أمـــــــــــــل
كانون األول  2013رقم ()22

نشرة تصدرها مؤسسة جلان العمل الصحي  -كانون األول 2013

مؤسسـة جلــان العمــل الصحــي
جلان العمل الصحي ،مؤسس���ة فلس���طينية
أهلي���ة تعم���ل يف التنمية الصحي���ة واملجتمعية
يف األرض الفلس���طينية مبنظ���ور حقوقي ،من
خ�ل�ال تقدمي خدمات الرعاي���ة الصحية لكافة
ش���رائح املجتمع وخاصة الفقراء واملهمش�ي�ن،
وبناء مناذج تنموية ،والضغط واملناصرة بهدف
التأثير يف السياس���ات والتش���ريعات والبرامج
ذات الصلة.

December 2013. No 22

اإلفتتاحية

التخطيط قاعدة النجاح

مؤمتر الهيئة العامة

لجان العمل الصحي تعقد مؤتمر هيئتها العامة الدوري
عق���دت مؤسس���ة جلان العمل الصحي املؤمتر الع���ام لهيئتها العامة
ملناقش���ة العديد م���ن القضايا وعلى رأس���ها التقارير اإلداري���ة واملالية
واملصادق���ة عل���ى العضوي���ات اجلدي���دة وغيره���ا م���ن األم���ور املتعلقة
باملؤسسة.
وكان املؤمت���ر ال���ذي حضره ممثلون عن وزارة الصحة الفلس���طينية
ومؤسسات فلس���طينية أخرى إلى جانب أعضاء مجلس إدارة املؤسسة
وأعض���اء الهيئ���ة العام���ة ،أفتت���ح بالوق���وف إج�ل�االً للس�ل�ام الوطن���ي
الفلسطيني ومن ثم حداداً على أرواح شهداء املؤسسة وشهداء الشعب
الفلسطيني.
وزارة الصح���ة الفلس���طينية بدورها أكدت على العالق���ة التكاملية
والتناغمية مع مؤسس���ة جل���ان العمل الصحي وباق���ي مكونات القطاع
الصح���ي يف فلس���طني يف توفير أفض���ل اخلدمات الصحي���ة للمواطن
الفلسطيني.
وق���ال الدكتور ف���راس األطرش رئيس ديوان وزي���ر الصحة يف كلمة
ال���وزارة :لقد ش���رفني معال���ي وزير الصحة بأن أك���ون بينكم ألنقل لكم
حتياته ومتنياته بنجاح فعاليات مؤمتركم.
وأض���اف :إننا يف وزارة الصحة نعتز بالعالق���ة الطويلة واملثمرة مع
جلان العمل الصحي تلك املؤسسة التي ولدت بني الناس وكانت للناس
ومع الناس وتسعى لتقدمي خدمات صحية يف إطار رؤية صحية تنموية
موحدة وش���املة تس���عى إلحداث تغيير إجتماعي تقدم���ي يف مجتمعنا
الفلسطيني من خالل إدراكها الواعي لدورها.
وأكد عزم وزارته بناء نظام صحي يتالئم مع إحتياجات شعبنا يليق
بتضحياته من خالل التركيز على التكامل والتناغم وصوالً إلى ش���راكة
م���ن قبل اجلمي���ع يف التخطيط والعمل وفق اإلمكان���ات املتاحة يف ظل
احلرب الشرس���ة الت���ي يواصلها االحتالل اإلس���رائيلي ضد طموحاتنا
وأحالمنا يف وطننا.
وق���ال أيضاً :إننا ن���درك أن املرض األصعب واألخطر يف حياتنا هو

االحت�ل�ال ولكن الصحة هي التي توصلنا ملواطنني أصحاء يس���تطيعون
حم���ل الراي���ة وخوض غم���ار معركة احلري���ة واالس���تقالل والبناء ومن
ه���ذا املنطل���ق ف�ل�ا بد م���ن تع���اون كل املخلص�ي�ن يف القط���اع الصحي
بكافة مكوناته لبناء نظام صحي فلس���طيني رغم العقبات التي يضعها
االحتالل لتطويع القرار السياسي الفلسطيني.
وإس���تذكر األطرش جهود الدكتور الراحل أحمد املس���لماني يف بناء
مؤسس���ة جلان العمل الصحي ومواكبة تطورها حتى باتت على ما هي
عليه اليوم.
ومن جهته يعقوب غنيمات رئيس مجلس إدارة مؤسسة جلان العمل
الصح���ي ويف كلمة املؤسس���ة أك���د أن الواقع عل���ى األرض يزيد تعقيداً
مع إس���تمرار االحتالل يف س���لب مقدرات الش���عب الفلسطيني وأرضه
واإلعت���داء على أبنائه من خالل اإلس���تهداف املباش���ر من خالل القتل
واالعتق���ال والتي واجهها األس���رى الفلس���طينيينن هذا الع���ام مبعركة
األمعاء اخلاوية.
وحذر من إستمرار تهويد القدس وإستهداف املقدسات فيها يف ظل
الصمت الدولي املريب ،مشيراً كذلك إلى تفاقم وتصاعد األزمة املالية
للمؤسسات األهلية الفلس���طينية وللسلطة الفلسطينية وهو ما إنعكس
سلباً على حياة املواطن الفلسطيني يف ظل إستمرار اإلنقسام السياسي
على الساحة الفلسطينية.
وأردف :إن الواق���ع يف احمليط والعالم ليس بأحس���ن حال مع زيادة
الهيمن���ة األمريكية يف العالم وتدخالتها يف ش���ؤون الدول عبر احلروب
التي تشنها هنا وهناك أو تغذيها ال يبشر بخير مع إزدياد فقر الفقراء
ودف���ع املواطن ليكون رهين ًة للقروض البنكية وال هثاً وراء الراتب لتس���ديد
هذه القروض التي تطارده يف كل مكان.
وعل���ى صعيد املؤسس���ة قال :ال ب���د من إعادة التقيي���م والتقومي ألوجه
التتمة صفحــ7ــــة

م���ع نهاية كل عام تبدأ كل مؤسس���ة التخطيط للعام القادم
ومع نهاية كل دورة تخطيط إستراتيجي وبداية مرحلة جديدة
تثار تس���اؤوالت عديدة ح���ول التخطيط ،وعلي���ه نرى ضرورة
التأكي���د عل���ى أهمية ه���ذا املوض���وع ،ال بإعتب���اره أداة متويل
كم���ا يحلوا للبع���ض أن يدعي ،وال ألنن���ا يف مرحلة التخطيط
اإلس���تراتيجي فحسب بل ألن التخطيط يحدد املسار ويصوب
اخلي���ار يف الش���ؤون اإلداري���ة واملالي���ة والعملية عل���ى صعيد
املؤسس���ات واألف���راد ،ولتس���ليط الض���وء على ذل���ك نقول أن
التخطيط يوحد املفاهيم ويجيب على تس���اؤوالت كبيرة (ماذا
يج���ب أن نفعل؟ ومن يقوم بالعمل؟ وأين؟ ومتى ،وكيف؟؟؟؟؟)،
وبالتال���ي حتدي���د األهداف والوس���ائل والط���رق الناجعة التي
ستس���اعدنا يف حتقيق األهداف يف إط���ار اإلمكانيات املتاحة
وعبر إختيار البدائل األفضل.
إن التخطيط الناجح يتطلب أن يبنى على املوارد البش���رية
واملادي���ة الفعلي���ة ،وعلى الهي���كل التنظيمي املناس���ب املقرون
ب���أدوات قياس واضح���ة املعال���م تتالئم م���ع كل مرحلة وتتيح
املجال للتقومي عند كل محطة ويف الوقت املناسب.
والتخطي���ط عملي���ة مس���تمرة ومترابط���ة حلقات���ه خدم��� ًة
لألهداف املرجوة منه ،فمث ً
ال التخطيط اإلس���تراتيجي «يضع
األهداف اإلستراتيجية العامة للمؤسسة يف إطار زمني طويل
( 3-5س���نوات)» ،بينم���ا التخطيط التنفي���ذي «يضع اخلطط
الكفيل���ة بإجن���از األه���داف العام���ة ويف إطار زمن���ي (اخلطة
الس���نوية) مح���دداً مهم���ات كل وح���دة ودور األف���راد يف تل���ك
الوحدات إلجناز الهدف املرحلي».
ولغ���رض إجن���از اخلطط التنفيذية بنج���اح ال بد من العمل
بخط���وات متناس���قة ،مترابط���ة ومبني���ة على لبن���ات متتالية:
(حتديد األهداف املس���تقبلية ،حتلي���ل الوضع احلالي واملوارد
املتوف���رة لتحقيق األهداف ،بناء قائمة من اإلحتماالت لس���ير
األنش���طة جتاه األهداف ،تقييم البدائ���ل ،إختيار اإلحتماالت
األفض���ل واألقل عيوب ،عمل ترتي���ب بنا ًء على املزايا والعيوب
ل���كل إحتم���ال من إحتماالت س���ير األنش���طة ،حتدي���د اجلهة
(املجموع���ات أو األف���راد) الت���ي س���تتكفل بالتنفي���ذ ،امل���وارد
املتوف���رة ،آلية تقييم اخلطة ،وتعليمات إعداد التقارير ،التأكد
من أن اخلطة تس���ير مثلما هو مرس���وم لها ،إجراء التعديالت
إذا لزم األمر ويف الوقت املناسب.
أخي���را نق���ول أن التخطيط ه���و علم ويش���كل مفتاح للعمل
الناجح ليس على مستوى املؤسسات فحسب بل وعلى مستوى
احلياة العامة لألفراد وهذا ما يعكس التمايز ما بني املؤسسة
التي تعتمد التخطيط أو الفرد الذي يخطط عن غيرهما ممن
يسيرون بدون تخطيط.
رئيس مجلس اإلدارة
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العيادة المتنقلة التابعة للعمل الصحي بلسم
سكان عين شبلي ومحيطها وبصيص األمل لهم

تعد قرية عني ش � � ��بلي واحدة من قرى األغوار الفلس � � ��طينية الوس � � ��طى
التي تعاني اآلمرين بس � � ��بب السياس � � ��ات العنصرية التي متارسها سلطات
االحت �ل ��ال بحقها وحق القرى املجاورة عدا عن احلرمان ونقص اخلدمات
والبنى التحتية.
ويف ه���ذا اإلطار يقول أحم���د أبو حطب رئيس املجلس القروي إن عني
شبلي مهمشة ومحرومة من أدنى مقومات الصمود كباقي مناطق وجتمعات
األغوار الوس���طى مشيراً إلى وجود عيادة صحية مجهزة ولكن بدون طاقم
منت���دب من وزارة الصحة إلدارتها وتش���غيلها .وعل���ى هذا الصعيد أكد أبو
حط���ب أن املواطنني يف عني ش���بلي والبالغ عددهم  890نس���مة باإلضافة
لس���كان س���بع قرى وجتمع���ات بدوية أخرى حتي���ط بها يتلق���ون اخلدمات
الصحية من قبل العيادة املتنقلة التابعة ملؤسسة جلان العمل الصحي يومني
يف األس���بوع وذل���ك يف مقر املبنى الذي يضم أيض���اً مبنى املجلس القروي.
وأضاف نحن نش���كر طاقم العيادة على جهودهم مع تأكيدنا ومتنينا عليهم
رفع عدد أيام اخلدمة لتغطي كامل األسبوع.
طاق���م العيادة املتنقلة بدوره يقوم بزيارة املوقع خالل اليومني احملددين
أسبوعياً منطلقاً من مس���توصف الشفاء التخصصي التابع للعمل الصحي
يف طوباس محم ً
ال باألدوية واألطباء واملمرضني فيما يغطي بخدماته بقية
أي���ام األس���بوع مناط���ق وجتمعات أخ���رى يف منطقة األغ���وار بهدف تقدمي
اخلدمات الصحية للمواطنني كما يوضح مدير املس���توصف الدكتور بس���ام
ش���عبان منذ عدة سنوات .وقال شعبان :إن هذه املناطق تعد من التجمعات
املهمش���ة واحملروم���ة والتي تعاني من وي�ل�ات االحتالل واملضايقات ش���به
اليومية عبر احلواجز العس���كرية وإس���تباحة أراضيها الزراعية املخصصة
للزراعة والرعي عبر إغالقها وإجراء التدريبات العس���كرية فيها ومصادرة
بعضها لصالح التوس���ع االس���تيطاني وهو ما دفع باملؤسس���ة للوصول إلى
قاطنيه���ا لتطبيبهم وتقدمي اخلدمات الصحية والرعاية لهم لتثبيتهم ودعم
صموده���م على أرضهم رغم الصعوبات التي تعترض عمل الطاقم من مثل
إحتجازه وعرقلة س���يره على احلواجز العس���كرية اإلس���رائيلية وتأخيره ما
يتس���بب يف بعض األحيان بتلف األدوية واملطاعيم .وأضاف :إن الطاقم يف
بعض األحيان وخاص ًة س���يارة العيادة املتنقلة ما يعملون كس���يارة إس���عاف
لنق���ل املصابني جراء إنفجارات األلغام التي يتركها جنود االحتالل وراءهم
بعد تدريباتهم العس���كرية يف أراضي املنطقة وتتسبب بإصابات يف صفوف
األطفال ورعاة األغنام وهو ما أكده س���ائق س���يارة العي���ادة املتنقلة محمد
محاسنة والذي قال :كثيراً ما نصل إلى مواقع العيادة املتنقلة لنجد حاالت
صعبة مصابة جراء إنفجارات من مخلفات التدريبات العسكرية أو لدغات
األفاعي حيث يقوم الطاقم بتقدمي العالجات واإلس���عافات األولية قبل أن
نقوم بنقلهم ملس���توصف الش���فاء إلستكمال العالجات وبعضهم يصاب لي ً
ال
ويبقى يتألم حتى الصباح لنصله ونقوم بإسعافه ونقله للعالج.
من جهتها أخصائية الطب النس���ائي الدكتورة نهال العس���الي مس���ؤولة
صح���ة امل���رأة يف العيادة املتنقلة أك���دت أنها تقوم مبتابعة النس���اء يف عني
ش���بلي والق���رى احمليطة قب���ل احلمل وأثنائ���ه وبعد ال���والدة يف إطار عمل
العيادة املدعومة من مؤسس���ة كير مش���ير ًة إلى أن األمراض النسائية التي
تالحظه���ا عل���ى املراجعات تتمث���ل بإلتهابات املس���الك البولية والتناس���لية
وأن أوضاع النس���اء املعيش���ية صعبة ويعانني من الفقر وس���وء التغذية ويتم
إعفائهن من رس���وم الكشفية والفحوصات الطبية التي تقدم بإسعار رمزية
وتق���دم لهن األدوية مجان���اً .وأوضحت أن إقبال النس���اء على العيادة جيد
ويحظ���ى بثقة املراجعات بس���بب اخلدم���ة املتميزة التي تق���دم لهن خاص ًة
وأن اخلدمة ال تقتصر على قرية عني ش���بلي بل تش���مل س���كان النصارية
ومحيط حاجز احلمرا والعقربانية ومناطق السهل البعيدة وال تقتصر على
عي���ادة صحة امل���رأة إذ يقوم الدكتور جمال حمارش���ة بتقدمي خدمة الطب

العام لس���كان هذه املناطق ويجري حتويل من يحتاجون للمتابعة ملستوصف
الش���فاء لتلقي اخلدم���ات الصحية .وأضافت العس���الي أنها وخالل عملها
عبر العيادة املتنقلة تالحظ أن املراجعات يعانني من أمراض س���ببها ديدان
ناجمة عن تلوث املياه والبيئة وفقر الدم واألنيميا حيث أن قوة الدم لديهم
أقل من  10ما ينعكس سلباً على صحة النساء ومواليدهن موضح ًة أنه من
ب�ي�ن كل  10نس���اء هنالك  5يعانني من نق���ص يف الهيموجلوبني األمر الذي
يعاجل���ه الطاقم عبر تقدمي األدوي���ة واملقويات كاحلديد حيث يجري توثيق
هذه احلاالت يف ملفات خاصة عدا عن متابعة النس���اء بشكل مستمر وإذا
إستلزم األمر يجري تنظيم زيارات منزلية للنساء.
وكان رئي���س املجل���س القروي يف عني ش���بلي أحم���د أبو حطب أكد
أن البطال���ة يف قريت���ه تص���ل الي���وم إل���ى  % 70ما ينعكس س���لباً على
حي���اة الناس الذين كان���وا يعملون يف الزراعة ورعي املواش���ي وبعضهم
من العمال واملوظفني بس���بب ش���ح املياه بعد أن خ���رب جنود االحتالل
نب���ع املاء ال���ذي كان يغذيه���ا فإنخفضت ق���وة تغذيته بش���كل كبير بعد
تدريبات عس���كرية جرت يف محيط���ه ،وطالب أبو حطب بضرورة إيالء
األغوار أهمية من حيث موازنات الدعم وإنشاء البنى التحتية من خالل
محافظة مس���تقلة لألغوار مش���يراً إلى أن املنطق���ة مرتبطة بخدماتها
بأريح���ا ونابل���س وطوب���اس وهي مناط���ق بعيدة ع���ن املواطنني يجدون
مش���ق ًة يف الوصول إليها .وعن مضايقات االحتالل للس���كان قال :إنها

مضايق���ات دائمة فعدا عن احلواجز العس���كرية العش���وائية والتفتيش
والتضيي���ق يف املراعي وتقلص مس���احاتها ومنع التج���وال الليلي هناك
التدريبات العسكرية التي تنفذ بني منازل املواطنني ومنع البناء ما دفع
بالكثيري���ن ممن يصلون س���ن ال���زواج للتكدس فوق بعضه���م البعض أو
الرحيل عن القرية.
وق���ال أيضاً هن���اك مخطط لتهجير الناس من خ�ل�ال إعالن بعض
املناطق مغلقة عس���كرياً لصالح التدريبات العس���كرية يحظر اإلقتراب
منه���ا مح���ذراً من إنخفاض الث���روة احليوانية يف األغوار الوس���طى من
 60ألف رأس إلى ستة أالف رأس بسبب إنخفاض مناطق الرعي وشح
املياه وإرتفاع ثمن األعالف.
وغير بعيد عن قرية عني شبلي تقطن احلاجة نظمية فريج يف خيمة
مس���قوفة بالصفيح منذ  24عاماً مع بناته���ا الثالث وإبنها الوحيد بعد
وفاة زوجها ،واحلاجة فريج س���تينية مقعدة منذ أربع س���نوات كما يؤكد
الدكتور جمال حمارشة ويقوم طاقم العيادة املتنقلة بزيارتها يف خيمتها
لإلش���راف على وضعها الصحي وإجراء فحوصات الضغط الدوري لها
وتق���دمي األدوي���ة الالزمة .ويقول حمارش���ة :هذه العائل���ة منكوبة فاألم
مقعدة وتعاني من املرض ولديها إبنة تعاني من روماتيزم حاد وفقر دم
مزمن ووضع األسرة املعيشي صعب للغاية واملسنة دوماً تعاني من نزف
الدم وغالباً ما نحولها للمشفى وهي بحاجة لرعاية.

لجان العمل الصحي توقع إتفاقية تفاهم مع وفد
أوكراني بحضور ممثل أوكرانيا لدى فلسطين
جرى يف مقر مؤسسة جلان العمل الصحي مبدينة البيرة توقيع إتفاقية
تفاه���م وتع���اون م���ع وفد ميثل جامعة الط���ب الوطنية يف كييف على رأس���ه
ألكس���اندر زاكردونش نائب رئيس جامع���ة الطب الوطنية يف كييف بحضور
أيغور تورتش�ي�ن ممثل أوكرانيا لدى السلطة الفلسطينية ووفد ميثل جمعية
خريج���ي أوكرانيا .وضم الوفد األوكراني أيغور تورتنش ممثل أوكرانيا لدى
فلسطني والكساندر زاكردونش نائب رئيس جامعة الطب الوطنية يف كييف
ورامي أبو شمس���ية نائب عميد كلية الطب لش���ؤون الطلبة األجانب ورئيسة
جمعية خريجي أوكرانيا أريج عودة وعدد من خريجي أوكرانيا ومنهم أحمد
عمر وفريد قواس ويارا زقوت.
ويف بداية اللقاء شكرت شذى عودة بإسم املؤسسة الوفد الضيف وجمعية خريجي أوكرانيا التي رتبت اللقاء وهنأت الوفد بعيد إستقالل بالدهم
مشير ًة إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات كان أول من إعترف باستقالل اجلمهورية األوكرانية ،معرب ًة عن إمتنانها إلختيار مؤسسة جلان العمل
الصحي كمؤسسة أهلية لتوقيع إتفاقية تعاون معها.
وبعد ذلك قدمت شرحاً مستفيضاً عن املؤسسة مدعم بالصور تناولت فيه تاريخ العمل الصحي من النشأة وحتى اآلن.
وتناولت أيضاً إجراءات االحتالل بحق الش���عب الفلس���طيني وإستهداف صحة من خالل احلواجز العسكرية واجلدار ومنع املرضى من الوصول
ألماكن تقدمي اخلدمات والوالدات على احلواجز .وأكدت أن املؤسسة تسعى لبناء مناذج صحية تنموية تعزز الهوية والثقافة الوطنية.
ويف دنيا املركز التخصصي ألورام النس���اء الذي زاره الوفد وكان يف إس���تقباله املديرة الطبية للمركز الدكتورة نفوز املس���لماني والطاقم العامل
فيه جال الضيوف يف أقسامه وأبدوا إعجابهم مبا شاهدوا بعد أن إستمعوا لشرح مستفيض من املسلماني التي قالت أن دنيا تأسس يف يوم املرأة
العاملي عام  2011وهو املركز األول والوحيد يف فلسطني التشخيصي والتخصصي بأورام النساء.
من جهته شكر زاكردونش املؤسسة على حسن الضيافة وأكد أنه سيعمل مع املؤسسة ومع املؤسسات الفلسطينية األخرى مشيراً إلى أن جامعته
تأسست منذ  170سنة بأمر من قيصر روسيا نيقوالي األول وكان يدرس فيها وقتها  20طالباً واآلن يدرس فيها  13ألف طالب وطالبة منهم 1500
من األجانب بعضهم فلسطينيني.
وقال تخرج من جامعتنا  400طبيب فلسطيني  200منهم يعملون يف فلسطني ومنهم وزير الصحة احلالي جواد عواد ،وهذا يؤكد على العالقة
املتينة مع الشعب الفلسطيني ونحن سعيدون بإستقبال طلبة فلسطني وسنتواصل معكم عبر السفير األوكراني يف فلسطني والسفير الفلسطيني يف
أوكرانيا لتطوير آفاق التعاون متمنياً لكم دوام التقدم والنجاح يف خدمة شعبكم.

إتفاقات وزيارات

مجموعة من املتضامنني األملان

زار وف���د أملان���ي ض���م مجموع���ة م���ن املتضامن�ي�ن األملان مع الش���عب
الفلسطيني مقر مستوصف الشفاء التخصصي التابع ملؤسسة جلان العمل
الصحي يف طوباس ،حيث جرى إطالعهم على الواقع الصحي يف احملافظة
ويف األغوار.
كم���ا جرى تقدمي ش���رح عن دور جلان العمل الصح���ي واخلدمات التي
تقدمه���ا للمواطن�ي�ن من أجل تدعي���م وتعزيز صموده���م يف منطقة مهددة
باملصادرة والتهويد.
وم���ن ث���م مت إصطح���اب الوفد مع طاقم العي���ادة املتنقل���ة التابع للجان
العمل الصحي والذي يعمل يف منطقة األغوار الشمالية يف جولة إلطالعه
عل���ى أوضاع املواطنني يف املناطقة والذين يعانون من ظروف صعبة نتيجة
ممارس���ات االحتالل ومحاولة طردهم م���ن أراضيهم .وخالل اجلولة جرى
زيارة منطقة املالح وخربة مكحول والتي مت هدمها مؤخراً من قبل االحتالل
اإلس���رائيلي عدة مرات وقد شارك الوفد األهالي يف إعادة نصب خيامهم
من جديد.
وق���د القت اخلدم���ات التي تقدمه���ا جلان العمل الصح���ي يف طوباس
واألغوار إعجاب الوفد الذي أثنى على العمل وضرورة إستمراره ملا يشكله
م���ن دعم ومس���اندة للمواطنني يف املناطق املهمش���ة والفقي���رة والتي تفتقر
للكثير من اخلدمات األساسية.

مركز الواحة لألشخاص ذوي اإلعاقات العقلية
يستقبل العديد من الزوار واملسؤولني احملليني والدوليني
إس���تقبل مرك���ز الواح���ة يف بيت س���احور لألش���خاص ذوي وذوات
اإلعاقات العقلية املتوسطة التابع ملؤسسة جلان العمل الصحي محافظ
رام اهلل والبي���رة د.ليل���ى غنام ،وق���د كان يف إس���تقبال د .غنام والوفد
املرافق لها مدير مركز الواحة خليل أبو غطاس وطاقم املركز باإلضافة
إلى منتفعي املركز.
وعب���ر القائمون على املركز عن ش���كرهم وتقديرهم للوفد الزائر على
مبادرتهم ولفتتهم اجلميلة بزيارة املركز وما تش���كله هذه الزيارة من أهمية
عل���ى صعيد دعم رس���الة املركز وتعزيز مواصل���ة الطاقم لتقدمي اخلدمات
والفعاليات املختلفه يف سبيل تقدمي ما هو أفضل لذوي اإلعاقة.
وق���دم مدي���ر املرك���ز للوفد نبذة عن نش���أة املركز وآلي���ات عمله والتي
تس���تهدف بناء من���وذج لنصرة ودع���م قضايا األش���خاص ذوي اإلعاقة وال

مركز الواحة يوقع إتفاقيه تفاهم وعمل مع بلدية بيت جاال

وق���ع مركز الواح���ة لذوي االحتياج���ات اخلاصة التابع ملؤسس���ة جلان
العمل الصحي إتفاقية عمل وتفاهم مع بلدية بيت جاال بالشراكة مع طالب
جامعة بيت حلم تخصص اخلدمة االجتماعية لتطبيق مشروع ( تفكير _

الطوارئ واحلماية مع مؤسسة أوكسفام Oxfam

وقع���ت مؤسس���ة جل���ان العمل الصح���ي إتفاقي���ة جديدة مع مؤسس���ة
أوكس���فام مدته���ا عام ونصف لتنفذ مش���روع يركز على العم���ل يف املناطق
املهمشة واملعزولة.
ويه���دف املش���روع متكني املجتمعات املهمش���ة يف محافظ���ات طوباس،
وقلقيلي���ة ،وبيت حلم ،واخلليل من خالل التعامل مع الطوارئ حيث س���يتم
تدريب طواقم من املجتمع احمللي كالشباب والنساء واملعلمني/ات وغيرهم
على التعامل مع حاالت الطوارئ واإلخالء ،وقد جاء هذا املشروع للمناطق
املهمش���ه بس���بب احلاجة وعدم كفاية تغطية اخلدمات الصحية فيها على
مدار الساعة.
إضاف��� ًة إلى العراقيل التي قد تواجههم بس���بب اإلغالق واحلواجز
والبع���د اجلغرايف وع���دم توافر املواص�ل�ات .ومن ناحية أخرى س���يتم
تش���جيع التجمع���ات احمللي���ة عل���ى توثي���ق ح���االت اإلنته���اك التي قد
يتعرضوا لها بس���بب ممارس���ات االحتالل أو املستوطنني بحيث متنعهم
م���ن احلصول أو الوصول إل���ى اخلدمات الصحية لترف���ع هذه الوثائق
إلى املؤسس���ات الدولية واحلقوقية لفضح ممارسات االحتالل من جهة
وتقدمي اإلستشارات املناسبة لهم.
وعبر املشروع سيتم بناء قدرات الطواقم الصحية العاملة يف مجال
اإلس���عاف والط���وارئ يف املؤسس���ة من خ�ل�ال تدريب متق���دم يف هذه
املج���االت بحيث يتمكنون من تطوير أدائهم ومن تدريب املجتمع احمللي
على اإلسعاف يف احلاالت الطارئة.
ويتضمن املش���روع يف ش���قه الثاني تعزيز خدمات الصحة اإلجنابية
للنس���اء يف  8مواقع مهمش���ة يف محافظتي اخلليل وبيت حلم بالتركيز
عل���ى تعزيز احلقوق اإلجنابية للنس���اء ذوات اإلعاقة وتش���جيعهن على
تلقى خدمات الصحة اإلجنابية يف عيادات صحة املرأة التابعة ملؤسسة
جلان العمل الصحي وضمن خدمات العيادة املتنقلة التي ستس���ير لهذا
األم���ر .ويش���مل هذا اجلانب كذلك التعرف والتش���خيص واإلكتش���اف
للنس���اء ذوات اإلعاق���ة واملعرض���ات للعن���ف بحيث يتم إرش���ادهن عبر
األخصائيات االجتماعيات اللواتي مت تعينهن لهذا الغرض ملس���اعدتهن
وحتويلهن للمؤسس���ات املختصة .وس���يتم تدريب الطواق���م على آليات
التعامل مع حاالت العنف املكتشفة بالتركيز على خصوصية واحتياجات
النس���اء ذوات اإلعاق���ة ويعتبر مح���ور العمل مع النس���اء ذوات اإلعاقة
وتلبية حقوقهن اإلجنابية وتوفير خدمات للمعنفات منهن من اخلدمات
النوعية التي س���تقدمها املؤسسة التي ميكن القول بأنها ستكون خدمة
رائدة على صعيد الوطن.
التتمة صفحــ7ــــة

أمـــــــــــــــــــــل

جلان العمل الصحي يف طوباس تستقبل
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عقدت مؤسس���ة جل���ان العمل الصحي يف النص���ف الثاني من العام
 2013العدي���د م���ن اإلتفاقات وش���اركت يف العديد م���ن الدورات وورش
العمل محلياص ودولياً ،وإس���تقبلت العدي���د من الوفود الزائرة ملراكزها
وعيادتها ،يف هذا اإلطار ،زار وزير الصحة الدكتور جواد عواد مستشفى
الدكت���ور أحمد املس���لماني ومس���توصف بيت س���احور الطب���ي التابعني
ملؤسس���ة جلان العمل الصحي وكان يف إس���تقباله مدير منطقة اجلنوب
يف املؤسسة الدكتور رمزي أبو يوسف والطاقم العامل يف املنطقة.
وجال عواد يف أقس���ام املش���فى وإس���تمع من أبو يوسف إلحتياجاته
وكذلك مت إطالع الوزير على اخلدمات التي تقدم يف مركز بيت ساحور
الطبي ومت وضعه يف صورة وطبيعة العمل وهو األمر الذي دفع بالوزير
الضي���ف للتأكيد على إعجاب���ه بالدور الريادي واملتق���دم الذي تقوم به
مؤسس���ة جلان العمل الصحي مش���يراً إلى أن مش���فى املسلماني عمل
رائ���د يليق بالدكتور الراحل أحمد املس���لماني ال���ذي قدم الكثير خدمة
للشعب الفلسطيني عبر القطاع الصحي.
من جهته أكد الدكتور أبو يوسف على الفلسفة التي تتبناها مؤسسة
يف تقدمي اخلدمات الصحية ألبناء الش���عب الفلسطيني يف كافة أماكن
تواجدها وأينما تستطيع الوصول.
ورحب أبو يوس���ف كذلك بتأكيد وزي���ر الصحة على أهمية التكامل بني
كاف���ة مقدم���ي اخلدمات الصحي���ة وإعالنه أن أبواب مكتب���ه مفتوحة على
الدوام للتباحث والتناقش يف كل ما يهم ويخدم القطاع الصحي الفلسطيني.

س���يما يف جان���ب التمكني والتأهي���ل املهني عبر مجموعة م���ن الورش التي
يديره���ا املرك���ز مثل إع���ادة تصنيع الورق والس���يراميك والش���مع وغيرها،
منوهاً إلى أن هذا العمل يأتي بنا ًء على توجه مؤسسة جلان العمل الصحي
باجتاه نصرة وتعزيز حقوق األش���خاص ذوي اإلعاقة وسعيها لتفعيل جميع
ش���رائح املجتمع احمللي ومؤسس���اته الرس���مية واألهليه نحو تفعيل القانون
الفلسطيني الذي أقر عام .1999
بدورها عبرت احملافظ غنام عن إعجابها بفكرة املركز وما يقوم به من
فعالي���ات وخدمات للفئات من ذوي وذوات اإلعاق���ة وقامت بصحبة الوفد
املرافق بجولة يف مرافق املركز ومشاركة منتفعيه يف بعض الورش املختلفه
واإلستفس���ار م���ن الطواقم العاملة عن كافة مراح���ل العمل والتصميم وقد
إرمتس���ت البس���مة والتفاعل على كافة الطواق���م واملنتفعني ،كما قام الوفد
الزائر بش���راء بعض املنتجات وخالل اجلولة يف مرافق املركز قدم منتفعي
املرك���ز هدية من إنتاجهم للدكتوره غنام ،ويش���ار بالذكر بأن د .ليلى قامت
بإحضار بعض الطرود الغذائية للمركز.
كما إس���تقبل املركز وفداً رفيع املستوى من القنصلية البريطانية ،وذلك
يف إط���ار بحث أواص���ر التعاون والدعم املس���تقبلي أله���داف املركز والتي
تتضمن تأهيل األش���خاص ذوي اإلعاقات العقلية املتوس���طة عبر مجموعة
م���ن الورش املهني���ة والعمل على دمج هذه الفئات م���ن خالل مجموعة من
النشاطات والفعاليات املجتمعية.
إل���ى ذل���ك إس���تقبلت ش���ذى عودة املدي���ر العام ملؤسس���ة جل���ان العمل
الصح���ي وبعض مس���ؤلي املؤسس���ة وزي���ر الش���ؤون االجتماعي���ة د .كمال
الش���رايف ومحافظ رام اهلل والبيرة د .ليلي غنام والوفد املرافق لهما لدى
زيارته���م مركز الواحة وقد رحبت عودة بالضيوف معبره عن تقديرها لهذه
الزي���ارة وقامت بإصطحاب الوف���د املرافق بجولة على مرافق وورش العمل
التي يديرها املركز عبر منتفعيه من ذوي اإلعاقات وأطلعتهم على خطوط
اإلنت���اج البس���يطة التي يق���وم به���ا ذوي اإلعاقات من إع���ادة تصنيع الورق
وتصنيع الشمع والسيراميك وبعض املنتوجات األخرى.
كما إس���تمع الوفد الزائر ملجمل حثيات عمل املركز وآلياته املختلفه
من خالل الش���رح التفصيلي من قبل مديره خليل أبو غطاس ،وبدورها
أجاب���ت عودة على إستفس���ارات الوزير بخصوص رس���الة وآليات دعم
املركز موضح ًة أن املركز يعتمد باألس���اس عل���ى الدعم التي تخصصه
مؤسس���ة العمل الصحي عب���ر موازناتها الس���نوية باإلضافة إلى بعض
التبرع���ات والهبات من قبل اجله���ات الصديقة واملؤازرة للمركز وبعض
الكنائ���س مع التوضيح بأن املركز يتحمل أعب���ا ًء ماليه وتغطي إيراداته
ما نس���بته  % 20من نفقاته األمر الذي يس���توجب البحث الدائم عن
مص���ادر الدع���م املختلف���ه للمحافظة على رس���الة املؤسس���ة الس���امية
جتاه األش���خاص ذوي وذوات اإلعاقة والتي تتجس���د يف متكني وتأهيل
األشخاص ذوي اإلعاقة من ناحية مهنية مع التركيز على البعد التنموي
واحلقوقي بالتعاطي مع قضايا األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة.
م���ن جهت���ه عب���ر وزي���ر الش���ؤون االجتماعي���ة واحملافظ غن���ام عن
إعجابهم بأهمية رس���الة املركز نظراً للفئات التي يس���تهدفها ورس���الة
املرك���ز جت���اه هذه الفئات ،وقد أكد لوزير الش���رايف على ضرورة تزويد
مؤسس���ة جل���ان العم���ل الصح���ي وزراة الش���ؤون االجتماعي���ة مبجمل
احتياج���ات ومتطلب���ات مركز الواح���ة للمحاولة بتقدمي بعض أش���كال
الدعم للمحافظة على اس���تمرارية عمله املمي���ز .ومن جانبها أكدت د.
ليل���ي غن���ام بأن مركز الواح���ة مميز على كافة الصع���د واجلوانب التي
يقوم بها مما دفعها لزيارته مرتني خالل فترة زمنية متقاربه ،ويف ختام
الزي���اره قدم���ت إحدى منتفع���ات املركز الهدايا اجلميل���ة من منتوجات
املرك���ز ملعالي الوزير واحملافظ ،وقد أثنت مديرة العمل الصحي وطاقم
املرك���ز على هذه الزي���اره متمنني تكرارها وأن يتم اس���تثمارها من قبل
الوفد الزائر على مس���توى غاياته وال س���يما بالترويج خلطوط اإلنتاج
واملنتجات املختلقه والتي يذهب ريعها لصالح ملركز الواحه.

تدوير _ تطوير ) ،ويهدف املش���روع لنش���ر فكرة فصل النفايات يف مدينة
بي���ت جاال وإعادة تدويره���ا بالتعاون مع منتفعي مركز الواحة وبالش���راكة
م���ع طالب جامع���ة بيت حلم بهدف نش���ر التوعية بني أبن���اء املجتمع حول
أهمي���ة إع���ادة تدوير املخلف���ات للحفاظ عل���ى البيئة من جه���ة ومن جهة
أخ���رى االس���تفادة من هذه املخلفات يف صنع منتج���ات محلية ميكن إعادة
إستخدامها من قبل املجتمع باالستفادة مما يتم عمله يف مركز الواحة من
اعادة تصنيع وتدوير للنفايات واملخلفات.
ومبوجب هذه اإلتفاقية مت الش���روع يف تطبيق املشروع من خالل عقد
نشاطات هادفة متنوعة بني أفراد مجتمع مدينة بيت جاال فكان أول نشاط
ح���ول التوعية بأهمية إع���ادة تدوير النفايات واالس���تفادة منها يف املجتمع
احملل���ي وذلك من خالل حم�ل�ات توعية تطال املن���ازل يف مدينة بيت جاال
ح���ول أهمية التعاون م���ع القائمني على املش���روع لفصل النفاي���ات وإعادة
تدويرها يف مركز الواحة عن طريق األعمال الذي ينتجها منتفعوا املركز.
وكان ج����رى ع����رض منتج����ات املرك����ز عل����ى أهال����ي املدينة خ��ل�ال حفل
(مهرجان) عقد يف النادي الثقايف األرثوذوكسي يف بيت جاال بحضور أعضاء
البلدية وأهالي املنطقة حيث قدم منتفعوا مركز الواحة آلفراد املجتمع احمللي
فق����رات ح����ول قدراتهم املختلفة واملتنوعة س����واء يف العمل يف صنع املنتجات
الفنية املختلفة وكذلك حول قدراتهم على صعيد التمثيل املسرحي.
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مراكز وعيادات مؤسسة جلان العمل الصحي تستنفر
طواقمها على مدار الساعة خالل العاصفة الثلجية

أوع���زت إدارة مؤسس���ة جلان العمل الصحي لكاف���ة عامليها يف املراكز
والعي���ادات الصحي���ة التابعة له���ا يف مختلف احملافظ���ات العمل على مدار
الساعة لتلبية إحتياجات املواطنني يف مناطق عمل املؤسسة خالل العاصفة
الثلجية التي ضربت فلس���طني وال زالت آثارها وتبعاتها تلقي بظاللها على
حياة الفلسطينيني اليومية.
ففي محافظة طوباس عمل مس���توصف الش���فاء على تقدمي اخلدمات
الصحي���ة للمواطن�ي�ن يف طوباس ومحيطه���ا خالل العاصف���ة الثلجية كما
قامت األطقم العاملة يف املستوصف بتنظيم زيارات ملنازل املرضى لتقدمي
العالجات الالزمة لألطفال والنساء واحلوامل واملرضى.
ويف بيت س���احور عمل املس���توصف هناك بكامل طاقته أما يف اخلليل
فكان حجم العمل كبيراً حيث داوم املوظفون من أطباء وممرضني يف مركز
حلحلول الصحي ومركز طواريء اخلليل على مدار  24ساع ًة يومياً لتقدمي
اخلدمات الصحية الالزمة للمرضى واملواطنني وفق ما أفاد د .إبراهيم أبو
عياش مدير دائرة الرعاية الصحية يف املؤسسة.
ويف قلقيلي���ة عمل املركز الصحي التابع للمؤسس���ة على مدار الس���اعة
وقدم العديد من اخلدمات للمواطنني خالل العاصفة
وقال أبو عياش إن مركزي حلحول وطواريء اخلليل يف البلدة القدمية
م���ن مدين���ة اخلليل قدم���ا اخلدمات الصحية للعش���رات م���ن املواطنني يف
املركزين وبعض املنازل إنطالقاً من فلس���فة املؤسس���ة اإلنس���انية والوطنية
يف الوق���وف إلى جانب املواطن الفلس���طيني يف كاف���ة الظروف خاص ًة وأن
العاصفة الثلجية أس���فرت عن العديد من األض���رار حيث إنقطعت الطرق
والتي���ار الكهربائ���ي يف العديد م���ن املناطق ما أدى لظ���روف حياتية صعبة
عاشها الفلسطينيون خالل األيام املنصرمة.
إلى ذلك عبرت مؤسس���ة جلان العمل الصحي عن تضامنها مع س���كان
مناطق األغوار واملناطق املصنفة ج الذين يعانون من نقص حاد يف اخلدمات
الصحي���ة حيث دم���رت العاصفة الثلجي���ة معظم مقومات حياته���م اليومية
الزراعي���ة وكذل���ك منازله���م وخاص ًة س���كان اخليم وبي���وت الصفيح ودعت
إلغاثتهم من قبل كل اجلهات بشكل فوري وسريع لتدعيم صمودهم وبقائهم
على أرضهم التي يسعى االحتالل اإلسرائيلي ليل نهار إلخالئهم منها.

نشاطات جلان العمل الصحي يف منطقة نابلس
نفذت مؤسس���ة جل���ان العمل الصح���ي العديد من النش���اطات املتعلقة
بالتثقي���ف الصح���ي يف منطق���ة نابلس وش���ملت إجن���از ع���دة محاضرات
للمعلم���ات يف مدارس اإلناث يف نابلس حول س���رطان الثدي كما ومت عمل
فحص يدوي للثدي لهن .وكذلك محاضرة حول الس���كري والضغط لنفس
املجموع���ة ،كما ومت إجن���از محاضرات للمعلمني يف م���دارس الذكور حول
مرض السكري والضغط ومت عمل قياس للضغط جلميع املعلمني.
وفيما يخص الصحة املدرس���ية مت إختتام أعمال الصحة املدرس���ية يف
مدارس عورتا وس���الم حيث مت عمل فحص التقصي ل  305طالب وطالبة
من الصفوف األول األساسي ومت حتويل احلاالت املكتشفة للمتابعة الطبية
املتقدم���ة ،كم���ا ومت إنهاء فح���ص النظر ل  300طال���ب وطالبة ومت حتويل
احلاالت املكتشفة للمتابعة لدى أطباء اإلختصاص.
وعلى صعيد ورش العمل والدورات :شارك عن منطقة نابلس كل من د.
س���مر عرفات واملمرضة تهاني الرطروط يف دورة تدريبية يف إس���طنبول –
تركيا حول اإلجهاض اآلمن وعلى هامش الدورة مت طرح ورقة تشمل شرح
تفصيلي عن مؤسس���ة جل���ان العمل الصحي وعن اخلدم���ات التي تقدمها
املؤسسة سوا ًء على الصعيد الصحي أو املجتمعي.
كم���ا نف���ذ املجمع الطبي يف نابلس ومن خ�ل�ال برنامج صحة املرأة ( د.
حنان عادل واملمرضة تهاني رطروط ) بالتعاون مع جلنة املرأة الفلسطينية
يف قري���ة بيت���ا جنوبي نابلس يف مق���ر اللجنة هناك وبرعاية من ش���ركة بير
زي���ت لألدوي���ة يوماً طبياً مجانياً وبلغ عدد املس���تفيدات م���ن هذا اليوم 34
س���يدة وتوزعت احلاالت بني تنظيم األسرة وفحص الثدي ورعاية احلوامل

وح���االت مرضية نس���ائية ،كما مت توزي���ع األدوية العالجي���ة والوقائية على
املستفيدات.
ويف بلدة سكاكا قضاء سلفيت نفذ املجمع الطبي وبالتعاون مع اجلهات
الس���ابقة ي���وم عمل طبي آخر إس���تفادت منه  20س���يدة قدم���ت لهما ذات
العالجات والتثقيفات التي نفذت يف بلدة بيتا
إل���ى ذلك نط���م يوم عمل طبي مجان���ي من قبل طاقم صح���ة املرأة يف
البي���ت اآلمن حي���ث مت عمل فحص مجاني ل  15نزيل���ة وموظفة من حيث
فحص الثدي ومت تش���خيص بع���ض األمراض النس���ائية ومت توزيع األدوية
والنشرات الالزمةعلى املستفيدات.
وشاركت املؤسسة يف عدد من اللقاءات والندوات الهامة ومنها مشاركة
الدكت���ورة حن���ان عادل يف لقاء إئتالف مناهض���ة اإلجهاض يف مركز جذور
ولقاء آخر يف مقر اإلغاثة الطبية .وشاركت عادل كذلك يف اللجنة الفرعية
ملكافحة اإليدز مبديرية صحة نابلس وعلى مدى لقائني منفصلني.
وعقدت املؤسس���ة يف مقرها مبدينة البيرة دورة حول العنف ضد املرأة
لطاقم صحة املرأة .وكما عقدت املؤسسة يف مقرها لقا ًء حول اجلندر
واس���تقبلت جلان العمل الصحي وفداً بلجيكياً يف املجمع الطبي وعلى
الصعيد احمللي متت املش���اركة يف ورش���ة العمل  IMCIبالترتيب مع مديرية
صح���ة نابلس وحتت رعاية اليونيس���ف وملدة س���بعة أيام مبش���اركة كل من
د.ناجح النمور ،ونوال نزال ،ودالل خضر ،وهبة إشتية من املؤسسة.

جلان العمل الصحي تبدأ دورة تدريبية لطواقمها
الصحية حول اإلسعاف األولي والطواريء املتقدم

بدأت مؤسس���ة جل���ان العمل الصحي دور ًة لطواقمه���ا الصحية العاملة
يف مختل���ف محافظات الضف���ة الغربية حول اإلس���عاف األولي والطواريء
املتقدم بدعم من مؤسس���ة أوكسفام حيث اس���تمرت الدورة ملدة ستة أيام.
حيث مت توزيع ملفات تدريبية على املش���اركني ودليل لإلسعاف والطواريء
ومواد تدريبية أخرى.
وأكدت املديرة العامة للعمل الصحي شذى عودة عن أملها أن يتم العمل
والتعاون مع أوكس���فام يف الس���نوات القادمة مش���ير ًة إلى أن هذا املش���روع
سيستمر ملدة  18شهراً وسيهدف لتعزيز جاهزية الطواريء خلدمة الفئات
املهمش���ة والفقي���رة وبناء قدرات الكادر البش���ري الصحي وحتس�ي�ن البنى
التحتي���ة ألقس���ام الطواريء يف جل���ان العمل الصحي وتوفي���ر التدريب يف
املناطق املختلفة عبر املتدربني واملتدربات املؤهلني.
وقال���ت ع���ودة :نأم���ل يف تخري���ج مجموعة م���ن املتدربني وف���ق معايير
متقدمة ليتحولوا بدورهم إلى مدربني ومدربات يف املجتمعات احمللية التي
يعمل���ون بها عبر تنفي���ذ تدريبات حول التصرف مع الطواريء بإس���تهداف
املدارس والنساء والشباب للتعاطي مع الطوارىء بعيداً عن ردات الفعل.
وأضافت :إن املشاركني يف الدورة ميثلون كافة مراكز وعيادات املؤسسة
الثابتة واملتنقلة ويش���ارك فيها ممرضني وأطباء وس���ائقي سيارات إسعاف
بهدف تطوير قدراتهم وحتديث معلوماتهم وتعريفهم على اجلديد يف حقل
عملهم.
م���ن جهته رئي���س مجلس إدارة مؤسس���ة جلان العم���ل الصحي يعقوب
غنيم���ات أعرب عن أمله أن تكون ال���دورة إضافة نوعية وريادية للمتدربني
وتتناغم مع سياس���ات املؤسس���ة يف التطور ومتابعة كل ما هو جديد خدمة
ألبناء الش���عب الفلس���طيني مش���دداً على أن التدريب والتعليم ومتابعة كل
مس���تجد هي حجر األس���اس يف حتس�ي�ن اخلدم���ات وتطويره���ا عدا عن
تطوي���ر الك���وادر العاملة متمنياً النجاح للمتدرب�ي�ن واملدربني ملا يف ذلك من
إنعكاس���ات إيجابي���ة على متلقي اخلدمات يف املس���تقبل عب���ر مواكبة أخر
التطورات العاملية يف هذه اجلوانب.
أما صويف مارش���ال من مؤسسة أوكس���فام فرحبت بالتفاعل الذي رأته
من قبل املشاركني يف املشروع الذي سيستمر لثمانية عشر شهراً مؤكد ًة أن
الط���واريء هي خطوة مهمة يف خدمة املجتمعات وصحتها معرب ًة عن أملها
يف رؤية النتائج على األرض.
وقالت :إننا يف أوكس���فام نعمل على دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني
والصحة حقل أساسي يف سياساتنا.

جلان العمل الصحي وشباب بلدة الطيبة ينظمان مسيرة
للمشي تضامن ًا مع مرضى السرطان

نظ���م ش���باب بلدة الطيب���ة بالتعاون م���ع مركز دني���ا التخصصي ألورام
النس���اء /التابع ملؤسس���ة جلان العمل الصحي مسيرة تضامن مع مرضى

الس���رطان وبل���غ عدد املش���اركني فيها  27مش���اركاً ومش���اركة حيث قاموا
بالس���ير على األقدام من الطيبة الى أريحا وملس���افة  17كيلو متراً وملدة ٥
س���اعات إنتهت يف حديقة البنانا الند .وس���يتم تنظيم هذه املس���يرة بشكل
سنوي ألجل مرضى السرطان.
ورف���ع املش���اركون خالل املس���يرة ملصق���ات تدعو للكش���ف املبكر عن
س���رطان الثدي ملناسبة احلملة العاملية التي يحييها العالم يف تشرين األول
من كل عام.

مركزا دنيا لألورام النسائية والعون واألمل يطلقان حملة
الكشف املبكر عن سرطان الثدي بدعم من بنك فلسطني

إنطلق���ت يف فلس���طني حملة الكش���ف املبكر عن س���رطان الث���دي يف إطار
احلملة العاملية السنوية ملكافحة هذا الورم واحلد منه ومن مضاعفاته.
وكان دنيا املركز التخصصي ألورام النس���اء التابع ملؤسسة جلان العمل
الصحي ومركز العون واألمل يف غزة وبدعم من بنك فلس���طني كشريك يف
احلملة وبرعاية إعالمية من ش���بكة أجي���ال اإلذاعية وتعاون بلدية رام اهلل
أطلقوا احلملة بدعايات وملصقات ميدانية وإلكترونية فيما إزدانت شوارع
فلسطني باللون الزهري شعار احلملة العاملي.
وقال���ت الدكتورة نفوز املس���لماني املديرة الطبية ملرك���ز دنيا إن احلملة
هذا العام يف نسختها الثالثة على التوالي بدأت بلقاءات مع فرق املتطوعني
واملتطوع���ات واملؤسس���ات احمللي���ة واإلعالمية للقيام بحمل���ة قوية ومركزة
تس���تهدف النس���اء الفلس���طينيات وتش���جعهن على القيام بالفحص املبكر
لس���رطان الثدي وذل���ك يف إطار إحياء فعاليات ش���هر الكش���ف املبكر عن
سرطان الثدي والتي تنظم على مستوى دولي.
وأضاف���ت أنه مت توزيع الش���ارات وامللصقات زهرية اللون يف الش���وارع
واألماكن العامة باإلضافة إلى سلسلة من الفعاليات اإلعالمية عبر وسائل
اإلعالم املختلفة ،عدا عن أنه سيتم تنظيم العديد من احملاضرات واللقاءات
التوعوية التي ستنظم خالل الشهر يف كافة عيادات ومراكز مؤسسة جلان
العمل الصحي بالتعاون مع برنامج صحة املرأة التابع للمؤسس���ة يف شمال
ووس���ط وجنوب الضفة الغربية ،وكذلك األمر مع مؤسس���ات نسوية وعامة
أخرى وجامعات ومعاهد ومدارس.
وقال���ت كذل���ك إن دنيا س���يواصل ويكثف م���ن فعالياته خ�ل�ال احلملة
مش���ير ًة إلى أهمية الكش���ف املبكر عن س���رطان الثدي بالتأكيد أن نس���بة
الشفاء منه يف حال اإلكتشاف املبكر تصل إلى .% 98
وأشارت املسلماني إلى أن  % 70من احلاالت تستطيع النساء أنفسهن
الكش���ف عنها عبر الفحص الش���هري الدوري الذاتي ،وأوضحت أن % 80
من أورام الثدي هي أورام حميدة لذا تنصح كل النساء بالقيام بالفحوصات
التشخيصية والتي تبدأ بالفحص الذاتي شهرياً والفحص السنوي السريري
املاموغرام واأللتراساوندخاصة للنساء فوق سن األربعني.
وأكدت أن دنيا هذا العام أطلق حملته حتت شعار « ال تؤجلي ،الكشف
املبكر يساعد يف الشفاء بنسبة .»% 98
من ناحيته أكد ثائر حمايل ،رئيس دائرة العالقات العامة والتسويق يف
بنك فلسطني الى هذه احلملة التي انطلقت ،تؤكد على اهتمام بنك فلسطني
باملراة الفلسطينية التي متثل نصف املجتمع ،والعناية بها ،مضيفا بأن البنك
أولى جزءا أساس���يا من رسالته السامية ضمن مسؤوليته االجتماعية ،إلى
اجلوانب اإلنسانية والتنموية والثقافية واالجتماعية والرياضية والتعليمية
ودع���م الش���باب والطفولة ،كما أف���رد للمرأة الفلس���طينية نصيب من هذه
املس���ؤولية ،مش���يرا الى مختلف اتفاقيات الش���راكة والتع���اون مع عدد من
املؤسس���ات النسوية هي لتمكني النساء الفلس���طينيات بشكل خاص للعمل
على مس���اعدتهن يف التغلب على مصاعب احلياة .وقال حمايل بأن البنك
يه���دف م���ن احلملة الى الكش���ف املبكر عن هذا املرض الذي يؤدي كش���فه
مبكرا الى نسبة عالج قد تصل الى .% 98

العمل الصحي تعقد أمسية علمية حول سرطان الثدي

عقد دنيا املركز التخصصي ألورام النس���اء التابع ملؤسس���ة جلان العمل
الصح���ي وضم���ن حملة نش���اطات حملة اكتوب���ر للتوعية بس���رطان الثدي
أمسية علمية حول سرطان الثدي بحضور  50طبيباً وطبية ومهتم.
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أخبار ونشاطات تنموية
العمل الصحي تنظم مهرجان األرض والهوية يف القدس

«حول املشاركة املجتمعية لألشخاص ذوي اإلعاقة بعمان

شارك برنامج التأهيل املجتمعي التابع ملؤسسة جلان العمل الصحي يف
الورشة اإلقليمية التي عقدت يف عمان بحضور جميع املؤسسات الشريكة
يف برنامج التأهيل مع املمول االس���باني حركة من أجل الس�ل�ام حيث كانت
الورش���ة حتت إطار ومفهوم «حتس�ي�ن ظروف املعيش���ة ،واإلدماج املجتمعي
وحق���وق األش���خاص ذوي اإلعاق���ة يف كل م���ن لبن���ان واألردن واألراض���ي
الفلسطينية (غزة والضفة الغربية)» ،وتناولت الورشة العديد من األهداف
واحملاور املتعددة واملتنوعة من مثل :املفهوم واملنهجية املجتمعية واتفاقيات
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وأهم املبادئ التي يتم التعامل معها كاملساواة
املشاركة ،ومفهوم اإلعاقة حسب املنهجية احلقوقية واالجتماعية .ومفهوم
القص���ور واإلعاقة .ومنهجية وآليات املش���اركة املجتمعي���ة وأهم املتطلبات
لضم���ان املش���اركة الفاعل���ة .ودور منظم���ات املجتم���ع املدن���ي ومنظم���ات
األش���خاص ذوي اإلعاقة يف ضمان املشاركة والعمل على تفعيل املنظومات
احلقوقية والقانونية واالجتماعية ،وأهمية التمكني وعالقته باملشاركة.

برنامج التأهيل املبني على املجتمع عمل دؤوب وخطى
ثابتة والتزام منقطع النظير

برنامج التأهيل املجتمعي التابع ملؤسس���ة جلان العمل الصحي يعتبر
أن التوجهات الوطنية والرؤى احلقوقية لرعاية وخدمة األش���خاص ذوي
اإلعاق���ة هي أس���اس عمله عل���ى طريق التمييز واخلدم���ة النوعية ألبناء
املجتمع الفلسطيني كافة والفئات املهمشة حتديداً .فعلى مدار عمله قام
البرنامج على ضمان استمرارية وتواصل خدماته ،وبناء عالقه مميزة مع

إختتم���ت مؤسس���ة جلان العمل الصحي يف الق���دس احملتلة ومن خالل
برنام���ج الش���باب الذي تش���رف عليه أعم���ال ثالثة مخيم���ات صيفية كان
الهدف من تنظيمها اإلس���هام يف تعزيز دور الش���باب داخل املجتمع وتقوية
روابطه ونش���ر املع���ارف والتجارب عب���ر العديد من األنش���طة والفعاليات
الثقافية والترفيهية واجلوالت امليدانية التي شهدتها أيام هذه املخيمات.
وبحس���ب القائمني عل���ى املخيمات فإن مخيم «عائ���دون» والذي ينظم
للعام السادس على التوالي قد شارك فيه  60شاباً وشابة من الفئة العمرية
 17-13س���نة بإش���راف  9من املرشدين واملرش���دات حيث جرى التخييم يف
البل���دة القدمية من القدس احملتلة واجلليل واجلوالن ومتحورت نش���اطات
املخي���م يف عدة أنش���طة منها ج���والت يف أزقة البل���دة القدمية من القدس
ومتح���ف الت���راث ومراك���ز املدين���ة الثقافي���ة والفنية وورش ون���دوات حول
االس���تيطان واجلدار وع���رض ألفالم وثائقية وجتارب ش���خصية ملناضلني
وزيارات ميدانية للمدن الفلس���طينية للتعرف عليها وكذلك احلال بالنسبة
ملدن أراضي العام  1948كحيفا وعكا وكذلك اجلوالن السوري احملتل.
وكانت بلدة العيس���وية إحتضنت فعاليات املخيم الثاني « مخيم الشهيد
ً
طف�ل�ا وطفلة من الفئة
غس���ان كنفاني» يف نس���خته الثانية والذي ضم 90
العمرية  12-8سنة حيث جرى تنظيم العديد من الفقرات التثقيفية والفنية
واجلوالت السياحية والتدريبات الرياضية وزيارات املدن الفلسطينية ونظم
املخيم بإشراف  15مرشداً ومرشدة.
فتى وفتاة
أما مخيم كوفية حنظلة فكان نظم يف بلدة سلوان مبشاركة ً 80
من الفئة العمرية  12-8سنة وبإشراف  20مرشد ومرشدة وتخلله العديد
م���ن الفقرات الترفيهي���ة ،والرياضية ،والفنية ،وع���رض لألفالم التوثيقية،
وبعض الفعاليات الثقافية التراثية وس���رد قصص من التراث الفلس���طيني
مثل فعالية العرس الفلس���طيني والتعرف على تقاليده ومراسيمه من حيث
الث���وب ،الص���ور ،األغان���ي والتهاليل التراثي���ة ،الزي والزفة الفلس���طينية،
واألكل الفلس���طيني وإعداد فوانيس رمضان والس���ير يف شوارع القرية بها
للتعبير عن استقبال شهر رمضان املبارك.
باإلضافي���ة إل���ى العدي���د م���ن اجل���والت داخل وخ���ارج س���لوان وأيضاً
الرحالت التعليمية الترفيهية للمدن الفلسطينية.

العمل الصحي تنظم دورتني يف اإلسعاف األولي ومخاطر قانون
اخلدمة املدنية للمشاركات يف مخيم الفتيات املقدسيات

أجنزت مؤسسة جلان العمل الصحي من خالل مشروع كنعان يف القدس
وبالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية محاضرتني للمشاركات يف
مخيم الفتيات املقدسيات الذي نفذه إحتاد جلان املرأة الفلسطينية يف مقر
جمعية الشبان املسيحية يف بيت ساحور.
وقال���ت س���ميحة ج���اد اهلل إن احملاضرت�ي�ن جاءتا يف س���ياق رفع وعي
الفتيات املقدسيات املشاركات يف املخيم حيث تضمنت الدورتان العديد من
الفعاليات واألنش���طة التوعوية يف مجالي اإلس���عافات األولية ورفع الوعي
يف مواجه���ة مخاطر اخلدمة املدنية الت���ي تنوي دولة االحتالل تطبيقها يف
مدينة القدس احملتلة.
وكان���ت ال���دورة األول���ى التي حاض���ر فيها ط���ارق هرمس ق���د تناولت
مقدمة يف علم اإلس���عاف،وتعريف املس���عف ،وأدوات اإلس���عاف ،والتعرف
عل���ى مكون���ات صن���دوق اإلس���عاف األول���ي ،وقواع���د عامة يف اإلس���عاف
األول���ي ،ومراح���ل تش���خيص املص���اب  .ABCوالعالم���ات احليوية (ضغط
ال���دم ،والنبض ،والتنف���س) .والقلب ،وال���دورة الدموية بقس���ميها :الكبرى
والصغ���رى .والنزي���ف بنوعي���ة الداخل���ي واخلارجي .واللدغ���ات وعالجها
(األفع���ى والعقرب) .وإنعاش القلب والرئت�ي�ن عند فقدان الوعي ،والتنفس
اإلصطناع���ي ،وإغالق مج���رى التنفس عند دخول جس���م غريب .ومقدمة
عامة عن الكسور وأنواعها.

حول سياسة احلياة يف القدس

عقدت مؤسس���ة جلان العمل الصحي حلقة نقاش وحوار مع مجموعة
من األفراد واملمثلني عن املؤسسات يف مدينة القدس وذلك ضمن فعاليات
مش���روع كنع���ان التنم���وي ،حي���ث مت التحاور مع األس���تاذ ابراهيم س���عيد
(طال���ب لقب ثالث يف قس���م علم االجتماع وعلم اإلنس���ان (سوس���يولوجي
وانتروبولوجي) يف املعهد العالي للدراس���ات الدوليه والتنميه الذي يحضر
رسالة كتوراه يف جنيف بعنوان :سياسة احلياة يف القدس.
وتن���اول النقاش عدة محاور حول دور املؤسس���ات املقدس���ية ،وخاصة ً
الفاعلة مع قطاع الشباب ومدى فعالية املؤسسات يف مالمسة احتياجاتهم
وملاذا يتحول الش���اب املقدسي للمؤسسة اإلسرائيلية بدالً من الفلسطينية؟
وأين املؤسسات الفلسطينية من مناهضة ما تقوم به املؤسسات اإلسرائيلية
من حيث اإلستثمار يف قطاع الشباب الفلسطيني وأسرلته؟ كما جرى تقييم
عام لواقع املؤسسات الفاعلة يف مدينة القدس.

العمل الصحي تنظم دورة حول اإلعاقة والعنف

نظمت مؤسسة جلان العمل الصحي وبدعم من مؤسسة أوكسفام –
بلجيكيا دور ًة حول اإلعاقة والعنف بهدف التعرف على األشخاص ذوي
اإلعاق���ة الذي���ن يتعرضون للعنف وكيفية التدخل وتقدمي اإلستش���ارات
والتحويل للجهات ذات اإلختصاص.
وتضمن���ت الدورة تعري���ف باإلعاق���ة وواقعها يف فلس���طني واإلتفاقات
الدولية والقوانني الفلس���طينية املتعلقة باإلعاق���ة والعنف والتدخل وآليات
التعرف عليها والتحويل وكذلك تطبيقات عملية على مناذج مفترضة.

نادي املسنيني التابع للجان العمل الصحي
يحتفل بيوم املسن العاملي

على ش���رف اليوم العاملي للمس���نيني إحتفل نادي املس���نيني يف بيت
س���احور والتابع ملؤسس���ة جلان العمل الصحي بهذه املناس���بة العاملية،
وبدأ االحتفال باس���تقبال املس���نيني واملس���نات يف كوكبة كرنفاليه رائعة
بحضور ذويهم وأبنائهم وكافة مؤسس���ات بيت س���احور إلى جانب عدد
من ش���خصيات املدينة ،باإلضافة إل���ى مناصري وأصدقاء النادي على
املستويني احمللي والدولي.
تل���ى ذلك إلقاء مجموعة من الكلمات إلدارة مؤسس���ة جلان العمل
الصحي وإدارة نادي املسنيني ،ويف كلمة املؤسسة والتي ألقاها وليد أبو
راس املدير املالي واإلداري حتدث عن مدى إهتمام املؤسس���ة وحرصها
بفئة كبار املسنيني ،وقال هذه الفئة أفنت حياتها وجل اهتمامها يف بناء
وتربية األجي���ال وإنارة الطريق أمامهم يف كافة مناحي احلياة ،وأوضح
أبو راس بأنه ويف ظل إنتهاك االحتالل لكافة احلقوق الفلسطينية وعلى
رأس���ها الصحية واالجتماعي���ة تكرس املؤسس���ة اهتمامها وجتند كافة
جهوده���ا وعالقاتها للدفاع ونصرة هذه احلقوق ويف نهاية كلمته ش���كر
جهود الداعمني واملؤازرين ملسيرة وعطاء النادي يف بيت ساحور ،وأثنى
على إجنازات إدارة وطواقم نادي املس���نيني ورحب بجميع املشاركني يف
احلفل وهنأ املسنيني واملسنات بهذه املناسبة العزيزة.
بدروها الني قسيس مديرة النادي رحبت بجميع املشاركني والذين
حرصوا على تلبية دعوة االحتفال بهذه املناس���بة التي تش���كل جز ًء من
تقدي���ر ومحبة فئة الكب���ار من العمر ،وأثنت عل���ى إهتمام ودعم أهالي
بيت ساحور للنادي بكافة مراحل عمله كما ونوهت بتقديرها للداعمني
من مختلف املؤسس���ات واألفراد على املس���تويني احمللي والدولي الذين
واكبوا عطاء النادي منذ تأسيسه .1998
وتخلل احلفل مجموعة من الفقرات الغنائية والفقرات االحتفالية
مبس���ني ومس���نات الن���ادي والبالغ عددهم  120مس���ن ومس���نه ،إلى
جان���ب توزي���ع الهدايا عل���ى كاف���ة رواد النادي باإلضاف���ة إلى تكرمي
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برنامج التأهيل املجتمعي يشارك يف ورشة عمل إقليميه

جلان العمل الصحي تختتم فعاليات مخيماتها الصيفية
يف القدس احملتلة

العمل الصحي وعبر مشروع كنعان تعقد حلقة نقاش
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نظمت مؤسس���ة جل���ان العمل الصحي مهرجانها الس���نوي الثاني «األرض
والهوية» ،وذلك تتويجاً لعملها مع املجموعات الطالبية التي تتلقى تدريبات
مختلف���ة يف مجاالت الدبكة والدراما وامله���ارات احلياتية املختلفة ،وتزامن
املهرجان مع ذكرى النكبة والنكس���ة ،وأتى يف س���ياق إحياء تلك املناس���بات
املؤمل���ة التي لن متحى من الذاكرة الفلس���طينية وذلك يف س���احة مدرس���ة
املط���ران بالق���دس حيث حضره م���ا يزيد عن  200ش���خص ،من متطوعي
مركز نضال لتعزيز وتنمية املجتمع وأهاليهم وعدد من موظفي مؤسس���ات
املجتمع املدني املختلفة.
أُفتتح املهرجان بكلمة تربوية وترحيبية ألقاها رئيس مجلس إدارة جلان
العم���ل الصح���ي يعقوب غنيم���ات ،مرحباً باحلضور ومس���لطاً الضوء على
أهمية برامج التنمية الشبابية الوطنية.
وق���ال يف ه���ذا الي���وم الفولكل���وري الفلس���طيني وم���ن خ�ل�ال لوحاتكم
الفلكلورية وأعمالك���م الرمزية الهادفة جندد معكم الوفاء واإلنتماء لهويتنا
اإلنس���انية العربي���ة الفلس���طنية ،لفلس���طني احلض���ارة والتاري���خ والتراث
املتج���ذر يف األرض رغ���م مح���اوالت الطم���س والتزوير والس���رقة من قبل
أعداء احلق واإلنس���انية عل���ى مر العصور من املس���تعمرين الطغاة والذين
كرسوا االحتالل.

أبناء املناطق التي يعمل فيها .وذلك لبناء أطر وتوجهات مجتمعية ملتزمة
نح���و املفهوم احلقوقي يف املجال الصحي التأهيلي وعليه فإن اخلدمات
النوعية التي يقدمها البرنامج وعبر توزعه وانتش���اره يف مناطق اجلنوب
تعتبر أساس���اً لضمان املشاركة والشراكة املجتمعية الفردية واملؤسساتية
عبر العديد من األنش���طة والفعاليات املتنوعة والتي ش���ملت العديد من
االلتزامات حيث مت تنفيذ  7أنش���طة مجتمعية حول الكش���ف املبكر عن
اإلعاقة س���وا ًء يف املراكز الصحية والعيادات أو املخيمات الصيفية حيث
مت الكش���ف عل���ى  140طف���ل وطفلة يف كل من بي���ت أوال ،ترقوميا ،إذنا،
حلحول ،دير سامت ،سعير ،و بيت أمر.
باالضافه إلى ذلك مت تنفيذ رحلتني مدمجتني لألشخاص ذوي وذوات
اإلعاقة واملس����نني أيضاً من ذوي وذوات اإلعاقة وبلغ عدد املش����اركني 100
شخص تقريباً ،وجرى عقد مجموعة من اللقاءات واحملاضرات التوعوية يف
كل من ترقوميا وسعير وحلحول وصل عدد املشاركني فيها إلى  190شخصاً.
كما مت عقد العديد من االجتماعات ملجموعات الدعم الذاتي يف مناطق
عمل البرنامج مبش���اركة  165شخصاً من ذوي وذوات اإلعاقة واألشخاص
الداعمني حلقوق ومناصرة قضايا اإلعاقة.

ويف احملاضرة الثانية تطرق رامي الصالح من مركز القدس للمساعدة
القانونية فخ األس���رلة اجلديد يف القدس ،من خالل ثالثة محاور رئيس��� ّية
وتوجه س���لطات االحتالل إإلسرائيل ّية
تناولت مفهوم األس���رلة عبر س���عي ّ
إلذاب���ة الهو ّي���ة القوم ّية الفلس���طين ّية ،وإحالل الهو ّية اإلس���رائيل ّية مكانها.
وبالتال���ي ،تصف ّي���ة الوع���ي القوم���ي «االنتمائ���ي» الفلس���طيني يف املجتمع
املقدس���ي من خالل املنحى الثقايف»التعليم :املدارس البجروت واجلامعات،
التوجه
اللغة ،املوس���يقى ،املنحى االقتصادي،التس��� ّوق.واملنحى احلقوقي»:
ّ
إلى القضاء اإلسرائيلي.
وفيما يخ���ص اخلدمة املدن ّية أكد الصالح للمش���اركات أن اخلدمة
املدن ّية هي ش���كل بديل عن اخلدمة العس���كر ّية يف إس���رائيل ،حيث أن
هناك قطاعات من املجتمع اإلس���رائيلي ال تقوم بعمل خدمة عس���كر ّية
(مث���ل اليهود املتدينني أو طلبة املعاهد الدين ّية) إضاف ًة إلى أن جز ًء من
فلس���طيني الداخل غي���ر ملزمون بتنفيذ هذه اخلدمة وبالتالي ،س���عت
احلكومة اإلسرائيل ّية إلى تطوير نوع جديد من اخلدمة غير العسكر ّية،
بحيث يتم إلزام هذه الفئات بِعمل خدمة موازية للعسكر ّية.
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عيادة لجان العمل الصحي المتنقلة
في فروش بيت دجن عامل صمود لسكان المنطقة على أرضهم
تس���ير مؤسس���ة جلان العم���ل الصحي م���ا يعرف بالعي���ادة املتنقلة
يف العدي���د م���ن املناطق املهمش���ة والنائية لتق���دمي اخلدمات الصحية
لس���كانها الذين يعانون من نقص حاد يف هذه اخلدمات وش���به غياب
تام لها ،وتشرف دائرة الرعاية الصحية يف املؤسسة على تنفيذ برنامج
العي���ادة املتنقلة يف التجمعات الس���كانية الفقيرة واملهمش���ة واملعزولة،
ومنها منطقة اجلنوب حيث يتم تغطية  22موقعاً ،ويف منطقة األغوار
الش���مالية يت���م تغطية  7مواق���ع ،وتنتق���ل الطواقم لتق���دمي اخلدمات
الصحي���ة الت���ي تش���مل الطب الع���ام والطوارئ وخدم���ات صحة املرأة
والطفل فيها بشكل دوري.
تعم���ل املؤسس���ة منذ س���نوات يف الوصول إلى املناطق املهمش���ة يف
األغوار الش���مالية والوس���طى حي���ث يعاني أهالي التجمع���ات فيها من
نقص يف اخلدمات الصحية عدا عن إنتهاك حقوقهم من قبل االحتالل
اإلس���رائيلي .وتدعم مؤسس���ة كير الدولية برنامج العي���ادة املتنقلة يف
هذه املنطقة.
وتص���ل العيادة إل���ى  7مواقع /جتمعات س���كانية وهي :فروش بيت
دجن ،والراس األحمر ،وبزيق ،وس���لحب ،واملالح ،وعني ش���بلة ،ويرزا.
ويص���ل طاق���م العي���ادة املتنقلة إل���ى  8موظفني/ات .وأب���رز اخلدمات
املقدمة تش���مل :الطب العام ،وخدمات صح���ة املرأة ،وخدمات املختبر
والتثقي���ف الصح���ي .حيث يتم حتويل احلاالت الت���ي حتتاج إلى متابعة
حثيث���ة إلى مركز الش���فاء الصحي يف طوباس أو إلى املستش���فيات يف
املنطقة.علماً أن كافة اخلدمات توفر باملجان.
ويف فروش بيت دجن الواقعة إلى الشرق من حاجز احلمرا العسكري
واحملاطة بعدد من املس���توطنات واملعسكرات اإلسرائيلية تتزايد معاناة
أكثر من  1200فلس���طيني ال س���يما مع إغالق املنطق���ة أمامهم بحجة
إجراء تدريبات عس���كرية فيها حيث تصبح حقولهم ومراعيهم مسرحاً
له���ذه التدريب���ات وال يق���ف األمر عند ه���ذا احلد بل تتفاق���م معاناتهم
م���ع ترك جيش االحتالل بعد إنه���اء تدريباته لذخائر وقذائف وعبوات
تهدد حياة رعاة األغنام واملزارعني واألطفال كما يوضح الدكتور جمال
حمارشة من طاقم العيادة املتنقلة.
وعن طبيعة عمل الطاقم يف املنطقة والصعوبات التي يواجهها يقول
الدكتور حمارش���ة :نواجه العديد من اإلش���كاالت لي���س أولها بعد هذه
املناط���ق عن مراكز اخلدم���ات ووقوع بعضها خلف اجل���دار واحلواجز
العس���كرية ،فالتنقالت واحلرك���ة صعبة فكثيراً م���ا نتعرض ملضايقات

اجلنود وتفتيش���هم وتأخيرنا عن العمل وعبثه���م باملطاعيم واألدوية ما
يتس���بب يف تلف بعضها خاص ًة يف فصل الصيف بسبب إرتفاع درجات
احلرارة يف هذه املنطقة ويف الش���تاء يعيق الوحل حركة الس���يارة إذ أن
معظم طرف منطقة فروش بيت دجن غير معبدة وترابية.
ويضي���ف :ال يوج���د أحد غير عي���ادة جلان العم���ل الصحي املتنقلة
يق���دم خدم���ات صحية للمنطقة وه���و أمر يزيد الضغ���ط على الطاقم
مش���يراً إلى أن الس���كان هن���اك يعانون من عدة أمراض بعضها ش���ائع
كذباب���ة أريحا «اللش���مانيا» ،وهي مش���كلة كبيرة كون م���ن يصابون بها
بحاجة حلقن مبعدل يوم بعد أخر وهذا يعني ذهابهم ألريحا أو نابلس
وقطع احلواجز العسكرية عدا عن طول املسافة.
ويضطر الطاقم يف أحيان كثيرة للعمل كس���يارة إس���عاف وطواريء
يف ح���ال وج���ود حوادث س���ير أو إصابات بس���بب مخلف���ات التدريبات
العسكرية أو بسبب لدغات الثعابني والعقارب التي تكثر يف الفروش.
وبحس����ب الدكت����ور حمارش����ة فإن الس����كان يعان����ون من س����وء الوضع
االقتصادي وبالتالي التغذوي إذ يعيش����ون بال ماء وال كهرباء ويعانون من
التلوث يف اجلهازين الهضمي والتنفس����ي واإلس����هال و اإلس����تفراغ وبعض
األمراض الناجمة عن سوء التغذية وال سيما يف صفوف النساء واألطفال.
ويعمل س���كان فروش بيت دجن يف الزراعة وتربية املواش���ي ورعيها

ومع إرتفاع س���عر األعالف وقلة املي���اه وقحل املراعي تتفاقم معاناتهم
ويضطرون يف أحيان كثيرة لشراء صهاريج املاء من ماطق بعيدة.
في���روز حك���م ناص���ر مواطنة تعيش مع أس���رها يف بيت مس���قوف
بالصفي���ح وبعض أغصان البوص وس���ط منطقة ش���به صحراوية تعج
بالزواح���ف إرتس���مت عل���ى وجهها عالمات الرضى م���ع وصول طاقم
العي���ادة املتنقلة إلى بيته���ا املتواضع لإلطمئنان عل���ى صحتها وصحة
أوالده���ا وتقدمي الفحوص���ات واألدوية ملن يحتاج وقالت :نحن  11نفراً
نعيش هنا منذ سنوات واجليش ال يسمح لنا بالبناء ودوماً يضايقنا.
وتضيف نحن نعيش وس���ط حالة من اخلوف والرعب من األفاعي
والعق���ارب واخلنازي���ر البرية س���وا ًء كنا يف البي���ت أو احلقل وال نتلقى
اخلدم���ات الصحية إال من طاقم هذه العيادة الذي يواظب على زيارة
منازل الس���كان ملتابعة احلاالت املرضية مش���ير ًة إلى أن نسوة املنطقة
يعتمدن يف متابعة حملهن وأطفالهن على طبيبة النسائية وصحة املرأة
املرافقة للطاقم على الدوام.
املزارع الستيني محمد سرور عاد من حقله ليجد الطاقم بإنتظاره
أمام منزله فصعد إلى سيارة اإلسعاف املخصصة للعيادة املتنقلة ألخذ
قياس الضغط اخلاص به وجرى صرف األدوية الالزمة له.
وع���ن واقع معيش���ته يف املكان قال :أنا أس���كن يف فروش بيت دجن
منذ العام  1964أي قبل احتالل الضفة الغربية وكنت أدير بيارة من 70
دومن���اً وال زلت أعمل يف حق���ل الزراعة أما اليوم فالوضع صعب للغاية
فمنطقتنا ينقصها أبس���ط اخلدم���ات والبنى التحتية ولوال هذا الطاقم
لصارت أمرنا أس���وأ فهم يعززون من صمودنا وإس���تمرارنا على أرضنا
رغم كل املنغصات اإلسرائيلية التي ترمي لتهجيرنا وترحيلنا.
وأضاف :ال تسمح إسرائل لنا بالبناء وهو ما يدفع بالشباب يف سن
الزواج للرحيل نحو القرى القريبة واملدن ومنهم أبنائي ومن يبني حجراً
على حجر تسارع اجلرافات اإلسرائيلية لهدمه.
ويعاني س���كان فروش بيت دجن من ش���ح يف املياه رغم أن منطقتهم
تقوم على دفق مائي كبير إال أن احملتل قام بحفر بئر إرتوازي على عمق
 600مت���ر م���ا حرم الفلس���طينيني من احلصول على املياه ويف أحس���ن
األح���وال يس���تخرجون املياه املاحلة غير الصاحل���ة للزراعة ألنه ممنوع
عليهم حفر آبار تزيد يف عمقها عن  150متراً ،كما أنه لم يتبق لهم من
مساحة أراضيهم والتي كانت تصل إلى  12ألف دومن سوى  2000دومن
يف محاوالت لتهجيرهم وتطفيشهم من املكان.

مجموعات النساء في نابلس ورام الله نموذج يحتذى به

بقلم حنان أبو غوش

ضم���ن برنام���ج صح���ة املرأة ،وم���ن النش���اطات الرئيس���ية التي يتم
تنفيذها ضمن هذا البرنامج ،مت تش���كيل مجموعات نس���اء يف منطقتي
رام اهلل ونابل���س ،وق���د بدأ العمل مع مجموعت�ي�ن يف نابلس منذ ثالث
سنوات ،بينما بدأ العمل مع مجموعة رام اهلل منذ بداية هذا العام.
تتك���ون مجموعات النس���اء من ربات بيوت ومن نس���اء نش���يطات يف
مجتمعاتهن احمللية .ويتراوح املستوى التعليمي لللنساء ،فمنهن من أنهت
املرحل���ة اجلامعية ومنهن من أنهت الدراس���ة الثانوية والبعض لم يكملن
تعليمهن.
إنبثقت فكرة تشكيل املجموعات من أهمية توعية النساء بحقوقهن
ومتكينهن للمطالبة بها والعمل والتأثير بنساء آخريات مبحيطهن وتبادل
املعارف والتجارب معهن ليش���كلن ق���وى ضاغطة من أجل حتقيق وتلبية
حقوقه���ن .ويتركز العمل مع مجموعات النس���اء على تزويدهن مبعارف
ومهارات لها عالقة بحقوق اإلنس���ان عامة والتركيز على حقوق الصحة
اإلجنابية واجلنسية بشكل خاص ،وكذلك من املواضيع التي يتم التثقيف
بها هي تزويدهن مبعارف عن القوانني احمللية التي تتعلق بحياة النس���اء
مثل قانون األحوال الش���خصية وقانون العقوبات ومس���ودة قانون حماية
األس���رة من العن���ف ،وأيضاً يت���م تثقيفهن مبوضوع وقضاي���ا لها عالقة
بالعنف املبني على النوع االجتماعي من حيث آثاره على النس���اء بش���كل
خاص وتأثيره على األطفال واألس���ر واملجتمع ،وكذلك تأثير العنف على
التنمي���ة ،إضاف ًة إل���ى التعريف باجلهود التي تبذل م���ن أجل القضاء أو
احلد من ظاهرة العنف املبني على النوع االجتماعي .وأيضاً ومن ضمن
املواضي���ع الت���ي تط���رح معهن هي مواضي���ع لها عالق���ة بآليات الضغط
واحلش���د واملناصرة وكس���ب التأيي���د والقيادة ،وذل���ك ألهمية إمتالكهن
لهذه املهارات التي تساعدهن يف العمل ضمن مجتمعاتهن.

وخ�ل�ال العمل مع مجموعات النس���اء يف املنطقت�ي�ن ،فقد مت تنفيذ
العش���رات م���ن ورش العمل مع مجموعات النس���اء ،وش���اركت النس���اء
املس���تهدفات يف نش���اطات مركزية خاصه مبناس���بات وطنية ونس���وية
وتنموي���ة .ويف هذه املقالة س���يتم تس���ليط الضوء عل���ى تأثير العمل مع
مجموعات النساء على حياتهن فيما يتعلق بوعيهن حلقوقهن واملطالبة
بها وحتقيقها.
فف���ي جلس���ات النق���اش التي مت���ت مع مجموع���ات النس���اء ملعرفة
تأثي���ر العم���ل معهن أو الفائ���دة التي حققت ،وحول س���ؤالهن عن تأثير
إنخراطهن يف العمل ضمن املجموعتني ،فقد أجمعت النس���اء عن مدى
مس���اهمة البرنامج بتقوية الش���خصية ،وثقتهن بطرح آرائهن ،وقدرتهن
على التفاوض واإلقناع ،وتعرفهن على مواضيع ذات أهمية لم يكن على
معرف���ة أو دراي���ة بها ،وع���ن تعلمهن من جتارب بعضه���ن البعض ،وعن
إمتالكهن ملهارات حلل املش���اكل مع أطفالهن وأبنائهن املراهقني وأيضاً
التع���رف عل���ى مهارات له���ا عالقة بأن يكن مس���اهمات يف أخذ القرار
عل���ى صعيد العائلة .وعلى صعيد احمليط الذي يعش���ن ضمنه .البعض
شارك بالقول أن إنخراطهن يف هذه املجموعات غيرهن نوعياً يف بعض
مناح���ي حياتهن ،فقد ذكرت إحدى النس���اء أنه بع���د معرفتها بحقوقها
وخاص���ة املتعلقة باإلرث فقد طالبت بحصته���ا وحصلت على حقها يف
األرض ومتكنت من البناء واالس���تقالل عن العائلة املمتدة ،وإستقاللها
يف بيت مس���تقل ،ما خفف من املشاكل التي كانت تعانيها نتيجة سكنها
م���ع العائلة املمت���دة ،ومبادرتها للمطالبة بحقها واحلصول عليه ش���جع
الكثير من النساء للمطالبة بحقهن ونصيبهن يف اإلرث.
إم���رأة أخ���رى ش���اركت بالق���ول ،نتيج���ة إنخراطه���ا وتفاعله���ا يف
مجموعات النس���اء ،فقد متكنت من دعم شقيقتها التي تعرضت للعنف

من زوجها وعائلته ومتكنت من تقدمي اإلرش���اد واملشورة لها .وكذلك
فان إحدى النس���اء ذكرت بأن إنضمامها ملجموعة النس���اء التي تعمل
يف نابل���س ،باإلضاف���ة لعوامل أخ���رى فقد متكنت م���ن أن تصل إلى
عضوية املجلس يف قريتها.

فيما ذكرت مشاركة أخرى مع مجموعات النساء أنها بعد نشاطها
ضمن املجموعة ووعيها لآلثار السلبية للتزويج املبكر ،فقد قررت أن
ال تواف���ق عل���ى زواج إبنتها الت���ي كانت مخطوبة وأقنع���ت العائلة أن
يتم تزويجها بس���ن ثمانية عش���رة ،وبالتالي فإن الفتاة انتظرت أربعة
سنوات ،حتى ال يتم تزويجها مبكراً.
شاركت مجموعات النساء بقصص كثيرة ،ولكن ما يلفت اإلنتباه،
أن النس���اء منتميات ومتحمس���ات للعمل ضم���ن املجموعة وملتزمات
بحض���ور االجتماع���ات اخلاص���ة بالعم���ل واملتابع���ة ومواظبات على
النش���اط واملش���اركة ويؤكدن عل���ى إصرارهن عل���ى التفاعل والعطاء
 ،ألن خروجه���ن ومش���اركتهن يع���ود عليهن وعلى عائالته���ن بالفائدة
وينعكس إيجاباً على طبيعة العالقة والتواصل مع أفراد أسرهن.
وم���ن اجلدي���ر ذكره أن ه���ذا اإلجن���از وتوعية النس���اء ومتكينهن
وإلتزامه���ن وإنتمائه���ن للعم���ل ،يعود الفض���ل األكبر في���ه للزميالت
املمرض���ات واملثقفات الصحيات يف منطقتي نابلس ورام اهلل اللواتي
يعمل���ن بج���د وإجتهاد ويبذل���ن اجلهود الكبيرة ويعط�ي�ن بحب وكرم،
فتحية لزميالتنا ولنس���ائنا اللواتي يثاب���رن ويقدمن اجلهود من أجل
املس���اهمة يف تطوي���ر ذواته���ن واملس���اهمة يف تثقيف نس���اء آخريات
للمطالبة بحقوقهن واملساهمة بتطوير مجتمعاتهن ،ولتكن مجموعات
نابل���س ورام اهلل ه���ي البداي���ة والنم���وذج ،ولتعمم التجرب���ة يف كافة
مناطق عمل مؤسسة جلان العمل الصحي.

تتمــــــــــــــــــــــــــــــــات
لجان العمل الصحي تعقد مؤتمر هيئتها العامة الدوري

ويف بداي���ة األمس���ية حتدث���ت د.نف���وز املس���لماني
املدي���رة الطبية واإلداري���ة للمركز عن أهمية الكش���ف
املبكر عن س���رطان الثدي وعن أهمية التوعية للنس���اء
لعمل الفحوصات التشخيصية مستعرض ًة خدمات دنيا
املتميزة يف تشخيص سرطان الثدي.
وم���ن جهته���ا د.فاطم���ة الهندي أخصائية األش���عة
يف مرك���ز دني���ا حتدثت عن دور األش���عة يف تش���خيص
أورام الث���دي ,وأكدت على أهمي���ة الفحص الثالثي أي
فحص الطبيبة واملاموغرام واأللتراساوند يف تشخيص
أورام الث���دي .كما عرض���ت مجموعة من احلاالت التي
مت تش���خيصها يف مركز دنيا .موضح ًة أهمية الفحص
الثالث���ي يف تش���خيص ه���ذه احل���االت ،وأضاف���ت أن
س���رطان الثدي اآلن يف فلسطني يكتشف عند نساء يف
الثالثينات واألربعينات من العمر وحتى أنه طال حاالت
بعمر  23س���نة و 28س���نة ونس���اء حوام���ل ومرضعات،
ودعت لعدم إهمال ش���كوى املريض���ة حتى لو لم يظهر
يف الفحص الشعاعي (املاموغرام) أو األلتراساوند أي
ورم.

يـوم طبـي مجانـي فـي بلـدة رنتـيس

أجنزت مؤسس���ة جل���ان العمل الصح���ي يوماً طبياً
تطوعي���اً يف قري���ة رنتيس غ���رب رام اهلل تلبي���ة ملبادرة
جمعية الوردة البيضاء لتطوير خدمات ورعاية املسنني.
وض���م الطاق���م الطبي كل م���ن د .جورجيت قديس
أخصائية جراحة األعصاب والدكتور س���الم جرايس���ة
طبي���ب عام ،وأخصائ���ي األطراف الصناعي���ة نبيل أبو
صب���ح واملمرضة ش���هيرة أب���و عادي ،حي���ث مت معاينة
أكثر من ستني حالة من كبار السن واملرضى ومت توزيع
أدوية ونشرات صحية وتثقيفية مقدمة من جلان العمل
الصحي عليهم.
وكان���ت جمعية ال���وردة البيضاء تأسس���ت يف العام
 2010وتعن���ى بتطوي���ر اخلدم���ات املقدم���ة للمس���نني
وإع���ادة االعتبار لهم وتقدير دورهم يف املجتمع ،وجلان
العم���ل الصحي من املؤسس���ات املعروف���ة والعريقة يف
املج���ال الصحي والتنموي ،وقد قامت جمعية س���يدات
رنتيس بتوفير املقر لتنفيذ العمل الطبي يف القرية التي
تعد من املناطق املهمشة واحملرومة.

أخبار ونشاطات تنموية
كافة الطواقم العاملة فيه ،ويشار بالذكر بأن نادي
املس���نيني من أه���م املراكز التنموية ملؤسس���ة جلان
العمل الصحي على مستوى منطقة اجلنوب والذي
يعتب���ر بنظر املؤسس���ة وغيرها من املؤسس���ات من
النم���اذج الريادي���ة خلدم���ة احتياج���ات ومناصرة
قضايا املسنيني.

العمل الصحي تعقد ً
دورة يف مهارات
العرض التقدميي واإلنفعال ملوظفيها
عقدت مؤسس���ة جلان العم���ل الصحي يف مدينة
البي���رة دور ًة ملوظفيه���ا العامل�ي�ن يف دائ���رة الرعاية
التابعة لبرنامج الصحة املدرس���ية ومشروع الشباب
التاب���ع لدائ���رة التنمية ومش���روع كنع���ان والعالقات
العامة ودائ���رة اإلدارة واملالية ومرك���ز الواحة لذوي
االحتياجات اخلاصة ومنس���قات ومنس���قي املشاريع
ومركز دنيا ألورام النساء وقسم السكرتارية دور ًة يف
مجال مهارات العرض على مدى أربعة أيام.

جلان العمل الصحي تعقد ورشة تخطيط
إستراتيجي لثالث سنوات

عقدت مؤسس���ة جل���ان العم���ل الصحي ورش���ة
للتخطيط اإلس���تراتيجي للس���نوات الثالث القادمة
عل���ى مدى يوم�ي�ن يف مدينة البيرة مبش���اركة مدراء

البرامج واملراكز واإلدارتني العامة واملالية واإلدارية.
ويف بداية الورشة أكد عضو مجلس اإلدارة فريد
مرة بعد ترحيبه باملش���اركني عل���ى أهمية التخطيط
اإلس���تراتيجي يف العمل وال سيما يف مؤسسة بحجم
جلان العمل الصحي ،وقال :إننا نعتز بدورنا الوطني
واإلنساني وقيمنا التي حتدد هذا الدور األمر الذي
س���يعني بعد إكمال التخطيط وإعتماده جودة أفضل
يف اخلدمات املقدمة وضمان إستمرارية للعمل وفق
أح���دث املناه���ج اإلدارية مع تش���ديده عل���ى ضرورة
تواف���ر العمل اجلماع���ي وروح الفريق إلجناز تطبيق
التخطيط.

جلان العمل الصحي تعقد دورة ملوظفيها
يف إدارة الوقت

عق����دت مؤسس����ة جل����ان العم����ل الصح����ي دورة
ملوظفيه����ا يف إدارة الوق����ت عل����ى م����دى أربع����ة أيام
مبش����اركة م����ن مختل����ف مراك����ز وعي����ادات وبرامج
املؤسسة املوزعة يف الضفة الغربية والقدس بتنفيذ
م����ن ش����ركة ب��ل�ان – خب����راء اإلدارة اإلس����تراتيجية
والتخطيط.
وهدف����ت الدورة يف إطارها العام :تنمية معارف
وإجتاه����ات ومه����ارات املش����اركني يف مج����ال إدارة
الوقت والذات وإدارة الطاقة يف اجلسم.

زارت محاف���ظ رام اهلل والبي���رة الدكتورة ليلى
غن���ام مق���ر مركز دني���ا املركز التخصص���ي ألورام
النس���اء التابع ملؤسس���ة جلان العمل الصحي وكان
يف إس���تقبالها ش���ذى ع���ودة املديرة العام���ة للعمل
الصح���ي والدكتورة نفوز املس���لماني املدير الطبي
ملركز دنيا والطاقم العامل فيه.
بدورها رحبت ع���ودة باحملافظ غنام وأطلعتها
على رؤية وفلس���فة جلان العمل الصحي التي تتبع
يف كاف���ة مراكز وعيادات وبرامج املؤسس���ة خدمة
للش���عب الفلسطيني ،وش���كرت احملافظ على هذه
الزي���ارة وقال���ت إنها تع���د دلي ً
ال على ال���دور الذي
يطل���ع ب���ه املركز كونه األول والوحي���د من نوعه يف
فلس���طني معرب��� ًة عن أمله���ا يف أن تش���كل الزيارة
فاحتة تعاون بني الطرفني.
أم���ا الدكت���ورة املس���لماني فقدم���ت للمحافظ
شرحاً مفص ً
ال عن اخلدمات التي يقدمها دنيا من
حيث التشخيص والتقصي وعن الرؤية املستقبلية
الت���ي تطم���ح املؤسس���ة يف الوصول إليه���ا يف هذا
اجلانب دعماً للنساء الفلسطينيات.
ويف ذات اإلطار زار الس���فير الفلسطيني لدى
نيجريا د.منتصر أب���و زيد مقر مركز دنيا ،ترافقه
زوجته والدكتورة أريج عودة رئيسة جمعية خريجي
أوكرانيا.
وكان يف استقباله الدكتورة املسلماني والدكتور
ناي���ف كس���بري أخصائ���ي األورام وطاق���م املرك���ز
واملس���ؤول اإلعالمي للجان العم���ل الصحي خالد
الفقيه.
ويف بداية اللقاء قدمت املسلماني شرحاً للوفد
الضي���ف حول مركز دني���ا وقالت :لقد إفتتحناه يف
ي���وم املرأة العامل���ي قبل ثالث س���نوات كإهداء من
جلان العمل الصحي للنس���اء الفلسطينيات الالتي
يعانني حتت االحتالل .وأضافت :يعد املركز األول
والوحيد من نوعه يف فلسطني يف مجال تشخيص
أورام الثدي والنس���ائية ال سيما وأنه كل ربع ساعة
متوت إمرأة يف العالم بس���يبب سرطان الثدي وأن
واح���دة من كل  12إمرأة يف فلس���طني تصاب بهذا
الورم وأن نس���بة الوفيات بس���بب ذلك يف فلسطني
أعلى منها يف دول أخرى بس���بب الكش���ف املتأخر
عن هذا السرطان.
وأوضح���ت أن املرك���ز يقدم خدم���ات الفحص
التش���خيصي الي���دوي واملاموغرام واأللتراس���اوند
واخلزع���ة واخلزع���ة م���ع األلتراس���اوند ع���دا عن
القدرة على تشخيص كتل ورمية تصل إلى 7ملم أو
أقل وكذلك حتديد وتعليم الورم للجراحني مشير ًة
إل���ى اخلدمات التطويرية املتقدمة األخرى املنتظر
إدخالها اخلدمة قريباً.
وكان الدكتور منتصر أبو زيد زار مقر مؤسس���ة
جل���ان العمل الصحي قبل ذلك وإس���تقبلته املديرة
العامة للمؤسسة شذى عودة ووليد أبو راس املدير
املال���ي واإلداري ون���داء يعيش ورن�ي�ن اخلواجا من
العالقات العامة وخالد الفقيه املس���ؤول اإلعالمي
للعم���ل الصح���ي .وراف���ق الس���فير يف زيارته أريج
عودة رئيسة جمعية خريجي أوكرانيا.
ويف بداي���ة اللق���اء الذي أعقب الزي���ارة قدمت
عودة للس���فير أبو زيد شرحاً مفص ً
ال عن مؤسسة
جل���ان العم���ل الصح���ي ،وقالت كان���ت البداية من
مدين���ة الق���دس ع���ام  1985حيث تط���وع عدد من
العاملني يف القطاع الصحي خلدمة أبناء ش���عبهم
يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف تقدمي العالجات
واألدوية مجاناً على املرضى.
وأضافت :منذ ذلك الوقت توس���ع العمل وباتت
املؤسس���ة الي���وم تدي���ر  17مركزاً وعي���ادة صحية

جلان العمل الصحي املنسق الوطني
للشبكة النسوية العربية رؤى
ش���اركت مؤسس���ة جل���ان العم���ل الصحي يف
اجتماع الهيئة العامة لش���بكة رؤى والذي عقد يف
عمان.
حي���ث مت ع���رض ونق���اش التقريري���ن املال���ي
واإلداري ،ومتت اإلنتخابات ،كما نوقش���ت اخلطة
للسنتني القادمتني ،واألوضاع العربية الراهنة.
ومت انتخاب املنس���قية العامة للشبكة وإنتخاب
املنسقني الوطنيني ،وطلب من اإلحتاد العام للمرأة
األردنية بقبول التنس���يق اإلقليمي للشبكة للسنتني
القادمت�ي�ن ،وعلى الصعيد الوطني يف فلس���طني،
فق���د مت االتف���اق أن تكون مؤسس���ة جل���ان العمل
الصحي هي املنسق الوطني للفترة القادمة.

وش���بكة رؤى جاءت نتيجة احلاجة الى تشكيل
أو وج���ود ش���بكة عربي���ة وذلك بع���د إنعقاد مؤمتر
امل���رأة الراب���ع يف بك�ي�ن ،حي���ث بدا خ�ل�ال املؤمتر
ضعف وهشاش���ة الوفود العربية عموماً يف التعبير
عن قضاياها.
وتأكدت احلاجة لهذا اإلطار بعد قراءة عميقة
ألشكال التنس���يق النس���وي يف العالم العربي التي
إتس���مت باملوس���مية وإفتق���رت للتعبي���ر عن هموم
النس���اء العربيات .ويف سياق تشكيل هذه الشبكة
فقد حاولت املؤسس���ات لهذه الش���بكة التفاعل مع
كل اشكال التنسيق النسوي املوجودة أم ً
ال يف تعميق
رؤاه���ا وربطها بالقاعدة العريضة من النس���اء ،إال
أن اإلختالف���ات كانت أعمق من التجاوز .وبس���بب
الظ���روف واملس���تجدات الت���ي حلق���ت باملنطق���ة
العربية األمر الذي جعل من تأس���يس شبكة عربية
برؤيا نسوية دميقراطية أمراً ال بد منه.
وتعتب���ر الش���بكة أن مرجعيتها األساس���ية هي
املواثيق الدولية خاص ًة إتفاقية إزالة كافة أش���كال
التميي���ز ض���د امل���رأة واإلع�ل�ان العامل���ي حلق���وق
اإلنسان.

أمـــــــــــــــــــــل

أخبار ونشاطات صحية

دنيا املركز التخصصي ألورام النساء
التابع للجان العمل الصحي يستقبل
العديد من الوفود

موزعة يف الضف���ة الغربية وتقدم خدمات الرعاية
الصحي���ة األولي���ة واجلراح���ات النهاري���ة ولديه���ا
مبنيان ينتظر تش���غيلهما كمشاف يف طوباس وبيت
ساحور.
وأوضح���ت أن خدمات العمل الصحي تش���مل
العدي���د م���ن التخصص���ات كالطب الع���ام وصحة
املرأة والطفل ورعاية مرضى السكري واملختبرات
واإلختصص���ات الطبية املتنوعة عدا عن العيادات
املتنقل���ة املوجه���ة للفئ���ات املهمش���ة والفقي���رة يف
املناط���ق النائية واحملاصرة وكذلك برنامج الصحة
املدرس���ية ال���ذي يق���دم خدمات���ه يف  70مدرس���ة
مقدس���ية ال تس���تطيع وزارة الصح���ة وصوله���ا
بحكم الواقع السياس���ي باإلضاف���ة إلى مركز دنيا
التخصصي ألورام النس���اء والذي يعد الوحيد من
نوع���ه يف فلس���طني ويق���دم خدماته التش���خيصية
للنس���اء الفلس���طينيات بعد أن كانت هذه اخلدمة
ال تتوفر إال يف اخلارج.
وقالت كذلك :إن املؤسس���ة لديها رؤية ورسالة
تنموية موجهة لفئات الش���باب واملسنني واألطفال
وذوي اإلعاقة من خالل مركز نضال لتنمية وتعزيز
املجتم���ع يف البل���دة القدمي���ة من الق���دس وروضة
وحضانة حقل الرعاة ونادي املسنني ومركز الواحة
ل���ذوي اإلعاقات الذي حول رواده ملنتجني وبارعني
يف إعادة تدوير الورق والشمع ما كفل لهم احلصول
على عوائد مالية عدا عن التأكيد على مش���اركتهم
يف احلي���اة العامة رغم أنهم يعانون إعاقات عقلية.
وكذل���ك يتم العم���ل مع املجتمع احملل���ي من خالل
برنامج التأهيل املبني على املجتمع لتسهيل إندماج
ذوي االحتياجات يف مجتمعاتهم وتأهيلهم.
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الصرف ومصادر الدخل والبحث عن مصادر متويل تساعد املؤسسة على اإلستمرار يف العمل وتقدمي اخلدمات
الصحي���ة والتنموي���ة ألبناء ش���عبنا يف كل م���كان نعمل فيه وعلى رأس���هم أولئك الذين يقع���ون يف دائرة الفقر أو
يصنفون ضمن الفئات املهمشة واحملرومة.
كما وجه ش���كره لكل العاملني يف املؤسس���ة ومن س���اندوها لتس���تمر كعنوان لكل من يحتاج للصحة واإلسناد
والدعم.
اجللس���ة الثاني���ة من املؤمتر خصصت لتالوة ونقاش وإقرار التقارير اإلداري���ة واملالية حيث كانت البداية مع
حصر العضوية وضبط النصاب حيث بعد التحقق من النصاب جرى إستكمال فعاليات املؤمتر.
وعل���ى صعي���د املالي تلى عماد داوود من ش���ركة طالل أبو غزالة تقرير املدق���ق اخلارجي املالي قبل أن يقوم
وليد أبو راس املدير املالي واإلداري بتقدمي عرض تفصيلي للوضع املالي ملؤسسة جلان العمل الصحي من حيث
املوج���ودات واملصروف���ات واملوازنات ومن ثم جرى فتح باب النقاش واإلستفس���ار للحض���ور واإلجابة ومن ثم مت
إقرار التقرير املالي.
ويف اجلان���ب اإلداري قدم���ت املديرة العامة ش���ذى عودة التقاري���ر اإلدارية التنفيذية للمؤسس���ة خالل العام
املاضي مبا يف ذلك نظم تس���يير ش���ؤون املؤسسة واملشاريع الصحية والتنموية التي تنفذها املؤسسة يف مختلف
املناطق وبعد ذلك ناقش أعضاء الهيئة العامة التقرير اإلداري ومت إقراره بعد إخضاعه للنقاش.
وكان س���بق ذلك تالوة امللخص التنفيذي من قبل رئيس مجلس اإلدارة يعقوب غنيمات حيث وضع احلضور
يف صورة العمل خالل الفترة املاضية.
اجللس���ة الثالث���ة واألخي���رة خصص اجلزء األول منها لتنس���يب أعضاء جدد واملصادق���ة عليها فيما خصص
اجلزء الثاني لنقاش وإقرار التعديالت املقترحة يف النظام الداخلي للمؤسسة.

إتفاقات وزيارات
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المنظمات األهلية الفلسطينية بين الدور
المناط بها والتحديات

بقلم شذى عودة

مدير عام مؤسسة لجان العمل الصحي

ش���هد التاريخ نشوء مؤسس���ات املجتمع املدني ضمن سياقات تاريخية
وأنظمة حكم سياسية مختلفة ،ولعبت منظمات املجتمع املدني دوراً فاع ً
ال
وإ ْن كان متفاوت���اً يف اإلنتق���ال والتحول الدميقراط���ي وتعزيز ثقافة حقوق
اإلنس���ان واملطالبة بتحقيقها وإحترامها .ويف الدول الدميقراطية ملنظمات
املجتمع املدني ش���أن يف تعزيز املمارس���ات الدميقراطية والتنمية بأبعادها
املختلفة.
إال أن منظم���ات املجتمع املدني الفلس���طيني متت���از بخاصية فريدة،
تعود إلى تطورها التاريخي بش���كل مختلف لتطورات املجتمعات املدنية يف
الدول األخرى ،وحتى بتناقضها مع املفاهيم واألسس النظرية التي تتحدث
ع���ن املجتمع املدن���ي .ففي حني تش���كلت غالبية منظم���ات املجتمع املدني
يف إط���ار الدولة ،إال أن تش���كل منظم���ات املجتمع املدني الفلس���طيني كان
يف غي���اب الدول���ة ،وغياب االس���تقالل والتحرر الوطن���ي ،ويف ظل احتالل
قائم ،وغياب الس���يادة على األرض وحتقيق املواطنة .وبعد تش���كل السلطة
الفلس���طينية عام  1994وفق إتفاق أوس���لو اختلف الوضع والدور لها وتأثر
بجملة من العوامل.
إن منظمات املجتمع املدني تش���كل حلقة وصل بني األفراد واملؤسسات
احلكومي���ة ،فه���ي تق���وم مبهام وأدوار ال تق���وم بها احلكوم���ة وتخلق فرصاً
ألف���راد املجتمع بهدف ممارس���ة حقوقهم ومس���ؤولياتهم كمواطنني يف ظل
نظ���ام دميقراط���ي .وهي تكون غير خاضعة لس���يطرة احلكوم���ة بل وتقوم
بدور الرقيب على احلكومة ومتارس ضغوطاً عليها وتسعى إلى محاسبتها.
ومبا أن مؤسس���ات املجتمع املدني تشكل وسيطاً ما بني الفرد والدولة،
ولك���ي تقوم بدورها بكفاءة ،وتنظم جه���ود وطاقات األفراد ،عليها أن تقدم
ش���ك ً
ال جديداً من التنظيم الذاتي لعملها ،يقوم على تعزيز احلكم الرش���يد
القائم على أس���اس املس���اءلة والش���فافية بداخلها ،مبا يجعلها جهة فاعلة
ملساءلة األطراف األخرى سوا ًء القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص.
أما أسس ومبررات املساءلة للمنظمات األهلية فهي قائمة على إعتبار
أن هذه املنظمات هي عامة بصبغتها ،وقانوناً هي ملك ألعضائها يف الهيئة
العام���ة ،واملس���ؤولني فيها يقوم���ون بأعمالهم بالوكالة ع���ن املجتمع املعني.
ويف الوق���ت ذاته جتد هذه املنظمات مب���رراً لوجودها يف تقدميها خدمات
مختلف���ة للجمهور ،وإش���باعها إحتياجات مجتمعية معينة ،مبعنى تس���تمد
ش���رعيتها من جمهورها ،وم���ن القانون الذي ينظم عمله���ا ،ويفرض عليها
إستحقاقات معينة .
إن املجتم���ع املدن���ي يف طبيعة احلال وكما هو متع���ارف عليه يف العالم
يعب���ر ع���ن إس���تقرار املجتم���ع ،إال أن املجتمع املدني الفلس���طيني تش��� ّكل
إس���تجاب ًة لألزمات التي تعرضت لها فلس���طني التاريخي���ة وبالتالي إرتبط
بالص���راع واملقاومة من أجل البقاء والصم���ود والثبات على األرض متهيداً
إلقامة دولة فلسطينية.
وم���ن هذا الواق���ع وبفعل األزمات ج���اءت املؤسس���ات األهلية الصحية
الفلسطينية إستجاب ًة لتعزيز الصمود وتلبية االحتياجات الصحية والتنموية
على أس���اس احلق اإلنس���اني .ومنذ نشأتها وهي تس���عى إلى الوصول إلى
املناط���ق املهمش���ة والفئات الفقي���رة  ،وتضع جهداً عالي���اً يف اإللتصاق مع
مجتمعاته���ا ويف تلبية إحتياجاتها عبر العيادات واملراكز والبرامج الصحية
املختلف���ة .وأدركت املنظم���ات األهلية الصحية عم���ق اإلرتباط بني املفهوم
الصح���ي والتنم���وي وتأثي���ر جملة م���ن احمل���ددات االجتماعي���ة والثقافية
والسياس���ية واالقتصادي���ة على التمتع بأعلى مس���توى ممك���ن من الصحة
فأدمجت العمل التنموي بالصحي وقامت ببناء مناذج تنموية صحية ريادية
للفئات األكثر تهميشاً كالنساء واألطفال والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة
واملسنني وغيرهم.
وتدرك املؤسس���ات األهلية الصحية أن االحت�ل�ال املعوق الرئيس نحو
التمت���ع بالصح���ة والوصول إل���ى اخلدمات أو احلصول عليه���ا فلم تتوانى
يف فض���ح إنته���اكات االحتالل ض���د املواطنني على أصع���دة مختلفة رابطة
العم���ل الصحي التنم���وي بالوطني ،فاملنظمات األهلية الصحية لم تنس���لخ
عن نسيجها االجتماعي والوطني.
وم���ا زال���ت املنظم���ات األهلي���ة الصحية حتاف���ظ على مس���اهمتها يف
تق���دمي خدمات الرعاي���ة الصحية األولي���ة .إال أن ال���دور اخلدماتي يتأثر
بدعم من

حالي���اً باملتغي���رات احلاصل���ة نتيج���ة
إتف���اق أوس���لو ووج���ود وزارة الصح���ة
الفلس���طينية التي أخذت على عاتقها
تق���دمي خدم���ات الرعاي���ة الصحي���ة
األولي���ة .هذه املتغي���رات أفرزت واقعاً
جديداً نحو تعزيز اإلس���تخدام األمثل
للم���وارد عب���ر بناء ش���راكات مع وزارة
الصح���ة يف املواقع املختلف���ة ،وبناء مناذج صحية وتنموية ال تقوم بها وزارة
الصحة فتميزت يف مجاالت عدة.
وترى املنظمات الصحية بنفسها العباً هاماً وفاع ً
ال يف النظام الصحي
الفلسطيني ومؤثراً يف سياساته وتشريعاته وأصبح هذا الدور أكثر إحلاحاً
وض���رورة لتعزيزه حيث يش���هد تراجعاً يف وقتن���ا احلالي .وما زال يقع على
املنظم���ات الصحي���ة األهلية دور يف فضح ممارس���ات االحت�ل�ال وإنتهاكه
حلقوق اإلنس���ان وعلى رأس���ها احلق���وق الصحية وهذا بالض���رورة يتطلب
تعزي���ز أدوات الضغط واملناصرة وتعزي���ز وعي الفئات املجتمعية بحقوقها
والدفاع عنها واملطالبة بها س���وا ًء من الس���لطة الفلس���طينية أو من املجتمع
الدولي .إن دور املسائلة الذي يفترض أن تقوم به مؤسسات املجتمع املدني
للحكوم���ة وأجهزتها الرس���مية مثل ال���وزارات وهنا مح���ط إهتمامنا وزارة
الصحة ليس باملستوى املطلوب وهذا يتطلب تقويته وتعزيزه بشكل جماعي
ووف���ق الصالحيات واملس���ؤوليات واألدوار املتوقعة من مؤسس���ات املجتمع
املدني.
ً
حالي���ا ن���رى أن واق���ع املنظمات األهلي���ة الصحية يقف أم���ام حتديات
كبيرة تهدد إس���تمراره .ومن جملة ه���ذه التحديات إختالف املناخ التمويلي
الدول���ي الذي بات يتحول بتمويله للمنظم���ات األهلية من متويل اخلدمات
إل���ى متويل قضاي���ا املناصرة والتمك�ي�ن والتدريب على إعتبار أن الس���لطة
الفلس���طينية هي املس���ؤولة عن اخلدمات .ومن وجه���ة نظرنا إن هذا فهم
خاطئ وفيه خطورة حترر االحتالل من واجباته وهو يعني أننا لسنا جميعاً
نرزح حتت االحتالل ،ومفترضني أننا نتمتع بدولة مس���تقلة كاملة الس���يادة
ولديها املقومات الكافية .
أما التمويل املش���روط الذي بدأ ميتد إلى العديد من املنظمات الدولية
والوكاالت املمولة واحلكومات التي باتت تتش���دد يف إشتراطاتها مما يهدد
املؤسس���ات األهلي���ة الصحية الت���ي تأخذ موقفاً من ه���ذا التمويل ويقوض
فرص إستمراريتها.
إن وج���ع املنظمات األهلي���ة عامة والصحية على وجه اخلصوص يتمثل
باإلنقسام الفلسطيني الفلسطيني الداخلي الذي يؤثر على عمل املنظمات
األهلية وصعوبة تكامل العمل فيما بينها وتواصلها وإستنزافاً ملواردها.
 . .وأخي���راً فاحلدي���ث عن عالقة املنظمات الصحية الفلس���طينية مع
وزارة الصحة الفلس���طينية فم���ن وجهة نظرنا ترى تراجع���اً فهناك ضعف
يف التنس���يق ،ومحاولة يف تقويض فرص إس���تمرار عمل املؤسسات ولذلك
ترجمات���ه عبر فك الش���راكات يف العيادات أو فت���ح مراكز يف أماكن تواجد
املؤسس���ات األهلي���ة ،وتوق���ف املجل���س الصح���ي الفلس���طيني ع���ن عمله،
واملتطلبات الكثيرة لترخيص املراكز واخلدمات الصحية ،والقرارت األخيرة
الت���ي أصدرها معالي وزير الصحة للممولني حول ضرورة مرور املش���اريع
إلى الوزارة للموافقة عليها مسبقاً دون التشاور مع املنظمات األهلية ،كلها
مح���اوالت إلحتواء املجتمع املدني وضرباً لفعاليته وإس���تقالليته ،ومن قال
إن املجتم���ع املدني واملنظمات الصحية بعيدة عن مجتمعاتها وإحتياجاتها،
فبرامجها ومش���اريعها ليس���ت مصممة لش���عوب يف كوك���ب آخر ،ونحن يف
املؤسسات اجلماهيرية إنطلقنا من وسط جماهيرنا وسنبقى معهم ولهم.
ان كل ما مت التعريج عليه يس���تدعى أن تعيد مؤسس���ات املجتمع املدني
عام���ة والصحي���ة التنموية خاص���ة اإلعتبار لتمت�ي�ن العالق���ات فيما بينها
والوقوف أمام التحديات بتنس���يق مواقفها ،ودراس���ة آليات تنمية مواردها
احمللي���ة والتعاض���د مع فئات املجتم���ع ومع القواعد الش���عبية اجلماهيرية
فه���م احلضن الدايفء لها ولرس���ائلها وقيمها ،وكذل���ك يجب إعادة صياغة
ش���كل العالقة مع وزارة الصحة يف إطار التفاهمات والقانون وعلى أساس
املشاركة والتكاملية وإحترام األدوار.
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أحمد الباقي
فينا أبدًا

بقلم :خالد الفقيه
تط���ل علينا ه���ذه األي���ام الذكرى الس���نوية السادس���ة لرحيل
الدكتور أحمد املس���لماني مدير عام مؤسسة جلان العمل الصحي
األسبق ،الذي عرفه اجلميع بحكيم القدس التي رحل منها وتدثر
بترابها تاركاً خلفه إرثاً وطنياً وإنسانياً يشار إليه بالبنان.
رحل وفجع محبيه من بعده على غياب رجل ترجل قبل أوانه.
ولكن يحس���ب له بأنه أرس���ى دعائم محبة على األرض التي سار
عليه���ا فصار إمنوذج���اً للرجل الصلب ال���ذي ال يلني يف مواجهة
االحتالل سارق األرض والهوية دون خوف ولو كان الثمن السجن
الذي خبرته زنازينه يف محطات عدة.
كان أبو وس���ام مثاالً للتفاني يف العمل يجهد نفس���ه أكثر من
غي���ره يف العط���اء ولكأن���ه كان يعل���م أن أيامه الطوال ليس���ت إال
محطات وش���ذرات يف حياة قصيرة ال بد أن تس���تغل على أكمل
وج���ه ممك���ن ،كنا جن���ده قبل اجلميع يف مؤسس���ة جل���ان العمل
الصح���ي وقد أجن���ز العديد م���ن األعمال قبل أن تدق الس���اعة
الثامن���ة إيذاناً ببدء يوم عمل جدي���د ،فيالقينا فوراً بتوزيع مهام
عم���ل ي���وم ورمبا أي���ام ،ويف أيام العط���ل واإلج���ازات كان مكتبه
مكتظاً بالزوار ومسرحاً إلجتماعات متوالية ال تنتهي.
إرتق���ى حكيم القدس إلى عليائه ووري الثرى يف األرض التي
أحب ،يف القدس العتيقة حيث س���ار وش���ب ،ودعه كل من عرفه
أو س���مع عنه بعني دامعة وكلهم يحدث نفس���ه ماذا لوبقي أحمد
حياً؟ ماذا لو عايش واقعنا اليوم بكل جتلياته؟ ماذا كان س���يفعل
وحرك���ة فعله معه���ود ًة ومعروف ًة للجميع؟ فلق���د كان صدامياً من
الدرجة األولى حيث ال بد من الصدام ،رقيقاً وحانياً يف املواقف
اإلنسانية تتسلل الدموع من عينيه رغماً عنه.
ع���رف أحمد مبواقفه الوطنية املتحدية فال ميكن أن تس���مع
مبس���يرة ض���د االحتالل وممارس���اته العنصرية وج���داره اللعني
إال وجت���ده يتق���دم اجلم���وع ،يف الق���دس ورام اهلل ونابلس وبيت
حلم واخلليل ،حمل هم وطنه وش���عبه وط���اف به العالم أو حيث
إستطاع أن يصل.
يحس���ب للرجل أنه وق���ف بصرامة ضد كل متويل مش���روط
وأرسى ذلك قواعد يف املؤسسات األهلية الفلسطينية ،لم يجامل
أح���داً فيم���ا كان يعتب���ره إنحرافاً وحتريف���اً للمنهجي���ة الوطنية
املتمسكة باحلق الوطني ،فلسطني عند أحمد كانت كل فلسطني
م���ن نهره���ا لبحرها فلم تكن ت���رق له كل األحادي���ث عن إجتزاء
الوط���ن وجتزئته ،أصابه احلزن والكمد على إنس�ل�اخ قطاع غزة
عن الضفة الغربية وهو العاشق لغزة بكل ما فيها حيث بصماته
يف مستش���فى العودة وإحتاد جلان العمل الصحي هناك ال زالت
شاخصة للعيان.
احلدي���ث عن عطاء الرجل وصالبت���ه رمبا بحاجة للكثير من
الوق���ت واألقالم فهو جتربة من الطراز املتقدم إجتمعت يف رجل
واحد.
أبا وسام نفتقدك اليوم وال عزاء لنا إال إرثك اجلميل ووجهك
املبتس���م الذي ال زال عالقاً يف أذهاننا رحلت جسداً وبقيت فينا
نهجاً فلك منا سالم.

مدينة البيرة – سطح مرحبا – شارع شهداء فردان
ص.ب 3966 :

البريد اإللكترونيinfo@hwc-pal.org :
الصفحة اإللكترونيةwww.hwc-pal.org :

