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 المنظمة الدولیة للھجرة تتبرع لمستشفى السالم في الموصل بمعدات ومستلزمات طبیة بقیمة نصف ملیون دوالر
 

الموصل - لتعزیز المرافق الصحیة التي تدیرھا الحكومة في أعقاب أزمة الموصل تبرعت المنظمة الدولیة للھجرة في العراق بالمعدات واللوازم الطبیة بقیمة 500,000 دوالر
 أمریكي تقریباً الى مستشفى السالم التعلیمي في شرق الموصل

 
 .وحكومة الكویت (DFID)وقد تم تمویل ھذه المعدات من قبل وزارة التنمیة الدولیة في المملكة المتحدة

 
قامت دائرة صحة محافظة نینوى بتنسیق التبرع ورشحت مستشفى السالم التعلیمي في شرق الموصل الستالم التجھیزات بسبب زیادة عدد المرضى في المستشفى نتیجة تدفق العائدین
 .والنازحین داخلیاً والمتضررین من افراد المجتمع المضیف. ویھدف ھذا التبرع الى المساھمة في استقرار المجتمعات في شرق الموصل

 
وقبل التسلیم في اوائل شھر تشرین الثاني تم االحتفاظ بالمعدات والمواد االستھالكیة في المستشفى المیداني التابع للمنظمة الدولیة للھجرة في حمام العلیل على بعد نحو 30 كیلومترا
 .جنوب الموصل

وكان المستشفى المیداني التابع للمنظمة الدولیة للھجرة في حمام العلیل ومنذ تأسیسھ في شھر آذار 2017 بعد بضعة أشھر من معركة استعادة الموصل من تنظیم داعش یلعب دوراً 
 .حاسماً في توفیر الرعایة الطارئة ومعالجة المرضى الذین نزحوا من مناطق النزاع وبشكل رئیسي من غرب الموصل

 
وفي الفترة ما بین آذار وأیلول 2017 خدم المستشفى المیداني التابع للمنظمة الدولیة للھجرة في حمام العلیل حوالي 9,300 مریض خارجي وتم ادخال ومعالجة 664 من حاالت
 .االصابة الناجمة عن الحوادث والصدمات النفسیة بما في ذلك الجروح والكسور في األطراف نتیجة للحرب المستمرة

 
وتشمل المعدات واللوازم الطبیة التي تم التبرع بھا لمستشفى السالم ما یلي: طاولة العملیات و جھاز التخدیر وأجھزة التنفس الصناعي والشاشات الطبیة ومضخات التسریب وأجھزة
 .ازالة رجفان القلب وأجھزة التعقیم بالبخار المضغوط وعربات الطعام للمریض وأجھزة االشعة السینیة ومعدات المختبرات والتجھیزات الطبیة االستھالكیة

 
قال الدكتور سنكر بیرداود منسق الصحة الوطني في حاالت الطوارىء لدى المنظمة الدولیة للھجرة في العراق " یعتبر ھذا الوقت مناسباً لتنفیذ ھذه التحدیثات والذي سیضاعف من
قدرة المستشفى على تقدیم الخدمات الصحیة " وأضاف " أن ھذا التبرع ھو جزء من أنشطة المنظمة الدولیة للھجرة لبناء القدرات والتي تعزز المراكز الصحیة التي تدیرھا الحكومة
 ".لتقدیم خدمة أفضل لجمیع المرضى

 
وذكر مدیر مستشفى السالم الدكتور رعد عبدالھادي، "ھذه ھى وحدة العنایة المركزة الوحیدة التي تعمل حالیاً في الموصل" ومن ثم أشار الى جھاز ازالة رجفان القلب والشاشات الطبیة
وأضاف، "كنا بحاجة الى المعدات التي تبرعت بھا المنظمة الولیة للھجرة النھا ستسھم في انقاذ األرواح سواًء في صالة العملیات (ICU)التي سیتم تركیبھا في وحدة العنایة المركزة
 ".أووحدات العنایة المركزة أو وحدات الطوارىء

 
لقد أصیب مبنى مستشفى السالم األصلي الذي كان مستشفى الموصل الرئیسي بأضرار بالغة قبل نحو عام وذلك أثناء العملیات العسكریة الستعادة الجزء الشرقي من المدینة. وأعیَد فتح
 .المستشفى في شھر آذار 2017 في موقع قریب من مدینة الموصل والذي تبلغ سعتھ 150 سریرا

 
ویقول الدكتور عبد الھادي إن ما یتراوح بین 450 و 500 مریض یزورون المستشفى یومیا وذلك أن معظم المرضى یتوجھون أساسا لطب العظام والقلب والطب الباطني،
 .واإلصابات، والكثیر منھم مصاب من جراء حوادث المرور على الطرق وكافة المرضى یتلقون العالج المجاني

 
وباإلضافة إلى التحسینات التي طرأت في مستشفى السالم تبرعت المنظمة الدولیة للھجرة في العراق مؤخرا بمستلزمات استھالكیة ومعدات طبیة تقدر قیمتھا بنحو 70,000 دوالر
أمریكي إلى مؤسسات صحیة أخرى في جمیع أنحاء البلد. وتشمل المؤسسات الصحیة للمستفیدین على مستشفى رابرین التعلیمي، ومستشفى رزكاري التعلیمي، ومستشفى ناناكلي،
وعیادة رژان، ومستشفى ھولیر التعلیمي، ومستشفى الطوارئ الغربي، ومستشفى الطوارئ الشرقي (كل ذلك في محافظة أربیل). ومركز العریج للرعایة الصحیة األولیة في الموصل،
 .والعیادة الصحیة في غویر

 
وقال الدكتور إبراھیم خلیل مدیر المستلزمات الطبیة في مستشفى رزكاري: " نقوم كل یوم بأكثر من 50 عملیة جراحیة في ثالث غرف عملیات حیث إن توافر السوائل الوریدیة لھذه
العملیات الجراحیة أمر بالغ األھمیة. ویقدم المستشفى خدماتھ للمجتمعات المحلیة والنازحین العراقیین والالجئین السوریین على حد سواء مجانا " وأضاف" ھذه مستلزمات ضروریة
إلنقاذ حیاة المرضى. و تحِمل المستشفى عبئا كبیرا سببھ شحة المستلزمات الطبیة وذلك بسبب الوضع المالي الحالي لكن اإلمدادات التي تلقیناھا للتو ستغطي ما ال یقل عن 200 عملیة
 ." رئیسیة و 100 تدخل بسیط

 
 { یستمر النزوح في أرجاء العراق }

 .(التابعة للمنظمة الدولیة للھجرة نزح أكثر من ملیون شخص خالل عملیات إستعادة الموصل (التي بدأت في تشرین االول DTM 2016 الموصل - وفقا لمصفوفة تتبع النزوح 
 

 .من مركز قضاء الموصل، التي تضم مدینة الموصل ما زال 600,000 شخص نازح تقریبا وعاد أكثر من 222,400 شخص، منذ نھایة الھجوم في تموز 2017
 

وفي أنحاء العراق - ما زال أكثر من 2,991,000 عراقي نازح بسبب االزمة الحالیة التي بدأت في كانون الثاني 2014. وقد عاد أكثر من 2,679,000من النازحین (حتى 15
 .(تشرین الثاني 2017

 
 یمكن االطالع على بیانات مصفوفة تتبع النزوح للمنظمة الدولیة للھجرة في العراق عن طریق الرابط ادناه
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