
 
 تقديم المزيد من الرعاية الصحية للعائدين إلى نينوى

فرص الحصول على الرعاية توفير لدعم الحكومة العراقية في  في إطار جهودها الحثيثة – 2019يار مايو/أ 10

رعاية لها لل ةالثالث نشأةمال منظمة الصحة العالمية طلقتآلاف المواطنين العائدين إلى نينوى، أالصحية ل

 تيخدمة ناحيو تلعفر في محافظة نينوى لتلبية الاحتياجات الصحية المنقذة للحياة في قضاء الأولية صحيةال

 الربيعة وزمار.

 

كم إلى الغرب من مدينة  60، على بعد المناطق النائية في مركز تل مارك في واحدة من أكثر نشأةقع المتو

والبالغ بالمركز  ناطق المحيطةفي الم القاطنينسكان إلى ال اخدماته ةالصحي نشأةالم ههذ قدمتوس .الموصل

والصيدلة  المختبر ، إلى جانبخدمات الطوارئ والأمومة، بما في ذلك شخص 150،000كثر من عددهم أ

 .الاستجابة هذه المنطقةوتغطي شبكة الإنذار المبكر كما لصحة. ة لز عز المأنشطة والوخدمات الإحالة 

 

 تلبيةاللازمة إلى  اتتجهيز الموظفين والب المنشأة الصحيةوتسعى منظمة الصحة العالمية من خلال تزويد 

بالإضافة إلى الدعم التشغيلي الذي سيتم وللعائدين في منطقة تلعفر.  عاجلة والحرجةالاحتياجات الصحية ال

، ودعم الإشراف الأدوية الأساسيةالاحتياجات من بتوفير ، تلتزم منظمة الصحة العالمية الصحية نشآتتوفيره للم

في  امنذ بدء تشغيله ةالصحي نشأةالم همن هذ ا  شخص 1481استفاد أكثر من وومراقبة الأمراض والإبلاغ عنها. 

 .2019 نيسان/أبريل

 

 ةسخيمن المساهمات الهذه المنشأة بتمويل ، لمنظمة الصحة العالمية المنفذ الشريكوتدير منظمة "داري"، 

الوكالة  حاليا  وما تزال منظمة الصحة العالمية . حالات الكوارث في مكتب المساعدات الخارجية الأمريكيةل

 ةج وقرية شندوخابما في ذلك سنوني وبلدة البع ،الرئيسية التي تدعم الخدمات الصحية في مناطق العودة

خلال قد تدمرت مراكز الرعاية الصحية الأولية علما  أن وقطاع الوحدة داخل مدينة تلعفر،  محور كسك بالقرب من

 الأزمة التي انتهت قبل أكثر من عام.

 

شفى عام وحيد بقدرات محدودة وقدرة وصول ضئيلة لجميع السكان في المنطقة. سويتواجد في قضاء تلعفر م

والربيعة ورفدهم بخدمات زمار في ناحيتي  القرى النائيةين إلى دئالعاوتهدف المنظمة من خلال تدخلها إلى دعم 

 إضافية غير خدمات الرعاية الصحية الأولية وهما الطوارىء والأمومة.

 

ومديريات الصحة لسد الثغرات الهامة في إيصال  الصحة وستواصل منظمة الصحة العالمية دعمها لوزارة

ضمان توافر  وتشملالخدمات. ولكن، بالنظر إلى الوتيرة السريعة لإعادة التوطين، فإن الاحتياجات اللازمة هائلة، 

 متضررة في نينوى.  تغطية الرعاية الصحية الأولية لجميع المناطق التي تتضمن مراكز صحية مدمرة ومشاف

 

 المعلومات، يرجى التواصل مع:للمزيد من 

 بولين أجيلو

 مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية

+964 7729877288 

ajellopa@who.int 

 أجيال سلطاني

 مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية

+964 7740 892 878 

sultanya@who.int 

 غيدا المياحي 

 مسؤولة اتصال في منظمة الصحة العالمية

+964 7827886765 

almayahig@who.int 
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