التقرير االداري لعام - 2015-
اسم الجمعية :

الجمعية الفلسطينية ألمراض نزف
الدم

عدد أعضاء الهيئة العامة الحالي
عدد الموظفين في الجمعية
عدد المتطوعين في الجمعية
مدقق الحسابات
قطاع عمل الجمعية
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عدد اعضاء المجلس االداري حسب النظام 99
عدد اعضاء الهيئة العامة لهذة السنة
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التوعية و التثقيف و المناصرة-المجال الصحي لمرضى نزف الدم -
هيموفيليا

عدد اعضاء المجلس االداري الحالي

تاريخ انعقاد إجتماع الهيئة
العامة
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رقم التسجيل
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الحضور
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اهم القرارات

انتخابات الضافة شخصين للهيئة االدارية

تقييم النفع العام الذي توفره الجمعية أو الهيئة
األهداف الرئيسية الجمعية أو الهيئة
.1
.2
.3
.4
.5

حصر عدد مرضى النزف -الهيموفيليا والتعرف على احتياجاتهم الطبية واالجتماعية
التوعية والتثقيف حول الهيموفيليا – اسبابه  ,عالجة والحد من انتشاره في المجتمع الفلسطيني
المساهمة من خالل المناصرة والضغط على توفير االدوية الخاصة بالهيموفيليا  -الفاكتر
ارشاد مرضى الهيموفيليا وعائالتهم للحصول على المسانده السيكو اجتماعية من المؤسسات الخدماتية كالوزارات

وصف الية تنفيذ االهداف
.1

اللقاء المباشر مع المرضى
حصر البيانات االساسية للمرضى
التواصل من خالل االعالم مع المرضى

.2

التواصل االعالمي مع الجمهو ر الفلسطيني ومن خالل نشر لالخبار والمعلومات حول الهيموفيليا
لقاء المرضى و عائالتهم ونقاش قضايا الهيموفيليا الصحية ,العالجية والسيكو اجتماعية,
لقاء الطواقم الطبية المعالجة ونقاش قضايا الهيموفيليا

.3

التاكد من توفر العوامل المخثرة -الفاكتر  -للمرضى على مدار الساعة لتجنب االعاقات و الموت
التنسيق مع وزارة الصحة والتاكد من توفر الكميات الالزمة من العوامل المخثرة لكافة المرضى
توثيق ان المرضى يتلقون الجرعات الكافية وفي االوقات الحرجة والعادية من الفاكتر والعالج

.4

التواصل المباشر مع مرضى الهيموفيليا وعائالتهم لمعرفة احتياجاتهم الطبية واالجتماعية
التنسيق والتشبيك للمرضى وعائالتهم حتى يحصلوا على احتياجاتهم من المؤسسات العامة والخاصة
توثيق ومتابعة اشكاليات تلقي المرضى وعائالهم لحقوقهم الخدماتية

المشاكل التي واجهتها الجمعية

االلية التي اتبعت لحل الجمعية

.1

قلة وعي المجتمع الفلسطيني وعائالت مرضى الهيموفيليا
بخطورة امراض النزف – الهيموفيليا
االنتشار الجغرافي للمرضى في القرى ,المدن والمخيمات

.3

الهيموفيليا ليست اولوية للمؤسسات العامة والخاصة

.4

عدم توفر العالج الالزم -الفاكتر -بكميات مناسبة

.5

هناك من يتوقع او يظن ان الجمعية تقدم خدمات صحية
اواجتماعية للمرضى
التراكم الكمي والنوعي للمشاكل واالحتياجات االجتماعية
والنفسية لمرضى الهيموفيليا وعائالتهم

التثقيف ونشر المعلومات بخصوص المرض وكيفية
التعامل معه طبيا
العمل من خالل منظومة مستشفيات المحافطات
للوصول للمرضى التواصل مع المرضى عبر الهاتف
والنشرات المطبوعة
توضيح المشاكل الصحية واالجتماعية لمرضى
الهيموفيليا ومعاناة عائالتهم والمجتمع كنتيجة
تبيان خطورة المشاكل الصحية التراكمية الناتجه عن
عدم توفر الفاكتر واخذه بالجرعات المناسبة
حث وزارة الصحة على توفير الفاكتر في مستشفياتها
التواصل مع مؤسسات عالمية لتوفير االدوية عبروزارة
الصحة الفلسطينية
تاكيد و توضيح للمرضى والمؤسسات ان الجمعية
ليست بديل او مقدم للخدمات الصحية واالجتماعية
تعمل الجمعية على ارشاد المرضى وعائالتهم
للمؤسسات المقدمة للخدمات الطبية واالجتماعية

.2

.6

جهات التمويل:
.1

تبرعات من االفراد
اسم البنك  /الفرع

.1

رقم الحساب

508012014

البنك االردني الكويتي -البيرة

النشاطات التي قامت بها المؤسسة في السنة 2015

التاريخ

إجتماعات
.1

االجتماع االول للجنة الوطنية العليا في مكتب الدكتور اسعد الرمالوي

2015/1/20

.2

اجتماع مع الهيئة المستقلة لحقوق االنسان

2015/1/21

.3

اجتماع الهيئة االدارية االول

2015/1/28

.4

اجتماع مع الدكتور رفيق الحسيني مدير مستشفى المقاصد في مقر
الجمعية لعمل شراكة
اجتماع في مقر الجمعية مع ميسون حمايل والمهندس ابراهيم من وزارة
الصحة بخصوص اجهزة المختبر
اجتماع في مقر الشبكة مع االستاذ جاد

2015/1/31

2015/3/9

.7

اجتماع الهيئة العامة الضافة شخصين للهيئة االدارية االجتماع الثاني

2015/3/19

.8

اجتماع في منظمة الصحة العالمية مشروع المناصرة (الصحة وحقوق
االنسان )في مقر الهالل االحمر
اجتماع الهيئة االدارية االجتماع الثالث

2015/4/1
2015/4/2

.10

اجتماع في مكتب السيدة كفى الريماوي ومحمد مظلوم في بنك الدم

2015/4/6

.11

اجتماع الهيئة االدارية االجتماع الرابع

2015/4/8

.12

اجتماع شبكة المنظمات االهلية

2015/4/25

.13

اجتماع مع مديرة بنك الدم االخت كفى الريماوي في بنك الدم

2015/4/26

.14

اجتماع االخت هدى اللحام ولينى مناصرة في مقر الجمعية لمعاينة المختبر

2015/5/4

.5
.6

.9

2015/2/5

الشركاء

.15

اجتماع االخت هدى اللحام ولينى مناصرة في مقر الجمعية لمعاينة الكتات
لشراء نفس النوعية لالجهزة
2015/5/14
اجتماع االخت لينى مناصرة مع الدكتور هشام درويش في الجمعية
بخصوص تدريب الممرضين في مستشفى تل هشومير حتى يستطيع الكادر
التعامل مع االجهزة
2015/5/16
اجتماع الهيئة االدارية االجتماع الخامس

.18

اجتماع في مقر الشبكة بخصوص نقص االدوية

2015/5/19

.19

االجتماع الثاني للجنة الوطنية العليا في مكتب الدكتور اسعد الرمالوي

2015/6/4

.20

اجتماع الهيئة االدارية االجتماع السادس

2015/7/2

.21

اجتماع الدكتور جياب الطويل في مقر الجمعية مع االستاذ جاد والدكتور
هشام
اجتماع في مقر الشبكة

2015/7/8

.23

اجتماع مع االخت عبير خندقجي مدير دائرة الصيد له /الرعاية في وزارة
الصحة في مقر الجمعية
اجتماع مع المهندسة مرام دباس واالستاذ عيسى حباب من وزارة الصحة
لتقيم المختبر وعمل تقرير للوزارة
اجتماع الهيئة االدارية االجتماع السابع

2015/9/15

.26

اجتماع الهيئة االدارية االجتماع الثامن

2015/10/1

.27

اجتماع هدى الللحام ولينى مناصرة في مقر الجمعية بخصوص مشروع
نوفونوردسك
اجتماع الهيئة االدارية بخصوص مشروع الصندوق العربي االجتماع
التاسع
اجتماع الهيئة االدارية بخصوص ورشة عمل مع الوزارة االجتماع العاشر

2015/10/11

2015/10/28

.30

اجتماع الهيئة االدارية

2015/11/19

.31

اجتماع مع خالد حرزهللا من مختبرات ميديكير (بخصوص عمل فحص
الفاكتر والشدة للمرضى )مع ابو محمد وام ايمن وميسون حمايل في
الجمعية
اجتماع مع الدكتور اياد صندوقة في الجمعية مع ام ايمن بخصوص
المرضى وعمل فحص لالسنان
اجتماع في مستشفى المستقبل الساعة  11:00مع االخ مصطفي جبرين
مدير المالي واالداري للمستشفى مع ابو محمد وام ايمن
اجتماع في الجمعية مع االخت منى حرزهللا وجواهر نوفل من وزارة
الصحة (المنظمات االهلية )
اجتماع في مكتب مدير الصحة االولية الدكتور كمال الشخرة االستاذ جاد
والدكتور هشام
اجتماع مع الدكتور وليد الخطيب مدير الصحة المدرسية في مقر عمله رام
هللا التحتة

2015/11/26

.16
.17

.22

.24
.25

.28
.29

.32
.33
.34
.35
.36

2015/5/11

2015/7/27
2015/8/6
2015/9/1

2015/10/25

2015/11/26
2015/11/30
2015/12/6
2015/12/17
2015/12/22

.37

اجتماع الهيئة االدارية بخصوص عمليات المرضى

2015/12/23

.38

اجتماع الهيئة االدارية مع مختبرات ميدكير الدكتور بشار الكرمي لعمل
فحوصات الفاكتر الثامن والتاسع لجميع مرضى المحافظات

2015/12/31

.39

ورشات عمل ونشاطات
.40

ارسال قوائم مرضى العمليات الى الدكتورة اميرة الهندي وعبد الناصر
ضراغمة التحويالت
عمل تقرير عن نقص االدوية وعدد مرضى الضفة وغزة

.42

قدوم الدكتور سيف ابو الرب واستالم  12500وحدة فاكتر الجراء عملية
في الركبة لمريض من الخليل
ارسال قوائم المرضى للدكتور خالد القادري مدير صحة نابلس
وعددمرضى الضفة وغزة
ارسال قوائم المرضى لالخت عبير خندقجي

2015/4/13

.45

شراء فاكتر من شركة المسروجي العامل الثامن ( ) 13vial

2015/4/19

.46

اجراء عملية لشاب من الخليل في مستشفلى المقاصد للركبة (الدكتور
سيف ابو الرب
ورشة عمل في وزارة الصحة للمثقفين الصحيين عن الهيموفيليا

2015/4/22

.48

ورشة عمل ورحلة لمرضى نابلس دون سن السابعة عشر بالشراكة مع
وزارة الصحة
ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة لمرضى رام هللا والقدس
(مشروع نوفونوردسك )
ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة لمرضى نابلس وسلفيت وطولكرم
وقلقيلية (مشروع نوفونوردسك )
حضور ورشة عمل في وزارة الصحة عن العنف تقديم نسرين البرغوثي
وماجدة قاسم
تم اخذ عروض سعر للمختبرات ومراكز االشعة والمستشفيات بخصوص
مشروع الصندوق
ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الصحة في محافظة جنين (مشروع
نوفونوردسك )
حضور ورشة عمل في فندق السيزر لجمعية نجوم االمل لدمج ذوي
االحتياجات الخاصة في المجتمع

.41

.43
.44

.47

.49
.50
.51
.52
.53
.54

2015/2/9
2015/2/26
2015/4/2
2015/4/12

2015/5/27
2015/9/12
2015/10/31
2015/11/7
2015/11/9
شهر نوفمبر 2015/
2015/12/5
2015/12/17

مشاريع وتؤامه
.55

مشروع لالتراك (يحتوي على ملف مرضى العمليات )

2015/1/11

.56

ارسال كتاب لغرفة التجارة والصناعة للتبرع للمريض بالفاكتر الجراء
عملية في المقاصد
تقديم مشروع نوفونوردسك و وزارة الصحة

2015/3/29

.57

.58

تقديم مشروع الصندوق العربي

2013/6/8

.59

مشروع الصندوق تمت الموافقة على المنحة رقم ) ( 13HS/08
المرحلة 13
التواصل مع جمعية الهيموفيليا التركية لعمل توأمة

2015/9/29

.61

وصول الدفعة االولى من مشروع الصندوق العربي بما يعادل  % 25من
قيمة المشروع

.60

2015/12/31

االعالم
.62

مقابالت على اذاعة رايا اف ام

.63

مقابالت على اذاعة صوت فلسطين

.64

مقابالت مع راديو انغام نجاح مسلم

.65

مقابالت مع راديو اجيال ميسون مناصرة

.66

مقابالت صوت الغد

.67

مقابالت مع راديو فلسطين

.68

مقابالت صوت الوطن

.69

مقابالت مع نساء اف ام

.70

مقابالت تلفزيونية

.71

مقابالت مع راية اف ام

.72

عمل برنامج بذور االمل اذاعة برج  104كل يوم اربعاء للحديث عن
معانات المرضى

مساعدة الطلبة الجامعين
.73

مساعدة الطلبة الجامعين الذين يعانون من مرض نزف الدم بإرسال رسائل
لمساعدتهم في تخفيض الرسوم او اعفائهم من الرسوم

.74

خدمات يومية للمرضى
.75
.76

اصدار رسائل اثبات مريض للتآمين الصحي ووزارة الشؤون لمن يهمه
االمر
التواصل بين المرضى والجمعية والوزارة بخصوص الفاكتر

2015
2015

