مشروع:

الصحة ا ِ
إلنجاب َّية
خدمات ِّ
املُتكا ِ
ملة

مبستشفى املُنرية ال ِّريفي
ُ

بالشراكة مع

مديريَّة امل ُنرية
ُ

حديدة
ُ
محافظة ال ُ

عن املرشوع
المتحــدة
ـل مــن صنــدوق األمــم
ُ
بتمو يـ ٍ
للســكان  UNFPAتدخلــت مؤسســة كل
ُّ
البنــات للتَّنميــة  AGFـفـي مستشــفى المنيــرة
حديــدة ـفـي مايــو 2018
ال ِّريفــي بمحافظــة ال ُ
َ
حيـ ُ
ـث أَعــادت تأهيــل وتأثيــث مركــز الصحــة
اإلنجابيــة فيــه ،وأرفدتــه باألدويــة المجانيــة،
والمســتلزمات
ووفــرت لــه عــددا مــن األجهــزة
ُ
َ
المختبــر
جهــزة ُ
الالزمــة لتشــغيله ،وشــغلّت أ ِ
واألَشــعة فيــه ،وزودتهمــا بــكل مــا يلزمهمــا
مــن محاليــل ومعــدات ،ودر بــت عــددا مــن
المتطوعيــن للقيــام بالمشــورة والتَّثقيــف
الطبــي
للمســتفيدين ،ووفــرت الــكادر ِّ
ِّ
الصحــي ُ
المؤهــل للتَّعامــل مــع جميــع الحــاالت ،ح َّتــى
َ
المســتفيدون يتوافــدون ع ـلـى المركــز
أصبــح ُ
مــن ُمديريّــات :ال َّزيديــةَّ ،
الضحــي ،القنــاوص،
المنيــرة ،وقــد بلـ َـغ
المغــاف ،باإلِضافــة إ ِ ـلـى ُ
الصح َّيــة
المســتفيدين مــن الخدمــات َّ
عــدد ُ
بالمستشــفى -ح َّتــى مــارِس 2019م-
ُ
(ُ )20265مســتفيد.
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أَهداف املرشوع:

•تخفيف معدل الوفيات من األ ُ َّمهات واألطفال من خالل متابعة الحمل والوالدة اآلمِ نة.
الصح ِّيــة األَول َّيــة للمرضــى مــن
المتكامِ لــة ،وخدمــات ال ِّرعايــة ِّ
•تقديــم خدمــات ِّ
الصحــة اإلِنجاب َّيــة ُ
النازحيــن والمجتمــع المضيــف.
الصح َّية.
الصحي من خِالل التَّوعية والمشورة ِّ
•رفع الوعي ِّ
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الصح َّية التَّي تُقدمها
الخدمات ِّ
املؤسسة يف امل ُستشفى:
ِ
قسم الطَّوارئ التَّوليديَّة

يهــدف هــذا ال ِقســم إ ِ ـلـى إِجــراء عــدد مــن
التَّد ُ
َّ
حفــاظ ع ـلـى
الضروريَّــة لل ِ
خــات
حيــاة األُمهــات والمواليــد ،وخفــض
معــدل الوفيــات بينهــم ،إ ِ ـلـى جانِــب
تقديــم أَســاليب اإلِنعــاش الوليــدي.
تـ َّـم تصميــم هــذا ال ِقســم بحيــث يكــون
معــزوال ً عــن ال ِّرجــال ،و ُتش ـرِف عليــه
طبيبــة ا ِختصاص َّيــة ال ِّنســاء والتَّوليــد
وطاقــم ُمتم ِّيــز مــن القابــات بحيــث
الطبيع َّيــة بكافــة
يقــوم بخدمــات الــوالدة َّ
أَنواعهــا ،ويعمــل ال ِقســم ع ـلـى اِســتقبال
جميــع حــاالت ال ـ ِوالدة ع ـلـى مــدار أر بــع
وعشــرين ســاعة ،حيـ ُ
ـث يســتقبل يوميــا
مــن ثــاث إ ِ ـلـى ســبع حــاالت ،ازدادت
ـفـي الفتــرة األخيــرة إ ِ ـلـى أَرقــام أَع ـلـى
ـك لجــودة الخدمــات ال َّتــي ُتق ـدّم،
وذلِـ َ
َ
ـك األدويــة
ـي بمــا ـفـي ذلِـ َ
وبشـ ٍ
ـكل مجا ـن ٍ
والفحوصــات وحقائِــب األُم والوليــد
ال َّتــي ُتق ـدَّم بعــد الــوالدة.
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مة:
العمليات القيرصيَّة /الجِراحة العا َّ
يشــمل هــذا ال ِقســم عمليــات ال ِّنســاء والتَّوليــد خصوصــا
ـك عمليــات
العمليــات القيصريَّــة منهــا ،إِضافــة إ ِ ـلـى ذلِـ َ
المختلفــة .ويضـ ُـم هــذا ال ِقســم صالــة
الجراحــة
العامــة ُ
َّ
الطب َّيــة الحديثــة
جهــزة ِّ
عمليــات ُمجهــزة بعــد ٍد مــن األ َ ِ
َ
للعمــل عليهــا تحــت تعقيــم دقيــق وأجهــزة تكييــف ،ويتــم
اِســتقبال حــاالت العمل ّيــات ع ـلـى مــدار أَربعــا وعشــرين
ســاعة ،بوجــود طاقــم ط ّبــي ُمختــص وطبيــب تخديــر.
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إلفاقة وال ِ
وحدة ا ِ
الصغرى:
عناية ُّ

الصح َّيــة للمريــض بجميــع مراحلهــا
يتـ ُـم ـفـي هــذه ال ِوحــدة تقديــم خدمــات ال ِّرعايــة ِّ
الطبــي للمريــض ـفـي صــورة
ومســاراتها ،ويعنــي ذلِـ َ
ـك أَننــا ال نقــوم فقــط بتوفيــر ال َّدعــم ِّ
إِجــراءات فن َّيــة وتشــخيص َّية فقــط ،بــل نُق ـدِّم خدمــات العِ نايــة الحرِجــة ـفـي كل طــارئ
المضاعفــات ال َّتــي قــد تحصــل بعــد العمليــات.
قــد يحــدث للمريــض،
وللســيطر ِة ع ـلـى ُ
َّ
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وِحدة الحضانة لألَطفال حديثي الوِالدة:

ن ُم ِه َّمــة عِ ــاج األَطفــال ُتش ـكِّل تحديّــا
الشـ َ
ـك أ َ َّ
َ
الطفــل مــع مشــاكِل تن ُفسـ َّية
كبيــرا ،أ َّمــا حيــن يولــد ِّ
يتعســر خروجــه إ ِ ـلـى
وأَمــراض خلقيــة ،أَو حيــن
ّ
الم ِه َّمــة ُتصبــح أ َ كثــر تحديــا
العالــم الجديــد ،ف ـإ ِ َّ
ن ُ
ـن ـفـي هــذا الوحــدة نعمــل ع ـلـى
وصعوبــة ،ولــذا نحـ ُ
تقديــم الرعايــة الكاملــة لحديثــي الــوالدة ،وهــي مــا
نعمــل حاليــا ع ـلـى توفيرهــا لحديثــي ال ـ ِوالدة؛ لمــا
لهــا مــن أَهم َّيــة كبيــرة.
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ِ
قسم ال ُّرقود:
ويحتــوي ع ـلـى قســم خــاص بال ِّنســاء ،وآخــر
بال ِّرجــال؛ الســتكمال فتــرة المعالجــة والمالحظــة
للمرضــى بعــد العمليــات أَو حــاالت الباطنــة
الطارئــة التــي تحتــاج إ ِ ـلـى رقــود للمتابعــة الطبيــة.

ال ِ
عيادات الطِّب َّية:
عيادة ال ِّنساء والتَّوليد:

وعامــة
و ُتق ـدِم هــذه العيــادة خدمــات ا ِستشــاريَّة
َّ
للنســاء ،ومنهــا :الكشــف الـدَّوري ،والمعالجــة ألَمــراض
العقــم ،التَّدخــل الجراحــي لِعــاج أَمراض
ال ِّنســاء ،عــاج ُ
المث ـلـى لتنظيــم
المختلفــة ،ا ِختيــار َّ
الطريقــة ُ
ال ِّنســاء ُ
َ
ال َّنســل ،المتابعــة الدَّوريَّــة مــا قبــل وأثنــاء وبعــد الـ ِوالدة،
عِ ــاج أَمــراض ال ِّنســاء كالنَّزيــف واال ِلتهابــات والعــدوى
المختلفــة.
ُ

عيادة الجراحة العامة:
هــذه العيــادة تقــدم المعاينــة والتشــخيص للحــاالت
الجراحيــة والتدخــل الجراحــي والمتابعــة الطبيــة
جراح َّيــة،
وتقديــم مجموعــة ِ
واســعة مــن الخدمــات ال ِ
وتقييــم وعــاج األَمــراض واإلِصابــات ال َّتــي تتطلّــب
تد ُ
خــات جراح َّيــة فوريَّــة.
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عيادة الباطنية:
نُق ـدِّم ـفـي هــذه العيــادة الرعايــة الصحيــة للمرضــى ـفـي مجــال
الباطنيــة ومعاينــة وتشــخيص الحــاالت المرضيــة ومعالجتهــا
المعديــة.
ومعالجــة األَمــراض ُ
ومتابعتهــاُ ،

عيادة األَطفال:

صح َّية وآمِ نة في هذه العيادة لألَطفال من سن
يتم تقديم رِعاية ِ
يــوم وح َّتــى ســن ال َّرابِعــة عشــر ،وتشــمل برامــج الرعايــة التكامل َّيــة
للطفــل والتحصيــن والتغذيــة ومعاينــة ومعالجــة جميــع حــاالت
للطفــل ( ُتكملهــا المســاحة
األَطفــال ومتابعتهــا ـفـي بيئــة صديقــة ِّ
المستشــفى)
َّ
الصديقــة ال َّتــي نعمــل حاليــا ع ـلـى إِنشــائِها دا ِخــل ُ
عــن طريــق ُمختصيــن بحيــث تتــاءم مــع ا ِحتياجــات جميــع
المرضــى مــن األَطفــال.

مة وا ِ
ِ
إلسعاف:
وحدة الطوارئ العا َّ
الســاعة طــوال أ َيَّــام األُســبوع الســتقبال ومعالجة الحاالت
تعمــل ِوحــدة َّ
الطــوارئ ع ـلـى مــدار َّ
َ
صح َّيــة ســريعة ودقيقــة؛ إلِنقــاذ حيــاة المرضــى بأســرع وقت ُممكن.
الطارئــة ،وتقديــم خدمــة ِ
َّ
َ
للمصابيــن ـفـي حــاالت اإلِحالــة مــن
و ُتق ـدِّم هــذه ال ِوحــدة أ يضــا خدمــات إِســعاف َّية ســريعة ُ
َ
خــال توفيــر س ـ َّيارة إِســعاف ُمجهــزة بعــدد مــن األَجهــزة واألدوات ـفـي مجــال الطــوارئ؛
لتحقيــق خدمــة طب َّيــة عاليــة الجــودة محورهــا إِنقــاذ حيــاة المريــض.

مهات:
عيادة تنظيم األُرسة وتطعيم األُ َّ

هــذه العيــادة تقــدم خدمــات تنظيــم األُســرة بأنواعهــا لألمهــات،
ـل مرغــوب
ـح ّ
ومتابعــة ال ِّرعايــة الكاملــة لهــن ،ح َّتــى ُيص ِبـ ُ
كل حمـ ٍ
فيــه.

عيادة رعاية الحوامل:
تتــم ـفـي هــذه العيــادة المتابعــة الطبيــة لألمهــات الحوامــل ،وتقديم
المشــورة الطبيــة أَثنــاء الحمــل ،والتَّغذيــة الالزمــة ل ـأُمِ الحامــل
للوصــول إ ِ ـلـى الــوالدة اآلمِ نــة.
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تحصني األَطفال:
ـب دورا محوريــا ـفـي وضـ ِـع ح ـ ٍد لوفيــات األَطفــال
اللقاحــات تلعـ ُ
َ
ال َّتــي يمكــن الوقايــة منهــا .ولِــذا فإِنّنــا نقــوم بتحصيــن األطفــال
مــن ِخــال توفيــر جميــع اللقاحــات المطلوبــة وحســب إِجــراءات
والس ـكَّان.
العامــة
الصحــة
وزارة ِّ
َّ
ُّ

امل ُخترب:
المختبــر قائِمــة مــن الخدمــات
ُيق ـدِّم ُ
َّ
الشــامِ لة
المخبريَّــة
والتحاليــل
ج ِه ـ َز
ـال مــن ال ِّدقــة ،وقــد ُ
بمســتوى عـ ٍ
جهــزة َّ
ـل
الضروريَّــة للعمـ ِ
بعــد ٍد مــن األ َ ِ
ع ـلـى الفحوصــات ال َّتشــخيص َّية
المختلِفــة ،ويحتــوي ع ـلـى بنــك ال ـدَّم؛
ُ
ـل ال ـدَّم ومشــتقاته وفــق معاييــر
لنقـ ِ
الســامة ـفـي إِجــراءات نقــل الــدم.
َّ
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الصيدل َّية:
َّ

وهــي صيدل َّيــة داخل َّيــة ،تضـ ُـم عــددا
كبيــرا مــن أَصنــاف ومســتلزمات
الصحــة
األَدويــة الســيما مــا تخــص ِّ
اإلِنجاب َّيــة ،يتــم ِحفــظ األَدويــة فيهــا وفق
إِجــراءات ســامة حفــظ األَدويــة ،وتــو ّزع
األَدو يــة المتوفــرة للمرضــى مجانــا.

 14مؤسسة كل البنات للتنمية  -تقرير

األَشعة والكشّ افة التَّلفزيون َّية:
َ

يوجــد ـفـي هــذا ال ِقســم جهــازي :أ ِشــعة َ X-rayوالكشــافة التلفزيونيــة Ultra Sound
َ
ـل الحصــول ع ـلـى تشــخيص
و ُيقدمــان خدمــات التَّصويــر
َّ
الهامــة للمرضــى مــن أجـ ِ
دقيــق ومتكامــل.
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الصحي
التَّوعية والتَّثقيف ِّ
الصحــة ،حيـ ُ
ـث
رفــع الوعــي لــدى المرضــى مــن أَساس ـ َّيات تحســين ِّ
الصحــي والمشــورة للمرضــى
نقــدم خدمــات التَّوعيــة والتَّثقيــف ِّ
والمتردديــن ع ـلـى المستشــفى ،و ـفـي هــذه الخِدمــة لــم نجعــل هنــاك
َ
المث ِقفــة
المث ِقــفُ /
حــدودا للمواضيــع ال َّتــي يمكــن أن يتناولهــا ُ
بالصحــة
الصح َّيــة ،إِذ يســتطيع أَن يتنــاول أَي موضــوع لــه عالقــة
ِّ
ِّ
َ
الصحــة اإلِنجاب َّيــة بشــرط أن يتناســب الموضــوع
العامــة ،وخصوصــا ِّ
َّ
َ
الصحــي.
المســتهدفة بالتَّثقيــف ِّ
مــع حاجــة الفــرد أو المجموعــة ُ
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إِحصائِيَّات املرشوع حتَّى مارس 2019م:

َ
المســتفيدين ـفـي هــذه اإلِحصائِ َّيــة ح َّتــى مــارٍس 2019م ،وهــي دائِمــة
أعــداد ُ
ـي.
التَّغيــر واالِطــراد بشـ ٍ
ـكل يومـ ٍ

نوع
امل ُستفيد

عمليات
قيرصيَّة

وِالدة
طبيعيَّة

إِجهاض

حاالت
طا ِرئِة

معاينة
قبل
الوالدة

معاينة
بعد
الوالدة

تنظيم
أُرسة

رعاية
حوامل

تطعيم

مشورة
وتثقيف

إِحاالت

اإلِجمـــــايل

نازِحني

4

12

5

16

239

4

67

84

4

554

1

1000

مضيف
ُ

14

319

56

330

5205

109

1079

2221

80

10480

31

19924

اإلِجاميل 18

331

61

346

5444
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1146

2305

84

11034

32

20924

المنيــرة ال ِّريفــي مــن حيـ ُ
ـث
وبعــد ..تبــر ُز ق َِّصــة نجــاح مر ِكــز ِّ
بمستشــفى ُ
الصحــة اإلِنجاب َّيــة ُ
َ
ـات كبيــرة .حيـ ُ
ـث بدأنــا
كون ـ ُه ُم ِه َّمـ ًـة إِنســان َّية عظيمــة ،بدأَناهــا بمــوارِد محــدودة ،وبتحديـ ٍ
َ
الصحــة
العمــل ُهنــاك بطبيبــة (أخصائِ َّيــة ال ِّنســاء وال َّتوليــد) وثــاث قابِــات؛ ُيق ِدمــن خدمــات ِّ
اإلِنجاب َّيــة البســيطة لل ِّنســاء ،و ـفـي غضــون فتــر ٍة وجيــز ٍة ُر بمــا ال تتجــاوز َّ
الشــهرين تمكّنــا مــن
بالمع ـدَّات وال َّتجهيــزات الفن َّيــة الحديثــة ،ورف ـ ِد ِه
ـكل ال ِفــت مــن خِ ــال تزويــده ُ
تط ِوي ـر ِ ِه بشـ ٍ
ـل
بكفــاءات طب َّيــة وتمريض َّيــة؛ لِ ُتقـدِّم مــن خِ اللــه خدمــات طب َّيــة نوع َّيــة عاليــة الجــودة ،مــا جعـ َ
من ـ ُه صرحــا طب ّيــا ُمم َّيــزاُ ،يضاهــي مرا ِكــز ال ِقطــاع الخــاص ،و ُر بمــا يزيــد عليهــا ـفـي كثي ـر ٍ مــن
َ
َ َ
للمنيــرة ،بعــد
الجوانِــب ،خصوصــا أن َّـ ُه أصبــح ُيقصــد مــن أ كثــر مــن خمــس ُمديريّــات مجــا ِورة ُ
َ
َ
َ َ
وممرضيــن
أن أصبــح حاليــا ُيــدار بــكادر يبلــغ ( )45شــخصا مــن أطِ ّبــاء أخصائِييــن وفنييــن ُ
وإِدارييــن.
المســتفيدين يتســابقون عليــه
ح ّقــق المر ِكــز ُمعادلــة غايــة ـفـي األَهم َّيــة -وهــي مــا جعلــت ُ
حيـ ُ
ـكل يومــي قرابــة المائِــة حالــة -تقــوم ع ـلـى جــودة الخدمــات ،مجان َّيــة
ـث يســتقبل بشـ ٍ
للمحافظــة -إِال َّ
ال َّتكاليــف -بال َّرغــم مــن تواجــده ـفـي ُمديريَّــة نائِ َّيــة ع ـلـى الخارِطــة ال ُ
جغراف َّيــة ُ
ّ َ
َ
َ
ُ
الطب َّية :من غرفة
ـح يحتــوي ع ـلـى أ َ كثــر مــن () ســرير،
أن َّـ ُه حاليــا أصبـ َ
مجهــز بأحــدث المعــدات ِّ
العامــة،
الطــوارئ
الطــوارئ ال َّتوليديَّــةَّ ،
العمليــات ،قســم ال ُّرقــود بقســميه لل ِّنســاء وال ِّرجــالَّ ،
َّ
والمختبــر ،ومرفــود
تخصصــة (األَطفــال ،الجراحــة ،الباطِ نــة) ،واألَشــعة
ِ
الم
العيــادات ِّ
ُ
الطب َّيــة ُ
بصيدل َّيــة ُتقـدِّم األَدويــة للمرضــى مجانــا ،ويعمــل المركــز ع ـلـى مــدار األَر بــع وعشــرين ســاعة.
المستشــفى بس ـ ّيارة إِســعاف ُمجهــزة بــاألَدوات َّ
اللزِمــة لخدمــات
مؤخــرا تـ َّـم تزويــد ُ
َ
َّ
ل
ومســتلزمات اإلِســعاف األ َّو ــي ،اإلِنعــاش ،والتوليــدُ ،مطابِقــة للمواصفــات
َّ
الطــوارئُ ،
َ
ُ
ُ
القياس ـ َّية األوروب َّيــة  1789 EN؛ لتســتخدم لنقــل حــاالت اإلِحالــة الخطيــرة بجميــع أنواعهــا
َ
حديــدة.
المستشــفيات ـفـي مدينــة ال ُ
إ ِ ـلـى أقــرب ُ
َ
َ
َ
المستشــفى وإِعــادة
أ َّمــا ـفـي جانِــب ال ُبنيــة ال َّتحت َّيــة فقــد تـ َّـم تحديــث أغلــب ُغــرف وأجنحــة ُ
َ
المستشــفى ،ويتــم حاليــا إِنشــاء
المق َّدمــة ـفـي ُ
تأهيلهــا وهــي قيمــة ُمضافــة لجــودة الخدمــات ُ
والطفــل وال َّتــي تشــمل مناظِ ــر خضــراء ومنطقــة للعــب األَطفــال؛ ِّ
توفــر
مســاحة صديقــة لــأُم
ِّ
َ
نشــطة ُم َّ
نظمــة
المشــاركة بأ ِ
بيئــة آمِ نــة ،وترســم البســمة ع ـلـى وجوههــم ،و ُتمكِنهــم مــن ُ
لل َّتنفيــس وال َّتأَق ُلــم وال َّتعبيــر عــن أَنفســهم.
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