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كلمة العدد
تصدر هذه النشرة الدورية عن الإغاثة الطبية ،لتجدد الإلتزام بالرسالة والرؤية التي نشأت الإغاثة على
أساسها .وهي الإلتصاق بهموم الناس ،أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني ،وخدمة احتياجاتهم ودعم صمودهم
الوطني وبقائهم ،وتقديم الصحة النوعية للجميع دون تمييز باعتبار ذلك شكلاً من أشكال مقاومة الظلم
والتمييز والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
رؤية تؤمن بقدرتنا على بناء النماذج الأفضل في الرعاية الصحية ،وبضرورة المزج بين التطور العلمي
والعصرية والعدالة في توزيع الخدمات.
وتؤمن كذلك بان ممارسة المهن الصحية ،يجب أن تكون قدوة في احترام حقوق الإنسان وكرامته
والتعامل الإنساني والتواضع أمام الآخرين.
وهي أيضا رؤية تؤمن بإسناد الضعفاء وإعطاء الأولوية للفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع....باعتبار
أن السياسة الصحية يجب أن تكرس العدالة الاجتماعية.
قبل أكثر من قرن من الزمان كتب الطبيب والعالم البولندي فيرخوف "أن الطب ليس سوى علم
اجتماعي ،وان السياسة ليست سوى ممارسة الطب على نطاق اجتماعي شامل".
ونحن نؤمن أن الصحة ليست فقط ممارسة طبية ،بل تستند لأساس اجتماعي واقتصادي وسياسي ،ولذلك
كان هدفنا محاولة تقديم النموذج الأفضل وتعميمه (وبالتوازي مع ذلك) التأثير في السياسات الصحية
العامة لتشمل الوطن والمجتمع بكامله.
بعد ثمانية وعشرين عاماً من العطاء المتواصل والإبداع المتجدد ،تسير الإغاثة الطبية بثبات للأمام باعتبارها
مؤسسة اجتماعية وصحية رائدة ،وتمثل أسرة متماسكة من العاملين والعاملات والمتطوعين الذين تجمعهم
رؤية تقديم الأفضل لشعبنا والانتماء لقضيته وحقوقه ،والسعي المتجدد للتفوق والإبداع.
وأملنا كبير ،بأن تمثل هذه النشرة وسيلة فعالة للوصول برسالة ورؤية وانجازات هذه المؤسسة إلى أوسع
قطاعات شعبنـا.
د .مصطفى البرغوثي
رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية
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تاريخ الإغاثة الطبية
الفلسطيني ــة

الإغاثة الطبية جمعية صحية أهلية وطنية تقدم خدمات
الرعاية الصحية الأولية في مختلف أرجاء الضفة الغربية وقطاع
غزة وهي من المؤسسات الصحية الرائدة في هذا المجال.
تأسست الإغاثة الطبية الفلسطينية عام  1979من نواة صغيرة
من المتطوعين الصحيين الساعين لتلبية الاحتياجات
الصحية المتفاقمة في المناطق المحرومة ،وخاصة في فترة
ما قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية .تصل خدماتها
اليوم إلى ما يزيد عن مليون ونصف المليون فلسطيني
في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وتقدم أفضل نماذج العمل
الصحي المبنية على أسس علمية سليمة تتناسب مع الظرف
الفلسطيني الخاص .تعمل برامجها ومراكزها في  495مدينة
ومخيم وقرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تاريخ الإغاثة الطبية:

يرتبط تاريخ الإغاثة الطبية بتاريخ الشعب الفلسطيني فقد بدأت الأحداث التي أدت إلى تأسيس جمعية الإغاثة الطبية ارتبطت مع الاحتلال
الإسرائيلي للضفة وغزة في عام  .1967والذي أدى بشكل دراماتيكي إلى تغيير حياة الفلسطينيين في كل مكان وبدا الفلسطيني منذ ذلك
الحين في البحث عن الحرية وتخليص الأرض والإنسان من سلطة الاحتلال الإسرائيلي .ولكن ومع تطور الأحداث وتسارعها أدرك الفلسطينيون
في النهاية أنهم هم المسؤولون عن تحديد مصيرهم .ومع هذا الإدراك تنامت روح التعاون والتكافل والتطوع في منتصف السبعينيات وبدأت
المجتمعات بمساعدة بعضها البعض.

لم تبدأ الإغاثة الطبية كمؤسسة بل كعيادة متنقلة في عام  1979في يوم من أيام التضامن لمساعدة بلدة محتاجة ففي نيسان  1979خضعت
مدينة الخليل لمنع تجول شديد ،لم يستطع أهل المدينة الدخول أو الخروج لمدة شهر كامل .وكان هذا يعني انقطاعاً عن الوصول إلى
الخدمات الصحية كما أن هناك مشكلة بتزويد المدينة ومستشفياتها باللوازم الطبية والأدوية .وكاستجابة لهذا الوضع وانطلاقا من الشعور
بالمسؤولية تجاه أهل الخليل قامت مجموعة من الأطباء بأخذ زمام المبادرة لتنظيم إغاثة إنسانية لمدينة الخليل شارك فيها  20طبيبا
وممرضة بعد أن استطاعوا تجميع أدوية تبرعت بها صيدليات محلية وانطلقوا بسياراتهم الخاصة إلى مدينة الخليل .وحاولت المجموعة بكل
طريقة الوصول ولكن بلا جدوى .حيث وقفت لهم الحواجز الإسرائيلية وقواها المدججة بالأسلحة بالمرصاد لكن لم يحد هذا من عزيمة
المجموعة..كان باستطاعتهم العودة ولكن حملوا أنفسهم وعدتهم وقرروا الذهاب إلى مخيم الدهيشة لعمل الإغاثة هناك حيث كان
المخيم يعاني أيضا من أوضاع معيشية وصحية صعبة نتيجة الممارسات الإسرائيلية التعسفية .وعند الوصول إلى المخيم اندهشت مجموعة
المتطوعين بكم الناس الهائل الذي بدا بالتوافد عليهم حتى أن الناس تبرعوا ببيوتهم لاستخدامها كعيادات .وكان لهذا الاستقبال أثره الكبير
على الروح المعنوية للطاقم الطبي ودفعهم الى العمل بتفاني كبير وأقدموا في ذلك اليوم على علاج ما يقارب ال  260شخصاً .وفي نهاية ذلك
اليوم كان الطاقم الطبي مقتنعاً تماما بأهمية استمرار العيادات المتنقلة من هذا النوع حيث أن هناك حاجة كبيرة للخدمات الصحية في
المناطق المعزولة .ومن ذلك اليوم أسست مجموعة المهنيين الصحيين أول اتحاد للإغاثة الطبية.
وفي أوائل الثمانينات كان هناك  9فروع للإغاثة الطبية ،تعمل في مناطق :القدس ،الأغوار ،رام الله ،نابلس ،الخليل ،بيت لحم ،غزة ،طولكرم
وقلقيلية ،جنين .ولتنسيق عمل هذه المناطق ومئات الأطباء في تلك المواقع فقد أصبح من الضرورة توحيد كل الفروع تحت اتحاد واحد.
وفي عام  1983تم توحيد جميع الفروع وتم رسميا تأسيس اتحاد لجان الإغاثة الطبية الفلسطينية.
وكمؤسسة بدأ الاتحاد ببناء الدعم الإداري والمالي الضروري لأنشطته ،وتلقى اول تبرع رسمي لدعم خدماته في عام  .1984وفي عام 1987
استطاعت المؤسسة إقامة أول مقر رسمي لها في منطقة الشيخ جراح في القدس .وكنتيجة للوضع الصحي السيئ في الضفة الغربية وقطاع
غزة حولت الإغاثة الطبية عملها من العمل الاغاثي إلى الرعاية الصحية الأولية والتي لا تشمل فقط الجانب العلاجي ولكن تركز أساسا على
الجانب الوقائي والتعزيز .في عام  1984أسست الإغاثة الطبية أول مركز صحي في قرية الديوك في منطقة أريحا والذي كان بداية لبرنامج
الرعاية الصحية الأولية وفي نفس العام بدأت الإغاثة الطبية بتدريب أول مجموعة من النساء ليصبحن عاملات صحة مجتمع.
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التتمة في الأعداد القادمة

فلسفة العمل في الإغاثة الطبية:

يتمثل الهدف الأسمى للإغاثة الطبية في ضمان صحة نوعية للجميع انطلاقا من مبادئ الرعاية الصحية الأولية والتي
تشمل مشاركة وتمكين المجتمعات المحلية وإعطائها المسؤولية تجاه صحتها .كما أن احد أهم الأهداف هو التأثير على
السياسات الوطنية لتبني أنظمة تضمن النوعية والعدالة الاجتماعية .تنطلق فلسفة الإغاثة الطبية في العمل من الإيمان
بان الصحة هي حق للجميع بغض النظر عن الجنس ،العمر ،الدين ،الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الانتماء الحزبي
أو الفئوي لذا فان الخدمات التي تقدمها الإغاثة الطبية تركز على الفقراء والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة
والمسنين وسكان المناطق النائية والمعزولة .كما أن العمل ينطلق من عدة قيم تؤمن بها الإغاثة الطبية أهمها الإيمان
بروح العمل التطوعي والعمل بروح الفريق وروح المشاركة .وتعزيز روح الانتماء للعمل لضمان نجاحه .كما أن الالتزام
بتلبية احتياجات المجتمعات والسكان هو في صميم عمل المؤسسة.

الرؤيا:

نعمل في الإغاثة الطبية على المساهمة في بناء مجتمع مدني فلسطيني قادر على الحياة وعلى المساهمة في تحقيق
هدفنا الوطني بنا ًء على أسس العدالة الاجتماعية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومجتمع يخلو من التمييز
والانتهاكات بأي شكل كانت .وتعمل الإغاثة الطبية على تحقيق الرفاه البدني والنفسي والاجتماعي للفلسطينيين،
ونرى في الصحة مدخلاً هاماً للتغيير الاجتماعي وتنمية المجتمع.

رسالتنا:

نحن جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية ،مؤسسة مجتمعية فلسطينية ،صحية تنموية ،نقوم ببناء نماذج صحية تنموية
متميزة لخدمة الفئات المهمشة والفقراء في المجتمع الفلسطيني ،نسعى للتأثير في السياسات الصحية الوطنية و المساهمة
في تقوية المجتمع وتمتين بنيانه الداخلي ووحدته وتعزيز صموده ومقاومة وكشف وإفشال سياسات الاحتلال العنصرية
تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وإنهاء نظام التمييز العنصري وتحقيق الحرية والاستقلال والديمقراطية والازدهار لشعبنا
الفلسطيني.
إننا ننظر إلى الصحة من منظور واسع باعتبارها مدخلاً لتحقيق رسالتنا من خلال علاقات تشاركية مع المجتمعات
المحلية تشجع العمل الطوعي وتدعم عملية التغيير الاجتماعي والتحول الديمقراطي ومن خلال مراكزنا الصحية
وبرامجنا الشاملة لكافة عناصر الرعاية الصحية الأولية ومن خلال طواقم فاعلة وكفؤة منطلقين من كون الصحة حقاً
من الحقوق التي كفلتها المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
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كلية صحة المجتمع
تعريف بالكلية
تعتبر كلية صحة المجتمع التابعة لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية أول مركز تدريبي فلسطيني والوحيد الذي يقوم بتدريب فتيات في مجال صحة
المجتمع لمدة سنتين حيث بدأ التدريب في الكلية منذ عام  1983م.
وهذا التدريب معترف به من قبل وزارة التربية والتعليم العالي ،ووزارة الصحة الفلسطينية وكما حازت الكلية على عدة جوائز منها جائزة المجلس
العالمي لتعليم الكبار( جائزة نبيلة بربر) في تورنتو بكندا كما تم اختيار كلية صحة المجتمع  /عاملات صحة المجتمع من قبل منظمة الأمم المتحدة
للثقافة والعلوم ( اليونسكو) كإحدى عشرين تجربة إبداعية ومبتكرة على مستوى العالم لتعليم الكبار والوحيدة في مجال الصحة.

هن عاملات صحة المجتمع؟
من ّ

هن نساء من المجتمع المحلي يحصلن على تدريب خاص في مجال تحسين صحة المجتمع و مبادئ الإسعاف الأولي
عاملات صحة المجتمع ّ
والتمريض المساعد ،ويعملن ضمن طاقم الرعاية الصحية الأولية للمساهمة في إنجاز ما يلي:
المهام التمريضية الأساسية والإسعاف الأولي ومتابعة المرضى ورعايتهم.

صحة المسنين ورعايتهم.

التثقيف الصحي والزيارات المنزلية.

تحديد الاحتياجات الصحية في المجتمع المحلي.

صحة المرأة وتنظيم الأسرة.

الاهتمام بصحة البيئة في المجتمع المحلي.

رعاية الأطفال من خلال عيادة الطفل السليم والصحة المدرسية.

المساهمة في إدارة المركز الصحي ووضع خطط العمل
وتنفيذها.

صحة المراهقين والاهتمام بمشاكلهم الخاصة.

أخبار طالبات كلية صحة المجتمع :

بلغ عدد الخريجات من العاملات الصحيات (  )310عاملة صحية من اكثر من  140مجتمعاً فلسطينياً بواقع سبعة عشر فوجاً.
الامتحان التطبيقي الشامل :

تقدمت لهذا الامتحان هذة السنة ثماني عشرة طالبة وبلغت نسبة النجاح  ٪100وقد حصل أربعة منهن على تقدير ممتاز وخمسة منهن
على جيد جدا .

مكتبة الكلية :

ضمن أحد الأنشطة الهامة في المكتبة ,لقد تم الاشتراك بموقع  hinariحيث يحتوي هذا الموقع على
اكثر من  4000مجلة صحية واجتماعية ومواقع اخرى  ,ويمكن لاي موظف في الإغاثة استخدام هذا
الموقع للاطلاع على احدث الدراسات والمعلومات الصحية وبغرض عمل الابحاث  .كما يستطيع طلاب
وطالبات الجامعات والمعاهد الصحية والاجتماعية زيارة الكلية واستخدام هذا الموقع لاهداف دراسية.
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حفل تخريج:
رام الله  :نظمت كلية صحة المجتمع التابعة للإغاثة الطبية الفلسطينية حفل تخريج الفوجين السادس عشر والسابع عشر من طالباتها بعد
اجتيازهن الامتحان الشامل وإكمال متطلبات الدراسة في الكلية.
وشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس الإغاثة الطبية والدكتور عبد الله أبو شراره مدير كلية صحة المجتمع والدكتور
باسم الريماوي مدير عام صحة رام الله والبيرة والمهندس نصر عوض القائم بأعمال مدير عام الكليات في وزارة التعليم العالي وعدد من
ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية وعدد من مسؤولي الإغاثة وأهالي الطالبات الخريجات.

أسماء الخريجات
اعتماد محمد داود فنون

صباح محمد طالب إبراهيم

رند محمود محمد ديرية

ألاء زهير سليمان سليمان

ليلى محمد علي دودين

سهام أحمد حسن الرجوب

أمل أنور محمود سرور

ميادة محمد سالم صلاح

غدير احمد سعد فقها

ايلان جمال محمود عوضات

ناهدة غازي يوسف

كفى عارف أكرم صوافطة

إيمان علي ذيب أجرب

نداء فوزي محمد قبها

لينة إبراهيم محمد أبو شرخ

إيمان ماهر يوسف حسون

نوال إسماعيل عبد الحفيظ ذيب

منيرة محمد عبد الكريم فقها

إيناس محمود حسن إبراهيم

هناء حسام الدين مصطفى أبو هنطش

ناهد نسيم مصطفى ربايعة

حليمة حسن محمد رجوب

هناء طلال عبد الله أبو الرب

نفوز محمد عبد ربه الشوامرة

حنين رفيق فارس فقها

وردة ناصر عبد الحميد أبو مارية

نهال زكريا محمد السنباطي

خديجة عفيف حسني فرحانة

بتهال احمد عبد القادر زيتون

هيا علي عثمان عوينة

خلود حسين عثمان عدوان

أماني مشهور موسى غفري

رشا عقاب عبد الكريم فقها

ايناس عزام سليمان عابد

سناء محمد راجح نوفل

حليمة شفيق طلب بني فضل

سهاد غسان عبد العزيز عوض

خديجة عبد الرحمن اسماعيل

سونا محمود محمد حرب

خلود عوض عطا سويقي

استقبال طالبات الفوج التاسع عشر :

فتحت الكلية ابوابها لاستقبال خريجات التوجيهي للتقدم للكلية والتسجيل في برنامج دبلوم صحة المجتمع  /لمدة سنتين  .ولقد تم مقابلة
الطالبات الجدد وتمت عملية الاختيار حسب مواصفات معينة .وقد بدأ الفصل الاول في بداية شهر تشرين ثاني وقد التحقت  24طالبة بالفوج
الجديد يمثلن  22مجتمعاً فلسطينياً.

برنامج التعليم المستمر:

يهدف هذا البرنامج إلى تحسين وتطوير أداء العاملين /ات في القطاع الصحي وقطاعات أخرى وذلك من خلال عقد دورات تدريبية  ,ورشات
عمل  ,او مؤتمرات سواء داخل الاغاثة او ارسال اشخاص من الاغاثة لحضور التدريبات في مؤسسات اخرى .

ولقد بلغ عدد ساعات التدريب في التعليم المستمر والتي اشرفت عليها الكلية بشكل مباشر حوالي(  )711ساعة تدريبية ،وعدد المتدربين
حوالي ( )386متدرب ومتدربة من اطباء ،تمريض ،عاملات صحيات ،فنيي مختبر وغيرها  .هذا وقد شملت مواضيع التدريب صحة المرأة،
صحة الطفل ،الامراض المزمنة ،التعلم النشط ،الاسعاف الاولي وغيرها  .واستهدفت مؤسسات مختلفة تشمل الاغاثة الطبية ،الوكالة ،الحكومة،
لجان العمل الصحي وغيرها  .هذا وقد عقدت الدورات التدريبية في مناطق رام اللة ،الخليل ،وجنين .



جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينيةPMRS/

دراسات صحية
دراسة عن فقر الدم لدى األطفال الذين تقل
أعمارهم عن  5سنوات
قام برنامج صحة الطفل في الإغاثة الطبية الفلسطينية
بعمل دراسة عن فقر الدم لدى الأطفال الذين تقل
أعمارهم عن خمس سنوات بالتعاون مع معهد الصحة
العامة والمجتمعية بجامعة بيرزيت.
الهدف من هذه الدراسة هو تقييم فقر الدم (الأنيميا)في
المناطق التي تعمل بها الإغاثة الطبية الفلسطينية
باستخدام السجلات الخاصة بصحة الطفل.
شاركت في الدراسة  15عيادة تعمل في الضفة الغربية،
أربع عيادات مشتركة مع وزارة الصحة.
تم جمع البيانات من خلال تصوير صفحات من ملف
الطفل السليم والتي شملت المعلومات ذات الصلة
بتغذية الأطفال وحصولهم على مقويات الحديد سواء
للعلاج أو الوقاية من فقر الدم.
نتائج هذا المشروع البحثي تؤكد على دور المنظمات
الأهلية كشركاء في الصحة مع القطاع الحكومي .وهو
أيضا أول مشروع بحثي لتقييم فقر الدم لدى الأطفال
الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة .أظهرت النتائج أنه بالرغم من أن فقر الدم في كل من الفئات العمرية المختلفة (باستخدام
 10.9g/dlنسبة الهيموجلوبين لتحديد فقر الدم لدى الأطفال) عالية ،إلا أن فقر الدم انخفض تدريجيا مع تكرار زيارات العيادات في مختلف
المواقع من خلال توفير الحديد للأطفال للوقاية والعلاج ،ومن جهة أخرى أكدت النتائج على أهمية إعطاء رسائل صحية عن تغذية الأمهات
وأطفالهن .كما وأظهرت الدراسة أيضا أن الممارسات التغذوية للأطفال تحسنت بشكل واضح مع زيادة الزيارات إلى العيادات.
هذا ما يؤكد بقوة أن فقر الدم الموجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة سببه نقص الحديد وسوء التغذية ويؤكد أيضا أن التثقيف الصحي
( حول الرضاعة الطبيعية ،وتغذية الطفل والأنيميا) أمر حاسم في خفض مستويات فقر الدم .

دراسة عن تدفق املرضى ونظام التحويالت
قامت الإغاثة الطبية في نهاية عام  2006و بداية عام  2007بعمل
دراسة عن تدفق المرضى ونظام التحويلات بالتعاون مع جامعة
بيرزيت /معهد الصحة العامة والمجتمعية.

أو أكثر (أي تقريبا مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية) وكذلك
الأثر السلبي للممارسة العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي من مختلف
أنواع القيود المفروضة على الحركة والتنقل والحواجز والجدار ،الخ).

تهدف هذه الدراسة إلى وصف وفهم تدفق المرضى في العيادات
العاملة في الضفة الغربية وتقييم تأثير الحصار والإغلاق على
المرضى بما يتعلق بالمطالبة بالرعاية الصحية وتأثير ذلك على
تحويل المرضى إلى الرعاية الصحية الثانوية أو المتخصصة من
الناحية المهنية وارتباطها بممارسات المرضى.

معظم الذين تم تحويلهم إلى الخدمات الصحية الثانوية أو غيرها
التزموا بالتحويل والمتابعة في حين أن حوالي ربع المرضى الذين
حولوا لم يلتزموا بالتحويل وقد كانت الأسباب مختلفة منها :العقبات
التي يفرضها الاحتلال وتقييده للوصول للخدمات ،وصعوبة التنقل
والحواجز ،في حين فسرت مجموعة أخرى من المرضى الذين لم
يلتزموا بالتحويل عدم التزامهم بأنهم لا يرون حاجة للتحويل.

وأظهرت الدراسة أن الإغلاق والحصار كان السبب المباشر وغير
المباشر وراء بعض التغيرات السلوكية في المطالبة بخدمات
الرعاية الصحية .حيث أظهر المستجيبين الأثر السلبي للإغلاق
والحصار في حصولهم على الرعاية الصحية منذ  6سنوات
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للحصول على معلومات
أكثر حول هذه األبحاث
ميكنكم االتصال مع
د.فيليتسيا سمير/
اإلغاثة الطبية

أمراض القلب المزمنة
آفة القرن الحادي والعشرين
إذا كانت الأمراض المعدية تشكل السبب الرئيسي للوفيات في العالم حتى
أوائل القرن الماضي ،فإن أمراض القلب والشرايين (النوبات القلبية والدماغية
،ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشرايين الطرفية) تعتبر في القرن الحالي من
أكثر الأمراض انتشارا ً وتشكل أعلى نسبة وفيات في العالم ،فمع التقدم العلمي
السريع والأبحاث العلمية الواسعة في المجال الطبي عام ًة وأمراض القلب خاصة في
الخمسين سنة الماضية ،إلا أن السيطرة على هذه الأمراض تبقى أقل بنسبه  %30من
المطلوب في معظم دول العالم  ،بل على العكس نجد أن نسبة حدوثها في ازدياد وذلك
يعود إلى زيادة نسبه المسنين في المجتمع والى الازدياد الكبير في عدد الأشخاص الذين
يعانون من زيادة الوزن والسمنة والتي تعتبر من أهم عوامل المخاطرة التي تؤدي إلى ظهور
أمراض القلب والشرايين .
حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية  ،وجد أن  17.5مليون شخص توفى في عام  2005بسبب أمراض القلب والشرايين  ،وهذا يشكل أكثر
من  30%من إجمالي الوفيات في العالم ،منهم  7.6مليون بسبب السكتة القلبية و 5.7مليون بسبب السكته الدماغية 80% .من هذه الوفيات
حدثت في الدول النامية  ،ويتوقع أن يزداد هذه العدد إلى  20مليون في العام  .2015في فلسطين وحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية
فإن معدل الوفيات بسبب أمراض القلب والشرايين يشكل أكثر من  % 50من مجموع الوفيات في فلسطين.
كثير من هذه الوفيات كان بالإمكان تجنبها وتلافيها لو أننا تعرفنا على العوامل والأسباب التي تؤدي إلى هذه الأمراض وتتبعنا طرق الوقاية
منها .
عوامل المخاطرة هي العوامل التي تؤدي بشكل رئيسي إلى حدوث مرض الشريان التاجي للقلب ،بعض هذه العوامل يمكن السيطرة عليها
والتحكم بها وبعضها لا يمكن فمثلا العوامل التي يمكن التحكم بها مثل ارتفاع ضغط الدم ،ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم خاصة
الكولسترول السيء أو انخفاض في نسبة الكولسترول الجيد ،التدخين ،زيادة وزن الجسم والبدانة ،قلة الحركة والنشاط  ،وداء السكري ،هذا
ومن المعروف أيضا أن للإجهادات والتوتر النفسي دورا في حدوث الأمراض المزمنة.
أما عوامل المخاطرة الأخرى والتي لا يمكن السيطرة عليها والتحكم بها فهي الجنس ذكر أم أنثى (الذكر هو عامل خطر) ،عامل العمر
للرجال بعد  45عام والنساء بعد 55عام وكذلك عامل الوراثة أي وجود تاريخ عائلي لمرض الشريان التاجي للرجال بعمر أقل من  55عام
وللنساء أقل من  65عام.
معظم هذه العوامل هي عوامل صامتة ،ولا يوجد مؤشر خطورة يدل عليها  ،ظهور أعراض هذه الأمراض ،يعني ظهور مضاعفاتها العديدة وأهمها
أمراض شرايين القلب التاجية والدماغية ،لذلك فان عمل الفحوصات والتي في العادة هي مخبرية مثل فحص مستوى السكر والكولسترول
والدهنيات في الدم وقياس ضغط الدم بجهاز خاص يبقى هو الأساس في التعرف على هذه العوامل و الاكتشاف المبكر للأمراض.
بالرغم من الإنجازات والتطورات العظيمة التي تمت في السنوات الأخيرة في علاج مرض الشريان التاجي وخاص ًة في مجال التدخل الجراحي
في العلاج من استكشاف الشبكات الداعمة التي تزرع داخل شرايين القلب التاجية بأنواعها المختلفة ،وكذلك التقدم الكبير في مجال عمليات
القلب التحويليه الإكليلية الجراحية ،إلا أن حجر الأساس في علاج أمراض القلب المزمنة هو التغيير في نمط وعادات الفرد فهي الأكثر
فعالية للوقاية ولإيقاف تطور المرض لذا فإن:
إيقاف التدخين
والتمارين الرياضية لفترة لا تقل عن  30دقيقة يوميا
تناول الغذاء الصحي وذلك بإتباع أسلوب تغذية صحي بالإكثار من تناول الخضار والفواكه والحبوب والابتعاد عن أسلوب التغذية غير الصحي
وخاصة استهلاك الدهون الحيوانية والسكريات البسيطة وملح الطعام تعتبر العوامل الرئيسية والأساسية التي تقلل من خطر مرض القلب.

يبقى السؤال:

متى سنتمكن من السيطره على أمراض القلب والشرايني واحلد منها متاماً كما حصل مع األمراض املعدية
دكتور جوني راجي خوري
أخصائي أمراض القلب
مركز اإلغاثة الطبية ألمراض القلب والشرايني والسكري
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مركز الإغاثة الطبية التخصصي
في عيون المستفيدين من خدماتـ ــه
يعقوب سليمان طنوس واحد وخمسون عاما من مدينة رام الله والذي يتلقى العلاج منذ عامين في مركز القلب التابع للإغاثة الطبية
الفلسطينية  ،يقول انه يتردد كثيرا على المركز لإجراء الفحوصات اللازمة بعد أن أجريت له عملية قلب مفتوح  ،حيث يلمس الاهتمام
من قبل الطاقم الطبي في الإغاثة لاسيما وان مركز القلب هو الوحيد المتخصص في المدينة .
وأضاف طنوس انه مطمئن على صحته نظرا للرعاية الطبية التي يتلقاها في مركز القلب مشيرا إلى قيام المركز بعلاج المرضى غير
القادرين على الحصول عليه جراء ظروفهم الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف علاج الأمراض المزمنة.
أما رزق اسبيرو واحد وثمانون عاما من رام الله والذي يتلقى العلاج في مركز القلب منذ ثلاثة أعوام فقد أشاد بخدمات المركز ودقة المواعيد
وتميز أداء الطواقم الطبية فيه .
وقال اسبيرو انه يقوم بمراجعة المركز كل ثلاثة اشهر لإجراء فحوصات روتينية للقلب خاصة وان المركز هو الوحيد المتخصص في
الضفة الغربية والذي يقدم العلاج مقابل رسوم زهيدة ويعمل على مساعدة الفئات الفقيرة غير القادرة على الحصول على العلاج .

رسائل صحية للوقاية من الامراض المزمنة
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اتباع نظام غذائي صحي وذلك بالتقليل من
تناول الملح والسكر والدهنيات والاكثار
من تناول الخضار والفواكه.

ممارسة النشاط البدني باستمرار ومن
التمارين المستحبة “ المشي الخفيف من
 30-20دقيقة يوميا”.

المحافظة على الوزن في حدود طبيعية.

الابتعاد عن التدخين وتجنب التعرض
للتدخين السلبي

الابتعاد عن الانفعالات النفسية وأخذ وقت
كاف من الراحة والاسترخاء.
ٍ

إجراء الفحوصات الدورية للجسم وكذلك
فحوصات مخبرية لنسبة السكر  ,الدهنيات
والكولسترول.
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ديجوكسني

دواء شائع الاستخدام في أمراض القلب

Digoxin

من أهم تأثيراته على القلب والدورة الدموية:

 .يعمل على تخفيف العبء عن عضلة القلب في حالة فشل عمل القلب.
 .يعمل على تنظيم اضطرابات وتيرة خفقات القلب وعدم انتظامها.
 .يقوم بتقوية القلب عن طريق زيادة تركيز الكالسيوم في خلايا القلب مما يزيد من كفاءة القلب في ضخ الدم.

طريقة الاستخدام

 .يستخدم بوصفة طبية من قبل أخصائي أمراض القلب
 .أكثر استخدامه على شكل حبوب
 .يجب حفظ هذا الدواء بعيدا عن متناول الأطفال
 .عند زيادة تركيزه في الجسم تحدث أعراض تسمم مثل :
دوخة وغثيان ،قلة شهية ،زغللة في النظر ،هلوسة ،اضطرابات في عمل القلب ,آلام شديدة في البطن

اإلن ـ ـ ــسول ــسن

هرمون يستخدم لتنظيم السكريات ،الدهنيات والبروتينات في الجسم

Insulin

وخاصة لدى مرضى السكري النوع الأول ,حيث يساعد على دخول السكر لداخل الخلايا ,إضافة إلى دوره المهم في العمليات الحيوية التي
تجري في العضلات والكبد .
عادة ما يتم إنتاجه اصطناعياً أو من الحيوانات.
يعطى للمريض عن طريق الحقن فقط (تحت الجلد )ولا يعطى عن طريق الفم لان الحمض المعوي يبطل مفعوله يستخدم لمرضى السكري
النوع الأول وأحيانا ًلمرضى السكري النوع الثاني ،كذلك لعلاج السكري أثناء الحمل ولحالات السكر المفاجئ وخاصة لدى مرضى السكري من
النوع الثاني.
وحسب سرعة تأثيره في الجسم فهناك أنواع من الأنسولين .:
الأنسولين سريع التأثير ويستمر تأثيره ما بين  7-5ساعات
الأنسولين متوسط التأثير ويستمر تأثيره ما بين  24-12ساعة
الأنسولين بطيء التأثير ويستمر تأثيره ما بين  36-24ساعة
الخطر من تناول الأنسولين يكمن في الهبوط المفاجئ لنسبة السكر في الدم الذي يحدث عادة عندما يتناول مريض السكري جرعة الأنسولين
دون أن يتناول وجبة الطعام ,مما يؤدي إلى حدوث نوبة هبوط السكر في الدم من أهم أعراضها ارتخاء في الجسم ,رجفة ,جوع ,زغللة في
النظر ,تعرق الجلد بعرق بارد ,وخلال دقائق قد يدخل المصاب في غيبوبة.
الإسعاف الأولي لنوبة هبوط السكر يكون بتقديم الماء والسكر للمريض في بداية النوبة شرط أن يكون المريض في وعيه ,أما إذا فقد المريض
وعيه فيجب نقله بأسرع وقت ممكن إلى اقرب عيادة أو مستشفى.
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هـ ــل تعل ــم
أن شرايين الجسم البشري يبلغ طولها  600000كم.
أن المشوار الذي يقطعه الدم في مجراه كل يوم يبلغ  168مليون ميل.
أن أول من أشاروا إلى تفتيت الحصى في المثانة هم الأطباء العرب.
أن الرازي أول من استخدم الخيوط في الجراحة.
أن زجاجة الحليب تفقد ما يعادل ثلثي محتواها من فيتامين "ب" إذا ما وضعت
حوالي ساعتين في ضوء النهار.
أن نقص فيتامين ب الموجود في الخمائر واللبن والبيض واللحم والأجاص والفول
والحنطة غير المصنّعة والحبوب كالفاصوليا واللوبيا والبطاطا يؤخر النمو ويش ّوه
ويسبب تهيجات واضطرابات في الأعصاب وإمساكا حادّا.
أن الإفراط في أخذ بعض أنواع الفيتامينات يؤدي إلى التسمم.
أن فيتامين أ الموجود في زيت السمك وزيت كبد الحوت وصفار البيض والزبدة
والقشدة والخضروات الصفراء طويلة الأوراق والجزر والكمثرى ضروري لنمو الطفل
ونقصه يعوق عملية النمو والإفراط في تناوله يسبب ضغط متزايد في الدماغ
ودوار وصداع وتساقط الشعر ويشقق الجلد والشفاه ويغير في تكوين العظام ويؤلم
المفاصل.
أن فيتامين ج  2حيوي ولا غنى عنه للجسم ويساهم في الكلس وتنظيم الدورة
الدموية ونقصه يؤدّي إلى مرض الإسقربوط والنزلات الصدرية على أنواعها.
أن الفواكه كافة وبالأخص الحمضيات والطماطم -البندورة -تحوي كم ّية
ّ
ويفضل أكل الخضروات الحاوية على الفيتامين طازجة
كبيرة من فيتامين ج
لغناها بالفيتامين.
12
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أنتجت الإغاثة ما يقارب ال  150مادة تثقيفية تشمل مواد مقروءة ومكتوبة ومواد مرئية ومسموعة.

في عام  2006بلغ عدد الأطفال الذين تلقوا خدمات صحية من خلال عيادات الإغاثة الطبية أكثر من  500000ألف طفل.

بلغ عدد المسعفين الذين خرجتهم الإغاثة الطبية بعد أن تلقوا دورات تدريبية على الإسعاف والتعامل مع الإصابات  46ألفا بينهم ألفان
يعملون مع طواقم الإغاثة الطبية في الميدان بشكل تطوعي

خلال عام  2006تسعة وعشرون ألف مواطن تلقوا الخدمات من برنامج التأهيل في الإغاثة الطبية ،سواء من خلال العلاج أو
نشاطات دمجهم في المجتمع والعمل مع المجتمعات المحلية.
مئة وسبعون ألف مواطن استفادوا من نشاطات الإغاثة المجتمعية في مناطق مختلفة من محافظات الوطن.
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تحقيق صحفي

إفادة المواطن  :منتصر خالد سليمان عبد الرحيم حثناوي
هوية رقم905551776 :
في يوم الثلاثاء تاريخ  2007/7/31الساعة الخامسة والنصف مساء  ،كنت أقف على حاجز تياسير الواقع في منطقة الأغوار وأعمل أنا كسائق
إسعاف (سيارة إسعاف) تابعة لجمعية الإغاثة الطبية في مدينة جنين وعندما كنت متوجها إلى قرية بردلة الواقعة في منطقة الأغوار من
أجل إيصال دواء لمريض من طوباس  ،وأثناء وصولي إلى الحاجز المقام بجانب قرية تياسير أوقفوني على الخط الأبيض الموضوع أمام الحاجز
العسكري  ،في هذه الأثناء وبعد توقفي على الحاجز طلب مني احد جنود الحاجز بأن أترجل من السيارة فنزلت من السيارة وتوجهت نحوه
وكنت ألبس نظارة شمسية وأثناء وصولي عنده قال لي لماذا تلبس نظارة فهي أمر ممنوع ،وطلب مني أن أخلعها فخلعتها وفي هذه الأثناء
شرع بتفتيش سيارة الإسعاف وأثناء التفتيش قال لي معك دخان فقلت له بأنه ليس معي دخان وأنا لا أدخن وكان الجندي يفتش بطريقة
استفزازية ،وقام بقلب كافة محتويات سيارة الإسعاف  ،وكان الجندي الذي يحدثني ذو قامة طويلة إذ يصل طوله إلى  170سم ولون بشرته
حنطية ،ووجهه طويل وشعره أسود خفيف ولحيته ليست بطويلة ولا قصيرة ،ويعتمر قبعة متدينين (إسرائيليين)  ،وفي هذه الأثناء جاء
جندي آخر وكان يريد أن يعطيني الهوية فرفض الجندي الأول إعطائي الهوية واستمر في التفتيش بشكل استفزازي  ،وفي هذه الأثناء نظر
إلي وقال :إذا جئت مرة أخرى وأنا ألبس النظارة سيقوم بالاعتداء علي ،وقال سأكسر وجهك وحاول ضرب وجهي بالهوية وبيديه فقمت
بالابتعاد  ،والصعود للسيارة ،فقام أيضاً بإنزالي من السيارة وقام بضربي بالبندقية على رأسي في منطقة الأذن والبطن ،فأخذت أصيح أين
الضابط فقام مرة أخرى بالتهجم علي وضربي على رجلي بحذائه  ،وجاء الجنود وأخذوني إلى الجانب الآخر والدم ينزف من رأسي ورجلي
وبطني وطلب مني الجنود الآخرين أن أذهب وبعد أن صعدت إلى سيارة الإسعاف وحاولت إغلاق الباب قام مرة أخرى بالاعتداء علي  .وقبل
مغادرتي لهذا الحاجز أخبرت الجنود بأنني سوف أقوم بتقديم شكوى على الجندي المعتدي وغادرت الحاجز بعد ذلك وتوجهت إلى قرية بردلة
وقمت بالاتصال بالارتباط العسكري لأنني سأعود من نفس الحاجز في ذات اليوم  ،وأثناء عودتي إلى نفس الحاجز أوقفني جندي وطلب مني
أن أخبره ماذا حدث قبل قليل وأخبرته بما حدث فأخبرني أنه يتأسف عن ممارسات الجندي.
14
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أحدث الإحصائيات
إحصائيات عامة:
تقديرات السكان في فلسطين لعام  2007تظهر زيادة طفيفة في عدد الذكور الذين تقل أعمارهم عن  18عاما بالمقارنة مع الإناث .تظهر
التقديرات أن  1.1مليون ذكور مقابل  1.0مليون أنثى ،أي أن نسبة الجنس (.102.8 )Sex Ratio
في الضفة الغربية  ،بلغ عدد الذكور الذين تقل أعمارهم عن  18سنة حوالى  643،245مقابل  618،811للإناث  ،ونسبة الجنس ، 102.9بينما في
قطاع غزة عدد الذكور  424،677و  409،408للإناث  ،و نسبة الجنس  102.7في عام 2007

إحصائيات حول الأمراض المزمنة:
ثمة شواهد على ارتفاع معدلات انتشار بعض الأمراض المزمنة في فلسطين فمعدل انتشار السكري من النوع الثاني يقدر بحوالي  .10%وفي
ظل غياب أية بيانات مفصلة وموثوقة عن مدى انتشار الأمراض المزمنة وعوامل المخاطرة بالإصابة بها في فلسطين ،فإن البيانات التي
جمعتها الإغاثة الطبية من خلال خدماتها تعكس واقعاً مرعباً لمدى انتشار هذه الأمراض .جاءت هذه البيانات نتيجة خمسة أعوام من العمل
في منطقة رام الله (وفي القرى بشكل أساسي) ،حيث قام فريق تابع لبرنامج الوقاية من الأمراض المزمنة بجمع بيانات حول هذه الأمراض
وعوامل المخاطرة المتعلقة بها .تردد على هذه الخدمة الأشخاص فوق سن  35عاماً بشكل طوعي وتم فحص السكر في الدم لديهم ،إلى جانب
مستوى الدهنيات وضغط الدم والوزن والطول وغيرها من عوامل المخاطرة .وبعد جمع بيانات عن حوالي  6000شخص وتحليلها (شكل الرجال
 69%من المجموع والنساء  ،)31%أشارت البيانات إلى وجود ارتفاع الضغط لدى  27%منهم والسكري من النوع الثاني لدى  18%منهم ،فيما ظهر
اضطراب مستوى الدهنيات لدى . 40%
كما أن الأمراض المزمنة تمثل السبب الرئيسي للوفيات بين البالغين في المجتمع الفلسطيني .فتقرير وزارة الصحة لعام  2001يشير إلى
أن السكري والسرطانات وأمراض القلب والأوعية ،بما فيها ارتفاع الضغط والجلطات ،تساهم في أكثر من  50%من أسباب الوفيات في أوساط
البالغين .وإذا ما أخذنا في الاعتبار الوضع الراهن للخدمات الصحية وارتفاع مستويات الفقر ،فيصبح من الواضح لنا كم هو ملح أن يعطي
اهتمام خاص بالإعاقات الناتجة عن الأمراض المزمنة.
حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية ،وجد أن  17.5مليون شخص توفي في عام  2005بسبب أمراض القلب والشرايين ،وهذا يشكل أكثر
من  30%من إجمالي الوفيات في العالم ،منهم  7.6مليون بسبب السكتة القلبية و 5.7مليون بسبب السكتة الدماغية 80% .من هذه الوفيات
حدثت في الدول النامية ،ويتوقع أن يزداد هذا العدد إلى  20مليون في العام .2015

15

جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينيةPMRS/

وداعا ً يا ضمير الشعب  ...و ستبقى خالداً....
أبا خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالد
نعت جمعية الإغاثة الطبية الفسطينية القائد الوطني الكبير و المناضل د .حيدر عبد الشافي الذي وافته المنية عن عمر يناهز ثمانية
وثمانين عاماً بعد حياة حافلة قضاها في خدمة قضية شعبنا الفلسطيني وفي الدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة.
عرف د .حيدر بنضاله الدائم من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية ،والتي كانت بالإضافة إلى اسهاماته الوطنية المتعددة ،إحدى أهم
توجهاته كما كان رمزا ً للنزاهة والاستقامة ،ويعتبره الكثيرون ضمير الشعب الفلسطيني.
ومما يذكر أن جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية قد أطلقت منذ بداية شهر سبتمبر  2007اسم الدكتور حيدر عبد الشافي على مركزها
الصحي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة ،حيث أصبح اسم المركز " مركز د .حيدر عبد الشافي الصحي " وذلك تكريماً ووفا ًء وعرفاناً
له  ،وتقديرا لدوره الكبير في خدمة قضيتنا الوطنية ،ودفاعه عن الحقوق الوطنية لشعبنا  ،بالإضافة لكونه أحد مؤسسي منظمة التحرير
الفلسطينية وعضو لجنتها التنفيذية الأولى ،ورئاسته للمجلس التشريعي الفلسطيني الأول في قطاع غزة  ،ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض
في مؤتمر مدريد للسلام ،و دوره الكبير في تأسيس وقيادة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في حزيران عام ،2002وتقديرا لدوره الكبير
في تأسيس العديد من مؤسسات العمل الأهلي  ،ورعايته لها .
رحلت يا ابا خالد جسدا  ،ولكن ستبقى خالدا حيا في تاريخ و ذاكرة شعبنا الفلسطيني  ،فنم قرير العين يا ضمير الشعب  ،وسنبقى الأوفياء
لتاريخك  ،وكفاحك !!!!...
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عزون عتمة –حصار فوق حصار
قرية صغيرة تقع جنوب محافظة قلقيلية ،يسكنها  1555نسمة ،وتبلغ
مساحتها  5000دونم ،وتعتبر أراضيها من أخصب أراضي محافظة
قلقيلية.
أصبحت قرية عزون عتمة وبعد بناء جدار الفصل العنصري معزولة
تماما عن باقي التجمعات السكنية  ،فقد قامت القوات الإسرائيلية
بحصارها وعزلها بواسطة أسلاك شائكة من كل الجهات ولم تبقى إلا
بوابة واحدة للدخول والخروج من القرية.
وحاليا لا يسمح بالدخول إلى القرية إلا لسكان القرية المسجلين على
البوابة الثابتة وبتصاريح خاصة يتم استخدامها فقط عند فتح البوابة،
ويمر السكان عبر جهاز فحص الكتروني كباقي الأجهزة الالكترونية
الموجودة على الحواجز الأخرى والغير معروف أضرارها لغاية الآن .أما
لغير السكان فلا يسمح بالدخول إلا بعد الحصول على تصريح من السلطات الإسرائيلية.
أما بالنسبة للخدمات فان القرية تفتقر إلى خدمات أساسية أهمها الخدمات الصحية فعلى الرغم من توفر بعض خدمات الرعاية الصحية
الأولية التي تقدمها وزارة الصحة وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية خلال ساعات النهار إلا أن المعاناة تكون خلال ساعات المساء وخاصة عند
ظهور حالات طارئة تحتاج إلى نقل للمستشفى كحالات ولادة طارئة مثلا حيث تم توثيق حالات وفاة قبل الوصول إلى المستشفى وهذا ما
يضطر الحوامل للمكوث خارج التجمع قبل يومين من موعد الولادة كي تتم عملية تأمين الوصول إلى المستشفى بدون حواجز ( حسب
الحالة طبعا والوضع الأمني) وحتى عند الولادة فالمولود الجديد لا يتم تسجيله بشهادة الميلاد بأنه من مواليد عزون عتمة ويجب اختيار أي
قرية نائية.
حاليا توجد مدرسة مشتركة بين عزون عتمة ورأس عطية يدرس فيها الطلاب من القريتين حيث يضطر الطلاب وبشكل يومي إلى الانتظار
أمام البوابة حتى يأذن لهم الجنود باجتياز البوابة أثناء ذهابهم وإيابهم للدراسة مما يسبب لدى الكثير منهم إحباط واستياء وعدم رغبة في
مواصلة الدراسة.
ومن أهم المشاكل التي تعاني منها القرية إضافة إلى الإغلاق التام فهي تجمع المياه العادمة القادمة من المستوطنات والتي تهدد بتلوث المياه
الجوفية وانتشار الأمراض .كما يعاني معظم أطفال القرية من آثار نفسية حيث ظهرت حالات تعاني من خوف ،قلق ،عنف ،انعزالية وتبول
لا إرادي.
إن سياسة العزل والترهيب المتبعة في قرية عزون عتمة ضد السكان وفرض القيود الغير إنسانية عليهم ،إضافة إلى تجريف أراضيهم
ومصادرة ممتلكاتهم ومحاربتهم في لقمة عيشهم تهدف إلى دفع المواطنين لهجر القرية وترك أراضيهم .ودور الإغاثة الطبية كما هو دائما
يهدف إلى تعزيز صمود الناس على أرضهم وذلك بتوفير ما أمكن من خدمات لهم عن طريق تنظيم العيادات المتنقلة والاغاثات الطارئة
وتوفير الأدوية التي يحتاجونها.
د .عماد بركة
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قطاع غزة

الأوضاع الصحية  .....إلى أين ؟

دولة  ...امارة  .....سجن كبير  ....مسميات عديدة تطلق على قطاع غزة من ابنائه و على الظروف المعيشية الصعبة و التي يعيشها حوالي
 1.5مليون انسان فلسطيني على مساحة تبلغ  360كيلو مترا مربعا  ،منطقة مغلقة من ثلاثة منافذ بالجدران الشائكة و الاسوار الاسمنتية و
ابراج المراقبة العسكرية  ،و اما المنفذ الرابع و هو الجهة الغربية فهي محاطة بسفن بحرية عسكرية  ،و في السماء تحلق الطائرات و بالونات
المراقبة .......نعم هذه هي غزة التي وعدنا بها البعض كسنغافورة ؟؟؟
لقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية( المتردية ) لشريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة  ،و ارتفعت نسبة البطالة بين
المواطنين لتصل إلى اكثر من  ،70%و ازدادت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى اكثر من  ،1 80%و ذلك نتيجة للحصار الاقتصادي
و السياسي المفروض على شعبنا الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي و الذي بدا في مطلع العام الفائت ( عام  ، ) 2006و لقد ازدادت هذه
الأوضاع سوءا لدرجة الوصول إلى حد الكارثة الإنسانية بعد أحداث يونيو  ، 2007و لقد اثر ذلك كله و بشكل مباشر على الاوضاع الصحية
في القطاع  ،فنتيجة لهذا الحصار الجائر والذي نجم عنه إغلاق المعابر لفترات طويلة بلغت اكثر من  % 80من الأيام خلال عام 2006و اغلاق
وعزل و حصار مستمر لقطاع غزة منذ منتصف حزيران  ، 2007تدهورت الأوضاع الصحية للمواطنين في القطاع بشكل لم نشهد له مثيل
من قبل  ،و على الرغم انه لا تتوفر دراسات حديثة و شاملة عن هذا التدهور  ،الا انه يمكن الاشارة الى بعض المؤشرات :
وصلت نسبة انتشار الأنيميا بين النساء الحوامل في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة الى 2 . 48%

وصلت نسبة انتشار الأنيميا بين الأطفال في القطاع إلى .26%
وصلت نسبة انتشار الأنيميا بين الأطفال تحت  3سنوات في قرية ام النصر ( و التى تعد من اكثر المناطق فقرا في قطاع غزة ) إلى 3. 75%

نقص حاد في الأدوية الأساسية و خاصة من مخازن وزارة الصحة  ،حيث وصلت نسبة النقص في الأدوية إلى اكثر من  30%من قائمة الأدوية
الرئيسية .
 80%من أجهزة الأشعة معطلة و تحتاج للصيانة .
تخفيض عدد جلسات غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي من  3جلسات الى جلستين اسبوعيا في مستشفيات القطاع .
النقص الحاد في أفلام الأشعة و مستلزمات المختبرات و المستلزمات الطبية .
نقص حاد في المواد التي تستخدم في التخدير مثل غاز النيتروز مما أدى إلى تأجيل العديد من العمليات الجراحية ( التي لا يشكل تأجيلها
خطرا على حياة المرضى )4 .
وفاة العديد من المرضى على المعابر ( رفح ،ايريز ) بسبب اعاقة و منع سفرهم لتلقي العلاج في الخارج.
و للأسف الشديد فبجانب هذا الحصار المفروض من الخارج شهد قطاع غزة في الاونة الأخيرة أحداث سلبية عديدة اثرت على أداء القطاع
الصحي الفلسطيني وهددت وجوده ،مما انعكس و ينعكس سلباً على صحة المواطن الفلسطيني ،و ُينذر بوضع صحي كارثي و هذا يعود
للعديد من الممارسات غير المهنية نتيجة للتضارب الاداري بين جناحي الوطن في الضفة و القطاع بسبب وجود وزيرين للصحة ؟؟
و نتج عن هذا التضارب ممارسات عديدة لم نعهدها من قبل مثل :
الاقصاءات و التنقلات الغير مبررة للكثير من العاملين في القطاع الصحي الحكومي .
اعتقال و الاعتداء على عدد من العاملين في القطاع الصحي الحكومي .
وقف رواتب العشرات من العاملين في القطاع الصحي الحكومي .
اغلاق بعض العيادات الخاصة .
و جاءت دعوة النقابات الصحية المهنية لاعلان الاضراب الجزئي عن العمل لاكثر من شهر لتزيد الصورة بؤسا  ،و تؤدي الى شل العديد
من الخدمات الصحية .

 - 1راجع تقارير البنك الدولي.
 - 2دراسة أجريت من قبل وكالة الغوث . 2006
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 - 3دراسة أجريت من قبل اإلغاثة الطبية حزيران .2007
4

 -وكالة معا اإلخبارية .2007/10/21

و أمام هذا الواقع المرير ولايماننا الشديد بأهمية العمل النقابي و حق العاملين وممثليهم التعبير عن وجهة نظرهم النقابية والمهنية دون
المساس بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين  ،و مع تاكيدنا على ضرورة الابتعاد عن تسييس العمل النقابي والصحي لخدمة أجندة سياسية
عملت الإغاثة الطبية في قطاع غزة جاهدة مع مقدمي الخدمات الصحية الآخرين خلال الفترة الماضية على إيجاد السبل و الوسائل لتحييد
القطاع الصحي بعيدا ً عن التجاذبات والخلاف السياسي حتى تتمكن المؤسسات الصحية من تقديم خدماتها للمواطنين  ،و لحماية القطاع
الصحي الفلسطيني في القطاع من الانهيار  ،ولضمان حصول المواطنين على حقوقهم الصحية التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
و لقد تكللت الجهود المشتركة و المتواصلة للجميع مع طرفي الصراع بتعليق الاضراب منذ بداية شهر رمضان و الاتفاق على مبادىء عامة
لتحييد القطاع الصحي و لابعاده عن الخلافات السياسية ......
و لكن السؤال الجوهري و المهم الان هو :
هل ستترسخ هذه المبادىء و المفاهيم الصحيحة و التي نحاول تعزيزها  ،في ظل اجواء عدم الثقة بين ابناء الشعب الواحد و في ظل
التخوفات العديدة القائمة ؟
د.عائد ياغي
بتاريخ  2007/11/1م
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نش ـ ــاط ـ ــات الإغ ـ ــاث ـ ــة
في محافظات الوطن
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نشاطات الإغاثة في محافظتي طولكرم وقلقيلية
العمل مع مرضى الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان
ركز برنامج الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان على مرضى السكري وذلك لضمان مراجعتهم للمركز وعمل الفحوصات اللازمة قبل
شهر رمضان المبارك .حيث تم إعطاءهم النصائح اللازمة لاتباعها اثناء الصيام و تم عمل مجموعات إرشادية جماعية والتركيز على
الحضور في المواعيد المقررة اثناء شهر رمضان.
وأصدرت الإغاثة نشرة إرشادية لمرضى الأمراض المزمنة حول الأطعمة التي يتوجب تناولها خلال شهر رمضان.
حفل اختتام المخيمات الصيفية في قلقيلية وطولكرم:
تم الاحتفال باختتام المخيمات الصيفية التابعة لبرنامج التأهيل المجتمعي في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية وبالتنسيق مع بلدية
جيوس والهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن وذلك بتنظيم حفل ختامي مركزي للمخيمات الصيفية في البلدة حيث حضر
رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي ورئيس بلدية جيوس وبيت ليد ومدير الإغاثة الطبية في قلقيلية
وطولكرم الدكتور محمدالعبوشي ومدير التربية والتعليم الأستاذ يوسف عودة ومدير بنك فلسطين فرع قلقيلية ومنسق الهيئة المستقلة
لحقوق المواطن السيد سمير ابو شمس ورئيس اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية الأستاذ حسام بلعاوي وقد تم خلال الاحتفال عرض
لفقرات فنية ومسرحية من قبل المخيمات الصيفية التي تم تنفيذها هذا العام وتم عرض كلمة ترحيبية من قبل رئيس بلدية جيوس
ومن ثم كلمة الدكتور مصطفى البرغوثي الذي ثمن دور الإغاثة الطبية واللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية والمؤسسات المشاركة
في الدفاع عن الأرض واختيار جيوس ومخاطر الجدار والبوابات على سكان المنطقة .وتم اختتام الحفل بتوزيع الدروع على المؤسسات
المشاركة والداعمة للمخيمات الصيفية وتوزيع الشهادات التقديرية على قادة المخيمات والمتطوعين المشاركين فيها وقام بعرافة الحفل
كل من إمتنان أبو رويس وغدير عطا من برنامج التأهيل المجتمعي القائم على المخيمات الصيفية.
المشاركة في النضال ضد الجدار:
قامت الإغاثة الطبية بمرافقة وفود التضامن الأجنبية والصديقة وتعريفها على آثار الجدار على المدينة والمحافظة وفضح ممارسات الاحتلال
في المنطقة وخاصة وفدين من الحجاج الايطاليين والذين تم الشرح لهم حول مخاطر جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.
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أخبار منطقة الخليل
الإغاثة الطبية تعتزم العمل مع  8مؤسسات أهلية ضمن مشروع منح الشراكة/الخليل
عقدت جمعية الإغاثة الطبية في مقرها اجتماعا مع  8مؤسسات أهلية تدارست خلاله الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية حيث
جرى الاتفاق على تعزيز التعاون مع المؤسسات الثمانية ودعمها في مجال العمل الصحي ضمن مشروع صحة المرأة وصحة الطفل والأمراض
المزمنة كما باشرت الإغاثة الطبية بوضع الخطط للعمل في مجال الصحة الإنجابية في  17تجمعا سكانيا في محافظة الخليل في المواقع
المهمشة والقريبة من الجدار .
الإغاثة الطبية تنظم احتفال بمناسبة مرور عام على مشروع التعبئة المجتمعية:
ونظمت الإغاثة الطبية في الخليل حفلا بمناسبة مرور عام على مشروع التعبئة المجتمعية في مواقع العمل في المحافظة وهي إذنا،رقعة
،الريحية،السموع،السيميا ،الظاهرية،الرماضين ،رأس الجورة والحاووز.حيث حضر الاحتفال ممثلون عن المؤسسات ومتطوعون والعديد من
النساء ممن استفدن من المشروع الذي يستهدف النساء والأطفال تحت سن  5سنوات (صحة الأم والطفل والتغذية)حيث تم عرض الانجازات
خلال العام وأشاد الحضور بدور الإغاثة الطبية الرائد في خدمة الفئات المهمشة والعمل على تمكين المراة الفلسطينية.
نشاطات مركز تدريب الشباب المجتمعي في الخليل
نظم مركز تدريب الشباب العديد من الدورات بينها  3دورات حاسوب استفاد منها  33طالب وطالبة.
تنظيم احتفال بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم شارك فيه  120سيدة.
المشاركة في مظاهرات ضد جدار الفصل العنصري.
تنظيم يوم ترفيهي للأطفال.
تنظيم أمسيتين شعريتين.
استطاع المركز خلال هذا العام التشبيك مع مؤسسات إضافية وهي رابطة الشباب الدولية وجمعية إنقاذ الأسرة وهارت تو هارت وبيت
الطفل السعيد وجمعية تطوير القدرات الذاتية ومؤسسة بيالارا.
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نشاطات الإغاثة في الأغوار
عيادة متنقلة للنساء في الجفتلك وتقديم العلاج والدواء المجاني
أريحا :نظمت الإغاثة الطبية الفلسطينية بالتعاون مع لجنة أطباء من اجل حقوق الإنسان يوما طبيا مجانيا للنساء في الجفتلك هو الثاني
خلال أيام.
وأجريت الفحوصات ل  150سيدة إلى جانب تقديم الدواء المجاني لهن.
كما تضمن اليوم الطبي إجراء فحوصات وتنظيم محاضرات للنساء حول سرطان الثدي والحمل والولادة بهدف تعزيز مكانة وصحة المرأة
الفلسطينية.
وسيتم تنظيم عيادة ثالثة في الجفتلك التي تعاني من حصار وانتهاكات إسرائيلية وانعدام في الخدمات الطبية.

نشاطات الإغاثة في محافظة نابلس
تخريج دورة إسعاف في قرية صرة
أنهت جمعية الإغاثة الطبية في محافظة نابلس دورة للإسعاف الأولي بالتعاون مع المجلس القروي في صرة .و شارك فيها (  ) 25شابا من
القرية و أشرف على هذه الدورة الدكتور وائل عبد الحق حيث تم تدريب الشباب على مهارة وقف النزيف و التنفس الصناعي و نقل
المصاب ,و التعامل مع الحروق و الكسور و حالات التسمم و الأجسام الغريبة .و قام الدكتور غسان حمدان و رئيس المجلس فارس إبراهيم
بتخريج الدورة و منح شهادة الإسعاف على الخريجين .و بدوره شكر رئيس المجلس فارس إبراهيم الإغاثة الطبية على تعاونها مع احتياجات
قرية صرة الصحية و طالب بمزيد من التعاون و الاهتمام و في النهاية تم الاتفاق على البدء بتشكيل فرق إسعاف و طوارئ في القرية تكون
صديقة للإغاثة الطبية و المجتمع الفلسطيني.
يوم ترفيهي للأطفال في مخيم العين
نظمت جمعية الإغاثة الطبية (برنامج مرح الترفيهي) يوما ترفيهيا لأطفال مخيم العين حيث بلغ عدد الأطفال المشاركين ( )400مشارك.
و اشتمل النشاط على العديد من الفعاليات بينها الرسم على الوجوه والمسرح و الدمى المتحركة حيث تم تجسيد تثقيف صحي عن
النظافة الشخصية من خلال الدمى المتحركة ولاقت هذه الفقرة التشجيع من المشاركين والعديد من الألعاب و المسابقات الثقافية و
غيرها من الأنشطة وقد تم توزيع الهدايا على الأطفال مما ادخل السرور إلى أنفسهم .وتهدف تلك النشاطات إلى تخفيف الضغط النفسي
الواقع على الأطفال و الذي يسبب لهم الخوف و القلق و الاضطراب نتيجة للإجتياحات المتكررة للمخيم وخاصة الاجتياح الأخير في شهر
رمضان والذي استمر ثلاثة أيام من قبل الجيش الإسرائيلي .وأكد مسئول الإغاثة الطبية في نابلس الدكتور غسان حمدان على استمرار
تقديم مثل هذه الأنشطة الترفيهية والتي تعكس الجانب النفسي للأطفال.

صور من اليوم الترفيهي
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يوم طبي في بلدة بيت فوريك المحاصرة
نظمت الإغاثة الطبية الفلسطينية في محافظة نابلس و بالتعاون مع رابطة الأطباء لحقوق الإنسان و بلدية بيت فوريك يوماً طبياً مجانياً
شارك فيه أخصائي الأنف ،الأذن  ,والحنجرة و أخصائي باطني و أخصائي عظام وأخصائي اطفال و أخصائي غدد و سكري و أخصائي علاج
بديل و اطباء عامون  ,و تم فحص و معالجة  450مريضا و تقديم العلاج اللازم مجاناً.
و يذكر أن بيت فوريك من أكثر القرى التي تعاني من الحصار المشدد حيث يعرقل الحاجز الموجود على مدخل البلد الرئيس حركة
المواطنين و يمنع الناس من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي  ,و يغلق الحاجز أبوابه أمام المواطنين الداخلين و الخارجين بإتجاه نابلس
بعد الساعة  7مسا ًء .

نشاطات الإغاثة في محافظة سلفيت
يوم طبي مجاني في دير استيا
سلفيت :نظمت الإغاثة الطبية الفلسطينية بالتعاون مع رابطة أطباء لحقوق الإنسان ومركز ديرستيا الصحي يوما طبيا مجانيا في قرية
ديراستيا  .وجرى معالجة أكثر من  250حالة مرضية وتقديم الأدوية اللازمة لها وتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات الإسرائيلية
وشملت الفحوصات الطبية طب الأطفال،نسائية وتوليد وعقم،طب العظام،طب الأسرة،الأمراض الباطنية،العلاج الطبيعي،الطب العام،طب
العظام،والجراحة العامة.
ايام طبية مجانية استفاد منها  1300مواطن في سلفيت
سلفيت  :نظمت الإغاثة الطبية الفلسطينية في محافظة سلفيت سلسلة أيام طبية مجانية شملت قرى دير بلوط ورافات والزاويه ومسحه
وقراوة بني حسان ودير استيا وكفل حارس وحارس وقيري وياسوف واسكاكا وفرخه وبروقين وكفر الديك.
وقدمت طواقم الاغاثة الطبية العلاج والدواء ل  1300مواطن وأجرت تلك الطواقم فحوصات مخبرية وأخرى للسكري ل  300حالة مرضية
خلال الأيام الطبية المذكورة.
ترافق ذلك مع افتتاح مخيمات صيفية للأطفال في قريتي بروقين وكفر الديك.
وتأتي نشاطات الإغاثة الطبية الفلسطينية في إطار عملها الدؤوب لإيصال الخدمات الطبية والعلاج للمرضى في أماكن سكناهم لاسيما
في المناطق الفقيرة والمهمشة وقرى الجدار .
حملة طبية مجانية في مركز الوفاء للمسنين في سلفيت
سلفيت  :نظمت الإغاثة الطبية الفلسطينية حملة طبية مجانية في مركز الوفاء للمسنين في سلفيت.
واستمرت الحملة ثلاثة أيام متتالية حيث شمل اليوم الأول
تنظيم محاضرات تثقيفية عن الأمراض المزمنة فيما شمل
اليوم الثاني إجراء فحوصات للسكري والضغط بينما عقد يوم
طبي مجاني قدم من خلاله العلاج والدواء اللازم.
وتعمل الإغاثة الطبية على توفير العلاج للمواطنين في مناطق
الجدار والمناطق المحرومة من الخدمات و تواصل بشكل يومي
عملية إسناد صمود المواطنين في تلك المناطق لإفشال سياسة
إسرائيل الرامية إلى إفراغ الأرض من سكانها.
وتضع الإغاثة جل اهتمامها من اجل إيصال الخدمات الطبية
للمرضى في مناطق الجدار لاسيما ذوي الأمراض المزمنة
والاحتياجات الخاصة رغم محاولات سلطات الاحتلال منعها من
الوصول إلى تلك المناطق.
24

جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينيةPMRS/

نشاطات الإغاثة في محافظة جنين
تغيير نوعية الأغذية في مقاصف رياض الأطفال
ضمن أنشطة برنامج التعبئة المجتمعية المنفذ في تسع قرى في محافظة جنين يتم العمل على مواضيع رئيسية هي صحة الحوامل
والواضعات والرضاعة الطبيعية والتغذية والأطفال تحت سن خمس سنوات ،وذلك من خلال مجموعة من الرسائل الصحية التي يتم إيصالها
عبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة ،مثل زيارات منزلية ،حملات صحية ،مهرجانات وأيام مفتوحة ،إحياء مناسبات ،ندوات،
محاضرات ،تدريبات ،مسرح وغيرها.
على هذا الصعيد فقد تم العمل وبشكل منهجي مع مجموعة من رياض الأطفال بلغ عددها  38روضة في المحافظة ،حيث كان يعاني
عدد كبير من أطفال هذه الروضات من فقر الدم وأعراضه وتم اكتشاف ذلك من خلال زيارة العاملات الصحيات لهذه الرياض وبعد
إجراء فحوصات الدم لهم.
بدأ العمل على تغيير الأطعمة الموجودة في مقاصف هذه الرياض واستبدالها بأطعمة صحية مثل الترمس والحمص والكعك المصنوع
محليا والفواكه وغير ذلك لتكون بديلا صحيا للبامبا والشبس والأصباغ والعصائر الصناعية .وقد لاقت هذه الخطوة استحسان المجتمع
المحلي وخصوصا الأمهات.
ورافق تلك النشاطات محاضرات للأمهات حول التغذية السليمة وضرورة التغيير في السلوكيات بالإضافة إلى محاضرات لمعلمات ومشرفات
رياض الأطفال.
كما تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات مع الأطفال أنفسهم مثل أيام مرح وفرح ،مسرح صحي ،تحضير وجبات غذائية في الروضة
بمشاركة الأمهات ،جوائز وحوافز للأطفال الملتزمين بالسلوكيات السليمة في التغذية ،وغير ذلك.
وأكدت طواقم الإغاثة أنها واجهت صعوبات مثل :كيفية إقناع أصحاب الروضات بتغيير الأطعمة في المقاصف والتي تدر عليهم أرباحا
أكثر ،وإقناع الأطفال بالابتعاد عن الأغذية المضرة.
مسيرة ضد الأغذية الضارة في فقوعة
وفي قرية فقوعة شارك مئات الأطفال في مسيرة رفعت شعارات ضد الأغذية المضرة وشعارات تحض على السلوكيات الغذائية السليمة.
وقالت إحدى الأمهات من قرية عربونة أن طفلها قد غير سلوكيات جميع أفراد الأسرة من خلال رفضه تناول الشاي مع طعام الإفطار
ورفضه تناول الشبس وإصراره على اخذ ساندويشات الزعتر والجبنة إلى الروضة.
وتم عقد اجتماع مع تسع روضات في هذا المجال وطاقم الإغاثة الطبية في جنين للبحث في كيفية تعميم هذه التجربة وقد تم وضع
خطة لذلك.
وعقدت ورشتان لرياض الأطفال في المحافظة شارك بها  40مشرفة تم خلالها عرض نماذج ناجحة بهذا الخصوص إلى جانب الصعوبات
التي واجهتهم وكيفية التغيير .وفي نهاية الورشة تم صياغة عريضة موجهة لأصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم تدعوهم بها إلى
تكثيف الرقابة على المقاصف.
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الجمعية العمومية للإغاثة الطبية الفلسطينية
تعقد مؤتمرها السنوي
رام الله :عقدت الجمعية العمومية للإغاثة الطبية الفلسطينية مؤتمرها السنوي في مقر الإغاثة الطبية في مدينة رام الله .
وناقشت الجمعية العمومية نتائج تطبيق الخطة الثلاثية الماضية كما ناقشت وأقرت التقرير السنوي الإداري لعمل الجمعية ,واستمعت من
المدقق المالي لمؤسسة برايس ووترهاوس لنتائج التدقيق المالي لعمل الجمعية والتقرير المالي عن عمل الجمعية حيث تم إقرارهما.
وناقشت الجمعية العمومية التقرير المقدم من الهيئة الإدارية حول التوجهات الإستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة حيث أدخلت عليها مجموعة
من التعديلات وأقرتها.

خطط عمل الإغاثة للسنة القادمة

وانتخبت الجمعية العمومية في ختام الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية للفترة المقبلة .
واظهر التقرير الإداري عمل الإغاثة الطبية في أكثر من خمسمائة قرية ومخيم ومدينة وان خدماتها النوعية تصل إلى مليون ونصف
المليون فلسطيني وأنها استطاعت خلال العام الماضي تقديم المساعدات الفردية المباشرة لألفي مواطن بمن فيهم تسعة أشخاص أنقذت
حياتهم من خلال إجراء زراعة للكبد لهم في الخارج واثنان جرى زراعة قلب لهما إضافة إلى إجراء  25عملية قلب مفتوح معقدة .
كما أشار التقرير إلى أن الإغاثة نجحت في بناء نماذج رائدة في التنمية الصحية كصحة المرأة التي تصل خدماتها لحوالي ثمانين ألف امرأة
والتأهيل المجتمعي الذي يعد الأول في العالم من حيث تحقيق اندماج الأطفال المعاقين في التعليم المدرسي.
وتوقف التقرير عند النموذج الذي خطته الإغاثة الطبية في الدفاع عن القضايا الوطنية ودعم صمود المناطق التي الحق بها جدار الفصل
العنصري أضرارا جسيمة من خلال تركيز نشاطاتها الصحية والمجتمعية فيها.
وأشار التقرير إلى الدور الريادي للإغاثة الطبية التي سطرت نموذجا متطورا في التعاون المشترك مع وزارة الصحة والمنظمات الأهلية لخدمة
أبناء شعبنا إلى جانب مساهمتها في بناء الحركة العالمية لصحة الشعوب والحركة العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وتناول التقرير التجربة الخلاقة للإغاثة عبر إدارتها لكلية صحة المجتمع التابعة لها وهي الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط والتي خرجت
حتى الآن  360عاملة صحية لتمكين الفتيات من العمل في مجتمعاتهن المحلية.
كما استعرض التقرير نشاطات وخدمات الإغاثة الطبية من خلال عياداتها الثابتة على تقديم الخدمات ل  861,342مواطنا في حين تنشط
برامج التـأهيل المجتمعي وصحة المرأة وصحة الطفل وبرامج الشباب في أوساط المجتمع الفلسطيني عبر تقديم الخدمات الطبية والإرشاد
ورفع مستوى الوعي الصحي .
واستعرض التقرير الإداري للهيئة الإدارية أيضا عمل الجمعية في ثلاثة حقول هي الطوارئ والصحة الأولية التقليدية والعصرية ومواجهة
أمراض العصر والوقاية منها.
وجرى خلال اجتماع الهيئة العامة تحديد الخطة الإستراتيجية للإغاثة المتمثلة في تعزيز العمل الطوعي والتركيز على تقديم الخدمات
للفئات الفقيرة والمحرومة والتوازن بين النمو والاستمرارية وتجسيد الاستقلالية عن الممولين واستقلالية قرار المؤسسة واحترام كرامة
الإنسان الفلسطيني وتعزيزها وتعزيز قيم الوطنية والالتزام بالمصالح الوطنية والعمل من اجل الصالح العام وضمان الشفافية والمساءلة
والحكم السليم وتطوير ميثاق أخلاقي لممارسة الخدمة تحت شعار الإغاثة الطبية الأساسي ( الصحة النوعية للجميع ) بكل أبعادها وخلق
الفرص للنساء والشباب والفئات المحرومة والابتكار والريادة وإيجاد وسائل للتغلب على صعوبات التمويل للبرامج الحيوية.
واعتمد التقرير آلية التطوير المؤسساتي والبرامجي بحيث يشمل برامج الأمراض المزمنة وصحة الطفل وصحة المرأة والتأهيل المجتمعي
والصحة المدرسية والتثقيف الصحي والصحة النفسية وبرامج الدعم المجتمعي وتطوير نظام المعلومات الشامل ومشاريع تطوير الكوادر
البشرية وتعزيز القيم والانتماء والثقافة الداخلية للمؤسسة .
وسجلت الإغاثة الطبية علامة فارقة يفتخر بها في تجسيد الوحدة المتينة والمتميزة لعملها في الضفة والقطاع وعدم السماح للفصل الجاري
بأن يؤثر على ذلك     .
يشار إلى أن الإغاثة الطبية التي كانت تأسست عام  1979استطاعت توفير الخدمات الطبية النوعية للمواطنين في كافة محافظات الوطن
والمساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي عبر تنظيم دورات الإسعاف الأولي والدورات التثقيفية في الأمراض المختلفة رغم عراقيل الاحتلال
والصعوبات التي واجهتها طوال مسيرتها الطبية والإنسانية.
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نشاطات الإغاثة في محافظة رام الله والبيرة
مشاركة منها في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفقر
حملة صحية لمساندة الفقراء والمهمشين
رام الله  :شرعت الفرق الصحية التابعة للإغاثة الطبية بتنفيذ حملة صحية لمساندة الفئات
الفقيرة والمهمشة من أبناء الشعب الفلسطيني المتواجدة في المواقع التي تستهدفها الإغاثة
الطبية في نشاطاتها الصحية المتنوعة وأهمها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية العلاجية
و الوقائية المجانية من خلال برامجها المختلفة وأهمها برنامج العيادات الثابتة والمتنقلة
وبرنامج صحة المرأة وصحة الطفل والتأهيل والتي من خلالها سيتم توفير الأدوية والفحوصات
الوقائية للفئات المحتاجة وخاصة في التجمعات السكانية التي أصبحت معزولة بسبب سياسة
الاغلاقات وجدار الفصل العنصري التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا  ،والتي أدت
إلى زيادة نسبة الفقراء والمهمشين والعاطلين عن العمل بين أبناء الشعب الفلسطيني .
هذا وتستهدف الحملة  136موقعا موزعة في أرجاء الضفة الغربية .ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الحملة ما يقارب  16400شخص معظمهم
من الأطفال والنساء وكبار السن.

نشاطات الإغاثة في محافظة بيت لحم

نظمت الإغاثة الطبية الفلسطينية بيت لحم ( برنامج النادي الصحي المجتمعي) “ حملة بعنوان “نحو سلوك صحي مجتمعي أفضل” مع
مؤسسات المجتمع المحلي التي كان من ضمنها القطاع الحكومي و الأهلي والخاص فقد ساهم في الحملة كل من الأتي :مديرية التربية
والتعليم ،مديرية الصحة ومديرية الشرطة في محافظة بيت لحم ،بلدية بيت لحم ،غرفة تجارة وصناعة بيت لحم وبعض من المدارس
والكليات المهنية ،مدرسة الفرير الثانوية ،مدرسة دار الكلمة الثانوية ،مدرسة بنات بيت لحم الثانوية و مدرسة السلام بيت لحم و مصنع
بيت جالا للأدوية وكلية المستقبل المهنية.
وقد عمدت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية منذ البدايات وانطلاقا من الهدف الأسمى بتوفير الصحة النوعية للجميع و ذلك بالاعتماد
على مبادئ الرعاية الصحية الأولية و ترسيخ مبدأ التطوع وتعزيز السلوك الصحي السليم بمشاركة المجتمعات وتمكينها لتقوم بدورها
في حل مشاكلها الصحية والتأثير في السياسات الوطنية نحو تبني سياسات ونظم عمل تكفل تحقيق المساواة والعدالة والصحة النوعية
للجميع .من خلال الحملة التي تم إطلاقها في /22تشرين الثاني  2007/قامت الإغاثة الطبية  /بيت لحم و المؤسسات المذكورة أعلاه بعمل
نشاط توعية على الأرض وذلك بتنظيف عدة أحياء رئيسية في محافظة بيت لحم و لمدة خمس أيام بمشاركة إدارات العلاقات العامة
والمرور في شرطة المحافظة و بلدية بيت لحم ،الإغاثة الطبية الفلسطينية مكتب بيت لحم.

حيث هدفت الحملة بتوزيع نشرات خاصة لتذكير الناس مجددا على أسس السلوك الصحي الطبيعي السليم المنظم للمواطن و ليس تعزيز اللامبالاة
سواء في الشارع أو البيت أو المدرسة أو البيئة المعاشة فأرسلت الإغاثة تحيات نظيفة وسليمة إلى كل مواطني المحافظة بإطلاق هكذا حملة.

خدمات ضد الجدار
خدمات طبية وعلاجية تصل إلى أكثر من  8000مواطن شهريا
ومشاركة فعالة في الفعاليات المناهضة للجدار
تقوم الإغاثة الطبية الفلسطينية بتقديم العلاج والدواء مجانا ل 320
مواطنا بشكل يومي في مناطق جدار الفصل العنصري.
حيث تعمل ثماني عيادات متنقلة تابعة للإغاثة تعمل يوميا في قرى
الجدار بوتيرة مضاعفة وتقدم الخدمات الطبية ل  8320مواطنا شهريا
في مناطق الجدار وحدها.
كما أن البرامج المختلفة لاسيما برنامج صحة المرأة والعيادات المتنقلة
والتأهيل والأمراض المزمنة والطوارئ والعيون والأمراض الجلدية
والصحة النفسية والعيادات العامة كانت اعتمدت خطة طوارئ من
اجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خاصة في مناطق
المواجهات مع الاحتلال وقرى جدار الفصل العنصري والمناطق الفقيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا

27

جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينيةPMRS/

برنامج التأهيل المجتمعي /الإغاثة الطبية
إسرائيل ضاعفت نسبة الإعاقة في الأراضي الفلسطينية
أدت الاعتداءات الإسرائيلية اليومية ضد المواطنين الفلسطينيين إلى ازدياد نسبة الإعاقات الجسدية نتيجة إطلاق النار أو التعذيب داخل
سجون الاحتلال ،حتى أصبحت أعداد المعاقين نتيجة هذه الممارسات في ازدياد مستمر مقارنة بأعداد الإعاقات الناتجة عن الأمراض والأسباب
الوراثية.
وأظهر أخصائيون أن نسبة الإعاقة في فلسطين زادت بما لا يقل عن  3إلى  ،%5مقارنة بالنسبة التي كانت في الأعوام السابقة لانتفاضة
الأقصى وكانت  %1.9بحسب مركز الإحصاء المركزي الفلسطيني.
ومن جانبه ،يشير مدير برنامج التأهيل المجتمعي التابع للإغاثة الطبية الفلسطينية ومدير مركز فرح لتأهيل المعاقين الدكتور علام
جرار إلى أن نسبة ازدياد المعاقين في السنوات الأخيرة تعود إلى عدة عوامل ناتجة عن ممارسات الاحتلال التعسفية والاستهداف الواضح
للشباب الفلسطيني بالرصاص الحي الذي أدى إلى إعاقات مستديمة في صفوفهم.

احد الأنشطة المجتمعية لمركز فرح
للتأهيل-نابلس

انشطة يوم المعاق العالمي
نفذ برنامج التأهيل المجتمعي سلسلة من النشاطات في نابلس وقلقلية وطولكرم وجنين وسلفيت بمناسبة يوم المعاق العالمي الذي يصادف
 12\3من كل عام ،وتضمنت هذه النشاطات عددا من المحاضرات التثقيفية والأيام المفتوحة والاحتفالات الترفيهية والفحوصات الوقائية
وورشات الرسم ومسابقات متنوعة حول الإعاقة وحقوق المعاقين.
ومن الجدير ذكره أن البرنامج في مناطق الشمال يتم تنفيذه بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وجمعية أصدقاء المريض بينما يتم التعاون
مع جبل النجمة في مناطق رام الله.
وقد تناولت المحاضرات التي عقدت بهذه المناسبة الإعاقة وأسبابها وأنواعها وكيفية التعامل معها وحقوق المعاقين وقانون حقوق المعاق
الفلسطيني بهدف توعية الطلبة بحقوق المعاقين وكيفية التعامل مع الإعاقة.
كما أقام برنامج التأهيل المجتمعي ايام مفتوحة للأطفال المعاقين بالتعاون مع عدة مؤسسات مثل مؤسسة الدار البيضاء في سلفيت،
وبلدية بيتا وجمعية الشبان المسيحين ،ومديرية الشؤون الاجتماعية في قلقيلية وتخلل هذه الأيام والاحتفالات العديد من النشاطات
الترفيهية والألعاب الحركية والرسم على الوجوه ونفخ البالونات والمسابقات وتوزيع الهدايا.
وقد شارك برنامج التأهيل المجتمعي بالنشاطات المركزية التي أقامتها المؤسسات العاملة في مجال تأهيل المعاقين وخاصة الاتحاد
العام للمعاقين في مناطق نابلس وسلفيت وقلقيلية وطولكرم وجنين .
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الإغـاثــة

ف ــي ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
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قائمة هواتف مقرات الاغاثة الطبية
مركز االعارة/
الخليل

الخليل

2291145

عيادة اريحا

الغور

2322148

مقر بيب لحم

بيت لحم

2765576

مقر جنين

جنين

04-243-0981

المقر الرئيسي/
االدارة
مركز االعارة

رام اهلل

2969970

رام اهلل

2960686

مركز البصريات

رام اهلل

2984423

مركز الشباب
مركز االغاثة الطبية
التخصصي
كلية صحة المجتمع

رام اهلل

2965680

رام اهلل

2961666

رام اهلل

2969988

عيادة طولكرم

طولكرم

09-267-2645

عيادة قلقيلية
مقر نابلس

قلقيلية
نابلس

09-294-5221
09-238-7174

مقر غزة

غزة

08-283-5990

