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بعد أكثر من أربع سنوات من النزاع والدمار الواسع لجميع مجالات الحياة، بدأت مدينة الموصل، عاصمة محافظة نينوى، تدخل في
مرحلة من التعافي والصمود واستعادة الخدمات الحياتية الضرورية.

  

وقد وضعت منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية المحلية والمانحون والشركاء على رأس أولوياتهم إعادة تأهيل النظام
الصحي وتقديم مجموعة من الخدمات الصحية المحّسنة والمتخصصة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك التي

شهدت نزاعات شديدة. وبعد التدخل الرائع لنشاطات الاستجابة للرضوح والطوارئ، تم إدخال أنوع جديدة من الخدمات الطبية الموسعة
والمتخصصة التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا من السكان ومن بينهم المعاقون.

  

وقد تحول ما كان يعرف سابقا باسم مستشفى عذبة الميداني الذي أقامته منظمة الصحة العالمية على جبهات القتال في الموصل
للاستجابة لاحتياجات الرضوح أثناء عملية التحرير في 2016، إلى المستشفى الجمهوري للخدمات الطبية المتخصصة في غرب

الموصل.

  

ولتلبية احتياجات التعافي الجديدة الناشئة في المنطقة، فقد اتخذ المستشفى عددًا من الخطوات الإضافية لتوسيع أنواع الخدمات
الجراحية التي يقدمها لتشمل عمليات جراحة المناظير، إضافة إلى مجموعة أوسع من استشارات مرضى العيادات المتخصصة التي

تشمل خدمات طب العيون والقلب والوجه والفك. 
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