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“األمناء« استطالع/ عبد اهلل قردع:
 

 بعث أهــايل منطقة اللحــوم مبديرية 
دار ســعد يف العاصمة عدن مناشدات عرب 
صحيفة »األمنــاء« إىل كل من األخ الدكتور 
أحمد عقيل باراس، مدير عــام مديرية دار 
سعد، واألخ مدير عام مكتب الصحة العامة 
والســكان باملديرية، بسبب الوضع املرتدي 
يف الخدمــات الطبية املقدمــة لهم باملركز 

الصحي الحكومي التابع للمنطقة.
أدوية وال  توجــد  »ال  األهايل:  وقال 
املركز  فحوصات وال أشــعة و ال يقدم 
منه«.  املطلوبة  الطبية  الخدمات  أبسط 
مطالبينهــم بالنزول امليــداين وتلمس 
احتياجاته  وتوفــر  املركــز  أوضــاع 
األساسية، وكذا حث املنظامت اإلنسانية 
الداعمة عــى فتح فروع لهــا باملركز 
والوقائية  الطبيــة  وتقديــم خدماتها 

لألهايل.
األهايل،  وللوقــوف عى شــكوى 
الصحي  املجمع  بزيارة  قامت »األمناء« 
والتقــت اإلدارة والعاملــن وأجــرت 

االستطالع التايل:

انهيار
وكانت بداية اللقــاءات، مع األخ الدكتور 
طــالل عيل عبد امللك، مديــر املركز الصحي 
باللحوم، الــذي قال: »لقد أدلينا بترصيحات 
صحفية ســابقة وأعيد وأكرر أن العمل يف 
املجمع يوشك عى االنهيار والتوقف ألسباب 
التشــغيلية  املوازنة  انعــدام  أهمها  عديدة 
الشــهرية، وال نســتطيع صيانة أي جهاز 
أو رشاء أي عــدة نحتاجهــا للمركز وأغلب 
شحة  إىل  باإلضافة  شخصية  ذاتية  الجهود 
املياه وعجزنا عن رشاء دينمة لشــفط املياه 
وكذا عجزنا عــن رشاء صهريج ماء لتعبئة 

الخزانات«.

مشاكل شبه يومية
وأضاف د.طالل: “كام نواجه مشاكل شبه 
وتواضع  شــحة  نتيجة  املواطن  مع  يومية 
نقص  من  نعاين  حيــث  املقدمة،  الخدمات 
شــديد يف األدوية وال يــؤدي املخترب عمله 
بالشــكل املطلوب نتيجة انعدام جهاز )يس 
يب يس(، حيث إن هذا الجهاز يعترب العمود 

الفقــري للمخترب وبدونه يصــاب املخترب 
واملركز بالشلل، وبالفعل انعدامه أعاق عملنا 
ووضعنا يف إحراجات وإشــكاليات يومية 
مع املرىض، حيث إن أغلب الناس تعاين من 
القدرة  لديهم  وليــس  مادية صعبة  ظروف 
عى تكاليف الفحــص باملختربات الخاصة، 
كام أن جهاز األشــعة متوقف وبحاجة إىل 
صيانة فنية، كذلك عيادة األســنان متوقفة 

ألسباب فنية«.

 : بــع تا و
علام  »أحيطكم 
أن خمسن يف 
عمل  من  املائة 
املركز قائم عى 
دعــم منظمة 
الدولية،  سيف 
رفعت  ما  وإذا 
يدهــا عنا فإن 
ســوف  املركز 
يتوقــف متاما 
عــن العمــل، 
أيضــًا مبنــى 

املركز صغر وغرفه غر كافية، حيث تقوم 
الطبيبة املناوبة مبعاينة املرىض تحت شجرة 
بأحد أركان املجمع نتيجــة قلة غرف املركز 
وعــدم وجود عيادات خارجيــة تتبعه رغم 
توفر مســاحة كبرة خالية بالباحة التابعة 
للمركز، ونحن بحاجة إىل االســتفادة منها 
لبناء عيادات خارجية ملواجهة اإلقبال املتزايد 

عى املركز وتقديم خدمة أفضل للمواطن«.
مكتب  أناشــد  »وعربكــم  واســتطرد: 

بالعمل  باملديرية  العامة والســكان  الصحة 
جهد اســتطاعته عى توفــر احتياجاتنا 
وأهمها اعتامد موازنة تشــغيلية شــهرية 
للمركــز وإســعافنا بجهــاز يس يب يس 
للمخترب وتزويدنا باألدوية، خصوصا أدوية 
للمولد  األطفال، واعتامد وقود شهري كاف 
بناء عيادات خارجية، كام  الكهربايئ، وكذا 
الصحة  ومنظمة  اليونيسف  منظمة  نطالب 
العاملية واملفوضية السامية العاملة مبنطقة 

البســاتن مدنا بيد 
العــون، حيــث إن 
مكتظة  منطقتنــا 
وتشمل  بالســكان 
اللحــوم  مناطــق 
والغربية  الرشقيــة 
والرباط  والدواجن 
الخرضاء،  واملدينــة 
وازدادت الضغوطات 
علينــا واإلمكانيات 
ومحدودة  شحيحة 
تكفــي  وال 

ملواجهتها«.

املواطن يفقد ثقته باملركز
بدورهــم، طالب الدكتــور رامي عثامن 
ابــو بكر، واألخت أم عزيز رئيســة قســم 
الصحة اإلنجابية باملركز، واألخت ياســمن 
باملركز،  التغذية  درويش مســؤولة قســم 
جهات االختصــاص بالنزول ملعاينة الوضع 
عن كثــب والعمل عى توفــر احتياجات 
طوارئ  غرفة  تجهيــز  إىل  باإلضافة  املركز 

توليدية وتوفر قابــالت وكذا توفر حبوب 
تنظيم األرسة، وكــذا رفع مخصص التغذية 
التكميلية الخاص باألطفال والنساء الحوامل 
أنواعه  بجميع  التغذية  وســوء  واملرضعات 

الحاد والوخيم وغرها.
باملركز  ثقته  املواطــن  فقد  »لقد  وقالوا: 
حيث يقطع مســافات طويلــة ليصل إلينا 
ثم ال يجد الخدمــة املطلوبة ويعود إىل داره 
بالحــرة واألمل، والبعض يصب جل غضبه 

وسخطه علينا رغم أنه ال ذنب لنا«.

وجوده مثل عدمه
ســعيد  محمد  األخ  قــال  جهتــه،  من 
الصبيحي، رئيس اللجان املجتمعية باملنطقة، 
يف ختام لقاءات »األمنــاء«: »يعاين املركز 
من نواقص عدة وال يتوفر بداخله حتى دواء 

الحمى لألطفال، ووجوده مثل عدمه«.
وأضاف: »لقد تعرض املجمع للنهب إبان 
حرب الحويث عى الجنوب وما يعانيه اليوم 
هو نتاج دمار مؤسسايت سيايس ممنهج 
90 م، فســاد  تعرض له الجنوب منذ عام 
قديم جاثم عى الجنوب وبحاجة إىل رجال 

رشفاء القتالعه«.
وتابــع: »لقد نــرشت أنظمة الفســاد 
املتعاقبة عى الجنوب فسادها يف كل دائرة 
ومؤسســة وال تزال خالياها تلعب وتخرب 
حتى اليــوم، وأبرشكم أن رجــال االنتقايل 
الجنــويب واقفــون لهم باملرصــاد ممثلة 
بفخامة الرئيس عيدروس الزبيدي ومحافظ 
عدن أحمد مللــس واألخ الدكتور أحمد عقيل 
باراس مدير عام مديرية دار ســعد وغرهم 

من قيادات ورجاالت الجنوب الرشفاء«.
واختتم حديثه بالقول: »أناشــد األخوين 
مدير عام دار ســعد ومديــر مكتب الصحة 
امليداين إىل  بالنزول  والســكان دار ســعد 
مجمــع اللحــوم الصحــي والجلوس مع 
موظفيه وتلمس احتياجاتهم ووضع الحلول 
العاجلة لها وأنا كيل ثقة من أنهم ســيلبون 
النداء اإلنســاين فهم رجال دولة ويشعرون 
قادم عى  والخر  الجنويب  مبعاناة شعبهم 
أيديهم بإذن الله كــام أطالبهم بإعادة لقاح 
كوفيد 19 إىل مركــز اللحوم، حيث تم نقله 
من اللحوم إىل البســاتن قبل أسبوعن من 

قبل بعض الجهات دون إيضاح األسباب«.

تقريـــــر

الطبيبة املناوبة تعاين املرضى حتت شجرة بأحد أركان املركز

أهالي منطقة اللحوم بعدن يطالبون بوضع حد لتردي اخلدمات الطبية باملركز الصحي

اأطباء: املواطن يقطع امل�سافات الطويلة ثم ال يجد اخلدمة املطلوبة!

مدير املركز ال�سحي: العمل باملجمع 
يو�سك على االنهيار والتوقف

رئيس اللجان املجتمعية: ما نعانيه اليوم هو نتاج دمار مؤسساتي سياسي ممنهج تعرض له اجلنوب منذ 90 م


