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لبنان

لبنان
ُ
ّ
على الغالف قبل  4أسابيع تقريبًا ،ضم إلى ملف دعوى
«المخالفات الطبية في مستشفى بيروت الحكومي
في قسمي الصيدلة والعالج السرطاني» تقرير جديد

ّ
أعده أطباء متخصصون ،بتكليف من قاضي التحقيق
في بيروت جورج رزق .ميزة التقرير أنه لم يكتف بسرد
«مخالفات» رئيسة قسم الصيدلة ،منى البعلبكي،

ً
بل ذهب أبعد من ذلك ،محمال «كل ذي جرم» حصته
من المسؤولية عن «جريمة» إعطاء مرضى السرطان
أدوية منتهية الصالحية .هكذا ،خرجت المسؤولية من

ّ
منى البعلبكي «وحدة منن»!
ّ
فضيحة أدوية السرطان المزورة في «بيروت الحكومي»

راجانا حمية
ف ــي  16ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ـق ـبــل ،يعقد
قــاضــي التحقيق فــي ب ـيــروت ،جــورج
رزق ،ج ـ ـل ـ ـسـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ــي م ـل ــف
«املـخــالـفــات الطبية واآلداب الطبية
في مستشفى بيروت الحكومي» .مع
هذا التاريخ الجديد ،يدخل هذا امللف
املقترن بــاســم رئيسة قسم الصيدلة
فــي املستشفى منى البعلبكي ،عامًا
جديدًا في «عهدة» القضاء.
عام آخر ،ال يبدو أنه األخير ،يضاف
ـوات أخـ ـ ــرى م ــن عـمــر
إلـ ــى ع ـش ــر س ـ ـنـ ـ ُ ٍ
ال ـق ـض ـي ــة ال ـ ـتـ ــي فـ ـتـ ـح ــت فـ ــي آب مــن
الـعــام  ،2009لــدى التفتيش املــركــزي.
يومها ،صــدر عــن التفتيش تقريران
( ،)2014 ،2009كانت خالصتهما أن
البعلبكي ومن عاونها وغض الطرف
عنها مــدانــون بـجــرم حــرمــان مرضى
الــداء الخبيث من فــرص النجاة .بعد
هذين التقريرين ،جاء تقرير ثالث عن
الهيئة العليا للتأديب ( )2017الذي
ك ــان خ ــاص ــة «ح ـك ــم» ج ــدي ــدة كــانــت
كافية إلثـبــات الـجــرم ذات ــه« :التسبب
ب ـ ــامل ـ ــوت» .وقـ ـض ــى ي ــوم ـه ــا بـ ــ«ع ــزل»
البعلبكي بسبب «التصرف باألدوية
املقدمة من وزارة الصحة ملصلحتها
ال ـش ـخ ـص ـي ــة واسـ ـتـ ـب ــدالـ ـه ــا ب ــأدوي ــة
أخــرى غير ّ
فعالة وفــاســدة ومنتهية
ال ـصــاح ـيــة ،وإع ـطــائ ـهــا ل ـع ــدد كبير
م ــن امل ــرض ــى امل ـص ــاب ــن بــال ـســرطــان،
ومعظمهم مــن النساء واألط ـفــال ،من
دون علمهم ومـعــرفـتـهــم ،مــا حرمهم
فرص الشفاء ،وربما ّ
سبب وفاتهم».
مـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،لـ ــم ت ـ ـحـ ـ ّـرك الـ ـنـ ـت ــائ ــج تـلــك
القضاء ،برغم إحالة امللف إلى النيابة
الـعــامــة التمييزية مـنــذ ال ـعــام .2009
وبقي جــرم البعلبكي جرمًا إداري ــا ال
جزائيًا .وحدها ،من دون «الضالعني»
معها .لكن ،ذلك ،لم يعفها من الحرية،
إذ بعد قرار العزل وتجريدها من إذن
مزاولة املهنة ،هربت البعلبكي ،التي
ـوات ( 2005ـ )2009
عملت ألرب ــع س ـنـ ٍ
فــي «ب ـيــروت الـحـكــومــي» ،إل ــى خــارج
البالد ،فيما جريمتها التي ارتكبتها
ال تــزال «رهــن التحقيق» .ال ّموقوفني
على ذمة التحقيق وال من يوقفون.
ال ـ ـيـ ــوم ،م ــع ت ـح ــدي ــد ج ـل ـســة ج ــدي ــدة،
ي ـن ـضــم ت ـقــريــر آخـ ــر إلـ ــى املـ ـل ــف .هــذه
املــرة ،التقرير صادر عن لجنة علمية
كلفها رزق تحديد املسؤوليات ومدى
م ـخ ــال ـف ــة «املـ ــرت ـ ـك ـ ـبـ ــن» ل ـل ـن ـصــوص
القانونية واآلداب الطبية .وقد ضمت
الـلـجـنــة ال ـتــي رأس ـه ــا نـقـيــب األط ـبــاء
ً
ش ــرف أب ــو ش ــرف ،ك ــا مــن الــدك ـتــورة
مـ ـ ـ ــاري خـ ـ ـ ــوري (ن ـق ـي ـب ــة ال ـص ـي ــادل ــة
سابقًا) والدكتور زياد نصور (نقيب
الصيادلة سابقًا) والــدكـتــور ميشال
سعاده (اختصاصي في أمراض الدم
واألم ـ ـ ــراض ال ـســرطــان ـيــة) والــدك ـت ــور
ريـ ـ ـ ــاض ع ـ ــاك ـ ــوم (اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــي فــي
أمــراض الــدم واألم ــراض السرطانية)
والدكتور ربيع سعيد (اختصاصي
في أمراض الدم واألورام السرطانية).
ل ــم ي ـخــرج ه ــذا ال ـت ـقــريــر ،الـ ــذي أودع
امللف قبل أربـعــة أســابـيــع ،عــن سياق
ال ـ ـخـ ــاصـ ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــدي ــن
البعلبكي وغيرها .لكنه ،كــان إثباتًا
إضافيًا على «املخالفات» الحاصلة،
كما يسميها التقرير ،والـتــي خرقت
ـح وصـ ــريـ ــح مـ ــا تـنــص
ب ـش ـك ـ ٍـل واضـ ـ ـ ـ ٍ

ع ـل ـي ــه ال ـ ـقـ ــوانـ ــن واآلداب ال ـط ـب ـي ــة.
فـقــد وض ــع الـبـعـلـبـكــي وغ ـيــرهــا أم ــام
مسؤولية مـبــاشــرة عــن الـضــرر الــذي
لـحــق بــاملــرضــى وباملستشفى الـعــام.
وأشار في متنه إلى التصرفات «التي
ت ــدل عـلــى س ــوء أم ــان ــة» وال ــى «غـيــاب
ال ـس ـج ــات وب ــروت ــوك ــوالت تحضير
األدوية ما يدل على سوء نية وإهمال
ناهيك عــن الخطر ال ــذي يتعرض له
املريض».
أما الالفت فيه فهو تعرية الضالعني
ّ
وسهل
مع ّالبعلبكي ،وكل ّ«من تواطأ
وغ ــض ال ـطــرف ونــفــذ واس ـت ـف ــاد» .إذ
ّ
سماهم بأسمائهم ،وكــان لكل منهم
«درجته» في الجرم.
هكذاّ ،
حمل التقرير ،بالدرجة األولى،
ال ـب ـع ـل ـب ـك ــي مـ ـس ــؤولـ ـي ــة «اإلض ـ ـ ـ ـ ــرار

بـســامــة امل ــرض ــى وت ــزوي ــر الـفــواتـيــر
والـســرقــة واسـتـعـمــال أدوي ــة منتهية
الصالحية لفترات طويلة عن سابق
تصميم وت ـصــور» .كما كــان لطبيب
األورام ال ـســرطــان ـيــة ر .ج .ج ــزء من
امل ـس ــؤول ـي ــة ي ـضــاهــي م ــا مـســؤولـيــة

ّ
وزع تقرير اللجنة مسؤولية
الفضيحة على كثيرين من المدير
العام إلى أمين المستودع
ال ـب ـع ـل ـب ـكــي ،إذ أنـ ــه «اس ـت ـف ــاد مــاديــا
وأض ـ ـ ّـر ب ـســامــة امل ــرض ــى واسـتـعـ ّمــل
أدوي ـ ــة مـنـتـهـيــة ال ـصــاح ـيــة وضــخــم
ال ــوص ـف ــة ال ـط ـب ـيــة ل ـف ـت ــرات طــوي ـلــة».

وإلـ ـيـ ـهـ ـم ــا ،ك ــان ــت املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـتــي
ّ
حملها التقرير لرئيس مجلس االدارة
وم ــوظ ـف ــي ال ـص ـيــدل ـيــة وامل ـس ــؤول ــن
فــي املستودع واملـســؤولــن عــن امانة
الـصـنــدوق وامل ـســؤولــن عــن برنامج
الـكــومـبـيــوتــر وال ــرؤس ــاء املـبــاشــريــن
وغـيــر املباشرين «سـبــب عــدم إخبار
املسؤولني عنها وتركها تعمل على
هواها والسكوت عن أخطائها وعدم
أم ــان ـت ـه ــا» ب ـع ــدم ــا «لـ ــزمـ ــوا الـصـمــت
حيال األخطاء اليومية».
ّ
هـ ـك ــذا ،وزع ال ـت ـقــريــر امل ـس ــؤول ـي ــات،
وع ـم ــل ع ـلــى إعـ ـط ــاء «كـ ــل ذي ج ــرم»
حصته مــن املـســؤولـيــة ،مستعرضًا
ع ـي ـنــة م ــن «الـ ـش ــوائ ــب» ال ـت ــي كــانــت
س ـ ــائ ـ ــدة ف ـ ـتـ ــرة «حـ ـ ـك ـ ــم» ال ـب ـع ـل ـب ـكــي
ف ــي صـيــدلـيــة املـسـتـشـفــى ب ــن 2006

و ،2009ومنها:
 ت ـش ــري ــك أدوي ـ ـ ــة ل ـل ـمــرضــى ب ـهــدفاإلسـ ـتـ ـف ــادة ال ـش ـخ ـص ـيــة ،م ــن خ ــال
تـ ـقـ ـسـ ـي ــم إبـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدواء مل ــريـ ـض ــن،
وحرمانهما من الجرعات املطلوبة.
 ب ـيــع وإخـ ـف ــاء أدوي ـ ــة مـجــانـيــة هيً
أصال للمستشفى.
 منح أدوية من صيدلية املستشفى. تخزين أدوية في بيت البعلبكي. ب ـيــع ن ـق ــدي ف ــي ال ـص ـيــدل ـيــة خ ــارجصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق امل ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــى ،م ـ ـ ــع ع ـ ــدم
تعويض الكمية املباعة أو تعويضها
بعينات مجانية أو أدوية جينيريك.
 عــدم وج ــود سجل لعمليات البيعواإلستعارة.
ـ ش ـ ـ ـ ــراء أدويـ ـ ـ ـ ــة «»cytochristine
الــرخـيـصــة الـثـمــن ،غـيــر املسجلة في

وزارة الصحة وغير ّ
املقيمة من لجنة
الـصـيــدلـيــة وال ـع ــاج ف ــي املستشفى
وم ــن دون ع ـلــم األطـ ـب ــاء املـعــالـجــن،
وإدخالها إلى النظام املحاسبي على
أنـهــا أدوي ــة « »vincristineالباهظة
الثمن.
 ب ـي ــع واسـ ـتـ ـخ ــدام أدوي ـ ـ ــة مـنـتـهـيــةالـصــاحـيــة بـعــد إج ــراء تـعــديــل على
تاريخ انتهاء صالحيتها.
 قبض مبالغ من صندوق املستشفىبدل شراء أدوية من دون شرائها.
 إخ ــراج دواء مــن الصيدلية أواخــرالعام  2008بقيمة  45مليون ليرة من
دون تبرير.
ف ــي ال ـت ـق ــري ــر الـ ـ ــذي أع ــدت ــه ال ـل ـج ـنــة،
تخطت البعلبكي في «صالحياتها»
(ال ــواسـ ـع ــة ب ـح ـكــم رئ ــاس ـت ـه ــا لـقـســم

الصيدلة) حدود الربح ،لتطال حياة
امل ـ ــرض ـ ــى .فـ ـه ــي مـ ــن يـ ـق ــرر «مـ ـ ــا هــي
األدوية التي ستدخلها إلى صيدلية
املستشفى ،مــن دون أن يـكــون هناك
سـ ـج ــل رس ـ ـ ـمـ ـ ــي» .وعـ ـن ــدم ــا ي ـتــوفــى
شـ ـخ ــص م ـ ــا ،كـ ــانـ ــت ت ـن ـق ــل أدوي ـ ـتـ ــه
املتبقية إلى «حساب خاص وهمي»
للمستشفى وتفوترها الحقًا ملريض
آخر ،أي أن الــدواء نفسه يوضع على
فـ ــاتـ ــورة امل ـت ــوف ــي ف ــي املـ ـ ــرة األولـ ـ ــى،
وعلى مريض آخــر! كما كانت تطلب
أدوي ــة مــن وزارة الصحة مــن دون أن
تـسـجـلـهــا ،وج ـل ـهــا ل ـع ــاج األمـ ــراض
الـ ـس ــرط ــانـ ـي ــة« ،وتـ ـبـ ـيـ ـعـ ـه ــا» الحـ ـق ــا.
ووص ـ ـ ــل بـ ـه ــا األم ـ ـ ــر حـ ــد «تـ ـش ــري ــك»
مريضني بدواء واحد مع فوترة عبوة
على كــل مــريــض .ولفتت اللجنة إلى
(هيثم الموسوي)
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حدود البعلبكي ،لتطال من تواطأ ّ
وسهل وساعد ونفذ
ً
واستفاد ،من المدير العام نزوال إلى أمين المستودع ،وما
بينهما من «زمالء ومعارف»

من  1كانون الثاني 2008
ولغاية  7نيسان 2009
( 15شهرًا) وبوجود منى
البعلبكي ،كان اجمالي
المدخول في الصيدلية
 131مليونًا و 369ألفًا
و 548ليرة .بعد ابعادها،
وخالل  8أشهر فقط في
العام  ،2009بلغ إجمالي
المدخول  305ماليين
و 924ألفًا و 967ليرة.
¶¶ ¶
تذكر الصيدالنية م .م.
بأنها أعطت المريضة ر.
س 440 .ملغ من دواء
 herceptinبأمر من
البعلبكي فيما كان
يفترض أن تأخذ 530
ملغ« ،وطلبت مني
تسجيل الكمية كاملة
على حساب المريضة».
¶¶ ¶
يذكر التقرير أنه في
إحدى المرات أرسل وكيل
إحدى شركات األدوية
 150علبة مجانية من
دواء ،mg 20 nexium
سحبتها البعلبكي
وحفظتها في خزانة
في مكتبها بحجة أن
الشركة ستستردها ألنها
أرسلتها عن طريق الخطأ
فيما كان يفترض أن
تكون الكمية  30علبة
مجانية فقط.
¶¶ ¶
سحب المدير العام
للمستشفى و .و.
كمية كبيرة من
األدوية المقدمة مجانًا
للمستشفى من قبل
وزارة الصحة وسلمها
إلى جمعية «أجيالنا»
(تديرها زوجته) ،وطلب
من الصيدلي المسؤول
عدم تسجيلها في
سجالت الصيدلية.

خـطــورة هــذا األم ــر ،خصوصًا أنــه لم
يكن معلومًا «ما إذا كان التشريك تم
في الوقت نفسه أو في أوقات مختلفة
أيام مختلفة ،وهو أمر غير علمي
أو ٍ
وغير صحي» .أما ما يبقى من أدوية
«ال ـت ـش ــري ــك» ،ف ـكــانــت إمـ ــا تـبـيـعــه أو
ّ
ّ
يتعرض
تصحح بــه «املـخــزون الــذي
ّ
للنقص» بسبب تصرفها باألدوية.
لــم تـتــوقــف «صــاح ـيــات» البعلبكي
ع ـنــد ه ــذا ال ـح ــد ،فـتـهـمـتـهــا األس ــاس
«حرمان مرضى السرطان من فرصة
الـ ـشـ ـف ــاء» ع ـب ــر اسـ ـتـ ـب ــدال أدوي ـت ـه ــم
األصلية بــأدويــة جينيريك ،من دون
إع ـ ــام األط ـ ـبـ ــاء ،وت ـس ـع ـيــرهــا بسعر
الدواء األصلي .هكذا ،كانت تستبدل
دواء « »VINCRISTINEال ـب ــاه ــظ
الثمن لعالج بعض أن ــواع السرطان
«»CYTOCHRISTINE
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدواء
الــرخ ـيــص وغ ـيــر امل ـسـ ّـجــل ف ــي وزارة
ال ـص ـح ــة .وهـ ـ ــذا م ــا ي ـخ ــال ــف ق ــان ــون
مـمــارســة املـهـنــة إذ ال يـجــوز اللجوء
إل ـ ــى الـ ـب ــدل «إال إذا وافـ ـ ــق الـطـبـيــب
امل ـع ــال ــج واملـ ــريـ ــض» .ك ـمــا «ي ـج ــب أن
ي ـع ــرض ع ـلــى ل ـج ـنــة ف ــي املـسـتـشـفــى
تضم الصيدلي املسؤول واالطـبــاء»،
وهو ما لم يحصل أبـدًا .وبحسب ع.
ي ،.أحد الصيادلة في قسم املخازن،
كانت البعلبكي «تشتري هذا الدواء
بـسـبــب رخ ـصــه لبيعه بـسـعـ ٍـر أعـلــى،
ولـ ـي ــس ب ـس ـبــب ع ـ ــدم وجـ ـ ــود الـ ـ ــدواء
األصلي» .كما أنها «اشترت في إحدى
املـ ـ ــرات ك ـم ـيــة م ــن الـسـيـتــوكــريـسـتــن
م ــن ش ــرك ــة ي ــون ـي ـف ــارم ت ـف ــوق حــاجــة
امل ـس ـت ـش ـف ــى» .ث ــم «ق ــام ــت بـعـمـلـيــات
ت ـغ ـي ـي ــر األس ـ ـ ـعـ ـ ــار وش ـ ـطـ ــب أسـ ـم ــاء
األدوية وتبديلها على الكومبيوتر».
وه ـ ــي ل ـ ــم تـ ـت ــوق ــف ع ـ ــن اإلس ـت ـع ــان ــة
ب ــدواء « ،»CYTOCHRISTINEبرغم
كـتــب وص ـلــت إل ــى املـسـتـشـفــى تشير
الـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ــوارض ج ــان ـب ـي ــة تـ ـص ــل ح ـ ّـد
الـتـسـبــب بــالـشـلــل .وف ــي ه ــذا اإلط ــار،
لفت الطبيب حسن خليفة في تقرير
قــدمــه إل ــى أن «الـ ـ ــدواء آذى أك ـثــر من
مريض وأن  5أطفال واجهوا عوارض
جــانـبـيــة وأح ــده ــم أص ـيــب بــالـشـلــل».
والفضيحة األكبر ،بحسب ما أشارت
الصيدالنية ز .ع .أثناء استجوابها،
أن ــه «ب ـعــدمــا تـسـبــب الـ ـ ــدواء بالشلل
لبعض األطفال أوقفت استعماله لهم
لكنها أكملت إعطاءه للكبار».

متاجرة باألدوية
طوال فترة «خدمتها» في املستشفى،
كـ ــانـ ــت ال ـب ـع ـل ـب ـك ــي «تـ ـبـ ـي ــع امل ــرض ــى
املـقـيـمــن وغ ـيــر املـقـيـمــن واملــوظ ـفــن
واملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارف أدويـ ـ ـ ـ ــة تـ ـق ــدمـ ـه ــا وزارة
الصحة وغيرها ،وفي غالب األحيان
خارج النظام اآللي ومن دون أن قبض
ثـمـنـهــا عـلــى ال ـص ـنــاديــق املـخـتـصــة».
أم ــا قـيـمــة امل ـب ـي ـعــات ،ف ـكــانــت تــوضــع
«إمـ ـ ــا نـ ـقـ ـدًا ل ـ ــدى ال ـص ـي ــدل ــي الـتـقـنــي
ن .د .ري ـث ـم ــا ت ـت ـس ـل ـم ـهــا الـبـعـلـبـكــي
أو مـ ــن خ ـ ــال إي ــداعـ ـه ــا فـ ــي ح ـســاب
ً
خــاص مستقل أنشئ تسهيال للبيع
واإلعـ ـ ـ ــارة» ،وه ــو م ــا ي ـخــالــف قــانــون
مزاولة املهنة الذي يمنع «صيدليات
املستشفيات مــن البيع إال للمرضى
أثـنــاء عالجهم فــي املستشفى فقط».
وعـ ـن ــدم ــا ك ـ ــان أح ـ ــد املـ ــرضـ ــى يـطـلــب
فـ ــاتـ ـ ّـورة ب ـ ــال ـ ــدواء ،ك ــان ــت الـبـعـلـبـكــي
ت ـحــضــر « »Out cash voucherعبر
جهاز الكومبيوتر يعطى للمريض،
ُ
ويلغى فــورًا عــن النظام وال يبقى له
أثر في النظام املحاسبي .وكان ينتج
ع ــن هـ ــذا ال ـت ــاع ــب ن ـقــص ال ـ ـ ــدواء في
رفوف الصيدلية ،عملت على تغطيته
«باألدوية املجانية وأدوية التشريك».

«إعارة» ...وأدوية فاسدة
ب ــاإلع ــارة ،كــانــت البعلبكي «تستر»
عملها .صحيح أن استعارة األدويــة

في املستشفيات عامة ليست ممنوعة
في بعض الحاالت ،إال أن ذلك ال يكون
إال بتوافر شــرطــن :أولهما تسجيل
الدواء املستعار وتوثيقه في سجالت
خــاصــة وثــانـيـهـمــا أن ي ـكــون ملرضى
امل ـس ـت ـش ـف ــى فـ ـق ــط .إال أن ـ ـ ــه ،بـحـســب
اعترافات البعلبكي ،فقد كانت تعير
األدوية من صيدلية املستشفى العام
ملن يطلب من «معارفها» ،ومنهم على
سبيل املثال املدير العام للمستشفى
و .و« .ال ــذي استعار عــدة أدوي ــة ولم
يـ ـ ّ
ـردهـ ــا» ،وع .خ .أح ــد املـسـتـشــاريــن
ال ـســاب ـقــن ف ــي وزارة ال ـص ـحــة ال ــذي
«اسـتـعــار دواء بستة مــايــن لـيــرة»،
وأمني املستودع ع .ح .ومساعد املدير
العام ب .م .وكذلك ح .م.
«الـ ـ ــدكـ ـ ــانـ ـ ــة» ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ــدي ــره ــا
ال ـب ـع ـل ـب ـك ــي وتـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدر ع ـل ـي ـه ــا أربـ ــاحـ ــا
عـلــى ح ـســاب صـحــة امل ــرض ــى ،كــانــت
مـحـمـيــة م ــن ال ـك ــل .وال ــدل ـي ــل؟ قــائـمــة
«امل ـس ـت ـع ـيــريــن» ال ــدائ ـم ــن ل ــأدوي ــة،
وم ـن ـه ــم م ــوظ ـف ــون ومـ ـس ــؤول ــون فــي
املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ،وآخـ ـ ـ ـ ـ ــرون م ـ ــن وزارة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ق ــائـ ـم ــة مــن
«االصدقاء».
أدوية كثيرة استخدمتها البعلبكي،
خ ـ ـ ـ ـ ــارج صـ ــاح ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،لـ ـلـ ـم ــرض ــى،
م ـ ــن دون ع ـل ـم ـه ــم أو عـ ـل ــم ال ـط ــاق ــم
الـطـبــي .فـهــي أع ـطــت أدويـ ــة منتهية
الصالحية أو فــاســدة ،أو في أحسن
األحوال بتواريخ مغايرة لتواريخها
الـحـقـيـقـيــة .وم ــن ه ــذه األدوي ـ ــة الـتــي
استخدمتها لفترة من الزمنavastin :
و dexamethasonو ondansetronو
 tamifluو tarividو .biosetronكما
كــانــت تـعـمــل ع ـلــى تـغـيـيــر صــاحـيــة
ب ـ ـعـ ــض األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وبـ ـ ـع ـ ــض أس ـ ـمـ ــاء
األدوي ـ ـ ـ ـ ــة واسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدال دواء أص ـل ــي
بآخر جينيريك ،وعاونتها في ذلك
ال ـص ـيــدالن ـيــة م .ح .ك ـمــا أن ـهــا كــانــت
تـبـيــع أدوي ـ ــة م ـم ـهــورة بـخـتــم وزارة
ال ـص ـحــة ال ــى صـيــدلـيـتــن خــاصـتــن
تعاودان بيعها ملرضى السرطان في
املستشفى!
لــم تكن البعلبكي وحــدهــا املسؤولة
عـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـحـ ـ ــدث ف ـ ـ ــي «ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت
الحكومي» .فيما كانت تخالف قانون
مــزاولــة مهنة الصيدلة ،كــان غيرها
يخرق قانون اآلداب الطبية ،ومنهم
الـطـبـيــب ر .ج .ول ـه ــذا األخ ـي ــر قصة
ُ
تستحق أن ّ تـ ــروى مــع املــري ـضــة ف.
ب .التي شخص طبيب األشعة و .ع.
في مستشفى دار األمل الجامعي في
بعلبك عام  2007إصابتها بسرطان
الـثــدي .لجأت املريضة إلــى «بيروت
ال ـح ـك ــوم ــي» ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن االصـ ــابـ ــة.
وب ـح ـس ــب ت ـق ــري ــر ال ــدكـ ـت ــورة س ـهــام
ف ـل ـي ـفــل ،ط ـب ـي ـبــة األنـ ـسـ ـج ــة« ،جـ ــاءت
النتيجة ان ال وجود ملرض السرطان
في الثدي» .وقد أبلغت فليفل خطيًا
الــدك ـتــور ر .ج .ورئ ـيــس ال ــدائ ــرة في
امل ـس ـت ـش ـفــى ال ــدك ـت ــور غ .ن .ب ــأن ــه ال
وج ــود للسرطان فــي النسيج .لكن،
رغم ذلك« ،خضعت املريضة للعالج
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ــي بـ ـن ــاء ع ـل ــى تـشـخـيــص
طـبـيــب مـسـتـشـفــى دار األم ـ ــل ،ب ـقــرار
مــن الــدك ـتــور ر .ج .فــي وق ــت لــم يكن
هـنــاك رأي حــاســم بــوجــود ســرطــان،
ما يضعها في دائــرة الخطر» ،إذ أن
«عالج األدويــة الكيميائية في غياب
املــرض يسبب الحقًا أمراضًا خبيثة
ويــؤثــر على مناعة اإلنـســان ويــؤدي
ال ــى املـ ــوت»! فـهــل ك ــان الـطـبـيــب على
دراية بما فعل؟ وهل فعله عن سابق
تـصـمـيــم؟ اإلج ــاب ــة ق ــد ت ـكــون ف ــي ما
روتــه للجنة املمرضة في املستشفى
ّ
ت .ح .لدى استجوابها .إذ أكدت أنها
«ع ـل ــى مـ ــدى ش ـه ــري ــن ،اسـتـحـصـلــت
بـنــاء عـلــى طـلــب الــدكـتــور ر .ج .على
دواء  AMP 2 HERCEPTINEباسم
خالتها التي لم تكن بحاجة إليه»!

