منظمة الصحة العالمية في العراق ترسل أربع شاحنات محملة بمعدات ولوازم طبية إلى ديالى

بغداد  17كانون الثاني  - 2019استجابة الحتياجات مديرية الصحة في ديالى ،قامت منظمة الصحة العالمية وبدعم سخي
من الجهات المانحة ،بتوصبل شحنة كبيرة من المعدات واللوازم الطبية لمساعدة المديرية .حيث نُقلت شحنة مكونة من
أربع شاحنات كبيرة ( 40قدما) محملة بالمستلزمات الطبية في  14كانون الثاني  2019لمساعدة مناطق العائدين في
محافظة ديالى ،الواقعة على بعد  84كيلومترا شرقي بغداد.
من الجدير بالذكر أن ديالﯽ واحدة من المحافظات التي تأثرت باﻷزمات ،لذلك قامت منظمة الصحة العالمية ،في ضوء
أھداف خطة االستجابة اﻹنسانية وبالتنسيق مع مديرية الصحة في ديالﯽ ،بوضع خطة عمل لدعم العائالت من العائدين
والنازحين في المحافظة خالل عام .2019
قال الدكتور أدھم إسماعيل ،القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق بأن "ھذه الشحنة ھي اﻷولى من نوعها
يتم تسليمها إلى ديالى وخطوة مهمة للمساعدات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية الى المحافظة كجزء من خطة عام
."2019

وأشار الدكتور علي حسين التميمي ،مديرعام دائرة صحة ديالى ،إلى أن الشحنة ستساھم في انقاذ أرواح السكان في
المحافظة ،ويمكن أن تستخدم من قبل العيادات المتنقلة التي تقدم الرعاية الصحية والخدمات للنازحين .وقال الدكتور علي
حسين التميمي "لقد جاءت في وقت عصيب حيث يعاني البلد من نقص في الموارد لتوفير اﻷدوية الضرورية والمنقذة
للحياة والمعدات الطبية واﻹمدادات ".وأضاف "نحن سعداء جدا ونثمن بشكل كبير دعم منظمة الصحة العالمية لدائرة
الصحة في محافظتنا .وقد وجه السيد محافظ ديالى بتوجيه كتاب شكر وتقدير لمنظمة الصحة العالمية وموظفيها في
العراق للمساعدة القيمة التي قدموھا .كما حث المنظمة على مواصلة عملها وفقا للخطة المتفق عليها لتوفير الدواء وبناء
مركز صحي في إحدى المناطق الريفية النائية وتدريب الموظفين على البرامج اﻹحصائية وإنشاء برنامج ألكتروني لربط
المراكز الصحية مع قسم صحة ديالى ووزارة الصحة ودعم الحمالت االستثنائية للتحصين .وكذلك توفير المبيدات
الحشرية ومبيدات القوارض لمكافحة نواقل اﻷمراض في المناطق المحررة وتقديم المساعدة إلى مخيمات النازحين الثالثة
في محافظة ديالى".
وقال السيد وسام محمد أحمد ،رئيس قسم الصيدلة في مديرية صحة ديالى" :لقد جاء دعم منظمة الصحة العالمية
وشركائها كإنقاذ للمحافظة" .وأضاف السيد أحمد" :أن ھذا الدعم سيساعد الطاقم الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية
على العمل بكفاءة أكبر وتقديم رعاية أفضل للمرضى".
وتضمنت الشحنة مجاميع من المعدات الدوائية التكميلية ومعدات وحدات ونماذج تكميلية قابلة للتجديد ومعدات خاصة
بالصدمات النفسية أو مستلزمات الطوارئ ومعدات دعم اﻹمدادات الطبية وادوية المالريا والالكتات وكلوريد الصوديوم.
وتم تقديم الدعم لمديرية الصحة في ديالى من خالل مساھمات سخية من الجهات المانحة والشركاء العاملين في قطاع
الصحة ،خاصة مكتب المساعدة الخارجية للكوارث في الواليات المتحدة والوكالة اﻷمريكية للتنمية الدولية والعمليات
اﻷوروبية للحماية المدنية والمساعدات اﻹنسانية.
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