
 

 ##بيان صحفي## 

  ومتابعة استشارة  14,128تدخالً جراحياً و 3,786 إجراء

الل األحمر القطري متنوع من دعم ط  شفيات غزة  ال   ملس

في قطاع غزة، بالتعاون  الهالل األحمر القطري  تواصل بعثة    الدوحة:  ―  2021  أغسطس  3
والذي دعم الجراحات التخصصية في قطاع غزة،  مشروع  مع وزارة الصحة الفلسطينية، تنفيذ  

وتقديم سلسلة من الخدمات    عمليات جراحية تخصصيةإلجراء    الطبية  استقدام الخبراتيتضمن  
األخرى و  قدرها  األنشطة  إجمالية  بتكلفة  ( مليون    1.4،  أمريكي  حوالي  دوالر  يعادل  ما  أي 

  . لایر قطري) 5,103,000

ل العام  الهدف  الصحي  في  لمشروع  يتمثل  النظام  تقديم خدمات    ،غزةبدعم  في  طبية  والمساهمة 
يقدر عدد  و  .غزةالمنشآت الصحية ببناء قدرات الطواقم العاملة في  و   ،ذات جودة عاليةوجراحية  

ال  18,000المستفيدين من أنشطة المشروع بحوالي   إلى جانب    ، قطاعمريض سنوياً من أهالي 
  . الطواقم الطبية المحلية

اإلغاثة  وعن   لقطاع  التنفيذي  المدير  العمادي  محمد  فيصل  السيد  قال  المشروع،  هذا  تفاصيل 
البداية  تم  " والتنمية الدولية بالهالل األحمر القطري:   توقيع اتفاقية تنفيذية مع وزارة الصحة في 

التنسيق مع  ب بعثتنا التمثيلية في غزة    تعمل، ثم  الفلسطينية كجهة مستفيدة وشريكة في المشروع 
وتحديد المهام    ،التعاقد معهم ضمن المشروع المراد  االستشاريين  األطباء  قائمة    عدادإلوزارة  ال

سبق التعاقد معهم ضمن مشروع تعزيز  ممن  التعاقد مع عدد  تجديد  منهم، فيما تم    التعاقدية لكلٍّ 
  ". وذلك حتى ال يفقد البرنامج قيمته واألهداف المرجوة منه  ،النظام الصحي السابق

وشملت    ،مستشفيات غزةلمباشرة العمل في  المتعاقد معها تباعاً  لخبرات  ااستقدام    بعد ذلك، بدأو 
استشاري جراحة  ،  ) مستشفى غزة األوروبي(استشاري جراحة الصدر د. أيمن صيام    :كالً من

العريني   رائد  د.  الشفاء(الصدر  الروبي)،  مستشفى  إياد  د.  البولية  المسالك  ،  استشاري جراحة 
طبيب  ،  نصاراستشاري جراحة القلب د. محمد  ،  استشاري باطنة صدرية د. صابر الصرفندي

استشاري جراحة األوعية الدموية د. محمد كلوب  )،  مستشفى العيون ( التخدير د. زكريا الزعيم  
  . ) مجمع ناصر الطبي(

تم رفد   ناصر،  المركبة  وفي مستشفى  الكسور  البطاقم  قسم  في جراحة  يتكون  عظام  متخصص 
مطر من   محمود  د.  العظام  جراحة  شعث  ، استشاري  حماد  د.  د.  و   ،واألخصائي  األخصائي 



 

شحادة أبو  المشهراوي،  محمود  زعرب  ، وشادي  إلى    ، وجمال  جراحة  باإلضافة  استشاري 
  .التجميل د. أحمد المغربي 

المشروع،   فترة  مدار  واالستشاريون  نجح  وعلى  في  األطباء  معهم  إجمالي  إجراء  المتعاقد 
متابعة واستشارة للمراجعين، عالوة على عالج   14,128تقديم عملية وتدخالً جراحياً، و 3,786

  حالة من مصابي العدوان األخير على قطاع غزة.  156

  أنشطة متنوعة 

األخرى،   المشروع  بأنشطة  يتعلق  توريد  فقد  فيما  من  االنتهاء  بالفعل  من  74تم  األصناف % 
عليها   توفير  المتعاقد  مناقصة  األضمن  من  في  كميات  المستخدمة  الطبية  والمستهلكات  جهزة 

  متتابع. بشكل   توريد باقي األصنافتعاقد معها وتواصل الشركات الم،  جراحات القلب المفتوح 

المتعاقد  أيضاً   البنود  السريرية،  تم االنتهاء من توريد كافة  الصيدلة  برنامج  والتي عليها ضمن 
استخدام هذه التجهيزات في حوسبة  بالفعل  بدأ  و   ،أجهزة كمبيوتر وأجهزة لوحيةو شمل طابعات  ت 

الصيدليات   عمل  الصحةبنظام  وزارة  في    ،مستشفيات  به  المعمول  الورقي  النظام  عن  كبديل 
  .الوقت الحالي

الصحية برنامج  وضمن   واإلدارة  السياسات  القطري،    ماجستير  األحمر  الهالل  من  المدعوم 
بالبرنامج  الطالب  واصل  ي  العليادراسالملتحقون  انتهى  تهم  حيث  من  ،  الثاني  الدراسي  الفصل 

ذلك،  .  البرنامج مع  الدراسة  وبالتوازي  بعد  تستمر  برنامجعن  والعناية    ضمن  التخدير  دبلوم 
يضم  المركزة والذي  القطري  20،  األحمر  الهالل  من  دراسية  منح  على  حاصلين  وقد    .طالباً 

  للطالب. التدريب العملي ويتم حالياً إجراء  ، الفصل الدراسي الثالث واألخيربالفعل   انتهى

التنفيذ  تم االنتهاء من  وفي مستشفى األهلي العربي،   التدخل  تخصصي حول  ال  يتدريب البرنامج 
ً متدرب   64إجمالي  بمشاركة    ، )MIS( الجراحي من خالل المناظير   ،  تم تقسيمهم إلى مجموعات  ا

ً طبيب   14المجموعة الثانية  ، و أطباء  9لمجموعة األولى  اضمت   ،  أطباء  10المجموعة الثالثة  ، و ا
  10المجموعة السادسة  ، وأخيراً  أطباء  10المجموعة الخامسة  ، و أطباء  10المجموعة الرابعة  و 

  . أطباء

حالياً  و  يجري  لتوريد  أخيراً،  مناقصة  الالزمة  تنفيذ  بمرض  األدوية  المصابين  األطفال  لعالج 
يوريا   كيتون  محمول    10وتوريد  )،  PKU(الفينيل  كمبيوتر  الطبي  الصالح  أجهزة  لمجلس 

العربي في قطاع غزة،    ته تعزيز قدر ل  الفلسطيني البورد  جهاز    77وتوريد  على عقد امتحانات 



 

  مدارس االبتدائية ضمن إجراءات الوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا ال لصالح    يفحص حرار
  بين التالميذ. 

  ##نهاية البيان##
  نبذة عن الهالل األحمر القطري

القطري عام   الهالل األحمر  إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس  تهدف 
الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

واللجنة   العديد من    191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي  الخليجية  المنظمات  بلدا، كما يشغل عضوية 
والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  

النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً  القانونية هذه الوصول إلى مناطق  إلى صفته 
  . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

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

لها   للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم  القطري  الهالل األحمر  التي يضطلع بها  اإلنسانية 
معيشة  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 

الطبي الخدمات  تقديم  خالل  من  المحلية، المتضررين  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  والرعاية  ة 
باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  

  .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم
ال التحيز ويمارس  وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  هالل 

  . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


