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 بسم هللا الرحمن الرحيم                               

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

  وصحبة وسلم ..

عنوانها المنظومة تتزاحم  المفردات بداخلنا ونحن امام لوحة من االبداع والتميز الفلسطيني 

فبعد سنوات طويلة من الحصار الظالم واالغالق المطبق على مختلف ، الصحية الوطنية

نفخر بتلك االنجازات الوطنية التي سطرتها كوادرنا الطبية ، معالم الحياة في قطاع غزة

)والتي كانت ستكون أعظم بكثير لوال العقبات والتحديات الكبيرة التي فرضها الحصار الظالم؛  -تها ومواقع عملهابمختلف مستويا

فمثاًل كان عدد الحاالت المحولة للعالج بالخارج سيتضاءل الى حد كبير لو توفرت االمكانات المادية والبشرية المطلوبة لذلك( 

البطل يها مختلف القطاعات لتحمل رسالة انسانية ولتكون بلسما يداوي جراحات شعبنا لوحة أسطورية تشابكت ف انها حقيقةً  –

نقلة نوعية في مختلف الخدمات القائمة والمستحدثة لتاخذ دورها في  أحدث ذيالوالعمل الدؤوب تلك الجهود ، وآالمهالمقاوم 

 ،ورفع قدرات طواقمنا الطبية وتنمية قدراتهم تطوير الخدمة الصحية وتحسين جودتها وتعزيز العديد من المؤشرات الصحية

نوصف مالمح  ،سنوي للخدمات الصحية في قطاع غزةومن خالل هذا التقرير ال وتعزيز صمود هذا الشعب على أرضه

رغم ما  ء قواعد صلبة لمنظومة صحية وطنيةالمشهد الصحي وكيف استطاع مقدمي الخدمة وفي مقدمتهم وزارة الصحة بارسا

 ن عصف بها م
 

ومن خالل هذه الكلمات نتقدم بكل التحية والعرفان الى تلك األيادي البيضاء  ،لت من الحقوق العالجية لمرضاناصعبة  نا أزمات

والى اولئك الجنود المجهولين الذين لم يدخروا جهدا في  ،التي صنعت ببصماتها واقعا صحيا يشهد بتطوره العدو قبل الصديق

ذا التقرير سائال المولى عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وان يجزيهم عن شعبهم خير جمع واعداد واخراج مادة ه

 الجزاء .

 ،،،،،وهللا ولي التوفيق 

 

 أخوكم د. باسم نعيم                                                                                                 

 رئيس قطاع الصحة والبيئة 
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تصدددددددر وزارة الصددددددحة تقريرها السددددددنوي حول الوضدددددع  مقدمة:
والذي يبين بشدددددددكل  2016الصدددددددحي العام في فلسدددددددطين للعام 

واضددددح وجلى حجم العمل الذي تبذله وزارة الصددددحة في سددددبيل 
تأمين الخدمات الصددددحية وخدمات الطوارإل وازنجازات العديدة 
بالرغم من كل الظروف الصددددددعبة والتحديات والحصددددددار الظالم 

 اع غزة لمدة زادت عن العشر سنوات.على قط
كما يرصدددددددددددد التقرير االتجاه الخاش بأهم المؤشدددددددددددرات الحيوية 

 .الصحية خالل السنوات الماضية
 

 السكان والصحةالفصل األول: 
تعتبر االتجاهات السددددددددددكانية ذات أهمية بال ة في مجال مراقبة 

التقدددم الددذي يتم احرازه في مجددال الصددددددددددددددحددة والظروف  وتقييم
المتصدلة بها وكذلك تحديد السدكان المحتاجين لتوفير الخدمات 
الصدددددددددددحية والفئات المهمشدددددددددددة في المجتمع والتي تكون األكثر 
عرضة لألخطار الصحية كاألطفال واالمهات والبال ين وتعتمد 

التي وزارة الصددددددددددددحة في تقريرها على ازحصدددددددددددداءات والبيانات 
يصددددددددددرها المركز الفلسدددددددددطيني ليحصددددددددداء وسدددددددددجالت المواليد 

 والوفيات داخل وزارة الصحة.
 

قدر عدد السدددددددكان الفلسدددددددطينين في األراضدددددددي  عدد السكككككان:
الفلسددددددطينية )محافظات الضددددددفة ال رةية وقطاع غزة( ما يقارب 

في محافظات  2,972,069مليون نسددددمة منهم  4,884,336
% من سددددددددددكان 60.8 نسددددددددددبتهالضددددددددددفة ال رةية ويشددددددددددكلون ما 

في محافظات قطاع غزة  1,912,267األراضي الفلسطينية، و
 % .39.2ما نسبة 

 

 30.9انخفض معددل المواليدد الخدام  لى  معدل المواليد الخام:
مولودا للعام  34.4لكل آلف نسدددددمه من السدددددكان في حين بل  

2012. 
 

 : المجتمع الفلسدددددطيني مازال مجتمعا فتيا حيثتوزيع السككككان
% 16.7سددددنوات  5أن نسددددبة األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 60% بينما نسددبة السددكان عند 46.0سددنة  15واألطفال دون 
 %. 4.9سنة فما فوق 

 

: تشددددددكل أبرز المحددات الصددددددحية للشددددددعب الكثافة السككككانية
 5,239الفلسددددددددددطيني الذي يعاني من كثافة عالية تصددددددددددل  لى 

 في محافظات قطاع غزة. 2نسمة لكل كم
 
 
 

 الفصل الثاني: 

يعالج هذا الفصددل القضددايا الصددحية المختلفة :  صححة ارأة 
المتصدلة بصدحة األم والطفل وتنظيم األسدرة، ويهدف  لي تقييم 
شدددددددددامل للبرامج المتعلقة بصدددددددددحة االم والطفل من خالل اعداد 
المؤشددددرات الصددددحية ذات العالقة التي تبين الدور الكبير الذي 
 قطعته وزارة الصدددحة وباقي مزودي الخدمات الصدددحية في هذا
المجددال الحيوي وقددد بين التقرير بعض من هددذه المؤشددددددددددددددرات 

 واالستنتاجات.  
        

لكل  18.9معدل الوفيات لألمهات لهذا العام  وفيات األمهات:
مولود حي وهو أقل معدل تسددددددددجله وزارة الصددددددددحة  100,000

خالل السددددددنوات الماضددددددية وهو ما يؤكد العمل الحقيقي واألداء 
ة وزارة الصددحة في متابعة البرامج الجاد للقطاع الصددحي خاصدد

المتعلقة بالصدددددحة ازنجابية وتشدددددكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة 
 وفيات االمهات.

 

مولود  3.8بل  معدل الخصدوبة الكلى  معدل الخصوبة الكلي:
 ( سنة.49 – 15لكل سيدة في عمر ازنجاب من )

 

بين التقرير أن معظم الوالدات تمت في المسدتشدفيات  :الوالدات
بشكل عام ومستشفيات وزارة الصحة بشكل خاش حيث بل ت 

% 100.0المؤسسات الصحية ولدن في  اللواتينسبة السيدات 
وقد حازت مسددددددتشددددددفيات وزارة الصددددددحة النسددددددبة األكبر بنسدددددبة 

 % من اجمالي الوالدات.68.9
ى السدددددددددددددديددات في اختيدار وهو مدا يؤكدد على ارتفداع الوعي لدد

المسدتشدفيات للوالدة خاصدة مسدتشدفيات وزارة الصدحة لما تقدمه 
 من خدمات متقدمة في هذا المجال.

 

  معدل زيارات السيدات الحوامل:
بل  هدذا المعددل في مراكز رعدايدة األمومدة والطفولدة في قطداع 

زيارة في وزارة الصددددددددددحة  3.5زيارة لكل امرأة حامل ) 5.8غزة 
 ة في وكالة ال وث(. زيار  7.0و
 

 برامج تنظيم األسرة: 
تحتددل هدذه البرامج حيزًا كبيرًا من اهتمددامدات مقدددمي الخدددمدات 
الصددحية بصددفة عامة ووزارة الصددحة بصددفة خاصددة، حيث بل  
عدد المسدددددددددددددتفيدات من خدمات تنظيم األسدددددددددددددرة في قطاع غزة 

وكالة  12,154وزارة الصددددددددددددددحة،  5,659سدددددددددددددديدة ) 17,813
% 34.3 األكثر استخداماً بنسبةالواقي الذكري ال وث( ويعتبر 

 من مجموع وسدددائل تنظيم األسدددرة فيما شدددكلت الحقن أقل نسددبة
0.7.% 
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يؤثر عوز الحدديدد في التطور العقلي للرضددددددددددددددع وفي  األنيميا:
الوظائف الخاصدددددددة بازدراك عند األطفال أثناء سدددددددنوات التعلم 

والرجال وفي الحرجة، كما يؤثر في  نتاجية العمل عند النسدددداء 
األداء ازنجددابي عنددد النسدددددددددددددددداء.  تمثددل األنيميددا بين الحوامدل 
واألطفال  حدى أهم القضدددايا التي توليها وزارة الصدددحة األهمية 
الكبرى لمعرفتها مدى تأثيرها على الوضددددددع الصددددددحي لألمهات 
واألطفال، وقد بين التقرير أن معدل انتشددار األنيميا يصددل  لى 

وامل اللواتي يزرن المراكز الصددددحية % بين األمهات الح20.9
% بين 38.3لوزارة الصددددددددددددددحدة في حين بل دت هدذه النسددددددددددددددبدة 

% بين المرضددددددددددددددعدددات اللواتي يزرن المراكز 15.3الحوامدددل و
الصدددحية التابعة لالنروا في قطاع غزة.  معدل انتشدددار األنيميا 

% في 46.5شدددددهور( وصدددددلت  لى  9بين األطفال )عند عمر 
فة ال رةية.  لذلك تقوم وزارة % في الضدددددددددددددد 37.2قطاع غزة، 

الصدددددددحة ووكالة غوث الالجئين الفلسدددددددطينيين بتوفير مكمالت 
الحددديددد وحمض الفوليددك مجددانددا للسدددددددددددددديدددات الحوامددل وكددذلددك 
 3مكمالت الحدددديدددد وفيتدددامين  ا  و  د  لألطفدددال تحدددت عمر 

 سنوات.
 

 صحة الطفل:
تقدددم خدددمددات صددددددددددددددحددة الطفددل العالجيددة والوقددائيددة في جميع 

تهتم . الددوليدةالتدابعدة لوزارة الصددددددددددددددحدة ووكدالدة ال وث العيدادات 
وزارة الصددددحة أشددددد االهتمام  بالطفل الفلسددددطيني ويتضددددح هذا 
من خالل تقديم العالج المجاني له حتى سددددن ثالث سددددنوات و 
تزويده بمركبات الحديد و فيتامين  أ  و د  بازضافة  لى مراقبة 

 ةنمو الطفل التي تتم في مراكز الرعاية األولي
وتعتبروزارة الصددددددددددددددحة الجهة الوحيدة التي تسددددددددددددددتقبل الحاالت  

المرضددددددية لألطفال والتي تتعلق باأليض والت ذية وخصددددددوصددددداً 
 ل راز ال ددددة الددددرقيدددة الخلقي حيدددث بالتبول الفينولي ونقش اف

ة  0.46معددل حدوث نقش افراز ال ددة الدرقيدة لهدذا العدام  حال
مولود جديد، كما بل  معدل حدوث التبول الفينولي 1000لكل 
 مولود جديد في قطاع غزة.1000حالة لكل  0.28

 

تمثل الرضددداعة الطبيعية وسددديلة أسددداسدددية  الرضككاعة الطبيعية:
لحماية الطفل من األمراض المعدية وقد قامت وزارة الصدددددددددددددحة 
بدالتركيز على هدذا الموضددددددددددددددوع من خالل التثقيف الصددددددددددددددحي 
لألمهات مسدتخدمة مختلف وسدائل التثقيف من ندوات ونشدرات 
وكتيبات موجهة لألمهات الحوامل والمرضدددددعات ضدددددمن مبادرة 

فل والتي والتي تعتمد أسددددددداسددددددداً على المسدددددددتشدددددددفى صدددددددديق الط
المدونة الدولية للحد من تسدددددددددويق بدائل حليب األم وقد نجحت 

 الوزارة بشكل كبير في تطبيق هذه المبادرة.
 

 

يعد هذا البرنامج  برنامج التمنيع الوطني الموحد والموسكككككككع:
واحدًا من أوجه النجاحات العظيمة التي حققتها وزارة الصدددددددددحة 

لف المؤسددددددسددددددات الصددددددحية األخرى وخاصددددددة بالتعاون مع مخت
األنروا حيث يمثل تطعيم الرضددددددددددددع واألطفال ضددددددددددددد األمراض 

نسدبة الت طية  أهم أولويات وزارة الصدحة وتتراو المعدية  حدى 
وقد  %،100 - % 99.5ازجمالية لتطعيم الرضدددع واألطفال 

تم تحدديدث هدذا البرندامج عددة مرات الى أن بل  عددد األمراض 
مرضددا .   ن الحصددار المسددتمر على  12لتطعيم المسددتهدفة با

قطداع غزة  وانقطداع التيدار الكهرةدائي المتكرر ممكن أن يؤثر 
على حيوية التطعيمات التي قد تؤثر على مستوى المناعة عند 
الرضددددددددع واألطفال مما يعرضددددددددهم لخطر ازصددددددددابة باألمراض 
المعدية التي تم السدددددددددددديطرة عليها سددددددددددددابقا مثل شددددددددددددلل األطفال 

 بة.والحص
 

 النظام الصحي الفصل الثالث: 

تقدم الرعاية الصددددحية األولية  :األول ة الصححح ة الأعاية
بواسدددددطة مختلف مقدمي الخدمات الصدددددحية من وزارة الصدددددحة  
ووكالة غوث الالجئين الفلسدطينيين والخدمات الطبية العسدكرية 
ومنظمات غير حكومية ، وتلعب ازدارة العامة للرعاية األولية 

وزارة الصددددددحة دورًا مميزًا في هذا المجال. اتسددددددعت شددددددبكة في 
مراكز الرعدايدة  األوليدة المنتشددددددددددددددرة في مختلف محدافظدات غزة 

 منها يتبع لوكالة ال وث الدولية. 22مركزًا  160لتصبح 
 49ويعمدل منهدا فق  مركزًا  53بل دت مراكز الرعدايدة األوليدة  

يث تم اعادة مركز نتيجة االسددددددتهداف والتدمير ألرةعة مراكز ح
 تأهيلها لكنها لم تدخل الخدمة بعد .  

 

سدددددددددجلت الرعايددددددددددة الصددددددددددحية األوليددددددددددة فددددددددددي وزارة الصددددددددددحة 
زيدددارة  315,947زيددارة هدددذا بازضددافة  لدددى  1,779,604

  لى العيادات المتخصصة.
 

 الصحة المدرسية:
من أهم البرامج النداجحدة حيدث يتم متدابعدة األوضددددددددددددددداع  ويعتبر

لكشددددددددددددددف المبكر عن األمراض الصددددددددددددددحية لألطفال من اجل ا
والوقاية منها وخلق جيل معافى صددددحيًا.  تقوم الفرق الصددددحية 
التابعة لوزارة الصددددددددددددددحة ووكالة ال وث لالجئين الفلسددددددددددددددطينيين 
بمتابعة األطفال في المراحل االبتدائية وازعدادية، حيث تصل 

% في 100% من األطفدال في الحكومدة و 96 لى أكثر من 
 وكالو ال وث.
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معدل قياس التسدددددددددوس لألسدددددددددنان الدائمة بين األطفال في بل   
بين األطفال في  0.98بينما هذا المعدل  0.6الصدددف السدددابع 
 الصف العاشر.

 

 التثقيف الصحي:
من الممكن تفادي حدوث معظم المشددددددددكالت الصددددددددحية الهامة 
والمبكرة بواسدددددددطة التثقيف الصدددددددحي وتعزيز الصدددددددحة من اجل 
تحسددددين السددددلوكيات الصددددحية التي من الممكن أن تحدث أثارا 
هامه في حياة األفراد وسدددددددددددددلوكياتهم الصدددددددددددددحية ومن اجل هذا 
ركزت وزارة الصدحة على التثقيف الصدحي من اجل خلق وعي 

جديد وتعزيز الممارسة الصحية، وتستهدف هذه البرامج صحي 
قطاعات النسدددداء المختلفة ونوادي الشددددباب والرجال في مختلف 
أماكن تواجدهم، حيث تتمثل نشددددددددداطات التثقيف الصدددددددددحى فى 
مشدددداريع دولية تركز على الصددددحة االنجابية وصددددحة الشددددباب.  

؛  الصددددحيمن النشدددداطات االخرى التى تقوم بها دائرة التثفيف 
التوعيدددة الصددددددددددددددحيدددة فى مراكز الرعدددايدددة الصددددددددددددددحيدددة االوليدددة 

المدارس و الجامعات و  المخيمات الصددددددددديفية و والمسدددددددددتشدددددددددفيات
مبادرة ؛ كما انها مسدددتمرة في تنفيذ  المسددداجدو  ورياض األطفال

 المستشفى صديق الطفل، ومشروع الصحة االنجابية.
 

 الصحة السنية والفمية:
عيدددادًة لصددددددددددددددحدددة الفم  41يعمدددل في مراكز الرعدددايدددة األوليدددة 

واألسدددددددددددنان، حيث تقدم خدمات العالج والحشدددددددددددوات والعمليات 
الصدددددددد يرة وعالج اللثة وتنظيف وخلع األسددددددددنان، وقد سددددددددجلت 

 زيارة.  133,517عيادات الفم واألسنان في الرعاية األولية 
 
 

 في قطاع غز : ارستشف اتخدمات 

سريرية مستشفى بقدرة  30غزة بل  عدد المستشفيات في قطاع 
سدددددددريرًا منها بما  2,243سدددددددرير؛ تدير وزارة الصدددددددحة  2,999
حاالت الدخول  % من مجموع األسددددددددددددددرة. بل  عدد74.8يمثل 

% من الحاالت تم 76.3حالة؛  255,412 لى المسددددتشددددفيات 
 دخالها  لى مسددتشددفيات وزارة الصددحة، وةنسددبة  شدد ال لألسددرة 

يومددًا، وبمعدددل  2.9%، ومتوسدددددددددددددد  مدددة مكوث 90.0بل ددت 
يوم  0.3مرة، وفترة خلو السدددددددددرير بل ت  113دوران للسدددددددددرير 

 ساعات(.  7)حوالي 
% 65.5عملية جراحية؛  102,399أجريت في المسدددتشدددفيات 

 منها في مستشفيات وزارة الصحة.
% منها 77.7حالة والدة؛  56,386سدددددجل في المسدددددتشدددددفيات 

سددددبة القيصددددريات في في مسددددتشددددفيات وزارة الصددددحة، وةل ت ن

%، وفي مسدددددددددتشدددددددددفيات وزارة الصدددددددددحة 20.2المسدددددددددتشدددددددددفيات 
21.9.% 

والطوارإل في  الحوادث بل  عددددددد المترددين على أقسدددددددددددددددددددام 
د مراجعي مريضدددددًا، بينما كان عد 1,336,441المسدددددتشدددددفيات 

مترددًا. وةل  عدددد حدداالت  1,048,085العيددادات الخددارجيددة 
% 78.3حالة؛ تم اجراء  776,190لتصدوير الطبي واألشدعة ا

عدد الفحوصدددددددات  ت وزارة الصدددددددحة. وةل منها في مسدددددددتشدددددددفيا
% منهدددا في 86.9فحش؛ تم اجراء  4,243,735المخبريدددة 

مسدتشدفيات وزارة الصدحة. وقدمت المسدتشدفيات خدمات العالج 
متردد، وقددد بل  عدددد الجلسددددددددددددددددات  47,863الطبيعي لحوالي 

 جلسة لكل مريض سنويًا. 2.8جلسة، بمعدل  135,239
 

ارة في مجمع الشددفاء الطبي بوز عملية زراعة كلى  11تم  جراء 
 182عملية قسددطرة قلبية،  3,784الصددحة. بازضددافة زجراء 

 عملية جراحة قلب مفتو  في مسدتشدفيات وزارة الصدحة )الشدفاء
عملية قسطرة قلبية في المراكز  1,582تم  جراء واألوروةي(، و 

 األهلية ) جولس، الحياة، والخدمة العامة(، بازضدددددددددددافة زجراء
جراحة قلب مفتو  في مسدددددددددددتشدددددددددددفى القلب واألوعية  عملية 13

 الدموية التابع للخدمة العامة. 
جلسددة غسدديل كلوي  81,197أجرت مسددتشددفيات وزارة الصددحة 

ل جلسدددة غسدددي 2.3مريض فشدددل كلوي؛ وبمعدل  666لي لحوا
ضى جلسة عالجية لمر  19,602كلوي لكل مريض أسبوعيا، و

عينة من فحوصدددددات  10,364الدم واألورام، وكذلك تم فحش 
 األنسجة والخاليا في وزارة الصحة.

 

 املختبرات وبنوك الدم:

رعاية  35مختبراً صدددددددددحياً منها ) 50يعمل في وزارة الصدددددددددحة 
 2صددددددددددددحة عامة،  1مركزية ،  1مسددددددددددددتشددددددددددددفيات،  11أولية، 

تحليالً  4,447,762الباثولوجي(، قامت هذه المختبرات بعمل 
فني  437تبرات م ويعمدددددل في هدددددذه المخ2016خالل عدددددام 

شددددديكل  1.5مختبر، حيث تصدددددل التكلفة المباشدددددرة لكل تحليل 
شيكل  5.4شيكل في الرعاية األولية،  0.54في المستشفيات، 

 60شدديكل مختبر الصددحة العامة،  1.5في المختبر المركزي، 
 شيكل في الباثولوجي. 

وحدة  34,646تهتم وزارة الصحة بخدمات نقل الدم وثم توفير 
ل ت نسددددددبة وحدات الدم التي تم توفيرها عبر التبرع دم، حيث ب
%، علماً جميع 57.6%، وعبر التبرع األسري 42.2الطوعي 

العيندددات تفحش ضدددددددددددددددددد أمراض التهددداب الكبدددد الوبدددائي )ب( 
والتهاب الكبد الوبائي ) (، وفيروس عوز المناعة المكتسدددددددددبة، 
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النتائج أن نسددددددددددددددبة هذه األمراض بين المتبرعين كانت  أظهرت
 % على التوالي.  %0، %0.11، 0.9

 

 القوى البشأية:

تعتبدددددددر دراسدددددددة المدددددددوارد البشدددددددرية فدددددددي الخددددددددمات الصددددددددحية 
وحسدددددددددن اسدددددددددتخدامها وتوزيعهدددددددددا وتنميدددددددددة قددددددددددراتها العلميددددددددددة 
والمهنيدددة مددددن أهددددم أولويددددات المؤسسددددات الصددددحية، لددددذا فدددد ن 
تطدددددوير هددددددذه المؤسسددددددات وتحسددددددين أدائهددددددا وتنميددددددة قدددددددرات 

 تسددددعى  األهددددداف األساسدددية التددددي المدددوارد البشددددرية فيهدددا مددددن
 لها.

تطور عدد العاملين في وزارة الصحة  يوضح  الجدول التالي
 (:2016 – 2010خالل األعوام )

 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 العام
 9536 9161 9030 9061 8936 8441 7977 العدد

 

 10000طبيب لكل  7.8وزارة الصدددددددددحة  مسدددددددددتشدددددددددفيات توفر
 .نسمة10000 ممرض لكل  11.6وكذلك نسمة، 

 

 ارالي: التقأيأ 

من أهم المعوقات التي تواجه وزارة الصدددددددددددحة والتي تحول دون 
تحقيق أهددافهدا قلدة الموارد المداليدة وعجزهدا عن ت طيدة النفقدات 

بل دددددت ازيرادات النقدددددديدددددة للوزارة  2016حيدددددث خالل العدددددام 
 $ بينمددددددا بل ددددددت قيمددددددة النفقددددددات التشدددددددددددددد يليدددددة8,389,189

$ في حين 765,864$ والنفقات الرأسدددددمالية 171,803,288
$ وةل دت 1,388,113بل ددت المطددالبددات والددديون مددا يقددارب 

 $. 548,498التسديدات 
 

 التامين الصحي:

 2016بل  عدددددد التددددأمينددددات الصددددددددددددددحيددددة حتى نهددددايددددة العددددام 
( عائلة وتشدددددددددددمل كال من تامين النظام الرسدددددددددددمي 218,658)
 .%49.3( 107,741) والمجاني  50.7%( 110,917)

 2016بل دت اجمدالي  يرادات التدامين الصددددددددددددددحي النقدديدة عدام 
 مليون شيكل(.9.3)

بل  اجمالي  عفاءات وزارة الصحة ألقساط التامين الصحي في 
 مليون شيكل(. 98) 2016العام 

 

 

 

 :بالخارج ) التخصص ي(العالج 

ر البشدددددددددددري في على الرغم من التطوير الهائل في قدارت الكاد
بعض الحاالت تتطلب التحويل للعالج  جال الصدحي  ال انالم

المسدددددددددددددح الذري –العيون  –امراض الدم  –في الخارج )األورام 
وذلدددددددك لدلدعدجدز الدكدبديدر فدي األدويدددددددة  والدطدددددددب الدندووي  لد (

والمسددتهلكات الطبية وبعض األجهزة ا الخاصددة بالمسددح الذري 
 .والطب النووي 

 24,614لتخصدصدي حيث بل  عدد الحاالت المحولة للعالج ا
الفلسددددددددددددددطينية % داخل األراضددددددددددددددي 74.5 جاءت كتالي:حالة 

%  لى األردن ومصدددددددددددر.  7.5، %  لى الخ  األخضدددددددددددر18و
فيما شدددددددددكل مرض األورام اعلى نسدددددددددبة للتحويالت حيث بل ت 

 179,7% وةل ددددت تكفلدددده التحويالت للعالج في الخددددارج 22
 مليون شيكل.

 

 العالج الطب عي والتأه ل الطبي:

قسدددم، وةل   39أقسدددام العالج الطبيعي في قطاع غزة بل  عدد 
مريض بمعدل  45,675عدد مراجعي أقسددددددام العالج الطبيعي 

جلسددددددددددددة  406,277من السدددددددددددددكان، قدمت لهم  23.9/1000
جلسدددددددددددددددة/ مريض، ولقدد بل  عددد األخصدددددددددددددددائيين  8.9بمعددل 

أخصدددددددددددددددائي، حيدث كدانت  218العداملين في العالج الطبيعي 
% من 45.4العاملين في وزارة الصدددددددحة  نسدددددددبة األخصدددددددائيين

 جمالي األخصددددددددائيين.  وقد بل ت نسددددددددبة التحسددددددددن لمرضددددددددى 
% من مجمدل الحداالت المترددة.  وقدد 77.3العالج الطبيعي 

بل  عددددد المرضددددددددددددددى الدددذين تلقوا خددددمدددة التدددأهيدددل الطبي في 
مريض، حيث تنوعت  257مسدددددددددتشدددددددددفى الوفاء للتأهيل الطبي 
من برنددامج التددأهيددل من حيدث الحدداالت المحولددة لالسددددددددددددددتفددادة 

% نتيجة التقرحات 34.9تشددددخيصدددديها، فقد كانت أعلى نسددددبة 
 % نتيجة الجلطات الدماغية.29.8الفراشية ثم 

 

 الخدمات الدوائ ة والص دلة

بل ت التكلفة ازجمالية لألدوية والمهمات الطبية للمسدددددددددتهلكات 
% من موازنة وزارة الصدددددددحة، حيث أن احتياجات قطاع 18.8
مليون دوالر، وةل دت نسددددددددددددددبة  40من األدويدة والمهمدات غزة 

% بينما نسدددددددبة 30.5متوسدددددددد  األصددددددددناف الصددددددددفرية لألدوية 
% من  جمالي القائمة 39متوسددد  النقش في المهمات الطبية 

صيدلية خاصة مرخصة،  661األساسية، يوجد في قطاع غزة 
نسددددددددددددددمدة لكدل صدددددددددددددديددليدة، وةل دت مجمدل عددد  2,892بمعددل 

مصدددددانع 3، و82والشدددددركات الدوائية المرخصدددددة المسدددددتودعات 
صدددددددددديدلي حاصددددددددددل على مزاولة مهنة في  2432أدوية ويوجد 

 نسمة.     10,000صيدلي / 12.7قطاع غزة أي بمعدل 
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 : األمأاض ارعديةالأابعالفصل 
ويتضدح في هذا الفصدل الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الصدحة 

راض المعدددديددة بشددددددددددددددكدددل رئيس في الحدددد من العدددديدددد من األم
والسدددددددددددددديطرة والتحكم على عدددد منهددا من خالل برامج التطعيم 
الوطني والتقصددي بشددكل مسددتمر على االمراض الوبائية ؛ وقد 

نسددددددددمة وةل   1.6/100,000 الرئوي بل  معدل حدوث السددددددددل
نسدددمة وهو  2.0/100,000معدل حدوث الشدددلل الرئوي الحاد 

العالمية وانخفض المعدل الموصددي به من قبل منظمة الصددحة 
 17.2/100.000معدل حدوث مرض النكاف ليصددددددددددددددل  لى 

 م.2015% عن العام 71.7نسمة بانخفاض نسبته 
 (A)بددددددلدددددد  مددددددعددددددددل حددددددددوث مددددددرض الددددددكددددددبدددددددد الددددددوبدددددددائددددددي 

بينما بل ت نسددددددددددددددبة انتشددددددددددددددار التهاب الكبد 24.8/100,000
 الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 

(B)   والتهدددداب الكبددددد الوبددددائي(C) 0.9 ،%0.11 على %
 التوالي.
انخفاض تدريجي في معدالت التهاب السحايا بأنواعه، ويالحظ 

حيث بل  معدل حدوث مرض السدددددددددددحايا البكتيري ) بالمكورات 
نسددددددددددمة، بينما بل  معدل حدوث  2.6/100,000السددددددددددحائية( 

نسدمة، أما معدل  36.4/100,000التهاب السدحايا الفيروسدي 
 5.7/100,000خري أالتهدداب السددددددددددددددحددايددا البكتيري بددأنواعدده 

ا تم تسدددددجيل حالة واحدة مصدددددابة بالتهاب السدددددحايا نسدددددمة، كم
 نسمة. 0.05/100,000بالمستديمات النزلية بمعدول حدوث 

% عن 69.2انخفض معدل حدوث مرض البروسدددددديال بنسددددددبة 
نسددددددمة  0.2/100,000م حيث بل  معدل حدوثه 2015العام 

 م.2016في العام 
حدالدة وفداة بسددددددددددددددبب  269بل  عددد وفيدات األمراض المعدديدة 

نسدددددددمة وةنسددددددبة  14/100,000األمراض المعدية بمعدل وفاة 
 % من مجموع الوفيات الكلي. 5.3
 

 الفصل الحادي عشأ: األمأاض الغير معدية

نسدددمة،  178.3/100,000بل  معدل حدوث مرض السددددكري 
من السدددددددددددكان وةل  معدل  3.1/100بينما بل  معدل انتشدددددددددددار 

نسدمة  6.6/100سدنة،  18انتشداره في الفئة العمرية أكثر من 
% من  جمالي مرضدددددددددى السدددددددددكري بمعدل 58شدددددددددكلت ازناث 

أنثى وةل  معدل انتشدددددداره في الفئة العمرية  3.6/100انتشددددددار 
ل  % من  جمالي مرضددى السددكري، ب47.7سددنة  59-40من 

مريض شدددددددددددددكلت الذكور  0.3/1000معدل وفيات السدددددددددددددكري 
 . م 2016% من  جمالي وفيات السكري في العام 60.7

 385.5/100,000ل شكيارتفع معدل حدوث مرض الض   ل
 9.4/100نسدمة و  4.4/100نسدمة، بينما بل  معدل انتشداره 

شددددددددكلت سددددددددنة من السددددددددكان،  18األكثر من  في الفئة العمرية
 جمالي مرضدددددى الضددددد   وكان أعلى معدل % من 62ازناث 

انتشار للمرض في محافظة الوسطى بل  معدل وفيات مرضى 
% من 67.3مريض شددددددددددددكلت ازناث  0.4/1000الضدددددددددددد   

  جمالي وفيات الض  . 
يعتبر السرطان من أهم أسباب المراضة والوفيات في العالم حيث  

 8.2سجل سنويا فقد مليون حالة جديدة  14يصاب ما يقارب 
وفق تقارير  2012في العام مليون حالة وفاة متعلقة بالسرطان 

بل  عدد  .(WHO,2014)2014 منظمة الصحة العالمية
في الفترة ما بين غزة طاع قحاالت السرطان الجديدة في 

يعتبر سرطان الثدي ، و جديدة حالة 6813  2015 -2011
% من مجمل انواع 20االكثر شيوعا حيث يمثل ما نسبته النوع 

السرطان ويحتل النوع االول بين سرطانات االناث حيث يمثل 
% من مجمل االمراض الخبيثة التي تصيب 34.8ما نسبته 
بينما يعتبر سرطان القولون هو النوع االكثر انتشارا   االناث.

% من سرطانات 13.3بته دددددددددبين الذكور حيث يمثل ما نس
م هو النوع األكثر انتشارا بين سرطان نخاع العظ الذكور.

% من 25.4األطفال ما دون الثامنة عشر ويمثل ما نسبته 
 االمراض الخبيثة التي تصيب هذه الفئة.
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 الفصل الثالث عشأ: الوف ات
تختلف األسدددددددددباب السدددددددددائدة للوفيات باختالف البلدان ومن أهم 
أسددباب الوفيات األمراض السددارية، السددرطان، ازمراض القلبية 
الوعددائيددة وحوادث المرور والعمددل، لددذلددك من األهميددة بمكددان 
دراسددددددددة الوضددددددددع الوبائي السددددددددائد واتجاهاته لمعرفة األسددددددددباب 

للحددددد من هددددذه الحقيقيددددة للوفدددداة وتحددددديددددد األولويددددات الوطنيددددة 
األسددددددددددددددباب.  وفي هذا ازطار يلعب نظام التسددددددددددددددجيل الحيوي 
والمسوحات الصحية وتسجيالت المستشفيات أهمية خاصة في 
معرفة مدى انتشددددددددار هذه األمراض وتحديد األسددددددددباب الحقيقية 

 للوفاة. 
 2.68حددالددة وفدداة بمعدددل  5,044بل  عدددد الوفيددات في غزة 

علما أن معدل الوفاة  2016نسدددددددددمه في عام  1000وفاة لكل 
  2015حاالت وفاة لكل ألف نسمة في عام  2.83الخام كان

األسددددباب الحقيقية للوفاة بين عموم السددددكان هي أمراض القلب 
% وفيات الرضدددددددددددع بعد 6.9%، األمراض السدددددددددددرطانية 57.1
%، األمراض 4.9أمراض الجهاز التنفسددددددددددددددي %، 5.8الميالد 
أمراض الضدددددددد    %،3.8%، السددددددددكتة الدماغية 4.5المعدية 
 %، 2.3الفشل الكلوي ، %2.7%، التشوهات الخلقية 3.3

%، حوادث الطرق 1.4%، أمراض السددددددددددددددكر 2.0الحوادث 
1.4 .% 
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 الفصل األول
 السكان والصحة      

 
 

 المؤشرات الديمغرافية والسكانية: .1

 القيمة المؤشر القيمة المؤشر
 16.7 سنوات 5األطفال األقل من نسبة  1,912,267 2016عدد السكان المقدر نهاية العام 

 42.7 عاما 15السكان األقل من نسبة  971,857  ذكور السكان 
 4.9 عاما 60السكان فوق نسبة  940,410 السكان   ناث 

 58,170 أعداد المواليد 103.3 نسبة الجنس ذكور/ ناث
 71.5ذكور توقع البقاء على قيد الحياة

 74.6 ناث  
 30.9 من السكان 1000معدل المواليد الخام/

 3.4 نسبة المواليد التوائم 18.4 العمر الوسي 
 6.3 جم2500المواليد األقل من نسبة  82.1 نسبة ازعالة

 10.2 نسمة 1000معدل الزواج الخام/ 3.3 معدل النمو السكاني
 2.6 \من السكان 1000/  معدل الوفيات الخام 66.7 نسبة الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة

 
 السكان 1.1

 مقدمة: 
يين حيث بل ت مساحتها عرفت فلسطين منذ القدم بأرض الكنعان

 . 2مك 27,000
 1967وفي العام  1948احتلت أجزاء من فلسطين في العام 

 احتلت باقي األراضي الفلسطينية من قبل االحتالل ازسرائيلي.
المؤشرات الديم رافية  أهمالى استعراض  الفصليهدف هذا 

 والسكانية التي تساهم في عملية التخطي  والتطوير.
 السكان الفلسطينيون حول العالم 1.1.1

 2016حول العالم نهاية العام  الفلسطينيينقدر عدد السكان 
موزعين كالتالي: 12,706,407ما يقارب   

 
 حول العالمتوزيع السكان الفلسطينيين  -(1رسم بياني )

 
 
 

 
 السكان الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية 1.1.2

قدر عدد السكان في األراضي الفلسطينية )محافظات الضفة 
مليون نسمة، منهم  4,884,336ال رةية وقطاع غزة( ما يقارب 

نسمة في محافظات الضفة ال رةية ويشكلون ما  2,972,069
 1,912,267و الفلسطينيةمن سكان األراضي % 60.8نسبته 

 .%39.2في محافظات قطاع غزة وةنسبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهرم السكاني لمحافظات قطاع غزة والضفة الغربية  -(2رسم بياني )
 حسب الفئات العمرية
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 :في فلسطين جئون الال 1.1.3
% 66.7 ةسدددببن 1,275,815الالجئين الفلسدددطينيين  عددبل  

عددد  من  جمدالي سددددددددددددددكدان محدافظدات قطداع غزة في حين بل 
الجئ  772,738 الالجئين في محدافظدات الضددددددددددددددفدة ال رةيدة 

 من  جمالي سكان محافظات الضفة ال رةية. %26.0 بنسبة
 

 60عاما وأعلى من  15السكان األقل من  1.1.4
 عاما

في  %42.7عاما ما نسبته  15شكلت الفئة العمرية األقل من 
من  %3.8عاما ما نسددبته  60حين شددكلت الفئة العمرية فوق 

  جمالي السكان.
 

نسبة الذكور إلى اإلناث في محافظات قطاع  1.1.5
 غزة 

وازناث    971,857بل  عدد الذكور في محافظات قطاع غزة 
 %103.3حيث بل ت نسددددددددددددبة الذكور  لى ازناث  940,410

مددددا نسددددددددددددددبتددده  2010في حين بل ددددت للعددددام  ، 2016للعددددام 
103.1% 

 

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

 456,514سددددددددددددددنة حوالي  49-15بل  عدد ازناث عند عمر 
 . 2016%( من مجمل عدد ازناث في نهاية عام 48.5)
 

 متوسط العمر في محافظات قطاع غزة. 1.1.7
ارتفع متوس  العمر بنسبة ضئيلة في محافظات قطاع غزة الى 

 . 2010للعام  17.2في حين بل  و 2016للعام  18.4
 

 معدل النمو السكاني في محافظات قطاع غزة  1.1.8
معدل الزيادة الطبيعية للسددكان في محافظات قطاع غزة  يراو  

 .2016و  2010للعامين  3.3مكانه حيث بل  
 

 14-0عالة )للفئات العمرية من نسبة اإل 1.1.9
 عاما وأكثر( 65عاما، الفئة العمرية 

الى  2000في العام  112.8انخفضدددددددددددت نسدددددددددددبة ازعالة من 
 .2016في العام  82.1

 

 انخفاض معدل الوفيات الخام  1.1.10
وفاًة لكل  2.6انخفض معدل الوفيات الخام في قطاع غزة الى 

 3.1/1000 في حين كان المعدل  2016ألف نسمةً  عام 
 .2010للعام  من السكان

 

 
 لكل سيدة في عمر اإلنجابمعدل الخصوبة  1.1.11

لكدددددددل  3.8الدددددددى  2016لعددددددام انخفددددددض معددددددددل الخصدددددددوبة 
( 49-15مدددددن الفئدددددة العمريددددددة ) سددددديدة فدددددي عمدددددر ازنجددددداب

  .2012للعام  5.0، في حين بل  عام

 
 2016-2012 حسب السنواتمعدل الخصوبة  -( 3رسم بياني )

 

 خصائص المواليد: 1.2    
 أعداد المواليد 1.2.1
مولدددددددود حددددددددي للعددددددددام  58,170المواليدددددددد الددددددددى  عددددددددددارتفدددددددع 
 .2012 +( عن العام  2.9بمعدل ت يير) 2016

 

 معدل المواليد الخام لكل ألف نسمة من السكان 1.2.2
مولودا  30.9الى  2016انخفض معدل المواليد الخام للعام 

مولودا للعام  34.4نسمة من السكان، في حين بل   1000لكل 
2012. 

       

 2016-2012 حسب السنواتمعدل المواليد الخام  -(4رسم بياني )
 

 المواليد حسب أماكن الوالدة  1.2.3
تشدددددددددددير البيانات أن معظم الوالدات تمت في المسدددددددددددتشدددددددددددفيات 
الحكومية وتشدمل مسدتشدفيات )وزارة الصدحة والخدمات الطبية( 

% للعدام 77.2بينمدا بل دت  ،2016% للعدام 70.9بنسددددددددددددددبدة 
، ويرجع انخفاض الوالدات في المسدددددتشدددددفيات الحكومية 2015

  الى شراء الخدمة من القطاع األهلي.
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 توزيع المواليد حسب أماكن الوالدة -(5رسم بياني )       

 

 أوزان المواليد  1.2.4
 2500تتراو  نسبة المواليد ذوي األوزان المنخفضة )اقل من 

في حين بل ت  2016% للعام 6.3حيث بل ت ، %  6جرام( 
 .2012للعام %  6.2

 
جم 2500أوزان المواليد األقل من توزيع نسبة  –( 6رسم بياني )

 (2016-2012للسنوات )
 

 تعليم الوالدين مستوى  1.2.5
أشارت البيانات  لى أن أعلى مستوى تعليم لآلباء واألمهات 

% 77.4كانت في مرحلة الثانوية العامة حيث بل ت ما نسبته 
 .2016% للعام 73.1من األمهات ومن اآلباء 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 مستوى التعليم للوالدين -( 7رسم بياني )

 

 (2016-2010الزواج ) 1.3.1
في حين بل   2016للعام  19,248بل  عدد حاالت الزواج 

 .2010للعام  17,104
حالة زواج لكل ألف  10.2انخفض معدل الزواج الخام الى 

 .2010للعام  11.0في حين بل   2016من السكان للعام 
 

 (2016-2010الطالق ) 1.3.2
في حين بل   2016للعام  3,188بل  عدد حاالت الطالق 

 .2010للعام  2,907
حالة طالق لكل ألف  1.7انخفض معدل الطالق الخام الى 

  .2010للعام  1.9في حين بل   2016من السكان للعام 
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 الفصل الثاني
 صحة المرأة      

 خدمات رعاية الحوامل . 2.1
للسيدات الحوامل في قطاع غزة تقدم خدمات رعاية الحوامل  

وزارة الصحة عيادة تابعة ل 28)عيادة لصحة األم  50 من خالل
وقد بل  عدد ، ( وث وتش يل الالجئينالوكالة عيادة تابعة ل22و

السيدات الحوامل الجدد التي تتردد على مراكز الرعاية الصحية 
سيدة  16,332سيدة بقطاع غزة، منهم  59,538األولية 

سنة  16مسجلة بوزارة الصحة، وكان نسبة الحوامل دون سن 
كز بل  متوس  الزيارات في مرا % من  جمالي الحوامل،2.3

 .يارة لكل سيدة حاملز  3.5 الرعاية التابعة لوزارة الصحة
بل  عدد السيدات الحوامل الجدد التي تتردد على مراكز الرعاية 

كان متوس  ، و سيدة 43,206الصحية األولية التابعة للوكالة 
 ة لكل سيدة حامل.زيار  7وكالة ال وث ب الزيارات للسيدة الحامل

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

 

وزارة  الخدمات
 ازجمالي الوكالة الصحة

 59,538 43,206 16,332 عدد الحوامل

 349,372 291,313 58,059 عدد زيارات الحوامل

متوس  الزيارات / 
 حامل

3.5 7.0 5.8 

 الحمل الخطر. 2.2
كافة عيادات صحة األم في  الخطرالحمل  متابعة حاالت يتم 

 هذه الفئة السيدات الحوامل من نسبة ، وتشكل والطفل
حة، أما بوكالة وزارة الصبمن مجموع الحوامل الجدد  (26.7%)

من المجموع الكلي للحوامل  (%7ال وث فقد بل ت النسبة )
 د.الجد

 ) حسب المعايير الخاصة بوكالة غوث وتش يل الالجئين(. 
 4,283بل  عدد حاالت الحمل الخطر بمراكز وزارة الصحة 

كلت نسبة السيدات اللواتي أجريت لهن عمليات حالة، وش
وأقل نسبة %، 21.8جراحية سابقة أعلى نسبة حيث بل ت 

-RH) % وهي عدم توافق دم األم مع دم الجنين0.1كانت 
ve). 

 . الصحة اإلنجابية:2.3

 49 -15بل  عدد السيدات في عمر ازنجاب في قطاع غزة )
مجموع سكان % من 23.9سيدة، ما نسبته  456,514عام( 

% من 48.5( نسمة، وتمثل 1,912,267قطاع غزة البال  )
 مجموع ازناث في قطاع غزة.

 

 :كليمعدل الخصوبة ال. 2.4
في عمر  سيدة مولودًا لكل 3.8 بل  معدل الخصوبة الكلي

ونالحظ انخفاض في معدل الخصوبة وذلك بسبب  ازنجاب
قارنة بعام م، 2016معدل المواليد لعدد السكان لعام انخفاض 
 مولود لكل سيدة في عمر ازنجاب. 5حيث بل ت  2012

( سنة 29-25) الفئة العمرية بينمعدل الخصوبة ذروته  بل 
 .2016سيدة في العام  1000مولود لكل  223.7  حيث بل ت

 وسائل تنظيم األسرة. 2.5
بل  عدد المستفيدات الجدد من خدمات تنظيم األسرة في قطاع 

وكالة  12,154وزارة صحة،  5,659) سيدة 17,813غزة 
ال وث( يعتبر اللولب الوسيلة األكثر استخداما في قطاع غزة 
بمراكز وزارة الصحة ووكالة غوث وتش يل الالجئين وشكل ما 

% من مجموع وسائل تنظيم األسرة، وتعتبر الحقن 33.8نسبته 
% من مجموع وسائل 1.2النسبة األقل حيث شكلت ما نسبته 

 األسرة المستخدمة في قطاع غزة.تنظيم 
الوسيلة األكثر استخداماً من قبل المستفيدات وقد كان اللولب 

حيث شكلت ما  بعيادات وزارة الصحة الجدد في قطاع غزة
%، بينما شكلت األقراش النسبة األعلى في 44.5نسبته 

 %.33.3عيادات الوكالة بنسبة 
 
 
 

 

 
 

 
الجدد من وسائل تنظيم األسرة حسب نسبة المستفيدات  ( 1) رسم بياني

 2016عام  الجهة المقدمة )وزارة صحة، وكالة الغوث(
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  لوالدة. ا2.6
مؤسسات الوالدات بالمن  %100تم  حسب تقارير وزارة الصحة،

 في مستشفيات تمت% من الوالدات 68.9صحية مع العلم أن ال
% 2غير الحكومية و  المستشفياتفي % 26.6و وزارة الصحة

بل ت نسبة الوالدة  % طبيب خاش.2.5مستشفيات عسكرية و
% من مجموع 80.1الطبيعية في مستشفيات قطاع غزة 

 الوالدات في قطاع غزة.
 

 :القيصرية اتالوالد. 2.6.1
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

حسب  في وزارة الصحة توزيع الوالدات القيصرية -( 2رسم بياني)
 2016-2010 السنوات

 
ازدادت العمليات القيصرية في مستشفيات وزارة الصحة حيث 

مقارنة مع  2016% من مجموع الوالدات في عام 21.8بل ت 
% من مجموع الوالدات في قطاع 17.0حيث بل ت  2010عام 
 غزة.
 

 خدمات رعاية ما بعد الوالدة:. 2.6.2
بل  عدد السيدات اللواتي تلقين خدمة رعاية ما بعد الوالدة 

بمراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية ووكالة  49,041
% تلقين الخدمة عبر 19.4غوث وتش يل الالجئين، منهم 

وةل ت الزيارات المنزلية  مراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية
عيادات وكالة % في 70.8بل ت رعاية ما بعد الوالدة  %، 9.8

 ال وث.
 
 
 
 
 
 

 
 

 :فيات األمهات. و 2.7
خالل العام  في قطاع غزة أمومةحالة وفاة  11 تسجيل تم

 .من المواليد األحياء 18.9/100,000 معدلب، 2016
 
 
 
 
 
 
 

 
في قطاع توزيع معدل وفيات األمهات حسب السنوات  -( 3رسم بياني )

  2016 -2010غزة 
 

     مشروع سرطان الثدي. 2.8
بدأت وزارة الصحة العمل ببرنامج المسح الطبي للكشف المبكر 
عن سرطان الثدي من خالل الرعاية الصحية األولية منذ مارس 

 40ويتم تطبيق البرنامج وتصوير السيدات الالتي بل ن  2010
% من مجموع السكان، 8.1عاما فما فوق والتي تشكل ما نسبته 

ين جديد(  لى حاالت وتم  ضافة حاالت الكمسيون الطبي )تعي
وتقدم الخدمة للنساء مجانا وةدون شرط تأمين صحي.   ،المسح

يتم تحويل الحاالت المصابة بالسرطان  لى المستشفيات التابعة 
 642لوزارة الصحة ومتابعتها على نفقة الوزارة، وتم تصوير 

 .2016في  سيدة بواسطة التصوير التلفزيوني
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 الفصل الثالث
 ام الصحيظالن             

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

 156األولية في قطاع غزة  الصحية بل  عدد مراكز الرعاية
مركزًا  22( و%31.4مركز لوزارة الصحة ) 49مركزًا، تتبع 

 80(، و%14.1لوكالة غوث وتش يل الالجئين الفلسطينيين )
 (.%51.3مركزًا للمنظمات غير الحكومية )

 39,026بل  معدل السكان لكل مركز في قطاع غزة ما يقارب 
لرعاية األولية لكل . بل  عدد مراكز ا2016نسمه في العام 

 مركزًا. 0.26نسمه من السكان  10,000
 

 وزارة الصحة:مراكز  3.1.1.1
من المالحظ أن أعلى نسبة من السكان لكل مركز في قطاع 

نسمة لكل مركز وأقل نسبة  59,339غزة كانت في رفح بمعدل 
نسمه لكل مركز.  يرجع  19,850كانت في المحافظة الوسطي 

بالنسبة لكل مركز من مراكز الرعاية األولية ارتفاع عدد السكان 
 في قطاع غزة بسبب الكثافة السكانية المرتفعة في غزة. 

 

 مراكز الرعاية األولية الصحية حسب المستوى 
مركزًا من مراكز  *53تملك وتدير وزارة الصحة في قطاع غزة 

مركزًا  21مركزًا من المستوى الثاني و 18الرعاية األولية منها 
مراكز من المستوى الرابع بازضافة  10من المستوى الثالث و

  لى عيادة تخصصية للصحة النفسية.
 ونقل ادارة عيادة 2014ة أولية في عدوان مراكز رعاي 4تم تدمير * 

 الزهراء الى الخدمات الطبية العسكرية.
 

 خدمات مراكز الرعاية األولية:
تتبع لوزارة الصحة في عام سجلت مراكز الرعاية األولية التي 

زيارة لألطباء العامون وةل   1,779,604ما مجموعه  2016
زيارة في عام  0.93معدل الزيارات السنوية لكل شخش 

2016. 
زيارة تلقت خدمات تمريضية  337,534هذا بازضافة  لى  

في مراكز الرعاية األولية التي تتبع لوزارة الصحة.  وةل  معدل 
زيارة لكل شخش.  قدم األطباء الذين يعملون  0.25الزيارات 

الصحة في قطاع غزة  وزارة في مراكز الرعاية األولية التي تتبع
وصفة  0.54معدل وصفة طبية ب 1,131,119ما مجموعة 
 لكل شخش. 

الزيارات إلى العيادات التخصصية في مراكز الرعاية األولية 
 لوزارة الصحة:

بل  عدد الزيارات التي سجلت لهذا العام في العيادات 
 315,947التخصصية في مراكز الرعاية األولية ما مجموعه 

 زيارة.
 0.17وصل معدل الزيارات لكل شخش للعيادات التخصصية 

 رة لكل شخش.زيا
 

مراكز الرعاية األولية التي تملكها وكالة غوث  3.1.1.2
 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين:

مركزًا في  22تدير وكالة غوث وتش يل الالجئين الفلسطينيين 
قطاع غزة. توفر هذه المراكز العالج المجاني، خدمات األمومة 

رئيسي والطفولة، وخدمات تخصصية أخري  ضافة الي الدور 
 في برامج التطعيم بالتعاون مع وزارة الصحة.

بل  عدد الزيارات التي سجلت  لي األطباء ما مجموعة 
للطب المتخصش  41,654زيارة للطب العام و 4,109,525

 زيارة. 2,358,931بل ت الزيارات للتمريض  و
  

الخدمات الطبية للشرطة واألمن العام )الخدمات  3.1.1.3
 العسكرية(:الطبية 

مركزًا للرعاية  5تدير الخدمات الطبية للشرطة واألمن العام  
األولية حيث تقدم الخدمات الطبية للعاملين بجهاز الشرطة 
واألمن العام، بازضافة لعائالتهم.  بل  عدد الزيارات التي 

زيارة  115,004سجلت  لى األطباء العامون ما مجموعة 
بل ت الزيارات  صصية وزيارة لعيادات التخ 244,349و

 .زيارة 97,404 للتمريض
 

 عيادات المنظمات األهلية: 3.1.1.4
مركزًا للرعاية األولية بل  مجموع  80تدير المنظمات األهلية 

 343,084ما مجموعة  2016الزيارات التي سجلت في عام 
 زيارة للعيادات التخصصية. 45,486زيارة لألطباء العامين 

 

 خاص :القطاع ال 3.1.1.5
 األخصائيينتدار مئات العيادات الخاصة من قبل األطباء 

والصيادلة وفنيي المختبرات واألشعة لكن بيانات هذة العيادات 
 غير متوفرة. 
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 صحة الطفل 3.1.2
 صحة الطفل والتطعيمات 3.1.2.1

يعتبر نظام التطعيمات المعمول به في وزارة الصحة الفلسطينية 
واحدًا من أهم النجاحات لوزارة الصحة الفلسطينية، حيث تقدم 
هذه الخدمة تقريباً في جميع مراكز الرعاية األولية أي  نها متوفرة 

 وسهل الوصول  ليه. 
 التأثيرات السلبية التالية للتطعيم 3.1.2.2

التي عانت من اآلثار السلبية التالية للتطعيم بل  عدد الحاالت 
 .2016حاالت لعام  7ما مجموعه 

 

 زيارات لقسم صحة الطفل  3.1.2.3
يقدم قسم صحة الطفل الخدمات الصحية لألطفال الذين يعانون 
من مشاكل في األيض والت ذية.  كان مجموع الزيارات التي 

 زيارة.  1,283ما مجموعه  2016سجلت في العام 
 

توزيع الزيارات لعيادة صحة الطفل حسب المرض في قطاع  -( 1جدول )
 2016 غزة لعام

 زيارات ال اإلجمالي
 الحاالت
 الجديدة

 المرض

618 591 31 
نقص إفراز الغدة 

 الدرقية
 التبول الفينولي 17 649 665
 اإلجمالي 48 1240 1283

 
 مشاكل خاصة بصحة الطفل 3.1.2.4

 ((Phenylketonuria التبول الفينولي .1
 17بل  عدد الحاالت الجديدة المسجلة لمرض التبول الفينولي 

 طفل حي. 1000لكل  0.29حالة بمعدل 
 الدرقيةدة نقص إفراز الغ .2

             (Congenital hypothyroidism ) 
بل  عدد الحاالت الجديدة المسجلة التي تعانى من نقش  فراز 

 .حي طفل 1000لكل  0.53حالة بمعدل  31ال دة الدرقية 
 

 نسب تغطية التطعيمات في فلسطين  -( 2جدول )

 (2016-2015)لعام 
 

 BCG DPT3 OPV3 HepB MMR السنة

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 

2013 100.5 100.0 100.0 99.7 100.2 

 
 الصحة المدرسية 3.1.3

 برنامج الصحة المدرسية 3.1.3.1
تقديم الخدمات الطبية  ىيهدف برنامج الصحة المدرسية  ل

الشاملة التي تخدم جميع فئات الطلبة الفلسطينيين وذلك من 
خالل برنامج الصحة المدرسية الحكومي الذي يوفر خدماته من 
خالل المدارس الحكومية وةرنامج الصحة المدرسية المقدم من 
وكالة غوث وتش يل الالجئين الذي يقدم الخدمات لالجئين من 

 الطلبة.
 

 الخدمات الطبية للصحة المدرسية 3.1.3.2 
تقوم فرق الصحة المدرسية بفحش الطالب في المستوي األول، 

وكذلك تقدم الرعاية الصحية ، العاشر في قطاع غزةالسابع و 
 السنية في المستويين السابع والعاشر.

بل   جمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية الذين تلقوا 
طالب للعام  63,295حوالي الخدمات الصحية المدرسية 

 من  جمالي الطلبة(. %96) 2016-2015الدراسي 
 

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

2015-2016  
 

حالة من  6,387بل  عدد الحاالت المحولة للفحش الطبي 
بل ت نسبة المرضى   (.%10.09 جمالي الطلبة المفحوصين )

بين طالب المدارس الحكومية الذين استهدفهم الفحش 
% في المستوى الدراسي األول، وةل ت نسبة المرضي 11.6
% بين الطلبة 18.9% بين الطلبة في المستوى السابع و21.7

 في المستوى العاشر.
في وكالة غوث  في نفس الوقت تقوم فرق الصحة المدرسية 

حش األطفال في المستوي األول، الرابع بف وتش يل الالجئين
والسابع حيث بل   جمالي الطالب المفحوصين في المستوي 

 طالبًا. 17,089األول 

56,629 60,339 73,682
45,812 63,295

2010-
2011

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2016-
2016



8 

 

 

بل ت نسبة المرضى بين الطالب الالجئين في قطاع غزة 
% من الطلبة الذين استهدفهم الفحش في المستوى %18، 11

 على التوالي. (الرابع والسابع)الدراسي األول و
 
 الوضع الصحي لطلبة المدارس 3.1.3.3 

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

االنخفاض في حدة ازبصار شكل أعلى نسبة والبال ة 
%( على التوالي من مجموع الحاالت 77.2 ،40.3%)

الوكالة، وأقل نسبة كانت الصرع المرضية في مدارس الحكومة و 
% في مدارس الحكومة، وةل ت أقل نسبة 0.01حيث شكلت 

% من مجموع الطلبة 0.1تضخم ال دة الدرقية حيث شكلت 
 .المفحوصين في مدارس الوكالة

لذلك هناك ضرورة لزيادة الجهود وحمالت التثقيف الصحي من 
العمل  أجل االكتشاف المبكر للمشاكل المتعلقة بازبصار و

 علي تحسين الوضع الت ذوي لدي طالب المدارس.
 

بينما بل ت نسبة المرضى بين الطالب الالجئين في قطاع غزة 
انخفاض حدة البصر  وكانفي المستويات األول والرابع والسابع 

الطالب الالجئين في قطاع غزة،  من أهم المشاكل التي تواجه
الطالب اللذين يعانون من انخفاض حدة البصر  ةحيث أن نسب

% في المستوي 96.3% في المستوي األول لتصل  لي 48.1
الرابع والسابع. لذلك يجب علي فرق الصحة المدرسية التابعة 

أعطاء االهتمام  نلوكالة غوث وتش يل الالجئين الفلسطينيي
 حدة البصر. زنخفاضاألكبر لالكتشاف والعالج المبكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزيع الحاالت المرضية لدي الطالب الحكوميين في   - (3جدول )

 2016-2015المستويات األول، السابع والعاشر 

 

 

 
 
 
 
 

 

 األول % السابع % العاشر %
 الفئة المستهدفة
 الحاالت المرضية

8.58 2,659 8.01 1,218 3.56 609 
انخفاض في حدة 

 ازبصار
 حول مرئي 18 0.11 3 0.02 18 0.06
 التهاب الملتحمة 16 0.09 19 0.13 21 0.07
 النحافة 54 0.32 418 2.75 459 1.48
 القصر 402 2.35 270 1.78 230 0.74
 النحالة 9 0.05 74 0.49 69 0.22
 السمنة 66 0.39 219 1.44 720 2.32
 خلل في حاسة السمع 19 0.11 28 0.18 29 0.09

0.26 80 0.18 28 0.02 3 
تضخم في ال دة 

 الدرقية
 تقمل 357 2.09 393 2.59 221 0.71
 جرب 14 0.08 7 0.05 6 0.02
 فطريات 7 0.04 5 0.03 25 0.08
 أمراض جلدية أخرى 1 0.01 2 0.01 7 0.02
 ل   في القلب 35 0.20 14 0.09 40 0.13
 صرع 1 0.01 0 0.00 8 0.03
 فتق 59 0.35 30 0.20 48 0.15
 دوالي في الخصية 3 0.02 277 1.82 738 2.38
 قيلة مائية 30 0.18 16 0.11 14 0.05
 خصية غير هابطة 111 0.65 53 0.35 16 0.05
 حاالت حادة 14 0.08 39 0.26 14 0.05
 حاالت أخرى 160 0.94 178 1.17 425 1.37

18.86 5,847 21.65 3,291 11.63 1,988 
مجموع الحاالت 

 المرضية

11.41 3,539 13.47 2,048 4.68 800 
اجمالي الحاالت 

 المحولة
 اجمالي المفحوصين 17,089 15,199 63,295 %95.9

 اجمالي عدد الطلبة 17,863 15,670 65,996
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توزيع الحاالت المرضية لدي الطالب الالجئين  -( 4جدول )

في المستويات األول، الرابع المفحوصين من إجمالي الطلبة 

 (2016-2015)والسابع 

 
 

  (2016–2015)توزيع مشاكل االسنان عند الطلبة للعام  (5جدول )
 

 المستوى
تسوس 
 أسنان

التهاب 
 اللثة

 الفلور
إعوجاج 
 األسنان

فقد 
 األسنان

 2,323 86 25 14 8,171 المستوى األول

 276 1,726 345 1,417 4,008 المستوى السابع

المستوى 
 العاشر

8,268 3,993 1,106 3,934 1,124 

 
 
 
 
 
 
 
 

المشاكل الصحية للفم بين طالب المدارس  3.1.3.4
 الحكومية

 . تسوس األسنان: 1
 بل ت نسبة تسوس األسنان بين طالب المدارس كما يلي: 

% ، 26.4%، في المستوى السابع، 48في المستوى األول، 
 %27في المستوى العاشر، 

 
  التهابات اللثة: .2

 بل ت نسبة التهابات اللثة بين طالب المدارس:
%  في 9.3%، في المستوى السابع، 0.1في المستوى األول، 
 % 13المستوى العاشر، 

 
 

  ارتفاع نسبة الفلور:. 3
 بل ت نسبة ارتفاع الفلور بين طالب المدارس كما يلي: 

%، في 2.3% ، في المستوى السابع، 0.1األول، في المستوى
 .%4المستوى العاشر، 

 
  . اعوجاج األسنان:4

 بل ت نسبة اعوجاج األسنان بين طالب المدارس كما يلي:
 % 11.4% في المستوى السابع، 1.0في المستوى األول، 
  .%13.0في المستوى العاشر، 

 في المدارس التطعيمات 
تشترك وزارة الصحة ووكالة غوث وتش يل الالجئين الفلسطينيين 
من خالل برامج الصحة المدرسية في تقديم التطعيمات الالزمة 
لطالب المدارس في المستويات المختلفة، حيث تقومان بتطعيم 

بالتطعيمات التالية: الدفتيريا والكزاز، نق  شلل األطفال الطلبة 
(OPV and d.Tوالحصبة األلمانية ) 
 

 (2016-2015)توزيع التطعيمات لطبلة المدارس للعام  - (6)جدول 
 

 الجهة المقدمة
DT Child OPV DT Adult 

% % % 
 99.5 99.8 99.8 وزارة الصحة
 100 100 100 وكالة الغوث

 
 
 
 
 

 الفئة المستهدفة

المستوى  %
 األول

المستوى  %
 الحاالت المرضية الرابع والسابع

 17.3 5.3 حدة ازبصار انخفاض في

 0.1 0.1 خلل في حاسة السمع

 0.0 0.7 حول

 0.5 1.1 أمراض القلب

 0.0 0.0 تضخم في ال دة الدرقية

 0.0 0.3 تقمل

 0.0 0.3 جرب

 0.0 0.0 فتق

 0.0 0.6 خصية غير هابطة

 0.0 1.4 ازعاقة الحركية

 0.0 0.8 التهابات الشعب الهوائية

 0.0 0.4 التشوهات

 18 11 المجموع
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 التثقيف والتعزيز الصحي 3.1.3.5

يقددددددددوم أفددددددددراد وطددددددددواقم الصدددددددددحة المدرسددددددددية بدددددددددور المثقدددددددددف 
والمعددددددددزز الصددددددددحي لدددددددددي طددددددددالب المدددددددددارس، فددددددددي العدددددددددام 

نددددددددددددددوة صددددددددددددددحية  246عقددددددددددددددت 2016-2015الدراسدددددددددددددي 
تددددددريب  سدددددعاف  19نددددددوة ألوليددددداء األمدددددور و 46للطدددددالب و
لقددددددددداء صددددددددحي مدددددددددع اللجددددددددان الصدددددددددحية فدددددددددي  53أولددددددددي و 

 بعض األمور التي تهمهم.المدارس لمناقشة 
شددملت الندددوات نددددوة تثقيددف صددحي لمواضددديع مختلفددة مثدددل 
السدددالمة المنزليددددة، ازدمددددان، مخددداطر الشدددديبس، المشددددروبات 
ال ازيدددددددة، العندددددددف المدرسدددددددي، التددددددددخين ومضددددددداره، البداندددددددة، 
فرشددددداة األسددددددنان، الددددددزواج المبكدددددر ، العنددددددف األسددددددري، فقددددددر 

ألقددددارب وغيدددددره مدددددن الدددددم، الت ذيدددددة السددددليمة، التدددددوتر، زواج ا
 األمور الصحية األخرى.

نددددددددددوة تثقيدددددددددف صدددددددددحي ليسدددددددددعافات  551 ضددددددددافة  لدددددددددى و
 األولية. 

 

 أهم النشاطات دائرة التثقيف والتعزيز الصحي
 

 برنامج التوعية والتثقيف داخل العيادات والمستشفيات: -1
لقددددداء تثقيفدددددي داخدددددل المراكددددددز  1,636تدددددم عقدددددد مدددددا يقددددددارب 

منددددداطق مختلفدددددة مدددددن القطددددداع الصدددددحية والمستشدددددفيات فدددددي 
شدددددددخش،   13,706وقدددددددد تدددددددم الوصدددددددول لمدددددددا يقدددددددرب مدددددددن 

وكانددددددددددت المواضددددددددددديع علددددددددددى النحدددددددددددو التددددددددددالي: )الرضددددددددددداعة 
الطبيعيددددددة، سدددددددرطان الثددددددددي، التهابدددددددات الجهددددددداز التنفسدددددددي، 
رعايددددددددة المدددددددددرأة الحامدددددددددل، النظافددددددددة الشخصدددددددددية، األمدددددددددراض 

 السارية وال ير معدية مثل الض   والسكري وغيرها(.
   

برنككككككامج التوعيكككككككة المجتمعيكككككككة ضكككككككمن المجتمكككككككع  -2
 المدني: 

شددددخش فدددددي عددددددد  4,550لقدددداء اسدددددتهدف  654تددددم تنفيدددددذ 
 من المؤسسات والمساجد.

 

   برنامج التوعية والتثقيف داخل المدارس: -3
طالددددددددب وطالبددددددددة  6262لقدددددددداء، اسددددددددتهدف  494تدددددددم عقددددددددد 

سدددديدة فددددي موضددددوعات تتعلددددق بالت ذيددددة والنظافدددددة،  1044و
 صيل الدراسي.المراهقة، التح

 
 

 
  برنامج التوعية والتثقيف داخل رياض األطفال: -4

طفددددددددددل فدددددددددددي  1,500لقدددددددددداء، اسددددددددددتهدف  100تددددددددددم تنفيددددددددددذ 
ونظافددددددة  الشخصدددددية موضدددددوعات تتعلدددددق بالت ذيدددددة والنظافدددددة

 الفم واألسنان.
 برنامج التوعية المجتمعية ضمن المساجد: -5

ضددمن برندددامج التوعيددة المجتمعيدددة داخددل المسددداجد تددم تنفيدددذ 
 شخش. 1420لقاء استهدف  83
برنككامج التوعيككة والتثقيككف داخككل الجامعككات وكليككات   -6 

  المجتمع:
ضددددددددمن برندددددددددامج التوعيدددددددددة المجتمعيدددددددددة داخدددددددددل الجامعدددددددددات 

 413لقدددددددداء اسدددددددددتهدف  13وكليددددددددات المجتمدددددددددع تددددددددم تنفيدددددددددذ 
 شخش.

  برنامج التغذية العالجية:  -7
ضددددددددددددمن برندددددددددددددامج الت ذيدددددددددددددة الطبدددددددددددددي للمرضدددددددددددددى داخدددددددددددددل 

لمراكدددددددز الصددددددددحية،  تدددددددم عقددددددددد مدددددددا يقددددددددارب المستشدددددددفيات وا
شددددددددخش فددددددددي مواضددددددددديع  1,708لقدددددددداء اسددددددددتهدف  1,380

أساسدددددددددديات الت ذيددددددددددة السددددددددددليمة، ت ذيددددددددددة مرضددددددددددى السدددددددددددكر 
والضددددددد  ، ت ذيددددددددة مرضدددددددى الحددددددددروق، ت ذيدددددددة المددددددددراهقين، 

 ت ذية أمراض الصدرية. 
 دورات اإلسعاف األولي:  -8

دورة فددددي مهدددارات ازسددددعاف األولدددى، تضددددمنت  30تدددم عقدددد 
 شخش. 1600لقاء واستهدفت  130
  االحتفال بأيام عالمية: -9

االحتفدددال بيدددوم الصدددحة العدددالمي و اليدددوم العدددالمي للحدددد مددددن 
 التدخين.

 مبادرة المستشفى صديق الطفل: -10
  حيدددددًا و قويدددددًا لألمهدددددات مثددددداال تعتبدددددر مستشدددددفيات الدددددوالدة

الجدددددددد.  لقدددددددد تدددددددم  طدددددددالق مفهددددددوم المبدددددددادرة فدددددددي العدددددددام 
اجتماعددددددات جمعيددددددة الصددددددحة  بعددددددد سددددددنتين مددددددن 1991

العامدددددة العالميددددددة التددددددي تحكدددددم أعمددددددال منظمددددددة الصددددددحة 
العالميدددددة وتصدددددويتها علددددددى بندددددود المدونددددددة الدوليدددددة للحددددددد 

 من تسويق بدائل حليب األم .
  ويطلق على المرفق الصحي صديق الطفل عندما ال يقبل

أي بدائل مجانية  مدادات لهذه البدائل ومنها عبوات الحليب 
و الحلمات االصطناعية كما يعمل المرفق االصطناعي أ

 على تطبيق الخطوات العشر لدعم الرضاعة الطبيعية.
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  يجري اآلن تطبيق هذه المبادرة في مراكز ومستشفيات وزارة
الصحة الفلسطينية ألول مرة ضمن خطة عمل ممنهجة 
وتخطي  عال المستوى حيث تم التفاهم مع معالي وزير 

لعامة المعنية ومن ثم اختيار الصحة في حينه وازدارات ا
المستشفيات الالزمة والمراكز الصحية. يجري متابعة تطبيق 
هذه األنشطة عبر فريق تقني تم تشكيله من ازدارة العامة 
للمستشفيات ودائرة التثقيف وتعزيز الصحة ومنظمة 

 اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية
  ة المستشفى لقد أثبتت الوقائع أن الدول التي تبنت مبادر

صديق الطفل حققت مستوى عال من عدد األمهات الالتي 
يرضعن رضاعة طبيعية مطلقة خالل الست شهور األولى 
وتستمر على ذلك حتى نهاية  العام الثاني كما انخفضت 
نسبة مراضة ووفيات األطفال خاصة حديثي الوالدة ودون 

 الوزن الطبيعي  لى النصف.
 
 التواصل مع اإلعالم: -11

  تدددددددددددم التواصدددددددددددل مدددددددددددع صدددددددددددحيفة فلسدددددددددددطين أون اليددددددددددددن
االلكترونيدددددددددة وتحريددددددددددر ملددددددددددف كامدددددددددل عددددددددددن  الحددددددددددوادث 

 المنزلية وطرق الوقاية  
  صددددددددار التعدددددداون مدددددددع العالقدددددددات العامدددددددة فدددددددي تحريدددددددر وا 

 مجلة صحتنا الصادرة عن الرعاية األولية
  التواصددددددددددل مدددددددددددع العديدددددددددددد مدددددددددددن المجدددددددددددالت المطبوعدددددددددددة

وتزويدددددهم وازلكترونيدددة فددددي تحريددددر الصددددفحات الصددددحية 
 بمقاالت صحية

  فقددددددرة مسددددددرحية هادفددددددة لتحسددددددين وتعزيددددددز  17تددددددم تنفيددددددذ
  الوضع الصحي في المخيمات الشبابية

 20مددن خدددالل المخيمدددات الصدديفية للشدددباب تدددم القيدددام ب 
 زيارة  لي المنتديات الصحفية

  20مددن خددالل ازذاعدددات المحليددة،  تددم  ذاعدددة أكثددر مدددن 
 ة حلقة  ذاعية ركزت علي الصحة ازنجابي

  100تنفيددددددددذ مسدددددددددابقة ازعالميدددددددددة شددددددددملت أكثدددددددددر مدددددددددن 
عالمدددي وتقددددي جدددوائز ألحسدددن عمدددل صدددحفي  مصدددحفي وا 

  مقدددددددروء ومسددددددددموع ومرئددددددددي   يتنددددددداول قضددددددددايا الصددددددددحة 
 ازنجابية 

  نتدددددددداج ملحقددددددددين تدددددددم  نتدددددددداج وسدددددددائل تعليميددددددددة تثقيفيدددددددة وا 
صدددحفيين مددددع جريددددة األيددددام خصصدددت لقضددددايا الشددددباب 

 الصحية.
 

 مراكز الرعاية األولية خدمات األسنان في  3.1.4
 133,517سجلت وزارة الصحة ما مجموعة  2016في عام 

زيارة لعيادات األسنان.  قدمت وكالة غوث وتش يل الالجئين 
لألسنان في جميع  زيارة 302,216الفلسطينيين في قطاع غزة 

عيادات األسنان. وقدمت الخدمات الطبية للشرطة واألمن العام 
شارة وعالجاً للمترددين علي عيادات است 32,504ما مجموعه 
 األسنان.
الزيارات إلى عيادات الفم واألسنان في مراكز نسبة توزيع 

 :حسب نوع الخدمة الرعاية األولية لوزارة الصحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 خدمات الفم واألسنان في مراكز الرعاية األولية –( 2رسم بياني )
 

 صحة البيئة 3.1.5
للصددددحة  يالعامددددة، المختبددددر الرئيسدددديعتبدددر مختبددددر الصددددحة 

العامددددة حيدددددث يسدددددتقبل عيندددددات األغذيدددددة والميددددداه التدددددي يدددددتم 
 (.17025فحصها حسب مواصفات الجودة )األيزو 

، بلدددددد  مجمدددددددوع العينددددددات التدددددددي اسدددددددتقبلها 2016فددددددي عدددددددام 
 4.8بمتوسددددددددد   عيندددددددددة 8,565مختبدددددددددر الصدددددددددحة العامدددددددددة 

 فحش/ عينة.
فدددددي  أجريددددتبلدددد  مجمددددوع الفحوصددددات الميكرةيولوجيددددة التددددي 

بازضددددافة  .فحصدددداً  7,616مختبدددر الصددددحة العامددددة حددددوالي 
فحصدددددددددددًا لعينددددددددددددات األغذيدددددددددددة )ميكروةددددددددددددي  20,478ى  لددددددددددد

وكيميدددددددددددددائي(.  بلددددددددددددد  مجمدددددددددددددوع الفحوصدددددددددددددات الكيميائيددددددددددددددة 
 .فحصاً لعينات المياه 10,129

 
 
 Foodالفحككككككككككص الميكروبيولككككككككككوجي ل غذيكككككككككككة ) -1

Microbiology) 
 

بلدددد  العددددددد ازجمدددددالي لعيندددددات األغذيدددددة التدددددي جمعدددددت مدددددن 
 عينة. 2,980أجل الفحش الميكروةيولوجي 
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مدددددددن  جمددددددددالي العينددددددددات التدددددددي فحصددددددددت للميكروةيولوجيددددددددا، 
 % من عينات األغذية كانت ملوثة.11.6

% مدددددن عيندددددات البسددددددكويت 48وصدددددلت هدددددذه النسدددددبة  لددددددى 
% مدددددن عينددددددات المشدددددروبات الخفيفددددددة، 17.9والمثلجدددددات، و

% مددددن 17.5% مددددن عينددددات الحليددددب ومشددددتقاته، و16.8و
 عينات األغذية األخرى.

توزيع عينات األغذية حسب النوع والفحص لعام  -( 7جدول )
2016 

 المادة المفحوصة
نسبة العينات 
الغير مطابقة 
 )ميكروبيولوجي(

نسبة العينات 
الغير مطابقة 
 )كيميائي(

 0 16.3 اللحوم
 0 14.6 األسماك
ومنتجات الحليب 
 األلبان

16.8 3.5 

 8.7 0 الزيوت
 0 17.9 مشروبات خفيفة

 0 48.0 البسكويت والمثلجات
 21.7 15.4 المعلبات
 7.5 17.5 أخرى 

 

 مياه الشرب 3.5.1.1
 الفحص الكيميائي لمياه الشرب:

مددددن ة يددددتم أخددددذ عينددددات مددددن ميدددداه الشددددرب كددددل نصددددف سددددن
جميدددددع أبدددددار الشددددددرب وبشدددددكل شدددددهري مددددددن جميدددددع شددددددبكات 

ميددداه الشدددرب فدددي قطددداع الميدداه ومحطدددات التحليدددة. وعمومدددًا  
 منظمددددددة الصدددددحة العالميددددددةتوافدددددق مددددددع مواصدددددفات غدددددزة ال ت

الخاصددددة بجدددددودة الميدددداه مدددددن الناحيدددددة الكيميائيددددة. فدددددي عدددددام 
للفحددددش الكيميدددددائي ميدددداه  عيندددددة  1,116، تددددم أخددددذ 2016

نددددت ملوثدددة كيميائيددددًا، بنسدددبة تلددددوث عيندددة كا 813ووجدددد أن 
72.8.% 

 
 التقييم البيئي : 3.5.1.2

يددتم  جدددراء التقيددديم البيئدددي لكدددل بئدددر جديدددد يدددتم  نشددداؤه وذلدددك 
 من ضمن  جراءات الحصول علي الترخيش المطلوب.

 مياه البحر وحمامات السباحة 3.5.1.3
يددددتم أخدددددذ عيندددددات شدددددهرية مدددددن البحدددددار وحمامدددددات السدددددباحة 

الفحوصدددددددددات الميكروةيدددددددددة ومعرفدددددددددة نسدددددددددبة بهددددددددددف  جدددددددددراء 
 التلوث.

بلددد  عدددددد العيندددات التددددي أخدددذت مددددن ميددداه البحددددر والمسددددابح 
% مدددددن عيندددددات البحدددددر كاندددددت ملوثدددددة و 34.7عينددددة  205
 % من عينات المسابح كانت ملوثة.9.6

 الفحص البكتيريولوجي والكيميائي للمياه:
أوصددددددت منظمددددددة الصددددددحة العالميدددددددة علددددددى أال تزيددددددد نسدددددددبة 

%،  عدددددد عينددددات الميدددداه 4تلددددوث الميدددداه بددددالكلوروفورم عددددن 
  2016.عينة في عام  3,810المفحوصة 

 507مدددن مجمددددوع العينددددات المفحوصددددة فددددي عددددام، وجددددد أن 
 .%(13.3) بكترولوجياً عينة كانت ملوثة 

 
 الفحص الكميائي للمياه –( 8جدول )

 المقياس
اآلبار الغير  نسبة

  مطابقة للموصفات

نسبه شبكات 
الغير مطابقة 
 للمواصفات

 0.0 0 الشوائب
 14.4 0.8 األسس الهيدروجيني

 55.4 79.3 التوصيل
 52.2 77.5 المواد الصلبة الذائبة

 67.8 0.0 نترات
 0.0 88.1 نيترات
 59.1 78.7 الكلورايد

 25.4 26.3 الكبريتات
 - 0 القاعدية
 50.6 56.4 الصالبة
 - - الكالسيوم
 100 100 الم نسيوم
 - - البوتاسيوم
 64.3 71.4 الصوديوم

 0.0 0.0 الفلور
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 خدمات المستشفيات في قطاع غزة:. 3.2

2016هم مؤشرات المستشفيات في قطاع غزة خالل العام أ -( 9جدول )
 

 

 

 المستشفيات في قطاع غزة:. 3.2.1
مسددددتشدددفى؛  30بل  عدد المسددددتشددددفيات العاملة في قطاع غزة 

الحكومية، للمؤسسات غير  14مستشفي لوزارة الصحة،  13)
. علمدددددددا بدددددددأن عددددددددد (لوزارة الدددددددداخليدددددددة واألمن الوطني 3و

 مستشفى. 29كان  2010المستشفيات في العام 
 

 األسرة في مستشفيات قطاع غزة:. 3.2.2
؛  2,999بل  عدد أسدددددرة المسدددددتشدددددفيات في قطاع غزة  سدددددريرًا

سددددددددددددددريرًا تتبع  595سددددددددددددددريرًا تتبع وزارة الصددددددددددددددحة،  2,243)
سددددريرًا يتبع لوزارة الداخلية  161و المؤسددددسددددات غير الحكومية

، وقددد لوحظ زيددادة مطردة في عدددد األسددددددددددددددرة (واألمن الوطني
 خالل األعوام الستة الماضية

 
 

 

 
-2010عدد األسرة في مستشفيات قطاع غزة توزيع  –( 3رسم بياني )

 )تشمل أسرة المستشفي النفسي( 2016

2769

2781

2880

2895

2864

2816

2999

1500

2000

2500

3000

3500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

وزارة  المؤشر
 الصحة

 األهلية
وزارة 
 الداخلية

 المستشفيات في قطاع غزة

 30 عدد المستشفيات 3 14 13 عدد المستشفيات
 63,742 معدل السكان / مستشفى 161 595 2,243 سرةعدد األ

 1.57 نسمة من السكان 100,000/  ياتمستشفالمعدل  5,491 54,922 194,485 عدد حاالت الخروج
 0.73 نسمة 100,000المستشفيات العامة /  5,491 54,959 197,962 عدد حاالت الدخول

نسمة من  1,000الدخول / 
 0.63 نسمة 100,000المستشفيات التخصصية /  2.9 28.7 103.5 السكان

 2,999 عدد األسرة 10,805 64,525 562,063 أيام التداوي
 637 معدل السكان / سرير 31.2 40.9 90.0 اش ال األسرةنسبة 

معدل المكوث في 
 15.7 نسمة 10,000معدل األسرة /  2.0 1.2 2.9 المستشفى

 13.5 نسمة 100معدل الدخول /  57.8 127.1 113.6 معدل دوران السرير
   4.3 1.7 0.3 فترة خلو السرير

 وزارة الصحةمستشفيات  1,387 11,170 43,829 الوالدة
 5.1 أسرة والدة 10أسرة حديثي الوالدة /  12.0 14.5 21.9 نسبة الوالدات القيصرية
 7 مريض / جهاز غسيل كلوي 2,420 32,928 67,051 عدد العمليات الجراحية
معدل المترددين على 

 2.5 معدل غسالت الكلى / مريض / اسبوع 8 40 651 نسمة 1,000الطوارإل / 

المترددين على معدل 
 1,340 معدل العمليات الجراحية / غرفة عمليات 63 185 300 نسمة 1,000العيادات / 
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لمزودي الخدمات الصحية توزيع نسب األسرة  -( 4رسم بياني )

  2016العام 
 

 
 مقدمي خدمات المستشفيات في قطاع غزة:. 3.2.3

عدد األسرة في القطاع حسب الجهة توزيع  –( 10جدول )
 (2016-2010المزودة لخدمة المستشفيات )

مقدم 
 الخدمة

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

وزارة 
 الصحة

1,937 1,968 2,037 2,037 2107 2081 2,243 

غير 
 حكومي

655 636 662 710 619 574 595 

وزارة 
 الداخلية

177 177 181 148 138 161 161 

 2,999 2,816 2,864 2,895 2,880 2,781 2,769 المجموع

 

 توزيع المستشفيات واألسرة حسب السكان: . 3.2.4
مسددتشدفى؛  30بل  عدد مسددتشددفيات قطاع غزة المسكتشكفيات: 

 نسمة. 100,000مستشفى /  1.57وبمعدل 
 2,999بل   جمالي عدد أسرة مستشفيات قطاع غزة األسرة: 

نسمة؛ بل  عدد أسرة  10,000سرير/  15.7سريرًا؛ بمعدل 
سرير لكل  11.7سرير؛ بمعدل  2,168وزارة الصحة منها 

 نسمة.  10,000
 

 توزيع أسرة المبيت في المستشفيات:. 3.2.5
 توزيع أسرة المبيت في المستشفيات حسب التخصص:. 3.2.5.1

سدريرًا  1,761بل  مجموع أسدرة المبيت في مسدتشدفيات وزارة الصدحة 
بما فيها أسدددرة مسدددتشدددفى الطب النفسدددي. علماً بأن عدد أسدددرة المبيت 

 .2010سرير في العام  1,567كانت 
 
 
 

 
توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة  -( 11جدول )

 م 2016 -حسب التخصص عام 
 النسبة )%( وزارة الصحة التخصش

 28.8 506 الجراحة العامة
 22.4 394 النفسيطب الباطنة والطب 

 22.2 391 طب األطفال

 13.3 235 أمراض النساء و التوليد
 13.3 235 العناية الخاصة

 100.0 1,761 المجموع
 

توزيع أسكككككككككككككرة العنكايكة الخكاصكككككككككككككة )العالج المركز( في . 3.2.5.2
 الخدمة: يالمستشفيات حسب مزود

 توزيع أسرة العناية الخاصة حسب الجهة المزودة -( 12جدول )
 م 2016 -للخدمات في قطاع غزة للعام 

 
  ال يتم تشد يل أسدرة العناية الخاصدة في المسدتشدفيات غير

الحكوميددة  ال في حدداالت الطوارإل بسدددددددددددددبددب قلددة الكددادر 
 البشري والتكلفة العالية لهذه الخدمة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزارة 
,  الصحة
74.8

غير 
,  حكومي
19.8

وزارة 
,  الداخلية
5.4

 التخصش
مجموع  وزارة الداخلية غير الحكومية وزارة الصحة

 % األسرة % األسرة % األسرة االسرة

 62 0 0 45.0 18 18.7 44 العامة
لقلب ا

وجراحة 
 القلب

45 19.1 0 0 0 0 45 

 3 0 0 0 0 1.3 3 لحروقا
 22 0 0 0 0 9.4 22 ألطفالا

حديثي 
 الوالدة

121 51.5 22 55.0 6 100.0 149 

 281 100 6 100 40 100 235 المجموع
النسبة 
)%( 

83.6 14.3 2.1 100 
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توزيع أسكككككككككككككرة العنكايكة الخكاصكككككككككككككة )العالج المركز( في . 3.2.5.3
 مستشفيات وزارة الصحة حسب المحافظة:

 

توزيع أسرة العناية الخاصة في مستشفيات وزارة  - (13جدول )
 م 2016 -الصحة حسب المحافظة للعام 

 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال التخصص

العناية المركزة 
 العامة

10 12 4 18 0 44 

العناية المركزة  
 45 0 13 8 24 0 للقلب وجراحة القلب

العناية المركزة 
 الحروق

0 3 0 0 0 3 

العناية المركزة 
 لحديثي الوالدة

0 64 13 36 8 121 

العناية المركزة 
 لألطفال

0 18 0 4 0 22 

 235 8 71 25 121 10 المجموع
 100.0 3.4 30.2 10.6 51.5 4.3 النسبة )%(

 
 يتوزيع غرف العمليات في المسككككككتشككككككفيات حسككككككب مزود. 3.2.6
 الخدمة:

 

غرف العمليات في المستشفيات حسب  توزيع - (14جدول )
 م 2016 -الخدمة للعام  يمزود

 النسبة )%( 2016 مزود الخدمة
 51.2 42 وزارة الصحة
 40.2 33 غير الحكومية
 8.6 7 وزارة الداخلية
 100.0 82 المجموع

 

 الدخول والخروج في مستشفيات قطاع غزة:. 3.2.7
حركة الدخول والخروج في مستشفيات قطاع غزة  -( 15جدول )

  2016 - للعام

 المؤشر
2016 

 ازجمالي وزارة الداخلية غير الحكومي وزارة الصحة

 255,412 5,491 54,959 194,962 الدخول

 254,898 5,491 54,922 194,485 الخروج

 
( 255,412)تسددددجيل تم  2016خالل العام دخول المسككككتشككككفيات: 

% منها في مستشفيات 76.3؛  لى مستشفيات قطاع غزةحالة دخول 
  وزارة الصحة

 

حالة خروج خالل  254,898تم تسجيل الخروج من المستشفيات: 
 . 2016عام 

 

قطاع مؤشرات االنتفاع بخدمات المبيت في مستشفيات . 3.2.8
 غزة:

 
ستشفيات قطاع مؤشرات االنتفاع بخدمات المبيت في م -( 16جدول )

 2016 -ة للعام غز 

 المؤشر
2016 

وزارة 
 الصحة

غير 
 حكومي

وزارة 
 الداخلية

 31.2 40.9 90.0 نسبة  ش ال األسرة
 2.0 1.2 2.9 معدل المكوث

 57.8 127.1 113.6 السنويالسرير معدل دوران 
 4.3 1.7 0.3 السنوي فترة خلو السرير

 
 نسبة إشغال األسرة:

  بل ت نسدددددددبة  شددددددد ال األسدددددددرة في مسدددددددتشدددددددفيات وزارة الصدددددددحة
سددددجلت نسددددبة ازشدددد ال األقل في مسددددتشددددفي الدرة  %(.90.0)

( ونسبة ازش ال األعلى في مستشفى العيون %59.0لألطفال )
(118.)% 
   بينما بل ت نسدبة  شد ال األسدرة في المسدتشدفيات غير الحكومية
 (.%31.2%(، وفي مستشفيات وزارة الداخلية )40.9)

 متوسط مدة المكوث:
 ( 2.9بل  معدل المكوث للمريض في مسدتشدفيات وزارة الصدحة )

؛ حيدث سدددددددددددددجلدت أطول مددة مكوث في 2016خالل عدام يوم 
عدل مكوث سدددجل في ( أيام. بينما أقل م3.7مسدددتشدددفى النجار )

 ( يوم.1.5مستشفي الهالل ازماراتي )
 ( 1.2بينما بل  معدل المكوث في المسدددتشدددفيات غير الحكومية )

يوم خالل نفس العام، وةل  معدل المكوث في مسددددتشددددفيات وزارة 
 ( يوما.2.0الداخلية )

 معدل دوران السرير:
  بل  معدل دوران السدددرير في مسدددتشدددفيات وزارة  2016في العام
مرة سددددنويًا وهذا يعني أن السددددرير يتم  شدددد اله  113.6لصددددحة ا

مرة خالل العام. وهذا يفسدددددر ارتفاع نسدددددبة اشددددد ال  114حوالي 
 . 2016األسرة في مستشفيات وزارة الصحة خالل العام 

  في حين بل  معدل دوران السرير في المستشفيات غير الحكومية
ارة وكدان في مسدددددددددددددتشدددددددددددددفيدات وز ، 2016مرة خالل العدام  127
 رة خالل نفس العام.م 58ة حوالي الداخلي

 
 فترة خلو السرير:

 يوم  0.3ت وزارة الصددددحة بل ت فترة خلو السددددرير في مسددددتشددددفيا
، وهي الفترة التي يبقي 2016سدددددددددددداعات( خالل عام  7)حوالي 
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فيها السددرير فارغًا بدون  شدد ال بين حالتي دخول وحالتي خروج 
 متتاليتين. 

  يوم خالل  1.7الحكومية فقد بل ت أما في المسدددددددتشدددددددفيات غير
 أيام في مستشفيات وزارة الداخلية. 4.3نفس العام، وكانت 

 
 خدمات العمليات الجراحية في المستشفيات:. 3.2.9
 غرفة، وهي  82عدد غرف العمليات في قطاع غزة  بل  اجمالي

 موزعة حسب مزودي الخدمة كالتالي.

 
 غرف العمليات في المستشفيات توزيع  –( 5رسم بياني )

 2016 -حسب مزود الخدمة 
 

  بل   جمدددددالي عددددددد العمليدددددات الجراحيدددددة التي تم  جرائهدددددا في
عمليدة جراحيدة حيدث بل  102,399مسدددددددددددددتشدددددددددددددفيدات قطداع غزة 

ها في مسددددتشددددفيات ءالعمليات الجراحية التي تم  جرا  جمالي عدد
ة 9,619؛ منهدا عمليدة جراحيدة 67,051وزارة الصدددددددددددددحدة   عمليد

عملية قسدددطرة  3,784عملية جراحة نسدددائية،  2,853قيصدددرية، 
 .عملية منظار جراحي 5,256قلبية، و 

  
 عدد العمليات الجراحية في مستشفياتتوزيع  –( 6رسم بياني )

 2016-2010وزارة الصحة  
 

 توزيع العمليات الجراحية في مستشفيات   -( 17جدول )
 2016 –قطاع غزة 

 
العمليات 
 الجراحية

عمليات اليوم 
 الواحد

 المجموع
النسبة 
)%( 

وزارة 
 65.5 67,051 10,405 56,646 الصحة

غير 
 الحكومية

26,819 6,109 32,928 32.1 

وزارة 
 الداخلية

2,420 0 2,420 2.4 

 100.0 102,399 16,514 85,885 المجموع

  الكبري في المسدددددددددددددتشدددددددددددددفيدات غير عددد العمليدات الجراحيدة  بل
 بينمدددددا بل دددددت في عمليدددددة جراحيدددددة كبرى،  6,500الحكوميدددددة 

 .كبرىجراحية عملية 1,274مستشفيات وزارة الداخلية 
 

 

 القسطرة القلبية وجراحة القلب وزراعة الكلى: 3.2.10
 القسطرة القلبية:. 3.2.10.1

 

  ىيتقدبدأت وزارة الصددددحة  م خدمات القسددددطرة القلبية في مسددددتشددددف
في  ، وفي مجمع الشدددددددددددددفداء الطبي2006 نهداية مندذ غزة األورةي
مركز الحياة التخصصي كما وتقدم الخدمة في ، 2014منتصف 

ومسدددددتشدددددفى القلب واالوعية الدموية  ومركز جولس التخصدددددصدددددي
 .)الخدمة العامة(

  عملية قسطرة قلبية في مستشفيات وزارة الصحة  3,784تم  جراء
بل  عددددد عمليدددات  2015. بينمدددا في العدددام 2016خالل عدددام 

 عملية قسطرة قلبية. 2,961القسطرة القلبية 
  عملية قسطرة قلبية في مستشفى غزة  1,923تم  جراء

سطرة ق 563قسطرة تشخيصية،  1,360األوروةي؛ منها 
ة في مجمع ملية قسطرة قلبيع 1,861عالجية، كما وتم  جراء 

قسطرة  649قسطرة تشخيصية، و 1,212الشفاء الطبي؛ منها 
 عالجية.

 المراكز غير الحكومية مليات القسطرة القلبية في بل  عدد ع
 خالل العام الحالي. عملية قسطرة قلبية 1,582

  
 عدد حاالت القسطرة القلبية في توزيع  –( 7رسم بياني )

 2016 -2006الصحة مستشفيات وزارة 
 

 جراحة القلب المفتوح: 

  في العدام المفتو  في وزارة الصدددددددددددددحدة بددأ العمدل بجراحدة القلدب
عملية  143قام ب جراء مصدددددددددددددري حيث عبر وفد طبي  2001

جراحدة قلدب مفتو  في مجمع الشدددددددددددددفداء الطبي، ثم أغلق المركز 
 .2010 لى أن أعيد تش يله في العام 

  ثالث مراكز لجراحدددة تقددددم خددددمدددات جراحدددة القلدددب المفتو  في
في مجمع الشددددددددددددفاء الطبي،  المركز األولالقلب في قطاع غزة؛ 

لوزارة  وهما يتبعانفي مسدددددددتشدددددددفى غزة االوروةى  الثانيمركز الو 
الصددددددددحة، ومركز جراحة القلب في مسددددددددتشددددددددفى القلب واالوعية 

 الدموية التابع لمستشفيات الخدمة العامة.
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  خالل العددام الحددالي عمليددة جراحددة قلددب مفتو   195 جراء تم
عملية جراحة قلب مفتو  في مجمع الشدددددفاء  160؛ منها 2016

عملية  13عملية في مسددددددتشددددددفى غزة األوروةي، و 22الطبي، و
 272في مسدددددددددددددتشدددددددددددددفى القلب واالوعية الدموية، بينما تم اجراء 

 .اكزفي جميع المر  2015عملية جراحة قلب مفتو  خالل العام 

 
 عدد عمليات جراحة القلب المفتوحتوزيع  –( 8رسم بياني )

  2016 – 2010في مستشفيات وزارة الصحة  
 

 زراعة الكلى:
  على أيدي  راعة الكلى في مجمع الشددددددددددددفاء الطبيبدأ العمل في ز

 .أطباء من وزارة الصحة وبمشاركة الخارجوفود من 
  بينمدددا تم 2016عمليدددة زراعدددة كلى خالل العدددام  11تم اجراء ،

 .2015عمليات زراعة كلى خالل  8 جراء 
  34تم  جراء  2016ومندذ بددايدة برندامج زراعدة الكلى وحتى عدام 

 عملية زراعة كلى.
 

 خدمات الوالدة في المستشفيات:. 3.2.11

  
 نسب الوالدات في مستشفياتتوزيع  –( 9رسم بياني )

 2016 –قطاع غزة  
 

 
 توزيع الوالدات في مستشفيات وزارة الصحة -( 10رسم بياني )

 2010 - 2016    
 

 
 2016 –توزيع الوالدات في مستشفيات قطاع غزة   -( 18جدول )

 
 غير الحكومية وزارة الصحة المؤشر

وزارة 
 2015 2016 الداخلية

 43,848 44,982 1,220 9,552 34,210 الوالدة الطبيعية

 10,871 11,404 167 1,618 9,619 الوالدة القيصرية

 54,719 56,386 1,387 11,170 43,829 مجموع الوالدات

دوالدات  د د د دة ال د د د دب د د د د د د د د د نسد
 %19.9 %20.2 %12.0 %14.5 %21.9 القيصرية

 55,902 58,356 1,387 11,260 45,709 عدد المواليد 

داء  د د د د د د د د د دات النسد د د د عملي
 والتوليد

2,853 2,130 2,058 7,041 6,875 

 318 355 0 34 321 األجنةحاالت وفيات 
)         والدات متعددة

 1,032 1971 0 54 1,917 التوائم(

دة ا د د د دب د د د د د د د د دوالدات نسد د د ال
من اجمدالي المتعدددة 

 لوالداتا
4.4% 0.5% 0 3.4% 1.8 

 2,527 2536 0 106 2,430 جرام 2500أقل من 
دبة المواليد اقل من  نسد

 4.5 %4.3 0 %1.0 %5.3 جرام  2500

داالت الوالدة  د ددد حد د عد
 37المبكرة ) أقل من 

 أسبوع (
1,946 123 0 2,069 3,778 

دبة الوالدات المبكرة  نسد
 6.8 %3.5 0 %1.1 %4.3 )الخدج(

داالت  د د د د د د د ددد حد د د د د د د د عد
 .N.A 7,533 30 847 6,656 ازجهاض 

داالت  د د د د ددل حد د د د د دعد د د د د مد
دل  د د دكد د د د داض ل د د دهد د د ازجد

 حالة حمل 10,000
- - - 12.6 - 

دوهدات  د د د د د د داالت التشد حد
 144 126 0 31 95 الخلقية

داالت  د د د د ددل حد د د د د دعد د د د د مد
دات  د د دوهد د د د د د د دل الدتشد د لدكد

 مولود 10,000
20.8 27.5 0 21.6 25.7 

دات المواليدد  ددد وفيد عد
 بعد الوالدة مباشرة

210 1 0 211 211 

 15 11 0 0 *11 عدد وفيات األمهات 
 مستشفيات وزارة الصحة والداخل(( حاالت في 7)حالتين في المنزل و)*وفيات األمهات في وزراة الصحة: 
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مؤشككككككككككرات الخدمات الصككككككككككحية المقدمة للمرضككككككككككى غير . 3.2.12
 المنومين في مستشفيات قطاع غزة:

خدمات االسككككككتقبال والطوارس في مسككككككتشككككككفيات قطاع . 3.2.12.1
 غزة:

 خدمات االستقبال والطوارس في مستشفيات توزيع  –( 19جدول )
 2016 -قطاع غزة 

حوادث خدمات ال البيان
 النسبة )%( والطوارإل

 93.2 1,245,265 وزارة الصحة

 5.7 75,871 غير الحكومية

 1.1 15,305 وزارة الداخلية

 100.0 1,336,441 المجموع
 

 
 خدمات العيادات الخارجية في المستشفيات: . 3.2.12.2

 
 خدمات العيادات الخارجية في مستشفيات قطاع توزيع  –( 20جدول )

 2016 -غزة 
العيادات 
 الخارجية

وزارة 
 الصحة

غير 
 الحكومية

وزارة 
 الداخلية

النسبة  المجموع
)%( 

 44.6 467,797 37,171 134,640 295,986 الجراحة 

 30.5 319,131 48,368 116,526 154,237 الباطنة 

 15.2 159,261 12,148 74,366 72,747 النساء والتوليد

 9.7 101,896 23,311 28,705 49,880 األطفال 

 100 1,048,085 120,998 354,237 572,850 المجموع

 100 11.5 33.8 54.7 النسبة )%(
 

 
 خدمات الغسيل الكلوي في مستشفيات الوزارة:. 3.2.12.3

  أقسدددددددددام  5تقدم خدمة ال سددددددددديل الكلوي في قطاع غزة من خالل
وجميعها تتبع لوزارة الصدددددددددددددحة )مجمع الشدددددددددددددفاء الطبي، مجمع 
ناصدر، مسدتشدفى النجار، مسدتشدفى شدهداء األقصدى، ومسدتشدفى 

 الرنتيسي لألطفال(.
 غسدددديل كلوي  ةبل  مؤشددددر وحدات ال سدددديل لعدد المرضددددى )وحد

ل ضددىمر  7 لكل ( في حين أن المؤشددر القياسددي هو وحدة غسددي
 مرضى.  4واحدة لكل 

  ة في الخطة الوطنية ازسدددددددتراتيجية للصدددددددحة حدد كفاءة كل وحد
غسددددالت يومياً، في حين أن مراكز الوزارة تعمل  3غسدددديل بعدد 

 غسالت يومياً(. 4)كل وحدة غسيل 
 

 
 
 
 

 خدمات غسيل الكلى في مستشفياتتوزيع  –( 21جدول )
 2016 -وزارة الصحة  

 المجموع الرنتيسي األقصى النجار ناصر الشفاء المؤشر

 666 23 70 75 122 376 مرضىالعدد 

دددالت  د د د عدد ال سد
 81,197 3,213 9,357 8,737 15,656 44,234 السنوي

 جلسة/مريض/
 2.3 2.7 2.6 2.2 2.5 2.3 أسبوع 

 
دم واألورام في الكك ألمراضخككدمككات الرعككايككة اليوميككة . 3.2.12.4

 مستشفيات الوزارة:
وزارة الصحة المقدم الوحيد لخدمات رعاية مرضى الدم واالورام  تعتبر

أقسددددددددام الرعاية النهارية في كل من مجمع الشددددددددفاء الطبي  من خالل
 ومستشفى غزة األوروةي ومستشفى الرنتيسي لألطفال.

 خدمات عيادات الدم واألورام في توزيع  –( 22جدول )
  2016 -مستشفيات وزارة الصحة 

 المجموع الرنتيسي األوروبي الشفاء المؤشر

 54 20 20 14 عدد اسرة الرعاية اليومية لالورام
 19,602 10,163 5,051 4,388 عدد الزيارات

 
 :في المستشفيات خدمات العالج الطبيعي. 3.2.12.5

 خدمات العالج الطبيعي في مستشفياتتوزيع  –( 23جدول )
 2016 -قطاع غزة 

 المؤشر
وزارة 
 الصحة

غير 
 الحكومية

وزارة 
 المجموع الداخلية

 47,863 2,113 19,905 25,845 حاالت العالج الطبيعي
 135,239 7,397 65,662 62,180 جلسات العالج الطبيعي

 2.8 3.5 3.3 2.4 جلسة / مريض

 
 التشخيصية في المستشفيات:الخدمات الطبية  .3.2.13

 خدمات األشعة والتصوير الطبي:. 3.2.13.1
 خدمات األشعة والتصوير الطبي فيتوزيع  –( 24جدول )

 2016 -مستشفيات قطاع غزة 

 الخدمة 
وزارة 
 الصحة

غير 
 الحكومية

وزارة 
 المجموع الداخلية

النسبة 
)%( 

 72.4 561,577 31,074 55,094 475,409 أشعة سينية
 16.3 126,742 8,769 43,359 74,614 فوق صوتية
 5.2 40,227 0 1,905 38,322 مقطعية

األشعة الملونة و 
IVP 

4,215 1,365 206 5,786 0.7 

 2.3 18,022 7,038 9,345 1,639 بانوراما
 0.8 6,110 8 5,373 729 الثديتصوير 

 2.2 16,946 0 4,814 12,132 رنين م ناطيسي
 0.1 780 0 0 780 التفتيت
 100.0 776,190 47,095 121,255 607,840 المجموع

النسبة حسب مقدم 
 الخدمة

78.3 15.6 6.1 100.0 
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 :في المستشفيات خدمات المختبرات. 3.2.13.2
 

 خدمات المختبرات في مستشفيات توزيع  –( 25جدول )
 2016 -قطاع غزة

 وزارة الصحة 
غير 
 الحكومية

وزارة 
 الداخلية

 المجموع

عدد الفحوصات 
 المخبرية

3,686,428 324,717 232,590 4,243,735 

 100.0 5.5 7.6 86.9 النسبة )%(

 
مسككككتشككككفيات وزارة بنوك الدم في خدمات . 3.2.13.3

 :الصحة
 في مستشفيات  خدمات بنوك الدمتوزيع  –( 26جدول )

 2016-2010وزارة الصحة 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

الدم 
 المسحوب

26,645 24,981 32,701 26,821 38,449 29,488 32,188 

الدم 
 50,068 58,693 40,137 57,973 50,750 49,615 42,073 المصروف

 
الخكككدمكككات البكككاثولوجيكككة الجراحيكككة في . 3.2.13.4

 مستشفيات وزارة الصحة:
 

قطاع غزة فق  من مسددتشددفيات تقدم خدمات الباثولوجي الجراحي في 
خالل وزارة الصدحة في كل من مجمع الشدفاء الطبي، ومسدتشدفى غزة 

 األوروةي. 
 

األنسجة والخاليا التي تم إجرائها في  فحصعدد عينات  -( 27جدول )
 2016-2010مستشفيات وزارة الصحة 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 الفحص

فحوصات 
 األنسجة

4,204 4,485 4,662 5,499 4,384 5,313 8,414 

فحوصات 
 الخاليا

1,047 817 1,073 1,326 1,157 1,402 1,950 

 10,364 6,715 5,541 6,825 5,735 5,302 5,251 المجموع

 

 خدمات المناظير التشخيصية )التنظير الداخلي(:. 3.2.13.5
عدد حاالت التنظير الداخلي التي تم إجرائها في توزيع  –( 28جدول )

 2016 –مستشفيات قطاع غزة 

 

 المجموع وزارة الداخلية غير الحكومية وزارة الصحة النوع

 3,360 0 1,668 1,692 هضمي علوي

 1,994 0 1,059 935 هضمي سفلي

 497 0 66 431 رئة

 390 0 169 221 انف وأذن وحنجرة

 605 0 369 236 مسالك بولية

 1,950 0 209 1,741 نسائية

 96 0 96 0 مناظير الركبة

ديناميكية فحش 
 0 0 0 0 التبول

 8,892 0 3,636 5,256 المجموع
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 المختبرات . 3.3
 

المؤشككرات الرئيسككية للمختبرات في وزارة الصككحة  3.3.1
 2016لعام 

 للمختبرات في وزارة الصحةالؤشرات الصحية –( 29جدول )
 القيمة المؤشر

 50 عدد المختبرات
 4.4 اجمالي الفحوصات بالمليون 

 462 القوى البشرية
 7.603 اجمالي المصروفات بالمليون شيكل
 50,068 وحدات الدم المصروفة ومشتقاتها

 17 التبول الفينولي
 31 كسل ال درة الدرقية 

 معدل انتشار الفحش الفيروسي للمتبرعين بوحدات الدم 
HBV% 
HCV% 
HIV% 

34646 
0.9 

0.11 
0 

 8565 اجمالي العينات الصحة العامة
 26.8 نسبة العينات المائية الملوثة
 22.3 نسبة العينات ال ذائية الملوثة

 8.3 نسبة العينات الدوائية غير المطابقة للمواصفات
 

 :في وزارة الصحة وبنوك الدم المختبرات 3.3.2
جهات  3تقدَّم خدمات المختبرات في وزارة الصدددددددحة من خالل 

، مختبرات األوليددددددة مختبرات الرعددددددايددددددة الصددددددددددددددحيددددددة  :وهي
  و المختبر المركزي.المستشفيات 

 

 احتياجات المختبرات: 3.3.3
صنف سنويًا، وةتكلفة مالية  658تحتاج المختبرات من المواد 

مليون دوالر، موزعة حسب األهمية واألولوية  3.6ة تقديري
 (.A,B,Cالى ثالث شرائح ) 

 احتياجات عدد أصناف المختبرات حسب األولوية -( 30جدول )
 

 النسبة المئوية عدد األصناف الشريحة
% 

التكلفة بالمليون 
 دوالر

A 151 23 2.3 

B 226 34 1.0 

C 281 43 0.3 

 االجمالي 3.6 658 االجمالي

 العجز : 3.3.4
تأثرت الخدمة المخبرية بنسب متفاوتة حسب الشريحة، بسبب 

 %من الشرائح.20عجز التوريد الذى يقارب 

 
 العجز في الخدمة المخبرية حسب الشريحة -( 11رسم بياني )

 

 :الفحوصات المخبرية في مختبرات وزارة الصحة  3.3.5

 وزارة الصحةعدد الفحوصات في مختبرات  -(12رسم بياني )
 مقارنة بالسنوات السابقة 2016لعام  

توزيع الفحوصكككككككككات حسكككككككككب الجهة و معدل  3.3.6
 فني الفحوصات /

 

توزيع عدد الفحوصات الطبية و عدد الفنيين في  -
 مختبرات وزارة الصحة

 احتياجات عدد أصناف المختبرات حسب األولوية -( 31جدول )
 

عدد  البيان
 الفحوصات

عدد 
 الفنيين

معدل 
 فحص/فني

متوسط 
التكلفة 
 بالشيكل

مختبرات 
 1.5 12,832 283 3,631,572 المستشفيات

مختبرات الرعاية 
 0.54 5,524 97 535,880 الصحية األولية

 5.9 7,505 31 232,661 المركزي المختبر 
مختبر الصحة 

 1.5 2,543 16 40,697 العامة

 60 661 10 6,611 الباثولوجي
 1.7 10,178 437 4,447,762 اإلجمالي

0

10

20

30

A B C

20
15

25

3,246,898

3,619,519 4,571,981

4,822,471

4,814,742

5,176,529

4,418,497

4,238,683

4,447,762

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

الرعاية  المختبر
 األولية

الصحة  المركزية المستشفيات
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مختبرات 
 الباثولوجي

المجمو
 ع

 50 2 1 1 11 35 العدد
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فحوصكات مختبرات المسكتشكفيات التابعة لوزارة  3.3.7
 الصحة حسب النوع:

بل   جمددالي الفحوصددددددددددددددددات في المسددددددددددددددتشددددددددددددددفيددات الحكوميدة 
بل ت نسددددددددددددبة فحوصددددددددددددات الكيمياء  فحصددددددددددددًا، 3,631,572

و التجل  بنسددددددددبة  الدم%، يليه فحوصددددددددات  62.8السددددددددريرية
من  %0.2أقل نسدددددبة  نسدددددجة%، و شدددددكلت تحاليل األ25.3

  . جمالي الفحوصات المخبرية

 
نسبة الفحوصات التي تمت في مختبرات -( 13رسم بياني )

 حسب نوع الفحص 2016مستشفيات وزارة الصحة لعام 

 

 الفحوصات المشغولة في المختبر المركزي: 3.3.8

اعلددددى نسدددددبة مددددن فحوصدددددات  PKU&TSHشددددكل الفحدددددش 
%, وبدددددددددددددداقي 68.2المختبدددددددددددددر المركدددددددددددددزي حيدددددددددددددث كاندددددددددددددت 

%، حيددددددث تددددددم اكتشدددددداف 31.8الفحوصدددددات كانددددددت بنسددددددبة 
خددددددالل العددددددام  TSHحالددددددة  31جديدددددددة و  PKUحالددددددة  17

2016. 
 2015ارتفدددددددداع نسددددددددبة فحوصددددددددات الهرمونددددددددات عددددددددن عددددددددام 

 .2016% لعام 15%، ثم أصبحت 8.4حيث كانت 
 

 
 توزيع نسب الفحوصات المشغولة-( 14رسم بياني )

 في المختبر المركزي  
 
 

 

 خدمات نقل الدم: 3.3.9
 :عدد بنوك الدم بقطاع غزة 3.3.9.1

تقددددددددوم وزارة الصددددددددحة بتددددددددوفير خدددددددددمات نقددددددددل الدددددددددم ألبنددددددددداء 
الشدددددددددعب مجاندددددددددًا وتشدددددددددرف علددددددددددى تلدددددددددك الخددددددددددمات وحدددددددددددة 

بنددددوك  10الدددددم , حيددددث يوجددددد فددددي غددددزة  المختبددددرات وةنددددوك
تدددددددابع وحيددددددد  دم تابعددددددة لددددددوزارة الصددددددحة و بنددددددك 9دم منهددددددا 

 غير الحكومية.   جمعية بنك الدم بفروعه ل
 

 التبرع بالدم :  عملية 3.3.9.2
وحدددددددددة دم مدددددددددنهم  34646تددددددددم تددددددددوفير  2016فددددددددي العددددددددام 

مددددن خدددددالل جمعيددددة بندددددك الدددددم حيدددددث بل ددددت نسدددددبة  7789
وحددددددددات الددددددددم التددددددددي تدددددددم توفيرهدددددددا عبددددددددر التبدددددددرع الطددددددددوعي 

 % تم عبر التبرع األسري. 57.6% و 42.4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 : المسح الوبائي لعينات الدم 3.3.10
تقدددددوم بندددددوك الددددددم فدددددي المؤسسدددددات الحكوميدددددة بعمدددددل مسددددددح 
وبددددائي لوحدددددات الددددددم التددددي يددددتم جمعهدددددا عبددددر المستشدددددفيات 
الحكوميددة وجمعيدددة بندددك الددددم حيددث تدددم عمدددل مسدددح لحدددوالي 

وحددددددددة دم لألمدددددددراض المعديدددددددة الفيروسدددددددية والتدددددددي  33,575
وبدددددددائي )ب(، الفيددددددددروس تتمثدددددددل بفيدددددددروس التهددددددداب الكبدددددددد ال

المسددددبب للعددددوز المندددداعي )ازيددددددز( وفيددددروس التهدددداب الكبدددددد 
 الوبائي )ج( على أثرها نتجت النتائج التالية:

علدددى مددددر السددددنوات انخفضددددت نسدددبة انتشددددار التهدددداب الكبددددد 
حيدددددث بل ددددددت الوبدددددائي )ب( و )ج( بدددددين المتبددددددرعين بالددددددم، 

 %0.11% ، 0.9نسبتها 
 

التهككاب الكبككد الوبككائي)ب( بين المتبرعين  3.3.10.1
 بالدم 

 
نسب التهاب الكبد الوبائي)ب( بين المتبرعين  -(15رسم بياني )

 بالدم عبر السنوات
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( بين المتبرعين جانتشار التهاب الكبد الوبائي) 3.3.10.2
 بالدم عبر السنوات
بين  %0.11 (جالتهددداب الكبدددد الوبدددائي) بل دددت نسدددددددددددددددبدددة

المتبرعين بددددالدددددم، حيددددث وهندددداك انخفدددداض في نسدددددددددددددددبددددة 
 االصابة.

 

 
 

نسبة التهاب الكبد الوبائي)ج( بين المتبرعين بالدم  - (16رسم بياني )
 عبر السنوات

 

بين  و)ج( انتشار التهاب الكبد الوبائي)ب(  3.3.10.3
 المرضى و أقربائهم:

 المرضى و أقربائهم الدم بين ناتج فحص عينات -( 32جدول )

عدد  المرض
نسبة العينات  عدد العينات الحاالت

 الموجبة
 4.4 16423 723 التهاب الكبد الوبائي )ب(
 1.7 14568 242 التهاب الكبد الوبائي )ج(
 0 7898 0 العوز المناعي) االيدز(

 

 فحوصات مختبر الصحة العامة: 3.3.11
 

ميكروبيولوجياً و توزيع فحص العينات  -( 33جدول )
 كيميائياً حسب نوع العينة

فحوصات مختبر 
 الصحة العامة

2015 2016 % 
نسبة التغير 
عن عام 
2015 

الفحوصات 
الميكروبيولوجية 

 ل غذية
16794 16,347 40.2 - 0.03 

الفحوصات 
 0.11 10.2 4,131 3706 الكيميائية ل غذية

الفحوصات 
الميكروبيولوجية 

 للمياه
7706 7,616 18.7 -0.01 

الفحوصات 
 0.15 - 24.9 10,129 11937 الكيميائية للمياه

 0.7 - 0.03 10 35 فحوصات الكوليرا
فحوصات 
 0.7 - 0.03 10 30 السالمونيال

فحوصات األدوية و 
 0.07 5.9 2,411 2253 المكمالت الغذائية

فحوصات المعادن 
 0.9 - 0.1 43 708 الثقيلة

 0.06 -  40,697 43,169 المجموع

 
الفحوصات غير المطابقة للفحص  3.3.12

 2016الميكروبيولوجي والكيميائي ل غذية لعام 
 

 

 

 فحصنسبة الفحوصات غير المطابقة لل -( 17رسم بياني)
 الميكروبيولوجي

    

                           

 

فحص نسبة الفحوصات غير المطابقة لل - (18رسم بياني)
 الكيميائي

 

الفحص الميكروبيولوجي والكيميككككائي لعينككككات  3.3.13 
 المياه:

نتائج الفحص الميكروبيولوجي لعينات المياه  -( 34جدول )
 حسب نوع العينة

 العينة

العينات الملوثة 
ميكروبيولوجيًا 

% 
 (2013) 

العينات الملوثة 
ميكروبيولوجيًا 

% 
 (2014) 

العينات الملوثة 
ميكروبيولوجيًا 

% 
 (2015) 

العينات الملوثة 
ميكروبيولوجيًا 

% 
 (2016) 

 13.3 20.5 14.9 21.7 مياه الشرب
مياه 
الصرف 
 الصحي

0.0 0 0 0 

 34.6 56 62.4 38.7 مياه البحر
حمامات 
 9.6 78 85.0 60.0 السباحة

 0 0 0 0 الخضار*
 * لفحص الكوليرا والسالمونيال
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 :القوى العاملة 3.4

 القوى العاملة في القطاع الصحي: 3.4.1
)وزارة  13,180 بل   جمالي القوى العاملة في القطاع الصحي 

الصحة، وكالة غوث وتش يل الالجئين، الخدمات الطبية، 
 والمؤسسات غير الحكومية(، موزعين كالتالي:

 توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي   -( 35جدول ) 
 حسب جهة العمل

  ووكالة الغوثتشمل المؤسسات األهلية 
 

 

 مؤشرات القوى العاملة في القطاع الصحي ( 36)جدول 
 2016 المؤشر

 14.0 نسمة 10,000طبيب لكل 
 19.4 نسمة 10,000ممرض لكل 
 3.2 نسمة 10,000صيدلي لكل 

 1.1 مةنس 10,000طبيب أسنان لكل 
 0.5 عاملكل طبيب اخصائي طبيب 

 1.3 ممرض لكل طبيب 
 

 
 

 
 توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي   -(19) بياني رسم

 جهة العمل حسب

 
 

 التخصص توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي حسب -( 37)جدول 

 * تشمل أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، ومفتش صحة
 

 القوى العاملة في وزارة الصحة : 3.4.2
يع القوى العاملة في وزارة الصحةتوز  -( 38)جدول   

 حسب التخصص

بلدددد  عددددد المددددوظفين فدددي وزارة الصددددحة  2016خدددالل العدددام 
بلدددددددد  عددددددددددهم  2010بينمددددددددا فددددددددي العدددددددام  موظفددددددداً   9,536
 .موظفاً  7,977

ارتفددع عددددد العددداملين فدددي المهدددن الصدددحية فدددي وزارة الصدددحة 
 6,126الددددى   2010موظددددف خددددالل العددددام    4,768مدددن 

، وكدددددذلك ارتفددددددع عددددددد العدددددداملين 2016موظدددددف فدددددي العددددددام 

وزارة 
,  الصحة
72.4

غير 
,  حكومية
22.5

خدمات 
5.2, طبية

مزودي 
 الخدمة

 المستشفيات
الرعاية 
 االولية

 االجمالي اخرى 

 9,536 1,648 1,651 6,237 وزارة الصحة

المؤسسات 
 2,963 0 1,207 1,756 *غير حكومية

 681 0 202 479 خدمات طبية
 13,180 1,648 3,060 8,472 االجمالي
% 
 

64.3 23.2 12.5 100.0 

 المستشفيات التخصص
الرعاية 
 اولية

 % المجموع اخرى 

 20.2 2,871 27 724 2,120 طباءمجموع اال

 13.3 1,764 24 450 1,283 عامطبيب 
 6.8 899 2 116 781 اخصائيطبيب 
 1.6 208 1 151 56 اسنان
 4.6 606 89 290 227 صيدلة
 24.9 3,278 120 659 2,499 تمريض
 3.3 429 1 140 288 قبالة

 1.1 148 53 69 26 *عاملين صحيين
مهن طبية 

 مساعدة
1,101 267 69 1,437 10.9 

 33.5 4,411 1,289 918 2,204 ادارة وخدمات
 100 13,180 1,648 3,784 8,472 المجموع

 مستشفيات التخصص
الرعاية 
 االولية

االدارات 
 والوحدات

 % المجموع

 19.6 1,869 27 334 1,508 طباءمجموع اال
 14.3 1,367 24 237 1,106 طبيب عام

 4.2 402 2 12 388 طبيب اخصائي
 1.0 100 1 85 14 طبيب اسنان

 4.4 415 89 175 151 صيدلة
 25.9 2,467 120 351 1,996 تمريض
 2.7 259 1 35 223 قبالة

مهن طبية 
 مساعدة

782 156 69 1,007 10.6 
 1.1 109 53 51 5 عمال صحيين

 35.8 3,410 1,289 549 1,572 وخدماتادارة 
 100.0 9,536 1,648 1,651 6,237 المجموع
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فدددددددي العدددددددام  3,209داريددددددة والخددددددددمات مددددددن المهدددددددن ازفددددددي 
 .2016موظف خالل العام  3,410 الى 2010

وهذا  1.4بل  معدل ممرض لكل طبيب في قطاع غزة   
 المعدل مشابه للدول المجاورة في مصر واالردن.

 

 
 وزارة الصحةالقوى العاملة في  عدد -( 20) بياني رسم

 (2016-2010)السنوات  حسب
 

 10,000مؤشرات القوى العاملة لكل   3.4.2.1
 نسمة في وزارة الصحة:
 نسمة، 49.9/10,000موظفي وزارة الصحة:  

 نسمة 32.0/10,000العاملين في المهن الصحية: 
 نسمة 9.7/10,000االطباء: 

 نسمة 10,000/ 0.5اطباء االسنان: 
 نسمة 2.1/10,000الصيادلة: 

 نسمة 5.2/10,000المهن الصحية المساعدة: 
 نسمة 12.9/10,000الممرضين: 

 نسمة 17.8/10,000االدارة والخدمات: 
 

 العاملين في وزارة الصحة حسب مكان العمل.3.4.2.2
 المستشفيات: 3.4.2.3
 العاملة في مستشفيات وزارة الصحةتوزيع القوى  –( 39جدول ) 

 حسب التخصص

 سرير / العدد التخصص
 0.7 1,494 طباءمجموع اال
 0.5 1,106 طبيب عام

 0.2 388 طبيب اخصائي
  - 14 طبيب اسنان

 -  151 صيدلة
 0.9 1,996 تمريض
 0.1 223 قبالة

 -  782 مهن طبية مساعدة
 -  5 عمال صحيين
 -  1,572 ادارة وخدمات

 -  6,237 مجموعال

 
 6,237بل  عدد العاملين في مستشفيات وزارة الصحة 

 .من اجمالي العاملين في الوزارة%( 65.4)
%( من اجمالي عدد العاملين في 23.9) 1,494:  االطباء

 طبيب عام. 1,106مستشفيات وزارة الصحة. منهم 
 0.7بل  معدل طبيب لكل سرير 

اجمالي عدد العاملين في من  %(0.2) 14 اطباء االسنان:
 مستشفيات وزارة الصحة

من اجمالي عدد العاملين في  %(2.4) 151الصيادلة: 
 مستشفيات وزارة الصحة

من اجمالي عدد العاملين في  %(32.0) 1,996الممرضين: 
 مستشفيات وزارة الصحة
من اجمالي عدد  %(11.9) 782 المهن الصحية المساعدة
 ة الصحةالعاملين في مستشفيات وزار 

من اجمالي عدد  %(25.1) 1,577االدارة والخدمات: 
 .العاملين في مستشفيات وزارة الصحة

 

 الرعاية االولية: 3.4.2.4
 مراكز الرعاية الصحية االوليةى العاملة في توزيع القو  -( 40)جدول 

 حسب التخصص

 10,000 / % العدد التخصص
 من السكان

 1.7 20.2 249 طباءمجموع اال
 1.2 14.4 237 عام طبيب

 0.1 0.7 12 طبيب اخصائي
 0.4 5.1 85 طبيب اسنان

 0.9 10.6 175 صيدلة
 1.8 21.3 351 تمريض
 0.2 2.1 35 قبالة

 0.8 9.4 156 مهن طبية مساعدة
 0.3 3.1 51 عمال صحيين
 2.9 33.3 549 ادارة وخدمات

 8.6 100.0 1,651 مجموعال
 

وزارة  الرعايدددددة األوليددددددة فدددددديمراكددددددز بلددددد  عدددددددد العددددداملين فددددددي 
%( مدددددددن اجمدددددددالي العددددددداملين فددددددددي 17.3) 1,651الصدددددددحة 
 الوزارة .
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( مددددددن اجمددددددالي عدددددددد العددددددداملين %15.1) 249االطبدددددداء:  
 طبيب عام. 237 في عيادات وزارة الصحة. منهم 

%( مددن اجمدالي عددد العدداملين 5.1) 85 اطبداء االسدنان:
 في عيادات وزارة الصحة.

%( مدن اجمددالي عددد العدداملين 10.6) 175 : الصكيادلة
 في عيادات وزارة الصحة.

%( مددددن اجمددددالي عدددددد 21.3) 351 : الممرضككككين
 العاملين في عيادات وزارة الصحة.

%( مدددن اجمدددالي عددددد 3.1) 51 :العمكككال الصكككحيين
 العاملين في عيادات وزارة الصحة.

%( مدن اجمددالي 9.4) 156 :المهكن الصككحية المسككاعدة
 وزارة الصحة. عدد العاملين في عيادات

( مدددددددن اجمدددددددالي عدددددددددد %33.3) 549: االدارة والخكككككككدمات
 العاملين في عيادات وزارة الصحة.

 : المؤسسات الغير حكوميةالقوى العاملة في  3.4.3
 

 توزيع القوى العاملة في المؤسسات الغير حكومية  -( 41جدول ) 
 حسب التخصص وجهة العمل

 مستشفيات التخصص
رعاية 
 % المجموع اولية

 29.9 626 133 493 طباءمجموع اال
 6.9 145 38 107 طبيب عام

 20.3 424 73 351 طبيب أخصائي

 2.7 57 22 35 طبيب أسنان
 20.7 433 51 382 تمريض
 3.0 63 10 53 قبالة

 13.2 276 35 242 مهن طبية مساعدة

 3.4 71 23 48 صيدلة
 1.3 27 14 13 عمال صحين

 62.1 1,299 69 525 ادارة وخدمات 

 100.0 2,091 335 1,756 مجموعال
% 84 16 100  

 
 

 
 

 : الخدمات الطبيةالقوى العاملة في  3.4.4
 توزيع القوى العاملة في الخدمات الطبية  –( 42جدول )

 حسب التخصص وجهة العمل

 مستشفيات التخصص
رعاية 
 اولية

 % المجموع

 21.9 149 37 112 طباءمجموع اال
 12.0 82 12 70 طبيب عام

 9.8 67 25 42 طبيب أخصائي
 3.2 22 15 7 طبيب أسنان

 22.2 151 30 121 تمريض
 1.9 13 1 12 قبالة

مهن طبية 
 مساعدة

77 36 113 16.6 
 7.0 48 20 28 صيدلة

 1.8 12 4 8 عمال صحين
 25.4 173 59 114 ادارة وخدمات 

 100.0 681 202 479 مجموعال
% 70.3 29.7 100.0  

 

 : وكالة الغوثالقوى العاملة في  3.4.5
 توزيع القوى العاملة في الوكالة حسب التخصص -( 43جدول )

 % العدد التخصص

 23.3 205 طباءمجموع اال

 19.3 170 طبيب عام

 0.7 6 طبيب اخصائي

 3.3 29 طبيب اسنان

 8.2 72 * صيدلة

 25.8 227 تمريض 

 10.7 94 قبالة

 4.6 40 مهن طبية مساعدة

 0.0 0 عمال صحيين

 27.4 241 ادارة وخدمات 

 100.0 879 مجموعال

 صيدلة تشمل ) صيدلي و مساعد صيدلي 
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 .  التقرير المالي3.5
  :النقديةاإليرادات  3.5.1

     بلددددد   جمدددددالي ازيدددددرادات النقديدددددة لدددددوزارة الصدددددحة هدددددذا العدددددام
 دوالر .  8,389,189ما يعادل“ شيكال 31,040,001

 

 2016إجمالي إيرادات وزارة الصحة لعام  -( 44جدول رقم )
 

 البيان

2015 2016 

 % القيمة % القيمة

ازدارة 
العامة 
 للمستشفيات

9,533,844 34.0 10,976,896 35.4 

ازدارة 
العامة 
للرعاية 
 األولية

7,871,244 28.1 7,787,172 25.1 

التأمين 
 الصحي

9,254,330 33.0 9,249,351 29.8 

 9.7 3,026,582 5.1 1,378,353 أخرى

 100.0 31,040,001 100 28,037,771 ازجمالي

  8,389,189 - 7,577,776 $المجموع 
 

 النفقات التشغيلية: 3.5.2
المددفوعدات الفعليدة لوزارة الصدددددددددددددددحدة في قطداع   جمداليبل  
 مليون 171,8يقارب أي ما شدديكالً  635,672,165غزة 
 التالي:حسب الجدول ، موزعة دوالر

 
حسب  المدفوعات الفعلية لوزارة الصحةتوزيع  -( 45جدول رقم )

 م2016- 2015 المالية عن سنة واألوامرالموازنة المعتمدة 

 البيان
2015 2016 

 % القيمة % القيمة

اإلجمالي
NIS 

560,485,648 100 635,672,165 100.0 

اإلجمالي
$ 

143,346,713 - 171,803,288 - 

 

 

 النفقات الرأسمالية: 3.5.3
لددددددددددوزارة  2016بل دددددددددت النفقددددددددددات الرأسدددددددددمالية عددددددددددن عدددددددددام 

$ 765,864شدددديكاًل مددددا يعددددادل 2,833,697 الصدددحة
 كما هي موضحة حسب الجدول التالي:

 

 النفقات الرأسمالية لوزارة الصحة حسب السنة - (46جدول رقم )

 2016 2015 السنة

 NIS 6,367,505 2,833,697ازجمالي

 765,864 1,628,518 ازجمالي$

 
 م:2016 –ديون وزارة الصحة للعام  3.5.4

 2016مسددة لوزارة الصحة خالل العام  الديون الغير - (47جدول رقم )
 

 الغير مسدد التسديدات اإلعفاءات المطالبات البيان

حوادث 
 الطرق 

1,516,850 348,192 321,408 847,250 

  صابة
 العمل 

106,650 3,836 44,114 58,700 

المرضى 
 العاديين

3,512,519 73,406 1,663,922 1,775,192 

 المجموع 
NIS 

 
5,136,019 425,434 2,029,444 2,681,142 

المجموع 
$ 

1,388,113 114,982 548,498 724,633 

 
شيكل ما  السكر5,136,019 بل   جمالي المطالبات 

 2,029,444وةل ت التسديدات  ،$ 1,388,113يقارب
 425,434  وازعفاءات ،$ 548,498شيكل ما يقارب
والديون ال ير المسددة  ،$114,982شيكل ما يقارب 

.$ 724,633شيكل ما يعادل  2,681,142
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 التأمين الصحي . 3.6
العام  2016حتى نهاية  التأمينات الصحيةإجمالي . 3.6.1

 )التراكمي(:
 2016حتى نهاية العام  التأمينات الصحيةبل  عدد 

الذي  2015% عن العام 1.7بانخفاض  تأمين( 218,658)
تشمل كاًل من تأمين النظام الرسمي و ، تأمين  222,374بل 
 .لمجانيوا

 

حتى نهاية العام  التأمينات الصحيةعدد  -( 21رسم بياني )
 مقارنة بالسنوات السابقة 2016

 

حسب  2016خالل العام  التأمينات الصحيةإجمالي . 3.6.2
 النظام:

 2016حسب النظام في العام التأمينات الصحية بل  عدد 
 %. 45بنسبة  2015، حيث ازداد عن العام تأمين( 7,234)

 
 خالل الفترة  التأمينات الصحيةعدد  -( 22رسم بياني )

(2013– 2016) 
حتى  التأمينات الصحية. مقارنة بين إجمالي 3.6.3

ونسبة التغيير )حسب  2016 , 2015نهاية العامين 
 نوع التأمين(:

 

الشددددؤون االجتماعيدددددة ازداد بنسدددددبة تدددددأمين  مددددن المالحدددددظ ان
المؤسسددددددددات بازضددددددددافة  لددددددددى  2015 العددددددددام% عددددددددن  0.6

% ومتنوعددددددة o.3% واالختيدددددداري o.9بنسددددددبة  والجمعيددددددات 
o.2 ،% نسددددددددبة الت يددددددددرات لبدددددددداقي التأمينددددددددات فدددددددددي  بينمددددددددا

  انخفاض أو لم يحدث عليها اي ت ير.
 

 

حسب نوع  التأمينات الصحيةنسبة التغير في عدد   -( 48جدول )
 2016 , 2015بين عاميالتأمين 

 

 نسبة الت ير  2016 2015 نوع التأمين
 0 42.9 42.9  لزامي

 0.6 33.5 32.9 شؤون اجتماعية
 0.9 9.9 9 مؤسسات وجمعيات

 -0.9 8.3 9.2 أسر الشهداء و الجرحى
 0.3 2.4 2.1 اختياري
 -0.7 2.4 3.1 بلديات

 0 0.3 0.3 وزارة شؤون األسرى
 0.2 0.3 0.1 متنوعة*

 

 إيرادات التأمين الصحي. 3.6.4
( 9.3) 2016عام  بل   جمالي  يرادات التأمين الصحي النقدية

  2015وهو نفس المبل  تقريبا في عام مليون شيكل، 
 

 
إيرادات التأمين الصحي مقارنة بالسنوات السابقة  -( 23رسم بياني )

 )بالمليون شيكل(
 

 :الصحي ألقساط التأمينإعفاءات وزارة الصحة . 3.6.5
التدددددددددأمين  طالصددددددددحة ألقسدددددددددا وزارة بلدددددددد   جمدددددددددالي  عفددددددددداءات
 شددددددديكل( والتددددددديمليدددددددون  98) 2016الصدددددددحي فدددددددي العدددددددام 

 4وبمددددددا يعددددددادل %4بنسددددددبة  2015عددددددن العددددددام  انخفضدددددت
 .مليون شيكل

 
إعفاءات وزارة الصحة عن أقساط التأمين الصحي  -( 24رسم بياني )

بالمليون شيكل(السنوات )عبر 

9,571
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 بالخارج.  العالج 3.7
عدد الحاالت المحولة عبر وزارة الصحة لعام . 3.7.1
2016: 

   2016 لعامل بل  عدد الحاالت المحولة للعالج التخصصي
  .2015العام %( عن 14)بزيادة حالة  24,614

 
عدد الحاالت المحولة للعالج بالخارج يوضح  –( 25)بياني رسم 

 2016العام  إلى 2013من العام 
عدد الحاالت المحولة حسب الفئة العمرية لعام . 3.7.2
2016 

عدد الحاالت المحولة حسب الفئة يوضح  –( 49جدول رقم )
 2016العمرية لعام 

 

عدد الحاالت المحولة حسب المحافظات لعام . 3.7.3
2016 

شكككككلت محافظككككة غككككزة النسككككبة األعلككككى مككككن التحككككويالت 

%, بينمككككا 63.7بلغكككت الصكككادرة للعكككالج بالخكككارج حيككك  

 % من التحويالت. 36.3شكلت باقي المحافظات 

 
 توزيع الحاالت المحولة حسب المحافظات -( 26)بياني رسم 

 

 
حاالت التحويل للعالج بالخارج حسب نوع . 3.7.4

 2016المرض والجهة المستقبلة لعام 
توزيع حاالت التحويل للعالج بالخارج حسب  -( 50جدول رقم )

 2016نوع المرض والجهة المستقبلة لعام 

 
 

16,880

18,492
21,583

24,614

0

10,000

20,000

30,000

2013 2014 2015 2016

6.5
13 7.5

63.7

9.3

0

20

40

60

80

رفح خانيونس الوسطى غزة شمال 
القطاع

 المرض فلسطين مصر األردن اسرائيل المجموع
 األورام 4,328 148 6 942 5,424
 امراض الدم 1,021 64 0 782 1,867
 االطفال 1,328 17 0 382 1,727
 جراحة العظام 1,310 281 0 22 1,613
 العيون  1,226 201 4 130 1,561
 المسح الذري  458 180 3 650 1,291
1,264 13 1 4 1,246 MRI 
 قسطرة القلب 1,048 16 0 10 1,074
 امراض القلب 601 66 3 216 886
 جراحة األعصاب 634 161 0 85 880
 الباطنة 553 117 5 162 837
 المسالك لبولية 572 116 1 16 705
 الجراحة العامة 553 85 1 63 702
 جراحة القلب 524 19 0 63 606
 المعمليةالتحاليل  300 10 0 289 599
 االوعية الدموية 476 27 0 44 547
 االنف واالذن والحنجرة 285 68 0 90 443
 العناية المركزة 394 9 0 27 430
 الكلى 213 78 0 132 423
 التأهيل 332 12 0 5 349
 النساء والوالدة 267 11 0 21 299
 االعصاب 229 29 1 35 294
 ادوية 2 2 0 192 196
 ال دد الصماء 131 14 0 22 167
 جراحة االطفال 65 2 0 30 97
 الصدرية 77 6 0 5 88
 جراحة التجميل 43 17 0 6 66
 جراحة الوجه والفكين 21 16 0 14 51
 الجلدية والتناسلية 15 7 0 15 37

التصوير باألشعة  34 1 0 0 35
 المقطعية 

 جراحة الصدر 19 4 0 2 25
 اخرى  غير محددة  24 1 0 0 25
 اجهزة مساعدة 2 0 0 0 2
 جراحة الفم واالسنان 2 0 0 0 2
 االمراض النفسية  1 0 0 0 1
 الحروق  1 0 0 0 1

 المجموع 18,335 1,789 25 4,465 24,614

 % عدد الفئة العمرية

 11.8 2,902 سنوات 3أقل من 
 18.8 4,631 سنة 17-4من 
 22.5 5,528 سنة  40-18من
 27.2 6,695 سنة  60-41من

 19.7 4,858 سنة 60أكثر من 
 100 24,614 المجموع
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 .  العالج الطبيعي3.8
 العالج الطبيعي في قطاع غزة. أقسام 3.8.1

قسدم؛ حيث   39بل  عدد أقسدام العالج الطبيعي في قطاع غزة 
% من  جمالي 38.5ما نسددددددددددبته  شددددددددددكلت األقسددددددددددام الحكومية

، % وزارة الصددددددددددددددحدة30.8عالج الطبيعي )مزودي خدددمددات ال
% الخدددمددات العسددددددددددددددكريددة الطبيددة التددابعددة لوزارة الددداخليدة 7.7

واألمن الوطني(، بينما  شدددددددددددددكلت مراكز الرعاية األولية التابعة 
% والمنظمات األهلية 28.2لوكالة ال وث وتشددددددددد يل الالجئين 

لدينا لبعض المؤسكككسكككات األهلية التي تقدم خدمة العالج هذا ما توفر )% 33.3
 (الطبيعي

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصدددددددددحة الفلسدددددددددطينية هي الجهة 
الحكومية الوحيدة التي تقدم خدمات العالج الطبيعي السددددددريرية 

ترتب  برامج العالج الطبيعي و من بين الجهدات المدذكورة أعاله 
بالمدة الزمنية التي يقضدددديها المريض بالمسددددتشددددفى، بازضددددافة 
 لى مسدددتشدددفى الوفاء ومسدددتشدددفى األمل وهما ضدددمن المنظمات 

 خدمة العالج الطبيعي السريرية.  التي تقدماألهلية 

 
حسب  نسبة أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة  -(27رسم بياني )

 مزودي الخدمة
 

 العالج الطبيعي في قطاع غزةخدمات  3.8.2
بل  عدددددد مراجعي أقسددددددددددددددددددام العالج الطبيعي في قطدددداع غزة 

من السدددددددددددددكان؛ ق دمت  23.9/1000مريض بمعدل  45,675
جلسدددددة لكل مريض. و قد  8.9جلسدددددة بمعدل  406,277لهم 

 14.6بل  معدددددددل الجلسددددددددددددددددددددات في مراكز وكددددددالددددددة ال وث 
بل  معدل الجلسدددددات جلسدددددة/مريض، أما في وزارة الصدددددحة فقد 

 جلسة / مريض  5.1
حيث أن معدل الجلسدددددات في األقسدددددام الداخلية للمسدددددتشدددددفيات 

جلسددة / متردد، بينما في األقسددام الخارجية للمسددتشددفيات  2.9
جلسدددة / متردد . و بل  معدل جلسدددات العالج الطبيعي  11.4

جلسددددددددددددددة / مريض ، حيث أن غالبية  14.6في وكالة ال وث 

ها وزارة الصددحة هي خدمات العالج الطبيعي الخدمة التي تقدم
السددريري والتي يرتب  فيها عدد الجلسددات بفترة مكوث المريض 

يوم مما يؤدي  لى انخفاض   2.9في المسددددددددتشددددددددفى والتي تبل 
 معدل الجلسات لكل أخصائي.

وقد بل ت نسددددددددبة المراجعين ألقسددددددددام العالج الطبيعي في وزارة 
%  وكدالدة 29.4، % من  جمدالي المراجعين46.6الصددددددددددددددحدة 

 ال وث وتش يل الالجئين.
 عدد مرضى وجلسات العالج الطبيعي حسب الجهة–( 51جدول )

 

وزارة  الجهة
 الصحة

الخدمات 
 العسكرية

وكالة 
 الغوث

المؤسسات 
 األهلية

 اإلجمالي

عدد 
 المرضى

21,282 5,164 13,430 5,799 45,675 

% 46.6 11.3 29.4 12.7 100.0 

 عدد 
 الجلسات

108,20
6 

12,966 
195,86

3 
89,242 

406,27
7 

جلسة / 
 مريض

5.1 2.5 14.6 15.4 8.9 

 
 الموارد البشرية العاملة في العالج الطبيعي 3.8.3

 218بل  عددد األخصدددددددددددددددائيين العداملين  في العالج الطبيعي 
جلسدددددددددة / مريض  حيث كانت نسددددددددبة  8.9أخصدددددددددائي بمعدل 

%  من  جمالي 45.4األخصددائيين العاملين في وزارة الصددحة 
% يعملون في مراكز الرعدايدة األولية  15.6األخصدددددددددددددددائيين,  

 التابعة لوكالة ال وث وتش يل الالجئين. 
 

 األخصائيين  وجلسات العالج الطبيعي حسب الجهةعدد –( 52جدول )
 

 الجهة
وزارة 
 الصحة

الخدمات 
 العسكرية

وكالة 
 ال وث

المؤسسات 
 األهلية

 اإلجمالي

عدد 
 218 62 34 23 99 األخصائيين

% 45.4 10.6 15.6 28.4 100 

جلسة / 
 أخصائي

1,093 564 5,761 1,439 1,864 

 

 في وزارة الصحة لعالج الطبيعيا 3.8.4
تقدددم خدددمددات العالج الطبيعي في وزارة الصددددددددددددددحددة من خالل 

رعاية أولية(،  بل  عدد  3مسددددددددتشددددددددفيات و  9( قسددددددددم ؛ )12)
المرضددددددددددددددى المترددين على أقسددددددددددددددام العالج الطبيعي في وزارة 

في المسدددتشدددفيات،  19,620مريض منهم ) 21,282الصدددحة 
 108,206 في الرعاية األولية ( قدمت لهم ما يقارب 1,662

وزارة 
,  الصحة
28.9

الخدمات 
,  العسكرية

وكالة 7.9
,  الغوث
28.9

المنظمات 
,  األهلية
34.2

وزارة الصحة الخدمات العسكرية

وكالة الغوث المنظمات األهلية
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جلسددة في  24,104في المسددتشددفيات؛  84,102جلسددة منها )
جلسددددددددددددة / مريض في أقسددددددددددددام  12.5الرعاية األولية(  بمعدل 

جلسدددددددددددددددة / مريض في  2.9العالج الطبيعي الخدارجي، بينمدا 
بينما في األقسام  ،أقسام العالج الطبيعي الداخلي بالمستشفيات

جلسددددة / متردد. في حين بل ت  11.4الخارجية للمسددددتشددددفيات 
% من 60.9ألقسددددام العالج الطبيعي  المتردداتنسددددبة ازناث 

  جمالي عدد المترددين ألقسام العالج الطبيعي. 
بينما بل  عدد المرضدددددددددددى المراجعين ألقسدددددددددددام العالج الطبيعي 

مدالي عددد % من  ج17.7سددددددددددددددندة مدا نسددددددددددددددبتده  18األقدل من 
 المترددين. 

 
توزيع مرضى العالج الطبيعي في أقسام وزارة الصحة  -(28رسم بياني )

 (2016-2010حسب السنوات )
 

 
 

توزيع جلسات العالج الطبيعي في أقسام وزارة الصحة  -(29رسم بياني )
 (2016-2010حسب السنوات )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الصحة مؤشرات أداء أقسام العالج الطبيعي في وزارة
 

 مؤشر األداء
 المستشفيات

الرعاية 
 األولية

األقسام 
 الداخلية

األقسام 
 الخارجية

متوس  عدد الجلسات  .1
 األسبوعية للمريض الواحد

2.88 2.28 2.9 

متوس  العبء اليومي للجلسات  .2
 8.1 7.1 4.9 العالجية لكل أخصائي

متوس  عدد الجلسات التي  .3
 يتلقاها المريض الواحد

-- 11.43 14.5 

 
% 77.3وقد بل ت نسدددددبة التحسدددددن لمرضدددددى العالج الطبيعي 

من مجمل الحاالت المترددة على أقسام العالج الطبيعي، بينما 
% من مجمدل الحداالت المترددة على أقسدددددددددددددددام 12.7انقطعدت 

 العالج الطبيعي. 
األدوات المسككككككاعدة التي يتم صككككككرفها من قبل  3.8.5

 وزارة الصحة ل شخاص ذوي اإلعاقة:
تنوعدت األدوات المسددددددددددددددداعددة التي تم صددددددددددددددرفهدا من قبدل وزارة 
رة طبية وفرشدات هوائية وعكاكيز  الصدحة لذوي االعاقة من أسدة
ومشدددددددددددايات وأدوات أخرى لمسددددددددددداعدة المرضدددددددددددى، حيث يمكن 

سددددداعدة في آن واحد للمريض أن يحصدددددل على أكثر من أداة م
حسب االحتياج. وقد مثلت اسطوانة االكسجين أعلى نسبة من 

( اسددددددددطوانة تالها 221األدوات المسدددددددداعدة التي تم صددددددددرفها )
 ( كرسي متحرك.95الكراسي المتحركة بواقع )

 

 التأهيل الطبي 3.8.6
تقدم خدمة التأهيل للمرضدددددددى واألشدددددددخاش ذوي ازعاقة  عبر 

العالج الطبيعي من خالل  لجنة متخصدددددددصدددددددة ب شدددددددراف وحدة
شدددراء خدمة التأهيل من مسدددتشدددفى الوفاء للتأهيل الطبي التابع 
للمنظمددات األهليددة؛ حيددث بل  عدددد الطلبددات المقدددمددة للجنددة 

 294طلدب وقدد تم الموافقدة على  347التدأهيدل   لى م. الوفداء 
مريض  بنسدددددددددددددبة  257حالة، دخل فعلياً  لى المسددددددددددددددتشددددددددددددددفى 

 عليها لخدمة التأهيل الطبي. %من الطلبات الموافق87.7
( من المرضددددددددددددددى تلقوا خدددمددة  عفدداء كددامدل  45وقددد بل  عدددد )

مريض كانت مساهمة  182% من قبل وزارة الصحة، و 100
-70%، فيما تراوحت نسدبة مسداهمة الوزارة ما بين 95الوزارة 
 مريض. 30% لحوالي 90
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% من الددذكور من  جمددالي 49.6حيددث مثلددت مددا نسددددددددددددددبتدده  
متلقين لخدمة التأهيل الطبي.  وقد تنوعت الحاالت المرضددى ال

المحولة لالسددتفادة من برنامج التأهيل في مسددتشددفى الوفاء من 
% نتيجة 34.9حيث تشدددددددددددخيصدددددددددددها، فقد كانت أعلى نسدددددددددددبة 

 % نتيجة الجلطات الدماغية  29.8التقرحات الفراشية  ثم 

 
التأهيل في م. نسبة المرضى المحولين لتلقي خدمات   -(30رسم بياني )

 الوفاء حسب التشخيص
 

 معدل المكوث: 
 

 يوم 60-1 عدد أيام المكوث
عام -61

 كامل
ما زال مع 
 نهاية العام

 9 13 235 عدد المرضى

% 91.4 5.0 3.6 

 

بل  أيام الدخول الكلي لجميع من تلقوا الخدمة من حاالت 
يوم، بمعدل متوس   6,021الدخول الجديدة والقديمة حوالي 

يوم لتلقي خدمات التأهيل في  23.4مكوث للمريض الواحد 
 مدةمستشفى الوفاء،  حيث كان أقل مدة دخول يوم واحد وأعلى 

يوم،  وقد مكثت حالتين لمدة عام لكل منها،  213دخول 
( حاالت مازالت في مستشفى الوفاء بسبب 9بازضافة  لى )

صابات نا  تجة عن الحرب .ازعاقة الشديدة وا 
يوم فأقل،  60% من الحاالت مكثت 91.4حيث أن ما نسبته 
 عام كامل(.-61%من الحاالت مكثت )5.0بينما أن ما نسبته 

مريض قددد انتهدت  151وقددد أظهرت المعلومددات المتوفرة بددأن 
برامج التأهيل الطبي لهم في مسدددددددتشدددددددفى الوفاء بسدددددددبب انتهاء 

ى الذين انتهت برامجهم برامج التأهيل، فيما بل  عدد المرضدددددددددددددد
  19مريض،  و  48بسددددددددددددبب التحويل  لى مسددددددددددددتشددددددددددددفى آخر 

يتلقون خددمدة التدأهيل،  2016مريض مدا زالوا مع بددايدة العدام 
 حالة وفاة. 39بينما 

 

 التكلفة المالية لشراء خدمة تأهيل المبيت

بل دددددت التكلفددددددة ازجماليدددددة لشددددددراء خددددددمات التأهيددددددل الطبددددددي 
بفددددددددارق تكلفدددددددة ماليددددددددة  شددددددديكل 2,013,082خدددددددالل العددددددددام 

( 272,202بحدددددددوالي ) 2015لشددددددراء الخدمدددددددة عدددددددن العدددددددام 
مدددددع العلدددددم بدددددأن التكلفدددددة الماليدددددة لخددددددمات المبيددددددت  ،شددددديكل

 تتدرج مع فترة مكوث المريض حيث أن تكلفة اليوم 
 

شدددديكل، بينمددددا فدددددي  400الواحددددد فددددي الشددددهر األول والثددددداني 
 شدددهر لليدددوم الواحدددد، وبعدددد ذلدددك تصدددبح 300الشددهر الثالدددث 

 شيكل عن كل يوم. 200

 
التكلفة اإلجمالية لشراء خدمات التأهيل من العام  -(31رسم بياني )

2010-2016 
 

وقد بل  متوسدددددددد  التكلفة المالية للحاالت المحولة لمسددددددددتشدددددددفى 
 الوفاء حسب ازجراء الطبي عن العام الحالي كما يلي:

 
األمريكي(  لكل متوسط التكلفة المالية )بالدوالر  -(32رسم بياني )

 مريض لخدمة التأهيل الطبي في مستشفى الوفاء حسب اإلجراء العالجي
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 الصيدلة 3.9
  المؤشرات 3.9.1

  2016( يوضح المؤشرات الصيدالنية لعام 53جدول رقم )
 القيمة المؤشر

 نسمة / صيدلية 2892 معدل السكان لكل صيدلية

 10,000صيدلي/  12.7 معدل الصيادلة بالنسبة للسكان

نسددددبة انفاق وزارة الصددددحة على 
 األدوية والمهمات الطبية

18.8% 

احدتديدددددداجددددددات قدطدددددداع غدزة مدن 
 األدوية والمهمات الطبية

 دوالر مليون  40

 مليون دوالر 31.46 اجمالي الوارد
نسددددددددددبة األصددددددددددناف الصددددددددددفرية 

 لألدوية
30.5% 

الصددددددددددفرية نسددددددددددبة األصددددددددددناف 
 للمهمات الطبية

39% 

 
 :ةالمؤسسات الصيدالني 3.9.2

صددددددديدلية،  50المرخصدددددددة   2016بل  عدد الصددددددديدليات لعام 
صددديدلية ،  وعدد المسدددتودعات  661ليصدددل عدد الصددديدليات 

مصددانع،  3، وعدد المصددانع المرخصددة 82والشددركات الدوائية 
 مستودع. 20صيدلية، وتم طي قيد  27وتم اغالق 

 

 توزيع الصيدليات المرخصة حسب المحافظة: 3.9.2.1
 

 
 2015توزيع الصيدليات المرخصة حتى نهاية  -(33)رسم بياني 

 حسب المحافظة

لعدد السكان حسب  معدل الصيدليات بالنسبة 3.9.2.2
 المحافظة

صددددديدلية، حيث كان المعدل العام  661بل  عدد الصددددديدليات  
 .نسمة  2892صيدلية لكل للصيدليات بالنسبة  لى السكان 

 

 

 معدل السكان حسب المحافظة لكل صيدلية: 3.9.2.3

الشدددددكل التالي يوضدددددح التعداد السدددددكاني لكل صددددديدلية حسدددددب 
المحافظة، حيث كان أقل عدد صددددددددديدليات بالنسدددددددددبة للسدددددددددكان 

 محافظة رفح ثم خانيونس. 

 
المعدل العام للسكان لكل صيدلية حسب   - (34رسم بياني )

 المحافظة

 

 المستودعات والشركات الدوائية 3.9.2.3
 82بل  مجمل عدد المسدتودعات والشدركات الدوائية المرخصدة 

( مصددددددددنع 3موزعة حسددددددددب محافظات غزة، وعدد المصددددددددانع )
 أدوية.

يوضح عدد المستودعات والشركات الدوائية حسب  - (54جدول )  

 المحافظة

 المجموع رفح خانيونس غزة الوسطى الشمال

5 2 60 9 6 82 

 
 الموارد البشرية: 3.9.3

 2016بل  عدد الصيادلة الحاصلين على مزاولة مهنة في عام 
 2432صدددددددددددددديددلي ليصدددددددددددددددل  جمدالي عدددهم  114مدا يقدارب 

 اسدددددتناداً  نسدددددمة،. 10,000صددددديدلي/ 12.7صددددديدلي،  بمعدل 
لمؤشدددرات منظمة الصدددحة العالمية فأن المعدل العالمي ألعداد 

صددددددددددددديادلة لكل 5الصددددددددددددديادلة في كل دولة يجب ان ال يتجاوز 
، وهذا  صيدلي/سكان10,000 /  5نسمة اي معدل  10,000

يعني بأن معدل الصدددددددديادلة بقطاع غزة يعادل ثالث أضددددددددعاف 
 المعدل العالمي.

حتى  822ددهم أما مسددددددددددداعدي الصددددددددددديادلة فقد بل   جمالي ع
 10,000مسددددددددداعد صددددددددديدلي/ 4.3، وذلك بمعدل 2016نهاية 
 نسمة.
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توزيع الصكككككيادلة والفنيين الحاصكككككلين على مزاولة   - (55)جدول 
 المهنة حسب جهة الدراسة:

 الجهة
2015 2016 

 بكالوريوس دبلوم بكالوريوس دبلوم
جككككككامككككككعكككككككة 

 وطنية*
713 1784 741 1898 

جككككككامككككككعكككككككة 
 خارجية**

81 530 81 534 

 2432 822 2314 794 اإلجمالي
 

* جامعة وطنية: الجامعات ومعاهد الفلسكطينية المرخصكة من وزارة التربية 

 والتعليم العالي.

بل  ها من ق هادت ** جامعة خارجية: أي جامعة خارج الوطن معترف بشككككك

 وزارة التربية والتعليم العالي

 

  القوى العاملة للصيادلة ومساعدي الصيادلة: 3.9.3.1
القوى العاملة للصيدلة والمساعدين حتى عام   - (56جدول رقم )

2016 

 الصيادلة الجهة
مساعدي 
 الصيادلة

 المجموع

 415 158 257 وزارة الصحة
 72 69 3 الوكالة

 48 14 34 الخدمات الطبية
المؤسسات غير 

 الحكومية
87 87 

 622 المجموع
 
 
 
 

لوزارة  الطبيككككةالوارد من األدويككككة والمهمككككات  3.9.4
 :الصحة
يوضح القيمة المالية للوارد من األدوية والمهمات   - (57جدول )

 بالمليون دوالر. 2016خالل عام لوزارة الصحة الطبية 
 الوارد

مهمات طبية 

)$( 
 أدوية )$(

اجمالي الوارد 

)$( 

مشتريات وزارة 
 الصحة

1.37 5.8 7.17 

مستودعات رام 
 هللا

2.57 12.3 14.87 

 3.96 3.4 0.56 تبرعات عينية
 5.46 4.4 1.06 منح مالية
 31.46 25.9 5.56 االجمالي

 
 المنصرف من األدوية والمهمات الطبية: 3.9.5

القيمة المالية للمنصددددددددددرف من مسددددددددددتودعات األدوية والمهمات 
 الطبية في وزارة الصحة:

 26.56بل ت القيمة المالية زجمالي المنصدددددددددددددرف من األدوية 
دوالر امريكي، وةل ددت القيمددة المدداليددة للمنصددددددددددددددرف من مليون 

 مليون دوالر. 5.68المهمات الطبية 
 

يوضح المنصرف من األدوية والمهمات الطبية  -( 58جدول )
 2016بالمليون دوالر األمريكي 

رعاية  المستشفيات المنصرف
 أولية

*الوحدات 
 واإلدارات

*جهات 
 المجموع أخرى 

 26.56 0.24 0.869 3.98 21.46 الدواء

مددددددهددددددمدددددات 
 5.68 0.024 0.023 0.43 5.19 طبية

 32.24 0.264 0.892 4.84 26.65 ازجمالي

الوحدات واإلدارات: الهندسةةةة والصةةةيانةا اإلسةةةعائ والطوار ا العالج *

 الطبيعيا المختبرات وبنوك الدما الصحة النفسية.

 جهات أخرى: جهات غير تابعة لوزارة الصحة.*

 
 
 
 

ة  3.9.5.1 المنصككككككككرف من األدويككة والمهمككات الطبيكك
 2016 للمستشفيات للعام

 

 

توزيع نسبة المنصرف من األدوية  -( 35)رسم بياني 
 المستهلكات الطبية حسب المستشفى
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عدد األصكككككككناف ل دوية والمسكككككككتهلكات الطبية  3.9.6
 وأعداد األصناف الصفرية:

بكالكدوالر العكدد الكلي والتكلفكة المكاليكة مقكدرة  3.9.6.1
ألصناف قائمة األدوية المتداولة موزعة حسب الخدمات 

 األساسية:
صدددددددنف  481العدد الكلى لألدوية المتداولة في وزارة الصدددددددحة 

، وقد قدر عدد شدددهرياً  دوالر 2,766,460بتكلفة مالية اجمالية 
 1,154,928صددددددنف بتكلفة مالية  147األصددددددناف الصددددددفرية 
األصدددددددناف المتداولة، بينما % من 30.5دوالر، أي ما نسدددددددبته 

 صنف. 65شهور  1-3بل  عدد األصناف التي تكفي من 
 

العكدد الكلي والتكلفكة المكاليكة مقكدرة بكالكدوالر  3.9.6.2
ألصكناف قائمة المهمات الطبية المتداولة موزعة حسكب 

 الخدمات األساسية:
العدد الكلى لألصددددددناف المتداولة من المهمات الطبية في وزارة 

 دوالر 460,890صدددددددنف بتكلفة مالية اجمالية  902الصدددددددحة 
صدنف بتكلفة  352، وقد قدر عدد األصدناف  الصدفرية شدهرياً 
% من 39دوالر، متوسددد  نسدددبة العجز بل ت   72.866مالية 

األصددددددناف المتداولة، بينما بل  عدد األصددددددناف التي تكفي من 
 صنف. 81شهور  3-1
 

طبية االصكككككناف الصكككككفرية ل دوية والمهمات ال 3.9.7 
 خالل السنوات األخيرة:

 2016بل ت نسددددددبة متوسدددددد  األصددددددناف الصددددددفرية خالل عام 
%، من  جمالي القائمة األسددددددددددداسدددددددددددية، 30.5لألدوية ما يعادل 

 %.39بينما بل ت نسدددددبة متوسددددد  النقش في المهمات الطبية 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

النسككككككككبة المئوية ل صككككككككناف الصككككككككفرية في األدوية 
 السنوات األخيرةوالمهمات الطبية خالل 

 
النسبة المئوية لمتوسط  األصناف الصفرية  -( 36)رسم بياني 

 في األدوية والمهمات الطبية خالل السنوات االخيرة
  بدون أصناف القلب والقسطرة 

 الرقابة الدوائية :  3.9.8
 الرقابة الدوائية في القطاع الحكومي: 3.9.8.1

 الرقابة الدوائية بالقطاع الحكومي - (59جدول )

مصككككككككككككككككككككدر 
 العينة

عكككككككككككككككككككككككككدد 
الككعكككيكككنككككككات 

 الكلي

الككعككككككالكقكككككة 
 منها

عكككككككككككككككككككككككككككدد 
الكككعكككيكككنككككككات 

 المطابقة

عكككككككككككككككككككككككككككدد 
الكككعكككيكككنككككككات 
غكككككككككككككيكككككككككككككر 

 المطابقة
 - 637 18 655 مشتريات
 4 1274 60 1338 تبرعات
 4 1911 28 1993 المجموع

تقوم دائرة الرقدددابدددة الددددوائيدددة من خالل الرقدددابدددة الددددوائيدددة على 
المعابر بضددددب  المسددددتحضددددرات الصدددديدالنية الواردة  لى قطاع 
غزة، ومتددابعددة دخولهددا وفقددًا لآلليددة المتبعددة، حيددث تتم مقددارندة 
األصدددددناف المحددة بفواتير الشدددددراء أو أذونات التوريد )الخاش 
باألدوية المراقبة( مع الكميات الواردة، ورصدد أي مخالفة حيث 

عرضدددددددددها  على لجنة يتم تحرير محاضدددددددددر المخالفات ومن ثم 
 المعابر الصحية التخاذ القرار المناسب بحق هذه المخالفات.
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       الرقابة الدوائية في القطاع الخاص: 3.9.8.2
 بيانات إجراء معاينة وفحص المستحضرات  - (60جدول )

 

 

 األدوية المراقبة: 3.9.9
تقوم ازدارة العامة للصدددديدلة بضددددب  تداول األدوية المراقبة في 

الصددددددددديدالنية والطبية الحكومية منها وغير كافة المؤسدددددددددسدددددددددات 
الحكومية، حيث تعمل دائرة التخطي  والمعلومات الدوائية على 
منح الشدددددركات والمسدددددتشدددددفيات الخاصدددددة تراخيش تداول أدوية 
مراقبة، ومن ثم متابعة أرصددددددددة األدوية في هذه المؤسدددددددسدددددددات 
وحركة بيعها وشراءها زصدار أذونات توريد وأوامر شراء تبين 

 كميات المسمو  بشرائها من األدوية المراقبة.ال
 

يوضح تداول وأذونات توريد منحت ل دوية  - (61)جدول 
 المراقبة

 العدد البيان
 93 منح تراخيش تداول لألدوية المراقبة

 111 أذونات توريد
 117 أمر شراء

السجالت الخاصة بتسليم األدوية المراقبة 
 قطاع خاش

76 

بتسليم األدوية المراقبة السجالت الخاصة 
 مستشفيات حكومية

45 

السجالت الخاصة بتسليم األدوية المراقبة 
 مستشفيات خاش

36 

 580 دفتر وصفات طبية للحكومة
 918 دفتر وصفات طبية قطاع خاش

 
صددددددددرف األدوية المراقبة للقطاع الخاش والحكومي، واسددددددددتالم 
وتسددددددددليم دفاتر الوصددددددددفات الطبية وسددددددددجالت األدوية المراقبة، 
ومطابقة عدد أمبوالت األدوية المراقبة المصدروفة للمرضدى بما 

 يتم تسليمه من أمبوالت فارغة، حيث تم استالم ما يعادل 
 

 81,509الي أمبول من المسددتشددفيات الحكومية، وحو  35,291
 أمبول من القطاع الخاش.

 

 التسجيل الدوائي: 3.9.10
 في غزة 2016ضح ما تم تسجيله عام يو  -( 62جدول )

 

 الصنف الرقم
تسجيل 
 جديد

المسجل 
حتى 
2016 

 المجموع

 128 103 25 األدوية 1
 21 16 5 مكمل غذائي 2
 64 19 45 أغذية رياضيين 3
مسددددددددتحضددددددددرات  4

 - - - تجميل

 98 73 25 مستلزمات طبية 5

 311 211 100 المجمكككوع
 

 إتالف المستحضرات الصيدالنية: 3.9.11
تقوم لجنددة ازتالف بمتددابعددة عمليددة  تالف األدويددة والمهمددات 
الطبية وأمبوالت األدوية المراقبة الفارغة في كافة المؤسددددددسددددددات 

 الصيدالنية والطبية في القطاعين الحكومي والخاش، وتتم 
 

عملية  تالف المسدتحضدرات الصديدالنية في مكب النفايات في 
جحر الديك، أما بالنسددددبة لألدوية المراقبة فيتم  تالفها حرقًا في 
محرقة مسدتشدفى ناصدر أو الشدفاء، وذلك لما تمثله هذه األدوية 

 التالفة من خطورة على صحة المواطن.
 

 2016يوضح المستحضرات التي تم إتالفها عام  -( 63جدول )
 

 الكمية )كوب( الجهة الرقم

 97 جهات حكومية 1

 13 جمعيات ومؤسسات أهلية 2

 136.833 شركات خاصة 3

 246.833 المجموع

  مستحضرات لغرض التسجيل
 عدد 

 المستحضرات
عدد 

 التش يالت
مختبر 
 األزهر

مختبرات 
 أخرى

التش يالت 
 الناجحة

التش يالت 
 الراسبة

تش يالت 
 عالقة

27 28 27 1 25  3 

  مستحضرات لغرض اعادة التسجيل
 15 6 9 15   

  مستحضرات لغرض التسويق

26 30 27 3 27 3  
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 الفصل الرابع
 األمراض المعدية .3

 
(100,000)المعدل لكل  2016 قطاع غزةأهم مؤشرات األمراض المعدية في 

 
 الوفيات 1.4

وفاة بسدبب األمراض المعدية في  269في قطاع غزة، سدجلت 
% من مجموع الوفيات الكلي، وبمعدل 5.3بنسدبة  2016عام 
 من السكان. 100,000لكل  14وفاة 

وفاة بين األطفال دون سددددددن الخمس سددددددنوات  30وتم تسددددددجيل 
المعدية، بينما وفيات األمراض % من  جمالي 11.2بنسدبة 

 60بل ت نسدددددددددددبة الوفاة بين البال ين الذين تتراو  أعمارهم بين 
األمراض  % من  جمالي وفيات 66.9 ما نسدددددددددبته عاما وأكثر

نسددددددددددددددمدة من نفس الفئة  10,000لكدل  24.3المعدديدة بمعددل 
 العمرية.

لكل  14.5% من مجموع الوفيات بمعدل 50.6ازناث  تمثل
لكدل  23.6الدذكور  الوفيدات بين نمدا بل  معددل، بي100,000
100,000. 

ال يزال معدل الوفاة نتيجة تسمم الدم هو األعلى بين األمراض 
% من  جمالي وفيات األمراض المعدية، 87.4المعدية ويمثل 

 % نتيجة ازسهال وااللتهابات المعوية.2.6
 المراضة 2.4

ن مع مختلف نجحت وزارة الصددحة في السددنوات األخيرة بالتعاو 
مقددمي الخددمدات الصددددددددددددددحيدة في السدددددددددددددديطرة على العدديدد من 

األمراض المعددددديددددة من خالل الت طيددددة الجيدددددة للتطعيمددددات، 
واالكتشددددددداف المبكر لألمراض، والتثقيف الصدددددددحي. لم تسددددددجل 

، كما لم تسدددددجل أي حالة شدددددلل 1982حاالت دفتيريا منذ عام 
و تمددت السدددددددددددددديطرة على العددديددد من  1984أطفددال منددذ عددام 

االمراض منها داء الكلب ، الحصددددددددددددددبة، الحصددددددددددددددبة األلمانية، 
 الكزاز ) الوليدي و الكبار(، السعال الديكي و الكوليرا.

 جددددددددري الدددمددددددداء بدددمدددعددددددددل حددددددددوثارتدددفدددع مدددعددددددددل حددددددددوث 
على التوالي، كمددا طرأت زيددادة ملحوظدة  203.7/100,000

في  0.8في معددل حددوث السدددددددددددددددل الرئوي و غير الرئوي من 
من السددددددددكان في العام  100,000لكل  2.3 لى  2015العام 
، بينمدا حددث انخفداض كبير في حداالت النكداف بمعدل 2016
% 71.7نسدددددمة و بنسدددددبة انخفاض  17.2/100,000حدوث 

 . 2015عن العام 
معدل حدوث التهاب السدددددددددحايا الفيروسدددددددددي خالل عام  انخفض
 246.9 ( مقارنة بد100,000لكل  36.4ليصل  لى ) 2016
  .2014في عام  100,000لكل 

لتصددل بالمكورات السدددحائية حاالت التهاب السدددحايا  انخفضدددت
% عن العدددام 14بنسددددددددددددددبدددة انخفددداض  100,000لكدددل  2.6

2015.  

 قطاع غزة المرض قطاع غزة المرض
طفل  100,000معدل حدوث الشلل رخوي الحاد لكل 

 عاما   15أص ر أو يساوي 
2.0 

( من meningococcal diseaseنسبة الوفاة بين حاالت )
 مجموع الحاالت المسجلة

12.2 

 17.2 معدل حدوث النكاف 1.6 معدل حدوث السل الرئوي
 0.2 معدل حدوث البروسيال 0.7 معدل حدوث السل ال ير رئوي

 36.4 معدل حدوث االتهاب السحايا الفيروسي 0.9 (Bمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )
 5.7 معدل حدوث االصابة بأنواع أخرى من التهاب السحايا البكتيري 15.5 (Bمعدل الحدوث لحاملي التهاب الكبد الفيروسي )
 0.05 معدل حدوث التهاب سحايا بالمستديمات النزلية 0.11 (Cمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )
 203.7 معدل حدوث جدري الماء 24.8 (Aمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )  
 15.5 معدل حدوث تسمم الدم 0.0 (AIDSمعدل حدوث متالزمة نقش المناعة المكتسبة )

Meningococcal disease 2.6 931.4 معدل حدوث التهاب ملتحمة العين 
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ايا البكتيري بأنواع أخرى بل  معدل حدوث مرض التهاب السح
معدل  حيث انخفض نسمة 100,000 /5.7من البكتيريا 

%، بعد أن انخفض بشكل 20بنسبة  2015عن العام  هحدوث
 .  %86.5بنسبة  2014ملحوظ عن العام 

 

 467المسجلة  (A)بل  عدد حاالت التهاب الكبد الفيروسي 
انخفاض نسبة بو  نسمة 24.8/100,000 حدوثحالة بمعدل 

  .2015عن العام % 49
عينة  302الموجبة  (B)بل  عدد عينات التهاب الكبد الفيروسي 

 بمعدل حدوثمن عينات المتبرعين بالدم  عينة 33,575من 
بين   Cحالة موجبة اللتهاب الكبد 39كما تم تسجيل ، 0.9%

 %.0.11 بمعدل حدوث المتبرعين بالدم
 الشلل الرخوي الحاد 1.2.4

تمكنت وزارة الصحة من رصد المعدل المطلوب حسب منظمة 
 16نسددمة(، حيث تم تسددجيل  2/100,000الصددحة العالمية )
نسدمة بنسبة  2.0/100,000بمعدل  2016حالة خالل العام 

 . 2015% عن العام 33.3ارتفاع 
وهذا االرتفاع يدل على التقصددددددددي الجيد مما يعزز أن الحاالت 

مدددرض شدددددددددددددددددلددددددل الدددمدددرصدددددددددددددددددودة لددديسدددددددددددددددددددددت نددددددداتدددجدددددددة عدددن 
 (.Poliomyelitisاألطفال)

 

 
-2010معدل الحدوث السنوي للشلل الرخوي الحاد،  -( 1رسم بياني )

 عامًا( 15طفل أصغر أو يساوي  100,000)لكل  2016
 

 السل 2.2.4
يعتبر السددددددددددل الرئوي واحد من أهم األمراض المعدية في الدول 

 2سدددل و  مليون حالة 8النامية. عالميًا، يسدددجل سدددنوياً حوالي 
 مليون وفاة نتيجة مرض السل.

 

تم ارتفاعًا في معدل حدوث السدددل الرئوي ،  2016سدددجل عام 
من  100,000لكدل  1.6حدالدة بمعددل حددوث  30تسددددددددددددددجيدل 

بمعدل  2015حاالت سجلت في عام  9السكان ، مقارنة بددددددددددددد 
%. وكدان 233.3بزيدادة قددرهدا   100,000لكدل  1.2حددوث 

 .100,000لكل  0.7معدل حدوث السل غير الرئوي 
 

 

 
 2016-2010معدل الحدوث السنوي للسل،  -( 2رسم بياني)

 (100,000)لكل 
 

 
الرئوي و غير   معدل الحدوث السنوي للسل -( 3رسم بياني)

 (100,000)لكل  2016-2010، الرئوي 
 النكاف 3.2.4

تمكنت وزارة الصددددددددحة من الحد من اانتشددددددددار مرض النكاف و 
العامين المنصددددددددددرمين حيث بل   جمالي السدددددددددديطرة عليه خالل 

حالة بمعدل  324الحاالت الجديدة المصدددددددددددابة بمرض النكاف 
من السكان بانخفاض ملحوظ نسبته  17.2/100,000حدوث 
 .2015% عن العام 71.7

سددددددددددددددجدددددل أعلى معددددددل حددددددوث في محدددددافظدددددة رفح بمعدددددل  
نسدمة ، فيما شدكلت محافظة غزة األقل بما  26.6/100,000
 نسمة. 15.0/100,000معدله 

 

 
 ، 2016-2010النكاف معدل حدوث  -( 4رسم بياني )

 (100,000)لكل 
 التهاب السحايا الفيروسي 4.2.4
حالة في قطاع غزة، بمعدل  684تم تسدددجيل  2016في العام 
ن عانخفض  و قد، من السكككككككككككك  ن 000,100 /36.4حدوث 
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االنخفاض جلياً في  % ظهر هذا13.6 بنسدددددبة 2015  العام 
الرسددددم البياني التالي بعد ارتفاع تدريجي في السددددنوات السددددابقة 
مما يبرز مدى نجاعة الخط  الوقائية و العالجية التي تتبعها 
وزارة الصددحة عبر دائرة الطب الوقائي، مع ذلك لوحظ وصددول 

  مايو.المرض لذروته خالل شهر 

 
معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي  -( 5رسم بياني )

 (100,000، )لكل 2010-2016
 

يبين التوزيع حسدددددب المحافظات أن أعلى معدل حدوث سدددددجل 
ة الوسددددددددددددددطى في قطداع غزة، بينما حدافظدغزة والم محدافظدةفي 

 سجل أقل معدل حدوث في محافظة رفح.

 
حسب معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي  -( 6رسم بياني )

 المحافظات
 

 Meningococcal diseaseالتهاب السحايا  5.2.4
من  بالمكورات السدددددددحائية يعتبر هذا النوع من التهاب السدددددددحايا

أهم األسددباب المؤدية للمراضددة والوفاة في العالم ويتطلب تدخل 
طبي سدددددريع وتشدددددخيش مبكر بازضدددددافة  لى عالج فعال وهو 

 انخفض معدل حدوث ،من األمراض المسدددددددددددددتوطنة بقطاع غزة
التهداب السددددددددددددددحدايدا بدالمكورات السددددددددددددددحدائيدة وهو من األمراض 

 نمن السككككك   2.6/100,000المسدددددتوطنة بقطاع غزة ليصدددددل 
من خالل الرسددددددددم ف ،2015% عن العام 14بنسددددددددبة انخفاض 

يخضددددددع  حيثللمرض البياني التالي نالحظ انخفاض تدريجي 
رصددددد هذا المرض لبرنامج تقصددددي يومي، حيث نجح برنامج ال

الوبددائي و التوسددددددددددددددع في  عطدداء العالجددات الوقددائيددة و برامج 
التثقيف الصدددددحي في هذا االنخفاض، بينما بل ت نسدددددبة الوفاة 

 % من  جمالي الحاالت المصابة بالمرض.12.2

 
 meningococcalمعدل الحدوث السنوي لك  - (7رسم بياني )
disease   ,(100,000)لكل  2016-2010في قطاع غزة 

 

%، و من 59.2بل ت نسبة انتشار المرض بين الذكور 
هذا المرض ينتشر بين الذكور أكثر منه أن عالميًا، المعروف 

 بين ازناث. 
( مرض سددددددددددددريع Meningococcalيعتبر التهاب السددددددددددددحايا )

االنتشددددددار بين األطفال،  يبين التوزيع حسددددددب العمر في قطاع 
كانت بين من الحداالت التي تم تسددددددددددددددجيلهدا % 57.2غزة، أن 

األطفال ، يليها األطفال الذين أعمارهم أقل من خمس سددددددددددنوات
   .%40.8بنسبة  سنوات 9 – 5من عمر 

 
 

 Meningococcalمعدل الحدوث السنوي لك  -( 8رسم بياني )
disease في قطاع غزة حسب الفئة العمرية 

 
بالرغم من أن قطداع غزة يعتبر منطقدة بيئيدة واحدة من منظور 
علم الوبدائيدات،  تم تسددددددددددددددجيدل أعلى معددل حددوث للمرض في 

(، بينما أقل معدل 100,000لكل  3.9) محافظة رفح بمعدل
 (. 100,000لكل  0.7) الوسطىحدوث كان في محافظة 

 
 Meningococcalمعدل الحدوث السنوي لك  -( 9رسم بياني )

disease  المحافظاتفي حسب 
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التهاب السحايا بالمكورات السحائية  1.5.2.4

Meningococcal Meningitis  & 
Meningococcemia 

 Meningococcemiaبل ت نسبة الحاالت المصابة بمرض 
التهاب السحايا بالمكورات  حاالت من  جمالي% 77.6

حياة األطفال و ل المهددةمن أخطر األمراض و هو السحائية 
تؤدي  لى فشل في جميع األجهزة الحيوية في الجسم بما فيها 
النزيف الدموي تحت الجلد الذي يظهر في حالة متأخرة و سريعة 
 مع بداية المرض، حيث بل ت نسبة الوفاة من  جمالي حاالت 

Meningococcemia 20.8 ،% شكلت نسبة الذكور من و
ة الذكور من  جمالي % بينما كانت نسب57.9هذا المرض 

 %.Meningococcal Meningitis 54.5حاالت 
 

 
 Meningitisنسبة حاالت  -( 10رسم بياني)
Meningococcal وMeningococcemia حسب الجنس 

 
 

 Haemophilusالتهاب سحايا األنفلونزا  6.2.4
influenza meningitis 

يعتبر التهاب سددددحايا االنفلونزا مرضددددًا خطيرًا، لذلك يحتاج  لى 
 التشخيش المبكر والعالج للحفاظ على الحياة. 

التهاب سددددددددددددددحايا  واحدة تسددددددددددددددجيل حالة تم 2016خالل العام 
بمعدل حدوث ، في محافظة شددددددددمال غزة بالمسددددددددتديمات النزلية

 دخال تطعيم ضدددددددددددددد  نسدددددددددددددمة علماً بأنه تم 0.05/100,000
و لم يتم  2007السدددحايا بالمسدددتديمات النزلية منذ عام التهاب 

 تسجيل أي حالة خالل االعامين السابقين.
 

 أنواع أخرى من التهاب السحايا البكتيري  7.2.4
حيث نسمة  100,000 /5.7بل  معدل حدوث المرض 

في انخفض معدل حدوث مرض التهاب السحايا البكتيري 
 2015حيث انخفض عن العام  واضح بشكلالعامين الماضيين 

عن % 86.5بنسبة  2015العام  % و انخفض في20بنسبة 
، و توزعت أعداد المرض بحيث ارتفع في كل من 2014العام 

 .شهري أبريل و أغسطس على التوالي

 
 بأنواع معدل حدوث التهاب السحايا البكتيري  -( 11رسم بياني )

 (100,000)لكل  2016-2010أخرى ، 
 

 ( Aالكبد الفيروسي )التهاب  8.2.4
( في الدول النامية، Aيحدث انتشددار التهاب الكبد الفيروسددي )

ويعتبر أحد األمراض األكثر شدددددديوعًا وسددددددببًا رئيسددددددياً اللتهاب 
الكبد الفيروسدددددي في العالم مع ارتباط مباشدددددر بالعمر بالنظافة 

، قطاع غزةالشددددددددددخصددددددددددية وتلوث الطعام ومياه الشددددددددددرب. في 
( خالل Aمعددل حددوث التهداب الكبدد الفيروسددددددددددددددي ) انخفض

في 100,000 لكل  24.8الخمس سنوات األخيرة، حيث كان 
 . 2013في عام  72.1 مقارنة مع  2016عام 

 
، (A)التهاب الكبد الفيروسي( معدل حدوث 12رسم بياني )

 (100,000)لكل  2010-2016
 

 (Bالتهاب الكبد الفيروسي ) 9.2.4
من  جمالي عينات المتبرعين بالدم  حالة جديدة 302 تم تسجيل

عن  ارتفعحيث  %0.9بنسبة عينة،  33,575 البال  عددهم
 الوقاية منبرنامج علمًا بأن  %،28.6بنسبة  2015العام 

المرض الممثلة في  دراج التطعيم ضد المرض ضمن البرنامج 
وتطعيم فئ ت الخطر  1993الموسع للتطعيمات منذ عام 
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ضد المرض في المجتمع إض فة إلى التوعية المستمرة المختلفة 
من  15.5/100,000بل  معدل حاملي المرض  و، للس  ن
 .السكان

 

 
 (B)التهاب الكبد الفيروسي اكتشاف نسبة -( 13رسم بياني )

 2016-2010، بين المتبرعين
 

 
التهاب الكبد  معدل حدوث حاملي -( 14رسم بياني )
 (100,000)لكل  2010-2016 (B)الفيروسي

 

 (Cالتهاب الكبد الفيروسي ) 10.2.4
حالة جديدة بين المتبرعين بالدم  39سدددددددددجل  2016في العام 

من  جمالي  %0.11بنسبة  C مصابة بالتهاب الكبد الوبائي 
 . المتبرعين بالدم

 
 

(، Cالتهاب الكبد الفيروسي ) نسبة انتشار( 15رسم بياني )
2010-2016 

 
 
 

 
 
 
 

 مرض البروسيال في اإلنسان  11.2.4
يعتبددددددر مددددددرض البروسدددددديال مشددددددكلة صددددددحية عامددددددة وأيضددددددا  
مشددكلة اقتصددادية فدددي كثيددر مدددن المندداطق فدددي العددالم, وهدددو 
مدددن األمددددراض المشددددتركة التددددي تنقددددل مددددن الحيددددوان، يعتبددددر 
أيضدددددا  مدددددن األمدددددراض الرئيسددددددية التدددددي تنقدددددل مدددددن الحيددددددوان 

 ،100,000لكددددددل  0.2 لينسدددددان، كددددددان معددددددل الحدددددددوث 
انخفددددددددض معدددددددددل حدددددددددوث البروسدددددددديال عددددددددن العددددددددام حيدددددددث 
 .%69.2بنسبة   2015

 

 
 

 معدل الحدوث السنوي للبروسيال، -( 16رسم بياني )
 (100,000)لكل  2010-2016 
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 الفصل الخامس
 األمراض غير المعدية.4
 مرض السكري .  1.5

 مقدمة 0.1.5
ارتفاع مزمن لمسددددددددددددددتوى السددددددددددددددكر ينتج مرض السددددددددددددددكري عن 

 )الجلوكوز( في الدم. ويعتبر السددددددكر من المواد الرئيسددددددة التي
نتداج الطداقدة الالزمدة لكي  تحتداجهدا خاليدا الجسددددددددددددددم لت دذيتهدا وا 

 بوظائفه الحيوية المختلفة. يستطيع الجسم القيام
يعد السدكري من أخطر األمراض المزمنة في العالم ألنه بوابة  

يزيددد خطورتدده في مجتمعنددا أن أكثر من ألمراض أخرى، ومددا 
% من المصددابين به ال يعلمون أنهم مصددابون و يعاني ما 55

مليون شددخش من مرض السددكري في العالم، أي  422يقارب 
٪ من السدددددددددكان البال ين في العالم، حيث شدددددددددكل 7ما بنسدددددددددبة 

% من  جمالي مرضددى السددكري، بينما 51.8الذكور ما نسددبته 
% 50.7مليون حالة وفاة  1.5كري بل  عدد وفيات مرض الس

منهم من النسدددددداء، وتزداد أعداد الم صددددددابين به بسددددددرعة في كل 
مكان،  ضدافة  لى ذلك، يصداب سدبعة ماليين شدخش بمرض 
السدددكري سدددنويًا، ويقدر االتحاد الدولي للسدددكري أنه ومع حلول 

  380سديصدل عدد المصدابين بمرض السدكري  لى 2025عام 
لبلدان منخفضددة ومتوسددطة الدخل. مليون شددخش، أغلبهم في ا

ومن الجدير بالذكر أن نسددددددددبةة ازصددددددددابة بهذا الداء في الوطن 
العرةي تتفداوت من بلدد  لى آخر، ففي دول الخليج العرةي، قدد 

٪، بينما هي أقل في باقي الدول العرةية بنسددب  20تصدددل  لى 
 .متفاوتة

   

 الحاالت الجديدة لمرض السكري  1.1.5
مرض السددددددددددددددكري في قطداع غزة مدا يعدادل بل  معددل حددوث 

من السددددددكان, بينما بل  معدل حدوث  100,000لكل  178.3
 .2013في العام  196.8/100,000السكري  

 

 
 100,000معدل حدوث مرض السكري لكل  -( 1رسم بياني )

 من السكان

 
 معدل انتشار مرض السكري 

 جمالي عدد مرضدددى السدددكري المسدددجلين  بل  2016في العام 
معدل انتشددددددددار مرض السددددددددكري ب مريض 59,047بقطاع غزة 

 6.6/100نسدددددمة، بينما بل  معدل انتشددددداره  3.1/100حوالي 
سددددنة وهو أقل من معدل  18نسددددمة في الفئة العمرية أكثر من 

انتشدددددداره في البلدان المجاورة طبقاً للبيانات المتوفرة خالل العام 
ريا حيث أنه قارب معدل االنتشدددددددددددددار في كل من سدددددددددددددو  2015

العراق واقددل بكثيرمن معدددل االنتشددددددددددددددددار في كددل من المملكدة 
( و جمهوريدة مصددددددددددددددر العرةيدة %17.6العرةيدة السددددددددددددددعوديدة )

(14.9.)% 
 

 
في قطاع غزة عبر  مرض السكري  معدل انتشار - (2رسم بياني)

 نسمة  100/السنوات 
 توزيع انتشار مرض السكري حسب الجنس  5.1.5

% من  جمالي مرضدددى السدددكري مقارنة مع 58شدددكلت ازناث 
، حيدددث بل  معددددل انتشددددددددددددددددداره بين ازنددداث بين الدددذكور% 42
ذكر من الدذكور و كداندت هدذه  2.6/100أنثى و  3.6/100

المعدددالت من أقددل المعدددالت مقددارنددة بددالدددول المجدداورة خالل 
 .2015العام 

 
معدل انتشار مرض السكري حسب الجنس  -( 3رسم بياني)

 نسمة 100إقليمياً /
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 معدل انتشار مرض السكري حسب الفئات العمرية: 2.1.5
% من 47.7سدددنة  59 – 40شدددكل مرضدددى الفئة العمرية من 

 جمالي مرضددددددى السددددددكري، في حين شددددددكلت الفئة العمرية أقل 
 % من  جمالي المرضى.1.0سنة ما نسبته  20من 

 
 2016توزيع مرضى السكري حسب الفئة العمرية  - (4رسم بياني)

 

 
 معدل انتشار مرض السكري حسب المحافظات: 3.1.5

بل  أعلى معدل انتشار لمرض السكري في محافظة رفح بمعدل 
من السكان، بينما بل  معدل انتشار المرض في  3.8/100

 من السكان. 2.7/1000محافظة خانيونس 

 
 

 2016توزيع مرضى السكري حسب المحافظات  -( 5رسم بياني)
 

 
انتشار مرض السكري إقليميا و عالمياً  معدل 4.1.5
 عامًا(: 18) أكثر من 2015

تبعاً لما ذكرنا فقد بل  معدل انتشددددددار مرض السددددددكري في الفئة 
نسددمة،  6.6/100عاماً في قطاع غزة  18العمرية األكثر من 

-%7.4في حين تراو  معدل انتشددددددددار المرض عالميًا ما بين)
 التالية:%( وضح ذلك في الرسوم البيانية 12.6

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 معدل انتشار مرض االسكري إقليمياً  - (6رسم بياني)
 

 
 معدل انتشار مرض السكري عالمياً  -( 7رسم بياني)

 
 الوفيات الناتجة عن مرض السكري  5.1.5

مريض، شكلت  0.3/1000بل  معدل وفيات مرضى السكري 
نسبة الوفاة % من  جمالي الوفيات، و بل ت 60.7نسبة الذكور 

% 85.4عاما وأكثر  60بين البال ين الذين تتراو  أعمارهم بين 
من  جمالي الوفيات، في حين احتلت محافظة الوسطى أعلى 

 0.8/1000معدل وفيات ناتجة عن مرض السكري بما معدله 
 نسمة. 0.2/1000نسمة، بينما شكلت محافظة خانيونس 

 السكري حسب المحافظاتتوزيع معدل وفيات  -( 8رسم بياني)
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 مرض الضغط 2.5
 ن ارتفاع ض   الدم من مشاكل الصحة العالمية، فهو أحد 
األسباب الرئيسية للموت المبكر في العالم، حيث يطلق عليه 

ألنه في غالب األحيان ال يعطي  المرض القاتل الصامت
مليون  9.7عالمات تحذير أو أعراض تنبيه،  ذ يقتل أكثر من 

% من مجموع الوفيات التي وقعت 31عالميًا، مما يمثل نسمة 
% من الوفيات ناجمة عن ازصابة 80في العالم، أكثر من 

بأمراض القلب واألوعية الدموية في البلدان المنخفضة 
  .والمتوسطة الدخل

وفقًا الحصائيات منظمة الصحة العالمية ف ن أكثر من مليار 
بل  معدل  2014في عام نسمة يعانون من ارتفاع ض   الدم، و 

عامًا أو  18انتشار ارتفاع ض   الدم لدى البال ين من عمر 
  .تقريباً  %22أكثر 

و تشدددير ازحصدددائيات  لى أن  معدل ازصدددابة بارتفاع ضددد   
الددم لددى الدذكور تزيدد عمدا لددى ازنداث في معظم بلددان  قليم 

% لدى 21.4الشرق األوس ، حيث بل  معدل انتشار المرض 
% 25.3% لدى ازناث في األردن، فيما بل  17.4ور و الذك

% عنددد ازندداث و 20.3عنددد الددذكور في لبنددان في حين بل  
 % لدى ازناث في السعودية.24.6% لدى الذكور و 28.0

 

  الضغطالحاالت الجديدة لمرض  1.2.5  
 ليشددددددددددددددكلفي قطاع غزة  الضدددددددددددددد  معدل حدوث مرض  ارتفع

بل  معدددل  في حين من السددددددددددددددكددان, 100,000لكددل  385.5
 .2015في العام  366.8/100,000 هحدوث

 
قطاع غزة عبر في معدل حدوث مرضي الضغط  -( 9رسم بياني)

 نسمة 100,000السنوات / 
 

 معدل انتشار مرضى الضغط: .3.2.14
مريض  83,326بل   جمالي مرضى الض   في قطاع غزة 

في الفئة العمرية  9.4/100نسمة و  4.4/100بمعدل انتشار 
% من مرضى الض   77.9سنة من السكان ،  18األكثر من 

 تلقوا الخدمة في مراكز الرعاية األولية التابعة لوكالة ال وث.
 

 

 
  مرض الضغط معدل انتشار - (10رسم بياني)

 % سنوياً في قطاع غزة 
 

 
 

 توزيع مرض الضغط حسب الجنس: 3.2.5
% من 62بل ت نسدددددددددبة انتشدددددددددار مرض الضددددددددد   بين ازناث 

أنثى،  5.5/100 جمالي مرضدددددى الضددددد  ، و معدل انتشدددددار 
ذكر،  3.3/100بينما بل  معدل انتشدددددددددار المرض بين الذكور 

و من الرسددددددوم البيانية التالية يظهر جليًا ارتفاع معدل انتشددددددار 
 المرض بين ازناث مقارنة بالدول المجاورة.

 
 توزيع مرضى الضغط حسب الجنس -( 11رسم بياني)

 
معدل انتشار مرض الضغط حسب الجنس  -( 12رسم بياني )

 100إقليمياً /
 

 معدل انتشار مرض الضغط حسب الفئات العمرية: 4.2.5
% من 47.9سدنة  59 – 40شدكلت مرضدى الفئة العمرية من 

 جمالي مرضى الض  ، في حين شكلت الفئة العمرية أقل من 
 % من  جمالي مرضى الض  .0.1نسبته  سنة ما 20
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 2016توزيع مرضى الضغط حسب الفئة العمرية  -( 13رسم بياني)

 
 

 معدل انتشار مرض الضغط حسب المحافظات: 5.2.5
بل  أعلى معدل انتشار لمرض الض   في المحافظة الوسطى 

من السكان، فيما بل  معدل انتشار  5.9/1000بمعدل انتشار 
 من السكان في محافظة غزة. 4.0/1000المرض 

 
 2016توزيع مرضى الضغط حسب المحافظات  -( 14رسم بياني)

 
 

 معدل انتشار مرض الضغط إقليميا و عالمياً  6.2.5
 عامًا(: 18) أكثر من 

طبقًا لالحصائيات ازقليمية و العالمية يعد قطاع غزة ضمن 
 الدول األقل انتشارًا لمرض الض   حيث بل  معدل انتشار

نسمة  9.4/100سنة  18مرض الض   للفئة العمرية أكثر من 
نسمة يليه  27.9/100بل  في العراق  2015بينما في العام 

نسمة على  26.0/100و  26.6السعودية و مصر بمعدل 
التوالي، بينما كان معدل انتشار المرض داخل الخ  األخضر 

17.7.% 
 

 
 نسمة 100إقليميا/معدل انتشار مرض الضغط  -( 15رسم بياني)

 
 

 
 نسمة 100معدل انتشار مرض الضغط عالمياً/ - (16رسم بياني)

 
 

 وفيات مرض الضغط 7.2.5
مريض، شكلت  0.4/1000بل  معدل وفيات مرضى الض   

% من  جمالي الوفيات، و بل ت نسبة الوفاة 67.3نسبة ازناث 
% 87.6عاما وأكثر  60بين البال ين الذين تتراو  أعمارهم بين 

من  جمالي الوفيات، فيما شكلت محافظة شمال غزة ما معدله 
 نسمة. 2.4/1000

 
 توزيع  معدل وفيات الضغط حسب المحافظات -( 17رسم بياني)
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  ICD 10 (C00 - C99)السرطان  3.5
 مقدمة 0.3.5

يعتبر مرض السرطان واحد من اهم المشاكل الصحية في العالم 
في عدد الحاالت وتكلفة العالج وذلك بسبب التزايد المطرد 

واالثر االجتماعي والنفسي للمرض على المريض ومن يحيطون 
به. ان خدمات السرطان تحتاج الي التخطي  السليم لبرامج 
الكشف المبكر عن المرض و العالج المناسب وةرامج اعادة 

 التأهيل.
بل  عدد حاالت السرطان الجديدة والتي تم رصدها وتسجيلها 

حالة  7069بل ت  2014-2009طاع في الفترة ما بين في الق
 جديدة.

يعتبر سرطان الثدي االكثر شيوعا حيث يمثل ما نسبته 
% من مجمل انواع السرطان ويحتل النوع االول بين 18.1

% من مجمل 31.4سرطانات االناث حيث يمثل ما نسبته 
 االمراض الخبيثة التي تصيب االناث.

 االت السرطان حسب الوضع االجتماعي ح 1.3.5 
-2009 بدددددين مدددددا الفتدددددرة فددددي السدددددرطان مرضدددددى عددددددد بلدددد 

 مددددددددددددددددن% 45.5 بنسدددددددددددددددبة 3219 الدددددددددددددددذكور مدددددددددددددددن 2014
 حالدددددة 3850 االندددداث حددددداالت عدددددد بينمددددا  المرضددددى, 

 لددددوحظ وقدددد. المرضددددى مدددن% 54.5 نسددددبته مدددا أي  جديددددة
 حافظدددددت قدددددد الماضدددددية السددددنوات خدددددالل الحددددددوث نسددددبة ان

- %46) ذكورالدددددد فددددددي قددددددرت انهددددددا حيدددددث مسددددددتواها علدددددى
 - %54)  مدددددددددددن فكانددددددددددت االنددددددددددددددداث فددددددددددي امددددددددددا( 45.5%
54.5% ) 

 

 
توزيع مرضى السرطان حسب الجنس في  -( 18رسم بياني )

 2014-2009الفترة 
 

سدددرطان الثددددي األكثدددر انتشدددارًا فدددي القطددداع، علمدددًا بأنددده مدددن 
ضددددمن الخمدددددس أمددددراض انتشدددددارًا فدددددي العددددالم حيدددددث سدددددجلت 

مليدددددون  صدددددابة جديددددددة فددددددي  1.6منظمدددددة الصدددددحة العالميدددددة

كدددددددددل سددددددددددنة فددددددددددي العددددددددددالم بددددددددددين النسدددددددددداء حيددددددددددث تختلددددددددددف 
فدددي قطدددداع غدددزة بلدددد  عدددددد  ى،وأخددددر  دولددددة بدددين النسددددب هدددذه

مدددددن  %18.0حالدددددة بنسدددددبة 1283حدددداالت سدددددرطان الثددددددي 
 /78ومعددددددددددددددل انتشددددددددددددددار  .اجمدددددددددددددالي مرضدددددددددددددى السددددددددددددددرطان

مدددن اجمددددالي السددددكان.   يدددأتي سددددرطان القولددددون  100,000
حالدددددة سدددددرطان  709فددددي المرتبدددددة الثانيدددددة فقدددددد تدددددم تسدددددجيل 

حيددددث يمثدددددل مدددددا نسدددددبته  2014-2009قولددددون فدددددي الفتدددددرة 
ار االت وبمعدددددددددددددددددل انتشددددددددددددددددد% مددددددددددددددددن اجمددددددددددددددددالي الحدددددددددددددددد10
، سددددددددرطان المعدددددددددة مدددددددن اجمددددددددالي السددددددددكان 45/100.000
انتشدددارا بعددددد حددداالت  األكثدددر األندددواعفدددي نهايدددة قائمدددة  يددأتي
 100.000/  13.8حالددددددة جديدددددددة وبمعدددددددل انتشددددددار  227

 من السكان.
 
 

 
معدل حدوث انواع السرطان االكثر انتشارا في  -( 19رسم بياني )

 2014-2009كال الجنسين 
 

 : بين الذكور انتشاراكثر نواع السرطان األ أ 2.3.5
سرطان القولون النوع االكثر انتشارا  بين الذكور فقد يعتبر 

 ،من مجتمع الذكور 100.000 /45.3ر سجل معدل انتشا
من  %11.7حالة بنسبة  378عدد حاالت سرطان القولون 

سرطان الرئة هو الثاني من حيث االنتشار   ،بين حاالت الذكور
 ،من مجتمع الذكور 44.9/100.000فقد سجل معدل انتشار 
من بين  %11.6حالة جديدة بنسبة  370حاالت سرطان الرئة 

 /10حاالت الذكور. سرطان الكلية سجل معدل انتشار 
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من اجمالي  %2.5بنسبة ،   من مجتمع الذكور 100.000
 حاالت الذكور.

 

 
لالنواع 100.000 معدل حدوث السرطان /  -( 20م بياني )رس

  2014-2009االكثر انتشارا بين الذكور 
 
 

  ناث:نتشارا بين اإل إكثر نواع السرطان األ أ 3.3.5
فدددددان سدددددرطان الثددددددي هدددددو الندددددوع كمددددا هدددددو معدددددروف عالميدددددا 

االكثدددددر انتشددددددارا  بددددددين االندددددداث فقددددددد سددددددجل معدددددددل انتشددددددار 
عددددددددددد  بلددددددددد  ،االندددددددداثمددددددددن مجتمدددددددددع  100.000 /149.1

مددددن  %31.3حالددددة بنسددددبة  1207حدددداالت سددددرطان الثدددددي 
يدددداتي سددددرطان القولددددون فددددي المرتبدددددة  بددددين حدددداالت االندددداث. 

مددددددن  2.7/100.000الثانيدددددة  فقددددددد سدددددجل معدددددددل انتشدددددار 
 338عددددددد حدددداالت سددددرطان القولدددددون بلدددد  مجتمددددع االندددداث. 

االنددددددداث.  مددددددن بدددددددين حدددددداالت %9.0حالددددددة جديدددددددة بنسدددددددبة 
 100.000 /10.5ل معددددددل انتشدددددار سددددرطان العظدددددام سددددج
 85عددددد حدداالت سدددرطان العظدددام بلددد  مددن مجتمدددع االندداث. 

 .من اجمالي حاالت االناث %2.2حالة جديدة بنسبة 
 

 
لالنواع  100.000معدل حدوث السرطان / -( 21رسم بياني )

 2014-2009االكثر انتشارا بين االناث 
 

 سرطان األطفال
 طفالبين األكثر شيوعا نواع السرطان األ أ

حالددددددددة سددددددددرطان اطفدددددددددال وهددددددددو مدددددددددا  476لقددددددددد تددددددددم رصدددددددددد 
ي عدددددددددد سددددددددددرطان % مدددددددددن اجمدددددددددالي الحددددددددداالت.  6.6يمثدددددددددل 

 ) اللوكيميددددددددددددددددا ( أكثددددددددددددددددر أندددددددددددددددددواع األورام نخدددددددددددددددداع العظددددددددددددددددم 
ل نسددددددددددبة تقتددددددددددرب مددددددددددن  شددددددددديوعا لدددددددددددى األطفددددددددددال و يشددددددددددك 
ثلددددددددث حددددددددداالت أورام األطفدددددددددال، بينمددددددددا ت عدددددددددد أورام الجهددددددددداز 

واع شدددددددددددديوعا، و الددددددددددددما  ثدددددددددددداني أكثدددددددددددر األندددددددددددو   العصدددددددددددبي
% مدددددددددن الحددددددددداالت، و  16.3تمثددددددددل نسدددددددددبة تقتدددددددددرب مددددددددن 

 ت عد األورام الليمفاوية التي تنشأ بأنسجة الجهاز 
 

الليمفدددددددددددددداوي، بالترتيددددددددددددددب الثالددددددددددددددث ضددددددددددددددمن شدددددددددددددديوع األورام 
 من  %11.6 ونسبتها  لدى األطفال

مددددددددددددددددددا نسددددددددددددددددددبته  الحددددددددددددددددداالت، ورم األولي ددددددددددددددددددات العصدددددددددددددددددبية
ي بينمدددددددددددددددا يمثدددددددددددددددل ورم ويلمدددددددددددددددز الكلدددددددددددددددوي الدددددددددددددددذ ، %6.1
 يصيب 

  %5.0 حدددددددددددى أو كلتدددددددددددا الكليتددددددددددين مدددددددددددا نسددددددددددبته حدددددددددددوالي 
ويظهددددددددددددددر غالبدددددددددددددددا عندددددددددددددددد م تقريبددددددددددددددا مدددددددددددددددن مجمدددددددددددددددل األورا

األورام ،  األطفددددددددددال بسدددددددددددن تقدددددددددددل  عدددددددددددن الدددددددددددثالث سدددددددددددنوات
 ال رنيدددددددددددددددددة بالعضددددددددددددددددددالت المخططدددددددددددددددددة

(Rhabdomyosarcoma)    أو أورام
% 2تمثددددددددل مددددددددا نسدددددددددبته  العضددددددددالت المخططددددددددة اللحميدددددددددة

 من حاالت االطفال. 
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نسبة حدوث انواع السرطان االكثر  -(22بياني )رسم 

   2014-2009شيوعا بين االطفال
 

 الصحة النفسية   4.5
تعتبر االضطرابات العصبية النفسية من بين األسباب 
الرئيسية للعجز لدى الشباب بجميع أنحاء العالم، حيث 
تتسب ب األمراض النفسية في حدوث عدد كبير من الوفيات 

% من عبء 16.6% و8.8وهي تمث ل وحاالت العجز، 
المرض ازجمالي الناجم عن االعتالالت الصحية بالبلدان 
المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، على التوالي، بل  

مليونا  615عدد األشخاش المصابون باالكتئاب أو القلق 
% من األطفال والمراهقين في 20حوالي  ،2013في العام 

 .مشاكل نفسيةالعالم لديهم اضطرابات أو 

 

 6تقدم خدمات الصحة النفسية في فلسطين من خالل 
منها في قطاع غزة،  5مراكز صحة نفسية مجتمعية، 

 بازضافة  لى مستشفى غزة للطب النفسي.
زيارة  لى  64,967ما مجموعه  2016سجل في عام 

حالة جديدة و  1098عيادات الصحة النفسية المجتمعية، 
حالة  745باالضافة  لى  ،1732بل  عدد الزيارت المنزلية 

بينما بل  عدد الحاالت المحولة من مراكز تثقيف صحي 
 حالة. 229الصحة النفسية الى مركز التأهيل النفسي 

انخفض معدل حدوث األمراض النفسية و العقلية في العام 
 %.23.2بما نسبته  2015عن العام  2016

 

معدل حدوث الحاالت الجديدة بمراكز  -(23بياني) رسم
 من السكان حسب السنوات 100,000الصحة النفسية لكل 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 توزيع األمراض النفسية حسب الجنس:
% بمعدل 73.8بل  نسبة حدوث المرض عند الذكور 

ذكر، بينما بل ت نسبة حدوثه  83.3/100,000حدوث 
 %.26.2بين ازناث 

 
توزيع األمراض النفسية بمراكز الصحة -( 24رسم بياني)

 النفسية حسب الجنس
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 توزيع األمراض النفسية حسب الفئة العمرية:

ألمراض النفسية أظهر أن \توزيع الحاالت الجديدة من 
% 25.2كانت األكثر عرضة بنسبة  29-20الفئة العمرية 

% أي شكلت 20.9بنسبة  39-30، تليها الفئة العمرية 
من  جمالي الحاالت  %46.1( 39-20من ) فئة الشباب
 الجديدة. 

 
معدل حدوث األمراض النفسية حسب  -( 25رسم بياني) 

 الفئات العمرية
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 100,000معدل حدوث اإلصابة باألمراض النفسية لكل 
من السكان لمختلف االضطرابات النفسية )الحاالت 

 الجديدة(:
 جمالي شكل التخلف العقلي أعلى معدل حدوث من 

نسمة،  12.8/100,000األمراض النفسية والعقلية بمعدل 
 12.2/100,000يليها االضطرابات الشخصية بمعدل 

نسمة بينما بل  معدل حدوث انفصام الشخصية 
 نسمة. 0.7/100,000

 
معدل حدوث األمراض النفسية حسب  -( 26رسم بياني )

 من السكان 100,000التشخيص لكل 
 

النفسية حسب التشخيص و  معدل حدوث األمراض
 من السكان 100,000المحافظة لكل 

من الجدول و الرسم البياني التالي يتضح أن محافظتي 
الوسطى و رفح على التوالي أخذتا النصيب األكبر من 
معدالت حدوث األمراض النفسية فيما احتلت محافظتي 
خانيونس و غزة أقل معدل حدوث لألمراض النفسية فمثاًل 

ل حدوث االضطرابات المزاجية في محافظة بل  معد
 24.4/100,000نسمة و  27.7/100,000الوسطى 

نسمة في محافظة رفح بينما بل  معدل حدوثه 
 نسمة في محافظة شمال غزة. 6.0/100,000
 
 
 
 
 
 

 

 

 

مراض النفسية حسب األمعدل حدوث  -( 1) جدول
 من السكان 100,000لكل و المحافظة التشخيص 

dis.\Gov. 
Gaza 
North 

Gaza 
City 

Mid-
Zone 

Khan 
Younis 

Rafah 

Organic 1.3 0.3 4.0 0.0 9.7 

Addiction 1.0 0.2 11.2 0.8 5.9 

Schizophrenia 6.8 4.4 10.1 4.5 10.5 

Affective 6.0 6.9 27.7 7.3 24.4 

Neurosis 10.4 8.5 18.4 6.7 26.5 

Personality 

disorder 
0.5 0.8 2.9 0.6 0.4 

Mental 

Retardation 
19.6 10.8 14.0 8.4 13.5 

Epilepsy 3.9 1.7 2.5 0.3 0.8 

Others  6.0 1.4 15.5 2.5 13.5 

  

 
 

مراض النفسية حسب األمعدل حدوث  - (27) رسم بياني
 من السكان 100,000لكل و المحافظة التشخيص 
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 الفصل السادس
 الوفيات واألسباب الحقيقية للوفيات. 6

 مقدمة 0.6
حسب  قطاع غزةفي هذا الفصل أهم أسباب الوفيات يعرض 

العمر والجنس. والبيانات المستخدمة هي من  شعارات الوفاة 
مع العلم أنه تم تطوير  محافظات في غزة. 5التي تسجل في 

ملف الوفيات لهذا العام والعام السابق حيث األرشفة ازلكترونية 
زشعارات الوفاة الجديدة ومتابعة تحريرها من قبل األطباء وكتابة 

، وكذلك متابعة ازدخال من قبل خدمات ICD10التشخيش والد 
المرضى في المستشفيات والرعاية األولية، حيث تم العمل على 

دريب األطباء وكذلك خدمات المرضى ومتابعة ازدخال ت
 والتدقيق.

يتم تسجيل و  عطاء ترميز ألسباب الوفيات في  شعارات الوفاة 
 .(ICD10)حسب التصنيف الدولي لألمراض 

 

  5044 عدد حاالت الوفاة 

  2402 عدد حاالت وفاة اإلناث 

  2642 عدد حاالت وفاة الذكور 

 

 مؤشرات الوفاة في قطاع غزة  
  2.68 معدل الوفيات الخام  لكل ألف نسمة 

  معدل وفيات األطفال )أقل من سنة( لكل

 ألف مولد 

10.3 

  معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة

 )أقل من شهر( لكل   ألف مولود

5.6 

 5أقل من  -1معدل وفيات األطفال من 

 سنوات لكل مائة ألف مولود

67.1 

  الوفاة بسبب أمراض القلب من نسبة

 المجموع العام للوفيات

58.6% 

 

 وفيات األطفال . 1.6

حالة  597بل  عدد وفيات األطفال األقل من عام لهذا العام  
معدل الوفيات بين األطفال األقل من عام حيث انخفض  وفاة 

لكل ألف  20.5خالل العشر سنوات الماضية في غزة من 
لكل ألف مولود عام  17.1ليصل  لي  2006مولود في العام 

 . 2016لكل ألف مولود عام  10.3وقد وصل  لي  2010
 
 
 

 
 

 . معدل أسباب وفيات األطفال األقل من عام 1.1.6

بددددددين األطفددددددال األقددددددل مددددددن عددددددام انخفدددددض معدددددددل الوفيددددددات 
مولددددددود حدددددي  حيددددددث سدددددجل المعدددددددل   1000/ 2.3بمعددددددل 

مولددددددود حدددددددي , و كانددددددت أعلدددددددى  10.3/1000لهددددددذا العدددددددام 
 2012نسدددددبة ارتفددددداع لألعدددددوام الخمدددددس السدددددابقة فدددددي العددددددام 

 مولود حي . 1000/  17.8بنسبة 
 

 
معدل وفيات األطفال في قطاع غزة من عام  -( 1رسم بياني )

 لكل ألف مولود حي 2010-2016
 

يككوم  28-0الككمككوالككيككككد حككككديككثككي الككوالدة مككن عككمككر )  -
Neonatal mortality rate) : 

لكدل  5.6بل  معدددل الوفيددات لهددذه الفئددة  2016 في عددام
لكدددددددل ألف مولود حي في  12.1ألف مولود وبمعددددددددل 

 .2010العام
 

 
المبكرة عبر  الوفيات الرضع معدلتوزيع  -( 2)رسم بياني 

 2016-2010السنوات 
 

 post 365- 28 (األطكفككككال الكرضككككككككع مكن عكمكر يكوم -
neonatal mortality  ) : 

لكل ألف مولودًا  5.0بل  معدل الوفيات األقل من عام بمعدل   -
لكدل ألف  4.6بل دت بمعددل  2016مقدارندة بعدام  2010للعدام 
 .مولود
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 :أسباب الوفيات ل طفال الرضع األقل من عام  3.1.6
% من مجموع الوفيات 11.8نسبة الوفيات بين األطفال تشكل 

 العام بين السكان في غزة 
 

األسباب الحقيقية للوفيات بين األطفال الرضع األقل من 
 :2016عام لعام 

 .%22.3التشوهات الخلقية أمراض  .1
 % . 18.1 الجهاز التنفسي  .2
 %16.8الوالدة المبتسرة ونقش الوزن  .3
 % .10.4أمراض القلب  .4
  % 7األمراض المعدية %  7.5الموت المفاجئ   .5

.  %1الحوادث  %1.2 والشلل الدماغي%  1.3سوء الت ذية 
 من المجموع العام للوفيات بين األطفال. % 0.5السرطان 

 

 
لعام  نأسباب الوفيات بين األطفال الفلسطينيي -( 3رسم بياني )

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مقارنة معدل وفيات األطفال الرضع األقل من  4.1.6

 م.2016وعام  2012عام في قطاع غزة بين عام 
 

لوفيات بين األطفال في النسبة المئوية لمقارنة  -( 1) جدول رقم
 2016و العام  2012قطاع غزة بين العام 

 

 
متوسط معدالت أسباب الوفاة ل طفال أقل من سنة 

 2016-2012خالل الخمس أعوام الماضية 
 (%22.8التشوهات الخلقية ) .1
 ( . %14.4ضائقة الوليد التنفسية )   .2
 (%2.4) األمراض التنفسية األخرى .3
 ( .%23.1) مدة الحمل ونقش وزن الميالد قصر .4
 (%7.3أمراض القلب ) .5
 (%7.5) متالزمة الموت المفاجئ للوليد .6
 (%7.0التسمم واألمراض المعدية ) .7
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 الوفيات بين السكان:  2.6

  شخصا  5,044توفي في قطاع غزة  2016في عام 
 . أنثي ( 2,401ذكرا و  (2,642

 لكل ألف شخش . 2.68معدل الوفيات الخام في قطاع غزة 
 

 األسباب الحقيقية للوفيات حسب الفئة العمرية: 1.2.6

  التشوهات سجلت سنوات:  5أقل من  -1األطفال من عمر
من مجموع الوفيات في هذه الفئة  % 24.8الخلقية نسبة 

 % حوادث الطرق(.16وحوادث أخرى،  %20.8العمرية )
  الوفيات كانت أسباب : أكثر عام  20أقل من -5من عمر

% ويليها حوادث الطرق بنسبة 43.8أمراض القلب بنسبة 
 % . 11.5% والحوادث األخرى بنسبة  11.9

  وفيات القلب بل ت نسبة  عام : 60أقل من -20من عمر
% وهى السبب الحقيقي األول للوفيات بين هذه الفئة 62.5

 % لنفس الفئة العمرية. 11.8العمرية ويليها السرطان بنسبة 
أمراض القلب  : بل ت نسبة فأكثر  60الفئة العمرية من

% ومن ثم األمراض  6.3% ويليها السرطان بنسبة  62.5
 % لنفس الفئة . 5.6التنفسية بنسبة 

بين الذكور وازناث هي  قطاع غزةالسبب األول للوفاة في 
 % علي التوالي.36.9% و39.4أمراض القلب بنسبة 

 

 معدل الوفيات الخام: 2.2.6

لكل ألف  3.1معدل الوفيات الخام لكل ألف نسمة انخفض من 
  2016لكل ألف نسمة عام  2.68ليصل  لى  2010في عام 
 المحافظات حسب الخام الوفيات معدل

في معدل الوفيات الخام بين المحافظات في قطاع  تهناك فروقا
في رفح  2.7غزة تراو  المعدل لكل ألف نسمة من السكان بين 

خانيونس  2.7و  في المنطقة الوسطي 2.6زة و في غ 2.9و
 . لكل ألف نسمة2.3 والمنطقة الشمالية 

 

 معدل الوفيات حسب العمر: 3.2.6
: سجلت هذه الفئة سنوات 5من أقل  -1الفئة العمرية من  .1

 ألف نسمة  100/  67.1 معدل 
 : سجلت هذه الفئة سنة20أقل من  -5الفئة العمرية  .2

 ألف نسمة 100/  32.5 معدل 
 
 
 
 

معدل  : سجلت هذه الفئةسنة 60أقل من  -20الفئة العمرية  .3
 ألف  نسمة.  100لكل    139.5

وما فوق وكانت  سجلت هذه الفئة :سنة 60الفئة العمرية  .4
 نسمة. لكل ألف 39.3معدل 

 

 
معدل الوفيات الخام لكل ألف نسمة من السكان  -( 4رسم بياني )

 2016-2012 في فلسطين بين 
 

 
 2016نسبة الوفيات بين الفئات العمرية في  -( 5رسم بياني  )

 

 الوفيات حسب بعض األمراض واألسباب : 4.2.6
في  149.3ن أمراض القلب: زاد معدل الوفاة لهذا السبب م .1

ألف نسمة لعام  100لكل  199ليصل  لي  2015عام 
2016. 

م  5.7السكري: انخفض معدل الوفاة لهذا السبب من  .2 عا
 .2016ألف نسمة عام  100لكل  4.7ليصل  لي  2015

 12.7: ارتفع معدل الوفاة لهذا السبب من األمراض التنفسية .3
ألف نسمة في  100لكل   17.2ليصل  لي  2015في عام 

  2016عام 
 4.8التشوهات الخلقية: ارتفع معدل الوفاة لهذا السبب من  .4

 .2016ة في ألف نسم 100لكل  9.4ليصل  لي  2015عام 
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مقارنة بين معدالت الوفاة ألمراض محددة لعام  -( 2جدول )
 ألف نسمة 100لكل  2016و 2015و 2014

 2016 2015 2014 المرض
 199.4 149.3 69.3 أمراض القلب

 24 36.0 35.7 األورام
األمراض الدماغية 

 الوعائية
26.8 21.9 13.2 

 17.2 12.7 13 األمراض التنفسية
 7.5 5.1 141.5 *الحوادث 

 4.7 5.7 11.2 داء السكري
ارتفاع ض   الدم 

 األساسي
14.5 4.9 11.5 

 9.4 4.8 11.7 التشوهات الخلقية
 الشهداء* 

أسباب الوفيات بين السكان حسب الفئة  5.2.6
 العمرية

 

العشر بين السكان في قطاع غزة  الوفيات أسباب .1
 2016لعام 

 %.57.1أمراض القلب  .1
 %6.9األورام  .2
 % .5.8أمراض ما حول الوالدة  .3
 %.4.9الجهاز التنفسي  أمراض .4
 %.4.5األمراض المعدية  .5
 %.3.8أمراض األوعية الدماغية  .6
 % .3.3مرض ض   الدم  .7
 % . 2.7التشوهات الخلقية  .8
 %.2.3أمراض الفشل الكلوي  .9

 %.2.0الحوادث  .10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2016في لعام أسباب الوفيات بين السكان  -( 6رسم بياني )
 

 ( سنوات:5أقل من  -1. وفيات األطفال من عمر )3
ألف طفل لنفس الفئة   100 لكل 67.1معدل الوفيات بينهم 

( سنوات, و نسبة الوفيات بينهم تشكل 5أقل من  -1العمرية )
 % من مجموع الوفيات العام.3.4

  األسباب الحقيقية للوفاة بينهم هي:

 . %24.8التشوهات الخلقية بنسبة  .1
 .% 17.6الشلل الدماغي بنسبة  .2
 % .16حوادث الطرق  .3
 .% 8الجهاز التنفسي بنسبة أمراض  .4
 % .7.2سوء الت ذية واالمتصاش   .5
 % . 7.2األورام الخبيثة  .6
 % . 7.2أمراض القلب بنسبة. .7
 % .0.8الفشل الكلوي  .8
 % .0.8 أمراض الكبد .9

 
 

( 5أقل من  -1أسباب الوفيات بين األطفال ) -( 7رسم بياني )
 2016سنوات 
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 -( سنة :20أقل من  -5. الوفيات ل عمار )4
ألف نسمة لنفس الفئة 100لكل  32.5معدل الوفيات بينهم 

% من مجموع الوفيات 4.5( سنة و تشكل 19-5العمرية )
 العام.

 

 -األسباب الحقيقية للوفاة هي :

 . % 43.8أمراض القلب بنسبة  .1
 % .11.9الحوادث األخرى بنسبة  .2
 % . 11.5حوادث الطرق  .3
 . % 8األورام بنسبة  .4
 % . 7.5الجهاز التنفسي بنسبة أمراض  .5
 % 7.1الشلل الدماغي بنسبة  .6
 %. 4.0األمراض المعدية بنسبة   .7
 % .2.2التشوهات الخلقية بنسبة   .8
 % . 1.3أمراض األوعية الدماغية   .9

 % . 0.9أمراض الفشل الكلوي  .10
 

 سنة( 19-5الوفيات بين )أسباب  -( 8رسم بياني )
 
 
 

 

 -( سنة :60أقل من  -20لوفيات ل عمار )ا. 5
ألف نسمة لنفس الفئة  100لكل  139.5معدل الوفيات بينهم 

% 21.4( سنة, و نسبة الوفيات بينهم تشكل 59-20العمرية )
 من مجموع الوفيات العام.

 -األسباب الرئيسة للوفاة هي :
 %.62.5أمراض القلب بنسبة  .1
 % .11.8األورام بنسبة  .2
 % .5.4الحوادث األخرى بنسبة  .3
 % .3.9الجهاز التنفسي بنسبة أمراض  .4
 % . 3.3الفشل الكلوي  .5
 .2.6أمراض األوعية الدماغية بنسبة  .6

 % . 2.5حوادث الطرق  .7
 % . 2.3األمراض المعدية  .8
 %. 1.9أمراض الض    .9

 % . 1.1أمراض الكبد  .10

 
 .( سنة 60أقل من -20أسباب الوفيات بين ) - (9رسم بياني )
 

 

 -عاماً فما فوق : 60. الوفيات ل عمار 6
لكل ألف نسمة لنفس الفئة العمرية  39.3معدل الوفيات بينهم 

 % من مجموع الوفيات العام.57.7و نسبة الوفيات بينهم تشكل 
 

 -األسباب الحقيقية للوفاة هي :
 . %66.9أمراض القلب بنسبة   .1
 .% 6.3األورام بنسبة   .2
 . %5.6الجهاز التنفسي بنسبة أمراض  .3
 .% 5.1أمراض األوعية الدماغية بنسبة   .4
 % .4.7الض   بنسبة  .5
 % . 4.4تسمم الدم  .6
 % .2.6الفشل الكلوي  .7
 % . 1.9أمراض السكر   .8
 % . 0.7أمراض الكبد  .9

 % . 0.6الشيخوخة  .10
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من  نالفلسطينييأسباب الوفيات بين السكان  -( 10رسم بياني )

 2016عاما فما فوق لعام  60سن 
 
 . أسباب الوفيات بين الذكور:7

 % من  جمالي الوفيات.52.3نسبة الوفيات بين الذكور 
 % .39.4أمراض القلب بنسبة  .1
 %. 5.0األورام بنسبة  .2
 % .3.6أسباب حول الوالدة بنسبة  .3
 %.3.5األمراض التنفسية  .4
 %.2.5األمراض المعدية  .5
 %.2.4األوعية الدماغية أمراض  .6
 %.2.2الحوادث اآلخرى  .7
 %.1.5الفشل الكلوي  .8
 %.1.4أمراض ض   الدم  .9

 %.1.3حوادث الطرق  .10
 

 

 
 2016الوفاة بين الذكور لعام  أسباب - (11) بياني رسم

 

 . أسباب الوفيات بين اإلناث:8
 .% من  جمالي الوفيات47.7نسبة الوفيات بين ازناث 

 % .36.9أمراض القلب بنسبة  .1
 % 3.9األورام بنسبة  .2
 %.2.8أسباب حول الوالدة بنسبة  .3
 %.3.3األمراض التنفسية  .4
 %3.0األمراض المعدية  .5
 %2.6أمراض األوعية الدماغية  .6
 %.1.5الفشل الكلوي  .7
 %.1.1أمراض السكري  .8
 %1.1التشوهات الخلقية  .9

 % 0.6الشلل الدماغي  .10
 

 

 
 

 2016 لعامأسباب الوفاة بين اإلناث  -( 12بياني ) رسم

 

  السددددبب األول للوفيددددات بددددين الددددذكور و ازندددداث أمددددراض
 % علي التوالي.19.9% و18.7القلب بنسبة 

  السددددددبب الثدددددداني للوفيددددددات بددددددين الددددددذكور هددددددو الحدددددددوادث
% وةددددددددددين ازندددددددددداث أمددددددددددراض األوعيددددددددددة 17.6بنسددددددددددبة 

 %.13.9الدماغية بنسبة 
  السددددددبب الثالدددددددث للوفيددددددات بدددددددين الددددددذكور وازنددددددداث هدددددددو

 % علي التوالي.10.8% و 9.7األورام بنسبة 
  السدددبب الرابددددع للوفيدددات بددددين الدددذكور هددددو أسدددباب حددددول

% بينمددددا كاندددددت ضدددد   الددددددم بدددددين 7.9الددددوالدة بنسدددددبة 
 %.9.9ازناث بنسبة 

  ألمدددددراض السدددددبب الخدددددامس للوفيدددددات بدددددين الدددددذكور هدددددو
% وةددددين ازنددداث أمددددراض 6.8بنسدددبة الجهددداز التنفسددددي 
 %.8.7الشيخوخة بنسبة 
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 حسب مكان الوفاة.الوفيات 6.2.6

% مدددددددن الوفيددددددددات حددددددددثت داخددددددددل 42.2فدددددددي قطددددددداع غددددددددزة 
% وغيدددددددددددددر 12.8% فدددددددددددددي البيدددددددددددددوت79.0المستشددددددددددددفيات و

 %.8.2معروف 
 

 تأثير األوضاع الحالية علي الوفيات 7.2.7
 . أمراض القلب :1
  احتلدددددددددت أمدددددددددراض القلدددددددددب أعلدددددددددى المراتدددددددددب لألسدددددددددباب

المؤديدددددددة للوفدددددددداة فددددددددي المجتمدددددددع وشددددددددكلت مددددددددا نسددددددددبته 
ثدددددددم يليهدددددددا أمدددددددراض % مدددددددن اجمدددددددالي الوفيدددددددات, 57.1

 %. 6.9السرطان بنسبة 
   1000لكددددددددل   10.3وةلددددددد  معددددددددل وفيددددددددات الرضدددددددع 

 أمراض تتعلق ، بينما كانت 2016مولود حي  لعام 
 

 
 

السددددبب األول لوفيدددددات الرضددددع بنسدددددبة بالتشددددوهات الخلقيدددددة 
% مددددددن اجمدددددددالي الوفيددددددات الرضدددددددع ، بينمددددددا كاندددددددت 22.3

اقدددل مددددن -1) األول لدددددي فئدددة األطفددددال التشدددوهات الخلقيدددة
 % من نفس الفئة.24.8سنوات(  بنسبة 5
 
 . حسب الجنس2

م , 2010( فدددددي عدددددام 54.3بلددددد  معددددددل وفيدددددات الدددددذكور  )
% , 1.9( بنقصددددددددان  52.4) 2016و معدلددددددده فدددددددي عدددددددام 

م 2010بينمددددددددا كددددددددان معددددددددددل وفيددددددددات االنددددددددداث فددددددددي عدددددددددام 
 %. 1.9( بزيادة 47.6بل  ) 2016( وفي عام 45.7)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


