מתאם האו"ם לעניינים הומיטריים והתאחדות הסוכנויות לפיתוח בין לאומי
)" :(AIDAהסגר על רצועת עזה מסכן את בריאותם של התושבים בעזה ומחבל
בתפקודה של מערכת הבריאות"
היום ,שנה אחרי המתקפה הצבאית הישראלית על עזה ,סוכנויות האו"ם והתאחדות סוכנויות הפיתוח הבין-
לאומיות ) ,(AIDAהמייצגת יותר מ 80-ארגונים לא-ממשלתיים ,מדגישות את השפעתו של המצור על עזה על
בריאות אוכלוסייתה של עזה ועל שירותי הבריאות – וקוראות לפתיחתם המיידית של מעברי עזה.
ביום רביעי ,ה 20-בינואר  2010אמר מקס גיילארד ,המתאם ההומניטרי התושב לשפ"כ" :הסגר המתמשך על
רצועת עזה מחבל בתפקודה של מערכת הבריאות ומסכן את בריאותם של  1.4מיליון בני-אדם בעזה .הוא גורם
להידרדרות מתמשכת בגורמים החברתיים ,הכלכליים והסביבתיים המשפיעים על בריאות .הוא מונע אספקת ציוד
רפואי והכשרת סגל רפואי ,ומונע ממטופלים הלוקים במחלות קשות לקבל טיפול מומחים בזמן.
כלכלתה של עזה מתמוטטת למעשה ,בשל אבטלה ועוני גוברים שתיוודע להם השפעה שלילית ארוכת טווח על
בריאותה הגופנית והנפשית של האוכלוסייה .גם בתנאים הסביבתתים ניכרת הידרדרות ,לרבות באיכות המים,
הטיפול במי ביוב ובאשפה וגורמי סיכון סביבתיים אחרים )כולל תחמושת ופסולת רפואית( ,שעלולות להיות לה
השפעות ארוכות טווח על הבריאות.
בעזה חיים יותר מ 750,000-ילדים .בקרב הקהילה ההומניטרית קיים חשש כבד לעתידו של דור זה ,שצורכי
הבריאות שלו אינם מקבלים מענה .מגמת הירידה בתמותת תינוקות ,שהייתה יציבה בעשורים האחרונים ,נעצרה
בשנים האחרונות.
המחסור בחומרי בנייה כתוצאה מהמצור משפיע על מתקני בריאות חיוניים :מחלקת הכירורגיה החדשה בבית-
החולים המרכזי בעזה ,שיפא ,נותרה לא גמורה מאז  .2006בתי-חולים ומרפאות שניזוקו במהלך מתקפת
"עופרת יצוקה" ,לא שוקמו מפני שכניסתם של חומרי בנייה לעזה נאסרה .במתקפת "עופרת יצוקה" ניזוקו 15
מתוך  27בתי-החולים בעזה , ,ו 43-מתוך  110המרפאות ניזוקו או נהרסו.
אספקת תרופות וציוד מתכלה הורשתה בדרך כלל להיכנס לעזה – אף שבשטח היה לעיתים קרובות מחסור.
ברם ,קשה מאוד להכניס לעזה סוגים מסוימים של ציוד רפואי ,כמו ציוד רנטגן ומתקנים אלקטרוניים .לעיתים
קרובות לסגל הקליני אין את הציוד הרפואי הדרוש לו .מכשירים רפואיים הם לעיתים קרובות שבורים ,מיושנים או
שחסרים להם חלפים.
אנשי סגל רפואי בעזה נותקו מן העולם החיצון .מאז  2000הצליחו רק רופאים ,אחיות וטכנאים מעטים מאוד
לצאת את הרצועה כדי לקבל את ההכשרה הדרושה לעדכן את כישוריהם הקליניים ,או ללמוד על טכנולוגיות
רפואיות חדשות .עובדה זו פוגעת קשות ביכולתם לספק טיפול רפואי איכותי.
טיפולי מומחים רבים ,כמו למשל ניתוחי לב מורכבים וטיפול בסוגים מסוימים של סרטן ,אינם זמינים בעזה ,ולפיכך
המטופלים מופנים לטיפול בבתי-חולים מחוץ לעזה .אבל במקרים רבים הבקשות להיתרי יציאה שמגישים
מטופלים נענות בסירוב או מעוכבות על ידי הרשויות הישראליות ,כך שהמטופלים מחמיצים את התורים שלהם.
חלקם מתו בעודם ממתינים להפניה לטיפול.
טוני לוראנס ,ראש המשרד של ארגון הבריאות העולמי ) (WHOבגדה המערבית ובעזה ,אמר כי "לא ניתן לקיים
מערכת בריאות יעילה בבידוד מהקהילה הבין-לאומית .כדי להבטיח את בריאותם של  1.4מיליוני בני-האדם בעזה
דרושים גבולות פתוחים".
הקהילה ההומניטארית מאמינה שמערכת הבריאות ברצועה תמצא עצמה מתמודדת מול בעיות חמורות אם
תיקרא שוב לטפל במצב חירום בהיקף של מתקפת "עופרת יצוקה" .על ממשלת ישראל מוטלת החובה המשפטית

להבטיח את זכותם של תושבי עזה לבריאות; הקהילה ההומניטרית קוראת לפתיחתם מחדש של המעברים אל
עזה.
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