
 

 تحت شعار "قطر تزرع البسمة"

بتقنية زراعة  طفال 24إلى  السمـع يعيـد قطريطبي  وفـد

 غــزةقطاع في القوقعة 

  القطرية واللجنة الفلسطينيالقطري و نيالصحة القطرية والفلسطينية والهالل يوزارتبالشراكة بين 

 الصناعية ألطرافللتأهيل وا ثاني آل خليفة بن حمد الوالد األمير سمومستشفى و غزة إعمار إلعادة

 وأوريدو

  .في غزة الفلسطينيالمشروع نقلة نوعية للقطاع الصحي القحطاني: د 

  :طفالأ ليساعد قوقعة زراعة جراح يصبح أنأخبرني برغبته في طفل  المشاهد أجمل مند. عبد الهادي 

 غزة

 من عدد كان جديد، عام ووالدة عام نهاية ومع ،"البسمة تزرع قطر" شعار تحت :الدوحة ― 2018 يناير 8

 2017 ديسمبر 17 يومففي  .محياهم على البسمة من شيئا ويرسم حياتهم يغير أمل مع موعد على غزة أطفال

 مشروع لتنفيذ غزة، قطاع إلى الطبية حمد ومؤسسة القطري األحمر الهالل من قطري طبي وفد وصل

 عدة سبقتها قدف ،للقطاع الطبي للفريق األولى الزيارة هي هذه تكن لم. األطفال من لعدد القوقعة زراعة

 وطبية إنسانية خططا يشمل كان العام هذا المشروع أن إال قوقعة، زراعة عملية 44 تنفيذ عن أثمرت زيارات

 فرايتو أنهو خاصة المشروع، تنفيذ على مستقبال للعمل وتأهيلها الفلسطينية الطبية الكوادر تدريب منها ،كثيرة

 واألطراف للتأهيل ثاني آل خليفة بن حمد الوالد األمير سمو مستشفى هو متخصص مستشفى اآلن هناك

 نتعرف التي والحقائق المشاهدات من اكثير الزيارة وثقت كما ،للتأهيل جديد قسم تأسيس شهد الذي ،الصناعية

 .التالي التقرير خالل من عليها

 غنى: قصة أمل

والدة  منعبارة لها وقع خاص  .ابنتي كباقي األمهات بدون استخدام لغة اإلشارة" تحدث معي"حلمي أن ت

ما نتج عنه عدم م ،السمع منذ الوالدةأعصاب من مدينة غزة والتي تعانى من ضعف في  "حجو غنى"الطفلة 

التي القت استجابة ضعيفة  ،عيةقدرتها على السمع رغم المحاوالت الحثيثة من العائلة باستخدام المعينات السم

 حالته بشكل ملحوظ.تحسنت مقارنة بشقيقها الذي يعاني من نفس المشكلة و جدا

وحاولنا  ،لسمعالقد كانت صدمة كبيرة عندما اكتشفنا أن طفلينا يعانيان من فقدان مد حجو: "م محأتقول الوالدة 

 3 ىسنوات وغن 4فمحمد عمره  ،ةهما صغيرسنهما خاصة أن يلإالبحث عن حلول إلعادة السمع  مرارا

وكانت  ،ألطراف الصناعيةللتأهيل وال ثاني آمستشفى سمو األمير الوالد حمد بن خليفة إلى سنوات، فتوجهنا 

التي تكللت بنجاحه في أن  ،استجابة محمد رائعة بعد تركيب المعين السمعي وحصوله على التأهيل والرعاية

مما  ،موضحة أن مشكلتهم الرئيسية تكمن في ضعف السمع لدى غنىيسمع ويميز األصوات من حوله"، 

حيث تم  ،القطريالطبي وهو ما تم خالل زيارة الوفد  ،استدعى ضرورة إجراء عملية زراعة قوقعة لها



 

وتنتظر العائلة  ،إجراء العملية الجراحية لغنى في مستشفى القدس التابع للهالل األحمر الفلسطيني بمدينة غزة

 تركيب جهاز القوقعة الخارجي لها أثناء عودة الوفد القطري لغزة خالل الفترة المقبلة.

 قطر تزرع البسمة

وحول أهمية زيارة الوفد القطري لزراعة القوقعة، يقول رئيس الوفد واستشاري أول ورئيس قسم األنف 

ورئيس اللجنة الطبية بالهالل األحمر القطري الطبية وعضو مجلس اإلدارة  واألذن والحنجرة بمؤسسة حمد

إجراء عمليات زراعة في قطاع غزة المحاصر بنجحنا خالل مهمتنا اإلنسانية د. عبد السالم القحطاني: "

 ،عملية 44بعد أن قمنا العام الماضي بإجراء  ،اليوم الواحدفي عمليات  7إلى  6بمعدل  طفال 24قوقعة لعدد 

إلى أن الجهود  وقعة تكللت كلها بالنجاح"، مشيراعملية زراعة ق 66لعمليات إلى اعدد إجمالي بذلك ليصل 

زرع البسمة" والذي يرتكز على ثالثة تدخالت هي الكشف المبكر واصل لتمويل وتنفيذ مشروع "قطر تتت

 األعوام المقبلة.لسمع والمعينات السمعية وزراعة القوقعة في قطاع غزة خالل عيوب ال

"إن تنفيذ هذا المشروع الكبير في غزة سيحدث نقلة نوعية للقطاع الصحي الفلسطيني  :طانيالقح ويضيف د.

الكوادر المحلية الفلسطينية  وتطويرلسمع مشكالت امن خالل المساهمة في تطوير خدمات الكشف المبكر ل

 فين المشروع سيساهم من خالل الكشف المبكر إالعاملة في مجال السمعيات وزراعة القوقعة، حيث 

ثم  ،المدرسةسن أو األطفال قبل الجدد ألشخاص المصابين بأي فقد سمعي سواء المواليد إلى االوصول 

والتأهيل الالزم لكل حالة"، وتقديم العالج  ،برنامج المعينات السمعية أو برنامج زراعة القوقعةإلى  إحالتهم

تقنية عالية يحول الموجات الصوتية  يالقوقعة تتمثل في زراعة جهاز ميكرفون ذأن زراعة كما أشار إلى 

قل من خالل الجلد إلى الجهاز الداخلي تإلى موجات كهربائية تنبدورها تتحول  ،إلى ذبذبات كهرومغناطيسية

 اطبالتخيستطيع المريض السمع وبحيث  ،المزروع أثناء الجراحة لتحفيز الخاليا السمعية وعصب السمع

 أعوام. 3مدتها إلى بعد خضوعه لجلسات تأهيلية قد تصل 

 تنمية قدراتتتضمن  "قطر تزرع البسمة"القطري أن النتائج المثمرة لمشروع الطبي ن رئيس الوفد وبي  

ون الكوادر المحلية الفلسطينية إلجراء عمليات زراعة القوقعة بشكل مستقل، حيث أثبت األطباء الفلسطيني

جهود كافة  ات الوفد المتكررة لغزة، مثمناإجراء عدد من العمليات أثناء زيارفي في مشاركتهم  نجاحا مميزا

الهالل األحمر القطري  ، وعلى رأسهاالجهات الشريكة إلنجاح البرنامج القطري لزراعة القوقعة في غزة

طرية والفلسطينية الصحة الق اواللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة والهالل األحمر الفلسطيني ووزارت

وكافة وشركة أوريدو ألطراف الصناعية للتأهيل وال ثاني آومستشفى سمو األمير الوالد حمد بن خليفة 

 دعم المشروع.في المتبرعين والمساهمين 

 االنتقال من الظالم إلى النور

من سكان  عاما( 12)وعن تجربة السمع بعد تركيب جهاز القوقعة، تتحدث والدة الطفل عبد المطلب ريحان 

 2008عام على قطاع غزة  عدوانوبعد ال ،منذ صغرهطفلها من مشاكل في الكلى معاناة مدينة غزة عن 

حزنه إلى في حالة من االحباط والعزلة باإلضافة  خلهمما أد ،نتج عنه فقدانه الكامل للسمعأصيب بفشل كلوي 

كانت استجابته للمعينات : "وأضافتلعنف في التعامل مع اآلخرين، اإلى وعصبيته الزائدة ولجوئه الدائم 



 

 ال زلتوالقطري العام الماضي، الطبي وأجريت له عملية زراعة قوقعة أثناء زيارة الوفد  ،السمعية ضعيفة

ألنه شعر  ،مرة أخرىإليه لحظة عودة السمع  ودمعت عيناه فرحا بتهاجمن اال عبد المطلبكيف قفز ذكر أ

وعاد لمقاعد الدراسة وسط تشجيع ومساندة  ،وبات يختلط معنا داخل البيت ،من الظالم إلى النورأنه خرج ب

 من الجميع بفضل هللا".

وعن اآلثار الناتجة عن الحصار وأثرها على األطفال من ذوي اإلعاقة السمعية، يقول مدير مستشفى سمو 

ن استمرار إنصر التتر  ألطراف الصناعية بقطاع غزة د.للتأهيل وال ثاني آاألمير الوالد حمد بن خليفة 

ألطفال ذوي اإلعاقة لبالنسبة يزيد من صعوبات السفر  2007عام حصار المفروض على قطاع غزة منذ ال

باإلضافة إلى التكلفة الباهظة على األهالي  ،إجراء عمليات زراعة القوقعة خارج فلسطينمن أجل السمعية 

الذين يحتاجون إلى أن أعداد األطفال  ، مؤكدامحليايعاني غالبيتهم من سوء األوضاع االقتصادية  نالذي

إجراء تدخالت جراحية لزراعة القوقعة إلى وهناك حاجة ماسة  ،مستمرتزايد غزة في بزراعة القوقعة 

 دمج هؤالء األطفال داخل المجتمع.تأهيلية للسمع لضمان إعادة تدخالت و

 متواصلةنجاحات 

خالد عبد  بدوره، يقول استشاري أمراض السمع والتوازن وعضو الوفد القطري لزراعة القوقعة بغزة د.

في غزة عندما جاءني أحد األطفال المستفيدين من زراعة مررت بها التي من أجمل المشاهد : "الهادي

فهذا المشهد  المستقبل ليساعد أطفال غزة،في نه سعيد ويريد أن يصبح جراح زراعة قوقعة إالقوقعة ليقول لي 

ألهل والفريق من اعم المكان الفرحة تكمشهد لحظة تركيب جهاز السمع للطفل ألول مرة فتماما  مؤثر جدا

 تفكلما كان المناسب للطفل،زراعة القوقعة تعتمد على اختيار العمر  ةنجاح عملين نسبة أوأضاف  ".الطبي

فائدة لعمليات التي أجريت بغزة لانجاح نسبة قد تجاوزت لذا ف ،ستتحقق نتائج سريعة وممتازة ةالسن صغير

 ،لتأهيلأهمية المتابعة وااللتزام من األهالي أثناء برنامج امشددا على %، 90العام الماضي  طفال 44

واختيار الجهاز األنسب  ،ةالتعامل مع األطفال زارعي القوقععند من لغة اإلشارة  واالعتماد على السمع بدال

 .للزراعة

في غزة  ناقف مع إخواننكي وضعنا البرنامج القطري لزراعة القوقعة : "عبد الهادي حديثه بالقول ويتابع د.

وكذلك تأسيس قسم التأهيل بمستشفى سمو األمير الوالد حمد  ،من خالل تطوير الكوادر المحلية الطبية والفنية

بعد عملية ألطراف الصناعية للمساعدة في متابعة التأهيل السمعي الضروري واللتأهيل ل ثاني آبن خليفة 

ن الطفل من إلتبرع والمساهمة في إنقاذ األطفال فاقدي السمع، حيث ى الإأهل الخير  زراعة القوقعة"، داعيا

 مدارس ولغة ومنبهاتإلى ألنه بحاجة  ،ضعف الطفل الطبيعي 25ذوي اإلعاقة السمعية يكلف الدولة 

 كونه ال يسمع.بمفرده صعب تركه من الخاصة و متطلباتو

وانتشار حالة الفقر بغزة، باإلضافة إلى  2007عام التي تتواصل منذ وفي ظل ظروف الحصار القاسية 

 ةوالحاجة الماس ،قطاع غزةباإلعاقة مجال ات المادية والبشرية لدى المؤسسات العاملة في يضعف اإلمكان

إلى تحسين هذه الظروف من خالل تنفيذ مجموعة من التدخالت الصحية لخدمة السكان الفلسطينيين في غزة، 

عملية زراعة  68تأتي النجاحات المثمرة التي حققها الوفد القطري لزراعة القوقعة في قطاع غزة من إجراء 

 لة.أمل ألهالي غزة وأطفالها إلنهاء معاناتهم الطوي ةقارقوقعة ناجحة كب



 

الذي يتضمن تدخالت رئيسية  ،كذلك يأتي المشروع الجديد للهالل األحمر القطري "قطر تزرع البسمة"

 7.5للكشف المبكر لعيوب السمع والمعينات السمعية وزارعة القوقعة في قطاع غزة بتكلفة إجمالية بلغت 

خالل العامين تنفيذه الستمرار في لمزيد من الدعم لبحاجة إلى االمشروع وال يزال أمريكي )دوالر مليون 

اإلعاقة في  شملت مشروع "دعم وتطوير خدماتاألحمر القطري لتدخالت سابقة للهالل  استكماال(، القادمين

ن دوالر أمريكي بالشراكة بين البنك اإلسالمي للتنمية وبرنامج الفاخورة ييمال 5" بتمويل قدره قطاع غزة

عن تنفيذ مشروع "بناء قدرات العاملين في مجال  القطرية، فضال "الجميعالتعليم فوق " ؤسسةالتابع لم

السمعيات السريرية ن في مجال يفني 8بناء قدرات روع وكذلك مش ،2010قطاع غزة" عام باإلعاقة السمعية 

في  تلقوا تدريبات عمليةحيث  ،ة تعمل في مجال اإلعاقة السمعيةجمعيات أهلي 4 إلىمن قطاع غزة ينتمون 

خدمات التأهيل نظرا ألهمية  ،لمدة عام تقريباقطر في الطبية حدة أمراض السمع والتوازن بمؤسسة حمد و

 القوقعة تعليميا ومجتمعيا.ودمج األطفال زراعي 

إلى تصل  أعوام 5وواحد ما بين يوم العمرية أن نسبة اإلعاقة السمعية في فلسطين للفئة  بالذكرمن الجدير 

 القطري األحمر الهالل نفذه الذي لإلعاقة اإلحصائي المسح بحسب ،ذوي اإلعاقةإجمالي % من 1.3حوالي 

طفل  600-500كذلك فإن حوالي  .المعدل العالمي بسبعة أضعافهو ما يفوق و ،2012 عام غزة قطاع في

في في قطاع غزة سنويا، حالة والدة ألف  60-50بين من في قطاع غزة يحتاجون إلى معينات سمعية سنويا 

 .ألف دوالر للشخص الواحد 400ما يعادل أن زراعة القوقعة توفر على الدولة حين 

 ##البيان نهاية##

 القطري األحمر الهالل عن نبذة

 والمجتمعات األفراد وتمكين مساعدة إلى تهدف تطوعية إنسانية منظمة وهو ،1978 عام القطري األحمر الهالل تأسس

 والجمعيات الدولية واللجنة الدولي االتحاد تضم التي الدولية اإلنسانية الحركة في عضو والهالل. تمييز أو تحيز دونب الضعيفة

 للهالل اإلسالمية اللجنة مثل واإلسالمية والعربية الخليجيةالمنظمات  من العديد عضوية يشغل كما بلدا، 190 من الوطنية

 هذه القانونية صفته إلى استنادا القطري األحمر الهالل ويستطيع. األحمر والصليب األحمر للهالل العربية والمنظمة الدولي،

 باقي عن هيميز الذي الدور وهو اإلنسانية، جهودها في قطر دولة بذلك مساندا والكوارث، النزاعات مناطق إلى الوصول

 .المحلية الخيرية المنظمات

 في والتنمية لإلغاثة جارية دولية مشروعات على يشرف وهو والدولي، المحلي المستويين على القطري األحمر الهالل ويعمل

 الهالل بها يضطلع التي اإلنسانية األعمال بين ومن. وأوروبا وأفريقيا وآسيا األوسط الشرق أنحاء جميع في البلدان من عدد

 على يعمل كما المخاطر، من والحد منها والتعافي لها واالستجابة للكوارث التأهب مجاالت في الدعم تقديم القطري األحمر

 والتنمية الصحية والرعاية الطبية الخدمات تقديم خالل من المتضررين معيشة مستوى وتحسين الكوارث أثر من التخفيف

 واسعة ةشبك بمجهودات الهالل ويستعين. اإلنسانية المناصرة صعيد على نشاطه إلى باإلضافة المحلية، للمجتمعات االجتماعية

 .لصالحهم اإلنسانية القوى حشد خالل من الضعفاء حياة تحسين ورؤيته والملتزمين، المدربين والمتطوعين الموظفين من

 واالستقالل والحياد التحيز وعدم اإلنسانية: وهي اإلنساني للعمل السبعة الدولية المبادئ مظلة تحت نشاطه الهالل ويمارس

 .والعالمية والوحدة التطوعية والخدمة

 +974 5583 7338: هاتف – اإلعالمية الشؤون رئيس عدنان فريد بالسيد االتصال يمكنكم المعلومات، من لمزيد

(fareed@qrcs.org.qa). 


