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الوضع الطبي في حمص ,افتقار لمتطلبات العالج وتضيق مستمر
ووًال :مكان العالج ,دوات العالج ,متطلبات العالج ,الفريق المعالج
تتطلب أي حالة مرضية أربع أركان أساسية لعالجها ىي ادلعاجل واألداة وادلكان والدواء ,وخيتلف
ُ
مزيج ىذه العناصر بني حالة طبية وأخرى ,وتعترب كل ىذه ادلكونات متطلباً رئيسياً لعالج احلالة.
وتفتقر محص وخاصة ادلناطق احملاصرة لبعض ادلكونات الالزمة للعالج يف حاالت صحية معينة
وتصل أحياناً إىل افتقاد كل ادلكونات يف حاالت صحية أخرى.
ال يوجد ضمن ادلناطق احملاصرة يف محص وىي ستة عشر منطقة أي مشفى نظامي ,فيما تفتقد
ادلشايف ادليدانية للتجهيزات الطبية واألدوية والفريق العامل يف أغلب احلاالت ادلرضية.
ااياًال :الحاوت الصحية الواردة
تنقسم احلاالت ادلرضية يف محص إىل قسمني أساسني:
 .1أمراض
 .2إصابات
تواجو ادلشايف ادليدانية يف ظل غياب العيادات وادلشايف التقليدية كل األمراض اليت تصيب أي
سللوق بشري مبختلف أعماره سواء كانت أمراض مؤقتة أو مزمنة أو حاالت مرضية مستعصية أو
بسيطة ,ابتداءاً بأمراض األطفال وانتهاءاً مبرض السكر وأمراض القلب والكلى والشرايني واألمراض
النسائية وحاالت الوالدة وأمراض العني واألسنان.
باإلضافة إىل ىذه األمراض اليت حتتاج يف الوضع الطبيعي جملهود ضخم ومشايف تعمل على مدار
الساعة وطاقم طيب من سلتلف االختصاصات وأدوية ومعدات باإلضافة إىل ىذا تواجو محص
مشكلة اإلصابات اليت ترقى إىل مستوى إصابات حرب وحتاج إىل طاقم طيب مرتفع العدد
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ومتمرس وسريع البديهة وذو موصفات عالية من الدقة والقدرة على التعامل مع مثل ىذه
احلاالت.
اللاًال :المشافي الميدااية
يعترب ادلشفى ادليداين ذلك ادلكان الذي يتواجد فيو الفريق الطيب مع معدات طبية وأدوية الزمة
لعالج اجلرحى ,وغالباً ماتكون داخل أقبية أبنية أو مدارس جتنباً للقصف ويواجو ادلشفى ادليداين
الكثري من ادلشاكل اليت نستطيع أن نسردىا يف مايلي:
مشكلة البناء
• ال يمتلك البناء شروط المكان والجو العقيم الالزم إلقامة عمل طبي.

مشكلة التجهيزات
• يجهز المشفى الميداني بعدد أساسية للعمل الجراحي وألة تصوير بسيطة وأسطوانات أكسجين
وتغيب فيه كل األجهزة والمعدات الالزمة للمرضى أو المصابين

مشكلة الكادر
• فني تخدير ,طبيب غير متخصص ,ممرضين ,عمال مساعدين ,هي الكادر الطبي في أحسن
األحوال لمشفى ميداني.

مشكلة العالج
• تتواجد في المشافي الميداني أغلب األدوية الرئيسية من التهاب ومضادات حيوية ومسكنات
وتغيب اللقاحات والفياالت وكثير من األدوية لألمراض الدائمة.

كما ال توجد يف ادلشفى ادليداين عيادات طبية للعني أو األذن أو عيادات داخلية أو عيادات طب
أسنان ,حيث تسخر معدات وفرق ىذه العيادات يف حال وجدت للعمل يف ادلشفى ادليداين
ومعاجلة احلاالت اإلسعافية اذلامة.
رااعاًال :المنظمات اإلاسااية والخيرية والمجالس اللورية
يعترب العمل يف ادلشفى ادليداين وإقامة مشفى ميداين منذ بداية الثورة من أعظم أنواع اجلرائم اليت
حياسب عليها النظام ويالحق العاملني فيها وقد تعرض عدد كبري واليزال من العاملني فيها
الغتياالت أو اعتقاالت وبعد حترير اجليش احلر لكثري من ادلناطق على مستوى سورية أصبحت
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مساح احلرية اليت يتمتع هبا العاملني أكرب لكن على اجلانب األخر بقيت مقار ادلشايف ادليدانية
مستهدفة بشكل كبري بكل أنواع القصف ,كما منعت القوات األسدية ادلنتشرة يف زليط ادلدن
واألحياء حركة ادلعدات الطبية واألدوية وحىت العاملني الطبني.
وقد حاولت التنسيقيات ورللس الثورة يف محص وعدد من ادلؤسسات اخلريية حتقيق أقصى قدرة
شلكنة طبياً من خالل ادلشايف ادليدانية فتعاون رللس الثورة وبعض التنسيقيات الطبية مع منظمات
دولية قدمت النصح وادلشورة ويف بعض احلاالت الدواء مثل:
 منظمة أطباء بالحدود.
 اذلالل األمحر السوري.
 تنسيقية طبية يف اخلارج.
 منظمة أفاز.
 ىيئات إغاثية سلتلفة.
سعت ىذه ادلنظمات بالتعاون مع ناشطني ورلالس ثورية يف احملافظات وتنسيقيات متخصصة,
مثل تنسيقية أطباء دمشق وغريىا سعت إىل تأمني كميات دوائية وتأسيس نوى دلشايف ميدانية
خاصة على احلدود السورية مثل القصري قرب احلدود السورية اللبنانية.
ومع ىذا اجلهد والتنسيق ادلشًتك تبقى مسائل كثرية تعيق التوصل لعمل طيب على مستوى عايل
أمهها:
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التوصيل والدعم
المستمر حيث توقف
األدوية والمعدات
وتصادر على الطرقات

الفرق الطبية العاملة

التخصص

المشكلة األمنية حيث
يتم مالحقة األطباء
وقصف المشافي

العيادات الطبية

ويف ظل تعاون منظمات ومؤسسات كاليت سبقنا تغيب منظمات أخرى ذات إمكانية عالية ,مثل
الصليب األمحر الدويل وحىت اذلالل األمحر السوري يف معظم احلاالت الديكن االستفادة منو ,كما
دتنع ادلنظامات األخرى من العمل الشرعي وحتاول العمل قدر ادلستطاع ضمن الظروف الراىنة.
امساًال :اتر عضاء ووفاة وتخوف من األسو
يف ظل كل ىذه الظروق سابقة الذكر يواجو العاملني يف ادلشايف الطبية حاالت صحية يقفون
أمامها عاجزين بسبب ادلشاكل اليت يواجهوهنا وقد شهدت ادلناطق الثائرة الكثري من حاالت:
اإلجهاض ,تفاقم ادلرض ,البًت ,وأحياناً الوفاة.
ويعود فتح ىذا ادلوضوع اليوم لتفاقم ادلشكلة الطبية وحتوذلا إىل أزمة بكل ما تعنيو الكلمة من معٌت
حيث يتخوف كل العاملني يف احلقل الطيب من ظروف قادمة سيئة يف ظل غياب تدفق ادلواد
الطبية والدوائية وغياب الكادر التخصصي وتراكم احلاالت ادلرضية ,وظهور حاالت مرضية جديدة
حتتاج إىل خربات وختصصات معينة.
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