
 

 ##بيان صحفي## 

 طفل 1,000دوالر لفائدة  309,000بتكلفة 

 ستسقاء الدماغي في اليمنال رض ى قدم مساعدات طبية منقذة للحياة ل يالهالل األحمر القطري 

صنعاء مشروع  اليمنية  العاصمة  في  دشن الهالل األحمر القطري    الدوحة:  ―  2021  يناير  4

لهالل  ببعثة امحمد الشميري مدير المشروع  كل ٍّ من  بحضور    ،الدماغي  ستسقاءدعم مرضى اال

القطري الصلوي    ،األحمر  المعاقين وعثمان  وتأهيل  رعاية  صندوق  مدير  )الشريك    نائب 

الصندوقالتنفيذي(  في  العاملين  أ  ، ، وعدد من  اإلعاقة    هاليومجموعة من  البالغ  األطفال ذوي 

 . من جميع المحافظاتمستفيد من المشروع  طفل   1,000عددهم 

الدور الذي   مثمنا    ، القطرياألحمر  الهالل  ممثلي  التدشين، رحب الصلوي ب مراسم  وفي مستهل  

ستسقاء  االالمصابين ب طفال  األمن معاناة  للتخفيف  هذا المشروع اإلنساني  من خالل  األخير  يقدمه  

اليمن،   في  المنظمات    كماالدماغي  للحياة في ظل غياب دور  المنقذ  الدور  هذا  أهمية  أكد على 

 .الدولية

المشروع  و  أجهزة  يتضمن  الداخلي توفير  سواء  الدماغي  السائل  وكذلك    ة، الخارجي   مأ  ةشفط 

المعيشة  و لمواصالت  غطية تكاليف اباإلضافة إلى ت   ،األدوية المصاحبة قبل وأثناء وبعد العملية 

الوصول   تستطيع  التي ال  الفقيرة  العاصمة إلجراءإلى  لألسر  هذه    .اتالعملي   أمانة  تكلفة  وتبلغ 

القطري   309,000األنشطة   األحمر  الهالل  من  ممولة  أمريكي  صندوق  دوالر  يتحمل  بينما   ،

 . رعاية وتأهيل المعاقين تكاليف العمليات

توعية   التدشين  سبق  الحاضرين  وقد  الدماغي  مرض  حول  األهالي  وأعراضه االستسقاء 

الدماغي  وإمكانية عالجه بزراعة جهاز السائل  قام  و   .شفط  التي  الجولة  الهالل  بها  خالل  فريق 

وموظف  القطري  المعاقين  صندوق    و األحمر  وتأهيل  تحت  رعاية  اليمن  محافظات  من  عدد  في 

بشكل    انيتمالجراحية  العملية  إجراء  الجهاز و توفير  أن  تم التأكيد للجمهور    ،نقذ نفسا "أ عنوان "

 . مقابلأي  دون مجاني تماما  

"تعاني    :منسق المشروع عن الحالة اإلنسانية للمرضى بالقول   يحسان الحنان تحدث  في كلمته،  و 

  ةجهزأفر  العدم تو نتيجة  من إصابة أطفالها بهذا المرض. و   ،وخصوصا  الفقيرة  ،كثير من األسر 

في السوق وعدم    ارتفاع سعرهاو   المنشآت الصحية الحكوميةعلى مستوى  شفط السائل الدماغي  

  ، ألخطار جسيمة باالستسقاء الدماغي  ن  و المصاب األطفال  عرض  ت ي  ، اقدرة المرضى على شرائه



 

ن تركيب الجهاز في وقت مبكر يخفف من آثار  إلذا ف  .المخ أو فقد النظر   فيمثل اإلصابة بورم  

 ". بإذن للا   ويعزز من فرص النجاة منه المرض

مع  :  الشميريأكد  و  من  ا"بالتزامن  األولى  المرحلة  معنا  احملة  نتهاء  تواصل  المجاني،  لعالج 

قدمنا  للتدخل الجراحي، كما    طفال    23خضع    ، ومع األيام األولى للتدشين   .ير من األسر بكعدد  

أسرة   14حتى اآلن  المشروع  ستفادت من  اوقد  دوالر أمريكي لكل أسرة.    200يبلغ    ا  مالي   ا  دعم

مواصالت  التحت بند  المادي  دعم  التلقت  حيث    ، ن العاصمة عبعيدة  تعيش في مناطق نائية  فقيرة  

لسائل الدماغي كمرحلة أولى  اشفط  لجهاز    100األحمر القطري بتوريد  الهالل  قام  وإقامة، كما  

 ".جهاز 1,000من أصل 

 ارتياح ودعوات 

عبد مهيب  حسن  الطفل  أمر  ولي  الجابري    أبدى  بللا  جبلة  مديرية  إب )من  رتياحه  ا  (محافظة 

القطري  :قائال   الهالل األحمر  بدعم من  المستشفى  إلى  جزاه للا خير الجزاء على ما    ، "وصلنا 

طفل البلد.  لهذا  خير  من  وتشنجات   ي قدمه  دائم  وغثيان  دماغي  استسقاء  من  وتركيزه    ،يعاني 

في  زرع جهاز كفاءته سيئة مما تسبب له  تم  وقد أجريت له عملية مسبقة و   .البصري غير متزن

أيام،  نسداد.  ا الهالل  وقبل  إعالن  فرع صندوق    ،القطرياألحمر  تلقينا  إلى  إثره  وتوجهنا على 

ثم   في محافظة إب، ومن  المعاقين  القطري  ارعاية وتأهيل  للهالل األحمر  التابع  بالمنسق  لتقينا 

 ". الذي سهل لنا إجراءات المنحة العالجية

الرتفاع  ستسقاء الدماغي هو زيادة في كمية السائل الدماغي نتيجة  الجدير بالذكر أن مرض اال

نق أو  االاإلنتاج  في  أو  ص  السائلامتصاص  مجري  المرض    .نسداد  بهذا  اإلصابة  وتسبب 

ذهنية،    :منها  جمةمضاعفات   إعاقة  الدماغ،  الرأس    تضخمضمور  فقدان    األطفال،  لدىحجم 

 . غثيان  ،النظر، تشنجات

 ##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  العديد من    بلدا، كما يشغل عضوية  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  



 

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

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

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

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

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

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

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

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

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


