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کلمة وکیل الوزارة

د. یوسف حرب أبو الریش

وکیل وزارة الصحة

                                                                          بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العالمين والصـــالة والســــالم على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبة وسلم ...

تتزاحم  المفردات بداخلنا ونحن أمام لوحة من العطاء والتميز الفلسـطيني عنوانها المنظومة 

الصــــــحية الوطنية، فبعد سنوات طويلة من الحصـــــــار الظالم واالغالق المطبق على مختلف 

معالم الحياة في قطاع غزة، نفخر بتلك االنجازات الوطنية التي ســــــــــــــطرتها كوادرنا الطبية 

بمختلف مستوياتها ومواقع عملها، لوحة أسطورية تشـابكت فيها مختلف القطاعات لتحمل 

رسالة انســـــــانية ولتكون بلســــــــما يداوي جراحات شعبنا البطل المقاوم وآالمه، تلك الجهود 

والعمل الدؤوب الذي أحدث نقلة نوعية في مختلف الخدمات القائمة والمســــــــــتحدثة لتاخذ 

دورها في تطوير الخدمة الصـــحية وتحســـين جودتها وتعزيز العديد من المؤشرات الصــــحية 

ورفع قدرات طواقمنا الطبية وتنمية قدراتهم، وتعزيز صمود هذا الشعب على أرضه ومن خالل 

هذا التقرير لالنجازات في قطاع غزة، حققت وزارة الصــــحة جملة من االنجازات النوعية والهامة 

خالل عام ٢٠١٧ الماضي على طريق عملية التطوير والتحديث المســــــــــــــــتمرة الرامية للنهوض 

بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الرعاية الصحية بمسـوياتها ورفع كفاءتها والتي انعكسـت 

بشـــكل واضح على تطور الخدمات الصـــحية المقدمة للمواطنين، بشـــهادة منظمة الصـــحة 

الدولية.

 ونود القول بأن الرعاية الصحية بجميع عناصرها ومكوناتها تحظى على الدوام باهتمام بالغ إذ 

تشكل مرافق الرعاية الصحية خط الدفاع األول عن صحة المواطنين وسالمتهم بما تقدمه من 

خدمات وقائية وعالجية ومن خالل هذه الكلمات نتقدم بكل الشــكر والتقدير لكل من ساهم 

في تطور المنظومة الصــــــــــــحية والرقي بها لتتنافس مع الدول المجاورة  والى اولئك الجنود 

المجهولين الذين لم يدخروا جهدا في جمع واعداد واخراج مادة هذا التقرير ســــائال المولى عز 

وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وان يجزيهم عن شعبهم خير الجزاء.

                                                              واهللا ولي التوفيق

                                                                                                                                                                                                                                   أخوكم د. يوسف أبو الريش
                                                                                                               وكيل وزارة الصحة
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1. رؤیة ورسالة وأهداف الوزارة

 الوصول إلى نظام صحـــــــي عادل، كامل، شــــــــامل، متجدد، مدعاة للفخر من كل مواطن 
فلسطيني.

نحــن العاملون في وزارة الصحــة الفلســطينية نســعى الى تقـــديم خدمات صحـــية أولية 

وثانوية ومســــتوى ثالث ذات جودة عالية من خالل االســـــتثمار األمثل في الموارد البشـــــرية 

والمالية والمادية المتاحـة وتحـت مظلة قـيم وأخالق المجتمع الفلسـطيني وبـالتعاون مع 

جميع المؤسسـات العاملة في المجال الصحـي محـليًا واقـليمًا ودوليًا للوصول إلى مجتمع 

معافى منتج. 

1- ضمان تقـــديم الخدمات الصحـــية  األساســـية بـــجودة عالية تشـــمل الرعاية الصحــــية 

بمستوياتها الثالث األولية والثانوية والثالثة للسكان في فلسطين .
2- ضمان إســتمرار العمل لتوفير الموارد الالزمة إليجاد الخدمات الصحــية والمتخصصة بــما 

يحقق اإلكتفاء الذاتي .
3- رفع فاعلية إســتخدام الموارد المتاحـــة وترشـــيد اإلســـتهالك لتحقـــيق أفضل منجزات 

ممكنة في تطوير الخدمات الصحية .
4- إستمرار الجهود المبذولة لرفع مستوى جودة أداء الخدمة في مرافق الوزارة.

5- تمكين الجمهور من الوصول والحصول بيسر على هذه الخدمات .
6- تحقيق اإلكتفاء الذاتي من الكوادر الصحية المدربة الالزمة لتقديم الخدمات الصحية في 

فلسطين .
7- تحقــيق التعاون والتكامل بــين الوزارة ومقــدمي الخدمات الصحــية في القــطاعات غير 
الحـكومية كالمؤسسـات الربحـية والغير ربحـية ومع النقابـات والمؤسسـات األكاديمية في 

فلسطين وكذلك مع الجهات الدولية واإلقليمية .
8- تحقـــــيق نظام إداري فعال يكفل العدل واإلنصاف للموظفين ويمكن اإلســــــتفادة من 

قدراتهم و مؤهالتهم .
9- ضمان العمل بـمنهج التخطيط الصحـي في فلسـطين على المســتوى  الحــكومي وغير 

الحكومي .

الرؤیة

الرسالة

األهداف اإلستراتیجیة للوزارة
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2.امللخص 

تسـتمر وزارة الصحـة الفلســطينية في قــطاع غزة في القــيام بــدورها الريادي في تقــديم 

الخدمات الصحـية ألهالي قــطاع غزة، رغم صعوبــة الظروف التي مرت وال زالت تمر بــها منذ 

عشر سنوات ، عانت خاللها من الحصار الظالم واالغالق التام الصارم  الذي ضرب كل مناحـي 

حـياة االنســان الفلســطيني في غزة ولم يقــف األمر عند هذا الحــد  بــل تعداه الى العدوان 

المتكرر الذي دمر اإلنسان والبنيان والشجر والحيوان.

وزارة الصحة  والتي تعد الركيزة الرئيسة للقطاع الصحـي وهي الناظم والراعي لهذا النظام، 

وهي تعتبر المقدم الرئيسي للخدمات الصحية األولية والثانوية الثالثية والتأهيلية.

اســتطاعت وزارة الصحــة رغم كل ما مرت بــه من ظروف تحقــيق االنجازات الملموســة في 

تقديم الخدمات الصحـية بشـكل مسـتمر والذى يعتبـر بقـاؤها في تقـديم الخدمة بشـكل 

متواصل رغم كل هذه الظروف من أهم انجازات الوزارة، وقـد تجاوزت حــدود مجرد تقــديم 

الخدمة الى االرتقــــاء بــــها وبـــــجودة أدائها  وليس أدل على ذلك التحســـــن الملموس في 

المؤشـرات الصحـية والتي تعد القـياس الحقيقـي لتقـديم الخدمات وجودة أدائها ونلحــظ 

ذلك جليًا واضحــًا في انخفاض معدالت الوفيات الخام، من 3.3 في ســنة 2006 الى 2.5في 

العام 2017 ، كذلك االنخفاض في معدل وفيات األطفال الرضع من 20.5 فـي العـام 2006 

إلى 9.0 في العام 2017 وكذلك إنخفاض واضح في معدالت وفيـات األمهـات والتـي كانـت 

عام 2007 ما يقارب 40 في حين أصبحت عام 2017 ما يقارب 7.5 . 

إن وزارة الصحـة والتي تخدم مليوني فلســطيني في قــطاع غزة يعيش معظمهم ظروف 

قاسية ومحددات صحية صعبة تقـدم خدمات التأمين الصحـي ألكثر من 209,366 أسـرة. ال 

تزال وزارة الصحة ملتزمة بشكل واضح في تقليل معدالت الوفيات والمراضه وقد استطاعت 

وزارة الصحـة بالشـراكة مع باقـي القـطاعات الصحـية في الحـد من بـعض األمراض الوبــائية 

كشـلل األطفال، السـل الرئوي، الكوليرا، الدفتيريا، الحصبــة، الكزاز الوليدي، الكلب والحصبــة 

األلمانية.

وتقدم وزارة الصحة الخدمات الصحية ألكثر من 147,343 مريض مزمن بالسكري والضغط .
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كما أن وزارة الصحـة الفلسـطينية في قـطاع غزة تقـدم خدمات الرعاية األولية الشـاملة من 

خالل مراكزها المنتشـرة في قــطاع غزة والتي تقــدر 50 مركز (مع العلم تم تدمير 4 مراكز 

صحية عام 2014)، حيث بلغ عدد المترددين على مراكزها حوالي 1.9 مليون  .

وإســــتمرت وزارة الصحــــة في تقــــديم الخدمات في مستشـــــفياتها والتي بـــــلغ عددها 

 10 2006 من  13مستشــــــفى منتشــــــرة في قــــــطاع غزة والتي ارتفع عددها عن العام 

مستشفيات لتصبح 13 مستشفى، كما زادت أعداد األسـرة من1,548 سـرير في العام 2006 

لتصبح 2,211 سرير في العام 2017.

ويتردد ســنويًا على أقســام الطوارئ حـــوالي 1.3 مليون شـــخص وعلى العيادات الخارجية 

588,599 متردد ويجرى في مستشــفيات وزارة الصحـــة حـــوالي 60,109 عملية جراحـــية 

متنوعة.

ولم تقف وزارة الصحـة عند مجرد تقـديم الخدمة الثانوية في المستشـفيات بـل طورت من 

هذه الخدمات وسـاهمت في اضافة خدمات طبـية مميزة، مثل جراحـة القــلب والقســطرة 

القلبــية وزراعة الكلى وجراحــة المناظير والتي ســاهمت في التخفيف من عبء التحــويالت 

الخارجية عن كاهل الوزارة والمواطن، حـــــيث بـــــلغت تكلفة التحـــــويالت للعالج بـــــالخارج 

136.6مليون شيكل بانخفاض 43 مليون شيكل عن عام 2016.

وقـد أدخل العديد من األجهزة المتطورة التشــخيصية والعالجية والتي فاقــت مائتي جهاز 

متطور.

ورغم األزمات المتكررة قامت وزارة الصحة بتطوير الكادر البشري لالرتقاء به وبـالتالي االرتقـاء 

بمستوى جودة الخدمات الطبية، فقد اسـتطاعت وزارة الصحـة من ابـتعاث 89طبـيب للخارج 

لنيل درجة البــورد والزمالة في تخصصات مختلفة، ودراســات عليا لحـــوالي 10من العاملين 

في القـطاع الصحـي وحـوالي 37موظف  لشـهادة الدبــلوم العالي في تخصصات صحــية 

مختلفة، وكذلك حوالي 24 موظف دورات محلية وخارجية.

وأننا باســـتعراضنا لهذا التقـــرير لنبـــين بـــعضًا من إنجازات وزارة الصحـــة خالل العام     

2017والتي يظهر فيها صورًا من صور االنجاز الكبير للوزارة رغم الظروف الصعبة التي 

مرت بها.
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مؤشرات أداء الوزارة 



3. أهم املؤشرات الصحیة

تعتبــر المؤشــرات الصحــية من أهم أدوات مراقبــة الواقــع الصحــي في قــطاع غزة، وهي 

المنطلق الرئيسـي لصناع القـرار للتخطيط للوضع الصحـي، كما أنها تعطي قــراءة واضحــة 

وقياس للتغيير في اتجاهاته .

وإننا نضع بعضًا من هذه المؤشرات التي تدل على عظم إنجاز وزارة الصحة في تقدم الوضع 

الصحي من خالل السنوات العشر الماضية في بعض المؤشرات والحـفاظ على البـعض األخر 

من التأثر بالوضع الصعب الذي يهدد االنسان في جميع مناحيه وأهمها النواحي الصحية.

3.1. المؤشرات الدیموغرافیة والصحیة في قطاع غزة

20112012201320142017 المؤشر

عدد السكان 

أعداد املواليد

توقع البقاء ذكور 

 توقع البقاء إناث

 معدل املواليد الخام
 / 1000 نسمة 

معدل الزيادة الطبيعية

 معدل الخصوبة الكيل   

املواليد < 2500جم 

1,616,490

57,880

70.5

73.2

36.4

3.3

4.6

6.3

1,672,865

70.7

73.5

34.4

3.5

4.5

6.2

1,730,737

71

73.8

32.9

3.4

4.3

6.8

54,886

71.2

74.1

31.2

3.4

4.0

6.3

1,899,291

58,954

71.5

74.6

31.0

3.3

3.9

6.9

1,790,010

56,50455,897

جدول (1): المؤشرات الديموغرافية والصحية في قطاع غزة  
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2015

1,850,559

57,864

71.5

74.4

31.8

3.4

4.2

5.5

2016

1,912,267

58,170

71.5

74.6

30.9

3.3

3.8

6.3
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3.2. مؤشرات الوفیات

تعتبـر مؤشـرات الوفيات من أهم المؤشـرات الصحـية الحـيوية التي تعكس الوضع الصحـي 

في قطاع غزة ونالحظ االنخفاض الملموس في معدل الوفيات الخام خالل السنوات العشر 

الماضية باستثناء ظروف العدوان المتكرر.

3.2.1. معدل الوفیات الخام

رسم بياني (1): معدل الوفيات الخام 2005- 2017 

3.2.2. وفیات الأطفال الرضع 

هناك انخفاض كبير على معدالت وفيات الرضع والذي يعكس مدى تطور الخدمات الصحية 

المقدمة على صعيد رعاية األطفال حديثي الوالدة، والتقدم في الحضـانات ومسـتشــفيات 

األطفال.

رسم بياني (2): معدل  وفيات األطفال الرضع األقل من عام /  1000مولود حي 2005- 2017   

مركز المعلومات الصحية الفلسطيني - وزارة الصحة
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2005 2017

.3 1
.2 5

20.8

9

2005 2017

وزارة الصحة - قطاع غزة

2017



قامت وزارة الصحة  بتطوير خدمات الوالدة في مستشفياتها والتي تقـدم حـوالي75% من 

اجمالي الوالدات في قطاع غزة  والبـالغ  متوسـط عددها  55  ألف والدة سـنويًا مما سـاهم 

في خفض معدالت وفيات األمهات في العشر سنوات.

3.2.3. وفیات الأمهات

مركز المعلومات الصحية الفلسطيني - وزارة الصحة
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رسم بياني (3): معدل وفيات األمهات /  100,000مولود حي 2005- 2017   

40

10.2

2007 2017

3.2.4. توقع البقاء علی قید الحیاة (العمر المأمول)

2005 2017

ذكور

إناث

رسم بياني (4): توقع البقاء على قيد الحياة (ذكور وإناث) 2005- 2017   

.72 3

.74 6

.71 2
.71 5

وزارة الصحة - قطاع غزة

2017



3.3. مؤشرات الأمراض

إسـتطاعت وزارة الصحـة بالشـراكة مع القـطاعات الصحــية المختلفة الحــد من العديد من 

األمراض الوبائية مثل: شلل األطفال، الكوليرا، الحصبـة، الحصبـة األلمانية، الدفتيريا والسـعال 

الديكي، من خالل بــــرامج وقــــائية مميزة كالرصد الوبـــــائي لكل األمراض المعدية وكذلك 

تقـديم بــرامج التطعيم للعديد من األمراض، وقــد كانت نسبــة تغطية التطعيم99% من 

األطفال في قطاع غزة.

3.3.1. مؤشرات الأمراض المعدیة 

جدول (2): معدل حدوث األمراض المعدية في قطاع غزة /  100,000 
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11

20112012201320142017 المؤشر

شلل األطفال الرخوي

النكاف

السل

إلتهاب الكبد الوبا� أ

إلتهاب الكبد الوبا� ب

إلتهاب الكبد الوبا� ج

إلتهاب السحايا

إلتهاب السحايا البكت�ي(بأنواع أخرى)

إلتهاب السحايا الف�ويس

الربوسيال

0.85

5.7

1.44

26.6

1.5

0.2

9.5

21.6

50.3

0.8

1.2

3.6

0.97

60.4

1.5

0.2

6.3

30

88.4

0.4

1.6

109.3

1.56

72.1

1.0

0.2

4.8

19.7

156.4

1.1

0.9

1053.1

1.7

48.9

1.2

0.15

3.9

56.6

246.9

1.2

1.8

17.0

0.8

17.6

0.8

0.14

2.4

10.2

39.1

0.2

وزارة الصحة - قطاع غزة

2017

2015

1.3

62.8

0.8

50.3

0.7

0.13

3.1

7.4

43.5

0.7

2016

2.0

17.2

0.7

24.8

0.9

0.11

2.6

5.7

30.4

0.2
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3.3.2. تطعیم الموالید 

رسم بياني (5): نسبة تغطية التطعيم للمواليد 2005- 2015   

99 99

2005 2017

3.4.2. مکان الولادة

رسم بياني (7): نسبة الوالدات في وزارة الصحة  2005- 2017   

39.6

78

2005 2017

3.4. مؤشرات المستشفیات

3.4.1. مستشفیات وزارة الصحة

رسم بياني (6): عدد مستشفيات وزارة الصحة  2005- 2017   

10

13

2005 2017

وزارة الصحة - قطاع غزة

2017
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رسم بياني (8): معدل سرير / 10,000 نسمة  وزارة الصحة  2005- 2017   

10.8 11.6

2005 2017

3.4.3. أسرة المستشفیات

102

133

63

63

81

46

2005 2017 2005 2017 2005 2017

الغسيل الكلويالحضانةالعناية المركزة

رسم بياني (9): تطور أسرة الرعاية الخاصة في المستشفيات 2005- 2017   

رسم بياني (10): كثافة األجهزة التشخيصية المتطورة / 100,000نسمة  2006- 2017  

7.3

13.7

2006 2017

وزارة الصحة - قطاع غزة

2017
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3.5. القوى العاملة

3.5. التأمین الصحي

0.8
1.1

2005 2017

رسم بياني (12): عدد األسر المؤمنة 2005- 2017   

164,222
209,366

2005 2017

رسم بياني (11): عدد الممرضين/ سرير 2005- 2017  

وزارة الصحة - قطاع غزة

2017



مشاریع تطویر األداء



4. مشاریع تطویر األداء 

4.1. مشاریع تطویر الأداء الإداري

-إعداد خطة 2018 حســب الخطة االســـتراتيجية 
للوزارة.

2017 وقـــــــــد تم   -تنفيذ الخطة التنفيذية لعام 
%تنفيذها بنسبة 77 %.

-إعداد الدليل االرشــــــــــــادي المالي وتوزيعه على 
جميع محـصلين اإليرادات تحقيقــا للضبــط المالي 

في الرعاية األولية.
 - تطوير نموذج الطوارئ الخاص بأقســــــام طوارئ 
المستشفيات حـيث تم تطبيقـه في المستشـفى 

االندونيسي.
-إستحــداث بـــرنامج محوســـب ألقســـام العناية 
النهارية حيث تم تطبيقه في (مجمع ناصر الطبي، 

م. شهداء األقصى، م. الرنتيسي، م. األندونيسي).
 -تطوير نموذج رقـــم (١) الخاص بالتحــــويل للعالج 

بالخارج.
 -ربــط نظام المستشــفيات المحوســـب مع دائرة 

العالج بالخارج وقد تم تطبيقه في م. األندونيسي.
 -تطوير نموذج خروج المرضى وتطبيقــــــــه في م. 

شهداء األقصى، م. األندونيسي.
 -اإلنتهاء من اعداد الطبـــــــــــــــعة الثانية من دليل 
السياســـات واإلجراءات ألقســـام خدمات المرضى 

بالمستشفيات.
-إعتماد قـــائمة مؤشــــرات األداء للمستشــــفيات 

وجاري العمل على حوسبتها.
-إفتتاح مدرســـــة ســـــجى لالحـــــتياجات الخاصة 
لتعليم  مرضى غسيل الكلى واالورام بمستشـفى 

الرنتيسي.

4.1.1. البرامج والأنظمة الإداریة 

مركز المعلومات الصحية الفلسطيني - وزارة الصحة
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-إعداد الدليل الخاص بـــــــالتطعيمات وقـــــــد تم 

طبــاعته وتوزيعه على المراكز التي تقــدم خدمات 

التطعيم.

-إعداد وتعميم الدليل االرشـــــادي لتزويد األطفال 

.(1000,000 IU) الرضع بكبسوالت فيتامين أ

-إعداد بـــروتوكول بـــخصوص األمراض النفســـية 

.WHO للطفولة والمراهقين برعاية

 -تم إدخال فحــــص الكبســــوالت والحبــــوب في 

قسم التحاليل الدوائية.

 -عقــــــد المؤتمــر العلمــــي الثالــــــث لصيــــــادلة  

مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية.

-إعتماد دليل الرعاية الصيدالنية، ودليل الصحـــــــة 

والســـــالمة المهنية في مختبـــــرات وبــــــنوك دم 

المستشفيات وتوزيعه على األقسام المختلفة .

-إعتماد بــــروتوكول موحــــد الســــتخدام األدوية 

والمحـاليل والمهمات الطبــية في اقســام الديلزة 

الدموية الخمسة، وبروتوكول استخدام المضادات 

الحــــيوية ما قبــــل اجراء العمليات الجراحــــية في 

المستشفيات.

 Enoxaparin & heparin إعتماد بروتوكول استخدام -

في المستشفيات.

-إعتماد سياســــــة تحـــــــويل األدوية الوريدية الى 

فموية في المستشفيات.

4.2. مشاریع تطویر الأداء الطبي



املوارد البشریة واملالیة
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5. املوارد البشریة واملالیة 

5.1. الموارد البشریة

 -تم تعيين 60 موظف لعام 2017 من مختلف التخصصات بنظام العقد.
 -بـلغ عدد الموظفين في وزارة الصحـة 9,778 موظف حـتى نهاية عام 2017 منهم 
6,350 في المستشفيات أي بنسبة 64.9% و1,689في الرعاية األولية نسبـتها %17.3 

أما اإلدارات والوحدات فكانت 1,739موظف بنسبة %17.8.

عدد العاملین في وزارة الصحة

2012201320142017 التخصص

طبيب عام

طبيب أخصا�

طبيب األسنان

صيديل

�ريض

عامل� صحي�

الفني�

جدول (3): العاملين في وزارة الصحة  

إدراة وخدمات

املجموع

988

673

118

410

2,375

110

1,286

2,976

8,936

1,021

458

135

401

2,331

114

1,667

2,934

9,061

1,302

311

105

394

2,495

116

859

3,448

9,030

1,418

393

106

429

2,924

123

951

3,434

9,778

7,116
كـادر

9,778
كـادر

2006

2017

النمو العددي للكادر الصحي
بنسبة زيادة %37.4

2015

1,350

406

101

394

2,677

113

1,200

2,920

9,161

2016

1,367

402

100

415

2,726

109

1,007

3,410

9,536
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5.1.1. تطویر الکادر البشري

 -إضافة تخصصات بورد جديدة ( جراحة أعصاب، جراحة المسالك البولية، أمراض القلب).
 -تدريب 157من الصيادلة العاملين في المستشــفيات على دليل الرعاية الصيدالنية بــرعاية 

منظمة الصحة العالمية.
 -تدريب عدد 20 صيدلي على التدقيق االكلينيكي في كل المستشفيات.

 -تدريب 12 ممرض من المستشــــــفيات في مجال العناية المركزة لألطفال، 20ممرض في 
مجال مناهج البحث العلمي.

-إعتماد البروتوكول الوطني للوالدة المحدثة ���� في المستشفيات.

5.1.2. البعثات الدراسیة الخارجیة

طبيب في برنامج البورد في مختلف التخصصات89

موظف بعثات خارجية
 في التخصصات الصحية34

جدول (4): برنامج البورد الفلسطيني مع كافة التخصصات وأعدداها:

التخصص

جراحة عامة

عظام

طوارئ

عيون

طب األرسة

أطفال

14

6

2

2

2

15

9

12

5

11

2

4

التخصصالعدد

نساء وتوليد

باطنة

أشعة

تخدير

مسالك بولية

أعصاب

دورات تدريبية
خارج الــــوطن 2

العدد اإلج�يل

العدد

89 طبيب12 تخصص و

-تم ابتعات ث ما يقارب 34 موظف بعثات خارجية في عدد من التخصصات الصحية.
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5.1.3. البعثات الدراسیة المحلیة

تم عقـــد عدد من بـــرامج الدراســــات العليا داخليا في الجامعات والمؤسســــات التعليمية 

المحلية في تخصصات  طبية مختلفة.

جدول (5): الدورات والدبلومات الداخلية

إسم الدورة

دورة الرتاساوند (6شهور)

دورة يف أمراض العيون الشائعة يف الرعاية

إسم الدبلوم

الدبلوم املهني يف القبالة (الدفعة الثالثة)

دبلوم طب الطوارئ (15 شهر)

املاجست�

ماجست� إدارة األزمات والكوارث

عدد المشاركين م.

9

13

26

11

10

عدد المشاركين

عدد المشاركين

1

2

3

4

5

5.1.4. الدورات الخارجیة

إسم الدورة

التدريب يف أقسام الحضانة للتمريض

دورة العالج الطبيعي

مدة الدراسةالعددمكان اإلبتعاثالفئة المستهدفة

3شهور

3شهور

1

1

م. املقاصد - القدس

بريطانيا

بكالوريوس �ريض

أخصا� عالج طبيعي

جدول (6): الدورات التدريبية خارج الوطن  
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5.1.5. أنشطة برنامج التعلیم عن بعد

جدول (7): الدورات والدبلومات التي تم تنفيذها عبر نظام التعليم عن بعد

إسم الدورة

دورة جراحة األوعية الدموية

دورة معاي� الجودة يف م�رسة العالج الطبيعي

دورة أفضل طرق التقييم يف العالج الطبيعي

دورة إدارة املختربات والجودة

دورة اتجاهات جديدة يف العالج الطبيعي

إسم الدبلوم

دبلوم سالمة املرىض

عدد المشاركين م.

14

32

37

18

30

عدد المشاركين

33

1

2

4

5

6

3

31,267,882 شـــيكال “ما  بـــلغ إجمالي اإليرادات النقـــدية لوزارة الصحـــة هذا العام 
يعادل 8,933,680 دوالر.

5.2.2. النفقات التشغیلیة

بلغ إجمالي المدفوعات الفعلية لوزارة الصحـة في قـطاع غزة 396,555,240 شـيكالً 
أي ما يقارب113,3مليون دوالر.
5.2.3. النفقات الرأسمالیة

بــلغت النفقــات الرأســمالية عن عام 2017 لوزارة الصحــة 47,916,540 شـــيكالً ما 
يعادل$13,690,540 .

5.2.4. التبرعات

بلغ إجمالي التبرعات المستلمة89,467,375   شيكل ما يقـارب25,562,107$   مليون 
دوالر.

5.2. الموارد المالیة

5.2.1. الإیرادات النقدیة



الخدمات الصحیة املقدمة
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6. الخدمات الصحیة املقدمة

6.1. خدمات الرعایة الصحیة الأولیة

تقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية األولية من خالل مراكزها المنتشرة في قـطاع غزة البـالغ 
عددها 50 مركز صحــــــي، و يتردد على مراكز الرعايةالصحــــــية األولية  1,900,306مليون 

شخص سنويًا وتقدم خدماتها المختلفة.
-إعداد الدليل االرشــادي المالي وتوزيعه على جميع محـــصلين اإليرادات تحقيقـــا للضبـــط 

المالي في الرعاية األولية.
-إعداد الدليل الخاص بـــالتطعيمات وقـــد تم طبـــاعته وتوزيعه على المراكز التي تقــــدم خدمات 

التطعيم.
.(1000,000 IU) إعداد وتعميم الدليل االرشادي لتزويد األطفال الرضع بكبسوالت فيتامين أ-

- ترميم وحـــدة للكشـــف المبـــكر عن ســـرطان الثدي في عيادة الرمال بـــدعم من صندوق األمم 
المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، وتوفي جهاز ماموجرام ديجيتال.

-إفتتاح مختبر جحر الديك في المنطقة الوسطى وتم إعادة فتح مختبـرات ( العطاطرة، المغراقـة، 
المصدر، البـريج، عطا حبـيب) في الرعاية األولية، وعمل دورة تدريبـية تنشـيطية بــعنوان فحــص الدم 

. NGOs ومؤشراته بمشاركة حوالي ٥٠أخصائي تحاليل من المستشفيات والرعاية و
- بلغ عدد المراكز الصحية الفعلية التي تعمل حاليًا في الرعاية األولية ٥١ مركز صحي.

- بلغ اجمالي المترددين على مراكز الرعاية األولية1,900,306 متردد، بمتوسط7,198  متردد يوميًا.
- تم افتتاح ومتابعة تشغيل مركز الهدى الطبي "جحر الديك سابقًا" ومركز صحي عطا حبيب.

6.1.1. مؤشرات الرعایة الصحیة الأولیة

جدول (9): أهم مؤشرات الرعاية الصحية األولية 

20112012201320142017 المؤشر

معدل السكان/مركز صحي

نسبة تغطية التطعيم 

نسبة تغطية الطلبة

عدد زيارات الحوامل

عدد زيارات تنظيم األرسة

10,705

99.6

88

173,251

53,982

10,390

99.6

88

177,371

44,704

10,618

99.7

95

93,655

63,997

11,401

99.3

95.4

129,201

73,347

17,337

99

94.6

101,002

74,070

2015

12,337

99.4

99.6

130,540

71,974

2016

11,952

99

95.5

130,540

71,974
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6.2. خدمات الرعایة الصحیة الثانویة

تقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية الثانوية من خالل 13 مستشـفى عام وتخصصي 

منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة.

6.2.1. مؤشرات الرعایة الصحیة الثانویة

جدول (10): أهم مؤشرات الرعاية الصحية الثانوية

20112012201320142017 المؤشر

عدد املستشفيات  

عدد أرسة 

عدد أرسة الحضانة
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133
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90.2

مراجعي العيادات الخارجية

عدد حاالت الدخول

مراجعي أقسام الطوارئ

عدد العمليات الجراحية

527,048540,480654,106571,684588,559

164,842181,312188,526193,594199,224

1,042,335976,3151,120,9891,171,0041,303,056

44,96849,24266,63264,13160,109

2015

13

2,081

108

4.2

84.4

547,121

174,243

66,162

2016

13

2,243

121

5.1

90.0

572,850

197,962

67,051

1,245,265 1,110,862



6.2.2. الخدمات الطبیة

6.2.2.1. العملیات الجراحیة

تم اجراء عمليات نوعية في العديد من المستشفيات مثل:
- عمليات جراحة المناظير المتقدمة (فتق الحجاب الحاجز، عملية الســـمنة المفرطة، حاالت 

مشتركة بين المسالك والجراحة، وحدة المنااظير النسائية) في مستشفى األقصى.
- عمليات زراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبي.

- عمليات في مجال جراحة األوعية الدموية في األندونيسي واألوروبي.
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6.2.3. التطویر في الأجهزة الطبیة التشخیصیة والعلاجیة

- توفير أجهزة Hi frequency لحضانات المستشفيات (النصر، األوروبي، مجمع ناصر الطبي).
- تركيب وتشغيل جهاز ديجيتال لتصوير األسنان في مبنى الجراحات التخصصية.

- تركيب وتشغيل جهاز تفتيت الحصى من نوع (Storz) بمجمع الشفاء الطبي.
- تركيب جهاز الرنين المغناطيسي من نوع (siemens) بمجمع الشفاء الطبي.

- تشغيل جهاز االشعة المقطعية وجهاز الفلوروسكوبي في مستشفى األندونيسي.
- تزويد المستشفيات (األوروبي، ناصر، النجار، الرنتيسي، النصر، مجمع الشفاء الطبي) بأجهزة 

التراساوند جديدة.
- تركيب وتشغيل جهاز أشعة عادي من نوع (shimadzoue) بمجمع ناصر الطبي.
- تركيب جهاز أشعة عادية من نوع (care stream) الستقبال مستشفى األقصى.

- توفير أجهزة متحركة من نوع (shimadzoue) بأقســــــام األشعة في (مجمع الشــــــفاء، 
األوروبي، الرنتيسي).

- تركيب وتشغيل جهاز األشعة المقطعية في مستشفى شهداء األقصى.
- تركيب وتشغيل جهازي (CR) بالمستشفى األندونيسي.

VITAL SIGN DEVICES, PT )تدعيم قســــــــم االستقبال بمجمع الشـــــــــفاء الطبي بـ -
(MONITOR

- تدعيم مســتشـــفى التحرير بمجمع ناصر ومســـتشـــفى الوالدة بمجمع الشـــفاء الطبي 
ومستشفى األقصى بأجهزة CTG وأجهزة التراساوند.

- توفير أجهزة (Monitors, Incubators, Ventilators, Phototherapy) لحضـــــــانات الهالل 
االماراتي، مجمع ناصر الطبي.

- توفير أجهزة حديثة لفحص وعالج الشبكية باليزر لمستشفى األوروبي.
 -تأمين جهاز تحضــــــــــــيرعالج كيماوي بتبرع من مؤسســــــــــــة تيكا التركية، وجهاز جديد

( CBC 5 Differention) من نوع (Robi) بمستشفى األوروبي..

جهاز تفتيت الحصىجهاز الرنين المغناطيسي
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جدول (12): األجهزة الطبية للخدمة في مستشفيات وزارة الصحة 2017-2006   

إسم الجهاز
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املشاریع اإلنشائیة والتطویریة
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7. املشاریع اإلنشائیة والتطویریة

7.1. المشاریع الإنشائیة

-إنشاء مباني جديدة وأقسام وتأهيل وترميم حوالي13,786,403  دوالر.
 -مشـــاريع األجهزة الطبـــية وقـــطع الغيار للمستشــــفيات ومراكز الرعاية األولية بقــــيمة 

13,601,335.12دوالر.

 -تم تسويق 130 مشروع بتكلفة تقـديرية حـوالي  142.97مليون دوالر في مجاالت صحـية 
مختلفة.

 -مشاريع قيد التنفيذ 30 مشروع بقيمة 9.02 مليون دوالر.
 -مشاريع منفذة 172 مشروع بقيمة 8.42 مليون دوالر.

 -ترميم وصيانة لعيادة الشاطئ بالكامل بتمويل من الهيئة العربية الدولية العمار غزة.
 -حوالي 60,000 دوالر لترميم وصيانة بالكامل لعيادة صبحة الحرازين.

-عمل بــناء لمخازن األدوية للرعاية األولية بــعيادة الشــيخ رضوان بــتمويل من أطبـــاء العالم 
فرنسا بمبلغ حـوالي 20,000 دوالر، وأعمال ترميم وصيانة لعيادة غرب غزة الصحـة النفسـية 

حوالي 14,000 دوالر.

جهاز تصوير أشعة ملونة إفتتاح قسم الطوارئ بمجمع ناصر

مشاريع االنشاءات والترميمات
 

أجهزة طبية

13.6m$ 13.7m$



مركز المعلومات الصحية الفلسطيني - وزارة الصحة
31 وزارة الصحة - قطاع غزة

2017

7.2. المشاریع التطویریة

مشروع الطاقة الشمسيةمشروع محطة تحلية 

 -مشاريع الطاقة الشمسية بقيمة1,344,845  دوالر.
 -مشاريع الكهروميكانيكية بقيمة 439,598.12 دوالر.

 -تم توقيع ١١ اتفاقية مع الجهات المانحة بنحو 0.28 مليون دوالر.
 -التنسيق والمشاركة في 30 مؤتمر وورشة عمل.

-إفتتاح مدرســة ســجى لالحـــتياجات الخاصة تعليم مرضى غســـيل الكلى واألورام 
بمستشفى الرنتيسي.



التحول اإللکتروني وإدارة املعلومات
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8. التحول اإللکتروني وإدارة املعلومات

8.1. تطویر البنیة التحتیة

* مراكز بيانات الوزارة والربط الفقري:
-تهيئة البــنية التحــتية مركز بـــيانات الوزارة للعمل 
من خالل أنظمة البـيئة االفتراضية، حــيث تم تهيئة 

.(NSA:21TB) جهاز التخزين المركزي
-االنتقــــــال التدريجي الى البــــــيئة االفتراضية في 

المستشفى األوروبي ومجمع الشفاء الطبي.
-ربط عدد ��مركز صحي بمركز بيانات وزارة الصحة 
من خالل شبكة الربط الفقري الالسـلكي والممولة 

من منظمة الصحة العالمية.

تمكنت وزارة الصــــــحة من خالل وحدة تكنولوجيا 

المعلومات ادارة التحول االلكتروني لوزارة الصـــحة 

من خالل العمل على تجهيـز البنية التحتية وتطويـر 

البرمجيات .

8.2. تطویر وتطبیق أنظمة محوسبة

* تطوير وتشغيل التطبيقات والبرامج المحوسبة:
تطوير نظام  E-Hospital من خالل:

- تطويــــــــــــر منظومة العناية النهارية فــــــــــــي 
مســتشـــفيات (العيون، شهداء األقصـــى، مجمع 

ناصر الطبي).
- تطوير منظومة المختبر في مســـــــتشـــــــفيات 
(مجمع الشـــــــــــــفاء الطبي، مجمع ناصر الطبي، 

والرنتيسي، واألقصى، واإلندونيسي).
- البدء بتشـــــــغيل نماذج الدخول والخروج الخاصة 

.RTA  بمشروع
- تطويــــــر منظومة الـــــــربط والتكامل مع نظام 

.Cybren

- تطوير نظام  Care من خالل:
- تشغيل نظام بروتوكوالت األورام للتمريض.
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برنامج الباثولوجي

 -ربط التقارير الطبية واألشعة بالنظام المالي.
 -إعداد قــاعدة بــيانات الســجل الوطني الموحــد  NPI وترحــيل بــيانات الســجالت الطبــية 

والدخول والخروج والعيادات والطوارئ من برنامج E-Hospital لجميع المستشفيات.
 -تطوير اإلصدار األول لتطبيق Dashboard لبيانات السجل الطبي الموحد.

 -تطوير اإلصدار األول لنظام الرعاية الصحـــية األولية  Clincare  وتشـــغيل مراكز شــــهداء 
.Paperless الفالح وخانيونس ورفح

 -إستكمال تطوير اإلصدار الثاني لنظام التأمين الصحي من خالل تطوير منظومة التحـصيل 
اإللكتروني وتشغيلها في جميع مراكز التحصيل.

-إســتكمال تطوير نظام شـــئون الموظفين من خالل تطوير Dashboard خاص بـــالنظام 
يعرض عدد من اإلحصاءات الهامة لإلدارة العليا.

 -تطوير اإلصدار الثاني لنظام األرشيف المركزي، وتشغيله في خمس مستشفيات.
 -متابــعة واشــراف وتنفيذ على مشــروع (HRHR) لحوسبــة رعاية الحــوامل ويتضمن هذا 

المشروع 26 عيادة.
-إشراف وتنفيذ على مشروع (PCRF) وهو مشروع لحوسبة العيادات بـالكامل وتم تجهيز 

عيادة شهداء خانيونس وعيادة شهداء رفح المركزية.
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8.3. تطویر نظم المعلومات الصحیة

 -بلغت نسبة انجاز الخطة التشغيلية 78% لعام 2017 في حين بلغت 73% لعام 2016.
-إنجاز التقارير السنوية لعام 2017ومراجعتها من قبل اللجان بعدد 18 تقـرير وجاري العمل 

على نشرها.
-إنجاز Annual Report لعام 2017 وهو قيد المراجعة والتدقيق.

 -رصد احـــداثيات المراكز الصحـــية األهلية (NGOs) واألراضي التابـــعة لوزارة الصحـــة ليتم 
اسقاطها على نظام المعلومات الجغرافي.

 -االنتهاء من تطوير االجزء الخاص بالطوارئ والعيادات الخارجية والدخول في المستشفيات 
.E. Hospital على النظام المحوسب

 -وضع سياسة تشريعية لتسجيل وفيات األطفال حديثي الوالدة .
 -المشاركة في وضع سياسة إحتساب Viability بتسجيل وفيات األطفال .

 -المشاركة في اعداد قاعدة بيانات خاصة بالحوادث القـضائية في قـطاع غزة بـالتعاون مع 
وزارة الداخلية.

 -المشاركة في تصميم نموذج خاص لذوي االحتياجات الخاصة وتعميمه على مستشفيات 
وزارة الصحة.

 -رفع كفاءة أجهزة الحاســوب في الوحــدة عبراســتالم عدد 6 أجهزة كمبــيوتر من جهات 
مانحة لوحة نظم المعلومات.

-إجراء دراسة خاصة حول جودة بيانات الوفيات بمشاركة المعهد الوطني للصحة العامة.



خدمات الجمهور
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9. خدمات الجمهور

9.1. الإجازة والتراخیص

-إصدار ��مزاولة مهنة في كافة التخصصات الطبية�
-إعتماد ترخيص ��مؤسسة صحية .

 -التفتيش الدوري على المؤسسات الصحية حيث بلغ عدد الزيارات 177.
-إجمالي التحصيل المالي للوحدة 656,383 شيكل.

9.2. التأمین الصحي

- تحديث قاعدة البيانالت عن طريق ربط بيانات التأمين بالحاسوب الحكومي.
- تم اعفاء األطفال من التأمين الصحي حتى سن 5سنوات.

- بلغت إيرادات وحدة التأمين الصحي لعام 2017مبلغ وقدره9,532,284.86  شيكل.
- العمل بنظام الدمغة االلكترونية.

9.3. دیوان الوزیر

- استقبال شكاوي وتظلمات ومتابعتها مع جهات االختصــــــــــــــــــــــاص، حيث بلغ عددها 
1078شكوى، 1034 شكوى تم الرد عليها، و44 لم يتم الرد عليها. 

-إستقبال شكاوي خدمة 103البالغ عددها 1216شكوى وتم الرد على جميعها.
- خدمة الجمهور من خالل رفع نســـــــــــــبة اإلعفاءات المالية، وخفض التكلفة المالية على 

التأمينات الصحية.
-إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي

- توفير الدعم المالي لقسم الكلى بمجمع الشفاء.
-إعداد دليل للقوانين واللوائح والتشـريعات التي تنظم العمل الصــحي في فلســطين منذ 

عهد االنتداب البريطاني وحتى عام 2018م.

9.4. التنسیق مع المؤسسات غیر الحکومیة

- التســــــيق مع مكتب رئيس الصــــــحة والبيئة وكيل الوزارة والوكيل المســـــــاعد واإلدارات 
والوحدات.

- تسهيل معامالت المؤسسات لدى الوزارات المختصة.
- تنفيذ زيارات متابعة ألنشطة المؤسسات الصحية غير الحكومية.

- التواصل مع المؤسسات الصحية غير الحكومية.

9.5. العلاقات العامة

-إعداد بيانات ومؤتمرات صحفية عدد 70.
-نشر 632 خبر، و348 تقارير مكتوبة، 174 تقارير مصورة، 5116مطبوعة.

- إعداد 514تصريح صحفي.
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