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 العام لمتقريرالممخص 
 

فرري قطراع غرزة لمعررام الثانويرة المستشرفيات  األسرررة و الخردمات الصرحية عمرل حصررر  :الهدف  العدام  .1
لتزويرررد صرررناع القررررار بالمعمومرررات مرررن أجرررل االرتقرررا  و  الصرررحيةإلعرررداد المؤشررررات الوطنيرررة   2014

 بالخدمات الصحية المقدمة لممرضى في المستشفيات. 

والمستشفيات غير الحكومية ووزارة الداخمية من مستشفيات وزارة الصحة  تم جمع البيانات :المنهجية .2
  وتررم معالجررة وزارة الصررحة لمستشررفيات ةرير السررنويااالسررتعانة بالتقررو عبررر التقررارير الشررهرية والسررنوية 

 كافة البيانات واستعراضها في هذا التقرير.

 الحقائق: .3
  سررير  2,245منهرا سرير؛  2,864سريرية قدرة بمستشفى  30بمغ عدد المستشفيات في قطاع غزة

 سرير. 619  والمستشفيات غير الحكومية في القطاع الحكومي ) وزارة الصحة والداخمية(

  مررن مجمرروع األسرررة فرري القطرراع  وترردير وزارة 73.6مثررل بمررا يسررريرًا  2,107ترردير وزارة الصررحة %
سرريرا  619يات غيرر الحكوميرة والمستشف  % من اجمالي األسرة4.8مثل بما يسرير  138الداخمية 

 % من اجمالي األسرة. 21.6مثل بما ي
 مرن الحراالت 87.8حالرة؛  220,557 فري قطراع غرزة بمغ عردد حراالت الردخول إلرى المستشرفيات %

بمغرررت نسررربة الررردخول فررري المستشرررفيات غيرررر الحكوميرررة و   ترررم إدخالهرررا إلرررى مستشرررفيات وزارة الصرررحة
من  %1.7 بمغت نسبة الدخول ستشفيات وزارة الداخميةوفي م  من مجموع حاالت الدخول 10.5%

 مجموع حاالت الدخول.

  يومررًا   2.8%  ومتوسررط مرردة مكرروث 86.0 فرري مستشررفيات وزارة الصررحة سرررةاألإشررغال بمغررت نسرربة
إشرغال  بمغرت نسربةيوم. بينما  0.4  وفترة خمو السرير بمغت ةمر  112ومعدل دوران السرير السنوي 

يومررًا  ومعرردل دوران  1.7%  ومتوسررط مرردة المكرروث 19.6ت غيررر الحكوميررة فرري المستشررفياسرررة األ
بمغررت  وفرري مستشررفيات وزارة الداخميررة .أيررام 7.0مرررة  وفترررة خمررو السرررير بمغررت  42السرررير السررنوي 

 41يومررًا  ومعرردل دوران السرررير السررنوي  1.8%  ومتوسررط مرردة المكرروث 27.3نسرربة إشررغال أسرررة 
 يوم. 4.7ت مرة  وفترة خمو السرير بمغ

   منهرررررا فررررري 61.5عمميرررررة جراحيرررررة؛  104,268اجريرررررت فررررري مستشرررررفيات القطررررراع مرررررا مجموعررررر %
 .وزارة الصحةمستشفيات 

  وزارة الصرررحة% منهرررا فررري مستشرررفيات 75.5 ؛حالرررة والدة 53,631سررجل فررري مستشرررفيات القطررراع  
 .%50.3%  وفي مستشفيات وزارة الصحة 01.1بمغت نسبة القيصريات في مستشفيات القطاع و 
  مريضرًا  بينمرا كران عردد  1,287,720تردد عمى أقسرام اإلسرعاف والطروارئ فري مستشرفيات القطراع

 مترددًا. 998,314مراجعى العيادات الخارجية 
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  منها في مستشرفيات 81.0 تم اجرا  ؛حالة 641,010عدد حاالت التصوير الطبي واألشعة بمغ %
% منهررا فرري 91.8تررم اجرررا  ؛ صفحرر 4,241,420 عرردد الفحوصررات المخبريررةبمررغ و  .وزارة الصررحة
 .وزارة الصحةمستشفيات 

  الشررفا  واألوروبرري( باإلضررافة إلررى  مستشررفيات وزارة الصررحة قمبيررةقسررطرة  يررةعمم 1,988 تررم اجرررا(
 جراحررة قمرربعمميررة  348كمررا وتررم اجرررا   عمميررة قسررطرة قمبيررة فرري مركررز الحيرراة التخصصرري  943

 جراحرة قمرب مفتروح عمميرة 38فا  واألوروبي( باإلضرافة إلرى مفتوح في مستشفيات وزارة الصحة )الش
 موية التابع لمخدمة العامة.في مستشفى القمب واألوعية الد

 مرررريش فشرررل كمررروي 557لحررروالي  كمرررويغسررريل جمسرررة  68,751مستشرررفيات وزارة الصرررحة  أجررررت  
فحوصرررات مرررن عينرررة  5,541ترررم فحرررصوكرررذل    الررردم واألورام عالجيرررة لمرضرررى جمسرررة15,595و
 ألنسجة والخاليا.ا

  جمسررررات العرررردد وقررررد بمررررغ   متررررردد 51,119قرررردمت المستشررررفيات خرررردمات العررررالج الطبيعرررري لحرررروالي
 مريش سنويًا. لكلجمسة  3.2بمعدل   جمسة 165,195
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 المقفمة:
  وزارة الداخميررة جهررات رئيسررية وهرري وزارة الصررحة 3تقرردم خرردمات الرعايررة الثانويررة فرري قطرراع غررزة مررن خررالل 

 واالمن الوطني )الخدمات الطبية(  والمؤسسات غير الحكومية. 
و  )المستشررفيات( فرري قطرراع غررزة  الثانويررة الصررحيةمخرردمات المقرردم الرررئيس ل وزارة الصررحة الفمسررطينيةتعتبررر 

قمرررب النوعيرررة كجراحرررة الو  يةالتخصصرررالجراحرررة مرررع التركيرررز عمرررى الخررردمات الصرررحية ب لالرتقرررا  تسرررعى جاهررردةً 
وغسررريل الكمرررى ورعايرررة  األقسرررام التخصصرررية فررري طرررب األطفرررالكرررذل  عصررراب و والقسرررطرة القمبيرررة وجراحرررة األ

؛ وكررذل  شرررا  الخدمررة مررن المؤسسررات الصررحية عبررر دائرررة العررالج بالخررارج فرري الرروزارة. مرضررى الرردم واألورام
اخميرررة و الخارجيرررة واسرررتجالب مرررن خرررالل الررردورات التدريبيرررة الد أدا  الكرررادر الطبررري والفنررري باإلضرررافة لتطررروير

 الوفود الطبية العالمية والكفا ات الفمسطينية لمعمل في مستشفيات الوزارة.
المستمر عمى قطاع "اإلسرائيمي" الحصار تتمثل في ظروف استثنائية  تحتالنظام الصحي الفمسطيني يعمل و 

بصرورة واضرحة عمرى  ويرنعكسم لحقرو  اإلنسران بشركل عرا واضرحاً  انتهاكراً والرذي يمثرل  2006منرذ عرام غزة 
واألجهرزة الطبيرة  إمردادات الردوا  و المسرتمزماتنقص في  متمثالً  يقطاع الصحال وفي رأسهاجميع القطاعات 

  الطبية.
العراممين  شطر كبيرر مرنوعدم صرف رواتب   والحصار  بين شطري الوطنقسام االنباالضافة إلى ذل  فإن 

والحرب العدوانية التي شهدها قطاع غزة عمى مدار   لمستمر لممعابرواالغال  امستشفيات وزارة الصحة  في 
مررن الضررغوط عمررى  اً ولررد مزيرردتكررل هررذع العوامررل واسررتهداف المؤسسررات الصررحية والكرروادر الطبيررة؛   يومررا 51

 الخدمات الصحية. عمىالنظام الصحي الفمسطيني في ظل محدودية الموارد والزيادة المطردة 
عمرررى  فررراظحملوالمؤسسرررات الصرررحية األخررررى جاهررردة وزارة الصرررحة الفمسرررطينية  مرررلتعوعمرررى الررررغم مرررن ذلررر  

تحقيرر  الكثيررر مررن االنجررازات الترري تعكررس اإلرادة  والرغبررة الحقيقيررة بررل و اسررتمرارية تقررديم الخرردمات لممررواطن 
 لمرقي بالخدمات الصحية المقدمة لمجمهور الفمسطيني.
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 :األهفا  
 الهف  العام:   -1
إلى تزويد شاط المستشفيات في قطاع غزة من خالل المعمومات والمؤشرات الصحية. باإلضافة ابراز ن

 .ادا  قطاع المستشفيات في قطاع غزة عنبالمعمومات الصحية الالزمة  باحثينصناع القرار وال

 

 المنهجية: )منهجية العمل بالتقرير(
 

 :ير شهرية وتقارير سنوية من مصادرها يتم جمع البيانات األولية عمى شكل تقار  مصافر البيانات
األولية وهي المستشفيات الحكومية )وزارة الصحة  وزارة الداخمية(  وغير الحكومية من خالل التواصل مع 

 االدارة العامة لممستشفيات  والخدمات الطبية  ووحدة التنسي  مع المؤسسات غير الحكومية.

 :و التقارير الشهرية والسنوية  تدقي  ومراجعة تجميع و ب يقوم مركز المعمومات الصحية تحميل البيانات
رير العام عن وضع التق  ومن ثم تحميل كافة البيانات لمخروج بمع التقارير الشهرية لممستشفيات مقارنتها

 .المستشفيات في قطاع غزة

 
 التعريفات:

قامتهم في  لمدة تزيد عمى يو  : المستشفى -0 م واحد لغايات التشخيص كل مكان معد الستقبال المرضى وا 
 والمعالجة أو التوليد أو التأهيل أو التمريش.

 :(1)حسب هيكمية وزارة الصحةتصني  المستشفيات . 1.1
  :وهو مجمع يشتمل عمى أكثر من مستشفى بشرط أن يكون لكل مستشفى تخصص مجمع طبي

 مختمف عن المستشفيات األخرى. 
  :سرير فأكثر. 101رتها السريرية المعتمدة وهي المستشفى التي تبمغ قدمستشفى كبيرة 
  :سرير فأقل. 100وهي المستشفى التي تساوي قدرتها السريرية مستشفى صغيرة 
 (:2تصني  المستشفيات عمى أساس التخصص). 1.2
  : وهي المستشفى التي تحتوي عمى جميع اإلمكانيات لتقديم خدمات الرعاية الطبية مستشفى عام

 الجراحة  والباطنة  والنسائية والتوليد  وأمراش األطفال.   األربعة:األساسية  الثانوية في فروع الطب
  : وهي المستشفى التي تحتوي عمى جميع اإلمكانيات لتقديم خدمات الرعاية مستشفى تخصصي

 الطبية الثانوية وفيها تخصص واحد فقط.
 تصني  المستشفيات عمى أساس مقفمي الخفمة:. 1.3
 وهي التي تديرها وزارة الصحة.حة: مستشفيات وزارة الص 
  واألمن الوطني.وزارة الداخمية لمخدمات الطبية في وهي التي تتبع : وزارة الفاخميةمستشفيات 
  :)وهي التي تتبع لمجمعيات والمؤسسات األهميةالمستشفيات األهمية ) غير الحكومية. 
 :ؤسسات المجتمع المدني.وهي التي تتبع لمقطاع الخاص  وال تتبع لم المستشفيات الخاصة 
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 األسرة:-2
 (:1)الخفمة المقفمة حسبالمستشفيات تصن  أسرة . 2.1

هو يمثل األسرة المعدة والمجهزة لتقديم الرعاية الطبية الالزمة ألي مريش داخمي عمى مدار  سرير المبيت:
 ساعة سوا  كان هذا السرير مشغول أم خاٍل. 24

سرة المعدة والمجهزة لتقديم الرعاية الطبية الالزمة ألي مريش خارجي هو يمثل األ سرير الرعاية اليومية :
 ساعة سوا  كان هذا السرير مشغول أم خاٍل. 24خالل فترة زمنية ال تصل 

 (:2)أسرة المستشفيات حسب التخصص تصني . 2.2
 

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

 خاصة بواسطة طاقم طبي متخصص من ذوي الكفا ات العالية.
 
وهي الحاالت التي يتم قبولها رسميا لممبيت بالمستشفي ويخصص لها سريرًا يتم من خالل   الفخول: -3

ية والتمريضية والخدمات األخرى بالمستشفي ويعتبر دخول المرضى لممستشفيات نقطة تمقي الخدمات الطب
 ( .2البد  في االستهال  المكثف لموارد المنشأة )

 

مجموع المرضى )أحيا  وأموات( الذين أنهوا فترة اإلقامة في المستشفى سوا  كان ذل  تبعًا الخروج:  -4
 (.4بب الوفاة خالل فترة معينة )لنصيحة الطبيب أو ضد نصيحة الطبيب أو بس

 

  :أيام االستيعاب )األيدام السددريرية( -5
وهي أحد وحدات قياس موارد المستشفيات )األسرة( وتمثل الحد األقصى من الخدمات التي تستطيع 

 المستشفيات تقديمها لممرضي الداخمين لممبيت.
 (. 4فترة الدراسة )شهر أو سنة()عدد أسرة المبيت في المستشفي مضروبة في وتحسب عمى أساس: 

 

 أيام خفمة المريض( : (أيام التفاوي -6
 (.2)التقرير* وهي أيام العالج التي يقضيها المريش بقسم أو أقسام التنويم الداخمي بالمستشفى خالل فترة 

الذي  * وهو الوحدة التي تدل عمى الخدمات التي تقدم لمريش واحد ضمن تعداد المستشفى بين يوم واليوم
 يمي .

 

ستفادة من ومعدل االوهو العالقة بين األسرة المستخدمة وعدد أيام التداوي نسبة إشغال األسرة:  -7
ويتضح من خاللها مدى كفاية أعداد األسرة المتاحة في كل قسم ومدى الكفا ة في توزيع األسرة مواردها  

 (.2واالنتفاع بها)
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غيير شغل السرير عمى مدى فترة معينة ويحتسب عمى أساس معدل ت ويقصد ب معفل فوران السرير:  -8
 (.2المبيت) أسرةالوفيات مقسوما عمى عدد  اعدد حاالت الخروج بما فيه

 

متوسط عدد األيام التي يمضيها المرضى المنومين في المستشفيات وهو   متوسط مفة المكوث: -9
م الوفيات مقسوما عمى عدد حاالت الخروج عدد أيام العالج لممرضى الخارجين بما فيهويحسب عمى أساس 
 (.2بما فيهم المتوفون)

 

ويقصد ب  متوسط عدد األيام التي يبقى فيها السرير شاغرا بعد خروج المريش و  فترة خمو السرير: -10
  (.2لحين إشغال  بمريش أخر)

 

لخروج بما فيهم وهو عدد المرضى الخارجين )الوفيات( مقسوما عمى عدد حاالت امعفل الوفيات:  -11
 (.2)100المتوفون مضروبا في 
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 المستشفيات( في قطاع غزة:)خفمات الرعاية الصحية الثانوية  .1
 المستشفيات في قطاع غزة: .1.1

مستشررفى  14  مستشررفي تتبرع لرروزارة الصرحة 13مستشرفى؛  30بمرغ عردد المستشررفيات العاممرة فرري قطراع غررزة 
  كمررا هررو موضررح فرري لرروزارة الداخميررة واألمررن الرروطنيمستشررفيات تتبررع  3و  غيررر الحكوميررةتتبررع لممؤسسررات 

 .(1الرسم البياني رقم )

3030313029
2424242222

15

25

35

45

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  2014-2005عفف مستشفيات قطاع غزة يوضح  (1رسم بياني ) 
 

 :األسرة في مستشفيات قطاع غزة  .1.2
  تتبررع لرروزارة الصررحة أسرررة 2,107 منهررا سررريرًا؛ 2,864قطرراع غررزة فرري بمررغ عرردد أسرررة المستشررفيات  

  كمرا تتبرع لروزارة الداخميرة واألمرن الروطنيسرريرًا  138و  تتبع لممؤسسرات غيرر الحكوميرة سريراً  619
(  حيث لوحظ زيادة مطردة في عدد األسرة خالل األعروام السرتة 2موضح في الرسم البياني رقم )هو 

 .الماضية
  515سررريرًا  وعرردد أسرررة الرعايررة اليوميررة  2,349فرري مستشررفيات قطرراع غررزة بمررغ عرردد أسرررة المبيررت 

 سريرًا.

2864

2895

2880

2781

2028200320532018

2419

2769

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 النفسي( شفي)تشمل أسرة المست 2014-2005عفف األسرة في مستشفيات قطاع غزة يوضح ( 2رسم بياني ) 
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 :في قطاع غزة خفمات المستشفياتمقفمي  .2
مستشرفى موزعرة عمرى   30مرن خرالل  فري محافظرات قطراع غرزة)المستشرفيات( انوية تقدم الرعاية الصحية الث

 القطاعات الصحية كالتالي :
بمرا فيهرا  أسررة 2,107وبعردد أسررة   ( مستشفى وجميعها في حالة تشغيمية كاممة13وزارة الصحة: ) .2.1

% مرن 73.6( وبنسربة سررير رعايرة يوميرة 427سرير مبيت و  1,680منها  ) ؛أسرة مستشفى الطب النفسي
 .2014% خالل عام  86.0وبنسبة إشغال أسرة بمغت   إجمالي عدد األسرة في قطاع غزة

سررير مبيرت و  122منهرا  سرريرا ) 138وبعردد أسررة  ،( مستشدفيات3: )وزارة الفاخمية واألمن الدوطني 2.2
و    %27.3ة بمغرررت وبنسررربة إشرررغال أسرررر   % مرررن إجمرررالي عررردد األسررررة4.8أسررررة رعايرررة يوميرررة( بنسررربة  16
 . شرف عميها وزارة الداخمية و األمن الوطنيت

% مرن إجمرالي عردد األسررة فري محافظرات 78.4القطراع الحكرومي مرا نسربت  األسررة فري شكل تبهذا و         
 .غزة قطاع
 

)حيث تمتمك أسدرة مخصصدة  ( مستشفى في حالة تشغيمية جزئية14) :ةالمستشفيات غير الحكومي. 2.3
سررير رعايرة  72سررير مبيرت و  547منهرا  سرريرا ) 619 توبعردد أسررة بمغر ،لكنها مشدغمة جزئيدًا(لممبيت و 

 %.19.6وبنسبة إشغال أسرة بمغت   % من إجمالي عدد األسرة في قطاع غزة21.6يومية( بنسبة 

غير حكومي
%21.6

وزارة الداخمية
%4.8

وزارة الصحة
%73.6

 

  2014 لمعام لمزوفة لخفمة المستشفياتاألسرة لكل قطاع من القطاعات ا يوضح توزيع نسب( 3رسم بياني )
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 (2014 - 2010عفف األسرة في القطاع حسب الجهة  المزوفة لخفمة المستشفيات )يوضح ( 1جفول )
 مقفم الخفمة 2010 2011 2012 2013 2014
 وزارة الصحة 1,937 1,968 2,037 2,037 2107
 غير حكومي )األهمية( 655 636 662 710 619
 وزارة الفاخمية 177 177 181 148 138
 خاص 0 0 0 0 0

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

   المستشفيات و األسرة في قطاع غزة حسب التخصص و الجهة المسئولة عنها: ي. تصن3
 2,138( مستشرفى بسرعة سرريري  14قطراع غرزة ) بمغ عدد المستشفيات العامرة فري مستشفيات عامة:. 3.1
 % من هذع األسرة.79.1 تدير وزارة الصحة .سريراً 
سرريرًا؛ و تشرمل مستشرفى الطرب  580بسرعة سرريري   فى( مستشر13: عرددها )مستشدفيات متخصصدة .3.2

 النفسرري وهرري المستشررفى الوحيررد فرري قطرراع غررزة المتخصررص فرري الطررب النفسرري )وزارة الصررحة( بسررعة سررريري 
  % من أسرة المستشفيات المتخصصة.62.2. تدير وزارة الصحة سريراً  28مقدارها 
؛ ترررردير وزارة الصررررحة سررررريراً  90بسررررعة سررررريري  مقرررردارها  ى( مستشررررف2عررررددها ) مستشددددفيات الددددوالفة: .3.3
 % من أسرة مستشفيات الوالدة.60.0
تأهيرل وعرالج طبيعري وحيرد وهرو يوجد فري قطراع غرزة مستشرفى  مستشفيات التأهيل والعالج الطبيعي:. 3.4

؛ سررريراً  56مستشرفى الوفرا  لمتأهيرل الطبرري والجراحرة التخصصرية وهرري مستشرفى غيرر حكوميررة بسرعة سرريري  
. تقدم خدمات الجراحة التخصصية فري العظرام واألعصراب باإلضرافة إلرى خردمات التأهيرل والعرالج الطبيعريو 

مستشرفى  مرن الغيرر متروفرة فري مستشرفيات الروزارة الطبيعريو تقوم وزارة الصحة بشرا  خدمة التأهيرل والعرالج 
تم تدمير المستشفى بالكامل خالل العدوان األخير عمى غزة وترم نقرل الخدمرة بشركل جزئري  عمما بأن   و الوفا 

 الي مبنى مستشفى الوفا  في مدينة الزهرا .
 

 م2014- م( يوضح توزيع أسرة المستشفيات حسب الجهة المسئولة والتخصص عا2جفول )

الجهة المزوفة 
 لمخفمة

مستشفيات الأسرة 
 عامةال

مستشفيات الأسرة 
 متخصصةال

أسرة مستشفيات 
 الوالفة

أسرة مستشفيات 
 التأهيل

 % العفف % العفف % العفف % العفف
 0 0 60.0 54 62.2 361 79.1 1,692 وزارة الصحة
 100.0 56 40.0 36 37.8 219 14.4 308 غير الحكومي

 0 0 0 0 0 0 6.5 138 الفاخميةوزارة 
 100.0 56 100.0 90 100.0 580 100.0 2,138 المجموع
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 (2014 – 2011( يوضح توزيع المستشفيات واألسرة حسب التخصص عمى األعوام )3جفول )

 خالل العفوان وهو المستشفى الوحيف لمتأهيل والجراحات التخصصية في قطاع غزة ها بالكاملتم تفمير  الطبي لم. الوفاء لمتأهي *

 
 توزيع المستشفيات واألسرة في محافظات قطاع غزة: .4
 

 2014- ( يوضح توزيع المستشفيات وأسرة المستشفيات حسب المحافظة4جفول )
 عفف األسرة عفف المستشفيات البيان
 359 5 شمال غزة

 1,358 15 غزة

 215 2 الوسطى

 771 5 خان يونس

 161 3 رفح

 2,864 30 المجموع
 

 توزيع المستشفيات واألسرة حسب السكان:  .  5
 

 100,000 /مستشررفى  1.67نسررمة؛ وبمعرردل  59,667مستشررفى / بمررغ معرردل السرركان :المستشددفيات .5.1
نسرمة / مستشرفي. مرع  137,693مستشفي من مستشفيات وزارة الصرحة  نسمة؛ بينما بمغ معدل السكان لكل

مراعرراة وجررود مستشررفيات تقرردم الخدمررة لكررل سرركان قطرراع غررزة كمستشررفى الطررب النفسرري ومستشررفى الرنتيسرري 
التخصصي لألطفال ومستشفى العيون وبعش المراكرز التخصصرية فري المستشرفيات العامرة كالقسرطرة القمبيرة 

 ة الصناعية وأمراش الدم واألورام.وجراحة القمب والكمي
 625سرير  /وبمغ معدل السكان  سريرًا؛ 2,864بمغ إجمالي عدد أسرة مستشفيات قطاع غزة  األسرة: .5.2

سرير؛ بمعدل  2,107نسمة؛ بمغ عدد أسرة وزارة الصحة منها  10,000 /سرير 16.0بمعدل  نسمة؛ 
 نسمة.  10,000سرير لكل  11.7

 
 
 
 

تخصص 
 المستشفى

2011 2012 2013 2014 
 أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات أسرة مستشفيات

 2,138 14 2,095 14 2,117 14 2,076 14 عامة
 580 13 654 13 611 13 518 12 تخصصية 
 90 2 90 2 100 3 103 3 والفة
 56 *1 56 1 52 1 84 1 تأهيل
 2,864 30 2,895 30 2,880 31 2,781 30 المجموع
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 2014- توزيع المستشفيات وأسرة المستشفيات حسب المحافظة والسكان ( يوضح5جفول )

 عفف السكان البيان
 األسرة المستشفيات

 نسمة / سرير عفف نسمة / مستشفى عفف
 991 359 71,158 5 355,790 شمال غزة
 454 1,358 41,086 15 616,287 غزة
 1,209 215 130,040 2 260,080 الوسطى
 436 771 67,241 5 336,205 خان يونس
 1,377 161 73,883 3 221,648 رفح
 625 2,864 59,667 30 1,790,010 المجموع

 
 :في عفف األسرة لكل قطاع من القطاعات المزوفة لتغيرا مستوي. 6

سرررررير فرررري  91  بينمررررا تررررم ايقرررراف 2014خررررالل عررررام  سرررررير فرررري مستشررررفيات وزارة الصررررحة 70تررررم اضررررافة 
 أسرة في مستشفيات الخدمات الطبية. 10المستشفيات غير الحكومية و

 
 م 2013،2014 لألعوام في عفف األسرة لكل قطاع من القطاعات المزوفة لخفمة المستشفيات لتغيرا مستوي( 6جفول )

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

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

1,680

1,593

1,593

1,575

1,567

1,641

1,588

1,587

1,548

1,499

1,491

1,478

0

1,000

2,000

3,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 
 النفسي( ى)تشمل أسرة المستشف 2014-2003( يوضح عفف أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة 4رسم بياني ) 

 الفرق في عفف األسرة 2013 2014 الجهة المزوفة لمخفمة

 رسري 70+ 2,037 2,107 وزارة الصحة

 سرير 91- 710 619 غير الحكومية ) األهمية (

 أسرة 10- 148 138 العسكرية

 سرير 31- 2,895 2,864 المجموع
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 توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصص:. 7.2
  سرريرًا بمرا فيهرا أسرررة مستشرفى الطرب النفسرري 1,680بمرغ مجمروع أسررة المبيررت فري مستشرفيات وزارة الصررحة 

%  وتمثررررل أسرررررة المبيررررت فرررري  86.7وجميررررع هررررذع األسرررررة فرررري حالررررة تشررررغيمية كاممررررة وبنسرررربة إشررررغال بمغررررت 
 % من إجمالي عدد أسرة مستشفيات الوزارة وهي موزعة عمى النحو التالي:79.7مستشفيات وزارة الصحة 

 
 م 2014 - ( يوضح توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة حسب التخصص عام7جفول )

 النسبة )%( العفف التخصص
 26.5 446 الجراحة العامة
 22.1 372 والطب النفسي طب الباطنة
 23.8 399 طب األطفال

 15.3 257 أمراض النساء و التوليف
 12.3 206 العناية الخاصة

 100.0 1680 المجموع
 

 

الباطنة
22.1%

الجراحة
26.5%

العناية الخاصة
12.3%

النساء و الوالدة
15.3%

األطفال
23.8%

 2014 - ف أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة( يوضح عف5رسم بياني )
 

 في المستشفيات حسب مزوف الخفمة: )العالج المركز( العناية الخاصةتوزيع أسرة . 7.3
 

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

  عناية خاصةسرير  257في مستشفيات قطاع غزة  العناية الخاصةبمغ اجمالي عدد أسرة. 
  سررير  45المستشرفيات غيرر الحكوميرة و فري قطراع غرزة   عناية خاصةسرير  206تدير وزارة الصحة

 والدة.أسرة عناية مركزة لحديثي ال 6مستشفيات وزارة الداخمية  بينما تمتم  .عناية خاصة
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  في المستشفيات غير الحكومية إال في حاالت الطروارئ بسربب قمرة  العناية الخاصةال يتم تشغيل أسرة
 الكادر البشري والتكمفة العالية لهذع الخدمة.

  وتشركل أكثرر مرن  أسررة 107بمغ عدد أسرة العناية المركزة لحديثي الوالدة في مستشفيات وزارة الصحة
أسررة  10أسرة عناية مركزة لحديثي الروالدة لكرل  4.2%(  بمعدل 52.0) العناية الخاصةنصف أسرة 

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

 لحديثي الوالدة في مستشفيات وزارة الصحة.
 

 م 2014 - حسب الجهة المزوفة لمخفمات في قطاع غزة لمعام الخاصةالعناية ( توزيع أسرة 8جفول )

 التخصص
مجموع  وزارة الفاخمية غير الحكومية وزارة الصحة

 % األسرة % األسرة % األسرة االسرة
 63 0 0 57.8 26 18.0 37 العناية المركزة العامة
 37 0 0 0 0 18.0 37 وجراحة القمب العناية المركزة  لمقمب

 3 0 0 0 0 1.4 3 عناية المركزة لمحروقال
 22 0 0 0 0 10.6 22 العناية المركزة لألطفال

 132 100.0 6 42.2 19 52.0 107 العناية المركزة لحفيثي الوالفة
 257 100.0 6 100.0 45 100.0 206 المجموع
 2.3  17.5  80.2 النسبة )%(

 
 :المحافظةحسب  وزارة الصحة في مستشفيات العناية الخاصة )العالج المركز(توزيع أسرة . 7.3.1
  وبنسررربة  أسررررة 110فررري مستشرررفيات وزارة الصرررحة بمحافظرررة غرررزة  العنايرررة الخاصرررةبمرررغ مجمررروع أسررررة

 التابعة لوزارة الصحة. العناية الخاصة% من مجموع أسرة 53.4
  أسررة عنايرة مكثفرة لحرديثي الروالدة   8حيرث يوجرد بهرا فقرط  نايرة الخاصرةالعتفتقر محافظرة رفرح ألسررة

 أسرة عناية مركزة عامة. 4وكذل  محافظة شمال غزة حيث يوجد بها فقط 
 

 م 2014 - في مستشفيات وزارة الصحة حسب المحافظة لمعام العناية الخاصة( توزيع أسرة 9جفول )

 جموعالم رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال التخصص
 37 0 18 4 11 4 العناية المركزة العامة

 37 0 13 8 16 0 وجراحة القمب العناية المركزة  لمقمب
 3 0 0 0 3 0 العناية المركزة الحروق

 107 8 24 13 62 0 العناية المركزة لحفيثي الوالفة
 22 0 4 0 18 0 العناية المركزة لألطفال

 206 8 59 25 110 4 المجموع
 100 3.9 28.6 12.1 53.4 2.0 )%( النسبة
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 :لمحافظةاحسب  غير الحكومية مستشفياتالفي  العناية الخاصة )العالج المركز(توزيع أسرة . 7.3.2
  سررريرًا وبنسرربة  28فرري المستشررفيات غيررر الحكوميررة بمحافظررة غررزة  العنايررة الخاصررةبمررغ مجمرروع أسرررة

 التابعة لممستشفيات غير الحكومية. العناية الخاصة% من مجموع أسرة  62.2
  رفررحخررانيونس و  تيمحررافظفرري المستشررفيات غيررر الحكوميررة فرري كررل مررن  ةمركررز  عنايررةال يوجررد أسرررة   

 رفح ألسرة العناية المركزة لحديثي الوالدة.تي الوسطى و تقر محافظبينما تف
 

 م 2014 - في المستشفيات غير الحكومية حسب المحافظة لمعام العناية الخاصة( توزيع أسرة 10جفول )
 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال التخصص
 26 0 0 2 18 6 العناية المركزة العامة
 19 0 3 0 10 6 فيثي الوالفةالعناية المركزة لح
 45 0 3 2 28 12 المجموع
 100 0 6.7 4.4 62.2 26.7 )%( النسبة

 

 . توزيع غر  العمميات في المستشفيات حسب مزوف الخفمة: 8
  موزعرررة عمرررى مستشرررفيات الجراحرررة فررري جميرررع  غرفرررة عمميرررات جراحيرررة عاممرررة 46تمتمرر  وزارة الصرررحة

غررف  7و  المستشفيات غيرر الحكوميرةميات جراحية عاممة في غرفة عم 35 المحافظات؛ بينما يوجد
 مستشفيات وزارة الداخميةفي  عمميات جراحية عاممة

 

 م 2014 - ( توزيع غر  العمميات في المستشفيات حسب مزوف الخفمة لمعام11جفول )
 )%( النسبة المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال التخصص
 52.3 46 4 15 4 19 4 وزارة الصحة
 39.8 35 2 6 2 19 6 غير الحكومية
 7.9 7 0 2 0 2 3 وزارة الفاخمية
 100 88 6 23 6 40 13 المجموع

 

وزارة الصحة
52.3%

وزارة الداخمية
7.9%

غير الحكومية
39.8%

 2014 - غر  العمميات في المستشفيات حسب مزوف الخفمة( يوضح 6رسم بياني )
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 (:6ي مستشفيات قطاع غزة)الفخول والخروج ف.  9
 

  2014 - 2013( يوضح حركة الفخول والخروج في مستشفيات قطاع غزة لعامي 12جفول )

 المؤشر
2013 2014 

 اإلجمالي وزارة الفاخمية غير الحكومي  وزارة الصحة اإلجمالي وزارة الفاخمية غير الحكومي  وزارة الصحة
 220,557 3,841 23,122 193,594 244,445 4,725 51,194 188,526 حاالت الفخول
 215,118 3,836 22,811 188,471 225,865 4,723 50,865 170,277 حاالت الخروج
 573,160 6,725 39,205 527,230 581,767 4,344 65,751 511,672 ايام التفاوي

 

 

 لمستشفيات:إلي االفخول . 9.1
  مريضًا  193,594فيات قطاع غزة؛ منهم مستش إلى( مريضًا 220,557تم إدخال ) 2014في العام

.  فرري حررين بمررغ عرردد حرراالت الرردخول فرري بمررا فيهررا مستشررفى الطررب النفسرري فرري مستشررفيات وزارة الصررحة
  وترجررع الزيررادة فرري عرردد حرراالت الرردخول 2013مريضررا خررالل عررام  188,526مستشررفيات وزارة الصررحة 

بمرغ عردد و . يروم عمرى قطراع غرزة 51اسرتمر  فري مستشرفيات وزارة الصرحة بسربب العردوان االسررائيمي الرذي
 3,841  وفي مستشرفيات وزارة الداخميرة مريضاً  23,122حاالت الدخول في المستشفيات غير الحكومية 

 .2014خالل عام  مريضاً 
  المستشرفيات  إلرىالمرواطنين المسرتفيدين مرن خردمات الردخول  معدلبالنظر لعدد سكان قطاع غزة فإن

 تحرراال 108حرروالي  ؛ وكانررت فرري مستشررفيات وزارة الصررحةنسررمة 1000لكررل  حالررة دخررول 123بمررغ فقررد 
يعنرررري أن  وهررررذا مررررواطن* 1000/ 6-4المتوسررررط العررررالمي مررررن بمررررغ بينمررررا نسررررمة   1000دخررررول لكررررل 

األمر الذي يستدعي التركيرز والمبيت خدمات الدخول  فيمستشفيات وزارة الصحة تعاني من ضغط شديد 
ل الرعايرررة األوليرررة و منظومرررة الرعايرررة الخارجيرررة لممرضرررى مرررن عيرررادات عمرررى خررردمات مرررا قبرررل الررردخول مثررر

  الخارجية و أقسام االستقبال و الرعاية اليومية مع تقييد إدخال المرضى بالفئات العميا من األطبا .
  1000حالرة دخرول لكرل  12.9حروالي ومثمت حاالت الدخول إلى المستشفيات غير الحكوميرة معردل 

 .مستشفيات وزارة الداخميةفي  نسمة 1000دخول لكل  تيحال 2 وبمعدل حوالي .نسمة
  مررن مجمروع حرراالت 8.4حالررة  وتمثرل  16,289بمرغ عردد حرراالت العرالج بالخررارج بغررش المبيرت %

 الدخول في مستشفيات وزارة الصحة. 
 

 الخروج من المستشفيات:. 9.2
حالرررة  188,471زة؛ منهرررا مررن مستشرررفيات قطررراع غررر 2014حالرررة خرررروج خرررالل عرررام  215,118تررم تسرررجيل 

حالررررة خررررروج مررررن المستشررررفيات غيررررر  22,811خررررروج سررررجمت فرررري مستشررررفيات وزارة الصررررحة. بينمررررا سررررجمت 
 حالة خروج من مستشفيات وزارة الداخمية. 3,836  والحكومية

 
 (7( ) 2010  -) تقرير لجنة مراجعة التقرير السنوي لإلفارة العامة لممستشفيات  -2011وزارة الصحة * 
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 أيام التفاوي: . 9.3
% 92يرروم؛ قردمت منهرا وزارة الصررحة مرا نسرربت   573,160بمرغ عردد أيررام الترداوي فري مستشررفيات قطراع غرزة 

% مرن ايرام التررداوي  1.2%  ومستشرفيات وزارة الداخميرة 6.8ترداوي  والمستشرفيات غيرر الحكوميرة مرن أيرام ال
  .2014خالل عام 

 

 (:6. مؤشرات االنتفاع بخفمات المبيت في مستشفيات قطاع غزة) 10
 

 2014-2013( يوضح مؤشرات االنتفاع بخفمات المبيت في مستشفيات قطاع غزة لعامي 13جفول )

 المؤشر
2013 2014 

 وزارة الفاخمية غير حكومي وزارة الصحة وزارة الفاخمية غير الحكومي وزارة الصحة
 27.3 19.6 86.0 14.5 28.0 88.0 نسبة إشغال األسرة
 1.8 1.7 2.8 0.9 1.3 3.0 معفل المكوث
 4 42 112 57 79 106 السنوي معفل الفوران
 4.7 7.0 0.4 5.4 3.1 0.4 السنوي فترة خمو السرير

  

 نسبة إشغال األسرة:. 10.1
 ( 86.0بمغت نسبة إشغال األسرة في مستشفيات وزارة الصحة.)% ألقل في سجمت نسبة اإلشغال ا

 %(.115) العيون%( ونسبة اإلشغال األعمى في مستشفى 40.0) الطب النفسيمستشفي 
  ( 19.6بينمددا بمغددت نسددبة إشددغال األسددرة فددي المستشددفيات غيددر الحكوميددة)% وفددي مستشددفيات ،

 %(.27.3وزارة الفاخمية )
 

 متوسط مفة المكوث:. 10.2
 

 حيررث ؛ 2014أيددام خددالل عددام ( 2.8) بمددم معددفل المكددوث لممددريض فددي مستشددفيات وزارة الصددحة
. بينمرا أقرل معردل مكروث سرجل فري أيرام( 4.8) غرزة األوروبريسجمت أطول مدة مكوث في مستشفى 

 .( يوم1.2مستشفي الهالل اإلماراتي )
 ( يوم خالل نفس العدام1.7بينما بمم معفل المكوث في المستشفيات غير الحكومية ) وبمدم معدفل ،

 ( يوما.1.8الفاخمية ) المكوث في مستشفيات وزارة
 

 معفل فوران السرير:. 10.3
 

  وهذا يعني  سنوياً  ةمر  112بمم معفل فوران السرير في مستشفيات وزارة الصحة  2014في العام
وهرذا  .2013فدي العدام مدرات سدنويًا  106. بينما كان خالل العرام ةمر  112تم إشغال  يأن السرير 

 العرررام اشرررغال األسررررة فررري مستشرررفيات وزارة الصرررحة خرررالل يفسرررر مرررع زيرررادة عررردد األسررررة تراجرررع نسررربة
2014.  
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  2014 خدالل العدام مدرة 42في حين بمدم معدفل فوران السدرير فدي المستشدفيات غيدر الحكوميدة ،
 مرة خالل نفس العام. 41وكان في مستشفيات وزارة الفاخمية 

 

 فترة خمو السرير:. 10.4
 خدالل عدام سداعات(  9.6)حدوالي يدوم  0.4صدحة بمغت فترة خمو السدرير فدي مستشدفيات وزارة ال

  وهرري الفترررة الترري يبقرري فيهرررا السرررير فارغررًا برردون إشررغال برررين حررالتي دخررول وحررالتي خرررروج 2014
  متتاليتين.

 فدي  أيدام 4.7، وكاندت خدالل نفدس العدام أيدام 7.0 أما في المستشفيات غير الحكوميدة فقدف بمغدت
 مستشفيات وزارة الفاخمية.

 

 عمميات الجراحية في المستشفيات:الخفمات . 11
 

  عمميرررة 104,268بمرررغ إجمرررالي عررردد العمميرررات الجراحيرررة التررري ترررم إجرائهرررا فررري مستشرررفيات قطررراع غرررزة
 وزارة الصرررحةبمرررغ إجمرررالي عررردد العمميرررات الجراحيرررة التررري ترررم إجرائهرررا فررري مستشرررفيات حيرررث  يرررةجراح

 عممية جراحية. 131 64

64,131

65,639

66,115

82,558

58,510

44,968

49,242

66,632

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 2014-2007وزارة الصحة  مستشفيات( يوضح عفف العمميات الجراحية في 7ياني )رسم ب 

   من مجموع العمميات  61.5عممية جراحية في مستشفيات وزارة الصحة بنسبة  64,131تم إجرا %
بنسررربة  جراحيرررة عمميررة 38,196بمرررغ عررردد العمميررات الجراحيرررة فررري المستشررفيات غيرررر الحكوميرررة و  .الجراحيررة
عمميرررة جراحيرررة بنسررربة  1,941 وزارة الداخميرررةفررري مستشرررفيات بمرررغ عررردد العمميرررات الجراحيرررة % بينمرررا 36.6
 المستشفى الميداني األردني.من % من إجمالي عدد العمميات الجراحية مع مراعاة عدم توفر بيانات 1.9

 

 2014 –( يوضح توزيع العمميات الجراحية في مستشفيات قطاع غزة 14جفول )

غر   
 العمميات

مميات المهارية الع
 والكبرى

العمميات المتوسطة 
 النسبة )%( المجموع والصغرى

 61.5 64,131 37,282 26,849 46 وزارة الصحة
 36.6 38,196 27,361 10,835 35 غير الحكومية
 1.9 1,941 1,379 562 7 وزارة الداخمية
 100.0 104,268 66,022 38,246 88 المجموع
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  28.4عمميرررة جراحيرررة. منهرررا  64,131فررري مستشرررفيات وزارة الصرررحةبمرررغ عررردد العمميرررات الجراحيرررة %
عمميرررررة جراحيرررررة متوسرررررطة % 35.0  % عمميرررررة جراحيرررررة قيصررررررية13.4عمميرررررة جراحيرررررة مهاريرررررة وكبررررررى  

 عمميات اليوم الواحد.في عممية جراحية  %23.2و وصغرى 
 

اليوم الواحد
23%

القيصرية
13.4%

الصغرى
36%

الكبرى
28%

  
 2014 – العمميات الجراحية في مستشفيات وزارة الصحةنسب ( يوضح 8رسم بياني )

 
 

 
 2014 – 2010( يوضح توزيع العمميات الجراحية في مستشفيات وزارة الصحة 9رسم بياني )

 

 :. القسطرة القمبية وجراحة القمب12
 القسطرة القمبية: .12.1

  وفي مجمع الشفا  الطبي حيث 2006نهاية القسطرة القمبية في مستشفى غزة األوربي تقدم خدمات  
 ضافة لمركز الحياة التخصصي.  باإل2014منتصف تم افتتاح المركز 
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   فري العرام بينما  .2014وزارة الصحة خالل عام  ياتعممية قسطرة قمبية في مستشف 1,988تم إجرا
 عممية قسطرة قمبية. 1,675ية بمغ عدد عمميات القسطرة القمب 2013

   قسررطرة تشخيصررية   1,095؛ منهررا ى غررزة األوروبرريفعمميررة قسررطرة قمبيررة فرري مستشرر1,506تررم إجرررا
قسرطرة  140؛ منهرا مجمرع الشرفا  الطبريعممية قسطرة قمبية في  482إجرا   كما وتم  قسطرة عالجية 411

 .قسطرة عالجية 342تشخيصية  

 فرري عرردد  زيررادةنجررد أن هنررا   2013والعررام  2014قمبيررة فرري العررام بمقارنررة عرردد حرراالت القسررطرة ال
 %(.18.7بمغت )في مستشفيات وزارة الصحة حاالت القسطرة القمبية 

  بينمررا بمغررت  .2014خررالل عررام فرري مركررز الحيرراة التخصصرري  عمميررة قسررطرة قمبيررة 943جرررا  إتررم
زديرراد عرردد التحررويالت لمركررز الحيرراة   ومررن المالحررظ ا2013خررالل عررام حالررة  862حرراالت القسررطرة القمبيررة 

 .التخصصي رغم تشغيل وزارة الصحة لمركز القسطرة القمبية في مجمع الشفا  خالل هذا العام

1,988

1,675

121

907
1,037

1,146
1,604

1,974 2,306

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2,400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  2014 -2006 ( يوضح عفف حاالت القسطرة القمبية في مستشفيات وزارة الصحة10رسم بياني ) 
 

  :جراحة القمب المفتوح .12.2

 مركرز ثالث مراكز لجراحة القمب في قطاع غزة؛ مركز جراحة القمب في مجمع الشفا  الطبي  و  يوجد
مركرز الثراني الترابع لروزارة الصرحة  ومركرز جراحرة القمرب فري وهرو الاالوروبرى غرزة جراحة القمب في مستشفى 

 مستشفى القمب واالوعية الدموية التابع لمستشفيات الخدمة العامة.

   عمميرة جراحرة قمرب  169منهرا  ؛2014خرالل العرام الحرالي  ية جراحة قمب مفتروحعمم 376تم إجرا
عمميرة فري مستشرفى القمرب  28  وعممية في مستشفى غرزة االوروبري 179و  مفتوح في مجمع الشفا  الطبي

عمميرررة  248؛ منهرررا 2013خرررالل عرررام عمميرررة جراحرررة قمرررب مفتررروح  461بينمرررا ترررم إجررررا   .واالوعيرررة الدمويرررة
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عمميررة فرري  38و  عمميررة فرري مستشررفى غررزة االوروبرري 175ومفترروح فرري مجمررع الشررفا  الطبرري  جراحررة قمررب 
 .مستشفى القمب واالوعية الدموية

143

249 216 277

423
348

0
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600
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  2014 – 2001( يوضح عفف عمميات جراحة القمب المفتوح في مستشفيات وزارة الصحة 11رسم بياني )

 

 فيات:. خفمات الوالفة في المستش 13
  19.9والدة  وبمغت نسبة القيصريات منها  53,631بمغ عدد الوالدات في مستشفيات قطاع غزة.% 
  والدة طبيعيرررة و 78.7منهرررا  ؛والدة 40,482مستشرررفيات وزارة الصرررحة بمرررغ مجمررروع الررروالدات فررري %

% فرري 25.7يميرر   الطبرري الشررفا  مجمررع% فرري 42.7% قيصرررية  أعمررى نسرربة لمرروالدة كانررت 21.3
  .ناصر الطبي مجمع

 

الشفاء
43%

الهالل
16%

ناصر
26% 

األقصى
15%

  
 2014 – في مستشفيات وزارة الصحة الوالفاتنسب ( يوضح 12رسم بياني )

 
   2013% في عدد الوالدات في مستشفيات وزارة الصحة عن العام  5.2مقدارع ب زيادةكان هنا. 
 من مجموع المواليرد 0.3 حةفي مستشفيات وزارة الص شكمت نسبة التشوهات الخمقية في المواليد % .

 .2013% من مجموع المواليد في العام 0.4بينما شكمت 
 خررالل عررام  حرراالت فرري مستشررفيات وزارة الصررحة 10حالررة وفرراة؛ منهررا  17 بمررغ عرردد وفيررات األمهررات

 .في مستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة التحا 9كانت   2013في العام بينما  .2014
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    2014 - 2007( يوضح توزيع الوالفات في مستشفيات وزارة الصحة 13رسم بياني ) 
 

21.3
15.4 16.7 18.0
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    2014 - 2007في مستشفيات وزارة الصحة  نسبة القيصريات( يوضح 14رسم بياني ) 
 

 2014 - ( يوضح توزيع الوالفات في مستشفيات قطاع غزة15جفول )
 2013 2014 وزارة الفاخمية غير الحكومية وزارة الصحة شرالمؤ 

 41,985 42,958 874 10,237 31,847 الوالدة الطبيعية
 10,074 10,673 177 1,861 8,635 الوالدة القيصرية
 52,060 53,631 1,051 12,098 40,482 مجموع الوالدات

 % 19.3 19.9 %16.8 %15.4 %21.3 ةالقيصريالوالدات نسبة 
 49,748 54,041 1,051 12,200 40,790 عدد المواليد 

 7,700 8,873 94 2,851 5,928 عمميات النسا  والتوليد
 324 330 9 24 297 حاالت وفيات األجنة

 146 6 5 1 0 والدة طفل متوفي
 648 908 8 56 844 والدات متعددة) التوائم(

 1,723 2,131 31 102 1,998 جرام 2500أقل من 
 37عرردد حرراالت الرروالدة المبكرررة ) أقررل مررن 

 أسبوع ( الخدج
2,761 84 19 2,864 2,802 

 5,116 2,409 96 957 1,356 عدد حاالت اإلجهاش
 230 175 4 47 124 حاالت التشوهات الخمقية

 244 228 0 0 228 عدد وفيات المواليد بعد الوالدة مباشرة
المنررررررزل حرررررالتين فررررري )عررررردد وفيرررررات األمهرررررات 

 (( حالة في مستشفيات وزارة الصحة15و)
15 0 0 17 12 
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 : ع غزةر المنومين في مستشفيات قطا. مؤشرات الخفمات الصحية المقفمة لممرضى غي14
 

 خفمات االستقبال والطوارئ: .14.1
 .خفمات االستقبال والطوارئ في مستشفيات قطاع غزة:14.1.1

  1,287,720بمررررغ عرررردد المسررررتفيدين مررررن خرررردمات اإلسررررعاف والطرررروارئ فرررري مستشررررفيات قطرررراع غررررزة 
. ئ فررري مستشرررفيات وزارة الصرررحةمرررن خررردمات اإلسرررعاف والطررروار  وااسرررتفاد % 90.9مريضرررًا؛ مرررنهم حررروالي 

وفررري   % 6.7المستشرررفيات غيرررر الحكوميرررة  المسرررتفيدين مرررن خررردمات اإلسرررعاف والطررروارئ فررري نسررربة توبمغررر
 % من إجمالي عدد المستفيدين من خدمات اإلسعاف والطوارئ. 2.4 مستشفيات وزارة الداخمية

 

 2014 - ( يوضح خفمات االستقبال والطوارئ في مستشفيات قطاع غزة16جفول )

 )%( النسبة طوارئاإلسعا  والخفمات  البيان

  90.9  1,171,004 وزارة الصحة

  6.7 86,126 غير الحكومية

  2.4 30,590 وزارة الداخمية

 100.0 1,287,720 المجموع
 

 :خفمات االستقبال والطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة. 14.1.2
 مراجع. 1,171,004صحة بمغ عدد مراجعي االستقبال والطوارئ في مستشفيات وزارة ال 
  مراجررع  بواقررع  745,669فرري المستشررفيات العامررة )وزارة الصررحة( بمررغ عرردد مراجعرري أقسررام الطرروارئ

مراجرع  بواقرع  724,651 نمرراجعيالعردد  كانحين في   مراجع في اليوم الواحد خالل العام الحالي 2,043
الكثافررة فرري العمررل هرري مررا يبرررر ضرررورة و لعررل هررذع  خررالل العررام الماضرري.مراجررع فرري اليرروم الواحررد  1,985

 .العمل عمى توسعة و إعادة تنظيم أقسام الطوارئ بما يسهل تقديم الخدمة لممواطنين
  مررن مراجعررى اقسررام  %32.9مراجررع بنسرربة  385,371بمررغ عرردد مراجعررى االسررتقبال ورعايررة األطفررال

مراجعررة بنسرربة  39,964والرروالدة النسررا     وبمررغ عرردد مراجعررات اسررتقبال وطررواريالطرروارئ فرري وزارة الصررحة
3.4.%  

 

 2014 - ( يوضح خفمات االستقبال والطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة17جفول )

 )%( النسبة اإلسعا  والطوارئخفمات  البيان

  63.7 745,669 االستقبال والطوارئ العامة

  32.9 385,371 االستقبال والرعاية اليومية لألطفال

  3.4 39,964 والتوليداستقبال النسا  

   100.0 1,171,004 المجموع
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 خفمات العيافات الخارجية في المستشفيات:  .14.2
 

 2014 -( يوضح خفمات العيافات الخارجية في مستشفيات قطاع غزة 18جفول )
 النسبة )%( المجموع وزارة الفاخمية غير الحكومية وزارة الصحة العيافات الخارجية

  46.1 460,512 43,237 136,916 280,359  لجراحةا
  33.1 330,256 44,560 80,422 205,274  باطنةال

  12.4 123,235 10,926 65,759 46,550 النسا  والتوليد
  8.4 84,311 16,423 28,387 39,501 األطفال 
  100.0 998,314 115,146 311,484 571,684 المجموع
 100.0 11.5 31.2 57.3 )%( النسبة

 

  مراجعرًا؛ 998,314بمغ إجمالي المستفيدين من زيارات العيادات الخارجية في مستشفيات قطاع غرزة 
% فرررري 11.5% فرررري المستشررررفيات غيررررر الحكوميررررة  و31.2% مرررنهم فرررري مستشررررفيات وزارة الصررررحة  57.3

 مستشفيات وزارة الداخمية.
 مرررن إجمرررالي مراجعررري % 46.1 فررري مستشرررفيات قطررراع غرررزة بمغرررت نسررربة مراجعررري عيرررادات الجراحرررة

بنسررربة عيرررادات النسرررا  والتوليرررد  مراجعرررات  %33.1 عيرررادات الباطنرررةمراجعررري ونسررربة   العيرررادات الخارجيرررة
 . % 8.4 طفالعيادات األجعي مرا كانت نسبةو % 12.4

 

 خفمات الغسيل الكموي في مستشفيات الوزارة: .14.3
  مجمرع الشرفا  ) لروزارة الصرحة  تبرعأقسرام وجميعهرا ت 5بمغ عردد أقسرام الغسريل الكمروي فري قطراع غرزة

 .(مستشفى الرنتيسي لألطفالو  الطبي  مجمع ناصر  مستشفى النجار  مستشفى شهدا  األقصى 
  عن  ةحال 79مريضًا بزيادة  557ين يتمقون خدمة الغسيل الكموي بشكل منتظم عدد المرضى الذبمغ
 .حاالت عن العام الماضي 6بزيادة  ةحال 22مرضى الوعدد األطفال  .2013عام 
  أسبوعية  لكل مريش ةجمس 2.4عدد جمسات الغسيل الكموي لممرضى متوسط بمغ. 
  فري حرين أن المؤشرر  (مرضرى 7دة لكرل واحر وحردة غسريل)المرضرى لعردد وحردات الغسريل بمغ مؤشر

  مرضى. 4لكل واحدة القياسي هو وحدة غسيل 
 غسالت يوميًا. 3ل وحدة غسيل بعدد في الخطة الوطنية اإلستراتيجية لمصحة حدد كفا ة ك 

 

 2014 -( يوضح خفمات غسيل الكمى في مستشفيات وزارة الصحة 19جفول )
 المجموع يالرنتيس األقصى النجار ناصر الشفاء المؤشر

 557 22 65 63 96 311 2014عفف مرضى غسيل الكمى 

 68,751 2,747 9,180 6,372 13,721 36,731 2014عفف الغسالت 

 2.4 2.4 2.7 1.9 2.7 2.3 2014جمسة/مريض/أسبوع 

 81 8 12 12 17 32 عفف أسرة الرعاية اليومية لمكمية
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 اليومية ألمراض الفم و األورام في مستشفيات الوزارة:خفمات الرعاية  .14.4
 

 بقيت وزارة الصحة المقدم الوحيد لخدمات رعاية مرضى الدم واالورام.
  سرير لمرضى أمرراش الردم و األورام فري أقسرام الرعايرة النهاريرة فري كرل  33خصصت وزارة الصحة

 سي لألطفال.من مجمع الشفا  الطبي ومستشفى غزة األوروبي ومستشفى الرنتي
  ؛ منهررررا 2014زيررررارة خرررالل العررررام  15,595بمرررغ عرررردد زيرررارات عيررررادات رعايررررة امرررراش الرررردم واالورام

بمررغ عرردد زيرارات رعايررة الرردم واألورام الردم واالورام لألطفررال فرري مستشرفى الرنتيسرري. بينمرا  ةزيرارة لعيرراد 1,336
اش الردم واألورام لألطفرال فري مستشرفى زيارة لعيرادات أمرر  3,318؛ منها  2013زيارة خالل العام  16,697

 الرنتيسي لألطفال.غزة االوروبي ومستشفى 
 

  2014 - ( يوضح خفمات عيافات الفم واألورام في مستشفيات وزارة الصحة20جفول )
 المجموع الرنتيسي األوروبي الشفاء المؤشر

 33 10 4 19 عفف اسرة الرعاية اليومية لالورام
 15,595 1,336 4,001 10,258 عفف الزيارات
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 2014 - 2013( يوضح عفف زيارات عيافات الفم واالورام في مستشفيات وزارة الصحة 15رسم بياني ) 
 

 خفمات العالج الطبيعي: .14.5
  48,089بينمرا كانرت   مراجعراً  51,119بمغ إجمرالي عردد حراالت العرالج الطبيعري فري المستشرفيات 

 .2013العام  مراجعا خالل
  مررن إجمررالي عرردد 69.8مراجعررًا بنسرربة  35,669الحرراالت فرري مستشررفيات وزارة الصررحة بمررغ عرردد %

بمرررغ عررردد المرررراجعين فررري المستشرررفيات غيرررر و    2013% عرررن العرررام 42.4حررروالي  تبمغررر زيرررادةب المرررراجعين
مستشرفيات وزارة فري مراجعرًا  1,922عين بمرغ عردد المرراجبينمرا %  26.4بنسبة  مراجعاً  13,528الحكومية 
 .%3.8بنسبة  الداخمية
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  فري مستشرفيات وزارة الصرحة ةجمسر 121,813؛ منهرا جمسرة 165,195بمغ إجمالي عدد الجمسرات  
  .مستشفيات وزارة الداخميةجمسة في  7,633و   في المستشفيات غير الحكومية ةجمس 35,749و

  3.8بينمرررا كررران معررردل الجمسرررات لكرررل مرررريش  .نوياً جمسرررة سررر 3.2بمرررغ معررردل الجمسرررات لكرررل مرررريش 
 .2013جمسة سنويًا خالل عام 

 

 2014 -( يوضح خفمات العالج الطبيعي في مستشفيات قطاع غزة21جفول )
 المجموع وزارة الفاخمية غير الحكومية وزارة الصحة المؤشر

 51,119 1,922 13,528 35,669 حاالت العالج الطبيعي
 165,195 7,633 35,749 121,813 مسات العالج الطبيعيج

 3.2 4.0 2.6 3.4 جمسة / مريض
 

 الخفمات الطبية التشخيصية في المستشفيات: .15
 

 خفمات األشعة والتصوير الطبي: .15.1
  منهررا تررم % 81.0فحصررًا؛  641,010بمررغ عرردد الفحوصررات اإلشررعاعية فرري مستشررفيات قطرراع غررزة

مستشرفيات فري %  4.2و   فري المستشرفيات غيرر الحكوميرة%  14.8  الصرحة شرفيات وزارةإجراؤع فري مست
فحصًا خرالل  695,723في حين كان عدد الفحوصات اإلشعاعية في مستشفيات قطاع غزة  .وزارة الداخمية

 .2013عام 
  حالرررة  108,536و  % 72.8حالرررة بنسررربة  466,532 السرررينيةشرررعة األبمرررغ عررردد حررراالت تصررروير

حالرة بنسربة  36,337% وبمرغ مجمروع حراالت التصروير المقطعري  16.9أشعة فرو  صروتية بنسربة تصوير 
5.7 .% 

 

 2014 -( يوضح خفمات األشعة والتصوير الطبي في مستشفيات قطاع غزة22جفول )
 النسبة )%( المجموع وزارة الفاخمية غير الحكومية وزارة الصحة الخفمة 

 72.8 466,532 16,224 42,008 408,300 سينيةأشعة 
 16.9 108,536 7,337 31,052 70,147 فوق صوتية
 5.7 36,337 386 3,884 32,067 مقطعية

 IVP 4,392 1,163 152 5,707 0.9األشعة الممونة و 
 2.4 15,177 2,481 12,322 374 بانوراما

 0.3 1,826 35 1,341 450 تصوير الثفي
 1.0 6,895 0 3,405 3,490 رنين مغناطيسي
 100.0 641,010 26,615 95,175 519,220 المجموع

 100.0 4.2 14.8 81.0 سبة حسب مقفم الخفمةالن
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 2014-2006 ( يوضح خفمات التصوير الطبي في مستشفيات وزارة الصحة16رسم بياني )
 

  تقررردم خررردمات األشرررعة فررري مختمرررف مستشرررفيات وزارة الصرررحة حيرررث بمرررغ عررردد الفحوصرررات اإلشرررعاعية
 .جمالي خدمات التصوير الطبي في مستشفيات قطاع غزة% من إ81.0فحصًا بنسبة  519,220

 بنسرربة فرري مستشررفيات وزارة الصررحة؛ و حالررة  408,300 بمررغ عرردد حرراالت التصرروير باألشررعة السررينية
حالرة تصروير أشرعة فرو  صروتية  70,147و  % من إجمالي خدمات التصوير فري مستشرفيات الروزارة78.6
 %.13.5بنسبة 
 فري كرل مرن مجمرع الشرفا  الطبري ومجمرع ناصرر الطبري ومستشرفى  خدمات التصوير المقطعي تتوفر

حالررة بنسرربة  32,067 غررزة األوروبرري ومستشررفى الرنتيسرري لألطفررال وبمررغ مجمرروع حرراالت التصرروير المقطعرري
 . %5.1بنسبة  2013حالة في العام  28,386؛ بينما كانت % 6.2
   حالرة تصروير  450%  و0.1بة بنسر مجمرع الشرفا  الطبريحالرة تصروير بانورامرا فري  374تم إجررا

فتم أما التشخيص بالرنين المغناطيسي  .%0.1بنسبة )الشفا  واالوروبي( يات وزارة الصحة ثديي في مستشف
% مرررن مجمررروع حررراالت التصررروير الطبررري فررري 0.7حالرررة فررري مستشرررفى غرررزة االوربررري وبنسررربة  3,490اجررررا  

 .مستشفيات وزارة الصحة
 14.8فحصررًا بنسرربة  95,175 لمستشررفيات غيررر الحكوميررةبمررغ عرردد الفحوصررات اإلشررعاعية فرري ا  %

وبمرررغ عررردد الفحوصرررات اإلشرررعاعية فررري مرررن إجمرررالي خررردمات التصررروير الطبررري فررري مستشرررفيات قطررراع غرررزة؛ 
 .% 4.2فحصًا بنسبة  26,615المستشفيات العسكرية 

   12,322و  فري المستشرفيات غيرر الحكوميرةشرخيص برالرنين المغناطيسري حالرة ت  3,405تم إجررا 
 2,481بينما في مستشفيات وزارة الداخمية ترم اجررا   .حالة تصوير مقطعي 3,884  وحالة تصوير بانوراما

 حالة تصوير مقطعي. 386حالة تصوير بانوراما  و
 
 خفمات المختبرات: .15.2
  فحصرررًا  4,241,420بمرررغ عررردد الفحوصرررات المخبريرررة التررري ترررم إجرائهرررا فررري مستشرررفيات قطررراع غرررزة

بينمررررا كرررران عرررردد الفحوصررررات   تررررم إجرائهررررا فرررري مستشررررفيات وزارة الصررررحة%  91.8لي مخبريررررًا؛ منهررررا حرررروا
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في المستشفيات غيرر من الفحوصات المخبرية %  5.4 تم إجرا و  .2013فحصا خالل عام  5,211,529
 .وزارة الداخميةفي مستشفيات % تمت  2.8الحكومية بينما 

 

 2014 -غزة( يوضح خفمات المختبرات في مستشفيات قطاع 23جفول )
 المجموع وزارة الفاخمية غير الحكومية وزارة الصحة 

 4,241,420 120,118 227,940 3,893,362 عفف الفحوصات المخبرية

 100.0 2.8 5.4 91.8 النسبة )%(
 
 

 خفمات بنوك الفم في مستشفيات وزارة الصحة: .15.3
 

 2014 – 2010رة الصحة قطاع غزة ( يوضح خفمات بنوك الفم في مستشفيات وزا24جفول )

 العام
 وحفات الفم المسحوب

 وحفات الفم المصرو 
 مجموع وحدات الدم المسحوب طوعي أسري

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 

 

  38,449فررري مستشرررفيات وزارة الصرررحة  2014بمرررغ عررردد وحررردات الررردم التررري ترررم سرررحبها خرررالل عرررام 
وحرردة  23,812و  % مررن مجمرروع وحرردات الرردم المسررحوب38.1وحرردة أسرررية  بنسرربة  14,637وحرردة؛ منهررا 
فري مستشرفيات  2013خرالل عرام دات الردم التري ترم سرحبها عردد وحر %. فري حرين كران61.9طوعية بنسبة 
% مررررن مجمرررروع وحرررردات الرررردم 66.9وحرررردة أسرررررية  بنسرررربة  17,944وحرررردة؛ منهررررا  26,821وزارة الصررررحة 

 %.33.1وحدة طوعية بنسبة  8,877و  المسحوب
 فررري مستشرررفيات وزارة الصرررحة  2014خرررالل عرررام  بينمرررا بمرررغ عررردد وحررردات الررردم ومكوناتررر  المصرررروفة

ولرم تظهرر إحصرائيات المستشرفيات توزيرع  2013خرالل العرام  وحردة 57,973 كانرت. بينمرا وحردة 40,137
الوحررردات المصرررروفة عمرررى األقسرررام داخرررل المستشرررفى أو عمرررى المستشرررفيات األخررررى المسرررتفيدة مرررن خررردمات 

 المستشفى سوا  كانت حكومية أو غير حكومية.
 
 ة الصحة:الخفمات الباثولوجية الجراحية في مستشفيات وزار  .15.4

 

 مررن خررالل وزارة الصررحة فرري كررل مررن مجمررع  فرري قطرراع غررزة فقررط تقرردم خرردمات البرراثولوجي الجراحرري
  ومستشفى غزة األوروبي.  الشفا  الطبي
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  والتري ترم إجرائهرا فري مستشرفيات  2014بمغ عدد عينات فحوص األنسجة والخاليا خالل العام حيث
عينرة فحروص خاليرا. فري حرين  1,157و   أنسرجة عينرة فحروص 4,384عينة؛ منهرا  5,541وزارة الصحة 

عينررة فحرروص  5,499عينررة؛ منهررا 6,825عرردد عينررات فحرروص األنسررجة والخاليررا  2013كانررت خررالل عررام 
 عينة فحوص خاليا. 1,326و  أنسجة

 

 2014 - ( يوضح عفف عينات فحوص األنسجة والخاليا التي تم إجرائها في مستشفيات وزارة الصحة25جفول )
 المجموع األوروبي  لشفاء ا الفحص

 3,061 725 2,336 فحوصات أنسجة / المستشفى
 1,323 524 799 فحوصات أنسجة / مستشفيات أخرى

 4,384 1,249 3,135 فحوصات األنسجةمجموع 
 1,052 442 610 فحوصات خاليا / المستشفى

 105 47 58 فحوصات خاليا / مستشفيات أخرى
 1,157 489 668 فحوصات الخاليامجموع 

 

 

 2014-2008( يوضح عفف عينات فحوص األنسجة والخاليا التي تم إجرائها في مستشفيات وزارة الصحة 26جفول )

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الفحص

 4,384 5,499 4,662 4,485 4,204 4,163 2,991 فحوصات األنسجة
 1,157 1,326 1,073 817 1,047 1,174 971 فحوصات الخاليا
 5,541 6,825 5,735 5,302 5,251 5,337 3,962 المجموع
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 خفمات المناظير التشخيصية ) التنظير الفاخمي(: .15.5
  عمميرة؛ كران  7,821بمستشفيات قطاع غرزة  2014بمغ مجموع عمميات التنظير الداخمي خالل عام

 1,962تميهررا منرراظير الجهرراز الهضررمي السررفمي   عمميررة 3,450أعالهررا منرراظير الجهرراز الهضررمي العمرروي 
مجمررروع عمميرررات كررران  2013عمميرررة. بينمرررا فررري العرررام  902تميهرررا المنررراظير التشخيصرررية النسرررائية عمميرررة  

  تميهرررا ةعمميررر 5,264عمميرررة؛ كررران أعالهرررا منررراظير الجهررراز الهضرررمي العمررروي  10,108 التنظيرررر الرررداخمي
 عممية.  1,137تميها المناظير التشخيصية النسائية   عممية  2,334مناظير الجهاز الهضمي السفمي 

  عمميررة؛ كانررت أعمرري نسرربة  3,181بمررغ عرردد عمميررات التنظيررر الررداخمي فرري مستشررفيات وزارة الصررحة
 %.26.2% يميها تنظير النسائية بنسبة 27.1لتنظير الجهاز الهضمي العموي 

  تنظيررر ة عمميرر 114منرراظير تشخيصررية فرري المستشررفيات غيررر الحكوميررة و  ةعمميرر 4,526ا  تررم إجررر
بينمررا بمغررت عمميررات التنظيررر الررداخمي خررالل عررام  .2014 عررام خررالل يررةخممستشررفيات وزارة الدافرري  داخمرري
عمميررة تنظيررر داخمرري فرري مستشررفيات وزارة  584و  عمميررة 5,141فرري المستشررفيات غيررر الحكوميررة  2013

 .خميةالدا
 

 2014 –( يوضح عفف حاالت التنظير الفاخمي التي تم إجرائها في مستشفيات قطاع غزة 27جفول )
 المجموع وزارة الفاخمية غير الحكومية النسبة وزارة الصحة النوع

 3,450 103 2,486 27.1 861 هضمي عموي
 1,962 11 1,562 12.0 389 هضمي سفمي

 748 0 14 23.1 734 رئة
 361 0 0 11.3 361 ان  وأذن وحنجرة
 260 0 260 0 0 مسالك بولية
 902 0 67 26.2 835 نسائية

 28 0 28 0 0 مناظير الركبة
 1 0 0 0 1 مناظير ايكو

 109 0 109 0 0 فحص فيناميكية التبول
 7,821 114 4,526 100.0 3,181 المجموع

 

 حرراالت خررالل  109 مستشررفى الوفررا  لمجراحررة والتأهيررلفرري تبررول الفحررص ديناميكيررة  بمررغ عرردد حرراالت
لررم يررتم تسررجيل اي حالررة فحررص ديناميكيررة تبررول فرري مستشررفى الوفررا  لمجراحررة والتأهيررل بينمررا   2014العررام 

 .2013خالل العام 
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  توصيات:االستنتاجات وال
 تظهر نتائج التقرير

  لروحظ ان انتشرار الخردمات الصرحية بمرا يخرص الرعايرة الثانويرة يغطري كافرة المحافظرات الخمسرة اذا
مرررا تعمررر  األمرررر بالخررردمات فررري التخصصرررات الصرررحية االربعرررة) الجراحرررة  الباطنرررة  النسرررا  والتوليرررد  

 ت. واألطفال( وبما يضمن تطبي  مبدأ الح  في الوصول إلى الخدما

 مالحظة وجود نقطة ضعف تتمثل في تشرتت الخردمات فري محافظرة الشرمال ومحافظرة رفرح حيرث  تم
ال تحقررر  التكامرررل فررري بعرررش المنررراط  خاصرررة فررري و تقررردم الخررردمات مرررن خرررالل أكثرررر مرررن مستشرررفى 

 محافظة الشمال وتتسم باالزدواجية.

 وى الثالثى او الثانوي المتقردم يالحظ اتجاع الوزارة نحو اعادة هيكمة الخدمات الطبية خاصة في المست
والتررري بقيرررت عمرررى قاعررردة اعتمررراد مستشرررفيات مرجعيرررة فررري تخصصرررات دقيقرررة تتسرررم بالتكمفرررة العاليرررة 

 ومحدودية الموارد البشرية وبقى التركيز عمى مستشفى غزة األوروبي ومجمع الشفا  الطبي.

 اجرائهررا فرري مستشررفيات  عرردد حرراالت جراحررة القمررب والترري يررتم نخفرراشتظهررر االحصررائيات السررابقة ا
وزيرررادة عررردد حررراالت القسرررطرة القمبيرررة وذلررر  بعرررد اتخررراذ قررررار بإضرررافة وحررردات ومراكرررز  .وزارة الصرررحة

 .جديدة

 ( والمستشررفيات غيررر 86.0هنررا  تفرراوت شررديد فرري نسرربة انشررغال األسرررة بررين مستشررفيات الرروزارة  )%
كررس إقبرررال المررواطنين الشرررديد %( وهرررذا يع27.3%(  ومستشرررفيات وزارة الداخميررة )19.6الحكوميررة )

عمى الخدمات الصرحية فري وزارة الصرحة خاصرة والحكوميرة بشركل عرام؛ وذلر  بسربب ارتفراع التكمفرة 
في المستشفيات غير الحكومية  وهذا يسرتدعي مرن صرناع القررار دراسرة هرذا التفراوت وامكانيرة وضرع 

لحكومية بما يضمن انتقرال العبر  قيود عمى اسعار الخدمات المناظرة التي تقدمها المستشفيات غير ا
 .ولو جزئيًا من القطاع الحكومي لمقطاع االهمي وتنشيط االستثمار األهمي في هذا المجال

  التصنيف المعمول ب  حاليا في تصنيف العمميات الجراحية هو تصرنيف عرام ال يسرمح بمقارنرة عمرل
الموارد المادية والبشرية بينها؛ مما  المستشفيات الجراحية وال يرقى إلى مستوي ان يكون قاعدة لتوزيع

يسررتدعى ضرررورة تطرروير تصررنيف اكثررر دقررة لمعمميررات الجراحيررة والترري تسررتهم  كمررا كبيرررا مررن الجهررد 
 والمال.  

  أن مستشرررفيات وزارة الصرررحة تعررراني مرررن ضرررغط شرررديد عمرررى خررردمات الررردخول وعنرررد مراجعرررة بيانرررات
رة مرن المرضرى يكرون يروم واحرد أو اقرل مرن ان متوسرط المكروث لنسربة كبيرفرالمكوث في المستشفيات 

وهرذا يسرتدعي التركيرز عمرى  ؛يومين مما يؤشر لوجود نسبة كبيرة من حاالت الدخول غير الضررورية
خرردمات مررا قبررل الرردخول فرري كافررة المسررتويات الرعايررة األوليررة و الرعايررة الخارجيررة )لمرضررى الطرروارئ 

 الختصاصية لهذع المستويات عمى مدار الساعة.والعيادات الخارجية( مع توفير التغطية الطبية ا
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  وتسرهيل أجهرزة الررنين المغناطيسري فري مستشرفيات وزارة الصرحة المزيد من هنا  حاجة ماسة لتوفير
أجهررزة تصرروير العمررل عمررى زيررادة عرردد شرررا  الخدمررة وذلرر  تخفيفررًا عمررى المررواطنين وكررذل   اجرررا ات

 بانوراما األسنان.
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 :حسابالؤشرات الصحية وطريقة الم
 

 معفل المستشفيات لمسكان:  -1
 100,000× عدد المستشفيات /عدد السكان  من السكان = 100,000معفل المستشفيات لكل  
 

 معفل األسرة لمسكان: -2
 10,000× = عدد األسرة/عدد السكان  من السكان 10,000معفل األسرة لكل  
 

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

 معفل الفخول لمسكان: -4
 1000× = عدد الداخمين خالل عام /عدد السكان  نسمة 1000معفل الفخول لكل 

 

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

 

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

 

  متوسط مفة المكوث: -7
 = عدد أيام العالج لممرضى الخارجين بما فيهم الوفيات / عدد حاالت الخروج بما فيهم المتوفون. معفل المكوث

 

 فترة خمو السرير: -8 
 عدد أيام العالج الفعمية لممرضى( / عدد حاالت الخروج بما فيها الوفيات -= )عدد أيام االستيعاب مو السريرفترة خ

 

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