
 

 صحفي## بيان##

 بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والهيئة الخيرية األردنية الهاشمية

للكبار قلب القسطرة ليختتم القافلة الطبية  القطري  األحمر الهالل

 في األردن

اململكة أرسلها الهالل األحمر القطري إلى القافلة الطبية التي الدوحة عادت بسالمة هللا إلى  :الدوحة ― 2018 أبريل 9

كل مع بالتعاون وذلك ، واملواطنين األردنيينالالرجئين السوريين رجرا  عمليات سسطر  سل  للكبار م  األردنية الهاشمية لإ

في  حدود بال أطبا ومنظمة  األردنية الجامعة مستشفىالهيئة الخيرية األردنية الهاشمية وإمؤسسة حمد الطبية وإم  

إألف ريال سطري. 390بتكلفة إرجمالية سدرها وذلك ، هولنداوإ أسبانيا

مريضا  235رجمالي لإباملورجات فوق الصوتية فحوصات طبية  بإرجرا سام الفريق الطبي أيام متواصلة،  10فعلى مدار 

 عالرجيةسسطر   27و تشخيصية  طرإسس 64وإرجرا  ، وسلبية صدرية ألمراض مسبق تاريخ أو أعراض لديهمردنيا أسوريا وإ

إ.رجرا  رجراحة سل  مفتو لإكما تم تحويل حالتين ، والبالونات واألسالكباستخدام القساطر والدعامات 

الدكتور بمؤسسة حمد الطبية وهم والشرايين ألمراض القل  استشاريين  3م   ةلبالقاف القائم وفد الطبيالن ويتكوإ

 التابعة طبيةال كوادرال إلى بالضافة،  فالإ سهيل، والدكتور عرابي الرحم  عبدوالدكتور  ،القحطاني عبدالرزاق عوض

إ.انفي عم إ األردنية الجامعة ملستشفى

حيث مريضا سوريا وأردنيا،  130إلى في األردن  للكبار القل  سسطر  مشروعوبهذا النجاز، يصل عدد املستفيدي  م  

 القوافل برنامج ضم  يأتيهو وإ ،املاض ي العامفي شهر أكتوبر م  هذا املشروع النساني  م  األولى النسخةسبق تنفيذ 

إ.2018على مدار عام  العالم م  مختلفة مناطق في القطريإ األحمر الهالل ينفذه يذال النسانية الطبية

الهالل األحمر ، يدعو غير القادري وإنقاذ حيا  املزيد م  املرض ى  لضمان استمرارية هذا املشروع النساني النبيلوإ

رجمع التبرعات حملة املساهمة في إلى الكريم املجتمع القطري األفراد واملؤسسات في م  األيادي البيضا  أصحاب القطري 

 يالرئيس  املقر في التبرعاتتسليم  حيث يمك ، 2018/61رسم الخيرية  لم  هيئة تنظيم األعما بترخيصالتي أطلقها 

 التبرعأو ، (16002 – 66666364 – 66644822) الساخنة الخطوطأو التواصل عبر (، 44027700)هاتف رسم للهالل 

إ(.fundraising@qrcs.org.qa) لكترونيال بريدرسالة على ال إرسال، أو (www.qrcs.org.qa) اللكتروني املوسع عبر

 

http://www.qrcs.org.qa/
mailto:fundraising@qrcs.org.qa


 

 عمر جديد

 إرجرا  أثنا تم تشخيص حالته الذي  ،عاما( 47) سليمان املريضم  أبرز الحاالت التي سام الفريق الطبي بعالرجها 

 تدخال تتطل  الحاالت هذه مثلوإ القل ، م % 80 حوالي يغذي الذي األساس ي عذالج في شديد ضيقبورجود  القسطر 

إ.العالج تأخر ةحال فيما تتسب  في الوفا  املفارجئة  وغالبا عارجال

 اللسان تحتأسراص  10أكثر م  استعمال  ، حيث كان يضطر إلىيعيش على عالج القل طوال أعوام ظل املريض 

أدا  إلى  عادالشريان  أن شعةاألإ تصوير خالل م  ظهر الشبكات ووضع الشريان ةعتوس بعدلك  وإ يومية، بصور 

إ.طبيعي بشكل وظيفته

 جعلأن يم  املولى عز ورجل متمنين  ،املسكين املريض هذال ارجديد عمراأن كت  على  هلل احمدلسان الجميع وانطلق 

عظم أثر ذلك املشروع وليس أدل على  .ومنظمين متبرعينوإأطبا   م  العمل هذا في ساهم م كل  حسنات ميزان فيذلك 

املهمة هذه لم نفعل طوال  لو: "سالحين  الطبي الفريق سائد عرابي الرحم  عبد الدكتورإم  كلمات في حيا  الضعفا  

إكافيا".ذلك  لكان فقط املريض هذا حيا إنقاذ سوى الطبية 

إ##البيان نهاية##

 القطري  األحمر الهالل عن نبذة

 تحيز دونإب الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمكين مساعد  إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطريإ األحمر الهالل تأسس

 يشغل كما بلدا، 190 م  الوطنية والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية النسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو

 والصلي  األحمر للهالل العربية واملنظمة الدولي، للهالل السالمية اللجنة مثل والسالمية والعربية الخليجيةاملنظمات  م  العديد عضوية

 سطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصولإ هذه القانونية صفته إلى استنادا القطريإ األحمر الهالل ويستطيع. األحمر

إ.املحلية الخيرية املنظمات باقي ع  هيميزإ الذي الدورإ وهو النسانية، رجهودها في

 في البلدان م  عدد في والتنمية لإلغاثة رجارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، املحلي املستويين على القطريإ األحمر الهالل ويعمل

 في الدعم تقديم القطريإ األحمر الهالل بها يضطلع التي النسانية األعمال بين وم . وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرقإ أنحا  رجميع

 معيشة مستوىإ وتحسين الكوارث أثر م  التخفيف على يعمل كما املخاطر، م  والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأه  مجاالت

 صعيد على نشاطه إلى بالضافة املحلية، للمجتمعات االرجتماعية والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل م  املتضرري 

 م  الضعفا  حيا  تحسين ورؤيته وامللتزمين، املدربين تطوعينوامل املوظفين م  واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. النسانية املناصر 

إ.لصالحهم النسانية القوىإ حشد خالل

 والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم النسانية: وهي النساني للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس

إ.والعاملية والوحد  التطوعية

إ.(fareed@qrcs.org.qa) +974 5583 7338: هاتف – العالمية الشؤون رئيس عدنان فريد بالسيد االتصال يمكنكم املعلومات، م  ملزيد


