
 

 ##بيان صحفي## 

 يعانون من تشوهات خلقية في القلب طفالً  40لفائدة 

 ندونيسيا إفي  "القلوب الصغيرة"قافلة طلق الهالل األحمر القطري ي

الهالل األحمر القطري  أطلق ألف دوالر أمريكي،  90بتكلفة  الدوحة: ― 2021 يناير 25

،  "القلوب الصغيرة"قافلة وزارة الصحة اإلندونيسية و اإلندونيسي بالتعاون مع الصليب األحمر

  عملية قسطرة قلب ألطفال من األسر الفقيرة ذات الدخل المحدود  40جراء إالتي ستشمل و

  القومي للقلب " هاربان كيتا"مركز ذلك في ، وخلقية في القلب تشوهات أمراض ويعانون من 

 . طفالمتخصص في قسطرة قلب األمحلي بمشاركة فريق طبي  ،جاكرتااإلندونيسية العاصمة ب

المدير العام للخدمات  ايا ج الدكتور أزهر خالل حفل رسمي حضره القافلة الطبية تم تدشين وقد 

األمين العام للصليب األحمر  سعيد  رمانيسود السيد، والصحية في وزارة الصحة اإلندونيسية

 ،بمستشفى "هاربان كيتا" لقلبالمركز القومي لمدير يوان داكوتا إالدكتور ، واإلندونيسي

 .أعضاء الفريق الطبي المشارك في تنفيذ المشروعو

لهالل  من اتقديره الكبيرين للمبادرة اإلنسانية و عن امتنانه داكوتاد. عبر  ،وفي كلمته الترحيبية

المولودين  طفال ألقسطرة قلب لعملية  40إجراء تكاليف تغطيته لمن خالل  ،األحمر القطري

 . ندونيسياإالكثير منهم في وفاة  والتي تتسبب في   ،في القلببمشكالت 

الذين  ، المستفيديناألطفال  عالج ل أن هذه المبادرة جاءت في الوقت المناسب جدا  أوضح و

 متمنيا   ،هاتكاليف حملسرهم على تأ لعدم قدرة  جراء عملية القسطرة نظرا  إفرصة  انتظروا طويال  

لدى  طفل مسجلين  300تضم انتظار توجد قائمة حيث  ،أال تكون هذه المبادرة هي األخيرة

 . جراء عمليات القسطرة لهملمساعدة إلويحتاجون إلى االمركز 

دوره  للهالل األحمر القطري نقدر " : األمين العام للصليب األحمر اإلندونيسي قالومن جانبه، 

ستجابة مراحل االأثناء من خالل دعمه السخي للتدخالت اإلنسانية  ،ندونيسياإفي اإلنساني الهام 

ن  اآلهو و ،2019و  2018لومبوك عامي و الويسيوالتعافي من الزالزل في واليتي سو العاجلة

الشراكة  أن يستمر هذا النوع من  أملن .يعزز هذا الدور بدعمه لعمليات قسطرة القلب لألطفال

منح فرص حياة أفضل  من أجل  ،الصليب األحمر اإلندونيسيو بين الهالل األحمر القطري 

 ".لألطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في القلب 



 

لهالل األحمر  تحمل االعميق ل هاريتقدوة الصحة روزا ترحيب  على ايا فقد شدد في كلمته ج  .أما د

  ،العالجيبحثون عن ظلوا لفترة طويلة  طفال   40لصالح  قسطرة الجراء عمليات  إالقطري تكاليف 

نتظار  افي قائمة باقي األطفال المسجلين هذا التعاون في المستقبل ليشمل استمرار  متمنيا  

 . خرىالطبية األمجاالت اللى إ ضافة  إ ، عمليات القسطرة

وهو  ، ندونيسياإفي  "القلوب الصغيرة"مشروع ن هذه هي المرة األولى التي ينفذ فيها يذكر أ

الذي ينفذه الهالل األحمر القطري على مدار العام،   القوافل الطبيةضمن برنامج يندرج 

العمليات الجراحية لهم في العديد من   إجراءم خدمات العالج للمرضى الفقراء ويتقدويستهدف 

التخصصات الطبية، فضال  عن تجهيز المستشفيات المضيفة باألجهزة والمستلزمات الجراحية،  

 وتدريب الكوادر الطبية على أحدث التطورات في مجال الطب. 

 ## 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  الدولية الدولي 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 

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

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 

ة والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبي

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

هالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز ويمارس ال

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


