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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

بخطى وثابه واصرار يقهر المستحيل تواصل وزارة الصحة الفلسطينية , كتابة فصل جديد من فصول االنجاز واالبداع , ذلك  
مضت , لقد مثلت وزارة  االبداع الذي له وقع خاص في قلب وعين كل من عمل وراقب عجلة البناء الصحي خالل سنوات  

الصحة نموذجا حقيقيا من العمل الدؤوب وتجاوز كل العقبات التي اعترت الكثير من المراحل التي مرت بها الوزارة , فبعد عام  
من مواجهة جائحة كورونا , تستعرض وزارة الصحة تفاصيل ذلك المشهد والذي حمل الكثير من العناوين التي جسدت منظومة  

لعمل والشراكة مع مختلف مقدمي الخدمة , نحو تحقيق أسمى المؤشرات الصحية واالختراقات التي استطاع الكادر  متكاملة من ا 
 الطبي احداث شرخ في جدار لطالما حجب عن المرضى شعاع أمل بالعالج .

ات الحالة الوبائية م , واحدا من المحطات التي ضمت تحديا جديدا وما صاحبه من افرازات فرضتها تطور 2020لقد مثل العام  
, واالجراءات الطموحة التي خطت ونفذت على أيدي رجال آمنوا بعظيم رسالتهم , فكانت    19في العالم بعد تفشي جائحة كوفيد  

الخطط التي شقت طريقا نحو تعزيز سبل مواجهة الجائحة قبل وصولها الى قطاع غزة , وبعد تسجيل أولى الحاالت داخل  
 المجتمع .
م , لهو محط اهتمام ورعاية بأن  2021لك المرحلة والتي ال تزال تلقي بثقلها مع مرور الربع االول من العام الجديد  ان توثيق ت

تكون تجربة المواجهة سجال آخر يحمل من األرقام والتفاصيل ما يتيح اجراء الدراسات والتقييمات وما ستعكسه على تطوير 
 األزمة وتحقيق التعافي في المنظومة الصحية .   وموائمة ما يقر من اجراءات حتى الخروج من

وعلى صعيد آخر وفي خضم تلك المواجهة لم تغفل أعين صانعي القرار الصحي عن المضي قدما على خارطة التطوير الصحي  
ما يعكس  وتجويد الخدمة الصحية بكافة مستوياتها األولية والثانوية , واالستمرار في تعزيز المؤشرات الصحية التي أصبحت وسا

مدى كفاءة ومهارة الكادر الصحي الفلسطيني على ادارة المنظومة الصحية وصوال الى االنعتاق من التبعية للمحتل البغيض 
 الذي لم يزد مرضانا اال حمال فوق حملهم .

التطوير والتنمية   ان الناظر الى أدق تفاصيل العمل الصحي اليوم يشهد صورة مشرفة قوامها ذلك الكادر المعتد بجملة من برامج
البناء , وتسهيل وصول   الفارق في معادلة  البشرية التي جعلت منه محورا ساميا في رحلة تجويد الخدمة الصحية , واحداث 

م , والخطة الصحية االستراتيجية لألعوام الخمسة  2021وحصول المواطن عليها , وهذا ما ترجمته الخطة التشغيلية للوزارة للعام  
ي توجت في ظل ظروف استثنائية اال أنها خرجت واقعا ونهجا يستشرف المستقبل ويصوغ البرامج واألهداف والتي  المقبلة والت
 .لمزاوجة الفريدة بين إدارة األزمات وإدارة التطويرهي نموذجا ل

ياب اليأس واأللم , وأنها عاما بعد عام , وتحديا يتلوه تحديا تثبت وزارة الصحة الفلسطينية أنها جديرة بانتزاع األمل من بين أن
ماضية بعزيمة ال تشوبها شائبة في تحقيق رفعة المنظومة الصحية التي تتطلع الى مزيد من أماكن التتويج على منصات االنجاز  

 واالبداع الصحي . 
البضاء التي شهدت    وال يسعنا في هذا المقام اال أن نتقدم بخال الشكر والعرفان الى كافة الكوادر الصحية درة التاج , واأليدي
 رحاها صناعة ذلك االنجاز , والشكر والتقدير الى كا من ساهم في أن يكون هذا التقرير واقعا ملهما .

وحتى هذا الحد نكتفي في وصف ثنايا هذا التقرير , والذي نكمل به جانبا مضيئا لن يكون األخير , بل هي حلقات متصلة  
 في تعزيز الخدمات الصحية الوطنية . ومتكاملة , ماضية بكل جدارة واستحقاق 

     
 د. يوسف أبو الريش                                                                 

 وكيل وزارة الصحة                                                                  
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 :مقدمة
تصدر وزارة الصحة تقريرها السنوي حول الوضع الصحي العام   

والذي يبين بشكل واضح وجلى حجم  2020في فلسطين للعام  
الخدمات  تأمين  سبيل  في  الصحة  وزارة  تبذله  الذي  العمل 

بالرغم من كل الصحية   العديدة  وخدمات الطوارئ واإلنجازات 
الظروف الصعبة والتحديات والحصار الظالم على قطاع غزة  

العالمية   19-قرابة الخمسة عشر عامًا إضافة الى جائحة كوفيدل
الثقيلة على العالم بشكل عام وقطاع غزة    التي القت بظاللها 

ة لمواجهة هذه بشكل خاص والجهود العظيمة التي بذلتها الوزار 
    الجائحة.

الحيوية   المؤشرات  بأهم  الخاص  االتجاه  التقرير  يرصد  كما 
 الصحية خالل السنوات الماضية. 

 

 السكان والصحةالفصل األول: 

تعتبر االتجاهات السكككككككككككانية ذات أهمية بالغة في مجال مراقبة  
وتقييم التقككدم الككذي يتم احرازه في مجككال الصككككككككككككككحككة والظروف  

كذلك تحديد السكككان المحتاجين لتوفير الخدمات  المتصككلة بها و 
الصكككككككككككحية والفئات المهمشكككككككككككة في المجتمع والتي تكون األكثر 
عرضة لألخطار الصحية كاألطفال واالمهات والبالغين وتعتمد  
وزارة الصككككككككككككحة في تقريرها على اإلحصككككككككككككاءات والبيانات التي  
يصكككككككككدرها المركز الفلسكككككككككطيني ليحصكككككككككاء وسكككككككككجالت المواليد  

 ات داخل وزارة الصحة.والوفي 
 

بلغ عدد السكككككان الفلسككككطينين في األراضككككي    :عدد السككان 
الفلسككككككطينية امحافظات الضككككككفة الغربية وقطاع غزة  ما يقارب 

في محافظات    3,086,816مليون نسكككككككككمة منهم  5,164,173
% من سكككككككككككان 59.8الضككككككككككفة الغربية ويشكككككككككككلون ما نسككككككككككبته 

في محافظات قطاع غزة   2,077,357األراضكككي الفلسكككطينية  
 %.40.2بنسبة 

 

انخفض معكدل المواليكد الخكام إلى   :معكدل المواليكد المكا 
  27.7  لكل ألف نسككمة من السكككان في حين بلغ مولودا  26.2

 .2019لكل ألف نسمة للعام 
 

في محافظات قطاع    المجتمع الفلسكككطيني:  توزيع السككان 
مكازال مجتمعكًا فتيكًا حيك  أن نسككككككككككككككبكة األطفكال الكذين تقكل   غزة  

سكككككككككككككنة  15% واألطفال دون  15.0سكككككككككككككنوات  5أعمارهم عن  
 %.4.4سنة فما فوق   60% بينما نسبة السكان عند 41.2

 

تشككل أبرز المحددات الصكحية للشكعب  :  الكثافة السككايية 
ليكة تصككككككككككككككل عكا  سككككككككككككككككانيكة الفلسككككككككككككككطيني الكذي يعكاني من كثكافكة

 في محافظات قطاع غزة. 2لكل كم  5,691إلى
 

 : الفصل الثايي

يعالج هذا الفصكل القضكايا الصكحية المختلفة :   صكحة المرة  
المتصككلة بصككحة األم والطفل وتنظيم األسككرة  ويهدف إلي تقييم  
شكككككككككامل للبرامج المتعلقة بصكككككككككحة االم والطفل من خالل اعداد 
المؤشكككككرات الصكككككحية ذات العالقة التي تبين الدور الكبير الذي 
 قطعته وزارة الصكككحة وباقي مزودي الخدمات الصكككحية في هذا
المجككال الحيوي وقككد بين التقرير بعض من هككذه المؤشككككككككككككككرات  

 واالستنتاجات.  
         

معكككدل وفيكككات األمهكككات لهكككذا  انخفكككض :وفيككات األمتككات
وهككككككككذا  مولككككككككود حككككككككي 100,000لكككككككككل  24.2العككككككككام ليصككككككككل 

العمككككككككل الحقيقككككككككي واألداء الجككككككككاد للقطككككككككاع الصككككككككحي  يعكككككككككس
متابعكككككككككككة البكككككككككككرامج المتعلقكككككككككككة خاصكككككككككككة وزارة الصكككككككككككحة فكككككككككككي 

بالصكككككككحة اإلنجابيكككككككة وتشككككككككيل لجنكككككككة وطنيكككككككة عليكككككككا لمتابعكككككككة 
 وفيات االمهات.

بلككككغ معككككدل الخصككككوبة  :معككككدل المصككككوبة الك ككككي
 15مولككككود لكككككل سككككيدة فككككي عمككككر اإلنجككككاب مككككن ا 3.2الكلككككى 
   سنة.49 –
 

بكككككين التقريكككككر أن معظكككككم الكككككوالدات تمكككككت فكككككي  :الكككككو دات
المستشكككككفيات بشككككككل عكككككام ومستشكككككفيات وزارة الصكككككحة بشككككككل 
خكككككككاص حيككككككك  بلغكككككككت نسكككككككبة السكككككككيدات اللكككككككواتي ولكككككككدن فكككككككي 

% وقككككككككد حككككككككازت مستشككككككككفيات 100.0المؤسسككككككككات الصككككككككحية 
% مككككككن اجمككككككالي 63.2ة وزارة الصككككككحة النسككككككبة األكبككككككر بنسككككككب 

 الوالدات في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة.
وهككككككو مكككككككا يؤككككككككد علكككككككى ارتفكككككككاع الكككككككوعي لكككككككدى السكككككككيدات فكككككككي 
اختيكككككككككككار المستشكككككككككككفيات للكككككككككككوالدة خاصكككككككككككة مستشكككككككككككفيات وزارة 

 الصحة لما تقدمه من خدمات متقدمة في هذا المجال.
 

  : معدل زيارات السيدات الحوامل
بلغ معدل زيارات السككككككككككيدات الحوامل في مراكز رعاية األمومة 

زيارة   5.9زيارة لكل سيدة حامل ا 6.0والطفولة في قطاع غزة  
 زيارة في وكالة الغوث . 6.0في وزارة الصحة و

 



 

 
ii 

 : برامج تنظيم األسر 
تحتككككل هككككذه البرامج حيزًا كبيرًا من اهتمككككام مقككككدمي الخككككدمككككات  
الصككحية بصككفة عامة ووزارة الصككحة بصككفة خاصككة  حي  بلغ 
عدد المسكككككككككككككتفيدات من خدمات تنظيم األسكككككككككككككرة في قطاع غزة 

وكالة   10,464وزارة الصككككككككككككككحة     4,073سككككككككككككككيدة ا  14,537
األكثر   الحبوب لتصكككككككككككككبح اسكككككككككككككتخدام نسكككككككككككككبة ارتفعتالغوث  
% من مجموع وسائل تنظيم األسرة فيما 37.1سبة استخدامًا بن 

 %.0.3شكلت التحاميل أقل نسبة 
يؤثر عوز الحديد في التطور العقلي للرضكككككككككككع وفي   :ألييميا ا

الوظائف الخاصككككككككة باإلدراط عند األطفال أثناء سككككككككنوات التعلم 
الحرجكة    كمكا يؤثر في إنتكاجيكة العمكل عنكد النسككككككككككككككاء والرجكال  
وفي األداء اإلنجابي عند النسككككككككاء.  تمثل األنيميا بين الحوامل 

الصكككحة األهمية واألطفال إحدى أهم القضكككايا التي توليها وزارة  
الكبرى لمعرفتها مدى تأثيرها على الوضككككككع الصككككككحي لألمهات 
واألطفال  وقد بين التقرير أن معدل انتشككار األنيميا يصككل إلى 

% بين األمهات الحوامل اللواتي يزرن المراكز الصككككحية  40.5
لوزارة الصكككحة.  وبلغ معدل انتشكككار األنيميا بين األطفال اعند  

% في قطاع غزة  70.2إلى شككككككككهر  وصككككككككلت    15-12عمر 
لذلك تقوم وزارة الصكككككككككحة ووكالة غوث الالجئين الفلسكككككككككطينيين  
بتوفير مكمالت الحكككديكككد وحمض الفوليكككك مجكككانكككا للسككككككككككككككيكككدات  
الحوامككل وكككذلككك مكمالت الحككديككد وفيتككامين طاط و طدط لألطفككال  

 سنوات. 3تحت عمر 
 

 :صحة الطفل
 تقكككككدم خكككككدمات صكككككحة الطفكككككل العالجيكككككة والوقائيكككككة فكككككي جميكككككع
العيككككككادات التابعككككككة لككككككوزارة الصككككككحة ووكالككككككة الغككككككوث الدوليككككككة. 
تهكككككككككتم وزارة الصكككككككككحة أشكككككككككد االهتمكككككككككام  بالطفكككككككككل الفلسكككككككككطيني 
ويتضكككككح هكككككذا مكككككن خكككككالل تقكككككديم العكككككالج المجكككككاني لكككككه حتكككككى 
سككككككن ثككككككالث سككككككنوات و تزويككككككده بمركبككككككات الحديككككككد و فيتككككككامين 
طأط وطدط باإلضككككككافة إلككككككى مراقبككككككة نمككككككو الطفككككككل التككككككي تككككككتم فككككككي 

 .اية األوليةمراكز الرع
وتعتبكككككككككككروزارة الصكككككككككككحة الجهكككككككككككة الوحيكككككككككككدة التكككككككككككي تسكككككككككككتقبل  

الحكككككككككككاالت المرضكككككككككككية لألطفكككككككككككال والتكككككككككككي تتعلكككككككككككق بكككككككككككاأليض 
والتغذيككككككة وخصوصككككككًا التبككككككول الفينككككككولي ونقكككككك  افككككككراز الغككككككدة 
الدرقيككككة الخلقككككي حيكككك  بلككككغ معككككدل حككككدوث نقكككك  افككككراز الغككككدة 

مولكككككود جديكككككد  1000حالكككككة لككككككل  0.33الدرقيكككككة لهكككككذا العكككككام 
حالكككككة لككككككل  0.15كمكككككا بلكككككغ معكككككدل حكككككدوث التبكككككول الفينكككككولي 

 مولود جديد في قطاع غزة.1000
 

تمثل الرضككككككككككاعة الطبيعية وسككككككككككيلة   :الرضككاعة الطعيعية 
أسكككككككاسكككككككية لحماية الطفل من األمراض المعدية وقد قامت وزارة  
الصككككككككككككككحككة بككالتركيز على هككذا الموضككككككككككككككوع من خالل التثقيف  

لألمهات مسكتخدمة مختلف وسكائل التثقيف من ندوات الصكحي  
ونشكرات وكتيبات موجهة لألمهات الحوامل والمرضكعات ضكمن 
مبادرة المسكتشكفى صكديق الطفل والتي والتي تعتمد أسكاسكًا على 
المدونة الدولية للحد من تسكككككككككويق بدائل حليب األم وقد نجحت  

 الوزارة بشكل كبير في تطبيق هذه المبادرة.
 

يعككد      :التمنيع الوطني الموحكد والموسكككع بريكامج  
هكذا البرنكامج واحكدًا من أوجكه النجكاحكات العظيمكة التي حققتهكا  
وزارة الصكحة بالتعاون مع مختلف المؤسكسكات الصكحية األخرى  
وخاصككككككككككة األنروا حي  يمثل تطعيم الرضككككككككككع واألطفال ضككككككككككد 
األمراض المعكديكة إحكدى أهم أولويكات وزارة الصككككككككككككككحكة وتتراو   

  - %    99.9التغطية اإلجمالية لتطعيم الرضككع واألطفال  نسككبة 
%  وقككد تم تحككديكك  هككذا البرنككامج عككدة مرات الى أن بلغ 100

مرضككككا.  إن الحصككككار    12عدد األمراض المسككككتهدفة بالتطعيم 
المسكككككككككككككتمر على قطاع غزة  وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر  
قككككد تؤثر على التطعيمككككات التي  أن يؤثر على حيويككككة   ممكن 
مسكككككككتوى المناعة عند الرضكككككككع واألطفال مما يعرضكككككككهم لخطر  
اإلصكككابة باألمراض المعدية التي تم السكككيطرة عليها سكككابقا مثل 

 شلل األطفال والحصبة.
 

 النظا  الصحي الفصل الثالث: 

تقككككدم الرعايككككة الصككككحية  :األوليكككة الصكككحية الرعايكككة
األوليككككككة بواسككككككطة مختلككككككف مقككككككدمي الخككككككدمات الصككككككحية مككككككن 
وزارة الصككككككككككككحة  ووكالككككككككككككة غككككككككككككوث الالجئككككككككككككين الفلسككككككككككككطينيين 
والخكككككككدمات الطبيكككككككة العسككككككككرية ومنظمكككككككات غيكككككككر حكوميكككككككة   
وتلعكككككككب اإلدارة العامكككككككة للرعايكككككككة األوليكككككككة فكككككككي وزارة الصكككككككحة 
عايككككة  دورًا مميككككزًا فككككي هككككذا المجككككال. اتسككككعت شككككبكة مراكككككز الر 

األوليككككككككة المنتشككككككككرة فككككككككي مختلككككككككف محافظككككككككات غككككككككزة لتصككككككككبح 
منهككككككككككا يتبككككككككككع لوكالككككككككككة الغككككككككككوث وتشككككككككككغيل  22مركككككككككككزًا  159

  .  مركزا يتبع وزارة الصحة  52الالجئين وعدد 
بلككككغ عككككدد المككككراجعين علككككى مراكككككز الرعايككككة الصككككحية األوليكككككة 

 446,921منهككككككككككا زيكككككككككارة  1,310,388فكككككككككي وزارة الصككككككككككحة 
 .خصصةإلى العيادات المت  زيارة
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 :الصحة المدرسية
ويعتبككككككككر مككككككككن أهككككككككم البككككككككرامج الناجحككككككككة حيكككككككك  يككككككككتم متابعككككككككة 
األوضككككاع الصككككحية لألطفككككال مككككن اجككككل الكشككككف المبكككككر عككككن 
األمككككراض والوقايككككة منهككككا وخلككككق جيككككل معككككافى صككككحيًا.  تقككككوم 
الفككككككككرق الصككككككككحية التابعككككككككة لككككككككوزارة الصككككككككحة ووكالككككككككة الغككككككككوث 

المراحككككككككككل لالجئككككككككككين الفلسككككككككككطينيين بمتابعككككككككككة األطفككككككككككال فككككككككككي 
عداديككككككككككة  حيكككككككككك  تصككككككككككل إلككككككككككى أكثككككككككككر مككككككككككن االبتدائيككككككككككة واإل

% فكككككي وكالكككككة 100ن األطفكككككال فكككككي الحكومكككككة و % مككككك 99.9
   الغوث.
المسككككككتوى التسككككككوس لألسككككككنان بككككككين األطفككككككال  نسككككككبة  تبلغكككككك  

% بينمكككككككككككككككا 6.9%   فكككككككككككككككي المسكككككككككككككككتوى الرابكككككككككككككككع 2.1األول 
% فككككككككككككككي المسككككككككككككككتوى 16.0%   7.0المسككككككككككككككتوى السككككككككككككككابع  

 %50.0العاشر 
 

 :التثقيف الصحي
من الممكن تفادي حدوث معظم المشكككككككككالت الصككككككككحية الهامة 
والمبكرة بواسكككككككطة التثقيف الصكككككككحي وتعزيز الصكككككككحة من اجل 
تحسكككككين السكككككلوكيات الصكككككحية التي من الممكن أن تحدث أثارا 
هامه في حياة األفراد وسكككككككككككككلوكياتهم الصكككككككككككككحية ومن اجل هذا 

جل خلق وعي ركزت وزارة الصكحة على التثقيف الصكحي من ا
صحي جديد وتعزيز الممارسة الصحية  وتستهدف هذه البرامج 

مختلف  قطاعات النسككككاء المختلفة ونوادي الشككككباب والرجال في
أماكن تواجدهم  حي  تتمثل نشكككككككككاطات التثقيف الصكككككككككحى فى  
مشككككاريع دولية تركز على الصككككحة االنجابية وصككككحة الشككككباب.  

ة التثفيف الصككككحي   من النشككككاطات االخرى التى تقوم بها دائر 
التوعيككككة الصككككككككككككككحيككككة فى مراكز الرعككككايككككة الصككككككككككككككحيككككة االوليككككة 
والمسكككككككككتشكككككككككفيات و المخيمات الصكككككككككيفية والجامعات والمدارس 
ورياض األطفال والمسككككككاجد  كما انها مسككككككتمرة في تنفيذ مبادرة 

اإلنجابية, كما كان المسكتشكفى صكديق الطفل  ومشكروع الصكحة 
ائحة كورونا حي  قامت للتثقيف الصكككككككككككحي دورًا مهمًا خالل ج

لقكاء  980العكديكد من النشككككككككككككككاطكات التثقيفيكة والتوعيكة شككككككككككككككملكت 
 مواطن.  100.000استهدف اكثر من 

 

 : الصحة السنية والفمية
عيككككككادًة  27تقككككككدم خدمككككككة صككككككحة الفككككككم واألسككككككنان مككككككن خككككككالل 

لصكككككحة الفكككككم واألسكككككنان فكككككي الرعايكككككة الصكككككحية األوليكككككة حيككككك  
ت الصكككككككككغيرة تقكككككككككدم خكككككككككدمات العكككككككككالج والحشكككككككككوات والعمليكككككككككا

وعكككككككككالج اللثكككككككككة وتنظيكككككككككف وخلكككككككككع األسكككككككككنان  وقكككككككككد سكككككككككجلت 
 عيككككككككككككككككادات الفككككككككككككككككم واألسككككككككككككككككنان فككككككككككككككككي الرعايككككككككككككككككة األوليككككككككككككككككة 

 زيارة.67,956

 

 :في قطاع غز  المستشفياتخدمات 

مستشككككفى بقكككككدرة  36بلككككغ عككككدد المستشككككفيات فككككي قطككككاع غككككزة 
 2,616سكككككككككككككرير  تكككككككككككككدير وزارة الصكككككككككككككحة  3,338سكككككككككككككريرية 

% مكككككن مجمكككككوع األسكككككرة. بلكككككغ 78.4سكككككريرًا منهكككككا بمكككككا يمثكككككل 
حالكككككة   211,227ت عكككككدد حكككككاالت الكككككدخول إلكككككى المستشكككككفيا

تككككككم إدخالهككككككا إلككككككى مستشككككككفيات وزارة  % مككككككن الحككككككاالت76.7
%  ومتوسكككككككط 78الصكككككككحة  وبنسكككككككبة إشكككككككغال لألسكككككككرة بلغكككككككت 

  رةمككككككككك  86  وبمعكككككككككدل دوران للسكككككككككرير أيكككككككككام 3مكككككككككدة مككككككككككوث 
 21.5يكككككككككككوم احكككككككككككوالي  0.9وفتكككككككككككرة خلكككككككككككو السكككككككككككرير بلغكككككككككككت 

  . ةساع
مليكككككككككككة جراحيكككككككككككة  ع 92,027أجريكككككككككككت فكككككككككككي المستشكككككككككككفيات 

 % منها في مستشفيات وزارة الصحة.63.0
% 63.2حالكككككككككة والدة   53,043سكككككككككجل فكككككككككي المستشكككككككككفيات 

منهككككككا فككككككي مستشككككككفيات وزارة الصككككككحة مككككككن إجمككككككالي الككككككوالدات 
فككككككككي المستشككككككككفيات فقككككككككط  وبلغككككككككت نسككككككككبة القيصككككككككريات فككككككككي 

وفكككككككككككي مستشكككككككككككفيات وزارة الصكككككككككككحة  % 24.7المستشكككككككككككفيات 
23.8.% 

بلكككككغ عكككككدد المتكككككرددين علكككككى أقسكككككام الحكككككوادث  والطكككككوارئ فكككككي 
% مكككككككككنهم فكككككككككي 88.2مريضكككككككككًا   1,280,488المستشكككككككككفيات 

مستشككككككككككفيات وزارة الصككككككككككحة  بينمككككككككككا كككككككككككان عككككككككككدد مراجعككككككككككي 
% مككككككككككنهم 42.4متككككككككككرددًا   938,667العيككككككككككادات الخارجيككككككككككة 

فككككككككككككي مستشككككككككككككفيات وزارة الصككككككككككككحة  وبلككككككككككككغ عككككككككككككدد حككككككككككككاالت 
حالككككككككة  تككككككككم اجككككككككراء  746,905التصككككككككوير الطبككككككككي واألشككككككككعة 

% منهككككككا فككككككي مستشككككككفيات وزارة الصككككككحة. وبلككككككغ عككككككدد 73.8
فحككككككككك   تكككككككككم اجكككككككككراء  4,718,873الفحوصكككككككككات المخبريكككككككككة 

% منهكككككككككا فكككككككككي مستشكككككككككفيات وزارة الصكككككككككحة. وقككككككككككدمت 84.3
 42,582المستشكككككككفيات خكككككككدمات العكككككككالج الطبيعكككككككي لحكككككككوالي 

جلسككككككككككة   132,044متككككككككككردد  وقككككككككككد بلككككككككككغ عككككككككككدد الجلسككككككككككات 
 جلسة لكل مريض سنويًا.  3.1بمعدل 
زراعككككة كلككككى فككككي مجمككككع الشككككفاء الطبككككي  اتعمليكككك  4تكككم إجككككراء 

عمليككككة قسككككطرة قلبيككككة فككككي  3,653 تككككم إجككككراء  بككككوزارة الصككككحة
عمليكككككككككككة فككككككككككككي  1,838قطكككككككككككاع غككككككككككككزة  منهكككككككككككا مستشكككككككككككفيات 
عمليككككككة جراحككككككة  200تككككككم اجككككككراء وزارة الصككككككحة  مستشككككككفيات 



 

 
iv 

عمليكككككككككة فكككككككككي مستشكككككككككفيات وزارة  196   منهكككككككككا قلكككككككككب مفتكككككككككو 
عمليككككة قسككككطرة قلبيككككة فككككي  1,815يككككتم إجككككراء  . بينمككككاالصككككحة
 4إجككككككككككراء  تكككككككككمككككككككككذلك   و والخاصككككككككككة األهليكككككككككة ستشكككككككككفياتالم
القلككككب واألوعيككككة جراحككككة قلككككب مفتككككو  فككككي مستشككككفى ات عمليكككك 
 . الدموية

جلسككككككككككككككة  123,538أجككككككككككككككرت مستشككككككككككككككفيات وزارة الصككككككككككككككحة 
مككككككريض فشكككككل كلكككككوي  وبمعككككككدل  938غسكككككيل كلكككككوي لحكككككوالي 

جلسككككككككككككة غسككككككككككككيل كلككككككككككككوي لكككككككككككككل مككككككككككككريض أسككككككككككككبوعيا   2.5
جلسككككككة عالجيككككككة لمرضككككككى الككككككدم واألورام  وكككككككذلك  13,642و

والخاليككككا عينككككة مككككن فحوصككككات األنسككككجة  8,300تككككم فحكككك  
 في وزارة الصحة.

 

 :الممتعرات وبنوك الد 

مختبرًا صككحيًا منها  56تقدم وزارة الصككحة خدماتها من خالل  
صكككككككككحة    1مركزية    1مسكككككككككتشكككككككككفيات     11رعاية أولية    37ا

 بنوط دم   قكامكت هكذه المختبرات بعمكل  3البكاثولوجي  3عكامكة   
اجراء  م2020تحلياًل خالل عككككام    5,017,445    حيكككك  تم 
الكمكوجكبكككككككة    PCRفكحك     272,711 الكعكيكنكككككككات  عكككككككدد  وبكلكغ 
  PCR% من اجمالي فحوصات  15حالة أي بنسبة   41,264

. 
حيككك  ككككانكككت فني مختبر     488  ويعمكككل في هكككذه المختبرات 

  12,234 في المسكككككككتشكككككككفيات معدل الفح  لكل فني كالتالي:
المختبر   فح /فني     4,656  الرعكككايكككة األوليكككة  فح  /فني 

  مختبر الصككككككككككككككحككككة العككككامككككة    فح /فني   10,775  كزي المر 
  فح /فني. 977 الباثولوجيفح /فني     2,639

وحدة   35,503تهتم وزارة الصحة بخدمات نقل الدم وتم توفير 
دم  حي  بلغت نسككككككبة وحدات الدم التي تم توفيرها عبر التبرع  

%  علمًا جميع  51.2 %  وعبر التبرع األسري 48.8الطوعي 
  Bضكككككككككككككككككد أمراض التهكككاب الكبكككد الوبكككائي االعينكككات تفح   

   وفيروس عوز المناعة المكتسككككككككبة   Cوالتهاب الكبد الوبائي ا
أظهرت النتكائج أن نسككككككككككككككبكة هكذه األمراض بين المتبرعين ككانكت 

 % على التوالي.  %0.0   %0.1  0.4
 

 :عام ةالقوى ال

تعتبككككككككر دراسككككككككة المككككككككوارد البشككككككككرية فككككككككي الخككككككككدمات الصككككككككحية 
وحسككككككككككن اسككككككككككتخدامها وتوزيعهككككككككككا وتنميككككككككككة قككككككككككدراتها العلميككككككككككة 
والمهنيكككككة مكككككن أهكككككم أولويكككككات المؤسسكككككات الصكككككحية  لكككككذا فككككك ن 
تطكككككككوير هكككككككذه المؤسسكككككككات وتحسكككككككين أدائهكككككككا وتنميكككككككة قكككككككدرات 

المكككككوارد البشكككككرية فيهكككككا مكككككن األهكككككداف األساسكككككية التكككككي تسكككككعى  
زارة الككككككى تككككككوفير العديككككككد مككككككن لبكككككككوادر   وقككككككد سككككككعت الككككككو لهككككككا

الصككككككحية مككككككن خككككككالل التعيينككككككات المسككككككتمرة حيكككككك  بلككككككغ عككككككدد 
فككككككككككي وزارة الصككككككككككحة  2020العككككككككككاملين فككككككككككي خككككككككككالل العككككككككككام 

% عكككككككككن العكككككككككام 20.4موظكككككككككف  وبمعكككككككككدل زيكككككككككادة  11,031
2015. 

تطور عدد العاملين في وزارة الصحة   يوضح  الجدول التالي
  :2020 – 2015خالل األعوام ا

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 العام 

 11,031 10,257 10,597 9778 9536 9161 العدد 

  سكككككككريرطبيككككككب لككككككككل  0.7تككككككوفر مستشكككككككفيات وزارة الصكككككككحة 
 سرير.ممرض لكل   1.2 وكذلك

 

 :المالي التقرير

من أهم المعوقات التي تواجه وزارة الصكككككككككككحة والتي تحول دون 
تحقيق أهكدافهكا قلكة الموارد المكاليكة وعجزهكا عن تغطيكة النفقكات  

العكككككام   للوزارة    2020حيككككك  خالل  النقكككككديكككككة  اإليرادات  بلغكككككت 
التشككككككككككككككغيليككككككة6,093,022 النفقككككككات  قيمككككككة  بلغككككككت  بينمككككككا   $ 

 $ في7,955,123$ والنفقات الرأسكككككككككككمالية   280,653,753
يقككككارب مككككا  بلغككككت المطككككالبككككات والككككديون  $ 971,339,4  حين 

   $.2,244,772وبلغت التسديدات 
 

 :التامين الصحي

 2020بلكككككككغ عكككككككدد التأمينكككككككات الصكككككككحية حتكككككككى نهايكككككككة العكككككككام 
  عائلككككككككككة وتشككككككككككمل كككككككككككال مككككككككككن تككككككككككامين النظككككككككككام 210,340ا

  93,566المجككككككككككككككككككاني ا 55.5%   116,477الرسككككككككككككككككككمي ا
4.54.% 

التككككككككامين الصككككككككحي النقديككككككككة عككككككككام بلغككككككككت اجمككككككككالي إيككككككككرادات 
 مليون شيكل .6.2ا  2020

بلكككككككككغ اجمكككككككككالي إعفكككككككككاءات وزارة الصكككككككككحة ألقسكككككككككا  التكككككككككامين 
 ليون شيكل .م  88ا 2020الصحي في العام 

 

 :بالمارج ) التمصصي(العالج 

علكككى الكككرغم مككككن التطكككوير الهائككككل فكككي قككككدارت الككككادر البشككككري 
فكككككككككي المجكككككككككال الصكككككككككحي إال ان بعكككككككككض الحكككككككككاالت تتطلكككككككككب 

 –امكككككككراض الكككككككدم  –التحويكككككككل للعكككككككالج فكككككككي الخكككككككارج ااألورام 
المسكككككح الكككككذري والطكككككب النكككككووي إلككككك   وذلكككككك للعجكككككز –العيككككون 



 

 
v 

الكبيكككككر فكككككي األدويكككككة والمسكككككتهلكات الطبيكككككة وبعكككككض األجهكككككزة 
 ذري والطب النووي .الخاصة بالمسح ال

حيككككككك  بلكككككككغ عكككككككدد الحكككككككاالت المحولكككككككة للعكككككككالج التخصصكككككككي 
% داخكككككككككككككككككل 52.3حالكككككككككككككككككة جكككككككككككككككككاءت كالتكككككككككككككككككالي:  14,668

فيمككككككا شكككككككل مككككككرض    مصككككككر  %14 األراضككككككي الفلسككككككطينية
% 35.8األورام اعلككككككككككى نسككككككككككبة للتحككككككككككويالت حيكككككككككك  بلغككككككككككت 

وبلغكككككككككككككككت تكلفكككككككككككككككة التحكككككككككككككككويالت للعكككككككككككككككالج فكككككككككككككككي الخكككككككككككككككارج 
 مليون شيكل.126,8

 

 :العالج الطعيعي والتأهيل الطعي

قسم  وبلغ   38بلغ عدد أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة  
دمت    ق  مريض    39,228عدد مراجعي أقسام العالج الطبيعي  

  ولقد  جلسة لكل مريض    6.9 لسة بمعدل  ج  269,533لهم  
الطبيعي   العالج  في  العاملين  األخصائيين  عدد    252بلغ 

وزارة  في  العاملين  األخصائيين  نسبة  كانت  حي   أخصائي  
بلغت نسبة52.4الصحة    % من إجمالي األخصائيين.  وقد 

من مجمل الحاالت   %62.0التحسن لمرضى العالج الطبيعي  
تأهيل الطبي المترددة.  وقد بلغ عدد المرضى الذين تلقوا خدمة ال

ريض  حي  تنوعت م 350ي مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي ف
حي   من  التأهيل  برنامج  من  لالستفادة  المحولة  الحاالت 

نسبة  ت  أعلى  كانت  فقد  الجلطات  نتيجة    %40.9شخيصيها  
 .التقرحات الفراشية% نتيجة 35.4 ثم الدماغية

 

 

 المدمات الدوائية والصيدلة

اإلجماليكككككككككككة لألدويكككككككككككة والمهمكككككككككككات الطبيكككككككككككة بلغكككككككككككت التكلفكككككككككككة 
% مككككككككن موازنككككككككة وزارة الصككككككككحة  حيكككككككك  37.7 للمسككككككككتهلكات

 40.5ة مكككككككن األدويكككككككة والمهمكككككككات أن احتياجكككككككات قطكككككككاع غكككككككز 
مليكككككككون دوالر  وبلغكككككككت نسكككككككبة متوسكككككككط األصكككككككناف الصكككككككفرية 

% بينمككككككا نسككككككبة متوسككككككط الككككككنق  فككككككي المهمككككككات 44لألدويككككككة 
وجككككككد فككككككي مككككككة األساسككككككية  ي % مككككككن إجمككككككالي القائ 31الطبيككككككة 

صككككككككككيدلية خاصككككككككككة مرخصككككككككككة  بمعككككككككككدل  737قطككككككككككاع غككككككككككزة 
نسكككككككككككمة لككككككككككككل صكككككككككككيدلية  وبلغكككككككككككت مجمكككككككككككل عكككككككككككدد  2,818

 2  و111المسكككككككككككتودعات والشكككككككككككركات الدوائيكككككككككككة المرخصكككككككككككة 
صكككككككككيدلي حاصكككككككككل علكككككككككى  3214مصكككككككككانع أدويكككككككككة ويوجكككككككككد 

صكككككيدلي  15.47ة مهنكككككة فكككككي قطكككككاع غكككككزة أي بمعكككككدل مزاولككككك 
    نسمة.      10,000/
 

 

 األمراض المعدية: الرابعالفصل 
ويتضكككككح فكككككي هكككككذا الفصكككككل الجهكككككد الكبيكككككر الكككككذي تبذلكككككه وزارة 
الصككككحة بشكككككل رئككككيس فككككي الحكككككد مككككن العديككككد مككككن األمكككككراض 
المعديكككككككة والسكككككككيطرة والكككككككتحكم علكككككككى عكككككككدد منهكككككككا مكككككككن خكككككككالل 
بكككككككرامج التطعكككككككيم الكككككككوطني والتقصكككككككي بشككككككككل مسكككككككتمر علكككككككى 
االمكككككراض الوبائيكككككة   وقكككككد بلكككككغ معكككككدل حكككككدوث السكككككل الرئكككككوي 

نسككككككككككككمة وبلكككككككككككككغ معككككككككككككدل حكككككككككككككدوث الشكككككككككككككلل  0.4/100,000
نسكككككككككككمة وهكككككككككككو المعكككككككككككدل  0.6/100,000الرخكككككككككككوي الحكككككككككككاد 

الموصككككككي بككككككه مككككككن قبكككككككل منظمككككككة الصككككككحة العالميككككككة وارتفكككككككع 
معكككككككككككككككككدل حكككككككككككككككككدوث مكككككككككككككككككرض النككككككككككككككككككاف ليصكككككككككككككككككل إلكككككككككككككككككى 

8.3/100.000. 
 19بلككككككغ عككككككدد الحككككككاالت الجديككككككدة المسككككككجلة بمككككككرض كوفيككككككد 

نسكككككككككككككمة  شكككككككككككككككل  20.1/1000حالكككككككككككككة بمعكككككككككككككدل  41,233
نسكككككككككككككمة  كمكككككككككككككا  23.3/1000% بمعكككككككككككككدل 54.1الكككككككككككككذكور 

احتلككككت محافظككككة غككككزة أكبككككر عككككدد مككككن اإلصككككابات بمككككا معدلككككه 
نسكككككمة كمكككككا تقاربكككككت المحافظكككككة الوسكككككطى مكككككع  26.6/1000

محافظكككككككة خكككككككانيونس فكككككككي معكككككككدل حكككككككدوث اإلصكككككككابات بينمكككككككا 
احتلكككككككككككت محافظكككككككككككة رفكككككككككككح أقكككككككككككل معكككككككككككدل حكككككككككككدوث بمعكككككككككككدل 

نسككككككككمة كمككككككككا بلغككككككككت الوفيككككككككات الناتجككككككككة عككككككككن  14.5/1000
% منهككككككا ذكككككككور وكككككككان 57وفككككككاة  376مككككككا عككككككدده  19كوفيكككككد 
 60% مككككككككن الوفيككككككككات فككككككككي الفئككككككككة العمريككككككككة أكثككككككككر مككككككككن 78

عامككككًا  كمككككا شكككككلت محافظككككة غككككزة أعلككككى نسككككبة وفيككككات بنسككككبة 
% مكككككن الوفيكككككات ككككككان لكككككديهم أمكككككرض 86%  علمكككككًا بكككككأن 40

 مصاحبة كاألمراض المزمنة والسرطانات.
  A)ي ابلككككككككغ معككككككككدل حككككككككدوث مككككككككرض الكبككككككككد الوبككككككككائ 

بينمككككككككككا بلغكككككككككككت نسكككككككككككبة انتشكككككككككككار التهكككككككككككاب  12.5/100,000
% 0.4 (C)   والتهككككككككاب الكبككككككككد الوبككككككككائي Bالكبككككككككد الوبككككككككائي ا

 % على التوالي.0.12
بلككككككغ معككككككدل حككككككدوث مككككككرض السككككككحايا البكتيككككككري ا بككككككالمكورات 

نسكككككككككككمة  بينمكككككككككككا بلكككككككككككغ معكككككككككككدل  3.4/100,000السكككككككككككحائية  
 11.5/100,000حككككككككككككدوث التهككككككككككككاب السككككككككككككحايا الفيروسككككككككككككي 

  2019عكككككككككككككن العككككككككككككككام  %86 نخفككككككككككككككاضبنسكككككككككككككبة ا نسكككككككككككككمة
معككككككدل التهككككككاب السككككككحايا البكتيككككككري بككككككأنواع أخككككككري وانخفككككككض 
عكككككككن  %84 انخفكككككككاضنسكككككككمة بنسكككككككبة  3.4/100,000إلكككككككى 
معككككككدل حككككككدوث مككككككرض البروسككككككيال    بينمككككككا بلككككككغ2019العككككككام 
0.0/100,000. 



 

 
vi 

حالككككككككة وفككككككككاة  593بلككككككككغ عككككككككدد وفيككككككككات األمككككككككراض المعديككككككككة 
 29/100,000بسكككككككككبب األمكككككككككراض المعديكككككككككة بمعكككككككككدل وفكككككككككاة 

نسككككككككمة مككككككككن مجمككككككككوع الوفيككككككككات  10.3/100نسككككككككمة وبنسككككككككبة 
شكككككككككلت  2019% عككككككككن عككككككككام 280بنسككككككككبة ارتفككككككككاع  الكلككككككككي

% مكككككككن وفيكككككككات األمكككككككراض 63.4نسكككككككبة  19وفيكككككككات كوفيكككككككد 
 .المعدية

الفصككككل الحكاد: عشكككر: األمراض غير  

 معديةال
 110.2/100,000بلككككككككغ معككككككككدل حككككككككدوث مككككككككرض السكككككككككري 
مككككككن السكككككككان  3.1/100نسككككككمة  بينمككككككا بلككككككغ معككككككدل انتشككككككاره 

سككككنة   18وبلككككغ معككككدل انتشككككاره فككككي الفئككككة العمريككككة أكثككككر مككككن 
% مكككككككككككن إجمكككككككككككالي 57نسككككككككككمة شككككككككككككلت اإلنككككككككككاث  6.2/100

أنثككككككككى وبلككككككككغ  3.5/100مرضككككككككى السكككككككككري بمعككككككككدل انتشككككككككار 
% 49سكككككنة  60مكككككا فكككككوق معككككدل انتشكككككاره فكككككي الفئكككككة العمريككككة 

مكككككن إجمكككككالي مرضكككككى السككككككري  بلكككككغ معكككككدل وفيكككككات السككككككري 
% مككككككككككن إجمككككككككككالي 49مككككككككككريض شكككككككككككلت اإلنككككككككككاث  2/1000

   .2020وفيات السكري في العام 
 211.4/100,000بلككككككككغ معككككككككدل حككككككككدوث مككككككككرض الضككككككككغط 
 نسكككككككككمة و 4.7/100نسكككككككككمة  بينمكككككككككا بلكككككككككغ معكككككككككدل انتشكككككككككاره 

سككككككنة مكككككككن  18فككككككي الفئككككككة العمريكككككككة األكثككككككر مكككككككن  9.6/100
% مكككككككككن إجمكككككككككالي مرضكككككككككى 60السككككككككككان  شككككككككككلت اإلنكككككككككاث 

الضكككككغط وككككككان أعلكككككى معكككككدل انتشكككككار للمكككككرض فكككككي محافظكككككة 
بلككككككككككغ معكككككككككدل وفيككككككككككات مرضكككككككككى الضككككككككككغط    كمكككككككككاالوسكككككككككطى
% مككككككككن إجمككككككككالي 52مككككككككريض شكككككككككلت اإلنككككككككاث  2.5/1000

 وفيات الضغط.
 

 

 الفصل الثالث عشر: الوفيات
تختلكككككف األسككككككباب السكككككائدة للوفيككككككات بكككككاختالف البلككككككدان ومككككككن 
أهككككككككككم أسككككككككككباب الوفيكككككككككككات األمككككككككككراض السككككككككككارية  السكككككككككككرطان  
اإلمكككككراض القلبيكككككة الوعائيكككككة وحكككككوادث المكككككرور والعمكككككل  لكككككذلك 
مككككككككككن األهميككككككككككة بمكككككككككككان دراسككككككككككة الوضككككككككككع الوبككككككككككائي السككككككككككائد 
واتجاهاتككككككككككه لمعرفككككككككككة األسككككككككككباب الحقيقيككككككككككة للوفككككككككككاة وتحديككككككككككد 

للحككككككد مككككككن هككككككذه األسككككككباب.  وفككككككي هككككككذا األولويككككككات الوطنيككككككة 
اإلطكككككككككككار يلعكككككككككككب نظكككككككككككام التسكككككككككككجيل الحيكككككككككككوي والمسكككككككككككوحات 
الصكككككككككحية وتسكككككككككجيالت المستشكككككككككفيات أهميكككككككككة خاصكككككككككة فكككككككككي 
معرفككككككككة مككككككككدى انتشككككككككار هككككككككذه األمككككككككراض وتحديككككككككد األسككككككككباب 

 الحقيقية للوفاة. 

حالككككة  5,731غككككزة محافظككككات قطككككاع بلككككغ عككككدد الوفيككككات فككككي 
فككككككككي عككككككككام  نسككككككككمه 1000وفككككككككاة لكككككككككل  2.48وفككككككككاة بمعككككككككدل 

حكككككككاالت  2.67علمكككككككا أن معكككككككدل الوفكككككككاة الخكككككككام ككككككككان 2020
  .2019وفاة لكل ألف نسمة في عام 

األسكككككباب الحقيقيكككككة للوفكككككاة بكككككين عمكككككوم السككككككان هكككككي أمكككككراض 
أمكككككككككراض   %9.4%  األمكككككككككراض السكككككككككرطانية 49.3القلكككككككككب 

ألمكككككككككراض مكككككككككا حكككككككككول الكككككككككوالدة  ا%  4.8الجهكككككككككاز التنفسكككككككككي 
الدماغيكككككككككككة  األوعيكككككككككككة%  3.1األمكككككككككككراض المعديكككككككككككة %  3.9
الفشكككككككككككككككككككككككككككككل   %2.3%  التشكككككككككككككككككككككككككككككوهات الخلقيكككككككككككككككككككككككككككككة 6.1
    %4.5الكلوي 
ويالحكككككككككككك  %  1.5أمككككككككككككراض السكككككككككككككر  %. 1.6ث الحككككككككككككواد

 19تسكككككككككجيل أمكككككككككراض فكككككككككايروس كورونكككككككككا المسكككككككككتجد كوفيكككككككككد 
 % من إجمالي الوفيات لهذا العام.5.2نسبة 
 



 

 
1 

 الفصل األول 

 : السكان والصحة 

 
 

 . والسكانية المؤشرات الديمغرافية   .1

 القيمة المؤشر القيمة المؤشر
 15.0 سنوات 5نسبة األطفال األقل من  2,077,357 2020نهاية العام  قطاع غزة سكانعدد 

 41.2 عاما 15نسبة السكان األقل من  50.7 نسبة السكان "ذكور" 
 4.4 عاما 60نسبة السكان فوق  49.3 نسبة السكان "إناث" 

 53,687 أعداد المواليد  102.7 نسبة الجنس ذكور/إناث 

 72.6ذكور  توقع البقاء على قيد الحياة 
 74.8إناث 

من   1000معدل المواليد الخام/
 26.2 السكان

 3.6 نسبة المواليد التوائم  19.2 العمر الوسيط
 6.8 جم2500نسبة المواليد األقل من  78.6 نسبة اإلعالة 

 10.0 نسمة 1000معدل الزواج الخام/ 2.9 معدل النمو السكاني
لكل سيدة في عمر  معدل الخصوبة الكلي

 1.6 نسمة 1000معدل الطالق الخام/ 3.2 اإلنجاب 

 
 : السكان  1.1

 السكان الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية   11.1.

عغغغغغغغغدد السغغغغغغغغكان فغغغغغغغغي األرا غغغغغغغغي الفلسغغغغغغغغطينية  محاف غغغغغغغغات بلغغغغغغغغ  
مليغغغغغون  5,164,173الضغغغغغفة ال ربيغغغغغة وقطغغغغغاع غغغغغغزة  مغغغغغا يقغغغغغارب 

نسغغغغغغغغمة فغغغغغغغغي محاف غغغغغغغغات الضغغغغغغغغفة  3,086,816نسغغغغغغغغمة  مغغغغغغغغنهم 
مغغغغغغن سغغغغغغكان األرا غغغغغغي % 59.8ال ربيغغغغغغة و مغغغغغغكلون مغغغغغغا نسغغغغغغبت  

فغغغغغغغغغغغغي محاف غغغغغغغغغغغغات قطغغغغغغغغغغغغاع غغغغغغغغغغغغغزة  2,077,357و الفلسغغغغغغغغغغغغطينية
 .%40.2وبنسبة 

 ( يوضح توزيع السكان في محافظات قطاع غزة 1جدول رقم )

 عدد السكان  المحافظة
 % 

من اجمالي سكان  
 محافظات قطاع غزة 

 19.7 410,181 الممال 

 33.9 704,727 غزة 

 14.4 298,384 الوسطى 

 19.6 407,655 خانيونس 

 12.3 256,410 رفح

 100.0 2,077,357 المجموع 

 

 
 

 الكثافة السكانية في قطاع غزة حسب المحافظة:1.1.2 

لمغغغغغا معدلغغغغغ   شغغغغغكلث الكاافغغغغغة السغغغغغكانية لمحاف غغغغغة غغغغغغزة األعلغغغغغى
بينمغغغغغغغغا شغغغغغغغغكلث محاف غغغغغغغغة خغغغغغغغغان  غغغغغغغغونس  2كمنسغغغغغغغغمة/ 523,9
 األقل.

 

  
 

 2020يوضح توزيع الكثافة السكانية في قطاع غزة  -(1رسم بياني رقم )
 

 الهرم السكاني لمحافظات قطاع غزة  

  
 

  حسب الفئات العمرية الهرم السكاني لمحافظات قطاع غزة -(2رسم بياني )
 والجنس 
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 : محافظات قطاع غزة   في   جئون الل   1.1.3

مليون   1.4 في محاف ات القطاع الالجئين الفلسطينيين  عددبل   
حسغغت تقغغد رات  % من إجمالي سكان قطاع غزة69  ةسب بن نسمة و 

, مغغويعين 2019للعغغام  وكالة غوث وتم يل الالجئين الفلسغغطينيين
 .على ثماني مخيمات

 
 عاما   60عاما وأعلى من    15األقل من  السكان   1.1.4

فغغي  %41.2عامغغا مغغا نسغغبت   15شغغكلث الفئغغة العمر غغة األقغغل مغغن 
مغغن  %4.4عامغغا مغغا نسغغبت   60حغغين شغغكلث الفئغغة العمر غغة فغغوق 

 إجمالي السكان.
 

 نسبة الذكور إلى اإلناث    1.1.5

واإلنغغاث   1,052,723بل  عدد الذكور في محاف غغات قطغغاع غغغزة 
 %102.7حيغغغل بل غغغث نسغغغبة الغغغذكور إلغغغى اإلنغغغاث  1,024,634

 .2020للعام 
 

( في  15-49اإلناث عند عمر اإلنجاب ) نسبة   1.1.6

 محافظات غزة  

 504,021سغغغغغنة حغغغغغوالي  49-15بلغغغغغ  عغغغغغدد اإلنغغغغغاث عنغغغغغد عمغغغغغر 
 .2020للعام %  من مجمل عدد اإلناث 49.1 
 

   في محافظات قطاع غزة   العمر متوسط   1.1.7
 19.2  متوسغغغغغغغط العمغغغغغغغر فغغغغغغغي محاف غغغغغغغات قطغغغغغغغاع غغغغغغغغزة  تسغغغغغغغاو  

 .2020-2019لألعوام   
 معدل النمو السكاني في محافظات قطاع غزة    1.1.8

في    2019  2020لألعوام  تساو  معدل النمو السكاني 
 .2.9 حيل بل  محاف ات قطاع غزة 

 
 

عاما،    14-0نسبة اإلعالة )للفئات العمرية من   1.1.9

 . عاما وأكثر(  65العمرية  الفئة  
  فغغغي حغغغين  2020لعغغغام ل %78.6 إلغغغىانخفضغغغث نسغغغبة اإلعالغغغة 

 .2019عام لل %79.2 بل ث
 

 معدل الوفيات الخام   1.1.10
الى    ارتفع غزة  قطاع  في  الخام  الوفيات    1000/  2.84معدل 

  من السكان  2.67/1000    بل في حين    2020عام  في  نسمةً   
 . 2019للعام 

 
 

 

 معدل الخصوبة لكل سيدة في عمر اإلنجاب  1.1.11

لكغغغغغغل سغغغغغغيدة  3.2الغغغغغغى  2020لعغغغغغغام انخفغغغغغغ  معغغغغغغدل الخصغغغغغغوبة 
  فغغغغغغي   عغغغغغام15-49مغغغغغغن الفئغغغغغة العمر غغغغغة   فغغغغغي عمغغغغغر اإلنجغغغغغاب

   .2019للعام   3.3حين بل   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2020-2013معدل الخصوبة حسب السنوات  -( 3رسم بياني )
 

 خصائص المواليد:   1.2   
 أعداد المواليد  1.2.1
حغغغغغغغغغي للعغغغغغغغغغام  مولغغغغغغغغغود 53,687الغغغغغغغغغى المواليغغغغغغغغغد  أعغغغغغغغغغداد تراجغغغغغغغغغع
 .2019 عن العام    -2.8لمعدل ت يير    2020

 

 
من    1.2.2 نسمة  ألف  لكل  الخام  المواليد  معدل 

 . السكان
 26.2الغغغغغغغغغى  2020معغغغغغغغغغدل المواليغغغغغغغغغد الخغغغغغغغغغام للعغغغغغغغغغام  إنخفغغغغغغغغغ 

 27.7نسغغغغمة مغغغغن السغغغغكان  فغغغغي حغغغغين بلغغغغ   1000مولغغغغودا لكغغغغل 
 .2019مولودا للعام  

 
 
 
 
 
 
 
 

  2020 - 2013للسنوات معدل المواليد الخام حسب  -(4رسم بياني )
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   المواليد حسب أماكن الوالدة 1.2.3
تمغغغغغغغير البيانغغغغغغغات أن مع غغغغغغغم الغغغغغغغو دات تمغغغغغغغث فغغغغغغغي المستمغغغغغغغفيات 
الحكوميغغغغغغغغغغغة وتمغغغغغغغغغغغمل مستمغغغغغغغغغغغفيات  ويارة الصغغغغغغغغغغغحة والخغغغغغغغغغغغدمات 

بينمغغغغغغغغغغغغغغا بل غغغغغغغغغغغغغغث   2020% للعغغغغغغغغغغغغغغام 72.4الطبيغغغغغغغغغغغغغغة  بنسغغغغغغغغغغغغغغبة 
  و رجغغغغغغغغع التراجغغغغغغغغع الغغغغغغغغى شغغغغغغغغراء خدمغغغغغغغغة 2019% للعغغغغغغغغام 79.0

 الو دة من المن مات األهلية.

 
 لمواليد حسب أماكن الوالدة النسبي لتوزيع اال -(5رسم بياني )

 

 
   أوزان المواليد  1.2.4
قغغغغغغغغغغل مغغغغغغغغغغن أنسغغغغغغغغغغبة المواليغغغغغغغغغغد ذو  األويان المنخفضغغغغغغغغغغة   بل غغغغغغغغغغث
  فغغغغغغي حغغغغغغين بل غغغغغغث 2020% خغغغغغغالل العغغغغغغام 6.8جغغغغغغرام   2500
طغغغغغغغغرأ تحسغغغغغغغغن علغغغغغغغغى نسغغغغغغغغبة حيغغغغغغغغل   2019العغغغغغغغغام  خغغغغغغغغالل 7.3

 المواليد ذو  األويان الطبيعية.
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 جم2500وزان المواليد القل من ل  ينسبالتوزيع ال –( 6رسم بياني )
 2020-2013للسنوات 

 

 
 . مستوى تعليم الوالدين  1.2.5

أشارت البيانات إلى أن أعلى مستو  تعليم لآللاء واألمهات كانغث 
%مغن 74.0بل غث مغا نسغبت   حيل وأقل في مرحلة الاانو ة العامة

 .2020% للعام 71.9األمهات ومن اآللاء 
 
 
 

 
 مستوى التعليم للوالدين  -( 7رسم بياني )

 

 : الزواج   1.3.1

ي حغين ف   2020 للعام  20,919 إلى عدد حا ت الزواج إرتفع
 .2019للعام  17,270بل  
حالغغغغغة يواج لكغغغغغل ألغغغغغ   10.0معغغغغغدل الغغغغغزواج الخغغغغغام الغغغغغى  إرتفغغغغغع

 .2019للعام  8.6في حين بل   2020من السكان للعام 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 2020-2013 للسنوات يوضح معدل حاالت الزواج الخام  -(8بياني رقم ) رسم

 

 : الطلق  1.3.2
في حين   2020 للعام 3,493 الى عدد حا ت الطالق إرتفع
   .2019للعام  3,217بل  

 حالة طالق لكل أل  من  1.6معدل الطالق الخام الى  تساو  
   .2019  2020السكان للعام 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

       حاالت الطالق الخام  يوضح معدل  -(9رسم بياني رقم )
2020-2013للسنوات   
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 لفصل الثاني ا 

 صحة المرأة   
   خدمات رعاية الحوامل. 2.1

 

للسيدات الحوامل  في قطاع غزة  تقدم خدمات رعاية الحوامل   
وزارة الصحة  عيادة تابعة ل  27)عيادة لصحة األم    49  من خالل

ل  22و تابعة  الالجئينالوكالة  عيادة  وتشغيل  بلغ  ،  (غوث  وقد 
السيدات   الرعاية عدد  مراكز  على  تتردد  التي  الجدد  الحوامل 

األولية   بقطاع غزة، منهم    48,029الصحية   14,248سيدة 
  16سيدة مسجلة بوزارة الصحة، وكان نسبة الحوامل دون سن  

الحوامل، 1.7سنة   إجمالي  من  في   %  الزيارات  متوسط  بلغ 
 .زيارة لكل سيدة حامل   5.9مراكز الرعاية التابعة لوزارة الصحة

بلغ عدد السيدات الحوامل الجدد التي تتردد على مراكز الرعاية 
كان متوسط ، و سيدة  33,781الصحية األولية التابعة للوكالة  

الحامل للسيدة  الغوث  ب   الزيارات  سيدة زيار   6.0وكالة  لكل  ة 
 . حامل

 

عدد وزيارات الحوامل في مراكز الرعاية الصحية األولية  -( 1جدول )
 في قطاع غزة 

 

وزارة  الخدمات 
 الصحة 

 اإلجمالي  الوكالة 

 48,029 33,781 14,248 عدد الحوامل 

 287,851 203,448 84,403 عدد زيارات الحوامل 

متوسط الزيارات /  
 6.0 6.0 5.9 حامل

 
 الحمل الخطر . 2.2

 

كافة عيادات صحة األم في  الخطريتم متابعة حاالت  الحمل 
 (%32)  هذه الفئة  السيدات الحوامل من  نسبة  ، وتشكل  والطفل

حة، أما بوكالة الغوث فقد  وزارة الصب من مجموع الحوامل الجدد  
حسب  )    د.من المجموع الكلي للحوامل الجد%  26  بلغت النسبة

   وتشغيل الالجئين(. المعايير الخاصة بوكالة غوث  
 4,525بلغ عدد حاالت الحمل الخطر بمراكز وزارة الصحة  

عمليات  لهن  أجريت  اللواتي  السيدات  نسبة  وشكلت  حالة، 

بلغ حيث  نسبة  أعلى  سابقة  نسبة  %،  15.5ت  جراحية  وأقل 
 .تمزق األغشية الجليلية المبكر % 0.4كانت 

 
 : الصحة اإلنجابية. 2.3

 

 49  -15عمر اإلنجاب في قطاع غزة )بلغ عدد السيدات في  
% من مجموع سكان  24.3سيدة، ما نسبته    504,021  عام(

% من 49.2( نسمة، وتمثل  2,077,357قطاع غزة البالغ )
 مجموع اإلناث في قطاع غزة. 

 
 
 

 : كلي معدل الخصوبة ال . 2.4
 

فغغغغي عمغغغغر  سغغغغيدة /مولغغغغودا   3.2 بلغغغغغ معغغغغدل الخصغغغغو ة الكلغغغغي
ونالحغغغغغغا انخفغغغغغغاخ فغغغغغغي معغغغغغغدل الخصغغغغغغو ة و لغغغغغغ   اإلنجغغغغغغاب

بسغغغغغغغغغبب انخفغغغغغغغغغاخ معغغغغغغغغغغدل المواليغغغغغغغغغد لعغغغغغغغغغغدد السغغغغغغغغغكان لعغغغغغغغغغغام 
مولغغغغغغغود لكغغغغغغغل  5حيغغغغغغغث بلغغغغغغغت  2012، مقارنغغغغغغة بعغغغغغغغام 2020

 سيدة في عمر اإلنجاب.
( سنة 29-25)  الفئة العمرية  بينمعدل الخصو ة  روته    بلغ

 . 2020سيدة في العام    1000مولود لكل    192.7   حيث بلغت
 

 وسائل تنظيم األسرة .  2.5
 

تنظيم األسرة  وسائل  المستفيدات الجدد من خدمات  بلغ عدد  
  10,464وزارة صحة،    4,073) سيدة  14,537في قطاع غزة  
الغوث(   الحبوب حيث أصبحت  وكالة  استخدام  نسبة  ارتفعت 

الصحة   بمراكز وزارة  استخداما في قطاع غزة  الوسيلة األكثر 
% من  37.1ووكالة غوث وتشغيل الالجئين وشكل ما نسبته  

األسرة،   تنظيم  وسائل  اللولب  مجموع  نسبة  انخفضت  بيبنما 
عتبر التحاميل النسبة األقل حيث شكلت  %، كما ت 31.8لتصل  

تخدمة  % من مجموع وسائل تنظيم األسرة المس0.3ما نسبته  
 في قطاع غزة. 

الوسيلة األكثر استخداما  من قبل المستفيدات    الحبوب  توقد كان 
غزة قطاع  في  الصحة  الجدد  وزارة  ما   بعيادات  شكلت  حيث 

الذكري  كما شكل  %،  55.8نسبته   في  النسبة األعلى  الواقي 
 %.37.4عيادات الوكالة بنسبة 
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المستفيدات الجدد من وسائل تنظيم األسرة حسب  نسبة ( 1) رسم بياني

 2020عام   الجهة المقدمة )وزارة صحة، وكالة الغوث( 
 

 
   لوالدةا . 2.6

 

الوالدات   نسبة  الصحةبلغت  وزارة  مستشفيات  % 63.2  في 

% مستشفيات 9.5غير الحكومية و  المستشفياتفي  %  26.6و

 . ة خاص  مستشفيات% 0.6عسكرية و

%  75.2 لغت نسبة الوالدة الطبيعية في مستشفيات قطاع غزة  و 

 من مجموع الوالدات في قطاع غزة. 
 

 القيصرية   اتالوالد . 2.6.1

 

 

 

 

 

 
 

 
 وزارة الصحةلوالدات القيصرية في ل النسبي توزيعال –( 2رسم بياني)

 2020-2014حسب السنوات 
 
 

 

 

 

العمليات القيصرية في مستشفيات وزارة الصحة حيث    انخفضت

مقارنة مع    2020% من مجموع الوالدات في عام  23.8 بلغت

% من مجموع الوالدات في قطاع  29.4حيث بلغت    2019عام  

 غزة.
 

 خدمات رعاية ما بعد الوالدة . 2.6.2
 

الوالدة   بعد  ما  رعاية  خدمة  تلقين  اللواتي  السيدات  عدد  بلغ 

ووكالة   42,733 الحكومية  األولية  الصحية  الرعاية  بمراكز 

منهم   الالجئين،  وتشغيل  عبر  21.7غوث  الخدمة  تلقين   %

مراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية و لغت الزيارات المنزلية 

% في عيادات وكالة  99.5بلغت رعاية ما بعد الوالدة   %،  13

 الغوث.
 

 فيات األمهات و .  2.7
 

تسجيل وفاة    13  تم  غزة   أمومةحالة  قطاع  العام    في  خالل 
و نسبة  المواليد األحياءمن   24.2/100,000 معدلب ،  2020

 .2019% عن العام 23.5 نخفاخا
 

 
 
 
 
 
 
 

من    100,000توزيع معدالت وفيات األمهات لكل  -( 3رسم بياني )
 2020-2014المواليد األحياء  في قطاع غزة حسب السنوات 
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 الفصل الثالث 

 النظام الصحي 

  الرعاية الصحية األولية. 3.1
 مراكز الرعاية األولية في قطاع غزة 3.1.1

بلغغغغغ مرغغغغغلرماية غغغغغةمةأليريةغغغغغطمةألغغغغغغ  طمة  أل غغغغغطم غغغغغ م  غغغغغي م غغغغغة م
%(م32.7ايكغغغغغغغةمألغغغغغغغغ  ة  مةألغغغغغغغغغ طم م52ايكغغغغغغغةة  م   غغغغغغغغ مم159

ةألفلسغغغغغغ      م ثم  شغغغغغغال ئمةأل   غغغغغغ  م غغغغغغمايكغغغغغغةة مأل كيألغغغغغغطمم22 
ا هغغغغغغغيمايكغغغغغغغةة مأللغ رغغغغغغغغي م  غغغغغغغيمةأل   ا غغغغغغغطمم80%( م 13.8 

ايكغغغغغغةم مغغغغغغلامةغغغغغغلاي مةأليريةغغغغغغطمةألغغغغغغغ  طمة  أل غغغغغغطم سغغغغغغ مم19
ب  غغغغغغيمةأل غغغغغي  م مغغغغغلامم%(11.9 اعغغغغغيز يم  ة  مةألغغغغغغ طمب سغغغغغ طم
اية غغغغغغغغغةم ياعغغغغغغغغغطمألل غغغغغغغغغلاي مم5 مةغغغغغغغغغلاي مص  غغغغغغغغغطما  غغغغغغغغغغغط

م%(.3.1ةأل   طمةألعس ييطم 
 

مركز    3.1.1.1 لكل  السكان  عدد  رعاية  متوسط 

وتشغيل  أولية   الغوث  ووكالة  الصحة  لوزارة  تابع 

 في قطاع غزة  الالجئين  

ايكة ألكئم ةألس ينم رلرم ا  سطم أل  ة  ممممبل م أ أل طم يا م  ريةطم
ةأل     مم ةألال ثم  شال ئم   م  ي م ة ممةألغ طم  كيألطم

م رلرمأللس ينمألكئمايكةا  سطممنسغطم بل مأرلىممممم28,072
نسغطمألكئمايكةمص  ممم37,091  ثمبلالتمممم ة اغ ي رطمم

نسغطمألكئمايكةمممم31,552  ثمبلالتممممةألشغيلزل هيما ي رطمم
ص   مب  غيمكينتما ي رطمةأل س ىمأ ئمرلرمأللس ينم ملمبلالتمم

منسغطمألكئمايكةمص  .مم14,919
 
 

األولية   • الرعاية  الصحة(مراكز  حسب    )وزارة 

 المستوى 

ايكةة ممم27ايكةة ما هيمممم52مم  ي م ة مم لزيم  ة  مةألغ طم  مم
ةألثين م مم ةألغس  ىم ةألثيألثم مممم15ا م ةألغس  ىم م10ايكةة ما م

ر ير م  غغ طمم إألىم ايإلضي طم ةأليةا م ةألغس  ىم ا م اية ةم
مأللغ طمةأل فس ط.

بل ما  سطمرلرمةألس ينمألكئمايكةمص  م   ا م  م  ي مم
م رلرمأللس ينمألكئمايكةا  سطممنسغطم بل مأرلىممممم39,949 ة مم

نسغطمألكئمايكةمص  مممم64,103اغ ي رطم  حم  ثمبلالتمم
بلالتمم ا ي رطم ة م  ثم ايكةم50,338 زل هيم ألكئم نسغطم

أللس ينم ملمم رلرم أ ئم ةأل س ىم ا ي رطم كينتم ب  غيم ص   م
منسغطمألكئمايكةمص  .م19,892 بلالتم

م

 

   خدمات مراكز الرعاية األولية  •

ضمال غغغغغ امرغغغغغ مةألسغغغغغ  ة مةألسغغغغغيامطمأل غغغغغلاي ممةن فغغغغغيمه غغغغغي م
يةغغغغغغطمة  أل غغغغغغطم قألغغغغغغ ماسغغغغغغ  مة غغغغغغ  مةألعلزغغغغغغلماغغغغغغ مةألغية غغغغغغةمةألير

مةألغ  طمة لم يئ طمك   ني.مم
مم

سغغغغغغغكلتماية غغغغغغغةمةأليريةغغغغغغغطمة  أل غغغغغغغطمةأل غغغغغغغ م   غغغغغغغ مألغغغغغغغ  ة  م  غغغغغغغثم
 يغغغغغغغي  مم863,467اغغغغغغغيماكغ رغغغغغغغ مم2020ةألغغغغغغغغ طم غغغغغغغ مرغغغغغغغيام

ألألص غغغغغغغغينمةألعغغغغغغغغيا نم بلغغغغغغغغ ماعغغغغغغغغللمةألةيغغغغغغغغي ة مةألسغغغغغغغغ  يطمألكغغغغغغغغئم
   .2020 يي  م  مريامم0.4ش صم

م

 يغغغغغغغغغغي  م لمغغغغغغغغغغتمةغغغغغغغغغغلاي مم766,956مهغغغغغغغغغغ ةمايإلضغغغغغغغغغغي طمإألغغغغغغغغغغى
 غييضغغغغغغغ طم غغغغغغغ ماية غغغغغغغةمةأليريةغغغغغغغطمة  أل غغغغغغغطمةأل غغغغغغغ م   غغغغغغغ مألغغغغغغغ  ة  م

 يغغغغغي  مألكغغغغغئمشغغغغغ ص.ممم0.4ةألغغغغغغ ط.مم بلغغغغغ ماعغغغغغللمةألةيغغغغغي ة م
 غغغغغغلامة ص غغغغغغينمةألغغغغغغ ز مةعغلغغغغغغ نم غغغغغغ ماية غغغغغغةمةأليريةغغغغغغطمة  أل غغغغغغطم

  مة  مةألغ طم  م  ي م ة مايماكغ رةأل  م    م  م

 صغغغغغغغغغغغفطمألكغغغغغغغغغغغئمم0.3ماغعغغغغغغغغغغغللم صغغغغغغغغغغغفطمص  غغغغغغغغغغغطمم608,349
مش ص.م

م

مرا  • في  التخصصية  العيادات  إلى  كز  الزيارات 

 الرعاية األولية لوزارة الصحة 

بلغغغغغ مرغغغغغلرمةألةيغغغغغي ة مةأل غغغغغ مسغغغغغكلتمألهغغغغغ ةمةألعغغغغغيام غغغغغ مةألع غغغغغيرة م
مةأليريةغغغغغغغغطمة  أل غغغغغغغغطماغغغغغغغغيماكغ رغغغغغغغغ مةأل  غغغغغغغغغغ طم غغغغغغغغ ماية غغغغغغغغةم

 صغغغغغغغغئماعغغغغغغغغللمةألةيغغغغغغغغي ة مألكغغغغغغغغئمشغغغغغغغغ صم يغغغغغغغغي  مم446,921
  يي  مألكئمش ص.م0.2أللع يرة مةأل  غغ طم

م
م

وكالة    3.1.1.2 تملكها  التي  األولية  الرعاية  مراكز 

 غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

م22 غغغغغغغغلزيم كيألغغغغغغغغطم غغغغغغغغ ثم  شغغغغغغغغال ئمةأل   غغغغغغغغ  مةألفلسغغغغغغغغ      م
ايكغغغغغغغغغةة م غغغغغغغغغ م  غغغغغغغغغي م غغغغغغغغغة .م غغغغغغغغغ  يمهغغغغغغغغغ  مةألغية غغغغغغغغغةمةألعغغغغغغغغغ  م
ةألغكغغغغغغغغغغغغغغغين  مةغغغغغغغغغغغغغغغلاي مة ا اغغغغغغغغغغغغغغغطم ةأل ف ألغغغغغغغغغغغغغغغط م ةغغغغغغغغغغغغغغغلاي م
  غغغغغغغغ طمأةغغغغغغيامإضغغغغغغي طمةألغغغغغغ مةألغغغغغغل  م ئ سغغغغغغ م غغغغغغ مبغغغغغغيةا م

مم عي نما م  ة  مةألغ ط.ةأل  ع ممايأل
 مكلتمإألغغغغ مة ص غغغغينماغغغغيماكغ رغغغغمبلغغغغ مرغغغغلرمةألةيغغغغي ة مةأل غغغغ مسغغغغم

ألل غغغغغغغغغغغغغ ممم25,753 يغغغغغغغغغغغغغي  مألل غغغغغغغغغغغغغ مةألعغغغغغغغغغغغغغيام م2,658,080
ممممةألغ  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغصم مبلالغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغتمةألةيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغي ة مألل غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيي م

م يي  مم1,342,668
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واألمن    3.1.1.3 للشرطة  الطبية  العام  الخدمات 

 )الخدمات الطبية العسكرية( 
 

ايكغغغغغغغةة مم5ةأل   غغغغغغغطمأللشغغغغغغغيصطم ة اغغغغغغغ مةألعغغغغغغغيام غغغغغغغلزيمةأل غغغغغغغلاي م
ألليريةغغغغغغغغطمة  أل غغغغغغغغطم  غغغغغغغغثم مغغغغغغغغلامةأل غغغغغغغغلاي مةأل   غغغغغغغغطمأللعغغغغغغغغيال  م
اكهغغغغغي مةألشغغغغغيصطم ة اغغغغغ مةألعغغغغغيا مايإلضغغغغغي طمألعغغغغغيئ  هم.ممبلغغغغغ م
رغغغغغغغلرمةألةيغغغغغغغي ة مةأل غغغغغغغ مسغغغغغغغكلتمإألغغغغغغغىمة ص غغغغغغغينمةألعغغغغغغغيا نماغغغغغغغيم

 يغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغي  ممم325,741 م يغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغي  مم193,257م اكغ رغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم
م غغغغغغغغغغغغغغغيي ألةيغغغغغغغغغغغغغغي ة مأللأللع غغغغغغغغغغغغغيرة مةأل  غغغغغغغغغغغغغغغغ طم بلالغغغغغغغغغغغغغغتمة

م يي  .مم50,541

 
 

 عيادات المنظمات األهلية   3.1.1.4

ألليريةغغغغغغغغغطمة  أل غغغغغغغغغغطممايكغغغغغغغغغةة مم19م غغغغغغغغغلزيمةألغ رغغغغغغغغغغي مة هل غغغغغغغغغغطم
 سغغغغغ ماعغغغغغغيز يمإر غغغغغغيرماية غغغغغغةمةأليريةغغغغغطمة  أل غغغغغغطمألغغغغغلزهي مبلغغغغغغ م

اغغغغغغغغغيمم2020اكغغغغغغغغغغ  مةألةيغغغغغغغغغي ة مةأل غغغغغغغغغ مسغغغغغغغغغكلتم غغغغغغغغغ مرغغغغغغغغغيام
  م م يغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغي  مألألص غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغينمةألعغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيا مم41,266م اكغ رغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم
م يي  مأللع يرة مةأل  غغ ط.مم237,830

 

  القطاع الخاص 3.1.1.5
ه غغغغغي مةألعلزغغغغغلماغغغغغ مةألع غغغغغيرة مةأل يصغغغغغطم غغغغغ مةألم غغغغغي مةألغغغغغغ  م

ألغغغغغغممم ةأل غغغغغغ م مغغغغغغلامةغغغغغغلاي مصغغغغغغ  طمأللغيضغغغغغغىم ألكغغغغغغ مةأل غغغغغغي 
هغغغغغغغغغ  مةأل  ينغغغغغغغغغي ماغغغغغغغغغ مهغغغغغغغغغ  مز  سغغغغغغغغغىمأل غغغغغغغغغيمةأل غغغغغغغغغغ لمرلغغغغغغغغغىم

مةألع يرة .م
 

صحة الطفل   3.1.2  
 صحة الطفل والتطعيمات   3.1.2.1

ةع  غغغغغغغيمنرغغغغغغغيامةأل  ع غغغغغغغغي مةألغعغغغغغغغغ لماغغغغغغغ م غغغغغغغ م  ة  مةألغغغغغغغغ طم
ةألفلسغغغغغغغغ    طم ة غغغغغغغغلة ماغغغغغغغغ مأهغغغغغغغغممةأل كي غغغغغغغغي مألغغغغغغغغ  ة  مةألغغغغغغغغغ طم
ةألفلسغغغغغغغ    ط م  غغغغغغغثم مغغغغغغغلامهغغغغغغغ  مةأل لاغغغغغغغطم ميي غغغغغغغي م غغغغغغغ م غ غغغغغغغ م
اية غغغغغغغةمةأليريةغغغغغغغطمة  أل غغغغغغغطمأامإنهغغغغغغغيما غغغغغغغ  ي م سغغغغغغغهئمةأل صغغغغغغغ لم

مإأل هي.مم
 التأثيرات السلبية التالية للتطعيم   3.1.2.2

مال مألألثي مةألسل  طمةأل يأل طمألل  ع م.مألممز مم سك ئم ي

 
   زيارات لقسم صحة الطفل   3.1.2.3

ةمغغغغلام سغغغغممصغغغغ طمةأل فغغغغئمةأل غغغغلاي مةألغغغغغ  طمألألصفغغغغيلمةألغغغغ ز م
ةعغغغغغغين نماغغغغغغ ماشغغغغغغي ئم غغغغغغ مة ةغغغغغغ م ةأل ال ةغغغغغغط.مبلغغغغغغ ماكغغغغغغغ  م

اغغغغغغغغيماكغ رغغغغغغغغ مم2020مةألةيغغغغغغغغي ة مةأل غغغغغغغغ مسغغغغغغغغكلتم غغغغغغغغ مةألعغغغغغغغغيا
م يي  .مم2,064

 
م

 

 

 توزيع الزيارات لعيادة صحة الطفل حسب المرض في   -( 1جدول )
 2020 قطاع غزة لعام

 

 
 
 
 
 

 مشاكل خاصة بصحة الطفل    3.1.2.4
 ((Phenylketonuria التبول الفينولي -

ةألف   أل مم ةأل   لم ةألكلزل مةألغسكلطمألغيضم ةأل يال م مم8بل مرلرم
 يألطم245 أل غ حمرلرمةأل يال مةأل  م عين ما مةأل   لمةألف   أل مم

م  م  ي م ة م
م

 الدرقيةدة نقص إفراز الغ  -
         (Congenital hypothyroidism  ) 

بل مرلرمةأل يال مةألكلزل مةألغسكلطمةأل  م عينىما منمصمإ ية م
أل غ حمرلرمةأل يال مةأل  م عين ما مم مم يالمم18ةألالل مةألل   طمم

م يألطم  م  ي م ة .م341 نمصمة ية مةألالل مةألل   طم
م

ممم2020%مأللعيام98.6بلالتمنس طمةأل  ع غي م  م  ي م ة م
م

 نسب تغطية التطعيمات في فلسطين   -( 2جدول )
 (2020-2014لعام )

م

م

 
 
 

 المرض
عدد  

الحاالت 
 الجديدة

عدد  
الحاالت 
 المسجلة

عدد  
 الزيارات

نسبة 
 الجديدة

نقص إفراز الغدة 
 الدرقية

 %م6م576م323م18

 %م3م1,112م237م8 التبول الفينولي
 أخرى* 

تشوهات القدمين وعدم اكتساب 
 حاالت لين عظام، انيميا وزن، 

 %م0م376م106م0

 BCG DPT3 OPV3 HepB MMR السنة 

 98.3 99.0 98.6 98.4 99.0م2020

 99.9 99.5 99.8 99.3 99.5م2019

م98.9م98.8م98.9م98.1م98.8م2018

م99.6م99.4م98.3م98.2م99.4م2017

م99.0م99.8م98.4م98.8م99.8 2016

م99.8م98.7م98.3م98.3م99م2015

م97.2م99.7م99.3م99.7 99.5م2014
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 الصحة المدرسية   3.1.3
 برنامج الصحة المدرسية  3.1.3.1

زهغغغغغغغغل مبينغغغغغغغغيا مةألغغغغغغغغغ طمةألغل سغغغغغغغغ طمإألغغغغغغغغىم مغغغغغغغغلةممةأل غغغغغغغغلاي م
ةأل   غغغغغغغغغغغطمةألشغغغغغغغغغغغيالطمةأل غغغغغغغغغغغ م  غغغغغغغغغغغلام غ غغغغغغغغغغغ م  غغغغغغغغغغغي مةأل ل غغغغغغغغغغغطم
ةألفلسغغغغغغ      م قألغغغغغغ ماغغغغغغ مةغغغغغغ لمبينغغغغغغيا مةألغغغغغغغ طمةألغل سغغغغغغ طم
ةأل  غغغغغغغغغ ا مةألغغغغغغغغغ امزغغغغغغغغغ  يمةلاي غغغغغغغغغ ماغغغغغغغغغ مةغغغغغغغغغ لمةألغغغغغغغغغغلة  م
ةأل   ا غغغغغغغطم بينغغغغغغغيا مةألغغغغغغغغ طمةألغل سغغغغغغغ طمةألغمغغغغغغغلاماغغغغغغغ م كيألغغغغغغغطم
 غغغغغغغ ثم  شغغغغغغغال ئمةأل   غغغغغغغ  مةألغغغغغغغ امةمغغغغغغغلامةأل غغغغغغغلاي مأل   غغغغغغغ  م

 ا مةأل ل ط.
م

 الخدمات الطبية للصحة المدرسية  3.1.3.2 
اف غغغغغغغغغغصمةأل غغغغغغغغغغ  م غغغغغغغغغغ مم مغغغغغغغغغغ ام غغغغغغغغغغي مةألغغغغغغغغغغغ طمةألغل سغغغغغغغغغغ ط

ةألسغغغغغغغيا مم ةأليةاغغغغغغغ مايإلضغغغغغغغي طمإألغغغغغغغىمةألغسغغغغغغغ  ىممةألغسغغغغغغغ  امة  ل 
 ةألعيشغغغغغغيم غغغغغغ م  غغغغغغي م غغغغغغة  م كغغغغغغ أل م مغغغغغغلامةأليريةغغغغغغطمةألغغغغغغغ  طم

مةألس  طم  مةألغس  ي  مةألسيا م ةألعيشي.
رلرمةأل ل طمةأل ز م لم ةمةأل لاي مةألغ  طمةألغل س طم  ةأل مبل مم

م94,463 مم ةألل ةس م أللعيام ا هممم2020-م2019صيأل م  م
ب س طمممم51,337 ةأل   ا طم ةألغلة  م ا مم54.3صيأل م  م %م

  ثمكينتمنس طمةأل ال  طمأللكشفمممإ غيأل مةأل ل طم  م  ي م ة .
م%م94.2ةأل   م

 
 فيعدد الطلبة الذين شملتهم خدمات الصحة المدرسية  -(1رسم بياني )

م2020-2019المدارس الحكومية 

 
 

 توزيع الحاالت المرضية لدي الطالب الحكوميين المفحوصين من -( 3جدول )

 إجمالي الطلبة في المستويات األول، الرابع والسابع والعاشر 

 
اكغ  مةأل يال مةألغيض طم  مةألغلة  مةأل   ا طم  كيألطممبل مم  لمم

ا مإ غيأل مممم يألطمممم21,860ةألال ثم  شال ئمةأل     مايمةمي  ممم
م(.مم%23.1 مم  م  ي م ة مةأل ل طمةألغف  ص  

 بلالتمنس طمةألغيضىمب  مص  مةألغلة  مةأل   ا طمةأل ز ممب  غيمم
ةألغف  ص  م(ما مإ غيأل مةأل ل طمم%23.0 ممةس هل هممةألف ص

  مما مةأل ل طمةألغف  ص  مم%مم13.4مم.  مةألغلة  مةأل   ا ط
ة  ل مم ةألل ةس م ةألغس  ىمممما %مم15.4ةألغس  ىم ةأل ل طم  م

م%مب  مةأل ل ط27.1 مم%ما مةألغس  ىمةألسيا مم21.4 م ممةأليةا 
م  مةألغس  ىمةألعيشي.

 غغغغغغ م غغغغغغ  مبلغغغغغغ مإ غغغغغغغيأل مةأل ل غغغغغغطمةألغف  صغغغغغغ  م غغغغغغ ماغغغغغغلة  م
 يألغغغغغغغط م  غغغغغغغثمم23,126 ثم  شغغغغغغغال ئمةأل   غغغغغغغ  مةألالغغغغغغغم كيألغغغغغغغطم

 يألغغغغطمم10,033ةأل غغغغيال مةألغ  ألغغغغطمأللف غغغغصمةأل  غغغغ بلغغغغ مرغغغغلرم
م غغغغغغغغ ماغغغغغغغغلة  مةأل كيألغغغغغغغغطماغغغغغغغغ مإ غغغغغغغغغيأل مةأل ل غغغغغغغغطمةألغف  صغغغغغغغغ  

بلالغغغغغغغغغغغغتمنسغغغغغغغغغغغغ طمةألغيضغغغغغغغغغغغغىمبغغغغغغغغغغغغ  مةأل غغغغغغغغغغغغ  م مم%(.23.3 

60,339

73,682

45,812

63,295 64,829 68,163

55123

51337

10,000

40,000

70,000

مةأل يال مةألغيض طم
 ةألف طمةألغس هل طم

 % المجموع  العاشر  السابع الرابع األول 
انخفاض في حدة  

 اإلبصار 
108.0 496.0 

1157.
0 

3325.0 5086 43.0 

 0.5 57 21.0 16.0 4.0 16.0 حول مرئي 

 0.2 28 14.0 11.0 2.0 1.0 التهاب الملتحمة 

 9.9 1171 775.0 328.0 65.0 3.0 النحافة 

 4.2 498 159.0 207.0 112.0 20.0 القصر 

 0.7 80 46.0 15.0 18.0 1.0 النحالة 

 14.0 1661 1251.0 277.0 129.0 4.0 السمنة

خلل في حاسة 
 السمع 

0.0 1.0 10.0 47.0 58 0.5 

تضخم في الغدة  
 الدرقية

0.0   7.0 54.0 61 0.5 

 8.2 965 251.0 269.0 400.0 45.0 تقمل

 0.3 40 12.0 14.0 7.0 7.0 جرب 

 0.3 33 23.0 9.0 1.0 0.0 فطريات

أمراض جلدية 
 أخرى 

0.0 2.0 18.0 39.0 59 0.5 

 1.0 120 55.0 29.0 23.0 13.0 لغط في القلب 

 0.1 16 10.0 5.0 1.0 0.0 صرع 

كتل محسوسة في  
 البطن 

0.0   2.0   2 0.0 

 0.7 77 31.0 20.0 13.0 13.0 فتق 

دوالي في  
 الخصية

1.0 2.0 128.0 571.0 702 5.9 

 0.5 59 35.0 16.0 3.0 5.0 مائية قيلة 

خصية غير 
 هابطة

24.0 33.0 38.0 58.0 153 1.3 

 0.3 36 7.0 25.0 1.0 3.0 حاالت حادة 

 7.3 865 606.0 151.0 84.0 24.0 حاالت أخرى 

 100.0 11827 7390 2752 1397 288 المجموع 

 9081 2152 المفحوصين 
1287

2 
27232 51337 434.1 
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 مةأل ل غغغغغغغغطمةألغغغغغغغغ ز م%ماغغغغغغغغم16.0مةأل   غغغغغغغغ  م غغغغغغغغ م  غغغغغغغغي م غغغغغغغغة 
م.ةس هل هممةألف صم  مةألغس  ىمةألل ةس مة  ل

المدارس 3.1.3.3  الصحي لطلبة  في    الوضع 

 المدارس الحكومية 
ز ضغغغغغغحمةألكغغغغغغل لمةأل غغغغغغيأل مأرغغغغغغلةرم نسغغغغغغ مةأل غغغغغغيال مةألغيضغغغغغغ طم
بغغغغغغغ  مصل غغغغغغغطمةألغغغغغغغغلة  مةأل   ا غغغغغغغطم  كغغغغغغغلمأنمةالن فغغغغغغغيضم غغغغغغغ م

اغغغغغ م(م%43.0  غغغغغل مةإلاغغغغغغي مشغغغغغ ئمأرلغغغغغىمنسغغغغغ طم ةأل يألالغغغغغطم
طم أ غغغغغئم غغغغغمغغغغغغلة  مةأل   اةألةأل ل غغغغغطمةألغف  صغغغغغ  م غغغغغ مة غغغغغغيأل م

%م غغغغغغغغغ م0.1  غغغغغغغغغثمشغغغغغغغغغ لتممةألغغغغغغغغغغي نسغغغغغغغغغ طمكينغغغغغغغغغتمةلغغغغغغغغغئم
م.ط مغلة  مةأل   اةأل

ألغغغغغغغغ أل مه غغغغغغغغي مضغغغغغغغغي   مألةيغغغغغغغغير مةألكهغغغغغغغغ رم  غغغغغغغغغ  مةأل ثم غغغغغغغغفم
ةألغغغغغغغ  ماغغغغغغ مأ غغغغغغئمةال  شغغغغغغي مةألغ  غغغغغغيمأللغشغغغغغغي ئمةألغ علمغغغغغغطم
ايإلاغغغغغغغغي م ةألعغغغغغغغغئمرلغغغغغغغ م  سغغغغغغغ  مةأل ضغغغغغغغ مةأل الغغغغغغغ  امألغغغغغغغلام

 ص  مةألغلة  .
 

الالجئين المفحوصين توزيع الحاالت المرضية لدي الطالب  - ( 4جدول )

 من إجمالي الطلبة في المستويات األول، الرابع والسابع

 

 

 كينمةن فيضم ل مةأل غيما مأهممةألغشي ئمةأل  م  ة  مةأل   مم
ةأل     م  م  ي م ة  م  ثمأنمنس طمةأل   مةألل ز مةعين نمم

%م  مةألغس  امة  لمأل غئم52.9ا مةن فيضم ل مةأل غيمم
%م  مةألغس  امةأليةا م ةألسيا .مأل أل مةك مرل م ي م86.2إألىمم

ةأل  أل كيألطم  ثم  شال ئم ةأل ياعطم ةألغل س طم     مةألغ طم
ةألفلس      مأر ينمةاله غيامة   يمأل   شي م ةألع  مةألغ  يم

مإلن فيضم ل مةأل غي.م
م

 

طالب    3.1.3.4 بين  للفم  الصحية  المشاكل 

  المدارس الحكومية 
 

 وزارة الصحةفي  ( توزيع مشاكل االسنان عند الطلبة5جدول )
 

م

 
 

 :  تسوس األسنان . 1
بلالغغغغغغتمنسغغغغغغ طم سغغغغغغ  مة سغغغغغغ ينمبغغغغغغ  مصغغغغغغ  مةألغغغغغغغلة  ماغغغغغغ م

مةأل ل طمةألغف  ص  مألكئماس  ىمكغيمزل :مة غيأل م
%م6.9ةأليةاغغغغغغ مم م غغغغغغ مةألغسغغغغغغ  ىمم%2.1 غغغغغغ مةألغسغغغغغغ  ىمة  لم

 غغغغغغغ مةألغسغغغغغغغ  ىم%م16.0 مم%7.0ب  غغغغغغغغيمةألغسغغغغغغغ  ىمةألسغغغغغغغيا مم
م%50.0مةألعيشي

م
م
 

ممم:التهابات اللثةم.2
بلالغغغغغغغتمنسغغغغغغغ طمةأل هياغغغغغغغي مةأللثغغغغغغغطمبغغغغغغغ  مصغغغغغغغ  مةألغغغغغغغغلة  ماغغغغغغغ م

 ةأل ل طمةألغف  ص  مألكئماس  ى:ة غيأل م
م م غغغغغغغغغغ مةألغسغغغغغغغغغغ  ىمةألسغغغغغغغغغغيا م%1.6مةأليةاغغغغغغغغغغ  غغغغغغغغغغ مةألغسغغغغغغغغغغ  ىم

 م%8.4 ةألعيشيممم2.7%
 

ممم:ارتفاع نسبة الفلور . 3
بلالغغغغغغغتمنسغغغغغغغغ طمة  فغغغغغغغغي مةألفلغغغغغغغغ  مبغغغغغغغ  مصغغغغغغغغ  مةألغغغغغغغغغلة  ماغغغغغغغغ م

 ةأل ل طمةألغف  ص  مألكئماس  ى:ة غيأل م
ةألسغغغغغغيا مم% مب  غغغغغغغيم غغغغغغ مةألغسغغغغغغ  ىم1.4ةأليةاغغغغغغ ممةألغسغغغغغغ  ىم غغغغغغ م
 .%1.6  مةألغس  ىمةألعيشيم م% مم0.8

م
 

 

  :اعوجاج األسنان. 4

بلالغغغغغتمنسغغغغغغ طمةر  غغغغغي مة سغغغغغغ ينمبغغغغغ  مصغغغغغغ  مةألغغغغغغلة  مكغغغغغغغيم
اغغغغغغغ مة غغغغغغغغيأل مةأل ل غغغغغغغغطمم%1.9ةأليةاغغغغغغغغ مم غغغغغغغ مةألغسغغغغغغغ  ىممزلغغغغغغغ :

 غغغغغغغغ م م% م2.5ةألسغغغغغغغيا مم مب  غغغغغغغغيم غغغغغغغ مةألغسغغغغغغغ  ىمةألغف  صغغغغغغغ  
م.%7.0ةألغس  ىمةألعيشيم

 

الحاالت  
 المرضية 

مالفئة المستهدفة 

الرابع  %  األول
 والسابع 

 %  المجموع  % 

ةن فيضم  مم
م68.3م6,857 86.2 4,008 52.9 2,849م ل مةإلاغي م

ةلئم  م يسطمم
م1.7م173 1.5 69 1.9 104مةألسغ 

ةألالل مم ض مم  م
م0.1م15 0.0 0 0.3 15مةألل   طم

م4.0م403 0.0 0 7.5 403م  لم
م8.2م818 6.0 280 10.0 538مةايةضمةألمل م

م2.1م213 0.0 0 4.0 213م مغئم
م1.3م133 0.0 0 2.5 133م ي 
م3.6م359 0.0 0 6.7 359م  ق

ةغ طم  يمم
م0.0م0 0.0 0 0.0  مهيا طم

ةأل هياي مةألشع مم
م5.2م517 5.1 236 5.2 281مةأله ةئ ط

م3.7م372 0.0 0 6.9 372مإري طم سلةط
م0.0م0 0.0 0 0.0  م  لطمايئ طم

م1.7م173 1.2 55 2.2 118م ش هي مةلم طم
 10,033 4,648 5,385 المجموع 

 43,126 9,569 33,557 المفحوصين 

 س  م ةألغس  ىم
مأس ين

ةأل هي م
ةر  ي ممةألفل  ممةأللثط

مةالس ين
 ملمم

مة س ين
م270م10م4م1م1081مةألغس  ىمة  لم
م332م984م724م822م3536مةألغس  ىمةأليةا م

م281م1262م397م1405م3615مةألغس  ىمةألسيا 
م1268م3604م818م4306م8217مةألغس  ىمةألعيشيم
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 في المدارس   التطعيمات - 
 ش ي م  ة  مةألغ طم  كيألطم  ثم  شال ئمةأل     مةألفلس      مم
ا مة لمبيةا مةألغ طمةألغل س طم  م ملةممةأل  ع غي مةأل  اطم
أل   مةألغلة  م  مةألغس  يي مةألغ  لفط م  ثم م اينمب  ع مم

ةألل   يييم ةألكةة  منمطمشلئمة صفيلمةأل ل طمايأل  ع غي مةأل يأل ط:مم
 OPV and d.Tم ةأل غ طمة ألغين ط). 

 

 توزيع التطعيمات لطبلة المدارس  -  (6)جدول 
 

 الجهة المقدمة 
DT Child OPV DT Adult 

 % %م%م

 99.8م99.8م99.8 وزارة الصحة 

 97.4 100.0 100.0 وكالة الغوث 

 

 ة الرعاية األولي األسنان في مراكز  خدمات     3.1.4

ريا اكغ رمم2020مم  م ايم ةألغ طم م67,956 ممسكلتم  ة  م
ة س ين.مممم يي    لاتم كيألطم  ثم  شال ئمب  غيممألع يرة م

 يي  مألألس ينممم118,925مممم ةأل     مةألفلس      م  م  ي م ةم
م  م غ  مر يرة مة س ين.

ةأليريةطمم   ي منس طمةألةيي ة مإألىمر يرة مةألفمم ة س ينم  ماية ةمم
مة  أل طمأل  ة  مةألغ طم س من  مةأل لاط:

 

 
توزيع نسبة خدمات الفم واألسنان المقدمة في مراكز  –( 2رسم بياني )

 الرعاية األولية
 

 لتثقيف والتعزيز الصحي ا 3.1.5
ةع  غغغغغغغغغغيمةأل ثم غغغغغغغغغغفمةألغغغغغغغغغغغ  مأنمةغغغغغغغغغغلاي مةأليريةغغغغغغغغغغطمة  أل غغغغغغغغغغطم
 يصغغغغغغغغطم ةئعغغغغغغغغطمألل  ةصغغغغغغغغئماغغغغغغغغ مةألغ غغغغغغغغيررز مألغية غغغغغغغغةمةأليريةغغغغغغغغطم

ةيصغغغغطماعغغغغغلمةإلرغغغغ نمةألعغغغغغيألغ مرغغغغ منشغغغغغ نمةألغغغغغ  طمة  أل غغغغغطم
مألل  ر غغغغغغطم  غغغغغغي  مك   نغغغغغغيم مغغغغغغلم ياغغغغغغتمايألعلزغغغغغغلماغغغغغغ مأنشغغغغغغ طم

ممهغغغغغغ ةمةأل بغغغغغغينم  غغغغغغثةألغك غع غغغغغغطم ةأل ثم غغغغغغفمةألغغغغغغغ  مألغ ة هغغغغغغطم
ألمغغغغغينم ثم فغغغغغ مةغغغغغ لماثمفغغغغغ مرةئغغغغغي مم980ماغغغغغيمةمغغغغغي  مرمغغغغغلم غغغغغم

م  ماغغغغ يةأل ثم غغغغفم  عةيغغغغةمةألغغغغغ طم  غغغغلم غغغغممةأل صغغغغ لمألغغغغغيمةمغغغغم
 ش ص.مم100.000

 

ا يهضطمةألع فمةألغ  ىمرلىمةأل   مصيحما ةض  ما هيمممم  لم م
ةألغس شف ي م ررممالةال  غير  م ةأل م رةةئم ةألع   طم  ةطم

 ةأل  ر طمرةةئمةألغلة  م  ييضمة صفيل مةأليضيرطمةأل   ع ط مم
مايإلضي طمإألىم غلطمةأل مغئم  غلطم ريةطمايم  ئمةأل غئ.م

شغغغغغغغغلتمةأل غغغغغغغغل ة م ثم غغغغغغغغفمصغغغغغغغغ  مألغ ةضغغغغغغغغ  ما  لفغغغغغغغغطماثغغغغغغغغئم
ةأل ري غغغغغغطمةألش غغغغغغغ ط مةألسغغغغغغ اطمةألغ ةأل غغغغغغط مةإلراغغغغغغين ما غغغغغغيصيم

ط مةألع غغغغغغفمةألغل سغغغغغغ  مةأل غغغغغغلة  مةألشغغغغغغ  ش مةألغشغغغغغغي بي مةألالي يغغغغغغم
 اضغغغغغي   مةأل لةنغغغغغط م يشغغغغغي مة سغغغغغ ين مةألغغغغغة ة مةألغ  غغغغغي مةألع غغغغغفم
ة سغغغغغغغغغغيا م مغغغغغغغغغغيمةألغغغغغغغغغغلا مةأل ال ةغغغغغغغغغغطمةألسغغغغغغغغغغل غط مةأل غغغغغغغغغغ  ي م  ة م
ة  غغغغي  م   غغغغي ماغغغغ مة اغغغغ  مةألغغغغغ  طمة ةغغغغيى.مإضغغغغي طمإألغغغغىم

منل  م ال ةطمر   طمم543
م

 أهم النشاطات دائرة التثقيف والتعزيز الصحي 
 

والتثقيف    -1 التوعية  خط  برنامج  على  والمشورة 

103  : 
ا مةألغثمف  ممم10 ياتممرةئي مةأل ثم فم  عةيةمةألغ طمب كل فمم

ممم103ةألغ    مأل ملةممةالس شي ة ما مة لمةألعغئمرلىمةطمم
مسيرطمرلىماس  ىم  ي م ة م.مم24رلىمالة م

ا مم ةألغ سيئل  م م ةس فسي ة م ة غيال م رلىم ةأليرم م   ثم مم
مة غيل.مم5900صئمرلرمةال غيال مإألىمةألغ ةص   م  م

 

 التوعية في الوزارات:   - 2

 ياتمرةئي مةأل ثم فم  عةيةمةألغ طماعملمنل ة م  م  ة  مةأل يب طم
  ة  مةألشؤ نمةال  غير طممم– ةأل عل مم   ة  مةألعغئم الزييطمةأل  غ طمم

ألمينملمممم19رةئي مةإلر امم رملمممم- أب  طم إرة ة م  ة  مةألغ ط
 ا ظف.م495

م

 التثقيف الصحي على معبر رفح :   - 3

  حمايأل عي نما مرةئي مةأل  مةأل  يئ مما مممم ممةألعغئمرلىماع يم
ة لممممة لمكير مةأل ثم فمةألغ  م ةألغ  نما مث ثطماثمف  مم

ش ص,مكغيممم2311أةيام ةأل ص لمألعلرمممم7شهيماي  مب ة  مم

58.4

15.3

18.2

5.9

1.5
0.5

0.3
عالج اللثة

الحشوة

خلع

حشوة عصب

التحويالت

عمليات صغرى

تنظيف األسنان
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م2000أةيام ةأل ص لملمم4 ممةألعغئمة لمشهيممةبييئممب ة  مم
مش غي(مم4311 ة غيأل ممش صم.

 

  ية العامة التوعية الصحية ضمن مدارس الثانو - 4
ةس هل مممم100 مم  ف  م  ةأل مم صيأل م م غتممم3500ألمينم

مةألغشي كطم  ممةا  ينمأنكي مةألثين يطمةألعياطم
رةئي ممم4 مم  غ صمم ا م ايأل عي نم ةألغ    م ةألغثمف  م ا م

ةألغ طمةألغل س طم  ما ياعطمةأل   م  مةألغلة  م ةألغل م  م  م
مةأللكينمةألغ  طم.م

م

للتثقيف الصحي لمواجهة  تشكيل اللجنة الوطنية  - 5

 : 19جائحة كوفيد  

ه مألك طم   طم عغئمرلىم  س قم  عةيةمةألكهلمب  م  ة  مةألغ طمم
 ةألغؤسسي م ةأل  ة ة مةألعيالطمقة مةاله غيام  ماكيلمةأل ثم فم

مةألغ  .م
 ثم ف طمرةةئمةأل كغعي ممةأل  ر يطم مرلزلمةأللمينة مةألمم مم  ف    لم

مم657  ف  مم  ممألغ  طم ةألغ ال م ة س ة م ةألغ يبةمةألغية قمة
.ممكغيم ممةأل ص لم ةأل  س قما مة  هة مةألشيص طم م   ف  مألمين

 شيص مم200ألمينم صئمةألىمرلرم
 

 مبادرات شبابية: -6

ضغ مإصي مةألعغئمةألغش ي مايمب  مرةئي مةأل ثم فم  عةيةمةألغ طمم
م مم ةألكيئ طم ألغ ة هطم ةألغ  م ألل ثم فم ةألعل يم ةأل ص  طم  ةأللك طم

ةألش ي مم ةألال يمم  ة  م ةألغؤسسي م ا م ةأل  س قم  ةأليييضطم رةئي م
ةألغ   ر  م ا م اكغ ري م رلىم ش  ئم ةألعغئم    ا ط م مم

م.أللغ ير ة مةألش يب ط
م

 برنامج التوعية داخل المراكز الصحية   - 7

ألمينم ثم ف مرةةئمةألغية ةمةألغ  طم ا ممم376ممايمةمي  ممرملمم م
ة لماثمف مرةئي مةأل ثم فم  عةيةمةألغ طم  لم ممةأل ص لمألغيم

ا يةم ا ةض  ش ص.مممم2330  م صيحم ةأل ري طمممم مم أهغهيم
م.مةألش غ طم,م ال ةطممةأل يائم,م ميمةأللام  سيئئم  ر ممة سي 

 
العالجية    - 8 والتعذية  والمشورة  التوعية  برنامج 

 المستشفيات: داخل  

مم ةس هل مممم1711 مم  ف  م  ةأل م ش صم  مممم4558ألمينم
 ال ةطمايضىمةألمل م مةألفشئمةألكل امممم ا ةض  مأهغهيم ميمةأللا

م. مة ايةضمةألغعلةطم ةألال يماعلةط
 

 برنامج المشورة ودعم الرضاعة الطبيعية:   - 9

ةكيامممممم547مم مم  ف   كغيم ة اهي .م ا م اش   م مةآلن لسطم
ةأل  طمم اية عطم رلىم ب ي   ك لممممةإلس ية  ك طةألعغئم ةأل يصطم

م.ةأليضيرطم ةيصطم  مظي  مةأل  ة ئم
م

م

 برنامج التوعية داخل المجتمع المحلي:   - 10

ب  ف  مم ةألغ  م ةأل ثم فم مم280 يام ييقم ةألغك غ مم رةةئم ألمينم
ش ص.م  لم ممصيحما ةض  ما  لفطممم2800ةألغ ل ممةس هل ممم

ألإل ةألس نم ةالس  لةام ةأل ري طمأهغهيم ة صفيل م ن ينت م ال ةطم
مةألش غ ط.م

م

 برنامج التوعية داخل المدارس ورياض األطفال:   - 11
 

ا مةأل   مم مة اهي ممم4981ألمينمةس هل مممم205 مم  ف  مم
 قأل م  ما  لفمةألغ ةض  مةألغ  طما هيمةأل ال ةطم أنغيطمةأل  ي مم

م اغي سطمةأليييضطم ةأل لما مةألع فم ةألكين مةأل فس م   ي مم
م

 حملة التقمل:   - 12

ة هيأل م  لمم أل  ر طم ةألشيالطم ةأل  ر يطم ةأل غلطم ه  م  مم  ف  م
صل طم ب  م ةأل مغئم ا م ةألش غ طم ةأل لم ةأل ري طم ا يرئم أسشم

ةس هل مممم55ةألغلة  م  ثم مم  ف  مم ش ص ممم1599ألمينم
إألىمم ايإلضي طم ةأل غ  م أله ةم أرل م ص  طم نشية م     ي م

م.شيا  مأللمضينمرلىمةألمغئ
 

 : 19وبر الوردي وكوفيد  حملة أكت   - 13

  ثم ممصيحما ةض  مأهغهيم غلطم  ر اممممألمينمم30مم مم  ف لمم
ةألكشفمةألغ  يمر مسيصينمةألثلام ةأل  ر طمةأل يصطمأللغييضي مم

ةألكشفمةألغ  يمر  ما مرملمرل مر  ة مممي به ةمةألغيضم أأل م
 ألمينة م  مأاي  ماك غع طما  لفطم  م  ي م ة  مايإلضي طمم

نس طما مبي ش  مسيصينمةألثلام ك   لمممم50000إألىمص يرطمم
م.19

م
 حملة رعاية ما قبل الحمل:   - 14

م

ش صمايب  مص   م  غيي ممم20 ممةة  ي م ييقما  نما مم
ةأللةئي م  ل ي هممرلىمما مةييك مةألكياعي م بإشية ما مصي ممم

ةألغملاطمم ةأل غئم ةأل لاي م ايم  ئم ةألغ  طم ةأليريةطم ةلاي م
ألل  ةائم ةألغية ةمةألغ  طمةألغملاطمأله  مةأل لاطم  ثم مم  ف  مم

  لز هيمممم3ألمينم  ر ام  مةألع يرة م ةألغك غ مةألغ ل م   ف  مممم11
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أ ثيما م ةألغشيهلة م ةأل غئم  صئمرلرم   لم ريةطمايم  ئم
م.أألفماشيهل م45

 

الرعاية    - 15 مراكز  داخل  التلفزيوني  البث  شبكة 

 األولية والمستشفيات بوزارة الصحة:  

كينمايكةهيممم مم2017ا  مةألعياممممرةئي م لفةي ن طمااللمط ممةنشينمم
 سممةألع  ي مةألعياط.مم  لم غتمايأل عي نما مممم  مر ير مةأليايل

ز مما مة ألهيمبثم  لز هي م ا ةرم ثم ف طم  ر يطمص  طمةألىمم
 ةألغس شف ي  م  ثم مم  ف  مميررز مألع يرة مةأليريةطمة  أل طممةألغ م

  لز هي م  لم غلتمرلىمنس طماشيهل م ةيلمرلىمممم7 إن ي مم
ص  طم ثم ف طمممم60 ا ةض  م كينتم شغئم اشيهل م  ثم ةألفم

ةألشيئعطم ةألغعلةطم بع مم ةإلنكيب طم ة ايةضم ةألغ طم   لم
مةألمضيةيمةألسل ك ط.

م
المبنى على النوع  يوم لمناهضة العنف    16حملة    - 16

 االجتماعي في ظل جائحة كورونا: 
م

 ا يهضطمةألع فممم مما ي شطمةألعلزلما مةألمضيةيمةأل يصطمايألغية م
ةألغ  ىمرلىمةأل   مةال  غير م نشيمةأل ر مب  مأ يةرمةألغك غ مم

مأل غيةطمةألغيأ م ة سي .
 
 

مالمطبوعات والنشرات  -17
ةألغ   رطممرلىمصف طم ممنشيمةألعلزلما مةألغ ض ري مةألغ  طمم

 م ص يرطما ش  م ثم ف مم1200  ةأل مممم  ة  مةألغ طمةألفلس    ط
ةيصطم  ممممةألعلزلما مةأل شية م ةألغ   ري مةألغ  طمةألغ   رط

ألمينم لفةي ن مممم180.مم  مم  ف  مايمةمي  مم19ظئم يئ طمك   لمم
  لز م غ يمأل   طمممم99 ةقةر م الةةلط مايإلضي طمإألىم سك ئمم

ي مأل ي مةأل  يةطما م يئ طمك   ل م نشيما مة ص ينم ةأل غيم
ةمي  مم ا    لمممم60ايم ةي م  م  غغ مم ص يرطمم19ب س يم

مس كية م لغقمرلىمش طمة صفيلم ةألغغيرلم ةألس ي ة م
 

 

 الصحة العامة  مختبر 3.1.6

ةع  يما   يمةألغ طمةألعياط مةألغ   يمةأليئ س مأللغ طمةألعياطمم
 ةالر يطمةأل  مز مم  غهيم  ثمةس م ئمر  ي مة   ةطم ةألغ ي مم

بل مرلرمةألع  ي م  (.17,025 س ما ةصفي مةألك ر م ة زة مم
ةألعياطمم ةألغ طم ا   يم ةس م لهيم ر  طم رلرممم9,253ةأل  م

م  ص/مر  ط.م4.6مم  صماغ  سطم42,237ةألف  صي م

مم2512ر  طم م ر  ي مةال  ةطمممم4927بل مرلرمر  ي مةألغ ي مم
ةالر يطممممر  ط  ةألغ رفي مممم910 ر  ي م م584ر  طم ر  ي م
مر  ط.م

ب  أل   طمةأل  مأ ييتم  ما   يمم مبل ماكغ  مةألف  صي مةألغ  يم
  صممم14,194  غي  ما هيمممم23,222ةألغ طمةألعياطم  ةأل مم

ةال  ةطم مم ةألشي م ا ي مممم9,028ألع  ي م ا ي م ألع  ي م   صم
مةأل  يم ةألغسياح.م

 ييتم  ما   يمةألغ طمبل ماكغ  مةألف  صي مةألك غيئ طمةأل  مة
  صمك غ يئ مممم3539  غيم ما هيمممم10673ةألعياطم  ةأل مم
   صمك غ يئ مأللغ ي .مم7134أل   ةطم م م
ر  طم  مممم910ةألل ةئ طممةألع  ي م  م سممةأل  يأل ئممبل ماكغ  مم

 ما همم  صم  ةييئ م كغ يئ م   صم  صمممم6047ة يةنمم
ما  ي ب (.م

مم2219 ا هية م  ممإ يةنممر  طما رفطمممم584 ممةس م يلمم مم
 .مم  غي

لألغذية   -1 والكيميائي  الميكروبيولوجي    الفحص 
(FoodMicrobiology  &chemical test) 

 

أ ئمم ا م ةأل  م غعتم ة   ةطم ألع  ي م ةإل غيأل م ةألعلرم بل م
ةألغ  ي ب  أل   م ةألك غ يئ مم ايممر  طمم2512ةألف صم  م كينتم

ال ثطم لم مم  غهيم23.2نس   مم ة   ةطم ر  ي م ا م %م
 ا  ي ب  ألك يم ك غ يئ .مم

توزيع عينات األغذية حسب النوع والفحص - (7جدول )  

 ةألغير مةألغف  صطم

ةألع  ي ممنس طم
ةألال يما يامطم
 (م ا  ي ب  أل   

نس طمةألع  ي مةألال يم
 ا يامطم   غ يئ (م

م 15.2م22.0مةألل  ام
م0م0.0مة سغي 

م 7.7م 8.6مةأل ل  م ا  كي مة أل ينم
م 36.4م0مةألةي  

م 1.4م 7.9ماشي بي مةف فطم
م0م 37.5مةأل س  يتم ةألغثلكي 

م 52.9م 27.0مةألغعل ي 
م 14.7م 17.5مأةيىم
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 مياه الشرب   3.5.1.1

 الفحص الكيميائي لمياه الشرب 

ز ممأة مر  ي ما ما ي مةألشي مكئمنغفمس طما م غ  مأاي م
ةألغ ي م ا  ي مم ش  ي م ا م غ  م شهيام ةألشي م بش ئم

ا مممممةأل  ل ط.م رغ اي م الم   ة قم ةألشي م  م  ي م ة م ا ي م
ةألغ ي ما مم اك ر م ةأل يصطم ةألعيألغ طم ةألغ طم ا رغطم ا ةصفي م

ةألك غ يئ طم  مريامم ا ي ممممر  طمم761مم م ممأة مم2020ةأل ي  طم
كينتمال ثطمك غ يئ ي  ممممر  طمم580أللف صمةألك غ يئ م   لمأنمم

 %.م76.2ب س طم ل ثم
 

 التقييم البيئي   3.5.1.2

ز ممإ يةنمةأل م  ممةأل    مألكئمب يم لزلمز ممإنشيؤ م قأل ما مضغ مم
مإ يةنة مةأل غ لمرل مةأل ية صمةألغ ل  .م

م
 مياه البحر وحمامات السباحة   3.5.1.3

ر  اما مةأل  ي م  غياي مةألس ي طمبهل مماش ئممممز ممأة مر  ي 
 إ يةنمةألف  صي مةألغ  ي ب طم اعي طمنس طمةأل ل ث.

ةأل  يم ةألغسياحمم ةأل  مأة  ما ما ي م ةألع  ي م مم269بل مرلرم
ا هيمم كينم نس طم ل ثهيممم210ر  ط م كينتم ا يم  ثم ر  طم

ةأل ل ثم  هيمممم59% م كينمم78.1 نس طم اسياحم ا ي م ر  طم
54.2.% 

 

 وجي والكيميائي للمياه الفحص البكتيريول 

أ صتما رغطمةألغ طمةألعيألغ طمرلىمأالم ةيلمنس طم ل ثمةألغ ي مم
ر  طما ما ي مة اي ممم4166 مم  صمم% مم3ايألكل      امر مم

 ا  ي مةأل  ل طم  م  ي م ة م كينمرلرمةألع  ي م ةألش  ي مم
ا يامطمم ب س طمممم948ةألال يم ةأل ي  طمم22.8ر  طم ا م ال ثطم %م

 مةألغ  ي ب ط.

 

 

 

 

الفحص الكميائي للمياه  –( 8جدول )  

 
ر  غغغغطماغغغغ ما غغغغي مةألغغغغغي مةألغغغغغ  م ةأل ضغغغغي مم25 غغغغمم  غغغغصم

بهغغغغغغغغل مةألكشغغغغغغغغفمرغغغغغغغغ ما  غغغغغغغغي  مةألكغغغغغغغغ أل يةم كينغغغغغغغغتمةأل   كغغغغغغغغطم
مسل  ط.م

م
م
م
م
 

مةأل  ينم
منس طمةألع  ي مةألال يما يامطمأللغ صفي 

ما ي مةألش  ي مةألغ ي مةألغعيألكطممةآلاي 

م0.0م0.0م0.0 ةألغم ي 

م0.0م0.0م0.0مةألل نم
م18.2م33.8م0.91مةألع ي  م

م30.0م2.2م78.9مةألي ممةأله ل      
م30.0م2.2م77.0مةأل  ص ئم

م75.0م3.2م4.6م ىمرىمة م
م41.7م3.2م78.1من ييتم
م0.0م0.0م0.0من ية 

م42.9م4م79.5مة ا ن يم
م0.0م0.0م42.1م ل  يل

م0.0م0.0م13.6م  يي ي 
م0.0م0.0م60.9مةألمل يطم
م100.0م100.0م57.3مص اط

م0.0م0.0م14.0مةألكيألس  ام
م0.0م0.0م0.0مةألغال  س  ا

م0.0م0.0م12.9م ل  يلم
م100.0م0.0م70.6مةأل   يس  ا
م0.0م0.0م0.0مص رز ام
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 دمات المستشفيات في قطاع غزةخ. 2.3
 

 
 م  2020أهم مؤشرات المستشفيات في قطاع غزة خالل العام  -( 1جدول )

 

 

وزارة  المؤشر
وزارة  األهلية  الصحة

 المستشفيات في قطاع غزة  الخاصة الداخلية

 36 عدد المستشفيات  3 2 17 14 عدد المستشفيات 

 3,338 عدد األسرة  45 172 505 2,616 عدد األسرة 

 57,704 معدل السكان / مستشفى  1,113 4,302 43,748 160,131 عدد حاالت الخروج 

 1.7 نسمة من السكان  100,000معدل المستشفيات /  1,113 4,302 43,847 161,965 عدد حاالت الدخول 
نسمة من   1,000الدخول / 

 السكان
 622 معدل السكان / سرير  0.5 2.1 21.1 78

 16.1 نسمة  10,000معدل األسرة /  3,584 7,165 67,278 532,761 أيام التداوي 

 10.2 نسمة 100الدخول / معدل  % 28.1 % 14.4 % 43.6 % 78 نسبة اشغال األسرة

 24.7 نسبة القيصريات 1 1.7 1.5 3 معدل المكوث في المستشفى 

 97 عدد غرف العمليات  31.8 31.6 103.2 85.8 معدل دوران السرير 

 6,540 عدد حاالت المناظير التشخيصية  8.3 9.9 2 0.9 فترة خلو السرير 

 وزارة الصحةمستشفيات  324 5,056 14,126 33,537 الوالدة 

 5.2 أسرة والدة 10أسرة حديثي الوالدة /  67.3 % 24.1 % 26.3 % 23.8 نسبة الوالدات القيصرية

 6.9 مريض / جهاز غسيل كلوي  2,491 3,019 28,485 58,032 عدد العمليات الجراحية 

معدل المترددين على 
 نسمة 1,000الطوارئ / 

 2.5 مريض / اسبوع معدل غسالت الكلى /   0.2 37.9 34.7 543.6

معدل المترددين على 
 958.8 معدل العمليات الجراحية / غرفة عمليات  5.3 79.4 175.6 191.5 نسمة 1,000العيادات / 
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 المستشفيات في قطاع غزة. 1.2.3
مستتتتتشتتتتفى    36بلغ عدد المستتتتتشتتتتفيات العاملة في  طاع غ ة 

للمؤسسات غير الحكومية،   17مستشفي لوزارة الصحة،    14)
 .(للقطاع الخاص 3و لوزارة الداخلية واألمن الوطني 2و

 30كان     2015بأن عدد المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيات في العام   علما 
 مستشفى.

 
 األسرة في مستشفيات قطاع غزة. 2.2.3

ستتتتتتتريرا    3,338بلغ عدد أستتتتتتترة المستتتتتتتتشتتتتتتتفيات في  طاع غ ة 
ستتتتتتتتتتتريرا  اتبح     505ستتتتتتتتتتتريرا  اتبح وزارة الصتتتتتتتتتتتحة،    2,616)

ستتتتريرا  يتبح لوزارة الداخلية   172و المؤستتتتستتتتات غير الحكومية
قطاع  ال يات ستتتتتتتتتتتتترير في مستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتف  45و  ،  واألمن الوطني

طردة في عدد األستتتتتتترة خالل  ضتتتتتتت ، و د لوحظ زيادة م(الخاص
 .األعوام الستة الماضية

 

 عدد األسرة في مستشفيات قطاع غزة توزيع  –( 1رسم بياني )
 )تشمل أسرة المستشفي النفسي(  2015-2020

 

 
 مزودي الخدمات  حسب ألسرة  ل ينسبالتوزيع ال -( 2رسم بياني )

 2020العام الصحية 
 

 مقدمي خدمات المستشفيات في قطاع غزة  .3.2.3
 

عدد األسرة في القطاع حسب الجهة المزودة لخدمة  توزيع  –( 2جدول )
 (2020-2015المستشفيات )

مقدم 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الخدمة 

وزارة 
 الصحة 

2081 2,243 2,211 2,240 2,343 2.616 

غير  
 حكومي

574 595 606 526 517 505 

وزارة 
 الداخلية 

161 161 143 177 163 172 

 45 26 0 0 0 0 خاص

 3.338 3,049 2,943 2,960 2,999 2,816 المجموع 

 

   توزيع المستشفيات واألسرة حسب السكان . 3.2.4
مستشفى    36بلغ عدد مستشفيات  طاع غ ة  : المستشفيات 

/    1.73وبمعدل   عدد  و    نسمة  100,000مستشفى  بلغ 
الصحةمستشفيات     0.67وبمعدل  مستشفى     14  وزارة 

 نسمة.  100,000لكل  مستشفى
 3,338بلغ إجمالي عدد أسرة مستشفيات  طاع غ ة  :  األسرة 
بلغ عدد أسرة نسمة     10,000سرير/    16.1بمعدل  سريرا    

منها   الصحة  بمعدل    2,616وزارة  لكل 12.6سرير   سرير 
 نسمة.   10,000

 

 توزيع أسرة المبيت في المستشفيات. 3.2.5
المسررتشررفيات حسررب  توزيع أسرررة المبيت في  .  3.2.5.1

 التخصص
  1,867بلغ مجموع أستترة المبيف في مستتتشتتفيات وزارة الصتتحة  

 200) باإلضتتتافة إلى أستتترة مستتتتشتتتفى الصتتتدا ة التركي ستتتريرا  
ستتتترير في    1.664كانف . علما  بأن عدد أستتتترة المبيف ستتتترير(
 2015العام 

 

 
 

 توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة   -( 3جدول )
 م  2020 –حسب التخصص عام 

وزارة  التخصص
 الصحة

النسبة 
)%( 

 30.5 569 الجراحة العامة
 23.9 445 طب الباطنة والطب النفسي

 21.1 394 طب األطفال
 12.7 238 أمراض النساء و التوليد

 11.8 221 العناية الخاصة
 100 1867 المجموع

 سرير غير مصنف بمستشفى الصدا ة التركي . 200باإلضافة إلى وجود  •

2,816

2,999

2,960

2,943

3,049
3,338

0

1,500

3,000

4,500

6,000

2015 2016 2017 2 0 1 8 2019 2020

,  وزارة الصحة
78.4

,  غير حكومي
15.1

1.4, الخاص وزارة 
,  الداخلية
5.1
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توزيع أسررررة اليةايل الخا)رررل  اليرك المر ز   .  3.2.5.2

 الخدمل يفي المستشفيات حسب مزود
 

توزيع أسرة العناية الخاصة حسب الجهة المزودة للخدمات   -( 4جدول )
 2020-قطاع غزة للعام في 

 التخصص 
مجموع   الخاص   وزارة الداخلية  غير الحكومية  وزارة الصحة 

 % األسرة % األسرة % األسرة % األسرة االسرة 
 48 100 4 0 0 30.4 7 16.7 37 العامة
القلب  
وجراحة  
 القلب 

29 13.1 0 0 0 0 0 0 29 

 3 0 0 0 0 0 0 1.4 3 الحروق 
 28 0 0 0 0 0 0 12.7 28 األطفال 
حديثي  
 146 0 0 100 6 69.6 16 56.1 124 الوالدة 

 254 100 4 100 6 100 23 100 221 المجموع 
النسبة 
)%( 87 9 2.4 1.6 100 

 

 ال يتم اشغيل أسرة العناية الخاصة في المستشفيات غير الحكومية إال في حاالت الطوارئ   •
ستتترير لتغطية  150ام رفح عدد أستتترة العناية المرك ة العامة في مستتتتشتتتفيات وزارة الصتتتحة إلى   •

 م. 2020جائحة كورونا خالل العام  

 
توزيع أسررررة اليةايل الخا)رررل  اليرك المر ز   .  3.2.5.3

 تشفيات وزارة الصحل حسب المحافظلفي مس
 

توزيع أسرة العناية الخاصة في مستشفيات وزارة الصحة  - (5جدول )
 م 2020 -حسب المحافظة للعام 

 المجموع  رفح خانيونس  الوسطى غزة الشمال  التخصص 

 37 0 16 4 10 7 العناية المركزة العامة
العناية المركزة  للقلب  

 29 0 5 8 16 0 وجراحة القلب

العناية المركزة  
 3 0 0 0 3 0 الحروق 

العناية المركزة  
 124 12 41 15 56 0 لحديثي الوالدة 

العناية المركزة  
 28 0 7 6 15 0 لألطفال 

 221 12 69 33 100 7 المجموع 
 100.0 5.4 31.2 14.9 45.2 3.2 النسبة )%(

 6لشتتفاء. وام إضتتافة في اأستترة حضتتانة   10، و  في االندونيستتي  استترة عناية مرك ة 3ام خفض   •
 م. 2020خالل العام أسرة عناية أطفال باال صى    6اسرة عناية مرك ة في ناصر، و

 

توزيع غرف اليمليات في المسرتشرفيات حسرب  .  3.2.6

 الخدمل يمزود
 

  يالمستشفيات حسب مزودغرف العمليات في  توزيع -( 6جدول )
 م  2020 –الخدمة للعام 

 النسبة )%( 2020 م ود الخدمة 
 50.5 49 وزارة الصحة

 37.1 36 غير الحكومية
 5.2 5 وزارة الداخلية

 7.2 7 الخاص
 100 97 المجموع

 

 
 الدخول والخروك في مستشفيات قطاع غزة . 3.2.7

 

 حركة الدخول والخروج في مستشفيات   -( 7جدول )
 2020 - للعامقطاع غزة 

 2020 المؤشر 

وزارة  
 الصحة 

غير 
 الحكومي 

وزارة 
 اإلجمالي  الخاص  الداخلية 

 211,227 1,113 4,302 43,847 161,965 الدخول 

 209,294 1,113 4,302 43,748 160,131 الخروج 

 

المستشفيات حاالت   العام  :  دخول  اسجيل ام    2020خالل 
%  76.7؛  إلى مستشفيات  طاع غ ةحالة دخول  (  211,227)

  526، وتم ادخال  مستشفيات وزارة الصحة  ام إدخالها إلى منها  
 .  2020حالة لمستشفى الطب النفسي خالل العام 

 

اسجيل:  المستشفيات  حاالت خروك حالة  209,294 ام 
   .2020خالل عام خروج 

 
 

بخد .  3.2.8 االنتفاع  في  مؤشرات  المبيت  مات 

 مستشفيات قطاع غزة 

 
 مؤشرات االنتفاع بخدمات المبيت في مستشفيات  -( 8جدول )

 2020 –ة للعام  قطاع غز 

 المؤشر 
2020  

وزارة  
 * الصحة

غير 
 حكومي

وزارة  
 داخلية 

 الخاص 

 28.1 14.4 43.6 78 شغال ال نسبة 
 1.0 1.7 1.5 3 معدل المكوث 

 31.8 31.6 103.2 85.8 دوران  المعدل 
 8.3 9.9 2 0.9 فترة خلو السرير 

 *بدون مستشفى الطب النفسي

 
 

 نسبل إشغال األسرة: 

بلغف نستتتتبة إشتتتتغال األستتتترة في مستتتتتشتتتتفيات وزارة الصتتتتحة   ▪
  العيون سجلف نسبة اإلشغال األ ل في مستشفي   %(.78)
 الشتتتفاء الطبيمجمح %( ونستتتبة اإلشتتتغال األعلى في  21)
(107.)% 
بينما بلغف نستتتتتبة إشتتتتتغال األستتتتترة في المستتتتتتشتتتتتفيات غير   ▪

(، وفي مستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيات وزارة الداخلية  %43.6الحكومية )
 .(%28.1، وفي المستشفيات الخاصة )%(14.4)
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 : متوسط مدة المكوث
الصتتتتحة  بلغ معدل المكوث للمريض في مستتتتتشتتتتفيات وزارة   ▪
 .2020خالل عام يوم (  3)
بينما بلغ معدل المكوث في المستتتتتتتتشتتتتتتتفيات غير الحكومية  ▪
في 1.5) المكوث  معتتتتتدل  وبلغ  العتتتتتام،  نفس  يوم خالل   )

(  1.0، والخاصتتتتة )( يوما1.7مستتتتتشتتتتفيات وزارة الداخلية )
 .يوم واحد

 
 

 : ميدل دوران السرير 

بلغ معدل دوران الستتتترير في مستتتتتشتتتتفيات   2020في العام  ▪
ستتتنويا  و يا يعني أن الستتترير   ةمر   86حوالي  وزارة الصتتتحة  

خالل العتتام. و تتيا يفستتتتتتتتتتتتتتر   ةمر   86يتم إشتتتتتتتتتتتتتتغتتالتت  حوالي  
نستبة اشتغال األسترة في مستتشتفيات وزارة الصتحة   انخفاض

 . 2020خالل العام 
في حين بلغ معدل دوران الستتتتتترير في المستتتتتتتشتتتتتتفيات غير   ▪

، وكتتان    2020خالل العتتام  ات  مر   103  حوالي  الحكوميتتة
، وفي المستتتتشتتتفيات مرة  31ة  في مستتتتشتتتفيات وزارة الداخلي 

 خالل نفس العام. ةمر  32الخاصة حوالي 
 

 فترة خلو السرير 
  0.9بلغف فترة خلو الستترير في مستتتشتتفيات وزارة الصتتحة   ▪

، و ي الفترة 2020( خالل عام ةستتتتتاع  21.5يوم )حوالي 
التي يبقي فيها الستتتتتتتتتتتتترير فارغا  بدون إشتتتتتتتتتتتتتغال بين حالتي 

 دخول وحالتي خروج متتاليتين.  
خالل  أيام   2أما في المستتشتفيات غير الحكومية فقد بلغف  ▪

في مستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتتات وزارة    يوم    9.9نفس العتتام، وكتتانتتف  
 .في المستشفيات الخاصةأيام  8، وحوالي الداخلية

 
 اليمليات الجراحيل في المستشفيات خدمات  . 3.2.9
 فتة ر غ  97بلغ اجمتالي عتدد غرف العمليتات في  طتاع غ ة   ▪

نستتتتبة بلغف و   غرفة في وزارة الصتتتتحة.  49  منها  عمليات
 :كالتاليالصحية م ودي الخدمة  على  اوزيعها

 
 غرف العمليات في المستشفيات  النسبي لوزيع الت –( 3رسم بياني )

 2020 -الخدمة  يحسب مزود
 

بلغ إجمتتتتالي عتتتتدد العمليتتتتات الجراحيتتتتة التي ام إجرائهتتتتا في  ▪
عملية جراحية حيث بلغ   92,027مستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتفيات  طاع غ ة 

إجرا ام  التي  الجراحيتتتتتتة  العمليتتتتتتات  عتتتتتتدد  في ءإجمتتتتتتالي   تتتتتتا 
 .عملية جراحية 58,032مستشفيات وزارة الصحة 

 

  
 عدد العمليات الجراحية في مستشفياتتوزيع  –( 4بياني )رسم 

 2020-2015وزارة الصحة  
 

 توزيع العمليات الجراحية في مستشفيات    -( 9جدول )
 2020 –قطاع غزة 
 

 

المستتتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتتفيتتتات غير  في  عتتتدد العمليتتتات الجراحيتتتة    بلغ ▪
في مستتتتشتتتفيات وزارة  و عملية جراحية،    28,485الحكومية 
جراحيتتتتتتتة  3,019  التتتتتتتداخليتتتتتتتة بلغتتتتتتتف  عمليتتتتتتتة  في   بينمتتتتتتتا 

عملية جراحية خالل عام   2,491المستتتتتتشتتتتتفيات الخاصتتتتتة  
2020. 

 
 

 القلبيل وجراحل القلب وزراعل الكلى القسطرة   3.2.10

 القسطرة القلبيل.  3.2.10.1
 

الصحة   ▪ وزارة  في  ي اقدبدأت  القلبية  القسطرة  خدمات  م 
، وفي مجمح الشفاء  2006نهاية    مني   بي و مستشفى غ ة األور 

مستشفى   كما واقدم الخدمة في ،  2014منتصف  في  الطبي  
ومستشفى القدس    القلب واالوعية الدموية )الخدمة العامة(

 .  الحياة التخصصي ومرك  جولس التخصصي مستشفىو 
القلبية في  طاع غ ة    ▪ القسطرة   3,653بلغ عدد عمليات 

العام   خالل  منها  2020 سطرة  لبية   سطرة    1,660  

وزارة 
,  الداخلية
5.2

وزارة 
,  الصحة
50.5

,  الخاصة
7.2

;  غير الحكومية
37.1

66,162

66,051

60,109

68,895 64,342

58,032

0

30,000

60,000

90,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

 
العمليات  
 الجراحية 

عمليات  
 النسبة )%( المجموع اليوم الواحد 

 63.0 58,032 11,050 46,982 وزارة الصحة
 31.0 28,485 557 27,928 الحكوميةغير 

 3.3 3,019 208 2,811 وزارة الداخلية 
 2.7 2,491 0 2,491 الخاصة
 100.0 92,027 11,815 80,212 المجموع
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حين    1,993اشخيصية،   في  عالجية.  عدد   سطرة  بلغ 
 سطرة  لبية    6,429عمليات القسطرة القلبية في  طاع غ ة  

العام   منها  2019خالل  اشخيصية،    3,327    سطرة 
  سطرة عالجية. 3,102

 سطرة  لبية في مستشفيات وزارة   اتعملي  1,838ام إجراء  ▪
بلغ عدد    2019. بينما في العام 2020الصحة خالل عام 

القلبية القسطرة  الوزارة  عمليات  مستشفيات   3,908  في 
  سطرة  لبية.  اتعملي 

إجراء ▪ غ ة   961  ام  مستشفى  في  عملية  سطرة  لبية 
منها   اشخيصية،    632األوروبي   رة   سط   329 سطرة 

عملية  سطرة  لبية في مجمح    877عالجية، كما وام إجراء  
 سطرة   314 سطرة اشخيصية، و  563الشفاء الطبي  منها  

 عالجية.
ع ▪ عدد  في  بلغ  القلبية  القسطرة  غير   المستشفياتمليات 

  منها  خالل العام الحالي  عملية  سطرة  لبية  990الحكومية  
بينما بلغف   .عالجية   سطرة  785اشخيصية،     سطرة  205
 سطرة    260 سطرة  لبية في مستشفى الحياة  منها    825

  سطرة عالجية خالل العام الحالي.  565اشخيصية، و

  
 عدد حاالت القسطرة القلبية في توزيع  –( 5رسم بياني )

 2020 -2015مستشفيات وزارة الصحة 
 

  جراحل القلب المفتوح
في العام المفتوح في وزارة الصحة  بدأ العمل بجراحة القلب   ▪

  143 تتام بتتءجراء  مصتتتتتتتتتتتتتتري حيتتث  عبر وفتتد طبي    2001
عمليتتة جراحتتة  لتتب مفتوح في مجمح الشتتتتتتتتتتتتتتفتتاء الطبي،  م  

 .2010أغلق المرك  إلى أن أعيد اشغيل  في العام 
مراك  لجراحتة    أربحاقتدم ختدمتات جراحتة القلتب المفتوح في   ▪

في مجمح الشتتتتتتتتتتتتتتفتتاء   المرك  األولالقلتتب في  طتتاع غ ة   

و ما  في مستتتتتتتشتتتتتتفى غ ة االوروبى   الثانيمرك   الالطبي، و 
لوزارة الصتتتتحة، ومرك  جراحة القلب في مستتتتتشتتتتفى   يتبعان

 القلب واالوعية الدموية التابح لمستتتتتتتشتتتتتتفيات الخدمة العامة
 .  في مستشفى القدسومرك

في  ▪ القلتتتتتتتب  لجراحتتتتتتتة  الجراحيتتتتتتتة  العمليتتتتتتتات  إجمتتتتتتتالي  بلغ 
عملية جراحة  لب خالل العام  200مستشفيات  طاع غ ة  

عمليتات  لتب مفتوح خالل العتام   203، بينمتا كانف  2020
2019. 

في مستتتتتتتتشتتتتتتتفيات  عملية جراحة  لب مفتوح  196  ام إجراء ▪
 عملية في مستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفى غ ة  158وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحة  منها 

واألوروبي مجمح   38،  في  مفتوح  جراحتتتتتة  لتتتتتب  عمليتتتتتة 
عمليتة جراحتة  لتب    151بينمتا ام اجراء   .الشتتتتتتتتتتتتتتفتاء الطبي

 مستشفيات وزارة الصحة.في  2019مفتوح خالل العام 
عمليات جراحة  لب مفتوح في مستتشتفى القلب   4ام إجراء   ▪

واالوعيتتتة التتتدمويتتتة التتتتابعتتتة للختتتدمتتتة العتتتامتتتة خالل العتتتام 
عمليتتة جراحتتة  لتتب مفتوح   52ام إجراء  في حين  الحتتالي،  

 .2019في مستشفى القدس التابعة للهالل االحمر خالل 
 

 
 عدد عمليات جراحة القلب المفتوحتوزيع  –( 6رسم بياني ) 

  2020 – 2015في مستشفيات وزارة الصحة  
 

 دمل زراعل الكلى: خ

بدأ العمل في زراعة الكلى في مستتتتتتتشتتتتتتفيات وزارة الصتتتتتحة   ▪
في مجمح الشتتتتتتتتفاء الطبي   2013 طاع غ ة مني العام في 

بأيدي وفود من الخارج ومشتتتتتاركة أطباء من وزارة الصتتتتحة  
 بغ ة.

بلغ عتتتدد حتتتاالت زراعتتتة الكلى التي ام اجراء تتتا في غ ة  ▪
 .2020عملية حتى نهاية العام   101
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اجراء   ▪ ام  الحتتتتتالي  العتتتتتام  عمليتتتتتات زراعتتتتتة كلى،   4خالل 
 كورونا.واو فف العمليات بسبب جائحة 

 بلغ اجمتتتالي حتتتاالت زراعتتتة الكلى والتي يتم متتتتابعتهتتتا في ▪
 حالة. 397مستشفيات وزارة الصحة 

 
 

 خدمات الوالدة في المستشفيات.  3.2.11

  
 

 والدات في مستشفيات لل ينسبالتوزيع ال –( 7رسم بياني )
 2020 – قطاع غزة  

 

 
 

 توزيع الوالدات في مستشفيات وزارة الصحة -( 8رسم بياني )
 2015 - 2020    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 2020 –توزيع الوالدات في مستشفيات قطاع غزة  -( 10جدول )

 

مستتشتفيات وزارة الصتحة، حالة بالمن ل، وحالة  في   حالة 11) وفيات األمهات في وزراة الصتحة:  *
 ( بمستشفى أصد اء المريض

مؤشرررات الخدمات الصررحيل المقدمل للمر ررى  .  3.2.12

 غير المةومين في مستشفيات قطاع غزة
 

  غزةخدمات االستقبال والطوارئ في مستشفيات . 3.2.12.1
 

 خدمات االستقبال والطوارئ في مستشفيات توزيع  –( 11جدول )
 2020 –قطاع غزة 

 البيان
حوادث  خدمات ال

 النسبة )%( والطوارئ 

 88.2 1,129,325 وزارة الصحة 

 5.6 72,164 غير الحكومية 

 6.1 78,670 وزارة الداخلية

 0.1 329 الخاصة 

 100 1,280,488 المجموع 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزارة الصحة
69.9%

غير الحكومية
21.0%

وزارة الداخلية
9.1%

وزارة الصحة غير الحكومية وزارة الداخلية

42,263

43,829

45,948

39,942

36,707

33,537

0

30,000

60,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

 المؤشر 
وزارة 
 الصحة 

غير 
 الحكومية 

وزارة 
 2020 الخاصة  الداخلية 

 39,906 106 3,840 10,406 25,554 الوالدة الطبيعية 
 13,137 218 1,216 3,720 7,983 الوالدة القيصرية 
 53,043 324 5,056 14,126 33,537 مجموع الوالدات 
نسبة الوالدات  

 24.7 67.3 24.1 26.3 23.8 القيصرية 

 53,913 332 5,084 14,229 34,268 عدد المواليد  
عمليات النساء 

 17,332 209 484 3,058 13,581 والتوليد 

 283 49 0 4 230 حاالت وفيات األجنة
   والدات متعددة

 825 7 37 70 711 ) التوائم( 

الوالدات  نسبة ا
من اجمالي  المتعددة 

 لوالدات ا
2.1 0.5 0.7 2.1 1.5 

 2,486 12 128 144 2,202 جرام 2500أقل من 
نسبة المواليد اقل من  

 4.7 3.7 2.5 1.0 6.5 جرام  2500

عدد حاالت الوالدة  
  37المبكرة ) أقل من 

 أسبوع ( 
6,922 488 0 0 7,410 

نسبة الوالدات المبكرة  
 13.9 0 0 3.4 20.6 )الخدج(

 4,371 0 472 897 3,002 عدد حاالت الجهاض 
نسبة حاالت 

 8.2 0 9.3 6.3 8.9 الجهاض

حاالت التشوهات  
 144 0 0 14 130 الخلقية 

معدل حاالت 
التشوهات لكل  

 مولود 10,000
37.9 9.8 0 0 26.7 

عدد وفيات المواليد  
 352 0 27 1 324 بعد الوالدة مباشرة 

 13 0 0 1 12 عدد وفيات األمهات 
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 خدمات الييادات الخارجيل في المستشفيات.  3.2.12.2
 خدمات العيادات الخارجية في  توزيع  –( 12جدول )

 2020 –مستشفيات قطاع غزة  
 

العيادات 
 الخارجية

وزارة 
 الصحة

غير  
 الحكومية

وزارة 
 المجموع  الخاصة الداخلية 

النسبة 
)%( 

 44.3 415,619 2,185 41,359 170,241 201,834 الجراحة  

 26.9 252,217 4,042 71,150 102,961 74,064 الباطنة 

النساء 
 والتوليد 

41,536 69,415 43,732 4,670 159,353 17 

 6.7 63,557 85 8,735 22,181 32,556 األطفال 

الدم 
 واالورام 

46,136 0 0 0 46,136 4.9 

 0.2 1,785 0 0 0 1,785 نفسية

 100 938,667 10,982 164,976 364,798 397,911 المجموع 

النسبة  
)%( 

42.4 38.8 17.6 1.2 100  

 

خردمات الغسررريرل الكلوي في مسرررتشرررفيرات  .  3.2.12.3

 الوزارة
 5اقتدم ختدمتة الغستتتتتتتتتتتتتتيتل الكلوي في  طتاع غ ة من خالل   ▪

اتبح لوزارة الصتتتتتتتتحة )مجمح الشتتتتتتتتفاء الطبي، مجمح مراك  
شتتتتهداء األ صتتتتى، ناصتتتتر، مستتتتتشتتتتفى النجار، مستتتتتشتتتتفى  

في  باإلضتتتتتتتتافة لمرك   ومستتتتتتتتتشتتتتتتتتفى الرنتيستتتتتتتتي ل طفال(.
في ، وآخر  19مستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتفى غ ة األوروبي لحاالت كوفيد 

 مستشفى القدس التابح للهالل األحمر الفلسطيني.
بلغ عدد أجه ة غستتيل الكلى في مستتتشتتفيات وزارة الصتتحة   ▪

جهازين في مستتتتتتتشتتتتتتفى غ ة األوروبي   2  جهاز منها  135
 .19كوفيد لحاالت 

غستتتتتيل   ةبلغ مؤشتتتتتر وحدات الغستتتتتيل لعدد المرضتتتتتى )وحد ▪
( في حين أن المؤشتتتتتر القياستتتتتي  و ضتتتتتىمر   7  كلوي لكل

 مرضى.  4وحدة غسيل واحدة لكل 
كفاءة كل   تالخطة الوطنية اإلستتتتتتتتتتتتراايجية للصتتتتتتتتتتتحة حدد ▪

غستتتتتتتالت يوميا ، في حين أن مراك   3وحدة غستتتتتتتيل بعدد 
 4 اعمل غستتتتتتتتتتتتتيلوحدة كل  )بكفاءة  اعمل   وزارة الصتتتتتتتتتتتتتحة
 غسالت يوميا (.

غستتيل   مريض 12بلغ عدد المرضتتي في مستتتشتتفى القدس   ▪
جلستتتتتة    1,438بعدد جلستتتتتتات   ،  2020كلوي خالل العام 

جلستتتتتتتتتة    (2.3)وبمعدل  ( جهاز،4وعدد األجه ة )  ستتتتتتتتتنويا  
 . أسبوعيا لكل مريض

 
 
 
 

 
 

 خدمات غسيل الكلى في مستشفيات توزيع  –( 13جدول )
 2020 –وزارة الصحة  

 

 المجموع  الرنتيسي  األقصى النجار ناصر الشفاء المؤشر 
عدد 

 مرضى ال
531 165 93 111 38 938 

وحدات  
 الغسيل 

58 31 15 17 12 135 * 

عدد 
الغسالت  
 السنوي 

68,888 23,084 12,256 13,598 5,712 123,538 

 جلسة/
 مريض/
 أسبوع 

2.5 2.7 2.5 2.4 2.9 2.5 

 19جهازين لغسيل الكلى لمرضى كوفيد 2 يوجد في مستشفى األوروبي  *

دم واألورام  ال   خدمات الرعايل اليوميل ألمراض .  3.2.12.4

 في مستشفيات الوزارة

وزارة الصتتتتحة المقدم الوحيد لخدمات رعاية مرضتتتتى الدم   اعتبر
أ ستتتتتتتتتتتتتتام الرعتايتة النهتاريتة في كتل من مجمح  من خاللواالورام 

الشتتتتفاء الطبي ومستتتتتشتتتتفى غ ة األوروبي ومستتتتتشتتتتفى الرنتيستتتتي 
مح مالحظتة نقتل الختدمة من مجمح الشتتتتتتتتتتتتتتفتاء الطبي    ل طفتال.

 لمستشفى الرنتيسي.
 خدمات عيادات الدم واألورام في  توزيع  –( 14جدول )

  2020 -مستشفيات وزارة الصحة 
 

 المجموع  * الرنتيسي األوروبي  الشفاء  المؤشر 
عدد اسرة الرعاية اليومية  

 لالورام 
14 20 20 54 

الرعاية   عدد زيارات
 13,642 10,079 3,563 0 اليومية  

عدد مراجعي عيادات 
 46,136 27,601 11,677 6,858 الدم واالورام 

 بالغين.الطفال و لألورام خدمة الدم واأل *
 

 
 في المستشفيات خدمات اليرك الطبييي.  3.2.12.5

 خدمات العالج الطبيعي في مستشفياتتوزيع  –( 15جدول )
 2020 -قطاع غزة 

وزارة  المؤشر 
 الصحة 

غير 
 الحكومية 

وزارة 
 الداخلية 

 المجموع 

حاالت العالج 
 42,582 1,164 15,196 26,222 الطبيعي

جلسات العالج  
 132,044 4,991 43,007 84,046 الطبيعي

 3.1 4.3 2.8 3.2 جلسة / مريض
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 الطبيل التشخيصيل في المستشفيات  الخدمات  .3.2.13

 خدمات األشيل والتصوير الطبي.  3.2.13.1
 

 خدمات األشعة والتصوير الطبي في توزيع  –( 16جدول )
 2020 -مستشفيات قطاع غزة 

 
 في المستشفيات خدمات المختبرات. 3.2.13.2

 

 

 خدمات المختبرات في مستشفيات توزيع  –( 17جدول )
 2020 -قطاع غزة

 

 وزارة الصحة  
غير 

 الحكومية 
وزارة 
 المجموع  الخاصة  الداخلية 

عدد 
الفحوصات  
 المخبرية

3,980,317 410,724 327,832 0 4,718,873 

 100 0.0 7.0 8.7 84.3 النسبة )%(
 
 

بةوك الردم في مسرررتشرررفيرات  خردمرات  .  3.2.13.3

 :وزارة الصحل

 في مستشفيات  توزيع خدمات بنوك الدم –( 18جدول )
 2020-2015وزارة الصحة 

 
 
 

 :لجراحيلالخدمات الباثولوجيل ا. 3.2.13.4
 

 في قطاع غزة:مستشفيات ال - 
 

األنسجة والخاليا التي تم إجرائها في  فحصعدد عينات  -( 19جدول )
 2020-قطاع غزةمستشفيات 

 

 

 :مستشفيات وزارة الصحل -

وزارة الصتتتتتتتتحة في   خالل اقدم خدمات البا ولوجي الجراحي من
 مجمح الشفاء الطبي، ومستشفى غ ة األوروبي. 

 

 

 
األنسجة والخاليا التي تم إجرائها في  فحصعدد عينات  -( 20جدول )

 2020-2015مستشفيات وزارة الصحة 
 

 
خدمات المناظير التشخخخخخخخيصخخخخخخية )التنظير  . 3.2.13.5

 الداخلي(:
 

عدد حاالت التنظير الداخلي التي تم إجرائها في توزيع   –( 21جدول )
 (2020-2015) مستشفيات قطاع غزة

 النوع 
وزارة 
 الصحة 

غير 
 الحكومية 

وزارة 
 المجموع  الخاصة  الداخلية 

2015 3,027 5,031 262 0 8,320 

2016 5,256 3,636 0 0 8,892 

2017 6,037 2,866 146 0 9,049 

2018 7,525 3,072 0 0 10,597 

2019 7,704 3,700 0 204 11,608 

2020 2,586 3,306 0 648 6,540 

وزارة  الخدمة  
 الصحة 

غير 
 الحكومية 

وزارة 
 المجموع  الخاصة  الداخلية 

 516,472 594 49,514 51,488 414,876 أشعة سينية 

 148,160 598 9,899 45,795 91,868 فوق صوتية

 36,458 1,684 0 13,269 21,505 مقطعية 
الملونة و 

IVP 
2,559 99 3 0 2,661 

 14,710 222 4,107 9,463 918 بانوراما 

 5,910 0 0 3,322 2,588 تصوير الثدي 
رنين 

 مغناطيسي 
12,763 1,979 0 106 14,848 

 780 0 0 0 780 التفتيت 
 6,906 2 23 3,220 3,661 اخرى 

 746,905 3,206 63,546 128,635 551,518 المجموع 

 100 0.5 8.5 17.2 73.8 النسبة )%(

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

الدم 
 المسحوب 

29,488 32,188 32,974 35,145 30,104 30,941 

الدم 
 المصروف

58,693 50,068 56,936 75,748 59,147 65,505 

 الفحص
وزارة 
 الصحة 

 الحكومية غير 
وزارة 
 الداخلية 

 المجموع  الخاصة 

فحوصات 
 6,987 128 0 397 6,462 األنسجة 

فحوصات 
 1,313 6 0 82 1,225 الخاليا

 8,300 134 0 479 7,687 المجموع 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الفحص

فحوصات 
 6,462 7,963 5,338 6,436 8,414 5,313 األنسجة 

فحوصات 
 1,225 2,057 1,562 1,716 1,950 1,402 الخاليا

 7,687 10,020 6,900 8,152 10,364 6,715 المجموع 
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  لمختبراتا. 3.3
 

المؤشرررراترالرية رررةررررل مختبراتر  ر  ا  ر 3.3.1

 2020لعامررالصحر

ر
 الؤشرات الصحية للمختبرات في وزارة الصحة –( 1جدول )

 

 القيمة المؤشر

 56 عدد المختبرات

 5.01 بالمليوناجمالي الفحوصات 

 488 القوى البشرية

 29.9 اجمالي المصروفات بالمليون شيكل

 12.2 المختبرات  نسبة انفاق وزارة الصحة على

 44,910 وحدات الدم المصروفة ومشتقاتها

 21 للمواليد الجدد كسل الغدرة الدرقية 

 معدل انتشار الفحص الفيروسي للمتبرعين بوحدات الدم 

HBV% 

HCV% 

HIV% 

 

0.4 

0.12 

0.0 

 9253 اجمالي العينات الصحة العامة

 22.8 نسبة العينات المائية الملوثة

 23.2 نسبة العينات الغذائية الملوثة

 3.5 نسبة العينات الدوائية غير المطابقة للمواصفات

 

 خدمات المختبرات الطبية في قطاع غزة 3.3.2

 

 في قطاع غزة:مزودي خدمة المختبرات الطبية  3.3.2.1

خدمة المختبرات في قطاع غزة عبر خمس قطاعات  تقدم

غوث و تشغيل الالجئين, الرئيسية و هي : وزارة الصحة, وكالة 

 والقطاع ،والخدمات الطبية العسكرية ،المستشفيات األهلية

 الخاص.
 

 مزودي خدمات المختبرات في قطاع غزة عدد الفحوصات لدى(:2جدول)

 % 2020 2019 المختبر

 73.5 5,017,445 5,529,157 وزارة الصحة

وكالة الغوث لتشغيل 

 الالجئين
2,123,300 1,234,121 18 

المستشفيات غير 

 الحكومية )األهلية(
349,985 410,724 6 

 2.3 157,846 214,849 الخدمات الطبية العسكرية

 100 6,820,136 8,217,291 المجموع

 

 الخاصة:المختبرات  3.3.2.2
، ليصل اجمالي عدد  2020مختبرات لعام  8لقد تم ترخيص 

 83المختبرات المرخصة لدى وزارة الصحة في قطاع غزة 

 .2020مختبر حتى نهاية  1مختبر فقط، وتم اغالق عدد 

 
 

 

 

 عدد المختبرات الخاصة المرخصة لدى وزارة الصحة –( 3جدول رقم )

 المجموع رفح خانيونس غزة الوسطى الشمال المحافظة

 83 8 16 31 15 13 الرقم

 

 الموا درالبشرير:ر3.3.2.3  

 عدد الحاصلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية :

 2020لعام بلغ عدد الحاصلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية 

ً  3469شخصاً، ليصل عددهم  275في قطاع غزة  حتى  شخصا

 .2020نهاية العام 

، أما الدبلوم 267شهادة بكالوريوس كان عدد الحاصلين على و

 .2020في عام  8فكان عددهم 
 

   ر  ا  رالصحرر بنوكرالدمرالمختبرات 3.3.3

جهات  3تقدَّم خدمات المختبرات في وزارة الصحة من خالل 

)مختبرات المستشفيات والباتولوجي(، )مختبرات  :وهي

المختبر الرعاية األولية ومختبر الصحة العامة(، باإلضافة الى 

  .56ت عدد المختبرات في وزارة الصحة ، حيث بلغالمركزي.
 

 توزيع المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة – (4جدول )
 

 المختبر

 

 الرعاية األولية

 

 المستشفيات
وحدات المختبرات 

 وبنوك الدم

 المجموع

 
رعاية 

 اولية
الصحة 

 العامة

المختبرات 

وبنوك 

 الدم
بنوك  المركزي الباثولوجي

 الدم 

 56 3 1 3 11 1 37 العدد

 

 احتةاجاترالمختبرات 3.3.4

صنف سنوياً، وبتكلفة مالية  936 تحتاج المختبرات من المواد

، موزعة حسب األهمية واألولوية الى شيكلمليون  20 تقديرية

 (.A,B,Cثالث شرائح ) 

ال يوجد استقرار في توريد األصناف لمخازن وحدة المختبرات 

الدم مما زاد في أعداد األصناف الصفرية في الشرائح وبنوك 

شهرياً، مما أدى ذلك النقطاع الخدمات المخبرية بين الفترة 

 واالخرى.

 احتياجات عدد أصناف المختبرات حسب األولوية -( 5جدول )
 

 عدد األصناف الشريحة
 النسبة المئوية

% 

التكلفة بالمليون 

 شيكل

A 270 66.2 13.2 

B 378 25.0 5 

C 288 8.8 1.8 

 20 100 936 االجمالي

 42  28 خاص كوفيد

 

 

رالىرمخا نرالمختبرات:الوا در 3.3.5
قيمة ما ورد إلى مخازن المختبرات من مواد ومستلزمات 

 .شيكل 33,265,239.37 مخبرية 
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 (:  يوضح الوارد الى مخازن المختبرات بالشيكل6جدول رقم )

 النسبة 2020 2019 الجهة

مستودعات رام 

 هللا
1,162,157.49 2,233,682.86 

6.71 

 68.75 22,868,789.55 2,980,827.57 التبرعات

 24.54 8,162,766.96 2,705,366.0 مشتريات

 100 33,265,239.37 6,848,351.06 االجمالي

 

 : العجزر3.3.6

تاثرت الخدمة المخبرية بنسب متفاوتة حسب الشريحة وكانت 

شيكل بنسبة  5,637,172ما يعادل  2020لعام العجز المالي  

 % من االحتياج المالي السنوي.28

 

رو ا  رالالفحوصاترالمخبريرر  رمختبراترر 3.3.7
في مختبرات وزارة  2020لعام بلغ اجمالي عدد الفحوصات 

فحص  272,711فحص، حيث تم اجراء  5,017,445 الصحة

PCR ،  حالة أي بنسبة  41,264وبلغ عدد العينات الموجبة

 . PCR% من اجمالي فحوصات 15

 

 عدد الفحوصات في مختبرات وزارة الصحة -(1رسم بياني )

 مقارنة بالسنوات السابقة 2020لعام  

رمعدلر 3.3.8 ر  رالجهر رح ب رالفحوصات تو يع

  ن  الفحوصاتر/
 

وقد شكلت نسبة ، فني 336بلغ عدد الفنيين في المستشفيات 

الفحوصات لكل فني في المستشفيات األعلى بين مختبرات 

 فحص لكل فني. 12,234يث بلغت ة حوزارة الصح

 
توزيع عدد الفحوصات الطبية وعدد الفنيين في مختبرات  -( 7جدول )

  وزارة الصحة

 البيان
عدد 

 الفحوصات
 *عدد الفنيين

معدل 

 فحص/فني

مختبرات 
 المستشفيات

4,110,585 336 12,234 

مختبرات الرعاية 

 الصحية األولية
479,663 103 4,656 

 المختبر المركزي
 10,775 انتداب 15+  20 377,147

مختبر الصحة 

 العامة
42,237 16 2,639 

 977 8 7,813 الباثولوجي

 - - 43,480 بنوك الدم  جمعية

 10,282 488 5,017,445 االجمالي
 

 الوحدة، والمخازن* دون عدد المدراء، ادارة 

 

التابعررر حوصرراترمختبراترالم ررتشررفةات 3.3.8.1

رلو ا  رالصحررح برالنوع
 بلغ إجماااالي الفحوصااااااااات في المسااااااتشاااااافياااات الحكوميااة

بة فحصااااااااً،  4,110,585 غت نساااااا ياء بل فحوصاااااااات الكيم

و التجلط بنسااااابة  الدم%، يليه فحوصاااااات 63.2 الساااااريرية

الهرمونات والفحوصاات الخاصاة اقل حيث شاكلت %، 23.4

 % من اجمالي التحاليل.1.0نسبة فكانت 

 

نسبة الفحوصات التي تمت في مختبرات مستشفيات   -(2رسم بياني)

 حسب نوع الفحص 2020وزارة الصحة لعام 
 

 

 

 

 

مختبرات الرعاية األولية الصاااحية فحوصاااات   3.3.8.2

  الحكومية

أعلى نسبة في فحوصات شكلت فحوصات الكيمياء السريرية 

%، وأقل نسااابة لامصاااال 41.4حيث بلغت  مختبرات الرعاية

 % من اجمالي فحوصات الرعاية األولية.6.2والمناعة فبلغت 

 

 
( يوضح توزيع نسب الفحوصات المشغولة في مختبرات 3رسم بياني )

 الرعاية الصحية األولية

 

 :الفحوصاترالمشغولرر  رالمختبررالمركزي 3.3.9

 
 توزيع نسب الفحوصات المشغولة-( 4رسم بياني )

 في المختبر المركزي 

4,418,497

4,238,683

4,447,762

4510065

5456487

5,529,157

5017445

0
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2,000,000
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6,000,000
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طفال حديثي الوالدة أدت اجراء فحوصات المسح الشامل لا

ة حالة جديدة مصابة بمرض التبول الفينولي بنسب 8الكتشاف 

بينما عدد الحاالت الموجبة لمرض نفص افراز الغدة  0.02

   .0.05الدرقية بنسبة 

 
يوضح عدد ونسب الحاالت الموجبة لفحوصات المسح  (8جدول رقم )

 .الشامل ألطفال حديثي الوالدة
 

 اسم الفحص
عدد الحاالت 

 المفحوصة

عدد الحاالت 

 الموجبة
 النسبة

 0.02 8 45,856 التبول الفينولي

نقص افراز الغدة 

 الدرقية
44,928 21 0.05 

 

رخدماترنقلرالدم 3.3.10

 غز رعددربنوكرالدمربقطاع 3.3.10.1

تقاااااوم وزارة الصاااااحة بتاااااوفير خااااادمات نقااااال الااااادم مجانااااااً 

حياااث يوجاااد  ،دائااارة بناااك الااادموتشاارف علاااى تلاااك الخااادمات 

 3تابعااااة لااااوزارة الصااااحة و  9بنااااك دم منهااااا  12فااااي غاااازة 

 غير الحكومية.   جمعية بنك الدم بفروعه لتابع 
 

   التبرعربالدمرعم ةر 3.3.10.2

من  10,870 دم منهموحدة  35,503تم توفير 2020في العام 

بلغت نسبة وحدات الدم التي تم حيث  .خالل جمعية بنك الدم

% تم عبر 51.2% و 48.8توفيرها عبر التبرع الطوعي 

      .التبرع األسري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 للتبرع بالدم:الحمالت الخارجية  3.3.10.3
 وحدة دم من 7,120 حملة تم جمع 224بلغ عدد الحمالت 

 الجمعيات الحكومية، وجمعية بنك الدم.

 
 ( عدد الحمالت الخارجية ووحدات الدم المسحوبة9جدول )

 

 الم حرالوباي رلعةناترالدم 3.3.11

تقااااوم بنااااوك الاااادم فااااي المؤسسااااات الحكوميااااة بعماااال 

مساااااح وبااااااائي لوحاااااادات الاااااادم التاااااي يااااااتم جمعهااااااا عباااااار 

المستشااافيات الحكومياااة وجمعياااة بناااك الااادم حياااث تااام عمااال 

وحاااااادة دم لامااااااراض المعديااااااة  35,503مسااااااح لحااااااوالي 

الفيروسااااية والتااااي تتمثاااال بفيااااروس التهاااااب الكبااااد الوبااااائي 

الفياااااااروس المسااااااابب للعاااااااوز المنااااااااعي )اإليااااااادز(  ،)ب(

علااااى أثرهااااا نتجاااات  وفيااااروس التهاااااب الكبااااد الوبااااائي )ج(

 النتائج التالية:
 

علاااى مااار السااانوات انخفنااات نسااابة انتشاااار التهااااب الكباااد 

حيااااث بلغاااات باااارعين بالاااادم، الوبااااائي )ب( و )ج( بااااين المت

 % على التوالي.0.12%، 0.43نسبتها 

 

 
 

 

باي )ب(ربةنرالمتبرعةنر 3.3.11.1 بدرالو هابرالك الت

ربالدمر

 
 نسب التهاب الكبد الوبائي)ب( بين المتبرعين بالدم عبر السنوات -(5رسم بياني )

 

رالوباي ) 3.3.11.2 رالكبد رالتهاب ربةنرجانتشا  )

 ال نواتالمتبرعةنربالدمرعبرر
بين المتبرعين  %0.12 (جالتهاب الكبد الوبائي) بلغت نساااااابة

 بالدم.
 

 
نسبة التهاب الكبد الوبائي)ج( بين المتبرعين بالدم عبر  - (6رسم بياني )

 السنوات
 

  حوصاترمختبررالصحررالعامر 3.3.12

 

 

 

 

1.5 1.5

1.1

0.7
0.9 0.8 0.7

0.4

0.5

0

0.5

1

1.5

2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0.2 0.2

0.15
0.13

0.11
0.14 0.14

0.120.11

0.0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 المصدر
عدد الحمالت 

 الخارجية

عدد الوحدات 

 المسحوبة
 النسبة

المستشفيات 
 الحكومية

121 5259 58.7 

الدم جمعية بنك 

 وفروعها
103 3701 41.3 

 %100 8960 224 االجمالي

 

 توزيع فحص العينات ميكروبيولوجياً و كيميائياً  -( 10جدول )

 حسب نوع العينة

 

فحوصات مختبر 

 الصحة العامة
2019 2020 % 

نسبة التغير 

عن عام 

2019 

الفحوصات 

الميكروبيولوجية 
 لاغذية

16,857 

14194 

 
 

33.6 

-15.7 

الفحوصات الكيميائية 

 لاغذية
3,921 

3539 
8.4 

-9.7 

الفحوصات 
الميكروبيولوجية 

 للمياه

10,560 
9028 

21.4 
-14.5 

الفحوصات الكيميائية 

 للمياه
4,373 

7134 
16.9 

63 

 56 0.1 25 16 الكوليرافحوصات 

 292 0.1 51 13 فحوصات السالمونيال

فحوصات األدوية و 

 المكمالت الغذائية
3,833 

6047 
14.3 

57.7 

فحوصات المعادن 

 الثقيلة
1,990 

2219 
5.3 

11.5 

 41,563 المجموع
42237 
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ررالفحوصات 3.3.13 رل فحصغةر  المطابقر

ر2020المةكر بةولوج ر الكةمةاي رلألغذيررلعامر
 

 
 الميكروبيولوجي نسبة الفحوصات غير المطابقة للفحص -( 7رسم بياني)

 

 

 
 الكيميائيفحص نسبة الفحوصات غير المطابقة لل - (8رسم بياني)

 

 

رالفحصرالمةكر بةولوج ر الكةمةاي  3.3.14

  لعةناترالمةاهر

ً  -( 11جدول )  توزيع فحص العينات ميكروبيولوجياً و كيميائيا

 * لفحص الكوليرا والسالمونيال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حوصاترعةناتراألد ير 3.3.15
 العينةحسب نوع  فحوصات عينات األدويةيوضح  -(12جدول)

 

 الفحوصاترالك ةرررلألد يررر 3.3.15.1

 عدد الفحوصات الكلية وبنوعيها ومدى مطابقتها  -(13) جدول

 للمواصفات الدولية والمعتمدة
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 العينة

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2016) 

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2017) 

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2018) 

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2019) 

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2020) 

مياه 

 الشرب
13.3 33.5 29.3 22 22.8 

مياه 

الصرف 

 الصحي
0 0 0 13.3 25.9 

مياه 

 البحر
34.6 43.3 67 61.1 78.1 

حمامات 

 السباحة
9.6 83.7 41.9 77 54.2 

 17.4 0 -  0 الخضار*

 نوع العينة

اإلدارة 

العامة 

 للصيدلة

 مستشفى
رعاية 

 اولية
 االجمالي كنترول

خدمات  

 صيدالنية
556 2 0 0 558 

أدوات طبية 

 وجراحية
31 0 0 0 31 

 320 1 0 9 310 معقمات

 1 0 0 0 1 أخرى

 910 0 0 11 898 اجمالي

% 98.6 1.2 0 0  

 غير مطابق عدد الفحوصات فحوصات

 214 5293 فيزيائية وكيميائية

 0 754 ميكروبيولوجية

 214 6047 االجمالي
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 القوى العاملة  4.3
 القوى العاملة في القطاع الصحي  3.4.1

 15,271إجمغغغ ال وا غغغام واف  لغغغا  غغغل وا  غغغ   وا غغغ لبلغغغ  
)وزورة وا غغغغغ ال وغ اغغغغغا  غغغغغان والغغغغغ    وا ج غغغغغ  ل وا غغغغغ     

وواموتلغغغغغغغغغغغغغ      وا ب غغغغغغغغغغغغال ووامحكوغغغغغغغغغغغغ     غغغغغغغغغغغغ  وا  ا  غغغغغغغغغغغغا
 (ل  ازع   غ ات ال:وا  صا

 

 توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي    -( 1جدول )
   

 

 

 والمستشفيات الخاصة  تشمل المؤسسات األهلية ووكالة الغوث •

 
 مؤشرات القوى العاملة في القطاع الصحي  ( 2)جدول 

 
 2020 المؤشر

 14.9 نوما  10,000طب ب اك  

 22.1 نوما  10,000 م ض اك  

 3.4 نوما  10,000ص  ال اك  

 1.2 مانو 10,000طب ب أكن ن اك  

 0.9 طب ب وخ  ئل اك  طب ب ع م

 1.5  م ض اك  طب ب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب التخصص  توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي -( 3)جدول   
 

 ص  اا الم  ) ص  ال و  و ع  ص  ال(.* 
 ** الم  أخ  ئل ن ولل أخ  ئل وجتم علل و  تش ص ا

 
 
 

 
 

 توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي    -(1رسم بياني )
 جهة العمل  حسب

 
 
 
 
 

 

4.1

72.2

23.6

خدمات طبية وزارة الصحة الغير حكومية

 المستشفيات التخصص 
الرعاية 

 %  المجموع  اخرى  ولية األ 

مجموع 
 االطباء 

2,381 660 54 3,095 20.3 

 10.9 1,665 40 452 1,173 طب ب ع م 

 طب ب
 وخ  ئل

 وخ  ئل

1,208 208 14 1,430 9.4 

 1.6 241 6 155 80 وكن نطب ب 

 4.6 697 139 297 261 ص  اا* 

 26.8 4086 234 707 3,145 ام يض 

 3.3 504 1 150 353 قب اا

ع  ل   
 ص    * 

43 75 62 180 1.2 

 ه  طب ا 
  و ع ة

1,261 373 88 1,722 11.3 

 31.1 4,746 1,511 987 2,248 ودورة وخ     

 100 15,271 2,095 3,404 9,772 المجموع

 االجمالي  اخرى  االوليةالرعاية  المستشفيات مزودي الخدمة 

 11,031 2,035 1802 7,194 وزورة وا  ا 
 3,610 0 1,436 2,174 *    ح ا  اوامحكو   

 630 60 166 404 خ     طب ا

 15,271 2,095 3,404 9,772 والجم ال 

 %  63.9 22.3 13.7 100 
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 وزارة الصحة القوى العاملة في   3.4.2

 حسب التخصص  توزيع القوى العاملة في وزارة الصحة -( 4) جدول

 
 

 .واف اد اظف على بن   1780 نهم   •
 

 

 وزارة الصحةالقوى العاملة في  عدد -( 2رسم بياني )
 (2016-2020السنوات ) حسب

 
  10,000مؤشرات القوى العاملة لكل    3.4.2.1

 نسمة في وزارة الصحة 

 .نوما  53.1/10,000:  موظفي وزارة الصحة
 .نوما  34.9/10,000واف  ل    ل وامه  وا   ا: 

 .نوما  6.9/10,000: االطباء
 .نوما 0.5/10,000: اطباء االسنان

 .نوما 2.4/10,000: الصيادلة
 .نوما 4.5/10,000: المهن الصحية المساعدة

 .نوما  2.16/10,000: الممرضين
 .نوما 5.17/10,000: االدارة والخدمات

 

العاملين في وزارة الصحة حسب مكان  . 3.4.2.2

 العمل 
 المستشفيات  3.4.2.3

 حسب التخصص  توزيع القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة –( 5جدول )

 7,194بلغغغغغغ  عغغغغغغ د وافغغغغغغ  ل    غغغغغغل  وتلغغغغغغ     وزورة وا غغغغغغ ا 
 .%(    وجم ال واف  ل    ل واازورة65.2)

%(  غغغغغغغغغغغغغغغ  وجمغغغغغغغغغغغغغغغ ال عغغغغغغغغغغغغغغغ د 23.4) 1,678:  االطباااااااااااااااء
 واف  ل    ل  وتل     وزورة وا  ا. 

 غغغغ  وجمغغغغ ال عغغغغغ د  %(0.09) 14 اطباااااء االساااانان 
  وتل     وزورة وا  اواف  ل    ل 
 غغغغغ  وجمغغغغغ ال عغغغغغ د وافغغغغغ  ل    %(2.6)193 الصاااايادلة  

  ل  وتل     وزورة وا  ا
 غغغغغغغغغغغغغ  وجمغغغغغغغغغغغغغ ال عغغغغغغغغغغغغغ د  (40.2%) 889,2,الممرضااااااااااااين 

 واف  ل    ل  وتل     وزورة وا  ا
 غغ  وجمغغ ال  %(12.1) 866 المهاان الصااحية المساااعدة

 ع د واف  ل    ل  وتل     وزورة وا  ا
 غغغغغغغ  وجمغغغغغغغ ال عغغغغغغغ د  (%21.5) 547,1االدارة والخاااااادمات  

 .واف  ل    ل  وتل     وزورة وا  ا
 

9536
9778

10597

10257

11031

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

2016 2017 2018 2019 2020

 مستشفيات التخصص
الرعاية  
 االولية

االدارات  
 % المجموع والوحدات 

مجموع 
 االطباء 

1,678 280 43 2,001 18.1 

 11.5 1,274 32 252 990 طب ب ع م 

طب ب 
 أخ  ئى

688 28 11 727 6.6 

طب ب 
 وكن ن

14 78 3 95 0.9 

 4.6 505 131 181 193 ص  اا 

 29.1 3,208 207 389 2,612 ام يض 

 2.9 323 1 45 277 قب اا

 10.3 1,138 84 188 866  ه  طب ا

عم ل 
 ص     

7 60 62 129 1.2 

ودورة 
 وخ    

1,547 581 1,504 3,632 32.9 

 100 11,031 2,035 1,802 7,194 المجموع

 سرير   /  العدد  التخصص 
 0.6 1,678 طباءمجموع اال 

 0.4 990 طب ب ع م 

 0.3 688 طب ب وخ  ئل

 0.01 14 طب ب وكن ن

 0.1 193 ص  اا 

 1.1 2,889 وقب اا  ام يض

 0.3 866  ه  طب ا  و ع ة

 0.003 7 عم ل ص     

 0.6 1,547 وخ     ودورة 

 2.8 7,194 مجموعال
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 الرعاية االولية  3.4.2.4

 مراكز الرعاية الصحية االوليةتوزيع القوى العاملة في  -( 6)جدول 
 حسب التخصص 

من   10,000 /  %  العدد  التخصص
 السكان

 1.3 15.5 280 مجموع االطباء 

 1.2 14.0 252 طبيب عام 

 0.1 1.6 28 طبيب اخصائي

 0.4 4.3 78 طبيب اسنان 

 0.9 10.0 181 صيدلة

 1.9 21.6 389 تمريض

 0.2 2.5 45 قبالة 

مهن طبية  
 0.9 10.4 188 مساعدة 

 0.3 3.3 60 عمال صحيين 

 2.8 32.2 581 ادارة وخدمات 

 8.7 100.0 1,802 المجموع 

 
وزورة    وكغغغغغغا وا ع لغغغغغغا و وا غغغغغغا  غغغغغغلبلغغغغغغ  عغغغغغغ د وافغغغغغغ  ل    غغغغغغل 

(  غغغغغغغغغ  وجمغغغغغغغغغ ال وافغغغغغغغغغ  ل    غغغغغغغغغل 16.4%) 811,1وا غغغغغغغغغ ا 
 واازورة .

(  غغغغغغغغ  وجمغغغغغغغ ال عغغغغغغغ د وافغغغغغغغغ  ل   15.5%) 280:  االطبااااااااء
  ل ع  دو  وزورة وا  ا. 

%(  غغغغغ  وجمغغغغغ ال عغغغغغ د 3.7) 78 :اطبااااااء االسااااانان
 واف  ل    ل ع  دو  وزورة وا  ا.

%(  غغغغغغ  وجمغغغغغغ ال عغغغغغغ د  10.0) 181 : الصااااايادلة
 واف  ل    ل ع  دو  وزورة وا  ا.

%(  غغغغغغ  وجمغغغغغغ ال عغغغغغغ د 21.5) 389 : الممرضاااااين
 واف  ل    ل ع  دو  وزورة وا  ا.

%(  غغغغ  وجمغغغغ ال عغغغغغ د 3.3) 60 :العمااااال الصااااحيين
 واف  ل    ل ع  دو  وزورة وا  ا.

%(  غغغغغ  10.4) 188 :المهاااان الصااااحية المساااااعدة
 ع د واف  ل    ل ع  دو  وزورة وا  ا.وجم ال 

(   غغغغغغغغغ  وجمغغغغغغغغغ ال عغغغغغغغغغ د 32.1)% 581: االدارة والخاااااااادمات
 واف  ل    ل ع  دو  وزورة وا  ا.

 
 
 
 
 
 

 
   القوى العاملة في المؤسسات الغير حكومية  3.4.3

 توزيع القوى العاملة في المؤسسات الغير حكومية  -( 7جدول )
 حسب التخصص وجهة العمل 

 

رع لا    وتل      وات  ص 
 ووا ا

 % وامجما  

 29.0 703 193 510  جما  والطب ء

 6.5 157 32 125 طب ب ع م

طب ب 
 أخ  ئل

385 161 546 22.5 

 3.7 89 31 58 طب ب أكن ن

 19.1 463 70 393 ام يض

 2.7 66 16 50 قب اا

 ه  طب ا  
  و ع ة 

297 48 345 14.2 

 3.3 81 29 52 ص  اا 

 1.9 46 14 32 عم ل ص    

 26.2 635 89 546 ودورة وخ      

 100.0 2.428 490 1.938 المجموع 

% 79.8 20.2 100   

 

 الخدمات الطبية القوى العاملة في   3.4.4

 توزيع القوى العاملة في الخدمات الطبية  –( 8جدول )
 حسب التخصص وجهة العمل 

 

رع لا   مستشفيات  التخصص 
 % وامجما   ودورو   ووا ا

 21.6 136 11 17 108  جما  والطب ء

 10.0 63 8 6 49 طب ب ع م

 11.6 73 3 11 59 طب ب أخ  ئل

 3.7 23 3 16 4 طب ب أكن ن

 22.9 144 27 23 94 ام يض

 1.7 11 0 0 11 قب اا

 16.2 102 4 31 67  ه  طب ا  

 6.2 39 8 21 10 ص  اا 

 0.5 3 0 1 2 عم ل ص    

 27.3 172 7 57 108 ودورة وخ      

 100.0 630 60 166 404 المجموع 

% 64.13 26.35 9.52 100  
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 وكالة الغوث القوى العاملة في   3.4.5

 توزيع القوى العاملة في الوكالة حسب التخصص  -( 9جدول )
 

 %  العدد  التخصص 
 18.0 170 طب ء جما  وال

 17.1 162 طب ب ع م
 0.8 8 طب ب وخ  ئل
 3.2 30 طب ب وكن ن

 7.0 66   ص  اا
 23.8 225 ام يض  

 9.4 89 قب اا
 11.2 106  ه  طب ا  و ع ة

 0.0 0 عم ل ص     
 27.5 260 ودورة وخ      

 100.0 946 مجموع ال
 ى(صيدلة تشمل ) صيدلي و مساعد صيدل •

 

 لخاصة ا المستشفيات  القوى العاملة في   3.4.5
 حسب التخصص   المستشفيات الخاصةتوزيع القوى العاملة في -( 9جدول )

 %  العدد  التخصص 

 36.0 85  جما  والطب ء

 3.8 9 طب ب ع م

 32.2 76 طب ب وخ  ئل

 1.7 4 طب ب وكن ن

 2.5 6 ص  اا  

 25.9 61 وقب اا ام يض 

 13.1 31  ه  طب ا  و ع ة

 0.8 2 عم ل ص     

 19.9 47 ودورة وخ      

 100.0 236 المجموع 
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 التقرير المالي .  3.5
 اإليرادات النقدية 3.5.1

يييييبلغغغغغغلي اإلغغغغغغ اليقديغغغغغغرق قليقا هذاغغغغغغ ياغغغغغغ  ق  يقا غغغغغغ  ي غغغغغغ قيقا غغغغغغ  
ي 6,093,022ياهغغغغغغغغغغغ   يمغغغغغغغغغغغ أيييشغغغغغغغغغغغ  ا 20,959,997

ي. وال 
 

 2020 -2019 لألعوامإجمالي إيرادات وزارة الصحة  -( 1جدول رقم )

 البيان
2019 2020 

 % القيمة  % القيمة 

 32.0 6,697,315ي37.5  9,269,080 اإلستشف  ليق

 قارع ا ي
 قألوا  ي

5,983,977  24.2 4,428,785 21.1 

قاتأم ني
 قا  لي

7,028,031  28.5 6,161,192 29.4 

 17.5 3,672,705 9.8  2,418,743 أخرىي

 NIS 24,699,831 100 20,959,997 100اإلجمالي

 - 6,093,022 -   7,057,095 المجموع $
 

 النفقات التشغيلية  3.5.2
    غز يقاإلذف ع ليقاف ل  يا  ق  يقا   يفليقط عييبللي اإل ال

،ي وال  مل  نيي3.2 يأييم ياه   يشغغغغغغغغ  ااييي954,222,762
 قات ال:حسبيقاجذوليم  ع ي

ي

 

الموازنة  حسب  المدفوعات الفعلية لوزارة الصحةتوزيع  -( 2جدول رقم )
 2020-  2019 المالية عن سنة واألوامرالمعتمدة 

 

 

 البيان

2019 2020 

 % القيمة  % القيمة 

الرواتب  
 واألجور  

214,857,143  38.2  240,143,986 25.2 

العالج  
 بالخارج 

209,607,514  37.3  18,258,357 1.9 

     أدوية 
71,270,777  

12.7  276,251,686 29.0 

طبية  مهمات 
 مستهلكة 

    
18,764,253  

3.3  83,325,391 8.7 

 2.0 18,710,562  0.4  2,047,284 أغذية 

 12.2 116,105,175  1.5  8,187,647 مختبرات  مواد

عقود 
 التنظيف 

8,709,959  1.5  37,933,890 4.0 

 8.1ي76,913,660  2.0  1,275,940   كهرباء ومياه
 9.1 86,580,055  3.2 17739646يأخرى 

 اإلجمالي 

NIS 
562,460,161  100 954,222,762 100.0 

 -  280,653,753.5 -  160,702,904ياإلجمالي$ 

 
 النفقات الرأسمالية 3.5.3

اغغغغغ  ق  يقا غغغغغ  يي2020بلغغغغغغفيقا فهغغغغغ ليقارأعغغغغغإل ا  يعغغغغغنيعغغغغغ  ي
$ي7,955,123.75شغغغغغغغغغغ  اايمغغغغغغغغغغ يا غغغغغغغغغغ  ليي27,047,421

 قات ال:كإل ي ليم ض  يحسبيقاجذولي
 

 

 2020النفقات الرأسمالية لوزارة الصحة  -( 3جدول رقم )
 

 2020 السنة
ي3,508,319.6يح ع  يوت قب ه
ي10,413,598يأاهز يمتخ   

ي10,354,274يأث ث
ي350,903.46ي صاح لي أسيم ا  ي

ي2,420,326يأخرىي
 NIS 27,047,421اإلجمالي

 7,955,123.75 اإلجمالي$

 
 2020  – ديون وزارة الصحة للعام   3.5.4

ي

 2020 خالل العامالديون الغير مسددة لوزارة الصحة -( 4جدول رقم )
 

 

 
ي

 

 
 
 

 

 التسديدات  اإلعفاءات المطالبات  البيان 
تعهدات 
شركات  
 التأمين 

 الغير مسدد 

 حوادث  
 518,250 184,705ي82,199 244,651ي1,029,805 الطرق 

 إصابة 
 35,290 32,595 34,255 5,955 108,095 العمل  

المرضى 
 5,110,574 - 7,291,293 782,136 13,184,003 العاديين 

 المجموع 
NIS 14,321,9035,664,114 217,300 7,407,747ي1,032,742ي 

 1,716,398ي65,848 2,244,772 312,952 4,339,971 $ عالمجمو 
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 التأمين الصحي  . 3.6

 

العام   نهاية  حتى  الصحية  التأمينات  عدد    2020بلغ 
الرسمي 210,340) النظام  تامين  من  كال  وتشمل  عائلة   )
 . %44.5( 93,566)  والمجاني، %.555  (116,774)

  20   20بلغت اجمالي إيرادات التامين الصحي النقدية عام  
 مليون شيكل(.  6.2 )

اجمالي إعفاءات وزارة الصحة ألقساط التامين الصحي في بلغ  
 مليون شيكل(.  88)  2020العام 

 
 

  2020إجمالي التأمينات الصحية حتى نهاية  .  3.6.1

 العام )التراكمي( 

 2020حتغغغغغغغى نهايغغغغغغغة العغغغغغغغام  التأمينغغغغغغغات الصغغغغغغغحيةبلغغغغغغغغ عغغغغغغغدد 
% عغغغغغغغغغغغغغغغن العغغغغغغغغغغغغغغغام 7.6  بانخفغغغغغغغغغغغغغغغا  تغغغغغغغغغغغغغغغأمين( 210,340)

تشغغغغغغغغمل كغغغغغغغغال  مغغغغغغغغن و تغغغغغغغغأمين،   227,642بلغغغغغغغغغالغغغغغغغغ    2019
 .تأمين النظام الرسمي والمجاني

 

 
 

 عدد التأمينات الصحية حتى نهاية العام  -( 1رسم بياني )
 مقارنة بالسنوات السابقة 2020

 
 

  2020إجمالي التأمينات الصحية خالل العام  .  3.6.2

 ) برسوم(   حسب النظام 

عدد   الصحية  بلغ  العام التأمينات  في  النظام  حسب 
بنسبة   2019عن العام    انخفض  ( تأمين، حيث1,892)2020

13.8  .% 
 
 

 
 
 

 
 عدد التأمينات الصحية خالل الفترة  -( 2رسم بياني )

(2017– 2020) 
 

مقارنة بين إجمالي التأمينات الصحية حتى  .  3.6.3

العامين   التغيير )حسب    2020  ,  2019نهاية  ونسبة 

   نوع التأمين( 
 

 

وااسغغغغر   تغغغغأمين اارتيغغغغار  المغغغغن المالحغغغغض  انخفغغغغا  نسغغغغبة 
بغغغغغغغغغغغغغاقي ، وازديغغغغغغغغغغغغغاد المؤسسغغغغغغغغغغغغغات والجمعيغغغغغغغغغغغغغات المحغغغغغغغغغغغغغرر ن و 

 التامينات اارر .
 

 حسب   التأمينات الصحيةعدد نسبة التغير في  –( 1جدول )
 2020 - 2019 بين عام نوع التأمين

 
 

 % 2020 2019 نوع التأمين

 0.7 49,038 48,710 إلزامي

 0.7 40,220 39,932 شؤون اجتماعية 

 - 9.3 8,767 9,670 مؤسسات وجمعيات 

 1.8 12,636 12,417 أسر الشهداء و الجرحى 

 - 21.8 1,887 2,412 ارتيار  

 0 3,557 3,557 بلديات

 - 0.3 610 612 وزارة ااسر  والمحرر ن 

 0 58 58 متقاعدين الخط اارضر
 

 
 
 
 

218,658

209,366

221,588
227,642

210,340

200,000

205,000

210,000

215,000

220,000

225,000

230,000

2016 2017 2018 2019 2020

4,431

2,160 2,194
1,892

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000

2 0 1 7 2018 2019 2020
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 إيرادات التأمين الصحي . 3.6.4

(  6,2)  2020عام    بلغ إجمالي إيرادات التأمين الصحي النقدية
شيكل عن العام الماضي  مليون    0.8ل بانخفا   مليون شيك

2019   
 
 

 
 

إيرادات التأمين الصحي مقارنة بالسنوات السابقة   -( 3رسم بياني )
 )بالمليون شيكل(

 
 
 

الصحة  .  3.6.5 وزارة  التأمين إعفاءات    ألقساط 

 الصحي 
التغغغغغغغغغأمين  طالصغغغغغغغغغحة ألقسغغغغغغغغغا وزارة بلغغغغغغغغغغ إجمغغغغغغغغغالي إعفغغغغغغغغغاءات

  شغغغغغغغغغيكل( والتغغغغغغغغغيمليغغغغغغغغغون  88) 2020الصغغغغغغغغحي فغغغغغغغغغي العغغغغغغغغغام 
 وبمغغغغا يعغغغغاد  %15بنسغغغغبة   2019عغغغغن العغغغغامانخفضغغغغت 

 .مليون شيكل  15.5
 

 
 إعفاءات وزارة الصحة عن أقساط التأمين الصحي  -( 4رسم بياني )

 بالمليون شيكل( السنوات )عبر 

9.3
9.6

7.9

7
6.2

0

2

4

6

8

10

12

2 0 1 6 2017 2 0 1 8 2019 2020

98

92.5

98.2
103.5

88

80

85

90

95

100

105

2 0 1 6 2017 2018 2019 2 0 2 0
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 بالخارجالعالج .  3.7
 عدد الحاالت المحولة عبر وزارة الصحة  . 3.7.1

     2020 لعام 

   2020 للعام  بلغ عدد الحاالت المحولة للعالج التخصصي 
   .2019العام %( عن 45) بانخفاضحالة  14,668

 

 
عدد الحاالت المحولة للعالج بالخارج من العام  يوضح  –( 1)بياني رسم 

 2020العام  إلى 2017
العمرية  .  3.7.2 الفئة  حسب  المحولة  الحاالت  عدد 

 2020لعام  

 عدد الحاالت المحولة حسب  يوضح   – ( 1جدول رقم )
      2020الفئة العمرية لعام

 

عدد الحاالت المحولة حسب المحافظات لعام  .  3.7.3

2020 

شككككككككظل  زحاالككككككككة  ككككككككيال ال  كككككككك ة ا علكككككككك  زككككككككن التحككككككككو الت 
%, ب  مككككككككككا 50الصكككككككككادبال للعككككككككككالج بالخككككككككككابج ح ككككككككك  بل كككككككككك  

 . % زن التحو الت50شظل  باقي المحاالات 

 
 توزيع الحاالت المحولة حسب المحافظات  -( 2)بياني رسم 

 
 

حاالت التحويل للعالج بالخارج حسب نوع  . 3.7.4

 2020المرض والجهة المستقبلة لعام  

 
نوع    توزيع حاالت التحويل للعالج بالخارج حسب  -( 2جدول رقم )     

 2020والجهة المستقبلة لعام  المرض

 

 

 

 

 

20,589

30867

26,855

14,668

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2017 2018 2019 2020

14.4

50
9.6

19.3

6.6

شمال غزة غزة الوسطى خانيونس رفح

الخط  المجموع 
 المرض  ال ط ن  زصر  ا بدن االخضر 

 ا وبام  2,704 102 14 2425 5245
 ق طرال القلب  1366 6 1 14 1387
 جراحة العلام 57 693 3 116 869
 ازراض الدم  712 45 7 497 1261
 االطفال  167 51 4 368 590
 الع ون  655 142 3 200 1000
 الم ح الذبي  222 153 0 181 556
 ازراض القلب  224 20 2 88 334
 الم الك ل ول ة 135 107 0 82 324
 ال اط ة 361 115 1 149 626
 الجراحة العازة  87 116 1 104 308
 جراحة ا عصاب 28 184 1 140 353
 جراحة القلب  135 6 1 208 350
 االوع ة الدزو ة 223 24 2 36 285
7 2 0 1 4 MRI 

 االنف واالذن والح جرال  36 111 0 36 183
 الكل  141 50 0 57 248
 التأه ل 266 16 0 1 283
 التحال ل المعمل ة  2 2 0 4 8
 الع اية المركيال  30 0 0 5 35
 االعصاب  29 36 0 46 111
 ال  اء والوالدال  33 10 0 34 77
 ال دد الصماء  11 12 0 24 47
 الصدب ة  17 8 0 21 46
 جراحة التجم ل 4 24 0 9 37
 جراحة االطفال 8 5 0 20 33
 الجلدية والت اسل ة 1 2 1 11 15
 التصو ر با شعة المقطع ة 1 1 0 2 4
 جراحة الصدب  1 1 0 3 5
 الفم واالس ان 9 6 0 2 17
 الحروق والطوابئ  3 0 0 0 3
 جرحة الوجه والفك ن 0 13 0 8 21

 المجموع  7672 2062 41 4893 14668

 % عدد  الفئة العمر ة

 5.1 745 س وات 3أقل زن 
 12.1 1,771 س ة  17-4زن 
 22 3,214 س ة  40-18زن
 30.1 4,542 س ة  60-41زن

 30 4,396 س ة 60أكثر زن 
 100 14,668 المجموع



 

 
34 

 العالج الطبيعي .   3.8

 أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة. 3.8.1

منها قسم؛    38بلغ عدد أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة  
قسم تابع للخدمات   2قسم تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، و    12

الوطني،   واألمن  الداخلية  لوزارة  التابعة  شكلت الطبية  حيث  
نسبته   ما  الحكومية  مزودي  36.9األقسام  إجمالي  من   %

( الطبيعي  العالج  ،  31.6خدمات  الصحة  وزارة   %5.3  %
من الوطني(، بينما   الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية واأل

وتشغيل  الغوث  لوكالة  التابعة  األولية  الرعاية  مراكز  شكلت 
األهلية28.9الالجئين   والمنظمات  الخاصة  %   والمراكز 

34.2 % . 
 ( حيث هذا ما توفر لدينا لبعض المؤسسات األهلية التي تقدم خدمة العالج الطبيعي) 

هي   الفلسطينية  الصحة  وزارة  أن  بالذكر  الجدير  الجهة  ومن 
الحكومية الوحيدة التي تقدم خدمات العالج الطبيعي السريرية  

ترتبط برامج العالج الطبيعي و من بين الجهات المذكورة أعاله  
بالمدة الزمنية التي يقضيها المريض بالمستشفى، باإلضافة إلى 
مستشفى الوفاء ومستشفى األمل وهما ضمن المنظمات األهلية 

 خدمة العالج الطبيعي السريرية.   التي تقدم
 

 
 قسام العالج الطبيعي في قطاع غزة  التوزيع النسبي أل   -(1رسم بياني )

 حسب مزودي الخدمة
 

 خدمات العالج الطبيعي في قطاع غزة 3.8.2
 

غزة  قطاع  في  الطبيعي  العالج  أقسام  مراجعي  عدد    بلغ 
 6.9 لسة بمعدل  ج  269,533مريض ؛ ُقدمت لهم  39,228

جلسة لكل مريض. و قد بلغ معدل الجلسات في مراكز وكالة  
جلسة/مريض، أما في وزارة الصحة فقد بلغ معدل   15.5الغوث  

الجلسات في    جلسة / مريض5.0 الجلسات   حيث أن معدل 
للمستشفيات الداخلية  في  3.7 األقسام  بينما  متردد،   / جلسة 

بلغ معدل جلسة / متردد . و  8.4األقسام الخارجية للمستشفيات  
الغوث   وكالة  في  الطبيعي  العالج  /   15.5جلسات  جلسة 

مريض ، حيث أن غالبية الخدمة التي تقدمها وزارة الصحة هي  
عدد   فيها  يرتبط  والتي  السريري  الطبيعي  العالج  خدمات 

 3.5 في المستشفى والتي تبلغ الجلسات بفترة مكوث المريض 
 الجلسات لكل أخصائي.مما يؤدي إلى انخفاض معدل يوم 

 
 عدد مرضى وجلسات العالج الطبيعي حسب الجهة – ( 1جدول )

 

 

 الموارد البشرية العاملة في العالج الطبيعي 3.8.3

األخصائيي عدد  الطبيعي  بلغ  العالج  في  العاملين    252ن 
بمعدل نسبة  6.9 أخصائي  كانت  حيث  مريض    / جلسة 

العاملين في وزارة الصحة  األخصائ  من إجمالي    52.4%يين 
األولية    13.1   ،األخصائيين الرعاية  مراكز  في  يعملون   %

 التابعة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين.  
 

 عدد األخصائيين  وجلسات العالج الطبيعي حسب الجهة– ( 2جدول )

 

  

وزارة 
,  الصحة
31.6

الخدمات 
وكالة 5.3, الطبية

,  الغوث
28.9

المنظمات األهلية ومراكز 
34.2, خاصة

 وزارة الصحة  الجهة
الخدمات 

 العسكرية

وكالة 

 الغوث 

المؤسسات  

 األهلية
 اإلجمالي

 39,228 10,061 5,909 2329 20929 عدد المرضى 

 % 53.4 5.9 15.1 25.6 100 

 269,533 66,838 91,421 7,490 103,784 عدد الجلسات 

 6.9 6.6 15.5 3.2 5.0 جلسة / مريض

وزارة  الجهة
 الصحة 

الخدمات 
 العسكرية

وكالة  
 الغوث

المؤسسات  
 اإلجمالي  األهلية

عدد  
 األخصائيين 

132 30 33 57 252 

% 52.4 11.9 13.1 22.6 100 

جلسة /  
 أخصائي

786 250 2,770 1,173 1,070 
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 العالج الطبيعي في وزارة الصحة   3.8.4

( 12تقدم خدمات العالج الطبيعي في وزارة الصحة من خالل )
رعاية أولية(،  بلغ عدد المرضى   3مستشفيات و    9)  قسم ؛

الصحة   وزارة  في  الطبيعي  العالج  أقسام  على  المترددين 
 1,947في المستشفيات،    19,709مريض منهم )  20,929

جلسة منها 103,784 في الرعاية األولية ( قدمت لهم ما يقارب  
المستشفيات؛  87,719 ) الرعاية   16,065في  في  جلسة 

جلسة / مريض في أقسام العالج الطبيعي 8.4األولية(  بمعدل  
جلسة / مريض في أقسام العالج الطبيعي    3.7الخارجي، بينما

الداخلي بالمستشفيات، بينما في األقسام الخارجية للمستشفيات  
جلسة / متردد. في حين بلغت نسبة اإلناث المترددات   13.2

المترددين  57.7يعي  ألقسام العالج الطب  % من إجمالي عدد 
 ألقسام العالج الطبيعي. 

بينما بلغ عدد المرضى المراجعين ألقسام العالج الطبيعي األقل  
 % من إجمالي عدد المترددين.  19.6سنة ما نسبته  18من 

 

 
 

توزيع مرضى العالج الطبيعي في أقسام وزارة الصحة  -(2رسم بياني )
 (2020-2015حسب السنوات )

 

 
توزيع جلسات العالج الطبيعي في أقسام وزارة الصحة  -(3رسم بياني )

 (2020-2015حسب السنوات )
 

 

 

 

 مؤشرات أداء أقسام العالج الطبيعي في وزارة الصحة -

 

 مؤشرات أداء أقسام العالج الطبيعي في وزارة الصحة –( 3جدول )

 

%  62.0التحسببببببن لمرضببببببى العالج الطبيعي  وقد بلغت نسبببببببة
من مجمل الحاالت المترددة على أقسبببببببام العالج الطبيعي في، 

انقطعببببت   % من مجمببببل الحبببباالت المترددة على 30.4بينمببببا 
% من 3.2بينمببا تم إعببادة تحويببل  أقسبببببببببببببببام العالج الطبيعي.  

 الحاالت لمراجعة طبيبها المختص. 
 

 

األدوات المسااددة اليي يي  رارف ا مق قب    3.8.5

 وزارة الصحة لألشخاص ذوي اإلداقة
 

تنوعت األدوات المساعدة التي تم صرفها من قبل وزارة الصحة 
لذوي االعاقة من أَسرة طبية وفرشات هوائية وعكاكيز ومشايات  
أن   للمريض  يمكن  حيث  المرضى،  لمساعدة  أخرى  وأدوات 
يحصل على أكثر من أداة مساعدة في آن واحد حسب االحتياج. 
وقد مثلت اسطوانة االكسجين أعلى نسبة من األدوات المساعدة 

المتحركة بواقع تالها الكراسي  ( اسطوانة  316التي تم صرفها )
 ( كرسي متحرك. 269)
 

 اليأهي  الطبي 3.8.6

تقوم وزارة الصببببحة بتقديم خدمة الت هيل للمرضببببى واألشببببخا   
ذوي اإلعاقة  عبر لجنة متخصببببببببصببببببببة ب شببببببببرا  وحدة العالج 
الطبيعي من خالل شببببببراء خدمة الت هيل من مسببببببتشببببببفى الوفاء 
بلغ عببببدد  للمنظمببببات األهليببببة؛ حيببببث  الطبي التببببابع    للتبببب هيببببل 

طلبب وقبد   444الطلببات المقبدمبة للجنبة التب هيبل  إلى م. الوفباء 
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 350حالة، دخل فعليًا إلى المسببببتشببببفى   402تم الموافقة على 
%من الطلبببات الموافع عليهببا لخببدمبة  87.0مريض  بنسبببببببببببببببببة  

 الت هيل الطبي .
% من الببذكور من إجمببالي  45.1حيببث مثلببت مببا نسبببببببببببببببتببه   

المرضببى المتلقين لخدمة الت هيل الطبي.  وقد تنوعت الحاالت  
المحولة لالسبببتفادة من برنامج الت هيل في مسبببتشبببفى الوفاء من  

% نتيجة 40.9حيث تشبببببببببببخيصبببببببببببها، فقد كانت أعلى نسببببببببببببة 
وقد  التقرحات السبببببببريرية% نتيجة 35.4ثم   الجلطات الدماغية

تلقوا خبببدمبببة إعفببباء كبببامبببل  ( من المرضببببببببببببببى  206بلغ عبببدد )
مريض كانت مساهمة  133% من قبل وزارة الصحة، و 100
-50%، فيما تراوحت نسببة مسباهمة الوزارة ما بين 95  الوزارة

 .مريض 11% لحوالي 90
 

 
 

لمرضى المحولين لتلقي خدمات  التوزيع النسبي ل  -(4رسم بياني )
 التأهيل في م. الوفاء حسب التشخيص 

 

 المكوثمعدل  -

 

 للمرضى في مستشفى الوفاء الطبي  معدل المكوث  –( 4جدول )

 يوم  60-1 عدد أيام المكوث 
عام  -61

 كامل

ما زال مع 

 نهاية العام

 7 19 324 عدد المرضى 

% 92.6 5.4 2.0 

 
حاالت   من  الخدمة  تلقوا  من  لجميع  الكلي  الدخول  أيام  بلغ 

حوالي   والقديمة  الجديدة  متوسط   8408الدخول  بمعدل  يوم، 
الواحد   للمريض  في    24.0مكوث  الت هيل  لتلقي خدمات  يوم 

الوفاء،  حيث كان أقل مدة دخول يوم واحد وأعلى مستشفى  
 .يوم 361معدل دخول 

يوم ف قل،   60الحاالت مكثت % من 92.6حيث أن ما نسبته 
 عام كامل(.-61%من الحاالت مكثت ) 5.4 بينما أن ما نسبته

 

 

 اليكلفة المالية لشراء خدمة تأهي  المبيت -

خالل الطبي  الت هيل  خدمات  لشراء  اإلجمالية  التكلفة     بلغت 
يقارب  2020العام   ما    بانخفاض  شيكل   3,363,200  ما 

. مع العلم ب ن  2019العام  ( عن  شيكل  316,300 )  يقارب  
التكلفة المالية لخدمات المبيت تتدرج مع فترة مكوث المريض 

والثاني   األول  الشهر  في  الواحد  اليوم  تكلفة  أن    400حيث 
لليوم الواحد، وبعد  شيكل      300شيكل، بينما في الشهر الثالث  

 شيكل عن كل يوم. 200ذلك تصبح 
 

 
 التكلفة اإلجمالية لشراء خدمات التأهيل   -(5رسم بياني )

 2020-2015من العام 
 

وقد بلغ متوسببببببببط التكلفة المالية للحاالت المحولة لمسببببببببتشببببببببفى 
 الوفاء حسب اإلجراء الطبي عن العام الحالي كما يلي:

 
متوسط التكلفة المالية )بالدوالر األمريكي(  لكل مريض   -(6رسم بياني )

 لخدمة التأهيل الطبي في مستشفى الوفاء حسب اإلجراء العالجي 
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  اإلعاقات3.9. 

 اإلعاقات في قطاع غزة. 3.9.1
 53,221بلغ عدد األشخاص ذوي االعاقة  في قطاع غزة  

بنسبة االعاقة  ذوي  من  العام  1.6  شخص  عن  زيادة   %
( حيث تبين  أنثى  23,677،  ذكر  29,544 )الماضي، منهم  

أسرة لديها فرد واحد على األقل من    50,206  ما يقارب    أن
 ذوي اإلعاقة من إجمالي األسر في قطاع غزة. 

 /26.0وقد بلغ معدل األشخاص ذوي االعاقة في قطاع غزة  
 من إجمالي السكان.  1000

 
يوضح نسبة األشخاص ذوي االعاقة في قطاع غزة   -(1رسم بياني )

 حسب الجنس
 

 

محافظة   في  االعاقة  ذوي  لألشخاص  معدل  أعلى  بلغ  حيث 

في حين     %24.3من السكان( بنسبة    1000  /31.6الشمال )

غزة   محافظة  في  االعاقة  ذوي  لألشخاص  معدل  أقل  كان 

وقد بلغت نسبة   %.29.8من السكان ( بنسبة    1000/ 22.5)

% من إجمالي عدد 55.5األشخاص ذوي االعاقة من الذكور 

ذوي  األشخاص  معدل  كان  حيث  االعاقة  ذوي  األشخاص 

عدد السكان الذكور بينما من    1000/    28.1االعاقة  للذكور  

عامًا   18بلغت نسبة األشخاص ذوي االعاقة من األطفال دون  

 .عاقة%من إجمالي األشخاص ذوي اإل21.6ما يقارب

 
 

توزيع معدل األشخاص ذوي اإلعاقة في محافظات    -( 2رسم بياني)
 قطاع غزة 

 
توزيع نسبب ا اخاببذاي االع اةعاقا  سبب   .  3.9.2

 نوع اةعاقا في محافظات قطاع غزة

% من حاالت ذوي اإلعاقة ثم 44.9شكككككككلت اككككككعو ة الحركة  
 % 15.9تالها اعو ة اإلبصار بنسبة 

 
 

 

 األشخاص ذوي اإلعاقة   نسبة توزيع   -( 3رسم بياني)
ة في محافظات قطاع غز حسب نوع اإلعاقة 
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 الصيدلة 3.10
  المؤشرات 3.10.1

 
 2020( يوضح المؤشرات الصيدالنية لعام 1جدول رقم )

 القيمة  المؤشر 
 نسمة / صيدلية  2,818 معدل السكان لكل صيدلية

 10,000صيدلي/  15 معدل الصيادلة بالنسبة للسكان
وزارة الصبببببب ة  ل     نسبببببببة ان ا 

 األدوية والمهمات الطبية
37.7% 
 

احتياجات قطاع غزة من األدوية  
الطبيبببببببة وزارة    والمهمبببببببات  في 

 الص ة
 دوالر  مليون  40.5

 مليون دوالر  29.54 في وزارة الص ة  اجمالي الوارد
  نسبة األصناف الص رية لألدوية 

 في وزارة الص ة
44% 

نسبببببببببببببة األصببببببببببببناف الصبببببببببببب رية  
الببطبببببيبببببببة وزارة    لببلببمببهببمبببببببات  فببي 

 الص ة
31% 

 
 ةلمؤسسات الصيدالنيا 3.10.2

ترخيص  2020خالل  بببببا    من    10وصببببببببببببببيبببببدليبببببة     48  تم 
 الصببببيدليات إجماليليصببببل  المسببببتود ات والتببببراات الدوا ية  

و دد المسببببببتود ات والتببببببراات صببببببيدلية      737  المرخصببببببة
 وتم اغال  مصبببببببببببببن   2المصبببببببببببببان  المرخصبببببببببببببة و دد    111
 مستود ات وشراات دوا ية  8صيدلية  16

 

حسب    توزيع   3.10.2.1 المرخصة  الصيدليات 

 المحافظة 
 
 

 
 صيدليات المرخصة لل التوزيع النسبي -(1رسم بياني )

 حسب المحافظة 2020حتى نهاية 

بالنسبة  3.10.2.2 الصيدليات  السكان    معدل  لعدد 

 حسب المحافظة 

صببببببببيدلية  حيم اان المعدل العا  737بلغ  دد الصببببببببيدليات   
 .نسمة  2,818 صيدلية لكلللصيدليات بالنسبة إل  السكان 

 

 

 
 

لكل    3.10.2.3 المحافظة  حسب  السكان  معدل 

 صيدلية 

التببببببكل التالي لوعببببببس التعداد السببببببكاني لكل صببببببيدلية حسببببب   
الم افظة  حيم اان أقل  دد صبببببببببيدليات بالنسببببببببببة للسبببببببببكان 

 خانيونس.م افظة رفس ثم 

 
 

 لسكان لكل صيدلية حسب المحافظةامعدل   - (2رسم بياني )

 المستودعات والشركات الدوائية 3.10.2.3
 ات والتببببببببراات الدوا ية المرخصببببببببة  دبلغ مجمل  دد المسببببببببتو 

( 2موز بة حسبببببببببببببب  م بافظبات غزة  و بدد المصببببببببببببببان     111
 مصن  أدوية.

 يوضح عدد المستودعات والشركات الدوائية  - (2جدول )
 حسب المحافظة 

 المجموع رفح خانيونس غزة الوسطى الشمال 

2020 1 - 3 1 5 10 

 111 13 14 76 3 5 التراكمي 

 
 الموارد البشرية 3.10.3

بلغ  دد الصبببببيادلة ال اصبببببلين  ل  مزاولة مهنة في  ا  
صببببببببيدلي ليصببببببببل إجمالي  دد م    192ما يقارب   2020

 10,000صببببببببببببيدلي/  15.47صببببببببببببيدلي   بمعدل  3,214
ا لمؤشررر من من مل مل رررال مل الم ل     ي  تناد  .نسبببببببببببمة 

صرر ادلل ل    5ملم دل مل المي ألعدمد مل رر ادلل  متوسرر   

     صرر دلي/سرر ا  10,000/  5نسررمل مم م دل  10,000

الشمال
19%

غزة
38%

الوسطى
16%

خانيونس
17%

رفح
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و ذا يعني بأن معدل الصبببببببببيادلة بقطاع غزة يعادل ثال  
 ععاف المعدل العالمي.أ

حت   1,059أما مسببببببببا دل الصببببببببيادلة فقد بلغ إجمالي  دد م 
 10,000مسبببببببببببببا د صبببببببببببببيدلي/  5ل   وذلك بمعد2020نهاية 

 نسمة.
 ى مزاولة  توزيع الصيادلة والفنيين الحاصلين عل   - ( 3) جدول 

 المهنة حسب جهة الدراسة 

 * جامعة وطنية: الجامعات ومعاهد الفلسطينية المرخصة من وزارة التربية والتعليم العالي.

خارج الوطن معترف بشةةةةهةامنهةا من ارة  وزارة التربيةة والتعليم  ** جامعةة خارجيةة:  ج جامعةة 

 العالي 

 

ومساعدي    3.10.3.1 للصيادلة  العاملة  القوى 

 الصيادلة 
 

 2020القوى العاملة للصيدلة والمساعدين حتى عام   - (4جدول رقم )
 

 الصيادلة  الجهة
مساعدي  
 المجموع الصيادلة 

 505 180 325 وزارة الص ة

 68 50 18 الواالة

 54 14 40 الخدمات الطبية
ملمؤسسان غ    

 ملا وم ل
51 36 87 

 714 ملمجموع 

 

الطبية   3.10.4 والمهمات  األدوية  من  لوزارة    الوارد 

 الصحة 

يوضح القيمة المالية للوارد من األدوية والمهمات الطبية   - (5جدول )
 بالمليون دوالر  2020 خالل عاملوزارة الصحة 

 

 الوارد
مهمات طبية 

 أدوية )$( )$( 
اجمالي 
 الوارد )$( 

متتريات وزارة 
 7.62 5.14 2.48 الص ة 

 4.22 3.18 1.04 مستود ات را  هللا

 17.68 14.54 3.14 تبر ات

 29.54 22.87 6.67 االجمالي 

 
 نصرف من األدوية والمهمات الطبيةالم 3.10.5 

القيمة المالية للمنصببببببببببرف من مسببببببببببتود ات األدوية والمهمات 
 بلغببا القيمببة المبباليببة لجمببالي المنصببببببببببببببرف من األدويببةحيببم  
مليون دوالر امريكي  وبلغا القيمة المالية للمنصببببرف   22.39

  مليون دوالر. 6.55 من المهمات الطبية
 

 يوضح المنصرف من األدوية والمهمات الطبية بالمليون   -( 6جدول )
 2020دوالر األمريكي 

الهندسةةةا والنةةةياناا اإلسةةةاائ والطوار ا الا    الوحدات واإلدارات:  *

 الطبيايا المختبرات وبنوك الدما النحا النفسيا.

 
 
 
 

 
المنصررررف من األدويرة والمهمرات الطبيرة   3.10.5.1

 2020للمستشفيات للعام 
 

 
 

لمنصرف من األدوية المستهلكات  التوزيع النسبي ل –( 3)رسم بياني 
 الطبية حسب المستشفى
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األدويا المهمات الطبيا

 الجهة
2018 2019 2020 

 بكالوريوس  دبلوم  بكالوريوس  دبلوم  بكالوريوس  دبلوم 

جامعة  
 وطنية*

818 2119 2250 885 885 2236 

جامعة  
 خارجية**

82 766 772 83 83 778 

 3214 968 968 3032 2885 900 اإلجمالي

 رعاية أولية  المستشفيات  المنصرف 
*الوحدات  
 المجموع  واإلدارات  

 22.39 0.35 3.54 18.5 الدواء 

مهمات  
 6.55 0.24 0.51 5.8 طبية

 28.9 0.59 4.01 24.3 الجمالي 
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ت الطبية  عدد األصناف لألدوية والمستهلكا   3.10.6

 وأعداد األصناف الصفرية 
 

العردد الكل  والتكلفرة المراليرة مقردرة برالردوالر   3.10.6.1

اولة موزعة حسررب المدمات  ألصررناف ئائمة األدوية المتد 

 األساسية
 

الص ة   وزارة  في  المتداولة  لألدوية  الكل   صنف    516العدد 
  وقد قدر  دد دوالر شهريا    2,751,988اجمالية  بتكل ة مالية  

الص رية   مالية  228األصناف  بتكل ة    1,325,511  صنف 
% من األصناف المتداولة  بينما بلغ 44.2دوالر  أل ما نسبته  

 صنف.   64شهور  3 -1 دد األصناف التي تك ي من 
العرردد الكل  والتكلفررة المرراليررة مقرردرة    3.10.6.2

اولرة  ألصرررنراف ئرائمرة المهمرات الطبيرة المترد برالردوالر  

 موزعة حسب المدمات األساسية
 

العدد الكل  لألصناف المتداولة من المهمات الطبية في وزارة  
اجمالية    853الص ة   مالية  بتكل ة  دوالر    624,024صنف 

صنف بتكل ة   263  شهريا   وقد قدر  دد األصناف  الص رية
%  30.8دوالر  متوسط نسبة العجز بلغا     170,372  مالية

تك ي  التي  بلغ  دد األصناف  بينما  المتداولة   من األصناف 
 صنف.  52شهور 3 -1من 

مات الطبية  االصناف الصفرية لألدوية والمه   3.10.7 

 خالل السنوات األخيرة
 

متوسط   خالل  ا نسبة    بلغا  الص رية     2020  األصناف 
%  من إجمالي القا مة األساسية  بينما 44  لألدوية ما يعادل
 %.31النقص في المهمات الطبية نسبة بلغا متوسط 

 

األدوية   ف   الصفرية  لألصناف  المئوية  النسبة 

 والمهمات الطبية خالل السنوات األخيرة 

 
 

الصفرية في األدوية   لمتوسط  األصناف التوزيع النسبي –( 4)رسم بياني 
 والمهمات الطبية خالل السنوات االخيرة

 ( بدو  أصناف ملقلب وملقسط ة 2015-2012*ملسنومن ) 

  الرئابة الدوائية 3.10.8
 الرئابة الدوائية ف  القطاع الماص 3.10.8.1

 بيانات إجراء معاينة وفحص المستحضرات  -(7جدول )

 

الحكوم  الرئابة الدوائية ف  القطاع   3.10.8.2  

بمتابعة  للصيدلة  العامة  االدارة  في  الدوا ية  الرقابة  دا رة  تقو  
جودة المست ضرات الصيدالنية في المستود ات المرازية في  
الخاص  وذلك  ن طريقة جوالت  القطاع  الص ة وفي  وزارة 
ومتابعة  جودتها   من  والتأكد  لت ليلها  وس    ينات  ميدانية 

ل مست ضر أو من خالل  التكاول الواردة بخصوص جودة أ
 الجوالت الدورية وس   العينات.
 

 الرقابة الدوائية بالقطاع الحكومي -( 8جدول )

 
 األدوية المرائبة 3.10.9

 

تقببببببببببو  الدارة العامببببببببببة للصببببببببببيدلة بضبببببببببببط تببببببببببداول األدويببببببببببة 
المراقببببببببببببة فبببببببببببي اافبببببببببببة الم سسبببببببببببات الصبببببببببببيدالنية والطبيبببببببببببة 
ال كوميببببببة وغيببببببر ال كوميببببببة  حيببببببم تعمببببببل دا ببببببرة التخطببببببيط 
والمعلومبببببببات الدوا يبببببببة  لبببببببب  مبببببببنس التبببببببراات والمستتبببببببب يات 
الخاصبببببة تبببببراخيص تبببببداول أدويبببببة مراقببببببة  ومبببببن ثبببببم متابعببببببة 

 الم سسات أرصدة األدوية في  ذه 
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38 35
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31
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مهمات طبيا أدويا

  مستحضرات لغرض التسجيل 

 عدد 
 المستحضرات 

عدد 
 التشغيالت 

مختبر  
 األزهر

مختبرات 
 أخرى 

 

التشغيالت 
 الناجحة 

التشغيالت 
 الراسبة 

 العالقة 

91 91 46 45 81 1 9 

  مستحضرات لغرض اعادة التسجيل 

36 36 6 30 34 1 1 
  مستحضرات لغرض التسويق  
87 87 50 37 86 1 - 

مصدر  
 العينة 

اجمالي عدد  
 المستحضرات 

 
اجمالي  
عدد  

 التشغيالت

 
عدد  

التشغيالت 
 المطابقة

 
التشغيالت 

غير  
 المطابقة

التشغيالت 
 قيد االجراء 

 38 - 380 418 220 مشتريات 
مستودعا 
 ت رام للا 

98 142 142 - - 

 58 19 1681 1758 942 تبرعات 

 96 19 2203 2318 1260 المجموع 
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وحرابببببببة بيعهبببببببا وشبببببببراء ا لصبببببببدار أذونبببببببات توريبببببببد وأوامبببببببر 
شبببببببببراء تببببببببببين الكميبببببببببات المسبببببببببمو  بتبببببببببرا ها مبببببببببن األدويبببببببببة 

 المراقبة.
 يوضح تداول وأذونات توريد منحت لألدوية المراقبة -(9)جدول 

 

 العدد  البيان
 206 أذونات توريد 

 192 أمر شراء 

 413 المراقبة قطاع خاص السجالت الخاصة بتسليم األدوية  

السجالت الخاصة بتسليم األدوية المراقبة للمستودعات)  
 مستشفيات خاصة( 

61 

السجالت الخاصة بتسليم األدوية المراقبة لألقسام )مستشفيات  
 خاصة( 

150 

السجالت الخاصة بتسليم األدوية المراقبة للمستودعات  
 )مستشفيات حكومية( 

25 

بتسليم األدوية المراقبة لألقسام )مستشفيات  السجالت الخاصة 
 حكومية(

64 

 1445 دفتر وصفات طبية ) حقن ( للحكومة 

 445 دفتر وصفات طبية ) خارجي(  للحكومة 

 1124 دفتر وصفات طبية قطاع ) حقن ( خاص 

 150 دفتر وصفات طبية قطاع ) خارجي ( خاص 

 105668 عدد أمبوالت التالف الحكومي 

 87732 أمبوالت التالف الخاص عدد 
 

 لتسجيل الدوائ ا 3.10.10

األدوية المسبببجلة والتي تتبببمل األصبببناف المصبببنعة م ليا  
واألصبببناف األجنبية التي تورد من خالل شبببراات األدوية 
وتسبببو  في أراعبببي السبببلطة ال لسبببطينية  وقد تم تسبببجيل 

األدوية   ليصببببببس  دد أصبببببناف 2020صبببببنف  ا   138
صبنف في وزارة الصب ة ال لسبطينية   745الكلية المسبجلة  

 غزة.
 

 غزة محافظة  في  2020ضح ما تم تسجيله عام  يو  -( 10جدول )

تسجججججججججججيجججججل   الصنف الرقم 
 جديد

المسججججججججججججججل 
 2020حتى 

 تسجيل
 262 68 األدوية 1
 50 30 مكمل غذا ي 2
 19 - أغذية رياعيين 3

اجبببببببببازة  
 تداول

4 
مسبببببببببببببت ضبببببببببببببرات  

 209 - تجميل

 205 40 مستلزمات طبية 5

 745 138 المجمبببوع 

 

 إتالف المستحضرات الصيدالنية: 3.10.11
تقبببببببببو  لجنبببببببببة التبببببببببالف بمتابعبببببببببة  مليبببببببببة إتبببببببببالف األدويبببببببببة 

األدويببببببة المراقبببببببة ال ارغببببببة فببببببي  والمهمببببببات الطبيببببببة وأمبببببببوالت
كافبببببببببة الم سسببببببببببات الصبببببببببيدالنية والطبيببببببببببة فبببببببببي القطببببببببببا ين 
ال كبببببببومي والخببببببباص  وتبببببببتم  مليبببببببة إتبببببببالف المست ضبببببببرات 
الصبببببببيدالنية فبببببببي مكببببببب  الن ايبببببببات فبببببببي ج بببببببر البببببببديك  أمبببببببا 
بالنسبببببببة لألدويببببببة المراقبببببببة فيببببببتم إتالفهببببببا حرقببببببا  فببببببي م رقببببببة 

ه األدويبببببة مستتبببب   ناصبببببر أو التببببب اء  وذلبببببك لمببببا تم لبببببه  بببببذ
 التال ة من خطورة  ل  ص ة المواطن.

 2020يوضح المستحضرات التي تم إتالفها عام  -( 11جدول )

 الكمية )كوب(  الجهة الرقم

 41.25 جهات حكومية  1

 3.5 جمعيات وم سسات أ لية  2

 4.5 شراات خاصة  3

 49.25 المجموع 
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عالرابالفصل 

 األمراض المعدية.  4      
 

 (100,000)المعدل لكل  2020أهم مؤشرات األمراض المعدية في قطاع غزة         

  
 الوفيات  4.1

وفاة بسبب األمراض المعدية    حالة   593في قطاع غزة، سجلت  
عام   الكلي،10.3بنسبة    2020في  الوفيات  مجموع  من   %  

% من  63.4علمًا أن    2019% عن العام  280وبنسبة ارتفاع  
يات األمراض  معدل وفبلغ    ، كما19الوفيات كانت بسبب كوفيد  

 من السكان.  100,000لكل  29 المعدية
تسجيل   سنوات    22وتم  الخمس  سن  دون  األطفال  بين  وفاة 

بينما  وفيات األمراض  % من إجمالي  3.7بنسبة   المعدية، 
بين   تتراوح أعمارهم  الذين  البالغين  بين  الوفاة    60بلغت نسبة 

األمراض   % من إجمالي وفيات  76.2عاما وأكثر ما نسبته  
بمعدل   الفئة    10,000لكل    48.2المعدية  نفس  من  نسمة 

 العمرية. 
بمعدل  54الذكور    مثل الوفيات  مجموع  من  لكل   %30.6 

بلغ معدل100,000 بينما  بين  ،  لكل    26.4  اإلناث  الوفيات 
100,000 . 

محافظة   وفيات  خانيونساحتلت  معدل  معدله   أعلى    بما 
محافظة    1.9/10,000 في  الوفيات  معدل  بلغ  بينما  نسمة 

 نسمة.  0.5/10,000الشمال 
عن الوفاة    نسبة  كانت بين    19كوفيد    الناتجة  األعلى  هو 

المعدية مثلت  األمراض  وفيات  63.4  حيث  إجمالي  من   %
الناتجة عن،  األمراض المعدية الوفيات    التهاب السحايا   تالها 

(Meningococcemia)  3.9بنسبة.% 

 المراضة   4.2
مع  انجرغم   بالتعاون  األخيرة  السنوات  في  الصحة  وزارة  ح 

مختلف مقدمي الخدمات الصحية في السيطرة على العديد من 
للتطعيمات،   الجيدة  التغطية  خالل  من  المعدية  األمراض 

لم تسجل    حيث  واالكتشاف المبكر لألمراض، والتثقيف الصحي
، كما لم تسجل أي حالة شلل  1982حاالت دفتيريا منذ عام  

عام   منذ  من   1984أطفال  العديد  على  السيطرة  تمت  و 
االمراض منها داء الكلب ، الحصبة األلمانية، الكزاز ) الوليدي  

مع ذلك ظهرت إصابات    و الكبار(، السعال الديكي و الكوليرا 
المعدي   19كوفيد  لمرض    ، باإلضافة الحصبة  جديدة لمرض

تم اكتشافه ألول مرة في مدينة   حيثبه فيروس كورونا  ب الذي يس
و تحول إلى جائحة    2019في ديسمبر من عام  ووهان الصينية  

بشكل  يؤثر على الجهاز التنفسي    وهو  غزت معظم دول العالم 
ا  مك  خاص باإلضافة ألعراض أخرى كفقد حاستي الشم والتذوق 

بالعدوى وتظهر عليهم أعراض خفيفة ويتعافى يصاب البعض  
تزداد مخاطر اإلصابة  ، بينما  % منهم90معظم الناس ما يقارب  

والمرضى   المسنين  بين  التنفس  كصعوبة  شديدة  بمضاعفات 
 كمرضى الضغط، السكري، القلب والسرطان وغيرها.

 
في   2.1معدل حدوث السل الرئوي و غير الرئوي من    نخفضا

من السكان في العام    100,000لكل    0.4إلى    2017العام  

 قطاع غزة  المرض قطاع غزة  المرض
طفل أصغر   100,000معدل حدوث الشلل رخوي الحاد لكل 

مجموع  ( من meningococcal diseaseنسبة الوفاة بين حاالت ) 0.6 عاما    15أو يساوي 
 % 13 الحاالت المسجلة 

 20.1 نسمة  19/1000معدل حدوث كوفيد  0.2 معدل حدوث السل الرئوي 
 8.3 معدل حدوث النكاف  0.1 معدل حدوث السل الغير رئوي 

 0.0 معدل حدوث البروسيال  0.4 (Bمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )
 11.5 معدل حدوث االتهاب السحايا الفيروسي 5.9 (Bالفيروسي )معدل الحدوث لحاملي التهاب الكبد 

 3.4 معدل حدوث االصابة بأنواع أخرى من التهاب السحايا البكتيري  0.12 (Cمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )
 90.7 معدل حدوث جدري الماء  12.5 (Aمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )  

 1.4 معدل حدوث تسمم الدم  0.1 ( AIDSحدوث متالزمة نقص المناعة المكتسبة )معدل 
Meningococcal disease 1.0 299.7 معدل حدوث التهاب ملتحمة العين 
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النكاف بمعدل حدوث    انخفاضحدث    و،  2020 في حاالت 
 نسمة.  8.3/100,000

عام    انخفض خالل  الفيروسي  السحايا  التهاب  حدوث  معدل 
  87.2  ( مقارنة بـ100,000لكل    11.5ليصل إلى )  2020
   .2019في عام  100,000لكل 

السحايا    انخفضت التهاب  السحائية  حاالت  لتصل  بالمكورات 
 . 100,000لكل  1.0
معدل حدوث مرض التهاب السحايا البكتيري بأنواع أخرى    بلغ

البكتيريا   معدل    انخفض حيث    نسمة  100,000  /3.4من 
 .%84بنسبة  2019عن العام  هحدوث 

 

الفيروسي   الكبد  التهاب    255المسجلة    (A)بلغ عدد حاالت 
انخفاض  نسبة  ب و    نسمة  12.5/100,000  حدوثحالة بمعدل  

   .2019عن العام % 53
 

عينة    142الموجبة    (B)بلغ عدد عينات التهاب الكبد الفيروسي  
 بمعدل حدوثمن عينات المتبرعين بالدم    عينة  35,503من  
بين    Cحالة موجبة اللتهاب الكبد 43كما تم تسجيل ، 0.4%

 %.0.12 بمعدل حدوث المتبرعين بالدم
 

 19كوفيد   4.2.1

خالل  19بلغ إجمالي الحاالت الجديدة المسجلة بمرض كوفيد 
مارس    2020العام   شهر  بداية  بمعدل    41,233من  حالة 
المفحوصة   20.1/1000 العينات  إجمالي  بلغ  نسمة، 

المؤكدة    269,792 نسبة اإلصابات  بلغت  منها  15عينة   %
نسمة، كما احتلت   23.3/1000% بمعدل  54.1شكل الذكور  

  1000/ 26.6محافظة غزة أكبر عدد من اإلصابات بما معدله  
نسمة كما تقاربت المحافظة الوسطى مع محافظة خانيونس في 
معدل حدوث اإلصابات بينما احتلت محافظة رفح أقل معدل  

 نسمة.  14.5/1000 حدوث بمعدل

 
 درجة التعافي  حسب 19كوفيد   صاباتل  التوزيع النسبي –( 1رسم بياني)

   
 

 
 األشهرسب ح 19كوفيد  إصابات عددتوزيع  –( 2رسم بياني)

 
 

 
 حسب الجنس 19كوفيد   صاباتل  التوزيع النسبي –( 3رسم بياني)

 
 

 
 19كوفيد معدل حدوث  -( 4رسم بياني )
 المحافظات حسب  

 
ما عدده    19بلغت الوفيات الناتجة عن كوفيد    2020في العام  

% من الوفيات في الفئة  78% منها ذكور وكان  57وفاة،   376
عامًا، كما شكلت محافظة غزة أعلى نسبة    60العمرية أكثر من  
% من الوفيات كان لديهم 86%، علمًا بأن  40وفيات بنسبة  

 والسرطانات . أمرض مصاحبة كاألمراض المزمنة  

76%

23%
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 الشلل الرخوي الحاد   4.2.2

  6، حيث تم تسجيل انخفض معدل حدوث الشلل الرخوي الحاد
بنسبة   نسمة  0.6/100,000بمعدل    2020خالل العام    تحاال

 . 2019% عن العام 68انخفاض 
 

 
- 2012معدل الحدوث السنوي للشلل الرخوي الحاد،  -( 5رسم بياني )

 عامًا(  15طفل أصغر أو يساوي  100,000)لكل  2020
 

 السل 4.2.3
حيث تم  في معدل حدوث السل،  نخفاضاً ا  2020سجل عام  
حدوث  ت  حاال  8تسجيل   من    100,000لكل    0.4بمعدل 

بـ   بمعدل   2017سجلت في عام    ةحال  24السكان ، مقارنة 
معدل حدوث السل الرئوي  وبلغ     ،  100,000لكل    2.1حدوث  
كان معدل حدوث السل غير الرئوي  بينما    100,000لكل    0.2
 %. 40قدرها  بنسبة انخفاض 100,000لكل  0.1

 

 
  2020-2012معدل الحدوث السنوي للسل،  -( 6رسم بياني)

 (100,000)لكل 
 

 
، الرئوي و غير الرئوي   معدل الحدوث السنوي للسل -( 7رسم بياني)

 ( 100,000)لكل  2012-2020

 النكاف 4.2.4
تمكنت وزارة الصـــــــــحة من الحد من انتشـــــــــار مرض النكاف و 

حيث بلغ إجمالي الحاالت    األعوام السـابقةالسـيطرة عليه خالل 
ــاـبة بمرض النكـاف  حـاـلة بمعـدل حـدوث   171الجـدـيدة المصــــــــــــ

عن  % 44  انخفاضو بنســــــــبة   من الســــــــكان  8.3/100,000
 .2019العام 

 
 ،  2020-2012النكاف معدل حدوث  -( 8رسم بياني )

 (100,000)لكل 
 

 التهاب السحايا الفيروسي 4.2.5
حالة في قطاع غزة، بمعدل    235تم تسجيل    2020في العام  
   ن العام ع  انخفض  و قد،  من السكان  000,100  /11.5حدوث  
  .%86 بنسبة 2019

 
-2010معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي  -( 9رسم بياني )

 (100,000، )لكل 2020
 
 

التوزيع حسب المحافظات أن أعلى معدل حدوث سجل   يبين 
  44.7/100,000بمعدل    في قطاع غزة   خانيونس  محافظةفي  
 . رفح، بينما سجل أقل معدل حدوث في محافظة نسمة

 
 الفيروسي معدل حدوث التهاب السحايا  -( 10رسم بياني )

 حسب المحافظات  
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 Meningococcal diseaseالتهاب السحايا  4.2.6

من أهم    بالمكورات السحائية  يعتبر هذا النوع من التهاب السحايا
األسباب المؤدية للمراضة والوفاة في العالم ويتطلب تدخل طبي  
من   وهو  فعال  عالج  إلى  باإلضافة  مبكر  وتشخيص  سريع 

التهاب    انخفض معدل حدوث  ،األمراض المستوطنة بقطاع غزة
المستوطنة   األمراض  من  وهو  السحائية  بالمكورات  السحايا 

ليصل   السكا  1.0/100,000بقطاع غزة  من خالل  ف  ،نمن 
تدريجي   انخفاض  نالحظ  التالي  البياني   حيثللمرض  الرسم 

يخضع هذا المرض لبرنامج تقصي يومي، حيث نجح برنامج  
الرصد الوبائي و التوسع في إعطاء العالجات الوقائية و برامج 

، بينما بلغت نسبة  هذا االنخفاضتعزيز  التثقيف الصحي في  
 بالمرض.% من إجمالي الحاالت المصابة 13الوفاة 

 

 
 meningococcalمعدل الحدوث السنوي لـ  - (11رسم بياني )

disease   ,(100,000)لكل  2020-2012في قطاع غزة 
 

 

الذكور   بين  المرض  انتشار  نسبة  من 65.2بلغت  و   ،%
هذا المرض ينتشر بين الذكور أكثر منه  أن  عالميًا،  المعروف  

 بين اإلناث.  
( السحايا  التهاب  سريع  Meningococcalيعتبر  مرض   )

التوزيع حسب العمر في قطاع   يبين  بين األطفال،   االنتشار 
أن   بين  %  43.5غزة  كانت  تسجيلها  تم  التي  الحاالت  من 
دون سن سنة األطفال  ، يليها  واتسن   4  –  1من عمر  األطفال  
 %. 26.1 بنسبة

 
 

 Meningococcalمعدل الحدوث السنوي لـ  -( 12رسم بياني )
disease في قطاع غزة حسب الفئة العمرية 

  التهاب السحايا بالمكورات السحائية   4.2.6.1
Meningococcal Meningitis  & 

Meningococcemia 
 Meningococcemiaبلغت نســبة الحاالت المصــابة بمرض 

التهـــاب الســــــــــــــحـــايـــا بـــالمكورات من إجمـــالي حـــاالت  %  65.2
حياة األطفال و ل المهددةمن أخطر األمراض  و هو الســــــحائية  

تؤدي إلى فشـــل في جميع األجهزة الحيوية في الجســـم بما فيها 
النزيف الــدموي تحــت الجلــد الــذي يظهر في حــالــة متــأخرة و 

شـــــــــكلت نســـــــــبة الذكور من هذا  و ،  ضســـــــــريعة مع بداية المر 
 .%60المرض 

 
 

  Meningitis Meningococcalنسبة حاالت  -( 13رسم بياني)
 حسب الجنس Meningococcemiaو

 
 

 أنواع أخرى من التهاب السحايا البكتيري   4.2.7
  انخفض حيث  نسمة    3.4/100,000بلغ معدل حدوث المرض  

   2019عن العام    معدل حدوث مرض التهاب السحايا البكتيري 
 .%84بنسبة 

 
أخرى ،  بأنواع معدل حدوث التهاب السحايا البكتيري  -( 14رسم بياني )

 ( 100,000)لكل  2010-2020
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   ( Aالتهاب الكبد الفيروسي )  4.2.8

( في الدول النامية، Aيحدث انتشار التهاب الكبد الفيروسي )
ويعتبر أحد األمراض األكثر شيوعًا وسببًا رئيسيًا اللتهاب الكبد 
الفيروسي في العالم مع ارتباط مباشر بالعمر بالنظافة الشخصية  

في   الشرب.  ومياه  الطعام  معدل    انخفض،  قطاع غزةوتلوث 
( الفيروسي  الكبد  التهاب  حيث  Aحدوث   لكل    12.5  بلغ( 

م  100,000 عام    100,000/ 27.4 ع  مقارنة    2019في 
 %.53 انخفاضبنسبة 

 

 
 ، (A)التهاب الكبد الفيروسي( معدل حدوث 15رسم بياني )

 ( 100,000)لكل  2012-2020
 

 ( Bالتهاب الكبد الفيروسي ) 4.2.9 

من إجمالي عينات المتبرعين بالدم    حالة جديدة  142  تم تسجيل
برنامج  علمًا بأن    ،%0.4بنسبة  عينة،    35,503  البالغ عددهم
من المرض    الوقاية  ضد  التطعيم  إدراج  في  الممثلة  المرض 

عام   منذ  للتطعيمات  الموسع  البرنامج  وتطعيم   1993ضمن 
إلى   إضافة  المجتمع  في  المرض  المختلفة ضد  الخطر  فئات 

للسكان المستمرة  المرض    و،  التوعية  حاملي  معدل  بلغ 
ن العام  % ع56بنسبة انخفاض    من السكان   5.9/100,000

2019 . 
 

 
 

 ( B)التهاب الكبد الفيروسي اكتشاف نسبة -( 16رسم بياني )
 2020-2010، بين المتبرعين 

 

 
  (B)التهاب الكبد الفيروسي معدل حدوث حاملي -( 17رسم بياني )

 ( 100,000)لكل  2010-2020
 

 (Cالتهاب الكبد الفيروسي ) 4.2.10

العام   بالدم    43سجل    2020في  المتبرعين  بين  حالة جديدة 
من إجمالي    %0.12بنسبة    C مصابة بالتهاب الكبد الوبائي  

 .  المتبرعين بالدم

 
 (، Cالتهاب الكبد الفيروسي ) نسبة انتشار( 18رسم بياني )

 2010-2020 
 

 مرض نقص المناعة المكتسبة)اإليدز(   4.2.11
ــدل  حــــــــاالت 3تــــــــم تســــــــجيل  ــابة بمــــــــرض اإليــــــــدز بمعــــــ مصــــــ

 نسمة.  0.1/100,000حدوث 
 

   مرض البروسيال في اإلنسان  4.2.12
يعتبــــــــر مــــــــرض البروســــــــيال مشــــــــكلة صــــــــحية عامــــــــة وأيضــــــــا  
ــو  ــالم, وهــ ــي العــ ــاط  فــ ــن المنــ ــر مــ ــي كثيــ ــادية فــ مشــــكلة اقتصــ

 من األمراض المشتركة التي تنقل من الحيوان، يعتبر  
الرئيســـــــية التـــــــي تنقـــــــل مـــــــن الحيـــــــوان  أيضـــــــا  مـــــــن األمـــــــراض

لـــــم يـــــتم تســـــجيل أي حالـــــة بروســـــيال خـــــالل العــــــام لإلنســـــان، 
2020.

 
 2020-2012    ،حدوث البروسيال معدل( 19بياني )رسم 

(100,000)لكل  
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 الفصل الخامس 

 األمراض غير المعدية  .5
 مرض السكري.  5.1

السكري من أخطر   العالم  و أشهر  يعد  المزمنة في  األمراض 
أن أكثر    العالمألنه بوابة ألمراض أخرى، وما يزيد خطورته في  

  212)  % من المصابين به ال يعلمون أنهم مصابون 55من  
يقارب    مليون شخص( ما  عاني  من    463و  مليون شخص 

مليون    136منهم    ،2019في العام    مرض السكري في العالم
% من  51شكل الذكور ما نسبته    و  عام،  65شخص فوق سن  

إجمالي مرضى السكري، بينما بلغ عدد وفيات مرض السكري 
% منهم من النساء، إضافة إلى 50.7مليون حالة وفاة    1.5

سنويًا،  السكري  بمرض  شخص  ماليين  سبعة  يصاب  ذلك، 
عام   حلول  ومع  أنه  للسكري  الدولي  االتحاد    2030ويقدر 

إل السكري  بمرض  المصابين  عدد  مليون    578ى  سيصل 
الدخل. ومن   ومتوسطة  منخفضة  البلدان  في  أغلبهم  شخص، 

بَة اإلصابة بهذا الداء في الوطن العربي الجدير بالذكر أن نس
تتفاوت من بلد إلى آخر، ففي دول الخليج العربي، قد تصل 

  .٪، بينما هي أقل في باقي الدول العربية بنسٍب متفاوتة20إلى  
مليار دوالر نفقات صحية   548ـ   ويقدر عبء داء السكَّري ب 

مي  في المائة من اإلنفاق العال 11، وهي تمثل 2013في عام 
 .2035مليار دوالر عام  627الكلي. ويتوقع أن ترتفع إلى 

  
  الحاالت الجديدة لمرض السكري 5.1.1

لكل   110.2بلغ معدل حدوث مرض السكري في قطاع غزة  
العام  48  انخفاضبنسبة    السكان،من    100,000 عن   %

بينم2019 حدوث   ا،  معدل  العام    هبلغ    2018في 
224.1 /100,000.   

 
 معدل حدوث مرض السكري  -( 1بياني )رسم 

 من السكان  100,000لكل  

 
 معدل انتشار مرض السكري   5.1.2

ــام  ــكري  بلــــــــغ 2020فــــــــي العــــــ ــالي عــــــــدد مرضــــــــى الســــــ إجمــــــ
معـــــــدل انت ـــــــار ب  مــــــري  63,627المســــــجلين بقطـــــــاع غـــــــزة 

نســـــــــمة، بينمـــــــــا بلــــــــــغ  3.1/100مـــــــــرض الســـــــــكري حـــــــــوالي 
ــار   العمريــــــة أكثــــــر نســــــمة فــــــي الف ــــــة  6.2/100معــــــدل انت ــــ

% مـــــــن مرضـــــــى الســـــــكري 82.5، علمـــــــًا أن ســـــــنة 18مـــــــن 
ــة  ــة لوكالــــ ــة التابعــــ ــة األوليــــ ــز الرعايــــ ــة فــــــي مراكــــ ــوا الخدمــــ تلقــــ

 الغوث.
 

 
 

  100/عبر السنوات  مرض السكري  معدل انتشار - (2) رسم بياني
 نسمة 

 
  توزيع انتشار مرض السكري حسب الجنس 5.1.3

بينما شكل  % من إجمالي مرضى السكري  57شكلت اإلناث  
  100/ 3.5االناث  %، حيث بلغ معدل انت ار  بين  43  الذكور
 . ذكر 2.6/100أنثى و

 

 
 

 حسب الجنس السكري مرضى النسبي لوزيع لتا -( 3رسم بياني)
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معدل انتشااار مرض السااكري حسااب الف ات    5.1.4

 العمرية
% من إجمالي  49سنة    60ما فوق  ف ة العمرية  شكل مرضى  

سنة   18مرضى السكري، في حين شكلت الف ة العمرية أقل من  
 % من إجمالي المرضى. 1ما نسبته 

 

 
 

 مرضى السكري حسب النسبي لوزيع الت -( 4) رسم بياني
 2020الفئة العمرية  

 

 

حسب    5.1.5 السكري  مرض  انتشار  معدل 

 المحافظات 
بلغ أعلى معدل انت ار لمرض السكري في محافظة الوسطى 

انت ار م  1000/  39.6بمعدل   معدل  بلغ  بينما  السكان،  ن 
 من السكان.  26.9/1000 خانيونسالمرض في محافظة  

 

 
 

  1000معدل انتشار مرض السكري حسب المحافظات/ –( 5) رسم بياني
 2020نسمة 

 

 

عالميًا  معدل انتشار مرض السكري إقليميا و    5.1.6

 عامًا(   18من    )أكثر   2019

ــكري في الف ة  ــار مرض الســــ تبعًا لما ذكرنا فقد بلغ معدل انت ــــ
نســمة،   6.2/100عامًا في قطاع غزة   18كثر من العمرية األ

- %7.4)  انت ــــار المرض عالميًا ما بينفي حين تراوح معدل  
 %( وضح ذلك في الرسوم البيانية التالية:  11.1

 
 

 

 
 

 2019 عالميا   لسكري معدل انتشار مرض ا - (6) رسم بياني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2019 إقليميا  معدل انتشار مرض السكري  -( 7) رسم بياني
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  الوفيات الناتجة عن مرض السكري 5.1.7
السكري   وفيات مرضى  معدل  شكلت   2/1000بلغ  مري ، 

الوفيات، و 49  اإلناث  نسبة إجمالي  الوفاة  % من  نسبة  بلغت 
% من إجمالي  81عاما وأكثر    60  في الف ة العمريةبين البالغين  

السكري   وفيات محافظة  مرضى  احتلت  حين  في  أعلى غزة  ، 
  0.9/1000معدل وفيات ناتجة عن مرض السكري بما معدله  

 نسمة.  0.7/1000 رفحنسمة، بينما شكلت محافظة 

 
 

 توزيع معدل وفيات السكري حسب المحافظات  -( 8رسم بياني)
 

 
 مرض الضغط  5.2

ال رياني، الضغط  فرط  أو  الدم  ضغط  ارتفاع  أحد   مرض 
األسباب   أحد  فهو  أكثرها خطورة،  و  شيوعا  األكثر  األمراض 
المرض   يطلق عليه  العالم، حيث  في  المبكر  للموت  الرئيسية 

الصامت عالمات   القاتل  يعطي  ال  األحيان  غالب  في  ألنه 
مليون نسمة   9.7تحذير أو أعراض تنبيه، إذ يقتل أكثر من  

يمثل   وقعت في    % من مجموع الوفيات التي31عالميًا، مما 
% من الوفيات ناجمة عن اإلصابة بأمراض  80العالم، أكثر من  

والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في  الدموية  واألوعية  القلب 
  .الدخل

وفقًا الحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من مليار 
بلغ معدل    2014نسمة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفي عام  

عامًا أو    18لدى البالغين من عمر    انت ار ارتفاع ضغط الدم
  .تقريباً  %22أكثر 

ــابة بارتفاع ضـــغط  ــائيات إلى أن  معدل اإلصـ و ت ـــير اإلحصـ
الــدم لــدى الــذكور تزيــد عمــا لــدى اإلنــاث في معظم بلــدان إقليم 

 .ال رق األوسط

 
 

  الضغطالحاالت الجديدة لمرض  5.2.1
ــغطمعدل حدوث مرض  انخف  ــكلفي قطاع غزة    الضــــــ  لي ــــــ
بلغ معــدل   في حين  الســــــــــــــكــان،من    100,000لكــل    211.4
بمعـدل انخفـاض   2019في العـام    397.0/100,000  هحـدوثـ 
 .2020% عن العام  45
 

 
عبر   قطاع غزةفي معدل حدوث مرضي الضغط  -( 9) رسم بياني

 نسمة 100,000السنوات / 
 معدل انتشار مرضى الضغط 5.2.2

مري    96,756بلغ إجمالي مرضى الضغط في قطاع غزة  
انت ار   انت ار  نسمة    4.7/100بمعدل  معدل  بلغ  حين  في 

سنة من السكان،    18في الف ة العمرية األكثر من    9.6/100
% من مرضى الضغط تلقوا الخدمة في مراكز 85.3علمًا بأن  

 الرعاية األولية التابعة لوكالة الغوث. 

 
  مرض الضغط معدل انتشار - (10) رسم بياني

 %  سنويا  في قطاع غزة 
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 توزيع مرض الضغط حسب الجنس 5.2.3
% من إجمالي 60بلغت نسبة انت ار مرض الضغط بين اإلناث  

انت ار   ومعدل  الضغط،  بلغ    5.7/100مرضى  بينما  أنثى، 
 ذكر.  3.6/100معدل انت ار المرض بين الذكور  

 

 
 

 مرضى الضغط حسب الجنسالنسبي لوزيع الت -( 11) رسم بياني
 

معدل انتشااار مرض الضاااغط حساااب الف ات    5.2.4

 العمرية
% 48سنة    60أكثر من    ف ة العمريةمن ال  الضغط  شكل مرضى

  - 19  شكلت الف ة العمريةمن إجمالي مرضى الضغط، في حين  
 % من إجمالي مرضى الضغط. 1 ما نسبته 29
 

 
مرضى الضغط حسب الفئة العمرية  ل النسبيوزيع الت -( 12) رسم بياني

2020 
 

حسب    5.2.5 الضغط  مرض  انتشار  معدل 

 المحافظات 
  الوسطى بلغ أعلى معدل انت ار لمرض الضغط في محافظة  

من السكان، فيما بلغ معدل انت ار    63.3/1000بمعدل انت ار  
 . غزةشمال من السكان في محافظة  1000/ 40.9المرض 

 

 
 

مرض الضغط حسب المحافظات  النسبي لوزيع الت -( 13) رسم بياني
2020 

 
 معدل انتشار مرض الضغط إقليميا و عالميًا   5.2.6

 عامًا(   18) أكثر من  

لم يتم عمل تحديث لالحصائيات الخاصة بالضغط لعدم توفرها 
يعد  قطاع غزة  أن    ، علماً 19الن غال العالم بجائحة كوفيد    نظرا

معدل   بلغ  حيث  الضغط  لمرض  انت ارًا  األقل  الدول  ضمن 
للف ة   الضغط  مرض  من  انت ار  أكثر  سنة    18العمرية 

العام    9.6/100 في  بينما  العراق    2015نسمة  في  بلغ 
بمعدل    27.9/100 مصر  و  السعودية  يليه  و    26.6نسمة 
انت ار    26.0/100 معدل  كان  بينما  التوالي،  على  نسمة 

 %.17.7المرض داخل الخط األخضر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نسمة 100إقليميا/معدل انتشار مرض الضغط  -( 14رسم بياني)
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 نسمة  100معدل انتشار مرض الضغط عالميا / - (15رسم بياني)

 

 وفيات مرض الضغط  5.2.7
مري ، شكلت   2.5/1000بلغ معدل وفيات مرضى الضغط 

اإلناث   الوفيات، و 52نسبة  إجمالي  الوفاة  % من  نسبة  بلغت 
% 88عاما وأكثر    60بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين  

الوفيات،     محافظة وبلغ معدل وفيات الضغط في  من إجمالي 
الضغط في    نسمة  1.6/10000غزة   بلغ معدل وفيات  بينما 

 . نسمة 0.6/1000محافظة رفح 
 

 
 المحافظات توزيع  معدل وفيات الضغط حسب  -( 16رسم بياني)

 
 الصحة النفسية   5.3

تفكير تعرف   في  ملحوظ  خلل  بأنها  النفسية  االضطرابات 
ل قدرته على التعامل مع ف  ،سلوكه  م اعر  و  المرء،  هي تعط ِّ

، حيث تتسب ب األمراض .اآلخرين ومواجهة متطلبات الحياة
حاالت العجز والوفيات،   النفسية في حدوث عدد كبير من

المرض اإلجمالي  16.6% و 8.8وهي تمث ل   % من عبء 
 الناجم عن االعتالالت الصحية بالبلدان المنخفضة 

الدخل والمتوسطة الدخل، على التوالي، بلغ عدد األشخاص 

  ،2013مليونا في العام    615المصابون باالكت اب أو القلق  

ا20حوالي   في  والمراهقين  األطفال  من  لديهم %  لعالم 

 .اضطرابات أو م اكل نفسية

معاقرة  تعتبر   واضطرابات  النفسية   اإلدمان االضطرابات 

أن في جميع  للعجز  الرئيسي  العالمالسبب  بلغت  حاء  حيث 

%  86م،ألف شخص كل عا  900حاالت االنتحار حوالي  

 . في بلدان الدخل المنخف  والمتوسط االنتحارمن حاالت  
 

من خالل   فلسطين  في  النفسية  الصحة  خدمات    6تقدم 

مراكز صحة نفسية مجتمعية، باإلضافة إلى مست فى غزة  

 للطب النفسي.

عام   في  مجموعه    2020سجل   فيزيارة    78,662ما 

% 12 نخفاضبنسبة ا عيادات الصحة النفسية المجتمعية

العام   سجل   ، 2019عن  جديدة  833  كما  بنسبة    حالة 

عن  40  انخفاض حدوث    2019العام  %  بمعدل 

عدد    نسمة،  40.7/100,000 المنزلية    تالزياراوبلغ 

  ما بلغ عدد زيارات المؤسسات والمدارسبين  زيارة،  2,021

بينما حالة تثقيف صحي    560إلى    باإلضافةزيارة    4,489

بلغ عدد الحاالت المحولة من مراكز الصحة النفسية الى  

 حالة.  278مركز التأهيل النفسي 
 

 
 

 
 
 
 

معدل حدوث الحاالت الجديدة بمراكز الصحة النفسية  -(17)بياني رسم 
 من السكان حسب السنوات 100,000لكل 
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مراكز    5.3.1 في  النفسية  الصحة  خدمات  توزيع 

 الرعاية األولية 

 المحافظة 
شمال  

 اإلجمالي  رفح خانيونس  الوسطى غزة غزة

 78,662 9,056 13,476 13,961 29,818 12,351 المراجعين 

الحاالت 
 الجديدة

113 383 103 80 154 833 

 79,495 9,210 13,556 14,064 30,201 12,464 اإلجمالي 

 
 توزيع األمراض النفسية حسب الجنس   5.3.2

% بمعدل حدوث 53.2  الذكورنسبة حدوث المرض عند    تبلغ
  اإلناث ، بينما بلغت نسبة حدوثه بين  ذكر   42.1/100,000
 نسمة.  38.0/100,000

 
مراض النفسية بمراكز الصحة التوزيع النسبي لأل-( 18) رسم بياني

 النفسية حسب الجنس 
 

 توزيع األمراض النفسية حسب الف ة العمرية   5.3.3
من   الجديدة  الحاالت  أن  \توزيع  أظهر  النفسية  ألمراض 

العمرية   بنسبة   39-30الف ة  عرضة  األكثر  كانت 
أي   ،%33بنسبة    29-20%، تليها الف ة العمرية  40.5

ال باب من ) ف ة  من إجمالي    %73.5  (20-39شكلت 
، علما أنه لم يتم تسجيل أي حاالت في  الحاالت الجديدة

 .  عاماً  60( وأكثر من 9-0 ة العمرية )الفكل من 

 
 معدل حدوث األمراض النفسية  -( 19) رسم بياني

 حسب الفئات العمرية 
 

 

حسب    5.3.4 النفسية  األمراض  حدوث  معدل 

 من السكان   100,000لكل    اتالمحافظ 

أعلى    تشكل رفح  حدوث  محافظة  النفسية  لألمعدل  مراض 
بمعدل   يليها    60.1/100,000والعقلية    غزة محافظة  نسمة، 

حدوث  54.3/100,000بمعدل   معدل  بلغ  بينما   نسمة 
النفسية  األ محافظة    نسمة  19.6/100,000مراض  في 

 .خانيونس

 
 

 العمرية ( معدل حدوث األمراض النفسية حسب الفئات 20رسم بياني )
 

 

معدل حدوث اإلصابة باألمراض النفسية لكل    5.3.4

من السكان لمختلف االضطرابات النفسية    100,000

 )الحاالت الجديدة( 

أعلى معدل حدوث من إجمالي األمراض النفسية   االكت ابشكل  
بمعدل   يليه    10.0/100,000والعقلية  الفصام  نسمة، 

نسمة بينما بلغ   8.3/100,000بمعدل    نيةاالذه  ضطراباتاالو 
حدوث و   معدل  اإلدمان  من  الجسدية كل    االضطرابات 

 نسمة.  0.4/100,000

 
 

معدل حدوث األمراض النفسية حسب التشخيص لكل   -( 21رسم بياني )
 من السكان  100,000
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  ICD 10 (C00 - C99) السرطان 5.4
 مقدمة 

التي تواجه  أهم المشاكل الصحية في    احدعتبر أمراض السرطان  ي 
النامية والمتقدمة على حد سواء الرتفاع نسبة حدوثها،  البلدان 

يعتبر السرطان  ولما لها من اثر مادي واجتماعي كبير.  حيث  
العال في  والوفيات  المراضة  أسباب  أهم  نسبة   م.من  بلغت  وقد 

في قطاع غزة   السرطان  الوفيات  10.3وفيات  اجمالي  % من 
 . 2019للعام 

اصابة حالة  (  8644)     خالل الخمس سنوات الماضية تم تسجيل
)  جديدة توفي  غزة،  قطاع  في  مريض  3110باسرطان   )

المسجلة  .  بالسرطان الجديدة  الحاالت  كالتالي   كانت  موزعة 
 ن الذكور.( م 3976( من االناث و )4668)

نسبته   ما  يمثل  حيث  شيوعا  االكثر  الثدي  سرطان  يعتبر 
بين    ىاالول  المرتبةانواع السرطان ويحتل    اجماليمن    (17.9%)

نسبته   ما  يمثل  حيث  االناث  أنواع من    (32.8%)سرطانات 
النوع األكثر   هوسرطان القولون    التي تصيب االناث.  السرطان

 .من سرطانات الذكور  ٪(  14.0يمثل )حيث  شيوعا بين الذكور  
 
 االت السرطان حسب الوضع االجتماعي  ح 5.4.1 

الذكور   سرطان  حاالت  عدد  نسبته  3976بلغ  ما  أي   حاالت 
% من اجمالي الحاالت المسجلة، بينما بلغت حاالت االناث 46

 % من اجمالي الحاالت.54حالة جديدة أي ما يمثل  4668
 

 
 

توزيع مرضى السرطان حسب الجنس في الفترة   -( 22رسم بياني ) 
2015-2019 

 

 

 لجنسين بين ا   انتشارا كثر  نواع السرطان ال أ .  5.4.2
 

حالة سرطان   8644، تم تسجيل    2019  -  2015خالل الفترة  

المختلفة. وكما هو معروف    خبيث جديدة من جميع المصادر

عالميا، سرطان الثدي من ضمن الخمس أمراض األكثر انتشارًا 

العالمية   الصحة  منظمة  حيث سجلت  العالم  مليون    1.6في 

تختلف  النساء،  بين  العالم  في  سنة  كل  في  جديدة  إصابة 

حاالت وأخرى  دولة بين النسب هذه عدد  بلغ  غزة  قطاع  في   .

من اجمالي حاالت    17.9حالة بنسبة %  1533سرطان الثدي  

السرطان.   يأتي سرطان القولون في المرتبة الثانية فقد تم تسجيل 

الفترة    1106 في  قولون  حيث     2019-2015حالة سرطان 

% من اجمالي الحاالت  ، سرطان المعدة  12.7يمثل ما نسبته 

ق  يأتي نهاية  العشر  في  بعدد حاالت   األكثر  انواعائمة  انتشارا 

 % من اجمالي حاالت السرطان.2.8حالة جديدة ويمثل  235

 
 

نسبة حدوث انواع السرطان االكثر انتشارا في   –( 23رسم بياني ) 
 2019-2015كال الجنسين
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   أنواع السرطان الكثر انتشارا بين الذكور  5.4.3
 ل ي سجتم ت سرطان القولون النوع االكثر انتشارا  بين الذكور فقد  

  14.0%ة  ت نسب أي ما  سرطان القولون   حالة جديدة من    558
  الثاني من حيث النوع من بين حاالت الذكور. سرطان الرئة هو 

%  11.6حالة سرطان رئة أي ما نسبته   461تم رصد  االنتشار  فقد  

 . من اجمالي حاالت الذكور

انتشارا   األكثر  أنواعفي نهاية قائمة العشر    يأتي سرطان الكلية  
% من اجمالي حاالت  2.3حالة جديدة ويمثل  91بعدد حاالت 

 السرطان التي تصيب الذكور.
 

 
 

نسبة حدوث انواع السرطان االكثر انتشارا في   -( 24رسم بياني ) 
 2019-2015الذكور 

 
  ناث نتشارا بين ال إ كثر  نواع السرطان الأ  5.4.4

 لي سجتم ت فقد    االناثالنوع االكثر انتشارا  بين    ثديسرطان ال

%  32.8ة  ت نسب أي ما     الثديسرطان  حالة جديدة من    1533

ا بين حاالت  ال الناثمن  من  النوع  هو    قولون . سرطان  الثاني 

حالة سرطان قولون أي ما   548تم رصد  حيث االنتشار  فقد  

 .% من اجمالي حاالت االناث11.7نسبته 

انتشارا ويمثل   األكثر  نواعفي نهاية قائمة األ  يأتيسرطان المعدة  

 % من اجمالي حاالت السرطان التي تصيب االناث.2.1

 
نسبة حدوث انواع السرطان االكثر انتشارا في   -( 25رسم بياني ) 

 2019-2015االناث 
 

 

 سرطان الطفال   5.4.5

 طفال كثر شيوعا بين ال نواع السرطان ال أ 

يبلغون    18من    أقل  بلغ عدد حاالت سرطانات األطفال الذين 
اي   2019   -2015حالة جديدة في الفترة ما بين  656عاما 

نخاع العظم ُيعد سرطان   اجمالي الحاالت .% من  7.6ما يمثل  
شيوعا لدى األطفال و يشّكل    السرطان) اللوكيميا ( أكثر أنواع 

األورام  ُتعد  بينما  األطفال،  أورام  ثلث حاالت  تقترب من  نسبة 
ضمن شيوع األورام    ثاني اكثر األنواع شيوعا  التي تصيب ادماغ  

يليها اورام الغدد ،  من الحاالت  %17.6 ونسبتها    لدى األطفال
 % من اجمالي الحاالت.  16.4الليمفاوية وتشكل 

 
نسبة حدوث انواع السرطان االكثر شيوعا بين   -(26رسم بياني )

 2019-2015االطفال
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 السادس الفصل  

 الوفيات واألسباب الحقيقية للوفيات . 6
 مقدمة 

يعرض هذا الفصل أهم أسباب الوفيات في قطاع غزة حسب  
الوفاة  العمر والجنس. والبيانات المستخدمة هي من إشعارات 

في   تسجل  في غزة.  5التي  أنه    محافظات  العلم  مازال  مع 
حيث األرشفة    2016ومنذ العام  تطوير ملف الوفيات لهذا العام  

تحريرها من قبل اإللكترونية إلشعارات الوفاة الجديدة ومتابعة  
، وكذلك متابعة اإلدخال ICD10األطباء وكتابة التشخيص والـ  

األولية،  والرعاية  المستشفيات  في  المرضى  خدمات  قبل  من 
حيث تم العمل على تدريب األطباء و خدمات المرضى ومتابعة 

والتدقيق مازالت    اإلدخال  المتابعةوكذلك  الترميز   آليات  على 
ددة من األطباء حتى هذا العام لما لها الدولي قائمة لفئات متع

، كما علمية  المؤشرات  النتائج و ال من أهمية في الوصول ألدق  
مركز  خالل  من  مركزيا  الوفاة  اشعارات  تدقيق  إعادة  ويتم 

 . المعلومات الصحية 
يتم تسجيل و إعطاء ترميز ألسباب الوفيات في إشعارات الوفاة 

 . (ICD10)حسب التصنيف الدولي لألمراض 
 

 

 5.731 عدد حاالت الوفاة

 2,632 عدد حاالت وفاة اإلناث  

 3,099 عدد حاالت وفاة الذكور  

 

 مؤشرات الوفاة في قطاع غزة   

 2.48 معدل الوفيات الخام  لكل ألف نسمة

 10.7 لود حيمو  1000/(  عاممعدل وفيات األطفال )أقل من 

من   )أقل  الوالدة  حديثي  األطفال  لكل    معدل وفيات  شهر( 
 ألف مولود 

6.8 

سنوات لكل مائة   5أقل من    -1معدل وفيات األطفال من
 ألف مولود 

62.2 

 % 49.3 نسبة الوفاة بسبب أمراض القلب من المجموع العام للوفيات 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 وفيات األطفال    6.1

حالة   574لهذا العام    عام  بلغ عدد وفيات األطفال األقل من  
حيث انخفض معدل الوفيات بين األطفال األقل من عام خالل 

لكل ألف مولود في   20.5العشر سنوات الماضية في غزة من 
 2010لكل ألف مولود عام    17.1ليصل إلي    2006العام  

العام كما    2020لكل ألف مولود عام    10.7وقد وصل إلي  
2019 . 

   معدل وفيات األطفال األقل من عام 6.1.1
معدل الوفيات بين األطفال األقل من عام حيث سجل   استقر

, و كانت  كما العام السابقمولود حي    10.7/1000لهذا العام  
 14.3بنسبة    2014أعلى نسبة ارتفاع لألعوام السابقة في العام  

 مولود حي . 1000 /

 
 

 معدل وفيات األطفال  توزيع  –( 1رسم بياني )
 مولود حي  1000/  2020-2014من عام 

 
 

-  ( عممممم   مممن  المموالدة  حمممممدرمم ممي  رمموم   28-0الممممموالممثمممممد 
Neonatal mortality rate) : 

لكــل    6.8بلغ معــدل الوفيــات لهــذة الفئــة   2020 في عــام
ــدل   و ــمــعـــــ مــولــود  فــي    8.7ألــف  حــي  مــولــود  ألــف  ــل  لــكـــــ

 .2014العام
 

 المبك ة   وفيات ال ضع معدلتوزيع  -( 2)رسم بياني 
 2020-2014عب  السنوات 
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عممممم    - مممن  المم ضممممممممممع   post  365-  رمموم (28األطممفمممممال 
neonatal mortality  ) : 

 2020 للعام د  لكل ألف مولو   4.5ع  ضــــــــــــ وفيات الر بلغ معدل   -
 د حيلكل ألف مولو  5.6بلغت بمعدل  2014مقارن بعام 

توزيع معدل وفيات األطفال ال ضع لكل ألف   –( 3رسم بياني )
 2020 – 2014مولود حي بثن األعوام 

 
 

 :طفال ال ضع األقل من عام األوفيات أسباب  6.1.2
األطفال تشكل بين  بينما   2020%  للعام  10  نسبة الوفيات 

من مجموع الوفيات العام بين   2019في العام  %  11  كانت  
 السكان في غزة  

 

األسباب الحقيقية للوفيات بثن األطفال ال ضع األقل  
   من عام:

 %.26.9أمراض التشوهات الخلقية  .1
 % .22.1 الجهاز التنفسي  .2
 %15.3الوالدة المبتسرة ونقص الوزن  .3
 % .10.3أمراض القلب  .4
المفاجئ .5 المعدية  و    الموت  لكل 8.7األمراض   %
 منهما . 
 %   2.4 سوء التغذية .6
 %  1.5شلل الدماغي وال .7
 لكل منهما .  % 0.9والتهاب السحايا  السرطان  .8
 % .  0.7أسباب تتعلق بالوالدة  .9

من لكل منهما    %  0.4وحوادث الطرق    الحوادث   .10
 المجموع العام للوفيات بين األطفال.

 

 
 

 وفيات بثن األطفال لل النسبيالتوزيع  –( 4رسم بياني )
 2020لعام  

 
مقارنة معدل وفيات األطفال ال ضع األقل من   6.1.3

   م.2020وعام  2017عام في قطاع غزة بثن عام 
 

 للوفيات بثن األطفال   التوزيع النسبي –( 1جدول رقم )
 2020-2017من في قطاع غزة 

 

 2020 2019 2018 2017 الوفاةسبب 

 26.9 29.1 25.7 21.8 الخلقيةالتشوهات  

 20.1 12.6 20.1 22 ضائقة الوليد التنفسية

 2.0 5.9 3.1 2.1 األمراض التنفسية األخرى 

مدة الحمل ونقص   قصر
 15.3 14 23.7 19.4 وزن الميالد 

 10.3 10.3 7.3 8.3 أمراض القلب 

متالزمة الموت المفاجئ  
 8.7 10.8 8.3 12 للوليد 

 8.7 9.8 6.0 6.8 المعدية األمراض 
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أسباب الوفاة لألطفال أقل من سنة خالل  نسبةمتوسط 
 م 2020-2017أعوام الماضية  ربعةاأل 

 %(. 25.8التشوهات الخلقية ) .1
 ( .%18.7ضائقة الوليد التنفسية )   .2
 %( 3.2) األمراض التنفسية األخرى  .3
 %( . 18.1) مدة الحمل ونقص وزن الميالد قصر .4
 %(. 9.5أمراض القلب ) .5
 %(. 9.9) متالزمة الموت المفاجئ للوليد .6
 %( . 7.8التسمم واألمراض المعدية ) .7
 الوفيات بين السكان:   6.2

عام   غزة    2020في  قطاع  في    شخصا    5,731توفي 
 . أنثي ( 2,632و ذكرا    (3,099

لكل ألف شخص    2.84معدل الوفيات الخام في قطاع غزة  بلغ  
. 

 
 معدل الوفيات الخام لكل ألف نسمة   توزيع -( 5رسم بياني )

 2020-2014  للسنوات من السكان 
 

األسباب الحقيقية للوفيات حسب الفئة   6.2.1
 العم ية:

ســـــــنوات  ســـــــجلت  5أقـــــــل مـــــــن  -1األطفـــــــال مـــــــن عمـــــــر  •
% مــــن مجمــــوع الوفيــــات  17.9نســــبة مــــا أمــــراض القلــــب 

 .في هذة الفئة العمرية 
ــر  • ــن -5مــــن عمــ ــات  20أقــــل مــ ــباب الوفيــ ــام   أكثــــر أســ عــ

ــراض  ــت أمــــــ ــبكانــــــ ــبة  القلــــــ ــا % 24.2بنســــــ ــلل ويليهــــــ الشــــــ
 . %15.9ويليها الحوادث بنسبة   ،%17.6 الدماغي

ــن عمــــر  • عــــام   بلغــــت نســــبة وفيــــات  60أقــــل مــــن -20مــ
% وهــــــــى الســــــــبب الحقيقــــــــي األول للوفيــــــــات 56.4القلـــــــب 

 16.1بــــــين هــــــذة الفئــــــة العمريــــــة ويليهــــــا الســــــرطان بنســــــبة 
 % لنفس الفئة العمرية.

ــن • ــة مـــــ ــراض  60الفئـــــــة العمريـــــ ــبة  أمـــــ ــت نســـــ ــبكثر   بلغـــــ فـــــ
ــا 58.1القلــــــب  ــبة % ويليهــــ ــراض الســــــرطان بنســــ  % 9 أمــــ
 % لنفس الفئة .8.5  األوعية الدموية  أمراضومن ثم 

ــزة بـــــين الـــــذكور واإلنـــــاث  ــبب األول للوفـــــاة فـــــي قطـــــاع غـــ الســـ
ــبة  علــــــي التــــــوالي % 48.4% و50هــــــي أمــــــراض القلــــــب بنســــ

 لنفس الفئة.  من اجمالي الوفيات
 

 معدل الوفيات الخام: 6.2.2

ــام لكــــل ألــــف نســــمة انخفــــض مــــن  لكــــل  4معــــدل الوفيــــات الخــ
ــام  لكـــــل ألـــــف نســـــمة  2.84ليصـــــل إلـــــى  2014ألـــــف فـــــي عـــ

  .2020عام 
 

 معدل الوفيات الخام حسب المحافظات 
في معــدل الوفيــات الخــام بين المحــافظــات في   تهنــاف فروقــا

ــكان بين   ــمة من السـ   2.6قطاع غزة تراوح المعدل لكل ألف نسـ
 2.6في المنطقــة الوســــــــــــــطي  2.7في غزة و   3.3في رفح و

 لكل ألف نسمة .2.2 والمنطقة الشمالية   2.5  خانيونسو 
 

 :يةالعم  الفئة معدل الوفيات حسب  6.2.3
للفئـــة العمريـــة   بلغ ــا فوق 75أعلى معـــدل للوفيـــات  ســــــــــــــنـــة فمـ

من نفس الفئــة، في حين بلغ معــدل وفيــات   1000  /104.5
 من نفس الفئة. 10.7/1000األطفال أقل من سنة  

 

 
 

 من السكان   1000معدل الوفيات الخام لكل   (6رسم بياني  )

 حسب الفئة العمرية 
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 الوفيات حسب بعض األم اض واألسباب : 6.2.4

 
ــد  .1 ـــ ـــــراض كوفيــــ ــة  19أمــــ ـــ ــام بدايــــ ـــ ـــــذا العــــ ـــــجل هــــ   ســــ

ــد  ــاير  كوفيــــ ــبب فــــ ــات بســــ ــت  19ظهــــــور وفيــــ حيــــــث كانــــ
 ألف من السكان . 100لكل  17.8

معــــــدل الوفــــــاة لهــــــذا الســــــبب  رتفــــــعأمــــــراض القلــــــب  ا .2
ــــن  ــــام   162مــــ ــــي عــــ ــــي 2019فــــ ــــل إلــــ ـــــل  169ليصــــ لكــــ
 .2020ألف نسمة لعام  100

ــن  انخفـــــضالســـــكر    .3 ــبب مـــ ــذا الســـ ــاة لهـــ ــدل الوفـــ معـــ
ــام  5.5 ــ ــــي  2019عــــ ــــل إلــــ ــــل  5.1ليصــــ ــــف  100لكــــ ألــــ

 .2020نسمة عام 
معـــــــدل الوفـــــــاة لهـــــــذا  انخفـــــــضاألمـــــــراض التنفســـــــية   .4

ــبب مـــــــن  ــام  18الســـــ ــل إلـــــــي  2019فـــــــي عـــــ   16.6ليصـــــ
 . 2020ألف نسمة في عام  100لكل 

ـــــوهات  .5 ــة  االتشــــ ـــ ــعالخلقيــــ ـــ ــذا  رتفــــ ـــ ــاة لهــــ ـــ ــدل الوفــــ ـــ معــــ
 100لكـــــل  8ليصــــل إلــــي  2019عــــام  7.9الســــبب مــــن 
 .2020ألف نسمة في 

 
مقارنة بثن معدالت الوفاة ألم اض محددة لعام   -( 2جدول )

 ألف نسمة  100لكل  2018-2020
 

 2020 2019 2018 المرض 
 169 162 172 أمراض القلب
 32.2 33.7 36.1 األورام 

 20.9 21.6 15.3 األمراض الدماغية الوعائية 
 16.6 18 19.3 األمراض التنفسية

 5.5 8.4 19.2 * الحوادث 
 5.1 5.5 8.8 داء السكر  

 12 11.5 5.2 ارتفاع ضغط الدم األساسي 
 8 7.9 7.8 التشوهات الخلقية 

 ء الشهدا تشمل* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أسباب الوفيات بثن السكان حسب الفئة   6.2.5
 العم ية 

 

العش  بثن السكان في قطاع غزة  الوفيات أسباب .1
 . 2020لعام 

 %.49.3أمراض القلب  .1
   %9.4األورام  .2
 %. 6.1أمراض األوعية الدماغية  .3
 %  5.2شكل  19 -كوفيد .4
   %.4.8أمراض الجهاز التنفسي  .5

 %.  4.5أمراض الفشل الكلو   .6
 %.3.1المعدية األمراض  .7
 %. 3.5الضغط  .8
 % .3.9أمراض ما حول الوالدة  .9

 %.1.6الحوادث  .10
 % .  2.3التشوهات الخلقية  .11

 
 

 وفيات بثن السكان  التوزيع النسبي لل –( 7رسم بياني )
 2020في لعام 
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(  5أقل من    - 1وفيات األطفال من عمر )  6.3

 سنوات 

طفـــل لـــنفس  ألـــف  100 لكـــل 62.2معـــدل الوفيـــات بلــغ 
ــة العمريـــــة ) ــن  -1الفئـــ ( ســـــنوات, و نســـــبة الوفيـــــات 5أقـــــل مـــ
 % من مجموع الوفيات العام.2.8بينهم تشكل  

 األسباب الحقيقية للوفاة بثنهم هي: 
 . لكل منهما  %17.9 الحوادث والشلل الدماغي  .1
 % .  13.7حوادث الطرق بنسبة  .2
 %6.8أمراض الجهاز التنفسي بنسبة  .3
 % . 14.5التشوهات الخلقية بنسبة  .4
 %.  13.7الحوادث  .5
 % .7.7األمراض المعدية  .6
الخبيثة   .7 واالمتصاص  األورام  التغذية  %   5.1سوء 

 . لكل منهما 
 . %2.6الفشل الكلو   .8
 % لكل منهما . 0.9أمراض الكبد واتهاب السحايا  .9

 
 

أقل  -1الوفيات بثن األطفال ) النسبيالتوزيع  –( 8رسم بياني )
 2020( سنوات 5من 

 
 

   ( سنة20أقل من    - 5الوفيات لألعمار )  6.4
ــغ  ــمه 29.6/1000معـــــدل الوفيـــــات بلـــ % 3.9بمـــــا يمثـــــل نســـ

ــرى  انخفضــــــت حيــــــثمــــــن مجمــــــوع الوفيــــــات،  الحــــــوادث األخــــ
 العودة الكبرى    اتمسير بسبب وقف شهداء  الوالتي تشمل 

 

 -األسباب الحقيقية للوفاة هي :
 %. 24.2أمراض القلب بنسبة  .1
 % 17.6الشلل الدماغي بنسبة  .2
 %.  15.9الحوادث  .3
 % .11األورام بنسبة  .4

 %.7.1حوادث الطرق  .5
 %. 6.0أمراض الجهاز التنفسي بنسبة  .6
 %.4.9التشوهات الخلقية بنسبة  .7
 %  4.4أمراض الفشل الكلو   .8
 %.3.8األمراض المعدية بنسبة  .9

 % 2.2أمراض األوعية الدموية  .10

 
 

 وفياتالتوزيع النسبي  لل –( 9رسم بياني )
 سنة    (20إلى أقل من   5بثن ) 

 
 
 
 

   ( سنة60أقل من    - 20لوفيات لألعمار ) ا 6.5
لنفس الفئة العمرية    نسمة  100,000/  72.4معدل الوفيات  بلغ  
% من مجموع 22( سنة, ونسبة الوفيات بينهم تشكل  20-59)

، حيث سجلت أمراض القلب أعلى نسبة بالوفيات  الوفيات العام
 لهذة الفئة.

 - األسباب ال ئيسة للوفاة هي :
 %. 56.4أمراض القلب بنسبة  .1
 % . 16.1األورام بنسبة  .2
  %  5الفشل الكلو  بنسبة و  أمراض الجهاز التنفسي  .3

 . لكل منهما
 % . 4.7 – 19كوفيد  .4
 % . 4.5الحوادث األخرى بنسبة  .5
 %.3.4أمراض األوعية الدماغية بنسبة  .6
 لكل منهما.  % 2.1األمراض المعدية و الضغط  .7
 .% 1.5أمراض الكبد  .8
 % .  1.4الشلل الدماغي  .9

 %.   0.8حوادث الطرق   .10
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- 20سباب الوفيات بثن )التوزيع النسبي أل –( 10رسم بياني )

 سنة( .  60قل من أ
 

 

   عامًا فما فوق   60الوفيات لألعمار   6.6
ــنهم  ــات بيـــ ــدل الوفيـــ ــنفس الفئـــــة  26.6معـــ ــمة لـــ ــف نســـ لكـــــل ألـــ

% مــــــــــن 61.1العمريــــــــــة ونســــــــــبة الوفيــــــــــات بيــــــــــنهم تشــــــــــكل 
 مجموع الوفيات العام.

 

 -األسباب الحقيقية للوفاة بثنهم هي :
 

 % . 58.1أمراض القلب بنسبة   .1
   .% 9.0األورام بنسبة   .2
 .% 8.5أمراض األوعية الدماغية بنسبة  .3
 % . 6.2 – 19كوفيد  .4
 . %5.4الجهاز التنفسي بنسبة أمراض  .5
 % .4.9الضغط بنسبة  .6
 % .5.3الفشل الكلو   .7
 % .  3.6األمراض المعدية  .8
 % .1.9أمراض السكر  .9

 % .  1.3الشيخوخة  .10
 

 
من  نأسباب الوفيات بثن السكان الفلسطثنثث -( 11رسم بياني )

 2020عاما فما فوق لعام  60سن 
 

 
 أسباب الوفيات بين الذكور  6.7

ويالحظ   % من إجمالي الوفيات 54نسبة الوفيات بين الذكور  
 سجيل  أمراض القلب أعلى نسبة بالوفيات بين الذكور. ت
 

 -األسباب الحقيقية للوفاة هي :
 % .50أمراض القلب بنسبة  .1
   %.8.6األورام بنسبة  .2
 % . 5.5 – 19كوفيد  .3
 %. 5.4أمراض األوعية الدماغية  .4
 %.4.9األمراض التنفسية  .5
 %. 4.5الفشل الكلو   .6
 % . 4.3أسباب ما حول الوالدة  .7
 % . 3.1الضغط  .8
 %. 2.9األمراض المعدية  .9

 %.2.4التشوهات الخلقية  .10
 

 
 

 الوفاة بثن الذكور   سباب التوزيع النسبي أل – (12) بياني رسم
 2020لعام 

 

 أسباب الوفيات بين اإلناث  6.8
 . % من إجمالي الوفيات 46نسبة الوفيات بين اإلناث 

 % .48.4أمراض القلب بنسبة  .1
 %  10.2األورام بنسبة  .2
 %. 6.9أمراض األوعية الدماغية  .3
 % . 4.8 – 19كوفيد  .4
 %.4.7األمراض التنفسية  .5
 %. 4.5الفشل الكلو   .6
 %.4أمراض الضغط  .7
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 %3.4أسباب حول الوالدة بنسبة  و   األمراض المعدية .8
 . لكل منهما

 %.2.2التشوهات الخلقية  .9
 %  1.6السكر   .10

 

 
 

 2020  أسباب الوفاة بثن اإلناث لعام -( 13بياني ) رسم

 

أمراض القلب    و اإلناث الذكور  السبب األول للوفيات بين •
 على التوالي. %48.4و %50بنسبة  

هو األورام   واإلنـاث الســــــــــــــبـب الثـاني للوفيـات بين الـذكور •
 % علي التوالي.10.2و %.8.6بنسبة  

بنســــــبة   –  19كوفيد   بين الذكور الســــــبب الثالث للوفيات   •
 %.6.9و اإلناث أمراض األوعية الدماغية   و%  5.5

هو األوعية الدماغية   بين الذكورالســــــــــــبب الرابع للوفيات   •
 . %  4.8بنسبة   -19كوفيد و اإلناث   % 5.4بنسبة  

هـــــــو واإلنــــــاث  الســــــبب الخــــــامس للوفيــــــات بـــــــين الــــــذكور •
 .%4.5بنسبة    الفشل الكلو  

 

 الوفيات حسب مكان الوفاة  6.9

% مـــــــــن الوفيــــــــات حـــــــــدثت داخـــــــــل 76.3فــــــــي قطـــــــــاع غــــــــزة 
 % . 5وغير ذلك    % في البيت18.5والمستشفيات  

 
 

 تأثير األوضاع الحالية علي الوفيات  6.10
 :  19فار س كورونا المستجد كوفثد . أم اض 1
 19ســــــــجلت أمــــــــراض فيــــــــرو  كورونــــــــا المســــــــتجد كوفيــــــــد  •

 % من إجمالي الوفيات لهذا العام.5.2نسبة  
 : القلب  أم اض  .2
احتلت أمراض القلب أعلى المراتب لألسباب المؤدية للوفاة  •

نسبته   ما  وشكلت  المجتمع  اجمالي  49.3في  من   %
 %. 9.4الوفيات, ثم يليها أمراض السرطان بنسبة 

 األطفال ال ضع : .3

مولود    1000لكـل   10.7و لغ معـدل وفيـات الرضــــــــــــــع    •
  التشــــــوهات الخلقية أمراض  ، بينما كانت  2020حّي لعام 

% من اجمالي  26.9السـبب األول لوفيات الرضـع بنسـبة  
 .الوفيات الرضع  

 
 . حسب الجنس4

ــذكور  ) ــدل وفيــــــــــات الــــــــ ــغ معــــــــ ــي عــــــــــام 54.3بلــــــــ %( فــــــــ
  بنقصـــــــــــان( 54) 2020م  و معدلـــــــــــه فـــــــــــي عـــــــــــام2010
%  بينمـــــــا كـــــــان معــــــــدل وفيـــــــات االنــــــــاث فـــــــي عــــــــام 0.3

ــام 45.7م )2010 ــادة ( 46بلــــــــغ ) 2020( وفــــــــي عــــــ بزيــــــ
0.3 .% 

 وفيات األمهات :  .4
يوم من   42هو وفــاة المرأة خالل فترة الحمــل أو خالل   •

إنهاء الحمل دون النظر إلى مدة الحمل أو مكان الحمل  
شــــــــــــــرا أن يكون ســــــــــــــبــب الوفــاة متعلق بــالحمــل وليس  

 .أخرى ألسباب  
بالتعاون مع في وزارة الصــــــحة  بع دائرة صــــــحة المرأة  اتت •

وتشــغيل الالجئين، المؤســســات األهلية التي   وكالة غوث
حــالــة وفــاة    13تقــدم خــدمــات الوالدة حيــث تم تســــــــــــــجيــل

قطـــــاع غزة  أمومـــــة العـــــام    في  ل  معـــــد ب،  2020خالل 
بــانخفــاض    من المواليــد األحيــاءألف    100لكــل    24.2
 .عن العام السابق    6.6

 

 
( روضح توزيع معدل وفيات األمهات حسب 14رسم بياني )

  2020– 2010السنوات  
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 المالحق 

المواليد (:  1ملحق رقم )   

 2020-2019توزيع المواليد حسب عمر األم في محافظات قطاع غزة للسنوات   يوضح  -(  1رقم )جدول  

 الفئة العمرية 
2019 2020 

 % األمهات  % األمهات 
15أقل من   14 0.02 8 0.02 

15-19  3,261 6 3,001 5.6 
20-24  15,951 28.8 14,844 27.5 
25-29  18,240 33.1 17,989 33.7 
30-34  10,881 19.7 10,967 20.4 

35-39 5,219 9.4 5,248 9.8 
40-44  1,406 2.7 1,416 2.6 
45-49  95 0.1 82 0.13 

50أكبر من   145 0.2 132 0.25 
 100 53,687 100 55,212 المجموع

 

 معدل الخصوبة حسب الفئات العمرية  يوضح  -(  2رقم )جدول  

 
عدد السيدات نهاية  الفئة العمرية 

 2020العام 
أعداد المواليد 
 للفئات العمرية

معدل الخصوبة 
 العمري 

معدل الخصوبة 
 العام 

معدل الخصوبة 
 الكلي

 
15-19  103,857 3000 28.9 

106.5/1000 

 للمرأة الواحدة 

 20-24  92,254 14,848 160.9 

3.2 

 
25-29  93,370 17,990 192.7 

 30-34  76,193 10,964 143.9 

 35-39  56,017 5,252 93.8 

 40-44  45,743 1,416 31 

 45-49  36,587 82 2.2 

  53,552 504,021 المجموع 
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  2020-2019توزيع المواليد حسب أعمار األمهات في سن الحمل الخطر للسنوات   يوضح -(  3رقم )جدول  

 الفئة العمرية  
2019 2020 

 
 % األمهات  % األمهات 

 5.6 3,009 6.0 3,261.0 19أقل من 

 
 12.7 6,878 12.2 6,720.0 35فوق 

 
 18.3 9,887.0 18.2 9,981.0 المجموع

 

2020-9201أعداد المواليد حسب المحافظة في قطاع غزة للسنوات يوضح توزيع   -(  4رقم )جدول    

 المحافظة 
2019 2020 

 معدل التغير
 % المواليد  عدد % عدد المواليد 

 -3.6 17.6 9,462 17.8 9,816 شمال غزة

 -2.0 36.7 19,725 36.5 20,140 غزة

 -4.8 13.4 7,189 13.7 7,556 الوسطى

 -3.2 19.8 10,617 19.9 10,973 خان يونس 

 -0.4 12.5 6,694 12.2 6,727 رفح

  100 53,687 10 55,212 المجموع

 

2020- 2019يوضح توزيع أوزان المواليد في قطاع غزة للسنوات  -(  5رقم )جدول    

 2020 2019 أوزان المواليد

 العدد  % % العدد 

جم1500أقل من   292 0.5 1.5 828 

1500-2000  721 1.3 1.6 837 

2001-2005  3,040 5.5 5.3 2,835 

جم 2500أكبر من   51,159 92.7 91.6 49,187 

 53,687 100 100 55,212 المجموع



 

 
64 64 

الرعاية األولية (:  2ملحق رقم )   

ي قطاع غزة توزي    ع المراكز الصحية األولية حسب يوضح  – ( 1رقم )جدول  
 
 مقدم الخدمة ف

 عدد السكان  المحافظة 
 معدل السكان/ مركز صحي  اإلجمالي  مقدم الخدمة 

   وكالة الغوث  وزارة الصحة
 22 52 2077357 قطاع غزة 

 31,552 13 4 9 410,181 شمال غزة 

 37,091 19 5 14 704,727 غزة

 14,919 20 5 15 298,384 الوسط 

 31,358 13 3 10 407,655 خانيونس 

 28,490 9 5 4 256,410 رفح
 

 
ي مراكز الرعاية األولية يوضح  – ( 2رقم )جدول  

 
ي توزي    ع عدد الزيارات للمرض  ف

 
 2020 – وزارة الصحة  -محافظات قطاع غزة الصحية ف

 

 عدد السكان  المحافظة 
عدد زيارات  

المرض  للطبيب  
 العام

معدل زيارات  
الشخص الواحد  
ي السنة للطبيب  

 
ف

 العام

عدد الزيارات  
للطب  

 المتخصص 

معدل زيارات  
ي  
 
الشخص الواحد ف
السنة للطبيب  
 المتخصص 

عدد زيارات  
الخدمة  
 التمريضية 

معدل الزيارة  
ي  
 
لكل مريض ف

 السنة

عدد  
الوصفات  
 الطبية 

معدل  
الوصفات  
 الطبية 

ددين لكل   معدل المتر
 مركز صحي 

Gaza 
Strip 

2,077,357 863,467 0.42 446,921 0.22 766,956 0.37 608,349 0.29 39,949 

شمال  
 غزة

410,181 157,292 0.38  82,092 0.20 118,224 0.29 92,808 0.23 45,576 

 50,338 0.39 271,637 0.55 388,289 0.32 225,630 0.50 351,320 704,727 غزة

 19,892 0.26 77,896 0.26 76,507 0.10 30,244 0.39 115,911 298,384 الوسط 

 40,766 0.27 108,313 0.30 122,887 0.17 68,909 0.40 162,432 407,655 خانيونس 

 64,103 0.23 57,695 0.24 61,049 0.16 40,046 0.30 76,512 256,410 رفح
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ي توزي    ع الخدمات  يوضح -(  3رقم )جدول  

 
ي جميع مراكز الرعاية األولية   الصحية ف

 
 2020  –محافظات قطاع غزة   الصحية ف

 

 اإلجمالي  المؤسسات األهلية  الخدمات العسكرية الوكالة  الحكومة  الخدمات 

 5,773,665 41,266 193,257 2,658,080 863,467 الطب العام 

 975,230 237,830 325,741 25,753 446,921 العيادات المتخصصة

 3,434,832 42,531 50,541 1,342,668 766,956 التمريض زيارات 

 4,775,114 175,487 111,734 2,531,182 608,349 الوصفات الطبية 

 225,386 0 9,446 91,421 15,205 جلسات العالج الطبيعي 

 140,050 8,122 4,830 12,974 16,543 خدمات األشعة

 
 

 

االمراض المزمنة (:  3ملحق رقم )   

  
 للخدمة  المقدمة  والجهة المرض  حسب غزة  قطاع في المزمنة  األمراض توزيع يوضح -( 4رقم )جدول  

 

توزيع األمراض المزمنة في قطاع غزة حسب الجنس  يوضح - ( 5رقم )جدول    

Gaza Strip Tot. DM HTN 
     

Male 27581 38224 
     

Female 36046 58532 
     

 96756 63627 إجمالي 
     

 

 

 

 

 

 DM1 DM2 Tot. DM HTN DM + HTN Total DM Total HTN 

UN 1551 14265 15816 45864 36693 52509 82557 

MOH 964 10154 11118 14199  11118 14199 

Tot. 2515 24419 26934 60063 36693 63627 96756 
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توزيع األمراض المزمنة   يوضح - ( 6رقم )جدول  

      في قطاع غزة حسب الفئة العمرية 

Gaza Strip Tot. DM HTN 
     

>18 584 56 
     

19-29 1125 934 
     

30-39 2847 5169 
     

40-59 28034 44523 
     

>60 31037 46074 
     

 96756 63627 إجمالي 
     

 
 

توزيع األمراض المزمنة في   يوضح - ( 7رقم )جدول  
 قطاع غزة حسب المحافظات 

Gaza Strip All DM rate 
Tot. 
HTN 

rate 
   

 40.9 16794 27.9 11456 محافظة الشمال
   

 41.4 29191 29.5 20764 محافظة غزة 
   

 63.3 18883 39.6 11805 محافظة الوسط 
   

 42.5 17313 26.9 10957 محافظة خانيونس
   

 56.8 14575 33.7 8645 رفح 
   

 46.6 96756 30.6 63627 إجمالي 
   

 
  

معدل انتشار األمراض   يوضح - ( 8رقم )جدول  
   المزمنة في قطاع غزة حسب الفئة العمرية 

Gaza Strip 
Pop. 
2020 

DM 
cases 

rate 
HTN 
cases 

rate 
  

<18 1067525 584 0.1 56 0.0 
  

> 18 1009832 63043 6.2 96700 9.6 
  

Tot. 2077357 63627 3.1 96756 4.7 
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(: السرطان 4ملحق رقم )   

 

 توزيع عدد حاالت السرطان الجديدة ومعدل الحدوث حسب السنوات يوضح  – ( 1رقم )جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 توزيع أنواع السرطان األكثر شيوعا التي تصيب السكان في قطاع غزة يوضح  – ( 2رقم )جدول  

 2019 2018 2017 2016 2015 المرض 

 318 302 300 355 325 رسطان الثدي 

 232 229 226 220 199 رسطان القولون 

 132 126 121 116 115 رسطان الرئة 

 170 162 158 153 88 رسطان الدم 

 122 103 116 110 100 رسطان الغدد الليمفاوية
  

   توزيع حاالت السرطان في قطاع غزة حسب المحافظاتيوضح  – ( 3رقم )جدول  

 عدد الحاالت  المحافظة 

 1220 شمال غزة 

 3617 غزة

 1024 الوسط 

 1594 خانيونس 

 1189 رفح
 

سرطان األطفال في قطاع غزة حسب الجنس والفئة العمرية توزيع حاالت  يوضح  – ( 4رقم )جدول    

 الفئة العمرية  ذك      ور  ان    اث  المجموع 

178 87 91 0-4  

154 65 89 5-9  

152 58 94 10 -14  

18وأقل من   15أكبر من  98 71 169  

 

100.000معدل الحدوث /  عدد الحاالت  السنة  

2015 1628 87.9 

2016 1702 89 

2017 1744 91 

2018 1750 90 

2019 1820 90.1 
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المستشفيات (:  5ملحق رقم )   

 2020والقطاع المالك وعدد االسرة والمحافظة، قطاع غزة،  توزيع المستشفيات حسب التخصص يوضح  – ( 1رقم )جدول  
Annex (5) Distribution of Hospitals by Speciality, Sector, Total Beds & Governorate,G.S., 2020 

Hospital Name      المحافظة
Governorate 

القطاع المالك  
Sector 

      األسرة عدد 
No. Of 
Beds 

 التخصص اسم المستشفى/ 

A) GENERAL HOSPITALS  أ( مستشفيات عامة 
Indonesian Hospital North Gaza MOH 123  األندونيسي 

Beit Hanon North Gaza MOH 84  بيت حانون 
Shifa Gaza MOH 629  الشفاء 

Shohdaa Al Aqsa 
Deir Al 
Balah 

MOH 263  شهداء االقصى 

Nasser Khan Younis MOH 411  ناصر 
European (Abu Jihad) Khan Younis MOH 298 )األوروبي )أبو جهاد 

Al Najar Rafah MOH 107  أبو يوسف النجار 

Al Sadaqa Al Turkey 
Deir Al 
Balah 

MOH 216  الصداقة التركي 

Al Awdah North Gaza NGO 44  العوده 
Al Ahli Gaza NGO 43  األهلي 

Al Quds (PRCS) Gaza NGO 78 )القدس )الهالل األحمر 
Al Amal (PRCS) KhanYounis NGO 45 )األمل )الهالل األحمر 

Abassan KhanYounis PMS 63 )عبسان )الجزائري 
Kamal Edwan North Gaza PMS 109 كمال عدوان 

Al hayah Gaza Privit 33  الحياة 
Al helou Gaza Privit 9  الحلو 

TOTAL GENERAL HOSPITALS BEDS   2,555  مجموع األسرة العامة 

B) SPECIALIZED HOSPITALS  ب( مستشفيات متخصصة 
Psychiatric Hospital Gaza MOH 43  مستشفى الطب النفسي 

Al Nassir Pediatric Hospital Gaza MOH 131  النصر/ أطفال 
Al Rantesi Specialized Pediatric Gaza MOH 124  مستشفى الرنتيسي لالطفال 

Al Dorra Pediatric Hospital Gaza MOH 83  الدرة/ أطفال 
Ophthalmology Hospital Gaza MOH 32  العيون 

Al Karama North Gaza NGO 47  الكرامه 
Patient's Friends Gaza NGO 20  أصدقاء المريض 

Medical Centre for surgery & Public 
services 

Gaza NGO 32 
الخدمة العامة )المركز الطبي  

 للوالدة والجراحة العامة(
Dar Alsalam KhanYunis NGO 21  دار السالم 

Al Kiuti Rafah NGO 19  الكويتي 
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Yafa Deir al Balah NGO 24  يافا 
Cardiac & Surgical Hospital Gaza NGO 21 )القلب والجراحة )الخدمة العامة 

Al Khair Hospital KhanYunis NGO 0  الخير 
San Jone Ophthalmology Gaza NGO 0  سان جون للعيون 

Al Sahaba Gaza NGO 25  الصحابة 
Ophthalmic Specialized Hospital Gaza Privit 3  العيون التخصصي 

Hayfa Gaza NGO 6  حيفا 
TOTAL SPECIALIZED HOSPITALS BEDS  631  التخصص مجموع أسرة 

C) REHABILITATION HOSPITALS (Centers) :   ج( مستشفيات تأهيل 
Hammad Gaza NGO 30 حمد 
Al Wafa Gaza NGO 50  الوفاء 

TOTAL REHABILITATION HOSPITALS BEDS:- 80  مجموع اسرة التأهيل 
D ) MATERNITY HOSPITALS    د( مستشفيات توليد 

Tal el Sultan Rafah MOH 72 تل السلطان 
TOTAL MATERNITY HOSPITAL BEDS   72  مجموع أسرة الوالدة 

TOTAL PALESTINE HOSPITAL BEDS 3,338  مجموع أسرة قطاع غزة 
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 2020توزيع أسرة المستشفيات حسب التخصص، قطاع غزة،  يوضح  -(2جدول رقم ) 

Annex (2) Distribution of Hospital Beds by Type of Hospital, G.S., 2020 

Type of Hospitals 
Gaza Strip      قطاع غزة 

   No. ofعدد المستشفيات  نوع المستشفى
Hospitals 

   No. ofعدد االسرة  
Beds 

 ofنسبة األسرة   
beds   % 

General 16 2,555 76.5  مستشفيات عامة 
Specialized 17 631 18.9  مستشفيات متخصصة 

Rehabilitation 2 80 2.4  مستشفيات تأهيل 
Maternity 1 72 2.2  مستشفيات توليد 

Total Beds 36 3,338 100  مجموع االسرة      
 2020توزيع المستشفيات واألسرة حسب القطاع المالك، قطاع غزة،  يوضح -(3)رقم جدول 

Annex (3) Distribution of Hospitals and Beds by Sector, G.S., 2020 

Sector 
Gaza Strip      قطاع غزة 

   No. ofعدد المستشفيات  القطاع المالك 
Hospitals 

   No. ofعدد االسرة  
Beds 

 ofنسبة األسرة   
beds   % 

Ministry of  Health 14 2,616 78.4  وزارة الصحة 
UNRWA 0 0 0.0  وكالة الغوث 
NGOs 17 505 15.1  غير الحكومية 
Private 3 45 0.0  القطاع الخاص 
PMS 2 172 5.2  الخدمات العسكرية 

Total Beds 36 3,338 100.0  مجموع األسرة 
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 2020المستشفيات واألسرة حسب القطاع المالك والمحافظة، قطاع غزة، توزيع يوضح  - (4)رقم جدول 

Annex (4) Distribution of Hospitals and Beds by Sector and Governorate,G.S., 2020 
 

Governorate 
السكان     

Population 

وزارة الصحة     

MOH 

الوكالة     

UNRWA 

غير الحكومية     

NGOS 

القطاع الخاص    

Private 

الخدمات العسكرية 

PMS 
 Totalالمجموع    

Hosp.  

Per 

Beds 

Per 

 المحافظة 
مستشفيات   

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات   

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات   

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات   

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات   

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات   

Hospitals 

أسرة      

Beds 
100,000 10,000 

Gaza Strip 2,077,357 14 2,616 0 0 17 505 3 45 2 172 36 3,338 1.7 16.1  قطاع غزة 

North Gaza 410,181 2 207 0 0 2 91 0 0 1 109 5 407 1.2 9.9  شمال غزة 

Gaza 704,727 6 1,042 0 0 10 305 3 45 0 0 19 1,392 2.7 19.8 غزة 

Deir Al 

Balah 
 دير البلح  16.9 1.0 503 3 0 0 0 0 24 1 0 0 479 2 298,384

Khan 

Younis 
 خانيونس 20.6 1.5 838 6 63 1 0 0 66 3 0 0 709 2 407,655

Rafah 256,410 2 179 0 0 1 19 0 0 0 0 3 198 1.2 7.7  رفح 
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 2020توزيع المستشفيات حسب األسرة والتخصص والمحافظة، قطاع غزة، يوضح  -(5)رقم جدول 
Annex (5) Distribution of Hospitals by Beds, Speciality & Governorate, G.S., 2020 

Governorate 
السكان     
Population 

 Totalالمجموع         Maternityتوليد       Rehabilitationتأهيل       Specializedمتخصصة       Generalعامة     
Hosp  

Per 

Beds 

Per 

 المحافظة 
مستشفيات  

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات  

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات  

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات  

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات  

Hospital

s 

أسرة      

Beds 

100,0

00 
10,000 

Gaza Strip 2,077,357 16 2,555 17 631 2 80 1 72 36 3,338 1.7 16.1  قطاع غزة 

North Gaza 410,181 4 360 1 47 0 0 0 0 5 407 1.2 9.9  شمال غزة 
Gaza 704,727 5 792 12 520 2 80 0 0 19 1,392 2.7 19.8 غزة 

Deir Al 

Balah 
 دير البلح  16.9 1.0 503 3 0 0 0 0 24 1 479 2 298,384

Khan 

Younis 
 خانيونس 20.6 1.5 838 6 0 0 0 0 21 2 817 4 407,655

Rafah 256,410 1 107 1 19 0 0 1 72 3 198 1.2 7.7  رفح 
 

 2020( توزي    ع أرسة المستشفيات حسب القطاع المالك والتخصص، قطاع غزة،6) رقم ل جدو 
Annex (6) Distribution of Hospital Beds by Sector and Speciality, G.S., 2020 

Sector 
 Maternityتوليد     Rehabilitationتأهيل  Specializedمتخصصة     Generalعامة    

 القطاع المالك 
No. % No. % No. % No. % 

Ministry of Health 2,131 83.4 413 65.5 0 0.0 72 100.0  وزارة الصحة 
NGOs 210 8.2 215 34.1 80 100.0 0 0.0 غير الحكومية 
Private 42 1.6 3 0.5 0 0.0 0 0.0  القطاع الخاص 

UNRWA 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  الوكالة 
PMS 172 6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 الخدمات العسكرية 

Palestine 2,555 100.0 631 100.0 80 100.0 72 100.0  فلسطين 
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، غزة،  يوضح - (7) رقم  جدول  2020معطيات مستشفيات وزارة الصحة، حسب المستشف 
Annex (7) MOH Hospital Utilization by Hospital, G.S., 2020 

Hospitals 
    األسرة 

Beds 

   No. of   عدد المرضى

patients 

معدل  
 المكوث 

نسبة  
 أيام االقامة  االشغال 

   المواليد

Births 

    العمليات

Operations 
 معالجون بدون إقامة  Deathsالوفيات   

 المستشفى 
اإلخراجات   

Discharges 

اإلدخاالت     

Admissions 

Aver. 

Duration 

Bed 

Occup. Hspital 

Days 

عمليات  

داخل  

غرف 

 العمليات 

عمليات  

اليوم  

 الواحد 

العدد  

.No 

% of 
Treat. Without 

Hospitalization 

of Stay % Discharges 
الطوارئ 

 والحوادث 

العيادات 

 الخارجية 

Gaza Strip 1,826 159,631 161,439 3.0 78.0 530,668 34,268 46,982 11,050 2,830 1.8 1,126,456 396,126  قطاع غزة 

Al andonesy 111 8,948 9,059 4.6 97.0 39,154 0 1,408 264 247 2.8 109,359 30,622 االندونيسي 

Beit Hanon 71 3,646 3,717 2.6 40.0 10,441 0 1,254 0 7 0.2 48,345 9,373  بيت حانون 

Shifa 478 47,785 48,263 4.3 107.0 187,427 12,654 19,607 5,531 818 1.7 247,906 108,980  الشفاء 

AL Neser ped. 111 6,530 6,641 0.6 57.0 22,901 0 0 0 142 2.2 56,664 3,690  النصر لألطفال 
Alrantesi 

Pediatric 

Hospital 

 الرنتيسي لألطفال  44,683 7,484 3.3 148 0 0 0 19,244 59.0 4.6 4,543 4,457 86

Ophthalmology 

Hospital 
 العيون  35,056 72,990 0.0 0 1,802 1,966 0 2,329 21.0 1.3 2,092 2,062 30

Al Durra 67 5,294 5,361 0.2 40.0 9,766 0 0 0 19 0.4 43,469 2,504  الدرة 

Al Aqsa 195 18,232 18,427 2.6 68.0 48,215 6,826 5,731 1,028 332 1.8 141,179 27,657  االقصى 

European (Abu 

Jihad) 
241 15,138 15,361 5.8 97.0 84,897 25 4,439 1,123 543 3.6 67,804 56,784 

االوروبي )ابو  
 جهاد(

Nasser 320 33,367 33,687 2.5 67.0 80,764 8,703 8,415 189 520 1.6 201,706 59,965  ناصر 

AL Najar 65 5,632 5,697 3.0 65.0 15,371 0 613 344 38 0.7 107,694 12,587  النجار 

Tal el Sultan 51 8,540 8,591 1.0 55.0 10,159 6,060 3,549 769 16 0.2 21,856 4,225  تل السلطان 
 

 : كي
 رسير رعاية يومية 16رسير مبيت، و  200مستشف  الصداقة التر
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 2020معطيات المستشفيات الحكومية النفسية، غزة،يوضح  - (8) رقم جدول 
Annex (8) Reported Utilization of Governmental Psychiatric Hospitals by Region, G.S., 2020 

 

Region األسرة Beds 
 

نسبة  معدل المكوث  No. of Patients      المرضى
 Deathsالوفيات      ايام اإلقامة  اإلشغال 

معالجون بدون  
 اقامة 

 المنطقة
    اإلخراجات

Discharges 

اإلدخاالت        
Admissions 

Aver. 

Duration 

Bed 

Occup. Hospital 

Days 

العدد   

.No 

% of Treat. without 

of Stay % Discharges Hospitalization 

Gaza Strip 41 500 526 8.4 28.1 4,208 0 0.0 4,654  قطاع غزة 
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، غزة،   يوضح -(9)  رقمجدول   2020معطيات المستشفيات غتر الحكومية، حسب المستشف 
Annex (9) NGOs Hospital Utilization by Hospital, G.S., 2020 

Hospitals  األسرة    Beds 

 No. of   عدد المرضى

patients 

معدل  
 المكوث 

نسبة  
 االشغال 

أيام  
 االقامة 

   المواليد

Births 

    العمليات

Operations 
 معالجون بدون إقامة  Deathsالوفيات   

 المستشفى 
اإلخراجات   

Discharges 

اإلدخاالت     

Admissions 

Aver. 

Duration 

Bed 

Occup. Hspital 

Days 
 

عمليات  

داخل  

غرف 

 العمليات 

عمليات  

اليوم  

 الواحد 

العدد  

.No 

% of 
Treat. Without 

Hospitalization 

of Stay % Discharges 
الطوارئ 

 والحوادث 

العيادات 

 الخارجية 

Gaza Strip 424 43,748 43,847 1.5 43.5 67,278 14,229 27,928 557 103 0.2 72,164 364,798  قطاع غزة 

Al Awdah 33 7,212 7,212 1.0 59.9 7,212 3,882 3,986 0 1 0.0 4,491 47,048  العوده 

Al Ahli 31 3,228 3,242 1.1 31.9 3,611 637 2,265 0 0 0.0 578 20,843  األهلي 

Al Quds (PRCS) 61 5,154 5,185 2.3 53.9 11,999 880 3,420 0 48 0.9 25,167 11,542  القدس 

Al Amal (PRCS) 37 1,863 1,863 1.5 20.4 2,761 1,548 2,332 0 0 0.0 9,522 52,064  األمل 

Al Karama 43 655 655 1.0 4.2 655 1,176 1,104 0 0 0.0 2,542 15,812  الكرامه 

Patient's Friends 14 2,633 2,633 1.0 51.5 2,633 1,664 1,823 0 0 0.0 6,276 34,905 
أصدقاء  

 المريض 
Medical Centre for 

surgery & Public 

services 

28 699 699 1.2 8.5 872 0 0 0 0 0.0 0 10,334 
الخدمة  

 العامة 

Dar Alsalam 18 558 558 1.0 8.5 558 7 2,330 0 0 0.0 3,822 31,118 
دار  
 السالم 

Al Kiuti 15 432 432 1.0 7.9 432 789 1,387 0 0 0.0 9,039 17,377 الكويتي 

Yafa 20 1,133 1,133 1.0 15.5 1,133 0 1,133 557 0 0.0 1,931 31,140  يافا 

Cardio Vascular 

hospital 
20 2,826 2,826 0.9 36.0 2,628 1,208 2,845 0 0 0.0 1,106 452 

القلب  
 والجراحة 
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Al Khair 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0  الخير 

San Jone 

Ophthalmology 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 2,263 0 0 #DIV/0! 0 29,858 

سان  
جون  
 للعيون 

Al Sahaba 22 16,404 16,404 1.0 204.3 16,404 2,438 2,518 0 0 0.0 955 26,183  الصحابة 

Hayfa 2 522 522 1.0 71.5 522 0 522 0 0 0.0 6,735 32,919  حيفا 

Hammad 30 147 147 31.3 42.1 4,608 0 0 0 0 0.0 0 3,164  حمد 

Al Wafa 50 282 336 39.9 61.6 11,250 0 0 0 54 19.1 0 39  الوفاء 
 

 2020  غزة، المستشفى،  حسب الداخلية، وزارة   مستشفيات معطيات يوضح -(10)  رقم جدول
Annex (10) MMS Hospital Utilization by Hospital, G.S., 2020 

Hospitals  األسرة     Beds 

  No. of   عدد المرضى

patients 
 أيام االقامة  نسبة االشغال  معدل المكوث 

  المواليد

Births 

   العمليات

Operations 
 معالجون بدون إقامة  Deathsالوفيات   

اإلخراجات   

Discharges 

اإلدخاالت     

Admissions 

Aver. Duration Bed Occup. 
Hspital 

Days 

عمليات  

داخل غرف  

 العمليات 

عمليات  

اليوم  

 الواحد 

العدد  

.No 

% of 
Treat. Without 

Hospitalization 

of Stay % Discharges 
الطوارئ 

 والحوادث 

العيادات 

 الخارجية 

Gaza Strip 136 4,302 4,302     7,165 5,084 2,811 208 5 0.1 78,670 164,976 

Al Geria 

(Abassan) 
56 1,061 1,061 1.7 8.9 1,823 963 594 0 0 0.0 1,355 66,783 

Kamal 

Edwan 
80 3,241 3,241 1.6 18.3 5,342 4,121 2,217 208 5 0.2 77,315 98,193 
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  2020( معطيات المستشفيات الخاصة، حسب المستشفى، غزة، 11جدول )
Annex (11) Privit Hospital Utilization by Hospital, G.S., 2020 

Hospitals  األسرة     Beds 

 No. of   عدد المرضى

patients 
 أيام االقامة  نسبة االشغال  معدل المكوث 

  المواليد

Births 

   العمليات

Operations 
 معالجون بدون إقامة  Deathsالوفيات   

اإلخراجات   

Discharges 

اإلدخاالت     

Admissions 

Aver. Duration Bed Occup. 
Hspital 

Days 

عمليات  

داخل غرف  

 العمليات 

عمليات  

اليوم  

 الواحد 

العدد  

.No 

% of 
Treat. Without 

Hospitalization 

of Stay % Discharges 
الطوارئ 

 والحوادث 

العيادات 

 الخارجية 

Gaza Strip 35 1,113 1,113     3,584 332 2,491 0 2 0.2 329 10,982 

Al hayah 27 884 884 4 34 3,336 29 1,963 0 2 0.2 263 3,582 

Ophthalmic 

hospital 
3 15 15 2 3 30 0 15 0 0 0.0 0 1,278 

Al helou 5 214 214 1 12 218 303 513 0 0 0.0 66 6,122 
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عاملة الالقوى  (:  6ملحق رقم )   

 

  توزيع تخصصات القوى العاملة في القطاع الصحي حسب جهة العمل والتخصصيوضح  – ( 1رقم )جدول  

الخدمات   الوكالة  وزارة الصحة التخصص الفئة 
 NGOs الطبية 

مستشفيات 
 خاصة

 % المجموع

 االطباء 

 10.9 1,665 9 157 63 162 1,274 طبيب عام

 9.4 1,430 76 546 73 8 727 طبيب أخصائي 

 1.6 241 4 89 23 30 95 طبيب أسنان

 التمريض

 14.2 2,174 37 224 76 58 1,779 حكيم 

 12.5 1,912 9 239 68 167 1429 ممرض

 3.3 504 15 66 11 89 323 القبالة

 الصيدلة 
 3.1 470 4 47 28 66 325 صيدلي

 1.5 227 2 34 11 0 180 مساعد صيدلي 

المهن الطبية 
 المساعدة 

 1.5 232 2 57 22 33 118 عالج طبيعي 

 0.7 101 13 53 11 0 24 تخدير 

 0.5 81 3 15 19 6 38 بصريات 

 4.2 645 8 120 39 60 418 مختبرات 

 2.1 328 5 65 10 6 242 أشعة

 0.2 38 0 35 1 1 1 اخصائي سمعيات وعالج نطق 

 1.9 297 0 0 0 0 297 مهن طبية مساعدة )فنيين( 

عمال  
 صحيين

 0.7 106 2 42 0 0 62 نفسي واجتماعي 

 0.5 74 0 4 3 0 67 مفتش صحة 

االدارة 
 والخدمات 

 14.4 2,200 20 261 93 106 1,720 إداريين

وفنيي  -طباخ-مراسلين-خدمات )عمال
 9.6 1,464 23 292 28 103 1,018 هندسة وصيانة

 1.7 253 0 0 3 0 250 مهندسين ومبرمجين

 2.8 433 4 82 40 0 307 )إسعاف ونقل(سائقين 

 2.6 396 0 0 8 51 337 أخرى 

 100.0 15,271 236 2,428 630 946 11,031 المجموع

% 72.2 6.2 4.1 15.9 1.5 100.0  
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   توزيع تخصصات القوى العاملة بوزارة الصحة حسب جهة العمل والتخصصيوضح  – ( 2رقم )جدول  
 %  المجموع االدارات والوحدات الرعاية االولية مستشفيات التخصص الفئة 

 اطباء 

 11.5 1274 32 252 990 طبيب عام

 6.6 727 11 28 688 اخصائي طبيب 

 0.9 95 3 78 14 طبيب اسنان

 تمريض 

 16.1 1779 161 169 1449 حكيم 

 10.4 1150 43 220 887 ممرض

 2.5 279 3 0 276 فني عمليات 

 2.9 323 1 45 277 قبالة

 صيدلة
 2.9 325 95 83 147 صيدلي قانوني

 1.6 180 36 98 46 مساعد صيدلي 

 مساعدة مهن طبية 

 1.1 118 12 21 85 عالج طبيعي 

 0.2 24 0 0 24 تخدير 

 0.3 38 1 4 33 بصريات

 3.8 418 45 89 284 مختبرات 

 2.2 242 7 26 209 اشعة

 0.01 1 0 0 1 اخصائي سمعيات وعالج نطق 

 2.7 297 19 48 230 مهن طبية مساعدة )فنيين(

 عمال صحيين 
 0.6 62 58 2 2 اخصائي نفسي واجتماعي

 0.6 67 4 58 5 مفتش صحة 

 االدارة والخدمات

 15.6 1720 477 414 829 اداريين 

  –طباخ  - مراسلين  -)عمال  \خدمات
 ( تشهيالت

680 154 184 1018 9.2 

 3.1 337 316 13 8 وظائف حرفية هندسية 

 2.3 250 224 0 26 مهندسين ومبرمجين 

 2.8 307 303 0 4 نقل(-سائقين)اسعاف

 100.0 11031 2035 1802 7194 المجموع

 % 65.2 16.3 18.4 100  
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 توزيع العاملين في مستشفيات وزارة الصحة حسب المستشفى والتخصص يوضح  – ( 3رقم )جدول  

 التخصص 
اإلدارة  
العامة  

 للمستشفيات 
 م.النجار  م.االدره  م.االندونيسي  األقصى  م.النصر  األوروبي  م.ناصر  م.الشفاء

كمال  
 عدوان

 م.االماراتي  م.الرنتيسي 
م.بيت  
 حانون

 م.العيون 
م.  

الصداقة  
 التركي 

 % المجموع 

 13.8 990 26 11 36 25 21 18 61 27 77 90 30 166 124 270 8 طبيب عام 

 9.6 686 4 25 20 20 19 9 23 11 42 79 22 67 122 222 1 طبيب اخصائي 

 0.1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 0 طبيب اسنان 

 تمريض

 20.2 1449 50 26 45 50 79 13 64 45 84 125 62 243 218 339 6 حكيم

 14.6 1046 49 19 41 13 53 14 66 35 70 107 60 107 136 272 4 ممرض 

 3.8 277 0 0 0 45 1 22 0 0 0 48 0 2 61 98 0 قبالة 

 1.6 118 0 2 4 2 0 5 3 0 12 12 0 11 16 51 0 فني عمليات 

 2 147 0 5 4 6 13 0 7 6 10 14 10 18 21 32 1 صيدلي 

 0.6 46 0 0 2 1 1 0 3 3 1 5 1 4 14 11 0 مساعد صيدلي 

 1.2 85 1 0 0 0 3 0 3 1 7 4 3 16 15 31 1 عالج طبيعي 

 0.3 24 0 0 2 0 0 0 1 0 3 4 0 1 6 7 0 تخدير

 0.5 33 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 بصريات 

 4 284 1 0 9 8 23 0 12 13 26 26 17 28 35 85 1 مختبرات 

 2.8 202 2 0 7 5 12 0 14 6 21 23 6 32 27 46 1 اشعة 

 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 اخصائي سمعيات وعالج نطق 

 3.2 229 2 4 9 11 3 1 18 4 12 21 6 36 42 60 0 مهن طبية مساعدة )فنيين(

 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 اخصائي نفسي واجتماعي 

 0.1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 مفتش صحة 

 11.5 838 23 28 28 45 38 0 50 29 50 77 33 92 134 198 13 اداريين 

  -مراسلين  - )عمال  \ خدمات
 \   -تشهيالت  - طباخ 

3 151 109 113 22 54 60 20 43 0 26 29 32 17 0 679 9.5 

 0.1 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1  2 1 2 0 مهندسين ومبرمجين 

 0.4 26 0 0 1 2 2 0 2 2 2 3 3 5 4 0 0 وظائف حرفية هندسية 

 0.1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 نقل(-سائقين)اسعاف

 100 7194 159 159 241 262 295 82 373 202 478 693 275 947 1100 1889 39 المجموع 

% 0.5 26 15.3 13.2 3.8 9.7 6.7 2.8 5.2 1.1 4.1 3.7 3.4 2.2 2.2 100  
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 توزيع العاملين في المؤسسات غير الحكومية حسب مكان العمل والتخصص يوضح  – ( 4رقم )جدول  

 
  

 %  المجموع  عيادات  مستشفيات  التخصص 

 6.5 157 32 125 طبيب عام 

 22.5 546 161 385 طبيب أخصائي

 3.7 89 31 58 طبيب أسنان 

 9.2 224 22 202 حكيم

 9.8 239 48 191 ممرض 

 2.7 66 16 50 قبالة 

 2.3 57 0 57 عالج طبيعي

 2.2 53 4 49 تخدير

 0.6 15 0 15 بصريات 

 4.9 120 33 87 مختبرات 

 2.7 65 8 57 أشعة 

 1.9 47 15 32 صيدلي 

 1.4 34 14 20 مساعد صيدلي 

اخصائي نفسي  
 واجتماعي 

32 10 42 1.7 

 1.4 35 3 32 اخصائي سمعيات ونطق 

 0.2 4 4 0 مفتش صحة 

 10.7 261 27 234 إداريين

 12.0 292 25 267 خدمات وعمال  

 3.4 82 37 45 )اسعاف ونقل( سائقين 

 100.0 2,428 490 1,938 االجمالي  

 % 79.8 20.2 100.0   
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الوفيات(:  7ملحق رقم )   

 توزي    ع أعداد الوفيات حسب الفئات العمرية والمحافظات يوضح  – ( 1رقم )جدول  

Annex (1) Leading causes of deaths among population by age group and governorate in Gaza Strip 2020 

Governorate \ Age 

Group 
<1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-34 35-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 75+ 

Non 

specific 

age 

Total pop 

CDR   

per 

1000 

Gaza Strip 574 161 69 70 85 264 196 170 253 380 469 1,237 1,803 

0 

5,731 2,018,970 2.84 

Gaza North 105 31 11 13 17 53 29 29 37 62 79 183 272 921 410,181 2.2 

Gaza City 268 55 21 27 28 90 82 70 95 146 203 514 697 2,296 704,727 3.3 

Mid-Zone 36 29 12 10 14 47 26 25 39 51 63 180 259 791 298,384 2.7 

KhanYounis 106 27 14 14 14 47 33 29 44 78 66 218 356 1,046 407,655 2.6 

Rafah 59 19 11 6 12 27 26 17 38 43 58 142 219 677 256,410 2.6 

Grand Total 574 161 69 70 85 264 196 170 253 380 469 1,237 1,803 0 5,731 2,077,357 2.84 
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ي لوفيات األطفال حسب الفئة العمرية يوضح  – ( 2رقم )جدول       التوزي    ع النسب 
      

   No %   

 
Early Neonatal deaths(0-6d) 240 41.8 

  

 
Late Neonatal deaths(7-<28d) 123 21.4 

  

 
Neonatal (0-<28d) 363 63.2 

  

 
Post neonatal (28-365d) 211 36.8 

  

 
Infant Mortality Rate 574 100.0 

  

      

 يوم عت  السنوات   28 يوم 0نسمة من   1000/  وفيات األطفال معدل يوضح  –( 3رقم ) جدول                    

  Neonatal mortality rate (0-28)                    

 
 لكل   1000 المواليد  العدد  السنة

 

 
2016 325 58170.0 5.6 

 

 
2017 285 58954.0 4.8 

 

 
2018 358 57694.0 6.2 

 

 
2019 329 55212.0 6.0 

 

 
2020 363 53687.0 6.8 

 

      

 من السكان حسب المحافظة   1000معدل الوفيات الخام لكل  يوضح  – ( 4رقم )جدول  

      

 
 قطاع غزة  معدل الوفيات  المحافظة 

  

 
 2.2 الشمال 

2.84 

  

 
   3.3 غزة

 
   2.7 الوسط 

 
   2.6 خانيونس 

 
   2.6 رفح
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ي للوفيات حسب الفئة العمريةيوضح  – ( 5رقم )جدول      التوزي    ع النسب 

     

 
 عدد الوفيات  %  الفئة العمرية 

 

 
<1Y 10.0 574 

 

 
1-4Y 2.8 161 

 

 
5-9Y 1.2 69 

 

 
10-14Y 1.2 70 

 

 
15-19Y 1.5 85 

 

 
20-34Y 4.6 264 

 

 
35-44Y 3.4 196 

 

 
45-49Y 3.0 170 

 

 
50-54Y 4.4 253 

 

 
55-59Y 6.6 380 

 

 
60-64Y 8.2 469 

 

 
65-74Y 21.6 1237 

 

 
>75Y 31.5 1803 

 

 
  100.0 5731 

 

     

 نسمة   1000معدل الوفيات حسب الفئات العمرية / يوضح   –( 6رقم ) جدول   
  عدد الوفيات  المعدل %  الفئة العمرية  

 <1Y 11 574  

 1-4Y 1 161  

 5-9Y 0 69  

 10-14Y 0 70  

 15-19Y 0 85  

 20-34Y 1 264  

 35-44Y 1 196  

 45-49Y 2 170  

 50-54Y 4 253  

 55-59Y 7 380  

 60-64Y 14 469  

 65-74Y 29 1237  

 >75Y 104 1803  

 
 




