הודעה לעיתונות
האו"ם מזהיר :אסון בריאותי "נוצר במהירות" בעזה
 2באוגוסט  ,2014ירושלים
ארגון האומות המאוחדות הצהיר היום כי אסון בריאותי רחב מימדים נוצר במהירות בעזה כתוצאה
ישירה של הסכסוך המתמשך .ג'יימס ו' רולי ,המתאם ההומניטרי מטעם האו"ם בשטח הפלסטיני
הכבוש ,יחד עם רוברט טרנר ,מנהל הפעולות של סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם )אונר"א(
ברצועת עזה ,וד"ר אמברוג'ו מננטי ,המנהל בפועל של ארגון הבריאות העולמי בגדה המערבית
וברצועת עזה ,הביעו חששות עמוקים בשל היעדר הגנה עבור סגל רפואי ומתקני רפואה,
וההידרדרות בגישתם של  1.8מיליון פלסטינים ברצועת עזה לשירותי רפואת חירום.
"אנו ניצבים כעת בפני אסון בריאותי והומניטרי ",הזהיר מר רולי ,והוסיף כי "הלחימה חייבת להיפסק
מייד ".אחרי יותר משלושה שבועות של סכסוך קשה ,שירותי הרפואה ומתקניה בעזה נמצאים על סף
קריסה .שליש מבתי החולים 14 ,מרפאות ראשוניות בקהילה ו 29-אמבולנסים של אגודת הסהר
האדום ושל משרד הבריאות הפלסטיניים נפגעו בלחימה .לפחות חמישה אנשי סגל רפואי נהרגו בעת
מילוי תפקידם ועשרות נפצעו .בשל האלימות הנרחבת ,לפחות  40%מאנשי הסגל הרפואי אינם
יכולים להגיע למקומות עבודתם ,כגון מרפאות ובתי חולים ,ולפחות מחצית מכלל המרפאות
הראשוניות הציבוריות סגורות.
בנוסף ,ב 24-השעות האחרונות קיבלו אנשי סגל הן בבית החולים נג'אר ברפיח והן בבית החולים א-
שיפא בעיר עזה שיחות טלפון בעילום שם שהזהירו מפני מתקפות קרבות ובאות .השיחות זרו בהלה
ומהומה בקרב מטופלים ואנשי סגל .בית החולים נג'אר פונה ונותר סגור בשל לחימה המתבצעת
בקרבתו.
בתי החולים והמרפאות שעדיין מתפקדים מתקשים לעמוד בעומס :על פי דיווחים ,מאז  7ביולי נפצעו
יותר מ 8,000-בני אדם ,רבים מהם באורח קשה .מלאי חיוני של תרופות ופריטים חד-פעמיים אזל
כמעט כליל ,ועקב הנזק וההרס לאספקת החשמל ,בתי החולים תלויים לפעולתם בגנרטורים לשעת
חירום ,שאינם אמינים דיים .א-שיפא ,בית החולים המרכזי ברצועת עזה ,מוצף בפצועים ובבני אדם
המחפשים מקלט בשטחו" .היכולת לספק טיפול רפואי נחוץ נפגעת קשות ,והדבר מסכן שלא לצורך
את חייהם של אלפי פלסטינים ",אמר ד"ר מננטי.
על פי הערכות 460,000 ,בני אדם נעקרו מבתיהם וחיים כעת בתנאי צפיפות קשים בבתי ספר ,בבתי
קרובים או במקלטים מאולתרים .תנאים אלה ,יחס עם המחסור במים ראויים לשתייה והתברואה
הירודה ,מעוררים סיכון חמור להתפרצות של מחלות מידבקות או מחלות המועברות במי השתייה.
"מאות אלפי בני אדם מצטופפים בתנאים מחרידים ,ומאתגרים את יכולת ההתמודדות של אונר"א עד
קצה".
רולי הדגיש כי "המשפט הבינלאומי מטיל על הצדדים לסכסוך מחויבויות ברורות ,לכבד את מעמדם
של בתי חולים ומתקני רפואה כאובייקטים מוגנים ,לכבד את מעמדם של אנשי סגל רפואה ולהבטיח
את ההגנה עליהם ,להבטיח הגנה על אזרחים וכיבוד של זכות היסוד האנושית לבריאות" .שלושת
בעלי התפקידים הביעו גם את הוקרתם לסגל הרפואי בעזה ,העובד ללא ליאות בתנאים מסוכנים
וקשים על מנת לספק את הטיפול הרפואי הדרוש בדחיפות.
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