
 

في إقليم كردستان العراق بتخصيص إمدادات ومواد طبية إضافية  19-كوفيدمواجهة منظمة الصحة العالية تواصل دعمها ل
 مليون دوالر  1بقيمة 

  ثالثة عشر طناً من  وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق اليوم  لميةسلمت منظمة الصحة العا – 2021فبراير  16أربيل، العراق، 

ستجابة للجهود الرامية إلى الحد من  إلى زيادة قدرات وحدات العناية المركزة لال   هدف، في تبرع جديد ي جديدةالطبية  ال معدات  المدادات واإل

 . 19-الزيادة التي شهدها العراق مؤخراً في حاالت اإلصابة بكوفيد

في إقليم كردستان بمعدات الحماية الشخصية للعاملين   ة هذه اإلمدادات واألجهزة الطبية البالغة قيمتها مليون دوالر المرافق الصحي م دعوست 

ة وأجهزة وحدات العناية الفائقة،  وأسر  االكسجين،  ة االوكسجين، وأجهزة فحص نسب كثفات ، وم19- الطبيين، ومعدات تشخيص كوفيد

 تشفيات واألثاث الطبي وأجهزة مراقبة المرضى وغيرها.ة المسوتجهيزات أسر  

ويأتي هذا الدعم الطبي في الوقت المناسب حيث تسابق السلطات الصحية الوطنية الزمن للسيطرة على االرتفاع الجديد في أعداد اإلصابات  

ديدة التي تقدمها منظمة الصحة العالمية في  وزيادة حاالت اإلدخال إلى المستشفيات. وستفيد اإلمدادات الطبية الج 19-المؤكدة بكوفيد

 وإدارة المرضى وسط تقارير جديدة تؤكد انتشار ساللة متحورة جديدة من الفيروس في العراق.   19-تشخيص اإلصابة بكوفيد

- ع الوبائي لكوفيدوبهذه المناسبة قال الدكتور أحمد زويتن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: "في الوقت الحالي فإن مؤشرات الوض

تشير إلى ارتفاع جديد في أعداد الحاالت المبلغ عنها، ونظرا لتأكيد انتشار ساللة جديدة من الفيروس في البالد، تواصل منظمة الصحة    19

جابة للوباء في  العالمية توفير الدعم الفني والتشغيلي للسلطات الصحية على مستوى البالد وإقليم كردستان بهدف زيادة االستعدادات واالست 

"ال تزال أمامنا تحديات صعبة، ولهذا نحتاج إلى توحيد جهودنا وتعبئة جميع الموارد الممكنة واالستثمار في تعزيز    أنه العراق"، مؤكداً 

 إجراءات االستجابة والوقاية لكسب هذه المعركة". 

هي الثالثة من نوعها منذ شباط/فبراير  والصحة في إقليم كردستان بهذه الدفعة الجديدة من اإلمدادات والمعدات الطبية  و ورحب مسؤول

. وقال الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة في إقليم كردستان: "نحن في غاية االمتنان لمنظمة الصحة العالمية لدعمها المتواصل  2020

ستان العراق. وال شك في أن اإلمدادات التي قدمتها اليوم ستزيد من قدراتنا على رصد وإدارة اإلصابات  لوزارة الصحة في إقليم كرد

التي سجلت خالل األسابيع  19- حاالت كوفيد في زيادة ال. ويأتي هذا التبرع في الوقت المناسب لدعم جهودنا وكفاحنا لوقف 19-بكوفيد

 الماضية". 

،  19-حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 106,976 عن لعام، أبلغت السلطات الصحية في إقليم كردستانشباط/فبراير هذا ا 15وحتى تاريخ 

 حالة تعافي.  102,335و  حالة وفاة مرتبطة بالفيروس 3,499و

ية  وتشكر منظمة الصحة العالمية المساهمات السخية من حكومة وشعب الكويت، وحكومة وشعب المانيا، والوكالة األمريكية للتنمية الدول

 التي مكنت المنظمة من مواصل دعم شعب العراق من خالل توفير اإلمدادات واألجهزة الطبية المنقذة للحياة. 

  

#   #   # 

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ

ي منظمة الصحة العالمية، )+ -
، مسؤولة اتصاالت ف  ي

 sultanya@who.int،    878 892 7740( 964اجيال سلطان 

ي منظمة الصحة العالمية،  )+ -
 opa@who.intajell،  288 877 7729(  964بولي   اجيللو، مسؤولة اتصاالت ف 

ي  محمد قادر، مسؤول اتصاالت -
 lashkrim@who.int، 7740892979 964+منظمة الصحة العالمية،   ف 
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