
 

 

من بالرضوح مستشفى "عذبة" الميداني للمصابين بالرضوح، يعالج خالل ساعات من افتتاحه مصابين 

 غرب الموصل 

افتتحت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية الفدرالية  ، الموصل، العراق:2017آذار/مارس  28

الميداني للمصابين بالرضوح، استجابة لالنخفاض  "ومديرية الصحة في محافظة نينوى مستشفى "عذبة

وللتزايد في  ،الشديد في توافر القدرات الطبية الالزمة لمعالجة اإلصابات الوخيمة الناجمة عن الصراع الدائر

 أعداد اإلصابات بالرضوح بين المدنيين.

كيلومتر من الخطوط  15ويقع هذا المستشفى الميداني لمعالجة المصابين بالرضوح في "عذبة"، على بعد 

سريراً، ومن الخدمات التي  56األمامية للقتال الدائر في غرب الموصل، وفيه غرفتان للعمليات الجراحية، و 

يقدمها هذا المستشفى الميداني: فرز المصابين، وتحري مرضى اإلحاالت والمرضى الجدد القادمين عبر نقا 

م للحياة، والتدبير العالجي النهائي للجروح، والمعالجة األساسية ط تحقيق االستقرار لحاالتهم، والدعم المتقد  

خدمات أخرى لعامة والتخصصية المنقذة لألرواح، إلى جانب للكسور، مع طيف من القدرات الجراحية ا

تتضمن الرعاية الجراحية التوليدية والرعاية العامة للطوارئ. ومن المتوقع أن تزداد سعة المستشفى خالل 

سريراً إضافياً لخدمات الطوارئ في الرعاية التوليدية،  20القليلة القادمة بإضافة غرفة عمليات ثالثة واأليام 

 بدعم من منظمة صندوق األمم المتحدة للسكان.

% من 39مدنياً، وكان  30مريضاً، منهم  36وخالل األيام القليلة التي تلت افتتاح المستشفى، تمت معالجة 

عاماً. ويدير المستشفى منظمة "أسبين  15% منهم من األطفال دون سّن 53اء، ومجمل الحاالت من النس

ميديكال"، وهي من المنظمات الشريكة لمنظمة الصحة العالمية في تنفيذ األعمال، ويعتبر المستشفى جزءاً 

اإلحالة،  من خطة أوسع نطاقاً لتقديم الرعاية الطبية الرفيعة المستوى للمصابين بالرضوح، ولتقوية مسارات

وهي أمور يمكن تحقيقها بتقديم الدعم لنقاط تحقيق االستقرار لحاالت المصابين بالرضوح على الخطوط 

األمامية للقتال الدائر، وبإنشاء المزيد من المستشفيات الميدانية، وبإحالة الحاالت الوخيمة إلى خدمات 

المتنقلة وخدمات التأهيل. ومن المتوقع أن يتم  متخصصة في الرعاية تلو العمليات الجراحية، وبزيادة الرعاية

افتتاح مستشفى ميداني ثاٍن لمعالجة المصابين بالرضوح في منطقة "حمام العليل"، كما ستكون سعته مشابهة 

من مبادرة للشراكة التي تجمع بين  اً لسعة المستشفى األول في "عذبة"، ومن المتوقع أن يكون افتتاحه جزء

منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية الفيدرالية ومديرية الصحة في محافظة نينوى ومنظمة 

 صندوق األمم المتحدة للسكان.

وتهدف االستجابة الفريدة في الخطوط األولى إلى إنقاذ األرواح، وقد أمكن القيام بها من خالل الدعم السخي 

لٍّ من الصندوق المركزي لألمم المتحدة لإلغاثة أثناء الطوارئ، ومكتب المساعدات أثناء الطوارئ من ك



التابع للمفوضية األوروبية ومكتب الواليات المتحدة األمريكية للمساعدات الخارجية أثناء الكوارث التابع 

 لمكتب المساعدات األمريكية. 

ارة الصحة كالً من المجموعة الصحية ومجموعة العمل المعنية وتقود منظمة الصحة العالمية وبدعٍم من وز

 باإلصابات بالرضوح وتنس ق بينها. 

وفي ضوء االحتياجات الصحية الضخمة وفي مجال اإلصابات بالرضوح، تقدمت منظمة الصحة العالمية 

 110على ، وبنداء عاجل للحصول 2017وشركاؤها في العمل الصحي بخطة لالستجابة اإلنسانية لعام 

مليون شخص في العراق بكامله. وتصل الفجوة  6.2مليون دوالر أمريكي، وهو مبلغ تمسُّ الحاجة إليه لدعم 

مما يحّد من حصول ماليين األشخاص على خدمات الرعاية الصحية المنقذة ، % 85التمويلية الحالية إلى 

عالجة لمخاطر اإلصابة بإعاقات جسدية ويعرض المرضى المصابين بالرضوح والذين ال يتلقون الم ،لألرواح

 ونفسية ترافقهم طيلة حياتهم.  
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