
تحقيقات

B

13

تعمل كوادر أجنبية في مجاالت الطب والتمريض في اليمن من دون تراخيص مزاولة المهنة بسبب تدخالت سياسية 
من الحوثيين، ما أدى إلى فوضى تسببت في وفاة مرضى على أيدي دخالء غير مؤهلين، كما يكشف التحقيق

إعفاء الكادر األجنبي من التراخيص يقتل المرضى

مشافي 
اليمن

صنعاء ـ زكريا حزام

فـــقـــدت الــثــاثــيــنــيــة الــيــمــنــيــة أمـــة 
الــلــطــيــف مــحــســن زاهــــــر حــيــاتــهــا 
ــأ طــــبــــي تــســبــبــت  نـــتـــيـــجـــة لــــخــــطــ
ــبـــاس حــمــود  بــــه الــطــبــيــبــة الـــعـــراقـــيـــة مـــنـــى عـ
أثــنــاء تــدخــل جــراحــي الستئصال الــرحــم في 
الــــواقــــع غـــرب  الــتــخــصــصــي  أزال  مــســتــشــفــى 
املتهمة  فيه  والــذي عملت  العاصمة صنعاء، 
مــنــى بــشــهــادة مـــــزورة، وفــقــا ملــنــطــوق الحكم 
ــرب األمـــانـــة  ــم 17 الــــصــــادر عـــن مــحــكــمــة غــ رقــ
بصنعاء في 15 أكتوبر/ تشرين األول 2017، 
والذي أوضح أن نيابة غرب األمانة بصنعاء 
الــيــمــنــيــة بالعاصمة  الــســفــارة  تــواصــلــت مـــع 
الــعــراقــيــة بـــغـــداد طــالــبــة مــنــهــا الــتــواصــل مع 
عمادة كلية الطب بجامعة بغداد الحكومية، 
ــنـــى مــن  ــــورة مـ ــتـ ــ ــــدكـ ــانــــت الـ ــا إذا كــ ــ ــة مـ ــرفـ ــعـ ملـ
رد  فجاء  بالجامعة؟  الطب  كلية  متخرجات 
عمادة كلية الطب بجامعة بغداد أن »الوثائق 
)بكالوريوس  عــبــاس حــمــود  الــخــاصــة بمنى 
طــب عـــام ودبــلــوم أمــــراض الــنــســاء والــــوالدة( 

مزورة ولم تصدر من الكلية«.
وتــقــع أخــطــاء طبية مماثلة مــن قــبــل أجــانــب 
ــــي املــســتــشــفــيــات  غـــيـــر مـــؤهـــلـــن يـــعـــمـــلـــون فـ
تقع  الطبية  األخطاء  أن بعض  غير  اليمنية، 
ويــتــم حلها وديـــا،  الــريــفــيــة  املستشفيات  فــي 
الطبي الحكومي،  دون أن تصل إلى املجلس 
بحسب تأكيد رئيس املجلس الطبي الدكتور 
فضل حراب، الذي قال لـ«العربي الجديد«، إن 
الكادر الطبي األجنبي العامل وصل عدده إلى 
4 آالف طبيب وفني مختبرات وممرض بدون 
وتناقص   ،2012 العام  نهاية  حتى  ترخيص 
الحرب وال  العدد منذ نهاية 2014 مع بداية 
توجد إحصائية دقيقة لعدد األطباء األجانب 

العاملن بدون تراخيص في العام 2017.
ويعد كل من يمارس مهنة الطب والوظائف 
املــرافــقــة لــهــا بــــدون تــراخــيــص مـــزاولـــة املهنة 
الطب  ملهنة  منتحا  الطبي  املجلس  قبل  من 
الـــذي  لــســنــة 2000،   28 رقــــم  لــلــقــانــون  ــقـــا  وفـ
تــولــي املجلس  املـــادة 10 منه على  ينص فــي 
الــطــبــي إصـــــدار الــتــراخــيــص، ووضــــع قــواعــد 
وتحديد  املهنة،  ممارسة  وسلوكيات  آلداب 
املــؤهــات والــخــبــرات الــازمــة للحصول على 
الشهادات االستشارية والتخصصية ملزاولي 

الطبية  التقارير  أن  القضية،  هــذه  فــي  فصل 
أكدت أن املريضة سحر دخلت إلى مستشفى 
الـــكـــويـــت الـــحـــكـــومـــي وهـــــي تـــعـــانـــي مــــن آالم 
الـــــــوالدة، فــقــرر فــريــق األطـــبـــاء إجـــــراء عملية 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  قــيــصــريــة لــهــا. وتـــابـــع لـــ
»تقرير الطب الشرعي أكد أن سبب الوفاة هو 
فشل التخدير مــن خــال تــكــراره ثــاث مــرات 

وإجراء العملية قبل موعد الوالدة الفعلية«.
ويرد نائب مدير مستشفى الكويت الجامعي 
الــحــكــومــي، بــــال الــــــردم، بـــالـــقـــول: »يـــجـــب أن 
ــن لــجــنــة طــبــيــة مــخــتــصــة،  يـــصـــدر الـــحـــكـــم مــ
ــن هـــذه  ــ ــو املـــــســـــؤول عـ ــ ــلــــس الـــطـــبـــي هـ واملــــجــ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــقــضــايــا«، مضيفا 
املــســتــشــفــى ســيــعــمــل عــلــى اســتــئــنــاف الــحــكــم 

الصادر عن محكمة غرب األمانة بصنعاء.

أطباء أجانب بدون مؤهالت
يشترط املجلس الطبي على الطبيب األجنبي 
الذي يرغب بالعمل في املستشفيات اليمنية 
أن يــقــدم طلبا مــن جــهــة االســتــقــدام ومــوافــقــة 
املجلس وتقديم صور عن املؤهات العلمية، 
وزارة  مــــن  مـــعـــتـــمـــدة  املـــــؤهـــــات  ــكــــون  تــ وأن 
خارجية باده ومن سفارة اليمن لدى دولته 
تقل عن  ال  خــبــرة  يمتلك  وأن  يمثلها،  مــن  أو 
للتقييم من  إلى خضوعه  باإلضافة  سنتن، 
قــبــل املــجــلــس الــطــبــي، حسبما قـــال أمـــن عــام 
املجلس الطبي الدكتور عبد الرحمن الحمادي 
واملمرضن  األطباء  لكن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــانــــب الــعــامــلــن فـــي املــنــشــآت  والــفــنــيــن األجــ
الطبية الخاصة ال يمتلكون تراخيص مزاولة 
تعرض  أن  دون  أعمالهم  ويــمــارســون  املهنة، 
املــجــلــس  أو  الـــصـــحـــة،  وزارة  عــلــى  وثــائــقــهــم 
محمد  أحمد  الدكتور  تأكيد  بحسب  الطبي، 
صــــــواب، نـــائـــب مـــديـــر عــــام املـــنـــشـــآت الــطــبــيــة 
الخاصة بوزارة الصحة، لـ«العربي الجديد«، 
ــاف أن أغــلــب األطــبــاء واملــمــرضــن  والــــذي أضـ
اليمنية  املستشفيات  فــي  العاملن  األجــانــب 
موجودون في اليمن منذ ما قبل الحرب، وما 
يــدفــعــهــم لــلــبــقــاء هــو ارتــبــاطــهــم بــعــقــود عمل 
جــانــب ضعف  إلــى  املستشفيات،  مــع  مجزية 
الرقابة عليهم وإلزامهم بتقديم وثائقهم إلى 
الجهات املختصة. مضيفا أن استقدام الكادر 
الــطــبــي األجــنــبــي يــتــم بــطــريــقــة عــشــوائــيــة من 
الخاصة  الطبية  واملـــراكـــز  املستشفيات  قــبــل 
وشــركــات الــتــوظــيــف املــحــلــيــة، ويــتــم التعاقد 
معهم دون الرجوع إلى وزارة الصحة العامة 

والسكان، أو املجلس الطبي.

وزارة الصحة تنفذ اإلمالءات
لــلــحــوثــيــن  ــة  ــعـ ــابـ ــتـ الـ ــة  الـــصـــحـ وزارة  ــقـــف  تـ
ــتـــي يــعــمــل بــهــا  ــانـــب املــســتــشــفــيــات الـ ــــى جـ إلـ
كــــادر طــبــي غــيــر مــرخــص مـــن خــــال تعطيل 
األحكام الصادرة بحقهم، كما هو الحال مع 
الــذي  بــصــنــعــاء  التخصصي  أزال  مستشفى 
وظف العراقية منى عباس وهي غير مؤهلة، 
حسبما قال القاضي طه عبد الرؤوف نعمان، 
بــتــنــظــيــم  قـــامـــت  الـــصـــحـــة  وزارة  أن  مــضــيــفــا 
مؤتمر صحافي بالتنسيق مع مستشفى أزال 
بعد أسبوع من صدور الحكم لإلشادة بدوره 
في خدمة املجتمع، وتنديدا بالحكم الصادر 

ضده، بدال من العمل على إنصاف الضحية.
وقــضــى الــحــكــم رقـــم 17 الـــصـــادر مــن محكمة 
غرب األمانة بصنعاء في 15 أكتوبر/ تشرين 
وجه  مــن  الــفــارة  املتهمة  بحبس   2017 األول 

العدالة 10 سنوات غيابيا، وإلزام املستشفى 
بــدفــع الــديــة ورد مــا قبضته مــقــابــل الــعــاج، 
ــة الــــرســــوم واملــــرهــــونــــات والــتــعــويــض  ــافــ وكــ
ــال )مـــا يـــعـــادل 80 ألــف  بــمــبــلــغ 20 مــلــيــون ريــ
دوالر أميركي( و3 ماين تكاليف التقاضي، 
باإلضافة إلى إغاق مستشفى أزال، وسحب 
تــراخــيــص مــزاولــة املــهــنــة، عـــاوة عــلــى إحــالــة 
مدير املستشفى السابق أحمد مطهر محمد 
الـــوجـــيـــه واملــــديــــر الــطــبــي ســعــيــد عــبــدالــقــادر 
توظيفهما  بسبب  للتحقيق  النظاري  سعيد 
ــيـــص واملـــســـاهـــمـــة  ــبــــاس بـــــــدون تـــرخـ ــنـــى عــ ملـ
فــي هــروبــهــا، لــكــن لــم يحصل شـــيء مــن هــذا، 

بحسب القاضي نعمان. 
ويرد مدير عام الشؤون القانونية بمستشفى 
املــحــكــمــة  الـــهـــاشـــمـــي عـــلـــى حـــكـــم  نــبــيــل  أزال 
بـــالـــقـــول: »الــطــبــيــبــة الـــعـــراقـــيـــة مـــنـــى عــبــاس 
توظفت باملستشفى وفقا لشهادات جامعية 
ــن الـــنـــيـــابـــة  ــ ــيــــص عــــمــــل، ولــــــم نـــبـــلـــغ مـ وتــــرخــ
غادرت  التي  العراقية  الطبيبة  على  بالحجز 
اليمن بشكل طبيعي وليس هروبا«، مضيفا 
املــســتــشــفــى  إدارة  أن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ
»تــســعــى إلـــى اســتــئــنــاف الــحــكــم الـــصـــادر من 
محكمة غرب األمانة والــذي كان القاضي طه 
املستشفى«،  على  فيه  متحاما  عــبــدالــرؤوف 
وهو ما يعلق عليه الدكتور الحمادي بالقول: 
الــتــزام األطــبــاء األجــانــب بالتراخيص  »عـــدم 
وفحص الشهادات والوثائق التي يحملونها 
يفتح الباب لكل الدخاء على املهنة، ويؤدي 
الطبي  املجلس  محما  وخيمة«،  نتائج  إلــى 
مسؤولية وجود أطباء أجانب غير مؤهلن، 

نظرا للصاحيات املوكلة إليه قانونا.

مخالفة القوانين
الخاص  رقــم 26 لسنة 2002  الــقــانــون  يحظر 
بـــمـــزاولـــة املـــهـــن الــطــبــيــة والـــصـــيـــدالنـــيـــة فــي 
املــادة 4 مزاولة املهنة إال بعد الحصول على 
ويسري  الطبي،  املجلس  مــن  بــذلــك  ترخيص 
هـــذا الــحــكــم أيــضــا عــلــى األطـــبـــاء املستقدمن 
والزائرين قبل مباشرتهم العمل في املنشآت 
ذاته  القانون  ويعاقب  والخاصة،  الحكومية 
فــي املــــادة 34 مــنــه بــالــحــبــس مـــدة ال تــقــل عن 
ثاث سنوات، أو بغرامة مالية ال تقل عن 700 
ألــف ريــال على مــن ادعـــى، أو أعــلــن، أو مــارس 
مهنة الــطــب )عــاجــيــا أو جــراحــيــا(، أو مهنة 

الصيدلة من غير ذوي املهنة.
ويــشــيــر الــقــاضــي نــعــمــان إلــــى أن الــقــضــاء ال 
فقط،  الطبية  للقوانن  وفــقــا  أحــكــامــه  يــصــدر 
والعقوبات  الجرائم  قانون  إلــى  يعود  وإنما 
اليمنية رقــم 12 لعام 1994 بما يتناسب مع 
الدكتور  يــؤكــده  مــا  وهـــذا  القضية،  حيثيات 
الـــحـــمـــادي الـــــذي يــــرى أن قـــانـــون الــعــقــوبــات 
يكمل قــانــون مــزاولــة املهنة فــي حــالــة وجــود 
ــيــــة، وخـــــاصـــــة ملـــــن ال يــمــلــكــون  ــبــ جــــريــــمــــة طــ
مؤهات، أو لهم مؤهات مزورة، لكن املجلس 
الــعــامــة  الــصــحــة  الــحــكــومــي ووزارة  الــطــبــي 
والــســكــان، عــجــزا عــن تنفيذ حــمــات رقــابــيــة 
وضبط  وثائقهم  لفحص  املستشفيات  على 
املخالفن باإلضافة إلى العشوائية في عملية 
استقدام هذه الكوادر، وترك عملية االستقدام 
مفتوحة، وغير منظمة من قبل املستشفيات 
التوظيف  الخاصة وشركات  الطبية  واملراكز 
دون  معهم،  وتتعاقد  تستقدم،  التي  املحلية 
الرجوع إلى وزارة الصحة، أو املجلس الطبي، 

بحسب الدكتور صواب.

املهنة، فيما تنص املادة 3 على حماية حقوق 
وتنظيم  الطبية  باملهن  والــنــهــوض  املــرضــى، 

ومراقبة أداء مزاولي املهنة.

تواطؤ رسمي 
يهدد مهنة الطب 

ــــة حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا »الـــعـــربـــي  ــالـ ــ تـــكـــشـــف رسـ
الجديد«، موجهة من رئيس املكتب السياسي 
ــاد، الــــتــــابــــع لــســلــطــة جــمــاعــة  ــمــ ــالــــح الــــصــ صــ
 2017 األول  تشرين  أكتوبر/   8 فــي  الحوثي، 
برقم 1832، إلى رئيس وزرائه عبدالعزيز بن 
حــبــتــور، مــخــالــفــة ســلــطــة الــجــمــاعــة للقوانن 
ــمــــل األطــــــبــــــاء األجــــــانــــــب فــي  ــــي تـــنـــظـــم عــ ــتـ ــ الـ
الــرســالــة  تضمنت  إذ  اليمنية،  املستشفيات 
إعفاء الكادر األجنبي العامل في املستشفيات 
اليمنية الحكومية من تراخيص مزاولة املهنة 
وأوراق اإلقامة »نظرا لجهودهم املبذولة في 
على  التحالف  دول  التي تشنها  الــحــرب  ظــل 
الـــيـــمـــن«، وبـــنـــاء عــلــى رســـالـــة الـــصـــمـــاد، وجــه 
ــــوزراء عــبــدالــعــزيــز بــن حــبــتــور الــذي  رئــيــس الـ
إلى  الــســيــاســي، رســالــة أخـــرى  يتبع املجلس 
كل من وزير الصحة العامة والسكان السابق 
مــحــمــد ســـالـــم بـــن حــفــيــظ، ووزيــــــر الــداخــلــيــة 
ــقـــوســـي، ووزيــــر  الـــســـابـــق مــحــمــد عــبــدالــلــه الـ
الخدمة املدنية والتأمينات طال عبد الكريم 
عقان، ورئيس املجلس الطبي في 17أكتوبر 
2017 برقم 269 بإعفاء كل الكادر األجنبي من 

تصاريح العمل ومزاولة املهنة واإلقامة. 
جاءت هذه الرسالة بناء على طلب تقدمت به 
قيادة مستشفى الكويت الجامعي الحكومي 
بـــصـــنـــعـــاء، األمــــــر الــــــذي أدى إلـــــى نـــســـف كــل 
املهنة،  بمزاولة  الخاصة  والقوانن  الــقــرارات 
وهـــددت فــي الــوقــت ذاتـــه مهنة الــطــب وحياة 
ــنـــن، بــحــســب تــأكــيــد مـــصـــدر مــســؤول  املـــواطـ
باملجلس الطبي، وهو ما يبدو في حالة سحر 
عبدالله عبداملغني، التي توفيت نتيجة خطأ 
طبي تسبب به فريق طبي مكون من خمسة 
ناندا  الهندي  التخدير  طبيب  بينهم  أطــبــاء، 
الكويت  فــي مستشفى  الـــذي يعمل  الكــاتــري، 
ــة املــهــنــة،  الــحــكــومــي بـــــدون تــرخــيــص مــــزاولــ
وفقا للحكم الصادر عن محكمة غرب األمانة 
بصنعاء في 29 أكتوبر/ تشرين األول 2017 
بمحكمة  الجنائي  الــقــاضــي  ويــؤكــد   .34 رقــم 
غــرب األمــانــة طــه عبد الـــرؤوف نعمان، الــذي 

رئيس المكتب 
السياسي للحوثيين 
وجه بإعفاء الكادر 

الطبي من التراخيص

إدانة ألطباء بالتسبب 
بوفاة مريضة أثناء 

عملية استئصال 
الرحم
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