
 

 ##بيان صحفي##

 التعاون مع حمد الطبية وسدرةبعملية قسطرة  116إجراء 

 الديشجبنفي "القلوب الصغيرة"  مشروع ختتميالهالل األحمر القطري 

اختتم الهالل األحمر القطري أعمال قافلة "القلوب الصغيرة" التي  الدوحة: ― 2020يناير  18

عملية قسطرة قلب لألطفال الذين  116أيام، بتنفيذ  8على مدار تم إرسالها إلى بنجالديش 

أي ما يقارب دوالر أمريكي ) 250,000يعانون من تشوهات خلقية في القلب، بتكلفة قدرها 

 (.مليون لاير قطري

األحمر الهالل الطبي المتطوع مع فريق للعقد ورشة عمل المشروع اليوم األخير من  شهدو

المحلية العاملة في المعهد الوطني ألمراض القلب والشرايين الطبية الكوادر والقطري 

تقييم األعمال المنجزة وتقديم الشكر للكوادر الطبية من أجل  ،دكاالبنجالديشية بالعاصمة 

 القسطرة. في تبادل الخبرات أثناء عملياتشاركت التي المتعاونة 

على استضافة الديش جبن لدىسعادة السفير أحمد بن محمد الدهيمي سفير دولة قطر قد حرص و

بحضور قيادات من الهالل  ،الديشية المشاركةجوالكوادر الطبية البنللقافلة الفريق الطبي 

ومسؤولين من  ،والهالل األحمراألحمر الديشي واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب جاألحمر البن

 .الديشجالمؤسسات القطرية العاملة في بن

التي األخيرة وسلسلة القوافل الطبية الطبية برز ما قامت به القافلة أعرض خالل اللقاء وجرى 

تبادل النقاش حول إنجازات القوافل الطبية جرى  كما ،الديش وتدخالتها بشكل عامجفي بننفذت 

الجزيل بالشكر الطبي وتقدم الفريق والدول الفقيرة. الديش جبنبوأهميتها في عالج األطفال 

 .إلنجاح القوافل الطبية تالتسهيالت التي قدمكل على  يةقطرالسفارة ال ملسعادة السفير وطاق

قال السيد عبد هللا حسن المحشادي المدير العام لقطاع اإلغاثة والتنمية الدولية في تصريح له، و

نسبة في بنجالديش بتم اختتام أعمال قافلة القلوب الصغيرة بحمد هللا بالهالل األحمر القطري: "

باإلضافة إلى  ،أطباء من مؤسسة حمد الطبية ومستشفى السدرة 7بمشاركة ، %100نجاح 

، وبذلك يعد هذا الفريق من أكبر الفرق الطبية الواليات المتحدة وفلسطين واألردنأطباء من 

 القوافل الطبية للهالل األحمر القطري".المشاركة مع 

األحمر القطري في بنجالديش هي رابع قافلة طبية ينفذها الهالل وأوضح المحشادي أن هذه 

آالف الحاالت في عالج  2004ساهم منذ انطالقه في عام ، الذي ضمن برنامج القلوب الصغيرة



 

التي ال تستطيع تحمل تكاليف العالج أو السفر إلى الخارج، بل وفي بعض الدول ال المرضية 

 .للعالج أصالا الالزمة الطبية  اتمكانياإلتتوافر 

: "تهدف هذه العمليات إلى عالج العيوب والتشوهات الخلقية في القلب لدى األطفال تابع بقولهو

الفقراء حسب نوعها، مثل الوالدة بثقوب في القلب أو خلل في الصمامات أو غير ذلك، وتستخدم 

تقنية القسطرة لتركيب األجهزة واألزرار والدعامات، فهي ليست عمليات جراحية مثل 

 ".القلب المفتوح جراحات

ا قد أن هذه القافلة تشير اإلحصائيات إلى و ا  حققت رقما القسطرة التي تم عمليات عدد في  قياسيا

لقلوب للقافلة تسجله رقم أعلى كان بينما فقط، أيام  8 خاللعملية  116والذي بلغ إجراؤها، 

ا بأن معهد القلب والشرايين في دكا ينفذ قرابة اتعملي 104هو الصغيرة  عملية  200، علما

ألهالي  فعاالا جداا  تدخالا الطبية القوافل هذه تواجد من العام، مما يجعل على مدار قسطرة 

 .المنطقة

ومستشفى السدرة، اللتين قامتا مؤسسة حمد الطبية الكبير من جانب بالتعاون وأشاد المحشادي 

السيد عبد هللا أشكناني كبير فنيي قسطرة القلب مثل  ،للمشاركة في القافلةأطبائهما بتفريغ 

ا: السيد عالء الدين علي مكاوي فني القسطرة بمستشفى السدرةوبمؤسسة حمد الطبية،  ، مضيفا

في د. محمد توفيق نعمان أخصائي قسطرة القلب مشكورة من ال يفوتنا اإلشادة بالمساهمات ال"

إذ يعتبران األردن، في د. إياد أحمد العموري أخصائي قسطرة القلب كذلك والواليات المتحدة، 

، بالطبع ، إلى جانب السيد عبد هللا أشكنانياألعضاء الدائمين في قوافل القلوب الصغيرةمن 

ا كان لهم الفضل حيث  أصبح ألطفال صغار القلوب العليلة شفاء في بعد المولى عز وجل جميعا

 ".والحياة بصورة طبيعية مثل أقرانهماللعب في مقدورهم 

د. أسعد عبد هللا الحروب أخصائي قسطرة القلب )الواليات  :كالا منوضمت قائمة الشرف كذلك 

المتحدة(، د. حسن إسماعيل اعمر أخصائي تخدير األطفال )فلسطين(، السيد ميسرة نافع مصلح 

 فني التخدير )فلسطين(.

على استمرار الهالل األحمر القطري في تنفيذ برنامج القوافل الطبية، بالتأكيد المحشادي اختتم و

للفئات الضعيفة في مستوى الرعاية الصحية المقدمة تحسين في ضوء استراتيجيته الرامية إلى 

التي ينفذها الهالل المتعددة الطبية بالرغم من التدخالت وقال: "، مختلف المجتمعات المحتاجة

حيث ال تزال قوائم انتظار  ،ماسة وكبيرة جداا  ظلالحاجة تاألحمر القطري في بنجالديش، فإن 

ا  ،األطفال المصابين بتشوهات القلب بالمئات مزيد الذين ينتظرون المن غير القادرين  خصوصا

ذوي األيادي البيضاء في دولة مزيداا من الدعم من جانب مما يتطلب ، من الدعم والقوافل الطبية



 

التي ابتلي أبناؤها  فقيرةالطوق النجاة لكثير من األسر حيث تمثل صدقاتهم وتبرعاتهم قطر، 

 ."بالمرض منذ والدتهم

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

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

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

الخليجية المنظمات بلدا، كما يشغل عضوية العديد من  190والجمعيات الوطنية من  الدوليةالدولي واللجنة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .تقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالميةوالحياد واالس


