
 

 افتتاح وحدة جديدة للعناية بعد العمليات الجراحية في مستشفى السالم بالموصل

 لرعاية المرضىمنظمة الصحة العالمية بتمويل من الحكومة الكويتية وحدة  افتتحت – 2017ديسمبر/كانون األول،  1بغداد،  

على توفير رعاية صحية في مستشفى السالم شرق الموصل بهدف زيادة قدرات دائرة صحة نينوى  ةيالجراحالعمليات بعد 

 عمليات جراحية. األولى بعد إجرائهم  72إلى  24للمرضى خالل الساعات العالية الجودة 

 

أحدهما للرجال سريراً بناء على طلب دائرة صحة نينوى، وتشتمل على جناحين  42وتجهيز الوحدة التي تضم وجرى تشييد 

واآلخر للنساء تم تزويد كل منهما بغرف استشارة لإلدخال ولألطباء، وغرف استراحة للممرضات واألطباء. وسيتم استخدام 

 الوحدة إلدخال المرضى الذين يتعافون من العمليات الجراحية. 

 

من بين المنشآت  وهيالقتالية. عتبر مستشفى السالم واحدة من ست مستشفيات رئيسية تضررت خالل عمليات الموصل تو

 القليلة التي أعيد افتتاحها، وتستقبل حالياً أعداداً كبيرة من المرضى. 

 

وقد أدت األزمة التي شهدتها الموصل على مدى ثالث سنوات إلى تدمير واسع في منشآت القطاع الصحي وبنيته التحتية في 

على إنقاذ الحياة وتقديم الخدمات الجراحية التي تمنع اإلعاقات ومن بينها خدمات الطوارئ  ةما أثر بدوره على القدرمالمدينة، 

 ، والتوليد والرعاية بعد العمليات الجراحية. اإلصاباتو

 

في استيعاب الحاالت المتزايدة  هذه الوحدة ساعدتسحيث وجاء إنشاء وحدة العناية بعد العمليات الجراحية في الوقت المناسب، 

رضى الطوارئ الذي يحتاجون إلى تدخالت جراحية، وتحسين راحة المرضى إثناء إقامتهم في المستشفى. ويخدم المستشفى لم

 حالياً سكان شرق وغرب الموصل حيث أن جميع مستشفيات غرب الموصل ال تزال مغلقة وغير قادرة على العمل. 

 

السكان إلى منازلهم األصلية، فإن الحاجة إلى خدمات الطوارئ  ومع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، وعودة المزيد من

لعدد كبيرة جداً، وال يمكن لوخدمات الرعاية بعد العمليات الجراحية، األساسية المنقذة للحياة، وخدمات العالج من اإلصابات 

 القليل من المستشفيات العاملة في الموصل تلبية هذا الطلب المرتفع. 

 

ة العالمية وغيرها من الشركاء بجهد كبير مع السلطات الستعادة وإعادة تأهيل وإعمار النظام الصحي وتعمل منظمة الصح

وهم الحكومة  لحصول على الرعاية الصحية الجيدة، بمساعدة عدد من المانحينوبنيته التحتية حتى يتمكن جميع السكان من ا

في الخارجية  لإلغاثةوالحماية المدنية )إيكو(، والمكتب األمريكي الكويتية ومكتب المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية 

 أوفدا(، والحكومة األلمانية والحكومة اليابانية. /الكوارث )اوفدا( )الوكالة األمريكية للتنمية الدوليةحالة 

 
 لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بــ 

 بولين اجيلو 
 مسؤولة االتصاالت 

ajellopa@who.int 
+964 7510101460 

 
 أجيال سلطاني 

 مسؤولة االتصاالت 
sultanya@who.int 
+964 7510101469 
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