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التطورات االساسية : 

التفاصيل

دراسة حالة: مدينة الرقة

 - مدير مستشفى الرقة الوطني يرفض ارتداء الكاممة احتجاجا عىل نقص األدوات وكافة املستلزمات 

 - تحول سجن داعش السابق “امللعب األسود” يف الرقة إىل مركز عزل لفريوس كورونا 

 - شهد هذا األسبوع أعىل زيادة يف حاالت اإلصابة بفريوس كورونا حتى اآلن ، مع تسجيل 95 حالة جديدة يوم األربعاء 

 - تم تشخيص إصابتني من العاملني الصحيني يف دير الزور باملرض ، واملنشآت الصحية مل تستضيف بعد مريض واحد 

 - شهد هذا األسبوع انخفاًضا بنسبة ٪25 )331_247( يف الحاالت الجديدة املسجلة ، لكن ارتفاًعا 

بنسبة ٪21 يف الحاالت الجديدة

 اشتىك مدير مستشفى الرقة الوطني من عدم وجود أقنعة كافية لطاقمهم الطبي. كام يرفض ارتداءه كعمل احتجاجي قائالً: “الناس يف الشوارع يأكلون من

” القاممة. كيف يفرتض بنا أن نطلب منهم ارتداء قناع؟

 حتى تاريخ 19 أيلول )سبتمرب( ، أكد مستشفى الرقة الوطني 49 حالة إصابة بفريوس كورونا فقط باستخدام اختبار تفاعل البوليمرياز املتسلسل. وقد تم حجز

 حالة واحدة فقط يف املستشفى. تتمتع الرقة مبعدل اختبار منخفض جًدا مقارنًة مبدينة القامشيل ، والتي تُجري حوايل 150 اختباًرا يوميًا. ولديه القدرة عىل

 نشط ، لكنه ال يعمل بشكل صحيح. يأيت بعض األشخاص إىل فريق االستجابة Covid-19 إجراء 4 أضعاف هذه االختبارات. حاليًا ، فريق االستجابة الرسيعة

الرسيعة لالختبار ، ولكن يجب أن يذهب الفريق بشكل مبارش بني األشخاص لالختبار

 قامت منظمة بحر ، وهي منظمة غري حكومية محلية وهي واحدة من سبع منظامت غري حكومية نشطة يف الرقة ، بإعادة تأهيل ملعب كرة القدم املعروف

باسم “امللعب األسود” وتحويله إىل مركز عزل لفريوس كورونا. كان املوقع يستخدم من قبل من ِقبَل داعش كسجن وغرفة تعذيب

دراسة حالة: مدينة دير الزور

 ال تزال املرافق الصحية يف دير الزور غري مهيأة ، وحتى اآلن مل تستضيف أي مريض واحد. لديهم 10 أجهزة تنفس، لكن ليس لديهم متخصصني للعمل عىل هذه

 األجهزة وبالتايل ال يكون هناك قدرة عىل مواجهة الفريوس التاجي. تُستخدم اختبارات تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف دير الزور ، وهي أكرث دقة. لكن السكان

   املدنيني ال يزالون مرتددين يف طلب االختبار. دعا مسؤولو الصحة يف دير الزور إىل املزيد من الدعم إىل منطقتهم ، لتمكينهم من تكثيف استجابتهم لفريوس

كورونا إىل نفس املستويات التي شوهدت يف مدينتي القامشيل والحسكة 
 األهم من ذلك ، أن املنطقة الريفية تفتقر إىل حد كبري إىل مركز صحي مجهز بشكل مناسب. وقال رشوان بري من الهالل األحمر الكردي: “يوجد منشآت صحية

 يف  العديد من القرى ، لذا فإن شكاوي السكان من عدم وجود مستشفيات يف مدينة دير الزور ليست دقيقة. رمبا يتعني عىل الناس االنتقال إىل قرية أخرى

 ، لكننا نعمل عىل حل هذه املشكلة “تم تشخيص إصابة عاملني صحيني يف منشآت منفصلة يف مدينة دير الزور بفريوس كورونا ، أحدهام يف كرسى واآلخر يف

 أبو خصب. ينضمون إىل املرافق الطبية األخرى حيث تم تشخيص إصابة العاملني مؤخرًا بالفريوس التاجي ، مبا يف ذلك املستشفى الوطني يف مدينة الحسكة ،

واملركز الصحي يف مخيم واشوكاين، ومركزين صحيني يف مخيم الهول ، وعيادة يف بلدة تل متر ، ومستشفى يف بلدة الدرباسية


