
لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني فى مدينه شتوتغارت، ألمانيا تدعوكم للتضامن مع: 

حملة التبرع لمستشفى العودة في غزة

نداء من غزة من قبل الدكتور أحمد مهنا، 
مدير مستشفى العودة

        
من أجل محاربة جائحة كورونا في

غزة التي تفتقر للحد الدنى من

المعدات اللزمة لمكافحة المرض

Link:

https://www.youtube.com

/watch?v=LcORhvFqNjs

أربعة عشر عاما من الحصار والعزلة والعديد من الحروب السرائيلية، كانت كفيلة بأن تجعل النظام والمرافق الصحية

في قطاع غزة على وشك النهيار وغير قادرة على تلبية الحتياجات الساسية لمليوني نسمة حتى في "الوقات

لتفاقم المأساة وتجعل  جائحة كورونا العادية".رغم ما تعانيه غزة من نقص مستمر في الدوية والمعدات الطبية، تأتي 

الوضع الصحي كارثيا وأقرب إلى حافة النهيار. 

)، دمرت الغارات والحروب السرائيل الموجهة ضد المنشئاتPCHRوبحسب المركز الفلسطيني لحقوق النسان (

٪ من سكان قطاع غزة ذو67٪ من تلك المنشآت. هده الحالة أدت إلى أن 70الصناعية والنتاجية في قطاع غزة نسبة 

٪، إضافة إلى معدلت فقر تصل45الكثافة السكانية العالية مهددون بوضع غدائي غير آمن ومعدل بطالة يصل إلى 

    .٪53إلى 

ومع دخول جائحة كورونا إلى قطاع غزة وما رافقها من إغلق مدارس ورياض أطفال وجامعات ومؤسسات اجتماعية

وقاعات أفراح ومقاهي ومطاعم، إضافة إلى العديد من المؤسسات الخرى، فقد الكثير من الفقراء وسائل سبل عيشهم

الساسية.

 يبذل مسؤولو الصحة في قطاع غزة ما بوسعهم لمكافحة جائحة كورونا من خلل وضع جميع2020 مارس 15منذ 

الشخاص الذين نجحوا في الخروج من قطاع غزة المحاصر وعادوا إليه في الحجر الصحي. هذه الحالة الطارئة فاقمت

%70 أسرة للعناية المركزة المتوفرة لمليوني نسمة، منها 110وضع القطاع الصحي سوءا، لن ما يتوفر في غزة فقط 

https://www.youtube.com/watch?v=LcORhvFqNjs
https://www.youtube.com/watch?v=LcORhvFqNjs


يحتاجه مرضى القطاع قبل الجائحة، مما يجعل خيارات معالجة مرضى كورونا ضيق جدا، إضافة إلى نقص كبير في

أجهزة التنفس والمواد والمعدات اللزمة لختبار الكشف عن فيروس كورونا.

الفلسطينيين، شمال قطاع غزة.   المتواجد في مخيم جباليا للجئينمستشفى العودة نداءنا للتبرعات سيكون موجها لدعم

)، إحدى منظمات الرعاية الصحيةUHWC من قبل اتحاد لجان العمل الصحي (1985مستشفى العودة تم تأسيسه عام 

 مريض سنوًيا.300000الفلسطينية الرائدة. ويقدم المستشفى مساعدات طبية لحوالي 

استخدام التبرعات من اجل دعم التدابير الوقائية كتثقيف السكان بخطورة يأمل موظفو مستشفى العودة في المقام الول

الجائحة، إضافة إلى توفير المعدات المناسبة للفحص وتوفير مواد التعقيم والقنعة والقفازات الواقية وما إلى ذاك بأسرع

وقت ممكن، ليتمكن الجهاز الصحي في المستشفى من الستعداد للسيناريوهات السوأ. 

من يتمكنوا حتى غزة قطاع في تناديكم لدعم الفلسطينيين شتوتغارت في مدينه التضامن مع الشعب الفلسطيني لجنة

جائحة ومن أجل العيش بكرامة وحرية دون قمع واحتلل. دون أفضل لهم ولبنائهم مستقبل تحقيق

Palaestinakomitee Stuttgart e. V. 

Al-Awda-Hospital :هدف التحويله

IBAN: DE70600501017005892278

BIC/SWIFT: SOLADEST600 

شكراً لكم و دمتم ذخراً لشعبكم

عطيه رجب، بِاسم الهيئه الداريه للجنه التضامن مع الشعب الفلسطينى فى مدينه شتوتغارت، ألمانيا

 يرجى فتح الروابط التالية: مستشفى العودةللمزيد من المعلومات عن

http://gaza-health.com/en/

http://gaza-health.com/en/index.php?act=page&id=9

https://www.facebook.com/UHWCGaza/

https://drive.google.com/file/d/17Y6L1RmTHtao9DjsV95EIK6xevt_oUQv/view

_______________________________________________________________
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