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تقرير

ق�صة وعربة 

رئيسة قسم الوالدة مبستشفى ابن خلدون بلحج لـ "األمناء":

األمنــاء/ تقريــر/ عبدالقوي 
العزيبي:

يعاين قسم الوالدة مبستشفى 
ابن خلدون العام مبدينة الحوطة، 
عاصمــة محافظــة لحــج، من 
وإمكانيات  كبــرة  ضغوطــات 
شحيحة ومبنى بحاجة إىل إعادة 
تأهيل، وأيضًا إىل وجود كادر طبي 
متخصص نتيجــة لبلوغ عدد من 
الطبيبات واملمرضات سن التقاعد، 
أضف إىل ذلك وجــود متطوعات 
يف انتظار الحصول عىل الوظيفة، 
ومع  زهيدة  مببالغ  يعملون  حيث 
ذلك ال ترصف لهن شهريًا وبانتظام 
من  الروتينية  لإلجــراءات  نتيجة 

قبل مكتب مالية لحج.

"األمناء" بقسم الوالدة
"األمناء" قامــت بزيارة مدير 
عــام مستشــفى ابــن خلدون، 
الدكتــور جالل الســقاف، والذي 
تكرم مبرافقة "األمناء" أثناء زيارة 
القسم إلجراء هذا االستطالع؛ نظرًا 
لخصوصية قســم الوضع، والذي 
يعترب من أبرز أقســام املستشفى 
الســاعة،  مــدار  عىل  ويعمــل 
وتحدثت لـ"األمناء" وبشــفافية 
رئيسة  سيف،  محمد  لينا  األخت/ 
عام  املستشفى،  يف  الوالدة  قسم 
مطالبهم  ومــا  القســم،  يعانيه 
لالرتقــاء بجودة  وطموحاتهــم 
العمل الطبي بقســم الوالدة، عىل 
وإنساين  مهني  عملهن  أن  اعتبار 
وأخالقي لخدمة النســاء الحوامل 
لهن  الصحية  الرعايــة  وتقديــم 

بشكل أفضل.

ضغوطات كبيرة
وأكدت رئيسة القسم عن زيادة 
الوعي عنــد األرس بأهمية الوالدة 
يف املستشفى، وتحول املستشفى 
إىل واجهــة لجميــع األرس عىل 
مستوى املحافظة، أضف إىل األرس 
النازحة وأرس من محافظة عدن، 
حيث يالحــظ عزوف بعض األرس 
مــن الوالدة يف املراكــز الصحية 
مبناطقها، ولهذا يعاين القسم من 
ضغوطات كبرة نتيجة الستقبال 

العديد من الحاالت بشكل يومي.

احلرب وأثرها السلبي
كــام أوضحت لـــ "األمناء" 
كاد  القسم  أن  عىل  القسم  رئيسة 
أن يكون منتهيًا عقب حرب 2015، 
لعدم وجــود معدات طبية وأدوية 
نفيس،  دعــم  أي  وجــود  وعدم 
وال تــرصف املرتبــات أو الحوافز 
آنذاك،  واملمرضــات،  للطبيبــات 
بشــكل منتظم أو كاٍف، وبتعاون 
الجميع يف القسم متكنا تدريجيًا 
إخراج القســم من ذلــك الوضع 
املتدهور إىل وضع أفضل ونطمح 
أن يكون من أفضل األقسام داخل 

املستشــفى يف تقديــم خدماته 
بشــكل راٍق ملا يحظى من سمعة 

طيبة عند جميع عامة األرس.
وأضافت األخــت لينا: "يعاين 
متقاعدين  لوجود  ونتيجة  القسم 
يف املنــزل من عــدم وجود كادر 
طبي نسايئ ومؤهل من طبيبات 
وممرضات لتغطية عمل القســم 
بتوظيف  نأمل  ولهذا  كاٍف،  بشكل 
توظيف  ذلــك  يف  مبــا  جديــد 
املتطوعات من طبيبات وممرضات 
نتيجة لعملهن يف القسم منذ مدة 
طويلــة، ولديهــن مؤهالت، ولو 
التوظيف باإلحــالل، حيث نعاين 
يف القســم من ضغوطات كبرة 
لوصــول حاالت إىل القســم من 
مختلف مديريات لحج وخصوصًا 
البعيــدة، ووصولهــا يف مراحل 
حرجة بعضها تعاين من انفجارات 
يف  يحدث  مام  داخليــة،  نزيفية 
أحيان كثرة عدم وجود تكافؤ ما 
بني عدد األخوات يف القســم مع 

الحاالت التي يستقبلها القسم".

أرقام كبرة 
عن  القسم  رئيســة  وكشفت 
يتعرض  التي  الضغوطــات  حجم 
لها القســم، وقالت: "مثاًل خالل 
قام   ،2022 لعــام  أبريل  شــهر 
القسم بإجراء 168 والدة طبيعية 
و45 والدة بعمليــات قيرصيــة، 
املنازل". الفتة إىل  و25 والدة يف 
القسم  مع  تنسيق  بوجود  ذلك  أن 
وعرب  املستشفى  إدارة  ومبوافقة 
نظام القســائم عىل إجراء والدة 
مع الزيــارة لبعض األرس القريبة 
من املستشفى ويف حال الرضورة 
عمل  أن  إىل  وأشــارت  القصوى، 
القســم منظم عرب توثيق جميع 
حــاالت الوضع يف القســم عرب 
سجالت وأرشــفتها بشكل سليم 

ومنظم.

وضع التغذية سيء
وعــن التغذية داخل القســم 
تأســفت  والعامالت  للمــرىض 
التغذية،  بخصوص  القسم  رئيسة 
أرز وسمك  وهي عبارة عن وجبة 
يوميــًا، منوهــة إىل أن بعــض 
وأردفت:  تناولها،  يرفضن  املرىض 

صحية  تغذيــة  وجود  "نتمنــى 
احتياج  تلبي  ومتنوعــة  وكافية 

املرىض".

املدير يتدخل 
عــن  الجزئيــة  هــذه  ويف 
مدير  "األمناء"  لـ  أوضح  التغذية 
السقاف، عىل  املستشــفى جالل 
أن مخصــص التغذيــة ال يــزال  
بنفــس مخصص مــا قبل حرب 
2015، ويف ظل ارتفاع األســعار 
وعــدم زيادة مخصــص التغذية 
توفر  قادر عىل  املقاول غر  فإن 
جميع  مع  تتناسب  صحية  تغذية 
وبخصوص  املــرىض،  حــاالت 
املدير  أكد  املشكلة،  معالجات هذه 
لـ "األمنــاء" عن جهود تبذل من 
بزيادة  واملالية  املحافظة  مع  قبله 
التغذية للمستشفى يف  مخصص 

قادم األيام.

النظافة من اإلميان
وإىل جانــب التغذيــة يعاين 
القسم بشكل خاص، واملستشفى 
بشــكل عام، من تدهور ملحوظ 
يف النظافة، لعدم وجود مخصص 
مــايل كاٍف، وأيضــًا عدم رصفه 
روتينية  إجــراءات  نتيجة  رسيعًا 
تقــوم بها مالية لحــج مع فرع 

البنك.

نظام العمليات
كام أكدت األخت لينا أن "نظام 
عىل  محصــورًا  ليس  القســائم 
وإمنا  القيرصية،  بالعلمية  الوالدة 
ما هو مخصص مــن مبلغ مايل 
يرصف يف كل الحالتني من والدة 
وأي والدة  أو طبيعيــة،  قيرصية 
إال  القســم  قيرصية ال يقوم بها 
باملكتوب".  األمــر  ويل  مبوافقة 
"علاًم  القسم:  رئيســة  وأضافت 
لظروف  ورمبــا  األرس  بعض  أن 
مادية أو لبعــد مناطقهم نجدهم 
مســتعجلني عىل إجــراء الوالدة 
بعملية قيرصية، ومع ذلك ال نقوم 
بأي عمليــة إال إذا دعت الرضورة 

إلجراء العملية طبيًا وصحيًا".

نرفض التهديد 

كام تطرقت رئيسة القسم إىل 
لها  وجود حاالت نــادرة يتعرض 
القســم من قبل آخرين من خارج 
لحاالت  املستشــفى كمرافقــني 
مرقدة يف القسم، بقيامهم بتهديد 
أو املمرضات، وأوضحت  الطبيبات 
حاالت  باســتقبال  القسم  بقيام 
مام  الوضع،  عملية  إلجراء  طارئة 
العادية  الحاالت  بعض  تأخر  يتم 
الطارئة،  العمليــة  إجــراء  حتى 
ولألسف بعض األخوة املرافقني ال 
يستوعبون مثل هكذا أمور صحية 
وطارئة، فتربز عنهم ســلوكيات 
ذلك  وغر  التهديــد  منها  خاطئة 
من الكالم. وأشادت رئيسة القسم 
بــدور اإلدارة والجانب األمني يف 
املستشــفى بدعم قســم الوضع 
يف مثل هكذا حــاالت، وضبطها 
يف حينهــا، لوجــود عالقة عمل 
متبادلــة وطيبة، وقالــت: أدعو 
مبكارم  التحيل  برضورة  الجميع  
الطبيبات  عمــل  وتقدير  األخالق 
إنساين  عملهن  كون  واملمرضات، 
بأمانة  اليومي  بعملهــن  ويقمن 
القســم  عىل  الضغوطات  رغــم 

وشحة اإلمكانيات.

الكادر الطبي
وعن عــدد الكادر الطبي داخل 
القسم، يوجد  القسم قالت رئيسة 
يف القســم 16 طبيبة بتخصص 
ووالدة،  نساء  واختصاصيات  عام 
وأيضًا 20 ممرضة ما بني موظفة 
ومتطوعــة، وجميعهن موزعات 
نوبات صباحية ومســائية بداخل 

القسم.

مطالب عاجلة
ويف ختام زيارة القسم طالبت 
رئيسة القسم برسعة إعادة تأهيل 

قسم الوضع بشــكل متكامل مع 
دعمه مبختلف املستلزمات الطبية 
األدوية  مع  واملتكاملــة  الحديثة 
للمرىض، أضف إىل رضورة تفعيل 
القســم  لكادر  التأهيلية  الدورات 
من قبل مكتب الصحة واملنظامت 
التمرييض  بعملهــن  لالرتقــاء 
مع  تتواكب  أفضل  خدمة  وتقديم 

التطورات العلمية.
 وأضافــت: "نطالــب بتوفر 
تغذية صحية ممتازة للمرىض يف 
القسم وللقامئني عىل إدارة القسم 
مــن طبيبات وممرضــات خالل 
مامرســة عملهــن يف النوبات، 
النظافــة عــىل  ومتابعــة دور 
اعتبارها من اإلميان وألنها رشط 
أسايس بوجود النظافة عىل مدار 
الساعة داخل القسم واملستشفى. 
وأضافــت: "نأمل مــن املحافظة 
ومكتــب الصحة بلحــج ومكتب 
كافة  القســم  كادر  مبنح  املالية، 
سقفها  ورفع  املالية  مستحقاتهم 
املايل نتيجــة للوضع االقتصادي 
املتدهور ونظرًا لعملهن عىل مدار 
الساعة، مع رضورة رصف حوافز 
مالية تساعد القامئات عىل القسم 
بالخدمة،  واالرتقــاء  العطاء  من 
توظيف  مطلــب  إىل  باإلضافــة 
املتطوعات مــن لديهن مؤهالت، 
االختصاص  جهات  أيضًا  ونطالب 
يف املحافظة برصف مستحقاتهن 
املالية شهريًا وبانتظام وبكل يرس 
كون  تأخرها،  وعدم  وســهولة 
املتطوعات ال ميتلكن مصدر دخل 
والذي  املايل،  املســتحق  هذا  غر 
لألســف ال يرصف بشكل منتظم 

وشهريًا".

املالية هي اإلعاقة
الزيارة  "األمناء" ويف ختــام 
إىل املستشــفى استمعت إىل آراء 
بعض املرىض واملرافقني يف فناء 
املستشفى، واتضح جليًا أن أسباب 
تدهور املستشــفى بسبب القيود 
املالية التي تقــوم بها مالية لحج 
من خالل اتبــاع إجراءات روتينية 
مهلكة للمستشفى بحجة الحرص 
ينتج عنها متديد  العام،  املال  عىل 
املعامالت املاليــة وعدم رصف أي 
اســتحقاق مايل رسيعــًا، وهذا 
التأخــر أوجد أزمــات مرتاكمة 
إىل  باإلضافة  املستشــفى،  داخل 
ضعــف دور مكتب الصحة بلحج، 
واملادي  املعنوي  الدعم  من  بالرغم 
املحافظ  بها  يقوم  التي  والزيارات 
لغرض النهوض بوضع املستشفى، 
املحافظ  هل  الســؤال:  يربز  مام 
قادر عىل كــرس تلك القيود املالية 
والتي هي من أبرز األســباب يف 
املستشفى؟  داخل  الخدمة  تدهور 
املوظفني: متى  كام تساءل بعض 
سيتم تحويل املستشفى إىل هيئة؟ 
وملــاذا إىل اليوم مــن عام 2022 
املستشفى ال  داخل  املايل  والنظام 

يزال وفقًا ملوازنة عام 2014م؟!

ُأجريت 168 والدة طبيعية و45 عملية قيصرية 25 والدة يف املنازل خالل شهر

بصــرف  نطالــب   ¿
املالية  املســتحقات 
بشــكل  للمتطوعات 

شهري ومنتظم

غيــر  التغذيــة   ¿
جيدة وال تلبي احتياج 
والقائمات  املرضــى 

ىلع القسم

¿ مدير املستشفى: 
مخصــص التغذيــة ال 
ما  يزال كما هــو منذ 

قبل حرب 2015


