
تقارير وتحقيقات

غالء تكاليف العالج يف العراق، وتردي واقع امل�شت�شفيات 
األقى  الكاملة،  اخلدمات  تقدمي  عن  وعجزها  احلكومية 
اأخرياً بظالله على �رشيحة الفقراء يف البالد. وقد قدرت 
ن�شبة  حملية  ومنظمات  برملانيني  عن  �شدرت  تقارير 

الفقر بـ30 باملائة من جمموع ال�شعب العراقي. 
و"دكاكني"  عيادات  ظهور  اإىل  تلقائيًا  اأدى  الواقع  هذا 
"طب  اأو  النبوي"،  بـ"الطب  العراق  يف  حمليًا  يعرف  ما 
اأغلب مرتاديه من  بدا  الذي  البديل"،  "الطب  اأو  العرب"، 
اأمرا�ض  من  لعالجهم  معجزات  عن  الباحثني  الفقراء 
جراحي  وتدخل  عمليات  تتطلب  اأمرا�ض  اأو  خطرية، 
ورقود اأيام طويلة بامل�شت�شفيات واإنفاق مبالغ كبرية ال 
لهم  اأخري  كاأمل  اإليه  يلجاأون  اآخرين  اأّن  ميلكونها،. كما 
واإبالغ  امل�شت�شفيات  يف  العالج  اإيجاد  عن  عجزهم  بعد 

االأطباء بحالتهم امل�شتع�شية، كمر�شى ال�رشطان. 
اأكرث من  فاإن  ال�شحة،  وزارة  ووفقا مل�شوؤول عراقي يف 
يف  تعمل  العراق  يف  موجودة  وعيادة  مركز  اآالف   3
الطب البديل حاليًا، غالبيتها غري مرخ�شة وتعمل ب�شكل 
االأحيان عن حدوث  اأ�شفرت يف بع�ض  غري قانوين، وقد 
املراكز  اأ�شحاب  اأن  ويبنّي  املر�شى.  لدى  م�شاعفات 
العادة وطرق  البدائية يف  واملواد  باالأع�شاب  يتعاملون 
عالجية خمتلفة، بينها عربية قدمية اأو �شينية. وعملهم 

ينع�ض اأ�شحاب "املعا�شب" والعطارين بطبيعة احلال. 
فاإن  ا�شمه،  ذكر  عدم  طلب  الذي  ذاته  امل�شوؤول  وبح�شب 
"االأ�شهر ال�شتة املا�شية �شهدت انتعا�شًا غري م�شبوق يف 
املناطق  يف  خا�شة  ال�شعبية،  العالجات  من  النوع  هذا 
هوؤالء  من  الكثري  اأن  مبينًا  والع�شوائية"،  الفقرية 
املعاجلني يعملون يف املهنة حتت غطاء حمل "�شماد" 
عطار  اأو  اأطفال(  )ختان  و"مطهرجي"  حقن"  و"زرق 

وبائع اأع�شاب اأو بائع اأحجار كرمية. 
العراقية  ال�شحة  وزارة  ف�شل  باأن  ذاته  امل�شوؤول  واأقر 
ال  الذين  منهم  الفقراء  دفع  للمواطن  خدمات  توفري  يف 
ميلكون ثمن م�شت�شفيات القطاع اخلا�ض للتوجه اإىل هذا 

النوع من العالج. 
"العالج رخي�ض ويعطي نتائج جيدة جداً"، هذا ما قاله 
العراق  يف  "نحن  م�شيفًا  عامًا(،   45( ال�شلطاين  اأحمد 
واأحزابها.  املتعاقبة  احلكومات  بف�شل  فقراء  اأ�شبحنا 
اأن  لنا  ميكن  ال  ال�شحية،  اخلدمات  لرتدي  ونتيجة 
ن�شت�شلم ون�شلم اأمرنا لهذه امل�شت�شفيات، لذا توجهنا اإىل 
الطب النبوي للعالج". وي�رشح اأكرث عن حالته: "راجعت 

الكثري من االأطباء لعالج املفا�شل، وخ�رشت الكثري من 
كان  طبيب  وكل  اأطباء.  ثالثة  من  اأكرث  وغرّيت  االأموال 
ير�شلني ملخترب معنّي بذاته، و�شيدلية يختارها هو يل 
م�شبقًا، ومل اأح�شل على اأي نتيجة �شحيحة، وتيقنت من 
عيادات  اإحدى  زيارة  بعد  اأنه  �شارحًا  اأ�شفى".  لن  اأنني 
الطب البديل، بات يق�شدها ب�شكل دائم الأنها �شاعدت يف 

�شفائه. 
فيما يو�شح حممد عبا�ض علوان )51 عامًا(، اأنه جلاأ لهذا 
كونها  احلكومية  امل�شت�شفيات  وترك  العالج  من  النوع 
اأمرا�ض  اأنه يعاين من  "بال حياة وال فائدة". وي�شيف ، 
يف  واأمل  الظهر  وفقرات  الرقبة  فقرات  يف  واآالم  ال�شغط 
�شوى على م�شكنات  اأح�شل  امل�شت�شفيات مل  "يف  الكلى، 
البديل  الطب  اإىل  جلاأت  هكذا  الثمن.  باهظة  وباأ�شعار 
اجلنونية  واأ�شعارها  االأدوية  فرتكت  بالتح�شن،  وبداأت 

التي كانت ت�شتنزف معي�شتي واأ�رشتي". 
علي  باالأع�شاب  واملداوي  املعالج  يتحّدث  جهته،  من 
زراعة،  بكالوريو�ض  على  احلا�شل  عامر(،  )اأبو  حيدر 
من  انت�شاراً  اأو�شع  العراق  يف  البديل  "الطب  فيقول: 
ال�شابق لعدة اأ�شباب، اأولها اأن النتائج يف هذا النوع من 
االأطباء  اأن هجرة  اإىل  ي�شري  العالج �رشيعة وم�شمونة". 
الطب  انت�شار  من  زاد  اإ�شافيًا  عاماًل  كان  العراق  من 
البديل.  وين�شح املر�شى بـ"املعاجلني املحافظني على 
التي  )الكوؤو�ض  احلجامة  يف  امل�شتخدمة  املواد  نظافة 
ت�شتخدم  )دودة  العلق  دودة  وكذلك  اجل�شد(  على  تو�شع 

على اأج�شاد املر�شى( ملرة واحدة واإتالفها". 
و�رشح طريقة عمله ال�شخ�شية يف ترويج وا�شح ملا يقوم 
اأمرا�ض  اأغلب  العلق  ودودة  باحلجامة  اأعالج  "اأنا  به: 
اأجهزة اجل�شم، منها اجلهاز اله�شمي، واجلهاز التنف�شي، 
واالأكرث  الدموية.  واالأوعية  القلب  كذلك  البويل.  واجلهاز 
واأ�شاف:  ُتعالج".  ال�رشطان  اأمرا�ض  حتى  ذلك  من 
من  للعديد  االأع�شاب  من  ا�شتخل�شتها  اأدوية  "�شنعت 
املر�شى  ا�شتح�شان  ونالت  وغريها،  اجللدية  االأمرا�ض 

بعد متاثلهم لل�شفاء وباأ�شعار زهيدة جداً".
رغم كل هذا الرتويج، ورغم االإقبال الكبري على ما يعرف 
املر�شى  تواجه  كثرية  املخاطر  فاإن  البديل"،  بـ"الطب 
االأدوات  يف  النظافة  غياب  من  اإليه،  يلجاأون  الذين 
كانت  )واإن  اأموالهم  خ�شارة  اإىل  و�شواًل  امل�شتخدمة 
قليلة( مقابل وقوعهم يف فخ معاجلني كاذبني... واأخرياً، 

عودة املر�ض بعد اأ�شابيع قليلة من العالج.
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