
##بيان صحفي##

تستهدف إجراء 200 عملية جراحية وبناء قدرات الطاقم الطبي

الهالل األحمر القطري يطلق الحملة الجراحية الثانية للمرضى غير القادرين في الصومال

2 يـنايـر 2021 ― الـدوحـة: دشـن الهـالل الـقطري الحـملة الجـراحـية الـثانـية فـي مسـتشفى 
دي مــارتــيني الــعام بــالــعاصــمة الــصومــالــية مــقديــشو، بــتكلفة إجــمالــية تــصل إلــى 336,150 
ريــاالً قــطريــاً. وتســتهدف الحــملة إجــراء 200 عــملية جــراحــية لــلمرضــى الــفقراء، ويــتم تــنفيذهــا 
بـــواســـطة فـــريـــق طـــبي محـــلي للجـــراحـــة الـــعامـــة، كـــما تـــشمل الخـــدمـــات الـــطبية املـــقدمـــة إجـــراء 

املعاينة والتشخيص والرعاية قبل وبعد العملية، باإلضافة إلى صرف العالج املجاني.

وإلـى جـانـب الـتخفيف مـن آالم املـرضـى غـير الـقادريـن عـلى تحـمل تـكالـيف الجـراحـة والـعالج 
الــالزم لــحاالتــهم املــرضــية، فــإن الحــملة تــساهــم أيــضاً فــي تــحقيق بــعد تــنموي مســتدام، مــن 
خــالل رفــع قــدرات الــكوادر الــطبية الــعامــلة بــاملســتشفى عــن طــريــق الــتدريــب املــيدانــي الــعملي 

أثناء إجراء العمليات الجراحية.

وفــي هــذا الــصدد، قــال د. عــبد الــرزاق يــوســف مــديــر مســتشفى دي مــارتــيني الــعام: "دشــنت 
بــعثة الهــالل األحــمر الــقطري فــي الــصومــال ثــانــي حــملة جــراحــية لــها عــلى الــتوالــي، وســوف 
تـساهـم هـذه الحـملة فـي عـالج املـزيـد مـن الـحاالت الجـراحـية الحـرجـة بـاملسـتشفى. وتـأتـي هـذه 
الحــــملة امــــتداداً للحــــملة الجــــراحــــية األولــــى الــــتي تــــكللت بــــالــــنجاح، ونــــحن نــــشكر دولــــة قــــطر 

والهالل األحمر القطري على جهودهم ودعمهم للقطاع الصحي في الصومال".

وتســــتهدف الحــــملة الــــجاري تــــنفيذهــــا إجــــراء 200 عــــملية جــــراحــــة عــــامــــة، مــــع تــــوفــــير الــــعالج 
والــرعــايــة طــوال فــترة الــنقاهــة، لــصالــح 200 مــريــض مــن ســكان مــديــنة مــقديــشو بــإقــليم بــنادر 

العاصمة، وخاصًة النازحون الجدد واملجتمع املضيف واملتأثرون بالنزاع.

وقـــــد تـــــم حـــــتى اآلن إجـــــراء 80 عـــــملية جـــــراحـــــية كـــــبرى، مـــــنها 7 عـــــمليات الســـــتئصال الـــــغدة 
الـدرقـية، و4 عـمليات اسـتكشافـية، و3 عـمليات السـتئصال املـرارة، وعـمليتي بـتر، و14 عـملية 



فــتاق أو إزالــة أورام بــالــبطن، و10 عــمليات بــواســير ونــاســور بــولــي، و4 عــمليات إلزالــة أورام 
فــي الــثدي، و3 عــمليات تجــميل للحــروق، و22 عــملية إزالــة أورام حــميدة، و11 عــملية دوالــي 

بالخصيتني، و4 عمليات والدة قيصرية.

يـــذكـــر أن هـــاتـــني الحـــملتني الجـــراحـــيتني تـــندرجـــان ضـــمن املـــشاريـــع الـــصحية الـــعديـــدة الـــتي 
نــــفذهــــا الهــــالل األحــــمر الــــقطري فــــي الــــصومــــال مــــنذ عــــام 2006، ومــــن أبــــرز تــــلك املــــشاريــــع 
تـشغيل مسـتشفى أفـقوي الـعام ومـركـز عـالج السـل والسـل املـقاوم لـألدويـة، ومشـروع الـرعـايـة 
الــصحية بــأقــالــيم بــاي وســول، بــاإلضــافــة إلــى إطــالق الــعديــد مــن الحــمالت الــطبية والــبرامــج 

العالجية في عدد كبير من األقاليم الصومالية.

##نهاية البيان##
نبذة عن الهالل األحمر القطري

تــأســس الهــالل األحــمر الــقطري عــام 1978، وهــو مــنظمة إنــسانــية تــطوعــية تهــدف إلــى مــساعــدة وتــمكني 

األفـــراد واملـــجتمعات الـــضعيفة بـــدون تـــحيز أو تـــمييز. والهـــالل عـــضو فـــي الحـــركـــة اإلنـــسانـــية الـــدولـــية الـــتي 

تـضم االتـحاد الـدولـي والـلجنة الـدولـية والجـمعيات الـوطـنية مـن 191 بـلدا، كـما يـشغل عـضويـة الـعديـد مـن 

املــنظمات الخــليجية والــعربــية واإلســالمــية مــثل الــلجنة اإلســالمــية للهــالل الــدولــي، واملــنظمة الــعربــية للهــالل 

األحـمر والـصليب األحـمر. ويسـتطيع الهـالل األحـمر الـقطري اسـتناداً إلـى صـفته الـقانـونـية هـذه الـوصـول 

إلـى مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث، مـسانـداً بـذلـك دولـة قـطر فـي جـهودهـا اإلنـسانـية، وهـو الـدور الـذي يـميزه 

عن باقي املنظمات الخيرية املحلية.

ويـعمل الهـالل األحـمر الـقطري عـلى املسـتويـني املحـلي والـدولـي، وهـو يشـرف عـلى مشـروعـات دولـية جـاريـة 

لـإلغـاثـة والـتنمية فـي عـدد مـن الـبلدان فـي جـميع أنـحاء الشـرق األوسـط وآسـيا وأفـريـقيا وأوروبـا. ومـن بـني 

األعــمال اإلنــسانــية الــتي يــضطلع بــها الهــالل األحــمر الــقطري تــقديــم الــدعــم فــي مــجاالت الــتأهــب لــلكوارث 

واالســتجابــة لــها والــتعافــي مــنها والحــد مــن املــخاطــر، كــما يــعمل عــلى الــتخفيف مــن أثــر الــكوارث وتحســني 

مســـتوى مـــعيشة املـــتضرريـــن مـــن خـــالل تـــقديـــم الخـــدمـــات الـــطبية والـــرعـــايـــة الـــصحية والـــتنمية االجـــتماعـــية 

لـلمجتمعات املحـلية، بـاإلضـافـة إلـى نـشاطـه عـلى صـعيد املـناصـرة اإلنـسانـية. ويسـتعني الهـالل بـمجهودات 

شـبكة واسـعة مـن املـوظـفني واملـتطوعـني املـدربـني واملـلتزمـني، ورؤيـته تحسـني حـياة الـضعفاء مـن خـالل حشـد 

القوى اإلنسانية لصالحهم.



ويـــمارس الهـــالل نـــشاطـــه تـــحت مـــظلة املـــبادئ الـــدولـــية الســـبعة لـــلعمل اإلنـــسانـــي وهـــي: اإلنـــسانـــية وعـــدم 

التحيز والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعاملية.


