ועדת הסולידריות עם פלסטין  -שטוטגרט ,גרמניה ,מבקשת את הסולידריות שלך:

קריאה לתרומות
לבית החולים אל-עאודה בעזה
ד”ר אחמד מוהאנא,
בית החולים אל-עאודה בעזה
ברצועת עזה אין ציוד למאבק
במגפת הקורונה

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

כתוצאה מ  14-שנות סגר מוחלט ומספר מלחמות מצד ישראל ,מתקני שירותי הבריאות ברצועה כבר נמצאים על
סף קריסה ב"זמנים רגילים" ,והם אינם מסוגלים לספק את הצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה ,המונה שני מיליון.
עזה סובלת ממחסור מתמיד בתרופות ובציוד רפואי.מגיפת הקורונה מחמירה את התנאים הקטסטרופליים הללו.
על פי המרכז הפלסטיני לזכויות אדם ) ,(PCHRבמלחמות מצד ישראל ,התקפות כוחות הכיבוש הופנו לעתים
תכופות למתקני תעשייה וייצור ,והרסו 70%מהם .בשטח זה המאוכלס בצפיפות 67%,מהאנשים סובלים ממצב
של חוסר בטחון תזונתי ,כאשר האבטלה עומדת על 45%ושיעור העוני הוא .53%עם סגירת בתי ספר ,גנים,
אוניברסיטאות ,מוסדות חברתיים ,אולמות חתונה ,בתי קפה ,מסעדות ועוד מתקנים רבים ,כפי שנכפה על ידי
התפשטותו של נגיף הקורונה ,אבדו מקורות הכנסה רבים מאד לאוכלוסייה הענייה ממילא ,והדבר מביא אותה
למשבר קיומי.
האחראים על שירותי הבריאות עושים ככל יכולתם .מאז 15במרץ ,2020כל הנכנסים לעזה דרך נקודות הכניסה
מבעד למצור סביב רצועת עזה הוכנסו להסגר זמני .עם זאת ,חסרים משאבים למאבק במגפת הקורונה .מבין110
מיטות טיפול נמרץ הזמינות לשני מיליון תושבים ,יותר מ 70%-נדרשות גם בזמנים אחרים ,כך שכמעט אין
אפשרויות טיפול בחולי. Covid-19
באמצעות יוזמת גיוס התרומות הזו ,אנו רוצים לתמוךבבית החולים אל-עאודה ,שנמצא במחנה הפליטים ג'בליה
בצפון רצועת עזה .בית החולים הוקם בשנת 1985על ידי התאחדות ועדות שירותי הבריאות ) ,(UHWCאחד
הארגונים המובילים לעזרה עצמית פלסטינית בתחום הבריאות .בית החולים מעניק סיוע רפואי לכ300,000-
חולים מדי שנה.

 כמו חינוך לאוכלוסייה ולרכישת ציוד,עאודה מעוניין להשתמש בתרומות בעיקר לצורך צעדי מניעה-צוות אל
 צוות בית החולים צריך להיערך לקראת.' כפפות מגן וכו,( מסכות נשימה )רספירטורים,מתאים כמו מתקני עיקור
.הגרוע מכל
. ללא מגיפות וללא דיכוי,אנו מבקשים מכם לתמוך בפלסטינים בעזה כדי שיוכלו לזכות בעתיד טוב יותר
!תודה על תמיכתכם
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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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