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 2723: ددالع
08-04-2020 

 تردي الواقع الصحي في ظل كورونا بمخيم درعا •

 مستوصف خان الشيح يتخذ إجراءات جديدة لمنع تفشي كورونا •

 "األونروا" تعلن عن توزيع معونة مالية على الجئي فلسطين في سورية خالل الشهر المقبل •

 األمن السوري يواصل اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "محمد وسمير إبراهيم أبو شتيوي" •

 سلة غذائية على عدد من العائالت الفلسطينية السورية في لبنان 100توزيع  •

 "مناشدة للتكفل بعالج فلسطينية سورية مهجرة في تايلند"



 

 آخر التطورات

ناشطين الفلسطينيين نداء مناشدة للمنظمات اإلنسانية ومؤسسات العمل األهلي أطلق عدد من ال
واإلغاثي ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية لمد يد العون والمساعدة إلنقاذ حياة الجئة فلسطينية 

 سورية من أبناء مخيم اليرموك مهجرة في تايالند، والتكفل بمصاريف عالجها.

ء الالجئة الفلسطينية: "إن والدتهم أصيبت بتضيق رئوي مرافق الزمة ربو من جانبه قال أحد أبنا
حادة أدى إلى فشل تنفسي، مما استدعى إلى نقلها ألقرب مشفى من منزلهم لعالجها وإنقاذ حياتها، 
حيث قام األطباء بوضعها في غرفة العناية المشددة و األطباء أن وضعها الصحي تدهور، نتيجة 

قف قلبها عن النبض لعدة دقائق مما أدى إلى عدم وصول األوكسجين إلى ما جرى معها وتو 
الدماغ وتضخمه، مشيرين إلى المريضة تحتاج 
إلى وقت كي يعود الدماغ لديها إلى وضعه 
الطبيعي،  منوهين إلى أنها استفاقت وفتحت 
عينيها، لكن بقيتا ثابتتين دون أي حراك بهما أو 

حاالت بأي عضو بجسدها وبدأت تصيبها 
 تشنجات مع ارتجاف بسائر جسدها.

مضيفًا أننا عندما طلبنا بنقل والدتنا إلى مشفى 
حكومي للتخفيف من تكاليف العالج، رفض 
األطباء ذلك بحجة وجود خطر على حياتها، 
موضحين أنها اآلن في جهاز التنفس االصطناعي 
)المنف ِّسة( وسينتظرون مرور اسبوعين، وبعدها إذا 

 لعالج فسيضطرون إلجراء عملية فتحة داخل الرقبة من أجل التنفس.لم تتجاوب ل

بات، وصل للعائلة  261،088وأشاروا إلى أن تكاليف عالج والدتهم وصل حتى اليوم ما يقارب 
 10000جنيه استرليني من فاعل خير في بريطانيا، و  800ألف من جمعية تايالندية، و100سابقا  

 185000شددة على أن ما تبقى من تكاليف العالج حتى اللحظة  بات من فاعل خير في تايالند، م
 دوالر.  5631،66يعادل بات، ما 



 

أما جنوب سورية يعاني أهالي مخيم درعا من اإلهمال الصحي، وعدم وجود مركز طبي في 
مخيمهم، مشيرين إلى أن المستوصف الوحيد التابع لألونروا لم يتم إعادة تأهيله إلى اآلن، ما 

للعالج في المستوصف التابع للحكومة، بحي الكاشف في مدينة درعا، األمر الذي يشكل   يضطرهم
 مشقة كبيرة خاصة لكبار السن، وأصحاب األمراض المزمنة لبعده عن المخيم.

من جانبه شدد مراسل مجموعة العمل إلى أن مخيم درعا خالي تمامًا من أي إصابة بفايروس حتى 
رى استطالع سبر خالله أراء األهالي حول أهم احتياجاتهم الطبية، اللحظة، مشيرًا إلى أنه أج

فأجمع الجميع على ضرورة إعادة تأهيل مستوصف األونروا في المخيم ورفده بكوادر طبية 
متخصصة، وضرورة نشر التوعية لخطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وتقديم حصص صحية 

 ية اإلضافية التي نتجت بعد تفشي كورونا.ومواد تعقيم، للتخفيف من األعباء الماد

في سياق مختلف أعلن مستوصف وكالة األونروا في مخيم خان الشيح، عن قيامه بعدة إجراءات 
 .1٩للتخفيف من االزدحام للوقاية من فايروس كورونا المستجد، كوفيد 

وزارة الصحة   أوضحت األونروا في بيان نشرته بهذا الخصوص أن المستوصف قرر، وبالتنسيق مع
والهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب، العمل بنظام فرز الحاالت التنفسية داخل المركز 
الصحي وذلك للوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا، كما اتخذ المركز عدة إجراءات منها اعطاء 

تهم الستالم دواء الضغط والسكري لفترة شهرين، باإلضافة لتفويض كبار السن أحد أفراد عائال
األدوية عنهم حفاظًا على سالمتهم، وتأجيل زيارات الحوامل باستثناء الحوامل اللواتي يعانين من 

 أعراض خطيرة أو اختالطات.

وأشارت األونروا إلى أنها أجلت إجراء التحاليل المخبرية الروتينية لمرضى الضغط والسكري 
ية فقط، كما نوهت إلى أنها ستقصر استقبال والحوامل، واقتصرت على اجراء التحاليل اإلسعاف

الحاالت السنية اإلسعافية، التي ال يمكن تأجيلها حسب تقدير الطبيب، وتأجيل مراقبة نمو األطفال 
 مع االستمرار بتقديم اللقاحات لهم.

من جهة أخرى أعلن مدير عام وكالة األونروا في سوريا أمانيا مايكل إيبيي، خالل لقاء عبر تطبيق 
"السكايب" جمعه اليوم الثالثاء مع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنور عبد 
الهادي، لبحث أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سوريا، أن وكالة الغوث ستنتهي خالل األيام 



 

ورية، مؤكدا أنه القليلة القادمة من توزيع المساعدة المالية التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين في س
 سيتم توزيع معونة مماثلة لهم خالل الشهر المقبل.

وأشار إيبيي، أن "األونروا" اتخذت إجراءات ووقائية للوقاية من فايروس "كورونا" المستجد في 
المخيمات والتجمعات الفلسطينية من خالل توزيع معقمات ومنظفات على الالجئين الفلسطينيين 

ت سالت غذائية على العائالت األكثر ضعفًا، والتي تعاني أوضاعا صعبة في سوريا، كما أنها وزع
 في المخيمات.

من أسر  %٩1بشأن أزمة سورية "إن  2020وكانت وكالة األونروا قالت في ندائها الطارئ لعام 
الالجئين الفلسطينيين في سورية تعيش في فقر مطلق، وأنهم يعمدون على المساعدات المقدمة 

 لهم. 

ف االنتهاكات واإلخفاء القسري يواصل النظام السوري اعتقال الشقيقين الفلسطينيين "محمد في مل
 وحتى اللحظة. 2013وسمير إبراهيم أبو شتيوي" منذ عام 

من   2013-03-10تم اعتقاله بتاريخ    1٩57وقالت العائلة لمجموعة العمل أن محمد من مواليد  
من  2013ا سمير فقد اعتقل في شهر نيسان قبل عناصر حاجز مساكن نجها بريف دمشق، أم

قبل عناصر حاجز جسر صحنايا التابع لألمن السوري، ولم ترد عنهما أي معلومات عن مكان أو 
 ظروف اعتقالهما.

 



 

إغاثيًا وزعت جمعية السراء بدعم من مؤسسة صحابة األقصى سالت غذائية على عدد من 
العائالت الفلسطينية السورية والسورية في لبنان، ووفقًا إلحدى المتطوعات أن التوزيع الذي شمل 

عائلة من الالجئين الفلسطينيين السوريين والسوريين القاطنين في مدينة صيدا ومخيمي عين   100
 لوة والمية مية ومنطقة وادي الزينة، بهدف التخفيف من معاناة تلك العائالت.الح

وتعاني العائالت الفلسطينية السورية المهجرة في لبنان من أوضاع صعبة جدًا على كافة المستويات 
الحياتية واالقتصادية واالجتماعية، وما زاد من مأساتهم وفاقمها ما شهدته لبنان من مظاهرات في 

 كورونا.نة األخيرة وانتشار فيروس اآلو 

 


