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ايــــاد  حــاوره/  »األمنــاء« 
الهمامــــــي:

 

أكد مدير مكتب الصحة بجحاف 

يف الضالــع نارش حســن عيل أن: 

واملجلــس  املحليــة  »الســلطة 

قاما  بجحــاف  الجنويب  االنتقــايل 

بــإدارة  تصحيحيــة  بخطــوات 

الصحة«، مشرًيا إىل أن: »األمراض 

منتــرة بشــكل فظيــع وبعــض 

البيوت ال متتلك قيمة أبرة!«.

ان: »املرحلــة خطــرية  وقــال 

تتطلب شحذ الهمم واعالن النفري 

العام«، داعًيــا الجهات املختصة 

جحــاف  لدعــم  واملنظــات 

بالعالجات واملحاليل املخربية.

*يف البداية.. سعداء بلقائك سيادة 

املدير ونشكرك عىل تفاعلك وتجاوبك 

التي  االستفسارات  بعض  وتوضيح 

فريوس  مخاطر  حول  مؤخرا  برزت 

كورونا وانتشار الحميات أيًضا.

-مرحباً بكم اخي الكريم وال شكر 

عىل واجــب فنحن وجدنــا لنخدم 

الناس وهذا اقل ما نقدمه لهم.

*مع اكتســاح جائحــة كورونا 

وإصابة  بالدنا  جديد  من  املســتجد 

عدد كبري من الناس ما االستعدادات 

واالجراءات املتخــذة من قبل مكتب 

الصحة بجحاف؟

بها  قمنا  التــي  -االســتعدادات 

كخطوة اوىل وهي التوعية الصحية 

للمواطن من خالل وســائل االعالم 

قبل  من  امليدانية  والنزوالت  املتعددة 

فرقنــا يف امليدان ومــن قبل فريق 

به  الرسيعة وما يقوم  االســتجابة 

بالتوعية  املرافق الصحيــة  عــال 

للمــرىض الوافديــن اىل مرافقهم 

باتباع ســبل الوقاية وتجنب اماكن 

االزدحام واالختالط واملالمســة يف 

كل الحاالت واتخاذ مايلزم من تدابري 

الشحيحة  اإلمكانيات  بقدر  املعالجة 

التي منتلكها.

ترافق  التي  الصعوبــات  *ماهي 

سري مهامكم يف ظل انتشار االوبئة 

والحميات يف الوقت الحايل؟

-الصعوبات اخــي العزيز عديده 

دعنــي اوجز لك منها األساســيات 

وأبرزها نقص كبــري يف العالجات 

واســطوانات  املخربية  واملحاليــل 

االوكسجني وما يلزم توفريه ملواجهة 

املصاحبة  جائحه كورونا والحميات 

يف هذه املوسم وضف اىل ذلك تدين 

مستوى الوعي الصحي عند املواطن 

وعــدم اتبــاع النصائــح وااللتزام 

بالتعليات فنحن نعيش مع مجتمع 

غري واعي وغري مدرك ملخاطر املرض 

يف  الجهود  مضاعفة  منا  ومطلوب 

التوعية املجتمعية وإيصال رســاله 

لكل الناس.

الصحة  اداء عال  تقيــم  *كيف 

واداء املرافق الصحية يف جحاف؟

النقص  ســابقاً  لك  ذكرت  -كا 

بل اجزم واقول انعــدام االمكانيات 

من عــالج ومحاليل وأوكســيجني 

هناك اغلب املرافق لن توجد فيها اال 

لساعات  وتواجدهم  فقط  املوظفني 

مثل  عالجــات  توجــد  ال  معينــة 

عال  جهود  رغم  الصحية  الوحدات 

الصحــة يف خدمــة املواطن حيث 

الحظت عند نــزويل اىل كل املرافق 

ووجدت ان بعــض املرافق ال يوجد 

فيها جهاز ضغط وســاعة أسوة 

يف املرافق األخرى.

*ما هــو دور الســلطة املحلية 

وكذا  باملديرية  االنتقــايل  واملجلس 

دور مكتب الصحة باملحافظة؟

-الســلطة املحليــة باملديريــة 

الجنــويب  االنتقــايل  واملجلــس 

باملديريــة كان مــن املفــرض ان 

توجــه هذه الســؤال لهــم ولكن 

السلطة  سأجيب عليه بشكل موجز 

اقدموا  االنتقايل  واملجلــس  املحلية 

عىل خطــوات تصحيحيه يف ادارة 

الصحــة ويف ادارات ومرافق اخرى 

وواجهــوا صعوبــات يف تنفيــذ 

التصحيحيــة من قبل  خطواتهــم 

اما  باملحافظة،  املختصــة  الجهات 

االجابة عن الشطر االخر من سؤالك 

عن دور مكتــب الصحة باملحافظة 

بكل وضــوح مكتب  لك  ســأجيب 

باالخ  ممثــل  باملحافظة  الصحــة 

الدكتور محمــد عيل عبدالله صالح 

املستودعات  الله ما يقرص..  حفظه 

مليئة  باملحافظة  الصحية  واملخازن 

واملســتلزمات  واملعدات  بالعالجات 

الطبيــة ال ننكر جهوده ولكن عندنا 

العالجات ال تأيت اال كل  يف جحاف 

أشهر ومجملها  واربعة  اشهر  ثالثة 

قليلة  وبكميات  بســيطة  عالجات 

واكرثها قريبــة االنتهاء ال يتجاوز 

والشهرين  الشهر  صالحياتها  فرة 

مع غياب املراقبــة وما يرتب عليه 

من قصور يف العمل االداري.

*نفــرض ان املدراء الســابقني 

مقرصين..  كانــوا  جحاف  لصحة 

وأنت مر عىل تقلــدك منصب مدير 

الصحــة ثالثــة اشــهر تقريبا ما 

ورفع  لتحســني  املتخذة  الخطوات 

مستوى الصحة بجحاف؟

لتأهيل  -لدينا خطة مســتقبلية 

بجحــاف  الصحيــة  الخدمــات 

ســنطرحها عىل الطاولة بني ايدي 

الجميع اعديناهــا بعد انتهاء نزول 

امليداين عــىل املرافق الصحية وحل 

مشــاكلها ومعرفــة الصعوبــات 

ومعرفــة احتياجاته ولكن يف هذه 

الفــرة كل تركيزنا عــىل مواجهة 

حميات  من  يصاحبها  وما  الجائحة 

وامراض موسمية ونركز كل جهودنا 

عىل البحــث يف امكانيات املواجهة 

اكان عــرب الجهــات املســؤولة او 

املنظات او رجال الخري وال يقترص 

ذلــك، الدور عىل مديــر الصحة بل 

عــىل كل مواطنني من ابناء جحاف 

والدور االكرب واالهم هو دور االعالم 

الذين ينقلوا معاناة ابناء جحاف اىل 

كل من يهمه االمر فاملرحلة خطرية 

الهمم  تتطلب منــا جميًع شــحذ، 

واعالن النفري العام.

*هل يوجد منظات يف املديرية؟ 

وما هو طبيعة تدخلها؟

-توجد ولكن تدخلها يف مجاالت 

البيئي  بســيطة مثــل االصحــاح 

والتغذيــة ويف منظات تدخل يف 

تزويد بعــض املرافق مبعدات واثاث 

املرافق  وبعض  اولية  ومســتلزمات 

الحرمان.. صحيح  الزالت تعاين من 

املراكــز الصحية حصلت عىل تأثيث 

اجهــزة مختربية واجهزة كشــف 

قبل  من  )انراســاوند(  تلفزيونية 

الهالل القطري، ولكــن هذه املراكز 

تعاين من عــدم قدرتها عىل توفري 

األجهزة  لهذه  والعالجــات  املحاليل 

يف ظل غياب املنظــات وأداء تلك 

االجهــزة يعترب شــبه متوقف يف 

املختربات واجهزة الكشــف االخرى 

بســبب اســعارها الباهظة وكذلك 

مكتب الصحة باملحافظة ال يدعم يف 

هذه الجانب وامليزانيات التشــغيلية 

تغطي نفقات بسيطة.

*اخريًا.. مــاذا تحب ان تقول يف 

ختام الحوار؟

نشــكر  اقول  احــب  مــا  -كل 

حضوركــم وتواجدكم معنا يف هذه 

الوقت لرنفع من خاللكم مناشــدة 

عاجلة اىل كل الجهات املختصة واىل 

الخريين  الداعمة واىل كل  املنظات 

بالعالجات  جحاف  مديرية  دعم  اىل 

واالوكســيجني  املخربية  واملحاليل 

ووســائل الســالمة وبأرسع وقت 

الحميات  امراض  فانتشــار  ممكن 

مخيــف بجحاف، ونقــول لكل من 

معاناة  برفع  يســاهم  أن  يستطيع 

اىل  للوقوف  تناديكم  جحاف  الناس 

جانبها فاألمراض منترشة بشــكل 

فظيع حيــث ان يف هنــاك بيوت 

بأكملهــا ال متتلك حق االبرة املهدئة 

الـ)80%(  يقارب  ما  أن  ناهيك عىل 

من ســكان جحاف يعيشــون عىل 

رواتب   60% منهــم  ضئيلة  رواتب 

القوات املســلحة وكا هو معروف 

ان رواتبهــم منقطعة وترصف بعد 

عنا طويــل وال يوجد لديهم مصادر 

اخرى.

حوار

املرحلة خطرية تتطلب �شحذ الهمم واعالن النفري العام
مدير مكتب �سحة جحاف ال�سالع نا�سر ح�سن يف حوار مع »الأمناء«:

السلطة احمللية واملجلس االنتقالي بجحاف قاما بخطوات تصحيحية بإدارة الصحة

ندعو اجلهات املختصة واملنظمات لدعم جحاف بالعالجات واحملاليل املخبرية
األمراض منتشرة بشكل فظيع وبعض البيوت ال متتلك قيمة أبرة!

قمنا بالتوعية والنزوالت امليدانية واتخاذ التدابير الصحية


