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WHO scales up health response after Afghanistan earthquake

Cairo/Kabul, 26 June 2022 — Hours after the devastating earthquake in Afghanistan on
22 June that killed more than 800 people, injured 1400 more, and destroyed thousands
of homes, WHO sent mobile health teams and ambulances, trauma kits and surgical
supplies, medical equipment and other emergency supplies to treat the injured and
replenish health supplies for hospitals in the affected provinces of Paktika, Khost and
Paktia.

“Every life lost in this latest disaster facing the people of Afghanistan is one life too
many. Every life lost represents someone's mother, father, child, friend or neighbour. Our
response, and that of all health partners on the ground, is to treat the injured, save
lives, and minimize the risk of death and disease in the aftermath of this tragedy. We
thank all partners for their concerted efforts and solidarity to help those affected,” said
Dr Ahmed Al-Mandhari, WHO Regional Director for the Eastern Mediterranean. 

On site, 8 ambulances and 2o mobile health teams provided by WHO helped transport
victims and bodies from affected areas to the nearest hospitals. A neurosurgeon,
doctors, nurses and a trauma management officer were deployed to support hospitals
caring for the injured and implementation of mass casualty management plans in the
facilities. 

WHO is also deploying mental health and psychosocial support experts to provide
emergency counselling to families affected by the earthquake.

A shipment of almost 10 tonnes of medicines and medical supplies was transported from
Kabul to affected provinces, enough for 5400 surgeries and medical treatment for 36
000 people for the next 3 months. 

An additional shipment of health supplies is due to arrive in country from WHO’s
logistics hub in Dubai in the coming days.

WHO is increasing surveillance of infectious diseases such as acute watery diarrhoea,
measles, and COVID-19 by deploying disease surveillance and control officers, and
distributing medicines and supplies to health facilities in anticipation of an increase in
cases.  

Afghanistan is one of the 2 remaining polio-endemic countries in the world. In addition
to monitoring for polio, polio staff are also contributing to relief efforts and supporting
surveillance for other infectious diseases. 

“The earthquake was yet another tragic reminder of the various risks facing the Afghan
people and how critical that Afghanistan should not become another forgotten
emergency by the global community,” said Dr Dapeng Luo, WHO Representative in
Afghanistan.  

As Health Cluster lead agency, WHO is also coordinating the work of the health partners
to ensure gaps are identified and support is deployed as quickly as possible.

An interagency field mission, including experts from WHO, is on site to identify
humanitarian needs, including health needs, and additional support will be provided by
WHO and health partners as the situation evolves. 

Media contact: hamami@who.int

 

منظمة الصحة العاملية توسع نطاق االستجابة الصحية في أعقاب زلزال
أفغانستان

القاهرة/كابول، 26 حزيران/يونيو 2022 — بعد مرور ساعات من الزلزال املدمر الذي ضرب أفغانستان في 22
أرسلت املنازل،  آالف  وتدمير  آخرين،   1400 وإصابة  شخص،   800 من  أكثر  مقتل  عن  أسفر  والذي  حزيران/يونيو، 
منظمة الصحة العاملية فرًقا صحية متنقلة وسيارات إسعاف، ومجموعات أدوات لعالج اإلصابات الشديدة ولوازم جراحية،
املحافظات في  للمستشفيات  الصحية  اإلمدادات  وتجديد  املصابني  لعالج  األخرى  الطوارئ  ولوازم  طبية،  ومعدات 

املتضررة، وهي بكتيكا وخوست وبكتيا.

وقد صرح الدكتور أحمد املنظري، مدير املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط قائاًل: "كل حياة فُقدت
جراء هذه الكارثة األخيرة التي يواجهها شعب أفغانستان هي خسارة كبيرة. فكل حياة مفقودة تُمثل أم أو أب أو طفل
أو صديق أو جار لشخص ما. ومحور استجابتنا، واستجابة جميع الشركاء في مجال الصحة على أرض الواقع، هي
عالج املصابني، وإنقاذ األرواح، والحد من خطر الوفاة واإلصابة باملرض في أعقاب هذه املأساة. ونحن نتقدم بالشكر

لجميع الشركاء على جهودهم املتضافرة وتضامنهم ملساعدة املتضررين». 
 

من والجثث  الضحايا  نقل  في  للمنظمة  تابعان  متنقالن  صحيان  وفريقان  إسعاف  سيارات  ثماني  ساعدت  املوقع،   وفي 
املناطق املتضررة إلى أقرب املستشفيات. وتم نشر جراح أعصاب، وأطباء، وممرضات، ومسؤول إلدارة التدبير العالجي
لإلصابات الشديدة لدعم املستشفيات التي ترعى املصابني وتنفيذ التدبير العالجي لإلصابات الجماعية داخل املرافق. 

 
كما تنشر املنظمة خبراء في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي إلسداء املشورة الطارئة لألسر املتضررة

من الزلزال.
 

وقد نُقلت شحنة من األدوية واإلمدادات الطبية نحو 10 أطنان من كابول إلى املحافظات املتضررة، وهي كافية إلجراء
5,400 عملية جراحية وتوفير العالج الطبي ملا يصل إلى 36,000 شخص خالل األشهر الثالثة املقبلة. 

 
اإلمدادات مركز  من  املقبلة  األيام  خالل  الصحية  اإلمدادات  من  إضافية  شحنة  للبالد  تصل  أن  أيًضا  املقرر  ومن 

اللوجستية التابع للمنظمة في دبي.
 

وتعمل منظمة الصحة العاملية على زيادة ترصد األمراض املعدية مثل اإلسهال املائي الحاد، والحصبة، وكوفيد-19 من
لزيادة تحسبًا  الصحية  املرافق  على  واإلمدادات  األدوية  وتوزيع  ومكافحتها،  األمراض  ترصد  مسؤولي  نشر  خالل 

الحاالت. 
 

وأفغانستان هي أحد آخر بلدين ما زال يتوطن فيهما شلل األطفال على مستوى العالم. وباإلضافة إلى رصد اإلصابة
بشلل األطفال، يسهم العاملون في مجال شلل األطفال أيًضا في جهود اإلغاثة ودعم ترصد األمراض املعدية األخرى. 

 
وقال الدكتور دابينغ لو، ممثل منظمة الصحة العاملية في أفغانستان: "إن الزلزال كان تذكيرًا مأساويًا آخر باملخاطر
املختلفة التي تواجه الشعب األفغاني، ومدى أهمية أال تصبح أفغانستان حالة طوارئ أخرى منسية من ِقبل املجتمع

العاملي." 
 

لضمان الصحة  مجال  في  الشركاء  عمل  تنسيق  على  الصحة،  ملجموعة  الرائدة  الوكالة  بوصفها  أيًضا،  املنظمة  وتعمل 
تحديد الثغرات ونشر الدعم في أسرع وقت ممكن.

وقد أُوفدت إلى املوقع بعثة ميدانية مشتركة بني الوكاالت، تُضم خبراء من منظمة الصحة العاملية، لتحديد االحتياجات
اإلنسانية، بما فيها االحتياجات الصحية، فضاًل عن نية املنظمة وشركاء الصحة تقديم دعم إضافي حال تطور الوضع. 
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