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تركيب جهاز CT في مجمع ناصر  و جهاز آخر في مجمع الشفاء .

. CBC دعم مختبرات المستشفيات بعدد 11 جهاز فحص

توفير عدد 3 أجهزة  X- Ray  لمجمع ناصر  و مجمع الشفاء. 

توفيـــــــر  6  أجهـــــــزة spectrophotometers  تم توزيعها  5 

لمختبرات الرعاية األولية وعدد 1 لمختبرات المستشفيات.

توريد أجهزة عالج طبيعي بتمويل من جايكا.

توفير جهاز لغســيل الكلى بقســم العناية المركزة بالمســتشـــفى 

األندونيسي.

hematology analyzer-5-) مــتقدم C.B.C توريد جهازين 

differential) لصــــالح م. الرنتيســـــي ليخدم شريحة مرضى الدم 

واألورام والذي يظهر صورة الدم بالكامل و تعداد الدم الكامل. 

اســـتالم جهاز C.T.G لدائرة صـــحة األم والطفل بدعم من الهالل 

األحمر القطري.

توزيع 11 جهاز التراســــــــــــــــاوند حديث الى عيادات رعاية الحوامل 

تطبيق حوسبة العمليات الجراحية وتوزيع أجهزة على أقســــــــــام وفحص الثدي في المراكز الصحية .

العمليات.

البدء بـــــتطـــــبــــــيق البرنامج المحوسب لقسم الوراثة في المختبر 

المركزي وربطه مع عيادات الـــــــرعاية األولية ووكالة الغوث مما 

سيســاهمفي سرعــة الكشــــف المبكـــــر على األمـــراض الوراثيـــة 

لألطفال ومتابعتها . 

نشر تقارير دورية لمسـيرات العودة الكبرى بعدد 25 تقرير باللغتين 

العربية واإلنجليزية.

أصــــــــدرت وحدة العالقات العامة واإلعالم 7,396  مادة  إعالمية 

تشــمل أخبار، تقاير مكتوبة ومصـــورة، أفالم وغيرها باإلضافة إلى 

تسهيل  12,028 مهمة عمل للصحفيين والمؤسسات.

تطوير برنامج رصد األورام  وتطوير برنامج الطوارئ والعمليات.

إنشاء سجل محوسب لمرضى مسيرة العودة الكبرى.

إعداد الملف الطبي االلكتروني.

ــ ــ ا  م ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ي   إنتهــــــاء المــــــــــرحلــــة األولــــــــــى من المواءمة بين نظـ

care & e-Hospital  باألوروبي.  

تطبيق نموذج الطوارئ الموحد  ونموذج الخــــــــروج فــــــــي كافة 

مستشفيات وزارة الصحة.

إعداد ونشر  التقرير الشامل Annual Report عن الوضع الصحي 

في قطاع غزة 2018م لوحدة نظم المعلومات الصحية.

نظم المعلومات والنشر اإلعالميإضافة أجهزة طبية جديدة

MOH -PHIC



مراكز الرعاية األوليةالعيادات الخارجيةالطوارئ

1,380,000715,0002,000,000

عدد المترددين

المشاريع
 اإلنشائية

مشاريع األجهزة الطبية
 وقطع الغيار

مشاريع
 الطاقة الكهروميكانيكية

$12,000,000$11,000,000$940,000

تكلفة المشاريع

االبعتاث الداخلي والخارجي تدريب الكوادر البشرية

66 1200

عدد المتدربين و المبتعثين

عمليات زراعة الكلى إجمالي العمليات الجراحية

32 53,000

عدد العمليات

(2019)الصحة في أرقام

بناء وتجهيز قسم التعقيم المركزي بمجمع ناصر الطبي.

 وضع حجر األساس لمشــــروع إنشـــــاء مركز الكلية الصـــــناعية في 

اإلندونيسي.

 ترميم قسم األشعة (CT) في مبنى الجراحة العامة بمجمع 

الشفاء الطبي.

مشــــــروع العيادات العمانية - عيادة جباليا - عيادة القرارة- عيادة 

الرحمة). 

إفتتاح مستشفى الوالدة وقسم الحضانة في مستشفى األقصى. 

البدء بإنشاء مركز غسيل كلى في مجمع ناصر الطبي.

إفتتاح مركز مسقط الصحي (قيزان النجار) بمحافظة خانيونس.

إنشاء قسم مبيت في المستشفى األوروبي.

مشروع  تطوير محطة الكهرباء لمستشفى ناصر.

وبلغت 489,635 $.مشاريع المياه والصرف الصحي 

 وبلغت  359,000$.مشاريع الطاقة الشمسية 

مشروع ترميم الكلية واألورام م. الشفاء.

إنشـــــاء مركز لرعاية مرضى إلتهابات العظام والكســـــور المعقدة 

داخل مجمع ناصر الطبي.

إجــراء عمليات جــراحية نوعية عبــر وفود طبية أجنبية فــي مجاالت 

عدة منها جراحة الوجه والفكين وجراحة القلب لألطفال.

إعادة افتتاح خدمة جراحة القلب في مســــــتشــــــفى غزة األوروبي، 

وإجراء ما يزيد عن 84عملية  ضمن مشـــــــــــــــــــروع تدريب القدرات 

المحلية في مجال جراحة القلب.

تنفيذ برنامج الرعاية التمريضـــــية المنزلية بتمويل من مؤسســـــة 

التعاون األلماني.   

إضافة خدمة زراعــــة عينـــــات األنســـــــــــــــــجة والعظــــام لمرضى 

العظام  في م. الرنتيسي.

إفتتاح قسم خاص بامراض الدم واألوارم في م. الرنتيسي بالتعاون 

.PCRF  مع مؤسسة

 إجراء (32) حالة زراعة كلى خالل العام 2019  .

الخدمات الطبية الجديدة والنوعية المشاريع اإلنشائية والتطويرية
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