
 

 

 للنازحين في محافظة نينوى U2مشروع: تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية ضمن العيادة الثابتة لمنظمة هيفي في مخيم حسن شام .7

ادا عدالتي تأوي أشملت الخدمات الصحية التي تقدمها منظمة هيفي السكان المتضررين في مواقع و مخيمات متعددة في عدة محافظات، ومن ضمنها محافظة أربيل، 

شخصا،  9,000للنازحين في منطقة خازر الذي يتسع لحوالي  U2كبيرة من النازحين و الالجئين متوزعين على مخيمات مختلفة، و من ضمنها مخيم حسن شام 

ديم خدمات الرعاية الصحية لسكان المخيم المنحدرين أساسا من مدينة الموصل و ما حولها و قد نزحوا أثناء قمنظمة لتلحيث ينشط مركز الرعاية الصحية األولية ل

ساعة و تشمل على االستشارات الطبية، معالجة األمراض  24يتم تقديم الخدمات من خالل كادر طبي متمرس و على مدى العمليات العسكرية لتحرير مناطقهم. 

يمها دنتقالية، معالجة األمراض المزمة، خدمات رعاية الحوامل وخدمات المختبر الطبي، باالضافة الى خدمات النغذية و التلقيحات االتي يتم تقاالنتقالية و غير اال

 بالتنسيق مع مديرية الصحة في محافظة اربيل.

ى الذين استفادوا من الخدمات المقدمة ضمن المركز الصحي للمنظمة مشروع منظمة هيفي في المخيم مستمر بدعم منظمة الصحة العالمية وقد بلغ إجمالي عدد المرض

 مريضا كما مبين في الجدول أدناه: (22,704)حوالي  2021 العامفي مخيم حسن شام خالل 

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 مخيم حسن شام برطلة الحمدانية نينوى 1740 595 1145 1112 628 1614 126 4
 2 شباط مخيم حسن شام برطلة الحمدانية نينوى 1684 664 1020 1030 654 1572 112 8

 3 آذار مخيم حسن شام برطلة الحمدانية نينوى 1921 720 1201 1144 777 1784 137 14
 4 نيسان مخيم حسن شام برطلة الحمدانية نينوى 1872 696 1176 1123 749 1731 141 13
 5 أيار مخيم حسن شام برطلة الحمدانية نينوى 2023 749 1274 1250 773 1835 188 13
 6 حزيران مخيم حسن شام برطلة الحمدانية نينوى 2150 816 1334 1222 928 1924 226 13
 7 تموز مخيم حسن شام برطلة الحمدانية نينوى 1731 691 1040 983 748 1522 209 17
 8 أب مخيم حسن شام برطلة الحمدانية نينوى 2135 791 1344 1288 847 1902 233 8
 9 أيلول مخيم حسن شام برطلة الحمدانية نينوى 1840 675 1165 1142 698 1652 188 7
 10 تشرين االول مخيم حسن شام برطلة الحمدانية نينوى 1651 599 1052 1044 607 1510 141 1
 11 تشرين الثاني مخيم حسن شام برطلة الحمدانية نينوى 2175 807 1368 1256 919 1996 179 4
 12 كانون االول مخيم حسن شام برطلة الحمدانية نينوى 1782 707 1075 910 872 1619 163 2

      المجموع 22704 8510 14194 13504 9200 20661 2043 104
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