
 ألف دوالر أمریكي120 طفال بتكلفة 430لعالج 

الھالل األحمر القطري ینھي المرحلة الثانیة من مشروع 
توزیع أجھزة شفط السائل الدماغي في الیمن

 اختتم الھالل األحمر القطري المرحلة الثانیة من مشروع توزیع أجھزة شفط  الدوحة:― 2017 مایو 6
 طفل من األطفال المحتاجین الذین یعانون من مرض االستسقاء 100) على VPSالسائل الدماغي (

 ألف دوالر أمریكي، ویھدف المشروع إلى إنقاذ حیاة مئات 120الدماغي في الیمن بكلفة إجمالیة بلغت 
الموالید الجدد المعرضین لإلعاقة أو الوفاة بسبب ھذا المرض والذین ال یطیق ذووھم تكالیف العالج 

الباھظة.

یشارك في تنفیذ ھذا المشروع كل من جمعیة اإلصالح االجتماعي الخیریة بالتنسیق وشراء وتوفیر 
األجھزة، وصندوق رعایة وتأھیل المعاقین باختیار المرضى وإجراء العملیات الجراحیة لھم. ویستفید من 

 طفال وفقا آللیة واضحة تضمن وصول األجھزة الى المستفیدین، مع متابعة الحاالت قبل 430ھذا المشروع 
وأثناء وبعد العملیة الجراحیة لضمان تحقیق الجھاز للھدف المنشود منھ. وتجري حالیا الترتیبات النھائیة 

إلطالق المرحلة الثالثة من المشروع خالل الشھر الجاري.

وفي تصریح لھ عن ھذا المشروع، أشار الدكتور محمد األحلسي أخصائي ورئیس قسم األطفال بمستشفى 
السبعین لألمومة والطفولة في صنعاء إلى أن الطریقة الوحیدة لعالج مرض االستسقاء الدماغي في الیمن 

ھي زراعة ھذا الجھاز، مضیفا: "نتطلع إلى زیادة التنسیق والتعاون مع الجمعیات الخیریة والمنظمات 
اإلنسانیة في ظل شح اإلمكانیات بالمستشفیات الحكومیة وكثرة عدد المرضى المترددین علیھا".

ومن جانبھ، قال الدكتور علي المعلم استشاري جراحة المخ واألعصاب والعمود الفقري: "إن مشروع 
صرف أجھزة شفط السائل الدماغي من المشاریع الصحیة الھامة، كونھ یمثل إنقاذا لحیاة كثیر من الموالید 
المصابین باالستسقاء الدماغي. ومن خالل عملي في مستشفى السبعین، فقد وجدت أن جمیع الحاالت التي 

تأتي إلینا ھي من األسر الفقیرة والمعدمة والتي ھي في أمس الحاجة إلى المساعدة، وبالتالي فإن دعم اإلخوة 
في الھالل األحمر القطري لمشروع توزیع أجھزة شفط السائل الدماغي یمثل مساھمة كریمة ورائعة 

ساھمت وتساھم في إنقاذ المئات من الموالید المصابین باالستسقاء الدماغي".

وعن دور صندوق رعایة وتأھیل المعاقین، صرح السید محمد الدیلمي المدیر التنفیذي للصندوق: "نود أن 
نعرب عن بالغ سعادتنا بتعاون الھالل األحمر القطري معنا من أجل إنقاذ األرواح البریئة التي یفتك بھا 

مرض االستسقاء الدماغي من أطفالنا، ونتطلع إلى زیادة مجاالت التعاون في رعایة وتأھیل ذوي 
تزداد أعدادھم ال سیما في ظل األحداث واالضطرابات المؤسفة التي تشھدھا  االحتیاجات الخاصة الذین

بالدنا، والتي تخلف المئات من الجرحى والمعاقین ممن تتوقف حیاتھم على مساعدة اآلخرین بسبب 
اإلعاقات التي حدثت لھم".



وحول سعادة وفرحة آباء وأمھات األطفال، یقول مبروك علي محمد والد الطفلة مریم: "نحمد هللا تعالى على 
قضائھ وقدره في المرض الذي أصاب ابنتي، ورغم الظروف الصعبة التي عشناھا في محافظة تعز والتي 

أجبرتني على النزوح أنا وأسرتي، فقد لطف هللا بنا ویسر لنا الحصول على جھاز شفط السائل الدماغي 
وكذلك إجراء العملیة مجانا، فجزى هللا الھالل األحمر القطري على ھذا المشروع خیر الجزاء".

ویقول عبدالقوي ناجي والد الطفل ناجي أحد المستفیدین: "جزاكم هللا كل خیر، فلوال دعمكم ما كنت 
ألستطیع أن أفعل لولدي شیئا، ألنني غیر قادر على شراء الجھاز وال دفع تكالیف العملیة". وبنفس المعنى 

جاءت كلمات فارس أحمد ناجي والد الطفلة ریتاج: "جزى هللا إخواني في الھالل األحمر القطري خیر 
الجزاء وكتب لھم أجر إنقاذ حیاة ابنتي وجعل ذلك في میزان حسناتھم".

##نھایة البیان##
نبذة عن الھالل األحمر القطري

، وھو منظمة إنسانیة خیریة تھدف إلى مساعدة وتمكین األفراد والمجتمعات 1978تأسس الھالل األحمر القطري عام 
الضعیفة من دون تحیز أو تمییز. والھالل عضو في الحركة اإلنسانیة الدولیة، التي تضم االتحاد الدولي للجمعیات الوطنیة في 

 بلدا، كما یشغل الھالل عضویة العدید من الجمعیات الخلیجیة والعربیة 190جنیف، واللجنة الدولیة، والجمعیات الوطنیة من 
واإلسالمیة مثل: اللجنة اإلسالمیة للھالل الدولي، واألمانة العامة للمنظمة العربیة للھالل األحمر والصلیب األحمر. ویستطیع 
الھالل األحمر القطري استنادا إلى صفتھ القانونیة ھذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك دولة قطر في 

جھودھا اإلنسانیة، وھو الدور الذي یمیز الھالل عن باقي المنظمات الخیریة المحلیة.
ویعمل الھالل األحمر القطري على المستویین المحلي والدولي، وھو یشرف على مشروعات دولیة جاریة لإلغاثة والتنمیة في 

عدد من البلدان في جمیع أنحاء الشرق األوسط وآسیا وأفریقیا وأوروبا. ومن بین األعمال اإلنسانیة التي یضطلع بھا الھالل 
األحمر القطري تقدیم الدعم في مجاالت التأھب للكوارث واالستجابة لھا والتعافي منھا والحد من المخاطر، كما یعمل على 
التخفیف من أثر الكوارث وتحسین مستوى معیشة المتضررین من خالل تقدیم الخدمات الطبیة والرعایة الصحیة والتنمیة 

االجتماعیة للمجتمعات المحلیة، باإلضافة إلى نشاطھ على صعید المناصرة اإلنسانیة. ویستعین الھالل بمجھودات شبكة واسعة 
من الموظفین والمتطوعین المدربین والملتزمین، ورؤیتھ تحسین حیاة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانیة لصالحھم.

ویمارس الھالل نشاطھ تحت مظلة المبادئ الدولیة السبعة للعمل اإلنساني وھي: اإلنسانیة وعدم التحیز والحیاد واالستقالل 
والخدمة التطوعیة والوحدة والعالمیة.
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