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العيادات الطبية المتنقلة
طبي
مؤسسة إعمار الشام اإلنسانية – مكتب المشاريع
مؤسسة إعمار الشام اإلنسانية

البلدات النائية في الغوطة الشرقية (بزينة-ميدعا-
ريف دمشق

الغوطة الشرقية

حوش الضواهرة -ميدعاني -حوش نصري -مرج
السلطان -بيت نايم -المحمدية -الباللية -الزريقية-
حزرما).. -

تقع الغوطة الشرقية في الجنوب السوري ،على خاصرة العاصمة دمشق ،وتمتد من سفح قاسيون على
بساط أخضر يزيد على  400كم 2كما تضم نحو ستين مدينة و بلدة.
بلغ تعداد سكان الغوطة بحسب اإلحصاء السكاني لعام  2010نحو  2096000نسمة ،أي نحو
 366150عائلة ،فيما انخفض تعدادهم بنسبة  %80ليبلغ تعدادهم بحسب إحصاء مكتب التوثيق التابع
للمكتب اإلغاثي الموحد في الغوطة الشرقية  400ألف نسمة  ،أي ما يقارب  80ألف عائلة.
 3أشهر
منذ اغالق المعابر إلى الغوطة الشرقية تعيش الغوطة حالة يرثى لها أدت إلى تفاقم المشاكل المعيشية
والصحية ،ولعل من أهم المعضالت التي تواجه السكان هي المعضلة الطبية  ،فمن ندرة األدوية إلى قلة
النقاط الطبية والمشافي وانتشار األمراض واألوبئة  ،وزاد ذلك سو ًء القصف العشوائي المستمر على
مناطق الغوطة الشرقية كما أن عدم توافر المواصالت وارتفاع اسعار المحروقات أدى إلى حرمان أغلب
المرضى في الغوطة الشرقية من الخدمات الطبية وبخاصة في المناطق النائية

تجهيز سيارة بـ (أجهزة طبابة داخلية – طاقم طبي – أدوية  ).. -لتصبح عيادة طبابة داخلية متنقلة تخدم
المرضى وتقدم العالج والدواء لهم بحسب االمكانات المتوفرة ضمن برنامج مواعيد محددة.
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 .1تقديم الخدمات الطبية (الداخلية) لعدد كبير من المرضى في المناطق التي يستهدفها
المشروع.
 .2المساهمة في تخفيف ويالت الحصار عن المدنيين وحل المشاكل الطبية
 .3توفير الدواء المجاني لتلبية الحاجة الماسة للمرضى في المناطق النائية
 .4تفادي قصف النظام للتجمعات الطبية والمشافي الميدانية
 .5تقليل حاجة المرضى إلى التنقل في ظل استهداف النظام للطرقات وصعوبة التنقل بين المدن
والبلدات وغالء أسعار المحروقات
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شراء سيارة فان

 .2شراء المعدات
والتجهيزات الطبية
الالزمة لتجهيز العيادة
الداخلية المتنقلة
 .3التجهيزالفني للعيادة
وتركيب األجهزة الطبية
فيها
.4

تأمين المواد

الطبية واألدوية
 .5تخديم المناطق
المستهدفة بالمشروع وفق
جدول مواعيد للزيارة
ينظم عمل العيادة ضمن
تلك المناطق
التوثيقات
التقارير

جميع سكان المنطقة المستهدفة– يزيد عددهم عن  16,000عائلة
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