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»األمنــاء« تقرير/ عبد القوي 
العزيبي:

شــكا عدد من املرافقني واملرىض بقسم 
العزل يف مستشــفى ابن خلــدون بحوطة 

التلفوين،  التواصل  محافظة لحج، وذلك عــر 
عن االســتياء لعدم توفر أسطوانات األكسجني 
القسم، مام يحدث إحراجات  بشكل كاف داخل 
كبرية لطاقم القسم التمرييض واإلداري من قبل 

املرىض واملرافقني.
وعلمت »األمناء« عــر مصادر خاصة بأن 
 200 القســم كان يتحصل عىل دعم حــوايل 
أسطوانة أكســجني، وتم تقليصها إىل عدد 50 
أسطوانة، يف ظل ارتفاع حاالت اإلصابة بكوڤيد 
19 داخل العاصمة خاصة واملحافظة عامة، مام 
أحدث إحراجات عند القامئني عىل القسم وعىل 
مدار الســاعة لعدم قدرتهم توفري األكسجني 
للمرىض بشكل كاف، بينام املسؤولون نامئون 
يف منازلهــم غري مبالني مبــا يعانيه املرىض 
وكادر القســم، حيث يعتر األكسجني مطلبا 
أساســيا وال بد توفره عىل مدار الساعة لحياة 

املصابني املرقدين داخل القسم أو يف املنازل.
وكاد  املريض مبرارة  مرافقي  أحد  وشــكا 

يبيك مــن التقصري وعدم توفر األكســجني، 
معترًا عدم توفر األكسجني بقسم العزل مبثابة 
إرصار عــىل موت املرىض من قبل مســؤويل 
الســلطة، وتســاءل: ملاذا يتــم تقليص كمية 
األكسجني من 200 إىل 50 أسطوانة؟ وأضاف: 
هل يعلم املســؤولون أن نفاد كمية األكسجني 

داخل القسم يعتر موتا مقصودا لكل املرىض؟
من جانب آخر علمت »األمناء« بأن القســم 
وكوادره ومنذ أكرث من 9 أشــهر ال يتحصل عىل 
أي دعم يساعد يف نجاح العمل الطبي اإلنساين، 
وأن كوادر القسم خالل فرتة 9 األشهر مل يرصف 
لهم أي مبالغ مالية ال مــن قبل مكتب الصحة 
أو السلطة املحلية أو أي منظامت داعمة، بينام 
يعملون بضمري إنســاين ليل نهار داخل القسم 
لتقديم الخدمة للمــرىض، بتقوى الله ولغرض 

رفع رأس السلطة وبياض الوجه.

مصدر محــي أكد لـ«األمنــاء« أنه »وبعد 
مرور 9 أشهر وكادر القســم يعمل بدون دعم 
مايل، وكاد أن يوقف استقبال الحاالت املصابة، 
لــوال تدخل مدير عــام مكتب صحــة بلحج، 
وتقدميه وعدا لكادر القســم بانتزاعه مبلغ 10 
مليون ريال من مخصص كورونا كوڤيد19 عر 
مالية لحج، إال أن هــذا املبلغ اجهضه محافظ 
لحج من خالل تقليصه إىل مبلغ 4 مليون ريال 
مينــي، وجاءت عملية اإلجهــاض عقب عودة 
املحافظ من الرياض، وهــو حامل برشى دعم 

رئايس للمحافظة مببلغ 4 مليار ريال ميني«.

ويعمل الطاقــم الطبي - أضف إىل حرمانه 
مــن املخصص املــايل - بــدون أي حوافز أو 
مواصالت أو تغذية، ويواجه خطر املوت نتيجة 
لنقص توفــر اإلمكانيات داخل القســم، عىل 
اعتبار الوباء مل تقدر عليه مستشــفيات راقية 
العــامل، ويف لحج يقابل  عىل مســتوى دول 
والنكران وبخس عملهم  بالجحود  الطاقم  عمل 

بتقليص مستحقاتهم املالية.
كام علمت »األمناء« عن نزول لجنة وزارية 
مــن وزارة الصحة قبل فرتة إىل قســم العزل، 
اللجنة  واإلشــاده مبســتواه وبكادره، وأقرت 

الوزارية بأن القسم يعد من أفضل أقسام العزل 
الجنوب  محافظات  مستوى  عىل  أمنوذجًا  فهو 

املحررة.
اســتياء كبري يشــهده املرىض واملرافقون 
داخل قسم العزل طال كادره، وبعد صر 9 أشهر 
من العمل دون مقابل، والتي تعتر فرتة مبثابة 
حمل ووالدة جنني، يتفاجأ القامئون عىل القسم 
بعودة املحافظ من الرياض والتوجيه بإجهاض 
مبلغ الـ)10( مليون مســتحقات الكادر الطبي 
من مخصص دعــم كورونــا إىل رصف فقط 
مبلغ 4 مليون ريال ميني، بينام يرى الشــارع 
االهتامم  املحافظ  بأنه كان يفرتض عىل  بلحج 
والرعاية بقســم العزل وتخصيص مبلغ خاص 
له من الدعم الرئايس املعلن عنه بواقع 4 مليار، 
وليس العكس بتقليص مستحقات كادره وعدم 
املتكاملة، والذي  العمل  القسم مبقومات  تأهيل 
أصبح يفتقر إىل أبسط األمور بتوفر أسطوانات 
األكســجني بشــكل كاٍف واحتياطي، يف ظل 
انتشار الجائحة بشــكل يومي وبحسب ما يتم 
الفرعية بوزارة  اللجنــة  اإلعالن عنــه بتقرير 

الصحة.
يذكر أن جائحة كوڤيد 19 هي عاملية وقامت 
منظمة الصحة العامليــة وجهات دولية أخرى، 
بدعم كل الدول مببالــغ مالية ملجابهة الجائحة 
مبا يف ذلك اليمن، إاٌل أن يف لحج مل يعلن رسميًا 
عن حجم املبالــغ التي خصصت للمحافظة من 
قبل الوزارة ملجابهة الوباء، أضف إىل ذلك وبوقت 
سابق من عام 2020م، أطلقت مبادرة ألجلك )يا 
لحج(، من قبل تجار املحافظة ترأسها املستثمر 
الفنيع لتوفــري دعم مايل ملجابهــة الجائحة، 
ومع ذلك كل الدعم الدويل واملحي يتم تشفريه 
بلحج وال يعلن عنها بشفافية وطريقة رصفها، 
ونشــهد اليوم ما يعانيه القسم من شحة عدم 
توفر األكسجني للمرىض، وأيضًا من عدم رصف 

املستحق املايل لكادره الطبي.

الطاقم الطبي بق�سم العزل يواجه خطر املوت.. فمن ينقذه؟

من يقف وراء الت�سفري الدعم الدويل واملحلي ملجابهة كورونا بلحج؟

مرافقو املري�ص يت�ساءلون: ملاذا مت تقلي�ص كمية 
الأك�سجني من )200( اإىل )50( اأ�سطوانة؟

قائد فريق القذائف واأللغام العقيد سيف ناجي لـ«األمناء«:

قسم العزل يف مستشفى ابن خلدون بلحج يحتضر واحملافظ يقلص االعتماد املالي لكادره الطبي


