
 

  أمريكي ألف دوالر 120 بتكلفة طفال 430لعالج 

 لمرضىطبية حيوية أجهزة  يقدم القطري األحمر الهالل
  اليمن في الدماغي االستسقاء

 منالمرحلة الثانية في اليمن مؤخرا تنفيذ  القطري األحمر الهاللبعثة  تباشر :الدوحة ― 2016 يونيو 13
من مرض االستسقاء الذين يعانون  المحتاجين طفالاأل على الدماغي السائل شفط أجهزة توزيع مشروع
) ممولة بالكامل من لایر قطري 436,800ألف دوالر أمريكي ( 120وذلك بتكلفة إجمالية قدرها ، الدماغي

  الهالل األحمر القطري.

 من والحد الدماغي، االستسقاء مرض عن الناتجة الوفيات معدالت خفض إلى المشروع هذا يهدف
 بشكل حياتهم ممارسة من يمكنهم بما المرضىاألطفال  حياة تحسين في والمساهمة عنه، الناجمة المضاعفات

 والتراحم التكافل مبدأ وتعميق ،الخطير المرض هذامن  أبناؤها عانيي التي الفقيرة األسر ومساعدة طبيعي،
  .المجتمع في

من أجهزة  اجهاز 430العاملة في اليمن بشراء  القطري األحمر الهاللقامت كوادر  فقد ذلك، من وانطالقا
 صندوق مع اتفاقيةتم إبرام  كما ،الخيرية االجتماعي اإلصالح جمعيةعن طريق  الدماغي السائل سحب

ات الجراحية الالزمة، وبالتالي العمليتغطية تكاليف إجراء لمتخصصة  حكومية كجهة المعاقينرعاية وتأهيل 
  مجانيا بالكامل. الدماغي االستسقاء لمرضىاألجهزة وتركيبها  يكون صرف

 من طفال 430 همن يستفيدوحتى فبراير القادم من المقرر أن يستمر العمل في هذا المشروع عامال كامال و
 المعاقين وتأهيل رعاية صندوقمن  بدعممنه  األولى ةمرحلال تدشين تمحيث ، الدماغي االستسقاءب نمصابيال
 فرص خالل شهر يونيو الجاريتم فيما  ،الماضيين مايوو مارسما بين شهري  جهاز 100 صرفشهدت و

 القطري األحمر الهالل من مشترك فريقوذلك تحت إشراف ، أخرى جهاز 100وقدرها  الثانية الدفعة
  .المعاقين وتأهيل رعاية وصندوق الخيرية االجتماعي صالحاإل وجمعية

 األحمر بالهالل المعاقينوتأهيل  رعاية لصندوق التنفيذي المدير الديلمي محمدالسيد  رحبوفي تصريح له، 
 السخي بالدعممشيدا  البالد، بها تمر التي الراهنة الظروف ظل في اإلنساني دوره ثمنو اليمن في القطري

 السائل شفطل اجهاز 430 الصندوق منح خالل من الدماغي باالستسقاء المصابين للمواليد الهالل قدمه الذي
  .مستفيدا طفال 430 حياة وإنقاذ اإلعاقة من الوقاية في ايرئيس سببا كونمما سي ،الدماغي

 توسيع إلى نتطلع فإننا ،الكريم دعمكم لكم نشكر إذ المعاقين وتأهيل رعاية صندوق في نحنوأضاف: "
 للمعاق الضرورية المستلزمات توفير خالل من ،للمعاقين األخرى الصحية الخدمات لتشمل التعاون مجاالت

  ".لخإ للصم طبيةال سماعاتوال المتحركة كراسيال مثل

 الهاللإن : "الخيرية االجتماعي صالحاإل جمعية عام مدير يالواسع الواسع عبدومن جانبه، قال دكتور 
 اإلغاثية مشاريعه وتمتد مجاالتها، بشتى االنسانية اإلغاثة مجال في ومتميز بارزله دور  القطري األحمر



 

 المجال في فاعلة كمؤسسة الخيرية االجتماعي اإلصالح جمعية في نحنو .يمنال محافظات معظم لتشمل
 التي المشاريع من كثير في القطري األحمر لهاللشراكتنا مع اب نتشرف 1990 عام منذ اليمنب نسانياإل

  ".خاص بشكل المستفيدين وعلى عام بشكل المجتمع على المشاريع تلك أثر ميدانيا ونلمس ،اليمن في ينفذها

أن  الفقري والعمود واألعصاب المخ جراحة استشاري عامر ماجدوعن أهمية هذه األجهزة، أوضح دكتور 
 نهإ حيث ،التلف من الدماغية الخاليا سالمة على المحافظة هي الدماغي السائل شفط جهاز زرع من الفائدة

 المحمل الدم من التروية وقلت المخ أنسجة تلف زاد السوائل تجمع بسبب الرأس في الضغط زاد كلما
 الذي ،الدماغ نمو الكتمال أفضل فرصة عطيت الجهاز زراعة أن كما، لحيويتها الالزم والغذاء باألكسجين

 قد التي الدماغ اختناقات حدوث يمنع أنه جانب إلى الطفل، عمر من األولى السنة خالل عالية بنسبة يكتمل
  .الدائمة اإلعاقة أو لوفاةإلى ا تؤدي

وهم يكتب لهم أطفالهم لمرأى ال توصف سعادة غمرتهم األطفال المستفيدين، فقد  أمور أولياءوفيما يتعلق ب
 أشكر): "تعز( مرام الطفلة والد عبده علي نبيلالحيوية بالنسبة لهم، حيث قال عمر جديد بفضل هذه األجهزة 

 أرى وأنا بالخير له وأدعو ،الدماغي االستسقاء مرضى دعم في اإلنساني دوره على القطري األحمر الهالل
 عاطف الطفل والد أحمد جبل محمدتهدج صوت ". والمرض بسبب ينقطع ال بكاؤها كان أن بعد تبتسم ابنتي

 ومكروه سوء كل همييق أن هللا أسألف ،بالدعاء إال الخير لفاعلي الجميل رد أستطيع ال: "وهو يقول )عمران(
قال و ".طفلي استفاد مثلما طفل كل منه يستفيد وأن المشروع هذا ينقطع أال وأتمنى ،وأوالدهم يحفظهم وأن

 وصلتقد  كنتالمادية،  مكانياتيإ وقلة األسعار غالء مع): "ذمار( مالكالطفل  والد فارع عبدالرحمن محمد
  .دعائي وخالص شكري جزيل فلكم ،بكم أغاثني هللا أن لوال ،طفلي حياةإنقاذ  من اليأس مرحلةإلى 

التي ينفذها الهالل األحمر  الصحية المشاريع أهم من الدماغي السائل شفط أجهزة توزيع مشروعويعتبر 
 يولدون الذين الوالدة حديثي األطفال لمئات اإلعاقة من ووقاية حياة إنقاذ بمثابةالقطري في اليمن، حيث يعد 

التي ال  الفقيرة األسر أبناء من هم المرض بهذا يصابون من أغلب. والدماغي االستسقاء مرض معهم ويولد
 الجراحية العملية إجراء أو الجهاز شراء تكلفة حيث من سواء ،المرض هذا مواجهة تطيق تحمل أعباء

 فإن الباهظة التكاليف هذه وبسبب ،الدماغ من السوائل لتصريف المصاب الطفل رأس في هلزرع الالزمة
  .أيديهم بينوهم يموتون  أطفالهاتقف عاجزة بينما تشاهد  المعدمة األسر من الكثير

 العملية نجاح نسبة من يقلل المرض أعراض ظهور بداية في الجهازهذا  تركيبفي  رالتأخ أن المعلوم ومن
يصل  أو دائمة بإعاقة الطفل يصاب قدإذ  ،الفائدة عديم يكون قد متأخر وقت في تركيبه إن بلالجراحية، 

 يعتبر المناسب الوقت في زراعته عملية وإجراءتوفير الجهاز للطفل المصاب  فإنلذا  ،الوفاةاألمر إلى حد 
  .محققال موتال من بشرية لنفس إنقاذا

  ##البيان نهاية##
  القطري األحمر الهالل عن نبذة

 الضعيفة والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف خيرية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس
 جنيف، في الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد تضم التي الدولية، اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دون من

 واإلسالمية والعربية الخليجية الجمعيات من العديد عضوية الهالل يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية والجمعيات الدولية، واللجنة
 الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية للمنظمة العامة واألمانة الدولي، للهالل اإلسالمية اللجنة: مثل



 

 جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر
  .المحلية الخيرية المنظمات باقي عن الهالل يميز الذي الدور وهو اإلنسانية،

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

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر
 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

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

 غانم بن محمد الدكتور إدارته مجلس لرئيس سبق فقد الجذور، عريقة ومصداقية إنجازات من الهالل به يتمتع لما وانعكاسا
 تحت نشاطه الهالل ويمارس. آسيا قارة عن الوطنية للجمعيات الدولي االتحاد رئيس نائب منصب شغل أن المعاضيد العلي
 والوحدة عيةالتطو والخدمة واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة

  .والعالمية
 بإدارة اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان، فريد بالسيد االتصال يمكنكم وأنشطته، القطري األحمر الهالل عن المعلومات من لمزيد

  .fareed@qrcs.org.qa: التالي اإللكتروني البريد عبر أو ،+974 5583 7338: رقم هاتف على االتصال،
  :االجتماعي التواصل مواقع على صفحاتنا متابعة أو ،www.qrcs.org.qa: موقعنا زيارة يمكنكم كما

  https://www.facebook.com/QatarRedCrescent: بوك فيس
  QRCS@: وأنستغرام تويتر
  www.linkedin.com/company/qatar-red-crescent: إن لينكد


