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صنعاء 9 أيار/مايو 2016 – بدعم من مركز الإغاثة والأعمال الإنسانية للملك سلمان، تواصل منظمة الصحة العالمية تقديم خدمات الرعاية
الصحية المنقذة للحياة للسكان المتضررين من النزاع في اليمن.

  

وقد أتاح التمويل الذي قدمه المركز إلى منظمة الصحة العالمية نشر 14 فريقًا متنقلًا في 5 محافظات، وتقديم الرعاية المتكاملة
للسكان المحرومين من الرعاية الصحية، بالإضافة إلى نشر الفرق في المرافق الصحية القائمة، ومن بينها سبعة فرق جراحية، لتقديم

رعاية الرضوح في محافظات عدن وأبين وحجة وصعدا وعمران، والقيام بحوالي 8000 عملية لإنقاذ الحياة.

  

وقد استخدمت الأموال أيضًا في توفير الأدوية والإمدادات الطبية المنقذة للحياة في المستشفيات لأكثر من مليوني مريض عبر
البلاد. واشتمل ذلك على توفير لوازم التغذية العلاجية في 7 محافظات، فضلا عن الوقود لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات

وسبع سيارات للإسعاف. كما عالجت منظمة الصحة العالمية 20 ألف طفل تقريبًا كانوا يعانون من سوء التغذية في محافظتي لحج
والحديدة.

  

وقد شهدت السنة الماضية فترة طويلة من الصراع في تعز، مع صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق في المدينة، وزيادة نزوح
السكان منها إلى المناطق والمحافظات المجاورة. واستخدمت منظمة الصحة العالمية أموال المساعدات الإنسانية في شراء ونقل

المواد الطبية وإمدادات الطوارئ من صنعاء وعدن إلى 23 منطقة ذات أولوية في تعز، ومن بينها مناطق القاهرة وصالة والمظفر
الواقعة في ضواحي مدينة تعز.

  

وأنشأت منظمة الصحة العالمية أيضا مراكز لوجستية في الحديدة وعدن، بالإضافة إلى المركز الموجود في صنعاء، لضمان توزيع
أكثر كفاءة للإمدادات الطبية في جميع المحافظات المتضررة عبر البلاد.

  

"إن منظمة الصحة العالمية تعرب عن تقديرها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمه المتواصل لمنظمة الصحة
العالمية. وهذا الدعم سوف يتيح للمنظمة مواصلة جهودها المنقذة لحياة المحتاجين، وإتاحة حصولهم على الرعاية الصحية الطارئة

والتغذية وخدمات الصحة البيئية، فضلا عن الأدوية واللوازم الطبية الأساسية" هذا ما صرح به الدكتور علاء الدين العلوان المدير
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
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للاطلاع على التقارير حول الحالة الصحية في اليمن 
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