
 

تەکنەلۆژیان  پزیشیک بۆ   وەزارەنی تەندروسیی دەکات بە کۆمەڵێك هاوکارن  یی ڕێکخراوی تەندروستیی جیهانی پاڵپشت
یکردنی  ی

 . ١٩-هەوڵە نیشتیمانییەکانی ڕووبەڕووبوونەوەی کۆڤیدبەهێ 

اق،  ر
، کۆمەڵێک کەلوپە –  ٢٠٢١ی شوبباتی 21بەغداد، عێ  پێداویستیر پزیشیک بەخشی بە   ل و ئەمڕۆ ڕێکخراوی تەندروستیر جیهاتی

اق. ئەمەش بە ئامانجی پاڵپشتیکردتی هەوڵە نیشتیمانییەکان لەچوارچێوەی ئامادەکاری و ڕووبەڕووبوونەوەی   ڕ ر
وەزارەتی تەندروستیر عێ 

ت.  لەناوەڕاسیی بەرزبوونەوەی ژمارەی توو ١٩-پەتای جیهاتی کۆڤید
ا
ی ڤایرۆسەکە لەوڵ

 شبووان و پەرۆشییەکاتی دەرکەوتیی جۆری نوت 

  ١٢٩ئەم کۆمەکە پێكهاتبوو لە 
ا

ە لە ساڵ میلیۆن دۆالری ئەمەرییک.   ٥بە بەهای زیاتر لە  ٢٠٢٠پالێت کە تەواوکەری دوو کۆمەیک پێشێی

ی بەشی چپێداویسیی کەلوپەلە تەکنۆلۆژییە پزیشیکیەکان بریتیر بوون لە   ر
ی کە پێشێی   و ئامێ  ی ئۆکسجیر ر

 ئامێ 
ی

اودێری چڕ و پارچەی یەدەیک

ی لە تەممووزی  ی کرابوون لەکاتی قەیراتی کەیم ئۆکسجیر . کۆمەکە کەلوپەیل خۆپارێزی تاکەکەسیشی  ٢٠٢٠لەالیەن ڕێکخراوەوە دابیر

ی وقەرەوەێڵە ی پێوانەی ئۆکسجیر ر
ی هێلکاری دڵ و ئامێ  ر

ی   یو پێداویسیی دیکە لەخۆگرتبوو، هەروەها ئامێ  ر
نەخۆشخانە و ئامێ 

چاودێریکردتی باری نەخۆش. هەموو ئەمانەش هاوکاتە لەگەڵ هەوڵەکاتی وەزارەتی تەندروسیی بۆ هێشتنەوەی ژمارەی تووشبوواتی  

ایلەئاستێیک نزم و دەستنیشانکردتی  ١٩کۆڤید ر
ی ئەم ڤایرۆسە.    خێ 

 جۆری نوت 

اقی کرد بەبڕی زیاتر لە ، ڕێکخراوی تەندروستیر جیهاتی ٢٠٢٠تاوەکو کانووتی یەکەیم  ر
تۆن لە   ١٢٠، کۆمەیک وەزارەتی تەندروستیر عێ 

اق و خزمەتگوزاری   ٤.٣کەلوپەل و پێداویسیی پزیشیک و ئەمبیوالنس بە بەهای  ر
میللیۆن دۆالری ئەمەرییک تاوەکو نەخۆشخانەکاتی عێ 

ی بکات. ئەم پاڵپشتییە کاریگەرتی زۆری کردە سەر چ ر
ارەسەر و دەرئەنجایم ژمارەیەک لە تووشبوواتی توندی  تەندروستیر نیشتیماتی بەهێ 

 ئەم پەتایە و بەشی چاودێری چڕ. 

اق و پاڵپشیی تەکنییک و کردەتی و  یر بەردەوام دایە لەگەڵ بەرپرساتی "ڕێکخراوی تەندروستیر جیهاتی لەهەماهەنگ ر
 تەندروستیر عێ 

ی دەکات بۆ دەستنیشانکردتی ئەو کەم وکوڕییانەی   ی وایگووت، سەرۆک  لۆجیستییک دابیر لەم ماوە هەستییارە دێنە پێش ". د.ئەحمەد زوێییی

اق. هەروەها گوتیشی " ر
وبوونەوەی کۆڤیدئامانجی سەرەکییمان ڕێو نوێنەری رێکخراوی تەندروستیر جیهاتی لەعێ 

ا
و   ١٩-گریکردنە لە بڵ

رییەکانە بۆ کوتاتی سەرکەوتوو بۆ پاراستیی  کەمکردنەوەی مردن و پەککەوتنە بەهۆی ئەم پەتایە و بەرزکردنەوەی ئاسیی ئامادەکا 

تییانە تەندروستکاران و 
ا
ت یان لەسەرەی مەترسیئەو هاووڵ

ا
اق لەسەرتاسەری وڵ ر

 . "و هەموو هاونیشتیمانییاتی عێ 

اق یەکەم حاڵەتی تووشبووتی بە کۆڤید  ر
اق ژمارەی تووشبوواتی لەسەر ئاسیی ناوخۆ  ٢٠٢٠لە شووباتی  رد تۆمارک ١٩عێ  ر

. لەوکاتەوە عێ 

 تەمموزی هەمان ساڵ  تاوەکو بەرزبووەوە  بەهێواشی 
ی

ا لەمانیک ر
بەرزبوویەوە. ژمارەکان بەرەوە کەمبوونەوە چوون کاتێک  بەشێوەیەیک خێ 

م بەم دواییانە دووبارە بەرزب  ٢٠٢٠لەکۆتاییەکاتی  
ا
. تاوەکو  ٢٠٢١شوبباتی   زیاتر کردووە لە  یشی وونەتەوە و پەرۆشییەکاننزیک بووینەوە، بەڵ

 مردن بەهۆی ئەم پەتایە تۆمارکراوە.    ١٣،٢٠٤حاڵەت و   ٦٥٣،٥٥٧ی شووباتی ئەمساڵ، ١٨

اق نەدەکرا بەتی   ئەو پاڵپشتییە لەم کاتە گونجاوە بۆ   ر
تییاتی عێ 

ا
حکومەتی  بەشدارییەکاتی خەڵک و حکومەتی کوێت، خەڵک و   دڵسۆزتی هاووڵ

  .  ئەڵماتی و ئاژانش نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێداتی نێودەوڵەتی

 

#  #  # 

 ، سەردایی ئەم بەستەرانە بکە: ١٩-بۆ زانیاریی زیاتر دەربارەی کۆڤید

 virus/index.html-topics/corona-http://www.emro.who.int/healthالپەڕەی ئۆفییس ناوچەیی  -

اق  - ڕ  
 s/irq/index.htmlhttp://www.emro.who.int/countrie الپەڕەی ئۆفییس عێ 

 

 

http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html
http://www.emro.who.int/countries/irq/index.html


اق لەکایی ڕووبەڕووبوونەوەی کۆڤیدکۆمەڵێک بەستەری بەسوود لەسەر پاڵپشتییەکایی ڕێکخراوی تەندروستی  جیهایی  ڕ  
 (٢٠٢١ - ٢٠٢٠) ١٩-لە عێ 

 

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-establishes-isolation-unit-in-hamam-aleel-field-

hospital-to-support-the-treatment-of-internally-displaced-covid-19-patients.html 

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-hands-over-essential-health-commodities-to-the-

ministry-of-health-to-contain-covid-19-in-iraq.html  

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-procures-13-ambulances-to-enhance-the-

response-to-covid-19-and-other-medical-services-in-hard-to-reach-areas.html 

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-provides-support-to-bridge-the-shortfall-in-

oxygen-supplies-in-iraq.html  

 

  

 بۆ زانیاریی زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە: 

 

، بەرپرسی  لئەجیال ئە  -   ,sultanya@who.int+964 7740 892 878 پەیوەندییەکان،   سوڵتایی

  .lashkrim@who.int+964 7740 892 979 پەیوەندییەکان،   محمد قادر، بەرپرسی   -

ی ئەخیلۆ،   -    ,ajellopa@who.int+964 7818 774 262پەیوەندییەکان،  بەرپرسی  پاولی 
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