
ً
استشهاد وإصابة ٨١٠ نساء و١٠٧٧ طفال
تدمير ٦١ مرفقًا صحيًا واستهداف ١٣ سيارة إسعاف
 بالحصبة و٢٠ ألفًا بالمالريا

ً
إصابة ٣٦٥ طفال

تقارير العدد:  
(١٧٦٥)

 15 / يونيو / 2015م  
27 / شعبان / 1436هـ

12االثنين: 

أكثر من عشرة آالف مدني ضحايا العدوان السعودي على اليمن
وصفــت وزارة الصحــة الوضــع الصحي في اليمن بالكارثي و ذلك جراء اســتمرار عــدوان التحالف  

بقيادة الســعودية والذي اســتهدف المستشــفيات والوحدات الصحية ومخازن االدوية وبنوك 
الدم ومصنع االكسجين وسيارات االسعاف والكادر الصحي والطبي .

وأضافت أن العدوان والحصار أثر تأثيرًا كبيرًا على مراكز الكلى والتي كانت تعمل بطاقتها الكاملة قبل 
بداية العدوان منوهة الى تدهور الوضع الوبائي في اليمن .

وتحدثت الصحة عن نقص حــاد في االدويــة 
والمحاليل الطبية وتوقف العديد من مراكز الكلى 
والغسيل الكلوي والسرطان ، مؤكدة تردي الوضع 

الصحي للعديد من الحاالت .
ــداء عاجال لتوفير االدويــة  ووجهت الصحة ن
والمحاليل والوقود سواء عبر القطاع الخاص أو 
المنظمات االغاثية متسائلة : (ما الذي يريده 
العدوان بمنع القطاع الخاص والمنظمات االغاثية 

من ادخال االدوية الى البالد؟) .
واستعرضت وزارة الصحة- في مؤتمر صحفي 
عقد السبت في صنعاء- المظاهر الكارثية التي 
خلفها العدوان جراء استهداف المدنيين والُبنى 
التحتية الصحية في البالد والتي تعرض بعضها 
الضرار جزئية فيما تدمرت بعض المرافق بشكل 

كلي ..
ــــوزارة فقد وصــل عــدد القتلى في  وحــســب ال
صفوف المدنيين الى ٢٣٢٦ منهم ٢٢٩ إناث 
و٤١١ مــن االطــفــال كما بلغ عــدد المصابين 
٨٠٢١ بينهم ٥٨١ امرأة و٧٦٦ طفال ،وبلغت 
حاالت االعاقة الجسدية الكلية جراء العدوان ٧٨ 

حالة.
وبلغ عــدد المرافق الصحية التي استهدفها 
العدوان ٦١ مرفقًا في مختلف انحاء الجمهورية 
وتصدرت صعدة قائمة المرافق المستهدفة 

بواقع ١٧ مرفقًا تليها محافظة تعز بحوالي 
١٥ مرفقًا تليها أمانة العاصمة بعدد ٩ مرافق 
وتوزعت المرافق االخرى على بقية المحافظات.

وقالت الوزارة إن العدوان استهدف قرابة ١٣ 
من سيارات االسعاف مع سائقيها والكادر الصحي 
والذي أسفر عن مقتل سائقين وجرح ٣ آخرين 

اضافة الى اصابة ٢٠ من الكادر التمريضي ..
وذكر الناطق الرسمي لــوزارة الصحة الدكتور 
تميم الشامي أن الــعــدوان استهدف ملحقات 
المستشفيات ،منها مصنع االكسجين- صنعاء 

وسلسلة التبريد والمكتبة الرقمية والمجمع 
الطبي في شارع الستين ومصنع المري لصناعة 
االحذية الطبية -عصر- بيت عذران صنعاء اضافة 

الى مخازن اوكسفام لالدوية في صعدة .
وفيما يتعلق بتدهور الوضع الوبائي كشفت 
وزارة الصحة عن ما يتجاوز ٣ االف مصاب بحمى 
الضنك و٣٦٥ بالحصبة و٢٠ الف حالة مالريا ، 

منهم ٨ آالف شخص تم فحصهم مخبريًا.
وتطرق المؤتمر الصحفي الى مشاكل النازحين 
والمشردين، وما خلفه العدوان من آثار نفسية 

وعصبية..

 هشام سرحان

استشهاد متطوعة في الصليب 
األحمر في قصف على حجة

أعلنت الحركة الدولية للصليب والهالل األحمر عن  
مقتل أحد متطوعيها في جمعية الهالل األحمر 
اليمني، نتيجة االنفجار الذي وقع يوم ٢٩ من مايو في مدينة 
حجة. وقالت الحركة إن السيدة جميلة ناجي برت والتي أنضمت 
في عام ٢٠٠٠ إلى فرع الهالل األحمر في حجة، لقيت حتفها 
أثناء قيامها بمساعدة المصابين من المدنيين خالل هجوم 

وقع في المنطقة .
ودعت الحركة الدولية للصليب والهالل األحمر إلى احترام 
جميع عمال اإلغاثة في اليمن، ومن في ذلك المتطوعون 
وحمايتهم حسبما يقتضيه القانون، حتى تتاح لهم فرص 

الوصول اآلمن إلى جميع من هم بحاجة إليهم.
جدير بالذكر أن الهالل األحمر اليمني قد فقد أربعة من 
عمال اإلغاثة وذلك منذ نيسان / أبريل ٢٠١٥م وجميعهم 

لقوا حتفهم أثناء اضطالعهم بواجباتهم اإلنسانية.

صحة تعز تحذر من كارثة إنسانية 
بعد قصف إرهابيين لمخازن األدوية

أكد مدير  
عـــــــــــــام 
مـــكـــتـــب الــصــحــة 
ــعــامــة والــســكــان  ال
ـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة  ب
تــــعــــز الــــدكــــتــــور 
ـــعـــزي إن  حــســن ال
احـــتـــراق الــمــخــازن 
الــمــركــزيــة للصحة 
الــواقــعــة بمدينة 
الــــنــــور ســيــشــكــل 

عــــبء إضـــافـــي على 
المنظومة الصحية المنهكة أصًال.

وأوضح الدكتور العزي أن المخازن المركزية 
الــتــي احــتــرقــت كــانــت تحتوي على مخزون 
محافظة تعز من األدوية والمستلزمات الطبية 

وأغذية األطفال.
وقال: "إن الحريق الذي أدى إلى انتهاء مخزون 
المحافظة من األدوية والعالجات والمستلزمات 
الطبية وأغذية األطفال المرضى بسوء التغذية 
يعرض حياة المواطنين للخطر الذين هم 
في أمس الحاجة لها وخاصة من يعانون من 
األمــراض المزمنة واألطفال المصابين بسوء 

التغذية".
ـــــــى أن  ولـــــفـــــت إل
مــــســــتــــشــــفــــيــــات 
الــمــحــافــظــة تعاني 
أوضــاعــًا متدهورة 
نـــتـــيـــجـــة الــنــقــص 
الكبير في العالجات 
والـــمـــســـتـــلـــزمـــات 
وعــــــــــــدم تــــوفــــر 
المشتقات النفطية 

لتشغيلها.
ودعــــا مــديــر عــام 
مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز 
الـــوزارة وكافة المنظمات لسرعة تعويض 
المخازن باألدوية والمستلزمات الطبية تفاديًا 
لحدوث كارثة إنسانية نظرًا لتلف مخزون 

المحافظة من األدوية.
وكــانــت عناصر مــن الــقــاعــدة وميليشيات 
اإلصالح استهدفت االسبوع الماضي المخازن 
المركزية لمكتب الصحة العامة والسكان بتعز 
في مدينة النور بعدد من قذائف الهاون ما أدى 
إلى احتراق المخازن تمامًا وتلف كل مخزون 

المحافظة من األدوية والعالجات.

٥٠٠مريض بالفشل الكلوي 
مهددون بالموت في إب

توفيت ٨ حاالت من مرضى  
الفشل الكلوي بمحافظة 
إب نتيجة نفاذ األدوية والمستلزمات 

الخاصة بالغسيل الكلوي.
ــأن  وأفــــــادت مـــصـــادر طــبــيــة ب
الحاالت المتوفية لم تتمكن من 
الحصول على الغسالت المقررة 
طبيا نتيجة األزمــة التي يعانيها 
قسم الغسيل الكلوي بالمحافظة.

المصادر أكدت تناقص الغسالت 
الطبية لمرضى الفشل بشكل غير 
مــســبــوق وانــحــصــرت إلـــى غسلة 
واحــدة في األسبوع لكل مريض 
بينما من المقرر طبيا أن تكون 

٣ غسالت.
وحـــذر مــديــر هيئة مستشفى 
الثورة العام بمحافظة إب الدكتور 
محمد المجاهد من خطورة توقف 
مركز الغسيل الكلوي بشكل نهائي 

خالل أسبوعين.
مـــشـــيـــرا الـــــــى  أن األدويـــــــة 
ومستلزمات الغسيل أوشكت 
على النفاذ وبــأن ٥٠٠ مريض 
مهددون بالموت نتيجة النقص 
الـــحـــاد لــمــســتــلــزمــات الغسيل 

الكلوي.
وأضـــاف بــأن ضغط كبير يعاني 
منه المركز نتيجة قدوم مرضى من 

محافظتي الضالع وتعز ومحافظات 
أخرى ومركز الغسيل بحاجة ماسة 

وعاجلة إلنقاذ حياة المرضى.  
ننشر اسماء بعض الذين توفوا 
نتيجة عدم تمكنهم من الغسيل 

وهم : 

ساقية صالح 
ليلى علي صالح 

عبد الكريم الرحبي
اسيا علي محمد 

ياسين صالح 
حيدرة احمد علي.

تزايد حاالت اإلصابة بحّمى الضنك في اليمن بعد العدوان

رًا ارتفاعًا- في عدد حــاالت اإلصابة بحمى  
ّ
شهد اليمن- مؤخ

ل األنظمة 
ّ
الضنك، في ظل تشريد أكثر من مليون شخص وتعط

الصحية بسبب الصراع.
مة الصحة العالمية طارق جاسارافيتش إن 

ّ
وقال المتحّدث باسم منظ

أكثر من ثالثة آالف حالة مشتبه بإصابتها بحّمى الضنك قد تم تسجيلها 
في الفترة بين الـ ٢٧ من مارس إلى الـ ٤ من يونيو، من بينها ثالث وفيات.
وأضاف جاسارافيتش، في مؤتمر صحفي في جنيف، أن معّدل الوفيات 
ق منها 

ّ
دة، التي نحاول التحق

ّ
منخفض، وقال: "لكن التقارير غير المؤك

مع السلطات المحلية، تظهر أن حاالت اإلصابة بحّمى الضنك والوفيات 

 عدن قد تكون أعلى من 
ً
الناجمة عنها في المحافظات المتضّررة وخاصة

ذلك بكثير. تم اإلبالغ عن الحاالت الجديدة في محافظة الحديدة في الـ 
٢٧ من مارس وظهرت حاالت أخرى في أربع محافظات متضّررة أخرى 

هي لحج وحضرموت وتعز وشبوة".
ي 

ّ
ن في اليمن، إذ شهدت البالد تكرار تفش

ّ
وحّمى الضنك هي مرض متوط

المرض خالل عشر سنوات بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١١م.
مة الصحة العالمية وشركاؤها على دعم وزارة الصحة 

ّ
وتعمل منظ

قة بالبعوض الناقل 
ّ
والسلطات الصحية بالمحافظات والدراسات المتعل

للمرض وأماكن تكاثره في محافظات الحديدة وحضرموت وعدن.


