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برنامه  سوراخ والدی قلب 

جمعیت هالل احمر افغانی

حفظ قلب،  حفظ حیا ت است



المللــی داخلــی وخارجــی ماننــد انســتیتیوت طبــی فرانســه 
ــس  ــی کامپلک ــری طب ــفاخانه امی ــان، ش ــال افغ ــرای اطف ب
ــفاخانه  ــس، ش ــفاخانه مکــس ،آرتمــس،  فورت ــل ،  ش در کاب
رویــال، شــفاخانه گلوبــل و شــفاخانه Care در هندوســتان 
تفاهمنامــه هــا امضــا نمــوده اســت تــا ایــن اطفــال را تــداوی 
نماینــد ,وبیــش از 6500 طفــل مصــاب ســوراخ والدی قلــب 

منتظــر تــداوی میباشــند.

ــات  ــه خدم ــا درعرض ــاش ه ــه ت ــن هم ــه ای ــود ادام باوج
ــداوی  ــرای ت ــات ب ــه خدم ــش عرض ــطح پوش ــوی س معالج
ــع  ــی بخصــوص درجوام ــات والدی قلب مریضــان مصــاب اف
ــع اساســی و کلیــدی  ــوده اســت. موان دور دســت ناکافــی ب
دردسترســی بــه عرضــه خدمــات ســوراخ والدی قلبــی 
عبــارت ازامکانــات مالــی پائیــن،  مصــارف گــزاف ،   مناطــق 

ــد. ــی باش ــی م ــدات امنیت ــگ وتهدی ــت ، جن دوردس

معرفی مرض سوراخ والدی قلب: 

هــر چنــد در افغانســتان مطالعــه بــرای دریافــت فکتورهــای 
ــه ســطح ملــی وجــود  خطــر درمــورد آفــات والدی قلــب ب
ــات  ــن آف ــزون مصابی ــن روز اف ــم مراجعی ــی باآنه ــدارد ول ن
والدی قلــب بــه جمعیــت هــال احمــر افغانــی نشــاندهنده 
افزایــش واقعــات ســوراخ والدی قلــب در کشــور ما میباشــد.

اســتفاده ادویــه جــات کــه تاثیــرات توکســیک بــاالی جنیــن 
ــات داخــل رحمــی  ــه هــای اول حی دارد بخصــوص در هفت
ــراض ویروســی  ــر از 18 ســال،  ام ، ازدواج در ســنین پایانت
ــراض  ــل ام ــه عوام ــره از جمل ــا وغی ــی ه ــادری ، کمحون م

ــب میباشــد. والدی قل

ــه شــکل ســاده واشــکال مغلــق  ــواع افــات والدی قلــب ب ان
ــده وجــود دارد. وپیچی

تاریخچــه برنامــه ســوراخ والدی قلــب در جمعیــت 
هــال احمــر افغانــی:

آفــات والدی قلبــی ازجملــه امــراض اســت کــه اگرتــداوی 
ــال در  ــر اطف ــرگ و می ــده م ــباب عم ــث اس ــردد باع نگ
ــض  ــه 15- 20 مری ــال حاضرب ــردد. در ح ــتان میگ افغانس
مصــاب آفــات والدی قلــب در شــفاخانه هــای داخــل کشــور 
) انســتیتیوت طبــی فرانســه بــرای اطفــال افغــان ، امیــری 
میدیــکل کامپلکــس و انستســتیوت تحقیقــات قلبــی کابــل 

ــه تشــخیص میگــردد.  ( روزان

جمعیــت هــال احمرافغانــی پــروژه تــداوی مریضــان 
ــق  ــا ازطری ــه ت ــراه انداخت ــی را ب ــات والدی قلب ــاب آف مص
مــرگ  درکاهــش  جراحــی  تــداوی  خدمــات  عرضــه 
ومیراطفــال مصــاب بــه ســوراخ والدی قلبــی درســطح 
ملــی ســهیم باشــد کــه ازطریــق ایــن پروگــرام مــرگ ومیــر 
اطفــال مصــاب بــه افــات والدی قلبــی بطــور قابــل ماحظــه 

ــت. ــه اس ــش یافت کاه

جمعیــت هــال احمرافغانــی یگانــه نهــاد خیریه بشردوســت 
ــی  ــوراخ والدی قلب ــداوی س ــات ت ــه خدم ــت ک درکشوراس
ــن  ــه مــردم نیازمندعرضــه نمــوده وای ــگان ب را بصــورت رای
نهــاد در توســعه منابــع مالــی خویــش ادامــه خواهــد داد وبــا 
ــداوی  ــه ت ــای داخــل وخــارج کشــوردررابطه ب شــفاخانه ه

ایــن مریضــان تفاهــم نامــه هــای خواهــد داشــت.

جمعیــت هــال احمــر افغانــی توانســته کــه تــا ختــم ســال 
1397 بــه تعــداد 6932 طفــل مصــاب ســوراخ والدی قلبــی 
را در شــفاخانه هــای داخــل و خــارج کشــور تــداوی نمایــد 
وبــا شــفاخانه هــای شــناخته شــده بــا اســتاندردهای بیــن 

ــض مصــاب  ــداد 6932 مری ــه تع ــم ســال 2017 ب ــی خت ال
آفــات والدی قلــب در شــفاخانه هــای داخــل وخــارج کشــور 

تــداوی شــده انــد
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