Mission:

Legal Status:

PSBD is dedicated to enhance the quality of life in the
Bleeding Disorders community through programs and
services that provide emotional, full educational assistance
and support. We advocate and create awareness to promote
and protect access to healthcare for the bleeding disorders
community. We bring together individuals and families to
promote the sharing experiences and information.

Palestinian Nonprofit, Non-Government Organization
(NGO).

Goals:
1.

Support patients’ medical needs and social needs via
networking with the official providing agencies.

2.

Accurate diagnoses of bleeding disorders.

3.

Document cases through a national medical diagnosis
and statistics registry.

4.

Education and outreach for patients and their families,
medical staff and the general public.

5.

Assist in finalizing and disseminating a national
therapeutic and preventive protocol in cooperation with
the Ministry of health and other stakeholders.

Established: May 1996.
Registration number: RA-22444-M at the Palestinian
Ministry of Interior Affairs.
Jurisdiction: Palestinian Ministry of Health.
Registration Date: May, 30th 2006

Background:
The Palestinian Society for Bleeding Disorders (PSBD) was
founded in 1996 to help patients with Bleeding Disorders
within the Palestinian community and their families via
activation of medical, social and psychological services.
PSBD is managed by volunteers, including the Board
of Directors, in the West Bank and the Gaza strip, in
cooperation with volunteers and supporters from around
the world.

Objectives:

Since its establishment in spite of limited resources
available to PSBD, whoever the society managed to secure
free health insurance to Bleeding Disorders patients in
cooperation with the Palestinian Health Ministry. In addition,
PSBD managed to provide health assistances to patients
and to save their lives especially patients with urgent needs
through providing clotting factor donations from Europe,
the United States of America, Arab and Muslim Countries
and this through providing the financial fund to execute
special surgical operations for patients by Palestinian
physicians in Palestinian hospitals.

1.

Provide educational programs to the community and the
general public, regarding the bleeding disorders, their
prevalence and the need of patients for comprehensive
and high quality treatment from the official provider
institutions and the role of community to support these
efforts for the benefit of patients and their families at
all levels.

Milestones:

2.

Provide support to secure high quality treatment to all
bleeding disorders patients from the official provider
institutions.

2.

Through a generous donation, the society secured a
floor to Host PSBD HQ offices freely for 10 years.

3.

Support all related issues and needs for patients and
their families.

3.

PSBD Is Representing the Palestinian Bleeding Disorders
community in local and abroad activities.

6.

Provide full awareness to medical staff in hospitals,
medical centers, primary health care centers and
emergency rooms.

7.

Provide support to patients for access to comprehensive
and top quality care to bleeding disorders patients.

8.

Support and promote screening efforts to identify all
affected patients in the Palestinian community.

1.

Producing the first:
(a) A video/DVD in Arabic about hemophilia and its
status in Palestine.
(b) Comprehensive Arabic book on Bleeding Disorders
for patients and medical staff.

Future Perspectives:
PSBD will work to improve and strengthen the medical and
psychosocial awareness about the disease in the Palestinian
community focusing on the medical staff and healthcare
workers, patients and their families through special focus
on health issues related to inherited diseases. PSBD will
also provide efforts to establish a comprehensive national
center for treatment of bleeding disorders patients through
securing needed financial support in collaboration with the
Palestinian health ministry.
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الجمعية الفلسطينية ألمراض نزف الدم
الوضع القانوين:

جمعية أهلية ،فلسطينية ،غري حكومية ال تستهدف الربح.

تاريخ التأسيس :أيار /مايو .1996
رقم التسجيل RA-22444-M :يف وزارة الداخلية الفلسطينية 30 ،مايو.2006 ،
جهة االختصاص :وزارة الصحة الفلسطينية.

معلومات أساسية:

تأسست الجمعية سنة  1996ملساعدة مرىض نزف الدم وعائالتهم من خالل
تفعيل الخدمات الطبية واالجتامعية والنفسية املتخصصة.
تدار الجمعية بواسطة طاقم من املتطوعني مبا فيهم مجلس االدارة حيث
متارس عملها يف الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع بعض
املتطوعني والداعمني من شتى انحاء العامل.
ومنذ تأسيسها وبالرغم من محدودية االمكانيات اال انها ومن خالل التنسيق
املبارش مع وزارة الصحة الفلسطينية ضمنت الجمعية التأمني الصحي املجاين
للمرىض .كام استطاعت مد يد العون السعاف وانقاذ حياة الكثري من املرىض
وذوي الحاالت الحرجة وذلك من خالل ايجاد متربعني للعوامل املخرثه من
اوروبا وامريكا والدول العربية واالسالمية وتوفري الدعم املايل لتنفيذ بعض
الربامج الجراحية املتخصصة يف عالج املرىض عىل يد أطباء فلسطينيني.

محطات تاريخية:

1.1إصدار أول:
أ -فيديو DVDباللغة العربية عن الهيموفيليا وبوضع املرىض يف فلسطني.
ب -كتاب شامل باللغة العربية عن أمراض نزف الدم للمرىض وعائلتهم
والطواقم الطبية.
2.2الحصول عىل مقر مجاين ملدة  10سنوات الستضافة مكاتبها وذلك كهبة
من احد املتربعني.
3.3متثيل مجتمع أمراض نزف الدم يف فلسطني يف األنشطة املحلية واالقليمية
والدولية.

الرؤية:

تسعى الجمعية الفلسطينية ألمراض نزف الدم لتحسني نوعية الحياة للمرىض
وعائالتهم من خالل تبني الربامج والخدمات التي توفر الدعم العاطفي
والتعليمي لهم .من خالل العمل عىل تعزيز الوعي ،وتأمني الوصول اىل
الرعاية الصحية للمصابني باملرض ،حيث تعمل عىل تسهيل لقاء هؤالء املرىض
وعائالتهم معاً وذلك لتبادل الخربات واملعلومات.

األهداف:

1.1توفري دعم احتياجات املرىض الصحية واالجتامعية عرب التشبيك مع
املؤسسات املقدمة للخدمة.
2.2التشخيص الدقيق ألمراض نزف الدم.
3.3توثيق الحاالت املصابة عن طريق عمل السجل الطبي الوطني
واإلحصائيات التشخيصية.
4.4التوعية الصحية والطبية للمرىض وعائالتهم والطواقم الطبية واملجتمع
املحيل.
5.5املساعدة عىل صياغة ونرش وتطبيق بروتوكول عالجي ووقايئ بالتعاون
مع وزارة الصحة والجهات ذات العالقة.
6.6التوعية الصحية والطبية للكوادر يف املستشفيات ومراكز الرعاية الصحية
األولية والطوارئ.

7.7توفري الدعم للحصول عىل الرعاية الطبية الشاملة ذات نوعية عالية
لجميع مرىض نزم الدم.
8.8دعم القيام بالجهد الالزم لتحديد جميع املرىض املصابني يف املجتمع
الفلسطيني.

املهام :

1.1التثقيف املجتمعي حول طبيعة أمراض نزم الدم ومدى انتشارها
وحاجة املرىض لتوفري العالج الشامل عرب املؤسسات الخدماتية،
ودور املجتمع يف دعم هذه الجهود لصالح املرىض وعائالتهم عىل كل
املستويات.
2.2الرتكيز عىل توفري الخدمات العالجية املتخصصة والشاملة ذات نوعية
عالية لجميع مرىض نزف الدم من قبل املؤسسات الرسمية.
3.3منارصة ودعم قضايا املرىض وعائالتهم.

تطلعات مستقبلية:

تسعى الجمعية جاهدة للمساهمة يف خلق الوعي الطبي والنفيس يف
فلسطني من خالل الرتكيز عىل الطواقم الطبية والعاملني يف مجال الصحة
باالضافة للمرىض وعائالتهم ،من خالل الرتكيز عىل القضايا الصحية املرتبطة
باألمراض الوراثية .كام تسعى الجمعية إلنشاء مركز وطني لعالج مرىض
نزف الدم من خالل توفري الدعم الالزم لذلك وبالتعاون مع وزارة الصحة
الفلسطيينة.

الجمعية الفلسطينية ألمراض نزف الدم

مركز البرية الطبي ،الطابق الرابع ،بالقرب من جمعية انعاش االرسة
تلفاكس 00972 2 2416006 :جوال00970 597 651424 :
بريد الكرتوينpsbd.ofﬁce@gmail.com :
حساب الجمعية /البنك األردين الكويتي /فرع رام الله رقم  ،93فرع رام الله رقم 462

حساب الجمعية العام
بالدينار ps39JKBA000000004620508012014 JD:
بالدوالر ps17JKBA000000004620508012022 USD :

