
 

 

 

 

منظمة الصحة العالمية تنشئ وحدة عزل جديدة في مستشفى حمام العليل الميداني لدعم عالج حاالت  
 بين النازحين في محافظة نينوى   19-اإلصابة بكوفيد

 
: أنشأت منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع دائرة صحة نينوى وحدة جديدة 2020نوفمبر/تشرين الثاني  22بغداد، العراق، 

 في محافظة نينوى. مستشفى حمام العليل الميداني للعزل في 
.  بها بين النازحين في ناحية حمام العليل والمناطق المحيطة 19-وستسهم هذه الوحدة في عزل وإدارة حاالت اإلصابة بكوفيد

كما ستسهل عملية احتواء انتقال المرض في مخيمات النازحين في المحافظة من خالل توفير العزل المناسب واإلدارة الجيدة  
 . 19-لحاالت اإلصابة بكوفيد

وبهذا الصدد قال الدكتور أدهم إسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية ومدير بعثتها في العراق: "لقد زاد اتساع انتشار وباء 
الوضع الصحي في مخيمات النازحين    بشأن مخاوف منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية  من  في العراق    19-فيدكو

الذي نفتتحه اليوم سيدعم السلطات الصحية المحلية ويساعدها على ضمان حصول  وحدة العزل  والالجئين في العراق. ومشروع  
الخدمات الصحية الجيدة    علىطق المحيطة المفتقرة إلى الخدمات في محافظة نينوى  مخيمات والمناالالنازحين الذين يعيشون في  

 ". 19-الخاصة بحاالت كوفيد
الة لتسهيل حسريراً، وبالتالي فإنها تعزز خدمات اإل  20وتتسع إلجمالي    وتتألف الوحدة من قسمين يضم كل منهما خمس غرف
ه الوحدة إلى غيرها من مرافق الصحة الثانوية عندما يتطلب األمر تدخالً  نقل الحاالت من المخيمات إلى وحدة العزل، ومن هذ

 طبياً متقدماً. 
النظام الصحي الهش أساساً في محافظة نينوى، حيث على  زيادة العبءفي  19-وقد تسببت الموجة الحالية من جائحة كوفيد
% من سعتها السريرية في المستشفيات 75ثر من ية، كما خسرت المحافظة أكوتضررت تقريباً جميع المرافق الصحية الثان

 واستمر خمس سنوات.  2014خالل النزاع الداخلي الذي اندلع في المحافظة في  
إلى  19-ورغم أن  المستشفى الميداني في حمام العليل الذي أقامته منظمة الصحة العالمية يقدم العالج لحاالت اإلصابة بكوفيد

لضعيفة في حمام العليل والمناطق المحيطة التي تفتقر إلى الخدمات، إال ان هناك حاجة إلى المزيد  النازحين والسكان من الفئات ا
عائد يعيشون في ظروف إنسانية قاسية   225,000نازح وأكثر من  52,000من الدعم لتحسين وضمان حصول أكثر من 

 ، على خدمات صحية مستمرة. iللغاية في نينوى
ا ممية بالشكر والتقدير لحكومة الكويت والوكالة األمريكية للتنمية الدولية )يو اس ايد( على مساهمتهوتتقدم منظمة الصحة العال

 ل في مستشفى حمام العليل الميداني في ناحية حمام العليل في محافظة نينوى. زفي إقامة وحدة الع
 

 انتهى
 

 
 من المعلومات يرجى االتصال بـ لمزيد 
،    878 892 7740( 964اجيال سلطاني، مسؤولة اتصاالت في منظمة الصحة العالمية، )+ -

sultanya@who.int 
،    878 892 7740( 964اجيال سلطاني، مسؤولة اتصاالت في منظمة الصحة العالمية، )+ -

sultanya@who.int 
 m@who.intlashkri  797 892 7740 964+ ، مسؤول اتصاالت في منظمة الصحة العالميةمحمد قادر خوشناو -

 
 

i  2020للنازحين والعائدين، أكتوبر  مصفوفة تتبع النزوحمؤشر منظمة الهجرة الدولية و -https://img.icons8.com/color/48/000000/ms
 excel.png 
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