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 ورقة حقائق 

 مرض السرطان في قطاع غزة تحديات وآمال

 
 

يعاني المرضى في قطاع غزة عمى وجو العموم ومرضى السرطان عمى وجو الخصوص معاناة كبيرة جراء 
الظروف السائدة في القطاع من حصار مشدد يقيد حرية الحركة لألفراد ومتطمبات المجتمع، وبفعل تأثير االنقسام 

حول عمى واقع مرضى السرطان في قطاع غزة، والتحديات التي تتركز ورقة الحقائق ىذه، . السياسي الداخمي
 الورقةسعى  تكما.  تمتعيم بحقوقيم الصحية، وتمقييم خدمات صحية مناسبة تراعي واقع مرضيم الخطيردون

. رعاية صحية مناسبةفي تمبي آمال وحاجات مرضى السرطان قد إلى الوقوف عند حمول عممية 
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 1واقع مرضى السرطان في أرقام
. 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  ( %16.5)يشكل سرطان الثدي أعمى نسبة إصابة بالمرض بنسبة تصل إلى  .5

. السرطان، وىو األول أيضًا عند النساء
. ، وىو النوع األول عند الرجال(%9.7)يعد سرطان الرئة المرض الثاني بين أنواع السرطان ويشكل  .6
يعد مرض السرطان السبب الثاني لموفاة بعد أمراض القمب واألوعية الدموية، بنسبة تصل إلى  .7

. من إجمالي الوفيات (11.8%)
. السبب األول لموفاة ىو سرطان الرئة يميو بالترتيب سرطان الثدي والقولون .8
 . نسمة100.000لكل  (36.5)معدل الوفيات بسبب السرطان تبمغ  .9

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

 

 
 
 

" مبيت"حاالت الدخول مراجعة العيادات الخارجية وأقسم الرعاية 

أمراض الدم أمراض األورام أمراض الدم أمراض األورام المستشفى 
 278 880 4624 2395مجمع الشفاء الطبي 

مستشفى غزة األوروبي 
 712 709 3509 4728كبار 
 20 1293أطفال 

عبد العزيز الرنتيسي التخصصي . مستشفى د
لألطفال 

1278 886 

 3485 17827المجموع 
 

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

 
متوسط التكمفة لمحالة % النسبةالتكمفة بالمميون شيكل عدد الحاالت األمراض 
 10.768 12.5 18.6 1.729األورام 

 21.233 11.8 17.6 831أمراض الدم 
 

مرض السرطان في قطاع غزة وغياب الخدمات الصحية المناسبة 
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ينعكس سمبًا ضعف واضح وىو ما يشير واقع الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان في قطاع غزة إلى 
 2:، وذلك لجممة من األسباب أىميا في تمقى الرعاية المناسبة والعالج المالئمعمى حقوق ىؤالء المرضى

 . المتوفرة في مستشفيات القطاععدد األطباء والممرضين، واألسرة النقص في .1
مسح ذري كما ال يتوفر " صبغات العينات"حيث أن ىناك عجزا في الضعف في إمكانات التشخيص  .2

 ".لتقييم درجة انتشار الورم، ومسح البوزيترون

تأخر تشخيص المرضى في بعض األحيان بسبب تعطل األجيزة المستخدمة في التشخيص ومنيا عمى  .3
 .CTسبيل المثال جياز التصوير المقطعي 

. ال تتوفر معظم شيور السنةقد نقص في العالجات الكيماوية، والتي  .4
مساعدة في حالة نقص الحيوية المضادات نقص في توفر العدم وجود أقسام لممواد اإلشعاعية، و .5

. عالجات كيماويةتأثيرات ما يتمقونو المرضى من المناعة بسبب 
في ىا إغالقحيث يتم غير مؤىمة بالشكل المناسب، لمرضى السرطان في المستشفيات غرف العزل  .6

بعض األحيان ويتم إدماج المرضى في غرف أخرى غير آمنة بالنسبة ليذا النوع من المرضى الذين يحتاجون 
 . مايو الماضي20 غرفة العزل فييا منذ تغمقأرعاية خاصة، وىذا ما حدث بالفعل في مستشفى الشفاء حيث 

بسبب عزوف المانحين عن تقديم دعم مادي لشراء أدوية السرطان خاصة عدم توفر األدوية لممرضى  .7
من خارج القائمة األساسية الموصوفة من قبل األطباء حسب بروتوكوالت العالج، ووفقًا لحالة وتطور المرض، 

 .صنفاً  (20-15)والتي يتراوح عددىا بين 

 (100)تحويل مرضى لمعالج في الخارج لمحصول عمى دواء ال تزيد كمفتو في بعض األحيان يتم  .8
 .، وىذا بالطبع ينيك المريض جسديًا ومادياً 6TG أو Adramycinشيكل، مثل العالج 

حيث تشير أرقام األمم تفشي ظاىرتي البطالة والفقر، تدىور الحالة االقتصادية في القطاع ونظرًا  .9
من األسر في قطاع غزة تعتمد عمى المساعدات المقدمة من المنظمات اإلنسانية، % 85المتحدة إلى أن حوالي 

وغيرىا المواصالت المرتبطة بالعالج حتى في مستشفيات القطاع كنفقات ال يمكنيم تأمين البعض المرضى فإن 
باإلضافة إلى .لمن يقطنون في مناطق بعيدة عن المستشفيات التي تقدم العالجات المطموبة لمرضى السرطان

ىذه الفئة من المرضى ممن يتمقون عالجا في مستشفيات القطاع، فإن العديد ممن يستوجب عالجيم السفر خارج 
نفقات وذلك بسبب التكمفة المرتفعة لألوضاع االقتصادية الصعبة المشار إلييا أعاله لىم ذلك ال يمكنالقطاع، 

 .السفر لممريض ومرفقيو

تحول قوات االحتالل في بعض األحيان بين مرضى السرطان وتمقييم العالج في مستشفيات داخل  .10
إسرائيل أو الضفة الغربية كجزء من سياسة العقاب الجماعي التي تفرضيا بحق السكان المدنيين في مخالفة 

 .لقواعد القانون الدولي وتحمل من المسئوليات الممقاة عمى عاتقيا

ضعف المخصصات االجتماعية واإلعانات المقدمة لمرضى السرطان سيما الذين يعيمون أسرًا، حيث  .11
ال يستطيع مريض السرطان في غالب األحيان القيام بعمل لتأمين مصدر دخل وتامين معيشة أسرتو، مما يضعو 

 . وأسرتو في حالة من العوز الشديد
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 القطاع مستشفيات في أنفسهم والمرضى والممرضين األطباء من عدد باحث المركز مع أجراها التي المقابالت معلومات من واقع 

 .23/8/2012السرطان،  لمرضى الصحية الخدمات تقدم التي
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بشكل خاص، حيث من المفترض أن من اإلناث سرطان الثدي ضى  بمتطمبات مروفاءتقصير في ال .12
 .توجو لين رعاية خاصة من جراحات تجميل وأن يزودن بأثداء صناعية

تدريب والمشاركة في لرفع قدرات وكفاءة الطواقم الطبية في مستشفيات القطاع عبر الممحة الحاجة ال .13
 .الدوليةالمؤتمرات الطبية 

 3المرضى يروون معاناتهم
سرطان : نوع المرض. غزة-مخيم الشاطئ: السكن. عاماً  (64): محمد أحمد إبراىيم العمري، العمر .1

 .2012يناير : تاريخ المرض. مريء
 من ألم شديد لم يتم تشخيصو في مستشفيات القطاع، حيث تم تحويمي 2010عانيت في بدايات "

واستمرت معاناتي مع المرض وصعوبة في . لمعالج في مصر، وتم التشخيص نقص في تغذية المخيخ
البمع  حتى أصبحت أقذف دمًا من فمي، حيث مكث في قسم الباطنة في مستشفى الشفاء حوالي شير 

وقد طمب .  وتبين وجود ورم أسفل المريءCTدون تشخيص المرض، حتى ُأجريت لي صورة مقطعية 
مني الطبيب المعالج أحذ عينة من الورم، فأجريت ذلك خارج المستشفى عمى حسابي الخاص بتكمفة 

شيكل، ألنو لو أردت في حينو إجرائيا في المستشفى ذاتو لتطمب ذلك حجز يصل لمدة شيرين  (250)
 ".  ونصف عمى األقل حتى يحين دوري

سرطان دم، : غزة، نوع المرض-حي الزيتون: عامًا، السكن (43): أمجد أحمد يوسف أبو ىنود، العمر .2
 .2007يونيو : تاريخ المرض

بدايتي مع المرض كانت قبل سبع سنوات عندما عانيت من تكسر الصفائح، وبعدىا بعام تم " 
استئصال الطحال في إسرائيل، وىنا بدأت معاناتي مع مرض السرطان الذي تم اكتشافو في العام 

فقد عانيت من سرطان الغدد . التالي، حيث كان السرطان في الطحال وعند استئصالو انتشر المرض
 يونيو القادم من 5وفي . الميمفاوية وسرطان النخاع، وتم زراعة نخاع ذاتي لي في مستشفى إسرائيل

مع العمم . المقرر الذىاب إلسرائيل لمخضوع لمسح ذري لمتأكد من بعض األورام المنتشرة في جسدي
أنني أعاني إلى جانب مرض السرطان أمراض مزمنة عديدة بخالف جمطة تعرضت ليا سابقًا وارتخاء 

وعن معاناتي في رحمة العالج التي كانت في معظميا داخل مستشفيات . في صمام القمب األيسر
إسرائيل ىي، عدم توفر األدوية، مشقة السفر، تكاليف المواصالت، وفقدان الدعم النفسي والمادي سيما 

 (1300)كما أن ما أحصل عميو وىو فقط . أنني ال أجد وقت لمعمل، فمعظم وقتي أقضيو في العالج
شيكل من وزارة العمل والشؤون االجتماعية أتقاضاىا كل ثالث شيور، ال يمبي الحد األدنى من 

 ". أفراد (7)احتياجات أسرتي المكونة من
: تاريخ المرض. سرطان ثدي: غزة، نوع المرض-التفاح: السكن. عاماً  (49): ، العمر(م ح)المريضة  .3

 .2010يونيو
عانيت كثيرًا بسبب مشقة السفر جسديًا وماديًا، حيث أقمت سنة ونصف كاممة في مصر لتمقي العالج "

وبخالف سفري المتقطع أيضًا لمسبب ذاتو، فقد تكمفت مبالغ باىظة بسبب غالء األسعار وأجور 
المنازل، األمر الذي أصبحت معو غير قادرة إلى الذىاب الستكمال العالج حيث من المقرر الذىاب 

 ". يونيو القادم، عممًا أني أعاني العديد من األمراض المزمنة28إلى مصر في 
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 .23/8/2012أجرى المقبالت باحث المركز،  
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 بحقوقيم الصحية  مرضى السرطان في قطاع غزة،تعّوق تمتعكبيرة تحديات تؤكد ورقة الحقائق ىذه، عمى وجود 

عميو يؤكد مركز الميزان عمى ضرورة إعمال . وتمقييم خدمات صحية مناسبة تراعي واقع مرضيم الخطير
 :الحقوق الصحية ليؤالء المرضى وتقديم الرعاية الصحية المناسبة ليم، ويطالب بما يمي

 المجتمع الدولي بتحمل مسئولياتو القانونية واألخالقية والتحرك فورًا لضمان تمتع سكان القطاع  .1
 . بحقوقيم الصحية

المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضيا قوات االحتالل عمى  .2
لزاميا بالقيام بمسؤولياتيا بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر  قطاع غزة وسكانو، وا 

 .بأقصى ما تسمح بو وسائميا العناية الطبية لمسكان في األراضي المحتمة

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

االرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان، عبر توفير اإلمكانات الالزمة لمتشخيص  .4
 .والعالج

 .التأكيد عمى أىمية الدعم النفسي لمرضى السرطان .5

 .التشديد عمى أىمية العالج التمطيفي لمرضى السرطان .6

تحويالت عالج مرضى السرطان إلى مستشفيات " إيقاف أو حتى تقنين"أال يتم التفكير بأي قرار سواء  .7
 .إسرائيل بشكل خاص، عمى حساب الرعاية الصحية ليؤالء المرضى

يجب تأمين مرضى السرطان ومرافقييم ماديًا خاصة المعوزين منيم، عند تحويميم لمعالج في  .8
 .مستشفيات جميورية مصر العربية

 انتهى، 


