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 في قطاع غزة السرطان ىمرضطفال الصحية أل الحقوق تحديات 

وخصوصية  سرطان وعبر رحمة عالجو الطويمة، إلى رعاية خاصة تتناسب مع خطورة المرضالمريض الطفل يحتاج 
يتطمب توفير اإلمكانات المناسبة من تشخيص وعالج والتي بمجمميا  األمر الذي ، طفللمالنفسية والجسمانية  ةتركيبال

يعاني وفي قطاع غزة  .بما يضمن تمتعيم بحقوقيم الصحية ليؤالء األطفال المرضىصحية مناسبة  رعاية توفيرتعني 
الظروف السائدة في القطاع من  جراء الصحية المقدمة ليم، تدنى مستوى الرعاية بسببكثيرًا  أطفال مرضى السرطان

القيام بمسؤولياتو تجاه الحقوق  منوتنصل المجتمع الدولي  ،، وبفعل تأثير االنقسام السياسي الداخميمشددحصار 
في سياق متابعات مركز الميزان لواقع الحقوق الصحية في قطاع غزة، حيث تركز  ورقة الحقائق ىذه تأتي. الفمسطينية

التحديات و انتشار المرض، مدى في قطاع غزة من حيث مرضى السرطان ألطفال  تحديات الرعاية الصحيةعمى الورقة 
وخصوصيتيم  وتمقييم خدمات صحية مناسبة تراعي واقع مرضيم الخطيرتحول دون تمتعيم بحقوقيم الصحية التي 
مرضى من ىؤالء أطفال تمبية احتياجات آمال و  تساىم في تحقيق. كما تسعى الورقة إلى الوقوف عند حمول عممية كأطفال

 في رعاية صحية مناسبة.السرطان 

   1رقا باأل السرطان  ىمرضأطفال غزة 

ما  ،انتشار المرض حجممعمومات ىامة توضح  توفر المؤشرات اإلحصائية حول أعداد أطفال غزة من مرضى السرطان
، ويساىم في التخطيط من وضع حمول مناسبة لمحد من انتشار ىذا المرض الخطيرلمجيات المعنية بىامًا يشكل مدخاًل 

  أجل رصد اإلمكانات الالزمة لتوفير رعاية صحية مناسبة ليؤالء المرضى.
 ( مريض.11111) 4112عام عدد مرضى السرطان  إجمالي .1
 ( حالة.1212) 4112عدد الحاالت الجديدة المسجمة عام بمغ  .4
يوجد زيادة مستمرة في عدد الحاالت المصابة بمرض السرطان، حيث بمغت معدل اإلصابة بيذا المرض في  .3

 ( نسمة.111.111( حالة لكل )73.1الثالث سنوات األخيرة )
 عدد الوفيات. %( من إجمالي 13تشكل نسبة الوفيات الناتجة عن مرض السرطان ) .2
 ( حالة.271بمغ عدد حاالت مرضى سرطان األطفال دون سن الثانية عشرة ) .5
 .4112( حالة جديدة بسرطان األطفال عام 56سجمت ) .6
 ( نسمة.111.111( حالة جديدة لكل )8.8) 4112بمغ معدل اإلصابة بمرض سرطان األطفال عام  .7
 %( إناث.26%( ذكور و)52تتوزع حاالت اإلصابة بمرض السرطان من األطفال إلى ) .8
%(، 32( أكثر أنواع السرطانات انتشارًا بين أطفال مرضى السرطان بنسبة )Leukemiaيعد سرطان الدم ) .9

الخاليا العصبية غير الناضجة سرطان %(، ثم 12( بنسبة )Lymphomaيميو سرطان الغدد الميمفاوية )
(Nuroblastoma( بنسبة )بينما يأتي سرطان الدماغ 13 ،)%( 11في المرتبة الرابعة بنسبة.)% 

 
 

 تحديات الرعاية الصحيةأطفال غزة مرضى السرطان و 
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الوحيد الذي يقدم الرعاية الصحية ألطفال مرضى السرطان في المستشفى التخصصي لألطفال، مستشفى الرنتيسي يعد 
يعاني العديد من ( عامًا، وعمى رغم أىمية ما يقدمو من خدمات صحية إال أنو ما زال 14) عمرقطاع غزة حتى 

 اإلشكاليات التي تحول دون تقديم الرعاية الصحية المناسبة ليؤالء المرضى وذلك لجممة أسباب أىميا ما يمي:
( 2يس القسم،  )( أطباء باإلضافة لرئ5نقص في عدد األطباء سيما من أخصائي أورام أطفال، حيث يوجد ) .1

  2( أطباء عامين.4، ))عام( منيم واحد فقط يحمل درجة الماجستير في األورام أخصائي أورام أطفال
 قسم في يوجد حيث السرطان، مرضى أطفال مع التعامل في الخبرة ذوي  من سيما الممرضين عدد في نقص .4

 لممرضى، مناسبة صحية رعاية وتقديم التمريضية القسم بحاجة يفي ال ما وىو فقط، ممرضين( 8) األورام
حساب  ومع ساعة،( 14) إلى تدوم وليمية ومسائية، صباحية فترات ثالث الممرضين عمل يغطي حيث

 يغطي فقط واحد ممرض فإن الميمية، لممناوبة التالي اليوم وعطل الرسمية والعطل والسنوية الشيرية اإلجازات
 3.والميمية المسائية الفترة

عجز في "صبغات العينات" كما ال يتوفر مسح ذري لتقييم  يوجدحيث  ،إمكانات التشخيصضعف في  .3
 درجة انتشار الورم، ومسح البوزيترون".

 ،تعطل األجيزة المستخدمة في التشخيصأو  عدم توفر تأخر تشخيص المرضى في بعض األحيان بسببي .2
، كما أنو ال يتوفر في المستشفى CTجياز التصوير المقطعي  ولعدة مرات تعطل فقد عمى سبيل المثال

 MRI 4.المغناطيسي الرنين جياز تشخيصي ىام وىو جياز
ستوعب الحد األدنى من عدد ت ( سريرًا حاليًا في المستشفى، ال15نقص في عدد األسرة، حيث يوجد ) .5

 5ما.المرضى في حال وقف التحويالت المرضية لمعالج في الخارج ألي سبب 
 ًا عمى االرتقاء بقدرات األطباءي، يؤثر سمبالخارجيةفي المؤتمرات الطبية األطباء ضعف مشاركة  .6

 العالجية، سيما أن بحوث أمراض السرطان تتطور بشكل مستمر.  التشخيصية
بسبب عزوف المانحين عن تقديم دعم مادي لشراء  ،عجز مستمر في أدوية مرضى السرطان بشكل عام .7

ان خاصة من خارج القائمة األساسية الموصوفة من قبل األطباء حسب بروتوكوالت العالج، أدوية السرط
 ( صنفًا.41-15ووفقًا لحالة وتطور المرض، والتي يتراوح عددىا بين )

  6 .السرطان لمرضى اليامة العالجية الوسائل أىم أحد غياب يعني ما اإلشعاعي، العالج يتوفر ال .8
الكيماوية التي يحتاجيا مرضى السرطان من األطفال العجز في العالجات  .9

نقص في توفر المضادات كما أن ىناك   . lomesetine,Temozolomide ,Actionmycin-Dأىميا،
 7ه المرضى من عالجات كيماوية.ابسبب تأثيرات ما يتمق ،الحيوية المساعدة في حالة نقص المناعة

 عمى تشرف فقط واحدة اجتماعية أخصائية يتوفر حيث السرطان، لمرضى النفسية بالصحة العناية ضعف .11
 . اجتماعية وأخرى  نفسية أخصائية وحده القسم يحتاج بينما بالكامل، المستشفى مرضى

                                                           
 .20/2/2012 د. صالح أبو شنب، ود. مسري عليان، أطباء يف قسم األورام والدم يف مستشفى الرنتيسي التخصصي لألطفال، مقابلة أجراها الباحث يف اتريخ 2
 .12/2/2012اتريخ  حكيم/ عماد عثمان، انئب رئيس التمريض يف قسم األورام والدم يف مستشفى الرنتيسي التخصصي لألطفال، مقابلة أجراها الباحث يف 3
 د. صالح أبو شنب، ود. مسري عليان، مرجع سابق. 4
 .20/2/2012حكيم/رضوان أبو وردة، ممرض يف قسم األورام والدم يف مستشفى الرنتيسي التخصصي لألطفال، مقابلة أجراها الباحث يف اتريخ  5
 د. صالح أبو شنب، ود. مسري عليان، مرجع سابق. 6
 .12/2/2012مدير الصيدلية يف مستشفى الرنتيسي التخصصي لألطفال، مقابلة أجراها الباحث يف اتريخ د. دمحم اهلبيل،  7
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 المعاناة ومنع تخفيف عمى تركز التي الطبية الرعاية مجاالت أحد التي تعتبر، في الرعاية التمطيفيةعجز  .11
 المرضى. منيا يعاني التي

  8يتوفر صيدلي متخصص في تحضير العالجي الكيماوي. ال .14
عمى سبيل المثال ال تتوفر الحقن المناسبة لألطفال والخاصة بالجياز الذي  ،عجز في المستمزمات الطبية .13

في الجسم  ويبقى Part-cathداخل الصدر لحقن الدواء عبره وسحب عينات الدم، ويسمى الجياز  يوضع
كما ال تتوفر الحقن المناسبة ويتم تركيبو في مستشفيات خارج قطاع غزة. ،  سنوات( 3لمدة تصل إلى )

، الذي يتم تركيبو في اليد لحقن الدواء عبره وسحب عينات الدم، Pick Lineلألطفال والخاصة بالجياز 
 خارج قطاع غزة. ويتم تركيبو( شيور، 6وىو يبقى في الجسم لمدة تصل إلى )

من الشارع األمر الذي  بسب الستقبال المرضى، بسبب وقوعيا بالقر غرف العزل غير مؤىمة بشكل منا .12
 جعميا عرضة لمضوضاء والتموث، عالوة عمى أنيا غير مجيزة بالوسائل الضرورية لمترويح عن األطفال

 9.الذين يمكثون فييا لفترات طويمة في بعض األحيان
ال يتوفر أخصائي تغذية، وىو ما ينعكس سمبًا عمى تقديم وجبات غذائية مناسبة لممرضى تتوافق مع  .15

 احتياجاتيم وخصوصية مرضيم.
أضعف من و المرضى  طال ذوي تدىور الحالة االقتصادية في القطاع وتفشي ظاىرتي البطالة والفقر،  .16

لبعض تحمل نفقات المواصالت إلى ع احيث ال يستطيتأمين النفقات المرتبطة بالعالج قدرتيم عمى 
 أطفال مرضى السرطان منخاصة الذين يقطنون في أماكن بعيدة عنيا. كما أن العديد  الرنتيسي مستشفى

وىم بذلك يحتاجون تكاليف لمسفر خاصة المتعمقة  خارج القطاعفي مستشفيات عالجيم حتاجون إلى تمقي ي
 مما يشكل عبء مادي كبير عمى ذوييم بسبب تردي أوضاعيم االقتصادية. ، منيا بالمواصالت

مرضى السرطان وتمقييم العالج في مستشفيات داخل أطفال تحول قوات االحتالل في بعض األحيان بين  .17
، ي تفرضيا عمى السكان المدنيينأو الضفة الغربية كجزء من سياسة العقاب الجماعي الت الخط األخضر
حرمان القوات في كثير من األحيان إلى عرقمة أو منع ذوي األطفال من مرافقتيم وبالتالي  حيث تعمد ىذه

 10األطفال من حقيم في تمقي العالج.
 

 

 

 

 

                                                           
 .12/2/2012مقابلة أجراها الباحث يف اتريخ  د. عوض اهلالول، أخصائي أمراض األورام والدم يف مستشفى الرنتيسي، 8
 حكيم/رضوان أبو وردة، مرجع سابق. 9

 .20/2/2012أجراها الباحث مع ذوي األطفال مرضى السرطان يف مستشفى الرنتيسي التخصصي لألطفال،  معلومات من واقع مقابالت 10
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 11أطفاله يروون معاناة المرضى ذوو 

( شهور، نوع المرض )سرطان الد (  3( سنة، اكتشاف المرض منذ )5.2دمحم سامح حمدان العقاد، العمر )
Leukemia ،)السكن )خانيونس 

يموت أمام عيني كل لحظة ونحن ننتظر تحويمتو ألكثر من شير لمعالج في   ابنيكان " إفادتيا فيالطفل  أم تقول
في غزة وجراء ذلك أصبح عنده مضاعفات خطيرة منيا تضخم  لو مستشفى المطمع في القدس، حيث ال يتوفر عالج
 ثمن ارة وفقر شديد في الدم. كما أنني أواجو مشكمة في توفيرفي الكبد والطحال وارتفاع مستمر في درجة الحر 

المواصالت  توفير تكاليف المواصالت من مكان السكن في خانيونس إلى مستشفى الرنتيسي، والمشكمة األكبر ىي في
   "إلى المستشفى التي يتعالج فييا في القدس، خاصة أن زوجي عاطل عن العمل.

 ( سنة، السكن )غزة(، نوع المرض )مجهول(2.2)منذ ( سنوات، تاريخ المرض 6فوزي صالح، العمر ) شهد فضل

، وأنا أتابع حالتيا الصحية في قسم ونصف سنوات خمسالمرض منذ ابنتي تصارع  الطفمة في إفادتو "والد يقول 
في مستشفى تل ىشومير في إسرائيل، وفي  بشكل أساسي تتمقى عالجيا األورام والدم في مستشفى الرنتيسي، لكنيا

في غزة  هر يتوفوف يتم الخارج عمى متابعة عالجيا في المستشفى ذاتيا، ألن العالج سبلم توافق دائرة العالج  آخر مرة
لى اآلن لم يتوفر    ".وحالتاىا الصحية في تدىور مستمر العالجذلك وا 
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 مرض السرطان في قطاع غزة، مع استمرارالمصابين بطفال األوجود زيادة مطردة في عدد تؤكد ورقة الحقائق ىذه، عمى 
صحية  رعايةتمقييم تحول دون و  ،حقوقيم الصحيةب  مرضى في قطاع غزةالطفال ىؤالء األ تعّوق تمتعالتي تحديات ال

حالة استمرار  صت الورقة إلى أنىذا وخم .وخصوصيتيم النفسية والجسمانية كأطفال مناسبة تراعي واقع مرضيم الخطير
عدم قيام سمطات االحتالل بشكل أساسي عن التي تشيدىا الرعاية الصحية المقدمة ليؤالء األطفال، ناتجة  التدىور الكبير

حرية تنقل المرضى لتمقي العالج في مستشفيات  يقيدالذي  المشدد الحصارتجاه الحقوق الفمسطينية، وبسبب  ابمسؤولياتي
االحتالل من  سمطاتما تقوم بو باإلضافة ل بما في ذلك المستشفيات التباعة لوزراة الصحة الفمسطينية. ىذا خارج القطاع

 .ىلتقديم رعاية صحية مناسبة لممرضاألجيزة والمعدات والعالجات والمستمزمات الطبية الضرورية منع دخول  وأعرقمة 
السياسي الداخمي ما زال يمقي بظاللو الخطيرة ويحول دون إدارة القطاع الصحي عمى نحو يرتقي االنقسام كما أن 

يأتي في السياق ذاتو تقاعس المجتمع الدولي عن قيامو بمسؤولياتو تجاه حقوق و  بالخدمات الصحية المقدمة لممرضى. ىذا
 الفمسطينيين. 

ومنيا حقو في الحصول عمى رعاية صحية مناسبة،  اإلنسانحقوق  تجاه لمسؤولياتو الميزانمركز ومن واقع تحمل  عميو
 :يأتيويطالب بما  ألطفال غزة من مرضى السرطانعمى ضرورة إعمال الحقوق الصحية  فإنو يؤكد

 السرطان أطفال غزة مرضىالمجتمع الدولي بتحمل مسئولياتو القانونية واألخالقية والتحرك فورًا لضمان تمتع   .1
 بحقوقيم الصحية. 

االحتالل عمى قطاع غزة  سمطاتالمجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضيا  .4
لزاميا بالقيام بمسؤولياتيا بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح بو  وسكانو، وا 

 ألراضي المحتمة.وسائميا العناية الطبية لمسكان في ا

، وضمان تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات الداخمي االنقسام العمل الجاد عمى إنياء حالة  .3
 السياسية، بما يضمن إدارة القطاع الصحي عمى نحو أفضل.

 لمتشخيص والعالج.مرضى السرطان، عبر توفير اإلمكانات الالزمة طفال االرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة أل .2

 في مجال أورام األطفال.  ذوي اختصاصالعمل عمى توفير أطباء وممرضين بأعداد مناسبة و  .5

  النفسي الدعم تقديم زيادة عدد األخصائيين النفسيين في مستشفى الرنتيسي، بما يضمن التأكيد عمى أىمية .6
 السرطان. مرضى المناسب ألطفال

 توفير غرف عزل مناسبة ألطفال مرضى السرطان، مجيزة باإلمكانات الضرورية لتقديم رعاية صحية مناسبة.  .7

 مرضى السرطان.طفال التشديد عمى أىمية العالج التمطيفي أل .8
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بيدف تأمين مرضى السرطان ومرافقييم ماديًا خاصة المعوزين منيم، ل الجاد من الجيات المعنية كافة،العمل  .9
 في الخارج.تحويميم لمعالج  عمى تحمل تكاليف الوصول لمعالج خاصة عند إعاناتيم

تضافر جيود المجتمع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص، في توجيو الدعم لتوفير اإلمكانات  .11
 .مرضى السرطانالمناسبة لعالج أطفال 

 

 


