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 مقدمة

يعتبر الحق في الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان ال غنى عنو لمتمتع بحقوق اإلنسان األخرى، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بإعمال ىذه 
الحقوق، بما فييا الحق في المأكل، والمسكن، والعمل، والتعميم، والكرامة اإلنسانية، والحياة، وعدم التمييز، والمساواة، وحظر التعذيب، 

فيذه الحقوق والحريات وغيرىا تتصدى لمكونات ال . والخصوصية، والوصول إلى المعمومات، وحرية تكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل
تتجزأ من الحق في الصحة، الذي ال يقتصر عمى تقديم الرعاية الصحية المناسبة فحسب، بل يشمل أيضًا المقومات األساسية لمصحة 
مثل الحصول عمى مياه الشرب المأمونة واإلصحاح المناسب، واإلمداد الكافي بالغذاء اآلمن والتغذية والمسكن، وظروف صحية لمعمل 

 1.والبيئة، والحصول عمى التوعية والمعمومات فيما يتصل بالصحة

يحتاج مرضى السرطان وبشكٍل خاٍص إلى ضمان تمتعيم بحقوقيم الصحية، فمرض السرطان يصنف من أكثر األمراض خطورة وفتكًا 
 كما 2008.2في عام  (من مجموع الوفيات% 13نحو )مميون نسمة  (8)بحياة البشر في أرجاء المعمورة، حيث تسّبب في وفاة حوالي 

خالل العشرين عاما القادمة، وأن  (%75)تنبأت دراسة عممية جديدة بارتفاع معدالت اإلصابة بمرض السرطان في العالم بأكثر من 
 والخطورة تكمن أنو لم يتم حتى المحظة اختراع عالج ناجع يقضي 3%.90الدول النامية سيكون ليا النصيب األكبر من ذلك بنسبة 
كما أنو ال يوجد إنسان لديو مناعة ضد اإلصابة بيذا المرض، عوضًا أنو ال . عمى كل أنواع ىذا المرض الخبيث أٍي كان حجم انتشاره

. يوجد لقاحات واقية منو

إن مريض السرطان وعبر رحمة عالجو التي قد تطول آلخر العمر، يحتاج إلى رعاية خاصة تتناسب مع خطورة المرض، وبالطبع 
ىذا . يتطمب ذلك توفير اإلمكانات المناسبة من تشخيص وعالج والتي بمجمميا تعني تقديم خدمات صحية مناسبة لمرضى السرطان

عالوة عمى ما يحتاجو المريض من دعم نفسي وأحيانًا مادي، لكي يتغمب عمى الطبيعة الميمكة لمرض السرطان التي ال تمكنو من 
. العمل في كثير من األحيان

التي  تعاني األوضاع الصحية حالة من التدىور أسوة بغيرىا من األوضاع في قطاع غزة، نتيجة السياسات والممارسات الممنيجة
.  عمدت إلييا سمطات االحتالل اإلسرائيمي والقاضية بتدمير كافة القطاعات اإلنتاجية والخدماتية عمى حد سواء

يضاف إلى ذلك أيضًا التأثير . كما أن العقوبات الجماعية المفروضة عمى القطاع تحول وبشكل أساسي دون تحسين الخدمات الصحية
عمى توفير الدعم الكافي الذي يمكنيا من تطوير القطاع " الضفة، غزة"السمبي لالنقسام سيما مع عدم قدرة الحكومة الفمسطينية في 

. الصحي وبالتالي االرتقاء بخدمتيا الصحية المقدمة لمرضى السرطان

، من خالل التطرق لمحق في الصحة في المعايير الدولية ”واقع الحق في الصحة لمرضى السرطان في قطاع غزة"تتناول الدراسة 
لحقوق اإلنسان، والتعريف بمرض السرطان، ومقدمو الخدمات الصحية لمرضى السرطان، ثم ستستفيض الدراسة في تناول واقع 

. الخدمات المقدمة لمرضى السرطان عمومًا والصحية منيا بشكل خاص

                                                           
. (2000)، المجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة الثانية والعشرون (12المادة )الحق في التمتع بأعمى مستوى من الصحة يمكن بموغو : )14) التعميق العام رقم 1
 /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/ar 2012فبراير /،شباط (297) منظمة الصحة العالمية، صحيفة وقائع رقم 2
 http://www.alittihad.ae/details.php?id=53784&y=2012 2/6/2012 زيادة حادة في المعدالت العالمية لإلصابة بالسرطان، صحيفة االتحاد، 3
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 الحؽ في الصحة والمعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف
أولت المعايير الدولية لحقوق اإلنسان أىمية خاصة لمحق في الصحة، ووجيت لو عناية خاصة حين كفمتو في جممة من الصكوك التي 

 .أكدت عمى حمايتو
 

الحؽ في الصحة والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف : أوالً 
 وجعل من تمبية االحتياجات الصحية لألفراد 4كفل القانون الدولي لحقوق اإلنسان الحق في الصحة، وتناولو ضمن العديد من الصكوك،

وفيما تختمف المغة التي استخدمتيا ىذه الصكوك فيما يخص الحق في الصحة؛ فيناك ثالث . في لب الدفاع عن حقوق اإلنسان
  5:التزامات أساسية تقع عمى الدول وىي ضمان

وفي حال كانت دول ما غير قادرة عمى كفالة ذلك، فإن المجتمع الدولي . تمتع مواطنييا بالحق في مستوى مناسب من الصحة .1
.  ممزمًا بتحمل مسؤولياتو وتقديم المساعدات الالزمة

. أال ُيحرم أي من مواطنييا من التمتع بالحق في الصحة نتيجة لتصرفات الدولة نفسيا .2
. كفالة التمتع بالحق في الصحة لكافة مواطنييا دون تمييز .3

 6:وإلعمال الحق في الصحة بجميع أشكالو وعمى جميع المستويات، يجب توافر العناصر المترابطة واألساسية التالية
 يجب أن يتوفر القدر الكافي من المرافق الصحية المناسبة والتي تتضمن المقومات األساسية لمصحة مثل مياه الشرب :التوافر (1)

. المأمونة ومرافق اإلصحاح الكافية، والموظفين الطبيين والمينيين المدربين، والعقاقير األساسية
 ينبغي أن يتمتع الجميع، بدون تمييز، بإمكانية االستفادة من المرافق والسمع والخدمات المرتبطة بالصحة، وتتسم :إمكانية الوصوؿ (2)

: إمكانية الوصول بأربعة أبعاد متداخمة ىي
 يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية االستفادة من المرافق والسمع والخدمات المرتبطة بالصحة، ال سيما الفئات :عدـ التمييز  (أ)

.  الضعيفة والميمشة
 ينبغي أن تكون المرافق والسمع والخدمات المرتبطة بالصحة في المتناول المادي واآلمن لجميع فئات :إمكانية الوصوؿ المادي (ب)

. السكان، خاصة الفئات الضعيفة والميمشة
.  يجب أن يتمكن الجميع من تحمل نفقات المرافق والسمع والخدمات المرتبطة بالصحة:اإلمكانية االقتصادية لمحصوؿ عمييا (جػ)
 تشمل ىذه اإلمكانية الحق في التماس المعمومات واألفكار المتعمقة بالمسائل الصحية :إمكانية الوصوؿ إلى المعمومات   (د)

 .والحصول عمييا ونقميا، بما ال يؤثر عمى الحق في معاممة البيانات الصحية الشخصية بسرية
 ينبغي أن تراعي جميع المرافق والسمع والخدمات المرتبطة األخالق الطبية وتكون مناسبة ثقافيًا، أي أن تحترم ثقافة :المقبولية (3) 

. األفراد، وأن تراعي متطمبات الجنسين، فضاًل عن تصميميا بشكل يحترم السرية ويرفع مستوى الحالة الصحية لألشخاص المعنيين

                                                           
لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة لو : " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تؤكد أن15 من المادة 1فالفقرة . حق اإلنسان في الصحة مسمم بو في العديد من الصكوك الدولية4

وينص العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عمى أشمل مادة تتعمق بالحق في ". وألسرتو، ويشمل المأكل والممبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات االجتماعية الضرورية
، في حين تسرد المادة "بحق كل إنسان في التمتع بأعمى مستوى من الصحة الجسمية والعقمية يمكن بموغو"من العيد، تقر الدول األطراف  (1)12ووفقًا لممادة . الصحة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان

 (4)( ى)5وباإلضافة إلى ذلك، فالحق في الصحة معترف بو، في المادة ". اتخاذىا لتأمين الممارسة الكاممة ليذا الحق... التدابير التي يتعين عمى الدول األطراف "، عمى سبيل التمثيل، عددًا من (2)12
 من 24، وفي المادة 1979 من اتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 12و (و)1-11، وفي المادتين 1965من االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري لعام 

 بصيغتو 1961كما يعترف بالحق في الصحة في عدد من صكوك حقوق اإلنسان اإلقميمية، مثل الميثاق االجتماعي األوروبي لعام . ، وذلك في جممة مصادر أخرى1989اتفاقية حقوق الطفل لعام 
، والبروتوكول اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (16المادة ) 1981، والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام (11المادة )المنقحة 

. ، وفي صكوك دولية أخرى1993، وكذلك في إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام (2)وبالمثل، أعمن عن الحق في الصحة من جانب لجنة حقوق اإلنسان. (10المادة ) 1988لعام 
 http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGrighttohealth.html  الحق في التمتع بأعمى مستوى من الصحة يمكن بموغو، دليل دراسي، جامعة منيسوتا5
. ، مرجع سابق(14) التعميق العام رقم 6
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 ينبغي أن تكون المرافق والسمع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافيًا، أن تكون مناسبة عمميًا وطبيًا وذات نوعية :الجودة (4)
ويتطمب ذلك، في جممة أمور، موظفين طبيين ماىرين، وعقاقير ومعدات لممستشفيات صالحة لالستخدام، ومياه شرب مأمونة، . جيدة

صحاحًا مناسباً   .واإ
 

 الحؽ في الصحة والقانوف الدولي اإلنساني:  انياً 
كفل القانون الدولي اإلنساني، الحقوق الصحية لممدنيين بشكل عام ولممصابين والجرحى عمى وجو الخصوص، عبر توفير الحماية 

 الحر إلرساليات األدوية والمواد الغذائية الحيوية، والسماح لمطواقم الطبية بتقديم لمجرحى والمرضى، واألطفال ولمنساء، والسماح بالنقل
 .المساعدة واالمتناع عن فرض العقوبات الجماعية

 المتعمقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، عناية واىتمامًا خاصين في ىذا الصدد، حيث 1949وقد أولت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
وقد حاولت االتفاقية تنظيم خدمات . حرصت تمك االتفاقية عمى تأمين الحماية الخاصة لعمميات نقل الجرحى والمرضى من المدنيين

 .(63، 38، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15)الرعاية الصحية، وعمل المستشفيات، ويظير ذلك في عدد من مواد االتفاقية 
 المتعمق بحماية 1949أغسطس / آب12، إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 1977األول اإلضافي لعام " البروتوكول" أما الممحق 

ضحايا المنازعات الدولية المسمحة، والذي يعتبر مكماًل التفاقيات جنيف بما فييا االتفاقية الرابعة، فقد أكد عمى حماية أفراد الخدمات 
الطبية والدفاع المدني والسماح لمصميب األحمر والمنظمات اإلنسانية األخرى بالعمل، وعمى دور السكان المدنيين وجمعيات الغوث في 

 .من البروتوكول (81، 80، 63، 62، 61، 17، 16، 15)إنقاذ الجرحى والمرضى وحمايتيم، وجاء ذلك في المواد 
وبدوره ألزم القانون الدولي اإلنساني، دولة االحتالل بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح بو وسائميا 

.  من اتفاقية جنيف الرابعة (56،55)األغذية والعناية الطبية لمسكان في األراضي المحتمة، ونصت عمى ذلك المادتان 
ذا . كما يمزم القانون ذاتو، دولة االحتالل بالسماح لموظفي الحركة الدولية لمصميب األحمر واليالل األحمر بالقيام بأنشطتيم اإلنسانية واإ

كان كل أو بعض سكان إحدى األراضي المحتمة غير مزود بالمؤن عمى نحو كاٍف، فعمى دولة االحتالل أن تقبل مشاريع اإلغاثة التي 
تعمل لمصمحة السكان، وتوفر ليا التسييالت بكل الوسائل التي تحت تصرفيا لتمكينيا من تنفيذ عمميا داخل األراضي المحتمة، والتي 
 ًً تقوم بيا دول أو ىيئات محايدة كالمجنة الدولية لمصميب األحمر، فتمزم دولة االحتالل بكفالة شحنات األغذية وضمان حمايتيا، وفقَا

من اتفاقية جنيف، وال تعفي بعثات اإلغاثة بأي حال من األحوال دولة االحتالل من تحمل مسؤوليتيا التامة في أن توفر  (59)لممادة 
 .المؤن الغذائية والمعّدات والخدمات الطبية لمسكان المحميين وبأقصى ما تسمح بو الوسائل التي تحت تصرفيا

عميو يعد الحصار المطبق التي تفرضو سمطات االحتالل اإلسرائيمي عمى قطاع غزة والذي لو تداعياتو الخطيرة عمى قطاع الصحة بما 
يحول دون تقديم الخدمات الصحية المناسبة، انتياكًا صارخًا لمقانون الدولي اإلنساني، الذي  يمزم سمطات االحتالل بتأمين الصحة 

العامة والشروط الصحية من جية، ومن جية أخرى يحظر عمى ىذه السمطات فرض العقوبات الجماعية عمى السكان المحميين وفقًا 
تشرين األول /  أكتوبر18من الئحة اتفاقية الىاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، المؤرخة في  (50 _47)لممواد 
، حيث ُتحظر العقوبات 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  (75)من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة  (33)، والمادة 1907

كما تحظر عمميات . الجماعية التي ترتكبيا قوات االحتالل بحق السكان المدنيين، باعتبارىا جرائم حرب يعاقب عمييا القانون الدولي
فال يجوز بأي حال من . االنتقام ضد األشخاص المحميين أو ممتمكاتيم، تكريسًا لمبدأ التفرقة بين األشخاص المقاتمين والغير مقاتمين

كذلك تحظر جميع تدابير التيديد، . األحوال توجيو األفعال االنتقامية بحق األشخاص المدنيين، عقابًا ليم عن أفعال لم يرتكبوىا
 7.واالقتصاص الماس باألشخاص المحميين عن أفعال لم يرتكبوىا

                                                           
. 2008 ، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، غزة،(5)، سمسمة القانون الدولي اإلنساني رقم "الوضع القانوني لدولة االحتالل الحربي ومسئوليتيا في األراضي المحتمة"أنظر،  لمزيد من المعمومات 7
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 التعريؼ بمرض السرطاف
الناتجة عن نمو غير طبيعي -  مرض100أكثر من - ىو مصطمح طبي يشمل مجموعة واسعة من األمراض: (cancer)السرطان 

وقد سمي بالسرطان 8.لمخاليا، التي تنقسم بدون رقابة ولدييا القدرة عمى االنتشار في جميع الجسم واختراق األنسجة وتدمير السميمة منيا
  9.ألن األوعية الدموية المنتفخة حول الورم تشبو أطراف سرطان البحر

 
 طرؽ االنتشار: أوالً 

 10 :ينتشر مرض السرطان في جسم اإلنسان بعدة طرق، ىي
.  الجياز الممفاوي، والذي من خاللو ينتشر المرض مباشرة في األنسجة واألعضاء المحيطة بالعضو المصاب .1
 وتنتقل عن طريق الجياز الممفاوي أو الدم إلى أعضاء Primaryمن الورم السرطاني األولي  (أو خاليا)الدم، حيث تنفصل خميو  .2

متسببة في نمو أورام -  غالبًا أعضاء غنية بالدم مثل الرئة، الكبد، العقد الممفاوية -أخرى بعيدة، حيث تستقر في مكان ما 
. Secondaryسرطانية أخرى تسمى باألورام الثانوية 

 
مراحؿ مرض السرطاف  :  انياً 

 11 :يمر مرض السرطان خالل نموه في ثالث مراحل رئيسية ىي
ىذه الخطوة األولى نحو تكوين الورم، حيث يبدأ عمى مستوى تغيير بسيط في عمل الخمية وطريقة التحكم : (Initiation)البداية  .1

. فيو
يتكون الورم عن طريق خمية واحدة تنجح في النمو واالنقسام عمى حساب الخاليا األخرى، وفي ىذه : (Progression)التطور  .2

.  المرحمة يمكن رؤيتو ميكروسكوبياً 
ذا لم يعالج سيستمر بالنمو وتدمير األنسجة المجاورة وربما االنتشار إلى : (Clinical)الورم اإلكمينيكي  .3 يكون الورم كبير الحجم واإ

 .أعضاء أخرى
يتم تحديد التصنيف والدرجة من خالل إجراء جممة من الفحوصات، مثل فحوصات التصوير، ومنيا تفريسة العظام والتصوير باألشعة 

. ، لتحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم( X -Rأشعة رنتجن)السينية 
، حيث إن رقمًا أكبر يشير إلى أن السرطان أكثر IV حتى Iمراحل مرض السرطان عادة باألرقام الرومانية من /ويرمز إلى درجات

  12 .في بعض الحاالت، يشار إلى مرحمة السرطان باستخدام الحروف أو بالوصف الكالمي. تقدماً 
 
طرؽ العالج :  ال اً 

إضافة إلى ما , تتنوع خيارات عالجات مرض السرطان، وىي تتعمق بعدة عوامل، مثل نوع ومرحمة السرطان، الوضع الصحي العام
 13 :وتطبيق عالج السرطان يتم بطرق متعددة ومختمفة، من بينيا عالج ييدف إلى. يفضمو المريض نفسو

.  (عالج أساسي)قتل أو إزالة الخاليا السرطانية  .1
.  (عالج مساعد)تدمير الخاليا السرطانية المتبقية  .2

                                                           
http://www.webteb.com/cancer/diseases /  أمراض السرطان، السرطان 8 

 http://forum.stop55.com/304595.html  موسوعة شاممة عن مرض السرطان، 9
.  المرجع السابق10
.  المرجع السابق11

.أمراض السرطان، مرجع سابق 12 
. المرجع السابق 13 
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. (عالج داعم)معالجة األعراض الجانبية الناتجة عن مرض السرطان وعن معالجتو  .3
 14 :وبشكل عام فالطرق الرئيسية لعالج أمراض السرطان ىي. ويختمف عالج السرطان باختالف نوع الورم أو العضو المصاب

.  الجراحة .1
. ( Chemotherapy )العالجات الكيميائية  .2
.  ( Radiation therapyعالج باألشعة  )المعالجات اإلشعاعية  .3
.  زرع النخاع الشوكي والخاليا الجذعية .4
.  العالج البيولوجي .5
.  العالج اليورموني .6
.  العالج بالعقاقير .7
 .تجارب سريرية .8
 

                                                           
. المرجع السابق 14 
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مقدمو الخدمات لمرضى السرطاف 
غاثية، ومجمل ىذه الخدمات  تقدم عدة جيات خدماتيا لمرضى السرطان في قطاع غزة، وىي متنوعة بين عالجية ونفسية واجتماعية واإ

 15:ال تمبي احتياجات مرضى السرطان، وىذه الجيات ىي
مجمع الشفاء :  وزارة الصحة، التي تقدم الخدمات الصحية العالجية لمرضى السرطان من خال ثالثة مركز أساسية في الوزارة وىي .1

: وعن طبيعة ىذه الخدمات فيي كما يمي. عبد العزيز الرنتيسي التخصصي لألطفال. الطبي، مستشفى غزة األوروبي، ومستشفى د
 .عيادات خارجية، ممف مريض، خدمات تشخيصية، صرف أدوية، عالج كيماوي، مبيت بالقسم

وكالة الغوث الدولية، توفر خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن طريق فحص السيدات سريريًا، سواء في مراكز الرعاية  .2
الخ، وعند ...األولية التابعة ليا، أو عبر الفحوصات التي يقوم بيا متخصصون في زيارات منظمة لممؤسسات والمدارس والجامعات

كما تسعى وكالة الغوث إلى . اكتشاف حاالت مصابة بالسرطان يتم تحويميا لتمقي الخدمات العالجية في المستشفيات الحكومية
والذي يساعد كثيرًا في عممية الكشف عن سرطان الثدي، إال أن العجز  Mammography  ماموجرام توفير فحص الثدي باألشعة

 .المالي يحول دون ذلك
شيكل، كما تقدم بعض  (1800)إلى  (750)وزارة العمل والشؤون االجتماعية، توفر مساعدات مادية لمرضى السرطان تتراوح بين  .3

المساعدات الطارئة، ال تمبي في الكثير من األحيان الحد األدنى من احتياجات ىؤالء المرضي، سيما في حالة كان المصاب 
 . بالسرطان ىو المعيل لألسرة ما يصرفو ىذا المرض عن العمل ويضعو في حالة العوز الشديد

الجمعيات األىمية، تقدم خدمات لمرضى السرطان تتنوع بين الدعم النفسي وتوفير بعض األدوية والمواصالت، وغيرىا من الخدمات  .4
 .التي بمجمميا ال تمبي الحد األدنى من دعم المجتمع المدني ليذا النوع من المرضى

                                                           
 .13/6/2012، وقائع لقاء خاص نظمو مركز الميزان لحقوق اإلنسان، "واقع مرضى السرطان في قطاع غزة تحديات وآمال "15



 
 

 
 

9 
 

واقع مرضى السرطاف في أرقاـ 
تؤشر اإلحصائيات الالحقة، عمى حجم انتشار مرض السرطان في قطاع غزة، والعبرة ليست في االنتشار بقدر اإلشكالية التي تتعمق 

بشكل أساسي بتدني الخدمات المقدمة ليؤالء المرضى نظرًا لضعف اإلمكانات، التي تدفع في تجاه عالج ىؤالء المرضى في الخارج ما 
يشكل مزيدًا من الضغط عمى موازنة وزارة الصحة بما ينعكس سمبًا عمى تطوير قطاع الصحة واالرتقاء في الخدمات الصحية، ويشير 

 16:واقع مرضى السرطان في أرقام إلى ما يمي
. 2010-1995مريض من  (10780)بمغ عدد مرضى السرطان  .1
. (%53)من عدد المرضى واإلناث  (%47)يشكل الذكور ما نسبتو  .2
. نسمة (100.000)حالة لكل  (61)المعدل العام لإلصابة بالسرطان ىو  .3
. حالة جديدة سنوياً  (900)المعدل السنوي لمحاالت ىو  .4
من إجمالي أنواع السرطان، وىو األول أيضًا عند  ( %16.5)يشكل سرطان الثدي أعمى نسبة إصابة بالمرض بنسبة تصل إلى  .5

. النساء
. ، وىو النوع األول عند الرجال(%9.7)يعد سرطان الرئة المرض الثاني بين أنواع السرطان ويشكل  .6
. من إجمالي الوفيات (%11.8)يعد مرض السرطان السبب الثاني لموفاة بعد أمراض القمب واألوعية الدموية، بنسبة تصل إلى  .7
. السبب األول لموفاة ىو سرطان الرئة يميو بالترتيب سرطان الثدي والقولون .8
 . نسمة100.000لكل  (36.5)معدل الوفيات بسبب السرطان تبمغ  .9

في " مبيت"مراجعة العيادات الخارجية وأقسام الرعاية وحاالت الدخول "  وفقًا لـ 2011توزيع عدد حاالت مرضى السرطان لعام .10
. مستشفيات القطاع

 
 

مراجعة العيادات الخارجية 
" مبيت"حاالت الدخوؿ وأقساـ الرعاية 

أمراض الدـ أمراض األوراـ أمراض الدـ أمراض األوراـ المستشفى 
 278 880 4624 2395مجمع الشفاء الطبي 

مستشفى غزة األوروبي 
 712 709 3509 4728كبار 
 20 1293أطفاؿ 

 886 1278عبد العزيز الرنتيسي التخصصي لألطفاؿ . مستشفى د
 3485 17827المجموع 

 
. عدد حاالت السرطان المحولة لمعالج في الخارج ومتوسط تكمفة الحالة.11

متوسط التكمفة لمحالة % النسبةالتكمفة بالمميوف شيكؿ عدد الحاالت األمراض 
 10.768 12.5 18.6 1.729األوراـ 

 21.233 11.8 17.6 831أمراض الدـ 
 

                                                           
 3/6/2012غزة،  إحصائيات بناء عمى طمب باحث المركز، - وزارة الصحة الفمسطينية16
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واقع الرعاية الصحية لمرضى السرطاف في قطاع غزة 
سيتم التعرف في . يحتاج مرضى السرطان إلى رعاية خاصة طوال فترة العالج، نظرًا لخطورة ىذا المرض المزمن عمى حياة اإلنسان

ىذه الجزئية من الدراسة عمى واقع مرضى السرطان في قطاع غزة، والتحديات التي تعّوق تمتعيم بحقوقيم الصحية، وتمقييم خدمات 
وذلك من واقع المقابالت التي أجراىا باحث المركز مع العديد من األطباء والممرضين . صحية مناسبة تراعي واقع مرضيم الخطير

.  والمرضى أنفسيم في مستشفيات القطاع التي تقدم الخدمات الصحية لمرضى السرطان
 

  17مستشفى مجمع الشفاء الطبي
أنشئ في العام . مجمع الشفاء الطبي، أقدم وأكبر مؤسسة صحية في قطاع غزة، ويقع في المنطقة الغربية الوسطى من مدينة غزة

: يضم المجمع ثالث مستشفيات ىي. ، ويخدم بشكل خاص محافظة غزة وقطاع غزة بشكل عام(2م42000) عمى مساحة 1946
ويبمغ عدد موظفيو . سرير (500)مستشفى الجراحة ومستشفى الباطنة ومستشفى النساء والتوليد، تبمغ  القدرة السريرية اإلجمالية لو 

 18.موظف (1201)بكافة تخصصاتيم ما مجموعو 
خالد ثابت، استشاري عالج األورام والدم والعالج . وعن واقع الخدمات الصحية التي تقدميا المستشفى لمرضى السرطان، أشار د

، حيث يوجد (%60)اإلشعاعي في مستشفى الشفاء، إلى أن تغطية الخدمات الصحية العالجية و رعاية المرضى ال تزيد عن نسبة 
:  نقص فيما يمي

متخصصين في الدم، وىناك الحاجة إلى إرفاد كل قسم بـعدد  (3)أطباء متخصصين في األورام و (4)عدد األطباء، حيث يوجد  .1
. من األطباء األخصائيين (2)

 .نقص في العالجات الكيماوية معظم أشير السنة .2
 .األدوية الحديثة بشكل خاص .3
 .المواد الخاصة بتشخيص األورام، سيما صبغات العينات .4

 .كما أكد ثابت أنو ال يوجد خدمات العالج اإلشعاعي، وجياز رنين مغناطيسي لمتشخيص
إبراىيم زقوت، رئيس قسم األورام وأمراض الدم في قسم الرعاية النيارية في مستشفى الشفاء، فقد أكد عمى عجز الممرضين / أما الحكيم

أمراض الدم،   (7)أورام و (10)سريرًا،  (17)عن تقديم الخدمات الصحية المناسبة لممرضى بسبب ضعف اإلمكانات، فعدد األسرة ىو 
ممرضين بما فييم رئيس القسم  (6)كما يوجد في القسم . أمراض دم (5)أورام و  (6)سريرًا  (11)بينما ىناك حاجة إضافية تقدر بـ 

الذي يرتكز جل عممو عمى الجانب اإلداري،  في حين يوجد ممرض في إجازة لسنة كاممة، وثاني يغطي سحب العينات، وممرض ثالث 
ممرضين متفرغين  (8)ممرضين فقط، مع أن ىناك حاجة إلى  (3)من عممو يغطي قسم آخر، عميو يتبقى عمميًا  (%70)حوالي 

. مناصفة لمقسمين
في مستشفى الشفاء، تدني  (دخول-مبيت)عرفات طبازة، رئيس التمريض في قسم األورام وأمراض الدم / وفي االتجاه ذاتو، أرجع الحكيم

سريرًا، بينما الذي كان متوفر  (30)فحاجة القسم من األسرة ىي . مستوى الخدمات الصحية المقدمة لممرضى، إلى ضعف اإلمكانات
كانوا - بسبب إشكالية في الغرفة - أسرة لمعزل  (4)سريرًا بعد إقفال  (15) مايو الماضي إلى 20سريرًا فقط، تقمصوا في  (19)

.  مخصصين لممرضى أصحاب المناعة المنخفضة والذي تم دمجيم مع غيرىم من المرضى
كما أشار طبازة إلى عامل آخر لو انعكاساتو السمبية عمى تقديم الخدمات الصحية المناسبة لممرضى، وىو النقص في عدد الممرضين، 

ممرضين بما فييم رئيس القسم يطرح منيم أيضًا أصحاب اإلجازات السنوية واإلجازة  (10)فالعدد الكمي لمتمريض والكالم لطبازة ىو 
                                                           

 .24/5/2012 نظم الزيارات وأجرى المقبالت، باحث المركز، 17
 http://www.moh.gov.ps/hospitals_new/?action=mdata&id=143.  اإلدارة العامة لممستشفيات، وزارة الصحة، غزة18
 

http://www.moh.gov.ps/hospitals_new/?action=mdata&id=143
http://www.moh.gov.ps/hospitals_new/?action=mdata&id=143
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عميو فإن ىناك . فقط وىذا غير كافي (2)بعد المناوبة الميمية وغيرىا من األسباب التي بمجمميا يصبح عدد الممرضين في كل مناوبة
.  ممرضين عاممين موزعين عمى المناوبات الثالث (10)حاجة إلى 

المرضى يرووف معاناتيـ 
يناير : تاريخ المرض. سرطان مريء: نوع المرض. غزة-مخيم الشاطئ: السكن. عاماً  (64): محمد أحمد إبراىيم العمري، العمر .1

2012 .
 مف ألـ شديد لـ يتـ تشخيصو في مستشفيات القطاع، حيث ُحولت لمعالج في مصر، وكاف 2010عانيت في بدايات "

وقد . واستمرت معاناتي مع المرض وصعوبة في البمع  حتى أصبحت أقذؼ دمًا مف فمي. التشخيص نقص في تغذية المخيخ
 وتبيف CTمكث في قسـ الباطنة في مستشفى الشفاء حوالي شير دوف تشخيص المرض، حتى ُأجريت لي صورة مقطعية 

، وأجريت ذلؾ عمى حسابي الخاص بتكمفة . وجود وـر أسفؿ المريء  (250)وقد طمب مف الطبيب المعالج أحذ عينة مف الوـر
شيكؿ، ألنو في حاؿ رغبت إجرائيا في المستشفى ذاتو فسيحتاج ذلؾ انتظار لمدة شيريف ونصؼ عمى األقؿ حتى يحيف 

".   دوري
تاريخ . سرطان بنكرياس: نوع المرض. محافظة الوسطى-الزوايدة: السكن. عاماً  (50): محمد حسن موسى أبو عمرة، العمر .2

. 2012يناير : المرض
منذ تشخيص المرض وأنا أتناوؿ جرعات العالج الكيماوي، حيث تـ السفر إلى مصر  الث مرات لذلؾ، األمر الذي أرىقني "

". جسديًا وماديًا، حيث تكمفة السفر واإلقامة في مصر مرتفعة
. 2011فبراير : تاريخ المرض. سرطان قولون: نوع المرض. مدينة غزة: السكن. عاماً  (49): ، العمر"س ز" المريضة  .3

يوجد نقص في األدوية ما . 2012تـ استئصاؿ الوـر منذ اكتشافو، وقد تـ استئصاؿ وـر آخر بعد انتشاره وذلؾ في مارس "
العالج بالكامؿ، األمر الذي ينعكس سمبًا عمى وظيفتيا العالجية وىذا ما حصؿ " بروتوكوؿ"يستدعي األطباء إلى تغيير نظاـ 

".  معي مراراً 
. 2011منتصف: تاريخ المرض. سرطان ثدي: نوع المرض. مدينة غزة: السكن. عاماً  (48):، العمر"م ن" المريضة  .4

كما لدي مالحظة عمى خدمات التمريض، حيث أجد تقصير مف . تشخيص المرض كاف متأخرًا وىذا يعود لسوء تقدير مني"
ىذا . جانب الممرضيف الذيف يتأخروا ك يرًا في مواعيد إعطائي األدوية، وىذه يدي قد تورمت بسبب التأخير في تغيير الكانيوال

". عالوة عمى األعباء المادية نتيجة شراء بعض األدوية سيما مف المسكنات
منتصف : تاريخ المرض. سرطان في المستقيم: نوع المرض. مدينة غزة: السكن. عاماً  (76): محمود حامد شعبان الحمو، العمر .5

2010 .
، وفي أبريؿ الماضي اكتشؼ األطباء معاودة انتشاره في الكبد، وقد 2010تـ استئصاؿ وـر خبيث مف المستقيـ في منتصؼ " 

".  وما يشكؿ عبء عمى كاىمي ىو شراء بعض األدوية. تمت عمميتْي االستئصاؿ في إسرائيؿ
 

  19مستشفى غزة األوروبي
 عمى مساحة 1987، وقد أنشئ في العام (منطقة الفخاري)يقع ىذا المستشفى العام، في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة خانيونس 

يقدم المستشفى خدمات الجراحة . ، وىو يخدم المنطقة الشرقية من محافظة خانيونس والمنطقة الشمالية لمحافظة رفح(2م56.000)

                                                           
 .23/5/2012 نظم الزيارات وأجرى المقبالت، باحث المركز، 19
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 (709) سرير، ويبمغ عدد موظفي المستشفى  بكافة تخصصاتيم ما مجموعو 207والباطنة واألطفال، وتبمغ سعتو السريرية اإلجمالية 
 .20.موظف

ىشام الجعيدي، أخصائّيي . زكي زقزوق ود. وعن واقع الخدمات الصحية التي تقدميا المستشفى لمرضى السرطان، ذكر كل من د
أمراض األورام والدم في مستشفى غزة األوربي، أن واقع مرضى السرطان في غزة صعب جدًا، فعادًة ونتيجة لمثقافة الخاطئة يتم 

وعند التشخيص ال يأخذ المريض حقو في الرعاية الصحية، حيث أرجعا ذلك متوافقان إلى تدني . تشخيص مرض السرطان متأخراً 
: مستوى الخدمات الصحية المقدمة ليؤالء المرضى في المستشفى المذان يعمالن فييا، وذلك لجممة من األسباب أىميا

أطباء  (4)طبيب أخصائي أمراض دم، بينما ىناك حاجة لـ  (1)أطباء أخصائيين أورام و (3)نقص في عدد األطباء، يوجد  .1
 . أخصائيين مناصفة بين القسمين

ضعف في إمكانات التشخيص، فيناك عجز في صبغات العينات، وال يوجد مسح ذري لتقييم درجة انتشار الورم، ومسح  .2
 ".البوزيترون غير متوفر أيضًا وغيرىا من اإلمكانات الضرورية لمتشخيص

 :عدم توفر العالجات الكيماوية معظم شيور العام مثل .3
"Taxotere, eloxtin, xeloda, avastin, gemzar, navelbine, camptosar" .

. عدم وجود قسم لممواد اإلشعاعية .4
 ,targcid"نقص حاد في المضادات الحيوية المساعدة لممرضى بسبب نقص مناعتيم نتيجة العالجات الكيماوية مثل  .5

meronem" .
جميمة أبو حسان، رئيسة قسم األورام وأمراض الدم في مستشفة غزة األوروبي، فقد أكدت عمى عجز الممرضين عن تقديم / أما الحكيمة

ممرض من ضمنيم رئيس القسم، والحاجة  (13)الخدمات الصحية المناسبة لممرضى بسبب ضعف اإلمكانات، حيث يوجد في القسم 
 .ممرضين (4)اإلضافية تقدر بـ 

سريرًا مناصفة بين العيادة النيارية والمبيت، حيث يتركز العجز في أسرة قسم المبيت  (28)أما عن عدد األسرة، فأشارت إلى توفر 
لكنيا نوىت إلى أنو من المفترض االنتياء . سريرًا، بما يتسبب بتخريج مرضى بحاجة لرعاية بسبب النقص في عدد األسرة (15)بمقدار 

 .في نياية من تدشين مبنى لألورام وأمراض الدم بسعة سريرية تستوعب المرضى
 

المرضى يرووف معاناتيـ 
منتصف : سرطان دم، تاريخ المرض: نوع المرض. غزة-الشيخ رضوان: السكن. عاماً  (78)شعبان حسين محمد يوسف، العمر  .1

2010 .
تعالجت في بداية األمر في مصر عمي حسابي الخاص، حيث عانيت مف سرطاف في النخاع، وقد تـ في حينو وصؼ عالج لـ "

دوالر، األمر  (40)أتمكف مف صرفو بالكامؿ مف وزارة الصحة، حيث اشتريت جزء مف العالج تكمؼ الجرعة الواحدة منو حوالي 
كما أعاني أيضًا ماديًا وجسديًا مف تنقمي بيف حي الشيخ رضواف في غزة ومستشفى غزة األوربي لتناوؿ . الذي أرىقني مادياً 

".  جرعة العالج الكيماوي التي ُتفقد أحيانًا مف مستشفى الشفاء
. 2006تاريخ المرض مارس . سرطان في الرحم: نوع المرض. خانيونس: السكن. عاماً  (63)جنات محمد سالم صادق، العمر  .2

، حيث تـ استئصاؿ وـر مف الرحـ، وبسب عدـ استئصالو بالشكؿ المناسب انتشر 2006معاناتي مع المرض بدأت في العاـ "
 تـ 20/4/2012في . جمسة إشعاع (26) وتـ التعرض لػ 2010في جسمي، حيث تـ الذىاب لمستشفى في القدس عاـ 

، ليؤكد األطباء أف 20/5/2012اكتشاؼ انتشار المرض مرة أخرى وأعطوني تاريخ لمتحويؿ لمعالج في مستشفى في القدس 

                                                           
.  اإلدارة العامة لممستشفيات، مرجع سابق20
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 أبريؿ الماضي وحتى تاريخو لـ 20كما أنو ومنذ تاريخ . المرض قد استفحؿ في االنتشار في جسدي وال أمؿ في الشفاء
".  أحصؿ عمى أي جرعة عالج كيماوي ألنو غير متوفر

. 2011سبتمبر : تاريخ. سرطان في الثدي: نوع المرض. رفح: السكن. (48)عواطف موسى محمود أبو ىالل، العمر  .3
". تـ استئصاؿ ال دي، وسيتـ التحويؿ إلجراء مسح إشعاعي في الخارج وىذا سيرىؽ زوجي ماديًا وسيكمفني معاناة السفر"

.  2012أبريل : تاريخ المرض. اشتباه سرطان: نوع المرض. رفح: السكن. عاماً  (51)صبحي محمد شحاتو البيوك، العمر  .4
ىناؾ شؾ في وجود سرطاف حيث طمب الطبيب المختص بإجراء فحوصات خارج المستشفى، منظار لممعدة والقالوف، وعينة "

شيكؿ األمر الذي دفع األسرة لالستدانة إلجرائيا، ىذا األمر الذي  (1200)مف القالوف والمعدة وتحميالت أخرى كمفت بمجمميا 
".  أنيكني ماديًا ودفعني لبيع ما تبقى مف مصاغ زوجتي لتوفير المبمغ

. 2011فبراير : تاريخ المرض. سرطان دم: شمال غزة، نوع المرض-حي التوام: عامًا، السكن (30): ،  العمر"م  ت" .5
التي لـ تسعفيا صحتيا الجسمانية والنفسية عف اإلفصاح عف ما بداخميا مف آالـ، سببيا ىذا المرض -يشير زوج المريضة 

مرات، وىي ال تزاؿ تحتاج لمسفر مرات  (6)عانت زوجتي ك يرًا بسبب تكرار سفرىا لمعالج في الخارج والتي وصمت لػ - "الخبيث
فقد فشمت عممية زرع النخاع الذاتي التي أجريت في مصر، وفي الرحمة األخيرة لمعالج في إسرائيؿ أشار الطبيب . أخرى

المعالج أف ىناؾ خياريف لمعالج، األوؿ عبارة عف تجربة وىو ال تغطي تكاليفو السمطة الفمسطينية، واآلخر مف متبرع، 
". والصعوبة ىنا مف أيف المتبرع ومدى إمكانية النجاح؟، ولكنو األمؿ األخير في العالج

 
 21مدينة غزة- مستشفى الرنتيسي التخصصي لألطفاؿ 

، وىو يتكون من طابقين 2008، وتم تشغيمو في العام 2003يقع المستشفى في حي النصر غرب محافظة غزة، وقد أنشئ عام 
 (49)تبمغ القدرة السريرية في مرحمة التشغيل الحالية  لممستشفى (. بدروم)لكل طابق باإلضافة إلى طابق أرضي  (2م2500)بمساحة 

.  موظف  (120)سرير، ويبمغ عدد موظفيو  بكافة تخصصاتيم ما مجموعو  
يقدم المستشفى خدمات من المستوى الثالث ألطفال قطاع غزة المصابين بأمراض مزمنة وتحتاج لرعاية تخصصية، ضمن الفئة العمرية 

يعمل . عاماً  (15)عامًا، إضافة لألطفال المرضى المحتاجين لمخدمة التخصصية حتى عمر  (12)من سن الوالدة وحتى عمر 
المستشفى بنظام التحويل بين المستشفيات و يضم تخصصات فرعية في طب األطفال منيا تخصص قمب أطفال وأمراض كمى أطفال 

 22.وأمراض الجياز العصبي وأمراض الدم و األورام والجياز اليضمي والمناظير
عوض اليالول، أخصائي أمراض األورام والدم في . وعن واقع الخدمات الصحية المقدمة لألطفال المصابين بأمراض السرطان، أكد د

طفاًل في قطاع غزة يصابوا بمرض السرطان سنويًا، حيث يصل مجمل عدد األطفال  (50)مستشفى الرنتيسي، عمى أن ىناك 
وبدوره تطرق اليالول إلى حاجة المرضى إلى مزيد من الرعاية الصحية المناسبة، مطالبًا . طفل (400)المصابون بيذا المرض 

كما أن ىناك حاجة . عامين (2)أخصائيين و (4)أطباء  (6)أطباء أخصائيين إضافيين لمعدد الموجود من األطباء، وىو  (4)بتوفير
سريرًا حاليًا في المستشفى لن يستوعبوا الحد األدنى من عدد المرضى في حال وقف التحويالت  (13)سريرًا، حيث يوجد  (13)لتوفير 

. المرضية لمعالج في الخارج ألي سبب ما
 وأشار اليالول أيضًا إلى أن ىناك حاجة ممحة إلى تدريب الكادر الطبي والمشاركة في المؤتمرات الطبية في الخارج سيما أن أبحاث 

ىذا باإلضافة إلى تأكيده عمى الحاجة لمعناية بالصحة النفسية لمرضى السرطان، والذي يحتاج . أمراض السرطان تتطور بشكل مستمر
كما نوه اليالول . لتضافر جيود الجميع حكومة ومجتمع مدني وشعبًا، فيؤالء المرضى سيما األطفال منيم بحاجة لرعاية خاصة نفسية

                                                           
 .27/5/2012 نظم الزيارات وأجرى المقبالت، باحث المركز، 21
.   اإلدارة العامة لممستشفيات، مرجع سابق22
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إلى ضرورة مراعاة وزارة التربية والتعميم لطبيعة الخاصة لمرضى السرطان وحاجتيم لتسييالت بعينيا تساعدىم عمى مواصمة المسيرة 
. التعميمية، وطالب أيضًا بزيادة المخصصات االجتماعية لمرضى السرطان وذوييم كي يتمكنوا من االستمرار في عالجيم

وعن العجز في العالجات التي يحتاجيا مرضى السرطان من األطفال، أشار إلى أنو يتم تحويل مرضى لمعالج في الخارج لمحصول 
 ,vinblastin"ومن العالجات األخرى غير المتوفرة ". "6TG أو  "Adramycin"شيكل، مثل العالج  (100)عمى دواء ال تزيد كمفتو 

"lomesetine, mtx .
عماد عثمان، نائب رئيس التمريض في قسم األورام / وعن واقع الخدمات الصحية التي يقدميا الممرضين في المستشفى، أشار الحكيم

ممرضين من  (7)في مستشفى الرنتيسي، إلى أن ىناك ضغط عمل يعيق تقديم الخدمات بالشكل المطموب، حيث يوجد في قسم األورام 
ممرضين ممن لدييم خبرة في أمراض األورام، حاصمين عمى درجة البكالوريوس أو دبموم  (7)بينما ىناك حاجة إلى . بينيم رئيس القسم

ساعة، ومع حساب اإلجازات الشيرية والسنوية  (12)ثالث سنوات، حيث ذكر أنو يوجد ثالث فترات صباحية ومسائية، وليمية تدوم إلى 
.  والعطل الرسمية وعطل اليوم التالي لممناوبة الميمية، يصبح يغطي ممرض واحد الفترة الواحدة، وىذا ال يفي باالحتياجات التمريضية

 
أميات المرضى يرووف معاناة ذوييـ 

ديسمبر : تاريخ اكتشاف المرض. سرطان دم: النصيرات، نوع المرض: أعوام، السكن (4)محمد عدي إبراىيم أبو بطيحان، العمر.1
2011. 

تم الذىاب بابني لمعالج في القدس لشير كامل، واشترينا العديد من أصناف األدوية وىي مكمفة، كما أنني عانيت من تكمفة "
المواصالت عند الذىاب لعالجو في القدس وال زلت أعاني من السبب ذاتو في متابعتي لعالج ابني في مستشفى الرنتيسي، خاصة وأن 

". رب أسرة ال يعمل
 .2012فبراير : سرطان دم، تاريخ اكتشاف المرض: نوع المرض. خانيونس: أعوام، المكان (6)محمد مازن صبحي شبير، العمر.2
وىناك إرىاق لألسرة جراء شراء بعض األدوية باإلضافة لمفوط التي من . قضى ابني قرابة الشير ونصف لتمقي العالج في القدس" 

ىذا عالوة عمى تكمفة المواصالت سواء أثناء رحمة العالج . الضروري أن يرتدييا الطفل بسبب العالجات والمحاليل التي تزيد من التبول
". لمخارج أو العالج في مستشفى الرنتيسي

 .2012أبريل : سرطان دم، تاريخ اكتشاف المرض: نوع المرض. غزة: أعوام، المكان (5)يارا نضال عماد منصور، العمر .3
اإلشكالية ىي أن ألب المرافق لممريضة سيترك أسرتو التي يعيميا ويذىب لعالجيا في القدس، حيث قد تطول رحمة العالج بما ينعكس "

". سمبًا عمى واقع أسرتنا
 

 واقع الخدمات التشخيصية
يعد السرطان عدة أمراض وليس مرضًا واحدًا، وىو عبارة عن كيس مميء باألمراض، وكل مرض يختمف عن اآلخر، من ناحية 

يعتبر . تشخيصو ومعالجتو في المستقبل، وعمميًا وبشكل نظري كل عضو في جسم اإلنسان يستطيع أن يطور سرطانًا خاصًا بو
التشخيص السميم، واالكتشاف المبكر لممرض، ذات أىمية كبيرة في الشفاء من المرض والذي يكون في بدايتو متواجد بشكل موضعي 

. وغير منتشر في الجسم
بشكل عام يوجد تعميمات في العديد من الدول التي تحرص عمى سالمة صحة مواطنييا بعمل فحص عام يعرف بفحص مسح كمي 

، لمنساء بعد سن األربعين عامًا، وفحص دم لكل شخص فوق عمر الخمسين، "جياز الماموجرام"لمجسم، منيا فحص الثدي باألشعة 
. وىو الفحص الخاص بسرطان األمعاء الغميظة
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، لذلك عند تشخيص حالة مرضية فإن ىناك لمراقبة الوضع %100مع العمم أنو ال يوجد فحص واحد ووحيد يكشف المرض بنسبة 
  23.الصحي لمشخص، ويمكن استخدام أكثر من وسيمة في التشخيص

 
 24خدمات تشخيص مرض السرطاف في مستشفيات قطاع غزة والمراكز الخاصة

الحالة المكاف الجياز 
MRI  مركز األمير نايف -

مستشفى الشفاء 
 

 ال يعمل
CT simulator ال يعمل 

Gama Camera ال يعمل 
 ال يعملالمعالج الخطي 

U/S  يعملمستشفى الشفاء 
Mammography يعمل 

Digital Fluoroscopy يعمل 
CT يعمل 

Mammography  يعملمستشفى غزة األوروبي 
CT ال يعمل 

Fluoroscopy يعمل 
U/S يعمل 
MRI يعمل 
CT  يعملمستشفى الرنتيسي 
U/S يعمل 
MRI  يعمل" خاص"المركز الفمسطيني األلماني 

 
فالعديد من األجيزة اليامة في عممية . يعطي الجدول أعاله مؤشرًا ميمًا عمى وجود تدني في إمكانات تشخيص أمراض السرطان

التشخيص ال تعمل سيما في مركز األمير نايف في مستشفى الشفاء، الذي من المفترض أنو يحوي أجيزة ىامة في ىذا الصدد، إال أنو 
. وألسباب سياسية لم يتم افتتاحو بعد
وىو جياز يستخدم أشعة اكس في الحصول عمى صورة مجسمة لجسم اإلنسان، يمكن الطبيب  - CT كما أن جياز األشعة المقطعية 

ال يعمل في مستشفى غزة األوربي، وفي كثير من األحيان يتعطل الجياز ذاتو وغيره من األجيزة في - من تشخيص المرض
المستشفيات األخرى ويطول فترة إعادة إصالحيا ما ينعكس سمبًا عمى خدمات تشخيص مرض السرطان، سيما مع قمة عدد األجيزة 

.  المتاحة األمر الذي يتطمب انتظار المرضى أيام وقد تصل ألشير ليحين دورىم في الخضوع لمتصوير بواسطة جياز بعينو
كما أن قوات االحتالل اإلسرائيمي وفي إطار . وقد أرجعت وزارة الصحة، العجز في أجيزة التشخيص إلى العجز المالي التي تعانيو

. الحصار المفروض عمى القطاع  تحول دون إدخال العديد من أجيزة التشخيص بل وقطع الغيار بيدف صيانة األجيزة عند تعطميا

                                                           
. 23/5/2012زكي زقزوق، أخصائي أمراض األورام والدم في مستشفى غزة األوربي، مقابمة أجراىا باحث المركز، .  د23
. غزة، مرجع سابق- وزارة الصحة الفمسطينية24
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 25في رحاب جمعيات مساندة مرضى السرطاف
توضح ىذه الجزئية من الدراسة إفادات بعض ممثمي الجمعيات األىمية التي تقدم خدماتيا لمرضى السرطان، وذلك لمتعرف عمى طبيعة 
الخدمات التي تقدميا ىذه الجمعيات وأىم العقبات التي تواجييا، كما توضح رؤيتيم لواقع الرعاية المقدمة لمرضى السرطان في قطاع 

. غزة
، وبعد 1999التي عايشت كل فصول ىذا المرض منذ العام -تشير إيمان شنن، مدير جمعية العون واألمل لرعاية مرضى السرطان، 

أىم أىداف "، إلى أن -تغمبيا عمى المرض أسست ىذه الجمعية قبل ثالث سنوات لتجمع تحت سقفيا مصابات بمرض السرطان
الجمعية مساعدة المجتمع في التخمص من الخجل االجتماعي والنفسي المرتبط بالسرطان، ونشر ثقافة صحّية ونظام لممساندة النفسية 

وتحسين حالتو " السرطان"وتسعى الجمعية إلى مساعدة المريض لتقبل تشخيص . واالجتماعية لتحسين نوعية الحياة لممرضى وعائالتيم
". النفسية والعاطفية، إضافة إلى تعزيز قدراتو الفردية وتوعية المجتمع نساًء ورجااًل عن مرض السرطان وأىمية الكشف المبكر لألورام

ال زال حتى تاريخو ال يوجد برنامج وطني لمكافحة مرض سرطان الثدي "وعن معاناة مرضى السرطان سيما النساء تؤكد شنن أنو 
المنتشر بين نساء غزة، كما أن ىناك تقصير من جانب الحكومة في اإليفاء بمتطمبات تمك المريضات، التي من المفترض أن توجو 

إلى غرف عزل في "وأضافت شنن أن ىناك حاجة أيضًا ". لين رعاية خاصة من جراحات تجميل وتزويدىن بأثداء صناعية
المستشفيات لمرضى السرطان ذوي المناعة المنخفضة، كما يوجد حاجة إلى سيارات إسعاف لنقل مرضى السرطان ذوي المناعة 

".  المنخفضة إلى المستشفيات عند تمقييم العالج
الجمعية ىدفيا يتمثل في تنمية وتقديم الخدمات ألطفال "ويشير ىاني أبو رحمة، جمعية مساندة أطفال مرضى السرطان، إلى أن 

لكن الواقع أن . مرضى السرطان وبذل الجيود لتحسين الوضع الصحي والنفسي واالجتماعي إلخراجيم من عزلتيم ودمجيم في المجتمع
الجمعية تكاد أال تحقق الحد األدنى من أىدافيا بسبب غياب دعم المؤسسات الدولية والمحمية بل والمجتمع لمرضى السرطان، رغم أنو 

". من المفترض أن يشكموا أولية في أجندة الجميع، فيم األحق بالرعاية
 

مرضى يترددوف عمى جمعيات مساندة مرضى السرطاف 
أكد عدد من المرضى المذين يترددون عمى جمعيات مرضى السرطان مثمنين جيودىا في ىذا الصدد، إال أنيم يؤكدون أن المساعدات 

، بمجمميا ال تمبي الحد األدنى "أدوية، مادية، طرود غذائية، دعم نفسي، أثداء صناعية"التي يتمقونيا من ىذه الجمعيات وىي متنوعة 
:  واستطرد المرضى واصفوا معاناتيم المستمرة مع ىذا المرض قائمين. من احتياجات المرضى

. 2007يونيو : سرطان دم، تاريخ المرض: غزة، نوع المرض-حي الزيتون: عامًا، السكن (43): أمجد أحمد يوسف اليالول، العمر .1
بدايتي مع المرض كانت قبؿ سبع سنوات عندما عانيت مف تكسر الصفائح، وبعدىا بعاـ تـ استئصاؿ الطحاؿ في إسرائيؿ، وىنا " 

بدأت معاناتي مع مرض السرطاف الذي تـ اكتشافو في العاـ التالي، حيث كاف السرطاف في الطحاؿ وعند استئصالو انتشر 
 يونيو 5وفي . فقد عانيت مف سرطاف الغدد الميمفاوية وسرطاف النخاع، وتـ زراعة نخاع ذاتي لي في مستشفى إسرائيؿ. المرض

مع العمـ أنني أعاني إلى . القادـ مف المقرر الذىاب إلسرائيؿ لمخضوع لمسح ذري لمتأكد مف بعض األوراـ المنتشرة في جسدي
وعف معاناتي في . جانب مرض السرطاف أمراض مزمنة عديدة بخالؼ جمطة تعرضت ليا سابقًا وارتخاء في صماـ القمب األيسر

رحمة العالج التي كانت في معظميا داخؿ مستشفيات إسرائيؿ ىي، عدـ توفر األدوية، مشقة السفر، تكاليؼ المواصالت، وفقداف 
 (1300)كما أف ما أحصؿ عميو وىو فقط . الدعـ النفسي والمادي سيما أنني ال أجد وقت لمعمؿ، فمعظـ وقتي أقضيو في العالج

 (7)شيكؿ مف وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية أتقاضاىا كؿ  الث شيور، ال يمبي الحد األدنى مف احتياجات أسرتي المكونة مف
".  أفراد

                                                           
. 5/6/2012 نظم الزيارات وأجرى المقبالت، الباحث في المركز، 25
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 (6)في عمر : تاريخ المرض. سرطان دم: نوع المرض. غزة-الصبرا: السكن. أعوام (8): أسامة أيوب محمد الديري، العمر .2
. شيور

إصابة ابني بالمرض كانت وىو في شيوره األولى مف العمر، وقد انتشر " أفادت والدة أسامة، سياـ يوسؼ محمود الديري أف
سنوات، فييا سنة  (3)أك ر المعاناة ىي، مشقة السفر لمعالج في إسرائيؿ والتي دامت . المرض بعد سنتيف في النخاع الشوكي

كما أرىقتنا تكمفة المواصالت، والنقص في األدوية حيث أف ابني وبسبب العالج الكيماوي أصبح ىرموف . كاممة مكوث متواصؿ
عميو فإف ابني ينتظر . أياـ (3)دوالر لجرعة تكفي  (100)النمو لديو ضعيؼ جدًا، األمر الذي يتطمب عالج مكمؼ جدًا حوالي

".  رحمة ربنا حتى يتـ توفير العالج لو غير المتوفر في وزارة الصحة والذي ال يمكننا بأي حاؿ شرائو
. 2010يونيو: تاريخ المرض. سرطان ثدي: غزة، نوع المرض-التفاح: السكن. عاماً  (49): ، العمر(م ح) .3

عانيت ك يرًا بسبب مشقة السفر جسديًا وماديًا، حيث أقمت سنة ونصؼ كاممة في مصر لتمقي العالج وبخالؼ سفري المتقطع "
أيضًا لمسبب ذاتو، فقد تكمفت مبالغ باىظة بسبب غالء األسعار وأجور المنازؿ، األمر الذي أصبحت معو غير قادرة إلى الذىاب 

".  يونيو القادـ، عممًا أني أعاني العديد مف األمراض المزمنة28الستكماؿ العالج حيث مف المقرر الذىاب إلى مصر في 
يونيو : سرطان ثدي، تاريخ المرض: غزة، نوع المرض-الشعف: عامًا، السكن (47): فرحة عبد الفتاح أحمد الفيومي، العمر .4

2009 .
معاناتي في رحمة عالجي بشكؿ أساسي مف مشقة السفر لمعالج في مصر والذي دامت  الث سنوات قضيت جميا ىناؾ، ومما " 

كما أف عالجي في الخارج كمفني الك ير ماديًا، ما . يضاعؼ مف معاناتي إصابتي بعدد مف األمراض المزمنة إلى جانب مرض
". جعمني غير قادرة عمى استكماؿ عالجي

. 2004مايو : تاريخ المرض. سرطان ثدي: نوع المرض. رفح: عامًا، السكن (48): صفاء حسن حسن السيد، العمر .5
يضاؼ إلي ذلؾ أنني ال . أشد ما عانيت ىو تدىور حالتي النفسية بشكؿ خطير بسبب انفصاؿ زوجي عني بعد استئصاؿ  دياي"

". أجد نقود لمواصمة رحمة عالجي في الخارج، مع العمـ أنني مصابة بالعديد مف األمراض المزمنة
أبريل : تاريخ المرض. سرطان ثدي: نوع المرض. بيت الىيا: السكن. عاماً  (45): انتصار حسين محمد أبو ناموس، العمر .6

2009 .
تـ استئصاؿ ال دي في مستشفى العودة قبؿ  الث سنوات  ـ انتشر المرض بعدىا، حيث جرى استئصاؿ ورميف عف الكمى وعنؽ "

والمشكمة التي واجيتني . الرحـ في مستشفى إسرائيمي، وقبؿ  الث شيور تـ استئصاؿ مرة أخرى ورميف عف الكمى وعنؽ الرحـ
". خالؿ رحمة عالج عدـ توفر األدوية وشراء العديد مف األصناؼ عمى حسابي الخاص، كما نفتقد الدعـ النفسي مف المجتمع
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 خاتمة
يعاني مرضى السرطان في قطاع غزة من واقع خطير، فرضو تردي الخدمات الصحية المقدمة ليم، رغم أنيم بحاجة إلى رعاية بالغة 

من إجمالي عدد  (%12)الخصوصية، يقتضييا طبيعة ىذا المرض الخطير، الذي يعد السبب الثاني لموفاة ويشكل ما نسبتو حوالي 
. الوفيات في القطاع

تشيد األوضاع الصحية حالة من التدىور أسوة بغيرىا من األوضاع في قطاع غزة، نتيجة السياسات والممارسات الممنيجة التي عمدت 
كما أن العقوبات الجماعية . إلييا سمطات االحتالل اإلسرائيمي والقاضية بتدمير كافة القطاعات اإلنتاجية والخدماتية عمى حد سواء

يضاف إلى ذلك االنقسام وتأثيره السمبي سيما مع عدم . المفروضة عمى القطاع تحول وبشكل أساسي دون تحسين الخدمات الصحية
عمى  توفير الدعم الكافي الذي يمكنيا من تطوير القطاع الصحي وبالتالي االرتقاء بخدمتيا " الضفة، غزة"قدرة الحكومة الفمسطينية في 

.  الصحية المقدمة لمرضى السرطان
عميو فإن واقع الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان في قطاع غزة، يشير إلى وجود تدني في ىذه الخدمات ينعكس سمبًا عمى 

 :الحقوق الصحية ليؤالء المرضى، وذلك لجممة من األسباب أىميا
.  النقص في عدد األطباء، والممرضين واألسرة .1
 ".عجز في صبغات العينات، ال يوجد مسح ذري لتقييم درجة انتشار الورم، ومسح البوزيترون "الضعف في إمكانات التشخيص  .2
تأخر تشخيص المرضى في بعض األحيان بسبب تعطل األجيزة المستخدمة في التشخيص ومنيا عمى سبيل المثال جياز  .3

 .، مما ينعكس سمبًا وبشكل خطير عمى صحة المرضىCTالتصوير المقطعي 
يعاني مرضى السرطان أكثر من غيرىم من المرضى في حاالت عدم توفر األدوية، وىذه المعاناة مستمرة بسبب عزوف  .4

المانحين عن تقديم دعم مادي لشراء أدوية السرطان خاصة من خارج القائمة األساسية الموصوفة من قبل األطباء حسب 
 .صنفاً  (20-15)بروتوكوالت العالج، ووفقًا لحالة وتطور المرض، والتي يتراوح عددىا بين 

 ,Taxotere, eloxtin, xeloda, avastin" نقص في العالجات الكيماوية، والتي ال تتوفر معظم شيور السنة، ومنيا .5
gemzar, navelbine, camptosar" .

 ,targcid"نقص حاد في المضادات الحيوية المساعدة لممرضى بسبب نقص مناعتيم نتيجة العالجات الكيماوية مثل  .6
meronem" .

. عدم وجود أقسام لممواد اإلشعاعية .7
شيكل، مثل العالج  (100)يتم في بعض األحيان تحويل مرضى لمعالج في الخارج لمحصول عمى دواء ال تزيد كمفتو  .8

Adramycin  6 أوTG ًوىذا بالطبع ينيك المريض جسديًا وماديا ، .
غرف عزل المرضى في بعض المستشفيات غير مؤىمة بالشكل المناسب، كما يتم إغالق ىذه الغرف في بعض األحيان ويتم  .9

إدماج المرضى في غرف أخرى غير آمنة بالنسبة ليذا النوع من المرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة، وىذا ما حدث بالفعل 
.   مايو الماضي20في مستشفى الشفاء حيث تم غمق غرفة العزل فييا منذ 

نظرًا لتفشي ظاىرتي البطالة والفقر، ال يستطيع بعض المرضى تحمل نفقات المواصالت لمعالج حتى في مستشفيات القطاع،  .10
ومن باب أولى فإن بعض المرضى ال يتمكن من الحصول عمى العالج . عند التنقل لمعالج في مستشفى خارج محافظتو

والرعاية الصحية لعدم قدرتو المادية لمعالج خارج مستشفيات القطاع سيما في مستشفيات جميورية مصر العربية وذلك بسبب 
 .التكمفة المرتفعة لمواصالت السفر واإلقامة أيضاً 

تحول قوات االحتالل في بعض االحتالل بين مرضى السرطان وتمقييم العالج في مستشفيات داخل إسرائيل أو الضفة الغربية  .11
 .لدواعي أمنية حسب إدعاءاتيا
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يوجد ضعف في حجم المخصصات االجتماعية واإلعانات المقدمة لمرضى السرطان سيما لمذين يعيمون أسرىم، حيث ال يقدر  .12
 . في بعض األحيان مريض السرطان عمى العمل مما يضعو وأسرتو في حالة من العوز الشديد

يوجد تقصير في اإليفاء بمتطمبات مريضات سرطان الثدي بشكل خاص، حيث من المفترض أن توجو لين رعاية خاصة من  .13
 .جراحات تجميل وأن يزودن بأثداء صناعية

ضعف تأىيل الكادر الطبي بسبب قمة التدريب والمشاركة في المؤتمرات الطبية في الخارج سيما أن أبحاث أمراض األورام  .14
. تتطور بشكل مستمر

أوضحت الدراسة وجود تحديات كبيرة تعّوق تمتع مرضى السرطان في قطاع غزة بحقوقيم الصحية وتمقييم خدمات صحية مناسبة 
عميو يؤكد مركز الميزان عمى ضرورة إعمال الحقوق الصحية ليؤالء المرضى وتقديم الرعاية الصحية . تراعي واقع مرضيم الخطير

 :المناسبة ليم، ويطالب بما يمي
.  المجتمع الدولي بتحمل مسئولياتو القانونية واألخالقية والتحرك فورًا لضمان تمتع سكان القطاع بحقوقيم الصحية .1
لزاميا  .2 المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضيا قوات االحتالل عمى قطاع غزة وسكانو، واإ

بالقيام بمسؤولياتيا بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح بو وسائميا العناية الطبية لمسكان في 
 .األراضي المحتمة

بإنياء االنقسام، وضمان تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما يضمن إدارة القطاع الصحي عمى . 3
 .نحو أفضل

 .االرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان، عبر توفير اإلمكانات الالزمة لمتشخيص والعالج .4
 .التأكيد عمى أىمية الدعم النفسي لمرضى السرطان .5
 .لمرضى السرطان- عالج األعراض وتخفيف معاناة المريض الجسدية والنفسية - التشديد عمى أىمية العالج التمطيفي .6
تحويالت عالج مرضى السرطان إلى مستشفيات إسرائيل بشكل خاص، عمى " إيقاف أو حتى تقنين"أال يتم التفكير بأي قرار سواء  .7

 .حساب الرعاية الصحية ليؤالء المرضى
.  تأمين مرضى السرطان ومرافقييم ماديًا خاصة المعوزين منيم، عند تحويميم لمعالج في مستشفيات جميورية مصر العربية. 8
 
 
 

 


