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لمحة ســريعة عن أطباء بال حدود

مبــادئ أطباء بال حدود

منظمــة أطبــاء بــا حــدود هــي حركــة طبيــة إنســانية مســتقلة تهــدف إلــى تقديــم الرعايــة الطبيــة الطارئــة فــي المناطــق التــي 
تشــتد فيهــا الحاجــة. تعمــل منظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي 72 دولــة حــول العالــم.

تقــدم منظمــة أطبــاء بــا حــدود مســاعدة طبيــة محايــدة وغيــر متحيــزة بغــض النظــر عــن العــرق أو الديــن أو الجنــس أو 
اإلنتمــاء السياســي. لضمــان اســتقاليتها، ال تقبــل منظمــة أطبــاء بــا حــدود التمويــل مــن أي حكومــة أو وكالــة دوليــة 
لبرامجهــا فــي العــراق وتعتمــد فقــط علــى التبرعــات الخاصــة مــن أشــخاص اعتيادييــن مــن جميــع أنحــاء العالــم للقيــام بعملهــا.

ــى  ــة الجــودة الُمقّدمــة إل ــة عالي ــي فــي المقــام األول، ويشــّكل مفهــوم الرعاي ــا حــدود هــو طّب ــاء ب إن عمــل منظمــة أطّب
المرضــى محــور هدفنــا اإلنســاني. نســعى إلــى توفيــر الرعايــة عاليــة الجــودة والعمــل دوًمــا بمــا يتناســب مــع مصلحــة المرضى، 
وإلــى احتــرام خصوصيتهــم وحّقهــم فــي اّتخــاذ قراراتهــم الخاصــة، وبالطبــع وقبــل كل شــيء إلــى عــدم إلحــاق األذى بهــم. 
ــاه والصــرف الصحــي  ــر المــأوى وخدمــات المي ــى توفي ــة، قــد نلجــأ إل ــر كافي ــة وحدهــا غي وعندمــا تضحــي المســاعدة الطبّي

والغــذاء وخدمــات أخــرى.

نقــّدم المســاعدة إلــى األشــخاص علــى أســاس الحاجــة. ال نكتــرث لجنســيتهم أو دينهــم، وال انتماءاتهــم السياســية. نمنــح 
األولويــة لألشــخاص الذيــن ُتحــّدق بهــم أشــّد المخاطــر.

يســتند قرارنــا بتقديــم المســاعدة علــى تقييمنــا لاحتياجــات الطبّيــة، وال يراعــي أي مصالــح سياســية واقتصاديــة أو دينيــة. 
يســتقي اســتقالنا جــذوره مــن تمويلنــا بمــا أّننــا نســتمّد نســبة 90 بالمئــة مــن هــذا التمويــل مــن جهــات مانحــة خاصــة تتبــّرع 
بمبالــغ صغيــرة. نحــن نســعى جاهديــن لتقييــم االحتياجــات بــكل ُحرّيــة والوصــول إلــى الســكان مــن دون قيــود وتقديــم 

مســاعداتنا بشــكل مباشــر.

ــا  ــز إلــى أي طــرف فــي النزاعــات المســّلحة وال ندعــم جــداول أعمــال األطــراف المتنازعــة. وقــد ال نتواجــد أحياًن نحــن ال نتحّي
بجانــب جميــع أطــراف النــزاع بســبب منعنــا مــن الوصــول أو بســبب انعــدام األمــن.

المرضــى هم محــور تدخالتنا الطبيّة

التحيز عدم 

االستقاللية

الحياد
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ميثــاق أطباء بال حدود

ــة أو البشــرية وإلــى  ــا الكــوارث الطبيعي ــاء بــا حــدود المســاعدات إلــى الســكان المنكوبيــن وإلــى ضحاي تقــّدم منظمــة أطّب
ــدة أو االنتمــاء السياســي. ــن أو العقي ــا النزاعــات المســّلحة، بغــّض النظــر عــن العــرق أو الدي ضحاي

ــز تطبيًقــا لألخاقيــات الطبّيــة العالميــة ومراعــاًة للحــّق فــي  ــاء بــا حــدود بمبــدَأي الحيــاد وعــدم التحّي وتلتــزم منظمــة أطّب
الحصــول علــى المســاعدة اإلنســانية، وتطالــب المنظمــة بالحريــة المطلقــة ومــن دون عوائــق فــي معــرض ممارســتها 

لمهامهــا. 

ويلتــزم أعضــاء المنظمــة باحتــرام المبــادئ األخاقيــة لمهنتهــم والحفــاظ علــى االســتقالية التامــة عــن جميــع الســلطات 
ــة. ــة أو الديني السياســية واالقتصادي

إن مبــدأ الحيــاد ليــس مرادًفــا اللتــزام الصمــت. فعندمــا تشــهد طواقمنــا علــى أعمــال عنــف متطرفــة، مــن الممكــن أن 
نتحــّدث عــن ذلــك عانيــة. قــد نســعى أحياًنــا إلــى لفــت االنتبــاه إلــى الحاجــة الشــديدة والمعانــاة القاســية عندمــا تتــّم إعاقــة 
الوصــول إلــى الرعايــة الطبّيــة المنقــذة للحيــاة وعندمــا تتعــّرض المرافــق الطبّيــة للتهديــد وعندمــا يتــّم تجاهــل األزمــات أو 

عندمــا ال يتــّم التصــرف بشــكل صحيــح بالمســاعدات.

نحــن نتحّمــل مســؤولية أعمالنــا تجــاه مرضانــا والجهــات المانحــة، والتحّلــي بالشــفافية بشــأن الخيــارات التــي نّتخذهــا. إن 
ــا العــام وحــول المســاعدة اإلنســانية األوســع  التقييمــات والعــرض الدقيــق والنقــاش حــول ممارســاتنا الميدانيــة وموقعن

ــا. ــة لتحســين عملن ــا، كلهــا إجــراءات ضروري نطاًق

بالشهادة اإلدالء 

الشــفافية والمساءلة
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تواجــد أطباء بــال حدود في العراق عام 2020

لمحــة عامة عن األنشــطة التــي نفذتها منظمة أطبــاء بال حدود في العراق 
في عام 2020

ال تــزال آثــار ســنوات النزاعــات وعــدم االســتقرار محسوســة 
وملموســة فــي العــراق، حيــث جلــب عــام 2020 تحديــات 
جديــدة علــى البــاد، واســتمرت االحتجاجــات الجماهيريــة 
بــدأت فــي نهايــة عــام 2019 فــي األشــهر األولــى  التــي 
مــن عــام 2020. وفــي الوقــت نفســه، كان لظهــور جائحــة 
للنظــام  المســتمر  التعافــي  علــى  كبيــر  تأثيــر  كوفيــد-19 
الصحــي وعلــى قــدرة الســكان علــى الوصــول إلــى خدمــات 

الرعايــة الصحيــة.

واصلــت فــرق منظمــة أطبــاء بــا حــدود تقديــم خدمــات 
ــة الصحيــة األساســية، لاســتجابة لحــاالت الطــوارئ  الرعاي
الصحيــة الناجمــة عــن الحــرب األخيــرة ضــد تنظيــم الدولــة 
اإلســامية، ومــا أعقــب ذلــك مــن نــزوح لمايين األشــخاص 
ومظاهــرات جماهيريــة انطلقــت فــي جميــع أنحــاء العــراق، 

باإلضافــة إلــى جائحــة كوفيــد-19.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن العديــد مــن المرافــق الصحيــة التــي 
تضــررت خــال النزاعــات األخيــرة وال تــزال تحــاول العــودة 
لطاقتهــا االســتيعابية الكاملــة. باإلضافــة إلــى النقــص فــي 
الرعايــة الصحيــة المتخصصــة واألدويــة، كان مــن  طاقــم 
للتعامــل  المحلــي ســيتخبط  الصحــي  النظــام  أن  الواضــح 
مــع االحتياجــات المتزايــدة والتحديــات الناتجــة عــن هــذه 

الجائحــة؛ لذلــك قــررت منظمــة أطبــاء بــا حــدود الحفــاظ علــى 
العمليــات الطبيــة المنقــذة للحيــاة مــع تعزيــز تدابيــر الوقايــة مــن 
العــدوى ومكافحتهــا، ووضــع إجــراءات الفــرز واإلحالــة لضمــان 

حمايــة المرضــى والموظفيــن.

وفــي الوقــت نفســه، قدمــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود تدريبــًا 
ــة فــي كل مــن بغــداد  ــة العراقي ــا للســلطات الصحي خاصــًا ودعًم
والموصــل وأربيــل ودهــوك لمســاعدتها علــى مواجهــة انتشــار 
فبــدأت   ،2020 عــام  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  أمــا  كوفيــد-19. 
الحرجــة والمتأزمــة  الحــاالت  بعــاج  بــا حــدود  أطبــاء  منظمــة 
مــن المصابيــن بمــرض كوفيــد-19 فــي مرافــق العنايــة المركــزة 

المتخصصــة فــي بغــداد والموصــل.

قمنــا علــى مــدار العــام بالحفــاظ علــى خدماتنا الصحية األساســية 
ــوالدة  ــة األمومــة وحديثــي ال والمتخصصــة، بمــا فــي ذلــك رعاي
المتخصصــة  والجراحــة  الطــوارئ  غرفــة  فــي  الرعايــة  وتقديــم 
والرعايــة الشــاملة بعــد الجراحــة والتأهيــل وعــاج األمــراض غيــر 
المعديــة، وعــاج الحــروق المتخصصــة وتقديــم الدعــم النفســي 
المســتضعفة.  والمجتمعــات  والعائديــن  للنازحيــن  والصحــي 
الوطنــي  البرنامــج  دعــم  واصلنــا  لقــد  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
فعاليــة  وأكثــر  جديــد  فمــوي  عــاج  بإدخــال  الســل  لمكافحــة 

المقــاوم لألدويــة. للســل 



 47,6٠1,741

11 مشروع

$  

1,578
               ٢,467
3,41٢
16,٢39
14,44٢
7٠,9٠٠
1,196
36,٠57
٢9,1٠8
 1,6٢9
  177

عدد مرضى كوفيد-19 الذين تم استقبالهم
عملية جراحية

مريض تم استقبالهم في أقسام المرضى الراقدين
استشارة نفسية فردية

والدة بما فيها 1,783 والدة قيصرية
استشارة طوارئ

جلسة معالجة فيزيائية )عالج طبيعي(
استشارة في أقسام العيادات الخارجية

استشارات لألمراض المزمنة
موّظف عراقي
موّظف دولي

لميزانية العمل اإلنساني في العراق
)من التبرعات الفردية(

3  مستشفيات
3  مخيمات

5  مراكز رعاية خاصة
6  مشاريع للرعاية النفسية 

4  مشاريع لكوفيد-19.

منّظمــة أطباء بــال حدود باألرقام لعام 2020
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محطات رئيســية في عام 2020

الثاني مارس/آذاريناير/كانون 

يونيو/حزيران

يوليو/تموز

بعــد أربــع ســنوات مــن الســعي الــدؤوب لبنــاء قــدرات 
العديــد مــن االختصاصييــن الطبييــن المحلييــن وإنشــاء 
بــدأت  القيــارة،  فــي  متخّصصــة  صحيــة  رعايــة  وحــدات 
منّظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي تســليم أنشــطتها الطبيــة 
إلــى مستشــفيات ومرافــق طبيــة تابعــة لــوزارة الصحــة. 
وفــي يناير/كانــون الثانــي، ســّلمت منّظمــة أطبــاء بــا 
إلــى  الــوالدة  حــدود وحــدة تغذيــة األطفــال وحديثــي 

العــام. القيــارة  مستشــفى 

اســتخدمت  األول،  وديســمبر/كانون  مــارس/آذار  بيــن 
منّظمــة أطبــاء بــا حــدود مرفــق الرعايــة الشــاملة مــا 
بشــكل  الموصــل  فــي شــرق  الجراحيــة  العمليــات  بعــد 
فــزادت  كوفيــد-19،  لمرضــى  عــاج  كمركــز  مؤّقــت 
أجنحــة  ســريًرا وخّصصــت   72 إلــى  االســتيعابية  طاقتــه 
كوفيــد-19  لحــاالت  عــزل  وغــرف  المقيميــن  للمرضــى 

فيهــا. والمشــتبه  المؤّكــدة 

بــدأت طواقــم أطبــاء بــا حــدود فــي بغــداد بدعــم وحــدة 
الرعايــة التنفســية فــي مستشــفى الِكنــدي مــن خــال 
ــرق المســاعدة  ــن عــن ُط ــى الموظفي ــب إل ــم التدري تقدي
التنفــس االصطناعّيــة والتطهيــر وتقنيــات عــاج  علــى 

كوفيــد-19.

ــت الطواقــم فــي  ــد-19، واصل بعــد تفشــي مــرض كوفي
مركــز بغــداد للتأهيــل الطبــي التابــع لمنظمــة أطبــاء بــا 
الفيزيائــي  العــاج  خدمــات  تقديــم  بغــداد  فــي  حــدود 
خــال  مــن  المرضــى  إلــى  النفســية  الصحيــة  والرعايــة 
لضمــان  ســكايب،  وجلســات  اإلنترنــت  عبــر  االتصــاالت 
عنيفــة  إصابــات  مــن  يعانــون  الذيــن  المرضــى  حصــول 
أو عرضيــة علــى الرعايــة المســتمرة لضمــان شــفائهم. 
الوقايــة  تدابيــر  تنفيــذ  بعــد   ،2020 يوليو/تمــوز  وفــي 
مــن العــدوى ومكافحتهــا لضمــان ســامة الموظفيــن 
والمرضــى، اســتأنفت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود خدماتهــا 
المرضــى  إلــى  الخارجيــة  العيــادات  فــي  الُمقدمــة 

البرامــج. فــي  مســبًقا  المســجلين 
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األول نوفمبر/تشــرين الثانيأكتوبر/تشرين 

األول ديسمبر/كانون 

انتهــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود مــن تســليم أنشــطتها 
وإلــى  العــام  القيــارة  مستشــفى  إلــى  القيــارة  فــي 
مستشــفى الجمهــوري فــي الموصــل، المتخّصــص فــي 
رعايــة الحــروق، وإلــى منظمــات أخــرى فيمــا يخــّص مجــال 
الصحــة النفســية. وكجــزء مــن عمليــة التســليم، قدمــت 
التنظيــف  خــال  مــن  الدعــم  حــدود  بــا  أطبــاء  فــرق 
العميــق وتدريــب الموظفيــن والمــوارد البشــرية والتبــرع 

باإلمــدادات الطبيــة وغيــر الطبيــة.

نقلــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود أنشــطتها المتعلقــة بكوفيــد-19 
مــن وحــدة الرعايــة التنفســية فــي مستشــفى الِكنــدي فــي بغــداد 
إلــى مركــز الشــفاء 13 الُمشــّيد حديًثــا داخــل مجمــع مستشــفى 
الِكنــدي والمخّصــص لعــاج مرضــى كوفيــد-19، حيــث بدأنــا فــي 
تقديــم الرعايــة إلــى مرضــى كوفيــد-19 المصابيــن بعــوارض مرضيــة 

شــديدة وحرجــة.

تــم افتتــاح وحــدة عنايــة مركــزة لمرضــى كوفيــد-19 تبلــغ طاقتهــا 
االســتيعابية 16 ســريًرا وتديرهــا منّظمــة أطبــاء بــا حــدود بالتعــاون 
مــع دائــرة صحــة نينــوى، فــي مستشــفى الســام شــرق الموصــل. 
توفــر هــذه الوحــدة رعايــة متقّدمــة لحــاالت كوفيــد-19 الحرجــة 
والشــديدة وهــي مجهــزة بأجهــزة التنفــس واألكســجين لضمــان 
توفيــر األكســجين للمرضــى الذيــن يعانــون مــن أعــراض تنفســية 

حــادة.

دعمــت طواقــم أطبــاء بــا حــدود فــي قضــاء الحويجــة وناحيــة 
الصحيــة  الرعايــة  الصحيــة مــن خــال خدمــات  المراكــز  العباســي 
األساســية ورعايــة األمومــة والصحــة الجنســية واإلنجابيــة وعــاج 
األمــراض غيــر الســارية ودعــم الصحــة النفســية وأنشــطة التوعيــة 
الصحيــة. كمــا قدمــت طواقــم أطبــاء بــا حــدود الخدمــات الطبيــة 
أواخــر  فــي  المخيــم  إغــاق  حتــى  للنازحيــن  ليــان  مخيــم  فــي 

الثانــي. نوفمبر/تشــرين 
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نينــوى نينــوىمحافظــة  محافظــة 

مشــاريع منّظمة أطبــاء بال حدود في العراق

ــه ال  ــذي خّلفت ــر المدمــر ال ــة اإلســامية، ولكــن األث ــم الدول ــر مــن ثــاث ســنوات علــى انتهــاء الحــرب ضــد تنظي انقضــى أكث
يــزال ملموًســا فــي نينــوى. فمــا زالــت أعــداد النازحيــن كبيــرة والصدمــات النفســية فــي أوســاط الســكان متروكــة إلــى حــد 
كبيــر مــن دون عــاج. وبالرغــم مــن جهــود إعــادة اإلعمــار واإلنعــاش الجاريــة، مــا زال يتعّيــن إعــادة بنــاء العديــد مــن المرافــق 
الصحيــة التــي ُدمــرت خــال النــزاع لتتمكــن مــن اســتئناف نشــاطها. ولكــن الوضــع ازداد تعقيــًدا مــع تفشــي مــرض كوفيــد-19 
ــم  الــذي تســّبب فــي تعليــق األنشــطة فــي بعــض المرافــق الصحيــة وألقــى بعــبء ثقيــل علــى تلــك التــي اســتمرت بتقدي
خدماتهــا. اســتجابًة لذلــك، نّظمــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود حمــات توعيــة وعــززت تدابيــر الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا 
ووضعــت إجــراءات إداريــة وإجــراءات لفــرز وإحالــة المرضــى الذيــن يعانــون مــن أعــراض تنفســية فــي جميــع مرافقهــا وأبقــت 
ــة مركــزة لمرضــى كوفيــد-19  ــا حــدود وحــدة عناي ــاء ب ــى ذلــك، افتتحــت أطب ــاة. باإلضافــة إل علــى خدماتهــا المنقــذة للحي
فــي مستشــفى الســام وحّولــت المستشــفى الجراحــي الــذي تديــره إلــى مركــز لعــاج مرضــى كوفيــد-19 لمــدة ســتة أشــهر 
وأجــرت تدريبــات علــى الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا للموظفيــن فــي ســبعة مرافــق صحيــة، عــاوًة علــى التبــرع بمعــدات 

الوقايــة الشــخصية ومــواد النظافــة.

رعاية األطفال في مستشفى نابلس بالموصل.

©منهل الكالك/ أطباء بال حدود
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الموصل الموصلغــرب  غــرب 
مستشــفى نابلــس الميدانــيمستشــفى نابلــس الميدانــي

ُتديــر منّظمــة أطبــاء بــا حــدود وحــدة أمومــة شــاملة فــي مستشــفى نابلــس الميدانــي بقــدرة اســتيعابية لعمليــات الــوالدة 
القيصريــة. قــدم طاقمنــا الرعايــة التوليديــة ورعايــة حديثــي الــوالدة فــي حــاالت الطــوارئ وخدمــات طــب األطفــال للمرضــى 
ــى مستشــفيات أخــرى. كمــا  ــل إحالتهــم إل ــر عــاج الطــوارئ وتحقيــق اســتقرار المرضــى قب ــى توفي ــن، باإلضافــة إل المقيمي

ضمنــت طواقــم أطبــاء بــا حــدود تقديــم أنشــطة الصحــة اإلنجابيــة وخدمــات الصحــة النفســية.

ومــع ظهــور كوفيــد-19، عــّززت طواقــم أطبــاء بــا حــدود تدابيــر الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا ووضعــت إجــراءات متعلقــة 
بالفــرز وتحقيــق اســتقرار الحــاالت واإلحالــة للمرضــى الذيــن يعانــون مــن أعــراض تنفســية بغيــة ضمــان ســامة موظفينــا 

ومرضانــا.

ــي  ــا فــي مستشــفى نابلــس الميدانــي القــدرة الجراحيــة باالنتقــال مــن غرفــة واحــدة إلــى غرفَت فــي عــام 2020، عــّزز طاقمن
عمليــات للــوالدات القيصريــة والــوالدات الطارئــة األخــرى وأجــرى 1,783 والدة قيصريــة ودعــم 9,050 حالــة والدة طبيعيــة 
إضافيــة وأجــرى 41,069 استشــارة طــوارئ وعالــج 2,086 طفــًا فــي قســم المرضــى المقيميــن وقــدم 2,156 استشــارة نفســية 

فرديــة.

الرعاية الصحية الطارئة في مستشفى نابلس بالموصل.

©منهل الكالك/ أطباء بال حدود
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جناح رعاية األطفال وحديثي الوالدة المقيمين في مستشفى نابلس الذي تديره منظمة أطباء بال حدود غرب الموصل.

محافظة نينوى
مستشفى نابلس الميداني، غرب الموصل

والدة 	9,050
والدة قيصرية 	1,783

استشارة طوارئ 	41,069
مريًضا في قسم حديثي الوالدة 	2,086

              	وطب األطفال
استشارة نفسية 	2,156

©منهل الكالك/ أطباء بال حدود

 ©منهل الكالك/ أطباء بال حدود
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الموصل الموصلشــرق  شــرق 
وحــدة العنايــة المركــزة لمرضــى كوفيــد-وحــدة العنايــة المركــزة لمرضــى كوفيــد-1919 فــي  فــي 

مستشــفى الســاممستشــفى الســام
فــي منتصــف نوفمبر/تشــرين الثانــي، تــم افتتــاح وحــدة عنايــة مركــزة لمرضــى كوفيــد-19 تبلــغ طاقتهــا االســتيعابية 16 
ســريًرا وتديرهــا منّظمــة أطبــاء بــا حــدود بالتعــاون مــع دائــرة صحــة نينــوى. توفــر هــذه الوحــدة رعايــة متقّدمــة لحــاالت 
كوفيــد-19 الحرجــة والشــديدة وهــي مجهــزة بــآالت التنفــس االصطناعيــة واألكســجين لضمــان توفيــر األكســجين للمرضــى 
الذيــن يعانــون مــن أعــراض تنفســية حــادة. وبحلــول نهايــة العــام، كانــت وحــدة العنايــة المركــزة هــذه قــد اســتقبلت 14 مريًضــا.

مدخل وحدة العناية المركزة الذي تديره منظمة أطباء بال حدود للمصابين بمرض كوفيد-19 في مستشفى السالم، 
شرق الموصل، في يوم افتتاحه.

شرق الموصل
وحدة العناية المركزة لمرضى كوفيد-19 في مستشفى السالم

سريًرا 	16
مريًضا تم استقبالهم في الوحدة 	14

©كابريال كازيني/ أطباء بال حدود
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الموصل الموصلشــرق  شــرق 
مرفــق الرعايــة الشــاملة مــا بعــد العمليــاتمرفــق الرعايــة الشــاملة مــا بعــد العمليــات

الجراحيــة الجراحيــة 
اســتجابًة للنقــص فــي المهــارات فــي مجــال الرعايــة الجراحيــة ورعايــة مــا بعــد العمليــات الجراحيــة، منــذ عــام 2018  تديــر 
منّظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي شــرق الموصــل مرفًقــا شــامًا للمرضــى الذيــن تعرضــوا إلصابــات بالغــة عنيفــة أو عرضيــة 
فــي شــرق الموصــل. يضــّم المستشــفى غرفَتــي عمليــات دائمتيــن )بعــد االعتمــاد حتــى بدايــة عــام 2020 علــى غرفــة واحــدة 
متنقلــة( وجناًحــا للمرضــى المقيميــن تبلــغ طاقتــه االســتيعابية 40 ســريرًا وغــرف إنعــاش ووحــدات إعــادة تأهيــل. بيــن مــارس/
آذار وديســمبر/كانون األول 2020، اســتخدمت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود المرفــق مؤقًتــا كمركــز عــاج لمرضــى كوفيــد-19، 
فــزادت طاقتــه االســتيعابية إلــى 72 ســريًرا وخّصصــت أجنحــة للمرضــى المقيميــن وغــرف عــزل لحــاالت كوفيــد-19 المؤّكــدة 
والمشــتبه فيهــا. خــال عــام 2020، أجــرت طواقــم أطبــاء بــا حــدود 506 عمليــة جراحيــة وعالجــت 1,560 شــخًصا فــي قســم 

ــا بكوفيــد-19. العيــادات الخارجيــة واســتقبلت 975 مريًضــا مصاًب

جراح في منظمة أطباء بال حدود يجري جراحة ليد مريض في المرفق الشامل لرعاية ما بعد العملية.

شرق الموصل
مرفق الرعاية الشاملة ما بعد العمليات الجراحية

عمليات جراحية 	506
استشارة في قسم العيادات الخارجية 	1,560

مريًضا مصاًبا بكوفيد-19 	975

©كابريال كازيني/ أطباء بال حدود
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الموصل الموصلغــرب  غــرب 
رعايــة األمومــة وحديثــي الــوالدة - مركــز الرافديــن رعايــة األمومــة وحديثــي الــوالدة - مركــز الرافديــن 

لرعايــة األمومــةلرعايــة األمومــة
فــي مركــز الرافديــن للرعايــة الصحيــة األساســية، تقــدم منّظمــة أطبــاء بــا حــدود رعايــة الصحــة الجنســية واإلنجابيــة مثــل 
خدمــات التوليــد واألمومــة غيــر الجراحيــة واستشــارات مــا قبــل الــوالدة ومــا بعدهــا وتنظيــم األســرة واستشــارات الصحــة 
النفســية. فــي عــام 2020، دعمــت طواقمنــا 2,560 حالــة والدة وقدمــت 10,335 استشــارة مــا قبــل الــوالدة و691 استشــارة 

مــا بعــد الــوالدة.

قابلة في منظمة أطباء بال حدود تعتني بامرأة على وشك الوالدة في مركز الرافدين للوالدة.

غرب الموصل
رعاية األمومة وحديثي الوالدة – مركز الرافدين 

لرعاية األمومة

والدة 	2,560
استشارة رعاية أمومة 	11,026

©مايا أبو عطا/ أطباء بال حدود
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الموصــلالموصــل
الدعــم النفســي لمراكــز الصحــة األساســية  الدعــم النفســي لمراكــز الصحــة األساســية  

إن الحاجــة إلــى الدعــم النفســي فــي العــراق مرتفعــة جــًدا، ولذلــك، عــاوًة علــى عنصــر الصحــة النفســية المتكامــل المتوفــر 
فــي معظــم مرافقنــا، اضطلعنــا بأنشــطة مخّصصــة لدعــم الصحــة النفســية فــي مركــز الكرامــة ومركــز 17 تمــوز للرعايــة 
الصحيــة األساســية فــي الموصــل. فــي عــام 2020، أجــرت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي هذيــن المركَزيــن 3,547 استشــارة 

ــًدا فــي برنامــج الصحــة النفســية. نفســية فرديــة وتــم تســجيل 790 مريًضــا جدي

مستشار نفسي من منظمة أطباء بال حدود أثناء جلسة إستشارة نفسية في الموصل.

الموصل
الدعم النفسي لمرافق الرعاية الصحية األساسية 

استشارة نفسية 	3,547
مريًضا جديًدا 	790

©كرم ياسين/ أطباء بال حدود
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ــنجار ــنجارقضاء س قضاء س
مستشــفى ســنوني العــاممستشــفى ســنوني العــام

ــاء بــا حــدود خدمــات الرعايــة واإلحالــة الطارئــة ورعايــة األمومــة وطــب األطفــال للمرضــى المقيميــن  تقــدم منّظمــة أطب
والرعايــة الصحيــة النفســية فــي مستشــفى ســنوني العــام. وبعــد فــرض قيــود علــى التنقــل بيــن المــدن لمكافحــة كوفيــد-19، 
عاينــت طواقــم أطبــاء بــا حــدود عــدًدا أكبــر مــن المعتــاد مــن المرضــى، وأحالــت المرضــى الذين يحتاجــون إلى رعايــة متخّصصة 
مباشــرًة إلــى المستشــفيات فــي الموصــل. وللتصــّدي للتفشــي، تــم تعزيــز تدابيــر الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا، ووضــع 
إجــراءات فــرز وإحالــة المرضــى الذيــن يعانــون مــن أعــراض تنفســية، وتــم تخصيــص 4 أســّرة لتحقيــق اســتقرار حــاالت كوفيــد-19 
ومراقبتهــا. فــي عــام 2020، أجــرت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود 14,725 استشــارة طــوارئ وقدمــت 12,537 استشــارة صحــة 
جنســية وإنجابيــة )بمــا فــي ذلــك استشــارات مــا قبــل الــوالدة ومــا وبعدهــا(، وعالجــت 645 طفــًا فــي قســم المرضــى 

المقيميــن ودعمــت 883 والدة وأجــرت 1,252 جلســة استشــارة نفســية فرديــة.

مدخل مستشفى سنوني العام في مقاطعة سنوني التابعة لقضاء سنجار.

قضاء سنجار
مستشفى سنوني العام

استشارة طوارئ 	14,725
استشارة نفسية 	5,992

©حسن كمال الدين/ أطباء بال حدود
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 لم تتحدث الطفلة ذات الخمس سنوات إلى أشخاص بخاف أفراد
أسرتها القريبين منذ سنوات

“

“

ــارة لقيـّ ــارةا لقيـّ ا
قدمــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي المستشــفى الــذي ُتديــره فــي القيــارة، الدعــم الطبــي الــذي يشــمل االســتجابة لحاالت 
الطــوارئ والعنايــة المركــزة وعــاج الحــروق والعــاج الفيزيائــي والرعايــة الصحيــة النفســية. وفــي مخيمــات القيــارة للنازحيــن، 
قدمــت طواقــم أطبــاء بــا حــدود خدمــات الرعايــة الصحيــة العامــة، بمــا فيهــا الرعايــة التوليديــة ورعايــة حديثــي الــوالدة 
األساســية فــي حــاالت الطــوارئ، وخدمــات الطــوارئ، وعــاج األمــراض المزمنــة ومتابعتهــا، والرعايــة النفســية، وأنشــطة 
التوعيــة الصحيــة. ومــع ظهــور كوفيــد-19، أنشــأت طواقمنــا خيــام عــزل للمرضــى المشــتبه فــي إصابتهــم بكوفيــد-19. فــي 
بدايــة العــام، نقلــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود وحــدات طــب األطفــال وحديثــي الــوالدة إلــى المستشــفى العــام الــذي أعيــد 
تأهيلــه حديًثــا فــي القيــارة. وفــي أكتوبر/تشــرين األول 2020، انتهــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود مــن تســليم أنشــطتها المتبقيــة 
إلــى مستشــفى القيــارة العــام وإلــى مستشــفى الجمهــوري فــي الموصــل المتخّصــص فــي رعايــة الحــروق وإلــى منظمــات 
أخــرى فيمــا يخــّص مجــال الصحــة النفســية. وكجــزء مــن عمليــة التســليم، قدمــت فــرق أطبــاء بــا حــدود الدعــم مــن خــال 

التنظيــف العميــق وتدريــب الموظفيــن والمــوارد البشــرية والتبــرع باإلمــدادات الطبيــة وغيــر الطبيــة.

بيــن يناير/كانــون الثانــي وأكتوبر/تشــرين األول 2020، أجــرت طواقمنــا 15,106 استشــارة فــي غرفــة الطــوارئ وعالجــت 255 
شــخًصا مصاًبــا بحــروق وأجــرت 5,146 جلســة عــاج فيزيائــي و2,238 عمليــة جراحيــة و6,472 استشــارة نفســية فرديــة و2,803 

استشــارة أمــراض مزمنــة و1,236 استشــارة صحــة جنســية وإنجابيــة و27,119 استشــارة فــي قســم العيــادات الخارجيــة.

طلحة ، الجّدة

©نبيل صالح/ أطباء بال حدود
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فــردوس واحــدة من مصابي الحــروق في القيارة

تسمع داخل المستشفى صيحات وصرخات فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات 
مــن الموصــل فــي إحــدى وحــدات الحــروق. باغتــت فــردوس صــاح أفــراد عائلتهــا 
عندمــا لــم تكــن والدتهــا فــي الجــوار، ومــدت يدهــا إلــى إبريــق مــن المــاء المغلــي 
موضــوع علــى ســخان الزيــت، ثــم قلبتــه على جســدها. أصيبت بحــروق فــي ذراعها 

األيمــن وبطنهــا وفخذيها.

ــت  ــت فــردوس فــي المستشــفى برفقــة جدتهــا - طلحــة أحمــد - حيــث كان كان
والدتهــا مشــغولة برعايــة أشــقائها فــي الخيمــة التــي أصبحــت مــاًذا لهــم فــي 
أعقــاب حــرب مدمــرة الســتعادة المــدن العراقيــة مــن تنظيــم الدولــة اإلســامية؛ 
حــرب خلفــت وراءهــا العشــرات مــن المواطنيــن الذيــن تقطعــت بهــم الســبل فــي 

مخيمــات متداعيــة فــي جميــع أنحــاء العــراق.

»األمــر صعــب، صعــب للغايــة«، تقــول طلحــة، واصفــة الحيــاة فــي مخيــم الجدعة، 
الذي نشأت فردوس فيه بضواحي مدينة القيارة؛ وهي بيئة قاسية ال يستطيع 

أي طفل تحملها.

علــى عكــس أقرانهــا، لــم تتفــوه فــردوس بكلمــة واحــدة، وهــي تحمــل دميــة أرنــب 
أخضــر بذراعهــا اليســرى. تقــول طلحــة »لــم تتحــدث الطفلــة ذات الخمس ســنوات 

إلــى أشــخاص بخــاف أفــراد أســرتها القريبيــن منذ ســنوات«.

»إنهــا الصدمــة«، تشــير فــي حالــة مــن عــدم الحيلــة إلى صوت القصــف الذي يصم 
اآلذان الذي هز مدينة الموصل - المدينة التي هربت إليها عائلة فردوس عندما 

كانــت طفلــة - وتــرك أضــراًرا ال يمكــن إصاحهــا على عدد ال يحصى من البشــر.

القيارة

استشارات طوارئ 	15,106
عملية جراحية 	2,238

استشارات أمراض غير سارية 	2,803
عالج حروق 	255

©أحمد كاكه/ أطباء بال حدود
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كركــوك كركــوكمحافظــة  محافظــة 
ــة الصحيــة للنازحيــن والعائديــن ــة الصحيــة للنازحيــن والعائديــنإعــادة الرعاي إعــادة الرعاي

بعــد المســاعدة فــي إعــادة تأهيــل مرافــق الرعايــة الصحيــة فــي بلدَتــي الحويجــة والعباســي فــي عــام 2019، واصلــت طواقــم 
أطبــاء بــا حــدود فــي عــام 2020 دعــم المراكــز الصحيــة مــن خــال خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية ورعايــة األمومــة 
والصحــة الجنســية واإلنجابيــة وعــاج األمــراض المزمنــة ودعــم الصحــة النفســية وأنشــطة التوعيــة الصحيــة. كمــا قدمــت 
طواقــم أطبــاء بــا حــدود الخدمــات الطبيــة فــي مخيــم ليــان للنازحيــن حتــى إغــاق المخيــم فــي أواخــر نوفمبر/تشــرين الثانــي 
2020. وطــوال عــام 2020، قدمــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود 25,757 استشــارة أمــراض مزمنــة و1,309 استشــارة صحــة جنســية 
وإنجابيــة و3,058 استشــارة نفســية فرديــة فــي كركــوك. ومــع ظهــور كوفيــد-19، وضعــت طواقمنــا نظــام فــرز ومراقبــة 
فــي جميــع المواقــع، ونّظمــت أنشــطة تثقيــف صحــي وتوزيــع كمامــات قماشــية علــى ســكان مخيــم ليــان وأعــّدت مرفًقــا 
تبلــغ طاقتــه االســتيعابية 20 ســريًرا فــي مخيــم ليــان لعــاج حــاالت كوفيــد-19 الشــديدة بحيــث يكــون جاهــًزا لاســتجابة 
ألي تفشــي للمــرض. ولكــن فــي نهايــة المطــاف، لــم يتــم فتــح مرفــق كوفيــد-19 نظــًرا للعــدد المتدنــي للغايــة مــن الحــاالت 

الشــديدة وتمّتــع مقدمــي الرعايــة الصحيــة المحلييــن بقــدرات جيــدة علــى إدارة هــذه الحــاالت.

العاملون في مجال الرعاية الصحية في منظمة أطباء بال حدود، في مخيم ليالن في كركوك، خالل التدريب على الوقاية 
من العدوى ومكافحتها في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد عالمًيا.

محافظة كركوك

استشارة أمراض غير سارية 	25,757
استشارات صحة جنسية وإنجابية 	1,309

استشارة نفسية 	3,058

©نرمين عباس/ أطباء بال حدود
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بــا  أطبــاء  منظمــة  فــي  الصحــي  المرشــد  هــال:  حميــد 
ليــان بمخيــم  حــدود 

حميد هال ذو الـ 26 عاًما، المرشــد الصحي في منظمة أطباء با حدود بمخيم 
ليان بمحافظة كركوك.

»كالعديــد مــن ســكان المخيــم، هربــت مــن مســقط رأســي - مقاطعة الرشــاد في 
قضاء الحويجة - قبل ثاث سنوات عندما كانت المنطقة تحت سيطرة تنظيم 
الدولة اإلسامية. لقد قطعنا رحلة طويلة سيًرا على األقدام قبل أن ينتهي بنا 
المطــاف فــي هــذا المخيــم ولــم نتمكــن مــن العــودة إلــى ديارنــا بعــد. ومــع انتشــار 
وبــاء كوفيــد-19، أصبــح العيــش فــي المخيــم أكثــر إرهاًقــا مــن ذي قبــل بالنســبة 

لمعظم السكان.

عاوة على الصعوبات التي كانت موجودة سابًقا في حياة المخيم، فإن عمليات 
اإلغاق المتكررة والقيود المفروضة على الحركة التي فرضتها الحكومة تجعل 
النــاس يكافحــون للعثــور علــى وظائــف أو عمــل يومــي. حتــى مــع رفــع اإلغــاق، 
أصبــح العثــور علــى وظائــف أكثــر صعوبــة مــن ذي قبــل نظــًرا لألزمــة االقتصادية – 

ففــرص العمــل فــي كل مــكان محــدودة كثيــًرا واأليــدي العاملة باتــت أقل طلًبا.
كانت طفلة - وترك أضراًرا ال يمكن إصاحها على عدد ال يحصى من البشر.

محافظة كركوك

استشارة أمراض غير سارية 	25,757
استشارات صحة جنسية وإنجابية 	1,309

استشارة نفسية 	3,058

©نرمين عباس/ أطباء بال حدود
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لــى  ديا لــى محافظــة  ديا محافظــة 
فــي محافظــة ديالــى، اســتجابت طواقــم أطبــاء بــا حــدود إلــى احتياجــات النازحيــن والعائديــن والمجتمعــات المضيفــة عبــر 
ــر الســارية  ــة وعــاج األمــراض غي ــة األساســية والدعــم النفســي وخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابي ــة الصحي ــر الرعاي توفي
ــاء بــا حــدود فــي خانقيــن ومخيــم الونــد وفــي مرافــق فــي سنســل  وخدمــات التوعيــة الصحيــة. كمــا عملــت طواقــم أطب
والمقداديــة. وخــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020، شــهدت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود اســتقراًرا فــي الســياق وتنامــي قــدرة 
مقدمــي الرعايــة الصحيــة المحلييــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة األخــرى فــي محافظــة ديالــى فســّلمت أنشــطتها إلــى 

المنظمــات األخــرى العاملــة فــي المنطقــة فــي أغســطس/آب 2020.

بيــن يناير/كانــون الثانــي وأغســطس/آب 2020، قدمــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود 1,571 استشــارة أمــراض مزمنــة و1,475 
استشــارة صحــة جنســية وإنجابيــة و3,864 استشــارة نفســية.

مخيمات الوند للنازحين في خانقين.

محافظة ديالى

استشارة أمراض غير سارية 	1,571
استشارة نفسية 	3,864

استشارة صحة جنسية وإنجابية 	1,475

©حسن كمال الدين/ أطباء بال حدود
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بغــداد بغــدادمحافظــة  محافظــة 
مركــز بغــداد للتأهيــل الطبــيمركــز بغــداد للتأهيــل الطبــي

ُترّكــز أنشــطتنا فــي مركــز بغــداد للتأهيــل الطبــي علــى الرعايــة التأهيليــة بمــا فيهــا إدارة األلــم والمعالجــة الفيزيائيــة والدعــم 
النفســي لألشــخاص الذيــن تعرضــوا إلصابــات عنيفــة أو عرضيــة. بعــد تفشــي جائحــة كوفيــد-19، واصلــت الطواقــم فــي مركــز 
إعــادة التأهيــل الطبــي التابــع لمنظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي بغــداد تقديــم خدمــات العــاج الفيزيائــي والرعايــة الصحيــة 
النفســية إلــى المرضــى مــن خــال االتصــاالت عبــر اإلنترنــت وجلســات ســكايب، بمــا أن المرضــى الذيــن يعانــون مــن إصابــات 
خطيــرة عنيفــة أو عرضيــة يحتاجــون إلــى رعايــة مســتمرة لضمــان شــفائهم. فــي يوليو/تمــوز 2020، وبعــد تنفيــذ جميــع التدابيــر 
الازمــة للوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا لضمــان ســامة الموظفيــن والمرضــى، اســتأنفت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود 
خدماتهــا الُمقدمــة فــي العيــادات الخارجيــة إلــى المرضــى المســجلين مســبًقا فــي البرامــج وبــدأت فــي قبــول مرضــى جــدد 

فــي برامــج النازحيــن فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي.

اختصاصي عالج طبيعي في منظمة أطباء بال حدود، في مركز بغداد إلعادة التأهيل الطبي، ومريض خالل جلسة عالج 
طبيعي. 

محافظة بغداد
مركز بغداد للتأهيل الطبي في بغداد

استشارة في قسم العيادات الخارجية 	7,378
مريًضا جديًدا في مجال الرعاية ما بعد              	155

العمليات الجراحية )قسم العيادات 
الخارجية(

©غادة صفعان/ أطباء بال حدود



التقرير السنوي 2020

24

مشــروع عــاج الســل المقــاوم لألدويــةمشــروع عــاج الســل المقــاوم لألدويــة
لدعــم البرنامــج الوطنــي لمكافحــة الســل فــي االنتقــال بالكامــل إلــى دواء يؤخــذ عــن طريــق الفــم لعــاج الســل المقــاوم 
لألدويــة، دعمــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي عــام 2020 تســجيل 98 مريًضــا، بمــن فيهــم مرضــى الســل المقــاوم لألدويــة 
الذيــن ُيعالجــون بعقــاَري بيداكويليــن وديامانيــد. ومــا يميــز هــذا العــاج عــن طريــق الفــم هــو قــدرة المرضــى علــى تحملــه 
بشــكل أفضــل وتحســينه لفرصهــم فــي الشــفاء، مــن دون أن يتســّبب باآلثــار الجانبيــة المرافقــة لألدويــة القديمــة التــي 
تعطــى بالحقــن. قدمــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود األدويــة الازمــة للعــاج، وأدوات مراقبــة المرضــى، وجلســات المشــورة 
للمرضــى والجلســات التثقيفيــة حــول مــرض الســل للمرضــى وعائاتهــم. كمــا قدمــت طواقمنــا المــوارد البشــرية وســاعدت 
فــي بنــاء القــدرات التقنيــة والمخبريــة لتعزيــز اكتشــاف حــاالت السل/الســل المقــاوم لألدويــة فــي المختبــر المرجعــي الوطنــي 
وتحســين االلتــزام بالعــاج ورعايــة المرضــى فــي عيــادة األمــراض الصدريــة والتنفســية فــي الرصافــة والوحــدة الطبيــة لمــرض 
الســل فــي الصــدر. كمــا قامــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود بســداد تكاليــف النقــل والحــزم الغذائيــة لحــاالت محــددة مــن مرضــى 

الســل المقــاوم لألدويــة.

محافظة بغداد
مشروع عالج السل المقاوم لألدوية

مريًضا مسجاًل في برنامج العالج عن طريق الفم 	49
إستشارة طبية 	113

©غادة صفعان/ أطباء بال حدود
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دعــم االســتجابة لكوفيــد-دعــم االســتجابة لكوفيــد-1919

جنــاح كوفيــد-جنــاح كوفيــد-1919 ووحــدة العنايــة المركــزة فــي  ووحــدة العنايــة المركــزة فــي 
مستشــفى الِكنــديمستشــفى الِكنــدي

ُتعــد بغــداد حتــى اآلن المدينــة األكثــر تضــرًرا مــن كوفيــد-19 فــي العــراق. لذلــك، دعمــت طواقــم منّظمــة أطبــاء بــا حــدود 
مركَزيــن لعــاج مرضــى كوفيــد-19 فــي العاصمــة )فــي مستشــفيي ابــن الخطيــب والِكنــدي(، حيــث وفــرت التدريــب علــى فــرز 

المرضــى والوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا لضمــان ســامة الطاقــم الصحــي والمرضــى.

فــي يونيو/حزيــران 2020، بــدأت طواقــم أطبــاء بــا حــدود فــي دعــم وحــدة الرعايــة التنفســية فــي مستشــفى الِكنــدي، أواًل 
ــر  ــر األكســجين عــن طريــق وســائل التنفــس االصطناعيــة والتطهي ــر التدريــب للموظفيــن علــى كيفيــة توفي مــن خــال توفي
وتقنيــات عــاج كوفيــد-19، ثــم اعتبــاًرا مــن ســبتمبر/أيلول، مــن خــال اإلدارة المباشــرة لحــاالت اإلصابــة بالتعــاون مــع 
موظفــي دائــرة الصحــة. فــي ديســمبر/كانون األول، نقلــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود أنشــطتها إلــى جنــاح كوفيــد-19 الُمشــيد 
ــا بكوفيــد-19 بيــن ســبتمبر/ ــا مصاًب ــا 239 مريًض ــة المركــزة فــي مستشــفى الِكنــدي. عالجــت طواقمن ــا ووحــدة العناي حديًث

أيلــول وديســمبر/كانون األول 2020.

مصاب بمرض كوفيد-19 يرقد في مستشفى الكندي ببغداد.

©نبيل صالح/ أطباء بال حدود
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ربيــل ودهــوك ربيــل ودهــوكمحافظتـَـي أ محافظتـَـي أ
دعــم االســتجابة لكوفيــد-دعــم االســتجابة لكوفيــد-1919

أجرت طواقم أطباء با حدود دورات تدريبية بشــأن تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في المستشــفيات لمســاعدتها 
علــى حمايــة موظفيهــا والمرضــى أثنــاء تفشــي كوفيــد-19. خــال عــام 2020، دّربــت طواقــم أطبــاء بــا حــدود الموظفيــن 
ــا اإلماراتــي فــي محافظــة أربيــل وفــي مستشــفيات  الصحييــن فــي مستشــفى طــوارئ أربيــل ومستشــفَيي رزكاري وعطاي
الالف وكافيــن ومستشــفى الحــروق فــي محافظــة دهــوك. كمــا تبرعــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود بمســتلزمات الوقايــة مــن 

العــدوى ومكافحتهــا ومــواد التنظيــف للمستشــفيات الســتة كافــة باإلضافــة إلــى مستشــفى شــركان فــي دهــوك.

ممرضات من منظمة أطباء بال حدود يقدمن تدريًبا على الوقاية من العدوى ومكافحتها للعاملين في مستشفى رزغاري العام 
في أربيل.
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لبصــرة ر وا لنجــف وذي قــا لبصــرةمحافظــات ا ر وا لنجــف وذي قــا محافظــات ا
االســتجابة لحــاالت الطــوارئ االســتجابة لحــاالت الطــوارئ 

النـــــجـــــــف
تضــررت محافظــة النجــف أيًضــا مــن المظاهــرات التــي اندلعــت مطلــع عــام 2020. ونتيجــة لذلــك، اســتقبلت مرافــق الرعايــة 
الصحيــة جرحــى ُأصيبــوا فــي حــوادث عنــف. فــي أوائــل عــام 2020، قدمــت فرقنــا دورات تدريبيــة بشــأن إدارة اإلصابــات 
الجماعيــة إلــى الموظفيــن فــي مستشــفى الحكيــم العــام فــي النجــف ومستشــفى الصــدر التعليمــي ومستشــفى الفــرات 
األوســط لمســاعدتهم علــى التعامــل مــع التدفــق المفاجــئ للمرضــى. كمــا تبرعــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود بـــ60 مجموعــة 
ــا فــي هــذه المستشــفيات، بمــن فيهــم  ــا صحًي فــرز لتجهيــز ســيارات اإلســعاف التابعــة للمستشــفيات ودّربــت 20 اختصاصًي

ــاء والممرضــون. طاقــم اإلســعاف واألطب

النـــاصريـــــــة
دعمــت طواقــم أطبــاء بــا حــدود غرفــة الطــوارئ فــي مستشــفى الحســين، حيــث أجــرت تدريًبــا علــى عــاج اإلصابــات البالغــة 
لتعزيــز مهــارات طاقــم الطــوارئ المؤلــف مــن 78 طبيًبا/طبيبــة و168 ممرضًا/ممرضــة، مــع التركيــز علــى اإلصابــات الحرجــة 
واإلنعــاش. كمــا ســاعدت طواقمنــا فــي تكييــف مســاحات عمــل المستشــفى الســتيعاب المزيــد مــن المرضــى وتبّرعــت 
بالمعــدات الطبيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، قدمــت منّظمــة أطبــاء بــا حــدود تدريًبــا علــى اإلســعافات األوليــة لإلصابــات البالغــة 

إلــى 80 مشــارًكا مــن مرافــق طبيــة مختلفــة.

ــرة البـــصـــــ
ــات البالغــة  ــة اإلصاب ــز جــودة رعاي ــات بالغــة. واســتجابًة لذلــك وبهــدف تعزي شــهدت البصــرة أيًضــا مظاهــرات وحــاالت إصاب
قبــل النقــل إلــى المستشــفى، قدمــت فــرق أطبــاء بــا حــدود إلــى 21 مســعًفا ومســعفة تدريًبــا علــى المهــارات العمليــة فــي 
ــا علــى االســتجابة لإلصابــات البالغــة، وذلــك بالتعــاون مــع  مجــال التأهــب لحــاالت الطــوارئ علــى مســتوى المدينــة وتدريًب
مركــز العمليــات فــي وزارة الصحــة. كمــا قدمــت فرقنــا المســاعدة فــي دورة تدريبيــة علــى عــاج اإلصابــات البالغــة ُمقدمــة 

إلــى 65 طبيًبــا متخرًجا/طبيبــة متخرجــة حديًثــا كجــزء مــن دورتهــم التدريبيــة التوجيهيــة فــي حــاالت الطــوارئ.
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