كوارث الرعاية الصحية في ظل الرأسمالية
(مترجم)
الخبر:
استقال وزٌر الصحة التونسً بعد وفاة  11طفال فً مستشفى للتولٌد خالل ٌومٌن ،وقال رئٌس الوزراء ٌوسف
الشاهد إ نه قبل استقالة عبد الرؤوف الشرٌف الذي حصل على حافظة المسؤولٌة الصحٌة فً أواخر العام الماضً فً
تعدٌل وزاري ،وقال مسؤول حكومً إ ن الوزٌر سلم استقالته إلى رئٌس الوزراء فً اجتماع مرتجل مساء السبت.
توفً األطفال فً مستشفى الرابطة الحكومً فً العاصمة التونسٌة ٌومً الجمعة والسبت  .وقال الشاهد الذي قام
بزٌارة للمستشفى فً وقت متأخر من ٌوم السبت إ ن تحقٌقا قد بدأ وتعهد بمحاسبة األشخاص الواردة أسماؤهم فً
التقرٌر( .أخبار الخلٌج )2019/03/10
التعليق:
إن هلل وإنا إلٌه راجعون ،على الرغم من حقٌقة أن هلل سبحانه ما أخذ وله ما أعطى إال أننا نرى أن اإلهمال أو
ا
العمل من أجل المال هو السمة الممٌزة للرعاٌة الصحٌة فً معظم العالم.
فً المستشفٌات الحكومٌة فً العالم اإلسالمً ،غالبا ما ٌواجه المرء مشاهد كارثٌة ،حٌث ٌمكن رؤٌة المرضى
أسرة ضٌقة ،وال خصوصٌة أ ثناء المشاورات أو العالج ،عدا عن الطوابٌر الطوٌلة وأوقات االنتظار التً ال
على ّ
تضٌف سوى المزٌد من التوتر والقلق للمرضى.
بالنسبة ألولئك القادرٌن على تحمل التكالٌف ،ال نهاٌة لدفع ثمن الرعاٌة الصحٌة فً الفواتٌر المستحقة ألجل
الفحوصات ،واالستشارات المتعددة واألدوٌة سواء أ كان ذلك مطلوبا أم ال ،مع العلم أن هناك ثروة هائلة ،حتى إن
بعض المستشفٌات تستفٌد بشكل كامل من المرض ،وفً كلتا الحالتٌنٌ ،ترك المرضى وموظفو المستشفٌات تحت
رحمة نظام ظالم ،فً النهاٌة ال طرف أفضل من اآلخر ،فكالهما ٌعانً.
وإلى جانب ذلك ،فان العدٌد من أخصائيي الرعاٌة الصحٌة الساعٌن إلى تحسٌن مستوى معٌشتهم قد ٌنتقلون إلى
الخارج ،مع العلم بأنهم لن ٌتسلقوا السلم بسبب الفساد والمحسوبٌة ،وقبل بضعة أشهر ،ذكر المجلس الوطنً لألطباء
ا ًا
طبٌب قد غادروا تونس فً النصف األول من  ، 2018وبحسب تقدٌرات فإن  900آخرٌن
التونسٌٌن أن حوالً 630
من المتوقع أن ٌغادروا فً .2019
قد ٌتم التحقٌق فً حالة وفٌات الموالٌد الجدد فً تونس ،ومن الممكن أن ٌعقب ذلك المزٌد من االستقاالت ،إال أن
عددا قلٌال منهم سٌرى أن المستشفٌات إلى جانب المدارس والخدمات األساسٌة األخرى فً كل جزء من العالم
ٌحتكرها وٌسرقها النظام الرأسمالً ولم تعد تقدم الرعاٌة أو الخدمات كما ٌجب.
عندما تكون المستشفٌات الحكومٌة مربوطة بالنقد والسٌولة ،بسبب فشل الحكومة فً واجبها  ،أو عندما تركز
المؤسسات الخاصة على جنً األموال ،فكٌف ٌمكن للمرضى الحصول على الرعاٌة الصحٌة والراحة؟
ٌجب إجراء تحقٌق جاد وفعلً فً النظام الرأسمالً الفاسد الذي ال ٌقدر الحٌاة أمام ال منفعة والربح وهو سبب
النظم الموازٌة التً تؤدي إلى انعدام أمن الجمٌع ،سواء أكانوا ٌمتلكون المال أم ال ،وسوف تظهر نتٌجة هذا التحقٌق
طبٌق نظام الحكم
أن الحٌاة البشرٌة ال تقدَّر إال عندما ٌكون هللا سبحانه وتعالى هو المرجع الوحٌد وعندما ٌتم ت
اإلسالمً وهو نظام الخالفة على م نهاج النبوة.
طبٌق فً الماضً منح العالم أفضل المستشفٌات واألطباء وجعل التقدم فً الطب لٌس للربح
هذا النظام عندما تم ت ه
ولكن لنٌل رضا هللا سبحانه وتعالى ،وكذلك عند عودته سٌوفر نظام الخالفة الرعاٌة الصحٌة والطمأنٌنة لرعٌته كجزء
من واجبه فً االعتناء ورعاٌة شؤون األمة.
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