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

 بخدمات الرعاية الصحية األولية في قطاع غزة.األولية من أجل االرتقاء 

جمع البيانات من مصادرها االولية )وزارة الصحة، وكالة غوث وتشغيل الالجئين، الخدمات العسكرية، المنظمات  المنهجية: 

حية الص ؤشراتومن ثمَّ تم عمل المعالجات اإلحصائية الالزمة الستخالص الماألهلية من خالل وحدة التسيق في وزارة الصحة(.  

 وعرضها في التقرير. الخاصة بالرعاية األولية

 النتائج:
  بلغ إجمالي الزيارات في  ،مركزًا تابعة لوزارة الصحة 35منها مركزًا،  160بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية األولية بقطاع غزة

، زيارة 195,39332بلغ عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة  زيارة، 49935,,99قطاع غزة 

هذا باإلضافة إلى  ،زيارة 5239,47زيارة لعيادات الطب العام، وبلغت الزيارات للطب المتخصص 2977,9954منها 

وصفة، بلغ  ,29252922د الوصفات الطبية زيارة تلقت خدمات تمريضية في مراكز الرعاية األولية، كما وبلغ عد 5579354

مركز صحي موزعة على كافة محافظات قطاع غزة، بلغ إجمالي الزيارات  11عدد مراكز وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

 .وصفة 599819842 أما الوصفات الطبية فكانتزيارة لعيادات الطب العام،  4925,9313منها زيارة،  ,49232927

  مراكز، والتي تقدم خدماتها ألفراد األمن الشرطة وعائالتهم،  3لخدمات الطبية العسكرية الرعاية الطبية التابعة لبلغ عدد مراكز

زيارة أما  ,144954زيارة، وبلغ عدد الزيارات لعيادات الطب المتخصص  2239554بلغ عدد الزيارات لعيادات الطب العام 

 219844، وبلغت خدمات األشعة طبية وصفة 2829777زيارة، أما الوصفات الطبية فكانت  79454,زيارات التمريض 

 حالة.

  زيارة في وزارة الصحة 4.3/255بلغ المعدل العام للتحويالت من الرعاية األولية للمستشفيات. 

  ية.من إجمالي الزيارات على مراكز الرعاية الصحية األول %21.3األمراض المزمنة ما نسبته شكلت 

  حالة استشارة وعالج للمترددين على عيادات األسنان في قطاع غزة، في حين قدمت وكالة  2559327سجلت وزارة الصحة

 519354، وبلغت الحاالت المترددة على الخدمات الطبية العسكرية حالة 5519129غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 حالة.

  5.18/2555كان معدل التبول الفينولي مولود جديد، و  2555حالة لكل  5.49نقص إفراز الغدة الدرقية بلغ معدل حدوث 

 بمراكز الرعاية الصحية األولية في قطاع غزة. %,,مولود و بلغت نسبة تغطية التطعيمات 
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  اسي طالبًا للعام الدر  9591,3بلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية الذين تلقوا خدمات الصحية المدرسية أكثر من

( بين %22.9من إجمالي الطلبة(، بلغت نسبة الحاالت المرضية من إجمالي الطلبة المفحوصين ) %9,) م1523-1529

( من طالب الفصل العاشر، تم تطعيم %,.28( من طالب الفصل السابع، باإلضافة إلى )%12.7) طالب الفصل األول،

(، والحصبة األلمانية وكانت نسبة OPV and d.Tنقط شلل األطفال )طلبة المدارس بالتطعيمات التالية: الكزاز، الدفتيريا، 

 .%255، أما في وكالة الغوث فبلغت نسبة التطعيم %7.,,التغطية 

 التوصيـات:
 

 عمل قاعدة بيانات لكل الخدمات المقدمة بالرعاية الصحية األولية مرتبطة بالرقم الوطني 

  األولية يشمل كافة مزودي الخدمات الصحية األولية ومنها الخدمات الطبية لمراكز الرعاية الصحية محوسب عمل برنامج

 العسكرية والمؤسسات غير الحكومية.

 .عمل قاعدة بيانات موحدة تشمل كافة مزودي الخدمات وربطها مباشرة بمركز نظم المعلومات الصحية 

  تروني بينها.االلكتعزيز التعاون بين مختلف مقدمي الخدمة الصحية والعمل على الربط 

 .وضع معايير خاصة لتصنيف مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة للمؤسسات األهلية 

 .تعزيز دور الرعاية األولية في العمل المجتمعي 

  من قبل المستفيدين بكافة شرائحهم لمنع اهدار الموارد والحفاظ عليها.العمل على منع ازدواجية تلقي الخدمة الصحية 

  اعادة توزيع مراكز وخدمات الرعاية الصحية االولية بما يتناسب مع عدد السكان وطبيعة الخدمات.العمل على 
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 2101.  الرعاية الصحية األولية في قطاع غزة 0
 تقدم خدمات الرعاية األولية الصحية في قطاع غزة من خالل أربع قطاعات.

الرعاية الصحية األساسية التي ُتتاح على نحو شامل لألفراد واألسر في  (: آتا-)إعالن ألما تعريف الرعاية الصحية األولية

المجتمع المحلي بوسائل يمكنهم قبولها وبمشاركتهم الكاملة وبتكاليف يمكن ألفراد المجتمع المحلي وسكان البلد قاطبة تحّملها. وتلك 

 .لمحلياعية واالقتصادية للمجتمع االنظام، ومن مجمل التنمية االجتم الرعاية جزء ال يتجّزأ من نظام البلد الصحي، إذ هي تمّثل نواة ذلك

 توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية حسب المحافظة  0.0
 

 2101توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية لمزودي الخدمات حسب المحافظة للعام   (0) جدول
 

 المحافظة
 مزودي الخدمات الصحية

 المجموع
 المؤسسات األهلية الخدمات العسكرية الوكالة الحكومة

 32 19 1 4 8 الشمال

 44 24 2 5 14 غزة

 32 10 1 5 16 الوسطي

 35 21 1 3 10 خانيونس

 17 6 2 5 5 رفح

 160 80 1 22 53 المجموع

% 33 41 3 05 100 
 

 

 من إجمالي المراكز الصحية في قطاع غزة %55مركز بنسبة  53د مراكز الرعاية الصحية الحكومية اعدإجمالي أ نجد أن  (2جدول )

المؤسسات األهلية  الخدمة وكبر حجمها مقارنة معفي تنوع األولية و األكبر من خدمات الرعاية الصحية على النسبة  ذعلمًا بأنها تستحو 

 من إجمالي المراكز في قطاع غزة. %35مركز وشكلت ما نسبته  85عالجية فقط والتي يبلغ عددها ة و التي تقدم خدمة تشخيصي
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 توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية حسب السنوات:  0.2
 

 السنواتولية حسب مزودي الخدمات و توزيع مراكز الرعاية الصحية األ ( 2)جدول 
 

 السنوات
 مزودي الخدمات الصحية

 المجموع
معدل السكان لكل مركز 

 صحي
الخدمات  الوكالة الحكومة

 *العسكرية
المؤسسات 

 *األهلية*

2101 54 20 7 66 147 10,625 

2100 34 15 7 9, 010 10,705 

2102 34 12 7 7, 010 10,390 

2101 34 12 7 82 011 10,618 

2014 34 12 3 77 011 004410 

2101 49 12 3 73 011 024111 

2016* 49 22 5 11 011 024211 
 

 
 ت:امالحظ

  نقاط طبية تابعة للخدمات الطبية العسكرية باإلضافة لمراكز الرعاية األولية وهي: عيادة السجن، وعيادة كلية التدريب، و عيادة  4يوجد

 كلية الشرطة، و عيادة معبر رفح.

  حة وال ينطبق عليها معايير تصنيف وزارة الصعالجية تشخيصية و تقدم خدمات صحية األهلية هذه المراكز للرعاية األولية بالمؤسسات

 كمراكز رعاية أولية.

  على قطاع غزة ونقل عيادة الزهراء من المنطقة الوسطى إلى الخدمات الطبية  1524مراكز رعاية صحية أولية في عدوان  4تم تدمير

 العسكرية.

  غزة وخانيونس. مركز رعاية صحية أولية تابعة للمؤسسات األهلية في منطقة 1تدمير عدد تم 
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  سكان المحافظات عددتوزيع مراكز الرعاية الصحية األولية حسب   0.1
 

غزة للسكان لكل مركز صحي بمحافظة  عددنسمة وبلغ أعلى   229,31السكان لكل مركز صحي في قطاع غزة  عددبلغ متوسط 

  نسمة لكل مركز صحي. 89983حيث بلغ  الوسطىللسكان في محافظة  عددنسمة لكل مركز صحي، وكان أقل  249,59حيث بلغت 

 .1529لعام  5.84من السكان  259555بلغ معدل مراكز الرعاية الصحية األولية لكل 

 

 

 
 

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

 التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين تقدم خدماتها لالجئين فقط.

 
  

11,980

14,906

8,685
10,222

13,962

0

10,000

20,000

30,000

الشمال غزة الوسطى خانيونس رفح

 مؤسسات أهلية( حسب المحافظة -عسكري  -وكالة -( يوضح توزيع معدل السكان لكل مركز صحي )حكومة1رسم بياني )
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 ولية للسكاناألمعدل مراكز الرعاية الصحية  0.4
 

 
 

 من السكان 0114111مراكز الرعاية األولية لكل ( معدل 2رسم بياني )

 
 وزارة الصحة:.  2

  الخدمة: مستوى الصحية األولية حسب المحافظة و  مراكز الرعاية  2.0
 

 معدل السكان لكل مركز صحيستوى و المبعة لوزارة الصحة حسب المحافظة و توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية التا( 3جدول )
  

 عدد السكان المحافظة
 المجموع المستوى 

 المراكز
عدد السكان لكل 

 مركز

عدد 
 014111المراكز/

 رابع ثالث ثاني من السكان

 0.21 47,921 8 1 5 2 383,367 الشمال

 0.21 46,849 14 6 6 2 655,881 غزة

 0.50 19,850 24 1 5 8 277,906 الوسطي

 0.25 39,751 , 1 4 4 357,759 خانيونس

 0.17 59,339 4 1 1 2 237,354 رفح

 0.26 39,026 49 10 21 18 1,912,267 المجموع

 

س وجود يعكأقل معدل في المنطقة الوسطى مما و يليها المحافظة الشمالية و  رفحبلغ أعلى معدل سكان لكل مركز صحي في محافظة 

  بزيادة عدد المراكز في المستقبل. رفحالتركيز على محافظة و مراكز رعاية صحية كافية في المنطقة الوسطى 
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 توزيع  مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة حسب السنوات:  2.1 
من الجدول التالي زيادة واضحة في معدالت السكان للمراكز الصحية خالل السنوات الماضية كنتيجة طبيعية لزيادة السكان نجد 

 لرعاية الصحية ومما يستوجب االهتمام المستمر بخدمات اوتدمير االحتالل ألربعة مراكز تابعة للرعاية األولية في قطاع غزة 

 تطويرها.

 ( توزيع مراكز الرعاية الصحية األولية حسب السنوات و معدل السكان لكل مركز صحي4جدول )
 

 لكل مركزعدد السكان  المجموع المراكز عدد السكان السنوات

2101 1,561,906 54 28,924 

2100 1,616,490 34 29,935 

2102 1,672,865 34 30,979 

2101 297559757 34 124110 

2104 1,790,010 34 114041 

2101 29835933, 4, 37,766 

2016 1,912,267 4, 39,026 
 
 

 توزيع معدل السكان لكل مركز صحي تابع لوزارة الصحة حسب السنوات:   2.4
 

 
 
 

 2101-2101 تالسكان لكل مركز صحي حسب السنوا معدل( 1رسم بياني )
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 القوى العاملة في الرعاية الصحية األولية:  .1
الحكومية مقارنة بمزودي الخدمات  األولية بمراكز الرعاية الصحية  جدول أن أعلى نسبة من القوى العاملة موجودةال يتضح من

 الرعاية الصحية األولية المتنوعة.الصحية األخرى مما يعكس طبيعة الخدمات الواسعة والحصرية للوزارة في مجاالت 

 توزيع القوى العاملة بالرعاية الصحية األولية حسب مزودي الخدمات (1جدول)
 

 % المجموع NGOs العسكريةالخدمات  الوكالة وزارة الصحة التخصص

 12.0 634 243 81 275 237 طبيب عام

 9.6 509 414 97 9 12 طبيب أخصائي

 3.6 193 37 11 ,1 85 طبيب أسنان

 6.9 366 72 48 71 175 صيدلي و مساعد صيدلي

 25.8 1367 4,9 294 512 386 تمريض

 12.4 657 1,7 225 45 207 المهن الطبية المساندة

 29.6 1,569 3,4 283 142 549 وخدماتإدارة 

 100.0 5,295 19584 982 ,87 1,651 المجموع

  255 4.,5 ,.21 29.9 52.1 النسبة %
       

 .مالحظة:  إحصائية وزارة الصحة ال تشمل المستنكفين عن العمل 

 ولية بوزارة الصحة حسب المحافظةتوزيع العاملين بالرعاية الصحية األ  1.0
، بلغ نسمة 259555طبيب أخصائي/ 0.1نسمة من السكان و  259555طبيب عام/ 2.1 إلى السكان العامون  األطباءبلغ معدل 

 نسمة. 259555صيدلي / ,.5 ومساعدي الصيادلة نسمة وبلغ معدل الصيادلة 259555ممرض/ 2معدل التمريض 

 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال مزودي الخدمات
 014111المعدل لكل 

 من السكان
 2.1 157 17 58 52 259 53 طبيب عام

 5.2 21 2 5 5 9 1 طبيب أخصائي
 5.4 83 8 28 25 45 , طبيب أسنان

 ,.5 273 ,2 45 13 97 14 صيدلي  ومساعد صيدلي

 1 589 41 ,4 253 221 78 تمريض

 2.2 157 14 ,5 52 ,7 54 المهن الطبية المساندة

 ,.1 ,34 49 75 ,, 115 258 إدارة وخدمات
 8.9 29932 297 195 552 955 1,5 المجموع

  255 25.2 23.7 28.1 58.5 27.9 % النسبة
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 وتشغيل الالجئين والمراكز االخرى توزيع العاملين في وزارة الصحة ووكالة غوث   1.2
 

 معدل ممرض لكل طبيب بالرعاية الصحية األولية  بوزارة الصحة  1.2.0
 

 5.3، أما في المؤسسات غير الحكومية فبلغت 2.9معدل العام للممرض لكل طبيب في الرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة البلغ  

 ممرض/ طبيب. 2.8، وبلغت في وكالة الغوث أعلى معدل ممرض لكل طبيب

 
 
 

   
 مراكز الرعاية الصحية األولية:.  خدمات 4
 

 :وزارة الصحة  4.0
 

زيارة لعيادات الطب العام،  2977,9954 منها، زيارة 195,39332بلغ عدد الزيارات لمراكز الرعاية الصحية األولية التابعة لوزارة الصحة 

 ،مريضية في مراكز الرعاية األوليةزيارة تلقت خدمات ت 5579354هذا باإلضافة إلى  ،زيارة 5239,47وبلغت الزيارات للطب المتخصص 

وصفة، وبلغ عدد جلسات العالج الطبيعي  ,29252922من الحاالت للمستشفيات، كما وبلغ عدد الوصفات الطبية  %4.3وتم تحويل 

 حالة. 179893جلسة، وبلغت خدمات األشعة   159,49

 وكالة الغوث:  4.2 
 

 599819842 أما الوصفات الطبية فكانتزيارة،  195389,52وبلغت زيارات التمريض ، زيارة ,49232927بلغ إجمالي الزيارات 

 حالة. 9547,جلسة، وبلغت خدمات األشعة  2,39895وصفة، وبلغ عدد جلسات العالج الطبيعي 
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( معدل ممرض لكل طبيب بالرعاية األولية بوزارة الصحة1رسم بياني )  
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 الخدمات الطبية العسكرية:  4.1
 

زيارة، وبلغ عدد الزيارات  2239554بلغ عدد الزيارات لعيادات الطب العام  ،وكذلك المدنيين تقدم خدماتها ألفراد األمن الشرطة وعائالتهم

، وصفة 2829777الوصفات الطبية فكانت زيارة، أما  79454,زيارة أما زيارات التمريض  ,144954لعيادات الطب المتخصص 

 حالة. 219844وبلغت خدمات األشعة 

 خدمات الرعاية الصحية األولية حسب مقدمي الخدمة:  .1
 

 توزيع خدمات مراكز الرعاية الصحية األولية حسب  مزودي الخدمات( 1جدول )
 
 

 اإلجمالي *المؤسسات األهلية الخدمات العسكرية الوكالة الحكومة الخدمات

 6,347,217 5459584 115,004 4,109,525 2977,9954 الطب العام

 647,436 439489 244,349 429934 5239,47 المتخصصة العيادات

 2,831,265 5795,9 97,404 2,358,931 5579354 زيارات التمريض

 5,330,620 5549885 181,777 3,682,841 ,29252922 الوصفات الطبية

 231,983 2595,3 2,079 195,863 159,49 جلسات العالج الطبيعي

 NA 49,756 12,844 9547, 179893 خدمات األشعة
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمات الطب العام و المتخصص حسب مزودي الخدمات  1.0
بينما كانت في الخدمات  %30المتخصص في مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة بلغت نسبة خدمات الطب العام و 

وهذا قد  إجمالي الخدمات المقدمة في قطاع غزة.من  %6والمؤسسات األهلية  %59، أما في وكالة الغوث فبلغت %5العسكرية 

 ني.الحصول على العالج المجاالة و يعكس زيادة التوجه للعالج بالوك

 
 

وزارة 

,  الصحة

30.0

59.0, وكالة

خدمات 

5.0, عسكرية

مؤسسات 

6.0, أهلية

( نسبة الطب العام حسب مقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية0رسم بياني )  
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 حسب المحافظات خدمات الطب العام والطب المتخصص بوزارة الصحة 1.0.0

  
 حسب المحافظة توزيع خدمات الرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة (1جدول )

 
 

 الخدمات
 المجموع العيادات المتخصصة الطب العام

 % عدد % عدد % عدد

 18.4 384,819 17.9 56,465 18.5 328,354 الشمال

 44.7 935,767 50.7 160,209 43.6 775,558 غزة

 13.0 271,557 8.8 27,727 13.7 243,830 الوسطى

 15.0 314,359 10.0 31,572 15.9 282,787 خان يونس

 9.0 189,049 12.7 39,974 8.4 149,075 رفح

 100.0 2,095,551 100.0 315,947 100.0 1,779,604 المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لكل شخص: بمراكز وزارة الصحةمعدل زيارات الطب العام والطب المتخصص   1.2
 

بلغ أكبر معدل زيارات في محافظة غزة و زيارة لكل شخص  1.1المتخصص في قطاع غزة لزيارات الطب العام و معدل العام بلغ ال

 يعود ذلك لطبيعة التوزيع السكاني في قطاع غزة.شخص و  زيارة/ 1.4بمعدل 

 
 ( توزيع معدل زيارات الطب العام والطب المتخصص بوزارة الصحة لكل شخص حسب المحافظة9جدول)

 

 

 عدد السكان الخدمات
 العيادات المتخصصة الطب العام

 معدل الزيارات لكل شخص بالسنة
 معدل الزيارات لكل شخص بالسنة معدل الزيارات لكل شخص بالسنة

 1.00 0.15 0.86 383,367 الشمال

 1.43 0.24 1.18 655,881 غزة

 0.98 0.10 0.88 277,906 الوسطى

 0.88 0.09 0.79 357,759 خان يونس

 0.80 0.17 0.63 237,354 رفح

 1.10 0.17 0.93 1,912,267 المجموع
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 .  توزيع خدمة األمراض المزمنة حسب المحافظة:1
 %21.3وشكلت ما نسبته زيارة  734,162 التابعة لوزراة الصحة بلغ إجمالي الزيارات لعيادات األمراض المزمنة بمراكز الرعاية األولية

ى على التوالي أعلى نسبة زيارات علالضغط أمراض و  السكرشكلت أمراض و  ،مراكز الرعاية الصحية األوليةمن إجمالي الزيارات على 

مستوى القطاع مما يستوجب عمل آلية وطنية أو قاعدة بيانات إلحصاء األمراض المزمنة إلنجاز المؤشرات الصحية الالزمة، في حين 

 .ل نسبةأق السرطانيةمراض األبلغت 

 
 توزيع الزيارات لعيادات األمراض المزمنة بمراكز الرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة (01جدول )

 

 % الزياررات األمراض المزمنة

 0.5 22111 صدرية

 3.4 8,,32 األول النوع سكري 

 45.0 2262711 الثاني النوع سكري 

 0.1 288 0سكري  +ضغط

 2.0 52215 2سكري  +ضغط

 46.4 2122877 ضغط

 1.4 82611 قلب

 0.1 822 كلى

 0.0 ,21 السرطان أمراض

 0.9 12115 نفسية حاالت

 0.2 562 أخرى 

 100.0 734,162 المجموع
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 حسب المحافظة:ة الصحة في وزار الرعاية الصحية األولية في مراكز توزيع الوصفات الطبية   .1
 

وصفة طبية، شكلت محافظة غزة ما نسبته  ,29252922 لوزارة الصحةبلغ إجمالي الوصفات الطبية في مركز الرعاية الصحية التابعة 

 .%22.4بلغت  من إجمالي الوصفات، وأقلها في محافظة رفح 45.1%

 
 توزيع الوصفات الطبية حسب المحافظات وزارة الصحة( 00جدول )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 حسب المحافظة و الفئة العمرية:في وزارة الصحة الرعاية الصحية األولية توزيع معدل الوصفات الطبية في مراكز    1.0
 

علمًا بأن هذه الفئة تمثل  الوصفات بوزارة الصحةمن إجمالي  %19.7سنوات  5بلغت نسبة الوصفات الطبية لألطفال دون سن 

 .وصفة لكل زيارة 5.98بلغ أعلى معدل وصفات طبية لكل زيارة في محافظة رفح وشكلت  من إجمالي السكان، %,.29

 معدل الوصفات الطبية لكل زيارة  حسب المحافظة بوزارة الصحة (02جدول)

 
 

 % عدد المحافظة

 17.0 430,291 الشمال

 40.2 171,451 غزة

 15.2 450,034 الوسطى

 16.2 449,442 يونسخان 

 11.4 404,512 رفح

 100.0 4,494,443 المجموع

وصفات لمرضى تزيد  المنطقة
 سنوات 1أعمارهم عن 

وصفات لمرضى تقل 
 سنوات 1أعمارهم عن 

 إجمالي الزيارات مجموع الوصفات
معدل الوصفات/ 

 زيارة

 0.50 384,819 192,034 41,491 127,200 الشمال

 0.49 935,767 454,874 34,424 857,177 غزة

 0.63 271,557 172,291 15,220 125,289 الوسطى

 0.58 314,359 183,180 13,944 133,812 خانيونس

 0.68 189,049 128,740 14,433 86,841 رفح

 0.54 2,095,551 1,131,119 924,344 829,208 المجموع

 011.1 21.1 11.1 النسبة %
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 التحويالت   1
 توزيع التحويالت بالرعاية الصحية األولية حسب المحافظة:  1.0

 

حالة إلى مستشفيات وزارة الصحة وكانت أعلى نسبة بمدينة  7,9118بلغ إجمالي الحاالت المحولة من مراكز الرعاية الصحية األولية 

من مجموع الحاالت المحولة من مراكز الرعاية  %7.3حيث شكلت ما نسبته  الوسطى، وأقل نسبة كانت في محافظة %49غزة بنسبة 

 .المستشفياتالصحية األولية إلى 

 ( يوضح توزيع التحويالت من مراكز الرعاية الصحية األولية إلى المستشفيات بوزارة الصحة حسب المحافظات01جدول )
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 من الزيارات: 011توزيع معدل التحويالت بالرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة حسب المحافظة لكل   1.2
 

وبلغ أقل معدل في محافظة   رفحوبلغ أعلى معدل تحويالت في محافظة زيارة،  255تحويلة/ 4.3يالحظ أن المعدل العام للتحويالت 

 .خانيونس

 
 

 
 
 

 

5.1
4.7

2.4

3.9

6.2

4.5

0

2

4
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8

10

غزة الشمال خانيونس الوسطى رفح المعدل العام

 المحافظة
 وزارة الصحة

 % عدد
 12 44,401 الشمال

 17 94,140 غزة

 6.5 5,917 الوسطى

 28.3 42,321 خان يونس

 22.6 3,924 رفح

 211 53,004 المجموع

 ( يوضح توزيع معدل التحويالت من مراكز الرعاية األولية إلى المستشفيات من إجمالي الزيارات حسب المحافظات6بياني )رسم 
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 صحـــة الطفــل:. 9
. %3.,,زة، ونسبة التطعيمات في القطاع ، من إجمالي سكان قطاع غ%16.7سنوات  4-5بلغ نسبة األطفال في الفئة العمرية من 

وصا التبول الفينولي لتغذية وخصالصحة هي الجهة الوحيدة التي تستقبل الحاالت المرضية لألطفال والتي تتعلق باأليض واتعتبر وزارة و 

 نقص إفراز الغدة الدرقية الخلقي.و 

 الطفل: توزيع الحاالت المرضية بصحة  9.0

حالة لكل  0.29مولود جديد، وبلغ معدل حدوث التبول الفينولي  2555حالة لكل  0.53نقص إفراز الغدة الدرقية بلغ معدل حدوث 

 .1529مولود جديد في قطاع غزة لعام  2555

 1546( معدل حدوث األمراض المسجلة بصحة الطفل لعام 41جدول )

 

 0111معدل حدوث الحاالت الجدد /
 مولود

 المرض عدد الحاالت عدد الزيارات

 إفراز الغدة الدرقيةنقص  31 3,2 0.53

 التبول الفينولي 17 ,94 0.29

 
 يتم عمل فحص للغدة الدرقية والتبول الفينولي لجميع المواليد الجدد في الزيارة األولى للتطعيم.مالحظة : 

 
 

 توزيع الحاالت المرضية والزيارات بصحة الطفل حسب السنوات:  9.2
 

 1546 - 1545صحة الطفل  -الرمال ة المسجلة بعيادة ( توزيع الحاالت الجديد40جدول )  
 

 

ة جديدة من مجموع المواليد حال 17المسجلين في قطاع غزة حيث تم تسجيل  التبول الفينوليزيادة في عدد حاالت يتضح من الجدول 

 .الجدد

  

 المرض 2101 2100 2102 2101 2104 2101 2101

 نقص إفراز الغدة الدرقية 20 22 ,2 21 24 11 31

 التبول الفينولي 11 4 25 8 7 21 17
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 توزيع الزيارات للحاالت المرضية  بصحة الطفل حسب السنوات:  9.1

وبلغ إجمالي الزيارات لمرضى ، 1521زيارة وكانت اعلى منها في العام  3,2نقص إفراز الغدة الدرقية بلغ إجمالي الزيارات لمرضى 

 .1529وذلك بسبب انخفاض عدد الحاالت المسجلة في العام  1524زيارة وكانت أقل منه العام  ,94التبول الفينولي 

 1546  2010 -صحة الطفل حسب المرض في قطاع غزة لعام -الرمال ( توزيع الزيارات لعيادة 46جدول )
 

 
 

 ات:التطعيم . 01
اإلصابة باألمراض المعدية ويعتبر من أنجع البرامج الصحية في قطاع غزة ومتوفر وسهل  الى الحد منيهدف برنامج التطعيمات 

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

 الصحة.

 :2016-2111نسبة تغطية التطعيمات في قطاع غزة  . 01.0
شهر، ومن الجدير بالذكر أن استكمال التطعيمات كجرعات داعمة تكون في أعمار  23حديثي الوالدة حتى عمر  يتم تطعيم األطفال

 أكبر من خالل الصحة المدرسية كما هو مبين في ما بعد.

ببرنامج  PCVوتم إدراج تطعيم ،  MMRشهر مع تطعيم  23و  21وا عطاؤه على جرعتين على عمر  Measlesتم إيقاف تطعيم 

لكل جرعة على التوالي، ويتم  87.2، 88.8، 5.5,جرعات لألطفال وبلغت نسبة التغطية  5ويتم إعطاؤها  1521التطعيمات في عام 

 .%8.8, هوكانت نسبة تغطيت  DTPإعطاء األطفال تطعيم 

 

  

2101 2101 2104 2101 2012 2100 2101 
                     لمرضا  

 عدد الزيارات

3,2 3,2 995 952 785 558 378 
نقص إفراز الغدة 

 الدرقية

 التبول الفينولي 752 804 982 832 755 ,94 ,94
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 1546-2010( نسبة تغطية التطعيمات في قطاع غزة 41جدول)

 BCG DPT3 OPV3 HepB MMR السنة

2101 99.1 91.1 91.4 99.1 99.1 

2101 ,, ,8.5 ,8.5 ,8.7 ,,.8 

2014 ,,.3 ,,.7 ,,.5 ,,.7 ,7.1 

2101 255.3 255.5 255.5 ,,.7 255.1 

2101 102.0 99.4 011.1 91.9 251.4 

 
 

 الصحة السنية بمراكز الرعاية الصحية األولية:  .02
 

 خدمات األسنان في مراكز الرعاية األولية  . 02.0

حالة استشارة وعالج للمترددين على عيادات األسنان في قطاع غزة، في  2559327 سجلت ،1529في العام  سجلت وزارة الصحة

على الخدمات الطبية  الزياراتعدد  فيما بلغ  حالة، 302,216حين قدمت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة 

 .زيارة 519354 العسكرية

 خدمات الصحة السنية في وزارة الصحة  . 02.0.0
 

بنسبة  الحشوة، يليها %45.2حالة، وكانت النسبة األعلى عالج اللثة بنسبة  2559327عدد المترددين على مراكز الرعاية األولية  بلغ

 من مجموع الخدمات المقدمة في الرعاية الصحية األولية. %,.,2الخلع ، و 19.1%
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عالج اللثة الحشوة خلع حشوة عصب التحويالت عمليات صغرى تنظيف األسنان

خدمات األسنان

  (  توزيع نسبة الزيارات لعيادة الفم واألسنان بمراكز الرعاية األولية11رسم بياني )
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 خدمات الصحة السنية في وكالة الغوث لتشغيل الالجئين . 02.0.2
 

 ، وأقل نسبة العمليات الصغري%34.3حالة استشارة، بلغ الحشوة أعلى نسبة  5119715سجلت وكالة الغوث لتشغيل الالجئين 

 .من مجموع الخدمات المقدمة في الصحة السنية %2.5حيث شكلت  والعمليات

 
 
 
 
 
 

 المدرسية:الصحة .  11
 455البالغ عددها و  عاشر( في جميع المدارس الحكومية في محافظات قطاع غزة -سابع –تم الكشف على الفئة المستهدفة ) أول 

 مدارس. 8مدرسة، وأيضا مدارس التربية الخاصة  والبالغ عددها  75، وكذلك المدارس الخاصة والبالغ عددها مدرسة

 .مدرسة من مدارس قطاع غزة 199تم الكشف البيئي على  رعاية البيئة المدرسية:. 00.0

لقاء صحي  35تدريب إسعاف أولي و  ,2ندوة ألولياء األمور و 49ندوة صحية للطالب و 149تم عمل التثقيف الصحي: . 22.1

 .مع اللجان الصحية

 توزيع أعداد الطلبة المفحوصين حسب العام الدراسي  . 00.1

 العاشر بالسنوات: الطلبة المفحوصين من الفصل األول، السابع وإجمالي عدد .  00.1.0

رتفاع تدريجي عن طالبًا با 9591,3العاشر ، السابع و لمن الفصل األو   1529-1523خالل العام بلغ إجمالي الطلبة المفحوصين 

 ويرجع ذلك بسبب استنكاف الموظفين عن العمل.  ,155-1558خالل العام ، ونالحظ االنخفاض األعوام السابقة

54.5

18.3 18.6

6.4
1 1.3

0

20

40

60

80

100

الحشوة الخلع عالج اللثة تنظيف األسنان عمليات صغرى تحويالت

 في وكالة الغوث ( توزيع نسبة الزيارات لعيادة الفم واألسنان بمراكز الرعاية األولية11رسم بياني )
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 توزيع عدد الطلبة المفحوصين حسب المحافظات . 00.1.2
 

، بينما بلغت نسبة الطلبة المفحوصين من %3.3,بلغت نسبة الطلبة المفحوصين من المستوى العاشر من إجمالي الطلبة المفحوصين 

ع السابو  ن إجمالي الطلبة في الفصول األول، علمًا بأمن إجمالي الطلبة المفحوصين %,.9,والمستوى السابع ، 3.9,المستوى األول 

، كما بلغت نسبة تطعيم الفئة المستهدفة %9,طالب حيث بلغت نسبة الطلبة المفحوصين من إجمالي الطلبة بلغت  9,,939العاشر و 

 .%255لالجئين ، بينما كانت نسبة التطعيم في وكالة الغوث لتشغيل ا%7.,,في جميع المدارس 

 
 حسب المحافظة 1546عدد الطلبة المفحوصين خالل العام  (41جدول )

 

 نسية التغطية % المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال البيان

 91.1 27 17,089 1,362 3,173 1,255 89275 3,129 األولالمستوى 

 91.9 24 15,199 1,080 2,760 1,182 79442 2,736 المستوى السابع

 91.1 49 31,007 3,719 6,276 4,893 2599,7 5,422 المستوى العاشر

 100 114291 14010 024219 14111 214111 004211 المجموع
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 الطلبة المفحوصين حسب المحافظاتعدد ( توزيع 13رسم بياني )
 

 
 

 وزارة الصحة 2101-2101توزيع الحاالت المرضية للعام الدراسي   . 00.1.1
نجد أن االنخفاض في المفحوصين ف ومدارس الوكالة مرضية بين طلبة المدارس الحكوميةالجدول التالي أعداد ونسب الحاالت اليوضح 

، في مدارس الحكومة والوكالة الحاالت المرضيةمن مجموع ( على التوالي %77.1،  %40.3) والبالغةنسبة حدة اإلبصار شكل أعلى 

من  %5.2 وبلغت أقل نسبة تضخم الغدة الدرقية حيث شكلت، في مدارس الحكومة %5.52حيث شكلت  الصرعكانت وأقل نسبة 

 .في مدارس الوكالة مجموع الطلبة المفحوصين

  2101-2101( توزيع الحاالت المرضية للعام الدراسي 09جدول )
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األول السابع العاشر

الشمال غزة الوسطى خانيونس رفح

 األول % السابع % العاشر % المجموع %
 الفئة المستهدفة
 الحاالت المرضية

 اإلبصار انخفاض في حدة 609 3.56 1,218 8.01 2,659 8.58 42486 7.09
 حول مرئي 18 0.11 3 0.02 18 0.06 39 0.06
 التهاب الملتحمة 16 0.09 19 0.13 21 0.07 56 0.09
 النحافة 54 0.32 418 2.75 459 1.48 931 1.47
 القصر 402 2.35 270 1.78 230 0.74 902 1.43
 النحالة 9 0.05 74 0.49 69 0.22 152 0.24
 السمنة 66 0.39 219 1.44 720 2.32 12005 1.59
 خلل في حاسة السمع 19 0.11 28 0.18 29 0.09 76 0.12
 تضخم في الغدة الدرقية 3 0.02 28 0.18 80 0.26 111 0.18
 تقمل 357 2.09 393 2.59 221 0.71 971 1.53
 جرب 14 0.08 7 0.05 6 0.02 27 0.04
 فطريات 7 0.04 5 0.03 25 0.08 37 0.06
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   :لم يتم تسجيل اي حالة كتل محسوسة في البطن.مالحظة 

 

 وكالة غوث وتشغيل الالجئين  1546-1540ع الحاالت المرضية للعام الدراسي ( يوضح توزي15جدول )

 
 

 أمراض جلدية أخرى 1 0.01 2 0.01 7 0.02 10 0.02
 القلبلغط في  35 0.20 14 0.09 40 0.13 89 0.014
 صرع 1 0.01 0 0.00 8 0.03 9 0.01
 فتق 59 0.35 30 0.20 48 0.15 137 0.22
 دوالي في الخصية 3 0.02 277 1.82 738 2.38 12018 1.61
 قيلة مائية 30 0.18 16 0.11 14 0.05 60 0.09
 خصية غير هابطة 111 0.65 53 0.35 16 0.05 180 0.28
 حاالت حادة 14 0.08 39 0.26 14 0.05 67 0.11
 حاالت أخرى 160 0.94 178 1.17 425 1.37 763 1.021
 مجموع الحاالت المرضية 1,988 11.63 3,291 21.65 5,847 18.86 11,126 17.58
 اجمالي الحاالت المحولة 800 4.68 2,048 13.47 3,539 11.41 6,387 10.09

 اجمالي المفحوصين 17,089  15,199  63,295 %95.9 
 اجمالي عدد الطلبة 17,863 15,670 114991

 األول % والسابع الرابع % المجموع %
 الفئة المستهدفة
 الحاالت المرضية

 اإلبصارانخفاض في حدة  29754 48.1 391,4 96.3 7,028 77.2
 خلل في حاسة السمع 11 0.6 41 0.8 64 0.7
 حول ,15 6.6 5 0.0 239 2.6
 أمراض القلب ,53 10.0 231 2.8 511 5.6
 تضخم في الغدة الدرقية 22 0.3 5 0.0 11 0.1
 تقمل 89 2.4 5 0.0 86 0.9
 جرب 251 2.8 5 0.0 102 1.1
 فتق 5 0.0 5 0.0 0 0.0
 خصية غير هابطة 155 5.6 5 0.0 203 2.2
 اإلعاقة الحركية 434 12.6 5 0.0 454 5.0
 التهابات الشعب الهوائية 131 7.0 22 0.2 263 2.9
 التشوهات 245 4.0 5 0.0 143 1.6

 مجموع الحاالت المرضية 14111 100.0 14499 100.0 9,104 100.0
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 :(داخل مراكز الرعاية األولية)توزيع الطلبة المحولين لتلقي المعالجة السنية  . 00.1.1
 

  

 
 

 وزارة الصحة:في الصحة السنية المدرسية   . 00.4
 

 2101-2101توزيع الحاالت المرضية للعام الدراسي    .00.4.0
 

 من الجدول التالي أن تسوس األسنان شكل أكبر نسبة بين طلبة المدارس في جميع المستويات.يتضح 
 

 1112-1112نسبة مشاكل األسنان عند الطلبة للعام توزيع ( 11جدول )
 

 المستوى  أسنانتسوس  التهاب اللثة الفلور إعوجاج األسنان فقد األسنان

 المستوى األول 8,171 14 25 86 2,323

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

 المستوى العاشر 8,268 3,993 1,106 3,934 1,124
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المستوى األول المستوى السابع المستوى العاشر

  ( توزيع نسبة الحاالت المحولة للمعالجة السنية من إجمالي الحاالت المفحوصة14رسم بياني )
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 :التطعيمات في المدارس.  00.1
 

 .  %7.,,بنسبة  (طالب وطالبة 539874طالب وطالبة من أصل  539735) في وزارة الصحة  إجمالي عدد الطالب الذين تم تطعيمهم

 
 2016-2015للعام المدارس لطلبة التطعيمات نسبة توزيع ( 22جدول )

 

 الجهة المقدمة
DT Child OPV DT Adult 

% % % 

 99.5 99.8 99.8 وزارة الصحة

 011 011 011 وكالة الغوث

 
 

 . دائرة التثقيف والتعزيز الصحي01

 وتعزيز الصحةبرامج دائرة التثقيف .  01.0

 برنامج التوعية والتثقيف داخل العيادات والمستشفيات:.  01.0.0

لقاء تثقيفي داخل المراكز الصحية والمستشفيات في مناطق  04111تم عقد ما يقارب 

كانت المواضيع شخص، و   014111مختلفة من القطاع وقد تم الوصول لما يقرب من 

• ،الحامل، النظافة الشخصيةالرضاعة الطبيعية، سرطان الثدي، التهابات الجهاز التنفسي، رعاية المرأة ) على النحو التالي:

 (.غيرهااألمراض السارية والغير معدية مثل الضغط والسكري و  

شخص في عدد من  44111لقاء استهدف  114تم تنفيذ :  برنامج التوعية المجتمعية ضمن المجتمع المدني.  01.0.2

 المؤسسات والمساجد.

في موضوعات  سيدة 2544وطالب وطالبة  9191لقاء، استهدف  4,4تم عقد   :برنامج التوعية والتثقيف داخل المدارس.  01.0.1

 التحصيل الدراسي.، المراهقة، تتعلق بالتغذية والنظافة

تتعلق بالتغذية  طفل في موضوعات 29355لقاء، استهدف  255تم تنفيذ :  وعية والتثقيف داخل رياض األطفالبرنامج الت.  01.0.4

 فم واألسنان.والنظافة ونظافة ال
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لقاء استهدف  85داخل المساجد تم تنفيذ  ضمن برنامج التوعية المجتمعية :جدضمن المسا التوعية المجتمعيةبرنامج .  01.0.1

 شخص. 2415

داخل الجامعات وكليات  ضمن برنامج التوعية المجتمعية الجامعات وكليات المجتمع:والتثقيف داخل برنامج التوعية .  01.0.1

 شخص. 425لقاء استهدف  25المجتمع تم تنفيذ 

ضمن برنامج التغذية الطبي للمرضى داخل المستشفيات والمراكز الصحية،  تم عقد ما يقارب   برنامج التغذية العالجية:.  01.0.1

شخص في مواضيع أساسيات التغذية السليمة، تغذية مرضى السكر والضغط، تغذية مرضى الحروق،  29758لقاء استهدف  29585

  تغذية المراهقين، تغذية أمراض الصدرية.

داخل الجامعات وكليات  ضمن برنامج التوعية المجتمعية والتثقيف داخل الجامعات وكليات المجتمع:برنامج التوعية .  01.0.1

 شخص. 425لقاء استهدف  25المجتمع تم تنفيذ 

دورات اإلسعاف األولي . 1.01.0  

 شخص. 2955لقاء واستهدفت  255دورة في مهارات اإلسعاف األولى، تضمنت  55تم عقد 

 التدخين.االحتفال بيوم الصحة العالمي و اليوم العالمي للحد من :  االحتفال بأيام عالمية.  01.2

 :مبادرة المستشفى صديق الطفل.  01.1

بعد سنتين من اجتماعات  2,,2تعتبر مستشفيات الوالدة نموذجًا حيًا و قوياً لألمهات الجدد.  لقد تم إطالق مفهوم المبادرة في العام 

ل نة الدولية للحد من تسويق بدائجمعية الصحة العامة العالمية التي تحكم أعمال منظمة الصحة العالمية وتصويتها على بنود المدو 

 حليب األم 

ويطلق على المرفق الصحي صديق الطفل عندما ال يقبل أي بدائل مجانية إمدادات لهذه البدائل ومنها عبوات الحليب االصطناعي أو 

 الحلمات االصطناعية كما يعمل المرفق على تطبيق الخطوات العشر لدعم الرضاعة الطبيعية.

هذه المبادرة في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية ألول مرة ضمن خطة عمل ممنهجة وتخطيط عال  يجري اآلن تطبيق

المستوى حيث تم التفاهم مع معالي وزير الصحة في حينه واإلدارات العامة المعنية ومن ثم اختيار المستشفيات الالزمة والمراكز 

ة ريق تقني تم تشكيله من اإلدارة العامة للمستشفيات ودائرة التثقيف وتعزيز الصحالصحية. يجري متابعة تطبيق هذه األنشطة عبر ف

 ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية
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لقد أثبتت الوقائع أن الدول التي تبنت مبادرة المستشفى صديق الطفل حققت مستوى عال من عدد األمهات الالتي يرضعن رضاعة 

األولى وتستمر على ذلك حتى نهاية  العام الثاني كما انخفضت نسبة مراضة ووفيات األطفال خاصة طبيعية مطلقة خالل الست شهور 

 حديثي الوالدة ودون الوزن الطبيعي إلى النصف.

 التواصل مع اإلعالم:.  01.1
 يةتم التواصل مع صحيفة فلسطين أون الين االلكترونية وتحرير ملف كامل عن "الحوادث المنزلية.. وطرق الوقا " 

 صدار مجلة صحتنا الصادرة عن الرعاية األولية  التعاون مع العالقات العامة في تحرير وا 

 التواصل مع العديد من المجالت المطبوعة واإللكترونية في تحرير الصفحات الصحية وتزويدهم بمقاالت صحية 

 
  :مواد إعالمية ومطبوعاتإعداد .  01.1

  بروشور هشاشة العظام 

 األم ما بعد الوالدة الطبيعية بروشور رعاية 

 بروشور تمارين ما بعد الوالدة 

 بروشور طفل جددي في العائلة 

 بروشور سكري الحمل 

 كتيب أمومة آمنة أطفال أصحاء 

 بطاقة النظافة الشخصية 

 بطاقة التغذية 

 بطاقة رعاية األم الحامل 

  بطاقة الرعاية بعد الوالدة 

 والاإليب حول مرض الحمى النزفية نشرة 

 بوستر حول االيبوال 

 

 


