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 في غزة منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء األزمة الصحية اإلنسانية
 

دى تراكم النقص في اإلمدادات األساسية في غزة إلى تدىور سريع في المحددات االجتماعية أ لقد
الى استنفاذ قدرة النظام الصحي عمى  أيضاً  دى ذلكأمميون فمسطيني. كما  2.1لمصحة لمسكان البالغ عددىم 

 المتضررة ىم المصابون بأمراض مزمنةكثر الفئات أاالستمرار في تقديم مستوى جيد من الرعاية الصحية. و 
 كما .والفقراء المرضى في حاالت الطوارئالمعاقين و  وكبار السن واألشخاص متمقوا األعضاءو  حديثوا الوالدةو 
 00000بوجود و  الخدمات، تراجعزيادة التوتر و  نتيجة في خطر والصحة العامة لمسكانسية الصحة النف أن  

 .آخذة في النمو في غزةصحية ال رعايةال احتياجاتفإن  ،سنوياً  والدة
 

نخفاض اال مف المؤسسات في غزة لمناقشةمختسبوع الماضي ممثمون عن الصحة العامة من األولقد اجتمع 
ظل  وفي. ساسيةاأل في الموادلمتعامل مع النقص الحاد  -مسبقًا  اليشة –الشديد في قدرة الجياز الصحي 

يمكن ال مستودع األدوية المركزي في غزة، المستيمكات الطبية في من ٪  00٪ من األدوية و30 نقص بمعدل
 كما تزايدت وتكررت من األدوية.  ةالصحيحأو الكميات  باألنواعالمرضى  زويدلمقدمي الرعاية الصحية ت

 ساعة 21بمعدل  لكيربائيد المستشفيات أثناء انقطاع التيار االطاقة البديمة التي تزو ولدات م في األعطال
 نأ كما ،الشير الماضي توقف عن العملمستشفى غزة األوروبي  الطاقة في. واحد من اثنين من مولدات يومياً 

 مثل - تزويد احتياجات جزئية مع نقص الوقود وتكمفتو المرتفعة ويمكنيا فقطعول عمييا ي   المولدات المتبقية ال
المستشفيات الحكومية  خَفضت ر األخيرة،في األشيو العناية المركزة.  وحداتمريض في  مائتي احتياجات

اإلمدادات الطبية لمحاالت توفير الوقود و محاولة ل فيتقريبًا  العمميات الجراحية غير العاجمة إلى النصف
 .الطارئة

 

الخدمات من العبئ عن  بعضاً  والمنظمات غير الحكومية فقط ألونروامن ا المقدمة وتخفف الخدمات الصحية
ىي المزود الوحيد لعدد من التدخالت الطبية الحرجة مثل العالج  لصحةوزارة ا تبقى ولكن الصحية الحكومية

تطعيم واإلحالة خارج غزة . والالشريان التاجي و  عالج التياب الكبدو  غسيل الكمىلمرضى السرطان و  الكيميائي
المنقذة في العالجات  ثيره عمي بعض التدخالتتأ باستثناءلى حد كبير إ مرئي ويبقي تأثير ىذا الوضع غير

 يمكن تجنبيا مضاعفاتوب نسبة لممريضمزيد من المعاناة بالبترجم ي   التأثير وىذا .لمحياة، مثل غسيل الكمى
الصحة ومقدمي الخدمات  وزارةبالنسبة ل رالتأثي أما .المبكر الموتاألحيان  وفي بعض الحياة  تدني في جودةو 
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و أ العالجيةالتدخالت في  التأخير قابعأ في تكاليف الرعاية الصحيةي بارتفاع فاآلخرين فإنو يتمثل  الصحية
والذي يترتب  لمرضى السرطان أدوية العالج الكيميائيفي نقص مناسبتيا. ومثال عمى ذلك ال وأ عدم كفايتيا

 .المعاناة ف وزيادةالتكالي اعارتفخارج قطاع غزة وبالتالي حاالت في اإلزيادة  عميو
 

طويمة  لفتراتنقطاع الكيرباء ا الوقود، مما يجعل الحصول عمى في صعوباتمن  مؤخراً  زةسكان غويعاني 
التي تؤثر  التداعيات الصعبةسمسمة من  لىإ انقطاع الكيرباء ويؤدي .ممرافق الصحيةلمشكمة دائمة لكل أسرة و 

إمدادات المياه وبانقطاع التيار الكيربائي فإن ، صحة السكان والنظام الصحي عمى غير مباشربشكل مباشر و 
حتى بالنسبة لخدمات  البريالنقل تتأثر حركة مضخات الصرف الصحي غير صالحة لمعمل و تصبح و تتقمص 

 . تواتراً  أقلالتي تصبح الصحة العامة األساسية مثل التخمص من النفايات الصمبة 
 

أكثر  ليو نتاجإلى جنب مع انتشار الفقر  جنباً  ء واألدويةالوقود والكيربا فياألمد  وطويل الشديدنقص الإن  
 لى قطاعوا   والبضائع في الدخول والخروج منلناس ا حركة عمى المفروضة سنوات من القيود الصارمة  0 من

 زنامزمن في مخ نقص   إلى جزئياً ع يرجذلك و  غير كافيةو  متفرقةبصورة المستيمكات غزة. وقد تم إمداد األدوية و 
 اتإمداد تضانخف في ميزانية السمطة الفمسطينية. وقد ناجم عن عجز   صحة الفمسطينيةلوزارة الالرئيسية  األدوية

مميون دوالر  بتكمفةشحنة واحدة المستيمكات عمى مدى األشير الستة الماضية لالسمطة الفمسطينية من األدوية و 
التبرعات الطبية تقريبًا  وتوقفتالعام. نفس دوالر أمريكي في النصف األول من ماليين  0 بــ مقارنةواحد أمريكي 

 .غزة إلى من الجمعيات الخيرية في العالم العربيالقادمة  والبعثات الطبية
 

 -لي ستخدام المنز لال التشغيل ومكمفة تعتمد عمى مولدات صغيرة أن  يمكن لمعائالت ذات الدخل المتوسطو 
المرضى وخاصة الفقراء  انييعو   .زلاممنل شرة المبا الطاقةعن بدياًل  لكنيا ليست  -غالبا ما تكون خطرة و 

القمب وغسيل الكمى  ظائفو  مراقبةالذين يعتمدون عمى أجيزة طبية محمولة لممساعدة في التنفس و  منيم
 في ارستقر اال من النقص وعدم، األطفال الرضع أو المرضى المسنين حاالت في لمتدفئة، وحتى يالمنزل

 .الكيرباء
 

 في التي تتمثلو  -  حمول شاممة طويمة األجل لألزمة اإلنسانية المزمنة يجادإل العالميةمنظمة الصحة وتدعو 
لكنيا تخفف و  التي األجلمن المساعدات قصيرة بداًل  - الوقودالكيرباء و األدوية و و المواد األساسية  في العجز
 غزة. قطاع في تحسين المحددات االجتماعية األساسية لمصحة فيتفشل 


