نشاطات مختارة
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي تدعم مرضى الثالسيميا
في فلسطين

ت�سلمت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا يف مقرها يف مدينة البرية ،يوم الثالثاء
املوافق � 14/1/2014شحنة �أدوية خا�صة مبر�ضى الثال�سيميا ،قدمتها هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي �ضمن م�شروع متويل الأدوية والعالجات ملر�ضى الثال�سيميا ،وقد بلغت
قيمة ال�شحنة �أكرث من � 600ألف دوالر �أمريكي .وجرى لقاء الت�سليم بح�ضور رئي�س
اجلمعية الدكتور ب�شار الكرمي ،وع�ضو هيئتها الإدارية الدكتور عودة �أبو نحلة ،وممثلة
وزارة ال�صحة ال�صيدالنية د� .أريج قرنفلة مدير ال�صيدلة يف الإدارة العامة للم�ست�شفيات،
وممثلة منظمة ال�صحة العاملية الدكتورة ت�سنيم عطاطرة ومندوبة الهالل الأحمر االمارتي
ال�سيدة �سماح عرفان.
�ضمت ال�شحنة  470علبة من دواء االك�سجيد ( 250و 500ملغم)� ،ستوزع عرب وزارة
ال�صحة يف كل من ال�ضفة وقطاع غزة ح�سب ن�سبة املر�ضى يف كل منطقة .علما ان ثمن
العلبة الواحدة يرتاوح بني � 400إىل  800دوالر ،وهي من املمكن �أن تكفي املري�ض ملدة
�شهر ح�سب عمره ووزنه ،وي�ستخدم الدواء لتخلي�ص املري�ض من احلديد الزائد يف ج�سمه

املنا�سبة لكافة املر�ضى من �أجل املحافظة على �صحة �أف�ضل ملر�ضى الثال�سيميا.
ويف نهاية اللقاء مت اخلروج بالعديد من التو�صيات ومن �أهمها :مطالبة بتح�سني و�ضع
الوحدات العالجية يف بع�ض امل�ست�شفيات احلكومية ،والعمل �ضمن القرار الذي اعتمدت
عليه وزارة ال�صحة الفل�سطينية بتعيني طبيب معالج يف كل وحدة عالجية ملتابعة الأو�ضاع
ال�صحية ملر�ضى الثال�سيميا ،بالإ�ضافة �إىل متابعة عمل الفحو�صات الدورية للوحدات الدم
التي يتلقاها مر�ضى الثال�سيميا يف الوحدات العالجية�.شارك يف هذا اللقاء  38مري�ض /
ممثلني عن املجل�س ال�شبابي ملر�ضى الثال�سيميا من خمتلف املحافظات يف ال�ضفة الغربية.
ورشة تدريبية متخصصة « الثالسيميا وعالقته
بهشاشة العظم»

لقاء مع ممثلي وزارة الصحة الفلسطينية

ا�ستقبلت اجلميعة يوم الأربعاء املوافق  ،16/4/2014وفد ممثل من وزارة ال�صحة
الفل�سطينية بح�ضور كل من الدكتور حممد �أبو غايل مدير عام الإدارة العامة للم�ست�شفيات،
والدكتور عبد الفتاح الدرك مدير الطب الوقائي ،ومب�شاركة املجل�س ال�شبابي ملر�ضى
الثال�سيميا وممثلني عن اجلمعية د .ب�شار الكرمي رئي�س اجلمعية ،وال�سيدة جهاد �أبوغو�ش
�أمني �سر اجلمعية وال�سيدة �سهام بدران من�سقة مركز �أمل للثال�سيميا يف املحافظات
ال�شمالية ،والأخ�صائية النف�سية منى �أبو �شمط.
ت�ضمن هذا اللقاء االطالع مناق�شة كافة امل�ستجدات ال�صحية والعالجية ملر�ضى الثال�سيميا
يف الوحدات العالجية والتطرق �إىل كيفية مواجهة امل�شاكل والعقبات التي تواجه بع�ض
املر�ضى من خالل كتابة وتوثيق �أبرز امل�شاكل التي تواجههم وذلك للعمل على �إيجاد احللول
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نظمت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا ور�شة تدريبية على مدار يومني للأطباء العاملني
يف الوحدات العالجية بالتعاون مع اجلمعية الفل�سطينية للوقاية من ه�شا�شة العظام ،حول
مر�ض الثال�سيميا وعالقته مبر�ض ه�شا�شة العظام ،وبدعم من املجل�س االقت�صادي
الفل�سطيني للتنمية واالعمار – من خالل البنك الإ�سالمي للتنمية ،ب�إدارة املجل�س

نشاطات مشروع التثقيف والتوعية
االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية واالعمار (بكدار) ،وذلك بتاريخ  20-21/1/2013يف
مقر اجلمعية الفل�سطينية للوقاية من ه�شا�شة العظام يف بيت جاال.
�شارك يف هذه الور�شة الأطباء املكلفني من الإدارة العامة للم�ست�شفيات يف وزارة ال�صحة
الفل�سطينية ،ممثلني من كافة امل�ست�شفيات احلكومية يف ال�ضفة الغربية وغزة ،بالإ�ضافة
�إىل �أطباء اخلدمات الطبية الع�سكرية .وقد رحب الأطباء امل�شاركون بهذا النوع من
اللقاءات التي ت�ساهم يف حت�سني الواقع ال�صحي والعالجي ملر�ضى الثال�سيميا يف فل�سطني.
وتلخ�صت اهداف الور�سة باثراء املعومات عن �صحة عظام �أف�ضل ملر�ضى الثال�سيميا
يف فل�سطني و كيفية الوقاية والتعامل مع مر�ضى الثال�سيميا امل�صابني مبر�ض ه�شا�شة
العظام من قبل الأطباء امل�شرفني عليه .علم ًا بان ه�شا�شة العظام م�شكلة طبية عاملية ت�ؤثر
على خمتلف الفئات العمرية من كال اجلن�سني وخ�صو�ص ًا الن�ساء وكبار ال�سن وامل�صابني
ب�أمرا�ض قد ت�ؤدي �إىل الإ�صابة به .ومن �أهم املعر�ضني ،املر�ضى امل�صابني مبر�ض
الثال�سيميا حيث �إن ن�سبة الإ�صابة مبر�ض ه�شا�شة العظام تبلغ حوايل  50%لدى مر�ضى
الثال�سيميا.
ومن �أهم التو�صيات التي انتهت �إليها هذه الور�شة هي ا�ستكمال مثل هذا التدريب
التخ�ص�صي مع املمر�ضات اللواتي يتعاملن مع مر�ضى الثال�سيميا يف الوحدات العالجية،
بالإ�ضافة �إىل عمل ور�شات ملر�ضى الثال�سيميا حول طرق الوقاية من مر�ض ه�شا�شة
العظام ،والتغذية وعالقتها بالثال�سيميا ،كما �أو�صى امل�شارمون على �ضرورة حت�ضري وتوزيع
(كتيب معلوماتي) خا�صة بالتغذية والوقاية من ال�سقوط للم�صابني مبر�ض الثال�سيميا.

ورشات تثقيفية لمرضى الثالسيميا

اتحاد طلبة الطب في جامعة النجاح ينظم ورشة
تدريبية

نظم احتاد طلبة الطب العاملي -جامعة النجاح الوطنية ور�شة تدريبية حول واقع الثال�سيميا
يف فل�سطني من حيث الت�شخي�ص واملتابعة ال�شاملة والأبعاد النف�سية ،يوم ال�سبت املوافق
 15/2/2014وذلك برعاية جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا وبدعم ال�صندوق العربي
يف كلية الطب الب�شري جامعة النجاح الوطنية.
ت�ضمنت الور�شة عر�ض حول كيفية ا�ستخدام مهارات االت�صال والتوا�صل �ضمن التوعية
مبر�ض الثال�سيميا ،ويف التعامل مع مر�ضى الثال�سيميا ،ودور ال�ضغط واملنا�صرة يف الت�أثري
على �سيا�سات القطاع احلكومي والقطاع الأهلي ل�صالح ق�ضية الثال�سيميا يف فل�سطني،
بالإ�ضافة �إىل كيفية تقدمي الدعم النف�سي واالجتماعي ملر�ضى الثال�سيميا وذويهم.
�شارك يف هذه الور�شة  60طالب/ة من طلبة كلية الطب الب�شري واحتاد طلبة الطب
العاملي جامعة النجاح الوطنية ،وقد رحب الطلبة امل�شاركني بهذا النوع من الور�شات
التدريبية ال�صحية التي ت�ساهم يف زيادة الوعي مبر�ض الثال�سيميا.
ومن �أهم التو�صيات التي مت اخلروج بها؛ التن�سيق لعمل زيارات ميدانية لطلبة الطب
الب�شري �إىل املدار�س احلكومية واخلا�صة ت�شمل حمافظات ال�شمال والقد�س لتقدمي
حما�ضرات توعوية وتثقيفية حول مر�ض الثال�سيميا ت�ستهدف فئة ال�شباب ،بالإ�ضافة �إىل
عمل بو�سرت عن الثال�سيميا يف معر�ض جامعة النجاح وحملة تربع بالدم ل�صالح مر�ضى
الثال�سيميا.

نظمت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا ثالث ور�شات تثقيفية حول املتابعات الوقائية
والعالجية ملر�ضى الثال�سيميا بدعم من ال�صندوق العربي ،وذلك يف كل من مركز رام اهلل
ونابل�س بتاريخ .22،8،1/3/2014
�شملت الور�شات على �أهمية املتابعات العالجية للمر�ضى من خالل ا�ستخدام الدليل
(الربوتوكول) العالجي من خالل متابعات الفحو�صات الدورية ،وذلك ملا له من �أثر
ايجابي على �صحة مري�ض الثال�سيميا ،بالإ�ضافة �إىل تفعيل دور من�سقني املجل�س ال�شبابي
ملر�ضى الثال�سيميا يف حتديث البيانات االجتماعية وال�صحية ملر�ضى الثال�سيميا يف كافة
املحافظات ،بالإ�ضافة �إىل �أهمية التغذية لدى مر�ضى الثال�سيميا ،وعالقة كل من مر�ض
ال�سكري وه�شا�شة العظم مبر�ض الثال�سيميا.
�شارك يف هذه الور�شة  35مري�ض/ة ثال�سيميا ،بالإ�ضافة �إىل �أهايل مر�ضى .ومن �أهم
التو�صيات التي انتهت �إليها هذه الور�شة العمل على تقييم النماذج التي مت تعبئتها من قبل
املر�ضى للعمل على نظام غذائي ،وعقد لقاءات تثقيفية حول ا�ستخدام الدليل العالجي
ملر�ضى الثال�سيميا.
ورشة تدريبية بالتعاون مع قسم التحاليل الطبية -
جامعة النجاح الوطنية
نظمت اجلمعية ور�شة تدريبية حول واقع الثال�سيميا يف فل�سطني لطلبة التحاليل الطبية
بالتعاون مع ق�سم التحاليل الطبية  /جامعة النجاح الوطنية /نابل�س وذلك بدعم ال�صندوق
العربي (بكدار) بتاريخ  .29/03/2014جاءت هذه الور�شة التدريبية بهدف ن�شر الوعي
واملعرفة حول مر�ض الثال�سيميا واحلد من والدات مر�ضية جديدة من خالل القراءة
ال�صحيحة للفحو�صات الطبية قبل الزواج .وقد �شارك يف هذه الور�شة  20م�شاركا من
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نشاطات الفروع
طلبة املهن ال�صحية يف جامعة النجاح الوطنية.
حما�ضرات يف فل�سطني ملدرا�س قرى رام اهلل ال�شرقية عقدت اجلمعية عدد من املحا�ضرات
حتت عنوان واقع الثال�سيميا يف فل�سطني لعدة مدرا�س يف قرى رام اهلل ال�شرقية ومنها:
مدر�سة بنات دير جرير الثانوية ،بنات قا�سم الرمياوي ،ومدر�سة �سردا الأ�سا�سية املختلطة،
ومدر�سة كفر عني الثانوية ،ومدر�سة بنات اجللزون الثانوية وذلك بدعم ال�صندوق العربي.
وجاءت هذه املحا�ضرات التثقيفية �ضمن �سيا�سية اجلمعية يف ن�شر الوعي واملعرفة حول
مر�ض الثال�سيميا واحلد من والدات مر�ضية جديدة من خالل اال�ست�شارة الطبية ما قبل
الزواج ،ون�شر ثقافة التربع بالدم ل�صالح مر�ضى الثال�سيميا ،حيث كانت الفئة امل�ستهدفة
من طلبة املرحلة الثانوية للذكور والإناث .القت هذه املحا�ضرات االهتمام الكبري من قبل
الطلبة واملعلمني واملعلمات يف املدار�س ،والت�أكيد على ا�ستمرارية التوا�صل مع اجلمعية
يف �إعطاء حما�ضرات تثقيفية حول املر�ض جليل القادم من الفئة ال�شبابية املقبلني على
الزواج.

المركز المجتمعي «أمل» للثالسيميا  -نابلس

المركز المجتمعي «أمل» للثالسيميا  -طولكرم

نظم املركز املجتمعي للمحافظات ال�شمالية (�أمل) ،التابع جلمعية �أ�صدقاء مر�ضى
الثال�سيميا ور�شة تثقيفية حول مر�ض الثال�سيميا بالتعاون مع مركز التدريب املهني-
طولكرم ،وذلك بدعم ال�صندوق العربي (بكدار) .وي�أتي هذا الن�شاط �ضمن �سياق العديد
من الن�شاطات التي ينفذها املركز املجتمعي (�أمل) على مدار الأ�شهر ال�سابقة ،التي
ا�ستهدفت العديد من امل�ؤ�س�سات املحلية بالإ�ضافة �إىل اجلامعات واملدار�س يف حمافظة
طولكرم واملحافظات ال�شمالية ب�شكل عام ،للو�صول �إىل فل�سطني خالية من والدات
ثال�سيميا جديدة .ت�ضمنت الور�شة �أهمية الفح�ص الطبي قبل الزواج لفئة ال�شباب املقبلني
على الزواج ،بالإ�ضافة �إىل الفرق ما بني حامل �سمة الثال�سيميا وبني ال�شخ�ص م�صاب
بالثال�سيميا ،حيث �أن حامل �سمة الثال�سيميا هو �إن�سان �سليم معافى ميار�س حياته ب�شكل
طبيعي ،و�أن امل�صاب بالثال�سيميا يعد مري�ض تظهر عليه �أعرا�ض املر�ض وبحاجة �إىل
متابعات طبية وعالجية� .شارك يف هذه الور�شة التدريبية  33طالبة بالإ�ضافة �إىل مدربتني
من مركز التدريب املهني.
ومت عقد ور�شة عمل �ضمن امل�شروع التدريبي مع كافة فئات املجتمع املحلي ،مع دورة الت�أهيل
املجتمعي والإغاثة الطبية ،وجامعة فل�سطني التقنية «خ�ضوري» ومتطوعي اجلمعية ،لكيفية
�إدخال مر�ضى الثال�سيميا �ضمن ذوي الإعاقة .هدفت الور�شة �إىل دمج مر�ضى الثال�سيميا
من خالل ور�شات ون�شاطات املجل�س ال�شبابي واجلمعية ،ومتكني ودمج املر�ضى يف املجتمع
وخلق متطوعني قادرين على متكني �أمثالهم من املر�ضى جمتمعيا .وطالب املر�ضى �ضمن
كتاب قدم لرئي�س الوزراء ،ب�أن يتم اعتماد مر�ضى الثال�سيميا يف فئة ذوي الإعاقة ،وذلك
ح�سب تعريف منظمة ال�صحة العاملية ب�أنه مر�ض مزمن �إذا �أدى لإعاقة ،فهو �إعاقة.
كما و�شارك بع�ض من املر�ضى يف واملتطوعني باجلمعية يف املاراثون الريا�ضي الذي اقيم يف
مدينة بيت حلم يوم اجلمعة  ،11/04/2014والذي �شارك فيه  2500عداء وعداءة من
 38دولة .وكل ال�شكر والتقدير لالمن الوطني على توفريهم موا�صالت مر�ضى طولكرم.
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نظم املركز املجتمعي �أمل للثال�سيميا – نابل�س عدد من الأن�شطة والفعاليات ل�صالح
مر�ضى الثال�سيميا ومتطوعيه ،ومنها تفعيل �أع�ضاء املجل�س ال�شبابي ملر�ضى الثال�سيميا
يف حمافظة نابل�س ،وذلك من خالل لقاء جمموعة من املر�ضى وتعريفهم ب�أهداف ور�ؤية
املجل�س ال�شبابي ملر�ضى الثال�سيميا من قبل املري�ضة والء الفقيه /ممثلة املجل�س ال�شبابي
ملحافظة نابل�س ،بالإ�ضافة �إىل عقد لقاء مع امل�ؤ�س�سات الأهلية وال�صحية لبناء خطة عمل
وا�ضحة مع امل�ؤ�س�سات ال�شريكة يف دعم م�شروع الثال�سيميا يف فل�سطني ،من خالل تبني
ر�ؤيا ور�سالة الثال�سيميا وطرق الوقاية واحلد من مر�ض الثال�سيميا يف فل�سطني .كما مت
عقد اجتماع لأع�ضاء الهيئة العامة وم�ؤازرات املركز املجتمعي �أمل للثال�سيميا -نابل�س
حول واقع الثال�سيميا يف فل�سطني ،والتعريف باملر�ض وطرق الوقاية واحلد من انت�شاره
والطرق العالجية ملر�ض الثال�سيميا .بالإ�ضافة ،مت عقد حما�ضرات توعوية وتثقيفية حول
مر�ض الثال�سيميا منها حما�ضرة بالتعاون مع مدر�سة طالئع الأمل ل�صالح طالبات ال�صف
العا�شر.
ومت تنفيذ لقا ًء ترفيهيا مبنا�سبة عيد االم والربيع بدعم من ع�ضوات وم�ؤازرات اجلمعية
مركز امل  -فرع نابل�س ،وذلك يوم ال�سبت املوافق  29/3/2014يف منتزه حدائق جمال
عبد النا�صر  -احلديقة االيطالية بح�ضور عدد من امهات مر�ضى الثال�سيميا واوالدهن
وع�ضوات اللجنة وبع�ض امل�ؤازرات لفرع نابل�س .و�شارك اجلميع بفعاليات خمتلفة ومنها
ركوب القطار والقيام بنزهة حول املنتزه وداخله وتناول وجبة افطار وع�صائر وحلويات
وتوزيع هدايا لالمهات وال�صبايا ،جميعها مقدمة من ع�ضوات وم�ؤازرات للجمعية فرع
نابل�س م�شكورات.

المؤتمر الوطني الخامس للثالسيميا 2014/05/8-7
ورشة تدريب نفسية بعنوان إحنا مش خايفين» في
نابلس
نظمت اجلمعية يف املركز املجتمعي �أمل – نابل�س ،تدريب نف�سي للمر�ضى من حمافظات
نابل�س ،رام اهلل ،طولكرم ،طوبا�س ،جنني ،قلقيلية و�سلفيت بعنوان «�إحنا م�ش خايفني».
وجاء هذا التدريب بالتن�سيق مع الربوف�سور د .جواد فطاير من جامعة النجاح الوطنية.
تكمن �أهمية التدريب ب�إعطاء الفر�صة للمر�ضى للنظر �أكرث �إىل داخلهم والتمعن �أكرث حول
املخاوف التي تت�شكل لديهم نتيجة تعر�ضهم حلدث �أو موقف معني وب�شكل خا�ص املر�ض
«كالثال�سيميا» ،حيث دار نقا�ش فيما بينهم حول م�ضمون العنوان وهذا كان من خالل
مترين بعنوان «�أنا م�ش خايف من  ،»....وكان هناك العديد من الإجابات التي متحورت
حول عدم اخلوف من امل�ستقبل ،املوت ،الأمل ،املر�ض ،املجتمع .وهذا اللقاء هو مكمل
لربنامج الدعم النف�سي ومتكني وتثقيف املر�ضى بدعم من ال�صندوق العربي (بكدار).

مت الإ�شارة �إىل اجلهود التي بذلتها اجلمعية مبد ج�سور التوا�صل مع جميع امل�ؤ�س�سات
احلكومية والأهلية واخلا�صة وكذلك مع اجلهات الإعالمية من �أجل توعية املجتمع واحلد
من الإ�صابة مبر�ض الثال�سيميا ،و�ضرورة �إجراء فحو�صات الثال�سيميا قبل الزواج واختيار
�شريك احلياة ،م�شري ًا �إىل تراجع حاالت الإ�صابة بهذا املر�ض وانخفا�ضها ب�شكل ملحوظ.
ويف نهاية امل�ؤمتر ال�صحفي مت الت�أكيد على قرار وزارة ال�صحة ب�إجراء فح�ص الثال�سيميا
قبل الزواج املجاين يف خمتربات وزارة ال�صحة من �أجل ت�شجيع ال�شركاء على الت�أكد من
�سالمة �أبنائهم يف امل�ستقبل ،كما ومت اال�ستماع لأ�سئلة احلا�ضرين ومناق�شتها.
تنظيم المؤتمر الوطني الخامس للثالسيميا

اللقاءات التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس
للثالسيميا
�ضمن اللقاءات التح�ضريية للم�ؤمتر الوطني اخلام�س للثال�سيميا ،ا�ستقبل مدير دائرة
الرعاية ال�صحية الأولية يف وزارة ال�صحة الفل�سطينية ورئي�س اللجنة الوطنية العليا
ملكافحة الثال�سيميا الدكتور �أ�سعد الرمالوي ،وفد جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا
ممثال كل من الدكتور ب�شار الكرمي رئي�س اجلمعية وال�سيدة جهاد �أبو غو�ش �أمينة ال�سر
والزميلة املتطوعة والء �شما�سنه ،وذلك بح�ضور كال من مدير الإدارة العامة للم�ست�شفيات
الدكتور حممد �أبو غايل وال�سيد �إبراهيم �سامل من املختربات املركزية لوزارة ال�صحة.
ومت بحث �آلية م�شاركة وزارة ال�صحة الفل�سطينية �ضمن فعاليات امل�ؤمتر يف عر�ضها للجانب
ال�صحي والعالجي ملر�ضى الثال�سيميا يف الوحدات العالجية لكافة امل�ست�شفيات احلكومية،
بالإ�ضافة �إىل الدور الوقائي والتوعوي حول مر�ض الثال�سيميا.
المؤتمر الصحفي في وزارة اإلعالم

نظمت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا ملكافحة
الثال�سيميا –فل�سطني واالحتاد الدويل للثال�سيميا ( )TIFوحتت رعاية وزير ال�صحة
الفل�سطينية الدكتور جواد عواد ،امل�ؤمتر الوطني اخلام�س للثال�سيميا حتت عنوان
“الثال�سيميا ...حتديات جديدة” .وعقد امل�ؤمتر على مدى يومني؛ يومي الأربعاء واخلمي�س
املوافق 7-8/5/2014يف قاعات الهالل الأحمر الفل�سطيني يف مدينة رام اهلل/البرية،
وبح�ضور حمافظ رام اهلل والبرية د .ليلى غنام وعدد من امل�س�ؤولني املدنيني والع�سكريني
وممثلني عن رجال الدين امل�سيحي والإ�سالمي وعدد من املدراء العاملون يف وزارتي
ال�صحة والرتبية� ،إ�ضافة �إىل عدد كبري من الأطباء والفنيني و�أخ�صائيي التحاليل الطبية
والطب املخربي وال�صيادلة العاملني يف وزارة ال�صحة وم�ؤ�س�سات القطاع املدين والقطاع
اخلا�ص وبح�ضور عدد من مر�ضى الثال�سيميا.
افتتاح المؤتمر الوطني الخامس

عقدت اجلمعية م�ؤمتر ًا �صحفي ًا يف وزارة الإعالم للإعالن عن انطالق فعاليات امل�ؤمتر
الوطني اخلام�س بعنوان «الثال�سيميا ...حتديات جديدة» ،يوم الأحد املوافق .4/5/2014
وكان ذلك بح�ضور عطوفة الدكتورة ليلى غنام-حمافظ حمافظة رام اهلل والبرية ود.
حممود خليفة وكيل وزارة الإعالم ،والدكتور ب�شار الكرمي -رئي�س اجلمعية وال�سيد �أ�سامة
النجار -ممثال عن وزير ال�صحة ،والعديد من ال�شخ�صيات االعتبارية وممثلي و�سائل
الإعالم.
وعرب احلا�ضرون يف امل�ؤمتر عن دعمهم للأطفال امل�صابني مبر�ض الثال�سيميا ،و�أ�شادوا
باجلهود املبذولة التي رمت �إىل تقلي�ص عدد احلاالت اجلديدة يف العام املا�ضي �إىل ما
يقارب ال�صفر( ،حيث مت ت�سجيل حالتني يف ال�ضفة الغربية فقط ال�شهر املا�ضي) بعد �أن
كانت ت�صل يف الأعوام ما قبل � 1993إىل حوايل  40حالة ،وم�شددين على �ضرورة ال�سعي
من �أجل تعزيز هذا االجناز مبا ي�ضمن الق�ضاء ب�شكل نهائي على هذا املر�ض حتى ي�صبح
جزءا من املا�ضي.

�شمل االفتتاح على العديد من الكلمات الرتحيبية لكل من حمافظ حمافظة رام اهلل
والبرية د .ليلى غنام ،ورئي�س �أ�ساقفة �سب�سطية للروم الأرثوذك�س املطران عطا اهلل حنا،
و�سماحة ال�شيخ يو�سف ادعي�س القائم ب�أعمال ديوان قا�ضي لق�ضاة ،واحتاد رجال الأعمال،
والدكتور مايكل اجنا�ستنوتي�س ممثل االحتاد العاملي للثال�سيميا ،والدكتور �أ�سعد رمالوي
رئي�س اللجنة العليا ملكافحة الثال�سيميا ،والأ�ستاذ �أ�سامة النجار مدير عام خمتربات بنوك
الدم  ،والدكتور ب�شار الكرمي رئي�س اجلمعية ،بالإ�ضافة �إىل كلمة املر�ضى والتي �ألقتها
املري�ضة املهند�سة فتحية ال�ضمريي.
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فعاليات اليوم األول

ودور اجلامعات الفل�سطينية قدمها الأ�ستاذ بالل �سالمة من جامعة النجاح ،بالإ�ضافة �إىل
دورة عمادة �ش�ؤون الطلبة من جامعة بريزيت ،ودور املجل�س الأعلى للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
يف اخلدمات التي تقدمها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية ملر�ضى الثال�سيميا ،ويف نهاية اجلل�سة
حتدثت الأخ�صائية النف�سية ال�سيدة منى �أبو �شمط عن الو�ضع النف�سي واالجتماعي ملر�ضى
الثال�سيميا.
فعاليات اليوم الثاني

انق�سم برنامج امل�ؤمتر جلل�ستني؛ �شملت اجلل�سة الأوىل على دور امل�ؤ�س�سات الوطنية
والأكادميية يف حتقيق هدف اجلمعية نحو فل�سطني خالية من والدات ثال�سيميا جديدة
عام  .2013وكان من �أهم امل�ؤ�س�سات التي �شاركت يف هذه اجلل�سة ،الإدارة العامة للرعاية
ال�صحية الأولية والتي جاء دورها يف مكافحة مر�ض الثال�سيميا ،كما جاء دور ديوان قا�ضي
الق�ضاة يف اعتماد �شهادات الفح�ص الطبي قبل الزواج ،ونقابة الطب املخربي يف �إعداد
بروتوكول الفح�ص الطبي ما قبل الزواج .وكان هناك دور وعر�ض ملخ�صات للإدارة العامة
لل�صحة املدر�سية يف وزارة الرتبية والتعليم ،ووكالة الغوث الدولية يف برنامج التوعية
والتثقيف ،ودور �شبكة املنظمات الأهلية مثلتها االغاثة الطبية الفل�سطينية باالنتداب،
بالإ�ضافة �إىل دور احتاد اجلمعيات اخلريية والتي مت عر�ض اخلطة اال�سترياتيجية لهم مع
اجلمعية ودعمهم ملر�ضى القد�س وبيت حلم.

�أما اجلل�سة الثانية فقد �شملت على بندين ،البند الأول؛ الرعاية ال�صحية ملر�ضى
الثال�سيميا يف فل�سطني والتي ت�ضمنت على موا�ضيع واقع الثال�سيميا العالجي قدمه
الدكتور ل�ؤي �شاهني من الإدارة العامة للم�ست�شفيات ،وواقع الثال�سيميا يف قطاع غزة قدمه
الدكتور بيان ال�سقا من م�ست�شفى ال�شفاء يف غزة ،واخلدمات الوقائية والعالجية املقدمة
ملر�ضى الثال�سيميا مقدمة من الدكتور منت�صر �صوايل من اخلدمات الطبية الع�سكرية،
والواقع ال�صحي ملر�ضى الثال�سيميا مقدم من الدكتور نائل دراغمة من جامعة النجاح
الوطنية ،والعالج اجليني مقدم من الدكتور ه�شام دروي�ش �أ�ستاذ الوراثة اجلزئية يف كلية
الطب يف جامعة القد�س.
والبند الثاين من اجلل�سة؛ الواقع النف�سي واالجتماعي للثال�سيميا يف فل�سطني؛ �شمل على
دور الإعالم يف رفع الق�ضايا ال�صحية مقدمة من ال�سيدة نداء يون�س من وزارة الإعالم،
وحق املر�ضى يف التعليم العايل قدمها الدكتور حممد �شاهني من جامعة القد�س املفتوحة،
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ت�ضمنت فعاليات اليوم الثاين من امل�ؤمتر ،حتت عنوان حقوق املر�ضى ،ومب�شاركة املر�ضى
(املجل�س ال�شبابي ملر�ضى الثال�سيميا) يف عر�ض �أوراق عملهم يف اجلوانب احلقوقية
ال�صحية واالجتماعية بالإ�ضافة �إىل عر�ض حلقة نقا�ش وتو�صيات حول حقوق املر�ضى
مب�شاركة �صناع القرار يف الرتكيز على دور الوزارات وامل�ؤ�س�سات يف دعم حقوق املر�ضى
ال�صحية واالجتماعية من جهة وم�شاركة حما�ضرين حول �أهمية ال�صحة النف�سية ملر�ضى
الثال�سيميا ورحلة ما بني الأمل والأمل من جهة �أخرى ،وعر�ض فيلم حتت عنوان نب�ضة �أمل
ملر�ضى الثال�سيميا الفل�سطينيني يف �سوريا ونبذة عن املر�ضى يف املخيمات يف لبنان.
حيث �شارك املري�ض �إيهاب مرداوي يف عر�ض ورقة احلق يف ال�صحة ،و�شارك املري�ض
�صهيب بدران يف عر�ض ورقة احلق يف التعليم  ،بينما �شاركت املري�ضة �إميان �أبو حرب يف
ورقة احلق يف التعليم العايل ،و�شاركت املري�ضة �أنوار �أبو �شنب يف ورقة احلق يف احل�صول
على خدمات ال�ش�ؤون االجتماعية .كما و�شاركت والدة مري�ض ال�سيدة فاطمة رمانة يف ورقة
الدعم النف�سي لأهايل املر�ضى.
و�شملت اجلل�سة الثانية نقا�ش وتو�صيات حول حقوق املر�ضى قدمها كل من الدكتور حممد
�أبو غايل مدير عام �إدارة امل�ست�شفيات ،والدكتور �إيهاب �شكري مدير دائرة التعزيز
واخلدمات يف وزارة الرتبية والتعليم ،والأ�ستاذ �سامر �سالمة من وزارة العمل ،والأ�ستاذ

اهداء لروح الزميل أحمد وليد
زياد عمرو امل�ست�شار يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية .كما �شملت اجلل�سة الثالثة على ق�ضايا
الرعاية ال�صحية ال�شمولية والتي ت�ضمنت معاناة �أهل املري�ض والتي حتدث عنها والدة
مري�ض ال�سيدة �آمنة �صادق ،واحلقوق ال�صحية ملر�ضى الثال�سيميا قدمتها ال�سيدة جهاد
�أبو غو�ش �أمينة �سر اجلمعية ،كما حتدث الدكتور جواد فطاير من جامعة النجاح عن
رحلة املر�ضى ما بني الأمل والأمل ،وحتدث املري�ض و�صفي �صنوبر عن معاناة املر�ضى،
كما حتدث عن �أهمية ال�صحة النف�سية ملر�ضى الثال�سيميا الدكتور ل�ؤي فوا�ضلة من وكالة
الغوث ،وحتدث املري�ض زايد حرارة عن معاناة مر�ضى غزة ،ويف نهاية اجلل�سة مت عر�ض
فيلم نب�ضة �أمل عن مر�ضى �سوريا وطرح املر�ضى الأ�سئلة ومت مناق�شتها.
التوصيات التي خرج بها المؤتمر
يف ختام �أعمال امل�ؤمتر الوطني اخلام�س مت اخلروج بتو�صيات على �صعيد ال�صحة والعمل
والتعليم ومن �أهمها؛ الإفادة من جتربة املجتمع الفل�سطيني يف جمال مكافحة الثال�سيميا
واحلد من والدات جديدة بحيث ال تنتهي هذه التجربة مع �إجناز املطلوب يف مو�ضوع
الثال�سيميا ،وتعميم هذه التجربة لت�شمل مناطق �أخرى ويف امل�ستقبل امرا�ض وراثية اخرى.
�إدراج مو�ضوع الثال�سيميا وتدريبه لطلبة اجلامعات و�إدراجه يف املناهج اجلامعية ،ودمج
الطلبة املر�ضى يف برامج التعليم امل�ساند والأن�شطة ال�صيفية ،وتوفري كافة الفحو�صات
ال�ضرورية والكوادر املتخ�ص�صة ملتابعة مر�ضى الثال�سيميا يف امل�ست�شفيات مبا يف ذلك
تنظيم ملفات املر�ضى لت�سهيل الرجوع �إليها ،و�إدراج مو�ضوع الثال�سيميا يف كافة الو�سائل
الإعالمية املرئية وامل�سموعة واملقروءة ويف امل�ساجد وخطب اجلمعة .بالإ�ضافة �إىل توفري
فر�ص العمل للمر�ضى اخلريجني.
اليوم العالمي للتضامن مع مرضى الثالسيميا
2014/05/08

شكسبير الجمعية ...
من هو �أحمد� ...س�ؤال تكرر على �أل�سنة من �شاهدو نعيه يف اجلريدة� ...أو على �صفحات
الفي�س بوك  ...كان �أكرث �س�ؤال تعرثت بالإجابة عليه لأكتفي بالتعريف ب�أنه زميل يل
بالعمل و مري�ض ثال�سيميا ...
�أعذروين فثمان وع�شرين حرف ت�أبى ب�أن ت�ساعدين بنعيك يا �صديقي � ،،سنة كانت كفيلة
ب�أن نكون �أخوة و�أ�صدقاء فجمعتنا مواقف بكينا فيها وفرحنا ب�أخرى ،رافقتني يف م�شاوير
كثرية لتتكلم عن مر�ضك الذي كان م�صدر قوتك وفخرك واميانك ب�أن اهلل ابتالك به،
لتعطي الن�صائح واالر�شادات حول مر�ضك وامل�ساهمة يف حتقيق هدف كان حلم بالن�سبة
للكثري لكنه حتقق «بـ�أن تكون فل�سطني خالية من والدت ثال�سيميا جديدة عام »2013
ابت�سامته وروحه املرحة ...هويته بني جماهري عرفته ...م�شاك�ساتك مازالت روحها بيننا
وابت�سامتك حتيط بحزننا على فراقك ،هاهي الأيام وال�شهور مت�ضي ،ون�شعر ب�أنك مازلت
يف م�ؤمتر �أبو ظبي غريب عن البالد باجل�سد ،حا�ضر بروحك.
ذاك ال�شاب ق�صري القامة طويل وناعم ال�شعر �أ�سمر الب�شرة ،فتح باب اجلمعية عام
 2005ليكون متطوعا فيها ولين�ضم �إىل �أخوة ابتالهم اهلل مبر�ض الثال�سيميا ،كان من
�أكرث املتطوعني تواجدا يف اجلمعية وخدمة والتزاما ب�أخذ العالج.
�صدح �صوته يف الكثري من املنابر لريوي لنا بلغته الب�سيطة وبلهجته الريفية الفل�سطينية
ق�صته مع املر�ض الذي اكت�شفه بعد خم�سة �شهور من والدته يف عمان عام  1987ليبد�أ
عالجه يف م�شفى الأمرية ب�سمة ،وبعد عودته �إىل م�سقط ر�أ�سه قراوة بني زيد الواقعة اىل
ال�شمال الغربي من حمافظة رام اهلل  ..كان ي�أخذ بنزين حياته ( وحدات الدم) يف بنك
الدم التابع �إىل جممع فل�سطني الطبي – رام اهلل كل ثالثة �شهور �إ�ضافة �إىل ا�ستعماله
يوميا لإبرة الدي�سفرال (�إبرة حتت اجللد ) ملدة ثماين �ساعات يوميا كما هو حال مر�ضى
الثال�سيميا العظمى لتقليل ن�سبة احلديد املرتاكم يف اجل�سم.

�صادف اليوم الثاين من امل�ؤمتر ،اليوم العاملي للت�ضامن مع مر�ضى الثال�سيميا ،حيث مت
االحتفال على هام�ش فعاليات امل�ؤمتر وذلك من خالل م�شاركة املر�ضى و�أهاليهم وكافة
امل�شاركني يف اليوم الثاين .ومت العمل على فعالية مع املر�ضى (املجل�س ال�شبابي ملر�ضى
الثال�سيميا) يف �إلقاء ن�شيده عن الثال�سيميا ،حيث القت الإعجاب من امل�شاركني ،وعملت
على �إ�ضفاء ور�سم الب�سمة والفرح على وجوه كافة املر�ضى وامل�شاركني.

�شك�سبري اجلمعية  ...ب�أقواله و�أفعاله طبع ب�صمته لي�س فقط بني مكاتبنا �أو حتى يف
ور�شاتنا ...ف�إن �سار يف �شوارع البرية ورام اهلل ال يهد�أ ل�سانه بطرح ال�سالم على جميع
املارين و �إن ر�أت عيونه �أي �أذى �سارع وبادر ب�إزالته وغ�ضب على كل من بادر بت�شويه املنظر
العام ...كان قدوة للكثري منا.
ب�إميانه القوي و�صلته برب العاملني� ...أحمد وابت�سامته قاوما املر�ض حتى �آخر حلظة يف
حياته ...نام قرير العني ...رحل بهدوء حمدث ًا �ضجة الفراق واحلزن والأمل يف قلوبنا...
هاهنا اليوم نرثيك وال نكل بالبحث عن ابت�سامتك وروحك التي ا�شتقنا لهما...
الآن بتنا مطمئنني عليك �أكرث ف�أنت رحلت و�سرعان ما حلقوا بك قلة من خرية �شباب
الوطن الطيب �شهداء لتكمل احلديث معهم فنحن نعرف طبيعتك ال تكل من احلديث
والتعرف على الأرواح...
�سالم من �أر�ض ال�سالم لرتقد روحك ب�سالم...
بقلم املتطوعة مي�سم الربغوثي
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Thalassemia Activities

Selected Updates

By Anton Skafi & Amal Daoud
Keynote of Our Newsletter

TPFS-Palestine has started a new phase of its work in Palestine
entitled: “Thalassemia New Challenges”. This was announced
as the theme for TPFS 5th National Thalassemia Conference
that was held on May 7-8/05/2014 in Ramallah-Palestine.
This new phase, as we see it, necessitates that we maintain
what has been achieved in our success as to having almost
zero new cases of Thalassemia, accompanied with continued
work on quality of healthcare provided to our patients. This
requires a deeper understanding of the problems at hand,
and more close collaboration between all sectors and services
providers within the country on all levels.
When TPFS was launched in 1994, the idea barely strived to
support access to a blood unit in time for patients. Now, patients are growing, with 56 finishing their higher education.
They look forwards to live, as dealing with their alignment is
part of life. Yet, patients now seek acceptance into their communities as productive individuals, and look for opportunities
for their rights to better health and employment opportunities.
Without joint efforts of all organizations, including ministries
of education and health, and health and youth institutions
and community organizations, as well as UNRWA, and in support the masses of volunteers who believed, TPFS wouldn’t
have reached where it is now. We thank everyone for their
efforts and continued support as we we look ahead to be a
model of success to our region.
The 5th National Thalassemia Conference
Under the patronage of his Excellency Minister of Health Dr.
Jawad Awad, and in collaboration with the Palestinian National Committee for Thalassemia and The Thalassemia international Federation (TIF)- Cyprus, TPFS held its 5th national
conference on May 7-8th, at the Red Crescent Conference Halls
in Ramallah. The conference was attended by about 350 individuals, with high level personalities, including the Ramallah & Al-Bireh District Governor Dr. Laila Ghannam, TIF representative Dr. Michael Angastiniotis, heads of the civil society
organizations, representatives of the Christian and Islamic
entities, directors from the ministries of health, education
and social affairs, along with medical and health professional
teams from all service providers, the private sector supporters, patients, and volunteers.

While the first day focused on medical and technical issues
related by thalassemia, and sharing of experiences of each
sector contribution to the national goal of no new cases, the
second day addressed major challenges faced by patients in
healthcare, education, employment, social support and welfare.
Main Conclusions of Conference
After 2 days of presentations, sharing of experience, and dialogue with all stakeholders, it was concluded that: the model
of prevention of thalassemia new cases should be shared as
a success story in Palestine. Nevertheless, the efforts are not
to be halted, as we are still witnessing new births in some remote areas. The model can address other hereditary disease
and other neighboring countries to learn from those successes.
It is important to continue to raise awareness of thalassemia
and hereditary diseases to ensure behaviors change, especially in youth age group, and within colleges and universities.
The role of media is crucial to maintain the momentum and
emphasize its community role in addressing challenges, thus
should be more educated and empowered to do so. We cannot forget the role of the religious entities, within our context,
who have a vital role in educating communities and supporting the cause.
There continues to be as need to support patients as they
grow, this can be done thru special education support and
summer activities for children; to limit dropout rates and better integration into the society. Most importantly, the need to
improve patient healthcare and management including ensuring availability of the lifesaving medicines, the provision
of medicines and medical tests as outlined in treatment protocols; specially that thalassemia disease complications continue to be a major challenge as patients are growing older.
International Thalassemia Day Commemoration
The International Day, May 8th, happened to be on the second day of the Thalassemia conference, where patients and
volunteers had the opportunity to commemorate the day, by
a special event organized by the Thalassemia Youth Council.
They recited a poem wrote by them, and played music and
sang; bring joy to many participants, especially the children
with thalassemia and their families.

The opening ceremony had keynote speeches and messages
addressing the joint efforts that culminated in achieving a national of prevention of Thalassemia assuring that more work is
to be done to maintain such an accomplishment.
In the Patient keynote message, Engineer Ms. Fathiya Dmeiri
reminded the attendants and participants or what has been
promised in the 4th National conference echoing the need
to stand by the commitments that have been addressed but
not accomplished, and hopes that the recommendations proposed within this conference continue to be held as national
priorities in thalassemia patient care.
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