
 

-                                  

 
 
 

0 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-                                  

 
 
 

1 

 

 

 

 

 اعداد

 أ.  باسم أحمد نصار                     رئيس قسم معلومات المستشفيات                  

 

 مراجعة وتدقيق

 د. مدحت محيسن وكيل مساعد وزارة الصحة

 د.خليل شقفة مدير عام الوحدات االدارية المساندة

 وليد صباح أ. سيق مع المؤسسات غير الحكوميةتنة المدير وحد

 سائد أبو العطاأ.  مدير دائرة الشئون اإلدارية والمالية )اإلدارة العامة للمستشفيات(

 

 اإلشراف العام

 أ.  هاني سلطان الوحيدي                     مدير وحدة نظم المعلومات الصحية                       

 

 

 شكر خاص

 وزارة الصحة  – دارة العامة للمستشفياتاإل

 وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية

 وزارة الداخلية واألمن الوطني  –الخدمات الطبية 

 

         تصميم وإخراج فني

 أ. سالم خالد أبو الطيف
 

 

 

 

 م 2017

 



 

-                                  

 
 
 

2 

 

 المحتوى 
                                                    الصفحة                             الموضوع       

  2...................................................المحتوى ....................  -
 3 العام ................................................................ الملخص  -
     5 ..................................مقدمة ......................................ال  -
  6.................... خدمات الرعاية الصحية الثانوية )المستشفيات( في قطاع غزة  -
 7.. .................................... المستشفيات في قطاع غزة مقدمي خدمات  -
 8 ..................األسرة حسب التخصص والجهة المسئولةتصنيف المستشفيات و   -
  9 ...توزيع المستشفيات واألسرة في محافظات قطاع غزة ..........................  -
  9 ....................................... حسب السكانتوزيع المستشفيات واألسرة   -
 11 .......التخصصالسنوات و  توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة حسب  -
  12 ................ حسب مزود الخدمة  في المستشفيات العناية الخاصةتوزيع أسرة   -
  13 .......................حسب مزود الخدمة في المستشفيات غرف العملياتتوزيع   -
 14  .....................................الدخول والخروج في المستشفيات..........  -
 15  ...........نتفاع بخدمات المبيت في مستشفيات قطاع غزة...........مؤشرات اال -
 16 ......................................خدمات العمليات الجراحية في المستشفيات  -
 17 ......................................وزراعة الكلى جراحة القلبو القسطرة القلبية   -
 19............................................  .....المستشفياتخدمات الوالدة في   -
 21  .........مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة للمرضى غير المنومين.............  -
 25 ....................الخدمات الطبية التشخيصية في المستشفيات ................  -
 28 .................................................التوصيات ......االستنتاجات و   -
 30 التعريفات .....................................................................  -
 32  .............................................الصحية وطريقة الحسابالمؤشرات   -
 33................. ....................................................... المراجع  -

 
 
 

 

 

 

 



 

-                                  

 
 
 

3 

 الملخص العام للتقرير
 

في قطاع غزة للعام الثانوية الخدمات الصررررررحية المسررررررتشررررررفيات و  مؤشرررررررات أدا حصررررررر  :الهدف العام .1
لتزويد صررررررررررناع القرار  المعلومات من أج  االرتقا  و  الصررررررررررحيةا عداد المؤشرررررررررررات الوطنية و  ،2016

 الصحية المقدمة للمرضى في المستشفيات.   الخدمات

والمستشفيات غير الحكومية ووزارة الداخلية تم جمع البيانات من مستشفيات وزارة الصحة  :المنهجية .2
، وتم معالجة وزارة الصرررحة لمسرررتشرررفيات ةرير السرررنويااالسرررتعانة  التقو عبر التقارير الشرررهرية والسرررنوية 

 لتقرير.كافة البيانات واستعراضها في هذا ا

 الحقائق: .3
  سرير  2,404 منهاسرير؛  2,999قدرة سريرية  مستشفى  30بلغ عدد المستشفيات في قطاع غزة

 سرير. 595، والمستشفيات غير الحكومية الصحة والداخلية( )وزارةفي القطاع الحكومي 

  زارة % من مجموع األسررررررررة في القطاع، وتدير و 74.8مث   ما يسرررررررريرا   2,243تدير وزارة الصرررررررحة
سريرا  595والمستشفيات غير الحكومية  ،% من اجمالي األسرة5.4مث   ما يسرير  161الداخلية 
 % من اجمالي األسرة. 19.8مث   ما ي

 من الحاالت 76.6حالة؛  258,412 في قطاع غزة بلغ عدد حاالت الدخول إلى المسررررررتشررررررفيات %
ل في المسررررررتشررررررفيات غير الحكومية ، وبلغت نسرررررر ة الدخو تم إدخالها إلى مسررررررتشررررررفيات وزارة الصررررررحة

من  %2.1 بلغت نس ة الدخول ، وفي مستشفيات وزارة الداخليةمن مجموع حاالت الدخول 21.3%
 مجموع حاالت الدخول.

  يوما   2.9%، ومتوسرررد مدة مكو  90.0 في مسرررتشرررفيات وزارة الصرررحة سررررةاألإشرررغال بلغت نسررر ة ،
بلغت . بينما (اتساع 7يوم )حوالي  0.3ر بلغت مرة، وفترة خلو السري 113للسرير و معدل دوران 

يوما ،  1.2%، ومتوسررررد مدة المكو  40.9في المسررررتشررررفيات غير الحكومية سرررررة األإشررررغال  نسرررر ة
وفي مسررررتشررررفيات وزارة  .يوم 1.7مرة، وفترة خلو السرررررير بلغت  127ومعدل دوران السرررررير السررررنو  

يوما ، ومعدل دوران السررررررير  2المكو   %، ومتوسرررررد مدة31.2نسررررر ة إشرررررغال أسررررررة بلغت  الداخلية
 يوم. 4.3مرة، وفترة خلو السرير بلغت  57.8السنو  

  منها في مستشفيات 65.5عملية جراحية؛  102,399اجريت في مستشفيات القطاع ما مجموعه %
 .وزارة الصحة

  وزارة الصررررحة% منها في مسررررتشررررفيات 77.7 ؛حالة والدة 56,386سررررج  في مسررررتشررررفيات القطاع ،
 .%21.9%، وفي مستشفيات وزارة الصحة 20.2بلغت نس ة القيصريات في مستشفيات القطاع و 
 مريضررررا ، بينما كان عدد  1,336,441والطوارئ في مسررررتشررررفيات القطاع  حواد تردد على أقسررررام ال

 مترددا . 1,048,085مراجعى العيادات الخارجية 



 

-                                  

 
 
 

4 

  منها في مستشفيات 78.3م اجرا  ت ؛حالة 776,190عدد حاالت التصوير الطبي واألشعة بلغ %
% منها في 86.9تم اجرا  ؛ صفح 4,243,735عدد الفحوصررررررررات المخبرية بلغ و  .وزارة الصررررررررحة
 .وزارة الصحةمستشفيات 

  وزارة الصرررررررحة )الشرررررررفا  واألوروبي(، وتم أجرا   مسرررررررتشرررررررفيات قلبيةقسرررررررطرة  يةعمل 3,784 جرا إتم
، ومسرررتشرررفى ، ومركز جولس التخصرررصررريتخصرررصررريقسرررطرة قلبية في مركز الحياة ال ةعملي 1,582

 .القلب واالوعية الدموية )الخدمة العامة(

   مفتوح في مستشفيات وزارة الصحة )الشفا  واألوروبي(  اإلضافة  جراحة قلبعملية  182جرا  إتم
وتم  موية التا ع للخدمة العامة.القلب واألوعية الدمسررررررررررتشررررررررررفى في  جراحة قلب مفتوح عملية 13إلى 
 .2016خالل عام  عملية زراعة كلى في مجمع الشفا  الطبي بوزارة الصحة 11 إجرا 

 ؛ مريض فشرررر  كلو   666لحوالي  كلو  غسرررري  جلسررررة  81,197مسررررتشررررفيات وزارة الصررررحة  أجرت
الدم  عالجية لمرضررررررىجلسررررررة 19,602و ،جلسررررررة غسرررررري  كلو  لك  مريض أسرررررربوعيا 2.3و معدل 
 حوصات األنسجة والخاليا.فمن عينة  10,364 تم فحصوكذلك  ،واألورام

  جلسرررررررررررررات العدد وقد بلغ  ،متردد 47,863قدمت المسرررررررررررررتشرررررررررررررفيات خدمات العالج الطبيعي لحوالي
 مريض سنويا . لك جلسة  2.8 معدل  ،جلسة 135,239
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 المقدمة:
وزارة الصررحة، وزارة  جهات رئيسررية وهي 3قطاع غزة من خالل  رعاية المرضررى في مسررتشررفياتتقدم خدمات 

 الداخلية واالمن الوطني )الخدمات الطبية(، والمؤسسات غير الحكومية. 
تسررررعى و  قطاع غزة، رعاية المرضررررى في مسررررتشررررفياتخدمات المقدم الرئيس ل وزارة الصررررحة الفلسررررطينيةتعتبر 
وزراعة قلب احة الالجراحة التخصررررصررررية والنوعية كجر   من خالل اهتمامهاالخدمات الصررررحية    لالرتقا جاهدة  
شرررررا  الخدمة من   كما وتقوم وزارة الصررررحةغسرررري  الكلى ورعاية مرضررررى الدم واألورام؛ خدمات وكذلك  الكلى

من خالل الدورات  أدا  الكادر الطبي والفني المؤسسات الصحية عبر دائرة العالج  الخارج.  اإلضافة لتطوير
اسررررررتجالب كذلك و  والتعليم عن  عد عبر نظام الفيديو كنفرنسمن خالل االبتعا   التدريبية الداخلية والخارجية

 الوفود الطبية العالمية والكفا ات الفلسطينية للعم  في مستشفيات الوزارة.
المستمر على قطاع "اإلسرائيلي" الحصار تتمث  في ظروف استثنائية  تحتالنظام الصحي الفلسطيني يعم  و 

 صررررورة واضررررحة على  وينعكسلحقوق اإلنسرررران  شررررك  عام  واضررررحا   انتهاكا  والذ  يمث   2006منذ عام غزة 
واألجهزة الطبية  المسرررررتلزماتإمدادات الدوا  و نقص في  متمثال   يقطاع الصرررررحال وفي رأسرررررهاجميع القطاعات 

  الطبية.
في  تحم  حكومة التوافق لمسررررؤوليتهاوعدم  ،والحصررررار ،بين شررررطر  الوطنقسررررام االن االضررررافة إلى ذلك ف ن 

من الضغوط  ا  ولد مزيدتك  هذه العوام  ؛ واالغالق المستمر للمعابرمستشفيات وزارة الصحة، وتشغي  إدارة 
 الخدمات الصحية. علىعلى النظام الصحي الفلسطيني في ظ  محدودية الموارد والزيادة المطردة 

على  فاظحللوالمؤسررررررررسررررررررات الصررررررررحية األخرى جاهدة وزارة الصررررررررحة الفلسررررررررطينية  تعم وعلى الرغم من ذلك 
والرغ ة الحقيقية للرقي من االنجازات التي تعكس اإلرادة تحقيق الكثير ب  و اسررتمرارية تقديم الخدمات للمواطن 

  الخدمات الصحية المقدمة للجمهور الفلسطيني.
 
 

 

 
 
 
 
 



 

-                                  

 
 
 

6 

 
 المستشفيات( في قطاع غزة:)خدمات الرعاية الصحية الثانوية  .1

 المستشفيات في قطاع غزة: .1.1
مسررتشررفى  14 ،مسررتشررفي تت ع لوزارة الصررحة 13مسررتشررفى؛  30عدد المسررتشررفيات العاملة في قطاع غزة بلغ 

، كما هو موضرررررر  في لوزارة الداخلية واألمن الوطنيمسررررررتشررررررفيات تت ع  3و ،تت ع للمؤسررررررسررررررات غير الحكومية
 .(1الرسم البياني رقم )

 
  2016-2010عدد مستشفيات قطاع غزة يوضح  (1رسم بياني )

 
 :األسرة في مستشفيات قطاع غزة .1.2
  ت ع لوزارة الصرررحةي سرررريرا   2,243منها  سرررريرا ؛2,999  قطاع غزةفي بلغ عدد أسررررة المسرررتشرررفيات، 

، كما ت ع لوزارة الداخلية واألمن الوطنييسرررريرا   161و ،ت ع للمؤسرررسرررات غير الحكوميةي سرررريرا   595
 (.2موض  في الرسم البياني رقم )هو 

 578سرررررريرا ، وعدد أسررررررة الرعاية اليومية 2,421 المبيت في مسرررررتشرررررفيات قطاع غزة  بلغ عدد أسررررررة 
 سريرا .

 
 النفسي( شفي)تشمل أسرة المست 2016-2010عدد األسرة في مستشفيات قطاع غزة يوضح ( 2رسم بياني )
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 :في قطاع غزة خدمات المستشفياتمقدمي  .2

زعة على مسررررتشررررفى مو  30من خالل  محافظات قطاع غزة في)المسررررتشررررفيات( تقدم الرعاية الصررررحية الثانوية 
 :القطاعات الصحية كالتالي

 ما فيها  سرير 2,243و عدد أسرة  ،( مستشفى وجميعها في حالة تشغيلية كاملة13وزارة الصحة: ) .2.1
% من 74.8رعاية يومية( وبنسررر ة  سررررير 482سررررير مبيت و 1,761منها ) ؛أسررررة مسرررتشرررفى الطب النفسررري

 .2016% خالل عام 90.0وبنس ة إشغال أسرة بلغت  ،عدد األسرة في قطاع غزةإجمالي 
 25سرير مبيت و 136منها سريرا ) 161و عدد أسرة  ،( مستشفيات3: )وزارة الداخلية واألمن الوطني 2.2
شرررررف تو ، %31.2وبنسرررر ة إشررررغال أسرررررة بلغت  ،% من إجمالي عدد األسرررررة5.4رعاية يومية( بنسرررر ة  سرررررير

 .ارة الداخلية واألمن الوطنيعليها وز 

% من إجمالي عدد األسرررررة في محافظات 80.2القطاع الحكومي ما نسرررربته األسرررررة في شررررك  تبهذا و         
 .غزة قطاع
 

)حيث تمتلك أسرة مخصصة  ( مستشفى في حالة تشغيلية جزئية14) :ةالمستشفيات غير الحكومي. 2.3
سررررررير رعاية  71سررررررير مبيت و 524منها سرررررريرا ) 595 تبلغو عدد أسررررررة  ،للمبيت ولكنها مشغغغغلة جزئيا (

 %.40.9وبنس ة إشغال أسرة بلغت  ،% من إجمالي عدد األسرة في قطاع غزة19.8يومية( بنس ة 

 

 
 

 2016 للعام خدمة المستشفياتحسب مزودي األسرة  يوضح توزيع نسب( 3رسم بياني )
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 (2016 - 2010المزودة لخدمة المستشفيات ) ةعدد األسرة في القطاع حسب الجهيوضح ( 1جدول )
 مقدم الخدمة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 وزارة الصحة 1,937 1,968 2,037 2,037 2107 2,081 2,243
 غير حكومي )األهلية( 655 636 662 710 619 574 595
 وزارة الداخلية 177 177 181 148 138 161 161

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

  الجهة المسئولة عنها:ف المستشفيات في قطاع غزة حسب التخصص و يتصن .3
 .( مستشفى14بلغ عدد المستشفيات العامة في قطاع غزة ) مستشفيات عامة:. 3.1
تشم  مستشفى الطب النفسي وهي المستشفى الوحيد ؛ و فى( مستش13: عددها )مستشفيات متخصصة .3.2

 سريرا .  43في قطاع غزة المتخصص في الطب النفسي )وزارة الصحة(  سعة سريريه مقدارها 
 .ى( مستشف2عددها ) مستشفيات الوالدة: .3.3
هو يوجد في قطاع غزة مسرررتشرررفى تعهي  وعالج طبيعي وحيد و  مسغغتشغغفيات الت هيل والعلط الطبيعي:. 3.4

وهي مسررررتشررررفى غير حكومية  سررررعة  في مدينة الزهرا مسررررتشررررفى الوفا  للتعهي  الطبي والجراحة التخصررررصررررية 
مسررتشررفى  خدمة منالتقوم وزارة الصررحة  شرررا  . و تقدم خدمات التعهي  والعالج الطبيعي؛ و سررريرا   40سررريريه 
 .الوفا 

 

 توزيع المستشفيات واألسرة في محافظات قطاع غزة: .4
 2016- ح توزيع المستشفيات وأسرة المستشفيات حسب المحافظة( يوض2جدول )
 عدد األسرة عدد المستشفيات البيان

 380 5 شمال غزة

 1360 15 غزة

 237 2 الوسطى

 824 5 خان يونس

 198 3 رفح

 2999 30 المجموع
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 توزيع المستشفيات واألسرة حسب السكان:  . 5

 

 100,000 /مسررتشررفى  1.57 نسررمة؛ و معدل 63,742مسررتشررفى  /: بلغ معدل السرركانالمستشفيات .5.1
نسمة / مستشفي. مع  147,097من مستشفيات وزارة الصحة  ىنسمة؛ بينما بلغ معدل السكان لك  مستشف

مراعاة وجود مسرررتشرررفيات تقدم الخدمة لك  سررركان قطاع غزة كمسرررتشرررفى الطب النفسررري ومسرررتشرررفى الرنتيسررري 
طفال ومسرتشرفى العيون و عض المراكز التخصرصرية في المسرتشرفيات العامة كالقسرطرة القلبية التخصرصري لأ

 وجراحة القلب والكلية الصناعية وأمراض الدم واألورام.
 

 637سرير  /وبلغ معدل السكان  سريرا ؛ 2,999بلغ إجمالي عدد أسرة مستشفيات قطاع غزة األسرة:  .5.2
 11.7 سرير؛  معدل 2,243 نسمة؛ بلغ عدد أسرة وزارة الصحة منها 10,000 /سرير 15.7 معدل نسمة؛ 

 نسمة.  10,000سرير لك  
 
 

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

 
 

  2016 - ( يوضح توزيع المستشفيات وأسرة المستشفيات حسب المحافظة والسكان3جدول )

 عدد السكان البيان
 األسرة تشفياتالمس

 نسمة / سرير عدد نسمة / مستشفى عدد
 1008 380 76673 5 383,367 شمال غزة

 482 1360 43725 15 655,881 غزة
 1172 237 138953 2 277,906 الوسطى

 434 824 71552 5 357,759 خان يونس
 1198 198 79118 3 237,354 رفح

 637 2999 63742 30 1,912,267 المجموع
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 :في عدد األسرة لكل قطاع من القطاعات المزودة لتغيرا . مستوي 6
سررررير في المسرررتشرررفيات غير  21و سررررير في مسرررتشرررفيات وزارة الصرررحة، 162إضرررافة تم  2016خالل عام 
 في مستشفيات الخدمات الطبية.لم تتغير األسرة بينما  .الحكومية

 
 

 م2015،2016 لألعوام في عدد األسرة لكل قطاع من القطاعات المزودة لخدمة المستشفيات رلتغيا مستوي ( 4جدول )

 
 : نوات والتخصصحسب الس أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة.  توزيع 7

 توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة حسب السنوات: .7.1

 
 النفسي( ى)تشمل أسرة المستشف 2016-2010( يوضح عدد أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة 5رسم بياني )

 
 توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصص:. 7.2

  ما فيها أسرررة مسررتشررفى الطب النفسرري)سررريرا   1,761بلغ مجموع أسرررة المبيت في مسررتشررفيات وزارة الصررحة 
%، وتمث  أسررررة المبيت 90.0، وجميع هذه األسررررة في حالة تشرررغيلية كاملة وبنسررر ة إشرررغال بلغت (ا  سررررير  41

% من إجمالي عدد أسرررررررة مسررررررتشررررررفيات الوزارة وهي موزعة على النحو 78.5رة الصررررررحة في مسررررررتشررررررفيات وزا
 التالي:
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 الفرق في عدد األسرة 2015 2016 الجهة المزودة للخدمة

 سرير 162+ 2,081 2,243 وزارة الصحة

 سرير +21 574 595 غير الحكومية ) األهلية (

 0 161 161 العسكرية

 سرير 183+ 2,816 2,999 المجموع
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 م 2016 - ( يوضح توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصص عام5جدول )
 النسبة )%( العدد التخصص

 28.8 506 الجراحة العامة
 22.4 394 والطب النفسي طب الباطنة
 22.2 391 طب األطفال

 13.3 235 أمراض النساء و التوليد
 13.3 235 العناية الخاصة

 100 1761 المجموع
 

 
 2016 - المبيت في مستشفيات وزارة الصحةعدد أسرة ( يوضح 6رسم بياني )

 الخدمة: في المستشفيات حسب مزود )العلط المركز( العناية الخاصةتوزيع أسرة . 7.3
 

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

  عناية خاصةسرير  281في مستشفيات قطاع غزة  العناية الخاصةبلغ اجمالي عدد أسرة. 
  سرررير  40المسررتشررفيات غير الحكومية و في قطاع غزة،  عناية خاصررةسرررير  235تدير وزارة الصررحة

 أسرة عناية مركزة لحديثي الوالدة. 6مستشفيات وزارة الداخلية  . بينما تمتلكعناية خاصة
  في المستشفيات غير الحكومية إال في حاالت الطوارئ  سبب قلة  العناية الخاصةال يتم تشغي  أسرة

 كلفة العالية لهذه الخدمة.الكادر ال شر  والت
  وتشك  أكثر من  أسرة 121بلغ عدد أسرة العناية المركزة لحديثي الوالدة في مستشفيات وزارة الصحة

أسرة  10أسرة عناية مركزة لحديثي الوالدة لك   5.1(،  معدل %51.5) العناية الخاصةنصف أسرة 
 والدة في مستشفيات وزارة الصحة.

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

 
 

الجراحة
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 م 2016 - حسب الجهة المزودة للخدمات في قطاع غزة للعام العناية الخاصة( توزيع أسرة 6جدول )

 التخصص
مجموع  وزارة الداخلية غير الحكومية وزارة الصحة

 % األسرة % األسرة % األسرة االسرة
 62 0.0 0 45.0 18 18.7 44 العناية المركزة العامة
 45 0.0 0 0.0 0 19.1 45 وجراحة القلب العناية المركزة  للقلب

 3 0.0 0 0.0 0 1.3 3 العناية المركزة للحروق 
 22 0.0 0 0.0 0 9.4 22 العناية المركزة لألطفال

 149 100.0 6 55.0 22 51.5 121 ديثي الوالدةالعناية المركزة لح
 281 100.0 6 100.0 40 100.0 235 المجموع

 2.1  14.3  83.6 النسبة )%(
 

 :المحافظةحسب  وزارة الصحة في مستشفيات العناية الخاصة )العلط المركز(توزيع أسرة . 7.3.1
  وبنسرررر ة  سررررررير 121في مسرررررتشرررررفيات وزارة الصرررررحة  محافظة غزة  خاصرررررةالعناية البلغ مجموع أسررررررة

 التا عة لوزارة الصحة. العناية الخاصة% من مجموع أسرة 51.5
  أسرررررررة عناية مكثفة لحديثي الوالدة،  8حي  يوجد بها فقد  العناية الخاصررررررةتفتقر محافظة رف  ألسرررررررة

 مركزة عامة. أسرة عناية 10 حافظة شمال غزة حي  يوجد بها فقدوكذلك م
 

 

 م 2016 - في مستشفيات وزارة الصحة حسب المحافظة للعام العناية الخاصة( توزيع أسرة 7جدول )

 
 :المحافظةحسب  غير الحكومية مستشفياتالفي  العناية الخاصة )العلط المركز(توزيع أسرة . 7.3.2
  سررررريرا  وبنسرررر ة  25في المسررررتشررررفيات غير الحكومية  محافظة غزة  العناية الخاصررررةبلغ مجموع أسرررررة

 التا عة للمستشفيات غير الحكومية. خاصةالعناية ال% من مجموع أسرة 62.5
 عنايةال يوجد أسرة  ، بينماالعناية المركزة لحديثي الوالدةو ألسرة العناية المركزة ة الوسطى تفتقر محافظ 

 .رف خانيونس و  تيفي المستشفيات غير الحكومية في ك  من محافظ ةمركز 
 

 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال التخصص
 44 0 18 4 12 10 العناية المركزة العامة

 45 0 13 8 24 0 وجراحة القلب العناية المركزة  للقلب
 3 0 0 0 3 0 العناية المركزة الحروق 

 121 8 36 13 64 0 العناية المركزة لحديثي الوالدة
 22 0 4 0 18 0 العناية المركزة لألطفال

 235 8 71 25 121 10 المجموع
 100.0 3.4 30.2 10.6 51.5 4.3 )%( النسبة
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 م 2016 - الحكومية حسب المحافظة للعامفي المستشفيات غير  العناية الخاصة( توزيع أسرة 8جدول )
 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال التخصص

 18 0 0 0 14 4 العناية المركزة العامة
 22 2 3 0 11 6 العناية المركزة لحديثي الوالدة

 40 2 3 0 25 10 المجموع
 100.0 5.0 7.5 0 62.5 25.0 )%( النسبة

 

 لمستشفيات حسب مزود الخدمة:. توزيع غرف العمليات في ا8
  موزعة على مسرررررررررتشرررررررررفيات الجراحة في جميع  غرفة عمليات جراحية عاملة 42تمتلك وزارة الصرررررررررحة

غرف  7و ،المسرررتشرررفيات غير الحكوميةغرفة عمليات جراحية عاملة في  33 المحافظات؛ بينما يوجد
 مستشفيات وزارة الداخليةفي  عمليات جراحية عاملة

 

 م 2016 - غرف العمليات في المستشفيات حسب مزود الخدمة للعام( توزيع 9جدول )
 )%( النسبة المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال التخصص

 51.2 42 4 11 3 19 5 وزارة الصحة
 40.2 33 2 6 2 17 6 غير الحكومية
 8.6 7 0 2 0 2 3 وزارة الداخلية

 100.0 82 6 19 5 38 14 المجموع
 

 2016 - ( يوضح غرف العمليات في المستشفيات حسب مزود الخدمة7رسم بياني )
 
 
 
 
 
 

وزارة الداخلية
وزارة الصحة8.6%

51.2%

غير الحكومية
40.2%

وزارة الداخلية وزارة الصحة غير الحكومية
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 (:6) الدخول والخروط في مستشفيات قطاع غزة. 9
  2016 -غزة  ( يوضح حركة الدخول والخروط في مستشفيات قطاع10جدول )

 المؤشر
2016 

 اإلجمالي وزارة الداخلية غير الحكومي  وزارة الصحة
 258,412 5,491 54,959 197,962 حاالت الدخول
 254,898 5,491 54,922 194,485 حاالت الخروط
 637,393 10,805 64,525 562,063 ايام التداوي 

 

 

 لمستشفيات:ادخول . 9.1
  مريضا   197,962مستشفيات قطاع غزة؛ منهم  إلى( مريضا  258,412تم إدخال ) 2016في العام

 174,243في مستشفيات وزارة الصحة.  في حين بلغ عدد حاالت الدخول في مستشفيات وزارة الصحة 
، مريضرررا   54,959بلغ عدد حاالت الدخول في المسرررتشرررفيات غير الحكومية و . 2015مريضرررا خالل عام 

 .2016خالل عام  مريضا  5,419  وفي مستشفيات وزارة الداخلية

 
 نسمة من السكان 100لكل  لدخول المستشفياتالمعدل العالمي يوضح  (8رسم بياني )

 
  المسرررتشرررفيات  إلىالمواطنين المسرررتفيدين من خدمات الدخول  معدل النظر لعدد سررركان قطاع غزة ف ن

حوالي  يات وزارة الصررررحة؛ وكانت في مسررررتشررررفنسررررمة 100حالة دخول لك  13.5 بلغ فقد في قطاع غزة 
  نسمة. 100دخول لك   ةحال 10.3

  100حالة دخول لك   2.9حوالي حاالت الدخول إلى المسررررررررررررتشررررررررررررفيات غير الحكومية معدل ومثلت 
 .مستشفيات وزارة الداخليةفي  نسمة 100دخول لك   لةحا 0.3 و معدل حوالي .نسمة

 

 الخروط من المستشفيات:. 9.2
حالة  194,485من مسررررررررررتشررررررررررفيات قطاع غزة؛ منها  2016خروج خالل عام حالة  254,898 تم تسررررررررررجي 

حالة خروج من المسررررررتشررررررفيات غير  54,922خروج سررررررجلت في مسررررررتشررررررفيات وزارة الصررررررحة. بينما سررررررجلت 
 حالة خروج من مستشفيات وزارة الداخلية. 5,491و، الحكومية
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 أيام التداوي: . 9.3
% 88.2يوم؛ قدمت منها وزارة الصرحة ما نسربته  637,393ة بلغ عدد أيام التداو  في مسرتشرفيات قطاع غز 

% من ايام التداو  1.7%، ومسرررتشرررفيات وزارة الداخلية 10.1والمسرررتشرررفيات غير الحكومية  ،تداو  من أيام ال
  .2016خالل عام 

 
 (:6) . مؤشرات االنتفاع بخدمات المبيت في مستشفيات قطاع غزة10

 

 2016 -بخدمات المبيت في مستشفيات قطاع غزة ( يوضح مؤشرات االنتفاع 11جدول )

 المؤشر
2016*  

 وزارة الداخلية غير حكومي وزارة الصحة
 31.2 40.9 90.0 نسبة إشغال األسرة

 2.0 1.2 2.9 معدل المكوث
 57.8 127.1 113.6 دوران السرير السنوي معدل 

 4.3 1.7 0.3 السنوي  فترة خلو السرير
  

  .سرير 95 ، وأسرة مستشفيات وزارة الداخليةسرير 324 غير الحكوميةالمبيت في المستشفيات  أسرةاعت ار عدد المؤشرات  * تم احتساب 
 

 نسبة إشغال األسرة:. 10.1
 ( 90.0بلغت نسبة إشغال األسرة في مستشفيات وزارة الصحة%.)  سجلت نس ة اإلشغال األق  في

 (.%118) العيون في مستشفى  ( ونس ة اإلشغال األعلى%59) الدرة لأطفالمستشفي 
  ( 40.9بينما بلغت نسغغبة إشغغغال األسغغرة في المسغغتشغغفيات غير الحكومية%) وفي مسغغتشغغفيات ،

 (.%31.2وزارة الداخلية )
 

 متوسط مدة المكوث:. 10.2
 

 ( 2.9بلغ معدل المكوث للمريض في مسغغغغغتشغغغغغفيات وزارة الصغغغغغحة ) حي  ؛ 2016أيام خلل عام
. بينما أق  معدل مكو  سج  في مستشفي أيام( 3.7) النجارتشفى سجلت أطول مدة مكو  في مس

 .( يوم1.5الهالل اإلماراتي )
 ( يوم خلل نفس العام1.2بينما بلغ معدل المكوث في المسغغغتشغغغفيات غير الحكومية ) وبلغ معدل ،

 ( يوما.2.0المكوث في مستشفيات وزارة الداخلية )
 

 معدل دوران السرير:. 10.3
 

  وهذا  سغغنويا   ةمر  113.6بلغ معدل دوران السغغرير في مسغغتشغغفيات وزارة الصغغحة  2016في العام
  .2015في العام مرة سنويا   79. بينما كان خالل العام ةمر  113.6تم إشغاله ييعني أن السرير 
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  2015 خلل العام مرة 127في حين بلغ معدل دوران السغغغرير في المسغغغتشغغغفيات غير الحكومية ،
 مرة خلل نفس العام. 58 حوالي وزارة الداخليةوكان في مستشفيات 

 

 فترة خلو السرير:. 10.4
  خلل عام ( سغغغغاعات 7)حوالي يوم  0.3بلغت فترة خلو السغغغغرير في مسغغغغتشغغغغفيات وزارة الصغغغغحة

، وهي الفترة التي ي قي فيها السرررررررررررررررير فارغا  بدون إشررررررررررررررغال بين حالتي دخول وحالتي خروج 2016
  متتاليتين.

 في  أيام 4.3وكانت  ،خلل نفس العام يوم 1.7 يات غير الحكومية فقد بلغتأما في المسغغغغغغتشغغغغغغف
 مستشفيات وزارة الداخلية.

 

 :وزارة الصحة. مؤشرات االنتفاع بخدمات المبيت في مستشفيات 11
 

 2016 - وزارة الصحة حسب التخصص( يوضح مؤشرات االنتفاع بخدمات المبيت في مستشفيات 12جدول )

 المؤشر
2016 

 المجموع العلط المركز النساء والتوليد األطفال الباطنة لجراحةا
 197,962 10,687 58,099 41,658 37,715 49,803 عدد حاالت الدخول
 90.0 78 110 84 87 88 نسبة إشغال األسرة

 2.89 4.8 1.84 3.0 3.1 3.46 معدل المكوث
 

 :وزارة الصحة دخول مستشفيات. 11.1
في  ةمريض 58,099 قطاع غزة؛ منهموزارة الصحة في مستشفيات  إلى( مريضا  197,962إدخال )تم 

 10,687حالة جراحة، وبلغ عدد حاالت الدخول ألقسام العالج المركز  49,803أقسام النسا  والتوليد، 
 .2016حالة خالل العام 

 

 في وزارة الصحة: نسبة إشغال األسرة. 11.2
 سجلت نس ة اإلشغال األق  في  (.%90.0سرة في مستشفيات وزارة الصحة )بلغت نسبة إشغال األ

 (.%110) تخصص النسا  والتوليد( ونس ة اإلشغال األعلى في %78) أقسام العالج المركز بنس ة
   58%، والعناية المركزة لألطفال 75كانت نسغغغبة االشغغغغال في أقسغغغام العناية المركزة للبالغين ،%

 .2016% خلل العام 101الحضانة  بينما بلغت في أقسام
 

 متوسط مدة المكوث:. 11.3
 ( أيام خلل عام 2.9بلغ معدل المكوث للمريض في مسغغغغغتشغغغغغفيات وزارة الصغغغغغحة )حي  ؛ 2016

( أيام. بينما أق  معدل مكو  سررررررررج  في 4.8) أقسررررررررام العالج المركزسررررررررجلت أطول مدة مكو  في 
 ( يوم.1.84) أقسام النسا  والتوليد
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 العمليات الجراحية في المستشفيات:مات خد. 11
 

  عملية  102,399بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية التي تم إجرائها في مسررررررررررررتشررررررررررررفيات قطاع غزة
 وزارة الصرررررررررررحةبلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية التي تم إجرائها في مسرررررررررررتشرررررررررررفيات حي   يةجراح

 عملية جراحية. 67,051

 
 2016-2010وزارة الصحة  مستشفياتليات الجراحية في ( يوضح عدد العم9رسم بياني )

 

   من مجموع العمليات 65.5عملية جراحية في مسررتشررفيات وزارة الصررحة بنسرر ة  67,051تم إجرا %
بنسررررررررر ة  جراحية عملية 32,928بلغ عدد العمليات الجراحية في المسرررررررررتشرررررررررفيات غير الحكومية و  .الجراحية
عملية جراحية بنسرررررررررر ة  2,420 وزارة الداخليةفي مسررررررررررتشررررررررررفيات حية بلغ عدد العمليات الجرا% بينما 32.1
 المستشفى الميداني األردني.من % من إجمالي عدد العمليات الجراحية مع مراعاة عدم توفر بيانات 2.4
  9,619 ؛ منهاعملية جراحية 56,646الجراحية في مسرررررررررتشرررررررررفيات وزارة الصرررررررررحة بلغ عدد العمليات 

عملية منظار  5,256و عملية قسطرة قلبية، 3,784، عملية جراحة نسائية 2,853 ،عملية جراحية قيصرية
  جراحي.
 عملية جراحية. 10,405في مستشفيات وزارة الصحة عدد عمليات اليوم الواحد  بلغ 
 

 2016 –( يوضح توزيع العمليات الجراحية في مستشفيات قطاع غزة 13جدول )
 النسبة )%( المجموع اليوم الواحد  عمليات الجراحية العمليات  

 65.5 67,051 10,405 56,646 وزارة الصحة
 32.1 32,928 6,109 26,819 غير الحكومية
 2.4 2,420 0 2,420 وزارة الداخلية

 100.0 102,399 16,514 85,885 المجموع
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 :وزراعة الكلى راحة القلب. القسطرة القلبية وج12
 القسطرة القلبية: .12.1

 وفي مجمع الشرررفا  الطبي 2006نهاية  منذ تقدم خدمات القسرررطرة القلبية في مسرررتشرررفى غزة األوربي ،
، التخصررررررررصرررررررري مركز جولس، ضررررررررافة لمركز الحياة التخصررررررررصرررررررري،  اإل2014منتصررررررررف تم افتتاح المركز 

 .ومستشفى القلب واالوعية الدموية التا عة للخدمة العامة

   في العام بينما  .2016وزارة الصحة خالل عام  ياتعملية قسطرة قلبية في مستشف 3,784تم إجرا
 عملية قسطرة قلبية. 2,961بلغ عدد عمليات القسطرة القلبية  2015

   قسررطرة تشررخيصررية،  1,360؛ منها وبيى غزة األور فعملية قسررطرة قلبية في مسررتشرر 1,923تم إجرا
 1,212 ؛ منهامجمع الشررررررفا  الطبيعملية قسررررررطرة قلبية في  1,861إجرا   كما وتم ،قسررررررطرة عالجية 563

 .قسطرة عالجية 649قسطرة تشخيصية، 

  في عدد  زيادةنجد أن هناك  2015والعام  2016 مقارنة عدد حاالت القسررررررررررررررطرة القلبية في العام
 (.%27.8بلغت )في مستشفيات وزارة الصحة بية حاالت القسطرة القل

 1,143عملية قسطرة قلبية؛ منها  1,582المراكز غير الحكومية في  قلبيةالقسطرة ال بلغ عدد حاالت 
 153، ومركز جولس التخصررصرريعملية قسررطرة في  286، وفي مركز الحياة التخصررصرريفي  عملية قسررطرة

  .2016خالل عام )القلب واألوعية الدموية( حالة قسطرة قلبية في مستشفى الخدمة العامة 

 
  2016 -2010 ( يوضح عدد حاالت القسطرة القلبية في مستشفيات وزارة الصحة10رسم بياني )
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  :جراحة القلب المفتوح .12.2

 مركز و ، يوجد ثال  مراكز لجراحة القلب في قطاع غزة؛ مركز جراحة القلب في مجمع الشررفا  الطبي
ومركز جراحة القلب في  ،مركز الثاني التا ع لوزارة الصرررررحةوهو الاالوروبى غزة فى جراحة القلب في مسرررررتشررررر

 مستشفى القلب واالوعية الدموية التا ع لمستشفيات الخدمة العامة.

   عملية جراحة قلب  160منها  ؛2016خالل العام الحالي  عملية جراحة قلب مفتوح 195تم إجرا
عملية في مسررررتشررررفى القلب  13واألوروبي، لية في مسررررتشررررفى غزة عم 22و ،مفتوح في مجمع الشررررفا  الطبي

عمليررة  151؛ منهررا 2015خالل عررام عمليررة جراحررة قلررب مفتوح  272بينمررا تم إجرا   .واالوعيررة الرردمويررة
عملية في  35و ،عملية في مسرررررررررررتشرررررررررررفى غزة االوروبي 86وجراحة قلب مفتوح في مجمع الشرررررررررررفا  الطبي، 

 .ةمستشفى القلب واالوعية الدموي

 
  2016 – 2010( يوضح عدد عمليات جراحة القلب المفتوح في مستشفيات وزارة الصحة 11رسم بياني )

 
 

 : زراعة الكلىجراحة  .12.3

   8، بينما تم اجرا  2016عملية زراعة كلى في مجمع الشفا  الطبي خالل العام  11تم اجرا 
عملية زراعة  34تم اجرا   لكلىبرنامج زراعة اومنذ بداية . 2015عملية زراعة كلى خالل العام 

  كلى.
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 . خدمات الوالدة في المستشفيات:13
  20.2والدة، وبلغت نس ة القيصريات منها  56,386بلغ عدد الوالدات في مستشفيات قطاع غزة.% 
  والدة طبيعية 78.1منها  ؛والدة 43,829مسرررررررررررتشرررررررررررفيات وزارة الصرررررررررررحة بلغ مجموع الوالدات في %

% في 24.0يليه  الطبي الشررررررفا  مجمع% في 45.7% قيصرررررررية، أعلى نسرررررر ة للوالدة كانت 21.9و
  .مجمع ناصر الطبي

 

  
 2016 – في مستشفيات وزارة الصحة الوالداتنسب ( يوضح 12رسم بياني )

 

  2015% في عدد الوالدات في مستشفيات وزارة الصحة عن العام 3.7مقداره   زيادةكان هناك. 
 من مجموع المواليد0.2 في مسررتشررفيات وزارة الصررحة  ة التشرروهات الخلقية في المواليدشرركلت نسرر % .

 .2015% من مجموع المواليد في العام 0.25بينما شكلت 
 ومسررررتشررررفيات  في مسررررتشررررفيات وزارة الصررررحة تالحا 7حالة وفاة؛ منها  11 بلغ عدد وفيات األمهات

خالل عام  الجزائر  وحالة في المسرررررتشرررررفى الكويتي، حالتين في المنزل، حالة في المسرررررتشرررررفى الداخ 
في  وفرراة ةلررحررا 13 حررالررة وفرراة؛ منهررا 15 عرردد وفيررات األمهررات كرران 2015في العررام بينمررا  .2016

 .وحالتين في المنزل ومستشفيات الداخ مستشفيات وزارة الصحة 
 

 
    2016 - 2010( يوضح توزيع الوالدات في مستشفيات وزارة الصحة 13رسم بياني )
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    2016 - 2010في مستشفيات وزارة الصحة  نسبة القيصريات( يوضح 14رسم بياني )

 
 2016 - ( يوضح توزيع الوالدات في مستشفيات قطاع غزة14جدول )

 2015 2016 وزارة الداخلية غير الحكومية وزارة الصحة المؤشر
 43,848 44,982 1,220 9,552 34,210 الوالدة الطبيعية

 10,871 11,404 167 1,618 9,619 ة القيصريةالوالد
 54,719 56,386 1,387 11,170 43,829 مجموع الوالدات

 %19.9 %20.2 %12.0 %14.5 %21.9 ةالقيصريالوالدات نس ة 
 55,902 58,356 1,387 11,260 45,709 عدد المواليد 
 6,875 7,041 2,058 2,130 2,853 والتوليد عمليات النسا 

 318 355 0 34 321 حاالت وفيات األجنة
 1,032 1,971 0 54 1917 )توائم( والدات متعددة

 %1.8 %3.4 0 %0.5 %4.4 والداتمن إجمالي الوالدات المتعددة نس ة ال
 2,527 2,536 0 106 2430 جرام 2500أق  من 

 %4.5 %4.3 0 %1.0 %5.3 من المواليد جرام 2500نس ة المواليد أق  من 
 3,778 2,069 0 123 1946 ( الخدجأسبوع 37الوالدة الم كرة )أق  من 

 %6.8 %3.5 0 %1.1 %4.3 نس ة الوالدة الم كرة )خدج( من إجمالي المواليد
 716 7,533 30 847 6,656 عدد حاالت اإلجهاض

 144 126 0 31 95 حاالت التشوهات الخلقية
 0.25 0.2 0 0.27 0.2 نس ة التشوهات الخلقية من اجمالي المواليد

 211 211 0 1 210 عدد وفيات المواليد  عد الوالدة م اشرة
 ت( حاال7المنزل و)حالتين في )عدد وفيات األمهات 

، وحالتين في  والداخ في مسررررررررررررررتشررررررررررررررفيات وزارة الصررررررررررررررحة
 (المستشفى الجزائر  والكويتي

11 0 0 11 15 
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 :ر المنومين في مستشفيات قطاع غزة. مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة للمرضى غي14
 

 والطوارئ: حوادثخدمات ال .14.1
 والطوارئ في مستشفيات قطاع غزة: حوادثخدمات ال .14.1.1

 مريضا ؛  1,336,441تشفيات قطاع غزة والطوارئ في مس حواد بلغ عدد المستفيدين من خدمات ال
 نسرررر ة ت. وبلغئ في مسررررتشررررفيات وزارة الصررررحةوالطوار  حواد من خدمات ال وااسررررتفاد %93.2منهم حوالي 

مسررررتشررررفيات وزارة وفي  ،%5.7المسررررتشررررفيات غير الحكومية  والطوارئ في حواد المسررررتفيدين من خدمات ال
 والطوارئ. حواد ات ال% من إجمالي عدد المستفيدين من خدم1.1 الداخلية

 

 2016 - والطوارئ في مستشفيات قطاع غزة حوادث( يوضح خدمات ال15جدول )
 )%( النسبة والطوارئ  حوادثالخدمات  البيان

 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
 

 :والطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة حوادثخدمات ال. 14.1.2
 مراجع. 1,245,265والطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة  حواد بلغ عدد مراجعي ال 
  في المسررررررتشررررررفيات العامة )وزارة الصررررررحة( الجراحة وال اطنة  حواد  وطوارئ بلغ عدد مراجعي أقسررررررام

 نمراجعيالعرردد  كررانحين في  ،حررد خالل العررام الحرراليمراجع في اليوم الوا 2,115مراجع بواقع  772,216
كثافة في  نالحظ ان هناكو  خالل العام الماضررررررررررري.مراجع في اليوم الواحد  1,892بواقع مراجع  690,759

ضرررررررورة العم  على ل في اقسررررررام الحواد  والطوارئ في المسررررررتشررررررفيات العامة مما يدعو صررررررناع القرارالعم  
 . ما يسه  تقديم الخدمة للمواطنينتوسعة وتنظيم أقسام الطوارئ 

  من مراجعى  %26.9مراجع بنسرررررررررررررر ة  335,293رعاية األطفال حواد  وطوارئ بلغ عدد مراجعى
 137,756النسررررا  والوالدة  ئ وطوار  حواد ، وبلغ عدد مراجعات الطوارئ في وزارة الصررررحةالحواد  و اقسررررام 

  %.11.1مراجعة بنس ة 
 

 2016 - الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحةو  الحوادث( يوضح خدمات 16جدول )
 )%( النسبة والطوارئ  حوادثالخدمات  البيان

 62.0 772,216 والطوارئ العامة حواد ال
 26.9 335,293 اليومية ألطفال اورعاية  حواد ال

 11.1 137,756 النسا  والتوليد الحواد  وطوارئ 
 100.0 1,245,265 المجموع
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 ت العيادات الخارجية في المستشفيات: خدما .14.2
 

 2016 -( يوضح خدمات العيادات الخارجية في مستشفيات قطاع غزة 17جدول )
 النسبة )%( المجموع وزارة الداخلية غير الحكومية وزارة الصحة العيادات الخارجية

 44.6 467,797 37,171 134,640 295,986 الجراحة 
 30.5 319,131 48,368 116,526 154,237 ال اطنة 

 15.2 159,261 12,148 74,366 72,747 النسا  والتوليد
 9.7 101,896 23,311 28,705 49,880 األطفال 
 100.0 1,048,085 120,998 354,237 572,850 المجموع

 100.0 11.5 33.8 54.7 النسبة )%(
 

 1,048,085 بلغ إجمالي المسرررررررررررتفيدين من زيارات العيادات الخارجية في مسرررررررررررتشرررررررررررفيات قطاع غزة 
% 11.5و% في المسررتشررفيات غير الحكومية، 33.8% منهم في مسررتشررفيات وزارة الصررحة، 54.7 مراجعا ؛

 في مستشفيات وزارة الداخلية.
  من إجمالي مراجعي % 44.6 في مسرررررررررررتشرررررررررررفيات قطاع غزة مراجعي عيادات الجراحةبلغت نسررررررررررر ة

بنسررررررررررر ة عيادات النسرررررررررررا  والتوليد  مراجعات ،%30.5 عيادات ال اطنةمراجعي ونسررررررررررر ة  ،العيادات الخارجية
 . من إجمالي مراجعي العيادات الخارجية %9.7 طفالعيادات األمراجعي  كانت نس ةو % 15.2

 

 وي في مستشفيات الوزارة:خدمات الغسيل الكل .14.3
  لوزارة الصحة ت عأقسام وجميعها ت 5بلغ عدد أقسام الغسي  الكلو  في قطاع غزة. 
  عن  ةحال 52مريضا  بزيادة  666عدد المرضى الذين يتلقون خدمة الغسي  الكلو   شك  منتظم بلغ
 .عن العام الماضي بنقص حالة ةحال 23مرضى الوعدد األطفال  .2015عام 
  أسبوعية لك  مريض ةجلس 2.5عدد جلسات الغسي  الكلو  للمرضى توسد مبلغ. 
  في حين أن  (مرضررررررى 7 لك كلى واحدة  غسرررررري  ةوحد)المرضررررررى لعدد وحدات الغسرررررري  بلغ مؤشررررررر

  مرضى. 4لك  واحدة المؤشر القياسي هو وحدة غسي  
 ؛ في الت يوميا  غسرررر 3  وحدة غسرررري   عدد كفا ة ك تفي الخطة الوطنية اإلسررررتراتيجية للصررررحة حدد

 غسالت يوميا . 4حين انه في  عض المراكز في الوزارة تعم  ك  وحدة غسي  
 

 2016 -( يوضح خدمات غسيل الكلى في مستشفيات وزارة الصحة 18جدول )
 المجموع الرنتيسي األقصى النجار ناصر الشفاء المؤشر

 666 23 70 75 122 376 2016عدد مرضى غسيل الكلى 

 81,197 3,213 9,357 8,737 15,656 44,234 2016عدد الغسلت 

 2.3 2.7 2.6 2.2 2.5 2.3 2016جلسة/مريض/أسبوع 

 104 8 16 12 24 44 عدد أسرة الرعاية اليومية للكلية
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 خدمات الرعاية اليومية ألمراض الدم واألورام في مستشفيات الوزارة: .14.4
 

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

 ومستشفى الرنتيسي لأطفال. ومستشفى غزة األوروبي من مجمع الشفا  الطبي
  زيارة  1,343؛ منها 2016زيارة خالل العام  19,602 امراض الدم واالورام مرضررىبلغ عدد زيارات

زيارة  16,192بلغ عدد زيارات رعاية الدم واألورام طفال في مستشفى الرنتيسي. بينما األالدم واالورام  مرضىل
 طفال في مستشفى الرنتيسي.األالدم واألورام لمرضى زيارة  1,445منها  ؛2015خالل العام 

  لمستشفى أسرة(  10)عض عيادات الدم واألورام من مجمع الشفا  الطبي تم نق    2016خالل العام
جلسررررررررررة عالجية للمرضررررررررررى ال الغين،  8,820 جلسررررررررررة عالجية؛ منها 10,163 الرنتيسرررررررررري لأطفال وتم تقديم

 .جلسة عالجية لأطفال 1,343و
 

  2016 - ( يوضح خدمات عيادات الدم واألورام في مستشفيات وزارة الصحة19جدول )
 المجموع الرنتيسي األوروبي الشفاء ؤشرالم

 54 20 20 14 عدد اسرة الرعاية اليومية للورام
 19,602 10,163 5,051 4,388 )علط كيماوي( عدد الزيارات

 

 
 2016 –2013الدم واالورام في مستشفيات وزارة الصحة  مرضى( يوضح عدد زيارات 15رسم بياني )

 

 الطبيعي:خدمات العلط  .14.5
  38,983بينما كانت  ،مراجعا   47,863بلغ إجمالي عدد حاالت العالج الطبيعي في المسررررررتشررررررفيات 

 .2015العام  مراجعا خالل
  من إجمالي عدد 54.0مراجعا  بنسررررر ة  25,845الحاالت في مسرررررتشرررررفيات وزارة الصرررررحة بلغ عدد %

بلغ عرررردد المراجعين في و ، 2015 مراجعررررا  خالل عررررام 25,659بينمررررا كرررران عرررردد المراجعين  ،المراجعين
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في مراجعا   2,113بلغ عدد المراجعين بينما %، 41.6بنسرر ة  مراجعا   19,905المسررتشررفيات غير الحكومية 
 .%4.4بنس ة  مستشفيات وزارة الداخلية

  في مسرررتشرررفيات وزارة الصرررحة ةجلسررر 62,180؛ منها جلسرررة 135,239بلغ إجمالي عدد الجلسرررات، 
  .مستشفيات وزارة الداخليةجلسة في  7,397و ،ستشفيات غير الحكوميةفي الم ةجلس 65,662و

  جلسة  2.9بينما كان معدل الجلسات لك  مريض  .جلسة سنويا   2.8بلغ معدل الجلسات لك  مريض
 .2015سنويا  خالل عام 

 

 2016 -( يوضح خدمات العلط الطبيعي في مستشفيات قطاع غزة20جدول )
 المجموع وزارة الداخلية الحكوميةغير  وزارة الصحة المؤشر

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

 2.8 3.5 3.3 2.4 جلسة / مريض
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 المستشفيات: الخدمات الطبية التشخيصية في .15
 

 خدمات األشعة والتصوير الطبي: .15.1
  منها تم % 78.3فحصرررررا ؛  776,190بلغ عدد الفحوصرررررات اإلشرررررعاعية في مسرررررتشرررررفيات قطاع غزة

مسرررتشرررفيات في %  6.1و ،في المسرررتشرررفيات غير الحكومية%  15.6 ،الصرررحة إجراؤه في مسرررتشرررفيات وزارة
فحصا  خالل  736,170في مستشفيات قطاع غزة في حين كان عدد الفحوصات اإلشعاعية  .وزارة الداخلية

 .2015عام 
  حالة  126,742و ،% 72.4حالة بنسرررررررر ة  561,577 السررررررررينيةشررررررررعة األبلغ عدد حاالت تصرررررررروير

حالة بنسررر ة  40,227% وبلغ مجموع حاالت التصررروير المقطعي  16.3تصررروير أشرررعة فوق صررروتية بنسررر ة 
5.2 .% 

 

 2016 -الطبي في مستشفيات قطاع غزة( يوضح خدمات األشعة والتصوير 21جدول )
 النسبة )%( المجموع وزارة الداخلية غير الحكومية وزارة الصحة الخدمة 

 72.4 561,577 31,074 55,094 475,409 سينيةأشعة 
 16.3 126,742 8,769 43,359 74,614 فوق صوتية

 5.2 40,227 0 1,905 38,322 مقطعية
 IVP 4,215 1,365 206 5,786 0.7األشعة الملونة و 

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

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

 100.0 6.1 15.6 78.3 النسبة حسب مقدم الخدمة
 

 2016-2010 ارة الصحة( يوضح خدمات التصوير الطبي في مستشفيات وز 16رسم بياني )
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 خدمات المختبرات: .15.2
  فحصرررررررررا   4,243,735بلغ عدد الفحوصرررررررررات المخبرية التي تم إجرائها في مسرررررررررتشرررررررررفيات قطاع غزة

بينما كان عدد الفحوصررررررررررررات  ،تم إجرائها في مسررررررررررررتشررررررررررررفيات وزارة الصررررررررررررحة%  86.9مخبريا ؛ منها حوالي 
في المسرررتشرررفيات غير وصرررات المخبرية من الفح% 7.6 تم إجرا و  .2015فحصرررا خالل عام  3,995,464
 .2016خالل العام  وزارة الداخليةفي مستشفيات من الفحوصات أجريت % 5.5الحكومية بينما 

 

 2016 -( يوضح خدمات المختبرات في مستشفيات قطاع غزة22جدول )
 المجموع وزارة الداخلية غير الحكومية وزارة الصحة 

 4,243,735 232,590 324,717 3,686,428 عدد الفحوصات المخبرية

 100.0 5.5 7.6 86.9 النسبة )%(

 
 

 خدمات بنوك الدم في مستشفيات وزارة الصحة: .15.3
 

 2016 – 2010( يوضح خدمات بنوك الدم في مستشفيات وزارة الصحة قطاع غزة 23جدول )

 العام
 وحدات الدم المسحوب

 وحدات الدم المصروف
 حدات الدم المسحوبمجموع و  طوعي أسر  

2010 15,834 10,811 26,645 42,073 
2011 16,980 8,001 24,981 49,615 
2012 15,569 17,132 32,701 50,750 
2013 17,944 8,877 26,821 57,973 
2014 14,637 23,812 38,449 40,137 
2015 16,932 12,556 29,488 58,693 
2016 5,331 26,857 32,188 50,068 

 
  ؛ منها وحدة 32,188 في مستشفيات وزارة الصحة 2016خالل عام  المسحو ةبلغ عدد وحدات الدم

 29,488 عدد وحدات الدم المسرررررحوب كان. بينما وحدة تبرع طوعي 26,857ووحدة تبرع أسرررررر ،  5,331
  2015وحدة خالل العام 

 50,068 في مسررتشررفيات وزارة الصررحة 2016روفة خالل عام بلغ عدد وحدات الدم ومكوناته المصرر 
ولم تظهر إحصرررررررائيات المسرررررررتشرررررررفيات توزيع الوحدات  2015وحدة خالل العام  58,693كانت . بينما وحدة

 المصروفة على األقسام داخ  المستشفى سوا  كانت حكومية أو غير حكومية.
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 2016-2010وزارة الصحة في مستشفيات  بنوك الدم( يوضح خدمات 17رسم بياني )

 
 الخدمات الباثولوجية الجراحية في مستشفيات وزارة الصحة: .15.4

 

 من خالل وزارة الصررررررررررررررحررة في كرر  من مجمع  في قطرراع غزة فقد تقرردم خرردمررات ال رراثولوجي الجراحي
  .، وفي مجمع ناصر الطبيومستشفى غزة األوروبي ،الشفا  الطبي

 التي تم إجرائها في مسرررررتشرررررفيات وزارة  2016العام  بلغ عدد عينات فحوص األنسرررررجة والخاليا خالل
عينة فحوص خاليا. في حين كانت  1,950و ،عينة فحوص أنسرررجة 8,414عينة؛ منها  10,364الصرررحة 

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

 

 2016 - دد عينات فحوص األنسجة والخليا التي تم إجرائها في مستشفيات وزارة الصحة( يوضح ع24جدول )
 المجموع ناصر األوروبي  الشفاء  الفحص
 8,414 1,028 3,667 3,719 نسجة األفحوصات 
 1,950 343 926 681 خاليا الفحوصات 

 10,364 1,371 4,593 4,400 فحوصاتالمجموع 
 

 
 2016-2010في مستشفيات وزارة الصحة  فحوص االنسجة والخليا( يوضح خدمات 18رسم بياني )
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 التنظير الداخلي(:خدمات المناظير التشخيصية ) .15.5
  عملية؛ كان 8,892 فيات قطاع غزة  مسرررتشررر 2016بلغ مجموع عمليات التنظير الداخلي خالل عام

 1,994تليها مناظير الجهاز الهضررررررررمي السررررررررفلي  ،عملية 3,360أعالها مناظير الجهاز الهضررررررررمي العلو  
مجموع عمليات كان  2015عملية. بينما في العام  1,950تليها المناظير التشرررررررررخيصرررررررررية النسرررررررررائية عملية، 

 .عملية8,320  التنظير الداخلي
  ؛ عملية 5,256 الصررررحة خالل العام الحاليتنظير الداخلي في مسررررتشررررفيات وزارة عدد عمليات البلغ

 .%32.2%، يليها تنظير الجهاز الهضمي العلو  33.1كانت أعلى نس ة لتنظير العمليات النسائية 
   ة عملي لم يسرررج  أ مناظير تشرررخيصرررية في المسرررتشرررفيات غير الحكومية و  ةعملي3,636 تم إجرا

في  2015خالل عررام  تكررانرربينمررا  .2016 عررام خالل يررةخلشررررررررررررررفيررات وزارة الرردامسررررررررررررررتفي  تنظير داخلي
 .عملية في مستشفيات وزارة الداخلية 262و ،عملية 5,031المستشفيات غير الحكومية 

  خالل العام الحالي،  فحص ديناميكية تبول في مسررررتشررررفى الوفا  للجراحة والتعهي  ةحال لم يسررررج  أ
 .2015عام حاالت خالل ال 109 بينما كانت

 

 2016 –( يوضح عدد حاالت التنظير الداخلي التي تم إجرائها في مستشفيات قطاع غزة 25جدول )
 المجموع وزارة الداخلية غير الحكومية )وزارة الصحة(النسبة وزارة الصحة النوع

 3,360 0 1,668 32.2 1,692 هضمي علوي 
 1,994 0 1,059 17.8 935 هضمي سفلي

 497 0 66 8.2 431 رئة
 390 0 169 4.2 221 انف وأذن وحنجرة

 605 0 369 4.5 236 مسالك بولية
 1,950 0 209 33.1 1,741 نسائية

 96 0 96 0.0 0 مناظير الركبة
 0 0 0 0.0 0 فحص ديناميكية التبول

 8,892 0 3,636 100.0 5,256 المجموع
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  لتوصيات:االستنتاجات وا

 تظهر نتائج التقرير
  الجراحة، ال اطنة، النسررررا  والتوليد، ربعة )األ الرئيسررررية في التخصررررصررررات الصررررحيةالخدمات الصررررحية

في قطاع المحافظات  معظمغطي خدمات رعاية المرضرررررى في المسرررررتشرررررفيات ت ما يخص واألطفال( 
 . ساسيةالصحية األ  ما يضمن تطبيق مبدأ الحق في الوصول إلى الخدمات غزة

  ومحافظة رف  حي  تقدم الخدمات  شمال غزةفي محافظة الصحية الخدمات نوعية  فيوجود ضعف
 شررررمال غزةمن خالل أكثر من مسررررتشررررفى وال تحقق التكام  في  عض المناطق خاصررررة في محافظة 

تفتقر مسرررررررتشرررررررفيات محافظة شرررررررمال غزة لوجود خدمات النسرررررررا  والتوليد، حي   وتتسرررررررم  االزدواجية.
غسررري  الكلى، خدمات مرضرررى الدم واألورام والعالج المركز. بينما ال تتوفر خدمات مرضرررى  خدمات

الدم واألورام في مسررررررررتشررررررررفيات المحافظة الوسررررررررطى. أما محافظة رف  فال تتوفر فيها خدمات العالج 
 المركز لأطفال وال الغين، وكذلك خدمات مرضى الدم واألروام. 

  مسررررررتشررررررفى غزة األوروبي وخصرررررروصررررررا  عتماد مسررررررتشررررررفيات مرجعية على قاعدة ا  تركيز الوزارةيالحظ
دقيقة الطبية والجراحية التخصرررررررصرررررررات الفي عادة هيكلة الخدمات الطبية في إ  ومجمع الشرررررررفا  الطبي

 .لعالية ومحدودية الموارد ال شريةتتسم  التكلفة اوالتي 

 يسررم   مقارنة عم  التصررنيف المعمول  ه حاليا في تصررنيف العمليات الجراحية هو تصررنيف عام ال 
مما  لتوزيع الموارد المادية وال شررررررررية،المسرررررررتشرررررررفيات الجراحية وال يرقى إلى مسرررررررتو  ان يكون قاعدة 

من الجهد  كبيرا   كثر دقة للعمليات الجراحية والتي تسررررررتهلك كما  أيسررررررتدعى ضرررررررورة تطوير تصررررررنيف 
 والمال. 

  ب والتي يتم اجرائها في مسرررررتشرررررفيات تظهر االحصرررررائيات السرررررا قة انخفاض عدد حاالت جراحة القل
تم إضررررررررررررررافة جراحة زراعة الكلى في ذلك كو  ،وزيادة عدد حاالت القسررررررررررررررطرة القلبية ،وزارة الصررررررررررررررحة

 مستشفيات وزارة الصحة.

 ( والمسرررتشرررفيات غير %90.0هناك تفاوت شرررديد في نسررر ة انشرررغال األسررررة بين مسرررتشرررفيات الوزارة ،)
( وهذا يعكس إق ال المواطنين الشررررررديد %31.2لداخلية )(، ومسررررررتشررررررفيات وزارة ا%40.9الحكومية )

على الخدمات الصرررحية في وزارة الصرررحة خاصرررة والحكومية  شرررك  عام؛ وذلك  سررربب ارتفاع التكلفة 
في المسررتشررفيات غير الحكومية، وهذا يسررتدعي من صررناع القرار دراسررة هذا التفاوت وامكانية وضررع 

تقدمها المسررتشررفيات غير الحكومية  ما يضررمن انتقال العب  قيود على اسررعار الخدمات المناظرة التي 
 ولو جزئيا  من القطاع الحكومي للقطاع االهلي وتنشيد االستثمار األهلي في هذا المجال.
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  أن مسرررررررتشرررررررفيات وزارة الصرررررررحة تعاني من ضرررررررغد شرررررررديد على خدمات الدخول وعند مراجعة بيانات
ق  من أكبيرة من المرضرررى يكون يوم واحد أو  المكو  في المسرررتشرررفيات فان متوسرررد المكو  لنسررر ة

يسررتدعي التركيز على  وهذا .يومين مما يؤشررر لوجود نسرر ة كبيرة من حاالت الدخول غير الضرررورية
مرضررررررررررررررى الطوارئ ية األولية والرعاية الخارجية )خدمات ما قب  الدخول في كافة المسررررررررررررررتويات الرعا

 االختصاصية لهذه المستويات على مدار الساعة. والعيادات الخارجية( مع توفير التغطية الطبية
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 التعريفات الخاصة بالتقرير:
قامتهم فيه لمدة تزيد على يوم واحد لغايات التشخيص  :المستشفى -1 ك  مكان معد الستق ال المرضى وا 

 والمعالجة أو التوليد أو التعهي  أو التمريض.
 :(1) لية وزارة الصحةحسب هيك. تصنيف المستشفيات 1.1
  :وهو مجمع يشتم  على أكثر من مستشفى  شرط أن يكون لك  مستشفى تخصص مجمع طبي

 مختلف عن المستشفيات األخرى. 
  :سرير فعكثر. 101وهي المستشفى التي تبلغ قدرتها السريرية المعتمدة مستشفى كبيرة 
  :سرير فعق . 100وهي المستشفى التي تساو  قدرتها السريرية مستشفى صغيرة 
 (:2) تصنيف المستشفيات على أساس التخصص. 1.2
 وهي المستشفى التي تحتو  على جميع اإلمكانيات لتقديم خدمات الرعاية الطبية : مستشفى عام

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

 الطبية الثانوية وفيها تخصص واحد فقد.
 تصنيف المستشفيات على أساس مقدمي الخدمة:. 1.3
  :وهي التي تديرها وزارة الصحة.مستشفيات وزارة الصحة 
  واألمن الوطني.الداخلية  وزارةللخدمات الطبية في وهي التي تت ع : وزارة الداخليةمستشفيات 
 ( المستشفيات األهلية :)وهي التي تت ع للجمعيات والمؤسسات األهليةغير الحكومية. 
 :وهي التي تت ع للقطاع الخاص، وال تت ع لمؤسسات المجتمع المدني. المستشفيات الخاصة 

 األسرة:-2
 (:1) الخدمة المقدمة المستشفيات حسبتصنف أسرة . 2.1

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

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

 (:2) أسرة المستشفيات حسب التخصص تصنيف. 2.2
 

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

 اصة بواسطة طاقم طبي متخصص من ذو  الكفا ات العالية.خ
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وهي الحاالت التي يتم قبولها رسميا للمبيت  المستشفي ويخصص لها سريرا  يتم من خالله  الدخول: -3
تلقي الخدمات الطبية والتمريضية والخدمات األخرى  المستشفي ويعتبر دخول المرضى للمستشفيات نقطة 

 .(2لمكثف لموارد المنشعة )تهالك االبد  في االس
 

مجموع المرضى )أحيا  وأموات( الذين أنهوا فترة اإلقامة في المستشفى سوا  كان ذلك ت عا  الخروط:  -4
 (.4لنصيحة الطبيب أو ضد نصيحة الطبيب أو  سبب الوفاة خالل فترة معينة )

 

  :أيام االستيعاب )األيغام السغغريرية( -5
د المستشفيات )األسرة( وتمث  الحد األقصى من الخدمات التي تستطيع وهي أحد وحدات قياس موار 

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

 

 :أيام خدمة المريض( (أيام التداوي  -6
 (.2) التقريرها المريض  قسم أو أقسام التنويم الداخلي  المستشفى خالل فترة * وهي أيام العالج التي يقضي

* وهو الوحدة التي تدل على الخدمات التي تقدم لمريض واحد ضمن تعداد المستشفى بين يوم واليوم الذ  
 يليه.

 

ستفادة من ومعدل االوهو العالقة بين األسرة المستخدمة وعدد أيام التداو  نسبة إشغال األسرة:  -7
ويتض  من خاللها مدى كفاية أعداد األسرة المتاحة في ك  قسم ومدى الكفا ة في توزيع األسرة مواردها، 

 (.2) واالنتفاع بها
 

معدل تغيير شغ  السرير على مدى فترة معينة ويحتسب على أساس  ويقصد  همعدل دوران السرير:  -8
 (.2) المبيت أسرةى عدد الوفيات مقسوما عل اعدد حاالت الخروج  ما فيه

 

متوسد عدد األيام التي يمضيها المرضى المنومين في المستشفيات ويحسب وهو  متوسط مدة المكوث: -9
عدد أيام العالج للمرضى الخارجين  ما فيهم الوفيات مقسوما على عدد حاالت الخروج  ما فيهم على أساس 
 (.2) المتوفون 

 

وسد عدد األيام التي ي قى فيها السرير شاغرا  عد خروج المريض ويقصد  ه مت فترة خلو السرير: -10
  (.2) ولحين إشغاله  مريض أخر

 

وهو عدد المرضى الخارجين )الوفيات( مقسوما على عدد حاالت الخروج  ما فيهم معدل الوفيات:  -11
 (.2)100المتوفون مضرو ا في 
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 :حسابالالمؤشرات الصحية وطريقة 
 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 فترة خلو السرير: -8 
 عالج الفعلية للمرضى( / عدد حاالت الخروج  ما فيها الوفياتعدد أيام ال -= )عدد أيام االستيعاب فترة خلو السرير

 

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