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تقريــــر

هشــام  تقريــر/  »األمنــاء« 
احلاج - بسام البان:

الصناعية  يعترب مركــز األطــراف 
والعالج الطبيعــي بالعاصمة الجنوبية 
املرافق الصحية والحيوية  عدن من أهم 
ومميزة  حقيقية  خدمات  من  يقدمه  ملا 
لجميع املــرىض واملصابني الذين فقدوا 
أو برتت بعض أطرافهم من جراء الحرب، 
ويعترب أماًل لكل املعاقني وجرحى الحرب 
يف الجنوب، ويتمحور عمله يف صناعة 

األطراف الصناعية والعالج الطبيعي.
الصناعية  األطراف  مركز  واستقبل   
والعالج الطبيعي بعدن أكرث من 16000 
املصابــني وذوي  الف شــخص مــن 
الجبهات  وجرحى  الخاصة  االحتياجات 
يف الساحل الغريب بشكل دوري لتلقي 
املجانية  املختلفــة،  وخدماته  العــالج 

وبرسوم رمزية لذوي اإلعاقة.
 وافتتح مركز األطــراف الصناعية 
2000م مبوجب  يف إبريل مــن عــام 
اتفاقيــة مربمة بني الــركاء الثالثة: 
ووزارة  والسكان،  العامة  الصحة  وزارة 
واملنظمة  والعمل،  االجتامعية  الشؤون 
للمعاقني  البلجيكيــة )هانــدي كاب( 
"الداعم للمركز يف حينها". وأثناء عمل 
املنظمة يف الورشة قامت بتأهيل الكادر 
املحلية وتدريبه عن طريق خرباء دوليني 

ملدة 4 سنوات.

تلبــي  ال  تشــغيلية  ميزانيــة 
االحتياجات

 - البلجيكية  املنظمة  خروج  وبعد 
الداعم للمركز - مل تعتمد له ميزانية من 
وزارة الصحة والســكان كام هو حال 
مركزي صنعاء وتعز، بل تم إســناده 
إىل جمعية ذوي االحتياجات الخاصة 
بقرار من وزير الشــؤون االجتامعية 
وبقرار  11/12/2005م،  يف  والعمل 
ومن  1/1/2006م،  يف  عدن  محافظ 
يومهــا ظل املركز محرومــاً من عدة 

مزايا سوف نستعرضها بالتفصيل.
وال بد من اعتامد موازنة تشغيلية 
للمركــز تلبي احتياجاته مــع ازدياد 
الذي وصل  املســتفيدين  املرىض  عدد 
 )١٠( إىل  ٢٠٢٠م  العام  خالل  عددهم 
ألف معاق وجريح، وبهذا املركز يواجه 
أعباء كبرية يف ظل موازنة تشــغيلية 
التي  والتحسينات  التطورات  تواكب  ال 
باألستاذ  ممثلة  املركز  إدارة  بها  قامت 
عبداللــه القيــي مدير عــام مركز 
األطراف الصناعيــة والعالج الطبيعي 

بعدن.

خدمات إنسانية
إنســانية  خدمات  يقــدم  املركز 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  لريحــة 
واملشوهني خلقيا وللمصابني بكسور 
العظام والشــلل النصفي، وإىل اليوم 
للمركز قرار  ال يوجد  ومنذ )٢١( عاماً 
إنشــاء وزاري، وليس له ميزانية، وال 

يزال كادره بدون توظيف.
جهودا  املركز  يف  العاملون  ويبذل 
إنسانية عظيمة تجاه الوافدين للمركز 
من معاقني وجرحى ومواطنني تجعلنا 
نخلع لهم القبعــات وتنحني الهامات 

تقديراً وعرفانا لجهودهم.
حيث بلغ إجاميل عدد املستفيدين 

من األطراف الصناعية )٧٢٠( طرفا.
بلغ إجاميل عدد املســتفيدين من 

األجهزة الساندة )٢٥٣( جهازا.

املستفيدين  عدد  إجاميل  بلغ 
من جلســات العــالج الطبيعي 

)١٦٦٦٥( جلسة.
بلغ عــدد املســتفيدين من 
جهــاز دنيــس بــراون »القدم 

الحنفاء« )٢٣٠( طفال.

مناشدات
وجه مدير عام مركز األطراف 
الطبيعي  والعــالج  الصناعيــة 
عبدالله  األستاذ  عدن  بالعاصمة 
محمــد القيي نداء اســتغاثة 
ووزير  الوزراء  رئيس  معايل  إىل 
ميزانية  اعتامد  برضورة  الصحة 
خصوصاً  للمركز،  العامة  اإلدارة 

بعد تزايد الحاالت جراء الحرب.
كــام طالبهــام بــرضورة 
الحايل  املركــز  مبنى  توســيع 
مبديريــة املنصــورة بالعاصمة 
الضغط  يســتوعب  حتى  عدن، 
برضورة  مناشداً  عليه،  الحاصل 
دعم املركــز لراء أدوات تصنيع 
األطراف الصناعية، التي توشــك 

عىل االنتهاء والنفاد.

دعم محدود
الدعم املقــدم للمركز دعم محدود 
وال يفي مبتطلبــات املركز، خصوصا 
الدوليــة محدود  املنظامت  أن دعــم 
جدا -حد وصــف القيي - ووصفه 
للمعاناة قائــال: »إن املركز يعاين من 
ضغط حقيقي بعد اســتقباله جرحى 
الحرب من الساحل الغريب، األمر الذي 
ضاعف من مهــام املركز الذي ظل وال 
زال يعاين من غياب املوازنة التشغيلية 
كإدارة عامة ومل يستلم أي دعم مايل 

حتى يومنا هذا«.

موظفون متعاقدون
توظيف  برضورة  القيي  وطالب 
املتعاقدين وتوفري سيارة لنقل الفنيني 
والعاملني يف املركز الذين يعملون عىل 
فرتتني صباحية ومســائية، مع العلم 
املعاقني يف  أّهل بعــض  املركز قد  أن 
العمل الفني إلنتاج األطراف الصناعية.

موظفا   )٢٠( املركــز  يف  ويعمل 
وموظفة متعاقديــن منذ )٢٠( عاما، 
حيث عملــوا يف البداية متطوعني ثم 
يتم  متعاقدين، وحتى يومنــا هذا مل 
تثبيتهم يف الوظائف املســتحقة لهم 
عمال مبــا نص عليه قانــون الخدمة 

املدنية.

جهود الصليب األحمر الدويل
لقــد قدمت منظمــة الصليب 
الــدويل للمركز خالل عام  األحمر 
الدعم أبرزها:  ٢٠٢٠م الكثري مــن 
توفري بعض املواد الخام التي تدخل 
ضمن صناعة األطــراف الصناعية 
واألجهزة الساندة، ولكن بكميات ال 
تتناسب مع احتياجات املركز وحجم 
املســتمر  االزدياد  بســبب  العمل 
لعدد املــرض والجرحى، كام قامت 
بتوفري )٦٠٠( لرت ديزل شهرياً مام 
االنقطاعات  مواجهة  يف  ساهمت 
املتكررة للتيار الكهربايئ، ويستمر 
أيضــا الصليــب األحمــر الدويل 
برصف الحوافز املالية شهريا لبقية 
املوظفــني، غــري الداخلني ضمن 
برنامــج العمل الخاص مبركز امللك 
سلامن والذي تنفذه منظمة األمني.

قام املركز بإيفاد خمســة من 
لتدريبهم  الهند  الفنيني إىل دولــة 
مهارات  تطويــر  يف  وتأهيلهــم 
صناعة األطراف الصناعية مبا يلبي 
لصناعة  الحديث  التكنولوجي  التطور 

األطراف الصناعية.

جهود مركز امللك سلامن
قدم مركز امللك سلامن جهودا كبرية 
ودعام ســخيا للمركز عرب مرحلتني، 
عرب رفد مركز األطراف الصناعية بعدد 
)٦٠٠( طرف صناعــي مصنوعة من 
وإعادة صناعة  الجــودة،  مواد عالية 
إدارة  )٦٠٠( طــرف، وعربت  وتجديد 
املركز عــن أملها مبواصلة األشــقاء 
وتوسيعه  للمركز  دعمهم  السعوديني 
وإعادة تأهيله بعد أن أصبح هذا املركز 

يتحمل فوق طاقته االستيعابية.

»ســلامن  قيام  إىل  إضافة 
وتدريب  بتأهيــل  اإلنســانية« 
الكوادر الفنيــة عدد )١٣( فنيا 
مام  فائق  وعلمي  فني  بأسلوب 
املركز  أســهم ذلك يف تقديــم 

لخدمات راقية.

تحديات كبرية
ليس هناك أي عمل أو مرفق 
ال توجد فيه تحديات وصعوبات 
الرغم  العمل، وعىل  تواجه سري 
التي  الكبــرية  النجاحات  مــن 
حققها مركز األطراف الصناعية 
أن  إال  بعدن  الطبيعــي  والعالج 
هناك أيضا الكثري من التحديات 
والصعوبــات التــي مــا زالت 
أساســياً  موجودة وتلعب دوراً 
يف إعاقــة وتطوير عمل املركز 
من  والتي  األخــرية  الفرتة  يف 

أبرزها:
مبنى  مســاحة  محدودية 
والتي  الصناعية  األطراف  مركز 
يف  التوســع  عىل  تســاعد  ال 
أعــامل املركــز، خصوصا وأن 
أعدادا كبرية  املركز بات يستقبل 
وشحة  والجرحى،  الوافدين  من 
كموازنة  للمركز  املعتمدة  املبالغ 
اثنني  تتجاوز  ال  والتي  تشغيلية 
شــهرياً،  ميني  ريــال  مليون 
واملعدات  األجهــزة  وأقدميــة 
األطراف،  صناعة  واآلت  الطبية 
حيث أصبحــت متهالكة، وقلة 
عــدد املوظفــني العاملني يف 
املركز األمر الــذي يضطر إدارة 
املركز للتعاقد مع بعض الفنيني.

إدارة  اســتطاعت  ذلك  ومع 
املركز أن تتغلب عــىل تلك الصعوبات 
وتحقــق العديــد مــن اإلنجــازات 
مختلف  ويف  العادية  غري  والنجاحات 

املجاالت.

نجاحات
لقــد كان عام ٢٠٢٠م عاما حافال 
موظفو  اســتطاع  حيث  بالعطــاء، 
الخدمات  املركز تقديــم أفضل  وإدارة 
التي يقدمهــا املركز حيــث بلغ عدد 
املــرىض املســتفيدين من جلســات 
العــالج الطبيعي حــوايل )١٦٦٦٥( 
جلســة عالجية، وحقــق املركز نقلة 
نوعية وتوسعت أعامل املركز وخلقت 
من  العديــد  مــع  تعــاون  رشاكات 

املنظامت الدولية.
حققت إدارة املركز نجاحات باهرة 
خالل عــام ٢٠٢٠م رغــم التحديات 
عملها،  سري  تواجه  التي  والصعوبات 

ومن أبرز تلك النجاحات:
 ترفيــع املركــز إىل إدارة عامــة 
واملوافقــة عــىل نقــل الصالحيات 
ممنوحة  كانــت  التي  واالمتيــازات 
للمركز الرئيــي يف صنعاء، وقد تم 

إسنادها إىل وزارة الصحة.
املنظامت  دعــم  االســتفادة من 
الدولية، حيث أســهم ذلك يف تحسني 
وتطويــر جميــع الخدمــات الفنية 
والعالجيــة يف جميع املجاالت أبرزها 

مجال صناعة األطراف الصناعية.
رصف مرتبــات جميــع العاملني 
واملتعاقدين من يناير حتى ديســمرب 
٢٠٢٠م إضافــة إىل رصف الحوافــز 
لعملهم،  لهم وفقا  املســتحقة  املالية 
والبالــغ عددهم قرابــة )٧٥( عامل 

وعاملة.

ا�صتقبل اأكرث من )16000 ( الف م�صاب من ذوي االحتياجات اخلا�صة وجرحى اجلبهات
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