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 لالصدار الفوري

الحتياجات الصحية المتزايدة للنازحين من لستجابة لال عملياتها تصعدمنظمة الصحة العالمية 

 محافظة األنبار

محافظة الذين فروا سكان الاآلالف من  نزوحاألنبار وفي محافظة الحالية ألزمة اإلنسانية لاستجابة" . 5182 نيسان 81بغداد 

على مدى األيام األربعة مع وزارة الصحة العراقية  عاونصاعدت منظمة الصحة العالمية وبالتبغداد،  نحوالرمادي مدينة من 

والذي حديثا  نازحينلإلى السكان ا الخدمات الصحية الطارئةتوفير ولتنسيق إجراءات االستجابة السريعة ها من عملياتالماضية 

 الرضوانية.في انتظار عبور جسر  الرضوانية مدينةفي  ون  عالق ورد انهم

 -ةجمعية االتحاد الطبي العراقيالفلوجة والتي تقوم مدينة عامرية  حيثآالف النازحين على الجانب اآلخر من الجسر  جمعيتو

بأدارة مركزي الرعاية الصحية االولية التي انشأتها وتدعمها  -في المحافظة الميةالشريك التنفيذي لبرامج منظمة الصحة الع

 .في هذه المدينة للنازحينالصحية  المنظمة لتلبية االحتياجات

لتقديم خدمات الرعاية الصحية الفورية  مدينة الرضوانيةست سيارات إسعاف في وقد نشرت المنظمة بالتعاون مع الوزارة 

راؤها من المنحة التي قدمتها حكومة المملكة ش تم جيدا"مجهزة  طبية متنقلةعيادتين يبا" الموقع قرصل ت. كما ساكللنازحين هن

  الماضي. في حزيران/يونيو العربية السعودية لدعم النازحين العراقيين 

جنبا إلى جنب وقال الدكتور جعفر حسين ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في العراق: "تقوم منظمة الصحة العالمية 

تلقيح جميع األطفال دون سن الخامسة بلقاح شلل ل الرضوانية دينةم نحو ينالنازحلسكان لحملة تطعيم  بتنفيذمع وزارة الصحة 

جميع المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية في يتم نقل " قائال": سنة بلقاح الحصبة،". وأضاف 51األطفال واألطفال فوق 

 ."المذكورة لهذا الغرض دينةإلى مستشفى اليرموك في بغداد بسيارات اإلسعاف الموجودة في الموقع من هذا المالمستشفيات 

ستجابة لالحتياجات الاعمليات أول بتامين خالل الثماني واالربعين ساعة الماضية وقد قامت المنظمة مع وزارة الصحة 

الثامن ن منها في اليوم الخامس عشر وأربعة في يثنتا تم ارسال سيارات إسعافنشر ست الصحية األكثر إلحاحا عن طريق 

ز في منطقة بلتي تم نشرها حول جسر بزيالمذكورة وا جهزت سيارات اإلسعافقد . و5151أبريل عشر من نيسان/ 

  منها. لكل طبيب وواحد أو اثنين من المساعدين الطبيينصة بالطواريء تتالف من صختالرضوانية بكوادر طبية م

البدء بحمالت  وية اضافة الىاألدوية المنقذة للحياة ولقاحات شلل األطفال الفملقد تم تجهيز الدكتور جعفر حسين "وأوضح 

 ."للغاية ةسريعالمناطق نحو بغداد عبر  النازحينولكن حركة  ستهدفةالممن االعمار تطعيم األطفال 

والتي ضمت احد خبراء الصحة العامة في  الصحة العالميةوفي الوقت نفسه، زارت بعثة تقييم تابعة لوزارة الصحة ومنظمة 

 51منطقة الرضوانية وجسر الرضوانية في  المنظمة وفريق من المختصين في الصحة العامة من دائرة صحة بغداد/ الكرخ

   .نيسان/أبريل لتقييم الحالة الصحية للسكان النازحين حديثا هناك

 حول الموضوع: 5151نيسان/ ابريل  51نظمة الصحة العالمية والتي التقطت يوم الخاصة بمأدناه رابط لمجموعة من الصور 
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