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بغداد، 12 شباط/ فبراير 2019 – افتتحت منظمة الصحة العالمية ودائرة الصحة في كركوك اليوم قسم العيادات الخارجية ووحدة طب
الأطفال في مستشفى الحويجة العام في محافظة كركوك.

  

وكان قسم العيادات الخارجية في المستشفى قد تعرض لضرر كبير نتيجة النزاع الذاي شهدته منطقة الحويجة خلال الفترة 2014-2017.
وجرى تجديد وترميم القسم بالكامل وإنشاء وحدة لطب الأطفال بسعة 25 سريرًا وذلك بهدف دعم وتوسيع الخدمات الطبية للأطفال

في المستشفى.

  

كما شمل المشروع إعادة تأهيل دار الضيافة الخاصة بالأطباء، وتم توفير مجموعة واسعة من المستلزمات الطبية بما في ذلك معدات
أجنحة الطوارئ والعمليات، بالإضافة إلى توفير أكثر من 30 طنًا من الأدوية والمستهلكات الطبية ومستلزمات العلاج ووحدات

الجراحة المختلفة.

  

  

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق بالإنابة: "ستواصل منظمة الصحة العالمية
دعم وزارة الصحة في سعيها لإعادة تأهيل المرافق الصحية التي دمرها القتال الذي دام أكثر من 4 سنوات في العديد من المحافظات في

العراق". وأضاف: "نحن حريصون على ضمان تمكين جميع السكان المعرضين للخطر في المناطق المتضررة من الحصول على
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خدمات الرعاية الصحية المناسبة".

  

وسيوفر المستشفى، الذي يعتبر المرفق الصحي الوحيد في المنطقة، إمكانية الاستفادة من حزمة كاملة من خدمات الرعاية الصحية
المتخصصة لحوالي 200 ألف شخص، بمن فيهم النازحون والعائدون إلى ديارهم في مناطق مختلفة من محافظة كركوك.

  

وقد تم الانتهاء من مشروع التجديد، الذي بدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، خلال زمن قياسي بلغ أربعة أشهر فقط حيث أعلن عن
استكماله في شباط/ فبراير 2019 وذلك بتمويل مباشر من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية/ مكتب مساعدة الكوارث الخارجية

الامريكية.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:  
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