
WHO EMRO  |  العراق في الأنبار غرب مناطق في منازلهم إلى العائدين لمجتمعات المتخصصة الطبية الرعاية اعادة

    

  

في إطار دعمها لتمكين مجتمعات العائدين إلى منازلهم من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية، أنشأت منظمة الصحة
العالمية وجهزت وحدة رعاية صحية طارئة جديدة ومركز اتصالات لسيارات الإسعاف في منطقة عانة غرب محافظة الأنبار.

  

وتقدم وحدة الطوارئ التابعة للمستشفى خدمات تشمل العلاج والتثبيت الداخلي للحالات الطبية والجراحية الطارئة، وخدمات
المختبرات الطبية والإحالة لـ 41000 عائد في منطقتي عانة وراوة وغيرهما من القرى المجاورة. وستعمل هذه الوحدة على تقليص

الفجوات في تقديم خدمة الرعاية الصحية الثانوية من خلال تقريب الخدمات الطبية الطارئة إلى الأشخاص المحتاجين، وسيستجيب
مركز اتصالات سيارات الإسعاف للمكالمات الطارئة من المرضى الذين يحتاجون إلى نقل فوري إلى المرافق الصحية. وتدير منظمة

داري غير الحكومية، الشريك المنفذ لمنظمة الصحة العالمية، وحدة الطوارئ هذه.

  

وتأتي مبادرة منظمة الصحة العالمية بعد أن طلبت السلطات الصحية في الأنبار إصلاح وتجهيز المستشفيات المتضررة من الأزمة
التي استمرت ثلاث سنوات في العراق. وفي عام 2017، تم نهب و / أو تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الصحية في الأنبار، بما في ذلك
المستشفيات في منطقة عانة والقائم وراوة والعبيدي. ونتيجة لذلك، بقيت العديد من الأقسام في هذه المستشفى وثلاثة مستشفيات

أخرى مغلقة وتحتاج إلى المزيد من الموارد لإعادة فتحها وتشغيلها من جديد.

  

وتدعم منظمة الصحة العالمية أيضًا وزارة الصحة في العراق بالأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى وتساعدها في تعزيز خدمات
الرعاية الصحية الأولية والموارد البشرية التي تساهم في الوقاية من الأمراض غير المعدية.

  

وتعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو الانتقال من الاستجابة للطوارئ إلى مرحلة التعافي المبكر والإصلاح وبناء القدرة على الصمود
من أجل تحقيق النظام في تقديم خدمات الرعاية الصحية ولا سيما في هذه المرحلة التي ما يزال فيها وضع المناطق المتضررة من

النزاع غير ثابت، ويصبح أسوأ نتيجة تدمير مرافق الرعاية الصحية الأولية التي ما تزال مغلقة حتى الآن.
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نشكر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/ مكتب المساعدة الأمريكية الخارجية للكوارث على تمويل المشروع ودعم هذه المبادرة.

  

لمزيد من المعلومات عن هذا المقال، يرجى الاتصال بـــ:

  

بولين اجيلو
مسؤولة إعلام

هاتف 07510101460
int.who@ajellopa بريد الكتروني

  

أجيال سلطاني
مسؤولة إعلام

هاتف 07510101469
int.who@sultanya بريد الكتروني
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