
 

 

 سيولأدوية منقذة للحياة وامدادات طبية تصل إلى الشرقاط لتلبية احتياجات ضحايا ال

 

أرسلت منظمة الصحة العالمية شحنة من األدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الطبية إلى  - 2018نوفمبر  /الثاني  تشرين 28بغداد، 

 .الدينمستشفى الشرقاط العام في منطقة الشرقاط شمال محافظة صالح 

 

 رضوحلل مجموعات أربعو A من النوع  رضوحمجموعات لل طناً من األدوية بما في ذلك أربع 13واحتوت الشحنة على أكثر من 

من لحاالت الطوارئ  الصحيةاللوازم مجموعات من مجموعة  80الجراحية، و لمستلزمات، ومجموعة واحدة من ا B من النوع

 .آالف شخص لمدة ثالثة أشهر 10وتكفي الشحنة لمعالجة  .لوحدات األساسية والتكميليةا

 

العام لدعم السلطات الصحية المحلية لتلبية الزيادة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية  الشرقاطلمستشفى  األدويةوقد تم تسليم 

 .افظةالشرقاط في المح منطقةلفيضانات التي أثرت بشدة على وخدمات الخط األول في أعقاب االطارئة 

منظمة الصحة العالمية ملتزمة بدعم وزارة الصحة "إن ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق بالنيابة  اسماعيلوقال الدكتور أدهم 

 ."والسلطات الصحية المحلية في توفير خدمات الرعاية الصحية العاجلة للسكان المحتاجين في جميع أنحاء العراق

 

لضمان توفير  بشكل أكبر منظمة الصحة العالمية وشركائها في مجال الصحة تقديم المزيد والتدخلمطلوباً من زال ال ي: "وأضاف

واألماكن المناطق النائية والخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها، بما في ذلك خدمات اإلحالة واإلسعاف في مخيمات النازحين 

 ."التي يصعب الوصول إليها

 

كانت ما  مناطقعلى عدًدا من المحافظات في العراق بشكل كبير مؤخراً ة والفيضانات التي ضربت وقد أثرت موجة األمطار الغزير

 .الطاقةو المياه وتسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات باإلضافة إلى تعطيل النقل وإمدادات تزال تتعافى

 

سكان حي  منشخص  5000منزل مما أدى إلى إجالء أكثر من  1000أكثر من  ت السيولوفي محافظة صالح الدين، جرف

 .الشرقاط، الذي يعتبر من بين أكثر المناطق تضرراً 

 

وفقدان عدد غير  شخصاً آخرين 20وإصابة أشخاص  ثمانيةعلى الرغم من أن السلطات الصحية في المحافظة قد أبلغت عن وفاة و

عيادة طبية  مع بدء الفيضانات تم نشرو.  ةسيطريبقى تحت الي في المحافظة محدد من المواطنين حتى اآلن، إال أن الوضع الصح

 وعمليات إحالة متنقلة تابعة لمنظمة الصحة العالمية وخمس سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة لتوفير خدمات صحية أولية

 .لضحايا الفيضانات مباشرة واسعاف

 

مراض، لكن منظمة الصحة العالمية حثت السلطات الصحية المحلية والشركاء على ولم يتم اإلبالغ عن أي اتجاهات غير طبيعية لأل

 .ورصد اتجاه حاالت األمراض المعدية من خالل شبكة منظمة الصحة العالمية لإلنذار المبكر واالستجابة حذرتوخي ال

 

 لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بــ 
 

 أجيال سلطاني 

 مسؤولة االتصاالت 

sultanya@who.int 

+964 7510101469 
 

 بولين اجيلو 

 مسؤولة االتصاالت 

ajellopa@who.int 

+964 7510101460 
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