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المشاركون في حفل االفتتاح.

تنظمها مؤسسة "جذور" بالتعاون مع الحكومة األسترالية

بيت لحم :افتت��اح دورة لألطباء والقابالت
ح��ول "التعامل مع حاالت الوالدة الطارئة"
بيت لح���م " -األيـ���ام" :افتتحت مؤسس���ة ج���ذور لإلنماء
الصحي واالجتماعي ،بالتعاون مع الحكومة األس���ترالية ،في
قصر جاس���ر (فندق اإلنتركونتننتال) ف���ي بيت لحم ،أمس،
دورة تدريبي���ة مكثفة تحت عنوان" :الدعم الحيوي المتقدم
للحاالت الطارئة أثناء الوالدة" ،تستمر ثالثة أيام ،بمشاركة
وزارة الصح���ة ووكال���ة الغوث (األون���روا) ،وبحضور مجموعة
من األطب���اء والطبيبات والقابالت القانوني���ات العامالت في
المستش���فيات الحكومي���ة والخاصة ،وته���دف إلى تطوير
مه���ارات المش���اركين للتعامل م���ع الح���االت الطارئة أثناء
الوالدة.
وأكدت مديرة مؤسس���ة جذور د .سلوى نجاب ،أن الهدف
الرئيس من هذه ال���دورة العمل على حماية األم والطفل من
األمراض المتعلقة بال���والدة ،وتقليص الوفيات الناجمة عن
ذلك ،ألن هذا يعد حدثًا مأساويًا يتكرر في فلسطين ويجب
الوقاية منه قدر المستطاع.
وش���ددت على أهمي���ة ال���دورة للقطاع الصح���ي ،خاصة
مع ازدياد نس���ب ال���والدات في المجتمع ،وتن���وع الخلفيات
األكاديمي���ة للعاملين في ه���ذا القط���اع ،وبالتالي الحاجة
لمأسس���ة التعلي���م المس���تمر ع���ن طريق تقدي���م أحدث
المعلومات الطبية العالمي���ة ،ألن العلوم الصحية هي علوم
متغيرة ومتطورة باس���تمرار ،بما يضمن حصول األم وطفلها
على خدم���ات ذات نوعية جي���دة ومميزة م���ن قبل مقدمي
الخدم���ات الذين يج���ب أن يبقوا على اتص���ال دائم مع أية
معلومات جديدة ،وه���ذا يتأتى عن طريق تنظيم مثل هذه
الدورات بشكل مستمر.
وبينت أن محتوي���ات الدورة تع���د ذات خصائص عالمية
ت���درس في كاف���ة بلدان العال���م ،من أجل تطوي���ر مهارات
العاملي���ن في مجال التولي���د ،وتتضمن دراس���ة ذاتية عن
طريق إعطاء المادة األكاديمية للمش���اركين قبل ش���هر من
موعد الدورة ،لدراس���تها واالضطالع عليها ،ما يعزز فعالية
مش���اركتهم في المحاضرات التي تعطى لهم ضمن الدورة،
إضافة إل���ى التدريب العملي الذي يخضعون له ،لتحس���ين
آدائه���م ال���ذي يتم اختب���اره في خت���ام ال���دورة بامتحان
للمشاركين ،يحصلون بعده على شهادة معترف بها عالميًا.
وأش���ار مدير الصحة في وكالة الغوث د .أمية الخماش إلى
أن هذه الدورة تس���اعد على توحي���د المفاهيم بين األطباء

ومقدمي الخدم���ات الصحية في المستش���فيات المختلفة،
إليجاد لغة مش���تركة بينه���م في قضايا صحة النس���اء ،ما
يساعد على تطبيق آلية مش���تركة ،ويقلل الوفيات الناجمة
عن الوالدة ويكسب المشاركين مهارات جديدة وحيوية.
وأكدت ممثلة الحكومة األس���ترالية جيني غرانت كورناو،
أن هذه الدورة ذات أهمية كبيرة في تقليل نس���ب الوفيات
الناتج���ة عن الوالدة ف���ي المجتمع الفلس���طيني ،ألن هناك
أعدادا كبيرة من وفيات األطفال واألمهات س���نويًا ،وبالتالي
فإن اكتساب األطباء والطبيبات والقابالت للمهارات العالمية
الحديثة يساعد في حماية األم والطفل وبقائهما في صحة
جيدة دون أي مشاكل أو صعوبات.
وأوضح ممثل وزارة الصحة د .س���عيد سراحنة أن التطبيق
السليم والمشترك لما هو موجود في هذه الدورة ،سيخفف
نس���بة الوفيات واآلثار الجانبية ل�ل�أم والطفل ،متمنيًا على
جمي���ع المش���اركين أن ينش���روا المعارف الجدي���دة التي
سيحصلون عليهم إلى زمالئهم في األقسام المختلفة.
بدورها ،أشارت القابلة غيداء شنان ،إحدى المشاركات في
الدورة ،إلى أن هذه الفرصة مهمة جدًا بالنسبة للعاملين في
هذا القطاع ،ألنها تقدم لهم معلومات حديثة وتس���اعدهم
في البقاء على اتصال بأح���دث ما توصل إليه العلم في هذا
المجال ،ألن الدراسة والخبرة وحدهما ال يكفيان وإنما هناك
حاجة لتطوي���ر المعرفة بالمهارات الجديدة على الس���احة
الطبية ،وهذا مهم جدًا ألن كل يوم هناك تكنولوجيا جديدة
ومهارات حديثة وتقنيات مميزة.
وش���رحت األخصائية النس���ائية والتوليد في مستشفى
الهالل األحمر في الخليل د.ميس���ا عواد ،كيف أن مثل هذه
الدورات تس���اعد الطبيبات والقابالت على اكتساب مهارات
جديدة تس���اعد في إنجاز العمل الطبي بش���كل أكثر كفاءة
وفعالية.
وذكرت "جذور" أن هذه هي الدورة التاسعة عشرة في هذا
المجال ،حيث بدأت المؤسس���ة بتنظيم هذه الفعاليات منذ
ع���ام  2003في الضفة الغربية وقط���اع غزة ،وقامت بتدريب
 550طبيب���ا وطبيبة وقابلة قانونية حت���ى اللحظة ،على أمل
االس���تمرار وتنفيذ المزيد م���ن ال���دورات والتدريبات التي
يستفيد منها أكبر عدد ممكن من مقدمي الخدمات الصحية
في فلسطين.
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