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»األمنــاء« اســتطالع/ عبد اهلل 
قردع:

 
 mعقب مغــادرة املنظــات الدولية 
املحفد  مبديرية  الصحــي  للمجال  الداعمة 
يف محافظة أبــن، أصبح الوضع الصحي 
ريفية  منطقة  كونها  املحك،  عىل  باملديرية 
فقرية وتفتقر إىل الكوادر الصحية املؤهلة 
من أبنائها، يقابله عــزوف الكوادر الطبية 
مــن خارجها عىل مارســة العمل فيها، 
والحاصل أن الكوادر املتوفرة يف رصاع مع 
العودة لألســوأ  واقع قاس يجرهم صوب 
وجهــود محلية غري كافية تحــاول إبقاء 
الوضع عند املرتبة الجيدة التي وصلوا إليها.

»األمناء«  أجرت  أكرث  الضوء  ولتسليط 
بهذه  ميدانيــا خرجت منــه  اســتطالعا 

الحصيلة:

صمود متواضع وتحديات كبرية
وكانت البداية مع الدكتور محمد عاتق 
الشــهيد صالح  مدير مستشــفى  حنش، 
»لقد  قــال:  باملحفد، حيث  نارص محمــد 
الطواقم  أغلب  ولحقهــا  املنظات  غادرت 
ولن  والشــكر  التحية  منا  ولهــم  الطبية، 
ننىس جهودهم، ومل يبَق غري القليل منهم 
غري  وعددها  املحلية  الكوادر  إىل  باإلضافة 

كاٍف لتغطية النقص«.
وأضاف: »نحن أبناء املنطقة صامدون، 
ونحــن الذيــن نكابــد، وياحبــذا دعمنا 

ومساندتنا«.
وتابع: »رغم تخــي املنظات الدولية 
واملحلية عن دعم املستشــفى إال أن جميع 
أقســامه ال تزال تعمل بكفــاءة عالية وال 
للمواطن  الطبية  الخدمات  أغلب  يقدم  يزال 
بجهود محلية، وهناك أقسام مستجدة مثل 
قســم أمراض ســوء التغذية وقسم العزل 
لكوفيد 19 يقدم خدمات للمواطن رغم عدم 

اعتاده من قبل وزارة الصحة العامة«.
وأشار حنش إىل أنه: »ال يخفى عليكم 
األساســيات  بعض  نقص  مــن  معاناتنا 
وأهمها نقص الكادر التمرييض والفني من 
أبناء املنطقة، وكذا نقص يف األدوية بشكل 
خاص  بشكل  والضغط  السكر  وأدوية  عام 
باإلضافة إىل تحمل إدارة املستشفى نفقات 
املحاليل  لــراء  كبرية  مالية  والتزامــات 
املخربية وكذا أفالم األشعة وجهاز السونار 
)املوجات فوق الصوتية( وكذا معدات ومواد 
مالية  رواتب وحوافز  دفع  وكذا  األســنان 
للعاملن واألطباء، كل ذلــك من اإليرادات 
املحلية، وهذا ســيؤثر سلبا عىل متطلبات 
املستشــفى األخرى الرضوريــة والطارئة 
من أعطال وصيانة وغريها، ولقد أوشــك 
العمل يف املستشــفى عىل التوقف عندما 
شــب حريق كبري قبل بضعة شهور نتيجة 
ماس كهربايئ التهــم املولدات الكهربائية 
إىل رماد، كا  للمستشفى وحولها  التابعة 
احرتقت وتفحمت سيارات اإلسعاف التابعة 
للمستشفى وعددها 2 باإلضافة إىل أرضار 
وغرفة  املستشفى  بواجهة  لحقت  جسيمة 
الحراســة وال تزال كذلك حتى اآلن حيث ال 
يوجد لدينا مدخرات مالية نستعن بها عند 

الرضورة«.
بالقول:  حديثــه  د.عاتــق  واختتــم 
أتقدم بالشكر والعرفان  أن  »اســمحوا يل 
لفخامة الرئيس عيدروس قاســم الزبيدي 
الذي  الجنويب -  االنتقايل  - رئيس املجلس 
ســارع بإســعافنا مبولد كهربــايئ أعاد 
مبارشة،  الحريق  عقب  للمستشفى  الحياة 
وكذا األخ العميد ســامي السعيدي - مدير 
املؤسسة االقتصادية - عىل تقدميه سيارة 
إسعاف للمستشفى ولألخوين الدكتور عي 

العامة  الوليدي - وكيل وزارة الصحة  أحمد 
- والدكتور جال  األوليــة  الرعاية  لقطاع 
الذيب مدير عــام مكتب الصحة باملحافظة 
عىل مــا بذاله ويبذالنه ألجــل األهايل يف 

املحفد«.

مستشفى وحيد

الله عي جعرية:  من جهته، قال د.عبد 
»يوجــد مبديرية املحفد مستشــفى وحيد 
عىل  موزعة  الصحيــة  الوحدات  من  وعدد 
القرى باملديرية، ونتيجة شــحة اإلمكانيات 
والنقــص يف الــكادر الطبــي بالوحدات 
والضغوط  األعباء  ازدادت  املذكورة  الصحية 
عىل هذا املستشــفى الوحيــد وتحمل أكرث 
من طاقته، حيث هو اآلخر يعاين نقصا من 
الكادر الطبي وشحة األدوية ويعجز أحيانا 
عن اســتيعاب الحاالت املرضية التي تزايدت 
مؤخرا وأغلبها حميات فريوسية وإسهاالت 

وكانت بشكل مخيف بشهر رمضان«.
وأضــاف: »مديريــة املحفد واســعة 
مرتامية األطراف وبها كثافة سكانية كبرية 
وكان يفــرتض بناء مركز طبــي بعاصمة 
املديرية ليخفف مــن الضغط الحاصل عىل 

املستشفى«.
وتابــع: »يعمل املستشــفى عىل مدار 
الساعة وبإمكانيات متواضعة ولكنها ليست 
كافية وبحاجة إىل دعم وأحيطكم علا أنه 
عقب انتهاء حرب الحــويث بالجنوب نزلت 
بعض املنظــات الدولية إىل املحفد ووفرت 
وســاهمت  املستشــفى  احتياجات  بعض 
يف تحســن الوضع الصحي بالتنسيق مع 
جهودا  بذلت  التي  السابقة  املستشفى  إدارة 
جبارة لتحســن جودة العمل واستمر ذلك 
الدعم لفرتة محددة ثم غادرت هي والطواقم 

الحالية للمستشفى  الوافدة وال تزال اإلدارة 
تبذل قصار جهدها لعودة املنظات الداعمة 

ولكن ال جدوى حتى اآلن«.

واختم د.جعرية حديثه قائال: »نناشــد 
وزارة الصحة العامة والســكان واملنظات 
الداعمــة بتوفري الدعم الالزم ملستشــفى 
املحفد لتخفيــف األعباء الواقعة عىل كاهل 
املواطن ومن هــذا املنرب املميز أهيب بالدور 
الكبري الذي يقدمه الدكتور عي الوليدي يف 

تحسن الوضع الصحي باملحفد«.

توفر اللقاحات

مــن جهته، تحدث مســؤول قســم 
التحصــن باملديرية الخــرض محمد عي 
الوليدي، عن التحصن والتطعيم باملديرية، 
قائال: »اللقاحات متوفــرة بعموم املديرية 
ممتازة  بطريقة  التحصن  عملية  وتســري 
ولدينــا عر مراكز تحصــن موزعة عىل 

والطفولة  االمومــة  هي:  املديريــة،  قرى 
والجدبة،  املديريــة،  باملستشــفى مركــز 
ولباخــة، وصنــدوق الرقــي، والكفاه، 
والرحبة، وسناج، واملعجلة، والعن، والجرب، 
تقــوم بعمليــة التطعيم بشــكل روتيني 
يومي ضد شــلل األطفال واملكورات الرئوية 
والروتا فريوس والخايس وهو )الدفترييا 
والســعال الدييك والتهاب السحايا والكبد 
البايئ والكزاز ماعدا لقاح الســل والحصبة 
يعطى أســبوعيا(، وهناك إقبال عىل املراكز 
من قبل األهايل كذلك لقاح كوفيد 19 متوفر 
وعقب إجازة عيد الفطر سمحوا لنا بتطعيم 

حتى املغرتبن واملسافرين«.
مشــكورة  الوزارة  »قامــت  وأضاف: 
ومنظمة  باملحافظــة  الصحــة  ومكتــب 
اليونســيف برفد جميع املراكــز والوحدات 
الصحية بثالجات منظومة شمســية تعمل 
عىل مدار 24 ساعة لضان حفظ اللقاحات 

بربودة عالية حسب املواصفات العاملية«.
مستمر  وتعاون  تجاوب  »هناك  وتابع: 
من قبــل الصحة باملحافظة ونشــكر األخ 
حســن فضل حســن مــرف التحصن 

باملحافظة عىل تعاونه معنا«.
واختتم الوليدي حديثه بالقول: »نطالب 
املحافظة والوزارة اعتاد وبناء وحدة صحية 
يف منطقة مريع كونها منطقة كبرية وبها 
كثافة ســكانية وطريقها وعرة وشــاقة 
وبعيدة ونجد صعوبــة يف تطعيم األطفال 
هناك، كــا نطالب باعتاد مخصص مايل 
باملديرية  والوحدات  املراكــز  للنزول وتفقد 

كونها متباعدة ومكلفة«.

تأهيل كوادر محلية
بلقاء  استطالعها  »األمناء«  واختتمت 

املدير السابق ملستشفى الشهيد صالح نارص 
محمد باملحفد د.محمد أحمد جعيول، الذي 
باملستشفى  الصحي  الجانب  قال: »شــهد 
تحسنا طفيفا ملسه املواطن خالل السنوات 
األخرية، وكان من أهم اإليجابيات هو عودة 
ثقة املواطن باملستشفى، حيث وجد الرعاية 
لسنوات، وكان من  افتقدها  التي  والخدمة 
أسباب نجاحنا بفضل الله هو إعادة هيكلة 
املنظومــة الصحية العاملة باملستشــفى 
بشــكل عام، ووجدنا تجاوبــا من جميع 
العال واملوظفن وبدأنا نسري يف الطريق 
الصحيــح وإىل جانبنا الســلطة واللجنة 
الحويث  باملديرية، وعقب طــرد  األهليــة 
من الجنوب دخلت عــىل الخط العديد من 
املنظات الدولية ووفرت األجهزة والطواقم 

الطبية وأنعشت العمل«.
وأضــاف: »ورغم ذلــك ال نزال نعاين 
للوضع  املعوقــات  وأكــرب  قصــور  من 
الصحــي يف املحفد هو النقــص الكبري 
بالكادر التمريــيض والفني املحي، حيث 
التعليم  مواصلة  عن  املنطقة  شباب  يعزف 
املنطقة  ُبعد  بســبب  الصحية  املعاهد  يف 
الراهنة، واملطلوب تأهيل كوادر  والظروف 
محليــة لتتحمل عىل عاتقها املســؤولية 
مســتقبال حتى نصل إىل مرحلة االكتفاء 
الذايت، أضف إىل ذلك أن ميزانية مستشفى 
املحفد تعادل ميزانية مركز صحي مقارنة 
باملناطــق األخرى، وهذا ظلــم وال بد من 

استجابة ما«.
واختتم حديثه بالقول: »نشكر الدكتور 
عي أحمــد الوليدي وكيــل وزارة الصحة 
العامة لقطــاع الرعاية األولية عىل دعمه 
املســتمر والال محدود للجانب الصحي يف 

مديرية املحفد«.

د.حنش: نشكر الرئيس الُزبيدي على تزويدنا مبولد 
كهربائي أعاد احلياة ملستشفى الشهيد صالح ناصر محمد

د.الوليدي: نطالب باعتماد وبناء وحدة صحية يف منطقة مريع

حمفد اأبني.. منطقة ريفية تفتقر الكادر ال�صحي امل�ؤهل
تقرير 

عقب مغادرة املنظمات الدولية الداعمة للمجال ال�صحي..

د.جعيرة: نناشد بتوفير دعم كاٍف ملستشفى احملفد لتخفيف األعباء

د.جعيول: نطالب بتأهيل كوادر محلية لتتحمل على عاتقها املسؤولية مستقبال


