
!! عندما يتحول الطبيب إلى جلد

 تلقى المكتب الولئى للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقسسوق النسسان بغردايسسة نسسداء اسسستغاثة
 من الخوين "تمينه محمد" و "عبد العزيز"، الذين كانا وقتها  مضربين عن الطعام، يشتكيان

فيها من ظلم و تعسف الطبيب المسؤول عن مركز تصفية الدم بغرداية "ع  س ع ".
  السسذي نسسسي مهنتسسه كطسسبيب وتحسسول إلسسى جلد، خاصسسة مسسع السسدعم السسذي وجسسده مسسن إدارة

  و2010 أوت 12المستشفى و حتى مسدير الصسحة  بالوليسة، و هسذا  بمنعهمسا يسوم الخميسس 
 بالقوة من إجراء حصتهما العلجية  في المركسسز المسسذكور أعله، ولسسم يتمكنسسوا مسن الحصسسول
 على علجهم إل بعد ساعات مسن الخسذ والسرد وإعلنهمسا السدخول فسي إضسراب مفتسوح عسن

!!  الطعام
 يحصل كل هذا في مستشفى عمومي، ليس لسبب إل أنهما  طالبا  في مقال نشر في جريسدة
 وطنية موجه لوزير الصحة، بتحسين ظروف استقبال مرضى القصور الكلوي وجعلهسسا أكسسثر
 إنسانية، ومنذ ذلك الوقت تحولت حياتهما إلى جحيم وموعدهما السبوعي لجلسة تصفية السسدم
 إلسسى معركسسة مسسع العسساملين فسسي المصسسلحة والمتضسسامنين ضسسد مسسن أفشسسى أسسسرار المصسسلحة

!!  للخارج
 فبدل من تصحيح الوضاع داخل مصسلحة تصسفية السدم، اتخسذت الدارة و الطسبيب قسرارا
 بطسرد و  نفسي المريضسين السذين يعسانون مسن قصسور كلسوي نهسائي، إلسى مركسز تصسفية السدم

!!   كلم50بمتليلي، الذي يبعد عن غرداية ب 
 ضاربين عرض الحائط كل أخلقيات المهنة  و القوانين و حقسوق النسسان فسي الصسحة  و

  مسن الدسستور و جميسع المواثيسق54الذي هو حق دسستوري يكفلسه القسانون الجسزائري المسادة 
 من العلن العالمي لحقوق النسان.  25الدولية خاصة المادة 

 لهدا فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق النسان، ترفع صوتها بقوة ليقاف مثسل هسذه
 الممارسات  المهينة والمذلة لمواطنين، كتب عليهم القدر أن تكون حياتهم رهينة بآلة  تصسسفية
 الدم، وكذلك  تحمل الطبيب المسؤول، مسؤولية تعريض حياتهم للخطر، وهذا بإجبارهم على

  كم ذهابا وإيابا بوسائلهم الخاصة وفي ظروف مناخية صسعبة تتميسز بسالحر100التنقل حولي 
الشديد.

   و أغرب ما في المسر أن يكسون هسدا التعسسف و الحقسرة  مسن أنساس يمثلسون فسي الصسل
!! الرحمة و النسانية وقد أقسموا عليه عند تخرجهم
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