
  ، روانكه ،اشتي ،2، كبرتو1)شاريا، مام رش، بيرسفي: التثقيف والتوعية الصحية ضمن مشاريع منظمة هيفي في مخيمات  مشروع .21 

 في قضاء تلكيفبوزان  بلدةو  (2، باجد كنداال ، ايسيان ، بيرسفيجمشكو

هذه األهمية  د ازدادتأنشطة التثقيف والتعزيز الصحي عنصًرا مهًما في برامج الرعاية الصحية، وذلك ألهميتها الكبيرة في المجاالت الوقائية و العالجية، و ق باتت

الية و خاصة في فترات األزمات و و زيادة المخاطر على صحة الفرد و الصحة العامة من جراء األوبئة و األمراض المعدية و االنتق ,مع تفشي وباء كورونا 

 .الحروب. تمتد أهمية برامج التوعية الصحية لتدخل في صلب الحياة اليومية لكل شخص، سواء كان يعاني من مرض ما او لم يكن

ة بصورة علمية موظفي التوعية الصحي تقوم منظمة هيفي بتقديم برامج متكاملة للتوعية و التثقيف الصحي، حيث يتم ذلك من خالل أنشطة يومية يتم تنفيذها من قبل

 حسب جداول موضوعة مسبقا. تتمثل واجبات موظفي التوعية الصحية في ثالث مجاالت:

 تقديم و اعطاء برامج التوعية الصحية لزوار المراكز الصحية مباشرة، سواء عن طريق المقابالت الفردية أو الجماعية -

ية للمستفيدين، اطالههم على الخدمات الموجودة في المركز الصحي، و ايضا احالة الحاالت التي تحتاج الى زيارة المنازل و الخيم اليصال الرسائل الصح -

 خدمات معينة الى المركز الصحي.

 التنسيق مع المراكز االجتماعية و المدارس و زيارتها اليصال الرسائل الصحية -

جلسة، و بلغ عدد األشخاص الذين حضروا تلك ( 12,186) التي أجريت ضمن مشاريع منظمة هيفي، بلغ العدد اإلجمالي لجلسات تعزيز الصحة 2021خالل العام 

 شخصا، توزعت هذه االرقام كما في الجدول أدناه: (66,054)  الجلسات

 

 ت المشروع عدد الجلسات عدد الحضور

 1 مخيم شاريا 528 6903

 2 مخيم مام رش 828 6150

 3 2مخيم كبرتو  444 5022

 4 1مخيم بيرسفى 373 4759

 5 مخيم اشتي 2961 20105

 6 مخيم روانكه 2646 6236

 7 بوزان 963 2696

 8 مخيم جمشكو 2934 11689

 9 مخيم باجد كنداال 226 1128

 10 مخيم ايسيان 144 573

 11 2مخيم بيرسفي 139 793

   المجموع 12186 66054
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