
بع��د اإن كان الطفل العراق��ي مكتفيا مبا ترفده 
ل��ه و�صائل االإعالم املرئية من �صدقة ال تتعدى 
قناتني اأر�صيتني وبع�ض الربامج القليلة وعددا 
من االألعاب املوجودة يف االأ�صواق، حدثت قفزة 
ميك��ن اأن ن�صميه��ا انفجاري��ة تلك الت��ي حولت 
الطف��ل العراقي اإىل م�صتلم ومتلقي لكل �صنوف 
احلداثة والتكنولوجيا املتطورة، مما جعل همه 
الوحيد هو اقتناء كل ما تراه عينيه ال�صغريتني 
يف عقله ال��ذي ال يتعدى اللعب واال�صتمتاع به، 
حتى انهالت على االأ�صواق كل اأ�صناف االألعاب 
الت��ي اأزاغ��ت عي��ون االأطف��ال واأرهق��ت جيوب 

الكبار.
االأطف��ال  عق��ول  انغلق��ت  اأخ��رى  جه��ة  وم��ن 
وحتج��ّرت اإال م��ن اأمر واح��د وهو التلف��از وما 
يقدمه م��ن اأفالم كارتونية وم�صل�صالت وبرامج 
جتع��ل الطفل ين�رصف ع��ن االهتمام باأي �صيء 
�صواه��ا، حتى �ص��ار الهم االأكرب ل��كل طفلة هو 
اقتن��اء اآخ��ر ما ترتدي��ه فّل��ة وبارب��ي واأ�صبح 
ال�صبي��ان يتفننون ويتفاخ��رون يف جمع اأكرب 

عدد من اقرا�ض االلعاب الليزرية واالأ�صلحة.
الي��وم �ص��رى  ول��و �صاأل��ت العوائ��ل العراقي��ة 
ال�صك��وى واح��دة، وا�صحة، املغري��ات اجلديدة 
بالدرا�ص��ة  اهتمام��ه  ع��ن  الطف��ل  ت���رصف 
وحتّج��م مدى عقله وتفك��ريه. حيث ي�صكو اغلب 
االآب��اء واالأمه��ات م��ن التاأثري ال�صلب��ي لو�صائل 

التكنولوجي��ا احلديثة على الطف��ل مما اأدى اإىل 
ت��ردي امل�صت��وى الدرا�صي له ف�ص��ال عن تعلمه 
الأ�صياء غري هادفة وانح�صار قدرته على االإبداع 
يف الوق��ت الذي ي�رصف كل تركيزه على �صا�صة 

التلفاز واالألعاب االلكرونية.
ه��ذا  ح��ول  با�صتط��الع  )اجلورن��ال(  قام��ت 
املو�ص��وع والتقت بعدد من العوائل والباحيثن 

املتخ�صني.
ويف ه��ذا ال�ص��اأن ت��رى "م��رمي ام��ني" باحث��ة 
اجتماعي��ة يف �صوؤون االأ���رصة العربية والطفل: 
"باأن الطفل يف املا�صي كان يتمكن من االإبداع 
والتفك��ري اأك��ر، ك��ون عقل��ه مل يك��ن مربجم��ا 
عل��ى منهج واح��د يتلخ���ض يف اأف��الم الر�صوم 
املتحركة والعاب الكومبيوتر، حيث كان الوقت 
الذي تخ�ص�صه و�صائل االإعالم للطفل قليل جدا 
مبا يتنا�صب وتوقيت الدرا�صة مما جعل االأجيال 
يف املا�صي يهتم��ون بدرا�صته��م وبتوجهاتهم 
العلمية وابتكاراتهم، كما كان الطفل يف الوقت 
املا�صي اأك��ر براءة واأكر انغالق��ا على العامل 

حوله".
وت�صيف: "اأما الي��وم فقد اأ�صهمت كل املغريات 
بدءا من اأف��الم الر�صوم املتحرك��ة التي اتخذت 
من طابع العنف اأ�صلوب��ا لها ملا يخ�ض االأوالد 
وجعلت من م�صل�صالت الر�صوم املتحركة للبنات 
واجه��ة لتعليم الفتاة ال�صغ��رية اأ�صاليب جديدة 

لالأنوث��ة املبك��رة، فاأ�صبحن��ا نلح��ظ ب��اأن جل 
اهتمام الفتي��ات ال�صغريات يكمن يف احل�صول 
على اأف�صل الف�صاتني ولعب فلة وباربي االنيقة 
التي تعّلم ال�صبي��ة ال�صغرية كيف ت�صبح امراأة 

يف اأ�رصع وقت".
بينما ان�رصف اهتمام االأوالد اإىل اقتناء اأحدث 
االأ�صلح��ة املنت���رصة يف اال�ص��واق الت��ي ت�صب��ه 
اأ�صلح��ة املخلوق��ات اخلارقة الت��ي ي�صاهدونها 
يف اأف��الم الر�ص��وم املتحرك��ة، وغالبا ما تكون 
دافع��ا لتعلي��م الطف��ل عل��ى العن��ف وتوجيه��ه 
الوجه��ة اخلاطئة اإال وهي ا�صتخدام ال�صالح منذ 
ال�صغر يف حني ن��رى باأن الدول امل�صدرة لتلك 
الثقاف��ة الغريبة نف�صها تنهج منهج خمتلف يف 
تربي��ة اأبنائها فركز عل��ى االبتكار لدى الطفل 
من خالل االألعاب التي تخت�ض بالرمل والطني 
اال�صطناع��ي واالأدوات التي ت�صاعد الطفل على 
�صناعة كل ما هو مفيد بعيدا عن العاب العنف.
اأم��ا م��ن الناحي��ة ال�صحي��ة فبالطب��ع هنال��ك 
خماطر منها امل�ص��اكل التي اأجمع عليها اأطباء 
العي��ون الي��وم من خ��الل الدرا�ص��ات والبحوث 
العلمي��ة هي معان��اة الطفل م��ن �صعف الب�رص 
ال��ذي ي�صبب��ه الركي��ز الطوي��ل عل��ى �صا�ص��ات 
التلف��از والع��اب الكومبيوتر، اإذ يوؤك��د الدكتور 
"ح�صن ال�صم��ري" اخ�صائي العيون باأن الطفل 
ي�صاب ب�صعف النظ��ر نتيجة تعر�صه ملجاالت 
ال��ردد  ق�ص��رية  الكهرومغناطي�صي��ة  االأ�صع��ة 
املنبعث��ة م��ن �صا�ص��ات التلف��از الت��ي يجل���ض 
اأمامها �صاع��ات طويلة اأثن��اء ممار�صته اللعب، 
حت��ى انت�رصت ظاهرة ارتداء االأطفال للنظارات 
الطبية اإ�صافة اإىل اأمرا�ض العيون االأخرى مثل 

احل�صا�صية والرمد وغريها.
وي�صي��ف الدكت��ور ح�ص��ن: "ولها اي�ص��ا م�صار 
�صحية اأخرى حي��ث ا�صتكى العديد من االأطفال 
الي���رصى  الناحي��ة  الرقب��ة وخا�ص��ة  اآالم  م��ن 
منه��ا اإذا كان الطف��ل ي�صتخ��دم الي��د اليمن��ى، 
ويف اجلان��ب االأمي��ن اإذا كان اأع���رص. كذلك من 
اأ�رصاره��ا االإ�صاب��ة ب�ص��وء التغذي��ة، فالطف��ل 
ال ي�ص��ارك اأ�رصت��ه يف وجب��ات الغ��ذاء والع�صاء 
فيتع��ود االأكل غ��ري ال�صح��ي يف اأوق��ات غ��ري 

منا�صبة للج�صم".
ويف ه��ذا اخل�صو�ض يعاين" ابراهيم عبد " وهو 
اأب لثالثة اأطفال: من اأطفاله املولعني مب�صاهدة 
اأف��الم الكارتون والركي��ز يف �صا�صات الهاتف 
النقال واللعب لفرات طويلة رغم اأنهم يعانون 
من �صعف ب���رص والدي وهو ما زاد الطني بله، 
ومل تنفع كل اأوجه الن�صح واالإر�صاد يف عدولهم 
عن رغباته��م تلك فهم يتفهمون االأخطار ولكن 
املغري��ات التكنولوجي��ة توؤج��ل اخلطر املحيط 

بهم �صحيا من ناحية اأخرى.
وي�ص��ري االأ�صت��اذ احم��د اخلفاج��ي اأ�صت��اذ عل��م 
االجتماع "اإن اجللو�ض يف حد ذاته اأمام التلفاز 
والكمبيوت��ر ال ي�صنع طفال غ��ري اجتماعي الأنه 
يتعام��ل مع جهاز، واجله��از ال ي�صنع املواقف 
االجتماعي��ة والوجداني��ة، اإمن��ا ه��ذا اجللو���ض 
للت�صلي��ة فق��ط وتنمية اخلي��ال اإذا اخت��ري البث 
املنا�ص��ب، اأما الذي ي�صن��ع طفال غري اجتماعي 

فه��و الو�صط ال��ذي يعي�ض فيه الطف��ل، والتن�صئة 
االجتماعي��ة لك��ن اإذا ُجع��ل هن��اك م��زج ب��ني 
التن�صئة االجتماعية االإ�صالمية ال�صحيحة وبني 
تنمي��ة اخلي��ال الواقعي مل��ا ي�صاه��ده االأطفال 

فهذا هو املطلوب.
وع��ن البدائ��ل الت��ي تغن��ي الطف��ل ع��ن التلفاز 
والكمبيوت��ر يق��ول "اخلفاج��ي": اأوال وقبل كل 
�ص��يء ال يوج��د بدائ��ل تغني الطفل ع��ن التلفاز 
وغ��ريه، الأن الطف��ل يف مرحل��ة عمري��ة يحتاج 
فيها اإىل تنمية مداركه، ومن هذه املدارك تنمية 
خيال��ه باالأ�صياء املو�صوعي��ة والواقعية، ولكن 
علين��ا اأن نوف��ق ب��ني و�صائ��ل االإع��الم املرئية 
وبني و�صائل الرفيه االأخرى مثل االألعاب التي 
تنم��ي اخلي��ال واالإدراك كاملكعب��ات واألع��اب 
الريا�ص��ة اخلفيف��ة مثل تن���ض الطاول��ة، وكرة 
الق��دم وال�صباح��ة. كل هذه االأ�صي��اء اإذا ح�صلت 
ا�صتطعن��ا اأن نن�صئ طف��ال اجتماعيا يتوافق مع 
نف�ص��ه واأ�رصته وجمتمع��ه، ي�صتطيع من خاللها 
اأن يعي�ض حياة م�صتقرة تنعك�ض على تكيفه مع 

احلياة ب�صفة عامة.
يف حني ي�رصح "ح��ارث �صالمة" اأ�صتاذ م�صاعد 
يف عل��م النف���ض االأبع��اد امل�صتقبلي��ة لبع���ض 
االألع��اب التكنولوجي��ة الت��ي ميك��ن اأن حت��ول 
الطف��ل اإىل �صخ���ض عني��ف حي��ث يوؤك��د ب��اأن 
"الدرا�ص��ات النف�صية املعمقة ت��رى اأن االألعاب 

االفرا�صي��ة تتح��ول م��ن ريا�ص��ة بدني��ة اإىل 
م�صابقة ث��م اإىل مناف�صة تف�ص��ح الطريق لتاأكيد 
ال��ذات بتح��ول رفي��ق - اللع��ب- م��ن خ��الل 
اإىل  ث��م  اإىل مناف���ض  "�صي��ل" الع��دوان  تدف��ق 
خ�ص��م ث��م اأخ��ريا اإىل "ع��دو" يجب قه��ره بكل 
ال�صبل وتراجع ال��روح الريا�صية وينمو التوتر 
ويتزاي��د العن��ف ويك��ون ال�صل��وك الع��دواين هو 
ال�صائ��د يف كل االأحي��ان واالأوق��ات واملواق��ف 
حتى يف احلي��اة االجتماعية وبني االإخوان يف 
البي��ت الواحد". وي�صيف: "اأم��ا اإدمان االأطفال 
على ا�صتخ��دام تكنولوجي��ا االليكرونيات فهو 
خط��ر ال يقل عن خطر اإدمان املخدرات واإدمان 
الكح��ول وال�صجائ��ر. وكالهم��ا يجعل م��ن اآلية 
عم��ل الدم��اغ حمجم��ة بح��دود ذكاء اجله��از 
املربم��ج وه��و خطر ال تتو�ص��ح اأعرا�صه اإال يف 
امل�صتقب��ل حي��ث تتحجم ق��درة الطفل وتتربمج 
وف��ق نظ��ام حم��دد م�صبق��ا للق��درات وبالتايل 
مت��وت خاليا وتن�صط خاليا، ولكن الفاقد يكون 
اأك��ر من اجلدي��د. ويخ���رص االأطف��ال باإدمانهم 
االألع��اب االإليكرونية الكثري م��ن قدراتهم على 
تنظيم املثريات الت��ي تزودها احلوا�ض االأخرى 
ل��ذا تتح��دد عملية ا�صتقب��ال املث��ريات وتنظيم 
املنبهات وحتويله��ا اإىل معلومات اال بو�صاطة 
برامج اجلهاز ال��ذي اأ�صبح الطفل اأ�صريه واأدمن 

عليه.

وي�ص��ري اإىل اأن الطف��ل يفقد من خ��الل االإدمان 
على االأجهزة االإليكرونية قدرته على اكت�صاب 
الو�ص��ط  م��ن  تكت�ص��ب  وه��ي  اللغوي��ة  ال��روة 
االأ���رصي اأو االجتماع��ي ال��ذي يتعاي���ض في��ه، 
فيفق��د الطفل يف ه��ذه املرحلة اأ�صي��اء رئي�صية 
مث��ل: �صالم��ة النط��ق والتعب��ري، فه��م مدلوالت 
اأو املكتوب��ة، ع��دم  اللغ��ة املنطوق��ة  ومع��اين 
ق��درة الطفل على التعب��ري والكتابة، �صمور يف 
مق��دار �صعة القامو�ض اللغ��وي. وهذه االأعرا�ض 
ق��د تق��ود اإىل اأزمات نف�صي��ة م�صتقبلي��ة ومنها 
اإنه يتعام��ل باملح�صو�صات ال باملجردات وهي 
قدرة ريا�صي��ة ح�صابية تتط��ور لتن�صيط خاليا 
بالدم��اغ. ويظه��ر عل��ى الطف��ل اأي�ص��ا اأعرا�ض 
تتعلق بب�صاطة املفردات وعدم الدقة والتحديد، 
االجتماع��ي  التوا�ص��ل  ع��ن  انقطاع��ه  ب�صب��ب 
واكت�صاب اخلربات كمث��ريات حتفز على ت�صغيل 
الأن  باأنواع��ه.  التفك��ري  بو�صاط��ة  املعلوم��ات 
علم��اء النف���ض املع��ريف ي��رون اأن��ه ال ميك��ن 
للتفك��ري اأن ينمو بدون لغ��ة، وال ميكن اأن نفكر 
م��ن دون ا�صتخ��دام اللغة، ويقول��ون اإن التفكري 
�صاب��ق على اللغة فكث��ريا ما تنبث��ق الفكرة يف 
اأذهانن��ا ونبق��ى نبح��ث ع��ن العب��ارات الت��ي 
توؤديه��ا وتنقلها وهن��اك الكثري م��ن االأعرا�ض 
الت��ي يركه��ا اال�صتخ��دام غ��ري  ال�صوي��ة  غ��ري 

ال�صحيح لالأجهزة االإليكرونية.

ويف ه��ذا ال�صياق ق��ال النائب حبي��ب الطريف: "اإن 
القط��اع الطب��ي يق�ص��م اإىل ق�صم��ني، ق�ص��م حكومي 
الق�صي��ة  وه��ذه  خا���ض،  اأو  ا�صتثم��اري  واالآخ��ر 
التحتي��ة  البن��ى  اكتم��ال  لع��دم  ولك��ن  اإيجابي��ة، 
ال�صحي��ة، وب�صب��ب خملف��ات النظام ال�صاب��ق، وما 
ح�ص��ل بعد احتالل العراق، هذه االأمور اأثرت تاأثريا 
�صلبي��ا يف البنى التحتي��ة ويف الكوادر الطبية لذلك 
اأو ال�صف��ر  اأهلي��ة  يلج��اأ املواط��ن اإىل م�صت�صفي��ات 
خارج الع��راق الأغرا�ض العالج".   واأ�صاف الطريف 
العراق عر�ص��ة لالبتزاز  "اأ�صب��ح املري�ض خ��ارج 
واال�صتفزاز من قب��ل امل�صت�صفيات واأ�صبحت عملية 
الع��الج خ��ارج الع��راق جت��ارة �صحيته��ا املواطن 
العراقي، ف�ص��ال عن االأ�صعار الباهظة جدا".  وتابع 
)الطريف( قائال "الدولة م�صوؤولة عن �صحة و�صالمة 
املواط��ن، وه��و نظام معم��ول به عاملي��ا، وهنالك 
نظ��ام �صحي م�صرك بني القط��اع العام واخلا�ض، 
لك��ن اأن يكون التحرك وا�صعا م��ن قبل املواطن اإىل 
امل�صت�صفي��ات اخلا�صة اأو االأهلي��ة هذا بالتاأكيد اأمر 
غري جيد ونرف�صه وهو دليل على عدم ثقة املواطن 
باملوؤ�ص�ص��ات احلكومي��ة لذا مفر���ض اأن تعزز هذه 
املوؤ�ص�ص��ات حت��ى تقدم اخلدم��ة املطلوبة للمواطن 
". وابدى �صالح فالح "مراجع" انزعاجه من �صوء 
اخلدمات الطبي��ة املقدمة يف اأي م�صت�صفى حكومي 
حي��ث اأ�صبح عل��ى املري���ض وذويه االنتظ��ار عدة 
�صاع��ات اأمام غرفة الطبيب. واأ�ص��اف: "اأ�صبح من 
ن�صيب املراجع اأن يظل ثالثة اأ�صهر وقد ي�صل املوعد 
لدى بع�ض االطباء اإىل �صتة اأ�صهر من اأجل احل�صول 
عل��ى موعد ميكنه م��ن مقابلة الطبي��ب اأو احل�صول 
عل��ى �رصير من اأجل اجراء عملية".  واأ�صار )�صالح( 
اإىل غي��اب النظافة عن اأ�رصة الط��وارئ، اإ�صافة اإىل 
ع��دم وج��ود اإج��راءات الفح�ض ال�رصي��ع. من جهته 
اأك��د املواطن ابو عب��د اهلل قائ��ال: اإن "امل�صت�صفيات 
احلكومية تعاين من االهمال وقلة االدوية "، م�صريا 
اإىل اأن "اغل��ب املر�صى ي�صطرون اإىل �رصاء االدوية 
م��ن خارج تل��ك امل�صت�صفي��ات وباأ�صع��ار مرتفعة". 
وتاب��ع )اأبو عب��د اهلل( انه "يوج��د يف امل�صت�صفيات 
واالخ��ر  خا���ض  االول  املر�ص��ى  لع��الج  ق�صم��ني 
ع��ام"، مو�صحا اأن "الق�صم اخلا�ض ميتاز بالنظافة 

والنظ��ام والرتي��ب ". وا�صار )اأبو عب��د اهلل( اإىل اأن 
"الق�ص��م العام يعاين من االهم��ال وعدم االنتظام 
على الرغ��م من اأن امل�صافة ب��ني هذين الق�صمني ال 
تبل��غ �صوى ب�صعة اأمتار ويف طابق واحد".  تاأجيل 
العملي��ات اأم��راً مفرو�ص��ا عل��ى املري���ض   قال��ت 
املراجعة �صهري ماجد: "هذه هي املرة الثانية التي 
يت��م فيه��ا تاأجيل عمليت��ي يف اح��دى م�صت�صفيات 
بغ��داد فف��ي كل مرة اأذه��ب الأج��راء العملية ح�صب 
املوع��د املحدد يل يف وق��ت �صابق من قبل الطبيب 
املخت���ض يت��م تاأجيل��ي، ب�صب��ب الزخ��م احلا�ص��ل 
عل��ى العمليات و قل��ة الكادر العام��ل، يف وقت اأن 
اجلامعات العراقية تخرج   االطباء يف كل �صنة اأين 
يذهب��ون ال احد يع��رف؟.  وا�صافت )�صهري( "هناك 
ف�ص��اد م��ايل يف ه��ذه املنظومة فعدد م��ن االطباء 
م��ن �صع��اف النفو���ض يقوم��ون بابت��زاز املري�ض 
ويطلب��ون منه امل��ال يف �صبيل تق��دمي موعد اجراء 
العملي��ة بع��د اأن مت تاأجيله��ا لعدة �صه��ور يف وقت 
�صاب��ق. اأما املواطن حممود جاب��ر فقال اإن "كثريا 

م��ن االطب��اء يف امل�صت�صفي��ات ال يع��ريون اهمي��ة 
للمر�ص��ى واملراجعني رغم انه��م يتقا�صون رواتب 
عالية عل��ى عملهم هذا فاأكر االطب��اء املوجودين 
يف امل�صت�صفيات حاليا ال يقومون بت�صخي�ض حالة 
املر�ص��ى ب�صكل جيد وذلك تعم��دا منهم كي ي�صطر 
املري���ض اإىل مراجعتهم يف العي��ادة اخلا�صة التي 
تكلفهم كثريا من املال وهذا يعد ابتزازا للمر�صى".  
وقال )حمم��ود(: "فعندما تراج��ع امل�صت�صفيات يف 
هذه االيام وتنتظر يف طوابري كبرية يف امل�صت�صفى 
ك��ي ياأت��ي دورك لت�صخي���ض حالتك ت��رى اأن اأكر 
املراجع��ني ال ي�صتغرق��ون �ص��وى خم���ض دقائق اأو 
ع���رصة عند الطبيب مع اأن املري���ض الواحد يحتاج 
اإىل رب��ع �صاعة اأو اأكر كي ي���رصح حالته املر�صية 
لي�صخ�صه��ا ل��ه الطبيب ب�صكل جي��د. فمتى ا�صتطاع 
الدكتور اأن ي�صخ�ض حالة املري�ض يف ب�صع دقائق 
فان��ا اأحد املت�رصري��ن من هذا االأم��ر وذلك بعد اأن 
كن��ت اراجع باإبنت��ي التي كانت مري�ص��ة. وعندما 
راجعت الطبيب يف امل�صت�صفى مل اأجد منه الت�رصف 

الالئق مع املر�ص��ى وكان يجل�ض معي عدة دقائق 
فق��ط مما ا�صطرين اإىل الذهاب اإىل العيادة اخلا�صة 
للطبي��ب وق��د كلفتني تل��ك املراجع��ات الكثري من 
االأم��وال". وا�ص��ار )حمم��ود( اأن "ت�رصفات االطباء 
ه��ذه حت��دث بعل��م م��ن وزارة ال�صحة وم��ن مدراء 
امل�صت�صفي��ات فه��ل ه��ذا ه��و االن�ص��اف واخلدم��ة 
االن�صاني��ة الت��ي يقدمه��ا الطبيب؟ فم��ا نرجوه من 
وزارة ال�صح��ة هو حما�صب��ة االطباء الذين يقومون 
به��ذه احل��االت كي ال تتك��رر م��رة اأخ��رى". بينما 
بني الدكتور احم��د الغراوي اأن التعامل مع الطبيب 
العراق��ي يج��ب اأن يك��ون تعام��ال جي��دا م��ن قب��ل 
املر�صى واملراجعني فالطبيب العراقي هو جزء من 
النظام ال�صحي يف البلد فهناك م�صت�صفيات واأطباء، 
اأدوي��ة، مراكز �صحية، كثري من هذه امل�صائل تعترب 
جزءا مهم��ا من النظام ال�صح��ي. وتابع )الغراوي( 
قائ��ال: اإن "الطبي��ب ه��و جزء م��ن ه��ذه املنظومة 
يتحم��ل العبء لكن جن��د اأن االخطاء الت��ي ت�صببها 
اأجزاء النظام ال�صحي واأق�صام النظام ال�صحي كلها 

االآن كاأنه��ا تع��ود اإىل الطبي��ب وكاأنه ه��و االإن�صان 
الوحي��د الذي ي�صتطيع اأن ينقذ النا�ض ويقدم ال�صيء 
الكثري لالإن�صانية دون غريه. وقال )الغراوي( اي�صا: 
"نح��ن نعرف اإن كثري من االأطباء يقدمون العون 
ال��كايف لكل ه��ذه ال�رصيح��ة الكبرية م��ن املجتمع 
العراق��ي لكن اعود واأقول اإن احلاجة كبرية جدا يف 
جمال النظام ال�صحي ويف جمال التوعية الثقافية 
االجتماعي��ة لالإن�صان العراق��ي وكيفية تعامله مع 
الطبي��ب". وا�صتغ��رب اأمري عبد م��ن جتاهل الكوادر 
الطبية وعدم مباالته��م عند تعر�ض ابنه ملر�ض مل 
ي�صتطع االأطب��اء اكت�صاف��ه يف م�صت�صفى الكندي ما 
ا�صط��ره اإىل نقلها مل�صت�صفى اهل��ي ومن ثم العودة 
به��ا م��ن جدي��د اإىل اأح��د امل�صت�صفي��ات احلكومية. 
واأ�ص��اف )اأمري( "اأ�صب��ح االأطباء بدال م��ن الك�صف 
على املري�ض ومعرف��ة حالته، ي�رصفون له العالج 
بن��اء على تقاري��ر امل�صت�صفى ال�صاب��ق حتى تردت 
حالت��ه". فم�صت�صف��ى الكن��دي مل يك��ن اأح�صن حاال 
م��ن بقية امل�صت�صفيات وتبدو الط��وارئ والعيادات 
اخلارجي��ة متكد�ص��ة باملر�ص��ى و"الوا�صط��ة" هي 
الفي�ص��ل. ويقول ك��رار اليا���رصي "م�صمد": "يجب 
على نقابة االطباء والعاملني يف قطاع ال�صحة اأن 
يعلن��وا وعلى امل��الأ ان العمل يف ه��ذا القطاع بات 
عل��ى �صفى هاوي��ة ومن �صيئ اإىل ا�ص��واأ وعليهم اأن 
يبا�رصوا بدق اجرا���ض اخلطر ب�صبب ا�صتمرار تردي 
االأو�ص��اع ال�صحية يف عموم البل��د عدا حمافظات 
كرد�صت��ان الت��ي ا�صتقبلت الكف��اءات الطبية وذوي 
االخت�صا���ض واخل��ربة".  واأ�ص��اف )اليا�رصي( اأن 
ه��ذا م��ا يدعون��ا اإىل اأن نطال��ب املخت�ص��ني برفع 
�صوته��م م��ن اج��ل اج��راء اإع��ادة هيكل��ة �صامل��ة 
للقطاع ال�صحي يف العراق لكي يتمكن من مواكبة 
التطورات التي و�صل اليها الطب يف الدول االخرى. 
يذك��ر اأن الواقع ال�صحي ما زال مرديا يف غالبية 
امل�صت�صفيات احلكومية يف املحافظات عموما عدا 
اقلي��م كرد�صت��ان والعا�صم��ة بغداد ب�ص��كل خا�ض 
لهج��رة اأكر االأطب��اء املعروفني ب�صب��ب االأو�صاع 
االأمني��ة املردية يف بغداد، ف�صال عن قلة االدوية، 
االأمر الذي ي�صطر املواطنني اإىل الذهاب يف غالبية 
االأحي��ان اإىل امل�صت�صفي��ات االأهلي��ة للح�صول على 
اخلدمات الطبية الالزم��ة وتلقي العالج وبتكاليف 

باه�صة.
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تعاين امل�شت�شفيات 
احلكومية �شواء يف 

العا�شمة بغداد اأم يف 
بقية املحافظات با�شتثناء 
اقليم كرد�شتان من تردي 
او�شاعها واهمال وا�شح 

يف جميع اجلوانب 
و�شوء اخلدمات التي 
تقدمها ملراجعيها ممن 
ابتلوا باملر�ض اأو قدر 

لهم اأن يكونوا من �شمن 
الناجني من االعمال 

االرهابية فكالهما �شواء 
ب�شبب االهمال يف 

امل�شت�شفيات احلكومية 
وعدم توفر اغلب 

العالجات. 
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