
�سواء  لل�سيدليات  املر�سى  من  الكثري  يتوجه 
اأجل  من  وذلك  الأهلية،  اأو  منها  احلكومية 
اأدوية من دون و�سفة طبية واحل�سول  �رصف 
لأنف�سهم  وا�سعني  و�رصيع  فوري  عالج  على 
وحمددين  ال�سحية  حلالتهم  طبيا  ت�سخي�سا 
نوع العالج الذي هم بحاجة اإليه، فيما يتطلب 
ال�سليم  للت�سخي�ص  الطبيب  مراجعة  منهم 
ورغم  ال�سحية،  حلالتهم  العالج  نوع  وحتديد 
ذلك هناك تزايد يف التوجه لل�سيدليات لقتناء 

عالج بدون و�سفة طبية.
اأهمية  على   - ال�سلمان  اخلالق  د.عبد  اأكد 
هو  كما  وقال:  الطبية،  الو�سفة  على  احل�سول 
تباع  الأدوية  من  جمموعتان  توجد  معلوم 
ت�رصف  ل  جمموعه  التجارية،  ال�سيدلية  يف 
ت�رصف  وجمموعة  طبية،  و�سفه  مبوجب  اإل 
وغريها،  امل�سكنات  مثل  طبية  و�سفة  بدون 
املري�ص  اعتاد  جمتمعات  عدة  يف  عامليًا 
ال�سحية  م�سكلته  حلل  لل�سيديل  اأوًل  للتوجه 
و�سفة  دون  �رصاوؤه  امل�سموح  بالدواء  الب�سيطة 
بعدها  ال�سيديل  ويقوم   OTC بال  امل�سمى 
بتوجيه املري�ص اإىل �رصاء دواء معني اأو ن�سحه 
مبراجعة الطبيب بعد �سوؤال املري�ص بعدة اأ�سئلة 
لل�سيديل  الدليل  مبثابة  اإجابتها  تكون  حمددة 
لن�سح املري�ص مبراجعة الطبيب اأوًل دون اأخذ 
املواطن  يعتاد  دواء معني، ولكن يف جمتمعنا 

واملقيم يف حالته املر�سية الب�سيطة وال�سديدة 
ويتجنب  التجارية  لل�سيدلية  الرجوع  اإىل 
زيارة الطبيب ويكتفي بالتب�سع من ال�سيدلية 
التجارية دون و�سفة طبية، كالتب�سع حلاجات 
البيت الآخرى، وهذا اأمر خطري جدا ملا لالأدوية 
توؤخذ  مل  اإذا  مميتة  تكون  قد  و�سّمية  �رصر  من 
بعني  املخربية  وغري  املخربية  الفحو�سات 
يف  املوجود  اجل�سيم  اخلطاأ  وهذا  العتبار، 
الكثري  الطبية قد يكلفنا حياة و�سحة  رعايتنا 
الدولة  يكلف  اأخرى  جهة  ومن  النا�ص،  من 
واملواطن الكثري ماليًا. واأ�سار د.ال�سلمان اإىل اأن 
الو�سفة الطبية جتنب املري�ص اأن يكون �سحية 
اأدوية  �رصاء  خالل  من  للربح  وهدفا  جتارية 
عديدة ل تنا�سب حالته اأحيانًا، وجعل ال�سيديل 
يهمل  اأن  املمكن  من  الدواء  يحدد  من  هو 
باأن  ثمني  وبرهان  حماية  الطبية  "الو�سفة 
معني  عالج  اإىل  وبحاجة  فح�سه  مت  املري�ص 
و�سوابط  قوانني  هناك  اأن  م�سيفا  غريه،  دون 
ل�رصف الدواء تتطلب و�سفة طبية وعدم تطبيق 
هو  اخل�سو�ص  بهذا  الرقابة  ووجود  ال�سوابط 
و�سفة  دون  دواء  باأخذ  التهاون  اأ�سباب  اأحد 
اأنه  -�سيديل-  العامر  د.اأحمد  ولفت  طبية. 
�رصف  حيث  من  ت�سنيفات  ثالثة  هناك 
بدون  ت�رصف  اأدوية  "هناك  م�سيفا:  الأدوية، 
بو�سفة  اإل  ت�رصف  ل  واأدوية  طبية،  و�سفة 

بو�سفة  اإل  ت�رصف  ل  مقيدة  واأدوية  طبية، 
اأغلب ال�سيدليات كونها  خا�سة، ول توجد يف 
ت�سنف �سمن الأدوية املخدرة، وما يحدث يف 
خا�سة  خطري  جتاوز  هو  اخلا�سة  ال�سيدليات 
طبية  و�سفة  تتطلب  التي  الأدوية  �رصف  يف 
خ�سو�سًا امل�سادات احليوية واأدوية الأمرا�ص 

املزمنة".
ولكونه  املر�سى  من  كثري  د.العامر:  واأ�ساف 
اأو  اأكرث من موؤ�س�سة طبية حكومية  يتعالج يف 
فهو  م�سرتك  دوائي  �سجل  وجود  ولعدم  اأهلية 
للح�سول  اأي�سًا  اخلا�سة  لل�سيدليات  يتوجه 
من  اأ�ساًل  لديه  متوفرا  يكون  قد  دواء  على 
با�سم  ولكن  عندها  يتعالج  التي  املوؤ�س�سة 
الدواء فيحدث  اأو من نف�ص عائلة  اآخر،  جتاري 
�سك  ول  �سمية،  اأو  ت�ساد  اأو  للجرعة  ت�ساعف 
اأن وجود �سجل دوائي م�سرتك بني املوؤ�س�سات 
و�رصوري  مهم  واخلا�سة  احلكومية  الطبية 
لتفادي  وال�سيديل  للطبيب  الفر�سة  لإتاحة 
د.عاطف  �سدد  جانبه  ومن  الأخطاء.  هذه  مثل 
لجامي -�سيديل- على اأهمية دور ال�سيادلة 
يف توعية املجتمع باأهمية الو�سفة الطبية على 
املري�ص  �سالمة  على  عونا  ال�سيديل  يكون  اأن 
مبوجب  ت�رصف  التي  الأدوية  ي�رصف  ل  واأن 
و�سفة  بدون  الطبيب  قبل  من  طبية  و�سفة 
طبية. ولفت د. عالء الدين اإبراهيم -طبيب- اأن 
الأدوية اأو العقاقري الطبية هي مواد كيميائية 
متت درا�ستها قبل ا�ستعمالها لأغرا�ص حمددة 
الدرا�سة  وتتم  معينة  وملدة  دقيقة  وجرعات 
لإخراج  واملليارات  املاليني  وي�رصف  عليها 
عملي  بحكم  وقال:  الب�رص،  ماليني  يفيد  عالج 
امل�ساكل  من  الكثري  اأواجه  روماتيزم،  كطبيب 
الطبيب  مراجعة  عن  املري�ص  تكا�سل  اأب�سطها 
و�سفة  بدون  لل�سيديل  الذهاب  اأو  املخت�ص 
من  الطاولة  بعالج  يعرف  ما  ل�رصف  طبية 
ال�سيديل وتكرار العالج كذلك بدون املراجعة، 
حيث  الطبيب،  زيارة  من  خوفًا  اأو  تكا�ساًل  اإما 
الطبيب،  يزر  مل  عمره  باأنه  الكثريون  يفتخر 
الطبية  لالأبحاث  الباهظة  التكلفة  خمافة  اأو 
مبر�سي  مليئة  وم�ست�سفياتنا  والعالجات، 
عن  الناجت  الدموي  والنزيف  الكلوي  الف�سل 
القدمية  وخ�سو�سًا  الروماتيزم،  اأدوية  تعاطي 
احلياة  مدى  وا�ستمراره  طبية  و�سفة  وبدون 
لعالج  يرتاح  رمبا  املري�ص،  اأن  والكارثة 

في�سفه لغريه وهو يعتقد اأنه ي�ساعده.
اأن  اإىل  �سيديل-   - ال�سلمان  خالد  واأ�سار 
ق�سمني  اإىل  ال�رصف  ناحية  من  تق�سم  الأدوية 
الالو�سفية،  والأدوية  الو�سفية  الأدوية  وهي 
الأدوية  جمموعة  هي  الو�سفية  الأدوية  وقال: 
بوجود  اإل  ال�سيديل  بوا�سطة  ت�رصف  ل  التي 
و�سفة طبية �سادرة من طبيب مثل امل�سادات 
احليوية والأدوية التي ت�ستخدم لعالج الأمرا�ص 
املزمنة كاأمرا�ص القلب ومر�ص ال�سكر وغريها، 
ميكن  التي  وهي  الالو�سفية  الأدوية  واأما 
للمري�ص بدون و�سفة طبية  لل�سيديل �رصفها 
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املر�سية  للحالت  ت�ستخدم  التي  الأدوية  مثل 
الطبيب  مراجعة  ت�ستدعي  ل  والتي  الب�سيطة 
مثل ال�سداع والآلم الب�سيطة الأخرى وال�سعال 
والأدوية التي ت�ستخدم للتلبك املعوي كاملغ�ص 
والتق�سيم  التعريف  خالل  ومن  واحلمو�سة، 
والطبيب  وال�سيديل  املري�ص  من  لكل  ميكن 
و�سالحيته،  وم�سوؤوليته  حقوقه  على  التعرف 
يحتاجه من  ما  احل�سول على  للمري�ص  فيحق 
الب�سيطة  املر�سية  احلالت  بع�ص  لعالج  اأدوية 
والق�سرية، كما يعرف ال�سيديل م�سوؤوليته جتاه 
كل مري�ص ح�سب حالته وح�سب �رصح املري�ص 
للطبيب  وبالن�سبة  بها،  ي�سعر  التي  لالأعرا�ص 

فهو امل�رصح له بو�سف الأدوية الو�سفية.
التق�سيم  هذا  خالل  من  اأنه  ال�سلمان  وي�سري 
من  وذلك  العالجية  التكاليف  تنخف�ص  قد 
خالل  من  فقط  الب�سيطة  احلالت  عالج  خالل 
لل�سيديل  الأعرا�ص  و�رصح  ال�سيدلية  زيارة 
من  املنا�سب  العالج  حتديد  من  يتمكن  حتى 
التي  الأ�سباب  وعن  الالو�سفية.  املجموعة 
و�سفة  بدون  الأدوية  لطلب  املري�ص  ت�ستدعي 
الأ�سباب  بني  من  اأن  الدرا�سات  فاأ�سارت  طبية 
الطبيب  زيارة  ب�رصورة  املري�ص  قناعة  عدم 
باهظة،  تكاليف  ي�ساحبها  ما  عادة  والتي 
�رصيع  ب�سكل  الدواء  على  احل�سول  وراء  ال�سعي 
�رصف  عواقب  عن  اأما  مبا�رصة.  ال�سيديل  من 

الأدوية بدون و�سفة فقال: من عواقب ا�ستخدام 
احلالة  تفاقم  طبية  و�سفة  بدون  الأدوية 
املر�سية مثاًل عالج ال�سداع الناجت من ارتفاع 
اإىل ح�سول  الدم بامل�سكنات فقط يوؤدي  �سغط 
عدم  ب�سبب  الدم  �سغط  ارتفاع  م�ساعفات 
ال�ستخدام  اأن  كما  املنا�سب،  العالج  ا�ستخدام 
عن  ينتج  قد  احليوية  للم�سادات  الع�سوائي 
مقاومة املكروبات للم�سادات احليوية املتاحة 
حاليًا مما قد يوؤدي اإىل نق�ص فعاليتها م�ستقباًل 
مل�سادات  ابتكار  يوجد  ل  باأنه  وخ�سو�سًا 
احليوية  امل�سادات  يقلل  مما  جديدة  حيوية 
لعالج حالت اللتهابات ال�سديدة. ويوؤكد قا�سم 
العبود – �سيديل - اأن بني البحث عن الربحية 
يف  املري�ص  وك�سل  اخلا�سة  ال�سيدليات  يف 
تربز  املر�ص،  لت�سخي�ص  للطبيب  الذهاب  عدم 
و�سفة  بدون  الأدوية  �رصف  ال�ساحة  على  لنا 
طبية وقال: خطورة هذه الأدوية تكمن يف عدم 
ومالب�ساته،  املراجع  مبر�ص  ال�سيديل  اإملام 
وقد تكون بو�سف اأدوية تتعار�ص مع اأمرا�ص 
اأو ا�ستخدام املراجع  اأخرى مل يذكرها املراجع 
اأو ا�ستغالل الدواء يف  للعالج ا�ستخدام خاطئ، 
اأو  كالإدمان  عالجية   غري  اأخرى  ا�ستخدامات 
ا�ستخدام بع�ص الأعرا�ص اجلانبية للعالج مثل 
التنومي وغريه. ويرى يا�رص امل�سعود -�سيديل- 
�رصيحة  توجه  الأخرية  الآونة  يف  لوحظ  اأنه 

دون  ال�رصيع  احلل  عن  للبحث  الأ�سخا�ص  من 
النظر اإىل احلل الأمثل وهو الذهاب اإىل املركز 
ال�سحي اأو اأي م�ست�سفى وما يحدده الطبيب من 
اأعرا�ص املر�ص، وبعد ذلك يحدد ماهية الدواء 
املنا�سب مع مراعاة تداخل الأدوية اأو تنا�سبها 
مع نف�ص ال�سخ�ص ان كان يحمل اأمرا�سا مزمنة 
من  اأدوية  ي�سرتي  من  هناك  وقال:  غريها،  اأو 
فبذلك  طبية  و�سفة  دون  اخلا�سة  ال�سيدليات 
ملف  على  معتمد  م�سبق  ك�سف  هناك  يكون  ل 
املري�ص نف�سه وتاريخه الطبي وما ح�سل عند 
�رصف الأدوية لمراأة حامل مثال دون املعرفة 
اأو دون  العالج ل يتنا�سب مع احلوامل  اأن هذا 
اأي�سًا ولكن لو كان عن طريق  ال�سيديل  اإخبار 
و�سفة فمن البديهي يف ق�سم حمطة التمري�ص 
اأو عند عيادة الطبيبة اأن ُت�ساأل املراأة املتزوجة 

اإن كانت حاماًل اأم ل مع معرفة ال�سهر اأي�سًا.
و�سدد عياد ال�سعدي -طالب يف كلية ال�سيدلة - 
على وجود بحوث ت�سلط ال�سوء على ال�سيدليات 
وم�ساكلها والبحث عن احللول املنا�سبة، موؤكداً 
املري�ص  وعي  م�ستوى  برفع  حاجة  هناك  اأن 
با�ستخدام الدواء واأهمية �رصائه بو�سفه طبية، 
وقد يكون تكا�سل املري�ص عن زيارة امل�ست�سفى 
اأو امل�ستوى املادي للمري�ص وتكاليف الفح�ص 
ال�سيدلية  اإىل  يتجه  يجعله  ما  الطبيب  وزيارة 

مبا�رصة دون الرجوع للعيادات.

يف حني هناك من يلجاأ اإىل �رصائها، و�ساهم ت�ساهل 
حجم  زيادة  على  املر�سية  الإجازة  منح  يف  الأطباء 
الإجازات  نظام  مراجعة  يتطلب  الذي  الأمر  امل�سكلة، 
اجلهات  خمتلف  من  عمل  فريق  ت�سكيل  عرب  لدينا، 
ودرا�سة  ا�سرتاتيجية  هناك  يكون  اأن  على  املعنية، 
نح�سل  خاللها  من  التي  احللول  اإىل  للو�سول  وافية 

على اأف�سل اإنتاجية من املوظف.
الطبية  التقارير  تزايد  ظاهرة  اإن  ح�سن:  احمد  وقال 
اأو خللل يف نظام  الإدارة  اإىل �سوء يف  الوهمية تعود 
املريح  العمل  جو  تهيئة  عدم  اإىل  اإ�سافًة  الجازات، 
يلجاأ  ملاذا  ن�ساأل  اأن  املهم  من  م�سيفًا:  للموظف، 
املوظفون اإليها، مبينًا اأن ال�سبب احلقيقي واجلوهري 
نظام  يف  ال�سطرارية  الجازة  مدة  بتقلي�ص  يتعلق 
اأيام،  ع�رصة  كانت  اأن  بعد  اأيام  خم�ص  اإىل  الجازات 
وبالتايل فاإن املوظف الذي ل يكون لديه ر�سيد كاف 
الجازة  ا�ستغالل  اإىل  يلجاأ  النظامية  الإجازات  من 
التعليم ل  املر�سية، خا�سًة واأن من يعمل يف قطاع 
ي�ستطيع اأن يح�سل على اجازته الثانوية اإّل يف الوقت 
اإجازة عند  اأخذ  اأراد  اإذا  املخ�س�ص وهذا ي�سيق عليه 
اأن عدم ت�ساهل وتفهم جهة العمل  حاجته لها، ذاكراً 
اإ�سافية  اإجازة  اإعطائه  يف  املوظف  بها  يعمل  التي 
�سعوبة  يواجه  العك�ص  على  بل  الطارئة  لظروفه 
النوع  هذا  اإىل  ي�سطر  وهنا  العمل  جهة  من  وت�سدد 
من الإجازات، م�سرياً اإىل اأن هناك اأي�سًا من ي�ستغلها 
تكا�ساًل وتخاذًل عن اأداء مهامه اإّما لأنه �سخ�ص غري 
ملتزم، اأو لأن بيئة العمل تكون طاردة وفيها كثري من 
امل�ساكل. واأو�سح احمد اأن ت�ساهل بع�ص الأطباء يف 
يزيد من حجم  اأمر  عليها  احل�سول  �سهولة  اأو  منحها 
بيع  يف  جتارة  هناك  اأ�سبحت  ولالأ�سف  الظاهرة، 
البع�ص  تالعب  من  احلد  اأن  م�سيفًا  الطبية،  التقارير 
الجازات  بالإجازات املر�سية يتطلب مراجعة نظام 
اإذ  الهتمام،  املوظف هو حمور  يكون  اأن  على  لدينا 
لبد اأن نعالج ق�سية عدم مقدرتهم على احل�سول على 
التي يحتاجونها وخا�سة من  الجازات يف الوقات 
اإىل هذه  يلجاأ  اأكرث من  التعليم وهم  كانوا يف قطاع 
الجازات وبالتايل احلاجه ما�سه حقًا يف اعادة النظر 
اىل نظام الجازات كاماًل �سواء الجازات املر�سية اأو 
فريق  ي�سكل  اأن  مطالبًا  ال�ستثنائية،  اأو  ال�سطرارية 

هناك  ويكون  املعنية  اجلهات  خمتلف  من  عمل 
التي  اىل احللول  للو�سول  وافيه  ا�سرتاتيجية ودرا�سة 

من خاللها نح�سل اأف�سل اإنتاجية من املوظف.
واأكد د. حممد البي�سي –خبري التنمية الب�رصية– على 
حجم  وارتفاع  الإدارة  �سوء  بني  قوي  ارتباط  وجود 
حتايل،  اأم  �سادقة  كانت  �سواء  املر�سية  الجازات 
اأعباء  ي�سيف  جمتمعنا  يف  احلياة  منط  اأن  م�سيفًا 
على املوظف حتتم عليه اللجوء لالإجازة ال�سطرارية 
اخلدمات  من�ساآت  �سعف  اأبرزها  ومن  جناة،  كطوق 
الأفقي  والتمدد  العام  النقل  وو�سائل  كاحل�سانات 
وكذلك  املمتدة،  الأ�رص  وانح�سار  والزحام  للمدن 

من  املقتب�سة  والأنظمة  الجتماعية  اللتزامات 
فيها  احلياة  ومنط  ثقافتها  يف  تختلف  غربية  دول 
وي�ستحيل  الظروف،  تفهم  هو  واحلل  اململكة  عن 
اأن  مبينًا  طبيعية،  غري  ظروف  يف  طبيعي  تكون  اأن 
حتتاج  الأخرى  هي  ا�سطرارية  اجازة  منح  اإجراءات 
وميكن  مت  مما  اأكرث  والأحكام  املراجعة  من  ل�سيء 
ب�سبب  املتغيب  راتب  من  ن�سبة  اقتطاع  تكون  اأن 
النا�ص  من  فكثري  رادع  لتكون  ال�سطرارية  الجازة 
اأن  منوهًا  راتبة،  من  ي�سري  جزء  ولو  باقتطاع  يتاأثر 
�سلبية  اأبعاد  على  ينطوي  التمار�ص،  من  النوع  هذا 
كثرية، �سواء على م�ستوى العمل، اأو حتى على ال�سلوك 

خ�سارة  اإىل  يوؤدي  جانب  من  فهو  للموظف،  العام 
لفرتات  لتغيبه  نتيجة  فيها،  يعمل  التي  للموؤ�س�سة 
طويلة عن عمله، ما يراكم كمية العمل على زمالئه، 
ثقة  الطريقة  بهذه  املوظف  يفقد  اآخر  جانب  ومن 
املخالفني  الأطباء  اأن  والأهم  مب�سداقيته،  املوؤ�س�سة 
يتالعبون  ممن  املهنة  باأخالقيات  امللتزمني  غري 
بالإجازات املر�سية ي�سكلون خطراً يف املواقع التي 
تلك  اإن   : يعملون فيها. من جهته قال خالد امني - 
العمل  الظاهرة مرتبطة مبدى وعي املوظف باأهمية 
قد  التي  الطبية  التقارير  اأن  م�سيفًا  واأخالقياته، 
م�ستحقة  غري  اإجازة  على  املوظف  مبوجبها  يح�سل 

فالطبيب  �سك،  اأدنى  بدون  اأخالقي  غري  ت�رصف  هو 
على  املجتمع  َتَواَفَق  التي  الأمانة  يف  مفرِّطًا  يعترب 
ل لذلك، بحكم اخت�سا�سه  منحه اإياها، كونه هو املخوَّ
وطبيعة عمله، هذا اإذا كان ذلك من باب املجاملة، اأّما 
اإ�سدار تقارير طبية ملنح اإجازات مر�سية لقاء مقابل 
اإىل  ليدخل  الأخالقية  احلدود  يتجاوز  فذلك  ماّدي، 
احليز اجلنائي، الأمر الذي حتكمه قوانني واأنظمة بحق 
مانح التقارير ومتلقيها، مبا هو كفيل باإنزال العقوبة 
الالزم  الردع  لإحداث  وكذلك  بكليهما،  امل�ستحقة 
ال�سلوكيات  هذه  مثل  من  املجتمع  حلماية  ا�ستباقيًا، 
اإىل  اأدى  التفريط  من  النوع  هذا  اأن  مبينًا  الآثمة، 
الثقة بني الأطراف ذات العالقة، واإىل ت�سويه  زعزعة 
اأنه  اإىل  م�سرياً  الأحيان،  من  كثري  يف  الطبيب  �سورة 
يجب اأن نتذكر دائمًا اأن الطبيب هو جزء من جمتمعه، 
ولعله ي�ستقرئ يف ثقافة هذا املجتمع اأو ذاك اأن هذه 
اأمور  ال�سلوكيات توؤخذ على حممل امل�ساعدة وتي�سري 
هي  اجلزائية  الإجراءات  اأن  خالد  واأو�سح  النا�ص. 
واحلقائق  الأرقام  واقع  من  لنا  تبني  واإذا  للعقوبة، 
واأن  ن�سبة املخالفات،  العقوبة مل تخف�ص  اأن  الثابتة 
اأ�سبحت ظاهرة فاإن امل�ساألة ت�سبح  هذه املخالفات 
التي  والأخالقية  الرتبوية  الأ�س�ص  لتدار�ص  م�ستدعية 
حتى  املجتمع  عن  الظاهرة  هذه  درء  يف  اأخفقت 
اأهمية  تربز  هنا  م�سيفًا:  احلد،  هذا  اإىل  ا�ستفحلت 
اأن  النظرية الأخالقية التي تنظر اإىل املاآلت، مبعنى 
تكون  الذي  هو  اأخالقيًا  مقبوًل  يعترب  الذي  الإجراء 
ماآلته اإيجابية للفرد واملجتمع على حدٍّ �سواء، مبينًا 
و�سيلة  ال�سخ�سية  العالقات  يعترب  الذي  املجتمع  اأن 
يف  وبناته  اأبنائه  قبول  �سواًء  اأموره  لت�سيري  مقبولة 
اجلامعة، اأو اإدخال مر�ساه للم�ست�سفيات، اأو ح�سوله 
اأو حتى جمرد  ترقيات غري مربرة،  اأو  انتدابات  على 
د من  احل�سول على مقعد يف رحلة على الطائرة وميجِّ
نف�سه  يراجع  اأن  عليه  املجتمع  هذا  ذلك،  يف  �ساعده 
اإذا  اأو �سواه يف مهنة من املهن  اأن يلوم الطبيب  قبل 
قدَّم لهم ت�سهيالت مقابل ما يتح�سل عليه منهم عند 
والأخالقي،  ال�سلوكي  اجلانب  من  هذا  اإليهم،  حاجته 
املنا�سب  من  كان  فرمبا  التنظيمي،  اجلانب  من  اأّما 
تو�سيع نطاق م�سوؤولية اإ�سدار التقارير، بحيث ي�سارك 
يف اتخاذ القرار بالإ�سافة اإىل الأطباء اأفراد اآخرون، 
الجتماعي  الُبعد  ميثلون  من  املثال  �سبيل  على 
الأطباء  عن  يخفف  الذي  الأمر  للمو�سوع،  وال�رصعي 

صيدليات تبيع األدوية بال وصفة.. جشع وغياب وعي!
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ال تكاد تخلو الكثري 
من االإدارات احلكومية 
واخلا�صة من تزايد يف 
اأعداد تقارير االإجازات 

املر�صية، ال�صيما تلك التي 
ال تتجاوز مدتها �صبعة اأيام، 

ورغم اأحقية البع�ض لها اإاّل 
اأن البع�ض االآخر اأعتربها 
نافذة نظامية للتهرب من 

م�صوؤولياته وواجباته 
متى ما �صاء وكيفما اأراد، 

فالبع�ض منهم ا�صتغل 
عالقاته ال�صخ�صية اأو ادعاء 
املر�ض ومتثيله املتقن اأمام 
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