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جشع االطباء يبتكر وصفات مشفرة
بغداد  -رغد دحام

يف م�أثور القول ال�شعبي القدمي دعاء م�شهور ( اللهم
ال ت�سلط علينا ال حاكم وال حكيم) ....وهو دعاء لأبعاد
�سطوة احلكام واالطباء عن االن�سان ملا لهما من عبء
كبري يزيد من الهم ويثقل كاهل االن�سان....
رحمن ..رجل يف منت�صف اخلم�سينات من العمر
يعمل يف البناء منذ كان �شابا ويعاين من جملة من
االمرا�ض كما هو احلال لدى جميع العراقيني حيث
ي�شكو (رحمان) من امرا�ض املفا�صل ب�شكل خا�ص مما
جعل منه زائر دائم لدى االطباء على اختالف خرباتهم
واخت�صا�صاتهم ...ليزور امل�ست�شفيات االهلية تارة
واحلكومية تارة اخرى ليمتلئ ج�سده بانوع العالجات
والعقاقري الطبية والتي مل جتد معه نفعا ومل تكن �سوى
م�سكنات ب�سيطة لأوجاعه واالمه .و�صفات طبية م�شفرة
ويقول (رحمن) من هنا بد�أت رحلتي مع االطباء حيث
عانيت من اختالف الو�صفات الطبية التي ال تتمكن
جميع ال�صيدليات من قراتها اال �صيدلية واحدة يقوم
الطبيب بار�سال املري�ض اليها ب�شكل خا�ص ،لوجود
اتفاق م�سبق بينه وبني �صاحب ال�صيدلية الذي ي�ستقطع
من ثمن الدواء ن�سبة لي�ست بالقليلة اىل الطبيب حيث
يتحمل املري�ض هذه الن�سبة متنا�سني �ضعف حاله وقلة
حيلته ،حتى انني (رحمان) بقيت على هذه احلالة لعدة
ا�شهر انتجت عن انفاق�س كل ما املك من دون الو�صول
اىل عالج �شاف لعلتي ،او ت�شخي�ص دقيق ميكنني من
معرفة حقيقية ما ال اليه تدهور حالتي ال�صحية حتى

اختلف الت�شخي�ص باختالف خربات واراء االطباء.
غياب الرقابة
وتابع رحمن :ا�ستمر االطباء بتناقلي فيما بينهم حيث
عمد بع�ضهم اىل حتويلي اىل اخ�صائيني يف احلبل
ال�شوكي واجلهاز الع�صبي لغر�ض اجراء فحو�صات
متهد الجراء عملية جراحية ...والغريب ان عملية
التحويل من طبيب اىل اخر تخ�ضع اىل ذات ال�سم�رسة
التي خ�ضعت لها الو�صفات الطبية ..حتى انني اكت�شفت
ان احالة املر�ضى من طبيب الخر تخلف وراءها ن�سبة
من �أجور العملية اجلراحية يف حال تطلب االمر .وهنا
من الواجب ان يكون لوزارة ال�صحة كلمة الف�صل
حيث غياب الرقابة جعل من املر�ضى �سلع رخي�صة
لالطباء فلم جند فرق متابعة من الوزارة تراقب
عمل ال�صيدليات وا�سعار االدوية حتى ان عمل الفرق
اقت�رص على اجازة ال�صيدلية مما هي�أت �أر�ضية خ�صبة
للمتاجرة باالدوية ورفع �أ�سعارها ب�شكل ملحوظ،
عالوة على انعقاد �صفقات ج�شعة �ضحيتها املواطن
املري�ض وحده .ويف جانب اخر عجز امل�ؤ�س�سة ال�صحية
عن توفر االدوية واجراء العمليات اجلراحية للعديد من
احلاالت املر�ضية جعل من الطب جتارة ،حتى بات
كل تاجر يعمد اىل ا�ستقطاب �أطباء وافتتاح م�ست�شف
اهلي ميت�ص دماء الفقراء املر�ضى ،ومما يزيد من
غرابة االمر ان الأطباء املتواجدون يف امل�ست�شفيات
االهلية ذاتهم يف امل�ست�شفيات احلكومية اال ان تعاملهم

مع املر�ضى يف القطاع ال�صحي احلكومي وفظاظة
الأ�سلوب يدفع العديد من املراجعني الختيار القطاع
الأهلي .وعلى الرغم من �سوء املعاملة التي ت�شهدها
امل�ست�شفيات احلكومية قال (رحمن) قررت التوجه اىل
امل�ست�شفيات احلكومية بعد ان عجزت كليا عن تغطية
تكاليف العالجات والأطباء يف القطاع اخلا�ص ..حتى
وجدت نف�سي انتظر يف طابور كبري مل�ست�شفى حكومي
ا�ستمع اىل احاديث وق�ص�ص تكاد تكون ا�شبه باخليالية
ملا يعانيه ه�ؤالء املر�ضى لتدفعني هذه امل�صائب اىل
حمد اهلل تعاىل و�أقول (ايل ي�شوف م�صيبة غريه تهون
عليه م�صيبته).
و�أخريا ..دوري للدخول اىل الطبيب بعد انتظار طال
لأكرث من �ساعتني فاجد نف�سي امام طبيب متجهم
ي�سالني مما ا�شكو ف�أخرجت التقارير الطبية ليطلع
عليها على م�ض�ض من دون اجراء �أي فح�ص قائال...
حتتاج اىل مراجعتي يف عيادتي اخلا�صة لأمتكن من
اجراء الفحو�صات الالزمة لك ،ف�أجبته اال ميكن ان
جترى الفحو�صات االن من دون الهاب اىل العيادة
اخلا�صة اال انه رف�ض حتت ذريعة الطابور وكرثة
املر�ضى.
اختفاء ادوية والبحث عن بديل
وقال (رحمن) ان "غالء �أ�سعار العديد من االدوية �أدى
اىل اختفائها من الأ�سواق ،واقت�صارها على �صيدليات
معينة حتى بد�أت بالبحث عن بدائل منها ك�رشكات اقل
خربة او منا�ش�أ �أخرى ،عالوة على اللجوء اىل الطب
البديل (طب الأع�شاب) ليخفف من العبء املادي الذي
حتملته خالل مراجعاتي للأطباء.
وعزا عدد من الأطباء وال�صيادلة ارتفاع �أ�سعار االدوية
اىل ارتفاع �أجور الدعاية ورواتب املندوبني واملوظفني
يف تلك ال�رشكات ،فيما اكدوا ان "نوعية االدوية التي
يعمد املندوبون اىل توزيعها تكون اف�ضل بكثري من
التي تتوفر يف ال�صيدليات وذلك الن ال�رشكات توزع
�صفوة ادويتها على عيادات الأطباء وال�صيدليات
لرتويج منتوجها.
وعلى الرغم من ذلك بينوا ان "الكلفة الأ�سا�سية للدواء
ال تتجاوز الــ 30%وان ال�رشكات جتني �أرباحا كبرية
من االدوية وان التقليل من الأ�سعار لن يعود عليها باي

خ�سارة ،اال ان غياب الرقابة �أدى اىل زيادة ج�شع تلك
ال�رشكات من جهة والأطباء وال�صيادلة من جهة �أخرى.
�شوارع خا�صة للأطباء
ومع ازدياد املتاجرة الطبية وانت�شار العيادات الطبية
يف العديد من املناطق بد�أت �شوارع مهمة يف العامة
بغداد تكاد تكون قد تخ�ص�صت للأطباء كما هو احلال
يف �شارع الكندي يف منطقة احلارثية بجانب الكرخ
للعا�صمة ،و�شارع املغرب يف جانب الر�صافة.
ويقول (رحمن) انه "واثناء جتوايل يف �شارع الكندي
للبحث عن طبيب جديد بعد ان و�صل بي احلال اىل
اال�ستعانة بع�صى اتك�أ عليها بعد ان عجزت قدماي
وعمودي الفقري ا�سناد ظهري ،وجدت الفتة لطبيب
خمت�ص ب�أمرا�ض املفا�صل والعمود الفقري لأدخل
ف�أجد امر�أة ورجل قبلي ف�أ�سلهم عن �سعر مراجعة

الطبيب وخربته لقتل وقت االنتظار والذي يزيد من
االمي كلما زاد وقت انتظاري ،وو�صل دوري يف الدخول
وبعد الفح�ص ومع اطالع الطبيب على التحاليل و�صور
اال�شعة التي مت التقاطها يل على مدار الأ�شهر اخلم�سة
التي بد�أت خاللها رحلتي مع الأطباء تبني انني اعاين
من تلف يف الغ�ضاريف الفا�صلة بني الفقرات ب�سبب
مهنتي (العمالة) وانني ال احتاج اىل عملية جراحية
حتى ان دوائي يقت�رص على نوع واحد من العقاقري التي
تعمل على زيادة الن�سيج الغ�رضويف بني الفقرات.
وبعد اطالع الطبيب على و�ضعي ال�صحي واملادي
رف�ض اخذ �أجور الك�شف حتى اين ايقنت بوجود اخلري
على الرغم من انت�شار اجل�شع بني �رشيحة الأطباء الذين
امت�ص غالبيتهم كل ما املك على مد
ار الأ�شهر اخلم�سة املا�ضية اليقن انها (لو خليت قلبت).

م�شاريع حكومية
من جانبها قالت وزارة ال�صحة انها �رشعت العمل
بامل�رشوع الوطني للت�سعرية الدوائية منذ ثالثة ا�شهر,
حيث �سيتم اتباع ت�سعرية موحدة لالدوية يف جميع
انحاء العراق" ،م�ؤكدة ان "هذا امل�رشوع �سيكون حتت
ا�رشاف ومتابعة نقابة ال�صيادلة".
وقال الناطق االعالمي للوزارة �سيف البدري ان
"الوزارة ن�شطت م�رشوعني خا�صني ب�أ�سعار الك�شفيات
والأدوية ليتم ال�سيطرة على الو�ضع اخلا�ص بهذا
اجلانب من خالل هذين امل�رشوعني".
واكد البدري ان "الوزارة ا�ست�أنفت العمل مب�رشوع
ت�سعرية ك�شفيات االطباء والذي تعرقل يف مرحلة من
املراحل العمل به ،حيث �سيكون هذا امل�رشوع مبتابعة
مبا�رشة من نقابة االطباء".

