
 

 

 : تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية من خالل العيادة الثابتة لمنظمة هيفي في مخيم مام رش للنازحين مشروع .3

في قضاء الشيخان من محافظة نينوى، و ذلك من خالل  مخيم مام رش للنازحيناستمرت منظمة هيفي للسنة السادسة تواليا في توفير خدمات الرعاية الصحية لسكان 

الصحي بالمخيم استجابة كاملة شخص و تمثل األنشطة التي تنفذها منظمة هيفي في مركزها  10,000المركز الصحي للمنظمة في المخيم. يتسع المخيم الكثر من 

ي صحية، الدعم النفسالحتياجات سكانها على مستوى الرعاية الصحية األولية كمعالجة األمراض االنتقالية وغير االنتقالية، خدمات رعاية الحوامل، التوعية ال

 ألسنان، صحة الفم و امات على المستوى الثانوي مثل فحص السونارواالجتماعي، مراقبة النمو، التلقيحات والسيطرة على األمراض االنتقالية، باالضافة الى خد

لمرضى بلغ عدد اوفحوصات المختبرات الطبية المتخصصة، كل ذلك بصورة مجانية و دون أي مقابل مادي. يتم تنفيذ المشروع بدعم منظمة الصحة العالمية و قد 

 .مريضا (32,648) 2021 رشان خالل العام الذين تلقوا العالج داخل المركز الصحي للمنظمة في مخيم مام

 

العمليات 
 الجراحية

المرضى الذين 
تمت احالتهم 

الى 
 المستشفيات

المرضى الذين 
تمت معالجتهم 

بالفحص السريري 
 و األدوية

 ذكر انثى بالغ طفل
عدد 

االستشارات 
 الطبية

 ت الشهر اسم المخيم الناحية القضاء المحافظة

 1 كانون الثاني مخيم مام رش زيلكان شيخان نينوى 2774 1011 1763 1862 912 2681 93 6
 2 شباط مخيم مام رش زيلكان شيخان نينوى 2729 963 1766 1860 869 2624 105 8
 3 آذار مخيم مام رش زيلكان شيخان نينوى 2668 900 1768 1827 841 2572 96 9
 4 نيسان مخيم مام رش زيلكان شيخان نينوى 2523 887 1636 1689 834 2435 88 9
 5 أيار مخيم مام رش زيلكان شيخان نينوى 2619 873 1746 1796 823 2523 96 4
 6 حزيران مخيم مام رش زيلكان شيخان نينوى 2896 1004 1892 1970 926 2807 89 13
 7 تموز مخيم مام رش زيلكان شيخان نينوى 2402 825 1577 1639 763 2315 87 5
 8 أب مخيم مام رش زيلكان شيخان نينوى 2549 888 1661 1825 724 2458 91 6
 9 أيلول مخيم مام رش زيلكان شيخان نينوى 2374 844 1530 1588 786 2288 86 10
 10 تشرين االول مخيم مام رش زيلكان شيخان نينوى 2874 1055 1819 1787 1087 2787 87 6
 11 تشرين الثاني مخيم مام رش زيلكان شيخان نينوى 3100 1071 2029 1906 1194 3000 3100 6
 12 كانون االول مخيم مام رش زيلكان شيخان نينوى 3140 1166 1974 1852 1288 3073 67 8

          المجموع 32648 11487 21161 21601 11047 31563 4085 90

 

 

 

 



 مام رش للنازحين ات الثابتة لمنظمة هيفي في مخيم: تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية ضمن العياد مشروع

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


