
 

 2018عام ل (ھیفا) الصحیة للجمیعالرعایة معلومات لمنتدى  المسح السنوي
 ا المسحأھداف ھذ .1

 للصحة تضم لتصبح على ما علیھ الیوم: شبكة عالمیة حیویة  "ھیفا" سریعاتطورت فقد  2006إنطالقتھا في العام منذ  
، إلیھا التي تنتمي أنت ومؤسستكمنھا ستفید ت كي "ھیفا"على تحسین المسح ھذا یساعدنا  سوفبلدا.  180 عضوا من 19,000

ن كل شخص وكل العاملی فیھیصل : عالم لرعایة الصحیة للجمیع""معلومات احیث علینا التعجیل بإحراز تقدم نحو رؤیتنا 
تور كقام عضو المجموعة التوجیھیة الدحمایة صحتھم وصحة اآلخرین. التي یحتاجونھا لعلومات الرعایة الصحیة لمالصحیین 

 إجراء المسح و بدعم من المجموعة.تنسیق ب كارول مارتن

 االحصائیات الرئیسة .2
 للمسح ن یبیللمستجالعدد الكلي  ھو 104 •
و  )%54في المائة)، وكثیراً ما ( 23دائماً (عبر منتدى "ھیفا"  كانت المناقشات "الرسائل/ قالوا إنن ستجیبیالممن  100% •

 نیةبأنشطتي و إھتماماتي المھ) ذات الصلة %7( أحیانا) أو %16في بعض األحیان (
 المنتدى مع اآلخرین. المنشورة علىالرسائل المستجیبین شاركوا من  30% •
 "ھیفا"اآلخرین على االنضمام إلى  یشجعواجیبین ستمن الم 93% •

 
 في"ھیفا" ؟عضویتك  إستفدت في عملك من كیف .3

 على فھم القضایا الصحیة العالمیة "ھیفا"  تساعدتني  أن عضویتھم في  قالوا 81% •
 على التعرف على المنشورات والخدمات والمنظمات "ھیفا"  تساعدني أن عضویتھم في  قالوا 85% •
 مؤسسة)واحد على األقل (مع فرد و/أو  مكنتني من عمل إتصال جدید "ھیفا"  قد أن عضویتھم في  قالوا 45% •

اناً ة لجعل العالم مكجماعنمتلكھا كالقوة التي  أدركالعالمیة وبالتالي  ةقضایا الصحفھم على "ھیفا" ني ساعدحقیقة ت
 )مجھولوالتعاون ونشر المعلومات. ( قوة المشابكةأفضل؛ خاصة 

 
 لحصول على أحدث ما یستجد في قضایا الصحة العمومیة العالمیة (خلیلو محمد، نیجیریا)على ا"ھیفا"  تساعدني 

 
 في التعلم حول القضایا الصحیة في البلدان األخرى (نجیب الشربجي، األردن) امطلعا و مستمر"ھیفا"  تبقیني 

 المعلومات الصحیة و مركز للموارد لتعلیم طلبتي (بیین میریسا أدھینا، إثیوبیا) ھي المصدر األول بالنسبة لي للوصول الى"ھیفا"  

 حتوى دائما على معلوماتتھي وھي منتدى ممتاز إلحاطتي بالقضایا الراھنة في الصحة العالمیة. أقوم بمراجعة كل تحدیث "ھیفا"  
 قیمة حول مشروعاتنا (سوزان ل. ستاسي، الوالیات المتحدة األمریكیة)

شاركت المعارف مع أناس آخرین  إضافة الى ذلك فقد إلتقیت و. "ھیفا" لى االمسائل الصحیة منذ انضمامي  معرفتي حولتحسنت 
 نیجیریا) أسوتشكوا،من خالل التعاون والتوصیات والدعم. (نغوزي  قیمة مضافة الى عمليھؤالء الناس شكل . ھامن خالل

منذ ذلك الوقت أنھیت دورات تدریبیة مع . لمساندة الباحثین AuthorAIDعرفني بشبكة الذي  النیجیریین مع أحد مواطني تواصلي
 أشرف علىوحالیا  )(MOOCsالواسعة النطاق على اإلنترنت في مجموعة الدورات المفتوحة  امتطوع امیسرالشبكة و صرت 
 كالتونجو، نیجیریا)-في الدورة. (زینب یونسا التي یوفروھاالمواد  التي أعمل بھا مستخدمامؤسسة الدورة محلیة في 

 میلتزر، الوالیات المتحدة األمریكیة) میشیلتمكنت من التواصل مع أناس آخرین لھم إھتمامات مشابھة ( "ھیفا"بسبب 

اد ة راجعة حول الرسائل الصحیة التي نبعثھا و كذلك المویفي التعرف على الناس الذین بإمكانھم تزویدي بتغذ "ھیفا"ساعدتني شبكة 
 لمملكة المتحدة)الجدیدة التي ننتجھا (كلیر ھانبري، ا

أقوم على إدارة قائمة مراسالت برید اإللكتروني بھا أطباء و ممرضین و مھنیین صحیین في جزر الباسیفیكي و أحیانا أعید إرسال 
 أرلین ج. كوھین، الوالیات المتحدة األمریكیة)على ھذه القائمة ( "ھیفا"ما تنشره 



 

 عملك "ھیفا"أمثلة محددة كیف افادت   .4

ناس أسسوا برامج لزیارات أساتذة لمناطق محدودة الموارد. إتصلت بھم و قدموا لي نصیحة ممتازة حول بأاالتصال تمكنت من 
 (میشیل ملتزر، الوالیات المتحدة األمریكیة)   كیفیة تطویر البرنامج بنفسي

باإلتصال مع منظمات ال یمكن عادة أن تتوافر لنا الفرصة للتواصل معھا  ممن القیا "ھیفا"عة. مكنتني منظمة رائ "ھیفا"أعتقد أن 
 (مجھول)

إنضممت الى مجموعة العمل الخاصة بالعاملین الصحیین المجتمعیین حیث إرتبطت مع أناس یعملون على مراجعة منتظمة حول 
الذي مل ما نوع الع نناقشأعمل بھا حیث كنا  العاملین الصحیین المجتمعیین. ساعدني ھذا بشكل كبیر في عملى في المؤسسة التي

 (مجھول)یمكن تمویلھ في مجال العاملین الصحیین المجتمعیین 

و من ھنا بدأت المشابكة الفعلیة. اإلنفتاح على العالم  "ھیفا"أدركت أن بعض الذین أعمل معھم في نفس المكان ھم أیضا أعضاء في 
 أبیاجیلي إمیلومادو، نیجیریا)( "ھیفا"عضویة  المتطورھو القوة الدافعة التي أكتسبھا من

مشاركة بعض أفكاري و إھتماماتي حول الصحة العالمیة و التعلم مما یعتقده اآلخرون حول العدید من القضایا ذات العالقة و 
 لشربجي، األردن)الوصول إلى األخبار و المطبوعات و اإلستشھادات المرجعیة و التي من المستحیل رؤیتھا لوال "ھیفا" (نجیب ا

ت مؤخرا الدراسات العلیا في الصحة العمومیة و قد كانت الملخصات التي توفرھا الرسائل اإللكترونیة من "ھیفا" ھي المصدر مأتم
 األعظم للمواد الحدیثة إلطروحتي (خلیلو محمد نیجیریا)

االت البحثیة الجدیدة و الھامة. فمثال بدأنا بإتخاذ أشارك األكادیمیین و مقدمي الرعایة الصحیة في المستشفى الذي أعمل بھ بالمق
یین میریسا بلى قائمة العقاقیر في المستشفى إعتمادا على البینات الني حصلت علیھا من "ھیفا" (ااإلجراءات إلضافة الكاربوتیسین 

 أدھینا، إثیوبیا)

 لتعلیم الطلبة و المقمیمین و النقاشات المجتمعیة (دان مایر، الوالیات المتحدة األمریكیة) "ھیفا" إستعملت النقاشات على منصة 

النظام  وفھم الوطنیة. فائدة كبیرة لدعم النظم الصحیة و حدیثة صلةو ذات الوقت الحقیقي،  -المفیدة -لمعلوماتلھي إنسیاب دائم 
  مجھول)الصحي العالمي (

مام إلى . أعتقد أن االنضأعلم القلیل عنھاكنت التي العدید من المواضیع عرفتني بسعت آفاقي، و" قد وأن "ھیفابطرق عدیدة  أعتقد و
لحدیث من امع الزمالء والحصول على  الربط، والحماسةفھم في بیئة تتسم باالحترام والكان وال یزال ھو رحلة مثیرة للتعلم و "ھیفا"

، فضال عن التعرف على األحداث الھامة العالمي والترویج للمساھمة والمشاركة في المناقشات الطابعحول القضایا ذات  المعلومات
 المختلفة والدورات التدریبیة. (أمل عباس، السودان)

ر لیكجعلني أشعر بثقة أكبر حول العمل الذي نقوم بھ (مما "ھیفا" و الحصول على تغذیة راجعة تمكني من إرسال رسائل عبر 
 ملكة المتحدة)انبري، المھ

ى أحرص فیھا علوفر لي فرصة ممتازة  اآلراء"ھیفا" أن أظل مطلعا و عقلي منفتح. الحوار و التبادل الحر للمعلومات و ساعدتني 
 المعرفة و المشاركة مع الزمالء و الطلبة (غیث م. أ. حسین، السودان)

 

 لتكون أكثر مالءمة وأكثر فائدة لك؟ "ھیفا" كیف یمكن تحسین  .5

األمراض المعدیة ...إلخ (میشیل میلتزر،  مراض المزمنة و الصحة النفسیة والمفید لو أن النقاشات وضعت في مجموعات أي األمن 
 الوالیات المتحدة األمریكیة)

لألفراد باالشتراك في مجاالت اھتمامھم. (جویل  ذلك یسمحیمكن أن أن تكون مفیدة. المتخصصة ضمن "ھیفا" لمواضیع یمكن ل
 فرانسیس، الوالیات المتحدة األمریكیة)

المحددات اإلجتماعیة للصحة وأھداف  التنمیة أن تولي إھتماما أكثر "للعدالة في الصحة" و الوصول الشامل للصحة و  "ھیفا"على 
 (مجھول) 2030المستدامة 

الت . تدخالمتوسطة و القلیلة الدخلخ بلغات أكثر. تدخالت أكثر من الزمالء في البلدان المزید من عرض الدروس المستفادة. نس
 أكثر من المكتبیین و العاملین في مجال المعلومات. قصص نجاح أكثر عن ترجمة المعارف الى سیاسات (نجیب الشربجي، االردن)



 أن تكون أكثر فائدة إلھتماماتنا المھنیة بدل تلقي عددا كبیرا من ي تھمنا حسب ترمیزات معینة یمكنلتنود لو یمكننا إختیار الرسائل ا
 الرسائل حول قضایا صحیة لیست بالضرورة أننا نعمل علیھا (مجھول)

 ناآلال أعرف عادة كیف أشارك في النقاشات... ربما یساعد وجود دلیل حول كیفیة إستخدام منتدى النقاش و الذي لم أجده حتى 
 )(أمل عباس، السودان

لمملكة (ألیسون نیكولز، ا ال أستطیع البحث في نسیج المواضیع و لذلك ال أستطیع العثور على المعلومات المفیدة في وقت الحق
 المتحدة)

 تعجبني حقیقة أن المنتدى تشاركي حیث األفكار و النقاشات تتحلى باإلحترام  و غنیة و ممتعة (أمل عباس، السودان)

الدفعة القویة نحو ألتغطیة الصحیة الشاملة و أن تتحرك بإتجاه سؤال الحكومات ما إن كان لدیھا خطة  ھیفا"تنتھز"أعتقد أنھ یمكن أن 
 وطنیة للمعلومات (مجھول)

على ھامش جمعیة الصحة العالمیة او ضمن اإلجتماعات اإلقلیمیة لمنظمة  "ھیفا"ربما عقد إجتماع عالمي أو إجتماع ألعضاء 
 الصحة العالمیة (نھى صالح، مصر)

للمساعدة في تحسین الوصول الى معلومات الرعایة  في بلدك العمل معھا  "ھیفا" أن علىالتي تعتقد ما ھي المؤسسات  .6
 الصحیة؟

 ألفراد المعنیین.تم تقدیم أمثلة عدیدة و سوف یتم متابعة ذلك مع ا

 خطوات مستقبلیة ممكنة .7
 بصورة أكثر فعالیة "ھیفا"تطویر دلیل حول كیف یمكن المشاركة في أنشطة   •
 البحث في إمكانیة ترمیز الرسائل •
 مد األیدي للوصول إلى منظمات جدیدة •

 

 

  

 


