نشـــاطـــات اليوم العالمــي للتضامن مع مرضــى الثالسيميـــا الذي يصـــادف  8من أيار
يف عملهم مع املر�ضى يف خمتلف املحافظات .وجاء ذلك خالل ور�شة عقدتها جمعية �أ�صدقاء
مر�ضى الثال�سيميا ب�إ�شراف �شركة نوفارت�س اليوم االربعاء  2013/5/8لإدارة امل�ست�شفيات
والطواقم ال�صحية التي تعمل مبا�شرة مع املر�ضى مبنا�سبة اليوم العاملي للثال�سيميا.
وكان من �ضمن املعيقات التى تطرقت �إليها الور�شة ت�أخر دواء االك�سجيد ()Exjade
للمر�ضى الذي يعمل على التخل�ص من احلديد املرتاكم يف ج�سم املري�ض ،وعدم
وجود طبيب لقراءة الفحو�صات يف بع�ض وحدات الدم� ،إ�ضافة �إىل عدم وجود عدد
كايف من املوظفني لتغطية االحتياجات الالزمة ،وعدم توفر فالتر الدم التى ت�صفي
الدم من مكوناته مثل البالزما يف بع�ض الوحدات ،وعدم توفر فح�ص احلديد وعدم
توفر وحدات دم طازجة يف بع�ض االحيان ،ا�ضافة اىل عدم وجود خمت�ص اجتماعي
ونف�سي .ا�ضافة اىل ذلك عدم تقيد املر�ضى باملواعيد املخ�ص�صة لهم ب�أخذ وحدات
الدم ،خ�صو�صا �أن العديد منهم يذهب للمدر�سة خالل ال�ساعات املحددة وعليه مت
تقدمي �إقرتاحا لت�شغيل وحدات بنك الدم يف الفرتة امل�سائية و�أيام العطل الر�سمية.
كما وطرحت الور�شة موا�ضيع �أخرى منها واقع الثال�سيميا يف فل�سطني والربتوكول العالجي
�إ�ضافة �إىل معيقات وايجابيات العمل يف الوحدات وفقر الدم املنجلي وكيفية نقل الدم
الآمن و مر�ض ال�سكري وعالقته بالثال�سيميا.
حمالت التبرع بالدم في الجامعات تضامنا مع
مرضــى الثالسيــمـيـــــا في يومهــم العالمــــي
الجمعيــة تتضامن مــع مرضاها في يومهم
العالمــي وتحتفــل بافتتاح مركز الخدمــة المجتمعية
ومكافحــة الثالســيميا “أمل”  -نابلس

عقدت اجلمعية يف اليوم العاملي للت�ضامن مع مر�ضى الثال�سيميا يف مدينة نابل�س
يوم ال�سبت  2013/5/4بح�ضور العديد من امل�ؤ�س�سات الر�سمية وامل�ؤازرين واملر�ضى
واهايل املر�ضى .تخلل هذا االحتفال عدة فعاليات كانت �أهمها افتتاح مركز اخلدمة
املجتمعية ومكافحة الثال�سيميا �-أمل -املركز الثالث يف مدينة نابل�س ،الذي �أن�شئ
بتنفيذ من املجل�س الأعلى للتنمية والأعمار بكدار وبدعم من ال�صندوق العربي
لالمناء االقت�صادي واالجتماعي من خالل البنك اال�سالمي للتنمية جدة ،وبتربع
من املهند�س ابراهيم م�صلح ومديرية �أوقاف نابل�س .و�سيعمل املركزعلى خدمة
املر�ضى و�أهاليهم يف تلك املنطقة و�شباب و�أطفال و�أهايل منطقة بليبو�س االو�سط.
وبعد افتتاح املركز مت التوجه مب�سرية من املركز �إىل منتزة جمال عبد النا�صر املوجود يف
و�سط املدينة حيث قام املر�ضى بزراعة �أ�شجار �سميت كذكرى ب�أ�سماء وفيات الثال�سيميا،
وتخلل �أي�ضا االحتفال فقرات فرح ومرح وفقرات من الفلكلور ال�شعبي مب�شاركة العديد من
امل�ؤ�س�سات واملدار�س �إ�ضافة �إىل م�شاركة املر�ضى يف هذا الفقرات.
ورعت بلدية نابل�س االحتفال الذي كان يف منتزة جمال عبد النا�صر م�شكورين ،ويف ختام
االحتفال مت تكرمي امل�ؤ�س�سات واملدار�س واملر�ضى امل�شاركني يف االحتفال والتي كان من
�ضمنهم مركز �شباب الإغاثة الطبية ومركز اخلدمة املجتمعية يف جامعة النجاح �إ�ضافة
�إىل اخلدمات الطبية والهالل الأحمر الفل�سطيني و�صناع الغد.

�أقامت اجلمعية بالتعاون مع بنك الدم الوطني واجلامعات الفل�سطينية حمالت
للتربع بالدم يف خمتلف املدن ومنها حملة يف جامعة النجاح يوم الأربعاء املوافق
 ،2013-6-13وحملة يف جامعة القد�س املفتوحة يوم االثنني املوافق ،2014-5-27
وقد بلغ عدد الوحدات املتربع بها للحملتني ( )65وحدة دم .جاء ذلك �ضمن فعاليات
اليوم العاملي للت�ضامن مع مر�ضى والتي هدفت �إىل ن�شر الوعي والثقافة حول مر�ض
الثال�سيميا �إ�ضافة �إىل ثقافة التربع بالدم.
فــعـاليـــــات حملــــــة «دمكـــم ســــر الحيــــــاة»
للـــسنــــة الثــالثـــة على الـتــــوالـــي

الطواقم الطبية ترفع توصيات لوزارة الصحـة
حـول معيقـــات عملهـم بمجـــال الثالسـيميــــا

رفعت ادارة امل�ست�شفيات وفني املختربات وطاقم التمري�ض العاملني يف وزارة ال�صحة
وامل�شرفني على مر�ضى الثال�سيميا تو�صيات �إىل وزارة ال�صحة ،حول املعيقات التي تواجههم
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�أطلقت هيئة العمل التطوعي لل�سنة الثالثة على التوايل ،مبادرة حملة “دمكم �سر
احلياة” بالتن�سيق مع جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا والذي نفذها بنك الدم
الوطني بالتعاون مع جمعية الهالل الأحمرالفل�سطيني برعاية حمافظة رام اهلل
والبرية .انطلقت احلملة من دوار املنارة يف رام اهلل يوم ال�سبت املوافق -5-25
 2013مبنا�سبة اليوم العاملي للت�ضامن مع مر�ضى الثال�سيميا يف �إطار ال�شراكة
امل�ؤ�س�ساتية ما بني الهيئة واجلمعية وبنك الدم .ومتيزت احلملة هذا العام ب�أنها
انطلقت كحملة �شعبية لت�شجيع وحتفيز خمتلف فئات املجتمع املحلي على التربع
ب�شكل دائم ومتوا�صل بكميات �أو وحدات الدم ل�صالح مر�ضى التال�سيميا يف ظل
اخل�صو�صية التي يعي�شها املري�ض من حالة �صحية �صعبة ناجتة عن فقر دم حاد
نتيجة تك�سر كريات الدم احلمراء وتر�سب احلديد يف الدم.

نــشـــــاطـــــــــات مــخــــتـــــــــــــــــــارة
مشـاركـة الجمعيـــة في المؤتمـــر الصيدالنـــي

تـكـريـــــم الـطـلبـــــة الـفـائزيــــــن بـمــســابــقـــــــــة
الـتــوعيــــــــة حـــــول مـــــرض الــثـــالســيـــمــيــــــــــا

كرم��ت اجلمعي��ة ووزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل الطلب��ة الفائزي��ن مب�س��ابقة التوعي��ة االلكرتوني��ة
حول مر�ض الثال�س��يميا،
م��ن جمي��ع حمافظ��ات الوط��ن ،بتاري��خ  2013/7/2يف كل من مدين��ة رام اهلل ومدينة غزة.

والتي �ش��ارك فيها �أكرث من � 20ألف طالب وطالبة من ال�صفوف 10-9

�شاركت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا يف املعر�ض الذي �أقيم على هام�ش امل�ؤمتر
ال�صيدالين الفل�سطيني ال�سابع والثالث لل�صيدلة ال�سريرية والذي �أقامته نقابة ال�صيادلة
الفل�سطينية ملدة ثالثة �أيام  17-15من �شهر �أيار يف فندق املوفنيك ،يف مدينة رام اهلل.
جاءت امل�شاركة يف هذا امل�ؤمتر بدعوة من نقابة ال�صيادلة ،حيث متثلت م�شاركة اجلمعية يف
هذا امل�ؤمتر لقيا�س معرفة ال�صيادلة يف مر�ض الثال�سيميا وذلك للمقارنة مع نتائج قيا�س
املعرفة التي �أجرتها اجلمعية عام  2010يف امل�ؤمتر حينها وكانت النتيجة متدنية ،حيث
قاربت  %25من ال�صيادلة على معرفة تامة حول الثال�سيميا .وقد �شارك يف امل�ؤمتر ما
يقارب � 1000شخ�ص من ممثلي �شركات و�صيادلة من جميع حمافظات الوطن �إ�ضافة �إىل
وفد م�شارك من اململكة الأردنية برئا�سة نقيب ال�صيادلة الأردين حممد �شريف عبابنه .هذا
وت�سعى اجلمعية للم�شاركة يف امل�ؤمترات مع الكوادر ال�صحية با�ستمرار لأهمية ن�شر املعلومة
وتغري ثقافة جمتمع نحو “فل�سطني خالية من والدات ثال�سيميا جديدة” ودعم املر�ضى.
مبـــــــادرة مـــجــمـــوعــــــــة رفـــقــــــا الـشبــابـــيـــــة
«الخيــــر معنــا غيــر» لصالـــح مرضــى الثالسيميـــــــا

�أقامت جمموعة رفقا ال�شبابية مبادرة « اخلري معنا غري « ل�صالح مر�ضى الثال�سيميا يوم
الثالثاء املوافق  2013/6/18يف ق�صر رام اهلل الثقايف .كان ريع هذه املبادرة ل�شراء فالتر
دم ل�صالح مر�ضى الثال�سيميا والذي يعانون من نق�ص حاد يف الأدوية والفالتر .تخلل هذا
احلفل عدة فقرات ترفيهة �شارك فيها عدد من �أطفال مر�ضى الثال�سيميا وعلى هام�ش
هذا احلفل مت بيع �أ�شغال يدوية من �صنع �أهايل املر�ضى كان ريعها �أي�ضا ل�صالح املر�ضى،
ويف ختام احلفل مت توزيع الهدايا للأطفال .ويذكر �أن عدد التذاكر التى مت بيعها تعدى
 700تذكرة.

رام اهلل

غزة

وهدفت امل�سابقة �إىل �إك�ساب الطلبة املعارف املتعلقة مبر�ض الثال�سيميا والأمرا�ض الوراثية
الأخرى ،وتوفري معلومات حول مدى معرفتهم وتوجهاتهم جتاه هذا املر�ض؛ جاءت هذه
امل�سابقة �ضمن م�شروع مكافحة مر�ض الثال�سيميا والذي نفذ بدعم من ال�صندوق العربي
للإمناء االقت�صادي واالجتماعي من خالل البنك اال�سالمي للتنمية – جدة ،ب�إدارة املجل�س
االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية واالعمار”بكدار”.
و�شارك يف فعاليات التكرمي يف رام اهلل مدير دائرة اخلدمات والتثقيف ال�صحي يف الوزارة
د .ايهاب �شكري ،ورئي�س جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا د .ب�شار الكرمي ،وطاقم
االدارة العامة لل�صحة املدر�سية ،و�أ�سرة الوزارة� .أكد �شكري على اجلهود التي نفذتها
الوزارة يف �سياق �إدراج مر�ض الثال�سيميا والأمرا�ض الوراثية الأخرى يف املناهج الدرا�سية،
وامل�شاركة يف �إعداد اخلطط ال�صحية للوقاية من املر�ض ،وت�سهيل تقدمي الو�صول للخدمات
ال�صحية للطلبة املر�ضى ،وت�أمني الدعم وامل�ساندة والإر�شاد لهم ودجمهم مع �أقرانهم،
بالإ�ضافة �إىل توعية الطلبة واملعلمني ومتكينهم من املهارات واملعارف الالزمة للوقاية
والعالج ،معرب ًا عن �شكره وامتنانه جلميع الذين �شاركوا يف اجناح هذه الفعالية .من
جهته� ،أ�شاد الكرمي بال�شراكة مع وزارة الرتبية يف تنفيذ هذا امل�شروع الهام الذي عزز لدى
الطلبة الوعي حول العديد من املفاهيم املتعلقة مبر�ض الثال�سيميا ،مو�ضح ًا ان امل�سابقة
ا�ستهدفت الطلبة يف �شقي الوطن وت�ضمنت العديد من الور�ش التدريبية والو�سائل التثقيفية.
قدمت د .نيفني ابو ارميلة ،الباحثة من جامعة بري زيت وع�ضو الهيئة االدارية للجمعية،
عر�ض ًا حول حتليل امل�سابقة ،من حيث النتائج و�أعداد امل�شاركني والفائزين ،و�أهمية
امل�سابقة يف اطار التخطيط امل�ستقبلي .ويف ختام احلفل ،مت توزيع اجلوائز التكرميية على
امل�شاركني الفائزين ،كما ت�ضمن احلفل تقدمي فقرة زجل �شعبي عن الثال�سيميا قدمها
املركز املجتمعي يف طولكرم.
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حــــمــــلـــــة “رمـــــــضــــــان الخـــــــــيـــــــــر”
تــدريـــب اعالمــي حــول الحــقـــــوق االعــالمــيــــــــة
والــقــانــونــيــــــة لــمــرضــــــــى الـثـالســيــمـيــــــــــا

اطلع وزير ال�صحة خالل االجتماع والذي ح�ضره الدكتور ب�شار الكرمي -رئي�س اجلمعية وال�سيدة
جهاد �أبو غو�ش� -أمني �سراجلمعية على �أو�ضاع مر�ضى الثال�سيميا احلايل والنق�ص احلاد يف
الأدوية والفالتر .حيث قدم الكرمي �شرحا مف�صال حول �أو�ضاع املر�ضى ال�صحية يف هذه الفرتة.
ويف نهاية اللقاء قامت اجلمعية بت�سليم الوزارة  144فلرت دم مت متويل �شرائها من قبل جمموعة
«رفقا» التطوعية ال�شبابية عرب جمموعة من الفعاليات عملت على تنفيذها خالل الأ�سابيع القليلة
املا�ضية يف حمافظة رام اهلل والبرية.
انـــطــــــــالق حـــمــلــة «رمـــضــــان الخــــــيـــــــــر»
لــصــالــــــــح مـــرضـــى الــثـــالســـــيـميــــا

عقدت اجلمعية بالتعاون مع وزارة االعالم وم�ؤ�س�سة احلق ور�شة عمل حول احلقوق االعالمية
والقانونية ملر�ضى الثال�سيميا من خمتلف املحافظات الفل�سطينية يف مقر اجلمعية يف البرية.
وعر�ضت مديرة املكتب ال�صحفي يف وزارة االعالم ،ال�سيدة نداء يون�س ،يف الق�سم
الأول من الور�شة احلقوق االعالمية ملر�ضى الثال�سيميا والتي تقع م�س�ؤولية حتقيقها
على عاتق اجلمعيات التي تعنى ب�ش�ؤونهم وعلى املر�ضى �أنف�سهم ،و�ضرورة اعتماد
مبادئ اخلدمات التوا�صلية لتو�ضيح طبيعة املر�ض من خالل و�سائل االعالم التقليدية
والغري تقليدية ،مثل املنهاج املدر�سي وخطب اجلمعة وفتح �صفحات على مواقع التوا�صل
االجتماعي ،لتو�ضيح ماهية املر�ض وخطورة والدة حاالت م�صابة به وتكلفة ذلك ج�سديا
وماديا وجمتمعيا على املر�ضى والدولة .ومت الرتكيز خالل الور�شة على تدريب املر�ضى
ملقابالت تلفزيونية و�إذاعية ومكتوبة با�ستخدام مفاهيم االعالم االيجابي لنقل ر�سالتهم.
وتناول رئي�س الوحدة املنا�صرة وال�شكوى يف م�ؤ�س�سة احلق ،املحامي نا�صر الري�س ،احلقوق
القانونية للمر�ضى الثال�سيميا .وا�ستمع الري�س �إىل امل�شاكل التي يواجهها املر�ضى كنق�ص الأدوية
واالجراءات الإدارية والبريوقراطية يف مراكز الرعاية ال�صحية ونقل الدم �إ�ضافة �إىل ا�ستعرا�ض
القوانني ذات العالقة التي اعتمدتها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية فيما يتعلق مبر�ضى الثال�سيميا،
الذين ان�ضموا م�ؤخرا �إىل احتاد املعاقني الفل�سطيني ،باعتبارهم من ذوي االحتياجات اخلا�صة،
وديوان املوظفني العام لإدماجهم يف الوظيفة احلكومية .و�أكد الري�س على احلقوق ال�صحية
والقانونية للمر�ضى و�أهمها حق الرعاية ال�صحية الكاملة فيما تناول البعد القانوين للم�شاكل التي
يواجهها املر�ضى وكيفية التعامل معها وخطوات تقدمي ال�شكوى يف حال انتهاك �أي من حقوقهم
وت�أتي هذه الور�شة �ضمن برنامج متكني املر�ضى بدعم من ال�صندوق العربي لالمناء االجتماعي
واالقت�صادي واالجتماعي من خالل البنك اال�سالمي للتنمية وادارة وا�شراف املعهد الوطني
لتكنولوجيا املعلومات –بكدار.

�أطلقت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا ،حملة «رم�ضان اخلري»  ،والتي �شملت على عدة
�إفطارات يف مدن خمتلفة ،كان �أولها يف قاعة حياة نابل�س مببادرة من ملتقى رجال الأعمال
وبح�ضور العديد من ممثلي امل�ؤ�س�سات ال�شريكة مع اجلمعية ومر�ضى الثال�سيميا ،بتاريخ
 .2013/7/21كما �أقامت اجلمعية �إفطارها اجلماعي الثاين ملر�ضاها �ضمن احلملة يف
فندق ال�ستي �إن  -رام اهلل  ،بتاريخ  ،2013/7/24بدعم من جمعية الفجرية اخلريية -
الإمارات بح�ضور العديد من ممثلي امل�ؤ�س�سات ال�شريكة مع اجلمعية ومر�ضى الثال�سيميا.

أصـــدقــــاء مرضــــى الثـــالسـيـــمــيــــــا تشـــارك
فــي اطــــالق مــنـــتـــــدى “عــلـــــــي صـــوتـــــك “

�شاركت اجلمعية يف الربنامج التدريبي «حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واالتفاقية الدولية
التي تخ�صهم» الذي �أقامته جمعية جنوم الأمل بدعم من م�ؤ�س�سة «دياكونيا /ناد” والذي
عقد ملدة يومني  2013/6/6-5يف مدينة رام اهلل .ويف اجلل�سة اخلتامية �أطلقت املنظمات
واجلمعيات امل�شاركة يف املنتدى الأول «علي �صوتك « والذي ي�ضم  9منظمات وذلك للمطالبة
بحقوق عادلة وفر�ص مت�ساوية مبا يتوافق مع مبادئ االتفاقيات الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة والتى �سرتعاه جمعية جنوم الأمل بتقدمي الدعم املادي والفني والإداري للمنتدى.
خـالل لقاء مكتبــه وزير الصحـــة يصدر تعليماتـه
بسرعــة توفير المواد الطبية لمرضى الثالسيميا

�أ�صدر الدكتور جواد عواد  -وزير ال�صحة الفل�سطينية تعليماته �إىل طواقم الوزارة لبذل مزيد
من اجلهود يف رعاية مر�ضى الثال�سيميا ،والعمل بال�سرعة املمكنة على توفري ما ينق�ص من
�أدوية وفالتر ومواد طبية .و�أ�شار �إىل �أن وزارة ال�صحة تعمل بكل طاقاتها لتوفري الرعاية
الطبية والأدوية لكافة املر�ضى واملواطنني ،جاء ذلك خالل لقاء جمعية �أ�صدقاء مر�ضى
الثال�سيميا مع وزير ال�صحة يف مكتبه يف رام اهلل يوم االثنني املوافق .2013/7/8
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وجاء الإفطار الثالث يف مدينة رام اهلل مببادرة من احتاد جمعيات رجال الأعمال وحتت
رعاية حمافظ حمافظة رام اهلل الدكتورة ليلى غنام بتاريخ  2013/7/28يف فندق
املوفينبيك  -رام اهلل .وقد رعى الإفطار رجل الأعمال ال�سيد فرا�س الزبن وح�ضره
العديد من ممثلي امل�ؤ�س�سات ال�شريكة مع اجلمعية وال�شخ�صيات الإعتبارية وبع�ض
مر�ضى الثال�سيميا.
و�أنهت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا حملة «رم�ضان اخلري» للإفطارات اجلماعية يف
خليل الرحمن والتي مت ا�ست�ضافتها يف �شركة رويال ال�صناعية التجارية يف مدينة اخلليل
بتاريخ  .2013/8/1وجاءت هذه املبادرة من احتاد جمعيات رجال الأعمال ،وبح�ضور
العديد من ممثلي امل�ؤ�س�سات ال�شريكة مع اجلمعية وال�شخ�صيات الإعتبارية وبع�ض مر�ضى
الثال�سيميا .ت�ضمنت فقرات الأم�سيات الكلمات الرتحيبة وكلمات املتربعني للإفطارات،
بالإ�ضافة �إىل فقرة املزاد على قطع من �صنع �أهايل املر�ضى وذهب ريع بيع هذه القطع ل�صالح
املر�ضى واجلمعية .ويف ختام الأم�سيات مت تقدمي طرود غذائية لعائالت املر�ضى.
مشــــروع التوعيــــة والتدريــــب بــإدارة المـجـلــــــس

مشــــروع التوعيـــة والتدريـــب بــإدارة المجلــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة واالعمــار -بكــدار
ورشـة بـعـنـوان «الـحــق فـي الـصــحة» بالـتـعـاون مع
شـبــكــة حـمــايــة الـطـفـولـــة لـمـرضى الثالسيـمـيــا

بدعم من ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ومن خالل البنك
الإ�سالمي للتنمية -جده ،وب�إدارة املجل�س االقت�صادي الفل�سطيني للتنمية والإعمار-
بكدار ،مت جتديد م�شروع التوعية املجتمعية وتدريب املر�ضى ،وذلك ا�ستكما ًال مل�شروع
التدريب والتوعية الذي نفذ يف عام  ،2013 -2012وقد جاء هذا امل�شروع للإعالن
عن فل�سطني الدولة الأوىل عربي ًا والثانية دوليا بخلوها من والدات ثال�سيميا جديدة.
وقد بد�أ التنفيذ لهذا امل�شروع بتاريخ  2013/9/24و�سي�ستمر لغاية �شهر ت�شرين �أول
للعام .2014
مت تنفيذ عدة �أن�شطة �شملت على ن�شر الوعي والتثقيف ل�صالح م�ؤ�س�سات املجتمع املختلفة
والتوعية الإعالمية للحد من انت�شار املر�ض ،بالإ�ضافة �إىل برنامج الدعم النف�سي
ومتكني املر�ضى.
مقتطـفـات من مشــروع التوعيــة والتدريــب
ورشــــة تدريـبـيــــة تـثـقـيـفـــيـــة للــمــأذونــيــن
الــشــــرعـــيـــيـــن فــي مــديــنــة رام اللـــه

عقدت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا ور�شة تدريبية للتوعية والتثقيف مبر�ض
وواقع الثال�سيميا ،بالتعاون مع ديوان امل�أذونني ال�شرعيني ،يف مقر اجلمعية برام
اهلل بتاريخ  .2013/9/24ا�ستهدفت الور�شة امل�أذونني ال�شرعيني العاملني باملحاكم
ال�شرعية مبحافظة رام اهلل والبرية� .شملت الور�شة على مفهوم الثال�سيميا وعالجه
والوقاية منه ،بالإ�ضافة �إىل كيفية قراءة الفح�ص الطبي ما قبل الزواج حيث �أن
امل�أذونني ال يقومون بعقد القران �إال بوجود الفح�ص الطبي.

بهدف تعريف املر�ضى باملحددات الإجتماعية التي من املمكن �أن ت�ؤثر على �صحتهم �إ�ضافة
�إىل رفع الوعي لدى مر�ضى الثال�سيميا يف حقوقهم ال�صحية املوجه �إىل املر�ضى ال�شباب
والأطفال ،عقدت اجلمعية ور�شة بعنوان “احلق يف ال�صحة” بالتعاون مع �شبكة حماية
الطفولة ،ملر�ضى الثال�سيميا يف مقر اجلمعية بالبرية بتاريخ  .2013/10/5وتكمن �أهمية
هذه الور�شات واجلل�سات التثقيفية ملري�ض الثال�سيميا؛ بتعريقهم على حقوقهم وتو�صيل
ر�سالتهم� ،إ�ضافة �إىل الو�صول لتحقيق �أهدافهم يف الإلتزام بالربوتكول العالجي والتمكن
من املطالبة بحقوقهم ال�صحية.
لقــاءات توعيــــة وتثــقيــــف بالتــعاون
مـع وكــالة الغــوث الدوليـــة

عقدت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا ور�شات توعية للكوادر الطبية العاملة
يف وكالة الغوث وت�شغيل الالجئني ،وجاءت هذه الور�شات �ضمن التعاون امل�شرتك
للربامج بني اجلمعية والوكالة ،والتي تتنوع ما بني ور�شات توعية وتثقيف جمتمعي
و�صحي ،ودعم للمر�ضى من الناحية ال�صحية واملادية� .شملت هذه الور�شات جميع
حمافظات ال�ضفة بداية من اجلنوب مرورا يف الو�سط وختاما يف ال�شمال بتاريخ
 2013/11/21+14+7على التوايل.
تناولت هذه الور�شات مفهوم مر�ض الثال�سيميا و�أعرا�ضه وكيفية تلقي مري�ض
الثال�سيميا العالج �إ�ضافة �إىل تعريف احل�ضور بواقع الثال�سيميا يف فل�سطني وكيفية
احلد من املر�ض ،بالإ�ضافة �إىل كيفية قراءة الفح�ص الطبي قبل الزواج ،CBC
وفح�ص الرتحيل الكهربائي لت�شخي�ص حاملي �سمة الثال�سيميا .وقد مت عر�ض درا�سة
احلاالت املولودة بالثال�سيميا بعد تطبيق الفح�ص الطبي قبل الزواج ،كما تطرقت
هذه الور�شات �إىل العناية النف�سية ال�شمولية ملر�ضى الثال�سيميا .وقد �شارك املر�ضى
يف هذه الور�شات باحلديث عن جتاربهم مع املر�ض واجلمعية.
تكمن �أهمية هذه الور�شات لهذه الفئة كونهم يتعاملون مع املر�ضى واملواطنني مبا�شرة،
مما ي�ساعد على ن�شر التوعية والتثقيف و�إجراء الفح�ص الطبي قبل الزواج مما يقلل
من وجود والدات ثال�سيميا جديدة.
خرجت هذه الور�شات بعدد من التو�صيات بهدف تنظيم العمل ل�صالح مر�ضى
الثال�سيميا ،ومن �أهمها ت�شكيل جلنة مكونة من �أطباء وممر�ضني و�أخ�صائيني
نف�سيني ملتابعة م�شاكل املر�ضى وتنظيم متابعة العناية الطبية لهم ،وتفعيل حمالت
ال�ضغط واملنا�صرة لل�ضغط على اجلهات املخت�صة فيما يتعلق باملر�ضى وحقوقهم،
�إ�ضافة �إىل تفعيل و�سائل الإعالم لهذه الأهداف.

5

مــشــــــاركـــــات مـحـــلـــيــــة وعـــالــمــيــة
المؤتمـــر العالمــي للثـالســيـمــيــا في أبو ظبــي

�شاركت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا يف امل�ؤمتر ال�سنوي اخلام�س ع�شر جلمعية
الثال�سيميا العاملية والثالث ع�شر ملر�ضى الثال�سيميا ،والذي عقد يف دولة الإمارات �أبو ظبي
يف الفرتة ما بني � 23 -21أكتوبر � ،2013إ�ضافة �إىل جمعيات وم�ؤ�س�سات تهتم مبر�ضى
الثال�سيميا وامرا�ض الدم يف الوطن العربي والعامل ،وما يقارب  1500م�شارك من  68دولة.
ومثل اجلمعية وفد من � أع�ضاء الهيئة الإدارية د .عودة �أبو نحلة ،د� .أمل داود ،وال�سيدة جهاد
�أبوغو�ش -ع�ضو يف اجلمعية العاملية للثال�سيميا ،د .عبد النا�صر �ضراغمة  -مدير املركز
املجتمعي للمحافظات ال�شمالية ،و �أ .حممود دراغمة �-أخ�صائي خمتربات وحما�ضر عن مر�ض
الثال�سيميا ،وال�سيدة �سهام بدران من�سقة املركز املجتمعي للمحافظات ال�شمالية .ا�ضافة اىل
ممثلني عن مر�ضى الثال�سيميا احمد وليد ،حممد �أبو �سري�س وفتحية ال�ضمريي ،وتقي الدين.
وقد ميز م�شاركة اجلمعية م�شاركة مر�ضى يف امل�ؤمتر وخ�صو�صا يف القرية العاملية
للثال�سيميا والتى ت�ضمت العديد من الزاويا مثل توزيع ن�شرات حول مر�ض الثال�سيميا
وعر�ض اجنازات و�أن�شطة اجلمعية� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة فاعلة من قبل املر�ضى �أنف�سهم
وعر�ض �أعمالهم التي تتمثل يف فكرة املجل�س ال�شبابي للثال�سيميا ولقاءات الدعم النف�سي
ل�صالح املر�ضى ،كما �شارك الوفد الفل�سطيني يف االجتماع الدوري جلمعية الثال�سيميا
العاملية واجتماع �إقرار الد�ستور والتقارير املالية واالدارية.

منظمات للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة (منظمة معاقون بال حدود ،جمعية جنوم الأمل،جمعية
�أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا ،جمعية �أ�صدقاء املعاق ،االحتاد العام  -فرع اخلليل ،اجلمعية
العربية للمعاقني حركي ًا ،جمعية �أ�صوات ،ملتقى الب�صرية ،احتاد ال�صم) اجتمعت معا
لتحقيق عدة �أهداف وهي:
� -1أن تعمل جمتمعة مع ًا لن�صرة ق�ضايا الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،وذلك بتوحيد جهودها
وطاقاتها وخرباتها.
� -2أن منظمات علي �صوتك فيها تنوع جغرايف وتنوع يف الإعاقات.
� -3أنها �ستعمل على �إن�شاء قاعدة بيانات موحدة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
� -4أنها �ستكثف جهودها حتى يح�صل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة على كافة حقوقهم.
ومتثلت م�شاركة جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا بح�ضور كل من ال�سيدة جهاد
�أبو غو�ش �أمينة �سر اجلمعية ،وال�سيدة �سهام بدران من�سقة يف املركز املجتمعي �أمل
للمحافظات ال�شمالية ،والآن�سة والء �شما�سنه مدربة �ضمن برنامج التوعية املجتمعية .و
جاءت م�شاركة اجلمعية كونها ع�ضو من �أع�ضاء منتدى علي �صوتك من جهة� ،إ�ضافة �إىل
م�شاركتها �ضمن اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر ،وكم�سري للجل�سة من قبل ال�سيدة جهاد �أبو
غو�ش من جهة �أخرى
إطـــالق المـجـلــس الشبابي لمرضى الثالسيميــــا

مـؤتــمـــر «حـــق األشـــخــــاص ذوي اإلعـــاقـــــــــة
فـــي العـــمــــل بـــيــن الــقــانـــــون والــواقـــــــع»

�صوتك”

�شاركت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا بامل�ؤمتر الأول ملنتدى “علي
ملنظمات حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة حول حق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف العمل
بني القانون والواقع ،الذي نظمته جمعية جنوم الأمل بدعم من م�ؤ�س�سة ديكونيا،
بتاريخ  2013/11/20وذلك يف فندق ال�سيزر -رام اهلل .وح�ضر كال من وزير ال�ش�ؤون
االجتماعية د .كمال ال�شرايف ،ووزير العمل د� .أحمد جمدالين ،ومعايل رئي�س ديوان
املوظفني مو�سى �أبو زيد امل�ؤمتر� ،إ�ضافة �إىل امل�شاركة الفاعلة من قبل �أع�ضاء املنتدى
ممثلني من كافة حمافظات ال�ضفة.
و�أهم ما جاء به هذا امل�ؤمتر الرتكيز على نقا�ش ق�ضية التوظيف للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
واحلق يف العمل من منطلق حقوقي وقانوين ،واملطالبة بحقوق عادلة وفر�ص مت�ساوية
مبا يتوافق مع مبادئ االتفاقيات الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .حيث �أن ت�سع
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�أطلقت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا املجل�س ال�شبابي الأول ملر�ضاها وذلك حتت
رعاية وح�ضور وزير ال�صحة الدكتور جواد عواد ،يف مقر الوزارة برام اهلل بتاريخ
.2013/12/29
و�أن�شئ هذا املجل�س مببادرة جمموعة من مر�ضى الثال�سيميا ال�شباب املتدربني من خالل
برنامج التمكني واملنا�صرة� ،ضمن الربامج املعمولة فيها باجلمعية والذي يهدف بالأ�سا�س
�إىل متكني وتعريف املر�ضى بحقوقهم ال�صحية والإجتماعية.
و�أ�صدر وزير ال�صحة قرار بتعني ثالثة كوادر من مر�ضى الثال�سيميا على احداثيات عام
 ، 2013على �أن يلتحقو بالعمل يف القريب العاجل ،م�شددا على على دعم الوزارة للمر�ضى
الثال�سيميا ب�شكل عام ودعم م�سرية املجل�س ب�شكل خا�ص.
واجلدير ذكره ب�أن املجل�س ي�ضم يف ع�ضويته  22مري�ضا من بينهم  9من�سقني ملحافظات
ال�ضفة بهدف تكمني املر�ضى يف الربامج احلقوقية وال�صحية والعمل جمتمعيا يف برنامج
التوعية.
نـدوة وطـنـيـــة «بـيــن الـواقــع والـطــمـــوح فــي
الحقوق الـصـحـيـة والعمل لمـرضى الثالسيـمـيـا»

حتت رعاية معايل وزير ال�صحة د .جواد عواد ،نظمت جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا-
فل�سطني بالتعاون مع جمعية جنوم الأمل وبدعم من املنظمة العربية للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة «الندوة الوطنية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة  -حول احلقوق ال�صحية واملجتمعية
لذوي الثال�سيميا بني الواقع والطموح لعام  ،»2013وذلك �ضمن م�شروع م�ساواة ،2-يف
مقر املركز املجتمعي ملكافحة الثال�سيميا «�أمل» يف مدينة طولكرم بتاريخ .2013/12/31

هـــــــذا العـــــــدد اهـــــــــداء لـــــروح الزمـــيــلـــــــــة
والــصـــديـــقــــــــة رشـــــــــــــا أبـــــو قــطـــيـــــــــش

هدفت هذه الندوة �إىل املطالبة باحلقوق ال�صحية واملجتمعية ملر�ضى الثال�سيميا يف فل�سطني،
و�أن �أولويات مر�ضى الثال�سيميا مل تعد فقط توفري وحدة الدم ،حيث مع ارتفاع معدل متو�سط
الأعمار20فمافوقوهذاانعكا�سجلهودكلمنوزارةال�صحةالفل�سطينيةوامل�ؤ�س�ساتال�صحية.
مت تقدمي عر�ض لإجنازات اجلمعية بال�شراكة مع وزارة ال�صحة الفل�سطينية والقطاعات
ال�صحية و�شبكات املنظمات الأهلية لإحتاد اجلمعيات يف العمل على رفع م�ستوى وعي
املر�ضى لتحقيق العديد من االجنازات للعام  2013والو�صول لفل�سطني خالية من
والدات مر�ضى ثال�سيميا جدد .كما مت عر�ض موجز حول الدعم النف�سي واملجتمعي
ملر�ضى الثال�سيميا ،وذلك �ضمن برنامج الدعم النف�سي واالجتماعي لتح�سني م�ستوى
ال�صحة النف�سية لدى مر�ضى الثال�سيميا ،وت�شجيعهم على التفريغ االنفعايل ،وم�ساعدة
املر�ضى على تقبل حقيقة املر�ض والتعامل معه بنظرة ايجابية ،والعمل على دمج املر�ضى
بالفعاليات االجتماعية واملهنية والأن�شطة الهادفة للتخفيف من حدة الو�صمة االجتماعية.
وجاءت م�شاركة املر�ضى يف الندوة باحلديث عن جتاربهم واحتياجاتهم ومطالبهم .وقد
بلغ عدد امل�شاركني يف هذه الندوة  40فردا من عدة م�ؤ�س�سات �صحية و�أهلية وم�ؤ�س�سات
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
الثالسيمـيــــا وخفـــض أعــداد الــوالدات الجـــديـــــــــدة
قــصـــتــــــــي مــــع جهــــــــــــاد أبــــو غــــــــــوش
بقلم  :الصحفي إبراهيم ملحـــم /رئيـــــس تحــــرير الـــقدس دوت كـــوم.

مل ي�سبق يل �أن �سمعت باملر�ض بعد ،قبل �أن �أت�شرف با�ست�ضافة �صوت فيه بح ٌة ي�ستبطن
طيب ًة وحر�ص ًا ود�أب ًا كبريين على التوعية باملر�ض و�أ�سبابه والتحذير من خماطره.
ندي من �صباحات ال�صيف ،عرب
كان �صوت جهاد �أبو غو�ش ين�سرب كن�سمات
ٍ
�صباح ٍ
�أثري برناجمي ال�شهري «فل�سطني �صباح اخلري» الذي اقرتحت فكرته ود�أبت على
تقدميه منذ اليوم الأول للوالدة الع�سرية للإذاعة حتت �شجرة نخيل على �ضفاف
النهر املقد�س يف املدينة الأخف�ض موقع ًا يف العامل والأرفع مكانة وح�ضور ًا يف التاريخ
الإن�ساين.
يوم ن�صيحة جديدة وحتذير ًا من خماطر
ب �صوت جهاد عن الأثري الذي يحمل كل ٍ
اال�سر
هذا املر�ض اللعني الذي يفتك ب�أحالم الأزواج ال�شابة فتتداعى له �سائر
ِ
بال�سهر واحلمى ،فقد كانت �ضيفا مقيما يف هواء ال�صباح الندي يف فل�سطني ،وكنت
�أ�شعر مب�س�ؤولية عالية و�أنا �أ�ستمع �إىل كل كلمة حتذيرية �أو ن�صيحة توعوية تنطلق من
الربنامج لعلها تالم�س �أ�سماع ًا تتوقف عند املر�ض وت�ستوقف ملا يحمله من خماطر
تتعدى حدود الأ�سرة ال�صغرية �إىل الأ�سرة الكبرية  -املجتمع.
�أ�ؤمن كثريا بت�أثري الكلمة املكتوبة وامل�سموعة واملرئية على املتلقني فهذا الت�أثري يختزن
قوة ناعمة الميكن لها �إال �أن ترتك �أثر�أ كبري ًا يف تعديل �سلوك الأفراد واجلماعات.
كم كانت فرحتي عارمة عندما �شاهدتها بعد غياب طويل وهي تربت على كتفي
يف �إحدى املنا�سبات وكدت �أال �أعرفها قبل �أن تذكرين ب�إ�سمها وتب�شرين وال�سعادة
تغمرها ب�أن الثال�سيميا اليوم يف فل�سطني �ست�صل �إىل ال�صفر من والدات جديدة.
فتحية جلهاد ولكل من �ساهم يف توفري الن�صح والأر�شاد حتى يغادر املر�ض فل�سطني
�إىل غري رجعة.

بخطواتها الق�صرية و�أناملها ال�صغرية وب�صعوبة بد�أت تدفع باب اجلمعية لتطوع
ولت�صل ر�سالتها مع مر�ضها� ...أول طفلة خرجت لالعالم للحديث عن توائمها
مر�ضها الثال�سيميا ....
ب�صوتها املرتفع و�شخ�صيتها القوية روحها املرحة وتفائلها وحتدياتها يف مواجهة كل
الظروف التى �أحاطت بها و�أولها �إ�صابتها مبر�ض الثال�سيميا نعم �إنها ر�شا ،ر�شا �أبو
قطي�ش هي �أول ابت�سامة ا�ستقبلتني عندما قرعت باب التطوع يف اجلمعية ل�ست �أنا
�أول من كانت ت�ستقبلهم هذه الإبت�سامة فكل من يدخل ويفتح هذا الباب الزجاجي
ي�شعر بالإبت�سامة وملن حتدث وانخرط معها يف تفا�صيل املر�ض �أو التفا�صيل
الطبية كان يجدها مو�سوعة يف �أ�سماء الأدوية والأمرا�ض والأطباء وطرق العالج
فمر�ضها ووظيفتها كم�س�ؤولة ملف املر�ضى يف جمعية �أ�صدقاء مر�ضى الثال�سيميا
طور هذه املعرفة لديها
ر�شا تلك الفتاة الطويلة ال�ضعيفة و�سمرة الب�شرة  ....كانت هي �أول من رافقني
يف �أول ور�شة ذهبت �إليها مع اجلمعية �إىل مدينة اخلليل هي من عرفتني عن
مر�ض البحر الأبي�ض املتو�سط ومن روت يل جتربتها مع املر�ض ومغامراتها يف
م�شوارها �إىل القد�س عندما كانت تذهب لأخذ بنزين حياتها «وحدات الدم املفلرت”
فخرها �أن املر�ض مل يكن عائقا يف �إكمال �أي مرحلة من حياتها بل كان �شريكا لها
يف مراحلها وكان مميزا لها فلم مينعها من اكمال حياتها التعليمية يف املدر�سة ومن
ثم الدرا�سة يف الكلية.
قبل ع�شرة �سنني تخرجت �أبو قطي�ش من جمعية ال�شابات امل�سيحية من تخ�ص�ص
ال�سكرتارية الإدارية لت�ستلم ال�سكرتارية يف جمعيتها «جمعية �أ�صدقاء مر�ضى
الثال�سيميا « كونها من �أوىل املتطوعني واملر�ضى الذين احت�ضنتهم اجلمعية ور�شا
نف�سها ح�ضنت اجلمعية باحلب والإخال�ص.
ولأن نظام اجلمعية الإداري والوظيفي �أ�سا�سه التطوع ومل�ساندة ر�شا يف �أوىل حياتها
العملية واملهنية كونها كانت تعي�ش هي ووالدتها قامت �شركة الإت�صاالت الفل�سطينية
باحت�ضانها ملدة ثالثة �سنوات للعمل على م�شروع كم�س�ؤولة مللف مر�ضى الثال�سيميا
يف اجلمعية.
هي من �شاركني �أول وجباتي التي تناولناها يف طريق بيت حلم مقابلنا قبة ال�صخرة
مع �شم�س �آذار ومع دكاترة متطوعني يف اجلمعية  ...هي من �شاركني غرفة الفندق
الوحيد يف مدينة اخلليل ،فرتة ق�صرية �سمحت يل الأيام �أن �أتعرف على تلك الفتاة
ال�سمراء لكن �سرعان ما خطفها القدر.
�أعذريني يا ر�شا فال�سطور واحلروف لن تت�سع لنعرب لك عن م�شاعرحزننا بفقدانك
وفرحنا وفخرنا ب�أن القدر منحنا ف�سحة قليلة لنعرفكي ولنعرف ب�أن احلياه لي�ست
�إال قليل من الإرداة والأمل ف�أنت من علمتنا �إياها.
فلرتقد روحك ب�سالم ومنا لك الإخال�ص والوفاء.
بقلــم المتطوعة ميســم البرغوثي.
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Thalassemia Activities

Selected Updates

By Anton Skafi & Amal Daoud
Another year ... we hope to celebrate filters, Ferritin tests, enough fresh blood units,
our national goal of “No New Cases in ability to follow the management protocols
Palestine”
of this disease, absence of specialists in the
hospitals to monitor patients, inability of
Another year has passed and TPFS has almost
patients to come on time for their blood,
reached its goal, of a Palestine with “no new
given that many of them have to attend
cases of thalassemic births in 2013”, hoping
school or colleague during opening hours
to be the first Arab country to reach this great
of the blood banks! The recommendation
achievement. It has been our strategy to work
of the workshop, that was held through
on two levels; prevention of new cases and
the sponsorship of Novartis company, were
improvement of services towards patients. As
submitted to the hospital directorate. During
we have almost reached one item, the second
a meeting with the Minister of Health Dr.
level has also processed, as patients are
Jawad Awwad, in his office in Ramallah,
growing better, finished their schools, and so
a delegation of TPFS and patients shared
far 46 graduated with higher degrees. Three
the recommendations and discussed the
patients have been employed at the MOH,
challenges. Dr. Awwad gave his orders to
while another 6 area awaiting employment
immediately ensure the availability and
within the Ministry of Social Welfare. We look
provision of medical supplies to patients.
forwards to next year, to hold our 5th National
Thalassemia Conference, with national and Blood Donation Campaigns to
international guests, and in celebration of Commemorate Thalassemia International
our national achievement in prevention of Day
thalassemia, and looking forwards to address
the new challenges of this disease.
Commemorating the International
Thalassemia Day of May 8th
TPFS held its central annual celebration in
commemoration of this day of solidarity with
Patients and their families, in Nablus city on
May 4th, in the presence of many key figures
and supporters from the community. The
event celebrated the opening of the 3rd TPFS
community Center “Amal”, in Nablus. The
center was established with generous funds
from the Arab Fund for Economic and Social
Development, Engineer Ibrahim Musleh, and
the Nablus Awqaf Directorate. The center
will facilitate TPFS activities and benefit
the surrounding community. The event
processed with a March from the Center
towards Jamal Abdulnasser Park in the center
of the city, where patients planted trees, and
named them in memory of patients who died
in the area. Afterwards, children celebrated
with fund games and folkloric dances.
Medical Teams Present Recommendations
about the Obstacles Working in Local
Hospitals with Thalassemia
In a workshop for MOH medical management
and staff, on May 8th, the participants voiced
their concerns about the challenges faced in
managing thalassemia patients in the local
hospitals, including lack and acute shortage
of Exjade medicine, hormonal meds, blood

Ramadan Al Khair (The Good) Campaign.
TPFS held 3 gatherings during the holy
month of Ramadan, sponsored by the Private
Businessmen Association, where many
members supported fundraising to benefit
TPFS activities and patients, in Nablus,
Ramallah and Hebron. Further, the Islamic
Relief organization presented food parcels to
Several blood donation campaigns were held patients’ families in need.
in universities and colleagues accompanied Rifqa Youth Initiative “Charity with
with health awareness messages about Us is Something Else”
thalassemia and its prevention during the
A Palestinian youth initiative, titled “charity
month of May.
with us is something else” held a fundraising
Thalassemia Awareness Competition
event to benefit thalassemia patients. The
in Coordination with the Ministry of
fun day initiative not only brought cheers to
Education
patients and other children, but also raised
After holding a national competition for funds, through selling tickets and handmade
schools students grade 9-10 on thalassemia, art crafts of patients’ families. The money
and the participation of around 20,000 raised was donated to TPFS, enough to buy
students, the TPFS and Ministry of Education 144 blood filters, delivered to the MOH and
honored the participants who won the distributed to the hospitals. The event was
competition on June 7th, in both West Bank not only fun, but spread awareness about the
and Gaza Strip. The competition aimed at diseases and patients rights, and thalassemia
enriching the knowledge and awareness prevention.
of students on thalassemia and hereditary
diseases.
TPFS Participates in the Launch of “Raise
Your Voice” Forum
TPFS volunteers and patients participated in
several workshops related to information on
legal and health rights of patients with special
needs in Palestine. A Forum of 9 organizations
was initiated called “Raise your Voice” to
address equal rights and opportunities
according to international mandates and
regulations. TPFS took a very interactive part,
and later supported patients and volunteers
to take part in several workshops and sessions
to build their capacity in advocacy and
patients rights.

Commemorating the International Day
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