
	

 أمریكي دوالر ألف 150 تجاوزت بقیمة

 لصالح ةمتخصصأجھزة طبیة  یورد القطري األحمر الھالل
 بغزة الصحة وزارة

 لصالحكمساھمة  متخصصینطبیین  لیزر جھازي القطري األحمر الھالل قدم :الدوحة ― 2017 ینایر 2
 مبنى تجھیز" مشروع ضمنذلك و غزة،قطاع  في الفلسطینیة الصحة لوزارة التابع الطبي الشفاء مجمع

 الخلیجي التعاون مجلس دول برنامج من بتمویل القطري األحمر الھالل ینفذه الذي" التخصصي الجراحات
 .للتنمیة اإلسالمي البنك بإدارة غزة إعمار إلعادة

 :التلمس جالء .د الطبي الشفاء بمجمع والحروق واللیزر التجمیل جراحة استشاري یقول السیاق، ھذا وفي
 في المرضى من الكثیر عالج في ألھمیتھما الجھازین ھذین توفیر بضرورة سنوات عدة منذ نطالبنحن "

 اإلنسان وتالزم الوالدة منذ تظھر التي الحمراء الدمویة الوحمات یعالج pulse dye laser فجھاز غزة،
 العالج ویمثل الجلدیة، لیلثآوال السطحیة الداكنة الوحمات وبعض الحروق مضاعفات وكذلك ،حیاتھ طوال
 ".طبیة جلسات 8 خالل المریض یعالج الذي الجھاز ھذا باستخدام الوحید

 في ومساعدتھ التجمیل لجراحة األھمیة بالغ co2 laser جھاز یعد فیما" :بالقول حدیثھ التلمس الدكتور وتابع
 لیلثآال جالع وكذلك ،الجھاز بھذا سوى إزالتھا یمكن وال الحروق عن الناتجة والتشوھات لندباتا نفرةص

 بھ ةاالستعان إمكانیة إلى مشیرا ،"األخرى الجلدیة األورام وبعض والشامات الجلدیة والزوائد الصعبة الجلدیة
استخدامھ في ھذه  غیر أن ،العامة والجراحة والوالدة والنساء والحنجرة واألذن األنف تخصصات جراحة في

 .فلسطین خارجفقط  فرةامتو متخصصة تدریبات إلى حتاجیالتخصصات 

 للتخفیف الجھازین ھذین تورید في القطري األحمر لھاللالذي لعبھ ا الكبیر الدورالتلمس على أثنى الدكتور و
 ظل في بغزة الصحة وزارة مستشفیات في التخصصیة الخدمات تطویر وكذلك ،وعائالتھم المرضى عن

 تقدیم استمرار لضمان المحلیة لطواقما قدرات بتطویر االھتمام ضرورة إلى داعیا واإلغالق، الحصار
 .المقبلة المرحلة خالل أكبر بشكل الصحیة الخدمات

 القطري األحمر الھاللفي " التخصصي الجراحات مبنى تجھیز" مشروع مسؤول أشار ناحیتھ، منو
 األولى تعتبر الطبي الشفاء مجمع إلى التي تم توریدھا الجدیدة اللیزر أجھزة أنإلى  المدھون هللا عبد المھندس

 ،أمریكي دوالر ألف 150 مالیةقد تجاوزت تكلفتھا الو ،فلسطینب الصحة وزارة مستشفیات فيمن نوعھا 
في السابق  كان المریض أن موضحا غزة، قطاع في مریض 500 حوالي عن التخفیف في تساھموف وس

 ،أمریكي دوالرألف  تتكلف الواحدة العالجیة الجلسة تكلفةكانت و ،فلسطین خارج للعالج لسفراإلى  یضطر
 الستكمال التنقل وصعوبة المعابر إغالقاحتمالیة في ظل و جلسات 8إلى ما یقرب من  المریض حاجة مع

 .أشھر 8 من ألكثر تمتد التي العالج جلسات



	

" التخصصي الجراحات مبنى تجھیز" مشروع تنفیذ یواصل القطري األحمر الھالل أن بالذكر الجدیر من
 وتطویربأحدث األجھزة مجمع الشفاء الطبي  تجھیز بھدف ،أمریكي دوالر ملیون 18 بلغت إجمالیة بتكلفة

 .غزة قطاعألھالي  ةالمقدم الصحیة الخدمات

 ##البیان نھایة##
 القطري األحمر الھالل عن نبذة
 الضعیفة والمجتمعات األفراد وتمكین مساعدة إلى تھدف خیریة إنسانیة منظمة وھو ،1978 عام القطري األحمر الھالل تأسس
 جنیف، في الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد تضم التي الدولیة، اإلنسانیة الحركة في عضو والھالل. تمییز أو تحیز دون من

 واإلسالمیة والعربیة الخلیجیة الجمعیات من العدید عضویة الھالل یشغل كما بلدا، 190 من الوطنیة والجمعیات الدولیة، واللجنة
 الھالل ویستطیع. األحمر والصلیب األحمر للھالل العربیة للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للھالل اإلسالمیة اللجنة: مثل

 جھودھا في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول ھذه القانونیة صفتھ إلى استنادا القطري األحمر
 .المحلیة الخیریة المنظمات باقي عن الھالل یمیز الذي الدور وھو اإلنسانیة،
 في والتنمیة لإلغاثة جاریة دولیة مشروعات على یشرف وھو والدولي، المحلي المستویین على القطري األحمر الھالل ویعمل
 الھالل بھا یضطلع التي اإلنسانیة األعمال بین ومن. وأوروبا وأفریقیا وآسیا األوسط الشرق أنحاء جمیع في البلدان من عدد

 على یعمل كما المخاطر، من والحد منھا والتعافي لھا واالستجابة للكوارث التأھب مجاالت في الدعم تقدیم القطري األحمر
 والتنمیة الصحیة والرعایة الطبیة الخدمات تقدیم خالل من المتضررین معیشة مستوى وتحسین الكوارث أثر من التخفیف

 واسعة شبكة بمجھودات الھالل ویستعین. اإلنسانیة المناصرة صعید على نشاطھ إلى باإلضافة المحلیة، للمجتمعات االجتماعیة
 .لصالحھم اإلنسانیة القوى حشد خالل من الضعفاء حیاة تحسین ورؤیتھ والملتزمین، المدربین والمتطوعین الموظفین من

 غانم بن محمد الدكتور إدارتھ مجلس لرئیس سبق فقد الجذور، عریقة ومصداقیة إنجازات من الھالل بھ یتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطھ الھالل ویمارس. آسیا قارة عن الوطنیة للجمعیات الدولي االتحاد رئیس نائب منصب شغل أن المعاضید العلي
 والوحدة التطوعیة والخدمة واالستقالل والحیاد التحیز وعدم اإلنسانیة: وھي اإلنساني للعمل السبعة الدولیة المبادئ مظلة

 .والعالمیة
 بإدارة اإلعالمیة الشؤون رئیس عدنان، فرید بالسید االتصال یمكنكم وأنشطتھ، القطري األحمر الھالل عن المعلومات من لمزید

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البرید عبر أو ،+974 5583 7338: رقم ھاتف على االتصال،
 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زیارة یمكنكم كما
 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فیس
 QRCS@: وأنستغرام تویتر
 www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لینكد


