##بيان صحفي##
 10أطباء فلسطينيني في طريقهم للتدريب بمؤسسة حمد الطبية
الهالل األحمر القطري يستقبل الدفعة التاسعة من مشروع املنح الطبية األميرية
التخصصية
 15ن ــوف ــمبر  ― 2020ال ــدوح ــة :وقـ ــع الهـ ــالل األحـ ــمر الـ ــقطري وشـ ــقيقه الهـ ــالل األحـ ــمر
الفلس ــطيني ع ــقود اس ــتقدام ال ــدف ــعة ال ــتاس ــعة م ــن األط ــباء الفلس ــطينيني املس ــتفيدي ــن م ــن
ب ــرن ــام ــج امل ــنح ال ــطبية األم ــيري ــة ال ــتخصصية ل ــعام  ،2021-2020ح ــيث ي ــحصل ال ــطبيب ب ــعد
 5-4أع ــوام م ــن ال ــتدري ــب ف ــي م ــؤس ــسة ح ــمد ال ــطبية ع ــلى اإلج ــازة م ــن ال ــبورد ال ــعرب ــي ب ــدول ــة
قطر في العديد من التخصصات الطبية كما يلي:
 األطـباء املـبتعثون مـن قـطاع غـزة سـيتخصصون فـي املـجاالت الـتالـية :جـراحـةال ـ ــعظام )ت ـ ــخصص ج ـ ــراح ـ ــة ال ـ ــعمود ال ـ ــفقري( ،ال ـ ــطب ال ـ ــباط ـ ــني )ت ـ ــخصص
أمـ ــراض الـ ــشيخوخـ ــة( ،أمـ ــراض الـ ــنساء والـ ــوالدة )تـ ــخصص طـ ــب األمـ ــومـ ــة(،
الجراحة العامة )تخصص جراحة الكبد والقنوات الصفراوية(.
 األط ــباء امل ــبتعثون م ــن ال ــضفة ال ــغرب ــية س ــيتخصصون ف ــي امل ــجاالت ال ــتال ــية:الـ ــطب الـ ــباطـ ــني )تـ ــخصصات األمـ ــراض املـ ــعديـ ــة وأمـ ــراض الـ ــكلى والـ ــعنايـ ــة
املـركـزة وأمـراض الـرومـاتـيزم( ،جـراحـة الـقلب والـصدر ،التخـديـر والـعنايـة املـركـزة
)تخصص التخدير الناحي(.
ومــن املــنتظر أن يــغادر األطــباء الــحاصــلون عــلى املــنح إلــى الــدوحــة بــعد اســتكمال إجــراءات
ال ــسفر ،ل ــيصل إج ــمال ــي ع ــدد األط ــباء امل ــبتعثني م ــن ق ــبل اله ــالل األح ــمر ال ــقطري ل ــدراس ــة
ال ــتخصص ف ــي دول ــة ق ــطر م ــنذ ع ــام  2003إل ــى  82ط ــبيباً ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى  26ط ــبيبا ً س ــبق
ابتعاثهم لدراسة التخصص في اململكة األردنية الهاشمية.

وق ــد ح ــضر م ــراس ــم ت ــوق ــيع ال ــعقود م ــع األط ــباء ك ـ ٌّـل م ــن :د .خ ــال ــد ج ــودة امل ــدي ــر ال ــعام لله ــالل
األحـمر الفلسـطيني ،د .هـيثم الـحسن عـضو الـلجنة االسـتشاريـة لـلمنحة فـي الـضفة الـغربـية،
السيدة زينة وليد حمود ممثل الهالل األحمر القطري بالضفة الغربية والقدس.
يـذكـر أن هـذا الـبرنـامـج يـأتـي ضـمن اسـتراتـيجية الهـالل األحـمر الـقطري لـبناء قـدرات الـكوادر
الـطبية الـتخصصية فـي فلسـطني فـي عـدة مـجاالت ،حـيث يـعانـي الـقطاع الـصحي هـناك مـن
ن ــقص ف ــي ال ــكوادر البش ــري ــة امل ــدرب ــة .ول ــذل ــك ي ــعتبر م ــن أه ــم ش ــروط ه ــذه ال ــبعثة ال ــدراس ــية
ال ــتخصصية االل ــتزام ال ــتام م ــن ج ــان ــب ال ــطبيب ب ــال ــعودة ل ــلعمل ف ــي امل ــؤس ــسات ال ــصحية
الفلسطينية ملدة تساوي على األقل ضعف مدة املنحة.
خدمة الشعب الفلسطيني
وحـول هـذا املشـروع ،ب َّـني األطـباء املسـتفيدون مـن الـبرنـامـج أن هـدفـهم األسـمى يـنحصر فـي
ت ــحقيق ط ــموح ــات ــهم ال ــعلمية ،وامل ــساه ــمة ف ــي االرت ــقاء ب ــقدرات املس ــتشفيات الفلس ــطينية،
والسعي لخدمة أبناء شعبهم من خالل دعم الخدمات العالجية.
وعـن األثـر اإليـجابـي الـذي حـققه هـذا الـبرنـامـج عـلى مـدار األعـوام املـاضـية ،أكـد د .جـودة أن
األط ــباء ال ــعائ ــدي ــن م ــن دول ــة ق ــطر س ــاه ــموا ف ــي إح ــداث ن ــقلة ن ــوع ــية ف ــي الخ ــدم ــات ال ــصحية
املــقدمــة بــالــقطاع الــصحي الفلســطيني ،وأن تــلك الــنجاحــات املــميزة ســاعــدت عــلى اســتمرار
تـنفيذ هـذا الـبرنـامـج الـنوعـي والـهام لفلسـطني ،مـثمنا ً جـهود دولـة قـطر ومـؤسـسة حـمد الـطبية
والهـالل األحـمر الـقطري فـي خـدمـة الـشعب الفلسـطيني ،كـما دعـا األطـباء املـبتعثني إلـى أن
يكونوا بمثابة سفراء لبلدهم فلسطني ،وأن يمثلوا القدوة لآلخرين.
بــدوره ،أوضــح د .الــحسن أن جــميع األطــراف الشــريــكة فــي هــذا الــبرنــامــج الــهادف تحــرص
عــلى اســتمراريــة الــبرنــامــج وتــوســيع نــطاقــه ،وزيــادة عــدد املســتفيديــن لــيشمل مــزيــدا ً مــن املــنح
فــي الــتخصصات الــطبية الــفرعــية الــدقــيقة ،مــن أجــل تــطويــر الــقطاع الــصحي الفلســطيني.
وفــي املــقابــل ،فــإن األطــباء الــفائــزون بهــذه املــنح — والــذيــن كــانــت عــملية اخــتيارهــم نــموذجــية

وم ــطاب ــقة ل ــعمليات االخ ــتيار امل ــعتمدة ب ــمؤس ــسة ح ــمد ال ــطبية — ي ــقع ع ــلى ع ــات ــقهم واج ــب
املثابرة وتحمل املسؤولية تجاه مهنتهم ووطنهم ومؤسساتهم الصحية.
وم ــن ج ــان ــب اله ــالل األح ــمر ال ــقطري ،ق ــال ــت ال ــسيدة زي ــنة ح ــمود" :إن ب ــرن ــام ــج امل ــنح ال ــطبية
الــتخصصية ،الــذي انــطلق عــام  2003وال يــزال مســتمراً ،هــو احــد األنشــطة الــنوعــية الــكبرى
ال ــتي ي ــعتز ب ــها اله ــالل األح ــمر ال ــقطري وش ــري ــكاه م ــؤس ــسة ح ــمد ال ــطبية واله ــالل األح ــمر
الفلســطيني ،كــما أن الــبرنــامــج يــحقق طــموحــات كــثير مــن الشــباب الفلســطيني واملــؤســسات
الـطبية ،الـتي تـسعى لـتعزيـز قـدراتـها وكـوادرهـا بـنخبة مـن األطـباء املـتخصصني فـي مـجاالت
متنوعة تحتاجها فلسطني".
##نهاية البيان##
نبذة عن الهالل األحمر القطري
تــأســس الهــالل األحــمر الــقطري عــام  ،1978وهــو مــنظمة إنــسانــية تــطوعــية تهــدف إلــى مــساعــدة وتــمكني
األف ــراد وامل ــجتمعات ال ــضعيفة ب ــدون ت ــحيز أو ت ــمييز .واله ــالل ع ــضو ف ــي الح ــرك ــة اإلن ــسان ــية ال ــدول ــية ال ــتي
تـضم االتـحاد الـدولـي والـلجنة الـدولـية والجـمعيات الـوطـنية مـن  191بـلدا ،كـما يـشغل عـضويـة الـعديـد مـن
املــنظمات الخــليجية والــعربــية واإلســالمــية مــثل الــلجنة اإلســالمــية للهــالل الــدولــي ،واملــنظمة الــعربــية للهــالل
األحـمر والـصليب األحـمر .ويسـتطيع الهـالل األحـمر الـقطري اسـتنادا ً إلـى صـفته الـقانـونـية هـذه الـوصـول
إلـى مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث ،مـسانـدا ً بـذلـك دولـة قـطر فـي جـهودهـا اإلنـسانـية ،وهـو الـدور الـذي يـميزه
عن باقي املنظمات الخيرية املحلية.
ويـعمل الهـالل األحـمر الـقطري عـلى املسـتويـني املحـلي والـدولـي ،وهـو يشـرف عـلى مشـروعـات دولـية جـاريـة
لـإلغـاثـة والـتنمية فـي عـدد مـن الـبلدان فـي جـميع أنـحاء الشـرق األوسـط وآسـيا وأفـريـقيا وأوروبـا .ومـن بـني
األعــمال اإلنــسانــية الــتي يــضطلع بــها الهــالل األحــمر الــقطري تــقديــم الــدعــم فــي مــجاالت الــتأهــب لــلكوارث
واالســتجابــة لــها والــتعافــي مــنها والحــد مــن املــخاطــر ،كــما يــعمل عــلى الــتخفيف مــن أثــر الــكوارث وتحســني
مس ــتوى م ــعيشة امل ــتضرري ــن م ــن خ ــالل ت ــقدي ــم الخ ــدم ــات ال ــطبية وال ــرع ــاي ــة ال ــصحية وال ــتنمية االج ــتماع ــية
لـلمجتمعات املحـلية ،بـاإلضـافـة إلـى نـشاطـه عـلى صـعيد املـناصـرة اإلنـسانـية .ويسـتعني الهـالل بـمجهودات
شـبكة واسـعة مـن املـوظـفني واملـتطوعـني املـدربـني واملـلتزمـني ،ورؤيـته تحسـني حـياة الـضعفاء مـن خـالل حشـد
القوى اإلنسانية لصالحهم.

وي ــمارس اله ــالل ن ــشاط ــه ت ــحت م ــظلة امل ــبادئ ال ــدول ــية الس ــبعة ل ــلعمل اإلن ــسان ــي وه ــي :اإلن ــسان ــية وع ــدم
التحيز والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعاملية.

