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قسم  في  األطباء  غرفة  من  مقربٍة  على 
الشفاء  الكلى مبستشفى مجمع  غسيل 
الطبي احلكومي، جتلس احلاجة السبعينية 
يسيطر  واأللم  مستعار(،  )اسٌم  ف.  نادية 
على وجهها املتجعد، تنتظرً املمرضة التي 

ذهبت جللب الدواء.
احلاجة نادية حاولت النهوض عن املقعد، عندما جاءت املمرضة 
تعيشه  الذي  الواقع  لتعكس  الدوا”،  هي  ميا  “تفضلي  وقالت: 
وغيرها من السيدات اللواتي تعرضن لإلصابة بأمراض الزمتهن 

في احلياة.
عاماً،   15 منذ  الكلى  مبرض  مصابٌة  “أنا  نادية:  احلاجة  وقالت 
وكل يوم يزداد وضعي الصحي سوءاً، لعدم توفر الدواء بشكٍل 

مستمر، ومنذ عاٍم ونحن نذهب كل يوٍم للحصول على الدواء، 
لكنه ال يتوفر دائما”.

السكري  تعاني من مرضٍي  التي  )اسٌم مستعار(،  م.  نوال  أما 
توافر  عدم  ظل  في  العمل،  على  قادرٍة  غير  فباتت  والضغط، 
األدوية في مرافق وزارة الصحة، وقالت بكل وجع: “ارحمونا، ما 

بقدر انام من الوجع”.
نقص األدوية يزيد الويالت واآلالم

وصفت نوال األوجاع بالسكاكني التي تقطع أجزاًء من جسدها 
ببطء، تزيد مع اقتراب ساعات املساء، وال يتوفر بحوزتها الدواء.

الفلسطينية  الصحة  وزارة  في  الصيدلة  عام  مدير  وأوضح 
اللفظ،  خفيفة  الدوائي  العجز  كلمة  أن  البرش،  منير  بغزة 
وقال:  ألم،  كلمة  معنى  تساوي  خدماٌت  احلقيقة  في  لكنها 

“عندما نقول ألم نقصد جميع الصعد، واملريض ال يفهم سوى 
لغة واحدة: أن هذا حقه”.

وعقب البرش على الواقع الدوائي الراهن في قطاع غزة قائالً: 
جراء  غزة،  في  الدواء  من حيث خدمة  جداً  معقد  واقٌع  هناك 
عجٍز دوائي يقارب 30 % خالل العشر سنوات السابقة، لتحدث 
تغيرات خطيرة خالل آخر عامني، ويصل العجز إلى ما يزيد عن 
47 %، في حني بلغت نسبة العجز الكلي في املهمات الطبية 

.% 30
وأرجع البرش ذلك إلى احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع 
غزة، وعدم قيام حكومة رام اهلل بتحويل األدوية، إذ يتم التعامل 
مع األمور مبنظور طلبيات، وقد مت إرسال 3 طلبيات منذ بداية 
العام، سددت عجز شهٍر واحٍد من شهور السنة احلالية، كون 
خالل  يبلغ  الطبية  واملستلزمات  األدوية  من  القطاع  احتياج 

17 % من  احملولة غطت  واألدوية  دوالر سنوياً،  40 مليون  العام 
مجمل العجز السنوي.

نقص األدوية في أرقام
وفقاً  كبير،  بشكل  تتأثر  الصحية  اخلدمات  أن  البرش  أوضح 
الصحة  بوزارة  للصيدلة  العامة  اإلدارة  عن  صادرة  إلحصائيٍة 
الفلسطينية في أغسطس 2018، الفتاً إلى أن أخطر األزمات 
والتي  الدم،  وأمراض  والسرطان  املزمنة  األمراض  في  تتمثل 
تبلغ نسبة عجزها اخلدماتي 90 %، والدوائي 46 %، كون عالج 
ويبلغ  دوائية محددة،  بروتوكوالت  مرضى السرطان قائم على 
عدد قوائم األدوية املتداولة 65، ينعدم تواجد 30 منها، في حني 

تتوفر كميات محدودة لـ12 صنفاً.
الضغط  كأمراض  واألولية،  الصحية  الرعاية  خدمة  أن  وبني 
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والسكري والصرع واألدوية النفسية، بلغت العجز األعلى بني 
في  ممتدة  صحياً  مركزاً   56 بها  يتأثر   ،%  72 بنسبة  اخلدمات، 

محافظات القطاع، ما ينعكس على صحة املريض سلباً.
واألمراض  واألوبئة  املناعة  خدمات  في  العجز  نسبة  وبلغت 
وأما   ،%  56 واألعصاب  النفسية  الصحة  وفي   ،%  61 الوراثية 
املتداولة،  الطبية  املهمات  قوائم  القائم في  للعجز  بالنسبة 
فقد سجلت خدمات القسطرة القلبية والقلب املفتوح رقماً 
مهوالً، بلغ 65 %، في حني كانت النسبة في اخلدمات الطبية 

لألسنان 57 %، والعيون 42 %.
المختبرات لم تنُج من األزمة

شحدة  الصحة  بوزارة  الدم  وبنوك  اخملتبرات  وحدة  مدير  بني 
الدم  وفحوص  اخملبرية  اخلدمات  تقدمي  ظل  في  أنه  برهوم، 
ومشتقاته في القطاع العام واخلاص مجاناً، تشهد بنوك الدم 
عجزاً في أكياس الدم بأنواعها، ما يضع عمل اخملتبرات وبنوك 

الدم أمام مؤشرات خطيرة.
وأضاف: “أما ما يتعلق بفحوص الفيروسات الشاملة، فهي متر 
مبؤشراٍت خطيرٍة، جراء العجز املتزايد يومياً، ومن أهم الفحوص 
فحص الكبد الوبائي HBV، والكبد الوبائي HCV، ونقص املناعة 
إلى أن القطاع الصحي يستنزف  املكتسبة اإليدز HIV”، الفتاً 

اخملزون االستراتيجي من وحدات الدم والدم ومشتقاته.
وأوضح برهوم أن القطاع الصحي يواجه مشكلًة حقيقيًة في 
ثالجات تخزين وحدات الدم، جراء تناقص أعداد الثالجات، وعدم 
جتديد الفريز deep freezer -80، التي تتعرض للعطل بشكل 

دوري، ما يعرض وحدات الدم للتلف.
السكري  فحص  في  حقيقية  عقباٍت  السيدات  وتواجه 
والكلى، خاصًة أن نسبة املصابات باألمراض أعلى من الرجال، 
بالوزارة،  واملعلومات  النظم  دائرة  عن  إحصائية صادرة  حسب 
للفئة   ،%  57.4 السكري  مبرض  اإلناث  إصابة  نسبة  بأن  تفيد 
في  انتشاره  معدل  بلغ  حني  في  عاما،   18 من  أكثر  العمرية 
الفئة العمرية من59-40 47.3 %، ونسبة الوفيات من اإلناث 67 
%. وكانت مؤشرات انتشار مرض الضغط في تزايد خالل عام 
2017، ليشكل 418.9/100000 نسمة، وشكلت اإلناث 61.7 % 

من إجمالي مرضى الضغط.
املواليد  وفحوص  شهر،  منذ   PCR فحوص  توقف  إلى  ولفت 
حديثي الوالدة، منذ 9 شهور، فضالً عن فحوص الغدة الدرقية 
N. TSH، ما يعيق اكتشاف املرض، ويسبب إعاقات بني األطفال.

غزة  في  السرطان  مرض  اكتشاف  فحوص  أن  على  وشدد 
متوفرة بشكٍل كامل، ولم تتعرض إلى أية أزمة، في ظل ارتفاع 
وتيرة اإلصابة باملرض، الفتاً إلى أن سرطان الثدي يحتل النسبة 

األعلى في قطاع غزة، إذ بلغ عدد احلاالت 684، وفقا إلحصائية 

وزارة الصحة عام 2017.
أزمة األطباء واألسرة في غزة

العامة  اإلدارة  في  األطباء  شئون  دائرة  مدير  قال  جانبه،  من 

للمستشفيات أحمد شتات، إن اخلدمات تتوفر في 12 مشفى 

 2220 النهارية  والرعاية  املبيت  َّة  أسر عدد  ويبلغ  للوزارة،  تتبع 

َّة  سريراً، منها 1720 للمبيت، لكن االحتياج الفعلي من األسر

.10/100000

وبني أن عدد الكوادر في املستشفيات 1450 طبيباً في جميع 

فعلياً  مكاناً  حتتل  بدأت  املرأة  أن  إلى  الفتاً  االختصاصات، 

امتزن  اللواتي  الطبيبات  عدد  تزايد  مع  الطبي،  الوسط  في 

بالكفاءة، حتى وصل 270.

ونوه شتات إلى أن احلصار فرض الكثير من املآسي، فبدأ العديد 

آخر إحصائية  القطاع، وكانت  اخلروج من  الطبية  الكوادر  من 

متزايداً،  عجزاً  خلق  الذي  األمر  طبيب،  مائة  خروج  إلى  تشير 

خاصًة أنهم من ذوي الكفاءة.

في  الطبية  واملراكز  املستشفيات  في  املراجعني  عدد  وبلغ 

إجمالي  وسجل  مريضاً،   208545 األولية  الصحية  الرعاية 

مريضاً،   177570 واخلاص  العام  الطب  لعيادات  الزيارات 

مريضاً،   103543 باملستشفيات  الطوارئ  أقسام  واستقبلت 

األشعة  وأقسام   ،41442 العيادات  مراجعي  بلغ عدد  في حني 

43468، والدخول للمستشفيات 10019 مريضاً.
القانون الدولي كفل الحق في العالج

الكرمي  عبد  القانوني  املستشار  الدولي  القانون  أستاذ  وشدد 

ضمن  الدواء،  في  احلق  حفظ  الدولي  القانون  أن  على  شبير، 

نصوص اتفاقية جنيف الرابعة اخلاصة في إدارة األمور القائمة 

داخل األراضي احملتلة، التي ركزت بنودها على احلق في العالج 

والدواء والوضع الصحي لكل من يسكن داخل األراضي احملتلة.

وحمل شبير املسؤولية األولى وفقا للقانون الدولي واملراسيم 

الدولية لالحتالل، الفتاً إلى أن اجملتمع الدولي يتحمل جزءا من 

املسؤولية، وكذلك السلطة الفلسطينية، ما يجعل العملية 

الدوائية، وفق القانون، عملية مركبة من ثالثة أطراف، يتحمل 

اجلانب اإلسرائيلي املسؤولية األكبر فيها.

وقال إن الطرف األقوى في املعادلة اجملتمع الدولي، وهو ال يعترف 

بأية جتاوزات تقدم عليها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، 

ولو وجد عنصر الردع واحملاسبة الدولية ملا استطاعت حكومة 

للقوانني  اخملالفة  اإلنسانية  جرائمها  في  التمادي  االحتالل 

والنظم الدولية.

وصحيفة  )هاوار(  أنباء  وكالة  مراسل  2013؛  عام  منذ  الصحافة  مهنة  في  يعمل  غزة؛  من  صحافي  الدحدوح  مصطفى 
)العربي الجديد( اللندنية في قسم التحقيقات، وعمل في وكاالت وصحف دولية ومحلية.
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