جمعية الرعاية الصحية
التقرير السنوي 2016

التاسيس:
تأسست جمعية الرعاية الصحية عام  1995وتم تسجيلها في الدوائر الرسمية اللبنانية كجمعية أهلية عام 1997
لتساهم في تخفيف األلم عن شريحة كبيرة من اللالجئين الفلسطينين في لبنان.
مهمتها تأمين الحماية الصحية لالجئين الفلسطينيين في لبنان.
إنطلقت فكرة تأسيس الجمعية من هيئة التنسيق للجمعيات العاملة في الوسط الفلسطيني وذلك لتوحيد جهود هذه
الجمعيات وبدعم من مؤسسة التعاون وجمعية المساعدات الشعبية النرويجية.
إلتزمت بعض جمعيات هيئة التنسيق بتقديم خدمات  32عاملة إجتماعية في كل المناطق في لبنان تطوعا ً إلستالم
الطلبات وتسليم المساعدات للمرضى.
االهداف:
 .1المساهمة في تغطية جزء من تكلفة االستشفاء و العمليات الجراحية.
 .2مساعدة الحاالت الطارئة التي ال تساهم فيها اية جهة اخرى.
 .3مساعدة المرضى الذين يعانون من امراض مزمنة مثل السرطان و القصور الكلوي و امراض الدم الوراثية
و غيرها.
 .4تامين االدوية و المستلزمات الطبية.
 .5توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية الصحية في المناطق المحتاجة.
نظرة عامة:
جمعية الرعاية الصحية ملتزمة بتعزيز حقوق االنسان و حق جميع الناس في الحصول على الرعاية الصحية الجيدة.
ان الالجئين الفلسطينيين في المخيمات في لبنان يعانون من معدالت بطالة مرتفعة كما أنهم ممنوعون من العمل في
العديد من المجاالت في الجمهورية اللبنانية .أغلبيتهم من العمال على أساس يومي أو موسمي كما هو الحال في
الزراعة 11.2% .من هذه الفئة من السكان يعاني من الحاالت المستعصية ،وهذا هو أعلى معدل بالمقارنة مع
الالجئين في البلدان األخرى بسبب االفتقار إلى التكامل االجتماعي-االقتصادي لالجئين في لبنان .وباإلضافة إلى ذلك
 %56من الالجئين الفلسطينيين هم دون سن  25سنة.
احصائيات أالونروا في شباط  ، 2014أظهرت أن عدد الالجئين المسجلين في لبنان الذي تم التوصل إليه
هو  % 57 ،483,375موزعين على  12مخيما .ووفقا للدراسة التي قامت بها األونروا مع الجامعة االمريكية في
لبنان ،فان أكثر من  %32من الالجئين الفلسطينيين يعانون من األمراض المزمنة .وعالوة على ذلك ،ال تزال تكلفة
الرعاية الصحية في لبنان تتصاعد مما يؤدي إلى مزيد من التدهور في الصحة.
ومنذ الحرب في سوريا ،كانت جمعية الرعاية الصحية المالذ الوحيد الذي يمكن لالجئين الفلسطينيين من سوريا
اللجوء اليه .مددت الجمعية مشاريعها الصحية لتغطية هؤالء الالجئين ،وال سيما في الخدمات المجانية لغسيل الكلى .و
هذا يشكل عبئا على ميزانيتها كما أنه لم يكن هناك أي هبة مخصصة لهذه المشاريع الطارئة من الجهات المانحة.

خالل عام  2015و  ،2016واصلت جمعية الرعاية الصحية المشروع من منحة نورواك لعالج المرضى الفلسطينيين
من سورياالذين يعانون من الفشل الكلوي و مرض فقر الدم المنجلي و الثالسيميا .كما حصلت الجمعية على منحة
مماثلة من مؤسسة التعاون لعالج الفلسطينيين من لبنان.

أ -تفاصيل المشاريع
 .1مشروع دعم العمليات الجراحية و االستشفاء
وصف المشروع
أن الالجئين الفلسطينيين ال يغطيهم أي تأمين طبي ،وترفض وزارة الصحة اللبنانية ان تشملهم في خططها الصحية،
باإلضافة إلى محدودية الموارد من األونروا وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،فقد شكل كل ذلك عبئ كبير على
المريض .جاءت المبادرة من مؤسسي جمعية الرعاية الصحية إليجاد مصدر آخر لدعم قطاع الصحة.
جمعية الرعاية الصحية تغطي جزء من التكاليف للجراحة أو العالج في المستشفيات إلى المجتمع الفلسطيني
المحتاج .وتغطي خدماتها جميع المناطق في لبنان ،و كال الجنسين وجميع اإلعمار دون أي تمييز.
لإلعداد لهذا المشروع ،قدمت بعض المنظمات غير الحكومية المحلية خدمات  32أخصائيين اجتماعيين متطوعين.
وهذا في محاولة لخفض التكاليف اإلدارية ،وسهولة تامين المساعدات إلى المستفيدين.
يمأل المستفيدون الطلبات في المراكز المعينة في المخيمات بمساعدة العامالت االجتماعيات المتطوعين .يتم إرسال
هذه الملفات إلى مكتب جمعية الرعاية الصحية لمراجعتها من قبل موظفي الجمعية التي تتم الموافقة عليها وتوقيعها
من قبل اللجنة التنفيذية التي تعقد اجتماعات أسبوعية (كل يوم جمعة) وتوقع في وقت الحق من قبل أعضاء الهيئة
االدارية .تغطي الجمعية ما نسبته  10-15%من التكلفة الفعلية ،على أن ال تتجاوز المساعدة  $1250للحالة
الواحدة .هناك استثناءات للحاالت المستعصية حيث تكاليف الجراحة مرتفعة للغاية ،يحق للمريض االستفادة من
مساعدة اخرى اي  $2500بعد موافقة الهيئة االدارية عليها.
أهداف المشروع:
الهدف من هذا المشروع هو مساعدة المجتمع الفلسطيني بجزء من تكاليف الجراحة و/أو العالج في المستشفيات.
العديد من الفلسطينيين عاطلون عن العمل وغير مشمولين بأي نوع من التأمين الطبي.
أن المشروع يساعد المستفيدين في تحقيق احتياجاتهم األساسية للبقاء على قيد الحياة ،التي بدونها يستحيل لهم
استئناف أدوارهم اإلنتاجية واإلنجابية ،و االنخراط في المجتمع.
استثنائيا هذا العام كان لدى الجمعية مبلغ من المال من منحة نوروك لتغطية بعض الحاالت الجراحية الصعبة و قد
ساعدنا  4مرضى بحاجة لجراحة عاجلة:
 -1مرح زيد ،فتاة تبلغ من العمر  12سنة ،تعاني من جنف في عظم الضهر وتحتاج الى جراحة عاجلة في
العامود الفقري .ساهمت الجمعية بتكلفة العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح و اصبح الآلن باستطاعتها ان
تقف و تمشي مستقيمة.

قبل اجراء العملية

بعد اجراء العملية

 -2حسان فنطزية ،رجل يبلغ من العمر  38عاماً ،ويعاني من ( lypo-edemaقدم الفيل) .ساهمت الجمعية
بتكلفة الجراحة.
 -3احمد ياسين ،شاب  25سنة ،و هو مريض بالفقر الدم المنجلي ،بحاجة الى تركيب ورك كامل .و قد تكفلت
الجمعية بتغطية الكلفة و كذلك العالج الطبيعي بعد العملية و االدوية الضرورية.
 -4محمود منصور 66 ،سنة ،يعاني من  .liposarcomaو قد ساهمت الجمعية بتغطية العالج الكيميائي لمدة
 6أشهر.

أ .ي .قبل و بعد الجراحة

االنجازات:
منذ تأسيسها ،ساعدت جمعية الرعاية الصحية  11،806مستفيدا في كل المناطق في لبنان الذين بحاجة الى عمليات
جراحية او استشفاء.
خالل العام  2016ساعدت الجمعية  437مريضا ،و توزيعهم حسب المرض كالتالي:
نوع المرض
قلب و شرايين
امراض السرطان
امراض الكلى
جراحة عامة
امراض العين
حاالت طارئة و استشفاء
المجموع

عدد المستفيدين
136
49
7
174
27
44
437

و مازالت الجمعية تساعد الفلسطينيين القادمين من سوريا بتغطية جزئية من تكلفة العمليات الجراحية من منحة
مؤسسة التعاون و منحة المرحوم رفعت النمر.
النتائج:
 .1اصبح بامكان المريض الفلسطيني ان يحصل على العالج الطبي الالزم في المستشفيات
 .2انقاذ االرواح
 .3تامين تغطية التكلفة في المستشفى
الجهات المانحة للمشروع:
.1
.2
.3
.4

مؤسسة التعاون
منحة المرحوم رفعت النمر
نورواك
انشطة لتنمية الموارد المالية

 -2مشروع غسيل الكلى:
أ .مركز الهمشري لغسيل الكلى:
تأسس مركز غسيل الكلى في مستشفى الهمشري ،التابع لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني ،عام  1996بجهود و
تمويل من المرحوم حسين الطبري ،و مستمر بمنحة اضافية من خالل مؤسسة التعاون.
يؤمن المركز خدمة غسيل الكلى مجانا الكثر من  80مريض فلسطيني شهريا يعانون من فشل كلوي.
تدعم جمعية الرعاية الصحية المركز بتوفير جميع المواد االستهالكية الالزمة لغسيل الكلى ،مثل الفالتر و المحاليل
و غيرها باالضافة الى صيانة آالت غسيل الكلى و آلة تكرير المياه.
عمل المركز في العام  9005 ،2016جلسة غسيل كلى لمعالجة  904مريضا .بلغ نسبة االناث  %44و نسبة
الذكور  .% 56هذه الخدمة تقدم مجانا للمرضى و تغطي جميع المناطق في لبنان .و الجدير بالذكر ان هذه الخدمة
هي الوحيدة المتوفرة مجانا للفلسطينيين.
يحتاج المريض الى  3-2جلسات غسيل كلى في األسبوع .تكاليف الحد األدنى  130دوالر لكل جلسة ،وهذا يخلق
عبئا على المريض وأسرته.
ان المنحة التي حصلنا عليها من نورواك في شهر تشرين االول من العام  2015ما تزال مستمرة ،و ستمدد لغاية
شباط  ،2017لمعالجة الفلسطينيين القادمين من سوريا و بحاجة لغسيل الكلى .و بلغ عددهم  10مستفيدين.

قصص نجاح:
محمد دياب 15 ،سنة ،فلسطيني من سوريا ،التحق بالمركز خالل  2016و استفاد من خدمة غسيل الكلى
المجانية .هو بحلجة لجلستي غسيل كلى في االسبوع .يقول ":أشكر هللا على وجود الجمعية التي تؤمن الدعم
للمرضى في المركز ،بالكن كنا متنا".

محمد دياب

ب -وحدة رعاية الكلى –مركز صفد البداوي:
نبذة عن المشروع:
الهدف من المشروع هو عالج الالجئين الفلسطينيين في لبنان و القادمين من سوريا ،المقيمين في منطقة الشمال ،و
الذين يعانون من فشل كلوي و بحاجة لغسيل الكلى.
منذ أزمة نهر البارد في  ،2007اعتبرت االونروا جميع مشاريعها كحاالت طارئة و منها دعم عالج مرضى غسيل
الكلي في المستشفيات في الشمال.
ولكن السنوات القليلة الالحقة تضاءلت ميزانية االونروا لالمراض المزمنة و توقفت عن تغطية عالج مرضى
غسيل الكلى ،ولكن استثنائيا تم عالج هؤالء المرضى بدعم من وزارة الصحة اللبنانية ،والذي كان لمدة  3سنوات
فقط.
من هنا جاءت فكرة انشاء مركز لغسيل الكلى في شمال لبنان ،خاصة وان عدد المرضى بازدياد ،و كذلك تعذر
التنقل الى مركز غسيل الكلى في مستشفى الهمشري في صيدا ،وحفاظا على حياة المرضى.
المركز سيساهم بعالج اكثر من  28مريضا في شمال لبنان من مخيم البداوي و نهر البارد و طرابلس.

احد المرضى في الشمال و هو يعمل ايضا في جمعية الهالل االحمر الفلسطيني في البداوي

التمويل لبناء المركز:
اتفق جميع الشركاء ان يبنى المركز في مخيم البداوي .االرض مقدمة من جمعية ا لهالل االحمر الفلسطيني .يتالف
المركز من طابقين باالضافة الى طابق سفلي.
الممولين للبناء هم:
 .1االونروا
 .2اليونيسيف
 .3اغاثة اطفال فلسطين

 .4االغاثة االسالمية
الممول لتشغيل المركز هي مؤسسة التعاون و التنفيذ لجمعية الرعاية الصحية.
نظرة عامة:
لتشغيل المركز ،تم توظيف  5ممرضين و طبيبين الذين تم تدريبهم في وحدة غسيل الكلى في المركز الطبي في
الجامعة االمريكية ،و تم التدريب ايضا في مركز غسيل الكلى في مستشفى الهمشري.

التدريب في مركز الهمشري لغسيل الكلى

ستؤمن جمعية الرعاية الصحية كل المستلزمات لغسيل الكلى و االدوية لكي يستفيد المريض من الخدمة مجانا .و
ذلك بتمويل مشكور من مؤسسة التعاون.
تم انشاء و تخهيز غرفة للعناية المركزة لحاالت الطوارئ بما ان مستشفىى صفد تبعد قليال عن المركز.
المركز يستوعب  7آالت لغسيل الكلى واحدة منها ستكون في غرفة عزل للمرضى المصابين بالتهاب الكبد الوبائي.
هناك  28مريضا في شمال لبنان يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون إلى غسيل الكلى .و يحتاجون الى جلستين او
ثالث جلسات غسيل كلى في االسبوع .أي سيعمل المركز على تامين  3300جلسة غسيل كلى في السنة.
أنهم ال يستطيعون تحمل التكلفة اذ ان معظمهم عاطلين عن العمل أو يتقاضون اجور زهيدة مما يشكل عبئ
على االسرة بكاملها.
الفئة العمرية للمرضى:
 29-19سنة %31.5
 49-30سنة %31.5
 59-50سنة %10
 +60سنة %27
التوزيع الجندري %63 :من الذكور ،و  %37من اإلناث.

التدريب في المركز الطبي في الجامعة االمريكية

سيتم البدء بالعمل في المركز في شهر شباط .2017

 -3مشروع الهبات العينية:
أهداف المشروع:
الهدف من هذا المشروع هو تأمين االدوية الضرورية للفلسطينيين حسب الحاجة .ان تكلفة االدوية في لبنان
باهظة جدا و بعيدة عن متناول هذا المجتمع المهمش.
مسألة هامة أخرى هي التوعية الصحية التي توفرها جمعية الرعاية الصحية مع شركائها بشأن االستخدام الرشيد
لألدوية و التخزين الصحيح و التوزيع.
الشريك الرئيسي لهذا المشروع هي جمعية انيرا .بدأ المشروع سنة  2003لسد الفراغ و تلبية االحتياجات للمجتمع
الفلسطيني من االدوية.

بالتعاون الوثيق مع جمعية الشبان المسيحيين أدت بنا إلى توقيع اتفاق بحيث تتشارك كل من الجمعيتين باستالم
االدوية و التوزيع.
في عام  ،2016تلقينا  4شحنات من األدوية لالمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ،واألمراض
النفسية ،إلخ .تتشارك جمعية الرعاية الصحية و جمعية الشبان المسيحيين تكلفة الشحنات الخراجها من المرفأ كل
حسب نسبة االدوية التي يحصل عليها.

زيارة ميدانية لجمعية أنيرا و أميريكيرز من اميركا لمركز غسيل الكلى في البداوي

االنجازات:
 .1دراسة االحتياجات مع الشركاء المستفيدين من المشروع.
 .2الحصول على نوعية ادوية اكثر حسب الحاجة
 .3تحسين الرعاية الصحية للمرضى
 .4الحصول على النوعية الجيدة من االدوية و المستلزمات الطبية
 .5المزيد من الجهات المانحة على استعداد للمساعدة في دعم األدوية واللوازم الطبية
 .6ازدياد عدد المستفيدين

 -4مشروع فقر الدم المنجلي و الثالسيميا:
من بين األمراض المزمنة الدائمة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني هي الوراثية مثل امراض الدم :الثالسيميا
و فقر الدم المنجلي .أهداف عالج ذلك هو السيطرة على االعراض و المضاعفات.
حصلت جمعية الرعاية الصحية على منحتين لعالج مرضى فقر الدم المنجلي و الثالسيميا:
 -1منحة نورفاك لعالج المرضى الفلسطينيين القادمين من سوريا.
 -2منحة مؤسسة التعاون لعالج المرضى الفلسطينيين من لبنان.
 .1منحة نورفاك:
تلقت جمعية الرعاية الصحية من نورفاك في ايلول  2015منحة مالية لعالج الفلسطينيين القادمين من سوريا و
الذين يعانون من فقر الدم المنجلي و الثالسييميا .قيمة المنحة  $101،191.00و تنتهي في شهر كانون االول
 .2016و قد مددت لغاية شباط  2017مع زيادة في الميزانية بقيمة .$21,000.00
العالج يتضمن التالي:
• فحوصات الدم التشخيصية.
• صور الرنين المغناطيسي
• الوقاية والعالج من االلتهابات
• عالج انسداد االوعية الدموية
• عالج االوجاع المزمنة
• عالج المتالزمات التي تصيب اعضاء الجسم
• الوقاية من الجلطات
• عالج ضغط الدم الرئوي
• نقل دم

المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية مثل هيدروكسيوريا أو األدوية التي تخفض مستويات الحديد في الدم ( )exjade
 ،فقد ساهمت الجمعية بتامينها للمرضى.
يتم فحص المرضى من قبل الدكتور ميغيل عبود في مستوصف الجامعة االمريكية .كما ان جميع فحوصات الدم
المخبرية و غيرها تتم في المركز الطبي في الجامعة االمريكية
استطعنا ان نصل الى  41مريض 29 ،مريض يعانون من فقر الدم المنجلي او الثالسيميا ،و  12مريض يعانون من
فقر الدم الحاد.
 .2منحة مؤسسة التعاون:
حصلت الجمعية على منحة من مؤسسة التعاون قيمتها  $71،000لعالج المرضى الفلسطينيين من لبنان الذين
يعانون من فقر الدم المنجلي او الثالسيميا.
استطعنا ان نصل الى  29مريض ،معظمهم مشخصين بالمرض و يتابعون عالجهم مع د .ميغيل عبود .و لكن مع
ارتفاع تكلفة العالج و االدوية لم يكن بمقدورهم االستمرارية .فكانت هذه المنحة امال كبيرا لهم .و هم يعالجون بنفس
الطريقه التي يعالج بها الفلسطينيين من سوريا.
مدة هذه المنحة سنة ابتداء من شهر ايلول  2016و لغاية ايلول .2017
قصص نجاح:
ياسر حسن 11 ،سنة ،فلسطيني من لبنان من مخيم الرشيدية ،يعاني من فقر الدم المنجلي و الثالسيميا .هو يعاني
ايضا من مرض مويا مويا الذي يصيب الجهاز العصبي ،كما يعاني من ارتفاع ضغط الدم.
انه بحاجة متواصلة للمتابعة مع د .ميغيل عبود و عمل فحوصات دم متكررة و كذلك نقل دم.
ادخل الى المستشفى من جراء حرارة مرتفعة و مشاكل بالتنفس .ساهمت الجمعية بعالجه من منحة مؤسسة التعاون
بتغطية كلفة دخول الطوارئ في المستشفى و نقل الدم.

آية موسى 5 ،سنوات ،فلسطينية من سوريا ،من سكان مخيم الرشيدية -جنوبي لبنان .تعاني من مرض الثالسيميا.
تم تشخيصها في سوريا و اعيد تشخيصها في الجامعة االمريكية في بيروت من قبل د .ميغيل عبود .انها بحاجة

لدخول المستشفى باستمرار و كذلك نقل دم .تم تغطية كل تكاليف العالج من منحة نورفاك و كذلك االدوية المخفضة
للحديد .و الجمعية مازالت تتابع عالجها.

في قاعة االنتظار لحين دورهما مع د .ميغيل

النتائج:
•
•
•
•
•
•

تحسن اجمالي في الصحة
انخفاض حدة االوجاع
تقليل نسبة االحتياج لدخول الطورئ و االستشفاء
تخفيض نسبة الحديد في الدم
تقليل نسبة االحتياج الى نقل دم
الوقاية التامة من الجلطات

بناء القدرات:
من اجل تعزيز التثقيف الصحي و بناء القدرات لبعض االطباء من المجتمع الفلسطيني ،كجزء متكامل من المشروع،
اقامت جمعية الرعاية الصحية بالتعاون مع الجامعة االمريكية ورشة عمل لتحديد الفحوصات التشخيصية لمرضى
فقر الدم المنجلي و الثالسيميا ،و كيفية التعامل مع المريض في الحاالت الطارئة و كيفية العالج.
ادار الورشة كل من د .ميغيل عبود و د .علي طاهر.
تالف الحضور ،و عددهم  ،40من اطباء و ممرضين من جمعية الهالل االحمر الفلسطيني ،حيث يلجأ معظم
المرضى لها لنقل دم او عالج في الحاالت الطارئة ،كما حضر الورشة اطباء من الجمعية االغاثية السورية التي
تعالج المرضى السوريين.

بعض من الحضور

د .ميغيل عبود

 -5تنمية الموارد المالية:
حفل افطار رمضان:
اقامت جمعية الرعاية الصحية حفل افطارها السنوي خالل شهر رمضان المبارك ،في فندق الفينيسيا .اكثر من
 370شخصا حضر الحفل .تضمن الحفل تكريم الدكتور اريك فوس من النرويج لجهوده و مساعدته
للفلسطينيين في فلسطين و خارجها و خاصة في غزة .تخلل الحفل ايضا جوقة غنائية من شباب و شابات
مؤسسة بيت اطفال الصمود من مخيم البداوي "زهرة المدائن" ،حيث استمتع الحضور بغنائهم من التراث
الفلسطيني و اللبناني.

و كعادته تبرع الدكتور زهير علمي بتغطية كلفة الحفل في الفندق .ان الجمعية لتعجز عن الشكر بما احاطها
الدكتور زهير من دعم مستمر منذ تاسيسها.

د .غسان ابو ستة ممثال الهيئة االدارية لجمعية الرعاية الصحية ،يكرم د .اريك فوس

امليزانية العمومية
للفرتة من  2016/1/1اىل 2016/12/31
$ 2016
االصول-:
324,930.04

ارصدة يف البنوك
ذمم مدينة

25,000.00

معدات نقل

6,410.67
356,340.71

جمموع االصول
االلتزامات:
تعهدات دفع للمستشفيات

29,231.00
29,231.00

جمموع االلتزامات
رصيد مدور اول املدة

435,016.34

الوفر للسنة احلالية

)(107,906.63

رصيد اخر املدة
جمموع االلتزامات وراس املال

327,109.71
356,340.71

مجعية الرعاية الصحية
بيان مايل(ايرادات،مسامهات،تربعات /مصروفات) ()$
للفرتة من  2016/1/1اىل 2016/12/31
اوال -:االيرادات ودعم املؤسسات والتربعات:

2016 $

مؤسسة التعاون(:)WA

355,500.00

NORWAC

115,344.00

مجعية النداء الفلسطيين املوحد

15,000.00

مجعية أغاثة أطفال لفلسطني

230,000.00

صندوق عائلة املرحوم رفعت النمر

50,000.00

تربعات فردية

55,678.32

أشرتاكات االعضاء املنتسبني

466.66

مسامهات العاملني يف اجلمعيات االهلية الفلسطينية

7,591.00

تنمية املوارد املالية

32,200.00

ايرادات اخرى

16,155.42

امجايل االيرادات والدعم والتربعات

877,935.40

اثنيا -:املصاريف:
تقدميات العالج واالستشفاء:
املسامهة بتكلفة العمليات اجلراحية واالستشفاء

215,087.33

مسامهات غري مدفوعة (تعهدات دفع)

25,000.00

دعم مشروع مركز غسيل الكلى يف مستشفى اهلمشري

258,143.16

أنشاء مركز غسيل الكلى يف البداوي

221,320.00

امراض التالسيميا وفقر الدم املنجلي

157,774.92

جمموع تقدميات العالج واالستشفاء

877,325.41

املصاريف االدارية:
خمصصات موظفني وتدقيق حساابت

55,908.00

قرطاسية /أدوات مكتبية /أحبار

4,006.88

التأمني الصحي ملوظفي اجلمعية

7,282.00

االجيار السنوي وخدمات البناية ملكتب اجلمعية

8,579.92

مصاريف نقليات وصيانة معدات نقل

3,501.48

كهرابء /ماء/صيانة /نثرية /هاتف وانرتنت

4,678.34

جمموع املصاريف االدارية

83,956.62

مصاريف أخرى-:
ختليص شحنات ادوية االنريا

5,105.00

ورك شوب عن الوقاية من امراض التالسيميا

2,230.00

مصاريف تنمية املوارد املالية

17,225.00

أمجايل املصاريف العام

985,842.03

النتيجة عجز

)(107,906.63

مجعية الرعاية الصحية
كشف التدفقات النقدية ()$
للفرتة من  2016/1/1اىل 2016/12/31
التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية-:
مؤسسة التعاون(:)WA

375,500.00

NORWAC

115,344.00

مجعية النداء الفلسطيين املوحد

15,000.00

مجعية أغاثة اطفال فلسطني

230,000.00

صندوق عائلة املرحوم رفعت النمر

25,000.00

تربعات فردية

55,678.32

أشرتاكات االعضاء املنتسبني

466.66

مسامهات العاملني يف اجلمعيات االهلية الفلسطينية)

7,591.00

تنمية املوارد املالية

32,200.00

ايرادات اخرى

16,155.42

املسامهة بتكلفة العمليات اجلراحية واالستشفاء
تعهدات دفع مدفوعة عن عام 2015

((210,914.33
))8,442.00

دعم مشروع مركز غسيل الكلى يف مستشفى اهلمشري

))258,143.16

أنشاء مركز غسيل الكلى يف البداوي

))221,320.00

أمراض التالسيميا وفقر الدم املنجلي

((157,774.92

مشروع الكري بروكرام -االونروا

))50,000.00

املصاريف االدارية

((83,956.62

ختليص شحنات ادوية االنريا

))5,105.00

ورك شوب للتوعية من امراض التالسيميا

))2,230.00

مصاريف تنمية املوارد املالية

))17,225.00

الرصيد املتبقي من االنشطة التشغيلية

)(142,175.63

رصيد النقد اول املدة

467,105.67

رصيد النقد اخر املدة

324,930.04

