
 

 ##بيان صحفي##

 مريض سنويا   4,500يستفيد منها 

 أولى من األجهزة الطبيةدفعة ب القدسفي الهالل األحمر القطري يزود مستشفى املقاصد الخيرية 

في الضفة التمثيلية قام الهالل األحمر القطري عبر بعثته  الدوحة: ― 2020 سبتمبر 30

بتنفيذ مشروع شراء وتحديث  ،وبالتعاون مع شريكه الهالل األحمر الفلسطيني ،الغربية والقدس

، حيث تم تسليم اإلسالمية بمدينة القدسجهزة الطبية في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية األ

تحكم في ضخ األدوية منظم  20شملت و  ،المستشفى المجموعة األولى من األجهزة الطبية

 .(syringe pumps)الوريدية والمحاليل 

د. سهيل ميعادي مسؤول المشاريع بالمستشفى والمهندس جهاد الموسى أكد في هذا الصدد، و 

من  ا  ن كثيرإحيث  ،للمستشفىبالنسبة أهمية هذه األجهزة على رئيس قسم الهندسة الطبية 

 ،والكبار لطفاالعناية المكثفة لأل اقسم خاصة   ،األقسام كانت تنتظر توريدها بفارغ الصبر

 .ا  سرير 88 سعتهما اإلجماليةتبلغ واللذان 

د. ميعادي أن هذه الدفعة من األجهزة ستشكل دعما  لألجهزة األخرى الموجودة لدى أوضح و 

 ،لمستشفىامختلف أقسام المقدمة بالصحية  اتمما سيسهم في تطوير الخدم ،القسم منذ سنوات

نقص في لوجود نظرا   ،طفال وقسم العناية المكثفة والمختبر المركزيقسم جراحة األمثل 

 .جهزة الواجب توافرها بشكل عاجلاأل

األحمر القطري الهالل من الممول مشروع سوف يعمل الالتي تم توريدها، وإلى جانب األجهزة 

أجهزة  5جهزة الطبية التالية: على تزويد المستشفى باأل ،دوالر أمريكي 250,000بموازنة تبلغ 

للمختبر المركزي وقسم مجهرين طفال والعناية المكثفة، جراحة األ يناعي لقسمصتنفس 

 (. ultrasoundجهازي موجات فوق صوتية )التشريح، 

المستشفى وتسريع ب تساهم هذه األجهزة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وف وس

مريض سنويا ،  8,500بحوالي يقدر عدد المستفيدين المباشرين و ،العالج والتشخيص للمرضى

قسم العناية المكثفة، فيما يقدم ب  ا  مريض 160و  قسم جراحة قلب األطفال,ب  ا  مريض 160منهم 

مريض من  4,500إلى جانب استفادة  ،مريض سنويا   3,600المركزي خدماته لحوالي المختبر 

 بالفعل. التي تم توريدها األدوية والمحاليلضخ أجهزة 



 

مستشفى جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية يعتبر العمود الفقري للنظام الصحي يذكر أن 

، وهناك حاجة ماسة لدعم هذا الصرح الطبي كي يستطيع االستمرار في بمدينة القدس الفلسطيني

تقديم الخدمات الصحية المتميزة بكفاءة عالية لجميع المرضى من ذوي الحاالت الخطرة، 

 .بشكل عام لمستشفىلوتطوير الخدمات الصحية 

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

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

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

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 استنادا  

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

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

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

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

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

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


