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מאז הלחימה, ישראל מונעת מחולי סרטן בעזה
להיכנס לקבלת טיפולים מצילי חיים

גם אחרי שמעבר ארז נפתח למעבר חולים המבקשים לקבל טיפולים רפואיים מצילי חיים, ישראל
לא מאפשרת לחולי סרטן לחצות. ארגוני זכויות אדם פנו למתאם הפעולות בשטחים וקראו

להחלטה "בלתי סבירה באופן קיצוני"

מאז סבב הלחימה האחרון ברצועת עזה, ישראל לא מאפשרת לפלסטינים חולי סרטן להיכנס
לטיפולים דרך מעבר ארז, על אף שבשבוע שעבר הצהירה שתאפשר מעבר לטיפולים מצילי חיים. כך,

ישראל מונעת מעבר של חולי סרטן, בין היתר, אשר צריכים להגיע לטיפולים כימותרפיים מצילי חיים
בישראל שלא זמינים בעזה. 

במהלך הלחימה בעזה ועד יום שלישי בשבוע שעבר, נסגר מעבר ארז לחלוטין. לאחר שהמעבר נפתח
מחדש, הודיעה ישראל כי תאפשר מעבר של חולים לטיפולים מצילי חיים. למרות זאת, על פי פניות

שהגיעו לארגון רופאים לזכויות אדם וארגון זכויות האדם הפלסטיני אל-מיזאן, ישראל מותירה מעבר
אך ורק לחולים שצריכים להגיע לטיפול נמרץ באמבולנס, להוציא מספר מקרים מועט בו לאחר

התערבות של ארגונים והרשות הפלסטינית אפשרו בישראל את המעבר.

אחת מהחולות שמעברן לא התאפשר היא סועאד (שם בדוי לבקשתה), חולת סרטן מעזה. סועאד
חולה במחלה באופן קשה, ובידיה היתר ארוך טווח למעבר לצורך טיפולים בבית החולים אוגוסטה

ויקטוריה בירושלים, בהם כימותרפיה. סועאד הגיעה אל מעבר ארז על מנת לעבור לטיפול ביום שלישי
ונדחתה. היום (ראשון), ניסתה לעבור שוב, אך סורבה בשנית לצאת מעזה לטיפול. "אשתי חולה
בסרטן קשה ומצבה מתדרדר", סיפר בעלה בשיחה עם "הארץ". "ביום הראשון שהגענו למחסום

חיכינו שלוש שעות, ואז אמרו לנו שאי אפשר להיכנס. היום שוב לא נתנו. לאשתי יש פרוטוקול טיפול
כימותרפי וביולוגי לסרטן שלה וכל איחור בטיפול שלה משפיע לרעה על מצבה הרפואי". סועאד החלה

בטיפולים עוד בחודש דצמבר, ומאז מגיעה לקבלת טיפול לעתים קרובות.

הארגונים רופאים לזכויות אדם, גישה, עדאלה והמוקד להגנת הפרט באמצעות עו"ד עדי לוסטיגמן פנו
ביום רביעי האחרון למתאם הפעולות בשטחים ושר הביטחון, כינו את ההחלטה "בלתי סבירה באופן

קיצוני" בהיעדר בחינה פרטנית של המקרים ומתן החלטה מנומקת לגביהם. הארגונים טרם קיבלו
מענה לפנייתם.
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