
 

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

 

سخي بدعم ومنظمة الصحة العالمية  قامت، الحتياجات مديرية الصحة في ديالى استجابة   - 2019 كانون الثاني 17 بغداد

نُقلت شحنة مكونة من حيث المديرية.  لمساعدةالطبية  واللوازمشحنة كبيرة من المعدات بتوصبل ، من الجهات المانحة

مناطق العائدين في  لمساعدة 2019 كانون الثاني 14طبية في ال بالمستلزماتمحملة  قدما ( 40) كبيرة أربع شاحنات

 بغداد. يكيلومترا  شرق 84على بعد الواقعة ، محافظة ديالى

، في ضوء لعالميةا لصحةا مةظمن، لذلك قامت تمازباأل التي تأثرت تاظلمحافا نم دةحوا يالیدالجدير بالذكر أن من 

 نيدلعائاالعائالت من  معدل لعم ةطخ ضعوب، يالید في لصحةا يةريدم مع قبالتنسيو إلنسانيةا الستجابةا ةطخأھداف 

 . 2019 معا لخال ةظلمحافا في نحيزلنااو

الشحنة ھي األولى من نوعها  "ھذهبأن  العالمية في العراقأدھم إسماعيل، القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة  الدكتورقال 

 عام المحافظة كجزء من خطة الىمنظمة الصحة العالمية  للمساعدات التي تقدمهاوخطوة مهمة  تم تسليمها إلى ديالىي

2019." 

 

ان في أرواح السك في انقاذستساھم  ، إلى أن الشحنةديالى صحة دائرة عام، مديرالدكتور علي حسين التميمي وأشار

وقال الدكتور علي  العيادات المتنقلة التي تقدم الرعاية الصحية والخدمات للنازحين. من قبل ، ويمكن أن تستخدمالمحافظة

والمنقذة  لضروريةفي وقت عصيب حيث يعاني البلد من نقص في الموارد لتوفير األدوية ا ت"لقد جاء حسين التميمي

لدائرة دعم منظمة الصحة العالمية  بشكل كبير ثمنون جدا   نحن سعداء." وأضاف "حياة والمعدات الطبية واإلمداداتلل

نظمة الصحة العالمية وموظفيها في لم كتاب شكر وتقدير توجيهبمحافظ ديالى السيد  وجه. وقد الصحة في محافظتنا

للخطة المتفق عليها لتوفير الدواء وبناء  منظمة على مواصلة عملها وفقا  الالعراق للمساعدة القيمة التي قدموھا. كما حث 

لربط ألكتروني وتدريب الموظفين على البرامج اإلحصائية وإنشاء برنامج  النائيةالمناطق الريفية إحدى مركز صحي في 

توفير المبيدات كذلك لتحصين. ول الستثنائيةووزارة الصحة ودعم الحمالت ا صحة ديالى قسماكز الصحية مع المر

األمراض في المناطق المحررة وتقديم المساعدة إلى مخيمات النازحين الثالثة  نواقللمكافحة  القوارضالحشرية ومبيدات 

 ديالى".محافظة في 

منظمة الصحة العالمية دعم جاء لقد ديالى: "سم الصيدلة في مديرية صحة السيد وسام محمد أحمد، رئيس ق وقال

الطاقم الطبي في المستشفيات والمراكز الطبية  سيساعد ھذا الدعمأن مد: "أح السيد للمحافظة". وأضاف كإنقاذ وشركائها

 ".لمرضىأكبر وتقديم رعاية أفضل ل على العمل بكفاءة  

خاصة  نماذج تكميلية قابلة للتجديد ومعداتوومعدات وحدات  تكميليةال دوائيةال معداتال اميع منالشحنة مج تضمنتو

 الالكتات وكلوريد الصوديوم.و وادوية المالريا دعم اإلمدادات الطبية ومعداتمستلزمات الطوارئ أو  النفسية بالصدمات

العاملين في قطاع انحة والشركاء من الجهات الم سخيةالدعم لمديرية الصحة في ديالى من خالل مساھمات  وتم تقديم

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والعمليات ولكوارث في الواليات المتحدة ، خاصة  مكتب المساعدة الخارجية لالصحة

 .يةاألوروبية للحماية المدنية والمساعدات اإلنسان
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