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 مشاریع صحیة بالتعاون مع 3الھالل األحمر القطري یطلق 
وزارة الصحة بغزة

 3 في إطار دعم القطاع الصحي الفلسطیني، وقع الھالل األحمر القطري  الدوحة:― 2016 نوفمبر 23
اتفاقیات مع وزارة الصحة الفلسطینیة لتنفیذ مشروع "دعم برنامج التعلیم الطبي التخصصي لألطباء في 

 ألف دوالر أمریكي، ومشروع "ترمیم وتجھیز قسم القلب في مستشفى 476قطاع غزة " بتكلفة قدرھا 
 ألف دوالر، ومشروع "تطویر خدمات مناظیر المسالك البولیة في قطاع 517ناصر" بتكلفة إجمالیة تبلغ 

غزة" بتكلفة بلغت حوالي نصف ملیون دوالر.

وفي ھذا السیاق، أشار الدكتور أكرم نصار مدیر مكتب الھالل األحمر القطري في قطاع غزة إلى أن 
المشاریع الثالثة الجدیدة تضاف إلى حزمة من المشاریع الھامة التي یمولھا الھالل األحمر القطري لتطویر 
مرافق مستشفیات وزارة الصحة الفلسطینیة، كما تساھم في تحسین الخدمات الصحیة المقدمة للمرضى في 

المستشفیات، مضیفا: "إن برنامج التعلیم الطبي التخصصي یعد إضافة نوعیة في بناء قدرات الطواقم الطبیة 
 أطباء فلسطینیین للدراسة في األردن والحصول على التخصص الطبي الفرعي، 8المحلیة من خالل ابتعاث 

باإلضافة إلى تنظیم دورات تدریبیة مكثفة حول مواضیع صحیة متخصصة".

وعن مشروع ترمیم وتجھیز قسم القلب في مستشفى ناصر، قال دكتور نصار: "نحرص من خالل تمویل 
المشروع على تطویر البنیة التحتیة لقسم القلب في مستشفى ناصر، باعتباره المستشفى الوحید الذي یقدم 

الخدمات التخصصیة والعالجیة لمرضى القلب في المحافظات الجنوبیة من قطاع غزة"، مؤكدا أن المشروع 
سیركز على تنفیذ أعمال ترمیم بالقسم لتحسین خدماتھ، وتورید عدد من األجھزة الطبیة والمكتبیة، وتنفیذ 

تدریبات متخصصة للطواقم الطبیة العاملة في قسم القلب بالمستشفى بھدف تطویر قدرتھم على عالج 
المرضى".

وبدورھا أوضحت مسؤول المشاریع الصحیة في بعثة الھالل األحمر القطري بقطاع غزة الدكتورة ھبة 
 3المحالوي أن مشروع تطویر خدمات مناظیر المسالك البولیة في قطاع غزة سوف یساھم في تزوید 

مستشفیات أھلیة بأحدث األجھزة والتقنیات الطبیة الحدیثة في مجال مناظیر المسالك البولیة، مشیرة إلى أن 
الھالل األحمر القطري یحرص على بناء قدرات المستشفیات األھلیة في غزة وتحسین بیئة العمل بداخلھا 
لتخفیف الضغط عن المستشفیات الحكومیة وكذلك التخفیف عن المرضى مادیا جراء اضطرارھم للسفر 

وتلقي العالج بالخارج.

ومن ناحیتھ أشاد مدیر عام التعاون الدولي في وزارة الصحة الفلسطینیة بقطاع غزة الدكتور أشرف أبو 
مھادي بالدور الكبیر الذي یلعبھ الھالل األحمر القطري منذ سنوات في دعم وتطویر القطاع الصحي 

الفلسطیني، وآخر مظاھره المساھمة في دعم ترمیم قسم القلب بمستشفى ناصر وتطویر خدمات مناظیر 
المسالك البولیة وبرنامج التعلیم الطبي التخصصي لألطباء في قطاع غزة، الفتا إلى أن ھذه المشاریع 



الجدیدة من شأنھا التخفیف من معاناة المرضى وخاصة في ظل الحصار وصعوبة السفر للعالج بالخارج 
نتیجة إغالق المعابر.

من الجدیر بالذكر أن الھالل األحمر القطري مول عددا من المشاریع الصحیة في قطاع غزة خالل الفترة 
 ملیون ریـال قطري للمساھمة في تطویر القطاع الصحي الفلسطیني، ومنھا 8.3األخیرة بمیزانیة تجاوزت 

تجھیز مختبرات طبیة متخصصة في مؤسسات التعلیم الطبي، ودعم مرضى الفینیل كیتون یوریا، وغیرھا 
من المشاریع الصحیة الھامة.

##نھایة البیان##
نبذة عن الھالل األحمر القطري

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

 بلدا، كما یشغل الھالل عضویة العدید من الجمعیات الخلیجیة والعربیة 190جنیف، واللجنة الدولیة، والجمعیات الوطنیة من 
واإلسالمیة مثل: اللجنة اإلسالمیة للھالل الدولي، واألمانة العامة للمنظمة العربیة للھالل األحمر والصلیب األحمر. ویستطیع 
الھالل األحمر القطري استنادا إلى صفتھ القانونیة ھذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك دولة قطر في 

جھودھا اإلنسانیة، وھو الدور الذي یمیز الھالل عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة.
ویعمل الھالل األحمر القطري على المستویین المحلي والدولي، وھو یشرف على مشروعات دولیة جاریة لإلغاثة والتنمیة في 

عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا وأوروبا. ومن بین األعمال اإلنسانیة التي یضطلع بھا الھالل 
األحمر القطري تقدیم الدعم في مجاالت التأھب للكوارث واالستجابة لھا والتعافي منھا والحد من المخاطر، كما یعمل على 
التخفیف من أثر الكوارث وتحسین مستوى معیشة المتضررین من خالل تقدیم الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة والتنمیة 

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

وانعكاسا لما یتمتع بھ الھالل من إنجازات ومصداقیة عریقة الجذور، فقد سبق لرئیس مجلس إدارتھ الدكتور محمد بن غانم 
العلي المعاضید أن شغل منصب نائب رئیس االتحاد الدولي للجمعیات الوطنیة عن قارة آسیا. ویمارس الھالل نشاطھ تحت 

مظلة المبادئ الدولیة السبعة للعمل اإلنساني وھي: اإلنسانیة وعدم التحیز والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة 
والعالمیة.

لمزید من المعلومات عن الھالل األحمر القطري وأنشطتھ، یمكنكم االتصال بالسید فرید عدنان، رئیس الشؤون اإلعالمیة 
.fareed@qrcs.org.qa+، أو عبر البرید اإللكتروني التالي: 974 5583 7338بإدارة االتصال، على ھاتف رقم: 

، أو متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعي:www.qrcs.org.qaكما یمكنكم زیارة موقعنا: 
https://www.facebook.com/QatarRedCrescentفیس بوك: 

QRCS@تویتر وأنستغرام: 
www.linkedin.com/company/qatar-red-crescentلینكد إن: 


