األربعاء  13شتنبر 2017

تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي األميرة اللة مريم

إنطالق حملة طبية إنسانية لعالج األسنان والتحسيس حول صحة األسنان والفم لفائدة
أزيد من  800تلميذ بالداخلة بتنظيم من جمعية عملية البسمة بالمغرب ومؤسسة
فوسبوكرع
تنظم جمعية عملية البسمة بالمغرب ومؤسسة فوسبوكرع حملة طبية لعالج األسنان والتحسيس حول صحة
األسنان والفم  ،لفائدة  800تلميذ وذلك بالمركز الصحي حي السالم بمدينة الداخلة ما بين  27شتنبر وفاتح
أكتوبر .2017
تشمل هذه الحملة الطبية ،التي ستدوم 4أيام ،القيام بفحوصات طبية لألسنان لتشخيص أمراض األسنان التي
يعاني منها األطفال ،وتوعيتهم حول أهمية االعتناء بأسنانهم وتلقينهم دروس تفصيلية حول صحة األسنان والفم
وكذا تقديم العالجات الالزمة لهم .كما سيقوم الطاقم الطبي واللوجستيكي بتوزيع جوائز لألطفال الذين يتمتعون
بأسنان سليمة تحفيزاً لهم ،وسيتم توزيع أدوات طبية وكتيبات إلرشاد األطفال.
وسيتم إنجاز هذه الخدمات بفضل تضافر جهود فريق فعال لجمعية عملية البسمة بالمغرب الذي يتكون من أربعين
متطوع من كل االختصاصات :أطباء أسنان ،ممرضين ومهندسين في المجال الطبي ومسعفين وإداريين ،إضافة
إلى ضيوف متطوعين من مصر ،األردن وفنزويال تحت إشراف عملية البسمة بالمغرب بطاقمها المحلي الحاضر
بقوة بنسبة  90 %من المتطوعين في هذه الحملة اإلنسانية.
و تجدر اإلشارة إلى أن هذه العملية لم تكن لتتم لوال الشراكة القائمة مع مؤسسة فوسبوكرع التي تحرص على
توفير الدعم المتواصل لتسهيل الولوج للخدمات الصحية لساكنة الجهات الجنوبية.
إنطالقا من سنة  ،2016قامت عملية البسمة بالمغرب بشراكة مع مؤسسة فوسبوكرع بتنظيم ثالث حمالت ناجحة
وذلك بكل من :سيدي افني حيث استفاد  448تلميذ من حوالي  1344إجراء طبي ،و كلميم من  2613إجراء
طبي لفائدة  871مستفيد وأخيراً بمدينة العيون حيث كانت الحملة ذات طابع جراحي من خالل  169عملية
جراحية لفائدة  147شخص ،دون إغفال البعثة الجراحية التي افتتحت الشراكة بين الطرفين سنة ,2015
بمستشفى الحسن الثاني بمدينة الداخلة والتي حققت نجاحا كبيرا 125).مستفيد من العمليات الجراحية و
131عملية جراحية(
على هامش هذه الحملة الطبية التي ستنطلق ابتداء من يوم  27شتنبر ،سيتم تنظيم محاضرة من إلقاء الدكتور
رشيد بقال تحت عنوان " ،"Photo Shooting, Dental Smile Design et Esthétique Dentaire de A à Z

و ذلك لفائدة فريق أطباء األسنان المتطوعين بفندق صحراء ريجنسي ،يوم  28شتنبر ابتداء من الساعة السادسة
و النصف.

برنامج الحملة الطبية لألسنان
 27شتنبر  :2017وصول الفريق بأكمله
 23h50الوصول إلى مطار الداخلة
28شتنبر  :2017إنطالق الحملة ( 200طالب)
07h00

اجتماع إطالق الحملة

 :11 h00- 08h00تركيب المعدات
09 h00

استقبال أول مجموعة ( 70تلميذ) للدروس التحسيسية حول صحة الفم واألسنان

 13h00-11h00استقبال المجموعة الثانية 60تلميذ وبدء العالجات :
 :16h30 -14h30استقبال المجموعة الثالثة  40تلميذ
:18h30مؤتمر بقيادة رئيس الفريق الدكتور رشيد بقال

 29شتنبر : 2017اليوم الثاني للحملة ( 450تلميذا)
 07h00اجتماع الصباح
 10h00- 08h00استقبال

100تلميذ

 : 13 h00 10h30استقبال  150تلميذ
 16h30-14h30استقبال  100تلميذ
 19h00-17h00استقبال  100تلميذ

 30شتنبر  :2017اليوم الثالث للحملة ( 150تلميذ)
 07h00اجتماع الصباح
11h00-08 h00استقبال آخر مجموعة من التالميذ
 11h00-11h30استراحة
14h00-12h00تفكيك المعدات من قبل الفريق
فاتح أكتوبر  :2017عودة الفريق بأكمله
18h30المغادرة في مطار الداخلة
 21h30-00h45العودة إلى الدارالبيضاء

فيما يخص عملية البسمة بالمغرب
علمية البسمة بالمغرب متواجدة بشكل رسمي منذ  ،1999مع العلم أن أول بعثة تمت قبل
تأسيسها رسميا ،أي سنة  ،1998ويفوق عدد بعثاتها اإلنسانية الجراحية في المملكة  100بعثة
فيما نظمت ما يزيد عن  40حملة طبية لعالج األسنان والتحسيس حول صحة األسنان والفم في
المملكة ،من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب بفضل أكثر من  400متطوع محلي
من أطباء وجراحين ،وممرضين ،وأطر غير طبية.
عملية البسمة الدولية متواجدة منذ  35سنة ،حيت تنشط ب  65بلد ،وتتوفر على فريق معالجمتعدد االختصاصات مكون من اكتر من  7000متطوع.
أكثر من  10400مستفيد عبر التراب الوطني و 250000مستفيد عبر العالم.يعتبر تشقق الشفة و تشقق سقف اللهاة من التشوهات الخلقية على مستوى الوجه األكثرانتشارا لدى األطفال ،باحتاللها المرتبة الرابعة؛ سنويا أزيد من  200000يولدون بتشوه
خلقي (تشقق الشفة و تشق سقف اللهاة).
لمزيد من المعلومات،يرجى زيارة موقعنا على

اإلنترنتwww.operationsmile.ma

فيما يخص مؤسسة فوسبوكرع
تأسست مؤسسة فوسبوكرع في مايو  2014وتتجلى مهمتها في تنفيذ وتنزيل المسؤولية
االجتماعية والمجتمعية المشتركة للمكتب الشريف للفوسفاط خاصة فرع فوسبوكراع في
الجهات الجنوبية الثالث .وتتمثل مهمتها في تحديد وتنفيذ مشاريع هيكلية وفق مقاربة
تشاركية تشمل التشاور مع ساكنة المناطق الجنوبية،الفاعلين الجمعويين والمؤسساتيين .هدفها
الرئيسي هو المساهمة في التنمية البشرية في المناطق الجنوبية من خالل برامج يستفيد منها
كل ساكنة الجهة بدءا من التنمية الزراعية والمحافظة على البيئة ،والتنمية االجتماعية ،بما
في ذلك التعليم والصحة ،وتشجيع روح المقاوالت ،إنعاش الثقافة والرياضة والتنمية
الحضرية
أهم إنجازات مؤسسة فوسبوكرع في المجال الصحي
تنظيم15قافلة طبيةاستفادة أكثر من20 000شخص من الخدمات الطبية)فحوصات و عمليات جراحية(
للمزيد من المعلومات حول مؤسسة فوسبوكرع زوروا الموقع
اإللكترونيwww.phosboucraa.ma

