
 

 

 
 

 

 النفسية في مدينةالفلسطينية باليوم العالمي للصحة  رة الصحةاووز  األوروبي اإلتحادو  احتفلت منظمة الصحه العالمية  – ة، غز أكتوبر 81
تعزيز الصمود الفلسطيني " تحاد األوروبياإلالمدعوم من  مشروعال" كجزء من صحتي النفسية أوالا ر "االيوم. أقيم االحتفال تحت شع غزة

  أفضل في حاالت الطوارئ" . الستجابة النفسية الصحةخدمات عن طريق تطوير 

هذه المباراة هي النهائية بين وكانت  .ة كرة قدم بين فريق مستشفى شهداء األقصى وفريق مستشفى الرنتيسي لألطفالالحفل بمبار بدأ ا
ة وتوزيع افي غزة. بعد االنتهاء من المبار  الصحةوزارة  خالل اليومين السابقين بين موظفي القدم الذي أقيمكرة الفريقين الرابحين  بعد دوري 

المستفيدين من خدمات مراكز  عدد من فتتاح بازار األعمال اليدوية والتي هي من صنع، تم ااألقصىلفريق مستشفى شهداء  الجوائز
 .الصحة النفسية

 في المبارة اليوم الرئيسي الهدفكان كٌل لديه هدف في الحياة. الصحة  " الريش، ممثل وزارة في خطابه االفتتاحي قال الدكتور يوسف أبو
ة النفسية يوصول الخدمات الصحال هو الصحةوزارة ب لعب. وهدفنا األكبرلالستمرار في اللدى العبي الفريقين حافزاا  ، مما شكلهو الفوز

 وأن نعمل لهذا الهدف حتى تحقيقه" .  نيبأكمل وجه لكل مريض فلسطي

قطاع في أوقات األزمات. وفي  مل مؤسساتهافة الغربية وقطاع غزه على تطوير خدمات الصحه النفسية وتحسين عيعمل المشروع في الض
للحديث أكثر . ةاألخير  الثالثة للحروب المتراكمة النفسية اآلثار من التخفيف إلى ويسعى، يعزز المشروع   صمود المجتمع الفلسطيني غزة

في خطابه " األضطرابات النفسية  شائعة جدا ا في  د روكنشوب، ل، الدكتور جيراالصحة العالميةعن أهمية المشروع، قال ممثل منظمة 
للمرضى المصابين بأمراض مزمنة  ءا ا ألف شخص من كل األعمار. والحالة الطبية  تزداد سو  044ها ما يقارب عن بتأثر يقطاع غزة و 

أن ما يقارب عن في الضفة الغربيه و قطاع غزه إلكتئاب. وتشير الدراسات مثل السكري وأمراض القلب اذا كانوا يعانون أيضا ا من ا
ات يعانون ي% من النساء الفلسطين04% من المصابين بأمراض مزمنة يعانون أيضا ا من اإلكتئاب. وفي دراسة أخرى تشير األرقام أن 04

. وعبر الدكتور روكنشوب عن إمتنانه لإلتحاد األوروبي الداعم  ولهذا أثار سلبية  كثيرةعلى األمهات وأطفالهن" من إكتئاب ما بعد الوالدة
 . 7442لبرنامج الصحه النفسية في فلسطين منذ عام 

من كل عام بهدف زيادة الوعي  أكتوبر أقيمت هذه الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والذي يصادف شهر تشرين األول
% من سكان قطاع 74أهمية تطوير مراكز خدماتها.  وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن ما يقارب من العالمي ألهمية الصحه النفسية و 

لكن هناك ثغرة كبيرة تاجون الى الرعاية والعالج  نتيجة الحروب المتراكمة والحصار المستمر عليهم. حغزة يعانون من إضطرابات نفسية وي
كافية وبين حاجة الناس. وهنا تأتي أهمية المشروع في تطوير وبناء مراكز الصحة النفسية م خدمات يبين قدرة مراكز الصحة النفسية لتقد

 .كالة غوث و تشغيل الالجئينلو  التابعة لوزارة الصحة أو
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