
رئيس هيئة مستشفى الثورة العام النموذجي بصنعاء الدكتور عبداللطيف أبو طالب لــ"ٹ":

نعمل بكل قدراتنا ونقدم أفضل الخدمات الطبية والعالجية للمواطننينعمل بكل قدراتنا ونقدم أفضل الخدمات الطبية والعالجية للمواطنني

0505 لقاء

ــار •  ــدوان والحص ــر الع ــف أث ــا كي ــف لن ــة ص * بداي
ــة  ــة املقدم ــه الطبي ــفى وخدمات ــل املستش ــىل عم ع

للمواطنني؟
ــدوان والحصار كان  ــن الع ــالل أربعة أعوام م ــذي تم خ ــري ال - التأث
ــازن لألدوية  ــدوان مخ ــة الع ــاك يف بداي ــث كان هن ــري حي ــري كب ــه تأث ل
ــزون اىل جانب عدم القدرة عىل  ــتلزمات طبية حتى نفد هذا املخ ومس
ــاع عدد ضحايا  ــتلزمات الطبية تزامنا مع ارتف ــن او رشاء املس التخزي
العدوان من الجرحى وزيادة استهالك األدوية أدت جميعها اىل ظهور 
ــحة كبرية يف املستلزمات الطبية واألدوية ، وهذا اثر بشكل كبري عىل  ش
الخدمة الطبية املقدمة للمواطنني، كذلك تمادى العدوان يف استهداف 
ــتهداف  ــة مبارشة من خالل اس ــام وبطريق ــكل ع القطاع الصحي بش
ــعاف واملخيمات الطبية  ــفيات والفرق الطبية وسيارات اإلس املستش
ــفيات،  ــارش للمناطق القريبة من املستش ــتهداف غري املب ــاً االس وأيض
ــيمة وكبرية ودمار تام  ــفى الثورة العام ألرضار جس كما تعرض مستش
ــم بقنبلة فراغية ، إىل جانب  ــتهداف جبل نق للبنية التحتية نتيجة اس
ــعاف تابعة ملستشفى الثورة يف  ــتهداف العدوان بغاراته سيارة اس اس
الساحل الغربي وكذلك استهداف فريق اطباء بال حدود ورغم كل تلك 
الوحشية ال يزال القطاع الصحي يقدم خدماته الطبية وفق اإلمكانات 
املتاحة، ولكن األصعب من ذلك والوحشية األكرب التي يبديها العدوان 
ــتلزمات الطبية  ــه دخول األدوية واملس ــم ورفض هي يف حصاره الغاش
ــة التي توقفت نتيجة األعطال  ــع الغيار الخاصة باألجهزة الطبي وقط
ــري موجودة يف  ــدوان، وأغلب قطع الغيار غ ــات من غارات الع واإلصاب
ــكل كبري عىل  ــة اثرت بش ــزة طبية مهم ــة وتوقفت أجه ــوق املحلي الس

الخدمة الطبية وانقاذ الكثري من املرىض.

ــفى •  ــن القدرة الفعلية ملستش ــو تحدثنا ع * ماذا ل
الثورة من غرف عمليات وطوارئ وغريها؟

ــي للجمهورية  ــفى املرجع ــو املستش ــفى الثورة ه ــاً مستش - طبع
ــات  ــف املحافظ ــن مختل ــة م ــاالت القادم ــتقبل كل الح ــة ويس اليمني
ــفيات  ــذا الرقم األرسة يف مستش ــراً ويعادل ه ــوي عىل 820 رسي ويحت
ــكل مبارش يف جميع  ــة وكل األرسة املوجودة لدينا تعمل بش الجمهوري
ــام منها 111 رسير عناية مركزة بمختلف أنواعها: باطنية وقلب  األقس

ومسالك وحمل ووالدة وجراحة .
ــفى والتي تعمل  ــز الطوارئ التي يحتويها املستش إىل جانب مراك
ــاعة، وأيضاً يعترب املستشفى مرجعاً تعليمياً وتجد فيه  عىل مدار الس
ــب طالبها ، ولدينا  ــي الجامعات والكليات الطبية لتدري جميع خريج
مراكز متخصصة ال توجد يف اي مستشفيات اخرى كمركز القلب الذي 
ــكىل وغريها من املراكز  ــات القلب املفتوحة وزراعة ال تجرى فيه عملي
املتخصصة، ونستقبل كل املرىض حتى أولئك القادمني من املحافظات 

التي يسيطر عليها الغزاة واملحتلون.

ــورة، ولكن هل •  ــفى الث ــوم به مستش ــك يق * كل ذل
ــفى  ــا مستش ــل يواجهه ــكاليات أو عراقي ــاك إش هن

الثورة يف ظل العدوان والحصار؟
- نعم لدينا اشكالية املوازنة التي كانت تقدر بـ 12 مليار ريال ما قبل 
ــفى  ــط بـ%6 من املوازنة املخصصة ملستش ــتغل فق العدوان واآلن نش
ــس الخدمات  ــرية ونقدم نف ــن نعمل بنفس الوت ــع ذلك نح ــورة، وم الث
ــا الضغوط نتيجة  ــابقا بل زادت علين ــفى س التي كان يقدمها املستش
ــني، إال اننا نعمل بكل طاقاتنا  ــاع أعداد ضحايا العدوان من املدني ارتف
ــبة  ــرف العمليات، ونأمل رفع نس ــام وغ ــف االقس ــا يف مختل ودورياتن
ــفى الثورة حتى تتحسن الخدمات الطبية  املوازنة املخصصة ملستش

ويخف الضغط علينا.
ــاً ضحايا  ــش واللجان وأيض ــن أبطال الجي ــن الجرحى م ــاذا ع * م

العدوان من املدنيني ماذا تقدمون لهم من مميزات؟
ــهداء واملرابطني  ــدوان وأرس الش ــات وضحايا الع ــى الجبه - جرح
ــفى الثورة الخدمات الطبية  ــني والنازحني نقدم لهم يف مستش واملعدم
ــزات خاصة كرد  ــات فلهم ممي ــا جرحى الجبه ــة مجانا ، ام والعالجي
ــة والعالجية  ــة والصحي ــكل الخدمات الطبي ــث نتكفل ب ــل حي للجمي
ــازن، فنحن نقوم  ــد لدينا يف املخ ــة د  اذا كان ال يوج ــى رشاء األدوي حت
برشائها، كما نقدم كافة الخدمات الطبية واملستلزمات للنازحني وأرس 

ــم من قبل  ــة حالته ــدوان واملعدمني بعد دراس ــا الع ــهداء وضحاي الش
اللجنة املتخصصة.

* أال يشكو مستشفى الثورة من نقص يف الكادر الطبي املتخصص؟
ــار رحل الكثري  ــاع االقتصادية والعدوان والحص ــاً مع األوض - طبع
ــفيات خاصة، ونحن  من الكادر الطبي إما إىل دول الجوار أو إىل مستش
نعمل جاهدين مع الخدمة املدنية ووزارة الصحة عىل ضبط املتغيبني، 
ــكادر الطبي  ــيطة من االيرادات لل ــىل  توفري مبالغ بس ــك نعمل ع وكذل
ــىل العيش وتغطي تكاليف  ــفى تعينهم ع املرابط واملتواجد يف املستش

املواصالت .

ــكو من ندرتها •  ــاك تخصصات بعينها يش * هل هن
مستشفى الثورة؟

ــورة 3 آالف  ــفى الث ــا كبري جداً ويعمل يف مستش ــه كادرن - الحمدلل
ــن لدينا كل  ــم غري متواجد ولك ــح أن البعض منه ــف، صحي و200 موظ

الكوادر املتخصصة ويف مختلف املجاالت.
ــرد موزعني عىل أطباء  ــة الواحدة للمناوبة 700 ف ــا يف الوردي  ولدين
أخصائيني وفنيني واداريني يف مراكز النساء والوالدة والقلب والباطنية 

والجراحة والطوارئ أشبه بخلية نحل ال تقف حتى دقيقة واحدة.

ــف •  ــب كي ــز القل ــن مرك ــث ع ــودة اىل الحدي *  بالع
تقّيمون جاهزية املركز اليوم؟

ــة نتيجة عطل يف  ــنني املاضي ــب كان متوقفاً خالل الس ــز القل - مرك
ــًال، ولكن الحمدلله  ــطرة كان معط ــزة حتى جهاز القس اآلالت واألجه

ــاعة ويقوم  ــىل مدار الس ــب يعمل ع ــوم مركز القل ــا والي ــت صيانته تم
ــات وأكرث من  ــل اىل خمس عملي ــع عمليات وتص ــالث إىل أرب ــراء ث بإج
ــات الجراحية املفتوحة، كما يقوم املركز بإجراء أكرث من خمس  العملي

عمليات قسطرة وتشخيصية وعالجية يف اليوم الواحد.
ــوح وغريها يقوم بها مركز  ــى أن %99 من عمليات القلب املفت بمعن
ــبة  ــفى الثورة، ولدينا كادر طبي كبري ومتخصص ونس القلب بمستش
ــح هناك  ــب االخرى، صحي ــة بمراكز القل ــدا مقارن ــة ج ــات قليل الوفي
بعض الحاالت النادرة والتي تصعب معالجتها لعدم توفر االمكانيات 
ــارة وال نقوم  ــات جب ــب امكاني ــي تتطل ــال والت ــب االطف ــات قل كعملي

بإجرائها.

* ماذا عن دور املنظمات الدولية العاملة يف املجال • 
الصحي واالنساني ودورها يف دعم املستشفى؟

ــن نقول ال بأس به خصوصاً تلك الجهود  ــاك دعم محدود ، ولك - هن
ــة العاملية يف دعم  ــة الصليب األحمر ومنظمة الصح التي تقدمها لجن
ــتقات النفطية وتوفري بعض املستلزمات الطبية واألدوية،  وتوفري املش
ــن يظل الدعم محدوداً وال يفي بالغرض وال يغطي كل احتياجاتنا  ولك

املالية والفنية والطبية والعالجية.

ــهدها •  ــات التي ش ــاريع واإلضاف ــن املش ــاذا ع *  م
مستشفى الثورة خالل العام الجاري 2018م؟

ــي عجزت االنظمة  ــاريع الت ــتطعنا تحقيق وإنجاز بعض املش - اس
السابقة عن تحقيقها، حيث قمنا بإنشاء مصنع االكسجني وينتج 270 
ــفى 15 مليون  ــطوانة يف اليوم، وكانت اىل وقت قريب تكلف املستش اس

ريال شهريا قيمة اكسجني من خارج املستشفى، كما قمنا بالتعاون مع 
الصليب االحمر برتميم املباني الرئيسية للمستشفى التي لم ترمم من 
ــنة، اىل جانب تغيري 360 قصبة أو ماصورة عىل بعد 300 مرت،  قبل 40 س
ــات، وقمنا بإعادة هيكلة الطوارئ وفصلنا  وقمنا أيضاً بتغيري الغطاس
ــم الطوارئ عن قسم الباطنية النساء عن الرجال، أسسنا 3 غرف  قس
ــري ثالجة موتى  ــوي كل واحدة عىل 15 رسيراً، توف ــة جديدة تحت عناي

نتيجة ارتفاع أعدا ضحايا العدوان.
ــاون مع الصليب األحمر  ــرب االنجازات أننا قمنا بالتع وأيضاً من أك
ــامه  ــفى وأقس ــوة 800 كيلو لتزويد املستش ــد مولد كهربائي بق بتوري
ــاعة، حيث انه ال يوجد لدى املستشفى سوى  بالكهرباء عىل مدار الس

مولد واحد كان عىل وشك االنفجار وكان سيسبب كارثة.
بقية املشاريع باإلمكان ان أحصيها وهي كاآلتي:

* اعادة تأهيل وتوسيع وترميم مركز الطوارئ والحوادث ويشمل...
- إنشاء مرشوع عناية خاصة لألطفال

- إنشاء مرشوع طوارئ االطفال الجديدة
إنشاء مرشوع مصنع انتاج االكسجني الطبي الخاص بالهيئة

ــانة  ــي ملركز القلب بالخرس ــارع الخلف ــرشوع رصف وصب الش - م
املسلحة املؤدي إىل مصنع االكسجني

- افتتاح مرشوع تزويد الهيئة بالطاقة الكهربائية
ــاء مرشوع التغذية وتزويد املرىض والكادر املناوب بالوجبات  - إنش

الغذائية الصحية
- مرشوع إعادة تأهيل مصادر املياه الرئيسية التي تغذي الهيئة

- مرشوع إعادة تأهيل وترميم شبكة املياه والرصف الصحي وكذلك 
الكهرباء والبنية التحتية لعموم املباني الرئيسية للهيئة.

- تأسيس املعهد الصحي بالهيئة
* انجازات هامة يف مجال الصيانة الطبية

( scan.T.C) إصالح جهاز االشعة املقطعية -
- إصالح أجهزة منظار الجهاز الهضمي

- انجازات هامة يف مجال الصيانة الطبية
- املخترب الرئييس

ــتلزمات  ــة باألدوية واملس ــي وتزويد الهيئ ــال التموين الطب يف مج
الطبية

- ترتيب مبنى التموين الطبي
- املخترب الرئييس توفري االدوية واملستلزمات الطبية

- توفري االدوية واملستلزمات الطبية
- إنشاء توسعة جديدة ملركز القلب

- إعادة تأهيل ارضية القسطرة القلبية
ــم الجراحة  ــكري بقس - إعادة تأهيل وترميم غرفة رقود القدم الس

العامة
- إعادة تأهيل وترميم غرف رقود قسم العيون

- انشاء عناية جديدة مركزة لقسم النساء والوالدة
- إنشاء مرشوع وحدة جديدة للعالج الطبيعي

- مرشوع إعادة تاهيل وترميم عناية القلب (الباطنة)
- إنشاء مرشوع مركز استقبال رئييس

- إنشاء مرشوع خزان جديد أريض للمياه
ثالجة املوتى

- إنشاء مرشوع حمامات خارجية يف حرم الهيئة
- انجازات مالية وإدارية هامة

- معالجة وتحسني الوضع املايل للكادر
- إعادة تأهيل ادارة املشرتيات غري الطبية

- إعادة ترتيب سكن االجانب
- ترميم عنابر أمن املنشأة

- إصالح الهبوط يف أرضية املمر بجانب مركز الطوارئ والحوادث
- مرشوع اصالح الهبوط يف ارضية ساحة مركز القلب

- إنشاء مرشوع الحزام االمني الداخيل
- تجميع االثاث غري املستخدم والتالف ( الخردة )

- إعادة تأهيل وحدة الخياطة.

ــك يف •  ــق كل ذل ــم تحقي ــارك لك ــه ونب ــاء الل ــا ش * م
ــور  ــة، دكت ــا للهيئ ــم رئيس ــذ تعيينك ــفى من املستش
ــف نختتم الحوار إىل هنا.. هل لديكم كلمة  عبداللطي

ختامية تريدون قولها ؟
ــرة هي ثمرة النجاح، ومن  ــاً الجهود والعمل بإخالص واملثاب - طبع
ــان  ــاح، والحرب هي من صنعت نهضة االنس ــاة يولد النج رحم املعان
ــني جحيم الحرب  ــة، ونحن من ب ــك النهضة األوروبي ــل عىل ذل والدلي
ــكني  ــاح ما دمنا متمس ــنحقق النج ــار س ــدوان والحص ــية الع ووحش

بالقرآن الكريم ومتوكلني عىل الله.
ــرية، مثًال كنا  ــياء كث ــد علمتنا الحرب عىل مدى أربعة أعوام أش وق
ــهر محددة بكمية  ــترياد املحاليل للمختربات لفرتة ثالثة أش نقوم باس
ــهر وليس  ــعة أش ــتخدم تلك الكمية ملدة تس ــا اليوم نس ــة، ولكنن معين
ــالل آلية  ــتهالك من خ ــل وتخفيض االس ــة العم ــا بقونن ــة، وقمن لثالث
ــس فقط يف  ــا الكثري، لي ــرا ووفرت لن ــا مؤخ ــا بوضعه ــادية قمن اسرتش

املحاليل، بل ويف مختلف املستلزمات الطبية.
ــزة  ــة باألجه ــار الخاص ــع الغي ــرتاع قط ــعى اىل اخ ــن اآلن نس ونح
ــنحقق هذا  ــا، وبإذن الله س ــدوان دخولها إلين ــة والتي منع الع املعطل
ــنواجه  ــغيل األجهزة الطبيبة املعطلة وس ــنعيد تش النجاح قريباً وس

التحدي بالتحدي علميا وطبيا.
ــة الثورة واهتمام الصحيفة  ــكر الجزيل لطاقم صحيف وأتقدم بالش
ــفى الثورة العام بصنعاء ودورها يف تسليط  ــكل عام بهيئة مستش بش
ــني الخدمات  ــبيل تحس الضوء عىل الجهود التي تقوم بها الهيئة يف س

الطبية املقدمة للمواطنني.
 تصوير/ محمد خالد حويس

حوار: محمد الفائق

ــاء الدكتور  ــي بصنع ــام النموذج ــورة الع ــفى الث ــة مستش ــال رئيس هيئ ق
ــاري الجراحة العامة وجراحة املناظري  ــني أبو طالب، استش عبداللطيف حس
ــورة يعمل بكل طاقاته  ــفى الث ــتاذ كلية الطب بجامعة صنعاء، أن مستش وأس
ــريا  الطبية والفنية ويقدم أفضل الخدمات الطبية والعالجية للمواطنني ، مش
ــفى  ــهيالت خاصة حيث يتكفل املستش اىل ان جرحى الجبهات يحظون بتس
بتقديم كافة الخدمات الطبية والعالجية وتوفري األدوية ورشائها لهم من خارج 

املستشفى اذا انعدمت يف املخازن.
وأوضح الدكتور أبو طالب يف حوار صحفي مع «الثورة» أن املستشفى يقدم 

ــا العدوان والنازحني  ــهداء وضحاي ــاً الخدمات الطبية املجانية ألرس الش أيض
ــفى شهد مؤخرا انشاء مصنع لألكسجني بعد أن  واملعدمني، مؤكداً أن املستش

كان يكلف املستشفى مبلغ 15 مليون ريال شهرياً.
الدكتور أبو طالب تطرق يف هذا الحوار إىل الكثري من القضايا وامللفات املهمة 
خصوصا يف ما يتعلق برفض العدوان دخول قطع غيار األجهزة الطبية الكبرية 

ــغيل  ــع قطع غيار بديلة وإعادة تش ــعى حالياً إىل تصني ــة، وكيف يس واملهم
األجهزة املعطلة، تفاصيل كثرية تجدونها يف هذا الحوار ... نتابع:

ــــر الــشــهــداء والـــنـــازحـــني واملــعــدمــني ــًا لــجــرحــى الــجــبــهــات وألس ــدم الــخــدمــات الــطــبــيــة مــجــان ــق ¶ ن

¶ العدوان والحصار تسبب بكارثة كبرية نتيجة استهدافه املباشر للقطاع الصحي

 أنشأنا مصنعًا لألكسجني 
ونسعى إىل تصنيع قطع 
الغيار لألجهزة الطبية 

المعطلة

 نفذنا أكرث من ٣٠ 
مشروعًا إضافيًا 

والهيئة تعمل بــ٦٪ 
من الموازنة 

لدينا ٨٢٠  سريرًا منها ١١١ 
سرير عناية مركزة وكل 

مراكز المستشفى تعمل 
على مدار الساعة 
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