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

 بالرعاية األولية من أجل االرتقاء بخدمات الرعاية الصحية األولية في قطاع غزة.
المنظمات   المنهجية:   العسكرية،  الخدمات  الالجئين،  الصحة، وكالة غوث وتشغيل  البيانات من مصادرها االولية )وزارة  جمع 

الصحية  ومن ثمَّ تم عمل المعالجات اإلحصائية الالزمة الستخالص المؤشراتسيق في وزارة الصحة(.  نلية من خالل وحدة التاأله
 وعرضها في التقرير.  الخاصة بالرعاية األولية

 النتائج:
ــد مــــن المراكــــ  ❖ ــابقة لخــــدمات الرعايــــة األوليــــة و لــــ  بســــب  اغــــال  العد ــ ز الصــــحية فــــي هنــــاخ انخفــــاع ملحــــو  عــــن الســــنوات الســ

 قطاع غزة خالل جائحة كورونا.  
بلغ إجمالي الزيارات  ،مركزًا تابعة لوزارة الصحة 52منها مركزًا،  159بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية األولية بقطاع غزة  ❖

متردد، هذا  (  1,036,245وقد بلغت الزيارات للط  المتخصص )  ، العام   لعيادات الط   متردد  3,756,070في قطاع غزة  
إلى ) الطبية 2,202,696باإلضافة  الوصفات  بلغ عدد  بينما  األولية في قطاع غزة،  الرعاية  تمريضية في مراكز  تلقت خدمات   )

(3426752( تسجيل  تم  وقد  وصفة،   )116,072( الطبيعي،  للعالج  جلسة  الرعاية  42,469(  مراكز  في  األشعة  خدمات  من   )
 الصحية األولية.   

متردد لعيادات الط     863,467، منها  متردد  1,310,388الصحة لمراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة    د نالمتردبلغ عدد   ❖
الزيارات المتخصص  لعيادات  العام، وبلغت  إلى  ، متردد 446,921 للط   باإلضافة  تمريضية في   766,956  هذا  تلقت خدمات 
، وبلغ عدد وصفة  608,349ت للمستشفيات، كما وبلغ عدد الوصفات الطبية  % من الحاال 2.9وتم تحويل    ،مراكز الرعاية األولية

   .حالة 16,543جلسة، وبلغت خدمات األشعة 15,207 جلسات العالج الطبيعي
بلغ اجمالي عدد ،  مركز صحي موزعة على كافة محافظات قطاع غزة  22بلغ عدد مراكز وكالة غوث وتشغيل الالجئين   ❖

الط عيادات  على  العام  المتردد ن  المتخصص  ،  متردد  2,658,080   الط   لعيادات  الزيارات  عدد  بلغ  متردد،    25,753بينما 
، وبلغ عدد جلسات العالج الطبيعي  وصفة  2,531,182أما الوصفات الطبية فكانت  متردد،   1,342,668 وبلغت زيارات التمريض

 حالة. 12,974جلسة، وبلغت خدمات األشعة  91,421
مراكز   ❖ عدد  لبلغ  التابعة  الطبية  العسكرية  الرعاية  الطبية  األمن  5لخدمات  ألفراد  خدماتها  تقدم  والتي  الشرطة  و   مراكز، 

  325,741متردد، وبلغ عدد الزيارات لعيادات الط  المتخصص   193,257 بلغ عدد الزيارات لعيادات الط  العاموعائالتهم،  
التمريض   زيارات  أما  الوصفات    50,541متردد  أما  فكانتمتردد،  العالج   9,446و  وصفة،  111,734  الطبية  لخدمة  متردد 

 حالة.  4830خدمات األشعة  أما الطبيعي،
 . في وزارة الصحة  متردد 2.9/100بلغ المعدل العام للتحويالت من الرعاية األولية للمستشفيات  ❖
  مريض، 27,528رة الصحة  العيادات األمراع المزمنة بمراكز الرعاية األولية التابعة لوز  عدد المرضى المسجلين بلغ إجمالي  ❖

عام ❖ مجموع  2020  في  ما  الصحة  وزارة  األسنان.    زيارة  67,956ه  سجلت  الالجئين  بينما  لعيادات  وتشغيل  غوث  وكالة  قدمت 
 ن.زيارة لألسنان في جميع عيادات األسنا 118,925 الفلسطينيين في قطاع غزة

ليصبح عدد الحاالت التي تعاني من التبول الفينولي حاالت    8بلغ عدد الحاالت الجد دة المسجلة لمرع التبول الفينولي   ❖
ليصبح   ةحال  18من نقص إفراز الغدة الدرقية   بلغ عدد الحاالت الجد دة المسجلة التي تعانىحالة في قطاع غزة، بينما    245

 حالة في قطاع غزة. 341 ة عدد الحاالت التي تعاني من نقص افراز الغدة الدرقي 
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حوالي  بلغ   ❖ المدرسية  الصحية  الخدمات  تلقوا  الذ ن  الطلبة  الدراسي    94,463عدد  للعام  منهم  2020-2019طال    ،51,337  
% 94.2كانت نسبة التغطية للكشف الطبي    % من إجمالي الطلبة في قطاع غزة. حيث54.3طال  في المدارس الحكومية بنسبة  

   %(. 23.0حالة من إجمالي الطلبة المفحوصين )  11,827في المدارس الحكومية    بلغ عدد الحاالت المحولة للفحص الطبيحيث  
نسبة المرضي  و   % في المستوى الدراسي األول،13.4بلغت نسبة المرضى بين طالب المدارس الحكومية الذ ن استهدفهم الفحص  و 

% من إجمالي الطلبة المفحوصين من المستوى السابع، 21.4  السابعالرابع، بينما في المستوى   % بين الطلبة في المستوى 15.4
 % بين الطلبة في المستوى العاشر.27.1و
(، والحصبة األلمانية OPV and d.Tتم تطعيم طلبة المدارس بالتطعيمات التالية: الكزاز، الدفتيريا، نقط شلل األطفال ) ❖

 %. 100%، أما في وكالة الغوث فبلغت نسبة التطعيم 99.8وكانت نسبة التغطية 
 

 التوصيـات:
 

 عمل قاعدة بيانات لكل الخدمات المقدمة بالرعاية الصحية األولية مرتبطة بالرقم الوطني ❖
برنامج   ❖ مزودي  محوس   عمل  كافة  يشمل  األولية  الصحية  الرعاية  الخدمات لمراكز  ومنها  األولية  الصحية  الخدمات 

 الطبية العسكرية والمؤسسات غير الحكومية.
 عمل قاعدة بيانات موحدة تشمل كافة مزودي الخدمات وربطها مباشرة بمركز نظم المعلومات الصحية. ❖
 االلكتروني بينها. تعزيز التعاون بين مختلف مقدمي الخدمة الصحية والعمل على الربط  ❖
 معا ير خاصة لتصنيف مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة للمؤسسات األهلية. وضع  ❖
 تعزيز دور الرعاية األولية في العمل المجتمعي.  ❖
 من قبل المستفيد ن بكافة شرائحهم لمنع اهدار الموارد والحفا  عليها. العمل على منع ازدواجية تلقي الخدمة الصحية  ❖
 خدمات الرعاية الصحية االولية بما  تناس  مع عدد السكان وطبيعة الخدمات. العمل على اعادة توزيع مراكز و  ❖
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 الرعاية الصحية في قطاع غزة: توزيع مراكز -أولا 

 

 الصحية األولية في قطاع غزة مراكز الرعاية  -1.1
 

( في قطاع غزة  األولية  الصحية  الرعاية  عدد مراكز  العام    اً ( مركز 159بلغ  لوزارة 52)  منها،  2020خالل  تتبع  ( مركزًا صحيًا 
في قط% 32.7)الصحة   الالجئين  الغوث وتشغيل  وكالة  عدد مراكز  بلغ  بينما  الصحية،  الخدمات  مقدمي  إجمالي  اع غزة ( من 

(  5بعة للخدمات العسكرية )التا  الصحية   عدد المراكزمن إجمالي مقدمي الخدمات الصحية، وبلغ    )%(13.8بنسبة    ( مركزا  22)
للمؤسسات األهلية )(%3.1بنسبة )  مركزًا صحياً  التابعة  المراكز  تقدم    ( مركزًا صحياً 19مركزًا منها )  ( 80. في حين بلغ عدد 

(، بينما باقي المراكز الغير الحكومية تقدم خدمات طبية 11.9%خدمات رعاية صحية أولية حس  معا ير وزارة الصحة بنسبة )
 متخصصة.  

 

 
 

 2020توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية حسب القطاع المقدم للخدمة، قطاع غزة،  -(1رسم بياني )
 

 

 توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية حسب المحافظة 1.2- 
 

 2020توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية لمزودي الخدمات حسب المحافظة للعام  - ( 1)  جدول 
 

 المحافظة 
 مزودي الخدمات الصحية

 المجموع
 المؤسسات األهلية  الخدمات العسكرية الوكالة  الحكومة

 19 5 1 4 9 الشمال

 25 5 1 5 14 غزة

 23 2 1 5 15 الوسطي

 19 5 1 3 10 خانيونس 

 12 2 1 5 4 رفح

 98 19 5 22 52 المجموع

% 53.1 22.4 5.1 19.4 100 
 
 

زة، وقد بلغ جمالي المراكز الصحية في قطاع غإ  %53.1بنسبة  مركز    52د مراكز الرعاية الصحية الحكومية  اعدإجمالي أ نجد أن  
  %من إجمالي المراكز الصحية19.4نسبة المؤسسات األهلية 

المراكز الصحية الغير    80من إجمالي  حسب معايير وزارة الصحة  مركز صحي( يقدم خدمات صحية أولية    19للمؤسسات األهلية هي )عدد المراكز الصحية التابعة   •
    حكومية تقدم خدمات طبية متخصصة.
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 حسب مزودي الخدمات:  الصحية األوليةتوزيع مراكز الرعاية   -1.3
 

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

 السنوات 
 مزودي الخدمات الصحية 

معدل السكان لكل مركز   المجموع 
 الوكالة  الحكومة  صحي

الخدمات  
 * العسكرية

المؤسسات  
 * األهلية*

2010 54 20 7 66 147 10,625 
2011 54 20 7 69 151 10,705 
2012 54 21 7 79 161 10,390 
2013 54 21 7 81 163 10,618 
2014 54 21 5 77 157 11,401 
2015 49 21 5 75 150 12,337 
2016 49 22 5 80 156 12,258 
2017 50 22 5 70 147 12,920 
2018 51 22 5 80 158 12,414 
2019 52 22 5 80 159 12,778 
2020 52 22 5 80 159 13,065 

 ت:ا مالحظ
لشرطة، و عيادة معبر  نقاط طبية تابعة للخدمات الطبية العسكرية باإلضافة لمراكز الرعاية األولية وهي: عيادة السجن، وعيادة كلية التدري ، و عيادة كلية ا 4 وجد  •

 رفح.
المراكز الصحية الغير   80خدمات صحية أولية حس  معا ير وزارة الصحة من إجمالي مركز صحي( يقدم  18عدد المراكز الصحية التابعة للمؤسسات األهلية هي ) •

 حكومية تقدم خدمات طبية متخصصة عالجية وتشخيصية. 
 على قطاع غزة ونقل عيادة الزهراء من المنطقة الوسطى إلى الخدمات الطبية العسكرية.   2014مراكز رعاية صحية أولية في عدوان  4تم تدمير  •

 

   سكان المحافظات  توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية حسب عدد  1.4
 

غزة للسكان لكل مركز صحي بمحافظة    عددنسمة وبلغ أعلى    13,065السكان لكل مركز صحي في قطاع غزة    عدد بلغ متوسط  
لكل مركز   نسمة  9,625حيث بلغ    الوسطىللسكان في محافظة    عددنسمة لكل مركز صحي، وكان أقل    16,017حيث بلغت  

   صحي.
 2020لعام   0.77من السكان  10,000بلغ معدل مراكز الرعاية الصحية األولية لكل  

 

 
 مؤسسات أهلية( حسب المحافظة -عسكري   -وكالة -يوضح توزيع معدل السكان لكل مركز صحي )حكومة -( 2رسم بياني )

 
مراكز الرعاية األولية التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين تقدم  مراكز الرعاية الصحية االولية التابعة لوزارة الصحة تقدم خدمات صحية لجميع افراد المجتمع مواطن والجئ بينما  مالحظة:

 خدماتها لالجئين فقط. 

12,430
16,017

9,625 11,647
16,026

0

5,000

10,000

15,000

20,000

الشمال غزة الوسطى خانيونس رفح



 

5 

 

 
 ووكالة الغوث وتشغيل الالجئين في قطاع غزة أولية تابع لوزارة الصحة   متوسط عدد السكان لكل مركز رعاية  1.5

 

نسمة وبلغ أعلى    28,072بلغ متوسط عدد السكان لكل مركز رعاية أولية تابع لوزارة الصحة ووكالة الغوث وتشغيل الالجئين في قطاع غزة  
نسمة   31,552حيث بلغت    نسمة لكل مركز صحي  ليها محافظة الشمال  37,091متوسط عدد للسكان لكل مركز بمحافظة غزة حيث بلغت  

 نسمة لكل مركز صحي.  14,919لكل مركز صحي، بينما كانت محافظة الوسطى أقل عدد للسكان فقد بلغت 
 

 
 وكالة( حسب المحافظة -يوضح توزيع معدل السكان لكل مركز صحي )حكومة - (3رسم بياني )

 
 وكالة الغوث وتشغيل الالجئين ( للسكان  –) وزارة الصحة ولية األ معدل مراكز الرعاية الصحية  1.6
 

 
 

 من السكان 100,000وكالة الغوث وتشغيل الالجئين( في قطاع غزة /  –) الصحة  مراكز الرعاية األوليةمعدل  -( 4رسم بياني )
 

 خدمات مراكز الرعاية الصحية األولية:  -ثانياا  
 

لعيادات الط    متردد(  3,756,070ما يقارب )  2020بلغ عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية األولية في قطاع غزة خالل العام 
( تلقت خدمات تمريضية في 2,202,696، هذا باإلضافة إلى )متردد( 1,036,245العام، وقد بلغت الزيارات للط  المتخصص )

( جلسة  116,072( وصفة، وقد تم تسجيل )3426752طاع غزة، بينما بلغ عدد الوصفات الطبية )مراكز الرعاية األولية في ق
 .   يةن خدمات األشعة في مراكز الرعاية الصحية األول( م42,469للعالج الطبيعي، )

هنـــــاخ انخفـــــاع ملحـــــو  عـــــن الســـــنوات الســـــابقة لخـــــدمات الرعايـــــة األوليـــــة و لـــــ  بســـــب  اغـــــال  العد ـــــد مـــــن المراكـــــز الصـــــحية 
 خالل جائحة كورونا.  في قطاع غزة 
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 توزيع خدمات مراكز الرعاية الصحية األولية حسب مزودي الخدمات  -( 3جدول ) 
 

 

 الخدمات العسكرية  الوكالة  الحكومة  الخدمات 
المؤسسات  

 * األهلية 
 اإلجمالي 

 3,756,070 41,266 193,257 2,658,080 863,467 الطب العام 

 1,036,245 237,830 325,741 25,753 446,921 العيادات المتخصصة 

 2,202,696 42,531 50,541 1,342,668 766,956 زيارات التمريض 

 3,426,752 175,487 111,734 2,531,182 608,349 الوصفات الطبية 

جلسات العالج  
 الطبيعي 

15,205 91,421 9,446 0 116,072 

 42,469 8,122 4,830 12974 16,543 خدمات األشعة 

 
 

 خدمات الطب العام و المتخصص حسب مزودي الخدمات  2.1
 

% بينما كانت في الخدمات 23.0بلغت نسبة خدمات الط  العام والمتخصص في مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة  
المقدمة في قطاع غزة.  % من إجمالي الخدمات  1.1% والمؤسسات األهلية  70.8%، أما في وكالة الغوث فبلغت  5.1العسكرية  

 وهذا قد يعكس زيادة التوجه للعالج بالوكالة والحصول على العالج المجاني.

 
 

نسبة الطب العام والمتخصص حسب مقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية - (5رسم بياني )  
 

 

  وزارة الصحة:خدمات الرعاية الصحية األولية في   2.2
 

عدد   لوزارة    المتردد نبلغ  التابعة  األولية  الصحية  الرعاية  منها  متردد  1,310,388  الصحةلمراكز  لعيادات   متردد  863,467، 
تلقت خدمات تمريضية   766,956  هذا باإلضافة إلى  ،متردد 446,921 للط  المتخصص  لعيادات  الط  العام، وبلغت الزيارات
، وبلغ وصفة  608,349لمستشفيات، كما وبلغ عدد الوصفات الطبية  % من الحاالت ل 2.9وتم تحويل    ، في مراكز الرعاية األولية

    .حالة 16,543جلسة، وبلغت خدمات األشعة 15,207 عدد جلسات العالج الطبيعي
 

 وكالة الغوث: خدمات الرعاية الصحية األولية في      2.3
 

اجمالي   العام    المتردد نبلغ  الط   عيادات  المتخصص ،  متردد  2,658,080على  الط   لعيادات  الزيارات  عدد  بلغ    بينما 
التمريضمتردد،    25,753 زيارات  فكانت  ،  متردد 1,342,668 وبلغت  الطبية  الوصفات  عدد  وصفة  2,531,182أما  وبلغ   ،

 حالة.  12,974جلسة، وبلغت خدمات األشعة  91,421جلسات العالج الطبيعي 

وزارة 

,  الصحة

23.0

70.8, وكالة

خدمات 

5.1, عسكرية

مؤسسات 

1.1, أهلية
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 الخدمات الطبية العسكرية: خدمات الرعاية الصحية األولية في    2.4
 

، وبلغ عدد  متردد 193,257 بلغ عدد الزيارات لعيادات الط  العام  وكذل  المدنيين،  تقدم خدماتها ألفراد األمن الشرطة وعائالتهم
المتخصص   الط   لعيادات  التمريض    متردد  325,741الزيارات  زيارات  فكانت متردد  50,541أما  الطبية  الوصفات  أما   ، 

 حالة.  4830خدمات األشعة  أما متردد لخدمة العالج الطبيعي،  9,446و  وصفة،  111,734
 

 القوى العاملة في الرعاية الصحية األولية:  -ثالثاا 
 

الحكومية مقارنة بمزودي   األولية  بمراكز الرعاية الصحية    جدول أن أعلى نسبة من القوى العاملة موجودةال   تضح من 
األولية  الصحية  الرعاية  للوزارة في مجاالت  والحصرية  الواسعة  الخدمات  مما يعكس طبيعة  الصحية األخرى  الخدمات 

 المتنوعة. 
 

 توزيع القوى العاملة بالرعاية الصحية األولية حسب مزودي الخدمات  -( 4)  جدول 
 

 

 %  المجموع  NGOs الخدمات العسكرية  الوكالة  وزارة الصحة  التخصص 

 13.3 452 32 6 162 252 طبيب عام

 6.1 208 161 11 8 28 طبيب أخصائي 

 4.6 155 31 16 30 78 طبيب أسنان 

 8.7 297 29 21 66 181 صيدلي ومساعد صيدلي 

 25.2 857 86 23 314 434 تمريض 

 10.9 370 45 31 106 188 المهن الطبية المساندة 

 2.3 78 17 1 0 60 عمال صحيين 

 29.0 987 89 57 260 581 إدارة وخدمات 

 100.0 3404 490 166 946 1802 المجموع 

   100 14.4 4.9 27.8 52.9 النسبة % 

 
 

 الفئة توزيع العاملين بالرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة حسب  3.1
 

 % من إجمالي العاملين في وزارة الصحة.   16.1شكلت نسبة العاملين في مراكز الرعاية األولية 
  10,000طبي  أخصائي/ 0.1و  ،نسمة من السكان 10,000طبي  عام/  1.2 إلى السكان  العامون  بلغ معدل األطباءحيث 

 نسمة. 10,000/  صيدلي  0.9نسمة وبلغ معدل الصيادلة ومساعدي الصيادلة  10,000ممرع/  2.1نسمة، بلغ معدل التمريض 
 

 في وزارة الصحة حسب الفئة توزيع القوى العاملة بالرعاية الصحية األولية  -( 5)  جدول 

طبيب   طبيب عام البيان 
 أخصائي 

طبيب  
 أسنان 

صيدلي 
ومساعد  
 صيدلي 

 تمريض 
المهن  
الطبية  
 المساندة 

عمال 
 صحيين 

إدارة  
 المجموع   وخدمات 

 1802 581 60 188 434 181 78 28 252 العدد  
 100 32.2 3.3 10.4 24.1 10.0 4.3 1.6 14.0 النسبة  
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 ( نسبة توزيع العاملين في الرعاية األولية بوزارة الصحة حسب الفئات 6رسم بياني )

 
 توزيع العاملين في وزارة الصحة ووكالة غوث وتشغيل الالجئين والمراكز الخرى   3.2

 

، أما في المؤسسات غير الحكومية فبلغت 1.7معدل العام للممرع لكل طبي  في الرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة البلغ 
 ممرع/ طبي .  1.9ممرع لكل طبي ، وبلغت في وكالة الغوث أعلى معدل   2.7

 

 
 

معدل ممرض لكل طبيب بالرعاية األولية بوزارة الصحة  - (7رسم بياني )  

 
 مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة:  -رابعاا 
   الخدمة: مستوى حسب المحافظة و توزيع  مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة   4.1

 

 معدل السكان لكل مركز صحي ستوى و المبعة لوزارة الصحة حسب المحافظة و الرعاية الصحية األولية التاتوزيع مراكز  -( 6جدول ) 
  

 عدد السكان  المحافظة 
 المجموع  المستوى 

 المراكز 
عدد السكان  

 لكل مركز 

  معدل
  100,000المراكز/

 رابع ثالث  ثاني  من السكان 

 2.2 45576 9 1 5 3 410,181 الشمال 

 2.0 50338 14 5 4 5 704,727 غزة 

 5.0 19892 15 1 2 12 298,384 الوسطي 

 2.5 40766 10 2 2 6 407,655 خانيونس 

 1.6 64103 4 1 2 1 256,410 رفح

 2.5 39949 52 10 15 27 2,077,357 المجموع 

14
1.6

4.3

10

24.110.4
3.3

32.2
طبيب عام

طبيب أخصائي

طبيب أسنان

يصيدلي ومساعد صيدل

تمريض

المهن الطبية المساندة

عمال صحيين 

إدارة وخدمات

1.9

1.2

2.4
2

1.7

0

2

4

الشمال غزة الوسطى خانيونس رفح
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شخص وأقل   50,338   غزةمحافظة  يليها  و شخص    64,103     رفحسكان لكل مركز صحي في محافظة  متوسط عدد  بلغ أعلى  
الصحية في محافظة الوسطى حيث بلغت   للمراكز  يعكس وجود مراكز رعاية صحية مما      شخص  19892متوسط عدد سكان 

  بزيادة عدد المراكز في المستقبل.وغزة  رفح تي التركيز على محافظو كافية في المنطقة الوسطى 
 

 األولية التابعة لوزارة الصحة حسب السنوات: توزيع  مراكز الرعاية الصحية   4.2
زيادة واضحة في معدالت السكان للمراكز الصحية خالل السنوات الماضية كنتيجة طبيعية لزيادة السكان مما الرسم التالي  مننجد 

 لرعاية الصحية و تطويرها.يستوج  االهتمام المستمر بخدمات ا
 
 

 
 
 
 

 2020-2014 تالسكان لكل مركز صحي حسب السنوا معدل -( 8رسم بياني )

 
 حسب المحافظات خدمات الطب العام والطب المتخصص بوزارة الصحة 4.3

  
 حسب المحافظة   توزيع خدمات الرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة -( 7جدول ) 

 

 الزيارات  العيادات المتخصصة  الطب العام  الخدمات 
 % عدد  %  عدد  %  عدد 

 18.3 239,384 18.3 82092 18.2 157,292 الشمال 
 44.0 576,950 50.5 225630 40.7 351320 غزة

 11.1 146,155 6.8 30244 13.4 115911 الوسطى 
 17.7 231,341 15.4 68909 18.8 162432 خان  ونس

 8.9 116,558 9.0 40046 8.9 76512 رفح
 100 1,310,388 100 446921 100 863,467 المجموع

 
 
 
 
 

 لكل شخص: بمراكز وزارة الصحةمعدل زيارات الطب العام والطب المتخصص   4.4
 

بلغ أكبر معدل زيارات في محافظة غزة و لكل شخص  متردد 0.4المتخصص في قطاع غزة  معدل العام لزيارات الط  العام و بلغ ال
عدل العام لزيارات الط  المتخصص  بينما بلغ الم السكاني في قطاع غزة.يعود  ل  لطبيعة التوزيع شخص و  /متردد 0.5بمعدل 

 / شخص. متردد 0.3ات الط  المتخصص لكل شخص وبلغ أعلى معدل لزيار  متردد 0.2في قطاع غزة 
 

 
 

33148
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39026
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 معدل زيارات الطب العام والطب المتخصص بوزارة الصحة لكل شخص حسب المحافظة  توزيع   - ( 8)  جدول 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : في مراكز الرعاية األولية الصحية التابعة لوزارة الصحة األمراض المزمنة  4.5
إجمالي   المرضبلغ  األولية  المسجلين  ى عدد  الرعاية  بمراكز  المزمنة  األمراع  لوز   لعيادات  الصحة ر االتابعة   ،مريض  27,528  ة 

نسبة  شكلت  و  الضغط ما  السكري خاصة  51.6أمراع  المسجلين، ويليه مرع  المرضى  إجمالي  الثاني ما نسبته  % من  النوع 
 % 0.5سبة ل نأق  السرطانيةمراع األ، في حين بلغت 36.9%

 

 

 لعيادات األمراض المزمنة بمراكز الرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة المرضى المسجلينتوزيع -  (9جدول )
 

 %  عدد المرضى المسجلين  األمراض المزمنة 
 4.3 1194 صدرية 

 3.5 964 األول  النوع سكري 

 36.9 10154 الثاني  النوع سكري 

 51.6 14199 ضغط

 0.5 148 السرطان  أمراض

 1.5 406 نفسية  حالت

 1.7 463 صرع 

 100 27,528 المجموع 

 
 

 في مراكز الرعاية الصحية األولية في وزارة الصحةالوصفات الطبية   .5
 توزيع الوصفات الطبية حسب المحافظة:  5.1

 

إجمالي   مر بلغ  في  الطبية  الصحةاالوصفات  لوزارة  التابعة  الصحية  الرعاية  انخفاع    608,349  كز  العام  22.6بنسبة  % عن 
% عجز  44  ما نسبتهوقد بلغت نسبة العجز  و ل  بسب  النقص الشد د في األدوية األساسية في الرعاية الصحية    2019الماضي 
 وصفة طبية للصغار.   149,235وصفة طبية للكبار و 459,114. منها من األدوية

 

بينما بلغ أقل نسبة في محافظة رفح % وصفة طبية من اجمالي الوصفات الطبية المصروفة.  44.7وشكلت محافظة غزة ما نسبة 
 % وصفة طبية من إجمالي الوصفات الطبية المصروفة. 9.5حيث شكلت 

 

 
 

 عدد السكان  الخدمات 
 العيادات المتخصصة  الطب العام 

معدل الزيارات لكل  
معدل الزيارات لكل   شخص بالسنة 

 شخص بالسنة 
معدل الزيارات لكل شخص  

 بالسنة 
 0.6 0.2 0.4 410,181 الشمال 
 0.8 0.3 0.5 704,727 غزة 

 0.5 0.1 0.4 298,384 الوسطى 

 0.6 0.2 0.4 407,655 خان يونس 

 0.5 0.2 0.3 256,410 رفح

 0.6 0.2 0.4 2,077,357 المجموع 
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 الطبية حسب المحافظات وزارة الصحة توزيع الوصفات   -( 10جدول ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسب المحافظة و الفئة العمرية: في وزارة الصحة الرعاية الصحية األولية توزيع معدل الوصفات الطبية في مراكز     5.2
 

علمًا بأن هذه الفئة تمثل   % من إجمالي الوصفات بوزارة الصحة24.5سنوات    3بلغت نسبة الوصفات الطبية لألطفال دون سن  
 . مترددوصفة لكل  0.53شكلت و  الوسطىفي محافظة   مترددبلغ أعلى معدل وصفات طبية لكل  % من إجمالي السكان،14.9

 

 
 حسب المحافظة بوزارة الصحة    متردد معدل الوصفات الطبية لكل   -( 11)  جدول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 التحويالت   .6
 

 توزيع التحويالت بالرعاية الصحية األولية حسب المحافظة:   6.1
 

الصحية األولية   الرعاية  المحولة من مراكز  الحاالت  إلى مستشفيات وزارة الصحة وكانت أعلى نسبة    37758بلغ إجمالي  حالة 
من مجموع الحاالت المحولة من %  7.2حيث شكلت ما نسبته    رفح ، وأقل نسبة كانت في محافظة  %57.3بمد نة غزة بنسبة  

لتحويل ويرجع انخفاع نسبة التحويل للمستشفيات بسب  جائحة كورونا ووقف ا  .مراكز الرعاية الصحية األولية إلى المستشفيات
 إلى المستشفيات إال للحاالت الطارئة.

 

 % عدد  المحافظة 
 15.3 92,808 الشمال 
 44.7 271,637 غزة 

 12.8 77,896 الوسطى 
 17.8 108,313 خان يونس 

 9.5 57,695 رفح
 100 608,349 المجموع 

وصفات لمرضى تزيد   المنطقة 
 سنوات   3أعمارهم عن 

وصفات لمرضى تقل  
  3أعمارهم عن 

 سنوات 
 إجمالي الزيارات  مجموع الوصفات 

معدل  
الوصفات/  

 متردد 
 0.39 239,384 92,808 27,066 65,742 الشمال 

 0.47 576,950 271,637 56,904 214,733 غزة 
 0.53 146,155 77,896 19,354 58,542 الوسطى 

 0.47 231,341 108,313 31,181 77,132 خانيونس 
 0.49 116,558 57,695 14,730 42,965 رفح

 0.46 1,310,388 608,349 149,235 459,114 المجموع 
   100 24.5 75.5 النسبة % 
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 2020-2016يوضح عدد التحويالت إلى المستشفيات من العام   -( 9) رسم بياني

 
 

 يوضح توزيع التحويالت من مراكز الرعاية الصحية األولية إلى المستشفيات بوزارة الصحة حسب المحافظات  - ( 12جدول ) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 من الزيارات:  100توزيع معدل التحويالت بالرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة حسب المحافظة لكل   6.2
 

وبلغ  مترددتحويلة/  3.8 غزةوبلغ أعلى معدل تحويالت في محافظة ، متردد 100تحويلة/ 2.9 الحظ أن المعدل العام للتحويالت 
 .مترددتحويلة /  1.9  الوسطىأقل معدل في محافظة  

 

 
 

 

 يوضح توزيع معدل التحويالت من مراكز الرعاية األولية إلى المستشفيات من إجمالي الزيارات حسب المحافظات  -( 10رسم بياني ) 
 
 

37758

92394

85649 80499 79228

2020 2019 2018 2017 2016

2.3

3.8

2.4
1.9

2.3
2.9

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

الشمال غزة خانيونس الوسطى رفح المعدل العام

 المحافظة 
 وزارة الصحة 

 % عدد 
 14.8 5,599 الشمال 

 57.3 21,638 غزة 

 9.2 3,450 الوسطى 

 11.5 4,357 خان يونس 

 7.2 2,714 رفح

 100 37,758 المجموع 



 

13 

 

 
 صحـــة الطفــل:  .7

من   العمرية  الفئة  في  األطفال  نسبة  غ  %14.9سنوات    4-0بلغ  قطاع  سكان  إجمالي  القطاع من  في  التطعيمات  ونسبة  زة، 
لتغذية وخصوصا تعتبر وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي تستقبل الحاالت المرضية لألطفال والتي تتعلق باأليض وا%. و 99.9

 نقص إفراز الغدة الدرقية الخلقي. التبول الفينولي و 
 

 الطفل:  توزيع الحالت المرضية بصحة 7.1
 ((Phenylketonuria التبول الفينولي  -

حالة في 245 ليصبح عدد الحاالت التي تعاني من التبول الفينولي    8بلغ عدد الحاالت الجد دة المسجلة لمرع التبول الفينولي  
 قطاع غزة 

 

 (  Congenital hypothyroidism)      الدرقيةدة نقص إفراز الغ  -
ت ليصبح عدد الحاالت التي تعاني من نقص  حاال  18بلغ عدد الحاالت الجد دة المسجلة التي تعانى من نقص إفراز الغدة الدرقية  

 حالة في قطاع غزة. 341 افراز الغدة الدرقية 
 

 
 2020معدل حدوث األمراع المسجلة بصحة الطفل لعام  -( 13جدول )

عدد الحالت   المرض 
 نسبة الجديدة عدد الزيارات الحالت المسجلة عدد  الجديدة

 % 6 576 323 18 نقص إفراز الغدة الدرقية
 % 3 1,112 237 8 التبول الفينولي

 األولى للتطعيم. مترددمالحظة:  تم عمل فحص للغدة الدرقية والتبول الفينولي لجميع المواليد الجدد في ال •
 

 

 والزيارات بصحة الطفل حسب السنوات:توزيع الحالت المرضية   7.2
 

 2020 – 2010ة المسجلة بصحة الطفل توزيع الحالت الجديد  - (14جدول )   
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المرض

 18 10 15 20 31 22 24 21 19 11 20 نقص إفراز الغدة الدرقية 

 8 5 12 14 17 12 7 8 10 4 11 التبول الفينولي 

 
 توزيع الزيارات للحالت المرضية  بصحة الطفل حسب السنوات:  7.3

 .متردد 1,112وبلغ إجمالي الزيارات لمرضى التبول الفينولي ،  متردد 576نقص إفراز الغدة الدرقية بلغ إجمالي الزيارات لمرضى 
 

 2020  2010 -صحة الطفل حسب المرض في قطاع غزة لعام زيارات توزيع  -( 15جدول ) 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المرض

 576 974 424 444 591 591 660 631 785 558 578 نقص إفراز الغدة الدرقية 

 1112 1464 552 566 649 649 730 851 982 804 731 التبول الفينولي 
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 ات:التطعيم . 8
اإلصابة باألمراع المعدية ويعتبر من أنجع البرامج الصحية في قطاع غزة ومتوفر وسهل    الى الحد من هدف برنامج التطعيمات  

الوصول إليه في كافة محافظات قطاع غزة، وتوفر وكالة غوث وتشغيل الالجئين خدمة التطعيمات لألطفال الالجئين بالتعاون مع 
 وزارة الصحة. 

 : نسبة تغطية التطعيمات في قطاع غزة    8.1
شهر، ومن    15حد ثي الوالدة حتى عمر     تم تطعيم األطفال، حيث  2020% للعام  99.9التطعيمات في قطاع غزة    بلغت نسبة

 الجد ر بالذكر أن استكمال التطعيمات كجرعات داعمة تكون في أعمار أكبر من خالل الصحة المدرسية كما هو مبين في ما بعد.
تطعيم   إيقاف  عمر    Measlesتم  على  على جرعتين  تطعيم    15و    12وإعطاؤه  مع  تطعيم  ،   MMRشهر  إدراج   PCVوتم 

 . جرعات لألطفال 3ويتم إعطاؤها  2012طعيمات في عام ببرنامج الت
 

 2020-2014نسبة تغطية التطعيمات في قطاع غزة  -( 16جدول) 
 

 

 
 الصحة المدرسية برنامج . 9

 هـــــدف برنـــــامج الصـــــحة المدرســـــية إلـــــى تقـــــديم الخـــــدمات الطبيـــــة الشـــــاملة التـــــي تخـــــدم جميـــــع فئـــــات الطلبـــــة الفلســـــطينيين و لـــــ  مـــــن خـــــالل 
المدرســـــية الحكـــــومي الـــــذي  ـــــوفر خدماتـــــه مـــــن خـــــالل المـــــدارس الحكوميـــــة وبرنـــــامج الصـــــحة المدرســـــية المقـــــدم مـــــن وكالـــــة برنـــــامج الصـــــحة 

 غوث وتشغيل الالجئين الذي يقدم الخدمات لالجئين من الطلبة.
 

 الخدمات الطبية للصحة المدرسية  9.1
 بــــــوزارة الصــــــحة  الســــــابع والعاشــــــر والرابــــــع باإلضــــــافة إلــــــى المســــــتوى  تقــــــوم فــــــر  الصــــــحة المدرســــــية بفحــــــص الطــــــالب فــــــي المســــــتوي األول،

الرعايــــة وكالــــة الغــــوث وتشــــغيل الالجئــــين باإلضــــافة إلــــى خدمــــة فــــي المســــتوى األول والرابــــع والســــابع فــــي مــــدارس  فــــي قطــــاع غــــزة، وكــــذل  
 الصحية السنية في المستويين السابع والعاشر.

الصبلغ   الخدمات  تلقوا  الذ ن  الطلبة  المدرسية حوالي  عدد  الدراسي    94,463حية  للعام  منهم  2020-2019طال   في   51,337،  طال  
 % 94.2% من إجمالي الطلبة في قطاع غزة. حيث كانت نسبة التغطية للكشف الطبي 54.3المدارس الحكومية بنسبة 

 
 توزيع عدد الطلبة في برنامج الصحة المدرسية في وزارة الصحة ووكالة الغوث   –( 16)  جدول 

  البيان  

 النسبة  اإلجمالي  المستوى العاشر  المستوى السابع  المستوى الرابع  المستوى األول

 54.3 51,337 27,232 12,872 9,081 2,152 وزارة الصحة 
 45.7 43,126 0 5,539 4,030 33,557 وكالة الغوث 

 100 94,463 27,232 18,411 13,111 35,709 اإلجمالي 

 BCG DPT OPV3 HepB MMR السنة 
2020 99.0 98.4 98.6 99.0 98.3 
2019 99.5 99.3 99.8 99.5 99.9 

2018 98.8 98.1 98.9 98.8 98.9 

2017 99.4 98.2 98.3 99.4 99.6 
2016 99.8 98.8 98.4 99.8 99.0 
2015 99 98.3 98.3 98.7 99.8 
2014 99.5 99.7 99.3 99.7 97.2 
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 في وزارة الصحة: الخدمات الطبية للصحة المدرسية  9.3
 

قطاع غزة  والمدارس الخاصة    تفي محافظاعاشر( في جميع المدارس الحكومية    –سابع    –رابع    –  الفئة المستهدفة )أول  علىتم الكشف   
 دد جمالي  عطال /ة من إ   51,337حيث تم الكشف على   ،  %94.2الطبي    بة التغطية للكشفوكانت نس  ،  وأيضا مدارس التربية الخاصة

 طال /ة شاملة طالب الفئة المستهدفة   54,497الطلبة البالغ  
 

 
 

 2020-2019 في وزارة الصحة الصحة المدرسيةعدد الطلبة الذين شملتهم خدمات -( 11رسم بياني )
 

 في وزارة الصحة من خالل الصحة المدرسية  توزيع عدد الطلبة المفحوصين حسب المحافظات 9.4
 

المستوى   من  المفحوصين  الطلبة  نسبة  المستهدفة،  86.6األول  بلغت  الفئة  طلبة  إجمالي  من  الطلبة %  نسبة  بلغت  بينما 
، في حين بلغت نسبة الطلبة المفحوصين من المستوى  الفئة المستهدفة  طلبة  من إجمالي  %71.9  الرابعالمفحوصين من المستوى  

الرابع و ، علمًا بأن إجمالي الطلبة في الفصول األول  من إجمالي الطلبة المفحوصين  %72.9  العاشروالمستوى  %،  72.7السابع  
الطلبة    54497رلعاشالسابع واو  المفحوصين من إجمالي  الطلبة  الفئة 94.2طال  حيث بلغت نسبة  %، كما بلغت نسبة تطعيم 

 . %99.2%، بينما كانت نسبة التطعيم في وكالة الغوث لتشغيل الالجئين 99.8المستهدفة في جميع المدارس  
 

 حسب المحافظة  2020عدد الطلبة المفحوصين خالل العام  - (17جدول ) 
 

 
 
 

الطبي   للفحص  المحولة  الحاالت  )  11,827بلغ عدد  المفحوصين  الطلبة  إجمالي  بين طالب  و     %(.23.0حالة من  المرضى  نسبة  بلغت 
الرابع،  % بين الطلبة في المستوى 15.4نسبة المرضي  و   % في المستوى الدراسي األول،13.4المدارس الحكومية الذ ن استهدفهم الفحص  

 % بين الطلبة في المستوى العاشر.27.1و السابع،  % من إجمالي الطلبة المفحوصين من المستوى 21.4  السابعبينما في المستوى 
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 نسية التغطية  %  المجموع  رفح خانيونس  الوسطى  غزة  الشمال  البيان 
 % 86.60 4.2 2,152 24 59 391 1,305 373 المستوى األول 
 % 71.90 17.7 9,081 536 1,764 1010 3,953 1,818 المستوى الرابع 

 % 72.70 25.1 12,872 395 2,676 1,301 5,782 2,718 المستوى السابع 
 % 72.90 53.0 27,232 1,605 5,356 5,187 9,914 5,170 المستوى العاشر 

 100 51,337 2,560 9,855 7,889 20,954 10,079 المجموع 
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 عدد الطلبة المفحوصين حسب المحافظات توزيع  -( 12رسم بياني ) 
 
 
 
 
 
 

 الحالت المرضية لطلبة الصحة المدرسية توزيع  9.5
 وزارة الصحة  -توزيع الحالت المرضية لطلبة الصحة المدرسية    9.5.1

 
 

 ( 2019-2020والرابع و السابع والعاشر ) الحاالت المرضية لدي الطالب الحكوميين في المستويات األول،  توزيع  -( 18جدول )
 

 

ة، وأقل نسبة ي مدارس الحكومالفي    اجمالي الطلبة المفحوصين  من    43.0 %نجد أن االنخفاع في حدة اإلبصار شكل أعلى نسبة والبالغة  
 % من إجمالي الطلبة المفحوصين 14.0بينما بلغت نسبة السمنة %، 0.1حيث شكلت  حاالت الصرعكانت 
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األول الرابع السابع العاشر

الشمال غزة الوسطى خانيونس رفح

 الحالت المرضية
 الفئة المستهدفة 

 %  المجموع  %  العاشر  %  السابع  %  الرابع %  األول 
 43.0 5086 45.0 3325 42.0 1157 35.5 496 37.5 108 انخفاض في حدة اإلبصار 

مرئيحول    16 5.6 4 0.3 16 0.6 21 0.3 57 0.5 
 0.2 28 0.2 14 0.4 11 0.1 2 0.3 1 التهاب الملتحمة

 9.9 1171 10.5 775 11.9 328 4.7 65 1.0 3 النحافة 
 4.2 498 2.2 159 7.5 207 8.0 112 6.9 20 القصر 
 0.7 80 0.6 46 0.5 15 1.3 18 0.3 1 النحالة 
 14.0 1661 16.9 1251 10.1 277 9.2 129 1.4 4 السمنة

 0.5 58 0.6 47 0.4 10 0.1 1 0.0 0 خلل في حاسة السمع 
 0.5 61 0.7 54 0.3 7 0.0  0.0 0 تضخم في الغدة الدرقية

 8.2 965 3.4 251 9.8 269 28.6 400 15.6 45 تقمل
 0.3 40 0.2 12 0.5 14 0.5 7 2.4 7 جرب 

 0.3 33 0.3 23 0.3 9 0.1 1 0.0 0 فطريات
 0.5 59 0.5 39 0.7 18 0.1 2 0.0 0 أمراض جلدية أخرى 

 1.0 120 0.7 55 1.1 29 1.6 23 4.5 13 لغط في القلب
 0.1 16 0.1 10 0.2 5 0.1 1 0.0 0 صرع 

 0.0 2 0.0  0.1 2 0.0  0.0 0 كتل محسوسة في البطن 
 0.7 77 0.4 31 0.7 20 0.9 13 4.5 13 فتق 

 5.9 702 7.7 571 4.7 128 0.1 2 0.3 1 دوالي في الخصية 
 0.5 59 0.5 35 0.6 16 0.2 3 1.7 5 قيلة مائية 

 1.3 153 0.8 58 1.4 38 2.4 33 8.3 24 خصية غير هابطة 
 0.3 36 0.1 7 0.9 25 0.1 1 1.0 3 حاالت حادة 

 7.3 865 8.2 606 5.5 151 6.0 84 8.3 24 حاالت أخرى 
 100.0 11827 7390 2752 1397 288 المجموع 

  51337 27232 12872 9081 2152 المفحوصين 
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لذل  هناخ ضرورة لزيادة الجهود وحمالت التثقيف الصحي من أجل االكتشاف المبكر للمشاكل المتعلقة باإلبصار والعمل علي تحسين الوضع 
 التغذوي لدي طالب المدارس.

 
 وكالة الغوث وتشغيل الالجئين  - توزيع الحالت المرضية لطلبة الصحة المدرسية   9.5.2

بفحص األطفال في المستوي األول، الرابع والسابع   في وكالة غوث وتشغيل الالجئين  في نفس الوقت تقوم فر  الصحة المدرسية 
المفحوصين   الطالب  إجمالي  بلغ  المستويا  طالباً   43,126حيث  جميع  عدد  في  بلغ  حيث  للفحص ت،  المحولة  الحاالت 

 ( %23.7) في مدارس الوكالة بنسبة حالة من إجمالي الطلبة المفحوصين 10,245الطبي
من الطلبة الذ ن استهدفهم   %16.6بين الطالب الالجئين في قطاع غزة    المحولين للفحص الطبي  بلغت نسبة المرضىفي حين  

 ويين الرابع والسابع معًا.% من إجمالي الطلبة الذ ن استهدفهم الفحص في المست48.4. و الفحص في المستوى األول
 

 توزيع الحاالت المرضية لدي الطالب الالجئين المفحوصين من إجمالي الطلبة في المستويات األول، الرابع والسابع -( 19جدول )

 

 
المفحوصين فنجد أن االنخفاع في حدة اإلبصار  الجدول التالي أعداد ونس  الحاالت المرضية بين طلبة مدارس الوكالة  وضح  

نسبة أعلى  التوالي  شكل  والرابع والسابع على  األول  المستوى  )  في  التوالي من  %86.1ـ  51.5%والبالغة  على  الطلبة  (  اجمالي 
مدارس  المفحوصين نسبة    في  أقل  وبلغت  الدرقيةالوكالة،  الغدة  في  مدارس %  0.3  تضخم  في  المفحوصين  الطلبة  من مجموع 

 . الوكالة
الفلسطينيي الالجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة  التابعة  المدرسية  الصحة  فر   علي  يج   لالكتشاف ا   نلذل   األكبر  االهتمام  عطاء 

 . المراحل المدرسية ر لدى الطلبة في جميعحدة البص النخفاعوالعالج المبكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفئة المستهدفة  الحالت المرضية 
 %  المجموع  %  الرابع والسابع %  األول

 68.3 6,857 86.2 4,008 52.9 2,849 انخفاض في حدة اإلبصار 
 1.7 173 1.5 69 1.9 104 خلل في حاسة السمع

 0.1 15 0.0 0 0.3 15 تضخم في الغدة الدرقية 
 4.0 403 0.0 0 7.5 403 حول

 8.2 818 6.0 280 10.0 538 امراض القلب
 2.1 213 0.0 0 4.0 213 تقمل 
 1.3 133 0.0 0 2.5 133 جرب
 3.6 359 0.0 0 6.7 359 فتق

 خصية غير هابطة 
 

0.0 0 0.0 0 0.0 
 5.2 517 5.1 236 5.2 281 التهابات الشعب الهوائية

 3.7 372 0.0 0 6.9 372 إعاقة جسدية 
 قيلة مائية

 
0.0 0 0.0 0 0.0 

 1.7 173 1.2 55 2.2 118 تشوهات خلقية
 10,033 4,648 5,385 المجموع 

 43,126 9,569 33,557 المفحوصين 
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 المشاكل الصحية للفم بين طالب المدارس الحكومية  9.6
 

 ( في وزارة الصحة 2020-2019توزيع مشاكل االسنان عند الطلبة للعام ) -( 20جدول )
 

 

 :  تسوس األسنان 9.6.1
ــتوى األول  ــي المســــ ــا  لــــــي: فــــ ــتوى كمــــ ــين لكــــــل مســــ ــة المفحوصــــ ــالي الطلبــــ ــن اجمــــ ــدارس مــــ ــين طــــــالب المــــ ــنان بــــ ــبة تســــــوس األســــ بلغــــــت نســــ

 %50.0% في المستوى العاشر 16.0% ،  7.0% بينما المستوى السابع  6.9في المستوى الرابع  % ،2.1
 
 
 

   :التهابات اللثة  9.6.2
ــتوى: ــل مســ ــين لكــ ــة المفحوصــ ــالي الطلبــ ــن اجمــ ــدارس مــ ــالب المــ ــين طــ ــة بــ ــات اللثــ ــبة التهابــ ــت نســ ــع  بلغــ ــتوى الرابــ ــي المســ فــــي  % ،1.6فــ

 % 8.4% والعاشر  2.7المستوى السابع  
 

   :ارتفاع نسبة الفلور  9.6.3
%، بينمـــا فــــي 1.4فـــي المســـتوى الرابـــع  بلغـــت نســـبة ارتفـــاع الفلـــور بـــين طــــالب المـــدارس مـــن اجمـــالي الطلبـــة المفحوصــــين لكـــل مســـتوى:

 .%1.6%،  وفي المستوى العاشر 0.8المستوى السابع  
 

 

 

  :األسنان اعوجاج   9.6.4

ــع  ــتوى الرابــ ــي المســ ــي: فــ ــا  لــ ــدارس كمــ ــين طــــالب المــ ــنان بــ ــاج األســ ــبة اعوجــ ــا فــــي 1.9بلغــــت نســ ــين، بينمــ ــة المفحوصــ ــالي الطلبــ ــن اجمــ % مــ
 .%7.0%، وفي المستوى العاشر 2.5المستوى السابع  

 

 في المدارس  التطعيمات 9.7
 

الالجئين   وتشغيل  غوث  ووكالة  الصحة  وزارة  لطالب  تشترخ  الالزمة  التطعيمات  تقديم  في  المدرسية  الصحة  برامج  خالل  من  الفلسطينيين 
نقط شلل األطفال ) الدفتيريا والكزاز،  التالية:  بالتطعيمات  بتطعيم الطلبة  تقومان  ( OPV and d.Tالمدارس في المستويات المختلفة، حيث 

 .والحصبة األلمانية
 

دارس  توزيع التطعيمات لطبلة الم - (21)جدول   
 

 DT Child OPV DT Adult الجهة المقدمة 
 % % % 

 99.8 99.8 99.8 وزارة الصحة 
 97.4 100.0 100.0 وكالة الغوث 

 
 
 
 
 

 فقد األسنان  اعوجاج السنان  الفلور  التهاب اللثة  تسوس أسنان  المستوى 

 270 10 4 1 1081 المستوى األول

 332 984 724 822 3536 المستوى الرابع 

 281 1262 397 1405 3615 المستوى السابع 

 1268 3604 818 4306 8217 المستوى العاشر 
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   .  الصحة السنية:10
 خدمات األسنان في مراكز الرعاية األولية  10.1
قدمت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في بينما  لعيادات األسنان.    زيارة  67,956ه  سجلت وزارة الصحة ما مجموع  2020  في عام

 زيارة لألسنان في جميع عيادات األسنان.  118,925  قطاع غزة
 

 : حسب نوع الخدمة الزيارات إلى عيادات الفم واألسنان في مراكز الرعاية األولية لوزارة الصحةنسبة توزيع  10.2
 

 
 

 توزيع نسبة خدمات الفم واألسنان المقدمة في مراكز الرعاية األولية  -( 13رسم بياني ) 

 
 . دائرة التثقيف والتعزيز الصحي11

ــد  ــة بعــ ــة خاصــ ــحية األوليــ ــة الصــ ــز الرعايــ ــردد ن لمراكــ ــع المتــ ــل مــ ــة للتواصــ ــة رائعــ ــة فرصــ ــة األوليــ ــدمات الرعايــ ــحي أن خــ ــر التثقيــــف الصــ يعتبــ
ــد ق ــا فقــ ــروس كورونــ ــوء فيــ ــن نشــ ــالمي عــ ــطةاإلعــــالن العــ ــن أنشــ ــد مــ ــت بالعد ــ ــة امــ ــة  للتوعيــ ــحي لمواجهــ ــف الصــ ــة والتثقيــ ــاء المجتمعيــ ــذا الوبــ هــ

ــم ــث تــ ــد حيــ ــارب عقــ ــا يقــ ــا يقــــ  980 مــ ــول لمــ ــم الوصــ ــد تــ ــحة وقــ ــز الصــ ــف وتعزيــ ــي دائــــرة التثقيــ ــالل مثقفــ ــي خــ ــاء تثقيفــ  100.000 رب مــــنالقــ
 شخص.

 

تم منها    وقد  مواضيع  النوع  طرح  على  المبنى  العنف  والتمناهضة  ااالجتماعي،  الطبيعية، غذية  الرضاعة  ودعم  المستشفيات  داخل  لعالجية 
 والتوعية داخل المدارس ورياع األطفال، باإلضافة إلى حملة التقمل وحملة رعاية ما قبل الحمل.

ــية، الســـــالمة المنزليـــــة، اإلدمـــــان، مخـــــاطر الشـــــيبس،  المشـــــروبات شـــــملت النـــــدوات تثقيـــــف صـــــحي لمواضـــــيع مختلفـــــة مثـــــل النظافـــــة الشخصـــ
ــليمة،  ــة الســـ ــنان، الـــــزواج المبكـــــر، العنـــــف األســـــري، فقـــــر الـــــدم، التغذيـــ ــاة األســـ ــاره، البدانـــــة، فرشـــ الغازيـــــة، العنـــــف المدرســـــي، التـــــدخين ومضـــ

 ندوة تغذية عالجية 543التوتر، زواج األقارب وغيره من األمور الصحية األخرى. إضافة إلى 
 

 الصحي   أهم النشاطات دائرة التثقيف والتعزيز   11.1
 

 :  103والمشورة على خط  برنامج التوعية والتثقيف    11.1.1
 24على مدار     103من المثقفين الصحيين لتقديم االستشارات من خالل العمل على خط     10التثقيف وتعزيز الصحة بتكليف     قامت  دائرة

 ساعة على مستوى قطاع غزة. 
 اتصال.  5900حيث تم  الرد على اتصاالت  واستفسارات المتسائلين من المواطنين ووصل عدد االتصاالت إلى 

 

 

 رات: التوعية في الوزا   11.1.2

وزارة الشؤون االجتماعية وأبنية وإدارات   –قامت دائرة التثقيف وتعزيز الصحة بعقد ندوات في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ومد رية التنمية  
 موظف. 495لقاء ل  19دائرة اإلعالم  وعقد  -وزارة الصحة

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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 التثقيف الصحي على معبر رفح :     11.1.3

خالل شهر مارس   رفح بالتعاون مع دائرة الط  الوقائي  من خالل كادر التثقيف الصحي والمكون من ثالثة مثقفين    تم العمل على معبر
  4311)اجمالي    شخص .  2000أيام والوصول ل    4شخص, كما تم العمل خالل شهر  ابريل  بواقع    2311أيام والوصول لعدد    7بواقع  

 شخصا( 
 

  لثانوية العامة التوعية الصحية ضمن مدارس ا   11.1.4
من المثقفين الصحيين   4تم تخصيص  ،   طال  و تمت المشاركة في  امتحان أنجاز الثانوية العامة  3500لقاء استهدف    100تم تنفيذ حوالي  

 اللجان الصحية . بالتعاون مع دائرة الصحة المدرسية في متابعة الطالب في المدارس والمدققين في 
 

 : 19تشكيل اللجنة الوطنية للتثقيف الصحي لمواجهة جائحة كوفيد    11.1.5

 هي لجنة فنية تعمل على تنسيق وتعزيز الجهد بين وزارة الصحة والمؤسسات والوزارات العاملة  ات االهتمام في مجال التثقيف الصحي. 
.  كما تم  لقاء 657تنفيذ  وتم وا  والمخابز المرافق الصحية  تثقيفية داخل التجمعات والموالت واألسالتوعوية و عد د اللقاءات ال  تم تنفيذوقد 

 شرطي 200الوصول والتنسيق مع األجهزة الشرطية و وتنفيذ لقاء وصل الى عدد 
 

 مبادرات شبابية: 11.1.6

للتثقيف الصحي لمواجهة الجائحة  و وزارة الشباب العليا  الوطنية  التثقيف وتعزيز الصحة واللجنة  بين دائرة    ضمن إطار العمل المشترخ ما 
 .والرياضة ودائرة التنسيق مع المؤسسات الغير حكومية، تم العمل على تشكيل مجموعات من المتطوعين للمبادرات الشبابية

 

 ية داخل المراكز الصحية برنامج التوع   11.1.7

 2330لقاء تثقيفي داخل المراكز الصحية ومن خالل مثقفي دائرة التثقيف وتعزيز الصحة وقد تم الوصول لما يقرب من  376  ما يقارب  عقد  تم
 . تغذية  الحامل , فقر الدم ووسائل تنظيم األسرة أهمها النظافة الشخصية , تم طرح مواضيعشخص. 
 برنامج التوعية والمشورة والتعذية العالجية داخل المستشفيات:   11.1.8

تغذية مرضى القل  و الفشل الكلوي و األمراع المعدية    ،شخص في مواضيع أهمها فقر الدم  4558لقاء استهدف    1711تم تنفيذ حوالي   
 . والغير معدية

 

 امج المشورة ودعم الرضاعة الطبيعية: برن   11.1.9

الخاصة ببروتوكول الرضاعة وخاصة في    اإلستراتيجيةالعمل على مراجعة الخطة    اآلنجلسة مشورة مع األمهات. كما يجري      547  تم تنفيذ
 .ظروف الطوارئ 

 

 

 برنامج التوعية داخل المجتمع المحلي:   11.1.10

شخص. وقد تم طرح مواضيع مختلفة أهمها االستخدام   2800لقاء داخل المجتمع المحلي  استهدف      280قام فريق التثقيف الصحي بتنفيذ  
 السيء لإلنترنت، تغذية األطفال، النظافة الشخصية. 

 

 برنامج التوعية داخل المدارس ورياض األطفال:   11.1.11
 

من الطالب و األمهات و ل  في مختلف المواضيع الصحية منها التغذية وأنماط الحياة وممارسة الرياضة   4981لقاء استهدف    205تم تنفيذ  
 والحد من العنف والجان  النفسي وغيره  

 
 حملة التقمل:   11.1.12

ة الشخصية والحد من التقمل بين طلبة المدارس حيث تم تنفيذ تم تنفيذ هذه الحملة التوعوية الشاملة لتوعية األهالي حول مبادئ وأسس النظاف 
 .شخص، وتوزيع نشرات صحية أعدت لهذا الخصوص باإلضافة إلى شامبو للقضاء على القمل 1599لقاء استهدف  55
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 : 19حملة أكتوبر الوردي وكوفيد    11.1.13

تنفيد   بهذا المرع حيث تم طرح مواضيع أهمها حملة  توعوي    لقاء  30  تم  الثدي والتوعية الخاصة للمريضات  المبكر عن سرطان  الكشف 
نسخة من   50000الكشف المبكر عنه مع عقد عدة دورات ولقاءات في أماكن مجتمعية مختلفة في قطاع غزة، باإلضافة إلى طباعة    اتوألي 

 19بروشور سرطان الثدي وكوفيد 
 

 حملة رعاية ما قبل الحمل: 11.1.14
 

بين طبي  وتمريض من خريجي الجامعات وبإشراف من طاقم الدائرة وتدريبهم على خدمات الرعاية   شخص ما  20فريق مكون من  تم اختيار  
لقاء توعوي في العيادات والمجتمع    11الصحية ما قبل الحمل والخدمات المقدمة للحوامل والمراكز الصحية المقدمة لهذه الخدمة حيث تم تنفيذ  

 .ألف مشاهدة 45حول رعاية ما قبل الحمل ووصل عدد المشاهدات أكثر من  تفيد وها 3المحلي وتنفيذ 
 

 شبكة البث التلفزيوني داخل مراكز الرعاية األولية والمستشفيات بوزارة الصحة:    11.1.15

قسم العالقات العامة.   تم من خاللها وقد تمت بالتعاون مع    كان مركزها في عيادة الرمال  و  2017منذ العام    دائرة تلفزيونية مغلقةتم انشاء  
فيد وهات وقد حصلت   7والمستشفيات، حيث تم تنفيذ وإنتاج  بث فيد وهات ومواد تثقيفية توعوية صحية الى المتردد ن لعيادات الرعاية األولية  

ية حول الصحة اإلنجابية واألمراع الشائعة والمعدية الف مشاهدة حيث كانت تشمل مواضيع صحية تثقيف  60على نسبة مشاهدة تزيد على  
 وبعض القضايا السلوكية.

 
 يوم لمناهضة العنف المبنى على النوع االجتماعي في ظل جائحة كورونا:   16حملة    11.1.16

 

أف بين  الوعي  النوع االجتماعي ونشر  المبنى على  العنف  بالمرأة ومناهضة  الخاصة  القضايا  العد د من  المرأة تم مناقشة  لحماية  المجتمع  راد 
 واألسرة. 

 
 

 المطبوعات والنشرات  11.1.17
المتنوعة  على العد د من الموضوعات الصحية  الفلسطينية حوالي    تم نشر  العد د من   1200صفحة وزارة الصحة  تثقيفي، وطباعة  منشور 

لقاء تلفزيوني وا اعي ومداخلة، باإلضافة    180.  وتم تنفيذ ما يقارب  19النشرات والمطبوعات الصحية المتنوعة خاصة في ظل جائحة كوفيد  
، 19بوستر خاص بكوفيد    60ية من جائحة كوفيد، ونشر ما يقارب  فيد و قصير لنخبة من األطباء والتمريض لطر  الوقا   99إلى تسجيل  

 وتصميم وطباعة ستكرات تلصق على شنط األطفال والمصاعد والسيارات 
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 الصحة العامة  مختبر .12

فحصها حس  مواصفات  يعتبر مختبر الصحة العامة، المختبر الرئيسي للصحة العامة حيث يستقبل عينات األغذية والمياه واالدوية التي  تم  
)األ زو   العامة    (.17,025الجودة  الصحة  مختبر  استقبلها  التي  العينات  عدد  الفحوصات    9,253بلغ  وعدد  فحص   42,237عينة 

 فحص/ عينة. 4.6 بمتوسط
بلغ في حين    عينة.  584عينة وعينات المنظفات    910وعينات االدوية    عينة،  2512عينة، وعينات االغذية    4927بلغ عدد عينات المياه  

فحص لعينات االغذية،   14,194فحصًا، منها    23,222بيولوجية التي أجريت في مختبر الصحة العامة حوالي  و مجموع الفحوصات الميكر 
 فحص لعينات مياه الشرب ومياه البحر والمسابح.  9,028وحوالي 

اجريت   التي  الكيمائية  الفحوصات  مجموع  حوالي  بلغ  العامة  الصحة  مختبر  منها    10673في  لالغذية،   3539فحصا،  كيميائي  فحص 
 فحص كيميائي للمياه.  7134و

 )منهم فحص فيزيائي وكميائي وفحص ميكروبي(. فحص  6047عينة وتم اجراء  910الدوائية العينات في قسم التحاليل بلغ مجموع 
 .  فحصا 2219إجراء عينة منظفة ومطهرات وتم   584وتم استقبال 

 
 (FoodMicrobiology  &chemical test) الفحص الميكروبيولوجي والكيميائي لألغذية  12.1

 

الميكروبيولوجي والكيميائي   التي جمعت من أجل الفحص  العدد اإلجمالي لعينات األغذية  % من  23.2عينة، وكانت ما نسبته    2512بلغ 
 عينات األغذية ملوثة قد تم فحصها ميكروبيولجيا وكيميائي.  

 
 توزيع عينات األغذية حسب النوع والفحص  - (22جدول )

العينات الغير مطابقة  نسبة  المادة المفحوصة 
 ( )ميكروبيولوجي

 نسبة العينات الغير مطابقة )كيميائي(

 15.2 22.0 اللحوم 
 0 0.0 األسماك 

 7.7 8.6 الحليب ومنتجات األلبان 
 36.4 0 الزيوت 

 1.4 7.9 مشروبات خفيفة 
 0 37.5 البسكويت والمثلجات 

 52.9 27.0 المعلبات 
 14.7 17.5 أخرى 

 

 
 الشرب مياه    12.2

 الفحص الكيميائي لمياه الشرب 

مياه    تم أخذ عينات من مياه الشرب كل نصف سنة من جميع أبار الشرب وبشكل شهري من جميع شبكات المياه ومحطات التحلية. وعموماً 
، تم أخذ 2020الشرب في قطاع غزة ال تتوافق مع مواصفات منظمة الصحة العالمية الخاصة بجودة المياه من الناحية الكيميائية في عام  

 %. 76.2كانت ملوثة كيميائيًا، بنسبة تلوث عينة 580مياه للفحص الكيميائي ووجد أن  عينة 761
 

 التقييم البيئي  12.2.1

 الترخيص المطلوب. على تم إجراء التقييم البيئي لكل بئر جد د  تم إنشاؤه و ل  من ضمن إجراءات الحصول 
 

 مياه البحر وحمامات السباحة   12.2.2

 بشكل دوري من البحار وحمامات السباحة بهدف إجراء الفحوصات الميكروبية ومعرفة نسبة التلوث.  تم أخذ عينات

 59%، وكان  78.1عينة بحر حيث كانت نسبة تلوثها    210عينة، كان منها    269ذت من مياه البحر والمسابح  بلغ عدد العينات التي أخ
 %.54.2عينة مياه مسابح نسبة التلوث فيها 
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 الفحص البكتيريولوجي والكيميائي للمياه   12.2.3

بالكلوروفورم عن   المياه  تلوث  نسبة  تزيد  أال  العالمية على  الصحة  منظمة  اآل  4166تم فحص  %،  3أوصت  مياه  والشبكات  بار  عينة من 
   الميكروبية.% ملوثة من الناحية 22.8عينة بنسبة   948ومحطات التحلية في قطاع غزة وكان عدد العينات الغير مطابقة 

 
 الكوليرا وكانت النتيجة سلبية.  ميكروبلصحي والخضار بهدف الكشف عن عينة من مياه الصرف ا 25تم فحص 

 
 الفحص الكميائي للمياه  –( 23جدول )

 
 

 البيان 
 نسبة العينات الغير مطابقة للموصفات 

 مياه الشبكات المياه المعالجة  اآلبار

 0.0 0.0 0.0 المقياس 

 0.0 0.0 0.0 اللون 
 18.2 33.8 0.91 العكارة 
 30.0 2.2 78.9 الهيدروجيني الرقم 

 30.0 2.2 77.0 التوصيل 
 75.0 3.2 4.6 تى دى اس

 41.7 3.2 78.1 نتريت 
 0.0 0.0 0.0 نترات 

 42.9 4 79.5 األمونيا 
 0.0 0.0 42.1 كلوريد

 0.0 0.0 13.6 كبريتات 
 0.0 0.0 60.9 القلوية 
 100.0 100.0 57.3 صالبة 

 0.0 0.0 14.0 الكالسيوم 
 0.0 0.0 0.0 المغنيسيوم 

 0.0 0.0 12.9 فلوريد
 100.0 0.0 70.6 البوتاسيوم 

 0.0 0.0 0.0 صوديوم


