
 

     2017نشرة أخبار مركز بيتنا لعام   
 القدس وبالتعاون مع جامعة الخليل . -تحت رعاية جمعية أصدقاء المريض الخيرية  ، في مدينة الخليل،2016عام  مركز بيتنا افتتح

بيئة آمنة ومريحة لرعاية المرضى الذين يعانون من األمراض ر يوفيهدف إلى ت ،أول مركز نهاري /مجتمعي في فلسطين يعد المركز

لتقديم ، واالستعداد شجيع المرضى للتعبير عن أنفسهمتو ة،صوصيالخو  ،واالجتماعي ،الدعم النفسي المركز وفريحيث  ،المزمنة

 ،لمجتمعية المختلفة كعيادة التغذيةمن األنشطة اوغيرها والمحاضرات  ،العيادات المتخصصة جانبإلى  ،المعلومات والتوجيه والمشورة

 .خرىوالفعاليات األ نشطةعديد من األنجليزية والمخيم اللغة اإلو، رسم الحناءو، روبيكواآلي

 

 

 كانون أول 

بعقد  الخليل - حمر الفلسطينيمستشفى الهالل األالتنسيق مع قام المركز ب

تحدثت عن  مشاركة سيدة ناجية، بمحاضرة حول صحة وسرطان الثدي

. وقد حضر الندوة طاقم من معه ، وكيفية التعايشالسرطانإصابتها ب

 .في المستشفى الممرضين والعاملين
 سنشفى الهالل الحمر الفلسطيني الخليل بمصورة محاضرة صحة الثدي ©                                                                                                                           

 "لمجموعة الشروق" وهن   جلسات كل شهر ثالثةات جماعية بواقع لعقد لقاء ياد العزةإالطبيب النفسي الدكتور مع كما نسق المركز 

الجلسات على التفريغ  إذ تساهم هذه، هن   على طلب من السرطان بناء   قد تعافواسيدات 

 .بالراحة والشعور ،النفسي

وتوزيع  ،لسيدات الشروق للوقاية من هشاشة العظام امبكر افحص كما أجرى المركز

اشة من خالل نصائح وأطعمة حول كيفية الوقاية من الهشإلرشادهن  نشرة توعية خاصة 

 .وغيرها

وم مفهفطارا  جماعيا  صحيا  لتعزيزإ بالتعاون مع المركز ظمت مجموعة الشروقوقد ن

عدم تحمل "محاضرة بعنوان رافقها كما  .الضارة ةطمعومخاطراأل ،فوائد الطعام الصحي

     .ة في المركزخصائيه التغذيإمن قبل  "الالكتوز

 

  شباطشهر 
   

من مختلف  اشخص من أربعينكثر وقد حضر أ ،وعائالتهم الشروق مجموعةبحضور  باليوم العالمي للسرطانأقام مركز بيتنا حفال  

 والترفيهيةحيث تم توفير وجبة غذاء والعديد من الفعاليات التوعية  ،(وديس ، رام هلل وغيرهابأافظات )الخليل ،القدس ، سلفيت ، المح

 .كرسم الحناء

 

بناء وعلى صعيد التعاون المشترك مع الجامعات والمؤسسات ذات الصلة، فقد تم 

المعهد الفلسطيني متنوعة. فقد حضر المركز محاضرة عقدها "شبكة عالقات 

ت فيها شارك، وقد نواعهألسكري ومضاعفته وا والمتعلقة بمرض "مراض السكريأل

 . قالشرو  مجموعة سيدة من ستة عشر
                                                                                                                                    

 دعمالو تفريغحول ال الخليل بالشراكة مع جامعةالجلسات كما عقد المركز العديد من 

معهد الفلسطيني الب صورة سيدات الشروق بمحاضرة السكر© .  نفسيال رشادمتخصصين في مجال اإل قبل من للسيدات معنويالو نفسيال

 آلمراض السكري

    صورة محاضرة عدم تحمل الالكتوز بمركز بيتنا©

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

          



 

 شهر آذار

                                                       ول في الخليل نجليزية األمخيم اللغة اإل

ذين تتراوح الطفال م المركز مخيما  لألأقا  

وحتى سن الرابعة  سن الثامنة عمارهم منأ

وذلك لمدة من كال الجنسين،  عشرة عاما

نيسان( بواقع يوم في و شهرين )آذار

حيث تم اكتساب مهارات اللغة ، سبوعاأل

 ،الرسمو ،ريق اللعبنجليزية عن طاإل

وتناول  .فالماأل ةمشاهدوقراءة القصص، و

وقد . طعمة الصحيةمية وفوائد األأهخالل ساعات المخيم لتعزيز  ةصحي بةطفال وجاأل

اللغوية  المهارات تعاقد المركز مع أساتذة متخصصين باللغة اإلنجليزية إلكساب األطفال

 .الشهرينعلى مدار  ةساتذمواصالت األ ةتغطيتمت والتحدث باإلنجليزية بطالقه. وقد 

 ،ستاذة واألطفالألاهدايا على التوزيع  حفال ختاميا تم فيه وأقام المركز في نهاية المخيم

وتناول الطعام في  ،قصصالوقراءة  ،واللعب ،كالموسيقى قامة العديد من الفعالياتإو

                                                            .ساحة المركز
 

حول  ساسية للبنينمدرسة إسماعيل النتشة األ ألولياء أمورمحاضرة وقدم المركز 

 هشاشة العظام، حيث حضر أكثر من خمسة وعشرين شخصا .

توزيع  عبر جامعة الخليلفي سبوع العلوم والتكنولوجيا أشارك المركز في كما 

المركز من معلومات عشرات الطلبة بما يقدمه ، وتفاعل نشرات توعية صحية

 ونشاطات مختلفة.

 

احتفلت  حيث، موعيد األ ةيوم المرأة الفلسطيني تيمناسبوأقيم في المركز احتفاال ب

جريت العديد من الفعاليات وأ ،مختلف المحافظات مناللواتي جئن  ةسيدات المجموع

 .( وغيرها)الحوادث غير المقصودةةالسالمة المنزلي :كأعطاء محاضره بعنوان
  

 

 

                                               

    

 

الوقاية والعالج  ،مؤتمر طبي عالمي ومحلي حول مرض السرطان عقد 

حيث شارك العديد من الخبراء المختصيين ، بجامعة الخليل والرعاية التلطيفية

 ن حيث دارين فلسطينيياخصائيردن( ويطاليا، األإالبالد )تركيا، من خارج 

، المزمنةمراض األب المتعلقةالتشخصية  ةالحديث حول آخر المستجدات الطبي

 120حضر حوالي وقد غيرها. مراض ومية الكشف المبكر والوقاية من األهوأ

الكليات والجامعات  ةوطلب العاملين في الحقل الصحي األخصائيينشخصا من 

                           .                                        الوطنالفلسطينية من مختلف محافظات 

 

 لعشرين سيدة من سيدات ظاملفحص هشاشة الع ا  طبي ا  يوم المركزوقد أجرى 

، وتم تناول مجموعة الشروق ومعارفه  أكوالت.حضار بعض المإحيث قامت كل سيدة ب في حديقة المركز، وجبة طعام صحيةن 

              صور لمخيم اللغة االنجليزية بمركز بيتنا©

          

صورة الشروق بمناسبة عيد االم ويوم المراة الفلسطينية ©

مركز بيتناب  

صورة المشاركين بالمؤتمر بجامعة الخليل©  

  شهر نيسان

 



 

   

رابطة أكاديميات فلسطين بيوم الصحة حفال بمشاركة  وأقام المركز

وفتح  ،تحضيره ةكل الصحي وكيفياأل :بعنوان ةمحاضر ، عقد فيهالعالمي

  .ةمن قبل سيدات الرابط ةوتوزيع ضيافه صحي ،النقاش بين الحضور

                                                                                                 
                                                                                                               

 يار أشهر 

 

والذي في الخليل  الطبي المجاني من قبل لجنه المريض الفقيرباليوم شارك المركز 

ول مركز مجتمعي في أكونه وكان مشاركة المركز الفتة ، ل الجعبريآفي ديوان عقد 

      عوية.التو ةمن النشرات التثقيفي مئات وتم توزيع ،فلسطين

                                                                                                                                                                                 

 شهر تموز

 مالسياحي / بيت لح يوم ترفيهي بمنتج بتير  

الشروق بعد انقطاع دام شهر بسبب شهر رمضان وعيد  مجموعةقضت          

فراد المجموعة أتعزيز العالقة بين تم خاللها  ، ممتعا  في المنتجع ايوم نوعائالتهالفطر

 من ضغوطات الحياة  تخفيفامن الروتين اليومي و ن. ويعد هذا اليوم خروجاوعائالته
    

\                                                                                                                                                                         

  التلطيفية"مؤتمر طبي محلي  بعنوان "العالجات التكميلية في الرعاية 

شارك العديد من  وقد  ،ارتباط جامعة الخليل في رام هللمكتب  وذلك فيعقد المؤتمر 

عن مجال العالجات التكميلية وتحدثوا  ،بهذا اليوم نيالصحي الخبراء واالخصائيين

لنحل والعالج بالعالج الطبيعي كالتغذية السليمة لية اآالمزمنة و مراضمفهوم األ حول

من العاملين في المجال  اشخص خمسينكثر من أوالتأمل التجاوزي. حيث حضر 

مراض المزمنة من مختلف محافظات إضافة لمرضى األ، ماعيالصحي واالجت

  .الوطن
 

 طهي غذاء صحي بمركز بيتنا

الشروق اللواتي حضرن من مناطق بمشاركة مجموعة  الصحي وطهي الغذاءعداد إتم 

 .سيدة 30ي حوال حيث تراوح عددهن   ،(ديس، الخليل سلفيت، رام هللا، الشيخ سعد، ابو) القدس،  عدة

 ول أشهر تشرين 

 اية مرضى السرطان والتثقيف الصحي:"بازار بيتنا" لرع

 مدةالخليل  ةحرم جامعبازارا في  بسرطان الثدي ةالخاص ةضمن شهر التوعيأقام مركز بيتنا 

 منتجات وقد عرضت فيه .رجاء الوطنفي أفئات المجتمع  ةكاف ، وقد وجهت الدعوات إلىيومين

كما تنوعت فيه األنشطة  .مالبسو ،ةدوات منزليوأ ،ةيدوية، والغذائيال فلسطينية متنوعة كالمنتجات

الفنية من الدبكة، والرسم بالحناء، والرسم على وجوه 

. وقد شارك طفاللأل ةلعاب خاصأو ،مهرجيناألطفال، و

سيدات و ،حمرالخليل والهالل األ ةجامع متطوعون من

. وقد وسلفيت ،والقدس ،الخليل ةالشروق من محافظ ةمجموع

في البازار.  القدس – ةصدقاء المريض الخيريأ ةجمعيشاركت 

. النشرات لزيادة الوعي بين فئات المجتمع فآالتوزيع  وتم

كان لهذا البازار األثر الكبير في تعرف الطلبة على نشاطات و

صورة رابطة األكاديميات مع الشروق بمركز بيتنا©  

 صورة زوار زاوية مركز بيتنا باليوم الطبي للجنة الفقير©

 المريض

 

 

 جامعة صورة المشاركين بالمؤتمر الطبي / مكتب ارتباط©

 الخليل ،رام هللا

 

 

صور مقتطفه من بازار بيتنا بجامعة الخليل       ©

      



  المركز وأهدافه. وقد تبرع بعض الحضور للمركز الستمرار قيامه بأنشطته التوعوية الصحية.

 شهر تشرين ثاني 

 اديميات سيدات فلسطينأك رابطةمع  فقد أجرى المركز محاضرة بالتنسيقالمجتمعية، تعاون مع المؤسسات البناء شبكة ضمن سلسلة 

 لسيدات الشروق وعائالتهن. فيتامين دال وفقر الدم حول

 

 ، وذلك بالتنسيق المشتركارشادي تثقيفي عن السرطان المشاركة بيوموتمت 

لثدي صحة ا حول ةمحاضر عطاءإليطا  ةبلديوالخليل  ةجامعمن  بةطلمع 

وقد شاركت إحدى السيدات التي تعافت من  ،ونشاطاته والتعريف بالمركز

حيث  وكيفية التعايش معه.اريخها المرضي، ت مرض السرطان بالحديث عن

 ضور.كان عدد كبير من الح

                                                

 

                                                 

 م نفسيدع ةفعالي بمركز بيتنا دوار للتغير االجتماعيأسسة ؤمعقدت 

 عشرين تحضرالشروق ومعارفهن، حيث  مجموعةوتفريغي لسيدات 

 .دةسي

 
 

 

 "يوم طبي مجاني  "فحص سريري للثدي

 ، ز بيتنا تم عمل فحص سريري للثديضمن الخدمات التي يقدمها مرك

 ة الصحيةعن لزيادة الوعي ورفع المعرف ر، الفحص المبك

 جري الفحص للعديد من النساء، وقد أبين الناس المرض

  .في هذا اليوم 

 

 :الداعمين         

     

 

 

 بطاقات الدعم 

صورة محاضرة صحة الثدي بمركز نهضة شبابي يطا©  

صورة  سيدات الشروق مع المثقفة من مركز ادوار / مركز بيتنا            ©  

Facebook: Baytna hebron                                                0594433109                                         :جوال                                       

Email :Baytna@pfsjerusalem.org              متر من مفرق المدارس  50: العنوان              بالقرب من سبيتاني هوم /الخليل  

     


