مجتمع عمل ملقدمي اإلسعاف و الرعاية الطارئة ما قبل املشفى يف حاالت الخطر
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انضم الى مقدمي الرعاية الصحية الطارئة ما قبل المشفى
من جميع أنحاء العالم .تبادل الخبرات وأفضل الممارسات
في دورات قصيرة وغيرها من األنشطة عبر اإلنترنت.

لدينا أدوار وممارسات وتحديات مختلفة .ولكن مواجهة العنف
شيء وحيد مشترك بالعموم ،حتى في الظروف السلمية.
وعلى الرغم من التأثير الجدي المحتمل للعنف ،فإن الخبرة
المشتركة  ،الموارد والتدريب المتاح لنا قد تكون محدودة
للغاية.
في تشرين األول  ،2016شارك في المبادرة أكثر من 700
من مقدمي الرعاية الصحية الطارئة ما قبل المشفى من  70بلدا .وفي غضون أربعة أسابيع ،سجلنا 72
حادثا من العنف والمخاطر المماثلة من خطوط المواجهة  ،وتوصلنا إلى نهج عملية للتعامل مع هذه المخاطر.
في عام  ،2017ندعوكم لالنضمام إلى هذا المجتمع العالمي لتحسين استعدادنا وقدراتنا لمنع واستباق،
واالستجابة للعنف والمخاطر األمنية.

ماذا قال الزمالء عن  #اإلسعاف! 2016؟

«حقا تجربة مذهلة
وملفتة للنظر».

ماذا سيحدث ومتى
صيف 2017
Summer
2017

ابتداء من  5حزيران  ،2017أنت مدعو لالنضامم
إىل دورة الصيف .وسوف نحدد ونشارك
املامرسات الجيدة التي تساعدنا عىل منع العنف
ومواجهته ،حتى يف الظروف السلمية.

تبدأ الدورة يف

 5حزيران 2017

خريف 2017

االنرتنت
عرب2017
خريف
ندوات

وبعد ذلك ،سيبدأ املشاركون يف دورة الخريف يف
 4أيلول  2017بتوثيق دراسات حالة جديدة عن
حوادث العنف واملخاطر األمنية.

أيضا ،سوف نستضيف ندوات عرب اإلنرتنت
(سيتم اإلعالن عن التواريخ الحقا) لدعم واحد
منا ملواجهة معضلة أو تحدي أمني ،من أجل أن
يتعلم كل واحد منا منه.

 4أيلول 2017

س ّجل يف أي وقت

تبدأ الدورة يف

اضغط هنا اآلن لالنضامم ملجموعة #اإلسعاف!
أو استخدم العنوان التايلhttp://bit.ly/ambulance-apply :

كل األنشطة مجانية وال توجد تكلفة يدفعها املشاركون.
ميكنك االنضامم إىل واحد أو كال الدورتني التدريبيتني واملشاركة بالندوات عرب النت .فهي مكملة لبعضها.

كيف ستجري الدورات
ماذا سيحدث و متى؟

في عام  ،2017هناك ثالث طرق يمكنك المشاركة فيها.
ابتداء من  5حزيران  ،2017أنت مدعو لالنضمام إلى دورة الصيف.
وسوف نحدد ونشارك الممارسات الجيدة التي تساعدنا على منع
العنف ومواجهته ،حتى في الظروف السلمية.
وبعد ذلك ،سيبدأ المشاركون في دورة الخريف في  4أيلول 2017
بتوثيق دراسات حالة جديدة عن حوادث العنف والمخاطر األمنية.
أيضا ،سوف نستضيف ندوات عبر اإلنترنت (سيتم اإلعالن عن
التواريخ الحقا) لدعم واحد منا لمواجهة معضلة أو تحدي أمني،
من أجل أن يتعلم كل واحد منا منه.
يمكنك االنضمام إلى واحد أو كال الدورتين التدريبيتين .فهما مكملتان
لبعضهما.
وهذه المبادرات مجانية وال توجد تكلفة يدفعها المشاركون.

ماذا قال الزمالء عن  #اإلسعاف! 2016؟

ماذا سوف تقوم به في كل دورة

1 .1إنشاء مشروع لمساعدتك على معالجة القضايا األمنية التي
واجهتها في عملك.
2 .2تعلم من تجربة اآلخرين من خالل إعطاء ردود الفعل على
مشاريعهم.
3 .3تبادل األدوات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة.
4 .4تنقيح مشروعك ،باستخدام ما تعلمته.

ما االختالف في كل دورة؟

n nفي دورة الصيف (حزيران  -تموز  )2017سوف تتعلم كيفية
تحديد ووصف وتبادل الممارسات الجيدة لتحسين األمن.
n nفي دورة الخريف (أيلول – تشرين األول  ،)2017سوف تتعلم
كيفية وصف وتحليل حوادث العنف والمخاطر.

لمن هذه المبادرة موجهة؟
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What the #Ambulance! Crew said in 2016

«لقد فهمت أننا بحاجة إىل التواصل مع
السكان الذين نساعدهم ،واحرتام التنوع،
واالستامع إىل مالحظاتهم».
«لقد اكتسبت زمالء جدد من جميع
أنحاء العامل وتبادلنا تجاربنا».
«أنا أتعلم أنه كمستجيبني ،نحن مهمون
جدا ولدينا جميعا تحديات يف مجتمعاتنا».
«أنا أتعلم أنني لست وحيدا يف هذا الكفاح
إلنقاذ األرواح – وأن األمور األمنية التي أتعرض لها
ليست سيئة مقارنة باآلخرين».
«عندما نجمع خربتنا مع تجارب اآلخرين،
فإننا نكتسب الكثري».
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إذا كنت تعمل أو عملت في سيارة إسعاف أو طواقم
صحية طارئة أخرى  ،في السلم أو الحرب ،نحثك على
االنضمام.
نشجيع الموظفين في غير المجال الطبي والمتطوعين
العاملين على ضمان سالمة وأمن العاملين الصحيين في
حاالت الطوارئ أيضا على االنضمام.

من الذي سيقود الدورة؟

n nالمتطوع في فريق #اإلسعاف! عام  2017سوف يتكون من العاملين
في مجال الرعاية الطارئة في حاالت الطوارئ والمتطوعين الذين
أبدوا تفانيهم وجهدهم في عام  2016من خالل انهاء الدورة بنجاح.
n nسيتم دعمهم من قبل كبار موظفي الصحة في حاالت الطوارئ من
حركة الصليب األحمر والهالل األحمر (االتحاد الدولي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة الدولية للصليب األحمر
والصليب األحمر النرويجي) ومؤسسة جنيف التعليمية.

ما حجم العمل؟

سوف تحتاج إلى إكمال مهام كل أسبوع بحلول نهاية األسبوع.
يجب أن تخطط ل:
n nقضاء ما ال يقل عن  4-3ساعات في األسبوع على العمل المتعلق
بالدورة خالل أربعة أسابيع (على األقل  45-30دقيقة لكل يوم عمل)

n nالمشاركة في مناقشة أسبوعية مدتها  30دقيقة على اإلنترنت كل
يوم أربعاء.
إذا كنت ال تتقن أية لغة من لغات الدورة (اإلنجليزية  ،اإلسبانية
أوالعربية) أو ال تتقن استخدام األدوات الرقمية ،يجب أن تخطط ل
 3-2ساعات إضافية في األسبوع.

معلومات تقنية

سوف تحتاج إلى اتصال إنترنت وجهاز كمبيوتر يقل عمره عن
خمس سنوات .ستحتاج أيضا إلى أحد هذه المتصفحات :سفاري
أو فايرفوكس أو كروم.

اللغات

إن لغات الدورة هي اإلنجليزية ،اإلسبانية ،والعربية .سوف تحتاج
إلى «مستوى أعلى من المتوسط» من مهارات القراءة في لغة العمل
الخاصة بك .ماذا يعني هذا؟ إذا كنت تستطيع قراءة هذا اإلعالن
بالطبع بنفسك ،هذا يعني أنك ضمن المستوى المطلوب.
قد تقترح مجموعات من عشرة مشاركين أو أكثر لتطوير مشاريعهم
بلغات أخرى .وهذا يتطلب التزام قائد الفريق بهذه اللغة والموافقة
المسبقة من قبل فريق #اإلسعاف! العالمي.

التكلفة

الدورة مجانية .وال يوجد أي تكلفة يدفعها المشاركون .والمنظمات
مدعوة إلى تقديم مساهمة طوعية في التكاليف لدعم موظفيها ومتطوعيها.

ماذا سوف تكسب

1
2
3
4
5

سوف تشارك يف جهد عاملي لحامية اإلسعاف
وغريها من العاملني يف مجال الصحة يف
حاالت الطوارئ.
سوف توسع فهمك للرعاية الطارئة قبل
املستشفى ،خارج السياق املحيل الخاص بك.
سوف تشارك املشاكل ،مع زمالء من جميع
أنحاء العامل ،وتتعلم كيفية حلها.
سوف تتعلم تحسني الوعي باملخاطر الخاصة
بك يف بلدك ووضعك الخاص.
سوف تعمل مع زمالئك إلنشاء مرشوع الذي
ميكنك استخدامه يف عملك.

الشهادة

سيقوم االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بإصدار
شهادة مشاركة لجميع الذين يكملون المشروع الرئيسي في الدورة.
وسيحصل المشاركون في الندوات األونالين على شهادة حضور.
يتم تشجيع المنظمات على االعتراف بالقيمة المهنية لشهادة  #اإلسعاف!
كدليل على تحسين األمن والوعي بالمخاطر.

ماذا سيحدث لمشروعك في الدورة

عند مشاركة مسودة مشروعك مع نظرائك ،لن يتم عرض اسمك على
المراجعين .عندما يصبح مشروعك نهائيا ،فهو لك لالحتفاظ به .إذا
وافقت على مشاركته ،قد تتم مشاركة عملك مع مشاركين آخرين.
وباإلضافة إلى ذلك ،قد يعتمد فريق الدورة على عملك في دعم مجتمع
العمل في المستقبل .إذا كان كذلك ،فإننا سوف نطلب منك الموافقة
على هذا ،مع األخذ بعين االعتبار أي قضايا حساسة تتعلق بمحتواه.
سوف نطلب منك بعد ذلك منح الصليب األحمر النرويجي واالتحاد
الدولي الحق في استخدام مشروعك في الدورة.

بحث علمي

قد يطلب منك التطوع للمشاركة في بحث لتقييم تأثير هذه الدورة .إذا
لم توافق على ذلك ،فإن فريق البحث والتقييم لن يجمع أي بيانات.
إذا وافقت ،يمكنك التوقف في أي وقت .لن يكون للمشاركة أو عدم
المشاركة أي تأثير على عالقتك الحالية أو المستقبلية مع أي من
المنظمات المشاركة في الدورة.

لالنضامم ملجموعة
#اإلسعاف!

http://bit.ly/ambulance-apply

من الذي يقدم دورة #اإلسعاف! وملاذا
إن الصليب األحمر الرنويجي واالتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر هم أعضاء يف جامعة
العمل لخدمات اإلسعاف وخدمات ما قبل املشفى يف
حاالت الخطر .وجامعة العمل هي شبكة من املامرسني
وغريهم من الخرباء املهتمني بتحسني ظروف األمان يف
حاالت العنف ،من أجل تحسني إمكانية وصول األشخاص
املحتاجني إىل املساعدة الطبية الطارئة .ويجري تطوير هذه
املبادرة بالرشاكة مع مؤسسة جنيف التعليمية.

معلومات االتصال

يرجى ارسال االستفسارات

الرتكيز

الى ambulance@learning.foundation

صيف 2017

خريف 2017

#اإلسعاف!
ندوات عبر االنترنت

تبادل املامرسات الجيدة
لتحسني ظروف األمن

حتليل حوادث العنف
واخملاطر.

حل املشاكل لدعم
زميل يواجه حتديا
أمنيا أو حتدي عنف

مكان التسجيل

اضغط هنا

انتهاء التسجيل

 4حزيران 2017

االجتامع التعريفي
بالدورة

 29أيار 2017

اضغط هنا
اضغطinهنا
What the #Ambulance Crew said
2016

“When we combine our experience with
others’ experience, we2107
أيلولgain
a lot.”3

 28آب

What the #Ambulance! Crew said in 2016

تاريخ البدء

 5حزيران 2017

تاريخ االنتهاء

 7متوز 2017

حفل الختام

 12متوز 2017

 11ترشين األول

 28 ،21 ،14 ،7حزيران
 5متوز

 27 ،20 ،13 ،6أيلول
 4ترشين األول

االجتامع االسبوعي
للمناقشة ( 30دقيقة)

سجل يف أي
وقت لتلقي
دعوتك.

 4أيلول

التواريخ“I’m
learning that as responders, we
واملوضوعات التي
are very important
we6all have
andاألول
ترشين
challengesاإلعالن عنها لجميع
سيتم
”in our communities.

املشاركني املسجلني).

ثالثة أحداث (اإلنجليزية
والعربية واإلسبانية) لكل
تاريخ.

اإلسعاف!What
!the #Ambulance
قال said in
ماذا 2016
2016؟
الزمالءCrewعن #

«خلقت الدورة شعور أعمق من الوعي باملخاطر .وبينام
كانت عمليتي الفكرية الرئيسية قبل كل مكاملة هي
مراجعة طبية أساسا للمهمة  ،فإنني أفكر اآلن يف املخاطر
املحتملة وأفضل املامرسات يف كل حالة».
facebook.com/AmbulanceRisk

Find us on facebook

