
 

 ##بيان صحفي## 

 إلجراء عمليات قسطرة وجراحة القلب لألطفال 

 يسلم شحنة مستهلكات طبية ملستشفيات السودان  الهالل األحمر القطري 

  ، ضمن مشاريع القوافل الطبية للهالل األحمر القطري في السودان  الدوحة:  ―  2021  أبريل  4

طبية  مؤخراً  تم   مستهلكات  شحنة  وجراحة    للمساهمةتسليم  القلب  قسطرة  عمليات  إجراء  في 

  بمحلية وزراعة الكلى  جراحة القلب  مراض ومن مستشفى أحمد قاسم أل  كل   إلى  ألطفال  لقلب  ال

مدني ألمراض وجراحة القلب بوالية الجزيرة، حيث    والية الخرطوم ومركز ود التابعة ل بحري  

بمطاراكان في   والهبات  الدولي  الخرطوم    ستقبالها  المنح  أمين مكي مدير  الصحة في  د.  إدارة 

 . تحاديةالدولية بوزارة الصحة اال

  ،بالتنسيق مع وزارة الصحة اإلتحادية  ،مكتب السودانفي  فريق الهالل األحمر القطري  وقد قام  

مستشفى  جزء  بتسليم  بالخرطوم  قاسم  في    اً أحمد  وكان  الطبية،  والمستهلكات  المعدات  من 

هدىا د.  المستشفى  إدارة  بمباني  بشكرها    ستقبالهم  تقدمت  التي  للمستشفى،  العام  المدير  حامد 

قطر على   ،لدولة  القطري  األحمر  الهالل  بالشكر  المسا  وخصت  عالج  هذه  في  الكبيرة  همة 

وتشوهات   عيوب  من  يعانون  الذين  دعمهم  ،القلبفي  أمراض  و األطفال  خالل  بقساطر    من 

 وقدمت شكرها نيابةً عن أسرة وإدارة مستشفى أحمد قاسم  ،عمليات القلب المختلفةلومستهلكات  

 بالخرطوم. 

ذلك،   ود بعد  بمدينة  القلب  لمركز  التسليم  عملية  الفريق  الجزيرةمدني    واصل  والية    ،حاضرة 

د.  المركز  حصة  تسلم  مصطفى    حيث  الدين  المركزاصالح  ومدير  القلب  جراحة    ، ستشاري 

و عبر  والذي   شكره  عن  قطرابدوره  لدولة  ً   متنانه  وشعبا وحكومةً  إلدارة  او   ،أميراً  شكره  متد 

الدعم القطري على هذا  التعاون والدعم  ، الهالل األحمر  تواصل  الطبية    متمنياً  في  بالمساعدات 

لألطفال   القلب  جراحة  والواليات  أالذي    ،لمركز بامجال  الجزيرة  والية  يغطي  أنه  وضح 

 .خصوصاً في هذه المرحلة التي يمر بها السودان  ،المجاورة

ستمرار دعم  االدين جعفر، على    د. عز  ،الهالل األحمر القطريفي  مسؤول القوافل الطبية  أكد  و 

القطري األحمر  الصحي    الهالل  متعددة    ،السودانفي  للقطاع  الطبية  القوافل  تسيير  خالل  من 

من  إلى  التخصصات   السودان العدد  ً ية واليات  موضحا من    ،  عدد  على  يحتوي  الدعم  هذا  أن 

الهالل األحمر  توسعة الشرايين مقدمة من    قساطر قلب أطفال ودعامات قفل الفتحات وبالونات

بتكلفة   أمريكي   100,000قدرها  القطري  قرب  و  .دوالر  عن  من  كشف  جديدة  نسخة  إطالق 



 

الصغيرة"مشروع   عمليات    ،"القلوب  إجراء  إلى  يهدف  ال  القلبقسطرة  الذي  تشوهات  لعالج 

لدى   بتكلفة  الخلقية  السودان  التنسيق   275,000قدرها  أطفال  تم  أنه  مضيفاً  أمريكي،    دوالر 

المعنية  واال الجهات  المخطط  في  جتماع مع  القوافل  لالواليات  تسيير  ترتيب  أجل  بها من  لعمل 

 . لسودانإلى االطبية 

ناحيتها اال  ، من  الصحة  وزارة  السودان أعربت  على  عبر    ية تحادية  صحفي  موقعها  بيان 

للهالل شكرها  عن  دعمهم  اإللكتروني  على  القطرية  والحكومة  القطري    ،الالمحدود   ااألحمر 

 .السودانفي الصحي  تعزيز روح التعاون المستمر لدعم القطاعإلى   هاوتطلع

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس الهالل األحمر القطري عام  

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

الخليجية  المنظمات  بلدا، كما يشغل عضوية العديد من    191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي واللجنة  

اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل  

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 

 . الخيرية المحلية عن باقي المنظمات  هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

دولية جارية   المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين  القطري على  الهالل األحمر  ويعمل 

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  

القطري   الهالل األحمر  التي يضطلع بها  لها  اإلنسانية  للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم 

معيشة  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 

المحلية،  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المتضررين 

صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  باإلضافة إلى نشاطه على  

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

ال وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  الهالل  تحيز ويمارس 

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


