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آخر التقاریر عن أنشطة اللجنة الدولیة في المیدان

إخالء مجموعة أولى من المصابین بجروح خطیرة إلى المستشفیات اإلسرائیلیة

ساعدت الیوم اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في إخالء ستة جرحى إصاباتھم خطیرة من غزة إلى مستشفیات في إسرائیل من أجل تأمین العالج 
كما . جریحًا آخرین قد یتوجب إخالءھم في القریب العاجل50وقد أحصت اللجنة الدولیة حتى اآلن حوالي .العاجل لھم وھو غیر متوفر في غزة

ل مساعیھا لدى السلطات اإلسرائیلیة والفلسطینیة من أجل ترتیب عملیات النقل للمرضى المصابین بأمراض خطیرة مثل السرطان أو أمراض تواص
.الكلى والذین یحتاجون إلى العالج خارج غزة

, شخصًا قتلوا130یقدر أن ,اللجنة الدولیةواستناداً إلى األرقام التي أعطتھا المستشفیات وغیرھا من خدمات الطوارئ یوم األحد الماضي إلى 
ومنذ أن . شخص تلقوا العالج في المستشفیات500وھنالك حوالي . آخرین في االشتباكات التي دارت األسبوع الماضي في غزة630وجرح 

.قةتوجھ یومیًا إلى المستشفیات خمسة إلى عشرة أشخاص ممن كانوا مختبئین في األیام الساب,خفت حدة القتال

مستشفیات غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات

"المنسقة الطبیة باللجنة الدولیة للضفة الغربیة وغزة ,"أیلین دالي"تقول السیدة  باإلضافة إلى الضغط الذي تعرضوا لھ خالل األیام األخیرة بسبب :
فنظراً إلى .زید من اإلحباط بسبب تعطّل بعض التجھیزات الطبیةیشعر العاملون في المستشفى بم,العدد الكبیر من المرضى وساعات العمل الطویلة
وسنقوم بإحضار البدالت .غالباً ما تعذر في العام الماضي صیانة التجھیزات الطبیة أو استبدالھا,تعلیق المساعدات المقدمة إلى السلطة الفلسطینیة

ولجأنا حتى إلى تزوید بعض المستشفیات بغساالت لالستعمال .التعقیم قد تعطلواألغطیة الجراحیة ذلك أن العدید من الغساالت وبعضًا من أجھزة 
."المنزلي كبدیل مؤقت للغساالت الصناعیة 

ویبقى الدخول إلى غزة .تقوم اللجنة الدولیة بتوفیر اإلمدادات الطبیة للمستشفیات وغیرھا من المرافق الصحیة في غزة,ھذا ومواجھة لألزمة
إال أن سیارة تابعة للجنة الدولیة تحمل أدویة التخدیر والمسكنّات عبرت بعد ظھر الیوم ,ارمة عند جمیع نقاط العبور من إسرائیلخاضعاً لقیود ص

.الذي یستخدم للتخدیر"الھالوثان" قارورة من غاز 250كما أرسلت اللجنة الدولیة .إلى غزة

 مستشفیات غزة بمجموعة من األدویة والتجھیزات األساسیة شملت المضادات الحیویة واألدویة زودت اللجنة الدولیة,وخالل األیام القلیلة الماضیة
وتنظم أیضاً تسلیم مجموعات .واألدویة الالزمة للعملیات الجراحیة,)لإلفرازات الرئویة(وأنابیب النزح الصدري ,ولوازم خیاطة الجروح,المخدرة

من أجل ,كما تقوم اللجنة الدولیة.ات المتخصصة والمواد الضروریة جدًا مثل لوازم التثبیت الخارجيإضافیة من اللوازم الجراحیة ومنھا األدو
.بتوفیر ماء الشرب والحصص الغذائیة إلى مستشفیین ,مساعدة المرضى

عملیات التنظیف 

وقد ساھمت اللجنة الدولیة .آت السیما شبكات المیاهتقوم المستشفیات المحلیة ووزارة الصحة في غزة بتنظیف وإصالح المباني وغیرھا من المنش
.في تنظیم ھذه األنشطة واستعدت لتقدیم مساعدة إضافیة عند الضرورة

"دالي"وتقول السیدة  أما إذا استحال ,تعمل اللجنة الدولیة مع المستشفیات والسلطات من أجل إیجاد قطع الغیار الالزمة داخل غزة قدر اإلمكان":
وتستأنف وزارة الصحة في غزة دورھا في تنسیق األنشطة الصحیة بعد أحداث األسبوع الماضي ونعمل بالتعاون الوثیق .منھا من الخارجذلك فستؤ

"دالي"وتتابع السیدة ".معھا ونقدم لھا المساعدة الممكنة إن العاملین في المستشفیات یثمّنون عالیاً وجودنا إلى جانبھم والذي تواصل حتى خالل ":
ویقولون أنھ باستثناء ھذا الوجود فقد شعروا بأن العالم كلھ تخلى .وأننا استطعنا یومیًا تسلیمھم بعض المواد الضروریة,اشتباكات األسبوع المنصرم

".عنھم
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