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الغامن يهنئ نظيره 
في أوكرانيا بالعيد الوطني

ــس مجلس  ــي بــعــث رئ
األمة مــرزوق علي الغامن 
أمـــــس  بــبــرقــيــة تهنئة 
ــى رئــيــس الــبــرملــان في  إل

ــة أوكـــرانـــيـــا  ــوري ــه ــم ج
الصديقة أندريه باروبي 
وذلــــك مبــنــاســبــة العيد 

الوطني لبلده.

ريا�ض عواد 

ــدد مــن نـــواب مجلس االمـــة مع  تفاعل ع
وفاة الطفل الرشيدي مؤخرا في مستوصف 
الفحيحيل وحمولوا وزير الصحة املسؤلية 
وطالبوه بسرعة تقدمي الطبيب املتسبب 
الى العدالة والتأكد من مؤهالته الدراسية 
كما طالبوا بإستعجال الــوزارة في التحقيق 
وسنتابع هذه القضية حلني محاسبة املقصر 
واتخاذ اجراءات تصحيحية للحد من االخطاء 

الطبية القاتلة
من جهته قال النائب خالد العتيبي: على 
وزيـــر الصحة مسؤولية تــقــدمي الدكتور 
املتسبب في وفــاة الطفل الرشيدي للعدالة 
ليكون عبرة لكل مقصر خصوصاً بعد كثرة 

األخطاء الطبية التي أصبحت ظاهره
وقال النائب محمد هايف: األخطاء الطبية 
في املمارسة والتشخيص توجب على وزير 
الصحة إعــادة النظر في مؤهالت من تصدر 
منهم األخطاء مع احملاسبة لهم وملــن وافق 

على قبولهم

كما قــال النائب علي الدقباسي: سنتخذ 
كل األجــراءات حملاسبة من أزهق روح الطفل 
الرشيدي ومن تسبب بهذا األهمال وانعدام 
الرقابة وأستمرار األخطاء القاتلة التي هزت 

ثقة املجتمع باملؤسسة الطبية
وقــال النائب عــودة الرويعي: ما قــام به 
وزيــر الصحة من ايقاف طبيب مستوصف 
الفحيحيل عن العمل ومنعه من السفر اجراء 

ضروري حتى ظهور نتائج التحقيق معه
بدوره قال رئيس اللجنة الصحية د.حمود 
اخلضير: بلغني ان وزارة الصحة ستحقق في 
وفاة الطفل عبد العزيز الرشيدي وهي خطوة 
مطلوبة وضرورية لكن االهــم ان تستعجل 
الــوزارة في التحقيق وسنتابع هذه القضية 
ـــراءات  ــاذ اج ــخ حلــني محاسبة املقصر وات

تصحيحية للحد من االخطاء الطبية القاتلة
وقـــال الــنــائــب د.مــحــمــد احلــويــلــة: وزيــر 
الصحة اكد لي أنه مت تشكيل جلنة حتقيق 
ــاة كما ابلغني وزيــر  ــوف لبحث أســبــاب ال
الداخلية أن الـــوزارة حتفظت على الطبيب 

ــراءات حتى  مبنعه من السفر وسنتابع االج
يأخذ املقصر جزاءه.

وتابع النائب احلويلة تواصلت مع وزير 
الصحة للوقوف على مالبسات حادثة وفاة 
الطفل الــرشــيــدي والــبــحــث فــي تفاصيلها 
ومعاقبة املتقاعسني واملهملني وحتويلهم 
جلــهــة االخــتــصــاص والــعــمــل عــلــى تــفــادي 

األخطاء حتى ال تتكرر هذه احلوادث املؤسفة
وقال النائب فراج العربيد لوزير الصحة: 
حذرنا مراراً من مسلسل األخطاء الطبية التي 
تفضي للوفاة بسبب تردى اخلدمات الصحية 
وأحذرك من عدم فتح حتقيق عاجل للوقوف 

على مأساة الطفل عبد العزيز
 وتابع  العربيد: أطالب وزير الصحة بفتح 
حتقيق عاجل بعد وفــاة الطفل عبدالعزيز 
الرشيدي اثناء عالجة مبستوصف الفحيحيل 
التخصصي “عيادة االسنان” حيث مت حقنه 
بإبرة التخدير واصيب بشلل كامل ومت نقله 

الى مستشفى العدان ففارق احلياة هناك

وزير الصحة معزيا في الطفل الرشيدي

العتيبي: عليه مسؤولية تقدمي الدكتور املتسبب للعدالة ليكون عبرة لكل مقصر

نواب يطالبون وزير الصحة بسرعة إعالن نتائج التحقيق
 في أسباب وفاة الطفل الرشيدي  

مرزوق الغامن 

علي الدقباسي

جانب من العزاء

محمد هايف  خالد العتيبي 
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