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 الملخص العام للتقرير
 

في قطاع غزة للعام الثانوية  الخدمات الصرررررحية  المسرررررتشرررررفيات و   مؤشررررررات أدا حصرررررر    :الهدف العام .1
تزويد صررررررررررناع القرار بالمعلومات من أج  االرتقا   و  الصررررررررررحيةإعداد المؤشرررررررررررات الوطنية  و  ،2020

 بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المستشفيات. 

والمستشفيات غير الحكومية ووزارة الداخلية تم جمع البيانات من مستشفيات وزارة الصحة   :المنهجية .2
وزارة    لمسرتشرفيات   ةالسرنويرير  ااالسرتعانة بالتقو عبر التقارير الشرهرية والسرنوية والمسرتشرفيات الخاصرة  

 ، وتم معالجة كافة البيانات واستعراضها في هذا التقرير.الصحة

 الحقائق: .3
سررير   2,788 منهاسررير    3,338قدرة سرريرية  بمسرتشرفى   36بلغ عدد المسرتشرفيات في قطاع غزة   ➢

أسرررررررررة،  505، والمسررررررررتشررررررررفيات غير الحكومية  الداخلية(وزارة  الصررررررررحة و   )وزارةفي القطاع الحكومي 
 سرير. 45والمستشفيات الخاصة 

% من مجموع األسررررررررة في القطاع، وتدير وزارة  78.4مث   بما يسرررررررريرا     2,616تدير وزارة الصرررررررحة  ➢
 أسرررة  505والمسررتشررفيات غير الحكومية   ،% من اجمالي األسرررة5.1مث   بما يسرررير  172الداخلية 
 . %1.4سرير بنسبة  45، والمستشفيات الخاصة اجمالي األسرة% من 43,6مث  بما ي

% من الحاالت 76.7حالة    211,227  في قطاع غزة  بلغ عدد حاالت الدخول إلى المسررررررتشررررررفيات  ➢
، وبلغت نسرررررربة الدخول في المسررررررتشررررررفيات غير الحكومية تم إدخالها إلى مسررررررتشررررررفيات وزارة الصررررررحة

، وفي المسرررتشرررفيات الخاصرررة  %2.0  نسررربة الدخولبلغت  %، وفي مسرررتشرررفيات وزارة الداخلية20.8
 من مجموع حاالت الدخول. 0.5%

،  أيام  3%، ومتوسررررر  مدة مكو  78.0 في مسرررررتشرررررفيات وزارة الصرررررحة  سررررررةاألإشرررررغال بلغت نسررررربة   ➢
. (سررررررراعة  21.5يوم )حوالي   0.9مرة، وفترة خلو السررررررررير بلغت  86حوالي للسررررررررير  وبمعدل دوران  

%، ومتوسرررر  مدة المكو   43.6في المسررررتشررررفيات غير الحكومية سرررررة  األإشررررغال   بلغت نسرررربةبينما  
وفي   ،يوم 2، وفترة خلو السرررررررررررررررير بلغت مرات   103يوما ، ومعدل دوران السرررررررررررررررير السررررررررررررررنو    1.5

يوما ،   1.7%، ومتوسرررررر  مدة المكو   14.4نسرررررربة إشررررررغال أسرررررررة بلغت  مسررررررتشررررررفيات وزارة الداخلية
أيام، وفي المسرررتشرررفيات   10مرة، وفترة خلو السررررير بلغت  32حوالي ومعدل دوران السررررير السرررنو  

يوم، ومعدل دوران السررير السرنو   1%، ومتوسر  مدة المكو   28الخاصرة بلغت نسربة إشرغال أسررة 
 أيام. 8مرة، وفترة خلو السرير بلغت  32حوالي 

مسررررتشررررفيات  % منها في 63عملية جراحية     92,027اجريت في مسررررتشررررفيات القطاع ما مجموع    ➢
 .وزارة الصحة

، وزارة الصرررحة% منها في مسرررتشرررفيات  63.2   حالة والدة  53,043سرررج  في مسرررتشرررفيات القطاع   ➢
 .%23.8%، وفي مستشفيات وزارة الصحة 24.7بلغت نسبة القيصريات في مستشفيات القطاع و 
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مريضررررا ، بينما كان عدد   1,280,488والطوارئ في مسررررتشررررفيات القطاع    حواد  تردد على أقسررررام ال ➢
 مترددا . 938,667مراجعى العيادات الخارجية 

% منهررا في 73.8تم اجرا      ت حرراال  746,905عرردد حرراالت التصرررررررررررررروير الطبي واألشررررررررررررررعررة  بلغ   ➢
%  84.3تم اجرا      ص فح  4,718,873عدد الفحوصرات المخبرية  بلغ و   .مسرتشرفيات وزارة الصرحة
 .وزارة الصحةمنها في مستشفيات 

عملية،    1,314  وزارة الصررررررررحة )األوروبي  مسررررررررتشررررررررفيات في   قلبيةقسررررررررطرة    يةعمل  3,168 جرا إتم   ➢
المسررررررررررتشررررررررررفيات األهلية، وفي قسررررررررررطرة قلبية في   ةعملي  990وتم أجرا    .(عملية  1,854والشررررررررررفا  
 عملية قسطرة قلبية خالل العام الحالي. 825تم إجرا   الحياة التخصصي مستشفى

و  عملية،   158  مفتوح في مسررررتشررررفيات وزارة الصررررحة )األوروبي  جراحة قلب عملية   196جرا  إتم    ➢
القلب واألوعية  مسررررررتشررررررفى  في    جراحة قلب مفتوح  ات عملي 4( باإلضررررررافة إلى عملية في الشررررررفا  38
زراعررة كلى في مجمع الشررررررررررررررفررا  الطبي بوزارة    ات عمليرر  4إجرا   وتم    مويررة التررابع للخرردمررة العررامررة.الررد 

 .2020خالل عام  الصحة

  مريض فشررر  كلو   938لحوالي  كلو  غسررري   جلسرررة    123,538مسرررتشرررفيات وزارة الصرررحة    أجرت  ➢
الدم  عالجية لمرضررررىجلسررررة   13,642و    ،جلسررررة غسرررري  كلو  لك  مريض أسرررربوعيا  2.5وبمعدل 
 فحوصات األنسجة والخاليا.من عينة  7,687 تم فحص وكذلك  ،واألورام

جلسررررررررررررات العدد وقد بلغ  ،متردد  42,582قدمت المسررررررررررررتشررررررررررررفيات خدمات العالج الطبيعي لحوالي  ➢
 مريض سنويا . لك جلسة  3.1بمعدل  ،جلسة 132,044
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 المقدمة:
جهات رئيسررية وهي وزارة الصررحة، وزارة   4 قطاع غزة من خالل  رعاية المرضررى في مسررتشررفيات تقدم خدمات 

 . ، والقطاع الخاص الداخلية واالمن الوطني )الخدمات الطبية(، المؤسسات غير الحكومية
تسررررعى و   قطاع غزة،  رعاية المرضررررى في مسررررتشررررفيات خدمات  المقدم الرئيس ل  وزارة الصررررحة الفلسررررطينيةتعتبر  
وزراعة  قلب الجراحة التخصررررصررررية والنوعية كجراحة الب  من خالل اهتمامهاالخدمات الصررررحية  ب  لالرتقا جاهدة  
شرررررا  الخدمة من ب  كما وتقوم وزارة الصررررحةغسرررري  الكلى ورعاية مرضررررى الدم واألورام   خدمات وكذلك   الكلى

من خالل الدورات   أدا  الكادر الطبي والفني  المؤسسات الصحية عبر دائرة العالج بالخارج. باإلضافة لتطوير
اسررررررتجالب كذلك و  من خالل االبتعا  والتعليم عن بعد عبر نظام الفيديو كنفرنس  التدريبية الداخلية والخارجية

 الوفود الطبية العالمية والكفا ات الفلسطينية للعم  في مستشفيات الوزارة.
المستمر على قطاع رائيلي"  "اإلسالحصار  تتمث  في ظروف استثنائية    تحت النظام الصحي الفلسطيني  يعم  و 

بصررررورة واضررررحة على    وينعكسلحقوق اإلنسرررران بشررررك  عام    واضررررحا    انتهاكا  والذ  يمث    2006منذ عام  غزة  
واألجهزة  الطبية    المسرررررتلزمات إمدادات الدوا  و نقص في  متمثال    يقطاع الصرررررحال  وفي رأسرررررهاجميع القطاعات  

  الطبية.
في   تحم  حكومة التوافق لمسرررؤوليتهاوعدم   ،والحصرررار ،بين شرررطر  الوطنقسرررام  االنباالضرررافة إلى  لك ف ن  

من الضرغو    ا  ولد مزيد تك  هذه العوام    واالغالق المسرتمر للمعابرمسرتشرفيات وزارة الصرحة،  إدارة وتشرغي   
 الخدمات الصحية. علىعلى النظام الصحي الفلسطيني في ظ  محدودية الموارد والزيادة المطردة 

على   فاظحللوالمؤسررررررررسررررررررات الصررررررررحية األخرى جاهدة  وزارة الصررررررررحة الفلسررررررررطينية   تعم وعلى الرغم من  لك 
والرغبة الحقيقية للرقي  من االنجازات التي تعكس اإلرادة تحقيق الكثير  ب  و استمرارية تقديم الخدمات للمواطن 

 بالخدمات الصحية المقدمة للجمهور الفلسطيني.
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 المستشفيات( في قطاع غزة:)خدمات الرعاية الصحية الثانوية    .1
 المستشفيات في قطاع غزة: .1.1

للمؤسرسرات غير    17مسرتشرفي لوزارة الصرحة،    14مسرتشرفى     36بلغ عدد المسرتشرفيات العاملة في قطاع غزة  
، كما هو موضررررررررررررل في الرسررررررررررررم البياني رقم للقطاع الخاص   3و  لوزارة الداخلية واألمن الوطني  2الحكومية، و

(1). 

 
  2020- 2010عدد مستشفيات قطاع غزة يوضح  (1رسم بياني )

 
 :األسرة في مستشفيات قطاع غزة .1.2
  505سرررريرا  تتبع وزارة الصرررحة،   2,616سرررريرا     3,338في قطاع غزة  بلغ عدد أسررررة المسرررتشرررفيات   •

  ا  سررررير   45، وسرررريرا  يتبع لوزارة الداخلية واألمن الوطني  172و  تتبع المؤسرررسرررات غير الحكومية  أسررررة
 (.2الرسم البياني رقم )موضل في ، كما هو في مستشفيات القطاع الخاص 

  676سرررررريرا ، وعدد أسررررررة الرعاية اليومية  2,662 بلغ عدد أسررررررة المبيت في مسرررررتشرررررفيات قطاع غزة   •
 سريرا .

 
 النفسي( شفي)تشمل أسرة المست 2020-2010عدد األسرة في مستشفيات قطاع غزة يوضح ( 2رسم بياني )
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 :في قطاع غزة  خدمات المستشفياتمقدمي    .2
زعة على  مسرررتشرررفى مو   36من خالل   في محافظات قطاع غزة)المسرررتشرررفيات(  تقدم الرعاية الصرررحية الثانوية  
 :القطاعات الصحية كالتالي

بما فيها  ا  سررير   2,616وبعدد أسررة   ،( مسحتشحفو ويميعها في لالة تشحيةلية لاملة14وزارة الصححة: )  .2.1
% من 78.4رعاية يومية( وبنسررربة   سررررير  549سررررير مبيت و  2,067منها  )   أسررررة مسرررتشرررفى الطب النفسررري

 .2020% خالل عام 78وبنسبة إشغال أسرة بلغت  ،إجمالي عدد األسرة في قطاع غزة
  36سررير مبيت و   136منها )  سرريرا    172وبعدد أسررة    ،ن( مسحتشحفيا2: )وزارة الداخلية واألمن الوطني  2.2
شرررررف  تو ،  %14.4وبنسرررربة إشررررغال أسرررررة بلغت  ،% من إجمالي عدد األسرررررة5.1رعاية يومية( بنسرررربة   سرررررير

 .عليها وزارة الداخلية واألمن الوطني

% من إجمالي عدد األسرررررة في محافظات 83.5القطاع الحكومي ما نسرررربت   األسرررررة في شررررك  تبهذا و         
 .غزة قطاع
 

)لةث تمتلك أسحرة مخصحصحة   مسحتشحفو في لالة تشحيةلية يزئية (17)  :ةالمسحتشحفيات غةر الحمومي.  2.3
سرررررررير رعاية    81سرررررررير مبيت و  424منها )  أسرررررررة  505 ت وبعدد أسرررررررة بلغ ،للمبةت ولكنها مشححححيلة يزئيا (

 %.43.6وبنسبة إشغال أسرة بلغت  ،% من إجمالي عدد األسرة في قطاع غزة15.1يومية( بنسبة 

منها )  سرريرا    45 ت وبعدد أسررة بلغ  في لالة تشحيةلية يزئية،  ياتمسحتشحف( 3)  :الخاصحةالمسحتشحفيات  .  2.4
% من إجمالي عدد األسرررررررة في قطاع غزة، وبنسرررررربة  1.4رعاية يومية( بنسرررررربة   أسرررررررة  10سرررررررير مبيت و  35

 %.28.1إشغال أسرة بلغت 

 
 2020 للعام خدمة المستشفياتلسب مزودي األسرة  يوضح توزيع نسب( 3رسم بياني )

وزارة الصحة
78.4%
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 ( 2020 - 2010المزودة لخدمة المستشفيات ) عدد األسرة في القطاع لسب الجهةيوضح ( 1يدول )

 مقدم الخدمة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 وزارة الصحة 1,937 1,968 2,037 2,037 2107 2,081 2,243 2,211 2,240 2,343 2,616
 غةر لمومي )األهلية( 655 636 662 710 619 574 595 606 526 517 505
 وزارة الداخلية 177 177 181 148 138 161 161 143 177 163 172
 الخاص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 45

 المجموع 2,769 2,781 2,880 2,895 2,864 2,816 2,999 2,960 2,943 3,049 3,338

 

   الجهة المسئولة عنها:ف المستشفيات في قطاع غزة لسب التخصص و يتصن  .3
 .( مستشفى16بلغ عدد المستشفيات العامة في قطاع غزة ) مستشفيات عامة:. 3.1
تشرررم  مسرررتشرررفى الطب النفسررري وهي المسرررتشرررفى    و فى( مسرررتشررر17: عددها )مسححتشححفيات متخصححصححة .3.2

 سريرا .  43الوحيد في قطاع غزة المتخصص في الطب النفسي )وزارة الصحة( بسعة سريري  مقدارها 
 .واحدة ى( مستشف1عددها ) مستشفيات الوالدة: .3.3
طبيعي  العالج التأهي  و لل (2يان )يوجد في قطاع غزة مسررررتشررررف مسححتشححفيات الت هةل والعلط الطبيعي:.  3.4
، ومسرررررررتشرررررررفى حمد للتأهي   في مدينة الزهرا مسرررررررتشرررررررفى الوفا  للتأهي  الطبي والجراحة التخصرررررررصرررررررية   ماوه

تقدم خدمات   و سرررررريرا    80غير حكومية بسرررررعة سرررررريري     يانمسرررررتشرررررف  ماوهواألطراف الصرررررناعية بمدينة غزة،  
 هما. خدمة منالتقوم وزارة الصحة بشرا  . و التأهي  والعالج الطبيعي

 
 

 توزيع المستشفيات واألسرة في محافظات قطاع غزة: .4
 2020- ( يوضح توزيع المستشفيات وأسرة المستشفيات لسب المحافظة2يدول )
 عدد األسرة عدد المستشفيات  البيان 

 407 5 شمال غزة

 1,392 19 غزة

 503 3 الوسطو

 838 6 خان يونس 

 198 3 رفح

 3,338 36 المجموع
 
 توزيع المستشفيات واألسرة لسب السمان:   .  5

 

  100,000  /مسررتشررفى   1.73 نسررمة  وبمعدل  57,704مسررتشررفى   /: بلغ معدل السرركانالمسحتشحفيات  .5.1
نسرمة / مسرتشرفي. مع   148,382من مسرتشرفيات وزارة الصرحة    ىنسرمة  بينما بلغ معدل السركان لك  مسرتشرف

مراعاة وجود مسرررتشرررفيات تقدم الخدمة لك  سررركان قطاع غزة كمسرررتشرررفى الطب النفسررري ومسرررتشرررفى الرنتيسررري  
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امة كالقسرطرة القلبية  التخصرصري لفطفال ومسرتشرفى العيون وبعض المراكز التخصرصرية في المسرتشرفيات الع
 وجراحة القلب والكلية الصناعية وأمراض الدم واألورام.

 
سرير  /وبلغ معدل السكان  سريرا   3,338بلغ إجمالي عدد أسرة مستشفيات قطاع غزة  األسرة:  .5.2

سرير    2,616 نسمة  بلغ عدد أسرة وزارة الصحة منها 10,000 /سرير 16.1بمعدل نسمة     622,3
 نسمة.    10,000سرير لك   12.6 بمعدل

 
 

 
   نسمة من السمان  10,000المعدل العالمي لألسرة لكل يوضح  (4رسم بياني )

 
 

 2020 - ( يوضح توزيع المستشفيات وأسرة المستشفيات لسب المحافظة والسمان3يدول )

 السمان عدد  البيان 
 األسرة المستشفيات

 نسمة / سرير  عدد  نسمة / مستشفو  عدد 
 1,008 407 82,036 5 410,181 شمال غزة

 506 1,392 37,091 19 704,727 غزة
 593 503 99,461 3 298,384 الوسطو

 486 838 67,943 6 407,655 خان يونس 
 1,295 198 85,470 3 256,410 رفح

 622 3,338 57,704 36 2,077,357 المجموع
 
 :في عدد األسرة لكل قطاع من القطاعات المزودة  لتيةرا . مستوي 6

سرررير في مسررتشررفى الصررداقة التركي،   216منها    مسررتشررفيات السرررير في   289 إضررافةتم    2020خالل عام  
في حين تم   في المسررتشررفيات الخاصررة،سرررير   19أسرررة في مسررتشررفيات وزارة الداخلية، وإضررافة  9وتم إضررافة 

 مستشفيات القطاع األهلي.في سرير  12خفض 
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 م 2020- 2019 لألعوام  في عدد األسرة لكل قطاع من القطاعات المزودة لخدمة المستشفيات لتيةرا مستوي ( 4يدول )

 

 :  نوات والتخصصلسب الس أسرة المبةت في مستشفيات وزارة الصحة.  توزيع  7
 توزيع أسرة المبةت في مستشفيات وزارة الصحة لسب السنوات: .7.1

 
 النفسي(  و)تشمل أسرة المستشف  2020-2010( يوضح عدد أسرة المبةت في مستشفيات وزارة الصحة 5رسم بياني )

 

 توزيع أسرة المبةت في مستشفيات وزارة الصحة لسب التخصص:. 7.2
سرررررير مبيت في   200باإلضررررافة إلى سررررريرا     1,867بلغ مجموع أسرررررة المبيت في مسررررتشررررفيات وزارة الصررررحة 

، وجميع هذه األسرررة في حالة تشررغيلية كاملة (ا  سرررير   2,067مجموع أسرررة المبيت  )مسررتشررفى الصررداقة التركي 
% من إجمالي عدد أسررة 79.8%، وتمث  أسررة المبيت في مسرتشرفيات وزارة الصرحة 78وبنسربة إشرغال بلغت 

 لي:مستشفيات الوزارة وهي موزعة على النحو التا
 

 م 2020 - ( يوضح توزيع أسرة المبةت في مستشفيات وزارة الصحة لسب التخصص عام5يدول )
 النسبة )%(  العدد  التخصص 

 30.5 569 الجرالة العامة
 23.9 445 والطب النفسي طب الباطنة
 21.1 394 طب األطفال

 12.7 238 أمراض النساء و التولةد
 11.8 221 العناية الخاصة

 100 1,867 المجموع
 سرير مبةت غةر مصنف بمستشفو الصداقة الترلي   200باإلضافة إلو ويود 

1567

1,575
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1,593

1,680

1,664

1,761
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1,782

1,830

2,067
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 2020 2019 الجهة المزودة للخدمة
 2,616 2,343 وزارة الصحة

 505 517 األهلية (غةر الحمومية ) 
 172 163 العسمرية

 45 26 الخاص
 3,338 3,049 المجموع
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 2020 – المبةت في مستشفيات وزارة الصحةعدد أسرة ( يوضح 6رسم بياني )

 
 في المستشفيات لسب مزود الخدمة: )العلط المرلز( العناية الخاصةتوزيع أسرة . 7.3

 

األسرة التي صممت لتتناسب مع المرضى الذين يحتاجون لعناية خاصة في  وهي  :الخاصةأسرة العناية 
 ظروف طبية خاصة بواسطة طاقم طبي متخصص من  و  الكفا ات العالية.

 .عناية خاصةسرير  254في مستشفيات قطاع غزة  العناية الخاصةبلغ اجمالي عدد أسرة  ▪
سرررير   23المسررتشررفيات غير الحكومية  و في قطاع غزة،   عناية خاصررةسرررير    221تدير وزارة الصررحة  ▪

أسررة في المسرتشرفيات    4، وسررة عناية خاصرةأ  6 مسرتشرفيات وزارة الداخلية  . بينما تمتلكعناية خاصرة
 الخاصة. 

إال في حاالت الطوارئ والخاصررة في المسررتشررفيات غير الحكومية    العناية الخاصررةال يتم تشررغي  أسرررة   ▪
 البشر  والتكلفة العالية لهذه الخدمة.بسبب قلة الكادر 

وتشك  أكثر من    يرسر   124بلغ عدد أسرة العناية المركزة لحديثي الوالدة في مستشفيات وزارة الصحة   ▪
أسررة   10أسررة عناية مركزة لحديثي الوالدة لك     5.2%(، بمعدل 56.1) العناية الخاصرةنصر  أسررة  

 والدة في مستشفيات وزارة الصحة.
في المستشفيات غير الحكومية ألقسام العناية المركزة   (الخدج)جميع حاالت حديثي الوالدة يتم تحوي    ▪

 لحديثي الوالدة في مستشفيات وزارة الصحة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجراحة
30.5

الباطنة
23.9

األطفال
21.1

النساء و الوالدة
12.7

العناية الخاصة
11.8



 

-                                  

 
 
 

12 

 م 2020 - لسب الجهة المزودة للخدمات في قطاع غزة للعام العناية الخاصة( توزيع أسرة 6يدول )
 التخصص

مجموع  الخاص   وزارة الداخلية الحموميةغةر  وزارة الصحة
 % األسرة % األسرة % األسرة % األسرة االسرة

 48 100 4 0 0 30.4 7 16.7 37 العامة
القلب ويرالة 

 29 0 0 0 0 0 0 13.1 29 القلب 

 3 0 0 0 0 0 0 1.4 3 الحروق 
 28 0 0 0 0 0 0 12.7 28 األطفال 

 146 0 0 100 6 69.6 16 56.1 124 لديثي الوالدة 
 254 100 4 100 6 100 23 100 221 المجموع

 100 1.6 2.4 9 87 النسبة )%(

 
 :المحافظةلسب  وزارة الصحة في مستشفيات العناية الخاصة )العلط المرلز(توزيع أسرة . 7.3.1
وبنسرررربة   سرررررير  100في مسررررتشررررفيات وزارة الصررررحة بمحافظة غزة    العناية الخاصررررةبلغ مجموع أسرررررة   ▪

 التابعة لوزارة الصحة. العناية الخاصة% من مجموع أسرة 45.2
عناية مكثفة لحديثي الوالدة،   سرررير  12حيث يوجد بها فق   العناية الخاصررةتفتقر محافظة رفل ألسرررة   ▪

 أسرة عناية مركزة عامة. 7 حافظة شمال غزة حيث يوجد بها فق وكذلك م
 

 

 م 2020 - في مستشفيات وزارة الصحة لسب المحافظة للعام العناية الخاصة( توزيع أسرة 7يدول )

 
 :المحافظةلسب  غةر الحمومية مستشفياتالفي  العناية الخاصة )العلط المرلز(توزيع أسرة . 7.3.2
سررررريرا  وبنسرررربة    23في المسررررتشررررفيات غير الحكومية بمحافظة غزة    العناية الخاصررررةبلغ مجموع أسرررررة   ▪

 التابعة للمستشفيات غير الحكومية. العناية الخاصة% من مجموع أسرة 100
أسرررة عناية مركزة لحديثي    6أسرررة عناية مركزة في مسررتشررفى الحياة الخاصررة بمحافظة غزة، و  4يوجد  ▪

 . غزة بمحافظة شمالالتابعة لوزارة الداخلية الوالدة في مستشفى كمال عدوان 
 

 
 

 المجموع رفح خانةونس  الوسطو غزة شمال غزة التخصص 
 37 0 16 4 10 7 العناية المرلزة العامة 

 29 0 5 8 16 0 ويرالة القلب  العناية المرلزة  للقلب
 3 0 0 0 3 0 العناية المرلزة الحروق 

 124 12 41 15 56 0 العناية المرلزة لحديثي الوالدة 
 28 0 7 6 15 0 العناية المرلزة لألطفال 

 221 12 69 33 100 7 المجموع
 100 5.4 31.2 14.9 45.2 3.2 )%(  النسبة
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 م 2020 - في المستشفيات غةر الحمومية لسب المحافظة للعام العناية الخاصة( توزيع أسرة 8يدول )
 المجموع رفح خانةونس  الوسطو غزة الشمال التخصص 

 7 0 0 0 7 0 العناية المرلزة العامة
 16 0 0 0 16 0 العناية المرلزة لحديثي الوالدة

 23 0 0 0 23 0 المجموع
 100 0 0 0 100 0 )%(  النسبة

 

 . توزيع غرف العمليات في المستشفيات لسب مزود الخدمة:8
موزعة على مسرررررررررتشرررررررررفيات الجراحة في جميع    غرفة عمليات جراحية عاملة  49تمتلك وزارة الصرررررررررحة  ▪

غرف    5و ،المسرررتشرررفيات غير الحكوميةغرفة عمليات جراحية عاملة في   36 المحافظات  بينما يوجد 
 غرف عمليات في المستشفيات الخاصة. 7، ومستشفيات وزارة الداخليةفي  عمليات جراحية عاملة

 

 م  2020 - ( توزيع غرف العمليات في المستشفيات لسب مزود الخدمة للعام9)يدول 
 )%(  النسبة المجموع رفح خانةونس  الوسطو غزة الشمال التخصص 

 50.5 49 4 14 5 20 6 وزارة الصحة
 37.1 36 2 7 2 21 4 غةر الحمومية
 5.2 5 0 2 0 0 3 وزارة الداخلية

 7.2 7 0 0 0 7 0 الخاصة
 100.0 97 6 23 7 48 13 المجموع

 

 2020 - ( يوضح غرف العمليات في المستشفيات لسب مزود الخدمة7رسم بياني )
 
 
 
 

وزارة الداخلية
5.2%

وزارة الصحة
50.5%

الخاص
7.2%

غير الحكومية
37.1%

وزارة الداخلية وزارة الصحة الخاص غير الحكومية
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 الدخول والخروط في مستشفيات قطاع غزة:.  9
  2020 -( يوضح لرلة الدخول والخروط في مستشفيات قطاع غزة 10يدول )

 المؤشر 
2020 

 اإليمالي  الخاص  وزارة الداخلية  غةر الحمومي  وزارة الصحة 
 211,227 1,113 4,302 43,847 161,965 لاالت الدخول 
 209,294 1,113 4,302 43,748 160,131 لاالت الخروط 
 610,788 3,584 7,165 67,278 532,761 ايام التداوي 

 

 

 لمستشفيات:ادخول . 9.1
مريضا     161,965مستشفيات قطاع غزة  منهم   إلى( مريضا   211,227تم إدخال )  2020في العام   ▪

 197,962في مستشفيات وزارة الصحة.  في حين بلغ عدد حاالت الدخول في مستشفيات وزارة الصحة  
 . 2016مريضا خالل عام 

وفي مسرررررتشرررررفيات وزارة  ،  مريضرررررا    43,847بلغ عدد حاالت الدخول في المسرررررتشرررررفيات غير الحكومية  ▪
 .2020خالل عام  مريضا   1,113، وفي المستشفيات الخاصة مريضا   4,302الداخلية 

 
 معدل دخول المستشفيات بالنسبة للسمان: •

في المسرتشرفيات   إلىالمسرتفيدين من خدمات الدخول   سركانال معدلبالنظر لعدد سركان قطاع غزة ف ن  ▪
  78حوالي    وكانت في مسرررتشرررفيات وزارة الصرررحةنسرررمة  1000حالة دخول لك    102 بلغفقد قطاع غزة  

  نسمة. 1000دخول لك   ةحال
  2  وحوالي .نسررررمة  1000حالة لك    21حوالي  الدخول إلى المسررررتشررررفيات غير الحكومية  معدل ومث   ▪
 .مستشفيات وزارة الداخليةفي  نسمة 1000لك   تينلحا

 

 الخروط من المستشفيات:. 9.2
حالة   160,131من مسرررررررررتشرررررررررفيات قطاع غزة  منها    2020حالة خروج خالل عام    209,294  تم تسرررررررررجي 

حالة خروج من المسررررررتشررررررفيات غير    43,748خروج سررررررجلت في مسررررررتشررررررفيات وزارة الصررررررحة. بينما سررررررجلت 
 من مستشفيات وزارة الداخلية.حالة خروج  4,302و، الحكومية

 

 أيام التداوي: . 9.3
%  87.2يوم  قدمت منها وزارة الصرحة ما نسربت     610,788بلغ عدد أيام التداو  في مسرتشرفيات قطاع غزة  

% من ايام التداو   1.2%, ومسررررررتشررررررفيات وزارة الداخلية 11والمسررررررتشررررررفيات غير الحكومية   ،تداو  من أيام ال
  .2020خالل عام 
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 . مؤشرات االنتفاع بخدمات المبةت في مستشفيات قطاع غزة:10
 

 2020 -( يوضح مؤشرات االنتفاع بخدمات المبةت في مستشفيات قطاع غزة 11يدول )

 المؤشر

2020 

 الخاصة  وزارة الداخلية غةر لمومي * وزارة الصحة

 28.1 14.4 43.6 78 األسرةنسبة إشيال 

 1.0 1.7 1.5 3 معدل المموث 

 31.8 31.6 103.2 85.8 دوران السرير السنوي معدل 

 8.3 9.9 2 0.9 السنوي  فترة خلو السرير
▪  

 *وزارة الصحة بدون مستشفى الطب النفسي.
 

 نسبة إشيال األسرة:. 10.1
سررجلت نسرربة اإلشررغال األق  في  %(.78بليت نسحبة إشحيال األسحرة في مسحتشحفيات وزارة الصححة ) •

 %(.107) الشفا  الطبيمجمع %( ونسبة اإلشغال األعلى في 21) العيون مستشفي 
، وفي مسححتشححفيات  %(43.6بةنما بليت نسححبة إشححيال األسححرة في المسححتشححفيات غةر الحمومية )  •

 %(.28.1، وفي المستشفيات الخاصة )%(14.4وزارة الداخلية )
 

 المموث:متوسط مدة .  10.2
 

حيث سرجلت ؛  2020أيام خلل عام ( 3بلغ معدل المموث للمريض في مسحتشحفيات وزارة الصححة ) •
 الدرة. بينما أق  معدل مكو  سج  في مستشفي  أيام(  5.7)  وروبيالاأطول مدة مكو  في مستشفى  

 .( يوم0.2)
، وبلغ معدل  العام( يوم خلل نفس 1.5بةنما بلغ معدل المموث في المسححتشححفيات غةر الحمومية ) •

 ( يوم.1، وفي المستشفيات الخاصة )أيام( 1.7المموث في مستشفيات وزارة الداخلية )
 

 معدل دوران السرير:.  10.3
 

وهذا يعني   سححنويا   ةمر   86بلغ معدل دوران السححرير في مسححتشححفيات وزارة الصحححة    2020في العام   •
  .2016في العام مرة  113.6. بةنما لان خالل العام ةمر  86تم إشغال  يأن السرير 

،  2020  خلل العام اتمر   103في لةن بلغ معدل دوران السحرير في المسحتشحفيات غةر الحمومية   •
، وفي المسححتشححفيات الخاصححة مرة خلل نفس العام 32  لوالي  ولان في مسححتشححفيات وزارة الداخلية

 مرة خلل العام. 32
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 فترة خلو السرير:. 10.4
خلل عام ( ةسححاع  21.5)لوالي يوم    0.9بليت فترة خلو السححرير في مسححتشححفيات وزارة الصحححة   •

، وهي الفترة التي يبقي فيهرا السرررررررررررررررير فرارغرا  بردون إشررررررررررررررغرال بين حرالتي دخول وحرالتي خروج 2020
  متتاليتين.

 أيام 10لوالي  ولانت    ،خلل نفس العاميومان    2 أما في المسحححتشحححفيات غةر الحمومية فقد بليت •
 أيام. 8، وفي المستشفيات الخاصة في مستشفيات وزارة الداخلية

 
 :وزارة الصحة. مؤشرات االنتفاع بخدمات المبةت في مستشفيات  11

 

 2020 - وزارة الصحة لسب التخصص( يوضح مؤشرات االنتفاع بخدمات المبةت في مستشفيات 12يدول )

 المؤشر
2020 

 المجموع العلط المرلز  النساء والتولةد  األطفال  الباطنة  الجرالة
 161,965 13,010 47,366 27,083 38,426 36,080 عدد لاالت الدخول 
 78 68 104 51 103 78 نسبة إشيال األسرة

 3 5 1.5 2.5 4.1 3.9 معدل المموث 
 

 :وزارة الصحة دخول مستشفيات. 11.1
في   ةمريض  47,366 قطاع غزة  منهموزارة الصحة في مستشفيات   إلى( مريضا  161,965تم إدخال )

حالة   13,010حالة جراحة، وبلغ عدد حاالت الدخول ألقسام العالج المركز  36,080أقسام النسا  والتوليد، 
 .م2020خالل العام 

 

 في وزارة الصحة: نسبة إشيال األسرة. 11.2
سررجلت نسرربة اإلشررغال األق  في  %(.78مسحتشحفيات وزارة الصححة )بليت نسحبة إشحيال األسحرة في   •

 %(.104) تخصص النسا  والتوليد %( ونسبة اإلشغال األعلى في 51) طب األطفال أقسام
%،  33%، والعناية المرلزة لألطفال 87كانت نسحححبة االشحححيال في أقسحححام العناية المرلزة للباليةن    •

 .2020% خلل العام 68بةنما بليت في أقسام الحضانة 
 

 متوسط مدة المموث:.  11.3
حيث سرجلت ؛  2020( أيام خلل عام 3بلغ معدل المموث للمريض في مسحتشحفيات وزارة الصححة ) •

أقسرررام النسرررا  ( أيام. بينما أق  معدل مكو  سرررج  في 5)  أقسرررام العالج المركزأطول مدة مكو  في 
 ( يوم.1.5) والتوليد 
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 العمليات الجرالية في المستشفيات:خدمات  .  12
 

عملية    92,027بلغ إجمرالي عردد العمليرات الجراحيرة التي تم إجرائهرا في مسررررررررررررررتشررررررررررررررفيرات قطراع غزة   ▪
 وزارة الصرررررررررررحةبلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية التي تم إجرائها في مسرررررررررررتشرررررررررررفيات  حيث    يةجراح

 عملية جراحية. 58,032

 
 2020-2010وزارة الصحة  مستشفيات( يوضح عدد العمليات الجرالية في 8رسم بياني )

 

% من مجموع العمليات 63عملية جراحية في مسرررررتشرررررفيات وزارة الصرررررحة بنسررررربة    58,032تم إجرا   ▪
بنسررررررررربة    جراحية  عملية  28,485بلغ عدد العمليات الجراحية في المسرررررررررتشرررررررررفيات غير الحكومية  و   .الجراحية

%  3.3عملية جراحية بنسرربة    3,019 وزارة الداخليةفي مسررتشررفيات  بلغ عدد العمليات الجراحية  % بينما  31
 من إجمالي عدد العمليات الجراحية.

   عملية جراحية   46,982مسرتشرفيات وزارة الصرحة ب داخ  غرف العمليات الجراحية  بلغ عدد العمليات  ▪
 .عملية جراحة نسائية 13,581 ،عملية جراحية قيصرية7,983 منها
 عملية جراحية. 11,050في مستشفيات وزارة الصحة عدد عمليات اليوم الواحد  بلغ ▪
 

 2020 –( يوضح توزيع العمليات الجرالية في مستشفيات قطاع غزة 13يدول )
 النسبة )%(  المجموع الةوم الوالد   عمليات الجرالية العمليات  

 63.0 58,032 11,050 46,982 وزارة الصحة 
 31.0 28,485 557 27,928 غير الحكومية
 3.3 3,019 208 2,811 وزارة الداخلية 
 2.7 2,491 0 2,491 الخاص 
 100 92,027 11,815 80,212 المجموع

 
 
 

58,510

44,968 49,242

66,632 64,131 66,162 67,051
60,109

68,895
64,342 58,032

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



 

-                                  

 
 
 

18 

 :وزراعة الكلو  . القسطرة القلبية ويرالة القلب13
 القسطرة القلبية:. 13.1

، وفي 2006نهاية   منذ   بيو م خدمات القسرررطرة القلبية في مسرررتشرررفى غزة األور يتقد بدأت وزارة الصرررحة  ▪
مسررتشررفى القلب واالوعية الدموية )الخدمة  كما وتقدم الخدمة في،  2014منتصرر   في مجمع الشررفا  الطبي  

 .الحياة التخصصي ومركز جولس التخصصيومستشفى القدس ومستشفى  العامة(
   2020قسررررررررررطرة قلبية خالل العام عملية    4,983بلغ عدد عمليات القسررررررررررطرة القلبية في قطاع غزة    ▪
قسرطرة عالجية. في حين بلغ عدد عمليات القسرطرة  لية  عم  2,527قسرطرة تشرخيصرية،  عملية    2,456  منها

قسررررررررررررررطرة  عمليررة    3,327  منهررا  2019قسررررررررررررررطرة قلبيررة خالل العررام  عمليررة    6,429القلبيررة في قطرراع غزة  
 قسطرة عالجية.عملية  3,102تشخيصية، 

لعام  . بينما في ا2020قسررطرة قلبية في مسررتشررفيات وزارة الصررحة خالل عام    ةعملي  3,168تم إجرا   ▪
 قسطرة قلبية. ات عملي 3,908 في مستشفيات الوزارة بلغ عدد عمليات القسطرة القلبية 2019
قسررررررررررررطرة  عملية    849عملية قسررررررررررررطرة قلبية في مسررررررررررررتشررررررررررررفى غزة األوروبي  منها    1,314 تم إجرا  ▪

عملية قسررررررطرة قلبية في مجمع الشررررررفا    1,854قسررررررطرة عالجية، كما وتم إجرا  عملية    465تشررررررخيصررررررية،  
 قسطرة عالجية.عملية  712قسطرة تشخيصية، وعملية  1,142الطبي  منها 

خالل العام    عملية قسطرة قلبية  990المستشفيات غير الحكومية  مليات القسطرة القلبية في بلغ عدد ع ▪
قسرررررطرة قلبية في عملية    825بينما بلغت   .قسرررررطرة عالجية  785قسرررررطرة تشرررررخيصرررررية،    205  منها  الحالي
 قسطرة عالجية خالل العام الحالي. 565قسطرة تشخيصية، و 260تشفى الحياة  منها مس

 
   2020 -2010 ( يوضح عدد لاالت القسطرة القلبية في مستشفيات وزارة الصحة9رسم بياني )

 
  :يرالة القلب المفتوح. 13.2

قام  مصررررررر  حيث عبر وفد طبي    2001في العام المفتوح في وزارة الصررررررحة  بدأ العم  بجراحة القلب  ▪
عملية جراحة قلب مفتوح في مجمع الشررررررررفا  الطبي، ام أغلق المركز إلى أن أعيد تشررررررررغيل  في   143ب جرا   
 .2010العام 
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في   المركز األولمراكز لجراحررة القلررب في قطرراع غزة     تقرردم خرردمررات جراحررة القلررب المفتوح في أربع ▪
لوزارة الصررحة، ومركز جراحة    وهما يتبعانفي مسررتشررفى غزة االوروبى    الثاني  مركزالمجمع الشررفا  الطبي، و 

 .ومركز في مستشفى القدس القلب في مستشفى القلب واالوعية الدموية التابع لمستشفيات الخدمة العامة
عملية جراحة قلب   200بلغ إجمالي العمليات الجراحية لجراحة القلب في مسرررررررررررررتشرررررررررررررفيات قطاع غزة   ▪

 .2019عمليات قلب مفتوح خالل العام  203، بينما كانت 2020خالل العام 
عملية في مسرتشرفى    158في مسرتشرفيات وزارة الصرحة  منها    عملية جراحة قلب مفتوح  196 تم إجرا  ▪

عملية جراحة    151جرا   إبينما تم    .عملية جراحة قلب مفتوح في مجمع الشررررررفا  الطبي  38، وغزة األوروبي
 في مستشفيات وزارة الصحة. 2019قلب مفتوح خالل العام 

وعية الدموية التابعة للخدمة العامة عمليات جراحة قلب مفتوح في مسررررررررررتشررررررررررفى القلب واأل  4تم إجرا   ▪
عملية جراحة قلب مفتوح في مسرررررررررررتشرررررررررررفى القدس التابعة للهالل   52خالل العام الحالي، في حين تم إجرا  

 .2019حمر خالل األ

 
 2020 – 2010( يوضح عدد عمليات يرالة القلب المفتوح في مستشفيات وزارة الصحة 10رسم بياني )

 
 

 : زراعة الكلويرالة . 13.3

في مجمع    2013بدأ العم  في زراعة الكلى في مسررررررتشررررررفيات وزارة الصررررررحة في قطاع غزة منذ العام  ▪
 بغزة.الشفا  الطبي بأيد  وفود من الخارج ومشاركة أطبا  من وزارة الصحة 

 .2020عملية حتى نهاية العام  101جرا ها في غزة إبلغ عدد حاالت زراعة الكلى التي تم  ▪
 عمليات زراعة كلى، وتوقفت العمليات بسبب جائحة كورونا. 4جرا  إخالل العام الحالي تم  ▪
 حالة. 397جمالي حاالت زراعة الكلى والتي يتم متابعتها في مستشفيات وزارة الصحة إبلغ  ▪

 2020-2013( يوضح توزيع عمليات زراعة الكلو 11بياني )رسم 
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 . خدمات الوالدة في المستشفيات:14
 %. 24.7والدة، وبلغت نسبة القيصريات منها   53,043بلغ عدد الوالدات في مستشفيات قطاع غزة   •
% والدة طبيعية  76.2منها    والدة  33,537مسررررررررررتشررررررررررفيات وزارة الصررررررررررحة بلغ مجموع الوالدات في  •

% في 24.9يلي     الطبي الشرررررفا   مجمع% في 39.1% قيصررررررية، أعلى نسررررربة للوالدة كانت  23.8و
  .مجمع ناصر الطبي

 

  
 2020– في مستشفيات وزارة الصحة الوالداتنسب ( يوضح 12رسم بياني )

 

 .2019% عن العام 8.6مقداره بفي مستشفيات وزارة الصحة  نقص في عدد الوالدات كان هناك  •
. % من مجموع المواليد 0.38  في مسرتشرفيات وزارة الصرحة  نسربة التشروهات الخلقية في المواليد شركلت  •

 .2015% من مجموع المواليد في العام 0.25بينما شكلت 
في   ة، حالفي مسرررررررررررتشرررررررررررفيات وزارة الصرررررررررررحة ةلحا  12حالة وفاة  منها    13 بلغ عدد وفيات األمهات  •

  .2020خالل عام  المريض أصدقا  حالة في مستشفى و المنزل، 
 

 
 2020 – 2010( يوضح توزيع الوالدات في مستشفيات وزارة الصحة 13رسم بياني )

 

 
   2020 - 2010في مستشفيات وزارة الصحة  نسبة القيصريات( يوضح 14رسم بياني )
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 2020 -  ( يوضح توزيع الوالدات في مستشفيات قطاع غزة14يدول )

 المؤشر
وزارة  
 الصحة

غةر 
 الحمومية

وزارة  
 2020 الخاص  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

 24.7 67.3 24.1 26.3 23.8 ةالقيصريالوالدات نسبة 
 53,913 332 5,084 14,229 34,268 عدد الموالةد  

 17,332 209 484 3,058 13,581 عمليات النسا  والتوليد
 283 49 0 4 230 حاالت وفيات األجنة

 825 7 37 70 711 )توائم( والدات متعددة
 1.5 2.1 0.7 0.5 2.1 نسبة الوالدات المتعددة من إجمالي الوالدات

 2,486 12 128 144 2,202 جرام 2500أق  من 
 4.7 3.7 2.5 1.0 6.5 جرام من المواليد   2500نسبة المواليد أق  من  
 7,410 0 0 488 6,922 ( الخدجأسبوع 37الوالدة المبكرة )أق  من 

)خرررردج( من إجمررررالي   الوالدة المبكرة  نسرررررررررررررربررررة 
 المواليد

20.6 3.4 0 0 13.9 

 4,371 0 472 897 3,002 عدد حاالت اإلجهاض
 8.2 0 9.3 6.3 8.9 نسبة حاالت اإلجهاض
 144 0 0 14 130 حاالت التشوهات الخلقية

 26.7 0 0 9.8 37.9 التشوهات الخلقية من اجمالي المواليدنسبة 
 352 0 27 1 324 عدد وفيات المواليد بعد الوالدة مباشرة

 13 0 0 1 12 عدد وفيات األمهات 
(أصدقا  المريضمستشفيات وزارة الصحة، حالة بالمنزل، وحالة بمستشفى  في  حالة  11) وفيات األمهات في وزراة الصحة:  *  
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 :ر المنومةن في مستشفيات قطاع غزة. مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة للمرضو غة15
 

 والطوارئ: حوادثخدمات ال .15.1
 والطوارئ في مستشفيات قطاع غزة: حوادثخدمات ال .15.1.1

مريضرا      1,280,488والطوارئ في مسرتشرفيات قطاع غزة    حواد  بلغ عدد المسرتفيدين من خدمات ال •
  نسرررربة ت . وبلغئ في مسررررتشررررفيات وزارة الصررررحةوالطوار   حواد  من خدمات ال  وااسررررتفاد   %88.2منهم حوالي 

مسررررتشررررفيات وزارة  وفي   ,%5.6المسررررتشررررفيات غير الحكومية    والطوارئ في  حواد  المسررررتفيدين من خدمات ال
 والطوارئ. حواد  مستفيدين من خدمات ال% من إجمالي عدد ال6.1 الداخلية

 
 2020-  والطوارئ في مستشفيات قطاع غزة حوادث( يوضح خدمات ال15يدول )

 )%(  النسبة والطوارئ  حوادثالخدمات  البيان 
 88.2 1,129,325 وزارة الصحة
 5.6 72,164 غير الحكومية
 6.1 78,670 وزارة الداخلية

 0.1 329 الخاص
 100 1,280,488 المجموع

 

 :والطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة حوادثخدمات ال .15.1.2
 مراجع. 1,129,325والطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة  حواد  بلغ عدد مراجعي ال •
في المسررررررتشررررررفيات العامة )وزارة الصررررررحة( الجراحة والباطنة    حواد  وطوارئ بلغ عدد مراجعي أقسررررررام  •

  نمراجعي العرردد    كررانحين  في    ،مراجع في اليوم الواحررد خالل العررام الحررالي  2,135مراجع بواقع   779,461
كثررافررة في   نالحظ ان هنرراكو   .2016خالل العررام  مراجع في اليوم الواحررد    1,892بواقع  مراجع    690,759

ضررررررورة العم  على ل  المسرررررتشرررررفيات العامة مما يدعو صرررررناع القرارفي اقسرررررام الحواد  والطوارئ في العم  
 .توسعة وتنظيم أقسام الطوارئ بما يسه  تقديم الخدمة للمواطنين

من مراجعى    %22.7مراجع بنسرررررررررررررربرة   256,472رعرايرة األطفرال  حواد  وطوارئ  بلغ عردد مراجعى   •
  93,392  النسررررررا  والوالدة  ئ وطوار  حواد  ، وبلغ عدد مراجعات الطوارئ في وزارة الصررررررحةالحواد  و اقسررررررام  

  %.8.3مراجعة بنسبة 
 

 2020 - والطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة الحوادث( يوضح خدمات 16يدول )
 )%(  النسبة والطوارئ  حوادثالخدمات  البيان 

 69.0 779,461 والطوارئ العامة حواد ال
 22.7 256,472 اليومية ألطفال اورعاية  حواد ال

 8.3 93,392 النسا  والتوليد الحواد  وطوارئ 
 100.0 1,129,325 المجموع
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 خدمات العيادات الخاريية في المستشفيات:  .15.2
 

 2020 -( يوضح خدمات العيادات الخاريية في مستشفيات قطاع غزة 17يدول )

غةر  وزارة الصحة  العيادات الخاريية 
 النسبة )%(  المجموع الخاص   وزارة الداخلية الحمومية

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

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

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

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

 4.9 46,136 0 0 0 46,136 الدم واألورام 

 0.2 1,785 0 0 0 1,785 النفسية

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

 100 1.2 17.6 38.8 42.4 النسبة )%( 
 

 مراجعا    938,667  بلغ إجمالي المسرتفيدين من زيارات العيادات الخارجية في مسرتشرفيات قطاع غزة •
% في 17.6و% في المسررررررتشررررررفيات غير الحكومية، 38.8% منهم في مسررررررتشررررررفيات وزارة الصررررررحة،  42.4

 مستشفيات وزارة الداخلية.
من إجمالي مراجعي  %  44.3  في مسرررررررررررتشرررررررررررفيات قطاع غزة  بلغت نسررررررررررربة مراجعي عيادات الجراحة •

بنسرررررررررربة  عيادات النسررررررررررا  والتوليد    مراجعات   ،%26.9  عيادات الباطنةمراجعي  ونسرررررررررربة    ،العيادات الخارجية
 . من إجمالي مراجعي العيادات الخارجية %6.7 طفالعيادات األمراجعي  كانت نسبةو % 17.0

 

 مستشفيات الوزارة:خدمات اليسةل الكلوي في  .15.3
تتبع لوزارة الصررررررررررحة )مجمع الشررررررررررفا  مراكز   5تقدم خدمة الغسرررررررررري  الكلو  في قطاع غزة من خالل  •

باإلضرافة   الطبي، مجمع ناصرر، مسرتشرفى النجار، مسرتشرفى شرهدا  األقصرى، ومسرتشرفى الرنتيسري لفطفال(.
س التابع للهالل األحمر ، وآخر في مسررررررررتشررررررررفى القد 19لمركز في مسررررررررتشررررررررفى غزة األوروبي لحاالت كوفيد 

 الفلسطيني.
جهازين في مسررتشررفى    2جهاز منها    135بلغ عدد أجهزة غسرري  الكلى في مسررتشررفيات وزارة الصررحة  •

 .19غزة األوروبي لحاالت كوفيد 
( في حين أن المؤشرررر ضرررىمر   7 غسررري  كلو  لك  ةبلغ مؤشرررر وحدات الغسررري  لعدد المرضرررى )وحد  •

 مرضى.  4القياسي هو وحدة غسي  واحدة لك  
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غسرررالت يوميا ، في حين    3كفا ة ك  وحدة غسررري  بعدد   ت الخطة الوطنية اإلسرررتراتيجية للصرررحة حدد  •
 غسالت يوميا (. 4 تعم  وحدة غسي ك  )بكفا ة تعم   وزارة الصحةأن مراكز 

، بعدد جلسرررات 2020مريض غسررري  كلو  خالل العام   12بلغ عدد المرضررري في مسرررتشرررفى القدس   •
 جلسة أسبوعيا لك  مريض. (2.3)( جهاز، وبمعدل 4جلسة سنويا  وعدد األجهزة ) 1,438

 

 2020 -( يوضح خدمات غسةل الكلو في مستشفيات وزارة الصحة 18يدول )
 المجموع  الرنتيسي  األقصو  النجار  ناصر  الشفاء  المؤشر 

 938 38 111 93 165 531 عدد مرضو غسةل الكلو 
 * 135 12 17 15 31 58 ولدات اليسةل 

 123,538 5,712 13,598 12,256 23,084 68,888 عدد اليسلت 
 2.5 2.9 2.4 2.5 2.7 2.5 يلسة/مريض/أسبوع 

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

 

 واألورام في مستشفيات الوزارة:خدمات الرعاية الةومية ألمراض الدم  .15.4
 

 .في قطاع غزة المقدم الوحيد لخدمات رعاية مرضى الدم واالورامهي وزارة الصحة تعتبر 
سررير لمرضرى أمراض الدم واألورام في أقسرام الرعاية النهارية في ك    (54)خصرصرت وزارة الصرحة  •

 ومستشفى الرنتيسي لفطفال. ومستشفى غزة األوروبي من مجمع الشفا  الطبي
  10,079  منهرا 2020زيرارة خالل العرام   13,642امراض الردم واالورام   مرضررررررررررررررىبلغ عردد زيرارات   •
  16,192بلغ عدد زيارات رعاية الدم واألورام  بينما  ،  مستشفى الرنتيسيطفال في  األالدم واالورام    مرضىزيارة ل

 طفال في مستشفى الرنتيسي.األالدم واألورام لمرضى زيارة  1,445منها   2015زيارة خالل العام 
لمستشفى  أسرة(    10)تم نق  بعض عيادات الدم واألورام من مجمع الشفا  الطبي    2016خالل العام   •

 وأصبل المستشفى يقدم خدمات الدم واألورام للبالغين واألطفال.  الرنتيسي لفطفال
 

   2020- ( يوضح خدمات عيادات الدم واألورام في مستشفيات وزارة الصحة19يدول )
 المجموع الرنتيسي األوروبي  الشفاء  المؤشر

 54 20 20 14 عدد اسرة الرعاية الةومية للورام

 13,642 10,079 3,563 0 الةومية(الرعاية ) عدد الزيارات

 46,136 27,601 11,677 6,858 مرايعي عيادات الدم واألورام
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 خدمات العلط الطبيعي: .15.5
  38,983بينما كانت   ،مراجعا    42,582بلغ إجمالي عدد حاالت العالج الطبيعي في المسررررررتشررررررفيات   •

 .2015العام  مراجعا خالل
% من إجمالي عدد 61.6مراجعا  بنسرررربة    26,222الحاالت في مسررررتشررررفيات وزارة الصررررحة بلغ عدد  •

المراجعين    ،المراجعين المراجعين في و ،  2015مراجعررررا  خالل عررررام    25,659بينمررررا كرررران عرررردد  بلغ عرررردد 
في مراجعا    1,164بلغ عدد المراجعين  بينما  %,  35.7بنسرربة    مراجعا    15,196المسررتشررفيات غير الحكومية 
 .%2.7بنسبة  مستشفيات وزارة الداخلية

  ، في مسرررتشرررفيات وزارة الصرررحة  ةجلسررر  84,046  منها  جلسرررة  132,044بلغ إجمالي عدد الجلسرررات   •
  .مستشفيات وزارة الداخليةجلسة في  4,991و ،في المستشفيات غير الحكومية ات جلس 43,007و

جلسة    2.9بينما كان معدل الجلسات لك  مريض   .جلسة سنويا    3.1بلغ معدل الجلسات لك  مريض  •
 .2015سنويا  خالل عام 

 

 2020 -( يوضح خدمات العلط الطبيعي في مستشفيات قطاع غزة20يدول )
 المجموع وزارة الداخلية الخاص   غةر الحمومية وزارة الصحة  المؤشر

 42,582 1,164 0 15,196 26,222 حاالت  عدد ال
 132,044 4,991 0 43,007 84,046 جلسات  عدد ال

 3.1 4.3 0 2.8 3.2 يلسة / مريض
 
 

 الخدمات الطبية التشخيصية في المستشفيات: .16
 

 خدمات األشعة والتصوير الطبي: .16.1
منها تم  %  73.8فحصرررررا     746,905بلغ عدد الفحوصرررررات اإلشرررررعاعية في مسرررررتشرررررفيات قطاع غزة   •

مسررتشررفيات  في %    8.5و  ،في المسررتشررفيات غير الحكومية%   17.2 ،الصررحة  إجراؤه في مسررتشررفيات وزارة
في حين كان عدد الفحوصرات اإلشرعاعية في مسرتشرفيات    % في المسرتشرفيات الخاصرة.0.5، ووزارة الداخلية
 .2015فحصا  خالل عام  736,170قطاع غزة 

حالة تصوير    148,160و  ،%69.1حالة بنسبة   516,472  السينيةشعة  األبلغ عدد حاالت تصوير   •
 %. 4.9حالة بنسبة  36,458% وبلغ مجموع حاالت التصوير المقطعي 19.8أشعة فوق صوتية بنسبة 
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 2020 -( يوضح خدمات األشعة والتصوير الطبي في مستشفيات قطاع غزة21يدول )

 وزارة الصحة  الخدمة 
غةر 

 الحمومية
وزارة  
 الداخلية 

 الخاص 
 النسبة )%(  المجموع

 69.1 516,472 594 49,514 51,488 414,876 سةنية أشعة 
 19.8 148,160 598 9,899 45,795 91,868 فوق صوتية 

 4.9 36,458 1,684 0 13,269 21,505 مقطعية
 IVP 2,559 99 3 0 2,661 0.4األشعة الملونة و 

 2.0 14,710 222 4,107 9,463 918 بانوراما
 0.8 5,910 0 0 3,322 2,588 تصوير الثدي 

 2.0 14,848 106 0 1,979 12,763 رنةن ميناطيسي
 0.1 780 0 0 0 780 التفتةت 
 0.9 6,906 2 23 3,220 3,661 أخرى 

 100 746,905 3,206 63,546 128,635 551,518 المجموع
النسبة لسب مقدم  

 100 0.5 8.5 17.2 73.8 الخدمة

 
 

 2020-2010 ( يوضح خدمات التصوير الطبي في مستشفيات وزارة الصحة15رسم بياني )

 
 خدمات المختبرات: .16.2
فحصرررررررررا    4,718,873بلغ عدد الفحوصرررررررررات المخبرية التي تم إجرائها في مسرررررررررتشرررررررررفيات قطاع غزة   •

بينما كان عدد الفحوصرررررررررررات  ،تم إجرائها في مسرررررررررررتشرررررررررررفيات وزارة الصرررررررررررحة%    84.3مخبريا   منها حوالي  
في المسررتشررفيات غير  من الفحوصررات المخبرية %  8.7 تم إجرا و   .2015فحصررا خالل عام    3,995,464

 .2020خالل العام  وزارة الداخليةفي مستشفيات من الفحوصات أجريت % 7.0، والحكومية
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 2020 -( يوضح خدمات المختبرات في مستشفيات قطاع غزة22يدول )
 المجموع وزارة الداخلية الخاص  غةر الحمومية وزارة الصحة  

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

 100 7.0 0 8.7 84.3 النسبة )%( 

 
 خدمات بنوك الدم في مستشفيات وزارة الصحة: .16.3

 

 2020 – 2015( يوضح خدمات بنوك الدم في مستشفيات وزارة الصحة قطاع غزة 23يدول )
 وحدات الدم المصروف  وحدات الدم المسحوب العام 

2015 29,488 58,693 
2016 32,188 50,068 
2017 32,974 56,936 
2018 35,145 75,748 
2019 30,104 59,147 
2020 30,941 65,505 

 
،  وحدة  30,941  في مسررررررتشررررررفيات وزارة الصررررررحة  2020خالل عام    المسررررررحوبةبلغ عدد وحدات الدم  •
  2015وحدة خالل العام  29,488 عدد وحدات الدم المسحوب  كانبينما 
 65,505 في مسررتشررفيات وزارة الصررحة  2020بلغ عدد وحدات الدم ومكونات  المصررروفة خالل عام   •
ولم تظهر إحصررررررائيات المسررررررتشررررررفيات توزيع الوحدات   2015وحدة خالل العام   58,693كانت  بينما    ،وحدة

 المصروفة على األقسام داخ  المستشفى سوا  كانت حكومية أو غير حكومية.
 

 
 2020-2010في مستشفيات وزارة الصحة  بنوك الدم( يوضح خدمات 16رسم بياني )
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 الخدمات الباثولويية الجرالية في مستشفيات وزارة الصحة: .16.4

 

من خالل وزارة الصررررررررحة في ك  من مجمع الشررررررررفا  في قطاع غزة    البااولوجي الجراحيتقدم خدمات  •
  .، ومجمع ناصر الطبيومستشفى غزة األوروبي ،الطبي
   عينة   8,300تم إجرائها في مسرررتشرررفيات قطاع غزة    التيعدد عينات فحوص األنسرررجة والخاليا بلغ   •

في المسرتشرفيات غير  ها % من5.8% تم إجرائها في مسرتشرفيات وزارة الصرحة، وتم إجرا  92.6منها حوالي 
 .2020خالل العام  الخاصةمستشفيات الفي من الفحوصات أجريت % 1.6، والحكومية

التي تم إجرائها في مسرررررتشرررررفيات وزارة    2020بلغ عدد عينات فحوص األنسرررررجة والخاليا خالل العام   •
عينة فحوص خاليا. في حين كانت  1,225و ،عينة فحوص أنسررررررررجة  6,462  عينة  منها  7,687ة الصررررررررح

 ،عينة فحوص أنسررجة  5,313عينة  منها    6,715عدد عينات فحوص األنسررجة والخاليا   2015خالل عام  
 عينة فحوص خاليا. 1,482و

 

 2020 - الصحة( يوضح عدد عةنات فحوص األنسجة والخليا التي تم إيرائها في مستشفيات وزارة  24يدول )

وزارة   الفحص 
 الصحة

غةر 
 المجموع الخاص  وزارة الداخلية الحمومية

 6,987 128 0 397 6,462 نسجة  األفحوصات 
 1,313 6 0 82 1,225 خاليا  الفحوصات 

 8,300 134 0 479 7,687 فحوصات المجموع 
 

 
 2020-2010في مستشفيات وزارة الصحة  فحوص االنسجة والخليا( يوضح خدمات 17رسم بياني )
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 التنظةر الداخلي(:خدمات المناظةر التشخيصية ) .16.5
 . عملية 6,540  غزةبمستشفيات قطاع   2020بلغ مجموع عمليات التنظير الداخلي خالل عام   •
  كانت أعلى نسبة  عملية  2,586الصحة عدد عمليات التنظير الداخلي في مستشفيات وزارة بلغ  •

 عملية.  713راحة  ، يليها تنظير الجعملية 1,279الباطنة  لتنظير العمليات 
 
 

 2020 –( يوضح عدد لاالت التنظةر الداخلي التي تم إيرائها في مستشفيات قطاع غزة 25يدول )
 المجموع الخاص  وزارة الداخلية غةر الحمومية وزارة الصحة  السنة

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 
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  االستنتايات والتوصيات:
 :تظهر نتائج التقرير

،  الجراحة، الباطنة، النسررا  والتوليد، األطفال )  الرئيسررية  في التخصررصررات الصررحيةالخدمات الصررحية   •
 محافظات جميع  غطي  توالتي خدمات رعاية المرضررررى في المسررررتشررررفيات  بما يخص  (  والعالج المركز

 . الصحية األساسية بما يضمن تطبيق مبدأ الحق في الوصول إلى الخدمات  قطاع غزة

ومحافظة رفل حيث تقدم الخدمات    شمال غزةفي محافظة  الصحية  الخدمات نوعية   فيوجود ضع   •
  شررررمال غزةعض المناطق خاصررررة في محافظة من خالل أكثر من مسررررتشررررفى وال تحقق التكام  في ب

 وتتسم باالزدواجية.

لغسررري  الكلى في مسرررتشرررفى االندونيسررري، وكذلك خدمات النسرررا  والتوليد تم افتتاح مركز نورة الكعبي   •
 واألطفال بمستشفى كمال عدوان بمحافظة شمال غزة.

بينما ال تتوفر    ،مركزتفتقر مسرررررررتشرررررررفيات محافظة شرررررررمال غزة لوجود خدمات الدم واألورام والعالج ال •
خدمات الدم واألورام في مسررررررتشررررررفيات المحافظة الوسررررررطى. أما محافظة رفل فال تتوفر فيها خدمات 

 العالج المركز لفطفال والبالغين، وكذلك خدمات الدم واألروام. 

مسرررررتشرررررفى غزة األوروبي  وخصررررروصرررررا   على قاعدة اعتماد مسرررررتشرررررفيات مرجعية    تركيز الوزارةيالحظ   •
دقيقة ال ات الطبية والجراحتخصرررررصرررررات  الفي عادة هيكلة الخدمات الطبية  في إ   ومجمع الشرررررفا  الطبي

 .لعالية ومحدودية الموارد البشريةتتسم بالتكلفة اوالتي 

التصررنيف المعمول ب  حاليا في تصررنيف العمليات الجراحية هو تصررنيف عام ال يسررمل بمقارنة عم    •
مما   لتوزيع الموارد المادية والبشررررررررية،ى مسرررررررتو  ان يكون قاعدة المسرررررررتشرررررررفيات الجراحية وال يرقى إل
من الجهد   كبيرا    كثر دقة للعمليات الجراحية والتي تسررررررتهلك كما  أيسررررررتدعى ضرررررررورة تطوير تصررررررنيف  

 والمال.  

تظهر االحصرررررائيات السرررررابقة انخفاض عدد حاالت جراحة القلب والتي يتم اجرائها في مسرررررتشرررررفيات    •
تم إضررررررررررررررافرة جراحرة زراعرة الكلى في ذلرك  كرو  ،وزيرادة عردد حراالت القسررررررررررررررطرة القلبيرة ،وزارة الصررررررررررررررحرة

 مستشفيات وزارة الصحة.

%(، والمسررتشررفيات غير  78.0هناك تفاوت شررديد في نسرربة انشررغال األسرررة بين مسررتشررفيات الوزارة ) •
شررررررديد %( وهذا يعكس إقبال المواطنين ال14.4%(، ومسررررررتشررررررفيات وزارة الداخلية )43.6الحكومية )

على الخدمات الصررررحية في وزارة الصررررحة بشررررك  عام  و لك بسرررربب ارتفاع التكلفة في المسررررتشررررفيات  
غير الحكومية، وهذا يسررتدعي من صررناع القرار دراسررة هذا التفاوت وامكانية وضررع قيود على اسررعار 

ئيا  من  الخدمات المناظرة التي تقدمها المسررررررتشررررررفيات غير الحكومية بما يضررررررمن انتقال العب  ولو جز 
 القطاع الحكومي للقطاع االهلي وتنشي  االستثمار األهلي في هذا المجال.
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يسررررتدعي التركيز  وهذا  ،أن مسررررتشررررفيات وزارة الصررررحة تعاني من ضررررغ  شررررديد على خدمات الدخول •
الطوارئ  خدمات ية األولية والرعاية الخارجية )على خدمات ما قب  الدخول في كافة المسرررتويات الرعا

 والعيادات الخارجية( مع توفير التغطية الطبية االختصاصية لهذه المستويات على مدار الساعة.
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 التعريفات الخاصة بالتقرير:

ك  مكان معد الستقبال المرضى وإقامتهم في  لمدة تزيد على يوم واحد لغايات التشخيص   :المستشفو -1
 والمعالجة أو التوليد أو التأهي  أو التمريض.

 لسب هيملية وزارة الصحة:. تصنيف المستشفيات 1.1
وهو مجمع يشتم  على أكثر من مستشفى بشر  أن يكون لك  مستشفى تخصص  مجمع طبي:  •

   عن المستشفيات األخرى.  مختل
 سرير فأكثر. 101وهي المستشفى التي تبلغ قدرتها السريرية المعتمدة مستشفو لبةرة:  •
 سرير فأق . 100وهي المستشفى التي تساو  قدرتها السريرية مستشفو صيةرة:  •
 تصنيف المستشفيات علو أساس التخصص: . 1.2
وهي المستشفى التي تحتو  على جميع اإلمكانيات لتقديم خدمات الرعاية الطبية  : مستشفو عام •

 الجراحة، والباطنة، والنسائية والتوليد، وأمراض األطفال.   األربعة:الثانوية في فروع الطب األساسية 
وهي المستشفى التي تحتو  على جميع اإلمكانيات لتقديم خدمات الرعاية  : مستشفو تخصصي •

 لثانوية وفيها تخصص واحد فق . الطبية ا
 تصنيف المستشفيات علو أساس مقدمي الخدمة:. 1.3
 وهي التي تديرها وزارة الصحة.مستشفيات وزارة الصحة:  •
 واألمن الوطني.وزارة الداخلية للخدمات الطبية في  وهي التي تتبع : وزارة الداخليةمستشفيات  •
 .وهي التي تتبع للجمعيات والمؤسسات األهلية غةر الحمومية(: المستشفيات األهلية ) •
 وهي التي تتبع للقطاع الخاص، وال تتبع لمؤسسات المجتمع المدني. المستشفيات الخاصة: •

 األسرة:-2
 :الخدمة المقدمة المستشفيات لسبتصنف أسرة . 2.1

الرعاية الطبية الالزمة أل  مريض داخلي على مدار هو يمث  األسرة المعدة والمجهزة لتقديم   سرير المبةت:
 ساعة سوا  كان هذا السرير مشغول أم خاٍل.  24

هو يمث  األسرة المعدة والمجهزة لتقديم الرعاية الطبية الالزمة أل  مريض خارجي   سرير الرعاية الةومية:
 ساعة سوا  كان هذا السرير مشغول أم خاٍل.  24خالل فترة زمنية ال تص   

 أسرة المستشفيات لسب التخصص: تصنيف. 2.2
 

 ناية الخاصة()أسرة الباطنة، أسرة الجراحة، أسرة األطفال، أسرة النسا  والوالدة، أسرة الع
األسرة التي صممت لتتناسب مع المرضى الذين يحتاجون لعناية خاصة في ظروف   :أسرة العناية الخاصة

 خاصة بواسطة طاقم طبي متخصص من  و  الكفا ات العالية.
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وهي الحاالت التي يتم قبولها رسميا للمبيت بالمستشفي ويخصص لها سريرا  يتم من خالل    الدخول: -3
الخدمات الطبية والتمريضية والخدمات األخرى بالمستشفي ويعتبر دخول المرضى للمستشفيات نقطة  تلقي 

 .تهالك المكث  لموارد المنشأةالبد  في االس
 

مجموع المرضى )أحيا  وأموات( الذين أنهوا فترة اإلقامة في المستشفى سوا  كان  لك تبعا   الخروط:  -4
 . ب أو بسبب الوفاة خالل فترة معينةلنصيحة الطبيب أو ضد نصيحة الطبي

 

  :أيام االستيعاب )األيحام السححريرية( -5
وهي أحد وحدات قياس موارد المستشفيات )األسرة( وتمث  الحد األقصى من الخدمات التي تستطيع  

 المستشفيات تقديمها للمرضي الداخلين للمبيت. 
 . مضروبة في فترة الدراسة )شهر أو سنة(عدد أسرة المبيت في المستشفي وتحسب على أساس:  

 

 :أيام خدمة المريض( (أيام التداوي  -6
 . التقرير* وهي أيام العالج التي يقضيها المريض بقسم أو أقسام التنويم الداخلي بالمستشفى خالل فترة 

وم الذ  * وهو الوحدة التي تدل على الخدمات التي تقدم لمريض واحد ضمن تعداد المستشفى بين يوم والي
 يلي . 

 

ومعدل االستفادة من  وهو العالقة بين األسرة المستخدمة وعدد أيام التداو  نسبة إشيال األسرة:  -7
ويتضل من خاللها مدى كفاية أعداد األسرة المتاحة في ك  قسم ومدى الكفا ة في توزيع األسرة  مواردها، 

 . واالنتفاع بها
 

معدل تغيير شغ  السرير على مدى فترة معينة ويحتسب على أساس   ويقصد ب معدل دوران السرير:   -8
 . المبيت  أسرةالوفيات مقسوما على عدد  ا عدد حاالت الخروج بما فيه

 

متوس  عدد األيام التي يمضيها المرضى المنومين في المستشفيات ويحسب  وهو  متوسط مدة المموث:  -9
ام العالج للمرضى الخارجين بما فيهم الوفيات مقسوما على عدد حاالت الخروج بما فيهم  عدد أيعلى أساس  
 .المتوفون 

 

ويقصد ب  متوس  عدد األيام التي يبقى فيها السرير شاغرا بعد خروج المريض  فترة خلو السرير:  -10
 . ولحين إشغال  بمريض أخر

 

)الوفيات( مقسوما على عدد حاالت الخروج بما فيهم  وهو عدد المرضى الخارجين معدل الوفيات:   -11
 . 100المتوفون مضروبا في  
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 : حسابالالمؤشرات الصحية وطريقة 
 

 معدل المستشفيات للسمان:    -1
 100,000عدد المستشفيات /عدد السكان ×   من السمان = 100,000معدل المستشفيات لكل  

 

 معدل األسرة للسمان:   -2
 10,000= عدد األسرة/عدد السكان ×   من السمان 10,000معدل األسرة لكل  
 

 أيام االستيعاب السنوية:  -3
 يوم(.  365= عدد األسرة في الخدمة × المدة موضع الدراسة )عدد أيام االستيعاب 

 

 معدل الدخول للسمان: -4
 1000السكان ×  عدد  = عدد الداخلين خالل عام /  نسمة 1000معدل الدخول لكل 

 

 نسبة إشيال األسرة: -5
 100)عدد أيام االستيعاب( ×  = )عدد أيام التداو ( / نسبة إشيال األسرة 

 

 معدل دوران السرير:  -6
 عدد أسرة المبيت األساسية. = عدد حاالت الخروج بما فيهم الوفيات /معدل دوران السرير  

 

  متوسط مدة المموث:  -7
 = عدد أيام العالج للمرضى الخارجين بما فيهم الوفيات / عدد حاالت الخروج بما فيهم المتوفون. معدل المموث

 

 فترة خلو السرير: -8 
 عدد أيام العالج الفعلية للمرضى( / عدد حاالت الخروج بما فيها الوفيات  -= )عدد أيام االستيعاب فترة خلو السرير

 

 المستشفيات:معدل وفيات الخروط من   -9
 100عدد المرضى الخارجين )الوفيات( / عدد حاالت الخروج بما فيهم المتوفون ×   معدل الوفيات =
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