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: األمم المتحدة ف يوم الصحة العالمي

 الكوادر الطبية والصحية العراقية

  
سبوقة لجائحة إذ يتصدى العراق والعالم للتحديات غير الم -  2020نيسان/ أبريل  7بغداد، 
شيد بجميع 19-كوفيد

ُ
ه من األيام. اليوم، ن ، فإن يوم الصحة العالمي لهذا العام ليس كغير

 ، ى ي الخطوط األمامية. إنهم يوفرون العالج والرعاية للمرضى المصابير
الكوادر الطبية والصحية فى

 .ويخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ حياتنا

  

. فالعمل الدؤوب ووسط   بامتناٍن كبير
ٌ
رة
ّ
هذه الجائحة العالمية، فإن جهودهم وتضحياتهم ُمقد

، ويحظى  ى ى له بالغ األهمية للحفاظ عىل صحة المواطنير ى العراقيير ى الطبيير ي للممارسير والنموذج 

 .عملهم بمزيد من األهمية خالل األزمة الراهنة

  

مدى أهمية حصول  19-جائحة كوفيد ، تؤكد (WHO)وكما أشارت منظمة الصحة العالمية 

ي االستجابة لمثل هذه 
جميع الكوادر الطبية والصحية عىل أحدث المعارف واإلرشادات فى

األزمات. كما تؤكد عىل الحاجة الماسة لمعدات الحماية الشخصية لضمان قدرتهم عىل توفير 

 .الرعاية بأماٍن وتقليل معدل إصابتهم

  

ي النوع االجتماعي أو التعليم أو الُمعتقد أو هو تهديد عالمي  19- إن كوفيد
ال يعرف االختالفات فى

ى الناس.  الِعرق أو الحالة المادية. وإن طريقة االستجابة ألزمٍة عالمية هي من خالل التضامن بير
ى عىل الوقاية، باتباع نصائح وتعليمات  كير

ومن أجل حماية مجتمعاتنا، علينا أن نواصل الير
وطنية من خالل الحفاظ عىل التباعد الجسدي والنظافة الصحية السلطات المحلية وال

 .المناسبة

  

ي جميع 
شيد بالكوادر الطبية والصحية العراقية وزمالئهم فى

ُ
، ن ونحن نحتفل بيوم الصحة العالمي

. إن فهم كونها معركة  ي
أنحاء العالم. إنهم يشكلون العمود الفقري لالستجابة العالمية لهذا التفش 

 
ّ
ي أن يخوضها بمفرده. وبفضل عملهم، كل فرٍد من : فال يمكن ألي ممارٍس طب 

ً
 أساسيا

ً
ا يبقر أمرا

هم، سنجتاز هذه األزمة  بتضامن الجميع وتعاطفهم وصي 
ً
 .معززا
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