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 المـلـخـص:
وا عداد المؤشرات الوطنية الخاصة مراكز الرعاية األولية في قطاع غزة الخدمات التي تقدمها التعرف على    الهدف العام:

 بالرعاية األولية من أجل االرتقاء بخدمات الرعاية الصحية األولية في قطاع غزة.

الصحة، وكالة غوث وتشغيل الالجئين، الخدمات العسكرية، جمع البيانات من مصادرها االولية )وزارة  تم  المنهجية:

ومن ثمَّ تم عمل المعالجات اإلحصائية الالزمة الستخالص سيق في وزارة الصحة(.  نالمنظمات األهلية من خالل وحدة الت

 وعرضها في التقرير. الصحية الخاصة بالرعاية األولية المؤشرات

 النتائج:
بلغ إجمالي  ،مركزًا تابعة لوزارة الصحة 51منها مركزًا،  158ة األولية بقطاع غزة بلغ عدد مراكز الرعاية الصحي ❖

بلغ عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة  زيارة، 7,083,529الزيارات في قطاع غزة 

  685,225زيارة لعيادات الطب العام، وبلغت الزيارات للطب المتخصص 1,625,516منها ، زيارة  2,310,741

زيارة تلقت خدمات تمريضية في مراكز الرعاية األولية، كما وبلغ عدد  1,170,033هذا باإلضافة إلى  ،زيارة

مركز صحي موزعة على   22وصفة، بلغ عدد مراكز وكالة غوث وتشغيل الالجئين    1,140,042الوصفات الطبية  

زيارة لعيادات الطب العام،   4,253,515منها  زيارة،    4,281,122كافة محافظات قطاع غزة، بلغ إجمالي الزيارات  

 .وصفة 3,644,456 أما الوصفات الطبية فكانت

مراكز، والتي تقدم خدماتها ألفراد األمن الشرطة  5الطبية العسكرية لخدمات بلغ عدد مراكز الرعاية الطبية التابعة ل ❖

زيارة، وبلغ عدد الزيارات لعيادات الطب المتخصص  232,957وعائالتهم، بلغ عدد الزيارات لعيادات الطب العام 

، وبلغت طبية وصفة 166,432زيارة، أما الوصفات الطبية فكانت  95,279زيارة أما زيارات التمريض  43,475

 حالة. 11,548خدمات األشعة 

 .زيارة في وزارة الصحة 4.1/100بلغ المعدل العام للتحويالت من الرعاية األولية للمستشفيات  ❖

 من إجمالي الزيارات على مراكز الرعاية الصحية األولية. %12.0األمراض المزمنة ما نسبته شكلت  ❖
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حالة استشارة وعالج للمترددين على عيادات األسنان في قطاع غزة، في حين  133,517سجلت وزارة الصحة  ❖

، وبلغت الحاالت المترددة على الخدمات الطبية حالة 302,216قدمت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 حالة. 32,504العسكرية 

كان معدل التبول الفينولي مولود جديد، و  1000حالة لكل  0.46نقص إفراز الغدة الدرقية بلغ معدل حدوث  ❖

 % بمراكز الرعاية الصحية األولية في قطاع غزة.99مولود و بلغت نسبة تغطية التطعيمات  0.28/1000

طالبًا للعام  68,163بلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية الذين تلقوا خدمات الصحية المدرسية أكثر من  ❖

من إجمالي الطلبة(، بلغت نسبة الحاالت المرضية من إجمالي الطلبة المفحوصين   %94.7)  2018-2017الدراسي  

( من طالب %28.4ابع، باإلضافة إلى )( من طالب الفصل الس%24.7) %( بين طالب الفصل األول،13.1)

 OPV andالفصل العاشر، تم تطعيم طلبة المدارس بالتطعيمات التالية: الكزاز، الدفتيريا، نقط شلل األطفال )

d.T 100%، أما في وكالة الغوث فبلغت نسبة التطعيم 98.7(، والحصبة األلمانية وكانت نسبة التغطية.% 

 التوصيـات:
 

 بيانات لكل الخدمات المقدمة بالرعاية الصحية األولية مرتبطة بالرقم الوطنيعمل قاعدة  ❖

لمراكز الرعاية الصحية األولية يشمل كافة مزودي الخدمات الصحية األولية ومنها الخدمات محوسب عمل برنامج  ❖

 الطبية العسكرية والمؤسسات غير الحكومية.

 ات وربطها مباشرة بمركز نظم المعلومات الصحية.عمل قاعدة بيانات موحدة تشمل كافة مزودي الخدم ❖

 االلكتروني بينها.تعزيز التعاون بين مختلف مقدمي الخدمة الصحية والعمل على الربط  ❖

 وضع معايير خاصة لتصنيف مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة للمؤسسات األهلية. ❖

 تعزيز دور الرعاية األولية في العمل المجتمعي. ❖

 من قبل المستفيدين بكافة شرائحهم لمنع اهدار الموارد والحفاظ عليها.العمل على منع ازدواجية تلقي الخدمة الصحية   ❖

 العمل على اعادة توزيع مراكز وخدمات الرعاية الصحية االولية بما يتناسب مع عدد السكان وطبيعة الخدمات. ❖
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 : 2018.  الرعاية الصحية األولية في قطاع غزة 1

 تقدم خدمات الرعاية األولية الصحية في قطاع غزة من خالل أربع قطاعات.

الصحية األساسية التي ُتتاح على نحو شامل لألفراد واألسر في  الرعاية  آتا(:-)إعالن ألما تعريف الرعاية الصحية األولية

المجتمع المحلي بوسائل يمكنهم قبولها وبمشاركتهم الكاملة وبتكاليف يمكن ألفراد المجتمع المحلي وسكان البلد قاطبة تحّملها. 

اعية واالقتصادية ن مجمل التنمية االجتموتلك الرعاية جزء ال يتجّزأ من نظام البلد الصحي، إذ هي تمّثل نواة ذلك النظام، وم

 .للمجتمع المحلي

 :توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية حسب المحافظة  1.1
 

 2018توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية لمزودي الخدمات حسب المحافظة للعام    (1) جدول
 

 المحافظة
 مزودي الخدمات الصحية

 المجموع
 المؤسسات األهلية  الخدمات العسكرية الوكالة الحكومة

 33 19 1 4 9 الشمال

 44 24 1 5 14 غزة

 31 10 1 5 15 الوسطي

 34 21 1 3 9 خانيونس

 16 6 1 5 4 رفح

 158 80 5 22 51 المجموع

% 32 14 3 51 100 
 

 

% من إجمالي المراكز الصحية في  32مركز بنسبة 51د مراكز الرعاية الصحية الحكومية اعدإجمالي أ نجد أن  (1جدول )

الخدمة وكبر حجمها مقارنة في تنوع األولية و األكبر من خدمات الرعاية الصحية على النسبة  ذعلمًا بأنها تستحو  قطاع غزة 

% من 51مركز وشكلت ما نسبته  80عالجية فقط والتي يبلغ عددها ة و المؤسسات األهلية التي تقدم خدمة تشخيصي مع

 إجمالي المراكز في قطاع غزة.
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 توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية:  1.2
 

 السنوات ولية حسب مزودي الخدمات و توزيع مراكز الرعاية الصحية األ ( 2)جدول 
 

 السنوات
 مزودي الخدمات الصحية

 المجموع
معدل السكان لكل مركز  

الخدمات  الوكالة الحكومة صحي
 *العسكرية

المؤسسات  
 **األهلية

2010 54 20 7 66 147 10,625 

2011 54 20 7 69 151 10,705 

2012 54 21 7 79 161 10,390 

2013 54 21 7 81 163 10,618 

2014 54 21 5 77 157 11,401 

2015 49 21 5 75 150 12,337 

2016 49 22 5 80 156 12,258 

2017*** 50 22 5 70 147 12,920 

2018 51 22 5 80 158 12,414 
 

 
 ت:امالحظ

نقاط طبية تابعة للخدمات الطبية العسكرية باإلضافة لمراكز الرعاية األولية وهي: عيادة السجن، وعيادة كلية التدريب،  4يوجد * 

 و عيادة كلية الشرطة، و عيادة معبر رفح.

نيف عالجية وال ينطبق عليها معايير تصتشخيصية و تقدم خدمات صحية األهلية هذه المراكز للرعاية األولية بالمؤسسات ** 

 وزارة الصحة كمراكز رعاية أولية. 

على قطاع غزة ونقل عيادة الزهراء من المنطقة الوسطى إلى   2014مراكز رعاية صحية أولية في عدوان  4تم تدمير *** 

 الخدمات الطبية العسكرية.
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 :سكان المحافظات عددتوزيع مراكز الرعاية الصحية األولية حسب   1.3

 

للسكان لكل مركز صحي بمحافظة   عددنسمة وبلغ أعلى       12,414السكان لكل مركز صحي في قطاع غزة    عددبلغ متوسط  

نسمة لكل   9,097حيث بلغ    الوسطىللسكان في محافظة    عددنسمة لكل مركز صحي، وكان أقل    15,230حيث بلغت  غزة  

  مركز صحي.

 .2018لعام  0.81من السكان  10,000األولية لكل بلغ معدل مراكز الرعاية الصحية 

 

 

 
 

مراكز  لوزارة الصحة تقدم خدمات صحية لجميع افراد المجتمع مواطن والجئ بينمامراكز الرعاية الصحية االولية التابعة   مالحظة:

 الرعاية األولية التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين تقدم خدماتها لالجئين فقط.
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 ولية للسكاناألمعدل مراكز الرعاية الصحية  1.4

 

 
 

 من السكان 100,000لكل في وزارة الصحة  مراكز الرعاية األولية ( معدل 2رسم بياني ) 

 
 وزارة الصحة:.  2

   الخدمة: مستوى الصحية األولية حسب المحافظة و  مراكز الرعاية  2.1
 

 صحي معدل السكان لكل مركز ستوى و المبعة لوزارة الصحة حسب المحافظة و توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية التا ( 3جدول )
  

 عدد السكان  المحافظة 
 المجموع  المستوى 

 المراكز 
عدد السكان  

 لكل مركز 

  معدل
  100,000المراكز/

 رابع ثالث  ثاني  من السكان 

 2.3 42,640 9 1 5 3 383,762 الشمال

 2.1 47,867 14 5 4 5 670,138 غزة

 5.3 18,801 15 1 2 12 282,017 الوسطي

 2.3 42,635 9 1 2 6 383,712 خانيونس

 1.7 60,444 4 1 2 1 241,777 رفح

 2.6 38,459 51 9 15 27 1,961,406 المجموع
 

 أقل معدل فيو  على التوالي محافظة الشمال وخانيونسيليها و  الوسطىبلغ أعلى معدل سكان لكل مركز صحي في محافظة 

بزيادة عدد المراكز  رفحالتركيز على محافظة و يعكس وجود مراكز رعاية صحية كافية في المنطقة الوسطى مما منطقة رفح 

  في المستقبل.
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 توزيع  مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة حسب السنوات:  2.3 
خالل السنوات الماضية كنتيجة طبيعية لزيادة من الجدول التالي زيادة واضحة في معدالت السكان للمراكز الصحية نجد 

 لرعاية الصحية و تطويرها.السكان مما يستوجب االهتمام المستمر بخدمات ا

 ، وتم إعادة انشاء عيادة واحدة. 2014مراكز صحية عام  4* حيث انه تم تدمير  

 مركز صحي( توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية حسب السنوات ومعدل السكان لكل 4جدول ) 
 

 عدد السكان لكل مركز  المجموع المراكز  عدد السكان  السنوات 

2010 1,561,906 54 28,924 

2011 1,616,490 54 29,935 

2012 1,672,865 54 30,979 

2013 1,730,737 54 32,051 

2014 1,790,010 54 33,148 

2015 1,850,559 49 37,766 

2016 1,912,267 49 39,026 

2017 1,899,291 50 37,986 

2018 1,961,406 51 38,459 
 
 

 توزيع معدل السكان لكل مركز صحي تابع لوزارة الصحة حسب السنوات:   2.4
 

 
 
 

 2018- 2010 تالسكان لكل مركز صحي حسب السنوا  معدل( 3رسم بياني )
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 القوى العاملة في الرعاية الصحية األولية:  .3
الحكومية مقارنة بمزودي الخدمات   األولية  بمراكز الرعاية الصحية   جدول أن أعلى نسبة من القوى العاملة موجودة ال  يتضح من

 نوعة.الرعاية الصحية األولية المتالصحية األخرى مما يعكس طبيعة الخدمات الواسعة والحصرية للوزارة في مجاالت 
 

 توزيع القوى العاملة بالرعاية الصحية األولية حسب مزودي الخدمات  (5) جدول
 

 %  المجموع  NGOs الخدمات العسكرية  الوكالة  وزارة الصحة  التخصص 
 13.7 477 34 14 162 267 طبيب عام

 2.8 98 67 11 5 15 طبيب أخصائي 
 4.9 170 22 19 27 102 طبيب أسنان 

 9.2 319 19 28 66 206 صيدلي صيدلي و مساعد 
 25.1 881 57 60 318 446 تمريض 

 10.4 360 31 30 120 179 المهن الطبية المساندة 
 3.6 124 14 1 44 65 عمال صحيين 
 30.2 1,049 56 111 213 669 إدارة وخدمات 

 100 3,478 300 274 955 1,949 المجموع 
   100.0 8.6 7.9 27.5 56.0 النسبة % 

 

 ولية بوزارة الصحة حسب المحافظةتوزيع العاملين بالرعاية الصحية األ  3.1
 10,000طبيب أخصائي/ 0.1نسمة من السكان و  10,000طبيب عام/  1.4 إلى السكان العامون  بلغ معدل األطباء

 10,000/ صيدلي 1.0 ومساعدي الصيادلة نسمة وبلغ معدل الصيادلة 10,000ممرض/ 2.3، بلغ معدل التمريض نسمة
 نسمة.

 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال مزودي الخدمات
 10,000المعدل لكل 

 من السكان
 1.4 267 18 33 37 142 37 طبيب عام

 0.1 15 1 4 0 7 3 طبيب أخصائي
 0.5 102 8 16 14 52 12 طبيب أسنان

 1.0 196 25 39 27 75 30 صيدلي  ومساعد صيدلي
 2.3 446 40 69 90 173 74 تمريض

 0.9 179 17 25 24 80 33 المهن الطبية المساندة

 0.4 75 7 11 24 22 11 عمال صحيين
 3.4 669 68 78 133 251 139 إدارة وخدمات

 9.9 1949 184 275 349 802 339 المجموع
  100.0 9.4 14.1 17.9 41.1 17.4 % النسبة
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 وتشغيل الالجئين والمراكز االخرى توزيع العاملين في وزارة الصحة ووكالة غوث   3.2
 معدل ممرض لكل طبيب بالرعاية الصحية األولية  بوزارة الصحة  3.2.1

 

، أما في المؤسسات غير الحكومية 1.2العام للممرض لكل طبيب في الرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة  معدلالبلغ  

 ممرض/ طبيب. 1.6، وبلغت في وكالة الغوث أعلى معدل ممرض لكل طبيب 0.5فبلغت 

 
 
 

   
 مراكز الرعاية الصحية األولية:.  خدمات 4
 

:وزارة الصحة  4.1   
 

زيارة لعيادات   1,625,516  منها، زيارة 2,310,741 بلغ عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة 

مريضية خدمات تتلقت 1,017,033 هذا باإلضافة إلى ،زيارة  685,225 الطب العام، وبلغت الزيارات للطب المتخصص

، وصفة  1,140,042% من الحاالت للمستشفيات، كما وبلغ عدد الوصفات الطبية  4.5وتم تحويل    ،في مراكز الرعاية األولية

 .حالة 29,597جلسة، وبلغت خدمات األشعة 29,045 وبلغ عدد جلسات العالج الطبيعي

 وكالة الغوث:   4.2 
 

 وبلغت زيارات التمريض، زيارة لعيادات الطب العام  4,253,515منها   رةزيا 4,281,122بلغ إجمالي الزيارات 

 171,290، وبلغ عدد جلسات العالج الطبيعي وصفة  3,644,456 أما الوصفات الطبية فكانتزيارة،  2,324,466

 حالة. 33,020جلسة، وبلغت خدمات األشعة 
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الشمال غزة الوسطى خانيونس رفح

( معدل ممرض لكل طبيب بالرعاية األولية بوزارة الصحة4رسم بياني )  
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 الخدمات الطبية العسكرية:  4.3
 

زيارة، وبلغ  232,957 بلغ عدد الزيارات لعيادات الطب العام  ،وكذلك المدنيين األمن الشرطة وعائالتهمتقدم خدماتها ألفراد 

زيارة، أما الوصفات الطبية فكانت  95,279زيارة أما زيارات التمريض  43,475عدد الزيارات لعيادات الطب المتخصص 

 حالة. 11,548خدمات األشعة  جلسة، أما 1,002جلسات العالج الطبيعي  وبلغت، وصفة 166,432

 

 خدمات الرعاية الصحية األولية حسب مقدمي الخدمة:  .5
 

 توزيع خدمات مراكز الرعاية الصحية األولية حسب  مزودي الخدمات ( 7جدول )
 

 

 الخدمات العسكرية الوكالة الحكومة الخدمات 
المؤسسات 

 *األهلية
 اإلجمالي

 6,212,928 100,940 232,957 4,253,515 1,625,516 الطب العام 

 870,601 114,294 43,475 27,607 685,225 العيادات المتخصصة 
 3,559,355 122,577 95,279 2,324,466 1,017,033 زيارات التمريض 
 5,027,106 76,176 166,432 3,644,456 1,140,042 الوصفات الطبية 

 NA 201,337 1,002 171,290 29,045 جلسات العالج الطبيعي 

 NA 74,165 11,548 33,020 29,597 خدمات األشعة 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمات الطب العام و المتخصص حسب مزودي الخدمات  5.1
% بينما كانت في 32.6المتخصص في مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة بلغت نسبة خدمات الطب العام و 

% من إجمالي الخدمات المقدمة 3والمؤسسات األهلية  %60.4%، أما في وكالة الغوث فبلغت 3.9الخدمات العسكرية 

 ني.الحصول على العالج المجاالة و وهذا قد يعكس زيادة التوجه للعالج بالوك في قطاع غزة.

 
 
 

وزارة 

,  الصحة

32.6

60.4, وكالة

خدمات 

3.9, عسكرية

مؤسسات 

3.0, أهلية

( نسبة الطب العام حسب مقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية 5رسم بياني )  
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 حسب المحافظات خدمات الطب العام والطب المتخصص بوزارة الصحة 5.1.1
  

 حسب المحافظة  األولية في وزارة الصحة( توزيع خدمات الرعاية الصحية 8جدول )
 
 

 الخدمات 
 الزيارات العيادات المتخصصة  الطب العام 

 % عدد % عدد % عدد

 17.6 371,380 18.6 127,359 16.9 273,911 الشمال 

 42.0 884,332 48.7 333,559 43.5 706,959 غزة

 13.0 272,997 8.3 56,832 15.2 246,353 الوسطى 

 17.4 368,897 14.8 101,767 16.1 261,807 خان يونس

 10.0 209,808 9.6 65,708 8.3 136,486 رفح

 100 2,107,414 100 685,225 100 1,625,516 المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لكل شخص: بمراكز وزارة الصحةمعدل زيارات الطب العام والطب المتخصص   5.2
 

بلغ أكبر معدل زيارات في و زيارة لكل شخص  0.8المتخصص في قطاع غزة معدل العام لزيارات الطب العام و بلغ ال

 يعود ذلك لطبيعة التوزيع السكاني في قطاع غزة.شخص و  زيارة/ 1.1محافظة غزة بمعدل 

 
 ( توزيع معدل زيارات الطب العام والطب المتخصص بوزارة الصحة لكل شخص حسب المحافظة 9جدول)

 
 

 
 
 

 عدد السكان الخدمات
 العيادات المتخصصة العامالطب 

معدل الزيارات لكل شخص 
معدل الزيارات لكل  بالسنة

 شخص بالسنة
معدل الزيارات لكل شخص 

 بالسنة
 0.7 0.2 0.7 383,762 الشمال 
 1.1 0.2 1.1 670,138 غزة 

 0.9 0.1 0.9 282,017 الوسطى 

 0.7 0.1 0.7 383,712 خان يونس 
 0.6 0.2 0.6 241,777 رفح

 0.8 0.2 0.8 1,961,406 المجموع 



 

12 

 

 .  توزيع خدمة األمراض المزمنة حسب المحافظة: 6
وشكلت ما نسبته زيارة    261,437  ة الصحةر االتابعة لوز   بلغ إجمالي الزيارات لعيادات األمراض المزمنة بمراكز الرعاية األولية

على التوالي أعلى الضغط  أمراض  و   السكرشكلت أمراض  و   ،األولية% من إجمالي الزيارات على مراكز الرعاية الصحية  12.0

نسبة زيارات على مستوى القطاع مما يستوجب عمل آلية وطنية أو قاعدة بيانات إلحصاء األمراض المزمنة إلنجاز المؤشرات 

 .ل نسبةأق السرطانيةمراض األالصحية الالزمة، في حين بلغت 

 توزيع الزيارات لعيادات األمراض المزمنة بمراكز الرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة  (10جدول )
 

 %  ات الزيار  األمراض المزمنة 

 0.5 1,222 صدرية 

 3.4 8,993 األول  النوع سكري 

 45.0 117,640 الثاني  النوع سكري 

 0.1 133 1سكري  +ضغط

 2.0 5,145 2سكري  +ضغط

 46.4 121,366 ضغط

 1.4 3,722 قلب 

 0.1 311 كلى

 0.0 109 السرطان  أمراض

 0.9 2,225 نفسية  حاالت

 0.2 571 أخرى 

 100.0 261,437 المجموع 
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 الوصفات الطبية   .7
 

 حسب المحافظة:ة الصحة في وزار الرعاية الصحية األولية في مراكز توزيع الوصفات الطبية . 7.1
 

وصفة طبية، شكلت محافظة غزة  1,140,042 مركز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحةبلغ إجمالي الوصفات الطبية في  

 .%10.6بلغت  % من إجمالي الوصفات، وأقلها في محافظة رفح39.1ما نسبته 
 

 توزيع الوصفات الطبية حسب المحافظات وزارة الصحة( 11جدول ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب المحافظة في وزارة الصحة الرعاية الصحية األولية توزيع معدل الوصفات الطبية في مراكز    7.2
 و الفئة العمرية: 

 

علمًا بأن هذه الفئة  % من إجمالي الوصفات بوزارة الصحة62.1سنوات  3بلغت نسبة الوصفات الطبية لألطفال دون سن 
وصفة لكل   0.71وشكلت    الوسطىبلغ أعلى معدل وصفات طبية لكل زيارة في محافظة    % من إجمالي السكان،14.8تمثل  
 .زيارة

 معدل الوصفات الطبية لكل زيارة  حسب المحافظة بوزارة الصحة (12جدول)

 % عدد  المحافظة 
 16.3 186,160 الشمال 

 39.1 445,859 غزة 

 17.1 195,006 الوسطى 

 16.9 192,733 خان يونس 

 10.6 120,284 رفح

 100.0 1,140,042 المجموع 

وصفات لمرضى تزيد  المنطقة 
 سنوات 3أعمارهم عن 

وصفات لمرضى تقل أعمارهم عن 
 سنوات 3

 معدل الوصفات/ زيارة إجمالي الزيارات مجموع الوصفات

 0.50 371,380 186,160 80,496 105,664 الشمال 

 0.50 884,332 445,859 147,557 298,302 غزة 

 0.71 272,997 195,006 76,137 118,869 الوسطى 

 0.52 368,897 192,733 76,793 115,940 خانيونس 

 0.57 209,808 120,284 51,518 68,766 رفح

 0.54 2,107,414 1,140,042 432,501 707,541 المجموع 

  100.0 37.9 62.1 النسبة % 
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 التحويالت   8
 توزيع التحويالت بالرعاية الصحية األولية حسب المحافظة:  8.1

 

حالة إلى مستشفيات وزارة الصحة وكانت أعلى  85.649بلغ إجمالي الحاالت المحولة من مراكز الرعاية الصحية األولية 

من مجموع الحاالت % 8.3حيث شكلت ما نسبته  رفح، وأقل نسبة كانت في محافظة %45.3نسبة بمدينة غزة بنسبة 

 .المحولة من مراكز الرعاية الصحية األولية إلى المستشفيات
 

 ( يوضح توزيع التحويالت من مراكز الرعاية الصحية األولية إلى المستشفيات بوزارة الصحة حسب المحافظات 13جدول )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

من  100توزيع معدل التحويالت بالرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة حسب المحافظة لكل   8.2
 الزيارات:

 

وبلغ أقل معدل في  غزةوبلغ أعلى معدل تحويالت في محافظة زيارة،  100تحويلة/ 4.1يالحظ أن المعدل العام للتحويالت 

 .الوسطىمحافظة 

 
 

 
 

5.6
4.4

3.5
2.5

3.4
4.1

0

2

4

6

8

10

غزة الشمال خانيونس الوسطى رفح المعدل العام

 المحافظة 
 الصحة وزارة 

 % عدد 
 24.5 20,957 الشمال 

 45.3 38,828 غزة 

 11.2 9,589 الوسطى 

 10.7 9,131 خان يونس 

 8.3 7,144 رفح

 100.0 85,649 المجموع 

 معدل التحويالت من مراكز الرعاية األولية إلى المستشفيات من إجمالي الزيارات حسب المحافظات( يوضح توزيع 6رسم بياني ) 
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 صحـــة الطفــل:. 9
زة، ونسبة التطعيمات في القطاع %، من إجمالي سكان قطاع غ14.8سنوات  4-0بلغ نسبة األطفال في الفئة العمرية من 

لتغذية الوحيدة التي تستقبل الحاالت المرضية لألطفال والتي تتعلق باأليض واتعتبر وزارة الصحة هي الجهة %. و 99.5

 نقص إفراز الغدة الدرقية الخلقي.وخصوصا التبول الفينولي و 

 الطفل: توزيع الحاالت المرضية بصحة  9.1
 ( (Phenylketonuria التبول الفينولي  -

 طفل حي. 1000لكل  0.21حالة بمعدل  12بلغ عدد الحاالت الجديدة المسجلة لمرض التبول الفينولي 
 

 ( Congenital hypothyroidism)  الدرقيةدة نقص إفراز الغ -

لكل  0.26حالة بمعدل  15من نقص إفراز الغدة الدرقية  تعاني بلغ عدد الحاالت الجديدة المسجلة التي 
 . حي طفل  1000

 

 2018( معدل حدوث األمراض المسجلة بصحة الطفل لعام 14جدول )
 

عدد الحاالت   المرض
معدل حدوث الحاالت   عدد الزيارات عدد الحاالت المسجلة  الجديدة

 مولود 1000الجدد /
 0.26 424 292 15 نقص إفراز الغدة الدرقية 

 0.21 552 231 12 التبول الفينولي

 
 مالحظة: يتم عمل فحص للغدة الدرقية والتبول الفينولي لجميع المواليد الجدد في الزيارة األولى للتطعيم.  •

 
 

 توزيع الحاالت المرضية والزيارات بصحة الطفل حسب السنوات:  9.2
 

 2018 -  2010صحة الطفل  -الرمال  ة المسجلة بعيادة ( توزيع الحاالت الجديد 15جدول ) 
 

 

  

 المرض 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 نقص إفراز الغدة الدرقية 20 11 19 21 24 22 31 20 15

 التبول الفينولي 11 4 10 8 7 12 17 14 12
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 توزيع الزيارات للحاالت المرضية  بصحة الطفل حسب السنوات:  9.3

مقارنة باألعوام  2012 في العامتم تسجيل اعلى زيارات زيارة و  424نقص إفراز الغدة الدرقية بلغ إجمالي الزيارات لمرضى 

 .زيارة 552وبلغ إجمالي الزيارات لمرضى التبول الفينولي ، األخرى 

 2018  2010 -صحة الطفل حسب المرض في قطاع غزة لعام -الرمال ( توزيع الزيارات لعيادة 16جدول )
 

 
 

 ات:التطعيم . 10

اإلصابة باألمراض المعدية ويعتبر من أنجع البرامج الصحية في قطاع غزة ومتوفر  الى الحد منيهدف برنامج التطعيمات 

وسهل الوصول إليه في كافة محافظات قطاع غزة، وتوفر وكالة غوث وتشغيل الالجئين خدمة التطعيمات لألطفال الالجئين 

 بالتعاون مع وزارة الصحة.

 :نسبة تغطية التطعيمات في قطاع غزة  . 10.1

شهر، ومن الجدير بالذكر أن استكمال التطعيمات كجرعات داعمة تكون في   15حديثي الوالدة حتى عمر    تطعيم األطفاليتم  

 أعمار أكبر من خالل الصحة المدرسية كما هو مبين في ما بعد.

 PCVوتم إدراج تطعيم ،  MMRشهر مع تطعيم  15و  12وا عطاؤه على جرعتين على عمر  Measlesتم إيقاف تطعيم 

 .جرعات لألطفال 3ويتم إعطاؤها  2012ببرنامج التطعيمات في عام 
 

  

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
                    لمرضا  

 دد الزياراتع

 نقص إفراز الغدة الدرقية 578 558 785 631 660 591 591 444 424

 التبول الفينولي 731 804 982 851 730 649 649 566 552
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 2018-2014( نسبة تغطية التطعيمات في قطاع غزة  17جدول)

 BCG DPT OPV3 HepB MMR السنة

2018 98.8 98.1 98.9 98.8 98.9 

2017 99.4 98.2 98.3 99.4 99.6 

2016 99.8 98.8 98.4 99.8 99.0 

2015 99 98.3 98.3 98.7 99.8 

2014 99.5 99.7 99.3 99.7 97.2 

 

 الصحة المدرسية. 11
 
 رنامج الصحة المدرسيةب 11.1 

تقديم الخدمات الطبية الشاملة التي تخدم جميع فئات الطلبة الفلسطينيين وذلك من خالل  ىيهدف برنامج الصحة المدرسية إل
برنامج الصحة المدرسية الحكومي الذي يوفر خدماته من خالل المدارس الحكومية وبرنامج الصحة المدرسية المقدم من وكالة 

 غوث وتشغيل الالجئين الذي يقدم الخدمات لالجئين من الطلبة.
 

 الخدمات الطبية للصحة المدرسية  11.2
وكذلك تقدم الرعاية الصحية ، تقوم فرق الصحة المدرسية بفحص الطالب في المستوي األول، السابع والعاشر في قطاع غزة

 السنية في المستويين السابع والعاشر.
طالب للعام الدراسي  68,163ة حوالي بلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية الذين تلقوا الخدمات الصحية المدرسي

 % من إجمالي الطلبة(.94.7) 2017-2018
 

 
 

 2018-2017عدد الطلبة الذين شملتهم خدمات الصحة المدرسية  ( 7رسم بياني )

56629

60339

73682

45812

63295

64829

68163

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2010-2011 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
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 توزيع عدد الطلبة المفحوصين حسب المحافظات 11.3

 

%، بينما بلغت نسبة الطلبة 94.4الفئة المستهدفة  طلبة بلغت نسبة الطلبة المفحوصين من المستوى العاشر من إجمالي

، علمًا بأن إجمالي من إجمالي الطلبة المفحوصين %94.2%، والمستوى السابع 96.2المفحوصين من المستوى األول 

طالب حيث بلغت نسبة الطلبة المفحوصين من إجمالي الطلبة بلغت  68,163السابع والعاشر و الطلبة في الفصول األول 

%، بينما كانت نسبة التطعيم في وكالة الغوث 99.8، كما بلغت نسبة تطعيم الفئة المستهدفة في جميع المدارس 94.7%

 .%100لتشغيل الالجئين 

 حسب المحافظة 2017( عدد الطلبة المفحوصين خالل العام 18جدول ) 
 

 % المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال البيان
نسية 
 التغطية

 96.2 32.4 22118 1496 4491 1445 10515 4171 المستوى األول

 94.2 25.1 17110 1365 2912 1331 8759 2743 المستوى السابع

 94.4 42.4 28935 3030 6225 4270 10312 5098 المستوى العاشر

 100 68,163 5,891 13,628 7,046 29,586 12,012 المجموع

 

 

 الطلبة المفحوصين حسب المحافظات عدد ( توزيع 8رسم بياني )
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بلغت نسبة المرضى   (.%14.3حالة من إجمالي الطلبة المفحوصين ) 9,780بلغ عدد الحاالت المحولة للفحص الطبي 

% 24.7% في المستوى الدراسي األول، وبلغت نسبة المرضي  13.1بين طالب المدارس الحكومية الذين استهدفهم الفحص  
 % بين الطلبة في المستوى العاشر.28.4ستوى السابع وبين الطلبة في الم

بفحص األطفال في المستوي األول، الرابع  في وكالة غوث وتشغيل الالجئين في نفس الوقت تقوم فرق الصحة المدرسية 
 طالبًا. 35,084والسابع حيث بلغ إجمالي الطالب المفحوصين في المستوي األول 

% من الطلبة الذين استهدفهم الفحص في المستوى 13.0%،  14.5بلغت نسبة المرضى بين الطالب الالجئين في قطاع غزة  
 لي.على التوا (الرابع والسابع)الدراسي األول و

 

 الوضع الصحي لطلبة المدارس 11.4
المفحوصين فنجد أن  يوضح الجدول التالي أعداد ونسب الحاالت المرضية بين طلبة المدارس الحكومية ومدارس الوكالة

في  اجمالي الطلبة المفحوصين%( على التوالي من  39.0  ،%46.9االنخفاض في حدة اإلبصار شكل أعلى نسبة والبالغة )
% في مدارس الحكومة، وبلغت أقل نسبة 0.2حيث شكلت    خلل في حاسة السمعمة والوكالة، وأقل نسبة كانت  مدارس الحكو 

 .من مجموع الطلبة المفحوصين في مدارس الوكالة% 0.3التقمل 
والعمل لذلك هناك ضرورة لزيادة الجهود وحمالت التثقيف الصحي من أجل االكتشاف المبكر للمشاكل المتعلقة باإلبصار 

 علي تحسين الوضع التغذوي لدي طالب المدارس.
وكان انخفاض حدة البصر من أهم المشاكل التي تواجه الطالب الالجئين في قطاع غزة، حيث أن نسبة الطالب اللذين 

% في المستوي الرابع والسابع. لذلك يجب علي 12.5% في المستوي األول لتصل إلى  7.3يعانون من انخفاض حدة البصر  
عطاء االهتمام األكبر لالكتشاف والعالج المبكر ا  نفرق الصحة المدرسية التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيي

  حدة البصر. النخفاض

 

 ( 2018-2017توزيع الحاالت المرضية لدي الطالب الحكوميين في المستويات األول، السابع والعاشر )  -( 3جدول )
 

 المستهدفةالفئة 
 % العاشر % السابع % األول

 الحاالت المرضية
 14.1 4069 9.9 1699 6.5 1441 انخفاض في حدة االبصار

 0.1 29 0.1 22 0.2 38 حول مرئي
 0.2 50 0.1 18 0.1 19 التهاب الملتحمة

 1.6 458 3.5 591 0.3 65 النحافة
 1.3 381 1.4 239 1.4 313 القصر
 0.2 56 0.3 54 0.1 13 النحالة
 4.1 1184 2.5 429 0.6 122 السمنة

 0.1 17 0.1 15 0.0 1 خلل في حاسة السمع
 0.4 113 0.0 5 0.0 1 تضخم في الغدة الدرقية

 0.4 105 1.8 306 0.9 201 تقمل
 0.1 26 0.1 10 0.1 14 جرب

 0.1 36 0.1 15 0.1 12 فطريات
 0.1 37 0.1 16 0.1 25 أمراض جلدية أخرى 

 0.2 67 0.2 36 0.3 65 لغط في القلب
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 ( 2018-2017إجمالي الطلبة في المستويات األول، الرابع والسابع )توزيع الحاالت المرضية لدي الطالب الالجئين المفحوصين من  -( 4جدول )
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المشاكل الصحية للفم بين طالب المدارس الحكومية 11.5
 

 ( في وزارة الصحة 2018-2017توزيع مشاكل االسنان عند الطلبة للعام )( 5جدول ) 
 
 
 
 
 
 

 0.0 1 0.0 2 0.0  صرع
 0.0 1 0.0  0.0  كتل محسوسة في البطن

 0.1 26 0.1 14 0.2 41 فتق
 2.3 678 2.1 360 0.0 2 دوالي في الخصية

 0.2 57 0.0 7 0.1 26 قيلة مائية
 0.1 31 0.8 130 1.4 302 خصية غير هابطة

 0.3 75 0.2 40 0.1 32 حادةحاالت 
 2.5 725 1.3 226 0.8 174 حاالت أخرى 

 8222 4234 2,907 مجموع الحاالت المرضية
 5,325 2,491 1,964 إجمالي الحاالت المحولة

 28,935 17,110 22,118 إجمالي المفحوصين

 الفئة المستهدفة
 % المجموع % السابع والرابع % األول

 الحاالت المرضية
 10.6 9,922 12.5 7,346 7.3 2,576 انخفاض في حدة اإلبصار

 0.4 356 0.3 205 0.4 151 خلل في حاسة السمع 
 0.3 313 0.0 0 0.9 313 حول

 0.4 404 0.1 45 1.0 359 أمراض القلب 
 0.0 6 0.0 0 0.0 6 تضخم في الغدة الدرقية 

 0.1 88 0.0 0 0.3 88 تقمل
 0.1 96 0.0 0 0.3 96 جرب 
 0.3 288 0.0 0 0.8 288 فتق

 0.3 261 0.0 0 0.7 261 خصية غير هابطة

 0.5 471 0.0 0 1.3 471 اإلعاقة الحركية

 0.4 386 0.0 26 1.0 360 التهابات الشعب الهوائية

 0.1 125 0.0 0 0.4 125 التشوهات 

 13.6 12,716 13.0 7,622 14.5 5,094 مجموع الحاالت المرضية

 93,676 58,592 35,084 المفحوصين

 فقد األسنان إعوجاج األسنان الفلور التهاب اللثة تسوس أسنان المستوى

 4106 60 43 20 9627 المستوى األول

 294 1478 377 1303 4697 المستوى السابع 

 1592 4214 661 3088 9357 المستوى العاشر 
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 . تسوس األسنان:  1
%، 43.5بلغت نسبة تسوس األسنان بين طالب المدارس من الطلبة المفحوصين لكل مستوى كما يلي: في المستوى األول 

 %.32.3%، في المستوى العاشر16.1في المستوى السابع 
 
  التهابات اللثة: .2

%، في المستوى 0.1المفحوصين لكل مستوى: في المستوى األول  بلغت نسبة التهابات اللثة بين طالب المدارس من الطلبة  
 %10.7%، في المستوى العاشر 4.5السابع 

 
 

   ارتفاع نسبة الفلور: . 3
في المستوى   % ،0.2األول   بلغت نسبة ارتفاع الفلور بين طالب المدارس من الطلبة المفحوصين لكل مستوى: في المستوى 

 %2.3%،  في المستوى العاشر 1.3السابع 
 
   . اعوجاج األسنان:4

 % 14.6%، في المستوى العاشر  5.1% ، في المستوى السابع    0.3بلغت نسبة اعوجاج األسنان بين طالب المدارس كما يلي: في المستوى األول
 

 في المدارس التطعيمات
الالجئين الفلسطينيين من خالل برامج الصحة المدرسية في تقديم التطعيمات تشترك وزارة الصحة ووكالة غوث وتشغيل 

الالزمة لطالب المدارس في المستويات المختلفة، حيث تقومان بتطعيم الطلبة بالتطعيمات التالية: الدفتيريا والكزاز، نقط شلل 
 ( والحصبة األلمانيةOPV and d.Tاألطفال )

 
 ( 2018  -2017)المدارس للعام  لبةلطتوزيع التطعيمات  - (6)جدول 

 

 DT Child OPV DT Adult الجهة المقدمة
% % % 

 98.7 99.4 99.4 وزارة الصحة

 100.0 99.9 99.6 وكالة الغوث

 

  .  الصحة السنية:12
 خدمات األسنان في مراكز الرعاية األولية   12.1
زيارة لعيادات األسنان. قدمت وكالة غوث وتشغيل الالجئين  178,578سجلت وزارة الصحة ما مجموعة  2018في عام 

 لألسنان في جميع عيادات األسنان. زيارة 468,255الفلسطينيين في قطاع غزة 
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 : حسب نوع الخدمة  الصحةالزيارات إلى عيادات الفم واألسنان في مراكز الرعاية األولية لوزارة  نسبة  توزيع    12.2
 

 
 

 ( توزيع نسبة خدمات الفم واألسنان المقدمة في مراكز الرعاية األولية9رسم بياني ) 

 

 . دائرة التثقيف والتعزيز الصحي13

 برامج دائرة التثقيف وتعزيز الصحة .  13.1

 برنامج التوعية والتثقيف داخل العيادات والمستشفيات: .  13.1.1

لقاء تثقيفي داخل المراكز الصحية والمستشفيات في مناطق مختلفة من القطاع وقد تم الوصول  2,420تم عقد ما يقارب 

الرضاعة الطبيعية، سرطان الثدي، التهابات الجهاز )  كانت المواضيع على النحو التالي:شخص، و    14,264لما يقرب من  

 (.غيرهاألمراض السارية والغير معدية مثل الضغط والسكري و ا، ةالحامل، النظافة الشخصيالتنفسي، رعاية المرأة 

 :  برنامج التوعية المجتمعية ضمن المجتمع المدني.  13.1.2

في موضوعات لألمهات والشباب     المحلية والجمعيات في عدد من المؤسسات   شخص 8,756 لقاء استهدف    618تم تنفيذ  

 الخ ... التالسيميا  ،الحوادث المنزلية ،النظافة الشخصية، تغذية األطفال ،أمراض الزواج المبكرتتعلق ب

 حملة التوعية لتعزيز خدمات الصحة اإلنجابية " •

بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان اإلنجابية في قطاع غزة  الصحة  تعزيز خدمات    حملة توعية حول دعم قضاياوهي  

وقد تم  2018 أغسطس  –" خالل الفترة بين يوليو  Improving Quality Of SRH Services 2018ضمن مشروع  "

التوعية بعوامل الخطر المرتبطة بالحمل ،  تنظيم األسرة، لكشف المبكر عن سرطان الثديطرح مجموعة من المواضيع منها: ا
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تم الوصول إلى عدد يزيد  ، ومنقولة جنسيااألمراض والعدوى ال، الحد من العنف ضد المرأة ، رعاية ما قبل الحمل، والوالدة

  .سيدة وأم في مختلف مناطق قطاع غزة ,منها المؤسسات والمراكز الصحية والمساجد وتجمعات النساء 2000عن 

يوم ( والتي قد نفذت وزارة  16ضمن حملة مناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي) لمدة  :العنفمناهضة  حملة* 

الصحة الفلسطينية حملة مناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي ضمن مشروعها الممول من صندوق األمم المتحدة 

تم تدريبهم  نمن المثقفين الصحيي 3عدد  هذه الحملة كجزء من مشروع دعم الصحة اإلنجابية ، بمشاركة  UNFPAللسكان 

سابقًا على مبادئ وأسس ومفهوم الجندر وأشكال العنف الموجه ضد النساء وأنماط التحويل والمعالجة والتدبر حيث نفذت 

مجموعة من الزيارات المنزلية لبيوت األمان، عدد من لقاءات التوعية في المؤسسات والمراكز الصحية، إعداد فيديو 

Promotion   .ضمن فعاليات هذه الحملة 

  من الطالب . 14,978لقاء استهدف  345 عقدتم  :برنامج التوعية والتثقيف داخل المدارس.  12.1.3

 

روضة من رياض األطفال   20من خالل  لقاء    176تم عقد    :وعية والتثقيف داخل رياض األطفالبرنامج الت  .  12.1.4

  طفل. 4220االتفاق مع التعليم العالي على ذلك وقد استهدف في مناطق غزة وخانيونس ورفح تم 
 

 64داخل المساجد تم تنفيذ  ضمن برنامج التوعية المجتمعية :جدضمن المسا التوعية المجتمعيةبرنامج .  13.1.5

 التدخين وغيرها.وتم التعرض لمواضيع الصحة والصيام وصيام الطفال والتغذية والحد من شخص،  2,376لقاء استهدف  
 

ضمن برنامج التغذية الطبي للمرضى داخل المستشفيات والمراكز الصحية،  تم    برنامج التغذية العالجية:.   13.1.1.6

شخص في مواضيع أساسيات التغذية السليمة، تغذية مرضى السكر والضغط، تغذية   850لقاء استهدف    543عقد ما يقارب  

  مرضى الحروق، تغذية المراهقين، تغذية أمراض الصدرية.
 

  323لقاءًا تثقيفيًا او دورة مكثفة بواقع اسبوع كامل  واستهداف حوالي   24 عقدتم : دورات اإلسعاف األولي . 7.1.31

 شخص. 
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 لفعاليات اللجنة الوطنية للتثقيفتشكلت اللجنة الوطنية للتحرر من التبغ كامتداد   أنشطة مكافحة التدخين: . 13.1.8

تسعى و عبارة عن تجمع للوزارات والمؤسسات ذات العالقة بالتوعية الصحية أو الحد أو منع التدخين . الصحي حيث هي

داخل المرافق الصحية والتعليمية ضمن مبادرة  لتوحيد الجهد التوعوي والتعريف بالقانون الخاص بالتحد من التدخيناللجنة 

الفلسطيني من خالل دعم تبني السلوك الصحي باإلقالع عن  أهداف اللجنة: تعزيز صحة المجتمعومن   غالتحرر من التب

االستثمار األمثل للموارد المحدودة ، وتسخيرها وتوجيهها ، توحيد الرسالة الصحية المتعلقة بالتبغ، ومنع االزدواجية، التدخين

سائل اإلعالم المقروء والمسموع استثمار كافة و ،  االستجابة السريعة ألي طارئ قد يحدث،  لتحقيق األهداف التي تضعها اللجنة  

، والمرئي ، ووسائل التواصل االجتماعي باختالف أنواعه اإليصال رسائل مبادرة التحرر من التبغ إلى كافة شرائح المجتمع

       .االستفادة من تجارب الدول في مكافحة التدخين،  العمل مع أصحاب القرار لتفعيل القوانين الخاصة بالحد من التبغ

في مجال الصحة النفسية ومتابعة السلوكيات  ضمن برنامج التوعية :  عم التوعية في مجال الصحة النفسيةد 13.1.9

شخص داخل المدارس والمجتمع   140لقاءات  استهدفت    9المضطربة سواء من خالل المدارس أو المجتمع المحلي تم تنفيذ  

 الطبي

فعاليات التوعية للحجاج تم طباعة نشرة خاصة ببعض التعليمات والنصائح ضمن   :فعاليات التوعية للحجاج 13.1.10

حاج وحاجة عن النظافة الشخصية، الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، االكثار من شرب الماء،   4000الصحية لما يقارب  

 .الواقية من ضربة الشمس.... إلخ
 

 . مستهدف من المؤسسات الغير حكومية ووزارة الصحة  60تم عقد  :   دورات تدريبية حول االتصال من أجل التنمية   13.1.11
 

 اليوم العالمي للحد من التدخين.  األمراض الغير معدية وفعاليات  االحتفال بيوم الصحة العالمي و:  االحتفال بأيام عالمية.   13.2

إرشادي لمزودي الخدمات الصحية كتيب منها:  نشرة وكتيب 16تم طباعة  :مواد إعالمية ومطبوعاتإعداد .  13.6

نشرتين حول سرطان الثدي والتحضير ، نصائح وتوجيهات للحجاج، تغذية مرضى الفشل الكلوي ، للعناية باألم بعد الوالدة 

، تنمية الطفولة، الماموجرام، الترامال، العنف، الصيام  مضات تلفزيونية منها ما يتحدث عنو  9باإلضافة إلى ، للماموجرام 

 .فوائد الرضاعة الطبيعية، ثديسرطان ال


