
 

لفة ي دوالر  ألف 284 بلغت إجمالية بت   أمر

الل ر  يدعم القطري  األحمر  ال شفى  القلب قسم تطو  ناصر  مس

  غزة قطاع جنوب

ر  16 ي من املب الرئ  مجمع ناصر  :الدوحة ― 2017 أكتو س الط  الطابق الثا ومي بمحافظة خان يو ا

ي قطاع غزة  س قسم القلب ب ،سماعيلإقف الدكتور منتصر و جنو شاري أمراض القلب والقسطرة ورئ ليقدم  ،معااس

ض ن داخل غرفة وحدة القلب القديمة بمساعدة من طاقم التمر ض انيات و  ،العالج ملر زة تقادم رغم قلة اإلم األج

ان.   واملعدات الطبية بامل

و القسم " :يقول الدكتور منتصر شفى ناصر  ية بقطاع عت قسم القلب بمس نو افظات ا املركزي ألمراض القلب  ا

سمة 650غزة ليخدم  االت االذي توجد ونه القسم الوحيد إ باإلضافة  ،ألف  ادة فيه وحدة قلب خاصة ل

ا ية"، مو نو افظات ا ار أن  با ل من وحدة القلب وقسم القلب ا ت   االت الواردة للمب ناوح يعدد ا  ب

ر 200و 150   .احالة ش

 ، شفى ناصر الط ر قسم القلب بمس مية تطو شفىاملأيمن الفرا مدير  د. أووحول أ ي أك "إ: س و ثا ن مجمع ناصر 

ية  قطاع غزة انيةبأعداد مر القلب   ايد مطردز تناك و  ،مؤسسة  ادة الس ب الز س ية  نو افظات ا  .ا

حاجة ماساملب قديم لألسف  الك و ث ةوم ميم والتأث يعابية حاليا إجما بلغ يحيث  ،لل را  20الطاقة االس مقسمة سر

ار ( 6وحدة القلب (ع  را) 14أسرة) وقسم القلب ا و  ،سر افعدد و نقل إ  كث من األحيان  نامما يضطر  ،غ 

شفى ت  أقسام أخرى باملس   ".املر للمب

ضيف د. الية ال تواكب العمل والتطور الط للكشف والعالج التداخ و زة واملعدات الطبية ا م  ،الفرا أن األج لذلك فإ

الل األحمر القطري ساعد أن يتوقعون  ديد املمول من ال افظات ع املشروع ا نقل خدمة عالج مر القلب  ا

ات عالية ية إ مستو نو ادة الطاقة االسو  ،ا را 30 إ اإلجماليةيعابية ز ا  ،سر امل  وحدة  8م ل  ش زة  أسرة مج

ديدة و ار 22القلب ا را  قسم القلب ا سيق  ، الفتاسر يد من الت شفى ناصر س ر وحدة القلب بمس إ أن تطو

ية نو افظات ا ي با شفى غزة األورو ك مع قسم قسطرة القلب  مس ل املر سيقلل كما  ،املش  من فاتورة تحو

ارج ا باالعتماد للعالج با ن وغ يص الصمامات القلبية والشراي يص الط سيصبح أدق ل ، باإلضافة إ أن ال

ا ضمن املشروع. د تم تور ديثة ال س زة الطبية ا   ع األج



 

ته، و  َّ من ج الل األحمر القطأكرم نصار  ن د.ب الل األحمر ا إطار خطة : "ري  قطاع غزةمدير املكتب التمثي لل ل

ة و  القطري  شر انات املادية وال ي من نقص  اإلم عا االت ال  عض ا غزة   ر القطاع الص  ا لدعم وتطو من بي

عمل حالياخدمات األمراض املزمنة، ف ن جودة خدمات أمراض القلب من خالل إعادة ترميم وتوسعة  نحن  ع تحس

دمات التخصصية والعالجية والعناية الفائقة ملر القلب  ر ا شفى ناصر الط لتطو  وتج قسم القلب بمس

ا"محافظات جنوب قطاع غزة لفته اإلجمالية  ، مش ديد بلغت ت سيق  يألف دوالر أمر 284إ أن املشروع ا نفذ بالت و

غزة. ية  ة الفلسطي   مع وزارة ال

  ##البيان اية##

الل عن نبذة   القطري  األحمر  ال

الل تأسس و ،1978 عام القطري  األحمر ال سانية منظمة و ن مساعدة إ دف تطوعية إ تمعات األفراد وتمك  أو تح دون ب الضعيفة وا

الل. تمي ركة  عضو وال سانية ا نة الدو االتحاد تضم ال الدولية اإل معيات الدولية وال ة شغل كما بلدا، 190 من الوطنية وا  عضو

ليجيةاملنظمات  من العديد ية ا نة مثل واإلسالمية والعر الل اإلسالمية ال ، لل ية واملنظمة الدو الل العر . األحمر والصليب األحمر لل

ستطيع الل و نادا القطري  األحمر ال اعات مناطق إ الوصول  ذه القانونية صفته إ اس وارث، ال ا  قطر دولة بذلك مساندا وال ود  ج

سانية، و اإل ية املنظمات با عن هيم  الذي الدور  و لية ا   .ا

عمل الل و ن ع القطري  األحمر ال ، ا املستو و والدو ة دولية مشروعات ع شرف و   البلدان من عدد  والتنمية لإلغاثة جار

قيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء جميع ا وأفر ن ومن. وأورو سانية األعمال ب الل ا يضطلع ال اإل  مجاالت  الدعم تقديم القطري  األحمر ال

ب وارث التأ ا واالستجابة لل ا والتعا ل د م اطر، من وا وارث أثر من التخفيف ع عمل كما ا ن ال شة مستوى  وتحس ن مع  املتضرر

دمات تقديم خالل من ية والرعاية الطبية ا لية، للمجتمعات االجتماعية والتنمية ال  املناصرة صعيد ع شاطه إ باإلضافة ا

سانية ن. اإل ستع الل و ودات ال ن من واسعة شبكة بمج ن املوظف ن واملتطوع ن،واملل املدر ته م ن ورؤ  حشد خالل من الضعفاء حياة تحس

سانية القوى  م اإل   .لصا

مارس الل و ي للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت شاطه ال سا سانية: و اإل ياد التح وعدم اإل دمة واالستقالل وا  التطوعية وا

  .والعاملية والوحدة
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