا.. 
التــي  املســابقة،  يف  مشــاركتها  خــالل  وذلــك 
أقامتهــا )وزارة الصناعــة والتجــارة( بصنعــاء 

يف يوليــو مــن العــام املاضــي 2020.
مواليــد  مــن  اخملتــاري  ريهــام  املهندســة   
اجملتمــع  كليــة  خريجــة  رميــة،  محافظــة 
الطبيــة  احليويــة  الهندســة  يف  واملتخصصــة 
)قســم هندســة معــدات طبيــة( ـ جامعــة صنعــاء 
ــراع  ـ تقــول لـــ )صــوت االمــل(: ان فكــرة االخت
جــاءت بعــد مــا شــاهدت الكثيــر مــن املعانــاة 
ملرضــى الفشــل الكلــوي.. حيــث بــدأت فكــرة 
االختــراع الــذي ســيطر علــى تفكيــري بشــكل 
كبيــر منــذ ســنة ثانيــة بعــد تدّربنــا يف مستشــفى 
الثــورة.. وعنــد دخولنــا الــى قســم غســيل الكلــى 

القســم  مــع  املرضــى  واالطــالع علــى معانــاة 
املتمثلــة يف االنتظــار طويــاًل حتــى يأتــي دوره 
وصولهــم  ومشــقة  الغســيل،  جلســة  إلجــراء 
مــن محافظــات بعيــدة تفتقــر ملراكــز غســيل 
كلــى، ونقــص املســتلزمات الطبيــة الالزمــة.. 
جــاءت فكــرة اختــراع جهــاز منزلــي يســاهم يف 

التخفيــف مــن معاناتهــم.
 وأضافــت: ان مــن املطلــوب علــى كل طالــب يف 
مشــروع تخرجــه اعــداد فكــرة صناعــة جهــاز 
طبــي، ومــن هــذا املنطلــق بــدأت يف اختــراع 
ــى،  ــاز محمــول خــاص ملرضــى غســيل الكل جه
والتعقيــم  األمــان  مــن  عاليــة  نســبة  يحتــوي 
مرضــى  مــن  اجملتمــع  فئــات  كل  يســتهدف 

الكلــوي. الفشــل 

قصة جناح طبي.. اختراع يخفف معاناة مرضى الفشل الُكلوّي!

علياء محمد

صحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  
تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعالم

للقطــاع  التحتيــة  البنيــة  يف  التطــور  رغــم 
الصحــي  النظــام  ان  اال  اليمــن،  يف  الصحــي 

مســبوق. غيــر  انهيــار  مــن  يعانــي  برمتــه 
الصحيــة،  والوحــدات  املستشــفيات،  عــدد  زيــادة   
إلــى  باإلضافــة  والعالجيــة..  الوقائيــة،  واملراكــز 
تقــدمي  يف  اخلــاص  الصحــي  القطــاع  مشــاركة 
الصحيــة  اخلدمــات  وانتشــار  الصحيــة  اخلدمــات 
علــى مســتوى الريــف واملدينــة.. وبرامــج التحصــن، 
ومكافحــة األمــراض، كانــت أبــرز التطــورات يف البنيــة 

الصحيــة. التحتيــة 
 ورغــم هــذا التطــور، وجــد القطــاع الصحــي نفســه 
أمــام عــدد مــن التحديــات واخملاطــر التــي جعلتــه علــى 
حافــة الهاويــة؛ نتيجــة عــدد مــن العوامــل التــي أثــرت 
ــة الصحــة؛ إذ املــوارد املتاحــة لقطــاع  ــى ســير عجل عل
الصحــة، لــم تعــد كافيــة لتلبيــة االحتياجــات الصحيــة 
ــة، يف  ــر الصحي ــزال محــدودة، وال حتقــق املعايي ومــا ت
إنســانية  اليمــن أوضاًعــا  الــذي تشــهد فيــه  الوقــت 
النــزوح،  مثــل  ونتائجــه  الصــراع  بســبب  مأســاوية؛ 
والفقــر، وانتشــار االمــراض، وتعطــل نصــف املنشــآت 

ــة عــن العمــل. الصحي
واجــه القطــاع الصحــي – بعــد عــام 2015 - مجموعــة 
مــن التحديــات؛ إذ تعرضــت البــالد لعــدد مــن األوبئــة 
مثــل الكوليــرا، حمــى الضنــك، الدفتيريــا... - وعــادت 
إلــى الواجهــة - بعــد ســنوات مــن اختفائهــا.. وســرقت 

أرواح الكثيــر مــن البشــر.
الــذي  )كورونــا(   19 كوفيــد  كان  األوبئــة  هــذه  آخــر 
دق ناقــوس اخلطــر يف أقــوى االنظمــة الصحيــة يف 
العالــم، وكان ذلــك أكبــر حتــدٍّ واجهــه القطــاع الصحــي 
يف اليمــن، باإلضافــة إلــى ظهــور أمــراض الطفولــة، 

ومشــاكل الصحــة اإلجنابيــة..
وال شــك أن احلاجــة اإلنســانية والطبيــة.. تــزداد أكثــر 
فأكثــر علــى املــدى البعيــد، ويحتــاج القطــاع الصحــي - 
يف اليمــن - إلــى النظــر إليــه، والتركيــز عليــه، والعنايــة 
لذلــك  حتســنه؛  تعيــق  التــي  املشــكالت  وحــل  بــه، 
ــى )الوضــع الصحــي يف  ــن تســليط الضــوء عل ــد م الب
اليمــن( وكشــف حجــم الصعوبــات التــي تواجهــه مــن 
خــالل اســتعراض  مجموعــة مــن القضايــا التــي أثــرت 
علــى القطــاع  الصحــي.. ويف هــذا الصــدد، البــد مــن 
واجلهــات  واألطبــاء..   اخملتصــن  بــآراء  االســتعانة 
تقــدمي  علــى  والعمــل  اجملــال،  هــذا  يف  اخملتصــة 
النصائــح واالرشــادات الصحيــة، التــي تعــزز األمنــاط 
وترفــع  والرجــل،  واملــرأة،  الطفــل،  حليــاة  الصحيــة 

مســتوى الوعــي لــدى جميــع أفــراد اجملتمــع.

الوضع الصحي يف 
اليمن.. الى اين؟  
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قامــت وحــدة املعلومــات واســتطالع الــرأي العــام التابــع 
أراء  بأخــذ  واإلعــالم(،  للبحــوث  انفورميشــن  )ميــن  ملركــز 
الوضــع  حــول  اليمنيــة؛  مــن مختلــف احملافظــات  املواطنــن 
ــة التنميــة خــالل  الصحــي يف اليمــن، ومــدى تأثيــره علــى عجل

هــذه املرحلــة االســتثنائية التــي متــر بهــا بالدنــا.
وبــن االســتطالع الــذي اســتهدف 64.8 % مــن الذكــور 
العمريــة  الفئــات  مختلــف  مــن  اإلنــاث،  مــن   % و35.2 
املواطنــن  مــن   %  84.3 نســبة  أن  التعليميــة..  واملســتويات 
يؤكــدون أن الوضــع الصحــي احلالــي أثــر ـ وبشــكل كبيــر ـ علــى 

التنميــة ويف مختلــف اجملــاالت. عمليــة 
فيمــا يــرى 10.1 % انــه لــم يؤثــر، ويؤكــد 71.9 % أن 
إهمــال  يف  يكمــن  اليمــن  يف  الصحــي  الوضــع  خلــل  ســبب 
اجلهــات اخملتصــة بتحســن اخلدمــات الصحيــة بشــكل يخــدم 
املواطنــن، فيمــا يــرى 18 % مــن املســتطلعون أن الســبب يكمــن 
يف إدارة املرافــق الصحيــة الســيئ، ويرجــح حوالــي 10 % أن 
الســبب ســلوكيات األفــراد يف التعاطــي مــع اخلدمــات املقدمــة.
    كمــا أوضــح االســتطالع الــذي نفــذ لصحيفــة )صــوت 
األمــل(، عــن انعــدام الثقــة بــن املواطنــن واخلدمــات الصحيــة 
املقدمــة يف اليمــن، خاصــة يف الوضــع الراهــن، وذلــك بنســبة 
49.4 %، بينمــا 48.3 % يثقــون باخلدمــات املتوفــرة ولكــن 
فيمــا  التامــة،  الثقــة  يعطــي  الــذي  الكامــل  بالشــكل  ليــس 
يــرى %2.3 فقــط أن هنــاك ثقــة كبيــرة للخدمــات املتوفــرة 
حاليــا.. باإلضافــة إلــى أن %60.7 مــن الذيــن مت اســتطالع 

أراءهــم، يؤكــدون: أنهــم يثقــون باملنتجــات الدوائيــة )املســتوردة 
مــن اخلــارج( بشــكل كبيــر، لعــدم ثقتهــم باملنتــج احمللــي، وان 
 16.9% يــرى  فيمــا  مــا،  نوعــا  ولكــن  ثقــة  لديهــم   20.2%

أنهــم يثقــون باملنتجــات اخلارجيــة بشــكل كبيــرا جــدا، باعتبــاره 
األنســب يف الوقــت احلالــي متغاضــن عــن تكلفتــه الكبيــرة، 

وهنــاك مــن ال يثــق باملنتــج اخلارجــي بنســبة 2.2%. 

من اليمنيني ال يثقون 
49 % باخلدمات الصحية
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