
 

 ##بيان صحفي##

 من المياه البيضاءفقير مريض  500لعالج 

 يطلق قافلة طبية لعالج أمراض العيون ومكافحة العمى في السودانالهالل األحمر القطري 
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بوالية مدينة عطبرة لعالج أمراض العيون ومكافحة العمى في  ،إلى جمهورية السودانالقطري 

مؤسسة الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة العامة في ، وذلك بالتعاون مع نهر النيل

 لاير قطري(. 182,000دوالر أمريكي )أي حوالي  50,000، وبتكلفة إجمالية قدرها دولة قطر

تقديم المساعدات الطبية الالزمة في أوساط المصابين بمرض في  لهدف العام للمشروعيتمثل ا

الكشف على المراجعين في عيادة العيون التابعة ، من خالل والية نهر النيلبالمياه البيضاء 

المحتاجين، وتحديد توجيه لضمان حماية وكرامة عالج أو وتقديم العون الالزم من  ،للقافلة

وتقديم جراحية العمليات تدخل جراحي إلزالة المياه البيضاء، ثم إجراء الالحاالت التي تحتاج ل

دعم مستشفى العيون في عطبرة بالمعدات والمعينات الرعاية قبل التدخل الجراحي وبعده، و

، وأخيراً ت الصحية والجراحية للمجتمع المحليتقديم الخدماوعمل بكفاءة لوالنواقص المطلوبة ل

 اءتها.ورفع كف الطبية المحليةالكوادر تدريب 

الحاالت استقبال أيام، يقوم الفريق الطبي المتطوع مع الهالل األحمر القطري ب 10فعلى مدار 

ً  المرضية ومن . بالمستشفى عطبرة للعيون، بمساعدة الطاقم الطبي المحليفي مستشفى  يوميا

طوال وتقديم االستشارات الطبية لهم  ممعاينتهتتم الذين عدد المراجعين إجمالي المتوقع أن يصل 

 لعالج المياه البيضاءجراحية عملية  500على أن يتم إجراء ، مراجع 4,000إلى مدة القافلة 

المرضى مستفيد غير مباشر من أهالي  2,500حوالي لدى المرضى األكثر احتياجاً، إلى جانب 

 وذويهم.

تفاهم في هذا الصدد بين الهالل األحمر القطري  اتوسبق إرسال القافلة الطبية توقيع مذكر

اإلشراف على سير لتنسيق األدوار، والعيون في عطبرة ومستشفى والهالل األحمر السوداني 

الرسمية،  والتصاريحللسفر واالنتقاالت وتوفير كل التسهيالت عمل المشروع بجميع مراحله، 

وشراء ، بالتنسيق مع إدارة برنامج العمى في وزارة الصحة السودانية وتحديد قوائم المستفيدين

 األدوية والمستهلكات الطبية الالزمة إلجراء العمليات الجراحية.

من أجل إجراء عمليات السودان نهاية الشهر الجاري، إرسال قافلة طبية أخرى إلى ومن المقرر 

 100لصالح ، والعظام واألطفال وجراحة المسالك البوليةالجراحة العامة  اتفي تخصص



 

دوالر أمريكي  80,000بتكلفة إجمالية تتجاوز ، جنوب دارفورمريض في مدينة نياال بوالية 

وتضم القافلة أخصائيين واستشاريين من مؤسسة حمد الطبية يعاونهم  لاير قطري(. 292,000)

 الطاقم الطبي المحلي في مستشفى نياال العام.

تبلغ ( بين السكان الذين EMRتقديرات منظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط )يذكر أن 

ً فأعلى،  50أعمارهم   .%7العمى تبلغ  إلى أن نسبة انتشارتشير والتي تشمل السودان، عاما

إذ يقدر البرنامج  ،ما إلى حد   ضعيفة البيانات السكانية المتعلقة بانتشار العمى في السودان وتعد 

 .من السكان مصابون بالعمى %1.5الوطني للوقاية من العمى أن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


