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تحقيق

يحرص اهالي املخيم على بقاء
مستشفى بلسم النها مالذهم
الوحيد (االخبار)

مستشفى بلسم تحت المجهر

ّ
حاالت الوالدة التي تغطيها
تحويل
بوقف
مطالبة
الرشيدية
م
مخي
انتفضت اللجان األهلية في
ّ
ّ
األونروا إلى مستشفى بلسم .القرار جاء بعد تكرار األخطاء الطبية التي أدت أخيرًا إلى وفاة امرأة أثناء
الوالدة ،وذلك إلى حني انتهاء التحقيق في القضية
سوزان هاشم
ال يفارق الحزن زاوية من زوايا منزل
ج�ل�ال خ ��واص ف��ي مخيم الرشيدية.
«زوج �ت��ي راح��ت بشربة م��اي نتيجة
خطأ طبي لم يكن بالحسبان» ،يقول
جالل.
ّ
ي�ت�ج��ه��م ال��رج��ل امل �ف �ج��وع ح�ي�ن يذكر
ذل ��ك امل �ش �ه��د ال �س��وري��ال��ي ع �ل��ى أحد
ّ
�ي مستشفى
ِ
أس� � ��رة ق �س��م ال �ت��ول �ي��د ف � ّ
ب �ل �س��م ف ��ي امل �خ �ي��م .ت �ت��وق��ف ذاكرته
عند تلك اللحظة ،إذ ل��م تكد الفرحة
تدخل قلبه بسماعه ع�ب��ارة «مبروك
واس� �ت� �ع ��داده لشراء
إج� ��اك ع ��ري ��س»ّ ،
الحلويات حتى تلقى الصدمة بوفاة
زوجته ّ .يروي الرجل بحرقة
ك �ي��ف أن ال ��زوج ��ة املسكينة
ل��م تكن تشكو م��ن أي أل��م أو
ع��ارض ّ
صحي قبل دخولها
املستشفى بساعات قليلة ،ال
ّ
ب��ل إن�ه��ا أن�ج��زت ك��ل األعمال
ّ
امل � �ن� ��زل � �ي� ��ة وأع � � � � � ��دت طبخة
امل �غ��رب �ي��ة .ال ي�م��ان��ع خواص
ف ��ي س� ��رد ت �ف��ا ّص �ي��ل حادثة
على الرغم من شكوى
ال � ��وف � ��اة .ي� �ت ��وق ��ف للحظات
لحبس دموع ال يريد لها أن
أهالي مخيم الرشيدية
تفلت ثم يقول« :بدأنا نشعر
من علل كثيرة تعتري
ب ��ال� �ق� �ل ��ق ح �ي��ن ت � ��أخ � ��رت في
مستشفى بلسم ،يتمسك
الخروج من غرفة العمليات
الجميع بوجوده ،ليس
على الرغم من إتمام الوالدة،
فقط لكونه املركز
سبب
وح � �ي� ��ن س� ��أل � �ن� ��ا ع� � ��ن ّ
الوحيد في
ال �ت��أخ �ي��ر ،أخ� �ب ��رون ��ا بأنها
االستشفائي اّ
أصيبت بنزيف ،وهم بصدد
منطقة صور للجئني،
م� �ع ��ال� �ج� �ت� ّ�ه ��ا ،م � ��ن دون أن
بل ملا يحمل وجوده من
يطلبوا م��ن��ا ت��وف�ي��ر وحدات
رمزية ،تعود إلى تاريخ
من الدم».
لبنان،
الحرب األهلية في
ّ
م � ��ر وق � ��ت إض ��اف ��ي واألمور
إذ «كلف بناؤه دمًا»،
ت � � � � ��راوح م � �ك� ��ان � �ه� ��ا ،إل� � � ��ى أن
كما يشرح عضو اللجنة
اق� � �ت� � �ح� � �م � ��ت وال � � � � � � � ��دة جالل
غ� � ��رف� � ��ة ال � �ع � �م � �ل � �ي� ��ات لترى
الشعبية في مخيم
ش��ادي��ة مستلقية وعيناها
الرشيدية نمر حوراني.
م�غ�م�ض�ت��ان .وع�ن��دم��ا سألت
املستشفى
يقول« :بناء
الطاقم الطبي ماذا حصل مع
كان سببًا إلشعال الحرب
كنتها ،أتاها الجواب بأنهم
في املخيمات بني
ي � �ج� ��رون ل� �ه ��ا «الكورتاج»
إلى دم.
بحاجة
وهي
وإحدى
الفلسطينيني
ّ
وامل� � �ف � ��ارق � ��ة أن املستشفى
اللبنانية،
ل� ��م ي� � � � ّ
امليليشيات ّ
�زود ش � ��ادي � ��ة ،بحسب
التي هاجمت البنائني،
زوج� � �ه � � ّ�ا ،ب� ��أي� ��ة وح� � � ��دة دم،
لذلك تنتابنا حرقة
بذريعة أن «الطبيبة املعالجة
ونحن نتحدث عن أهمية تجهل توفر قسم لبنك الدم،
اإلصالحات والتحسينات
على الرغم من مرور سنوات
ط� ��وي � �ل� ��ة ع � �ل� ��ى ع� �م� �ل� �ه ��ا في
داخل املستشفى».
ّ
املستشفى» .وبعد أخذ ورد،
نقلت الزوجة إلى مستشفى
آخ� ��ر وه� ��ي ت �ل �ف��ظ أنفاسها
األخ � �ي ��رة ،ح �ي��ث ك ��ان م ��ن املستحيل
إنقاذها ،ففارقت الحياة قبل وصولها
عتبة املستشفى الجديد.
هذا الخطأ الطبي الذي أودى بحياة
شادية ،أغضب اللجان األهلية ،التي
طالبت لدى زيارتها املستشفى بوقف
ت �ح��وي��ل ح � ��االت ال �ت��ول �ي��د م ��ن وكالة
األون��روا إلى قسم الوالدة فيه ،ريثما
ينتهي ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ه ��ذه القضية،
وال��ذي من شأنه أن ّ
يقرر م��دى أهلية
ه ��ذا امل�س�ت�ش�ف��ى الس�ت�ق�ب��ال املرضى.
ول� ّ�وح��ت ال�ل�ج��ان بالتحرك ف��ي ضوء
ه� ��ذا ال �ت �ح �ق �ي��ق ال � ��ذي ت �ج��ري��ه لجنة
م�س�ت�ق�ل��ة ،ع�ل��ى ح��د ت�ع�ب�ي��ر أم�ي�ن سر
ال�ل�ج�ن��ة الشعبية ف��ي امل�خ�ي��م الشيخ
أ ّح�م��د إسماعيل .ويشير ال��رج��ل إلى
أن��ه ليس الخطأ األول ال��ذي يحصل
ف��ي املستشفى ،فقد وق�ع��ت  4أخطاء
مماثلة في العام املاضي.
ل�ك��ن اس�م��اع�ي��ل ي��ؤك��د «ح��رص�ن��ا على
ّ
بقاء املستشفى الذي يعد مالذًا ألهل
ّ
املخيم ،وإن كنا ال نستطيع أن نسكت

إلى
عن األخطاء املتكررة التي تسيء ً
س�م�ع��ة ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال األح �م��ر أوال
واملستشفى ثانيًا ،ما يجعل الالجئ
ي� �ه � ّ�ج م� �ن� �ه ��ا» .وي �ط ��ال ��ب إسماعيل
ب�ـ«ت��أه�ي��ل ال �ط��اق��م وم��واك �ب��ة التطور
ال� �ط� �ب ��ي ال � �ح� ��اص� ��ل ،ع� �ب ��ر إخضاعه
ل � ��دورات ع�ل�م�ي��ة دائ �م��ة ،م��ا ي��زي��د من
كفاءته ليصبح قادرًا على مجابهة أي
حالة تعرض عليه بالطرق الحديثة»،
ّ
مشددًا على أهمية املحاسبة و«كشف
املسؤولني عن األخطاء».
إل � ��ى ذل� � ��ك ،ي �م �ك��ن رص � ��د ال �ك �ث �ي��ر من
ال�ح� ُ�االت التي يستقبلها املستشفى،
وال ت �ب �ل� َ�س��م ن �ه��ائ �ي��ًا» ،ف �ت � ّ
�رح ��ل إلى
مستشفيات أخ��رى ،إم��ا لعدم وجود

ينفي المدير المسؤول
«االفتراءات» التي
تهدف إلى إقفال
المستشفى

ط� �ب� �ي ��ب م� �خ� �ت ��ص أو ل� � �ع � ��دم توفر
ّ
امل�ع��دات ال�لازم��ة .ه�ك��ذا ،تعلق الكثير
م��ن العمليات أث�ن��اء إج��رائ�ه��ا ،ريثما
ُينقل املريض إلى مستشفيات أخرى،
وه��و م��ا حصل تحديدًا م��ع أم أحمد
م �ي �ع��اري ،ال�ت��ي ح��ال��ت ال �ن��واق��ص في
«ب �ل �س��م» ،دون اس�ت�ك�م��ال ع�م�ل�ي��ة في
قدمهاّ ،
فحولت إلى مستشفى خارج
امل �خ �ي��م .أم ��ا أم م�ح�م��د ح ��وران ��ي فلم
تجد طبيبًا مختصًا في أمراض الربو
لدى إصابة ابنتها بنوبة ّربو« ،هون
طبيب الصحة العامة يتولى معظم
االختصاصات» ،تعلق.

وي �ت �ح��دث ع �ض��و ال �ل �ج �ن��ة الشعبية
ن �م��ر ح ��وران ��ي ع��ن أخ �ط��اء ال ُيتوقع
ح��دوث�ه��ا ف��ي ال�ط��ب مثل ع��دم مراعاة
حساسية امل��ري��ض تجاه ال ��دواء لدى
إعطائه أو أن يعطى إب��رة بالشريان
ً
بدال من املصل .وتبرز مشكلة أخرى
م �ش �ت��رك��ة م� ��ع ب ��اق ��ي املستشفيات،
ه ��ي ال �ت �ح��وي�ل�ات م ��ن األون � � � ��روا إلى
ّاملستشفى .وهنا يلفت حوراني إلى
أن وك��ال��ة األون ��روا باتت تتنصل من
ّ
التهرب من
حاالت استشفائية كثيرة.
املسؤولية ازداد ،بحسب الرجل ،أكثر
مع وج��ود مساعدات طبية أوروبية،
إذ ب��ات��ت ت��رم��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن الحاالت
على املستشفى مع العلم أن األونروا
هي املسؤولة عن تغطيتها.
ومع ذلك ال ينفي حوراني التحسينات
ال �ت��ي ط ��رأت ع�ل��ى امل�س�ت�ش�ف��ى أخيرًا،
ال س � ّ�ي� �م ��ا ع� �ل ��ى ص �ع �ي ��د الخدمات
الفندقية ،فيما يبقى األهم هو إعادة
تأهيل الكادر الطبي.
في املقابل ،ينفي املدير املسؤول في
امل�س�ت�ش�ف��ى د .ع�ب��د ع�ن�ت��ر م��ا يسميه
«االفتراءات والشائعات املغرضة التي
تطلق على املستشفى ،والهادفة إلى
إق �ف��ال��ه» ،متسلحًا ب��إح�ص��ائ�ي��ات عن
عدد املرضى الداخلني إليه .يؤكد أن
ع��دد الوفيات ضئيل ج�دًا ،واألخطاء
الطبية تحدث في جميع املستشفيات.
وبالنسبة إلىّ حادثة الوفاة األخيرة،
ي�ش��دد ع�ل��ى أن ح��ال��ة امل��ري�ض��ة ًكانت
حرجة ج �دًا ،ول��و أعطيت برميال من
الدم ملا كان سيغير من قدرها ،مشيرًا
إل� ��ى أن ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ج ��اري ��ة ملعرفة
حقيقة األمر.
بدوره ،يوضح املدير اإلداري الدكتور
خليل األحمد ،أن املستشفى في تطور
دائ��م ول��و ك��ان غ�ي��ر ج��اه��ز الستقبال
العمليات الكبيرة ،نتيجة النقص في
بعض األجهزة الطبية .وهناك تحسن
م�ل�م��وس ب�ين ه��ذه ال�س�ن��ة والسنوات
املاضية.

زينكو هاوس

ُ
معاكم ال عليكم؟

غزة ــ أسماء شاكر
ّ
الهاللية
ل��م ت��ت�ض��ح ب�ع��د ال��رؤي��ة ِ
ل �ل �م ��وق ��ف ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي املجيد
ب ��ان� �ق� �س ��ام ��ات ��ه إزاء م � ��ا يحدث
م ��ن ث � ��ورات ف ��ي ال �ش ��رق األوسط.
ف��ان �ه �ي��ار ال �ص �م��ت ال �ط��وي��ل الذي
ش �ع��وب م� �ج � ّ�رد دمى
ج �ع��ل م ��ن ال � ً
عدوى
أيضًا
بات
،
سابقًا
خشبية
ّ
واع�ي��ة ،بعدما أثبتت التجربة أن
حرياتهم وحقوقهم وأوطانهم ال
تحتاج إلى أكثر من أحذية ّ
جيدة
ّ
الوعيهم،
كامنًا فى
ت��دوس خوفًا
ّ
م ��ن ق ��داس ��ة ال � ُ�ح ��ك ��ام وجبروتهم
التي أح��اط��ت بهم لعقود ،وأقدام
ت�ص�ب��ر ع�ل��ى م��اراث��ون��ات الركض
أمام الشرطة واملشي في تظاهرات
سلمية ،وحناجر ّ
قوية غاضبة...
وكرامة.
ّ
غير أن «ال�ش�ح��وب» ال��ذي تشهده
ال� � �س� � �ي � ��اس � ��ات والتصريحات
ال ��رس� �م� �ي ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف � ��ي الدول
امل �ج��اورة ل�ل�ث��ورات ،ب��ات مضحكًا
وم�ث�ي�رًا للشفقة .ف��ال�ك�لام ينضح
الك َرام!
بالخوف من غضب الرعايا ِ
ك��ذل��ك م��اك �ي �ن��ات اإلع �ل��ام التابعة
ل�لأن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة ل��م ت�ع��د تخفي

ك��ذب �ه��ا وت�ل�ف�ي�ق�ه��ا ع ��ن الشعوب،
ب��ل ب��ات��ت امل�س��أل��ة «ع�ل��ى عينك يا
ليكون التضليل واضحًا
ت��اج��ر»،
ّ
إ َل � َ�ى درج� ��ة أن� ��ه ي �ك��اد ُي� �ض � َ�ر ُب به
املثل في الديمقراطية واالعتراف
بالحق!
ً
ال ي �م �ك��ن ال� �ت� �غ ��اض ��ي أي � �ض� ��ًا عن
ف � �ل � �س � �ف � ��ات ون� � � �ظ � � ��ري � � ��ات بعض
السياسية
ال � � �ش � � �خ � � �ص � � �ي� � ُ��ات
ً
�أث ��رة ج� � �دًا على
واإلع�ل�ام� �ي ��ة امل � �ت � ِ
م� ��ا ي � �ب ��دو ب� �م� �ش ��اه ��دة مباريات
ك��رة ال �ق��دم وامل �ص��ارع��ة ،ف�لا يتقن
ه ��ؤالء س ��وى ال�ن�ح�ي��ب والصراخ
�ق م��ن وراء
واالب �ت �س��ام وال�ت�ص�ف�ي� ّ
ال�ش��اش��ة ،وخ�ص��وص��ًا أن الفرصة
ص� ��ارت م��وات �ي��ة الل �ت �ق��اط الصور
واألضواء وتبييض الوجوه.
ل �ك ��ن ت �ب �ي �ي� ً�ض ال � ��وج � ��وه ه � ��ذا لم
ي �ع ��د ك ��اف� �ي ��ًا ل �ل �م��وق��ف الرسمي
الفلسطيني ،فالسلطة في رام الله
وفصائل منظمة التحرير التزمت
ال�ص�م��ت امل��رت�ب��ك ب��ات�ج��اه الثورة
التونسية ،كذلك ج��اءت خيبتها
لفقدان حليفها املصري صادمة،
وج� � � ��اء ف � ��ى أح � � ��د التصريحات
تعليقًا على م��ا ي�ح��دث ف��ى ليبيا
ّ
ول� ��خ � �ص � �ت� ��ه ل � �غ� ��ة املفاوضات

