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أصدر برنامج الصحة المدرسية التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي تقريره عن نشاطاته 

وقدد بد د          0991الصحية والتنموية في مدارس محافظة القدس التي يعمل فيها منذ العام   

مدرسة مدقددسديدةن ويدندفدذ الدبدرندامدج                   26عدد المدارس التي تستفيد من خدمات البرنامج 

فعاليات صحية وتثقيفيةن وذلك في مدارس القدس التابعة ل دتدربديدة والدتدعد ديدس والدمددارس                

الدفدحدل الد دبدي        :  مددرسدةن ويدقددم خددمدات             26الخاصة واأله يةن حيث يشرف عد د      

ن الفحل الوقائي والبرامج الوقائيةن صحة البيئة عامدة  والدمددرسديدة خداصدةن            ( التقصي) 

 .باإلضافة إل  برنامج الت عيس الوطني الشامل وبرامج التعزيز والتثقيف الصحين

محاضرة مدعمة  040وبحسب التقرير وع   مستوى التعزيز والتثقيف الصحي فتس عقد 

طالب وطدالدبدة مدن مدخدتد دف الصدفدوف                    0411بنشرات ووسائل توضيحية إستفاد منها 

الدراسية تناولت النظافة الشخصية والتغذية الس يدمدة وصدحدة الدعديدون والسد مدة عد د                     

ال رق وصحة الفس واألسنان وأهمية وجبة اإلف ارن وفقر الدم ونقدل الديدود ومدخداطدر           

 .الزواج المبكر وزاواج األقارب ومخاطر التدخين

دورة وبد د  عددد           66وفيما يخل الدورات الصحية الموجهة ل   ب فقدد جدرى عدقدد           

ن والدعدندف فدي         ( الدزواج الدمدبدكدر       ) طالبة تناولت صحة المراهقة   (  380) هاالمشاركين في

المدارسن واإلسعافات األولية والتغذية الس يمةن والس مة ع   ال رق ومهارات صحيدة  

 .حياتية أخرى

ونظس البرنامج مهرجانات وأيام صحية متعددة وأيام مفتوحة وإف ارات صحية وزيارات 

ونشاطات وحم ت صحية متعددة وبحسب ما جدا  فدي الدتدقدريدر فدقدد بد د  عددد األيدام                           

وعدد المستدفديدديدن مدنده          00الصحية واإلف ارات الصحية الجماعية والحم ت الصحية 

 .من أوليا  األمور 32إناثن و 0909ذكور و 0834منهس  3990

أما الدورات واالجتماعات والمحاضرات الموجدهدة ألولديدا  األمدور حدوف الدعدندف فدي                     

المدارس واإلسعافات األوليةوالنظافة الشخصية وأهمية وجبة اإلف ار ومخاطر التدخيدن  

إجتماعا  ومدحداضدرة ودورة صدحديدة              66ومتابعة الحاالت المرضية والت عيس فقد ب غت 

كدمدا تدس إسدتدهدداف الدهديدئدات الدتددريسديدة بددورات                          (.  999) وب   عدد المشاركين فيدهدا     

 .وإجتماعات ومحاضرات حوف ذات المواضيع

مج ة  96وع   صعيد النشاطات الصحية ال  بية التي أشرف البرنامج ع يها فتس إنجاز 

إجتدمدام مدع الد دجدان الصدحديدة الد د بديدة فدي                          00نشرة إذاعية صباحية و 092حائط و

وفيما يخل المتابدعدات الصدحديدة مدع           .  المدارس لتنظيس العمل وتدريبهس ومتابعة أعمالهس

 .لقا  89أوليا  األمور فقد تس عقد 

طالب وطالبة أصيبوا برضوض وكددمدات    090وقدم ال اقس خدمات اإلسعاف األولي ف 

وجروح ورعف وآالم في الب ن وآالم بسبب الدورة الشهرية وأوجام فدي الدرأس وآالم         

من  09في الفس واألسنان وحروق ولدغات وكسور وغيرها كما إستفاد من هذه الخدمات 

 .أعضا  الهيئات التدريسية

 

 الفحص الشامل وفحوصات التقصي الوقائية

 
مددرسدة      00قدم البرنامج خدمات الفحل الشامل ل د دبدة الصدف األوف األسداسدي فدي                  

 40طالب وطالبة تدبديدن أن           060مقدسية ضمن برنامج الصحة المدرسية الوطني طاف 

حاالت زيادة  3قصر قامةن و 2لغط في الق بن و حالتيو منهس يعانون من حاالت ضعف

وزنن وقد تس تحويل جميع الحاالت إل  أخصائيين أو مراكز صحيةن وفيما يخل صحة 

   بة الذين شم هس فحل الفس واألسدندان مدن صدفدوف          ب   العدد االجمالي لالفس واألسنان 

أسدندان      0180طالب وطالبة وكانت نتيجدة الدفدحدل      (  6093) أوفن رابعن سابع وعاشر 

طدالدب      489أسدندان مدحدشدوة و            919أسنان مفقدودةن     449متسوسة بحاجة إل  حشوةن 

وطالبة بحاجة إل  تقويس من صفوف رابعن سابع وعاشرن وعدد ال  ب الذيدن ال يدوجدد        

 .0089فقطن وكان عدد ال  ب المحولين ل ع ج  069لديهس مشكل في األسنان 

العدد اإلجمالي ل   ب من صدفدوف أوفن       فحل قوة اإلبصار وصل /  أما صحة العيون

( 90) وجا ت النتائج أن  . طالب وطالبة(  808) خامس وثامن الذين شم هس فحل النظر 

ضدعدف ندظدر بديدن الدذكدور                61منهس %.  00طالب وطالبة لديهس ضعف نظر أي بنسبة 

 .بين اإلناث 90و
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 الوطني الفلسطيني الموحدبرنامج التطعيم 
 

 :تقدم مؤسسة لجان العمل الصحي عبر برنامجها برنامج الصحة المدرسي خدمات الت عيس كما هو موضح في الجدوف التالي

 :برنامـج الت عيـس الوطنـي الف س ينـي الموحـد حسب الصفوف والم عوم

 

 

 

 

 49وقد ب   عدد المدارس التي شم ها الدتد دعديدس        

مدرسة ومجموم ال  ب الذين شمد دهدس تد دعديدس          

الدفتيريا والتيتانوسن ش ل األطفداف مدن الصدف        

طددالددب    0181األوف األسدداسددي ذكددور وإندداث          

ومدجدمدوم الد د ب        .  0186وطالبة طعس مندهدس     

الذين شم هس ت عيس والدفتيريا والتيتانوس لصدف  

ومددجددمددوم .  0689طددعددس مددنددهددس        0000تدداسددع   

طدالدب وطدالدبدة        (  6039) ال  ب الذين طعموا 

 طالب وطالبة بنسبة  (6090)من مجموم 

 .من مجموم ال  ب%( 8ن98)

 

وجرى تنفيذ هذا النشاط بالتندسديدع مدع مدديدريدة            

مدع مدديدريدة       محافدظدة الدقددس و        / التربية والتع يس

حديدث   .  الف س ينية  في محافظة الدقددس       الصحة

تس توفير الم اعيس وكافة التحضيرات ال وجستية 

واألدوات الدفدنديدة األخدرى وتدجدهديدز الدمددارس                  

. إلستقباف الد داقدسن وتدهديدئدة الد د ب وأسدرهدس                   

وإعداد جدوف زمني خاص ببرنامج الت عيس والحم ة الوطنية وإعداد آليات 

 .ل متابعة والمراقبة

 

وواجهت الحم ة رغس نجاحها بعض المعيقات والتدي تدمدثد دت فدي إغد ق               

 ةاألراضي الف س ينية وعزف القدس من قدبدل سد د دات االحدتد ف وعدرقد د                

إجرا ات االحت ف لعم ية الت عيس من حديدث تدرخديدر وصدوف األطدقدس إلد                   

عددم جداهدزيدة بدعدض الدمددارس مدمدا                   و.  المدارس وت عيمها بشكل منتظدس 

وكان توفير ال دعدس لديدس        . إض ر ال اقس إل  زيارة المدرسة أكثر من مرة

وكدذلدك الدحداف بدالدندسدبدة              .  باألمر السهل نظرا  لإلجرا ات اإلدارية والفنيدة 

لتوزيع النماذج ل توقيع من قبل أولديدا  األمدورن كدمدا أن نشدرات اإلرشداد                  

وتهيئة الهيئة التدريسية تعتبر عم ية إدارية مك فة ماليا  ومدجدهددة لد د داقدسن            

زيارات بالمتوسط قبل الدبدد    (  4-0) بمعن  أن المدرسة الواحدة تحتاج إل  

عدا عن تجهيز الت عيس والنقل حسب العدددن ومدراقدبدة األعدراض          .  بالتنفيذ

الجانبية الناتجة عن الت عيس إذا حدثت ومعالجتهان متابعات طدبديدة وإداريدة       

 . وإضرابات مدارس التربية والتع يس. والتسجي ت
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 المخيمات الصيفية

 
أكد التقرير أن مشاركة مؤسسة لجان العمدل الصدحدي فدي الدقددس بدفدعدالديدات                    

اإلشراف والمتابعة ع   المخيمدات الصديدفديدة والشدتدويدة مدن خد ف بدرندامدج                        

الصحة المدرسية ن جا  في إطار تعزيز وتنمية المجتمع وذلدك بدالدتدعداون مدع           

مديرية التربية والتع يس في محافظة القدس إن  قا  من األهمية والدور الدكدبديدر       

 .الذي تض  ع به هذه المخيمات لألطفاف والشباب المقدسيين

في مدخديدمديدن       6103/6102وساهمت لجان العمل الصحي في العام الدراسي 

شتويين في كل من مدرسة العيزرية ل ذكور ومدرسة الدعديدزريدة الدمدخدتد د دةن               

ن حديدث     سدندة  (  14  -7) طالب وطالبة تتراوح أعمارهس ما بين  ( 011) وضمت 

. أشرف طاقس الصحة المدرسية ومدرسين ومددرسدات هدذة الدمددارس عد ديدهدا                 

 .أيام في بداية العام الجاري( 8)وإستمرت هذه المخيمات 

شراف الصحي اليومي ع   األطدفداف فدي        وتمثل دور لجان العمل الصحي باإل

المخيمات الصيفية وإجرا  بعض الفحوصات الشام ة مثل فحل الدندظدر إلد          

وتدعدزيدز الدتدثدقديدف           .  جانب تقديس خدمة اإلسعاف األولي في أوقدات الضدرورة      

الصحي في مجاف النظافة الشخصيدة والدعدامدةن وصدحدة الدبديدئدةن واإلسدعداف                     

وكذلك تدوزيدع نشدرات وإعد ندات          .  األولين والتغذية الس يمةن والصحة السنية

والدعدمدل عد د  تدعدزيدز             . إرشادية وتوجيهات ل مساهمين في المخيمات الصيفية

ثقافة ال فل الس يس من خ ف المحاضرات وتمارين التس ية الهدادفدة فدي مدجداف          

وتدوزيدع الدزي الدرسدمدي           .  الصحة العامة وورش الدرسدس واألنشد دة األخدرى         

وتدوفديدر وجدبدة        .  ع   جميع ال  ب في المخيمات الصيفية(  طاقية +  ب وزة )  

طعام يوميا  ل   ب والمشرفين ع   المخيمات وتوفيدر الدقدرطداسديدة الد زمدة             

 .لألطفاف لتنفيذ النشاطات
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