
WHO EMRO  |  غزة في الأرواح في الخسائر من المزيد لاتقاء السرعة وجه على عمل إلى الحاجة

    

12 تشرين الأول/أكتوبر 2014 - هناك حاجة إلى عمل عاجل لإعادةللاطلاع على التقرير المشترك لتقييم القطاع الصحي قطاع غزة
تأهيل النظام الصحي الذي تضرر في قطاع غزة لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بعد النزاع الأخير، وذلك وفقا للتقييم

المشترك الذي أجري بقيادة منظمة الصحة العالمية حول الاحتياجات والخدمات الصحية في قطاع غزة، والذي صدر اليوم.

  

فأثناء الصراع تم تدمير أكثر من نصف المستشفيات والمراكز الصحية القائمة أو أصيبت بأضرار بالغة، وأصيب أكثر من 11 ألف
شخص مما يمثل عبئًا هائلًا على المرافق المتبقية. ووجد التقييم نقصًا حادًا في الأدوية الأساسية وغيرها من اللوازم والمعدات الطبية

القديمة والتي أصبحت غير صالحة أو تحتاج إلى إصلاح، ولا يحصل العاملون في الصحة على أجورهم وهم في حاجة إلى التدريب،
وهناك حاجة ملحة لضمان إمدادات الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المرافق الصحية.

  

"إن النظام الصحي في غزة أصبح على شفا الانهيار بعد عقود من الاحتلال، وسنوات من الحصار والصراع"، هكذا قال المدير الإقليمي
لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور علاء العلوان، وأضاف "نحن بحاجة لتدخلات مستمرة لإصلاح وإعادة تأهيل الأضرار

التي وقعت أثناء الصراع، وتعزيز النظام الصحي في المستقبل. وبدون هذا، فسيقع حتمًا المزيد من الخسائر في الأرواح".

  

وبعيدًا عن المصابين من جراء العنف، أظهر التقييم أثناء وبعد الصراع أن الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة مثل مرض القلب
والأوعية الدموية والسرطان والسكري ليس بمقدروهم الوصول إلى الخدمات، وهناك نقص في الأدوية، وزيادة في الطلب على الإحالات

خارج قطاع غزة للمرضى الذين لا يستطيعون الحصول على الخدمات الكافية في القطاع.

  

كما حذر التقييم من زيادة الطلب، على الخدمات الصحية لأكثر من 1000 مريض يعانون من إصابات دائمة نتيجة للنزاع، والزيادة
المتوقعة في الاحتياجات الصحية النفسية بسبب الاكتئاب والاضطرابات النفسية التالية للصدمة. (تقدر منظمة الصحة العالمية أن 20٪

من السكان في المناطق المتضررة من الطوارئ سيحتاجون إلى بعض أنواع التدخلات للصحة النفسية.)
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"تعمل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية من أجل إتاحة وصول المرضى في قطاع غزة إلى رعاية صحية
عالية الجودة. وسوف يتطلب ذلك دعمًا مستمرًا من المانحين، وإزالة العوائق أمام وصول الأدوية والإمدادات الأساسية والمعدات

الطبية ومواد إعادة الإعمار إلى غزة،" هكذا قال الدكتور العلوان.

  

وتدعم منظمة الصحة العالمية الأنشطة التالية: إصلاح وإعادة تأهيل 67 مستشفى ومركزًا صحيًا أوليًا تعرضوا للتلف؛ وتوفير خدمات
الصحة العامة الأساسية العالية الجودة، بما في ذلك الصحة النفسية؛ وتوفير الأدوية الأساسية، وخاصة للأمراض المزمنة؛ وإعادة
تفعيل نظام الإنذار المبكر للأمراض؛ بالتنسيق بين القطاع الصحي وإدارة المعلومات الصحية؛ وتسهيل إحالة ألفي مريض شهريًا

لتلقي العلاج الطبي المتخصص خارج غزة.

روابط ذات صلة  
  

تقرير مشترك حول تقييم القطاع الصحي في غزة

  

للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بـ:

  

وندي برور
مسؤولة الإعلام والاتصالات (قطاع غزة)

+972 598 944 627
bruere@who-health.orgالبريد الإليكتروني 
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