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مخكخخا    الخنخخازحخيخنمخخخيخم   هخو 
سخخخخكخخا خخا   اليخخ      زحوايخخيوس 

ألسخخخخبخاي  سخخخخريخة و خادة مخا 
يكو  سخخخخكخخا  هخخذا المخيم  
من الهخاببين من الحروي كمخا  
مخخخخخيخخمخخا    فخخي  الخخحخخاخ  هخخو 
الختخي   الخيخمخن  فخي  الخنخخازحخيخن 
تسخخبب بها الحري المسخختمرة  

 حتى هذه اللحظة.
يواج  سخخكا  المخيما  في 
تخخخعخخخز  خخخروفخخخا  مخخخحخخخافخخخظخخخة 
معيشخخخية ةخخخعبة مع ا عدام 
الخدما  االسخاسخية ال سخيما  

ائية منها حيث  الصخحية والذذ
 ة  خخخ يعا ي النازحو  في مديري 

القحفخة الحمرا  معخا خاة كبيرة وبنخا   لى فلخ  فقخد تلقخ   مخيم    –  ُدبع الخداخخل  -الشخخخخمخايتين  

المشخخرفة  لى المخيم ومن    NRC دا  تدخل من منظمة    MAAKUMمؤسخخسخخة معكم التنموية  
الوحدة التنفيذية للنازحين للتدخل في المجاخ الصخحي كو  الحاجة ملحة بسخبب ا تشخاب االوب ة 

القحفخخة الحمرا    البخخالع  خخددهم  واالمراض في مخيمخخا   المجتمع  ،  ( أسخخخخرة وكخخذلخخ  
 المضيف.

  بالتنسخخيق مع هذا الندا  و ام  MAAKUMومن هذا المنطلق لب  مؤسخخسخخة معكم التنموية  

( أسخخرة باإلفخخافة الى كالسخختر الصخخحة والتحقق من معا اة سخخكا  المخيم البالع  ددهم  
سخكا  المجتمع المضخيف، حيث تبين ا  السخكا  يعا و  من أمراض عخائعة  ديدة السخيما في 
ةخفو  النسخا  واألافاخ وكا  البد من تدخل المؤسخسخة من خيخ  يادة ابية متنقلة إلجرا   

 خي  وتقديم الخدما  الطبية المناسبة.التد
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 الكادر الصحي:  -

ابيب بجاخ.  •

ابيبة  سا .  •

مسا د ابيب وممرفة.  •

ةيدلي.  •

مخبرس وفني مختبرا .  •

 
 أسرة  ازحة

الخقخحخفخخة  فخي   مخخخيخمخي 

 و  الحمرا  

 
 مستفيد ومستفيدة

فخخي    يخخن لخخنخخازحخخ امخخن  
الخمخخخيخمخيخن والخمخجختخمخع  

 المضيف.

 الكادر اإلداري: -

o  .مدير المشروع

o .المنسق الميدا ي

o   مسؤوخ التثقيف في

المخيم.  
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o    والمجتمع المضيف. و التخفيف من المعا اة الصحية لسكا  مخيم القحفة الحمرا

o   يعا ي منها سخكا  المخيم  اجرا  تدخل ةخحي مناسخب لمعالجة األمراض الشخائعة التي

والمجتمع المضيف.

o   عخخخخخل من  بل الطبيب والطبيبة اللذين تم  اجرا  التشخخخخخيل والمعاينة لعدد )

ايفادهم الى المخيم.

o .مل فحوةا  مخبرية للمرفى الذين يحتاجو  لهذا التدخل 

o   توزيع االدوية المناسبة حسب توةيف الطبيب لعدد.)

o مسح ميدا ي الحتياجا  المخيم في كافة القطا ا  واهمها القطاع الصحي.اجرا  

o .التو ية الصحية لسكا  المخيم بيهمية  ناةر الصحة الو ائية

كبيرا في معاينة المرفخخخخى واجرا  الفحوةخخخخا  اليزمة لهم ومن ثم    لقد كا  لهذه القافلة أثرا  

 لقافلة.توزيع األدوية  ليهم من ةيدلية ا

 ويمكن  رض المستفيدين من خيخ اآلتي:

عدد الحاالت 

الذين تم  

 معاينتهم

ذكور اقل  

 سنة  من 

اناث اقل  

  من 

 سنة 

ذكور أكبر 

  من 

 سنة 

اناث أكبر 

 سنة  من 
 االجمالي

 52 22 14 4 12 وخاليوم األ

 137 48 26 30 33 اليوم الثا ي

 247 66 33 84 64 اليوم الثالث 

 436 136 73 118 109 االجمالي

 الرسم البياني لعدد الحاالت التي تم معاينتها:
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اليوم االوخ اليوم الثا ي اليوم الثالث االجمالي

سنة18فكوب ا ل من 

سنة18ا اث ا ل من 

سنة18فكوب اكبر من 

سنة18ا اث اكبر من 
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 الرسم البياني للحاالت الشائعة واألمراض المنتشرة في المخيم:

اإلسهاال  واالميبيا المعوية. (

ابتجاع معدس (

الحميا . (

الضذط والسكر.امراض القلب و (

والجهاز البولي.التهاي الجهاز التناسلي   (

امراض الصدب والتهاي الجهاز التنفسي. (

فقر الدم. (

البلهابسيا وديدا  أخرى (

 أخرى (

 
 

 

اسهاال  
و زال  
معوية

ابتجاع 
معدس

حميا 

امراض 
القلب 

والضذط 
والسكر

امراض 
الجهاز 

التناسلي 
والجهاز 
البولي

التهابا  
الصدب 
والجهاز 
التنفسي

فقر الدم
بلهابسيا 
-واميبيا 
ديدا 

أخرى

اجمالي 53 13 89 54 51 83 12 40 41
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التنسيق مع السلطا  المحلية. (

  مل تقييم احتياج للمخيم بشكل  ام. (

تنسيق الفريق الطبي واإلدابس للمشروع. (

.العيادة لتنفيذ المشروعالترتيب لمكا    (

المتابعة والتقييم. (

مخخنخخااخخق بخخُ  . الخخمخخخخخيخخم  خخن  عخخد 

الخدما  الرئيسة.

عد المخيم  ن الشابع العام.بُ  .

االزدحام الشديد. .

للقخخافلخخة  ليلخخة   . الزمنيخخة  الفترة 

المرفخخخخى في  بعخخدد  مقخخاب خخة 

المخيم.

 خخدم توفر األدويخخة الخخخاةخخخخخخة   .

كخخالسخخخخكر   المزمنخخة  بخخاألمراض 

والضذط وأمراض القلب.

التخخخااخخب   . القخخدبة  لى   خخدم 

األ مع  بسخخخخبخخب الفعخخاخ  مراض 

مية.الجهل واأل

 خخدم توفر األدويخخة الخخخاةخخخخخخة   .

كخخالسخخخخكر   المزمنخخة  بخخاألمراض 

والضذط وأمراض القلب.
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المصخخخخخخابخخة   .1 الحخخاال   متخخابعخخة 

وتخوفخيخر  الخمخزمخنخخة  بخخاألمخراض 

دوية لهم.األ

مربع  توفير ةخخخيدلية في كل  .2

من مربعا  المخيم.

تخخحخخرس   .3 فخخحخخوةخخخخخخا   تخخوفخخيخخر 

مراض الشائعة.األ

تنظيم حمي  و ي وتثقيف   .4

خر.ةحي بين الحين واآل

تدبيب بعض سخخخخكا  المخيم   .5

 لى اسخخاسخخيا  االسخخعافا   

ولية.األ

اخبخيخخة   .6 خخرى  أ خمخخل  خوافخخل 

تسختهد  المرفخى المصخابين  

باألمراض المزمنة.  
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الذذائية.    بالمسا دا استهدا  المخيم   (

الصحية.  بالسللاستهدا  المخيم   (

توفير المواد اإليوائية لسكا  المخيم. (

توفير خزا ا  مياه  ظيفة وةالحة ليستخدام وتكفي استيعاي السكا  بالمخيم. (

استهدا  المخيم بحمي  لمكافحة البلهابسيا. (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةوبة توفح حالة أحد السكا  مصاي  

 بالفتق ويحتاج الى تدخل جراحي  اجل 

ةوبة توفح حالة أحد األافاخ يعا ي  

    Dمن الكساح و قل فيتامين 
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