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 الملخص

 الهدف العام:
لوصػػػوؿ إلػػء اسػػػتنتاجات يػػدؼ اب، 1024يمقػػي ىػػلا التقريػػػر الضػػوع عمػػػء واقػػد الػػدواع والصػػػيدلة فػػي قطػػػاع غػػزة خػػالؿ العػػػاـ 

ناسػػب ، لضػػماف تقػػديـ الػػدواع لممػػواطف بجػػودة عاليػػة بالوقػػت المفػػي قطػػاع غػػزة صػػيدالنيبالوضػػد التوصػػيات تسػػاىـ باالرتقػػاع و 
 والكمية المناسبة.

 
 المنهجية:

ة لصيددائرة ، اإلجازة والتراخيصوحدة اعتمد إعداد التقرير عمء جمد البيانات مف مصادرىا األولية ) اإلدارة العامة لمصيدلة، 
ىػػػدؼ بالصػػػورة التػػػي تخػػػدـ  ا عػػػدادىا( ثػػػـ معالجتيػػػا و والمؤسسػػػات غيػػػر الحكوميػػػة، األوليػػػةالرعايػػػة دائػػػرة صػػػيدلة المستشػػػفيات، 

 المختصيف ولوى العالقة ثـ اعتمادىا ونشرىا.التقرير، ثـ مراجعتيا مف قبل 
 النتائج:

الميمػػات  نسػػبة العجػػز فػػيمتوسػػ  و %، 16 بمغػػت 1024فػػي األدويػػة لمعػػاـ نسػػبة العجػػز متوسػػ  تشػػير اإلحصػػائيات إلػػء أف 
حػػيف بمغػػت متوسػػ  نسػػبة العجػػز فػػي ، مػػف ضػػمنيا أصػػناؼ خدمػػة القسػػطرة القمبيػػة والقمػػب المفتػػوح، فػػي 46بمغػػت %الطبيػػة 

 % بدوف أصناؼ خدمة القسطرة والقمب المفتوح.00الميمات الطبية 
 1607وبمغ المعدؿ العاـ لمسكاف اللي تخدمو الصػيدليات ىػو ، نسمة2000صيدلي/ 2.2بمغ معدؿ الصيادلة بالنسبة لمسكاف 

 نسمة لكل صيدلية.
 التوصيات:

 .المرضءكل المناسب إلنقال حياة توفير األدوية والميمات الطبية بالش .2

 تحديث البروتوكوالت العالجية.وضد سياسة لترشيد استيالؾ األدوية وخاصة خارج القائمة األساسية ، و  .1

 لضب  أعداد الخريجيف. العاليوضد سياسة وطنية بالتنسيق بيف الوزارة والنقابة ووزارة التربية والتعميـ  .0

سػػتمر لتغطيػػة العجػػز الحاصػػل فػػي الميمػػات واألدويػػة مػػد عػػدـ اعتمادىػػا عمػػء أف تسػػعء وزارة الصػػحة فػػي تػػوفير دعػػـ م .4
 التبرعات بشكل خاص.

الػػوزارة مػػف حيػػث  لتخفيػػا العػػبع عمػػء المرضػػء والخاصػػة التػػي تسػػتدعي التحويػػل لمعػػالج بالخػػارج وللػػؾ ألدويػػة اتػػوفير  .5
 .تقميص فاتورة العالج بالخارج

 بة عمء المرضء نتيجة نقص األدوية.اعداد دراسة لمعرفة األثار السمبية المترت  .6

 تعميـ نظاـ الجرعة الواحدة عمء جميد المستشفيات وتعزيزه. .7

 تفعيل مختبر الصحة العامة ليشمل جميد التحاليل لألدوية والمستحضرات الطبية. .8

 
 وهللا الموفق
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 المستحضرات الصيدالنية:. 1
تشػػكل العصػب الرئيسػػي فػي الخدمػػة العالجيػػة  التػيت الصػػيدالنية و االىتمػاـ بقضػػايا الصػيدلة والمستحضػػراولء وزارة الصػػحة تػ

تمثػػل نسػػبة انفػػاؽ وزارة الصػػحة وتالطبيػػة وسػػد الػػنقص فػػي المخػػزوف،  يمػػاتتسػػعء بكػػل السػػبل لتػػوفير األدويػػة والمو لممرضػػء، 
، عممػا  ب والعػالج بالخػارجالمرتبة الثالثة النفاؽ وزارة الصحة بعد الروات وتمثل%، 18.4عمء االدوية والميمات الطبية حوالي 

فػػ ف النفقػػات ف تػػوفرت إبػػ ف جػػزع كبيػػر مػػف التحػػويالت تكػػوف بسػػبب نقػػص فػػي بعػػ  األدويػػة وخاصػػة أدويػػة السػػرطاف والتػػي 
 .كما ىو في باقي بمداف العالـ  العالجية تقفز الء المرتبة الثانية مف حيث النفقات ضمف الموازنة العامة

 نسبة انفاق وزارة الصحة عمى األدوية والمهمات الطبية                               
 مهمات أدوية السنة
2112 2447 045 
2113 2047 149 
2114 2447 047 

 األدوية والمهمات الطبية: 1.1

صنا تبعا  لما تفتضيو الحاجة وحسب الخػدمات المقدمػة  482مف  1024خالؿ عاـ  تتكوف قائمة األدوية األساسية المتداولة
 صنا.  901في حيف تتكوف قائمة الميمات الطبية األساسية مف  رة الصحة, في وزا
 :طبية في وزارة الصحة احتياجات قطاع غزة من أدوية ومهمات  1.1.1

 مميػوف دوالر سػنويا   0448مػا يعػادؿ بمميػوف دوالر شػيريا ،  149قطاع غػزة مػف الػدواع مػا يقػارب  حاجةفي مرافق وزارة الصحة 
  .الحتياج األدوية
مميوف دوالر سنويا ،  545أي ما يعادؿ  ألا دوالر شيريا، 462 فقد بمغت احتياجات قطاع غزةالطبية  يماتأما بالنسبة لمم

التالي فاف بو ، سنويا   مميوف دوالر 245 والتي تبمغ قيمتو القسطرة والقمب المفتوح خدمة ميماتتكمفة أصناؼ  بدوف وىلا 
 .دوالر سنويا  مميوف  ..7 الطبية يماتإجمالي الم

 

 الوارد من األدوية والمهمات الطبية: 1.1.2
مميوف دوالر وكانت التبرعات ىي المصدر الرئيسي لو، حيث مثمت  02مف األدوية ما يعادؿ  1024بمغت القيمة لموارد لعاـ 

% مف 7240ة مميوف دوالر، أي بنسب 8% منو، ومف جانب اخر بمغت قيمة الوارد مف الميمات الطبية ما يعادؿ 6644
 .(2، كما ىو موضح في جدوؿ رقـ )التبرعات

  2114(:  القيمة المالية لموارد من األدوية والمهمات الطبية خالل عام 1جدول رقم )          
 
 
 
 
 
 
 

السرائيمي عمء غزة زيادة ممحوظة في الوارد مف التبرعات. وللؾ بسبب العدواف ا 1024وقد شيد النصا الثاني مف عاـ 
عمء األصناؼ الخاصة بخدمات الجراحة والطوارئ والعناية الفائقة، في حيف ال زالت تعاني العديد مف الخدمات األخرى مف 
نقص في أصنافيا، وخاصة خدمتي السرطاف والرعاية األولية في األدوية، وخدمتي االشعة والرعاية االولية مف الميمات 

 ص الدائـ في أصناؼ القسطرة القمبية والقمب المفتوح.الطبية، باإلضافة لمنق
 

 اجمالي الوارد )$( أدوية )$( ميمات طبية )$( الوارد
 651875712 552075480 252505142 مشتريات وزارة الصحة
 654205206 551605885 252505112 مستودعات راـ هللا
 1050405720 2852545987 552885710 تبرعات عينية
 159695840 154015644 5075296 منح مالية
 0950245077 0059875996 850165082 االجمالي
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 :الطبية المنصرف من األدوية والمهمات 1.1.3
 :في وزارة الصحةالقيمة المالية لممنصرف من مستودعات األدوية والمهمات الطبية 

الية لممنصرؼ مف دوالر امريكي، وبمغت القيمة الم 1054545707المنصرؼ مف األدوية  إلجماليبمغت القيمة المالية 
 دوالر. 558115697الميمات الطبية 

 1024الطبية بالدوالر األمريكي  يمات: المنصرؼ مف األدوية والم(1رقـ ) جدوؿ       

 
 
 
 
 
 
 

  .الصحة النفسٌةالوحدات واإلدارات: الهندسة والصٌانة، اإلسعاف والطوارئ، العالج الطبٌعً، المختبرات وبنوك الدم، *

 الطبية هماتلموا األدوية من المنصرف نسبة

 
  المنصرؼ مف األدوية والمستيمكات الطبية(:1شكل رقـ )

 

 األصناف الصفرية لألدوية والمستهمكات الطبية: 1.2

العدد الكمي والتكمفة المالية مقدرة بالدوالر ألصناؼ قائمة األدوية المتداولة موزعة حسب الخدمات االساسية، متوس  : ( 0جدوؿ رقـ)
 .1024خالؿ عاـ  يا، والتكمفة المالية لياعدد النواقص منمتوس  و 
 

 التكمفة المالية الشهرية مقدرة بالدوالر عدد أصناف قائمة األدوية المتداولة ةـالخدم
األصناف  العدد الكمى

 الصفرية
األصناف التي 

 شهور 1-3تكفي 
األصناف  التكمفة الكمية

 الصفرية
األصناف التي 

 شهور  1-3تكفي 
 143775 116218 725129 14 11 121 عناية الفائقةأقسام الجراحة وال

 96615 199121 437182 21 46 122 الرعاية الصحية األولية

 9158 19182 67873 6 12 37 الصحة النفسية

 124824 136731 294219 8 33 35 المناعة واألوبئة

 11375 11873 54198 4 5 25 أمراض العيون 

 4365 3135 42572 1 5 25 أمراض القمب والقسطرة

 19817 45561 131398 4 8 28 صحة األم والطفل

 81851 288852 555349 9 18 61 مرضى السرطان

 42174 33944 221852 2 2 21 الغسيل الكموي ومرضى زراعة الكمى

 28481 141956 238789 1 3 7 مرضى الهيموفيميا والثالسيميا

 5616223 161956372 267666461 71 143 481 االجمالي

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

 المستهلكات الدواء

76.00% 

90.00% 

18.00% 
8.00% 

4.40% 0.40% 1% 1% 

 مستشفٌات

 رعاٌة أولٌة

 الوحدات واالدارات

 جهات اخرى 

 المجموع جهات أخرى  *الوحدات واإلدارات  رعاية أولية المستشفيات المنصرف
 1054545707 1995014 250405006 451845801 2758005574 الدواء

 558115697 565658 105148 4825122 551625579 طبية هماتم
 1951775404 0555980 250605154 457665020 1050915250 اإلجمالي
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المتداولة موزعة حسب الخدمات  المهمات الطبية( : العدد الكمي والتكمفة المالية مقدرة بالدوالر ألصناف قائمة 4جدول رقم)
 االساسية، وعدد النواقص منها، والتكمفة المالية لها

 

 التكمفة المالية الشهرية مقدرة بالدوالر عدد أصناف قائمة األدوية المتداولة ةـالخدم
األصناف  العدد الكمى

 الصفرية
األصناف التي 

 شهور 1-3تكفي 
األصناف  لكافة األصناف

 الصفرية
األصناف التي 

 شهور  1-3تكفي 
 14122 18743 150047 11 13 115 مهمات عامة

 15922 28235 125622 28 81 275 مهمات عمميات، تخذير، عناية

 16 261 2189 1 1 7 مهمات حضانة

 2183 2976 32161 1 4 12 مهمات أشعة

 2441 6329 18859 1    5 15 مهمات رعاية أولية

 21144 12813 93185 7 5 23 مهمات غسيل كموي 

 1 1125 1125 1 3 3 مهمات سمعيات

 512 2369 3912 4 21 29 مهمات عيون 

 1168 3868 6111 1 14 21 مهمات أسنان

 4112 14256 27984 17 56 159 مهمات عظام

 * * * 6 226 243 قسطرة وقمب مفتوحمهمات 
 616419 91875 4616794 75 427 912 االجمالي

 .التكمفة المالية االجمالية ال تشمل التكمفة المالية ألصناؼ القسطرة القمبية والقمب المفتوح ونواقصيا 
 

 2114خالل عام  نسبة األصناف الصفرية لكل شهر(: 5جدول رقم )
 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير الشهر
 16 10 10 15 16 17 18 15 15 19 18 10 األدوية
 40 08 07 09 48 51 54 51 51 50 50 51 المهمات

 

الميمػات بينمػا بمغػت نسػبة الػنقص فػي  مف إجمالي القائمة األساسػية، %،16ما يعادؿ  1024عاـ  خالؿبمغت نسبة األصناؼ الصفرية 
 .)بدوف أصناؼ الميمات في خدمة القسطرة القمبية والقمب المفتوح( %00الطبية 

وللػؾ نظػرا   ،1020عػاـ والميمػات الطبيػة  أف تراجػد الػنقص فػي األدويػة  إالالطبية في تزايػد مسػتمر  يماتمازاؿ العجز في األدوية والم
 .1024غزة  عالعدواف عمء قطالزيادة قيمة الشراع، وزيادة التبرعات في 

 1020مقارنػة بعػاـ  1024عمء الرغـ مف التحسػف فػي النسػبة المئويػة لمتوسػ  العجػز فػي أصػناؼ األدويػة والميمػات الطبيػة خػالؿ عػاـ 
%(، عمػػء التػػوالي إال أنػػو ال يػػزاؿ ىنػػاؾ عجػػز واضػػح فػػي األدويػػة 05% ، 19حيػػث كانػػت النسػػبة المئويػػة لألدويػػة والميمػػات الطبيػػة )

 .ةوالميمات الطبي
 

 النسبة المئوية لألصناف الصفرية في األدوية والمهمات الطبية خالل السنوات األخيرة              

 
 ألصناؼ الصفرية في األدوية والميمات الطبيةا لمتوس   النسبة المئوية : (0شكل رقـ )                  
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 صيدلة  المستشفيات: .2
الرعايػػة الصػػحية المخػػتص بتػػوفير وتخػػزيف وتحضػػير وصػػرؼ  ظومػػةميمػػا  فػػي منتعتبػػر صػػيدلية المستشػػفيات جػػزعا  

يف فػػػػي األقسػػػػاـ والفعػػػػاؿ وكػػػػللؾ تػػػػوفير وتخػػػػزيف وصػػػػرؼ الميمػػػػات الطبيػػػػة الالزمػػػػة لممرضػػػػء المنػػػػوم األمػػػػفالػػػػدواع 
 ولمراجعي العيادات.

 
حػػػدة تػػـ تغييػػػر نظػػػاـ صػػػرؼ الػػدواع لممرضػػػء المنػػػوميف مػػػف نظػػاـ االرصػػػدة فػػػي االقسػػػاـ الػػء نظػػػاـ الجرعػػػة الوا -

UDDDS (Unit dose drug dispensing system،)  ممػػا أدى الػػء االسػػتخداـ األمثػػل لمػػدواع، وسػػاىـ
تكمفػػة الصػػحية مػػد المسػػاىمة مباشػػرة فػػي تقميػػل األخطػػاع الدوائيػػة واألعػػرا  الجانبيػػة المعاكسػػة لألدويػػة وتقميػػل 

 المحافظة عمء جودتيا.

فقػد تػـ بصػورة  اممػة ماعػدا مستشػفء شػيداع األقصػءفي جميد المستشػفيات بصػورة ك UDDDSتـ تطبيق نظاـ  -
 .جزئية

 .مساعد صيدلي 08صيدلي، وعدد المساعديف  205بمغ عدد الصيادلة في المستشفيات    -

 الخدمات الصيدالنية لممستشفيات: 2.1 

 الخدمات الصيدالنية و توزيعها في المستشفيات حسب تخصص المستشفى(: 6جدول رقم )

 مجموع رنتيسي حانون  عدوان درة األقصى الهالل النجار العيون  نصر أوروبي ناصر اءالشف خدمات الصيدلية

 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 صرف أدوية داخمي 
 22 2 --- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 صرف أدوية خارجي

 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 مستودع أدوية
مستودع مهمات 

 طبية
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 

 9 -- 2 2 -- 2 2 2 2 -- 2 2 2 رف أدوية مخدرةص
تحضير و صرف 

 عالج كيمياوي 
2 -- 2 -- --- -- --- --- -- -- -- 2 0 

 0 2 --- --- -- --- --- -- --- 2 2 -- --- معمل صيدلية

 66 اتــوع الكمي لمخدمــــــــالمجم

 عة عمء المستشفيات. خدمة موز  66أف عدد الخدمات الصيدالنية يوضح الجدوؿ السابق  
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 القوى العاممة في صيدليات المستشفيات 2.2
 الجنس حسب المستشفٌات صٌدلٌات على( الصٌادلة ومساعدي صٌادلة) العاملة القوى توزٌع(: 7رقم ) جدول

 المستشفى
 حسب النوع المجموع مساعد صيدلي صيدلي

 % الذكور
 إناث لكور مساعد صيدلي إناث لكور إناث لكور

 %77 2 7 2 8 -- 2 1 6 كمال عدوان
 %50 0 0 1 4 2 2 1 1 بيت حانون 
 %40 0 1 1 0 2 2 1 2 دمحم الدرة

 %55 4 5 2 8 -- 2 4 4 عبد العزيز الرنتيسي

 %66 0 6 1 7 2 2 1 5 دمحم النجار
 %50 0 0 2 5 2 -- 1 0 الهالل اإلماراتي

 %0 5 -- 2 4 2 -- 4 -- العيون 
 %18 5 1 2 6 -- 2 5 2 النصر لألطفال
 %28 9 1 4 7 0 2 6 2 شهداء األقصى
 %68 5 11 3 20 -- 3 5 8 غزة األوروبي

 %51 22 21 20 20 5 5 6 7 ناصر
 %46 10 27 20 17 4 6 16 22 الشفاء
 %49 73 70 38 105 17 21 56 49 المجموع

 

  البيتيـ في سف الخصوبة و ىلا يشكل عبئػا % مف العامميف في صيدليات المستشفيات ىف مف اإلناث و غ52نسبة
 عمء العمل بسبب ما يتمتعف بو مف إجازة أمومة و كللؾ ساعة الخروج المبكرة لمرضاعة.

 .مستشفء شيداع االقصء بحاجة لكادر صيدلي مف اللكور 

 

 المنصرف لممستشفيات: 2.3

 
  02/21/1024إلى  2/2/1024لكل مستشفى من من مخازن األدوٌة نسبة المنصرف

 

 
 نسبة المنصرؼ مف مخازف األدوية لكل مستشفء(:4شكل رقـ )

 معوقات تطوير العمل بصيدليات المستشفيات: 2.4
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 نقص الكادر الصيدالني. -

االماكف المخصصة لمتخزيف في بعػ  صػيدليات المستشػفيات غيػر كافيػة مػف حيػث الحجػـ ومواصػفات الحفػ   -
 والتخزيف.

 نقص األدوية والميمات . -
 

 رعاية األولية:ة اللصيد .3

مسػػتويات، بنػاع عمػػء مقػدار الخدمػػة الصػػحية التػي يقػػدميا المركػػز  ألربعػػةقامػت وزارة الصػػحة بتصػنيا مراكػػز الرعايػػة األوليػة 
 وافديف لتمقي الخدمة في المركز.لكثافة السكانية لممنطقة وعدد الوا

 :كالتاليتواجدىـ لمعمل في الصيدلية تـ وضد مفاتيح خاصة لكل صيدلية في ىله المراكز بعدد الموظفيف المفتر  
 .8وال يزيد عف  6صيدلية المستوى الرابد : طاقـ الصيدلية ال يقل عف  -
 .4صيدلية المستوى الثالث: طاقـ الصيدلية ال يقل عف  -
 .1صيدلية المستوى الثاني: ال يقل العدد عف  -
 .د في قطاع غزة، وىو غير موجو أما المستوى األوؿ فيو عبارة عف نقطة طبية وليس مركز -

 

 الكادر الصيدلي في الرعاية األولية: ..3

 صيدلي ومساعد في مخازف الرعاية. 22مساعد صيدلي،   86صيدلي،  85بمغ عدد الصيادلة في مراكز الرعاية االولية 
ء % لكػػور مػػف الصػػيادلة، ممػػا شػػكل عبئػػا عمػػ0247انػػاث و  %6841عممػػا  بػػاف نسػػبة االنػػاث اعمػػء مػػف الػػلكور حيػػث تمثػػل 

 عمء غزة. فترة العدوافالعمل خاصة في 
 

 :حسب الجنستوزٌع الصٌادلة والمساعدٌن فً المناطق (: 8جدول رقم )

 

 

 ـ
 

 المحافظة
 مساعدي الصيادلة الصيادلة

 المجموع اناث لكور المجموع اناث لكور
 16 6 20 8 4 4 الشمال 2
 18 7 22 42 00 8 غزة 1
 16 5 22 25 8 7 الوسطى 0
 21 21 9 20 9 4 نيونسخا 4
 15 4 22 8 4 4 رفح 5
 86 34 52 85 58 27 المجموع 
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 الوصفات المصروفة: 3.2
( بمغت أعمء نسبة في منطقة غزة 5كما ىو موضح في الرسـ البياني رقـ ) 1024الوصفات المصروفة لعاـ 

 %.22% مف المعدؿ العاـ، وأقل نسبة في منطقة رفح البالغة 06والبالغة 
 

 
 

 لمرعاية األولية 1024الوصفات المصروفة لعاـ (:5شكل رقـ )
 
 

 :األولٌةالمشاكل التً تواجه دائرة الصٌدلة فً الرعاٌة  أهم 3.3

 خاصة في المنطقة الوسطء. في المناطقنقص الكادر الصيدالني  -

 ضيق المخازف الخاصة بالرعاية األولية. -

 نقص األدوية والميمات الطبية يشكل مزمف. -
 
 خطة الطوارئ للرعاٌة األولٌة: 3.4

تػػوفير األدويػػة المزمنػػة وأدويػػة التشػػنجات واألعصػػاب وأدويػػة وميمػػات الطػػوارئ كمخػػزوف اسػػتراتيجي يكفػػي لمػػدة  -
 ثالث شيور.

 يتـ توزيد المخزوف االستراتيجي عمء المراكز المركزية ب شراؼ مشرؼ صيدلية المنطقة. -

ي المنػاطق عمػء مركػز المنطقػة مػف خػالؿ مشػرؼ صػيدلية المنطقػة يتـ توزيد المخزوف مف المراكػز المركزيػة فػ -
 حسب حجـ وظروؼ العمل في حينو.

 
 الرقابة الدوائٌة : .4

فػػي بمتابعػػة جػػودة المستحضػػرات الصػػيدالنية فػػي المسػػتودعات المركزيػػة  فػػي االدارة العامػػة لمصػػيدلة تقػػـو دائػػرة الرقابػػة الدوائيػػة
، ومتابعػػة طريقػػة جػػوالت ميدانيػػة وسػػحب عينػػات لتحميميػػا والت كػػد مػػف جودتيػػا وفػػي القطػػاع الخػػاص، وللػػؾ عػػف وزارة الصػػحة

 .الشكاوي الواردة بخصوص جودة أي مستحضر أو مف خالؿ الجوالت الدورية وسحب العينات
 
 
 
 
 

 ,%36, منطقة غزة

 %23, المنطقة الشمالٌة

 ,المنطقة الوسطى
 14% 

 ,منطقة خانٌونس
 16%  , 

 منطقة رفح
 ,11%  , 

 منطقة غزة

 المنطقة الشمالٌة

 المنطقة الوسطى

 منطقة خانٌونس

 منطقة رفح
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 الرقابة الدوائٌة فً القطاع الخاص: 4.1

 لٌة الرقابة الدوائٌة :آ          

 ة وفحص المستحضراتبيانات إجراء معاين (:9رقم )جدول 
 مستحضرات لغرض التسجيل

 التشغيالت الراسبة  التشغيالت الناجحة مختبرات أخرى  مختبر األزهر عدد التشغيالت عدد المستحضرات
26 16 16 - 16 - 

 مستحضرات لغرض اعادة التسجيل
8 8 8 - 8 - 

 مستحضرات لغرض التسويق
11 21 21 - 21 - 

 

 حضرات الصيدالنية في القطاع الخاصالشكاوي عمى جودة المست
 تشغيمة  26مستحضرا ، يمثميا عدد  20تـ معاينة 

 (: معاينة مستحضرات صيدالنية في القطاع الخاص11جدول رقم )

عدد 
 المستحضرات

عدد 
 التشغيالت

معاينة 
 فيزيائية

مختبر 
 األزهر

مختبرالصحة 
 العامة

التشغيالت  التشغيالت الراسبة التشغيالت الناجحة
 بشيادة فيزيائية بشيادة فيزيائية العالقة

13 26 7 8 2 - 4 7 5 0 
 

 بيانات المستحضرات والتشغيالت لمشركات العربية واألجنبية(: 11جدول رقم )
 

 الشركة
عدد 

 المستحضرات
عدد 

 التشغيالت
التشغيالت  التشغيالت الراسبة التشغيالت الناجحة

 النسبة بشيادة فيزيائية سبةالن بشيادة فيزيائية العالقة
 0 8745 2 6 2145 2 - 8 7 الشركات العربية
 - 6145 4 2 0745 0 - 8 6 الشركات االجنبية

 

 الرقابة الدوائٌة فً القطاع الحكومً: 8.2

ات المركزيػػػػة مػػػػف المصػػػػادر المختمفػػػػة العامػػػػة لمصػػػػيدلة وبشػػػػكل دائػػػػـ بمعاينػػػػة المستحضػػػػرات الػػػػواردة لممسػػػػتودع اإلدارةتقػػػػـو 
 آليػػاتالتبرعػات، وزارة الصػحة فػي راـ هللا، مشػتريات وزارة الصػحة فػػي غػزة(، ومػف ثػـ يػتـ سػػحب عينػات عشػوائية بنػاع  عمػء )

 ومعايير تـ تحديدىا.
 

 يوضح الرقابة الدوائية بالقطاع الحكومي(: 12جدول رقم )
 

 عدد العينات المفحوصة مصدر العينة
عدد العينات المطابقة 

 لممواصفات
 لمئويةالنسبة ا

عدد العينات غير 
 المطابقة

 النسبة المئوية

 %147 21 %9750 402 440 مشتريات
 %640 202 %9057 2942 1071 تبرعات 
 %9 240 %9450 1071 1525 المجموع

ة، بضػػب  المستحضػػرات الصػػيدالنية الػػواردة إلػػء قطػػاع غػػز  مػػف خػػالؿ الرقابػػة الدوائيػػة عمػػء المعػػابر تقػػـو دائػػرة الرقابػػة الدوائيػػة
ومتابعػة دخوليػػا وفقػا  ل ليػػة المتبعػػة، حيػث تػػتـ مقارنػػة األصػناؼ المحػػددة بفػواتير الشػػراع أو ألونػػات التوريػد )الخػػاص باألدويػػة 
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عمػػء لجنػػة المعػػابر  تحريػػر محاضػػر المخالفػػات ومػػف ثػػـ عرضػػيا يػػتـ حيػػث رصػػد أي مخالفػػة و المراقبػػة( مػػد الكميػػات الػػواردة، 
 .حق ىله المخالفاتب الصحية التخال القرار المناسب

 
 التسجيل الدوائي: .5

شركات األدوية وتسػوؽ فػي  تورد مف خالؿ التياألدوية المسجمة والتي تشمل األصناؼ المصنعة محميا  و األصناؼ األجنبية 
، ليصػػبح عػػدد 1024عػػاـ صػػنا دوائػػي  24بينمػػا تػػـ اعػػادة تسػػجيل  اصػػن 67تػػـ تسػػجيل  وقػػدأراضػػي السػػمطة الفمسػػطينية، 

 .في وزارة الصحة الفمسطينية غزة صنا 252ية المسجمة أصناؼ األدو 
 

 في غزة: 2114يوضح ما تم تسجيمه عام (: 13رقم )جدول 

 المجموع اعادة تسجيل تسجيل جديد الصنف الرقم

 10 0 10 مستمزمات طبية 2
 1 0 1 مكمل غلائي 1
 29 0 29 أغلية رياضييف 0
 40 24 16 )محمية ومستوردة( أدوية 4

 82 24 67 وعـــالمجم
 

 إتالف المستحضرات الصيدالنية: .6
بمتابعة عممية إتالؼ األدويػة والميمػات الطبيػة العامة لمصيدلة  باإلدارةبرئاسة مدير دائرة التسجيل الدوائي تقـو لجنة اإلتالؼ 

الخاص، وتتـ عممية إتالؼ وأمبوالت األدوية المراقبة الفارغة في كافة المؤسسات الصيدالنية والطبية في القطاعيف الحكومي و 
المستحضػػػرات الصػػػيدالنية فػػػي مكػػػب النفايػػػات فػػػي جحػػػر الػػػديؾ، أمػػػا بالنسػػػبة لألدويػػػة المراقبػػػة فيػػػتـ إتالفيػػػا حرقػػػا  فػػػي محرقػػػة 

 مستشفء ناصر أو الشفاع، وللؾ لما تمثمو ىله األدوية التالفة مف خطورة عمء صحة المواطف.
 

 2114إتالفها عام  مستحضرات التي تميوضح ال (:14رقم ) جدول
 الكمية الجهة الرقم
 كوب 8 تبرعات 1
 كوب 20 مستودعات أدوية مركزية )وزارة الصحة( 2
 كوب 8 جمعيات ومؤسسات خاصة 3
 كوب 07 دائرة الرقابة الدراسية 4
 كوب 245 قسـ األدوية المراقبة 5
 2 وزارات أخرى  6
 20426 شركات ومستودعات أدوية )قطاع خاص( 7

 كوب 82466 الياجم
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 األدوية المراقبة: .7
تقػػػـو اإلدارة العامػػػة لمصػػػيدلة بضػػػب  تػػػداوؿ األدويػػػة المراقبػػػة فػػػي كافػػػة المؤسسػػػات الصػػػيدالنية والطبيػػػة الحكوميػػػة منيػػػا وغيػػػر 
يػػة الحكوميػػة، حيػػث تعمػػل دائػػرة التخطػػي  والمعمومػػات الدوائيػػة عمػػء مػػنح الشػػركات والمستشػػفيات الخاصػػة تػػراخيص تػػداوؿ أدو 

مراقبػػة، ومػػف ثػػـ متابعػػة أرصػػدة األدويػػة فػػي ىػػله المؤسسػػات وحركػػة بيعيػػا وشػػراعىا إلصػػدار ألونػػات توريػػد وأوامػػر شػػراع تبػػيف 
 الكميات المسموح بشرائيا مف األدوية المراقبة.

 
 يوضح تداول وأذونات توريد منحت لألدوية المراقبة(: 15جدول رقم )
 العدد البيان

 220 ية المراقبةمنح تراخيص تداول لألدو
 96 أذونات توريد
 76 أمر شراء

 247 السجالت الخاصة بتسميم األدوية المراقبة
 1022 دفتر وصفات طبية

 
صرؼ األدوية المراقبة لمقطاع الخاص والحكومي، واستالـ وتسميـ دفاتر الوصفات الطبية وسجالت األدوية المراقبة، ومطابقة 

( 48080المصػروفة لممرضػء بمػػا يػتـ تسػميمو مػف أمبػػوالت فارغػة، حيػث تػػـ اسػتالـ مػا يعػػادؿ )عػدد أمبػوالت األدويػة المراقبػػة 
 مف القطاع الخاص.فارغ ( أمبوؿ 28952مف المستشفيات الحكومية، وحوالي ) فارغ أمبوؿ

 
 لجنة العالج التخصصي: .8
ير أدويػػة تخصصػػية مػػف خػػارج قائمػػة بدراسػػة الطمبػػات المقدمػػة إلييػػا مػػف قبػػل المستشػػفيات لتػػوف لجنػػة العػػالج التخصصػػيتقػػـو 

األدوية األساسية، ويقـو األطباع بوصا ىله األدوية ألمرا  العضاؿ بسبب عدـ اسػتجابة المرضػء لألدويػة التقميديػة حسػب 
 بروتوكوالت العالج لكل مر .
 منيا. 9044%، وتـ الموافقة عمء 1024طمب لعاـ  2706بمغ عدد الطمبات المقدمة لمجنة 

 
 يوضح عدد الطمبات المقدمة لمجنة حسب السنة(: 16رقم )جدول 

 نسبة الطمبات الموافق عميها عدد الطمبات المرافق عميها عدد الطمبات المقدمة لمجنة السنة
2118 2670 2406 86 
2119 2111 2098 8949 
2111 1519 1065 9045 
2111 0700 0470 90478 
2112 0099 0122 9445 
2113 1026 1250 90 
2114 2706 2611 9044 
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 الموارد البشرية: .9
 97بمغ عدد الصيادلة الحاصميف عمء مزاولة مينة في ىلا العػاـ  حيث لقد تزايد عدد الصيادلة خالؿ الخمس سنوات األخيرة،

نسمة. أما مسػاعدي الصػيادلة  2000صيدلي/ 242بمعدؿ  ،1024صيدلي حتء نياية  1267صيدلي ليصل إجمالي عددىـ 
جمالي عددىـ  01عددىـ ىلا العاـ  مغفقد ب  نسمة. 2000مساعد صيدلي/ 0444 وللؾ، 1024حتء نياية  786مساعد، وا 

 

 توزيع الصيادلة والفنيين الحاصمين عمى مزاولة المهنة حسب جهة الدراسة:(: 17جدول رقم )

 

 مرخصة مف وزارة التربية والتعميـ العالي.* جامعة وطنية:  الجامعات ومعاىد الفمسطينية ال
 ** جامعة خارجية: أي جامعة خارج الوطف معترؼ بشيادتيا مف قبل وزارة التربية والتعميـ العالي

  
 : توزٌع الكادر الصٌدلً والفنً بوزارة الصحة حسب جهة العمل:(18رقم ) جدول

 

 الجهة
 العدد

 المجموع مساعد صيدلي صيدلي
 181 95 85 رعاية أولية
 143 38 115 مستشفيات

 66 15 51 االدارة العامة لمصيدلة
 389 148 241 المجمــــــــوع

 
 

 2114القوى العاملة للصٌدلة والمساعدٌن حتى عام  (:19رقم )جدول 

 

 
 
 
 
 
 

 :ةالمؤسسات الصيدالني .11

 
 ةــــــالجه

2111 2111 2112 2113 2114 

 دبموم بكالوريوس دبموم بكالوريوس دبموم لوريوسبكا دبموم بكالوريوس دبموم بكالوريوس
 711 1656 679 1564 649 1462 635 1357 591 1218 جامعة وطنية*

 76 511 75 516 74 497 71 494 69 484 جامعة خارجية**
 786 2167 754 2171 723 1959 716 1852 659 1712 اإلجمالي

 المجموع مساعدي الصيادلة الصيادلة الجهة
 094 264 100 وزارة الصحة
 71 50 29 الوكالة
 46 20 00 الطبيةالخدمات 

 87 87 المؤسسات غير الحكومية
 599 المجموع
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، وعػدد 97صػيدلية، وعػدد المسػتودعات والشػركات الدوائيػة  675مػا يعػادؿ  1024بمغ عدد الصيدليات المرخصة حتء نيايػة 
 مصند. 1المصاند المرخصة 

 
 
 
 
 

 توزيع الصيدليات المرخصة حسب المحافظة:
 %(.9اقل نسبة في محافظة رفح )كانت %( مف عدد الصيدليات بينما 05محافظة غزة أعمء نسبة )شكمت 

 

 
 حسب المحافظة 4102توزيع الصيدليات المرخصة حتى نهاية (: 6شكل رقم )

 
 المستودعات والشركات الدوائية 11.1
 مصاند أدوية. 1، وعدد ت غزةموزعة حسب محافظا 97 المرخصة مجمل عدد المستودعات والشركات الدوائيةبمغ 

 (: ٌوضح عدد المستودعات والشركات الدوائٌة حسب المحافظة21جدول رقم )                         
 المجموع رفح خانيونس غزة الوسطء الشماؿ

5 4 71 10 7 97 
 

 لعدد السكان حسب المحافظة معدل الصيدليات بالنسبة1  1.2
 

 2114صٌدلٌات بالنسبة للسكان حسب المحافظة لعام ال توزٌع:ٌوضح (21رقم ) جدول
 عدد الصيدليات السكان المحافظة

 التعداد السكاني لكل صيدلية
 )نسمة / صيدلية(

 2581 235 6166749 غزة

 2956 118 3486818 الشمال

 2149 154 3316117 خانيونس

 2346 119 2556715 الوسطى

 3691 59 2176758 رفح

%35.00, غزة  

%17.00, الشمال  

%16.00, الوسطى  

%23.00, خانٌونس  

%9.00, رفح  

 رفح خانٌونس الوسطى الشمال غزة
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 2617 675 167616137 المجموع
 

( حيث حدد فيو التعداد السكاني اللي تخدمو الصيدلية 40/1008لقد رسمت وزارة الصحة سياسة عبر قرار وزاري رقـ )
مف نظاـ مزاولة مينة الصيدلة في فمسطيف  28نسمة، مد العمـ ب ف ىلا القرار جاع عمال  ب حكاـ المادة  0000وىو 

حيث  يد عدد الصيدليات في كل مدينة مد مراعاة التوزيد الديمغرافي لمسكاف.والتي تعطي الصالحية لوزير الصحة بتحد
نسمة لكل صيدلية. 1607بمغ المعدؿ العاـ لمصيدليات بالنسبة إلء السكاف   

 
 

 معدل السكان حسب المحافظة لكل صيدلية: 11.3

جمٌع المحافظات  بأن حصائٌاتاإل من تبٌن حٌث المحافظة، حسب صٌدلٌة لكل السكانً التعداد ٌوضح التالً الشكل

(، ما عدا محافظة رفح حٌث كانت  40/1008)  الوزاري القرار حسب صٌدلٌة لكلا به المسموح السكانً االتعداد تجاوزت

 أقل من الحد االقصى لعدد الصٌدلٌات بالنسبة لعدد السكان. 

 

 
 

 المعدل العام للسكان لكل صٌدلٌة حسب المحافظة(: 02جدول رقم )
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