
 

 ##بيان صحفي## 

 مليون دوالر   1.4بميزانية   ضمن مشروع "دعم الجراحات التخصصية" 

 قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي ب عمليات جراحية نوعية ألطباء الهالل األحمر القطري في 

ساعات    الدوحة:   ―   2020  يو ليو  11 لعدة  استمرت  معقدة  عملية  العمليات  داخل  في  غرفة 

، تمكن استشاري الهالل األحمر القطري لجراحة  في قطاع غزة  الجراحية بمجمع الشفاء الطبي

غدد   في  كبير  تضخم  استئصال  من  الطبي  وفريقه  الروبي  إياد  د.  والمناظير  البولية  المسالك 

عاماً كان يعاني من صعوبة في التبول امتدت   64لمريض من غزة يبلغ من العمر    االبروستات

 .لسنوات طويلة

الروبي العملية، يقول د.  للحالة  "  : وحول حالة المريض قبل إجراء  الطبي  الفحص  قمنا بإجراء 

بالسونار البروستاتالذي    ،المرضية  حجم  أن  ً رامغ  80  اأظهر  جداً  حجم  وهو    ،ا   مقارنةً كبير 

حيث بلغ    ،أكبر من ذلك بكثير  اأن حجم البروستاتبوتفاجأنا عندما بدأنا العملية    .بالحجم الطبيعي

من   الجراحي  ، رامغ  200إلى    180حوالي  بالمنظار  التضخم  بإزالة  الطبي  القرار   ،فاتخذنا 

 ".إجراء العملية واستئصال التضخمفي  ونجحنا بالفعل خالل وقت قياسي 

عبد الكريم عليان أنه أصبح قادراً  المريض  وضح  أ،  وجوده في غرفة النقاهة واالستشفاءأثناء  و

على ممارسة حياته الطبيعية بشكل أفضل بعد إجراء العملية وانتهاء معاناته التي استمرت منذ  

العام  وثم    ،2016عام   اضطر  أنه  إلى  مشيراً  عالجه،  في  الطبي  وطاقمه  الروبي  د.  دور  ن 

للسف المستشفياتالماضي  إحدى  بالليزر في  إجراء عملية  إمكانية  الخارج وبحث  إلى  لكن  و  ،ر 

 آنذاك.نظراً للتكلفة العالية للعملية لم يستطع إجراءها 

الذي   غزة"  قطاع  في  التخصصية  الجراحات  "دعم  مشروع  ضمن  الروبي  د.  تدخالت  تأتي 

باإلضافة   ،عملية جراحية نوعية  182إجراء  حتى اآلن  حيث تم    ،يدعمه الهالل األحمر القطري

مجمع الشفاء الطبي منذ  في  بالعيادة الخارجية وقسم المسالك البولية    تحاال  1,506إلى متابعة  

 .2019ديسمبر  شهر  

ي المشروع  أن  إلى  اإلشارة  الجراحية  اً عدد  غطيوتجدر  التخصصات  القلب    ،من  كجراحات 

والعظام الدموية  واألوعية  يشمل    ،والصدر  السريريةكما  الصيدلة  في  محلية  برامج    ،تنفيذ 

المناظير   جراحة  في  متقدمة  الصحية    (،MIS)وتدريبات  اإلدارة  ماجستير  برنامج  ودعم 

ويبلغ    .يوريادعم مرضى الفينيل كيتون  إلى  باإلضافة    ،وبرنامج دبلوم التخدير والعناية المركزة

 من الهالل األحمر القطري.ممولة بالكامل  دوالر أمريكي 1.4المشروع  ميزانية إجمالي 



 

 متتالية  إنجازات 

غزة   قطاع  أهم  يعتبر  القطري،  من  األحمر  للهالل  الخارجي  اإلنساني  العمل  تم  أولويات  فقد 

 حسينفي تللمساهمة  ،قطاعاتالمختلف في مشروعاً إنسانياً  21تنفيذ  وحده العام الماضي  لخال

المستفيدين من هذه المشاريع حوالي مليون  عدد تجاوز إجمالي و ،جودة الخدمات المقدمة للسكان

 نسمة.

والتدريب"المشاريع  هذه  أبرز  من  و الطبية  الخبرات  "استقدام  قدرها  بتكلفة    مشروع 

ومشروع "تطوير خدمات األشعة فوق الصوتية في مراكز الرعاية  ،  لاير قطري  3,640,000

المعيشية لألسر  اً،  قطري  رياالً   1,366,776قدرها  بتكلفة    الصحية ومشروع "تحسين الظروف 

ب أمريكيقدرها    تكلفةالفقيرة"  دوالر  مليون  تسيير  ،  نصف  جانب  طبية    3إلى    ة متعددقوافل 

قوقعة    30ودعم إجراء  لاير قطري،    329,340قدرها  بتكلفة  التخصصات   أذن  عملية زراعة 

 .ضمن الزيارات المستمرة للوفد القطري لزراعة القوقعة في فلسطينضعاف السمع  لألطفال  

من خالل تنفيذ   ،هذا العامفي غزة  لدعم القطاع الصحي  األحمر القطري  الهالل    جهودتستمر  و

ومن جهة أخرى    ،التحتية للمنشآت الصحية  ةتطوير البنيإلى  عدة مشاريع جديدة تهدف من جهة  

الخبرات   واستقدام  الطبي  االبتعاث  مشاريع  خالل  من  المحلية  الطبية  الكوادر  قدرات  بناء  إلى 

 .المتخصصة إلى القطاع

 ## نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري 

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

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

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

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  بها  التي يضطلع  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


