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16 نيسان/ أبريل 2015- قدمت منظمة الصحة العالمية أدوية ومستلزمات طبية وجراحية منقذة للحياة إلى اليمن، حيث تسبب القتال
الدائر هناك في وفاة المئات وإصابة الآلاف وتشريد نازحين جدد بلغ عددهم حوالي مئة ألف شخص منذ آذار/مارس الماضي. وتحتوي

الطائرة التي وصلت اليوم الى مطار صنعاء الدولي 17 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية تكفي 41.100 مستفيد.

  

ويقول د. أحمد شادول، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "يعمل فريق منظمة الصحة العالمية في اليمن مع القطاع الصحي
وباقي الشركاء الصحيين لضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية مباشرة إلى المرافق الصحية في كافة المحافظات المتأثرة

بأحداث العنف". ويضيف: "تأتي هذه الشحنة من المساعدات في وقت عصيب حيث تعاني المنشآت الصحية من نفاذ مخزونها في ظل
تدفق أعداد متزايدة من الجرحى الذين هم في أمس الاحتياج للأدوية والتدخلات الجراحية المنقذة للحياة. وستسهم الأدوية

والمستلزمات الإضافية في الحفاظ على أرواح المئات من الناس".

  

وجراء القتال الدائر في اليمن، أبلغت المنشآت الصحية في المحافظات المتأثرة بالصراع عن نقص حاد في الأدوية والمواد الجراحية
والمواد اللازمة لعلاج الإصابات، إضافًة إلى نقص الكوادر الطبية الكافية للتعامل مع التدفق المستمر للجرحى. وتعاني المرافق

الصحية أيضا نقصًا في أدوية علاج الأمراض المزمنة ومستلزمات العلاج. وبسبب محدودية فرص إدخال المواد الطبية عبر المنافذ
البحرية والجوية، فإن المخزون المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية سيشهد نقصًا كبيرًا بينما يستمر تزايد الطلب عليها.

  

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، استجابت منظمة الصحة العالمية للاحتياجات الصحية الملحة في اليمن وذلك بتقديم معدات
ومستلزمات صحية لحوالي ـ120000 مستفيد في أنحاء اليمن تكفي لثلاثة أشهر، وذلك من مخازنها في صنعاء وعدن والحديدة. كما

قدمت المنظمة المستلزمات الخاصة بالتعامل مع الإصابات والتي تكفي لإجراء 300 جراحة، و مواد لمعالجة الإصابات تكفي لإجراء 3200
عملية كبرى، إضافة إلى 11000 كيس دم ومغذيات ومهدئات ومعدات أكسجين ومواد تضميد لـ18 مستشفى في مختلف المحافظات

اليمنية.

  

وتعمل منظمة الصحة العالمية، وبتنسيق وثيق مع وزارة الصحة، على توزيع فرق طبية وأخصائيين في مجال جراحة العظام
والتخدير في المستشفيات النائية للاستجابة للإصابات الجماعية في المحافظات المتأثرة. .
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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

  

رنا صيداني
سؤولة وحدة الإعلام والاتصال

منظمة الصحة العالمية، المكتب الاقليمي لشرق المتوسط
هاتف: 20 2 22765552

جوال: +20 1099756506
int.who@sidanir :بريد إلكتروني
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