
 

لە هەرێیم   ١٩-ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی بەردەوامە لە پاڵپشتیکردنی هەڵمەنی ڕووبەڕووبوونەوەی کۆڤید
 میلیۆن دۆالر ١بەبەهای  پزیشکیی  و پێداویستیی  کەلوپەل  کۆمەڵێک  کوردستان بە دابینکردنی 

ر 
اق،   -هەولێ  ڕ ر

تۆن لە کەلوپەل و پێداویستیی پزیشیک پێشکەش   ١٣جیهانی . ئەمڕۆ ڕێکخراوی تەندروستیی ٢٠٢١ی شوبباتی ١٦عێ 
اق، ئەم بەخشینە بۆ بەرزکردنەوەی تواناکانە لە هەڵمەنی ڕووبەڕووبوونەوە و   ڕ ی

بە وەزارەنی تەندروسیی کرد لە هەرێیم کوردستانی عێ 
ۆلکردنی ئەو زیادبوون اق.   دوان  ەی  انکۆنێی ڕ ی

 لە ژمارەی تووشبووان لە عێ 

ی کەرنی تەندر ئەوپێداویستییە پز  ی ی
ئەمەش  وستییە لەهەرێیم کوردستان. یشکییانەی کە بەهاکەی یەک ملیۆن دۆالرە، پاڵپشتێیک بەهێ 

ی ١٩-کەلوپەیل خۆپارێزی کەیس، کیتی دەستنیشانکردنی کۆڤیدپێکهاتووە لە   ر
،  دابینکردنی ، ئامێ  ی ی پێوانەی ئۆکسجیر ر

، ئامێ  ی ئۆکسجیر
ر و قەرەوێڵەی بەیسی چ

ی چاودێریکردنی حاڵەنی نەخۆش وکۆمەڵێک  پەل و پێداویستی ناو نەخۆشخانە، ودێری چڕ، کەلو ا ئامێ  ر
ئامێ 

ۆڵکردنی بەرزبوونەوەی ئەم   کەرەستەی دیکەی پزیشیک. ئەم یارمەتییە هاوکاتە لەگەڵ ملمالنت ر بەرپرسانی تەندروستتر ناوچەکە بۆ کۆنێی
ەخۆشخانەکان. پێداویستییە پزیشکییەکانی ڕێکخراوی تەندروستتر  دواییانەی ژمارەی تووشبووان و ژمارەی نەخۆشە خەوێندراوەکان لە ن

 تۆمارکردنی جۆری  ١٩-جیهانی سوودی دەبێت بۆ هەردوو مەبەستی دەستنیشانکردن و چارەسەرکردنی نەخۆشانی کۆڤید
ی

دوابەدوای هەواڵ
اق.  ڕ ر

ی ئەم ڤایرۆسە لەعێ 
 نون 

وبوونەوەی پەتانی کۆڤید 
ی
وبوونەوەی  ئاماژە بە بەرزبوون   ١٩-"ئێستا، بڵ

ی
ەوەیەیک نوێ دەکات لە ژمارەی تووشبووان و بە لەبەرچاوگرتتی بڵ

تدا، 
ی
ی ئەم ڤایرۆسە لە وڵ

ڕێکخراوی تەندروستتر جیهانی بەردەوامە لە دابینکردنی پاڵپشتییە تەکنیکییەکان و کردەییەکان بۆ  جۆری نون 
.  "وەکو ئامادەکارییەک بۆ هەر بەرزبوونەوەیەیک نەخوازراو ڕووبەڕووبونەوەی ئەم پەتایە لەسەر ئاستی ناوەند و هەرێیم کوردستان

اق. هەروەها گوتیشی " ر
ی وایگووت، سەرۆک و نوێنەری رێکخراوی تەندروستتر جیهانی لەعێ  زیاتریشمان   ئاستەنگتر د.ئەحمەد زوییی

ی و وەبەر  هێنان لە تواناکانمان بکەین لەهەردوو  لەپێشە، بۆیە پێویستە هەوڵەکانمان یەکبخەین، هەموو سەرچاوە بەردەستەکان بەکارب  هێنیر
 بواری خۆپارێزی و چارەسەری بۆ ئەوەی ئەم جەنگە ببەینەوە." 

، قبوڵ کرد. "ئێمە پاڵپشتتر  ٢٠٢٠بەرپرسانی تەندروستتر هەرێم بەخۆشحاڵییەوە ئەم پاڵپشتییەیان کە بۆجاری سێیەمە لەدوای شوببانی  
تر  بەردەوایم ڕێکخراوی تەندروستتر جیهانی بۆ هەر  ی ر

، ئەم هاوکاریەی ئەمڕۆ بەدڵنیاییەوە تواناکانمان بەهێ  ی ێیم کوردستان بەرز دەنرخێنیر
. ئەمەش لەکاتێکدایە کە ئێمە هەموو هەوڵەکانمان بۆ ئەوەیە ژمارەی  ١٩دەکات لە دەستنیشانکردن و چارەسەرکردنی تووشبووانی کۆڤید  

ین ئاست ک ١٩تووشبووانی کۆڤید   ەم بکەینەوە " د.سامان بەرزنجی وایگوت، وەزیری تەندروستتر حکومەنی  بەهەموو شێوەیەک تانزمێی
 هەرێیم کوردستان. 

حاڵەنی تووشبووانیان لەهەرێیم کوردستان   ١٠٦،٩٦٧کوردستان ی شوببانی ئەمساڵ، بەرپرسانی تەندروستتر ١٥تاوەکو ئەمڕۆ 
 چاکبوونەوەش هەیە. حاڵەنی  ١٠٢،٣٣٥مردن تۆمارکراوە و    ٣،٤٩٩ڕاگەیاندووە. 

زۆر بەرز دەنرخێنێت. هەریەک لە خەڵک و حکومەنی کوێت،  ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی دڵسۆزی  و بەشدارییەکانی بەخشەرەکان 
پاڵپشتییەکانی ڕێکخراوی تەندروستیی  بەردەوایم بە خەڵک وحکومەنی ئەڵمانی هەروەها ئاژانیس نێودەوڵەنی ئەمەرییک بۆ پەرەپێدان. کە 

نی ڕزگار دەکات.   انی  جیه
ا
اق لەڕێگەی دابینکردنی ئەو پێداویسیی و کەلوپەلە پزیشکیانەی کە ژیانی چەندین هاووڵ ی

 دەدەن بۆ خەڵیک عێ 

#   #   # 

 بۆ زانیارن  زیاتر پەیوەندی بکەن بە: 

، ئەجیال ئەلسوڵتانی   2878sultanya@who.int 089 0774 ,، بەرپریس پەیوەندییەکان لە ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی

ی ئەخیلۆ  ، پاولیر  4262ajellop@who.int 877 0781 ,، بەرپریس پەیوەندییەکان لە ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی

، د.محمد قادر خۆشناو، بەرپریس پەیوەندییەکان لە ڕێک  2979lashkrim@who.int 089 0774 ,خراوی تەندروستیی جیهانی
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