
 

 تها واستعداداتها لموسم األنفلونزاامنظمة الصحة العالمية تزور مستشفى الجمهوري في إربيل لتقييم قدر

زارت فرق فنية تابعة لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في إقليم كردستان : 2020يناير  14أربيل، العراق، 
التعليمي في محافظة  وحدة العزل التي تدعمها المنظمة في مستشفى الجمهوري كانون الثاني/يناير 12العراق في 

على استيعاب حاالت األنفلونزا الموسمية التي  وقدرة وحدة العزل لديه رفق الصحيالمهذا تقييم استعداد بهدف أربيل 
 .الحرارة في المنطقة اتادت مع انخفاض درجدزا

، بما في ذلك ثالث ستشفىمن قبل الم H1N1غ عن سبع حاالت إصابة بفيروس ، تم اإلباليناير هذا العام 12 بحلولو
وفي هذا السياق، قال . المضيفمجتمع المن  الثالثة، والالجئين السوريين الثانية ألحد، ومن الموصل إحداهاوفيات 

مع معالي  ا  مثمر ا  عقدت اجتماع"لقد : ة العالمية في العراقممثل منظمة الصح أدهم رشاد إسماعيل عبد المنعم، لدكتورا
ه في زيارة ميدانية إلى ترافقمدواعي سروري  ، وكان منريناي 12حكومة إقليم كردستان في  وزير الصحة في

لتعامل مع الزيادة في حاالت اإلصابة باألنفلونزا على ا رفق الصحيالتعليمي لتقييم استعداد الم مستشفى الجمهوري
حة العالمية مستعدة لدعم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان وبناء القدرات الصحية إن منظمة الصالمحافظة. في 

 ، بما في ذلك جميع أنواع األوبئة الموسمية".األمراض المعدية واالستجابة لها الوطنية في مجال الكشف المبكر عن

 لبالغ عددهمالتعليمي مرفق الرعاية الصحية الثانوية الوحيد الذي يخدم سكان أربيل وا هوريمستشفي الجم ويعتبر

 .ينسوريال ينالجئمن ال 124,182من النازحين داخليا  و   222,162باالضافه إلى    940,000حوالي 

حدة من أربع وحدات تم إنشاؤها بدعم من منظمة الصحة العالمية في العراق وافهي مستشفى الوحدة العزل في  إما
. وتم إنشاء الوحدات الثالث األخرى في 2009في عام  (H1N1 )فيروس وباء أنفلونزا الخنازيرانتشار خالل 

 .نفسها الفترة فيمحافظات بغداد ونينوى والبصرة 

مجموعة شاملة من المعدات واللوازم الطبية باإلضافة إلى  قدمت منظمة الصحة العالمية الدعم من خالل توفيرو
برنامج تدريبي واسع النطاق لموظفي مديرية الصحة في أربيل كجزء من خطة التأهب لالستجابة لحاالت الطوارئ 

 .2009وباء األنفلونزا في المنطقة في عام  انتشار الناجمة عن

ة لعالج األمراض المعدية مثل الحصبة والحمى النزفية وحاالت التهاب أسر   10يتم حاليا  استخدام الوحدة المكونة من و
 الكثير.غيرها الكبد الوبائي ج و

  
 انتهى

 

 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال مع:

 sultanya@who.int،  7740 (964+)878 892، منظمة الصحة العالميةمسؤولة االتصاالت في ، سلطانيأجيال  -

 ajellopa@who.in  7729 (964+)288 877 ،منظمة الصحة العالميةمسؤولة االتصاالت في باولين أجيلو،  -
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 .انستغرام، وتابعونا على يوتيوب، وشاهدوا تسجيالت فيديو منظمة الصحة العالمية على فيسبوكو تويترتابعونا على 

  media)لالشتراك في قائمة منظمة الصحة العالمية لإلعالم )اسم المستخدم وكلمة السر هناسجلوا 
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