
اأمرا�ض الكلى وتنوعت  ازدادت يف االآونة االخرية 
القلب  وامرا�ض  ال�سكري  داء  فمنها  اأ�سبابها، 
امل�سكنات وامل�سادات  واالفراط يف تناول حبوب 
التهاب املفا�سل اىل جانب قلة  احلياتية وحبوب 
عدم  يقابلها  ال�رشب  مياه  وتلوث  املاء  �رشب  يف 

كفاية املراكز املتخ�س�سة لعالج مر�سى الكلى .
ردهة  يف  الراقدين  املر�سى  من  عدد  الينا  حتدث 
مركز غ�سل الكلى عن حالتهم ومنهم املري�سة )...(

اذ ا�سارت اىل:
ا�سابتها  ب�سبب  الكلوي  الف�سل  من  تعاين  انها    "
مبر�ض ال�سكري منذ عمر ثالث �سنوات وجترى لها 
عملية غ�سل الكلى ثالث مرات باال�سبوع، وو�سفت 
خدمة املركز بـ)ن�ض ون�ض(، وان حقن االلتهابات 
خارج  من  �رشائها  اىل  ي�سطرها  ما  متوفرة  غري 
بني  يرتاوح  منها  الواحدة  �سعر  وان  امل�ست�سفى 

8-7 اآالف دينار" . 
وقال املري�ض )...( :

فاليوم  متوفر،  غري  العالج  االحيان  اغلب  يف   "
من  وغريها  املركز،  يف  فالتر  توجد  ال  مثال 
توفريها  اىل  املري�ض  ي�سطر  التي  النقو�سات 
مبالغ  تكلف  والتي  املركز  خارج  من  و�رشائها 

كبرية بالن�سبة له" . 

من  يعاين  الذي  املتقاعدين  املر�سى  احد  وبني 
11�سهرا،  منذ  ا�ستمر  عالجي  ان   " كلوي:  ف�سل 
للمر�سى  االطباء  ومعاملة  ومتوفر  جيد  والعالج 
املركز  ويلبونها،هذا  ل�سكواه  وي�ستمعون  جيدة 
يقدم خدمات ال تتوفر يف مراكز دول اجلوار، وان 
االجهزة حديثة جدا اذ ذهب للعالج يف الهند ولكنه 

مل يح�سل على نتيجة مثلما وجدها يف هذا 
املركز". 

حممد  ح�سن  الدكتور  الطب  مدينة  مديرعام  وبني 
عبا�ض التميمي:

مراكز  فيها  تتواجد  تقريبا  املحافظات  كل  ان   "
ال�سحة اىل م�رشوع  الكلى، بعد توجه وزارة  غ�سل 
اأف�سل اخلدمات  �رشاء اخلدمة وهي م�ساريع تقدم 
تخ�س�سية  مراكز  ان�ساء  خالل  من  للمر�سى 
لغ�سل الكلى وهذه امل�ساريع وفرت خدمات كبرية 
ونوعية كون ال�رشكات التي تعاقدت معها الوزارة 
�رشكات عاملية ر�سينة، وان االجهزة التي ادخلت 
اىل العراق هي اأحدث من االأجهزة امل�ستخدمة يف 
وتوفر  جديدة  اأبنية  اقامة  وتتبنى  املن�ساأ  دول 
االأجهزة اخلا�سة بالديلزة مع م�ستلزماتها والثمن 
عدد  على  اعتمادا  ال�رشكات  هذه  مع  عليه  متفق 

الغ�سالت".

عدد  وان  مبلغ  اي  يتحمل  ال  املري�ض  وبني" ان   
اجراء  مع  غ�سلة   120-150 من  يوميا  الغ�سالت 
واالدوية  والتحليالت  املختربية  الفحو�سات  كل 
مركز  �سحية  دائرة  كل  يف   ولدينا  جمانا  كلها 
للغ�سيل، ففي م�ست�سفى بغداد هناك �سعبة للديلزة 
وفيها 70 �رشيرا ويف مركز زرع الكلى لدينا 40 
 4 اخلا�ض  التمري�ض  دار  م�ست�سفى  ويف  �رشيرا 
اأ�رشة وادخلنا تقنيات حديثة  يف العناية املركزة، 
ال�سيما للمر�سى الذين يعانون من ت�سمم يف الدم 
لكل  تكلف  حيث  جدا  مكلفة  كونها  من  وبالرغم 
وفرت  انها  اال  دينار،  5-ماليني   3 مبلغ  مري�ض 
خدمات كبرية للمر�سى ولدينا احدث التقنيات يف 
 ( الدموي  والغ�سل  الربيتوين  الغ�سيل  الغ�سيل وهي 
الغ�سل املنزيل، حيث يزود  �سي اي بي دي ( وهو 
املري�ض مبحاليل وجهاز خا�ض وميكن بعد  اجراء 

هذا الغ�سيل ان يعود املري�ض اىل مزاولة عمله".
 وا�ساف التميمي" لقد �سهدت عملية الديلزة طفرة 
كبرية ، وتقوم  الوزارة بالتن�سيق مع وزارة التعليم 
والعربي   العراقي  والبورد  العلمي  والبحث  العايل 
برفدنا باالطباء اال اننا ما زلنا بحاجة اىل اعداد 
اخرى من االطباء، لدينا االن ثمانية اطباء وتخرج 
اكرث من 21 طبيبا تخ�س�سيا دقيقا ولكن ما زلنا 
بحاجة اىل االكرث، اما املراكز اخلا�سة للكلى فهي 
اجلغرافية  الرقعة  ح�سب  يكون  والعالج  كافية 
ومراكزمدينة الطب تقدم العالج اىل النازحني من 
املناطق ال�ساخنة، اما ما يخ�ض زرع الكلى فلدينا 
حمافظة  يف  وكذلك  الكرامة  م�ست�سفى  يف  مراكز 
الب�رشة، وقد مت زرع 88 كلية يف العام املا�سي 
وما زلنا م�ستمرين يف هذا العام رغم عملية الزرع 
للمتربع   �رشوطا  الوزارة  و�سعت  وقد  جدا،  مكلفة 
من خالل جلان تدخل فيها جهات امنية وحقوق 
االن�سان ومن الطب النف�سي ولدينا ن�سب جناح يف 

زراعة الكلى عالية جدا" . 
وحتدث مدير مركزغ�سل الكلى الدكتورعدنان عبد 
الكلى  وزرع  امرا�ض  اخت�سا�ض  احل�سني  العظيم 

قائال : 
القرن املا�سي،  �سبعينيات  تاأ�س�ض يف  املركز  "ان 
 ، �رشيرا   45 وي�سم  التطور  من  عدة  مبراحل  ومر 
اعداد  يف  زيادة  يحتم  املر�سى  اعداد  تزايد  وان 
احد  وان  الكلى  بامرا�ض  التخ�س�سية  املراكز 
ا�سباب امرا�ض الكلى هو مر�ض ال�سكري وامرا�ض 
املاء وكرثة تناول حبوب املفا�سل  القلب وتلوث 
وامل�سكنات وعدم �رشب املاء، وقد دخلت تغريات 
وطفرة  نوعية يف هذا املركز عندما دخل نظام ) 
م�رشوع اخلدمة ( بدخول �رشكات متخ�س�سة منذ 
املكان  بتخ�سي�ض  ال�رشكات  هذه  قامت  �سنتني 

وتوفري اجهزة وحماليل
 الغ�سل".

 واو�سح " يف مركز غ�سل الكلى ال يحتاج املري�ض 
اربع  خالل  العملية  جترى  فقط  بل  الرقود  اىل 
هو  وهذا  املركز،  بعدها  املري�ض  يغادر  �ساعات 
النظام العاملي ما عدا مر�سى العجز احلاد، حيث 
يدخلون اىل ردهات امل�ست�سفى والذين يحتاجون 
خارج  يرقدون  وامل�ستعجل  الطارئ  الغ�سل  اىل 
ياأخذون  الديلزة  عملية  لهم  جترى  والذين  املركز 

العالج ويغادرون املركز" .

ما هي عملية   الكلى  غ�سل  مدير مركز  لنا  وي�رشح 
الديلزة اذ يقول 

احل�سني : 
"هناك فالتر خا�سة واجهزة تقوم بازالة االمالح 
وال�سموم وال�سوائل من املري�ض العادة الكلية اىل 
بجهود  يقوم  املركز  هذا  وان  الطبيعي،  و�سعها 
الرابعة  ال�ساعة  منذ  به  العمل  يبداأ  اذ  جبارة 
ح�سب  ويعمل  ليال،  العا�رشة  ال�ساعة  اىل  �سباحا 
جداول غ�سل كلى املر�سى وللحاالت الطارئة، وان 
اعداد املر�سى الكبرية اكرب من الطاقة اال�ستيعابية 
اكرث مما هوموجود  اىل مراكز  لذا نحتاج  للمركز، 
واحيانا  يوميا،  غ�سلة  مئة  االن  وجترى  حاليا، 
وعلينا  خدمة  اىل  يحتاج  املري�ض  الأن  اكرث، 
ذلك  اال�سايف  اجلهد  حالة  يف  حتى  له  توفريها 
جهودنا  قلت  ما  اذا  خطر  يف  املري�ض  حياة  ان 
يف انقاذه ذلك ان غ�سل الكلى يعني حاجة منقذة 

للحياة".
ا�سافية  مراكز  اىل  بحاجة  بغداد  ان  وا�ساف"   
اعاقت  التي  اال�سباب  احد  املالية  االزمة  ولكن 
افتتاح مراكز جديدة، واالن  يف ظل وجود اخلدمة 
احلديثة واملتطورة للمري�ض ا�سهمت يف اطالة عمر 
االعداد  يف  تراكما  جعل  ما  �سنوات،  اىل  املري�ض 

وم�ساعفة يف اعداد املر�سى" . 
االعمال  جرحى  ي�ستقبل  املركز  ان  اىل"  ولفت 
عليهم  يطلق  والذين  بالكلى  امل�سابني  الع�سكرية 
الغ�سل  اىل  بحاجة  وهم  احلاد  بالعجز  امل�سابني 
وان  يوميا،  الغ�سل  لهم  جنرى  واحيانا  املكثف 
االمكانيات  نق�ض  يف  تتلخ�ض  املركز  معاناة 
وحالنا  والتمري�سية  الطبية  الكوادر  يف  ونق�ض 
ال�سائقة  اثرت  اذ  البالد،  يف  م�ست�سفى  اي  حال 
ذلك  كل  ومع  امل�ست�سفيات  خدمات  يف  املالية 

فاخلدمة م�ستمرة".
الكلى  مر�سى  اعداد  زيادة  ان  احل�سني"  ويرى   
ال�سابق  يف  فمثال  اي�سا،  اخلدمات  حت�سن  �سببها 
كان مر�سى ال�سكري ي�سابون بعجز الكلى، فيموت 
املري�ض مبكرا الأن عجز الكلى هي النهاية الأغلب 
االمرا�ض ونحن منطقة حارة ونعترب ا�ستوائية، ما 
جميعهم  املر�سى  وان  تزداد،  الكلى  ح�سى  يجعل 
م�سمولون باخلدمة املجانية مع اأن اأ�سعار االأدوية 
الكلى  مر�سى  ان  ي�سكون  العامل  وكل  مكلفة 

ي�ستهلكون 20باملئة من ميزانية دولهم" .
جرب  حميد  اهلل  الدكتورعبد  الفني  املدير  وبني 
نوعان  هناك   " بالقول:  بالكلى  املتربع  �رشوط 
املري�ض  ذوي  من  قريبا  يكون  فاما  املتربع  من 

اذا  الوزارة هي  التي و�سعتها  وال�رشوط  او غريبا 
وال  مطلقة  تكون  اأال  فيجب  امراأة  املتربعة  كانت 
للحد  عاما   23 وعمرها  النازحني  من  وال  ارملة 
يف  ولي�ض  الب�رشية  االع�ساء  جتار  ا�ستغالل  من 
ال�رشوط ان يكون املتربع يقراأ ويكتب بل يجب ان 
يكون متاأهال من الناحية النف�سية وان يكون عمره 
الكلى مبا�رشة يف  التربع تزرع  23 عاما، واثناء 

ج�سم املري�ض وال يتم 
�سحي  ا�سكال  ال  املتربع  ان  وا�ساف"  خزنها".  
املتربع  ويخ�سع  اخرى  كلية  ميتلك  دام  ما  عليه 
اىل فحو�سات دقيقة وحتاليل عدة، لكي نتاأكد من 
الت�رشيحية  الناحية  من  نظيفتان  كليتيه  كلتا  ان 
العي�ض  ي�ستطيع  العادي  واالن�سان  والبايولوجية 
يراجع  اأن  واملتربع  املري�ض  وعلى  واحدة  بكلية 
ويف  واملتابعة  للفح�ض  ا�سهر  ثالثة  كل  الطبيب 
طارئ،ومري�سنا  حدث  اي  له  حدث  اذا  ظرف  اي 
ياخذ  النه  عمره  طوال  �سهريا  يراجعنا  ان  عليه 
يتح�س�ض  ال  لكي  للمناعة  مثبطة  ت�سمى  ادوية 
امرا�ض  وهناك  املزروعة،  للكلية  املري�ض   ج�سم 
ترتكز لدى الن�ساء اكرث من الرجال منها داء الذئبة 
االحمراري والتهاب الكبد الفايرو�سي، لذا فان اكرث 

امرا�ض الكلى ترتكز عند الن�ساء" .   

اإىل جانب وجود الكثري من اجلن�سيات الوافدة التي 
جمتمعاتها  وطبيعة  بالدها  عادات  حتمل  جاءت 
انعك�ض  مما  االإن�سانية،  بالعالقات  تهتم  ال  التي 
هذا  يف  وا�سح  ب�سكل  جمتمعنا  يف  احلياة  على 
الزمن، اإىل درجة مل يعد فيها اجلار يعرف جاره، 
اأو  اأخاه  يزور  اأن  دون  �سهور  مّرت  االأخ  ورمبا 
قريبه!. واملالحظ على العالقة بني اأفراد املجتمع 
البع�ض  اإن  بل  "ه�سة" و"�سعيفة"،  اأ�سبحت  اأنها 
يرى يف تقويتها "م�سيعة للوقت"، و"وجع دماغ" 
اإليه، مما اأدى اإىل تال�سيها بني اجلريان  ال حاجة 
بني  اأ�سبحت  املعرفة  اأن  درجة  اإىل  واالأقارب، 
اأن  كما  جنازة!،  اأو  زواج  يف  اإاّل  تظهر  ال  النا�ض 
�سعار  �سيئًا، وكاأن  اجلار مل يعد يعرف عن جاره 
العالقة بينهما: "يا جاري اأنت يف دارك، واأنا يف 

داري"!.
العالقات  اأن  على  النا�ض  من  الكثري  واأكد 
كانت  التي  بالقوة  تعد  مل  اليوم  االجتماعية 
حيث  املادية،  الطفرة  نتيجة  باالأم�ض؛  عليها 
اأفراد  جميع  كان  اخلطيب":  "اأحمد  االأ�ستاذ  يقول 
االأ�رشة اإىل وقت قريب يعي�سون يف بيت واحد هو 
بيت العائلة، االأبناء وزوجاتهم واأبناوؤهم مع االأب 
واالأم واجلد واجلدة، يجتمعون على مائدة واحدة، 
البيت  يف  االأوىل  الكلمة  وكانت  واحد،  وقت  ويف 
هي لكبري االأ�رشة، م�سيفًا اأنه كان الرتابط حا�رشاً 
اأو  يومان  مير  اأن  ميكن  وال  االأقارب،  جميع  بني 
انقطعت  فقد  اليوم  اأما  يتزاوروا،  اأن  دون  ثالثة 
منزل  يف  منهم  كل  االأبناء  واأ�سبح  العالقات، 
لوحده مع زوجته واأبنائه، واالأب واالأم يف بيتهم، 
ورمبا مير اأكرث من اأ�سبوع دون اأن يجتمعوا، م�سرياً 
اإىل اأن الروابط االأ�رشية بني العائلة الواحدة مل تعد 
م�ستوى  على  لي�ض  ال�سابق،  يف  عليه  كانت  كما 
املدن الكبرية فقط، واإمنا حتى على م�ستوى املدن 

ال�سغرية التي انتقلت اإليها العدوى ب�سكل كبري.
واأو�سح "د. �سامل باعجاجة" -اأ�ستاذ جامعي- اأن 
العالقات والروابط بني االأهل واالأقارب واجلريان 
الكثري من اجلفاء والربود، ومل تعد مبثل  اعرتاها 
ما كانت عليه يف املا�سي، فالطفرة املادية اأّثرت 
ب�سكل �سلبي على العالقات االإن�سانية يف املجتمع، 

م�سيفًا اأن الكثري من اجلريان يف املدن ال يعرف 
جاره رغم اأنه ال يف�سل بني منزليهما اإاّل جدار ال 
"�سنتيمرتات"، ومع هذا ال  يزيد �سمكه عن ع�رشة 
قائمة  تكون  اأن  يفرت�ض  عالقات  اأي  بينها  جتد 
وبني  بينهما  فيما  كالزيارات  اجلريان،  بني 
عائلتيهما، وكل منهم ال يفكر يف املبادرة لك�رش 
هذا اجلبل اجلليدي يف العالقة، وتوثيقها بينهما، 
موؤكداً على اأن جار يطبق القول ال�سائد اليوم: "يا 
اأفقد  وهذا  داري"،  واأنا يف  دارك،  اأنت يف  جاري 
املا�سي  يف  �سائداً  كان  الذي  الرتابط  اجلريان 
"م. خالد ح�سناوي"  يف احلارة الواحدة. وو�سف 

العالقات االإن�سانية يف املجتمع ب"اله�سة"، التي 
يف  كان  الذي  واجلمال  احل�سور  ذلك  لها  يعد  مل 
اال�ستغناء  وحالة  املدنية  نتيجة  وهذا  املا�سي، 
اأنه  م�سيفًا  املادية،  الطفرة  نتيجة  �سادت  التي 
تقوية  يف  يرى  اليوم  النا�ض  من  الكثري  اأ�سبح 
بني  الزيارات  خالل  من  االجتماعية  الروابط 
"وجع  وكذلك  للوقت،  م�سيعة  واجلريان  االأقارب 
بداأت  هنا  من  اأنه  مبينًا  اإليه،  الحاجة  دماغ" 
واالأقارب،  اجلريان  بني  وتتال�سى  تفرت  الروابط 
النا�ض  بني  والروابط  املعرفة  اأن  درجة  اإىل 
اأ�سبحت ال تظهر اإاّل يف زواج اأو جنازة، الفتًا اإىل 

املوجودين  الكثري من  اجلنازة جتد  اأنه حتى يف 
املتوفى  واأقارب  املقربة  يف  يزالون  ال  وهم 
الزائلة  الدنيا  اأمور  يف  يتحدثون  الرتاب  يوارونه 
وكذلك  واالأ�سهم،  واالأرا�سي  العقارات  كاأ�سعار 
يف  وكاأنهم  عنده"،  ما  و"فالن  عنده"،  "فالن 
ترابها  يف  يوارى  مقربة  يف  ولي�سوا  عقار  مكتب 

اإن�سان كان بينهم منذ �ساعات.
اإن  الغامدي":  حممد  بن  "اأحمد  االأ�ستاذ  وقال 
العالقات بني االأقارب واجلريان اأ�سبحت ذابلة يف 
ظل الطفرة املادية التي �سغلت النا�ض عن اجلوانب 
االإن�سانية، حتى االت�ساالت  العاطفية والعالقات 

اأو  "اجلوال" للتهنئة مبنا�سبة �سعيدة  اأو  بالهاتف 
اأ�سبحت  ال�سوؤال عن االأحوال مل تعد قائمة، واإمنا 
االأقارب  بني  ال�سائدة  هي   )SMS(ال ر�سائل 
الزيارات  انعدام  ظاهرة  اأن  م�سيفًا  واالأ�سدقاء، 
انتقلت عدواها  االأقارب  بني اجلريان وقلتها بني 
حتى اإىل املدن ال�سغرية والقرى، وكل �سخ�ض مل 
اجلار  حتى  بل  اإليه،  النا�ض  اأقرب  عن  يدري  يعد 
يعك�ض  وهذا  جاره،  عنه  يعلم  وال  ويعاين  مير�ض 
ما و�سلت اإليه العالقات االإن�سانية اليوم من ذبول 
وهوان، م�سرياً اإىل اأن االأهل واالأقارب ال يجتمعون 

اليوم اإاّل يف منا�سبتني زواج اأو جنازة!.
وذكر "الغامدي" اأن البع�ض يف منا�سبة "اجلنازة" 
ال ي�ستحي من احلديث يف اأمور الدنيا، وهو واقف 
قلبه،  حتجر  يعك�ض  مما  دفنه،  اأثناء  امليت  على 
الذي  اليوم  ذلك  ملثل  عنده  االعتبار  وفقدان 
ممن  الكثري  اأن  مبينًا  الرثى،  االإن�سان  فيه  يوارى 
للمجاملة  ياأتي  �سديق  اأو  قريب  زواج  يح�رش 
بل  "يتململ"،  من  جتد  حيث  للعاطفة،  ولي�ض 
نحو  مهرواًل  تراه  حتى  الع�ساء  يتناول  يكاد  وال 
يهنيه،  اأو  للعري�ض  يبارك  اأن  دون  للخروج  الباب 
والبع�ض رمبا ين�سحب مبكراً على طريقة "وريهم 

وجهك واأهرب"، ليقال اإنه ح�رش!.
وقال "م. علي مراد ر�سا": اإن عالقات اليوم اأ�سبه 
ب"املتبلدة"؛ الأن كل �سخ�ض م�سغول بنف�سه، مما 
اجلريان،  بني  العالقات  وذبول  �سعف  اإىل  اأدى 
ا�سم  يعرف حتى  اجلار ال  اأ�سبح معها  اإىل درجة 
جاره الذي يجاوره، م�سيفًا اأن كل عالقات النا�ض 
اأ�سبحت مبنية على امل�سالح، مبينًا اأن العالقات 
قريب  وقت  اإىل  واجلريان  االأهل  بني  والروابط 
كانت اأجمل واأكرث حميمية؛ الأنها مبنية على حب 
حقيقي ولي�ض م�سالح، وال�سورة التي كانت عليها 
عالقة اجلريان اأقوى واأجمل، بل اإن اجلريان كانوا 
جميع  يعرف  جار  وكل  االأهل،  من  اأكرث  ُيعدون 
الأكرث  منهم  واحد  غاب  ولو  احلارة،  يف  جريانه 
من يوم فاإن اجلميع ي�سارع ملعرفة �سبب غيابه، 
الفتًا اإىل اأنه كانت الزيارات حا�رشة بني اجلريان 
وتربينا  ع�سناها  التي  ال�سورة  وهذه  واأ�رشهم، 
عليها يف املا�سي، موؤكداً على اأن ما يحدث اليوم 
التي  املادية  الطفرة  نتيجة  الو�سع،  اختالف  هو 

�سغلت النا�ض ونتيجة اجلمود العاطفي.

مراكز غسل الكلى... أعداد المرضى أكبر من الطاقة االستيعابية.. ما الحل؟

وسط تهربنا من اآلخر... لقاء األقارب ال يتم إال في زواج أو جنازة..!
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�شهدت العالقات االجتماعية 
بني االأهل واالأقارب واجلريان 

فتورًا كبريًا، حيث مل يعد لها 
احل�شور الذي كانت عليه يف 

ال�شابق، واأرجع خمت�شون 
هذا الفتور الأ�شباب عدة؛ اأهمها 

الطفرة املادية وما خّلفته من 
خلل يف احلياة االجتماعية، 
اإ�شافًة اإىل خروج النا�س من 

تتميز  القدمية" التي  "مناطقهم 
بتقارب اأهلها يف امل�شتوى 

املعي�شي واالجتماعي والثقايف؛ 
كونهم من بيئة واحدة مل يدخلها 
االأحياء  اإىل  وانتقالهم  "غرباء"، 

احلديثة املتباعدة، 
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