
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  بيان صحفي
 

 
###  ###  ### 

 

ل شبكتنا الواسعة من يتولى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قيادة جهود منظمات األمم المتحدة إلنهاء الظلم والفقر والالمساواة وتغير المناخ. نقدم من خال

أو تابعنا على  iq.undp.org المزيد علىدولة المساعدة للدول في بناء حلول متكاملة ودائمة للناس والكوكب. اعرف  170الخبراء والشركاء في 

@UNDPinIraq 
     

     www.iq.undp.org| مجمع االمم المتحدة ، المنطقة الدولية ، بغداد ، العراق
 

 

 

 

 
 في دهوك كورونا مرضى فيروسل صحي جناح عزلافتتاح 

 

 ةشديد فيروس كورونا  اصاباتللتعامل مع  مصمم سريرا    20جناح عزل يضم  افتتح محافظ دهوك رسميا   - 2020تشرين األول  13دهوك، 

 بالشراكة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق.   الخطورة

 

روق  تم بناء جناح العزل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبتمويل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ويقع  بجوار مستشفى دهوك للح

عمادية   والشيخان وزاخو  وسميل وعقرة  ومناطق دهوك  من سكان 325000 سكانية تضمسيخدم هذا الجناح منطقة  .  والجراحة التجميلية

 من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.  بتمويلمعظمها  تجهيز تممعدات طبية  ويتضمن كذلكوبردرش.  

 

  يةحكومة العراقالفي جميع أنحاء البالد لدعم جهود  حاليا   تشييدها يعمل البرنامج اإلنمائي علىجناح عزل  13واحد من   وه هذا المرفق

. تشمل التدابير األخرى في إطار حزمة استجابة برنامج األمم المتحدة  ( 19-فيروس كورونا )كوفيدجائحة  ل  في التصديوحكومة إقليم كردستان 

، وتوفير معدات الحماية الشخصية للعاملين في  مصابين بالفيروسللكشف عن ال على إجراء الفحوصاتالطبية  اإلنمائي زيادة قدرة المختبرات

 . 19-جائحة كوفيدبعد لمرحلة ما وإجراء تقييمات لوضع استراتيجيات التعافي  القطاع الصحي

 

محافظة  بالنسبة ل بالغة أهميةيعد ذوالجديد   جناح العزل" : أن زينة علي احمد ،الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  في العراق ذكرتو

في  ةأالمنش ، فضال  عن الالجئين السوريين. ستساعد هذهداعشتنظيم ضدصراع  ال جراءمن النازحين  كبيرا    دهوك التي ال تزال تستضيف عددا  

للعاملين في الخطوط  بيئة افضل توفير إضافة الى وفر رعاية جيدة للمرضى المصابين على المراكز الصحية القريبة، وت  تخفيف الضغط

 . "األمامية

 

األمريكية للتنمية الدولية،  لوال التمويل السخي من أحد شركائنا الرئيسيين، الوكالة  الوحدة الصحية: "لم يكن من الممكن إنشاء هذه مضيفة  أن

 لذلك نحن ممتنون للغاية لدعمهم المستمر". 

. سنواصل العمل  كهذه آتالمجتمعات من خالل بناء منش دعمبمواصلة تفتخر الواليات المتحدة ": أنروب وولر ،القنصل األمريكي العامقال  و

 ". معا   نجتاز هذه المحنةمع حكومة إقليم كردستان في الوقت الذي نواجه فيه هذا الوباء، وسوف  

 

الهواء وأمراض الجهاز   االنتقالية عبرلعالج المرضى الذين يعانون من العدوى  هذا ، يمكن إعادة استخدام جناح العزلعلى المدى البعيد

 . أفضل لمرضى الجهاز التنفسيلتعزيز قدرة وحدات العناية المركزة على توفير رعاية هذا الجناح  استخدام معدات التنفسي. يمكن أيضا  

 

 :   للمزيد من المعلومات, يرجى االتصال
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