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مجتمع

مجتمع
تحقيق

ّ
تجارة الدم ...بالجملة والمفرق!
سعر الوحدة يصل إلى  100دوالر ووحدة الصفائح إلى  600ألف ليرة

مفكرة

11

تبدأ التاسعة والنصف صباح اليوم أعمال
مؤتمر «نحو حماية وطنية لعامالت املنازل
األجنبيات في لبنان» ،تنظمه «مؤسسة
عامل الدولية» ،في الجامعة األميركية ـ ـ
ويست هول ،قاعة املحاضرات .A
¶¶¶
تحيي بلدية الغبيري بالتعاون مع
املستشارية الثقافية االيرانية الذكرى الـ
 37الستشهاد الدكتور مصطفى شمران،
في مركز البلدية للمعارض  Ghobexـ ـ بئر
حسن ،الحادية عشرة صباح اليوم.

ً
يصل سعر وحدة الدم في لبنان الى  100دوالر ووحدة الصفائح الى  400دوالر .تبدو األرقام مخيفة ،وهي كذلك فعال ُ ،ما يجعل هذه «السلعة»
ً
بعيدة عن متناول كثيرين .في ظل غياب «دعم» الدولة وعدم وجود «بنك رسمي» للدم ،ينشط نوع من «سوق الدم» ت ّ
قدم فيها أسعار تنافسية،
من دون أن تراعى فيها بالضرورة المعايير العلمية والصحية

¶¶¶

أنواع
ّ
المتبرعين

ّ
تكرم مؤسسات أمل التربوية ـ ـ ثانوية
الشهيد حسن قصير التالمذة املتفوقني
في االمتحانات املدرسية والنشاطات
العلمية واالدبية والرياضية للعام الدراسي
 ،2018/2017برعاية املدير العام لوزارة
التربية فادي يرق ،في الثانوية ،الرابعة
والنصف بعد ظهر اليوم.

يـصـنــف امل ـت ـبــرعــون ف ــي لـبـنــان
ض ـمــن ف ـئ ــات ثـ ــاث :مـتـبــرعــون
متطوعون؛ متبرعون ألحد أفراد
عائالتهم؛ ومتبرعون يتقاضون
أجـرًا ماليًا .ال إحصاءات دقيقة
تحدد نسبة كل فئة من هــؤالء،
لكن بحسب مالحظات عاملني
في املجال ،فإن املتطوعني الذين
يتبرعون ألحــد أفــراد عائالتهم
أو أص ـ ــدق ـ ــائـ ـ ـه ـ ــم ه ـ ـ ــم األك ـ ـثـ ــر
ح ـضــورًا« ،وه ــم املـحــرك األقــوى
لعملية التبرع بالدم في لبنان».
ّ
فيما يشكل املتبرعون لقاء بدل
مالي الفئة األقل.

¶¶¶

تقيم اللجنة األهلية ملتابعة قضايا املرأة
ً
حفال تكريميًا للدكتورة فاديا كيوان،
ملناسبة توليها منصب األمينة العامة
للمرأة العربية في الجامعة العربية ،في فيال
ليندا سرسق ـ ـ األشرفية ،السادسة مساء
اليوم.

بنك افتراضي
للدم

حسن بليبل

زينب اسماعيل

«االحتياطي»
األوروبي
ب ـح ـســب م ــوق ــع م ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
ال ـعــامل ـيــة ،ي ـق ـ ّـدر ح ـجــم الـتـبــرعــات
بــالــدم حــول العالم ب ـ  11.5مليون
وحــدة سنويًا ،نصفها في الــدول
امل ـت ـطــورة ال ـتــي تـضــم  %19فقط
م ــن سـ ـك ــان الـ ـع ــال ــم ،أي أن ه ــذه
الـ ـ ــدول ت ـم ـلــك ف ــائ ـض ــا ،ف ــي حــن
ت ـع ــان ــي دول أخ ـ ـ ــرى (م ـع ـظ ـم ـهــا
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط وأم ـي ــرك ــا
الالتينية وأفــريـقـيــا) نقصًا حــادًا
ف ــي احـت ـيــاطــي ال ـ ــدم ،عـلـمــا بــأنـهــا
تضم القسم األكبر من السكان.
وبحسب مجلة «إيكونوميست»،
فإن معدالت التبرع بالدم في دول
ال ـشــرق األوس ــط أقــل بـمــرتــن إلــى
ثالث من تلك التي تسجل في دول
أوروبية.

«مريض في مستشفى ( )...بحاجة ّ
ماسة
إلــى دم مــن فئة ( .»)...عـبــارة االستغاثة
هــذه تظهر ،بشكل يومي ،على مختلف
وسائل اإلعــام والتواصل االجتماعي.
ّ
«يتحرقون»
غالبًا ما ُيطلقها أشخاص
ل ـت ــأم ــن وح ـ ـ ــدات دم وص ـف ــائ ــح إلن ـق ــاذ
مريض مــن ذويـهــم وأقــاربـهــم .إذ ال ّبنك
ّ
يضم «احتياطيًا» ُيجنب
للدم في لبنان
ال ـن ــاس ال ـل ـجــوء ال ــى اس ـت ـخــدام وســائــل
االستغاثة ُ واالستنجاد.
املسؤولة املعتمدة من قبل وزارة الصحة
العامة عن إدارة بنك الــدم ،ريتا فغالي،
ُ ّ
«متعلق بخصوصية كل
تقول إن األمر
دولة ،وللبنان خصوصيته التي تجعله
ًّ
فــي ح ــل مــن اتـبــاع مــا ُيعمل بــه فــي دول
أخ ـ ـ ــرى» .م ــا ه ــو ال ـب ــدي ــل م ــن ب ـنــك ال ــدم
الــذي تفرضه «الخصوصية اللبنانية»
إذًا؟ ب ـح ـســب ف ـغ ــال ــي ،أوكـ ـل ــت ال ـ ـ ــوزارة
مـلــف تــأمــن وح ــدات ال ــدم ال ــى الصليب
األحمر اللبناني و«مستشفيات ال يملك
بعضها ترخيصًا للقيام بعمليات نقل
الـ ــدم» ،عـلــى حــد تعبير فـغــالــي نفسها!
بـمـعـنــى آخ ـ ــر ،ي ـتــولــى حــال ـيــا الـصـلـيــب
األحـ ـم ــر ب ـف ــروع ــه ال ـث ــاث ــة ع ـش ــر ،مهمة
إدارة ه ــذا املـلــف بشكل شـبــه كــامــل ،في
ح ــن يـقـتـصــر دور وزارة الـصـحــة على

إط ــاق حـمــات الـتــوعـيــة لـلـتـبـ ّـرع بــالــدم
ُ ّ
ُالتي تنظمها اللجنة ُالوطنية للدم التي
ّ
ّ
أطلقت عــام  ،2011واملكلفة وضــع خطة
«واض ـحــة ودقـيـقــة لـلـمـلــف» .نـحــو سبع
سـنــوات مضت على إطــاق اللجنة ،من
ّ
تتوصل حتى اآلن الــى اعتماد
دون أن
ّ
خطة واضحة تقضي بإنشاء بنك للدم
ّ
التبرع
أو تنجح حتى في تفعيل حمالت
وزيادة أعداد املتبرعني.
أ ُح ــد امل ـســؤولــن ع ــن بـنــك ال ــدم ف ــي أحــد
ّ
يحمل مسؤولية النقص
املستشفيات
الفاضح وغياب ثقافة التبرع بالدم لدى
اللبنانيني الى وزارة الصحة ،كون هذه
القضية «خارج حساباتها» .فـ«املشكلة
األســاسـيــة تكمن فــي غياب بنك رسمي
لـلــدم ،فــي ظــل الطلب الــذي يفوق بكثير
ّ
التبرع بها»ُ ،مشيرًا
الكميات التي يتم
ّ
ال ــى أن الـنـقــص ال ـحــاد غــالـبــا مــا يتعلق
بتأمني وحدات دم سلبية.

ّ
تنافسية!
أسعار

فــي جــولــة ســريـعــة عـ ُلــى أس ـعــار وح ــدات
ُ
ّ
يتبي
الــدم التي تباع في املستشفيات،
أن مـ ـت ــوس ــط سـ ـع ــر وحـ ـ ـ ــدة ال ـص ـف ــائ ــح
(بالكيت الدم) يبلغ نحو  550ألف ليرة
لـبـنــانـيــة .سـعــر ال ــوح ــدة ف ــي ُمستشفى
ً
الـ ــزهـ ــراء ف ــي بـ ـي ــروت ،م ـث ــا ،ي ـصــل الــى
 500ألــف ليرة ،وتصل «التسعيرة» في

مستشفى الرسول األعظم الى  590ألفًا،
وفي ُمستشفى قلب يسوع الى  506آالف.
ستشفيات تبيع وح ــدات
فيما هـنــاك ُم
ُ
ال ـص ـفــائــح ل ـل ـمــرضــى امل ـس ـج ـلــن لــديـهــا
فقط ،وقد رفضت التصريح لـ«األخبار»
ع ــن «ت ـس ـع ـي ــرت ـه ــا» .أمـ ــا وح ـ ـ ــدات الـ ــدم،
فـتـتــراوح أسـعــارهــا بــن  100و 150ألف
ليرة للوحدة ،علمًا بأن بعض الحاالت
ّ
الصحية تحتاج الى ُأكثر من وحدة.
في مقابل «تجارة» املستشفيات ،نشأت
«ت ـجــارة دم بــاملـفــرق» يلجأ اليها أفــراد
يبيعون دمهم لقاء أسعار «تنافسية».
ي ـت ـقــاضــى م ـح ـمــد ( 27ع ــام ــا) ن ـحــو 30
دوالرًا لقاء ّ
تبرعه بوحدة من دمه .يقول
ّ
ُ
لــ«األخـبــار» إن «ال ــدم غــالــي»ُ وإنــه يقدم
«سـعـرًا أفـضــل مــن أسـعــار املستشفيات
الـتــي تطلب بــن  50و 100دوالر»ّ .لكن
خطر هــذا النوع من «الـتـجــارة» يتمثل،
بـحـســب م ـص ــدر ط ـب ــي ،ف ــي خ ـلــق ســوق
سوداء ال تراعى فيها املعايير الصحية
وت ـغ ـي ــب ف ـي ـهــا ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى آل ـي ــة نـقــل
ال ــدم .إذ ُي ـعـ ّـد إج ــراء فـحــوصــات عينات
ّ
الـ ــدم لـلـ ُـمـتـبـ ّـرعــن ض ــروري ــا ل ـل ـتــأكــد من
صالحية ّ
العينة ُوحـفــاظــا على سالمة
َّ
كل من ُامل ِّ
تبرع واملتبرع له .وتشمل هذه
ً
الفحوصات إجماال فحوصات جرثومة
نقص املـنــاعــة البشرية والـتـهــاب الكبد
الوبائي والزهري.

ان ـت ـش ــر م ـن ــذ ن ـح ــو س ـن ــة عـلــى
اإلنـ ـت ــرن ــت م ــوق ــع «بـ ـن ــك الـ ـ ــدم»،
وهـ ــو م ــوق ــع م ـس ـت ـخــدم ف ــي كل
الــدول العربية ،يهدف الى تأمني
وح ــدات دم مــن كــل الـفـئــات لكل
مـ ـحـ ـت ــاج ب ـ ــأس ـ ــرع وقـ ـ ـ ــت .وك ــل
م ــا ه ــو م ـط ـلــوب م ــن الـشـخــص
املحتاج تحديد املدينة املوجود
فـيـهــا وف ـئــة الـ ــدم ،لتظهر الئحة
بأرقام هواتف (غالبًا ما يشار
إلــى صاحبها بــ«فــاعــل خـيــر»)،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـس ــاع ــات الـتــي
يستطيع صــاحــب الــرقــم التبرع
خ ــالـ ـه ــا .املـ ــوقـ ــع ل ـي ــس شــائ ـعــا
ف ــي ل ـب ـن ــان ،وتـ ــديـ ــره مـجـمــوعــة
مــن الشباب مــن مختلف الــدول
العربية ،هدفهم «خدمة من هم
في ّ
أمس الحاجة إلى قطرة دم».

أخفقت اللجنة
الوطنية للدم منذ
سنوات في إنشاء بنك
للدم وفيّ تفعيل
حمالت التبرع

¶¶¶

أول «شارجير»
للسيارات في لبنان!

أطلق وزير الطاقة واملياه في حكومة تصريف االعمال سيزار ابي خليل اول محطة «شاحن للسيارات الكهربائية» في لبنان ،في احتفال اقامته
شركة «مدكو» في محطتها في منطقة مار مارون ـ ـ الجميزة .أبو خليل أشار الى أن هذه الخطوة «تصب في خانة املحافظة على البيئة ،وتأتي
بعد قرار مجلس الوزراء اعفاء السيارات الكهربائية املستوردة من الرسوم الجمركية لخفض الفاتورة النفطية»( .تصوير مروان طحطح)

يعقد مركز االبحاث في معهد العلوم
االجتماعية ـ ـ الجامعة اللبنانية ندوة بعنوان
«االعالم وتنشئة الطفل العربي» ،يديرها
عميد املعهد العالي للدكتوراه في اآلداب
والعلوم االنسانية واالجتماعية البروفسور
محمد محسن ،في مقر املركز (سن الفيل)
الخامسة بعد ظهر اليوم.
¶¶¶
يفتتح السادسة والنصف من مساء
اليوم معرض «هوم بيروت» ،بدعوة من
املركز الثقافي االيطالي وبرعاية السفارة
االيطالية ،في فيلال عوده.

عيد الموسيقى في صيدا

تكريم متعافين من المخدرات

تركيا ّ
ترمم محطة سكك طرابلس

ثالث حفالت موسيقية وغنائية أحيتها
فرق  PEACE OF ARTو«أرجوان» و«روى
صعب» في الوسط التجاري ملدينة
صيدا ،وقدمت خاللها معزوفات ولوحات
موسيقية كالسيكية وحديثة لبنانية
وشرقية وغربية ،في حضور جمهور من
محبي املوسيقى من الجنوب وبيروت
ُوبعض رواد السوق التجاري .هذا الحدث
ّ
نظم في اطار أنشطة عيد املوسيقى املتنقلة
بني املناطق اللبنانية ،بدعوة من املركز
الثقافي الفرنسي في صيدا وجمعية
«انجز» ،وبالتعاون مع املجلس البلدي
وجمعية تجار صيدا وضواحيها.

ّ
ّ
املخدرات ،نظمت
ملناسبة اليوم العاملي ضد
ُ
بلدية الغبيري احتفاال تكريميًا لعدد من
املتعافني من االدمان على املخدرات بحضور
حشد من الفعاليات الدينية والتربوية
والكشفية والرياضية ،وبرعاية وزير الشباب
والرياضة محمد فنيش .وألقيت كلمات
باملناسبة أثنت على الخطوات الجريئة
التي اتخذها املدمنون السابقون .وسبقت
االحتفال مسيرة راجلة إنطلقت من مركز
املعارض الخاص ببلدية الغبيري باتجاه
القصر البلدي ،شارك فيها النائب علي املقداد
واملتعافون من االدمان ووفود من جمعيات
كشفية وشبابية.

وقع املدير العام ملصحة السكك الحديد والنقل
املشترك زياد نصر ونائب املدير العام لالثار
والثقافة واملتاحف في تركيا يلتشن كورت ،في
مقر املصلحة في مار مخايل أمس ،بروتوكول
تعاون لتقديم مساعدات فنية وتقنية تركية
لترميم محطة السكك الحديد في امليناء ـ ـ
طرابلس واملباني القائمة عليها .وأوضح كورت
ان مديرية االثار التركية وافقت على طلب
بلدية طرابلس «وصدر مرسوم بتخصيص
االموال الالزمة للمخطط والترميم لتصير
املحطة واحة للفنون ومركزا ثقافيا» ،الفتًا الى
ان «بدء التنفيذ ينتظر موافقة الجهات املعنية
اللبنانية».

¶¶¶
بدعوة من بلدية نهر ابراهيم ،يفتتح
السابعة والنصف من مساء اليوم يفتتح
نادي املتقاعدين« ،بيت البركة» ،برعاية
الوزير السابق سليم الصايغ ،قرب كنيسة
مار جرجس في البلدة.
¶¶¶
«تغييرات دماغ املراهق وصلتها باالدمان
على السرعة واملخدرات» ،عنوان ندوة
دعا اليها رئيس اللجنة االسقفية لوسائل
االعالم املطران بولس مطر ،في املركز
الكاثوليكي لالعالم  -جل الديب ،العاشرة
والنصف من صباح غد.

