
 

 بدعم من صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة

 آالف 01لصالح يقدم الرعاية الصحية  القطري  األحمر لهاللا

 املوصل مدينةب عراقي

بدعم من  مدينة املوصل العراقيةدعم القطاع الصحي في  القطري  األحمر الهالليواصل  :الدوحة ― 1107 أكتوبر 9

 امليداني ملستشفىمن تشغيل ا الطبية هطواقمحيث انتهت ، للهجرة الدولية املنظمة مع بالشراكةو  صندوق قطر للتنمية

 بسبب يمناأل  الجانب منالعراقيين  للنازحين الطبية الخدمات جميع ميتقدو  املوصل يجنوبحمام العليل منطقة  في

 .املدينة في دائرةال العسكرية العمليات

 لتقديم الطبية والكوادر جهزةاأل  كل فراوتو  زيةاهج على الشافعي حمدأ الدكتور  املستشفى مدير أكدفي تصريح له، و

 بطاقة يعمل املستشفى نأ أكد كما املوصل، مدينة هاليأ من العسكرية العمليات لجرحىخدمات صحية متكاملة 

 وحدةو ، والجراحية الطبية األجهزة حدثأب تانمجهز  للعمليات غرفتان به فراوتتو  ،اسرير  54 سعة أولية استيعابية

 قسمو  الدم بنك لىإ ضافةبال  ،ومعدات تعقيم ووحدة ،وصيدليةطبي،  مختبرو  ،السينية لألشعة ووحدة ،املركزة للعناية

 .الحربمصابي من الستيعاب األعداد املتزايدة  اسرير  71بسعة  ئ لطوار ا

الهالل األحمر  فرق  استقبلتالعمليات العسكرية داخل مدينة املوصل، بتوقف مؤخرا اكتماله حتى منذ افتتاح املشروع و 

 وعمليات ضمادات من الصحية الرعايةأعلى مستوى من تلقوا  مريضا 05849الطبية املسؤولة عن تشغيل املستشفى 

 لفخذ،وا للساق خارجيال تثبيتالمثل متنوعة  جراحية عملية 458 إجراء تمحيث  ،استشفائي وعالج جراحية

 الزائدةواستئصال  الجروح، وغلق تنظيفو  البطن، فتحو  فخذي،ال شريانال ترقيعو  ،الدموية األوعية استكشافو 

 55499و شخص 25499بحوالي  شعةاأل  قسمخدمات  من املستفيدين عدد قدرفيما ي .الشظايااستخراج و  ،الدودية

 .املختبرية اليلالتحشخص من 

 جراحين 79 يقوم إذ، قساممختلف األ في شخص 799 يبلغ امليداني املستشفى كادر حجم أن الشافعي .د وأوضح

 ،الدموية واألوعية القلب وجراحة العظام وجراحة العامة الجراحة طباءأ من املكون  الطبي الفريق بقيادة متخصصين

 افني 09و ،للنازحين اليومية األمراض مع للتعامل اعام اطبيب 72أيضا  الكادر. ويتضمن تخدير عالوة على طبيبي

 الحراسةو الداريين ويشمل  الطبيغير  الكادر، هذا إلى جانب واألشعة املختبراتو  دلةوالصي التمريض في صاصختم

 امليداني املستشفى في العاملين غلبأوقد تم اختيار  .اللوجستية والخدمات مسؤولي التسجيلو  السعاف سيارات وسائقي

 .النازحين حتياجاتاب ومعرفة ات عمليةبخبر  يتمتعون هم و  ،نفسها املوصلأبناء  من



 

عزيز تاملاض ي ل عامال نهايةمنذ  الصحية املشاريع من عددسبق له تنفيذ  القطري  األحمر الهالل أن بالذكر الجدير من

 النزوح مخيمات في صحية مراكز افتتاح ومنها للتنمية، قطر صندوق  من بدعم املوصل لنازحيالخدمات الطبية املقدمة 

 باألدوية زويدهاتعن طريق  املوصل مدينةمن  يسراأل الجانب في صحية مراكز 0 دعمو  ،(ديبكةو  شام حسنو  الخازر )

 املوصل مستشفى وتشغيل تأهيلو  العليل، حمام ناحية املوصل جنوب في امليداني املستشفى وتشغيل واألثاث، واألجهزة

 الجديدة وصلامل مركز) املوصل مدينةمن  يمناأل  الجانب في الصحية املراكز وتشغيل حجر، وادي منطقة في العام

(، اليرموكو  بادوشفي  االستقبال نقاط) النزوح مناطق في املتنقلة العيادات تشغيلو  ،(الرياض ي الطبمركز و الصحي 

 .الهامة الصحية املشاريع من وغيرها

 ##البيان نهاية##

 القطري  األحمر الهالل عن نبذة

 تحيز دون ب الضعيفة واملجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو ،7018 عام القطري  األحمر الهالل تأسس

 يشغل كما بلدا، 709 من الوطنية والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية النسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو

 والصليب األحمر للهالل العربية واملنظمة الدولي، للهالل السالمية اللجنة مثل والسالمية والعربية الخليجيةاملنظمات  من العديد عضوية

 قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول  هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري  األحمر الهالل ويستطيع. األحمر

 .املحلية الخيرية املنظمات باقي عن هيميز  الذي الدور  وهو النسانية، جهودها في

 في البلدان من عدد في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، املحلي املستويين على القطري  األحمر الهالل ويعمل

 في الدعم تقديم القطري  األحمر الهالل بها يضطلع التي النسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق  أنحاء جميع

 معيشة مستوى  وتحسين الكوارث أثر من التخفيف على يعمل كما املخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت

 صعيد على نشاطه إلى بالضافة املحلية، للمجتمعات االجتماعية والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من املتضررين

 من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته وامللتزمين، املدربين واملتطوعين املوظفين من واسعة شبكة بمجهودات الهالل ويستعين. النسانية املناصرة

 .لصالحهم النسانية القوى  حشد خالل

 والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم النسانية: وهي النساني للعمل السبعة الدولية املبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس

 .والعاملية والوحدة التطوعية

 .(fareed@qrcs.org.qa) +015 4480 1008: هاتف – العالمية الشؤون رئيس عدنان فريد بالسيد االتصال يمكنكم املعلومات، من ملزيد


