
 

 ##بيان صحفي##

  دوالر 511,300بموازنة ترميم وتجهيز قسم العمليات والتعقيم 

  مستشفى الهالل األحمر الفلسطيني بالقدسيدعم  الهالل األحمر القطري
مشروع االنتهاء من تنفيذ على  الهالل األحمر القطري شارف الدوحة: ― 2020 يونيو 16

مدينة القدس، بمستشفى الهالل األحمر الفلسطيني فرع ترميم وتجهيز قسم العمليات والتعقيم في 
ً ، حيث بلغت 2018ه أواخر عام فيوالذي انطلق العمل  من إجمالي  %85نسبة اإلنجاز حاليا

 رياالً  1,866,245(أي ما يعادل أمريكي دوالر  511,300البالغة ميزانيته خطة المشروع 
  .اً)قطري

ترميم قسم العمليات والتعقيم، وترميم شبكة عدة مكونات، منها المشروع أنشطة شمل تو
تركيب مصعد خاص داخلي يربط قسم العمليات بقسم التعقيم، وتزويد قسم والكهرباء بالكامل، 

  الالزمة إلجراء العمليات الجراحية. العمليات بعدد من األجهزة الطبية

حيث شهدت المرحلة األولى هدم الجدران  ،المشروع على عدة مراحلفي تنفيذ يسير العمل و
وتغليف الجدران الداخلية  ،عادة تقسيم المساحة، وإعادة بناء الفواصلإثم  ،والفواصل الداخلية

استكمال  فيما شهدت المرحلة الثانية من المشروع .بمادة مضادة للبكتيريا لمنع انتشار العدوى
عمال قص الحجر وتركيب القواطع أول، واستكمال عمال تركيب الهيكل المعدني في الطابق األأ

 ألعمال الكهربائيةاواستكمال تأسيس  ول،األو األرضي ينالبالط في الطابقو الداخلية
الخاصة  نوافذول، وتركيب األبواب والاألرضي واأل ينة والغازات الطبية في الطابقيالميكانيكو

  .تركيب اللوحات الكهربائية الخاصة بالمشروعأخيراً و بغرف العمليات،

طاوالت الواإلضاءة كشافات  من األجهزة الطبية، مثل اً قسم العمليات عددوف يتلقى وس
ة وو ،الجراحية وجهاز لشفط  ،الحيويةقياس العالمات لجهاز و ،محفات لحمل المرضىأِسرَّ

، )CSSD( لقسم خدمات التعقيم المركزي) RO(ونظام تناضح عكسي  وسحب السوائل،
حامل و ،وجهاز لتسخين السوائل ،)CRوجهاز تصوير أشعة بالكمبيوتر، ( وعربة تخدير،

  .طبية أدوات

ً  12,000الذي سيستفيد منه أكثر من  ،ويعد المشروع أحد المشاريع الكبرى التي  ،مريض سنويا
مما سيعزز قدرات وإمكانيات  ،التمثيلي هناكينفذها الهالل األحمر القطري من خالل مكتبه 

المستشفى لتقديم خدمات صحية جليلة ألهالي مدينة القدس، كما سيضمن المشروع عند انتهائه 
  .1985عام ت منذ قسم العملياتجديد عدم لنظراً  ،حصول المستشفى على التراخيص الالزمة



 

بالتعاون مع شريكه الهالل األحمر من خالل هذا المشروع، ويهدف الهالل األحمر القطري 
، والمساهمة المعمول بهاومواكبة متطلبات الجودة  ،الصحية اتتطوير الخدمإلى  ،الفلسطيني

 رعايةاللحصول على لمناطق بعيدة إلى والحد من سفره  ،في تخفيف معاناة المواطن الفلسطيني
  .الصحية

الجدير بالذكر أن مستشفى الهالل األحمر الفلسطيني بمدينة القدس من المؤسسات الصحية 
عملية جراحية شهرياً  1,000، حيث يجري الرائدة في مجال الوالدة والجراحة النسائية

ً  3,500و وعيادتين  سريراً  40وهو يضم  ،1953عام تأسس المستشفى  وقد .والدة سنويا
  .خارجيتين، باإلضافة إلى قسم اإلسعاف والطوارئ وقسم المتطوعين

وكذلك شهادة االعتمادية الدولية  ،"9001:2008"أيزو ويحمل المستشفى شهادة الجودة العالمية 
ً  250 ويزيد عدد موظفي المستشفى عن .)JCI(المشتركة للمستشفيات  ويضم المستشفى  ،موظفا

ً وقسم قسماً للعناية الفائقة بالمواليد حديثي الوالدة (الخدج)، إلسعاف والطوارئ هو الوحيد في ل ا
  جمعية وطنية.الذي يتبع القدس 

كبر مركز تطعيم لألطفال في أالتي تعتبر (عيادة باب الساهرة هما  نيلمستشفى عيادتويمتلك ا
 ةوعيادة عقبة الخالدي )طفل 2,000 حواليبها حيث يبلغ المعدل الشهري للتطعيمات  ،القدس

  ة).قصى داخل البلدة القديمبوابات المسجد األع بالقرب من تقالتي (

  ##نهاية البيان##

  نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد  تطوعية، وهو منظمة إنسانية 1978تأسس الهالل األحمر القطري عام 
التي تضم االتحاد  الدوليةدون تحيز أو تمييز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانية بوالمجتمعات الضعيفة 

الخليجية المنظمات بلدا، كما يشغل عضوية العديد من  191والجمعيات الوطنية من  الدوليةالدولي واللجنة 
اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر. والعربية واإلسالمية مثل اللجنة 

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 
  .ة المحليةعن باقي المنظمات الخيري هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

ويعمل الهالل األحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية 
لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال 

لدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقديم ا
والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة 
المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، 

مناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين باإلضافة إلى نشاطه على صعيد ال
  .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم



 

ويمارس الهالل نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز 
  .لحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالميةوا


