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يف هذا الزمن ال�ص���عب، ويف ظل الأزم���ة املالية احلادة، وعلى 
وقع املعاناة الي�مية للجن�د املجه�لني، م�ظفي م�ؤ�ص�ص���ة جلان 
العمل ال�ص���حي الأوفياء وا�صلت امل�ؤ�ص�ص���ة عطاءها بكفاءه يف 
خدم���ة اأبناء هذا ال�ص���عب ال�ص���امد املرابط وحتدي���دًا الفئات 
املهم�ص���ة والفق���رة وامل�ص���تهدفة م���ن الحت���الل ال�ص���هي�ين 
ال�صتيطاين الإحاليل ال�حيد املتبقي يف العامل املعا�صر والذي 
يدعي زورًا وبهتانًا احل�ص���ارة والدميقراطية وحق�ق الإن�صان، 
ورغ���م ه���ذا ال�اقع وبجه����د الأوفي���اء اأتت النتائج وح�ص���ب ما 
يك�ص���فه هذا التقرير عك�س ال�اقع مب�ص���رًة مب�صتقبل واعد على 

�صعيد عطاء وعمل امل�ؤ�ص�صة.

وبنظرة م��ص�عية للمتغرات على ال�صعيد الفل�صطيني ن�صتطيع 
الق�ل اأن الأم�ر تراوح مكانها اإن مل نقل اأنها ترتجع اإلى ال�راء، 
فها ه� الحتالل الإ�ص���رائيلي ما زال جاثمًا على �ص���در �صعبنا 
الفل�ص���طيني ي�ص���لب خراته ال�طنية )الأر�س وما عليها واملاء 
واجل� واله�اء وما جت�د به الأر�س من خر(، ويفر�س �صط�ته 
من خالل م�ص���ادرة الأرا�صي واحل�ص���ار والدمار على كل بيت 

وقرية ومدينة ويعكر �صف� اللحظات اجلميلة.

ه���ذا ال�اقع عك�ص���ته اأحداث الع���ام 2012 التي ب���داأت مبعركة 
الأمعاء اخلاوية لبع�س املعتقلني الأبطال اإحتجاجًا على �صيا�صة 
العتق���ال الإداري، م���رورًا مبعركة الأمع���اء اخلاوية لأكرث من 
)1500 اأ�صر فل�صطيني( ردًا على �صيا�صات الحتالل �صدهم، 
لينته���ي العام بت�ص���جيل بع����س الأ�ص���رى اأ�ص���ط�رًة تاريخية يف 
ال�ص���م�د والتحدي يف معركة الأمعاء اخلاوية اإمتدت لأكرث من 

خم�صة اأ�صهر.

واإرتفعت كذلك اإنتهاكات الحتالل لالأماكن الدينية والتاريخية 
وعلى راأ�صها امل�صجد الأق�صى املبارك، ومع تفاقم الأزمة املالية 
للم�ؤ�ص�صات الأهلية الفل�صطينية ولل�صلطة الفل�صطينية واإنعكا�س 
ذل���ك عل���ى كافة مناحي احلياة ب�ص���كل �ص���لبي، ومع ا�ص���تمرار 
احل�ص���ار والإنق�ص���ام ب���رزت ن�ص���اطات واحتجاجات �ص���بابية 
تدع�ا اإلى اإنهاء الإنق�ص���ام ووقف التن�صيق واملفاو�صات العبثية 

مع الحتالل الإ�صرائيلي.

كلمة رئيس مجلس االدارة
اأ. يعق�ب غنيمات، رئي�س جمل�س االدارة
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ولك���ن احلدث���ني الأب���رز خ���الل الع���ام متث���ال يف: ال�ص���م�د 
والنت�ص���ار البط����يل للمقاومة يف غزة، والثاين يف النت�ص���ار 
ال�صيا�ص���ي يف هيئة الأمم املتحدة والذي متخ�س عن الإعرتاف 
بدولة فل�ص���طني كع�ص���� مراق���ب، ورغم هذه الإجن���ازات يبقى 
ال��ص���ع الفل�ص���طيني على الأر�س حتت الحتالل الإ�ص���رائيلي 
امل�ص���ن�د براأ����س الأفع���ى الإمربيالي���ة الأمريكية. وه���ذا الأمر 
يتطلب اإنهاء الإنق�ص���ام الفل�ص���طيني وو�صع اإ�ص���رتاتيجية عمل 
فل�صطينية م�حده تر�صخ الث�ابت يف فل�صطني التاريخية وتعتمد 
كاف���ة اأ�ص���كال املقاومة لدحر الحتالل وتر�ص���يم دعائم الدولة 

الفل�صطنية وعا�صمتها القد�س. 

ه���ذا ال�اق���ع الفل�ص���طيني اإرتبط ب�اق���ع دويل خمت���ل امل�ازين 
حي���ث الراأ�س ال�احد له���ذا العامل )اأمريكا الراأ�ص���مالية راعية 
الإمربيالي���ة العاملية( التي ت�ص���رع القتل والنه���ب للحفاظ على 
م�ص���احلها الراأ�ص���مالية، ما ينعك�س ب��ص����ح يف عاملنا العربي 
الذي يعاين من ف��صى وحروب بتدخالت غربية كما ه� احلال 
يف �ص����ريا، العراق، م�ص���ر، ليبي���ا، اليم���ن، ت�ن�س...اإلخ، هذا 
ال��ص���ع كر�س ال�ص���عف والت�ص���تت العربي ما خيب الآمال التي 

بنيت على ما �صمي بالربيع العربي حتى الآن. 

اإن ه���ذا ال�اق���ع العاملي والعرب���ي ومع اإ�ص���تمرار وتفاقم الأزمة 
املالي���ة العاملي���ة، م���ا زال يلحق بال�ص���ع�ب الفق���رة املزيد من 
الك����ارث والفق���ر واجله���ل وميع���ن يف دمار ونه���ب اخلرات، 
وه� ما يعك�س نف�صه ب�ص����رة جلية على واقعنا الفل�صطيني فها 
ه���ي الأزمة املالية تطال كل امل�ؤ�ص�ص���ات الأهلية وحتى ال�ص���لطة 
الفل�ص���طنية ما جع���ل معظم اأبناء �ص���عبنا الفل�ص���طيني رهينة 
القرو�س البنكية لهثني وراء الراتب ولقمة العي�س عرب �صيا�صة 

مر�ص����مة وممنهج���ة ته���دف اإلى التج�ي���ع فالرتكي���ع والقب�ل 
باحلل�ل املفرو�صة التي ل تخدم اإل الحتالل الإ�صرائيلي.

وم���ع اإدراكن���ا لل�اقع ت�ص���تمر معاناة م�ؤ�ص�ص���تنا من حيث �ص���ح 
الإمكان���ات وتراكم العجز املايل ما يدع�ن���ا اإلى اإعادة التقييم 
والتق����مي لأوجه ال�ص���رف ومل�ص���ادر الدخ���ل يف حماولة جادة 
لتقلي�س الفج�ة املختله بني امل�صروفات التي تف�ق املدخ�لت، 
مع البحث اجلاد عن م�ص���ادر دخل تعالج العجز املرتاكم، وه� 
ما يدع�نا للت�جه لكل اأحرار واأخيار العامل لدعم م�صار العطاء 
ال�يف يف خدمة ال�ص���ع�ب املقه�رة والفقرة وعلى راأ�صها �صعبنا 
الفل�ص���طيني وعرب م�ؤ�ص�ص���اته ذات الر�ص���الة اخلال���دة، فلجان 
العمل ال�صحي حتمل على كاهلها ر�صالًة وفل�صفًة جمتمعية ذات 
بعد حق�قي تركز على خدمة الفقراء واملهم�ص���ني وامل�صتهدفني 
من الحتالل و�ص����ًل اإلى جمتمع فل�ص���طيني حر يتمتع بحق�ق 

�صحية �صاملة، عادلة، ومتط�رة. 

ول يف�تن���ا هن���ا اأن نذكر بفخر واإعتزاز ون�ص���كر اأولئك اجلن�د 
املجه�لني عاملي هذه امل�ؤ�ص�صة الذين عمل�ا ب�صمت وجد رغم 
عدم تقا�ص���يهم رواتبهم لأ�ص���هر عديدة والذين ل�ل �ص���ربهم 
ملا ا�ص���تطعنا اأن ن�ص���تمر يف خدمة اأبناء �صعبنا وحتديدًا الفئات 
املهم�ص���ة والفقرة، كما نتقدم ب�صكرنا لكل مم�لينا الذين ل�ل 
عطائهم و�ص���خائهم م���ا كان لباك����رة الن�ص���اطات واخلدمات 
املذك����رة يف التقري���ر اأن تك����ن، وال�ص���كر م��ص����ل ملتط�ع���ي 

واأ�صدقاء امل�ؤ�ص�صة الذين يعط�ن ول ينتظرون.

دمتم اأيها الأوفياء ودام عملكم الدوؤوب...
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كلمة مديرة المؤسسة 
اأ.�صذى ع�دة 

ن�ص���ع بني اأيديكم ح�ص���اد عمل م�ؤ�ص�ص���ة جلان العمل ال�صحي 
يف الع���ام 2012. ومل يك���ن لهذا الإجناز اأن يتحق���ق اإل بجه�د 
كافة العامل���ني والعامالت يف امل�ؤ�ص�ص���ة، ومثابرتهم واإنتمائهم 
الع���ايل للعمل حتى يف اأحل���ك الظروف التي متر بها امل�ؤ�ص�ص���ة 
متمثلة بالأزمة املالية التي ع�صفت بها. ومع هذا فاإن امل�ؤ�ص�صة 
ورغم ما متر به ت�صر على حلمها وروؤيتها ملجتمع فل�صطيني 
حر يتمتع بحق�ق �صحية �صاملة، وعادلة، ومتط�رة. 
وكذلك ت�صر على �صعيها لتحقيق ر�صالتها التي تت�جه 
نح� العمل يف التنمية ال�صحية واملجتمعية يف االأر�س 
الفل�صطيني��ة وف��ق منظ�ر حق�قي، م��ن خالل تقدمي 
خدم��ات الرعاي��ة ال�صحي��ة لكاف��ة �صرائ��ح املجتم��ع 
وخا�ص��ًة الفق��راء واملهم�ص��ن، وبناء من��اذج تنم�ية، 
ال�صيا�ص��ات  يف  التاأث��ر  به��دف  واملنا�ص��رة  وال�صغ��ط 
والت�صريع��ات والربام��ج ذات ال�صلة. وما زالت امل�ؤ�ص�ص���ة 
ت�ص���ع  ن�صب عينيها اجل�دة والن�عية يف كافة جمالت عملها. 
وملكان���ة القد����س واأهمية تعزيز �ص���م�د م�اطنيه���ا يف م�اجهة 

كافة ا�ص���كال الأ�ص���رلة والت�ص���يق والطم�س للحقائق التاريخية 
مل تت�ان���ى جل���ان العم���ل ال�ص���حي يف ت�جيه الربام���ج املعززة 
لله�ية الفل�صطينية، والعمل مع الفئات املجتمعية املختلفة تلبية 

لحتياجاتها املتن�عة.

اإنتهى عام 2012 وفيه الكثر من التحديات وال�ص���ع�بات التي 
ت�اجهنا على ال�ص���عيد العام ال�طني وعلى ال�ص���عيد الداخلي 
للم�ؤ�ص�ص���ة. فالظروف ال�صيا�ص���ية والقت�ص���ادية التي منر بها، 
تاأث���رت به���ا امل�ؤ�ص�ص���ة. وزادت حدته���ا مبتغ���رات متعددة من 
حيث قلة التم�يل اخلارجي ب�ص���بب الأزمة لقت�ص���ادية يف دول 
متع���ددة يف الع���امل نعتمد عليه���ا يف التم�يل حتديدًا اإ�ص���بانيا. 
مم���ا جعلنا نت�قف عند هذه النقطة كدر�س ي�ص���تفاد منه ي�ؤكد 
�ص���رورة تن�يع م�ص���ادر التم�يل اخلارجي واملحل���ي والذاتي . 
فكان للم�ؤ�ص�صة خط�ات يف ذلك بداية من اإعادة ت�صكيل دائرة 
العالق���ات واإ�ص���تقطاب ك�ادر للعم���ل بها وتاأهيليه���م، والت�جه 
للمجتم���ع املحل���ي والقط���اع اخلا����س، وت�طي���د العالق���ات مع 
ال�صفارات واملمثليات الأجنبية العاملة يف فل�صطني وغرها من 
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الت�جهات، وكان لهذا مردوده الذي مل�ص���ناه يف نهاية العام ويف 
عام 2013. ومل تت�انى بقية الدوائر عن العمل اجلاد �ص����اًء يف 
دائرة الرعاية ال�ص���حية الأولية او دائ���رة التنمية املجتمعية اأو 
الدائ���رة املالية والإدارية. فكل دوائر عمل امل�ؤ�ص�ص���ة عملت يدًا 
بيد كحلقة و�صل�ص���لة مت�ص���لة تعتمد على بع�صها وتكمل بع�صها 

البع�س مل�احهة الأزمة املالية.

ط�رت دائرة الرعاية ال�ص���حية من م�ؤ�ص���راتها التي تر�صدها 
حيث اأ�صبحت تظهر م�صت�ى تغطية كل مركز من ن�صبة املرا�صة 
العامة يف املحافظة التي تعمل بها، ف��ص���لت ن�صبة التغطية من 
جمم�ع املر�صى الكلى يف ال�صفة الغربية وفق مراكزنا املنت�صرة 
اإل���ى 23%. ودائرة الرعاية ال�ص���حية الأولية التي ت�ص���رف على 
17 مركزًا �ص���حيًا وبرنامج العيادات املتنقلة )الذي ي�صل اإلى 
املناطق املهم�ص���ة واملناطق امل�ص���نفة مناط���ق "ج"(  والربامج 
ال�ص���حية الأخرى ك�صحة املراأة وال�صحة املدر�صية والأمرا�س 
املزمنة اإجتهدت يف ال�ص���تمرا ر يف تقدمي خدماتها ال�ص���حية 
الن�عي���ة، اإل اأن حتديات واجهتها ومنها اإفتتاح مراكز �ص���حية 
جم���اورة ملراك���ز اللجان من قب���ل وزارة ال�ص���حة، الأمر الذي 
اأثر على العمل، واإنخفا�س عدد املر�ص���ى، مما حذا بامل�ؤ�ص�ص���ة 
للتكيي���ف مع ذلك عرب حت�يل خدماتها اإلى اأيام عمل م�ص���ائية 
اأو تقلي���ل اخلدمات ال�ص���باحية. وم���ا زال التح���دي الأكرب ه� 
اإفتتاح م�صت�صفى د. احمد امل�صلماين اجلراحي يف بيت �صاح�ر. 
اإن تع���رث التم�ي���ل �ص���بب اأ�صا�ص���ي يف ع���دم ت�ص���غيله لتاريخه، 
والأم���ر ذاته ينطبق على م�صت�ص���فى ال�لدة يف ط�با�س، ف�ج�د 
مبنى م�صت�ص���فى تابع ل�زارة ال�ص���حة والنية بفتح ق�صم لل�لدة 
والن�ص���ائية فيه يق��س من فر�س جناح امل�صت�صفى التابع للجان 
يف ط�با�س، واملق�ص���د هنا اأن عملية التن�ص���يق والتكامل ما بني 

املنظمات الأهلية والر�صمية ) وزارة ال�صحة ( من وجهة نظرنا 
لي�ص���ت بال�صكل املطل�ب وحتتاج اإلى اإعادة تر�صيم وتنظيم لكي 

نخدم بالنهاية م�صلحة امل�اطنني وامل�اطنات.

مرك���ز دني���ا لت�ص���خي�س اأورام الث���دي والن�ص���اء ذل���ك املركز 
ال�اع���د الذي بداأ بخط�ات مت�ص���ارعة يك���رب بن�عية اخلدمات 
الت�صخي�ص���ية الت���ي تقدمه���ا ط�اق���م فل�ص���طينية غالبيتها من 
املهنيات الن�ص���اء، حيث يحظى بالإهتم���ام من عدة جهات فه� 
�ص���رح فري���د من ن�ع���ه يف فل�ص���طني، فاإجنازاته خ���الل العام 
2012 قد ت�صاعفت وبذلك تك�ن م�ؤ�ص�صة جلان العمل ال�صحي 
ع���رب مركزها دنيا قد اأ�ص���ابت الهدف يف بناء من�ذج �ص���حي 

يتناول ق�صية �صحية هامة وم�ؤثرة يف حياة الن�صاء.

ت�ؤمن امل�ؤ�ص�ص���ة بالنهج احلق�قي القائم على العدالة وامل�صاواة 
دون اأي متيي���ز من اأي ن�ع مبا فيه التمييز القائم على اجلن�س، 
ولتحقيق هذا الت�جه حذت امل�ؤ�ص�ص���ة نح� مراجعة �صيا�ص���اتها 
وبراجمها ومدى ح�صا�صيتها للن�ع الجتماعي عرب فريق  ت�صكل 
من امل�ؤ�ص�ص���ة وم�صت�صارة خمت�ص���ة يف جمال الن�ع الجتماعي، 
وباإجناز هذا العمل ناأمل يف اإدخال التعديالت املنا�ص���بة بحيث 
نحق���ق اإحتياجات الفئات امل�ص���تفيدة من منظ����ر عادل، وهذا 

ينطبق على العاملني والعامالت يف امل�ؤ�ص�صة.  

ويف املجال التنم�ي ترى امل�ؤ�ص�ص���ة اأن ال�ص���حة ق�صية حم�رية 
يف التنمية، وال�صحة تتاأثر بع�امل �صيا�صية واجتماعية وثقافية 
واقت�ص���ادية، والحت���الل ه� املع����ق الرئي����س يف حتقيق اأعلى 
م�صت�ى ممكن من  ال�صحة ويف حتقيق تنمية م�صتدامة، لذلك 
و�صمن دائرة التنمية القائمة يف م�ؤ�ص�صة جلان العمل ال�صحي  
ت�ج���د فل�ص���فة قائمة على التنمي���ة التحررية املعززة لل�ص���م�د 
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واملقاومة ملمار�ص���ات وتاأثرات الحتالل، فيتقاطع عمل دائرة 
التنمي���ة مع اأعمال دائرة الرعاية ال�ص���حية يف تط�ير النماذج 
التنم�ية لل�ص���باب وامل�صنني والأ�صخا�س ذوي الإعاقة والأطفال 

�ص�اًء عرب الربامج امل�جه لهم اأو املراكز املخت�صة.

ول زالت امل�ؤ�ص�ص���ة ت�ا�ص���ل عملها ال�طني املحلي بتكثيف ن�صج 
عالقات مع املجتم���ع املحلي وتدار�س الحتياجات اجلماهرية 
مب���ا يتالئ���م م���ع اإمكاناته���ا عل���ى طري���ق تعزي���ز امل�اطن���ني 
الفل�ص���طينيني على اأر�صهم كما و�ص���عت امل�ؤ�ص�صة من ح�ص�رها 
عل���ى امل�ص���ت�ى الإعالم���ي يف اإط���ار التاأث���ر باحلال���ة العام���ة 
الفل�ص���طينية ل �صيما فيما يخ�س ال�ص���حة والتنمية املجتمعية 
ومتك���ني الق�اعد ال�ص���عبية عل���ى التط�ر وحت�ص���ني م�ص���ت�يات 

معي�صتها.

وت�ؤمن امل�ؤ�ص�ص���ة كذل���ك باأن العمق اجلماهري ه� احلا�ص���نة 
احلقيقي���ة لأي عم���ل اإن�ص���اين و�ص���حي وتنم����ي وه���� ما مييز 
ح�ص�رها على م�صت�ى الإئتالفات والتجمعات ال�طنية عدا عن 

ح�ص�رها الق�ي يف الئتالفات وامل�ؤ�ص�صات الدولية.

وحتتك����م امل�ؤ�ص�ص����ة اإلى الأ�ص�����ل الإدارية واملالية امل�ص����تندة اإلى 
مبادئ احلكم الر�ص����يد وق�امه النزاهة وال�ص����فافية وامل�ص����اءلة 
واملحا�ص����بة، فتفتخر امل�ؤ�ص�ص����ة بتطبيقها لهذه الأ�ص�����س وهي يف 
ذات ال�صياق تلتزم مبدونة ال�صل�ك اخلا�صة مب�ؤ�ص�صات املجتمع 

امل����دين، ويق�م جمل�س الإدارة )الذي �ص����هد عام 2012 اإنتخابه 
يف الإجتماع الدوري( بالتدقيق والرقابة وامل�ص����اءلة واملحا�ص����بة 
وو�ص����ع ال�صيا�صات املختلفة مطبقًا بذلك دوره وفق نطامه ووفق 
ما ه� متعارف عليه لأدوار جمال�س الإدارة يف املنظمات الأهلية.

اإن الأزمة التي متر بها امل�ؤ�ص�ص���ة جعلت اإدارتها تعمل يف و�ص���ع 
حال���ة ط�ارئ، وه� اأم���ر يحفز الطاقات نح� تثبيت امل�ؤ�ص�ص���ة، 
واحلفاظ على ك�ادرها وعلى �ص���بل عي�ص���هم، فاإجتهدت الهيئة 
التفيذي���ة وجمل����س اإدارتها بكافة الطرق وال��ص���ائل يف و�ص���ع 
عدة �ص���يغ للحل�ل للخروج من الأزمة اأو اإدارتها بحكمة، فكان 
هنال���ك جناح ويف بع�ص���ها اإخفاق���ات اإل اأن املحاولت جارية ، 
وكل م���ا منر به لن يفقدنا الأمل باإننا م�ؤ�ص�ص���ة وطنية را�ص���خة 
م�ؤثرة، كتب لها النجاح �ص���ابقًا و�صيك�ن لها امل�صتقبل والنجاح 
والتط�ر م�صتقباًل. فطائر الفنيق قام من بني الرماد، والعظماء 
برزوا يف بيئات وظروف �صعبة، وم�ؤ�ص�صة جلان العمل ال�صحي 
عظيمة بفكرتها و�ص���تظل عظيمة براأ�ص���مالها الب�ص���ري وفيهم 

الأمل وامل�صتقبل.

ختام���ًا، اإ�ص���مح�ا يل اأن اتق���دم جلمي���ع العامل���ني والعامالت 
لكاف���ة  واأتق���دم  وتقدي���ري جله�ده���م،  و�ص���كري  باإعت���زازي 
الأ�ص���دقاء والداعمني لق�صيتنا ومل�ؤ�ص�ص���اتنا بال�صكر والتقدير 

لبقائهم اإلى جانبنا.
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تعترب دائرة الرعاية ال�ص���حية الأولية من اأكرب دوائر امل�ؤ�ص�صة 
حيث تهدف لتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الن�عية لع�صرات 
الآلف م���ن امل�اطن���ني الفل�ص���طينيني وذل���ك ع���رب مراكزه���ا 
وعياداتها املتنقلة وبراجمها ال�ص���حية حيث بلغ عدد مراكزها 
17 مركز وعيادة. ولديها عيادات متنقلة ت�صل اإلى 29 م�قع يف 

مناطق معزولة ومهم�صة.

تغطي خدمات دائرة الرعاية ال�صحية الأولية مناطق جغرافية 
متعددة يف حمافظات ال�طن  اأبرزها:

حمافظ��ة قلقيلية: مركز قلقيلية ال�ص���حي يف مدينة . 1
قلقيلية.

حمافظة �صلفيت: مركز مردا ال�صحي.. 2

حمافظة  نابل�س: وت�ص���م اأربعة مراكز، املجمع الطبي . 3
يف البل���دة القدمي���ة من نابل�س، ومركز �ص���امل ال�ص���حي، 

ومركز ع�رتا ال�صحي، ومركز الباذان.

حمافظة ط�با�س: وت�ص���م مركز ال�ص���فاء يف ط�با�س، . 4
والعيادة املتنقلة يف الأغ�ار ال�صمالية.

حمافظ��ة رام اهلل والبرة: وت�ص���م خم�ص���ة مراكز: . 5
مرك���ز املزرع���ة ال�ص���رقية ال�ص���حي، ومرك���ز كف���ر نعمه 
ال�ص���حي، وعيادة رنتي�س، وعيادة الل���ن الغربي، وعيادة 
راأ�س كركر.اإ�صافًة اإلى مركز دنيا التخ�ص�صي لت�صخي�س 

اأورام الثدي والن�صاء.

حمافظة بيت حلم: مركز بيت �صاح�ر الطبي. ومركز . 6
بتر ال�صحي.

حمافظة اخلليل: وت�ص���م اأربعة مراكز: مركز حلح�ل . 7
ال�ص���حي، مركز ط�ارئ اخلليل، عيادة �ص���عر، والعيادة 

املتنقلة. 

كما ت�ص���رف دائرة الرعاية على تقدمي برامج �صحية ن�عية يف 
مراكزها وعياداتها الثابتة واملتنقلة وهي:

برنامج �صحة املراأة.. 1

برنامج الطفل ال�صليم.. 2

برنامج رعاية مر�صى ال�صكري.. 3

برنامج ال�صحة املدر�صية يف القد�س.. 4

و يعمل يف الدائرة  148 م�ظف/ة بالإ�ص���افة اإلى جمم�عة من 
اأطباء الإخت�ص���ا�س وي�ص���ل جمم�عهم اإلى )104 �صمن   اكرث 

من 19  تخ�ص�س طبي(.

تختلف م�صت�يات العمل واخلدمات املقدمة  يف املراكز ال�صحية 
وف���ق حجم ال�ص���كان. اإل اأن خدم���ات الط����ارئ  والطب العام 
وخدمات �ص���حة املراأة والطفل ال�ص���ليم والفح��صات املخربية 
هي خدمات اأ�صا�ص���ية تق���دم  يف كافة املراكز املذك�رة مبا فيها 
برام���ج العيادات املتنقلة. وتقدم خدمات الأ�ص���عة يف 5 مراكز 
�ص���حية. وكذل���ك خدم���ات الطب التخ�ص�ص���ي مب���ا فيها طب 

دائرة الرعاية الصحية األولية
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الأ�ص���نان.  ويتميز كل من مركز بيت �ص���اح�ر ال�ص���حي ومركز 
قلقيلية بتقدمي خدمات اجلراحة النهارية. 

وت�ص���رف الدائرة على تنفيذ برنامج العيادة املتنقلة الذي 
ينف���ذ يف التجمع���ات ال�ص���كانية الفق���رة واملهم�ص���ة واملعزولة، 
ومنه���ا منطقة اجلن�ب حيث يتم تغطية 22 م�قعًا، ويف منطقة 
الأغ�ار ال�ص���مالية يتم تغطية 7 م�اقع، وتنتقل الط�اقم لتقدمي 
اخلدمات ال�صحية التي ت�صمل الطب العام والط�ارئ وخدمات 

�صحة املراأة والطفل فيها ب�صكل دوري.

اأم���ا دنيا املركز التخ�ص�ص���ي لأورام الثدي والن�ص���اء ال�اقع يف 
مدين���ة رام اهلل والذي يعد الأول من ن�عه يف فل�ص���طني والذي 
تاأ�ص�س عام 2011 فه� نقلة ن�عية يف تقدمي خدمات ت�صخي�صية 
بكف���اءة تقدم للمنتفعات اإ�ص���افًة اإلى خط���ط العالج والتح�يل 

واملتابعة.

�ص���هد ع���ام 2012 تط�ي���رًا يف  برنام���ج املعل�م���ات ال�ص���حية  
وحتدي���دًا يف امل�ؤ�ص���رات ال�ص���حية التي تعتمد عليه���ا الدائرة. 
حي���ث مت تط�ي���ر امل�ؤ�ص���رات بحيث بتنا نح�ص���ل على تف�ص���يل 
دقيق لطبيع���ة اخلدمات املقدمة ) متري�ص���ية، طبية ، ط�ارئ 
اأو خدمات تخ�ص����س(. وقد مت ف�ص���ل خدم���ات الط�ارئ عن 
خدمات الطب العام وهذا ما تربزه حاليًا التقارير وامل�ؤ�صرات، 
ومت ف�ص���ل خدم���ات العي���ادات ع���ن الفعالي���ات الطبي���ة مث���ل 
الت�ص����ير الإ�ص���عاعي والفح��س املخربية، وال�ص���يدلية. األخ. 

وعام 2012 مت اإعتماد امل�ؤ�صرات التالية:

• عدد املر�صى بدون تكرار .	

• عدد زيارات العيادات بدون تكرار .	

• ن�صبة الزياره الثانية.	

• ن�صبة املراجعه من الزيارات غر املتكرره واملتكرره.	

• ن�صبة خدمة امل�ؤ�ص�صه يف املجتمع ح�صب املر�صى بالت�صارك 	
مع بقية امل�ؤ�ص�صات ال�صحية.

لذلك �ص���من منت التقرير لن يك�ن هناك مقارنات مع الأع�ام 
ال�صابقة ب�صبب التط�ير الذي مت.

اأما الربامج ال�ص���حية فت�ص���مل برنامج �صحة املراأة  والذي 
يطبق يف كافة مراكز وعيادات م�ؤ�ص�ص���ة جلان العمل ال�ص���حي 
عرب الفريق ال�ص���حي املك�ن م���ن 8 طبيبات م�ؤهالت يف جمال 
�صحة املراأة اإ�صافًة اإلى اإ�صت�صاري ن�صائية ملتابعتهن فنيًا ومديرة 
الربنامج الذي تتابعه من الناحية الإدارية والتط�يرية، وي�صمل 
الطاقم اأي�ص���ًا 13 ممر�صة وعاملة �صحية ومثقفة. حيث يطبق 
الربنامج الربتك�لت ال�طنية املتعلقة ب�ص���حة املراأة وال�صحة 
الإجنابية، وب�ص���كل ن�ع���ي اأدمج برنامج �ص���حة املراأة خدمات 

تتعلق بالك�صف والدعم والتح�يل للن�صاء املعنفات.  

ويعت���رب برنام��ج  ال�صح��ة املدر�صية من الربام���ج احلي�ية 
يف امل�ؤ�ص�ص���ة والذي ينفذ يف القد�س حيث ت�ص���ل الط�اقم   اإلى 
70 مدر�ص���ة من اأ�ص���ل 155 مدر�صة وبن�ص���بة تغطية ت�صل اإلى 
69.3% م���ن مدار����س القد����س دون مدار����س املع���ارف التابعة 
لبلدية القد�س، ويخدم برنامج ال�صحة املدر�صية ما يقارب 20 
األف طالب/ة ، ويق�م على تقدمي خدمات ال�ص���حة املدر�ص���ية 
فريق م�ؤهل ي�صل كادره اإلى 12 م�ظف/ة  وي�صمل الأطباء مبا 

فيهم اأطباء الأ�صنان واملمر�صات والعامالت ال�صحيات. 

ام���ا برنامج رعاية ال�صكري في�ص���رف على رعاية مر�ص���ى 
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ال�ص���كري من حي���ث الفح��ص���ات والعالج والإر�ص���اد والتثقيف 
والتح�يل جلهات الإخت�ص���ا�س وفق الربتك�لت ال�طنية حيث 

يطبق الربنامج يف 14 مركز تابع للجان العمل ال�صحي. 

وت�ص���رف الدائرة اأي�ص���ًا على تنفيذ برنام��ج الطفل ال�صليم 
ال���ذي يعم���ل يف 14 مرك���ز وعي���ادة، حي���ث يق���دم اخلدم���ات 
الأ�صا�صية لالأطفال ما بني عمر اقل من �صنة وحتى عمر خم�س 

�صن�ات مبعدل ي�م يف الأ�صب�ع يف امل�اقع املختلفة.

التعليم والتدريب امل�صتمر
اإنطالقًا من فل�ص���فة امل�ؤ�ص�صة يف ال�ص���تثمار والتط�ير يف راأ�س 
امل���ال الجتماعي للم�ؤ�ص�ص���ة فق���د عقدت الدائ���رة  العديد من 
ال���دورات املهني���ة لتط�ير ك�ادرها اإ�ص���تفاد منه���ا اأكرث من 80 
م�ظ���ف/ة، هذا بالإ�ص���افة اإلى  تلبية الدع����ات اخلارجية يف 
ح�ص����ر ور�س العم���ل والندوات والأي���ام العلمية الت���ي عقدتها 

وزارة ال�صحة، وامل�ؤ�ص�صات الأهلية والدولية. 

وتن�ص���ط الدائ���رة يف اللج���ان والإئتالف���ات ال�طني���ة املهتم���ة 
بال�صحة والتنمية مثل جلنة الأمرا�س املزمنة، وجلنة مكافحة 
التدخني، واللجنة ال�طنية للتعزيز والتثقيف ال�ص���حي، وجلنة 
الر�صاعة الطبيعية، وغرها، اإ�صافًة اإلى م�صاركتها يف التجمع 

ال�صحي الذي تق�ده منظمة ال�صحة العاملية.

امل�ؤ�صرات العامة خلدمات دائرة الرعاية ال�صحية 
والربام��ج  املراك��ز  كاف��ة  �صعي��د  عل��ى  االأولي��ة 

ال�صحية:
• و�ص���ل عدد املر�ص���ى الكلي على م�ص���ت�ى ال�ص���فة الغربية 	

662.255، كان مل�ؤ�ص�ص���ة جل���ان العم���ل ال�ص���حي منه���ا 
97.202 مري�س/ة بن�ص���بة تغطية خلدمات عالجية لهم  
ت�ص���ل اإل���ى 15%. اأم���ا عدد املر�ص���ى الكلي على م�ص���ت�ى  
ت�اج���د مراك���ز جل���ان العم���ل ال�ص���حي  فقد و�ص���ل اإلى 
43.302 وقد و�ص���ل عدد مر�ص���ى م�ؤ�ص�ص���ة جلان العمل 
ال�صحي الذين يتم خدمتهم اإلى 97.202 وبن�صبة تغطية 

ت�صل اإلى %23.

وعلى �صعيد املراكز يف حمافظات ال�طن فكانت وفق الآتي:

• حمافظة يبت حلم: ن�ص���بة التغطية للمر�ص���ى و�صلت 	
اإلى 42%، حيث و�صل عدد مر�صى املحافظة اإلى 49.866 
مري�س/ة  وو�صل عدد مر�صى مراكز اللجان )مركز بيت 
�ص���اح�ر ال�صحي ومركز بتر ال�صحي( يف املحافظة  اإلى 

20.897 مري�س/ة.

• حمافظة اخلليل: ن�ص���بة التغطية للمر�صى و�صلت اإلى 	
16% ، حي���ث و�ص���ل عدد  مر�ص���ى املحافظ���ة 160.292  
مري����س/ة  وو�ص���ل ع���دد مر�ص���ى مراك���ز جل���ان العمل 
ال�ص���حي يف املحافظ���ة )مرك���ز حلح�ل، مرك���ز ط�ارئ 

اخلليل، �صعر(  اإلى 26.043 مري�س/ة.

• حمافظة رام اهلل والبرة: ن�ص���بة التغطية للمر�ص���ى 	
و�ص���لت اإلى 12% ، حيث و�صل عدد مر�صى املحافظة اإلى 
79.855 مري����س/ة.  وو�ص���ل عدد مر�ص���ى مراكز جلان 
العم���ل ال�ص���حي يف املحافظ���ة )مركز املزرعة ال�ص���رقية 

ال�صحي، كفر نعمة(  اإلى 9.511 مري�س/ة.

• حمافظة ط�با�س: ن�ص���بة التغطية للمر�ص���ى و�ص���لت 	
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اإلى 64%، حيث و�ص���ل عدد مر�ص���ى املحافظة اإلى 27.146 مري�س/ة، وو�ص���ل عدد مر�صى مراكز جلان العمل ال�صحي يف 
املحافظة اإلى 17.474 مري�س /ة.

• حمافظة نابل�س: ن�ص���بة التغطية للمر�صى و�ص���لت اإلى 12%، حيث و�صل عدد مر�صى املحافظة اإلى 89.033  مري�س/ة، 	
وو�صل عدد مر�صى مراكز جلان العمل ال�صحي يف املحافظة اإلى 10.364  مري�س /ة.

• حمافظة قلقيلية: ن�صبة التغطية للمر�صى و�صلت اإلى 55 % ، حيث و�صل عدد مر�صى املحافظة اإلى 25.663  مري�س/ة  	
وو�صل عدد مر�صى مراكز جلان العمل ال�صحي يف املحافظة اإلى 14.150 مري�س/ة.

• حمافظة �صلفيت: ن�ص���بة التغطية للمر�ص���ى و�ص���لت اإلى  8% حيث و�صل عدد مر�ص���ى املحافظة اإلى 16.530 مري�س/ة، 	
وو�صل عدد مر�صى مراكز جلان العمل ال�صحي يف املحافظة اإلى 1.263  مري�س/ة.

المؤشرات الصحية
املنتفعن/ات من خدمات امل�ؤ�ص�صة وفق اجلن�س

اإ�صتفاد ما ن�صبته 46% من الذك�ر من خدمات امل�ؤ�ص�صة اإما الناث ف��صلت ن�صبتهن اإلى %54. 

املنتفعن/ات من خدمات امل�ؤ�ص�صة وفق الفئة العمرية.
املجم�ع60<41-2660-1640-625-015-5الفئة العمرية

44383 2498 6280 8386 7518 8978 10723 ذك�ر 

52819 3805 9067 13387 10634 6866 9060 اإناث 

97202 6303 15347 21773 18152 15844 19783 املجم�ع 

6% 16% 22% 19% 16% 20% الن�صبة املئ�ية 

٪46٪54
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ح�صب التاأمن ال�صحي. 
97202 عدد املر�صى 

89%86763غر م�ؤمن �صحيًا

11%10439م�ؤمن �صحيًا

٪6
٪16

٪22

مؤمنينغير مؤمنين

٪19
٪16
٪20

٪89

٪11

>60

60-41

40-26

25-16 15-6

5-0

املنتفعني/ات من خدمات امل�ؤ�ص�صة وفق الفئة العمرية.
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ح�صب االإعفاء االجتماعي.
الن�صبة مر�صى االإعفاء االجتماعياملر�صى
972028456%9

ن�صبة املر�صى اجلدد.
الن�صبةعدد املر�صى اجلددعدد املر�صى

9720223872%25

٪25
 ن�صبة املر�صى اجلدد

المرضى الجدد
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• بلغ عدد زيارات املر�صى خلدمات املراكز ال�صحية دون تكرار1 112.130 زيارة برتاجع ن�صبته 8% عن عام 2011.	

• اأما مراجعة العيادات يف امل�ؤ�ص�صة  فكان عدد احلالت املراجعة2 180.318 زيارة وكانت هناك 26.157 مراجعة من قبلهم 	
وبن�صبة %15.

• اما الفعاليات الطبية ف��صلت اإلى 139.784  فعالية وبن�صبة زيادة 15% عن العام2011.	

• وبلغ عدد الزيارات الكلي 180.318 زيارة، حيث كانت �صكلت الزيارة الثانية3 اأو ما بعدها 60.949 زيارة لت�صل الن�صبة اإلى 	
34% من عدد الزيارات الكلي.

زيارة املري�س ال�احد لكل عيادة من عيادات املراكز ال�صحية زيارة واحدة فقط.  1
املراجعة: زيارة املري�س لنف�س العيادة مرة اأخرى خالل 15 ي�م من الزيارة الأولى.  2

الزيارة الثانية اأو ما بعدها: زيارة املري�س لنف�س العيادة بعد 15 ي�م من الزيارة الأولى.  3

خمطط ت�زيع زيارات العيادات 2012
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المراكز الصحية
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يعد اأكرب مراكز امل�ؤ�ص�صة حيث تا�ص�ص�س عام  1988. وي�صل عدد 
العاملني فيه اإلى29 م�ظف وم�ظفة، عدا عن الأخ�صائيني من 
الأطباء والفنيني املتعاقدين. ويعمل املركز على مدار الأ�صب�ع، 
ومبع���دل 14 �ص���اعة ي�ميًا م���ن )الثامنة �ص���باحًا – العا�ص���رة 

لياًل(. ويقدم املركز اخلدمات التالية:

• الطب العام والط�ارئ.	

• الطفل ال�صليم.	

• الأ�صعة والتحاليل الطبية. 	

حمافظة بيت حلم
مركز بيت ساحور الطبي:

• خدمات العيادت التخ�ص�ص���ية التي ت�ص���ل اإلى 21 عيادة 	
تخ�ص�صية.

• العمليات اجلراحية النهارية.	

اإ�ص���تطاع مركز بيت �صاح�ر اإجراء 439 عملية جراحية بزيادة 
قدرت ب 11% عن العام 2011.

اأما على �ص���عيد م�صت�صفى د. احمد امل�ص���لماين يف يبت �صاح�ر 
فق���د اأجنز ت�ص���طيب الطابق الثاين منه وبق���ي الطابق الثالث، 

ومت البدء بتح�صر خطة لت�صغيله.
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•عدد املر�صى 19883 مري���س م��ن اجمايل عدد املر�ص��ى منطقة بيت حل��م والذي �صكل 	
ن�صبة ٪40.

زيارات العيادات
• 25908 زيارة للعيادات والتي ا�صتملت على )الطب العام و الط�ارئ و�صحة 	

املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 23976 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صعة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.

مركز بيت �صاح�ر حمطة متيز
ومن حمط���ات التمي���ز للمركز ا�ص���تقبالة ل�فد من اخ�ص���ائي 
جراح���ة العي�ن من دول خمتلفة �ص���ملت امريكا وكندا وك�ملبيا 
ومنهم اطباء من ا�ص����ل فل�ص���طينية، بال�صافة الى املمر�صني 
والفني���ن. حي���ث نفذ هذا الن�ش���اط الطب���ي النوع���ي بالتعاون 
مع م�ؤ�ص�ص���تي ه�يل لند تر�صت وم�ؤ�ص�ص���ة اخلدمات ال�صحية 
الط�عية العاملية.وا�ص���تطاع ال�فد املخت�س )الذي �ص���م 13 ما 
بني خمت�س وفني( على مدار ع�صرة ايام ان يجري 115 عملية 
جراحي���ة ملن يعان�ن من املاء الزرقاء واي�ص���ا البي�ص���اء وظفر 
العني . لقد �صبق اإجراء العمليات اجلراحية معاينة قرابة 300 
م�اط���ن وم�اطنة من حمافظتي بيت حل���م واخلليل من طبقة 
الفئات املهم�ص���ة والفقرة اإن�ص���جامًا مع روؤية وفل�صفة م�ؤ�ص�صة 
جل���ان العم���ل ال�ص���حي الثابتة منذ ن�ص���اأتها والرامي���ة لتعزيز 

�صم�د هذه الفئة وتقدمي اخلدمات ال�صحية لها.
علما اأن معظ���م من اأجريت لهم العملي���ات اجلراحية الالزمة 
اأعف�ا من الر�ص����م الرمزية نظرًا لأو�ص���اعهم القت�صادية يف 
ح���ني وفر ال�ف���د م�ص���تلزمات العمليات اجلراحية والعد�ص���ات 
وغره���ا يف حني وف���رت امل�ؤ�ص�ص���ة غ���رف العملي���ات والأطقم 

ال�صحية امل�صاعدة وغرف املر�صى.

اأن ه���ذه لي�ص���ت امل���رة الأولى التي ي�صت�ص���يف فيه���ا مركز بيت 
�صاح�ر وف�دًا طبية عاملية لإجراء جراحات يف املركز للمر�صى 
الفل�ص���طينيني حي���ث اأنه ومن���ذ الع���ام 2000 قد داأب���ت العمل 
ال�ص���حي على اإ�صتقبال اأطباء اأخ�صائيني يف تخ�ص�صات طبية 
خمتلفة يف جمالت امل�صالك الب�لية وجراحة الأطفال والعظام 
واجلراح���ة الرتميمية من دول خمتلفة مث���ل: اأملانيا، واإيطاليا، 
واأ�صرتاليا وغرها. لقد عرب ال�فد عن اعجابه بح�صن التنظيم  
وامل�صت�ى اخلدمي املتط�ر ملركز بيت �صاح�ر  وترتيبه ونظافته، 
ا�صافة الى ح�صن تعامل م�ظفي املركز مع املنتفعني واملنتفعات.  
ا�صافة الى �ص���عادتهم يف تقدمي خدماتهم الى الفئات الفقرة 
وامله�ص���ة.وباملقابل ابدى املر�صى ارتياحهم وامتنناهم للخدمة 
اجلراحي���ة  الن�عية واملعاينه عرب العيادة  التي تلق�ها من قبل 
ال�فد يف مركز بيت �ص���اح�ر.فاحلاج عيد ر�ص���يد 67 عامًا من 
يط���ا مبحافظة اخلليل وبع���د اإجراء عملية ل���ه يف العني اأعرب 
عن �ص���كره مل�ؤ�ص�ص���ة جلان العمل ال�ص���حي والطاقم الذي نفذ 
اجلراحة التي مل ي�ص���تطع اإجرائها منذ �ص���ن�ات ب�ص���بب و�صعه 
القت�ص���ادي وق���ال »اإن ما ح�ص���لت عليه الي����م اأراحني كثرًا 
و�ص���كل يل اأمل يف ا�ص���تعادة ب�صري ب�ص���كل جيد ما ميكني من 

اإ�صتكمال حياتي ب�صكل طبيعي«.

م�ؤ�صرات منتقاه:
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تاأ�ص����س مرك���ز بت���ر عام 1998 وي�ص���ل ع���دد ط�اقم���ة اإلى 4 
واملرك���ز كان يعمل بال�ص���راكة مع وزارة ال�ص���حة الفل�ص���طينية 
اإل���ى اأن اأنهت ال�زارة هذه ال�ص���راكة عام 2011 وفتحت مركزًا 
خا�ص���ًا به���ا يف القري���ة. فعملت امل�ؤ�ص�ص���ة على تبديل �ص���اعات 

•عدد املر�صى 1014 مري�س من اجمايل عدد املر�صى يف قرية بتر.	

•زيارات العيادات 1126 زي��ارة للعي��ادات والتي ا�صتملت على )الطب الع��ام والط�ارئ و�صحة 	
املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 1758 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صع��ة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.

مركز بتير الصحي

م�ؤ�صرات منتقاه:

العم���ل حيث يقدم املركز خدماته يف الأيام التي ل تقدم وزارة 
ال�ص���حة فيهاخدمات الطب العام كما مت العمل بفتح املركز يف 

الفرتة امل�صائية )الثالثة حتى التا�صعة م�صاءًا(.

ويقدم املركز اخلدمات التالية:

• الطب العام والط�ارئ.	

• خدمات برنامج �صحة املراأة والطفل ال�صليم.	

• بع�س عيادات الإخت�صا�س.	

• خدمة التحاليل الطبية.	
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يقع املركز يف بلدة حلح�ل وتاأ�ص����س عام 1998 ويقدم خدماته 
حللح����ل والقرى املجاورة، ويعمل املركز على مدار 14 �ص���اعة 
)الثامنة –العا�ص���رة م�ص���اءا( ي�ميًا. وي�ص���ل ع���دد كادره اإلى 
22 م�ظ���ف وم�ظف���ة ما ب���ني اطب���اء وممر�ص���ني/ات وفنيني 
واإخت�ص���ا�س، اإ�ص���افًة اإلى اأطباء الإخت�ص���ا�س بالتعاقد. ويعد 
مركز حلح�ل من املراك���ز املتقدمة يف تقدمي خدمات الرعاية 

ال�صحية الأولية ال�صم�لية فيقدم اخلدمات التالية:

•عدد املر�صى 13934 مري�س من اجمايل عدد املر�صى يف منطقة حلح�ل.	

•زيارات العيادات 15476 زي��ارة للعيادات والتي ا�صتملت على )الطب العام والط�ارئ و�صحة 	
املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 23107 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صعة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.

• الطب العام والط�ارئ.	
• عي���ادة 	  19 اإل���ى  وت�ص���ل  الإخت�ص���ا�س  ط���ب  عي���ادات 

تخ�ص�صية.  
• خدمات الأ�صعة مبا فيها اأ�صعة الأ�صنان )بان�راميك(.	
•  خدمات التحاليل الطبية.	
• برنامج �صحة املراأة. 	
• برنامج الطفل ال�صليم.	

حمافظة اخلليل:
مركز حلحول الصحي

م�ؤ�صرات منتقاه:
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 ،H2 يقع املركز يف جن�ب مدينة اخلليل يف املنطقة امل�ص���نفة
اأي �ص���من ال�ص���يطرة الإ�ص���رائيلية ، وحتيطة ب�ؤرة ا�صتيطانية، 
وتعترب املنطقة مكتظة بال�ص���كان فاملركز يخدم قرابة 50 األف 
ن�ص���مة م���ن م�اطني البل���دة القدمية والتجمع���ات التي ح�لها. 
م�ؤخرا �صهد املركز �صغطًا يف العمل فاإزدادت ن�صبة احلالت ب 
16% عن العام 2011 ب�صبب اإفتقار املنطقة للخدمات ال�صحية 
واإغالق م�صت�ص���فى حممد على املحت�ص���ب ال���ذي كان له دور يف 

تقدمي اخلدمات ال�صحية.

ويعمل املركز �ص���من كادر ي�ص���ل الى 6 م�ظف/ة ا�ص���افة الى 
املتعاقد معهم للفرتة الليلية واطباء الخت�صا�س.

وي�فر املركز اخلدمات التالية:

• الطب العام والط�ارئ على مدار 24 �صاعة.	

• التحاليل الطبية على مدار 24 �صاعة.	

• العيادات التخ�ص�ص���ية وت�ص���ل اإلى 12 عيادة تخ�ص�صية 	

مركز طوارئ الخليل
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يف الفرتة ال�صباحية وامل�صائية.

• برنامج �صحة املراأة.	

• برنامج الطفل ال�صليم.	

وم���ن اجلدير ذك���ره اأن مركز ط�ارئ اخلليل �صي�ص���يف خدمة 
الأ�ص���عة وقد مت مت�يل تاأ�ص���ي�س وحدة ال�ص���عة من قبل املمثلية 

اليابانية وهي قيد الإن�صاء.

وبطل��ب م��ن اأه��ايل املنطق��ة ب��ات املرك��ز يفت��ح 
اأب�اب��ه على م��دار 24 ال�صاعة حتدي��دًا حلاالت 
الط�ارئ ولب��ت امل�ؤ�ص�صة الطل��ب ب�صبب احلاجة 
القائمة ولتدعيم �صحة و�صم�د �صكان املنطقة. 
لذلك يعترب مركز ط�ارئ اخلليل املركز ال�حيد 

يف امل�ؤ�ص�صة يعمل على مدار 24 �صاعة.
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•عدد املر�صى 9477 مري�س من اجمايل عدد املر�صى يف البلدة القدمية/اخلليل.	

•زيارات العيادات 10038 زي��ارة للعيادات والتي ا�صتملت على )الطب العام والط�ارئ و�صحة 	
املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 16045 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صعة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.

م�ؤ�صرات منتقاه:
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بدا العمل يف بلدة �ص���عر عرب العي���ادة املتنقلة لت�فر خدمات 
�ص���حية ي�مني يف الأ�ص���ب�ع. ويف عام 2006 اأفتتح املركز بدوام 
كامل ي�ميًا من ال�ص���اعة الثامنة �ص���باحًا حتى ال�ص���اعة الثانية 

ظهرًا.ويعمل �صمن كادر ي�صل الى 4 م�ظفني/ات.

•عدد املر�صى 2632 مري�س من اجمايل عدد املر�صى يف قرية �صعر.	

•زيارات العيادات 2873 زي��ارة للعي��ادات والتي ا�صتملت على )الطب الع��ام والط�ارئ و�صحة 	
املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 565 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صع��ة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.

مركز سعير الصحي

اأما اخلدمات التي يقدمها:
• الطب العام والط�ارئ.	
• برنامج �صحة املراأة.	
• برنامج الطفل ال�صليم. 	

م�ؤ�صرات منتقاه:
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تاأ�ص����س املرك���ز ع���ام 1989، ويف ع���ام 2009 اإنتق���ل اإلى مبناه 
اجلدي���د املك�ن من طابقني.  يعمل املركز بال�ص���راكة مع وزارة 
ال�ص���حة الفل�صطينية. وما مييز عام 2012 ح�ص�ل املركز على 
منحة من الهالل الأحمر الإماراتي لتجهيز عيادة اإخت�ص���ا�س 
عي����ن، وعيادة اأنف واأذن وحنجرة، وتركيب م�ص���عد كهربائي 
بني ط�ابقه، اإ�ص���افًة اإلى جهاز تلفزي�ين واأثاث. وكذلك جهاز 
لت�ص�ير الأ�صنان ) بان�راميك( ، وغالبية الأجهزة مت ت�ريدها 
لب���دء العم���ل بها. و�ص���هد ع���ام 2012 حمطة تقييمي���ة للمركز 
واأدائ���ه وم���دى ر�ص���ى املنتفعني/ات جت���اه اأطقم���ه وخدماته، 
وب�ص���كل عام كان التقييم مر�صيًا ومت و�صع التدخالت املنا�صبة 
لتح�صني م�صت�يات العمل وتعزيز ر�صى املنتفعني/ات،  و�صملت 
التدخالت تعزيز لقاءات التثقيف ال�ص���حي والفعاليات الطبية 
املجتمعي���ة، والرتوي���ج والدعاي���ة خلدمات املرك���ز، فتح عيادة 
الأ�ص���نان يف الفرتت���ني ال�ص���باحية وامل�ص���ائية. ويتمي���ز املركز 
بعالقات���ه اجليدة والطيبة مع املجتمع املحلي وم�ؤ�ص�ص���اته فقد 
حر����س على عقد لقاءات دورية ت�ص���اورية  م���ع املجل�س البلدي 
وامل�ؤ�ص�ص���ات الأخرى، واإقامة فعالي���ات طبية واجتماعية، حيث 
اأحي���ا منا�ص���بة الثامن م���ن اآذار بالتع���اون مع املجل����س البلدي 
ومتي���ز احلفل بح�ص����ر وا�ص���ع م���ن قبل اأه���ايل بل���دة املزرعة 
ال�ص���رقية حيث مت خاللها تكرمي الن�ص���اء الل�اتي ا�ص���تفدن من 

دورات امل�ؤ�ص�صة مثل ال�صعاف الويل .

حمافظة رام اهلل والبرة:
مركز المزرعة الشرقية الصحي
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يعم���ل املرك���ز م���ن ال�ص���اعة الثامن���ة �ص���باحا وحتى التا�ص���عة 
لياًل وي�ص���ل عدد طاقمه اإل���ى 9 من الك�ادر ال�ص���حية )طب، 

ومتري�س، وفنيني خدمات(.

يقدم املركز اخلدمات التالية:

• الطب العام والط�ارئ.	

• العيادات التخ�ص�صية وت�صل اإلى 7عيادات تخ�ص�صية.	

• برنامج �صحة املراأة.	

• برنامج الطفل ال�صليم.	

• برنامج رعاية ال�صكري.	

• التحاليل الطبية.	

• خدمات الأ�صعة مبا فيها اأ�صعة الأ�صنان )بان�راميك(.	

•عدد املر�صى 2308 مري�س من اجمايل عدد املر�صى يف قرية املزرعة ال�صرقية.	

•زيارات العيادات 2821 زي��ارة للعي��ادات والتي ا�صتملت على )الطب الع��ام والط�ارئ و�صحة 	
املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 3411 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صع��ة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.

م�ؤ�صرات منتقاه:
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تاأ�ص����س املرك���ز من���ذ ع���ام 1989 ويعمل بال�ص���راكة م���ع وزارة 
ال�ص���حة الفل�ص���طينية، ويعترب مركز كفر نعم���ة املركز ال�حيد 
الذي يخدم قرى غرب رام اهلل، حيث يعمل بفرتتني �ص���باحية 
وم�ص���ائية ) ال�صاعة الثامنة حتى التا�صعة لياًل(، بكادر وظيفي 

ي�صل اإلى 9 م�ظفني/ات.

ويقدم املركز اخلدمات التالية:

• الطب العام والط�ارئ.	

مركز كفر نعمة 

• برنامج �صحة املراأة.	

• الطفل ال�صليم والتطعيم.	

• برنامج رعاية ال�صكري.	

• العيادات التخ�ص�صية وت�صل اإلى 7 عيادات مبا فيها طب 	
الأ�صنان.

• التحاليل الطبية.	
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•عدد املر�صى 4703 مري�س من اجمايل عدد املر�صى يف قرية كفر نعمة.	

•زيارات العيادات 6281 زي��ارة للعي��ادات والتي ا�صتملت على )الطب الع��ام والط�ارئ و�صحة 	
املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 5344 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صع��ة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.

م�ؤ�صرات منتقاه:
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تاأ�ص����س مركز دنيا التخ�ص�ص���ي لأورام الن�ص���اء يف عام 2011 
بال�ص���راكة بني جلان العمل ال�ص���حي وجمعية ميدي بال�صتاين، 
ويف عام 2012 مت فك ال�صراكة بعد اأن خ�صع املركز اإلى تقييم 
خارج���ي اأظهر كفاءة امل�ؤ�ص�ص���ة يف القدرة على اإدارته واأ�ص���بح 
اأح���د مراكز جل���ان العمل ال�ص���حي. يعم���ل املرك���ز ي�ميًا من 
ال�ص���اعة الثامنة وحتى الرابعة ع�صرًا باإ�صتثناء عطلة الأ�صب�ع 
ي�مي اجلمعة وال�ص���بت. ويتميز املركز باأنه يقدم خدماته عرب 

طاقم ن�صائي مما يبعث الراحة للمنتفعات.

اإ�ص���تطاع املركز ومنذ اإفتتاح���ه اأن يخدم 2169 اإمراأة. والقيام 
ب� 50 خزعة ت�صخي�ص���ية تبني اأن 28 منها لديها �ص���رطان ثدي 
بحج���م اأقل من 2�ص���م. و6 خزع���ات من ال� 28 بين���ت اأنها اأقل 
من 1 �ص���م. ويع���د هذا اإجن���ازًا للمركز ويع�د لكف���اءة الطاقم 
ودقة الت�ص���خي�س والأجهزة، ف�زارة ال�ص���حة الفل�ص���طينية يف 
ت�صخي�ص���ها ل ت�ص���تطيع اأن تك�ص���ف حالت ال�رم اأقل من 1�صم 

ون�صف.

1. اخلدمات املقدمة يف املركز:  

• الفح�س ال�صريري.	

• الفح�س الإ�صعاعي )املام�غرام(.	

»مركز دنيا اثبت نفسه واصبح على الخارطة الصحية«

مركز دنيا لتشخيص أورام الثدي والنسائية

د. ف�ؤاد ال�صباتني/ اخ�صائي اورام ومقيم ملركز دنيا
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• فح�س الألرتا�صاوند.	

• 	.)Tru-cut biopsy guided US( اخلزعة

• 	 Wire( و�ص���ع عالمة لتحديد مكان ال�رم قبل العملية
.)localization

• 	 Pap( الرح���م  عن���ق  وم�ص���حة  الن�ص���ائي  الفح����س 
.)smear

• 	.)Colposcopy( اخلزعة من عنق الرحم

• التحاليل الطبية.	

• خمترب ال�صيت�ل�جي.	

• اإ�صت�صارة اأخ�صائي الأورام.	

• العالج الطبيعي لليد بعد عملية اإ�صتئ�صال الكتلة اأو الثدي 	
للتخفيف من امل�صاعفات.

• ويعم���ل املرك���ز على ت�فر اخلدمات النف�ص���ية مل�ص���ابات 	
�صرطان الثدي. 

عم���ل املرك���ز عل���ى تط�ي���ر خدمات���ه يف جم���ال الت�ص���خي�س  
واإ�ص���تقطاب الك����ادر املتخ�ص�ص���ة للعمل فيه فقد مت اإ�ص���افت 

الإخت�صا�صات التالية يف عام 2012: 

اأخ�صائي علم الأن�صجة /ي�م بالإ�صب�ع. . 1

اأخ�صائي جراحة عامة/ ي�م بالإ�صب�ع. . 2
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اأخ�ص���ائية عالج طبيعي /، حت�ص���ر ح�صب احلاجة، ويتم . 3
مرافقته���ا من قبل اأخ�ص���ائية العالج الطبيع���ي للتدريب 

والعمل ب�صكل ثابت يف 2013.

اأخ�صائية تغذية. . 4

ويهت���م املركز بتط�ير ك����ادره عرب التعليم والتدريب امل�ص���تمر 
وخالل ع���ام 2012 �ص���اركت الك�ادر يف ع���دة م�ؤمترات داخل 
الب���الد وخارجها يف م��ص����عات ذات عالقة بتخ�ص����س عمل 

املركز.

وين�ص���ط املركز يف حم���الت الت�عية املجتمعية بهدف الك�ص���ف 
املبك���ر، وبالتن�ص���يق م���ع برنامج �ص���حة املراأة يف جل���ان العمل 
ال�ص���حي مت اإجن���از حمالت ت�ع�ي���ة ح�ل الك�ص���ف املبكر عن 
�ص���رطان الثدي و�ص���لت اإلى 3 حمالت برعاية �ص���ركات وبن�ك 
فل�ص���طينية واأخ���رى �ص���من من���ح من مم�ل���ني. حيث و�ص���لت 

عدد ال�ر����س واللقاءات الت�ع�ية املجتمعية يف منطق ال�ص���مال 
واجلن�ب وال��ص���ط اإلى 50 ور�ص���ة اإ�ص���تفادت منه���ا ما يقارب 
1200 اإم���راأة ومن فئات عمرية خمتلف���ة، علمًا اأن اللقاءات مت 
التن�صيق لعقدها مع  م�ؤ�ص�صات اأهلية مثل اجلمعيات وامل�ؤ�ص�صات 
الن�ص����ية والتنم�ية، وعرب عيادات جلان العمل ال�صحي اأو من 

خالل ال�زارات.

وكان هناك اإهتمام عال يف تعزيز الرتويج للمركز عرب و�ص���ائل 
الإع���الم املختلف���ة، فقد اإ�ص���تطاع املرك���ز تعزي���ز عالقاته مع 
امل�ؤ�ص�ص���ات الإعالمية والإعالميني امل�صتقلني وكان نتيجة ذلك 
اإزدي���اد تغطية فعاليات مركز دني���ا، واإجراء مقابالت وحلقات 
رادي� وتلفزي�ن وتقارير م�ص�رة عن املركز ومن اأهمها ف�صائية 
فل�ص���طني، وMBC، ووكالة وفا، والفل�ص���طينية، ورادي� ن�صاء 
اإف اأم، وراية اإف اأم، واأنغام وحال وغرها. كما اإ�صتطاع املركز 
اأن ينجز وم�صة تلفزي�نية )�صب�ت( وكذلك وم�صتني اإذاعيتني 
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ح�ل ر�ص���ائل متعلقة باأهمية الك�ص���ف وعن خدمات دنيا. وكان 
مرك���ز دنيا جاذبًا لالإع���الم اخلارجي فتلفزي����ن اإيطالياعمل 
لقاءات وت�ص����ير للمركز. واأي�ص���ًا جذب املرك���ز طلبة الإعالم 
حيث قامت 3 طالبات يف جامعة برزيت باإعداد تقرير م�ص�ر 

عن مركز دنيا، كجزء من م�صاريعهن للتخرج.

يلتزم مركز دنيا بق�انني و�صيا�ص���ات ال�زارة املتعلقة ب�صيا�ص���ة 
اخلط���ة ال�طني���ة ملكافحة ال�ص���رطان، كم���ا يلت���زم باإجراءات 
الرتخي����س ومزوالة املهن املختلفة ويق����م بتحديثها وتقدميها 
لل�زارة.  وي�ص���عى املركز اإلى عقد تفاهمات مع وزارة ال�ص���حة 
بهدف التعاون والتح�يل وتبادل اخلربات اإل اأنها تظل لتاريخه 
يف اإطار العالقة ال�صخ�ص���ية ومل ترتقي اإلى م�ص���ت�ى املاأ�ص�صة، 
مما ي�ؤكد �صرورة العمل على تر�صيمها وهذا ينطبق اأي�صًا على 

قطاع وكالة الغ�ث الدولية.

واإ�ص���تطاع املرك���ز اأن يبني عالقات مع عدة م�ؤ�ص�ص���ات واأفراد 
م���ن املجتمع املحل���ي بهدف الرتوي���ج للمركز والك�ص���ف املبكر 
عن �ص���رطان الثدي وتاأمني الدعم املايل، فعلى �ص���بيل املثال ل 
احل�ص���ر مت عقد اإتفاقية م���ع جامعة برزي���ت، لإعتماد مركز 

دنيا يف تاأمني اجلامعة ال�صحي.

وكان املرك���ز حم���ط اأنظ���ار العديد م���ن ال�ف�د الزائ���رة، فقد 
اإ�ص���تقبل املرك���ز ع���دة وف����د م���ن دول خمتلفة لالإط���الع على 
املركز وخدماته و�ص���ملت وف�د من اإ�ص���بانيا، وبلجيكا، واأملانيا، 
واإيطالي���ا، وجمعية كاريتا����س العاملية، والدامن���ارك، عدا عن 

جمم�عة من امل�ؤ�ص�صات املحلية وال�صخ�صيات العتبارية.
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تا�ص����س املركز عام 1989 وه� يخدم منطقة البلدة القدمية يف 
نابل����س ويعمل املركز من ال�ص���اعة الثامنة حت���ى الثانية ظهرًا، 

بكادر ي�صل اإلى 14 م�ظف/ة

يقدم املركز اخلدمات التالية: 

• الطب العام والط�ارئ.	

• برنامج �صحة املراأة.	

• برنامج الطفل ال�صليم مبا فيه التطعيم.	

• برنامج رعاية مر�صى ال�صكري. 	

• العيادات التخ�ص�صية مبا فيها طب الأ�صنان.	

وتن�ص���ط منطقة نابل�س بربنام���ج التثقيف ال�ص���حي املجتمعي 
حيث اإ�ص���تفاد من لق���اءات التثقيف 5115 م���ن الإناث و2591 
من الذك�ر وتن�عت الفئات امل�ص���تفيدة ف�ص���ملت طلبة املدار�س 
واجلامع���ات. وتناول���ت لق���اءات التثقي���ف ق�ص���ايا خمتلفة يف 
ال�ص���حة الإجنابية واجلن�صية، و�ص���حة املراأة، و�صن املراهقة، 

ومتكني املراأة، والقيادات ال�صابة والإ�صعافات الأولية.

كما مت تنفيذ 99 حما�صرة يف املجمع الطبي اإ�صتفاد منها 666 
م�اطن/ة. اإ�صافًة اإلى  ي�م طبي يف قرية برقة لفح�س الن�صاء 
ومر�ص���ى ال�ص���كري، وتنظيم فعالية مع الرتبية والتعليم/ ق�صم 
ال�ص���حة املدر�صية يف مدر�صة ذك�ر تل الثان�ية لطالب الثان�ي 

والأهايل، وتنظيم فعاليات ملنا�صبة ي�م املراأة العاملي.

حمافظة نابل�س 
المجمع الطبي/ البلدة القديمة في نابلس
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•عدد املر�صى 5572 مري�س من اجمايل عدد املر�صى يف البلدة القدمية/مدينة نابل�س.	

•زيارات العيادات 6042 زي��ارة للعي��ادات والتي ا�صتملت على )الطب الع��ام والط�ارئ و�صحة 	
املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 8974 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صع��ة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.

م�ؤ�صرات منتقاه:
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تا�ص����س مركز �ص���امل ع���ام 1988 يف اأوائل النتفا�ص���ة الأولى، 
واملرك���ز الآن مك�ن من طابقني، ويعمل بالفرتتني ال�ص���باحية 
وامل�ص���ائية، �ص���من طاقم �صحي ي�ص���ل اإلى 5 م�ظفني/ات مبا 

فيهم املتعاقدين ب�صكل جزئي.

اأما اخلدمات التي يقدمها:

•عدد املر�صى 1757 مري�س من اجمايل عدد املر�صى يف قرية �صامل.	

•زيارات العيادات 2804 زي��ارة للعي��ادات والتي ا�صتملت على )الطب الع��ام والط�ارئ و�صحة 	
املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 4049 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صع��ة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.

مركز سالم الصحي

• الطب العام والط�ارئ.	
• برنامج �صحة املراأة والطفل ال�صليم.	
• رعاية ال�صكري.	
• طب الأ�صنان.	
• التحاليل الطبية.	

م�ؤ�صرات منتقاه:
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تا�ص����س املركز عام 1994، ويعمل املركز يف الفرتة ال�ص���باحية 
وامل�ص���ائية بطاق���م مك�ن من 6 م�ظفني/ات مب���ا فيهم متعاقد 

جزئيًا. ويقدم خدمات �صحية ت�صمل:
• الطب العام والط�ارئ.	

مركز عورتا الصحي 

م�ؤ�صرات منتقاه:

• برنامج �صحة املراأة وبرنامج الطفل ال�صليم.	
• برنامج رعاية ال�صكري.	
• التحاليل الطبية.	

•عدد املر�صى 2111 مري�س من اجمايل عدد املر�صى يف قرية ع�رتا.	

•زيارات العيادات 2408 زي��ارة للعي��ادات والتي ا�صتملت على )الطب الع��ام والط�ارئ و�صحة 	
املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 4907 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صع��ة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.
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حمطة متيز
اإدماج ال�صحة النف�صية

بداأ م�ص���روع ال�صحة النف�ص���ية حتت اإ�صراف منظمة اأطباء 
الع���امل يف بداية العام 2012 وذلك بع���د ظه�ر عدة حالت 
نف�ص���ية اإثر اإجتياح جي�س الحتالل الإ�ص���رلئيلي بلدة ع�رتا 
يف �ص���هر اآذار من العام 2011 والذي ا�صتمر نح� 3 اأ�صابيع 
حيث ظهرت فكرة دمج ال�صحة النف�صية يف مراكز الرعاية 
ال�صحية الأولية وذلك لت�صهيل و�ص�ل املر�صى لهذه املراكز 

بعيدًا عن و�صمة العار الناجتة عن هذا امل��ص�ع حتديدًا.
تلق���ى م���ن الطاقم ال�ص���حي يف مركز ع�رت���ا ومركز مردا 
)طبيبان وممر�ص���تان( تدريبًا يف جمال ال�ص���حة النف�صية 
اإ�صتمر ملدة �صتة اأ�صهر تخللها ور�س عمل ح�ل نظام التح�يل 
اإلى ق�ص���م ال�صحة النف�صية يف وزارة ال�ص���حة يف نابل�س اأو 
اإل���ى اأحد املراكز التي مت ن�ص���رها يف الكتي���ب اخلا�س بهذا 
امل��ص�ع ح�ل كيفية واآلية التح�يل والعناوين الالزمة جلهة 
التح�ي���ل.  والتدري���ب مت عل���ى اأيدي اأطباء ومتخ�ص�ص���ني 

مهرة يف جمال ال�صحة النف�صية.
مت اإكت�ص���اف عدة ح���الت حتم���ل اأعرا�س في�صي�ج�ص���مية، 
وح���الت من التب����ل ال���الاإرادي ومت التعامل معه���ا، ومنها 

ح���الت ع�جل���ت يف املراكز )ع�رت���ا وم���ردا( ومنها ما مت 
حت�يلها من اأجل تاأكيد الت�ص���خي�س الذي و�صع من ط�اقم 
جلان العمل ال�ص���حي،  وكذلك العالج حيث مت حت�يل جزء 
منها اإلى ق�صم ال�صحة النف�صية يف مديرية ال�صحة/ نابل�س 
ومنها اإلى املركز الفل�ص���طيني لالإر�صاد يف نابل�س وكان وما 
زال هن���اك تع���اون مع منظم���ة اأطباء الع���امل بحيث هناك 
ت�ا�ص���ل ومتابع���ة من قبل مندوبهم حت���ى تاريخ الي�م حيث 

يتم تبادل املعل�مات ومتابعة احلالت املح�لة.
وهذا الربنامج ح�صد جناحات مل نت�قعها �ص�اًء على �صعيد 
تاأكيد ت�ص���خي�س احلالت اأو العالج اأو اجلل�صات الإر�صادية 
يف عدة حالت مكت�صفة، وكانت هنالك بع�س الإ�صكالت يف 

بع�س الأحيان مع الأهايل.
ومت اإ�صتحداث اإ�صتمارة من قبل طاقم مركز ع�رتا لت�صاعد 
يف ت�ص����خي�س احلالت، كما ي�جد �ص����جالت خا�صة لتدوين 
احل����الت ومتابعتها. ويتم الآن نق����ل جتربة العمل اإلى مركز 
املجم����ع الطب����ي يف البل����دة القدمي����ة يف نابل�س وب����داأ يحقق 
جناحات، فقد مت ت�صجيل ومتابعة عدة حالت منها ما يتابع 
من قبل طبيب املجمع  ومنها ما مت حت�يله اإلى ق�صم ال�صحة 
النف�صية يف عيادة مديرية �صحة نابل�س، وهذا تراكم كخط�ة 

اأولى نح� تعميم الربامج على م�صت�ى امل�ؤ�ص�صة.
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تا�ص����س املركز يف عام 1996، وه� يخدم منطقة ط�با�س حيث 
يغط���ي ما ن�ص���ته 64% من جمم����ع املر�ص���ى يف املنطقة. يعمل 
عل���ى مدار الأ�ص���ب�ع مبا فيه ي����م اجلمعة من ال�ص���اعة الثامنة 
�ص���باحًا وحت���ى التا�ص���عة لياًل، بطاق���م وظيفي ي�ص���ل اإلى 15 
م�ظف/. وي�ص���ل عدد اأطباء الإخت�ص���ا�س واملتعاقدين معهم 

23 اخ�صائي/ة

اأما اخلدمات ال�صحية التي يقدمها:

• الطب العام والط�ارئ.	

• برنامج �صحة املراأة.	

• برنامج الطفل ال�صليم.	

• برنامج رعاية ال�صكري.	

• خدمات الأ�صعة مبا فيها املام�غرام لت�ص�ير الثدي.	

• التحاليل الطبية. 	

• عيادات اأطباء الإخت�صا�س التي ت�صل اإلى14 تخ�ص�س. 	

وم���ن اجلدير ذك���ره ان املرك���ز ين�ص���ط بالفعاليات ال�ص���حية 
املجتمعية من لقاءات التثقيف ال�صحي وعقد الأيام الطبية يف 
املنطقة بالتعاون مع امل�ؤ�ص�ص���ات املختلف���ة. فقد مت عقد 7 اأيام 
طبية يف منطقة ط�با�س اإ�صتفاد منها اأكرث من 500 م�اطن/ة.  
و85 لق���اءَا تثقيفي���ًا يف م�ا�ص���يع �ص���حية واجتماعي���ة خمتلفة 

اإ�صتفاد منها 1447 م�اطن/ة من فئات عمرية خمتلفة.

حمافظة ط�با�س: 
مستوصف الشفاء التخصصي
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•عدد املر�صى 17474 مري���س م��ن اجمايل ع��دد املر�صى يف حمافظ��ة ط�با�س واالأغ�ار 	
والذي �صكل ن�صبة ٪64.

•زيارات العيادات 20404 زي��ارة للعيادات والتي ا�صتملت على )الطب العام والط�ارئ و�صحة 	
املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 13706 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صعة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.

م�ؤ�صرات منتقاه:
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اأفتت���ح مركز الباذان ال�ص���حي منذ ع���ام 1989 يف قرية وادي 
الباذان والتي تقع على بعد 7كم �ص���مال- �ص���رق مدينة نابل�س، 
وعل���ى مفرتق الطرق الرئي�ص���ي ب���ني نابل����س، ط�با�س وجنني. 
وي�ص���ل عدد �ص���كان املنطقة ح�ايل 3200 ن�ص���مة. وتقدر ن�صبة 
تغطية املركز من جمم�ع مر�صى الباذان الكلي ما ن�صبته %47 
ويعمل يف مركز الباذان ال�ص���حي 4 م�ظفني/ات اإ�ص���افًة اإلى 
بع�س الأطباء بالتعاقد، يفتح املركز اأب�ابه من ال�صاعة الثامنة 
حت���ى الثانية ظه���رًا، ويقدم جمم�عة م���ن اخلدمات والربامج 

ال�صحية ومنها:
• الطب العام والط�ارئ. 	
• برنامج �ص���حة املراأة، وبرنامج رعاية مر�ص���ى ال�ص���كري، 	

وبرنامج الطفل ال�صليم.
• عيادة اإخت�صا�س لالأنف والأذن واحلنجرة.	
• خدمات التحاليل الطبية. 	

•عدد املر�صى 724 مري�س من اجمايل عدد املر�صى يف قرية الباذان.	

•زيارات العيادات 829 زي��ارة للعي��ادات والت��ي ا�صتملت عل��ى )الطب العام والط���ارئ و�صحة 	
املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 1133 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صع��ة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.

مركز الباذان الصحي

م�ؤ�صرات منتقاه:
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تاأ�ص�س مركز قلقيلية ال�صحي يف العام 1990 بقرار من اللجان 
ال�ص���عبية للخدمات ال�ص���حية وه� ال�ص���م الذي كانت تعمل به 
م�ؤ�ص�ص���ة جلان العمل، ويحتل املركز الي����م م�قعًا متقدمًا بني 
مقدمي اخلدمات ال�صحية يف مدينة قلقيلية فه� يخدم �صكان 
املدين���ة والق���رى املحيطة بها �ص���يما واأنه ج���رى اإدخال العديد 
من التخ�ص�ص���ات الطبية واخلدمات ال�صحية للمركز مل تكن 

تت�فر يف املدينة.

 يف مطلع العام 2000 �صهد املركز نقلة ن�عية يف املبنى حيث 
اإنتق����ل للعمل يف املبن����ى اجلديد واملك�ن م����ن اأربع ط�ابق، يف 
الطابق الأول ي�جد ق�ص����م الط�اريء والطب العام، واملخترب، 
والأ�صعة وال�صيدلية، اأما الطابق الثاين فمخ�ص�س للعيادات 
التخ�ص�ص����ية، والطابق الثالث للعمليات اجلراحية النهارية، 
واأجن����ز  املركز بناء ق�ص����م لل�����لدة يف الطابق الرابع �ص����يتم 

العمل على ت�صغيله.

يعمل املركز  ي�ميًا ب�اقع 14 �صاعة حيث يبداأ العمل يف الثامنة 
�ص���باحًا ويغلق اأب�ابه يف العا�ص���رة لي���اًل، طيلة اأيام الأ�ص���ب�ع. 
وي�ص���ل عدد ك�ادره اإلى 22 م�ظف/ة اإ�صافًة اإلى جمم�عة من 

امل�ظفني والأخ�صائيني املتعاقد معهم.

ي�ص���م مركز قلقيلية ال�صحي عدة اأق�صام تقدم خدمات �صحية 
متكاملة:

• عي����ادة الط����ب الع����ام والط�����ارئ والت����ي ت�ص����مل اأي�ص����ًا 	

التمري�س والط�ارئ.

• ق�صم املخترب. 	

• ق�صم الإ�صقبال والت�صجيل. 	

• ق�صم الأ�صعه والبان�راما.  	

• عيادة �صحة املراأة.  	

• �ص���يدلية وم�ص���ت�دع لحتياجات املركز واملر�ص���ى وق�ص���م 	
اجلراحة من الأدوية وامل�صتلزمات.

• ق�ص����م اجلراح����ة النهارية وي�ص����مل غرف����ة عمليات رئي�ص����ية 	
وجناحني من غرف املر�ص����ى اإحداهم����ا للرجال وجناح اآخر 
للن�صاء ب�صعة ثالثة اأ�صرة لكل جناح جمهزة بكافة التجهيزات 

الطبية التي يحتاجها مر�صى العمليات اجلراحية.

• عليه����ا 	 وي�ص����رف  الأ�ص����ب�عيه  التخ�ص�ص����ية  العي����ادات 
اأطب����اء مت التعاقد معهم وت�ص����مل: عي����ادة الأنف والأذن 
واحلنج����ره، وعي����ادة الت�ص�����ير التلفزي�ين، وامل�ص����الك 
الب�لي����ة، وعيادة الأمرا�����س اجللدية والع����الج بالليزر، 
والعي�����ن، والعي����ادة الن�ص����ائية وعيادة العظ����ام، وعيادة 
الأمرا�����س الباطني����ة والقل����ب وعي����ادة ت�ص�����ير القلب. 

وعيادة الت�ص�ير التلفزي�ين.

• �ص���يارة اإ�ص���عاف لنق���ل الأخ�ص���ائيني واملر�ص���ى لكافة 	
اأنحاء ال�طن.

حمافظة قلقيلية:
مركز قلقيلية الصحي
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ومن اأبرز حمطات التميز للمركز لعام 2012
• ت��صيع العالقات مع اأخ�صائين وجمعيات وذلك لتن�صيط العمل يف ق�صم اجلراحة النهارية.	
• اإبرام اتفاقية مع ال�صركه ال�طنيه للتاأمن ملعاجله م�ظفي وكالة الغ�ث.	
• اإجناز بناء الطابق الرابع لل�الدة.	

•عدد املر�صى 12500 مري�س من اجمايل عدد املر�صى يف حمافظة قلقيلية والذي �صكل 	
ن�صبة ٪48.

•زيارات العيادات 13314 زي��ارة للعيادات والتي ا�صتملت على )الطب العام والط�ارئ و�صحة 	
املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 24856 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صعة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.

م�ؤ�صرات منتقاه:
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حمافظة �صلفيت:
مركز مردا الصحي
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تقع قرية مردا �ص���من حمافظة �صلفيت، وهي حما�صرة بجدار 
من الأ�ص���الك ال�ص���ائكة ولها مدخل وحي���د، والقرية قريبة من 
م�صت�طنة اأرائيل. وي�صل عدد �صكانها ملا يقدر ب 2500 ن�صمة. 
وتعمل العيادة بال�ص���راكة مع وزارة ال�صحة الفل�صطينية. وعدد 

م�ظفيها 5. وتعمل من ال�صاعة الثامنة حتى الثانية ظهرًا.

اأما اأبرز اخلدمات والربامج ال�صحية:

• الطب العام والط�ارئ.	

• برنامج �صحة املراأة.	

حمط��ة متي��ز: متيز املركز ع��ام 2012 بحجم الفعالي��ات ال�صحية املجتمعي��ة التي قدمه��ا ف��صلت اإىل 22 
فعالي��ة تثقي��ف �صح��ي تناول��ت ق�صايا �صحي��ة واجتماعية ونف�صي��ة خمتلف��ة اإ�صتفاد منها م��ا يقارب 300 

م�اطن/ة.
وم��ن حمطات التمي��ز اأي�صًا دمج ال�صحة النف�صية يف الرعاية االأولي��ة يف املركز وذلك بالتن�صيق مع منظمة 
اأطب��اء الع��امل، بع��د تلق��ى الطاقم ال�صح��ي تدريبًا مط���اًل يف ال�صح��ة النف�صية، وبن��اًء علي��ه مت اإكت�صاف 

وت�صجيل 32 حالة من االإ�صطرابات النف�صية وح�ل جزء منها للجهات املخت�صة للمتابعة والعالج.

•عدد املر�صى 1263 مري�س من اجمايل عدد املر�صى يف قرية مرده.	

•زيارات العيادات 1728 زي��ارة للعي��ادات والتي ا�صتملت على )الطب الع��ام والط�ارئ و�صحة 	
املراأة والطفل ال�صليم والعيادات التخ�ص�صية(.

•الفعاليات الطبية 2697 فعالي��ة قدم��ت للمر�ص��ى والت��ي ا�صتمل��ت عل��ى )املخت��رب واالأ�صع��ة 	
والفعاليات الطبية والتمري�صية وتخطيط القلب(.

م�ؤ�صرات منتقاه:

• الطفل ال�صليم والتطعيم.	

• رعاية مر�صى ال�صكري.	

• التحاليل الطبية.	

وخ���الل الع���ام وبالتعاون م���ع وزارة ال�ص���حة الفل�ص���طينية مت 
معاين���ة طلب���ة املدار�س يف مردا حي���ث اإ�ص���تفاد 100 طالب/ة 
من الفح��ص���ات مبا فيها فح�س النظر والأ�صنان، اإ�صافًة اإلى 
التثقيف ال�صحي والنف�صي بالتعاون مع مر�صدي املدار�س. ومت 
تطعي���م اأكرث من 60 حالة مبطع����م اإنفل�نزا اخلنازير حتديدًا 

حلالت الأمرا�س املزمنة.
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العيادات املتنقلة / منطقة اجلن�ب
ت�ص���رف م�ؤ�ص�ص���ة جلان العمل ال�ص���حي يف اجلن����ب على 22 
م�قع وجتمع �ص���كاين عرب العيادات املتنقل���ة وتقع ما بني بيت 

حلم واخلليل.

بي���ت حلم: اأم �ص���لم�نة، ووادي الني����س، ووادي رحال، وخربة 
زكري���ا، وال�جل���ه، وخل���ة النعم���ان، وخالي���ا الل����ز، وهندازا، 
واملن�صية، و�صي�خ العروب، واخلا�س، ومراح معال، وخلة حداد. 

منطق���ة اخللي���ل: البقعه، والعدي�ص���ة، وجالجل، وم�ص���افر بني 
نعيم، وم�صافر يطا،واأم �صفا، وخلة �صالح، وحتا.

ويعم���ل يف العي���ادات املتنقل���ة 18 م�ظف���ًا/ة م���ا ب���ني اأطب���اء، 
ومتري����س، وعام���الت �ص���حيات، وفني���ي خمترب، اإ�ص���افة اإلى 
�ص���ائقني. وتقدم العيادة املتنقلة خدمات الطب العام و�ص���حة 

املراأة والطفل ال�ص���ليم واملخترب. ويتم تقدمي التثقيف ال�صحي 
واملجتمعي للمناط���ق املذك�رة. وقد اإ�ص���تطاعت العيادة تقدمي 
20745 خدم���ة �ص���حية  للم�اطن���ني اإ�ص���تفاد منه���ا 6645 من 
الذك����ر  و14100 م���ن الإناث . وو�ص���لت ع���دد املراجعات الى 

العيادة املتنقلة 3074 مراجعة.

وعل���ى م�ص���ت�ى كافة املراك���ز يف حمافظة اخللي���ل ومنذ بداية 
الع���ام مت تنفي���ذ العدي���د م���ن الأن�ص���طة املجتمعية حي���ث تاأتي 
هذه الأن�ص���طة لتعزيز الت�ا�ص���ل مع املجتمع املحلي وم�ؤ�ص�صاته 
وحتقيقًا لفل�صفة امل�ؤ�ص�صة يف متكني الفقراء واملهم�صني، فقد مت 
اإجناز عدة اأيام طبية وور�س تثقيف �صحية واأيام مرح لالأطفال 
يف املنطق���ة. بالإ�ص���افة اإلى العديد من املحا�ص���رات التثقيفية 
التي تقام من خالل برنامج �ص���حة امل���راأة والعيادات املتنقلة. 
اإلى جانب القيام بالعديد من الزيارات امليدانية. ومت اإ�صتقبال 

برنامج العيادات المتنقلة 
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العدي���د من ال�ف�د الأجنبية يف مركز امل�ؤ�ص�ص���ة باملنطقة وكان 
من اأبرزها مدير منظمة ال�صحة العاملية يف فل�صطني، وم�ص�ؤول 
القط���اع ال�ص���حي يف م�ؤ�ص�ص���ة ك���ر الدولية، و�ص���ملت الزيارة 
عيادة م�صافر يطا ومت اإطالع ال�فد على الأو�صاع ال�صعبة التي 
يعي�صها ال�ص���كان هناك، واي�صًا جرت امل�ص���اركة يف العديد من 

امل�ؤمترات والن�صاطات ال�صحية وال�طنية.

العيادات املتنقلة يف منطقة ال��صط
اللن، ورا�س كركر، ورنتي�س.

تعم���ل العيادة املتنقلة يف منطقة ال��ص���ط يف 3 قرى وهي اللن 
الغربية، ورا�س كركر، وقرية  رنتي�س. ويتم تقدمي خدمة الطب 
الع���ام والط�ارئ و�ص���حة امل���راأة والطفل ال�ص���ليم اإ�ص���افًة اإلى 
خدمات الفح��ص���ات املخربية. وي�ص���ل طاق���م العيادة اإلى 12 
م�ظف/ة وقد و�ص���ل عدد امل�صتفيدين /ات من خدمات الطب 
العام يف الثالث عي���ادات 11159.  وقدمت خدمات الط�اريء 
ل� 556 م�ص���تفيد/ة بينما اإ�ص���تفادت 1450 اإم���راأة من خدمات 
برنامج �صحة املراأة. واإ�صتفاد 891 من خدمات الطفل ال�صليم. 
وقد �ص���كلت ن�ص���بة الإناث امل�ص���تفيدات من خدم���ات العيادات 
املتنقل���ة 70% مقاب���ل 30% م���ن الذك����ر. ون�ص���طت العيادة يف 
تقدمي جل�ص���ات التثقيف على ال�ص���عيد املجتمعي وعلى �ص���عيد 

امل�صتفيدين/ات من العيادة. 

خ���الل الع���ام مت عقد اأيام طبي���ة  لفح�س الأ�ص���نان من خالل 
اإ�صت�ص���افة جمم�عة من اأطباء الأ�ص���نان من املانيا حيث عمل�ا 
يف م�اق���ع العيادة املتنقلة يف منطقة رام اهلل مع اأطباء ا�ص���نان 

يعمل�ن لدى م�ؤ�ص�صة جلان العمل ال�صحي.

العيادات املتنقلة / االأغ�ار ال�صمالية
تعمل امل�ؤ�ص�ص���ة منذ �ص���ن�ات يف ال��ص����ل اإلى املناطق املهم�صة 
يف الأغ����ار ال�ص���مالية حيث يع���اين اأهايل التجمع���ات فيها من 
نق�س يف اخلدمات ال�صحية عدا عن اإنتهاك حق�قهم من قبل 
الحتالل الإ�ص���رائيلي. وتدعم م�ؤ�ص�ص���ة ك���ر الدولية  برنامج 

العيادة املتنقلة يف هذه املنطقة.

ت�ص���ل العيادة اإل���ى 7 م�اقع/ جتمعات �ص���كانية وهي : فرو�س 
بي���ت دجن، والرا�س الأحمر، وبزيق،  و�ص���لحب، واملالح، وعني 

�صبلة، ويرزا.

وي�ص���ل طاق���م العي���ادة املتنقل���ة اإل���ى 8 م�ظف���ني/ات. واأبرز 
اخلدمات املقدمة ت�ص���مل: الطب العام، وخدمات �صحة املراأة، 
وخدمات املخترب والتثقيف ال�صحي. حيث يتم حت�يل احلالت 
الت���ي حتتاج اإلى متابعة حثيثة اإلى مركز ال�ص���فاء ال�ص���حي يف 
ط�با�س اأو اإلى امل�صت�صفيات يف املنطقة.علمًا اأن كافة اخلدمات 

ت�فر باملجان.

بل����غ جمم�ع الزي����ارات للعي����ادات املتنقل����ة 11553 زي����ارة  وذلك 
خ����الل عام 2012. حيث اإ�ص����تفاد  8797 م�اط����ن/ة من خدمات 
الطب العام، و1477 من خدمات �صحة املراأة، و543 من خدمات 
املخت����رب، و1143 مت حت�يلهم اإلى فح��ص����ات خمربية تف�ص����يلية 
وعيادات تخ�ص�صية يف مركز ال�صفاء ال�صحي التابع للم�ؤ�ص�صة يف 
ط�با�س. واإ�صتفاد ما يقارب 5233 من لقاءات التثقيف ال�صحي.
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البرامج الصحية
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برنامج ال�صحة املدر�صية يف القد�س
يعم���ل الربنام���ج يف مدار�س القد�س منذ ع���ام 1990 وذلك يف 
70 مدر�ص���ة من اأ�ص���ل 155 مدر�ص���ة تت�اجد يف املدينة املحتلة 
وحميطها، اأي اأن الربنامج يغطي بخدماته املختلفة ما ن�ص���بته 
69.3% من جمم�ع املدار�س يف القد�س عدا عن تلك التي تتبع 

بلدية القد�س املحتلة واملعارف الإ�صرائيلية.

الربنام���ج ل���ه ممر�ص���ة ب���دوام كام���ل يف 24 مدر�ص���ة �ص���من 
العيادات ال�صحية، وينفذ زيارات غر ثابتة من قبل املمر�صات 
يف 30 مدر�ص���ة اأخرى، كما يقدم الربنامج التطعيمات الالزمة 
واملعتمدة �صمن برنامج التطعيم ال�طني امل�حد يف 62 مدر�صة 
لطلبة ال�صف�ف الأول والتا�صع الأ�صا�صي. حيث بلغ عدد الطلبة 
امل�ص���تفيدين/ات م���ن برنامج التطعيم يف ال�ص���ف�ف املذك�رة 
3262 طال���ب وطالب���ة م���ن اأ�ص���ل 3299 هم ع���دد طالب هذه 

املدار�س اأي ما ن�صبته 98.8% من املجم�ع الكامل.

وخالل العام جرى فح�س 1600 طالب وطالبة يف 30 مدر�ص���ة 
بهدف الك�ص���ف املبكر ع���ن الأمرا�س ومعاجلة م���ا ميكن منها 
ومتابعته���ا. و�ص���ملت الفح��ص���ات الفح����س الطب���ي ال�ص���امل 
والتق�صي لل�ص���ف الأول يف 36 مدر�صة، واإ�ص���تفاد من الك�صف 
املبكر  1583  طالب/ة منهم 756 ذك�ر و827 اإناث. بالإ�صافة 
اإل���ى فح�س طبي لريا�س اأطفال مبجم�ع 205 طفل/ة. وكانت 
اأب���رز احلالت املكت�ص���فة:- 202 حالة �ص���عف نظ���ر و8 حالت 
ح����ل، و12 حال���ة مر�س مت�قع يف القل���ب. وحالتي فتق، وحالة 
قيل���ة مائية، وحالة خ�ص���ية هاجرة، وحالت���ي مر�س يف القلب. 

ومتت متابعة جميع احلالت املح�لة لإ�ص���تكمال العالج وت�ثيق 
العالجات التي تلقاها املر�صى.

وفيما يتعلق ب�ص���حة الفم والأ�صنان جرى فح�س 4500 طالب 
وطالبة. وتغطية ال�ص���ق�ق ال�ص���نية حل�ايل 250 طالب وطالبة. 
وذل���ك لطلب���ة ال�ص���ف�ف الأول والراب���ع وال�ص���ابع والعا�ص���ر 
الأ�صا�ص���ية ومت اإدخال خدمات تغطية ال�ص���ق�ق ال�ص���نية لل�صنة 

ال�صاد�صة ل�صف�ف اأول اأ�صا�صي يف 24 مدر�صة.  

وعلى �ص���عيد فح����س النظر والعي����ن مت فح����س3500 طالب 
وطالبة ومتابعة حالت �ص���عف النظر وهم من طلبة ال�صف�ف 
الأول واخلام�س والثامن والعا�ص���ر الأ�صا�ص���ية وتبني بالفح�س 
وج����د 645 حالة �ص���عف نظر و36 حالة ح�ل بن�ص���بة 15%، مت 
حت�ي���ل جميع احل���الت اإلى اأخ�ص���ائيني، ومت���ت متابعة جميع 
احل���الت وع���دد التح�ي���الت املع���ادة كان���ت423 وكان تاأكي���د 

البرامج الصحية
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الت�صخي�س ل 387 حالة بن�صبة 91.4%  من جمم�ع التح�يالت 
املعادة، منهم 302 طالب/ة و�ص���ع�ا نظارات طبية بن�صبة %78 

من جمم�ع الطالب الذين تاأكد ت�صخي�صهم.

وخالل العام جرى تنظيم 7 مهرجانات �صحية يف اإطار التعزيز 
والتثقيف ال�ص���حي اإ�ص���افًة اإل���ى فعاليات �ص���حية واإجتماعية 
�ص���ملت زي���ارات مل�ؤ�ص�ص���ات، وتقدمي وجب���ات غذائي���ة وهدايا 
لالأيت���ام، وت�زي���ع حقائب النظاف���ة ل 1498 طالب/ة . وكذلك 
عقد 886 حما�ص���رة �ص���حية للطالب والطالبات ح�ل العناية 
بالأ�ص���نان والنظافة ال�صخ�ص���ية و�ص���المة الع���ني والتطعيمات 
والغ���ذاء املت����زان وغره���ا من امل��ص����عات التي مت����س حياة 
الطلبة. وقد اإ�صتفاد من جممل املحا�صرات 16868 منهم 7873 
طالب، و8995 طالبة. وكذلك عقدت 78 حما�صرة �صحية من 
طالب لطالب ح�ل اأهمية وجبة الفط�ر، والنظافة ال�صخ�صية، 
و�ص���حة الفم والأ�ص���نان اإ�ص���تفاد منها 2039 منهم 586 طالب 
و1453 طالبة. وقام الربنامج باإطالق حملة للنظافة اإ�صتهدف 
فيها طلبة ال�ص���ف�ف الأول والثاين والثالث والرابع الأ�صا�ص���ي 
�ص���ملت حما�صرات �صحية، وت��ص���يل ر�صائل �صحية عن طريق 

املهرجني، وت�زيع حقائب النظافة على امل�صاركني.

وم���ن فعاليات التعزي���ز والتثقيف ال�ص���حي الأخ���رى عقد 31 
ي����م �ص���حي ل 3185 م���ن الطلب���ة منهم 1260 طال���ب و1925 
طالبة ح�ل �ص���حة الأ�صنان، والثال�ص���يميا، والتغذية ال�صليمة، 
وال�صكري، وعمل فح�س ف�صيلة الدم. بالإ�صافة اإلى 64 اإفطار 
�ص���حي جماعي مب�ص���اركة 5697 منه���م 2087 طالب و 3610، 

و222 من اأولياء الأم�ر.

وعلى �ص���عيد اأولياء الأم�ر نفذ الربنامج 7 اأيام �ص���حية �صارك 

فيه���ا 497، ودورتني ح�ل �ص���ن الأم���ان مب�ص���اركة 54 اأم، و15 
اإجتماع���ًا م���ع اأولياء الأم�ر. وج���رى عقد 229 لق���اًء مع اأولياء 
االأمور ملتابعة احلاالت املر�ش���ية يف اأو�ش���اط اأوالدهم والنظافة 
ال�صخ�ص���ية. وفيم���ا يخ�س الهيئات التدري�ص���ية نف���ذت 3 اأيام 
طبية ل 79 مدر�ص���ًا ومدر�صة تناولت حما�صرات عن ال�صكري، 
وفح����س ال�ص���كري، وفح����س �ص���غط ال���دم، وفح����س الط�ل 
وال����زن. وكذلك اإفطار �ص���حي ل 45 من املدر�ص���ني/ات  و13 
حما�ص���رة ل147 من الهيئات التدري�صية. كما اإ�صتفادت الهيئة 
التدري�ص���ية من خدمات الإ�ص���عاف الأويل حيث مت تقدمي 765 

خدمة اإ�صعاف. 

اللجان ال�صحية:
اأ�ص���رف الربنامج على 577 حلقة اإذاعة مدر�ص���ية تطرقت اإلى 
عدة م��ص����عات �ص���حية واجتماعية مثل النظافة ال�صخ�صية، 
ومر����س الإيدز،و امل�ص���روبات الغازية وغره���ا. ومت اإنتاج 330 
جملة حائط �صحية تناولت ق�صايا �صحية واجتماعية متن�عة.
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وع���زز برنامج ال�ص���حة املدر�ص���ية عالقاته م���ع اجلهات ذات 
ال�ص���لة وعل���ى راأ�ص���ها وزارة الرتبي���ة والتعلي���م وذل���ك ع���رب 
اجتماعات الت�ا�ص���ل املختلفة والتن�صيقية. اإ�صافًة اإلى مديرية 
�ص���حة القد�س و�ص�احيها ويجري الت�ا�صل والتن�صيق مع وزارة 
ال�ص���حة الفل�ص���طينية لربنامج التطعيم وت�فر م�ص���تلزماته. 
و�ص���ارك الربنامج بفاعلية يف اإعداد دليل اخلدمات ال�ص���حية 
ال�طني. اإلى جانب امل�صاركة يف غالبية الجتماعات والنقا�صات 
اخلا�صة باإعداد دليل التثقيف ال�صحي لل�صف�ف من اخلام�س 
حتى الثامن الأ�صا�ص���ية. وتعزيزًا لعالقات ت�صاركية مع اإدارات 
املدار����س ق���ام الربنامج بعقد اأكرث من 30 اجتم���اع مع اإدارات 
املدار�س ومناق�صة اخلطة ال�ص���ن�ية لربنامج ال�صحة املدر�صية  

ومتابعة �صر عمله. 

برنامج �صحة املراأة
برنام���ج �ص���حة امل���راأة يق���دم خدم���ات ال�ص���حة الإجنابي���ة 
واجلن�صية. ويرتكز هذا الربنامج على متكني الن�صاء بحق�قهن 

الإجنابي���ة واجلن�ص���ية وتعزي���ز دوره���ن يف املجتم���ع، ويعتم���د 
الربنامج على اإ�صرتاتيجية العمل بامل�صاركة املجتمعية وخا�صة 
للن�ص���اء كاأحد اأدوات التغير الهام���ة. واخلدمات التي يقدمها 
الربنام���ج �ص���املة وتركز ب�ص���كل اأ�صا�ص���ي على الك�ص���ف املبكر 
لالأمرا����س وخا�ص���ًة �ص���رطان الث���دي وعنق الرح���م والتثقيف 
ال�ص���حي. يعمل الربنامج على تنظيم الأيام ال�ص���حية واإعداد 
التدريب���ات وور����س العم���ل التي تتعل���ق باملراأة و�ص���حتها والتي 
تتن���اول ج�انب حياتي���ة وقان�نية وحق�قية، اإ�ص���افًة اإلى اإحياء 
ي�م املراأة العاملي واحلملة ال�طنية ملناه�ص���ة العنف �صد املراأة 
من خالل التن�ص���يق مع امل�ؤ�ص�ص���ات املحلية وال�طنية، وين�ص���ط 
الربنامج ب�ص����رة فاعلة يف منتدى املنظمات الأهلية ملناه�صة 
العنف �ص���د املراأة، ويف ال�ص���بكة العربية الن�ص�ية روؤى، و�صبكة 
ج�ص����ر الإقليمي���ة لتعزي���ز م�ص���اركة امل���راأة يف احلي���اة العامة 

وغرها من اللجان والإئتالفات ال�طنية.

تق���دم خدم���ة برنامج �ص���حة امل���راأة يف كاف���ة م�اق���ع عيادات 
امل�ؤ�ص�ص���ة الثابت���ة واملتنقل���ة ) 46 مرك���ز وعي���ادة (. وبلغ عدد 
احل���الت الكلية امل�ص���تفيدة م���ن خدمات برنامج �ص���حة املراأة 
23351 �ص���يدة وبلغ عدد الزيارات الأولى للم�ص���تفيدات 3211 
زي���ارة فيما تراجع عدد زيارات احل�امل للمرة الأولى لعيادات 

برنامج �صحة املراأة بن�صبة %6. 

وفيم���ا يخ�س ع���دد زيارات احل�ام���ل الكلي فق���د بلغت 8219 
زيارة و�ص���كلت ن�صبة عدد حالت احلمل بالن�ص���بة للعدد الكلي 

ح�ايل الن�صف، حيث بلغت: 11430 حالة.

ومن املالحظات خالل العام:

• ن�صبة ع�امل اخلطر عند احل�امل �صكلت 11%، واإنخفا�س 	
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معظم ع�امل اخلطر  باإ�ص���تثناء ح���الت فقر الدم، حيث 
اأنها زادت بن�صبة 4.% 

• وبلغ���ت ح���الت املراجعات للعق���م يف الع���ام 2012، 117 	
حالة، وقد تراجعت عن العام 2011 بن�صبة %56.

• كم���ا بلغت حالت مراجعات الأمرا�س الن�ص���ائية 5954، 	
وقد �ص���كلت ن�ص���بة 25% من العدد الكلي وبرتاجع و�ص���ل 

اإلى %13.
•  وو�ص���ل عدد حالت تنظيم الأ�ص���رة 3721 حالة برتاجع 	

ن�ص���بته 9%. فيما بلغت ال�صت�صارة اأعلى حالت املراجعة 
من حيث العدد.

وعل���ى �ص���عيد ت�ص���خي�س ع�امل اخلط���ر فقد ج���اءت النتائج 
كالتايل:
• بل���غ الرتاجع يف ن�ص���بة ع�ام���ل اخلطر عن���د احل�امل 	

ن�صبة %11. 
• بلغ الرتاجع يف ن�صبة العمر %23. 	
• الرتاجع بالت�ائم بن�صبة %29.	
• تراجع بن�صبة الأحمال املتكررة بن�صبة %4.	
• تراجع بن�صبة العمليات القي�صرية %8.	

• كان هناك زيادة بن�صبة الأنيميا بن�صبة %4.	
وباملقارنة مع العام 2011 تراجعت ن�ص���بة الأمرا�س الن�ص���ائية 

بن�صبة 13% حيث و�صل عددها يف العام 2012، 5954 حالة.
وكان���ت نتائج تنظيم الأ�ص���رة عرب عمل الربنام���ج وفق النتائج 

التالية:
• عدد حالت تنظيم الأ�صرة: 3721.	
• تراجع يف تنظيم الأ�صرة بن�صبة %9.	
• عدد تركيب الل�الب بلغت 492. 	
• بلغت ن�صبة الرتاجع يف تركيب الل�لب:%17.	
• عدد ال�اقي: 82. 	
• الرتاجع يف ال�اقي %6.	

تطبق كاف���ة عيادات ومراكز �ص���حة املراأة بروت�ك�ل ال�ص���حة 
الإجنابي���ة، ومن خ���الل الزي���ارات الدورية للطبي���ب املخت�س 
ملتابع���ة ذل���ك ومن خ���الل مراجعة ملفات �ص���حة امل���راأة ، فاإن 
الربوت�ك����ل مطبق بدقة يف العي���ادات واملراكز، ويتم الجتماع 
دوريًا مع طبيبة برنامج �ص���حة املراأة واملمر�ص���ة التي تعمل يف 
الربنام���ج ، ويتم تزويده���ا باملالحظات الالزم���ة يف حال كان 
هن���اك حاجة من اأجل تط�ير العمل يف هذا املجال، ومن خالل 

الن�صاء املعنفات لهن مكان خلدمتهن يف برنامج �صحة املراة
وم��ن حمطات متيز الربنامج اإدماج التق�صي والك�ص��ف والتدخل للن�صاء املعنفات حيث يطبق هذا الربنامج 
يف عيادات ال�صمال، وعلى مدار االأع�ام 2011 و2012 مت تدريب ط�اقم �صحة املراأة ح�ل اآليات التق�صي 
والتدخ��ل والتح�ي��ل معتمدي��ن على الربوت�ك���الت ال�طنية الت��ي مت اإعدادها مب�صارك��ة م�ؤ�ص�صة جلان 
العم��ل ال�صح��ي وق��د نك�ن من اأوائ��ل امل�ؤ�ص�ص��ات ال�صحية التي تعم��ل بالربوت�ك�ل، متقدم��ن على وزارة 

ال�صحة يف هذا امل��ص�ع.
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التقارير التي تعك�س م���دى تطبيق الربوت�ك�ل، ميكن الق�ل اأن 
الربوت�ك�ل مطبق بن�صبة اأكرث من %95.

لق���د زادت الزي���ارات املنزلي���ة بن�ص���بة 59% مقارنة م���ع العام 
2011، حيث بلغ عدد الزيارات املنزلية يف العام 2012، 1354، 
وقد �ص���كلت ن�ص���بة زيارة ما بعد ال�لدة ح����ايل 53%، ولكن ما 
يلف���ت الإنتباه اأنه بالرغم من اإرتفاع عدد زيارة ما بعد ال�لدة 
ب�ص���نبة 53%، اإل اأن مراجعة الن�ص���اء ما بعد ال�لدة قل بن�ص���بة 

3%. الأمر الذي يحتاج اإلى درا�صة معمقة.

برنامج الطفل ال�صليم.
يعمل برنامج الطفل ال�صليم يف 14 مركز وعيادة كما يلي:

• منطق���ة اجلن����ب: يف مرك���ز ط����ارئ اخللي���ل، حلح�ل، 	

�صعر، بتر ومركز بيت �صاح�ر.
• منطقة ال�صمال: �صامل، ع�رتا، نابل�س، مردا.	
• منطقة ال��ص���ط: املزرعة ال�ص���رقية، كفر نعم���ه، رنتي�س، 	

اللن الغربي، را�س كركر. 
حيث يقدم الربنامج اخلدمات الأ�صا�صية لالأطفال ما بني عمر 
اأقل من �ص���نة وحتى عمر خم�س �صن�ات مبعدل ي�م يف الإ�صب�ع 

يف امل�اقع املختلفة.
• بلغ عدد الزيارات لالأطفال الذين اإ�صتفادوا من الربنامج 	

3737 طفاًل �صكل الذك�ر منهم 51%، والإناث %49.
• عدد الأطفال اجلدد الذين اإلتحق�ا بالربنامج 741 طفاًل 	

وخرج منه 142 طفاًل وبلغ جمم�ع املتابعات 1910 زيارة. 
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�صمن الربنامج تطبق عدة بروت�ك�لت ومنها:
• تق�ص���ي فقر الدم: ع���دد الأطفال الذي���ن يعان�ن من فقر 	

الدم 488 طفاًل  بن�ص���بة 14% وكانت ن�صبة فقر الدم عند 
الذك�ر اأك���رث من الإناث. )فقر دم ب�ص���يط 92%. فقر دم 

مت��صط %8(.
• فح�س التق�صي لالأطفال الذين يعان�ن من �صعف النم�: 	

بلغ جمم�ع الأطفال الذين يعان�ن �ص���عف النم� يف نق�س 
ال�زن 318 طفاًل، والذين يعان�ن زيادة بال�زن 261 طفاًل 

و مت حت�يل 7 اأطفال للمتابعة التخ�ص�صية. 
• الك�صف املبكر عن الت�ص�هات اخللقية: بلغ العدد لالأطفال 	

الذي���ن يعان�ن من ت�ص����هات خلقية 29 طف���اًل. منها ) 3 
فتق، و4 م�صاكل قلب، و2 م�صاكل قدم، و4 غر ذلك(. 

• الأمرا����س احل���ادة ج���رى ت�ص���خي�س 139 طف���اًل يعان�ن 	
اإن���اث وت�زع���ت  اأمرا�ص���ًا ح���ادة منه���م 54 ذك����ر و85 
الأمرا�س: ) 44 يف اجلهاز التنف�صي، و35 حالت اإ�صهال، 

و30 اأمرا�س اأخرى(.
كما تتم متابعة الأطفال �صمن الن�صاطات املجتمعية من خالل:

• تقدمي ن�صاطات التعزيز والتثقيف ال�صحي: حيث بلغ عدد 	
الن�صاطات التثقيفية  78 ن�صاطًا اإ�صتفادت منها 1640 اأم. 

• تنظيم زيارات منزلية ح�صب الربوت�ك�ل: حيث مت تنظيم 	
103 زيارات منزلية.

برنامج رعاية ال�صكري.
يعمل برنامج ال�صكري يف 14 مركز وعيادة م�زعة كما يلي: 

• منطقة ال�صمال: �صامل، وع�رتا، ونابل�س، ومردا.	
• منطقة ال��صط: املزرعة ال�ص���رقية، وكفر نعمه، ورنتي�س، 	

واللن الغربي، ورا�س كركر.
•  وقد مت الت�قف عن العمل يف الربنامج يف  مت�ز من العام 	

2012  يف منطق���ة اجلن����ب والت���ي ت�ص���م مرك���ز ط�ارئ 
اخلليل، وحلح�ل، وبتر ومركز بيت �صاح�ر.

• بلغ عدد الزيارات ملر�ص���ى ال�ص���كري 5491 زيارة، وكانت 	
ت�زيعتهم كالتايل: 32% ذك�ر و68% اإناث.

• عدد مر�ص���ى ال�ص���كري اجلدد الذين اإلتحق����ا بالربنامج 	
184 مري�س/ة �ص���كري وبلغت ع���دد امللفات القدمية التي 
ت�ص���تمر يف متابع���ة خدم���ات الربنام���ج 3459 مري�س/ة 

�صكري. 
حيث ر�صد فيهم:

• 212 حالة �ص���كري م���ن الن�ع الأول، و3331 حالة �ص���كري 	
من الن�ع الثاين. و719 حالة مراجعة.

• عدد احل���الت املح�لة اإلى اأخ�ص���ائيني: 39 لأخ�ص���ائيي 	
عي�ن، و237 لأخ�ص���ائيي �ص���كري، 25 لأخ�ص���ائيي قلب، 

و14 تغذية، و11 كلى و 12 حالة لإخت�صا�صات خمتلفة.
• ومت متابع���ة مر�ص���ى ال�ص���كري م���ن خ���الل الن�ص���اطات 	

املجتمعية عرب: الزيارات ولقاءات التثقيف ال�ص���حي فقد 
مت عقد 169 حما�ص���رة  يف م��ص����عات متعلقة بال�صكري 
اإ�ص���تفاد منها 771 �صخ�ص���ًا، ومت تنظيم 52 لقاًء تثقيفيًا 

اإ�صتفاد منه 232 �صخ�صًا.
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دائرة التنمية المجتمعية 
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امل�ؤ�ص�ص���ة  لهدف  حتقيقي���ًا 
بن���اء  يف  الإ�ص���رتاتيجي 
من���اذج تنم�ي���ة جمتمعي���ة 
فئ���ات  احتياج���ات  لتلبي���ة 
اجتماعية  حمددة ومدارة 
املجتم���ع  م���ع  بال�ص���راكة 
امل�ؤ�ص�ص���ة  تف���رد  املحل���ي، 
دائرة خمت�ص���ة لكي حتقق 
ه���ذا الهدف. حيث ي�ص���ل 
الكادر العامل فيها اإلى 27 
م�ظ���ف/ة. ويتب���ع للدائرة 

عدة مراكز وبرامج وهي:

ن��ادي امل�صنن يف بيت �صاح�ر، ومركز ال�احة لالأ�ص���خا�س 
ذوي الإعاقة، وح�ص���انة ورو�ص���ة حقل الرعاة، ومركز ن�ص���ال 
يف القد�س ومركز جدل يف بيت �ص���اح�ر. اأما الربامج فت�صرف 
الدائ���رة عل���ى برنام���ج التاأهي���ل املجتمع���ي لالأ�ص���خا�س ذوي 
الإعاقة، وبرنامج ت�ا�صل ال�صبابي، وبرنامج كنعان يف القد�س.

خ���الل العام  قامت الدائرة مبراجعة الأدبيات املتعلقة مبفه�م 
العمل التنم�ي واأبعاده يف امل�ؤ�ص�ص���ة، وط����رت وثيقة مفاهيمية  
ت�ص���تجيب ملفه�م العمل التنم�ي على �ص���عيد امل�ؤ�ص�صة وال�صياق 
الفل�صطيني العام، واإعتمدتها  ومت تعميمها على كافة امل�صت�يات 

يف الدائرة وامل�ؤ�ص�صة.

برنام��ج التاأهي��ل املبن��ي عل��ى املجتم��ع يف منطقة 
اجلن�ب:

يت�صمن هذا الربنامج  العديد من الأن�صطة الالمنهجية الهادفة 
والزيارات املنزلية والجتماعات واللقاءات الت�صاورية مع كافة 
امل�ؤ�ص�ص���ات العاملة يف املنطقة ول �ص���يما امل�ؤ�ص�ص���ات النا�صطة 
يف جم���ال الإعاقة، بالإ�ص���افة اإل���ى الإهتمام بكاف���ة الظروف 
ومناح���ي احلي���اة الي�مي���ة لالأ�ص���خا�س ذوي وذوات الإعاق���ة، 
مثل ت�فر اخلدمات ال�ص���حية والتاأهيلية والأدوات امل�ص���اعدة 
وت�صهيل متطلبات هذه الفئات عرب امل�ؤ�ص�صات والدوائر الأخرى 
وبالأخ�س احلك�مية منها، مثل ما قام به الربنامج من ت�صهيل 
اإجراءات ال��ص����ل لهذه الفئات وم�ص���اعدتها من قبل ال�ص�ؤون 
الجتماعي���ة وغره���ا، كم���ا رك���ز الربنام���ج اإلى ح���د كبر يف 
ن�صاطاته وفعالياته املختلفة على املنظ�مة احلق�قية التي تكفل 
احلياة الكرمية لهذه الفئ���ات يف كافة املجالت، وهذا الرتكيز 
جتلى يف العديد من لقاءات الت�عية واحلمالت التي نظمت على 
مدار العام املن�صرم يف كافة املناطق التي اإ�صتهدفها الربنامج 
يف اجلن�ب وهي: )بيت امر، ترق�ميا، خارا�س، اذنا، حلح�ل، 
�ص���عر، بيت اول، دير �صامت، بيت كاحل، �ص�ريف، بيت فجار 
وقراها، وقرى الريف الغربي لبيت حلم (.  وهذه املناطق كان 
ت�اجد للم�ؤ�ص�ص���ة به���ا ي�ميًا عرب مر�ص���دات التاأهيل ومبرافقة 
العيادة ال�ص���حية املتنقلة واأحيانًا وحدة التاأهيل، وبالرغم من 
اأن احتياج���ات ه���ذه الفئات كب���رة اإل اأننا ومن خ���الل العمل 
الي�مي وامليداين اإ�صتطعنا اأن نالم�س كافة الحتياجات والعمل 

دائرة التنمية المجتمعية 
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عل���ى تلبيتها وفق م���ا كان لدينا من اإمكانيات وما مل ن�ص���تطيع 
فعله مت التن�صيق له مع امل�ؤ�ص�صات الأخرى. 

ه���ذا الربنامج والذي با�ص���رت امل�ؤ�ص�ص���ة فيه من���ذ عام 1994  
يتك����ن من ثالثة اأق�ص���ام وهي وح���دة التاهي���ل يف مركز حل�ل 
ال�ص���حي، بالإ�صافة لربناجمي CBR1  و CBR2، وتعمل 
ه���ذه الأق�ص���ام وفق خطط م�ص���رتكة م���ع ال�ص���ركاء واملم�لني، 
وه���ذه اخلطط ت�ص���ب يف الأه���داف والغاي���ات التي ر�ص���متها 
م�ؤ�ص�ص���ة جلان العمل ال�ص���حي لتعزيز مكانة الأ�صخا�س ذوي 
وذوات الإعاق���ة وف���ق الق�ان���ني وامل�اثي���ق املحلي���ة والدولية يف 
كاف���ة ن�احي احلياة، ف�حدة التاأهيل والتي تدار بال�ص���راكة مع 
م�ؤ�ص�ص���ة دياك�ني���ا تهدف اإل���ى تط�ير اخلدم���ات التاأهيلية يف 
املنطقة من تقييم وت�صخي�س ومتابعة، وكذلك حت�يل الأطفال 
ذوي وذوات الإعاقة من خالل التن�ص���يق املتبادل مع اخلدمات 
التاأهيلي���ة امل�ج�دة يف املنطقة التي تتمث���ل يف برنامج التاأهيل 
املبني عل���ى املجتم���ع املحلي وامل�ؤ�ص�ص���ات ال�طني���ة، واأن تك�ن 
م�ص���در معل�مات لالأهايل ومر�ص���دات التاأهيل لكيفية التعامل 
م���ع الإطف���ال ذوي وذوات الإعاق���ة، وبرناجم���ي CBR1، و 
CBR2 يعمالن وفق نف�س املنهجية والهدف، الذي يت�ص���من 

جت�ص���يد القيم واملعاين النبيلة املت�صمنة اإعالء مفه�م الإعاقة 
من واقع اخللل والعجز اإلى واقع الت�ص���امن والتكافل واحلق�ق 
املت�ص���اوية ب���ني جميع اأف���راد املجتم���ع،  والربنام���ج الأول يدار 
بال�ص���راكة م���ع م�ؤ�ص�ص���ة MPDL الإ�ص���بانية، والثاين عرب 
�صراكاتنا مع اللجنة الإقليمية للتاأهيل يف منطقة اجلن�ب والتي 
ت�ص���م يف ع�ص����يتها كل من: جل���ان العمل ال�ص���حي، والهالل 

الأحمر الفل�صطيني، واجلمعية العربية للتاأهيل.

حمطة متيز يف برنامج التاهيل املبني على املجتمع  
تعزيزًا الأهمية الق�صايا احلق�قية لالأ�صخا�س ذوي االإعاقة، وحتديدًا يف الزواج وتك�ين اأ�صر، كان لربنامج 
التاأهي��ل يف بل��دة اإذن��ا دور يف يف اإقناع االأهل واملجتمع بهذا احلق، وبالت��ايل جرى عقد القران ل�صخ�صن من 
ه��ذه الفئ��ة املجتمعية بجه�د من قبل مر�صدة التاأهيل يف البل��دة، وتكررت هذه التجربة مره اأخرى يف اإذنا 
وه��ذا يدل��ل على اأهمية ح��راك الربنامج وعمله يف تل��ك املنطقة على �صعيد رفع الت�عي��ة املجتمعية جتاه 
حق�ق االأ�صخا�س ذوي وذوات االإعاقة، وجتنيد كافة امل�صاهمات املجتعمية يف البلدة لتغطية نفقات الزواج 

من مهر وت�ابعه.
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وبالنظ���ر اإلى خمرج���ات الربنامج لع���ام 2012 ميكن تلخي�س 
التايل:

اإح�صاءات امللفات:
• عدد ملفات العمل: 173 ملفًا.	

• عدد ملفات املتابعة: 324 ملفًا.	

التح�يالت:
• عدد التح�يالت ب�صكل عام: 1384 حت�يلة.	

• امل�صت�ى املحلي: 780 حت�يلة.	

• امل�صت�ى على ال�صعيد املنطقة: 499 حت�يلة.	

• امل�صت�ى على ال�صعيد ال�طني:105 حت�يالت.	

حت�يالت اخلدمات الطبية والتاأهيلية:
• ع���دد التح�يالت به���دف اخلدم���ات الطبي���ة والتاأهيلية: 	

1489 حت�يلة.

ن�ع التح�يل )اخلدمات(
209الت�صخي�س الطبي

288الت�صخي�س ال�ظيفي

105طبيب الأع�صاب

40الإر�صاد النف�صي

53تقييم ال�صمع

260تقييم النطق

268العالج الطبيعي

266اأخرى )تاأهيل، اأدوات م�صاعدة،الخ(

املج�ع الكلي:1489  

االأدوات امل�صاعدة:
• عدد الأدوات امل�ص���اعدة: 52 اأداة من خ�ص��ص���ية برنامج 	

MPDL  و114 اأداة م�صاهمة جمتمعية.
• عدد الأ�ص���خا�س ذوي وذوات الإعاقة الذين ح�صل�ا على 	

اأداة م�صاعدة: 134  �صخ�صًا.

متفرقات:
• ع���دد امل�ص���تفيدين من خدم���ات العي���ادة املتنقلة �ص���من 	

برنامج التاأهيل: 790 �صخ�صًا.

• عدد جممل الأن�ص���طة املجتمعية الت���ي مت تنفيذها: قرابة 	
7640 ن�صاطًا.

وحدة التاأهيل يف حلح�ل:
عدد احلاالتالتخ�ص�س

316العالج ال�ظيفي

323العالج الطبيعي

459عالج النطق

98الطبيب النف�صي
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يع���د الن���ادي من�ذج���ًا للعم���ل املميز ولذا ل���ه �ص���دًى على من 
يتعامل����ن معه من قريب اأو بعيد. تاأ�ص����س النادي بجه�د ودعم 
م�ؤ�ص�ص���ة جلان العمل ال�ص���حي منذ ع���ام 1998 وبالتعاون مع 
جمعية تنمية الأ�صرة يف بيت �صاح�ر. رواد النادي الذين جتاوز 
عددهم هذا العام 150 م�ص���نًا وم�ص���نه اأ�صبح�ا حمطًة جتذب 
اجلمي���ع يف بيت �ص���اح�ر اأو خارجه���ا، والنادي وفق ن�ص���اطاته 
وغايات���ه املتع���ددة حر����س عل���ى ت�فر كاف���ة ال�ص���بل واحلياة 
الكرمية لكبار ال�ص���ن وحماولة ال�ص���غط على �ص���ناع القرار يف 
كافة امل�ؤ�ص�ص���ات والنا�صطني يف ق�ص���ايا حق�ق الإن�صان لتفعيل 
قان�ن امل�ص���نني، واإقرار كافة الت�صريعات املتعلقة بحيثيات هذا 
القان����ن، ويف ه���ذا ال�ص���ياق مت الجتماع ع���ام 2012 كثرًا مع 
وزارة ال�ص����ؤن الجتماعي���ة واإحتاد اجلمعي���ات اخلرية وتنفيذ 

بع����س اللق���اءات املتلف���زة والذاعية ع���رب اأث���ر جمم�عة من 
املحطات الفل�ص���طينية لإثارة الق�ص���ايا احلق�قية والجتماعية 
لكب���ار امل�ص���نيني، وتعدى الن���ادي اإطار التفعي���ل املحلي يف هذا 
اجلانب، لي�ص���ل وبثقل لالإطار الدويل من منا�صرينا وداعمي 
الق�ص���ية الفل�ص���طينية وفق ت�جهات وروؤى م�ؤ�ص�صة جلان العمل 
ال�ص���حي، وزوار هذا النادي  يات�ن  باأعدادهم الكثرة لتقدمي 
اأي �ص���كل من اأ�ص���كال الدعم مل�ص���رة الن���ادي مادي���ًة كانت اأو 
معن�ية، ويبق�ن على اإت�صال دائم مع اإدارة النادي وجزء كبر 
منه���م يكرر الزيارة ويف ح�زته العديد من امل�ص���اعدات واأنا�س 
جدد �ص���مع�ا عن جتربته و�ص���ياق عمله واأ�صبح لديهم رغبًة يف 
معاينته وم�ص���اهدته عل���ى اأر�س ال�اقع، والبع�س عاد ليم�ص���ي 
م���دة م���ن الزمن جت���اوزت للبع�س ال�ص���هرين واأك���رث يف العمل 

نادي المسنين / بيت ساحور
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التط�عي، وم�ص���اندة ط�اق���م واإدارة الن���ادي يف العمل الي�مي  
واأخ���ذوا على عاتقه���م بع�س املهام التط�يرية التي من �ص���اأنها 
تفعي���ل وتعزي���ز مفه�م احلي���اة لكبار امل�ص���نني، وفعاًل ي�ص���جل 
ه���ذا النمط كق�ص����س جناج مل�ص���رة عمل الن���ادي، هذا عدا 
عن اأ�ص���كال واأن����اع الدعم الذي تلقاها الن���ادي من قبل اأفراد 

املجتمع املحلي يف بيت �صاح�ر.
رمب���ا يج���در بالإ�ص���ارة اإل���ى اأن اإدارة الن���ادي وط�اقم���ه تبدع 
وتتف���ن يف كل مره يف �ص���كل ومنط الن�ص���اطات والفعاليات ول 
�صيما الكبرة منها، بحيث تفاجىء احل�ص�ر وامل�صاركني، علمًا 
باأن بع�س اأن�ص���طة النادي اأ�صبحت �صن�ية تقليدية مثل العر�س 
الفل�ص���طيني يف مهرجان بيت �ص���اح�ر للفق��س، واأعياد ميالد 
امل�ص���نني، ولقاءات الأبناء باأهاليهم امل�ص���نيني واحلفل ال�صن�ي 
املمي���ز ال���ذي يق���ام على �ص���رف الي����م العاملي للم�ص���ن والذي 
ي�ص���ادف يف الأول من اإكت�بر كل عام. كما جتب الإ�ص���ارة اإلى 
الهتمام اخلا�س الذي يتلقاه رواد النادي من خدمات �ص���حية 
واجتماعي���ة بالإ�ص���افة اإل���ى الرح���الت الرتفيهي���ة والأن�ص���طة 
الالمنهجية وتنظيم العديد من الفعاليات والأم�صيات الثقافية 

والندوات العلمية وال�صحية وغرها من الأن�صطة الثقافية.    
وبالنظ���ر اإلى م�ؤ�ص���رات نادي امل�ص���نني حتى نهاي���ة عام 2012 

فكانت على النح� الآتي:

العددامل�ؤ�صر
152عدد امل�صتفيدين

59عدد ال�ف�د التي زارت املركز

19عدد امل�ؤ�ص�صات التي لها عالقات تعاون

114عدد مرات الإ�صراف الطبي على امل�صنني

19عدد الأن�صطة املقدمة للم�صنني

17 عدد املحا�صرات

224عدد املتط�عني

12عدد الن�صاطات مع املجتمع املحلي

43عدد الزيارات للم�صنني املر�صى والعزاء

1عدد امل�صاريع التي ح�صل عليها النادي
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تاأ�ص�صت الرو�صة عام 1996 وت�صتقبل ي�ميًا قرابة 100 اأو اأكرث 
من الأطفال امل�زعني ما بني الرو�صة واحل�صانة. ت�صر الرو�صة 
واحل�ص���انة وفق منهجية تنمية اجل�انب احل�صية والإداركية يف 
ظل البيئة املحيطة باأطفالنا ومتتاز بقدرات الإ�صراف واملتابعة 
واإ�ص���تحداث كافة الأ�ص���اليب العلمي���ة املتط�رة لرتبي���ة وتعليم 
الأطف���ال، وكذل���ك الهتم���ام العايل ببيئ���ة العمل م���ن نظافة 
وهدوء واإن�ص���جام وتناغ���م يف اأداء العمل ب���روح الفريق، الأمر 
الذي يتم مالم�ص���ته من خالل البت�صامات على وج�ه الأطفال 
يف مرافق الرو�ص���ة  وكذلك ب�ص���هادات اأه���ايل وذوي الأطفال 
الذي���ن يتم الإلتق���اء بهم دوريًا. و�ص���هادات الأهايل ت�ص���منت 
احلديث عن مدى اإعجابهم مب�ص���ت�ى الهتمام والتقدير الذي 

يحظى اأبناوؤهم به من قبل العامالت يف الرو�ص���ة، كما جاء يف 
بع�س ال�ص���هادات »باأننا ندرك عندما يك�ن اأولدنا يف الرو�صة 

واحل�صانة باأنهم باأيد اأمينة«.

حر�ص���ت اإدارة الرو�ص���ة على م�اكبة تط�ير وتدريب ط�اقمها 
ع���رب عالقاته���ا م���ع امل�ؤ�ص�ص���ات املحلي���ة، ول �ص���يما من خالل 
الدع����ات الت���ي وجه���ت اإليها للم�ص���اركة يف بع����س التدريبات 
الن�عي���ة التي تتعل���ق بريا�س الأطفال، فقد �ص���ارك الطاقم يف 
جمم�عة من الدورات التي تعنى بالبيئة الأمنة والدفاع املدين، 
وكذلك التن�ير القرائي و�ص���رد الق�ص���ة، بالإ�ص���افة اإلى اآليات 
ت�ص���نيع الدم���ى وت�ظيفها يف تعلي���م الأطفال واآليات ال�ص���غط 
واملنا�صرة والك�صف عن حالت الأ�صخا�س ذوي وذوات الإعاقة 

روضة وحضانة حقل الرعاة / بيت ساحور
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يف امل�ؤ�ص�صات التعليمية، وغرها من الدورات وور�س العمل املختلفة. كما اأن الرو�صة حظيت وما زلت  بدعم عال من قبل املجتمع 
املحلي يف بيت �ص���اح�ر وهذا اجلانب مت اإ�ص���تثماره على �ص���عيد تط�ير اآفاق العمل وجتنيده لتنفيذ جممل الن�ص���اطات والفعاليات 
الالمنهجية اخلا�ص���ة بالرو�ص���ة، وم�ؤخرًا ولتعزيز العالقة مع الأهايل واملجتمع املحلي اأ�ص���ركت الرو�ص���ة  جمل�س الأولياء الذي 
مت ت�ص���كيلة ال�ص���نة ال�ص���ابقة يف تخطيط وتنفيذ بع�س الفعاليات وعلى راأ�ص���ها احلفل ال�ص���ن�ي للتخريج، واحتفالت اأعياد امليالد 
والأي���ام املفت�حة والأن�ص���طة الرتفيهية لالأطفال واأهاليهم، حيث كان لهذا املجل����س دور بارز يف ت�زيع الدع�ات وتنظيم احلفالت 
وجتنيد بع�س الأم�ال لريع هذه الحتفالت، وكذلك متثيل الرو�صة واحل�صانة يف بع�س الجتماعات، وم�صاركة الأهايل والط�اقم 
فرحتهم يف كافة مراحل العمل مع الأطفال ويف خمتلف املنا�صبات ال�طنية والدينية والجتماعية، ونتاج التفكر الي�مي واحلثيث 
للبحث عما ه� مميز وغر روتيني لالأن�صطة قامت الرو�صه باإخراج دليل لالأطعمه مب�صاركة الأطفال ومت طباعته من قبل م�ؤ�ص�صة 
راعية ولقي رواجُا على �ص���عيد املبيعات والت�زيع، وبالإ�ص���افة اإلى ذلك اأنهت الرو�ص���ة واحل�ص���انة مراجعة واإعداد دليل لالأهايل 
يت�ص���من ق�اعد وبيئة العمل يف الرو�ص���ة واحل�ص���انه. وقد حظيت الرو�صة واحل�ص���انة باملراتب الأولى لتقدير الرتبية والتعليم يف 
حمافظ بيت حلم على �ص���عيد احل�ص���انات وريا�س الأطفال املميزة لعام 2012 وذلك خالل اجتماع كبر نظمته الرتبية والتعليم 

مب�صاركة مدراء الريا�س واحل�صانات يف املحافظة. 

اجلدول املرفق ي��صح اأهم امل�ؤ�صرات للرو�صة واحل�صانة لعام 2012:

العددامل�ؤ�صر
80 الى 100طفل.عدد الأطفال

9 دورةعدد دورات وور�س تدريب امل�صرفات
13 ن�شاطعدد الن�صاطات املجتمعية لالأطفال
عدد الن�صاطات املجتمعية اخلا�صة 

بالأهايل
20 ن�شاط

980 �صخ�سعدد امل�صاركني من الأهايل يف الأن�صطة
2 اجتماععدد الجتماعات مع الأهايل

عدد امل�ؤ�ص�صات التي ارتبطت باملركز 
كتعاون وتن�صيق

11 م�ؤ�ص�صة

1799كتاب وق�صةعدد الكتب والق�ص�س املعارة لالأطفال
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448 ن�صرةعدد الن�صرات الثقافية امل�زعة على الأهل
6 متط�ععدد املتط�عني

4 وف�دعدد ال�ف�دالزائرة
طفل واحد )ت�حد(اإ�صتيعاب اأطفال ذوي احتياجات خا�صة

16 تدريبتدريب اآخرين
9 زياراتعدد الزيارات املنزلية لالأطفال والأهايل

طب عام 82 طفلفح��صات طبية
فح�س اأ�صنان 32 طفل
فح�س عي�ن 84  طفل
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كان هذا العام مميزًا على �ص���عيد مركز ال�احة الذي تاأ�ص����س 
عام 1998 بف�ص���ل الإجراءات وجملة التقييم���ات التي اأجرتها 
م�ؤ�ص�ص���ة جلان العمل ال�ص���حي على املركز لت�ص����يب وتط�ير 
كاف���ة اآف���اق مراحل العمل وف���ق املعطيات امل��ص����عية واملهنية 
للمرك���ز الذي يعن���ى بالأ�ص���خا�س ذوي الإعاق���ات العقلية من 
خالل تاأهيلهم مهنيًا عرب ور�س لإعادة ت�صنيع ال�رق على �صكل 

بطاقات معايدة ملختلف املنا�صبات وكذلك ت�صنيع ال�صمع. 

ي�ص���ل عدد رواد املركز ما بني 15-24 �صخ�س. و�صجل املركز 
ع���ام 2012 عل���ى �ص���عيد املبيع���ات نقط���ة حت�ل وذل���ك بفتح 
عالق���ات تع���اون ومبيعات للخ���ارج ومنها ال�ص���ني. ه���ذا عدا 
عن تنظيمه وم�ص���اركته يف جمم�عة م���ن املعار�س املميزة مثل 
تنظيمه ملعر�س بالتعاون م���ع اإدارة جامعة القد�س املفت�حة يف 
منطق���ة بيت حلم حي���ث حاز املعر�س على اإعجاب امل�ص���اركني 
ولقي���ت املنت�ج���ات رواجًا كبرًا، اإلى جان���ب ذلك اأعيد تنظيم 
وتفعيل عالقة املركز بامل�ؤ�ص�ص���ات النا�ص���طة يف جمال الإعاقة 
والتاأهي���ل املهني يف بيت حلم ، كما مت تنظيم عالقة املركز مع 
جمي���ع املراكز التي كان يتعامل معها وفق املنت�جات مثل مركز 

ال�صالم ودار الندوة والكلمة.

ولالإهتم���ام بتط�ي���ر حياة منتفع���ي املركز مت اإدخ���ال خدمات 
وح���دة التاأهيل يف حلح�ل خلدمة هذا املركز من خالل تنظيم 
برنام���ج عم���ل اإ�ص���ب�عي واإع���ادة تقيي���م كاف���ة احل���الت التي 
ي�ص���تهدفها املركز من الأ�صخا�س ذوي وذوات الإعاقة العقلية، 
فم���ن �ص���هر اآذار لع���ام 2012 اأعي���د تقييم احلالت ال�ص���عبة 

على �ص���عيد الإعاق���ة العقلي���ة، وبالتعاون م���ع جمعية مالذ يف 
بيت �ص���اح�ر لذوي الإعاقة، كما مت و�ص���ع برامج ت�ص���اعد على 
تعزيز املهارات احلياتية للفئات املت�اجدة يف املركز، وتن�ص���يط 
م��ص����ع الزيارات املنزلية من قبل الأخ�ص���ائية يف املركز من 
اأج���ل تعزيز العالقة ما بني منتفعي املركز وذويهم يف منازلهم 
وو�ص���ع برامج عمل م�ص���رتكة مع الأهل من �صاأنها اإدارة احلياة 
الي�مية ومتطلبات اإحتياجاتهم ك�نهم يعتربوا من اأكرث الفئات 

املهم�صة يف املجتمع.

لق���د ن�ص���ط املرك���ز خ���الل الف���رتة املا�ص���ية يف تط�ي���ر ورفع 
كف���اءة امل�ظف���ات فيه وذلك م���ن خالل امل�ص���اركة يف عدد من 
ال���دورات الن�عية الت���ي متت بفعل ال�ص���راكات مع امل�ؤ�ص�ص���ات 
الأخرى وخ�ص�ص���ت هذه الدورات للمنا�صرة وم�ؤائمة الأماكن 
لالأ�صخا�س ذوي الإعاقة بالإ�صافة اإلى امل�صاركة يف دورة حق�ق 
الأ�ص���خا�س ذوي وذوات الإعاقة وفق اإ�ص���رتاتيجيات املنا�صرة  
وغرها مما كان له الأثر الإيجابي على م�ص���ت�ى حت�صن الأداء 

وتط�ير اآفاق ومهارات العاملني.

ويف ظل اأو�صاع املركز التط�يرية ميكن روؤية امل�ؤ�صرات اخلا�صه 
لعام 2012 كالتايل:

مركز الواحة / بيت ساحور
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العددامل�ؤ�صر
15عدد امل�صتفيدين املبا�صرين

8ن�صبة الذك�ر من  امل�صتفيدين
7ن�صبة الإناث من امل�صتفيدين

3عدد دورات التدريب التي �صارك فيها امل�ظف�ن
3عدد الندوات التي �صارك فيها امل�ظف�ن

4عدد خطوط االإنتاج
3 وف�د حملية و9 وف�د اأجنبيهعدد ال�ف�د التي زارت املركز

8عدد امل�ؤ�ص�صات التي لها عالقات مع املركز
6 معار�سعدد املعار�س التي �صارك بها املركز

2عدد الرحالت التي �صارك فيها املركز
14+7 من اأهايل املنتفعنيعدد املنتفعني الذين �صارك�ا بالرحالت

8عدد املتط�عني من الأجانب
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اإنح�ص���ر الهتم���ام عل���ى تفعيل املرك���ز بكافة ال�ص���بل والفر�س 
املتاح���ة، وكان ال�ص���عي دائمًا لتفعي���ل هذا املركز ال���ذي اأفتتح 
ع���ام 2000 و2001 من خالل اإقامة بع�س الأن�ص���طة املجتمعية 
بالتع���اون م���ع امل�ؤ�ص�ص���ات بالإ�ص���افة اإل���ى املراك���ز والربام���ج 
اخلا�صة بدائرة التنمية، ويف هذا الإطار عقدت الدائرة اأغلب 

مركز جدل للثقافة والتنمية/ بيت ساحور

اإجتماعاته���ا ولقاءاتها الداخلية واخلارجية يف املركز، وكذلك 
ج���رى عق���د جمم�ع���ة التدريبات اخلا�ص���ة بالدائ���رة واأحيانًا 
لبع�س امل�ؤ�ص�ص���ات فيه. و�ص���عت امل�ؤ�ص�ص���ة اإلى رفده مب�ص���اريع 

وبرامج تعزز من اأدائه واإ�صتمراره.
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مت تن�ص���يط املركز عرب براجمه وم�صاريعه التنم�ية املختلفه يف 
احلراك اجلماهري وامل�ؤ�ص�ص���اتي يف القد�س لت�ص���ليط ال�ص�ء 
على خمتلف الق�ص���ايا والإ�ص���كاليات التي تع���اين منها املدينة 
املحتله و�ص���كانها جراء املمار�ص���ات القمعية من قبل الحتالل 
الإ�ص���رائيلي ول �ص���يما ته�يد املدينة وتهجر �ص���كانها واحلملة 
ال�صر�ص���ة التي تطالها ب�صبب ال�ص���تيطان، هذا اإلى جانب بناء 
قيادات �ص���بابية واعي���ة باحلق�ق والثقافة ال�طنية، بالإ�ص���افة 
لتعزيز اله�ية الق�مية ببعدها التقدمي الإن�ص���اين، وفق خطط 
الربامج وامل�صاريع امل��ص����ع. كما جرى ال�صعي وما زال جلذب 
واإلتف���اف املزيد من ال�ص���باب واأفراد املجتم���ع من خالل تنفيذ 
جمم�عة من الأن�ص���طة والفعاليات اجلماهرية وتك�ين قاعدة 
ب�صرية داعمة ومنا�صرة له يف خمتلف امل�صت�يات، وذلك بحكم 

ال��ص���ع ال���ذي يع���رتي املدينة املحتل���ة على خمتلف الأ�ص���عدة 
املعي�ص���ية وال�ص���حية وال�صيا�ص���ية، وقد مت رفد بع�س اجل�انب 
التط�يري���ة املتعلق���ة بالتدري���ب والتاأهيل لكاف���ة الط�اقم التي 
تعمل �صمن نطاق برامج وم�صاريع القد�س التنم�ية وال�صحية.

لق���د كان لط�اق���م برام���ج القد����س م�ص���اركة فاعل���ة يف بع�س 
امل�ؤمترات التي �ص���اركت بها امل�ؤ�ص�ص���ة على م�ص���ت�ى دويل مثل 
م�ؤمتر �ص���حة ال�ص���ع�ب الذي عقد يف جن�ب اإفريقيا بالإ�صافة 
اإلى املنتدى الجتماعي يف الربازيل، وي�ص���ار بالذكر باأن مركز 
ن�صال وعرب جه�د و�صغ�طات امل�ؤ�ص�صة يف املحاكم الإ�صرائيلية 
اإ�ص���تطاعت اأن تعيد فت���ح اأب�ابه التي اأغلق���ت باأوامر الحتالل 
لفرته من الزمن، وعلى �ص����ء ذلك ن�صطت اجله�د فيما يتعلق 
باإعادة العتبار ملكان���ه هذا املركز يف قلب املدينة القدمية من 
القد����س املحتلة ور�ص���د كاف���ة الحتياجات واملتطلب���ات املادية 
والب�ص���رية ملق�مات عمل املركز لكي ينه�س مب�ص����ؤلياته واملهام 
امللقاه عليه اإلى جانب الربامج وامل�ص���اريع الأخرى يف امل�ؤ�ص�صة 

جتاه الق�صايا التنم�ية وال�صحية يف املدينة املقد�صه.

برام���ج وم�ص���اريع القد�س التنم�ية ت�ص���منت ثالثة برامج وهي 
برنام���ج تعزيز دور ال�ص���باب يف الدفاع عن احلق يف ال�ص���حة، 
وهذا الربنامج طابعة ي�صتهدف بناء القدرات ال�صبابية للدفاع 
عن احلق بال�ص���حة يف القد�س واخللي���ل وبيت حلم والعمل مع 
امل�ؤ�ص�صات القاعدية، وكذلك برنامج تعزيز م�صاركة ال�صباب/ 

مركز نضال لتعزيز وتنمية المجتمع
)برامج ومشاريع التنمية( /القدس
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الإحتاد الأوروبي والذي ينفذ بالتعاون مع اإحتاد جلان املراأة الفل�ص���طينية وم�ؤ�ص�ص���ة اإ�صبانية �صريكة وي�صعى لزيادة ن�صبة م�صاركة 
ال�ص���باب الفل�ص���طيني يف التعليم الالمنهجي يف 6 مناطق �ص���رقي القد�س، واأخرًا برنامج كنعان الذي اأ�صت�ؤنف العمل فيه م�ؤخرًا 

بال�صراكة مع جمم�عة من امل�ؤ�ص�صات الفل�صطينية، وكذلك م�صروع ال�صبكة الإيطالية لدعم الن�صاطات ال�صبابية.

واأهم خمرجات هذه الربامج لعام 2012 كانت على النح� الآتي:

العددامل�ؤ�صر
8 جمم�ع���ات ط���الب مدار����س 9جمم�ع���ات م���ن اجلامع���ات عدد املجم�عات ال�صبابية امل�صكلة

فعاليتها تختلف من جمم�ع���ة ملجم�عة، جمم�عتان تط�عيتان 
يف كل من �صل�ان والعي�ص�ية.

250 ع�ص����ًا م���ن غ���ر اأع�ص���اء اللج���ان الطالبي���ة، ومت عم���ل عدد اأع�صاء املجم�عات ال�صبابية
اإ�صتمارة ع�ص����ية لكل ع�ص���� وحتى نهاية العام 2012 مت تعبئة 

100 اإ�صتمارة.

8 دورات لل�صباب ودورتني لتمكني الطاقم عدد دورات متكني ال�صباب

101 ج�لة اإ�صتفاد منها 1629 �صخ�صَا.عدد ج�لت ال�صياحة البديلة

1 مهرج���ان، 3 اأم�ص���يات فنية واإفط���ار جماعي بالإ�ص���افة اإلى عدد اللقاءات الثقافية والفنية واللقاءات اجلماهرية 
�صيمنار اأو ندوة علمية واحدة.

16 اجتماع.عدد الجتماعات التن�صيقية مع امل�ؤ�ص�صات املختلفة 

3 خميمات.عدد املخيمات ال�صيفية وال�صت�ية 

216 م�صارك/ة.عدد امل�صاركني يف املخيمات 

نبذة عن م�صروع كنعان يف القد�س
»كنعان« ه� الإ�ص���م الذي اإقرتن مب�ص���روع ت�ّحدت فيه جه�د �ص���ت م�ؤ�ص�ص���ات فل�ص���طينية اأهلية للعمل يف عدة جمالت اجتماعية 
وثقافية و�ص���حية و�صيا�ص���ية وحق�قية، حيث اإنطلق امل�صروع يف منت�صف 2012 ويهدف اإلى تركيز جه�د تلك امل�ؤ�ص�صات يف م�صروع 
واحد يحمل اإ�ش���م »كنعان«  ملواجهة ال�ش���غوط والتحديات التي يواجهها الفل�شطينيون يف مدينة القد�س، فاالإنتهاكات اليومية التي 
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يق�م بها الحتالل الإ�ص���رائيلي يف هذه املدينة ب�ص���كل ممنهج 
وخُمّطط ت�ص���تهدف ته�يد املدينة واإقتالع ال�ص���كان الأ�ص���ليني 
فيها وت�ص���ريدهم من اأجل تاأمني تنفيذ هدف الحتالل بتح�يل 
القد�س اإلى عا�ص���مة م�حدة واأبدية لإ�ص���رائيل، ي�صاف لذلك 
ال�صيا�ص���ات الإ�ص���رائيلية التي تهدف اإلى اإلغاء اله�ية الثقافية 
والوطنية الفل�شطينية يف اأو�شاط ال�شباب الفل�شطيني املقد�شي، 
وفر�س �صيا�ص���ة الأمر ال�اقع على الفل�ص���طينيني وطردهم من 
اأر�صهم وبي�تهم، كل ذلك يتطّلب من كافة امل�ؤ�ص�صات ال�طنية 
اأن ت�ح���د وترك���ز جه�دها مل�اجه���ة هذا املخطط الإ�ص���رائيلي 

املت�صارع. 

ولوعي املوؤ�ش�شات ال�شريكة باأن معرفة احلقوق هو اأول ال�شروط 
للعم���ل به���دف املحافظة عليه���ا واإ�ص���رتجاعها، جاء م�ص���روع 
»كنعان« هادفًا اإلى متكني وتق�ية التمثيل الفل�صطيني املقد�صي 
على امل�صت�ى الدويل، وال�صغط بهدف طرح ق�صية القد�س على 
امل�ص���ت�ى ال�طني بق����ة وحي�ية، وذلك من خ���الل بناء وتعزيز 
القدرات القيادية ال�صبابية ليك�ن�ا على وعي بحق�قهم والدفاع 
عنها، واإي�صال ال�ص�ت املقد�صي اإلى امل�صت�يني املحلي والدويل.

ولتحقي���ق ه���ذا اله���دف مت ت�زيع امل�ص���روع غلى ث���الث مراحل 
متناغم���ة: اأوًل متكني قيادات �ص���ابة مقد�ص���ية ت�ص���تطيع متثيل 
ال�ج�د الفل�ص���طيني املقد�ص���ي، وثانيًا العمل احلق�قي؛ �ص����اًء 
على �ص���عيد الت�عي���ة املجتمعية اأو الت�ثيق ور�ص���د الإنتهاكات، 
اأو الدف���اع القان����ين عن الفئ���ات التي يت���م اإنته���اك حق�قها، 
وثالثًا املنا�ص���رة؛ بهدف ت�ص���كيل �ص���غط دويل عل���ى الحتالل 
الإ�صرائيلي واإجباره على الرتاجع عن �صيا�صته العن�صرية �صد 

الفل�صطينيني يف املدينة و�ص�ًل اإلى اإنهاء الحتالل بالكامل.

لقد اختارت امل�ؤ�ص�ص���ات ال�ص���ريكة يف امل�ص���روع ت�ص���ع مناطق 
للعم���ل فيها بعد درا�ص���ة احتياجاتها وحتديده���ا، وهي: جبل 
املكرّب، و�صل�ان، وراأ�س العام�د، و�ص�ر باهر، واأم ط�با، وبيت 
�صفافا، والعي�ص����ية، ووادي اجل�ز، وال�ص���يخ جراح، والط�ر، 

والبلدة القدمية.

وم�ص���روع كنع���ان الآن يف املرحل���ة الثاني���ة، وذل���ك بع���د اإن مت 
اإجن���از املرحل���ة الأول���ى ع���رب م�ص���روع كنع���ان1 الذي اإ�ص���تمر 
عل���ى مدى ثالث �ص���ن�ات ب���ني الأع����ام 2009 و2011. والي�م 
تعمل امل�ؤ�ص�ص���ات ال�ص���ريكة يف املرحلة الثانية من امل�ص���روع يف 
جمالت تنم�ية خمتلفة، حيث ي�ص���م امل�صروع كاًل من احلركة 
العاملي���ة للدفاع ع���ن الأطفال الت���ي تعمل يف املج���ال احلق�قي 
لالأطفال �ص����اًء بالت�عية بهذه احلق�ق اأو بالدفاع عنها وجتنيد 
املنا�ص���رين له���ا، ومركز بي�ص���ان الذي يغطي جم���ال الأبحاث 
وبناء قدرات امل�ؤ�ص�ص���ات القاعدية، وجلان العمل ال�صحي التي 
تعمل على تعزيز احلق يف ال�ص���حة من حيث الت�عية والت�ا�صل 
املي���داين، ومركز اأبح���اث الأرا�ص���ي يف م��ص����عة الت�عية يف 
احلق يف ال�ص���كن والأر�س والت�ص���دي لإنتهاكات الحتالل على 
هذا ال�ص���عيد، واإحت���اد جلان املراأة الفل�ص���طينية ال���ذي يتابع 
ق�ص���ايا املراأة احلق�قية، ومركز املعل�مات البديلة الذي يت�لى 
مهمة تعزيز املنا�صرة والرتويج لهذه الق�صايا من خالل �صبكة 
من امل�ؤ�ص�ص���ات واملنا�ص���رين على م�ص���ت�ى الع���امل، وبدعم من 
م�ؤ�ص�ص���ة »مندوبات الإ�صبانية«. وت�ص���رف م�ؤ�ص�صة جلان العمل 
ال�ص���حي على عملية التن�ص���يق العام للم�صروع. وي�جه امل�صروع 
جلنة ت�جيهية عليا �صيا�صاتية جتتمع ب�صكل دوري لل�ق�ف على 

اآليات العمل  والتنفيذ والتقييم.
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تعزيزًا ل�ص���تمرارية امل�ؤ�ص�ص���ة واإ�ص���تدامتها وتط�ير عالقاتها 
بهدف الدعم واملنا�ص���رة للق�ص���ية الفل�صطينية وحق�ق ال�صعب 
الفل�ص���طيني تن�ص���ط الدائرة �ص���من هذين الت�جهي. يعمل يف 
الدائرة 5 م�ظفني/ات وتتبع مبا�ص���رة للمدي���ر العام. وت�اجه 
امل�ؤ�ص�ص���ة وبالت���ايل دائرة العالق���ات جمم�عة م���ن التحديات 

اخلارجية واأي�صًا الداخلية متثلت ب�:

• اإخت���الف املن���اخ التم�يلي العاملي و�ص���حه يف ظ���ل الأزمة 	
القت�صادية العاملية. 

• الأزمة القت�صادية العاملية واإنعكا�صها على املنطقة. 	

• غالبي���ة املم�ل���ني املحتمل���ني لتم�يل م�ص���تمر قل�ص����ا من 	
�صركاتهم اأو اأقفل�ا الباب على دخ�ل �صركاء جدد. 

• غالبي���ة من مت الت�جه اإليهم من مم�لني جدد مييل�ن اإلى 	
امل�ص���اريع الق�ص���رة الت���ي تخ�س جتهي���زات، واأدوات ول 

تغطي كلف ت�صغيلية اأو برامج تنم�ية.

• تغ���ر يف ت�جه���ات املم�لني بحي���ث اأ�ص���بح�ا يتخل�ن عن 	
مت�ي���ل اخلدم���ات مقاب���ل تعزي���ز دعم بن���اء الق���درات، 

اجلندر، املنا�صرة، ال�صيا�صات والتاأثر فيها.

واإ�صتمرارًا لدور امل�ؤ�ص�صة واإميانًا منها باأهمية التبادل وال�صراكة 
م���ع نظراته���ا م���ن امل�ؤ�ص�ص���ات املحلي���ة والدولي���ة، اإ�ص���تمرت 
امل�ؤ�ص�ص���ة بعملها يف دائرة العالقات العامة ويف �صائر دوائرها 
لتعزيز عالقاتها وتط�يرها وفت���ح عالقات واآفاق جديدة، كما 

وعمل���ت عل���ى تعزيز دوره���ا يف الإئتالفات وال�ص���بكات املحلية 
والعربية والدولية. ولعبت دورًا مميزًا يف العديد من امل�صاركات 
اخلارجية لتعزيز الت�ص���امن الدويل لق�صيتنا و�صعبنا وتعريف 
املجتمع الدويل على واقعنا ال�ص���حي والتنم�ي. كما اإ�ص���تقبلت 
امل�ؤ�ص�صة العديد من ال�ف�د الدولية واأطلعتها على عمل امل�ؤ�ص�صة 

ودورها وواقع ال�صعب الفل�صطيني حتت الحتالل.

على �صعيد ال�صبكات واالإئتالفات املحلية والعربية 
والدولية

ع���ززت امل�ؤ�ص�ص���ة دوره���ا يف الإئتالف���ات وال�ص���بكات املحلي���ة 
والعربية والدولية: ومنها �صبكة املنظمات الأهلية الفل�صطينية، 
ومب���ادرة الدف���اع عن الأرا�ص���ي املحتل���ة واجل����لن، واحلملة 
ال�ص���عبية ملقاوم���ة اجل���دار وال�ص���تيطان، والإئت���الف الأهل���ي 
للدفاع عن الفل�صطينيني يف القد�س، ومنتدى املنظمات الأهلية 
ملناه�ص���ة العنف �ص���د املراأة، والإئتالف ال�طن���ي للحماية من 
خماط���ر الإجها����س، والإئتالف م���ن اأجل القد����س. كما لعبت 
امل�ؤ�ص�ص���ة دورًا هام���ًا من خالل ع�ص����يتها يف ال�ص���بكة العربية 
الن�ص�ية »روؤوى«، و�صبكة ج�ص�ر، بالإ�صافة للمنتدى الجتماعي 
العاملي ومنرب املنظمات الأهلية الأورومت��صطية. واأعادت تفعيل 
ح�ص�رها يف حركة �صحة ال�صع�ب وتاأ�صي�س مكتب تن�صيقي لها 

يف فل�صطني حيث باتت امل�ؤ�ص�صة طرفًا يف املكتب التن�صيقي.

حمطات متيز
امل�صاركة الفعالة يف املنتدى الجتماعي �ص�اًء يف اللجنة الدولية 
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للتح�ص���ر له اأو من خالل امل�ص���اركة يف امل�ؤمت���ر الذي عقد يف 
الربازي���ل حي���ث اأوفدت امل�ؤ�ص�ص���ة وفدًا �ص���بابيًا مك�ن���ًا من 14 
�ص���اب/ة من مناط���ق ال���� 48 وغ���زة والقد�س وال�ص���فة قدم�ا 
ال�اق���ع الفل�ص���طيني حت���ت الحتالل ع���رب الرتكيز عل���ى واقع 
ال�صباب. وكذلك �صارك ع�ص� جمل�س الإدارة ومن�صق العالقات 
اخلارجي���ة يف اأعمال املنت���دى وكانت امل�ص���اركة فاعلة من قبل 

امل�ؤ�ص�صة.

امل�ص���اركة الفاعل���ة يف م�ؤمت���ر الهيئ���ة العام���ة حلرك���ة �ص���حة 
ال�ص���ع�ب: حيث �ص���ارك وفد من امل�ؤ�ص�صة بثالثة ممثلني عنها، 
حيث قدمت مديرة امل�ؤ�ص�ص���ة ال�رقة الرئي�صية جلل�صة اأ�صا�صية 
يف امل�ؤمت���ر ح�ل الحتالل وال�ص���حة وقدم���ت ال�رقة نيابة عن 
ال�فد الفل�صطيني  وكانت ح�ل احلق يف ال��ص�ل اإلى اخلدمات 
ال�ص���حية ومعيقاتها يف ظل الحت���الل. وقدمت مديرة برنامج 
�ص���حة املراأة ورقة ح�ل العائالت الفل�صطينية ون�صيجها يف ظل 
تعدد اله�يات. اأما من�ص���ق ال�ص���باب يف امل�ؤ�ص�صة فقد قدم ورقة 
عمل ح�ل واقع ال�صباب املقد�صي ودور مركز ن�صال يف القد�س.

اإ�صتكمال بناء العالقات وتعزيزها
وا�ص���لت امل�ؤ�ص�ص���ة تعزي���ز عالقاتها مع ال�ص���ركاء والأ�ص���دقاء 
الداعمني من خالل لق���اءات دورية لنقا�س كيفية تط�ير اآليات 
التع���اون والت�ا�ص���ل وال���روؤى امل�ص���رتكة، حيث مت اإج���راء عدة  
لقاءات مع ال�ص���ركاء الداعمني الدوليني كامل�ؤ�ص�صات الفرن�صية 
والإيطالي���ة والبلجيكية والأملانية وغره���ا. ومت ترتيب لقاءات 
م���ع العدي���د م���ن امل�ؤ�ص�ص���ات الدولي���ة وال�ص���فارات واملمثليات 
ومنها ممثلية دولة المارات وم�ؤ�ص�ص���ة قطر اخلرية واملمثلية 

اليابانية والفنزويلية والبلجيكية وغرها.

ت��صي��ع وتعزي��ز العالق��ات عل��ى �صعي��د املجتم��ع 
املحلي

�ص���اركت م�ؤ�ص�ص���ة جلان العمل ال�ص���حي يف م�ؤمترات واأن�صطة 
وبرامج م�ؤ�ص�ص���ات املجتمع املدين هادفًة بذلك تعزيز وتط�ير 
ال�ص���راكة. وجرى عقد العديد من اللق���اءات مع بلدية املزرعة 
ال�ص���رقية وامل�ؤ�ص�صات يف املنطقة،  وحمافظ حمافظة ط�با�س. 

ال�فد االملاين اطباء �صد احلرب الن�وية العاملية يزور جلان العمل ال�صحي مت�صامنا

اإ�صتقبلت م�ؤ�ص�صة جلان العمل ال�صحي وفدًا اأملانيًا �صم 25 طبيبًا وطبية ميثل�ن م�ؤ�ص�صتي اأطباء �صد احلرب 
الن�وي��ة العاملي��ة – ف��رع اأملانيا وpax christa حي��ث اإلتقى ال�فد مبجل���س اإدارة واإدارة العمل ال�صحي يف 
مقرها الرئي�س مبدينة البرة. وخالل اللقاء جرى اإطالع ال�فد من قبل امل�ؤ�ص�صة على اخلدمات التي تقدم 
الأبن��اء ال�صع��ب الفل�صطيني يف املجاالت ال�صحي��ة والتنم�ية والت�ع�ية من قبل العم��ل ال�صحي، كما جرى 
التباح��ث يف ط��رق و�صب��ل التعاون بن الطرفن بع��د اإ�صتعرا�س حقيقة ال�اقع على االأر���س وما تت�صبب به 
اإجراءات االحتالل االإ�صرائيلي و�صيا�صاته العن�صرية من معاناة وقهر وحرمان لل�صعب الفل�صطيني وخا�صة 
�صيا�ص��ات االإغالق واحل�صار وم�ص��ادرة االأرا�صي وبناء اجلدار العن�صري وامل�صت�طن��ات باالإ�صافة اإىل عنف 

واإرهاب امل�صت�طنن وجن�د االحتالل.
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وعززت كذلك ح�ص����رها عرب امل�ص���اركة يف املنا�صبات ال�طنية 
ب�ص���كل فاع���ل من خالل احل�ص����ر واإ�ص���دار امل�اقف اخلا�ص���ة 
بالأ�ص���رى واإ�ص���رابهم عن الطعام،  ويف الأول من اآيار كذلك. 
ومن خ���الل اإ�ص���تقبالها وفدًا فرن�ص���يًا عماليًا، ويف ي����م املراأة 
العامل���ي من خ���الل جمم�عة م���ن الأن�ص���طة املناطقي���ة ومنها 

مهرجان املزرعة ال�صرقية لهذه املنا�صبة.

اإ�صتقبال ال�ف�د وتعزيز الت�صامن الدويل
اإ�صتقبلت امل�ؤ�ص�ص���ة العديد من ال�ف�د الر�صمية وغر الر�صمية 
يف اإطار التبادل والت�ص���امن الدويل مع ق�ص���يتنا، حيث �صملت 
الزيارات بالإ�ص���افة للقاءات الر�ص���مية مع م�ؤ�ص�ص���ات املجتمع 
امل���دين العدي���د من اجل����لت على امل���دن والق���رى واملخيمات 
الفل�ص���طينية، ومت تقدمي ال�ص�رة احلقيقية ملعاناة �صعبنا حتت 
الحت���الل وبالأخ����س فيم���ا يتعلق بق�ص���ايا القد�س والأ�ص���رى 
والالجئ���ني واجل���دار وامل�ص���ت�طنات. ومن خ���الل الزيارات مت 
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التاأكيد على الدور املطل�ب يف اإي�صال ال�ص�ت الفل�صطيني من 
خاللهم عن طريق الت�ا�صل امل�صتقبلي لتنظيم وترتيب اأن�صطة 
وبرامج داعمة لن�ص���النا يف بلدانهم. كما جرى اإ�صتقبال وف�د 
ون�صطاء من العديد من الدول ومنها وفدين من  فرن�صا ووفدين 
من بلجيكا وثالثة وف�د من ال�ص����يد ووفد من اإ�صبانيا و3 وف�د 

من اإيطاليا ووفد من اأملانيا. 

عالقات التم�يل
على �ص���عيد تعزيز عالق���ات التم�يل قامت ال�حده بالت�ا�ص���ل 
وجتدي���د العالق���ات م���ع املم�لني وذلك ع���رب تقدمي امل�ص���اريع 
اجلدي���دة لهم بهدف ح�ص���د الدعم املايل للم�ؤ�ص�ص���ة. حيث مت 
ه���ذا الع���ام البحث ع���ن مم�لني ج���دد والت�ا�ص���ل معهم و مع 
مم�ل���ني مت التعام���ل معهم �ص���ابقًا للنظ���ر يف اإمكاني���ه تقدمي 
مقرتح���ات م�ص���اريع جديده حي���ث مت خالل ه���ذه الفرته كتابه 
وحت�ص���ر 53 مقرتح م�ص���روع جدي���د قدمت ل���� 44 مم�ًل، 19 

مم�ل منهم كان�ا جددًا.

االإعالم
ت�ا�ص���ل العمل يف دائ���رة الإع���الم والعالقات العام���ة ب�تائر 
متزايدة و�ص���هد العام 2012 اإرتفاعًا يف عدد امل�اد الإعالمية 
ال�ص���ادرة عن امل�ؤ�ص�ص���ة وه� ما اأعطاها ح�ص����رًا يف و�ص���ائل 
الإعالم املحلية مبختلف اأ�ص���كالها فقد مت ا�صدار 68 اخبارية 
يف ال�ص���حف، و20 تقري���رًا �ص���حفيًا، و11 بيانًا �ص���درت عن 
امل�ؤ�ص�صة يف ق�صايا خمتلفة، اإ�صافًة اإلى اإجناز واإ�صدار عددين 
من جملة اأمل اخلا�ص���ة بامل�ؤ�ص�صة، وجرى اإ�صت�صافة امل�ؤ�ص�صة 
يف عدد من الف�ص���ائيات وحمطات الإذاعة الفل�ص���طينية من 
خالل 6 حلقات تلفزي�نية �ص���من ف�ص���ائية فل�ص���طينية، وبثت 
8 ريب�رتاج���ات وتقاري���ر تلفزي�ني���ة عن مراك���ز اللجان مثل 
العي���ادة املتنقلة، وال�اح���ة، ومركز قلقيلية يف قن����ات املنار، 

امليادين، والقد�س.
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الدائرة المالية واإلدارية 
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تعم���ل الدائرة املالية والدارية بتقاط���ع مع كافة اعمال ودوائر 
امل�ؤ�ص�ص���ة بغر����س تعزيز الكف���اءة يف الداء والتط�ير يف العمل 
بحيث حتتكم الى النظم وال�صيا�ص���ات الداري���ة واملالية املقرة 
واملعم����ل بها يف امل�ؤ�ص�ص���ة . حتت����ي الدائرة على عدة اق�ص���ام 
ومنها ق�صم املحا�صبة، ق�صم امل�صرتيات، ق�صم �ص�ؤون امل�ظفني، 
ق�ص���م املعل�مات ، وق�ص���م امل�ص���ت�دع . بطاقم وظيفي ي�صل الى 
13 م�ظف/ة .وت�ص���رف الدائرة على جمي���ع الجراءات املالية 
وف���ق ال�ص����ل املحا�ص���بية املتبع���ة ، بحيث تخ�ص���ع الجراءات 
ال���ى التدقي���ق والرقابة من قب���ل جمل����س الدارة ممثلة بامني 
ال�ص���ندوق واع�ص���اء املجل�س ، ا�ص���افة الى التدقيق الداخلي ، 
وتق�م �صركة طالل اب� غزالة بالتدقيق اخلارجي على امل�ؤ�ص�صة 

ب�صكل عام �صن�يا.

�ص���هد العام 2012 اأحداثا عك�ص���ت نف�ص���ها على عم���ل الدائرة 
ب�صبب اعتقال املدير املايل والإداري، ويف ذات ال�قت التغر يف 

املدير العام للم�ؤ�ص�ص���ة. وامتدت الزمة املالية التي عانت منها 
امل�ؤ�ص�ص���ة حيث و�صلت الى مرحلة عدم القدرة يف دفع الرواتب 
لبع�س ال�ص���هر. مما حذى بامل�ؤ�ص�ص���ة و�صع اجراءات من اجل 
تر�صيد امل�صروفات وحت�صني اليرادات الذاتية  ، فتم  ال�ق�ف 
على طبيعة عمل املراكز وتقييم م�ص���اريفها الت�ص���غيلية وو�صع 
تدخالت من اجل تر�صيدها، ويف بع�س املراكز مت تقلي�س ايام 
العم���ل فيه���ا  وبالتايل تقلي����س عدد العامل���ني ، وفتح خدمات 
م�ص���ائية ب�ص���بب قلة التناف����س واحلاجة  حتدي���دا يف العيادات 
املت�اجدة يف القرى. وا�صافة خدمات تخ�ص�صية ، ا�صافة الى 
مراجعة ا�ص���عار امل�ؤ�ص�ص���ة وتعديلها .وقد كان لهذه ال�صيا�ص���ات 
التدخلية الث���ر اليجابي فارتفعت جمم�ع الإي���رادات الذاتية 
املتحققة من عمل امل�ؤ�ص�صة  بن�صبة 5% مقارنة بالعام 2011. ال 
ان اليرادات العامة للم�ؤ�ص�ص���ة من امل�صادر املختلفة وحتديدا 

اخلارجية  انخق�صت بن�صة 13% عن العام ال�صابق.

الدائرة المالية واإلدارية 



77 التقرير السنوي 2012 - لجان العمل الصحي

فيم���ا يتعلق بالعاملني بل���غ عدد م�ظفي امل�ؤ�ص�ص���ة نهاية 2012 
)263( م�ظف���ا وم�ظف���ة يعمل����ن يف خمتل���ف م�اق���ع عم���ل 
امل�ؤ�ص�ص���ة، ت�صكل الن�ص���اء 64% من هذا العدد. ومن �صمن هذا 
العدد 45 م�ظف وم�ظفة يعمل�ن يف م�صاريع. كما اأن هناك 40 
م�ظ���ف وم�ظفة  يعمل�ن ب�ظيف���ة جزئية. وهناك انخفا�س يف 
اعداد العاملني والعامالت عن 2011. ويعمل يف امل�ؤ�ص�ص���ة اإلى 
جانب الطاقم ال�ظيفي، طاقم من الأطباء الأخ�صائيني الذين 
يعمل����ن بطريقة التعاقد وقد بل���غ عددهم يف نهاية 2012 اأكرث 
من 100 اأخ�صائي واأخ�صائية يعمل�ن يف خمتلف التخ�ص�صات 
معظمه���م يف املراك���ز الكربى )بيت �ص���اح�ر، حلح�ل، قلقيلية 

وط�با�س(. 

وح�ل اداء امل�ص���ت�دع املركزي وامل�صرتيات فقد �صهد عام 2012 
انخفا�ص���ا يف حجم عمل ق�ص���م امل�ص���رتيات عن العام ال�ص���ابق 
وه���ذا يظهر جلي���ا يف انخفا����س يف قيمة امل�ص���رتيات املنفذه ، 
واي�ص���ا يف عدد العطاءات املحالة التي  و�ص���لت الى 44  عطاء 
يف حني كانت 104 يف عام 2011. وقد مت تنفيذ 29 عطاء فقط 
عام 2012 . وب�صكل ملم��س انخف�صت قيمة م�صرتيات امل�صت�دع 

ع���ام 2012 مقارن���ة ب 2011 مبا يقارب امللي�ن �ص���يكل ، المر 
ال���ذي كان له اثره على عم���ل املراكز والعيادات ، فانخف�ص���ت 
م�ص���ح�بات املراكز والعيادات من الدوية وامل�ص���تلزمات لعدم 
ت�افرها وحتديدا الدوية وم�ص���تلزمات الفح��ص���ات املخربية. 
ونتاج ذلك تاثره على اليراد العام املتحقق من هذه اخلدمات.

اما الربامج املح��صبة املعم�ل بها فقد كان هناك  حمطة عمل 
متميزة متثلت بتفعيل برنامج الأ�ص����ل الثابتة املح��صب، حيث 
مت جرد كافة الأ�ص����ل الثابتة للم�ؤ�ص�ص���ة واإدخالها على النظام 
اجلدي���د. والعمل جاري على التدقيق واملراجعة لهذه الأ�ص����ل 
والربامج ل�ص���تكمال تنفيذه���ا من خالل اإدخال قيم الأ�ص����ل 
ومطابقتها مع الربنامج املحا�ص���بي. و�صمل التحديث والتفعيل 
اي�صا برنامج �ص�ؤون امل�ظفني فقد اأ�صبح مطبق يف كافة مراكز 
عمل امل�ؤ�ص�ص���ة، ويتم العمل على تط�يره وربطه بنظام الرواتب 

يف امل�ؤ�ص�صة.

ام���ا برنامج امل�ص���رتيات املح��ص���ب ما زال غر مفعل، و�ص���يتم 
تفعيل���ه خالل الع���ام 2013 من خالل ال�ص���ركة املربجمة لهذا 

النظام، وق�صم امل�صرتيات.
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الر�ؤيا
• جمتم���ع فل�شطيني ح���ر يتمتع بحق���وق �شحي���ة �شاملة. 	

عادلة. ومتطورة.
الر�سالة

• جلان �لعم���ل �ل�شحي، موؤ�ش�شة فل�شطيني���ة �أهلية تعمل 	
يف �لتنمية �ل�شحي���ة و�ملجتمعية يف �لأر�ض �لفل�شطينية 
مبنظ���ور حقوق���ي، من خالل تق���دمي خدم���ات �لرعاية 
�ل�شحي���ة لكاف���ة �شر�ئ���ح �ملجتم���ع وخا�ش���ة �لفق���ر�ء 
و�ملهم�ش���ن، وبناء مناذج تنموي���ة، و�ل�شغط و�ملنا�شرة 
به���دف �لتاأث���ر يف �ل�شيا�ش���ات و�لت�شريع���ات و�لرب�مج 

ذ�ت �ل�شلة.

الأهداف الإ�سرتاتيجية 2013-2011
• خدم���ات وبر�م���ج �شحي���ة ذ�ت ج���ودة تق���دم للفئ���ات 	

�ملهم�شة.
• موؤ�ش�شة فاعلة وكفوؤة.	
• �شيا�ش���ات �شحية وتنموية م�شتندة على �أ�شا�ض �حلق يف 	

�ل�شحة.
• بن���اء من���اذج تنموي���ة �شم���ن توجهات عم���ل جديدة يف 	

�آليات �لتنمية �ملجتمعية.

�شارع �شهد�ء �لفرد�ن، �ض.ب 3966
تلفون: 2427518 2 970+
فاك�ض: 2427517 2 970+
info@hwc-pal.org

www.hwc-pal.org

م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي
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تنموية  �صحية  �أهلية  موؤ�ص�صة  �ل�صحي،  �لعمل  جلان  نحن 

�ل�صحية  �لرعاية  خدمات  تقدمي  يف  تتميز  فل�صطينية، 

�صر�ئح  جلميع  تنموية  مناذج  وبناء  و�ل�صمولية  �لنوعية 

�أجل متكني  و�لفقر�ء، من  �ملهم�صة  �لفئات  �ملجتمع وخا�صة 

�إد�رة  تعزيز  خالل  من  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �صمود  وتعزيز 

ت�صاركية وكو�در مهنية تتمتع بالكفاءة و�لتاأثري يف �ل�صيا�صات 

�صحي  نظام  �إىل  و�صوال  �لعالقة  ذ�ت  و�لقطاعية  �لعامة 

�صامل، كحق �أ�صا�صي من حقوق �الإن�صان �مل�صتند �إىل مو�ثيق 

و�تفاقيات حقوق �الإن�صان �لدولية كافة.

• �ال�صتجابة للحقوق �ل�صحية �ملتنامية )�الحتياجات( 	

للمجتمع �لفل�صطيني مبا يتنا�صب وروؤية �ملوؤ�ص�صة.

• �الإ�صتجابة للحقوق �لتنموية �ملتنامية )�الحتياجات( 	

للمجتمع �لفل�صطيني مبا يتنا�صب وروؤية �ملوؤ�ص�صة.

• تعزيز �حلقوق �الجتماعية، �ل�صحية و�لتنوية، 	

للمجتمع  �لفل�صطيني

•  حتقيق �جلودة �ل�صاملة يف كل جماالت عمل �ملوؤ�ص�صة.	

• ممار�صة �صلوكيات �حلكم �لر�صيد	

• �مل�صاركة وجماعية �تخاذ �لقر�ر�ت و�لقيادة 	

• فر�ص 	 �إعطاء  على  �ملبنية  �لتوظيفات  �صفافية 

متكافئة للموؤهالت و�لقدر�ت

• �ل�صفافية و�مل�صاءلة على كافة �مل�صتويات 	

• �ل�صر�كة مع �ملجتمع و�لفئات �مل�صتهدفة	

• �لتكافل مع �لفئات �مل�صتهدفة	

• �لعمل من �جل �ل�صالح �لعام	

• �لتعاون �لد�خلي وروح �لعمل �جلماعي	

• �اللتز�م وحب �لتعلم 	

• �لروح �لوطنية و روح �لعمل �لطوعي	

• متكني �لفقر�ء و�ملهم�صني	

• �ل�صغط و�لت�صبيك يف �ملجاالت �حلقوقية	

• بناء مناذج تنموية جمتمعية و�صحية	

• تعزيز �حلكم �ل�صالح	

م�ؤ�ص�صة جلان العمل ال�صحي

�صارع �صهداء الفردان, �صندوق بريد 3966

تلفون: 7518 242 2 970+

فاك�س: 7517 242 2 970+

E-mail: info@hwc-pal.org
Website: www.hwc-pal.org
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فاك�ص: 2427517 2 970+
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