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  الملخص: .1

 

احتياجات  وقية وفي الوقت المناسب لتلبيةوموثتطمح وحدة المختبرات وبنوك الدم لتوفير خدمات مخبريه ذات جودة 

تعتبر المختبرات و بنوك الدم جزء أساسي وحيوي وداعم في خدمات ، كما المرضى والطاقم الطبي والمجتمعي 

، وهي تشرف على توفير الدم االمن ومكوناته والخدمات األخرى بنقل الدم بصورة امنة وزارة الصحة الفلسطينية

 ية دائمة.وجودة عالية وباستمرار

 المنهجية: 

استندت البيانات الواردة في تقرير المختبرات على قاعدة البيانات في وحدة المختبرات و بنوك الدم بوزارة الصحة، 

 ، ومعالجتهاتوحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية، وكالة الغوث لتشغيل الالجئين، حيث تم جمع البيانا

 لتقرير.وعرضها بالصورة التي تخدم هدف ا

 النتائج:

 مختبر فقط. 65عدد المختبرات الخاصة المرخصة لدى وزارة الصحة 

 موظفاً.507مختبراً، يعمل فيها  52 بلغ عدد مختبرات وزارة الصحة

 2828شخصاً، ليصل عددهم  203في قطاع غزة  2017لعام عدد الحاصلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية 

 ً  .2017حتى نهاية العام  شخصا

 .2017فحص خالل عام  4,510,065بلغ اجمالي فحوصات المختبرات في وزارة الصحة 

 وحدة 37031بلغ اجمالي الوحدات المسحوبة في بنوك الدم  

 وحدة 33,876بلغ اجمالي الوحدات المصروفة من الوزارة  

صنف وكانت متوفرة  657والبالغ عددها  A , B , Cالموارد التشغيلية من أصناف المختبرات حسب الشرائح 

 بنسب متفاوتة حسب األولوية.

 قيمةوالر، حيث كان مليون د 2.14تم توفير  ،مليون دوالر 3.6احتياجات المختبرات وبنوك الدم بالوزارة تبلغ 

 .%30 مليون دوالر، أي بمعدل  1.5العجز المالي

 مليون دوالر. 2.21بلغ معدل الصرف من مخازن المختبرات 

 فيروسات من خالل وحدات الدم المسحوبة كانت كالتالي:.معدل انتشار ال

HBV = 0.8%         HCV = 0.14%           HIV = 0.03%      

ً  190,886بلغ عدد الفحوصات في المختبر المركزي   .فحصا

عينة بمتوسط  9,388 فحصاً أجريت على 44,907بلغ إجمالي الفحوصات التي تمت في مختبر الصحة العامة  

 .فحوصات / عينة 4.78

 :التوصيات

 ترخيص جميع المختبرات الخاصة غير المرخصة.. 1

 رفع قدرة خدمات نقل الدم من خالل زيادة حجم التبرع الطوعي. .2

 . استخدام تكنولوجيا المعلومات والنظام المحوسب في جميع المختبرات وبنوك الدم.3

 ية.لاألو . تحديث نظام التشغيل لألجهزة في مختبرات الرعاية4

 . انشاء بنك دم مركزي.5
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 . خدمة المختبرات الطبية في قطاع غزة2

 . مزودي خدمة المختبرات الطبية في قطاع غزة:2.1
خدمة المختبرات في قطاع غزة عبر خمس قطاعات رئيسيييية و هي : وزارة الصيييحة, وكالة غوث و تشيييغيل  تقدم

 العسكرية و القطاع الخاص.الالجئين, المستشفيات األهلية و الخدمات الطبية 

 
 

 مزودي خدمات المختبرات في قطاع غزة عدد الفحوصات لدى(:1جدول)

 معدل التغير % 2017 2016 المختبر

 1.4 62.5 4,510,065 4,447,762 وزارة الصحة

 119.7 31 2,252,984 1,025,519 وكالة الغوث لتشغيل الالجئين

 2.5- 2.9 210,086 215,379 المستشفيات غير الحكومية )األهلية(

 27.2 3.4 248,657 195,550 الخدمات الطبية العسكرية

 22.7 100 7,221,792 5,884,210 المجموع
 * لم تتوفر البيانات الخاصة بالرعاية الصحية األولية غير الحكومية في القطاع الخاص

 
 :الخاصةالمختبرات . 2.2
لدى وزارة الصحة في قطاع جمالي عدد المختبرات المرخصة ، ليصل ا 2017مختبرات لعام  8تم ترخيص لقد 

 .2017فقط، حتى نهاية  مختبر 65غزة 

 
 المرخصة لدى وزارة الصحةالخاصة عدد المختبرات  –( 2جدول رقم )

 المجموع رفح خانيونس غزة الوسطى الشمال المحافظة

 65 6 13 24 11 11 الرقم

 

 . الموارد البشرية:2.3

 لى مزاولة مهنة التحاليل الطبية :عدد الحاصلين ع

 
شييييخصيييياً، ليصييييل عددهم  203في قطاع غزة 2017 لعام بلغ عدد الحاصييييلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية 

2828  ً  2017حتى نهاية العام  شخصا

 .10، أما الدبلوم فكان عددهم 193حيث كان عدد الحاصلين على شهادة بكالوريوس 

 

 :في وزارة الصحة موبنوك الد المختبرات . 3
حة من خالل  قدَّم خدمات المختبرات في وزارة الصيييييي ية الصييييييحية  :جهات وهي 3ت ية مختبرات الرعا ، األول

عيادة  -ومختبر الصييييييحة العامة عيادة الرمال -)المختبر المركزي المختبر المركزيو مختبرات المسييييييتشييييييفيات 

 (.مختبرات الباثولوجي –صبحة 

 
 2017داد مختبرات وزارة الصحة لعام توزيع أع  -(3)جدول رقم 

الرعاية  المختبر

 األولية

مختبرات  الصحة العامة المركزية المستشفيات

 الباثولوجي

 المجموع

 52 2 1 1 11 37 العدد

 

 القوى العاملة في وزارة الصحة .3.1
 وزارة الصييييييحة منموظفاً  15 يشييييييملموظفاً ،  500مختبراً، يعمل فيها  52بلغ عدد مختبرات وزارة الصييييييحة 

 .وفرعيها بخانيونس ورفحيعملون في جمعية بنك الدم المركزي 
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 القوى العاملة حسب مكان العمل و الجنس 3.1.1
( من إجمالي موظفي المختبرات، أما من حيث الجنس %60بنسبة ) 300بلغ عدد موظفي مختبرات المستشفيات  

 (.1جدول رقم )ال هو موضح في%، كما 50.2الذكور %، و49.8 االناثكانت نسبة    فقد
 

 توزيع موظفي التحاليل الطبية حسب أماكن العمل و الجنس -( 4جدول رقم )

 المختبر
 الجنس

 % المجموع
 أنثى ذكر

 2.2 11 1 10 وحدة المختبرات وبنوك الدم

 60 300 132 168 دائرة مختبرات المستشفيات

 2 10 2 8 مختبرات الباثولوجي

 22.8 114 82 32 الرعاية األوليةدائرة مختبرات 

 6 30 17 13 دائرة المختبر المركزي

 3.4 17 4 13 دائرة مختبر الصحة العامة

 0.6 3 2 1 دائرة المختبرات وبنوك الدم

 3 15 9 6 جمعة بنك الدم

 100 500 249 251 المجموع
 

 القوى العاملة حسب المؤهل العلمي  3.1.2
نسيييبة الحاصيييلين على درجة   و%، 13في الدراسيييات العليا الماجسيييتير على درجة  بلغ نسيييبة الفنيين الحاصيييلين

 %.18.5نسبة الحاصلين على درجة الدبلوم  بينما%، 64البكالوريوس 
 

 المؤهل العلميتوزيع موظفي التحاليل الطبية حسب  -( 5جدول رقم )

 المختبر
 المؤهل العلمي للفنيين

 

 المجموع االداريين
 دبلوم بكالوريوس تيرماجس دكتوراه

 11 7 0 3 1 0 وحدة المختبرات وبنوك الدم

 دائرو مختبرات المستشفيات

 اقسام الباثولوجي
4 44 211 49 

2 
310 

 114 2 34 66 11 1 دائرو مختبرات الرعاية األولية

دائرررة الررمررخررترربرررات الررمررركررزي 

 والمستودعات
0 4 25 1 

2 
32 

 15 1 1 9 4 0 دائرة مختبرات الصحة العامة

 3 2 0 1 0 0 دائرة بنوك الدم

 15 3 7 5 1 0 جمعية بنك الدم المركزي

56 5 المجموع  032  29  19 500 

% 1.4 13 64 18.5 3.1  

 

 احتياجات المختبرات: 3.2
، موزعة حسب األهمية مليون دوالر 3.6، وبتكلفة مالية تقديرية سنوياً  صنف 657 تحتاج المختبرات من المواد

 .(A,B,C ية الى ثالث شرائح )واألولو
 

 المختبرات حسب االولويةعدد أصناف يوضح احتياجات  (: 6رقم ) جدول

 التكلفة بالمليون دوالر % النسبة المئوية عدد األصناف الشريحة
A 157 24 2.5 

B 221 34 0.8 

C 279 42 0.3 

 3.6  657 االجمالي
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 الوارد إلى مخازن المختبرات: 3.2.1
 2,142,982بما يعادل ، شيكل 7,500,440ا ورد إلى مخازن المختبرات من مواد ومستلزمات مخبرية قيمة م

 .0.12-بمقدار   2016 دوالر، حيث كانت نسبة التغير عن عام 

 
 يوضح الوارد الى مخازن المختبرات بالشيكل: (: 7رقم ) جدول

 النسبة 2017االجمالي  2016االجمالي  2015االجمالي  الجهة

 43 3,220,281 4,491,195 4,910,241 مستودعات رام هللا

 10 759,842 3,643,685 2,084,849 التبرعات

 47 3,498,705 449,175 706,941 مشتريات

 100 7,500,440 8,584,055 7,702,031 االجمالي

% من 43نت نسبتها فكا مستودعات رام هللا%، أما 47فكانت نسبتها  من المشترياتكانت اعلى نسبة في الوارد 

 اجمالي الوارد.

 

 العجز : 3.2.2
% من 30تقريبا  2017الخدمة المخبرية بنسب متفاوتة حسب الشريحة وكانت نسبة العجز المالي للعام تاثرت 

 االحتياج المالي السنوي.
 

 

 :الفحوصات المخبرية في مختبرات وزارة الصحة 3.3
 فحوصييييياتالصييييينفاً، بيجمالي عدد  657اف الفحوصيييييات المخبرية في مختبرات وزارة الصيييييحة أصييييين عدد بلغ

4,510,065  ً  .2017لعام  فحصا

 

 

 مقارنة بالسنوات السابقة 2017عدد الفحوصات في مختبرات وزارة الصحة لعام  -(4رسم بياني)
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 فني توزيع الفحوصات حسب الجهة و معدل الفحوصات / 3.3.1
 

 ( توزيع عدد الفحوصات الطبية و عدد الفنيين في مختبرات وزارة الصحة8جدول رقم )

 عدد الفنيين عدد الفحوصات البيان
معدل 

 فحص/فني

متوسط التكلفة 

 بالشيكل

 1.5 12,415 300 3,724,537 مختبرات المستشفيات

مختبرات الرعاية الصحية 

 األولية
546,452 113 4,835 0.7 

 6.1 5965 32 190,886 كزيالمختبر المر

 1.1 2,993 15 44,907 مختبر الصحة العامة

 15.1 638 10 6,379 الباثولوجي

 1.7 9,602 470 4,513,161 اإلجمالي
 

حيث كان معدل الجدول السييييييابق يوضييييييح توزيع عدد الفحوصييييييات الطبية و عدد الفنيين في مختبرات الوزارة 

 .فحص/فني 9,602 الفحوصات لكل فني في المستشفيات

 

 2016مختبرات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لعام  3.3.2
لغ معدل الفحوصيييات الطبية فحصييياً، ب 3,724,537  المسيييتشيييفيات وزارة الصيييحة بلغ إجمالي الفحوصيييات في

فحصيياً في مسييتشييفى  1,040,931شيييكل لكل تحليل، منها  1.7فحصيياً لكل فني مختبر بمتوسييط تكلفة  10,178

فحصيياً، تم توضيييح هذت التحاليل بشييكل  77,723بينما أقل الفحوصييات كانت في مسييتشييفى بيت حانون الشييفاء، 

، كما أن خدمة المختبرات غير متوفرة في مستشفى العيون ومستشفى الطب النفسي، (8 مفصل في الجدول رقم)

 ويتم تحويل الحاالت منها إلى مختبر مستشفى النصر لألطفال.
 

 عدد الفحوصات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة( توزيع 9جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستشفى
عن عام  معدل التغير % 2017 2016

2016 
 0.01 28 1,040,931 1,027,256 م. الشفاء

 0.02- 15.4 573,915 587,049 م. ناصر

 0.07 13.3 497,976 464,908 م. األوروبي

 0.06 10 378,607 356,159 م. شهداء األقصى
 0.15 8.2 307,089 266,545 انم. كمال عدو
 0.08 4.8 179,904 166,640 م. النجار

 0.05- 3.4 151,289 159,997 م. النصر لألطفال
 0.03 7.4 275,893 267,168 م. التخصصي لألطفال

 0.13- 2.2 96,515 110,926 م. تل السلطان
 0.05- 4 144,695 153,583 م. الدرة

 0.09 2.6 77,723 71,341 م. بيت حانون

 0.02  3,724,537 3,631,572 المجموع
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  فحوصات مختبرات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة حسب المستشفى و النوع: 3.3.3
 

 ( توزيع عدد الفحوصات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة حسب المستشفى و نوع التحليل10جدول رقم )

 

 المستشفيات التابعة لوزارة الصحة حسب النوع:فحوصات مختبرات  3.3.4
فحوصيييييات الكيمياء بلغت نسيييييبة فحصييييياً،  3,724,537بلغ إجمالي الفحوصيييييات في المسيييييتشيييييفيات الحكومية 

حيث شييييكلت االحياء الدقيقة اقل نسييييبة فكانت %، 24.6و التجلط بنسييييبة  الدم%، يليه فحوصييييات 63السييييريرية

 % من اجمالي التحاليل.1.6
 

 

 حسب نوع الفحص 2017نسبة الفحوصات التي تمت في مختبرات مستشفيات وزارة الصحة لعام   -(5ني)رسم بيا
 

 

 مختبرات الرعاية األولية الصحية الحكومية   3.3.5

مريض، في حين  (276,882)،  2017العام  خالل بلغ عدد المترددين على مختبرات الرعاية الصييييييحية األولية

فحص/مريض، يوجد في مراكز الرعاية الصييحية األولية التابعة  2فحصيياً بمعدل  546,452 بلغ عدد الفحوصييات

 موزعة كاآلتي:  وهي مستويات حسب نوع الفحوصات 3إلى  مقسمة مختبراً  37لوزارة الصحة 

مختبر، المسييييييتوى الرابع  14المسييييييتوى الحالث يحتوي على ،مختبر 14المسييييييتوى الحاني يحتوي على  -

 مختبرات. 9على  يحتوي

1.6

2.3

4.0

4.5

24.6

63.0

0.0 100.0

أحياء دقيقة

تحاليل بول وبراز

أمصال و مناعة

بنك الدم

تحاليل الدم الكامل والتجلط

كيمياء سريرية

و دم كامل  أنسجة المستشفى

 تجلط

و  لاألمصا

 ساتفيروال

 عدد الفحوصات بنك الدم أحياء دقيقة بول و براز كيمياء سريرية

 1040931 83900 7816 25110 603700 63598 256807 4095 م. الشفاء

 373915 17904 8103 11694 351009 27891 157314  م. ناصر

 497976 22249 8814 9043 323847 30671 104352 2284 م. األوروبي

 378607 11738 7111 7040 238149 12076 102493  اء األقصىم. شهد

 307089 6952 1465 5146 229041 4110 60375  م االندونيسي

 179904 2893 1472 9328 120965 2098 43248  م. النجار

 151289 0 9234 2075 91078 4068 44834  م. النصر لألطفال

 275893 18465 4816 5454 187026 2160 57972  م. التخصصي لألطفال

 96515 6689 804 7241 49188 0 32593   االماراتيم. 

 144695 0 7571 5582 95197 1578 34767  م. الدرة

 77723 264 1630 2294 4775 1572 24188  م. بيت حانون

 3724537 171054 58836 89007 2336875 149822 918943 6379 المجموع
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 ( : نسبة الفحوصات الطبية في كل مستوى 6رسم بياني )                       

 
 

 توزيع عدد مختبرات و فحوصات الرعاية األولية حسب المحافظات 3.3.6
فحصاً، في حين يعمل في مختبرات  546452 بلغ إجمالي عدد الفحوصات في مختبرات الرعاية الصحية األولية

 شكلَّت المختبرات في محافظة غزةحيث فحصاً لكل فني,  4,836فنياً أي ما معدله  113ة الرعاية الصحية األولي

، كما شييييكلت نسييييبة الفحوصييييات في نفس الرعاية الصييييحية األوليةمختبرات  % من إجمالي عدد25.5 ما نسييييبته

رفح ثاني أعلى % من إجمالي فحوصات مختبرات الرعاية الصحية األولية، بينما شكلَّت 53المحافظة أعلى نسبة 

 % من إجمالي الفحوصات.6 بنسبة محافظة الوسطىكان أقل عدد فحوصات في  حيث%، 15نسبة و هي 

 
 

 الرعاية الصحية األولية حسب المحافظات  الفحوصات التي تمت في مختبرات -(11جدول )
 

 المحافظة
عدد 

 المختبرات

عدد 

 الفحوصات

عدد الفحوصات 

% 
 عدد الفنيين

معدل الفحوصات 

 لكل فني

 23 12 13 72,488 5 شمال غزة

 25.5 43 53 289,544 12 غزة

 10.4 12 6 32,949 9 الوسطى

 15 18 13 71,522 7 خان يونس

 25.2 12 15 79,949 4 رفح

 21.3 97 100 546,452 37 المجموع

 

 فحوصات مختبرات الرعاية الصحية األولية حسب النوع: 3.3.7
 

%، وأقل نسيييييبة  42.5مختبرات الرعاية األولية للكيمياء السيييييريرية حيث بلغت بلغت أعلى نسيييييبة لفحوصيييييات 

 % من اجمالي فحوصات الرعاية األولية.1.3لألمصال والمناعة فبلغت 

 
 

 ( يوضح توزيع نسب الفحوصات المشغولة في مختبرات الرعاية الصحية األولية7رسم بياني )        
 

 

 

 

;  المستوى الثاني
6.2

المستوى 
27; الثالث

المستوى 
66.8; الرابع

24.6, الروتين

,  كيمياء سريرية
42.5

31.5, دم كامل

,  األمصال والمناعة
1.33
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 المختبر المـركزي . 4

 
 .2016عن  0.18-بنسبة نقصان فحصاً،  190,886د الفحوصات في المختبر المركزي بلغ عد

%, وباقي 52.5اعلى نسبة من فحوصات المختبر المركزي حيث كانت  PKU&TSHشكل الفحص 

 .2017خالل العام  TSHحالة  23جديدة و  PKUحالة  14، حيث تم اكتشاف %47.5الفحوصات كانت بنسبة 

 

 
 مقارنة بالسنوات السابقة 2017دد الفحوصات في المختبر المركزي بوزارة الصحة لعام ع -(8رسم بياني)

 

 

 الفحوصات المشغولة في المختبر المركزي: 4.1

 
 ( يوضح توزيع نسب الفحوصات المشغولة في المختبر المركزي9رسم بياني)

 

 حسب المستشفى و النوع: المختبر المركزيفحوصات  4.2 
 135,074 لتالي نجد أن عدد فحوصييييييات المختبر المركزي في عيادات الرعاية األولية بلغتمن خالل الجدول ا

 ً في  أقل عدد فحوصات ،فحصاً في مستشفى الشفاء 10,957 في حين بلغت فحوصات المختبر المركزي ،فحصا

 .763حيث بلغت مستشفى النصر لألطفال
 لمستشفى و نوع التحليلحسب ا المختبر المركزي( توزيع عدد فحوصات 12جدول رقم )

 

235,409

182,452 187,675 181,440

138,989

175,135

232661

190,886

0

100,000

200,000

300,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.5

3.3

16.7

8.3

18.6

52.5

PCR

ميكروبيولوجي

تحاليل خاصة

سيرولوجي و مناعة

هرمونات

PKU &TSH

 الفحص
الرعاية 

 األولية

م. 

 الشفاء

م. 

 ناصر

النصر 

 لألطفال

م. 

 األوروبي

شهداء 

األقص

 ى

م. 

 النجار

م. 

 الدرة

التخص

 صي

م. 

االندو

 نيسي

م. بيت 

 حانون

أوبئة 

وطب 

 وقائي

 المجموع

 30838 0 1048 2870 2635 539 626 1789 2734 571 1943 5737 10134 هرمونات

ياء الكيم

 الخاصة
3762 3163 1192 100 3349 1039 215 215 3679 1483 59 

0 
18271 

 7318 2965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 3954 أحياء دقيقة

المناعة 

 واألمصال
2590 515 73 44 515 296 25 348 846 1619 690 

8634 
16205 

البيولوجيا 

 الجزئية
670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 
670 

الفحوصات 

ثيةالورا  
3110 1143 200 48 634 311 70 64 226 735 187 

0 
6730 

 110854  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110854 أخرى

 190886 11599 1984 6707 7386 1166 936 3435 7232 763 3408 10957 135074 االجمالي

  6.0 1.0 3.5 3.9 0.6 0.5 1.8 3.8 0.4 1.8 5.7 70.8 النسبة المئوية
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 الدم:خدمات نقل  . 5

 

 :عدد بنوك الدم بقطاع غزة 5.1
تقوم وزارة الصيييييحة بتوفير خدمات نقل الدم ألبناء الشيييييعب مجاناً وتشيييييرف على تلك الخدمات وحدة المختبرات 

 جمعية بنك الدملتابع وحيد  دم تابعة لوزارة الصييييييحة و بنك 9بنوك دم منها  10وبنوك الدم , حيث يوجد في غزة 

 غير الحكومية.    بفروعه

 

  التبرع بالدم : عملية 5.1.2

بلغت نسييييييبة وحدات الدم من خالل جمعية بنك الدم حيث  7671وحدة دم منهم  34145تم توفير  2017في العام 

  .% تم عبر التبرع األسري71% و 29التي تم توفيرها عبر التبرع الطوعي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 : المسح الوبائي لعينات الدم  5.1.3
تقوم بنوك الدم في المؤسسات الحكومية بعمل مسح وبائي لوحدات الدم التي يتم جمعها عبر المستشفيات الحكومية 

محل بفيروس وحدة دم لألمراض المعدية الفيروسية والتي تت 34,145وجمعية بنك الدم حيث تم عمل مسح لحوالي 

على  الفيروس المسييييييبب للعوز المناعي )اإليدز( وفيروس التهاب الكبد الوبائي )ج( ،التهاب الكبد الوبائي )ب(

 أثرها نتجت النتائج التالية:
 

حيث على مر السييينوات انخفنيييت نسيييبة انتشيييار التهاب الكبد الوبائي )ب( و )ج( بين المتبرعين بالدم، 

 (11(،)10رسم بياني). على التوالي% 0.14% ، 0.78بلغت نسبتها 
 

 
 ( نسب التهاب الكبد الوبائي)ب( بين المتبرعين بالدم عبر السنوات10رسم بياني )    

 

 ( بين المتبرعين بالدم عبر السنواتجنسبة انتشار التهاب الكبد الوبائي) -

 .بين المتبرعين بالدم %0.14 (جالتهاب الكبد الوبائي) بلغت نسبة
 

 
 

 ( نسبة التهاب الكبد الوبائي)ج( بين المتبرعين بالدم عبر السنوات11ي )رسم بيان
 

 بين المرضى و أقربائهم: و)ج( نسبة انتشار التهاب الكبد الوبائي)ب(
%، بينما بلغت 3.52 و أقربائهم مرضييييى التهاب الكبد الوبائي )ب(بلغت نسييييبة الفحوصييييات الموجبة من عينات 

بينما عينات العوز المناعي )االيدز( فكانت عدد  %1.68ب الكبد الوبائي)ج( نسييييييبة الفحوصييييييات الموجبة اللتها

    %.0.03الفحوصات الموجبة 

 
 

2.3
2.1

1.9

1.5 1.5 1.5

1.1 1.0
0.9

0.8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.30

0.17
0.27 0.2 0.2 0.2

0.15
0.13

0.11
0.14

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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 المرضى و أقربائهم الدم بين يوضح ناتج فحص عينات -(13جدول)

 

 نسبة العينات الموجبة الموجبة عدد الحاالت المرض

 3.52 647 18,356 التهاب الكبد الوبائي )ب(

 1.68 260 15,436 كبد الوبائي )ج(التهاب ال

 0.03 2 6932 العوز المناعي) االيدز(

 

 فصائـل الـدم  5.2
ً  129,798عدد فحوصات فصائل الدم  2017بلغ في عام   .فحصا

 

 عمليات نقل الدم : 5.2.1

وعدد  ، داخل المستشفيات الحكوميةوحدة 33,876كانت  وحدات دم كامل + مركزما تم صرفه من بنوك الدم من 

 .وحدة للمستشفيات الخاصة 2,204

 

 عمليات نقل مشتقات الدم األخرى: 5.2.2
عملية احتلت البالزما الطازجة النسبة األعلى حيث شكلت  26,677بلغ إجمالي عمليات نقل مشتقات الدم األخرى 

 %.10.4%، في حين شكلت الكريو 79

 

   
 حسب مشتقاتهعمليات نقل الدم  نسبة( يوضح توزيع 13سم بياني)ر

 

 الصحة العامة:  . مختبر6
عينات األغذية والميات جميع غزة حيث يستقبل قطاع في  يالرئيسالمختبر المركزي ويعتبر مختبر الصحة العامة  

(، مع العلم أنه تم استحداث فحوصات جديدة لعينات من 17025التي يتم فحصها حسب مواصفات الجودة ) األيزو 

قيلة حيث يتم فحص عينات من األدوية والمستحنرات التي يتم توريدها لوزارة الصحة للتأكد األدوية والمعادن الح

من تركيز المواد الفعالة وفحص األمبوالت لمعرفة درجة تعقيمها ومدى مطابقتها للمعايير الدوائية وكذلك المعادن 

لفلسطينية، وقد بلغ إجمالي الفحوصات الحقيلة يتم فحصها في الميات والتربة حتى نرى مدى مطابقتها للمواصفات ا

 .فحوصات / عينة 4.78عينة بمتوسط  9,388 فحصاً أجريت على 44,907التي تمت في مختبر الصحة العامة  

 

 فحوصات مختبر الصحة العامة: 6.1
ن في حي  ،%44.4بلغت نسبة الفحوصات الميكروبيولوجية التي أجريت في مختبر الصحة العامة لعينات األغذية 

 21.2فحوصات الميكروبيولوجية لعينات الميات  نسبةكان 

الفحوصييات  ، وبلغت عدد% 9.6فحصيياً لعينات األغذية بنسييبة  4,333  بينما بلغ مجموع الفحوصييات الكيميائية

 .% من فحوصات مختبر الصحة العامة 18.6بنسبة  8,367 الكيميائية لعينات الميات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.3

6.7

57

0 10 20 30 40 50 60

صفائح دموية

كريو

بالزما طازجة
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 ص العينات ميكروبيولوجياً و كيميائياً حسب نوع العينةيوضح توزيع فح -(14جدول)

 فحوصات مختبر الصحة العامة
نسبة التغير عن عام  % 2017 2016

2016 

 0.22 44.4 19,952 16,347 الفحوصات الميكروبيولوجية لألغذية

 0.04 9.6 4,333 4,131 الفحوصات الكيميائية لألغذية

 0.25 21.2 9,532 7,616 الفحوصات الميكروبيولوجية للميات

 0.17- 18.6 8,367 10,129 الفحوصات الكيميائية للميات

 0.2 0.0 12 10 فحوصات الكوليرا

 0.1 0.0 11 10 فحوصات السالمونيال

فحوصات األدوية و المكمالت 

 الغذائية
2,411 2,696 0.0 0.11 

 0.9- 6.0 4 43 فحوصات المعادن الحقيلة

 0.15- 0.0 44,907 40,697 المجموع

 

 مختبر الصحة العامة: عينات 6.2

 
%, ومحافظة 46.4 , حيث كانت محافظة غزة تمحل نسبةعينة 9,388بلغ إجمالي عينات مختبر الصحة العامة 

 % من اجمالي الفحوصات. 7.9رفح 

 

 

 توزيع فحص العينات حسب نوع العينة و المحافظات نسبة يوضح -(14)رسم بياني        
 

 

 

 توزيع أعداد العينات حسب نوع العينة والمحافظة:  6.2.1

  
 يوضح توزيع فحص العينات حسب نوع العينة و المحافظات -(15)رسم بياني

 

 

46.4

24.9

10.47 10.3 7.9

0

10

20
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40

50

غزة الشمال خانيونس الوسطى رفح

-160
40

240
440
640
840

1,040
1,240
1,440
1,640
1,840
2,040

شمال غزة  غزة الوسطى خانيونس رفح

1,242

1,937

661
844

596

1,004

1,887

257
108 136

6 3 3 0 0
0

463

9 0 10 2 0 0 0
86

62 39 31 11

عينات المياه
عينات األغذية

الالكوليرا و السالموني
عينات األدوية
المعادن الثقيلة
أخرى
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 الفحص الميكروبيولوجي والكيميائي لألغذية: .6.3

 

 نسبة التلوث في العينات المفحوصة ميكروبيولوجياً: .6.3.1

ى نسييبة للتلوث من العينات المفحوصيية ميكروبيولوجياً كانت البسييكويت من خالل الجدول التالي يتنييح لنا أن أعل

 في حين انعدم التلوث تماماً في عينات الزيوت. %, 42.1بنسبة  األسماك%، تليها  49.1والمحلجات بنسبة 
 

 توزيع فحص العينات ميكروبيولوجياً حسب نوع العينةنسبة يوضح  -(15جدول)

 العينة
 ميكروبيولوجياً نسبة العينات الملوثة 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 7.3 16.3 10.5 5.1 8.5 5.1 12.1 16.1 اللحوم

 42.1 14.6 0.0 37.5 0.0 37.5 0.0 0.0 األسماك

الحليب ومنتجات 

 األلبان
16.1 12.9 25.4 19.7 25.4 

21.1 16.8 13.7 

 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الزيوت

 15.2 17.9 25.6 15.9 25.2 15.9 18.2 7.2 ت خفيفةمشروبا

 49.1 48.0 49.4 38.7 37.1 38.7 42.3 31.2 البسكويت والمحلجات

 3.6 15.4 7.0 0.0 3.4 0.0 30.6 25.5 المعلبات

 23.3 17.5 11.7 21.5 21.2 21.5 23.6 19.2 أخرى

 

 

 نسبة التلوث في العينات المفحوصة كيميائياً: 6.3.2

  .%23.1بنسبه  الزيوتلجدول التالي أن نسبة التلوث في العينات المفحوصة كيميائياً كانت األعلى في يوضح ا
 

 توزيع فحص العينات كيميائياً حسب نوع العينةنسبة يوضح  -(16جدول)

  نسبة العينات الملوثة كيميائياً  العينة

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

00. 0.0 0.0 اللحوم  0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 

 0.0 0.0 0.0 27.3 9.5 27.3 0.0 0.0 األسماك

 7.5 3.5 4.1 8.4 12.3 8.4 7.7 15.4 الحليب ومنتجات األلبان

 23.1 8.7 13.1 38.5 47.4 38.5 15.2 22.7 الزيوت 

 3.9 0.0 6.5 9.6 3.4 9.6 4.5 10.2 مشروبات خفيفة 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 البسكويت والمحلجات

 5.9 21.7 8.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 المعلبات

 13.4 7.5 8.0 19.9 10.5 19.9 22.9 20.7 أخرى
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 الفحص الميكروبيولوجي و الكيميائي لألغذية حسب مطابقتها لمواصفات الجودة: 6.3.2
 

قسم ميكروبيولوجي األغذية -واصفات االحصائية السنوية للفحوصات حسب مطابقتها للم :( يوضح71جدول)  

7201 -2016  

2017 2016   

not complying 
percentage 

Total  No. of 
test 

not 
complying 

percentage% 

Total  
No. of 
test 

Test No 

20.5 2298 22.7 1873 T.B.C 1 

7.4 2552 9.2 1998 Staph. Aureus 2 

21.3 2859 19.3 2330 Total Coliform 3 

5.8 2856 4.6 2320 E.coli 4 

0.5 2231 0.9 1836 Salmonella 5 

9.9 2444 13.8 2155 Mold 6 

15.9 1842 11.8 1665 Yeast 7 

3.8 1650 5.9 1196 O.Lactis 8 

0 0 0.0 1 F.Coliform 9 

2.2 45 0.0 27 Clostridium 10 

0.0 0 0.0 16 Listeria 11 

0.0 0 46.2 13 F.strept. 12 

0.0 53 0.0 49 Swelling 13 

18.3 453 22.9 410 Others 14 

11.05 19296 11.64 15889 Total 

 

 :مكروبيولوجيانسبة عدم التطابق في العينات المفحوصة  -
) رسييم بياني %، 21.3ما نسييبته  Total Coliformمطابقة من العينات المفحوصيية في البلغت نسييبة العينات غير 

16) 
 األغذية كيمياءقسم  -االحصائية السنوية للفحوصات حسب مطابقتها للمواصفات  :( يوضح18جدول)

 2017 – 2016 
 

2017 2016   
not 
complying 
percentage% 

Total  No. 

of test 

not 
complying 
percentage% 

Total  No. 

of test 

test No 

18.1 249 28.8 191 Moisture 1 

4.0 126 0.0 67 Total ash 2 

3.9 798 3.1 717 Acidity 3 

4.3 302 0.0 340 T.S.S 4 

3.3 824 0.1 790 p H 5 

21.4 14 0.0 10 Fat 6 

1.0 515 0.0 443 Salt 7 

1.6 129 15.9 138 Refractive index 8 

20.4 147 17.7 124 Acid value 9 

1.5 134 6.3 112 Peroxide 10 

#DIV/0 0 0.0 6 Invert Sugar 11 

#DIV/0 0 0.0 8 Sucrose 12 

23.8 63 0.0 51 Starch test 13 

2.6 114 13.1 122 Nitric Acid 14 

12.6 918 2.7 1010 Others 15 

6.85 4333 4.16 4131  

 .%20.4بنسبة   Acid value ، يليه%21.4للمواصفات  ةمطابقالغير  Fat بلغت نسبة
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 2017والكيميائي لألغذية لعام  الفحوصات غير المطابقة للفحص الميكروبيولوجي

  
 فحصنسيييييييبييية الفحوصييييييييييات غير المطيييابقييية لل (16رسيييييييم بيييياني)

                               الميكروبيولوجي
  الكيميائيفحص نسبة الفحوصات غير المطابقة لل (17رسم بياني)

 

 
 الفحص الميكروبيولوجي والكيميائي لعينات المياه: 6.4 

نسيييييبة %، أما 83.7أعلى نسيييييبة تلوث في حمامات السيييييباحة حيث كانت أن جدول التالي نالحظ من خالل ال

  .2016لعام  20.2قد زادت بنسبة  2017تلوث ميات الشرب لعام 

 
 يوضح نتائج الفحص الميكروبيولوجي لعينات المياه حسب نوع العينة -(19جدول)   

 العينات الملوثة العينة

 ميكروبيولوجياً %

 (2014) 

 ينات الملوثةالع

 ميكروبيولوجياً %

 (2015) 

 العينات الملوثة

 ميكروبيولوجياً %

 (2016) 

 العينات الملوثة

 ميكروبيولوجياً %

2017)) 

 33.5 13.3 20.5 14.9 ميات الشرب

 0 0 0 0 ميات الصرف الصحي

 43.3 34.6 56 62.4 ميات البحر

 83.7 9.6 78 85.0 حمامات السباحة

 0 0 0 0 الخنار*

 

 نيالمول* لفحص الكوليرا والسا
 

 فحوصات جودة المياه في قطاع غزة: 6.4.1

 %،Total coliform 34.5 الملوثة أعلى النسيييب حيث بلغت نسيييبة العينات الملوثة المحالةشيييكلت عينات ميات 

 %.Pseudomonas 64.4 العينات الملوثة بينما 
 قطاع غزة حسب نوع التحليليوضح  مطابقة إحصائيات لجودة المياه في  -(20جدول)

ة )شبكات( ميات الشرب )آبار( ميات الشرب الفحص  الميات المحالا

 الغير مطابقة % عدد الغير مطابقة % عدد الغير مطابقة % عدد
Total coliform 1553 27 1419 34.5 1489 34.5 

Fecal coliform 1553 11.6 1418 16 1487 13.3 

Fecal strept. 0 0 0 0 0 0 

Pseudomonas 3 0 4 0 177 64.4 

 

 فحوصات جودة مياه الشرب في قطاع غزة: 6.4.2

بلغت نسبة التلوث في عينات ميات الشرب  ،1984عام الفي منظمة الصحة العالمية التي وضعت  عاييرطبقاً لم

تطابق ، اما الميات المحالة فكانت نسييييييبة عدم الالمفحوصيييييية مياه الشرررررربكات% من عينات 50في الشييييييبكات 

  %.100كانت االمونيا  أكحر ارتفاعاً حيث شكلت نسبة %، و34.3 %، وميات االبار نسبتها11.6
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 يوضح إحصائيات لجودة مياه الشرب في قطاع غزة حسب نوع التحليل -(21جدول)

 الفحص
ة )آبار( مياه الشرب  )شبكات( مياه الشرب المياه المحالا

عدد 

 العينات

الغير مطابقة 

% 
 عدد العينات

الغير مطابقة 

% 

عدد 

 العينات

الغير مطابقة 

% 

Color 467 0.0 41 0.0 1 0.0 
Turbidity 467 0.0 44 6.8 1 0.0 

pH 518 1.7 212 53.3 16 0.0 

Conductivity 513 77.3 203 2.9 16 62.5 

T.D.S* 513 74.6 203 2.9 16 62.5 

Nitrite 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Nitrate 512 .587  239 9.6 16 68.7 

Ammonia 3 100 0 0.0 0 0.0 

Chloride 511 76 226 2.6 16 62.5 

Sulfate 452 34.7 20 0.0 0 0.0 

Alkalinity 454 - 3 - 0 - 

Hardness 454 40.7 33 0.0 0 0.0 

Calcium 454 - 33 - 0 - 

Magnesium 450 - 32 - 0 - 

Fluoride 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Potassium 454 - 32 - 0 - 

Sodium 452 68.8 32 0.0 0 0.0 

Total 6647 34.3 1353 11.6 82 50 

  T.D.S*  Total Dissolved Solids        
 

 

 

 فحوصات عينات األدوية: 6.4.3

 710فحوصيييييات فيزيائية وكيميائية،  1986منها  2696عينة، وعدد الفحوصيييييات  473 بلغ اجمالي عدد العينات

 بيولوجي.فحوصات ميكرو

 %.2.1%، والمستشفيات نسبتها 95.1الدارة العامة للصيدلة حيث شكلت لفكانت اعلى نسبة 
 العينةحسب نوع  فحوصات عينات األدويةيوضح  -(22جدول)

 نوع العينة
االدارة العامة 

 للصيدلة
 المستشفيات

الرعاية 

 االولية
 كنترول

خدمات 

 عسكرية
 االجمالي أخرى

 371 0 11 0 1 0 359 منتجات صيدالنية

 64 1 0 0 0 0 63 دوات طبية وجراحيةأ

 38 0 0 0 0 10 28 مطهرات ومعقمات

 0 0 0 0 0 0 0 خرىأ

 473 1 11 0 1 10 450 االجمالي

% .195  2.1 0.2 0 2.3 0.2 100 

 

 

 عدد الفحوصات الكلية وبنوعيها ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية والمعتمدة -(23جدول)
 نسبة غير المطابق دد الفحوصاتع فحوصات

 0.55 1986 فيزيائية وكيميائية

 4 710 ميكروبيولوجية

 1.5 2696 االجمالي
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 . المختبرات في وكالة الغوث7

 

 خدمات المختبرات في وكالة الغوث:  7.1

 جستير.% ما1.6% بكالوريوس، 66.6% دبلوم، 31.7عامالً،  63بمختبرات وكالة الغوث  بلغ عدد العاملين -

  .2017لعام  فحصا 8,905,466 الفحوصات بمختبرات وكالة الغوث عدد بلغ إجمالي -

 

 الفحوصات التي تمت في وكالة الغوث: 7.2

 
الفحوصات التي تمت في وكالة الفوث نسبة (: يوضح18)رسم بياني رقم   

                 

  مختبرات المستشفيات األهلية: .8

 
فحص، حيث بلغت في   306,062تمت في مختبرات المستشفيات األهلية بلغ عدد الفحوصات التي

 فحص. 3,481 فحص، وأقل الفحوصات كانت في مستشفى يافا فكانت 63,862 حوالي القدسمستشفى 
 

 2017 الفحوصات التي تمت في مختبرات المستشفيات األهلية لعام  -(24جدول )

 

 

 

0
20
40
6042.3

3021.4
1.63.550.93

 العودة التحليل
أصدقاء 

 المريض
 األمل القدس

الكويتي 

التخص

 صي

 الوفاء
الخدمة 

 العامة
 الكرامة يافا األهلي

القلب 

+العيو

 ن

دار 

 السالم

حيفا 

الخير

 ي

 المجموع

 92,704 1,490 4129 3122 1,337 531 2,448 2,188 16,284 4,444 20165 19,094 6,592 10,880 كيمياء حيوية

 4,968 520 3 405 292 0 0 69 0 155 0 0 7 3,517 مناعة

ومكوناتهدم   19,656 10,416 15,935 16075 6,275 3,081 5,400 4,673 1,086 1,773 4435 4219 2,706 95,730 

 18,918 384 737 0 479 937 426 0 59 4,428 438 653 5,156 5,221 تحليل براز

 4,925 360 180 67 218 147 234 398 478 428 0 417 423 1,575 أحياء دقيقة

429 116 316 بنك الدم  549 3,069 225 864 23 0 9 158 10 0 6,281 

أمصال 

 ومناعة
3,440 1,305 

2,285 1964 
926 186 554 68 421 353 

405 316 520 12,743 

 5,048 692 593 252 285 208 0 648 120 1,017 0 0 1,233 0 غدد صماء

 141  40 26 9 0 0 33 0 16 0 0 17 0 أدوية عالجية

كيمياء  

   خاصة
0 0 

0 0 
261 0 40 0 0 60 

18 18 32 429 

 14,432 78 2230 0 32 0 0 58 0 3,309 2005 0 1,268 5,452 فيروسات

 1,849 0 9 59 10 0 0 0 0 59 53 84 0 1,575 تحليل أنسجة

تحاليل تجلط 

 دموي
1,156 287 

1,011 569 
616 0 89 23 0 237 

171 399 136 4,694 

 21,827 2,259 1256 1071 571 0 1,068 3,455 1,178 0 3877 1,871 0 5,221 روتين

 375 51 5 31 63 0 0 32 0 34 0 47 112 0 عالمات الورم

 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436 0 0 غازات الدم

 5,439 506 403 0 535 151 0 691 0 1,250 373 289 1,031 0 فحص حمل

8513,0 187 492 0 155 0 0 744 0 0 2214 8,763 530 0 المعادن  

 2,038 16 4580 0 124 0 33 309 11 197  60 463 643 أخرى

 28,956 58,652 المجموع
63,862 48,366 

26,484 21,622 15,572 8,996 3,481 6,642 
10,220 19,60

9 

10,14

6 
306,062 
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 . مختبرات الخدمات الطبية9

 
 ماجستير. 4لوم، دب3بكالوريوس، 38، منهم45بلغ عدد العاملين بمختبرات الخدمات الطبية 

 خدمات المختبرات في الخدمات الطبية:يوضح  -(25جدول)
 

 خدمات المختبرات في الخدمات الطبية:
كمال م.  ا التحليل

 عدوان

م. 

 الجزائري

ع. 

 الشاطئ

. ع

 جازيح

ع. 

 خانيونس

ع. 

 رفح

ع. 

 الوسطى

ع. 

 السجن

 المجموع

Hematology 27015 10135 6407 3399 1033 1398 2302 881 52570 

Chemistry 78926 13164 12368 4849 930 1933 3138 1010 116318 

Serology 16368 3887 3556 1152 583 1074 881 3174 30675 

Parasitology 1579 719 1097 1103 91 105 355 86 5135 

Microbiology 5386 381 592 0 0 0 0 0 6359 

Blood bank 1967 768 53 85 23 20 19 110 3045 

Coagulation 2726 682 489 18 0 44 14 0 3973 

Blood Gases 934 0 0 0 0 0 0 0 934 

Semen 259 4 167 0 0 0 0 0 430 

Pregnancy test 195 265 180 96 35 51 92 44 958 

Electrolytes 6995 593 0 0 0 0 0 0 7588 

Hormone 3367 0 0 0 0 0 0 0 3367 

Routine 6115 4439 4776 2265 516 427 1208 315 20061 

 251413 5620 8009 5052 3211 12967 29685 35037 151832 المجموع

% 60.4 13.9 11.8 5.2 1.3 2.0 3.2 2.2 100% 
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