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 الممخص العام لمتقرير

 

فرري قطراع غرزة لمعررام الثانويرة الخردمات الصرحية المستشرفيات  األسرررة و عمرل حصررر  :اليدد  العدام  .1
  لتزويرررد صرررناع القررررار بالمعمومرررات مرررن أجرررل االرتقرررا  الصرررحيةإلعرررداد المؤشررررات الوطنيرررة   2013

 بالخدمات الصحية المقدمة لممرضى في المستشفيات. 

لحكومية والمستشفيات غير اووزارة الداخمية تم جمع البيانات من مستشفيات وزارة الصحة  :المنيجية .2
و االستعانة بالتقرير السنوي لرددارة العامرة لممستشرفيات  وترم معالجرة عبر التقارير الشيرية والسنوية 

 كافة البيانات واستعراضيا في ىذا التقرير.

 الحقائق: .3
  سررير فري  2185منيرا  29895مستشرفى ذو قردرة سرريرية  30بمغ عدد المستشفيات فري قطراع غرزة

% مرن 70.4سرريرًا وتمثرل  29037الصحة والداخمية( وتردير وزارة الصرحة  القطاع الحكومي ) وزارة
% مرررن اجمرررالي األسررررة  5.1سررررير وتمثرررل  148مجمررروع األسررررة فررري القطررراع  وتررردير وزارة الداخميرررة 

 % من اجمالي األسرة. 24.5سريرا وتمثل  710والمستشفيات غير الحكومية 
  مرن الحراالت ترم إدخاليرا إلرى 77.1حالرة   2449445بمغ عدد حاالت الدخول إلى المستشرفيات %

يومرررًا  ومعررردل  3.0%  ومتوسرررط مررردة مكررروث 88.0بنسررربة إشررررال أسررررة   مستشرررفيات وزارة الصرررحة
يروم. بينمرا بمررت نسربة الردخول فري  0.4مرات  وفترة خمو السرير بمرت  106دوران السرير السنوي 

%  ومتوسررط مرردة المكرروث 28.0رررت %  وبنسرربة إشرررال أسرررة بم21.0المستشررفيات غيررر الحكوميررة 
وفررررري  .يررررروم 3.1مررررررة  وفتررررررة خمرررررو السررررررير بمررررررت  79يومرررررًا  ومعررررردل دوران السررررررير السرررررنوي  1.3

 0.9%  ومتوسرط مردة المكروث 14.5%  وبنسربة إشررال أسررة بمررت 1.9مستشفيات وزارة الداخميرة 
 يوم. 5.4مرة  وفترة خمو السرير بمرت  57يومًا  ومعدل دوران السرير السنوي 

  منيرا فري مستشرفيات 69.1عمميرة جراحيرة   96,420اجريت في مستشفيات القطاع ما مجموعرو %
 .وزارة الصحة

  وزارة الصرررحة% منيرررا فررري مستشرررفيات 73.9حالرررة والدة  529060سرررجل فررري مستشرررفيات القطررراع  
 .%29.4%  وفي مستشفيات وزارة الصحة 91.3بمرت نسبة القيصريات في مستشفيات القطاع و 
  مريضرًا  بينمرا كران عردد  191909792دد عمى أقسرام اإلسرعاف والطروارئ فري مستشرفيات القطراع تر

 مترددًا. 190889593مراجعى العيادات الخارجية 

  منيررا تررم اجرائيررا فرري مستشررفيات 79.7حالررة  6959723عرردد حرراالت التصرروير الطبرري واألشررعة %
وزارة % منيا في مستشفيات 91.3  صفح 592119529وزارة الصحة  وعدد الفحوصات المخبرية 

 .الصحة
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  جراحرررررررة قمررررررربعمميررررررة  423وقمبيرررررررة  قسررررررطرة  يرررررررةعمم 19675قرررررردمت مستشرررررررفيات وزارة الصررررررحة  
جمسرة( خردمات الردم  169697)ومرري  فشرل كمروي   478لحوالي  كمويغسيل جمسة  629667و

 والخاليا. فحوصات األنسجةالباثولوجيا الجراحية من خدمات عينة(  69825)وكذلك واألورام  

  مترررررردد  بعررررردد جمسرررررات بمرررررررت  489089قررررردمت المستشرررررفيات خررررردمات العرررررالج الطبيعررررري لحررررروالي
 جمسة / مري  سنويًا. 3.8جمسة  وبمعدل  1849012

 

  االستنتاجات والتوصيات: .4
 تظير نتائج التقرير

  اذا لروحظ ان انتشرار الخردمات الصرحية بمرا يخرص الرعايرة الثانويرة يرطري كافرة المحافظرات الخمسرة
مررا تعمررم األمررر بالخرردمات فرري التخصصررات الصررحية االربعررة) الجراحررة   الباطنررة  النسررا  والتوليررد  
واألطفرررال( وبمرررا يضرررمن تطبيرررم مبررردأ الحرررم فررري الوصرررول إلرررى الخررردمات. مرررع مالحظرررة وجرررود نقطرررة 
ضعف تتمثل في تشتت الخدمات في محافظة الشمال ومحافظة رفح حيث تقردم الخردمات مرن خرالل 

 ن مستشفى مع مالحظة انيا ال تحقم التكامل في بع  المناطم خاصة في محافظة الشمالأكثر م
 .وتتسم باالزدواجية

  يالحظ اتجاه الوزارة نحو اعادة ىيكمة الخدمات الطبية خاصة في المستوى الثرالثى او الثرانوي المتقردم
التكمفرررة العاليرررة والتررري بقيرررت عمرررى قاعررردة اعتمررراد مستشرررفيات مرجعيرررة فررري تخصصرررات دقيقرررة تتسرررم ب

 ومحدودية الموارد البشرية وبقى التركيز عمى مستشفى غزة األوروبي ومجمع الشفا  الطبي.

  التري يرتم اجرائيرا فري مستشرفيات وزارة و عردد حراالت جراحرة القمرب  ارتفاعالسابقة تظير االحصائيات
 .جديدةاضافة وحدات ومراكز و توسعة المراكز الموجودة الصحة وذلك بعد اتخاذ قرار 

  المستشررفيات غيررر %(  و 88.0وزارة )الررفرري نسرربة انشرررال األسرررة بررين مستشررفيات شررديد ىنرراك تفرراوت
ممرررررا يؤشرررررر إلرررررى إقبرررررال شرررررديد مرررررن  %(14.5  ومستشرررررفيات وزارة الداخميرررررة )%(28.0الحكوميرررررة )

مررن وىررذا يسررتدعي خاصررة عنررد ارتفرراع التكمفررة  فرري وزارة الصررحةالمررواطنين عمررى الخرردمات الصررحية 
وامكانيررة وضررع قيررود عمررى اسررعار الخرردمات المنرراظرة الترري تقرردميا  القرررار لدراسررة ىررذا التفرراوت صررناع

المستشررفيات غيررر الحكوميررة بمررا يضررمن انتقررال العبررن ولررو جزئيررًا مررن الرروزارة لمقطرراع االىمرري وتنشرريط 
 .االستثمار األىمي في ىذا المجال عمى قاعدة )+ التكمفة(

 صنيف العمميات الجراحية ىو تصنيف عرام ال يسرمح بمقارنرة عمرل التصنيف المعمول بو حاليا من ت
المستشفيات الجراحية وال يرقى إلى مستوي ان يكون قاعدة لتوزيع المروارد الماديرة والبشررية بينيرا ممرا 
يسررتدعى ضرررورة تطرروير تصررنيف اكثررر دقررة لمعمميررات الجراحيررة والترري تسررتيمك كمررا كبيرررا مررن الجيررد 

 .  والمال

 وعنرررد مراجعرررة بيانرررات وزارة الصرررحة تعررراني مرررن ضررررط شرررديد عمرررى خررردمات الررردخول  أن مستشرررفيات
المكرروث فرري المستشررفيات ان متوسررط المكرروث لنسرربة كبيرررة مررن المرضررى يكررون يرروم واحررد أو اقررل مررن 
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يومين مما يؤشر لوجود نسبة كبيرة مرن حراالت الردخول غيرر الضررورية وىرذا يسرتدعي التركيرز عمرى 
الطرروارئ لمرضررى )الرعايررة األوليررة و الرعايررة الخارجيررة ي كافررة المسررتويات خرردمات مررا قبررل الرردخول فرر

 توفير الترطية الطبية االختصاصية ليذه المستويات عمى مدار الساعة.مع ( الخارجية والعيادات

  أجيزة الررنين المرناطيسري فري مستشرفيات وزارة الصرحة أو شررا  المزيد من ىناك حاجة ماسة لتوفير
 فيفًا عمى المواطنين وكذلك أجيزة تصوير بانوراما األسنان.الخدمة وذلك تخ

  لوحظ تراجع عدد الوالدات المسجمة في مستشرفيات وزارة الصرحة وكران التراجرع ممحوظرًا فري محافظرة
غزة ويبرر ذلك سياسة الوزارة شرا  خدمات الوالدة لحممة التامين الصحي من مستشفيات أىمية ولكرن 

عررردد حررراالت دخرررول اقسرررام الحضرررانة بمستشرررفيات الررروزارة األمرررر الرررذي  لررروحظ فررري نفرررس الوقرررت تزايرررد
التري تقردم خردمات الروالدة إعادة النظر في الترراخيص الممنوحرة لممستشرفيات غيرر الحكوميرة يستدعي 

بالشراكة مع وزارة الصحة لتريير شروط التعاقد معيا بما يضمن تمبية كافة خردمات الروالدة والمتصرمة 
 ن سالمة المري  كأولوية. بيا مع مراعاة ضما
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 المقدمة:
المقردم الرررئيس ىرري  وزارة الصرحة الفمسرطينية

)المستشررررفيات(  الثانويررررة الصررررحيةمخرررردمات ل
 لالرتقررررا  تسررررعى جاىرررردةً و  فرررري قطرررراع غررررزة 

مررررررررع التركيررررررررز عمررررررررى الخرررررررردمات الصررررررررحية ب
التخصصررررررررررات النوعيررررررررررة كجراحررررررررررة القمررررررررررب 

جراحة االعصاب واألقسام والقسطرة القمبية و 
التخصصية في طب األطفال  وكرذلك شررا  
الخدمررة مررن المؤسسررات الصررحية عبررر دائرررة 
العرررررررالج بالخرررررررارج فررررررري الررررررروزارة. باإلضرررررررافة 

من خرالل  أدا  الكادر الطبي والفني لتطوير
الرررررررردورات التدريبيررررررررة الداخميررررررررة و الخارجيررررررررة 
واستجالب الوفود الطبية العالميرة والكفرا ات 

  ينية لمعمل في مستشفيات الوزارة.الفمسط
ويشارك وزارة الصحة في تقديم ىذه الخدمات كل من الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخمية واألمرن 

 الوطني وشبكة من المؤسسات األىمية غير الحكومية.
المسرتمر عمرى قطراع ي" "اإلسرائيمالحصار تتمثل في ظروف استثنائية  تحتالنظام الصحي الفمسطيني يعمل 
بصرورة واضرحة عمرى  ويرنعكسلحقروم اإلنسران بشركل عرام  واضرحاً  انتياكراً والرذي يمثرل  2006منرذ عرام غزة 

واألجيرزة الطبيرة  إمردادات الردوا  و المسرتمزماتنقص في  متمثالً  يقطاع الصحال وفي رأسياجميع القطاعات 
  الطبية.
عمررى اسررتمرارية تقررديم الخرردمات  فرراظحملحية األخرررى جاىرردة والمؤسسررات الصرروزارة الصررحة الفمسررطينية  تعمررل

تحقيررم الكثيررر مررن االنجررازات الترري تعكررس اإلرادة  والرغبررة الحقيقيررة لمرقرري بالخرردمات الصررحية بررل و لممررواطن 
 المقدمة لمجميور الفمسطيني.

مررن  اً د مزيررديولرروالحصررار واالغررالم المسررتمر لممعررابر  بررين شررطري الرروطنقسررام االنباالضررافة إلررى ذلررك فرر ن 
 الخدمات الصحية. عمىالضروط عمى النظام الصحي الفمسطيني في ظل محدودية الموارد والزيادة المطردة 
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 :األىدا  
 اليد  العام:   -0

لمتعرف عمى ادا  قطاع ييدف ىذا التقرير إلى تزويد صناع القرار والميتمين بالمعمومات الصحية الالزمة 
من خالل جمع البيانات الخاصة بالمستشفيات في قطاع غزة لعام اع غزة المستشفيات العاممة في قط

عداد المؤشرات الصحية الوطنية من أجل االرتقا  بالخدمات الصحية المقدمة لممرضى 2013   وتحميميا وا 
  في المستشفيات.

 

 : الخاصة األىدا  -4
وزيع المستشفيات تصنيف القطاعات المزودة لخدمات المستشفيات في محافظات قطاع غزة  و ت -1

 حسب عدد األسرة  وعدد السكان.
 تصنف المستشفيات واألسرة في قطاع غزة حسب التخصص والجية المسئولة عنيا. -2
 توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصص. -3
 بيان مؤشرات االنتفاع بخدمات المبيت في مستشفيات قطاع غزة : -4
 .في المستشفياتالعمميات الجراحية  معرفة خدمات -5
  والمراكز الصحية مستشفيات وزارة الصحةفي التعرف عمى خدمات القسطرة القمبية وجراحة القمب  -6

 التخصصية.
 .في المستشفيات بيان خدمات الوالدة -7
 دراسة مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة لممرضى غير المنومين في المستشفيات. -8
 .شفياتالخدمات الطبية التشخيصية في المستمعرفة  -9
 

 المنيجية: )منيجية العمل بالتقرير( -3
 

 باإلضافة إلى  يتم تزويد مركز المعمومات بالتقرير السنوي لددارة العامة لممستشفيات في وزارة الصحة
 العتماد بياناتو في تقرير المستشفيات العام في قطاع غزة. التقارير الشيرية 

 زويد مركز المعمومات الصحية الفمسطيني تقوم وحدة التنسيم مع المؤسسات غير الحكومية بت
 بالتقارير الشيرية والسنوية لممستشفيات غير الحكومية.

  من الخدمات الطبية العسكرية.  لمستشفيات وزارة الداخميةيتم جمع التقارير السنوية 

 ن يقوم مركز المعمومات الصحية بتدقيم ومراجعة ىذه التقارير الخاصة بوزارة الصحة و تجميعيا و م
رير العام عن وضع التق  ومن ثم تحميل كافة البيانات لمخروج بمع التقارير الشيرية لممستشفيات ثم مقارنتيا

المستشفيات في قطاع غزة وعرضو عمى اإلدارة العامة لممستشفيات ووحدة التنسيم مع المؤسسات غير 
 الحكومية لممراجعة. 
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 تعري  المفاىيم : -2
قامتيم فيو لمدة تزيد عمى يوم واحد لرايات التشخيص كل مكان معد  : المستشفى -9 الستقبال المرضى وا 

 والمعالجة أو التوليد أو التأىيل أو التمري .
 :(1)وحسب ىيكمية وزارة الصحة المعتمدة فان مستشفيات الوزارة تقسم إلى ثالث فئات

ى تخصص مختمف وىو مجمع يشتمل عمى أكثر من مستشفى بشرط أن يكون لكل مستشفمجمع طبي:  -
 عن المستشفيات األخرى. 

 سرير فأكثر. 101وىي المستشفى التي تبمغ قدرتيا السريرية المعتمدة مستشفى كبيرة:  -
 سرير فأقل. 100وىي المستشفى التي تساوي قدرتيا السريرية مستشفى صغيرة:  -
  

 (:2كما ويمكن تصني  المستشفيات عمى أساس التخصص)
لمستشفى التي تحتوي عمى جميع اإلمكانيات لتقديم خدمات الرعاية الطبية الثانوية وىي ا* مستشفى عام : 

 في فروع الطب األساسية وىي الجراحة  والباطنة  والنسائية والتوليد  وأمرا  األطفال.  
وىي المستشفى التي تحتوي عمى جميع اإلمكانيات لتقديم خدمات الرعاية الطبية * مستشفى تخصصي : 

 وفييا تخصص واحد فقط. الثانوية
 

 كما ويمكن تصني  المستشفيات عمى أساس مقدمي الخدمة:
  :وىي المستشفيات التي تديرىا وزارة الصحة.مستشفيات وزارة الصحة 

 وىي المستشفيات التي تتبع لوزارة الداخمية ) الخدمات الطبية العسكرية(.* المستشفيات العسكرية: 
 وىي المستشفيات التي تتبع لمجمعيات والمؤسسات األىميةومية(: المستشفيات األىمية ) غير الحك. 
 

 (:1تصن  األسرة عمى أساس الخدمة المقدمة إلى فئتين ): األسرة -2
ىو يمثل األسرة المعدة والمجيزة لتقديم الرعاية الطبية الالزمة ألي مري  داخمي عمى مدار  سرير المبيت:

 م خاٍل.ساعة سوا  كان ىذا السرير مشرول أ 24
ىو يمثل األسرة المعدة والمجيزة لتقديم الرعاية الطبية الالزمة ألي مري  خارجي  سرير الرعاية اليومية :

 ساعة سوا  كان ىذا السرير مشرول أم خاٍل. 24خالل فترة زمنية ال تصل 
 

 (:2كما ويمكن تصني  أسرة المستشفيات حسب التخصص إلي خمسة فئات ىي)
 

 رة الجراحة  أسرة األطفال  أسرة النسا  والوالدة  أسرة العناية الخاصة()أسرة الباطنة  أس
األسرة التي صممت لتتناسب مع المرضى الذين يحتاجون لعناية خاصة في ظروف  :أسرة العناية الخاصة

 خاصة بواسطة طاقم طبي متخصص من ذوي الكفا ات العالية.
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لممبيت بالمستشفي ويخصص ليا سريرًا يتم من خاللو  وىي الحاالت التي يتم قبوليا رسميا الدخول: -3
تمقي الخدمات الطبية والتمريضية والخدمات األخرى بالمستشفي ويعتبر دخول المرضى لممستشفيات نقطة 

 ( .2البد  في االستيالك المكثف لموارد المنشأة )
 

لمستشفى سوا  كان ذلك تبعًا مجموع المرضى )أحيا  وأموات( الذين أنيوا فترة اإلقامة في االخروج:  -4
 (.4لنصيحة الطبيب أو ضد نصيحة الطبيب أو بسبب الوفاة خالل فترة معينة )

 

  :أيام االستيعاب )األيدام السددريرية( -5
 (. 4وىى عدد أسرة المبيت في المستشفي مضروبة في فترة الدراسة )شير أو سنة()

وتمثل الحد األقصى من الخدمات التي تستطيع وىي أحد وحدات قياس موارد المستشفيات )األسرة( 
 المستشفيات تقديميا لممرضي الداخمين لممبيت.

 

 أيام خدمة المريض( : (أيام التداوي -6
 (.2* وىي أيام العالج التي يقضييا المري  بقسم أو أقسام التنويم الداخمي بالمستشفى خالل فترة الدراسة)

لتي تقدم لمري  واحد ضمن تعداد المستشفى بين يوم واليوم الذي * وىو الوحدة التي تدل عمى الخدمات ا
 يميو.

 

وىو معدل العالقة بين األسرة المستخدمة وعدد أيام التداوي ويتضح من خالليا نسبة إشغال األسرة:  -7
 (.2مدى كفاية أعداد األسرة المتاحة في كل قسم ومدى الكفا ة في توزيع األسرة واالنتفاع بيا)

 

 أسرةالوفيات مقسوما عمى عدد  اعدد حاالت الخروج بما فيي ويقصد بودوران السرير:  معدل -8
 (.2المبيت)

 

وىو عدد أيام العالج لممرضى الخارجين بما فييم الوفيات مقسوما عمى عدد   متوسط مدة المكوث: -9
 (.2حاالت الخروج بما فييم المتوفون)

 

األيام التي يبقى فييا السرير شاغرا بعد خروج المري  و ويقصد بو متوسط عدد  فترة خمو السرير: -10
  (.2لحين إشرالو بمري  أخر)

 

وىو عدد المرضى الخارجين )الوفيات( مقسوما عمى عدد حاالت الخروج بما فييم معدل الوفيات:  -11
 (.2)100المتوفون مضروبا في 
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 :حسابالالمؤشرات الصحية وطريقة 
 

 ن: معدل المستشفيات لمسكا -1
 100,000× عدد المستشفيات /عدد السكان  من السكان = 100,000معدل المستشفيات لكل  
 

 معدل األسرة لمسكان: -2
 10,000× = عدد األسرة/عدد السكان  من السكان 10,000معدل األسرة لكل  
 

 أيام االستيعاب السنوية:  -3
 يوم(. 365الدراسة ) المدة موضع× = عدد األسرة في الخدمة عدد أيام االستيعاب 

 

 معدل الدخول لمسكان: -4
 1000× = عدد الداخمين خالل عام /عدد السكان  نسمة 1000معدل الدخول لكل 

 

 نسبة إشغال األسرة: -5
 100× = )عدد أيام التداوي( /)عدد أيام االستيعاب( نسبة إشغال األسرة 

 

 معدل دوران السرير: -6
 الخروج بما فييم الوفيات /عدد أسرة المبيت األساسية.= عدد حاالت معدل دوران السرير 

 

  متوسط مدة المكوث: -7
 = عدد أيام العالج لممرضى الخارجين بما فييم الوفيات / عدد حاالت الخروج بما فييم المتوفون. معدل المكوث

 

 فترة خمو السرير: -8 
 مية لممرضى( / عدد حاالت الخروج بما فييا الوفياتعدد أيام العالج الفع -= )عدد أيام االستيعاب فترة خمو السرير

 

 معدل وفيات الخروج من المستشفيات: -9
 100× عدد المرضى الخارجين )الوفيات( / عدد حاالت الخروج بما فييم المتوفون  معدل الوفيات =
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 المستشفيات( في قطاع غزة:)خدمات الرعاية الصحية الثانوية  .1
 ات في قطاع غزة:المستشفي .1.1

مستشررفى  14  مستشررفي تتبرع لرروزارة الصرحة 13مستشرفى   30بمرغ عردد المستشررفيات العاممرة فرري قطراع غررزة 
 .لوزارة الداخمية واألمن الوطنيمستشفيات تتبع  3و  تتبع لممؤسسات غير الحكومية

30
313029

2424242222

15

25

35

45

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  2013 -2005( يوضح عدد مستشفيات قطاع غزة 1رسم بياني ) 
 

  وىى مستشفى غير حكومي. تم اغالق مستشفى الشوا لمنساء والتوليد 2013في العام 
 

 :األسرة في مستشفيات قطاع غزة  .2.1
 سررريراً  710  تتبررع لرروزارة الصررحة سررريراً  2,037 منيررا سررريرًا  2,895بمررغ عرردد أسرررة المستشررفيات قطرراع غررزة 

 .تبع لوزارة الداخمية واألمن الوطنيتسريرًا  148و  تتبع لممؤسسات غير الحكومية

2895
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2028200320532018

2419

2769
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 النفسي( شفي)تشمل أسرة المست 2013-2005( يوضح عدد األسرة في مستشفيات قطاع غزة 2رسم بياني ) 
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 :في قطاع غزة خدمات المستشفياتمقدمي  .2
مستشرفى   30يرة )قطراع غرزة( مرن خرالل فري المحافظرات الجنوب)المستشرفيات( تقدم الرعاية الصحية الثانويرة 

 موزعة عمى القطاعات الصحية كالتالي :
بمرا فييرا سرريرًا  2,037وبعردد أسررة   ( مستشفى وجميعيا في حالة تشدغيمية كاممدة13وزارة الصحة: )  .1

% مررن 70.4سرررير رعايررة يوميررة( وبنسرربة  444سرررير مبيررت و  1,593)أسرررة مستشررفى الطررب النفسرري 
 .2013% خالل عام  88.0وبنسبة إشرال أسرة بمرت   ة في قطاع غزةإجمالي عدد األسر 

 26سرررير مبيررت و  122سررريرا ) 148وبعرردد أسرررة  ،( مستشددفيات3: )وزارة الداخميددة واألمددن الددوطني  .2
و    %14.5وبنسررربة إشررررال أسررررة بمررررت   % مرررن إجمرررالي عررردد األسررررة5.1أسررررة رعايرررة يوميرررة( بنسررربة 

 . و األمن الوطنيشرف عمييا وزارة الداخمية ت

% مدن إجمدالي عددد األسدرة فدي محافظدات 75.5القطاع الحكومي مدا نسدبتو األسرة في شكل تو بيذا 
 .غزة قطاع

 

)حيدث تمتمدأ أسدرة مخصصدة  ( مستشدفى فدي حالدة تشدغيمية جزئيدة14) :ةالمستشفيات غير الحكوميد .3
سرير رعاية يومية(  67مبيت و  سرير 643سريرا ) 710وبعدد أسرة بمغ  ،لممبيت ولكنيا مشغمة جزئيًا(

 %.28.0وبنسبة إشرال أسرة بمرت   % من إجمالي عدد األسرة في قطاع غزة24.5بنسبة 

حكومي غير; 24.5
الداخلية وزارة; 5.1

الصحة وزارة; 70.4

                                  

 

  2013 - ( يوضح عدد األسرة لكل قطاع من القطاعات المزودة لخدمة المستشفيات3رسم بياني )
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 مقدم الخدمة 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 وزارة الصحة 1,499 1,548 1,587 1,588 1,993 1,937 1,968 2,037 2,037
 غير حكومي )األىمية( 485 399 310 334 334 655 636 662 710
 وزارة الداخمية 0 72 72 72 72 177 177 181 148
 خاص 34 34 34 34 34 0 0 0 0

 المجموع 2,018 2,053 2,003 2,028 2,419 2,769 2,781 2,880 2,895
 

 (2013 – 2005( توزيع عدد األسرة في القطاع حسب الجية  المزودة لخدمة المستشفيات )1جدول )
 

 الجية المسئولة عنيا:   المستشفيات و األسرة في قطاع غزة حسب التخصص و ي. تصن3
 2,095( مستشررفى بسررعة سررريريو 14بمررغ عرردد المستشررفيات العامررة فرري قطرراع غررزة ) . مستشددفيات عامددة:1

 % من ىذه األسرة.75.2 تدير وزارة الصحة .سريراً 
سررريرًا  و تشررمل مستشررفى الطررب  654بسررعة سررريريو  فى( مستشرر13: عررددىا )مستشددفيات متخصصددة .2

لوحيررد فرري قطرراع غررزة المتخصررص فرري الطررب النفسرري )وزارة الصررحة( بسررعة سررريريو النفسرري وىرري المستشررفى ا
 % من أسرة المستشفيات المتخصصة. 62.4تدير وزارة الصحة سريرًا.  28مقدارىا 

% 60.0تددير وزارة الصدحة سرريرًا   90بسعة سريريو مقردارىا  ى( مستشف2عددىا ) . مستشفيات الوالدة:3
 من أسرة مستشفيات الوالدة.

يوجررد فرري قطرراع غررزة مستشررفى تأىيررل وعررالج طبيعرري وحيررد وىررو  . مستشددفيات التيىيددل والعددالج الطبيعددي:4
  سررريراً  56مستشرفى الوفرا  لمتأىيرل الطبرري والجراحرة التخصصرية وىرري مستشرفى غيرر حكوميررة بسرعة سرريريو 

. العرالج الطبيعريتقدم خدمات الجراحة التخصصية فري العظرام واألعصراب باإلضرافة إلرى خردمات التأىيرل و و 
مستشرفى  مرن الريرر متروفرة فري مستشرفيات الروزارة و تقوم وزارة الصحة بشرا  خدمة التأىيرل والعرالج الطبيعري

 .الوفا 
 

الجية المزودة 
 لمخدمة

مستشفيات الأسرة 
 عامةال

مستشفيات الأسرة 
 متخصصةال

أسرة مستشفيات 
 الوالدة

أسرة مستشفيات 
 التيىيل

 % العدد % ددالع % العدد % العدد
 0 0 60.0 54 62.4 408 75.2 1,575 وزارة الصحة
 100.0 56 40.0 36 37.6 246 17.7 372 غير الحكومي
 0 0 0 0 0 0 7.1 148 وزارة الداخمية
 100.0 56 100.0 90 100.0 654 100.0 2,095 المجموع

 
 م2013 - عام( يوضح توزيع أسرة المستشفيات حسب الجية المسئولة والتخصص 2جدول )
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 (2013 – 2010( يوضح توزيع المستشفيات واألسرة حسب التخصص عمى األعوام )3جدول )

 
 توزيع المستشفيات و األسرة في محافظات قطاع غزة: .4

 

 عدد السكان البيان
 األسرة المستشفيات

 نسمة / سرير عدد نسمة / مستشفى عدد
 919 372 68,406 5 342,030 زةشمال غ
 417 1,434 39,826 15 597,391 غزة
 1,413 178 125,714 2 251,428 الوسطى
 437 746 65,185 5 325,926 خان يونس
 1,297 165 71,321 3 213,962 رفح
 598 2,895 57,691 30 1,730,737 المجموع

 
 2013 - المستشفيات وأسرة المستشفيات حسب المحافظة والسكان ( يوضح توزيع4جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تخصص 
 المستشفى

2010 2011 2012 2013 
 أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات

 2,095 14 2,117 14 2,076 14 2,082 14 عامة
 654 13 611 13 518 12 522 12 تخصصية 
 90 2 100 3 103 3 81 2 والدة
 56 1 52 1 84 1 84 1 تيىيل
 2,895 30 2,880 31 2,781 30 2,769 29 المجموع
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 التخصص الجية التابعة ليا المحافظة عدد األسرة اسم المستشفى

 عام وزارة الصحة الشمال 56 بيت حانون
 عام وزارة الصحة الشمال 119 كمال عدوان
 / أطفالتخصصي وزارة الصحة غزة 162 النصر
 / عيونتخصصي وزارة الصحة غزة 42 العيون

 / نفسيةتخصصي وزارة الصحة غزة 28 الطب النفسي
 / أطفالتخصصي وزارة الصحة غزة 75 الرنتيسي
 ي/ أطفالتخصص وزارة الصحة غزة 101 الدرة
 / مجمع طبيعام وزارة الصحة غزة 583 الشفا 

 عام وزارة الصحة الوسطى 149 شيدا  األقصى
 / مجمع طبيعام وزارة الصحة خانيونس 330 ناصر
 عام وزارة الصحة خانيونس 261 األوروبي
 عام وزارة الصحة رفح 77 النجار

 والدةتخصصي/  وزارة الصحة رفح 54 اليالل االماراتي
 عام وزارة الداخمية واألمن الوطني الشمال 76 بمسم
 عام وزارة الداخمية واألمن الوطني غزة 44 األردني

 عام وزارة الداخمية واألمن الوطني خانيونس 28 كرامة()ال الجزائري
 عام المؤسسات غير الحكومية الشمال 103 العودة
 / جراحة وتوليدتخصصي المؤسسات غير الحكومية الشمال 18 الكرامة

 / جراحة وتوليدتخصصي المؤسسات غير الحكومية غزة 27 الخدمة العامة 
الحكومية المؤسسات غير غزة 9 العيون التخصصي  / عيونتخصصي 

 / جراحة قمبتخصصي المؤسسات غير الحكومية غزة 62 القمب واالوعية الدموية
 عام المؤسسات غير الحكومية غزة 71 القدس
 عام المؤسسات غير الحكومية غزة 92 األىمي
 تيىيل وعالج طبيعي المؤسسات غير الحكومية غزة 56 الوفا 

ات غير الحكوميةالمؤسس غزة 46 أصدقا  المري   تخصصي/ جراحة 
 تخصصي/ والدة المؤسسات غير الحكومية غزة 36 الصحابة
 تخصصي/ جراحة وتوليد المؤسسات غير الحكومية الوسطى 29 يافا
 عام المؤسسات غير الحكومية خانيونس 106 األمل

 تخصصي/ الجراحة المؤسسات غير الحكومية خانيونس 21 دار السالم
 تخصصي/ الجراحة المؤسسات غير الحكومية فحر  34 الكويتي

 

 م 2013 - ( يوضح توزيع المستشفيات واألسرة حسب المحافظة و الجية المسئولة والتخصص عام5جدول )
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 توزيع المستشفيات واألسرة حسب السكان:  .  5
 

 مستشرررررفى لكرررررل 1.73نسرررررمة  وبمعررررردل  57,691: بمرررررغ معررررردل السررررركان لكرررررل مستشرررررفى المستشدددددفيات. 1
نسررمة /  133,133نسررمة  بينمررا بمررغ معرردل السرركان لكررل مستشررفي مررن مستشررفيات وزارة الصررحة  100,000

مستشفي. مع مراعاة وجود مستشفيات تقدم الخدمة لكل سكان قطاع غزة كمستشفى الطب النفسري ومستشرفى 
امررررة الرنتيسرررري التخصصرررري لسطفررررال ومستشررررفى العيررررون وبعرررر  المراكررررز التخصصررررية فرررري المستشررررفيات الع

 كالقسطرة القمبية وجراحة القمب والكمية الصناعية وأمرا  الدم واألورام.
 598وبمغ معدل السكان لكل سرير  سريرًا  2,895بمغ إجمالي عدد أسرة مستشفيات قطاع غزة  . األسرة:2

سرير  بمعدل  2,037نسمة  بمغ عدد أسرة وزارة الصحة منيا  10,000سرير لكل  16.7بمعدل  نسمة  
 نسمة.  10,000سرير لكل  11.7

 

 

 م 2012،2013ألسرة لكل قطاع من القطاعات المزودة لخدمة المستشفيات ( يوضح الزيادة في عدد ا6جدول )
 

 :  نوات والتخصصحسب الس أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة.  توزيع 6
 

 توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة حسب السنوات: .1.6
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 النفسي( ى)تشمل أسرة المستشف 2013-2003مبيت في مستشفيات وزارة الصحة ( يوضح عدد أسرة ال4رسم بياني ) 
 
 

 الفرق في عدد األسرة 2012 2013 الجية المزودة لمخدمة

 0 2,037 2,037 وزارة الصحة

 سرير 48+  662 710 غير الحكومية ) األىمية (

 سرير 33 - 181 148 العسكرية

 سرير 15+  2,880 2,895 المجموع
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 توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصص: . 2.6

األطفال, %22.7

النساء و الوالدة, 
13.1%

العناية الخاصة, 
13.1%

الجراحة, %29.8

الباطنة, %21.3

 2013 - ( يوضح عدد أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة5رسم بياني )
 

  بمرا فييرا أسرررة مستشرفى الطرب النفسرري سرريراً  1,593يات وزارة الصررحة بمرغ مجمروع أسررة المبيررت فري مستشرف
وتمثررررل أسرررررة المبيررررت فرررري   % 88.0وجميررررع ىررررذه األسرررررة فرررري حالررررة تشررررريمية كاممررررة وبنسرررربة إشرررررال بمرررررت 

 % من إجمالي عدد أسرة مستشفيات الوزارة وىي موزعة عمى النحو التالي: 78.2مستشفيات وزارة الصحة 
 

 لنسبة )%(ا العدد التخصص
 29.8 474 الجراحة العامة
 21.3 340 طب الباطنة
 22.7 361 طب األطفال

 13.1 209 أمراض النساء و التوليد
 13.1 209 العالج المركز

 100.0 1,593 المجموع
 

 م 2013 - ( يوضح توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصص عام7جدول )
 
 
 

 في المستشفيات حسب مزود الخدمة:العالج المركز . توزيع أسرة  7
 

األسرة التي صممت لتتناسب مع المرضى الذين يحتاجون لعناية خاصة في  :أسرة العناية الخاصة
 ظروف طبية خاصة بواسطة طاقم طبي متخصص من ذوي الكفا ات العالية.
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 التخصص
 حكوميةالغير  وزارة الصحة

 % عدد األسرة % عدد األسرة
 59.1 26 14.8 31 العناية المركزة العامة
 0 0 17.2 36 العناية المركزة  لمقمب

 40.9 18 57.4 120 العناية المركزة لحديثي الوالدة
 0 0 10.5 22 العناية المركزة لألطفال
 100.0 44 100.0 209 المجموع

 

 م 2013 - حسب الجية المزودة لمخدمات في قطاع غزة لمعام ( توزيع أسرة العالج المركز8جدول )
 

  بينمرا تمتمرك المستشرفيات غيرر الحكوميرة   سرير عرالج مركرز فري قطراع غرزة 209تدير وزارة الصحة
 سرير عالج مركز.  44

  ال يتم تشريل أسرة العالج المركز في المستشرفيات غيرر الحكوميرة إال فري حراالت الطروارئ بسربب قمرة
 البشري والتكمفة العالية ليذه الخدمة.الكادر 

 سريرًا وتشكل أكثر من  120 في مستشفيات وزارة الصحة بمغ عدد أسرة العناية المركزة لحديثي الوالدة
أسررة  10أسررة عنايرة مركرزة لحرديثي الروالدة لكرل  5.7%(  بمعدل 57.4نصف أسرة العالج المركزة )

 والدة في مستشفيات وزارة الصحة.
 ل جميع حاالت حديثي الوالدة الخردج فري المستشرفيات غيرر الحكوميرة ألقسرام العنايرة المركرزة يتم تحوي

 لحديثي الوالدة في مستشفيات وزارة الصحة.
 

 

 م 2013 - الصحة حسب المحافظة لمعام( توزيع أسرة العالج المركز في مستشفيات وزارة 9جدول )
 

  سرررريرًا وبنسررربة  118بمرررغ مجمررروع أسررررة العرررالج المركرررز فررري مستشرررفيات وزارة الصرررحة بمحافظرررة غرررزة
 % من مجموع أسرة العالج المركز التابعة لوزارة الصحة.56.5

  والدةأسرررة عنايررة مكثفررة لحررديثي الرر 8تفتقررر محافظررة رفررح ألسرررة العررالج المركررز حيررث يوجررد بيررا فقررط  
 .أسرة عناية مركزة عامة 4وكذلك محافظة شمال غزة حيث يوجد بيا فقط 

 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال التخصص

 31 0 12 4 11 4 العناية المركزة العامة
 36 0 18 6 12 0 العناية المركزة  لمقمب

 120 8 24 11 77 0 المركزة لحديثي الوالدةالعناية 
 22 0 4 0 18 0 العناية المركزة لألطفال

 209 8 58 21 118 4 المجموع
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 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال التخصص
 26 0 0 0 22 4 العناية المركزة العامة

 18 2 0 0 10 6 العناية المركزة لحديثي الوالدة
 44 2 0 0 32 10 المجموع

 

 م 2013 - لمركز في المستشفيات غير الحكومية حسب المحافظة لمعام( توزيع أسرة العالج ا10جدول )
 
  سررريرًا وبنسرربة   32بمررغ مجمرروع أسرررة العررالج المركررز فرري المستشررفيات غيررر الحكوميررة بمحافظررة غررزة

 من مجموع أسرة العالج المركز التابعة لممستشفيات غير الحكومية.%  72.7
  كرل مرن المحافظرة الوسرطى ومحافظرة المستشرفيات غيرر الحكوميرة فري ال يوجد أسرة عرالج مركرز فري

عنايرة مكثفرة  سرريري 2حيث يوجرد بيرا فقرط بينما تفتقر محافظة رفح ألسرة العناية المركزة   خانيونس
 .لحديثي الوالدة

 

 . توزيع غر  العمميات في المستشفيات حسب مزود الخدمة: 8
  موزعرررة عمرررى مستشرررفيات الجراحرررة فررري جميرررع  يرررة عاممرررةغرفرررة عمميرررات جراح 46تمتمررك وزارة الصرررحة

غررف  6و  المستشفيات غيرر الحكوميرةغرفة عمميات جراحية عاممة في  37 المحافظات  بينما يوجد
 مستشفيات وزارة الداخميةفي  عمميات جراحية عاممة

 

 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال التخصص
 46 4 15 4 19 4 وزارة الصحة
 37 3 6 2 20 6 غير الحكومية
 6 0 2 0 2 2 وزارة الداخمية

 89 7 23 6 41 12 المجموع
 

  م 2013 - لمعام مزود الخدمةفي المستشفيات حسب غر  العمميات  ( توزيع11جدول )
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 (:6حركة الدخول والخروج في مستشفيات قطاع غزة).  9

 المؤشر
2012 2013 

 اإلجمالي وزارة الداخمية غير الحكومي  وزارة الصحة اإلجمالي غير الحكومي  وزارة الصحة
 244,445 4,725 51,194 188,526 217,261 35,949 181,312 عدد حاالت الدخول
 225,865 4,723 50,865 170,277 198,937 35,865 163,072 عدد حاالت الخروج
 581,767 4,344 65,751 511,672 594,275 56,295 537,980 عدد ايام التداوي

 

 

  2013 - 2012 ( يوضح حركة الدخول والخروج في مستشفيات قطاع غزة لعامي12جدول )
 . حركة الدخول لممستشفيات:1

  مريضرًا  188,526( مريضًا في مستشفيات قطاع غزة  منيم 244,445تم إدخال ) 2013في العام
.  فرري حررين بمررغ عرردد حرراالت الرردخول فرري ا فييررا مستشررفى الطررب النفسرريبمرر فرري مستشررفيات وزارة الصررحة
. بينمررررا بمرررغ عررردد حرررراالت الررردخول فرررري 2012مريضررررا خرررالل عرررام  181,312مستشرررفيات وزارة الصرررحة 

خرالل عرام  مريضراً  4,725  وفري مستشرفيات وزارة الداخميرة مريضاً  51,194المستشفيات غير الحكومية 
2013. 

  غرزة فر ن نسربة المرواطنين المسرتفيدين مرن خردمات الردخول فري المستشرفيات بالنظر لعردد سركان قطراع
 10.9نسمة  وكانت في مستشفيات وزارة الصرحة  1000حالة دخول لكل  141% وبمعدل 14.1بمرت 

 1000/ 6-4بينمررا المتوسررط العررالمي مررن نسررمة   1000دخررول لكررل  تحرراال 109حرروالي %  وبمعرردل 
ن مستشررفيات وزارة الصررحة تعرراني مررن ضرررط شررديد عمررى خرردمات ممررا يعنرري و بشرركل واضررح أ مررواطن*

الدخول األمر الذي يستدعي التركيز عمى خدمات ما قبل الدخول مثرل الرعايرة األوليرة و منظومرة الرعايرة 
الخارجيرة لممرضرى مرن عيرادات الخارجيرة و أقسرام االسررتقبال و الرعايرة اليوميرة مرع تقييرد إدخرال المرضررى 

  األطبا .بالفئات العميا من 
  حوالي وبمعدل من السكان  %  2.9ومثمت حاالت الدخول إلى المستشفيات غير الحكومية ما نسبتو

 0.27ومثمت حاالت الدخول إلى مستشفيات وزارة الداخمية مرا نسربتو  نسمة. 1000حالة دخول لكل  29
 نسمة. 1000دخول لكل  تحاال 3% من السكان  وبمعدل حوالي 

 

 ن المستشفيات:. حركة الخروج م2
حالرررة  170,277مررن مستشرررفيات قطررراع غرررزة  منيرررا  2013حالرررة خرررروج خرررالل عرررام  225,865تررم تسرررجيل 

حالررررة خررررروج مررررن المستشررررفيات غيررررر  50,865خررررروج سررررجمت فرررري مستشررررفيات وزارة الصررررحة. بينمررررا سررررجمت 
 حالة خروج من مستشفيات وزارة الداخمية. 4,723  و الحكومية

 

 . أيام التداوي: 3
 87.9يروم  قردمت منيرا وزارة الصرحة مرا نسربتو  581,767دد أيرام الترداوي فري مستشرفيات قطراع غرزة بمرغ عر

% مررن ايررام  0.8%  ومستشررفيات وزارة الداخميررة  11.3تررداوي  والمستشررفيات غيررر الحكوميررة % مررن أيررام ال
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%  90.5 ةوبنسرب 2012يوم خالل عام  594,275في حين بمرت أيام التداوي  .2013التداوي خالل عام 
% فرررري المستشررررفيات غيررررر 8.0بينمررررا كانررررت نسرررربة أيررررام التررررداوي   منيررررا كانررررت فرررري مستشررررفيات وزارة الصررررحة

 الحكومية. 
 
 (7( ) 2010  -) تقرير لجنة مراجعة التقرير السنوي لإلدارة العامة لممستشفيات  -2011وزارة الصحة * 

 
 (:6غزة). مؤشرات االنتفاع بخدمات المبيت في مستشفيات قطاع  10

 

 المؤشر
2012 2013 

 وزارة الداخمية غير حكومي وزارة الصحة غير الحكومي ) األىمية ( وزارة الصحة
 14.5 28.0 88.0 25.9 94.0 نسبة إشغال األسرة
 0.9 1.3 3.0 1.6 3.3 معدل المكوث
 57 79 106 60 104 معدل الدوران
 5.4 3.1 0.4 4.5 0.2 فترة خمو السرير

  

 

 2013-2012 ( يوضح مؤشرات االنتفاع بخدمات المبيت في مستشفيات قطاع غزة لعامي13جدول )
 نسبة إشغال األسرة:. 1

 ( 88.0بمغت نسبة إشغال األسرة في مستشفيات وزارة الصحة.)%  سجمت نسبة اإلشرال األقل في
ى بيرت %( ونسربة اإلشررال األعمرى فري مستشرف 69.0لسطفال في محافظة غرزة )رنتيسي مستشفي ال
 %(.108حانون )

  ( 28.0بينمددا بمغددت نسددبة إشددغال األسددرة فددي المستشددفيات غيددر الحكوميددة)% وفددي مستشددفيات ،
 %(.14.5وزارة الداخمية )

 

 . متوسط مدة المكوث:2
 

 ( 3.0بمددم معدددل المكددوث لممددريض فددي مستشددفيات وزارة الصددحة ) حيررث ؛ 2013أيددام خددالل عددام
. بينمرا أقرل معردل أيرام( 5.0تيسري التخصصري لسطفرال )سرجمت أطرول مردة مكروث فري مستشرفى الرن
 .( يوم1.7مكوث سجل في مستشفي اليالل اإلماراتي )

 ( يوم خالل نفس العدام1.3بينما بمم معدل المكوث في المستشفيات غير الحكومية ) وبمدم معددل ،
 ( يوما.0.9المكوث في مستشفيات وزارة الداخمية )

 

 . معدل دوران السرير:3
 

 وىررذا  مددرات سدنوياً  106بمدم معدددل دوران السدرير فددي مستشدفيات وزارة الصددحة  2013ام فدي العدد
 . 2012في العام مرات سنويًا  104. بينما كان مرات خالل العام 106يعني أن السرير تم إشرالو 
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  2013 دورة خدالل العدام 79في حين بمم معدل دوران السدرير فدي المستشدفيات غيدر الحكوميدة ،
 مرة خالل نفس العام. 57فيات وزارة الداخمية وكان في مستش

 

 . فترة خمو السرير:4
 

  وىري الفتررة التري 2013يوم خالل عدام  0.4بمغت فترة خمو السرير في مستشفيات وزارة الصحة  
  يبقي فييا السرير فارغًا بدون إشرال بين حالتي دخول وحالتي خروج متتاليتين.

 يومدا فدي  5.4، وكاندت يدوم خدالل نفدس العدام 3.1د بمغدتأما في المستشدفيات غيدر الحكوميدة فقد
 مستشفيات وزارة الداخمية.

 

 . خدمات  العمميات الجراحية في المستشفيات: 11
 

  عمميرررة  96,420بمرررغ إجمرررالي عررردد العمميرررات الجراحيرررة التررري ترررم إجرائيرررا فررري مستشرررفيات قطررراع غرررزة
 جراحية.

   من مجموع العمميات  69.1ة الصحة بنسبة عممية جراحية في مستشفيات وزار  66,632تم إجرا %
كبرررررى  مياريررررة و عمميررررة جراحيررررة  23,259كبرررررى  )جراحيررررة عمميررررة  31,488 حيررررث تررررم اجرررررا الجراحيررررة  

عمميررررة جراحيررررة  10,596عمميررررة جراحيررررة متوسررررطة و صررررررى  ) 35,144عمميررررة قيصرررررية(  و 8,229و
 (.عممية جراحية متوسطة وعمميات اليوم الواحد 24,548صررى  و

 

34.9%15.9%

36.8%

12.3%
ال بر 

ال  وسطة

الص ر 

ال يصرية

 2013 - ( يوضح العمميات الجراحية في مستشفيات وزارة الصحة6رسم بياني )
 

  بينمرا  28.5عمميرة بنسربة  27,471بمغ عردد العمميرات الجراحيرة فري المستشرفيات غيرر الحكوميرة %
عدد العمميات الجراحية مرع % من إجمالي  2.4عممية جراحية بنسبة  2,317 وزارة الداخميةفي مستشفيات 

 مراعاة عدم توفر بيانات المستشفى الميداني األردني.
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 النسبة )%( المجموع صغرىوالالمتوسطة العمميات  الكبرىالميارية و العمميات  
 69.1 66,632 35,144 31,488 وزارة الصحة
 28.5 27,471 17,951 9,520 غير الحكومية
 2.4 2,317 1,108 1,209 وزارة الداخمية
 100.0 96,420 54,203 42,217 المجموع

 

 2013 -( يوضح توزيع العمميات الجراحية في مستشفيات قطاع غزة 14جدول )
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 2013-2007يوضح عدد العمميات الجراحية في مستشفيات وزارة الصحة  (7رسم بياني ) 
 

  فرري عرردد العمميررات  ارتفرراعنجررد أن ىنرراك  2013و 2012بمقارنررة عرردد العمميررات الجراحيررة فرري العررام
 الصررى.و  الكبرىالجراحية 

42,217
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 2013 – 2007يات وزارة الصحة ( يوضح توزيع العمميات الجراحية في مستشف8رسم بياني ) 
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 . القسطرة القمبية وجراحة القمب ) مستشفيات وزارة الصحة(: 12
 

 :القسطرة القمبية 

   1,174ى غزة األوروبري ) وزارة الصرحة(  منيرا فعممية قسطرة قمبية في مستش 1,675تم إجرا 
عمميرة  2,306ة القمبيرة قسطرة عالجية. بينما بمغ عدد عمميرات القسرطر  501قسطرة تشخيصية  

 .2012قسطرة قمبية خالل عام 

  فري  حراد نقرصنجد أن ىناك  2012والعام  2013بمقارنة عدد حاالت القسطرة القمبية في العام
 %(.27.3عدد حاالت القسطرة القمبية بمرت )

  462منيرا   2012خرالل عرام فري مركرز الحيراة التخصصري  عممية قسطرة قمبيرة 499جرا  إتم 
قمبيرة  وتركيرب مرنظم  اتدعامر 205وتركيرب   حالة قسطرة طرفية 37سطرة تشخيصية  وحالة ق

  فرري حررين أنررو ال تترروفر لرردينا بيانررات عررن خرردمات القسررطرة القمبيررة فرري مركررز قمررب لررثالث حرراالت
 .2013الحياة خالل عام 
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  2013 -2006 مستشفيات وزارة الصحة ( يوضح عدد حاالت القسطرة القمبية في9رسم بياني ) 
 

 جراحة القمب المفتوح:  

   يوجد ثالث مراكز لجراحرة القمرب فري قطراع غرزة  مركرز جراحرة القمرب الموجرود فري مجمرع الشرفا
مركز الثاني التابع لوزارة الصحة  وىو الاالوروبى غزة جراحة القمب في مستشفى مركز الطبي  و 

 قمب واالوعية الدموية التابع لمستشفيات الخدمة العامة.ومركز جراحة القمب في مستشفى ال

   عمميرة جراحرة  248منيرا   2013خرالل العرام الحرالي  عمميرة جراحرة قمرب مفتروح 461تم إجررا
عممية فري  38  وعممية في مستشفى غزة االوروبي 175و  قمب مفتوح في مجمع الشفا  الطبي
خررالل عرررام عمميررة جراحرررة قمررب مفتررروح  277ا  بينمرررا تررم إجرررر  .مستشررفى القمررب واالوعيرررة الدمويررة
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عمميرررة فررري  153عمميرررة جراحرررة قمرررب مفتررروح فررري مجمرررع الشرررفا  الطبررري  و 124  منيرررا 2012
 مستشفى غزة االوروبي.
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  2013 – 2001( يوضح عدد عمميات جراحة القمب المفتوح في مستشفيات وزارة الصحة 10رسم بياني )

 

 . خدمات الوالدة في المستشفيات: 13
  والدة طبيعيررة و 78.6منيررا   والدة 38,486بمررغ مجمرروع الرروالدات فرري المستشررفيات وزارة الصررحة %

% فرري 26.4يميررو  الطبرري الشررفا  مجمررع% فرري 41.6% قيصرررية  أعمررى نسرربة لمرروالدة كانررت 21.4
  .مجمع ناصر الطبي

  م  2012ي مستشرفيات وزارة الصرحة عرن العرام % في عدد الوالدات فر 5.9كان ىناك بنقص مقداره
 .2013وذلك بسبب شرا  الوزارة لخدمات النسا  والتوليد من المستشفيات غير الحكومية خالل عام 

 175  0.1بنسربة  ضرينسبة العرام الما اعمى منوىي % من مجموع المواليد 0.4مولود بتشوه خمقي 
%. 

 خررالل عررام  حرراالت فرري مستشررفيات وزارة الصررحة 9حالررة وفرراة  منيررا  12 بمررغ عرردد وفيررات األميررات
 .حاالت في مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة 7كانت   2012في العام بينما  .2013
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    2013 - 2007في مستشفيات وزارة الصحة  نسبة القيصريات( يوضح 12رسم بياني ) 
 

 

 2012 2013 وزارة الداخمية غير الحكومية وزارة الصحة المؤشر
 44,814 41,985 1,408 10,320 30,257 الوالدة الطبيعية
 10,921 10,074 243 1,602 8,229 الوالدة القيصرية
 55,685 52,060 1,651 11,923 38,486 مجموع الوالدات
 % 19.6 % 19.3 % 14.7 % 13.4 % 21.4 نسبة القيصريات
  49,748 1,676 10,871 37,201 عدد المواليد 

 N.A. 7,700 11,444 2,637 5,063 ت النسا  والتوليدعمميا
 N.A. 324 283 13 311 حاالت وفيات األجنة

 N.A. 146 31 12 134 والدة طفل متوفي
 666 648 25 46 577 والدات متعددة) التوائم(

 N.A. 1,723 1,579 89 1,634 جرام 2500أقل من 
عرردد حرراالت الرروالدة المبكرررة ) أقررل مررن 

 أسبوع ( الخدج 37
2,708 94 N.A. 2,802 3,493 

 N.A. 5,116 3,988 429 4,687 عدد حاالت اإلجيا 
 N.A. 230 159 55 175 حاالت التشوىات الخمقية

 N.A. 244 16 10 234 عدد وفيات المواليد بعد الوالدة مباشرة
 11 12 0 0 9 عدد وفيات األميات * 

 وزارة الصحةباقى مستشفيات حاالت في  (7)و حالتين في مستشفى اليالل االماراتي( 2) عدد وفيات األميات*
 2013 - ( يوضح توزيع الوالدات في مستشفيات قطاع غزة15جدول )
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 : ر المنومين في مستشفيات قطاع غزة. مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة لممرضى غي14
 

 خدمات االستقبال والطوارئ: .1
 مريضاً  1,190,792ع غزة بمغ عدد المستفيدين من خدمات اإلسعاف والطوارئ في مستشفيات قطا  

ئ من خدمات اإلسعاف والطروار  وااستفاد % 94.1  منيم حوالي سكان قطاع غزة% من 68.8 ما يشكل
المستشررفيات  المسررتفيدين مررن خرردمات اإلسررعاف والطرروارئ فرري نسرربة ت. وبمرررفرري مستشررفيات وزارة الصررحة

الي عدد المستفيدين مرن خردمات % من إجم 1.7 مستشفيات وزارة الداخميةوفي   % 4.2غير الحكومية 
 اإلسعاف والطوارئ.

 

 النسبة اإلسعا  والطوارئ البيان

 % 94.1 1,120,989 وزارة الصحة

 % 4.2 49,241 غير الحكومية

 % 1.7 20,562 وزارة الداخمية

 %100.0 1,190,792 المجموع
 

 2013 - يات قطاع غزة( يوضح خدمات االستقبال والطوارئ في مستشف16جدول )
 

 مراجررع  بواقررع  724,651)وزارة الصررحة( بمررغ عرردد مراجعرري أقسررام الطرروارئ  فرري المستشررفيات العامررة
مراجررع   787,504 نمررراجعيالعرردد  كررانحررين فرري   مراجررع فرري اليرروم الواحررد خررالل العررام الحررالي 1,985
الكثافرة فرري العمررل ىرري مررا يبرررر و لعررل ىررذه  خرالل العررام الماضرري.مراجررع فرري اليرروم الواحررد  2,157بواقرع 

 .ضرورة العمل عمى توسعة و إعادة تنظيم أقسام الطوارئ بما يسيل تقديم الخدمة لممواطنين
 

 النسبة اإلسعا  والطوارئ البيان

 % 64.6 724,651 االستقبال والطوارئ العامة

 % 29.5 330,301 االستقبال والرعاية اليومية لسطفال

 % 5.9 66,037 وليداستقبال النسا  والت

 %  100.0 1,120,989 المجموع
 

 2013 - ( يوضح خدمات االستقبال والطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة17جدول )
 

  724,651بمررغ عرردد المترررددين عمررى أقسررام االسررتقبال والطرروارئ العامررة فرري مستشررفيات وزارة الصررحة 
من إجمالي عدد المترددين عمى أقسرام االسرتقبال والطروارئ فري % 64.6بنسبة  2013متردد خالل العام 

 330,301وعررردد المتررررددين عمرررى أقسرررام االسرررتقبال والرعايرررة اليوميرررة لسطفرررال   مستشرررفيات وزارة الصرررحة
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مترررررددة بنسرررربة  66,037% وعرررردد المترررررددات عمررررى أقسررررام اسررررتقبال النسررررا  والتوليررررد 29.5متررررردد بنسرررربة 
5.9.%  

 
 الخارجية في المستشفيات: خدمات العيادات  .2

 

 النسبة )%( المجموع وزارة الداخمية غير الحكومية وزارة الصحة العيادات الخارجية
 % 44.9 488,949 47,401 124,237 317,311  لجراحةا
 % 35.8 389,351 74,609 93,320 221,422  باطنةال

 % 9.8 107,091 8,456 31,435 67,200 النسا  والتوليد
 % 9.5 103,202 23,854 31,175 48,173 األطفال 
 % 100.0 1,088,593 154,320 280,167 654,106 المجموع

 

 2013 - ة في مستشفيات قطاع غزة( يوضح خدمات العيادات الخارجي18جدول )

  1,088,593بمرررغ إجمرررالي المسرررتفيدين مرررن زيرررارات العيرررادات الخارجيرررة فررري مستشرررفيات قطررراع غرررزة 
ونسربة   مرن إجمرالي مراجعري العيرادات الخارجيرة%  44.9 بمرت نسبة مراجعي عيادات الجراحرة مراجعًا 

 كانررررت نسرررربةو % 9.8بنسرررربة توليررررد عيررررادات النسررررا  وال مراجعررررات  % 35.8 عيررررادات الباطنررررةمراجعرررري 
 . % 9.5 طفالعيادات األمراجعي 

  654,106بمررررغ إجمررررالي المسررررتفيدين مررررن زيررررارات العيررررادات الخارجيررررة فرررري مستشررررفيات وزارة الصررررحة 
عردد  بمرغ داخميرةمستشرفيات وزارة الفري بينما   مراجعاً  280,167في المستشفيات غير الحكومية و  مريضاً 

  عًا خالل نفس العام.مراج 154,320 المراجعين
  مررن سرركان قطرراع غررزة قررد اسررتفادوا مررن  62.9وبررالرجوع إلررى عرردد السرركان نجررد أن ىنرراك حرروالي %

% من السكان استفادوا من خردمات   37.8خدمات العيادات الخارجية في مستشفيات قطاع غزة  حوالي 
 العيادات الخارجية لمستشفيات وزارة الصحة. 

 مررا نسرربتو مراجعررا وتمثررل 48,173طفررال فرري مستشررفيات وزارة الصررحة بمررغ عرردد مراجعرري عيررادات األ 
فرري مستشررفيات % 68.2% مررن إجمررالي مراجعرري العيررادات الخارجيررة فرري مستشررفيات الرروزارة  مررنيم 7.3

لمستشررفيات العامررة فرري وزارة % فرري عيررادات األطفررال فرري ا31.8األطفررال ) النصررر  الرنتيسرري  الرردرة ( و
 الصحة.

  خرررالل عررراممريضرررة   67,200عيرررادات النسرررا  والتوليرررد فررري مستشرررفيات الررروزارة بمرررغ عررردد مراجعرررات 
 .العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة من إجمالي عدد مراجعات %10.3وتمثل   2012
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 خدمات الغسيل الكموي في مستشفيات الوزارة: .3
  قسم في مستشفى ) وزارة الصحة ل تبعأقسام وجميعيا ت 5بمغ عدد أقسام الرسيل الكموي في قطاع غزة

  مجمرع الشرفا  وناصرر والنجرار أقسرام فري المستشرفيات العامرة 4الدكتور عبد العزيرز الرنتيسري لسطفرال و
 .واألقصى(

  عن عام  ةحال 88مريضًا بزيادة  390عدد المرضى الذين يتمقون خدمة الرسيل الكموي بشكل منتظم
 .حاالت عن العام الماضي 4بزيادة  ةحال 16ي المنتظم وعدد األطفال من مرضى الرسيل الكمو  2012

  عرررن العرررام  ةغسرررم 6,847 جمسرررة بزيرررادة تفررروم 62,667بمرررغ عررردد جمسرررات الرسررريل الكمررروي لممرضرررى
أسررربوعية  لكرررل مرررري  و ىرررو مطرررابم لممعيرررار القياسررري لمخدمرررة حسرررب  ةجمسررر 2.5الماضررري  وبمتوسرررط 

 .2010-2008الخطة الوطنية اإلستراتيجية لمصحة 
 مرضررى فرري حررين أن  4لكررل  وحرردة غسرريل 0.8المرضررى نسرربة لعرردد وحرردات الرسرريل غ مؤشررر عرردد بمرر

فرري الخطررة الوطنيررة اإلسررتراتيجية لمصررحة حرردد  مرضررى. 4لكررل واحرردة المؤشررر القياسرري ىررو وحرردة غسرريل 
 غسالت يوميًا. 3ل وحدة غسيل بعدد كفا ة ك

 

 المجموع الرنتيسي األقصى النجار ناصر الشفاء المؤشر

 478 16 60 59 92 251 2013د مرضى غسيل الكمى عد

 62,667 2,204 9,165 6,696 12,210 32,392 2013عدد الغسالت 

 2.5 2.6 2.9 2.2 2.5 2.5 2013جمسة/مريض/أسبوع 

 81 8 12 12 17 32 عدد أسرة الرعاية اليومية لمكمية

 390 12 60 57 89 172 2012عدد مرضى غسيل الكمى 

 55,820 1,940 9,842 6,377 10,859 26,802 2012عدد الغسالت 

 2.7 3.1 3.1 2.1 2.3 3 2012جمسة/مريض/أسبوع 
 

 2013 - 2012 ( يوضح خدمات غسيل الكمى في مستشفيات وزارة الصحة19جدول )
 

 :. خدمات الرعاية اليومية ألمراض الدم و األورام في مستشفيات الوزارة4
 

 بقيت وزارة الصحة المقدم الوحيد لخدمات رعاية مرضى الدم واالورام.
  سرير لمرضى أمرا  الدم و األورام في أقسام الرعايرة  33خصصت وزارة الصحة  2013ففي العام

 النيارية في كل من مجمع الشفا  الطبي ومستشفى غزة األوروبي ومستشفى الرنتيسي لسطفال.
  منيررررا 2013زيررررارة خررررالل العررررام  16,697رعايررررة امرررررا  الرررردم واالورام بمررررغ عرررردد زيررررارات عيررررادات  

بمررغ زيررارة لعيررادات الرردم واالورام لسطفررال فرري مستشررفى غررزة االوروبرري ومستشررفى الرنتيسرري. بينمررا  3,318
زيررارة لعيررادات أمرررا   993  منيررا  2012زيررارة خررالل العررام  10,514عرردد زيررارات رعايررة الرردم واألورام 

 رام لسطفال في مستشفى الرنتيسي لسطفال.الدم و األو 
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 المجموع الرنتيسي األوروبي الشفاء المؤشر
 33 10 4 19 عدد اسرة الرعاية اليومية لالورام

 16,697 2,130 5,669 8,898 عدد الزيارات
 

  2013 - ( يوضح خدمات عيادات الدم واألورام في مستشفيات وزارة الصحة20جدول )
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 2013 - 2012( يوضح عدد زيارات عيادات الدم واالورام في مستشفيات وزارة الصحة 13رسم بياني ) 
 
 

 خدمات العالج الطبيعي:. 5
  48,523بينمررا كانررت   مراجعرراً  48,089بمررغ إجمررالي عرردد حرراالت العررالج الطبيعرري فرري المستشررفيات 

 .2012العام  مراجعا خالل
  مررن إجمررالي عرردد  52.1مراجعررًا بنسرربة  25,050حرراالت فرري مستشررفيات وزارة الصررحة البمررغ عرردد %

بمررغ عرردد المررراجعين فرري المستشررفيات غيررر و    2012% عررن العررام  20.0بررنقص بمررغ حرروالي  المررراجعين
مستشررفيات فرري مراجعررًا  4,098بمررغ عرردد المررراجعين بينمررا %  39.4بنسرربة  مراجعرراً  18,941الحكوميررة 
 .% 8.5بنسبة  يةوزارة الداخم

  فري مستشرفيات وزارة الصرحة ةجمسر 119,089  منيرا جمسرة 184,012بمرغ إجمرالي عردد الجمسرات  
في  .مستشفيات وزارة الداخميةجمسة في  13,114و   في المستشفيات غير الحكومية جمسات 51,809و

 .2012جمسة خالل عام  141,121حين بمغ عدد الجمسات 
  فرري مستشررفيات وزارة  سررنوياً  ةجمسرر 3.2 وكانررت  جمسررة سررنوياً  3.8 بمررغ معرردل الجمسررات لكررل مررري

 2012جمسة سنويًا خالل عام  2.9بينما كان معدل الجمسات لكل مري   الصحة.
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 المجموع وزارة الداخمية غير الحكومية وزارة الصحة المؤشر
 48,089 4,098 18,941 25,050 حاالت العالج الطبيعي
 184,012 13,114 51,809 119,089 جمسات العالج الطبيعي

 3.8 3.2 2.7 4.7 جمسة / مريض
 2013 -( يوضح خدمات العالج الطبيعي في مستشفيات قطاع غزة21جدول )

 

 . الخدمات الطبية التشخيصية في المستشفيات: 15
 

 خدمات األشعة والتصوير الطبي: -1
 منيررا تررم %  79.7فحصررًا   695,723شررعاعية فرري مستشررفيات قطرراع غررزة بمررغ عرردد الفحوصررات اإل

فرررررري %  5.8و   فرررررري المستشررررررفيات غيررررررر الحكوميررررررة%  14.5  الصررررررحة إجررررررراؤه فرررررري مستشررررررفيات وزارة
 668,607في حين كان عدد الفحوصات اإلشعاعية في مستشفيات قطاع غزة  .مستشفيات وزارة الداخمية

 2012فحصًا خالل عام 
 حالررررة  113,252و  % 72.8حالررررة بنسرررربة  506,790عاديررررة الشررررعة األت تصرررروير بمررررغ عرررردد حرررراال

حالة بنسبة  36,144% وبمغ مجموع حاالت التصوير المقطعي  16.3تصوير أشعة فوم صوتية بنسبة 
5.2 .% 
 

 النسبة )%( المجموع وزارة الداخمية غير الحكومية وزارة الصحة الخدمة 
 % 72.8 506,790 27,477 37,328 441,985 أشعة عادية
 % 16.3 113,252 5,718 35,473 72,061 فوق صوتية
 % 5.2 36,144 2,482 5,276 28,386 مقطعية

 % IVP 5,698 885 0 6,583 1.0األشعة الممونة و 
 % 3.4 23,655 4,628 17,559 1,468 بانوراما

 % 0.2 1,765 53 1,177 535 تصوير الثدي
 % 1.1 7,534 0 3,299 4,235 رنين مغناطيسي
 % 100.0 695,723 40,358 100,997 554,368 المجموع

   % 100.0 % 5.8 % 14.5 % 79.7 لخدمةالنسبة حسب مقدم ا
 

 2013 -( يوضح خدمات األشعة والتصوير الطبي في مستشفيات قطاع غزة22جدول )
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 2013-2006 ( يوضح خدمات التصوير الطبي في مستشفيات وزارة الصحة14رسم بياني )
 

 لصرررحة حيرررث بمرررغ عررردد الفحوصرررات اإلشرررعاعية تقررردم خررردمات األشرررعة فررري مختمرررف مستشرررفيات وزارة ا
% من إجمالي خدمات التصوير الطبي فري مستشرفيات قطراع غرزة  منيرا 72.8فحصًا بنسبة  554,368
% مرررن إجمرررالي خررردمات التصررروير فررري مستشرررفيات 79.7حالرررة تصررروير أشرررعة عاديرررة بنسررربة  441,985

 %.13.0حالة تصوير أشعة فوم صوتية بنسبة  72,061و   الوزارة
 ا خرردمات التصرروير المقطعرري فيرري مترروفرة فرري كررل مررن مجمررع الشررفا  الطبرري ومجمررع ناصررر الطبرري أمرر

 28,386 ومستشفى غزة األوروبي ومستشرفى الرنتيسري لسطفرال وبمرغ مجمروع حراالت التصروير المقطعري
 . %5.2بنسبة  2012حالة في العام  28,457  بينما كانت % 5.1حالة بنسبة 

   0.2ير بانوراما في مستشفيات وزارة الصحة )الشرفا  وناصرر( بنسربة حالة تصو  1,468تم إجرا  %
% أمررا 0.1بنسرربة )الشررفا  وناصررر واالوروبرري( يات وزارة الصررحة حالررة تصرروير ثررديي فرري مستشررف 535و

% مرررن 0.1حالرررة فررري مستشرررفى غرررزة االوربررري وبنسررربة  458فرررتم اجررررا  التشرررخيص برررالرنين المرناطيسررري 
 .في مستشفيات وزارة الصحة مجموع حاالت التصوير الطبي

 14.5فحصرًا بنسربة  100,997 بمغ عدد الفحوصات اإلشرعاعية فري المستشرفيات غيرر الحكوميرة  %
وبمررغ عرردد الفحوصررات اإلشررعاعية فرري مررن إجمررالي خرردمات التصرروير الطبرري فرري مستشررفيات قطرراع غررزة  

 .% 5.8فحصًا بنسبة  40,358المستشفيات العسكرية 
   17,559و  فرري المستشررفيات غيررر الحكوميررةشررخيص بررالرنين المرناطيسرري ت حالررة  3,299تررم إجرررا 

بينمرررا فررري مستشرررفيات وزارة الداخميرررة ترررم اجررررا   .حالرررة تصررروير مقطعررري 5,276  وحالرررة تصررروير بانورامرررا
 حالة تصوير مقطعي. 2,482حالة تصوير بانوراما  و 4,628

 
 خدمات المختبرات: -2

 فحصرررًا  5,211,529إجرائيرررا فررري مستشرررفيات قطررراع غرررزة  بمرررغ عررردد الفحوصرررات المخبريرررة التررري ترررم
بينمرررا كررران عررردد الفحوصرررات   ترررم إجرائيرررا فررري مستشرررفيات وزارة الصرررحة%  91.3مخبريرررًا  منيرررا حررروالي 

فري المستشرفيات مرن الفحوصرات المخبريرة %  4.5 ترم إجررا و  .2012فحصا خالل عام   3,730,607
 .زارة الداخميةو في مستشفيات % تمت  4.2غير الحكومية بينما 
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 المجموع وزارة الداخمية غير الحكومية وزارة الصحة 

 5,211,529 218,614 236,141 4,756,774 العدد

 % 100.0 % 4.2 % 4.5 % 91.3 النسبة )%(

 2013 -( يوضح خدمات المختبرات في مستشفيات قطاع غزة23جدول )
 
 

 ة الصحة:خدمات بنوأ الدم في مستشفيات وزار  -2
 

 العام
 وحدات الدم المسحوب

 وحدات الدم المصرو 
 مجموع وحدات الدم المسحوب طوعي أسري

2010 15,834 10,811 26,645 42,073 
2011 16,980 8,001 24,981 49,615 
2012 15,569 17,132 32,701 50,750 
2013 17,944 8,877 26,821 57,973 

 

 2013 – 2010( يوضح خدمات بنوأ الدم في مستشفيات وزارة الصحة قطاع غزة 24جدول )
 

  وحدة   26,821في مستشفيات وزارة الصحة  2013بمغ عدد وحدات الدم التي تم سحبيا خالل عام
وحدة طوعية  8,877و  % من مجموع وحدات الدم المسحوب 66.9وحدة أسرية  بنسبة  17,944منيا 
فري مستشرفيات وزارة  2012خرالل عرام عدد وحدات الدم التي ترم سرحبيا  %. في حين كان 33.1بنسبة 

% مرررررن مجمررررروع وحررررردات الررررردم  47.6وحررررردة أسررررررية  بنسررررربة  15,569وحررررردة  منيرررررا  32,701الصرررررحة 
 %.52.4وحدة طوعية بنسبة  17,132و  المسحوب

 مستشرررفيات وزارة الصرررحة فررري  2013خرررالل عرررام  بينمرررا بمرررغ عررردد وحررردات الررردم ومكوناترررو المصرررروفة
ولرررم تظيرررر إحصرررائيات المستشرررفيات توزيرررع  2012خرررالل العرررام  وحررردة 50,750 وحررردة وكانرررت 57,973

الوحرردات المصررروفة عمررى األقسررام داخررل المستشررفى أو عمررى المستشررفيات األخرررى المسررتفيدة مررن خرردمات 
 المستشفى سوا  كانت حكومية أو غير حكومية.

 
 جراحية في مستشفيات وزارة الصحة:الخدمات الباثولوجية ال -4

 

 مررن خررالل وزارة الصررحة فرري كررل مررن مجمررع  فرري قطرراع غررزة فقررط تقرردم خرردمات البرراثولوجي الجراحرري
  ومستشفى غزة األوروبي.  الشفا  الطبي

  والتري ترم إجرائيرا فري مستشرفيات  2013بمغ عدد عينات فحوص األنسجة والخاليرا خرالل العرام حيث
عينررة فحررروص خاليرررا. فررري  1,326و   عينررة فحررروص أنسرررجة 5,499ة  منيرررا عينررر 6,825وزارة الصررحة 

عينرة  4,664عينرة  منيرا  5,735عردد عينرات فحروص األنسرجة والخاليرا  2012حين كانت خرالل عرام 
 عينة فحوص خاليا. 1,073و  فحوص أنسجة
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 المجموع األوروبي  الشفاء  الفحص
 3,414 724 2,690 فحوصات أنسجة / المستشفى

 2,085 1,188 897 فحوصات أنسجة / مستشفيات أخرى
 5,499 1,912 3,587 فحوصات األنسجةمجموع 

 1,143 485 658 فحوصات خاليا / المستشفى
 183 134 49 فحوصات خاليا / مستشفيات أخرى

 1,326 619 707 فحوصات الخاليامجموع 
 

 2013 - ( يوضح عدد عينات فحوص األنسجة والخاليا التي تم إجرائيا في مستشفيات وزارة الصحة25جدول )
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 الفحص

 2,991 4,163 4,204 4,485 4,662 5,499 فحوصات األنسجة
 971 1,174 1,047 817 1,073 1,326 فحوصات الخاليا
 3,962 5,337 5,251 5,302 5,735 6,825 المجموع

 

 2013-2008تي تم إجرائيا في مستشفيات وزارة الصحة ( يوضح عدد عينات فحوص األنسجة والخاليا ال26جدول )
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 2013-2008( يوضح خدمات التصوير الطبي في مستشفيات وزارة الصحة 14رسم بياني ) 
 
  عينرة  3,962خالل األعوام األخيرة ظير واضحا االرتفاع في خدمات الباثولوجي  حيث ارتفعت مرن

 %. 72.2بنسبة ارتفاع بمرت  2013عينة خالل عام  6,825لى إ 2008خالل عام 
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 خدمات المناظير التشخيصية ) التنظير الداخمي(: -5
  عممية  كان  10,108بمستشفيات قطاع غزة  2013بمغ مجموع عمميات التنظير الداخمي خالل عام

 2,334جيراز اليضرمي السرفمي تمييرا منراظير ال  عمميرة 5,264أعالىا مناظير الجيراز اليضرمي العمروي 
مجمروع عمميرات كران  2012عمميرة. بينمرا فري العرام  1,137تمييا المناظير التشخيصرية النسرائية عممية  

  تمييرررا عمميرررة 2,730عمميرررة  كررران أعالىرررا منررراظير الجيررراز اليضرررمي العمررروي  6,331 التنظيرررر الرررداخمي
 عممية.  1,098ظير التشخيصية النسائية تمييا المنا  عممية  1,507مناظير الجياز اليضمي السفمي 

  عمميررة  كانررت أعمرري نسرربة  4,383بمررغ عرردد عمميررات التنظيررر الررداخمي فرري مستشررفيات وزارة الصررحة
 4,022ترم إجررا  %. بينمرا 23.0% يمييا تنظير النسرائية بنسربة  39.7لتنظير الجياز اليضمي العموي 

 37.4نسربة لتنظيرر الجيراز اليضرمي العمروي  كانرت أعمري   2012عممية مناظير تشخيصية خرالل عرام 
 . % 27.3% يمييا تنظير النسائية بنسبة 

   تنظيررر ة عمميرر 584منرراظير تشخيصررية فرري المستشررفيات غيررر الحكوميررة و  ةعمميرر 5,141تررم إجرررا
بينمرا بمررت عمميرات التنظيرر الرداخمي خرالل عرام  .2013 عرام خالل يةخممستشفيات وزارة الدافي  داخمي
و لم تتوفر بيانرات عرن عمميرات التنظيرر الرداخمي   عممية 2,309المستشفيات غير الحكومية  في 2012

 .2012في مستشفيات وزارة الداخمية خالل عام 
 

 المجموع وزارة الداخمية غير الحكومية وزارة الصحة النوع
 5,264 584 2,938 1,742 ىضمي عموي
 2,334 0 1,765 569 ىضمي سفمي

 544 0 29 515 رئة
 490 0 0 490 ان  وأذن وحنجرة
 164 0 164 0 مسالأ بولية
 1,137 0 130 1,007 نسائية

 115 0 115 0 مناظير الركبة
 60 0 0 60 مناظير ايكو
 10,108 584 5,141 4,383 المجموع

 

 2013 –( يوضح عدد حاالت التنظير الداخمي التي تم إجرائيا في مستشفيات قطاع غزة 27جدول )
 

  122 بينما كانت  مستشفى الوفا  لمجراحة والتأىيلفي فحص ديناميكية تبول لم يتم تسجيل اي حالة 
 . 2012خالل العام  ةحال

 
 

 



 

-                                  

36 
 
 

 
 

 المراجع
 

 
 .2013  2012ارة العامة لممستشفيات التقرير السنوي لدد .1

 ) 2004)الوضع الصحي في فمسطين(  يوليو  2003التقرير السنوي لوزارة الصحة لعام  .2

 . المؤشرات األساسية لممستشفيات في فمسطين(3

دارة المستشفيات الخاصة لعام  .3  الخاص بوزارة الصحة. 1998نظام ترخيص وا 

 (.WHO 2006منظمة الصحة العالمية ) .4

 اإلجازة والتراخيص. وحدة .5

  والتقارير السنوية لممستشفيات غير 2013 التقارير الشيرية لمستشفيات وزارة الصحة .6

 .2013 مستشفيات وزارة الداخمية واالمن الوطنيالحكومية و 

 -)تقرير لجنة مراجعة التقرير السنوي لددارة العامة لممستشفيات  – 2011وزارة الصحة  .7

2010.) 

 
 
 
 
 
 
 


