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 ورقة حقائق حول واقع مرضى السرطان في قطاع غزة

شخرا في الجقيقة  =7تذيخ أرقام مشغسة الرحة العالسية إلى أن مخض الدخطان "يتدبب في وفاة 
معغسيؼ مؽ بمجان مشخفزة الجخل وأخخى متؾسظة مميؾن شخص،  <.<الؾاحجة"، وأنو "يحرج سشؾيا أرواح 

% مؽ حاالت الؾفاة الشاجسة عؽ الدخطان في البمجان السشخفزة والستؾسظة الجخل، 6>وتقع نحؾ  ."الجخل
وىحا العجد مخشح لمديادة في السدتقبل. ويتدبب الدخطان في مقتل ما يقجر بأكثخ مؽ ربع مميؾن شخص كل 

 7.عام في إقميؼ شخق الستؾسط

 واقع مرضى السرطان في قطاع غزة 

% ;7-76 مؽ بشدبة الحاالت عجد في مظخدة زيادة ىشاك جًجا، حيث أليؼ واقع الدخطان مخضى إن واقع
 والخعاية الرحية الالزمة والدخيعة. العالج امكانيات في تؾفخ عجم يقابميا الديادة وىحه سشؾًيا،

مخضى الدخطان خالل الخسذ سشؾات الساضية حيث أشارت االحرائيات إلى أن إجسالي عجد حاالت 
 :8( حالة مؾّزعة بيؽ الشداء والخجال واألطفال عمى الشحؾ التالي>98<( قج بمغ )<867-:867)

 

 "جدول يوضح نسب مرضى السرطان"
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.3/2/2222األطباء المتخصصين في وزارة الصحة بغزة معلومات من خالل المقابلة التي أجراها باحث المؤسسة مع 
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 وتججر االشارة إلى أن األنؾاع األكثخ انتذاًرا  بيؽ ىحه الفئات ىي عمى الشحؾ االتي:

 فئة األطفال الرجالفئة  فئة النساء
 %3.23سرطان الدم  %2423سرطان القولون  %4323سرطان الثدي 

 %2.22سرطان الدماغ  %2225سرطان الرئة  %122سرطان القولون 
  %122سرطان الدم  

 األنواع األكثر تسبًبا بالوفاة عمى النحو التالي: 

وفيات حاالت الدخطان، بيشسا يتدّبب % مؽ إجسالي عجد ?.?7إن سخطان الخئة بتدّبب بسا ندبتو 
 . 9% مؽ إجسالي وفيات الدخطان77سخطان القؾلؾن بسا ندبتو 

ويعاني قظاع غدة مؽ تجني مدتؾى الخجمات الرحية السقجمة لمدكان وخاصة الخجمات السقجمة 
لسخضى الدخطان ومؽ واقع خظيخ فخضتو عجة عؾامل أدت إلى تجىؾر الخجمات الرحية السقجمة ليؼ 
رغؼ حاجتيؼ لمخعاية الخاصة والدخيعة التي تقتزييا طبيعة مخض الدخطان، حيث أنو كسا مؾضح في 

ججاول أعاله، يتبّيؽ أن ىشاك تدايج في أعجاد مخضى الدخطان، وىحه الديادة يقابميا عجم تؾفخ ال
االشعاعي  لمعالج مخكد وجؾد عجم االمكانيات العالجية  والخعاية الرحية الالزمة السقجمة ليؼ وأىسيا

يحتاجيا  التي ةاألدوي مجسل مؽ% 6; إلى 6: تتعجى ال محجودة جًجا بكسيات الكيساوي  وتؾفخ العالج
مخيض الدخطان، اضافة إلى صعؾبة الدفخ لمعالج بالخارج، حيث يتبّيؽ مؽ خالل اإلحرائيات أن 

-6:لمعالج في الخارج، في حيؽ أن ندبتو  ?867حالة أورام تؼ تحؾيميا خالل عام  866=ىشاك 
يؽ، كسا أن ىشاك واحجة، أو لسخت لسخة االسخائيمي قبل الجانب مؽ رفزيا ىحه الحاالت يتؼ مؽ% 6;

في قؾائؼ االنتغار والسؾافقة اإلسخائيمية مؽ أجل الخخوج لمعالج  وىؼ حياتيؼ الحيؽ فقجوا السخضى بعض
، الحي أدى =866ويدتسخ الحرار اإلسخائيمي السفخوض عمى قظاع غدة مشح عام  .غدة قظاع خارج 

 إلى نقص في استيخاد األجيدة الظبية الخاصة بسخضى الدخطان وخاصة أجيدة التحميل الكيسيائي
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الظبية الؾافجة إلى قظاع غدة التي كانت تخفف مؽ معالجة وكذف وتذخيص ، ومشع الؾفؾد :لمجم
مدتذفيات بجيمة مسا أدى إلى ارتفاع في عجد السخضى السحؾليؽ،  إلى تحؾيميؼو مخضى الدخطان 

وكحلػ تأثخ القظاع الرحي بذكل عام نتيجة االنقدام الدياسي الجاخمي ونقص الكادر الظبي 
السختص ونقص في األدوية والسدتمدمات الظبية السخررة لسخضى الدخطان وعجم تؾفخ القجرة لذخاء 

، ناليػ عؽ زج القظاع الرحي في السشاكفات الدياسية بيؽ طخفي االنقدام أجيدة ومعجات طبية
الفمدظيشي، وفي عل ارتفاع الكثافة الدكانية ونقص لمكادر الرحي الحكؾمي )تؾعيف ججيج( 

 تلدفخ السخضى السحؾليؽ لمعالج في الخارج )مدتذفيا يباإلضافة لعخقمة سمظات االحتالل اإلسخائيم
( واإلجخاءات السعقجة والسييشة التي ةالزفة الغخبية والقجس وبعض الجول اإلقميسيداخل الخط األخزخ و 

يتعخضؾن ليا أثشاء مخورىؼ عبخ معبخ بيت حانؾن" ايخز" التي تتبعيا سمظات االحتالل وتعسج خالليا 
حخمان السخضى مؽ الدفخ بغخض العالج إال بعج الحرؾل عمى تراريح مغادرة مؽ غدة جعمت ىحه 

عسمية معقجة ومخىقة وتدببت معاناة شجيجة لمسخضى وعائالتيؼ، كسا تؼ تؾقف تحؾيل الحاالت  القيؾد
-األوغدتا فكتؾريا" مدتذفى، باإلضافة لتؾقف ;السخضية إلى مدتذفيات" داخل الخط األخزخ"

 عؽ استكبال مخضى الدخطان السحؾليؽ لمعالج فيو، بدبب تخاكؼ الجيؾن السدتحقة عمى وزارة" الُسظمع
في ضؾء ما سبق مؽ أزمات يؾاجييا القظاع الرحي في قظاع غدة أدى إلى   >.الرحة الفمدظيشية

تجىؾر الخجمات السقجمة بذكل غيخ مدبؾق وانعكدت بذكل خظيخ عمى مدتؾى الخجمات الرحية 
 التي تقجميا السدتذفيات والسخاكد الظبية لمسؾاطشيؽ في قظاع غدة وخاصة مخضى الدخطان.

 انتهى
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 .تصريح للدكتور/ أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة -
 .22/3/2212تاريخ طبية إلى المستشفيات اإلسرائيلية في القدس وداخل الخط األخضر بدًءا من قررت وزارة الصحة، وقف جميع التحويالت ال -5
6

لحين تسديد الديون  .22/12/2212وقف استقبال جميع المرضى المحولين اليها بتاريخ  "الُمطلع-األوغستا فكتوريامستشفى " قرر مجلس إدارة  -

 المتراكمة.


