
 

 أمريكي دوالر ألف 224بميزانية قدرها 

 في يوريا كيتون الفينيل مرضى يدعم القطري األحمر الهالل
 غزة قطاع

 أرض جمعية بمقر التدريب غرفة في وأم أب عشرين من أكثر اجتمع :الدوحة ― 2017 أغسطس 7
 حول التغذية أخصائي من واإلرشادات النصائح من مجموعة يتلقون غزة قطاع جنوبي الفلسطينية اإلنسان

 أمراض من يعتبر حيث يوريا، كيتون الفينيل بمرض المصابين أطفالهم مع واهتمام بعناية التعامل كيفية
 لدى النمو في بطء أو عقلي تخلف لحدوث ييؤد عالجه وعدم ،الجسمب الغذائي التمثيل في الوراثي الخلل

 .األطفال

 بمرض مصابان نطفال عندي" :غزة قطاع جنوبي يونس خان محافظة سكان من النجار إياد األب يقول
 6 بعد إال بالمرض بإصابتهما نعرف ولم أعوام، 9 وطفل عمره عاما 13 عمرها فتاة ،يوريا كيتون الفينيل
 رعاية كيفية وزوجتي أنا تعلمت ما سرعان ولكن ،بداياتها في وصعبة صادمة تجربة كانت .الوالدة من أشهر

 ."وصحي علمي بشكل أطفالنا

 أربعة بعد للمولود الدم عينات يأخذ بات حيث ،أطفاله مع لتعاملفي ا جيدة خبرة اكتسب أنه إلىاألب وأشار 
 والتثقيفية التدريبية اللقاءات من كبير بشكل استفادكما  ال، أم المرض من يعاني هل ليعرف الوالدة من أيام

 كيفية في األهالي تجارب من تعلمه وكذلك ،اإلنسان أرض جمعية فيالتي عقدها الهالل األحمر القطري 
 .المرضى أبنائهم مع التعامل

 .د الفلسطينية اإلنسان أرض لجمعية الطبي المستشار يوضح يوريا، كيتون الفينيل مرضى دعم أهمية وحول
 ،غزة قطاع في امريض 250 إلى عددها يصل مهمشة فئةالذي يرعى  المشروع أهمية النور أبو يونس

في  وتأخر عقلي تخلف حدوث ومنها الصعبةض رالم لمضاعفات مباشر بشكل ضونمعر المرضى وهؤالء
 حين في ،دوالر شهريا 300 يعادل ما إلى تصل جدا عالية طفل كل رعاية تكلفة إن لألسف" مضيفا: النمو،

 يعاني التي االقتصادية الظروف سوء بسبب المرضى ألهالي المستوى هذا من بكثير أقل الفرد دخل معدل أن
 من الخالي والطحين الحليب من األساسية الخدمات توفير في لمساعدتهم الماسة والحاجة غزة قطاع منها

 ".الجلوتين

 نيليالف مرضى دعم" لمشروع تمويله خالل من القطري األحمر الهالل يبذلها التي الجهود النور أبو .د وثمن
 من عددإلى عقد  باإلضافة ،الطحين من كيس 5,000و حليب علبة 3,700 حوالي لتوريد" يوريا كيتون
 أهميةب المجتمعي الوعي زيادة في تساهم إعالمية حمالتإطالق و لألهالي الصحي والتثقيف التوعية ورش

 ا.ظروفه تحسين وضمان الفئة هذه مساندة

 في القطري األحمر الهالل بمكتب الصحية المشاريع مسؤول المحالوي هبة الدكتورة أشارت جانبها، من
 ،الخطيرة الصحية المضاعفات وتقليل األطفال أرواح إنقاذتأتي من  المشروع هذا حيوية أن إلى غزة قطاع



 

 وعائالتهم، لألطفال النفسي الدعم وأنشطة المنزلية الزيارات من العشرات تنفيذ على لعملإلى ا باإلضافة
 المشروع وأن والمرضى، الصحي القطاع دعم على تدخالته في يركز القطري األحمر الهالل أن موضحة

 امستفيد 120 ويخدم أمريكي دوالر ألف 224 اإلجمالية قيمته تبلغ يوريا كيتون الفينيل مرضىى لدعم الجديد
 .غزة قطاع محافظات كافة من ومستفيدة

 ##البيان نهاية##
 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس
 والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دونب الضعيفة
 للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةالمنظمات  من العديد عضوية يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية
 هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية والمنظمة الدولي،

 باقي عن هيميز الذي دورال وهو اإلنسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول
 .المحلية الخيرية المنظمات

 في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، المحلي المستويين على القطري األحمر الهالل ويعمل
 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر
 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية
 .لصالحهم اإلنسانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته والملتزمين، المدربين والمتطوعين الموظفين من

 واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس
 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة
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