رحلة طويلة األمد عنوانها األمل واألمل
نزف املد املوراثي واملهيموفيليا في فلسطين
*** جاد كنعان جادهللا الطوٌل
ٌعتبرالعام  5991تارٌخا مهما فً بدء مأسسة العمل والتعرٌف والمطالبة بحقوق شرٌحة مرضى نزف الدم والهٌموفٌلٌا فً فلسطٌن ،إذ
أن هذه الفئة من المرضى وضعت منذ عقود فً زاوٌة من زواٌا المجتمع الفلسطٌنً ولم ٌتم تلبٌة احتٌاجاتها الطبٌة واالجتماعٌة بالرغم
مما تعانً ومما تمر به من ألم ومعاناة على مدار الساعة لطوال حٌاة هؤالء المرضى .ولألسف تم إحاطة هؤالء بسٌاج من الخوف
اوالالمباالة أو الشفقة وتم تغطٌة مأساتهم بغطاء من التبرٌر ،فتارة ٌتم التذرع بشح المٌزانٌات وتارة أخرى بقلة الموارد البشرٌة
والمادٌة ،وكلما طالب أحد منهم أو من أهلهم بحقوقه ،واجهه سٌل من التحجج بوجود أولوٌات أخرى كثٌرة لدى الجهات المقدمة للخدمات
أو منح المرضى وعائالتهم وعود بالحل .ولألسف ال نرى اال القلٌل من مطالبهم قد أنجز او تحقق ،وهً فً الغالب ال تلبً أ ي شًء
ملموس أو ٌذكر من االحتٌاجات فً عمومها ،واألدهى من ذلك أن معاناة مرضى نزف الدم والهٌموفٌلٌا ال زالت تعلق على شماعة
االحتالل من قبل األفراد والهٌئات الرسمٌة والخاصة.
لقد تم توثٌق العمل والتأ سٌس لخدمة مرضى نزف الدم والهٌموفٌلٌا فً فلسطٌن و محاوالت التخفٌف أو الحد من معاناتهم منذ سنٌن
طوٌلة  ،وربما ابتدأ هذا العمل بلقاءات وتعارف المرضى وعائالتهم أ ثناء التنقل بٌن مستشفٌات الضفة الغربٌة أو قطاع غزة أو حتى
التحوٌل للمسشتفٌات داخل األرض المحتلة عام  5991واالقامة فٌها للعالج ألٌام وأسابٌع وأشهر ،وقد صحب هذه المعاناة وٌصحبها
تراكم االعاقات الجسدٌة والحركٌة للمرضى كونهم ٌولودون مع المرض و ٌعٌشون به عبر شبابهم حتى شٌخوختم ،وبسبب الجهل وعدم
توفر التشخٌص الدقٌق والعوامل المخثرة والرعاٌة الشاملة حسب البروتوكوالت العالجٌة ازدادت معاناتهم مما ولٌد الرغبة بالتغٌر بٌن
المرضى وعائالتهم.
إال أن ال بداٌات الرسمٌة لمأسسة وتنظٌم العمل فً المجال التطوعً واالنسانً لتوفٌر الرعاٌة الشاملة لمرضى نزف الدم والهٌموفٌلٌا فً
فلسطٌن توجت ووثقت فً أواسط التسعٌنات من القرن الماضً من خالل استشارة وجهت لشاب اٌرلندي مرٌض بالهٌموفٌلٌا ٌدعى برٌان
او ماهونً ٌعٌش فً اٌرلندا بما أنه فً تلك الفترة كان ٌرأس الفٌدرالٌة العالمٌة للهٌموفٌلٌا ،ومن خالل سٌدة امرٌكٌة اسمها لوري كٌلً
وهً أم لمرٌض ٌعانً من الهٌموفٌلٌا ،باالضافة الى شاب فلسطٌنً ثالث ٌعنً من الهٌموفٌلٌا و هو ٌعٌش مغتربا فً أمرٌكا بعد أن هاجر
طلبا للعلم وللحصول على العالج المناسب .ف من خالل المؤتمرات واالنشطة والفعالٌات العالمٌة الخاصة بأمراض نزف الدم والهٌموفٌلٌا
عالمٌا تم التعارف بٌن ثالثتهم وبدأت المراسالت واللقاءات بٌنهم .وبإرشاد من لوري كٌلً التً تملك مؤسسة خاصة تهتم بمرضى
الهٌموفٌلٌا وتساعدهم عالمٌا ،طالب الشاب الفلسطٌمنً برٌان رسمٌا بمساعدة مرضى الهٌموفٌل ٌا فً فلسطٌن وب توفٌر أدوٌتهم .وقد
نصح برٌان بأن ٌتم أوال العمل على إنشاء جمعٌة لمرضى نزف الدم فً فلسطٌن لتكون حاضنة لهذا العمل المؤسسً .من هنا ابتدأت
الحكاٌة وال زالت تكتب صفحات وفصول رواٌة كلماتها ومضمونها مزٌج من االلم واالمل والتحدٌات والتجاذبات على مستوٌات كثٌرة
شخصٌة ومؤسساتٌة ورسمٌة وحتى دولٌة ،اال أن الرؤٌة والهدف االسمى ٌبقى العمل على توفٌر حٌاة كرٌمة للمرضى عبر إدراك
ضرورة توفٌر األدوٌة والرعاٌة الشاملة لمرضى نزف الدم والهٌموفٌلٌا فً فلسطٌن ودمجهم فً المجتمع.
تفاصٌل ما جرى وما ٌجري مع مرضى نزف الدم والهٌموفٌلٌا فً فلسطٌن ٌ صعب توثٌقه لحظة بلحظة وبالتفاصٌل ألنه ٌعود الى عقود
من الزمن ،ولكن نستطٌع القول ،ولٌسجل التارٌخ ،بأن المستفٌد والخاسر األول ٌبقى هو المرٌض نفسه وعائلته ،فأولوٌات المرضى
تضٌع وتتشتت بٌن جهل األفراد وروتٌن العمل اإلداري والمالً فً المؤسسات الطبٌة الرسمٌة بٌن أولوٌات ومٌزانٌات محددة لهذه
المؤسسات الرسمٌة والخدماتٌة ،ولم ٌعد ٌنظر ال ى ما ٌجري فً حٌاة المرٌض وعائلته بعٌن الخطورة والجدٌة فأ صبح مجرد مواطن
عادي ال تدرك خطورة مرضه .وإن تم توفٌر بعض االحتٌاجات للمرٌض ،فهً تتوفر بالقطارة ،وال تلبً الحد األدنى او المطلوب او
االساسً ،وما ٌحصل علٌه بعض المرضى فإنما ٌتم الحصو ل علٌه تحت ضغط لحظً لخطورة األمر طبٌا او بناء على الحاح تحت
ألم ومعاناة ال ٌعرفهما اال المرٌض .وٌجدر بنا أال ننكر مساعدة وجهود كثٌرٌن من رأس الهرم السٌاسً أو الوظٌفً أو من المتطوعٌن
أو معارف المرضى وعائالتهم ،وهذا ال ٌعتبر حال جذرٌا وانما حال ألزمة .بل أن المبادرات التً ٌقوم بها الم تطوعون والمرضى
وعائالتهم والجمع ٌة الفلسطٌنٌة المراض نزف الدم ال دٌمومة لها الن تكلفة العالج باهظة وٌحتاجها المرٌض على مدار الساعة وطوال
حٌاته ونحن بحاجة لبرامج ومٌزانٌات دائمة ولٌس لمشارٌع محدودة األمد.

لقد أكد مبدأ الحق بالصحة الذي أقرته القوانٌن المحلٌة والعالمٌة والمواثٌق االنسانٌة على ضرورة توفر وتوفٌر واستمرارٌة الخدمات
الصحٌة والطبٌة للمرضى ،وهذا الحق ٌضمن وٌؤكد أ ن الجهات السٌاسٌة والخدماتٌة الرسمٌة الحاكمة او المسٌطرة على البالد ٌجب ان
تقدم وتوفر ما ٌحتاجه المواطنون من خدمات وعالجات طبٌة ،وهنا ٌكمن دور وزارة الصحة الفلسطٌنٌة وٌتم التأكٌد بأن هذا واجبها
تجاه مرضى نزف الدم والهٌموفٌلٌا بتوفٌر ما ٌحتاجونه ،وخاصة من عوامل مخثرة بأ نواعها المختلفة و توفٌر البنٌة التحتٌة والموارد
البشرٌة والمادٌة من أجل تحقٌق رعاٌة شاملة ودائمة للمرضى .وكان الرئٌس الراحل ٌاسر عرفات قد أدرك هذا األمر فً تسعٌنات
القرن الماضً ،فأ صدر قراره بمنح مرضى نزف الدم والهٌموفٌٌا مجانٌة التأمٌن الصحً الحكومً.
إن حصول الجمعٌة الفلسطٌنٌة ألمراض نزف الدم على التراخٌص الالزمة حدد دورها التطوعً بالعمل وأصبحت معتمدة رسمٌا
وتم إعادة توثٌقها عام  6002لدى وزارة الداخلٌة الفلسطٌنٌة وبمرجعٌة تخصصٌة لدى وزارة الصحة الفلسطٌنٌة كجمعٌة متخصصة،
وتجري انتخابات رسمٌة كل عامٌن النتخاب هٌئة ادارٌة ،فالجمعٌة مؤسسة غٌر حكومٌة غٌر ربحٌة تتخصص فً التوعٌة والتثقٌف
والحشد والمناصرة والمطالبة والعمل على توفٌر الرعاٌة الشاملة لمرضى نزف الدم الوراثً كافة ولٌس لمرضى الهٌموفٌلٌا بنوعٌها ألف
وباء فحسب ،و وتنشأ الجمعٌة وتنسق شراكات مع الجهات المقدمة للخدمات بطرٌقة تخصصٌة و تكاملٌة ،وخاصة مع وزارة الصحة
الفلسطٌنٌة  ،كما أنها ال تسعى ألخذ اي دور من أي مؤسسة خدماتٌة رسمٌة أوأهلٌة .وٌجدر التنوٌه بأن الجمعٌة حاصلة على استضافة
لمقرها فً وقف خٌري لمدة عشر سنوات ،وهً تدٌر أعمالها االدارٌة مركزٌا لخدمة مرضى الضفة الغربٌة وقطاع غزة من هذا المقر
فً مركز البٌرة الطبً منذ تسع سنوات .أما المصارٌف التشغٌلٌة للجمعٌة ف ٌتم جمعها كتبرعات من المحسنٌن.
من الواجب والضروري أن نؤكد على وجود نماذج من النجاح و التنسٌق والتعاون وعلى أهمٌة الشراكة بٌن الجمعٌة الفلسطٌنٌة
ألمراض نزف الدم و مكونات المجتمع المحلً والعالمً الرسمً والمدنً لخدمة هذه الشرٌحة من المرضى كً نعطً كل ذي حق حقه.
إحدى قصص النجاح التً انجزت مؤخرا هً اتمام مشروع توفٌر الجراحات لمرضى نزف الدم والهٌموفٌلٌا وهو مشروع ٌعتبر بارقة
أمل للمرضى وعائالتهم وٌمكننا اعتماده إلنشاء وإنجاح نماذج مشابهة.
لقد بادرت ونسقت الجمعٌة الفلسطٌنٌة المراض نزف الدم إلقامة مشروع محدود األجل بشراكة ثالثٌة بٌن الجمعٌة ووزارة الصحة
الفلسطٌنٌة و بدعم من الصندوق العربً لإلنماء االقتصادي واالجتماعً وتم خالل العامٌن الماضٌٌن تقدٌم خدمة مباشرة للمرضى ،وكان
اهتمام الجمعٌة بالتركٌز على توطٌن الخدمة فً المستشفٌات الفلسطٌنٌة و تقدٌمها بأٌد وكفاءات فلسطٌنٌة ،حٌث تم انجاز سابقة مهمة
وتم إجراء أول  2عملٌات جراحٌة بنجاح لزراعة مفاصل ركبة لمرضى هٌموفٌلٌا من النوع الف وباء من الضفة والقطاع فً مستشفى
فلسطٌنً ،كما تم إجراء عملٌة طهور (ختان) لمرٌض عمره  9سنوات ٌعانً من نقص العامل المخثر العاشر ،باالضافة الى إنجاز أعمال
سنٌه فً القطاع الخاص لما ٌقارب مئة من المرضى فً محافظاتهم حٌث تمت إحاطتهم برعاٌة شاملة ألسنانهم من ت نظٌف وتصلٌح وخلع
وتركٌب وتوفٌر عوامل مخثرة من النوع الثامن والتاسع والعاشر لهذه العملٌات.
أما حالٌا ،ومنذ أكثرمن عام ،ف ٌجري التحضٌر لشراكة تضم الجمعٌة الفلسطٌنٌة ألمراض نزف الدم وتجمع للمؤسسات االٌطالٌة الخاصة
وال حكومٌة ومع وزارة الصحة الفلسطٌنٌة لتوفٌر احت ٌاجات مهمة لمرضى نزف الدم والهٌموفٌلٌا ونأ مل ان ٌرى هذا المشروع النور
قرٌبا ،مع العلم أن بداٌات التنسٌق لهذا المشروع بدأت بالتواصل والتنسٌق مع الجمعٌة من قبل الدكتور أحمد عوض ،وهو مغترب
فلسطٌنً مقٌم فً اٌطالٌا ،فً محاولة منه لمساعدة أ بناء شعبه.
من الواجب علٌنا كمرضى وعائالتهم وجمعٌة وصناع قرار على المستوى السٌاسً او اإلداري وإدارٌن ومقدمً خدمات ،وخاصة طواقم
طبٌة ،أن نعمل كفرٌق واحد متكامل لكل دوره ومهامه ومسؤولٌاته ،فالعمل لخدمة هذه لشرٌحة المهمشة من مرضى نزف الدم
والهٌموفٌلٌا تكاملً وٌجب ان ال نخلط الحابل بالنابل وأال نوار ي الحقٌقة ونتهرب من مسؤولٌاتنا كما ال ٌجب أن نحجب الشمس بغربال،
فالمرٌض وحده من ٌمر باأللم والمعاناة و هو وعائلته وهم جمٌعا ٌكافحون من أجل توفٌر أساسٌات العالج و الخدمة المطلوبة وتطوٌرها
لتحاكً الخدمات العالمٌة.
عندما توفً الطفل أٌسرإ بن محافظة طولكرم نتٌجة نزٌف فً الراس قبل فترة لم ٌسمع بمعاناته اال القلٌل من الناس ،ولم ٌتابع تداعٌات
وفاته ألخذ العبر أحد من المجتمع المحلً أو من المسؤولٌن ،وفً خط مواز ،عندما كان االستاذ عٌد الهذالٌن إ بن جنوب محافظة الخلٌل
ومدٌر مدرسة ناطقا باسم مرضى الهٌموفٌلٌا ،كان كثٌر من المرضى وعائالتهم والمسؤولٌن ٌقرأ كلماته أو ٌسمع نبرة صوته المرتفعة
وٌتاثر بمعانً كلماته وأفكاره كما أدرك المتابعون له احتٌاجات مرضى نزف الدم والهٌموفٌلٌا وضرورة العمل على توفٌر االدوٌة –
العوامل ال مخثرة والخدمات الطبٌة الشاملة او تحسٌنها لهم ,إال أن االستاذ عٌد ،رحمه هللا ،توفً ن تٌجة مضاعفات نزف متتالٌة فً
الرأس ،وعند احتٌاجه ،باالضافة للعامل الثامن ،للعامل السابع ،لم ٌكن األخٌر متوفرا فً المستشفٌات إذ أن جسم األستاذ عٌد كان ٌرفض

العامل المخثرالثامن وكان بحاجة للعامل المخثر السابع .وبالرغم من صدور قرارات علٌا من وزارة الصحة بشراء العامل السابع له،
لألسف لم ٌتم شراؤه وتوفً االستاذ عٌد .مع أ ننا نؤمن بقضاء هللا وقدره ،اال أ ننا ٌجب ان نأخذ باالسباب ،وهناك الحق بالصحة الذي
ضمن للمرٌض حقه بتوفٌر أدوٌته له.
ٌختلط الحابل بالنابل فً موضوع تشخٌص مرضى نزف الدم ،ومن ضمنهم الهٌموفٌلٌا بنوعٌها ألف وباء ،فلٌس كل مرٌض مشخص
بدقه من ناحٌة نوع العامل المخثر وشدته ،وال ٌوجد سجل وطنً ٌحصر وٌوثق أعداد المرضى أو مؤشرات لحاملً الصفة الوراثٌة.
ورغم أن الجمعٌة تسعى لتوفٌر تشخٌص دقٌق وتوثٌق للمرضى الذٌن ٌتواصلون معها ،وهم نسبة ضئٌلة من المرضى على األرض
وفً المحافظات المختلفة ،اال أن التكلفة المالٌة للفحوصات مرتفعة و ٌجب أن ٌكون سجل المرضى تحت إشراف وزارة الصحة ،كما أن
لوزارة الصحة دور أساسً فً إنشاء وإدارة هذا السجل .واالن أبلغت وزارة الصحة الجمعٌة بأنها باشرت بتوفٌر هذه الفحوصات فً
مستشفٌات رئٌسٌة كما بدأت ب توثٌق رسمً للحاالت من المرضى.
بحسب آخر االحصاءات ،فإن وزارة الصحة الفلسطٌنٌة تقوم بتوفٌر ما ٌقارب  9مالٌٌن وحدة عامل مخثر ثامن وتاسع سنوٌا للمرضى
فً الضفة الغربٌة وقطاع غزة ( وهذه عبارة عن حقن ورٌدٌة ،وهً األدوٌة الخاصة بمرضى الهٌموفٌلٌا من النوع الف وباء
وٌحتاجها المرٌض بانتظام منذ ٌوم والدته وطٌلة حٌاته) وتقوم الوزارة بشرائها من خالل عطاءات سنوٌة ،علما بأنها أدوٌة باهظة
الثمن .وحتى هذه الكمٌة المشتراة غٌر دقٌقة بسبب وجود حاجة لكمٌات أكبر حسب الدراسات التً أجرٌت على عٌنات قب ل سنوات من
قبل الجمعٌة كً تغطً احتٌاجات مرضى الضفة الغربٌة و قطاع غزة ،وخاصة بموازاة ضرورة أن ٌتم عالج المرضى حسب
البروتوكالت العالجٌة العالمٌة ,وهذا ٌتضمن العالج عند الحاجة ،العالج المنزلً ،العالج الوقائً ،العملٌات الجراحٌة ،الرعاٌة للعٌون
واألسنان ،العالج الطبٌعً واالهم االحتفاظ بكمٌات للطوارىء فً حاالت الحوادث والقضاٌا الحرجة ،ولكن القضٌة العامة و األهم أن
هناك ضرورة لتوفٌر العوامل المخثرة األخرى للمرضى ممن لدٌهم أ نواع نزف دم مختلفة أخرى ال توفرها وزارة الصحة فً
مستودعاتها ومستشفٌاتها مثل العامل األول وبرو تٌن سً والعامل السابع والعاشر وفان وٌلبراند وأدوٌة الصفائح  .وفً هذا الزمن الذي
ٌشهد تطورا علمٌا ومحلٌا وعالمٌا ،ال نود أن نعود للوراء فنعالج مرضى نزف الدم والهٌموفٌلٌا بواسطة وحدات دم كاملة او بمشتقات
الدم مثل البالزما أو الكرٌوبرتسبٌتٌت أو الصفائح.
ٌعتبرتوفٌر العوامل المخثرة لمرٌض نزف الدم على مدار الساعة هو األساس فً عالجه وهً قضٌة حٌاة أو موت له ،اال أن هناك
نموذج عالج شامل متبع عالمٌا لرعاٌة هؤالء المرضى  ،و نحن فً فلسطٌن ،مرضى وجمعٌة وحتى وزارة صحة ،ال نبحث عن تجارب
أو إعادة صناعة العجلة من أجل إ ٌجاد نموذج فً العالج ،بل نحن نسعى على االقل لمحاكاة ما ٌتبع عالمٌا والذي اثبت نجاعته ونجاحه
فً دمج غالبٌة المرضى مجتمعٌا .ولٌس بالضرورة توفٌر الن موذج مئة بالمئة بل نحن نطمح لل بدء بتنفٌذه بأسرع وقت وتوفٌر أغلبه.
وٌتمثل النموذج فً رعاٌة هؤالء المرضى عن طرٌق متابعتهم على مدار الساعة من قبل طاقم ترأسه ممرضة وأخصائً دم ٌتابع توفر
العوامل المخثرة للمرٌض على مدار الساعة ومعه شخصٌا فً البٌت أو المدرسة أو الجامعة أوالعمل ،وتوفٌر عٌادة دورٌة تتابع
المرٌض مرة واحدة على االقل كل ستة اشهر ،بحٌث ٌعاٌن المرٌض وتقٌم حالته وتوضع له خطه عالجٌه .وهذا الفرٌق ٌتكون،
باالضافة الى الممرضة وأخصائً الدم ،من أخصائً عظام ومفاصل ،معالج طبٌعً وطبٌب أسنان وطبٌب عٌون،ومرشد جٌنً،
وأخصائً كبد وأوبئة ،وأخصائً تغذٌة ،و باحث اجتماعً ،و مرشد نفسً وممثل عن الجمعٌة ،باالضافة الى أخصائٌن آخرٌن ٌتعاملون
مع مضاعفات النزف المتكرر للمرضى لتقدٌم استشارات متخصصة.
إن مرٌض نزف الدم وعائلته ٌطمحون ،بل ٌجب أن ٌسعوا لتوفٌر أدوٌة المرٌض (العوامل المخثرة) وعالجه الطبً والصحً النفس -
اجتماعً الشامل ولدمجه مجتمعٌا ،كما ٌجب أن ٌسعوا ألن تكون الجمعٌة الفلسطٌنٌة ألمراض نزف الدم منبرا لهم للمشاركه فً أ نشطتها
من خالل دورها فً التوعٌة والتثقٌف والحشد والمناصرة التً تقوم به مجتمعٌا ،وأل ن تعزز الجمعٌة دورها بأن تكون حلقة الوصل بٌن
ال مرضى ومتابعة لحقوقهم مع المؤسسات المقدمة للخدمات وألن تزٌد من ا لشراكات مع الوزارات المقدمة للخدمات ومؤسسات المجتمع
المدنً المحلٌة والعالمٌة.
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