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دوليات

معاناة  35مليون شخص في العالم
من اضطرابات بسبب تعاطي اخملدرات
كشفت بحوث أن العواقب الصحية الوخيمة الناجمة عن تعاطي
اخملدرات قد باتت أكثر حدة وشيوعا ً مما كان يُعتقد سابقا .فبحسب
النسخة األحدث لتقرير اخملدرات العاملي الصادر في حزيران عن مكتب
األمم املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية ،يُقدّ ر أن حوالي  35مليون شخص
حول العالم يعانون من اضطرابات متصلة بتعاطي اخملدرات ويحتاجون
إلى خدمات العالج.
وتأتي التقديرات األعلى لعام  2017كنتيجة لتحسني املعرفة مبدى
تعاطي اخملدرات ،والتي أفادت بها دراسات استقصائية أ ُجريت في الهند
ونيجيريا ،وكالهما من بني بلدان العالم العشرة األكثر سكانا.
كما ويقدر التقرير عدد متعاطي املواد األفيونية بـ  53مليونا ،أي بزيادة
قدرها  56في املائة عن التقديرات السابقة  ،وأن املواد األفيونية مسؤولة
عن ثلثي األشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة تعاطي اخملدرات في عام
 2017والبالغ عددهم  .585000وعلى الصعيد العاملي تعاطى  11مليون
شخص اخملدرات باحلقن في عام  ،2017منهم  1.4مليون مصاب بفيروس
نقص املناعة البشرية و 5.6مليون مصاب بالتهاب الكبد سى.
وقال يوري فيدوتوف ،املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعني باخملدرات
واجلرمية ،إن «نتائج التقرير العاملي للمخدرات لهذا العام متأل وتزيد من
تعقيد الصورة العاملية للتحديات املتصلة باخملدرات ،ما يؤكد احلاجة
إلى التعاون الدولي من أجل النهوض باستجابات متوازنة ومتكاملة من
جهة الصحة والعدالة اجلنائية فيما يتعلق بالعرض والطلب».

الوضع العاملي للمخدرات يزداد حدة وتعقيدا
في عام  ،2017سبق ملا يقدر بـ  271مليون شخص ،أو  5.5في املائة
من سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 64عاما ً أن تعاطوا
اخملدرات في العام السابق .وفي حني مياثل هذا تقديرات عام  ،2016فإن
نظرة على املدى الطويل تكشف أن عدد األشخاص الذين يتعاطون
اخملدرات اآلن أعلى بنسبة  30في املائة مما كان عليه في عام  .2009وعلى
الرغم من أن تلك الزيادة كان مردها جزئيا إلى النمو بنسبة  10في
املائة في عدد سكان العالم الذين تتراوح أعمارهم بني  15و  64عامًا،
فإن البيانات تظهر اآلن مستوى أعلى من انتشار تعاطي املواد األفيونية
في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وتعاطي القنب في أمريكا
الشمالية وأمريكا اجلنوبية وآسيا مقارنة بعام .2009
وفي  ، 2017بلغ التصنيع العاملي غير املشروع للكوكايني أعلى مستوى
له على اإلطالق ،مسجال  1976طنا ،بزيادة قدرها  25في املائة عن العام
السابق .في نفس الوقت ،زادت الكمية العاملية املضبوطة للكوكايني
عام  2017بنسبة  13في املائة لتصل إلى  1275طنا ،وهي أكبر كمية مت
اإلبالغ عنها على اإلطالق.
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وصلت أزمة اجلرعات املفرطة من األفيونيات االصطناعية في أمريكا
الشمالية إلى مستويات عالية جديدة في عام  ،2017مع تسجيل
أكثر من  47000حالة وفاة مرتبطة بتعاطي جرعات مفرطة من املواد
األفيونية في الواليات املتحدة ،بزيادة قدرها  13في املائة عن العام
السابق ،و 4000حالة وفاة متصلة باملواد األفيونية في كندا ،بزيادة 33
في املائة عن عام .2016
وفي حني بقى الفنتانيل ونظائره املشكلة الرئيسية في أزمة املواد
األفيونية االصطناعية في أمريكا الشمالية ،فإن مناطق غرب ووسط
وشمال إفريقيا تشهد أزمة أفيونية اصطناعية أخرى؛ الترامادول .حيث
قفزت مضبوطات الترامادول العاملية من أقل من  10كجم في عام
 2010إلى ما يقرب من  9أطنان في عام  2013ووصلت لرقم قياسي بلغ
 125طنا في عام .2017
وال يزال القنب أكثر اخملدرات املستخدمة على نطاق واسع في العالم،
حيث يقدر عدد األشخاص الذين تعاطوا القنب بنحو  188مليون
شخص في عام .2016
ويُظهر التقرير مجالً حقق فيه اجملتمع الدولي درجة من النجاح وهو
معاجلة املواد ذات التأثير النفساني اجلديد ( ،)NPSكما يتضح من انخفاض
عدد املؤثرات النفسانية اجلديدة التي مت حتديدها وإبالغ مكتب االمم املتحدة
املعنى باخملدرات واجلرمية بها ألول مرة .ولم يتم اإلقبال عليها في السوق
إلى املدى الذي كان يُخشى قبل بضع سنوات ،وتفاعل اجملتمع الدولي
مع األمر في التوقيت املناسب لتقييم األضرار الناجمة عن املؤثرات
النفسانية اجلديدة وجدولة تلك التي تستدعي السيطرة الدولية.

ال تزال الوقاية والعالج دون املستوى املأمول
ال تزال الوقاية والعالج دون املستوى املطلوب في العديد من أنحاء
العالم ،إذ يتلقى العالج سنويا واحد فقط من كل سبعة أشخاص ممن
يعانون اضطرابات تتصل بتعاطي اخملدرات.
حتليل
ً
ويتجلى هذا بشكل خاص في السجون .يُقدم تقرير هذا العام
متعمقًا لتعاطي اخملدرات وعواقبه الصحية الوخيمة في السجون ،مما
يوحي بأن انتشار أمراض مُعدية مثل فيروس نقص املناعة البشرية
والتهاب الكبد الوبائي والسل النشط ،واخملاطر ذات الصلة ،أعلى بني
نزالء السجون منها بني عموم السكان ،خصوصا ً بني أولئك الذين
يتعاطون اخملدرات باحلقن في السجن.
وأفادت  56دولة بتوفير العالج البديل للمواد األفيونية في سجن واحد
على األقل في عام  ،2017بينما أبلغت  46دولة عن عدم توفر مثل هذا
اخليار العالجي في السجون .أما برامج توفير احملاقن واإلبر فأقل بكثير
في السجون :فبينما أفادت  11دولة بتوافرها في سجن واحد على األقل،
تأكد غياب مثل هذه البرامج في  83دولة.

نقابة املستشفيات :لزيادة املوازنات اخملصصة لإلستشفاء
في  2آيار ،عقد مجلس نقابة املستشفيات في لبنان اجتماعا غير
عاديا ً برئاسة النقيب املهندس سليمان هارون قوّم خالله احلاضرون
اوضاع القطاع االستشفائي في ظل الضائقة االقتصادية التي متر
بها البالد .كما توقف اجمللس امام التصريح الذي ادلى به معالي وزير
الصحة العامة مثنيا ً على موقفه بوجوب عدم التقشف في موازنة
وزارة الصحة،
وفي نهاية االجتماع مت التأكيد على ما يلي:
 .1ان اي مريض لم ميت على باب مستشفى وان ترداد هذا القول يسيء
الى سمعة املستشفيات في لبنان واخلارج ويخلق جوا ً من احلذر بني
املرضى واملستشفيات ويؤدي احيانا ً كثيرة الى تعديات على اقسام
الطوارئ .كما تؤكد النقابة حرصها على ان تقوم املستشفيات
بواجباتها كاملة جتاه املرضى حتت طائلة اتخاذ االجراءات املسلكية
بحقها في حال ثبت اي تقصير.

ساعة بغية معاجلة اية اشكاليات ميكن ان حتصل وقد اثمر هذا التعاون
في تأمني دخول جميع املرضى الى املستشفيات في جميع املناطق.
 .3ان النقابة تشكر معالي وزير الصحة على مطالبته بزيادة املوازنات
اخملصصة لالستشفاء بحيث تغطي االحتياجات الفعلية للمواطنني،
ومبا يسمح بتحديد سقوف مالية جلميع املستشفيات في كافة
املناطق تكفي حتى نهاية الشهر سيما وان التجاوزات في السقوف
املالية مصيرها عقود مصاحلة ال يعرف متى تسدد وال كم يحسم منها
من مبالغ.
 .4ان النقابة تهيب مبعالي وزير الصحة العمل على تسديد مستحقات
املستشفيات اخلاصة العائدة للعام  2018والتي لم يسدد منها اي مبلغ
لغاية االن ،وبالرغم من ذلك ،فان املستشفيات ما زالت تقوم بقصارى
جهدها وتستقبل جميع املرضى الذين هم على نفقة الوزارة ،اال ان
معاجلة هذا املوضوع صار اولوية ملحة اذ لم يعد باالمكان االستمرار
به مدة اطول.

 .2ان االتهامات الظاملة بحق املستشفيات تسيء الى القطاع الصحي
مبجمله كما تسيء الى وزارة الصحة نفسها والى دورها الهام الذي  .5ان النقابة تشكر العدد االكبر من مستوردي االدوية الذين يتعاونون مع
لعبته طوال سنني عديدة بالتعاون مع القطاع اخلاص في حتسني املستشفيات التي تتأخر في تسديد مستحقاتهم وحتذر البعض اآلخر
مستوى خدمات القطاع االستشفائي في لبنان والذي وصل الى من عدم تسليم االدوية السباب مالية وحتملهم مسؤولية اي اذى ميكن
اعلى املراتب بشهادة مؤسسات تصنيف عاملية وال بد من االشارة الى ان يلحق باي مريض من جراء هذا التدبير ،ال سيما املرضى الذين يتلقون
ان االتصال قائم بني وزارة الصحة وكافة املستشفيات على مدى  24عالجات لالمراض السرطانية وتتمنى على وزير الصحة التدخل في االمر.

نقابة املستشفيات في لبنان تؤكد على دعمها
لصندوق الضمان االجتماعي
اكدت نقابة املستشفيات في لبنان على دعمها للصندوق الوطني املتاحة وتثني على عمل مستخدميه بالرغم من النقص الكبير في
للضمان االجتماعي داعية الى حوار عقالني بني االفرقاء كافة ينهي مالكه ،وتدعو جميع املعنيني بهذا املوضوع للعمل على إنهاء هذا
االضراب مبا يحفظ حقوق اجلميع ،وذلك خدمة في الدرجة االولى
هذه احلالة .وقد جاء في بيان صادر عن النقابة في  6آيار :
في الوقت الذي يُضرب فيه موظفو الصندوق الوطني للضمان للمستفيدين من تقدمياته وهم جميعا ً من ذوي الدخل احملدود.
االجتماعي عن العمل السباب شرحوها بانفسهم ،يهم نقابة
املستشفيات التأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به هذه املؤسسة ان نقابة املستشفيات تعتبر انها في مركب واحد مع الضمان االجتماعي
في تأمني احلماية الطبية حلوالي ثلث الشعب اللبناني وان توقفها عن ومستخدميه ومع املضمونني ،وان اي مشاكل في القطاع الصحي في
هذا الوضع الدقيق الذي متر به البالد ستكون اضراره مضاعفة على
العمل يؤدي الى ارباك كبير في العمل بني املضمونني واملستشفيات.
الناس ،وهي تدعو الى حوار عقالني بني كافة الفرقاء ينهي هذه احلالة
ان نقابة املستشفيات وبالرغم من بعض الصعوبات االدارية القائمة خشية ان يغرق املركب بكل من فيه.
بينها وبني صندوق الضمان ،تؤكد حرصها على دعمه بكل الوسائل
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