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شكراً جزیالً لكم
لدعمكم الكریم خالل عام 2019م

دعمكم یجعل عملنا ممكنا

نتــطلـع لألمــام

سنستمر في تقدیم مشاریعنا األساسیة:

وسنطلق مشاریع جدیدة:

نحــن لــن نكون قادرین على تقدیم
مشــاریعنا المنقذة لألرواح في فلســطین

بــدون الدعم من أمثالكم

نثمــن كلنــا فــي جمعیة العون الطبي للفلســطینیین وبقدر كبیر كونكم جزًء 
مــن مھمتنــا. مــع كل تبرع تقومون بھ أنتم تســاعدوننا على االقتراب من 

تحقیق المســاواة في وصول كافة الفلســطینیین للرعایة الصحیة. وإذ 
نشــرع في عقد جدید فإن قوة دعمكم تضاعف من عزیمتنا لتوســیع 

القائمة. برامجنا 
نحن ســویاً نقف جنباً إلى جنب مع المجتمعات الفلســطینیة وســوف 

نواصــل مناصرتنــا لحقوقھم في الكرامــة والرعایة الصحیة خالل عام 
2020م وبعده.

نخطط لتوســیع مشروعنا المعني 
بتوفیــر الجراحة الترمیمیة 

لألطــراف في غزة خالل عام 
2020م وإطــالق ثمان بعثات 

تدریبیة لســد حاجة 1500 شخص 
الزالــوا بحاجة لعملیات جراحیة 

معقــدة لترمیم أطرافھم، والتي نقوم 
وحدنا بتوفیرھا  بالشــراكة مع 

(IDEALS)آیدیلز جمعیة 

سیســتمر عملنا مع مرضى 
ســرطان الثدي في الضفة 

الغربیة وقطاع غزة، 
وســنزید من دعمنا لتوفیر 

والمستلزمات  المعدات 
الطبیة لوحدات سرطان 

الثدي في فلسطین.
نســعى لتعزیز القدرات في 
مجال التشخیص والعالج 

من خالل البعثات 
التدریبیة والزماالت 

سنستمر في دعم مشروعنا المعني برعایة 
حدیثي الوالدة في غزة وتوفیر الموارد 

لست وحدات عنایة مركز.
سیھدف مشروعنا المعني بتوعیة القابالت 
في لبنان إلى الوصول إلى النساء الحوامل 

في أربع مخیمات لالجئین عبر طاقم من 
13 ممرضة وقابلة

أطلقت جمعیة العون الطبي للفلسطینیین في عام 2019م ثالثة مشاریع جدیدة 
معنیة بذوي اإلعاقة: مدرسة السرك الفلسطیني الشاملة في الضفة الغربیة، 

دائرة متعددة التخصصات یستفید منھا 250 شخص من ذوي اإلعاقة 
في لبنان، ودائرة عالج طبیعي في قطاع غزة. وفي عام 2020م سنقوم 
بتوسیع ھذه المشاریع لتشمل المزید من المستفیدین في ذات الوقت الذي 
سنستمر فیھ في مناصرة حقوق ذوي اإلعاقة في الوصول لخدمات جیدة.

توسیع عملنا المعني بعالج الحروق في غزة بما یوفر مزیدا من الدعم 
لوحدات الحروق في مستشفى ناصر ومستشفى الشفاء، تحدیث المبادئ 

التوجیھیة للعالج، وتقدیم التدریب النفسي-االجتماعي ألفراد الطواقم 
الطبیة في وحدات  الحروق في الضفة الغربیة وقطاع غزة.



مجـــاالت الدعـــم الرئیـــسیة

صحة المرأة واألطفال

تبرعاتكم تســاعدنا على تنفیذ مشــاریع تنقذ األرواح وتعزز الثبات في 
المجتمعات الفلســطینیة.

یشــكل دعمكم جزء أساســیا من قدرتنا على تقدیم العون الطبي الفوري 
لــذوي الحاجــة، وتعزیز قدرات ومھارات الطواقــم المحلیة، وتطویر نظام 

الرعایــة الصحیة الفلســطیني ألمد طویل.

رغــم أن عــام 2019م كان عامــا صعبا آخرا للفلســطینیین إال أن دعمكم 
ســاعد جمعیة العون الطبي للفلســطینیین على مواجھة ھذه الصعوبة 

بثبــات وعزیمــة، ویملؤنا األمل إذ نشــرع فــي عقد جدید بعد عام من بناء 
القــدرات وتحقیــق اإلنجازات الطبیة، والتــي كان لكم دور في تمویلھا.

دعمكم وّفر لنا فرصة تمكین أعداد غیر مســبوقة من الفئات المھمشــة 
الطبیة. والطواقم 

تقدم جمعیة العون الطبي للفلسطینیین مشاریعا متكاملة لرعایة صحة النساء واألطفال بما 
فیھا دعم مرضى السرطان ومعالجة سوء التغذیة ورعایة حدیثي الوالدة وحمایة وتمكین 

النساء بما یكفل عدم إھمال الفئات األكثر ضعفا.

الصحة النفسیة والدعم النفسي-االجتماعي
في وقت یشكل فیھ الصراع واالحتالل والحیاة في المنفى تحدیات للصحة والسالمة 

النفسیة للفلسطینیین تقوم جمعیة العون الطبي للفلسطینیین بتقدیم برامج الصحة النفسیة 
والدعم النفسي-االجتماعي لدعم استراتیجیات التكیف والثبات لجمیع الفئات العمریة.

العنایة الطبیة المعقدة والرعایة في حاالت الطوارئ
جمعیة العون الطبي للفلسطینیین مؤھلة لإلستجابة بشكل سریع في حاالت الطوارئ بما 

یكفل جاھزیة المستشفیات وتزوید المستلزمات بشكل مباشر لألطباء وأفراد الطواقم 
الطبیة.

نقوم ایضاً بتمكین المجتمعات لتطویر إجراءات متینة لمواجھة األزمات في ذات 
الوقت الذي تقوم فیھ برامجنا وشراكاتنا الطبیة بالمساعدة في تحضیر 

المستشفیات لتقدیم الرعایة المعقدة لذوي الحاالت الحرجة.

 

 

األشخاص ذوو اإلعاقة
ــا  ــي یواجھھ ــات الت ــة العقب ــطینیین إلزال ــي للفلس ــون الطب ــة الع تســعى جمعی
األشــخاص ذوو اإلعاقــة فــي الوصــول للرعایــة الطبیــة وذلــك عبــر مناصــرة 
حقوقھــم ومواجھــة التصــورات الســائدة عــن اإلعاقــة وتوفیــر المشــاریع 

الشاملة لألطفال والبالغین من ذوي اإلعاقة.

المناصرة والحمالت

دعمكم قاد إلى إنجازات أولى من نوعھا:

في الضفة الغربیة...

في قطاع غزة...
نطلــق الحمــالت فــي المملكــة المتحــدة وفــي العالــم إلزاحــة العقبــات السیاســیة 

التي تعرقل وصول الفلسطینیین لحقوقھم في الكرامة والرعایة الصحیة.
ــاء  ــة أثن ــي الحمای ــي تلق ــطینیة ف ــة الفلس ــم الطبی ــق الطواق ــر ح ــا ونناص كم
عملھــم فــي الخطــوط األمامیــة، وحــق مرضــى ســرطان الثــدي فــي الوصــول 
ــاء مــع أطفالھــم  ــاء واألمھــات فــي البق ــة، وحــق اآلب ــة الطبی المتكافــؤ للرعای
ذوي الحــاالت الحرجــة حیــن تلقیھــم العــالج خــارج قطــاع غــزة، وھــي بعــض 

األمثلة فقط على حمالتنا األخیرة.

دعمـــكم یـــوفر
الرعــایة الطبیــة

والكــــرامة
للفلســـطینیین
في األزمــات.

تأثـــیركم خالل عــام 2019م

أنتــم ســاعدتم جمعیــة العــون الطبــي للفلســطینیین لتوریــد جھــاز للتشــخیص المناعــي 
بالصبــغ لمستشــفى الشــفاء، وھــي أكبــر مستشــفیات قطــاع غــزة، وھــي المــرة األولــى 
التــي یحصــل فیھــا الفلســطینیون فــي قطــاع غــزة علــى ھــذا الجھــاز والــذي ســیعزز  

من سرعة ودقة تشخیص مرض السرطان.

عقدنا عبر مشروعنا المعني بتطویر المھارات 
الجراحیة األساسیة دورة متقدمة في الجراحة، 

وفي سابقة من نوعھا تخلل الدورة بث 
حي لعملیة فحص حیث أتیح للطواقم 

المحلیة فرصة نادرة لمشاھدة عملیات 
جراحیة معقدة كجزء من  تدریبھم.

شارك 15 فلسطیني من ذوي اإلعاقة في 
مشروعنا المعني بالتصویر التشاركي حیث 

نشروا قصصھم عبر الصور لرفع 
الوعي بحقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة وبالصعوبات التي 
یواجھونا في قطاع غزة. 

تلقت مریضة بسرطان الثدي في مستشفى 
رفیدیا في الضفة الغربیة أول عملیة 

إستئصال موضعي واسع تمت 
بتوجیھ سلكي بما أدى إلستئصال 
الورم السرطاني والمحافظة على 

الثدي. 

خالل إحدى بعثات ّجراحي المخ واألعصاب 
إلى غزة، والتي تنسقھا جمعیة العون الطبي 

للفلسطینیین عبر دعمكم، تم استئصال ورم في 
الغدة النخامیة في عملیة جراحیة شدیدة 

التعقید كانت تتطلب تحویل 
المرضى لخارج غزة حتى 

عام  2019م.

أنتم ساعدتم في المزید من إنجازاتنا البارزة

قدمت عیادتنا الصحیة المتنقلة 270 
ورشة لرفع مستوى الوعي الصحي في 

المجتمعات البدویة المعزولة. وتلقت 1000 أسرة 
رعایة طبیة أساسیة كانوا بحاجة لھا باإلضافة إلى لوزام 

النظافة الصحیة. 

قدمنا لـ747 طفل یعاني من سوء التغذیة 
وألسرھم سالت غذائیة، وكعك ذو قیمة 
غذائیة عالیة، ومتابعة طبیة، ومكمالت 

غذائیة شملت الحدید والفیتامینات 
المتعددة. 

لقد ساعدنا دعمكم على توفیر29 دواء 
أساسي و26 مستلزم طبي و16 كاشف 

مخبري والتي كانت جمیعھا نافدة في 
قطاع غزة، وقد بلغت تكلفتھا 
809000 دوالر أمریكي 

وساعدت 259000 مریض.

عبر برنامجنا للقبالة تلقت 
أكثر من 2000 إمرأة 
حامل وأم جدید وطفل 

حدیث الوالدة رعایة بیتیة 
منتظمة قدمتھا

قابالت مدربات 
بالكامل. 

في لبنان...

والمزید...

أدى تواصل جمعیة العون 
الطبیة للفلسطینیین مع 

اإلعالم في المملكة المتحدة 
ومع الوفود البرلمانیة 

البریطانیة القادمة
للضفة الغربیة إلى تغطیة 
إعالمیة جیدة في المملكة 

لنظام التصاریح اإلسرائیلي 
الذي یؤدي لفصل األطفال 

عن ذویھم  حین تلقیھم 
العالج في المستشفیات.

قمنا بتغطیة إصابات 
األطراف الواقعة في 

مظاھرات "مسیرات العودة 
الكبرى"، وشاركناھا مع 

مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم المتحدة ومع الحكومة 
والبرلمان البریطانیین، كما 

ونسقنا زیارات أدلى فیھا 
أطباء فلسطینیون بشھاداتھم 

في لندن وجنیف.


