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ممخص الدراسة

تناولػت الد ارةػ بيػاف وتويػيت تطػور وازديػاد دػدد الضريػا والوتيػات لضريػ الشلػؿ الويػو الضػزضف تػ ضااتظػات
 وضا تناولت الدراة إظيار دور مستشفيات محافظات غزة في مواجهة مرر,)ـ2012-2002( غزة خالؿ الشترة

 وضااولػ الػربط بػيف الضتايػرات,

الفشل الكلوى المزمن وعالقة األوضرا الحرحية واتقتحرادية واتحرااة ارالمر

 ضةتخدض دددا ضف الضعػاضالت اإلاصػايي الضتضثيػ تػ ضربػ وػا, البلري واإلصاب بضرض الشلؿ الويو الضزضف
 وأظيػػرت نتػػايا الد ارة ػ العالقػػات اترتباطي ػ بػػيف,  وذلػػؾ بيػػدؼ إظيػػار العالقػػات اترتباطي ػ,)Chi–Square)
 ووانػػت أىػػـ التوصػػيات الت ػ دريػػتيا,الخصػػايص اتقتصػػادي والصػػاي واإلصػػاب بضػػرض الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف
 تيضػػا دػػاضالف أةاةػػياف,  والةػػور تػ الػدـ دنػػد ضريػػا الةػػور واليػاط, الضااتظػ ديػػا ضعػدؿ اليػػاط

الد ارةػ

 وضةػونات,  وتجنػب اإلتػراط تػ تنػاوؿ اةدويػ, لإلصاب بالشلؿ الويو وذلؾ الا جانب العواضؿ الطبيعي والبلري
 توةػي, زيػادة دػدد أجيػزة غةػيؿ الويػا, تػوتير الضواصػالت والضعونػات الضاديػ ليضريػا,اآلتـ تي تير بالوييتيف

. بعض أقةاـ ضريا الشلؿ الويو

"The Role of Gaza Governorates'' Hospitals in Facing the Chronic
Kidney Failure Disease and the Relationship of the Health
and the Economic Conditions with the Infection "
"A Study in the Medical Geography"
The study aims to show and clarify the development and increase of the number of patients and
deaths of the chronic kidney failure disease in the Governorates of Gaza during the period(
2012-2012 A.D)
The study also aimed to show the role of the hospitals of the Governorates of Gaza in facing the
chronic kidney failure disease and the relationship of the health and economic conditions with
the disease trying to link the human variables to the Chronic kidney failure disease using a
number of statistical coefficients represented in (Chi-Square) with the aim of showing the
correlation. The study results showed a correlation between the economic and health
characteristics and the Chronic kidney failure disease.
The Most important recommendations made by the study are the need to keep the blood
pressure and blood sugar of the hypertensive and diabetic patients within the normal limits
because they are important factors in the kidney failure infection. In addition to other natural
and human factors including the need to avoid excessive taking of medicines and pain killers
which cause damage to the kidneys, providing the patients with transportation and financial
aids, increasing the number of kidney dialysis apparatuses and expanding of some of the kidney
dialysis departments .
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أدبيات الدراسة

المقدمةةة  :الاضػػد ا الػػذ أةػػبا ديينػػا نعضػػو ظػػاىرة وباطن ػ والصػػالة والةػػالـ ديػػا خيػػر خيػػؽ اا وأطيػػرىـ قيبػػا
وأصػػدقيـ لةػػانا وديػػا للػػو وةػػيـ تةػػييضا وثيػ ار أضػػا بعػػد :ي ػػوؿ اا تعػػالا  :وان تعةةدوا نعمةةة اهلل ال تحصةةوها] (ةػػورة
الناؿ )17,تنعـ اا ديا خي و وثيرة ودظيض  ,وةوؼ نتناوؿ أاد ىذه النعـ واةجيزة  ,أت وىػا الوييتػاف وت لػؾ
أف ليا أىضي دظيض ت الجةـ ألنها تقوم اتنقية الدم من الشوائب والسموم واتعطلها يتأثر الجسم علر الررغم مرن
التطررور الحررحي ل والطارري إت ذلػػؾ لػػـ يضنػ ضػػف وجػػود وانتلػػار ضػػرض الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف بلػػوؿ وايػػت وزادت
ادتو ت اآلون اةخيرة ت الدوؿ العربي واةوربي  ,وتلير اإلاصاييات الشيةطيني أف نةب الشلػؿ الويػوا الضػزضف

زادت ب ػػيف ة ػػواف قط ػػاع غػ ػزة اي ػػث و ػػاف د ػػدد الضري ػػا ال ػػذيف يتي ػػوف خدضػ ػ الاة ػػيؿ الوي ػػو بل ػػوؿ ضن ػػتظـ لع ػػاـ

(2008ـ) ( )318ضرييا ت قطاع غزة ( ,)1وزاد ددد الااتت ( )102اال ضريػي اتػا دػاـ (2012ـ) ايػث
بيػػا دػػدد الضريػػا ( )420اال ػ ضريػػي اةػػب نتػػايا اتةػػتبان والد ارة ػ الضيداني ػ لعػػاـ 2012ـ ( ,)2وىػػذا يدوػػد
خطورة الظاىرة ويرورة التصدا ليا بالطرؽ العيضي لعينا نةيـ ت الت ييؿ ضف خطورة الضرض وتطوره .

موضوع الدراسة:
ديا الرغـ ضف التطور والت دـ الصا ضف خالؿ إنلاء العديد ضف الضةتلشيات والضراوز الصاي الضنتلرة ت أرجاء
ضااتظات غزة  ,إت أف ذلؾ لـ يضن ضف انتلار بعض اةضراض وخاص ضرض الشلؿ الويو الضزضف الذ يعػد ضػف
اةضراض الضزضن والخطيرة الت تنتلر ت ضااتظات غزة  ,وضف خالؿ ذلؾ تناوؿ الباث إبراز ضرض الشلؿ الويو

الضزضف ضوانيا وضااول الربط بيف بعض الضتايرات الطبيعي والبلري ت انتلار ضرض الشلؿ الويو الضزضف  ,لعينػا
نةيـ ت إيجاد أىـ العواضؿ واةةباب الضددي إلا تطور وازدياد ضرض الشلؿ الويو الضزضف.

مشكمة الدراسة:

توضػػف ضلػػوي الد ارة ػ ت ػ ازديػػاد ضػػرض الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف ديػػا صػػعيد ضااتظػػات غ ػزة  ,تتلػػير اإلاصػػاييات

الشيةطيني أف ددد الضصابيف بضػرض الشلػؿ الويػو الضػزضف تػ ضااتظػات غػزة دػاـ 2003ـ ( )236االػ ضريػي

بينضا بيا ددد الضصابيف ت داـ 2007ـ ( )322اال ضريي وددد الوتيػات لعػاـ 2007ـ بيػا ( )89االػ وتػاة
نتيج تصابتيـ بضرض الشلؿ الويو الضزضف ,أضا ت العاـ 2011ـ بيا ددد الضصابيف ( )394اال ضريي وددد
الوتيات لعاـ 2011ـ بيا ( )104اال وتاة

()3

 ,وؿ ىذا يدود ضدا خطورة الظاىرة ويػرورة التصػد ليػا بػالطرؽ

العيضي وتيضيا وتشةيرىا وبالتال ضجابيتيا ,ويضوف توييت ضلوي الدراة ضف خالؿ التةادتت التالي :
 -1ما التطور الزمني لظاهرة مةرض الفشةل الكمةوي المةزمن مةن وجهةة نظةر جغرافيةة  -2مةا التوزيةا الجغرافةي
لمرضى الفشل الكموى المزمن حسة الجةنس  -3مةا دور مستشةفيات وزارة الصةحة فةي مواجهةة مةرض الفشةل

الكموى المزمن  -4مةا عالقةة الخصةائص الصةحية فةي اإلصةابة بمةرض الفشةل الكمةوي المةزمن  -5مةا عالقةة

الخصائص االقتصادية في اإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن

( )1و ازرة الصا  ,اإلدارة العاض ليضةتلشيات  ",قسم دائرة التخطيط الصحي "2009 ,ـ ,بيانات وضعيوضات خاص .
( )2ىال ػ دبػػد ضػػدوخ  ,ضريػػا الشلػػؿ الويػػوا الضػػزضف ت ػ ضااتظػػات غ ػزة د ارة ػ ت ػ الجاراتي ػ الطبي ػ  ,رةػػال ضاجةػػتير غيػػر ضنلػػورة ,
الجاضع اتةالضي 2013 ,ـ  ,ص.1
( )3و ازرة الصا  ,اإلدارة العاض ليضةتلشيات  ",قسم دائرة التخطيط الصحي "2009 ,ـ ,بيانات وضعيوضات خاص .
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أهداف الدراسة:
 -1بياف وتوييت تطور وازدياد ددد الضريا والوتيات الناتج دف ضرض الشلؿ الويو الضزضف ت ضااتظات غػزة
خالؿ الشترة (2012-2002ـ) .

 -2اظيار التوزي الجارات لضريا الشلؿ الويوا الضزضف اةب الجنس .
 -3توييت وبياف دور ضةتلشيات قطاع غزة ت ضواجي ضرض الشلؿ الويوا .
 -4توييت دالق الضتايرات البلري (الخصايص اتقتصادي  ,والصاي ) ض اإلصاب بضرض الشلؿ الويو .
-5التوصػػؿ إلػػا النتػػايا والض تراػػات الت ػ تةػػادد ديػػا نلػػر الػػود بػػيف النػػاس تيضػػا يخػػص أةػػباب وبػػدايات تطػػور
الضرض.

عينة الدراسة:
تـ اختيار دين اةتطالدي دلوايي ضوونػ ضػف ( )50ضشػردة  ,وبعػد تاػص اتةػتبانات لػـ تةػتبعد أ ضنيػا نظػ ار
لتا ؽ اللروط الضطيوب لإلجاب ديا اتةتبان  ,ثـ تـ بعد ذلؾ اختيار جضي ضريا الشلؿ الويػو الضػزضف الػذيف
يخيػػعوف لعضييػ غةػػيؿ الويػػا تػ جضيػ ضااتظػػات غػزة والبػػالا دػػددىـ ( 420ضشػػردة) ووػػذلؾ تػػـ توزيػ ()404

اةتبان ليعين النيايي  ,وتـ اةتثناء دين اةطشاؿ ( (16طشؿ ضف اتةتبان تػ ضةتلػشا دبػد العزيػز الرنتيةػ ةف
بعػػض الاػػاتت وانػػت لػػدييـ أض ػراض ضنػػذ الػػوتدة  ,وتػػـ اةػػترداد ( )404اةػػتبان بنةػػب ( )%96.16وبعػػد تاػػص
اتةتبانات لـ تةتبعد أ ضنيا نظ ار لتا ؽ اللروط الضطيوب لإلجاب ديا اتةتبان  ,وبذلؾ يووف ددد اتةتبانات
الخايع ليدراة ) )404اةتبان .

منهجية الدراسة :

تعددت األساليب الت اعتمدت عليها الدراسة ل حيث اعتمدت عل األسلوب الوحرف والتحليلر حيرث تنراول لضاػ

جاراتي دف ضنط الدراة  ,وضػا تػـ التعػرؼ ديػا أىػـ الضلػوالت الضدديػ إلػا ازديػاد ضػرض الشلػؿ الويػو الضػزضف
ضػػف خػػالؿ دػػدة بػراضا تػ الااةػػب اآللػ لتاييػػؿ البيانػػات الضدخيػ باإليػػات إلػػا اةةػػيوب الوػارتوغرات ضػػف خػػالؿ
دػرض ضجضودػ ضػػف الخػرايط واةلػواؿ ل كمررا اعتمرردت الدراسرة علر المرنها اتسررتنتاجي ضػف خػػالؿ دػرض النتػػايا
التػ تػـ التوصػؿ إلييػا وت ييضيػا وويػ بعػض التوصػػيات والض تراػات التػ تةػاىـ تػ ضواجيػ ضػرض الشلػؿ الويػػو

الضزضف  ,وضا ادتضدت الدراة ديا العديد ضف البراضا والت نيات ضثؿ برناضا Statistical Package for the
 (SPSS) Social Sciencesت تضثيؿ وتاييؿ البيانات واةػتخالص النتػايا  ,واةػتخداـ اتختبػارات الخاصػ

ضعاضػؿ ارتبػاط ةػػبيرضاف وضربػ وػػاا ) ,)Chi – Squareوبرنػاضا ( )Microsoft Excelوبرنػػاضا ( (Corel
 drawوذلؾ تةتخراج الرةوـ والجػداوؿ واةلػواؿ البيانيػ والخػرايط  ,وبرنػاضا ) (Arc Cisإلظيػار خػرايط تظيػر
بدر التيوث الويضياي ليضياه ت ضااتظات غزة لياصوؿ ديا دالق اترتباط بيف العديد ضف الضتايرات .

أوال :المالمح الطبيعية لقطاع غزة:

 -1الموقا الجغرافي والفمكي:
ي

قطاع غزة ت الجزء الجنوب الارب ضف تيةطيف ,ياده ضػف الاػرب الباػر الضتوةػط وضػف اللػرؽ صػاراء بيػر

الةب  ,وضف الجنوب صاراء ةيناء ,أضا ت اللضاؿ تياده الخط اةخير الشاصؿ بيف ال طاع وباق أجزاء تيةطيف
()1

الضاتي داـ 1948ـ

 ,أضا بالنةب ليضوق الشيو ي

قطاع غزة ديا الةااؿ اللرق ليبار الضتوةط بيف دايرت

( )1دادؿ دبد الةالـ" ,المالمح الطبيعية لسةطح األرض فةي الدولةة الفمسةطينية " ,ال ػاىرة  ,ضروػز الباػوث والد ارةػات العربيػ 1997 ,ـ,
ص .116
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درض ( 31درج و  25دقي ) إلا ( 31درجػ و 25دقي ػ ) لػضات ,ودرجتػ طػوؿ ( 34درجػ و 20دقي ػ ) لػرقا,

ويبيا طوؿ قطاع غزة 40وـ  ,ودريو يتراوح ضا بيف ( 12 - 6وـ) (.)1
ثانياً :المالمح البشرية لمحافظات غزة:

 -1أعداد السكان:

قػػدر دػػدد ةػػواف ضااتظػػات غ ػزة ( )1.59ضييػػوف نةػػض اةػػب إاصػػايي داي ػرة اإلاصػػاء الضروػػز الشيةػػطين لعػػاـ

2011ـ ,أضا ت العاـ 2012ـ نالاظ زيادة ت أدداد الةواف  ,ايث بيا ددد الةػواف تػ ضااتظػات غػزة اػوالا
( (1.64ضييوف نةض ت ضنتصؼ داـ 2012ـ  ,وااتيت ضااتظػ غػزة الضرتبػ اةولػا ضػف ايػث دػدد الةػواف بػيف
ضااتظات غزة ( .)2لوؿ رقـ .)1( :

لوؿ ( )1أدداد الةواف ت ضااتظات غزة لعاـ (2012ـ)

محافظة رفح
202.777

شمال غزة
322.126

محافظة
خانيونس
310.868

مدينة غزة
569.715

المحافظة
الوسط
238.807

المصدر :إعداد الباحثين باالعتماد عمى بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني (2102م )ص()47

 -2النشاط االقتصادي:

يضارس الةواف العديد ضف اةنلط أىضيا ال طػاع الز اردػ  ,وال طػاع الصػناد  ,والتجػار  ,وقطػاع الخػدضات الػذ
ييـ النةب الوبرا ضف ال وا العاضيػ تػ ال طػاع إذ ييػـ ( )%63.3ضػف ال ػوا العاضيػ  ,أضػا ال طػاع الز اردػ تيػـ

يتعدا نةب ( )%6.4ضف جضي ددد ال وا العاضي لعػاـ 2009ـ وقػد بػدأوا باةػتخداـ اةةػاليب الاديثػ تػ الز اردػ

الت ػ تةػػادد ت ػ اإلنتػػاج الز ارد ػ وخاص ػ قطػػاع الخيػػروات  ,أضػػا قطػػاع الصػػناد ت ػػد بياػػت نةػػب العػػاضييف تيػػو
( )%5.4ضػف جضيػ دػدد ال ػػوا العاضيػ دػاـ 2009ـ  ,وتنتلػػر الوثيػر ضػػف الصػػنادات تػ قطػػاع غػزة ضثػػؿ صػػناد
الاػزؿ والنةػيا  ,والضالبػس الجػاىزة  ,والصػنادات الضعدنيػ  ,وصػناد اةخلػاب وصػناد ضػواد البنػاء ضثػؿ الاجػػارة

والباطوف والبالط ووثير ضف الورش ضتعددة اةغراض (.)3
 -3الخدمات الصحية:

تتواجد ت ضدين غزة ثالث ضةتلشيات وىا ضةتلشا اللشاء الذ يضثؿ الضةتلػشا الضروػز ديػا ضةػتوا ضااتظػات

غػزة وضةتلػػشا النصػػر ليعيػػوف و الضةتلػػشا اةىيػ وىػػو ضةتلػػشا خػػاص  ,تػ اػػيف يوجػػد تػ ضااتظػ خػػانيونس
ضةتلشياف وىضا ضةتلشا ناصر والضةتلشا اةوروب  ,وضةتلشا العودة ت ضااتظ اللضاؿ ويلرؼ ديييػا ال طػاع
الخ ػػاص  ,باإلي ػػات إل ػػا ى ػػذه الضةتل ػػشيات اةربعػ ػ الرييةػ ػ يوج ػػد بع ػػض العي ػػادات التابعػ ػ لووالػ ػ الا ػػوث الدوليػ ػ
( )1الضوةود الشيةطيني

 ",قسم الدراسات الجغرافية " ,الضجيد اةوؿ  ,بيروت 1999 ,ـ  ,ص.16

( )2الجياز الضروز لإلاصاء الشيةطين " ,كتا محافظات قطاع غزة اإلحصائي السنوي"  ,راـ اا  ,تيةطيف 2012 ,ـ ,ص .47
( )3الجياز الضروز لإلاصاء الشيةطين " ,النشاط االقتصادي لسكان قطاع غزة " ,راـ اا  ,تيةطيف2009 ,ـ ,ص.24
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والعيادات الدولي والت تلرؼ ديييا ضدةةات أجنبي ت ضااتظات غػزة  ,وضػا يوجػد ديػادات ضاييػ ويػديرىا أطبػاء
ضاييوف وأخرا اووضي وجضي ىذه العيادات ى بضثاب ديادات ليرداي اةولي وضعالج الااتت البةيط تػ اػيف

ي ػػتـ تاوي ػػؿ الا ػػاتت الص ػػعب والخطيػ ػرة إل ػػا الضةتل ػػشيات الريية ػػي  ,وض ػػف ث ػػـ إل ػػا خ ػػارج الضااتظ ػػات إذا اقتي ػػا

اةضر(.)1

ثالثا ً  :الفشل الكلوي المزمن:
الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف ىػػو تػػدضير ت رجع ػ تيػػو لنيشرونػػات الوييتػػيف تاػػدث بصػػورة بطيي ػ  ,ودضيي ػ اػػدوث الضػػرض
ضتطورة وضةتضرة اتا يتـ تدضير ضعظػـ نيشرونػات الويػا وتةػتبدؿ بةنةػج ضتييشػ  ,وقػد ياػدث الشلػؿ الويػو الضػزضف
ببطء ت الضريا الضصابيف بةضراض دادي أو أضراض تاوصؿ الويا أو قد ينتا نتيج اإلصاب ت التياب خاليػا

الويػػا أو التيػػاب لنيشرونػػات الويػػا  ,والشلػػؿ الويػػو الضػػزضف تش ػػد الويػػا وظايشيػػا تػ ترلػػيت واشػػظ التػوازف بالػػدـ(,)2

ويتـ يتـ قياس وشاءة الويا دف طريؽ تاييؿ اةتخالص الورياتينيف والنةب الطبيعي ى 120 -90ةـ / 2دقي ػ ,

والورياتينيف يخرج ض البوؿ ت اللخص الطبيع ويرتش بالدـ ت اال الشلؿ الويو (.)3

رابعاً  :تطور وازدياد حاالت المصابين والوفيات لمرضي الفشل الكموي المزمن في محافظات غزة من وجهة النظر
الجغرافية خالل الفترة (2002م 2012 -م):

يعتبر ضرض الشلؿ الويو الضزضف ضلوي صاي دالضي  ,يضثؿ تاديا صعبا لجضي دوؿ العالـ ايث تويت
الت ارير أف ضعدتت اإلصاب بالشلؿ الويو الضزضف ضرتشع  ,وأف ىناؾ ( 500ضييوف) لخص ت العالـ يعانوف ضف
الشلؿ الويو الضزضف اتا داـ 2011ـ ,أضا ت اةأردف بيا ددد الضصابيف ت الشلؿ الويو الضزضف لعاـ 2011ـ

( (3373اال ووانت نةب الوتيات ت اةأردف ضنذ داـ 1992ـ إلا داـ 2011ـ ضا ي ارب ( )673اال وتاة(,)4
وتلير اإلاصاييات الشيةطيني أف نةب الشلؿ الويو الضزضف ازدادت بيف ةواف ضااتظات غزة وخاص ت

الةنوات اةخيرة وضا ىو ضويت ضف خالؿ الجدوؿ رقـ )1( :ولوؿ رقـ  )2(:ولوؿ رقـ.)3( :

جدول ( )1تطور وازدياد حاالت المصابين والوفيات لمرضى الفشل الكموي المزمن في محافظات غزة خالل )2002م2012-م)
السنة

عدد حاالت المصابين

2002
2003
2004

229
236
280

2012

420

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

نسبة المصابين%
6.42
6.62

7.85
8.24
8.92
9.00
9.84
9.98
10.38

294
318
322
351
356
370
394

11.05
11.78

عدد الوفيات
76
95
77

74
86
89
95
90
94
104
110

نسبة الوفيات%
6.83
9.68
7.85
7.54
8.77
9.07
9.68
9.17
9.58

10.60
11.21

المصدر :الجدول من إعداد الباحثين باالعتماد عمى المقابالت الشخصية عام (2012م)

()5

( )1اةطيس الشن  " ,وزارة التخطيط والتعاون الدولي" ,غزة  ,تيةطيف1997 ,ـ ,ص.56
(2) Kelly , m , Clinical snapshot, chronic Renal failure , journal sociaology , 1996, London Vol.96,1.
(3) By Elke withle and Franz Schafer, 'The rapeutic strategies to slow choronic kindney disease
progression' (2008) by Elke withle and Franz Schafer p. 705- 716
( )4ضنظض الصا العالضي " ,تقييم لمرضى الفشل الكموي في العالم " ,ت رير لير يوليو2011 ,ـ.
( )5ضاضد لتات ,ض ابي لخصي " ,حول إحصائيات المصابين والوفيات لمرضى الفشةل الكمةوي" ريػيس قةػـ الويػا الصػنادي  ,ضةتلػشا
اللشاء غزة ,الةاد العالرة والنصؼ2-6-2012 ,ـ.
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شكل ( )2.6تطور وازدياد حاالت المصابين بمرض الفشل الكموي المزمن في محافظات غزة خالل الفترة ()2012-2002
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المصدر :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكموى المزمن في محافظات غزة  ,مصدر سابق 2012( ,م)  ,ص(.)1( )53

شكل ( )2.7تطور وازدياد حاالت الوفيات نتيجة اإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن في محافظات غزة خالل
الفترة ()2012-2002
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المصدر :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكموى المزمن في محافظات غزة  ,مصدر سابق 2012( ,م)  ,ص(.)1( )53
 -ناصر اضد ,ض ابي لخصي  ,حول إحصائيات المصابين والوفيات لمرضى الفشل الكموي " ,رييس قةـ الويا الصنادي  ,ضةتلشا

ليداء اةقصا دير البيت ,الةاد 12ظيرا28-5-2012,ـ.
 -ضاضود الدال  ,ض ابي

لخصي  ,حول إحصائيات المصابين والوفيات لمرضى الفشل الكموي" ,رييس قةـ الويا الصنادي  ,ضةتلشا

 -اةاـ اللادر  ,ض ابي

لخصي  ,حول إحصائيات المصابين والوفيات لمرضى الفشل الكموي ,رييس قةـ الويا الصنادي  ,ضةتلشا

 -ضاضد جندي  ,ض ابي

لخصي  ,حول إحصائيات المصابين والوفيات لمرضى الفشل الكموي  ,رييس قةـ خدضات الضريا ,ضةتلشا

ضجض ناصر خانيونس ,الةاد العالرة23-5-2012,ـ.
يوةؼ النجار رتت ,الةاد التاةع 28-2-2012 ,ـ.

دبد العزيز الرنتية غزة ,الةاد 12ظي ار8-6-2012 ,ـ.
( )1ىال دبد ضدوخ  ,ضريا الشلؿ الويوا الضزضف ت

الجاضع اتةالضي 2013 ,ـ ص .53

ضااتظات غزة دراة ت
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الجاراتي الطبي  ,رةال ضاجةتير غير ضنلورة ,

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )1والشكل رقم )2( :والشكل رقم )3( :اآلتي:

ت ازيػػد وايػػت تػ دػػدد اػػاتت الوتيػػات والضصػػابيف لضري ػ الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف ت ػ ضااتظػػات غ ػزة خػػالؿ العلػػر

ةنوات ضنذ )2002ـ ) واتا (2012ـ ) وضنذ داـ ) 2002ـ ) واتا داـ (2004ـ) وواف ىناؾ تزايد وايت تػ
ددد ااتت الوتيات والضصابيف وضا ىو ضويت ضف خالؿ الجدوؿ ( )1واةلواؿ ( )3و( , )4أضا ت الةنوات الت

تراوات ضا بيف 2005ـ2007 -ـ واف ىناؾ ارتشاع نةبا وايػت ليضصػابيف والوتيػات؛ ويرجػ ذلػؾ نتيجػ ترتشػاع
أدداد الةواف بلػوؿ ضياػوظ والػذ وصػؿ اػوالا ( (1.79ضييػوف نةػض تػ دػاـ 2012ـ اةػب إاصػايي الجيػاز

الضروػػز لإلاصػػاء الشيةػػطين دػػاـ 2012ـ  ,ىػػذا باإليػػات إلػػا العواضػػؿ الطبيعي ػ ايػػث تعتبػػر الضيػػاه والترب ػ ضػػف
الضػوارد الياضػ والتػ ليػػا دور رييةػ تػ ةػػالض اإلنةػػاف والايػواف  ,وليتربػ دور ىػػاـ تػ إنتػػاج الاػػذاء وىػػا بضثابػ
الضاػػذيات لينباتػػات والةيةػػي الاذايي ػ اليػػروري لإلنةػػاف وغيرىػػا ضػػف الواينػػات الاي ػ

()2

 ,ويعتبػػر تنػػاقص وتيػػوث

الضياه ضةػيوتف دػف قػدر بػالا باإلصػابات الضزضنػ والاػادة الضنتلػرة تػ ضااتظػات غػزة وقػد تةػببت تػ أذا صػاا
()3

دايـ لجزء وبير ضف الةواف

 ,ايث تعتضد صا اإلنةاف ادتضادا وييا ديا الظروؼ الضايط بػو تػ البييػ

التػ

يعػػيش تييػػا ولػػذلؾ يجػػب أف توػػوف ىػػذه الظػػروؼ الطبيعي ػ ضناةػػب لاياتػػو تضاضػػا ,تالنباتػػات ووػػؿ أن ػواع الاػػذاء الت ػ
يةوييػػا اإلنةػػاف ضػػف الطبيع ػ

يجػػب أف توػػوف خالي ػ ضػػف وػػؿ الض ػواد الويضيايي ػ أو العناصػػر الةػػاض الت ػ تػػدد إلػػا

اةيرار بصا اإلنةاف  ,وأف توػوف التربػ التػ تػزرع بيػا ىػذه النباتػات تربػ ةػييض وخاليػ ضػف وػؿ الضيوثػات التػ
تةبب اليرر لينباتات والايواف واإلنةاف  ,وذلؾ يجب أف تووف الضياه التػ يلػربيا اإلنةػاف ويةػتخدضيا تػ تجييػز

طعاضو خالي

تضاضا ضف وؿ الةضوـ واللػوايب اليػارة  ,لوػف يوجػد تػ غػزة ضيوثػات وبيػرة وخطيػرة  ,وانةػياب الضيػاه

العادضػ ديػػا التربػ وتيػػوث الضيػػاه الجوتيػ
ذلؾ ديا الترب والضياه الجوتي

واإلتػراط أييػػا تػ اةػػتخداـ الضبيػػدات الالػري واةةػػضدة الويضاويػ أثػػر

وىػ الضصػدر الوايػد ليلػرب تػ ضااتظػات غػزة والتػ وػاف ليػا اةثػر الوبيػر ديػا

ضريا الشلؿ الويو الضزضف والت تـ لرايا ضف خالؿ دراة ضريا الشلؿ الويو الضزضف ت ضااتظات غزة .

أضػػا ت ػ الةػػنوات اةخي ػرة يالاػػظ ارتشػػاع ضت ازيػػد لضعػػدؿ الضصػػابيف والوتيػػات بلػػوؿ ضياػػوظ ضػػا بػػيف دػػاض 2008ـ-

2012ـ  ,ويرجػ ذلػػؾ إلػػا التطػػور الضياػػوظ ضػػا بػػيف (2008ـ )2012-إلػػا ازديػػاد التيػػوث البيي ػ نتيج ػ الاصػػار
والارب اإلةرايييي التػ بػدأت بتػاري  2008/12/27ووانػت نيايتيػا 2009/1/8ـ  ,ايػث اػدث تيويػث واةػتنزاؼ
إيات ت الضياه والصػرؼ الصػا وضاطػات ضعالجػ الضيػاه العادضػ

وان طػاع الويربػاء  ,دػف الضاطػات الضعالجػ

والي  ,وددـ وجود وقود ,وددـ قدرة الطواقـ الشني الضلاي ليوصوؿ إلا أضاوف دضييا ضضا أدا إلا ادوث تيويػث
واة ػػتنزاؼ إي ػػات لضص ػػادر الضي ػػاه الجوتيػ ػ والت ػػا وان ػػت ضص ػػدر ليل ػػرب لوثي ػػر ض ػػف أتػ ػراد دينػ ػ الد ارةػ ػ والت ػػا ت ػػـ

توييايا ضف خالؿ الدراة الضيداني  ,دضيت وؿ ىذه الظروؼ الةياةي إلا ازدياد تيوث البيي الشيةطيني وخاص
ضااتظات غزة .

) (1ىال ػ دبػػد ضػػدوخ  ,ضريػػا الشلػػؿ الويػػوا الضػػزضف ت ػ ضااتظػػات غ ػزة د ارة ػ ت ػ الجاراتي ػ الطبي ػ  ,رةػػال ضاجةػػتير غيػػر ضنلػػورة ,
الجاضع اتةالضي 2013 ,ـ ص .53
(2) shahin, A et. A l" study of cadmium Element concentration in Different Horizons of soil in
Mineralization Range of sarcheshmeh copper Mine and its subsequent Damages from its
propagation in Environment" (2011) p.1.
(3) Anna Bellisari ,'public Health and water CRISIS in the Occupied Palestinian' Territories Journal
of Palestine Studies , No.2 , 1994 , P.61..
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خامساً :التوزيا الجغرافي لمرضى الفشل الكموي المزمن في محافظات غزة حس الجنس:
تتشاوت ضعدؿ اإلصاب بضرض الشلؿ الويو الضزضف الذيف يخيعوف ليتن ي الدضويػ

بػيف الػذوور واإلنػاث تػ قطػاع

غزة ايث ترتش نةػب اإلصػاب بػيف الػذوور دنيػا دنػد اإلنػاث  ,وىػذه الد ارةػ تتشػؽ ضػ د ارةػ بلػير الوػاظـ  ,ايػث
تناولػػت الد ارة ػ تاديػػد اةةػػباب الت ػ تػػدد إلػػا تطػػور ضػػرض الويػػا ووصػػولو لضرايتػػو النيايي ػ الت ػ تةػػتيزـ إج ػراء

الاةيؿ الويو ايث أجريت دراة ت أربع ضراوز لاةيؿ الويا ت الضةتلشيات الاووضي ت لضاؿ اليش الاربي
واةتخدـ البااث ت دراةتو اتةتبياف والض ابالت الضبالرة ض ضريا الشلؿ الويو  ,ايث واف ددد الضريا أثناء
تترة إجراء الدراة ( )293ضرييا ت لضاؿ تيةطيف ,ايث تبيف ضف خالؿ دراةتو ليتوزي الجارات لضريا الشلػؿ
الويو الضزضف اةب الجنس أف ىناؾ تشاوت ت ضعدؿ اإلصاب بالشلؿ الويو الضزضف بػيف الػذوور واإلنػاث  ,ايػث

توونػػت دين ػ الد ارة ػ ضػػف ( )%58.70ضػػف الػػذوور ,و( )%41.30ضػػف اإلنػػاث

()1

 ,أضػػا ت ػ جنػػوب تيةػػطيف ت ػ

ضااتظات غزة تتبيف ضف خالؿ الدراة الضيداني  ,ونتػايا اتةػتبان لعػاـ 2012ـ ارتشػاع نةػب اإلصػاب بػيف الػذوور
دنيا دند اإلناث ت ضااتظات غزة وضا ىو ضبيف ضف خالؿ الجدوؿ رقـ )2( :واللوؿ رقـ.)4( :
جدول ( )2توزيا أفراد عينة الدراسة حس الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذور

236

58.4

أنثا

168

41.6

المجموع

404

100.00

المصدر :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكموى المزمن في محافظات غزة  ,مصدر سابق  ,ص ).(57

نالحظ من خالل الجدول ( )2والشكل ( )4اآلتي-:

جاءت نةب اإلصاب بضرض الشلؿ الويو الضزضف دند الذوور ( )%58.4ضف أتراد دين الدراة

ايػث وػاف العػدد

الوي ( )236تردا ضػف أتػراد دينػ الد ارةػ  ,بينضػا وانػت نةػب اإلصػاب دنػد اإلنػاث أقػؿ ضػف الػذوور ( )%41.6ضػف
أتراد دين الدراة ايث وػاف العػدد الويػ ( )168تػردا ضػف أتػراد دينػ الد ارةػ  ,وجػاء أوثػر تضثيػؿ لشيػ الػذوور تػ
ضااتظ ػ اللػػضاؿ وضااتظ ػ رتػػت ايػػث تضاثيػػت نةػػب وػػؿ ضنيضػػا ت ػ أدػػداد الػػذوور الضصػػابيف بضػػرض الشلػػؿ الويػػو
الضػػزضف بنةػػب ( )%66ضػػف إجضػػال اػػاتت الد ارة ػ وػػؿ ضااتظ ػ ديػػا اػػدة وضػػا ىػػو ضبػػيف ضػػف خػػالؿ اللػػوؿ رقػػـ

 ,)4(:وبلوؿ داـ تإف ارتشاع نةب اإلصاب بضرض الشلؿ الويو الضزضف ت تي الذوور وانخشاييا ت تي اإلناث
ويعود ذلؾ إلا ددة أةباب ضنيا :دػادة التػدخيف لػدا الرجػاؿ وقػد تبػيف ضػف تريػي تا ػ أف ليتػدخيف دالقػ وبيػرة
باإلصػاب بضػرض الشلػػؿ الويػو الضػػزضف  ,والةػبب تػ ذلػؾ تيػعؼ ضػػادة النيوػوتيف تػ دخػاف الةػػجاير قػدرة الويػػا
ديا تصشي الدـ ضف الةضوـ ويدد ذلؾ إلا يعؼ قدرة الويا ديا إتراز البػوؿ ضضػا يةػادد ديػا اإلصػاب بضػرض

الشلؿ الويو الضزضف  ,وىناؾ واف تةػجيؿ لػ ػ ( )204االػ ليػذوور ضػدخنيف ضػف أصػؿ ( )236ذوػر ضصػاب بالشلػؿ
الويػػو الضػػزضف وتبػػيف ضػػف خػػالؿ الد ارة ػ ايػػث وػػاف أوثػػر تضثيػػؿ لشي ػ الػػذوور الضػػدخنيف ت ػ ضااتظ ػ اللػػضاؿ بنةػػب
( )% 89.8والت تضثيت بيا أوثر نةب إصاب بالشلؿ الويػو الضػزضف لشيػ الػذوور( ,)2وػذلؾ طبيعػ دضييػـ اليػوض
قد تيزضيـ بتناوؿ الوجبات الةريع واةطعض الجاىزة وت ةيضا الضعيبات وىػ ضػف أىػـ الضػواد الاذاييػ الضةػاىض تػ
))1(Kazem Nazem Basheer, “Major Risk Factors that lead to onset End- stageRenal (1
Disease In Northern west Bank”: Al – NajahNationalUniversity , 2011,P. 85.
) (2ىال دبد ضدوخ  ,ضريا الشلؿ الويوا الضزضف ت ضااتظات غزة دراة ت الجاراتي الطبي  ,ضرج ةابؽ 2013 ,ـ ص.223

8

اإلصاب بضرض الشلؿ الويو الضزضف لضػا تاتويػو ضػف النتػرات والنتريػت والتػ تػددا إلػا تعطيػؿ دضػؿ الويػا ,أييػا
دور الضين

ضف نااي التعرض الويضياي اللديد الخطورة ديػا الويػا ,ايػث تبػيف تػ

تة ػػجيؿ ل ػ ػ ػ ( )90االػ ػ وعض ػػاؿ وضػ ػزارديف

()1

ضجتضػ الد ارةػ وػاف ىنػاؾ

 ,وتضثي ػػت أوب ػػر نة ػػب لي ػػذوور إص ػػاب ب ػػالضرض تػ ػ ضااتظػ ػ الل ػػضاؿ

وضااتظػ ػ رت ػػت وض ػػا بين ػػا ذل ػػؾ ض ػػف خ ػػالؿ الد ارةػ ػ الضيدانيػ ػ

()2

 ,وتعتب ػػر ى ػػاتيف الضا ػػاتظتيف ض ػػف أوث ػػر الضااتظ ػػات

يةتخدضوف الضبيدات الالري واةةضدة الويضاوي والنيتروجيني  ,وأييا يرج لطبيع تناوؿ الرجػاؿ لألضػالح أوثػر ضػف
النةػػاء ايػػث يتعػػرض اإلنةػػاف لضخػػاطر جةػػيض دنػػدضا يتنػػاوؿ ضياػػا ازيػػدا دػػف الااجػ ةنػػو يعػػرض الويػػا ليخطػػر,

اي ػػث أثبت ػػت د ارةػ ػ ة ػػياـ الخش ػػاج أف الرج ػػاؿ أوث ػػر اة ػػتعدادا لإلص ػػاب باص ػػا الوي ػػا أوث ػػر ض ػػف النة ػػاء بنة ػػب
(.)3()%3

شكل ( )4توزيا أفراد عينة الدراسة حس الجنس في محافظات غزة

المصدر :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكموى المزمن في محافظات غزة  ,مصدر سابق  ,ص(.)61

) (1نشس الضرج الةابؽ  ,ص .176
) (2نشس الضرج الةابؽ  ,ص.58
( )3ةياـ الخشاجا " ,كيمو حياتية لمرضى الفشل الكموي وحصى الكمى " ,رةال ضاجةتير جاضع ديف لضس 2009 ,ـ ,ص .29
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العالقة االرتباطية بين الجنس واإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن.

ولدراة العالقػ اترتباطيػ بػيف الجػنس واإلصػاب بػالضرض ,أظيػرت الد ارةػ أف ىنػاؾ دالقػ بػيف الجػنس واإلصػاب
بالضرض ,ايث بيات قيض واا الضاةوب ) (17.178وبيات ال يض اتاتضاليػ ( )0.001) )Sigوىػ أصػار ضػف

( )0.05والت تدؿ ديا وجود دالق بيف الجنس وارتشاع أدداد الضصابيف جدوؿ رقـ)3( :
جدول ( )3إلثبات قيمة اختبار مربا كاى إليجاد العالقة بين الجنس واإلصابة بالمرض
الفرض
هل يوجد عالقة بين الجنس (النوع) وارتفاع

إعداد المصابين.

قيمة االختبار

درجات الحرية df

القيمة االحتمالية()Sig.

17.178

3

*0.001

*العالقة دالة إحصائيا عند مستوى داللة

سادساً :دور مستشفيات محافظات غزة في مواجهة مرض الفشل الكموى المزمن:

𝜶.

دور مستشفيات محافظات غزة في مواجهة مرض الفشل الكموي المزمن:

ت ػػوـ جضيػ ػ ضةتل ػػشيات تيةػػطيف بخدضػ ػ ضري ػػا الشل ػػؿ الويػػو الض ػػزضف ال ػػذيف يخيػػعوف ليتن يػ ػ الدضويػ ػ بخ ػػدضات
ضتواصػػي ديػػا ضػػدار اةةػػبوع  ,وتبػػيف ذلػػؾ ضػػف خػػالؿ ضالاظ ػ البااث ػ أثنػػاء الد ارة ػ الضيداني ػ لعػػاـ 2012ـ أثنػػاء
دضيي التن ي الدضوي ليضريا ت ضةتلشيات ضااتظات غزة  ,ايث بيا دػدد أقةػاـ الاةػيؿ الويػو تػ ضااتظػات
غزة  5أقةاـ وجضيعيا تتب لو ازرة الصا  ,وبيا ددد اةجيزة ت وادات الويي الصنادي ت ضةتلشيات ضااتظات
غ ػزة ( (95جيػػا از ي ػػدـ خػػدضات إلػػا ) )420ضريي ػا وضػػا ىػػو ضبػػيف ضػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ ,)4( :بينضػػا وػػاف دػػدد
الضريا الذيف يتي وف خدض الاةيؿ الويو

بلوؿ ضنتظـ ( (359ضرييا ت ضااتظات غػزة لعػاـ 2009ـ ,بزيػادة

( )61اال دف داـ 2012ـ اةب نتايا اتةتبان والدراة الضيداني لعاـ 2012ـ.

أضا ت لضاؿ تيةطيف ت اليش الاربي ايث بيا ددد أجيزة الويي الصنادي لعاـ 2012ـ ( )122جيا از ضوزد
ديا دلر ضةتلشيات ,تيضا واف ددد ىذه اةجيزة ت نشس الشترة ضف العاـ الضاي ( (116جيا از ضوزد ديا ()9

ضةتلشيات ت اليش الاربي (.)1

جدول ( )4عدد المرضى واألجهزة في مستشفيات محافظات غزة عام (2012م)
المستشفى

عدد المرضى

عدد األجهزة

ضةتلشا اللشاء (غزة)

211

40

يوةؼ النجار (رتت)

51

16

ضجض ناصر(خانيونس)

82

17

ليداء اةقصا (دير البيت)

60

13

الرنتية (النصر)

16

9

الضجضوع الوي

420

95

المصدر :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكموى المزمن في محافظات غزة  ,مصدر سابق  ,ص (.)63

( )1و ازرة الصا  ,اإلدارة العاض ليضةتلشيات ",قسم دائرة التخطيط الصحي"2012 ,ـ ,بيانات وضعيوضات خاص .
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نالحظ من خالل الجدول ( )4اآلتي- :


جاء ضةتلشا اللشاء بضدين غزة أوبر ضةتلشا طب لضري الشلػؿ الويػو ويلػضؿ ضريػ ضدينػ غػزة ولػضاؿ
غزة ضنيا بيت تىيا وبيت اانوف وجباليا البيػد وجباليػا النزلػ  ,ةنيػا أوبػر ضدةةػ طبيػ داخػؿ ضااتظػات غػزة

ػاز يعػالا
وى ضةتلشا داـ اووض  ,وبيا دػدد الضريػا بضةتلػشا اللػشاء ( )211ضرييػا واػوال ( )40جي ا
ضف خاللو ضري الشلؿ الويو الضزضف بضةتلشا اللشاء .



أضػػا ضةتلػػشا ناصػػر الطب ػ بضدين ػ خػػانيونس جػػاء ت ػ الترتيػػب الثػػان ضػػف ايػػث دػػدد الضري ػا البػػالا دػػددىـ
( )82ضرييا وبيػا ( )17جيػا از يعػالا ضػف خاللػو ضريػا الشلػؿ الويػو الضػزضف ويخػدـ ضةتلػشا ناصػر ةػواف
ضااتظ خانيونس بةوضييا وي وـ الضةتلشا برداي الضريا رغـ الظػروؼ والضعانػاة التػ يعػانا ضنيػا ضااتظػات
غزة جراء الاصار اإلةراييي .



بينضا ضةتلشا ليداء اةقصا تيو ضةتلشا داـ ي دـ خدضات الجراا والباطني  ,والتوليد ,وطػب اةةػناف وي ػ
الضةتلػشا تػ الضااتظػ الوةػػط (ديػر الػبيت) ويخػػدـ جضيػ ضنػاطؽ الضااتظػ الوةػط  ,النصػيرات ,الضاػػاز ,
البػ ػريا  ,دي ػػر ال ػػبيت  ,وي ػػتـ تاوي ػػؿ بع ػػض الضري ػػا إل ػػا ضةتل ػػشا الل ػػشاء بضدينػ ػ غػ ػزة تػ ػ ا ػػاؿ ازدي ػػاد د ػػدد
الضري ػػا؛ ويرج ػ الة ػػبب تػ ػ ذل ػػؾ لي ػػيؽ الضةػػاا بالنةػػب ةد ػػداد الضريػػا وى ػػذا تب ػػيف ضػػف خػػالؿ الد ارةػ ػ

الضيداني لعاـ 2012ـ ,وبيا ددد ضريا الشلؿ الويػو الضػزضف الػذيف يتػرددوف ديػا ضةتلػشا لػيداء اةقصػا

جياز ليتن ي الدضوي لضريا الشلؿ الويو الضزضف.
ا
( )60ضرييا وبيا ()13


أضا ضةتلشا أبو يوةؼ النجار بضدين رتت جاء أقؿ الشيات ةدداد ضري الشلػؿ الويػو الضػزضف البػالا دػددىـ
( )51ضريي ػا؛ ويرج ػ ذلػػؾ ةنيػػا ت ػػوـ برداي ػ ودػػالج ضريػػا الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف لضدينػػ رتػػت ت ػػط ى ػػذا

ػاز
باإليػػات إلػػا وونيػػا أقػػؿ دػػدد ت ػ الةػػواف والضةػػاا بالنةػػب لضااتظػػات قطػػاع غ ػزة  ,ويوجػػد ب ػو ( )17جيػ ا
يعالا ضف خاللو ضريا الشلؿ الويو الضزضف ت ضدين رتت.



أضا ضةتلشا دبد العزيز الرنتية لألطشاؿ ت ضدين غزة ا النصر تي خاص لألطشاؿ ت ط ضف ةػف (-1
(12ةن وتـ اةػتثناء ىػدتء اةطشػاؿ ضػف اتةػتبان ةف وػاف ضعظضيػـ ضريػ ضنػذ الػوتدة ووػاف ضعظػـ اةطشػاؿ
ضف ضااتظات غزة ضنيـ ) (9أطشاؿ ضف أاياء ضدين غزة ) (7أطشاؿ ضف اللضاؿ والوةط والجنوب ,وتةةةت
الضةتلشا ت 18-11-2009ـ تييا قةـ الويا وأضػراض الويػا والاةػيؿ الويػو لألطشػاؿ ,وقةػـ أضػراض الػدـ

واةوراـ وقةػػـ أض ػراض الجيػػاز التنشة ػ  ,وقةػػـ الجيػػاز الييػػض وضنػػاظير الجيػػاز الييػػض  ,وقةػػـ أض ػراض
ال يب ,وىا ضجيزة بوات اةقةاـ بةجيزة اديث ضف قةـ اةلع وتييا أجيزة دالي الجودة .

برتوكول العمل بوحدة الكمية الصناعية في مستشفيات محافظات غزة (آلية التعامل ما مرضى

الفشل الكموي المزمن):
-

ت وـ جضي ضةتلشيات ضااتظات غػزة بعنايػ وبيػرة لضريػا الشلػؿ الويػو الضػزضف  ,وىنػاؾ داضػؿ ضلػترؾ بػيف
جضي الضةتلشيات ت للي التعاضؿ ض الضريا بوادة الويي الصنادي .

 -أوالً  :توزيا العمل الصباحي-:

 -1يتـ توزي العضؿ الصباا ديا التضريض يوضيا.
 -2تايير اةجيزة اليوضي والتةود ضف صالاي دضييا قبؿ اةتخداضيا.
 -3تايير الوصالت والتااليؿ وأدوي التع يـ .
 -4توتير جضي الضةتيزضات الطبي واةدوي .
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 -5تاص دوتب الطوارئ ويلضؿ جضي العالجات واةدوات الالزض ت ااتت الطوارئ .

 -ثانياً :استقبال المرضى اليومي واتباع التعميمات اآلتية-:

 -1يتـ اةت باؿ الضػريض تػ الضوػاف الضخصػص لضريػ الاةػيؿ واةػتخراج ضيػؼ الضػريض اليػوض ليضالاظػات
التضرييي .

 -2اةتخراج ضيؼ الضريض ت الضواف الضخصص لضريا الاةيؿ الدضو .
 -3وزف الضريض قبؿ دضيي الاةيؿ وت نياي الاةيؿ وتدوينيا ت ةجؿ الضريض.
 -4ضةاددة الضريض ديا النوـ ت الةرير وطضةنتو.

 -5ضالاظ الضريض أثناء الجيةات (قياس الياط-الا اررة-النبض).
 -6اإلبالغ دف أ ل ء غير طبيع بالنةب ليضريض وةدالو دف أ لووا وتبييا الطبيب الضختص بو.
 -7التايير لضرور اةطباء اليوض ديا الضريا ت الشترة الصبااي والضةايي .
 -8تنشيذ العالج اةب إرلادات الطبيب الضختص وتدوينيا ت ضيؼ الضريض الخاص بو.
 -9اإللراؼ الصا ديا الاذاء الض دـ ليضريض.

 -10إنياء جية الاةيؿ والتةود ضف أف الضريض باال تةضت ليخروج ضف الوادة.
 -11ينظؼ ضواف الوخز ت جيد الضريض بضايوؿ وتع يـ الضاوينات بيف وؿ ضريض وأخر ت نياي وؿ جية
لضدة ( )30دقي .
 -12التايير ليجية ال ادض وليضريض التال .

 -ثالثاً :جدول المريض-:

 -1يتـ توزي الضريض ديا ضدار اةةبوع (ضرتيف أو ثالث ضرات) اةب اال الضريض.
 -2يتـ التنبيو ديا الضريض بضواديد تترة الاةيؿ إضا صبااا أو ضةاءا.
 -3ضدة دضيي الاةيؿ تةتارؽ ديا الجياز( (3أو ( (4ةادات.

 -رابعاً :االحتياطات الخاصة بالبيئة النظيفة-:

 -1يتـ تنظيؼ الوادة صبااا قبؿ البدء بالعضؿ وبيف الجيةات.
 -2يتـ التخيص ضف ضخيشات الاةيؿ الويو الضتورر.

 -3يػػتـ غةػػيؿ اةجي ػزة يوضيػػا بػػيف وػػؿ ض ػريض وأخػػر ت ػ نياي ػ وػػؿ جية ػ وتنظيػػؼ اةجي ػزة وتاييػػر الضػػالءات
وأوياس الوةايد بيف وؿ ضريض ولخر.
 -4التزاـ جضي العاضييف بويػ الضخيشػات الخاصػ بعػد نيايػ الاةػيؿ تويػ تػ وػيس بالةػتيؾ يويػ الوػيس
ت الضواف الضخصص بو ويبعث ليضارق وتويػ أييػا الا ػف واإلبػر الضةػتخدض تػ أويػاس ضخصصػ بػالضواد

الصيب وارةاليا ليضارق أييا.
 -5توي الا ف واإلبر الضةتخدض ت أوياس ضختص بالضواد الصيب وارةاليا ليضارق .
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 خامساً :فترة العمل بوحدة الغسيل الكموي-:-

العضؿ ت واػدة الويػا الصػنادي ديػا ضػدار ( )24ةػاد لخدضػ الضريػا و اراػتيـ ايػث ي ػوـ طبيػب الباطنيػ

الضنػػاوب ت ػ الضةتلػػشا بتاطي ػ الواػػدة دنػػد اليػػرورة لاػػيف التواصػػؿ واتتصػػاؿ ض ػ طبيػػب الويػػا الضخػػتص

بالوادة (.)1

واقا مرضى الفشل الكموي المزمن في مستشفيات محافظات غزة:
ضػػف خػػالؿ الد ارة ػ الضيداني ػ وض ابي ػ ضريػػا الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف ظيػػرت اآلتـ والضعانػػاة بويػػوح ديػػا الضريػػا
ةنيػػـ ييزضػػوف بةجةػػادىـ العيييػ أة ػرة الضػػرض ةرب ػ ةػػادات ضتواصػػي ى ػ تت ػرة الاةػػيؿ الت ػ ضػػف خالليػػا يػػتـ تن يػ
دضاييـ ضف الضواد الةاض  ,ضضا يجعييـ يضارةوف بعدىا اياتيـ الطبيعي لشترة وجيزة ت تتعػدا اليػوضيف  ,ثػـ يعػاودوف

راي الاةيؿ  ,ايث يتي ا الضريا الرداي واتىتضاـ ضف أطباء الويي الصػنادي والطػاقـ التضرييػ تػ ضااتظػات
غزة  ,إت أف ذلؾ ت يضن ضف وجود العديد ضف الضلاوؿ الت تواجو ضريا الشلؿ الويو الضزضف وىذا يعػود اةػب
الد ارة ػ إضػػا ليظػػروؼ النشةػػي الت ػ يعيلػػيا ضريػػا الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف بةػػبب ضريػػيـ  ,أو إضػػا نتيج ػ الاصػػار
واليػػاوطات الخارجيػ وأثرىػػا ديػػا ت يػػيص دػػدد ضػرات الاةػػيؿ الػػدضو أدا ذلػػؾ إلػػا ازديػػاد ال يػػؽ النشةػ لضريػػا
الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف ونالاػػظ ضػػف خػػالؿ الجػػدوؿ رقػػـ  )5( :ضعظػػـ ضريػػا الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف يتي ػػوف الردايػ

واتىتضاـ ضف الطاقـ التضريي وأطباء الوييػ الصػنادي  ,وبيػا دػددىـ ( )359تػردا ضػف أتػراد دينػ الد ارةػ  ,وبياػت
نةػبتيـ ( )%88.9ضػف إجضػال اػاتت الد ارةػ  ,وبيػا دػدد الضريػا الػذيف ت يتي ػوف الردايػ واتىتضػاـ ( )45تػػردا
ضف أتراد دين الدراة  ,وبيات نةبتيـ (  )%11.1وىذا يعود باتيات أييػا إلػا الظػروؼ النشةػي وػاف وػؿ جيػاز
يعالا ( )6ضريا ,ت ايف الضناةب دالضيا ( )3ضريا لوػؿ جيػاز غةػيؿ ويػا  ,وىػذا بػدوره يػددا تػ وثيػر ضػف
اةايػػاف إلػػا خشػػض ضعػػدؿ الاةػػيؿ الويػػو ليض ػريض بةقػػؿ ضػػف الػػالزـ ,وطبيع ػ تيػػؾ اإللػػواليات تػػنعوس ةػػيبا ديػػا
طبيع الخدضات الصاي الض دض .
جدول( )5الرعاية واالهتمام التي يتمقاها مرضى الفشل الكموي المزمن في محافظات غزة عام (2012م)
الرعاية واالهتمام التي يتمقاها مرضى الفشل الكموي المزمن من

العدد

النسبة المئوية %

نعـ

359

88.9

ت

45

11.1

المجموع

404

100

طاقم التمريض وأطباء الكمية الصناعية

المصدر :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكموى المزمن في محافظات غزة  ,مصدر سابق  ,ص (.)63

سابعا ً  :الخصائص الصحٌة للمرضى وعالقتها باالصابة بمرض الفشل الكلوي المزمن :
 -1وجود أمراض أخرى قبل اإلصابة بمرض الفشل الكموي :

ىنػػاؾ أض ػراض ت ػرتبط بطري ػ أو بػػةخرا بضػػرض الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف ضثػػؿ أض ػراض الةػػور ,وارتشػػاع يػػاط الػػدـ ,
وضرض تصيب لراييف ال يب  ,والتورار ت تناوؿ اةدوي الضةػون بوثػرة  ,وةػرطاف البروةػتاتا ,وضػف خػالؿ الد ارةػ

الضيداني تبيف أف أوثر ضف نصػؼ أتػراد دينػ الد ارةػ ت يعػانوف ضػف أيػ أضػراض أخػرا قبػؿ إصػابتيـ بضػرض الشلػؿ

الويو الضزضف وضا ىو ضبيف ضف خالؿ الجدوؿ رقـ )6( :والجدوؿ رقـ.)7( :
( )1ردةػػاء قةػػـ الويػػا الصػػنادي  ,ض ػػابالت لخصػػي  ,ةػػبؽ ذوػػرىـ" ,حةةول آليةةة التعامةةل مةةا مرضةةى الفشةةل الكمةةوي" وضػػف خػػالؿ ضتابع ػ
وضالاظ البااث ليضريا ضف خالؿ الشترة الصبااي والضةايي أثناء الدراة الضيداني داـ(2012ـ).
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جدول ( )6وجود أمراض أخرى قبل اإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن

العدد

النسبة المئوية%

وجود أمراض أخرى قبل اإلصابة بمرض الفشل الكموي
نعـ
ت

84
320

20.8
79.2

المجموع

404

100

جدول ( )7التوزيا الجغرافي لمواقا سكن المرضى حس وجود أمراض أخرى قبل المرض

المحافظة

وجةةةةود أمةةةةراض أخةةةةرى قبةةةةل مةةةةرض
الفشل الكموي المزمن

المئوية%

نعـ

12

16.0

ت

63

84.0

المجموع

75

100

نعـ

49

36.6

ت

85

63.4

المجموع

134

100

نعـ

12

20.0

ت

48

80.0

المجموع

60

100

نعـ

4

4.9

ت

78

95.1

المجموع

82

100

نعـ

7

13.2

ت

46

86.8

المجموع

53

100

المجموع الكمى

404

شمال غزة

مدينة غزة

الوسطى

خانيونس

رفح

العدد

النسبة

المصدر :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكموى المزمن في محافظات غزة  ,مصدر سابق  ,ص(.)183

نالحظ من خالل الجدول ( )6والجدول ( )7اآلتي -:

ضعظـ ضراجع غةيؿ الويا ت ضااتظات غزة ت يعانوف ضف أي أضراض أخرا قبػؿ إصػابتيـ بضػرض الشلػؿ الويػو
ووصيت نةبتيـ ( )%79.2ضف إجضال ااتت الدراة  ,وىذه النتيج تتشؽ ض دراة دبػد الضاةػف أبػو الايػث تػ
الةػعودي  ,ايػث بينػت الد ارةػ أف ضعظػـ ضراجعػ غةػيؿ الويػا لػـ يوػف لػدييـ أضػراض قبػؿ اإلصػاب بضػرض الشلػؿ
الويػػو الضػػزضف ووصػػيت نةػػبتيـ ( )%63.5ضػػف إجضػػال اػػاتت الد ارةػ ( ,)1وأظيػػرت نتػػايا اتةػػتبياف أف ضااتظػ

خػػانيونس أوثػػر نةػػب ليضريػػا الػػذيف ت يعػػانوف ضػػف أ أض ػراض ووصػػيت نةػػبتيـ ( )%95.1ضػػف إجضػػال اػػاتت
( )1دبد الضاةف صالت أبو الايث  ",التوزيا الجغرافي والخصةائص االجتماعيةة واالقتصةادية لمرضةى الفشةل الكمةوي الةذكور بمدينةة جةدة
" ,رةال ضاجةتير  ,جاضع أـ ال را الةعودي 2010 ,ـ  ,ص .117
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الدراة  ,ييييا ت الضرتب الثاني ضااتظ رتت بنةب ( )%86.8ضف إجضػال اػاتت الد ارةػ  ,بينضػا وػاف أقػؿ تضثيػؿ
ليـ ت ضدين غزة ووصيت نةبتيـ ( )%63.4ضف إجضال ااتت الدراة .

أضػػا الشي ػ الثاني ػ ضػػف الضريػػا الػػذيف لػػدييـ أض ػراض أخػػرا  ,ايػػث لػػويت نةػػبتيـ ( )%20.8ضػػف إجضػػال اػػاتت

الد ارة ػ  ,وااتيػػت ضدين ػ غ ػزة أوثػػر تضثيػػؿ ليػػذه الشي ػ ووصػػيت نةػػبتيـ ( )%36.6ضػػف إجضػػال اػػاتت الد ارة ػ ؛
ويرج الةبب ت ذلؾ أف ضدين غزة جاءت ت الضرتب اةأولا ليشيػات العضريػ ضػف  55ةػن تػةوثر وىػذه الشيػ توػوف

أوثر الشيات الضعري لألضراض اةخرا والت تـ لرايا ضف خالؿ دراة ىال ضدوخ ( ,)1بينضا واف أقؿ تضروػز ليػذه
الشي ت ضدين خانيونس ووصيت نةبتيـ ( )%4.9ضف إجضال ااتت الدراة .

 -2نوع المرض قبل اإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن:

أضا الذيف يعانوف ضف أضراض أخرا توانت لدييـ أضراض ضتعددة وضرض الةور وضرض الياط ,وال يب ,والادة
الدرقي  ,وضرض الن رس ,وضرض اضا البار الضتوةط  ,وضا ىـ ضويت ضف خالؿ الجدوؿ رقـ.)8(:
جدول ( )8نوع المرض قبل اإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن
نوع المرض

العدد

النسبة المئوية%

ةور – ياط

74

88.0

ةور – ياط – ال يب – الادة الدرقي

1

1.2

الن رس (داء الضيوؾ)

2

2.4

تويس الويا

4

4.8

اضا البار الضتوةط

1

1.2

ةور

1

1.2

يعؼ ت أداء الويا

1

1.2

المجموع

84

100

المصدر :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكموى المزمن في محافظات غزة  ,مصدر سابق  ,ص(.)185

نالحظ من خالل الجدول ( )8اآلتي-:

 بيا ددد الذيف يعانوف ضف أضراض أخرا قبؿ إصابتيـ بضرض الشلؿ الويو الضزضف ( )84ضرييا ضف أصؿ( )404ضف إجضال ددد ااتت الدراة  ,ايث تبيف أف الذيف يعانوف ضف ضرض الةور والياط ضعا ىـ الشي
اةةاةي وبيا دددىـ ( ) 74اال ضصاب بضرض الةور والياط قبؿ اإلصاب بضرض الشلؿ الويو الضزضف,
وىذه النتيج تدود أف الضصابيف بةضراض أخرا وخاص ضرض الةور والياط ضعا أوثر دري لإلصاب

بضرض الشلؿ الويو الضزضف ضف غيرىـ.
 بينضا واف ( )10أتراد ضف أتراد دين الدراة توزدت ديييـ باق أنواع اةضراض اةأخرا ايث واف ترد وااد ضفأتراد دين الدراة ضصاب بالةور والياط وال يب والادة الدرقي قبؿ إصابتو بضرض الشلؿ الويو الضزضف,

وضريييف وانوا ضصابيف بالن رس (داء الضيوؾ) والذ أدا بدوره لإلصاب بضرض الشلؿ الويو الضزضف ,أييا واف
يوجد ( ) 4ألخاص ضصابيف بتويس الويا وظيرت أدراييا بعد ةف اةربعيف وى

تعتبر وراثي ايث تووف

تويةات الويا ضوجودة نتيج إصاب اةـ أو اةب ثـ تبدأ بظيورىا وأدراض الشلؿ الويو بيا بعد ةف اةربعيف,
( )1ىال دبد ضدوخ  ,ضريا الشلؿ الويوا الضزضف ت ضااتظات غزة دراة ت الجاراتي الطبي  ,ضرج ةابؽ 2013 ,ـ ص .156
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وواف ترد وااد ضف أتراد دين الدراة ضصاب باضا البار الضتوةط قبؿ إصابتو بضرض الشلؿ الويو الضزضف ودند
ةدالو دف ةبب ضريو أجاب أف ةبب ضريو بالشلؿ الويو الضزضف ىو اضا البار الضتوةط  ,وترد وااد ضف

أ تراد دين الدراة ضصاب بالةور دوف ضرض الياط قبؿ إصابتو بالشلؿ الويو الضزضف ,ولخص وااد واف
ضصاب بيعؼ ت أداء الويا قبؿ إصابتو بضرض الشلؿ الويو الضزضف ثـ أصيب بالشلؿ الويو وتوزدت ىذه
اةدداد ديا ضااتظات غزة.
العالقة االرتباطية بين وجود أمراض أخرى لممرضى واإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن :

تػػـ اةػػتخداـ اختبػػار ضربػ وػػا ( )Chi- squareلضعرتػ ىػػؿ ىنػػاؾ دالقػ بػػيف وجػػود أضػراض أخػػرا قبػػؿ اإلصػػاب
بضػرض الشلػؿ الويػو واإلصػاب بضػرض الشلػؿ الويػو  ,ايػث بياػت قيضػ وػاا الضاةػوب ضػف خػالؿ الجػدوؿ ()9

) (16.024وبيات ال يض اتاتضالي ( (0.000))Sigوىا أصار ضف ) )0.05والت تدؿ ديا وجود دالق بػيف

وجود أضراض أخرا قبؿ اإلصاب بالضرض واإلصاب بضرض الشلؿ الويو الضزضف وارتشاع أدداد الضصابيف.
جدول ( )9قيمة اختبار مربا كاي إلثبات هل يوجد عالقة بوجود أمراض قبل مرض الفشل الكموي المزمن
واإلصابة بالمرض
قيمة االختبار

الفرض
ىؿ يوجد دالق بيف وجود أضراض أخرا قبؿ

ضرض الشلؿ الويو الضزضف واإلصاب بالضرض

16.024

درجات الحرية df

3

القيمة االحتمالية
Sig

0.000

العالق دال إاصاييا دند ضةتوا دتل a=0.05
 -3إصابة أحد األقار بمرض الفشل الكموي المزمن:

يعتبر العاضؿ الوراث ضف يضف اةةباب الضددي ليضرض وخاص ت اال إصاب أاد اةبويف وخاص اةأـ ت تترة
الاضؿ يووف اةبناء أوثر دري لإلصاب ت الشلؿ الويو وضا ىو ضويت ضػف خػالؿ الجػدوؿ رقػـ  )10( :نالاػط
أف ضعظػػـ ضريػػا الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف ت يوجػػد أاػػد ب ػةتراد أةػػرىـ ضصػػابيف بضػػرض الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف وبيػػا
دددىـ ( )350تردا ضف أتراد دين الدراة بنةػب ( , )%86.6بينضػا جػاءت تيػ الضريػا الػذيف أجػابوا (نعػـ) يوجػد
بةةػرتيـ ضصػػابيف بضػػرض الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف تػ الضرتبػ الثانيػ وبيػػا دػػددىـ ( )54تػػردا ضػػف أتػراد دينػ الد ارةػ

بنةب ( )%13.4وتضثيت ىذه النةب ت أقرب الض ربيف لدييـ وضا ىو ضبيف ضف خالؿ الجدوؿ رقـ .)11( :
جدول ( )10إصابة احد أفراد األسرة بمرض الفشل الكموي المزمن
وجود إصابة أحد أفراد األسرة بمرض الفشل الكموي المزمن

العدد

النسبة المئوية %

نعـ

54

13.4

ت

350

86.6

المجموع

404

100

المصدر :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكموى المزمن في محافظات غزة  ,مصدر سابق  ,ص(.)186
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جدول ( )11التوزيا الجغرافي لمواقا سكن المرضى لصمة قرابة المصابين بالفشل الكموي
1
1
2
4
3
1
1
1
1
2
5
14
1
2
1
6
1
11
1
4
1
6
12
1
2
1
5
1
1
1
13

25.0
25.0
50.0
100
21.4
7.2
7.2
7.1
7.1
14.3
35.7
100
9.1
18.2
9.1
54.5
9.1
100
8.4
33.3
8.3
50.0
100
7.7
15.3
15.4
38.5
7.7
7.7
7.7
100

المصدر :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكموى المزمن في محافظات غزة  ,مصدر سابق  ,ص (.)188

نالحظ من خالل الجدول (  )11اآلتي-:

جػػاءت اةأـ ت ػ الضرتب ػ اةولػػا ضػػف بػػيف جضي ػ ضااتظػػات غ ػزة ت ػ صػػي ال ارب ػ ليضريػػا لإلصػػاب بضػػرض الشلػػؿ
الويػو الضػزضف ؛ ويعػود الةػبب تػ ذلػؾ أف اةـ أثنػاء تتػرة الاضػؿ وأثنػاء وجػود ضػرض الشلػؿ الويػو لػدييا وخاصػ

ضػػرض توػػيس الويػػا وىػػو ضػػف أوثػػر اةض ػراض الوراثي ػ لألبنػػاء ليػػذا يوػػوف اةبنػػاء أوثػػر دري ػ لإلصػػاب بػػالضرض ,
وجػػاءت أوثػػر تي ػ ليػػا ت ػ ضاػػاتظت الضااتظ ػ الوةػػطا بنةػػب ( )%54.5وضااتظ ػ اللػػضاؿ بنةػػب ( )%50ضػػف
إجضال ااتت الدراة  ,بينضا واف أقؿ تضثيػؿ ليػا تػ ضااتظػ رتػت وبياػت نةػبتيـ ( )%15.4ضػف إجضػال اػاتت
الد ارةػ ػ  ,ث ػػـ ج ػػاءت ص ػػي ق اربػ ػ اةأخ ػػت واةخ واتب ػػف واةخػ ػواؿ تػ ػ الضرتبػ ػ الثانيػ ػ وتوزد ػػت نة ػػبتيـ تػ ػ جضيػ ػ

ضااتظات غزة وضا ىو ضويت ت الجدوؿ رقـ  , )11( :وىذه النتايا تدود أف صػي ال اربػ وخاصػ اةـ توػوف ضػف
ضةببات اإلصاب بضرض الشلؿ الويو لألبناء أوثر ضف غيرىـ ويرج ذلؾ لعاضؿ الوراث .
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العالقة االرتباطية بين إصابة أحد األقار بمرض الفشةل الكمةوي (عامةل الوراثةة) واإلصةابة بمةرض الفشةل الكمةوي

المةزمن  :تػـ اةػػتخداـ اختبػار ضربػ وػا ( )Chi- squareجػدوؿ ( )5.27لضعرتػ ىػؿ ىنػاؾ دالقػ بػيف الو ارثػ

) (27.118وبياػػت ال يضػ اتاتضاليػ ()Sig

واإلصػػاب بضػػرض الشلػػؿ الويػػو  ,ايػػث بياػػت قيضػ وػػاا الضاةػػوب

 0.000وىا أصار ضػف  0.05والتػ تػنص ديػا وجػود دالقػ بػيف الو ارثػ اإلصػاب بضػرض الشلػؿ الويػو وارتشػاع
أدداد الضصابيف.
جدول ( )12قيمة اختبار مربا كاي إلثبات هل يوجد عالقة بوجود أمراض قبل مرض الفشل الكموي واإلصابة
بالمرض

الفرض
ى ػػؿ يوج ػػد دالقػ ػ ب ػػيف وج ػػود أضػ ػراض الو ارثػ ػ
واإلصاب بالشلؿ الويو

قيمة االختبار

درجات الحرية df

القيمة االحتمالية Sig

27.118

3

0.000

العالق دال إاصاييا دند ضةتوا دتل a=0.05
 -4المراجعة الطبية قبل اإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن:

تعتبر الضراجع الطبي لإلنةاف بلوؿ دور وؿ ةت ليور لجضي أديايو ضف العواضؿ الضةاددة لت ييؿ نةب

اةضراض أو الةيطرة ديييا  ,ايث يتـ اوتلاؼ اةضراض اةخرا الت

قد تةاىـ وتووف ضةبب لضرض الشلؿ

الويو وبالتال يتـ دالجيا لتشاد اإلصاب بضرض الشلؿ الويو وقد تبيف ضف خالؿ الدراة الضيداني أف أوثر ضف

نصؼ أتراد دين الدراة ت ي وضوف بشاوصات طبي قبؿ إصابتيـ بضرض الشلؿ الويو الضزضف  .جدوؿ رقـ :
( )14ايث جاءت تي الضريا الذيف ت يتابعوف تاوصات طبي قبؿ إصابتيـ بضرض الشلؿ الويو الضزضف ت

الضرتب اةولا ووصيت نةبتيـ ( )%65.1ضف إجضال اات ت الدراة  ,وتبيف ضف خالؿ الدراة الضيداني واف
أوثر نةب ليا ت

الضااتظ الوةطا ووصيت نةبتيـ ( )%73.3ضف إجضال

الضااتظات بنةب ضت ارب ت ريبا

()1

ااتت الدراة

وتيييا جضي

؛ ويرج الةبب ت ذلؾ إلا انخشاض الضةتوا التعييض لدا الضريا والت تـ

إثبات تيؾ الشريي ت دراة ىال ضدوخ وضا ىو ضبيف ضف خالؿ جدوؿ رقـ  )13( :ضضا ينعوس ديا االتيـ

الصاي

 ,ويعود ذلؾ إلا تدنا الضعرت الصاي بضةببات اةضراض والعواضؿ الضددي إلييا أاد أىـ الضةببات الت

تددا إلصاب غير الضتعيضيف بالضرض (. )2

العالقة االرتباطية بين الحالة التعميمية لممرضى واإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن
أظيرت الدراة أف ىناؾ دالق بيف الضةتوا التعييض

واإلصاب بالضرض ,ايث بيات قيض واا الضاةوب

 65.223وبيات ال يض اتاتضالي ( 0.000 )Sigوىا أصار ضف  0.05والت
الضةتوا التعييض وارتشاع أدداد الضصابيف.

تدؿ ديا وجود دالق بيف

جدول ( )13قيمة اختبار مربا كاي إلثبات العالقة بين المستوى التعميمي واإلصابة بالمرض
الفرض

ىؿ يوجد دالق بيف الضدىؿ العيض
واإلصاب بالضرض

قيمة االختبار

درجات الحرية df

القيمة االحتمالية Sig

65.223

20

0.000

العالق دال إاصاييا دند ضةتوا دتل a =0.05
( )1ىال دبد ضدوخ  ,ضريا الشلؿ الويوا الضزضف ت ضااتظات غزة دراة ت الجاراتي الطبي  ,ضرج ةابؽ 2013 ,ـ ص .190
( )2نشس الضرج الةابؽ  ,ص .170
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ى ػػذا باإلي ػػات إل ػػا ت ػػدنا الضة ػػتوا اتقتص ػػاد ل ػػدا الضري ػػا وال ػػذا ل ػػو دور تػ ػ الضتابع ػػات الص ػػاي و ػػؿ ة ػػت
ليوروةيتـ لرح ذلؾ تا ا ,بينضا جاءت تي الضريا الذيف يتابعوف تاوصػات طبيػ قبػؿ إصػابتيـ بضػرض الشلػؿ
الويو الضزضف ت الضرتبػ الثانيػ ووصػيت نةػبتيـ ( )%34.9ضػف إجضػال اػاتت الد ارةػ  ,وجػاءت نةػبتيـ بنةػب

ضت ارب ت ريبا ت جضي ضااتظات غزة.
جدول ( )14المراجعة الطبية قبل اإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن
المراجعة الطبية قبل اإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن
نعـ
ت

المجموع

العدد

النسبة المئوية %

141

34.9

263

65.1

404

100
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العالقةةة االرتباطيةةة بةةين المراجعةةة الطبيةةة قبةةل اإلصةةابة بالفشةةل الكمةةوي المةةزمن لممرضةةى واإلصةةابة بمةةرض الفشةةل

الكموي المزمن

تـ اةتخداـ اختبار ضرب وا ( )Chi-squareلضعرت ىؿ ىناؾ اةت اللي بػيف إجػراء الضتابعػ الطبيػ قبػؿ اإلصػاب

بالضرض وارتشاع أدداد الضصابيف ,وقد تبػيف أف قيضػ  (50.026( Sigوىػا أصػار ضػف ( (0.05والتػ تػنص ديػا
وجود دالق بيف إجراء الضتابع الطبي قبؿ اإلصاب بالضرض وارتشاع أدداد الضصابيف .جدوؿ رقـ.)15( :
جدول ( )15قيمة اختبار مربا كاي إلثبات العالقة بين المتابعة الطبية واإلصابة بالمرض
قيمة االختبار

الفرض

درجات الحرية df

القيمة االحتمالية Sig

ىػ ػػؿ يوج ػ ػػد دالق ػ ػ ب ػ ػػيف إج ػ ػراء الضتابعػ ػ ػ
الطبي ػ ػ قبػ ػػؿ اإلصػ ػػاب بػ ػػالضرض وارتشػ ػػاع

9.243

3

50.026

أدداد الضصابيف
العالق دال إاصاييا دند ضةتوا دتل a=0.05
ثامنا ً  :الخصائص االقتصادٌة للمرضى وعالقتها باالصابة بمرض الفشل الكلوي المزمن :
 -1الدخل الشهري:
تعد اإلضوانيات الضادي العالي ضف العواضؿ الت تةادد ديا إضواني ض اوض العديد ضف اةضراض ضف خالؿ التاذي

الجيدة والضتابعات الصاي  ,ويدد

إلا الولؼ الضبور إلا اوتلاؼ اةضراض وبالتال دالجيا ,وتبيف ضف خالؿ

نتايا اتةتبان أف ىناؾ انخشاض ت الدخؿ اللير لضريا الشلؿ الويو الضزضف ,ايث وانت أديا نةب ليدخؿ

اللير ةتراد دين الدراة ت أقؿ ضف ( )1000ليوؿ(*) ,وواف دددىـ ( )293أ
الدراة

أوثر ضف نصؼ أتراد دين

بنةب ( )%72.5ضف إجضال ااتت الدراة وضا ىو ضبيف ضف خالؿ الجدوؿ رقـ ,)16( :وىذا ضدلر

ديا انخشاض الضةتوا اتقتصاد

ةتراد دين الدراة وضا ىو ضويت ضف خالؿ الجدوؿ رقـ ( )16والجدوؿ رقـ

(.)17

(*) الدوتر=  3.5ليوؿ 1000 .ليوؿ =  285دوتر.
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جدول ) (16الدخل الشهري لمرضى الفشل الكموي المزمن
الدخل الشهري

العدد

النسبة المئوية%

أقؿ ضف 1000

293

72.5

ضف  1000إلا أقؿ ضف 1500

57

14.1

ضف  1500إلا أقؿ ضف 2500

17

4.2

 2500تةوثر

37

9.2

المجموع

404

100
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جدول ( )17التوزيا الجغرافي لمواقا سكن المرضى حس الدخل الشهري
النسبة المئوية %
المحافظة

شمال غزة

مدينة غزة

الوسطى

خانيونس

رفح

العدد

المئوية %

الدخل الشهري لألسرة
أقؿ ضف 1000

52

69.3

ضف  1000إلا أقؿ ضف 1500

14

18.7

ضف  1500إلا أقؿ ضف 2500

3

4.0

 2500تةوثر

6

8.0

المجموع

75

100

أقؿ ضف 1000

108

80.6

ضف  1000إلا أقؿ ضف 1500

9

6.7

ضف  1500إلا أقؿ ضف 2500

5

3.7

 2500تةوثر

12

9.0

المجموع

134

100

أقؿ ضف 1000

38

63.3

ضف  1000إلا أقؿ ضف 1500

10

16.7

ضف  1500إلا أقؿ ضف 2500

2

3.3

 2500تةوثر

10

16.7

المجموع

60

100

أقؿ ضف 1000

60

73.2

ضف  1000إلا أقؿ ضف 1500

10

12.2

ضف  1500إلا أقؿ ضف 2500

5

6.1

 2500تةوثر

7

8.5

المجموع

82

100

أقؿ ضف 1000

35

66.0
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النسبة المئوية %
المحافظة

العدد

المئوية %

الدخل الشهري لألسرة
ضف  1000إلا أقؿ ضف 1500

14

26.4

ضف  1500إلا أقؿ ضف 2500

2

3.8

 2500تةوثر

2

3.8

الضجضوع

53

100

المجموع الكمى

404
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نالحظ من خالل (الجدول )16و (الجدول  )17اآلتي-:

لويت ضدين غزة وضااتظ خانيونس أديا نةب لشي الضراجعيف الذيف يتراوح دخييـ أقؿ ضف ( )1000ليوؿ بنةب

( )%80.6ت ضااتظ غزة  ,وبنةب ( )%73.2ت ضدين خانيونس  ,بينضا جاءت ضااتظ لضاؿ غزة وضااتظ
رتت والضااتظ الوةطا بنةب ضت ارب لشي الضريا الذيف يتراوح دخييـ اللير أقؿ ضف ) )1000ليوؿ بنةب

( )%63.3( )%66( )%69.3ضف إجضال ااتت الدراة وؿ ضااتظ ديا ادة ؛ ويرج الةبب ت
أدداد الضريا ت

ذلؾ أف

تيؾ الضااتظات أقؿ ضف ضااتظ غزة وضااتظ خانيونس  ,ىذا باإليات إلا أف ضعظـ

الضريا واف يتـ اصوليـ ديا ) )1000ليوؿ ضف اللدوف اتجتضادي وىذا يدؿ ديا انخشاض الضةتوا

اتقتصاد

لضريا الشلؿ الويو الضزضف  ,أضا تي الضراجعيف الذيف واف دخييـ اللير ضف (1000إلا اقؿ ضف

1500ليوؿ) ااتيت الضرتب الثاني

وواف دددىـ ( )57تردا ضف أتراد دين الدراة بنةب ( )% 14.1ضف إجضال

ااتت الدراة  ,وتضثيت جضي الضااتظات لشي الضراجعيف الذيف واف دخييـ اللير ضف (1000إلا أقؿ ضف
1500ليوؿ) بنةب ضت ارب ت ريبا  ,وجاءت تي الضراجعيف الذيف واف دخييـ اللير ضف (  ) 2500ليوؿ تةوثر
بنةب

( )%9.2وتي ضف ( 1500إلا أقؿ ضف  )2500بنةب ( )%4.2أقؿ النةب لشي ضراجع ضريا الشلؿ

الويو الضزضف وتوزدت نةبتيضا ديا ضااتظات غزة لضتاير الدخؿ اللير .

العالقة االرتباطية بين المستوى االقتصادي واإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن

أظيػػرت الد ارةػ أف ىنػػاؾ دالقػ بػػيف الضةػػتوا اتقتصػػاد واإلصػػاب بػػالضرض ,ايػػث بياػػت قيضػ وػػاا الضاةػػوب
 30.865وبياػػت ال يض ػ اتاتضالي ػ ( 0.002 )Sigوىػػا أصػػار ضػػف  0.05والت ػ تػػدؿ ديػػا وجػػود دالق ػ بػػيف
الضةتوا اتقتصاد وارتشاع أدداد الضصابيف  .جدوؿ رقـ.)18( :
جدول ( )18قيمة اختبار مربا كاي إلثبات العالقة بين المستوى االقتصادي واإلصابة بالمرض
الفرض

درجات الحرية df

قيمة االختبار

القيمة االحتمالية Sig

ىؿ يوجد دالق بيف
الضةتوا اتقتصاد

واإلصاب بالضرض

12

30.865

0.002

العالق دال إاصاييا دند ضةتوا دتل a=0.05
 -2المهنة:

تعتبػػر الاال ػ الضيني ػ أاػػد أىػػـ الضدل ػرات اتقتصػػادي ليشػػرد ,بادتبارىػػا ضدلػػر يػػدؿ ديػػا دخيػػو  ,وذلػػؾ إيػػات إلػػا
أىضيتيا تػ إظيػار ضػدا تشادػؿ اإلنةػاف ضػ بييتػو ضػف ىنػا جػاءت يػرورة إل ػاء اليػوء تػ الد ارةػ ليتعػرؼ لضعرتػ
21

الضيػػف الت ػ يضارةػػيا ضريػػا الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف ت ػ ضااتظػػات غ ػزة  ,ايػػث جػػاءت تي ػ ضريػػا الشلػػؿ الويػػو
الضػػزضف ضػػف ىػػـ بػػدوف دضػػؿ ت ػ الضرتب ػ اةولػػا وضػػا ىػػو ضويػػت ضػػف خػػالؿ الج ػدوؿ رقػػـ  , )19( :ووػػاف دػػددىـ

( )270تردا ضف أتراد دين الدراة بنةب ( )%66.8ضف إجضال ااتت الد ارةػ ؛ ويرجػ الةػبب تػ ذلػؾ إضػا دػدـ
قدرة ضريض الشلؿ الويو الضزضف ديا العضؿ بةبب الظروؼ الصاي الت يعانا ضنيػا ,أو دػدـ وجػود تػرص دضػؿ
تتناةػػب ض ػ الوي ػ الصػػا لضريػػا الشلػػؿ الويػػو الضػػزضف ,وجػػاءت تي ػ الضريػػا ضػػف ىػػـ يعضيػػوف أدضػػاؿ أخػػرا
وعضػػاؿ وض ػزارديف وصػػياديف وطيب ػ  ,ت ػ الضرتب ػ الثاني ػ ايػػث بياػػت نةػػبتيـ ناػػو ( )%22.3ضػػف إجضػػال اػػاتت

الد ارةػ ػ ؛ ويع ػػود الة ػػبب تػ ػ ذل ػػؾ إل ػػا انخش ػػاض الضة ػػتوا التعييضػ ػ والضة ػػتوا اتقتص ػػاد والتػ ػ ت ػػـ إثب ػػات تي ػػؾ

الشري ػػيات ض ػػف خ ػػالؿ الد ارةػ ػ الضيدانيػ ػ  ,وج ػػاءت تيػ ػ ضوظ ػػؼ او ػػوض بنة ػػب (  )%7.2وتيػ ػ الضت اد ػػد بنة ػػب
( )%3.7ضف إجضال ااتت الدراة أقؿ النةب وتوزدت ب ي

نةب وؿ ضنيضا لضتاير الضين ديا ضااتظات غزة.

جدول ( )19مهنة مرضى الفشل الكموي المزمن
المهنة

العدد
29
15
270
90
404

موظف حكومي
متقاعد
ت يعمل
أعمال أخرى
المجموع

النسبة المئوٌة %
7.2
3.7
66.8
22.3
100

المصدر :هالة مدوخ  ,مرضى الفشل الكموى المزمن في محافظات غزة  ,مصدر سابق  ,ص(.)176

العالقة االرتباطية بين المهنة واإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن :

أظيرت الدراة أف ىناؾ دالق بيف الضين واإلصاب بالضرض ,ايث بيات قيض واا الضاةوب ) (32.954وبيات
ال يض اتاتضالي ( 0.001 )Sigوىا أصار ضف ( (0.05والت تنص ديا وجود دالق بيف الضين وارتشاع أدداد
الضصابيف .جدوؿ رقـ.)20( :
جدول ( )20قيمة اختبار مربا كاي إلثبات وجود عالقة بين المهنة واإلصابة بالمرض
الفرض
ىؿ يوجد دالق بيف الضين
واإلصاب بالضرض

قيمة االختبار

درجات الحرية df

القيمة االحتمالية Sig

32.954

12

0.001

العالق دال إاصاييا دند ضةتوا دتل a=0.05

ممخص اختبار مربا كاى ( )Chi-squareالذى فسر العالقات بين الخصائص االجتماعية
والخصائص االقتصادية والخصائص الصحية واإلصابة بمرض الفشل الكموي في محافظات غزة.

جدول ( )21اختبار مربا كاى( )Chi-squareالذى فسر العالقات بين الخصائص االجتماعية ,واالقتصادية,
والصحية ,واإلصابة بمرض الفشل الكموي المزمن في محافظات غزة.

م

البند

-1

هررل يوجررد عالقررة اررين العمررر وارتفررا أعررداد المحررااين
امر الفشل الكلوي المزمن
هررل يوجرررد عالقررة ارررين الم هرررل العلمرري وارتفرررا أعرررداد
المحااين امر الفشل الكلوي المزمن
هل يوجد عالقة اين المستوى اتقتحادي وارتفرا أعرداد

-2
-3

22

قٌمة
االختبار
22.721

درجات
الحرٌة df
6

القٌمة االحتمالٌة
Sig
0.000

65.223

20

0.000

30.865

12

0.002

-4
-5

-6
-7

المحااين امر الفشل الكلوي المزمن
هررل يوجررد عالقررة اررين المهنررة وااحررااة وارتفررا أعررداد
المحااين امر الفشل الكلوي المزمن
هل يوجرد عالقرة ارين وجرود أمررا أخررى قارل مرر
الفشررل الكلرروي وارتفررا أعررداد المحررااين امررر الفشررل
الكلوي المزمن
هررل يوجررد عالقررة اررين وجررود أمرررا الوراثررة وارتفررا
أعداد المحااين امر الفشل الكلوي المزمن
هل يوجد عالقة اين إجراء المتااعرة الطايرة قارل ااحرااة
االمر وارتفا أعداد المحااين امر الفشرل الكلروي
المزمن

16.024

3

0.000

27.118

3

0.000

9.243

3

50.026

اترتباط داؿ إاصاييا دند ضةتوا دتل

يظهر من خالل الجدول ( )4.25اآلتي -:


32.954

12

0.001

.α

تةػػر اختبػػار ضربػ وػػاا ( )Chi-squareبوجػػود دالقػ بػػيف ضتايػػر العضػػر واإلصػػاب بالشلػػؿ الويػػو الضػػزضف,
ووجود دالق بيف ضتاير الضةتوا التعييض واإلصاب بالضرض وأييا تةر بوجود دالق بيف نػوع ضصػدر الضيػاه
الذ يعتضد دييو اةةرة ت اللرب وض الضةتوا التعييض واإلصاب بالضرض .



تة ػػر اختب ػػار ضربػ ػ و ػػاا ( )Chi-squareبوج ػػود دالقػ ػ ب ػػيف الخص ػػايص اتقتص ػػادي (ال ػػدخؿ الل ػػير -

الضين ) واإلصاب بالضرض.


تةػػر اختبػػار ضرب ػ وػػاا ( )Chi-squareبوجػػود دالق ػ دالق ػ بػػيف وجػػود أض ػراض أخػػرا قبػػؿ ضػػرض الشلػػؿ
الويو وارتشاع أدداد الضصابيف بضرض الشلؿ الويو الضزضف وخاص ضرض الةور والياط .



تةػػر اختبػػار ضرب ػ وػػاا ( )Chi-squareبوجػػود دالق ػ بػػيف وجػػود أض ػراض الو ارث ػ وارتشػػاع أدػػداد الضصػػابيف



تةػػر اختبػػار ضرب ػ وػػاا ( )Chi-squareبوجػػود دالق ػ بػػيف إج ػراء الضتابع ػ الطبي ػ قبػػؿ اإلصػػاب بػػالضرض

بضرض الشلؿ الويو الضزضف.

وارتشاع أدداد الضصابيف بضرض الشلؿ الويو الضزضف.


تةػػر اختبػػار ضربػ وػػاا ( )Chi-squareبوجػػود دالقػ بػػيف نػػوع ضصػػدر الضيػػاه الػػذ يعتضػػد دييػػو اةأةػرة تػ
اللرب ض الضةتوا التعييض وارتشاع أدداد الضصابيف بضرض الشلؿ الويو الضزضف.

ويمكن إجمال أهم النتائج التي توصمت إليها الدراسة في النقاط التالية-:

 -1أظيػػرت الد ارة ػ اف ىنػػاؾ( )%88.9ضػػف الضريػػا يتي ػوا الردايػػ واتىتضػػاـ ضػػف الط ػػاقـ الطبػػا  ,وضػػا نةػػبتو

( )%11.1ت يتي ػ ػوا الردايػ ػ واتىتض ػػاـ ض ػػف الط ػػاقـ الطب ػػا  ,ويرجػ ػ ذل ػػؾ ال ػػا الي ػػاوطات النشة ػػي الت ػػا يعيل ػػيا
الضريػػا بةػػبب ضريػػيـ ,ويوجػػد بعػػض اتجي ػزة ضعطي ػ اا اف وػػؿ جيػػاز يخػػدـ ( )6ضريػػا ,تػػا اػػيف الضناةػػب
دالضيػػا ( )3ضريػػا لوػػؿ جيػػاز غةػػيؿ ويػػا ,ىػػذا باتيػػات الػػا اف ضةػػاا بعػػض اقةػػاـ غةػػيؿ الويػػا ذو ضةػػاا
يي ضضا ينعوس ةيبا ديا الخدضات الصاي

-2أضا تيضا يخص الخصايص اتقتصادي

اظيرت الدراة اف غالبي الضريا ذو دخؿ ضنخشض (اقػؿ ضػف 1000

لي ؿ) ووصيت نةبتيـ ( ,)%72.5واظيرت الدراة بوجود دالق ارتباطي بيف الدخؿ واتصاب بالضرض.

 -3أضػػا بالنةػػب ليضين ػ توصػػيت الد ارة ػ اف ضػػا نةػػبتيـ ( )%66.8ضػػف ىػػـ بػػدوف دضػػؿ  ,اضػػا تي ػ الضريػػا الػػذيف
يعضيوف ادضاؿ اخرا وعضاؿ وضزارديف وصػياديف وطيبػ  ,تػا الضرتبػ الثانيػ ايػث بياػت نةػبتيـ ناػو (, )%22.3
اضا الضوظشيف الاوضيف لشيات الضريا توانت نةبتيـ ( ,)%7.2اضا الضت ادديف تبيات نةبتيـ (.)%3.7
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 -4أضػػا تيضػػا يخػػص الخصػػايص الصػػاي اويػػات النتػػايا اف ( )%79.2ضػػف الضريػػا ت يعػػانوف ضػػف اا اضػراض
اخػػرا ,اضػػا الػػذيف يعػػانوف اض ػراض اخػػرا ضضثي ػ ضضثي ػ بالةػػور ويػػاط الػػدـ وغيػػرىـ ضػػف اتض ػراض وصػػيت نةػػبتيـ

( ,)% 20.8واظيرت الدراة بوجود دالق ارتباطي بػيف اتصػاب بضػرض الةػور واليػاط واتصػاب بضػرض الشلػؿ
الويوا.
 -5وأويات النتايا اف لعاضؿ الوراث وخاص اةـ أثناء تترة الاضؿ لو دالق باتصاب بالشلؿ الويوا .
 -6وأظيرت الدراة اف ىناؾ دالق بيف الضتابع الصػاي واتصػاب بػالضرض ايػث بياػت نةػب الضريػا الػذيف ت

ي وضوف بضراجع طبي ( )%65.1ضف اجضالا ااتت الدراة  ,ايث تعتبر الضراجع الطبي ضف العواضؿ الضةػاددة
لت ييؿ نةب اتضراض او الةيطرة ديييا ,ايػث يػتـ اوتلػاؼ اةضػراض اةخػرا التػ قػد تةػاىـ وتوػوف ضةػبب لضػرض
الشلؿ الويو وبالتال يتـ دالجيا لتشاد اإلصاب بضرض الشلؿ الويو .
 -7تبيف ضف خالؿ الدراة ارتشاع نةب اإلصاب بػيف الػذوور دنيػا دنػد اإلنػاث وبياػت نةػب الػذوور ( )%58.4أضػا
نةب اإلناث توانت ( )%41.6وجاء أوثر تضثيؿ لشي الذوور تا ضااتظ اللضاؿ وضااتظ رتت ايػث تضاثيػت نةػب

وؿ ضنيضا تا أدداد الذوور الضصابيف بضرض الشلؿ الويو الضزضف بنةب ( )%66ضف إجضالا ااتت الدراة وػؿ
ضااتظ ديا ادة  ,وتـ اةتخداـ اختبار ضرب واا وتبيف أف ىناؾ دالق ارتباطي بيف الجنس واإلصاب بالضرض.

ثانياً :التوصيات:

في ضوء ما توصمت إليه الدراسة ومن خالل النتائج ,تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها -:

 -1تجنػػب اإلت ػراط ت ػ تنػػاوؿ اةدوي ػ  ,وضةػػونات اآلتـ تي ػ تيػػر بػػالوييتيف  ,والضااتظ ػ ديػػا ضعػػدؿ اليػػاط ,
والةور ت الدـ دند ضريا الةور والياط  ,تيضا داضالف أةاةياف لإلصاب بالشلؿ الويو .

 -3تػػوتير الضواصػػالت والضعونػػات الضاديػ ليضريػػا ضػػف قبػػؿ الضدةةػػات الخيري ػ ليتةػػييؿ ديػػييـ ضػػف اجػػـ الضعانػػاة
اإلياتي الت يواجيونيا أثناء الذىاب لتي ا العالج .
 -4زيادة ددد أجيزة غةيؿ الويا ت أقةاـ غةيؿ الويا لي ترب ضف الضعدؿ العالض  ,وىو ( )3ضريػا لوػؿ جيػاز
غةيؿ وضا تـ توييت ذلؾ ضف خالؿ و ازرة الصا الشيةطيني .

-5توةي بعض أقةػاـ ضريػا الشلػؿ الويػو لػتضوف الضريػا ضػف تي ػا الخػدضات الصػاي باللػوؿ الضناةػب ودوف

الضعاناة ضف ةيبيات اتوتظاظ داخؿ اةقةاـ خاص قةـ غةيؿ الويا ت ضةتلشا ليداء اةقصا بدير البيت.
 -6اتىتضاـ ب اددة بيانات ضتواضي داخؿ ضراوز غةيؿ الويا لوؿ ضريض وتةػجيؿ وػؿ ضػا يتعيػؽ باةبعػاد الضوانيػ

والخصايص اتجتضادي واتقتصادي والصاي لوا تووف ضصدر ليبااثيف تجراء دراة تشصييي دف ىذا الضرض.

 -7الشاوصات الطبي والدوري لتشادا اتصاب بضرض الشلؿ الويو الضزضف واةضراض اةخرا.
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