
جنیف (اللجنة الدولیة) - في سیاق الجھود الرامیة إلى تعزیز النظام الصحي الذي دمرتھ الحرب، افتتحت أسرة الصلیب األحمر والھالل األحمر مركًزا عالجیًا مجانیًا لمرضى كوفید-19 في الیمن، الذي
.عانى من ارتفاع معدل الوفیات من جراء الموجة األولى المدمرة من الجائحة

وتبلغ الطاقة االستیعابیة لمركز العالج الذي أقیم في مدینة عدن الجنوبیة 60 سریًرا، ویضم غرفة أشعة سینیة، ووحدة عنایة خاصة، وأجنحة رعایة، ومنطقة فرز ومختبًرا. وقد أشرف فریق طبي دولي
.على تزوید المركز بعدة أطنان من اإلمدادات والمعدات الطبیة

وقد أُغلق أكثر من نصف مرافق الرعایة الصحیة في الیمن بسبب سنوات من النزاع، ما جعل الحصول على الرعایة الطبیة أمًرا صعب المنال للكثیر من الناس. وتفید األرقام الصادرة عن منظمة الصحة
.العالمیة بتسجیل الیمن 585 حالة وفاة من أصل 2026 حالة إصابة مؤكدة بكوفید-19، وھو أعلى معدل للوفاة في العالم من بین الحاالت اإلیجابیة

جاء مركز رعایة مرضى كوفید-19 الجدید الُمقام في ُمجّمع مستشفى الجمھوریة في عدن نتاج جھد مشترك بین اللجنة الدولیة للصلیب األحمر (اللجنة الدولیة) والصلیب األحمر النرویجي والصلیب
.األحمر الفنلندي، وبدعم من جمعیة الھالل األحمر الیمني

وقال السید "دییغو روخاس كورونیل"، مدیر فریق االنتشار السریع باللجنة الدولیة في كلمة لھ من عدن: "سیكون ھذا المركز مرفقًا قادًرا على عالج المرضى الذین لیس لدیھم سوى خیارات قلیلة، إن
."وجدت، في الوقت الراھن للحصول على رعایة طبیة كافیة ومالئمة

وقالت السیدة "تاین میدیل الرسن"، وھي ممرضة في الصلیب األحمر النرویجي: "كان ھناك عدد كبیر جًدا من المصابین بكوفید-19 في آذار/مارس ونیسان/أبریل، ولم یكن نظام الرعایة الصحیة
."مستعًدا الستیعابھم. فكان الكثیر من المرضى یُرفض استقبالھم على األبواب

وترصد السلطات الصحیة في الیمن حاالت جدیدة في المحافظات الجنوبیة، ما یؤشر بزیادة احتماالت استمرار انتشار الفیروس. وفي ظل نقص الموارد المتاحة یدأب السكان على صنع الكمامات البدائیة
.ألحبائھم وواقیات للوجھ للعاملین في المجال الطبي في محاولة منھم للسیطرة على انتشار الفیروس

وقال علي أحمد علي، وھو أحد سكان عدن: "عندما ضرب فیروس كورونا البالد ألول مرة، لقي الكثیرون حتفھم. واآلن ثمة أقاویل عن عودة الفیروس بشكل أقوى بینما المستشفیات مغلقة". وتساءل
"قائًال: "لو عاد فیروس كورونا، فلمن نلجأ بعد هللا؟ كم عدد األشخاص الذین سیلقون حتفھم؟

وقالت سینا محمد، التي تعمل في خیاطة الكمامات الطبیة لبیعھا للناس: "إن وضع الرعایة الصحیة في الیمن ُمزٍر. إذا أُصبَت بفیروس كورونا وذھبَت إلى المستشفى لتلقي العالج فلن تحصل على رعایة
."صحیة. نحلم باالستقرار وأن یعم السالم البالد وتضع الحرب أوزارھا، وأن تتحسن الخدمات

وقد أدت األعمال العدائیة المستمرة ونقص اإلمدادات الطبیة إلى إغالق العدید من مرافق الرعایة الصحیة في الیمن. ویكافح النظام الصحي لتوفیر الرعایة األساسیة لمئات اآلالف من األشخاص الذین تھدد
حیاتھم أمراض یمكن عالجھا، وسوء التغذیة، والجروح الناجمة عن الحرب. وقد تكالبت معًا عوامل نقص الكھرباء والوقود ومستویات التضخم المرتفعة لتثقل كاھل معظم المجتمعات المحلیة وتجعلھا غیر
.قادرة على تحمل تكالیف الغذاء والدواء والسلع األساسیة األخرى، ما أدى إلى جعل الحیاة عسیرة للغایة

وقالت السیدة فاطمة الكندي، وھي طبیبة متطوعة في جمعیة خیریة یمنیة تقدم خدمات طبیة: "تنتشر في عدن األمراض المعدیة مثل حمى الضنك والمالریا. وھذه األمراض تؤثر على الناس بشكل كبیر
."بسبب نقص التغذیة السلیمة، ألن معظم الیمنیین یعیشون تحت خط الفقر

وتستجیب اللجنة الدولیة وجمعیة الھالل األحمر الیمني وجمعیات وطنیة أخرى للصلیب األحمر والھالل األحمر للتصدي للجائحة في جمیع أنحاء الیمن، بتوفیر معدات الحمایة الشخصیة والمستلزمات
العزل ومراكز للمستشفیات منتظم بشكل الصحیة النظافة ومواد الغذائیة والمواد .الطبیة
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الیمن: أسرة الصلیب األحمر والھالل األحمر تفتتح مركًزا لرعایة مرضى كوفید-19 استباقًا لموجة ثانیة
محتملة
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:مالحظات حول مركز رعایة مرضى كوفید-19

أنشأت اللجنة الدولیة نظام إحالة للمرضى من المناطق الریفیة إلى مركز رعایة مرضى كوفید-19 في عدن بالتنسیق مع مقدمي الرعایة الصحیة اآلخرین والسلطات الصحیة وجمعیة الھالل          •
.األحمر الیمني

.یقدم المركز الذي افتُتح في 20 أیلول/سبتمبر خدماتھ بالمجان. وسیتمكن المرضى من التواصل مع أفراد أسرھم أثناء تلقیھم العالج          •

.یعمل في المركز أكثر من 100 موظف یمني ُمعیَّنین محلیًا، و20 موظفًا دولیًا بین كوادر طبیة وفنیة          •
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:لمشاھدة وتنزیل آخر أخبار اللجنة الدولیة المصورة بالفیدیو بالنوعیة الصالحة للبث
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:لالطالع على ما تفعلھ اللجنة الدولیة لوضع حد لالعتداءات على المرضى والعاملین في مجال الرعایة الصحیة
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لو عاد فیروس كورونا، فلمن نلجأ بعد هللا؟ كم عدد األشخاص الذین سیلقون حتفھم؟ المیاه والكھرباء في انقطاع دائم، والرعایة الصحیة غیر متاحة، ومیاه المجاري تغمر الشوارع، انظر إلى القمامة"
."المتناثرة في كل مكان
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تاین میدیل الرسن، ممرضة متخصصة، الصلیب األحمر النرویجي

عدن، الیمن

خمسون بالمئة فقط من مرافق الرعایة الصحیة یعمل في الوقت الذي ال تزال فیھ موجات تفشي الفیروس تتمدد. لدینا عدد كبیر من الذین یعانون من سوء التغذیة، والبلد یشھد فیضانات متكررة. نواجھ"
."تحدیات جمة، وجاءت جائحة كوفید-19 لتضع عبئًا إضافیًا فوق كل ھذا

8- المطار إل تصل الدولیة للّجنة لمعدات لقطة


