
 

 ##بيان صحفي## 

 عملية جراحية وفحص مئات المرضى  64إجراء  

 الهالل األحمر القطري لعالج السوريين في تركيا قافلة طبية جديدة من 

مدينة   فيالهالل األحمر القطري مؤخراً قافلة طبية أطلق  الدوحة: ― 2021 أكتوبر 13

الجراحة العامة وجراحة المسالك البولية  في تخصصي إجراء عمليات بهدف  ،الريحانية التركية

الذي ينفذه  السنوي لقوافل الطبية اللمرضى السوريين المقيمين في تركيا، وذلك ضمن برنامج 

تقديم الدعم الطبي المباشر  من أجل  ،2000الهالل األحمر القطري حول العالم منذ عام 

الجراحية النوعية وتقديم الفحوص واالستشارات والعالج   للمستفيدين من خالل إجراء العمليات 

 . لمن يعانون من آالم المرض وال يملكون تكاليف العالج في البلدان الشقيقة الفقيرة والمتضررة

ممن جاءت الحاجة الضرورية لهذه القافلة نتيجة لوجود آالف الالجئين السوريين في تركيا قد و

  وال يقدرون على تحمل نفقات العالج وإجراء العمليات، خاصةً حاجة إلى رعاية طبية هم في 

ويتم إجراء   . 19-كوفيدجائحة أزمة جراء مع الضغط الكبير الحاصل على القطاع الصحي 

ويشرف عليها مجموعة من   ،مدينة الريحانية الحدوديةفي شفى األمريكي ست الم داخل العمليات 

 . مجالاألطباء االختصاصين وذوي الخبرة في هذا ال

فحص أكثر  بالمرحلة األولى االنتهاء من تم حيث مرحلتين، الطبية إلى القافلة مشروع نقسم يو

ً  190من  وتقديم االستشارات الطبية لهم حسب حالتهم، مع إجراء كافة االستقصاءات   ،مريضا

عملية   32تم إجراء  ، على نتائج التشخيص وبناءً  . والفحوص الالزمة من صور وتحاليل وأشعة

 ً جراحة المسالك البولية والجراحة   يتخصص فيجراحية للحاالت التي تستدعي تدخالً جراحيا

 . باإلضافة إلى يوم رابع للمعاينات والتشخيص ،أيام 3مدار  ات على العامة. وقد توزعت العملي

ستغطي نفس العدد من  حيث قريباً، الطبية تنطلق المرحلة الثانية من القافلة من المقرر أن و

مجموع العمليات التي  بذلك  صل لمرحلة األولى، ليا  خاللتم إجراؤها التي الجراحية العمليات 

عملية جراحية، مع تأمين إقامة المرضى في   64إلى مرحلتيها األولى والثانية بالقافلة تشملها 

 . فترة النقاهةطوال شفى قبل العملية وبعدها ستالم

في قطاع   لهالل األحمر القطري لمن البرامج االستراتيجية يعتبر يذكر أن برنامج القوافل الطبية 

السنوات  على مدار دوالً كثيرة األطباء والجراحين ، وقد زارت قوافل الرعاية الصحية

بنغالديش وأفغانستان والسودان واألردن وغزة وتركيا وغيرها، مما يعكس  ثلم ،الماضية

الذي  وتركيز الهالل األحمر القطري على هذا الجانب الهام من التدخل اإلغاثي واإلنساني، 



 

بعد معاناة مع المرض وويالت الفقر  يساهم في إنقاذ حياة المتضررين بشكل فعال ومباشر 

 . والحروب واألزمات

 ## 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 استناداً 

 .عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هالدور الذي يميزبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو  مسانداً 

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

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

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

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

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

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

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

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


