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تقريــــر

لقاء/أحمد حســن  »األمناء« 
عقربي - قيصر ياسني:   

الصداقــة  مستشــفى  يُعــد   

التعليمــي العام لألمومــة والطفولة 

بالعاصمــة عــدن اكــر رصح طبــي 

وليــد  اســراتيجي  طبــي  ومــروع 

الثــار اليانعــة لعالقــات الصداقــة 

الجنوبيــة الروســية ويرتبــط بذاكرة 

تاريخ الجنوب املعارص التي ســتظل 

محفــورة يف عقول وأذهــان االجيال 

عىل مــدى التاريخ الطبــي يف الوطن 

وهــو رصح طبي اصبح مثــارا للجدل 

يف أهميــة هــذا املعلم الــذي يعد 

من أكــر املعامل الطبيــة ليس عىل 

مســتوى الجنوب وامنا عىل مســتوى 

الجزيــرة والخليج والوطن العريب ملا 

يقدمــه من خدمــات انســانية نوعية 

وهــو معلم ال يعرف النوم عىل مدى 

الـ24 ساعة من تقديم خدماته الطبية 

ليس للعاصمة عــدن فقط وامنا حتى 

ملحافظات الجنوب املجاورة.

وتأسس بالسبعينات وميتلك كادر 

طبــي صاحب خرة ميتلك املســتوى 

العلمي الطبي املرموق.

تطور نوعي
نوعيا  تطورا  املستشــفى  وشهد 
تأهيله  اعادة  ويف  الطبية  بالخدمات 
وتحول اىل مستشــفى جاذبا وليس 
اقسام طبية جديدة  طاردا واستحدث 
وهــي من مثــرات االنجــاز اليانعة 
البيضاء الطبيــة لقائد  والبصــات 
املستشفى وهي امرأة وكعادة النساء 
النــاس حرصا  اكرث  يكــن  ما  دامئا 
ونجاحــا يف فن القيــادة كا يقول 

املتداول )وراء كل رجل عظيم امرأة(.
وشهد املستشــفى مؤخرا افتتاح 
اقســام مهمة بالخدمة الطبية وبكل 
امانة وكل من جــارى مراحل تطوير 
املستشــفى وهم شــاهدي  وتأهيل 
العني عىل ارض الواقــع ان د.كفاية 
الصداقة  مستشــفى  مدير  الجازعي 
واســقطت  النفيس  الحاجز  كرست 
الضيقة  والنظرات  السلبية  التوقعات 
بأفتتاحهــا القســم الباطني )رجال 
ونساء( وقســم االنعاش مبجهودات 
ذاتية ســاعدها بافتتاح هذه االقسام 
باملستشــفى لكل محافظات الجنوب 
والتعامل بانسانية مع جميع املرىض.

وقالت مدير مستشــفى الصداقة 
الجازعي:  د.كفاية  عــدن  بالعاصمة 
»بعــد اعادة التأهيــل وافتتاح هذين 
من  ذايت  بتمويل  رســميا  القسمني 
املستشــفى واعادة تشــغيل القسم 
وحدة  مــع  ونســاء  رجال  الباطني 
االنعــاش وهي من اقســام الباطنة 
وهذيــن االنجازين حفــزا املنظات 

الدولية لدعم املستشفى خصوصا بعد 
املستشــفى كمديرة  ان توليت قيادة 
له وجدت وضعــا ماليا صعبا  عامة 
العاملية  الصحة  منظمة  فســاعدتنا 
املتعاقد  الطبي  الطاقم  بدعم جزء من 
معنا عىل شــكل مرتبات وحوافز ثم 
وكذا  2020م  بابريــل  توقف رصفها 
منظمة الهجــرة الدولية كانت تدعم 
مركز مكافحة الكولريا باملستشــفى 
العامة ولكن  الطــوارئ  وجزء مــن 

توقف هذا الدعم بابريل 2020م«.

دعم املنظات الدولية
واضافــت: »توقف دعــم رواتب 
املتعاقدين وحوافزهم من قبل منظمة 
الصحة العاملية ســبب لنا يف االدارة 
احراجا كبريا ما ادى اىل ارضاب جزء 
من املوظفني ولكن ادارة املستشــفى 
عالجــت هــذا االشــكال بــرف 
وحوافزهم  املتقاعدين  مســتحقات 
الذاتية للمستشفى والزلنا  املوارد  من 
املنظات  هذه  مــع  ونتواصل  نتابع 
العادة دعمها كا كان بالسابق وهذا 
ما يتعلق مبنظمتــي الصحة العاملية 

والهجرة الدولية«.

افتتاح قسمي الباطني واالنعاش
واســتطردت: »اما فيــا يتعلق 
بدعم منظمة اليونيسيف التي تقدمه 
ملتزمة  املنظمة  فهذه  للمستشــفى 
الدعــم ولكن  باســتمرار وتقديــم 
مشــكلتها أن دعمها يــأيت متأخرا 
فعىل سبيل املثال استحقاقات بدالت 
الكادر وعالوات املوظفني للفرتة من 
مارس وسبتمرب 2020م تم استالمها 
املنظمة  فهذه  2020م،  يف فربايــر 
تلتزم رغم انها تــأيت متأخرة فيبدأ 
املتعاقدون بالتململ لطول انتظارهم 
االمر  ونفس  واملستحقات  للعالوات 
ينطبق عــىل الدعم املقدم من نفس 
واذ  التشغيلية  املوازنة  لدعم  املنظمة 
يتم استالم مخصص فرباير ومارس 

عام 2020م يف ديسمرب 2020م«.
واكملت: »الزالت ادارة املستشفى 
تبحث مع اليونيسيف من خالل عدة 
يخص  فيا  بيننا  عقدت  اجتاعات 
تحســني آلية العمل املايل والتوصل 
اىل الدفــع الرسيــع ملســتحقات 
املوظفني ودعم املوازنة التشــغيلية 
علا بأن النقــص يف حجم الكادر 
%50 من اصول القوى البرشية التي 
يحتاجها املستشــفى والسبب انه ال 
يوجد توظيف لالحــالل عوضا عن 
ما  واملتوفني  التقاعــد  اىل  املحالني 
يقارب 15 عاما مــا اضطر االدارة 
بالكادر  املوجود  النقص  تغطية  من 
التخصصات  مختلــف  يف  البرشي 

تخدير  اطباء  الخصــوص  عىل وجه 
والتمريض والفنيني ما اضطر ايضا 
البرشي  بالــكادر  بالتعويض  االدارة 
التعاقــدي خصوصا بعــد ان تأكدت 
للمتعاقدين  يقدم  كان  الذي  الدعم  ان 
من قبل املنظــات الداعمة قد توقف 
تطالب  والناس  قامئة  املشكلة  وزالت 

بحقوقها ومستحقاتهم املختلفة«.

حلول
وفيا يخص الحل بعد توقف دعم 

»التقينا  د.كفاية:  اجابــت  املنظات 
بوزير الصحة قاســم بحيبح بوجود 
األخ عــي عبدالله صالح مدير مكتب 
الصحة بالعاصمة عدن وناقشنا معه 
توقف دعم منظمــة الصحة العاملية 
بعمل  الوزير  وتكرم  الدولية  والهجرة 
املنظــات طالبهم  لهذه  خطابــات 

كا  للمستشفى  الدعم  رصف  بأعادة 
االدارة  كان سابقا ومن جانبها تعمل 
حاليــا بالتواصل مع تلــك املنظات 
لرتجمة توجيهات الوزارة اىل الواقع«.

وأضافــت: »رمزية هــذا الرح 
املشــاريع  الكبري هو من  الطبــي 
االسرتاتيجية للدعم الرويس لبالدنا 
ويعتــرب اكرب مستشــفى مقارنة 
باملستشــفيات االخــرى فاملريض 
ومبلغ  للمعاينة  ريــال  مائة  يدفع 
الرســوم يف  500 ريــال والزالت 
وتجاوبا  رمزية  الصداقة  مستشفى 
مع ظــروف املريض علا بأن الذين 
من  هم  املستشفى  مببنى  يحيطون 

ذوي الدخل املحدود«.

مشكالت وتحديات
اســتعراضها  معــرض  ويف 
يواجهها  التي  الحقيقية  للصعوبات 
املستشــفى اوضحت ان: »املشكلة 
الشديد  بالضعف  تكمن  الرئيســية 
التي تصل  التشــغيل  يف موازنــة 
الف  11 مليون و800  اىل  شــهريا 
ريال شهريا مقارنة بالخدمات التي 

يقدمها املستشفى«.
امليزانيــة  »هــذه  واردفــت: 
التشغيلية الضعيفة جدا غري كافية 
مقارنة بحجم خدمات املستشــفى 
ونطمح ان تكون املوازنة التشغيلية 
خدمات  توصــل  ومتاحة  كافيــة 
بالتحسن  الرسعة  اىل  املستشــفى 
القادمني  املرىض  خدمات  الستيعاب 
وابني  املحافظات مثل لحج وتعز  من 
والحديــدة والضالــع وغريهــا من 

املحافظات املجاورة«.
»املستشــفى  ان:  اىل  ونوهــت 
يفتقر ألجهزة فنيــة مهمة يحتاجها 
املستشــفى من ضمنها جهاز االيكو 

وجهــاز االشــعة اكــس الرقميــة 
الدماغ وجهاز فصل  واجهزة تخطيط 
الصفائح يف بنك الدم واجهزة التنفس 

الصناعي«.

مواجهة التحديات ألجل اإلنسانية
واطلقت الجازعي نداء اســتغاثة 
األوىل  االســتغاثة  بعد  الثانية  للمرة 
من عىل منــرب »األمناء« اىل كال من: 
»الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس 
ود.قاســم  عبدامللك  د.معني  الوزراء 
بحيبح وزير الصحة والســكان واألخ 
احمد حامد مللــس محافظ العاصمة 
عدن وكذا من اسمتهم بأهل املودة ان 
الكلوي يف  الغسيل  يلتفتوا اىل مركز 
مستشفى الصداقة الذي يفتقر ملوازنة 
تشغيلية وكان افتتاحه رضورة ملحة 
انقطاع  بعد  2015م،  عــام  بنوفمرب 
الخط البحري بعــد الحرب وكان هو 
املركز الوحيد الذي كان يصول ويجول 
االنسانية  واالعال  املرض  ميدان  يف 
واليزال يســتقبل حتى اليوم من عدن 
املــرىض القادمون مــن محافظات 
املجــاورة وغريهــا دون  الجنــوب 
التفاتة حقيقية ورغم كل االمكانيات 
الشــبه املنعدمة الزلنا نعمل من اجل 

االنسانية واالنسان والوطن«.
وزير  بشــكر  حديثها  واختتمت 
الصحة والســكان الستجابته لهموم 
املستشــفى وتوجيهه بوضع الحلول 
املناســبة لتذليــل الصعوبــات التي 
تواجه املستشفى وكذا الشكر ملحافظ 
العاصمة عــدن احمد مللس من خالل 
دعمه للمستشــفى واالستاع إلدارة 
املستشفى يف عدة اجتاعات للهموم 
واملشــاكل املطروحــة واســتعداده 
للمساعدة يف ايجاد الحلول واملخارج 

العملية الالزمة.

هذه اأ�صباب توقف دعم منظمتي ال�صحة العاملية والهجرة الدولية
نوجه نداء ا�صتغاثة للرئي�س هادي ووزير ال�صحة وحمافظ عدن لإنقاذ مركز الغ�صيل الكلوي

مدير مستشفى الصداقة بالعاصمة عدن يف لقاء خاص مع »األمناء«:

ميزانيتنا التشغيلية ضعيفة مقارنة بحجم خدمات املستشفى
وجدنا وضعا ماليا صعبا عند تولي قيادة املستشفى


