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منظمة الصحة العالمية جواً إلى العراق لتلبية احتياجات المصابين بالرضوح في  هاسيارة إسعاف تنقل 15

 .الموصل

وبدعم إمدادي من  إلى العراق ، نقلت منظمة الصحة العالمية ، إربيل، العراق:2017ذار/مارس آ 20

ألعداد من أجل تعزيز االستجابة ل ة،كاملاتها الزيجهمع تسيارة إسعاف  15 ،برنامج األغذية العالمي

حاالت الطوارئ واإلصابات بالرضوح غرب الموصل. وستعمل سيارات اإلسعاف هذه على المتزايدة من 

في الوقت المناسب إلى المستشفيات  مفي الخطوط األمامية وضمان إحالتهين بالرضوح صابمتعزيز رعاية ال

 .الميدانية

يزها على النحو المالئم استجابة لطلب عاجل تقدمت به وزارة الصحة تم تصميم سيارات اإلسعاف وتجهوقد 

لمصابين بالرضوح أثناء نقلهم إلى لتقديم الرعاية ى لعالعراقية، وسيتم تزويدها بمساعدين طبيين مدربين 

 ".وإلى المستشفيات الميدانية في "عذبة" و"حمام العليل" و"برطلة همنقاط تحقيق االستقرار لحاالت

المصابين بالرضوح في السيد ألطف موساني، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق "إن وصول ويقول 

ضمن الحصول تهم، فذلك يرعايالهامة في عناصر المن يعتبر  ية المتنقلةخدمات اإلسعافالمبكر إلى وقت 

يمكن بمنع وقوع ما  منظمة الصحة العالميةلدى  ولويةتتمثل األأثناء الطوارئ. و همعلى نتائج جيدة لحاالت

من خالل ضمان  ،تفاديه من الخسائر في األرواح ومن المضاعفات األخرى لدى المصابين بالرضوح

 ".على قيد الحياة في الساعة الذهبيةئهم بقالضمان لهم،  العالج الطبيتقديم وفي  همالسرعة في نقل

لسلطات الصحية نقاط تحقيق من ادعم بت منظمة الصحة العالمية أنشأ" القول السيد ألطف موسانيتابع يو

االستقرار لحاالت اإلصابات بالرضوح ومستشفيات ميدانية في "عذبة" و"حمام العليل" و"برطلة" بالقرب 

 ".من الخطوط األمامية للصراع الدائر

األسبوع في سيارة إسعاف إضافية إلى العراق  15ويضيف السيد ألطف موساني "ومن المتوقع وصول 

ت الستكمال الشحنة الالمقبل ال وكلها تهدف  ،سيارة إسعاف 30من  ، والتي تتكونهااستالمى لة عخطتي نصَّ

 ".الموصللمقتضيات األحوال في إلى دعم وزارة الصحة وشركائها في االستجابة 

منظمة الصحة العالمية إلى مديرية الصحة في نينوى لنقل  هاقدمتقد بلغ مجموع سيارات اإلسعاف التي و

 32 ،رضوحالب باتصااإلأم من  الطبية حاالت الطوارئسواًء كانوا من  ،من غرب الموصلى المرض

زيد ملحصول على اللئها اكسيارة إسعاف. وستواصل منظمة الصحة العالمية دعم السلطات الصحية وشر

 بة بالرضوحاصحقيق االستقرار لحاالت اإلنقاط تقوية من خالل ت ،مسارات اإلحالةلتعزيز المن 

 الجراحية. وبعد العملياتأثناء الرعاية تقديم والمستشفيات الميدانية ونقاط 
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سيارات إسعاف إلى حشد  اً فور يةحكومة العراقالبادرت غرب الموصل، العسكرية عمليات الوفي بداية 

صندوق األمم المتحدة منظمة  خرون مثلاآلرئيسيون الشركاء الكما قدم رضوح، البت باصالرعاية اإل

 رضوح.البت اباصسعاف لرعاية اإلاإلسيارات عدداً من للسكان 

الدور الحيوي  في الجزء الشرقي من الموصل بوضوحالعسكرية من العمليات ة دفاتمسالدروس الأثبتت و

كما ضمنت ربيل. إه سيارات اإلسعاف في ضمان نقل المرضى من شرق الموصل إلى ب تقامالذي 

المرضى  أرواحأنقذ ف ،جيدالق ينسالتيتسم بلصحة في أربيل ونينوى ودهوك مسار إحالة مديريات ا

 .المصابينو

مكتب وة اإلنسانية التابع للمفوضية األوروبية، دعسامكتب الم الذي قدمه كلٌّ منسخي التمويل الن كَّ وقد م  

الكويت  ت ي  ، وحكوماألمريكية المتحدة للوالياتالتابع وكالة التنمية الدولية في لكوارث الخارجية المساعدات ل

 .شراء وإدارة سيارات اإلسعاف الثالثينمن واليابان 
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