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العدوان يتسبب بإغالق المراكز
ــار  والحص ــدوان  الع ــرار  وأض ــار  آث
ــتثن أحدا،  وتبعاتهما كبيرة جدا ولم تس
ــاع  ــات إال أن القط ــف القطاع ــي مختل ف
ــر تضررا  ــن كان األكث ــي اليم ــي ف الصح
ــتهداف المباشر لمؤسساته  نتيجة االس
ــفياته ومراكزه الصحية وكوادره  ومستش
ــار  الحص ــه  أنتج ــا  عم ــال  فض ــة،  الطبي
ــهرا،  ــرا وجوا منذ 39 ش ــم برا وبح الغاش
ــل  والمحالي ــة  األدوي ــول  دخ ــع  ومن
ــة والصحية وتزايد  ــتلزمات الطبي والمس
مخاطر وحاالت المرضى وتفاقم وضعهم 
ــال  مرضى  ــبيل المث ــى س ــي، عل الصح
ــن أغلقت في وجوههم  أبواب  الكلى الذي
ــوي نتيجة  ــيل الكل ــز الغس ــض مراك بع
ــر  األخي ــد  والتصعي ــدوان  الع ــتمرار  اس
ــل غالبية  ــاحل الغربي ، ما جع ــي الس ف
ــى المراكز المتبقية  المرضى يتجهون إل
ــي المحافظات األخرى مثل إب وحجة  ف
وأمانة العاصمة و المحويت وصنعاء مما 
شكل ضغطا هائالً على هذه المراكز وأثر 
ــلبي على قدرتها االستيعابية  ــكل س بش
ــول  للحص ــة  الزمني ــى  المرض ــة  حص و 
ــيل الالزمة لبقائهم  ــات الغس على جلس
ــارت إليه  ــو ما أش ــاة .وه ــى قيد الحي عل
ــدة أن كثيراً من أجهزة  وزارة الصحة مؤك
ــيل تعطلت وتوقفت عن العمل مما  الغس
ــداً ، ووفاة ما يزيد  ــوءاً وتعقي زاد األمر س
عن ألف و 200 مريض من مرضى الفشل 
الكلوي وفقا لبيانات األسابيع الماضية .

انتكاسة كبيرة
أن  ــاً  أيض ــت  أوضح ــة  الصح وزارة 
استمرار انعدام أدوية المرضى الزارعين 
للكلى يشكل انتكاسًة كبيرة حيث اضطر 
بعضهم للعودة إلجراء جلسات الغسيل 
ــه جراء  ــض اآلخر نحب ــا قضى البع فيم
ــت :  " كل هذا يحدث  ــص ، وقال ــذا النق ه
ــذه  له ــي  العالم ــر  الضمي ــراث  اكت دون 
ــتمرة  ــانية المؤلمة المس ــاة اإلنس المعان
ــود الحس  ــة عن أملها في أن يس " معرب
اإلنساني ويطغى ليسكت صوت الحرب 
والمعاناة التي يمر بها مرضى الكلى في 
ــيل  ــن ، مؤكدة أن وضع مرضى الغس اليم
الكلوي وزارعي الكلى في غاية الخطورة 
ــل  قب ــن  م ــريعاً  س ــالً  تدخ ــتدعي  ويس

المنظمات الدولية إلنقاذ حياتهم .
القطاع الصحي أولوية

ــي  الت ــانية  اإلنس ــة  الكارث ــم  حج   
ــوي كبيرة  ــيل الكل ــا مرضى الغس يعانيه
ــى تجاوزها  ــدرة الوزارة عل جدا وتفوق ق
ــدام المحاليل  ــة انع ــا نتيج او مواجهته

ــل تباطؤ  ــيل في ظ وتعطل أجهزة الغس
ــانية  ــتجابة المنظمات الدولية اإلنس اس
ــود من  ــا وج ــن، وأيض ــي اليم ــة ف العامل
ــي أولوية  ــاع الصح ــل القط ــض جع يرف
ــا لوزير  ــدوان والحصار وفق ــل الع في ظ
ــوكل، الذي أكد  الصحة الدكتور طه المت
أن حياة المرضى والجرحى ال تستدعي 
ــيرا  التأخير واتباع إجراءات عقيمة ، مش
إلى أن وضع الطوارئ والتصعيد يتطلب 
إجراءات عاجلة وسريعة ومرنة تتناسب 
ــدة من أي  ــال فائ ــع ف ــات الوض واحتياج
ــد أن  ــراً بع ــي متأخ ــم يأت ــة أو دع معون

تنتهي الحاجة إليه ".
طوابير طويلة

ــرب على  ــوكل اطلع عن ق ــر المت الوزي
ــى  ــن مرض ــر م ــاة كثي ــد وف ــات تؤك بيان
ــبوعين  األس ــالل  خ ــوي  الكل ــيل  الغس
الماضيين خاصة من المرضى النازحين 
ــة انعدام  ــدة نتيج ــة الحدي ــن محافظ م
ــزة  أجه ــن  م ــر  كثي ــروج  وخ ــل  المحالي
ــد أن موجة  ــن الجاهزية، وأك ــيل ع الغس
النزوح الكبيرة من المرضى من محافظة 
ــد حاالت مرضى  ــدة أدى إلى تزاي الحدي
إب  ــات  محافظ ــي  ف ــوي  الكل ــيل  الغس
ــة العاصمة مما  والمحويت وحجة وأمان
ــاالت لعدم قدرة  ــلباً على هذه الح أثر س
ــدد  ع ــتيعاب  اس ــى  عل ــفيات  المستش

الحاالت المتزايدة".
ــرض  م ــاالت  ح ــود  وج ــى  إل ــيرا  مش
ــر طويلة في  ــي طوابي ــل الكلوي ف الفش
مستشفيات الثورة والعسكري والشرطة 
والجمهوري و22 مايو تنتظر دورها الذي 
ــد ال يأتي إال وقد توفي بعض منهم مما  ق
ــانية ووقوفاً جاداً من  يستدعي هبة إنس
ــل  ــاندة مرضى الفش ــل الجميع لمس قب
الكلوي "، ودق جرس إنذار للعالم بأكمله 
ــاة والكارثة  ــاه المأس ــام بواجبه تج للقي
اإلنسانية والصحية التي سببها العدوان 

األمريكي السعودي في اليمن ".
ــادرت  ــة ب ــى أن وزارة الصح ــت إل ولف
ــيل  بتخصيص مبنى جديد لمركز للغس
ــز  ــم تجهي ــة وت ــة العاصم ــوي بأمان الكل
ــتيعاب األعداد  ــى بمحافظة إب الس مبن

المتزايدة من مرضى الفشل الكلوي.
ــرعة  ــة بس ــات الدولي ــب المنظم وطال
ــزة والمعدات  ــن باألجه ــز المركزي تجهي
ــة  واألدوي ــيل  الغس ــل  محالي ــر  وتوفي
ــى  المرض ــتقبال  الس ــة  عاجل ــورة  بص
ــن محافظة الحديدة  خاصة النازحين م

والمحافظات األخرى.
وأشار وزير الصحة العامة الدكتور طه 

ــي الصحي  ــع الكارث ــوكل إلى الوض المت
ــدوان  الع ــتمرار  اس ــة  نتيج ــن  اليم ــي  ف
ــر من  ــهاد أكث ــي استش ــبب ف ــذي تس ال
ــال  ــن األطف ــم م ــخص أكثره ــف ش 35 أل
والنساء ، وتدمير البنية التحتية للقطاع 
ــة النزوح  ــة إلى موج ــي ، باإلضاف الصح
ــا على القطاع  ــن المحافظات وتأثيره بي

الصحي .
وفاة %25 من المرضى

ــل  ــن مرضى الفش ــي المئات م ويقض
ــوي نحبهم جراء العدوان والحصار،  الكل
ــة  ــة الدولي ــه اللجن ــدت علي ــا أك ــك م ذل
للصليب األحمر في اليمن والتي اشارت 
ــبب بوفاة  ــتمرار العدوان يتس إلى أن اس
ــي اليمن  ــل الكلوي ف ــى الفش ــع مرض ُرب
سنويا، مؤكدة أن نجاة اآلالف من مرضى 
ــن تعتمد على  ــي اليم ــل الكلوي ف الفش
ــيل  ــالج يتمثل في غس ــى ع ــول إل الوص
الكُلى بدون انقطاع وُيعتمد عليه وآمن"، 
يتزامن ذلك مع بيان األمم المتحدة التي 
أشارت فيه إلى أن اليمن يعاني من أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم.
ــمية وجود 200  وتبين إحصائيات رس
ألف حالة إصابة أخرى محتملة بالفشل 
ــكري  ــون من داء الس ــوي ممن يعان الكل
ــن أن  ــذي يمك ــع ال ــدم المرتف ــط ال وضغ

يؤدي إلى مشكالت هائلة بالكلى.
ــيل الكلى  ــو 28 مركزا لغس ويوجد نح
ــتصفاء الدم تعمل حاليا في أنحاء  واس
ــو %70 من تلك المراكز  اليمن، إال ان نح
ــزة  ــل األجه ــة تعط ــا نتيج ــت تمام توقف

وانعدام المحاليل.
كارثة كبيرة

ــاة أدت إلى وقوع كارثة في  هذه المأس
ــد الناطق  ــث يؤك ــي ، حي ــاع الصح القط
ــف  يوس ــور  الدكت ــة  الصح وزارة  ــم  باس
ــار على  ــدوان والحص ــري أن الع الحاض

ــد كل  ــى تهدي ــهرا،  أدى إل ــدى 39 ش م
ــوي  الكل ــيل  كالغس ــة  المزمن ــراض  األم
ــى  وحت ــكري  والس واألورام  ــرطان  والس
ــى والذي بلغ عددهم أكثر من 30  الجرح
ألف جريح بسبب قصف طيران العدوان.

ــه القطاع  ــا تعرض ل ــى أن م ــيرا إل  مش
ــر  ــتهداف مباش الصحي من عدوان واس
ــذه األوضاع،  ــة كبرى في ظل ه ــد كارث يع
ــم يتبق لدى وزارة الصحة  الفتا إلى انه ل
ــكل كبير جدا  ــل والتعامل بش إال التفاع
ــذا  ــي ه ــل ف ــي تعم ــات الت ــع المنظم م
ــت وزارة الصحة منذ  ــال، حيث قام المج
تولي بوزير الصحة الدكتور طه المتوكل 
ــوس أكثر من  ــوزارة بالجل ــرا زمام ال مؤخ
ــذه المنظمات  ــكل دوري مع ه ــرة وبش م
ــة  العالمي ــة  الصح ــة  منظم ــة  خاص
واليونيسف والصليب األحمر وأطباء بال 
حدود وجميع المنظمات والتفاهم معهم 
ــها األمراض  بأن لدينا أولويات على رأس
ــة  صحيح ــورة  بص ــل  والتعام ــة  المزمن
ــؤالء  ــات ه ــر متطلب ــع توفي ــة م وإيجابي
ــواء ألمراض الغسيل الكلوي  المرضى س

أو أمراض زراعة الكلى.
ــم  ل ــة  ــازن وزارة الصح ــدا ان مخ مؤك
ــط وهو  ــوع واحد فق ــوى لن ــا س ــد به يع
ــيب لمرضى الكلى ولمدة شهر  السيالس
ــة في  ــام القادم ــالل األي ــوز خ ــاك ع وهن
ــياء  ــي البور جراف وفي أش ــورال وف الني
ــتؤدي أيضا  ــة التي س ــرى من األدوي أخ
ــيل  ــه انعدام الغس ــيؤدي علي ــى ما س إل

الكلوي عند مرضى الفشل الكلوي.
أن  ــري  الحاض ــور  الدكت ــح  وأوض
ــكل  ــت بالش ــة ليس ــاعدات الدولي المس
ــان اليمني  ــذي يريده اإلنس المطلوب ال
ــن ال نريد  ــروف فنح ــذه الظ ــل ه ــي ظ ف
ــار  الحص ــك  ف ــب  ــل يج ب ــاعداتهم  مس
والشعب سيكفي نفسه، فهناك أكثر من 

ــفر للخارج  ــض يريد الس ــف مري 200 أل
ــفر عن طريق  ــن الصعب الس ــالج وم للع
مطار عدن أو سيئون لعدة أسباب سواء 
ــبة  ــة أو إرهاق الطريق بالنس ــت أمني كان

للمريض أو ما شابه.
200غسلة في اليوم الواحد

الدكتور عبد اللطيف أبو طالب، رئيس 
هيئة مستشفى الثورة بصنعاء، يؤكد أن 
ــدى مرضى الكلى  ــاة كبيرة جدا ل المعان
ــفى  ــتقبل هيئة مستش ــث كانت تس حي
ــل  ــى األق ــد عل ــوم الواح ــي الي ــورة ف الث
ــبب العدوان الجائر  ــلة لكن بس 200غس
ــد وصلت  ــرا وبرا فق ــار جوا وبح والحص
ــا النهائية  ــى مراحله ــريحة ال ــذه الش ه
ــي مراحل الموت فنحن نعاني معاناة  وه
ــص المحاليل  ــبب نق ــدا بس ــديدة ج ش
ــث  حي ــة  واألدوي ــاء  والكهرب ــزة  واألجه
ــى إنقاذ هذه  ــا فاقدي القدرة عل أصبحن
الشريحة فهناك من يموت وهناك من ال 

يزال يحتضر.
ويؤكد الدكتور أبو طالب أن مستشفى 
ــي الجمهورية  ــو المركز األول ف الثورة ه
ــل الكلوي لكن أصبح على  لغسيل الفش
ــل  ــة الن إنقاذ مرضى الفش حافة الهاوي
ــاد األدوية  ــوي ال يمكن إال عند إيج الكل
ــا  ــن نقصه ــي م ــي نعان الت ــل  والمحالي
ــت  أصبح ــي  الت ــزة  األجه ــب  جان ــى  إل
ــار كبيرة ال يمكن  معطلة فهناك قطع غي
ــج  ــن المنت ــا إال م ــتيرادها أو توفيره اس
ــة  للحكوم ــن  يمك ال  ــك  ذل وكل  ــه  نفس
ــبب الحصار وكل ذلك يؤدي  توفيرها بس

إلى وفاة هذه الشريحة.
ــي  ف ــوي  الكل ــل  بالفش ــاً  مريض  572

الحديدة
ــكري األخير في  ــع التصعيد العس  وم
ــل قوات الغزلة  ــة الحديدة من قب محافظ
والمنافقين تتعاظم المأساة لدى مرضى 
ــير مكتب  ــة ، حيث يش ــي تهام ــى ف الكل
ــدة إلى أن  ــة الحدي ــة في محافظ الصح
ــاني في المحافظة يتفاقم  الوضع اإلنس
ــتمرار  ــر في ظل اس ــا بعد أخ ــوءاً يوم س
ــر للعام الرابع ،  ــدوان والحصار الجائ الع
ــا تزداد معاناة أكثر من 572 مرضى  ومعه

الفشل الكلوي في مدينة الحديدة .
ــن على مركز  ــة والقائمي ــب الصح مكت
ــة الحديدة  ــي محافظ ــى ف ــيل الكل غس
ــل الكلوي  ــى الفش ــدد مرض ــدوا أن  ع أك
ــوم  2 او 3 مرضى وتم تحويل  ــزداد كل ي ي
ــة صنعاء خالل 6  ــة إلى العاصم 60 حال
ــام المركز بالمرضى  ــهر، نتيجة ازدح أش
ــي  ــط الت ــازاً فق ــى 22 جه ــه عل واحتوائ
ــتيراد  تعمل وعجز مكتب الصحة عن اس
ــبب  ــية بس ــل الرئيس ــزة والمحالي األجه

العدوان والحصار.
103 مرضى على وشك الموت في 

المحويت
ــد مرضى الفشل الكلوي  وبعد أن ناش
في محافظة المحويت الجهات المعنية 
ــل  ــل العاج ــة التدخ ــات الدولي والمنظم
إلنقاذ حياتهم إثر تعطل أجهزة الغسيل 
ــفى  ــى في المستش ــز الكل ــوي بمرك الكل
ــة، أطلق محافظ  ــوري بالمحافظ الجمه
ــالً لوزير  ــتغاثة عاج ــت نداء اس المحوي

الصحة وهيئة األمم المتحدة والمنظمات 
ــانية بالتدخل بشكل فوري إلنقاذ  اإلنس
حياة 103 مرضى بالفشل الكلوي نتيجة 
ــيل الكلوي في مركز  تعطل أجهزة الغس

غسيل الكلى بالمحافظة.
ــالً ليل  ــاً عاج ــظ بالغ ــى المحاف وتلق
األربعاء الماضي من مدير مركز الغسيل 
ــوري في  الجمه ــفى  بالمستش ــوي  الكل
ــداء  ن ــالق  إلط ــره  اضط ــا  م ــت،  المحوي
ــيل بشكل  ــتغاثة وزيارة مركز الغس االس
سريع، حيث اطلع على حاالت المرضى 
ــذي يداهمهم نتيجة  والخطر المحدق ال
ــتثناء  ــيل الكلى باس تعطل كل آالت غس
ــل  ــن ال تكفيان لتغطية حاالت الفش آلتي

الكلوي.
ــي  ف ــوي  الكل ــل  الفش ــى  مرض وكان 
ــي وقت  ــدوا ف ــت ناش ــة المحوي محافظ
ــات  والمنظم ــة  المعني ــات  الجه ــابق  س
ــل العاجل إلنقاذ حياتهم  الدولية التدخ
ــيل الكلوي بمركز  إثر تعطل أجهزة الغس
ــوري  الجمه ــفى  المستش ــي  ف ــى  الكل
ــاة أكثر من  ــن أن حي ــة مؤكدي بالمحافظ
ــز  ــي مرك ــالج ف ــون الع ــى يتلق 103 مرض
ــوري،  الجمه ــفى  بالمستش ــيل  الغس
ــم التدخل بتوفير أجهزة  مهددة ما لم يت
ــكل إسعافي بدال عن  غسيل جديدة بش

األجهزة التالفة.
ــتة أجهزة من  ــى أن س ــح المرض وأوض
ــا المركز تعطلت  ــرة يمتلكه إجمالي عش
ــة الصيانة ،  ــد قابلة لعملي ــاً ولم تع نهائي
ــو أربعين حالة من المرضى  مبيناً أن نح
أجبروا على السفر إلى العاصمة صنعاء 
ــى  ــيل عل ــرص الغس ــى ف ــول عل للحص
ــتين في  ــع جلس ــة بواق ــم الخاص نفقته
ــبوع وتكلفهم الجلسة الواحدة أكثر  األس

من عشرين ألف ريال.
ــم  تفاق ــى  إل ــتغاثة  االس ــداء  ن ــت  ولف
ــرات من المرضى،  الحالة الصحية للعش
بسبب األوضاع المعيشية الصعبة وعدم 
قدرتهم على تحمل تكاليف السفر وقيمة 
ــا أدى إلى  ــل م ــات الغس األدوية وجلس
ــاالت، وحملوا تحالف  ــاة عدد من الح وف
ــي والمنظمات  ــدوان والمجتمع الدول الع
ــئولية تبعات هذه الكارثة  ــانية مس اإلنس

اإلنسانية .
ــات الدولية  ــب المرضى، المنظم وطال
ــا اللجنة  ــي مقدمته ــن وف ــة باليم العامل
ــة  ومنظم ــر  األحم ــب  للصلي ــة  الدولي
ــزول إلى محافظة  ــة العالمية بالن الصح
ــم المعاناة  ــت لالطالع على حج المحوي
ــار التدريجي لخدمات  ــل االنحس في ظ
المركز وتوقف جلسات الغسيل الكلوي.

25 ألف مريض
ــمع  ــام مرأى ومس ــانية أم ــاة إنس مأس
ــن 25 ألف مريض  ــم يعانيها أكثر م العال
ــل  ــاج 7 آالف و300 من مرضى الفش يحت
ــوي و 3 آالف  ــيل الكل ــوي إلى الغس الكل
ــدد  ع ــاك  وهن ــجلين  مس ــى  كل ــي  زارع
ــبه تام  ــل انعدام ش ــي ظ ــجل ف غير مس
ــي مراكز  ــزة الطبية ف ــل واألجه للمحالي
ــي أغلق  ــي اليمن الت ــوي ف ــل الكل الفش
ــام المرضى، في  ــا أبوابه أم ــض منه البع
ــم وحصار خانق لم يبق  ظل عدوان غاش

ولم يذر بل زاد أن منع عنهم الدواء.

٢٠٠٢٠٠ ألف مريض مهددون بالفشل الكلوي و ألف مريض مهددون بالفشل الكلوي و٢٥٢٥ ألفًا آخرون يعانون األمّرين ألفًا آخرون يعانون األمّرين

مرضى الفشل الكلوي .. معاناة كبرية يفاقمها العدوان والحصارمرضى الفشل الكلوي .. معاناة كبرية يفاقمها العدوان والحصار

  تقرير/ محمد الفائق

ــعودي األمريكي كارثة          ــببها األول واألخير هو العدوان الس جديدة ، س
ــاحل الغربي،  ــكري في الس ــده العس ــم وتصعي ــاره الغاش وحص
ــى منهم ما يقارب 3 آالف  ــا أكثر من 25 ألف مريض بالكل ــذه المخاطر يواجهه ه
ــالزم لبقائهم على قيد الحياة  ــي الكلى يحتاجون إلى العالج ال ــض من زارع مري
فيما يحتاج 7 آالف و300 من مرضى الفشل الكلوي إلى غسيل دوري وفي وقت 
ــة غسيل وأصبح  ــنوي يبلغ أكثر من ٧٠٠ ألف جلس محدد بإجمالي احتياج س
ــدت أيضا أن حياة  ــوزارة الصحة، التي أك ــوق ٥٠ بالمائة، وفقا ل ــز فيها يف العج
ــيل الكلوي وزارعي الكلى تزداد سوءاً وتعقيداً يوما بعد آخر و باتوا  مرضى الغس
ــرة للحصار الذي جعل من مسألة  مهددين بالموت في كل لحظة كنتيجة مباش

الحصول على خدمات التداوي والعالج أمراً في غاية الصعوبة .

وزارة الصحة تطلق نداء استغاثة و مراكز غسيل الكلى تتوقف عن العملوزارة الصحة تطلق نداء استغاثة و مراكز غسيل الكلى تتوقف عن العمل

¶¶ العدوان والحصار يتسببان بوفاة أكرث من  العدوان والحصار يتسببان بوفاة أكرث من ٢٠٠٢٠٠ مريض من نازحي الحديدة خالل  مريض من نازحي الحديدة خالل ١٤١٤ يومًا يومًا

وزير الصحة :وزير الصحة :

¶¶  إنقاذ حياة املرضى والجرحى ال يستدعي التأخري واتباع إجراءات عقيمة  إنقاذ حياة املرضى والجرحى ال يستدعي التأخري واتباع إجراءات عقيمة
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