
##بیان صحفي## 

ضمن القافلة الطبیة بالشراكة مع حمد الطبیة والرعایة الصحیة األولیة 

الهالل األحمر القطري يعالج 7,720 مريض عيون في السودان

11 یـونـیو 2022 ― الـدوحـة: تـتواصـل أعـمال الـقافـلة الـطبیة لـعالج أمـراض الـعیون ومـكافـحة 
الـعمى، والـتي یـنفذھـا الھـالل األحـمر الـقطري حـالـیاً فـي الـسودان الـشقیق، بـالتنسـیق مـع السـلطات 
الـصحیة الـسودانـیة وبـالـتعاون مـع كـلٍّ مـن مـؤسـسة حـمد الـطبیة، ومـؤسـسة الـرعـایـة الـصحیة األولـیة، 

ومؤسسة البصر الخیریة العالمیة. 

وحـتى اآلن، تـم إجـراء الـفحص الـطبي لـفائـدة 7,720 مـریـضاً مـن إجـمالـي المسـتھدف وھـو 8,000 
مـریـض، بـاإلضـافـة إلـى إجـراء 246 عـملیة جـراحـیة مـن أصـل 800 عـملیة مسـتھدفـة ضـمن خـطة 
المشـروع، الـتي تـتضمن أیـضاً تـوفـیر 2,500 نـظارة طـبیة مـجانـاً لـصالـح الـمرضـى األشـد احـتیاجـاً، 
مـن خـالل مـخیمي الـعیون الـمقامـین حـالـیاً فـي والیـتي الخـرطـوم والجـزیـرة، تـحت إشـراف الـمكتب 

التمثیلي للھالل األحمر القطري في السودان. 

وقـد شھـد الـیومـین الـرابـع والـخامـس مـن الـقافـلة الـطبیة إجـراء 135 عـملیة مـیاه بـیضاء وزرقـاء فـي 
مسـتشفیات مـكة لـلعیون بـكلٍّ مـن أم درمـان والـكالكـلة فـي والیـة الخـرطـوم، بـاإلضـافـة إلـى إجـراء 
2,300 مـقابـلة طـبیة فـي مـنطقة الـكمر الـجعلیین بـوالیـة الجـزیـرة، مـع تـوزیـع الـنظارات واألدویـة 

على المرضى حسب الحاجة. وقد تراوحت أعمار المستفیدین ما بین 10 أعوام و80 عاماً. 

وخـالل الـیومـین الـسادس والـسابـع، تـم إجـراء 111 عـملیة مـیاه بـیضاء وزرقـاء فـي مسـتشفیات مـكة 
لـلعیون بـوالیـة الخـرطـوم ومسـتشفى ودمـدنـي بـوالیـة الجـزیـرة، عـالوة عـلى إجـراء 1,801 مـقابـلة 
طـبیة بـمنطقة الھـاللـیة ومسـتشفى مـكة ومسـتشفى ودمـدنـي بـوالیـة الجـزیـرة، كـما تـم تـوزیـع الـنظارات 

واألدویة مجاناً للمرضى، الذین تراوحت أعمارھم ما بین عام واحد و80 عاماً. 

وبـالـتوازي مـع األنشـطة الـطبیة، قـام وفـد الـقافـلة الـطبیة وفـریـق عـمل مـكتب الـسودان بـزیـارة 
مسـتشفى الـوالـدیـن الـخیري الـتخصصي لـلعیون فـي أم درمـان بـوالیـة الخـرطـوم، لـالطـالع عـلى 
احـتیاجـات المسـتشفى، الـذي یـقدم الخـدمـات الـطبیة لـلمجتمعات الـضعیفة ویـغطي مـنطقة جـغرافـیة 
واسـعة، حـیث یـقصده الـمرضـى مـن جـمیع الـوالیـات خـاصـةً الـغربـیة فـي دارفـور وكـردفـان، ویـبلغ 
مـعدل الـتردد الـیومـي لـلحاالت الـوافـدة 700-800 مـریـض، یـتابـعھم 45 طـبیباً اخـتصاصـیاً و40 

نائب اختصاصي. 



وبـالتنسـیق مـع المجـلس الـقومـي الـسودانـي لـلتخصصات الـطبیة، نـظم مـكتب الھـالل االحـمر الـقطري 
جـلسة نـقاشـیة حـول مـنھج الـدراسـات الـعلیا لـطب الـعیون، بـحضور عـدد كـبیر مـن أطـباء ونـواب 
اخـتصاصـیي الـعیون، وشـارك فـیھا كـلٌّ مـن الـدكـتور عـمر القحـطانـي اسـتشاري الـعیون ورئـیس 
طـب الـعیون بـمؤسـسة حـمد الـطبیة، والـدكـتور إسـماعـیل عـبد هللا الـفضل اسـتشاري الـعیون بـمؤسـسة 
الـرعـایـة الـصحیة األولـیة. وشھـدت الجـلسة عـرض وسـائـل وطـرق الـتدریـب فـي مـؤسـسة حـمد 
الـطبیة، كـما تـمت اإلشـارة إلـى أحـد أھـم أدوار ومخـرجـات الـقوافـل الـطبیة، وھـي الـمساعـدة فـي 

تدریب نواب أطباء العیون والكوادر الطبیة على مثل ھذه البرامج. 

كـذلـك زار الـوفـد المعھـد الـقومـي للسـرطـان بـجامـعة الجـزیـرة، وھـو أحـد الـمراكـز الـبحثیة والـعالجـیة 
الـتي تخـدم مـرضـى السـرطـان فـي والیـة الجـزیـرة. والـتقى الـوفـد الـعامـلین فـي المعھـد، وزار األطـفال 
الـمصابـین بـالسـرطـان لـلوقـوف عـلى أحـوال الـمرضـي، واإلمـكانـات الـمتاحـة لـعالجـھم، وكـیفیة 

التنسیق والتعاون من أجل التخفیف عنھم. 

یـذكـر أن وفـداً طـبیاً مـن الھـالل األحـمر الـقطري یـضم اسـتشاریـین مـتطوعـین مـن مـؤسـسة حـمد 
الـطبیة ومـؤسـسة الـرعـایـة الـصحیة األولـیة بـدولـة قـطر كـان قـد وصـل الخـرطـوم مـساء الجـمعة 3 
یـونـیو الـجاري لـتنفیذ مشـروع الـقافـلة الـطبیة لـعالج أمـراض الـعیون ومـكافـحة الـعمى فـي الـسودان، 
وذلـك فـي إطـار بـرنـامـج الـقوافـل الـطبیة الـذي یـنفذه الھـالل األحـمر الـقطري عـلى مـدار الـعام فـي عـدد 

من البلدان الفقیرة والمحتاجة. 

##نھایة البیان## 
نبذة عن الھالل األحمر القطري 

تـأسـس الھـالل األحـمر الـقطري عـام 1978 كـأول مـنظمة إنـسانـیة تـطوعـیة فـي دولـة قـطر، عـلى مـساعـدة وتـمكین 
األفـراد والـمجتمعات الـضعیفة مـن خـالل حشـد الـقوى اإلنـسانـیة فـي الـمحافـل اإلنـسانـیة الـدولـیة الـتي یـشغل 
عـضویـتھا، وعـلى رأسـھا بـالـطبع االتـحاد الـدولـي لجـمعیات الـصلیب األحـمر والھـالل األحـمر، والـلجنة الـدولـیة 
لـلصلیب األحـمر، والـلجنة اإلسـالمـیة للھـالل الـدولـي، والـمنظمة الـعربـیة للھـالل األحـمر والـصلیب األحـمر. 
ویسـتطیع الھـالل األحـمر الـقطري اسـتناداً إلـى صـفتھ الـقانـونـیة ھـذه الـوصـول إلـى مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث، 
مـسانـداً بـذلـك دولـة قـطر فـي جـھودھـا اإلنـسانـیة واالجـتماعـیة، وھـو الـدور الـذي یـمیزه عـن بـاقـي الـمنظمات الـخیریـة 

المحلیة في قطر. 
ویـعمل الھـالل األحـمر الـقطري عـلى المسـتویـین المحـلي والـدولـي، مـنفذاً مـختلف األعـمال اإلغـاثـیة والـتنمویـة فـي 
عـدد كـبیر مـن بـلدان الشـرق األوسـط وآسـیا وأفـریـقیا وأوروبـا وأمـریـكا الـوسـطى والـجنوبـیة. ومـن بـین األعـمال 
اإلنـسانـیة الـتي یـضطلع بـھا الھـالل األحـمر الـقطري تـقدیـم الـدعـم فـي مـجاالت الـتأھـب لـلكوارث واالسـتجابـة لـھا 
والـتعافـي مـنھا والحـد مـن مـخاطـرھـا، كـما یـعمل عـلى تحسـین مسـتوى مـعیشة الـمتضرریـن مـن خـالل تـقدیـم 
الخـدمـات الـطبیة والـغذاء والـمیاه واإلیـواء وغـیرھـا مـن احـتیاجـات الـمجتمعات المحـلیة المسـتفیدة، بـاإلضـافـة إلـى 

نشاطھ المؤثر في مجال المناصرة والدبلوماسیة اإلنسانیة. 



ویسـتعین الھـالل بـمجھودات شـبكة واسـعة مـن الـموظـفین والـمتطوعـین الـمدربـین والـملتزمـین، ورؤیـتھ تحسـین 
حـیاة الـضعفاء مـن خـالل حشـد الـقوى اإلنـسانـیة لـصالـحھم، تـحت مـظلة الـمبادئ الـدولـیة السـبعة لـلعمل اإلنـسانـي 

وھي: اإلنسانیة وعدم التحیز والحیاد واالستقالل والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة.


