
1 
 

 

 

 
 

 

 

 

األجهزة والمواد المخبرية التشخيصية في المستشفيات العامة في قطاع 
 الواقع والمأمول .. غزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3112مايو 
  



3 
 

 الفهرس

 

5ًً............................................................ًاإلنسانًلحقوقًالدوليةًوالمعاييرًالصحةًفيًالحق:ًأولاً

5ًً............................................................ًاإلنسانًلحقوقًالدوليًوالقانونًالصحةًفيًالحق.1ً

7ًً...................................................................ًاإلنسانيًالدوليًوالقانونًالصحةًفيًالحق.3ً

8ًً................................................................ًواستخداماتهاًالتشخيصيةًاألشعةًأجهزةًأنواع:ًثانيااً

11ًً...........................................ًغزةًقطاعًفيًالعامةًالمستشفياتًفيًالتشخيصيةًاألجهزةًواقع:ًثالثااً

11ًً....................................ًغزةًقطاعًفيًالعامةًالمستشفياتًفيًالمخبريةًالتشخيصًموادًواقع:ًرابعااً

11ًً................................................................................................................ًالنتائج

31ًً............................................................................................................ًالتوصيات

 

  



2 
 

 مقدمة

يعتبر الحق في الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان ال غنى عنه للتمتع بحقوق اإلنسان 
والمسكن، األخرى، وهو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإعمال هذه الحقوق، بما فيها الحق في المأكل، 

والعمل، والتعليم، والكرامة اإلنسانية، والحياة، وعدم التمييز، والمساواة، وحظر التعذيب، 
والخصوصية، والوصول إلى المعلومات، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، وحرية الحركة 

الذي ال والتنقل. فهذه الحقوق والحريات وغيرها تتصدى لمكونات ال تتجزأ من الحق في الصحة، 
يقتصر على تقديم الرعاية الصحية المناسبة فحسب، بل يشمل أيضًا المقومات األساسية للصحة 
مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة واإلصحاح المناسب، واإلمداد الكافي بالغذاء اآلمن 
والتغذية والمسكن، وظروف صحية للعمل والبيئة، والحصول على التوعية والمعلومات فيما 

 1تصل بالصحة.ي

يعتبر توفر اإلمكانات التشخيصية المناسبة للمرضى ذات أهمية كبرى في الحكم على مدى 
إعمال حقوقهم الصحية، فالتشخيص والعالج المناسب ال ينفصالن كما التشخيص والعالج 
الخاطئ ال يفترقان. ويحتاج التشخيص المناسب إلى توفر إمكانات تشخيصية سواء على صعيد 
األجهزة أو المواد المخبرية، وكلتيهما وسائل تستخدم لتشخيص األمراض. وكلما كان هناك دقة 
وسرعة في تشخيص المرض زادت قدرة الطبيب على صرف العالج المناسب وفي الوقت 
المناسب سيما مع بعض األمراض الخطيرة كالسرطان الذي يتسبب تأخر تشخيصه إلى انتشاره 

 دم القدرة على محاصرة المرض والسيطرة عليه مسببًا بذلك وفاة  المريض.واستفحاله وبالتالي ع

تأتي معاناة المستشفيات العامة في قطاع غزة من عدم توفر األجهزة والمواد المخبرية 
في سياق الضعف العام الذي يعانيه القطاع الصحي  التشخيصية بالشكل المناسب والمطلوب،

ضة على القطاع، والتي تحول وبشكل أساسي دون تحسين نتيجة العقوبات الجماعية المفرو 
الخدمات الصحية، وفي كثير من األحيان دون إدخال األجهزة والمواد المخبرية التشخيصية التي 
يحتاجها القطاع. كما يأتي في السياق ذاته، التأثير السلبي لالنقسام وزجه لقطاع الصحة في 

"الضفة وغزة" على  الحكومتين الفلسطينيتين في أتون الصراعات السياسية في ظل عدم قدرة
توفير الدعم الكافي الذي يمكنها من تطوير القطاع الصحي وتوفير أجهزة تشخيصية مناسبة 
 سيما مرتفعة الثمن منها، باإلضافة لعدم قدرتها على توفير الكميات المناسبة من المواد المخبرية.

 

                                                           
(، اللجنة المعنية بالحقوق 13: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه )المادة )11التعليق العام رقم )1

 (.3111واالجتماعية والثقافية، الدورة الثانية والعشرون )االقتصادية 
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د المخبرية التشخيصية في المستشفيات العامة في قطاع تتناول هذه الدراسة واقع األجهزة والموا
غزة، وسيتم أواًل التطرق للحق في الصحة في المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. وثانيًا التعريف 
بأنواع أجهزة األشعة واستخداماتها. بينما ستتناول في ثالثًا وبالتفصيل واقع  األجهزة التشخيصية 

أما رابعًا فستتناول الدراسة واقع المواد المخبرية  طاع غزة.في المستشفيات العامة في ق
 التشخيصية في المستشفيات العامة في قطاع غزة. 
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 أوالً: الحق في الصحة والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان

أولت المعايير الدولية لحقوق اإلنسان أهمية خاصة للحق في الصحة، ووجهت له عناية خاصة 
 حين كفلته في جملة من الصكوك التي أكدت على حمايته.

 . الحق في الصحة والقانون الدولي لحقوق اإلنسان1

 2كفل القانون الدولي لحقوق اإلنسان الحق في الصحة، وتناوله ضمن العديد من الصكوك،
ف وجعل من تلبية االحتياجات الصحية لألفراد في لب الدفاع عن حقوق اإلنسان. وفيما تختل

اللغة التي استخدمتها هذه الصكوك فيما يخص الحق في الصحة؛ فهناك ثالث التزامات أساسية 
 3تقع على الدول وهي ضمان:

تمتع مواطنيها بالحق في مستوى مناسب من الصحة. وفي حال كانت دولة ما غير قادرة ً. أ
 دات الالزمة.على كفالة ذلك، فإن المجتمع الدولي ملزمًا بتحمل مسؤولياته وتقديم المساع

 أال ُيحرم أي من مواطنيها من التمتع بالحق في الصحة نتيجة لتصرفات الدولة نفسها.ً. ب

 كفالة التمتع بالحق في الصحة لكافة مواطنيها دون تمييز.ً. ت

 

                                                           
من اإلعالن العالمي لحقوق  15من المادة  1حق اإلنسان في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدولية. فالفقرة 2

 اإلنسان تؤكد أن: "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له وألسرته، ويشمل المأكل والملبس
والمسكن والرعاية الطبية والخدمات االجتماعية الضرورية". وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

( من العهد، تقر 1)13والثقافية على أشمل مادة تتعلق بالحق في الصحة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان. ووفقًا للمادة 
تمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"، في حين تسرد المادة الدول األطراف "بحق كل إنسان في ال

(، على سبيل التمثيل، عددًا من "التدابير التي يتعين على الدول األطراف ... اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا 3)13
( من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 1() )ه5الحق". وباإلضافة إلى ذلك، فالحق في الصحة معترف به، في المادة 

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد  13)و( و1-11، وفي المادتين 1115أشكال التمييز العنصري لعام 
، وذلك في جملة مصادر أخرى. كما يعترف بالحق 1181من اتفاقية حقوق الطفل لعام  31، وفي المادة 1171المرأة لعام 
بصيغته المنقحة  1111في عدد من صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية، مثل الميثاق االجتماعي األوروبي لعام  في الصحة
(، والبروتوكول اإلضافي لالتفاقية 11)المادة  1181(، والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام 11)المادة 

(. وبالمثل، أعلن عن 11)المادة  1188جتماعية والثقافية لعام األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واال
، وفي صكوك 1112(، وكذلك في إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام 3الحق في الصحة من جانب لجنة حقوق اإلنسان)

 دولية أخرى.
 الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، دليل دراسي، جامعة منيسوتا 3

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGrighttohealth.html 
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وإلعمال الحق في الصحة بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات، يجب توافر العناصر 
 4:المترابطة واألساسية التالية

يجب أن يتوفر القدر الكافي من المرافق الصحية المناسبة والتي تتضمن المقومات  التوافر:أ. 
األساسية للصحة مثل مياه الشرب المأمونة ومرافق اإلصحاح الكافية، والموظفين الطبيين 

 والمهنيين المدربين، والعقاقير األساسية.
، بإمكانية االستفادة من المرافق ينبغي أن يتمتع الجميع، بدون تمييز ب. إمكانية الوصول:

 والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة، وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد متداخلة هي:
يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية االستفادة من المرافق والسلع والخدمات  ( عدم التمييز:1)

 المرتبطة بالصحة، ال سيما الفئات الضعيفة والمهمشة. 
ينبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة  الوصول المادي: ( إمكانية2)

 متاحة وآمنة الوصول لجميع فئات السكان، خاصة الفئات الضعيفة والمهمشة.

يجب أن يتمكن الجميع من تحمل كلفة نفقات  ( اإلمكانية االقتصادية للحصول عليها:3)
 المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة.

تشمل هذه اإلمكانية الحق في التماس المعلومات واألفكار  ( إمكانية الوصول إلى المعلومات:4)
المتعلقة بالمسائل الصحية والحصول عليها ونقلها، بما ال يتعارض مع الحق في سرية البيانات 

 الصحية الشخصية.
األخالق الطبية وتكون  ينبغي أن تراعي جميع المرافق والسلع والخدمات المرتبطة ت. المقبولية:

مناسبة ثقافيًا، أي أن تحترم ثقافة األفراد، وأن تراعي متطلبات الجنسين، فضاًل عن تصميمها 
 بشكل يحترم السرية ويرفع مستوى الحالة الصحية لألشخاص المعنيين.

تكون ينبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافيًا، وأن  ث. الجودة:
مناسبة علميًا وطبيًا وذات نوعية جيدة. ويتطلب ذلك، في جملة أمور، موظفين طبيين ماهرين، 

صحاحًا مناسبًا.  وعقاقير ومعدات للمستشفيات صالحة لالستخدام، ومياه شرب مأمونة، وا 

                                                           
 (، مرجع سابق.11التعليق العام رقم ) 4
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 . الحق في الصحة والقانون الدولي اإلنساني2

تأمين الصحة العامة والشروط الصحية وتوفير ألزم القانون الدولي اإلنساني، دولة االحتالل ب
األغذية والعناية الطبية للسكان في األراضي المحتلة، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وقد نصت 

 .1111آب/أغسطس  13( من اتفاقية جنيف الرابعة، المؤرخة في 51،55على ذلك المادتان )

بما له  -سرائيلي على قطاع غزة عليه يعد الحصار المطبق التي تفرضه سلطات االحتالل اإل
، انتهاكًا -من تداعيات خطيرة على قطاع الصحة تحول دون تقديم الخدمات الصحية المناسبة

صارخًا للقانون الدولي اإلنساني، الذي  يلزم سلطات االحتالل بتأمين الصحة العامة والشروط 
وبات الجماعية على الصحية من جهة، ومن جهة أخرى يحظر على هذه السلطات فرض العق

( من الئحة اتفاقية الهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف 51_ 17السكان المحميين وفقًا للمواد )
( من اتفاقية جنيف 22، والمادة )1117أكتوبر/ تشرين األول  18الحرب البرية، المؤرخة في 

ُتحظر العقوبات ، حيث 1177( من البروتوكول اإلضافي األول لعام 75الرابعة، والمادة )
الجماعية التي ترتكبها قوات االحتالل بحق السكان المدنيين، باعتبارها جرائم حرب يعاقب عليها 

 5القانون الدولي.

لقد تسبب الحصار التي فرضته وال تزل سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بآثار كارثية على 
األدوية والمهمات الطبية، األوضاع الصحية في القطاع، حيث أدى إلى نقص كبير في كميات 

والمعدات الطبية وقطع الغيار، ومواد البناء الخاصة بالمستشفيات. وبشكٍل عام حال الحصار 
دون توفير اإلمكانات المناسبة لالرتقاء بقطاع الصحة، األمر الذي ساهم وبشكل كبير في بتدني 

على سفر المرضي لتلقي الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، يضاف إلى ذلك القيود المفروضة 
العالج في الخارج نتيجة إغالق المعابر مما ضاعف من معاناة مرضى القطاع، وتدهور الحالة 

 الصحية لسكانه. 
  

                                                           
أنظر، "الوضع القانوني لدولة االحتالل الحربي ومسئوليتها في األراضي المحتلة"، سلسلة القانون لمزيد من المعلومات 5

 .3118 (، مركز الميزان لحقوق اإلنسان، غزة،5الدولي اإلنساني رقم )
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األشعة التشخيصية واستخداماتها أجهزة أنواعثانياً: 
6

 

تصيب التي المختلفة مراض واستخدمتها في اكتشاف األالتشخيصية  األشعة أجهزة أنواع  تتعدد 
 األشعة السينية،كما تتعدد أنواع األشعة المستخدمة في عملية التشخيص وهي  اإلنسان،

 مضار أي لها ليس بأن السينية األشعة عن األخيرتين، وتتميز الصوتيةفوق و  ،المغناطيسية
 .الجسم أنسجة على

 :العادية األشعةأجهزة  .1

 الصدر، كاألطراف، المختلفة الجسم أجزاء لتصوير ستخدمتُ  ما غالباً  التياألجهزة  وهي 
، األجهزةومن هذه  .السينية األشعة هو المستخدم األشعة ونوع ،الجهاز الهضمي الجمجمة،

، Panorama X-Rayتصوير الفك، جهاز Basic X-Rayجهاز التصوير األساسي الثابت 
-Cجهاز أشعة متنقل في غرف العمليات و ، Mobile X-Rayجهاز تصوير متنقل في األقسام 

ARM. 

 :Fluoroscopy التنظير أجهزة .3

 ملونة صبغة المريض يعطى ما وعادة ،اكس أشعة أو السينية األشعةهذه األجهزة  تستخدم 
 لتصوير الوريد طريق عن للمريض تعطى أو الهضمي الجهاز لفحص الفم طريق عن تؤخذ
 المثانة تصوير في يستخدم األشعة من النوع هذا كذلك .األوردة لتصوير أو البولي والجهاز الكلى

 باإلمكان كذلك, البولية المجاري أو المثانة في مباشرة الملونة المادة بحقن البولي والجهاز
 .النساء عند العقم أسباب لتشخيص وذلك الرحم وقنوات الرحم تصوير

 :Mammography الثدي تصوير جهاز .2

 أخذ ، وباإلمكانالثدي أورام وتشخيص كتشافا األشعة السينية في يستخدم خاص جهاز وهو 
 هذا الجهاز. بمساعدة الحاجة عند األورام هذه من عينات

 

                                                           
6
د.ًراميًعليًاستشاريًأشعة،ًمنتدىًاألشعة،ًكليةًفلسطينًاألهليةًالجامعيةًً

http://www.paluniv.edu.ps/Website/Default.aspx?tabid=66&forumid=30&postid=100&scope=postsً
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 : Computed Tomography المقطعية األشعة جهاز .1

 الجسم المختلفة أعضاء لتصوير ، يستخدم األشعة السينيةخاص آلي حاسب جهاز هو عبارة عن
بهذه  التصوير حاالت من كثير وفي .العادية السينية األشعة من أدق بشكل مقاطع شكل على

 عن ملونة مادة يأخذ أن المريض يحتاج ،والحوض البطن تصوير حاالت في خاصةاألشعة 
 األشعةب وهو ما يسمى ،الوريد طريق عن للمريض تعطى ملونة حقنة إلى باإلضافة الفم طريق

 يصل الجسم من مقاطع تصوير األجهزة من النوع هذابإمكان . الصبغة باستخدام المقطعية
 الداخلية األذن مثل الجسم من صغيرة أجزاء تصوير باإلمكان يجعل ما وهذا ،ملم1 إلى سمكها
 .سم1 حجمها يتجاوز ال التي النخامية والغدة

 Angiography and التداخلية واألشعة والشرايين األوردة تصويرجهاز  .5

interventional : 

 ويتم الفحص عملية في السينية األشعة تستخدم بالقسطرة، حيث الفحوصات يعرف هذا النوع من
 داخل حقنها يتم ملونة صبغة وباستخدام فحصه المراد الوريد أو الشريان داخل قسطرة إدخال

 النوع هذا أثناءويمكن  والشرايين. لألوردة ملونة صور على الحصول ثم ومن الوريد أو الشريان
 العالجية. الخطوات بعض أن يجري طبيب األشعة التشخيصية الفحوص من

 :Ultrasound الصوتية فوق بالموجات التصويرجهاز  .1

نما السينية األشعة التصوير من النوع هذا ستخدمي ال  توجيهها يتم صوتية فوق موجاتيستخدم  وا 
 بالغة أجهزة بواسطة وتسجيلها التقاطها ويتم متفاوتة بدرجات ترتد ، حيثالجسم داخل إلى

. الصوتية الموجات منه ارتدت الذي الجزء تمثل صور إلى تحويلها ثم ومن الحساسية
 مثل البطن أعضاء جميع تصوير منها ،متعددة الصوتية فوق الموجاتالتصوير ب واستخدامات

 التناسلية األجهزة تصوير الحمل، أثناء الجنين تصوير البنكرياس، الطحال، الكلى، الكبد،
 .الوالدة حديثي لألطفال الصوتية فوق بالموجات المخ تصوير باإلمكان كذلك المبيض، كالرحم،

 Doppler بالدوبلر التصوير يسمى الصوتية فوق بالموجات التصوير من خاص نوع كما يوجد
 .الجسم في المختلفة والشرايين األوردة لتصوير يستخدم الفحص من النوع وهذا
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  :Magnetic Resonance Imaging المغناطيسي بالرنين التصوير .7

نما يستخدم ،السينية األشعة ال يستخدم هذا النوع التصوير  فيه يوضع مغناطيسي مجال وا 
 الحصول بإمكانية يتميز هذا التصوير .الوضوح غاية في صور على فيتم الحصول المريض

 استخدامات وأهم .محوري أو أفقي أو رأسي سواء ،جاهت أي في تصويره المراد للجزء صور على
  الجهاز العصبي والمفاصل والعضالت والبطن. تصوير هو اإلشعاعية، الفحوص من النوع هذا
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 غزة قطاع في العامة المستشفيات في التشخيصية األجهزةواقع ثالثاً: 

األشعة المستخدمة في عملية أنواع في قطاع غزة و األشعة التشخيصية  أجهزة أنواع  تتعدد 
فوق باإلضافة إلى األجهزة التي تستخدم األشعة  المغناطيسية منها أو السينية سواء ،التشخيص
، كما العملية اوحالته مدى توفرها. وتوضح الجداول التالية واقع هذه األجهزة من حيث الصوتية

خيصية. وتسعى هذه الجزئية األجهزة التشحاجة المستشفيات العامة من يوضح الجدول األخير 
ناجمة عن تقديم خدمات تشخيصية مناسبة  قو  التحديات التي تعمن الدراسة إلى الوقوف عند 

 .عدم توفر األجهزة التشخيصية بالكمية والنوعية المناسبة

 21137مارس -في قطاع غزة العامةفي المستشفيات  أجهزة التشخيص باألشعة السينية

 متهالك يعملال  العدد نوع الجهاز
CT  

 جهاز التصوير المقطعي
1 2 1 

Mammography  
 جهاز تصوير الثدي

2 1 - 

Panorama X-Ray  
 جهاز تصوير الفكين

3 - - 

Basic X-Ray 
 جهاز التصوير األساسي الثابت

11 2 3 

Mobile X-Ray 
 جهاز أشعة متنقل في األقسام

21 1 2 

C-Arm 
جهاز أشعة متنقل في غرف 

 العمليات

12 3 - 

Fluoroscopy 
 جهاز تصوير ملون ثابت

8 3 - 

Cath. System 

 جهاز قسطرة للقلب 
1 - - 

 1 13 83 المجموع

 

قطاع غزة من في  العامة مستشفياتالتعانيه  تيحجم العجز اليتضح من الجدول أعاله، 
( 18، سيما مع وجود )في عملية التشخيص األشعة السينيةالتي تستخدم  التشخيصية األجهزة

                                                           
7
ً.15/2/3112غزة،ًمعلوماتًبناءًعلىًطلبًالباحث،ً–وزارةًالصحةًً
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من مجموع  %(33نسبته ) والذي يشكل ماالمستشفيات هذه بين متعطل ومتهالك في  اً جهاز 
يرجع تعطل أجهزة التشخيص في كثير من األحيان و . اً ( جهاز 83البالغة ) التشخيصية جهزةاأل

جهزة مقارنة إلى االنقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وضغط العمل الناجم عن محدودية عدد األ
في  بعينها تستخدم مواد عن العمل نتيجة نفاذاألجهزة عدد المرضى، باإلضافة إلى توقف ب

 حاجة لتغييربوالتي تصبح معها   CTعملية التصوير مثل توقف أجهزة التصوير المقطعي
أما تهالك أجهزة التشخيص مرده إلى كثرة وطول فترة االستخدام،  .X-ray Tube أنبوب األشعة
 8( سنوات.11هذه األجهزة بمعدل كل ) تقضي بتغيير معاييرحيث هناك 

والتي على   CT من نوع تشخيصالواضح في أجهزة ويشير واقع األجهزة إلى وجود عجز 
، ( أجهزة فقط1المستشفيات العامة )ملية التشخيص فإن المتوفر منها في أهميتها الكبرى في ع

وللداللة على خطورة الوضع التشخيصي لألمراض فإن مستشفى  .( منها بين متعطل ومتهالك1)
منذ  ال يعمالنكليهما   CTجهازين  بهالشفاء األكبر واألكثر تقديمًا للخدمات الصحية يوجد 

، مع العلم أن الجهاز 3112يناير 2شهور، حيث تعطل الجهاز الوحيد الذي كان يعمل منذ 
 هو تابع لمركز األمير نايف لألورام ويستخدم فقط لحاالت مرضى األورام. لذي ال يعملاآلخر ا

، في توزيع المرضى على في مستشفى الشفاء الوحيد الذي كان يعمل CTتسبب عطل جهاز وقد 
 كما .بتمديد حجوزاتهمالمستشفيات األخرى إلجراء التصوير ما تسبب بإشكاليات كبيرة تمثلت 

آثار سلبية كبيرة وخطيرة على ، هذا النوع من األجهزة في مستشفى كالشفاء توفر يترتب على عدم
 صحة المرضى ال سيما في حالة الطوارئ.

لكشف في ا ىالتي تعد ذات أهمية كبر  Mammographyعجز واضح في أجهزة ويوجد أيضًا 
وهو الجهاز الوحيد المتوفر  زة واحد منها متعطلأجه (1)، حيث يتوفر فقط الثديعن سرطان 

وهو  واحد فقط لقسطرة القلب . كما يتوفر في المستشفيات العامة جهازفي مستشفى الشفاء
Cath. System  لفترات  لالنتظارن يالمواطنب، األمر الذي يدفع األوروبيغزة في مستشفى

 سلبًا على واقعهم الصحي وحياتهم.ينعكس  بما ليتمكنوا من تشخيص حالتهم الصحيةطويلة 

يرجع السبب في العجز الكبير في عدد األجهزة التشخيصية في سياق الضعف العام الذي 
نتيجة  العقوبات الجماعية المفروضة على القطاع والتي تحول وبشكل  ةيعانيه قطاع الصح

                                                           
8
ً.31/2/3112زةًالطبيةًفيًمستشفىًالشفاء،ًمقابلةًأجراهاًالباحثًبتاريخًم.ًعبدًالرحمنًمرادًرئيسًقسمًاألجهً
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زة التشخيصية أساسي دون تحسين الخدمات الصحية، وفي كثير من األحيان دون إدخال األجه
يزل بظالله السلبية على عملية صيانة األجهزة  مالحصار ولكما ألقى  .التي يحتاجها القطاع

الطبية سيما التي تحتاج قطع صيانة من الخارج، حيث أن بعض هذه القطع يستغرق توريدها 
طاع وفي بعض األحيان يتم إتالفها من الجانب اإلسرائيلي فتصل الق ،ج شهور عديدةمن الخار 

الضامنة له و الشركة البائعة للجهاز  أيضًا أنبعد طول انتظار وهي ال تعمل. يضاف إلى ذلك 
 أدىكما  توفير قطع الغيار لصيانة األجهزة وال تسمح باستثنائها في ذلك. هي التي تعمل على

الضعف  سيما مع  ،وزجه قطاع الصحة في أتون الصراعات السياسيةالتأثير السلبي لالنقسام 
 ، إلى عدم قدرة هاتين الحكومتينفي"الضفة، غزة" تانالفلسطيني تانالحكوم لمالي التي تعانيها

ا من تطوير القطاع الصحي وتوفير أجهزة تشخيصية معلى توفير الدعم الكافي الذي يمكنه
 9مرتفعة الثمن منها. خاصة

 في قطاع غزة العامة في المستشفيات أجهزة التشخيص بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية

 211310مارس-

 

 

 

 

 

يوضح الجدول أعاله إشكالية كبيرة يعانيها مرضى قطاع غزة بسبب غياب نوع هام من 
في تشخيص األمراض بما متناهية  يعتبر ذو دقة الذيMRI المغناطيسيالتشخيص وهو الرنين 
مستشفى غزة في  وهويتوفر في المستشفيات العامة جهاز واحد فقط و . ال يمكن االستغناء عنه

هو تابع لمركز األمير نايف ومخصص األوروبي سيما أن الجهاز اآلخر في مستشفى الشفاء 
بعض مكانه، وهذا بدوره يدفع ل ويحتاج إلحالل جهاز آخر متعطكما أنه  ،لمرضى األورام فقط

 السوءبالغ  أثر ما يكون له ،المرضى لالنتظار شهور ليتمكنوا من تشخيص حالتهم المرضية

                                                           
9
ًالمرجعًالسابق.ً
10
ًغزة،ًمرجعًسابق.-وزارةًالصحةً

 متهالك ال يعمل العدد نوع الجهاز
MRI 

 المغناطيسيجهاز الرنين 

3 1 - 

Ultrasound 
جهاز تصوير بالموجات فوق 

 الصوتية

112 11 12 

Ultrasound Doppler 
جهاز تصوير بالموجات فوق 

 الصوتية

12 3 1 
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تحويل الجهاز هذا على تشخيص  يتوقف، خاصة أنه ى صحتهم ويعرض حياتهم للخطرعل
  العديد من المرضى إلى مستشفيات خارج القطاع.

 يالنقص فحيث يتمثل ، في المستشفيات العامةمتوفر  بشكل عام فهو Ultrasoundأما جهاز 
ما  المخصص لتصوير األوعية الدموية واألوردة والشرايين، Ultrasound Dopplerفي جهاز 

 اسة.سيعني هناك حاجة ملحة لتوفير هذا النوع من األجهزة التشخيصية الح

 11احتياجات المستشفيات العامة في قطاع غزة  من األجهزة التشخيصية

 الغرض من الجهاز مكان االحتياج السعر التقديري بالدوالر الجهاز
 موجرافيدجيتال ما 

Digital 
Mammography 

 دقة عالية في التشخيص ألمراض الثدي. الشفاء 311.111

 دجيتال فلوروسكوبي
Fluoroscopy  Digital 

تشخيص أمراض الجهاز الهضمي واألوردة  غزة األوروبي 511.111
جراء العمليات التداخلية  والشرايين وا 

 باألشعة.
 جهاز أشعة دجيتال أساسي

Basic X-Ray  Digital 
الشفاء، غزة األوروبي،  311.111

 ناصر
تصوير الصدر والجهاز العظمي وكل 

 أجزاء الجسم.
 فلورو عمليات

C-ARM 

التصوير أثناء عمليات تركيب المفاصل  شهداء األقصى 111.111
 الصناعية.

 جهاز أشعة مقطعية
CT 

كمال عدوان، الشفاء،  211.111
 شهداء األقصى

والغضروف تصوير الجهاز العصبي 
 وباقي أعضاء الجسم.

 جهاز رنين مغناطيسي
MRI 

تصوير الجهاز العصبي والمفاصل  الشفاء 1.211.111
 والعضالت والبطن.

 التراساوند دوبلر
Ultrasound Doppler 

أبو يوسف النجار، محمد  311.111
الدرة، ناصر، الرنتيسي 

 التخصصي.

 تصوير األوعية الدموية والشرايين.

من األجهزة التشخيصية  مستشفيات قطاع غزة النقص الكبير التي تعانيهيوضح الجدول أعاله 
األجهزة في الحد عدم توفر هذه  تسبب حيثالمختلفة والمهمة جدًا في عملية تشخيص األمراض، 

من قدرة األطباء على تشخيص كثير من األمراض التي يعاني منها المرضى، األمر الذي يسهم 
في كثير من األحيان في تدهور أوضاعهم الصحية والمساس بحياتهم، ألن نجاح العالج يتوقف 

                                                           
11
 .غزة،ًمرجعًسابق-وزارةًالصحةً
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لحة وعلى سبيل المثال ال الحصر هناك حاجة م بالدرجة األساسية على صحة ودقة التشخيص.
الشفاء المقدم األكبر للخدمات الصحية في مستشفى العديد من أجهزة التشخيص في لتوفير 

ذو الدقة   Digital Mammography ما موجرافي12قطاع غزة، فهو يحتاج إلى جهاز دجيتال
وهو  جهاز ما موجرافي واحد فقطستشفى العالية في تشخيص أمراض الثدي، حيث يتوفر في الم

-Basic X حاجة لجهاز أشعة دجيتال أساسي أيضاً  ويوجد تعطل عن العمل.ديجتيال وم غير

Ray  Digital سيما أن هناك ضغط وهو لتصوير الصدر والجهاز العظمي وكل أجزاء الجسم ،
في مستشفى الشفاء، خاصة أنه يتم تصوير  Basic X-Rayشديد على أجهزة األشعة األساسية 

( مريض يوميًا على هذا النوع من األجهزة، ما يتسبب في تكدس المرضى وطول 151حوالي )
 13.وعملها فترة االنتظار كما ينعكس سلبًا على عمر األجهزة

ال يمكن االستغناء والذي ذو الدقة العالية   MRI رنين مغناطسي جهازهناك حاجة لكما أن  
جهاز العصبي والمفاصل والعضالت والبطن، سيما أنه للنه في عملية التشخيص خاصة  ع

يوجد جهاز واحد فقط من هذا النوع في مستشفى غزة األوروبي والذي ينجم عنه طول الفترة 
حاجة  ويوجد. التصوير لدورهم في عملية  المرضىقد تمتد لشهور في انتظار الزمنية التي 

ذو الدقة العالية في تصوير الجهاز العصبي والغضروف وباقي  CT لجهاز تصوير مقطعي
ن، كما أن واحد من ال يعمال ماوه CT  ينالشفاء جهاز  مستشفىأعضاء الجسم، حيث يتوفر في 

هذه األجهزة كما ذكرنا سابقًا هو تابع لمركز األمير نايف والمستفيد الوحيد منه كانوا هم مرضى 
جهاز واحد فقط لباقي المرضى في مستشفى الشفاء وهو ال يكفي، األورام، عليه يوجد عمليًا 

شهر عندما كان كثر من والدليل على ذلك الحجوزات التي كانت تصل في بعض األحيان أل
   14.صالحًا للعمل الجهاز

  

                                                           
12
أفالمًتتميزًأجهزةًالتشخيصًمنًنوعًدجيتال،ًبدقتهاًوسرعتهاًبالعمل،ًوقدرتهاًالعاليةًعلىًتخزينًالصور،ًباإلضافةًلتوفيرهاًً

 .1/1/3112عالءًالغفيرًرئيسًقسمًمتابعةًأجهزةًاألشعةًفيًمستشفىًالشفاء،ًمقابلةًأجراهاًالباحثًبتاريخًًالتصوير.
13
ًالمرجعًالسابق.ً
14
  .1/1/3112ماهرًمرزوقًمديرًفنيينًاألشعة،ًمقابلةًأجراهاًالباحثًبتاريخًً
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 في المستشفيات العامة في قطاع غزة مواد التشخيص المخبريةواقع رابعاً: 

 يستندونحيث  المرضى، فحص الستكمال المخبرية التقارير إلى السريرين األطباء معظم يحتاج
 ويتضمن .المريض مع بخطوة خطوة العالج ومتابعة العالج، خطة وتقرير, التشخيص في إليها
 علم ،(والطفيليات الجراثيم علم) الدقيقة األحياء الحيوية، الكيمياء: التالية العلوم المخبري الطب

 المخبرية الفحوص تتناولكما . المناعة وعلم, المصليات, الدم وأمراض الدمويات, الفيروسات
 ،الحبن وسائل الجنب وسائل المنوي والسائل الشوكي الدماغي السائل، والبراز البول، الدم عينات
 ،العرق من عينات، واألظافر األشعار، الجلدية الوسوف، الشرجية المسحاتوالقيح،  القشع

 .الجسم من مختلفة أماكن من وعينات

 والبراز البول فحص في عامة تقارير إلى المخبري الطبيب عن الصادرة المخبرية التقارير وتقسم
 المنوي السائل وفحص الهرمونات معايرة كتقارير خاصة وأخرى السريرية، والكيمياء والدمويات
 15.الفطور وتقارير الحمل واختبارات

جزء أساسي وحيوي في قطاع غزة  تعتبر المختبرات في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية 
 الكيميائية الفحوصات ،تقدمها التي الخدماتهذه  أهم ومنوداعم لخدمات وزارة الصحة، 

 وبعض والفيروسات والسيرولوجي والطفيليات البكتيرية والمزارع الهيماتولوجي وفحوصات
  .الخاصة الفحوصات

 مستشفى، )12) عددها والبالغ الصحة وزارة مستشفيات جميع في دم وبنوك مختبرات خدمة تتوفر
 (1)مستشفى، ( 11) في المختبرات تلك وتوجد ،النفسي الطبستشفى العيون ومستشفى م عدا
 16.لألطفال الرنتيسىستشفى م فيهم بما دم نقل وخدمات دم بنوك منها

 الفحوصات، مواد بعض قطاع غزة من نقص وأحيانًا كثيرة نفاذتعاني المختبرات في مستشفيات 
 عن متوقفة وهي تشغيل مواد يتوفر لها ال ABX نوع من CBC أجهزة أن عدد كبير من حيث

 جهاز لتشغيل الالزمة ACD مادة ونفاذ ،CBC sysmex أجهزة مواد في النقص وكذلك العمل،
Aphaeresis كما تعاني 17.مباشرة المتبرع من الدموية الصفائح فصل في يستخدم الذي

لمزارع  ةزمالال sensitivity discs  وهي ات التاليةصو فحالبعض مواد المختبرات من نفاذ 
                                                           

15
 http://www.hakeem-sy.com/main/node/24553 الطبًالمخبريًً
16
ًغزة،ًمرجعًسابق.ً-وزارةًالصحةًً
17
 .1/1/3112زايدًحرارةًمسؤولًمستودعًالمختبراتًفيًمستشفىًالشفاء،ًمقابلةًأجراهاًالباحثًبتاريخً
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لمرض التحوصل   Sweat Testفحص و لوظائف الكبد،   GGTفحص  كذلك  ،بكتيريةال
 Sudanنفاذ في صبغات  أيضاً  هناكو للدهون الثالثية.  Triglyceridesالرئوي، وفحص 

Black Stain   وPAS Stain  .كما تعاني  وهي مخصصة ألفالم الدم لمرضى األورام
 18المختبرات من نقص مواد فحص اليوريا الخاص بالكلى، وفحص السكر.

 بر المركزيتالنوعية والهامة التي يقدمها المخفي االتجاه ذاته ال تتوفر العديد من الفحوصات 
فحص الغدد الجار درقية،  PTHنتيجة عدم توفر مواد هذه الفحوصات وهذه الفحوصات هي 

FSH  ،فحص هرمون للعقمB12 13فحص قياس نسبة فيتامين ب ،LH  ،فحص هرمون للعقم
Growth Hormone  ،فحص هرمون النموCMV IgG  ،فحص فيروسيTSH  فحص غدة

مؤشرات  Anti HBeAgالوبائي ب،  مؤشرات الكبد HBeAgفحص غدة الدرقية،  FT4الدرقية، 
فحص الثالسيميا  Hb Electrophorisisدالالت سرطان البروستاتة،  PSAالكبد الوبائي ب، 

فحص مخزون الحديد في  Ferritinفحص معدل عالج األورام،  Methotrexate في الدم، 
فحص الغدة الدرقية  Neonatal Tsh، مناعيةفحوصات  C3, C4دالالت األورام،  CEAالدم، 
 19مواليد.

 كالشرائح ،الخاصة بالمختبرات وبنوك الدمالطبية  المستهلكاتوفي السياق ذاته، يوحد نقص في 
 الزجاجية األنابيب في نقص إلي باإلضافة الدم، وأفالم فصائل لفحص تستخدم التي الزجاجية

 النقص على عالوة البكتيرية، المزارع بيئات بعض وتحضير العينات سحب في تستخدم التي
 بنوك في التوافق فحوصات مواد ونقص ،PT التجلط لفحوصات العينات جمع أنابيب في الحاد
العدد الكامل لمكونات الدم،  CBCأنابيب فحصوهناك نقص أيضًا في . Gell system الدم

 20وأجهزة تنقية الدم وفلترتها الخاصة بمرضى التالسيميا.

أخرى تتعلق بتوفير قطع صيانة األجهزة المتعطلة، والتي ترجع بجزء أساسي يوجد مشكلة كما 
 منها إلى مماطلة الجانب اإلسرائيلي في إجراءات التنسيق إلدخال هذه القطع.

                                                           
18
 .1/1/3112عميدًمشتهىًمديرًالمختبرًوبنكًالدمًفيًمستشفىًالرنتيسيًالتخصصيًلألطفال،ًمقابلةًأجراهاًالباحثًبتاريخًً
19
ً.1/1/3112يرًالمختبرًالمركزي،ًمقابلةًأجراهاًالباحثًبتاريخًد.ًنابغةًأبوًشهالًمدً
20
 زايدًحرارة،ًمرجعًسابق.ً
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وبشكل عام فإن النقص في مواد التشخيص المخبرية يرجع إلى تأخر التوريدات بسبب التأخير 
نتيجة طول فترة انجاز المناقصات، و كومة للمورد، من قبل الحالمستحقات المالية في دفع 

التي يضعها  عراقيللللحصار واباإلضافة لمستشفيات، لوضعف السلف المالية المخصصة 
 21.دخول هذه المواد لتشخيصية قو  تعوالتي  الجانب اإلسرائيلي

  

                                                           
21
ًد.ًنابغةًأبوًشهال،ًمرجعًسابق.ً
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 النتائج

في المستشفيات العامة في  المرضىعملية تشخيص تعو ق كبيرة تحديات أوضحت الدراسة وجود 
التشخيصية، األمر الذي ينتج  المخبرية والمواد قطاع غزة، بسبب ما تعانيه من نقص في األجهزة

عنه المساس بالحقوق الصحية، ألن عدم توفر اإلمكانات التشخيصية المناسبة لألمراض يقابله 
التشخيص والعالج  عدم وجود عالج مناسب، فالتشخيص والعالج المناسب ال ينفصالن كما

 الخاطئ ال يفترقان.

وتأتي معاناة المستشفيات العامة في قطاع غزة من عدم توفر األجهزة والمواد المخبرية 
قطاع الصحي الالتشخيصية بالشكل المناسب والمطلوب في سياق الضعف العام الذي يعانيه 

 .الصحيقطاع لي لنتيجة الحصار والتأثير السلبي لالنقسام وفي ظل غياب الدعم الكاف

الدراسة حجم العجز التي تعانيه المستشفيات العامة في قطاع غزة من األجهزة  وقد بينت
( جهازًا بين 18التي تستخدم األشعة السينية في عملية التشخيص، سيما مع وجود )التشخيصية 

 التشخيص%( من مجموع أجهزة 33متعطل ومتهالك في المستشفيات والذي يشكل ما نسبته )
( جهازًا. ويرجع تعطل أجهزة التشخيص في كثير من األحيان إلى االنقطاع المتكرر 83البالغة )

عدد المرضى، بللتيار الكهربائي، وضغط العمل الناجم عن محدودية عدد األجهزة مقارنة 
باإلضافة إلى توقف األجهزة عن العمل نتيجة نفاذ مواد بعينها تستخدم في عملية التصوير مثل 

 X-ray والتي يصبح معها هناك حاجة لتغيير أنبوب األشعة  CTأجهزة التصوير المقطعي توقف

Tube.  أما تهالك أجهزة التشخيص مرده إلى كثرة وطول فترة االستخدام، حيث هناك معايير
 ( سنوات.11تقضي بتغيير هذه األجهزة بمعدل كل )

 التصوير أجهزةإلى وجود عجز واضح في أجهزة التشخيص أهمها  فيشير واقع األجهزة أما
والتي على أهميتها الكبرى في عملية التشخيص فإن المتوفر منها في المستشفيات  CT المقطعي
( منها بين متعطل ومتهالك. ويوجد أيضًا عجز واضح في أجهزة 1( أجهزة فقط، )1العامة )

Mammography بالكشف عن سرطان الثدي، حيث يتوفر فقط أهمية كبرى  اتالتي تعد ذ
( أجهزة واحد منها متعطل وهو الجهاز الوحيد المتوفر في مستشفى الشفاء. كما أنه يتوفر في 1)

في مستشفى غزة  Cath. Systemالمستشفيات العامة جهاز واحد فقط لقسطرة القلب وهو 
لة ليتمكنوا من تشخيص حالتهم األوروبي، األمر الذي يدفع بالمواطنين لالنتظار لفترات طوي

الصحية بما ينعكس سلبًا على واقعهم الصحي وحياتهم. ويوجد أيضًا حاجة لجهاز أشعة دجيتال 
وهو لتصوير الصدر والجهاز العظمي وكل أجزاء الجسم، سيما  Basic X-Ray  Digital أساسي

ى الشفاء، خاصة في مستشف Basic X-Rayأن هناك ضغط شديد على أجهزة األشعة األساسية 
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( مريض يوميًا على هذا النوع من األجهزة، ما يتسبب في تكدس 151أنه يتم تصوير حوالي )
 المرضى وطول فترة االنتظار كما ينعكس سلبًا على عمر األجهزة وعملها.

كما تعاني المستشفيات العامة من عجز واضح في أجهزة التشخيص بالرنين المغناطيسي 
MRIدقة متناهية في تشخيص األمراض بما ال يمكن االستغناء عنها، حيث  اتالتي تعتبر ذ

وهذا بدوره يدفع احد فقط وهو مستشفى غزة األوروبي، يتوفر في المستشفيات العامة جهاز و 
في تدهور أوضاعهم  يسهمالمرضى لالنتظار شهور ليتمكنوا من تشخيص حالتهم المرضية ما 

ه يتوقف على تشخيص هذا الجهاز تحويل العديد من ويعرض حياتهم للخطر، خاصة أنالصحية 
المرضى إلى مستشفيات خارج القطاع. وهناك نقص أيضًا في أجهزة التشخيص باألشعة فوق 

المخصصة لتصوير األوعية الدموية واألوردة  Ultrasound Dopplerالصوتية من نوع 
لك، ما يعني هناك حاجة ملحة ( منها بين متعطل ومتها2( جهاز )12والشرايين، فالمتوفر منها )

 لتوفير هذا النوع من األجهزة التشخيصية الحساسة.

 مواد بعضل نفاذال كما تعاني المختبرات في مستشفيات قطاع غزة من نقص وأحيانًا كثيرة
 أيضاً  دجيو . و بما فيها مواد الفحوصات النوعية التي ُتجرى في المختبر المركزي الفحوصات،

 . الخاصة بالمختبرات وبنوك الدم الطبية نقص في المستهلكات
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 التوصيات

يشير واقع األجهزة والمواد المخبرية التشخيصية إلى وجود تحديات تعو ق تقديم خدمات 
تشخيصية مناسبة في المستشفيات العامة في قطاع غزة، ما ينعكس سلبًا على الحقوق الصحية 

ومن واقع تحمل مسؤولياته تجاه حقوق اإلنسان الفلسطيني ال سيما الحقوق عليه لسكان القطاع. 
مركز  فيها، فإن اً أساسي اً التي تعتبر الحقوق الصحية ركنو االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  لحقوق اإلنسان يطالب: الميزان

المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية واألخالقية والتحرك فورًا لضمان تمتع سكان  .1
 القطاع بحقوقهم الصحية. 

 قوات تفرضها التي الجماعية العقوبات وقف لضمان الفاعل بالتحرك الدولي المجتمع .3
لزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين غزة قطاع على االحتالل  امةالع الصحة وسكانه، وا 
 في للسكان الطبية العناية وسائلها به تسمح ما بأقصى توفر وأن الصحية والشروط
 المحتلة. األراضي

 والصراعات التجاذبات عن الخدماتية القطاعات تحييد وضمان االنقسام، إنهاء .2
 .أفضل نحو على الصحي القطاع إدارة يضمن بما السياسية،

، والعمل على األجهزة التشخيصية المناسبةتوفير بفي غزة والضفة  وزارتي الصحة .1
 تجنيد الموارد الالزمة لذلك.

سيما  النقص في المواد المخبرية التشخيصية بسدفي غزة والضفة  وزارتي الصحة .5
 ، والعمل على ضمان عدم تأخر التوريدات الناتجة عن التأخير في دفعالنوعية منها

 ترة انجاز المناقصات.، أو نتيجة طول فينللمورد المستحقات المالية 

 

 

 

 

 

 

 


