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  الملخص: .1

 

تطمح وحدة المختبرات وبنوك الدم لتوفير خدمات مخبريه ذات جودة عالية في المكان المناسب و الوقت المناسب 

والطاقم الطبي والمجتمعي في جميع المستشفيات والمراكز السعر المناسب بما يتناسب مع احتياجات المرضى و

تعتبر المختبرات و بنوك الدم جزء أساسي وحيوي وداعم في خدمات ، كما الطبية والصحة العامة وصحة البيئة

 .وزارة الصحة الفلسطينية

 المنهجية: 

المختبرات و بنوك الدم بوزارة استندت البيانات الواردة في تقرير المختبرات على قاعدة البيانات في وحدة 

، تالصحة، وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية، وكالة الغوث لتشغيل الالجئين، حيث تم جمع البيانا

 وعرضها بالصورة التي تخدم هدف التقرير. ومعالجتها

 النتائج:

 مختبر فقط. 54عدد المختبرات الخاصة المرخصة لدى وزارة الصحة 

 موظفاً. 462مختبراً، يعمل فيها  50وزارة الصحة  بلغ عدد مختبرات

 2602شخصاً، ليصل عددهم  188في قطاع غزة  2016لعام عدد الحاصلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية 

 ً  .2016حتى نهاية العام  شخصا

 .2016فحص خالل عام  4,447,762بلغ اجمالي فحوصات المختبرات في وزارة الصحة 

 وحدة 34646بلغ اجمالي الوحدات المسحوبة في بنوك الدم  

 وحدة 31202بلغ اجمالي الوحدات المصروفة من الوزارة  

صنف وكانت متوفرة  658والبالغ عددها   A , B , Cالموارد التشغيلية من أصناف المختبرات حسب الشرائح 

 %.20بنسب متفاوتة حسب األولوية وبمعدل عجز يقارب 

والر، حيث كان معدل مليون د 2.3مليون دوالر تم توفير  3.6المختبرات وبنوك الدم بالوزارة تبلغ احتياجات 

 .%21مليون دوالر، أي بمعدل  1.3العجز المالي 

 مليون دوالر. 2بلغ معدل الصرف من مخازن المختبرات 

 معدل انتشار الفيروسات من خالل وحدات الدم المسحوبة كانت كالتالي:.

HBV = 0.9%         HCV = 0.11%           HIV = 0.0%      

ً   232,661بلغ عدد الفحوصات في المختبر المركزي   .فحصا

 4,8عينة بمتوسط  8,565فحصاً أجريت على  40,697إجمالي الفحوصات التي تمت في مختبر الصحة العامة 

 .فحوصات / عينة

 

 :التوصيات

 المرخصة.ترخيص جميع المختبرات الخاصة غير . 1

 رفع قدرة خدمات نقل الدم من خالل زيادة حجم التبرع الطوعي. .2

 . استخدام تكنولوجيا المعلومات والنظام المحوسب في جميع المختبرات وبنوك الدم.3

 ية.ل. تحديث نظام التشغيل لألجهزة في مختبرات الرعاية األو4
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 . خدمة المختبرات الطبية في قطاع غزة2

 خدمة المختبرات الطبية في قطاع غزة:. مزودي 2.1
خدمة المختبرات في قطاع غزة عبر خمس قطاعات رئيسيية و هيي : وزارة الصيحة, وكالية غيوث و تشيغيل  تقدم

 الالجئين, المستشفيات األهلية و الخدمات الطبية العسكرية و القطاع الخاص.
 

 مزودي خدمات المختبرات في قطاع غزة عدد الفحوصات لدى(:1جدول)

 معدل التغير % 2016 2015 المختبر

 4.9 75.5 4,447,762 4,238,890 وزارة الصحة

 وكالة الغوث لتشغيل الالجئين
1,962,496 1,025,519 

17.4 - 47 

 6 3.6 215,379 202,818 المستشفيات غير الحكومية )األهلية(

 4 - 3.3 195,550 204,540 الخدمات الطبية العسكرية

 11- 100 5884210 6,668,744 المجموع
 * لم تتوفر البيانات الخاصة بالرعاية الصحية األولية غير الحكومية في القطاع الخاص

 
 :الخاصةالمختبرات . 2.2

 .2016فقط، حتى نهاية  مختبر 54لقد بلغ عدد المختبرات المرخصة لدى وزارة الصحة في قطاع غزة 

 
 عدد المختبرات المرخصة لدى وزارة الصحة –( 3جدول رقم )
 المجموع رفح خانيونس غزة الوسطى الشمال المحافظة

 54 4 12 21 7 10 الرقم

 

 . الموارد البشرية:2.3

 عدد الحاصلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية :

 
شخصياً، ليصيل عيددهم  188فيي قطياع غيزة  2016لعيام بلغ عدد الحاصيلين عليى مزاولية مهنية التحالييل الطبيية 

2602  ً % ميين عييدد 76.1حيييث كانييت حمليية البكييالوريوس اعلييى نسييبة لتبلييغ ، 2016حتييى نهاييية العييام  شخصييا

 الحاصلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية.

 

 

 
       

 المؤهل العلمي توزيع عدد الحاصلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية حسب -(1رسم بياني)            

, بكالوريوس
76.1

22.8, دبلوم

0.7, ماجستير 0.4, دكتوراة
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 :في وزارة الصحة وبنوك الدم المختبرات . 3
، األولييية مختبييرات الرعاييية الصييحية  :جهييات وهييي 3تقييد م خييدمات المختبييرات فييي وزارة الصييحة ميين خييالل 

عيييادة  -ومختبيير الصييحة العاميية عيييادة الرمييال -)المختبيير المركييزي المختبيير المركييزيو مختبييرات المستشييفيات 

 (.مختبرات الباثولوجي –صبحة 

 
 2016توزيع أعداد مختبرات وزارة الصحة لعام   -(2)جدول رقم 

الرعاية  المختبر

 األولية

مختبرات  الصحة العامة المركزية المستشفيات

 الباثولوجي

 المجموع

 50 2 1 1 11 35 العدد

 

 القوى العاملة في وزارة الصحة .3.1
 ميين وزارة الصييحةموظفيياً  15 يشييملموظفيياً ،  462مختبييراً، يعمييل فيهييا  50بلييغ عييدد مختبييرات وزارة الصييحة 

 .وفرعيها بخانيونس ورفحيعملون في جمعية بنك الدم المركزي 
 

 القوى العاملة حسب مكان العمل و الجنس 3.1.1
 ( من إجمالي موظفي المختبرات، أما من حيث الجينس%61بنسبة ) 283بلغ عدد موظفي مختبرات المستشفيات  

 (.1جدول رقم )ال %، كما هو موضح في50.2%، واالناث 49.8كانت نسبة الذكور    فقد
 

 توزيع موظفي التحاليل الطبية حسب أماكن العمل و الجنس -( 1جدول رقم )

 المختبر
 الجنس

 % المجموع
 أنثى ذكر

 1.3 6 1 5 وحدة المختبرات وبنوك الدم

 61.2 283 126 157 دائرة مختبرات المستشفيات

 2.2 10 3 7 مختبرات الباثولوجي

 20.9 97 72 25 دائرة مختبرات الرعاية األولية

 6.7 31 15 16 دائرة المختبر المركزي

 3.5 16 4 12 دائرة مختبر الصحة العامة

 0.9 4 2 2 دائرة المختبرات وبنوك الدم

 3.2 15 9 6 جمعة بنك الدم

 100.0 462 232 230 المجموع

 

 القوى العاملة حسب المؤهل العلمي  3.1.2
نسيبة الحاصيلين عليى درجية   و%، 16.4فيي الدراسيات العلييا الماجسيتير بلغ نسبة الفنيين الحاصلين عليى درجية 

 %.14.5نسبة الحاصلين على درجة الدبلوم  بينما%، 62.7البكالوريوس 
 

 المؤهل العلميتوزيع موظفي التحاليل الطبية حسب  -( 2جدول رقم )

 المختبر
 المؤهل العلمي للفنيين

 

 المجموع االداريين
 دبلوم بكالوريوس ماجستير دكتوراه

 6 5 0 0 1 0 وحدة المختبرات وبنوك الدم

 283 2 41 195 45 0 دائرو مختبرات المستشفيات

 10 0 4 6 0 2 اقسام الباثولوجي

 97 5 20 58 14 0 دائرو مختبرات الرعاية األولية

 31 5 1 18 7 0 المختبرات المركزي والمستودعاتدائرة 

 16 2 1 5 8 0 دائرة مختبرات الصحة العامة

 4 2 0 1 1 0 دائرة بنوك الدم

 15 3 5 7 0 0 جمعية بنك الدم المركزي

 462 24 67 290 76 0 المجموع

% 0 16.5 62.8 14.5 5.2  
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 احتياجات المختبرات: 3.2
، موزعة حسب األهمية مليون دوالر 3.6، وبتكلفة مالية تقديرية سنوياً  صنف 658تحتاج المختبرات من المواد 

 .(A,B,C واألولوية الى ثالث شرائح )
 

 المختبرات حسب االولويةعدد أصناف يوضح احتياجات  (: 5رقم ) جدول

 التكلفة بالمليون دوالر % النسبة المئوية عدد األصناف الشريحة
A 151 23 2.3 

B 226 34 1.0 

C 281 43 0.3 

 3.6 658 االجمالي
 

 الوارد إلى مخازن المختبرات: 3.2.1
، حيث كانت نسبة التغير شيكل 8,584,055قيمة ما ورد إلى مخازن المختبرات من مواد ومستلزمات مخبرية 

 %.11.5بزيادة  2015عن عام 

 
 يوضح الوارد الى مخازن المختبرات بالشيكل: (: 6رقم ) جدول

 النسبة 2016االجمالي  2015االجمالي  الجهة
%52.3 4,491,195 4,910,241 مستودعات رام هللا  

 %42.4 3,643,685 2,084,849 التبرعات

 %5.3 449,175 706,941 مشتريات

 %100 8,584,055 7,702,031 االجمالي

%، أما مشتريات غزة فكانت نسبتها 52.3كانت اعلى نسبة في الوارد مستودعات الضفة الغربية فكانت نسبتها 

 % من اجمالي الوارد.5.3

 

 العجز : 3.2.2
 %من الشرائح.20ب الذى يقار عجز التوريدبسبب  الخدمة المخبرية بنسب متفاوتة حسب الشريحة، تأثرت

 
 الخدمة المخبرية حسب الشريحة العجز فينسبة   -(3رسم بياني)

 
 

 :وزارة الصحةالفحوصات المخبرية في مختبرات  3.3
 صيينفاً، بمجمييالي عييدد فحوصييات 358أصييناف الفحوصييات المخبرييية فييي مختبييرات وزارة الصييحة  عييدد بلييغ

4,447,762  ً  %.4.9ما يقارب  2015، حيث كان معدل التغير عن 2016لعام  فحصا

 

 مقارنة بالسنوات السابقة 2016عدد الفحوصات في مختبرات وزارة الصحة لعام  -(4رسم بياني)
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 فني توزيع الفحوصات حسب الجهة و معدل الفحوصات / 3.3.1
 

 ( توزيع عدد الفحوصات الطبية و عدد الفنيين في مختبرات وزارة الصحة7جدول رقم )

 عدد الفنيين عدد الفحوصات البيان
معدل 

 فحص/فني

متوسط التكلفة 

 بالشيكل

 1.5 12,832 283 3,631,572 مختبرات المستشفيات

الرعاية الصحية مختبرات 

 األولية
535,880 97 5,524 0.54 

 5.9 7,505 31 232,661 المختبر المركزي

 1.5 2,543 16 40,697 مختبر الصحة العامة

 60 661 10 6,611 الباثولوجي

 1.7 10,178 437 4,447,762 اإلجمالي
 

مختبييرات الييوزارة حيييث كييان معييدل الجييدول السييابق يوضييح توزيييع عييدد الفحوصييات الطبييية و عييدد الفنيييين فييي 

 .فحص/فني 12,832 الفحوصات لكل فني في المستشفيات

 

 2016مختبرات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لعام  3.3.2
لييغ معييدل الفحوصييات الطبييية فحصيياً، ب 3,631,572المستشييفيات وزارة الصييحة  بلييغ إجمييالي الفحوصييات فييي

فحصياً فيي مستشيفى  1,027,256شييكل لكيل تحلييل، منهيا  1.5فحصاً لكل فني مختبير بمتوسيط تكلفية  12,832

فحصياً، تيم توضييح هيذت التحالييل بشيكل  71,341الشفاء، بينما أقل الفحوصيات كانيت فيي مستشيفى بييت حيانون 

فى الطب النفسيي، ، كما أن خدمة المختبرات غير متوفرة في مستشفى العيون ومستش(8 مفصل في الجدول رقم)

 ويتم تحويل الحاالت منها إلى مختبر مستشفى النصر لألطفال.
 

 ( توزيع عدد الفحوصات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة8جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستشفى
2015 2016 % 

 2015عن عام  معدل التغير

 15.19- 28.3 1,027,256 1,211,300 م. الشفاء

 6.64- 16.2 587,049 628,798 م. ناصر

 9.73 12.8 464,908 423,667 م. األوروبي

 6.16 9.8 356,159 335,504 م. شهداء األقصى
 13.90 7.3 266,545 234,015 م. كمال عدوان
 8.77- 4.6 166,640 182,663 م. النجار

 31.41 4.4 159,997 121,752 م. النصر لألطفال
 54.47 7.3 267,168 172,956 م. التخصصي لألطفال

 1.02 3 110,926 109,803 م. تل السلطان
 47.73 4.2 153,583 103,963 م. الدرة

 12.55 2 71,341 63,387 م. بيت حانون

 1.22 100 3,631,572 3,587,808 المجموع
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  فحوصات مختبرات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة حسب المستشفى و النوع: 3.3.3
 

 الفحوصات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة حسب المستشفى و نوع التحليل( توزيع عدد 9جدول رقم )

 

 فحوصات مختبرات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة حسب النوع: 3.3.4
فحوصيييات الكيميييياء بلغيييت نسيييبة فحصييياً،  3,631,572بليييغ إجميييالي الفحوصيييات فيييي المستشيييفيات الحكوميييية 

مين  %0.2أقيل نسيبة  نسجة%، و شكلت تحاليل األ25.3و التجلط بنسبة  الدم%، يليه فحوصات  62.8السريرية

 . إجمالي الفحوصات المخبرية
 

 

 حسب نوع الفحص 2016مختبرات مستشفيات وزارة الصحة لعام نسبة الفحوصات التي تمت في   -(5رسم بياني)
 

 

 مختبرات الرعاية األولية الصحية الحكومية   3.3.5

ميري،، فيي حيين  (282,175)،  2016العيام  خيالل بلغ عدد المترددين على مختبرات الرعاية الصيحية األوليية

فحص/مييري،، يوجييد فييي مراكييز الرعاييية الصييحية األولييية  1.9فحصيياً بمعييدل  535,880 بلييغ عييدد الفحوصييات

 موزعة كاآلتي:  وهي مستويات حسب نوع الفحوصات 3إلى  مقسمة مختبراً  35التابعة لوزارة الصحة 

مختبيير، المسييتوى الرابييع  14المسييتوى النالييث يحتييوي علييى ،مختبيير 12المسييتوى النيياني يحتييوي علييى  -

 مختبرات. 9على  يحتوي

0.2

1.5

2.5

3.7

4.0

25.3

62.8

0.0 100.0

أنسجة

أحياء دقيقة

تحاليل بول وبراز

أمصال و مناعة

بنك الدم

تحاليل الدم الكامل والتجلط

كيمياء سريرية

و دم كامل  أنسجة المستشفى

 تجلط

و  األمصال

 ساتفيروال

 عدد الفحوصات بنك الدم أحياء دقيقة بول و براز كيمياء سريرية

 1,027,256 48,609 6,703 26,523 624,565 63,495 252,841 4,520 م. الشفاء

 587,049 15,844 6,939 13,574 366,068 24,474 160,150 - م. ناصر

 464,908 19,623 8,814 7,059 297,528 27,297 102,496 2,091 م. األوروبي

 356,159 10,309 6,390 7,650 219,894 9,167 102,749 - م. شهداء األقصى

 266,545 6,655 973 4,390 191,801 3,265 59,461 - م. كمال عدوان

 166,640 2,295 1,171 6,285 115,200 1,405 40,284 - النجارم. 

 159,997 - 9,446 2,924 99,545 1,548 46,534 - م. النصر لألطفال

 267,168 23,389 4,701 6,154 172,377 1,883 58,664 - م. التخصصي لألطفال

 110,926 17,155 649 6,816 50,767 - 35,539 - م. تل السلطان 

 153,583 - 6,968 6,048 100,167 1,651 38,749 - م. الدرة

 71,341 217 1,141 2,044 44,455 1,086 22,398 - م. بيت حانون

 3,631,572 144,096 53,895 89,467 2,282,367 135,271 919,865 6,611 المجموع
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 ( : نسبة الفحوصات الطبية في كل مستوى 6رسم بياني )                       

 
 

 توزيع عدد مختبرات و فحوصات الرعاية األولية حسب المحافظات 3.3.6
فحصيياً، فييي حييين يعمييل فييي    542,832بلييغ إجمييالي عييدد الفحوصييات فييي مختبييرات الرعاييية الصييحية األولييية

شييكل ت المختبييرات فييي حيييث فحصياً لكييل فنييي,  6,168فنييياً أي مييا معدلييه  88مختبيرات الرعاييية الصييحية األولييية 

، كميا شيكلت نسيبة الفحوصيات الرعاية الصحية األوليةمختبرات  % من إجمالي عدد31.4 ما نسبته محافظة غزة

رفيح % من إجمالي فحوصات مختبرات الرعاية الصيحية األوليية، بينميا شيكل ت 52في نفس المحافظة أعلى نسبة 

% ميين إجمييالي 6 بنسييبة محافظيية الوسييطىكييان أقييل عييدد فحوصييات فييي  حيييث%،  16ثيياني أعلييى نسييبة و هييي 

 الفحوصات.
 

 الرعاية الصحية األولية حسب المحافظات  الفحوصات التي تمت في مختبرات -(10جدول )
 

 المحافظة
عدد 

 المختبرات

عدد 

 الفحوصات

عدد الفحوصات 

% 
 عدد الفنيين

معدل الفحوصات 

 لكل فني

 6,468 11 13 71,151 5 شمال غزة

 7,158 39 52 279,165 11 غزة

 3.052 12 6 36,633 8 الوسطى

 4,974 14 13 69,643 7 خان يونس

 7,186 12 16 86,240 4 رفح

 6,168 88 100 542,832 35 المجموع

 

 فحوصات مختبرات الرعاية الصحية األولية حسب النوع: 3.3.7
 

%، وأقييل نسييبة 41.3بلغييت أعلييى نسييبة لفحوصييات مختبييرات الرعاييية األولييية للكيمييياء السييريرية حيييث بلغييت 

 % من اجمالي فحوصات الرعاية األولية.1.9لألمصال والمناعة فبلغت 

 
 

 المشغولة في مختبرات الرعاية الصحية األولية( يوضح توزيع نسب الفحوصات 7رسم بياني )        
 

 

 

 

;  المستوى الثاني
6.5

المستوى 
26.6; الثالث

المستوى 
66.8; الرابع

24.7, الروتين

,  كيمياء سريرية
41.3

32.1, دم كامل

,  األمصال والمناعة
1.9
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 المختبر المـركزي . 4

 
 .2015% عن العام 32.8 زيادةفحصاً، بنسبة  232,661بلغ عدد الفحوصات في المختبر المركزي 

 
 مقارنة بالسنوات السابقة 2016عدد الفحوصات في المختبر المركزي بوزارة الصحة لعام  -(8رسم بياني)

 

 

 

 الفحوصات المشغولة في المختبر المركزي: 4.1
 

%, وباقي 68.2اعلى نسبة من فحوصات المختبر المركزي حيث كانت  PKU&TSHشكل الفحص 

 .2016خالل العام  TSHحالة  31جديدة و  PKUحالة  17، حيث تم اكتشاف %31.8الفحوصات كانت بنسبة 

 .2016% لعام 15%، ثم أصبحت 8.4حيث كانت  2015ارتفاع نسبة فحوصات الهرمونات عن عام 

 

 
 ( يوضح توزيع نسب الفحوصات المشغولة في المختبر المركزي9رسم بياني)

 

 

 

 حسب المستشفى و النوع: المختبر المركزيفحوصات  4.2
 177,332 من خالل الجدول التالي نجد أن عدد فحوصات المختبر المركيزي فيي عييادات الرعايية األوليية بلغيت

 ً فيي  أقيل عيدد فحوصيات ،فحصاً في مستشفى الشفاء 10,695 في حين بلغت فحوصات المختبر المركزي ،فحصا

 .695حيث بلغت  مستشفى النصر لألطفال
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 حسب المستشفى و نوع التحليل المختبر المركزي( توزيع عدد فحوصات 11جدول رقم )

 الفحص
الرعاية 

 األولية
 م. ناصر م. الشفاء

النصر 

 لألطفال

م. 

األوروب

 ي

شهداء 

 األقصى
 م. الدرة م. النجار

التخصص

 ي

م. كمال 

 عدوان

م. بيت 

 حانون

أوبئة 

وطب 

 وقائي

 المجموع

 33958 - 1,085 3,238 2,374 628 897 2,839 3,629 445 2,541 6,167 10,116 هرمونات

الكيمياء 

 الخاصة
3,204 2,658 898 70 2,143 827 196 117 2,792 832 66 

- 
13803 

 5856 2,891 - - - - - - - - - 304 2,661 أحياء دقيقة

المناعة 

 واألمصال
4,177 513 82 165 396 344 16 123 528 486 474 

8,123 
15427 

البيولوجيا 

 الجزئية
1,194 - - - - - - - - - - 

- 
1194 

الفحوصات 

 الوراثية
155,488 4,041 150 15 306 256 51 48 88 569 135 

- 
161147 

 502 - -  - -  - - - - 12 492 أخرى

 1,760 5125 5,782 916 1,160 4,266 6,474 695 3,671 10,695 177,332 االجمالي
11,014 

228890 

النسبة 

 المئوية
77.2 4.6 1.6 0.3 2.8 1.86 0.51 0.4 2.5 2.2 0.76 

4.8 
 

 

 

 خدمات نقل الدم: . 5

 :عدد بنوك الدم بقطاع غزة 5.1
وزارة الصحة بتوفير خيدمات نقيل اليدم ألبنياء الشيعب مجانياً وتشيرف عليى تليك الخيدمات وحيدة المختبيرات تقوم 

 جمعيية بنيك اليدملتيابع وحييد  دم تابعة لوزارة الصحة و بنك 9بنوك دم منها  10وبنوك الدم , حيث يوجد في غزة 

 غير الحكومية.    بفروعه

 

  التبرع بالدم : عملية 5.1.2

بلغيت نسيبة وحيدات اليدم من خالل جمعية بنك اليدم حييث  7789وحدة دم منهم  34646تم توفير  2016في العام 

  .% تم عبر التبرع األسري57.6% و 42.4التي تم توفيرها عبر التبرع الطوعي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 : المسح الوبائي لعينات الدم  5.1.3
تقييوم بنييوك الييدم فييي المؤسسييات الحكومييية بعمييل مسييح وبييائي لوحييدات الييدم التييي يييتم جمعهييا عبيير المستشييفيات 

وحيدة دم لألميراا المعديية الفيروسيية والتيي  33,575الحكومية وجمعية بنيك اليدم حييث تيم عميل مسيح لحيوالي 

الفيييروس المسييبب للعييوز المنيياعي )اإليييدز( وفيييروس التهيياب الكبييد  ،تتمنييل بفيييروس التهيياب الكبييد الوبييائي )ب(

 على أثرها نتجت النتائج التالية: الوبائي )ج(
 

حييث بيرعين باليدم، على مير السينوات انخفضيت نسيبة انتشيار التهياب الكبيد الوبيائي )ب( و )ج( بيين المت

 (11(،)10رسم بياني). % على التوالي0.11% ، 0.9بلغت نسبتها 
 

 
 ( نسب التهاب الكبد الوبائي)ب( بين المتبرعين بالدم عبر السنوات10رسم بياني )    

 

2.3
2.1

1.9

1.5 1.5 1.5

1.1 1.0
0.9

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
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 ( بين المتبرعين بالدم عبر السنواتجنسبة انتشار التهاب الكبد الوبائي) -

 .حيث وهناك انخفاا في نسبة االصابةبين المتبرعين بالدم،  %0.11 (جالتهاب الكبد الوبائي) بلغت نسبة
 

 
 

 ( نسبة التهاب الكبد الوبائي)ج( بين المتبرعين بالدم عبر السنوات11رسم بياني )
 

 بين المرضى و أقربائهم: و)ج( نسبة انتشار التهاب الكبد الوبائي)ب(
%، بينما بلغت نسيبة 4.4 و أقربائهم الكبد الوبائي )ب( مرضى التهاببلغت نسبة الفحوصات الموجبة من عينات 

، بينميييا عينيييات العيييوز المنييياعي )االييييدز( فكانيييت عيييدد %1.7الفحوصيييات الموجبييية اللتهييياب الكبيييد الوبيييائي)ج( 

   . صفرالفحوصات الموجبة 

 
 المرضى و أقربائهم الدم بين يوضح ناتج فحص عينات -(12جدول)

 نسبة العينات الموجبة العيناتعدد  عدد الحاالت المرض

 4.4 16423 723 التهاب الكبد الوبائي )ب(

 1.7 14568 242 التهاب الكبد الوبائي )ج(

 0 7898 0 العوز المناعي) االيدز(

 

 فصائـل الـدم  5.2
ً  145,359عدد فحوصات فصائل الدم  2016بلغ في عام   .فحصا

 

 عمليات نقل الدم : 5.2.1

، داخيل المستشيفيات الحكوميية وحيدة 31,202كانيت  وحيدات دم كاميل م مركيزما تيم صيرفه مين بنيوك اليدم مين 

 .وحدة للمستشفيات الخاصة 2,275وعدد 

 

 عمليات نقل مشتقات الدم األخرى: 5.2.2
عملية احتلت البالزما الطازجة النسبة األعلى حيث شكلت  18,866بلغ إجمالي عمليات نقل مشتقات الدم األخرى 

 %.9.7%، في حين شكلت الكريو 69.7

   
 عمليات نقل الدم حسب مشتقاته نسبة( يوضح توزيع 13سم بياني)ر

 

 الصحة العامة:  . مختبر6
عينات األغذية جميع غزة حيث يستقبل قطاع في  يالرئيسالمختبر المركزي ويعتبر مختبر الصحة العامة  

(، مع العلم أنه تم استحداث فحوصات جديدة 17025والميات التي يتم فحصها حسب مواصفات الجودة ) األيزو 

لعينات من األدوية والمعادن النقيلة حيث يتم فحص عينات من األدوية والمستحضرات التي يتم توريدها لوزارة 

بوالت لمعرفة درجة تعقيمها ومدى مطابقتها للمعايير الدوائية الصحة للتأكد من تركيز المواد الفعالة وفحص األم

وكذلك المعادن النقيلة يتم فحصها في الميات والتربة حتى نرى مدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، وقد بلغ 
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 4.8عينة بمتوسط  8,565فحصاً أجريت على  40,697إجمالي الفحوصات التي تمت في مختبر الصحة العامة  

 .فحوصات / عينة

 

 فحوصات مختبر الصحة العامة: 6.1
فيي   ،%40.2بلغت نسبة الفحوصيات الميكروبيولوجيية التيي أجرييت فيي مختبير الصيحة العامية لعينيات األغذيية 

 %.18.7فحوصات الميكروبيولوجية لعينات الميات  نسبةحين كان 

الفحوصيات  ، وبلغيت عيدد% 10.2فحصاً لعينيات األغذيية بنسيبة  4,131بينما بلغ مجموع الفحوصات الكيميائية 

 .% من فحوصات مختبر الصحة العامة 24.9بنسبة  10,129الكيميائية لعينات الميات 
 

 

 يوضح توزيع فحص العينات ميكروبيولوجياً و كيميائياً حسب نوع العينة -(13جدول)

5201عن عام نسبة التغير  % 2016 2015 فحوصات مختبر الصحة العامة  

 0.03 - 40.2 16,347 16794 الفحوصات الميكروبيولوجية لألغذية

 0.11 10.2 4,131 3706 الفحوصات الكيميائية لألغذية

 0.01- 18.7 7,616 7706 الفحوصات الميكروبيولوجية للميات

 0.15 - 24.9 10,129 11937 الفحوصات الكيميائية للميات

 0.7 - 0.03 10 35 فحوصات الكوليرا

 0.7 - 0.03 10 30 فحوصات السالمونيال

 0.07 5.9 2,411 2253 فحوصات األدوية و المكمالت الغذائية

 0.9 - 0.1 43 708 فحوصات المعادن النقيلة

 0.06 -  40,697 43,169 المجموع

 

 

 

 مختبر الصحة العامة: عينات 6.2

 
%, ومحافظة 50.7 حيث كانت محافظة غزة تمنل نسبة, عينة 8,565بلغ إجمالي عينات مختبر الصحة العامة 

 % من اجمالي الفحوصات. 8.3رفح 

 

 

 توزيع فحص العينات حسب نوع العينة و المحافظات نسبة يوضح -(14)رسم بياني        
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 توزيع أعداد العينات حسب نوع العينة والمحافظة:  6.2.1

  
 حسب نوع العينة و المحافظاتيوضح توزيع فحص العينات  -(15)رسم بياني

 

 

 الفحص الميكروبيولوجي والكيميائي لألغذية: .6.3

 نسبة التلوث في العينات المفحوصة ميكروبيولوجياً: .6.3.1

من خالل الجدول التالي يتضح لنا أن أعلى نسبة للتلوث من العينيات المفحوصية ميكروبيولوجيياً كانيت البسيكويت 

 في حين انعدم التلوث تماماً في عينات الزيوت. %,17.9المشروبات الخفيفة بنسبة %، تليها 48والمنلجات بنسبة 
 

 توزيع فحص العينات ميكروبيولوجياً حسب نوع العينةنسبة يوضح  -(14جدول)

 العينة
 نسبة العينات الملوثة ميكروبيولوجياً 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 16.3 10.5 5.1 8.5 5.1 12.1 16.1 اللحوم

 14.6 0.0 37.5 0.0 37.5 0.0 0.0 األسماك

 16.8 21.1 25.4 19.7 25.4 12.9 16.1 الحليب ومنتجات األلبان

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الزيوت

 17.9 25.6 15.9 25.2 15.9 18.2 7.2 مشروبات خفيفة

 48.0 49.4 38.7 37.1 38.7 42.3 31.2 البسكويت والمنلجات

 15.4 7.0 0.0 3.4 0.0 30.6 25.5 المعلبات

 17.5 11.7 21.5 21.2 21.5 23.6 19.2 أخرى

 

 نسبة التلوث في العينات المفحوصة كيميائياً: 6.3.2

%، 21.7بنسيبه  لمعلبياتيوضح الجدول التالي أن نسبة التلوث في العينات المفحوصة كيميائياً كانت األعليى فيي ا

 %.8.7بنسبة  الزيوتتليه 
 

 توزيع فحص العينات كيميائياً حسب نوع العينةنسبة يوضح  -(15جدول)

 نسبة العينات الملوثة كيميائياً  العينة

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 اللحوم

 0.0 0.0 27.3 9.5 27.3 0.0 0.0 األسماك

 3.5 4.1 8.4 12.3 8.4 7.7 15.4 الحليب ومنتجات األلبان

 8.7 13.1 38.5 47.4 38.5 15.2 22.7 الزيوت 

 0.0 6.5 9.6 3.4 9.6 4.5 10.2 مشروبات خفيفة 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 البسكويت والمنلجات

 21.7 8.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 المعلبات

 7.5 8.0 19.9 10.5 19.9 22.9 20.7 أخرى
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 الفحص الميكروبيولوجي و الكيميائي لألغذية حسب مطابقتها لمواصفات الجودة: 6.3.2
 

قسم ميكروبيولوجي األغذية -االحصائية السنوية للفحوصات حسب مطابقتها للمواصفات  :( يوضح16جدول)  

2016 - 2015    

2016 2015   

not complying 
percentage% 

Total  No. 
of test 

not complying 
percentage% 

Total  No. of 
test 

Test No 

22.7 1873 21.6 1903 T.B.C 1 

9.2 1998 16.7 2157 Staph. Aureus 2 

19.3 2330 25.4 2587 Total Coliform 3 

4.6 2320 15.4 2487 E.coli 4 

0.9 1836 3.1 1740 Salmonella 5 

13.8 2155 17.3 2003 Mold 6 

11.8 1665 19.1 1611 Yeast 7 

5.9 1196 3.8 972 O.Lactis 8 

0.0 1 0.0 34 F.Coliform 9 

0.0 27 2.9 102 Clostridium 10 

0.0 16 0.0 2 Listeria 11 

46.2 13   F.strept. 12 

0.0 49 1.8 56 Swelling 13 

22.9 410 16.3 571 Others 14 

11.64 15889 16.26 16225 Total 

 

 :مكروبيولوجيانسبة عدم التطابق في العينات المفحوصة  -
 (16) رسم بياني %، 46.2ما نسبته  F.streptمطابقة من العينات المفحوصة في البلغت نسبة العينات غير 

 
 األغذية كيمياءقسم  -االحصائية السنوية للفحوصات حسب مطابقتها للمواصفات  :( يوضح17جدول)

 2015 – 2016 
 

2016  2015    
not complying 
percentage% 

Total  No. 

of test 

not complying 
percentage% 

Total  No. of 
test 

test No 

28.8 191 9.4 180 Moisture 1 

0.0 67 0 91 Total ash 2 

3.1 717 0.6 535 Acidity 3 

0.0 340 2.6 306 T.S.S 4 

0.1 790 2.5 975 p H 5 

0.0 10 1.4 73 Fat 6 

0.0 443 0 2 Salt 7 

15.9 138 0 337 Refractive index 8 

17.7 124 0 85 Acid value 9 

6.3 112 8.3 84 Peroxide 10 

0.0 6 0 3 Invert Sugar 11 

0.0 8 0 7 Sucrose 12 

0.0 51 0 80 Starch test 13 

13.1 122 11.6 69 Nitric Acid 14 

2.7 1010 6.6 867 Others 15 

4.16 4131 3.4 3694  

 .%17.7بنسبة   Acid value ، يليه%28.8للمواصفات  ةمطابقالغير  Moisture بلغت نسبة
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 2016الفحوصات غير المطابقة للفحص الميكروبيولوجي والكيميائي لألغذية لعام 

  
  الكيميائيفحص نسبة الفحوصات غير المطابقة لل (17رسم بياني)                               الميكروبيولوجي فحصنسبة الفحوصات غير المطابقة لل (16رسم بياني)

 

 
 الفحص الميكروبيولوجي والكيميائي لعينات المياه: 6.4 

, 2015لعيام  %7.2قد انخف، بنسبة  2016أن نسبة تلوث ميات الشرب لعام نالحظ من خالل الجدول التالي 

فيي حيين ليم ييتم جميع أي عينية مين مييات الصيرف %, 34.6 فكانيت مييات البحيروأعلى نسبة تليوث كانيت فيي 

 الصحي.
 يوضح نتائج الفحص الميكروبيولوجي لعينات المياه حسب نوع العينة -(18جدول)   

 العينات الملوثة العينة

 ميكروبيولوجياً %

 (2013) 

 العينات الملوثة

 ميكروبيولوجياً %

 (2014) 

 العينات الملوثة

 ميكروبيولوجياً %

 (2015) 

 العينات الملوثة

 ميكروبيولوجياً %

 (2016) 

 13.3 20.5 14.9 21.7 ميات الشرب

 0 0 0 0.0 ميات الصرف الصحي

 34.6 56 62.4 38.7 ميات البحر

 9.6 78 85.0 60.0 حمامات السباحة

 0 0 0 0 *الخضار

 

 نيالمول* لفحص الكوليرا والسا
 

 فحوصات جودة المياه في قطاع غزة: 6.4.1

فيميا  %،Fecal strept 100الملوثة أعليى النسيب حييث بلغيت نسيبة العينيات الملوثية  المحالةشكلت عينات ميات 

 Pseudomonas شيكلت نسيبة العينيات الملوثية ، و  Total coliform 13.3%غيير المطابقية عينيات شيكلت 

26.9.% 
 لجودة المياه في قطاع غزة حسب نوع التحليل يوضح  مطابقة إحصائيات -(19جدول)

ة )شبكات( ميات الشرب )آبار( ميات الشرب الفحص  الميات المحالا

 الغير مطابقة % عدد الغير مطابقة % عدد الغير مطابقة % عدد
Total coliform 1149 10.2 1274 15.8 1013 13.3 

Fecal coliform 1224 5.7 1337 9 1212 5.9 

Fecal strept. 0 0 0 0 1 100 

Pseudomonas 3 66.6 6 66.6 130 26.9 

 

 فحوصات جودة مياه الشرب في قطاع غزة: 6.4.2

بلغييت نسييبة التلييوث فييي عينييات ميييات  ،1984عييام الفييي منظميية الصييحة العالمييية التييي وضييعت  عيياييرطبقيياً لم

الميييات المحييالة فكانييت نسييبة عييدم ، امييا المفحوصيية مياااه الشاابكات% ميين عينييات 36.6الشييرب فييي الشييبكات 

 %.42.4%، وميات االبار نسبتها 11.7التطابق 

  %.100كانت االمونيا والماغيسيوم أكنر ارتفاعاً حيث شكلت نسبة 
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 يوضح إحصائيات لجودة مياه الشرب في قطاع غزة حسب نوع التحليل -(20جدول)

 الفحص
ة )آبار( مياه الشرب  )شبكات( الشربمياه  المياه المحالا

عدد 

 العينات

الغير مطابقة 

% 
 عدد العينات

الغير مطابقة 

% 

عدد 

 العينات

الغير مطابقة 

% 

Color 574 0.2 139 0.0 741 0.0 
Turbidity 574 0.0 139 0.0 756 0.0 

pH 634 0.8 304 44.1 994 14.4 

Conductivity 637 79.3 308 1.6 1001 55.4 

T.D.S* 670 77.5 363 1.1 1090 52.2 

Nitrite 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Nitrate 632 88.1 235 13.6 907 67.8 

Ammonia 2 100 0 0.0 2 100 

Chloride 635 78.7 244 2.5 931 59.1 

Sulfate 456 26.3 4 0.0 473 25.4 

Alkalinity 473 - 5 - 491 - 

Hardness 463 56.4 69 1.4 547 50.6 

Calcium 461 - 64 - 538 - 

Magnesium 460 100 64 100 537 100 

Fluoride 2 0.0 52 0.0 54 0.0 

Potassium 461 - 60 - 534 - 

Sodium 461 71.4 59 1.7 533 64.3 

Total 
7595 

 
42.9 2109 11.7 

10129 

 
36.6 

  T.D.S*  Total Dissolved Solids        
 

 

 

 فحوصات عينات األدوية: 6.4.3

 352فحوصيات فيزيائيية وكيميائيية،  2059منهيا  2411عينية، وعيدد الفحوصيات  484بلغ اجمالي عدد العينيات 

 فحوصات ميكروبيولوجي.

 %.2.9%، والمستشفيات نسبتها 86فكانت اعلى نسبة من االدارة العامة للصيدلة حيث شكلت 
 العينةحسب نوع  فحوصات عينات األدويةيوضح  -(21جدول)

 نوع العينة
االدارة العامة 

 للصيدلة
 االجمالي أخرى كنترول الرعاية االولية المستشفيات

 318 2 0 0 0 318 منتجات صيدالنية

 25 2 0 0 0 23 دوات طبية وجراحيةأ

 136 2 48 0 14 72 مطهرات ومعقمات

 3 0 0 0 0 3 خرىأ

 484 6 48 0 14 416 االجمالي

% 86 2.9 0 10 1.2 100 

 

 

 عدد الفحوصات الكلية وبنوعيها ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية والمعتمدة -(22جدول)
 نسبة غير المطابق عدد الفحوصات فحوصات

 3.2 2059 فيزيائية وكيميائية

 2.8 352 ميكروبيولوجية

 3.1 2411 االجمالي
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 . المختبرات في وكالة الغوث7

 خدمات المختبرات في وكالة الغوث:  7.1

 % ماجستير.16% بكالوريوس، 51.8% دبلوم، 32.1عامالً،  56بمختبرات وكالة الغوث  عدد العاملينبلغ  -

  .2016لعام  فحصا 1,025,519 الفحوصات بمختبرات وكالة الغوث عدد بلغ إجمالي -

 

 الفحوصات التي تمت في وكالة الغوث: 7.2

 
الفوث(: يوضح الفحوصات التي تمت في وكالة 18)رسم بياني رقم   

                 

  مختبرات المستشفيات األهلية: .8
فحص، حيث بلغت في   377,814بلغ عدد الفحوصات التي تمت في مختبرات المستشفيات األهلية 

 فحص. 3,948فحص، وأقل الفحوصات كانت في مستشفى يافا فكانت  77,100مستشفى االمل حوالي 
 2016الفحوصات التي تمت في مختبرات المستشفيات األهلية لعام   -(23جدول )

 العودة التحليل
أصدقاء 

 المريض
 األمل القدس

الكويتي 

 التخصصي
 الوفاء

الخدمة 

 العامة
 الكرامة يافا األهلي

مجمع 

الصحابة 

 الطبي
 المجموع

 85,433 1,676 1,364 656 2,496 2,162 13,726 2,969 26,550 22,040 6,957 5,837 كيمياء حيوية

 3,498 157 498 0 0 88 0 228 0 0 60 2,467 مناعة

 94,919 2,294 1,504 1,124 4,892 6,941 2,726 6,406 18,381 19,269 10,507 20,875 دم ومكوناته

 27,998 2,603 1,350 979 443 4,880 78 3,586 5,049 646 5,595 2,789 تحليل براز

 3,377 145 271 198 90 428 454 343 0 559 415 474 أحياء دقيقة

 7,155 9 16 0 159 1,688 203 2,968 700 972 59 381 بنك الدم

أمصال 

 ومناعة
2,467 1,485 

2,520 3,217 
2,146 191 456 120 505 460 

259 13,826 

 8,039 598 264 305 0 557 145 1,456 0 0 1,056 3,658 غدد صماء

 86 6 7 0 0 9 0 57 0 0 7 0 أدوية عالجية

 كيمياء خاصة 

  
0 0 

21 0 
203 0 65 0 0 77 

4 370 

 13,509 29 80 0 0 0 0 3,911 2,452 1,127 1,096 4,814 فيروسات

 886 0 25 0 0 0 0 66 69 121 0 605 تحليل أنسجة

تحاليل تجلط 

 دموي
1,503 353 

948 695 
632 0 356 32 0 120 

57 4,696 

 13,820 1,343 558 0 814 4,880 1,054 164 0 2,411 254 2,342 روتين

 4,249 9 56 0 0 26 0 67 0 360 73 3,658 عالمات الورم

 367 0 8 0 0 0 0 0 0 359 0 0 غازات الدم

 5,911 832 28 181 0 0 0 1,317 445 289 1,067 1,752 فحص حمل

 89,228 158 155 0 0 0 0 178 72,975 9,458 467 5,837 المعادن

 447 0 87 0 0 0 0 155 0 0 205 0 أخرى

 29,656 59,459 المجموع
61,098 77,100 

26,852 18,577 22,536 9,046 3,948 7,336 
10,179 377,814 

 

 

 . مختبرات الخدمات الطبية9
 دبلوم. 4بكالوريوس،  61، منهم 65بلغ عدد العاملين بمختبرات الخدمات الطبية 

 الخدمات الطبية:خدمات المختبرات في يوضح  -(24جدول)

0
20
40
6041.4

29.626.5

1.50.630.3
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 المجموع  ع. السجن.  ع. الوسطى ع ع. رفح  ع ع. خانيونس.  جازي. حع ع. الشاطئ ع.  م. الجزائري  م. بلسم م. ا التحليل

Hematology 16,794 9,016 8,178 4,852 870 1,401 2,142 790 44,043 

Chemistry 49,008 13,330 12,156 7,557 1,016 2,139 2,287 513 88,006 

Serology 15,140 3,408 2,907 1,705 384 848 825 575 25,792 

Parasitology 319 725 1,185 975 84 144 333 67 3,832 

Microbiology 2,034 348 1,142 0 0 0 0 0 3,524 

Blood bank 1,214 734 58 147 9 21 42 11 2,236 

Coagulation 1,291 706 587 13 0 43 2 0 2,642 

Blood Gases 488 0 0 0 0 0 0 0 488 

Semen 154 0 170 0 0 0 0 0 324 

Pregnancy test 158 328 204 156 80 64 97 37 1,124 

Electrolytes 3,327 744 0 0 0 0 0 0 4,071 

Hormone 2,863 0 0 0 0 0 0 0 2,863 

Routine 2,590 4,613 4,849 2,375 437 467 1,041 233 16,605 

 195,550 2,226 6,769 5,127 2,880 17,780 31,436 33,952 95,380 المجموع

% 48.78 17.36 16.08 9.09 1.47 2.62 3.46 1.14 100.0 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


