
21 June 2017 

Donation #Central Medical Oxygen Generator Plants & 
Central Sterilization units for Major Hospitals 
 

Due to upsurge in needs to supply of medical Oxygen to the 
health care facilities in several parts of Yemen due to the growing 
number of wounded and other patients, beside the difficulty of 
transport, blocking roads and sometimes imposing siege and 
based on the newly established concept by Kuwait "Humanitarian 
diplomacy" which is not determined by race, color, race, religion 
or doctrine. 

We are in Kuwait Patients Helping Fund – Yemen Office would like 
to inform you that two Central Medical Oxygen Generator Plant 
(100 m3/hour - 300 cylinder/day) and four Central Sterilization 
units for major Hospitals (700L each) has been provided today 21 
June 2017 to Yemen’s Ministry of Public Health and Population 
(MoPHP) in Aden as donation from Kuwaiti Relief Society under 
"Kuwait Beside You" Relief Program via Kuwait Patients Helping 
Fund. 

This donation came as a gift from the Kuwaiti people to the 
brotherly Yemeni people. 
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حدات تعقیم مركزیة للمستشفیات َو  محطات مركزیة لتولید األكسجین الطبيالتبرع #
 الرئیسیة

نظرا لتزاید الحاجة إلى توفیر األكسجین الطبي لمرافق الرعایة الصحیة في عدة مناطق من الیمن 
صعوبة النقل، ومنع الطرق وأحیانا فرض بسبب تزاید عدد الجرحى والمرضى اآلخرین، إلى جانب 

الحصار واستنادا إلى المفھوم الذي أنشئ حدیثا من قبل الكویت "الدبلوماسیة اإلنسانیة" التي ال 
 یحددھا العرق أو اللون أو العرق أو الدین أو المذھب.

المحطات مكتب الیمن، نود أن نبلغكم بأن اثنین من  -نحن في صندوق إعانة المرضى الكویتي 
اسطوانة / یوم) وأربع وحدات تعقیم  300 -/ ساعة  3م  100المركزیة لتولید األكسجین الطبي (

إلى وزارة  2017یونیو  21لتر) تم تقدیمھا الیوم  700مركزیة للمستشفیات الرئیسیة (سعة 
ت الكویالصحة العامة والسكان في الیمن كتبرع من الجمعیة الكویتیة لإلغاثة في إطار برنامج "

 .يالكویت إعانة المرضى بجانبكم" لإلغاثة عبر صندوق

 وجاء ھذا التبرع كھدیة من الشعب الكویتي للشعب الیمني الشقیق.
	


