
 

 ##بيان صحفي## 

 مستفيد   6,000على مدار شهر كامل لصالح أكثر من 

 للجراحة العامة في الصومال  حملتينيختتم  الهالل األحمر القطري 

حريصون على استمرار هذه الحمالت الطبية وتعميمها لتشمل مستشفيات ومناطق  العمادي:  

 أخرى في الصومال 

 المحلية وصيانة المستشفى ودعمها باألجهزة والمعدات الطبية تدريب الكوادر الطبية 

الضعفاء  في التخفيف من معاناة    إشادة رسمية وشعبية في الصومال بدور دولة قطر اإلنساني

 والمنكوبين 

القطري   ىانته   الدوحة:  ―  2021  يناير  11 األحمر  في    ، الهالل  التمثيلية  بعثته  خالل  من 

مستشفى دي مارتيني الحكومي شرقي  في  للجراحة العامة  طبيتين  حملتين  تنفيذ    من   ،الصومال

 . الخبراء في إجراء العمليات الجراحيةمن بواسطة طاقم طبي    ،العاصمة الصومالية مقديشو 

تقديم  و مريضاً    867فحص إجمالي  تم  اللتين استمر تنفيذها لمدة شهر كامل،  وخالل الحملتين،  

لهم   واألدوية  المختصينبواسطة  العالج  الجراحي  أجرى  فيما    ،األطباء  عملية    201الفريق 

تنوعت   مختلفة  ومتوسطةما  جراحية  كبيرة  جراحات  الحاالت  و  ، بين  من  عدد  بينها  من  كان 

 . ستوجبت تدخالً جراحياً عاجالً االطارئة التي و   الحرجة

الجراحيةوقد   العمليات  المختلفة    :شملت  العامة  استئصال  الجراحة  الفتاق    ،ا( البروستات )مثل 

الدرقية    ،المرارةاستئصال    ،بأنواعه  شق    ،الناسور   ،البواسير   ،ية( استكشاف  عمليات)الغدة 

وشكلت العمليات الكبيرة نسبة    .وغيرها  ،إزالة أكياس المبايض  ،إزالة اللحميات  ،البتر  ،المستقيم

عملية للنساء    70إجمالي  ب   ، %6  ئوعمليات التدخل الطار  ،%43والعمليات المتوسطة    ،51%

 . عملية لألطفال والرجال 131و 

وفي هذا الصدد، قال السيد فيصل محمد العمادي المدير التنفيذي لقطاع اإلغاثة والتنمية الدولية  

 " القطري:  األحمر  البرنامج  يعد  بالهالل  من  العامة  للهالل  اإلنسانية    برامجالجراحة  الطموحة 

الصومال  القطري في  والكوارث    ،األحمر  الحرب  الناتجة عن  تقليل األضرار  يساهم في  حيث 

األفراد    ، الطبيعية بإعادة  التنمية  يشكلون  المرضى  ودفع عجلة  كانوا  أن  بعد  اإلنتاج  دائرة  إلى 

ً عب   ". بسبب المرض الذي أقعدهم عن ممارسة حياتهم بصورة طبيعية   ،ثقيالً على األسر الفقيرة  ئا



 

تماثل جميع المرضى للشفاء   ،بحمد هللا: "، قال العمادينتائج الحملتين الجراحيتينتعليقاً على  و 

أحدث  لقد    .النوعية رغم ضعف البنية التحتيةوالرعاية  من الجراحة    بعد تلقي مستوى عال    ،التام

فالطبية  الكوادر    استقدام الخدمملحوظاً  رقاً  االخارجية  ما زالت    ، الجراحية  ات في مستوى  التي 

ستمرار  نحن حريصون على ا  . متأثرة بتداعيات الحرب األهلية الطويلة خالل السنوات الماضية

الحمالت   ومناطق    ، الطبيةهذه  مستشفيات  لتشمل  الصومالأوتعميمها  في  آلال  ، خرى  م  تخفيفاً 

 ني". المرضى والمحرومين من العالج المجا

 أطباء ومستفيدون 

  ، تخدير   أخصائي  ،جراحة عامة  أخصائي  :أفراد هم  4الخارج  المستقدم من    ضم الفريق الطبي

وتعقيم محض    الحملة    ، ر عمليات  في  وقد شارك  المحلية  40ومنسق طبي.  الطبية  الكوادر    ، من 

من  ج   ي أخصائيشملت   مساعدة  وكوادر  وأطباء  وفنيي    ، ممرضينالراحة  عمليات  ومحضري 

ن، ين الجراحت يالالزم خالل فترة الحملت   يالتدريب العمل  وقد تلقت هذه الكوادر  . تخدير ومعامل

 . مهارات جديدة في إجراء العمليات الجراحية هالرفع قدراتها وإكساب

الذين نزحوا إلى العاصمة   ،النازحين الداخليين الحملتان الجراحيتان المرضى من  استهدفت  وقد  

مع التركيز على    ،حولها بسبب الحروب والكوارث الطبيعية من جفاف وفيضانات وغيرها  وما

المجتمع م  في  محليات  مختلف  في    طفالاألرامل و األعجزة و الفقراء و ال  ثلالفئات األكثر ضعفاً 

  شبيليو شبيلي السفلى  )مثل  أقاليم أخرى  عدة  من  النازحون  المرضى  م  د  وق    .إقليم بنادر العاصمة

 . العائدين من اللجوءإلى جانب  ، (الند  وبا ج وكسمايو و الوسطى  

وتدريب   الجراحية  العمليات  إجراء  المحليةاوبجانب  الطبية  دع    ، لكوادر  األحمر  فقد  الهالل  م 

  ، الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية والمعدات    جهزةبعدد من األ المستضيف    ىالقطري المستشف

جانب  إلى    ، ومستلزمات تخدير وتعقيم  ، خرىأجهاز الكي وجهاز الشفط ومعدات جراحية  مثل  

على مدار  المرضى    افةالوجبات الغذائية لك  وتقديم  توفير األدوية والفحوصات المعملية األساسية

ذلكإضافة  باإلو  اليوم. األحمر تولى  فقد    ،لى  والت أإجراء  القطري    الهالل  الصيانة  ثيث  أعمال 

 . الضرورية لبيئة العمل بالمستشفى

 فرج ودعم كبير

لل  تانالجراحي   تانشكلت الحمللقد   ومن بينهم    ، مرضى المحرومينكثير من الفرجاً ودعماً كبيراً 

نتفاخ في البطن وضيق  اعامين من  مدة  كانت تعاني لوالتي    ،من مقديشو  عاماً(  32)المريضة ع  

النوم  منعها  التنفس  الكن  و   ، في  ح  بسبب  اليد  ذات  وضيق  العالجر  لفقر  من  الفريق    .مت  فقام 



 

كيس مبيضي وزنه  استخراج حيث تم   ،الطبي بتشخيص حالتها وإجراء عملية جراحية في الحال 

ً رامغكيلو  14  . حمر القطرين بخير تلهج بالدعاء للهالل األ اآل هي و   ،ا

إلى   الوسطى  عاماً(   45)ع  . المريضة ف ننتقل  شبيلي  إقليم  كبير  وكانت    ، من  فتاق  تشتكي من 

طوال سنين من  ولفقرها وعوزها لم تتمكن من دفع تكاليف العملية الجراحية    ،الركبة  ىلإيصل  

الهالل  و   المعاناة. العملية لهااألحمر  قام فريق  ن تتمتع بصحة جيدة.  اآل هي  و   ، القطري بإجراء 

والذين بلغ    ، المستفيدين من الحملتين الجراحيتينللحاالت اإلنسانية بين  وهناك الكثير من األمثلة  

 غير مباشر.   مستفيد 5,200باإلضافة إلى   ،مباشراً  اً مستفيد 867عددهم اإلجمالي 

الحملت أن  إلى  اإلشارة  الجراحيت ي تجدر  كبير   لقيتاقد    ن ي ن  وإشادة  السلطات جانب  من    ينتفاعالً 

ن الجميع    ، المرضى وذويهمو الرسمية والمجتمعات المحلية   دور الهالل األحمر القطري  فقد ثم 

 . جانب الضعفاء والمنكوبين في أحلك الظروف ىلإوقوفه ب   ،بالصومال  في شتى المجاالت 

حمر  شادت بالهالل األ أ  التي  ،الصوماليةوزيرة الصحة حضور   تين الجراحي تينشهد ختام الحملو 

الصومال في  الواضحة  وإسهاماته  إلى    ،القطري  و داعيةً  التعاون  من  هذه  امزيد  ستمرارية 

،  بدورهو   ي.شعب الصومالالجانب  إلى  نت الدور المتعاظم لدولة قطر ووقوفها  ثم  كما    ، الحمالت

حمر القطري على العمل الكبير الذي قام  لهالل األ عن شكره ل  ي رتين ام  يد   ىمدير مستشفأعرب  

األ  ىوأبد  ،به الهالل  مع  التام  للتعاون  القطرياستعداده  المستشفى    ىإل  ا ودع  ،حمر  دعم 

 . ستمرار الحمالت الجراحية ابالمستلزمات والمعدات الطبية و 

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس الهالل األحمر القطري عام  

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

الخليجية  المنظمات  بلدا، كما يشغل عضوية العديد من    191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي واللجنة  

والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 

 . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

دولية جارية   المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين  القطري على  الهالل األحمر  ويعمل 

يا وأوروبا. ومن بين األعمال  لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريق

لها   للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  التي يضطلع بها  اإلنسانية 

معيشة  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 

والر الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المحلية، المتضررين  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  عاية 



 

باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

ن الهالل  التحيز ويمارس  وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  شاطه 

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


