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חשש בשל עצירת תהליך הפניית החולים מעזה
 30במרץ 2009
)ירושלים( המתאם ההומניטרי מטעם האומות המאוחדות ואירגון הבריאות העולמי )( WHO
בגדה המערבית וברצועת עזה ,מביעים חשש כבד בשל עצירת תהליך הפניית החולים לקבלת
טיפול רפואי מחוץ לרצועת עזה.
ב 22 -במרץ השתלטו רשויות השלטון בפועל של החמאס ברצועת עזה על המחלקה להפניית
חולים של משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית .זהו המשרד המבצע את תהליך ההערכה
וההפנייה של בקשות של חולים ברצועת עזה לקבלת טיפול רפואי מקצועי מחוץ לרצועת עזה.
כתוצאה מכך ,חדל משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית ברמאללה לאשר ולממן את
ההפניות ,וישראל ומצרים אינן מתירות את יציאתם של חולים מבלי שהם אושרו על ידי הרשות
הפלסטינית .כתוצאה מכך נעצרו כל הליכי ההפנייה של חולים מעזה ,והדבר משפיע על חולים
רבים שמצבם הבריאותי קשה ומסובך.
"אנו מודאגים מאד בשל המצב" ,אמר טוני לורנס ,המנהל בפועל של אירגון הבריאות העולמי
בגדה המערבית וברצועת עזה" .במחצית  2008הופנו מדי חודש כ 900-חולים מהרצועה
לטיפולים מתמחים בבתי חולים בישראל ,מזרח ירושלים ,מצרים וירדן .חלק מהמקרים דחופים
ודורשים טיפול מיידי .כבר ראינו מקרים של חולים שהושפעו מהמצב ומטופלים ימותו אם לא
יקבלו את הטיפול הדרוש להם" ,הוסיף מר לורנס.
אירגון הבריאות העולמי ומשרד המתאם ההומניטרי פנו לרשויות ברצועת עזה בבקשה להפוך
לאלתר את ההחלטה מה 22-במרץ ,ואולם לא קיבלו תשובה חיובית.
" אנו זקוקים לפתרון מהיר" אמר מר מקס גיילארד ,המתאם ההומניטרי מטעם האו"ם" ,מה שלא
יהיו הקשיים ביחס להליכים ,לא מקובל לעצור טיפול רפואי חיוני בשל מחלוקת פוליטית פנימית
או צעדים חד צדדיים .אנו קוראים לצדדים המעורבים למצוא פתרון מהיר על מנת לאפשר
לאלתר את חידוש הפניית החולים ולהגן על זכויותיהם ,ועל חמאס לחזור בהם מהחלטתם על
שאפשר יהיה למצוא מוצא ולהתקדם".
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