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بغداد، العراق، 2 نيسان/ أبريل 2018-رحبت منظمة الصحة العالمية (WHO) بالمنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية والبالغة 500 ألف يورو
لدعم خدمات إعادة التأهيل التخصصية للأشخاص الذين اصيبوا بالاعاقة أمن جراء الصراع في الموصل.

  

ستساعد هذه المنحة في إنشاء مركز تخصصي لصناعة الأطراف الصناعية وخدمات إعادة التأهيل في قضاء الحمدانية جنوب شرق
الموصل. وسيوفر هذا المشروع الذي يستغرق تنفيذه عشرة أشهر خدمات الرعاية وإعادة التأهيل الطبية المتخصصة الى ما يزيد على

450 شخصا بينهم 50 طفل دون الخامسة من العمر و300 فوق الخامسة من العمر.

  

وسيعمل المركز الجديد على وضع خطط العلاج المناسبة وتحديد المرضى الذين يحتاجون إلى أطراف صناعية في محافظة نينوى
بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات اللازمة لتحقيق إدارة ومتابعة طبية أفضل للحالات. وتشيرالإحصاءات الصحية الوطنية الأخيرة إلى

وجود حوالي 4800 حالة بتر في الموصل بحاجة الى العناية الطارئة لمساعدتهم في الحصول على مستوى حياة افضل.

  

ومازالت القدرة المحلية على تقديم خدمات الرضوح والجراحة الترقيعية وخدمات إعادة التأهيل لضحايا النزاع في الموصل محدودة
حتى الآن. ويعد مركز إعادة التاهيل والإندماج الاجتماعي في السليمانية الوحيد في البلاد الذي يقدم الخدمات المتخصصة في العلاج

الطبيعي وإنتاج ألاطراف العليا والسفلى بالإضافة إلى معدات المشي المساعدة وأجهزة تقويم العظام للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد
استقبل المركز عددًا من ضحايا النزاع في الموصل ممن تمت إحالتهم من مستشفى الطوارئ في أربيل ويحتاجون أطرافًا صناعية

ورعاية تأهيلية.

  

وصرح ألطاف موساني ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق قائلا: "لقد أثر الصراع في الموصل على الآلاف من الناس الذين هم في
حاجة إلى خدمات إعادة التأهيل التخصصية". وأضاف موساني: " ان إنشاء هذا المركز المتخصص بتقديم خدمات التأهيل الطبي

سيضمن توفير خدمات النقاهة الطبية لما بعد العمليات الجراحية، وخدمات ما بعد الصدمة إضافًة لخدمات إعادة تأهيل حالات البتر
والحد من الإقصاء الاجتماعي للمعاقين وتعزيز الإدماج الاجتماعي لهم في مجتمعاتهم المحلية".

  

وتسعى منظمة الصحة العالمية في عامي 2018/2019 إلى تحسين صحة الفئات الضعيفة والأكثر تعرضًا للمخاطر في العراق، ولتحقيق
هذا الهدف اعلنت المنظمة حاجتها الى 59 مليون دولار أمريكي تم تأمين 24 في المائة منها فقط حتى الان.

  

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

  

أجيال سلطاني
مسؤول إعلام منظمة الصحة العالمية

 sultanya@who.int 
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+9647510101469

حول منظمة الصحة العالمية  
  

منظمة الصحة العالمية هي منظمة متخصصة في مجال الصحة العامة مكلفة بتقديم المساعدة الأكثر موثوقية والمعتمدة تقنيَا
وتوفر الإرشاد الصحي الاستراتيجي والعلمي لجميع البلدان في أنحاء العالم.

  

وتعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع وزارة الصحة العراقية والقطاعات ذات الصلة على أساس يومي لتحديد الأولويات
وتوجيه قطاع الصحة بشأن الاستعداد والاستجابة الفعالة والكفؤة لمتطلبات الصحة والرعاية الصحية.

  

ولمزيد من المعلومات عن منظمة الصحة العالمية وعملها في العراق، يرجى زيارة الموقع التالي:

  

http://www.emro.who.int/countries/irq/index.html
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