
الھالل األحمر القطري یطور خـدمات جراحة الصـدر في 
قطـاع غـزة

 "لم نتخیل أن یعود والدي لیتنفس بشكل طبیعي بعد األلم الشدید الذي كان  الدوحة:― 2017 فبرایر 4
یعاني منھ". بكلمات بسیطة وصف المواطن خالد الشرفا، من سكان مدینة غزة، الحالة الصحیة لوالده البالغ 

 عاما بعد إجرائھ لعملیة جراحیة في الرئة داخل مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء 83من العمر 
الطبي بغزة.

یتابع الشرفا حدیثھ بالقول: "قبل عدة أیام تدھورت حالة والدي الصحیة بعد سقوطھ على األرض بشكل 
مفاجئ، وعندما أجرینا مجموعة من التحالیل واألشعات التشخیصیة في المستشفى، تبین ضرورة إجراء 

 فقط"، موضحا %50عملیة جراحیة عاجلة لھ، فبحسب األطباء بمجمع الشفاء فإن رئتیھ كانتا تعمالن بنسبة 
أن والده بعد العملیة بات یتنفس بصورة أفضل وتحسنت حالتھ الصحیة بشكل كبیر.

في ھذا اإلطار، قال استشاري ورئیس قسم جراحة الصدر في مجمع الشفاء الطبي د. رائد العریني: "ألول 
مرة على مستوى فلسطین تتمكن الطواقم الطبیة المحلیة من إجراء عملیة جراحیة نوعیة بھذا الشكل لتقشیر 

 عاما، باستخدام جھاز منظار جراحي 80الرئة وإزالة التكیسات الصدیدیة للمریض الذي یتجاوز عمره 
للرئة وتجویف الصدر یستخدم للمرة األولى في مستشفیات وزارة الصحة بغزة"، مضیفا: "نثمن دور الھالل 

 عملیات جراحیة ناجحة، 3األحمر القطري في تورید جھاز المنظار الجدید الذي نجحنا من خاللھ في إجراء 
 سم فقط، بینما في 2كما أصبحنا بفضل ھذا الجھاز نقوم بعمل فتحة واحدة في جسم المریض بحجم 

 سم".20 و15الجراحات التقلیدیة سابقا كان حجم الفتحة یبلغ ما بین 

وأوضح د. العریني أن جراحة الصدر تعد من الجراحات الخطیرة التي تتطلب مھارات خاصة للتعامل مع 
مختلف المرضى، سواء في حالة اإلصابات أو األمراض المزمنة، وأن الحاجة ماسة لتطویر وزیادة أعداد 
الكوادر الطبیة العاملة في تخصص جراحة الصدر بقطاع غزة لخدمة حوالي ملیوني نسمة، مشیرا إلى أن 

نجاح عملیات جراحة الصدر سیخفف من فاتورة عالج المرضى خارج قطاع غزة وسیفتح الباب أمام 
الجھات الداعمة مثل الھالل األحمر القطري لمواصلة تطویر ھذا النوع من الخدمات الصحیة الھامة بغزة.

بدوره أشار مسؤول مشروع تجھیز مبنى الجراحات التخصصي ببعثة الھالل األحمر القطري في غزة 
المھندس عبد هللا المدھون إلى أن التوریدات الطبیة الجدیدة لمبنى الجراحات التخصصي تضمنت تورید 

جھازي منظار متخصصین لعملیات جراحة الصدر للكبار والصغار، وتورید عدد من األدوات الجراحیة، 
باإلضافة إلى تجھیز قسم جراحة الصدر بمبنى الجراحات التخصصي بأحدث األجھزة وفقا للمواصفات 

العالمیة، موضحا أن ھذه التجھیزات تأتي ضمن مشروع تجھیز مبنى الجراحات التخصصي البالغ تكلفتھ 
 ملیون دوالر أمریكي ممولة من برنامج دول مجلس التعاون الخلیجي إلعادة إعمار غزة بإدارة البنك 18

اإلسالمي للتنمیة.

##نھایة البیان##



نبذة عن الھالل األحمر القطري
، وھو منظمة إنسانیة تطوعیة تھدف إلى مساعدة وتمكین األفراد والمجتمعات 1978تأسس الھالل األحمر القطري عام 

الضعیفة بدون تحیز أو تمییز. والھالل عضو في الحركة اإلنسانیة الدولیة التي تضم االتحاد الدولي واللجنة الدولیة والجمعیات 
 بلدا، كما یشغل عضویة العدید من المنظمات الخلیجیة والعربیة واإلسالمیة مثل اللجنة اإلسالمیة للھالل 190الوطنیة من 

الدولي، والمنظمة 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 یمیزه 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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