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 فد  اعام اهل
و الخادمات و المستشاييات اليرار الحمومياة  بمرافقهاا وزارة الصحةالمقدمة من قبل  المخبريةخدمات العرض التقرير ي

األولية في ومالاة الياوثو وزعتعات حسام المحافظاات و أااواع اليحوصاات وشامل المؤشارات الصحية الرعاية  والطبية 
 الصحية الخاصة بالمختبرات. 

 جيةهنامل
استادت البيااات الواردة في تقريار المختبارات ع اا قاعادة البياااات فاي وحادة المختبارات و بااوز الادل باوزارة الصاحةو 

ومان مالت تال  تت غرار الحمومياة و ومالاة الياوث وتشايرل ال، حارنو حراث تال  ماا البيااااوحدة التاسار  ماا المؤسساا
اإلحصاااحية ال،زمااة بواسااطة براااامال اإلالساال ؤسااتخ،ل المؤشاارات الصااحية الخاصااة بااالمختبراتو  تعمال المعال ااا

 د اؤاتهاء من التقرير.  وتل مرا عة و تدقر  البيااات بواسطة وحدة المختبرات و باوز الدل و هات أخرى مختصة بع
 اعنتمئج

 39مختباار فااي المستشاايياتو و  11تشاامل خاادمات المختباارات ولاااوز الاادل بااوزارة الصااحة مختباار مرمااز  واحااد و و -
 مختبر في مراالز الرعاية األولية باإلضافة إلا مختبر الصحة العامة.

 %.61.7ات موظفو شمل موظيي مختبرات المستشيي 441يعمل في مختبرات وزارة الصحة -

م راون فحال فاي المستشاييات  3.7م راون فحال   4.4ب غ عدد اليحوصات المخبرية في وزارة الصحة ما رزيد عان -
فاااي  138,989فحل/فاااايو  5,154فحااال فاااي الرعاياااة األولياااة بمعاااد   499,935فحل/فاااايو  14,217بمعاااد  

 2,702لصااحة العامااة بمعااد  ألاف فحاال فااي مختباار ا 40فحل/فاااي وأالماار ماان  6,949المختبار المرمااز  بمعااد  
 فحل/فاي(.

% ماان إ مااالي فحوصااات 1.3%و برامااا ب ياات اساابة فحوصااات براات حااااون 32.6ب ياات اساابة فحوصااات ل. الشااياء -
 المستشييات.

 شام تفاي حارن  ودل مرماز إ مالي الوحدات الماقولة % من81.1و وحدة 42,170ب غ إ مالي وحدات الدل الماقولة -
 %.18.9 الدل الالاملاسبة 

% 0.16% و 1.1ب ياات اساابة الحالاات المو بااة ماان  التهااام الالبااد الوباااحي  م( و  ج( باارن المتباارعرن بالاادل باساابة -
 اسمة . 100,000لالل  48.9ع ا التواليو في حرن ااخيضت اسبة حدوث التهام الالبد الوباحي  أ( حرث شم ت 

عرااة بمتوسا   8,129فحصاا  أ ريات ع اا  40,535ب غ إ مالي اليحوصاات التاي تمات فاي مختبار الصاحة العاماة -
% فاااي عااادد العرااااات عااان العاااال 33.9% فاااي عااادد اليحوصاااات و 33.0فحوصاااات / عرااااةو و باسااابة ااخيااااض  5

2013. 

فااااي المختباااارات التابعاااااة  227,490فحصااااا و  1,415,808ب ااااغ إ مااااالي اليحوصااااات فااااي مختباااارات ومالاااااة اليااااوث -
 خدمات الطبية.في مختبرات ال 184,330ل مؤسسات األه ية و 

 اعتوصيمت
.العمل ع ا إاشاء براامال متالامل ليحل مدى ااتشار مرض الالبد الوباحي في قطاع غزة 

 ضافة م ور ل مياه أو معال تها حسم ضرورة فرض اليحوصات الدورية ع ا محطات التح ية ل مياه بالعرلات وا 
 اتاحال دراسة ع مية لتحسرن ل  ودة ل مياه والمح،ة.
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 ة:ـمقدم

رغل مل الظروف الصعبة و ق ة الموارد فقد استطاعت وزارة الصحة أن تواالم ضخامة الحدث و بقرت صامدة تعمل 
لرل اهار لتخيف من آؤل المرضا و بقرت الطواقل الطبية متمترسة في المشافي و غرف الطوارئ يقدمون أفضل 

 ةو باوز الدل لتوفرر خدمات مخبري المختبراتوحدة وزارة الصحة الي سطراية عبر تطمح الخدمات الصحية حرث 
ذات  ودة عالية في الممان المااسم و الوقت المااسم و السعر المااسم بما رتااسم ما احتيا ات المرضا و 

و تعتمد رسالة بية و الصحة العامة و صحة البرحةو الطاقل الطبي و الم تمعي في  ميا المستشييات و المراالز الط
ير اظال مختبرات و طاي مستمر بمياءة تشخيصية  ردة تساهل في تحسرن  ودة الرعاية الصحية الوحدة ع ا تطو 

لية اأن يست رم بيعمن خ،له و يستطيا  المواطارنع ا  ميا مستويات هذا الاظال بحرث أن يمون متوفرا  ل ميا 
 .في حاؤت الطوارئ و الالوارث

لة ية أل  خدمة طبية متالام ةو فمل خدمة صحية طبية أل  حاتعتبر المختبرات الطبية ولاوز الدل رمرزة أساس
تسعا و  ا بالمختبرات الطبية ولاوز الدلوزارة الصحة اهتمام ا مبرر   لذلز توليمرضية وراءها تشخيل مخبر  دقر و 

 ة ال،زمة ت هرز مافة المراف  المخبرية ولاوز الدل بأحدث األ هزة المخبرية الدقيقة ما توفرر القوى العام اهدة ل
 ل تشيرل. 

 مزودي خدمة المختبرات الطبية في قطاع غزة

خمااس قطاعااات رحيسااية و هااي : وزارة الصااحةث ومالااة غااوث و تشاايرل  عباارخدمااة المختباارات فااي قطاااع غاازة  تقاادل
 .ال، حرنث المستشييات األه ية و الخدمات الطبية العسمرية و القطاع الخال

 

 في قطاع غزة(: مزودي خدمات المختبرات 1جدول)

 معدل التغير % 2014 2013 المختبر
 14.6- 70.7 4,418,497 5,176,529 وزارة الصحة

 32.2- 22.7 1,415,808 2,087,547 وكالة الغوث لتشغيل الالجئين

 3.5- 3.6 940ث227 236,141 المستشفيات الغير الحكومية )األىمية(

 15.7- 3.0 330ث184 614ث218 الخدمات الطبية العسكرية

 19.1- 100.0 6,246,575 717181831 المجموع
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 المختبرات في وزارة الصحةأواًل: 
 

 القوى العاممة في وزارة الصحة 1.1
 المرماز   الادلز موظيا  يعم ون في  معياة باا 15 يشملو موظيا   441مختبرا و يعمل فرها  52ب غ عدد مختبرات وزارة الصحة 

 .تابعة ل وزارةالغرر 
 

 و الجنس القوى العاممة حسب مكان العمل 1.1.1
   و أماا مان حراث ال ااس فقاد%( مان إ ماالي ماوظيي المختبارات61.7باسابة   272مختبارات المستشاييات ماوظيي  ب غ عدد 

 .(2 دو  رقل  ال و مما هو موضح فيأعداد ال اسرن تقارلت
 

 

 الجنس و توزيع موظفي التحاليل الطبية حسب أماكن العمل -( 2جدول رقم )

 أنثى ذكر % المجموع الجنس المختبر
 3.6 16 3 13 اإلدارة

 5.9 26 17 9 المختبر المركزي 
 61.7 272 116 156 مختبرات مستشفيات
 22.0 97 72 25 مختبرات رعاية أولية

 3.4 15 4 11 مختبر الصحة العامة
 3.4 15 9 6 جمعية بنك الدم غير التابعة لموزارة

 100.0 441 221 220 الم موع
 لل تتوفر البيااات الخاصة بالرعاية الصحية األولية غرر الحمومية في القطاع الخال.* 

 

  العممي القوى العاممة حسب المؤىل 1.1.2
 برامااا ب ياات اساابة الحاصاا رن ع ااا در ااة  و%14.7 فااي الدراسااات الع ياااالما سااترر الحاصاا رن ع ااا در ااة الياراارن  ب ااغ اساابة

 .%21.8و براما ب يت اسبة الحاص رن ع ا در ة الدب ول %63.3البمالوريوس 
 

 المؤىل العمميحسب توزيع فنيي المختبرات ( 3جدول رقم )

 المجموع العممي لمفنيينالمؤىل  المختبر
 دبموم بكالوريوس ماجستير دكتوراه

 16 5 7 4 0 اإلدارة
 26 0 18 8 0 م. المركزي 

 272 52 181 38 1 م. مستشفيات 
 97 32 55 10 0 م. رعاية أولية 

 15 1 9 5 0 م. الصحة العامة 
 15 6 9 0 0 جمعية بنك الدم غير التابعة لموزارة

 96 279 65 1 الم موع
441 

% 0.2 14.7 63.3 21.8 
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 عدد الحاصمين عمى مزاولة مينة التحاليل الطبية في وزارة الصحة: 1.1.3
و 2014حتاااا اهاياااة العاااال  شخصاااا   2268فاااي وزارة الصاااحة الحاصااا رن ع اااا مزاولاااة مهااااة التحالرااال الطبياااة  عاااددب اااغ 
حاصا رن ع اا مااهل  %18.7و يحمل مسما إختصاصاي تحالرال طبياة  % ماهل حاص رن ع ا در ة البمالوريوس80.5

ب اغ عادد مازاوؤت  2014في حرن أن خ،  العاال  % ماهل من حم ة در ة الدمتوراةو0.3و فاي تحالرل طبية در ة الدب ول
 مزاولة. 115المهاة الصادرة 

 

 
 توزيع عدد الحاصمين عمى مزاولة مينة التحاليل الطبية حسب المؤىل العممي -(1رسم بياني)

 
 

 خدمات المختبرات في وزارة الصحة 1.2

ل خاااادمات المختباااارات و مختباااارات األوليااااة مختباااارات الرعايااااة الصااااحية وهااااي  هااااات 4فااااي وزارة الصااااحة ماااان خاااا،   تقاااادت
 .(عيادة صابحة -مختبر الصحة العامة و عيادة الرما  -المختبر المرمز  المختبرات المرمزية  و المستشييات 

 

 
 2012لعام  مختبرات وزارة الصحةأعداد توزيع   -(2رسم بياني)

 
 497ث418ث4فحوصااات عاادد إ مااالي ب وا  صاااي 242 اليحوصااات المخبريااة فااي مختباارات وزارة الصااحة أصااااف عاادد ب ااغ

خاا،  فتارة العاادوان اظاارا  لعمال العدرااد مان مراالاز الرعايااة األولياة  2013% عان العاال 14.6و باسابة ااخياااض   فحصاا  
وزارة  مستشااايياتو األولياااة الصاااحية مراالاااز الرعاياااة ضااارار التاااي طالااات العدراااد مااان ماتر اااة لأضااامن خطاااة الطاااوارئ و 

 . الصحة
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 مقارنة بالسنوات السابقة 2014عدد الفحوصات في مختبرات وزارة الصحة لعام  -(3رسم بياني)

 

 فني توزيع الفحوصات حسب الجية و معدل الفحوصات / 1.2.1
 

 توزيع عدد الفحوصات الطبية و عدد الفنيين في مختبرات وزارة الصحة( 4جدول رقم )

 تكمفةالمتوسط  معدل فحص/فني عدد الفنيين عدد الفحوصات البيان
 بالشيكل

 1.4 141217 263 317391038 مختبرات المستشييات
 1.0 51154 97 4991935 مختبرات الرعاية الصحية األولية

 5.1 6,949 20 1381989 المختبر المرمز  
 - 2,702 15 401535 مختبر الصحة العامة

 - 11,186 395 414181497 اإل مالي
 

 
حرااث مااان معااد  اليحوصااات ال اادو  الساااب  روضااح توزيااا عاادد اليحوصااات الطبيااة و عاادد الياراارن فااي مختباارات الااوزارة 

 035ث4فحل/فايو في حرن مان مان معاد  اليحوصاات فاي مختبار الصاحة العاماة 14,391 لالل فاي في المستشييات
 .فحل/فاي

 

 2014لعام  التابعة لوزارة الصحةمختبرات المستشفيات  1.3
 2013% عان العااال 15باسابة ااخياااض  وفحصاا  3,739,038  وزارة الصااحةالمستشاييات  فايب اغ إ ماالي اليحوصااات 

حرااث عم اات مراالااز الرعايااة األوليااة و المختباار المرمااز  و مستشااييات وزارة  ويعاازى ذلااز ويعاازى ذلااز لااا العاادوان األخراار
 217ث14 اغ معاد  اليحوصاات الطبياة بالصحة ضمن خطاة الطاوارئ مماا أدى إلاا ااخيااض أعاداد اليحوصاات الطبياةو 

فحصااا  فااي مستشاايا الشااياءو ر رهااا  1,219,252ماهااا و شاايمل لالاال تح راال 1.4بمتوساا  تال يااة  فحصااا  لالاال فاااي مختباار
فااي فحصااا و برامااا أقاال اليحوصااات ماااات  459,875فحصااا  و مستشاايا غاازة األورولااي 691,493 مستشاايا ااصاار 

باسااابة فحصاااا   126ث59و فاااي حااارن ب اااغ عااادد اليحوصاااات فاااي مستشااايا الااادرة  فحصاااا   49,706برااات حاااااون مستشااايا 
رت عم ياة ترميماه اساتم العادوانحراث تعارض المستشايا ؤصاابة مباشارة أماااء فتارة  2013% عان العاال 57.6ااخياض 
أن خدمة المختبرات غرار متاوفرة فاي  مماو (6تل توضيح هذه التحالرل بشمل ميصل في ال دو  رقل شهورو  6ما يقارم 

 اؤت ماها إلا مختبر مستشيا الاصر لأطيا .مستشيا العرون ومستشيا الطم الايسيو ويتل تحويل الح
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 ( توزيع عدد الفحوصات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة5جدول رقم )

 
  فحوصات مختبرات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة حسب المستشفى و النوع: 1.4.1

 

 حسب المستشفى و نوع التحميل الصحة ( توزيع عدد الفحوصات الطبية في مستشفيات وزارة6جدول رقم )  

 
 

 معدل التغير % 2014 2013 المستشفى
-16.4 32.6 1,219,252 114571901 ل. الشياء  
 3.1 18.5 691,493 6701697 ل. ااصر
 14.2- 12.3 459,875 5351888 ل. األورولي

 15.1- 9.5 355,387 4181595 ل. شهداء األقصا
 21.9- 6.8 253,015 3241107 ل. مما  عدوان
 31.4- 4.6 170,380 2481480 ل. الا ار

 28.8- 4.5 167,743 2351490 ل. الاصر لأطيا 
 3.2 5.3 199,091 1921962 ل. التخصصي لأطيا 

 1.9 3.0 113,970 1111823 ل. تل الس طان
 57.6- 1.6 591126 1391535 ل. الدرة

 21.5- 1.3 49,706 631356 ل. برت حااون 

 15.0- 100 3,739,038 4,398,834 الم موع

و  دم كامل أنسجة المستشفى
 تجمط

و  مصالاأل
 ساتفيرو ال

 عدد الفحوصات بنك الدم أحياء دقيقة بول و براز كيمياء سريرية

 1,219,252 102,258 7,260 32,341 755,536 62,567 245,486 31804 ل. الشياء
 691,493 23,196 8,998 14,403 438,826 25,658 180,412 0 ل. ااصر
 458,746 26,416 9,736 6,929 291,813 27,417 94,697 2,867 ل. األورولي

 355,387 10,546 7,901 14,569 219,535 11,330 91,506 0 ل. شهداء األقصا
 253,015 8,974 2,791 5,780 160,129 7,301 68,040 0 ل. مما  عدوان
 170,380 3,486 2,440 7,211 112,159 5,249 39,835 0 ل. الا ار

 167,743 0 14,668 3,026 109,506 1,266 39,277 0 ل. الاصر لأطيا 
 199,091 14,207 6,084 4,895 135,391 2,414 36,100 0 ل. التخصصي لأطيا 
 113,970 21,556 803 10,194 43,551 0  37,866 0 ل. تل الس طان 

 59,126 42 3,580 2,463 34,388 622 18,031 0 ل. الدرة
 49,706 327 1,012 2,337 31,282 358 14,390 0 ل. برت حااون 
 3,739,038 211,008 65,273 104,148 2,332,116 144,182 875,640 6,671 الم موع
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 :التابعة لوزارة الصحة حسب النوعفحوصات مختبرات المستشفيات  1.4.2
 فحوصااات الاليمياااء السااريريةب ياات اساابة  وفحصااا   3,739,038 الحموميااة ب ااغ إ مااالي اليحوصااات فااي المستشااييات

مااان إ ماااالي  %0.1أقااال اسااابة  اسااا ةاألتحالرااال  شااام تو  %و23.4باسااابة  ت   الاااو  الااادل فحوصاااات ر ياااه و62.4%
   .اليحوصات المخبرية

 

 
 حسب نوع الفحص 2014الفحوصات التي تمت في مختبرات مستشفيات وزارة الصحة لعام  نسبة  -(4رسم بياني)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحكومية الصحية مختبرات الرعاية األولية   1.4

ريضو فااي حارن ب اغ عاادد ما (453ث269  2014العاال  خا،  األوليااة ب اغ عادد المتارددرن ع ااا مختبارات الرعاياة الصاحية
التابعاااة لاااوزارة  لرعاياااة الصاااحية األولياااةمراالاااز ارو اااد فاااي و فحل/ماااريض 1.8فحصاااا  بمعاااد   724ث535اليحوصاااات  

  موزعة ماآلتي: وهي مستويات حسم اوع اليحوصات 3إلا  مقسمة مختبرا   39 الصحة
 % من فحوصات الرعاية الصحية األولية.8.5قال بعمل ما اسبته  ومختبر 61يحتو  ع ا  المستوى الثاني -
 الرعاية الصحية األولية.% من فحوصات 25.1قال بعمل ما اسبته  مختبرو 61يحتو  ع ا المستوى الثالث -

 % من فحوصات الرعاية الصحية األولية.15.9قال بعمل ما اسبته  ومختبرات 9يحتو  ع ا  الرابع المستوى  -

 

 
  عدد المختبرات في كل مستوى   -(5رسم بياني)

 نسبة الفحوصات الطبية في كل مستوى   -(6رسم بياني)
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 األولية حسب المحافظاتالرعاية و فحوصات مختبرات عدد توزيع  1.4.1
فحصاااا و فااي حااارن يعماال فاااي مختبااارات  935ث499فااي مختبااارات الرعايااة الصاااحية األوليااة اليحوصاااات  عاادد ب ااغ إ ماااالي

المختبااارات فاااي محافظاااة غااازة اسااابة  شااام تتفحصاااا  لالااال فاااايث  154ث5ه معدلااافاياااا  أ  ماااا  97الرعاياااة الصاااحية األولياااة 
% مااان إ ماااالي عااادد المختبااارات فاااي قطااااع غااازةو مماااا شااام ت اسااابة اليحوصاااات فاااي اياااس المحافظاااة أع اااا اسااابة 30.8
رفااح مااااي أع ااا اساابة و هااي و برامااا شاام تت مختباارات عيااادات الرعايااة الصااحية األوليااةفحوصااات إ مااالي ماان % 52.8
 .إ مالي اليحوصات% من 7.2 باسبة محافظة الوسطا%و فيل مان أقل عدد فحوصات في  15.1

 

 الرعاية الصحية األولية حسب المحافظات  الفحوصات التي تمت في مختبرات -(7جدول )
 

 عدد الفحوصات عدد المختبرات المحافظة
عدد الفحوصات 

% 
 عدد الفنيين

معدل الفحوصات لكل 
 فني

 41982 13 13.0 64,765 5 شمال غزة
 61003 44 52.8 264,123 12 غزة

 31020 12 7.2 36,245 11 الوسطى
 31962 15 11.9 59,424 7 خان يونس

 51798 13 15.1 75,378 4 رفح
 5,154 97 100 499,935 39 المجموع

 
 :حسب النوع فحوصات مختبرات الرعاية الصحية األولية 1.4.2

الاليمياااء و ر رهااا % ماان إ مااالي فحوصااات الرعايااة الصااحية األوليااة37.7 و الاات    الالاماال الاادلفحوصااات  ب ياات اساابة
 األمصاااا  و المااعاااة و فاااي حااارن احت ااات تحالرااالع اااا التاااوالي% 27.9 باسااابة و الباااو  والباااراز% 32.9باسااابة  الساااريرية

 فحوصات الرعاية الصحية األولية. إ مالي % من1.5

 
 ( يوضح توزيع نسب الفحوصات المشغولة في مختبرات الرعاية الصحية األولية7) رسم بياني

 

 المختبر المـركزي  1.6
مم اات ماهااا  و2013% عاان العااال 23.4باساابة ااخياااض  وفحصااا   989ث138المختباار المرمااز   ب ااغ عاادد اليحوصااات فااي

 :  (9رقل   وضحت هذه اليحوصات في الرسل البيااي% PCR 0.8 و براما شم ت اسبةPKU&TSH 65.4%فحوصات 

32.9 
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 مقارنة بالسنوات السابقة 2014بوزارة الصحة لعام عدد الفحوصات في المختبر المركزي  -(8رسم بياني)

 

 
 ( يوضح توزيع نسب الفحوصات المشغولة في المختبر المركزي 9رسم بياني)

 
 حسب المستشفى و النوع: المختبر المركزي فحوصات  1.4.1

فحصاا   834ث109من خا،  ال ادو  التاالي ا اد أن عادد فحوصاات المختبار المرماز  فاي عياادات الرعاياة األولياة ب يات 
فحصا  في مستشايا الشاياء و  068ث9و في حرن ب يت فحوصات المختبر المرمز   PKU&TSHفحل  234ث117ماها 
 فحصا  في مستشيا الاصر لأطيا .  299

 

 حسب المستشفى و نوع التحميل المختبر المركزي فحوصات ( توزيع عدد 6جدول رقم )

 الفحص
مراكز الرعاية 

 األولية
م. 

 الشفاء
 م. ناصر

م. 
النصر 
 لألطفال

م. 
 األوروبي

م. 
شيداء 
 األقصى

م. 
 النجار

 م. التخصصي م. الدرة
م. كمال 

 عدوان
م. بيت 
 حانون 

 المجموع

 24,512 685 1,777 1,221 298 1,039 2,134 2,580 142 2,272 4,661 7,703 ىرمونات
 10,143 70 672 611 133 201 854 1,423 68 914 3,024 2,173 كيمياء سريرية

 2,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 2,440 أحياء دقيقة
 7,847 163 96 369 28  994 422 75 47 352 5,301 مناعة

PKU &TSH 
Screening 

80,607 809 109 14 87 219 37 12 37 234 50 82,215 

PCR 1,174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,174 
كومسيون طبي و 

 10,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,436 كونترات

 138,989 968 2,779 2,238 471 1,277 4,201 4,512 299 3,342 9,068 109,834 المجموع

235,409 

182,452 187,675 181,440 
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 خدمات نقل الدم: 1.7 
 عدد بنوك الدم بقطاع غزة 1.7.1

المختبارات و بااوز الادل  وحادةتقول وزارة الصحة بتوفرر خدمات اقل الدل ألبااء الشعم م اااا  وتشارف ع اا ت از الخادمات 
 حمومية.   اليرر  معية باز الدل اللتابا  وحرد دل تابعة لوزارة الصحة و باز 9دل ماها  زو با 10ث حرث رو د في غزة 

 التبرع بالدم : عممية  1.7.2
% تاال عباار التباارع 38.1و  %61.9 وحاادات الاادل التااي تاال توفررهااا عباار التباارع الطااوعي ب ياات اساابة  2014فااي العااال  -

 األسر . 
 

 المسح الوبائي لعينات الدم 1.7.3
تقااول باااوز الاادل فااي المؤسسااات الحموميااة بعماال مسااح وباااحي لوحاادات الاادل التااي رااتل  معهااا عباار المستشااييات الحموميااة 

وحدة دل لأمراض المعدية اليرروسية والتي تتممل بيراروس التهاام  022ث35و معية باز الدل حرث تل عمل مسح لحوالي 
ع ااا أمرهااا ات اات  ي  ج(الالبااد الوباااحي  م( ث اليرااروس المساابم ل عااوز المااااعي  اإلراادز( و فرااروس التهااام الالبااد الوباااح

 الاتاحال التالية:
 

 نسبة انتشار التياب الكبد الوبائي)ب( بين المتبرعين بالدم عبر السنوات -
ااتشاار  حراث ب يات اسابةو ( برن المتبارعرن بالادلمر الساوات ااخيضت اسبة ااتشار التهام الالبد الوباحي  م( و  ج ع ا

 (9و (8(و 7رسل بيااي  .%1.1 برن المتبرعرن بالدل التهام الالبد الوباحي  م(
 

 
  

 عبر السنوات التياب الكبد الوبائي)ب( بين المتبرعين بالدم نسب( 10رسم بياني )
 

 ( بين المتبرعين بالدم عبر السنواتجنسبة انتشار التياب الكبد الوبائي) -
 .% برن المتبرعرن بالدل 0.15 (جالتهام الالبد الوباحي  ب يت اسبة
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 التياب الكبد الوبائي)ج( بين المتبرعين بالدم عبر السنوات ةنسب( 11رسم بياني )
 

 
 عبر السنوات 1001000في قطاع غزة لكل خالل العام التياب الكبد الوبائي)أ(  معدل حدوث( 12رسم بياني )

 

 
 بين المرضى و أقربائيم: و)ج( نسبة انتشار التياب الكبد الوبائي)ب(

%و براما ب يت اسبة اليحوصات المو باة 3.8 و أقرلاحهل مرضا التهام الالبد الوباحي  م(اليحوصات المو بة من عراات  ب يت اسبة
      %.1.6ؤلتهام الالبد الوباحي ج( 

 المرضى و أقربائيم الدم بين يوضح ناتج فحص عينات -(8جدول)
 % عدد العينات عدد الحاالت المرض

 3.8 171093 641 التياب الكبد الوبائي )ب(

 1.6 151005 242 التياب الكبد الوبائي )ج(

 0.0 91281 0 المناعي) االيدز(العوز 
 

 صائـل الـدم ف 1.8
 .2013% عن العال 15.1فحصا  باسبة ارتياع  957ث165عدد فحوصات فصاحل الدل  2014ب غ في عال 

 

 عمميات نقل الدم : 1.8.1
 شاام تفااي حاارن  ودل مرمااز إ مااالي الوحاادات الماقولااة ماان% 81.1و وحاادة 170ث42ب ااغ إ مااالي وحاادات الاادل الماقولااة 

 .%18.9 الدل الالاملاسبة 
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 ( يوضح توزيع عدد عمميات نقل الدم حسب مشتقاتو13رسم بياني)

 
 :عمميات نقل مشتقات الدم األخرى  1.8.2
عم ية احت ت الب،زما الطاز ة الاسبة األع ا حرث شم ت  287ث27إ مالي عم يات اقل مشتقات الدل األخرى ب غ 

 %.17.4%و في حرن شم ت الالريو 70.7

 
 ( يوضح توزيع عدد عمميات نقل الدم حسب مشتقاتو14رسم بياني)

 

 الصحة العامة:  مختبر 1.9
عرااات األغذياة و الميااه التاي  ميا غزة حرث يستقبل قطاع الرحيس في المختبر المرمز  و الصحة العامة مختبر يعتبر  

ما الع ل أااه تال اساتحداث فحوصاات  درادة لعرااات مان األدوياة  و(17025األرزو  رتل فحصها حسم مواصيات ال ودة  
و المعادن المقر ة حراث راتل فحال عرااات مان األدوياة و المستحضارات التاي راتل توريادها لاوزارة الصاحة ل تأالاد مان ترمراز 

ادن المقر ااة رااتل و فحاال األمبااوؤت لمعرفااة در ااة تعقيمهااا و ماادى مطابقتهااا ل معاااررر الدواحيااة و مااذلز المعااالمااواد اليعالااة 
ب اغ إ ماالي اليحوصاات التاي تمات فاي و قاد فحصها في المياه و الترلة حتا ارى مدى مطابقتها ل مواصايات الي ساطرايةو 

 ااخيااااضباسااابة  فحوصاااات / عرااااةو و 5عرااااة بمتوسااا   8,129فحصاااا  أ ريااات ع اااا  40,535 مختبااار الصاااحة العاماااة
 .2013في عدد العراات عن العال  %33.9في عدد اليحوصات و  33.0%
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 مختبر الصحة العامة: فحوصات 1.9.1
  باسابة 41.3لعرااات األغذياة ب يت اسبة اليحوصات الميمرولرولو ية التاي أ ريات فاي مختبار الصاحة العاماة %

 173ث7 لعراااات الميااااهفاااي حاارن مااان عاادد اليحوصاااات الميمرولرولو يااة  و2013% عاان العااال 47.1 ااخياااض
 .2013عن العال  %36.6 ااخياضباسبة  فحصا  

  ااخيااااضباسااابة % و 10.9األغذياااة باسااابة فحصاااا  لعرااااات  433ث4براماااا ب اااغ م ماااوع اليحوصاااات الاليمياحياااة 
% مااان فحوصاااات 24.5و شااام ت اليحوصاااات الاليمياحياااة لعرااااات الميااااه ماااا اسااابته  2013% عااان العاااال 19.7

 (9 دو   .2013عن العال %8.9 ااخياضباسبة  مختبر الصحة العامة
 عراات الخضار و المياه. ع اأ ريت و السالمواي،   الولررا لفحل  125 تل إ راء 
 ع ا األدوية و الممم،ت اليذاحيةفحل  386ث1 تل إ راء. 
  فحل معادن مقر ة. 623تل إ راء 

 

 يوضح توزيع فحص العينات ميكروبيولوجيًا و كيميائيًا حسب نوع العينة -(9جدول)
2013نسبة التغيير عن العام  % عدد فحوصات مختبر الصحة العامة  

 47.1- 41.3 16759 الفحوصات الميكروبيولوجية لألغذية
 36.6- 10.9 4433 الفحوصات الكيميائية لألغذية

 19.7- 17.7 7173 الفحوصات الميكروبيولوجية لممياه
 8.9- 24.5 9911 الفحوصات الكيميائية لممياه

 51.4- 0.3 125 الكوليرافحوصات 
 51.4- 0.3 125 فحوصات السالمونيال

 - 3.4 1386 فحوصات األدوية و المكمالت الغذائية
 - 1.5 623 فحوصات المعادن الثقيمة

 - 100.0 40535 الم موع
 

 مختبر الصحة العامة: عينات 1.9.1
مااات % 6.6 و% من العرااات  معات مان محافظاة غازة 50.1ث عراة  8,129ب غ إ مالي عراات مختبر الصحة العامة

 (  10في الرسل البيااي رقل  العراات حسم أاواعهامحافظة رفحو مما وضحت أعداد  من

 
 يوضح توزيع فحص العينات حسب نوع العينة و المحافظات -(9)رسم بياني
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 المحافظاتيوضح توزيع فحص العينات حسب نوع العينة و  -(10)رسم بياني

 

 :يكروبيولوجي و الكيميائي لألغذيةالفحص الم 1.9.2
 نسبة التموث في العينات المفحوصة ميكروبيولوجيًا: -

البسااامويت  ماااااتلعرااااات الميحوصاااة ميمرولرولو ياااا  أع اااا اسااابة ل ت اااوث مااان ا مااان خااا،  ال ااادو  التاااالي رتضاااح لااااا أن
 تمامااا   ااعاادل الت ااوثفااي حاارن  اساابة برامااا ماااات ال حااول األقاال%ث 37.5باساابة  األساامازو ت رهااا %38.7باساابة  والمم  ااات

 .األسمازو  عراات الزيوت في
 

 يوضح توزيع فحص العينات ميكروبيولوجيًا حسب نوع العينة -(9جدول)
 

 العينة
 نسبة العينات المموثة ميكروبيولوجياً 

2010 2011 2012 2013 2014 
 5.1 8.5 5.1 12.1 16.1 ال حول

 37.5 0.0 37.5 0.0 0.0 األسماز

 25.4 19.7 25.4 12.9 16.1 الح رم ومات ات األلبان

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الزيوت

 15.9 25.2 15.9 18.2 7.2 مشروبات خييية

 38.7 37.1 38.7 42.3 31.2 البسمويت والمم  ات

 0.0 3.4 0.0 30.6 25.5 المع بات

 21.5 21.2 21.5 23.6 19.2 أخرى 

 
 نسبة التموث في العينات المفحوصة كيميائيًا: -

 ت ياه%و 38.5في الزياوت بماا اسابته  ماات األع اأن اسبة الت وث في العراات الميحوصة ميمياحيا   التالي روضح ال دو 
البسامويت  وأماا عرااات ال حاول %و 8.4براما ب يت اسبة الت اوث فاي الح رام ومات اات األلباان  %و27.3باسبة  األسماز

 ماات س يمة.و المع بات فوالمم  ات 
 
 

 

-160

40

240

440

640

840

1040

1240

1440

1640

1840

2040

 رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة 

1240 

1620 

347 

594 
464 

675 

2039 

206 

29 44 
90 

16 0 10 9 1 

258 

8 0 0 3 
63 

167 

0 0 
52 74 55 42 23 

 عينات المياه

 عينات األغذية

 الكوليرا و السالمونيال

 عينات األدوية

 المعادن الثقيلة

 أخرى



 

 

 16 

 

 وع العينةيوضح توزيع فحص العينات كيميائيًا حسب ن -(9جدول)
 

 اسبة العراات الم ومة ميمياحيا   العراة
2010 2011 2012 2013 2014 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ال حول
 27.3 9.5 27.3 0.0 0.0 األسماز

 8.4 12.3 8.4 7.7 15.4 الح رم ومات ات األلبان
 38.5 47.4 38.5 15.2 22.7 الزيوت 

 9.6 3.4 9.6 4.5 10.2 مشروبات خييية
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 البسمويت والمم  ات

 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 المع بات

 19.9 10.5 19.9 22.9 20.7 أخرى 
 
 
 

 لمواصفات الجودة:الفحص الميكروبيولوجي و الكيميائي لألغذية حسب مطابقتيا  1.9.3
 

 ميكروبيولوجيًا: نسبة عدم التطابق في العينات المفحوصة -
 T.B.C%و ر يااه 21.6مااا اساابته  T.Coliform ب ياات اساابة العراااات اليراار مطابقااة ماان العراااات الميحوصااة ميمياحيااا  فااي

 (5  رسل بيااي من إ مالي العراات الميحوصة % O.lactis 1.5و فيما ب يت اسبة عدل التطاب  في %16.6باسبة 
 

 :كيميائياً  نسبة عدم التطابق في العينات المفحوصة -
باساابة  Iodineر يااه ث %9.8 باساابة  Starch Testو ر يااه %14.2اليراار مطاااب  ل مواصاايات  Acid value ب ياات اساابة

 (4  رسل بيااي .T.S.S 0.4% أماو  7.1%

 
 

 
 

 الميمرولرولو ي لأغذية حسم مطابقتها ل مواصياتاليحل (11رسم بياني)

 
 

 اليحل الاليمياحي لأغذية حسم مطابقتها ل مواصيات( 12رسم بياني)
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 المياه:لعينات  الكيميائيو  الفحص الميكروبيولوجي1.9.4
ارتياع م حوظ في اسبة العراات الم ومة ما الع ل أن عدد العرااات ماان مخت ياا  إؤ أن  ا،حظ من خ،  ال دو  التالي

ماة ارتياع اسبة الت وث ماان واضاحا  حراث   مان% 85.0 مان حماماات الساباحةميمرلرولو ياا  ب يات اسابة العرااات الم وت
ماة62.4 إ مالي عراات حمامات السباحةث و ث 2013عان العاال  %60 ارتيااع باسابة % من عرااات ميااه البحار الم وت

مااة ميمرلرولو يااا   فااي حاارن لاال رااتل  مااا أ  عراااة ماان مياااه الصاارف و %14.9فيمااا شاام ت عراااات مياااه الشاارم الم وت
 .الصحي

 لعينات المياه حسب نوع العينة يوضح نتائج الفحص الميكروبيولوجي -(10جدول)                   
 ميمرولرولو يا  % العراات الم ومة العراة

  2013) 
 ميمرولرولو يا  % العراات الم ومة
  2014) 

 14.9 21.7 مياه الشرم
 0 0.0 مياه الصرف الصحي

 62.4 38.7 مياه البحر
 85.0 60.0 حمامات السباحة

 

 فحوصات جودة المياه في قطاع غزة: 1.9.6
 Total Coliform الم ومااة أع ااا الاساام حرااث ب ياات اساابة العراااات الم ومااة  الشاارم   شاابمات(مياااه شاام ت عراااات 

شاام ت اساابة و و ماان إ مااالي عراااات الشاابمات %5.5غراار المطابقااة  Fecal Coliformعراااات فيمااا شاام ت  %و18.4
 %.Pseudomonas 7.4 العراات الم ومة 

 
 

 نوع التحميل يوضح  مطابقة إحصائيات لجودة المياه في قطاع غزة حسب -(12جدول)
ة  شبمات( مياه الشرم  آبار( مياه الشرم اليحل  المياه المح،ع

 اليرر مطابقة % عدد الغير مطابقة % عدد الغير مطابقة % عدد
Total coliform 1425 9.8 1100 18.4 820 18.1 
Fecal coliform 1425 2.1 1100 5.5 820 5.1 
Pseudomonas 0 0.0 0 0.0 149 7.4 

 فحوصات جودة مياه الشرب في قطاع غزة: 1.9.5
الت اوث فاي عرااات ميااه الشارم فاي ب يت اسابة  و1984عال الفي  التي وضعتماظمة الصحة العالمية  عارررلمقا  طب

بالال وريااد و حرااث ماااات اساابة عراااات المياااه اليراار مطابقااة  الميحوصااة ميــاه الشــبكات% ماان عراااات 61.1الشاابمات 
% فااي ماال 75ماااات تيااو  فااي حاارن  2013وبارتياااع م حااوظ عاان العااال % 100الصااودرول و المااواد الصاا بة المذابااة 

ث ماااات اساابة ت ااوث حراا %42.0فماااات  ميــاه اابــارو أمااا اساابة الت ااوث فااي  البوتاساارول و الارتااراتو والالالساارولماان 
ةو براماااا مااااات اسااابة عااادل المطابقاااة فاااي %100 الميااااه بالارتريااات % و ماااان الالالسااارول األالمااار 20.3 الميـــاه المحـــال 
 .% 99.5ارتياعا  باسبة 
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 يوضح إحصائيات لجودة مياه الشرب في قطاع غزة حسب نوع التحميل -(11جدول)

ة )آبار( مياه الشرب الفحص  )شبكات( مياه الشرب المياه المحالا
 اليرر مطابقة % عدد العينات الغير مطابقة % عدد العينات مطابقة %الغير  عدد العينات

Color 417 0 124 0 4 0 
Turbidity 417 0 125 0 4 0 

pH 536 10.3 220 40.9 8 0 
Conductivity 555 70.8 215 13 8 100 

T.D.S* 554 69.5 215 13 8 100 
Nitrite 2 100 0 0 0 0 
Nitrate 548 75.4 214 10.7 6 83.3 

Ammonia 3 66.7 0 0 0 0 
Chloride 553 72.5 215 13.5 7 100 
Sulfate 197 39.6 32 28.1 3 33.3 

Alkalinity 423 7.3 64 0 4 0 
Hardness 460 41.3 207 10.1 4 75 
Calcium 460 65 207 99.5 4 75 

Magnesium 458 15.3 207 5.3 4 50 
Fluoride 7 71.4 14 0 0 0 

Potassium 456 17.9 200 13.5 4 75 
Sodium 453 71.5 200 13.5 4 100 
Total 6499 42.0 2459 20.3 72 61.1 

              T.D.S*  Total Dissolved Solids 
 فحوصات عينات األدوية: 1.9.5

% مان هاذه العرااات  معات مان اإلدارة العاماة ل صاردلةو براماا شام ت 96.3عرااةو  267األدوياة  ب غ إ مالي عرااات
% 6.0و المعااررر الدولياة ب يات اسابة عادل تطااب  العرااات ل مواصايات  (13ال ادو  رقال  %و فاي 3.4اسبة عرااات المستشاييات 
 .% ليحول الاليمياء5.4ليحول الميمرولرولو ي و 

 العينةحسب نوع  ألدويةفحوصات عينات ايوضح  -(12جدول)

 االجمالي كنترول الرعاية االولية المستشفيات االدارة العامة لمصيدلة نوع العينة
 178 0 0 0 178 مات ات صردؤاية

 48 0 0 1 47 دوات طبية و راحيةأ
 36 0 0 3 32 مطهرات ومعقمات

 5 0 0 5 0 خرى أ
 267 1 0 9 257 االجمالي

% 96.3 3.4 0.0 0.4 100.0 
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 توزيع أنواع العينات حسب الفحوصات ومطابقتيايوضح  -(13جدول)

 نوع العينة
 فحوصات الكيمياء فحوصات الميكروبيولوجي

 % الغير مطابقة عدد العينات % الغير مطابقة عدد العينات

 0.0 172 0.6 153 مات ات صردؤاية

 23.4 2 0.0 47 دوات طبية و راحيةأ

 0.0 36 27.8 3 مطهرات ومعقمات

 0.0 5 40.0 0 *خرى أ

 5.4 215 6.0 203 االجمالي
 رشاة المستخدمة في عممية تعقيم الفريق الطبي قبل الجراحةفال* 
 

  : مختبرات المستشفيات األىمية:ثانياً 
عراةو  786ث116 أ ريت ع ا تح ي،   940ث227 التحالرل المخبرية في مختبرات المستشييات األه ية عدد ب غ إ مالي

تح ي، و براما مان أقل التحالرل في  469ث33 مستشيا أصدقاء المريضر رها تح ي،  في مستشيا العودةو  961ث59ماها
ل حسم اوع التح رل في ال دو  التالي: تح رلو  660ث2مستشيا الصحابة  حت هذه التحالرل بشمل ميصت  وضعت

 
 2014الفحوصات التي تمت في مختبرات المستشفيات األىمية لعام   -(13جدول )

أصدقاء  العودة التحميل
الكويتي  األمل القدس المريض

الخدمة  دار السالم الوفاء التخصصي
 الكرامة يافا األىمي العامة

مجمع 
الصحابة 

 الطبي
 المجموع

 62,869 59 767 625 1,269 2020 2,641 7,311 3,041 9,619 16,137 8,589 10,791 كيمياء حيوية
 2,805 0 164 1,090 0 58 10 0 154 0 0 0 2,419 مناعة

 76,618 1,358 1,775 993 2,237 2,862 7,192 1,999 5,974 8,103 10,754 12,382 20,892 دم ومكوناتو
 9,615 253 358 163 284 238 922 101 3,553 0 840 919 1,154 تحميل براز

 3,204 142 0 0 47 506 83 307 311 204 673 392 376 أحياء دقيقة
 10,035 5 11 434 37 21 16 160 3,449 144 595 38 5,559 بنك الدم

 12,516 99 41 248 77 296 344 83 2,017 3,037 925 1,599 3,564 أمصال ومناعة
 8,628 0 153 0 0 255 392 31 1,217 0 391 842 5,099 غدد صماء

 33 0 0 0 0 0 20 0 13 0 0 0 0 أدوية عالجية
 601 0 52 0 0 0 87 0 126 0 0 191 145 كيمياء خاصة

 10,604 0 0 0 0 41 46 0 5,018 4 0 207 5,288 فيروسات
 162 0 0 0 0 0 0 0 66 7 0 0 89 تحميل أنسجة
تحاليل تجمط 

 333 709 دموي 
0 204 

635 0 405 60 13 0 114 
0 2,473 

 18,286 0 257 0 736 2,356 781 689 0 2,150 2,518 6,239 2,560 روتين
 479 0 70 0 0 32 90 0 7 0 0 214 66 عالمات الورم

 376 60 0 0 0 0 4 0 0 0 312 0 0 غازات الدم
 5,806 684 333 169 0 396 264 68 1,194 219 0 1,229 1,250 فحص حمل

 2,830 0 292 0 7 597 364 4 155 1,116 0 295 0 أخرى 
 227,940 2,660 4,387 3,722 4,707 14,813 13,661 10,753 26,930 24,807 33,145 33,469 59,961 المجموع
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 في وكالة الغوث:  ًا: خدمات المختبراتلثثا
 من 10.7% ماهل يحم ون در ة البمالوريوس و 62.5 عام، و 56بمختبرات ومالة اليوث  ب غ عدد العام رن %

 الما سترر.حم ة 
 و 38.0فحصااا و ب ياات اساابة الاليمياااء الحرويااة 1,415,808 اليحوصااات بمختباارات ومالااة اليااوث  عاادد ب ااغ إ مااالي %

% حرااث 0.2%و براماا شام ت تحالراال الميااه ماا اسابته 26.2%و و تحالرال الهيماااتولو ي باسابة 29.6ر رهاا الباو  باسابة 
 رتل عبرها مراقبة آبار المياه التابعة ل ومالة.

 
 ( يوضح الفحوصات التي تمت في مختبرات وكالة الغوث13رسم بياني)

 

  :الخدمات الطبية: مختبرات رابعاً 
% ماهاا تال إ راحهاا فاي ل. ب سالو براماا 41.4فحصا و  330ث184إ مالي اليحوصات الطبية في الخدمات الطبية ب غ 

% و فاي حارن ب ياات اسابة التحالراال 14.2فرهااا % فاي ل. ال زاحار و أمااا عياادة الشااطت فشاام ت اسابة التحالرال 23.8
 %.2.8في عيادة خاارواس 

 خدمات المختبرات في الخدمات الطبية:يوضح  -(14جدول)
 المجموع ع. السجن ع. الوسطى ع. رفح ع. خانيونس ع. حجازي  ع. الشاطئ م. الجزائري  م. بمسم المختبرات

Hematology 20628 11810 7381 4682 1498 2114 1844 245 50202 

Chemistry 30443 18896 9089 5942 1468 3576 3335 389 73138 

Serology 6702 5318 3459 1033 968 1744 1669 869 21762 

Parasitology 749 783 1063 982 375 441 244 46 4683 

Microbiology 2291 334 1218 0 0 0 0 0 3843 

HORMONES 2251 148 0 0 0 0 0 0 2399 

Blood bank 1931 183 26 28 0 4 1 0 2173 

Coagulation 1920 607 280 4 0 0 8 0 2819 

Blood Gases 150 0 0 0 0 0 0 0 150 

Semen 183 6 107 0 0 0 0 0 296 

Pregnancy test 181 30 89 26 0 28 23 42 419 

Electrolytes 2979 747 0 0 0 0 0 0 3726 

Immunology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Routine 4404 4232 3355 1901 792 806 677 162 16329 

Therapeutic drug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Special chemistry 49 0 0 0 0 0 0 0 49 

Virology 820 453 52 0 0 7 84 36 1452 

Histopathology 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tumor markers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 890 0 0 0 0 0 0 272 618 فحوصات خارجية

 184330 1789 7885 8720 5101 14598 26119 43819 76299 المجموع
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