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عبدالقــوي  تقريــر/  »األمنــاء« 
العزيبي:

انعدام  نتيجة  الطبية  األخطاء  تحدث 
الخربة أو الكفاءة عند بعض األطباء، مام 
ينتج عن ذلك للمريض الوفاة أو اإلعاقة 
املستدامة، وهي نادر الحدوث يف معظم 

مستشفيات العامل.
التقريــر خطأ طبيا  بهــذا  ونتناول 
فادحا، وأخطــاء أخرى تحدث يف داخل 
العــام مبدينة  ابن خلدون  مستشــفى 
الحوطة عاصمة محافظة لحج ســيتم 

النرش عنها الحقًا.
وكام جــاء مبناشــدة املواطن أنور 
الحوشــبي، إىل محافظ محافظة لحج، 
ومدير عام رشطة املحافظة، والســلطة 
القضائيــة، بخصوص تعــرض زوجته 
املواطنة ســوريا محمد ســعيد، لخطأ 
طبي فــادح داخل ابن خلــدون، والذي 
نتج عنه توجيه املحافظ الرتيك تشكيل 
لجنة عطفًا عىل شكوى وتظلم املواطن 
الحوشــبي، بينام ال يــزال املواطن أنور 
عبده عيل محمد الحوشــبي حاماًل ملفًا 
بداخلــه هموم وأحــزان كبرية،  مثقاًل 
أثقلــت كاهله الحتوائه عــىل حيثيات 
مأساة إنســانية نتيجة خطأ طبي حدث 
لزوجتــه املواطنة ســوريا، أثناء إجراء 
عملية قيرصية لها يف مستشــفى ابن 
خلــدون يف حوطة لحــج، وهو ملف 
مثقل بتقاريــر طبية وصور وتوجيهات 
مخاسري  وكذا  ومتابعات،  ومراســالت 
يوميًا،  وزوجته  الــزوج  يتكبدها  مالية 

والعدالة  األنصاف  يبحثان عن  وهام 
من قبل سلطة لحج املحلية واألمنية 

والقضائية يف املحافظة.
ونــوه الحوشــبي - كــام جاء 
باملناشدة - باللجوء إىل حكم القبيلة 
إلنصاف ما لحق بزوجته، متهاًم ابن 
خلدون مبحاولة التخلص من زوجته 

بعد ارتــكاب الخطأ الطبــي، من خالل 
االدعاء الكاذب بأنها مصابة بكورونا.

»األمناء« تنرش حيثيات نكبة املواطنة 
املريضة سوريا كام جاء مبناشدة أطلقها 
زوجهــا أنور الحوشــبي، عرب منصات 
التواصل االجتامعي، وأيضًا بعد التواصل 

مع »األمناء« بشكل خاص.
والوثائق  املناشدة  عىل  االطالع  وبعد 
نجدهــا فعاًل نكبــة، ومصيبة وفاجعة 
ســوريا  املواطنة  الضحية  توجع  مؤملة 
وزوجها الحوشــبي، نتيجة لهذا الخطأ 
الطبي الكاريث الذي مل يكن األول، ورمبا 
قــد ال يكون األخري بتكــرار حدوثه يف 

مستشفى ابن خلدون بلحج.

املناشدة الثانية
يف مناشــدة ثانية بعث بها املواطن 
أنــور الحوشــبي، موجهــة إىل قيادة 
الســلطة املحلية مبحافظة لحج ممثلًة 
املحافظة،  محافظ  الرتيك  أحمد  باللواء 
واللواء صالح السيد مدير أمن املحافظة، 
والجهات القضائية، وطالب املواطن أنور 
عبده عيل الحوشــبي من أهايل مديرية 
املسيمري، وقيادة محافظة لحج إنصافه 
من إدارة مستشــفى ابن خلدون العام، 

إثر إجراء  التي تسببت بخطأ طبي فادح 
ســوريا  لزوجته  قيرصية  والدة  عملية 
محمد سعيد، نتج عنها خطأ طبي بقطع 
نهائًيا، ما تسبب  املثانة  الحالب ومتزيق 
يف تلــف الحالبني، وهو مــا نتج عنه 
انتكاس املريضة وإصابتها بفشل كلوي 

حاد.

نقل املريضة لعدن
وأردف الحوشــبي قائاًل: »لقد حدث 
ذلــك قبل حــوايل شــهرين، واعرتاف 
الدكتــورة الجراحة وإدارة املستشــفى 
يف حينــه بالخطأ أمام منــدوب األمن 
باملستشــفى، ولقد حاولــوا امتصاص 
غضبنــا مبقابــل أنهم وعــدوا بأنهم 
خطأهم،  عاقبــة  بتحمل  ســيتكفلون 
يف  املريضة  عــالج  عىل  وســيعملون 
مستشفيات عدن الخاصة، وفعاًل بادروا 
مستشــفيات  إحدى  إىل  املريضة  بنقل 
عدن، وأجرى لهــا الدكتور عبود صالح 
وقام  2021/8/16م،  بتأريخ  قســطرة 
مدير مستشــفى ابن خلــدون الدكتور 
محسن مرشــد بفتح حساب للمريضة 
يف صيدليتــني، ولقد كنــت آخذ منهام 
الدواء، والذي ما أجده أذهب لرشائه عىل 

حسايب الخاص من صيدليات أخرى«.

تحويل سوريا لدكتور آخر
املناشــدة:  يف  الحوشــبي  وأردف 
»بعد ذلك تــم تحويل املريضة إىل دكتور 
الحياة  نبض  مبستشفى  البولية  املسالك 
بالعاصمــة عدن، وأجرى لهــا الدكتور 
جميل الدغــور عملية دعامات، وتكفلت 
وبعض  بالعملية،  املستشفى  إدارة  أيضًا 
العالجات أخذتها عىل حســايب بفواتري 
إعادة  موثقة، وعقب ذلك متــت عملية 
املريضــة للرتقيــد يف مستشــفى ابن 

خلدون بلحج، مع رفض مدير مستشفى 
ابن خلــدون عودة املريضــة إىل عدن؛ 
ألنــه كان يوجد فيها لحمة زائدة مبكان 
يف  إزالتها  عــىل  واالكتفاء  العمليــة، 

املستشفى نفسه«.

بداية ظهور املشاكل

ويكشــف الحوشــبي بحد قوله يف 
مناشــدته للرتيك والســيد: »وملا سبق 
إدارة  مــع  مبشــاكل  دخلت  فقد  ذكره 
اإلهامل  ابن خلدون بسبب  مستشــفى 
والتقصري واالســتهانة بأرواح املرىض، 
محايدة،  غري  لجنــة  الختيارهم  وأيضًا 
من طبيب مختص من حاشيته«. منوهًا 
إىل قيامه برفض تشكيل اللجنة، خاصًة 
وأنه رافق ذلك ترصيــح أدىل به مؤخرًا 
أحد األطباء باملستشفى عىل أن املريضة 

سوريا مصابة مبرض كورونا.
املريضــة عــىل هذا  ويعلــق زوج 
الترصيح: »لقــد اعتربت الترصيح عىل 
أنه مؤامرة أخرى عــىل زوجتي دبرتها 
إدارة املستشــفى بغيــة التخلص منها، 
وتهربًا من املساءلة القانونية أواًل، وثانيًا 
اإلدارة  تعهــد  مواصلة  لعــدم  التملص 

بعالجها«.

عدالة وإنصاف
وطالب الحوشــبي يف املناشــدة 
الجهات املختصة بلحج برسعة إنصاف 
زوجته ملا حدث لها وبحســب الرشع 

والقانون.
املستشــفى  دخلت  زوجته  أن  وأكد 
وهي بكامل صحتهــا، واليوم أصبحت 
تصارع املوت ال حول لها وال قوة لها إال 

بالله العيل العظيم.
ويكشــف مبرارة وحزن عميق عىل 
أن زوجتــه بالرغم لكل مــا قد حدث 
لها، ال تزال بحاجــة إىل إجراء عمليات 
أخــرى بعد 3 أشــهر، بحســب إفادة 
الدكتور جميــل الدغور، من أجل إخراج 
الدعامات، وأيضًا بعد 6 أشهر يتطلب أن 
تجرى لها عمليتي زراعة حالب، وزراعة 
مثانة بحسب ما هو موثق يف التقارير 

الطبية.

حكم القبيلة
املسؤولية  الحوشبي  املواطن  وحّمل 
كاماًل عىل قيادة السلطة املحلية بلحج، 
تنفيذ  مطالبــا  القضائية،  والجهــات 
القانون بهــدف تحقيق لزوجته العدالة 
وما  الطبي  الخطــأ  نتيجة  واإلنصاف، 
ترتب عنــه تكبدهام أرضارا جســدية 

ونفسية ومالية.
عدم  حــال  يف  الحوشــبي  وحذر 
إحقاق الحق سوف يضطر آسًفا باتخاذ 
بقبائل  ويســتعني  أحادية  إجــراءات 
الحواشــب، ومعهم كل األحرار ليأخذوا 
له حقه قائاًل: »حتى وإن كان هذا األمر 
خيارًا ال يرتضيه شخص يؤمن بالعدالة 

والقانون«.

براهني أخرى
املواطن الحوشبي كشف يف طي 
املناشدة عىل أنه ميتلك جميع األدلة 
والرباهــني عىل مصداقيــة دعواه 
فيام حصل لزوجته نتيجة الخطأ الطبي، 
والذي حصــل لها يف مستشــفى ابن 
خلدون بلحج، مؤكدًا امتالكه أيًضا وثائق 
املامرســات  لبعض  والفيديو  بالصورة 
داخل  تحدث  التي  الخاطئة  والسلوكيات 
املستشــفى، وأنه سيكشــف عنها يف 

حينه.
وخالل تواصل املواطن أنور الحوشبي 
مع »األمناء« كشــف أيضــًا عن حدوث 
خطــأ طبي آخر تعرضت لــه طفلة من 
قبائــل الصبيحة يف املستشــفى، وأن 
املحافــظ وجه بلجنــة تحقيق يف هذه 
الواقعة، عطفًا عىل شكوى وتظلم ويل 

أمر الطفلة.

إيقاف مدير املستشفى
ويف الختام نشــري إىل وجود قضية 
بحق  فــادح  نتيجــة خطأ طبي  أخرى 
والتي  الصبيحي،  إبراهيم  نيهان  الطفلة 
لجنة  املحافظ بســببها تشــكيل  وجه 
عطفًا عىل شــكوى وتظلم ويل أمرها، 
وحال وصول الشكوى مع الوثائق سيتم 
النرش، علاًم أنه عنــد إعداد التقرير فقد 
وجــه محافظ لحج اللــواء أحمد تريك 
بتوقيــف مدير مستشــفى ابن خلدون 

وضابط أمني باملستشفى.

تقريـــر

»الأمناء« تن�سر تفا�سيل فاجعة )�سوريا( بلحج
احلو�سبي يلمح بتدخل القبيلة لإن�ساف زوجته املري�سة

مل يكتف امل�ست�سفى بارتكاب اخلطاأ الطبي بل ادعى اأن زوجتي م�سابة بكورونا للتخل�ص منها

عملية قيصرية مبستشفى ابن خلدون نتج عنها خًطأ طبي حولها ملنكوبة تبحث عن العافية والعدالة..

احلو�سبي: بحوزتي وثائق لبع�ص املمار�سات وال�سلوكيات اخلاطئة التي حتدث داخل امل�ست�سفى

حمافظ حلج يوجه باإيقاف مدير م�ست�سفى ابن خلدون و�سابط اأمني


