
ان��ا ال اريده��ا ان مت��وت كل م��ا اري��ده ه��و ان 
اعيدها اىل حالته��ا الطبيعية واترك امرها اىل 
اهلل ف��اذا كان اهلل يريده��ا ان تعي���ش ف�س��وف 
تعي�ش واإذا ارادها ان متوت ف�س��وف متوت، هذا 
ما قاله والد الفتاة التي اثارت حالتها عا�سفة 
م��ن اجل��دل والنقا���ش ب��ن االطب��اء الذي��ن مل 
يتمكنوا من ت�سخي�ش �سبب دخولها يف غيبوبة 
دامت ت�سعة �سهور، هذه الفتاة الراقدة يف احدى 
امل�ست�س��فيات تتغذى عن طري��ق انفها وذراعها 
وتتنف���ش عن طريق جه��از خا�ش حتى تغريت 
تغ��ريا كام��ا، فحل��ت الب�س��اعة حم��ل اجلم��ال 

واحليوية.
يق��ول وال��د الفت��اة )عبري( وهو ا�س��م م�س��تعار: 
"مل اهتدي اىل معرفة ال�رس خلف دخول ابنتي 
يف ه��ذه الغيبوبة التي كان��ت تعاين من امل يف 
را�س��ها فقط، وقد �س��خ�ش بع�ش االطباء باأنها 
م�س��ابة بال�س��قيقة والبع���ش االخ��ر ق��ال ان 
هناك تخ��ر يف �رساين الدم وغريهم قال انها 
م�س��ابة بكتل��ة �رسطاني��ة منهم من ق��ال انها 
حمي��دة ومنهم من قال خبيث��ة وبن ذاك وهذا 
�ساعت حقيقة االمر، وانطم�ست معامله وبقيت 
عب��ري على حاله��ا ليومنا ه��ذا وق��د اقمت عيد 

ميادها الع�رسين يف ردهة امل�سفى".
وا�ساف والد عبري: "لعدم توفر العناية الكافية 
اخلا���ش  اىل  نقلته��ا  الع��ام  امل�ست�س��فى  يف 
وحينم��ا ط��ال رقودها ا�س��طررت اىل اإعادتها 
اإىل العام لكن يف الق�س��م اخلا�ش الأجل اأن تظل 

حتت اإ�رساف طبي".
ينتق��دون  املواطن��ن  م��ن  الكث��ري  ي��زال  م��ا 
مل�س��توى  ال�س��حية،  احلكومي��ة  املوؤ�س�س��ات 
اخلدمات الطبية واخلدمية املقدمة م�سريين اإىل 
اجلهات املعنية بالتق�س��ري فنج��د الكثري منهم 
يرت��اد امل�ست�س��فى اخلا���ش ويتجن��ب الذهاب 
للم�ست�س��فى العام حتى وان كان من اأ�س��حاب 

الدخل املحدود، وذلك يعود الأ�سباب كثرية.
اجرينا ه��ذا التحقيق لت�س��تطلع اآراء املواطنن 
واآراء م�سوؤويل القطاع العام حول اأهم االأ�سباب 
القط��اع  اإىل مراجع��ة  الت��ي دفع��ت املري���ش 

اخلا�ش.
ويبق��ى ال�س��وؤال ه��ل املوؤ�س�س��ات ال�س��حية يف 
اأم هنال��ك  الع��ام معني��ة بالتق�س��ري  القط��اع 
اأدى  وانعط��اف  معامله��ا  انطم�س��ت  حقيق��ة 
اإىل االإخف��اق نظ��را مل��ا مير ب��ه البلد م��ن اأزمة 

اقت�سادية واأمنية.

ذكريات على احل�ساب اخلا�ش
�سوزان ال�سمري )35 �سنة( تروي ق�ستها وعلى 
وجهها عامات االأمل وا�س��تهلت حديثها قائلة: 
"واأن��ا حام��ل يف �س��هري الثاين كن��ت مهددة 
باالإجها�ش، مما ا�س��تدعى دخويل للم�ست�س��فى 
اأي��ام حيات��ي  ا�س��وء  احلكوم��ي هن��اك ع�س��ت 
ثاث��ة اأيام راأي��ت فيها �س��ورا واأحداثا مل اأرها 
ومل ا�س��مع به��ا م��ن قب��ل.. حيث ت�س��اركني يف 
نف���ش الغرفة ثمان ن�س��اء كلهن اأجرين عمليات 
قي�رسية وال�رساخ والرائحة الكريهة والكلمات 
البذيئ��ة التي تتجاوز بها عامل��ة النظافة على 
املري�سات اللواتي يخرجن من غرفة العمليات 
وال تتج��راأ احداه��ن عل��ى توجي��ه اأي كلم��ة اأو 
الرف�ش لهذا االأ�س��لوب اأحدى املرافقات جتراأت 
فقال��ت لها م��ا تفعليه اأمر ال يج��وز اإذ هو عيب 
وحرام فرتد العاملة �ساخرة منها اإذا مل يعجبك 
االأم��ر ملاذا جئت او على حد قولها )ما جمبورة 
تتحملن روحي خا�ش( فتجيبها االم املرافقة 
البنتها )لو عدنة فلو�ش ما جيناكم( وا�س��وء ما 
�س��اهدته هو ان عاملة النظافة ت�س��تخدم نف�ش 
قطع��ة القما���ش لتنظي��ف االأر�س��ية ولتنظيف 
الذكري��ات  ه��ذه  حمل��ت  املري���ش،  من�س��دة 
ال�س��يئة التي جعلتني احمل ه��م الوالدة، فكان 
ان  بع��د  اختي��اري  ه��و  اخلا���ش  امل�ست�س��فى 
ا�س��تدعت حالت��ي والدة قي�رسي��ة الأ�س��هد على 
فرق �سا�س��ع بن امل�ست�سفى اخلا�ش واحلكومي 
غرفة خا�س��ة ثياب خا�س��ة للوالدة عاج يتم 
اعط��اوؤه بانتظ��ام وح�س��ن معامل��ة، وعامات 
النظاف��ة اللواتي يح�رسن كل �س��اعتن لتعطري 
اجل��و والتاأكد م��ن نظافة امل��كان وكلما دخلت 
تعت��ذر ع��ن االزع��اج وعندم��ا تخ��رج تب��ارك 
وتتمن��ى لن��ا ال�س��حة والعافي��ة، كن��ت اريد ان 
تبق��ى يل ذك��رى جميل��ة يف والدة طفلي االول 
له��ذا ا�س��رتيت اجم��ل الذكري��ات على ح�س��ابي 

اخلا�ش.
حرية املر�سى

م��ن جهت��ه ق��ال ال�س��اب عل��ي املي��ايل )20( 
�س��نة "اح��د املراقبن لل�س��اأن ال�س��حي ان اكر 
امل�ست�س��فيات اخلا�س��ة  يق�س��دون  املواطن��ن 
بحك��م االحتياج وال���رسورة، حي��ث انها تلبي 
احلاجة التي تعجز عنها امل�ست�س��فيات العامة، 
وان �س��بب ارتياد القطاع ال�س��حي اخلا�ش هو 
ان بع��د ا�س��تقرار االأم��ن يف الع��راق ورمبا بعد 
2006 �س��هد العراق ت�س��خما جلهات م�ستقلة 
ع��ن احلكومة كاالأح��زاب واملوؤ�س�س��ات الكبرية 
وبع���ش احل��وزات والت��ي تتمت��ع باإمكاني��ات 
و�س��وح  االخ��ر  اجلان��ب  عالي��ة، ويف  مادي��ة 
التق�س��ري الكب��ري يف امل�ست�س��فيات احلكومي��ة، 
ان هذين االمرين اأديا اىل ن�س��وء اال�س��تثمارات 
بامل�ست�س��فيات  متمثل��ة  الكب��رية  ال�س��حية 

واملراكز ال�سحية اخلا�سة".
بدروه��ا قالت املهند�س��ة زينب ابراهيم ح�س��ن 
: "ان��ا ال اثق بامل�ست�س��فى احلكومي زيارتي له 
من اجل االجازة املر�س��ية وم��ن خالها راأيت 
فيه��ا الو�س��ع ج��دا �س��يء يرث��ى له، وه��ذا من 
ناحية اخلدم��ات والنظافة والنظام، اما الكادر 
الطبي فهناك من ال ي�ستحقون ان يحملوا �سفة 
الطبي��ب وانا ال اعم��م هذا عل��ى اجلميع فهناك 
البع�ش منه��م تتخطى ان�س��انيتهم احلدود وقد 
�ساهدت حالة مر�س��ية تعامل من قبل الطبيبة 
بق�س��وة وعن��ف لغ��وي وباأ�س��لوب االذالل كاأنه 
لي���ش عمله��ا وواجبها، اما رده��ة الطوارئ فا 
ميكنن��ي و�س��فها حينم��ا كن��ت م�س��طرة اىل 
دخوله��ا �س��ارعت باخل��روج م��ن الرده��ة اىل 
العي��ادة اخلا�س��ة. ليك��ون اهلل بع��ون الفق��راء 

وا�سحاب الدخل املحدود".
م�ستوى اخلدمات

احمد قا�س��م احلي��دري اخ�س��ائي امرا�ش القلب 
وق�س��طرة ال�رساين �س��اركنا بوجهة نظره حول 
الف��وارق بن القط��اع اخلا�ش والع��ام قال: "ال 
يعود ارتياد النا�ش اىل امل�ست�س��فى اخلا�ش بدل 
الع��ام لعدم الكف��اءة واخلربة فالك��وادر الطبية 

والتمري�سية نف�سها الفرق هو مب�ستوى اخلدمات 
حيث يقدم القطاع اخلا�ش خدمة فندقية اف�سل 
بكث��ري من الع��ام لهذا جت��د الكثري م��ن العوائل 
املي�س��ورة تف�س��ل القط��اع اخلا���ش، وتنح�رس 
املمي��زات للقط��اع اخلا���ش من ناحي��ة �رسعة 
واالخت�سا�س��ات،  االدوي��ة  ونوعي��ة  االجن��از 
ف�رسع��ة االجن��از م��ن خ��ال الروت��ن املطول 
املتعارف عليه يف االجراءات لدخول امل�ست�سفى 
الع��ام فاخلا�ش يك��ون روتينا مب�س��طا وتكون 
اج��راء الفحو�س��ات والتحالي��ل وغريه��ا ا�رسع 
بكث��ري من القطاع الع��ام، اما م�س��توى النوعية 
هن��اك اختاف من ناحي��ة االدوية يف جودتها 
من خال امل�س��تلزمات الطبية والعاجية حيث 
هناك �رسكات وتعاقدات مربمة تخ�سع ل�رسف 
ادوي��ة واملحالي��ل تك��ون فيها فروق��ات كبرية 
ح�سب امكانية املوؤ�س�سة ال�سحية لي�ش فقط بن 
العام واخلا�ش حتى بن املوؤ�س�س��ات ال�س��حية 
اال�س��تثمارية تكون ه��ذه الفروقات". وا�س��اف 
احليدري" ان اجلانب االهم هو االخت�سا�س��ات 
الدقيق��ة مل تك��ن موج��ودة مثل جراح��ة الركبة 
جراحة اليد جراحة ت�سوهات القلب الوالدية وقد 
كانت موجودة يف اخلارج لهذا جتد الكثري يلجاأ 

اىل خارج العراق او امل�ست�س��فى اخلا�ش، واالآن 
بداأت هذه االخت�سا�س��ات تظهر عندنا وتتطور 
تدريجيا، ا�س��افة اىل ان القطاع اخلا�ش يطور 
الطبي��ب والك��وادر ال�س��حية اأك��ر م��ن القطاع 
الع��ام حيث يف العام املمر���ش والطبيب يبقى 
عل��ى نف���ش م�س��تواه بينم��ا يف اخلا���ش يب��داأ 
بتطوي��ر مهارات��ه ويكون جمرب عل��ى ذلك حتى 
ال يفق��د فر�س��ة العم��ل يف القط��اع اخلا�ش ان 
اراد الن يف اخلا���ش تكون االولوية لاف�س��ل، 
في�سعى الطبيب بح�سور دورات وموؤمترات تزيد 
من خربته، ام��ا يف العام يبقى الكادر يف اطار 
ما تعلمه ح�س��ب درا�س��ته، مثا �س��عبة الق�سطرة 
حينما يعطل اجله��از يتوقف عمل الكادر لفرتة 
طويل��ة اىل ان يتم �س��يانة اجلهاز الن اجراءات 
الروتن مطولة خ�سو�سا نحن منر باأزمة مالية 
اثرت ب�س��كل �س��لبي عل��ى اقت�س��اد البل��د فلهذا 
يجم��د ال��كادر وال يعم��ل باخت�سا�س��ه و يب��داأ 
بن�س��يان خرباته، بينم��ا يف القط��اع العام يتم 
�س��يانة اجلهاز فورا، ختم احلي��دري كامه انا 
اف�سل العمل بالقطاع اخلا�ش من ناحية الربح 
املادي ومن ناحية التطوي��ر علميا من القطاع 

العام حيث يكون مميزاته اكر.

 
عال�م منع�زل

االإ�س��ابة باالأمرا���ش النف�س��ية اختلف��ت يف ال�س��نوات 
االخ��رية نوعًا ما ب�س��بب الظروف االأمني��ة وما تعر�ش 
له العراقيون من �س��دمات كبرية قادتهم اىل االإ�س��ابة 
باله�س��ترييا اأغل��ب االأحي��ان لك��ن كل ذل��ك بعي��د ع��ن 

عيادات االأطباء النف�سانين .
ال�س��دمة كانت كب��رية عندما وقفت مذهولة مل�س��اهدة 
اأنا�ش ينزفون دمًا ويهرعون من �س��يارة االأجرة )الكيا( 
الواقفة امام �س��يارتي التي ترك��ت )حمركها يعمل( من 
دون اأن اأع��ي ما فعلت وكيف نزلت ورميت نف�س��ي على 
�س��خ�ش ال اأعرف��ه يف ال�س��ارع واأ�رسخ باأعلى �س��وتي. 
ه��ذا ما حتدثت به ب�رسى حمم��د موظفة تعاين من ازمة 
نف�س��ية ح�سب ما ذكرت وا�س��تطعنا التكلم معها وح�سب 
قوله��ا ال تري��د اأن يعلم اأي �س��خ�ش مبا تعاني��ه من اأمل 
ومر�ش نف�سي يجعلها اغلب االأحيان بعيدة عن عائلتها 
ل�س��اعات طوال كلما ت�س��تعيد ذاكرته��ا �رسيط االنفجار 

الذي حدث امام عينيها قرب امل�رسح الوطني! 
تذك��ر ب�رسى انها عادت اىل البي��ت وكلما حتاول النوم 
ت�س��تيقظ عائلته��ا عل��ى �رساخه��ا وكل م��ا يفعلون��ه 
يقدم��ون له��ا املهدئ��ات حتى تن��ام لف��رتة طويلة لكن 
عل��ى  يعر�س��ونها  ال�س��حية جعله��م  تده��ور حالته��ا 
طبي��ب باطني مل ي�س��تطع عاجها وبقيت اىل وقت �رسد 
ق�س��تها تعي�ش يف عامل منعزل بعد ان اأ�س��بحت جلي�سة 
البيت،الأن عائلتها ال ت�سمح لها باخلروج لوحدها خوفًا 

عليها ورمبا خوفًا من الف�سيحة او ما �سابه.
احلياة اجلامعية ال تع�ود 

بينم��ا حكاي��ة اإ���رساء تختل��ف كث��ريا عن ق�س��ة ب�رسى 
الأنه��ا فقدت فر�س��ة اكمال الدرا�س��ة اجلامعي��ة بعد ان 
كان��ت م��ن الع���رسة االأوائ��ل يف جامعة املو�س��ل كلية 
القان��ون املرحلة الثاني��ة وهي حاليًا م�س��ابة مبر�ش 
نف�س��ي ح�سب ت�س��خي�ش اأحد االطباء النف�س��انين الذي 
ُعر�س��ت عليه مل يكن اللقاء �س��عبًا مع اإ���رساء بالعك�ش 
كان��ت ت�س��تجيب وتريد احلديث معن��ا عندما كنا نبحث 
ع��ن عيادات االأطب��اء النف�س��انين يف منطقة احلارثية. 
والدتها رف�س��ت احلديث وقالت )ال نريد الف�س��يحة( وال 
حت��ى التكل��م )البني�ّة مري�س��ة مو جمنون��ة، وهي فقط 
تع��اين من قل��ة الن��وم(، وبعد ف��رتة وجيزة م��ن الوقت 
حاولن��ا مع اإ�رساء ووالدتها اإذ تكلمت اإ�رساء قائلة: اإبان 
اأحداث مدينة املو�س��ل تركت مع عائلتي البيت وكل ما 
منلك وحملنا ما ن�س��تطيع حمله من ماب�ش يف �س��يارة 
والدي ال�سغرية وقدمنا اىل بغداد وحاولت الت�سجيل يف 
اح��دى اجلامعات ببغداد لكن الوقت كان قد م�س��ى ومل 
ي�سمح يل اإال اأداء االمتحانات النهائية مع الدور الثالث، 

م�سيفة: ح�س��لت على معدل وجنحت اىل ال�سف الثالث 
وحالي��ا جلي�س��ة البيت ال ا�س��تطيع اكمال درا�س��تي الأن 
املطلوب مني �س��حة �سدور من جامعة كركوك املوقع 
البديل ووالدي رجل كبري يف ال�سن وال ي�ستطيع الذهاب 
واملخاط��رة بحياته، منوِّهة: يف الوق��ت ذاته اأُعاين من 
ا�س��طراب يف النوم واأغلب االحيان اأفقد ال�س��يطرة على 
نف�سي واأم�س��ك الكتب او اأي �سيء واأبداأ بال�رساخ اىل ان 
اأفقد الوعي االأمر الذي ترك اأثراً اآخر على عاتق عائلتي.

 الط�ب النف�سي 
د. اال�ست�س��اري النف�س��ي حممد القري�س��ي قال ، اإن هناك 
اك��ر م��ن )400( حال��ة ترق��د يف م�ست�س��فى الر�س��اد 
لاأمرا�ش النف�س��ية من الرجال والن�ساء، متاثلوا لل�سفاء 
الت��ام وهذا حققه برنامج التاأهيل املعد من قبل الكادر 
الطبي وامل�ساعد املوجود يف امل�ست�سفى، مو�سحًا: انهم 
موؤهل��ون اإىل الع��ودة واالخت��اط باملجتم��ع، متابع��ًا: 
ه��ذه امكاناتن��ا بالعم��ل يف الوقت احلا�رس. وا�س��اف 
القري�س��ي :ان رف�ش ذوي املر�سى ا�ستامهم وعودتهم 
اىل املن��ازل يكون الأ�س��باب اغلب االحيان �سخ�س��ية او 
اجتماعية او مادية، بل و�س��ل اغلب االحيان اىل �س��لب 
حقوقه��م املادي��ة من قبل اال�س��قاء وجعلهم يرف�س��ون 

ا�ستامهم!
اخلجل من العاج

ويف ما يخ�ش التاأثريات االأمنية والتغيريات ال�سيا�س��ية 
الو�س��ع  عل��ى  وتاأثريه��ا  ط��راأت  الت��ي  واالجتماعي��ة 
النف�س��ي اأك��د القري�س��ي: الظ��روف االأمني��ة والتغيريات 
كانت �سببًا الإ�س��ابة اغلب الن�ساء والرجال بحاالت من 
الذعر واخلوف لهذا ن�س��مع ان هناك مر�س��ى مع االأ�سف 
يلج��اأون اىل الع��اج الروح��اين بدال من الطب��ي الإبعاد 
اخل��وف عنهم، م�س��تدركا: لكن هذا املر�ش مع االأ�س��ف 
ي�س��تمر ويتفاق��م وي�س��ل احيان��ًا اىل اال�س��ابة بحالة 
م��ن الهيجان الع�س��بي، الفتًا: اىل وج��ود الع�رسات من 
احلاالت النف�س��ية البع�ش منها يكون ت�س��نيفها ب�سيطًا 
واالأخرى معقدة واالبتعاد عن عاجها النف�س��ي ُي�س��بب 
اغلب االحيان اال�س��ابة باجلن��ون والعزل عن املجتمع 
له��ذا البد من قبول فكرة العاج عند املر�س��ى وذويهم 
واإبع��اد فك��رة ان الع��اج النف�س��ي ُيع����د معيب��ًا بح��ق 

املري�ش. 
 االختطاف واالنهيار الع�سبي 

اأما حالة �س��عد فار�ش الذي تعر�ش اىل االإ�س��ابة بنوع 
من االنهيار الع�س��بي الذي جع��ل زوجته تطلب الطاق 
منه بعد ان بداأت حالته ت�س��بب الرعب واخلوف الأوالده. 
اأخذت حالة فار�ش ت�س��وء اأكر واكر فلم يعد ال�س��يطرة 
عل��ى حركات ي��ده وان يق��ف ب�س��ورة معتدل��ة فالقلق 
ي�س��يطر عل��ى اأع�س��ابه ب�س��كل يث��ري انتب��اه االآخري��ن 

وي���رسد اأخ��وه اأبو م�س��طفى حكايته قائ��ا: كان يعمل 
�سائق �س��احنة على طريق بغداد- الرمادي تعر�ش اىل 
االختطاف ومن ثم التعذيب باأب�س��ع الطرق وُترك ينزف 
يف بيت قدمي، م�س��يفا: حت��ى مت انقاذ حياته وهو فاقد 
الوع��ي وحن اأف��اق وجد نف�س��ه يف م�ست�س��فى الفلوجة 

العام. 
وتابع اأبو م�س��طفى: عندما ع��اد اىل البيت مل يكن يعلم 
م��ا يح��دث وكان يفت��ح الب��اب ويرك���ش يف ال�س��وارع 
وي�رسخ حتى يقوم النا�ش بال�سيطرة عليه واإعادته اىل 
البيت، مو�س��حا: ان زوجته مل ت�س��تطع اال�ستمرار معه ، 
طلبت الطاق واأخذت اأوالدها ورحلت وكما ترئن االآن 
يعي�ش معي وهو االآن يتماثل للعاج اذ حت�س��نت حالته 

النف�سية كثريا واأخذ يذكر ا�سماء اأوالده واأعمارهم. 
الت�سخي�ش ال�سحيح والعاج

امل�ست�س��ار الوطن��ي لل�س��حة النف�س��ية الدكت��ور عم��اد 
عب��د الرزاق ذك��ر ، اأن االمرا�ش النف�س��ية حتتاج عناية 
وعاج��ًا خا�س��ًا يعتم��د على ا�س��تجابة الف��رد ملراحل 
الع��اج وم�س��اعدة اال�س��خا�ش املحيط��ن باملري���ش، 
مو�سحا: ان مظاهر املر�ش تَتمث����ُّل يف انت�ساِر اأعرا�ش 
القلق والكاآبة واالإحباط لدى االأفراد ب�س��كٍل عام قبل اأن 

تتحّول عند البع�ش االآخر اإىل اأعرا�ش ج�سمانية.
وا�س��ار عبد الرزاق: هناك مر�س��ى نف�س��انيون كثريون 

يزداد عددهم ب�س��بب االأحداث الت��ي مير بها البلد والتي 
اث��رت كثريا عل��ى الواق��ع االجتماع��ي والنف�س��ي للفرد 
العراق��ي، منوهًا: ان الكثري م��ن هذه االمرا�ش ناجت من 
التعر�ش اىل م�ساهدة حوادث تفجري مروعة او قتل احد 
اف��راد العائلة ام��ام اأعن ذويه او فقدان ال��دار والعائلة 
ب�س��بب التهج��ري، والكثري م��ن االحداث الت��ي توؤدي يف 
اغل��ب االحيان اىل االنع��زال والعي�ش بعي��دا عن النا�ش 

املحيطن ب�ه.
وب�س��اأن مراكز العاج وكيفية التعامل مع هكذا حاالت 
قال م�ست�سار ال�سحة النف�سية: توجد مراكز نف�سية طبية 
كثرية لع��اج املر�س��ى وعاجات طبية حديثة ف�س��ا 
عن م�ست�س��فى ابن ر�سد والر�س��اد للعاج والطب النف�سي 
فيها اطباء اكفاء وعاجات جيدة ت�ساعد املري�ش على 
جت��اوز االزمة النف�س��ية، م�س��تدركا: لكن مع اال�س��ف ال 
زال��ت نظرة املجتمع اىل املر�ش النف�س��ي كاأنه ا�س��ابة 
باجلن��ون! م�س��يفا: يف الف��رتة االخرية وب��كل �رساحة 
زادت االمرا���ش النف�س��ية مو�س��حا: ان هن��اك ح��االت 
ت�سفى ب�رسعة وب�سهولة يف حالة الت�سخي�ش ال�سحيح. 

ما زال العاج بدائيًا 
يقول الطبيب االمريكي كاندل ا�س��تاذ الكيمياء احليوية 
والفيزي��اء احليوي��ة م��ن جامع��ة كولومبي��ا واحلائ��ز 
عل��ى جائ��زة نوب��ل لدرا�س��ة االأ�س���ش اجلزئي��ة للذاكرة: 
اإن اال�س��ابة باالأمرا�ش النف�س��ية حت�س��نت م��ع ارتفاع 
وحت�س��ن معايري الت�س��خي�ش، اما يف العراق فيقول احد 
االطباء ان العاج ما زال بدائيًا. وذكرت منظمة ال�سحة 
العاملي��ة اأن �س��تة ماين عراق��ي م�س��ابون باأمرا�ش 
اأمرا�س��ا  العراقي��ون  ويع��اين  احل��رب،  ج��راء  نف�س��ية 
نف�س��ية، معظمه��ا نتيج��ة احل��روب و�س��نوات االقتت��ال 
الطائفي وم�س��اهد العنف، و�س��لوع املر�سى يف اأحداث 
ول��َّ��دت لديهم حاالت، يرف�ش كث��ريون منهم االعرتاف 
بوجودها، ويعزفون عن معاجلتها ب�س��بب ثقافة العيب 
اإال ان اغل��ب اأمرا�س��هم العقلي��ة والنف�س��ية ناجم��ة من 
تاأثريات احلروب. وا�س��ارت نتائج اإح�س��اء علمي اُجري 
لاأمرا���ش النف�س��ية يف الع��راق ع��ام 2006 بالتعاون 
م��ع منظم��ة ال�س��حة العاملي��ة، اإىل اأن ن�س��بة االأمرا�ش 
النف�س��ية يف الب��اد بلغت 18.6 باملائة فاذا احت�س��بنا 
ع��دد نفو���ش العراقين اآن��ذاك )32 مليونا( فان ن�س��بة 
امل�س��ابن باالأمرا�ش النف�س��ية )6 ماين( ولو اخذنا 
امل�س��ابن منهم ب� )بف�س��ام العقل( وهم ح�س��ب الن�سب 
العاملية 0.85 باملائة ف�س��يكون رقما مفزعا ثاثمائة 
ال��ف مري���ش بف�س��ام العقل، ف�س��ا عن م��ا ال يقل عن 
%40 من املراجعن للم�ست�س��فيات واملراكز ال�سحية 
والعيادات اخلا�س��ة هم باالأ�س��ا�ش يعان��ون من مر�ش 
نف�س��ي ال يرغبون بالبوح به او يظهر على �سكل اأعرا�ش 

ج�سمانية متعددة.

كيف سحبت المستشفيات الخاصة مراجعي نظيرتها العامة؟
تردي الخدمات في الحكومية أهمها ..

خوفًا من اسم "مجانين".. ثقافة "العيب" وراء أمراض نفسية مـن دون عالج! 

ذي قار ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 
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م�شفى الر�شاد للأمرا�ض 
العقلية والنف�شية.. عامل 

حزين يحمل يف طياته 
ق�ش�شًا م�ؤملة لأنا�ض 

ما زال�ا عقلء لكن 
فقدوا ذاكرتهم ب�شبب ما 
تعر�ش�ا له من �شدمات 
كهربائية او تعذيب من 
اأقاربهم او حتى ذويهم 

للح�ش�ل على الإرث 
او اخلل�ض من حتّمل 

م�ش�ؤولية اأحد ال�الدين 
واأ�شباب اأخرى كثرية 

متن�عة!
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