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الوضع اإلنساني و الصحي
عشية العدوان الصهيوني 

الواقع الصحي



      تعرض قطاع غزة إلى إغالق صارم وحصــــــار ظالم 

على مدى تســــــــــــــع سنوات، زادت حدته قبل العدوان 

الصـهيوني األخير، مما أدى إلى تدهور هائل في الظروف 

المعيشــــــــــــية، وزيادة معدالت البطالة والفقر و تراجع 

مؤشرات  التنمية األقتصادية و اإلجتماعية.

 بدوره تراجع مستوى الرعاية الصحية في القطاع الصحي 

حيث دخلت جميع المؤسســــات الصــــحية في قطاع غزة 

االزمة مثقلة بنقص شـــــــــــــديد في االمدادات الطبية 

واللوجســـــــــتية حيث أشارت تقارير وزارة الصـــــــــحة 

الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية الى نقص كبير في 

قدرة النظام الصــــــحي على التعامل مع خدمات الرعاية 

الصـــــــحية الروتينية وتلبية احتياجات المرضى اليومية 

بسبب النقص الحاد في الموارد واالمكانات.

1. الوضع اإلنساني:

بلغ عدد الســــكان في قطاع غزة حســــب توقعات مكتب  

اإلحصــاء المركزي الفلســطيني للعام 2013 ما يســـاوي   

1,730,737 و هو ما يمثل  38.6% من مجموع الســـكان 

في قطاع غزة و الضفة الغربية و القدس.

يتوزع الســــــكان في القطاع على خمس محافظات: غ  ز  ة 

و يقطنها 558,033 نسـمة و محافظة الشــمال 335,253 

نسـمة و المحافظة الوسطى247,150 نســمة و محافظة 

خانيونس  320,853 نســــمة و محافظة رفح  210,166 

نسمة.

يالحظ أن القطاع من أعلى المناطق اكتظاظا بالســــكان 

حيث بلغت الكثافة الســــــــــكانية في قطاع غزة 8,328 

نسمة/ كم مربع .

 يتميز المجتمع الفلسـطيني عموما و الغزي خصـوصا  بما 

يعرف طفرة الشـــــباب Youth Bulge حيث يمثل من هم 

دون الثامنة عشرة ما نسبته 55% من مجموع السكان .

وهي شــــــريحة كبيرة قد تجلب التنمية لمجتمعاتهم إن 

توفرت لهم فرص التعليم و التدريب و العمل ليســـاهموا 

في دفع عجلة اإلنتاج و هذا أمرال ينســـــــــجم مع ظروف 

اإلغالق و الحصار و تقييد الحركة عبر المعابر المحدودة .

 إن معدل اإلعتماد فــــي المجتمع الغـــــزي من المعدالت 

المرتفعة اضافة  إلىالبطالة العالية  يخلق وضعا ال يمكن 

التنبؤ بنتائجه.

1.1. الوضع اإلقتصادي:

أصــــــدر فريق البلدان التابع لمنظمة األمم المتحدة  في 

العام  2012  و من خالل فريق عمله في األراضــــــــــــي 

الفلســـطينية المحتلة تقريرًا يعرض و يناقش التحديات 

التنموية و اإلنسـانية التي تواجه قطاع غزة الفلســطيني 

على مختلف الصـــــــــعد معتمدًا على ترسانة ضخمة من 

التقارير الدولية و األممية التي تناولت الوضع المستقبلي 

لقطاع غزة بحلول العام 2020 و صــــدر التقرير بعنوان " 

غزة في 2020هل هي مكان يصلح للحياة فيه ؟

لقد كان التقرير محاولة أممية لســـــــــــبر آثار التداعيات 

اإلنســـانية و الحياتية في القطاع بهدف رفع الوعي محليً ا  

و دوليًا و توجيه البرامج اإلســـــــــتراتيجية األممية لدعم 

الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة.

أظهر التقرير أن  44% من سـكان غزة يعانون من إنعدام 

األمن الغذائي وليس ذلك بسـبب نقص الغذاء بل بسـبب 

الوضع اإلقتصادي الصعب .

لقد بين التقرير أن 17% من أراضــي القطاع تقع ضــمن 

المنطقة عالية الخطورة والتي يســــــــــــتخدمها الجانب 

اإلسرائيلي كمناطق عازلة وتقييد حرية الصـــيد في بحر 

غزة ألكثر  من 3000 صياد بسبب القيود المفروضة أفقد 

فرص العمل ألكثر من 178 ألف فلســــــــــــطيني و حرم 

اإلقتصــــــــاد الغزي ما قيمته  78مليون دوالر سنويًا من 

قطاعي الزراعة والصيد البحري .

تعطل عدد كبير من المؤسسات والمرافق الصـناعية عن 

العمل بســــبب التدمير او نقص الكهرباء والوقود ونقص 

المواد الخام أدى إلى حرمان آالف العمال من العمل.
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تفاقم أزمة الســـكن للعائالت و الشــــباب المقبلين على 

الــزواج حيث ارتفعت حاجات غـــزة الـــى 100,000 وحدة 

سكنية خالقة مشـكلة ازدحام في المناطق المؤهولة و ما 

تبع ذلك من مشكالت اجتماعية و انسانية.

راكمت الحروب المتكررة على غزة من مشـــكلة الســـكن 

ففــي حـــرب 2009/2008 خلفت دمار فـــي 2800 وحدة 

ســــــــكنية في حين خلفت حرب 2012 ما مجموعه 200 

وحدة سكنية و تعقدت المشكلة في ظل استمرار الحصـار 

على غزة و حرمانها من فرصة اإلعمار و التوسـع الطبيعي 

لمواجهة حاجات الزيادة الطبيعية للسكان.

2.1. التعليم في غزة 

تأثر التحصيل العلمي لطلبة المدارس و الجامعات بسـبب 

أزمة الكهرباء و قدر بـ 500,000 طالب مدرســـــــــــــــي               

و 130,000 طالب جامعي تأثروا سلبًا بذلك.

تعثر مشـــــــاريع البنية التحتية في المدارس و الجامعات 

بسبب الحصار وما ترتب عليه من شحمواد البناء و الوقود 

وتفاقم أزمة الكهرباء

3.1. الكهرباء و الوقود  و الماء

إن تعطيل  محطة كهرباء غزة الوحيدة بعد تعرضــــــــها  

لإلســـتهداف المباشـــر من العدوان أفقد غزة ما مجموعه 

107 ميجا واط من مجموع طاقة الكهـرباء التــي توفــرها 

محطة غـــــــزة الـــــــى جانب خطوط اإلمداد من الجانب 

اإلسرائيلي و المصري و البالغة 244 ميجاوات.

حتى بعد  إعادة ترميم و تشـــغيل المحطة فإن مشـــاكل 

الوقود الخاص بالمحطة و توفير األموال لشــراؤه و بعض 

القضايا السياسية الشـائكة أبقت المشـكلة على حالها بل 

فاقمتها معظم األحيان. هذا في حين يتوقع تقـريـر األمم 

المتحدة أن يـــرتفع الطلب علـــى الكهــــرباء فــــي العام  

2011الى 350 ميجا وات و في العام 2020 الـى 550 ميجا 

وات 

أزمة الوقود  أثرت على قطاع هام هو النقل و المواصالت 

و أثرت على النشاط اإلنسـاني و اإلقتصـادي و اإلجتماعي 

بشكل عام.

تعاني غزة من مشكلة حقيقية في الماء حيث سجل تقرير 

األمم المتحدة أن درجة األمان فــي مياه الحوض المائـــي 

تمثل فقط 10 % و أن العام 2016 قد يصـــــــــــبح معها 

الحوض المائي غير صالح تمامًا.

كما أثر غياب الكهرباء لســــاعات طويلة و نقص إمدادات 

الوقود أثـــرت علــــى نظام اإلمداد بالماء النظيف و رفعه 

لألدوار العليا في المناطق السكنية .

غياب الكهرباء و الوقود أثر كذلك على خدمات الصـــــرف 

الصـحي و معالجة مياه الصــرف قبل طرحها حيث توقفت 

5محطة صـرف صــحي و أربعة محطات معالجة مركزية  7

تعالج كليًا أو جزئيًا 90 ألف متر مكعب يوميًا بما يعادل33 

مليون متر مكعب سنويًا.

2. الواقع الصحي

يعتبر النظام الصـــــحي الفلســـــطيني أحد أقوى النظم 

الصـــــحية في المنطقة  و الذي يحتل أهمية متقدمة في 

أولويات المســـــتوى الحكومي و الشـــــعبي و بقى نقطة 

إهتمام مجتمع المانحيين العــــــــرب و الدوليين من حيث 

اإلستثمار في البنى التحتية الصـــحية و بناء القدرات على 

المســـــــــــتوى الوطني و دليل ذلك أن بعض المؤشرات 

الصـحية الوطنية تضــاهي مثيالتها في دول متوسطة أو 

حتى عالية الدخل.

مع ذلك يذهب تقـريـر األمم المتحدة عن الحياة فـي غـزة 

بحلول سنة 2020 أن الخدمات الصــــــــــحية في القطاع 

بحاجة ل 800 سرير إضافية بواقع 100سرير مسـتشـفى 

سنويا لمواجهة حاجات الســــكان و أن القطاع الصـــــحي 

بحاجة أن أكثر من 1000طبيب إضـــــــــــــافي و أكثر من 

1000ممرض إضافي لنفس الفترة.
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1.2. المؤشرات الصـــحية العامة واإلحصـــائيات الحيوية  

العام 2013

·بلغ معدل المواليد الخام 32.9 مولود  / 1000نســــــمة  

فـــــي حين بلغ عدد المواليد  ما مجموعه 57.897 مولود 

حي وكانت نسبة الذكور 51.4% ونسبة  اإلناث  48.6 % 

و قد سجل منها في مسـتشـفيات وزارة الصـحة ما نسـبته 

.% 71.8 

·معدل الزيادة الطبيعية للسكان  3.4.

ـ ـ ن   ة  ·متوســـط العمر المأمول عند الوالدة للذكور 71 ســ

و لألاناث 73.8 سنة .

·متوسط حجم األسرة في قطاع غزة بلغ 6.1.

·معدل الوفيات الخام 1000/ 2.9 من الســــكان في حين 

بلغ عدد الوفيات المســــجلة في العام  2013 ما مجموعه 

 5050  منهم  52.6 % من الذكور.

·كانت أمـراض القلب ( 25.1 %) و األورام و أمـراض الدم 

(13.0%) و الحوادث الوعائية العصــــــبية (  8.8%) أهم 

ثالث أسباب للوفيات تليها وفيات ما حول الوالدة (%7.3) 

و الحوادث  (6.4%) من مجموع الوفيات الخام.

·بلغ معدل وفيات الرضــــــــع ( دون العام) ما  15.9 لكل 

 1000 من السكان .

·بلغ معدل وفــيات األمهات 21.5/ 100,000 والدة طفل 

حي  و كان عدد وفيات األمهات  12 حالة و قد كان النـزيف 

و التســـــــــمم أهم سببين لوفاة األمهات حيث شكلت ما 

نسبته  50 % من مجموع الحاالت.

· كان معدل الخصـــــوبة العام  4.3 في حين سجل أعلى 

معدل خصـوبة عند السـيدات في الفئة العمرية ( 25-29) 

حيث كان  224 مولود / 1000 ســــــــــيدة من هذه الفئة 

العمرية.

·بلغ عدد حاالت اإلصــــابة  الجديدة  بالنكاف خالل العام 

 2013 ما مجمــــــوعه  1.891 حالة بمعدل 109.3 حالة / 

100,000 نسمة.

 (A) بلغ معدل اإلصـــابة  الجديدة بإلتهاب الكبد الوبائي·

72.11/ 100,000 نسمة  عدد الحاالت 1248 حالة .

·بلغ معدل تســجيل حاالت حاملي فيروس الكبد الوبائي 

(B) 325 بمعدل 19.2/ 100,000 نسمة.

·تم تســــــجيل حالة واحدة إللتهاب الكبد الوبائي  C في 

حين اكتشــــــــفت 74 حالة بين المتبرعين بالدم بمعدل 

حدوث (0.2) %.

·بلغ مجموع الحاالت إلتهاب السحايا بالمكورات السحائية 

 84 حالة بمعدل 4.8 /   100,000نسمة.

·بلغ مجموع حاالت إلتهاب السحايا بالمستديمات النزفية 

 4 حاالت بمعدل 0.23/ 100,000نسمة.

·بلغ مجموع حاالت إلتهاب الســــــــحايا البكتيري األخرى 

 342 بمعدل 19.7/ 100,000نسمة.

·بلغ عدد حاالت إلتهاب الســــحايا غير المصــــنف 2707 

بمعدل 156.4/  100,000 نسمة .

·سـجل في العام  2013 زيادة في عدد حاالت البروســيال 

حيث سجلت  19 حالة بمعدل 0.43/ 100,000 نسمة.

·بلغ  عدد مرضى السـرطان فى قطاع غزة 8500مريض 

،حيث تم تسجيل 1414حالة جديدة فى عام 2013. 

·يتم تســــجيل عدد (60-70)حالة من األطفال المرضى 

بالسرطان  سنويًا . 

2.2. مؤشرات القوى العاملة الصحية للعام 2013

·بلغ مجموع القوى العاملة بالقطاع الصــــــــــــحي بغزة 

13.889 منهم  9061 في القطاع الصحي بوزارة الصحة.

·بلغ مؤشر طبيب لكل سرير  0.5 طبيب.

· مؤشر ممرض لكل سرير  0.8 ممرض.

·بلغ مؤشر طبيب لكل  10,000 نسمة 7 أطباء .

·بلغ مؤشر ممرض لكل  10,000 نسمة 11ممرض. 

·بلغ مؤشر طبيب اسنان /  10,000 نســــــــــمة 1طبيب 

أسنان .

·بلغ مؤشر صيدلي /  10,000نسمة  1صيدلي .

2014 العدوان الصهيوني وإدارة القطاع الصحي     يوليو -أغسطس 

5مركز المعلومات الصحية الفلسطيني - وزارة الصحة الفلسطينية - غزة



·بلغ العدد التراكمي للعائالت المغطاة بالتأمين الصـحي 

بمختلف أنماطه  197.899 عائلة 

·كان نمط التأمين عبر الشــــــئون اإلجتماعية هو األكثر 

شـــيوعًا (50.1 %) من مجمل التغطية يليه نمط التأمين 

اإللزامي و يشكل (23.8 %) أما تأمين اإلشتراك الجماعي 

فشكل ( 9 %).

·بلغت نســــــــــــبة العائالت المؤمنة بالتأمين المجاني  

94.912 منهم 62.508 عائالت عمال.

·بلغ مجموع إعفاءات التأمين الصــحي  85 مليون شيكل 

في حين كانت اإليرادات 10.1 مليون شـــــيكل عن نفس 

الفترة.

·بلغ عدد كبار الســـن المشــــمولين بالتأمين الصــــحي 

15.505 بزيادة مقدارها 17.9% عن العام الذي سبقه.

·سجلت الحاالت اإلجتماعية من أرامل و مطلقات نســـبة 

كبيرة في حاالت التأمين الصـــحي اإلجتماعية حيث كانت 

الزيادة عن العام الذي سبقه 53.8 % ليصــــــــــبح العدد 

2.996 حالة.

2.3. الرعاية األولية 

 تقدم خدمات الرعاية الصـــــــحية األولية من خالل ثالث 

مســتويات،: المســتوى األول وهو تقديم خدمات الرعاية 

الصـــحية األولية عبر شبكة من مراكز الرعاية الصـــحية 

األولية منتشــــــــرة وموزعة في جميع محافظات القطاع 

وعددها 163 مـركـز  رعاية أولية تتوزع ملكيتها و إدارتها 

بين وزارة الصـحة (54)  و وكالة غوث و تشــغيل الالجئين 

(21) و الخدمات الطــبــية الـــتابعة لوزارة الداخلـــي  ة   (   7   ) 

و المنظمات األهلية  (81).

1.3.2. القوى العاملة الصحية في الرعاية األولية

 بلغ مجموع العاملين  فـي مـراكـز الــرعاية األولية 4522 

من مختلف الفئات كان منهم  22.3% أطباء بـين طـبـيب 

عام و طبيب أخصائي و طبيب أسنان. في حين شكل كادر 

التمريض 23.1%و الباقـي موزعين علـى الفئات األخـرى 

من صيدلة و خدمات طبية مساندة  و دعم لوجستي.

2.3.2. المستفيدون من خدمات الرعاية األولية 

بلغ مجموع المســـتفيدين من خدمات الرعاية األولية في 

العام 2013 حســــب تقارير مركز المعلومات الصـــــحية 

الفلســـــــــطيني ما مجموعه (6,260,576) في العيادات 

العامة  و (466,024) للعيادات التخصـــصــــية لألمراض 

المزمنة غير المعدية .

 وفق نظام اإلحالة من مــــــراكـــــــز الـــــــرعاية األولية 

للمستشفيات فقد رصد (106.153) حالة من مراكز وزارة 

الصحة و عدد(57.360) حالة.

3.3.2.خدمات صحة الطفل

·على صـــــعيد صــــــحة الطفل فقد بلغ األطفال  للفئة 

العمرية  أربع سنوات ما نســـــــــبته 16.6% من مجموع 

الســـــكان للعام 2013 في حين بلغت نســــــبة التغطية 

بالتطعيمات 99.6 %  .

4.3.2.خدمات صحة المرأة

·على صعيد صحة المرأة فقد بلغ عدد الســيدات في سن 

اإلنجاب ( 15-49 ) ما نســــبته 23.7%من العدد المتوقع 

للســـكان في العام 2013 و كان معدل الخصــــوبة العام  

4.3مولود لكل سيدة في سن اإلنجاب .

·بلغ عدد المســـــتفيدات من خدمات تنظيم األسرة  في 

قطاع غزة عام 2013 ما مجموعه  15,233 سيدة .
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·بلغ عدد المستفيدات من خدمة رعاية األمومة  61,718 

سيدة .  

·سجلت حاالت الحمل الخطر  ما نســــبته  19.88 % من 

مجموع حاالت الحمل في العام 2013. 

·في إطار تواصــــــل الخدمة توفر مراكز الرعاية األولية 

خدمات رعاية ما بعد الوالدة و بلغ عدد المســتفيدات  من 

هذه الخدمة  50,934 سيدة .

5.3.2.المؤشرات العامة للرعاية األولية - القطاع الصحي

·بلغ عدد السكان لكل مركز صحي 10,618 نسمة.

·بلغ معدل زيارات عيادة الطب العام  3.6 زيارة سنويا.

·بلغ معدل زيارات المواطنين لعيادات اإلختصـــاص لكل 

مواطن  0.3 زيارة.

4.2.قطاع المستشفيات 

·كان عدد مستشـفيات قطاع غزة(30)مسـتشـفى تتوزع 

ملكيتها و إدارتها على وزارة الصــحة و وزارة الداخلية     و 

المنظمات األهلية منها 13 مستشفى تتبع لوزارة الصحة.

·بلغت القدرة الســريرية لمجموع مســتشــفيات القطاع 

(2985) منها (70.4% ) في وزارة الصحة.

1.4.2. القوى العاملة الصحية في المستشفيات

بلغ مجموع العاملين في المســــــتشــــــفيات بالقطاع ما 

مجموعه  7953من مختلف الفئات.

موشرات االنتفاع بالمستشفيات

·بلغ مجموع حاالت الدخول لمســــــتشـــــــفيات القطاع 

(244.445) حالة .

·في مســـتشـــفيات وزارة الصــــحة بلغ متوسط اشغال 

األســرة   88 % في حين كان متوســط مكوث المرضــى 

ثالثة أيام و معدل دوران السرير  106 في السنة.

·في المســتشــفيات خارج الوزارة كانت نســـب اإلشغال 

28%و متوسـط مكوث المرضــى 1.3 يوم و معدل دوران 

السرير 57 دورة سنويا.

كان النشـــــــــاط الجراحي ملحوظا حيث أجريت 96,420 

عملية منها 69.1 % في مستشفيات وزارة الصحة .
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2.4.2. خدمات الوالدة بالمستشفيات

·تعتبر وزارة الصــــحة مقدم أساسي لخدمات الوالدة من 

خالل أربع مســـتشــــفيات تتوزع على محافظات القطاع 

الخمس حيث ســـــجلت 73.9 % من مجمل الوالدات  في 

القطاع البالغ عددها  (52,060) حالة والدة .

·بلغت نســـبة الوالدة القيصــــرية بين مجموع الوالدات 

19.3 % في حين كانت في مسـتشــفيات الوزارة  (  21.4

. ( %

3.4.2. خدمات الرعاية الخارجية بالمستشفيات 

·لقد بقيت اقسـام الرعاية الخارجية من أقســام طوارئ و 

عيادات خارجية تشـــــكل الجزء األكبر من طالبي الخدمة 

بالمستشـفيات حيث سجل 1,190,792مراجع في أقسـام 

الطوارئ و (1,088,593) متردد على العيادات الخارجية.

4.4.2. الخدمات التشخيصية بالمستشفيات 

·كانت الخدمات التشــــخيصــــية مركز إهتمام آخر حيث 

ســجل فيه (695,723) إجراء إشـــعاعي بما في ذلك فحو 

ص المقطعية و الرنين المغناطيسي .

·بقيت مســـتشـــفيات وزارة الصــــحة المقدم األساسي 

للخدمة بنســبة (79.7%) أما المختبرات و بنوك الدم في 

مستشـفيات الوزارة فقد أجرت ما مجموعه (5,211,529) 

فحص .

5.4.2. الخدمات الثانوية المتقدمة بالمستشفيات 

·فــي الخدمات الثانوية المتقدمة و الثالثية أجــريت فــي 

مســــتشـــــفيات القطاع (1,675) قســـــطرة قلبية بين 

تشــــخيصـــــية و عالجية و (461) عملية قلب مفتوح  و ( 

62,667) جلسة غسيل كلوي لمرض الفشل الكلوي البالغ 

عددهم في العام 2013 ( 478) مريض و مريضة.

6.4.2. المؤشرات العامة للمستشفيات

·سرير لكل  10,000 نسمة 16.7سرير.

·عملية جراحية لكل 1000 نسمة 55.7 سنويا.

·عدد حاالت الدخول للمستشفيات 244,445حالة 

دخول بمعدل  141 حالة /  1000 نسمة.

·عدد حاالت الخروج لنفس الفترة 225,865 حالة.

·عدد أيام الخدمة بالمستشفيات581,767 يوم خدمة.

7.4.2. الصعوبات التي واجهها القطاع الصحي

في  التقرير المقدم من مجموعة شـــــركاء ملف غزة  إلى 

مؤتمر منظمات المجتمع المدني في العالم اإلسالمي في 

ديســمبر   2013     و ردت بعض الحقائق الصـــادمة عن 

الوضع اإلنساني في غزة نورد منها:

·تراجع مخزون الدواء الى مســـتوى 30%من المعتاد في 

مستشفيات القطاع  بسـبب تعطل الحركة عبر معبر رفح 

و غياب 145 صنف من 500صنف قائمة األدوية األساسية 

المعتمدة من وزارة الصحة الفلسطينية. 

·تراجع مخزون المســـتشـــفيات من اللوازم الطبية حيث 

غابت تماما 469 من أصل 904 صنف تشــــــــــكل قائمة 

اللوازم األساسية. 

·بســبب غياب مواد البناء توقف العمل في 7مراكز رعاية 

أولية و عدد 5 مستشفيات بالقطاع. 

·بســـــبب إغالق المعابر و تعقيدات الوضع الســـــياسي 

باإلقليم  فقد تقلص عدد الوفود الطـبـية القادمة لقطاع 

غزة و التي ساهم حضــــــــورها في تقديم خدمات طبية 

للمرضى و المصـــــابين و توفير بعض اللوازم و المعدات 

الطبية و بناء قدرات الكوادر الطبية المحلية.

·حرمان حوالي 1000 مريض و مصــــــــاب من الخدمات 

الصحية بالمستشفيات و المراكز الطبية التخصـصـية في 

جمهورية مصر العربية  بسـبب اإلغالق المسـتمر للمعابر 

الحدودية بين البلدين.
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·أزمة الوقود و مفاعـــيلها الجانــــبــــية من تعطل عمل 

المولدات التي أصبحت مصــــدر الغنى عنه في اإلنقطاع 

المتكرر للكهرباء و تعطل أســـــطول عربات اإلســــــعاف          

و سيارات نقل العاملين. 

·اإلنقطاع المتكرر للكهرباء و ما فرضـه من تهديدات من 

نوع جديد على حياة المرضـــــى و تلف األجهزة و المعدات 

الطبية و المدنية في مرافق الوزارة.

·لقد نجح الحصار اإلسرائيلي على غزة في إحباط معظم 

جهود تنمية القطاع الصــــــــحي حيث تدهورت التقنيات 

الطبية المتاحة في المســــتشــــفيات و التي تركت بدون 

صيانة في ظل عدم توافر قطع الغيار و عدم الســــــــماح 

بمـــرورها أو نتيجة غياب  التمويل مما أدى الــــى تحويل 

حاالت كثيرة خارج غزة و التي كبدت البالد مصاريف كانت 

في غنى عنها.

·لقد حرم الحصــــار المســـــتمر الكثيرين من أطباء غزة 

الشــــبان فرص الســــفر و االحتكاك بالمجتمعات ال ط  ب ي   ة 

و المهنية خارج البالد و اإلبتعاث في برامج دراســـــــــــية 

بغرض التخصـــــص الكامل و حضـــــور  دورات تدريبية          

و مؤتمرات طبية دعوا  لها. 

·لعب غياب الموازنات التشـغيلية و موازنات شراء األدوية 

و عدم دفع رواتب نســــبة كبيرة من العاملين في القطاع 

الصحي الحكومي دورا سلبيا في تراجع الخدمات الصحية 

·إن كبر حجم النظام الصـــــــحي و تعدد مقدمي الخد  م   ة 

و إعتماده على تمويل خارجي مزمن مع إســــــــــــــتمرار 

اإلنقســـــام الســــــياسي أدى الى تراجع ملحوظ في دور 

القطاع الصـــــحي الحكومي في وقت أصبح المجتمع أقل 

تنمية و أكثر إعتمادا على الخدمات الصحية الحكومية.

·حرم الكثير من المرضـــــــــى المحولين للعالج بالخارج 

بسـبب القيود التي فرضها اإلحتالل على سفر المواطتين 

عبر معبر بيت حانون كما يظهر في صـــورة التقرير أدناه 

الصـادر عن منظمة الصـحة العالمية ( الحق في الصــحة) 

عن العام2013 .

·بعد التغيرات الســــياسية التي شهدتها مصـــــر سادت 

الحدود بين مصــر و فلســـطين ظروف أدت إلغالق  معبر 

رفح البري حيث شـهد عام 2013 تغييرات دراماتيكية في 

الحركة على المعبر.
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-

1

-

1

6

1

-

-

-

1

-

7

3

5

10

5

4

36

54

52

115

173

215

180

182

83

96

85

104

165

1,504

18

19

51

69

87

71

55

29

30

31

36

64

560

36

33

64

104

128

109

127

54

66

54

68

101

944

9

13

13

7

25

18

21

12

14

21

22

24

199

1

2

4

3

6

3

-

2

1

3

3

1

29

8

11

9

4

19

15

21

10

13

18

19

23

170

88.69% 0.31% 11.00% 1.46%

Patient access through Rafah, 2013

9



5.2.جهوزية القطاع الصحي

خطة الطوارئ

لقد فرض الواقع السـياسي و العدوان اإلسرائيلي المتكرر 

على القطاع الفلسطيني نفسه على مسـتويات التخطيط  

و اإلدارة مما جعل خطة الطوارئ جزء أسـاســي من العمل 

الصحي.

و لما كان الواقع الصــحي يعاني كل هذه الصــعوبات فقد 

كان من الضــرورة بناء خطة الطوارئ على أساس مركزي 

وطني يضـــمن  وحدة القرار و ال يغفل أهمية الالمركزية 

في  ما يتعرض فيه القطاع لتقطيع األوصـــــال و تعطيل 

منظومة األوامر المركزية.

1.5.2. لجنة الطوارئ الصحية 

يتكون الجسـم المسـئول عن إدارة الطوارئ الصــحية من 

لجنة مركزية عليا يتبعها لجان الطوارئ الصــــــــــــــحية 

بالمحافظات حسب الهيكلية أدناه.

 

2.5.2.لجنة الطوارئ العليا 

تتكون لجنة الطوارئ العليا من صناع القرار الصـحي على 

مسـتوى الوزارة  ويمثل فيها مســئولي لجان الطوارئ في 

المحافظات .

1.2.5.2.مهام اللجنة المركزية العليا للطوارئ

تعمل لجنة الطوارئ العليا علــــــــــــــــى تحديد و توزيع 

المسئوليات على النحو التالي:

1.وضع خطة شاملة واضحة األهداف واألنشطة.

2.توفير الدعم الفني وإستقبال الوفود ومتابعة تحويالت 

الحاالت الحرجة التي يصعب عالجها في مستشـفيات غزة 

إلى الداخل أو إلى الدول العربية واألجنبية.

3.توفير اإلحتياجات الالزمة من أدوية ومســتلزمات طبية 

ووقود وصيانة.

4.توثيق المعلومات بالتقارير واإلحصــاءات والصــور فور 

حدوثها من أقسام االستقبال والطوارئ.

.التواصـل عبر كافة وسـائل اإلعالم المحلية واإلقليمية  5

والدولية من خالل رسـائل مباشــرة من الناطق الرســمي 

باسم الوزارة.

.إعتماد التقارير اإلحصـائية والتحليلية التي تصــدر عن  6

وحدة نظم المعلومات.  

7.حصــــر أعداد الشــــهداء والجرحى ونشــــرها لوسائل 

اإلعالم.

8.التواصــــــــل مع اللجان الفرعية في المناطق الفرعية 

للحصـــــــــــــــول على كل البيانات والمعلومات ومعرفة 

اإلحتياجات الضرورية بغية توفيرها.

3.5.2.لجنة الطوارئ في المحافظة 

تتكون لجنة الطوارئ في المحافظة من صـــــانعي القرار 

الصــــحي على مســـــتوى كل محافظة بحيث يمثل فيها 

القطاع الحكومي بشقيه ( المستشـفيات و الرعاية األولية 

) و األهلي و الخاص و خدمات اإلســـعاف و الطوارئ ممثلة 

بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني و المراكز التابعة لها.

1.3.5.2.مهام لجنة الطوارئ في المحافظة 

1.تنفيذ خطة الطوارئ في المنطقة .

.توزيع الكادر البشري بين المؤسسـات الصـحية في كل  2

منطقة .

3.متابعة اإلنتفاع األمثل في أسـرة المبيت وأسـرة العناية 

المركز والعمليات.

.التحويل بين المؤسســات الصـــحية في المنطقة وفق  4

الخطة وحسب ما تقتضيه المصلحة.

5.متابعة األرصدة الدوائية والمســـــــــــــتهلكات الطبية 

واللوجســتية في المنطقة وتوفير الالزم من خالل اللجنة 

المختصة في اللجنة المركزية العليا.

.توثيق المعلومات بالتقارير واإلحصـــاءات في الصـــور  6

ورفعها للجنة المختصة في اللجنة المركزية العليا.

2014 العدوان الصهيوني وإدارة القطاع الصحي     يوليو -أغسطس 
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لجنة الطوارئ العليا

لجنة طوارئ

محافظة

الجنوب

لجنة طوارئ

محافظة

الوسطى

لجنة طوارئ

محافظة

غزة

لجنة طوارئ

محافظة

الشمال

لجنة طوارئ

المستشفى 

لجنة طوارئ

المستشفى 

لجنة طوارئ

المستشفى 

لجنة طوارئ

المستشفى 
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4.5.2.لجنة طوارئ محلية بالمستشفى

تشــــــــرف على جملة مهام: التخطيط - إدارة العمليات - 

الدعم اللوجستي - االدارة المالية .

· اإلتصال والتواصل

التوافق على طبيعة الرســـائل التي توجه للطاقم الطبي    

و ذوي المصـــابين و الجمهور وإيجاد آلية تواصل منتظمة 

بين لجنة طوارئ المســتشــفى و رؤساء األقســام الط ب ي   ة 

و  الخدمات المســــــــــاندة، باإلضافة إلى إيجاد آلية جمع 

البيانات من مختلف مصـادرها و وضعها في صورة مركزة  

ًال بأول، و ضـمان وصـول  في الوقت المطلوب و تحديثها أو

تعليمات لجنة الطوارئ و ما يطــرأ عليها من تعديالت من  

معايير دخول المرضى و خروجهم و طرق التصــــــــــنيف 

للحاالت و تعليمات منع و مكافحة العدوى و ضمان وسـائل 

إتصال أساسية و بديلة عند الطوارئ.

· األمن و السالمة 

تكليف فريق عمل تناط به خطة أمن و أمان المسـتشــفى   

و تحديد األماكن ذات األولوية في خطة أمن المسـتشــفى 

ووضع خطة إخالء المستشفى أو أجزاء منها عند الضـرورة 

و تحديد إجراء إحتواء فوضــــــــــى أو إزدحام يعيق العمل 

الصـحي و تحديد أي فجوات في خطة تأمين المسـتشـف   ى 

و التعامل معها و تأمين المعلومات بين أقســـــــــــــــــام 

المستشفى .

· الفرز الطبي 

ـ ـ ـ ـ ا  ع   ة  تســـــمية ضابط فرز طبي ذو خبرة على مدار السـ

و تحديد أماكن فــرز و تجهيــزها لهذا الغـــرض و تأمينها       

و تحديد مناطق الفرز و مداخلها و مخارجها بشـكل واضح 

و تحديد مكان طارئ للفرز الطبي في حالة اإلصــــــــابات 

كبيرة العدد و أعداد بروتوكول فرز طبي لألعداد الكبيرة.

· التعامل مع الطلب الزائد عن طاقة المستشفى 

تحديد قدرات المسـتشـفى على اإلستيعاب بناء على عدد 

األسرة و الطواقم البشــرية و تقدير الزيادة المطلوبة في 

عدد الحاالت المطلوب التعامل معها و و ضــع طرق لزيادة 

القدرة الســـريرة للمســـتشــــفى و تحديد أماكن لتجميع 

مصــابي الحاالت غير الحرجة  و تحديد قائمة أماكن خارج 

المســتشــفى يمكن اإلستفادة من قدراتها و تحديد آليا   ت 

و وســـائط نقل المرضـــى و شـــروط التنقل عند الحاجة         

و تحديد ثغرات الخدمة خاصــة العناية الحرجة و الخدمات 

الجراحية و تحديد الخدمات غير ضـــــرورية و تجميدها أو 

نقلها خارج المسـتشـفى و تخصـيص مكان إضافي لحفظ 

الجثث و وضــــــــع خطة رعاية ما بعد الوفاة بالتعامل مع 

جهات اإلختصاص و ذات العالقة .

· إستمرار تقديم الخدمات اإلعتيادية

وضع خدمات المســتشـــفى في قائمة حســـب األولويات  

وتحديد الخدمات التـي يجب توافــرها تحت كل الظــروف     

و تحديد الموارد البشـــرية  لتشـــغيل الخدمات المطلوب 

توافـرها تحت كافة الظـروف واإلمكانيات المطلوبة لنقل 

المرضى حين تضــــطر لذلك و تنســـــيق الجهد مع كافة 

المؤسســــــات القريبة و الكوادر الطبية التي قد تحتاجها      

و تأمين الخدمات المسـاندة من ماء و كهرباء و أوكســجين 

وتقدير حجم العجز في الخدمات األسـاسـية و و ضـع خطة 

للوصول للبدائل الممكنة .
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· الموارد البشرية

تحديث قائمة إتصـال بأفراد طاقم المسـتشـفى و مراقبة 

حضــور و غياب الطاقم و تحديد القوى البشــرية في الحد 

األدنى إلدارة و تشــغيل الخدمة و التخطيط لتوفير لوازم 

اإلعاشة و اإلقامة للطواقم الصـــــــحية و توزيع الطواقم 

الصحية حسب خطة العمل و حسـب إحتياجات كل خدمة و 

تحديد قائمة بالطواقم خارج الخدمة و التـــي من الممكن 

اإلستعانة بهم عند الضــــرورة مع وجود وسيلة اتصــــال       

و برنامج تدريب سريع لهم.

· الدعم اللوجستي واإلمداد

إعداد جرد ســـريع باألجهزة و اللوازم الطبية و األدوية مع 

بــروتوكول لإلنذار فــي حاالت النقص و العجـــز و تحديد 

اإلحتياج اإلســبوعي إلســـتهالك األدوية و اللوازم الطبية     

و إعادة الترتيبات مع المخازن المـركـزية لتوريد إحتياجات 

المستشفى و ترتيب مكان للتخزين يستوفي كافة شروط 

التخزين و الترتيب مع الصــــيدلة آليات إيصـــــال األدوية        

و اللوازم  و الترتيب مع الصـيانة الطبية لصــيانة األجهزة 

الطبية األساسية و تأجيل أعمال الصـيانة الروتينية و غير 

الضرورية.
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أداء الطوارئ الصحية 

أثناء العدوان



2014 العدوان الصهيوني وإدارة القطاع الصحي     يوليو -أغسطس 

14مركز المعلومات الصحية الفلسطيني - وزارة الصحة الفلسطينية - غزة

إدارة الطوارئ الصحية 

مقدمة

        ساهمت الظروف السـياسية و األمنية و اإلقتصــادية 

التي مرت بها فلســـطين في تشـــكيل النظام الصــــحي  

الفلسطيني و بقيت الجهوزية لحالة الطوارئ ركنا أساسيا 

في عمل هذا النظام.

لقد إستطاع الفلســطينيون تطوير نظامهم الصــحي مع 

مرور الوقت رغم ظروف االحتالل و العدوان و الحصـــــــار       

و منه نظام الطوارئ الصــــــحية من خالل إكتســــــابهم 

المهارات اإلدارية و الفنية و اللوجســــتية و محاولة تركيز 

خالصة تجاربهم و اإلستفادة من العبر و الدروس و الدعم 

الدولي الذي حصـــــلوا عليه و الذي ركز على رفع جهوزية 

النظام الصـــــحي في فلســــــطين للتعامل مع الطوارئ 

الصحية خاصة في ظل إندالع الحرب . 

 لم تكن تجربة غزة مختلفة عن هذا اإلطار بل أضـــــــاف 

الحصــــار الظالم و الطويل و اإلعتداءات الوحشــــية بعدًا 

جديدًا  لتجربتها المتفردة و التي حظيت بإهتمام و إحترام 

المحافل الصحية العالمية.

1.الجسم المسؤول عن  الطوارئ الصحية 

·يتكون الجسم المسؤول عن إدارة الطوارئ الصـحية في 

قطاع غزة  من ثالثة مستويات حسب المخطط أدناه:

2.المكونات األساسية لخطة الطوارئ

تتركز محاور عمل الجسم المسؤول عن الطوارئ الصحية 

على محاور أساسية حسب المخطط

3.توزيع المهام على المستويات المختلفة

اللجنة المركزية العليا

لجان طوارئ المحافظات

لجان طوارئ المستشفيات- الرعاية

الجسم المسؤول عن الطوارئ الصحية

التحكم والسيطرة

الدعم اللوجستي

الموارد البشرية

اإلتصاالت

معلومات الطوارئ واألرشفة

خدمات طبية طارئة

خدمات طبية عادية 

اللجنة العليا للطوارئ

التحكم والسيطرة

الدعم اللوجستي

العالقات العامة واإلعالم

إدارة المعلومات واألرشفة

اإلتصاالت والخدمات اإللكترونية

الموارد البشرية / التطوع والوفود

الخدمات الطبية الطارئة / التحويالت

لجنة طوارئ المحافظات

الموارد البشرية/المحافظة

الموارد المادية/المحافظة

خدمات ما قبل المستشفيات

المستشفيات / الرعاية األولية

الموارد البشرية

الموارد المادية

خدمات ما قبل المستشفيات

الخدمات الطبية الطارئة

الخدمات الطبية العادية
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3. أداء الجسم المسؤول عن الطوارئ  أثناء العدوان

1.3. اللجنة المركزية العليا للطوارئ 

1.1.3. التحكم و السيطرة 

·تم تشكيل لجان للطوارئ في وزارة الصـحة بمسـتويات 

مختلفة إلدارة الطوارئ في القطاع الصـــــــــــحي بتاريخ 

.2009/5/10

·أعيد تشـــــكيل اللجنة المركزية العليا للطوارئ بتاريخ 

15/7/2014 و بقيت فـــي حالة إنعقاد دائم طوال فتـــرة 

العدوان على غزة.

·تم تشـــــــــــكيل لجان طوارئ المحافظات للتعامل مع 

الطوارئ الصــحية في محافظات القطاع الخمســـة بعيدًا 

عن المـركــزية و محاولة التخلص من آثار عمليات تقطيع 

وصال القطاع في أي عمليات عدوانية محتملة.

·تم توزيع ملفات الطوارئ المهمة من : مـــــتابعة العمل 

الفني و االداري و الدعم اللوجســـــــــتي و الوفود الطبية         

و اإلعالم و التوثيق و االحتياجات .

·إتخذت اللجنة من مجمع الشــفاء الطبي مقرًا  إلنعقادها 

الدائم لقربه من أهم مرافق الخدمات الصـــــــــــحية في 

القطاع ( مجمع الشــفاء الطبي ) و وجودها في مدينة غزة 

المعروفة بكثافة التواجد و النشـــــــــــــــــــاط اإلعالمي                   

و المؤسسات األهلية الدولية و الوطنية.

·إعالن حالة الطوارئ .

·تكليف فـــــــريق ناطقين إعالميين باللغة العـــــــربية              

و اإلنجليزية و تسمية ناطق بإسم لجنة الطوارئ .

·تشكيل لجنة توثيق جرائم الحرب و تحديد إطار عملها.

·توزيع أجهزة اإلتصال المتاحة حسب خطة الطوارئ .

·إلغاء العمليات العادية و اإلجازات بكافة أنواعها و الطلب 

للمستشفيات أعداد جداول عمل الطوارئ.

·اإليعاز للمستشفيات بالعمل وفق خطة الطوارئ أ.

·مراجعة موارد المســتشـــفيات الحكومية ومدى قدرتها 

على المساهمة في المجهود الصحي في حالة الطوارئ .

2.1.3.إدارة الدعم اللوجستي

عهد هذا الملف لفريق عمل يقوده الوكيل المســـــــــاعد 

للوزارة و عضوية التعاون الدولي و اإلدارة العامة للصيدلة 

و اإلدارة العامة للهندسة و الصــيانة و مدير عام الشــئون 

اإلدارية و المالية.

قام فريق العمل بجملة من الفعاليات  على النحو التالي:

·إخالء و نقل ما مجموعه 15,371 بين شهيد و مصـــــاب 

أثناء العدوان .

· توفير وســائط نقل مناســـبة لنقل التبرعات من منافذ 

ًال  إلى مخازن الوزارة  حيث بلغت  الدخول للقطاع وصـــــو

القيمة التقديرية للتبرعات 7,345,659 دوالر أمريكي.

· تدعيم المخازن بكوادر مؤهلة و ضـــــمان وصـــــولهم 

ألماكن العمل على مدار الســـــــــــــاعة مما سهل عملية 

إستقبال التبرعات و فرزها و الصـــــــرف المنتظم لمراكز 

الخدمة من مســــــتشـــــــفيات و مراكز رعاية و الوحدات            

و اإلدارات األخرى .

· تأمين وســــائط نقل مناســـــبة لنقل األدوية و اللوازم 

الطبية من المخازن إلى المســـتشـــفيات و مراكز الرعاية 

حيث بلغ قيمة ما تم صرفه 6,626,850.06 دوالر .

· تأمين سيارات نقل مبرد لنقل األغذية للمســتشـــفيات 

يوميا. 

· تعزيز شبكة النقل و المواصالت للمســـــــتشـــــــفيات              

و اإلدارات ذات الصـــــــلة للقيام بمهامها مع التركيز على 

المستشفيات و أعمال الصيانة .

· التنســـيق مع الجهات المانحة عبر جهات اإلختصــــاص 

بلجنة الطوارئ المركزية العليا بخصـــــــــوص إحتياجات 

القطاع الصــــحي على مدار الســـــاعة و دراسة العروض 

المقدمة من المانحين و التقرير بشأنها.

·إصدار التقارير اليومية عن الوارد و الصــــــادر للمخازن 

حيث تم صــــــــرف ما قيمته 3.9 مليون دوالر من األدوية        

و حوالي مليون من اللوازم الطبية.

1,000,413

2,857,472

134,233

المستشفيات 

مراكز الرعاية

وحدات و ادارات اخرى 

84,077

874,123

27,898

3,992,118 986,099اإلجمالي

لوازم طبيةأدوية

المنصرف من مخازن الوزارة حسب المستفيد

الجهة
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·متابعة الصــــــيانة للخدمات األساسية من ماء و كهرباء      

و غازات طبية و صرف صحي و المصاعد.

· متابعة الصـــــــــــيانة لألجهزة الطبية مع التركيز على 

العنايات المركزة و العمليات. 

· توريد ســـــوالر للمخازن العامة بما قيمته  1,300,000 

دوالر أمريكي و قد كان المســاهمون األساسيون في هذا 

األمر الحيوي على النحو التالي:

·إتمام عمليات شراء لحسـاب وزارة الصـحة بمبلغ اجمالي 

قدره 18,768,438.62 شــــــــــــيكل على بنود الموازنة           

و التبرعات.

· المساعدة في تنفيذ  15 منحة  مقدمة للوزارة .

· النســـــــخ اإلحتياطي الخارجي لبيانات الوزارة بمعرفة 

وحدة تكنولوجيا المعلومات.

· متابعة أعمال خطوط اإلتصاالت. 

·إعداد خادم VOIP لتشغيل خدمة إتصـاالت عبر الهواتف 

الذكية في حال تعطل خدمات شركة اإلتصاالت.

·إستمرار تشــــــغيل خدمة اإلنترنت و البرامج المركزية 

المحوسبة لوزارة الصحة بدون توقف.

·إســــــتقبال و توزيع المنحة القطرية على موظفي غزة  

أثناء الحـرب مما خفف األعباء عن الموظفين المحــرومين 

من رواتبهم.

3.1.3. إدارة الموارد البشرية 

عهد بهذا الملف لفريق عمل يرأسه وكيل وزارة و ضم عضـــــو 

عن المســـتشــــفيات و دائرة االسعاف والطوارئ و دائرة النقل      

و المواصالت 

قام فريق العمل بجملة من الفعاليات  على النحو التالي:

· وقف اإلجازات العادية الداخلية و الخارجية. 

· تقليص العمل في العيادات الجراحية للحد األدنى. 

· تحديث إعداد و بيانات اإلتصــــــال و الوصول لكافة العاملين 

بالقطاع الصحي عموما .

· تم توزيع العاملين وفقا لخطة الطوارئ مع مــــــــــــــــراعاة 

اإلحتياجات و التخصصات و إعتبارات سهولة الوصول. 

· رصــــد متوســـــط إلتزام الموظفين بجداول العمل و الدوام         

و متابعة أية إشكاالت خاصة بذلك.

·إنتداب عدد من الموظفين بين المســـــتشـــــفيات و المراكز 

لضمان التغطية و حسن سير العمل.

· تعزيز التغطية في الفترات المسائية و الليلية و المناوبات.

· تنظيم و تنفيذ خطة إستدعاء  و إسـتقبال المتطوعين للعمل 

في المرافق الصــــحية من مختلف الفئات و توزيعهم بشــــكل 

مدروس.

·إســــــــــتقبال الوفود الطبية الزائرة من الوطن و من الخارج          

و توزيعها على المرافق الصـحية حسـب اإلحتياج حيث بلغ عدد 

الوفود 14 ضمت ما مجموعه 147 عضــــــوًا  كان أبرزها وفود 

األطباء من الضــــــــفة الغربية يوم 8/1 و يوم8/4 حيث ضمت 

الوفود الثالثة  74 عضوًا. 

345,992

884,594

4,888,675

رام اهللا

غزة

مؤسسات

93,037

390,621

800,771

1,527,570 909,134تبرعات

لوازم طبيةاألدوية

المنصرف من مخازن الوزارة حسب الفئة

الجهة
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1,939,200

310,000

316,880

مؤسسة التعاون

البنك اإلسالمي للتنمية

اللجنة القطرية إلعمار غزة

250,000 مؤسسة نورواك

100,000 الهالل االحمر الكويتي

19,200

15,597 مؤسسة كاريتاس القدس

15,597 جهات أخرى

مؤسسة أمة البريطانية

$ القيمة

2,950,797 اإلجمالي

الجهة
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تجمع اطباء فلسطين - اوروبا

الهالل األحمر السوداني

أطباء الضفة الغربية

23 أطباء الضفة الغربية

6 ألمانيا

21

4 اطباء لحقوق االنسان

3 تونس

أطباء الضفة الغربية

العدد

8 الجمعية األردنية لالسعاف

2014/4/17

2014/7/28

2014/8/1
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2014/8/5
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2014/8/8

2014/8/9

2014/8/19
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4.1.3. إدارة معلومات الطوارئ 

قام فريق عمل وحدة نظم المعلومات الصـــــحية  بجملة 

أنشطة:

· خطة عمل لمـــــركـــــز المعلومات و تحديد اإلحتياجات 

البشرية و المادية للتنفيذ.

· تحديد مقر عمل للمركز داخل مجمع الشـــــــــفاء يكون 

قريب من المركز اإلعالمي و مقر لجنة الطوارئ المركزية 

و قسم اإلستقبال و الطوارئ.

· حصــر أعداد و أسماء الشـــهداء و المصـــابين على مدار 

الســاعة بالتواصل مع أقســام الطوارئ بالمســتشــفيات       

و تدقيق البيانات وصوال لقاعدة بيانات معتمدة للشــهداء    

و المصابين.

· إصدار تقارير يومية عن الشــــــــهداء و المصــــــــابين                

و الطواقم الطبية المســـــــــتهدفة و األضرار التي لحقت 

بالمؤسسات الصحية و سيارات اإلسعاف. 

5.1.3. العالقات العامة و اإلعالم
· صياغة الخطة اإلعالمية و تحديد اإلحتياجات لها .

· تحديد مقر عمل مخصــص بمجمع الشــفاء يكون قريبا 

من مقر قســــــــــــــم اإلستقبال و اللجنة العليا للطوارئ 

المركزية. 

· توحيد الخطاب اإلعالمــــــي للوزارة من خالل المتحدث 

الرســمي بإســمها و المتحدثين بإســمها و إعتماد تقارير 

مركز المعلومات كأساس للحديث مع وسائل اإلعالم.

· التركيز على المفاهيم القانونية و اإلنســـــــــــانية في 

الخطاب اإلعالمي مع وســــائل اإلعالم العالمي على وجه 

الخصوص و الحديث معهم بلغات عالمية مختلفة.

· تنظيم و إدارة المؤتمرات الصـحفية المختلفة و اليومية 

و تقديم إيجازات صحفية يومية.

·إعتماد الصــفحة اإللكترونية للوزارة كمنبر خطاب حيث 

تم نشر أكثر من مائة خبر و تقرير من خاللها.

6.1.3. الخدمات الطبية الطارئة 

· تنظيم تحويالت المصــــــابين للعالج بالخارج و هو أمر 

حيوي في ظل الحصــــــــار و اإلغالق الذي يعانيه القطاع 

الصحي و إرتبط بظروف سياسية و مالية و أمنية غاية في 

الصـــعوبة و التعقيد من حيث التنســـيق و تجاوز العقبات 

للوصول و التغطية المالية فقد كانت المصـــــادر األممية 

إضافة لمصادر وزارة الصـحة هي األساس في عرض هذا 

الجانب.

 في تقرير منظمة الصـحة العالمية عن الحق في الوصول 

للصحة و هو تقرير شهري يرصد حركة المرضى للوصول 

للخدمات الصـــحية في المناطق الفلســـطينية فقد رصد 

تقرير شــهر يوليو 2014 أن عدد تحويالت العالج بالخارج 

لمواطني غزة بلغت 580 في حين كان المعدل الشـــهري 

عن العام 2013 يســــاوي 1800 حالة وارجع التقرير ذلك 

بســــــــــبب عدم قدرة المواطنين الوصول إلدارة العالج   

بالخارج   و التي لم يتمكن موظفوها من الوصــــول اليها 

بســــبب ظروف الحرب و إضطرارهم إلنهاء معظم العمل 

من خالل بيوتهم.

يشـــــــــــــــــــير نفس التقرير إلى أن فتح معبر رفح في  

2014/7/9إقتصـــر على مصــــابي الحرب و لم يســــمح 

للمرضى العاديين بالمغادرة إضافة الى صعوبات عدة من 

تأخير الدخول لألراضي المصـــرية و أحيانا إرجاع عدد من 

المرضى .

 بلغ عدد الحاالت التي تم إخالءها لخارج القطاع عبر معبر 

رفح خالل شــــهر يوليو 143حالة من خالل 116 ســــيارة 

إسعاف طبي نقلت المرضى عبر الحدود.

أما على معبر بيت حانون شـمال القطاع فقد سـجل تقرير 

منظمة الصــحة العالمية إن معظم الحاالت التي صدر لها 

موافقة للسفر عبر معبر بيت حانون لم تتمكن من السـفر 

بسبب الظروف األمنية الصعبة التي سادت منطقة المعبر 

و أن عدد الجرحي الذين تمكنوا خالل شــــــــهر يوليو من 

السفر عبر معبر بيت حانون كانوا 56 حالة .

الجهة
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حسـب تقارير منظمة الصــحة العالمية التي ترصد حركة 

المرضى على المعابر المخصصـة لعبور األفراد فقد كانت 

إحصائية مرور المرضى على النحو التالي:

الحاالت الطبية الجـــراحية التــــي تم طلب تحويلها خارج 

القطاع

· مضاعفات كسر العمود الفقري.

·إصابات داخلية غير محددة بالبطن.

·إصابات بالعمود الفقري و الجذع لم يحدد بها مســــتوى 

اإلصابة. 

·إصابات مباشرة بالرأس.

· إصابات في العين و محجر العيون.

·إصابات بترية بين الركبة و الكاحل.

الحركة عبر معبر رفح يوليو 2014

· سمح فقط بخروج جرحى الحرب. 

· فتح المعبر إعتبارا من يوم 2014/7/9

· بلغ عدد الجرحى الذين سمح لهم بالسفر عبر المعبر 60 

جريحا.

الحركة عبر معبر رفح في أغسطس 2014

· عدد المسجلين للسفر بلغ 11,155 حالة.

· المسـجلين ألغراض عالجية 380 حالة منهم  96 حاالت 

جرحى.

· عدد الحاالت المرفوضة 1,275 حالة .

· الحاالت التي ســـافرت عبر معبر رفح 9,880 حالة منهم 

كافة الجرحى المسجلين للسفر.

الحركة على معبر بيت حانون يوليو 2014

· بلغ عدد المسجلين للتنسيق 1093 حالة منهم 60 طلب 

لمرضى جرحى.

· بلغ عدد المقبولين 716 حالة .

· بلغ عدد الحاالت المرفوضة 70 حالة .

· بلغ عدد الحاالت التــي تأخـــر البت فيها 307 حالة منهم 

اربع طلبات لمرضى جرحى.

· بلغ عدد الحاالت التي طلبت للمقابلة األمنية 9حاالت.

· كان عدد حاالت الجرحى التي ســـمح بخروجها عبر معبر 

بيت حانون عدد 56حالة .

الحركة على معبر بيت حانون أغسطس /2014 .

· بلغ عدد المسجلين للتنسيق 946 حالة .

· بلغ عدد المقبولين 783 حالة .

· بلغ عدد الحاالت المرفوضـــة 20 حالة منهم حالة واحدة 

إصابة حرب.

· عدد الحاالت التي تأخر البت في طلبها 143 حالة. 

· الحاالت التي أستدعيت للمقابلة األمنية 13حالة .

·  بلغ عدد حاالت إصـــــابات الحرب التي خرجت عبر معبر 

بيت حانون 260 حالة الى مسـتشــفيات القدس و الضــفة 

الغربية و األردن و ألمانيا.

· للعالج بالخارج في الدول العربية و األجنبية و حســــــب 

وزارة الصحة فان توزيع الحاالت على المسـتشـفيات خارج 

القطاع كان على النحو التالي:

· هذا في حين كان عدد المسـجلين للســفر 842 مصــابا 

تعذر سـفر جزء كبير منهم ألسـباب خارجة عن إرادة لجنة 

الطوارئ.

·إستفادت كافة المســــــتشـــــــفيات من فرصة تحويل 

المرضى للعالج بالخارج و كانت أعدداهم حســب الجدول 

أدناه:

الجهة

143

56

199

بيت حانون

رفح

المجموع

يوليو

260

96

356

أغسطس

منافذ خروج مصابي الحرب أثناء العدوان 

المجموع

316

239

555

المستشفيات التي إستقبلت تحويالت مصابي الحرب 

الجهة

179

258

118

المستشفيات المصرية

مستشفى المقاصد الخيرية

المستشفيات التركية

العدد

39

54

648

المستشفيات األلمانية

المستشفيات األردنية

المجموع

عدد المحولينالمستشفى

85

97

214

الشفاء

ناصر الطبي

غزة االوروبي
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150 النجار

األقصى

784 المجموع
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90 كمال عدوان

عدد المحولينالمستشفى



2014 العدوان الصهيوني وإدارة القطاع الصحي     يوليو -أغسطس 

19مركز المعلومات الصحية الفلسطيني - وزارة الصحة الفلسطينية - غزة

2.3.  لجان طوارئ المحافظات

1.2.3. تحديث بيانات موارد شـــركاء الطوارئ و مواردهم على 

الصعيد المادي و البشري و اللوجستي و توزيع األدوار و المهام.

2.2.3. تنظيم عملية تحويل المصـــابين بين مســـتشــــفيات 

القطاع حيث بلغ عددهم 1000 مصــــــــاب كان معظمهم من 

مســـتشـــفى النجار و مجمع الشـــفاء و كان اإلختالف في حجم        

و طبيعة عمل المســتشـــفيات هو الســـبب الرئيس و قد تمت 

عمليات نقل المصـــــــــابين بطريقة آمنة عبر سيارات إسعاف 

مجهزة و بمرافقة طبية مناسبة.

3.2.3. أعمال لجان طوارئ المحافظات

لجنة طوارئ غزة 

· تحديث خطة الطوارئ و تكييفها حسب الوضع الحالي.

· التواصل اليومي مع المرافق الصــــحية بالمحافظة من 

مستشفيات و مراكز رعاية و مراكز إسعاف.

· تســــــــــــــهيل وصول العاملين خاصة األطباء و كوادر 

التمريض لمراكز الخدمة.

·إســــتقبال الوفود الطبية الزائرة و ترتيب برامج العمل     

و اإلقامة و اإلعاشة.

· متابعة القدرة الســـريرية لمواجهة أعباء تقديم الخدمة 

ألعداد الجرحى مع اإلســــــــــــتمرار في تقديم الخدمات 

األساسية.

لجنة طوارئ الشمال  

· رفع وتيرة التنسيق بين المستشفيات في المحافظة.

· التعامل مع مشــــــــــــــــكلة عدم القدرة على الوصول 

لمستشفى بيت حانون. 

لجنة طوارئ المحافظة الوسطى 

·إســـــــتمرار عمل مراكز الرعاية األولية لتغطية حاجات 

السكان نظرًا لوجود مستشفى واحد بالمنطقة.

· تســــــــــــــهيل وصول العاملين خاصة األطباء و كوادر 

التمريض لمراكز الخدمة.

·إســــتقبال الوفود الطبية الزائرة و ترتيب برامج العمل     

و اإلقامة و اإلعاشة.

لجنة محافظة الجنوب

· تحديث بيانات المســـــتشـــــفيات و بيانات اإلتصـــــال 

بالموظفين و الوصول إليهم.

· التنسـيق مع جمعية الهالل األحمر الفلسـطيني لتنظيم 

عملية إخالء المرضى لمستشفيات المحافظة.

· متابعة القدرة السـريرة بالمسـتشـفيات في نطاق عمل 

اللجنة لمواجهة األعباء اإلضافية عند الضرورة.

· الدعم اللوجســتي لمســتشــفيات المنطقة فيما يخص 

األدوية و اللوازم الطبية و الوقود و خدمات اإلعاشة.

· التنســـيق مع التنســـيق المدني لســــفر المرضى عبر 

المعابر الحدودية.

· متابعة إخالء مســتشــفى الشـــهيد محمد يوسف النجار      

و عودة العمل فيه.

3.3. لجان طوارئ المستشفيات

1.3.3. رفع القدرة السريرية بالمستشفيات 

 مجمع الشفاء الطبي:

· زيادة عدد أســـرة المبيت وأســـرة اإلســـتقبال والعناية 

المركزة   بإضافة أسرة ألقسام قائمة.

·إستحداث أقسـام جديدة في مسـتشـفى الوالدة للحاالت 

من النساء بقدرة  30 سرير.

·إستحداث قسم جراحة لحاالت الرجال في المبنى الجديد 

بقدرة  20 سرير.

· تخصــيص ما مجموعه  26 سرير بمســتشــفى الوالدة 

لمبيت الحاالت الجراحية.

· تخصيص قسم األمراض الصدرية بمستشـفى الباطنة 
بالمجمع  لمبيت الحاالت الجراحية .

· الحفاظ على فائض قدرة ســــــــريرية لحاالت الطوارئ 

الشـديدة حيث تم تحويل 150 حالة لمســتشــفيات داخل 

القطاع و عدد 97 حالة لمستشفيات خارج القطاع. 

الزيادة في عدد األسرة لمواجهة حالة الطوارئ 

المستشفى

150

150

76

الشفاء

عدوان

االقصى

الزيادة

7
28

116

ناصر

االوروبي

بيت حانون

71

598

العيون

المجموع
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· رفع وتيـــرة العمليات الجـــراحية من خالل العمل بواقع 

عمليتين فــي نفس الوقت بغــرف العمليات المــركـــزية         

و إســـــــــــتخدام غرف عمليات الوالدة للتعامل مع حاالت 

مصابي الحرب إلجراء العمليات.

·إقتصـــار العمل في مســـتشــــفى الوالدة على الحاالت 

الطارئة و القيصريات و حاالت النزيف. 

 مستشفى كمال عدوان:

·إضافة أسرة لألقســــــــــــام الطبية القائمة في العناية 

المركزة و األقسام العامة (12) سرير.

· الحفاظ على فائض قدرة ســــــــريرية لحاالت الطوارئ 

الشـديدة حيث تم تحويل 150 حالة لمســتشــفيات داخل 

القطاع و عدد 90 حالة لمستشفيات خارج القطاع. 

· تدعيم الكادر البشـري في المسـتشـفى بالكادر الخاص 

بمســـتشــــفى بيت حانون و عدد  70 متطوع من مختلف 

الفئات. 

· التعامل مع بعض العوارض الصـــــحية التي ظهرت في 

مراكز االيواء نتيجة اإلزدحام الشــــــــــــديد في محافظة 

الشمال.

 مستشفى شهداء االقصى 

· نظرًا لضــيق الحيز المكاني لجأ المســتشــفى إلى زيادة 

طفيفة في عدد أسـرة العناية المركزة من  4 إلى 6 أســرة 

فقط مع إعتماد سياسة إفراغ المسـتشـفى أوال بأول حيث 

تم تحويل 76 حالة للعالج في مسـتشـفيات داخل القطاع   

و عدد 123 حالة للعالج خارج القطاع.

·بلغت نســبة إلتزام الموظفين خالل العدوان بالمتوسط 

.% 95

 ناصر الطبي:

· زيادة القدرة الســريرية للمســتشــفى لمواجهة الزيادة 

المتوقعة نتيجة العدوان حيث أضـيفت  170 سـرير مبيت   

و 9 أسرة عناية مركزة.

·بلغت نســبة إلتزام الموظفين خالل العدوان بالمتوسط 

.% 93

· اإلبقاء على سـعة ســريرية لمواجهة حاالت الطوارئ من 

خالل تحويل عدد  28 حالة للمســتشــفيات داخل القطاع    

و تحويل  85 حالة للعالج خارج القطاع.

 مستشفى غزة االوروبي:

· زيادة القدرة الســريرية للمســتشــفى لمواجهة الزيادة 

المتوقعة نتيجة العدوان حيث أضـيفت 123 ســرير مبيت 

داخلي و 21 سرير عناية مركزة.

· اإلبقاء على سـعة ســريرية لمواجهة حاالت الطوارئ من 

خالل تحويل عدد  7 حالة للمســـتشـــفيات داخل القطاع       

و تحويل  214 حالة للعالج خارج القطاع.

· تعـــزيـــز القوى العاملة من خالل توزيع الكوادر علــــى 

فترات العمل و اإلسـتفادة من عدد 40 متطوع من مختلف 

الفئات.

 مستشفى النجار:

· نظرا لضـيق الحيز المكاني و أهمية اإلحتفاظ بالخدمات 

فقد إعتمدت إدارة المستشفى سياسية إفراغ المستشـفى 

من المرضـــــــــى أوال بأول حيث تم تحويل  372 مريض 

لمستشفيات داخل القطاع و  75 حالة لمسـتشـفيات خارج 

القطاع.

2.3.3. الخدمات الطبية الطارئة 

قال تقرير منظمة أطباء حقوق االنســان أنه تم خالل العمليات 

القتالية تفعيل منظومة التنســــــيق بين الجيش اإلسرائيلي، 

الصــليب األحمر والهالل األحمر الفلســـطيني، وفي الكثير من 

حاالت إخالء الجـرحــى لم تتمكن الطواقم الطبية من إخالءهم 

بتاتا، وفي أحيان أخرى استمر اإلخالء لســــــاعات طويلة مكلًفا 

ًال زمن معاناة الجرحى. خسائر بشرية أو مطو

 في الشــــــــــهادات التي جمعتها البعثة يظهر أنه خالل القتال 

إحتاجت الطواقم الطبية 10 ساعات بالمعدل للتنســـــــيق مع 

الجيش اإلسرائيلي من أجل إخالء الجرحى في حاالت قصوى.

مجمع الشفاء الطبي:

· تعامل قسم اإلستقبال خالل الحرب مع 3,041  إصابة حرب.

·أدخل إلى األقسام الجراحية 999 إصابة حرب .

· حاالت دخول العناية المركزة 265 إصابة حرب .

· شكلت حاالت دخول لقسم العناية المركزة  6.4% من حاالت 

قسم اإلستقبال.

· بلغ نسبة الحاالت المتوسطة التي أدخلت إلى أقسـام الجراحة 

.%24.1
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· نســبة إصابات الحرب البســيطة التي تم عالجها في قســـم 

الطوارئ كانت %69.5.

·بلغ  مجموع العمليات الجراحية  921 عملية منها  875 عملية  

أجريت بقسـم العمليات بالمســتشــفى و 46 عملية أجريت في 

عمليات اليوم الواحد  .

 مستشفى األهلي العربي

· بلغ عدد الجرحى الذين تم إخالؤهم للمســــتشــــفى األهلي 

العربي 612 جريح.

·بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت بالمســتشـــفى 262 

عملية بين كبرى و صغرى.

مستشفى الكرامة التخصصي

·  بلغ عدد إصابات الحرب التي تم إخالءها  للمســتشــفى 181 

مصاب. 

·أجريت 72 عملية جراحية بالمستشفى خالل العدوان  .

 مستشفى القدس

· بلغ عدد إصابات الحرب التي تم إخالءها لمسـتشــفى القدس  

429حالة .

·أجريت خالل العدوان ما مجموعه 235 عملية جراحية.

 مستشفى الخدمة العامة 

· تم إخالء ما مجموعه 179 من إصابات الحرب للمستشفى.

·أجريت 104 عملية جراحية خالل العدوان .

 مستشفى  أصدقاء المريض الخيرية

·  تم إخالء ما مجموعه 110 إصابة حرب.

· تم إجراء ما مجموعه  34 عملية جراحية.

مستشفى الشهيد كمال عدوان:

·تعامل قسم اإلستقبال مع  1868 إصابة حرب. 

·أدخل لألقسام الداخلية بالمستشفى 2,674  حالة .

·أدخل لقسم العناية المركزة  27 حالة.

·أجريت بقسم العمليات 240 عملية جراحية.

 مستشفى بيت حانون

· التعامل مع 358 مصاب حرب.

·أدخل من مصابي الحرب عدد 30 لألقسام الداخلية.

مستشفى العودة

·إستقبال  796 مصاب حرب .

·  إجراء  21 عملية جراحية .

 مستشفى شهداء االقصى:

·إستقبال  2,028  إصابة حرب.

 مستشفى ناصر:

·إستقبال  1,046 إصابة حرب .

·إجراء  280 عملية كبرى. 

مستشفى غزة األوروبي

·إستقبال  990 إصابة حرب.

·إجراء 518 عملية جراحية كبرى.

مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار

·إستقبال 1,250 إصابة حرب.

مستشفى الهالل اإلماراتي 

·إستقبال 161  إصابة حرب.

المستشفى الكويتي 

·إستقبال 356 مصاب حرب.

·إجراء 20عملية جراحية.

مصابينالمستشفى
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ملخص دور لجان طوارئ المحافظات 

4.3.التحويل الداخلي بين المستشفيات

نظرًا لتغير طبيعة العمل و اإلختصــــــــــــاصات و القدرة 

الســـريرة بين مســـتشـــفيات الوزارة و اإلضطرار إلخالء 

بعض المسـتشــفيات فقد شهدت حركة تحويل المرضى 

بين المستشفيات نشاطًا كثيفًا.

· بلغ مجموع الحاالت المحولة بين المســــتشــــفيات من 

إصابات الحرب ما مجموعه   1,000  حالة.        

· كانت أكثر التحويالت الداخلية من مسـتشــفى الشــهيد 

محمد يوسف النجار و عددها  372 حالة بنسبة %37. 

1.4.3. الخدمات الطبية العادية 

 مجمع الشفاء الطبي

· تعامل قسم اإلستقبال بمسـتشـفى الجراحة مع 1,100 

حالة طوارئ عادية.

· تم إدخال ما مجموعه 550 حالة طوارئ عادية ألقســـام 

الجراحة.

· تم إدخال ما مجموعه 20 حالة طوارئ عادية.

·أدخل لمســتشــفى الوالدة ما مجموعه 4,955 حالة  من 

اإلستقبال و العيادات الخارجية.

· تم توليد ما مجموعه 3,315 حالة منها 772 قيصرية. 

·أجريت في قســم العمليات النســائية  ما مجموعه 606 

عملية كحت و تنظيف.

· تم إجراء ما مجموعه 5,500 جلسة غسيل بقسـم الكلى 

الصناعية.

· تم التعامل مع 2,000 حالة طوارئ باطنية في قســــــم 

طوارئ الباطنة.

· تم تقديم العالج لعدد 568 حالة أورام و أمراض دم.

 مستشفى كمال عدوان 

· تعامل قسـم إستقبال األطفال مع 14,110 حالة طوارئ 

.

·إستقبلت العيادات الخارجية بالمســتشــفى ما مجموعه 

1,013 حالة عيادات من مختلف التخصصات. 

مستشفى بيت حانون

· ال توجد احصائيات .

مستشفى شهداء األقصى

· تعامل قســـــم اإلستقبال خالل العدوان مع ما مجموعه 

 17,912 حالة طوارئ عادية. 

·إســـتقبلت العيادات الخارجية ما مجموعه 915 حالة من 

مختلف التخصصات. 

· بلغ عدد الوالدات بالمســـــــتشـــــــفى 1,233 بما فيها 

القيصريات بنسبة 17.5 %.

·إتمام ما مجموعه 1,565 جلسـة غســيل كلوي لعدد 65 

مريض غسيل كلوي منتظم.

 مجمع ناصر الطبي

· تعامل قســـم طوارئ مســـتشــــفى ناصر بالمجمع مع 

 16,200 حالة طوارئ عادية .

·إســـــتقبلت العيادات الخارجية ما مجموعه 3,160 حالة 

عيادات من تخصصات مختلفة.

· بلغ عدد الوالدات الكلية 1,928 بما فيها القيصـــرية بما 

نسبته 17.6 %.

·أجريت بالمسـتشــفى ما مجموعه 2,337   لما مجموعه 

105 مريض غسيل منتظم. 

 مستشفى غزة األوروبي

·إستقبل قســــم الطوارئ العام ما مجموعه 9,026 حالة 

طوارئ عادية. 

·إستقبل قسـم طوارئ االطفال ما مجموعه 3,475  حالة 

طوارئ أطفال.

·إســــتقبلت العيادات الخارجية ما مجموعه 2,689  حالة 

من التخصصات المختلفة.

·أجري في قســم القســـطرة القلبية بالمســـتشـــفى ما 

مجموعه 40 حالة.

مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار

· تعامل قســــــــم اإلستقبال مع ما مجموعه 9,998حالة 

طوارئ عادية.
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·  تعاملت العيادات الخارجية مع 457  حالة من تخصصات 

مختلفة.

·أجريت بقسم الكلية الصناعية بالمستشفى ما مجموعه 

 1,086 لعدد 62 مريض غسيل كلوي منتظم.

 مستشفى العيون

·إستقبال ما مجموعه 171 حالة طوارئ في المستشفى.

· تم إدخال ما مجموعه 105 حالة لألقسام الداخلية.

·أجري ما مجموعه 61 عملية جراحية. 

 مستشفى الرنتيسي التخصصي لألطفال

· تعامل قسم اإلستقبال بالمستشفى ما مجموعه 1,361 

حالة. 

· تم التعامل مع 2,076 حالة أطفال بالعيادات  الخارجية.

· تم إدخال ما مجموعه 2000 حالة طب أطفال لألقســـام 

الداخلية.

 مستشفى النصر لألطفال

· تم إستقبال ما مجموعه 20,444 حالة طوارئ اطفال.

· راجع العيادات الخارجية بالمســتشـــفى ما مجموعه 98 

حالة.

 مستشفى الهالل اإلماراتي 

· راجع قسم الطوارئ ما مجموعه 2,584 حالة. 

· بلغ مجموع الوالدات بالمستشـفى 857 والدة منها  138 

والدة قيصرية.

· بلغ مجموع العمليات الجراحية بالمستشفى ما مجموعه 

181عملية.

2.4.3. لجنة طوارئ الرعاية األولية 

 إستمرار خدمات الرعاية االولية:

إستطاعت الرعاية األولية أن تحافظ على إسـتمرار العمل 

فيما تبقـى لها من منافذ تقديم الخدمة بعد تعـرض عدد 

كبير من مراكزها للتدمير الجزئي و الكلي ( 91)% و تعذر 

وصول الطواقم الصــــحية للمراكز بنســــبة ( 30)%من 

خالل سلسلة من اإلجراءات الطارئة.

·إعادة توزيع الطواقم البشـــرية بما يضـــمن تشــــغيل 

المراكزة التي تقدر على تقديم الخدمة.

·اإلســـتمرار في منظومة دعم المراكز العاملة من خالل 

توزيع األدوية و اللوازم الطبية و توفير الدعم اللوجسـتي 

و لجان المتابعة على األرض للطواقم العاملة و إنشـــــــاء 

غـــــرفة طوارئ لدعم المــــــراكــــــز حيث إنخفض عدد 

المستفيدين من الخدمات بنسـبة 23.8 % فقط في حين 

كان اإلنخفاض بنســـــــــبة 48 % لعيادات الضـــــــــغط                 

و 57%لحاالت السكري من النوع الثاني.

· تقليص وتيرة التحويل من الرعاية للمســـــتشـــــفيات          

و إقتصارها على الحاالت العاجلة و الضرورية.

· تشـــكيل لجنة مركزية مشـــتركة مع مقدمي الخدمات       

و الشـركاء لمراقبة و منع و مكافحة االمراض السـارية في 

التجمعات التي نشأت بسبب النزوح الجماعي للسكان.

· المحافظة على نســــــــــبة التغطية العالية للتطعيمات          

و إستهداف المولودين حديثا  أثناء الحرب و األطفال الذين 

إضطرت عوائلهم لترك محل الســكن االصلي حيث بقيت 

عند مستوى 90 %.

· الحفاظ على مخـزون األدوية و التطعيمات من أي تلف أو 

ضياع نتيجة األعمال العدوانية أو إنقطاع الكهرباء.

· متابعة مراكز اإليواء و األوضاع الصـــحية فيها دوريا من 

قبل فرق صحة البيئة و تقديم الخدمة الوقائية والعالجية 

المجانية لجميع النازحين و التأكد من ســـــــالمة وفعالية 

المياه واألغذية الموردة لمــــراكـــــز اإليواء  و  التأكد من 

سالمة الصرف الصحي و التخلص من النفايات. 

·إستمرار أعمال التثقيف الصـــــــحي و عقد جملة لقاءات 

حول النظافة الشـــخصـــية و صحة البيئة و سالمة الغذاء       

و الرضاعة الطبيعية و الدعم النفسي و السـالمة الوقائية 

في حاالت الطوارئ حيث إستفاد من هذه االنشـــــــــــطة   

 2,439سيدة، 2,388 طفل ، 1,464 رجل. 

·  تفعيل برنامج اإلكتشـاف المبكر لألمراض المعدية في 

أماكن اإليواء حيث تم تســـــــجيل عدد 13 حالة و تم أخذ 

عينات من مياة المجاري للتاكد من عدم إنتشــــار أمراض 

شلل االطفال و الكوليرا.

عياداتإستقبال

8,234

568

71,821

10,488

والدة

9,019

الخدمات الطبية العادية في المستشفيات الجراحية

قسطرةعالج كيماويغسيل كلوي
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5.3. العقبات  والفجوات أثناء العدوان

· غياب الحماية الكافية  لموظفي الخدمات  اإلنســــــانية      

و المؤسســات الصــحية أثناء الحرب مما أثر على قدرتهم 

على اإللتحاق بعملها و منع موظفي الخدمات اإلنســــانية 

من إسعاف طبي و دفاع مدني من اإلنتشـــــــار و الوصول 

لألماكن المســـتهدفة و و القيام بمهام اإلنقاذ و اإلسعاف.   

و يالحظ  هنا أن هذا األمـــــر وقع مع بداية الحـــــرب بعد 

تدمير مســــتشـــــفى الوفاء للتأهيل و إتالف جزئي لعدد  

4سـيارات إسـعاف و مقتل طبيب و إصـابة 19من الطواقم 

الصـــحية مع بداية حالة الطوارئ. و مع تصـــاعد عمليات 

اإلجتياح البري في المناطق الحدودية فإن هذه الصــعوبة 

أصبحت كبيرة جدًا مع سقوط الجرحى بوتيرة أعلى.

ّظمة أطباء لحقوق اإلنسان الصادر يوم   و بحسب تقرير من

األربعاء الموافق  2015/1/21  فإنه  رغم إســـــــــتحقاق 

الطواقم والمنشـآت الطبية حمايًة خاصة في زمن الحرب، 

س بهذه الطواقم  إال أن شـــــــــــــــهادات كثيرة توّثق الم

والمنشــــآت خالل عملهم بإخالء الجرحى وعالجهم. ذلك 

رغم أن الشـــهادات تدل على أن إشارات سيارات اإلسعاف 

والطواقم الطبية، وخرائط المنشـــــآت الطبية في قطاع 

غزة نقلت مســـــــــــبًقا للجيش من قبل أطراف في وزارة 

س بهم. حة الفلسطينية، من أجل منع الم الص

·إستمرار معاناة المؤسسـات الصـحية من نقص الكهرباء 

و األدوية و اللوازم الطبية.  

· زيادة حجم األعباء عن قدرة النظام الصــحي  األمر الذي 

فاقمه خروج عدد كبير من المرافق الصـــــــــــــــحية من 

مســـــتشــــــفيات ومراكز صحية و محطات إسعاف طبي           

و سيارات إسعاف. 

·  تواضع حجم اإلستجابة لمتطلبات قطاع الصـــــــــــحة           

و تأخرها  مما دفع المؤسســــات العاملة في غزة للمبادرة  

األمر الذي دفع منظمة الصــــــــــحة لعالمية باطالق نداء 

استغاثة لمسـاعدة وزارة الصـحة و وكالة غوث و تشــغيل 

الالجئين بغزة.

· اإلرهاق الشــديد للطواقم الصــحية حيث إمتدت الحرب 

لمدة طويلة  تخللها شهر الصــيام و كثافة القصـــف على 

مناطق مدنية مأهولة مما ادى لكثرة عدد المصــــــــابين        

و أعباء العمل كما عدم قدرة زمالءهم علــــــــى اإللتحاق 

بأعمالهم و تأخر وصـــــوال الوفود الطبية حال دون توزيع 

األعباء بشكل يضمن لهم قدرًا من الراحة. 

·معاناة العاملين حيث الوضع اإلقتصـادي الصـعب وعدم 

تلقي الرواتب وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم.

· صــــعوبة الخروج من غزة للمرضــــى المحولين للعالج 

بالخارج من جرحى الحرب أو المرضـى العاديين  ألســباب 

متعلقة بالحركة و تأخر التنســيق و رفض طلبات و الحالة 

األمنية في منطقة المعابر ســـواء بيت حانون شــــماال أو  

رفح جنوبا.

· الحاجة الماســـــــــــــــــة لمعدات طبية متقدمة و أطباء 

اختصــــــــــــــــــــاصين في مجاالت عدة و نقص األدوية                   

و المســـــــــــتلزمات الطبية منع القيام بعمليات جراحية 

متقدمة و دفع األطباء لتحويلها للعالج بالخارج. 

· خروج عدد من مراكز الرعاية النفسـية المجتمعية و بقاء 

مركزين فقط من ست مراكز في وقت تصــــــــاعدت فيه 

الحاجة لهذه الخدمات و مما فاقم األمــر عدم توفــر أدوية 

الصحة النفسية للمرضى.

نتيجة للنزوح الداخلي نشــات مجتمعات جديدة في مراكز 

اإليواء  التي أعدت على عجل و احتاجت لخدمات صــــحية 

أساسية األمر الذي كل عبء أضافي و غير مســــبوق على 

القطاع الصـحي و كانت حاجات الدعم النفســي و التثقيف 

الصــحي و الوقاية من األمراض المعدية و رعاية األطفال   

و بـــــــــرنامج التطعيمات و رعاية األمهات الحوامل. و قد 

تصــاعد هذا العبء مع اإلزدحام الشـــديد في المراكز مع 

نقص المياة و مواد النظامة  و عدم التخلص من الـنفايات 

مما هدد بظهور مشــــــــــــاكل صحية عامة  و لقد كانت 

المســــتشــــفيات الكبيرة و حتى المتوسطة مكان لتجمع 

النازحين كما حدث في مجمع الشـــــفاء الطبي األمر الذي 

أعاق تقديم الخدمات الطبية الطارئة لمصـــــابين الحرب    

و دفع إدارة الطوارئ لبذل مضاعفة إلدارة الموقف .



أثار العدوان الصهيوني 

2014صيف             على قطاع غزة 
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آثار الحرب العدوانية صيف  2014 على غزة 

1. الخسائر البشرية 

لقد كانت الحرب العدوانية على غزة صــــيف 2014 نمطًا 

فريدًا و تطورًا لروح العدوان و الوحشـــــــــية في مواجهة 

مجتمع مدني مســــــالم يســـــــعى ألن يعيش في سالم            

و يحظــــى بحقه فــــي الحـــــرية و التنمية مثل باقـــــي 

المجتمعات.

لقد إستهدف بكل آلة القتل و الدمار التي تمكن منها كافة 

مكونات الحياة  على أرض غزة - في عدوان إســـتمر على 

مدى  51 يومًا - من بشـــــــر و حجر و لم يراعى حرمة ألي 

أعراف إنســــــــانية أو معاهدات وقوانين دولية حتى الحد 

األدنى الذي توافقت عليه البشـــــــــرية في أحلك فترات 

التاريخ اإلنســـــاني قتامة من مواثيق جنيف األربعة التي 

تكفل حق المدنيين في حاالت الحرب.

1.1. الشهداء  

· بلغ عدد شــــــــهداء غزة الذين إرتقوا على يد آلة الحرب       

و القتل اإلســــــرائيلية خالل الفترة من 7 يونيو حتى  28 

أغسطس ما مجموعه 2,322 شهيد و شهيدة.

· بلغ متوسط عدد الشـــــــهداء لكل يوم من أيام العدوان 

45.5 شهيد أي بمعدل  2 شهيد لكل ساعة.

· غالبية الشـــهداء إرتقوا بســـبب إصابات متعددة شملت 

موضعين من الجسم كحد أدنى حيث وصلت نسـبتهم من 

مجموع الشــــــــــهداء 95.8 % األمر الذي يعكس اإلفراط 

الشـــــــديد في إستخدام القوة في مواجهة مجتمع مدني 

مســــالم على عكس اإلدعاءات التي ساقها المعتدون من 

إســتخدامهم أســلحة توقع أقل ضـــرر بالمدنيين و أنهم 

تخلوا عن إستهداف أهداف عديدة بسبب ذلك.

· إن تعمد العدو إستهداف البيوت السكنية اآلمنة قد شكل 

خارطة حزينة للشـــهداء حيث سجلت عدد  145 عائلة قد 

فقدت ثالثة من أفـرادها أو أكثـر فــي إعتداء واحد  األمــر 

الذي ضاعف الثمن اإلنســــــــــــاني المدفوع في مواجهة 

العدوان.

· شكلت المرأة الفلسطينية نسبة كبيرة من عدد الشهداء 

إلدراك العدو لمدى دورها و مكانتها في المجتمع حيث بلغ 

نســبة الشــهداء منهن 22% من عدد الشـــهداء و عددهن 

 510 شهيدة.

·مثلت الطفولة المعذبة في غزة نتيجة ظروف الحصــــار    

و اإلغالق المستمر  قبل الحرب هدفًا  للعدوان حيث شكل 

األطفال دون سن  18 سنة ما نســبته 27.1 % من مجمل 

الشــــهداء حيث بلغ عددهم 630 طفل و طفلة و نســــبة 

كبيرة منهم من عائلة واحدة و سـقطوا في نفس اإلعتداء 

و هم في بيوتهم و بين أهليهم.  

· لم يرحم العدوان حتى كبار الســـن فوق سن الســــتين       

و حصـــــد العدوان منهم 124 شهيد و شهيدة مكونين ما 

نسبته 5.3 % من مجمل شهداء العدوان .

ًال  حتى أصــبحت غزة كلها بمحافظاتها  كان العدوان شـام

في عين العاصــفة العدوانية حيث قدمت كل المحافظات 

بمدنها و قراها و مخيماتها ثمنا غاليًا من الشهداء.

عدد الشهداءالنوع
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· لقد بقـــــي القتل هو الهدف من كل العمليات العدوانية 

األمر الذي يعكســـه أنماط اإلصابة بين الشــــهداء الذين 

أصيبوا إصابات قاتلة كما يظهر في الجدول أدناه:

1.1.1. المجازر التي إرتكبها العدو الصــهيوني ضد أماكن 

اإليواء

شهدت مراحل الحرب موجات نزوح للمواطنين خاصـة من 

المناطق الحدودية طلبًا لألمان فـــــــي أماكن لجوء أعدت 

على عجل إليواء األســر، و كان معظمها في مدارس غوث  

و تشـــــــــغيل الالجئين و المدارس الحكومية و حتى دور 

العبادة اإلسالمية و المسـيحية والمسـتشــفيات و مع ذلك 

لم تســـــــلم من العدوان و اإلستهداف المباشر في أحيان 

كثيرة.

· مجزرة مدرسة أبو حســين  بمخيم جباليا التابعة لوكالة 

الغوث و تشـــغيل الالجئين في محافظة الشــــمال  حيث 

كانت تؤوي  المئات من المشردين و المهجرين حيث أسفر 

العدوان عن سقوط 15 شهيدًا غالبيتهم من النســــــــــاء          

و األطفال.

· قصـــف المدرسة اإلبتدائية المشـــتركة في مدينة بيت 

حانون يوم 24/7/2014 و أسفر العدوان عن سـقوط أكثر 

من  13 شهيد أغلبهم من النساء و األطفال.

·إســـــتهداف مدرســــــة حكومية في محافظة رفح يوم 

 3/8/2014 كانت مكان إليواء المشــــــــــردين من شرق 

المحافظة مما أوقع في صفوف المدنين أكثر من عشــــرة 

شهداء.

2.1.1. المجازر التي ارتكبها العدو الصــــييوني ضد بيوت 

األمنين

· بلغ عدد المجاز المــــرتكبة بحق العائالت فـــــي بيوتها        

و دورها السكنية ما مجموعه  91 مجزرة.

· مجموع ضحايا العدوان من الشــــهداء فقط ما مجموعه 

.(513)

· كان متوســـط عدد المجازر المرتكبة بحق العائالت في 

غزة على مدى الحـرب العدوانية ما يمثل 1.8 مجـزرة لكل 

يوم من أيام العدوان.

3.1.1. توزيع الشهداء على المستشفيات 

2.1. الجرحى

· بلغ عدد الجـرحـى خالل الحـرب العدوانية علـى غــزة ما 

مجموعه 10,564 جـريح و جـريحة بواقع  207 حالة يوميًا 

بمعدل  9جرحى/ ســاعة حيث شـــكل عبئًا شـــديدًا على 

المستشفيات لخطورة اإلصابة و حاجتها لتدخالت جراحية  

عاجلة و إقامة في العناية المركزة لمدة طويلة.

· لقد كانت حربًا شــــــــــــاملة لم تفرق بين رجل و إمراة            

و حصـدت الكثير من الطرفين على نحو ما يظهر بالجدول 

أدناه:

عدد الشهداءنمط اإلصابة
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ًال و ال  · طال العدوان كافة الفئات العمـرية و لم يـرحم طف

كبيرًا في السن   فدفع أطفال غزة ثمنًا باهظًا للعدوان.

· كان العدوان شــامل و مع ذلك فقد تركزت كل العمليات 

العدوانية بشـــــــكل متفاوت على المحافظات األمر الذي 

إنعكس على أعداد الجرحى فيها .

·اإلصــــــــــــــابات لدى الجرحى تعكس همجية العدوان             

و شـراسـته حيث كانت اإلصــابات المتوســطة و الخطيرة 

تشكل نسبة ال بأس بها.

1.2.1توزيع الجرحى على المستشفيات 

3.1. استهداف الطواقم الطبية

لم يســـلم موظفي الخدمات اإلنســـانية من كوادر طبية      

و كوادر اإلســعاف و الدفاع المدني من آثار الحرب و قد تم 

إســـتهدافهم مباشـــرة في مواضـــع كثيرة حيث ضـــرب 

العدوان بعـرض الجدار كل المواثيق و المعاهدات الدولية 

التي تحميهم أثناء الصراعات.

إن طواقم اإلسعاف و الخدمات اإلنســــــــــــــــانية قد تم 

إستهدافها عن عمد  أثناء قيامها بواجبها اإلنســـاني تجاه 

مصــــابي األعمال العدوانية و هذه أهم اإلستهدافات في 

هذا السياق:

·إستهداف سيارة إسعاف طبي تابعة لمســتشـــفى ناصر 

يوم 24/7/2014 مما أدى لتدمير العربة و إصابة مســعف 

طبي.

·إستهداف سيارة إسعاف طبي في مدينة بيت حانون أثناء 

محاولة إنقاذ جرحى بالمكان مما أدى إلستشـهاد مســعف 

طبي واحد.

·إستهداف سيارة دفاع مدني و إصابة ستة بجراح.

·إســـتهداف ســـيارة إســــعاف طبي تابعة للهالل األحمر 

الفلسطيني يوم 26/7/2014 أثناء إخالء الجرحى مما أدى 

إلستشهاد مسعف طبي.

·إستهداف سيارة إسعاف طبي تابعة لمستشـفى الشـهيد 

محمد يوسف النجار يوم 1/8/2014 مما أدى إلستشـــهاد 

ثالثة من طواقمها .
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4.1. حركة النزوح الجماعي

· في ذروة األعمال العدوانية على غزة  أضـــــــطر حوالي 

500,000 نسمة من سكان القطاع لترك بيوتهم المهددة 

جزئيًا أو كليًا و كانت تجمعاتهم في دائرة اإلســـــــتهداف 

المباشر آللة الموت و اللجوء ألماكن اإليواء .

· حظيت المسـتشــفيات خاصة الكبيرة منها و التي إعتقد 

النازحون أنها مالذات آمنة من العدوان المســـــــتمر على  

القطاع خالقة بذلك وضعًا انسانيًا معقدًا نظرًا لطول فترة 

العدوان وحاجة النازحين لمنظومة خدمات صــــــــــــحية            

و إجتماعية و إنســــــــــــانية األمر الذي أدى لتعقيد عمل 

المســتشــفيات و خلقت وضع إقترب من حافة الخروج عن 

الســـيطرة و أثرت سلبًا على أداء المؤسســـات الصــــحية 

الكبيرة التي كانت حجر الزاوية في إدارة األزمة الصـــحية 

خالل العدوان و فرضت عليها تحديات من نوع جديد.

2. الخسائر المادية 

لم تسـلم المرافق الصــحية في القطاع من العدوان رغم 

كل اإلحتياطات التي إتخذتها وزارة الصــــــــــحة في هذا 

السياق وفق توصيات الجهات الدولية ذات العالقة.

و حســــــب تقارير المؤسســـــــات الدولية  فقد تم رصد 

اإلعتداءات على المرافق الصحية على النحو التالي:

1.2. تدمير كلي

· تدمير كلي لمستشفى الوفاء شرق مدينة غزة.

· تدمير كلي لعدد ســــتة مراكز رعاية أولية تابعة لوزارة 

الصـــــــــــحة بغزة في محافظات  خانيونس و المحافظة 

الوسطى و غزة و الشمال.

· تدمير كامل لعدد 11 صيدلية في كافة محافظات غزة.

· تدمير كامل لمخزن أدوية .

· تدمير محطة إســـــــــــــعاف طبي تابعة للهالل األحمر 

الفلسطيني.  

· تدمير ثالث  سيارات إسعاف طبي بمســتشـــفى شهداء 

االقصى.

· تدمير ثمان سيارات إسعاف طبي. 

· تدمير سيارة إسعاف طبي تابعة لمجمع ناصر الطبي في 

محافظة خانيونس.

· تدمير جزئي لعدد 37 سيارة إسعاف طبي مخصـــــــص 

لنقل المصابين.

2.2. أضرار جزئية

·أضرار جزئية لعدد 16 مســـــتشـــــفى منها ثالث تابعة 

لوزارة الصــــــــــــحة و الرابع للخدمات الطبية و الخامس 

المســــــتشــــــفى االهلي العربي التابع إلتحاد الكنائس 

العالمي.

1.2.2. أضـــرار و تدمير جزئي لعدد 48 مركز رعاية أولية 

تابعة لوزارة الصحة و منظمات أهلية محلية 

· تدمير جزئي لعدد 62 صيدلية.

· تضرر عدد  4 محطات إسعاف طبي.

· تضرر عدد 34 سيارة إسعاف طبي.

الفئة
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3.2. إخراج مرافق صحية من الخدمة بســـــــــبب األ  ض  ر ا  ر 

و اإلستهداف المباشر و التهديد المستمر باإلستهداف

·إخراج مســـتشـــفى الوفاء المخصـــص لتأهيل الحاالت 

الصعبة و إخالء المرضى لمستشفيات أخرى. 

·إغالق مســـتشـــفى الشـــهيد محمد الدرة لألطفال بعد 

تدمير جزء كبير منه و إخالء مرضاه لمســتشــفى الن صـ ـ   ر 

و مسـتشـفى الدكتور عبد العزيز الرنتيسـي التخصـصـي 

لألطفال  بتاريخ 2014/7/24.

·إغالق مســـتشــــفى بيت حانون الحكومي بعد تعرضه 

للقصف المباشر بتاريخ  2014/7/26. 

·إخالء مسـتشـفى بلســم التابع للخدمات الطبية و توقف 

العمل به بعد اإلستهداف المباشر يتاريخ 2014/7/23.

·إيقاف العمل بمسـتشــفى الشــهيد محمد يوسف الن  ج ا  ر 

و إخالء نزالئه لمسـتشـفى الهالل و المسـتشـفى الكويتي 

بتاريخ  2014/8/2.

·إغالق 27 مركز رعاية أولية بسبب كثافة القصف و تعذر 

وصول الطواقم الطبية إلى مكان العمل منذ بداية الحرب 

العدوانبة على غزة.

4.2.توزيع المؤسســـات المدمرة و المتضــــررة 

حسب الجهة المالكة

 بلغت قيمة األضرار في البنية التحتية للقطاع الصـــــحي 

جراء العدوان و التكاليف المترتبة علـى إعادة البناء وإعادة 

تجهيــــــــــــــــز وتأثيث وتكاليف التوقف عن أداء الخدمة 

وإســــــــــــــــــــــتخدام خدمات بديلة كتكلفة اجمالي ة  .

$184,674,545.16

الصحةالمؤسسة
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Reconstruction Needs 

İ ŎPMÕ ŃŎŒP ŎŅ ŇÑŒPǾŎŘÑŇ MŌŇ ŐMǾPÒMÕÕŘ ŇMÖ MŊÑŇ 

infrastructure + 10% BBB 

 

24,039,804.14 

Humanitarian 
Response 
 

Total Cost of Loss during 2 months (war time) 30,136,655.86 

Recovery needs 

Total Costs of Projected Needs (0-36 mnths after 
the crisis) 

118,634,622.88 

Building Back Better* 

Infrastructure 907,934.62 

Service delivery and 
access 

10,764,427.67 

Governance 157,500.00 

Risks 33,600.00 

Total: 184,674,545.16 
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الدروس و العبر المستفادة

1. تنظيم الطوارئ و خطة الطوارئ الصحية

1.1. لقد مر القطاع الصــــحي في القطاع الفلســـــطيني 

بظروف طوارئ شبه متصـــــلة في مواجهة عدوان قا س    ي 

و مدمـــر يمتلك آلة تدميـــر و قتل و ال يحتــــرم القوانين          

و المواثيق الدولية من إسـتخدام مفرط للقوة و إسـتهداف 

مباشر للمدنين و المناطق الســـــــــــــكنية و أماكن إيواء 

النازحين و  طواقم الخدمات اإلنسـانية من خدمات صحية 

و إنقاذ و دفاع مدني.

 بشـــــكل عام فإن الخدمات الصـــــحية نجحت في القيام 

بدورها الذي حددته فـــــي التعامل مع الطوارئ من خالل 

منظومة خدماتية و ضمان الدعم اللوجســـــــتي لها أثناء 

العدوان و التعامل الذكي مع معلومات الطوارئ الصـــحي  ة 

و إستخدامها بشـــــــكل كفء في إستجالب الدعم المادي       

و المعنوي.

2.1. لقد ثبت أن إدارة الطوارئ الصــحية من خالل جســم 

مركزي مســئول عن الطوارئ الصـــحية يعمل وفق خطة 

عامة تقوم على تحديد المهام و توزيعها هو  النســــــــق 

األمثل إلدارة الطوارئ الصحية مع وجود كادر متمرس في 

العمل في ظروف الطوارئ.

 لكن إدارة الطوارئ الصــــــــحية العليا  ظلت قاصرة على 

وزارة الصحة و غاب عنها تمثيل مقدمي الخدمات الصحية 

األخرين خاصـــــــــــــــــــة األنروا و جمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني.

3.1. إن تقسـيم الجسـم المسـئول عن الطوارئ الصــحية 

لثالث مســـــــــتويات: مركزية و لجان المحافظات و لجان 

المســــتشــــفيات و الرعاية أعطى نظام الطوارئ مرونة 

عالية و حــرية فـــي إدارة الطوارئ وفق معطيات ميدانية 

تخص نطاق عمله و إجــراء إحتـــرازي فـــي مواجهة عدم 

إستجابة نظام اإلتصاالت العامة إو لجوء المعتدي لتقسيم 

القطاع لمناطق مفصولة عن بعضها البعض.

4.1. إن وجود مقـر اللجنة المــركــزية ولجنة طوارئ غــزة 

ولجنة طوارئ المستشفيات في مكان واحد (مجمع الشفاء 

الطبي) قد أثر على عمل اللجان في بعض األحيان.

5.1. تم توزيع ملفات لجنة الطوارئ المـــركـــزية علــــى 

األعضـاء يوم 2014/7/23 أي بعد مرور 8 أيام على إعادة 

تشــكيل اللجنة و 15يوم على إعالن الطوارئ و  على نحو 

نمطي كما كان يتم في الطوارئ الســـــابقة و تركز األمر 

علـــى إدارة الملفات الطارئة دون تطويـــر لألداء و بقـــي 

التركيز على ملفات ثالث: المتابعة و تشمل (العمل الفني 

و الوفود و الــــتحويالت ) و ملف اإلحــــتـــــياجات و الدعم 

اللوجســتي و ملف اإلعالم و التوثيق في حين كان بإمكان 

إدارة الطوارئ أن تعتمد على المكونات الســتة التي يقوم 

عليها أي  نظام إلدارة الطوارئ و هي:

· العالقات العامة واالعالم     إدارة معلومات الطوارئ·

· الخدمات الطبية الطارئة     الخدمات الطبية العادية  ·

·إدارة الموارد البشرية           الدعم اللوجســـــــــــــتي                  ·

  التوثيق ·

6.1. لقد إستطاعت ادارة الطوارئ الصــحية أن تتعامل مع 

أحداث جديدة في هذه الحرب شملت تصــاعد العدوان في 

إتجاه إستهداف المناطق الســــكنية مما خلف أعداد كبيرة 

من اإلصابات جعلت مهام اإلنقاذ و اإلخالء معقدة و صـعبة 

في ظل إستهداف طواقم الخدمات اإلنســــانية بشـــــكل 

مباشر دفعت معه ثمنًا باهظًا من الشــهداء و المصـــاب ي   ن 

و أعاق عملها في مواقع كثيرة.

7.1. إن التنســيق مع المؤسســات الصــحية  خارج الوزا  ر  ة 

و معرفة إمكانياتها مسبقًا و ترتيب األدوار و توزيعها خلق 

شبكة إسناد حقيقي  جعل القطاع الصـــــحي يعبر األزمة 

دون حوادث كبــــــرى و كان دور لجان طوارئ المحافظات 

مميزًا.

8.1. إن التواصل شبه اليومي مع المؤسسـات و المنظمات 

األممية و العالمية مَّكن الوزارة من تطوير أداءها في زمن 

الطوارئ و أتاح لها الوصول الســـــــــــــلس لموار د    ك ث  ي  ر  ة 

و حشـدت دعما ال بأس به أعان القطاع الصــحي الذي كان 

يعاني من حصار خانق على عبور األزمة.
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2. المحاور األساسية بعمل لجان الطوارئ:

1.2. التحكم و السيطرة 

إحتفظت إدارة الطوارئ الصــــحية المركزية  بكل المهام 

الحســـاسة و التي تتصــــل بإدارة ملفات العالقات العامة       

و اإلعالم و ملف معلومات الطوارئ الصــــــــحية و أرشفة 

جـــرائم الحـــرب المحتملة و التعامل مع ملف التبـــرعات 

العينية و المنح المالية تاركة إلدارات الطوارئ علــــــــــى 

مســــــــــتوى المحافظات إدارة الخدمات الطبية الطارئة          

و العادية و التنسيق مع المؤسسات األهلية.

2.2. العالقات العامة و اإلعالم:

·إن إعتماد خطة إعالمية للوزارة تقوم على إيصـــــــــال 

رسالة الوضع الصـــــــــــحي لغزة تحت الحرب و تدعيمها 

بالمعلومات الموثقة و الحديث مع العالم باللغة التــــــــي 

يفهمها و التواصـــل اليومي مع وســـائل اإلعالم المحلية       

و العربية و العالمية و الوفود التضـامنية كان من العناصر 

حد لغة  األســــاســـــية في نجاح خطة الطوارئ من حيث و

الخطاب و جهة اإلتصـــــــــال و نمطية الرسائل المطلوب 

إيصـــالها على خالف ما كان واقعًا في الســــابق من تعدد 

المنابر و تعدد الخطابات و منهجية العمل  .

·إعتماد الخطاب العقالني المســـــند بالقوانين و العهود 

الدولية التي تنظم الصــراعات بين األمم في زمن الحرب  

ساهم  مع أمور أخرى كثيرة في تحشيد التعاطف العالمي 

مع غزة في وقت تشــــتت الجهد اإلنســــاني على مناطق 

التوتر و النزاعات التى كانت تعصـــف بالمنطقة و اإلقليم 

إال أن الخطاب مع تجديده بدا نمطيا و مكــــــررًا و ال يتمتع 

بالمهنية العالية حيث لم يتم اإلســـتعانة بكوادر إعالمية 

من خارج القطاع الصحي.

· نجحت خطة العالقات العامة و اإلعالم للجــــنة الطوارئ 

العليا لوزارة الصـحة مع الخطة اإلعالمية العامة بما لديها 

من طاقات شــــــــــــابة  في التفوق على ماكينة الدعاية 

العدوانية التي لجأت  لي الحقائق و التعتيم على بعضـــها 

بحيث أصبحت منابر الوزارة مصـدر حقيق و موثوق للخبر 

الصحي على الصعيد المحلي و الخارجي.

· لم يظهر التقرير أي جوانب لنشاط أرشفة جرائم الحرب 

المحتملة مع أنها كانت جــزء من العمل المــركــزي للجنة 

الطوارئ مع أن الحــــرب إمتدت لمدة 51يوم و وقعت فيها 

مخالفات كثيرة من جانب المعتدي.

3.2. إدارة معلومات الطوارئ الصحية 

·إن إدارة معلومات الطوارئ الصــــــــــــــــحية و التوثيق               

و التحديث المســـــــتمر لها وفر أساسا الغنى عنه إلنجاح 

الخطة اإلعالمية و أربك الخصــــــــم في مواجهة جرائمه         

و محاولة تبريرها كما وفرت لصـــــانع القرار أساسا مهنيًا 

إلتخاذ ما يلزم بشكل تفاعلي و ديناميكي.

· بقيت أقســام الطوارئ بالمســتشــفيات هي المصـــدر 

األولي للمعلومات  الخاصة بالشهداء و اإلصابات من خالل 

التواصــــل اليومي المباشـــــر و اإللكتروني و قد تم جمع 

البيانات وفق نماذج لم يتم تطويـــــــــرها حيث لم تدرج 

بيانات كيفية اإلخالء للمســتشـــفى األمر الذي تعذر معه 

دراسة حجم الخدمة في مسـتوى ما قبل المسـتشــفى  أو 

تحديد مســــتوى اإلصابة من حيث الخطورة أو حاالت بتر 

األطراف.

·إســــتطاعت إدارة معلومات الطوارئ أن تواكب األحداث 

بشكل لحظي على كثرتها و تنوعها و إنتشـارها من خالل 

شبكة إتصـــــال و تواصل أمنت إلدارة الطوارئ المركزية 

كافة البيانات بصــورة دقيقة و محدثة من إصابات و وضع 

اإلمداد الصـــــــــــحي و التبرعات العينية  و المنح المالية 

لتمويل مشــــتريات لحســـــاب الطوارئ و الوفود الطبية          

و التضامنية الزائرة و تحويالت المصابين للخارج.

· مع ذلك يؤخذ على تقارير معلومات الطوارئ الصــــحية 

تضـارب عدد الجرحى بفارق تجاوز 667 مصـاب و الحديث 

عن التحويالت للعالج خارج القطاع خالل الحــرب و بعدها   

و الوفود الطبية التي وصلت بعد نهاية الحرب.

· لم يتضـــــــح فيما إذا كانت إدارة معلومات الطوارئ قد 

إستحدثت آليات لتدقيق المعلومات و التحقق منها بشـكل 

فعال من خالل التعاون بين منتجــــي البيانات و القائمين 

على تجميعها في المركز و وضع الضــــــوابط التي تنظم 

العمل في وسائل اإلعالم الجديد.
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4.2. إدارة الموارد البشرية:

· غياب ملف إدارة المواد البشــــــرية عن اللجنة المركزية 

العليا أدى إلى خلل واضــــــح في إدارة ملفات فرعية مثل 

اإلنتفاع األمثل من الموارد البشـــــــــــــــــرية الموجودة                 

و المتطوعين و الوفود الطبية الزائرة.

·إعتمدت وزارة الصــحة بالكامل على كوادرها البشــرية 

في أدارة الطوارئ الصــحية كخط أول إال أن تفاوت نســب 

االلتزام بالدوام بين الموظفين ال يمكن تحديد أســـــبابه 

من خالل الوثائق المتاحة بالتقرير و ال األســــــــاس الذي 

أعتمد لحســـــاب نســـــبة الدوام لكل الفئات و غاب األمر 

بالكامل من قطاع الــرعاية األولية و عدم معـــرفة كيفية 

تشــــغيل من حضــــر منهم في ظل إغالق عدد كبير من 

مراكز الرعاية األولية الحكومية.

· لعب المتطوعين جزء مســــــاند في تغطية أعباء العمل 

بمختلف المستشفيات  و لكن  ال يوضح ما هية التطوع إن 

كان فرديًا أو من خالل مؤسســــــات حكومية أو أهلية و ال 

فئاتهم و ال خريطة التوزيع أو إن كانوا أخضــــعوا لتدريب 

خاص أو عام و عدد أيام العمل لكل فئة   و هـــــــــي أمور 

أساسية لتقييم أداء إدارة الطوارئ في هذا الملف.

· بدأت الوفود الطبية القادمة لغــــزة فــــي التوافد عليها 

إعتبارًا من يوم 2014/7/14من تجمع أطباء فلسطين في 

أوروبا و يضــم ثالثة أعضــاء فقطـ، في حين تأخر وصول 

وفود األطباء من وزارة الصــــــــــــــــــــحة برام اهللا حتى    

2014/8/1و كان من أكبر الوفود حيث ضـــــــم 30طبيب      

و يبدو أن التواصل بين صحة الضفة و صحة غزة  أثر على 

الوفود الوطنية و عددها ثالثة وفود ضــمت بما مجموعه 

74طبيب أي ما نسبته 50%من أطباء الوفود الطبية.

· الوفود الزائرة لم يتم فرزها إلى تضــامنية و طبية و لم 

توضح اإلختصـاصات التي غطتها و ال إن جاءت بترتيب مع 

إدارة الطوارئ أو تطوعا و كيف تم توزيعها علـــــــــــــــى 

المستشفيات.

5.2. الدعم اللوجستي:

·إستطاعت إدارة الطوارئ بشــــــكل عام أن تحافظ على 

منظومة إمداد للمسـتشـفيات و مراكز الرعاية األولية من 

أدوية و لوازم و وقود و إعاشة و صيانة.

· بمــــراجعة خارطة التبـــــرعات العينية و الهبات المالية 

المخصـصـة لشـراء اإلحتياجات و كيفية  تنفيذها  يالحظ 

أن التركيز إنصـــب على الخدمات الحيوية و المناطق التي 

يعاني فيها القطاع الصــــــــحي من صعوبات مزمنة مثل 

األدوية و اللوازم الطبية و الوقود و لوازم الصــــيانة األمر 

الذي يشـــير إلى دور فاعل لجهات االختصـــاص في إدارة 

الطوارئ الصـــحية في رسم خارطة اإلحتياجات و تحديث 

بياناتها على الموقع اإللكتروني أو التواصـل المباشــر من 

مندوبي هذه الجهات المقيمين في غزة.

كما أن اإلدارة المالية للهبات خضـــــــعت لنفس المفهوم        

و استطاعت إتمام عمليات الشــراء وفق القواعد المنظمة 

لها في الظروف اإلعتيادية .

·إستطاعت إدارة الطوارئ الصـــــــحية  أن تدير مخازنها 

بشـكل آمن و وفق شروط التخزين المعتادة دون تسـجيل 

أي حوادث أو تلفيات أو تبديد و بالنظــــر إلـــــى حجم هذا 

العمل و تنوعه و الظـروف التـي تمت تحته فإن إنجاز إدارة 

الطوارئ فــــي هذا الملف يعتبــــر إنجاحا بكل المقاييس 

الوطنية و العالمية .

· لم يظهر الفروقات بين حجم المنصـــرف العادي و حجم 

المنصــرف في وقت الطوارئ مما يســـهل حســـاب فرقة 

التكلفة الناجم عن العدوان و هو أمـــر لم يكن مهمًا فـــي 

وقت الطوارئ و لكن عند إعداد التقــريــر كان من الممكن 

اإلنتباه إليه.

·إســـــــــــــــتطاعت إدارة الطوارئ أن تحافظ على كافة 

التجهيــــــزات الحيوية من ماء و كهــــــرباء و غازات طبية           

و اتصاالت و تجهيزات طبية في األقسام الحساسة .
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6.2. إدارة الخدمات الطبية الطارئة:

1.6.2. اإلخالء الطبي

· حافظت إدارة الطوارئ الصـــــــحية على النمط المألوف       

و المعتاد في خطط الطوارئ الســــــــابقة في مبدأ( إخالء 

المصابين ألقرب مسـتشـفى ) حيث يتم فرز الحاالت أثناء 

التعامل معها و من ثم إعادة تحويلها حســــب تصـــــنيف 

اإلصابة و ظروف عمل المســتجيب األول (مســتشـــفيات 

الطوارئ الجراحية) األمر الذي ســـــهل عمل الطواقم في 

خدمة ما قبل المستشفى و خدمة المستشفيات.

·إستطاع نظام إخالء الشــــــهداء و المصـــــــابين بإدارة 

الطوارئ الصــحية أن يخلى كافة الشـــهداء و المصـــابين 

لمستشـفيات القطاع  تحت ظروف صعبة جدًا و دفعت فيه 

طواقم الخدمات اإلنسـانية من إسعاف طبي و دفاع مدني 

ثمنا باهظًا من الشــهداء و المصــابين  كان معظمهم من 

طواقم الهالل األحمر الفلســـــطيني و الدفاع المدني مما 

يســتدعي التوثيق و األرشفة و زيادة وتيرة التنســـيق مع 

المؤسسات الدولية ذات العالقة.

· لم يظهر نظام معلومات الطوارئ  كيفية (وســــــــــيلة 

الوصول)  الشـــهداء و الجرحى للمســـتشـــفيات فإنه من 

الصـعب تحديد حجم دور كل الشـركاء في خدمات ما قبل 

المســــتشـــــفى و ال حجم الخدمة التي تم تقديمها أثناء 

اإلخالء للمستشفيات و مدى التواصل بين مقدمي الخدمة 

في مستوى قبل المستشفى و في المسـتشـفى و ال موقع 

اإلصـــــــابة و مكان اإلخالء إليه األمر الذي يعطل  فحص 

مدى التقيد بقواعد اإلخالء الطبــي من المناطق المختلفة 

للمستشـفيات و عليه فإن نظم تسـجيل الطوارئ يجب أن 

يكون أكثر إستجابة من حيث تســـجيل كافة المصـــابين      

و الشــهداء و بيان وسيلة اإلخالء و الجهة التي قامت به بما 

في ذلك الشــــــــهداء الذين كان ينقلون للثالجة مباشرة        

و كان يجب تسجيلهم في نظام التسجيل في ثالجة حفظ 

الموتى.

· تم رصد حوالي 1000مصــــــــــــــاب تم تحويلهم بين 

المســتشــفيات و لكن لم يرصد أسباب التحويل و دواعيه 

لفحص مدى نجاعة و فعالية نظام اإلخالء الطبــي  كما أن 

الحاالت التي تم إخالءها للمســـتشــــفيات األهلية بكافة 

المحافظات لم تظهــر أن كان إخالء طبــي أولــي أم إعادة 

تحويل من مسـتشـفيات أخرى و كان من المفروض حفظ 

سجالت ورقية أو إعتماد مبدأ التحويل عبر نظام معلومات 

المستشفيات .

2.6.2. التعامل مع الزيادة المحتملة في اإلصابات:

·إعتمدت المســـتشـــفيات عدة تكتيكات للمحافظة على 

قدرتها الســـريرية في مواجهة إحتمال زيادة الطلب على 

األســرة خاصــة الجراحية و العناية المركزة مثل إضـــافة 

أسرة ألقســـام قائمة و إستحداث أقســـام جديدة و إحالل 

أقسـام جراحية محل أقســام تم تقليص الخدمات فيها أو 

إخالء الحاالت من خالل التحويل لمســـــتشـــــفيات داخل 

القطاع أو خارجه.

· كان هذا األمر الفتًا في تحضـيرات الخطة على مســتوى 

المحافظات و المسـتشـفيات  حيث تمكنت مســتشــفيات 

الطوارئ الجراحية من زيادة قدرتها الســــــــــــــــــريرية 

اإلستيعابية بشـكل ملحوظ و إنصـب التركيز على أقسـام 

الطوارئ و أقســام مبيت الجراحة و أقســام العالج المركز    

و هـــي مناطق ذات أهمية فـــي حين لم تحظـــي غـــرف 

العمليات بإهتمام ملحوظ و إضطرت لتعمل بشــــــــــكل 

عشوائي و غير منظم.

· بقيت مســـــــتشــــــــفيات الطوارئ الجراحية الكبيرة ( 

الشــــــفاء/ناصر/غزة االوروبي) هي حجر الزاوية في أداء 

إدارة الطوارئ الصـــــحية حيث تعاملت مع أكثر من %70 

من الحاالت.

· كثافة العمل في غرف عمليات المســـتشـــفيات األهلية 

كانت دون المسـتوى بما يعني أن إدارة الطوارئ الصــحية  

لم تقم بتحـــــريك طواقمها فــــــي معظم األحيان خارج 

منظومة عملها إال في حاالت قليلة مثل مستشفى القدس 

واألهلـي العـربـي والكويتــي  و العودة التــي قامت بجهد 

جراحي مميز سواء من حيث عدد اإلصابات المســــــتقبلة      

و عدد العمليات الجراحية و أن دور المسـتشــفيات األهلية 

كان في معظمه مســتجيب ثان أي أنها تســتقبل الحاالت 

المحولة لها من مستشفيات المستجيب األول.
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· عملت مسـتشــفيات الطوارئ الجراحية بدرجة تنســيق      

و تناغم ال بأس بها حيث لوحظ أن نســـــــبة اإلشغال في 

مستشفى الشـفاء  كانت 100%في حين  كانت في ناصر 

و األوروبي 90%و لم يتضـح  فيما إذا  كانت نسـب إشغال 

األسرة نســـــبة إشغال عامة  أم خاصة بأقســــــام مبيت 

الجراحة كما لم تتطرق التقارير إلى نســـــبة األشغال في 

أقســــــــام العناية المركزة لدراسة جدوى التدخالت التي 

أدتها المســتشــفيات في بيئتها الداخلية من حيث تعديل 

توزيع األسرة.

· مسـتشــفيات الطوارئ الجراحية األخرى و التي لم تتخذ 

إجراءات بارزة لتعديل قدرتها الســــريرية بســــبب قيود 

المكان و القدرات البشـــــــرية حيث أعتمد سياسات أخرى 

بديلة ساهمت في إبقاء نســــــــبة اإلشغال الداخلي دون 

المسـتويات الحرجة75-82%سياسة إفراغ المسـتشــفى 

أوال بأول من خالل اإلحالة للمستشـفيات األكبر و التحويل 

للعالج بالخارج.

· تم توسعة مستشفى النصـر لألطفال األمر الذي ساهم 

في تحمل تبعات إغالق مســـتشـــفى الدرة لألطفال و مع 

ذلك فقد إرتفعت نســبة إشغال أسرة المســـتشـــفى إلى 

130%و إنخفض معدل إلتزام الموظفين إلى مســــــتوى 

7% فقط و هو األدنى بين موظفي مستشـفيات الوزارة  0

و الذي يعني أن توزيع موظفي مسـتشــفى الدرة بشــكل 

غير مخطط له من قبل و تم بإرتجال ملحوظ.

· شكلت منظومة التحويل بين المستشـفيات ما مجموعه 

1000حالة و هي آلية ساعدت مســــتشـــــفيات الطوارئ 

الجراحية الصـغيرة من الحفاظ على قدرتها على إستقبال 

إصابات الحرب .

·إضافة للتحويل الداخلي بين المســــــتشـــــــفيات فإن 

تحويالت المرضـــى للعالج خارج القطاع أضــــافت موردًا 

نوعيًا لقدرات المســـتشـــفيات إال أنه لم يتضــــح نوعية 

الحاالت و طريقة االخالء. 

· تطرق التقرير إلى بعض الصـعوبات التي واجهت عملية 

إخالء المرضـــى للعالج خارج القطاع و تمثلت في وضــــع 

سقف لعدد عربات اإلسعاف المســـــــموح لها بالمرور عبر 

معبر بيت حانون  و رفض الجانب المصـــــري الســــــماح 

لمعظم المرضى المحولين الى المســـتشــــفيات التركية 

المرور عبر معبر رفح البري و تحويل المرضــى المحولين 

للمســـتشــــفيات المصــــرية و فرض آلية تحويلهم عبر 

مســـتشـــفى العريش القليل الموارد رغم أن التنســـيق 

لسفرهم عبر المعبر كان سلسًا و سريعًا.

· حســــب تقارير معلومات الطوارئ الصـــــحية فإن عدد 

مصـابي الحرب باإصابات خطيرة كان 792مصـاب بمعنى 

أن كافة الحاالت خطيرة اإلصـــابة كانت مجدولة للتحويل 

للعالج خارج البالد و هو أمــــــــر يعكس وجود آلية إختيار 

الحاالت لم يظهرها التقرير.

· بعض الحاالت التــي تم إخالءها للعالج بالخارج لم تكن 

تحــتاج تحويل و إنما تم تحويلها لــتخفــيف األعـــباء عن 

المســتشـــفيات كما أن جودة تقارير اإلحالة  للعالج خارج 

القطاع  كانت موضـــع إنتقاد حيث كانت في أحيان كثيرة 

دون المسـتوى مكتوبة بخط اليد و لم يذكر فيها تفاصيل 

فنية كافية و أحيانا دون ذكر ســــــبب التحويل األمر الذي 

يســــــــــتدعي أن تكون المهمات في هذا الجانب محددة          

و مسئوول عنها شخص ذو خبرة.

7.2.  الخدمات الطبية العادية

1.7.2. خدمات المستشفيات 

حدد قــــــرار إعالن حالة الطوارئ الخدمات التــــــي يجب 

اإلحتفاظ بها تحت كل الظروف كما ترك تقرير ذلك للجان 

طوارئ المحافظات و المستشفيات.

 يظهر من تقارير مســـــتشـــــفيات الطوارئ الجراحية أن 

المسـتشـفيات إستطاعت أن تبقى على منســوب خدمات 

طارئة ال صلة لها بالحرب مثل الطوارئ و الوالدة و غسـيل 

الكلى و عالج األورام و أمراض الدم و حتى قسطرة القلب.

تجاوزت بعض مسـتشــفيات الطوارئ الجراحية هذا األمر    

و قامت بتشغيل خدمات مما شكل ضغطًا ال داعي له على 

نظام العمل بالطوارئ مثل العيادات الخارجية و العملـيات 

الجراحية غير الصـــــــــــلة بالحرب و التي لم تورد تقارير 

المستشفيات طبيعتها.

.
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لم تظهـر التقاريـر حجم الخدمة العادية التـي قدمت فــي 

وقت العدوان مقارنة بمســـــــتويات الخدمة العادية التي 

تقدم فـي غيــر وقت الحــروب فيما عدا تقاريــر الــرعاية 

األولية التي أظهرت مقارنات بحجم التـردد علـى عياداتها 

في الطب العام و اإلختصاص و عيادات السكري و الضغط 

و التي لوحظ فيها إنخفاضًا.

على صعيد خدمات الرعاية األولية فقد إتســـــــــم أداءها 

بالتراجع الشـــــــديد لعدة أسباب مع المحافظة على الحد 

األدنى من الخدمات  و لعل أبرز مظاهر اإلخفاق كانت في 

عدم تشــــــغيل عدد كاف من العيادات الطبية التابعة لها     

و تراجع مســـــتوى و حجم بعض الخدمات األساسية مثل 

التطعيمات و متابعة الحمل و الحمل الخطــــــــر و متابعة 

األمراض المزمنة غير المعدية و صـرف األدوية لهم ، و لم 

تطور الرعاية األولية أي وســـــيلة لتالفي هذه اإلخفاقات 

حيث لم يتحدث التقرير عن تعاون الـرعاية األولية التابعة 

لوكالة الغوث و التي تنتشـــــــر عياداتها في كافة مناطق 

القطاع و تقدم حزمة خدمات مشـــــــابهة و تتمتع بدرجة 

حصــــانة نســــبية عن مراكز رعاية الحكومة و من خالل 

رفدها بكوادر بشــــــرية من العاملين بالقطاع الحكومي       

و المتطوعين  كما لم تتضــــــــــمن خطة الرعاية األولية 

خيارات مثل تشـغيل عيادات تابعة لها في المسـتشـفيات 

البعيدة عن مناطق المواجهة.

لم تضـــع خطة الطوارئ أية خطة بديلة إليصــــال أدوية 

األمراض المزمنة غير المعدية و ال كيفية إليصال خدمات 

ما بعد الجراحة و ما بعد الوالدة للحاالت التي إضــــــطرت 

لترك المستشفيات مبكرًا. 

8.2. إخالء مرضى و طواقم أثناء العدوان 

1.8.2. واقعة إخالء مسـتشـفيات بيت حانون و بلســم في 

طوارئ محافظة الشمال :

بقي مســــــــــتشــــــــــفى بيت حانون  يعمل من تاريخ 

2014/7/7حتـــى تاريخ إخالءه فـــي 2014/7/26بعد أن 

وقع في دائرة االستهداف.

كان أداء المســتشــفى متواضعًا بالنســـبة لحجم إصابات 

الحرب  حيث بلغت نســـــــــــــبة إشغال أسرته لم يتجاوز      

8%و إستقبل 385مصـــــاب حرب و أدخل إلى أقســـــامه 

الداخلية فقط 30حالة .

أما مستشـفى بلسـم التابع للخدمات الطبية في محافظة 

الشـــــــــــمال فقد تعرض لإلستهداف المباشر في بداية 

العدوان مما أدى إلى تلفيات في غرف العمليات و الجـراحة 

و أقسـام األشعة و المخازن و في اإلستهداف الثاني و الذي 

وقع يوم, 2014/7/23و الذي إنتهى بإغالق المسـتشــفى  

و إخالء طواقمه و كما يسـجل إلدارة الطوارئ قدرتها على 

إخالء الطواقم البشرية و المصابين دون أية خسائر. 

كان من الممكن إعتماد مبدأ إيقاف الخدمات فـــــــــــــــي 

مسـتشــفى بيت حانون أو تحويله لمركز استقبال طوارئ 

متقدم هو و مســـتشــــفى بلســــم مع بداية إعالن حالة 

الطوارئ و كان من الممكن نقل كوادرهما أو بعضـــــا من 

موجوداتهما  لمستشفى كمال عدوان و مستشـفى العودة  

من خالل  لجنة طوارئ محافظة الشمال.

2.8.2. إخالء مسـتشـفى الشــهيد محمد يوسف النجار في 

طوارئ محافظة الجنوب .

عمل مســتشـــفى النجار كمركز إسعاف متقدم حيث قام 

بالتحويل لمستشـفيات القطاع و  التحويل للعالج بالخارج 

و حيث أنه قريب من مستشفى غزة االوروبي.

يسجل إلدارة مستشـفى الشـهيد محمد يوسف النجار أنها 

تمكنت من التعامل مع أعباء الحرب و االســـــــــتمرار في 

تقديم خدماتها العادية لجمهور المواطـــــــنـــــــين رغم 

محدودية الموارد بالمستشفى. 

إستطاع المستشفى التعامل مع 1,250  إصابة حرب منها  

220 مصـاب يوم 1/8/2014  يوم أغلق المسـتشـفى بعد 

إخالء المرضى و الموظفين عبر سيارة اإلسعاف.

أبرزت أحداث العدوان ضرورة مراجعة الخدمات الصـــحية 

بالمحافظة فـــي األوقات العادية و وقت الطوارئ بإعتماد 

مســـــتشــــــفيات كبيرة و لجنة طوارئ بكل محافظة مع 

صالحيات أوسع و ال مركزية.
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التوصيات:

1. تمثيل الخدمات الطبية العســــكرية في لجنة الطوارئ 

العليا المركزية.

2. اإلبقاء على الالمـركـزية كنمط فـي إدارة الطوارئ فـي 

المحافظات مع التوصية بإنشــاء لجنة الطوارئ منفصــلة 

لمحافظة رفح ومحافظة خانيونس.

3. إدارة الطوارئ انطالقًا من المكونات الرئيســــــــة التي 

تقوم عليها نظم إدارة الطوارئ وتوزيع الملفات حســـــب 

هذه المكونات التي تشمل: 

1. إدارة الموارد البشرية.

2. الدعم اللوجستيي.

3. إدارة معلومات الطوارئ. 

4. العالقات العامة واإلعالم. 

5. الخدمات الطبية الطارئة.

6. الخدمات الطبية العادية .

4. تطوير األداء اإلعالمي بحيث يواكب التطور الكبيـر فـي 

اإلعالم المعاصر من خالل اإلستعانة بالمتخصـصـين في 

هذا المجال.

5. إنشــــــــــاء قاعدة بيانات للشــــــــــهداء والجرحى في 

المسـتشـفيات خاصة في أقسـام الطوارئ وذلك لســرعة 

وسهولة وصول المعلومات الكاملة عن الشهداء والجرحى 

لمركز المعلومات وتزويد صـــناع القرار بها لبناء القرارات 

الســـليمة وفقًا لهذه المعلومات الدقيقة، مع أحداث نظام 

للتحقق من البيانات لالنقطاع. 

6. تطوير إدارة الموارد البشــــرية وذلك لالنقطاع األمثل 

بالكادر البشــري سواء كان من كادر الوزارة أو الموجودين 

في القطاع الصــحي بشــكل عام أو المتطوعين أو الوفود 

الطبية وفرزها بشكل يالئم طبيعية الوفد ومؤهالته.

7. وجوب بحث إمكانية توفير الدعم النفســـــــي والمادي 

للموظفين أثناء الحروب وذلك ليتســـــــــــني لهم القيام 

بواجبهم على أكمل وجه في ظل الظروف القاســــية التي 

يتعرضون لها.

8. تعزيز التنسـيق بين كافة أطر العمل الصـحي لضــمان 

نهج متكامل وقت األزمات وتحسين التنسـيق على أساس 

التغذية الراجعة.

9. تطويــر نظام المعلومات الجغــرافـــي (GIS) والخاص 

بالعاملين وذلك لتوزيعهم واإلنتفاع بهم حســـــب أماكن 

سكناهم.

10. العمل على تأهيل كادر متخصـــــــص في مجال طب 

الطوارئ وكذلك في الجراحات التخصــــصـــــية في المخ 

واألعصاب، واألوعية الدموية، الصدرية، المسالك.  

2014 العدوان الصهيوني وإدارة القطاع الصحي     يوليو -أغسطس 
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