
 

 للنازحين 1مشروع: تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية ضمن العيادة الثابتة لمنظمة هيفي في مخيم بيرسفى.5

العوائل التي نزحت من قضاء  للنازحين في قضاء زاخو، حيث يأوي آالف 1بيرسفىضمن المخيمات التي تقوم منظمة هيفي بتغطيتها باألنشطة الصحية هو مخيم 

وتوفر منظمة هيفي  شخصا 11,000. تبلغ الطاقية االستيعابية للمخيم حوالي 2014في وقت مبكر خالل الحرب ضد تنظيم داعش االرهابي خالل العام سنجار 

لخدمات بعضها من ا جميع خدمات الرعاية الصحية األولية باالضافة الى فحص السونار و خدمات صحة الفم و األسنان و الخدمات المختبرية المتقدمة، حيث تعتبر

ئية، خدمات الدعم النفسي واالجتماعي، التثقيف الصحي، مراقبة . من ضمن هذه الخدمات هي الخدمات العالجية، الخدمات الوقاالتي تقدم على المستوى الثانوي

المخيم.  ياجات سكانالنمو، الصحة االنجابية والتلقيحات. ينشط المركز الصحي لمنظمة هيفي على مدار الساعة طوال أيام األسبوع بهدف االستجابة القصوى الحت

، أما اخر ثالثة أشهر من UNOCHAبدعم من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية  2021 تم تنفيذ نشاطات المشروع في التسعة أشهر األولى من العام

 .WHOبدعم من منظمة الصحة العالمية السنة فقد تم التانفيذ 

 السنة كما في الجدول أدناه ، حيث توزعوا على أشهريمركز هيفي الصحي في مخيم بيرسف مريضا من خالل (30,689)خالل العام المنصرم، تم معاينة و معالجة 

 

العمليات 
 الجراحية

المرضى الذين 
تمت احالتهم الى 

 المستشفيات

المرضى الذين تمت 
معالجتهم بالفحص 
 السريري و األدوية

 ذكر انثى بالغ طفل
عدد 

االستشارات 
 الطبية

 ت التاريخ اسم المخيم الناحية القضاء المحافظة

 1 كانون الثاني 1مخيم بيرسفي  دركار زاخو دهوك 2855 978 1877 1948 907 2836 19 10
1مخيم بيرسفي  دركار زاخو دهوك 2722 932 1790 1761 961 2696 26 17  2 شباط 
1مخيم بيرسفي  دركار زاخو دهوك 2695 915 1780 1625 784 2648 47 10  3 آذار 
 4 نيسان 1مخيم بيرسفي  دركار زاخو دهوك 2484 824 1660 1745 739 2444 40 8

1مخيم بيرسفي  دركار زاخو دهوك 2589 888 1701 1681 908 2531 58 10  5 أيار 
1مخيم بيرسفي  دركار زاخو دهوك 2742 992 1750 1777 965 2695 47 15  6 حزيران 
1مخيم بيرسفي  دركار زاخو دهوك 2213 823 1390 1553 660 2168 45 7  7 تموز 
1مخيم بيرسفي  دركار زاخو دهوك 2100 732 1368 1465 635 2050 50 9  8 أب 
 9 أيلول 1مخيم بيرسفي  دركار زاخو دهوك 2321 845 1476 1496 825 2285 36 9
 10 تشرين االول 1مخيم بيرسفي  دركار زاخو دهوك 2733 1044 1689 1658 1075 2696 37 8
1مخيم بيرسفي  دركار زاخو دهوك 2545 960 1585 1537 1008 2509 36 6  11 تشرين الثاني 
1مخيم بيرسفي  دركار زاخو دهوك 2690 1056 1634 1455 1235 2664 26 5  12 كانون االول 

          المجموع 30689 10989 19700 19701 10702 30222 467 114
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