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 الملخص

 الهدف العام 

ـــــى دراســـــة عـــــدد حـــــا ت  ـــــي تـــــم تحويلهـــــا للتشـــــخيص والعـــــالج داخـــــل يهـــــد  هـــــذا التقريرال القســـــطرة القلبيـــــة  الت
مستشـــــــــفيات وزارة الصـــــــــحة وخارجهـــــــــا وتكلفتهـــــــــا وذلـــــــــ  لوضـــــــــع متخـــــــــدى القـــــــــرار  مـــــــــام تطـــــــــورات العـــــــــالج 

 التخصصي في وزارة الصحة.

 المنهجيــــة

تـــــــم الحصـــــــول علـــــــى البيانـــــــات مـــــــن دائـــــــرة العـــــــالج التخصصـــــــي والمستشـــــــفيات والمؤسســـــــات الطبيـــــــة ذات 
ــــى المؤشــــرات الصــــحية الخاصــــة ب عــــداد العال ــــم إجــــراء المعالجــــات ارحصــــائية للحصــــول عل ــــم ت قــــة ومــــن ث

 التحويالت و توزيعها والجهة المسئولة عن التحويل.

 

 النتائج

ـــــ  عـــــدد التحـــــويالت  ـــــة بل ـــــ    2,816)) 1022خـــــالل العـــــام للقســـــطرة القلبي ـــــ  عـــــدد التحـــــويالت وقـــــد  تحويل بل
فـــــي حـــــين بلـــــ  عـــــدد   حالـــــة  1,675مستشـــــفى األوروبـــــي -وزارة الصـــــحة للقســـــطرة القلبيـــــة داخـــــل مستشـــــفيات 

 . تحويلة 1,141التحويالت خارج مستشفيات وزارة الصحة

ــــ  عــــدد تحــــويالت ــــى نهايــــة العــــام  القســــطرة القلبيــــة بل ــــ  عــــدد التحــــويالت وقــــد  .تحويلــــة (2226) 1024حت بل
حالـــــــة  فـــــــي حـــــــين بلـــــــ  عـــــــدد التحـــــــويالت خـــــــارج 1,988للقســـــــطرة القلبيـــــــة داخـــــــل مستشـــــــفيات وزارة الصـــــــحة 

 حالة. 1,326مستشفيات وزارة الصحة 

شــــــيكل   2,400بلــــــ  متوســــــط تكلفــــــة القســــــطرة القلبيــــــة الواحــــــدة العاديــــــة حســــــب دائــــــرة العــــــالج بالخــــــارج  فقــــــد 
 .1024شيكل للعام  14,500بينما القسطرة العالجية بدعامة 
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 المقدمة

 

ــــت وزارة الصــــحة مــــن الحفــــاح علــــى النحــــام الصــــحي مــــن ا نهيــــار بســــبب الحصــــار والمقاطعــــة ونقــــص  تمكن
المــــــوارد  وســــــعت نحــــــو تحســــــين الخــــــدمات الصــــــحية المقدمــــــة للمــــــواطنين مــــــن حيــــــ  العــــــدد والجــــــودة وذلــــــ  

 بهد  تخفي  المعاناة المتعلقة بالعالج بالخارج وتقليل مدة ا نتحار لتلقي الخدمة الصحية. 

حيــــ  د بــــت الــــوزارة علــــى تطــــوير   تعتبــــر القســــطرة القلبيــــة موضــــع اهتمــــام متخــــذ  القــــرار فــــي وزارة الصــــحة 
وتحســــــــين ارجــــــــراءات الالزمــــــــة  لخدمــــــــة مرضــــــــى القلــــــــب فــــــــي قطــــــــاع غــــــــزة ســــــــواء كانــــــــت التشخيصــــــــية  و 
العالجيـــــــة   حيـــــــ  تـــــــم افتتـــــــاي مركـــــــز  قســـــــطرة قلبيـــــــة فـــــــي مستشـــــــفيات الـــــــوزارة  ولهـــــــا فـــــــي مستشـــــــفى غـــــــزة 

 م . 1024م و خر في مجمع الشفاء الطبي في العام 1006روبي  واخر العام األو 

ـــــــة الخاصـــــــة داخـــــــل القطـــــــاع    ـــــــة والتعـــــــاون مـــــــع المراكـــــــز الطبي ـــــــز ودعـــــــم العالق ـــــــوزارة بتعزي وقـــــــد اهتمـــــــت ال
ـــــدوات  ـــــرام  التدريبيـــــة والن ـــــد مـــــن الب ـــــد العدي ـــــوزارة وعق ـــــة فـــــي ال ـــــرة لتـــــدريب الكـــــوادر الطبي واســـــتقطاب ذو  الخب

 واللقاءات وذل  للتخفي  من معاناة المرضى سواء المادية  و النفسية والجسدية.العلمية 

 

 د. عاطف عرفات مسعد                                                                

 الفلسطيني المعلومات الصحية مركزمدير 
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 تمهيد

عبر الجلد"  هي إجراء جراحي ُيَتِخذ بغرض فتح شرايين القلب    وُتعَر   يضًا باسم "التدخل التاجيقسطرة القلب
الضيقة والمسدودة  وذل  عن طريق إدخال ونفخ بالون صغير في الجزء المسدود داخل الشريان  وذل  بصفة 

 .مؤقتة بغرض المساعدة في توسيع 

وذل   )دعامة( علي  اسم قُيطلَ وغالبًا ما يتم إجراء آخر مع قسطرة القلب وهو وضع  نبوب شبكي سلكي صغير 
للمساعدة في اربقاء على الشريان مفتوحًا وتقليل فرص تعرض  للضيق مرة  خرى. وبعض الدعامات تكون 
مطلية بدواء يساعد في اربقاء على الشريان مفتوحًا )الدعامات المعدنية المغلفة بالدواء(  بينما تكون بعض 

وتسَتخَدم قسطرة القلب للتخفي  من األعراض المصاحبة  (معدنية عاريةالدعامات األخرى بدون دواء )دعامات 
كما يمكن استخدام قسطرة القلب  يضًا عند التعرض ألزمة قلبية  .وضيق التنفس  نسداد الشرايين  كآ م الصدر

غالبًا ما يحد  انسداد الشرايين وذل  لفتح الشريان المسدود بسرعة وتقليل حجم الضرر الذ  يصيب القلب. و 
 .بسبب ترسب المواد الدهنية والمسببة لتصلب الشرايين

 قطاع غزة إلىالقسطرة  إدخالمراحل تطور  -0.1

بالتعــاون مــع الحكومـــة  21/22/1006بــد  العمــل فــي قســـم القســطرة القلبيــة فـــي مستشــفى غــزة األوروبــي بتـــاريخ 
والقـــادر علـــى إجـــراء  مستشـــفيات قطـــاع غـــزة والتـــابع لـــوزارة الصـــحةالبلجيكيـــة وقـــد كـــان القســـم األول والوحيـــد فـــي 

 والـذ مركـز جـولس التخصصـي  إلـى  بارضافة مليون $ 2.7القسطرة القلبية بطاقة تشغيلية جهاز واحد وبتكلفة 
تشـغيلية جهـاز واحـد فـي كـل  وبطاقـة 1022ومستشفى الخدمة العامـة 1020ومركز الحياة  1004بد  يعمل عام 

 جهاز. ل  دو ر لكل  70كلفة مركز وبت

 قطاع غزة فيمراحل تطور عمليات القسطرة  -0.0
 عن طريق توسيعتم بعون هللا تعالى وبتوفيق  عمل  ول عمليتي قسطرة عالجية  1001-22-5 بتاريخ .2

 شديد في الشرايين التاجية. يعانيان من تضييق التاجي بالبالون وتركيب دعامة لمريضين كاناالشريان 
من نوبات إغماء متكررة  يعانيتم زرع  ول منحم لضربات القلب لمريض كان  1009-05-25 بتاريخ .1

 نتيجة وجود خفقان في ضربات القلب.
شريحة  64المقطعية  األشعةتم افتتاي قسم تصوير الشرايين الطرفية بواسطة  1021منتص  العام  في .2

 تشخيص تضيق الشرايين الطرفية. خالل يتم من  الذ  الروتينيو صبح الفحص 
 األوروبيمستشفى غزة  فيالقديم جهاز قسطرة جديد بجانب الجهاز  إضافةتم  1022-4-17 بتاريخ .4

 ومنحمة الصحة العالمية. القطر  األحمرجدة وبتنفيذ من الهالل  –للتنمية  ارسالميبتمويل من البن  
 

بعد ذل   صبحت القسطرة التشخيصية والعالجية وزرع منحم ضربات القلب تجرى بشكل يومي 
تم اجراء قسطرة تشخيصية وعالجية القلبية  قسم القسطرةسبع سنوات على افتتاي  وبعد مروروروتيني 

  م 1022-22-21حتى  1006-22-21ابتداء من تاريخ  منحم قلب 259مريض و 20209الى 
 (:2الجدول رقم )كما هو موضح ب

 

http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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 ( مراحل تطور عمليات القسطرة في قطاع غزة0جدول )

يةالقسطرة التشخيص السنة    منظم ضربات القلب القسطرة العالجية 
1006 212 - - 
1007 2007 - - 
1001 2020 7 - 
1009 994 212 24 
1020 2120 161 21 
1022 2466 442 29 
1021 2496 219 51 
1022 2 274 502 26 
 259 2719 9465 المجموع

 11413 المجموع النهائى
 

 
بطاقة تشغيلية جهاز وذل   1024في شهر مايو في مجمع الشفاء الطبي  العمل في قسم القسطرة القلبية بد -5

 .قسطرة واحد

في مجمع الشفاء  شريحة 211المقطعية  األشعةجهاز تصوير الشرايين الطرفية بواسطة تركيب  اآلن يتم-6
 سيتم من خالل  تشخيص تضيق الشرايين الطرفية. والذ الطبي

 

اثنـين  إلـىوزيـادة عـدد األجهـزة  المستشـفيات الحكوميـة فيالكفاءة العالية للخدمة المقدمة و  رغم ذل  التطور الكبير
 رةطكبيـر مـن حـا ت القسـتم تحويـل عـدد يان   إ في مستشفى الشفاء بتاريخ  آخرز في مستشفى األوروبي وبجها

 في غزة ة والخارج.  المراكز الغير حكومية إلى

 إنجازات القسطرة في مستشفى غزة األوروبي ومجمع الشفاء الطبي: -0.1

حيـــــــ  بلـــــــ  عـــــــدد  1024عـــــــام فـــــــي مستشـــــــفيات وزارة الصـــــــحة وصـــــــل  كبـــــــر عـــــــدد مـــــــن حـــــــا ت القســـــــطرة 
عـن سـابقتها   1024حيـ  يوجـد هنـا  زيـادة حـادة فـي عـدد حـا ت القسـطرة القلبيـة خـالل عـام 911 2حا تال

 (.%18.7)بلغت نسبة الزيادةحي  

حالـة قسـطرة  461؛ منهـا 1021عملية قسطرة قلبية في مركز الحيـاة التخصصـي خـالل عـام  499تم إجراء وقد 
ة  وتركيب مـنحم قلـب لـثال  حـا ت؛ فـي حـين دعامات قلبي 105حالة قسطرة طرفية  وتركيب  27تشخيصية  و

 .1022  تتوفر لدينا بيانات عن خدمات القسطرة القلبية في مركز الحياة خالل عام 
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 1024-1006لألعوام مستشفيات وزارة الصحة ( يوضح عدد حا ت القسطرة القلبية في 2رسم بياني )

 1101وحتى نهاية العام  إنشائهاسير عمل القسطرة القلبية منذ  -0.1

نتيجة لعدم توفر  دوات   والجهاز  فينتيجة عطل   شهرلعدة  القسطرة في مستشفى األوروبيتوق  العمل بقسم 
 2ألكثر من  ىوتوق  جزئ شهر  21بلغت فترة التوق  الكامل عن العمل  عالجية وقدقسطرة تشخيصية  و 

 .المستهلكاتنقص شهور نتيجة 

 1101وحتى نهاية عام  إنشائها( يوضح سير عمل القسطرة القلبية منذ 1جدول رقم )

121

1007
1,037 1,189
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 السنة المالحظات

العمل على القسطرة التشخيصية فقط  حي  اقتصر 1006-22-21تم افتتاي القسم بتاريخ   2006 

تهلكات.نتيجة نقص مس  سبوعينالعمل مقتصر على القسطرة التشخيصية فقط وتوق  العمل لمدة   2007 

 2008 تم إجراء  ول قسطرة عالجية في 5-11-2008

توق   إلى  دىشهور  5وحد  عطل بالجهاز لفترة  1009-5-25تم زرع  ول منحم لضربات القلب بتاريخ 
 العمل بالكامل.

2009 

.توق  العمل بالكامل إلى  دىشهور  4حد  عطل بالجهاز لفترة   2010 

تيجة نقص ل نبشكل كامل وشهر ونص  توق  جز ء وتوق  العمحد  عطل بالجهاز لفترة شهر ونص  
.المستهلكات لمدة شهر  

2011 

.توق  العمل نتيجة نقص المستهلكات لمدة  سبوعين  2012 

تم  كم ية العالجمن شهرين نتيجة عدم توفر مستهلكات القسطرة  ألكثرالقسطرة العالجية  إجراءتوق  
.مستهلكات القسطرة التشخيصية فيالنص  نتيجة النقص الحاد  إلىتخفيض العمل   

2013 

شهر 21توق  العمل نتيجة نقص مستهلكات وعطل بالجهاز لمدة   المجموع 
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 :في مستشفى غزة األوروبي العمليات النوعية التي تم إجراؤها -0.1
 فى هاؤ اجراي تم الت هنا  العديد من العمليات النوعية القسطرة للشرايين التاجية والطرفية إجراء إلىبارضافة 

 القسم:
  عن طريق القسطرة والرئو  األورطيتوسيع الصمام 
 الثقوب الخلقية بين حجرات القلب عن طريق القسطرة إغالق 
 عالج تضخم القلب ا نسدادى عن طريق القسطرة 
  ا يسر التاجيتوسيع جذع الشريان 
 شرايين الطرفية عن طريق القسطرةاغالق التشوهات الخلقية لل 
  يغذى  توسيع الشريان السباتي الذ( .المخCarotid Angioplasty) 
  كامل )يغذى اليد بعد انسداده بشكل  فتح الشريان العضد  الذ(Brachial Angioplasty 
  والساق واألقدامتغذى القلب  التيتوسيع العديد من الشرايين التاجية 
  ـــتح الشـــرياناعـــادة ـــة  التـــاجي ف ـــوط حـــاد  مباشـــرة  وفـــيبعـــد حـــدو  الجلطـــة القلبي ـــدورة  فـــيحـــا ت هب ال

 ( Primary  PCI  PCI  in  Cardiogenic  Shockالدموية.)
 التــي تــم األوردةالشــرايين وذلــ  بعــد انســداد  المفتــوي لترقيــعجراحــة القلــب  لتــاجي بعــد ا توســيع الشــريان 

 (PCI for SVGالقلب )عضلة  التاجية في وزرعها للشراييناستئصالها من الساقين 
 ( تركيـب  ول مــنحم لضـربات القلــبPermanent Cardiac Pacemaker)(و جهــزة الصــدمةICD) 

 .لعشرات المرضى CRT)تقوية عضلة القلب ) و جهزة
  وفـى هـذا تقليـل لنسـبة المـوت األورامعـن طريـق  غـالق الشـرايين المغذيـة لتلـ   السرطانيةعالج ا ورام .

 ي   ثناء اجراء الجراحة. والنز 
  ذلـــــــ  األطفـــــــال  فـــــــي غـــــــزة بمـــــــاللعديـــــــد مـــــــن مرضـــــــى قطـــــــاع  التيمـــــــور تفريـــــــ  الميـــــــاه مـــــــن الغشـــــــاء

(Pericardiocentesis). 
 
 

 :األخرىالمضاعفات التي حدثت في قسم القسطرة في مستشفى غزة األوروبي ومقارنتها بالدول  -0.1
وذل  حا ت وفاة  9حالة قسطرة قلبية في مستشفى غزة األوروبي حد  فيها  20000 كثر من  إجراءتم 

عامي  األمريكيةبينما بلغت نسبة وفيات عمليات القسطرة في الو يات المتحدة  واحدة لكل  ل  حالة.بنسبة 
 حا ت لكل  ل  حالة. 7م  1021و 1022
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 :1101خالل العام  تحويالت القسطرة القلبية -1.1

داخـــــــل حالــــــة  1,675منهـــــــا  تحويلــــــ 2,816للقســـــــطرة القلبيــــــة   1022بلــــــ  عــــــدد التحـــــــويالت خــــــالل العــــــام 
والرســــــم البيــــــانى  (4 2 كمــــــا هــــــو موضــــــح بالجــــــدول رقــــــم ) (مستشــــــفى األوروبــــــي)مستشــــــفيات وزارة الصــــــحة 

 :(2 1رقم )
 

 لقسطرة القلبية داخل مستشفيات وزارة الصحة اتحويالت  -1.0
 

 داخل مستشفيات وزارة الصحةلقسطرة القلبية ايوضح عدد التحويالت  "2رقم " جدول

 األوروبي محول من مستشفى

 0 استثنائيةتحويالت 
 261 مستشفى الشفاء غزة

 91 مستشفى الشهيد كمال عدوان
 162 مستشفى النصر لألطفال

 0 مستشفى الدرة
 10 مستشفى بيت حانون

 252 مستشفى شهداء األقصى
 772 غزة األوروبيمستشفى 

 162 مستشفى ناصر خانيونس
 0 مستشفى الرنتيسي

 675 2 المجموع
 

o  1022دخول للقسطرة خالل العام الحا ت عدد من سجلت مستشفى غزة األوروبي  على 
ات تقدم الملموس في مستوى خدمالوالمحولة من جميع مستشفيات وزارة الصحة مما يعكس 

 المقدمة في مستشفى غزة األوروبي في قطاع غزة. القسطرة
o  برمجة منحم  إجراءاتمستشفى غزة األوروبي تشمل  إلىالتحويالت   ن ذكرهمن الجدير

 القسطرة. إجراءاتضربات القلب والتي   تتضمنها 
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 حسب التشخيص 1101للعام تحويالت القسطرة القلبيةإلى مستشفى غزة األوروبي - 1.1

 1022م التحـــــــويالت مـــــــن مستشـــــــفيات وزارة الصـــــــحة إلـــــــى مستشـــــــفى غـــــــزة األوروبـــــــي فـــــــي العـــــــابلـــــــ  عـــــــدد 
 .1022قسطرة عالجية  للعام 502رجراء قسطرة  تشخيصية و  274 2تحويل  منها  (2657)

 
 حسب التشخيص1101" يوضح تحويالت القسطرة القلبية خالل العام 1جدول رقم "

Diagnostic catheter 
Total Types 
2 220 Cardiac 
29 Peripheral 
2 Renal 
1 Carotid 
0 Liver 

2 274 Total 
 

 
 

 (1101-1100) التشخيصية القسطرة القلبيةأنواع " يوضح 1رسم بياني "
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 حسب اإلجراء الطبي 1101" يوضح تحويالت القسطرة القلبية خالل العام 1جدول رقم "

  Interventional catheterخليةالقسطرة التد
 

 

 
 Percutaneous Coronary Intervention" يوضح3رسم بياني "

1100-1101 
 

 1101لقسطرة القلبية خارج مستشفيات وزارة الصحة للعام اتحويالت  - 1.1
تحويلة موزعة كما هو موضح في  1141 خارج مستشفيات وزارة الصحةالقسطرة القلبية بل  عدد تحويالت 

  %75.7( حالة ما يمثل 161من المالحح ان اكبر عدد من هذه التحويالت )حي  ان  و (. 4جدول رقم )
 غزة.-والذى كان من نصيب مركز الحياة التخصصى

وصل عدد   ( حالة 246ستشفيات الضفة الغربية )عدد كبير من التحويالت خارج القطاع تم تحويلة الى م
(   20)( الى مستشفيات القدس وعدد  ب س ب  من التحويالت الى داخل الخط األخضر42من التحويالت )

يعكس مدى  قد ( مما7 قل عدد حا ت تم تحويلها لالردن )( و 52خارج فلسطين كان  كثرها الى مصر )
 لحصار الخانق المفروض على القطاع.صعوبة الوصول لتلقى الخدمة نتيجة ا

التنوع في التحويل قد يعكس  مور التكلفة و سهولة الوصول الى الخدمة من جهة وتنوع طبيعة الحا ت 
 واألمكانات المتوفرة من جهة  خرى.

443
385

246

0

100

200

300

400

500

PCI

PCI

2011
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2013

Total Procedure 
246 PCI 
18 Pace Maker 
175 Program P.M 
5 Others 
57 PDA.ASD 
501 Total 
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 يوضح عدد التحويالت للقسطرة القلبية خارج مستشفيات وزارة الصحة "1جدول رقم "

 المجموع م.داخل الخط األخضر األردن مصر م. القدس الغربيةم. الضفة  داخل قطاع غزة 

 242 2 20 7 52 42 246 862 العدد
 

 

 
 التحويالت لعمل القسطرة القلبية خارج مستشفيات وزارة الصحةيوضح (4)رسم بياني

 
 قطاع غزة والمقارنة مع وزارة الصحة: في القسطرة جراءإلمراكز الخاصة ال - 1.1.0

 هزة جوبهما  ومستشفى الخدمة العامة  للقسطرة هما مركز جولس ومركز الحياة ةخاص مراكز 2غزة  فييوجد 
رج.العالج بالخا طريق دائرةو  يوجد بهما مختبرات ويتم تحويل الحا ت لهما عن  وقديمة مستخدمة   

 يفمعحم عمليات القسطرة المحولة للعالج بالخارج تجرى داخل القطاع الخاص   صبحتم 1021مع بداية 
مركز الحياة. إلىقطاع غزة ومعحم هذه الحا ت تحول   

-2-2م )من 1022لعام  النصفيالتقرير  فيمنجد ان  1022هذا المركز لعام  فينسب الوفاة  إلىولو نحرنا 
من هذه الحا ت تم  %90من   كثرج بالخارج وان حالة للعال 440( تم تحويل 1022-6-20 إلى 1022
. %2نسبة الوفاة   ن   حا ت وفاة في هذا الشهور الستة من هذا العام.  4هذا المركز. وحدثت  إلىتحويلها 

(األوروبيمستشفى غزة   ضعا عشرة   نها   )  

 إلى ز الحياةفي مرك رةحدثت لهم مضاعفات بعد القسط المرضى اللذينومن الجدير ذكره تحويل العديد من 
.مستشفى الشفاءمستشفى الشفاء وبعد ذل  يتم كتابة تقارير الوفاة من   

75.7%

12.7%

3.7%
4.6% 0.6% 2.6%

داخل قطاع غزة الضفة الغربية.م القدس.م مصر األردن داخل الخط األخضر. م
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 مشاكل تتعلق بالمراكز الخاصة: - 1.1.1
على مركز الحياة لقسطرة القلب وقد قامت اللجنة  م بالكش 1022-7-22بتاريخ  حكومية خاصة قامت لجنة

 :وهي كالتاليالتي يجب توافرها لتقديم خدمة القسطرة في    مكان خاص  بوضع الشروط األساسية

ومن ثم شهادة  القلب  و الطبيب:  ن يكون الطبيب حاصل على شهادة اختصاص في مجال  مراض  رخصة-2
 اختصاص في إجراء القسطرة التشخيصية والعالجية حسب التصني  العالمي

 2األجهزة األساسية التي تلزم رجراء عملية القسطرة  ن يتوافر في المكان المكان:  رخصة-1

منحمة المستهلكات التي تستخدم في إجراء العمليات: يجب استخدام المستهلكات الحاصلة على ترخيص من  -
 الصحة والغذاء.

 1101تحويالت القسطرة القلبية خالل العام  -1.1

 226 2: 1024حتــــــــى ديســــــــمبر حتــــــــى  1024بلــــــــ  عــــــــدد تحــــــــويالت القســــــــطرة القلبيــــــــة مــــــــن بدايــــــــة العــــــــام 
فــــــــي حــــــــين بلــــــــ  عــــــــدد  حالــــــــة قســــــــطرة القلبيــــــــة داخــــــــل مستشــــــــفيات وزارة الصــــــــحة. 911 2تحويلــــــــة  منهــــــــا 

ـــــــــاة  216 2التحـــــــــويالت خـــــــــارج مستشـــــــــفيات وزارة الصـــــــــحة  ـــــــــة  مستشـــــــــفيات  942حالـــــــــة )مركـــــــــز الحي حال
ـــــة  ـــــدس  127الضـــــفة الغربي ـــــة  مستشـــــفيات الق ـــــة  داخـــــل الخـــــط األخضـــــر 72حال ـــــة(.  11حال ـــــ  حال بينمـــــا بل

 . 0حالة  واألردن  61عدد التحويالت إلى جمهورية مصر العربية 

 1101من العام  تحويالت القسطرة القلبية داخل مستشفيات وزارة الصحة -1.0

 
 مستشفى الشفاء الطبي: -0

بلــــ  حيــــ   1024فــــي شــــهر مــــايو فــــي مجمــــع الشــــفاء الطبــــي بــــد  العمــــل فــــي قســــم القســــطرة القلبيــــة  
مـــــن العـــــام ديســـــمبر  الـــــواردة الـــــى مستشـــــفى الشـــــفاء حتـــــى نهايـــــة شـــــهرحـــــا ت القســـــطرة القلبيـــــة عـــــدد 
 حالة قسطرة قلبية تشخيصية. 240منهاحالة   (411) 1024
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 موزعة حسب األشهر العام الى مجمع الشفاء الطبي يوضح تحويالت القسطرة القلبية خالل" 1جدول رقم "

 Diagnostic الشهر
cath. 

Trans 
esophagus 

echo. 

Pace 
maker 

Pm 
programming 

Peripheral 
cath. 

Stint إجمالي 

 11 0 0 4 2 6 22 مايو
 72 7 5 21 0 6 42 يونيو
 9 0 0 0 0 2 6 يوليو
 22 1 4 2 0 0 1  غسطس
 79 21 6 7 0 22 42 سبتمبر
 74 9 20 7 0 22 25  كتوبر
 214 21 22 4 2 7 12 نوفمبر
 90 26 2 1 2 20 60 ديسمبر
 411 64 29 29 2 56 112 إجمالي

 
 

بشــــكل مطــــرد فــــي شــــهر يونيــــو فــــي مستشــــفى الشــــفاء عــــدد حــــا ت القســــطرة فــــي زيــــادة   ن هنــــا  مــــن المالحــــح
ـــــو  ـــــص العـــــدد بشـــــكل ملحـــــوح فـــــي يولي ـــــي قســـــم القســـــطرة نتيجـــــة ونق ـــــ  العمـــــل ف واغســـــطس ويعـــــزى ذلـــــ  لتوق

ــــم إســــتئنا  العمــــل خــــالل شــــهر ســــبتمبر وقــــد  يوليــــو و غســــطسشــــهرى العــــدوان الصــــهيوني علــــى قطــــاع غــــزة  ت
نـــــوفمبر  شـــــهر فـــــي  عـــــدد الحـــــا تفـــــي  ارتفاعـــــا ملحوحـــــاحيـــــ  لـــــوحح  ةها الســـــابقتمعـــــد  إلـــــى عـــــادتحيـــــ  

 وديسمبر. 
 

 

 

 

22

73

9 11

79 74

124

90

مايو بونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

2014عدد حاالت القسطرة خالل العام (5)رسم بياني 
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 مستشفى غزة األوروبي: -1

بل  عدد التحويالت من مستشفيات وزارة الصحة إلى مستشفى غزة األوروبي حتى شهر ديسمبر من العام  
 قسطرة عالجية. 422قسطرة  تشخيصية و   095 2( تحويلة تم خاللها إجراء 506 2)  1024

 
 حسب التشخيص 1101القلبية خالل العام  التشخيصية يوضح تحويالت القسطرة" 6جدول رقم "

Total Types 
2 061 Cardiac 
15 Peripheral 
0 Renal 
1 Carotid 
0 Liver 

2 095 Total 

 
Pacemaker( يوضح حاالت 6رسم بياني ) 
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 حسب اإلجراء الطبي 1101يوضح تحويالت القسطرة القلبية خالل العام " 7جدول رقم "
Interventional catheter 

 

  

 حسب جهة التحويل 1101" يوضح تحويالت القسطرة القلبية خالل العام 8جدول رقم "

Patient hospital 2011 2012 2013 1024 
EGH 500 487 447 441 
Shifa 936 725 368 194 

Nasser 391 435 263 419 
Aqssa 120 159 153 145 

K. Odwan 91 121 98 63 
B. Hanoon 13 17 20 14 

Total 2051 1944 1349 1276 

Total Procedure 
119 PCI 
9 Pace Maker 
272 Program P.M 
1 Others 
0 PDA.ASD 
422 Total 
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  ــــــى خــــــالل العــــــام ــــــة الــــــى مستشــــــفى األوروب مــــــن المالحــــــح انخفــــــاض عــــــدد حــــــا ت القســــــطرة المحول
 .1024شهور من العام  20الحالي وذل  بسبب حرو  العدوان وتغطيتة لفترة 

 
 1101من العام  مستشفيات وزارة الصحةتحويالت القسطرة القلبية خارج  -1.1

تحويلة موزعة كما هو موضح في  1,326خارج مستشفيات وزارة الصحةالقسطرة القلبية بل  عدد تحويالت 
  %71.2( حالة ما يمثل942من المالحح ان اكبر عدد من هذه التحويالت )حي  ان  و (. 9جدول رقم )

زى الى عدم توفر المستلزمات واألدوات ا زمة يع قد غزة مما-كان من نصيب مركز الحياة التخصصى
 .والحصار نتيجة ا غالقات  جراء عمليات القسطرة

( مما يعكس مدى صعوبة التحويل خارج القطاع نتيجة 0حا ت تم تحويلها لالردن )المن  قل عدد 
المستمرة ومنع ( وذل  رغم ا غالقات 11)وصل عدد التحويالت الى داخل الخط األخضر  ا غالقات 

 .التحويالت من قبل الكيان الصهيونى

التنوع في التحويل قد يعكس  مور التكلفة و سهولة الوصول الى الخدمة من جهة وتنوع طبيعة الحا ت 
 واألمكانات المتوفرة من جهة  خرى.
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 حسب جهة التحويلمستشفيات وزارة الصحة  خارجيوضح تحويالت القسطرة القلبية خالل العام " 9جدول رقم "

 األردن مصر داخل فلسطين محول من مستشفى
داخل الخط 
 المجموع األخضر

 121 2 0 27 220 استثنائيةتحويالت 
 782 6 0 21 721 مستشفى الشفاء غزة

 88 0 0 1 16 مستشفى الشهيد كمال عدوان
 8 2 0 1 2 مستشفى النصر لألطفال

 1 2 0 0 0 مستشفى الدرة
 1 0 0 0 2 مستشفى النجار

 37 0 0 0 27 مستشفى بيت حانون
 34 0 0 2 22 مستشفى شهداء األقصى
 179 1 0 4 272 مستشفى غزة األوروبي
 46 1 0 1 41 مستشفى ناصر خانيونس

 22 7 0 0 25 مستشفى الرنتيسي
 216 2 11 0 61 126 2 المجموع

 

 :إجمالي التحويالت حسب المستشفى -1.1

 مستشفيات وزارة الصحة  وخارج تحويالت خالل العام داخلإجمالي ال يوضح" 10جدول رقم "

 األوروبي الشفاء محول من مستشفى
داخل 
 **فلسطين

 األردن مصر
داخل الخط 
 *األخضر

 المجموع

 NA* 0 207 27 0 2 125 تحويالت إستثنائية
 451 2 6 0 21 721 294 411 مستشفى الشفاء غزة

مستشفى الشهيد كمال 
 عدوان

NA 62 16 1 0 0 151 

 NA 0 2 1 0 2 8 مستشفى النصر لألطفال
 NA 0 0 0 0 2 1 مستشفى الدرة
 NA 0 2 0 0 0 1 مستشفى النجار

 NA 24 27 0 0 0 51 مستشفى بيت حانون
 NA 245 22 2 0 0 179 مستشفى شهداء األقصى
 NA 442 272 4 0 1 610 مستشفى غزة األوروبي
 NA 429 41 1 0 1 465 مستشفى ناصر خانيونس

 NA 0 25 0 0 7 22 مستشفى الرنتيسي
 3,081 11 0 61 122 2 176 2 411 المجموع
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 جهة التحويل غير متوفرة بتقرير مستشفى الشفاء*

 داخل فلسطين يقصد بها مركز الحياة والضفة الغربية والقدس**

حالة تم 2016  صل حالة فقط من 161الشفاء قد تم عمل قسطرة لعدد جمع من المالحح ان  وفى م -
 .ووجود جهاز قسطرة واحد الشفاء بسبب حداثة قسم القسطرة جمعماستقبالها في 

 

مستشفيات وزارة الصحة  وخارج داخل 1101-1100يوضح تحويالت القسطرة القلبية خالل " 11جدول رقم "
 العامموزعة حسب 

 السنة
مستشفى 
 الحياة األوروبي الشفاء

الضفة 
 األردن مصر القدس الغربية

داخل 
الخط 
 األخضر

 المجموع

1022 NA 22 71 117* 240 11 27 2 5 1 176 
1021 NA 1 206 426 215 51 19 6 26 1 970 
1022 NA 2 675 161 246 42 52 7 20 1 126 
1024 411 2 506 942 116 72 61 0 11 2 210 

 
 جولس للقسطرة القلبية ومركزالتخصصي حويالت مركز الحياة ت*الرقم المذكور يشمل 

 

خارج القطاع قد قلت بشكل ملحوح خالل السنوات و مركز الحياة إلىعدد الحا ت المحولة   نمن المالحح 
مما يعكس تقدم ملحوح في مستوى تقديم خدمات القسطرة القلبية في وزارة الصحة وتوفير  1024- 1022

الخارجية مما يشجع على ا ستثمار في هذه الخدمة مبال  ضخمة كانت تدفع في الماضي للتحويالت 
 .داخل الخط األخضر إلىولوحح  يضا  ن هنا  زيادة لعدد الحا ت المحولة   وخدمات  خرى شبيهة

 



21 
 

 
 

 تكلفة اجراء القسطرة خارج مستشفيات وزارة الصحة )دائرة العالج بالخارج(  -1.1

شــــــيكل   2,400بلــــــ  متوســــــط تكلفــــــة القســــــطرة القلبيــــــة الواحــــــدة العاديــــــة حســــــب دائــــــرة العــــــالج بالخــــــارج  فقــــــد 
 .1024شيكل للعام  14,500بينما القسطرة العالجية بدعامة 

 المعيقات:  -1.1

 .يتم تحويل العديد من المرضى بدون عرض تحويالتهم على لجنة القلب الوزارية  .2
 يتم تحويل العديد من المرضى بدون عرض تحويالتهم على لجنة العالج بالخارج  .1
الحد من التحويالت خارج المؤسسات الطبية الحكومية: فمنذ  إلىضع  السياسات والخطط الهادفة  .2

 .في قائمة العالج بالخارج األولىتحتل القسطرة القلبية واألورام المراكز  اآلنم والى  1002عام 
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ختاما: إن قيام وزارة الصحة الفلسطينية بالعمل الجدي على الحد من تحويالت العالج خارج المؤسسات 
ؤدى الى:الصحية الحكومية وفق خطط وسياسات واضحة ومدروسة في مجال القسطرة القلبية من شانه ان ي  

 توفير النفقات الطائلة التي تهدر من ميزانية السلطة الفلسطينية .2
 سات الحكومية التي تقوم ب جراء القسطرةتعزيز المؤس .1
 القسطرة إجراءتدريب الكادر المحلى من  طباء وتمريض على  .2
 تعزيز ثقافة البح  الصحي في مؤسسات الصحة الحكومية. .4
 الحد من التكالي  المالية الباهحة التي يتحملها ذوى المريض من اجل السفر ومرافقة المريض. .5

 

 التوصيات

تحــــــدي  الخــــــدمات لإن الحاجــــــة الملحــــــة والمتزايــــــدة للقســــــطرة القلبيــــــة يتطلــــــب دراســــــة جديــــــة   .2
وتــــوفير مراكــــز القســــطرة القلبيــــة فــــي مستشــــفى الشــــفاء ومستشــــفى غــــزة ا وروبــــى فــــى  المقدمــــة

 .كافة المستلزمات الخاصة
التكلفــــــة العاليــــــة للقســــــطرة القلبيــــــة تتطلــــــب الحــــــد مــــــن عــــــدد الحــــــا ت المحولــــــة خــــــارج الــــــوزارة  .1

 حسب الضرورة.فقط وتكون 
 الحد من عدد التحويالت ا ستثنائية. .2
 يـــــتم التـــــيمرضـــــى سياســـــات وخطـــــط واضـــــحة مـــــن شـــــانها الحـــــد مـــــن ال إعـــــدادضـــــرورة العمـــــل علـــــى - .4

 .العالج بالخارج إلى تحويلها
 .دور بشكل  كز الخاصةاالمر  داء ضرورة مراقبة  .5
 فــيتحديــد المرضــى اللــذين يــتم عالجهــم  فــيومعــايير واضــحة وعادلــة   ســس إيجــادضــرورة العمــل علــى  .6

 مستشفيات وزارة الصحة او خارجها.

 


