
##بيان صحفي##

بالتعاون مع مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وإدارة الهالل األحمر القطري

مستشفى حمد بن خليفة في موريتانيا يعزز رسالته الصحية واالجتماعية خالل عام 
2020

16 فــبرايــر 2021 ― الــدوحــة: أصـــدر مســـتشفى حـــمد بـــن خـــليفة فـــي مـــقاطـــعة بـــوتـــلميت 
املـوريـتانـية، الـذي يـتولـى الهـالل األحـمر الـقطري تـشغيله وإدارتـه بـناًء عـلى اتـفاقـية تـعاون مـع 
مـؤسـسة "الـتعليم فـوق الجـميع"، تـقريـره الـسنوي عـن أنشـطة املسـتشفى والخـدمـات الـطبية 
الـــتي قـــدمـــها خـــالل عـــام 2020، بهـــدف االرتـــقاء بمســـتوى الـــرعـــايـــة الـــصحية املـــقدمـــة لـــصالـــح 

األهالي من سكان املقاطعة واملقاطعات املجاورة لها.

وقــــد واصــــل املســــتشفى خــــالل هــــذا الــــعام أداء مــــهامــــه بــــاالعــــتماد عــــلى اإلمــــكانــــات واملــــوارد 
والــبنية الــتحتية املــتوافــرة، رغــم بــعض املســتجدات الــتي أثــرت عــلى حجــم بــعض الــنشاطــات 
بســبب انــتشار جــائــحة فــيروس كــورونــا (كــوفــيد-19)، إذ يــصل حجــم فــريــق الــعمل حــالــياً إلــى 
81 شـــــخصاً، مـــــا بـــــني أطـــــباء فـــــي مـــــختلف الـــــتخصصات ومـــــمرضـــــني ومـــــساعـــــدي تـــــمريـــــض 
ومـرشـديـن اجـتماعـيني ومـوظـفني إداريـني. وتـنقسم األنشـطة االسـتشفائـية بـاملسـتشفى، الـذي 
بــلغت املــيزانــية الــتشغيلية لــه خــالل الــعام الــجاري 1,275,000 دوالر أمــريــكي، إلــى 4 فــروع 
رئــــيسية هــــي: الــــعيادات الــــخارجــــية، اإلقــــامــــة، األقــــسام الــــفنية، الــــطوارئ. وتــــتكون الــــعيادات 
الــخارجــية مــن 6 عــيادات تــؤمــن الخــدمــات الــطبية فــي الــتخصصات الــتالــية: الــطب الــباطــني، 

النساء والتوليد، الجلدية، الجراحة العامة، جراحة العظام، طب األسنان.

أنشطة متعددة

وخــــالل الــــفترة مــــن 1 يــــنايــــر حــــتى 31 ديــــسمبر 2020، واصــــل قــــسم الــــطوارئ أداء مــــهامــــه 
بـــطاقـــة اســـتيعابـــية 8 أســـرة، حـــيث اســـتقبل إجـــمالـــي 15,595 مـــريـــضاً، مـــن بـــينهم 12,339 
حـــــالـــــة طـــــوارئ مـــــختلفة االخـــــتصاصـــــات، و2,981 حـــــالـــــة طـــــوارئ فـــــي اخـــــتصاص الـــــتولـــــيد 
واألمــــراض الــــنسائــــية، و275 حــــالــــة طــــوارئ فــــي حــــوادث الــــسير. وتــــبني مــــؤشــــرات األداء أن 



املســــتشفى قــــد تــــمكن مــــن تــــحقيق أحــــد أهــــدافــــه الــــرئــــيسية بــــتقليص حــــاالت الــــتحويــــل إلــــى 
املســـتشفيات الـــكبرى فـــي الـــعاصـــمة اعـــتماداً عـــلى إمـــكانـــياتـــه الـــذاتـــية، إذ لـــم يـــتجاوز عـــدد 

التحويالت التي سجلها املستشفى 67 حالة تحويل فقط.

أمــــا قــــسم الــــعيادات الــــخارجــــية بــــقاعــــاتــــه الســــتة، فــــيقوم خــــالل أيــــام الــــعمل الــــرســــمية بــــتوفــــير 
خـدمـات الـطب الـعام يـومـياً، مـع تـناوب االخـتصاصـات األخـرى بـمعدل ال يـقل عـن 3 عـيادات 
تـخصصية فـي األسـبوع. واسـتفاد مـن خـدمـات الـقسم مـنذ بـدايـة الـعام حـتى نـهايـته إجـمالـي 
41,459 مــريــضاً، مــنهم 16,223 طــفالً و8,932 مــن الــرجــال و16,304 مــن الــنساء، ويــمكن 
تـــصنيفهم كـــالـــتالـــي: الـــطب الـــعام (22,497)، الجـــراحـــة الـــعامـــة (764)، األطـــفال (2,905)، 
الــــنساء والــــتولــــيد (1,327)، األســــنان (1,568)، تــــقويــــم األعــــضاء (1,784)، رعــــايــــة مــــا قــــبل 

الوالدة (2,153)، الجلدية (4,316)، الباطنة (2,185)، العيون (1,960).

ويــتمتع املســتشفى حــالــياً بــطاقــة اســتيعابــية 62 ســريــراً مــوزعــة عــلى 4 أقــسام اســتشفائــية 
(الــباطــنة، األطــفال، الــنساء والــتولــيد، الجــراحــة الــعامــة)، سجــلت خــالل فــترة الــتقريــر 4,759 
حـالـة إقـامـة بـإجـمالـي 10,969 يـوم إقـامـة، ونسـبة حجـز لـألسـرَّة فـي حـدود 57%، مـع مـعدل 

إقامة 2.3 يوم للمريض الواحد.

وانـــــعكاســـــاً الهـــــتمام املســـــتشفى الـــــبالـــــغ بـــــصحة املـــــرأة والـــــطفل، فـــــقد أشـــــرف قـــــسم الـــــنساء 
والـــتولـــيد عـــلى 1,531 حـــالـــة والدة، مـــن بـــينها 263 والدة قـــيصريـــة، بنســـبة تـــدخـــل جـــراحـــي ال 
تـــتجاوز 17%، وهـــي نســـبة مـــقبولـــة لـــلغايـــة مـــقارنـــًة بـــاملـــعدالت الـــوطـــنية، وتـــعتبر مـــؤشـــراً عـــلى 

ارتفاع مستوى األداء بالقسم.

وبــاالنــتقال إلــى الــقسم الــفني الــحيوي، الــذي يــضم 3 غــرف عــمليات مجهــزة ومــختبراً ووحــدة 
تـــصويـــر طـــبي، فـــقد أجـــرى إجـــمالـــي 861 جـــراحـــة فـــي 3 تـــخصصات هـــي الـــنساء والـــتولـــيد 
والـعظام والجـراحـة الـعامـة، كـما نـفذ 37,809 تـحالـيل مـخبريـة (بـمتوسـط 100 تحـليل مـخبري 

في اليوم الواحد) و6,251 كشفاً بالتصوير الطبي (بمتوسط 20 كشفاً في اليوم).



وواصـــل املســـتشفى تـــدريـــب طـــالب مـــدارس الـــصحة الـــعمومـــية بـــموريـــتانـــيا، وخـــاصـــًة مـــدرســـة 
الـصحة الـعمومـية بـمديـنة روصـو، ومـدرسـة الـصحة الـعمومـية بـكيفة. وخـالل الـعام املـاضـي، تـم 
اســـــتقبال دفـــــعة جـــــديـــــدة تـــــضم 58 مـــــتدربـــــاً. كـــــما يـــــسعى املســـــتشفى لـــــضمان اســـــتمراريـــــة 
وشـمولـية تـطويـر الـقدرات املـهنية واملـوارد البشـريـة بـصفة عـامـة، مـن خـالل املـشاركـة فـي عـدة 
دورات تــــدريــــبية خــــارج املــــؤســــسة فــــي مــــجاالت مــــتنوعــــة، عــــالوة عــــلى تــــنظيم عــــملية مــــرافــــقة 

ومتابعة تدريبية ميدانية ونظرية لفائدة الكوادر التمريضية.

الخدمات االجتماعية

فـــــي مـــــجال رعـــــايـــــة الـــــحاالت االجـــــتماعـــــية، قـــــام قـــــسم الـــــشؤون االجـــــتماعـــــية بـــــمساعـــــدة 307 
مـــرضـــى مـــن املـــحتاجـــني ومحـــدودي الـــدخـــل لـــلحصول عـــلى الخـــدمـــة الـــصحية الـــنوعـــية. كـــذلـــك 
ســاهــم املســتشفى فــي تــأمــني الــرعــايــة الــصحية لــصالــح 1,456 مســتفيدة مــن الــحوامــل، فــي 
ظـل اتـفاقـية الشـراكـة املـبرمـة مـع الـبرنـامـج الـوطـني لـلصحة اإلنـجابـية مـن أجـل تـأمـني الـرعـايـة 

الصحية للحوامل في مختلف مناطق مقاطعة بوتلميت.

ومـنذ بـدايـة الـعام املـاضـي، انخـرط املسـتشفى فـي جـهود املـنظومـة الـصحية الـوطـنية ملـحاربـة 
االلـتهابـات الـفيروسـية، مـن خـالل وضـع آلـية تـلقائـية لـتلقيح جـميع املـوالـيد الجـدد قـبل مـغادرة 
املســتشفى، وبــلغت نســبة الــتغطية الــتي كــفلتها هــذه اآللــية خــالل األشهــر الســتة املــاضــية مــا 

يقارب %100.

وأخــــيراً كــــانــــت هــــناك تــــدخــــالت ذات طــــابــــع اجــــتماعــــي وتــــثقيفي مــــن أجــــل تــــرســــيخ الســــلوك 
الــصحي والــوقــائــي فــي مــواجــهة جــائــحة فــيروس كــورونــا، فــقد قــام املســتشفى حــرصــاً عــلى 
ســـالمـــة الـــطاقـــم الـــصحي بـــتنظيم دورات تـــثقيفية لـــلتعريـــف بـــالـــقواعـــد األســـاســـية لـــلوقـــايـــة مـــن 
الـــفيروس واإلجـــراءات الـــواجـــب اتـــباعـــها فـــي حـــالـــة ظـــهور أي حـــالـــة، كـــما تـــم نشـــر مـــعلومـــات 

ونصائح توعوية من خالل امللصقات املعلقة في جميع أقسام وأروقة املستشفى.

يــذكــر أن مســتشفى حــمد بــن خــليفة تــأســس عــام 2007 فــي مــقاطــعة بــوتــلميت جــنوب غــربــي 
مــوريــتانــيا، بــرعــايــة كــريــمة مــن صــاحــبة الــسمو الــشيخة مــوزا بــنت نــاصــر مــن خــالل املــؤســسة 



الـقطريـة املـوريـتانـية لـلتنمية االجـتماعـية، الـتي تشـرف عـليها مـؤسـسة "الـتعليم فـوق الجـميع"، 
وهــي مــؤســسة عــاملــية هــدفــها تــوفــير فــرص حــياة جــديــدة وأمــل حــقيقي لــلمحتاجــني واملهمشــني 
مـــن األطـــفال والشـــباب والـــنساء، ال ســـيما فـــي املـــناطـــق الـــتي تـــعيش فـــي ظـــروف صـــعبة مـــثل 

حاالت الحروب والنزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية.

ويـتمثل الهـدف االسـتراتـيجي مـن إنـشاء املسـتشفى فـي تـقديـم خـدمـات رعـايـة صـحية عـالـية 
الـــجودة لـــصالـــح ســـكان املـــنطقة بـــأســـعار زهـــيدة تـــتماشـــى مـــع الـــحالـــة االقـــتصاديـــة الـــبسيطة 
لـلمجتمع املحـلي وتـوفـر عـليهم عـناء وتـكالـيف الـسفر لـتلقي الـعالج فـي الـعاصـمة نـواكـشوط أو 

في الخارج.

##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.


