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نشرة تصدرها مؤسسة جلان العمل الصحي

زهرية اللون يف الشوراع للفت اإلنتباه لهذه احلملة وألهمية قيام النساء
بالكش���ف املبكر عن س���رطان الثدي ما ميكنهن من الشفاء منه يف حال
إكتشافه مبكراً.
التتمة صفحــ7ــــة

لجان العمل الصحي تعقد مؤتمرًا حول تعزيز الحقوق اإلنجابية
والجنسية للنساء وذوات اإلعاقة وحمايتهن من العنف
عق���دت مؤسس���ة جل���ان العم���ل الصحي
مؤمت���راً ح���ول تعزي���ز احلق���وق اإلجنابي���ة
واجلنس���ية للنس���اء وذوات اإلعاقة وحمايتهن
م���ن العنف وذلك يف مدينة بيت حلم ش���ارك
فيه وزي���ر الصحة الدكتور ج���واد عواد ووفد
مخت���ص من ال���وزارة باإلضافة إل���ى عدد من
ممثل���ي املؤسس���ات الصحي���ة واملجتمعي���ة
يف القطاع�ي�ن اخل���اص واألهل���ي وع���دد من
املس���تفيدين م���ن خدم���ات مؤسس���ة جل���ان
العمل الصحي يف هذا القطاع ضمن مش���روع
تعزي���ز احلقوق اإلجنابية واجلنس���ية للنس���اء
ذوات اإلعاق���ة وحمايته���ن م���ن العنف املمول
م���ن احلكومة البلجيكية وبإش���راف مؤسس���ة
أوكس���فام والذي تنفذه جل���ان العمل الصحي
يف جنوب الضفة الغربية.
وقال���ت مدير عام مؤسس���ة جل���ان العمل
الصحي ش���ذى ع���ودة إن املش���روع الذي بدأ
منذ  18شهراً والذي نتوج العمل به اليوم بهذا املؤمتر قد شكل منوذجاً
ميك���ن البن���اء عليه واملؤمتر ال���ذي نعقده هو مزيج ب�ي�ن املجالني املهني
واملجتمعي.
وقدم���ت ش���كرها للبلدي���ات واملجال���س احمللي���ة واملواطن�ي�ن الذين

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.
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العمل الصحي تعلن عن إنتهاء
حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي للعام 2014
عق���دت مؤسس���ة جل���ان العم���ل الصحي
مؤمتراً صحفياً يف مقر وزارة اإلعالم مبدينة
رام اهلل حت���ث في���ه كل من محاف���ظ رام اهلل
والبي���رة ليلى غنام ونادية حبش عضو مجلس
بلدي مدينة رام اهلل ش���ذلى ع���ودة مدير عام
مؤسس���ة جلان العمل الصحي وذلك ملناس���بة
إنتهاء حملة الكشف املبكر عن سرطان الثدي
وأورام النساء للعام .2014
وقال���ت محاف���ظ رام اهلل والبي���رة إننا يف
احملافظ���ة دعمنا احلمل���ة الت���ي أطلقها دنيا
املرك���ز التخصص���ي ألورام النس���اء التاب���ع
ملؤسس���ة جل���ان العم���ل الصحي م���ن منطلق
إمياننا بضرورة تعزيز صحة املرأة الفلسطينية
ومتكينها م���ن اإلهتمام بصحته���ا يف مواجهة
هذا املرض اخلطير الذي يستهدف صحتها.
وأضاف���ت :إنني أثمن الدور املتقدم للجان يف تنظيمها لهذه احلملة
للعام الرابع على التوالي ونحن نعتبر أنفسنا شركاء لهم إلى جانب باقي
الش���ركاء املجليني وعلى رأسهم بلدية رام اهلل التي إطلعت بإسهامه يف
هذه احلملة بدور وطني ،وكذلك طلبة املدارس الذي شاركوا منذ شهر
تش���رين األول يف احلملة املعروفة بحملة أكتوبر عبر توزيعهم الش���ارات

مؤسسـة جلــان العمــل الصحــي

إحتضن���وا العاملني يف املش���روع وس���هلوا حركتهم وتعاط���وا معهم بروح
عالية مشير ًة إلى أن املؤسسة تبني مناذج فلسطينية بإمتياز وفق القيم
التتمة صفحــ7ــــة

اإلفتتاحية
بقلم :أ.فريد مرة :رئيس مجلس اإلدارة.
ودعناعاماً مليئاً باألحداث املتعددة واملتشابكة على الصعد الدولية
واإلقيلمي���ة والعربي���ة والفلس���طينية ،م���ا حتمل���ه من أثار عل���ى واقعنا
الفلسطيني .فعلى الصعيد الدولي ،شهد العالم وما زال تراجع القطب
الواحد بهيمنة االمبريالية األمريكية والغرب على العالم ،ويش���هد بروز
قوى تبشر بظهور عالم متعدد األقطاب.
ً
علمنا التاريخ أن احلروب والدم دائما هي وس���يلة ووقود املتغيرات
الكب���رى ،ولك���ن من املؤس���ف أن يكون ال���دم واملال العرب���ي هما الوقود
الرئي���س له���ذا املتغير العاملي ومن احملزن واملؤل���م أن يتم ذلك بأيدينا.
حت���اول أمري���كا عبث���اً أن حتافظ على مصاحلها من خالل اس���تمرار
هيمنتها على العالم مقتنعة بأن الس���يطرة عليه تتطلب الس���يطرة على
العال���م العرب���ي والتحك���م به ومبقدرات���ه ،وتعمل عل���ى حتقيق ذلك من
خالل ممارسة سياسة (خرب تسد) متماهية يف ذلك مع رؤية احلركة
الصهيونية للمنطقة العربية.
ب���دأ القت���ل والتدمي���ر والتخري���ب يف الع���راق وأفغانس���تان وبأيدي
أمريكية وغربية مباش���رة ،ونتيجة لفشله ،مت تغيير األسلوب ولم يتغير
اله���دف ،حي���ث مت العمل على تفجي���ر جميع التناقض���ات والصراعات
الداخلي���ة اإلقليمي���ة والطائفي���ة والعرقي���ة واإلثنية والقبلي���ة والدينية
واالقتصادي���ة والفكرية واالحتماعية والطبقية .متبنية لسياس���ة خلط
األوراق ،ومع���زز ًة ملنهجي���ة تدمي���ر ال���ذات وإطال���ة آمد الص���راع حتى
تس���تنزف مق���درات األمة كاملة بغض النظرعن الط���رف صديق لها أو
مقاوم لسياس���تها ،فال صدي���ق لها إال مصاحلها .وهن���ا من الضروري
الوعي بأن طريق احلوار واحلل السياسي املبني على مصلحة الشعوب
باألساس ،هو فقط الطريق املنقذ وأي طرف أو جهة ترفض أو تعطل
ذلك ال تريد لهذه األمة إال الدمار واخلراب.
فلس���طينياً ،متاهت السياس���ة االمريكية مع األهداف والسياس���ات
اإلس���رائيلية ،وكانت احلارس األم�ي�ن على مصاحلها واحلامي املخلص
لها ،وش���كلت غط���اءاً وداعماً مالياً وعس���كرياً لها وجلميع ممارس���تها
العدوانية من حروب وقتل وتدمير وإس���تيالء على األراضي وإستيطان
وغيره���ا م���ن مخالفات القانون الدولي ،وش���اركت بالضغ���ط والتهديد
على القيادة والش���عب الفلس���طيني ولم تستجب للحد األدنى من حقوق
الفلس���طينيني .واألكثر من ذلك تضغط وحتاول منع الفلس���طنيني من
اللجوء إلى الشرعة الدولية واحملاكم الدولية والقانون الدولي.
أما على الصعيد الداخلي:
ً
ً
ً
أوال :القتمحاوالت املصاحلة تقبال ودعما ش���عبيا ،إال أن الش���عب
م���ازال قل���ق ومهموم وغير راض من بطئ عملية املصاحلة ومن مظاهر
اإلخت�ل�اف التي تب���رز بني احلني واآلخر ،مما يوس���ع من فجوة الثقة
بني الشعب والقيادة .
ثانياً :إن صمود املقاومة يف غزة بالرغم من كل الظروف املجافيه
لها ،واإلنتفاضة يف القدس والداخل وباقي أنحاء الضفة الغربية ،قد
عمل على وضع القضية الفلس���طينية يف واجهة األحداث ومعززة للثقة
لدى الش���عب بإمكانية النصر ومؤكد ًة أن هذه هي الطريق التي ستؤدي
إلى حتقيق أهدافه.
ثالثاً :فشل أوسلوا ونهجه ،وأعتقد أننا يف مرحلة طي هذه الصفحة
الس���وداء من تاريخ الشعب الفلسطيني ،وبالتالي فإن العمل على تدويل
القضية الفلس���طينية هو عمل يف اإلجتاه الصحيح ولكنه غير كاف
لتحقيق األهداف.
فم���ن أجل التقدم بإجتاه حتقيق أهدافنا الوطنية ،فإنه بات ملحاً
إستكمال الوحدة الوطنية إعتماداً على برنامج وطني يحظى باإلجماع
التتمة صفحــ7ــــة
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مجلس إدارة جديد
إنتخبت الهيئة العامة ملؤسسة جلان العمل الصحي مجلس إدارة جديد
ورئيس للمجلس خلفاً للمجلس الس���ابق الذي أنهى أعماله بعد س���نتني من
العمل ،وفاز مبوقع الرئيس فريد مرة ووصل لعضوية مجلس اإلدارة كل من
حس���ن عبد اجلواد ،ويعقوب غنيمات ،وف���راس عالونة ،ودميا أمني ،جليل
إلياس،وسناء أبو زعرور ،ويوسف الرمياوي ،وياسر مناصرة.
وكانت املؤسس���ة عقد مؤمترها العام يف فندق س���يتي إن مبدينة البيرة
بحض���ور ممثلني عن وزارة الصحة الفلس���طينية وش���بكة املنظمات األهلية
واللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وقوى سياسية ومدنية.
وبدء املؤمتر بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ش���هداء الش���عب
الفلسطيني والقطاع الصحي ومن ثم للسالم الوطني الفلسطيني.
وزارة الصح���ة ويف الكلم���ة الت���ي ألقاها الوكيل املس���اعد الدكتور نعيم
صب���رة مدي���ر عام التخطيط نيابةص عن الوزير ج���واد عواد جرى التأكيد
على أهمية التكامل بني القطاعني العام واألهلي خدم ًة للشعب الفلسطيني
ال س���يما يف ه���ذه الظروف التي تش���هد تصعيداً إس���رائيلياً غير مس���بوق
خاص ًة يف قطاع غزة ،وقال صبرة :أشكر جلان العمل الصحي على دعوتها
لنا للمشاركة يف مؤمترها العام وتكليف الوزير لي لإلنابة عنه ال سيما وأن
املؤمتر يشكل فرصة ذهبية للتركيز على إستراتيجيات العمل.
وأض���اف ،من���ذ ثمانينيات الق���رن املاضي تأسس���ت املنظمات الصحية
األهلي���ة وكانت حتم���ل البعد الوطني احلقيقي لتق���دمي اخلدمات الصحية
للفئات املهمش���ة والفقيرة ولكل الشعب الفلس���طيني حتت االحتالل ،وقال
ال ب���د م���ن تذكر القادة الذين أفنوا عمرهم يف تأس���يس وجتذير مؤسس���ة
جلان العمل الصحي وعلى رأس���هم الراحلني الكبيرين د.أحمد املسلماني،
ود.كمال زينة.
وق���ال صب���رة :إن ش���بكة املنظم���ات األهلي���ة وج���دت وعمل���ت قب���ل
إنشاءالس���لطة الوطني���ة حي���ث بن���ت حوال���ي  700عي���ادة وبعض املش���ايف
الصغي���رة رغ���م املعيقات واملنغص���ات التي كان االحتالل يضعها ما ش���كل
أرضي���ة للس���لطة بعد مجيئه���ا للبناءعلى ذلك بالتعاون م���ع القطاع األهلي
ومنه جلان العمل الصحي.
وأك���د صبرة إفتخ���ار القطاع الصحي الفلس���طيني مبرك���ز دنيا التابع
للج���ان العم���ل الصحي مب���ا ميثله من حالة فرادة ومتيز يف فلس���طني على
صعيد أورام النس���اء ،داعي���اً إلى التكامل بني مقدم���ي اخلدمات الصحية

حتت مظلة وزارة الصحة.
وأش���ار إلى الدور الذي قدمت���ه وزارة الصحة جتاه قطاع غزة منذ بدء
الع���دوان اإلس���رائيلي األخير حي���ث أفرغت مخازن ال���وزارة يف الضفة من
محتوياتها التي أرسلت للقطاع باإلضافة إلى  3وفود تخصصية للمساهمة
يف معاجلة اجلرحى مستنكراً إستهداف االحتالل للمشايف واألطقم الطبية
دون إع���ارة أدن���ى إهتم���ام للقوانني واملواثي���ق الدولية الت���ي تكفل احلماية
للقطاع الصحي والعاملني فيه.
وأعرب عن تثمينه لتبني جلان العمل الصحي خلطة إستراتيجية توجه
العمل مش���يراً كذلك لتبني الوزارة خلط���ة مماثلة متمنياً أن يصل اجلميع
ملرحلة تقدمي خدمات صحية نوعية وذات جودة.
وإس���تنكر صب���رة إج���راءات االحتالل ضد عض���و املجلس التش���ريعي
الفلسطيني خالدة جرار ونيته إبعادها ألريحا.
م���ن جهت���ه الدكتور محمد العبوش���ي يف كلمة ش���بكة املنظمات األهلية
إعتبر إلتزام جلان العمل الصحي بعقد مؤمتراتها العامة وإنتخاب مجالس
إدارتها ينم عن قيم عالية لدى املؤسس���ة ويؤس���س ملجتمع مدني حضاري
ويعبر عن إحترام املش���اركة والتكامل يف الق���رار متمنياً التوفيق ملؤمتر من
أجل اإلستمرار يف خدمة الشعب الفلسطيني.
وإس���تذكر العبوش���ي الدور املمي���ز للجان يف الق���دس والضفة واملناطق
املصنفة «ج» ودور اللجان يف نقد اإلنقس���ام السياس���ي املس���تمر واملطالبة
بإنهائ���ه ،وق���ال لق���د حملت ش���بكة املنظم���ات األهلية حملت أعب���اء كبيرة
ونشطت يف مجاالت الصحة واملياه والزراعة وحقول أخرى ويف التخطيط
الوطني وفضح ممارسات االحتالل.
وأضاف :ش���عبنا يواجه مؤامرة بدأت من اخلليل واآلن يف غزة ما يعني
أن���ه على القوى واألحزاب واملؤسس���ات التوحد يف مواجه���ة العدوان بعيداً
عن األجندة اخلاصة وفضح ممارس���ات االحتالل وجرائمه بالدعوة لتوقيع
وثيق���ة روما م���ن أجل التوجه حملكم���ة اجلنايات الدولي���ة ،وتوثيق اجلرائم
اإلسرائيلية.
ودع���ا للعمل على توفير حماية لش���عبنا وتطبيق إتفاقيات جنيف األربع
كم���ا طال���ب اإلطار القي���ادي لإلنعق���اد لوض���ع إس���تراتيجية للتخلص من
االحتالل.
يعق���وب غنيم���ات رئي���س مجلس إدارة مؤسس���ة جلان العم���ل الصحي

إس���تعرض يف كلم���ة املؤسس���ة الواقع الذي متر ب���ه القضية الفلس���طينية
واحملي���ط العربي والدولي وقال :إن املآس���ي ال زالت تتوالى على اإلنس���ان
يف العالم بسبب السياس���ات الرأسمالية لإلمبريالية األمريكية التى ترعى
اإلره���اب اإلس���رائيلي ض���د الش���عب الفلس���طيني ،وأض���اف إن الواقع يف
فلسطني غريب فالسطة الفلسطينية يفقدها احملتل سلطتها رغم متسكها
باملفاوضات كخيار إستراتيجي أثبت فشله.
ً
وأض���اف :إن احل���رب التي يش���نها االحت�ل�ال على غزة مس���تخدما كل
األس���لحة احملرمة دولياً تفضح اإلنحياز العاملي للمحتل مش���يراً إلى تراجع
القضي���ة الفلس���طينية حتى على طاولة اإلهتم���ام العربي يف ظل ما يعتري
الوطن العربي من حراكات موجهة تس���تهدف تفتي���ت الدول العربية بإرادة
وتوجي���ه غربي صهيون���ي يف ظل غياب حركات وأحزاب سياس���ية ناضجة
الرؤى .
وعل���ى الصعيد الفلس���طيني رأى غنيمات أن اإلنحي���از الكامل لإلدارة
األمريكي���ة للكي���ان الصهيون���ي مع غي���اب الق���وى األخرى الوازنة يس���بب
للفلس���طينيني املزي���د م���ن اآلالم وم���ع عدم حتصي���ل احلرية للش���عب فإن
احلقوق األخرى وعلى رأسها الصحية تبقى غائبة.
التتمة صفحــ7ــــة

برنامج الصحة المدرسية التابع للجان
العمل الصحي في القدس يصدر تقريره نصف السنوي
صدر عن برنامج الصحة املدرسية التابع ملؤسسة جلان العمل الصحي
تقريره النصفي الذي تناول فيه عمل وإجنازات أطقم البرنامج يف مدارس
القدس احملتلة ،ويعمل البرنامج يف  62مدرس���ة مقدسية حكومية وخاصة
وأهلي���ة من���ذ الع���ام  ،1990ويق���دم البرنام���ج خدم���ات وفعالي���ات صحية
وتثقيفية مبا يش���مل الفحص الطبي (التقصي) والفحص الوقائي ،وصحة
البيئ���ة العام���ة والتعزي���ز والتثقيف الصح���ي باإلضافة لبرنام���ج التطعيم
الوطني الشامل.
وخ�ل�ال الفصل الدراس���ي األول من العام الدراس���ي  2015/2014نفذ
البرنام���ج مجموع���ة من األنش���طة ومنها الفح���ص الش���امل والفحوصات
الوقائية وفحوصات التقصي حيث بلغ عدد املدارس التي ش���ملها الفحص
الش���امل ( )24مدرسة يف القدس ضمن برنامج الصحة املدرسية الوطني،
عدد الطالب الذين إستفادوا منه ( )920طالب وطالبة ( منهم  413ذكور)
و ( 506إناث ) من طلبة الصف األول األساسي.
وكان من أبرز احلاالت املكتشفة:
 129حال���ة ضع���ف نظر ،وحالتي حول ،و 6ح���االت لغط يف القلب ،و3
حاالت خصية مهاجرة ،و 15قصر قامة ،و 22حالة زيادة يف الوزن ،وقد مت
حتويل جميع احلاالت إلى أخصائيني أو مراكز صحية.
وفيما يخص صحـة الفـم وفحـص األسنـان :بلغ العدد اإلجمالي للطلبة
الذين ش���ملهم فحص الفم واألسنان من الصفوف األول ،والرابع  ،والسابع
والعاش���ر( )2543طال���ب وطالبة منه���م( )632ذك���ور و( )1911إناث وكانت
نتيجة الفحص 4163 ،أس���نان متسوس���ة بحاجة إلى حش���وة ،و 772أسنان
مفقودة ،و 1131أس���نان محش���وة و 583طالب وطالبة بحاجة إلى تقومي من
طلبة الصفوف الرابع ،والس���ابع والعاشر ،أما عدد الطالب الذين ال يوجد
لديهم مشاكل يف األسنان فكانوا  345فقط.
وعلى صعيد صحة العيون /فحص قوة اإلبصار :فكان العدد اإلجمالي
للط�ل�اب م���ن صف���وف أول ،وخامس وثامن الذين ش���ملهم فح���ص النظر
( )2727طال���ب وطالب���ة منهم( 1216ذكر) و(1510أنث���ى) .وتبني أن ()487
طال���ب وطالبة لديهم ضعف نظر مبا نس���بته  17.9%من املجموع .وكذلك

( )3حاالت يعانون من احلول.
كما قدمت أطقم البرنامج وأشرفت على مجموعة من الفعاليات ضمن
التعزي���ز والتثقيف الصحي ومنها اللجن���ة الطالبية ملجلة احلائط الصحية
حي���ث مت إجن���از( )72مجلة حائط يف ()24مدرس���ة تضمنت عدة مواضيع
هامة مثل التغذية الس���ليمة ،ونظافة البيئة املدرس���ية ،واألمراض املعدية،
وغيره���ا .باإلضاف���ة للجنة الطالبي���ة لإلذاعة الصباحية فق���د أذيعت يف
جمي���ع املدارس( )212مرة ملدة دقيقتني إلى ثالث���ة دقائق يف املرة الواحدة
وإحت���وت على عدة رس���ائل صحية منه���ا نظافة البيئة املدرس���ية ،ومضار
التدخني ،والنظافة الش���خصية ،وأهمي���ة وجبة الفطور ،والتطعيم ،ونظافة
األسنان وغيرها.
وبلغ مجموع احلصص الصحية يف جميع املدارس( )273حصة صحية
بواق���ع( )45دقيق���ة لكل حصة ،وإس���تفاد منها  6926طال���ب وطالبة منهم
 2162ذك���ر و 4764أنثى .ووصل ع���دد احملاضرات واالجتماعات الصحية
ألولي���اء أمور الطلب���ة  25محاض���رة وإجتماع ودورة صحي���ة تضمنت عدة
مواضي���ع صحية منها النظافة الش���خصية ،والتغذية وبلغ عدد املش���اركني
(.)830
كما قدم الطاقم 34دورة صحية للطالب وبلغ عدد املشاركني فيها()1011
طال���ب وطالب���ة منهم  405ذكر و 606أنثى فيما نظم البرنامج محاضرات
وإجتماعات للهيئات التدريسية بلغت  6شارك فيها  109مدرس ومدرسة.
اخلدمات العالجية واإلسعاف األولي:
بل���غ العدد الكلي للح���االت املرضية خالل الفصل الدراس���ي األول يف
جميع املدارس التي عاجلها طاقم الصحة املدرس���ية ( )644حالة مرضية
م���ن الطلب���ة .كما بلغ عدد احل���االت املرضية من الهيئات التدريس���ية 106
حاالت مرضية مت عالجها يف العيادات املدرسية.
مقابالت اولياء االمور:
متت مقابلة  108س���يدات من أولياء أمور الطلبة لعدة مواضيع صحية
تخص أوالدهم منها متابعة احلاالت املرضية احملولة من قبل أطباء الصحة
املدرسية ،والنظافة الشخصية ،والتبول الال إرادي.

برنامج التطعيم الوطني الفلسطيني املوحد:
ش���مل برنامج التطعيم الوطني الش���امل الطعومات الواردة يف اجلدول
التالي وفق ما جاء يف التقرير:
برنامـج التطعيـم الوطنـي الفلسطينـي املوحـد حسب الصفوف واملطعوم
الرقم
.1
.2

الصفوف املستفيدة
الصف األول األساسي
(إناث وذكور)
الصف التاسع (إناث وذكور)

املطعوم
دفتيريا وتيتانوس (،)DT
وشلل األطفال(.)POLIO
دفتيريا وتيتانوس ()dt

وقد بلغ عدد املدارس التي شملها التطعيم( )13مدرسة .ووصل مجموع
الط�ل�اب الذين ش���ملهم التطعيم م���ن الصفوف أول وتاس���ع ( )654طالب
وطالبة.
وخالل الفصل الدراس���ي نفذ طاقم الصحة املدرس���ية عدداً من األيام
الصحي���ة واإلفط���ارات الصحي���ة اجلماعية وصلت إلى  44وإس���تفاد منها
 6567من الطالب و 165من أولياء األمور.
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عقدت مؤسسة جلان العمل الصحي يوماً دراسياً بعنوان  »:أهمية
إدماج الذكور يف قضايا الصحة اإلجنابية واجلنسية»  ،وهدف هذا
اليوم لنقاش املوضوع وتبادل التجربة ما بني املؤسسس���ات العاملة
يف هذا املجال ،وهي مؤسسة جلان العمل الصحي ،وجمعية تنظيم
األسرة ،واإلغاثة الطبية الفلسطينية ،ووكالة الغوث ،ووزارة الصحة
الفلس���طينية ،وش���ارك يف هذا اليوم كل من صندوق األمم املتحدة
للسكان ،ومؤسسة كير انترناشونال ،جامعة بيرزيت .
وق���د أس���تعرضت جت���ارب املؤسس���ات يف موضوع���ة الي���وم
الدراسي ،واإلجنازات وقصص النجاح ،والتحديات واملعيقات التي
م���ا زالت تواج���ه العمل ،ومت اخلروج مبجموعة م���ن التوصيات من
أجل إدماج ومشاركة أكثر وفعالية أعلى للرجال والشباب يف قضايا
الصحة اإلجنابية واجلنسية.
وخالل النقاش واملداخالت التي قدمت ،مت اإلجماع على أهمية
إدم���اج الرج���ال والش���باب يف قضايا الصحة اإلجنابية واجلنس���ية
ألهمي���ة اآلث���ار الصحي���ة اإليجابي���ة املترتب���ة على صحة النس���اء
والرج���ال واألس���رة  ،وكذل���ك للتأثير اإليجابي على متكني النس���اء
ومش���اركتهن يف عملية التنمية ،وأيضاً على التمع باألبوة املس���ؤولة
واألمومة اآلمنة.
وخلص اليوم الدراس���ي إلى أن بعض املؤسس���ات إس���تطاعت
أن يكون موضوع اإلدماج أساس���ي يف عملها ،ويف البرامج املقدمة
للشباب والرجال كبرامج تتمتع بالدميومة .كما يوجد تقدم ملحوظ
ومتنام���ي حول قناعات مقدمي اخلدمات ألدوار الش���باب والرجال
يف قضايا الصحة اإلجنابية واجلنسية.
كما توضح أن بعض املؤسسات أصبحت تشكل مناذج ملؤسسات
أخ���رى لإلحتذاء بها واإلس���تفادة من جتربته���ا يف مجال العمل يف
إدماج الرجال والشباب يف قضايا الصحة اإلجنابية واجلنسية.
وتبني وجود أثر على الفئات املستهدفة من حيث زيادة معرفتهم
وحدوث تغيير إيجابي يف معتقداتها وقناعاتها جتاه قضايا الصحة
اإلجنابية واجلنسية ومت تسجيل الكثير من قصص النجاح.
كما أن إدخال برامج نوعية تستهدف الرجال والشباب يف مجال
العم���ل يف قضايا الصحة اإلجنابية واجلنس���ية ،ومن هذه البرامج،
املشورة قبل الزواج ،واملشورة قبل احلمل ،وبرامج العنف املبني على
النوع االجتماعي وإستهداف الرجال والشباب يف هذه البرامج يعد
من املؤشرات اإليجابية.
وتط���رق املش���اركون كذل���ك إل���ى املعيق���ات يف عملي���ة واإلدماج
واملتمثلة يف الثقافة املجتمعية التي تعزز الهيمنة والثقافة الذكورية
والتي ما زالت تكرس ثقافة احلرام والعيب .والعمل يف هذا املجال
ما زال ضمن مش���اريع وليس ضمن برامج مس���تدامة .وقلة خبرات

ال���كادر يف مج���ال العم���ل مع الش���باب والرجال من حي���ث املعارف
واملهارات والسلوك ،وقناعات مقدمي اخلدمات جتاه إدماج الرجال
يف الصحة اإلجنابية واجلنسية ما زال يتراوح بني السلبي واحملايد
بشكل عام ،بالرغم من حصول تطور ملحوظ .عدا عن قلة موائمة
البن���ى التحتي���ة للمراك���ز والعي���ادات الصحية إلس���تقبال الرجال
والش���باب .وقلة الوعي املجتمعي حول أهمي���ة املوضوع ومحدودية
الدراس���ات واألبحاث والدراس���ات األساس���ية ملعرف���ة واقع إدماج
الرجال والشباب يف قضايا الصحة اإلجنابية واجلنسية.
ومن املعيقات كذلك قلة املؤش���رات الكمية والكيفية والدراسات
التقييمي���ة على الصعي���د الوطني التي تقيس م���دى إدماج الرجال
والشباب يف قضايا الصحة اإلجنابية واجلنسية.
ويف نهاي���ة الي���وم الدراس���ي خل���ص املش���اركون إل���ى جملة من
التوصي���ات الت���ي تس���اعد يف إدماج الرج���ال والش���باب يف قضايا
الصحة اإلجنابية واجلنس���ية ومنها :توفر اإلرادة السياس���ية بحيث
يك���ون محور إدماج الرجال والش���باب يف قضاي���ا الصحة اإلجنابية
واجلنس���ية مكوناً اساس���ياً يف اخلطط االس���تراتيجية للمؤسسات

مستوى وطني،
الصحية والضغط بإجتاه أن تكون هذه البرامج على
ً
وأن يت���م وض���ع امليزانيات وتوفي���ر الطواقم املؤهل���ة للعمل يف هذا
املجال وتهيئة البنى التحتية لتكون أكثر موائم ًة.
وإستخدام اإلعالم كإستراتيجية يف مجال الترويج إلدماج الرجال
يف قضايا الصحة اإلجنابية واجلنس���ية ،وإشراك الرجال والشباب
لرصد حاجاتهم احلقيقية ويف التخطيط والتنفيذ والتقييم لبرامج
اإلدماج ،وعدم فرض البرامج واألجندات من املؤسس���ات .والتعاون
والتكامل وتبادل التجارب بني املؤسسات العاملة يف هذا املجال.
كما جرت التوصية بتدريب مقدمي اخلدمات وتزويدهم مبعارف
ومهارات حتى يكونوا مصدراً داعماً وجاذباً لش���لباب والرجال ،وأن
تك���ون املواضيع ش���املة تتناول حقوق اإلنس���ان ،وعالق���ات وأدوار
الن���وع االجتماعي ،وعالق���ات القوى ،والصح���ة اإلجنابية ،والعنف
املبني على النوع االجتماعي ،حل املشاكل ،وكيفية التواصل مع فئة
الش���باب والرجال ،وكيفية تقدمي املشورة .وأهمية املتابعة واملراقبة
والتقيي���م ،ووض���ع مؤش���رات على املس���توى الوطني لقي���اس مدى
اإلجناز ولرصد قصص النجاح.

لجان العمل الصحي تحتفل باليوم العالمي للمسنين
احتف���ل نادي املس���نني يف بيت س���احور  ،وجل���ان العمل الصحي يف
الضف���ة ،ي���وم امس ،ملناس���بة اليوم العامل���ي للمس���نني  ،بحضور رئيس
مجلس ادارة جلان العمل الصحي فريد مرة  ،ورئيس بلدية بيت ساحور
بالوكالة جورج غطاس ،وش���ذى عودة مدير عام اللجان  ،وايلني قسيس
مدير نادي املسنني  ،والعديد من ممثلي املؤسسات والفعاليات االهلية
 ،وعش���رات املس���نني وذووهم  ،ووفد من بريطانيا  ،ومئات من مواطني
بيت ساحور واحملافظة.
ورحب���ت قس���يس يف بداية االحتف���ال باحلضور واملس���نني وذويهم ،
مش���يدة بدور االباء واألمهات يف التربية الوطنية  ،و صناعة املس���تقبل
ألبنائه���م واألجيال القادمة  ،مش���يرة الى الدور املتميز لنادي املس���نني
يف بي���ت س���احور  ،وال���ذي يحتضن ما يزي���د عن  120مس���نا من ابناء
املدين���ة  ،ويوف���ر لهم مختلف اخلدمات الصحي���ة و الترفيهية واألجواء
االجتماعية.
ولفتت قس���يس الى ان نادي املسنني التابع للجان العمل الصحي يف
الضف���ة  ،يف اط���ار البرنامج املجتمعي للجان يواظ���ب على تنظيم هذا
احلفل الس���نوي منذ س���نوات طويلة ملناس���بة اليوم العاملي لكبار السن
تقديرا ملا قدموه من جهود وتضحيات يف مختلف املجاالت االجتماعية
واالقتصادي���ة والسياس���ية والتربوي���ة خدمة لقضيته���م ووطنهم وحرية

أمـــــــــــــــــــــل

لجان العمل الصحي تعقد يومًا دراسيًا
حول أهمية إدماج الذكور في قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية

واستقالل شعبهم.
وش���كرت قسيس مؤسسات وأهالي بيت ساحور واحملافظة على ما
يقدمون���ه من دعم مادي ومعنوي لنادي املس���نني يف بيت س���احور  ،من
اج���ل ان يواص���ل طريقه يف خدم���ة جيل االباء واالمه���ات  ،واخلدمات
الصحية والترفيهية واالجتماعية للمسنني.
وخاطب���ت املس���نني قائلة  “ :انتم من بنيتم عق���وال وأخالقا  ،وأنتم
ِ
أزهرت احلقول
م���ن كان لدربنا ن���ورا وأ ْمنا  ،كنتم وما زلتم رفاقا  ،بكم
نظ���ن أنَّ احلي���اة ال حتلو وال جتمل إال بك���م  ،آبا َءنا أحبا َءنا
والعق���ول ،
ُّ
ناعن���ا  ،كنت���م األوفياء واألصدق���اء واألمناء  ،ربيتمون���ا على احملبةِ
ص َ
ُ
نفوس���كم وأنانيتَكم على مذبح
والعط���اء فنبتْنا أقويا َء ال ضعفاء.قدمتم
َ
احلياة من أجلنا”.
وحت���دث فريد مرة  ،مرحبا باحلضور  ،مش���يرا انن���ا يف هذا اليوم
 ،نحتف���ل كلج���ان عم���ل صح���ي يف مدينة بيت س���احور بالي���وم العاملي
للمس���نني  ،ونحتف���ل ليس بكبار الس���ن فقط  ،بل يف كب���ار القدر وكبار
ال���دور وكب���ار التأثير وكب���ار احلكم���ة والتضحيات  ،نحتف���ل بهم ليس
مجامل���ة  ،بل وفاء وتقدي���را واحتراما وحبا وعرفان���ا واعتزازا  ،فكلنا
يع���رف م���ن هم كب���ار الس���ن وما ه���و دوره���م يف مجتمعن���ا وتاريخنا.
وق���ال ان ه���ذه املناس���بة العاملي���ة  ،هي اح���د اعي���اد االمم املتحدة  ،و

االلتزام بهذه االحتفالية له رمزية خاصة بالنسبة لنا نحن الفلسطينيون
 ،فالعال���م كله مطالب بان يلتزم بأعياد وقرارات ومواثيق االمم املتحدة
 ،التي نشهد جتاوز مقصود ومتواصل لها من الدولة العظمى واتباعها
 ،حتى غدا حديثهم عن احلقوق واملواثيق الدولية نفاق سافر وواضح .
ولف���ت مرة  ،اننا نحتفل بهذه العي���د وعلى طريقتنا اخلاصة  ،التي
دائم���ا تختلط فيه بس���متنا بدمعتنا  ،لنتذك���ر ان باحلرب االخيرة على
غزة استشهد فيها “ ”102من املسنني  ،ولنتذكر ايضا ان “ ”38اسرى
يف س���جون االحتالل جتاوزت اعمارهم الس���تون عاما  ،وعلى رأس���هم
االم�ي�ن الع���ام للجبهة الش���عبية احمد س���عدات  ،و اليوم جل���ان العمل
الصحي حتتفل بأحد اجنازاتها  ،والتي ايضا اسسها مناضلون وشهداء
امث���ال الدكتور احمد املس���لماني  ،والدكتور كم���ال زينة  ،نقول يحق لنا
ان نعتز ونرفع رؤوس���نا افتخارا بهذه املؤسس���ة املمتدة يف جميع ارجاء
الوطن.
وتخل���ل االحتفال فقرات فنية  ،وتكرمي للعديد من املس���نني بتقدمي
الهدايا لهم  ،والداعمني لنش���اطات وبرامج نادي املسنني وجلان العمل
الصح���ي  ،كم���ا وقدم���ت م���ن قبل احلض���ور  ،من اهالي بيت س���احور
واحملافظة تبرعات مادية وعينية  ،دعما لنادي املس���نني وتعزيزا لدوره
يف خدمة جيل االباء واألجداد.
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أخبار ونشاطات صحية

العمل الصحي.
وقدم األهالي والهيئة التدريس���ية الش���كر والتقدير ملؤسس���ة جلان
العم���ل الصح���ي لتنفيذه���ا ه���ذا النش���اط والدورالكبي���ر ال���ذي تلعبه
املؤسس���ة يف التخفي���ف على املواطنني يف القضاي���ا الصحية والتنموية
على مستوى الوطن.

جلان العمل الصحي يف منطقة اجلنوب عملت
على مدار ال ( )24ساعة خالل العاصفة الثلجية
من منطلق احلرص على سالمة املواطنني وتقدمي أفضل اخلدمات
الصحي���ة النوعية والش���املة ،قررت إدارة منطقة اجلنوب يف مؤسس���ة
جل���ان العم���ل الصحي من���ذ بدء العاصف���ة الثلجية (ه���دى) من إعالن
حالة الطوارىء يف مراكزها يف اجلنوب وخاص ًة مركز حلحول الصحي
ومرك���ز طوارىء اخلليل حيث إس���تمر العمل على مدار ال( )24س���اعة
طيلة فترة العاصفة الثلجية.
وأفاد مدير منطقة اجلنوب يف مؤسسة جلان العمل الصحي الدكتور
رمزي أبو يوس���ف أنه مت إس���تقبال العديد من احلاالت يف املركزين ومت
تقدمي اخلدمات الطبية الالزمة ،وأش���ار إلى أنه كان هناك إتصال دائم
م���ع غرف العمليات املوجودة يف بلدية اخلليل ،وغرفة العمليات يف بلدية
حلح���ول والتي مت تش���كيلها ملواجهة اآلثار املتوقع���ة للمنخفض اجلوي.
وأش���ار أبو يوس���ف إلى أن مركز حلحول الصحي س���وف يستمر بالعمل
خلدم���ة أبناء ش���عبنا يف املنطقة حتت أي ظ���روف طارئة كانت ،حيث يف
حال مت إغالق جس���ر حلحول والذي يصل مدينة حلحول مبدينة اخلليل
خ�ل�ال العاصفة عدا عن تكرار إغالقه من قبل جيش االحتالل ،وهو ما
يش���كل عائقاً كبيراً أم���ام املرضى للوصول إلى مراك���ز تقدمي اخلدمات
العالجي���ة والصحي���ة املختلف���ة يف مدينة اخلليل ،وأيض���اً مركز طوارىء
اخلليل والذي يقع يف البلدة القدمية يف مدينة اخلليل وهو املركز الوحيد
ال���ذي عم���ل على مدار ال ( )24س���اعة يف املنطق���ة اجلنوبية من مدينة
اخلليل واجلميع يدرك املعاناة التي يعيش���ونها أهلنا يف املنطقة اجلنوبية
من اخلليل وخاصة إعتداءات قطعان املستوطينني واجليش اإلسرائيلي.
وأك���د عل���ى أن مؤسس���ة جل���ان العم���ل الصحي س���وف توظف كل
إمكاناته���ا للتخفيف من معاناة املواطنني ،وس���وف تبقى يف خدمة أبناء
شعبنا الفلسطيني لتعزيز صمودهم ووجودهم على هذه األرض .ووجه
شكره وتقديره جلميع العاملني يف مراكز مؤسسة جلان العمل الصحي
يف منطقة اجلنوب وخاصة األطباء ،واملتطوعني الذي شاركوا يف خدمة
أبناء شعبنا يف هذه العاصفة الثلجية ،وأكد على ضرورة توحيد اجلهود
من قبل جميع املؤسسات احلكومية واألهلية واخلاصة ،من أجل تقدمي
افضل اخلدمات النوعية والشاملة ألبناء شعبنا العظيم.

دورة يف إدارة الكوارث واإلخالء بالتعاون مع الدفاع املدني
نظم���ت مديري���ة الدف���اع املدن���ي يف محافظ���ة اخللي���ل ومؤسس���ة
جل���ان العم���ل الصح���ي دورة تدريبي���ة يف إدارة الك���وارث
واإلخالء للعاملني يف املؤسس���ة وبع���ض املتطوعني يف منطقة اجلنوب.
وقد شارك يف إفتتاح الدورة عن الدفاع املدني الرائد املهندس إبراهيم
أب���و حس���ان نائب مدي���ر الدف���اع املدن���ي يف احملافظة ومدي���ر منطقة
اجلنوب يف مؤسس���ة جل���ان العمل الصحي الدكتور رمزي أبو يوس���ف،
وإس���تمرت الدورة ألربعة أيام وش���ملت اجلوانب النظرية لعلوم الدفاع
املدن���ي من إطفاء وإنقاذ وإس���عاف وإخالء والوقاية والس�ل�امة العامة،
إضاف��� ًة إلى التطبيق والتدريب العملي من خ�ل�ال إجراء تدريبات على
بعض احلوادث اإلفتراضية.
م���ن جهته أكد الرائد أبو حس���ان يف كلمته للمش���اركني على أهمية
إس���تنهاض الوع���ي الرس���مي والش���عبي يف كيفية التصرف والس���لوك
الصحيح عند احلاجة أو عند وقوع حادث ،مما يس���تدعي وجود أناس
مؤهل�ي�ن ومدربني عل���ى كيفية التعامل مع هذه احلوادث ،مش���يراً إلى
أن ه���ذه ال���دورة هي جزء م���ن برنامج تدريب���ي تنفذه مديري���ة الدفاع
املدني بنا ًء على خطة مس���بقة تس���تهدف املجتمع احمللي واملؤسس���ات
العام���ة واخلاص���ة ،وتهدف إل���ى تقليل آثار احل���وادث والكوارث وطرق
الس���لوك والتعام���ل الصحي���ح معه���ا ،مل���ا له���ا م���ن أهمية يف مس���اندة
طواق���م الدف���اع املدني يف احل���وادث وتقليل اخلس���ائر ق���در اإلمكان.
وب���دوره رحب مدي���ر منطقة اجلنوب يف جلان العم���ل الصحي الدكتور
رم���زي أب���و يوس���ف بالدف���اع املدن���ي ونائب مدي���ر الدف���اع املدني يف
احملامظ���ة الرائد أبو حس���ان وش���كر له���م جهودهم الت���ي يبذلونها يف
االهتم���ام واحلفاظ على س�ل�امة املواطنني وعل���ى حياتهم وممتلكاتهم،
وأكد على أهمية عقد مثل هذه الدورات يف املجتمع احمللي واملؤسسات
العام���ة واخلاصة وض���رورة التعلّم والتد ّرب على كيفية حماية أنفس���نا
وممتلكاتن���ا م���ن املخاطر واحلوادث ،وأكد كذلك عل���ى أن هذه الدورة
مهمه وس���وف تكون نقطة االنطالق لعقد سلس���لة تدريبات يف املناطق
املهمش���ة والبعي���دة والتي تعمل بها مؤسس���ة جلان العم���ل الصحي من
خ�ل�ال برام���ج العي���ادات املتنقل���ة يف منطقة اجلن���وب ،وق���ال إن هذه
الدورات س���وف تنفذ بالتعاون والتنس���يق مع مديرية الدفاع املدني يف
احملافظة من أجل تعزيز ثقافة الوعي واحلفاظ على أنفسنا وممتلكاتنا
من أية أخطار أو كوارث يف حال حدوثها ال سمح اهلل.

يوم عمل طبي مجاني ألطفال
روضتي قرية الباذان ومخيم الفارعة
نف���ذت مؤسس���ة جلان العمل الصحي يف منطق���ة طوباس يوم عمل
طب���ي مجان���ي يف مخيم الفارع���ة وقرية الباذان حيث إس���تهدف العمل
روض���ة األحالم لالطفال يف مخيم الفارع���ة وروضة أطفال الباذان يف
قري���ة الب���اذان حيث مت فحص  160طفل وطفلة م���ن الروضتني وتوزيع
األدوي���ة الالزم���ة على احلاالت املرضي���ة وحتويل البع���ض منها ملتابعة
الع�ل�اج يف مس���توصف الش���فاء التخصص���ي يف طوب���اس التابع للجان

دنيا املركز التخصصي ألورام النساء يعقد
محاضرة طبية يف البيرة حول الكشف املبكر عن سرطان الثدي

عقد املركز التخصصي ألورام النس���اء «دنيا» التابع للجان العمل

الصحي وبالتعاون مع مؤسس���ة ش���باب البي���رة محاضرة طبية حول
الكشف املبكر عن سرطان الثدي ،ألكثر من  30سيدة وذلك يف مقر
مؤسسة شباب البيرة.
يف بداية احملاضرة رحبت نداء قطامش باحلضور وشددت على
أهمية هذا اللقاء مشير ًة إلى أنه سيكون بداية ملجموعة من اللقاءات
يف مواضيع مختلفة.
بدوره���ا قدم���ت د .نفوز مس���لماني املدي���ر الطبي لدني���ا تعريفاً
بسرطان الثدي ،وطرق الكشف املبكر عنه ،وأعراض املرض والنساء
األكث���ر عرضة لإلصابة به .كما وركزت على أهمية الفحص اليدوي
الدوري من قبل السيدات أنفسهن ،حيث أن النساء يستطعن التعرف
عل���ى أي تغي���ر يف الثدي وإكتش���اف ما يط���رأ عليه عل���ى إعتبار إن
الفحص خط الدفاع األول حملاربة املرض والشفاء منه.
وأش���ارت مسلماني إلى أن  9من  10نسبة الشفاء من املرض يف
حال الكش���ف املبكر عنه .وحثت النس���اء على عدم اخلوف والتوجه
إلجراء الفحوصات التش���خيصية مش���ير ًة إلى أن  % 80من األورام
تعتبر أوراماَ حميدة.
وقال���ت د .نف���وز مس���لماني إن مرك���ز دنيا هو مرك���ز غير ربحي
يجري جيمع الفحوص التشخيصية وبسعر بسيط.
وأش���ارت إل���ى أن املركز يطلق حملة س���نوية يت���م خاللها تغطية
احل���االت االجتماعي���ة بدعم من املجتمع احملل���ي .ويف اخلتام أكدت
املس���لماني عل���ى أن مرض س���رطان الثدي محدود الق���درة وميكننا
التغل���ب علي���ه ب���روح األمل والتحدي والكش���ف املبكر قب���ل فتح باب
النق���اش حيث طرحت النس���اء مجموعة من األس���ئلة ومتت اإلجابة
عليها.

دنيا املركز التخصصي ألورام النساء
ينظم فعاليات يف جامعة بيرزيت
يف إطار حملة الكش���ف املبكر عن األورام النس���ائية التي أطلقها
دنيا املركز التخصصي ألورام النس���اء ج���رى تنفيذ وتنظيم عدد من
الفعالي���ات يف جامع���ة بيرزي���ت مبش���اركة طلبة وطالبات وأس���اتذة
اجلامعة ،حيث ألقت الدكتورة نفوز املسلماني املدير الطبي للمركز
محاضرة حول أهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي وسط تفاعل
من احلضور ،كما وشكرت اجلامعة على إهتمامها باملوضوع.
وقدمت املس���لماني محاضرتني ش���رحت فيهما عن أنواع األورام
مؤك���د ًة أن معظم األورام حميدة ،وأنه يج���ب عمل الفحص اليدوي
من قبل النساء بشكل دوري ألن  70%من النساء يستطعن كشف أي
تغير أو عالمة لألورام بأنفس���هن ويف حال وجود أي تغيير أو عالمة
عليهن التوجه فوراً لعمل الفحوصات التشخيصية.
كما تضمنت الفعاليات يف اجلامعة التي نفذها الطالب اجلامعة
بيع باليز عن س���رطان الثدي ودبابيس ومداليات وأش���ياء مصنوعة
يدوي���اً عن س���رطان الثدي من أج���ل التوعية بهذا ال���ورم .باإلضافة
لفعاليات حول التغذية الس���ليمة ومسابقات معلوماتية حول سرطان
الثدي باإلضافة لعروض وشروحات قدمها الطلبة للتوعية بسرطان
الثدي.
كما قدمت طالبات التمريض يف اجلامعة تدريبات حول الفحص
الذات���ي وس���ط تفاع���ل من الطلب���ة وذويه���م الذين ش���اركوا يف هذا
النشاط.
وتضمن النش���اط كذلك عزفاً على القان���ون من إحدى الطالبات
حيث س���بق هذه الفعاليات تزيني مداخل اجلامعة والكليات وخاص ًة
كلية التمريض بالفتات ولوحات وش���ارات زهرية اللون لتعزيز ثقافة
التوعية بسرطان الثدي والكشف املبكر عنه.
ويأتي هذا النشاط ضمن الفعاليات التي تنفذها مؤسسة جلان
العمل الصحي س���نوياً يف شهر تش���رين األول يف عياداتها ومراكزها
ويف املؤسس���ات العامة واألهلية واخلاصة من أجل محاربة س���رطان
الثدي.

أخبار ونشاطات تنموية

ورشة عمل حول دراسة رضا املنتفعات
من برنامج صحة املرأة التابع ملؤسسة جلان العمل الصحي
ضم���ن نش���اطات برنام���ج صحة امل���راة يف مؤسس���ة جل���ان العمل
الصح���ي عقدت ورش���ة عمل لنقاش نتائج دراس���ة «رضا املنتفعات من
برنام���ج صح���ة امل���رأة» ،والت���ي صدرت عن املؤسس���ة حديث���اً ،وكانت
أعدتها الدكتورة سحر حسان.
وفحصت الدراسة مدى رضا املنتفعات من برنامج صحة املرأة عن
اخلدمات املقدمة لهن ضمن البرنامج.
وكان���ت الغاي���ة م���ن إجراء هذه الدراس���ة حتس�ي�ن ج���ودة خدمات
برنامج صحة املرأة ،وتقدمي توصيات ومقترحات من وجهة نظر النساء
املنتفعات ،وهدفت أيضاً إلى حتديد بعض الفجوات احملتملة يف نوعية
اخلدم���ة املقدمة من خ�ل�ال التحليل الكمي والنوع���ي خلدمات برنامج
صحة املرأة املقدم���ة للمنتفعات .وفحص مدى إدراك املنتفعات لبعض
اجلوان���ب كالتثقيف الصحي من خ�ل�ال تقييم معريف للمنتفعات ،وأمور
أخرى تتعلق باملركز الصحي الذي يزرنه.
وكذل����ك هدف����ت الدراس����ة إلى متكني النس����اء يف الق����رى والتجمعات
الفلسطينية التي تعمل فيها مراكز مؤسسة جلان العمل الصحي من خالل
إش����راكهن وإس����تنباط آرائهن حول اخلدمات واملراكز وتوس����يع معارفهن
حول أمور عديدة تتعلق بالصحة اإلجنابية وطرق تقدمي اخلدمات.
وإفتتحت املديرة العامة للمؤسس����ة ش����ذى عودة الورشة بالتأكيد على
أهمية عقد دراس����ات الرضا من وجهة نظر املتفعات والفئات املس����تهدفة
وذل����ك لقناع����ة املؤسس����ة بأهمي����ة إش����راك الفئ����ات التي تعم����ل معها يف
التخطي����ط والتنفي����ذ والتقييم ،ومن جانب آخر ،فإن املؤسس����ة تؤمن بأن
عملي����ة التط����ور مس����تمرة ،وال ميكن الوق����وف يف مكان ما ،ب����ل ال بد من
مراجع����ة العم����ل وتقييمه والوق����وف على النق����اط واملراح����ل التي حتتاج
إل����ى مراجعة وتعزي����ز نقاط القوة فيها واإلبقاء عليها ،وهذه هي فلس����فة
املؤسسة التي ال تخجل أو تتردد يف إنتقاد ذاتها أو مراجعة آاليات عملها.
وخ�ل�ال الورش���ة مت إس���تعراض املنهجية التي أس���تخدمت يف جمع
املعلوم���ات ،حي���ث مت إس���تخدام منهجي البحث الكم���ي والكيفي .ومت
إس���تعراض النتائ���ج  ،وأبرزها أن نس���بة الرضا عالي���ة عن اخلدمات
املقدم���ة م���ن برنام���ج صحة امل���رأة ،ويوج���د رضا عن العالق���ة ما بني
املنتفعات والطاقم الذين يقدم اخلدمة  ،وكذلك يوجد رضا عن املرافق
التي حتويها العيادات الصحية.
ويف نهاي���ة الع���رض ،تعرض���ت الباحثة إلى أهم توصيات الدراس���ة
وأهمها حتس�ي�ن التثقيف الصحي واملشورة ومأسسة التثقيف الصحي،
وكذل���ك التركيز على وصول املنتفعات بع���د الوالدة من خالل الزيارات
املنزلي يف األسبوع األول بعد الوالدة.
وقد تفاعل املش���اركون واملشاركات يف الورشة بشكل عال ،ومت طرح
الكثير من األس���ئلة وتقدمي املداخالت التي أغنت التوصيات .واجلدير
ذكره ،أن عدد املش���اركني واملش���اركات بلغ األربع�ي�ن ،وميثلون الهيئات
والبرامج واملراكز املختلفة يف املؤسسة.

ورشة عمل حول مالحظات التمريض وتوثيقها
ضمن نش���اطات جلنة التمريض يف مؤسس���ة جل���ان العمل الصحي
عق���دت ورش���ة عمل ح���ول أهمية توثي���ق مالحظ���ات التمريض ،حيث
حتدث���ت للمش���اركني من املمرض�ي�ن واملمرضات العاملني يف مؤسس���ة
جلان العمل الصحي األستاذة عطاف مقبول من جامعة بيت حلم.
ويف بداية الورشة رحبت شذى عودة مدير عام املؤسسة باألستاذة
وش���كرتها لتطوعها ودعمها يف عقد هذه احملاضرة .مؤكد ًة على أهمية
عقد الورش واحملاضرات والندوات التي تطور الكادر وتزيد من الكفاءه
يف مجال املعرفة وتكسب مهارات جديدة لتطوير العمل.
وش���ددت كذل���ك على أهمي���ة التوثي���ق وضرورة تدوي���ن مالحظات

دورة تدريبية يف السالمة العامة واإلخالء
مركز الواحة ينفذ زيارة لقرية االطفال يف بيت حلم
ق���ام مرك���ز الواحة لألش���خاص ذوي اإلعاق���ات العقلية املتوس���طة
يف بي���ت س���احور والتابع ملؤسس���ة جلان العم���ل الصحي بزي���ارة قرية
االطف���ال يف مدين���ة بي���ت حلم وذلك به���دف الزيارة وفت���ح آفاق تعاون
جدي���دة مع مؤسس���ات لم يت���م التعاون معها من قبل حي���ث أطلع مركز
الواحة ممث ً
ال بجميع طواقمة ورواده على جميع أقس���ام مؤسس���ة قرية
األطفال واخلدمات التي تقدمها وس���ير كافة نش���طاتها ويف املقابل قام
مدي���ر املرك���ز خليل أبو غط���اس بإعطاء إدارة قري���ة األطفال حملة عن
مرك���ز الواح���ة على صعيد الرس���الة واألهداف التي يس���عى إليها جتاه
قضية اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وبعد ذلك مت تنفيذ مجموعة
النشاطات املشتركة بني منتفعي مركز الواحة وأطفال القرية،
وخ�ل�ال الزيارة قام منتفع���وا مركز الواحة بعرض مس���رحية نالت
إعجاب أطفال القرية وطاقم عملها.

مركز الواحة يلتقي بذوي رواده
نظم مركز الوحة لذوي اإلعاقة التابع ملؤسسة جلان العمل الصحي يف
بيت س����احور وبالتعاون مع جمعية الش����بان املسيحية لقاءاً توعوياً ألهالي
رواد املرك����ز به����دف تعزي����ز الوعي حول ض����رورة إس����تخدام املصطلحات
املناس����بة واإلس����تدالل به����ا يف قضاي����ا األش����خاص ذوي وذوات اإلعاقة،
إنطالق����اً م����ن مصطل����ح األش����خاص ذوي وذوات اإلعاقة وم����روراً بأنواع
اإلعاق����ات ودرجتها وذلك إلهمية إس����تخدام ه����ذه املصطلحات يف تعزيز
ثقاف����ة املجتم����ع احمللي يف التعام����ل مع هذه الفئات واملس����اهمة يف تعزيز
حقوقها وما حترزه من أبعاد نفسية لدى األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة.
وقد أكد ميس���ر الورشة التي تلت اللقاء على ضرورة إستخدام هذه
املصطلح���ات بالطريق���ة املهنية والصحيحة لدى كافة ش���رائح املجتمع
مع ضرورة التنس���يق مع كافة اجلهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية
جتاه هذه القضية وعلى رأس���ها املؤسس���ات العاملة يف مجال اإلعاقة،
بدوره���م أبدى األهالي م���دى تقديرهم ملثل هذه اللقاءات التي تش���كل
رافداً أساس���ياً وتنم���ي وعيهم جتاه التعامل مع أبنائه���م وبالتالي تعمل
على تنمية مهارتهم الفكرية والس���لوكية يف مجابهة حتدياتهم وحتديات
إبنائهم ذوي وذوات اإلعاقة.
ويف نهاية الورش���ة أكدت األخصائي���ة االجتماعية يف مركز الواحة
روال خي���ر على عزم مرك���ز الواحة على ضرورة التواص���ل والتعاون مع
األهالي واملؤسسات احمللية من أجل العمل اجلماعي خلدمة أكبر عدد
ممك���ن من هذه الفئة وتفعي���ل كافة قدراتهم وإس���تثمارها يف املجتمع،
منوه ًة إلى أن املركز يسعى إلى تشكيل املجموعات الضاغطة من أهالي
ومناصري هذه الفئات ملتابعة مختلف قضياهم يف كافة احملافل.

العمل الصحي تنظم تدريب ًا حول احملددات اإلجتماعية للصحة
نظ���م مركز جدل للثقاف���ة والتنمية املجتمعي التابع ملؤسس���ة جلان
العم���ل الصح���ي يف بي���ت س���احور ،تدريب���اً ليوم�ي�ن ح���ول احمل���ددات
االجتماعية للصحة ،حيت تناول التدريب أثر البيئة احمليطة على صحة
اإلنس���ان واآللي���ات التي ميكن إعتمادها لتهيئ���ة بيئة مجتمعية صحية،
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التمري���ض ،وذلك ألنه جزء أساس���ي يف العمل ويس���اعد على توصيف
العالج واحلالة املرضية.
وخالل الورشة تعرضت األستاذة عطاف الى أهمية التوثيق ،وكيف
تت���م عملي���ة التوثيق ،وماذا يج���ب أن توثق املمرض���ة ،والطريقة املثلى
للتوثيق ،واملش���اكل التي قد تنجم عن عدم التوثيق .ويف نهاية الورش���ة،
مت نق���اش املعيق���ات التي حتد أو تعيق من عدم التوثيق بالطريقة املثلى
يف املؤسس���ة ،وطرح توصيات تس���اعد يف احلد م���ن املعيقات للوصول
لتوثي���ق بطريقة مهنية تضم���ن تدوين املعلوم���ات واملالحظات بطريقة
شاملة ودقيقة.
وم���ن اجلديربالذكر ،أنه ش���ارك يف الورش���ة ما يقارب من خمس���ة
وثالثني ممرضاً وممرضة وقد قيموا الورش���ة باملفيدة كونها بحثت يف
موضوع له أهمية يف العمل الذي ميارسونه.

قائمة على أسس علمية وفق إحتياجات املجتمع ،وكذلك تناول التدريب
بع���ض املقارنات لبعض ال���دول الغنية منها والفقي���رة ،واإلختالفات ما
بينه���ا حول انع���كاس الظروف البيئية على صح���ة مواطنيها ،وقد لفت
التدريب أهمية دراس���ة قوانني حقوق اإلنس���ان السيما التي لها عالقة
مباش���ر ًة مبوضوعة الصحة ،وأكدت العديد من املداخالت والنقاشات
على ضرورة تعزيز دور الشباب يف املجتمع ،من أجل اإلرتقاء بالظروف
االجتماعية للوصول إلى بيئة صحية أفضل.

نفذت مؤسس���ة جل���ان العمل الصح���ي يف منطقة طوباس نش���اطاً
تدريبياً للطلبة يف مدرس���ة ذكور تياس���ير الثانوية على السالمة العامة
واإلخ�ل�اء وذلك بالتعاون مع مديرية الدفاع املدني يف طوباس ومديرية
التربية والتعليم.
وتضمن برنامج التدريب التعرف على علوم اإلخالء الصحيح واملنظم
وخصوصاً بعد س���ماع دوي إنفجار وإستخدام جهاز التضبيب احلراري
وإنق���اذ مصاب�ي�ن والتعرف على حم�ل�ات اإلنقاذ وإس���تخدام احلمالة.
وخالل التدريب مت إخالء كل من يف مبنى املدرس���ة إلى الس���احات ومت
تنفيذ اإلخالء بوقت قياسي متميز بواقع  35ثانية.
وتن���اول التدري���ب كيفية التعام���ل مع اإلصاب���ات وتصنيفها من قبل
جل���ان العم���ل الصح���ي ،وتناول اجلان���ب العملي تدري���ب الطالب على
إطف���اء إس���طوانة الغ���از وكيفي���ة إس���تخدام جه���از اإلطف���اء اليدوي .
ويف نهاية التدريب قدمت املؤسس���ات املشاركة بتقدمي الشكر والتقدير
ملؤسسة جلان العمل الصحي التي بدورها قامت بتكرمي الدفاع املدني
ومديرية التربية والتعليم ومدرس���ة تياسير على جهودهم يف تنفيذ هذا
النشاط الذي إستفاد منه  300طالب و 25معلم.
وجاء هذا النشاط بعد سلسلة محاضرات تثقيفية يف علوم الدفاع
املدني واإلخالء والطريقة السليمة يف مواجهة الكوارث نفذتها مؤسسة
جلان العمل الصحي يف منطقة طوباس ضمن مشروع أوكسفام.

روضة وحضانة حقل الرعاة التابعة للعمل الصحي تنفذ نشاطني
ضم���ن فعاليات التنوي���ر القرائي الذي تنفذه رروضة وحضانة حقل
الرع���اة التابع���ة ملؤسس���ة جلان العم���ل الصحي يف بيت س���احور قامت
املعلم���ة دانا ابو حمود بنش���اط م���ع طلبة الروضة حت���ت عنوان (أكتب
وأرسم قصة حيث قام األطفال برسم القصة وسردها بلغتهم اخلاصة
على املعلمة حتى تكتب النص كما ذكره الطفل مع تصوير فيديو لكل
طفل على حدة إلخراجها على قرص مضغوط يتم توزيعه على كل طفل،
بهدف تنمية مهارات األطفال يف التعبير عن ذاتهم وبلغتهم اخلاصة.
إلى ذلك ومن منطلق احملبة واإلرتباط باألرض وحفاظاً على البيئة
احمليطة قامت حضانة وروضة حقل الرعاة بتنفيذ نش���اط حتت عنوان
(إزرع شجرة مع والدي أو جدي يف حديقتنا ) وذلك لغرس هذا املفهوم
يف األطف���ال وقد كان نش���اطاً فعاالً ش���ارك فيه معظ���م األهالي والقى
إستحس���اناً كبيراً من ذوي األطفال وأدخل البسمة والسرور على جميع
من شارك فيه.
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العمل الصحي تواصل تقديم خدماتها الصحية والدوائية للمستفيدين من
إتفاقية تقديم الخدمات الصحية والطبية الممول من جمعية قطر الخيرية
وقعت مؤسس���ة جل���ان العمل الصح���ي وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنائي – برنامج مس���اعدة الش���عب
الفلس���طيني -إتفاقي���ة لتنفي���ذ مش���روع تق���دمي
اخلدم���ات الصحي���ة والطبي���ة الش���املة لألس���ر
الفلس���طينية املنتفع���ة م���ن مش���روع  deepواملمول
م���ن جمعية قطر اخليرية ،وباش���رت املؤسس���ة ومن
خ�ل�ال الطواق���م الت���ي مت تعيينه���ا وتكليفه���ا له���ذا
البرنامج منذ تاري���خ  2013/10/5بالعمل من خالل
عم���ل زي���ارات ميدانية هدف���ت إلى عمل دراس���ات
بحثية من أج���ل حتديد متطلبات املنتفعني من هذا
املشروع من كافة اجلوانب وذلك من منطلق تخفيف
األعباء املالي���ة املتعلقه بالعالج وكذلك من أجل رفع
املس���توى الصح���ي لألس���ر الفقي���ره يف محافظات:
اخلليل وقلقيليه وطوباس وكذلك العديد من حاالت
الط���وارئ من ش���تى أرج���اء الوطن وذل���ك من خالل
تقدمي الرعاية الصحيه لهم.
وبل���غ مجموع العائالت املس���تفيده حت���ى تاريخ
إع���داد ه���ذا التقرير  170عائل���ه ( 91عائله مكفوله
و 79حاله طوارئ) أي ما يقارب  650مستفيد/ة.
لقد عمل على املشروع طبيب وممرضه وأخصائيه
إجتماعيه باإلضافه إلى املنسق واحملاسب كما متت
اإلس���تعانه بطاقم وحده التأهيل يف منطقه اجلنوب
واملك���ون من طبيب تأهيل وأخصائ���ي عالج وظيفي
وع�ل�اج طبيعي ،وأخصائيه نطق وكذلك اإلس���تعانه
بأطب���اء االختص���اص م���ن مؤسس���ه جل���ان العم���ل
الصحي حيث ح���ددت آلية عمل تعتمد على عمليه
مسح اجتماعي وصحي جلميع العائالت مبا يف ذلك
الزي���ارات املنزليه ومن ثم عمل فحوصات س���ريريه
ل���كل أف���راد العائ�ل�ات وبلغ عدده���م  650فرد ،ومت
عم���ل فحوصات مخبريه لكل أف���راد العائالت كنوع
من املس���ح األول���ي ملعرف���ه وتقييم الوض���ع الصحي

لهؤالء األفراد وشملت هذه الفحوصات :نوع فصيله
الدم وقوه الدم وفحص بول ،كما مت عمل فحوصات
مخبريه إضافيه للمرضى الذين يعانون من أمراض
مزمنه مثل الس���كري والقلب والش���رايني واملسالك
البولي���ه وغيره���ا .وفيم���ا يخ���ص التصوي���ر الطبى
التشخيصي فقد أجري ل  322مستفيد/ة.
بع���د تأكيد التش���خيص مت توفير العالج وخاصة
ملرضى األمراض املزمنه وذلك على مدى  15ش���هراً
ومنه���ا تل���ك األدويه غي���ر متوف���ره يف وزاره الصحة
الفلسطينية.
وبحس���ب الدكت���ور إبراهي���م أب���و عي���اش مدير
دائرة الرعاية الصحية األولية يف املؤسس���ة فقد مت
عم���ل مل���ف ورقي ل���كل فرد من أفراد تلك األس���ر
ومت تفري���غ جمي���ع املعلوم���ات في���ه وكذل���ك إدخال
عل���ى برنامج محوس���ب ،كما أن معظ���م العائالت مت
حتويله���ا ومتابعته���ا يف مراكز جل���ان العمل الصحي
من خالل بطاقات خاصه باملشروع موثق عليها إسم
املمول وإس���م املش���روع وإس���م جلان العمل الصحي
ومواعي���د عياداته���ا يف املراك���ز وق���د مت التعامل مع
جمي���ع أصح���اب البطاقات بإعف���اء إجتماعي يصل
إلى .100%
وبحس���ب أبو عياش فقد مت تقدمي  4746خدمه
طبيه (وكذلك مس���تلزمات وأدوات مساعده) ألفراد
األسر املستهدفه منها  1250خدمة طب عام2015 ،
خدم���ات إختصاصي���ه،و 322خدم���ة تصوي���ر طب،
و 659خدم���ة مختب���ر ،و 22عملي���ة جراحية ،و320
مري���ض/ة من مرض���ى األمراض املزمن���ه مت توفير
الدواء لهم بشكل شهري وحفاظات ل 30مستفيد/ة،
و 60نظ���ارة طبية ،و 15كرس���ي متح���رك لذوي/ات
اإلعاق���ه ،وس���ماعات طبي���ة ل���ذوي وذوات اإلعاقة
السمعيه عدد  ،15وأطراف صناعيه ل 5أفراد وهي

قي���د التنفي���ذ ،وكذل���ك أدوات طبيه مس���انده لذوي
اإلعاقات احلركيه وعددها  ،9و 13س���رير طبي و11
فرشه هوائيه.
وتب�ي�ن من خ�ل�ال املتابع���ة أن املش���اكل الصحية
الت���ي مت التعامل معها تعددت فج���زء كبير منها كان
لديه أكثر من مش���كله وإحتياج صحي وكان من أبرز
املشاكل الصحيه واألمراض التي مت معاجلتها خالل
الفترة املاضية :مرض���ى األمراض املزمنة (الضغط
والسكري وأمراض القلب والشرايني ) بنسبه 21%
م���ن الع���دد الكل���ي للمنتفع�ي�ن ،ذوي وذوات اإلعاقه
بنس���به  ، 17.6%أمراض العظام والعضالت بنسبه
 15%وأمراض الفقر احلديدي بنس���به  14%وهذا
نتيج���ه س���وء النظ���ام الغذائي غير الصح���ي والذي
يفتق���ر لعنص���ر احلدي���د واملكم�ل�ات الغذائيه وهذا

كله بس���بب فقر هذه العائ�ل�ات .لقد كان واضحاً أن
أحد أسباب الفقر يف أغلب العائالت هو عجز معيل
األس���رة عن العمل بسبب تلك األمراض واإلعاقات
مما أدى إلى زياده العبء املادي على هذه األس���ر يف
تأمني املآكل واملش���رب والوص���ول للخدمات الطبية
واحلصول على العالج.
ومن اجلدير ذكره أن املشروع كان له اآلثر الكبير
على حياة املس���تفيدين/ات ،ف���كان هناك الكثير من
احل���االت املرضيه املزمنه واإلعاقات املركبه التي مت
تلبية إحتياجاتها وجميعها تكللت بالنجاح.
واملش���روع الذي الذي كان من املفترض أن ينتهي
يف تشرين األول من العام املاضي جرى متديده حتى
نهاية حزيران القادم.

محافظ بيت لحم جبرين البكري يزور نادي المسنين التابع لمؤسسة
لجان العمل الصحي ببيت ساحور ويؤكد ريادة المركز وخدماته وتميزها
زار محاف���ظ بي���ت حل���م اللواء جبري���ن البكري
يرافق���ه كل من صالح صبح مدي���ر مكتب احملافظ،
ووفاء حميد مستشارة احملافظ لشؤون املرأة ،وكوثر
زبون مستش���ارة املجلس اإلستش���اري ،نادي املسنني
التابع ملؤسس���ة جلان العمل الصحي يف بيت ساحور
للتعرف على نش���اطاته وبرامجه التي تهتم باملسنني،
وكان يف إستقباله املديرة العامة للجان العمل الصحي
ش���ذى عودة ومديرة النادي إيلني قسيس ،واحملافظ
الس���ابق صالح التعمري ،ود.فيكتور بطارس���ه مدير
مركز بيت س���احور الصحي ،وجليل إلياس ،وحس���ن
عب���د اجل���واد عض���وا مجل���س إدارة جل���ان العم���ل
الصحي ،والعشرات من املسنني وموظفات النادي.
ورحب���ت مديرة املؤسس���ة باحملاف���ظ واحلضور،
وقدمت ش���رحاً عن نشاطات مؤسس���ة جلان العمل
الصح���ي ومراكزه���ا وبرامجها املنتش���رة يف الضفة
الغربية والقدس ،مشير ًة إلى إهتمام املؤسسة البالغ
بالفئات والقطاعات املختلفة من الشعب الفلسطيني
وفق فلسفة تستجيب إلحتياجاتهم العمرية املتباينة.
وقال���ت :إن املؤسس���ة تعم���ل بجد ونش���اط على
طريق تعزيز صمود املواطن الفلس���طيني يف مواجهة
سياس���ات االحت�ل�ال العنصري���ة معب���ر ًة عن ش���كر
مؤسس���ة جل���ان العمل الصح���ي وإعتزازه���ا بزيارة
احملافظ للنادي والتي تؤكد على التكامل بني مكونات
املجتمع يف خدمة القضايا اإلنسانية السامية.

ودع���ت ع���ودة اجله���ات احلكومي���ة ال���ى حماية
املس���نني من خالل س���ن قوانني وتش���ريعات تضمن
حقوقهم ،وتوفير وس���ائل الراحة واملعيش���ة الكرمية
لهم ،ألنه���م ضحوا خالل حياته���م وعملهم ،وقدموا
الكثير خلدمة مجتمعهم ووطنهم.
بدوره���ا أك���دت مدي���رة الن���ادي عل���ى أهمي���ة
ه���ذه الفك���رة التي ول���دت قبل عدة س���نوات للعناية
واإلهتم���ام باملس���نني وإبقائه���م عل���ى تواص���ل م���ع
املجتمع ،م���ن خالل مجموعة كبيرة من النش���اطات
الثقافيه واالجتماعية ،ومن خالل ممارس���ة االلعاب
الرياضي���ة والنش���اطات الترفيهي���ة ،وزي���ارة املواقع
الس���ياحية والديني���ة واألثري���ة يف بالدن���ا ،اضاف���ة
ال���ى العناية الصحي���ة ،وإجراء الفحوص املس���تمرة
املجانية ،وتق���دمي االدوية مجانا او بأس���عار رمزية،
اضافة الى تقدمي الوجبات الغذائية بسعر رمزي.
وقالت إن كل ذلك يأتي بهدف إال يشعر املسنون
بأنهم مهمشون ،الفت ًة إلى عقد ندوات حول االوضاع
االجتماعي���ة والصحي���ة ،كم���ا حتدثت قس���يس عن
املش���اريع املس���تقبلية التي تهدف لتطوير اخلدمات
املقدمه للمسنني كما ونوعاً.
ب���دوره أع���رب احملاف���ظ البك���ري يف كلمته عن
إعت���زازه به���ذه املؤسس���ة الرائدة التي يع���رف عنها
الكثير قبل أن يتم تعينيه محافظا لبيت حلم ،مؤكدا
اهتم���ام الرئيس اب���و مازن والقيادة بهذه الش���ريحة

الهامة من املجتم���ع ،و التي قدمت الغالي والنفيس،
وربت اجياال من املناضلني يف جميع املجاالت.
ووعد احملاف���ظ بتقدمي كل املس���اعدات لتطوير
عمل املؤسس���ة وبرامجه���ا التي تع���ود بالفائدة على
املس���نني وبقية فئ���ات املجتمع  ،مش���يرا الى اهتمام
اجلهات املس���ؤولة بس���ن قوانني وتشريعات حتفظ
كرامة وحقوق املسنني.
من جهته أش���اد محافظ بيت حلم السابق صالح
التعم���ري باجله���ود التي تبذلها ادارة نادي املس���نني
وجل���ان العم���ل الصحي لتوفي���ر اخلدم���ات املميزة

لعش���رات املس���نني يف مدينة بيت ساحور ،داعيا الى
االرتق���اء مبس���توى ه���ذه اخلدم���ات يف احملافظات
االخ���رى ،مب���ا يحفظ حقوق وكرامة هذه الش���ريحة
الت���ي قدمت الكثي���ر لألجيال القادم���ة يف مجتمعنا
الفلسطيني .
وبعد ذلك قام احملافظ بجولة يف اقسام النادي،
حيث اطلع على مستوى اخلدمات املقدمة للمسنني،
واملراف���ق العام���ة التابع���ة للنادي ،داعي���ا الى تعميم
ه���ذه التجرب���ة الناجح���ة يف مختل���ف احملافظ���ات
الفلسطينية.

تتمــــــــــــــــــــــــــــــــات
اإلفتتاحية

وشددت على ضرورة الشراكة املجتمعية يف دعم هذه
احلملة يف الس���نوات القادمة وتكريس���ها ثقافة مجتمعية
ألن األمر ال يخص النساء وحدهن بل هو قضية مجتمعية
عام���ة معلن ًة إس���تمرار احملافظة مبش���اركة جل���ان العمل
الصحي يف دعم نش���اطات مركز دنيا الذي يقدم خدماته
التشخيصية املختصة باألورام للنساء الفلسطينيات.
ودع���ت غنام النس���اء الفلس���طينيات ملغ���ادرة اخلوف
واخلجل واملس���اركة للكش���ف املبكر وإج���راء الفحوصات
التشخيصية ألن البديل قد يكون األسوأ لهن ،كما وجهت
حتيتها لإلعالم الفلس���طيني الذي س���اهم يف نقل الوعي
ح���ول احلملة للجمهور الفلس���طيني معرب��� ًة عن أملها يف
التخلص من السرطان األكبر املتمثل باالحتالل.
من جهتها أكدت ش���ذى ع���ودة على الش���راكة الهامة
لإلع�ل�ام يف إجناح حمل���ة التوعية وأهمي���ة التطوع الذي
راف���ق احلملة وأهميته يف إس���تنهاض الطاقات املجتمعية
والش���بابية واحلمل���ة لم تطلق من فراغ ك���ون املرض فع ً
ال
خطير.
وقال���ت :لقد متيزت هذه احلملة مبش���اركة عدد كبير
من املؤسس���ات الوطنية احلكومي���ة وغير احلكومية فيها.
حيث ش���اركت فيها محافظة رام اهلل والبيرة ،وبلدية رام
اهلل ،وبن���ك فلس���طني ،وش���بكة أجيال اإلذاعية ،وش���ركة

والثقافة الفلسطينية دون السماح للمول بفرض رؤيته
الت���ي قد تتع���ارض من قي���م مجتمعنا ،كم���ا تطرقت إلى
العقب���ات الت���ي تعت���رض العمل يف هذا املج���ال من خالل
العقبات الثقافي���ة واالجتماعية والتي أمكن التغلب عليها
يف أكث���ر م���ن مكان ولك���ن العقبة ال���كأداء الت���ي ال زالت
تعي���ق كل عمل فلس���طيني تتمثل باالحت�ل�ال الذي يقوض
بسياساته وإجراءاته كل فرص التنمية والبناء.
ب���دوره ق���ال الدكت���ور ج���واد ع���واد وزي���ر الصح���ة
الفلس���طيني إن احلديث عن حقوق املرأة وحقوق املعاقني
يف الصح���ة واإلجن���اب يعني احلديث ع���ن قانون الصحة
العام���ة ال���ذي أعطى احلق ل���كل فلس���طيني يف أن يتمتع
باخلدمة الصحية.
وأض���اف :لق���د منحنا امل���رأة يف وزارة الصحة أهمية
كب���رى م���ن خ�ل�ال إعتم���اد إدارة عامة لصح���ة املرأة يف
الهيكلي���ة اإلدارية للوزارة ،كم���ا وتعاملنا مع كافة مقدمي
اخلدم���ات الصحية واجله���ات التي تعنى باملرأة وش���كلنا
جلان ضمن سياس���ات وطنية ،وأدخلنا الصحة اإلجنابية
ضمن عي���ادات الرعاية الصحية األولية لتس���هيل وصول
اخلدمات إلى كل مواطنة يف مكان سكناها ،وقمنا بإدخال
مس���وحات ما قبل وبعد الوالدة ومسوحات الثدي والرحم
وخدم���ات تنظي���م احلم���ل وتش���خيص وع�ل�اج األمراض
اجلنس���ية بش���كل مجان���ي يف عي���ادات ومش���ايف ومراكز
وعيادات الوزارة.
وق���ال :من خالل برامجن���ا إدخلنا الن���وع االجتماعي
وبرنامج مختص بالنساء املعنفات وتدريب طواقم الوزارة
عليها ،مبدياً إس���تعداد ال���وزارة للتعاون مع جميع مقدمي
اخلدمات الصحية للنهوض باخلدمات الصحية واحلقوق
املختلفة.
وش���كر عواد مؤسسة جلان العمل الصحي على الدور
الوطن���ي املتمي���ز الذي تقوم به يف خدم���ة الرعاية الصية
األولية وإيصالها للمقدسيني حام ً
ال للمشاركني يف املؤمتر
حتيات القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس
ورئي���س ال���وزراء رامي احلم���داهلل الني يتبني���ان بكل قوة
موضوعة املرأة وحقوقها.
من جهتها أكدت صويف مارشال من مؤسسة أوكسفام
أن املش���روع ال���ذي مولت���ه احلكومة البلجيكية وأش���رفت
علي���ه أوكس���فام ونفذته جل���ان العمل الصح���ي يف مجال
تعزيز احلقوق اإلجنابية واجلنسية للنساء وذوات اإلعاقة
وحمايته���ن م���ن العنف ش���كل منوذجاً ميك���ن تطويره وما
كان له���ذا النج���اح أن يتحقق لوال تفان���ي فريق العمل من
أطباء وعامالت صحيات وممرضات باإلضافة إلحتضان
املجتمع احمللي للمشروع والعاملني فيه.
وقدمت ش���رحاً عن مؤسسة أوكسفام واملجاالت التي
تعمل على دعمها واجلغرافيا التي تتواجد املؤسس���ة فيها
وقال���ت نح���ن نعمل يف الضف���ة الغربية والق���دس وقطاع
غ���زة بهدف تعزي���ز حقوق املواطن�ي�ن يف مجاالت الصحة
والتعلي���م واحلصول عل���ى املياه ،وقالت إننا يف أوكس���فام
نثم���ن العالق���ة مع مؤسس���ة جل���ان العمل الصح���ي التي
أثبت���ت كفاءة وق���درة يف حتقيق إجنازات ضمن املش���روع
الذي نفذته على مدى الفترة املاضية.
ويف كلم���ة جل���ان العمل الصحي ج���دد رئيس مجلس
اإلدارة فري���د مرة متس���ك املؤسس���ة برس���التها القاضية
بالعمل املجتمعي والتنم���وي الصحي وفق منظور حقوقي
بحي���ث تص���ل خدماته���ا لكافة ش���رائح املجتم���ع وخاصة
الفقراء واملهمش�ي�ن منهم .وقال إن���ه ومن منطلق إالميان
باملس���اوة الكامل���ة بني امل���رأة والرجل وأن امل���رأة تتعرض
لإلضطه���اد والتهمي���ش أكث���ر م���ن الرج���ل كان البد من
االهتم���ام ب���ذوي اإلعاق���ة وخاص���ة النس���اء منهم ضمن
املفه���وم الش���مولي للصحة والذي يش���مل البيئة الصحية
اجلي���دة والوعي للحقوق الصحية وأس���اليب حتقيقها ما
دفع باملؤسس���ة للتفكير ببناء مناذج ريادية يف هذا الشأن
ميكن البناء عليها على املستوى الوطني.
وأضاف إن كافة األعمال الفلس���طينية دوماً تصطدم
بصل���ف االحتالل وعنصريته والتي تفاقم من معاناة ذوي
اإلعاق���ة والني أرتف���ع عددهم بعد الع���دوان األخير على

مجلس إدارة جديد
وأشار إلى الواقع امليداني من قتل ممنهج وإعتقاالت
وتقس���يم لألراضي وبناء اجلدار وتوس���يع اإلس���تيطان
كمعيق���ات رئيس���ة أم���ام الش���عب الفلس���طيني داعي���اً
لصياغ���ة العالق���ات ب�ي�ن مقدمي اخلدم���ات الصحية
والتنموية مبا يخدم املواطن ويعزز من صموده.
وأضح أن جلان العمل الصحي تتبنى فلسفة وطنية
من���ذ إنطالقته���ا وهي اليوم تتبنى خطط إس���تراتيجية
علمية وتس���تثمر يف كادرها كون���ه رأس مالها احلقيقي
مشدداً على اإلستمرار يف رفض أي متويل مشروط من
أي جهة كانت شاكراً داعمي املؤسسة بدون إشتراطات.
اجللس���ة الثاني���ة م���ن املؤمت���ر خصص���ت حلص���ر
العضوي���ة وضبط النص���اب وتقدمي التقاري���ر اإلدارية
ملجل���س اإلدارة والتقري���ر التنفي���ذي والتقري���ر املال���ي
حي���ث جرت النقاش���ات حول ما قدم يف ه���ذه التقارير
واإلستفسار قبل أن تتم املصادقة على التقارير.
أم���ا اجللس���ة الثالثة فش���هدت تنظي���م اإلنتخابات
حيث قدم املجلس الس���ابق إستقالته أمام الهيئة العامة
قب���ل أن تتم املصادق���ة على العضوي���ات اجلديدة ومن
ث���م فت���ح باب الترش���ح ملنصب رئي���س وأعضاء مجلس
اإلدارة وتشكيل جلنة لإلشراف على عملية اإلنتخابات
التي أفرزت فوز ثمانية مرش���حني كأعضاء يف املجلس
اجلدي���د ووص���ول فري���د م���رة ملنصب رئي���س املجلس
للعام�ي�ن القادمني بحس���ب م���ا ينص النظ���ام الداخلي
ملؤسسة جلان العمل الصحي.
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الوطن���ي ،وتفعي���ل املقاوم���ة باملعنى الش���امل للكلمة،
وللمس���اهة يف ضمان حتقيق ذلك ،فمن الضروري العمل
على توحيد احلالة الوطنية الدميقراطية والتي تش���كل
قوة ثالثة مهمشة وغير فاعلة بحكم تشتتها.
إس���رائيلياً :برزت على السطح مؤخراً مطالبة القيادة
اإلس���رائيلية للفلس���طينيني اإلعتراف بيهودية الكيان .إن
اإلعتراف بيهودية إس���رائيل يعني وبكل وضوح اإلعتراف
بأنن���ا نح���ن الذي���ن إحتل���وا أرض إس���رائيل واحلرك���ة
الصهيوني���ة قام���ت بتحريره���ا .إن كان هذا الش���رط هو
تعبير عن مكنون قناعتهم الداخلية بأن مشروعهم مزيف
وباطل ،ويظهر أزمة القلق املتواصلة اخلاصة مبشروعهم،
فهو كذلك قفز ف���وق املعقول والتصور ،وبامللموس يعني
أن���ه لن يك���ون هناك س�ل�ام مبن���ي على أبس���ط احلقوق
الفلس���طينية ،وأن م���ا تعمل به إس���رائيل ه���و إدارة أزمة
حتى يتم نفي الشعب الفلسطيني.
إن تدمير غزة حجراً وش���جراً وبش���راً أطفاال ً ونساءاً
وش���يوخاً ،وقصفه���ا مبواد متفجرة فاق���ت أضعاف قنبلة
هيروش���يما النووية ،وتعزيز االس���تيطان وتهويد القدس،
وآالف الش���هداء واألس���رى واجلرح���ى واالعتق���االت،
والظ���روف االقتصادي���ة واالجتماعية الس���يئة ،والبطالة
املتفش���ية وخاص��� ًة يف أوس���اط الش���باب وخريج���ي
اجلامعات ،كله���ا أعمال تتراكم بإجتاه هدف إلغاء وجود
هذا الشعب.
لذا فإن تعزيز صمود ش���عبنا وتنمية موارده الذاتية
يصب يف صلب املقاومة ،وبالتالي هذا هو الدور الرئيس
ملؤسس���ات املجتم���ع املدني ،وبالتالي فإن مؤسس���ة جلان
العم���ل الصح���ي ومن باب مس���اهمتها بعملي���ة الصمود
تعمل على حتقيق رؤيتها املتمثلة مبجتمع فلس���طيني حر
يتمتع بحقوقه الصحية على أساس العدالة واإلنصاف.
وتنفيذاً لرس���التها كمؤسس���ة أهلية غير ربحية تعمل
بالتنمي���ة الصحية واملجتمعية وفق منظور حقوقي ،حيث
تق���دم اخلدمات لكافة ش���رائح املجتم���ع وبالتركيزعلى
الفق���راء منه���م .ونتيج���ة له���ذه الرؤي���ة وه���ذه الرس���الة
وملواقفها الوطنية واالجتماعية الصادقة واحلريصة على
حق���وق ش���عبنا وقضيت���ه الوطنية واملنحازة إل���ى الفقراء
منهم ،فإن املؤسس���ة تتعرض لضغوط مالية .ولكن بوعي
وإنتم���اء العامل�ي�ن فيها إس���تطاعت الصم���ود واملواجهه،
هذا وقد تبنت املؤسس���ة سياس��� ًة ثابت���ه وهي رفع درجة
االعتم���اد على ال���ذات بالقدر املمكن .وعملت املؤسس���ة
على إع���داد خططته���ا االس���تراتيجية للس���نوات الثالث
القادمة وكذلك خططها التش���غيلية وتعمل أيضاً على رفع
جودة خدماتها بشكل متواصل ،وتعمل على تفعيل دورها
الوطن���ي واالجتماع���ي والتنموي ،وعلى تعزي���ز عالقاتها
املجتمعية احمللية والدولية.
وأخيراً نس���تطيع القول أن املؤسس���ة تتط���ور وتتقدم
بش���كل شامل ومستمر .ومن منطلق املسؤولية اجلماعية،
وبالتعاون والتكامل واإلنس���جام العالي بني الهيئة العامة
ومجل���س اإلدارة واإلدارة التنفيذي���ة والعامل�ي�ن ،كلنا ثقة
بأن املؤسسة سوف تستطيع جتاوز أزمتها املالية متحدية
كل أشكال التمويل املشروط ،وسوف تصمد وتكون عنواناً
لدعم الصمود على هذا الوطن.

املش���روبات الوطني���ة ،وإذاع���ة نس���اء أف أم ،وتلفزي���ون
فلس���طني ،واجلامعات واملدارس .وقد كان لهذه الشراكة
ال���دور اله���ام س���وا ًء يف تغطي���ة احل���االت االجتماعية إو
إيص���ال رس���ائل التوعية للنس���اء عبر احملط���ات اإلذاعية
والتلفزيوني���ة وعب���ر اللق���اءات عل���ى التلف���از واحملطات
اإلذاعي���ة .كم���ا ش���ارك عدد من طالب س���بع مدارس يف
رام اهلل والبي���رة فيه���ا من توزيع الش���ارات الزهرية اللون
ونشرات عن احلملة على الشوارع.
وأضاف���ت :احلمل���ة تضمن���ت الكثي���ر م���ن األنش���طة
وورش العم���ل والن���دوات وال���دورات التدريبي���ة املوجه���ة
للنس���اء يف مراكز وعيادات مؤسسة جلان العمل الصحي
واملؤسسات األهلية واخلاصة األخرى يف كل احملافظات.
عدا عن احلملة اإلعالمية التي تضمنت سبوت تلفزيوني
وس���بوتات إذاعية بثت على محط���ات مختلفة وملصقات
ضخمة «بلبورد» يف الشوارع.
وح���ول س���رطان الثدي أوضح���ت عودة أن س���رطان
الث���دي ه���و املس���بب األول للوفي���ات م���ن ب�ي�ن األمراض
السرطانية للنساء يف العالم حيث أن  1من  8نساء تصاب
به حتى عمر الثمانني .أما يف فلس���طني فنس���بة اإلصابة
هي  1من كل  13إمراة ،ولكن نس���بة الوفيات يف فلس���طني
أعلى بس���بب التش���خيص املتأخر .واألس���باب كثيرة منها
قلة الوعي ،اخلوف من املرض ونتائجه ،وإجراءات سلطة
االحت�ل�ال وتقييد احلرية التي تعي���ق وصول املرضى إلى
أماكن التش���خيص والع�ل�اج واألهم من ذل���ك عدم وجود
مرك���ز متخصص للتش���خيص املبكر والس���ريع لس���رطان
الثدي.
وقال���ت إن���ه يف س���نة  2013مت تش���خيص  401حالة
بامل���رض مقارن���ة بس���نة  2012حي���ث مت تش���خيص 292
حال���ة بامل���رض يف فلس���طني حس���ب إحصائي���ات وزارة
الصحة الفلس���طينية .ويف سنة  2013كان سرطان الثدي
اإلكثر إنتش���اراً يف فلسطني من بني السرطانات األخرى.
وبالنسبة للمناطق اجلغرافية كانت أعلى نسبة إصابة يف
بيت حلم ،نابلس ،طولكرم ،و رام اهلل.
وبين���ت أن املرض بات يطال فئات عمرية ضغيرة ولم
يع���د محص���وراً يف فئة كما كان يعتق���د فاإلصابة باملرض
ب���دأت تظه���ر يف س���ن مبك���ر حيث فف���ي ع���ام  2013مت
تش���خيص  59س���يدة بعمر أقل من  40س���نة ،وبني العمر
 50-40مت تش���خيص  109ح���االت ،مما يعني أن التوعية
والفحوصات املبكرة ضرورية جداً.
وح���ول دور دني���ا خ�ل�ال احلم���ل قال���ت ع���ودة :لق���د
س���اهم دنيا املرك���ز التخصصي ألورام النس���اء وبخدماته
التشخيصية املميزة ومنذ إفتتاحه يف شهر آذار 2011حتى
األن بعمل فحوصات لِ  4200سيدة ،مت خاللها تشخيص
أكثر م���ن  2000حالة لديها أورام حميدة وبحاجة ملتابعة
دورية .ومت تش���خيص أكثر من 100حالة س���رطان جديدة
واجلدي���ر بالذكر أن ع���دداً منه���ا كان يف املرحلة األولى.
والثاني���ة مم���ا يعني إمكانية الش���فاء تام .كم���ا مت تغطية
 1000حالة اجتماعية.
وأضاف���ت :يف حملة أكتوب���ر  2014راجع املركز445
س���يدة منه���ن  200حال���ة اجتماعي���ة م���ن  10/1حت���ى
 12/15وقدمت لهن الفحوصات التش���خيصية الالزمة (
ماموغرام والتراساوند وفحص نسائي ) ،كما مت عمل 13
خزعة منها  5حاالت مت تشخيصها بالسرطان.
بدوره���ا أكدت نادية حبش يف كلمة بالنيابة عن بلدية
رام اهلل عل���ى ال���دور املتق���دم لدنيا يف إنق���اذ حياة بعض
النساء وقالت أنا واحدة من النساء التي جرى تشخيصها
كمصابة بسرطان الثدي خالل احلملة العام املاضي رغم
قيام���ي بفحوص���ات يف أماكن وعيادات أخ���رى ولكن دور
حتدي���د أما يف دنيا فبعد تش���خيصي ب���دأت بالعالج وأنا
اليوم شفيت متاماً.
وحول دور البلدية يف احلملة قالت إن البلدية وضمن
ال���دور الفاعل للبلدية يف التنمي���ة املجتمعية وإدراكاً منها
ألهمي���ة التوعي���ة الصحي���ة والبيئي���ة وتنفي���ذاً خلططها
الس���نوية التي جتس���د هذا التوجه ش���اركت البلدية للعام
الثاني على التوالي يف حملة الكش���ف املبكر عن س���رطان
الثدي التي يطلقها مركز دنيا التابع للجان العمل الصحي
منذ أربع سنوات بالشراكة مع عدد من مؤسسات املجتمع
احمللي والتي حملت شعر “ ال تترددي فحصك اآلن أمان
وإطمئنان”
وأضاف���ت أن البلدي���ة س���اهمت بتغطي���ة تكالي���ف
الفحوصات التشخيصية الالزمة لثالثني إمرأة من مدينة
رام اهلل واحملافظ���ة غير مقتدرات ع���دا عن إعالنها عن
احلمل���ة يف موقعها اإللكترون���ي والشاش���ات اإللكترونية
التي تتوزع يف املدينة مما كان األثر يف زيادة عدد النس���اء
الالتي توجهن ملركز دنيا هذا العام إلجراء الفحص املبكر
حيث بلغ عددهن  445إمرأة ش���خصت  5منهن بسرطان
الثدي.

وختم���ت بالق���ول :إن الكش���ف املبك���ر ع���ن س���رطان
الثدي من أهم عوامل الش���فاء التام منه لذا تعمل البلدية
بالش���راكة م���ع مركز دنيا عل���ى تضمني التوعي���ة بأهمية
الكش���ف املبك���ر عنه يف خططها الس���نوية ضم���ن برامج
التوعية الصحية واملجتمعية.
وشددت على على إستمرار الشراكة االستراتيجية مع
دنيا كنموذج ناجح مع مؤسس���ات املجتمع احمللي ونس���عى
لتطوي���ر وعق���د ش���راكات مماثلة م���ع مؤسس���ات أخرى
للنهوض بأوضاع املدينة وتطويرها.

قطاع غزة ،مش���يراً إلى أن احلديث عن ذوي اإلعاقة فإن
ذل���ك يعني احلديث عن ما يزيد عن مئة ألف فلس���طيني
وهؤالء لهم حقوق وإحتياجات ال بد أن تلبى وكانت البداية
بدراس���ة إحتياجات مجموعة من القرى يف اجلنوب حيث
أعدت املؤسسة خطة عمل مولت من احلكومة البلجيكية
وبإشراف أوكسفام لتكون اإلنطالقة.
اجللس���ة الثانية من املؤمتر والتي يس���ر أعمالها وليد
أبو راس املدي���ر املالي واإلداري يف اللجان تطرق الدكتور
أس���عد الرمالوي مدير عام الرعاي���ة الصحية األولية يف
وزارة الصح���ة ح���ول توجه���ات ال���وزارة يف الش���ق املتعلق
باخلدم���ات والسياس���ات املقدم���ة للنس���اء ذوات اإلعاقة
وحمايتهن م���ن العنف وعن دور الوزارة يف مكافحة بعض
األم���راض والتعاون مع املؤسس���ات الصحي���ة األخرى يف
خدمة املواطنني وال س���يما ذوي اإلعاقة وتأهيلهم وكذلك
احلال بالنس���بة للمعنفات داعياً لتفعي���ل تطبيق القوانني
اخلاص���ة ب���ذوي اإلعاق���ة مع دعم وإس���ناد م���ن مختلف
اجلهات.
أما حنان أبو غوش مدير برنامج صحة املرأة يف جلان
العم���ل الصح���ي يف حديثها ع���ن واقع اإلعاق���ة والصحة
اإلجنابية والعنف فإس���تعرضت أرقاماً وإحصائيات حول
عدد ذوي اإلعاقة يف العالم ويف فلس���طني وواقع اإلعاقة
والصح���ة اإلجنابية والعنف ال���ي يتعرض له ذوي اإلعاقة
وبعض املفاهيم املجتمعية اخلاطئة جتاه ذوي االعاقة من
حيث االحتياجات واحلق يف الزواج وتكوين األسر.
اجللس���ة الثالثة س���يرت أعمالها ش���ذى ع���ودة مدير
ع���ام جلان العمل الصحي وخصصت للحديث عن جتربة
اللج���ان يف تعزيز احلقوق احلقوق اإلجنابية واحلماية من
العنف وأثر املش���روع على املستفيدين من قبل مدير دائرة
الرعاية الصحية األولية الدكتور إبراهيم أبو عياش فيما
تطرقت س���هام إخليل منس���قة املش���روع يف مداخلتها أثر
البرنام���ج عل���ى طواقم عمل املؤسس���ة وتل���ى ذلك عرض
ريبورتاج متلفز حول املشروع وما يقدمه من خدمات.
اجللسة الرابعة سير مداخالتها رائد عويضات مدير
دائ���ة التنمية وخصصت للحديث ع���ن اللجان املجتمعية
يف حماي���ة النس���اء املعنفات ومناهضة العن���ف قدمها كل
م���ن رمزي العمل���ة رئيس إحت���اد ذوي اإلعاقة يف اخلليل
وعوفة جرادات الناش���طة وعضوة جلان احلماية .وكذلك
لعرض جتارب وش���هادات حية من امليدان قدمت من قبل
مستفيدات ومستفيدين من املشروع.
ويف نهاي���ة املؤمت���ر ش���كلت جلن���ة خلصت إل���ى عدة
توصي���ات ترك���زت على ض���رورة تعمي���م التجرب���ة ونقلها
ملناط���ق أخ���رى ،ودع���ت لتمديد املش���روع وش���ددت على
أهمي���ة التع���اون ب�ي�ن كافة مقدم���ي اخلدم���ات من أجل
تعمي���م الفائدة .وتطوير ق���درات األطقم الصحية العاملة
يف املي���دان عل���ى خدم���ة ذوي وذوات اإلعاق���ة ،كما متت
التوصي���ة بضرورة تفعيل القوانني والنظم املتعلقة بحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة الصحية واجلنسية.
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حكيم القدس النهج الذي الينضب
بقلم اإلعالمي :خالد الفقيه.
س���نوات س���بع مرت منذ حمل إلينا الناعي صبيحة يوم كانوني
خب���ر الرحيل املفجع لألب والقائد واملعلم اإلنس���ان الدكتور أحمد
املسلماني الذي لم ميهله القدر طوي ً
ال ليترجل دون أن يكمل صولته
التي بدأت ورس���م معاملها دون أن تنتهي فأحالمه لم يكن لها خط
نهاية كما كانت أفعاله.
بكين���اه وأفتقدناه نحن من نحبه وترك يف قلوبنا حس���ر ًة ولوع ًة
جتب���ر مأقينا على ذرف دموعها كلم���ا تذكرناه أو مررنا من جانب
م���كان مر به ذات ي���وم ،فمروره لم يكن عابراً فنس���يم الريح وعبق
البنفسج يفوح من كل الزوايا يف مكتبه املتواضع يف مؤسسة جلان
العم���ل الصح���ي التي بناها عل���ى كتفيه وأكتاف رفاق���ه الذين كان
يحثه���م حت���ى يومه األخي���ر على املزيد وال يقب���ل بأقل مما هو من
وجه���ة نظره متكامل ومن ش���أنه أن يعزز م���ن صمود الناس الذين
أحبه���م وأحبوه من مخي���م جباليا وحتى األغوار الش���مالية مرورا
بالقدس واخلليل ورام اهلل وقلقيلية ونابلس وبيت حلم.
أبا وس���ام لم يخس���ر املعركة مع احلياة وإن لم يكمل دورتها بل
خسره شعبه وخسره رفاق الزنازين التي زجه االحتالل الصهيوني
فيها املرة تلو املرة ،رفاق الس���جن الذين كانوا يفرحون كلما فتحت
أبواب املعتقل إيذاناً بخروج أحدهم كانوا يفرحون كلما جاء أحمد
ال مع علمهم أنه ل���ن يطيل البقاء طوي ً
إليه���م معتق ً
ال فهو الصنديد
اجلس���ور ومدرس���ة الصمود والتحدي وهو اإلنسان الطبيب بينهم
وإن لم يكن بزي الطبي األبيض وسطهم.
أس���ر لي صديق لبنان���ي عايش حكيم القدس يف الباس���تيالت
الصهيونية كما يحب األصدقاء أن يس���موه بأن فرحهم كان شديد
كلما ج���اء إليهم معتق ً
ال فهو القادم اجلديد احململ بأخبار من هم
خارج زنازين العتمة وهو املعلم واملثقف اجلذري الذي ما كان يلبث
أن يعرف الزاوية التي ستكون له أو خصصت له حتى يبدأ جلساته
الفكرية ودوراته الصحية وكأنه على رأس عمله يف املؤسسة.
نهج أحمد الذي أرس���اه وعاند يف س���بيل ذلك كل املعوقات بات
املصب���اح الذي يس���تنير ب���ه من بقوا بع���ده وتعداد مناقب���ه التي ال
حتصى وال تعد ال يتسع له هذا املقام ولكن مما يحسب للرجل أنه

أرس���ى قواعد جديدة لم تكن معهودة يف واقع مؤسس���ات املجتمع
املدني وناضل بكل صالبة حتى يرسيها ،فهو صاحب فكرة ضرورة
مقاطعة التمويل املش���روط ووثيقة مكافحة اإلرهاب التي إبتدعتها
بع���ض اجلهات املانح���ة وعلى رأس���ها  USAIDوغيره���ا والتي
يس���تثنى مبوجبه���ا من خدمات املؤسس���ات األهلي���ة كل املناضلني
والش���هداء وذويهم ،وهن���ا نتذكر كيف حول مكتب���ه الصغير خللية
نحل ال تهدأ حتى ميرر املوقف يف شبكة املنظمات األهلية.
نعم لقد كان الرجل ثاقب البصر والبصيرة ال متر عليه صغيرة
وال كبي���رة إال وأخضعه���ا للبح���ث والتحليل ليخ���رج باملوقف الذي
يحس���به وطني���اً بإمتياز مس���تنداً للبوصلة الت���ي إتخذها نهجاص
بدون مواربة.
رح���ل حكيم القدس وأبكان���ا وأفجعنا برحيله غير املوقوت على
س���اعة الزمن وهو املؤمن بأن املس���يرة تكتمل وال ترتهن بش���خص
واح���د مبواصف���ات مح���ددة فهو اإلنس���ان ال���ذي ينك���ر األنا على
نفس���ه الذي كنت جتده بني موظفيه يقاسمهم إفطارهم الصباحي

البس���يط وهو الفوضوي الذي مي���ر عنه الزائر الذي ال يعرفه ظناً
منه أنه موظف بس���يط فال مكتبه مغلق وال مركبته تش���ي مبن هو،
ويف املس���يرات املناهض���ة لالحتالل متقدم للصف���وف غير آبه مبا
لفتى مليء بالعنفوان ح���اد املزاج جيفاري
س���يصيبه وكأنك تنظ���ر
ً
اإلنتماء والعطاء ،قناعته بأن العالم صليب دائري مركزه فلس���طني
والق���دس الت���ي أحب ونش���أ وترع���رع يف أكنافها وتدث���ر يف ترابها
عندما إزف الرحيل.
يف أخ���ر أيام���ه كان ح���اد الطب���اع متعكر املزاج وه���و يرى قوى
ش���عبه السياس���ية تتناحر على س���لطة لطاملا رأى بها ال تلبي أدنى
مس���تحقات النضال الوطني الطويل ،تألم على االقتتال ورحل وهو
يتمن���ى أن يح���ل اليوم ال���ذي تندمل فيه آثار اإلنقس���ام والقس���مة
والسياسية التي حلت رحال لعنتها يف فلسطني.
صعد أحمد إلى عليائه وترجل كما يترجل الرجال تاركاً صوته
ال���ذي ال زال يخيم على األجواء مجلج ً
ال معلناً أن هناك حيز آخر
لعمل لم ينجز بعد فلك منا السالم طبت حياً وطبت ميتاً.

لجان العمل الصحي تستنكر إبعاد الزميل داوود الغول
قام ما يسمى قائد املنطقة الداخلية والقائد العسكري لدولة االحتالل إيال إيزمبرج بإستدعاء
الزميل داوود الغول منسق برامج التنمية يف مؤسسة جلان العمل الصحي وتسليمه قراراً يقضي
بإبعاده عن مدينة القدس مس���قط رأس���ه ومكان إقامته ملدة س���تة أشهر بحجة احلفاظ على أمن
وسالمة املجتمع واحلفاظ على النظام العام ،مما يشكل إنتهاكا صارخاً حلقوق اإلنسان.
جلان العمل الصحي إستنكرت القرار الذي أحلق بقرار أخر بعده ويقضي مبنع الزميل الغول
م���ن البق���اء يف الضفة الغربي���ة وحتديد إبعاده إلى أراضي العام  1948دون الس���ماح له بالوصول
للقدس أو الضفة ،ورأت املؤسسة بهذا القرار التعسفي بحق الغول الناشط املجتمعي ،الذي يأتي
ضمن سياسة دولة االحتالل املستمرة واملتصاعدة إمنا بهدف تهويد املدينة املقدسة وتفريغها من
س���كانها االصليني ،أصحاب األرض والتاريخ والثقافة ،مرة باإلعتقال وخاصة بعد تفعيل سياسة
اإلعتقال اإلداري ،ومرة باإلقامة اجلبرية وحتديد اإلقامة وتقييد حرية احلركة ،واليوم بسياس���ة
اإلبعاد التي إستهدفت الزميل داوود وإثنني من املواطنني املقدسيني.
وطالبت الصحي الهيئات الدولية والقانونية ومؤسسات املجتمع املدني واحلركات االجتماعية
بإعالء صوتها وأخذ دورها ضد هذه السياسة ،وإطالق حملة شعبية ودولية للتضامن مع الزميل
داوود واملبعدين عن املدينة املقدس���ة ملقاومة هذه السياس���ة والضغط على دولة االحتالل إللغاء
هذا القرار وسياسة اإلبعاد التعسفية املنافية للقوانني واألعراف الدولية ،والهادفة لتهويد وتفريغ
املدينة املقدسة.
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