
 

 صحفي## بيان##

  2018 عام في طبية قافلة أول

 األحمر الهالل لبعثة الطبي الفريق ينفذها قسطرة عمليات 8
  الديشغببن األول اليوم في القطري

لتنفيذ مشروع "القلوب  القطري األحمر الهالل الموفد من الطبي الفريق باشر :الدوحة ― 2018 فبراير 17
بعد  فبراير، 17 السبت يومالببنغالديش  والشرايين القلب أمراض لعالج القومي المركز في عملهالصغيرة" 

  .الجمعة أمس مساء دكا العاصمة إلىبسالمة هللا  الفريقوصول 

 طبية قافلة 23 تسيير عن الهاللأعلن  حيث ،2018 لعام طبيةال وافلقال ىأول انطالقة وه المشروع هذايعد و
 العيون ومخيمات المفتوح القلب جراحاتو لألطفال القلبقسطرة  عمليات تشملعلى مدار العام الجاري 

  .فريقياأو آسيا في بلدا 13 منها ستفيديومن المقرر أن  ،وغيرها

 تبلغو ،هذا البرنامج الخيري المستمرمشاريع ضمن  12رقم الحالي ال لألطفال القلبقسطرة  مشروعيحمل و
  .قطر بدولة والمحسنين األفراد من عدد تبرعات حصيلة هي اقطري رياال 667,752اإلجمالية  موازنته

  كبيررسمي  استقبال

 األطفال قلب قسم رئيس السالم عبد البشر أبو األستاذ الدكتور القطري األحمر الهالل وفد استقبال في كان
مسؤولو حرص و ،التوالي على الثاني للعام المركز يزور الذي للوفد استقبال حفلعقد  حيث القومي، بالمركز

 من وعدد ،الرحمن أفضل الدكتورو ،باإلنابة الصحة وزير خان الرحمن حبيب محمد السيدالمركز على دعوة 
  .بالمركز واإلداري الطبي الكادر من كبير

 للمرةبنغالديش  زيارتهم على القطري األحمر والهالل قطر لدولة شكره عن الرحمن حبيب السيدوقد أعرب 
 ،البالد على مستوى طفل ألف 400 من أكثر منها يعاني التي القلب مشكالت بعض عالجمن أجل  الثانية
 مع للتعامل الديشغبن في الطبي القطاع منها يعاني التي المشكلةكس حجم يعالرقم الضخم  هذا أن إلى مشيرا

 6التي ال تتجاوز والمؤهلة لتقديم الخدمات العالجية لمرضى القلب  المراكز عددبالنظر إلى قلة  ،الحاالت هذه
  .القومي المركز إلى الحاالت من العديد بتحويل تقوم، وهي زمراك

 قطر دولة منالقادمة  الطبية للوفود التسهيالت كافة تقديمل الصحة وزارةاستعداد  الرحمن حبيب السيد وأكد
 القطري األحمر الهالل يقدمه الذي الكبير الدعممنوها إلى ، الحاالت لهذه العالج توفير في منهم مساهمة
  .الدعم من المزيد تطلبت هماتواحتياج حالتهم وأوضح أن ،الديشغبن تستضيفهم الذين الروهينغيا لالجئي

 والفريق القطري األحمر الهالل وفد السالم عبداألستاذ الدكتور و الرحمن أفضل الدكتور شكر ماجانبه ومن
 لحجم تقديرهم على دلالتي ت ،الثانية زيارتهم على سدرة ومستشفى الطبية حمد مؤسسة من المتطوع الطبي



 

 ألحوالبا مقارنة باهظة تعتبر العالج تكلفة أنو خاصة ،واألطفال األسر من كبيرة أعدادومعاناة  االحتياجات
  .السكان غالبية لدىضعيفة ال المادية

 حفاوة على واألطباء القومي المركز لمسؤولي شكره الوفد رئيس الخليفي أحمد السيدأبدى وفي المقابل، 
طاقم و الطبي الكادر نوأضاف أ ،"الديشغبن في خوتناإ تجاه اإلنساني واجبنا هذا ن"إ مؤكدا: ،الستقبالا

 متمنيا المهمة، هذه في القطري األحمر الهالل مع ومتطوعا داعما فريقا أيضا انعتبري بالمركز التمريض
  .منه المرجو اإلنساني الهدفتحقيق و المشروع نجاح للجميع

 بالواليات تكساس جامعة بمستشفى األطفال قلب طب استشاري ،نعمان توفيق محمد دكتورالبعد ذلك تحدث 
 في أخرى مرة بالعملعن سعادته  ،2004 عام منذ القطري األحمر الهالل مع والمتطوع األمريكية المتحدة

 عنما  نوعا مختلفة تعد المشاركة هذه أنإلى  مشيرا الديش،غبن في لألطفال القلب قسطرة مشروع تنفيذ
 نأ كما ،تقريبا الضعف رادمقب السابقة المرة من ربأكالعام  هذا المستفيدين عدد نإ حيث ،السابقة المشاركة

 في لألطفال القلب قسطرة مدير السالوس علي هشام دكتورال هم اجدد أطباء ثالثةضم  المشارك الطبي الفريق
 وايل كلية في المساعد واألستاذ السدرة مستشفى في التداخلية القسطرة أول واستشاري العام حمد مستشفى
 مستشفىب األطفال قلب قسم ورئيس األطفال قلب استشاري الحروب إسماعيل أسعد دكتورالو قطر، -  كورنيل

 والدكتور ،)UTRGVفي ريو غراند فالي ( تكساس جامعةب مشارك ستاذأو )DHRاألطباء في رينيسانس (
قائال  نعمان. داستطرد و .فلسطينب هللا رامفي  الطبية الرعاية بمستشفى تخدير أخصائي عمرا إسماعيل حسن

 القلب لعالج القومي المركزهما  موقعين فيمن حيث تنفيذه  السابق العام عن يختلف العام هذا المشروع نإ
  .العسكري والمستشفى والشرايين

  األول اليوم في حاالت 8

عام  بين ما نأعماره اإلناث من ألطفال حاالت 8 واختيار تحضير الطبي الفريق لمهمة األول اليوم شهد
 التي الحاالت أولى هي عامان)( زينات الطفلة وكانت. شريانية فتحات من يعانين جميعهنو ،أعوام 8وواحد 

 .الفاتحةسورة  بقراءة قلقهاتوترها و من تهدئ أعوام) 4( طيبة الطفلةجلست بينما  ،بعالجها الطبي الفريق بدأ
 منها سيستفيد التي الطبية واإلجراءات العمليات من سلسلة القادمة األيامتستمر على مدار من المقرر أن و

ة أذيني بينما  الفتحات هذه أشكال وتتنوع ،في القلب خلقية عيوب أو فتحات من يعانونممن  األطفال عشرات
)ASD( ةيبطين) وVSD( شريانية) وPDA ،(يسمى طبي علمي بأسلوب الفتحاتهذه  يتم إغالقو 

  .اإلمالة أو بالقسطرة

من  25يوم  حتى سيستمر دكاالبنغالديشية  العاصمة في لألطفال القلبقسطرة  مشروع أن بالذكر الجدير
 السودان في طفال 425لفائدة  دول 7 في المشروعتنفيذ هذا  القطري األحمرللهالل  سبق وقد الجاري، فبراير

 المشروعبعض هذه البلدان شهدت تنفيذ  بأن علما ،الديشغوبن واألردن والمغرب وموريتانيا وغزة وسوريا
  عدة مرات.فيها 

  ##البيان نهاية##

  القطري األحمر الهالل عن نبذة



 

 والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس
 والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دونب الضعيفة
 للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةالمنظمات  من العديد عضوية يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية
 هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية والمنظمة الدولي،

 باقي عن هيميز الذي الدور وهو اإلنسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول
  .المحلية الخيرية المنظمات

 في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، المحلي المستويين على القطري األحمر الهالل ويعمل
 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر
 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية
  .لصالحهم اإلنسانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته والملتزمين، المدربين والمتطوعين الموظفين من

 واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس
  .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة

 +974 5583 7338: هاتف – اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان فريد بالسيد االتصال يمكنكم المعلومات، من لمزيد
)fareed@qrcs.org.qa(.  


