
 

مخيم   مشروع.9  في محافظة السليمانية للنازحين  اشتي: تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية ضمن العيادة الثابتة لمنظمة هيفي في 

السلبية لهذه األزمات ال تزال مستمرة، و من ضمنها على الرغم من انتهاء ظروف الحرب واألزمات في العديد من المناطق في عموم العراق، اال أن االفرازات  
قليم كوردستان العراق ، اربيل و دهوك و السليمانية، حيث يقطن االف النازحين في  ها المحافظات الثالثة ألكبيرة من النازحين في مناطق متعددة و من دوجود اعدا

خدمات الرعاية الصحية األولية،    هامات األساسية والرئيسية لهؤالء النازحين، و من ضمنمخيما بنيت خصيصا لهم في هذه المحافظات. تقديم الخد  20اكثر من  
ولية للنازحين في  الى حد بعيد االمكانيات المتوفرة والموجودة في المحافظات الثالث. في هذا المجال، تقوم منظمة هيفي بتقديم خدمات الرعاية الصحية األ  تتجاوز

شخص من سكان المخيم المذكور عن    10,000شتى في محافظة السليمانية. تقوم المنظمة بتقديم خدمات الرعاية الصحية الكثر من  مخيمات، و منها مخيم ئا عدة
   و بدعم من منظمة الصحة العالمية.  16/2/2020طريق عيادتها الثابتة التي تقد الخدمات على مدار الساعة. بدأ هذا المشروع يوم  

 
 (29,872): اشتيالعدد الكلي لالستشارات الطبية في مخيم  بلغ   ،2020سنة  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 شباط مخيم اشتي قرداغ سليمانية  سليمانية 1,762 543 1,219 1,018 744 1,760 2 0

 2 اذار مخيم اشتي قرداغ سليمانية  سليمانية 2,199 775 1,424 1,366 833 2,113 86 3
 3 نيسان  مخيم اشتي قرداغ سليمانية  سليمانية 2,539 835 1,704 1,508 1,031 2,421 118 4
 4 أيار   مخيم اشتي قرداغ سليمانية  سليمانية 2,953 932 2,021 1,768 1,185 2,764 189 4

 5 حزيران   مخيم اشتي قرداغ سليمانية  سليمانية 3,121 959 2,162 1,804 1,317 2,852 269 4
 6 تموز   مخيم اشتي قرداغ سليمانية  سليمانية 2,812 812 2,000 1,705 1,107 2,588 224 4
 7 اب   مخيم اشتي قرداغ سليمانية  سليمانية 3,044 892 2,152 1,847 1,197 2,884 160 3

 8 ايلول   مخيم اشتي قرداغ سليمانية  سليمانية 3,030 961 2,069 1,789 1,241 2,886 144 5
 9 تشرين األول   مخيم اشتي قرداغ سليمانية  سليمانية 2,806 843 1,963 1,679 1,127 2,682 124 2
 10 تشرين الثاني   مخيم اشتي قرداغ سليمانية  سليمانية 2,608 798 1,810 1,532 1,076 2,506 102 5

 11 كانون األول   مخيم اشتي قرداغ سليمانية  سليمانية 2,998 903 2,095 1,800 1,198 2,898 100 4
          المجموع 29,872 9,253 20,619 17,816 12,056 28,354 1,518 38
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