الصحي في بلدة المرج
المركز
ّ
األخضر الغربي (مشمشان) ن

 20شباط 2018
معلومات أساسية:
ّ
تتوقــف عمليــات اســتهداف المناطــق المدنيــة دون أي رادع ،وضمــن هــذه الحمــات الشرســة حيــث تـ ّـم
لــم

الصحــي فــي بلــدة مشمشــان ،فــي جســر الشــغور فــي محافظــة إدلــب ،بتاريــخ الثامــن مــن
اســتهداف المركــز
ّ
الصحــي فــي فتــرة
شــباط  ،2018بأربــع غــارات جويــة نفــذت  8صواريــخ فراغيــة علــى الجوانــب األربعــة للمركــز
ّ

الــدوام .

الصحــي فــي بلــدة مشمشــان  20قريــة ومزرعــة تتــوزّ ع فــي ريــف جســر الشــغور الشــرقي ،والتــي
يخــدم المركــز
ّ

ُيقـ ّـدر عــدد ســكانها بـــ  60,000نســمة .بلــغ عــدد المراجعــات شـ ً
ـهريا  4,500مريــض ومراجــع( ،أي بمــا يعــادل
يقدمهــا المركــز (عيــادة داخليــة ،وعيــادة أطفــال،
 125مراجــع يوميـ ًـا)؛ يتوزّ عــون علــى مختلــف الخدمــات التــي ّ

وعيــادة نســائية ،وعيــادة ســنّ ية ،وعيــادة الشــمانيا ،وإســعاف وطــوارئ ،ولقــاح دائــم).

يقــوم المركــز علــى كادر ّ
مؤلــف مــن  12موظفـ ًـا (  3أطبــاء ،وقابلــة ،وصيدالنيــة ،و 3ممرضيــن ،و 4فريــق اللقــاح،

ومدير إداري ،ومســتخدم).
ّأدى االســتهداف إلى:

1.1مقتــل  7مدنييــن ،وإصابــة  14مدنــي ،منهــم  4مصابيــن من كادر المركز.

2.2أضــرار كبيــرة فــي البنــاء ( 9غــرف) إضافــة إلــى الســور ،حيــث تضـ ّـررت الجــدران والنوافــذ ولــم يبـ َـق مــن
مدمــر بنســبة .60%
أمــا الســور الخارجــي فقســم كبيــر منــه
ّ
البنــاء غيــر الســقف واألعمــدةّ ،

3.3أضــرار فــي المعـ ّـدات الموجــودة فــي المركــز ،وهــي (أجهــزة اإليكــو وتخطيــط القلــب والــرذاذ ،وكرســي
ّ
والمثفلــة،
األســنان ،وأســطوانات األكســجين ،واألدويــة ضمــن الصيدليــة ،ومســتلزمات اإلســعاف،

ّ
والمعقمــة وأدوات التعقيــم).
ّ
الصحي:
المترتبة على قصف المركز
النتائج
ّ

1.1حرمــان األهالــي فــي المناطق المجاورة للمشــفى مــن الخدمات الطبية.
ممــا يعنــي حرمــان  10000طفــل
2.2صعوبــة حصــول األطفــال فــي المنطقــة علــى اللقاحــات الضروريــةّ ،
مــن حمــات اللقــاح الدوريــة.

3.3اضطــرار المرضــى للســفر مســافات بعيــدة ّ
يعرضهــم لألخطــار علــى الطــرق غيــر
لتلقــي العــاجّ ،
ممــا ّ

الصحيــة خشــية مــن
التوجــه إلــى لمراكــز
تخــوف النــاس مــن
اآلمنــة مــن القصــف ،إضافــة إلــى زيــادة
ّ
ّ
ّ
القصــف .

ً
ً
كبيــرا مــن أجهزتهــا
قســما
4.4زيــادة الضغــط علــى المشــافي فــي المنطقــة ،والتــي كانــت قــد نقلــت
الصحيــة
ومعداتهــا خشــية مــن اســتهدافها،كما ّأدى ازديــاد الخــوف لــدى القائميــن علــى المنشــآت
ّ
ّ

ّ
المرضيــة واالقتصــار علــى اإلســعافية منهــا .
التوقــف عــن اســتقبال الحــاالت
فــي المنطقــة إلــى
ّ
توصيات موجهة إلى المجتمع اإلنساني الدولي:

تهــدف التوصيــات التاليــة إلــى تلبيــة االحتياجات الرئيســية المبينة أعاله:
الصحي وإعادتــه لتخديم المواطنين.
1.1العمــل علــى ترميــم المركــز
ّ

الصحــي ،ريثما يعاود العمل .
2.2إيجــاد مــكان لتقديــم اللقــاح بديــل عــن المركز
ّ

3.3الضغــط علــى الجهــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة إليقــاف اســتهداف أماكــن المدنييــن ،وخاصــة
والصحيــة.
الطبيــة
المرافــق
ّ
ّ

