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 :المـلـخـص

 :  الهدف العام

للوقوف على الوضـع الصـحي بفـدف اقرتقـال بالخـدمات الصحية وا عداد المؤشرات  األمراض المزمنةبيانات  توثيق
 .مرضالصحية و الوقاية المبكرة من مضاعفات ال

 :المنهجية
مراقبــة األمــراض  دائــرةمــن  و الصــحةبــوزارة  - األمــراض المزمنــةقســم )ليــة و مصــادر ا األالبيانــات مــن  تجمعــ  

 .تقريرعلى شكل و عرضفا المعالجات اإلحصائية المطلوبة عمل  ومن ثم، (بوكالة الغوث -المزمنة

   :النتائج
 حالة، 016,501قطاع غزة بلغ إجمالي الحاقت المسجلة من األمراض المزمنة في  4102في العام  -

و  النفسيةالكلى و الصدرية و القلب و مريضًا مسجاًل بوزارة الصحة كأمراض  00,152يضاف لفذا العدد 
 مريضًا. 005,254، ليصبح إجمالي األمراض المزمنة أمراض أخرى 

انتشار مرض السكري  بينما بلغ معدل  نسمة، 42.2/0111الضغط في قطاع غزة معدل انتشار مرض بلغ  -
 . نسمة 06.2/0111انتشار مرض السكري  بلغ معدل  كمانسمة،  05.4/0111و الضغط معًا 

من إجمالي مرضى السكري، في حين شـكلت مـا نسـبت   %50.2سنة( 60-21الفئة العمرية من ) شكلت -
 من إجمالي مرضى الضغط. 61.2%

 %3.2و  %3.3، %2.4النسب التالية على التوالي  النفسيةو األمراض  السرطاناحتلت أمراض القلب،  -
 من إجمالي الحاقت المسجلة بوزارة الصحة. 

 20,233بلغ إجمالي األمراض المزمنة المسجلة في مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوكالة الغوث  -
معًا السكري و الضغط مرضى من إجمالي الحاقت، يلي   %22.6حالة، شكلت نسبة مرضى الضغط 

 من إجمالي المسجلين. %05.1، بينما شكل السكري النوع الثاني %32.0بنسبة 
 .%51.1مراض مزمنة في وكالة الغوث اإلناث من إجمالي المسجلين كأت نسبة بلغ -
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مة   مقد ِّ

أيضًا  عليفايطلق  والتي تدوم طوياًل و تتطور بشكل بطيل  ي مجموعة من األمراض  األمراض المزمنة
مليون  35ق يقل عن احيث تسببت في وفاة ممشكلة عالمية و تشكل  ذه األمراض األمراض غير المعدية، 

وتشمل أربع مجموعات   من مجموع الوفيات %53إذ تقف ورال  ففي تعتبر السبب الثالث للوفاةشخص عالميًا 
 رئيسية، و ي:

 وارتفاع ضغط الدمة مثل السكتات القلبية والدماغي أمراض القلب. 
 .دال السكري 
 بأنواع . السرطان 
 .أمراض الجفاز التنفسي المزمنة، مثل األزمة واقنسداد الرئوي المزمن 

نماط السلوك الغذائي ارتفاعا ملحوظا فقد أدت التغييرات في أ األمراض المزمنة وفي العقود الماضية شفدت أرقام
تحديا األمراض المزمنة في العالم العربي والنشاط الجسمي إلى حدوث تغييرات في معدقتفا وارتفاعفا وتشكل 

و نظرًا لتأثير ا السلبي على جودة حياة  و دوليًا، عربيا لصناع القرار وواضعي اإلستراتيجيات الصحية والطبية
 .كما تشكل النفقات على األمراض المزمنة عبئًا ماديًا كبيرًا على ميزانية الدول العربية ،فراداأل

ج إلى تسعى وزارة الصحة للحصول على معلومات دقيقة و كاملة عن األمراض المزمنة و لكن  ذه الجفود تحتا
الدعم فبالرغم من التطور الملحوظ لوزارة الصحة في مجال تكنولوجيا المعلومات و الحوسبة اقلكترونية المزيد من 

علومات األساسية إق أن مراكز الرعاية الصحية اقولية لم يتم حوسبتفا و نجد صعوبة بالغة في الحصول على الم
موحد لمرضى األمراض المزمنة يشمل وكالة لألمراض المزمنة، كما تفتقر وزارة الصحة لبرنامج تسجيل وطني 

 لتسجيللمضاعفة من المرضى نتيجة  حيث نجد أعداد و المؤسسات الحكومية و األ لية الغوث لتشغيل الالجئين
و بالتالي يصعب عمل المؤشرات الصحية الخاصة باألمراض المزمنة أسوة  عدة جفاتلمرضى في المتكرر ل

لعمل البروتوكالت المناسبة للسيطرة على  ذه األمراض و بالتالي منع  أيضاً  و بالدول العربية المجاورة
 مضاعفاتفا.

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/news/pages/51ade9a7-741b-4c32-8c7b-31948e3c25ca
http://www.aljazeera.net/news/pages/2bde9a52-254b-4ae4-8991-819eaf6f6344
http://www.aljazeera.net/news/pages/2bde9a52-254b-4ae4-8991-819eaf6f6344
http://www.aljazeera.net/news/pages/6d4643cf-f56f-4e76-972e-d9f932d10fab
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0E66530F-3FED-40DC-9F3C-76B217F0B079.htm
http://www.aljazeera.net/news/pages/9a9231ba-d527-4c2d-af08-761fb4105c8a
http://www.aljazeera.net/news/pages/9a9231ba-d527-4c2d-af08-761fb4105c8a
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 ) وزارة الصحة ، وكالة الغوث( قطاع غزةفي األمراض المزمنة  .1

بلغ معدل انتشار مرض   ،حالة 016,501 قطاع غزةفي  حاقت المسجلة من األمراض المزمنةإجمالي ال بلغ
 نسمة 06.2/0111ي السكر مرض  معدل انتشار بلغ، بينما نسمة 42.2/0111 بقطاع غزة ضغطال
السكري )النوع انتشار  معدلنسمة  0.4/0111 ، النوع الثاني(معدل انتشار السكري )نسمة  02.4/0111)

 راض الكلى و الصدرية و السرطانات،مريضًا مسجاًل بوزارة الصحة كأم 00,152يضاف إلى  ذا الرقم ( األول(
مع مالحظة أن مريضًا،  005,254الحاقت المسجلة في كل من وزارة الصحة و وكالة الغوث ليصبح إجمالي 

ق بوجود سجل وطني إ ذا الرقم قد يكون قد حواه بعض الحاقت المزدوجة التسجيل التي لن يتم التخلص منفا 
 .موحد

 
 أعداد األمراض المزمنة المسجلة في كل من وزارة الصحة و وكالة الغوث (0رسم بياني)

 

 من السكان 1111معدل انتشار األمراض المزمنة في قطاع غزة لكل  1.1

 

 معدل انتشار األمراض المزمنة في قطاع غزة (3رسم بياني)
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 :الفئة العمريةحسب  قطاع غزةالمسجلة في  األمراض المزمنةمعدل انتشار  1.1

من إجمالي مرضى السكري، في حين شكلت ما نسبت   %50.2سنة( 60-21الفئة العمرية من ) شكلت
من إجمالي مرضى  %03.6سنة(  30-41من إجمالي مرضى الضغط، و شكلت الفئة العمرية من ) 61.2%

 من مرضى الضغط. %01السكري و 

 نسمة 011,111المحافظات لكل جدول)( معدل انتشار األمراض المزمنة المسجلة بوزارة الصحة حسب 

 الضغط السكري  الفئة العمرية
 0.2 2.2 سنة 11أقل من 

 10.0 13.5 سنة 93- 11من 
 58.4 61.7 سنة 93- 01من 

≥01 22.5 31.4 
 100.0 100.0 المجموع

 

 معدل انتشار األمراض المزمنة المسجلة في قطاع غزة حسب المحافظات: 1.9
 

 معدل انتشار السكري و الضغط معًا:معدل انتشار مرض الضغط و  1.9.1

من السكان، وكان أعلى معدل انتشار للمرض في  42.2/0111معدل انتشار مرض الضغط في قطاع غزة بلغ 
نسمة، فيما احتلت  30.2/0111من السكان، تليفا محافظة رفح بمعدل  32.4/0111محافظة الوسطى بمعدل 

نسمة، أما معدل السكري و الضغط معًا في قطاع غزة فكان  42.1/0111محافظة غزة أقل معدل بما معدل  
نسمة دون غير ا من  44.5/0111من السكان مع ارتفاع معدل  في محافظة الشمال بمعدل  05.4/0111

 نسمة. 05.6/0111 - 02.2محافظات القطاع التي تراوح معدلفا ما بين 

 
 توزيع معدل مرضى الضغط حسب المحافظات (5رسم بياني)

 
 توزيع معدل مرضى السكري والضغط معًا حسب المحافظات (2رسم بياني)
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 معدل انتشار مرض السكري:1.3.2 

 05.2/0111بمعدل  رفحتليفا محافظة  ،نسمة 05.6/0111السكري في محافظة غزة معدل انتشار مرض بلغ 
   .نسمة 03.0/0111ما معدل   الوسطىبينما شكلت محافظة نسمة، 

 
 معدل مرضى السكري النوع األول حسب المحافظات (2رسم بياني)

 

 مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحةباألمراض المزمنة المسجلة . 1

 %33.2 ،مريضاً  26,340مراكز الرعاية الصحية األولية في المسجلة األمراض المزمنة  حاقت بلغ إجمالي
بينما شكل  ،%3.3 السرطانمرضى  ت نسبةبلغ و، %34.1منفم مرضى ضغط يلي  السكري بما نسبت  

 .%1.2مرضى الكلى ما نسبت  

 
 وزارة الصحةبالمسجلة نسب األمراض المزمنة  (0رسم بياني)
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 األمراض المزمنة المسجلة بوزارة الصحة حسب المحافظات 1.1

أعلى معدل نسمة، شكلت محافظة شمال غزة  014.0/011,111بلغ معدل انتشار أمراض القلب  -
، بينما بلغ معدل انتشار مرض  002.6/011,111قنتشار المرض بين محافظات القطاع بمعدل 

 نسمة في محافظة رفح. 21.6/011,111القلب 
في للمرض كان  عدل انتشارم ، أعلىنسمة 15.1/011,111معدل حدوث األمراض النفسية بلغ  -

 انتشار نما احتلت محافظة شمال غزة أقل معدلنسمة، بي 022.5/011,111محافظة الوسطى بمعدل حدوث 
 .نسمة 64.3/011,111بمعدل 

أمراض أخرى كأمراض األوعية الدموية و أمراض الجفاز العصبي و أمراض  معدل انتشارفي حين بلغ  -
 نسمة. 020.2/011,111الغدد .....إلخ 

بما  حدوثأعلى معدل  محافظة غزةنسمة شكلت  15.1/011,111أمراض السرطان  حدوثبلغ معدل  -
 نسمة. 62.4/011,111 شمال غزةمحافظة معدلفا في  بلغنسمة، بينما  001.6/011,111 معدل 

 

 نسمة 011,111لكل  األمراض المزمنة المسجلة بوزارة الصحة حسب المحافظاتانتشار  حدوث و معدلجدول)( 

 الكلى الصدرية أمراض سرطانية أمراض نفسية أخرى  القلب المحافظة
 27.3 127.0 54.2 52.3 228.5 194.5 شمال غزة

 27.4 68.8 110.5 60.8 164.9 186.4 غزة
 7.3 88.8 86.5 144.6 81.9 176.1 الوسطى

 3.6 49.1 73.5 117.5 200.2 234.1 خانيونس
 6.8 41.1 70.4 99.7 162.0 78.5 رفح

 17.4 76.1 83.9 86.8 171.7 182.1 المعدل العام
 

 األمراض المزمنة في وكالة الغوث  .9

بلغ إجمالي األمراض المزمنة المسجلة في مراكز الرعاية 

حالة،  20,233الصحية األولية التابعة لوكالة الغوث 

من إجمالي  %22.6شكلت نسبة مرضى الضغط 

، بينما %32.0الحاقت، يلي  السكري و الضغط بنسبة 

                                                          إجمالي المسجلين.من  %05.1شكل السكري النوع الثاني 
 توزيع األمراض المزمنة في وكالة الغوث (05رسم بياني) 

, السكري النوع االول
1.6 السكري النوع 

16.8, الثاني

47.5, الضغط

,  الضغط و السكري
34.1
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 الجنسحسب  بوكالة الغوثتوزيع األمراض المزمنة  9.1

من  %64اإلناث ، وشكلت %51.1أمراض مزمنة في وكالة الغوث كت نسبة اإلناث من إجمالي المسجلين بلغ
 في مرضى الضغط. %51تجاوزت نسبة اإلناث لسكري النوع الثاني ، بينما مرضى ا

 
 حسب الجنس توزيع األمراض المزمنة في وكالة الغوث (02رسم بياني)      
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