
الطلب��ات  اأول  ب���500)  الدب��ة   ROم��ي
ال�صباحي��ة م��ن قائمة امل�رصوف��ات البيتية، 
تعودن��ا عل��ى �صماعها منذ حلظ��ة ا�صتيقاظنا 
�صباحا، من �صماعة بائعي )املياه املعدنية( 
الأزق��ة  يف  يتجول��ون  الذي��ن  بال�صتوت��ات 
وال�ص��وارع، بغ���ض النظ��ر عن اأنه��ا معقمة اأو 
متت معاجلته��ا �صحيا، واملواطن هو اخلا�رص 
مادي��ا و�صحي��ا م��ن تل��ك اجلول��ة، ومعظ��م 
الأ�صواق املحلية تعج اأمام حمالتها مبختلف 
املي��اه بكاف��ة  قن��اين  م��ن  امل��اركات  ه��ذه 
منه��ا،  وامل�صتهلك��ة  املغ�صو�ص��ة  اأحجامه��ا، 
نتيج��ة تعر�صه��ا لأ�صع��ة ال�صم���ض وارتف��اع 
درج��ة حرارته��ا، وكذلك افتقاره��ا اإىل اأب�صط 
�رصوط التخزين وال�صالمة ال�صحية، مع غياب 
�صم��ر بع�ض اأ�صحاب ه��ذه حمطات التحلية 
والأ�صواق والبائعة املتجولني.                       

الزاوية احلرجة
عن��د جتوالنا ملحطات حتلي��ة وت�صفية املياه، 
وم��ن خ��الل حديثن��ا معه��م وجدن��ا اأغلبه��م 
الرب��ح  غايته��م  نقوله��ا،  ال�صدي��د  ولالأ�ص��ف 
املادي ال�رصي��ع وباأي طريقة كان��ت، و�صاءت 
ال�صدف��ة ويف منطقة الباوي��ة القريبة من حي 
املعام��ل �رصق العا�صمة بغداد، اأن يكون بداية  
حديثنا م��ع �صديقا لن��ا، كان �صنفه باخلدمة 
الع�صكرية اأي��ام الثمانينيات )طباخا(، قال يل 

واأ�ص��رط بعدم ذكر اأ�صمه وعنوان حمطته: اأننا 
نق��وم بعملية ت�صفية وحتلي��ة املياه، ثم نقوم 
بخزنها يف خزانات كبرة، نظرا لكرثة الطلبية 
املتزايدة، بالتزامن مع ارتفاع  درجة احلرارة 
والنقطاع امل�صتمر من حمطات �صخ الإ�صالة، 
بالإ�صاف��ة اإىل ك��رثة الف��واحت والأعرا�ض هذه 
الأي��ام، فتذكرت القول )م�صائب قوم عند قوم 
فوائ��د(، واأ�صتم��ر حديثن��ا عن تاري��خ الإنتاج 
وم��دة نفاذه، فقال لنا وب�رصيح الكلمة: "نحن 
نتحك��م به��ا م��ن خ��الل اتفاقنا م��ع اأ�صحاب 
املطابع الأهلية، بالليبل الذي يتم ل�صقه على 
األقناين  ومبختلف الأحجام واملاركات وحتى 
املوا�صف��ات الفني��ة  للمياه املعبئ��ة، وما زاد 
الأم��ر �ص��وءا ،ومبخالفة اإن�صاني��ة وا�صحة، هو 
وق��وع اأنابي��ب تغذية املي��اه اخلابطة ملحطة 
ون�صوحه��ا  الثقيل��ة،  املي��اه  جم��اري  حت��ت 
وا�صح��ا للقا�ص��ي والداين، وال�ص��ورة املرفقة 
م��ع مو�صوعن��ا خر دلي��ل على م��ا نقول، ول 
اأدري م��اذا �صيكون طعم املاء بعد هذه احلالة، 
اأذا كان��ت القاعدة العام��ة، لي�ض له لون وطعم 
ورائح��ة، واختتمت اأ�صئلت��ي معه، وماذا ب�صاأن 
معاجلتها بالأ�صع��ة فوق البنف�صجية فقال لنا: 

اأنها فلم هندي فال ت�صدقها!.
املخاطر ال�صحية

بداي��ة اأكد لن��ا الطبيب عمار نوف��ل اليا�رصي 

اجله��از  واأمرا���ض  باطني��ة  اخت�صا���ض 
اله�صم��ي: "اأن م��رور اأنابي��ب �صح��ب املي��اه 
ملحط��ة الت�صفية حتت جم��اري اأو ال�صاقيات 
املفتوح��ة للمي��اه الثقيلة، فيه خط��ورة على 
�صح��ة الإن�ص��ان، حي��ث تتاأث��ر تل��ك املي��اه 
امل�صحوب��ة بالرائح��ة، بالإ�صاف��ة اإىل وج��ود 
م�صامات ميكن النفوذ م��ن خاللها، وبالتايل 
فاأنه��ا ت�صب��ب اأمرا�ص��ا كثرة ميك��ن اأن تفتك 
الكول��را  وحم��ى  كالتايفوئي��د  بالإن�ص��ان، 
ال�صدي��د م�صحوب��ا باملغ���ض يف  والإ�صه��ال 
الأمعاء، موؤكدا اأن اأف�صل معاجلة ميكن اللجوء 
اإليه��ا هي بغليان املاء، اأو ا�صتخدام الأقرا�ض 
املعقمة التي يتم توزيعها على املواطنني من 
خ��الل املراكز ال�صحي��ة وامل�صت�صفيات ب�صكل 
دوري. اأم��ا املوؤ���رصات والفحو�ص��ات الأولية 
الدال��ة على تلوث املياه والتي ميكن معرفتها 
بعد التناول، فهي ا�صطرابات اجلهاز اله�صمي 
والتقيوؤ، ويف ح��الت خطرة توؤدي اإىل الوفاة 
نتيجة الإ�صهال ال�صديد واجلفاف، وهذه غالبا 

ما تكون لالطفال  دون �صن )11( عاما.
رقابة �صعيفة جدا

فيما اأ�صاف معاون الطبيب اأحمد عبد احل�صني 
�ص��رم م�صئ��ول �صعب��ة الأمرا���ض النتقالي��ة 
امله��دي  الأم��ام  ال�صح��ي حل��ي  املرك��ز  يف 
)ع(: اأن اإج��راءات فح�ض املي��اه للمنطقة تتم  
بث��الث مواق��ع منتخب��ة، اأبت��داءا م��ن حمطة 
الإ�صال��ة م��رورا بو�ص��ط املنطق��ة ث��م اآخرها، 
واأي�ص��ا بث��الث اأوق��ات متفاوت��ة، وع��ادة ما 
تر�ص��ل تلك العين��ات اإىل املختر املركزي يف 
�صاح��ة الأندل�ض، والنتائج وكما يقولها تكون 
)عكارا(، مبعنى ع��دم �صالحيتها لال�صتهالك 
الب���رصي لحتوائه��ا على الكثر م��ن العوالق 
وال�صوائ��ب، وناأمل م��ن وزارة ال�صحة متابعة 
م��ا ير�صل األيها من تل��ك املخترات ومعاجلة 

ال�صلبيات منها.
اآراء املواطنون

ي��رى املواطن يا�صني م�صن��ي ال�صلمي: اأن لبد 
م��ن توفر ال���رصوط ال�صحية ملحط��ات حتلية 
املي��اه، وتق��دمي املخالف��ني منه��م للجه��ات 
القانوني��ة  الج��راءات  ،واتخ��اذ  املخت�ص��ة 
بحقه��م، مثل فر���ض الغرام��ة املالي��ة وغلق 
املعم��ل، وع��دم افتتاحه ما مل يك��ن م�صتوفيا 
لل���رصوط ال�صحي��ة اخلا�صعة ل��وزارة ال�صحة 
والبيئ��ة، ودائ��رة ال�صيطرة النوعي��ة، واأ�صاف 
قائ��ال: نظ��را لك��رثة الزدحام��ات املروري��ة 
وارتف��اع درج��ة احل��رارة، فاأنن��ا ن�صط��ر اإىل 
���رصاء القنينة ال�صغرة ب�صع��ر )250( دينار، 

ول نعرف م�صدرها اأو �صالحيتها.
ويف ذات ال�صياق قال��ت املوظفة وفاء ح�صني 
اأنه��ا كانت تظ��ن اأن املياه املعبئ��ة خا�صعة 
القن��اين )���رص  للرقاب��ة ال�صحي��ة، واأن ه��ذه 
مه��ر( اأي اأنه��ا مقفل��ة ول ميك��ن التحكم بها، 
لكنن��ي فوجئ��ت بوج��ود حم��الت يف منطقة 

تل��ك  تنت��ج  ال�صناعي��ة،  وجميل��ة  الأورفل��ي 
الأحج��ام  ولكاف��ة   ) البال�صتكي��ة  )الأقف��ال 
ا�صتخدامه��ا  التجاري��ة، ويك��ون  والأغرا���ض 
بال�صغ��ط عليها م��ن الأعلى باجت��اه الأ�صفل، 
بالإ�صاف��ة اإىل م�صاأل��ة يف غاي��ة الأهمية، اأن 
اغل��ب البائع��ة املتجول��ني ميل��وؤن خزاناتهم 
البال�صتكي��ة من حمطات �ص��خ املياه الإ�صالة 
وهي م�رصة �صحيا ل�رصعة تفاعلها، وتكوين 
طحالب بلون اأخ�رص ميكن م�صاهدتها بالعني 
املج��ردة، ويتم بيعها عل��ى اأنها مياه �صافية 

و�صحية مع اأ�صافة مادة ال�صب والكلور.
غ��ر اأن �صه��اب عزي��ز األب��دري كحام��ي يف 
�صوؤون ال�رصكات يقول: البع�ض بداأ بالحتيال 
حتى يف اأ�صع��ار بيع املياه، وال�صبب هو كرثة 
امل�صانع الأهلي��ة وخ�صو�صا مع بداية ف�صل 
ال�صي��ف، نتيجة الإقبال امل�صتمر عليها، وهي 
معام��ل اأهلية تفتقر اإىل اأب�صط �رصوط ال�صالمة 
املهنية وال�صحية، فمن حيث م�صاحة امل�صنع  
يج��ب اأن  ل يقل عن خم�ص��ة ع�رص مر مكعبا، 
واأن تطل��ى ال�صقوف بالده��ان الزيتي وكذلك 
اأي�ص��ا اإن تك��ون م��واد البن��اء م��ن الطاب��وق 
والأ�صمنت مع تغليف قاعة اجلدران بالكا�صي، 
وجتديد الأجازة كل مدة �صنة، وتبديل الفالتر 
ب�ص��كل دوري، والفح���ض ال�صح��ي للعام��ني 
واأ�رصاكهم ب��دورات تثقيفية موظف طلب منا 

ع��دم ذك��ر اأ�صمه خوفا م��ن العقوب��ة الدارية 
قال لنا :ع��دم �صيانة جماري املي��اه الثقيلة 
ون�صوحه��ا امل�صتمر، ي��وؤدي اإىل تلف �صبكات 
توزي��ع املي��اه، وكم��ا تعرفون ف��اأن جماري 
املي��اه الثقيل��ة نتيجة قدمها وع��دم ال�صيانة 
امل�صتمرة لها، مما ي�صه��ل عملية المت�صا�ض 

ونقل كميات كبرة منها داخل ال�صبكة.
املاء ال�صالح لل�رصب ون�صبة 

امللوحة
جمعنا اأ�صلتنا وتوجهنا بها اإىل املركز)جبال 
الأوزون( ملعاجل��ة مياه ال���رصب، ال�صت�صاري 
البايلوج��ي اأ�صعد فريد األنعيم��ي ليحدثنا عن 
ن�صب��ة الأمالح امل�صم��وح به��ا، وكذلك بع�ض 
الط��رق ملعاجلة املياه ال�صائ��دة فقال: هنالك 
عدة م�ص��ادر طبيعي��ة لزيادة ن�صب��ة الأمالح 
بامل��اء، ومنه��ا ظاه��رة هطول الأمط��ار وما 
ميكن ا�صتثماره من اأم��الح، نتيجة اندماجها 
م��ع الرب��ة، وكن�صبة متكن��ا من اأخ��ذ عينات 
م��ن نهر دجل��ة، فاأنها تك��ون 28:19 /ملغم 
/1ل��ر ، وه��ي ت��كاد تك��ون دولي��ة م��ا ع��دا 
ال��دول ال�صناعي��ة ب�صب��ب التل��وث ال�صناع��ي 
بالأنه��ار، اإل اأن النعمة الت��ي اأنعم اهلل تعاىل 
به��ا علينا، بوج��ود الرافدين دجل��ة والفرات، 
ق��د خففت الكثر من ن�صبة التلوث، بالإ�صافة 
اإىل اإن نوعي��ة ترابن��ا خ�صب��ة وفيه��ا الكث��ر 

م��ن الأمالح، ولذا فاأن جمي��ع الدرا�صات التي 
ق��ام به��ا مركزن��ا، وبال�صتعان��ة باخل��رات 
الدولي��ة ومنها �رصكة cgc الفرن�صية  و�رصكة  
اأن  الن�صب��ة يج��ب  mainالأمريكي��ة، وتل��ك 
تكون متعادلة بني التعادل القلوي والتعادل 
احلام�ص��ي 7.8:2.8 وه��ذه ن�صبة مثالية يف 
عملية اكتم��ال البن��اء ال�صح��ي، وال�صتثمار 
الأمث��ل له يف ج�ص��م الإن�ص��ان، ونق�صان تلك 
الن�صب��ة يوؤثر عل��ى اجلهاز الع�صب��ي وت�صلب 
اأخ��رى،  مر�صي��ة  وم�صاعف��ات  ال�رصي��ان 
اأم��ا الطريق��ة الت��ي ميك��ن التعام��ل به��ا يف 
املناط��ق النائي��ة، فه��ي غليان امل��اء لدرجة 
مقبول��ة، حت��ى ل تذوب تلك الن�صب��ة، واأختتم 
قول��ه ب�ص��اأن م��ادة الكل��ور امل�صتخدم��ة على 
نط��اق وا�ص��ع يف عمليات التعقي��م، فيجب اأن 
يك��ون ا�صتخدامه��ا قب��ل ال���رصب ب�صاعت��ني، 
وبعده��ا بنف�ض امل��دة الزمني��ة، لأن وجودها 
وتراكمها اأو ا�صتخدامه��ا ب�صكل مفرط، يوؤدي 
اإىل اأمرا���ض خطرة و�صامة ج��دا، كالإ�صابة 
باأمرا���ض الكل��ى وال��دم واجله��از اله�صم��ي، 
لأنه��ا تتفاعل مع ال�صب��كات الأر�صية الناقلة 
للمي��اه وامل�صنوع��ة م��ن م��ادة )الأ�صب�ص��ت( 
لأنها تكون مادة ت�صمى )الهالوميثان(، وهي 
مادة م�رصطن��ة وبكترية وم�رصة �صحيا يف 

اآن واحد.

 
 22 مادة دوائية مهمة مل جتّهز نهائيًا

النق�ض والتذبذب احلا�ص��ل بتجهيز اأدوية الأمرا�ض 
املزمنة، ي�صمل ادوية امرا�ض ال�صكر وال�صغط والقلب 
وال�رصع والربو وال�صلل الرباعي والأمرا�ض النف�صية، 
وجّله من الأمرا�ض اخلطرة التي يت�صبب عدم انتظام 

تناولها مب�صاكل �صحية جّمة للم�صابني بها.
م�ص��در مطل��ع مبذخ��ر اأدوي��ة ذي ق��ار، طل��ب بعدم 
ذك��ر ا�صمه، كون��ه غر مرّخ���ض بالت�رصي��ح ك�صف، 
ع��ن حجم العج��ز الدوائ��ي يف املحافظ��ة ،اأن قائمة 
جتهي��ز الأدوية املر�صلة من ال�رصك��ة العامة لالأدوية 
ل�صهر �صباط املن�رصم، �صهدت نق�صًا يقرب من ال�50 
باملئ��ة من احل�ص��ة الدوائي��ة اخلا�ص��ة باملحافظة، 
م��ن بينها 22 م��ادة دوائية مهمة مل جتّه��ز نهائيًا. 
م�صيف��ًا: وم��ن الأدوي��ة غ��ر املجهزة، عق��ار اتكاند 
8 امل�صتخ��دم لع��الج ال�صغط وم��ادة اجن�صيد لعالج 
مر�ص��ى القلب والذبح��ة ال�صدرية وم��ادة موديكيت 
امبول ملعاجل��ة الأمرا�ض النف�صية ومادتي تكريتول 
ح��ب وديباكني ح��ب ملعاجلة ال���رصع  وكلوكوفاج 
ريتارد ملعاجل��ة ال�صكر، وغرها م��ن املواد الأخرى 

الداخلة مبعاجلة الأمرا�ض املزمنة.
ون��ّوه امل�ص��در: اىل اأن بع�ض ادوي��ة  ال�صكر انقطعت 
لأكرث من ثالثة اأ�صهر واأدوية ال�صلل الرباعي انقطعت 
مل��دة 8 اأ�صهر واأدوي��ة الربو وخا�صة م��ادة فنتولني 
بخ��اخ انقطع��ت لأك��رث م��ن �صن��ة، واأدوي��ة ال���رصع 
انقطع��ت لثالثة ا�صه��ر، فيما يتذب��ذب انقطاع بع�ض 
ادوي��ة القل��ب ما ب��ني �صهر و�صهري��ن. لفت��ًا: اىل اأن 
ازمة جتهيز ادوي��ة الأمرا�ض املزمنة تفاقمت ب�صكل 
كب��ر خالل الأ�صهر ال�صت��ة املا�صية. مبينًا: اأن نق�ض 
التجهيز و�صل حاليًا اىل ما يقرب من ن�صف اإجمايل 
امل��واد املطلوب��ة البال��غ عددها 44 م��ادة، يف حني 
كان النق�ض قبل �صتة ا�صهر يتمثل باأربع مواد فقط .

واأ�صاف امل�ص��در: اأن بع�ض ادوية الأمرا�ض املزمنة 
غر موجودة اأو �صحيحة يف ال�صيدليات الأهلية وهي 
باهظة الثمن، حيث يراوح �صعرها ما بني 5 اىل 35 
ال��ف دين��ار للعبوة الدوائي��ة الواح��دة، واإن املري�ض 
يحت��اج اىل عبوت��ني اأو ثالث عب��وات دوائية يف كل 
�صه��ر. م�صتطرداً: اأن املر�صى م��ن �رصيحة الفقراء، اإن 
مل يح�صلوا على ال��دواء من خالل العيادات ال�صعبية، 

يكون��ون اك��رث عر�ص��ة ملخاط��ر امل��وت، كونهم غر 
قادري��ن على �رصائه م��ن ال�صيدلي��ات الأهلية لغالء 

ثمنه اأو عدم توفره.
عجز دوائي 50 باملئة

عن اأزمة نق�ض ادوية الأمرا�ض املزمنة وخماطرها، 
يقول مدي��ر العي��ادات ال�صعبية يف ذي ق��ار الدكتور 
رحيم ناي��ف ،اإن العيادات ال�صعبية، تقوم بتوزيع ما 
يتم جتهي��زه من ال�رصكة العام��ة لالأدوية )كيماديا( 
ودورها )اأي العي��ادات ال�صعبية( هو دور الو�صيط يف 
نق��ل الأدوية من ال�رصكة املذكورة التي مقرها بغداد 
وتوزيعه على فروع العيادات ال�صعبية يف املحافظة. 
م�ص��راً : اىل اأن عملي��ة جتهي��ز الدوي��ة م��ن ال�رصكة 
العام��ة، غالبًا م��ا تك��ون متذبذب��ة ول تغطي �صوى 
50 باملئة من ح�صة املحافظة، وهي ل تلبي حاجة 

جميع املر�صى. 
وب��نّي نايف: اأن �رصكة الأدوية -على �صبيل املثال- 
�صب��اط  �صه��ر  ال�صعبي��ة خ��الل  العي��ادات  مل جتّه��ز 
املن���رصم  ب��� 22 م��ادة دوائية من اأ�ص��ل 44 مادة 
تدخ��ل �صمن معاجل��ة الأمرا���ض املزمن��ة، متابعًا: 
فيم��ا جّهزت بع�ض املواد بن�صب حمدودة تراوح ما 

ب��ني 10 اىل 70 باملئة من احل�ص��ة الدوائية. موؤكداً 
اأن، ه��ذه احل�ص��ة الدوائي��ة ل تغط��ي كام��ل حاج��ة 
املر�ص��ى م��ن العقاق��ر الطبي��ة املطلوب��ة، م��ا اأدى 
ذل��ك اىل م�صكل��ة كب��رة يف عملية التوزي��ع واأوقعت 
العي��ادات ال�صعبية يف حرة، فلمّن تعطي الدواء ومن 

�صتحرم من املر�صى.
وك�ص��ف مدير العيادات ال�صعبي��ة: اأن عقار الفنتولني 
)بخاخ( الذي ي�صتخ��دم لعالج الربو انقطع لأكرث من 
ع��ام ومل يجّه��ز للعي��ادات ال�صعبية اإل قب��ل �صهرين، 
كم��ا انقطع جتهيز مادة الن�صولني اخلا�صة مبعاجلة 
امرا���ض ال�صك��ر مل��دة 3 اأ�صه��ر متتالي��ة، ف�ص��اًل عن 
انقط��اع ادوية امرا�ض القل��ب وال�صغط التي يتذبذب 
جتهيزه��ا من �صهر لآخر. م�ص��راً: اىل اأن، عدم تغطية 
حاج��ة املر�صى من الأدوية غالبًا ما تت�صبب ب�صجار 
ال�صعبي��ة  العي��ادات  �صيدلي��ات  يف  املوظ��ف  ب��ني 
واملر�ص��ى الذي��ن مل يح�صل��وا عل��ى كام��ل ح�صتهم 
الدوائية. منوهًا:  اىل اأن املري�ض بحاجة اىل ح�صته 
الكاملة من الدواء ليتعافى ويتجنب خماطر املر�ض، 
واإن معظم املر�صى هم من الفقراء وحمدودي الدخل 
والعجزة، وهوؤلء غر قادرين على �رصاء الأدوية من 

ال�صيدليات الأهلية كونها باهظة  الثمن.
دعوى على اجلهة املجّهزة

واأكد نايف: اأن ادارة العيادات ال�صعبية يف املحافظة 
ل متتل��ك ال�صالحي��ات الت��ي تل��زم ال�رصك��ة العامة 
لالأدوية بتجهيز كامل احل�صة املقررة للمحافظة من 
الأدوي��ة. مو�صحًا: اأن ادارة العي��ادات ال�صعبية تقف 
حائ��رة اإزاء ه��ذه امل�صكلة، كونه��ا ل متلك �صالحية 
ل���رصاء الأدوي��ة التي مل جتّه��ز لها، كم��ا اأن اإجراءات 
مناقل��ة الأدوي��ة م��ن دائ��رة ال�صح��ة اىل العي��ادات 
ال�صعبي��ة معّق��دة وتتطلب موافق��ات ر�صمية يف حال 
كان��ت الأدوية متوف��رة وفائ�صة عن حاج��ة الدائرة 
وه��ذا نادراً م��ا يح�صل .داعي��ًا: اىل �رصورة معاجلة 
نق���ض ادوية الأمرا�ض املزمن��ة وجتهيزها بالكامل 
للمر�صى، كونها تخ���ض �رصيحة مهمة من املجتمع 
تتطل��ب الرعاية والعناي��ة ال�صحي��ة وتاأمني العالج 
املدعوم له��ا. موؤكداً: اأن الهدف م��ن ان�صاء العيادات 
ال�صعبي��ة، هو لدع��م الفق��راء وذوي الدخ��ل املحدود 
واملر�ص��ى غ��ر القادري��ن عل��ى ���رصاء الع��الج من 
ال�صيدليات الأهلي��ة. واأ�صار مدير العيادات ال�صعبية، 
اىل اأن نق���ض الأدوية و�صحتها ت�صببا بتفاقم معاناة 
امل�صاب��ني بالأمرا���ض املزمن��ة واأثقل��ت كاهله��م 
مادي��ًا ونف�صيًا حّتى اأ�صب��ح هاج�ض القلق من عدم 
احل�صول على احل�صة الدوائية يالزمهم يف كل مرة 
يتوجه��ون فيه��ا لت�صلم ح�صتهم. مبين��ًا: اأن عملية 
التجهي��ز متذبذب��ة وغ��ر م�صتق��رة ، واإن ما يجري 
جتهي��زه يف ه��ذا ال�صه��ر م��ن اأدوية ق��د ينقطع يف 
ال�صه��ر الذي يليه، وم��ا كان منقط��ع لب�صعة اأ�صهر 
ق��د يج��ري جتهي��زه بع��د انقط��اع طوي��ل ". وع��ن 
امل�صوؤولي��ة القانوني��ة والخالقي��ة املرتب��ة على 
وف��اة اأحد املر�صى امل�صاب��ني بالأمرا�ض املزمنة 
نتيج��ة نق�ض ال��دواء وعدم احل�ص��ول على احل�صة 
الدوائي��ة املقررة، قال ناي��ف اإن، هذا المر قانوين 
يتعل��ق ب��ذوي املري���ض وم��دى رغبته��م باإقام��ة 
الدع��وى عل��ى املجّه��ز الرئي���ض لالأدوي��ة املتمثل 
بال�رصك��ة العامة لالأدوي��ة، واحل�صم �صيك��ون اأمام 

الق�صاء اذا كانت هناك �صكوى.
ل وزاري عجز حملي وتن�صّ

الإدارة املحلية يف ذي قار، ك�صفت عن نق�ض كبر 
يف ادوي��ة الأمرا���ض املزمن��ة، ول�صيم��ا اخلا�صة 
باأمرا���ض القل��ب وال�صك��ري، وفيم��ا حّمل��ت وزارة 

اأ�ص��ارت اىل اأن احلكوم��ة  ال�صح��ة م�صوؤولي��ة ذل��ك، 
املحلية تقف عاجزة اأمام حل الأزمة، كون ال�صوابط 
القانوني��ة تن���ضّ عل��ى منع ���رصاء عدد م��ن الأدوية 
اإل ع��ن طريق تعاقدات وزارة ال�صح��ة . وعن اأ�صباب 
الأزم��ة الدوائي��ة واآف��اق معاجلاته��ا حت��دث نائ��ب 
حماف��ظ ذي ق��ار ع��ادل الدخيل��ي ،قائ��اًل اإن، عملية 
جتهي��ز ادوي��ة التخدي��ر وعقاقر معاجل��ة الأمرا�ض 
املحافظ��ات  يف  كب��رة  م�صكل��ة  تواج��ه  املزمن��ة 
كاف��ة، ومن �صمنها حمافظة ذي ق��ار التي ل متتلك 
موؤ�ص�صاته��ا ال�صحي��ة �صالحي��ات يف جم��ال ���رصاء 
الأدوي��ة املذك��ورة ول ي�صم��ح له��ا بت�صكي��ل جل��ان 
م�صري��ات ل�ص��د حاجته��ا م��ن الأدوي��ة ال�صحيح��ة. 
مردف��ًا: اأن وزارة ال�صحة اخ��ذت على عاتقها جتهيز 
ه��ذه الأدوية وتن�صلت م��ن م�صوؤولياته��ا. مبينًا: اأن 
ادارة املحافظ��ة ات�صل��ت بال��وزارة وفاحتته��ا ع��دة 
م��رات حول نق���ض الأدوية وم��واد التخدير وقد متت 
معاجلة جزء من امل�صكلة بتوفر بع�ض مواد التخدير 
لكن مازال��ت م�صكلة نق�ض اأدوي��ة الأمرا�ض املزمنة 
قائم��ة وته��دد اأرواح املر�ص��ى الذي��ن ه��م باأم���ّض 
احلاج��ة للجرع��ة الدوائي��ة املح��ددة له��م م��ن قبل 
الطبيب املخت�ض.  وط��رح نائب املحافظة، خيارين 
ملعاجلة امل�صكل��ة مو�صحًا: اأن وزارة ال�صحة اأمامها 
خي��اران للح��ل، فاإم��ا اأن تعالج امل�صكل��ة من خالل 
جلن��ة امل�صري��ات الوزارية وتوف��ر الأدوية املطلوبة 
للمر�ص��ى، واإما متنح �صالحية ���رصاء الأدوية لإدارة 
املحافظ��ة، عل��ى اأن يج��ري متويل �صفق��ات ال�رصاء 
م��ن واردات العيادات ال�صعبي��ة باملحافظة.  م�صدداً: 
عل��ى قدرة احلكومة املحلي��ة يف ذي قار على جتهيز 
احل�ص��ة الدوائية م��ن خالل �رصائها م��ن دول اجلوار 
كالكوي��ت واي��ران .منوه��ًا: اىل اأن ادارة املحافظ��ة 
�صب��ق واأن طرح��ت هذا املق��رح على ال��وزارة، اإل اأن 
ال��وزارة ل��الأن مل تاأخ��ذ ب��ه ومل جتّهز كام��ل احل�صة 
الدوائي��ة للمر�صى . واأ�صار الدخيل��ي: اىل اأن واردات 
العي��ادات ال�صعبي��ة كب��رة ج��داً وميك��ن اأن تغط��ي 
الأموال املطلوب��ة ل�رصاء الأدوية. منوهًا: اىل اأن هذه 
الأم��وال تذهب حالي��ًا اىل وزارة ال�صح��ة ومل ت�صتفد 
منه��ا املحافظ��ة يف توفر ال��دواء وتطوير اخلدمات 
ال�صحي��ة. م�صر�صاًل: اأن وزارة ال�صحة ت�صتويل حاليًا 
على واردات العيادة ال�صعبية يف املحافظة ول تقوم 

بتجهيزها بالأدوية املطلوبة لعالج مر�صاها.

المياه المعدنية.. سموم متجولة يساندها ضعف الرقابة الصحية

الصحة تعجز عن توفير عالج األمراض المزمنة لفقراء ذي قار
العجز باألدوية يقترب من الـ50 بالمئة
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مل يخطر ببال احلاج مرت�ضى 
العلي، اأن تواجهه م�ضكلة 

نق�ض اأدوية الأمرا�ض املزمنة 
الذي اعتاد ت�ضلم ح�ضته من 

اأدوية ال�ضغط وعجز القلب، 
من خالل �ضيدليات العيادات 

ال�ضعبية يف ذي قار، والتي 
مل تنقطع حتى مع اأحلك 

اأيام احل�ضار القت�ضادي 
على البالد، اإبان ت�ضعينات 

القرن املا�ضي، م�ضتغربًا، 
مع اآلف  املر�ضى من عجز 

وزارة ال�ضحة عن توفري 
الأدوية للم�ضابني بالأمرا�ض 
املزمنة رغم موازنتها الكبرية 

ووارداتها، بخا�ضة يف الفرتة 
الأخرية بعد زيادة اأ�ضعار 

اخلدمات التي تقدمها..
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