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 غزة قطاع في الفشل الكموي  ألطفال الصحية حقوق ال تحديات

 ما عادة   الذي المزمن المرض ىذا لقسوة نظرا   ،تضمن تمتعيم بحقوقيم الصحية خاصة رعاية الكموي  الفشل مرضى يحتاج
 ترفع مناسبة صحية خدمات تقديم يتطمب الذي األمر والسكري، الضغط مثل األخرى  المزمنة األمراض من العديد يرافقو
 مستوى  تدنى بسبب كثيرا   غزة قطاع في الفشل الكموي  مرضى أطفال . يعانيالمرض معاناة مواجية عمى المريض قدرة من

 الداخمي، السياسي االنقسام تأثير وبفعل مشدد، حصار من القطاع في السائدة الظروف جراء ليم، المقدمة الصحية الرعاية
 .اإلنسان وا عماليا في األراضي الفمسطينية المحتمة حقوق احترام  تجاه بمسؤولياتو القياممن  الدولي المجتمع وتنصل

  عمى الورقة تركز حيث غزة، قطاع في الصحية الحقوق  لواقع الميزان مركز متابعات سياق في ىذه الحقائق ورقة تأتي 
 التي والتحديات المرض، انتشار مدى حيث من غزة قطاع في الفشل الكموي مرضى  ألطفالل الصحية الرعاية تحديات
. كأطفال وخصوصيتيم الخطير مرضيم واقع تراعي مناسبة صحية خدمات وتمقييم الصحية بحقوقيم تمتعيم دون  تحول
مرضى الفشل  من طفالاأل ىؤالء احتياجات وتمبية آمال تحقيق في تساىم عممية حمول عند الوقوف إلى الورقة تسعى كما

 .مناسبة صحية رعاية في الكموي 

 1أرقامفي  أطفال غزة مرضى الفشل الكموي 

 ،المرض انتشار مدى توضح ىامة معمومات الفشل الكموي  مرضى من غزة أطفال أعداد حول اإلحصائية المؤشرات توفر
 أجل من التخطيط في ويساىم الخطير، المرض ىذا انتشار من لمحد مناسبة حمول بوضع المعنية لمجيات مدخل   يشكل ما

 .المرضى ليؤالء مناسبة صحية رعاية لتوفير اللزمة اإلمكانات رصد

زيادة كبيرة عمى عدد الحاالت  طرأت حيث( مريض، 557) 2014عدد مرضى الفشل الكموي عام إجمالي بمغ  .1
( 21) 2012 - 2009 من، بينما كانت الزيادة في عدد الحاالت 2014-2012بين عامي ( حالة 167بواقع )
 حالة. 

( 10ماضيين بواقع )( مريض، بزيادة كبيرة عن العامين ال22) 2014بمغ عدد أطفال مرضى الفشل الكموي عام  .2
 حاالت.

تبر ، يعGambro( 3و) Fresenius( من نوع 7منيا ) أجيزة( 10) وصل عدد أجيزة الغسيل الكموي لألطفال .3
 عنعدد المرضى  زاد حال في مناسب غير سيصبح لكنو المرضى، عددبمقارنة ما  حد   إلى مناسب األجيزة عدد
 ذلك.

( غسمة في األسبوع لكل 2.4)( جمسة، بمتوسط 2747) 2014جمسات الغسيل الكموي لألطفال عام عدد بمغ .4
 تصل مدة، كما 2008/2010وىو مطابق لممعيار القياسي لمخدمة وفقا  لمخطة الوطنية االستراتيجية  مريض،

 . /يوم( ساعات4) الغسمة الواحدة إلى

                                                           
 .2012غزة، مارس -الكلوي"، وزارة الصحةأنظر،  تقرير خاص " الفشل الكلوي يف قطاع غزة .. مبناسبة اليوم العاملي للفشل 1
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 الصحية تحديات الرعايةو  الكموي  الفشل مرضى غزة أطفال

 قطاع في لفشل الكموي ا مرضى ألطفال الصحية الرعاية يقدم الذي الوحيد لألطفال التخصصي الرنتيسي مستشفى تبريع
 التي اإلشكاليات من العديد يعاني زال ما أنو إال صحية خدمات من يقدمو ما أىمية رغم وعمى عاما ،( 12) سن حتى غزة

 :يأتي ما أىميا أسباب لجممة وذلك المرضى ليؤالء المناسبة الصحية الرعاية تقديم دون  تحول

( أطباء باإلضافة لرئيس القسم الذي 3النقص في عدد األطباء سيما من أخصائي كمى أطفال، حيث يوجد ) .1
يتركز عممو في الجانب اإلداري، ما يحول دون قدرة ىؤالء األطباء عمى تقديم خدمات صحية مناسبة لممرضى، 

ل الكمى)الكمية الصناعية( ومبيت كمى، يغس قسميحيث يتوزع عمل الطبيب الواحد في العديد من األحيان عمى 
حاصل عمى ماجستير كمى أطفال، ما يعني أن ىناك  طبيب واحد فقط القسمفي والعيادة النيارية. كما يوجد 

 2حاجة ممحة لتوفير أطباء يحممون تخصص كمى أطفال.
( ممرضين باإلضافة لرئيس القسم الذي يتركز 8) البالغ عددىم -قسم كمية صناعية–النقص في عدد الممرضين  .1

لمتمكن من اإلشراف المناسب عمى  ن/ تي  نآخري   ن/ تي  نمرضي  عميو يحتاج القسم إلى معممو في الجانب اإلداري، 
 3ل، حيث يحتاج كل مريض إلى ممرض يشرف عميو أثناء عممية الغسيل الكموي.يعممية الغسالمرضى أثناء 

آثار سمبية عمى صحة  األمر الذي ينتج عنو ،يوجد نقص عام في العلجات ويصل رصيد بعضيا إلى الصفر .2
 ،العلجات غير المتوفرة ىي ومن أىمحياتيم ل ما يشكل تيديد حقيقي ومنيااألطفال من مرضى الفشل الكموي 

 Potassiumتعويض البوتاسيوم ، Erythropoietin ىرمون يحافظ عمى مستوى الييموغموبين في الدم
Chloride Powder تعويض الفوسفات ،Phosphate Powder بعض أدوية الضغط مثل ،Nifidipin ،

 Growth hormone.4ىرمون النمو و 
القساطر الدائمة الخاصة بعممية الغسيل الكموي، حيث يحّول المرضى لتركيب ىذا النوع من القساطر نقص في  .3

 إلى مستشفيات خارج قطاع غزة.
 .6.5FR ، FR7،  FR8، FR9مثل لألطفال الكموي  لمغسيل منيا المخصصة سيما المؤقتة القساطر في نقص .4
 مممتر،( 200-160) ةكبير  اتمقاسب ىي الدم موصلت حيث لألطفال، مناسبة غير الكمى غسيل أجيزة ممحقات .5

 لألطفال، الكمى لغسل مناسبة غير الفلتركما أن . مممتر( 118-50) تتراوح بين لألطفال اللزمةفيما المقاسات 
%( 15) حوالي سحب يتم فإنو عميو ،F4و F3 مقاس إلى ىي الحاجة بينما ،F6و F5 مقاس ىو منيا فالمتوفر

 بدوره وىذا ،%(10) تتعدى أال يجب الدم من المناسبة السحب نسبة بينما غسيل، عممية كل في الطفل دم من
   5.ونفسيا   جسديا   األطفال يرىق

                                                           
 .11/2/2012كلى واملدير الطيب ملستشفى الرنتيسي التخصصي لألطفال، مقابلة أجراها الباحث يف اتريخ الد. مصطفى العيلة أخصائي  2
 .11/2/2012حكيم/ سليم شتات، رئيس متريض قسم الكلى الصناعي يف مستشفى الرنتيسي التخصصي  لألطفال، مقابلة أجراها الباحث يف اتريخ  3
 .11/2/2012د. مصطفى اهلبيل، مدير الصيدلة يف مستشفى الرنتيسي التخصصي  لألطفال، مقابلة أجراها الباحث يف اتريخ  4
 .20/2/2012، مقابلة أجراها الباحث يف اتريخ التخصصي لألطفال سم كلى أطفال يف مستشفى الرنتيسيد.نبيل عياد، رئيس ق 5
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الغسيل الدموي المتوفر في قطاع  منأكثر راحة ويسر لممريض ، الذي يعتبر 6ال يتوفر الغسيل الكموي البيروتوني .6
غزة. كما أن ىناك العديد من المرضى ال ينفع معيم إال ىذا النوع من الغسيل، األمر الذي يدفع وزارة الصحة 
إلى تحويل ىؤالء المرضى لمخارج لتوفير ىذا النوع من الغسيل، ما يتسبب بمعاناة شديدة لألطفال وذوييم الذين 

مستشفيات خارج  فيممواظبة عمى توفير ىذا النوع من الغسيل ل في جراء التنقليضطرون لتحمل عناء إضا
 قطاع.ال

 مرضى عمى تشرف فقط واحدة اجتماعية أخصائية يتوفر حيث ،الكمى لمرضى النفسية بالصحة العناية ضعف .7
 . اجتماعية وأخرى  نفسية أخصائية في المستشفىوحدىم مرضى الكمى  يحتاج بينما بالكامل، المستشفى

عمى الخدمات الصحية في  ايوجد قرار من وزارة الصحة برفع سن المرضى من األطفال الذين يمكن أن يحصمو  .8
قبل،  يصل إليو المريض ( كيموجرام أو أييما30أو من يصل منيم إلى وزن )عاما   15مستشفى الرنتيسي، إلى 

حية المقدمة لألطفال والتي تتوفر بشكل خاص في وىذا بدوره سيكون لو مردود إيجابي عمى طبيعة الرعاية الص
مستشفى الرنتيسي. إال أن ىذا القرار لم يطبق عمميا  عمى أرض الواقع بسبب عدم توفر االمكانات والتجييزات 

بأجيزة الغسيل الكموي شبكة المياه الخاصة و ( أجيزة غسيل كموي إضافية، 6المناسبة، حيث ىناك حاجة إلى )
الستيعاب عمل األجيزة اإلضافية، ىذا باإلضافة إلى عدم وضوح اآلليات الخاصة في عممية  بحاجة إلى توسيع

 7نقل األطفال من المستشفيات إلى مستشفى الرنتيسي.
قات التي تحول دون تقديم خدمات صحية مناسبة لممرضى في قسم كمى مبيت، وذلك و يوجد العديد من المع  .9

  8بسبب ما يمي:
( ممرضين باإلضافة لرئيس القسم الذي يتركز عممو في 7نقص في عدد الممرضين الذين ال يتجاوز عددىم ) . أ

الجانب اإلداري، األمر الذي يعّوق التغطية المناسبة لمورديات الثلث، صباحية، مسائية، والميمية، ما يحول 
 دون تقديم رعاية صحية مناسبة لممرضى. 

( لمرضى الغدد، عميو ال يوجد فعميا  4( لمرضى الكمى، و)6( أسرة موزعين )10مبيت، ) ىيوجد في قسم الكم . ب
  ، وىذا بدورهقسم كمى مستقل لمبيت مرضى الكمى، بل يشاركيم في القسم ذاتو مرضى الغدد الصماء

 ، سيما أن مناعتيم منخفضة.بالخطر حياتيم وييدد معاناة مرضى الكمى من يضاعف

 

                                                           
يف بطن املريض إلجراء عملية تبادل للسوائل واملواد الذائبة كاليوراي واجللوكوز واأللبومني واجلزيئات الصغرية األخرى  غسيل الكلى الربيتوين هو عالج ُيستخدم فيه التجويف الربيتوين 6

شكل طبيعي دون الغسيل يف املنزل بواستخراجها من الدم. ُيستخدم هذا النوع من الغسيل كبديل لغسيل الكلى الدموي فهو أقل تكلفة مع ميزة القدرة على إجراء هذا النوع من 
 كما أنه  ج السوائل املتبادلة إىل كيس فارغ.زايرة املستشفى وهو ال حيتاج إىل أي أجهزة إضافية، حيث يتم إدخال حملول الغسيل الربيتوين من خالل أنبوب دائم يف البطن ومن مث إخرا 

 علومات أنظرملزيد من امل قبل البدء بغسيل الكلى الربيتوين يتم إدخال قسطرة يف جتويف البطن.
http://bp.kfshrc.edu.sa/wps/wcm/connect/bp_ar_lib/Arabic_Site/health+information/Pocedures/G/ 

 د. مصطفى العيلة، مرجع سابق. 7
 .20/2/2012لألطفال، مقابلة أجراها الباحث يف اتريخ  التخصصي  احلكيم/ أكرم داوود، رئيس قسم الكلى مبيت يف مستشفى الرنتيسي 8
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عدد أسرة الكمى في القسم، يدفع إلى مبيت مرضى الكمى في أقسام أخرى، سيما أن عدد أيام مبيت  في نقص . ت
 ( أيام. 10المرضى عند اعتلل صحتيم في أقل تقدير ال يقل عن )

 

 9أطفالهمة معانان ويرو  المرضىذوو 

( 3عدد الغسالت )( شهور، 8( سنوات، بداية الغسيل الكموي منذ )7رأفت حمتو أحمد السطري، العمر ) .1
 السكن )خانيونس(. ،ساعات( 4)الواحدة  الغسمة مدة مرات/أسبوعيًا،

تجرى عممية الغسيل من  )قسطرة مؤقتة( التيالين سنتر مشكمة ابنتي تتمخص بداية بالالطفمة في إفادتيا "والدة تقول 
)قسطرة دائمة(   Permcath. كما قمت بتركيب سنتر الين تعطمت( مرات و 7) في فخد ابنتي اي، حيث تم تركيباخللي

، بعد فترة تعطمتلكنيا  ( شيكل2000الخاص بكمفة ) ( عمى حسابنا2( مرات، )4الكموي ) البنتي إلجراء عممية الغسيل
كما  س.وواحدة في مستشفى المقاصد في القدس وتعطمت بعد فترة وجيزة، واألخيرة منذ أسبوع في مستشفى النجاح في نابم

وىي تجرى في المستشفيات أو العيادات  Fistula(AV)أجريت ليا في مستشفى النجاح عممية لشبك الوريد بالشريان 
( 6لن تتمكن من إجراء عممية الغسيل من خلليا قبل )أن ابنتي  مع العمم ، ( شيكل2500الخاصة في غزة بكمفة )
بعرقمة سفر ابتني لمعلج في مستشفيات الضفة، حيث رفضت قوات االحتلل التنسيق  تتعمقشيور. كما لدينا إشكالية 

( مرات. ىذا باإلضافة لمنقص في دواء ميم لصحة ابنتي وىو من نوع 4) (إيرزبيت حانون )عبر معبر  نالمرور 
Cysteamine cap( شيكل.240، وقد قمت بشراء عبوتين منو عمي حسابنا الخاص كمفة العمبة والواحدة منو )" 

( 3عدد مرات الغسيل )، شهور( 3) منذ الكموي  الغسيل بداية( سنوات، 10حنان أنور جبر عبيد، العمر ) .2
 ( ساعات، السكن )بيت الهيا(4) الواحدة مرات/أسبوعيًا، مدة الغسمة

سنتر تركيب  تممشكمة ابنتي بدأت منذ اليوم األول في عممية تحضيرىا لمغسيل الكموي، حيث الطفمة في إفادتو "والد يقول 
 Permcath  تركيب سنتر الينوبالرغم من . ايسي وفشمت عممية الغسيل من خلليمرات في مستشفى الرنت (3الين )

جراء عممية الغسيل الكموي بشكل يحول دون إ ااالنسداد المتكرر فييأن إال في مستشفى النجاح في نابمس،  )قسطرة دائمة(
ال يتوفر بسيولة نتيجة وىو ما مستشفيات الضفة الغربية لمعالجة ىذه االشكالية ل لمذىابما يجعمنا بحاجة مستمرة مناسب، 

جراءاتيا  علج كما أن ىناك إشكالية تتعمق بمصاريف المواصلت لموالتنسيق مع الجانب االسرائيمي. تأخر التحويلت وا 
 ."مرىق ماديا  لي خاصة أنني ال أعملبالطبع  وىذا  ،( شيكل500) التي تكمفنيفي مستشفيات الضفة، 

 خاتمة
في عدد األطفال مرضى الفشل الكموي في قطاع غزة  كبيرة زيادةوجود  إلى الحقائق ىذه، ورقةتشير المعمومات الواردة في 

 لمرضى مناسبة صحية توفير رعاية ق وّ تع التي التحديات من العديدمع وتتزامن ىذه الزيادة ، الماضيين العامينخلل 

                                                           
 .20/2/2012مقابالت أجراها الباحث يف اتريخ  9
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 دون  األمر الذي حال وما زال وتقاعس المجتمع الدولي االنقسامو  الحصارفي ظل  استمرار  غزة، قطاع في الكموي  الفشل
لحقوق اإلنسان  مركز الميزان ومن واقع تحمل عميو . المناسب بالشكل الصحية بالخدمات واالرتقاء الصحة قطاع تطوير

ألطفال غزة  الصحية الحقوق  إعمال ضرورة عمىيؤكد ، فإنو منيا الصحيةاإلنسان والسيما حقوق احترام تجاه مسؤولياتو ل
 :يأتي بما ويطالب ليم، المناسبة الصحية الرعاية وتقديم الفشل الكموي  مرضىمن 
 الكموي  الفشل مرضى غزة أطفال تمتع لضمان فورا   والتحرك واألخلقية القانونية مسئولياتو بتحمل الدولي المجتمع .1

 . الصحية بحقوقيم
 غزة قطاع عمى االحتلل قوات تفرضيا التي الجماعية العقوبات وقف لضمان الفاعل بالتحرك الدولي المجتمع .2

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

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

اتخاذ  خلل من وذلك ،في مستشفى الرنتيسي الكموي  الفشل مرضى غزة ألطفال المقدمة الصحية بالخدمات االرتقاء .4
 :التدابير المناسبة ومن بينيا

 .أطفال كمى أمراض المتخصصين في والممرضين األطباء من مناسبة أعداد توفير . أ
 والدورات المؤتمرات في المشاركة خلل من قدراتيم تطوير عبر الكمى، أقسام في والممرضين األطباء كفاءة رفع . ب

 .الكموي  الفشل لمرضى مناسبة صحية رعاية تقديمعمى  قدراتيم من ترفع التي الوسائل من وغيرىا
 مرضى ألطفال المناسب  النفسي الدعم تقديم يضمن بما الرنتيسي، مستشفى في النفسيين األخصائيين عدد زيادة . ت

 .الفشل الكموي 
األطفال مرضى  ، باإلمكانات المناسبة التي تسمح باستيعابالرنتيسيمستشفى قسم غسيل الكمى في تجييز  . ث

 ( عاما .15الفشل الكموي  حتى عمر )
بما يتيح إجراء ىذا النوع  ،من أجيزة ومعدات وطواقم طبية وتمريضية البيروتوني الكموي  ليالغس متطمبات توفير . ج

 .البعض اآلخر بالوحيد الذي يناسو  األطفال الذي يعتبر األفضل لبعض الغسيل من
 .الكمىأطفال  مرضى لمبيت ومجيز بشكل مناسب قسم مستقل توفير . ح
 المرضى وصول لتسييل وذلك المحافظات باقيب أسوة غزة، شمال محافظة في الكمى غسيل خدمة توفير . خ

 .العلجية لمخدمات
 .الكموي  الفشل مرضىطفال أل لعلجات والمستمزمات الطبية المناسبةا جميع توفير . د
 اإلمكانات لتوفير الدعم توجيو في الخاص، والقطاع الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات المجتمع جيود تضافر .5

 .الكموي  الفشل مرضىأطفال  لعلج المناسبة
 


