حركة صحية محورها الناس :عمال الصحة المجتمعية في مخيمي عايدة والعزة
المهمة
بالتعاون مع مؤسسة واحد لثالثةٌ ،علن مركز الجئ عن انشاء مشروع صحً جدٌد فً مخٌمً عاٌدة والعزة ،و الذي سٌوظف فً
مراحله األولى عمال الصحة المجتمعٌة للمساعدة فً تحدٌد األمراض المزمنة األكثر شٌوعا فً المخٌمات ،فضال عن اآلثار النفسٌة
االجتماعٌة للصدمة المستمرة .ومن ٌهذف هذا البرنامج الذي ٌموده المجتمع المحلً ،الى تحمٌك ألصى لدر من العافٌة ،والتصدي
للحواجز الصحٌة من خالل المرافمة االجتماعٌة والتكامل اإلبداعً مع مرافك الرعاٌة الصحٌة المائمة .كما تتمثل مهمتنا فً تسهٌل تمكٌن
و صمود المجتمع ،و تحسٌن الصحة المجتمعٌة من خالل نموذج عامل صحً محلً مثبت محلٌا و عالمٌا.
لماذا عمال الصحة المجتمعية؟
فً حٌن أن األونروا لدٌها خطط جارٌة لبناء عٌادة صحٌة فً مخٌم عاٌدة ،اال أن هنان العدٌد من التحدٌات الصحٌة التً تواجه مخٌمً
عاٌدة والعزة ،حٌث تعد أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم -و اللذان ٌتزاٌدان بشكل كبٌر فً الضفة الغربٌة -من األسباب الرئٌسٌة
للوفاة فً فلسطٌن وعلى الصعٌد العالمً ،كما ٌعد ارتفاع ضغط الدم من أخطر عوامل الوفاة المبكرة.
األبحاث أظهرت أن وجود عمال الصحة المجتمعٌة له شأن فً خفض عدد المرضى الذٌن ٌعانون من ارتفاع ضغط الدم بشكل كبٌر،
حٌث أن هؤالء العاملٌن ال ٌسهمون فحسب فً منع النوبات الملبٌة والسكتات الدماغٌة وفشل الملب والوفاة المبكرة المرتبطة باألمراض
المزمنة ،بل ٌسهمون أٌضا فً تماسن المجتمع و لدرته على الصمود.

المشكلة
فً فلسطٌنٌ ،تم اٌصال خدمات صحٌة متمطعة إلى شبكات سٌئة ااالتصال ،و ٌعد الالجئون الفلسطٌنٌون بشكل خاص أكثر عرضة لهذه
المشكلة.
ٌمطن مخٌمً عاٌدة و العزة ما ٌمارب  0077شخص ،كما أن المخٌمان متاخمان لمدٌنة بٌت لحم ،و ٌملكان كثافة سكانٌة عالٌة ،و
ٌتألفان من الجئٌن من أكثر من  70لرٌة فلسطٌنٌة .بالرغم من ذلن كله ،فان هذه المخٌمات ال تملن أي عٌادة متخصصة ،مما جعل لضٌة
الوصول إلى الخدمات الصحٌة مصدر للك للمجتمع المحلً منذ فترة طوٌلة.
نتائج المجموعات البؤرية
لغرض تطوٌر برنامج فعال من والى المجتمع المحلً ،أجرى مركز الجً ممابالت فً مجموعات بؤرٌة مع الالجئٌن فً مخٌم عاٌدة
خالل عامً  .7700-7702ومن خالل هذه المجموعات تم تحدٌد الحواجز التً تحول دون الوصول الى الرعاٌة الصحٌةو التً تشمل
الفمر وصعوبات التنمل ونفماته ،باالضافة الى هجمات االحتالل المنتظمة و الماء الغاز المسٌل للدموع بشكل متكرر ،ونمص العٌادات
المحلٌة المتخصصة ،و ارتفاع تكالٌف الدواء واإلجراءات الصحٌة و جودة العالج السٌئة أو العالج غٌر المناسب.
وجد أٌضا أن األمراض االكثر عبئا التً أشار الٌها المشاركون هً نفسها االمراض األكثر شٌوعا و خطرا فً جمٌع أنحاء الضفة
الغربٌة ،و هً :السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الملب والسكتة الدماغٌة والسرطان واالكتئاب .و لهذا أعرب سكان المخٌم عن
اهتمامهم بفكرة وجود العمال الصحٌٌن المجتمعٌٌن لهدف معالجة بعض هذه األمراض وازالة الحواجز التً تحول دون الوصول الى
الرعاٌة الصحٌة.
أعضاء الفريق والمجموعة المستهدفة
تم تجمٌع فرٌك التخطٌط المجتمعً لمركز الجئ فً أوائل عام ٌ .7702ضم هذا الفرٌك المدٌر الطبً المحلً ،والمدٌر المنسك ،وسوف
ٌضم فً نهاٌة المطاف مشارکة المجتمع المحلً حٌث سٌتم تعٌٌن ستة من العاملٌن الصحٌٌن المجتمعٌٌن لبدء البرنامج .وٌتبع المشروع
نموذجا للمرافمة االجتماعٌة ،والنشاط الشعبً المحلً ،وخٌارا تفضٌلٌا لمن هم ألل امتٌازات و ثروة عن غٌرهم.

تصميم المشروع
تم تصمٌم المشروع بحٌث ٌموم عمال الصحة المجتمعٌة بتوفٌر المرافمة االجتماعٌة ،وتٌسٌر النمل ،واإلشراف على األدوٌة واإلشراف
على االمدادات ،والرصد الحٌوي األساسً ومرالبة الجلوكوز ،و تمدٌم اإلسعافات األولٌة النفسٌة ،و المشورة النفسٌة اإلضافٌة المستنٌرة
بالصدمات النفسٌة ،وتعزٌز المدرة على الصمود ،واإلحاالت الداعمة للخدمات السرٌرٌة عند الحاجة .كما سٌعملون ضمن أزواج مختلفة
من الجنسٌن حسب رغبة المجتمع المحلً ،و سٌشرف علٌهم مدٌر و منسك ،باالضافة الى مدٌر طبً ٌموم بالتواصل مع العٌادات
والمستشفٌات المحلٌة.
هنالن أٌضا خطط جارٌة لتطوٌر تطبٌك للهواتف الذكٌة ٌتم استخدامه لرصد وتمٌٌم وجمع البٌانات الصحٌة.
الخطط المستقبلية
سٌموم المشاركون باإلعالن عن المشروع على نطاق واسع ألصحاب المصلحة المحلٌٌن ،و ذلن من أجل تعزٌز التعاون المحلً
وإدماج المشروع فً النظم الصحٌة المائمة .كما سٌموم فرٌك التخطٌط المجتمعً بتطوٌر منهج تدرٌبً ،وفً المرحلة األولى
للمشروع ،سٌموم العاملون الصحٌون بخدمة  27أسرة فً المخٌمٌن .و ٌهدف المشروع الى توسٌع نطاق المستفٌدٌن استنادا الى
.احتٌاجات المجتمع المحلً وتوصٌاته ،بما فً ذلن صحة األم والطفل والصحة النفسٌة واالستجابة لحاالت الطوارئ

