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ينتهي من المرحلة الثانية لمشروع دعم  القطري األحمر الهالل

 تعزالقطاع الطبي في 

 دعم مشروعمن تنفيذ المرحلة الثانية من  مؤخرا القطري األحمر الهالل انتهى :الدوحة ― 2016 نوفمبر 6

، الممول من صندوق قطر للتنمية يةاليمن تعز مدينةفي  العام الثورة مستشفى بهيئة الجراحي الطوارئ مركز

استيعاب من أجل  ،2016 كتوبرأمنتصف حتى  غسطسأمطلع  ذمنونصف لمدة شهرين وذلك بعد تمديدها 

 .اليمنمختلف أنحاء مصابي األحداث الجارية في المزيد من 

 مستشفى هيئةو تعزفي  الخيرية الطبية الجمعيةكل من وبالشراكة مع التمثيلية في اليمن،  تهبعث خالل منف

بتكلفة إجمالية قدرها إناث(  15,693ذكور و 48,913)حالة  64,606ما يصل إلى تم عالج  ،العام الثورة

 كبرى جراحية عملياتخضعوا لمريضا  692منهم ، (رياال قطريا 514,675دوالرا أمريكيا ) 141,445

 يةبروالتحاليل المخ شعةواأل رقودوال مجارحةاستفادوا من خدمات المريضا  63,914، ووصغرى ومتوسطة

 .خارجيةال عياداتوال

العاملة في المستشفى، حيث بلغ إجمالي كذلك تضمن المشروع التعاقد مع الكوادر الطبية والمساعدة واإلدارية 

في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة األوعية الدموية، وجراحة الوجه  ايأخصائ 167عدد المتعاقد معهم 

والفكين، وجراحة التجميل والحروق، والتخدير، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ 

 والفنيين.واألطباء المقيمين واإلداريين واألعصاب، وجراحة العيون، فضال عن الكادر التمريضي 

 دةإشادة ومناش

 الهاللما يقدمه ب العام الثورة مستشفى هيئة رئيس نعمأ حمدأ الدكتور أشادوتعليقا على نجاح المشروع، 

 لضمان لمستشفىا دعم في االستمرارمناشدا  ،الجراحيالطوارئ  مركزل شامل دعم من القطري حمراأل

 .المحافظة في للمصابين الجراحية العمليات جراءإو ىالمزيد من الجرحاستقبال  فياستمراره 

: العام الثورة مستشفى هيئة في الجراحيالطوارئ  مركز مدير الرباصي نشوان ةالدكتورقالت من جانبها، و

 صرف عدمو ادروالكالموارد و نقص بسبب اوقفتم كان نأ بعد الجراحي المركز افتتاحإعادة  على هلل الحمد"

عالج  واستكمال ستقبالعودة المركز إلى العمل ال ساهم في القطري حمراأل الهالل تدخل ولكن، المستحقات

 تزداد أعداد المحافظة في الحرب واستمرار الحالية األوضاع ظل فيف ،المحافظة في الجراحية الحاالت

 ".المدنيين الجرحى من المصابين

 في القطري حمراأل لهاللالذي يلعبه ا الكبير بالدور تعز محافظة طباءأ مينأ الشجاع صادق الدكتورورحب 

 الكبير تميزالمبينا  ،دويةاأل نقل وعمليات المحافظة في جراحي صرح كبرأ تشغيل خالل من الجرحى معالجة

 .المحافظةب المستشفيات بقية في خريناآل نظرائه عن كبيرة نجاحات من القطري حمراأل الهالل يحققه مال



 

 الطفل وسام سالم

 سنوات بثالث تكبره التي أخته برفقة يلعب العمر من والنصف السنتين ذو سالم فتحي وسام الطفل كان بينما

 والد استدعاء وتم. سيارة حادثل وسام تعرض أخته من غفلة وفي ،باشا بير في الكائن اوالدهم منزل أمام

 نظرا دفعه عيستط لم مبلغاألب  من طلب وهناك ،الخاصة المستشفيات ىحدإ لىوهرع إحمله  الذي الطفل

في  العام الثورة مستشفى بهيئة الجراحي الطوارئ مركز لىإ الطفل نقل تم ثم ومن ،الصعبة المادية لحالته

 غرفة لىالطفل إعلى الفور تم إدخال و .األيمنفي ساعده  كسرإصابته ببينت  سينية أشعةأجريت له و ،تعز

 نفقة على نامجا هذا وكل ،المختص الطبيب قبل من يةجبستركيب جبيرة و ساعدال تثبيت تم حيث ،العمليات

 .القطري األحمر الهالل

 ،القطري األحمر الهالل لولده سخر الذي وتعالى سبحانه هللاإلى  شكربال الطفل والدتوجه وبعد العملية، 

 بهيئة الجراحي الطوارئ مركزالطبي في  طاقمال كل شكركما  ا،معاق ولده ألصبح هللا عناية بعد ولواله

 .طوال مدة العالج ولده لقيها التي المتميزة الطبية الخدمة على العام الثورة مستشفى

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس

 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة

 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر

 .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

 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

 غانم بن محمد الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا

 تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد العلي

 والوحدة التطوعية والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة

 .والعالمية

 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

 .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+974 5583 7338: رقم هاتف على االتصال،

 :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما

 https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس
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