
 
 حتولت اأغلب امل�ست�سفيات العامة اىل م�ستنقعات للجراثيم 
حت�سد ارواح املر�سى ومن يفلت من املوت ي�ساب بعاهة 
االمر  هذا  بالوفاة .   تنتهي  غيبوبة  يف  يدخل  اأو  م�ستدمية 
لي�س مبالغا فيه او م�ستحيل احلدوث، فعند زيارتي لعدد 
الرتاكمي  االإهمال  ر�سدت  احلكومية  امل�ست�سفيات  من 
اأ�سبح  ولرمبا  واخلدمة،  النظافة  م�ستوى  على  فيها 
املري�س يدخل اىل امل�ست�سفى مبر�س ب�سيط ليخرج خطري 
جتاه  بواجبها  القيام  عن  املعنية  اجلهات  اإهمال  ب�سبب 
اىل  اللجوء  بداأ  لذا  والر�سمية حتديدا.  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
توفر  ب�سبب  يوم  بعد  يومًا  يزداد  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 
�سفاء  ت�سمن  التي  ال�سحية  النظافة  من  معينة  ن�سبة 
املري�س باأقرب وقت، و�سمان توفر ال�سفاء الذي يحتاجه 
من  الكثري  عزوف  عوامل  اأحد  وهذا  كافة،  االأ�سعدة  على 
تردي  ب�سبب  احلكومية  امل�ست�سفيات  مراجعة  عن  النا�س 
الواقع ال�سحي فيها. لذا يجب التطرق ملو�سوع النفايات 
اخلطرة مثل نفايات امل�ست�سفيات والتي يجب اأن تتكاتف 
باالأمر  املعنية  واجلهات  املوؤ�س�سات  جميع  من  اجلهود 
لعالج هذه امل�سكلة، الأن العمل اجلماعي يف هذا املو�سوع 
له االأثر الكبري يف حل م�ساكل النفايات. هنا وجهنا �سوؤااًل 
لبع�س املراجعني املتواجدين يف امل�ست�سفى الأخذ اآرائهم 
ال�سحية.  املوؤ�س�سات  يف  النظافة  انعدام  مو�سوع  حول 
م�ستوى  تقيمون  كيف  براأيكم هل  كالتايل:  ال�سوؤال  وكان 
امل�ست�سفيات  يف  ال�سحية  والنظافة  باملري�س  العناية 

العامة.
تلوث حتى يف �ساالت العمليات

ام علي منت�سبة يف احدى املوؤ�س�سات ال�سحية جتيب على 
ال�سوؤال قائلة: "ان ن�سبة التلوث يف امل�ست�سفيات ال�سحية 
عالية جدا حتى يف �ساالت العمليات التي من املفرت�س 
احلقيقية  يف  انها  اال  امل�سفى،  يف  مكان  اأنظف  تكون  ان 
تعج بامليكروبات واجلراثيم املتكاثرة على حافة ال�سقوف 
واجلدران الرطبة ب�سبب االهمال وعدم االهتمام بنظافتها 
بني  و�سعت  التي  وحياته  املري�س  ب�سحة  واال�ستهانة 
اأيديهم، حتى اأ�سبحت البكرتيا تعي�س يف اأج�ساد املر�سى 

وت�سبب لهم اخطار االمرا�س.
خماطر العدوى اما ام م�سلم تقول عند دخول امل�ست�سفى او 
املري�س  �سالمة  ل�سمان  احتمال  اليوجد  ال�سحي  املركز 
قلة  اىل  باال�سافة  املكان  يف  املنت�رشة  العدوى  من 
للموؤ�س�سات  �سمة  تعترب  التي  ال�سحية  بالنظافة  االهتمام 
اال�رشة  ذلك  على  ،مثال  فيها  ال�سالمة  و�سمان  ال�سحية 
الردهات وال�ساالت تبقى  املخ�س�سة لرقود املر�سى يف 
دون تبديل وعناية كافية ت�سمن تعقيمها وتخل�سها من 
بحياة  تودي  قد  التي  للمر�س  مل�سببه  والبكرتيا  العدوى 
لديهم  واإمنا  معديه  اأمرا�س  من  الي�سكون  الذين  النا�س 
وال�سيطره  معاجلته  ميكن  ب�سيط  واإرهاق  اإعياء  اأعرا�س 

عليه من خالل الفح�س والعالج املخ�س�س له ولكن عند 
االهمال ملثل هكذا ق�سايا ت�سبح اإعداد املر�سى يف تزايد 
يزداد  �سوف  وبالتايل  عناية  على  احل�سول  دون  م�ستمر 
عدد الوفيات ونتكبد خ�سائر ب�رشية هائلة باال�سافة اىل 

التي فقدناها يف احلروب ولظروف التي مير بها لبالد.
ال�ساب ر�سا حممد يقول ال توجد  اما  الطوارئ؟  ماذا عن 
موؤ�س�سة �سحية تخلو من اجلراثيم واالهمال حيث جربت 
اكرث من مركز �سحي واغلب امل�ست�سفيات التي لدينا كذلك 
ال يوجد اهتمام من ناحية نظافة املري�س وحلفاظ على 
على  بي  واآتوا  ما  يومًا  املر�سى  احد  كنت  حيث  �سالمته 
�رشير الطواري الرتاح ف تقياأت على ال�رشير جاوؤا عمال 
ا�سرتح  ودعوين  باألقيئ  امللوث  الغطاء  واأزالوا  النظافة 
عامل  عاد  غطاء  دون  ال�رشير  على  اخرى  مره  تقياأت  ثم 
ذاته  امللوث  بالغطاء  ال�رشير  مي�سح  واخذ  نف�سه  النظافة 
بعد دقائق ذهبت اىل ال�سيدلية جللب لعالج بعدها عدت 
ال�رشير نف�سه  ارى  الطبيب عن كيفية اخذه واذا بي  ا�سال 
اأعرا�س  من  ي�سكو  اخر  مري�س  عليه  وم�ستلقي  غطاء  بال 

اخرى.
امل�ست�سفيات  املطلوبة يف  العناية  اجد  ال  وي�سيف حممد 
امل�ست�سفيات  اىل  الذهاب  اف�سل  لذلك  ال�سحية  واملراكز 
املطلوبة  والعناية  الراحة  �سبل  كل  تتوفر  حيث  االأهلية 
على  ت�ساعد  التي  والطماأنينة  النف�سية  الراحة  تبعث  التي 

�سفاء املري�س وحت�سن حالته ال�سحية.
حقوق املري�س اىل اين؟

لل�سوؤون  مراقب  ح�سني  علي  يرى  نف�سه،  ال�سعيد  على 
اأن نلقي نظرة متفح�سة على  ال�سحية انه حينما نحاول 
جانب  يف  ال�سيما  احلكومية،  امل�ست�سفيات  يف  يجري  ما 
نتائج  على  �سنح�سل  فاإننا  ال�سحية،  اخلدمات  �سعف 
اليد �سواء  موؤ�سفة حتدث على االر�س وميكن مل�سها مل�س 
ذلك  احليادي،  املتابع  او  امل�سوؤول  او  املواطن  لدن  من 
وامل�سوؤول  املواطن  بهما  ونعني  االولني  العن�رشين  ان 
ال�سحي هما على طريف نقي�س، حيث يرغب االول بعالج 
مييل  حني  يف  بالب�رش،  تليق  ان�سانية  ومبعاملة  منوذجي 
من  حق  )وهي  املواطن  رغبة  لتحقيق  الثاين  العن�رش 
حقوقه امللزمة للحكومة( اىل اجلانب ال�سكلي الذي يتنافى 
اأن عمل امل�سوؤول  اآخر  مع جوهر اخلدمة ال�سحية. مبعنى 
�سكليا  يكون  لذلك  عديدة  الأ�سباب  قا�رشا  يكون  ال�سحي 
يف معظم االأحيان ولهذا تكون اخلدمات ال�سحية املقدمة 
بهذا  املفرَت�س  اجلهد  مع  تتنا�سب  وال  مرتدية  للمواطن 
املراقب  يوجد  وامل�سوؤول  املواطن  بني  وما  اخل�سو�س، 
هذا  يف  اخللل  ير�سد  ان  يحاول  الذي  املحايد  واملتابع 
والوطنية  االخالقية  واالأمانة  امل�سوؤولية  بروح  املجال 
التي تفر�س عليه اأن المييل اىل هذا الطرف او ذاك. وعليه 
ي�ستمر م�سل�سل االإهمال والف�ساد داخل امل�ست�سفيات، فالبد 

اأن تتخذ �سلطات الدول موقفا اإزاء ذلك للحد منه وحلماية 
اأرواح النا�س، واإقرار رقابة من وزارة ال�سحة على ن�ساط 
قواعد  و�سع  اإىل  اإ�سافة  ال�سحي،  القطاع  يف  ال�رشكات 
للبيع وال�رشاء يف جمال ال�سحة متنع االحتكار حتى ال يتم 
هذه  اإن  لذا  اخلا�س.  ال�سحي  القطاع  على  �سيطرة  فر�س 
الظواهر وغريها ال حتتاج اىل منظار دقيق لر�سدها من 
قبل امل�سوؤول او غريه، فهي ظاهرة للعيان وميكن ر�سدها 
ناجحة  ادارة  عمليات  هو  املطلوب  لكن  وي�رش،  ب�سهولة 
املواطن  او  الفقري  اىل  اإن�سانية  نظرة  ترافقها  وحازمة 
التي  وامل�ست�سفيات  العيادات  مراجعة  على  قادر  الغري 
اأجور باهظة ال يتمكن  غالبا ما تعر�س خدماتها مقابل 
عيونهم  فتبقى  الفقراء  اأما  االأثرياء،  �سوى  توفريها  على 
ال�سمري احلي وامل�سوؤولني  ترنو اىل اهلل تعاىل واىل ذوي 

املخل�سني لدينهم والأنف�سهم قبل اأي �سيء.
غالبية  يف  مرتديًا  زال  ما  ال�سحي  الواقع  اأن  يذكر 
امل�ست�سفيات احلكومية يف املحافظات عمومًا والعا�سمة 
املعروفني  االأطباء  اأكرث  لهجرة  خا�س  ب�سكل  بغداد 
عن  ف�سال  بغداد،  يف  املرتدية  االأمنية  االأو�ساع  ب�سبب 
الذهاب  اإىل  املواطنني  ي�سطر  الذي  االأمر  االدوية،  قلة 
االأهلية  للم�ست�سفيات  الذهاب  اإىل  االأحيان  غالبية  يف 
العالج  وتلقي  الالزمة  الطبية  اخلدمات  على  للح�سول 

وبتكاليف باهظة.

 
يف �سل�سلة تراث بغدادي كانت لنا كلمات عن تاأ�سي�س 
دائرة  اول  تاأ�سي�س  اي  بغداد  يف  معارف  دائرة  اول 
والتعليم  الرتبية  �سوؤون  تتوىل  بغداد  يف  حكومية 
 ١٩٥٨ �سنة  حتى  املعارف  ت�سمى  كانت  والتي 
الرتبية  وزارة  اىل  املعارف  وزارة  ا�سم  حتول  حيث 
املدار�س  بان�ساء  بداأوا  اليهود  البغداديون  كان  واذا 
احلديثة يف بغداد قبل هذا التاريخ حيث مت تاأ�سي�س 
جمعية  ا�س�ستها  التي   ١٨٦٤ �سنة  االليان�س  مدر�سة 
كانت  املدر�سة  هذه  وقبل  اال�رشائيلية  االليان�س 
مدر�سة  اول  وهي  وتوراة  تلمود  مدار�س  مدر�سة 
الدولة  فان   ١٨٣٢ �سنة  اىل  تاأ�سي�سها  يعود  يهودية 
العثمانية بداأت بتاأ�سي�س املدار�س الع�سكرية واملهنية 
التعليم  وفقا لال�ساليب االوروبية وا�ستعانت برجال 
مت  حيث  ع�رش  التا�سع  القرن  اوا�سط  منذ  االوربيون 
ا�سطنبول  يف  الر�سيدية  باملدار�س  ي�سمى  ما  افتتاح 
ومهمتها  احلديث  للتعليم  متو�سطة  مدار�س  وهي 
اجلي�س  وتقوية  واالداريني  باملوظفني  الدولة  تزويد 
تعيينه  بعد  با�سا  الوايل مدحت  قام  ذلك  وبناء على 
يف  املدار�س  بتاأ�سي�س   ١٨٦٩ �سنة  بغداد  على  واليا 
بغداد لتكون نواة للرتبية والتعليم احلكومي احلديث 
وكانت املدر�سة الر�سدية املدنية التي افتتحها الوايل 
 ٢١/١٠/١٨٦٩ يف  بغداد  مدينة  يف  با�سا  مدحت 
ثم  بغداد  يف  تفتح  حديثة  ر�سمية  مدر�سل  اول  هي 
�سنائع  ومدر�سة  ع�سكرية  ر�سدية  مدر�سة  افتتحت 

وهي مدر�سة للتعليم املهني ثم تواىل ان�ساء املدار�س 
الكتاتيب  بدل  ابتدائية  مدر�سة   ٧١ منها  بغداد  يف 
 ١٨٩٠ حتى  تنتظم  مل  �سنة١٨٧٣  ثانوية  ومدر�سة 
وهي   ١٩١٣ �سنة  �سلطانية  مدر�سة  اىل  وحولت 
ع�سكرية  مدار�س  وثالث  الثانوية  املدار�س  من  نوع 
نواب  لتخريج  ومدر�سة   ١٨٧٩ واعدادية  ر�سدية 
ال�سباط- كوچك �سابطان مكتبي- وخم�س مدار�س 
يف  للمعلمني  ودار   ١٩٠٠ �سنة  ر�سدية  احدها  بنات 
 ١٩٠٨ �سنة  للحقوق  ومدر�سة   ١٩٠٠ �سنة  بغداد 
تولت  التي  القانون  كلية  بغداد  يف  كلية  اول  وهي 
يف  وال�سيا�سة  والثقافة  احلكم  رجال  اغلب  تخريج 
بغداد وقد رافق ما قام به مدحت با�سا من اجراءات 
لنظام  العثمانية  الدولة  ا�سدار  مع  املعارف  يف 
ت�رشيع  اول  وهو   ١٨٦٩ ل�سنة  العمومية  املعارف 
التعليم املدين  العثمانية يحدد قواعد  الدولة  ت�سدره 
نواحي  خمتلف  الت�رشيع  هذا  تناول  حيث  احلديث 
النظام  هذا  قرر  وقد  وادارته  وموؤ�س�ساته  التعليم 
بغداد  كوالية  والية  كل  يف  معارف  جمل�س  ت�سكيل 
مثال واناط النظام بنظارة املعارف يف ا�ستنبول اي 
ادارة  مدير  تعيني  العثمانية  للدولة  املعارف  وزارة 
هذا  اع�ساء  اختيار  الوالية  ادارة  وتتوىل  املعارف 
املجل�س وقد قرر هذا الت�رشيع مهام جمل�س املعارف 
بالتعليم  تتعلق  التي  ا�ستنبول  تعليمات  بتنفيذ 
و�رشف االعانات املالية ملعارف الوالية واال�رشاف 
وتنظيم  واملطابع  واملكتبات  املدار�س  تاأ�سي�س  على 
الر�سمية  املدار�س  اعمال  ومراقبة  املدار�س  ميزانية 

العثمانية  الدولة  وتولت  املعلمني  وتعيني  واختيار 
ادارة  نظام  ت�رشيع  عند  التعليم  ادارات  تنظيم 
معارف  مدير  اعترب  حيث   ١٨٧١ ل�سنة  الواليات 
رئا�سته  وقررت  الوالية  موظفي  كلبار  من  الوالية 
وتقدمي  املدار�س  وتفتي�س  الوالية  معارف  ملجل�س 
مدحت  وقام  الرتبوية  االجراءات  حول  للوايل  تقرير 
با�سا بعد تاأ�سي�س املدار�س احلديثة يف بغداد بان�ساء 
ميار�س  مل  املجل�س  هذا  ولكن  بغداد  معارف  جمل�س 
بعد   ١٨٨٣ �سنة  حتى  املطلوب  بال�سكل  �سلطاته 
املعارف  على جمال�س  بالتاأكيد  �سلطاين  امر  �سدور 
وكان جمل�س معارف بغداد يتاألف من رئي�س ون�سف 
وجهاء  من  االخر  والن�سف  املوظفني  من  االع�ساء 
ان�ساء دائرة معارف بغداد باال�سافة اىل  بغداد ومت 
مدير  املجل�س  هذا  اع�ساء  من  وكان  املجل�س  هذا 
الكبري  املوظف  اي  بغداد  ومكتوبچي  بغداد  مطبعة 
بع�س  توىل  وقد  املكاتبات  عن  امل�سوؤول  بغداد  يف 
اهل بغداد رئا�سة جمل�س معارف بغداد منهم حممد 
افندي اآل جميل وحكمت �سليمان ومت ان�ساء جمال�س 
كربالء  يف  لبغداد  التابعة  ال�سناجق  يف  معارف 
املدر�سية  لالدارات  اال�ست�سارات  لتقدمي  والديوانية 
من  بغداد  معارف  ميزانية  كانت  واذا  ال�سنجق  يف 
و)  االع�سار  �رشيبة  اىل  امل�سافة  املعارف  �رشيبة 
الويركو( ومن بع�س الر�سوم التي خ�س�ست للمعارف 
يف القرن الع�رشين واالعانات فقد كانت هذه االموال 
تزيد على م�رشوفات هذه الدائرة لذا كان يتم ار�سال 

املبالغ الزائدة اىل اال�ستانة .

التنومة،  قرية  يف  1954م  �سنة  ولد  عراقي  �ساعر  مطر  اأحمد 
بني  الرابع  االبن  وهو  الب�رشة،  يف  العرب  �سط  نواحي  اإحدى 
الطفولة  مرحلة  فيها  وعا�س  والبنات،  البنني  من  اأخوة  ع�رشة 
اأن تنتقل اأ�رشته وهو يف مرحلة ال�سبا، لتقيم مب�سكن عرب  قبل 

النهر يف حملة االأ�سمعي.
لها  وكان  التنومة،  مبنطقة  الب�رشة  مدينة  يف  اأحمد  ولد 
ورّقة  ب�ساطة  تن�سح  ي�سفها-  -كما  فهي  عليه،  وا�سح  تاأثري 
وبيوت  والب�ساتني،  واجلداول  باالأنهار  مطّرزة  مدينة  وطيبة، 
حملة  اإىل  اأ�رشته  انتقلت  لقد  النخيل،  واأ�سجار  والق�سب،  الطني 
االأ�سمعي، وهي اإحدي حمالت الب�رشة وكانت ت�سمى يف بداية 
اإن�سائها بـمحلة "الومبي" ن�سبة اإيل ا�سم ال�رشكة الربيطانية التي 
بنت منازلها، ولعل من طريف القول هنا اأن اأحمد مطر غالبا ما 
املكان  ا�سم  اإىل  اإ�سارة  للومب يل" يف  الومبي  "من  يردد:  كان 
الذي حل به من بريطانيا، ولقد اأكمل اأحمد درا�سته االبتدائية يف 
مدر�سة العدنانية، ول�سدة �سطوة الفقر واحلرمان عليه قرر تغيري 
منط حياته لعل فيه راحة له وخال�سا من ذلك احلرمان، ف�سارع 
لالنتقال اإىل بغداد، وبالتحديد اإىل منطقة الزعفرانية ليعي�س يف 

كنف اأخيه االأكرب علي.
تخرج  ومل  ال�سعر،  يكتب  مطر  اأحمد  بداأ  ع�رشة  الرابعة  �سن  يف   
اأما موهبته يف  الغزل والرومان�سية،  االأوىل عن نطاق  ق�سائده 
ال�سعر، فبداأت تظهر يف اأول ق�سيدة كتبها حيث كان يف ال�سف 
ع�رش  �سبعة  من  تتاألف  وكانت  املتو�سطة،  الدرا�سة  من  الثالث 
الغزل  نطاق  عن  الق�سيدة  تلك  تخرج  اأال  الطبيعي  ومن  بيتا، 
منذ  اأدرك  ل�سبي  النا�س  بني  وماألوف  �سائع  اأمر  وهو  والهيام 
واالأرق،  والدموع  والهيام  الوجد  �سوى  يعني  ال  ال�سعر  اأن  اأدرك 

وكان مطلع الق�سيدة:
يقول بع�س من قراأ الق�سيدة : "اإذا نظرنا اإىل الق�سيدة جند �سًنا 
اأكرب من �سنه، وهذا ال يتهياأ فّنا ور�سيداً ل�سبي ما زال خمزونه 
ْت تلك الق�سيدة يف  اللغوي والفني يف طور الت�سكيل". وقد ُعِر�سَ
اأنها لطالب ما زال يف  اأحد املخت�سني فلم ي�سدق  حينها على 
املرحلة املتو�سطة، ثم راح اأحمد مطر يكتب الق�سائد يف ذكرى 
اأبي طالب، ومما كتبه بهذا  واالإمام علي بن  النبي حممد  مولد 

اخل�سو�س وهو يف املرحلة املتو�سطة ق�سيدة مطلعها:

المستشفيات: بيت الشفاء أم ثكنة األمراض؟
بغداد ـ متابعة

بغداد ـ طارق حرب

الأهوار اأر�ض �ضربت اأطن�به� يف عمق الت�أريخ 
الب�بلية والآ�ضورية  اأطالل احل�ض�رات  حتمل 
الر�ض�لة  تتنف�ض  دفتيه�  وبني  القدم  منذ 
الق�ضب  من�بت  اليوم   ، ال�ضمح�ء  الإ�ضالمية 
وامل�ضطح�ت  اخل�ضراء  والبط�ئح  والربدي 
والأبالم  امل�ض�حيف  فوقه�  ت�ضبح  التي  امل�ئية 
وت�ضتقر عليه� اأكواخ الطني التي ينبعث منه� 
ول  نف�ق  بال  ال�ضي�فة  ومك�من  الكرم  عبري 
�ضورته�  ب�أبهى  الب�ض�طة  حلة  وترتدي  ري�ء 
بال دبلوم��ضية مزيفة يقطنه� حمبون لكل ق�دم 
حولهم  من  بكل  وي�ضت�أن�ضون  النخ�ع  حد  لهم 
الب�طل  ويبغ�ضون  واأهله  احلق  ويع�ضقون 
نربا�ض  )ع(  احل�ضني  الإم�م  ب�لت�أكيد   ، واأهله 
لهم وم�ضعل نور هدايتهم وفن�ر ي�ضع�ضع داخل 
لذا  اأكواخهم  فوق  ترفرف  ورايته  اأفئدتهم 
لتهداأ  والطغي�ن  الظلم  �ضد  �ضولتهم  ك�نت 
لهويتهم  للب�طل عنوان  القدم ومق�رعتهم  منذ 
التي م�برحت تغ�درهم اأجي�ل بعد اأجي�ل ويف 
الب�ضيطة  اأكواخهم  تتمرت�ض  الأحي�ن  اأغلب 
املع�ر�ضني  حتت�ضن  ثكن�ت  اىل  متحولة 
م�ض�حيفهم  وت�ضطف  املتع�ضفة  للحكوم�ت 
الطواغيت  �ضد  فيه�  ي�ضولون  مدرع�ت  ك�أنه� 
اأبداآ  املوت  لته�ب  الب�أ�ض  �ضديدة  بقلوب 
متخذين من الإم�م احل�ضني )ع( الق�ئد وامللهم 
ب�إ�ضمه  تلهج  وقلوبهم  واأل�ضنتهم  والقدوة 
لوحة يف  اأطول   . وال�ضلم  املب�رك يف احلرب 
يف  �ضيف�آ  حلت  )ع(  احل�ضني  لالإم�م  الع�مل 
اجلنوب  اأهوار  يف  اجلب�ي�ض  منطقة  ربوع 
الأحبة  بني  متميزاآ  ح�ضوراآ  لت�ضجل  العراقي 
وال�ض�ئرين  واملوالني  وامللهوفني  والع�ض�ق 
الزي�رة  مرا�ضيم  لإحي�ء  الأحرار  قبلة  نحو 
على  الربيئة  ب�ضم�تهم  لي�ضعوا  الأربعينية 
واأ�ضر  املفدى  لإم�مهم  الع�مل  لوحة يف  اأطول 
اأغلبهم على امل�ض�ركة ومن مل يتقن اأو ليعرف 
ني�بة  يكتب  والآخر  فينطق مب� يحب  الكت�بة 
عني  اإكتب  عب�رة  احل�ضور  بني  و�ض�عت  عنه 

يف هذه اللوحة لالإم�م احل�ضني )ع( .

مبدعون
من العراق حكاية تأسيس أول دائرة معارف )مديرية تربية( في بغداد

أحمد مطر 

األهوار وثورة 
الحسين 

بقلم / فؤاد المازني

أقالم حرة

بعد اأن جل�ست على مقعد خم�س�س للمراجعني يف م�ست�سفى 
ابن الهيثم التعليمي، ا�سندت املراأة الثالثينية جبينها اىل 
وراحت  العني،  �سبكية  باعتالل  امل�سابة  ابنتها  راأ�س 
امله�سمة  الذاكرة  مراآة  تركيب  اإعادة  حتاول  وهي  تفكر 
اىل �سظايا متفرقة اىل يوم الوالدة بعدما اكد االطباء ان 
ال�رشر الذي ا�ساب ابنتها ناجم عن زيادة ا�ستخدام ن�سبة 
االك�سجة يف العناية املركزة حلديثي الوالدة، وتقول مها 
تتغري   : بالدموع  منداة  حزن  م�سحة  عينها  ويف  احمد 
فقبل  الوالدة،  فرتة  خالل  احلظوظ  وتتفاوت  امل�سائر 
باأمل  �سعرت  والع�رشين من حملي  الرابع  اال�سبوع  انتهاء 
ا�سفل الظهر وال�ساقني وانقبا�سات م�ستمرة ومنتظمة يف 
ملحوظ  ب�سكل  االنقبا�سات  ماازدادت  و�رشعان  البطن، 
وتابع  وت�سارعا.   اأملا  اكرث  الوالدة  طلق  باأن  و�سعرت 
ب�سوت  قائال  اليوم  ذلك  تفا�سيل  عن  احلديث  مها  زوج 
مليء باحلزن:  وفيما كانت مها تتلوى من االمل �سقطت 
تلك  يف  توقف  قد  وكاأنه  الزمن  بدا  بدمائها،  م�رشجة 
اللحظة ، وما ان جمعت �ستات افكاري املبعرثة حملتها 
امل�ست�سفيات اخلا�سة بالوالدة،  احد  با�رشع ماميكن اىل 
على  اب�سارنا  خالله  ومتركزت  ال�سمت  �ساد  حلظة  ويف 
حركة االطباء وهم يحاولون انقاذها من موت حمتم بعد 
ان ات�سح انها تعاين من انف�سال امل�سيمة »احلبل ال�رشي« 
حياتها  على  خطرا  ي�سكل  والذي  الوالدة  قبل  املفاجئ 
الكثري  فهناك  االطباء  احد  قول  وبح�سب  ابنتنا،  وحياة 
من امل�ساعفات. توؤكد الدكتورة الن�سائية زينب عامر: »ان 
امل�ساكل التي ت�سببها الوالدة املبكرة كا�سابة رحم االم 
بالتهابات خطرية يالحقها ت�سمم يف الدم وفقدان اجلنني 
الرحم،  ا�ستئ�سال  اىل  نهاية املطاف  ليوؤدي كل ذلك يف 
كما ان الو�سع املبكر ب�سبب انف�سال امل�سيمة او ماي�سمى 
هذا  حدوث  جتنب  الن�ساء  على  يجب  لذلك  بتكل�سها، 
االخت�سا�س  للطبيبة  ال�سهرية  املتابعة  خالل  من  االمر 
رئي�سيا  �سببا  تكون  قد  التي  اال�سباب  على  والوقوف 
املتكررة  والوالدات  الزائدة  والنحافة  االم  كعمر  للو�سع 
نهاية  خا�سة  املبكر  االجناب  فر�س  من  يزيد  ذلك  فكل 
ال�سهر ال�سابع  وبداية ال�سهر الثامن اذ  تكون رئة اجلنني 
غري مكتمله مما يوؤثر ب�سكل �سلبي على �سحة اجلنني يف 

حالة بقائه على قيد احلياة.

هل توفر المستشفيات عناية 
كافية باألطفال الخدج؟

المواطن و المسؤول
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