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 ،غزةللوفيات في قطاع  الثاني لسببالى الوفاة في جميع انحاء العالم وا مؤديةيعتبر مرض السرطان من أهم األسباب ال
 .في قطاع غزة من مجموع الوفيات %13حيث بلغت نسبة الوفيات الناتجة عن السرطان 

والتعرف على أسباب الزيادة في انتشاره من  تهتم وزارة الصحة بهذا المرض وتحاول جاهدة مواجهة هذا التهديد الصحي
تم من خالله يأنشاء المركز القومي للسرطان كجزيء فاعل من مركز المعلومات الصحية الفلسطينية والذي خالل 

وتحديد مدى وأسباب انتشارها  تلك االمراض والتي من شأنها دراسة إنشاء قاعدة بيانات خاصة باألمراض السرطانية
 وبرامج الوقاية الكاملة رغم صعوبة الظروف الناتجة عن االحتالل والحصار. وتوفير العالج

هناك ازدياد مطرد في عدد الحاالت المسجلة باإلصابة بالسرطان بأنواعه المختلفة حيث بلغ معدل اإلصابة بمرض 
 نسمة. 100.000( حالة جديدة لكل 73.1السرطان في السنوات الثالث الماضية )

( حالة جديدة لكل 8.8) 2014سنة للعام  12لدى األطفال حتى سن صابة بمرض السرطان معدل اإلوقد بلغ 
 نسمة. 100.000

 من اجمالي حاالت السرطان في قطاع غزة. %5يمثل سرطان االطفال ما نسبته  -
في  %7واألردن  في %7.7مصر ومن اجمالي حاالت السرطان في  %8يمثل سرطان االطفال ما نسبته  -

 .السعودية
 .2014حالة جديدة من سرطانات االطفال دون سن الثانية عشر في قطاع غزة في العام  56تسجيل  تم -
 حالة. 470بلغ إجمالي حاالت سرطان األطفال التي تعالج في قطاع غزة  -
 .%46من حاالت سرطان االطفال بينما تمثل االناث ما نسبته  %54يمثل الذكور ما نسبته  -
 34من أكثر أنواع السرطانات شيوًعا لدى األطفال في قطاع غزة حيث يمثل ( Leukemiaيعد سرطان الدم ) -

 من نسبة الحاالت المسجلة. %
النوع الثاني االكثر شيوعا بين سرطانات االطفال في قطاع غزة  (Lymphoma) سرطان الغدد الليمفاوية يعتبر -

 من مجمل الحاالت الجديدة لهذا العام. %14حيث سجل ما نسبته 
النوع الثالث االكثر شيوعا حيث سجل ما نسبته  (Nuroblastomaغير ناضجة )الم الخاليا العصبية يمثل ور  -

 من مجمل الحاالت الجديدة المسجلة لهذا العام. 13%
لهذا العام حيت يمثل ما نسبته  المسجلةيأتي سرطان الدماغ في المرتبة الرابعة من حاالت سرطانات االطفال  -

 .2014الحاالت الجديدة في عام مجمل من  11%
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  2014سرطان االطفال المسجلة في قطاع غزة للعام ومعدالت قائمة بأنواع 
 

 نوع المرض
النسبة من اجمالي سرطانات االطفال  عدد الحاالت

2014 
Leukemia 19 34% 

Lymphoma 8 14% 

Neuroblastoma 7 13% 

Brain tumor 6 11% 

Rubdomyo sarcoma 4 7% 

Wilms Tumor 3 5% 

Retinoblastoma 2 4% 

Teratoma 2 4% 

Others 5 8% 
 

  سرطان االطفال المسجلة في قطاع غزة في السنوات الثالث الماضية ومعدالتقائمة بأنواع 
 

 األطفالالنسبة من اجمالي سرطانات  (2013-2011مجموع عدد الحاالت) نوع المرض
Leukemia 19 35% 

Lymphoma 8 15% 

Brain tumor 7 15% 

Neuroblastoma 6 12% 

Rhabdomyo sarcoma 4 4% 

Retinoblastoma 3 4% 

Ewing sarcoma 2 4% 

Wilms Tumor 2 3% 

Teratoma 2 1% 

Others 7 7% 
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 سباببعض اال تعزى في مرحلة الطفولة غالًبا غير معروفة ولكنسرطان االطفال اإلصابة باالسباب التي تؤدي الى 
التي تم استخدامها الفسفور األبيض و الجينية والتي قد تنتج من خالل التعرض للمواد المشعة المؤينة و التشوهات  الى

 .2014و 2012، 2008لهمجي المتكرر على القطاع خالل العدوان ا من قبل االحتالل الصهيوني خالل العدوان
 نمل الخطورة المسببة لمرض السرطان لدى السكان الفلسطينييمن أهم عواالتعرض للمصادر المشعة المؤينة يعتبر   -

  .خاصة سرطان الدمو قد يعرض الطفل للسرطان في القطاع و 

 2014أغسطس -خالل العدوان الهمجي يوليوو  الصهيونياالحتالل أن شير الى يالتقرير البيئي األولي لسلطة البيئة  -
 على البيئة والتربة والمياه وعلى سيكون لها اثار مدمرةعالية  تصدر إشعاعات ذات نسبقذائف  ستخدما على القطاع

أبرزها مرض المزمنة لبعض االمراض  ةالعامفي المعدالت زيادة الى يؤدي  مما قداألجيال القادمة صحة السكان و 
 .الكلويالفشل السرطان و 

 

 

 

          د.عاطف عرفات مسعد

 مركز المعلومات الصحية الفلسطينيمدير 

 

 

 


