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 بسم هللا الرحمن الرحيم

للللل م الحمدددددب ا عا الندددددئلم   ال ئ ددددد  َ َو للللل لممم الو َُ وَن  مَلللللل    لللللوَن َوَسلللللُ َر   ُٰ مم ِو ُم ُُ َوالو لللللمو َوَرُسلللللوُل ُُ َمَف َُ َمُفلللللوا َّللَاَسلللللَََرْ َوُ  ُو ْم ا " َوُقللللل

َمُفلللللونَ  لللللُاُكم بمَمللللل  ُكٰلللللُ مو َ  و كُم َٰ َ تَ   " والصدددددال  واللددددداا هددددددا ل ددددد  ال دددددب  ال ئ ددددد   َوالَشلللللَة َ يم َّللَاَُ َندددددئلا ّ ِحدددددّا ِإَ ا َهِمدددددَ  ِإّ  َّللاه

ْا َهَمًا َأْ    ْتِ َله  (( ك   .َأَحب 

لوحدددددد  هتددددددئ  ممتددددددبل وهمدددددد  بعوا وم ددددددب ا ّوتددددددع تتددددددااحا مندددددده الموددددددعبا   ددددددكعًا وهع ئلددددددًئ ل ددددددوابع وااعل الصددددددح   م تددددددد  

مواقددددده همد دددددا وملدددددمّئت ا الونّوّددددد  وغدددددا ّح  دددددو  اتلمدددددئاا  عادددددا التحدددددبّئ  الملدددددئا التددددد  أ عاغدددددئ الحصدددددئع الندددددئلا هددددددا 

 آثئعه لتتئل ممّه توئص   النم  الصح . قتئهلئ الح  ا ال ي أت ق هدا م تد  منئلا الحّئل واللح  

ا وقددددب كعلدددد   ّدددده الددددوااعل همدّدددد  الت تددددّة عاددددا النددددعوي ا ددددع المواتّدددد  وصددددوًا إلددددا معحددددد  لددددّئبل  2017مضدددد  هددددئا  

الت تددددددّة  دددددد  المعللدددددد  الصددددددحّ  ومددددددعوعًا  تنا ددددددا تددددددو ع المندومددددددئ  كمعت ددددددا ات ددددددئ  ال ددددددعاع وهمددددددد   ّدددددده الددددددوااعل هدددددددا 

الم تدوددددد  مددددد  مثددددد  الدملددددد  الوتلّددددد  لدصدددددح  اتلمئ ّددددد  ولملددددد  صدددددح  التوددددد  كعكدددددئ ا م مددددد  تباعل تون ددددد  الدمدددددئ  الوتلّددددد  

 الملنوم  الصحّ . 

لدددددتمع   ندددددل مع دددددعا  النمددددد  الصدددددح   ددددد  التحلددددد  وث ددددد   نضددددد ئ عادددددا الندددددعوي ال ئلدددددّ  التددددد  مدددددع    دددددئ الدددددوااعل  وا 

 قئم   ه الوااعل. والت  كئل  كو د   تعامه غ ه المع عا  لوا الم ب االتثلئ   ال ي 

ولمحدددد  الددددوااعل  دددد   دددددق حئلدددد  مدددد  التددددواا   دددد   إباعل المدوددددئ  التئع دددد  والددددت عاع النمدددد  الت دددد  وملندددده مدددد  اتل ّددددئع  دددد  

 مئلا وتح  ق اتلمئا وتتو ع ال بمئ     ال لّ  التحتّ  وألنم  النم  وع ه كوئ ل النئمد   م  مئلا آ ع.

صدددددوعل مددددد  التنئضدددددب وال دددددنوع  ئلملددددد ولّ  و دددددبها كددددد  المح ددددد   لدنمددددد   وقدددددب تدددددا  لدددددل مددددده  دددددعكئ  النمددددد  الصدددددح   ددددد 

 اتللئل .

 كدددد  ال ددددكع والت ددددب ع ل دددد  مدددد  كئلدددد  لدددده  صددددم   دددد  غدددد ا النمدددد  العا دددده وللدددد ل   ال ددددوئ  التددددئا لممّدددده المعضددددا ومددددتن ا 

    ئلصح  والنئ ّ .            

 

  َوسف أكو الريشأخوكم  .                                                                                              

 وكَْ وزاري الصحة                                                                                            
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 :مقدمة
تصبع وااعل الصح  ت ع عغئ الللوي حول الوضه الصح   

وال ي        ك  واضح  2017النئا     دلت   لدنئا 
ومدا حما النم  ال ي ت  له وااعل الصح     ل    ت م   
ال بمئ  الصحّ  و بمئ  التواعئ واتلمئاا  النب بل  ئلعاا 
م  ك  النعوي الصن   والتحبّئ  والحصئع النئلا هدا 

 قتئع اال لمبل ااب  ه  الن ع للوا .
كمئ  عصب الت ع ع ااتمئه ال ئص   غا المع عا  الح ّو  

 .الصحّ   ال الللوا  المئضّ 
 

 السكان والصحةالفصل األول: 

تنت ددع ااتمئغددئ  اللددكئلّ   ا  أغمّدد   ئلادد   دد  ممددئل معاق دد  
الت دددبا الددد ي  دددتا احدددعااه  ددد  ممدددئل الصدددح  والندددعوي  وت  دددّا
تصد    ئ وك لل تحب ب اللكئ  المحتئم   لتدو  ع ال دبمئ  الم

الصدددحّ  والو دددئ  الم م ددد   ددد  الممتمددده والتددد  ت دددو  ا  ثدددع 
هعضددددد  ل  تدددددئع الصدددددحّ  كئ تودددددئل واام دددددئ  وال دددددئلا   
وتنتمددب وااعل الصددح   دد  ت ع عغددئ هدددا اتحصددئ ا  وال ّئلددئ  
ل ددب التدد  ّصددبعغئ المعكددا الودلددت ل  لجحصددئ  ولددما  الموا

 والو ّئ  با   وااعل الصح .
 

هدبب اللدكئ  الودلدت ل    د  ا عاضد    دد  :عدد السككان
الودلددت لّ   محئ نددئ  الضددو  الاع ّدد  وقتددئع اددال( مددئ ّ ددئعا 

 د  محئ ندئ   2,881,687مد و  للم  مدل ا  4,780,978
% مدددددد  لددددددكئ  60.3 للددددد تهالضدددددو  الاع ّدددددد  ّو دددددكدو  مددددددئ 

 دددد  محئ نددددئ  قتددددئع  1,899,291ا عاضدددد  الودلددددت لّ   و
 %.39.7لل    اال 

 

ال ول مندبل الموال دب ال دئا إلدا  :معدل المواليد الخام
ل دد   34.4مدد  اللددكئ   دد  حدد    ددد    لدد  للددمأل دد   31.0

 .2012لدنئا  أل  للم 
 

  تّددئً  : الممتمدده الودلددت ل  مددئاال ممتمنددئً توزيككا السكككان
لدددلوا   5ح دددن أ  للددد   ا تودددئل الددد    ت ددد  أهمدددئعغا هددد  

%   لمئ للد   اللدكئ  41.8لل   15% وا توئل بو  15.0
 %. 4.4لل   مئ  وق  60هلب 

 

: ت ك  أ عا المحببا  الصحّ  لد نا الكثافة السكانية
ل د   5,203الودلت ل  ال ي ّنئل  م  كثئ   هئلّ  تص  إلدا

    محئ نئ  قتئع اال. 2كا
 

 

 : الفصل الثاني

ّنئلج غ ا الوص  ال ضئّئ الصحّ  الم تدود  :  صحة المرأة
المتصد   صح  ا ا والتو  وتلنّا ا لعل  و  بي إلد  ت  دّا 
 ددئم  لد ددعامج المتند دد   صددح  ااا والتودد  مدد   ددال اهددباب 
المع عا  الصدحّ   ا  الناقد  التد  ت د   الدبوع ال   دع الد ي 
 قتنته وااعل الصح  و ئق  ماوبي ال دبمئ  الصدحّ   د  غد ا
الممدددئل الح دددوي وقدددب  ددد   الت ع دددع  ندددل مددد  غددد ه المع دددعا  

 واالتلتئمئ .  
        

 10.2منبل الو ّئ  ل م ئ  ل د ا الندئا  :وفيات األمهات
مولددددوب حدددد  وغددددو أقدددد  منددددبل تلدددددمده وااعل  100,000ل دددد  

الصح   ال اللدلوا  المئضدّ  وغدو مدئ  عكدب النمد  الح ّ د  
  وااعل الصدح   د  متئ ند  وا با  المئب لد تئع الصح   ئص

ال ددعامج المتند دد   ئلصددح  اتلمئ ّدد  وت ددك   لملدد  وتلّدد  هدّددئ 
 لمتئ ن  و ّئ  اام ئ .

 

 3.9 د  منبل ال صو   ال دا  :معدل الخصوبة الكلي
 ( لل .49 – 15مولوب ل   ل بل    همع اتلمئا م   

 

 ددددد   الت ع دددددع أ  منندددددا الدددددوابا  تمددددد   ددددد   :الكككككو دات
    دددددك  هدددددئا وملت دددددوّئ  وااعل الصدددددح    دددددك  الملت دددددوّئ

المعللدئ  ولدب   د   الدوات  ئص ح ن  دا  لل   الل با  
% وقددددددب حددددددئا  ملت ددددددوّئ  وااعل الصددددددح  100.0الصددددددحّ  

 % م  اممئل  الوابا .73.8اللل   ا   ع  لل   
وغددو مدددئ  عكدددب هددددا اعتودددئع الدددوه  لدددب  اللددد با   ددد  ا تّدددئع 

ملت دوّئ  وااعل الصدح  لمدئ ت بمده الملت وّئ  لدوابل  ئص  
 م   بمئ  مت بم     غ ا الممئل.

 

  :معدل زيارات السيدات الحوامل
 د  معا دا عهئّد  ا مومد   مندبل ا دئعا  اللد با  الحوامد  د  

 6.2حئمددد    لددد بلا دددئعل ل ددد   6.8والتوولددد   ددد  قتدددئع ادددال 
 ا ئعل    وكئل  الاون(.  7.0ا ئعل    وااعل الصح  و

 

 : تنظيم األسرةبرامج 
تحتدد  غدد ه ال ددعامج ح دداًا ك  ددعًا مدد  اغتمئمددئ  م ددبم  ال ددبمئ  
الصحّ   صو  هئمد  ووااعل الصدح   صدو   ئصد   ح دن  دد  
هدددبب الملدددتو با  مددد   دددبمئ  تلندددّا ا لدددعل  ددد  قتدددئع ادددال 

وكئلددددددددددد   9,150وااعل الصدددددددددددح    5,595لددددددددددد بل   14,895
نت ددع  % مدد  36.1 ا  ثددع الددت بامًئ  للدد  الدولددا الاددون( ّو
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 أقدد  للدد   التحئم دد مممددوع ولددئ   تلنددّا ا لددعل  ّمددئ  ددكد  
0.9.% 

 دعثع هدوا الحب دب  د  التتدوع الن دد  لدعضده و د   :ألنيمياا
الونددئ   ال ئصدد   ددئتبعال هلددب ا توددئل أثلددئ  لددلوا  الددتندا 

  كمددئ  ددعثع  دد  إلتئمّدد  النمدد  هلددب الللددئ  والعمددئل الحعمدد   
و   ا با  اتلمدئ   هلدب الللدئ .  تمثد  ا لّمّدئ  د   الحوامد  
وا توئل إحب  أغا ال ضئّئ التد  تول  دئ وااعل الصدح  ا غمّد  
ال  ددع  لمنع ت ددئ مددب  ت ث عغددئ هدددا الوضدده الصددح  ل م ددئ  

ا لّمّدئ ّصد  إلدا  وا توئل  وقب     الت ع ع أ  منبل الت ئع
%  دد   ا م ددئ  الحوامدد  الدددوات   دداع  المعا ددا الصدددحّ  40

منبل الت دئع ا لّمّدئ  د   ا تودئل  هلدب .  و د  لوااعل الصح 
لدد لل   %  دد  قتددئع اددال68.8 دد وع( وصددد  إلددا  9همددع 

ت ددوا وااعل الصددح  ووكئلدد  اددون الام دد   الودلددت ل     تددو  ع 
ممئلددددئ لدلدددد با  الحوامدددد  مكمددددا  الحب ددددب وحمددددل الوولّددددل 

وك لل مكما  الحب ب و  تئم   "ا" و "ب" ل توئل تحد  همدع 
 للوا . 3
 

 :صحة الطفل
ت ددددبا  ددددبمئ  صددددح  التودددد  النامّدددد  والوقئ ّدددد   دددد  ممّدددده 

ت دددتا . النّدددئبا  التئ نددد  لدددوااعل الصدددح  ووكئلددد  الادددون البولّددد 
وااعل الصدددح  أ دددب ااغتمدددئا   ئلتوددد  الودلدددت ل  و تضدددح غددد ا 
م   ال ت بّا الناج الممدئل  لده حتدا لد  ثدان لدلوا  و 
تاو دددددبه  معك دددددئ  الحب دددددب و   تدددددئم   "أ" و"ب"  ئتضدددددئ   إلدددددا 

 معاق   لمو التو  الت  تتا    معا ا العهئّ  ا ولّ 
وتنت ددددعوااعل الصددددح  الم دددد  الوح ددددبل التدددد  تلددددت    الحددددئا   

المعضددّ  ل توددئل والتدد  تتنددددق  ددئ ّل والتا ّدد  و صوصدددًئ 
 ددد الت ددول الو لددول  ول ددص ا ددعاا الاددبل البعقّدد  ال د دد  ح ددن  

حئلد   0.34منبل حبون ل ص ا عاا الابل البعقّد  ل د ا الندئا 
ت دول الو لدول  مولوب مب ب  كمئ  د  منبل حدبون ال1000ل   
 مولوب مب ب    قتئع اال.1000حئل  ل    0.24

 

تمثددد  العضددئه  الت ّنّدد  ولددد د   :الرضككاعة الطعيعيكككة
ألئلددّ  لحمئّدد  التودد  مدد  ا مددعال المنبّدد  وقددب قئمدد  وااعل 
الصددددح   ددددئلتعك ا هدددددا غدددد ا الموضددددوع مدددد   ددددال التث  دددد  
الصح  ل م ئ  ملت بم  م تد  ولئ   التث    م  لدبوا  
ول عا  وكت  ئ  موم   ل م ئ  الحوام  والمعضنئ  ضم  

و  والت  والت  تنتمدب ألئلدًئ هددا م ئبعل الملت وا صب ق الت
المبول  البولّ  لدحدب مد  تلدو ق  دبا   حد دا ا ا وقدب لمحد  

 الوااعل   ك  ك  ع    تت  ق غ ه الم ئبعل.
 

 

ّندب   :برنامج التمنيا الكونني المودكد والموسكا
غد ا ال علدئمج واحدبًا مد  أومده اللمئحدئ  الننّمد  التد  ح  ت ددئ 

تد  المعللئ  الصحّ  ا  ع  وااعل الصح   ئلتنئو  مه م 
و ئصدددد  ا لددددعوا ح ددددن ّمثدددد  تتنددددّا العضدددده وا توددددئل ضددددب 
دددئ  وااعل الصدددح  وتتدددعاو   ا مدددعال المنبّددد  إحدددب  أغدددا أولّو

 - % 99.5لل   التاتّ  اتممئلّ  لتتنّا العضده وا تودئل 
وقددب تددا تحددب ن غدد ا ال علددئمج هددبل مددعا  الددا أ   ددد   % 100

معضددئ.  إ  الحصددئع  12ئلتتنّا هددبب ا مددعال الملددت ب    دد
الملددتمع هدددا قتددئع اددال  وال تددئع التّددئع ال  ع ددئ   المت ددعع 
ددد  التتنّمدددئ  التددد  قدددب تدددعثع هددددا  ممكددد  أ   دددعثع هددددا ح ّو
ملدددتو  الملئهددد  هلدددب العضددده وا تودددئل ممدددئ ّنعضددد ا ل تدددع 
اتصئ    ئ معال المنبّ  التد  تدا اللدّتعل هد  دئ لدئ  ئ مثد  

   . د  ا توئل والحص
 

 النظام الصحي الفصل الثالث: 

ت دبا العهئّد  الصدحّ  ا ولّد   :األوليكة الصحية الرعاية
 والددت  م تددد  م ددبم  ال ددبمئ  الصددحّ  مدد  وااعل الصددح   
ووكئل  اون الام    الودلت ل    وال بمئ  الت ّ  النلكع   
وملنمئ  ا ع حكومّ    وتدنا اتباعل النئم  لدعهئّ  ا ولّد  
 دد  وااعل الصدددح  بوعًا مم دداًا  ددد  غدد ا الممدددئل. اتلددن   ددد ك  

هئّددد   ا ولّددد  الملت دددعل  ددد  م تدددد  محئ ندددئ  ادددال معا دددا الع 
وت دددا    مل دددئ  ت ددده لوكئلددد  الادددون 22معكددداًا  147لتصددد ح 
 الام   .

لدددددمد  العهئّددددد  معكددددداًا   50 داددددد  معا دددددا العهئّددددد  ا ولّددددد   
ا ددددئعل غدددد ا  1,890,034الصددددحّ  ا ولّدددد   دددد  وااعل الصددددح  

 ا ئعل إلا النّئبا  المت صص . 340,962 ئتضئ   إلا 
 
 

 :الصحة المدرسية
نت ددع مدد  أغددا ال ددعامج اللئمحدد  ح ددن  ددتا متئ ندد  ا وضدددئع  ّو

الصددددحّ  ل توددددئل مدددد  امدددد  ال  دددد  الم كددددع هدددد  ا مددددعال 
والوقئّ  مل ئ و دق م د  مندئ ا صدحًّئ.  ت دوا الودعق الصدحّ  
التئ ندددد  لددددوااعل الصددددح  ووكئلدددد  الاددددون لام دددد   الودلددددت ل    

تص   متئ ن  ا توئل    المعاح  اا تبا ّ  واتهبابّ   ح ن 
% 100% مدد  ا توددئل  دد  الحكومدد  و 94.6إلددا أ ثددع مدد  

 الاون.     وكئل
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 ددد  منددبل قّددئو التلددوو ل لددلئ  البا مدد   دد   ا توددئل  دد   
 دد   ا توددئل  0.80  لمددئ غدد ا المنددبل  0.66الصدد  اللددئ ه 

    الص  النئ ع.
 

 :التثقيف الصحي
مدد  الممكدد  توددئبي حددبون مننددا الم ددكا  الصددحّ  ال ئمدد  

 كددعل  والدددت  التث  ددد  الصدددح  وتنا ددا الصدددح  مددد  امددد  والم
تحلدد   اللدددوكّئ  الصددحّ  التدد  مدد  الممكدد  أ  تحددبن أثددئعا 
غئمددده  ددد  حّدددئل ا  دددعاب ولددددوكّئت ا الصدددحّ  ومددد  امددد  غددد ا 
عكا  وااعل الصح  هدا التث    الصح  م  ام   دق وه  
صدددددح  مب دددددب وتنا دددددا الممئعلددددد  الصدددددحّ   وتلدددددت بي غددددد ه 

ئ  الللدئ  الم تدود  ولدوابي ال د ئا والعمدئل  د  ال عامج قتئهد
م تدددددد  أمدددددئ   توامدددددبغا  ح دددددن تتمثددددد  ل دددددئتئ  التث  ددددد  
الصددددحا  ددددا م ددددئع ه بولّدددد  تعكددددا هدددددا الصددددح  االمئ ّدددد  
وصددح  ال دد ئا.  مدد  الل ددئتئ  اا ددع  التددا ت ددوا   ددئ با ددعل 

التوهّ  الصحّ   ا معا ا العهئّ  الصحّ  ؛  التثو   الصح 
المئمندددددددئ  و  الم ّمدددددددئ  الصدددددددّوّ  و ملت دددددددوّئ ااولّددددددد  وال

؛ كمدددئ ال دددئ ملدددتمعل  ددد  الملدددئمبو المدددباعو وع دددئل ا تودددئل و 
م دددددئبعل الملت دددددوا صدددددب ق التوددددد   وم دددددعوع الصدددددح  تلو ددددد  

 االمئ ّ .
 

 :الصحة السنية والفمية
هّدددئبًل  27  دددوااعل الصدددح   ّنمددد   ددد  معا دددا العهئّددد  ا ولّددد 

لصددح  الوددا وا لددلئ   ح ددن ت ددبا  ددبمئ  الندداج والح ددوا  
والنمدّددئ  الصددا عل وهدداج الدثدد  وتلن دد  و ددده ا لددلئ   وقددب 

 150,248لددمد  هّددئبا  الوددا وا لددلئ   دد  العهئّدد  ا ولّدد  
  ا ئعل.

 

 :في قطاع غزة المستشفياتخدمات 

ملت ددددوا   ددددبعل  30اددددال  ددددد  هددددبب الملت ددددوّئ   دددد  قتددددئع 
لدع عًا مل دئ  2,211لع ع؛ تب ع وااعل الصح   2,960لع ع   

حددددئا   % مدددد  مممددددوع ا لددددعل.  ددددد  هددددبب74.7 مددددئ ّمثدددد  
% مددددد  85.0حئلددددد ؛  234,143الدددددب ول إلدددددا الملت دددددوّئ  

الحدددئا  تددددا إب ئل دددئ إلددددا ملت دددوّئ  وااعل الصددددح   و للدددد   
 2.8%  ومتولددددة مددددبل مكددددون 90.2إ ددددائل ل لددددعل  دادددد  

مددعل  و تددعل  دددو اللددع ع  114.4بوعا  لدلددع ع  ومددًئ  و منددبل 
 لئهئ (.  7 وا  حوال   0.3 دا  

% 66.9همدّددد  معاحّددد ؛  89,856أمع ددد   ددد  الملت دددوّئ  
 مل ئ    ملت وّئ  وااعل الصح .

% مل دددئ 78.0حئلددد  وابل؛  58,890لدددم   ددد  الملت دددوّئ  
لددد   ال ّصدددع ئ   ددد   ددد  ملت دددوّئ  وااعل الصدددح   و داددد  ل

%  و دددددددددد  ملت ددددددددددوّئ  وااعل الصددددددددددح  20.3 الملت ددددددددددوّئ 
21.7.% 

 
والتدددددواعئ  ددددد   الحدددددوابن دددددد  هدددددبب المتدددددعبب   هددددددا أقلدددددئا 

% مددددددددل ا  دددددددد  86.8؛ مع ضددددددددئً  1,500,449الملت ددددددددوّئ  
ب معامنددد  النّدددئبا      لمدددئ كدددئ  هدددبملت دددوّئ  وااعل الصدددح 

لتصدددو ع متدددعببًا. و دددد  هدددبب حدددئا  ا 1,127,650ال ئعمّددد  
% مل دئ  د  80.6حئل ؛ تا امعا   812,223الت   وا  ن  

هددددبب الوحوصددددئ  الم  ع دددد   ملت ددددوّئ  وااعل الصددددح . و ددددد 
% مل دئ  د  ملت دوّئ  88.4 حص؛ تا امعا   4,222,065

وااعل الصددح . وقدددبم  الملت دددوّئ   دددبمئ  النددداج الت ّنددد  
 117,227متددعبب  وقددب  ددد  هددبب المدلددئ   37,939لحددوال  

ًئ.مدل  ل   مع ل  3.1مدل    منبل   للّو
 

اعل همدّ  اعاه  كدا    مممه ال وئ  الت    دوا  22تا إمعا  
 194همدّد  قلدتعل قد ّد    3,753الصح .  ئتضئ   تمدعا  

ممّن دئ همدّ  معاح  قدا موتو     ملت وّئ  وااعل الصدح  
همدّدد  قلدددتعل  1,588تددا إمدددعا    و  دد  مممددده ال ددوئ  الت ددد 

ّددئل  وال بمدد  النئمدد (  قد ّدد   دد  المعا ددا ا غدّدد    مددولو  الح
همدّ  معاح  قدا موتو     ملت وا ال ددا أي  ولا  تا إمعا 

 وا وهّ  البمّو  التئ ه لد بم  النئم . 
مدلدد  الد   كدددوي  95,414أمدع  ملت ددوّئ  وااعل الصدح  

  مدلدد  الدد  2.5مددع ل   دد  كددوي؛ و منددبل  718ل  لحدوا
مدلدددددد  هامّدددددد   22,367وكدددددددوي ل دددددد  مددددددع ل ألدددددد وهّئ  

ه لددد  مددد   8,152ضدددا الدددبا وا وعاا  وكددد لل تدددا  حدددص مع ل
  حوصئ  ا للم  وال اّئ    وااعل الصح .

 

 :المختعرات وبنوك الدم

عهئّددد   37مل دددئ  م ت دددعًا صدددحًّئ  52ّنمددد   ددد  وااعل الصدددح  
 2صدددددددح  هئمددددددد    1معكا ددددددد     1ملت دددددددوّئ    11أولّددددددد   

تحدد ًا  4,510,065ال ئثولوم (  قئم  غ ه الم ت عا   نم  
نمدد   دد  غدد ه الم ت ددعا 2017 ددال هددئا   لدد    500 ا ّو

 ددّك   1.5م ت ددع  ح ددن تصدد  الت دودد  الم ئ ددعل ل دد  تحد دد  
 دّك    6.1 دّك   د  العهئّد  ا ولّد  0.7الملت دوّئ    د  

 ددّك  م ت ددع الصددح  النئمدد     1.1 دد  الم ت ددع المعكدداي 
  ّك     ال ئثولوم .  15.1

 37,031ت ددددتا وااعل الصددددح    ددددبمئ  ل دددد  الددددبا وثددددا تددددو  ع 
وحبل با  ح ن  دا  للد   وحدبا  الدبا التد  تدا تو  عغدئ ه دع 
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%  هدمدددًئ  71%  وه دددع الت دددعع ا لدددعي 29الت ددعع التدددوه  
ممّه الن لئ  توحص ضب أمدعال الت دئا ال  دب الو دئ    ا( 

لدد    والت ددئا ال  ددب الو ددئ     (  و  ددعوو هددوا الملئهدد  المكت
 ه ا مددعال  دد   المت ددعه   كئلدد  اللتددئ ج أ  للدد   غدد أن ددع 

 % هدا التوال .  %0.03  %0.14  0.8
 

 :القوى العشرية

تنت دددددددع بعالددددددد  المدددددددواعب ال  ددددددددع    ددددددد  ال دددددددبمئ  الصددددددددحّ  
وحلددددددددد  الدددددددددت بام ئ وتوا ن دددددددددئ وتلمّددددددددد  قدددددددددبعات ئ الندمّددددددددد  
دددددئ  المعللدددددئ  الصدددددحّ   لددددد ا  ددددد    والم لّددددد  مددددد  أغدددددا أولّو

غدددددد ه المعللدددددددئ  وتحلدددددد   أبا  دددددددئ وتلمّدددددد  قدددددددبعا  تتددددددو ع 
 تلددددنا  المددددواعب ال  ددددع      ددددئ مدددد  ا غددددباي ا لئلددددّ  التدددد 

 ل ئ.
تتوع هبب النئمد      وااعل الصح    وضح  المبول التئل 

 (:2017 – 2011 ال ا هواا  
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ال  م
 9778 9536 9161 9030 9061 8936 8441 ال   

 

 10000ت  دددددا ل ددددد   8.0وااعل الصدددددح   ملت دددددوّئ  تدددددو ع
 للم .10000 ممعل ل    12.6وك لل للم   

 

 :المالي التقرير

مدد  أغددا المنوقددئ  التدد  توامدده وااعل الصددح  والتدد  تحددول بو  
تح  ق أغبا  ئ قدد  المدواعب المئلّد  وهماغدئ هد  تاتّد  اللو دئ  

  داددددد  ات دددددعابا  الل بّددددد  لددددددوااعل  2017ح دددددن  دددددال الندددددئا 
   $   لمدددئ  داددد  قّمددد  اللو دددئ  الت دددا دّ  8,933,680

$  ددددد  13,690,540$ واللو دددددئ  العألدددددمئلّ  113,007,883
$ و داد  1,797,080ح    دا  المتئل ئ  والب و  مئ ّ دئعا

 $. 127,179 التلب با 
 

 :التامين الصحي

 2017الندددددددئا  ددددددد  هدددددددبب الت م لددددددئ  الصدددددددحّ  حتددددددا ل ئّددددددد  
( هئ دددد  وت دددم  كدددا مددد  تدددئم   اللندددئا العلدددم  209,366 
 %.40( 83,865والممئل     60%( 125,501 

 2017 داددد  اممدددئل  إ دددعابا  التدددئم   الصدددح  الل بّددد  هدددئا 
 مد و   ّك (.9.6 

 د  اممئل  إهوئ ا  وااعل الصح   قلئط التئم   الصح     
 مد و   ّك (. 92.5  2017النئا 

 

 

 
 

 :بالخارج ) التخصصي(العالج 

هدا الدعاا مد  التتدو ع ال ئ د   د  قدباع  ال دئبع ال  دعي  د  
الممئل الصح  إا ا   نل الحئا  تتتدا التحو   لدناج 

الملددح الدد عي –الن ددو   –امددعال الددبا  – دد  ال ددئعج  ا وعاا 
دددددد   والتددددددا اللددددددووي إلدددددد ( و لددددددل لدنمددددددا ال   ددددددع  دددددد  ا بّو
ندل ا م دال ا ال ئصد   ئلملدح الد عي والملت د ئ  الت ّ  و 

 .والتا اللووي 
 20,589ح ن  د  هبب الحئا  المحول  لدناج الت صصد  

% 20% با د  ا عاضدد  الودلددت لّ  73 مددئ   كتددئل :حئلد  
 ّمدددئ  دددك  % إلدددا ا عب  ومصدددع.  7  إلدددا ال دددة ا  ضدددع

 %24.5معل ا وعاا اهدا لل   لدتحو ا  ح ن  دا  
 

 

 :الطعيعي والتأهيل الطعيالعالج 

قلدا  و دد   54أقلئا الناج الت ّن   د  قتدئع ادال  د  هبب 
مدع ل  مندبل  54,771هبب معامن  أقلدئا النداج الت ّند  

مدلددددد   410,533مددددد  اللدددددكئ   قدددددبم  ل دددددا  28.8/1000
مدلددددد / مدددددع ل  ول دددددب  دددددد  هدددددبب ا  صدددددئ      7.5 مندددددبل 

أ صدددئ    ح دددن كئلددد   218الندددئمد    ددد  النددداج الت ّنددد  
% مدددد  45.4للددد   ا  صدددئ     النددددئمد    ددد  وااعل الصدددح  

إممددددئل  ا  صددددئ    .  وقددددب  داددددد  للدددد   التحلدددد  لمعضدددددا 
% مد  مممد  الحدئا  المتدعببل.  وقدب 77.5الناج الت ّند  

 ددددوا  بمدددد  الت غ دددد  الت دددد   دددد   ددددد  هددددبب المعضددددا الدددد    تد
مدددع ل  ح دددن تلوهددد   313ملت دددوا الو دددئ  لدت غ ددد  الت ددد  

الحددددئا  المحولدددد  لالددددتوئبل مدددد   علددددئمج الت غ دددد  مدددد  ح ددددن 
% لت مدد  الت عحددئ  39.3ت  ّصدد  ئ    ددب كئلدد  أهدددا للدد   

 % لت م  المدتئ  البمئاّ .26.5الوعا ّ  ثا 
 

 

 الخدمات الدوائية والصيدلة

دد  والم مدئ  الت ّد  لدملددت د ئ   داد  الت دود   اتممئلّد  ل بّو
% م  مواالد  وااعل الصدح   ح دن أ  احتّئمدئ  قتدئع 29.1

ددد  والم مدددئ   مد دددو  بواع  و داددد  للدددد    41ادددال مددد  ا بّو
د   %   لمدئ للد   متولدة 38متولة ا صدلئي الصدوع   ل بّو
% مددددد  إممدددددئل  ال ئ مددددد  31الدددددل ص  ددددد  الم مدددددئ  الت ّددددد  

صدددددد بلّ   ئصدددددد   670ئع اددددددال ومددددددب  دددددد  قتددددددا لئلددددددّ    
للددم  ل دد  صدد بلّ   و دادد  مممدد   2,835مع صدد    منددبل 
  96هئ  وال دددددددددعكئ  البوا ّددددددددد  المع صددددددددد  هدددددددددبب الملدددددددددتوب

دد  و ومددب 3و صدد بل  حئصدد  هدددا مااولدد   2761مصددئله أبّو
 10,000صدددد بل  / 14.5م لدددد   دددد  قتددددئع اددددال أي  منددددبل 

 للم .    



 

 
v 

 

 : األمراض المعديةالراباالفصل 
و تضح    غ ا الوص  الم ب ال   ع الد ي ت  لده وااعل الصدح  
  ددددك  ع ددددّو  دددد  الحددددب مدددد  النب ددددب مدددد  ا مددددعال المنبّدددد  
واللدددّتعل والدددتحكا هددددا هدددبب مل دددئ مددد   دددال  دددعامج التتندددّا 
الوتل  والت ص    دك  ملدتمع هددا اامدعال الو ئ ّد  ؛ وقدب 

للددم  و دددد   1.3/100,000 الع ددوي   ددد  منددبل حددبون اللدد 
للم  وغو  1.8/100,000وي الحئب  منبل حبون ال د  الع 

المنبل الموص   ه م  ق   ملنم  الصح  النئلمّد  وال ودل 
 .17.0/100.000منبل حبون معل اللكئي لّص  إلا 
 (A) د  منبل حبون معل ال  ب الو ئ   

  لمئ  دا  لل   الت ئع الت ئا ال  ب 17.6/100,000
% 0.78  %0.14 (C)الو ئ    والت ئا ال  ب  (B)الو ئ   

 هدا التوال .
 دددددد  مندددددبل حدددددبون مدددددعل اللدددددحئّئ ال كت دددددعي    دددددئلمكوعا  

للددددم     لمددددئ  ددددد  منددددبل حددددبون  2.4/100,000اللددددحئ ّ ( 
للم   أمدئ مندبل  39.1/100,000الت ئا اللحئّئ الو عول  

  ددددددددئعتوه إلددددددددا  ددددددددعي أالت ددددددددئا اللددددددددحئّئ ال كت ددددددددعي   لواهدددددددده 
ّلدم   و لدا  %79.6  اعتودئع  للد  للدم  10.2/100,000
 حئل  مصئ    ئلت ئا اللحئّئ  ئلملتبّمئ  اللالّ . أي

% هدد  النددئا 75منددبل حددبون مددعل ال عولدد ا  للدد    اعتودده
للدددم   ددد   0.4/100,000ح دددن  دددد  مندددبل حبوثددده  ا2016
 ا.2017النئا 

حئلددد  و ددددئل  لدددد ا  127 دددد  هددددبب و ّدددئ  ا مددددعال المنبّدددد  
للددم  و للدد    6.7/100,000 ددئل ا مددعال المنبّدد   منددبل و 

 % م  ممموع الو ّئ  ال د . 2.6
 

الفصككل الحككادر عشككر: األمككراض غيككر 

 معديةال
للددم    264.8/100,000 ددد  منددبل حددبون مددعل اللددكعي 

مددد  اللدددكئ  و دددد  مندددبل  3.2/100  لمدددئ  دددد  مندددبل الت دددئع 
للدم   6.0/100لدل    18الت ئعه    الو   النمع   أ ثع مد  

% مدد  إممددئل  معضددا اللددكعي  منددبل 57.4 ددكد  اتلددئن 
ألثددا و ددد  منددبل الت ددئعه  دد  الو دد  النمع دد   3.7/100الت ددئع 
% مد  إممدئل  معضدا اللدكعي   دد  47.3لل   59-40م  

 اتلددددئنمددددع ل  ددددكد   1.7/1000منددددبل و ّددددئ  اللددددكعي 
 . ا 2017% م  إممئل  و ّئ  اللكعي    النئا 67
 
 

 ددددددددددددددك  ّبل حددددددددددددددبون مددددددددددددددعل الضدددددددددددددداة لاعتودددددددددددددده مندددددددددددددد
للددددددددددم     لمددددددددددئ  ددددددددددد  منددددددددددبل الت ددددددددددئعه  418.9/100,000
ا  ثددع مدد    دد  الو دد  النمع دد  8.7/100للدم  و  4.6/100
% مددد  إممدددئل  61.7لدددل  مددد  اللدددكئ    دددكد  اتلدددئن  18

معضا الضاة وكئ  أهدا منبل الت ئع لدمعل    محئ ن  
 د  منبل و ّئ  معضدا للم    62.7/1000 مئ منبله  ع ح

% مددددد  60.4مدددددع ل  دددددكد  اتلدددددئن  7.1/1000الضددددداة 
 إممئل  و ّئ  الضاة. 

 

 الفصل الثالث عشر: الوفيات
ت تددد  ا لدد ئا اللدددئ بل لدو ّددئ   ددئ تاي ال ددددبا  ومدد  أغدددا 
أل ئا الو ّئ  ا مدعال اللدئع    اللدعتئ   اتمدعال ال د ّد  
الوهئ ّددد  وحدددوابن المدددعوع والنمددد   لددد لل مددد  ا غمّددد   مكدددئ  
بعالددددد  الوضددددده الو دددددئ   اللدددددئ ب واتمئغئتددددده لمنع ددددد  ا لددددد ئا 

ددددئ  الوتلّدددد   لدحدددددب مدددد  غددددد ه الح ّ ّدددد  لدو ددددئل وتحب دددددب ا ولّو
ا لددد ئا.  و دددد  غددد ا اتتددددئع  دندددا لنددددئا التلدددم   الح ددددوي 
والملوحئ  الصحّ  وتلم ا  الملت وّئ  أغمّ   ئص     
منع دد  مددب  الت ددئع غدد ه ا مددعال وتحب ددب ا لدد ئا الح ّ ّدد  

 لدو ئل. 
 2.54حئلدد  و ددئل  منددبل  4,833 ددد  هددبب الو ّددئ   دد  اددال 

هدمدئ أ  مندبل الو دئل  2017للدمه  د  هدئا  1000و دئل ل د  
  2016حئا  و ئل ل   أل  للم     هئا  2.68ال ئا كئ 

ا ل ئا الح ّ ّ  لدو دئل  د   همدوا اللدكئ  غد  أمدعال ال ددا 
%  9.7 الضدداة% و ّددئ  9.8%  ا مددعال اللددعتئلّ  52

 مدددعال مدددئ حدددول الدددوابل  %  4.8أمدددعال الم دددئا التلولددد  
%  3.0البمئاّدددد  %  اللددددكت  2ا مددددعال المنبّدددد  %  4.5

 %  2الو   ال دوي   %1.9الت وغئ  ال د ّ  
%  حددددوابن التددددعق 1.6أمددددعال اللددددكع  %. 2.1ن الحددددواب
1.2 .% 
اللددددد ا ا ول لدو ّدددددئ   ددددد   الددددد كوع و اتلدددددئن أمدددددعال  •

 % هد  التوال .36.1% و32.2ال دا  لل   
اللدددد ا الثددددئل  لدو ّددددئ   دددد   الدددد كوع غددددو ا وعاا  للدددد    •

اتلددددددددددددئن أمددددددددددددعال الضدددددددددددداة  للدددددددددددد   % و دددددددددددد   6.2
7.7.% 

اللددددددد ا الثئلدددددددن لدو ّدددددددئ   ددددددد   الددددددد كوع غدددددددو الضددددددداة  •
 %.6.7واتلئن غو ا وعاا  لل    5 لل   

غدددددددو واتلدددددددئن اللددددددد ا العا ددددددده لدو ّدددددددئ   ددددددد   الددددددد كوع  •
% 2.8و % 3.6  للددددددددد   أمدددددددددعال الم دددددددددئا التلولددددددددد 

 هئلتوال  .



 

 
vi 

اللددددد ا ال دددددئمو لدو ّدددددئ   ددددد   الددددد كوع غدددددو الحدددددوابن  •
% و ددددد   اتلدددددئن ألددددد ئا مدددددئ حدددددول الدددددوابل 3.3 للددددد   
 %. 2.5 لل   

 

 الوفيات دسب مكان الوفاة.6.2.6

% مدددددددد  الو ّددددددددئ  حددددددددبث  با دددددددد  42.2 دددددددد  قتددددددددئع اددددددددال 
% وا ددددددددددددددع  15.5%  دددددددددددددد  ال  دددددددددددددد 79.7الملت دددددددددددددوّئ  و

 %.4.8منعوي 
 

تكككككأألير األوضكككككاع الحاليكككككة علكككككي  7.2.7

 الوفيات
 : أمراض القلب. 1
احتدددددددددد  أمدددددددددعال ال ددددددددددا أهددددددددددا المعاتدددددددددا ل لددددددددد ئا  •

المعبّدددددددد  لدو ددددددددئل  دددددددد  الممتمدددددددده و ددددددددكد  مددددددددئ للدددددددد ته 
% مددددددد  اممدددددددئل  الو ّدددددددئ , ثدددددددا  د  دددددددئ أمدددددددعال 52.0

 %. 9.8اللعتئ   لل   
مولددددددوب  1000ل دددددد    9و ددددددد  منددددددبل و ّددددددئ  العضدددددده   •

أمدددددددددعال تتنددددددددددق     لمدددددددددئ كئلددددددددد  2017حدددددددددّ  لندددددددددئا 
و ّددددئ  العضدددده اللدددد ا ا ول لضددددئ    الول ددددب التلولددددّ   

% مدددددد  اممددددددئل  الو ّددددددئ  العضدددددده     لمددددددئ 22 للدددددد   
-1  ا ول لددددددبي   دددددد  ا توددددددئل أمددددددعال ال ددددددداكئلدددددد  
 % م  لوو الو  .18.8للوا (   لل   5اق  م  

 
 دسب الجنس. 2

ا 2010%(  دددددد  هددددددئا 54.3 ددددددد  منددددددبل و ّددددددئ  الدددددد كوع   
% , 3.8(  ل صددددددددددئ   50.5  2017و منبلدددددددددده  دددددددددد  هددددددددددئا

ا 2010  االدددددددددئن  ددددددددد  هدددددددددئا   لمدددددددددئ كدددددددددئ  مندددددددددبل و ّدددددددددئ
 %. 3.8(  ا ئبل 49.5 د    2017( و   هئا 45.7 
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 الفصل األول

 السكان والصحة

 
 

 المؤشرات الديمغرافية والسكانية: .1

 القيمة المؤشر القيمة المؤشر
 15.0 سنوات 5نسبة األطفال األقل من  1,899,291 2017نهاية العام  قطاع غزة سكانعدد 

 41.8 عاما 15نسبة السكان األقل من  50.7 نسبة السكان "ذكور"
 4.4 عاما 60نسبة السكان فوق  49.3 نسبة السكان "إناث"

 58,954 أعداد المواليد 103.3 نسبة الجنس ذكور/إناث*

 71.5ذكور توقع البقاء على قيد الحياة*
 74.6إناث 

من  1000معدل المواليد الخام/
 31.0 السكان

 3.6 المواليد التوائمنسبة  18.4 العمر الوسيط*
 6.9 جم2500نسبة المواليد األقل من  82.1 نسبة اإلعالة*

 9.1 نسمة 1000معدل الزواج الخام/ 3.3 معدل النمو السكاني*
 لم يتم تحديث البيانات لعدم توفرها. 2016* بيانات 

 
 السكان 1.11

 السكان الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية 1.1

عغغغغغغغدد السغغغغغغغكان فغغغغغغغي األراتغغغغغغغي الفلسغغغغغغغطينية  محاف غغغغغغغات بلغغغغغغغ  
 4,780,978التغغغغغغغغفة الطربيغغغغغغغغة وقطغغغغغغغغاع غغغغغغغغغزة  مغغغغغغغغا يقغغغغغغغغار  

نسغغغغغغغمة فغغغغغغغي محاف غغغغغغغات  2,881,687مليغغغغغغغون نسغغغغغغغمة  مغغغغغغغنهم 
مغغغغغغن سغغغغغغكان % 60.3التغغغغغغفة الطربيغغغغغغة ويشغغغغغغكلون مغغغغغغا نسغغغغغغبت  

فغغغغغي محاف غغغغغات قطغغغغغاع  1,899,291و األراتغغغغغي الفلسغغغغغطينية
 .%39.7غزة وبنسبة 

 ( يوضح توزيع السكان في محافظات قطاع غزة1جدول رقم )
 

 عدد السكان المحافظة
 % 

من اجمالي سكان 
 قطاع غزة

 19.4 368,978 الشمال

 34.4 652,597 غزة

 14.4 273,200 الوسطى

 19.5 370,638 خانيونس

 12.3 233,878 رفح

 100.0 1,899,291 المجموع

 

 الكثافة السكانية في قطاع غزة حسب المحافظة:

بمغغغغا معدلغغغغ   شغغغكلت الكةافغغغغة السغغغغكانية بمحاف غغغغة غغغغغزة األعلغغغغى
بينمغغغغغغا شغغغغغغكلت محاف غغغغغغة خغغغغغغان يغغغغغغونس  2كمنسغغغغغغمة/ 8,940
 األقل.

 

  
 2017لكثافة السكانية في قطاع غزة ايوضح توزيع  -(1رسم بياني رقم )  
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لمحافظات قطاع غزة والضفة الغربية م السكاني الهر  -(2رسم بياني )
 حسب الفئات العمرية

 

 :في فلسطين جئونالال 1.1.3
% 67.1 ةسغغغببن 1,275,815الالجئغغغين الفلسغغطينيين  عغغددبلغغ  

 من إجمالي سكان محاف ات قطاع غزة.
 

 عاما 60عاما وأعلى من  15السكان األقل من  1.1.4
فغي  %41.8عامغا مغا نسغبت   15شكلت الفئة العمرية األقل من 
مغن  %4.4عامغا مغا نسغبت   60حين شكلت الفئغة العمريغة فغوق 

 إجمالي السكان.
 

نسبة الذكور إلى اإلناث في محافظات قطاع  1.1.5

 غزة 

واإلنغاث    962,889بل  عدد الذكور في محاف ات قطاع غزة 
 %103.3حيغغغث بلطغغغت نسغغغبة الغغغذكور إلغغغى اإلنغغغاث  936,402

مغغغغغغا نسغغغغغغغبت   2010فغغغغغغي حغغغغغغغين بلطغغغغغغت للعغغغغغغغام    2016للعغغغغغغام 
103.1% 

 

( في 49-15نسبة اإلناث عند عمر اإلنجاب ) 1.1.6

 محافظات غزة 

 457,956سغغغنة حغغغوالي  49-15بلغغغ  عغغغدد اإلنغغغاث عنغغغد عمغغغر 
 2017%  من مجمل عدد اإلناث في نهاية عام 48.9 
 

 * في محافظات قطاع غزةالعمر الوسيط  1.1.7
ارتفغغغغغع متوسغغغغغط العمغغغغغر بنسغغغغغبة تغغغغغئيلة فغغغغغي محاف غغغغغات قطغغغغغاع 

للعغغغغغام  17.2فغغغغغي حغغغغغين بلغغغغغ  و 2016للعغغغغغام  18.4غغغغغغزة الغغغغغى 
2010 . 

 

معدل النمو السكاني في محافظات قطاع  1.1.8

 *غزة 

معدل الزيادة الطبيعية للسكان في محاف ات قطاع غزة  يراوح 
 .2016و  2010للعامين  3.3مكان  حيث بل  

 

عاما،  14-0اإلعالة )للفئات العمرية من نسبة  1.1.9

 * عاما وأكثر( 65الفئة العمرية 
الغغغغى  2000فغغغغي العغغغغام  112.8انخفتغغغغت نسغغغغبة اإلعالغغغغة مغغغغن 

 .2016في العام  82.1
 

 معدل الوفيات الخام  1.1.10
وفاًة لكل  2.5انخفض معدل الوفيات الخام في قطاع غزة الى 

 3.1/1000 في حين كان المعدل  2017ألف نسمةً  عام 
 .2010للعام  من السكان

 

 لعدم توفرها 2016* لم يتم تحديث بيانات 
 

 معدل الخصوبة لكل سيدة في عمر اإلنجاب 1.1.11

لكغغغغغغغغل  3.9الغغغغغغغغى  2017لعغغغغغغغغام انخفغغغغغغغغض معغغغغغغغغدل الخ غغغغغغغغوبة 
  15-45مغغغغغغغن الفئغغغغغغغة العمريغغغغغغغة   سغغغغغغغيدة فغغغغغغغي عمغغغغغغغر اإلنجغغغغغغغا 

  .2012للعام  5.0  في حين بل  عام

 
 2017-2012عدل الخصوبة حسب السنوات م -( 3رسم بياني )

 

 خصائص المواليد: 1.2    
 أعداد المواليد 1.2.1
مولغغغغغغغغود حغغغغغغغغي للعغغغغغغغغغام  58,954المواليغغغغغغغغد الغغغغغغغغغى  عغغغغغغغغددارتفغغغغغغغغع 
 .2012 +  عن العام 4.3بمعدل تطيير  2017

 

معدل المواليد الخام لكل ألف نسمة من  1.2.2

 السكان
 31.0الغغغغغغغى  2017معغغغغغغغدل المواليغغغغغغغد الخغغغغغغغام للعغغغغغغغام  إنخفغغغغغغغض

نسغغغغغغغمة مغغغغغغغن السغغغغغغغكان  فغغغغغغغي حغغغغغغغين بلغغغغغغغ   1000مولغغغغغغغودا لكغغغغغغغل 
 .2012مولودا للعام  34.4
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 2017-2012عدل المواليد الخام حسب السنوات م -(4رسم بياني )
 

  المواليد حسب أماكن الوالدة 1.2.3
تشغغغغغير البيانغغغغغات أن مع غغغغغم الغغغغغوادات تمغغغغغت فغغغغغي المستشغغغغغفيات 
الحكوميغغة وتشغغمل مستشغغفيات  وزارة ال غغحة والخغغدمات الطبيغغة  

% للعغغغغغغام 70.9بينمغغغغغغا بلطغغغغغغت   2017% للعغغغغغغام 75.8بنسغغغغغغبة 
2016.

 
 وزيع المواليد حسب أماكن الوالدةت -(5رسم بياني )              

 

  أوزان المواليد 1.2.4
تتغغغغغغغراوح نسغغغغغغغغبة المواليغغغغغغغغد ذوم األوزان المنخفتغغغغغغغغة  اقغغغغغغغغل مغغغغغغغغن 

ي حغغغغغغغغغغين بلطغغغغغغغغغغت فغغغغغغغغغغ 2017% للعغغغغغغغغغغام 6.9 جغغغغغغغغغغرام   2500
 .2012للعام % 6.2
 
 
 
 
 
 

 جم 2500أوزان المواليد األقل من توزيع نسبة  –( 6رسم بياني )
 (2017-2010للسنوات )

 
 

 

 مستوى تعليم الوالدين 1.2.5

أشغغارت البيانغغات إلغغى أن أعلغغى مسغغتوب تعلغغيم ل بغغاء واألمهغغغات 
بلطغغغت مغغغا  ومغغغا بعغغغدها حيغغغث,كانغغغت فغغغي مرحلغغغة الةانويغغغة العامغغغة 

% للعغغغغغغام 72.4%مغغغغغغن األمهغغغغغغات ومغغغغغغن ا بغغغغغغاء 75.9نسغغغغغغبت  
2017.

 
 مستوى التعليم للوالدين -( 7رسم بياني )

 

 (2017-2010الزواج ) 1.3.1

ي حغغين بلغغ  فغغ 2017 للعغغام 17,367بلغغ  عغغدد حغغاات الغغزواج 
 .2010للعام  17,104

حالغغغغغغة زواج لكغغغغغغل  9.1انخفغغغغغغض معغغغغغغدل الغغغغغغزواج الخغغغغغغام الغغغغغغى 
للعغغغغغام  11.4فغغغغي حغغغغين بلغغغغ   2017ألغغغغف مغغغغن السغغغغكان للعغغغغغام 

2015. 

 
 

 2017-2010يوضح معدل حاالت الزواج الخام من   -(8رسم بياني رقم )

 (2017-2010الطالق ) 1.3.2
في حين بل    2017للعام 3,255بل  عدد حاات الطالق 

 .2010للعام  2,907
حالغغة طغغالق لكغغل ألغغف  1.7انخفغغض معغغدل الطغغالق الخغغام الغغى 

  .2010للعام  1.9في حين بل   2017من السكان للعام 
 

 

 

 

 

 

 
 حاالت الطالق الخام  يوضح معدل  -(9رسم بياني رقم )

 2017-2010من 
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 لفصل الثانيا

 صحة المرأة      
  خدمات رعاية الحوامل. 2.1

للسيدات الحوامل في قطاع غزة تقدم خدمات رعاية الحوامل  
وزارة الصحة عيادة تابعة ل 25)عيادة لصحة األم  47 من خالل

وقد بلغ عدد ، (غوث وتشغيل الالجئينالوكالة عيادة تابعة ل22و
السيدات الحوامل الجدد التي تتردد على مراكز الرعاية الصحية 

سيدة  16,350سيدة بقطاع غزة، منهم  59,375األولية 
سنة  16مسجلة بوزارة الصحة، وكان نسبة الحوامل دون سن 

بلغ متوسط الزيارات في مراكز  % من إجمالي الحوامل،1.93
 .زيارة لكل سيدة حامل  6.2عاية التابعة لوزارة الصحةالر 

بلغ عدد السيدات الحوامل الجدد التي تتردد على مراكز الرعاية 
كان متوسط ، و سيدة 43,025الصحية األولية التابعة للوكالة 

 ة لكل سيدة حامل.زيار  7وكالة الغوث ب الزيارات للسيدة الحامل
ي مراكز الرعاية الصحية األولية عدد وزيارات الحوامل ف -( 1جدول )

 في قطاع غزة
 

وزارة  الخدمات
 اإلجمالي الوكالة الصحة

 59,375 43,025 16,350 عدد الحوامل
عدد زيارات 

 402,493 301,491 101,002 الحوامل

متوسط الزيارات / 
 6.8 7.0 6.2 حامل

 
 الحمل الخطر. 2.2

عيادات صحة األم كافة في  الخطريتم متابعة حاالت  الحمل 
 هذه الفئة السيدات الحوامل من نسبة ، وتشكل والطفل

حة، أما بوكالة وزارة الصبمن مجموع الحوامل الجدد  (39.5%)
من المجموع الكلي للحوامل  (%7الغوث فقد بلغت النسبة )

 د.الجد
 ) حسب المعايير الخاصة بوكالة غوث وتشغيل الالجئين(. 

 4,630ر بمراكز وزارة الصحة بلغ عدد حاالت الحمل الخط
حالة، وشكلت نسبة السيدات اللواتي أجريت لهن عمليات 

وأقل نسبة %، 26.04جراحية سابقة أعلى نسبة حيث بلغت 
 تمزق األغشية الجنينية المبكر.ى وه %0.26كانت 

 
 

 
 :الصحة اإلنجابية. 2.3

 49 -15بلغ عدد السيدات في عمر اإلنجاب في قطاع غزة )
% من مجموع سكان 24سيدة، ما نسبته  457,956عام( 

% من 48.9( نسمة، وتمثل 1,899,291قطاع غزة البالغ )
 مجموع اإلناث في قطاع غزة.

 

 :كليمعدل الخصوبة ال. 2.4
في عمر  سيدة مولودًا لكل 3.9 بلغ معدل الخصوبة الكلي

ونالحظ انخفاض في معدل الخصوبة وذلك بسبب  اإلنجاب
، مقارنة بعام 2017انخفاض معدل المواليد لعدد السكان لعام 

 مولود لكل سيدة في عمر اإلنجاب. 5حيث بلغت  2012
( سنة 29-25) الفئة العمرية بينمعدل الخصوبة ذروته  بلغ

 .2017سيدة في العام  1000مولود لكل  221.4  حيث بلغت
 وسائل تنظيم األسرة. 2.5

بلغ عدد المستفيدات الجدد من خدمات تنظيم األسرة في قطاع 
وكالة  9,150وزارة صحة،  5,595) سيدة 14,745غزة 

الغوث( يعتبر اللولب الوسيلة األكثر استخداما في قطاع غزة 
بمراكز وزارة الصحة ووكالة غوث وتشغيل الالجئين وشكل ما 

تنظيم األسرة، وتعتبر  % من مجموع وسائل36.1نسبته 
% من مجموع 0.9التحاميل النسبة األقل حيث شكلت ما نسبته 

 وسائل تنظيم األسرة المستخدمة في قطاع غزة.
الوسيلة األكثر استخدامًا من قبل المستفيدات وقد كان اللولب 

حيث شكلت ما  بعيادات وزارة الصحة الجدد في قطاع غزة
الذكري النسبة األعلى في  %، بينما شكلت الواقي42.3نسبته 

 %.36.8عيادات الوكالة بنسبة 
 

 
 

نسبة المستفيدات الجدد من وسائل تنظيم األسرة حسب  ( 1) رسم بياني
   2017عام  الجهة المقدمة )وزارة صحة، وكالة الغوث(
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  لوالدةا. 2.6

% من الوالدات 100 تتم حسب تقارير وزارة الصحة،
 تمت% من الوالدات 73.8صحية مع العلم أن المؤسسات بال

غير  المستشفياتفي % 22.1و وزارة الصحة في مستشفيات
% طبيب خاص.  2.1% مستشفيات عسكرية و2الحكومية و

% 79.6بلغت نسبة الوالدة الطبيعية في مستشفيات قطاع غزة 
 من مجموع الوالدات في قطاع غزة.

 
 القيصرية اتالوالد. 2.6.1

 

 
 

 
توزيع الوالدات القيصرية في وزارة الصحة حسب  -( 2بياني)رسم 

 2017-2010السنوات 
 

ازدادت العمليات القيصرية في مستشفيات وزارة الصحة حيث 
مقارنة  2017% من مجموع الوالدات في عام  21.6 بلغت

% من مجموع الوالدات في 19.6حيث بلغت  2010مع عام 
 قطاع غزة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خدمات رعاية ما بعد الوالدة. 2.6.2

بلغ عدد السيدات اللواتي تلقين خدمة رعاية ما بعد الوالدة 
بمراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية ووكالة  54,121

% تلقين الخدمة عبر 27.3غوث وتشغيل الالجئين، منهم 
مراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية وبلغت الزيارات المنزلية 

% في عيادات وكالة 98ت رعاية ما بعد الوالدة بلغ %، 34
 الغوث.

 
 فيات األمهاتو. 2.7

، 2017خالل العام  في قطاع غزة أمومةحالة وفاة  6 تم تسجيل
  .من المواليد األحياء 10.2/100,000 معدلب
 

 
 

 حسب  في قطاع غزة وفيات األمهات توزيع  -( 3رسم بياني)
 2017-2010السنوات 
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 الفصل الثالث

 النظام الصحي

  الرعاية الصحية األولية. 3.1
 مراكز الرعاية األولية في قطاع غزة 3.1.1

 147األولية في قطاع غزة  الصحية بلغ عدد مراكز الرعاية
مركزًا  22%( و34.0مركز لوزارة الصحة ) 50مركزًا، تتبع 

 70%(، و15لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )
مراكز تابعة  5، %(47.6مركزًا للمنظمات غير الحكومية )

 %(.3.4للخدمات الطبية العسكرية )
 37,986بلغ معدل السكان لكل مركز في قطاع غزة ما يقارب 

عدد . بلغ 2017في العام لكل مركز تابع لوزارة الصحة نسمه 
 0.26نسمه من السكان  10,000مراكز الرعاية األولية لكل 

 مركزًا.
 

 وزارة الصحةمراكز  3.1.1.1

من المالحظ أن أعلى نسبة من السكان لكل مركز في قطاع 
نسمة لكل مركز وأقل نسبة  58,470غزة كانت في رفح بمعدل 

نسمه لكل مركز.  يرجع  18,213كانت في المحافظة الوسطي 
دد السكان بالنسبة لكل مركز من مراكز الرعاية األولية ارتفاع ع

 في قطاع غزة بسبب الكثافة السكانية المرتفعة في غزة. 
 

 مراكز الرعاية األولية الصحية حسب المستوى

مركزًا من مراكز  *50تملك وتدير وزارة الصحة في قطاع غزة 
مركزًا  20مركزًا من المستوى الثاني و 20الرعاية األولية منها 

مراكز من المستوى الرابع باإلضافة  10من المستوى الثالث و
 إلى عيادة تخصصية للصحة النفسية.

ونقل ادارة عيادة  2014مراكز رعاية أولية في عدوان  4تم تدمير * 
 الزهراء الى الخدمات الطبية العسكرية.

 

 خدمات مراكز الرعاية األولية

سجلت مراكز الرعاية األولية التي تتبع لوزارة الصحة في عام 
زيارة لألطباء العامون وبلغ  1,890,034ما مجموعه  2017

زيارة في عام  0.99معدل الزيارات السنوية لكل شخص 
2017. 

زيارة تلقت خدمات تمريضية  316,456هذا باإلضافة إلى  
في مراكز الرعاية األولية التي تتبع لوزارة الصحة.  وبلغ معدل 

زيارة لكل شخص.  قدم األطباء الذين يعملون  0.17الزيارات 
 الصحة في قطاع غزة  وزارة في مراكز الرعاية األولية التي تتبع

 
 

وصفة  0.68وصفة طبية بمعدل  1,300,690ما مجموعة 
 . لكل شخص

كز الرعاية الزيارات إلى العيادات التخصصية في مرا

 األولية لوزارة الصحة
بلغ عدد الزيارات التي سجلت لهذا العام في العيادات 

 340,962التخصصية في مراكز الرعاية األولية ما مجموعه 
 زيارة.

 0.18وصل معدل الزيارات لكل شخص للعيادات التخصصية 
 زيارة لكل شخص.

 

مراكز الرعاية األولية التي تملكها وكالة  3.1.1.2

 غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

مركزًا في  22تدير وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
قطاع غزة. توفر هذه المراكز العالج المجاني، خدمات األمومة 
والطفولة، وخدمات تخصصية أخري إضافة الي الدور رئيسي 

 تعاون مع وزارة الصحة.في برامج التطعيم بال
بلغ عدد الزيارات التي سجلت إلي األطباء ما مجموعة 

للطب المتخصص  31,557زيارة للطب العام و 3,826,938
 زيارة. 2,358,931و بلغت الزيارات للتمريض 

  

العام الخدمات الطبية للشرطة واألمن  3.1.1.3

 )الخدمات الطبية العسكرية(

مركزًا للرعاية  5طة واألمن العام تدير الخدمات الطبية للشر  
األولية حيث تقدم الخدمات الطبية للعاملين بجهاز الشرطة 
واألمن العام، باإلضافة لعائالتهم.  بلغ عدد الزيارات التي 

زيارة  115,004سجلت إلى األطباء العامون ما مجموعة 
بلغت الزيارات لعيادات التخصصية و لزيارة  244,349و

 .زيارة 97,404 للتمريض
 

 عيادات المنظمات األهلية 3.1.1.4

حسب معايير مركزًا للرعاية األولية  70تدير المنظمات األهلية 
بلغ مجموع الزيارات التي إعتماد مراكز الرعاية األولية لديها، 

زيارة لألطباء  343,084ما مجموعة  2017سجلت في عام 
 زيارة للعيادات التخصصية. 45,486العامين 

 

  القطاع الخاص 3.1.1.5
 األخصائيينتدار مئات العيادات الخاصة من قبل األطباء 

والصيادلة وفنيي المختبرات واألشعة لكن بيانات هذة العيادات 
 غير متوفرة. 
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صحة الطفل 3.1.2  
 صحة الطفل والتطعيمات 3.1.2.1

يعتبر نظام التطعيمات المعمول به في وزارة الصحة الفلسطينية 
من أهم النجاحات لوزارة الصحة الفلسطينية، حيث تقدم  واحداً 

هذه الخدمة تقريباً في جميع مراكز الرعاية األولية أي إنها متوفرة 
 . اوسهل الوصول إليه

 التأثيرات السلبية التالية للتطعيم 3.1.2.2

 السلبية التالية للتطعيم. لألثاراالت لم يتم تسجيل ح
 

  الطفلزيارات لقسم صحة  3.1.2.3
يقدم قسم صحة الطفل الخدمات الصحية لألطفال الذين يعانون 

مجموع الزيارات التي  بلغمن مشاكل في األيض والتغذية.  
 زيارة.  1,010ما مجموعه  2017سجلت في العام 

 
 

 توزيع الزيارات لعيادة صحة الطفل حسب المرض في  -( 1جدول )
 2017 قطاع غزة لعام

 

 المرض
 الحاالت
 الجديدة

 اإلجمالي زيارات ال

 444 424 20 نقص إفراز الغدة الدرقية
 566 552 14 التبول الفينولي

 1,010 976 34 اإلجمالي
 

 مشاكل خاصة بصحة الطفل   3.1.2.4
 ((Phenylketonuria التبول الفينولي -

 14بلغ عدد الحاالت الجديدة المسجلة لمرض التبول الفينولي 
 طفل حي. 1000لكل  0.24حالة بمعدل 

 

 الدرقيةدة نقص إفراز الغ -
             (Congenital hypothyroidism ) 

بلغ عدد الحاالت الجديدة المسجلة التي تعانى من نقص إفراز 
 .حي طفل 1000لكل  0.34حالة بمعدل  20الغدة الدرقية 

 

 نسب تغطية التطعيمات في فلسطين  -( 2جدول )
 (2017-2013لعام )

 

 BCG DPT3 OPV3 HepB MMR السنة

2017 99.4 98.2 98.3 99.4 99.6 
2016 99.8 98.8 98.4 99.8 99.0 
2015 99 98.3 98.3 98.7 99.8 
2014 99.5 99.7 99.3 99.7 97.2 
2013 100.5 100.0 100.0 99.7 100.2 

 

 الصحة المدرسية 3.1.3
 برنامج الصحة المدرسية 3.1.3.1

تقديم الخدمات الطبية  ىالمدرسية إل يهدف برنامج الصحة
الشاملة التي تخدم جميع فئات الطلبة الفلسطينيين وذلك من 
خالل برنامج الصحة المدرسية الحكومي الذي يوفر خدماته من 
خالل المدارس الحكومية وبرنامج الصحة المدرسية المقدم من 
وكالة غوث وتشغيل الالجئين الذي يقدم الخدمات لالجئين من 

 الطلبة.
 

 الخدمات الطبية للصحة المدرسية 3.1.3.2 
تقوم فرق الصحة المدرسية بفحص الطالب في المستوي األول، 

وكذلك تقدم الرعاية الصحية ، السابع والعاشر في قطاع غزة
 السنية في المستويين السابع والعاشر.

بلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية الذين تلقوا 
طالب للعام  64,829حوالي الخدمات الصحية المدرسية 

 % من إجمالي الطلبة(.94.6) 2017-2016الدراسي 
 

 
عدد الطلبة الذين شملتهم خدمات الصحة المدرسية  -(1رسم بياني )

2016-2017  
 

حالة من  7,446بلغ عدد الحاالت المحولة للفحص الطبي 
بلغت نسبة المرضى   %(.11.49إجمالي الطلبة المفحوصين )

بين طالب المدارس الحكومية الذين استهدفهم الفحص 
% في المستوى الدراسي األول، وبلغت نسبة المرضي 10.5

% بين 23.4% بين الطلبة في المستوى السابع و23.14
 الطلبة في المستوى العاشر.

في وكالة غوث  في نفس الوقت تقوم فرق الصحة المدرسية 
فحص األطفال في المستوي األول، الرابع ب وتشغيل الالجئين

والسابع حيث بلغ إجمالي الطالب المفحوصين في المستوي 
 طالبًا. 36,441األول 

 
 
 

60,339

73,682

45,812

63,295 64,829

0

20,000

40,000

60,000

80,000



8 8 

 

                                 

 

توزيع الحاالت المرضية لدي الطالب الحكوميين في   -( 3جدول )

 (2017-2016المستويات األول، السابع والعاشر )

 
بلغت نسبة المرضى بين الطالب الالجئين في قطاع غزة 

% من الطلبة الذين استهدفهم الفحص في %21.1، 34.2
 على التوالي. (الرابع والسابع)المستوى الدراسي األول و

 
 
 
 

 
 الوضع الصحي لطلبة المدارس 3.1.3.3 
 

المفحوصين توزيع الحاالت المرضية لدي الطالب الالجئين  -( 4جدول )

 (2017-2016من إجمالي الطلبة في المستويات األول، الرابع والسابع )
 

 

 الفئة المستهدفة
 المستوى األول %

المستوى الرابع  %
 الحاالت المرضية والسابع

 0.2 5.6 انخفاض في حدة اإلبصار
 20.9 3.4 خلل في حاسة السمع

 0.0 0.7 حول
 0.5 1 أمراض القلب

 0.0 0.0 الغدة الدرقيةتضخم في 
 0.0 0.2 تقمل
 0.0 0.3 جرب
 0.0 0.9 فتق

 0.0 0.5 خصية غير هابطة
 0.0 0.9 اإلعاقة الحركية

 0.0 0.9 التهابات الشعب الهوائية
 0.0 0.4  التشوهات

 0.0 11.4 خلل في الكالم
 0.0 2.32 أخرى
 21.1 8.02  المجموع

 
الحاالت المرضية بين طلبة يوضح الجدول التالي أعداد ونسب 

المفحوصين فنجد أن  المدارس الحكومية ومدارس الوكالة
 ،%7.9االنخفاض في حدة اإلبصار شكل أعلى نسبة والبالغة )

في  اجمالي الطلبة المفحوصين%( على التوالي من 26.5
مدارس الحكومة والوكالة، وأقل نسبة كانت الصرع حيث شكلت 

 مرض السكري% في مدارس الحكومة، وبلغت أقل نسبة 0.02
% من مجموع الطلبة المفحوصين في 0.02حيث شكلت 
 .مدارس الوكالة

لذلك هناك ضرورة لزيادة الجهود وحمالت التثقيف الصحي من 
أجل االكتشاف المبكر للمشاكل المتعلقة باإلبصار والعمل علي 

 تحسين الوضع التغذوي لدي طالب المدارس.
 

ان انخفاض حدة البصر من أهم المشاكل التي تواجه الطالب ك
الالجئين في قطاع غزة، حيث أن نسبة الطالب اللذين يعانون 

% في المستوي األول لتصل إلى 5.6من انخفاض حدة البصر 
% في المستوي الرابع والسابع. لذلك يجب علي فرق 0.29

 الصحة المدرسية التابعة لوكالة غوث وتشغيل 

أعطاء االهتمام األكبر لالكتشاف والعالج  نئين الفلسطينييالالج
  المبكر إلنخفاض حدة البصر.

 

 الفئة المستهدفة
الساب % األول

 % العاشر % ع
 الحاالت المرضية

انخفاض في حدة 
 اإلبصار

828 3.84 1352 8.9 2945 10.49 

 0.09 26 0.06 9 0.18 38 حول مرئي

 0.1 28 0.10 15 0.07 16 التهاب الملتحمة

 1.96 551 3.01 457 0.37 80 النحافة

 1.49 419 1.49 227 1.85 398 القصر

 0.11 32 0.50 76 0.16 35 النحالة

 2.98 837 1.93 293 0.51 111 السمنة

خلل في حاسة 
 السمع

6 0.03 12 0.08 24 0.09 

تضخم في الغدة 
 الدرقية

0 0.0 10 0.07 85 0.3 

 0.53 148 1.68 255 0.70 150 تقمل

 0.11 31 0.07 10 0.09 20 جرب

 0.13 37 0.05 7 0.04 8 فطريات

أمراض جلدية 
 أخرى

11 0.05 17 0.11 47 0.17 

 0.18 51 0.15 23 0.33 71 لغط في القلب

 0.02 6 0.03 4 0.0 1 صرع

كتل محسوسة في 
 البطن

0 0.0 1 0.01 1 0 

 0.09 25 0.11 16 0.32 68 فتق

 2.44 684 2.44 370 0.02 4 دوالي في الخصية

 0.18 50 0.16 25 0.08 17 قيلة مائية

خصية غير 
 هابطة

284 1.32 113 0.74 27 0.1 

 0.22 61 0.16 25 0.11 23 حادةحاالت 

 1.69 473 1.30 198 0.49 106 حاالت أخرى

مجموع الحاالت 
 المرضية

2.275 10.55 3515 23.14 6,575 23.42 

اجمالي الحاالت 
 المحولة

1,437 6.66 
1,98

4 
13.06 4,025 14.34 

اجمالي 
 المفحوصين

15,192 64,829 21566 

اجمالي عدد 
 الطلبة

16,518 68,514 22,391 
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المشاكل الصحية للفم بين طالب  3.1.3.4

  المدارس الحكومية
 

 توزيع مشاكل االسنان عند الطلبة للعام  -(5جدول )

 (2016-2017) 

 

 : تسوس األسنان. 1
 بلغت نسبة تسوس األسنان بين طالب المدارس كما يلي: 

، %28.7%، في المستوى السابع، 42.4في المستوى األول، 
 %.27.6العاشر،  في المستوى

 

  :التهابات اللثة .2
 بلغت نسبة التهابات اللثة بين طالب المدارس:

%  8.88%، في المستوى السابع، 0.07في المستوى األول، 
 %.14.3في المستوى العاشر، 

 
 

  :ارتفاع نسبة الفلور. 3
 بلغت نسبة ارتفاع الفلور بين طالب المدارس كما يلي: 

%، في 2.7، في المستوى السابع، % 0.1األول، في المستوى
 .%2.9المستوى العاشر، 

 
  :اعوجاج األسنان. 4

 بلغت نسبة اعوجاج األسنان بين طالب المدارس كما يلي:
في  % 9.0% في المستوى السابع، 0.3في المستوى األول، 

  .%11.9المستوى العاشر، 
 في المدارس التطعيمات 

الالجئين الفلسطينيين  تشترك وزارة الصحة ووكالة غوث وتشغيل
من خالل برامج الصحة المدرسية في تقديم التطعيمات الالزمة 
لطالب المدارس في المستويات المختلفة، حيث تقومان بتطعيم 
الطلبة بالتطعيمات التالية: الدفتيريا والكزاز، نقط شلل األطفال 

(OPV and d.Tوالحصبة األلمانية ) 
 

 (2017 -2016)توزيع التطعيمات لطبلة المدارس للعام  - (6)جدول 
 

 الجهة المقدمة
DT Child OPV DT Adult 

% % % 
 99.7 99.8 99.8 وزارة الصحة
 100 100 100 وكالة الغوث

 

 لتثقيف والتعزيز الصحيا 3.1.3.5
يقوووووووووم أفووووووووراد وطووووووووواقم الصووووووووحة المدرسووووووووية بوووووووودور المثقووووووووف 
والمعووووووووزز الصووووووووحي لوووووووودي طووووووووالب الموووووووودارس، فووووووووي العووووووووام 

نوووووووووووووودوة صووووووووووووووحية  374عقوووووووووووووودت 2017-2016الدراسووووووووووووووي 
توووووودريب إسووووووعاف  20نوووووودوة ألوليوووووواء األمووووووور و 11للطوووووالب و

نوووودوات صووووحة  7نوووودوة تثقيفيووووة عوووون األسوووونان و  48أولووووي و 
 نفسية.

ضوووويع مختلفووووة مثوووول شووووملت النوووودوات نوووودوة تثقيووووف صووووحي لموا
السووووووالمة المنزليووووووة، اإلدمووووووان، مخوووووواطر النظافووووووة الشخصووووووية، 

الشووووويبس، المشوووووروبات الغازيوووووة، العنوووووف المدرسوووووي، التووووودخين 
ومضوووواره، البدانووووة، فرشوووواة األسوووونان، الووووزواج المبكوووور، العنووووف 
األسوووووووووري، فقووووووووور الوووووووووودم، التغذيوووووووووة السوووووووووليمة، التوووووووووووتر، زواج 

 األقارب وغيره من األمور الصحية األخرى.
 ندوة تثقيف صحي لإلسعافات األولية.  108ضافة إلى إ
 

 أهم النشاطات دائرة التثقيف والتعزيز الصحي
 

 المراكز الصحيةبرنامج التوعية والتثقيف داخل  -1
لقووووووواء تثقيفوووووووي داخووووووول المراكوووووووز  586توووووووم عقووووووود موووووووا يقوووووووارب 

الصووووووحية والمستشووووووفيات فووووووي منوووووواطق مختلفووووووة موووووون القطوووووواع 
شووووخص، وكانووووت   8,641وقوووود تووووم الوصووووول لمووووا يقوووورب موووون 

المواضووووووووويع علوووووووووى النحوووووووووو التوووووووووالي: )الرضووووووووواعة الطبيعيوووووووووة، 
سووووورطان الثووووودي، التهابوووووات الجهووووواز التنفسوووووي، رعايوووووة المووووورأة 
الحامووووووول، النظافوووووووة الشخصوووووووية، األموووووووراض السوووووووارية والغيووووووور 

 معدية مثل الضغط والسكري وغيرها(.
   

ة المجتمعيااة ضاامن المجتمااع   برنااامج التوعياا  -2

 المدني

شووووووخص فووووووي عوووووودد  4,550لقوووووواء اسووووووتهدف  662تووووووم تنفيووووووذ 
 من المؤسسات والمساجد.

 

   برنامج التوعية والتثقيف داخل المدارس -3
طالوووووب وطالبوووووة فوووووي  5,877لقووووواء، اسوووووتهدف  494توووووم عقووووود 

موضووووووعات تتعلوووووق بالتغذيوووووة والنظافوووووة، المراهقوووووة، التحصووووويل 
 الدراسي.

برناااامج التوعياااة والتثقياااف داخااال رياااا       -4

 األطفال
طفووووووووووول فوووووووووووي  1,196لقووووووووووواء، اسوووووووووووتهدف  124توووووووووووم تنفيوووووووووووذ 

ونظافووووووة  الشخصووووووية موضوووووووعات تتعلووووووق بالتغذيووووووة والنظافووووووة
 الفم واألسنان.

 

 المستوى
تسوس 
 أسنان

التهاب 
 اللثة

 الفلور
إعوجاج 
 األسنان

فقد 
 األسنان

 3879 60 18 15 9152 المستوى األول

 291 1373 409 1349 4361 المستوى السابع

المستوى 
 العاشر

7746 4016 809 3327 1083 
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 برنامج التوعية المجتمعية ضمن المساجد -5
ضوووومن برنووووامج التوعيووووة المجتمعيووووة داخوووول المسوووواجد تووووم تنفيووووذ 

 شخص. 450لقاء استهدف  18
يااف داخاال الجامعااات  برنااامج التوعيااة والتثق   -6 

  وكليات المجتمع

توووووم تنفيووووووذ عووووودد لقوووووواءات مووووووع الجامعوووووات أثنوووووواء التحضوووووويرات 
ليوووووووم الصووووووحة العووووووالمي. اللقوووووواءات شووووووملت جلسووووووات حوووووووار 
عامووووووة ومناقشووووووة مووووووع الطووووووالب والطالبووووووات فووووووي أكثوووووور موووووون 
جامعووووووة منهووووووا الجامعووووووة االسووووووالمية بغووووووزة وجامعووووووة األقصووووووى 
وجامعوووة األمووووة كمووووا تووووم تنفيوووذ لقوووواءات توعيووووة  حووووول سوووورطان 

 .والفحص الذاتي الثدي
 

 برنامج التغذية العالجية  -7
ضووووووووووووومن برنوووووووووووووامج التغذيوووووووووووووة الطبوووووووووووووي للمرضوووووووووووووى داخووووووووووووول 

 756المستشووووفيات والمراكووووز الصووووحية،  تووووم عقوووود مووووا يقووووارب 
شوووووووخص فوووووووي مواضووووووويع أساسووووووويات  1,084لقووووووواء اسوووووووتهدف 

التغذيوووووة السوووووليمة، تغذيوووووة مرضوووووى السوووووكر والضوووووغط، تغذيوووووة 
مووووووووووراض مرضووووووووووى الحووووووووووروق، تغذيووووووووووة المووووووووووراهقين، تغذيووووووووووة أ

 الصدرية. 
 

  دورات اإلسعاف األولي -8
فووووووي مهووووووارات اإلسووووووعاف األولووووووى، تضوووووومنت  دوراتتووووووم عقوووووود 

 شخص. 744لقاء واستهدفت  108
 

 االحتفال بأيام عالمية -9
تحوووووووت شوووووووعار    2017االحتفوووووووال بيووووووووم الصوووووووحة العوووووووالمي 

االكتئوووواب.. دعونووووا نتحوووودث عنووووه و اليوووووم العووووالمي للحوووود موووون 
  التدخين.

 

 خدمات األسنان في مراكز الرعاية األولية  3.1.4
 150,248سجلت وزارة الصحة ما مجموعة  2017في عام 

زيارة لعيادات األسنان.  قدمت وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
لألسنان في جميع  زيارة 277,153الفلسطينيين في قطاع غزة 

عيادات األسنان. وقدمت الخدمات الطبية للشرطة واألمن العام 
استشارة وعالجًا للمترددين علي عيادات  33,507جموعه ما م

 األسنان.
 
 
 
 

الزيارات إلى عيادات الفم واألسنان في نسبة توزيع 

حسب نوع  مراكز الرعاية األولية لوزارة الصحة

 الخدمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 توزيع نسبة خدمات الفم واألسنان المقدمة –( 2رسم بياني )
 مراكز الرعاية األولية في

 

 صحة البيئة 3.1.5

للصوووووحة  ييعتبووووور مختبووووور الصوووووحة العاموووووة، المختبووووور الرئيسووووو
العامووووووة حيووووووث يسووووووتقبل عينووووووات األغذيووووووة والميوووووواه التووووووي يووووووتم 

 (.17025فحصها حسب مواصفات الجودة )األيزو 
، بلوووووووغ مجمووووووووع العينوووووووات التوووووووي اسوووووووتقبلها 2017فوووووووي عوووووووام 

 4.8بمتوسووووووووووط  عينووووووووووة 9,388مختبوووووووووور الصووووووووووحة العامووووووووووة 
 فحص/ عينة.

مجمووووووع الفحوصوووووات الميكربيولوجيوووووة التوووووي أجريوووووت فوووووي  بلوووووغ
 .فحصووووووووووووواً  29,484مختبوووووووووووور الصوووووووووووووحة العاموووووووووووووة حووووووووووووووالي 

فحصوووووووووووووًا لعينوووووووووووووات األغذيوووووووووووووة  24,285ى باإلضوووووووووووووافة إلووووووووووووو
)ميكروبوووووووووووووي وكيميوووووووووووووائي(.  بلوووووووووووووغ مجمووووووووووووووع الفحوصوووووووووووووات 

 .فحصًا لعينات المياه 8,367الكيميائية 
 
 Food) الفحاااام الميكروبيولااااوجي ل غذيااااة -1

Microbiology) 
 

بلووووووغ العوووووودد اإلجمووووووالي لعينووووووات األغذيووووووة التووووووي جمعووووووت موووووون 
 عينة. 2,996أجل الفحص الميكروبيولوجي 

 

موووووووون إجمووووووووالي العينووووووووات التووووووووي فحصووووووووت للميكروبيولوجيووووووووا، 
 % من عينات األغذية كانت ملوثة.23.3

% مووووون عينوووووات البسوووووكويت 49.1وصووووولت هوووووذه النسوووووبة إلوووووى 
% مووووووون عينوووووووات المشوووووووروبات الخفيفوووووووة، 15.2والمثلجوووووووات، و

% موووووون 23.3% موووووون عينووووووات الحليووووووب ومشووووووتقاته، و13.7و
 عينات األغذية األخرى.
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 توزيع عينات األغذية حسب النوع والفحص -( 7جدول )
 2017لعام  

 

 المادة المفحوصة
نسبة العينات 
الغير مطابقة 
 )ميكروبيولوجي(

نسبة العينات 
الغير مطابقة 

 )كيميائي(
 0.0 7.3 اللحوم
 0.0 42.1 األسماك

الحليب ومنتجات 
 7.5 13.7 األلبان

 23.1 0 الزيوت
 3.9 15.2 مشروبات خفيفة

 0.0 49.1 البسكويت والمثلجات
 5.9 3.6 المعلبات
 13.4 23.3 أخرى

 
 

 مياه الشرب 3.5.1.1 
 الفحم الكيميائي لمياه الشرب

مووووون ة يووووتم أخووووذ عينووووات موووون ميوووواه الشوووورب كوووول نصووووف سوووون 
جميووووووع أبووووووار الشوووووورب وبشووووووكل شووووووهري موووووون جميووووووع شووووووبكات 

ميوووواه الشوووورب فووووي قطوووواع الميوووواه ومحطووووات التحليووووة. وعمومووووًا  
 منظمووووووة الصووووووحة العالميووووووةتوافووووووق مووووووع مواصووووووفات غووووووزة ال ت

الخاصوووووة بجوووووودة الميووووواه مووووون الناحيوووووة الكيميائيوووووة. فوووووي عووووووام 
للفحووووووووص الكيميووووووووائي ميوووووووواه  عينووووووووة 816، تووووووووم أخووووووووذ 2017

عينوووووة كانوووووت ملوثوووووة كيميائيوووووًا، بنسوووووبة تلووووووث  655ووجووووود أن 
80.3.% 

 

 التقييم البيئي 3.5.1.2
يووووتم إجووووراء التقيوووويم البيئووووي لكوووول بئوووور جديوووود يووووتم إنشوووواؤه وذلووووك 

 من ضمن إجراءات الحصول علي الترخيص المطلوب.
 

 مياه البحر وحمامات السباحة 3.5.1.3
يوووووتم أخوووووذ عينووووووات شوووووهرية مووووون البحووووووار وحماموووووات السووووووباحة 

إجوووووووووراء الفحوصوووووووووات الميكروبيوووووووووة ومعرفوووووووووة نسوووووووووبة بهووووووووودف 
 التلوث.

 
بلووووغ عوووودد العينووووات التووووي أخووووذت موووون ميوووواه البحوووور والمسووووابح 

% موووووون عينووووووات البحوووووور كانووووووت ملوثووووووة و 43.3عينووووووة  229
 % من عينات المسابح كانت ملوثة.83.7

 
 الفحم البكتيريولوجي والكيميائي للمياه

 أوصوووووووت منظموووووووة الصوووووووحة العالميوووووووة علوووووووى أال تزيووووووود نسوووووووبة
%، عووووودد عينوووووات الميووووواه 4تلووووووث الميووووواه بوووووالكلوروفورم عووووون 

  .2017 عينة في عام 4,464المفحوصة 
عينووووووة  1497وجوووووود أن  ،موووووون مجموووووووع العينووووووات المفحوصووووووة

 .%(33.5) بكترولوجياً كانت ملوثة 
 

 الفحص الكميائي للمياه –( 8جدول )
 

 المقياس
نسبة اآلبار الغير 

مطابقة 
  للموصفات

نسبه شبكات الغير 
مطابقة 
 للمواصفات

 0.0 0.0 الشوائب
 0.0 1.7 األسس الهيدروجيني

 62.5 77.3 التوصيل
 62.5 74.6 المواد الصلبة الذائبة

 68.7 87.5 نترات
 0.0 0.0 نيترات

 62.5 76 الكلورايد
 0.0 34.7 الكبريتات
 - - القاعدية
 0.0 40.7 الصالبة
 - + الكالسيوم
 - + المغنسيوم
 - - البوتاسيوم
 0.0 68.8 الصوديوم

 0.0 0.0 الفلور
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 دمات المستشفيات في قطاع غزةخ. 2.3
 

2017هم مؤشرات المستشفيات في قطاع غزة خالل العام أ -( 9جدول )
 

 

 

 المستشفيات في قطاع غزة. 1.2.3
مستتتتاتتتتتا    30بلغ عدد المستتتتاتتتتتاملة ال لملع غز   ل      

للمؤسسلة  ير الحكوممع،  15مساتاز لو ار  الصحع،  13)
. علمتتتتتتل دتتتتتت   عتتتتتتدد (لو ار  التتتتتتداالمتتتتتتع وا م  الو  ز 2و

 مساتا . 29كل   2010المساتاملة غز ال لم 
 

 األسرة في مستشفيات قطاع غزة. 2.2.3
ستتتتتر را    2,960بلغ عدد أستتتتتر  المستتتتتاتتتتتتاملة غز   ل      

ستتتتتتتتتتتتتر را  ااد،  606ستتتتتتتتتتتتتر را  ااد، و ار  الصتتتتتتتتتتتتتحع،  2,211)
ستتتتر را  ياد، لو ار  الداالمع  143و المؤستتتتستتتتلة  ير الحكوممع

، و تتد لوحز   تتلد  م رد  غز عتتدد ا ستتتتتتتتتتتتتر  (وا م  الو  ز
 االل ا عوام الساع الملضمع

 
 
 
 
 

 
 

 
 عدد األسرة في مستشفيات قطاع غزةتوزيع  –( 1رسم بياني )

 )تشمل أسرة المستشفي النفسي( 2011-2017 

2781

2880

2895

2864

2816

2999

2960

1500

2000

2500

3000

3500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

وزارة  األهلية وزارة الصحة المؤشر
 الداخلية

 المستشفيات في قطاع غزة

 30 عدد المساتاملة 2 15 13 عدد المساتاملة
 63,310 م دل السكل  / مساتا  143 606 2,211 عدد ا سر 

 سمع م   100,000م دل المساتاملة /  7,422 27,489 197,130 عدد حلالة الاروج
 1.58 السكل 

 0.68  سمع 100,000المساتاملة ال لمع /  7,422 27,497 199,224 عدد حلالة الداول
 سمع م   1,000الداول / 

 0.89  سمع 100,000المساتاملة الااصصمع /  3.9 14.5 104.9 السكل 

 2,960 عدد ا سر  27,907 39,670 563,796 أملم الاداوي 
 641 م دل السكل  / سر ر 63.4 23.0 90.2 ا سر  سدع اتغلل 

م دل المكوث غز 
 15.6  سمع 10,000م دل ا سر  /  3.1 1.4 2.8 المساتا 

 12.3  سمع 100م دل الداول /  75.0 51.5 114.4 م دل دورا  السر ر
   1.8 4.8 0.3 غار  الو السر ر

 مساتاملة و ار  الصحع 1,326 11,616 45,948 الوالد 

 5.6 أسر  والد  10أسر  حديثز الوالد  /  20.7 15.1 21.7  سدع الوالداة القمصر ع
 7 مر ض / جهل   سيل كلوي  3,481 26,266 60,109 عدد ال ململة الجراحمع
م دل المارددي  عل  

 2.5 م دل  سالة الكل  / مر ض / اسبو  57 46 686  سمع 1,000ال وارئ / 

م دل المارددي  عل  
 1,101 م دل ال ململة الجراحمع /  رغع عململة 69 214 310  سمع 1,000ال ملداة / 
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 لمزودي الخدمات توزيع نسب األسرة  -( 2رسم بياني )

  2017العام الصحية 
 

 
 مقدمي خدمات المستشفيات في قطاع غزة .3.2.3

 

عدد األسرة في القطاع حسب الجهة المزودة لخدمة توزيع  –( 10جدول )
 (2017-2011المستشفيات )

مقدم 
 الخدمة

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

وزارة 
 الصحة

1,968 2,037 2,037 2107 2081 2,243 2,211 

غير 
 حكومي

636 662 710 619 574 595 606 

وزارة 
 143 161 161 138 148 181 177 الداخلية

 2,960 2,999 2,816 2,864 2,895 2,880 2,781 المجموع

 

  توزيع المستشفيات واألسرة حسب السكان. 3.2.4
مساتا    30بلغ عدد مساتاملة   ل      : المستشفيات

بلغ عدد و    سمع 100,000مساتا  /  1.58ودم دل 
 مساتا  0.7مساتا   ودم دل  13 و ار  الصحعمساتاملة 

  سمع. 100,000لكل 
 2,960بلغ إجمللز عدد أسر  مساتاملة   ل      : األسرة

 سمع  بلغ عدد أسر   10,000سر ر/  15.6سر را   دم دل 
سر ر لكل  11.6سر ر  دم دل  2,211ار  الصحع م هل و  

  سمع.  10,000
 

 توزيع أسرة المبيت في المستشفيات. 3.2.5
توزيع أسرررة المبيت في المسررتشررفيات حسررب . 3.2.5.1

 التخصص
 1,764بلغ مجمو  أستتر  المبية غز مستتاتتتاملة و ار  الصتتحع 

. علمل  سر ر( 41) سر را  دمل غيهل أسر  مساتا  ال ب ال اسز
 .2010سر ر غز ال لم  1,567كل ة د   عدد أسر  المبية 

 
 
 

 
 

 توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة  -( 11جدول )
 م 2017 -حسب التخصص عام 

 النسبة )%( وزارة الصحة التخصص
 28.9 509 الجراحع ال لمع

 21.9 386  ب الدل  ع وال ب ال اسز
 22.0 388  ب ا  الل

 13.5 238 أمراض ال سلء و الاوليد
 13.7 243 ال  لمع الالصع

 100.0 1,764 المجموع
 
 

توزيع أسررررة اليةايل الخا)رررل  اليرك المر ز  . 3.2.5.2

 الخدمل يفي المستشفيات حسب مزود
 

توزيع أسرة العناية الخاصة حسب الجهة المزودة  -( 12جدول )
 م 2017 -للخدمات في قطاع غزة للعام 

ال يام اتغيل أسر  ال  لمع الالصع غز المساتاملة  ير الحكوممع إال غز  •
 حلالة ال وارئ دسبب  لع الكلدر الدتري والاكلاع ال للمع لهذه الادمع.

 

الخا)رررل  اليرك المر ز  توزيع أسررررة اليةايل . 3.2.5.3

 تشفيات وزارة الصحل حسب المحافظلفي مس
 

توزيع أسرة العناية الخاصة في مستشفيات وزارة الصحة  - (13جدول )
 م 2017 -حسب المحافظة للعام 

 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال التخصص

العناية المركزة 
 41 0 18 4 9 10 العامة

العناية المركزة  
للقلب وجراحة 

 القلب
0 23 8 13 0 44 

العناية المركزة 
 3 0 0 0 3 0 الحروق 

العناية المركزة 
 133 12 36 13 72 0 لحديثي الوالدة

العناية المركزة 
 22 0 4 0 18 0 لألطفال

 243 12 71 25 125 10 المجموع
 100.0 5.0 29.2 10.3 51.4 4.1 النسبة )%(

وزارة 
,  الصحة
74.7

غير 
,  حكومي
20.5

وزارة 
,  الداخلية
4.8

 التخصص
وزارة  غير الحكومية وزارة الصحة

مجموع  الداخلية
 االسرة

 % ا سر  % ا سر  % ا سر 

 48 0 0 31.8 7 16.9 41 ال لمع
لقلب ا

وجراحع 
 القلب

44 18.1 0 0 0 0 44 

 3 0 0 0 0 1.2 3 لحروق ا
 22 0 0 0 0 9.1 22   اللا

حديثز 
 148 0 0 68.2 15 54.7 133 الوالد 

 265 0 0 100 22 100 243 المجمو 
 100.0 0 8.3 91.7 ال سدع )%(
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توزيع غرف اليمليات في المستشفيات حسب . 3.2.6

 الخدمل يمزود
 

 يغرف العمليات في المستشفيات حسب مزود توزيع -( 14جدول )
 م 2017 -الخدمة للعام 

 ال سدع )%( 2017 م ود الادمع
 56.1 46 وزارة الصحة

 39.0 32 غير الحكومية
 4.9 4 وزارة الداخلية
 100.0 82 المجموع

 
 

 والخروك في مستشفيات قطاع غزةالدخول  .3.2.7
 

 حركة الدخول والخروج في مستشفيات  -( 15جدول )
  2017 - للعامقطاع غزة 

 2017 المؤشر

 ير  و ار  الصحع 
 اإلجمللز و ار  الداالمع الحكومز

 234,143 7,422 27,497 199,224 الدخول
 232,041 7,422 27,489 197,130 الخروج

 
اسجيل ام  2017االل ال لم : دخول المستشفياتحاالت 

% 76.6؛ إل  مساتاملة   ل     حللع داول ( 234,143)
حالة  540، وتم ادخال م هل غز مساتاملة و ار  الصحع

 .2017لمستشفى الطب النفسي خالل العام 
 
 

حللع  232,041ام اسجيل : المستشفيات حاالت خروك
  .مستشفى الطب النفسيبدون  2017االل علم اروج 

 

مات المبيت في مؤشرات االنتفاع بخد. 3.2.8

 مستشفيات قطاع غزة

 
 مؤشرات االنتفاع بخدمات المبيت في مستشفيات  -( 16جدول )

 2017 –ة للعام قطاع غز 

 المؤشر
2017 

و ار  
 *الصحع

 ير 
 حكومز

 و ار  داالمع

 63.4 23.0 90.2  سدع إتغلل ا سر 
 3.1 1.4 2.8 م دل المكوث

 75.0 51.5 114.4 السر رم دل دورا  
 1.8 4.8 0.3 غار  الو السر ر 

 

 *بدو  مساتا  ال ب ال اسز
 

 :نسبل إشغال األسرة
بلغة  ستتتدع إتتتتغلل ا ستتتر  غز مستتتاتتتتاملة و ار  الصتتتحع  ▪

ستتتتجلة  ستتتتدع اإلتتتتتغلل ا  ل غز مستتتتاتتتتتاز  %(.90.2)
%( و ستتتتتتتتتتتتدع اإلتتتتتتتتتتتتتغلل ا عل  غز 59.3الدر  لأل الل )

 %(.106.3) مجم،  لصر ال بز
بي مل بلغة  ستتتتدع إتتتتتغلل ا ستتتتر  غز المستتتتاتتتتتاملة  ير   ▪

%(، وغز مستتتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتتتتاملة و ار  الداالمع 23.0الحكوممع )
(63.4.)% 

 متوسط مدة المكوث
بلغ م دل المكوث للمر ض غز مستتتتاتتتتتاملة و ار  الصتتتتحع  ▪

 .2017االل علم يوم ( 2.8)
 دل المكوث غز المستتتتتتتاتتتتتتتتاملة  ير الحكوممع بي مل بلغ م ▪

( يوم االل  اس ال تتتتتلم، وبلغ م تتتتتدل المكوث غز 1.4)
 ( يومل.3.1مساتاملة و ار  الداالمع )

 ميدل دوران السرير

بلغ م دل دورا  الستتتر ر غز مستتتاتتتتاملة  2016غز ال لم  ▪
مر  س ومل  وهذا م  ز أ  السر ر يام  114.4و ار  الصحع 

مر  االل ال لم. وهذا ماستتتتتتتر اراال   114إتتتتتتتتغلل  حوالز 
 ستتتدع اتتتتغلل ا ستتتر  غز مستتتاتتتتاملة و ار  الصتتتحع االل 

 . 2017ال لم 
غز حي  بلغ م دل دورا  الستتتتتر ر غز المستتتتتاتتتتتتاملة  ير  ▪

، وكتتتتتتل  غز 2017مر  االل ال تتتتتتلم  51.5الحكوممتتتتتتع 
 ر  االل  اس ال لم.م 75ع حوالز لممساتاملة و ار  الداا

 فترة خلو السرير
 0.3بلغة غار  الو الستتر ر غز مستتاتتتاملة و ار  الصتتحع  ▪

، وهز الاار  2017ستتتتتتتتتتتتتلعلة( االل علم  7يوم )حوالز 
الاز يدقز غيهل الستتتتتتتتتتتتر ر غلر ل  بدو  إتتتتتتتتتتتتتغلل بي  حللاز 

 داول وحللاز اروج مااللياي . 
أملم  4.8د بلغة أمل غز المستتتتتتتتاتتتتتتتتتاملة  ير الحكوممع غق ▪

غز مستتتتتتتاتتتتتتتتاملة و ار   يوم 1.8االل  اس ال لم، وكل ة 
 الداالمع.

 خدمات اليمليات الجراحيل في المستشفيات. 3.2.9
 رغع،  82بلغ اجمللز عدد  رف ال ململة غز   ل       ▪

 وهز مو عع حسب م ودي الادمع كللاللز.
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 غرف العمليات في المستشفيات توزيع  –( 5رسم بياني )

 2017 -حسب مزود الخدمة 
 

بلغ إجمتتتللز عتتتدد ال ملمتتتلة الجراحمتتتع الاز ام إجرا هتتتل غز  ▪
عملمع جراحمع حيث بلغ  89,856مستتتتتتاتتتتتتتاملة   ل      

هتتتتتل غز ءإجمتتتتتللز عتتتتتدد ال ملمتتتتتلة الجراحمتتتتتع الاز ام إجرا
  م هل عملمع جراحمع 60,109مستتتتتاتتتتتتاملة و ار  الصتتتتتحع 

عملمع  9,441عملمع  مصتتتتتر ع وجراحع  ستتتتتل مع،  12,665
 جراحمع غز عململة اليوم الواحد.

  
 عدد العمليات الجراحية في مستشفياتتوزيع  –( 6رسم بياني )

 2017-2011وزارة الصحة  
 

 توزيع العمليات الجراحية في مستشفيات   -( 17جدول )
 2017 –قطاع غزة 
 

العمليات  
 الجراحية

عمليات 
اليوم 
 الواحد

النسبة  المجموع
)%( 

 66.9 60,109 9,441 50,668 و ار  الصحع
 ير 

 29.2 26,266 1,097 25,169 الحكوممع

 3.9 3,481 967 2,514 و ار  الداالمع
 100 89,856 11,505 78,351 المجموع

 

دااتتتل  رف ال ملمتتتلة غز عتتتدد ال ملمتتتلة الجراحمتتتع  بلغ ▪
عملمع جراحمع،  25,169المستتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتتاملة  ير الحكوممع 

عملمع  2,514بي مل بلغة غز  مستتتتاتتتتتاملة و ار  الداالمع 
 جراحمع.

 
 

 قلبيل وجراحل القلب وزراعل الكلىالقسطرة ال 3.2.10

 القسطرة القلبيل. 3.2.10.1
 

م ادملة القس ر  القلبمع غز ماقدبدأة و ار  الصحع  ▪
، وغز مجم، التالء 2006 هلمع  م ذ مساتا      ا وربز

مرك  كمل واقدم الادمع غز ، 2014م اصف غز ال بز 
ومساتا   الحمل  الااصصز ومرك  جولس الااصصز

 .القلب واالوعمع الدمومع )الادمع ال لمع(
عملمع  س ر   لبمع غز مساتاملة و ار   3,753ام إجراء  ▪

بلغ عدد  2016. بي مل غز ال لم 2017الصحع االل علم 
 عملمع  س ر   لبمع. 3,784عململة القس ر  القلبمع 

عملمع  س ر   لبمع غز مساتا       1,875ام إجراء  ▪
 س ر   475 س ر  اتامصمع،  1,400ا وروبز  م هل 

عملمع  س ر   لبمع غز  1,878عالجمع، كمل وام إجراء 
 س ر  اتامصمع،  1,343مجم، التالء ال بز  م هل 

  س ر  عالجمع. 535و
المراك   ير الحكوممع غز  ململة القس ر  القلبمعبلغ عدد ع ▪

 382  م هل االل ال لم الحللز عملمع  س ر   لبمع 1,588
 .حللع عالجمع 1,206حللع اتامصمع، 

  
 عدد حاالت القسطرة القلبية في توزيع  –( 7رسم بياني )

 2017 -2006مستشفيات وزارة الصحة 
 

  جراحل القلب المفتوح
غز ال لم المااوح غز و ار  الصحع بدأ ال مل بجراحع القلب  ▪

 143 تتلم بتتءجراء مصتتتتتتتتتتتتتري حيتتث عبر وغتتد  بز  2001
عملمتع جراحتع  لتب مااوح غز مجم، التتتتتتتتتتتتتتاتلء ال بز، ثم 

 .2010أ لق المرك  إل  أ  أعيد اتغيل  غز ال لم 
ثالث مراك  لجراحع اقدم ادملة جراحع القلب المااوح غز  ▪

، التتتتتتتتتتتتتتاتتلء غز مجم المرك  ا ولالقلتتب غز   تتل       
وهمل غز مستتتتتتاتتتتتتتا      االوروب   الثل زمرك  الال بز، و 

لو ار  الصتتتتحع، ومرك  جراحع القلب غز مستتتتاتتتتتا   ياد ل 
 القلب واالوعمع الدمومع الالد، لمساتاملة الادمع ال لمع.

عملمتتتتع جراحتتتتع  لتتتتب مااوح االل ال تتتتلم  194ام إجراء  ▪
غز مجم، التتتتتتتتتتتتتتالء  جمم، ال ململة امة  2017الحللز 

وزارة 
الداخلية

4.8%

وزارة 
الصحة
56.2%

غير الحكومية
%39

44,968

49,242
66,632

64,131

66,162

66,051
60,109

0

30,000

60,000

90,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 20171,974
2,306

1,675

1,988

2,961

3,784 3,753

0

2,000

4,000
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غز مستتاتتتا  جراحع  لب عملمع لم يام اجراء أي ال بز، و 
مستتتتتاتتتتتتا  القلب واالوعمع الدمومع، بي مل  أو     ا وروبز

عملمتتتتع جراحتتتتع  لتتتتب مااوح االل ال تتتتلم  195ام اجراء 
عملمتتتع غز مراك   182غز جمم، المراك   م هتتتل  2016

 و ار  الصحع.

 
 المفتوحعدد عمليات جراحة القلب توزيع  –( 8رسم بياني )

  2017 – 2010في مستشفيات وزارة الصحة  
 زراعل الكلى

عل   بدأ ال مل غز  راعع الكل  غز مجم، التتتتتتتتتتتتتالء ال بز ▪
 أيدي وغود م  الالرج ودمتلركع أ دلء م  و ار  الصحع.

، بي متل 2017عملمتع  راعع كل  االل ال تلم  22ام اجراء  ▪
 .2016عملمع  راعع كل  االل 11ام إجراء 

ام  2017  هتتتلمتتتعوم تتتذ بتتتدامتتتع بر تتتلمى  راعتتتع الكل  وحا   ▪
 عملمع  راعع كل . 56إجراء 

 
 

 خدمات الوالدة في المستشفيات. 3.2.11

  
 نسب الوالدات في مستشفياتتوزيع  –( 9رسم بياني )

 2017 –قطاع غزة  
 

 

 
 توزيع الوالدات في مستشفيات وزارة الصحة -( 10رسم بياني )

 2011 - 2017    

 2017 –توزيع الوالدات في مستشفيات قطاع غزة   -( 18جدول )
 

وزارة  المؤشر
 الصحة

غير 
 الحكومية

وزارة 
 2016 2017 الداخلية

 44,982 46,904 1,051 9,862 35,991 الوالدة الطبيعية
 11,404 11,986 275 1,754 9,957 الوالدة القيصرية
 56,386 58,890 1,326 11,616 45,948 مجموع الوالدات
نسبة الوالدات 

 القيصرية
21.7 15.1 20.7 20.3 20.2% 

 58,356 57,192 1,336 9,189 46,667 عدد المواليد 
عمليات النساء 

 والتوليد
2,708 2,138 302 5,148 7,041 

 355 215 2 0 213 حاالت وفيات األجنة
   والدات متعددة

 ) التوائم(
1,915 38 11 1,964 1971 

الوالدات نسبة ا
من اجمالي المتعددة 

 لوالداتا
3.5 0.3 0.8 3.3 3.4% 

 2500أقل من 
 جرام

4,459 133 20 4,612 2536 

نسبة المواليد اقل 
 جرام  2500من 

9.5 1.4 1.5 8.0 4.3% 

عدد حاالت الوالدة 
المبكرة ) أقل من 

 أسبوع ( 37
 50 11  2,069 

نسبة الوالدات 
 المبكرة )الخدج(

    3.5% 

عدد حاالت 
 اإلجهاض 

7,823 582 242 8,647 7,533 

نسبة حاالت 
 اإلجهاض

16.7 6.3 18.1 15.11 12.6 

حاالت التشوهات 
 الخلقية

190 24 1 215 126 

معدل حاالت 
التشوهات لكل 

 مولود 10,000
40.7 26.1 7.5 37.6 21.6 

عدد وفيات المواليد 
 بعد الوالدة مباشرة

297 12 1 310 211 

 11  0 0 *6 عدد وفيات األمهات 

 

( حلالة غز مساتاملة و ار  الصحع 4)حللاي  غز الم  ل و)وغملة ا مهلة غز و را  الصحع: *
 والداال(

مؤشرررات الخدمات الصررحيل المقدمل للمر ررى . 3.2.12

 غزةغير المةومين في مستشفيات قطاع 
 

خدمات االسرررتقبال والطواري في مسرررتشرررفيات . 3.2.12.1

 قطاع غزة
 خدمات االستقبال والطوارئ في مستشفيات توزيع  –( 19جدول )

 2017 –قطاع غزة 

حوادث خدمات ال البيان
 النسبة )%( والطوارئ 

 86.8 1,303,056 و ار  الصحع
 5.9 88,437  ير الحكوممع
 7.3 108,956 و ار  الداالمع

 100.0 1,500,449 المجموع
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 خدمات الييادات الخارجيل في المستشفيات. 3.2.12.2
 خدمات العيادات الخارجية في توزيع  –( 20جدول )

 2017 –مستشفيات قطاع غزة 
 

العيادات 
 الخارجية

وزارة 
 الصحة

غير 
 الحكومية

وزارة 
 الداخلية

النسبة  المجموع
)%( 

 48.3 544,743 43,288 185,512 315,943 الجراحع 

 29.0 326,419 60,982 138,528 126,909 الدل  ع 

ال سلء 
 والاوليد

52,137 60,305 16,221 128,663 11.4 

 7.4 83,445 11,518 22,737 49,190 ا  الل 

امراض 
الدم 
 واالورام

38,661 0 0 38,661 3.4 

 0.5 5719 0 0 5719  اسمع

 100.0 1,127,650 132,009 407,082 588,559 المجمو 

ال سدع 
)%( 

52.2 36.1 11.7 100.0  

 
خدمات الغسررريل الكلوي في مسرررتشرررفيات . 3.2.12.3

 الوزارة
مراك   5اقدم ادمع الغستتتتتتتتتتتتتتيل الكلوي غز   ل      م  االل  ▪

ااد، لو ار  الصتتتتتتتتتتتتحع )مجم، التتتتتتتتتتتتتالء ال بز، مجم،  لصتتتتتتتتتتتتر، 
مساتا  ال جلر، مساتا  تهداء ا  ص ، ومساتا  الر امسز 

دلإلضتتتتتتتتلغع لمرك  ستتتتتتتتلدس ياد، للمستتتتتتتتاتتتتتتتتتاملة  ير  لأل الل(.
 الحكوممع غز مساتا  القدس الالد، للهالل ا حمر الالس ي ز.

 ستتتتيل كلوي   بلغ مؤتتتتتر وحداة الغستتتتيل ل دد المرضتتتت  )وحد ▪
( غز حي  أ  المؤتتتتر القملستتتز هو وحد   ستتتيل ضتتت مر  7 لكل

 مرض .  4واحد  لكل 
كالء  كل وحد   غز الا ع الو  مع اإلستتتتتتتتاراايجمع للصتتتتتتتتحع حدد ▪

 ستتتتتالة يوممل ، غز حي  أ  مراك  الو ار  ا مل  3 ستتتتتيل د دد 
  سالة يوممل (. 4)كل وحد   سيل 

مر ض د دد جلسلة  12بلغ عدد المرضز غز مساتا  القدس  ▪
 جلسع أسبوعمل لكل مر ض. 2جلسع س ومل ، ودم دل  778

 

 خدمات غسيل الكلى في مستشفياتتوزيع  –( 21جدول )
 2017 –وزارة الصحة  

 

 المجموع الرنتيسي األقصى النجار ناصر الشفاء المؤتر

 718 33 67 77 129 412 مرضىالعدد 

وحدات 
 102 10 12 12 23 45 الغسيل

عدد 
الغسالت 
 السنوي 

54,038 18,463 9,438 10,094 3,381 95,414 

 جلسة/مريض/
 2.5 2 2.9 2.3 2.7 2.5 أسبوع 

 

دم واألورام ال خدمات الرعايل اليوميل ألمراض. 3.2.12.4

 في مستشفيات الوزارة

و ار  الصتتتتحع المقدم الوحيد لادملة رعلمع مرضتتتت  الدم  ا ابر
أ ستتتتتتتتتتتتتلم الرعلمع ال هلر ع غز كل م  مجم،  م  االلواالورام 

التتتتالء ال بز ومستتتاتتتتا      ا وروبز ومستتتاتتتتا  الر امستتتز 
 لأل الل.

 خدمات عيادات الدم واألورام في توزيع  –( 22جدول )
  2017 -مستشفيات وزارة الصحة 

 المجموع الرنتيسي األوروبي الشفاء المؤشر
عدد اسر  الرعلمع 

 47 20 17 10 اليوممع لالورام

 22,367 *9,879 4,457 8,031 عدد ال  لراة
 زيارة بالغين 8961زيارة أطفال  918*منهم 

 
 

 في المستشفيات خدمات اليرك الطبييي. 3.2.12.5

 خدمات العالج الطبيعي في مستشفياتتوزيع  –( 23جدول )
 2017 -قطاع غزة 

وزارة  المؤشر
 الصحة

غير 
 الحكومية

وزارة 
 المجموع الداخلية

حلالة ال الج 
 ال بم ز

23,746 12,552 1,641 37,939 

جلسلة ال الج 
 117,227 6,335 43,937 66,955 ال بم ز

 3.1 3.8 3.5 2.8 جلسع / مر ض

 
 الطبيل التشخيصيل في المستشفيات الخدمات .3.2.13

 خدمات األشيل والتصوير الطبي. 3.2.13.1
 خدمات األشعة والتصوير الطبي فيتوزيع  –( 24جدول )

 2017 -مستشفيات قطاع غزة 

 الخدمة 
وزارة 
 الصحة

غير 
 الحكومية

وزارة 
 المجموع الداخلية

النسبة 
)%( 

 71.6 582,782 29,293 48,780 504,709 أشعة سينية

 19.6 158,221 18,007 40,494 99,720 فوق صوتية

 4.6 37,445 0 2,541 34,904 مقطعية

 IVP 4,023 632 63 4,718 0.6الملونة و 

 1.3 10,170 1,280 7,585 1,305 بانوراما

 0.8 6,469 11 5,482 976 تصوير الثدي

 1.4 11,598 0 3,439 8,159 رنين مغناطيسي

 0.1 820 0 0 820 التفتيت

 100.0 812,223 48,654 108,953 654,616 المجموع

  100.0 6 13.4 80.6 النسبة )%(



 

 
18 

 
 
 

 في المستشفيات خدمات المختبرات. 3.2.13.2
 

 

 خدمات المختبرات في مستشفيات توزيع  –( 25جدول )
 2017 -قطاع غزة

 

 وزارة الصحة 
غير 

 الحكومية
وزارة 
 المجموع الداخلية

عدد 
الاحوصلة 

 المابر ع
3,732,010 306,062 183,993 4,222,065 

 100.0 4.4 7.2 88.4 ال سدع )%(
 
 

بةوك الدم في مسرررتشرررفيات خدمات . 3.2.13.3

 الصحلوزارة 

 في مستشفيات  توزيع خدمات بنوك الدم –( 26جدول )
 2017-2011وزارة الصحة 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

الدم 
 المسحوب

24,981 32,701 26,821 38,449 29,488 32,188 32,974 

الدم 
 56,936 50,068 58,693 40,137 57,973 50,750 49,615 المصروف

 

 
لجراحيررل في الخرردمررات البرراةولوجيررل ا. 3.2.13.4

 مستشفيات وزارة الصحل
 

  ل      مستتتتتتتاتتتتتتتتاملة اقدم ادملة الدلثولوجز الجراحز غز 
غقط م  االل و ار  الصتتحع غز كل م  مجم، التتتالء ال بز، 

 ومساتا      ا وروبز. 
 

 
األنسجة والخاليا التي تم إجرائها في  فحصعدد عينات  -( 27جدول )

 2017-2011مستشفيات وزارة الصحة 
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الفحص

فحوصات 
 األنسجة

4,485 4,662 5,499 4,384 5,313 8,414 6,436 

فحوصات 
 الخاليا

817 1,073 1,326 1,157 1,402 1,950 1,716 

 8,152 10,364 6,715 5,541 6,825 5,735 5,302 المجموع

 

 

 
 
 

 

 خدمات المناظير التشخيصية )التنظير الداخلي(:. 3.2.13.5
عدد حاالت التنظير الداخلي التي تم إجرائها في توزيع  –( 28جدول )

 2017 –غزة مستشفيات قطاع 
 

وزارة  النوع
 الصحة

غير 
 الحكومية

وزارة 
 الداخلية

 المجموع

 3,801 146 1,711 1,944 هضمي علوي 

 1,962 0 887 1,075 هضمي سفلي

 560 0 65 495 رئة

انف وأذن 
 261 0 8 253 وحنجرة

 380 0 108 272 مسالك بولية

 2,085 0 87 1,998 نسائية

 0 0 0 0 مناظير الركبة

فحص 
ديناميكية 

 التبول
0 0 0 0 

 9,049 146 2,866 6,037 المجموع
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  لمختبراتا. 3.3
 

ةترلامختبراتررةر  ا  رررر 3.3.1 المؤشرررراترالرية ررر

ر2017لعامررالصحت

 الؤشرات الصحية للمختبرات في وزارة الصحة–( 29جدول )
 

 القيمة المؤشر
 52 عدد المختبرات

 4.5 اجمالي الفحوصات بالمليون
 500 القوى البشرية

 7.743 اجمالي المصروفات بالمليون شيكل
 33876 وحدات الدم المصروفة ومشتقاتها

 23 للمواليد الجدد كسل الغدرة الدرقية 

 معدل انتشار الفحص الفيروسي للمتبرعين بوحدات الدم 
HBV% 
HCV% 
HIV% 

 
0.78 
0.14 
0 

 44,907 اجمالي العينات الصحة العامة
 %33 نسبة العينات المائية الملوثة
 24.5 نسبة العينات الغذائية الملوثة

 1.5 نسبة العينات الدوائية غير المطابقة للمواصفات
 

 رةر  ا  رالصحتر بنوكرالدمرالمختبرات 3.3.2
جهات  3تقدَّم خدمات المختبرات في وزارة الصحة من خالل 

، مختبرات المستشفيات األولية مختبرات الرعاية الصحية  :وهي
و المختبر المركزي، حيث بلغت عدد المختبرات في وزارة 

  . 52الصحة 
 

الرعاية  المختبر
 األولية

الصحة  المركزية المستشفيات
 العامة

مختبرات 
 الباثولوجي

 المجموع

 52 2 1 1 11 37 العدد

 
 احتةاجاترالمختبرات 3.3.3

صنف سنويًا، وبتكلفة مالية  657 تحتاج المختبرات من المواد
مليون دوالر، موزعة حسب األهمية واألولوية الى   3.6 تقديرية

 (.A,B,Cثالث شرائح ) 
 
 
 
 
 

 
 

 احتياجات عدد أصناف المختبرات حسب األولوية -( 30جدول )
 

 النسبة المئوية عدد األصناف الشريحة
% 

التكلفة بالمليون 
 دوالر

A 160 24 2.5 

B 218 34 0.8 

C 279 42 0.3 

 3.6 100 657 االجمالي
 

  العجز 3.3.4
تأثرت الخدمة المخبرية بنسب متفاوتة حسب الشريحة، بسبب 

 من الشرائح.% 30عجز التوريد الذى يقارب

 
 العجز في الخدمة المخبرية حسب الشريحة -( 11رسم بياني )

 

ر  ا  رر 3.3.5 رمختبرات ررة رالمخبريت الفحوصات

 الصحت

 عدد الفحوصات في مختبرات وزارة الصحة -(12) رسم بياني
 مقارنة بالسنوات السابقة 2017لعام  

تو يعرالفحوصرررراترح ررررورالجلتر رمعد رررر 3.3.6

 رنة الفحوصاتر/
 

وقد شكلت نسبة ، فني 310بلغ عدد الفنيين في المستشفيات 
الفحوصات لكل فني في المستشفيات األعلى بين مختبرات وزارة 

 فحص لكل فني. 12,832يث بلغت ة حالصحى
 

0

10

20

30

40

A B C

30

20

40

4,822,471 4,814,742

5,176,529

4,418,497

4,238,683 4,447,762

4510065

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
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توزيع عدد الفحوصات الطبية و عدد الفنيين في  -( 31جدول )

  مختبرات وزارة الصحة

عدد  البيان
 الفحوصات

عدد 
 الفنيين

معدل 
 فحص/فني

متوسط 
التكلفة 
 بالشيكل

 1.5 12,415 300 3,724,537 مختبرات المستشفيات
مختبرات الرعاية 
 0.7 4,835 113 546,452 الصحية األولية

 6.1 5965 32 190,886 المختبر المركزي
 1.1 2,993 15 44,907 مختبر الصحة العامة

 15.1 638 10 6,379 الباثولوجي
 1.7 9,602 470  اإلجمالي

 

التابعترررحوصرراترمختبراترالم ررتتررفةاترر 3.3.7

رلو ا  رالصحترح ورالنوع

بلغ إجمااالي الفحوصاااااااااااااااات في المساااااااااااااتشااااااااااااافيااات الحكوميااة 
فحوصااااااااااات الكيميا  بلغت نساااااااااابة فحصااااااااااًا،  3,724,537

و التجلط بنسااااااااااااابة  الدم%، يليه فحوصاااااااااااااات 63الساااااااااااااريرية
حيث شاااااااااااااكلت االحيا  الدقيقة اقل نسااااااااااااابة فكانت %، 24.6
 % من اجمالي التحاليل.1.6

 
مستشفيات نسبة الفحوصات التي تمت في مختبرات   -(13رسم بياني)

 حسب نوع الفحص 2017وزارة الصحة لعام 
 

 الفحوصاترالمتغولتررةرالمختبررالمركزي 3.3.8

اعلااااااى نسااااابة مااااان فحوصااااااات  PKU&TSHشاااااكل الفحاااااص 
, وباااااااااااااااقي %52.5 المختبااااااااااااار المركاااااااااااااازي حياااااااااااااث كاناااااااااااااات

 %، حياااااااث تااااااام اكتشااااااااف47.5الفحوصاااااااات كانااااااات بنسااااااابة 
خااااااااااااااااالل  TSHحالااااااااااااااااة 23وجدياااااااااااااااادة  PKUحالااااااااااااااااة  14
 .2017العام
 
 
 

 

 
 توزيع نسب الفحوصات المشغولة-( 14رسم بياني )

 في المختبر المركزي 
 

 

 خدماترنقلرالدم 3.3.9
 عددربنوكرالدمربقطاعرغز  3.3.9.1

تقااااااااوم وزارة الصاااااااااحة بتااااااااوفير خااااااااادمات نقاااااااال الااااااااادم مجاناااااااااًا 
 ،وتشااارف علااااى تلاااو الخاااادمات وحاااادة المختبااارات وبنااااوو الاااادم

تابعاااااة لااااااوزارة  9بناااااوو دم منهاااااا  10حياااااث يوجاااااد فاااااي غااااازة 
جمعياااااة بناااااو الااااادم بفروعاااااه لتااااااب  وحياااااد  دم الصاااااحة و بناااااو

 غير الحكومية.   
 

   التبرعربالدمرعماةت 3.3.9.2
من  767وحدة دم منهم  34,145 تم توفير  2017في العام 

بلغت نسبة وحدات الدم التي تم حيث  .خالل جمعية بنو الدم
% تم عبر التبرع 71% و 29توفيرها عبر التبرع الطوعي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .األسري
 الم حرالوبايةرلعةناترالدم 3.3.10

تقوم بنوو الدم في المؤسااااااسااااااات الحكومية بعمل مسااااااح وبائي 
لوحدات الدم التي يتم جمعها عبر المساااااااااااااتشااااااااااااافيات الحكومية 

وحدة  34,145وجمعية بنو الدم حيث تم عمل مسااااااح لحوالي 
دم لألمراض المعدية الفيروسااااااااااااية والتي تتمثل بفيرو  التهاب 

اإليدز( الفيرو  المسااااابب للعوز المناعي ) ،الكبد الوبائي )ب(
على أثرهااا نتجاات النتااائ   وفيرو  التهاااب الكبااد الوبااائي )ج(

 التالية:
 

على مر السانوات انخفتات نسابة انتشاار التهاب الكبد الوبائي 
حيااااث بلغاااات نسااااااااااااابتهااااا )ب( و )ج( بين المتبرعين بااااالاااادم، 

 على التوالي. 0.14% %،0.78
 
 
 
 
 

1.6

2.3

4.0

4.5

24.6

63.0

0.0 100.0
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التلابرالكبدرالوباية)ب(ربةنرالمتبرعةنرررر 3.3.10.1

ربالدمر

 
نسب التهاب الكبد الوبائي)ب( بين المتبرعين بالدم  -(15رسم بياني )

 عبر السنوات
 

(ربةنرجانتتا رالتلابرالكبدرالوباية) 3.3.10.2

رالمتبرعةنربالدمرعبررال نوات

% بين المتبرعين 0.14 (جالتهاب الكبد الوبائي) بلغت نسااااااااابة
 .بالدم

 

 
 

نسبة التهاب الكبد الوبائي)ج( بين المتبرعين بالدم  - (16رسم بياني )
 عبر السنوات

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

بةنرر )ج(رانتتا رالتلابرالكبدرالوباية)ب(  3.3.10.3

 المرضىر رأقربايلم
 

 المرضى و أقربائهم الدم بين ناتج فحص عينات -( 32جدول )
 

 المرض
عدد 
 الحاالت
 الموجبة

 عدد العينات
نسبة 
العينات 
 الموجبة

 3.52 18,356 647 التهاب الكبد الوبائي )ب(

 1.68 15,436 260 التهاب الكبد الوبائي )ج(

 0.03 6,931 2 العوز المناعي) االيدز(
 

 
 

 
 رحوصاترمختبررالصحترالعامت 3.3.11

 

 توزيع فحص العينات ميكروبيولوجيًا و كيميائيًا  -( 33جدول )
 حسب نوع العينة

فحوصات مختبر 
 % 2017 2016 الصحة العامة

نسبة التغير 
عن عام 
2016 

الفحوصات 
الميكروبيولوجية 

 لألغذية
16,347 19,952 44.4 0.22 

الفحوصات 
 0.04 9.6 4,333 4,131 الكيميائية لألغذية

الفحوصات 
الميكروبيولوجية 

 للمياه
7,616 9,532 21.2 0.25 

الفحوصات 
 0.17 - 18.6 8,367 10,129 الكيميائية للمياه

 0.2 0.0 12 10 فحوصات الكوليرا
فحوصات 
 السالمونيال

10 11 0.0 0.1 

فحوصات األدوية 
و المكمالت 

 الغذائية
2,411 2,696 6.0 0.11 

فحوصات المعادن 
 الثقيلة

43 4 0.0 -0.9 

 0.15-  44,907 40,697 المجموع

 
رلافحص 3.3.12 رالمطابقت رغةر  الفحوصات

ر2017المةكر بةولوجةر الكةمةايةرلألغذيترلعامر

 

 

 

 فحصنسبة الفحوصات غير المطابقة لل -( 17رسم بياني)
 الميكروبيولوجي
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 الكيميائيفحص نسبة الفحوصات غير المطابقة لل - (18رسم بياني)

 

 
لمةكر بةولوجةر الكةمةررايةرررررررررررررررررررررر 3.3.13  الفحصرا

رالمةاهلعةناتر

 
نتائج الفحص الميكروبيولوجي لعينات المياه  -( 34جدول )

 حسب نوع العينة

 * لفحص الكوليرا والسالمونيال

 
 
 
 
 
 
 

 
 رحوصاترعةناتراألد يت 3.3.14

 
 العينةحسب نوع  فحوصات عينات األدويةيوضح  -(35جدول)

 

 نوع العينة
اإلدارة 
العامة 
 للصيدلة

 ىمستشف
رعاية 
 اولية

خدمات 
طبية 
 عسكرية

 االجمالي شركة

خدمات  
 371 0 11 1 0 359 صيدالنية

أدوات طبية 
 64 1 0 0 0 63 وجراحية

 38 0 0 0 10 28 معقمات

 0 0 0 0 0 0 أخرى

 473 1 11 1 10 450 اجمالي

 
 الفحوصاترالكاةتررلألد يترر 3.3.15

 
عدد الفحوصات الكلية وبنوعيها ومدى مطابقتها  -(36جدول)

 للمواصفات الدولية والمعتمدة
 

 فحوصات
عدد 

 غير مطابق مطابق الفحوصات

 11 1975 1986 فيزيائية وكيميائية

 29 681 710 ميكروبيولوجية

 40 2656 2696 االجمالي

18.1

12.6

4.34.03.93.3
2.6

1.61.51.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

19.0

 العينة

العينات 
الملوثة 
ميكروبيول
 وجيًا %

 (2013) 

العينات 
الملوثة 
ميكروبيول
 وجيًا %

 (2014) 

العينات 
الملوثة 
ميكروبيول
 وجيًا %

 (2015) 

العينات 
الملوثة 
ميكروبيول
 وجيًا %

 (2016) 

العينات 
الملوثة 
ميكروبيول
 وجيًا %

 (2017) 

مياه 
 33.5 13.3 20.5 14.9 21.7 الشرب

مياه 
الصرف 
 الصحي

0.0 0 0 0 0 

مياه 
 43.3 34.6 56 62.4 38.7 البحر

حمامات 
 83.7 9.6 78 85.0 60.0 السباحة

  0 0 0 0 الخضار*
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 القوى العاملة 4.3
 القوى العاملة في القطاع الصحي 3.4.1

)وزارة  13,625 بلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصحي 
الصحة، وكالة غوث وتشغيل الالجئين، الخدمات الطبية، 

 والمؤسسات غير الحكومية(، موزعين كالتالي:
 

 توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي   -( 35جدول ) 
 حسب جهة العمل

 

 

 تشمل المؤسسات األهلية ووكالة الغوث •

 
 مؤشرات القوى العاملة في القطاع الصحي ( 36)جدول 

 2017 المؤشر

 14.1 نسمة 10,000طبيب لكل 

 20.6 نسمة 10,000ممرض لكل 
 3.3 نسمة 10,000صيدلي لكل 

 1.2 مةنس 10,000طبيب أسنان لكل 
 0.5 طبيب اخصائي لكل طبيب عام

 1.5 ممرض لكل طبيب 
 
 

 
 توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي   -(19رسم بياني )

 جهة العمل حسب
 

 

  توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي  -( 37)جدول                  
 التخصص حسب            

 * صيدلة تشمل ) صيدلي و مساعد صيدلي(
 ** تشمل أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، ومفتش صحة

 

 القوى العاملة في وزارة الصحة 3.4.2
  توزيع القوى العاملة في وزارة الصحة -( 38)جدول 

 حسب التخصص

 

بلالالالالغ عالالالالدد المالالالالوةفين فالالالالي وزارة الصالالالالحة  2017خالالالالالع العالالالالام 
 بلالالالالالالالالالغ عالالالالالالالالالدد م  2014بينمالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالي العالالالالالالالالالام  موةفالالالالالالالالالا    9,778
 .موةفا   9,030

ارتفع عدد العاملين في المهن الصحية في وزارة الصحة من  
موةف في  6,221 الى  2012موةف خالع العام  4,894
دارية ، وكذلك ارتفع عدد العاملين في المهن اإل2017العام 

وزارة 
,  الصحة
72.4

غير 
,  حكومية
22.5

خدمات 
5.2, طبية

وزارة الصحة غير حكومية خدمات طبية

 االجمالي اخرى  الرعاية االولية المستشفيات مزودي الخدمة

 9,778 1,739 1,689 6,350 وزارة الصحة

 3,004 0 1,294 1,710 *غير حكوميةالمؤسسات 

 843 231 185 427 خدمات طبية

 13,625 1,970 3,168 8,487 االجمالي

% 
 

62.3 23.3 14.5 100 

 % المجموع اخرى  الرعاية اولية المستشفيات التخصص

 21.2 2,886        35         695         2,156  مجموع االطباء
 13.2 1,799        29         455         1,315  طبيب عام

 6.5 882        1         93         788  طبيب اخصائي
 1.5 205        5         147         53  اسنان
         291         212  صيدلة*

118        
621 4.6 

         761         2,631  تمريض
188        

3,580 26.3 
 2.5 337        1         45         291  قبالة

عاملين 
 صحيين*

 13         111         61        185 1.4 
مهن طبية 
 مساعدة

 1,026         330         80        1,436 10.5 
1,4        935         2,158  ادارة وخدمات

87                                
1,4
87        

3,093 22.7 
1,9        3,168        8,487  المجموع

70        
13,62

5 
100.0 

 مستشفيات التخصص
الرعاية 
 االولية

االدارات 
 % المجموع والوحدات

مجموع 
 االطباء

1,540 349 28 1,917 19.6 
 14.3 1,394 1 245 1,148 طبيب عام
طبيب 
 اخصائي

378 14 25 417 4.3 
 1.1 106 2 90 14 طبيب اسنان
 4.4 429 95 175 159 صيدلة
 27.3 2,665 143 359 2,163 تمريض
 2.6 259 1 35 223 قبالة

مهن طبية 
 مساعدة

733 156 62 951 9.7 
 1.3 123 56 61 6 صحيينعماع 

 35.1 3,434 1,354 554 1,526 ادارة وخدمات
 100.0 9,778 1,739 1,689 6,350 المجموع
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موةف  4,508 الى  2012في العام  4,042والخدمات من 
 .2017خالع العام 

و ذا المعدع  1.6 بلغ معدع ممرض لكل طبيب في قطاع غزة  
 مشابه للدوع المجاورة في مصر واالردن.

 
 وزارة الصحةالقوى العاملة في  عدد -( 20رسم بياني )

 (2012-2017السنوات ) حسب
 

 

 10,000مؤشرات القوى العاملة لكل   3.4.2.1

 نسمة في وزارة الصحة

 نسمة، 51.5/10,000موةفي وزارة الصحة:  
 نسمة 32.8/10,000 العاملين في المهن الصحية:

 نسمة 10.1/10,000االطباء: 
 نسمة 10,000/ 0.6اطباء االسنان: 

 نسمة 2.3/10,000الصيادلة: 
 نسمة 5.0/10,000المهن الصحية المساعدة: 

 نسمة 15.4/10,000الممرضين: 
 نسمة 18.1/10,000االدارة والخدمات: 

 

العاملين في وزارة الصحة حسب مكان .3.4.2.2

 العمل
 المستشفيات 3.4.2.3
 توزيع القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة –( 39جدول ) 

 حسب التخصص
 سرير / العدد التخصص

 0.7 1,540 طباءمجموع اال
 0.5 1,148 طبيب عام

 0.2 378 طبيب اخصائي
  - 14 طبيب اسنان
 -  159 صيدلة
 1 2,163 تمريض
 0.1 223 قبالة

 -  733 مهن طبية مساعدة
 -  6 عماع صحيين
 -  1,526 ادارة وخدمات

 -  6,350 مجموعال

 6,350بلغ عدد العاملين في مستشفيات وزارة الصحة 
 .%( من اجمالي العاملين في الوزارة64.9)

%( من اجمالي عدد العاملين في 24.3) 1,540:  االطباء
 طبيب عام.  1,148مستشفيات وزارة الصحة. منهم 

 .0.7لكل سرير بلغ معدع طبيب 
من اجمالي عدد العاملين في  %(0.2) 14 اطباء االسنان:

 مستشفيات وزارة الصحة
من اجمالي عدد العاملين في  %(2.5) 159الصيادلة: 

 مستشفيات وزارة الصحة
من اجمالي عدد العاملين في  %(37.6) 2,386الممرضين:

 مستشفيات وزارة الصحة
من اجمالي عدد  (%11.5) 733 المهن الصحية المساعدة

 العاملين في مستشفيات وزارة الصحة
من اجمالي عدد العاملين  %(24) 1,526االدارة والخدمات: 

 .في مستشفيات وزارة الصحة
 

 الرعاية االولية 3.4.2.4
 مراكز الرعاية الصحية االوليةتوزيع القوى العاملة في  -( 40)جدول 

 حسب التخصص

 10,000 / % العدد التخصص
 من السكان

مجموع 
 االطباء

349 20.7 1.8 

 1.3 14.5 245 طبيب عام
طبيب 
 اخصائي

14 0.8 0.1 

 0.5 5.3 90 طبيب اسنان
 0.9 10.4 175 صيدلة
 1.9 21.3 359 تمريض
 0.2 2.1 35 قبالة

مهن طبية 
 مساعدة

156 9.2 0.8 

 0.3 3.6 61 عمال صحيين
 2.9 32.8 554 ادارة وخدمات

 8.9 100.0 1,689 المجموع
 

وزارة  مراكالالالالالالز الرعايالالالالالالة ا وليالالالالالالة فالالالالالاليبلالالالالالالغ عالالالالالالدد العالالالالالالاملين فالالالالالالي 
%( مالالالالالالالالن اجمالالالالالالالالالي العالالالالالالالالاملين فالالالالالالالالي 17.3) 1,689الصالالالالالالالالحة 
 الوزارة .

%( مالالالالالالالن اجمالالالالالالالالي عالالالالالالالدد العالالالالالالالاملين 20.7) 349االطبالالالالالالالاء:  
 طبيب عام. 245 في عيادات وزارة الصحة. منهم 
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 %( مالالن اجمالالالي عالالدد العالالاملين5.3) 90 اطبالالاء االسالالنان:
 في عيادات وزارة الصحة.

%( مالالن اجمالالالالي عالالدد العالالالاملين 10.4) 175 : الصيييادلة
 في عيادات وزارة الصحة.

%( مالالالالالن اجمالالالالالالي عالالالالالدد 23.4) 394 : الممرضيييييين
 العاملين في عيادات وزارة الصحة.

%( مالالالالن اجمالالالالالي عالالالالدد 3.6) 61 :العمييييال الصييييحيين
 العاملين في عيادات وزارة الصحة.

%( مالالن اجمالالالي 9.2) 156 :المهيين الصييحية المسيياعدة
 عدد العاملين في عيادات وزارة الصحة.

(  مالالالالالالالالن اجمالالالالالالالالالي عالالالالالالالالدد 32.8)% 554: االدارة والخييييييييدمات
 العاملين في عيادات وزارة الصحة.

 

  القوى العاملة في المؤسسات الغير حكومية 3.4.3
 توزيع القوى العاملة في المؤسسات الغير حكومية  -( 41جدول ) 

 العمل حسب التخصص وجهة
 

رعاية  مستشفيات التخصص
 % المجموع اولية

 30.1 616 133 483 مجموع االطباء

 7.1 146 38 108 طبيب عام
طبيب 
 20.3 416 73 343 أخصائي

 2.6 54 22 32 طبيب أسنان

 20.9 427 51 376 تمريض

 3.3 67 10 57 قبالة
مهن طبية 
 12.6 258 35 223 مساعدة

 3.1 64 23 41 صيدلة

 1.0 20 14 6 عماع صحين

 29.0 593 69 524 ادارة وخدمات 

 100.0 2,045 335 1,710 المجموع

% 83.6 16.4 100.0  
 
 
 
 
 
 

 الخدمات الطبيةالقوى العاملة في  3.4.4
 

 توزيع القوى العاملة في الخدمات الطبية  –( 42جدول )
 حسب التخصص وجهة العمل

 
 

رعاية  مستشفيات التخصص
 اولية

 % المجموع مراكز

مجموع 
 18.1 153 7 13 133 االطباء

 8.3 70 4 7 59 طبيب عام
طبيب 
 7.9 67 0 0 67 أخصائي

طبيب 
 1.9 16 3 6 7 أسنان

 19.3 163 45 26 92 تمريض
 1.3 11 0 0 11 قبالة

مهن طبية 
 17.3 146 18 58 70 مساعدة

 6.6 56 23 21 12 صيدلة
عماع 
 0.7 6 5 0 1 صحين

ادارة 
 36.5 308 133 67 108 وخدمات 

 100.0 843 231 185 427 المجموع

% 50.7 21.9 27.4 100.0  
 
 

 وكالة الغوثالقوى العاملة في  3.4.5
 توزيع القوى العاملة في الوكالة حسب التخصص -( 43جدول )

 

 % العدد التخصص
 20.9 200 طباءمجموع اال

 17.2 165 طبيب عام
 0.6 6 طبيب اخصائي
 3 29 طبيب اسنان
 7.5 72  صيدلة
 24.1 231 تمريض 
 9.8 94 قبالة

 8.4 81 مهن طبية مساعدة
 3.8 36 عماع صحيين
 25.5 245 ادارة وخدمات 

 100 959 مجموعال
صيدلي(صيدلة تشمل ) صيدلي و مساعد  •
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 التقرير المالي. 3.5
 اإليرادات النقدية 3.5.1

لللللبلغغغغغالي اغغغغغات للنقغغغغغولالةللتصحاقغغغغغللتغغغغغ  لو للت غغغغغ لل غغغغغ لللت غغغغغا 
ل.ا الول 8,933,680االق اال“لشقكالل31,267,882

 

 2017إجمالي إيرادات وزارة الصحة لعام  -( 44جدول رقم )

 البيان
2016 2017 

 % القيمة % القيمة

 34.4 10,771,057 35.4 10,976,896 تلاستشفقاة

 لتوعاقل
 لأل تقل

7,787,172 25.1 8,322,615 26.6 

لتتأاقنل
 لت   

9,249,351 29.8 9,578,795 30.6 

 8.3 2,595,415 9.7 3,026,582 أخوى
 100 31,267,882 100 31,040,001 اإلجمالي

 - 8,933,680 - 8,389,189 المجموع $
 

 النفقات التشغيلية 3.5.2
غ  للتااف عاةللتف لقللت  لو للت غغغغغغغغغغغغغ للف ل  ا للي اغات بلال

،لا الو الق ن113,3لأيلاالقحاوبشغغغغغغقكالالل396,555,240
ل:لتتات  سبللت ا للا  علل

 
حسب  الفعلية لوزارة الصحةالمدفوعات توزيع  -( 45جدول رقم )

 م2017- 2016 المالية عن سنة واألوامرالموازنة المعتمدة 
 

 

 البيان

2016 2017 

 % القيمة % القيمة

الرواتب 
 واألجور 

298,317,258 46.9 103,413,907 26.1 

العالج 
 35.1 139,271,260 27.7 176,130,334 بالخارج

 24.3 96,395,656 15.5 98,289,972 أدوية

مهمات طبية 
 مستهلكة

21,012,518 3.3 18,686,276 4.7 

 1.7 6,590,438 1.0 6,177,937 أغذية

 مواد
 2.0 7,743,807 1.2 7,603,702 مختبرات

عقود 
 1.8 7,310,534 1.2 7,530,819 التنظيف

كهرباء 
 1.7 6,694,289 1.4 8,922,305 ومياه

 2.6 10,449,073 1.8 11,687,320لأخرى

 اإلجمالي

NIS 
635,672,165 100.0 396,555,240 100 

  113,007,888  171,803,288لاإلجمالي$

 
 النفقات الرأسمالية 3.5.3

تغغغغغغغغغغغ  لو لل2017بلغغغغغغغغغغغغةللتصفحغغغغغغغغغغغاةللتوأسغغغغغغغغغغغااتقللعغغغغغغغغغغغنلعغغغغغغغغغغغا ل
شغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغقكالالاغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغالق غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغااللل47,916,540لت غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ل

$لكاغغغغغغغغغغال غغغغغغغغغغ لا  غغغغغغغغغغ لل سغغغغغغغغغغبللت غغغغغغغغغغا لل13,690,540
 لتتات :

ل

 النفقات الرأسمالية لوزارة الصحة  -( 46جدول رقم )

 2017 السنة

 3,649,361ل اس بل ت لب ه
 35,461,066لأ ه  لاتخ  ل

 7,673,933لأثاث
 419,757لي ال اةلوأسلااتقل

 712,773لأخوى
 NIS 47,916,890اإلجمالي

 13,690,540 اإلجمالي$

 
 م2017 –ديون وزارة الصحة للعام  3.5.4

 

 2017الديون الغير مسددة لوزارة الصحة خالل العام -( 47جدول رقم )
 

 لتتساقالة لنعفاءلة لتا اتباة لتبقان
ت هالةل
شوكاةل
للتتأاقنل

 لتغقولاساا

ل  لاثل
 لت وق

1,532,400 301,627 256,273 220,100 754,400 

لي ابل
 لت الل

175,300 8,070 81,530 28,050 57,650 

لتاو ىل
 لت ااققن

4,582,079 257,535 107,325 737,820 3,479,399 

للتا ا  
NIS 

6,289,779 567,232 445,128 985,970 4,291,449 

لتا ا  ل
$ 

1,797,080 162,066 127,179 281,706 1,226,128 

 

 
 التبرعات 3.5.5  

للللل89,467,375بلغغغغغغغغغغغغغغغغالي اغغغغغغغغغغغغغغغغات للتتبوعغغغغغغغغغغغغغغغغاةللتاسغغغغغغغغغغغغغغغغتلالل
لا الو.$للالق نل25,562,107شقكللاالقحاوبل
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 التأمين الصحي . 3.6
 2017إجمالي التأمينات الصحية حتى نهاية . 3.6.1

 العام )التراكمي(

 2017حتى نهاية العام  التأمينات الصحيةبلغ عدد 
الذي  2016% عن العام 4.2بانخفاض  تأمين( 209,366)

تشمل كاًل من تأمين النظام الرسمي و تأمين،   218,658بلغ
 .والمجاني

 
 

 2017عدد التأمينات الصحية حتى نهاية العام  -( 21رسم بياني )
 مقارنة بالسنوات السابقة

 

 2017إجمالي التأمينات الصحية خالل العام . 3.6.2

 برسوم"“ حسب النظام

حسب النظام في العام التأمينات الصحية بلغ عدد 
بنسبة  2016عن العام  انخفض ( تأمين، حيث4,431)2017
38.7 .% 

 
 عدد التأمينات الصحية خالل الفترة  -( 22رسم بياني )

(2014– 2017) 
 

مقارنة بين إجمالي التأمينات الصحية حتى . 3.6.3

ونسبة التغيير )حسب  2017 , 2016نهاية العامين 

 نوع التأمين(
 

الشننننننجون ايجتماعيننننننة ا داد بنسننننننبة تننننننأمين  المالحننننننظ انمننننننن 
باإلضنننننننننافة سلنننننننننى المجسسنننننننننات  2015العنننننننننام % عنننننننننن  0.6

% ومتنوعننننننننة o.3% وايختينننننننناري o.9والجمعيننننننننات  بنسننننننننبة 
o.2 ،%  بينمنننننننننا نسنننننننننبة التنينننننننننرات لبنننننننننا ي التأميننننننننننات فننننننننني

  انخفاض أو لم يحدث عليها اي تنير.
 

 حسب  التأمينات الصحيةعدد  -( 48جدول )

 2017 للعام  نوع التأمين
 

 

 النسبة العدد نوع التأمين
 23 48,160 سل امي

 18.4 38,438 شجون اجتماعية
 6.2 13,976 مجسسات وجمعيات

 5.6 11,804 أسر الشهداء و الجرحى
 1.5 134,3 اختياري
 1.7 3,500 بلديات

 0.2 315 و ارة شجون األسرى
 3.3 6,901 تعريفة رم ية

 0.1 274 متنوعة
 40 83,865 التأمين المجاني

 100 209,366 ايجمالي

 
 إيرادات التأمين الصحي. 3.6.4

( 9.6) 2017عام  بلغ سجمالي سيرادات التأمين الصحي النقدية
  2016الف شيكل عن العام الماضي  300ب يادة  مليون شيكل

 

 
 

السابقة إيرادات التأمين الصحي مقارنة بالسنوات  -( 23رسم بياني )
 )بالمليون شيكل(

 

 ألقساط التأمينإعفاءات وزارة الصحة . 3.6.5

 الصحي
التنننننننننأمين  طالصنننننننننحة أل سنننننننننا و ارة بلنننننننننغ سجمنننننننننالي سعفننننننننناءات

 شننننننيكل( والتننننننيمليننننننون  92.5) 2017الصننننننحي فنننننني العننننننام 
 وبمننننا يعننننادل %5.6بنسنننبة  2016عننننن العننننام  انخفضنننت

 .مليون شيكل  5.5

 
إعفاءات وزارة الصحة عن أقساط التأمين الصحي  -( 24رسم بياني )

 بالمليون شيكل(السنوات )عبر 

188,812
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218,658
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 بالخارجالعالج .  3.7
عدد الحاالت المحولة عبر وزارة الصحة . 3.7.1

 2017لعام

   2017 للعام بلغ عدد الحاالت المحولة للعالج التخصصي
  .2016العام %( عن 16.4)بإنخفاض حالة  20,589

 
عدد الحاالت المحولة للعالج بالخارج من يوضح  – (25)بياني رسم 

 2017العام  إلى 2014العام 
 

عدد الحاالت المحولة حسب الفئة العمرية . 3.7.2

 2017لعام 

 عدد الحاالت المحولة حسب يوضح  –( 49جدول رقم )
 2017الفئة العمرية لعام 

 

عدد الحاالت المحولة حسب المحافظات لعام . 3.7.3

2017 

شكككككككفلت محا اكككككككة لكككككككتح الن كككككككك ة ا علككككككك  مكككككككن التحككككككككو الت 
%, ب نمكككككككا 61.5الصكككككككادجح للعكككككككالج  الخكككككككاجج ح ككككككك  بل كككككككت 

 . % من التحو الت38.5شفلت  اقي المحا اات 

 
 توزيع الحاالت المحولة حسب المحافظات -( 26)بياني رسم 

 

 

حاالت التحويل للعالج بالخارج حسب نوع . 3.7.4

 2017المرض والجهة المستقبلة لعام 
 

 توزيع حاالت التحويل للعالج بالخارج حسب  -( 50جدول رقم )
 2017نوع المرض والجهة المستقبلة لعام 

الخط  ا جدن مصج  ل ط ن المجض
 المجموع االخضج

 5,078 748 2 148 4,180 ا وجام
 1,796 863 0 41 892 امجاض الدم

 1,726 171 2 61 1,492 امجاض القلب
 1,248 318 2 30 898 االطفال
 1,120 139 1 119 861 الع ون 

 1,098 16 0 191 891 ججاحة العاام
 1,083 773 0 131 179 الم ح الذجي 

 719 112 0 100 506 ال اطنة
 718 7 0 17 694 ق طجح القلب

MRI 623 2 0 10 635 
 606 57 1 68 480 الججاحة العامة

 598 69 1 146 382 ججاحة ا عصاب
 491 174 0 6 311 التحال ل المعملية
 467 36 1 33 397 االوعية الدموية
 434 44 1 19 370 ججاحة القلب

 417 146 1 61 209 الكل 
 405 8 0 57 340 الم الك لبولية
االنف واالذن 

 355 48 0 68 239 والحنججح

 278 33 0 3 242 العناية المجفتح
 243 1 0 14 228 التأه ل
 241 235 0 0 6 ادوية

 194 4 0 13 177 الن اء والوالدح
 192 44 0 26 122 االعصاب

 130 20 0 8 102 ال دد الصماء
 78 2 0 9 67 الصدج ة

 71 23 0 1 47 ججاحة االطفال
 54 5 0 10 39 ججاحة التجم ل
ججاحة الوجه 

 46 9 0 9 28 والفف ن

 32 16 0 6 10 الجلدية والتنا لية
 13 1 0 0 12 ججاحة الصدج
اخجى" ل ج 

 12 0 0 0 12 محددح"
التصو ج  ا شعة 

 8 1 0 0 7 المقطعية 

 3 0 0 2 1 اجهتح م اعدح
 20,589 4,133 12 1,399 15,044 المجموع
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رفح خانيونس الوسطى غزة شمال القطاع

 % عدد الفئة العمج ة

 10.8 2,226  نوات 3أقل من 
 17.7 3,638  نة 17-4من 
 20.6 4,244  نة  40-18من
 28.1 5,780  نة  60-41من

 22.8 4,701  نة 60أكثج من 
 100 20,589 المجموع
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 العالج الطبيعي.  3.8
 أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة. 3.8.1

قسم؛ حيث   54بلغ عدد أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة 
% من إجمالي مزودي 27.8شكلت األقسام الحكومية ما نسبته 

% 5.6% وزارة الصحة ، 22.2الطبيعي )خدمات العالج 
الخدمات العسكرية الطبية التابعة لوزارة الداخلية واألمن 
الوطني(، بينما  شكلت مراكز الرعاية األولية التابعة لوكالة 

والمراكز  % والمنظمات األهلية20.4الغوث وتشغيل الالجئين 
دمة حيث هذا ما توفر لدينا لبعض المؤسسات األهلية التي تقدم خ% ) 51.9 الخاصة

 (العالج الطبيعي
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية هي الجهة 
الحكومية الوحيدة التي تقدم خدمات العالج الطبيعي السريرية 

ترتبط برامج العالج الطبيعي و من بين الجهات المذكورة أعاله 
بالمدة الزمنية التي يقضيها المريض بالمستشفى، باإلضافة إلى 

اء ومستشفى األمل وهما ضمن المنظمات األهلية مستشفى الوف
 خدمة العالج الطبيعي السريرية.  التي تقدم

 
 نسبة أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة   -(27رسم بياني )

 حسب مزودي الخدمة
 

 خدمات العالج الطبيعي في قطاع غزة 3.8.2
  بلغ عدد مراجعي أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة 

من السكان؛ ُقدمت لهم  28.8/1000مريض بمعدل  54,771
جلسة لكل مريض. و قد بلغ  7.5لسة بمعدل ج 410,533

جلسة/مريض،  14.7معدل الجلسات في مراكز وكالة الغوث 
جلسة /  5.6أما في وزارة الصحة فقد بلغ معدل الجلسات 

 مريض 
 3.2حيث أن معدل الجلسات في األقسام الداخلية للمستشفيات

 11.8متردد، بينما في األقسام الخارجية للمستشفيات  جلسة /
جلسة / متردد . و بلغ معدل جلسات العالج الطبيعي في وكالة 

 جلسة / مريض ، حيث أن غالبية  14.7الغوث 

 
الخدمة التي تقدمها وزارة الصحة هي خدمات العالج الطبيعي 
 السريري والتي يرتبط فيها عدد الجلسات بفترة مكوث المريض 

يوم مما يؤدي إلى انخفاض   2.9في المستشفى والتي تبلغ
 معدل الجلسات لكل أخصائي.

وقد بلغت نسبة المراجعين ألقسام العالج الطبيعي في وزارة 
%  وكالة 23.8إجمالي المراجعين،  % من42.9الصحة 

 الغوث وتشغيل الالجئين.
 

 عدد مرضى وجلسات العالج الطبيعي حسب الجهة–( 51جدول )
 

وزارة  الجهة
 الصحة

الخدمات 
 العسكرية

وكالة 
 الغوث

المؤسسات 
 األهلية

 اإلجمالي

عدد 
 المرضى

23,470 5,124 13,052 13,125 54,771 

% 42.9 9.4 23.8 24.0 100.0 

 عدد 
 الجلسات

131,891 21,452 192,251 64,939 410,533 

جلسة / 
 مريض

5.6 4.2 14.7 4.9 7.5 

 
 الموارد البشرية العاملة في العالج الطبيعي 3.8.3

 218بلغ عدد األخصائيين العاملين  في العالج الطبيعي 
جلسة / مريض  حيث كانت نسبة   7.5أخصائي بمعدل

%  من إجمالي 45.4األخصائيين العاملين في وزارة الصحة 
% يعملون في مراكز الرعاية األولية  15.6األخصائيين,  

 التابعة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين. 
 

 عدد األخصائيين  وجلسات العالج الطبيعي حسب الجهة–( 52جدول )
 

وزارة  الجهة
 الصحة

الخدمات 
 العسكرية

وكالة 
 الغوث

المؤسسات 
 األهلية

 اإلجمالي

عدد 
 األخصائيين

99 23 34 62 218 

% 45.4 10.6 15.6 28.4 100.0 

جلسة / 
 1,883 1,047 5,654 933 1,332 أخصائي

 

 العالج الطبيعي في وزارة الصحة 3.8.4
( 12تقدم خدمات العالج الطبيعي في وزارة الصحة من خالل )

رعاية أولية(،  بلغ عدد المرضى  3مستشفيات و  9قسم ؛ )
المترددين على أقسام العالج الطبيعي في وزارة الصحة 

 1,901في المستشفيات،  21,569مريض منهم ) 23,470

,  وزارة الصحة
22.2

الخدمات 
5.6, العسكرية

,  وكالة الغوث
20.4

المنظمات األهلية 
,  ومراكز خاصة

51.9



 

 30 

جلسة  131,891في الرعاية األولية ( قدمت لهم ما يقارب 
جلسة في الرعاية  26,508في المستشفيات؛  105,383ها )من

جلسة / مريض في أقسام العالج 11.7األولية(  بمعدل 
جلسة / مريض في أقسام العالج  3.2الطبيعي الخارجي، بينما 

الطبيعي الداخلي بالمستشفيات، بينما في األقسام الخارجية 
إلناث جلسة / متردد. في حين بلغت نسبة ا 11.8للمستشفيات 

% من إجمالي عدد 57.3المترددات ألقسام العالج الطبيعي 
 المترددين ألقسام العالج الطبيعي. 

بينما بلغ عدد المرضى المراجعين ألقسام العالج الطبيعي األقل 
 % من إجمالي عدد المترددين. 19.6سنة ما نسبته  18من 

 
زارة الصحة توزيع مرضى العالج الطبيعي في أقسام و  -(28رسم بياني )

 (2017-2012حسب السنوات )
 

 
 

توزيع جلسات العالج الطبيعي في أقسام وزارة الصحة  -(29رسم بياني )
 (2017-2012حسب السنوات )

 

مؤشررررات أداق أقسرررررام العالج الطبيعي في وزارة  

 الصحة

 مؤشر األداء 
 المستشفيات

الرعاية 
األقسام  األولية

 الداخلية
األقسام 
 الخارجية

متوسط عدد الجلسات األسبوعية  .1
 للمريض الواحد

3.2 2.3 2.8 

متوسط العبء اليومي للجلسات  .2
 العالجية لكل أخصائي

6.5 6.7 8.1 

متوسط عدد الجلسات التي  .3
 14.0 11.8 -- يتلقاها المريض الواحد

 
% من 77.5وقد بلغت نسبة التحسن لمرضى العالج الطبيعي 

مجمل الحاالت المترددة على أقسام العالج الطبيعي في، بينما 
% من مجمل الحاالت المترددة على أقسام 13.8انقطعت 

 العالج الطبيعي. 
 

صرفها من قبل     3.8.5 ساعدة التي يتم  األدوات الم

 وزارة الصحة لألشخاص ذوي اإلعاقة

األدوات المساعدة التي تم صرفها من قبل وزارة الصحة  تنوعت
لذوي االعاقة من أَسرة طبية وفرشات هوائية وعكاكيز ومشايات 
وأدوات أخرى لمساعدة المرضى، حيث يمكن للمريض أن 
يحصل على أكثر من أداة مساعدة في آن واحد حسب 
االحتياج. وقد مثلت اسطوانة االكسجين أعلى نسبة من األدوات 

( اسطوانة تالها الكراسي 221المساعدة التي تم صرفها )
 ( كرسي متحرك.95المتحركة بواقع )

 

 التأهيل الطبي 3.8.6
تقوم وزارة الصحة بتقديم خدمة التأهيل للمرضى واألشخاص 
ذوي اإلعاقة  عبر لجنة متخصصة بإشراف وحدة العالج 
الطبيعي من خالل شراء خدمة التأهيل من مستشفى الوفاء 
للتأهيل الطبي التابع للمنظمات األهلية؛ حيث بلغ عدد الطلبات 

وقد تم الموافقة طلب  388المقدمة للجنة التأهيل  إلى م. الوفاء 
مريض  بنسبة  313حالة، دخل فعلياً إلى المستشفى  344على 
 %من الطلبات الموافق عليها لخدمة التأهيل الطبي .91.0

% من الذكور من إجمالي المرضى 50.5حيث مثلت ما نسبته  
المتلقين لخدمة التأهيل الطبي.  وقد تنوعت الحاالت المحولة 

يل في مستشفى الوفاء من حيث لالستفادة من برنامج التأه
% نتيجة التقرحات 39.3تشخيصها، فقد كانت أعلى نسبة 

 % نتيجة الجلطات الدماغية  26.5الفراشية  ثم
( من المرضى تلقوا خدمة إعفاء كامل  58وقد بلغ عدد )

مريض كانت مساهمة  220% من قبل وزارة الصحة، و 100
-50وزارة ما بين %، فيما تراوحت نسبة مساهمة ال95الوزارة 

 .مريض 33% لحوالي 90
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 نسبة المرضى المحولين لتلقي خدمات التأهيل   -(30رسم بياني )
 في م. الوفاء حسب التشخيص

 

 معدل المكوث
 

عام -61 يوم 60-1 عدد أيام المكوث
 كامل

ما زال مع 
 نهاية العام

 5 27 281 عدد المرضى

% 89.8 8.6 1.6 

 

بلغ أيام الدخول الكلي لجميع من تلقوا الخدمة من حاالت 
يوم، بمعدل متوسط  8514الدخول الجديدة والقديمة حوالي 

يوم لتلقي خدمات التأهيل في  27.2مكوث للمريض الواحد 
مستشفى الوفاء،  حيث كان أقل مدة دخول يوم واحد وأعلى 

منها،  يوم،  وقد مكثت حالتين لمدة عام لكل 334معدل دخول 
( حاالت مازالت في مستشفى الوفاء بسبب 5باإلضافة إلى )

صابات ناتجة عن الحرب.  اإلعاقة الشديدة وا 
يوم فأقل،  60% من الحاالت مكثت 89.8حيث أن ما نسبته 
 عام كامل(.-61%من الحاالت مكثت )8.6بينما أن ما نسبته

مريض قد انتهت  151وقد أظهرت المعلومات المتوفرة بأن 
مج التأهيل الطبي لهم في مستشفى الوفاء بسبب انتهاء برامج برا

التأهيل، فيما بلغ عدد المرضى الذين انتهت برامجهم بسبب 
مريض ما   10مريض،  و  32التحويل إلى مستشفى آخر 

 34يتلقون خدمة التأهيل، بينما  2018زالوا مع بداية العام 
 حالة وفاة.

 
 
 
 
 

 
 تأهيل المبيت التكلفة المالية لشراق خدمة

بلغت التكلفة اإلجمالية لشرررررررررررررراء خدمات التأهيل الطبي خالل 
شيكل بفارق تكلفة مالية لشراء الخدمة عن  2,630,181العام 
( شررررررررررررريكرررل. مع العلم برررأن 617,099بحوالي ) 2015العرررام 

التكلفة المالية لخدمات المبيت تتدرج مع فترة مكوث المريض 
  400لشهر األول والثاني حيث أن تكلفة اليوم الواحد في ا

 
شرررهر لليوم الواحد، وبعد  300شررريكل، بينما في الشرررهر الثالث 

 شيكل عن كل يوم. 200ذلك تصبح 
 

 
 التكلفة اإلجمالية لشراء خدمات التأهيل  -(31رسم بياني )

 2017-2012من العام 
 

وقد بلغ متوسرررررررط التكلفة المالية للحاالت المحولة لمسرررررررتشرررررررفى 
 اإلجراء الطبي عن العام الحالي كما يلي:الوفاء حسب 

 
متوسط التكلفة المالية )بالدوالر األمريكي(  لكل  -(32رسم بياني )

 مريض لخدمة التأهيل الطبي في مستشفى الوفاء حسب اإلجراء العالجي
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  اإلعاقات3.9. 

 اإلعاقات في قطاع غزة. 3.9.1
  49,468بلغ عدد األشخاص ذوي االعاقة  في قطاع غزة 

% من إجمالي السكان  2.6شخص من ذوي االعاقة بنسبة 

أنثى( حيث  22,013ذكر،  27,455في  قطاع غزة  منهم ) 

أسرة لديها فرد واحد على األقل من ذوي  32,043تبين أن 

 % من إجمالي األسر في قطاع غزة. 12.5اإلعاقة بنسبة 

 /26.0وقد بلغ معدل األشخاص ذوي االعاقة في قطاع غزة 

 من إجمالي السكان. 1000

 

 
يوضح نسبة األشخاص ذوي االعاقة في قطاع غزة  -(33رسم بياني )

 حسب الجنس
 

حيث بلغ أعلى معدل لألشخخخخخخخخخخخخخخاص ذوي االعاقة في محاف ة 

%  في 25.0من السخخخخخخكان( بنسخخخخخخبة  1000 /33.5الشخخخخخخمال )

حين كان أقل معدل لألشخخخخاص ذوي االعاقة في محاف ة غزة 

وقد بلغت   %.28.7( بنسخخخخخخخخبة  من السخخخخخخخخكان 21.8/1000)

% من إجمالي 55.5نسبة األشخاص ذوي االعاقة من الذكور 

عدد األشخاص ذوي االعاقة حيث كان معدل األشخاص ذوي 

عدد السخخخخخخخخخخخخخكان الذكور من  1000/  28.5االعاقة  للذكور 

 بينما بلغت نسبة األشخاص ذوي االعاقة  من األطفال دون 

 

 

إجمخخالي األشخخخخخخخخخخخخخخخخاص ذوي %من 26.4عخخامخخا  مخخا ي خخار   18

 اإلعاقة

توزيع معدل األشخاص ذوي اإلعاقة في محافظات   -( 34رسم بياني)
 قطاع غزة

 
 

توزيع نسبب ا اخاببذاي االع اةعاقا  سبب  . 3.9.2

 نوع اةعاقا في محافظات قطاع غزة

% من حاالت ذوي اإلعاقة ثم 44.0شخخخخخكلت  خخخخخعوبة الحركة 
 % 16.7تالها  عوبة اإلب ار بنسبة 

 

 

 األشخاص ذوي اإلعاقة  نسبة توزيع   -( 34رسم بياني)
 في محافظات قطاع غزةحسب نوع اإلعاقة 
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 الصيدلة 3.10
  المؤشرات 3.10.1

 
 2017( يوضح المؤشرات الصيدالنية لعام 53جدول رقم )

 القيمة المؤشر
 نسمة / صيدلية 2835 معدل السكان لكل صيدلية

 10,000صيدلي/  10.5 معدل الصيادلة بالنسبة للسكان
نسبببببببة انااة الاحة الصبببببب ة  ل  

 األداية االمهمات الطبية
29.1% 
 

ا تياجات قطاع غلة من األداية 
 االمهمات الطبية

 داالح مليان 41

 مليان داالح 22 اجمالي الااحد
 %38 نسبة األصناف الصاحية لألداية
نسبببببببببببببة األصببببببببببببناف الصبببببببببببباحية 

 للمهمات الطبية
31% 

 
 ةلمؤسسات الصيدالنيا 3.10.2

 35 2017لعام خيصبها خلل اح ت مت يلتابلغ  دد الصبيدليات 
صيدلية ،   670 المحخصة الصيدليات إجماليصيدلية، ليصل 

، ا دد المصبببببببان  96ا دد المسبببببببتاد ات االلبببببببحكات الداا ية 
 6صيدلية، اتم طي قيد  26مصان ، اتم اغلة  3المحخصة 
 مستادع.

 

يات المر صيييية  سيييي       توزيع 3.10.2.1 يدل الصييي

 المحافظة
 
 

 
 توزيع الصيدليات المرخصة  -(33رسم بياني )

 حسب المحافظة 2017حتى نهاية 

 

لعدد السياا    معدل الصيييدليات لالبسي ة  3.10.2.2

  س  المحافظة

صبببببيدلية،  ي  كان المعدل العام  670بلغ  دد الصبببببيدليات  
 .نسمة  2835 صيدلية لكلللصيدليات بالنسبة إل  السكان 

 

 

اا   سيييي  المحافظة لا          3.10.2.3  معدل السييي

 صيدلية

اللبببببكل التالي ياتبببببا التعداد السبببببكاني لكل صبببببيدلية  سببببب  
الم افظة،  ي  كان أقل  دد صبببببببببيدليات بالنسببببببببببة للسبببببببببكان 

 م افظة حفا ثم خانيانس. 

 
 المعدل العام للسكان لكل صيدلية حسب المحافظة  - (34رسم بياني )

 

 المستودعات والشركات الدوائية 3.10.2.3
د ات االلبببببببحكات الداا ية المحخصبببببببة  بلغ مجمل  دد المسبببببببتا 

( مصببن  3مال ة  سبب  م افظات غلة، ا دد المصببان    96
 أداية.

 يوضح عدد المستودعات والشركات الدوائية  - (54جدول )
 حسب المحافظة

 المجموع رفح خانيونس غزة الوسطى الشمال

8 2 67 11 8 96 

 
 الموارد ال شرية 3.10.3

 2017بلغ  دد الصيادلة ال اصلين  ل  ملاالة مهنة في  ام 
 2761صبببببببببببببيببدلي ليصببببببببببببببل إجمببالي  ببدد م  107مببا يربباح  

ا ي  تناد نسبببببببببمة،. 10,000صبببببببببيدلي/ 14.5صبببببببببيدلي،  بمعدل 
لمؤلبببحات منظمة الصببب ة العالمية فعن المعدل العالمي أل داد 

صببببببببببيادلة لكل  5الصببببببببببيادلة في كل دالة يج  ان ال يتجاال 
، ا ذا  صيدلي/سكان 10,000/  5نسمة اي معدل  10,000
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يعني بعن معدل الصبببببببيادلة برطاع غلة يعادل ثل  أتبببببببعاف 
 المعدل العالمي.

 ت   866أما مسببببببببببا دي الصببببببببببيادلة فرد بلغ إجمالي  دد م 
 نسمة. 10,000مسا د صيدلي/ 4.6، اذلك بمعد2017نهاية 
 

ى مزاولة توزيع الصيادلة والفنيين الحاصلين عل  - (55)جدول 
 المهنة حسب جهة الدراسة

 الجهة
2015 2016 2017 

 بكالوريوس دبلوم بكالوريوس دبلوم بكالوريوس دبلوم

جامعة 
 2000 784 1898 746 1784 718 وطنية*

جامعة 
 761 82 756 82 752 82 خارجية**

 2761 866 2654 828 2536 800 اإلجمالي
 

الفلسططنينية الخصة ططة ما و الت الةص ية * جامعة وطنية: الجامعات ومعاهد 

 والةعليم العالي.

ما قما ما      ** جامعة ةالجية: أي جامعة ةالج الوطا معةصف  شططططططط

 و الت الةص ية والةعليم العالي

 

عد            3.10.3.1 لة ومسييييا ياد لة للصييي عام القوى ال

 الصيادلة
 

 2017القوى العاملة للصيدلة والمساعدين حتى عام   - (56جدول رقم )
 

مساعدي  الصيادلة الجهة
 المجموع الصيادلة

 429 157 272 الاحة الص ة
 71 68 3 الاكالة

 58 17 41 الخدمات الطبية
المؤسسات غيح 

 ال كامية
36 28 64 

 622 المجموع
 

ية     3.10.4 مات الط  ية والمه لوزارة  الوارد من األدو

 الصحة

يوضح القيمة المالية للوارد من األدوية والمهمات الطبية   - (57جدول )
 بالمليون دوالر 2017 خالل عاملوزارة الصحة 

مهمات طبية  الوارد
اجمالي  أدوية )$( )$(

 الوارد )$(

ملتحيات الاحة 
 11.5 8.9 2.6 الص ة

 6.2 5.4 0.8 مستاد ات حام اهلل

 4.13 3.4 0.9 تبح ات

 22 17.7 4.3 االجمالي
 

 بصرف من األدوية والمهمات الط يةالم 3.10.5

الريمة المالية للمنصبببببببببحف من مسبببببببببتاد ات األداية االمهمات 
 الطبية في الاحة الص ة:

 22.1 بلغت الريمة المالية إلجمالي المنصحف من األداية
مليان داالح امحيكي، ابلغت الريمة المالية للمنصحف من 

  مليان داالح. 5.3 المهمات الطبية
 

يوضح المنصرف من األدوية والمهمات الطبية بالمليون  -( 58جدول )
 2017دوالر األمريكي 

 

الوحدات واإلدارات: الهندسةةةةل والةةةةةيانل  اإلسةةةة،اا والطوار   ال،   *

 الطبي،ي  المختبرات وبنوك الدم  الةحل النفسيل.

 جهات أخرى: جهات غير تاب،ل لوزارة الةحل.*

 
المبصيييرف من األدوية والمهمات الط ية      3.10.5.1

 2017للمستشفيات للعام 

 

األدوية المستهلكات  توزيع نسبة المنصرف من -( 35)رسم بياني 
 الطبية حسب المستشفى
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 المجموع أخرى

 22.1 0.86 0.54 3.9 16.8 الدااء

مهمات 
 طبية

4.8 0.4 0.09 0.1 5.39 

 27.49 0.96 0.63 4.3 21.6 اإلجمالي
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ستهلاا    3.10.6 ت الط ية عدد األصباف لألدوية والم

 وأعداد األصباف الصفرية

العدد الالي والتالفة المالية مقدرة لالدوالر           3.10.6.1

اولة موزعة  سيي  المدمات ألصييباف ئائمة األدوية المتد

 األساسية

صنف  516الاحة الص ة العدد الكل  لألداية المتداالة في 
داالح لهحيا ، اقد قدح  دد  2,800,187بتكلاة مالية اجمالية 
 1,327,420صنف بتكلاة مالية  198األصناف الصاحية 
% من األصناف المتداالة، بينما بلغ 38.4داالح، أي ما نسبته 

 صنف. 76لهاح  1-3 دد األصناف التي تكاي من 
 

المييالييية مقييدرة  العييدد الالي والتالفيية  3.10.6.2

اولة   لالدوالر ألصييييباف ئائمة المهمات الط ية المتد          

 موزعة  س  المدمات األساسية

العدد الكل  لألصناف المتداالة من المهمات الطبية في الاحة 
داالح  623,763صنف بتكلاة مالية اجمالية  853الص ة 

صنف بتكلاة  163الصاحية  لهحيا ، اقد قدح  دد األصناف 
% 30.8داالح، متاسط نسبة العجل بلغت   218,343 مالية

من األصناف المتداالة، بينما بلغ  دد األصناف التي تكاي 
 صنف. 77لهاح  1-3من 

 

مات الط ية  االصباف الصفرية لألدوية والمه 3.10.7 

  الل السبوات األ يرة

  2017 بلغت نسبة متاسط األصناف الصاحية خلل  ام
%، من إجمالي الرا مة األساسية، بينما 38 لألداية ما يعادل

 %.31بلغت نسبة متاسط النرص في المهمات الطبية 

 

البس ة المئوية لألصباف الصفرية في األدوية 

 والمهمات الط ية  الل السبوات األ يرة

 
 

الصفرية في  النسبة المئوية لمتوسط  األصناف -( 36)رسم بياني 
 األدوية والمهمات الطبية خالل السنوات االخيرة

 (  دون أصناف القلب والقسنصت 2015-2011*السنوات ) 

 
 الرئالة الدوائية  3.10.8

 ئالة الدوائية في القطاع الحاوميالر 3.10.8.1

 الرقابة الدوائية بالقطاع الحكومي - (59جدول )

 مصدر العينة
عدد العينات 

 العالقة منها الكلي
عدددد العينددات 

 المطابقة

عددددددددددددددددددددد 
الددعدديددندددددات 
غددددددددديدددددددددر 

 المطابقة

 1 339 9 349 ملتحيات
 - 69 3 72 تبح ات
 1 408 12 421 المجماع

 
ترام دا حة الحقببباببببة البببداا يبببة من خلل الحقببباببببة البببداا يبببة  ل  
المعابح بتبببببط المسببببت تببببحات الصببببيدالنية الااحدة إل  قطاع 

المتبعببة،  يبب  تتم مربباحنببة غلة، امتببابعببة دخالهببا افرببا  ل ليببة 
األصببببناف الم ددة باااتيح اللببببحاء أا أذانات التاحيد  الخاص 
باألداية المحاقبة( م  الكميات الااحدة، احصببد أي مخالاة  ي  
يتم ت حيح م اتببببببببح المخالاات امن ثم  حتببببببببها   ل  لجنة 
 المعابح الص ية التخاذ الرحاح المناس  ب ة  ذه المخالاات.

 
 الرئالة الدوائية في القطاع الماص 3.10.8.2

 

 بيانات إجراء معاينة وفحص المستحضرات  -( 60جدول )

 

 

 األدوية المرائ ة 3.10.9
ترام اإلداحة العامة للصببببيدلة بتبببببط تداال األداية المحاقبة في 
كافة المؤسببببببببسببببببببات الصببببببببيدالنية االطبية ال كامية منها اغيح 
ال كامية،  ي  تعمل دا حة التخطيط االمعلامات الداا ية  ل  

االمسبببببتلبببببايات الخاصبببببة تحاخيص تداال أداية منا اللبببببحكات 
محاقبة، امن ثم متابعة أحصبببببببدة األداية في  ذه المؤسبببببببسبببببببات 
ا حكة بيعها الحاء ا إلصداح أذانات تاحيد اأاامح لحاء تبين 

 الكميات المسماح بلحا ها من األداية المحاقبة.
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 يوضح تداول وأذونات توريد منحت لألدوية المراقبة -(61)جدول 
 

 العدد البيان
 71 منا تحاخيص تداال لألداية المحاقبة

 107 أذانات تاحيد

 104 أمح لحاء
السبببببببببجلت الخاصبببببببببة بتسبببببببببليم األداية المحاقبة 

 قطاع خاص
95 

السبببببببببجلت الخاصبببببببببة بتسبببببببببليم األداية المحاقبة 
 مستلايات  كامية

63 

السبببببببببجلت الخاصبببببببببة بتسبببببببببليم األداية المحاقبة 
 مستلايات خاص

50 

 1349 اصاات طبية لل كامةدفتح 

 1137 دفتح اصاات طبية قطاع خاص

 
صببببببببحف األداية المحاقبة للرطاع الخاص اال كامي، ااسببببببببتلم 
اتسببببببببليم دفاتح الاصبببببببباات الطبية اسببببببببجلت األداية المحاقبة، 
امطابرة  دد أمباالت األداية المحاقبة المصحافة للمحت  بما 

 يتم تسليمه من أمباالت فاحغة،  ي  تم استلم ما يعادل 
 87,834ليأمبال من المسببببتلببببايات ال كامية، ا اا 57,532

 أمبال من الرطاع الخاص.
 

 التسجي  الدوائي 3.10.10
 

 في غزة 2017ضح ما تم تسجيله عام يو  -( 62جدول )
 

المسدددددجل حتى  تسجيل جديد الصنف الرقم
2017 

 76 23 األداية 1
 29 2 مكمل غذا ي 2
 19 0 أغذية حياتيين 3
 7 0 مست تحات تجميل 
 119 21 مستللمات طبية 4

 250 46 المجمببباع
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إتالف المستحضرات الصيدالنية: 3.10.11
ترام لجنة اإلتلف بمتابعة  ملية إتلف األداية االمهمات 
الطبية اأمباالت األداية المحاقبة الااحغة في كافة المؤسسات 

 الصيدالنية االطبية في الرطا ين ال كامي االخاص، اتتم 
 

الصيدالنية في مك  الناايات في  ملية إتلف المست تحات 
ج ح الديك، أما بالنسبة لألداية المحاقبة فيتم إتلفها  حقا  في 
م حقة مستلا  ناصح أا اللااء، اذلك لما تمثله  ذه األداية 

 التالاة من خطاحة  ل  ص ة المااطن.
 

 2017يوضح المستحضرات التي تم إتالفها عام  -( 63جدول )
 

 )كوب(الكمية  الجهة الرقم

 54.5 جهات  كامية 1

 31.05 جمعيات امؤسسات أ لية 2

 22.35 لحكات خاصة 3
 107.9 المجموع
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 الرابعالفصل 

 األمراض المعدية. 4
 

(100,000)المعدل لكل  2017أهم مؤشرات األمراض المعدية في قطاع غزة 

  
 الوفيات  4.1

وفاة بسبب األمراض المعدية  حالة 127في قطاع غزة، سجلت 
% من مجموع الوفيات الكلي، وبمعدل 2.6بنسبة  2017في عام 

 من السكان. 100,000لكل  6.7وفاة 
وفاة بين األطفال دون سن الخمس سنوات بنسبة  17وتم تسجيل 

المعدية، بينما بلغت وفيات األمراض % من إجمالي 13.4
عاما وأكثر  60نسبة الوفاة بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 

األمراض المعدية بمعدل  % من إجمالي وفيات 68.5ما نسبته 
 نسمة من نفس الفئة العمرية. 10,000لكل  24.3

لكل  7.1% من مجموع الوفيات بمعدل 53.5الذكور  مثل
لكل  6.3 اإلناث الوفيات بين ، بينما بلغ معدل100,000
100,000. 

 1.6/10,000 بما معدله احتلت محافظة رفح أعلى معدل وفيات
 0.3/10,000نسمة بينما بلغ معدل الوفيات في محافظة الشمال 

 نسمة.
تسمم الدم هو األعلى بين  الناتجة عنالوفاة  نسبةزال تال 

% من إجمالي وفيات 76.4 حيث مثلت األمراض المعدية

التهاب  تالها الوفيات الناتجة عن األمراض المعدية،
 %.3.9بنسبة  (Meningococcemiaالسحايا)

 
 المراضة 4.2

نجحت وزارة الصحة في السنوات األخيرة بالتعاون مع مختلف 
مقدمي الخدمات الصحية في السيطرة على العديد من األمراض 
المعدية من خالل التغطية الجيدة للتطعيمات، واالكتشاف المبكر 
لألمراض، والتثقيف الصحي. لم تسجل حاالت دفتيريا منذ عام 

و  1984كما لم تسجل أي حالة شلل أطفال منذ عام ، 1982
تمت السيطرة على العديد من االمراض منها داء الكلب ، 
الحصبة، الحصبة األلمانية، الكزاز ) الوليدي و الكبار(، السعال 

 الديكي و الكوليرا.
في  2.3معدل حدوث السل الرئوي و غير الرئوي من  نخفضا

من السكان في العام  100,000لكل  2.1إلى  2016العام 
حدث انخفاض في حاالت النكاف بمعدل حدوث  و، 2017
 نسمة . 17.0/100,000

 2017معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي خالل عام  ارتفع
لكل  36.4 ( مقارنة بـ100,000لكل  39.1ليصل إلى )

  .2016في عام  100,000

 قطاع غزة المرض قطاع غزة المرض
طفل أصغر  100,000معدل حدوث الشلل رخوي الحاد لكل 

 1.8 عاما   15أو يساوي 
( من مجموع meningococcal diseaseنسبة الوفاة بين حاالت )

 12.2 الحاالت المسجلة

 17.0 معدل حدوث النكاف 1.3 السل الرئويمعدل حدوث 
 0.2 معدل حدوث البروسيال 0.8 معدل حدوث السل الغير رئوي

 39.1 معدل حدوث االتهاب السحايا الفيروسي 0.78 (Bمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )
 10.2 بأنواع أخرى من التهاب السحايا البكتيريمعدل حدوث االصابة  16.0 (Bمعدل الحدوث لحاملي التهاب الكبد الفيروسي )
 0.0 معدل حدوث التهاب سحايا بالمستديمات النزلية 0.14 (Cمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )
 135.9 معدل حدوث جدري الماء 17.6 (Aمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )  

 45.8 معدل حدوث تسمم الدم 0.1 (AIDSالمكتسبة )معدل حدوث متالزمة نقص المناعة 
Meningococcal disease 2.4 761.6 معدل حدوث التهاب ملتحمة العين 
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 2.4لتصل  بالمكورات السحائيةحاالت التهاب السحايا  انخفضت
 .100,000لكل 

معدل حدوث مرض التهاب السحايا البكتيري بأنواع أخرى من  بلغ
عن  همعدل حدوث حيث ارتفع نسمة 100,000 /10.2البكتيريا 

 .%79.6بنسبة  2016العام 
 

حالة  335المسجلة  (A)بلغ عدد حاالت التهاب الكبد الفيروسي 
% 49انخفاض نسبة بو  نسمة 17.6/100,000 حدوثبمعدل 

  .2015عن العام 
عينة  265الموجبة  (B)بلغ عدد عينات التهاب الكبد الفيروسي 

 بمعدل حدوثمن عينات المتبرعين بالدم  عينة 34,145من 
بين   Cحالة موجبة اللتهاب الكبد 48كما تم تسجيل ، 0.78%

 %.0.14 بمعدل حدوث المتبرعين بالدم
 

 الشلل الرخوي الحاد 4.2.1

 16، حيث تم تسجيل معدل حدوث الشلل الرخوي الحادانخفض 
 .نسمة 1.8/100,000بمعدل  2017حالة خالل العام 

 

 
-2010معدل الحدوث السنوي للشلل الرخوي الحاد،  -( 1رسم بياني )

 عامًا( 15طفل أصغر أو يساوي  100,000)لكل  2017
 

 السل 4.2.2
المعدية في الدول يعتبر السل الرئوي واحد من أهم األمراض 

 2مليون حالة سل و  8النامية. عالميًا، يسجل سنويًا حوالي 
 مليون وفاة نتيجة مرض السل.

 

حيث  في معدل حدوث السل الرئوي ، نخفاضاً ا 2017سجل عام 
من  100,000لكل  1.3حالة بمعدل حدوث  24تم تسجيل 

بمعدل حدوث  2016سجلت في عام  ةحال 30السكان ، مقارنة بـ 
كان بينما %. 20قدرها  بنسبة انخفاض  100,000لكل  1.6

 .100,000لكل  0.8معدل حدوث السل غير الرئوي 

 

 
  2017-2010معدل الحدوث السنوي للسل،  -( 2رسم بياني)

 (100,000)لكل 
 

 
، الرئوي و غير الرئوي  معدل الحدوث السنوي للسل -( 3رسم بياني)

 (100,000)لكل  2010-2017
 

 النكاف 4.2.3
تمكنت وزارة الصــــــــــــحة من الحد من اانتشــــــــــــار مرض النكاف و 

حيث بلغ إجمالي الحاالت  األعوام الســـــابقةالســـــيطرة عليه خالل 
حــالــة بمعــدل حــدوث  322الجــديــدة المصــــــــــــــابــة بمرض النكــاف 

 من السكان. 17.0/100,000
 

 
 ، 2017-2010النكاف معدل حدوث  -( 4رسم بياني )

 (100,000)لكل 
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 التهاب السحايا الفيروسي 4.2.4
حالة في قطاع غزة، بمعدل  684تم تسجيل  2017في العام 

  ن العام ع ارتفع و قد، من السكان 000,100 /39.1حدوث 
لذروته خالل  وصل المرضمع العلم أن %، 8.6 بنسبة 2016
  أغسطس.شهر 

 
، 2017-2010معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي  -( 5رسم بياني )

 (100,000)لكل 
 

يبين التوزيع حسب المحافظات أن أعلى معدل حدوث سجل في 
، بينما نسمة 69.0/100,000بمعدل  غزة في قطاع غزة محافظة

 .شمال غزةسجل أقل معدل حدوث في محافظة 

 
 معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي -( 6رسم بياني )

 حسب المحافظات 
 

 Meningococcal diseaseالتهاب السحايا  4.2.5

من أهم  بالمكورات السحائية يعتبر هذا النوع من التهاب السحايا
األسباب المؤدية للمراضة والوفاة في العالم ويتطلب تدخل طبي 
سريع وتشخيص مبكر باإلضافة إلى عالج فعال وهو من 

التهاب  انخفض معدل حدوث ،األمراض المستوطنة بقطاع غزة
السحايا بالمكورات السحائية وهو من األمراض المستوطنة بقطاع 

من خالل الرسم البياني ف ،نمن السكا 2.4/100,000غزة ليصل 
يخضع هذا المرض  حيثللمرض التالي نالحظ انخفاض تدريجي 

لبرنامج تقصي يومي، حيث نجح برنامج الرصد الوبائي و التوسع 

تعزيز و برامج التثقيف الصحي في في إعطاء العالجات الوقائية 
% من إجمالي 10.9هذا االنخفاض، بينما بلغت نسبة الوفاة 

 الحاالت المصابة بالمرض.

 
 meningococcalمعدل الحدوث السنوي لـ  - (7رسم بياني )
disease   ,(100,000)لكل  2017-2010في قطاع غزة 

 

%، و من المعروف 69.6بلغت نسبة انتشار المرض بين الذكور 
 هذا المرض ينتشر بين الذكور أكثر منه بين اإلناث. أن عالميًا، 

( مرض سريع Meningococcalيعتبر التهاب السحايا )
االنتشار بين األطفال،  يبين التوزيع حسب العمر في قطاع غزة، 

كانت بين األطفال من الحاالت التي تم تسجيلها % 39.1أن 
األطفال من عمر ، يليها خمس سنوات من سنة إلىالذين أعمارهم 

   .%34.8ة بنسبة سن 1 – 0
 

 
 

 Meningococcal diseaseمعدل الحدوث السنوي لـ  -( 8رسم بياني )
 في قطاع غزة حسب الفئة العمرية

 
 التهاب السحايا بالمكورات السحائية 4.2.5.1

Meningococcal Meningitis  & 
Meningococcemia 

 Meningococcemiaبلغت نسبة الحاالت المصابة بمرض 
التهاب السحايا بالمكورات السحائية من إجمالي حاالت % 60.9

حياة األطفال و تؤدي إلى ل المهددةمن أخطر األمراض و هو 
فشل في جميع األجهزة الحيوية في الجسم بما فيها النزيف الدموي 
تحت الجلد الذي يظهر في حالة متأخرة و سريعة مع بداية 
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 المرض، حيث بلغت نسبة الوفاة من إجمالي حاالت 
Meningococcemia 10.9 ،% شكلت نسبة الذكور من هذا و

 .%67.9المرض 
 

 
 Meningitis Meningococcalنسبة حاالت  -( 10رسم بياني)

 حسب الجنس Meningococcemiaو
 
 

 Haemophilus التهاب سحايا األنفلونزا 4.2.6
influenza meningitis 

عتبر التهاب سحايا االنفلونزا مرضًا خطيرًا، لذلك يحتاج إلى ي
 التشخيص المبكر والعالج للحفاظ على الحياة. 

تسجيل  مع العلم أنه تم 2017العام لم يتم تسجيل أي حالة خالل 
في محافظة شمال  التهاب سحايا بالمستديمات النزلية واحدة حالة
إدخال  نسمة علمًا بأنه تم 0.05/100,000بمعدل حدوث ، غزة

 .2007تطعيم ضد التهاب السحايا بالمستديمات النزلية منذ عام 
 
 
 

 أنواع أخرى من التهاب السحايا البكتيري 4.2.7
 حيث ارتفعنسمة  100,000 /10.2معدل حدوث المرض بلغ 

بعد انخفاضه  معدل حدوث مرض التهاب السحايا البكتيري
  2016في العامين الماضيين حيث ارتفع عن العام  الملحوظ

%، و توزعت أعداد المرض بحيث ارتفع في كل من 79.6بنسبة 
 .على التوالي يوليو و سبتمبرشهري 

 
أخرى ،  بأنواع معدل حدوث التهاب السحايا البكتيري -( 11رسم بياني )

 (100,000)لكل  2010-2017
 

  (Aالتهاب الكبد الفيروسي ) 4.2.8

( في الدول النامية، Aحدث انتشار التهاب الكبد الفيروسي )ي
ويعتبر أحد األمراض األكثر شيوعًا وسببًا رئيسيًا اللتهاب الكبد 
الفيروسي في العالم مع ارتباط مباشر بالعمر بالنظافة الشخصية 

معدل حدوث  انخفض، قطاع غزةوتلوث الطعام ومياه الشرب. في 
( خالل الخمس سنوات األخيرة، حيث Aالتهاب الكبد الفيروسي )

 24.8 مقارنة مع  2017في عام 100,000 لكل  17.6كان 
 %.28.3بنسبة انخفاض  2016في عام 

 
 ،(A)التهاب الكبد الفيروسي( معدل حدوث 12رسم بياني )

 (100,000)لكل  2017-2010
 

 (Bالتهاب الكبد الفيروسي )4.2.9 

من إجمالي عينات المتبرعين بالدم  حالة جديدة 265 م تسجيلت
عن  انخفضحيث  %0.78بنسبة عينة،  34,145 البالغ عددهم

المرض  الوقاية منبرنامج علماً بأن  %،13.3بنسبة  2016العام 
الممثلة في إدراج التطعيم ضد المرض ضمن البرنامج الموسع 

وتطعيم فئات الخطر المختلفة ضد  1993للتطعيمات منذ عام 
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بلغ  و، المرض في المجتمع إضافة إلى التوعية المستمرة للسكان
 .من السكان 16.0/100,000معدل حاملي المرض 

 

 
 (B)التهاب الكبد الفيروسي اكتشاف نسبة -( 13رسم بياني )

 2017-2010، بين المتبرعين 
 

 
 (B)التهاب الكبد الفيروسي معدل حدوث حاملي -( 14رسم بياني )

 (100,000)لكل  2010-2017
 

 (Cالتهاب الكبد الفيروسي ) 4.2.10

حالة جديدة بين المتبرعين بالدم  48سجل  2017في العام 
من إجمالي  %0.14بنسبة  C مصابة بالتهاب الكبد الوبائي 

 . %27.2و بنسبة ارتفاع  المتبرعين بالدم

 
 (،Cالتهاب الكبد الفيروسي ) نسبة انتشار( 15رسم بياني )

 2010-2017 

 مرض نقص المناعة المكتسبة)اإليدز( 4.2.11
تســـــجيل حـــــالتين جديـــــدتين مصــــابة بمـــــرض اإليـــــدز بمعـــــدل تــــم 

 نسمة. 0.1/100,000حدوث 
 

  مرض البروسيال في اإلنسان 4.2.12
يعتبر مرض البروسيال مشكلة صحية عامة وأيضا  مشكلة 
اقتصادية في كثير من المناطق في العالم, وهو من األمراض 

اض المشتركة التي تنقل من الحيوان، يعتبر أيضا  من األمر 
 0.4 الرئيسية التي تنقل من الحيوان لإلنسان، كان معدل الحدوث

معدل حدوث البروسيال عن العام  حيث ارتفع، 100,000لكل 
 .%75بنسبة   2016

1.85

1.5
1.5

1.0

1.2

0.7
0.9

0.78

0

0.5

1

1.5

2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

26.1
23.6

21.2 19.2

14.3 15.0
15.5

16.0

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0.2 0.2 0.2 0.2

0.15
0.13

0.11
0.14

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7



 

 42 

 الخامسالفصل 

 األمراض غير المعدية .5
 مرض السكري.  5.1

يعد السكري من أخطر األمراض المزمنة في العالم ألنه بوابة 
ألمراض أخرى، وما يزيد خطورته في مجتمعنا أن أكثر من 

يعلمون أنهم مصابون و يعاني ما % من المصابين به ال 55
مليون شخص من مرض السكري في العالم، أي  422يقارب 

٪ من السكان البالغين في العالم، حيث شكل الذكور 7 نسبته ما
% من إجمالي مرضى السكري، بينما بلغ عدد 51.8ما نسبته 

% منهم من 50.7مليون حالة وفاة  1.5وفيات مرض السكري 
اد الُمصابين به بسرعة في كل مكان، إضافة النساء، وتزداد أعد

إلى ذلك، يصاب سبعة ماليين شخص بمرض السكري سنويًا، 
 2025ويقدر االتحاد الدولي للسكري أنه ومع حلول عام 

مليون   380سيصل عدد المصابين بمرض السكري إلى
شخص، أغلبهم في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ومن 

اإلصابة بهذا الداء في الوطن العربي الجدير بالذكر أن نسبَة 
تتفاوت من بلد إلى آخر، ففي دول الخليج العربي، قد تصل 

 .٪، بينما هي أقل في باقي الدول العربية بنسٍب متفاوتة20إلى 
مليار دوالر نفقات صحية  548ويقدر عبء داء السكَّري بـ

في المائة من اإلنفاق  11، وهي تمثل 2013في عام 

مليار دوالر عام  627لي. ويتوقع أن ترتفع إلى العالمي الك

2035. 
   

  الحاالت الجديدة لمرض السكري 5.1.1
بلغ معدل حدوث مرض السكري في قطاع غزة ما يعادل 

من السكان, بينما بلغ معدل حدوث  100,000لكل  264.8
بنسبة زيادة  2016في العام  217.5/100,000السكري  

21.7%. 

 
 معدل حدوث مرض السكري -( 1رسم بياني )

 من السكان 100,000لكل  
 
 

 

 معدل انتشار مرض السكري 5.1.2

إجمالي عدد مرضى السكري المسجلين  بلغ 2017في العام 
معدل انتشار مرض السكري ب مريض 60,559بقطاع غزة 

 6.0/100نسمة، بينما بلغ معدل انتشاره  3.2/100حوالي 
سنة وهو أقل من معدل  18نسمة في الفئة العمرية أكثر من 

انتشاره في البلدان المجاورة طبقًا للبيانات المتوفرة خالل العام 
حيث أنه قارب معدل االنتشار في كل من سوريا العراق  2015

واقل بكثيرمن معدل االنتشار في كل من المملكة العربية 
، %(14.9ر العربية )%( و جمهورية مص17.6السعودية )

% من مرضى السكري تلقوا الخدمة في مراكز 74.1علمًا أن 
 الرعاية األولية التابعة لوكالة الغوث.

 

 
 نسمة  100/عبر السنوات  مرض السكري معدل انتشار - (2رسم بياني)

 
  توزيع انتشار مرض السكري حسب الجنس 5.1.3

% من إجمالي مرضى السكري مقارنة مع 57.4شكلت اإلناث 
، حيث بلغ معدل انتشاره بين اإلناث بين الذكور% 42.6
ذكر من الذكور و كانت هذه  2.7/100أنثى و  3.7/100

المعدالت من أقل المعدالت مقارنة بالدول المجاورة خالل العام 
2015. 

 

 
 حسب الجنس السكريتوزيع مرضى  -( 11رسم بياني)
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معدل انتشار مرض السكري حسب الجنس إقليميًا  -( 3رسم بياني)

 نسمة 100/
 

معدل انتشااار مرض السااكري حسااب الف ات   5.1.4

 العمرية
% من 47.3سنة  59 – 40شكل مرضى الفئة العمرية من 

إجمالي مرضى السكري، في حين شكلت الفئة العمرية أقل من 
 % من إجمالي المرضى.1.1سنة ما نسبته  20
 

 
 2017توزيع مرضى السكري حسب الفئة العمرية  -( 4رسم بياني)

 

 

معدل انتشار مرض السكري حسب  5.1.5

 المحافظات
رفح بمعدل  بلغ أعلى معدل انتشار لمرض السكري في محافظة

من السكان، بينما بلغ معدل انتشار المرض في  4.1/100
 من السكان. 2.6/100محافظة شمال غزة 

 

 
 
 
 

 
 100/معدل انتشار مرض السكري حسب المحافظات –( 5رسم بياني)

 2017 نسمة
 

 
 معدل انتشار مرض السكري إقليميا و عالميًا  5.1.6

 عامًا( 18) أكثر من  2015

تبعًا لما ذكرنا فقد بلغ معدل انتشااااااار مرض السااااااكري في الفئة 
نساامة،  6.0/100عامًا في قطاع غزة  18العمرية األكثر من 

-%5.4في حين تراوح معدل انتشاااااااار المرض عالميًا ما بين)
 %( وضح ذلك في الرسوم البيانية التالية: 12.1

 
 

 
 2017 معدل انتشار مرض االسكري إقليمياً  - (6رسم بياني)
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 2017 معدل انتشار مرض السكري عالمياً  -( 7رسم بياني)
 

  الوفيات الناتجة عن مرض السكري 5.1.7
مريض، شكلت  1.7/1000بلغ معدل وفيات مرضى السكري 

نسبة الوفاة  % من إجمالي الوفيات، و بلغت67 اإلناث نسبة
% 83عاما وأكثر  60بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 

، في حين احتلت محافظة مرضى السكري من إجمالي وفيات
أعلى معدل وفيات ناتجة عن مرض السكري  غزة و الوسطى

 رفحنسمة، بينما شكلت محافظة  0.6/1000بما معدله 
 نسمة. 0.2/1000

 وفيات السكري حسب المحافظاتتوزيع معدل  -( 8رسم بياني)
 

 

 مرض الضغط 5.2
إن ارتفاع ضغط الدم من مشاكل الصحة العالمية، فهو أحد 
األسباب الرئيسية للموت المبكر في العالم، حيث يطلق عليه 

ألنه في غالب األحيان ال يعطي  المرض القاتل الصامت
مليون  9.7عالمات تحذير أو أعراض تنبيه، إذ يقتل أكثر من 

% من مجموع الوفيات التي وقعت 31نسمة عالميًا، مما يمثل 
% من الوفيات ناجمة عن اإلصابة 80في العالم، أكثر من 

بأمراض القلب واألوعية الدموية في البلدان المنخفضة 
  .والمتوسطة الدخل

وفقًا الحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من مليار 
بلغ معدل  2014دم، وفي عام نسمة يعانون من ارتفاع ضغط ال

عامًا أو  18انتشار ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين من عمر 
  .تقريباً  %22أكثر 

و تشاااير اإلحصاااائيات إلى أن  معدل اإلصاااابة بارتفاع ضاااغط 
الادم لادى الاذكور تزياد عماا لادى اإلنااث في معظم بلادان إقليم 

% لدى 21.4الشرق األوسط، حيث بلغ معدل انتشار المرض 
% 25.3% لدى اإلناث في األردن، فيما بلغ 17.4الذكور و 

% عنااد اإلناااث و 20.3عنااد الااذكور في لبنااان في حين بلغ 
 % لدى اإلناث في السعودية.24.6% لدى الذكور و 28.0

 

  الضغطالحاالت الجديدة لمرض  5.2.1
 ليشاااااااااااااكلفي قطاع غزة  الضاااااااااااااغطمعدل حدوث مرض  ارتفع

بلغ معاادل  في حينالساااااااااااااكااان,  من 100,000لكاال  418.9
 .2015في العام  385.5/100,000 هحدوث

 
 قطاع غزةفي معدل حدوث مرضي الضغط  -( 9رسم بياني)

 نسمة 100,000عبر السنوات /  
 
 

 معدل انتشار مرضى الضغط 5.2.2
مريض  86,784بلغ إجمالي مرضى الضغط في قطاع غزة 

في الفئة العمرية  8.7/100نسمة و  4.6/100بمعدل انتشار 
% من مرضى الضغط 80سنة من السكان ،  18األكثر من 

 تلقوا الخدمة في مراكز الرعاية األولية التابعة لوكالة الغوث.
 

 
  مرض الضغط معدل انتشار - (10رسم بياني)

 % سنوياً في قطاع غزة 
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 توزيع مرض الضغط حسب الجنس 5.2.3
% من 61.7بلغت نسبة انتشار مرض الضغط بين اإلناث 

أنثى،  5.7/100إجمالي مرضى الضغط، و معدل انتشار 
ذكر، و  3.4/100بينما بلغ معدل انتشار المرض بين الذكور 

من الرسوم البيانية التالية يظهر جليًا ارتفاع معدل انتشار 
 مقارنة بالدول المجاورة.عن الذكور المرض بين اإلناث 

 
 توزيع مرضى الضغط حسب الجنس -( 11رسم بياني)

 

 
 معدل انتشار مرض الضغط حسب الجنس -( 12رسم بياني )

 100إقليميًا / 
 

الضاااغط حساااب الف ات معدل انتشاااار مرض  5.2.4

 العمرية
% من 47.9سنة  59 – 40شكلت مرضى الفئة العمرية من 

إجمالي مرضى الضغط، في حين شكلت الفئة العمرية أقل من 
 % من إجمالي مرضى الضغط.0.1سنة ما نسبته  20

 
 2017توزيع مرضى الضغط حسب الفئة العمرية  -( 13رسم بياني)

 
حسب معدل انتشار مرض الضغط  5.2.5

 المحافظات
بمعدل  رفحبلغ أعلى معدل انتشار لمرض الضغط في محافظة 

من السكان، فيما بلغ معدل انتشار  62.7/1000انتشار 
 غزة.شمال من السكان في محافظة  35.4/1000المرض 

 
 2017توزيع مرض الضغط حسب المحافظات  -( 14رسم بياني)

 
 

 عالميًا معدل انتشار مرض الضغط إقليميا و  5.2.6

 عامًا( 18) أكثر من 

طبقًا لالحصائيات اإلقليمية و العالمية يعد قطاع غزة ضمن 
الدول األقل انتشارًا لمرض الضغط حيث بلغ معدل انتشار 

نسمة  9.4/100سنة  18مرض الضغط للفئة العمرية أكثر من 
نسمة يليه  27.9/100بلغ في العراق  2015بينما في العام 

نسمة على  26.0/100و  26.6بمعدل السعودية و مصر 
التوالي، بينما كان معدل انتشار المرض داخل الخط األخضر 

17.7.% 
 

 
 نسمة 100معدل انتشار مرض الضغط إقليميا/ -( 15رسم بياني)
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 نسمة 100معدل انتشار مرض الضغط عالميًا/ - (16رسم بياني)

 
 وفيات مرض الضغط 5.2.7

مريض، شكلت  7.1/1000بلغ معدل وفيات مرضى الضغط 
% من إجمالي الوفيات، و بلغت نسبة الوفاة 60.4نسبة اإلناث 

% 88.3عاما وأكثر  60بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 
محافظة بلغ معدل وفيات الضغط في  ومن إجمالي الوفيات، 

بينما بلغ معدل وفيات الضغط في  نسمة 3.9/1000غزة 
 .نسمة 1.8/1000محافظة رفح 

 
 توزيع  معدل وفيات الضغط حسب المحافظات -( 17رسم بياني)

 
  ICD 10 (C00 - C99) السرطان 5.3

 مقدمة
يعتبر مرض السرطان واحد من اهم المشاكل الصحية في العالم 
وذلك بسبب التزايد المطرد في عدد الحاالت وتكلفة العالج 
واالثر االجتماعي والنفسي للمرض على المريض ومن يحيطون 
به. ان خدمات السرطان تحتاج الي التخطيط السليم لبرامج 

رامج اعادة الكشف المبكر عن المرض و العالج المناسب وب
 التأهيل.

بلغ عدد حاالت السرطان الجديدة والتي تم رصدها وتسجيلها 
حالة  3328لغت ب  2016-2015في القطاع في الفترة ما بين

 جديدة.

يعتبر سرطان الثدي االكثر شيوعا حيث يمثل ما نسبته 
من مجمل انواع السرطان ويحتل النوع االول بين  20.5%

% من مجمل 36.9ما نسبته سرطانات االناث حيث يمثل 
 االمراض الخبيثة التي تصيب االناث.

 االت السرطان حسب الوضع االجتماعي ح 5.3.1 
-2015 باااااين ماااااا الفتااااارة فاااااي السااااارطان مرضاااااى عااااادد بلاااااغ

 ماااااااااااااااان% 44.3 بنساااااااااااااااابة 1478 الااااااااااااااااذكور ماااااااااااااااان 2016
 حالاااااة 1851 االنااااااث حااااااالت عااااادد بينماااااا  المرضاااااى, 

 . المرضى من% 55.6 نسبته ما أي  جديدة

 
 

توزيع مرضى السرطان حسب الجنس في الفترة  -( 18رسم بياني )
2015-2016 

 
بااااين  انتشاااااراكثاااار نااااواس الساااارطان األأ. 5.3.2

 لجنسينا

يعتباااار ساااارطان الثاااادي الماااارض األكثاااار انتشااااارًا فااااي القطاااااع، 
علمااااًا بأنااااه ماااان ضاااامن الخمااااا أمااااراض انتشااااارًا فااااي العااااالم 

ملياااااااااون  1.6حياااااااااث ساااااااااجلت منظماااااااااة الصاااااااااحة العالمياااااااااة 
إصااااابة جدياااادة فااااي كاااال ساااانة فااااي العااااالم بااااين النساااااء حيااااث 

ى، فاااي قطااااع غااازة بلاااغ وأخااار  دولاااة باااين النساااب هاااذهتختلاااف 
% 20.5حالااااااة بنساااااابة  684 عاااااادد حاااااااالت ساااااارطان الثاااااادي

ياااااأتي سااااارطان القولاااااون    .مااااان اجماااااالي مرضاااااى السااااارطان
حالااااااة ساااااارطان  420فااااااي المرتبااااااة الثانيااااااة فقااااااد تاااااام تسااااااجيل 

حياااااث يمثااااال ماااااا نسااااابته   2016-2015قولاااااون فاااااي الفتااااارة 
 ياااااأتي% مااااان اجماااااالي الحااااااالت اماااااا سااااارطان المعااااادة 12.6

انتشاااااااارا بعااااااادد حااااااااالت  األكثااااااار األناااااااواعفاااااااي نهاياااااااة قائماااااااة 
 حالة جديدة. 106
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نسبة حدوث انواع السرطان االكثر انتشارا في كال  –( 19رسم بياني )

 2016-2015الجنسين
 

  أنواس السرطان األكثر انتشارا بين الذكور 5.3.3
عدد . سرطان القولون النوع االكثر انتشارا  بين الذكوريعتبر 

من بين  %15.5حالة بنسبة  230حاالت سرطان القولون 
حالة جديدة  189حاالت سرطان الرئة  . عددحاالت الذكور

 من بين حاالت الذكور. %12.5بنسبة 

 
 نسبة حدوث انواع السرطان االكثر انتشارا  -( 20رسم بياني )

 2016-2015في الذكور 
 

  ناثنتشارا بين اإلإكثر نواس السرطان األأ 5.3.4
فاااااان سااااارطان الثااااادي هاااااو الناااااوع كماااااا هاااااو معاااااروف عالمياااااا 

عاااااادد حاااااااالت ساااااارطان  بلااااااغاالكثاااااار انتشااااااارا  بااااااين االناااااااث 
مااااااااان باااااااااين حااااااااااالت  %9.36حالاااااااااة بنسااااااااابة  684الثااااااااادي 
يااااااتي سااااارطان القولاااااون فاااااي المرتباااااة الثانياااااة  فقاااااد  االنااااااث. 

حالاااااااة جديااااااادة  210عااااااادد حااااااااالت سااااااارطان القولاااااااون بلاااااااغ 
  .االناث من بين حاالت %11.2بنسبة 

 
 نسبة حدوث انواع السرطان االكثر انتشارا  -( 21رسم بياني )

 2016-2015في االناث 
 

 سرطان األطفال 5.3.5

 طفالكثر شيوعا بين األنواس السرطان األأ

% 6.3حالة سرطان اطفال وهو ما يمثل  210لقد تم رصد 
) اللوكيميا ( نخاع العظم ُيعد سرطان من اجمالي الحاالت.  

شيوعا لدى األطفال و يشّكل نسبة تقترب  أكثر أنواع األورام 
من ثلث حاالت أورام األطفال، بينما ُتعد أورام الجهاز 

الدماغ ثاني أكثر األنواع شيوعا، و تمثل نسبة تقترب و   العصبي
% من الحاالت، و ُتعد األورام الليمفاوية التي تنشأ  17.1من

ضمن شيوع األورام  رابعبأنسجة الجهاز الليمفاوي، بالترتيب ال
 من  %10.2 ونسبتها  لدى األطفال

بينما يمثل ،  4.1%ما نسبته  الحاالت، ورم األولّيات العصبية
ورم ويلمز الكلوي الذي يصيب إحدى أو كلتا الكليتين ما نسبته 

ويظهر غالبا عند م تقريبا من مجمل األورا  %4.1حوالي 
ام الغرنية األور ،  األطفال بسن تقّل عن الثالث سنوات

أو أورام    (Rhabdomyosarcoma) بالعضالت المخططة
% من حاالت 2.5تمثل ما نسبته  العضالت المخططة اللحمية

 االطفال. 
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نسبة حدوث انواع السرطان االكثر شيوعا بين  -(22رسم بياني )

 2016-2015االطفال
 

 الصحة النفسية   5.4
األسباب  تعتبر االضطرابات العصبية النفسية من بين

الرئيسية للعجز لدى الشباب بجميع أنحاء العالم، حيث 
تتسّبب األمراض النفسية في حدوث عدد كبير من الوفيات 

% من عبء 16.6% و8.8وحاالت العجز، وهي تمّثل 
المرض اإلجمالي الناجم عن االعتالالت الصحية بالبلدان 
المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، على التوالي، بلغ 

مليونا  615د األشخاص المصابون باالكتئاب أو القلق عد
% من األطفال والمراهقين في 20حوالي  ،2013في العام 

 .العالم لديهم اضطرابات أو مشاكل نفسية

 6تقدم خدمات الصحة النفسية في فلسطين من خالل 
منها في قطاع غزة،  5مراكز صحة نفسية مجتمعية، 

 النفسي.باإلضافة إلى مستشفى غزة للطب 
 فيزيارة  73,451ما مجموعه  2017سجل في عام 

% 13.1بنسبة ارتفاع  عيادات الصحة النفسية المجتمعية
بنسبة  حالة جديدة 1111 كما سجل ،2016عن العام 
% عن العام السابق بمعدل حدوث 1.2ارتفاع 
وبلغ عدد الزيارت المنزلية  نسمة، 58.5/100,000
حالة تثقيف صحي  1228باالضافة إلى  زيارة، 1522

بينما بلغ عدد الحاالت المحولة من مراكز الصحة النفسية 
 حالة. 232الى مركز التأهيل النفسي 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

معدل حدوث الحاالت الجديدة بمراكز الصحة النفسية  -(23رسم بياني)
 من السكان حسب السنوات 100,000لكل 

 
 توزيع األمراض النفسية حسب الجنس 5.4.1

% بمعدل حدوث 66.6بلغ نسبة حدوث المرض عند الذكور 
ذكر، بينما بلغت نسبة حدوثه بين اإلناث  76.8/100,000
 نسمة. 39.6/100,000

 
 توزيع األمراض النفسية بمراكز الصحة النفسية -( 24رسم بياني)

 حسب الجنس
 

 توزيع األمراض النفسية حسب الف ة العمرية 5.4.2
ألمراض النفسية أظهر أن \توزيع الحاالت الجديدة من 

كانت األكثر عرضة بنسبة  29-20الفئة العمرية 
-30، تليها الفئة العمرية % منهم ذكور71.7 ،28.4%
أي شكلت فئة  % ذكور،77.1منهم  %18.9بنسبة  39

% من إجمالي الحاالت 47.3( 39-20الشباب من )
 الجديدة. 
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 دل حدوث األمراض النفسيةمع -( 25رسم بياني) 

 حسب الفئات العمرية 
 

معدل حدوث اإلصابة باألمراض النفسية لكل  5.4.3

رابات النفسية من السكان لمختلف االضط 100,000

 )الحاالت الجديدة(

أعلى معدل حدوث من إجمالي األمراض النفسية  العصابشكل 
 العقليالتخلف نسمة، يليها  15.3/100,000والعقلية بمعدل 

الصرع  نسمة بينما بلغ معدل حدوث 14.9/100,000بمعدل 
 نسمة. 0.9/100,000

 
معدل حدوث األمراض النفسية حسب التشخيص لكل  -( 26رسم بياني )

 من السكان 100,000
 

 

معدل حدوث األمراض النفسية حسب  5.4.4

 من السكان 100,000التشخيص و المحافظة لكل 

البياني التالي يتضح أن محافظتي رفح و  من الجدول و الرسم
الوسطى على التوالي أخذتا النصيب األكبر من معدالت حدوث 
األمراض النفسية فيما احتلت محافظتي خانيونا و غزة أقل 
معدل حدوث لألمراض النفسية فمثاًل بلغ معدل حدوث 

  37.6/100,000في محافظة رفح  العصابيةاالضطرابات 

 

 

 

بلغ  نسمة في محافظة الوسطى بينما 27.8/100,000نسمة و 
 نسمة في محافظة شمال غزة. 6.2/100,000معدل حدوثه 

 

 
 مراض النفسية حسب التشخيصاألمعدل حدوث  -( 1)جدول 

 و المحافظة 
 

dis.\Gov. 
Gaza 
North 

Gaza 
City 

Mid-
Zone 

Khan 

Younis 
Rafah 

Organic 1.1 0.8 5.1 0.3 8.6 

Addiction 0.0 0.0 0.4 0.3 14.1 

Schizophreni
a 

3.5 3.8 11.0 3.8 9.8 

Affective 14.1 4.4 16.8 4.9 34.6 

Neurosis 6.2 9.0 27.8 12.1 37.6 

Personality 
disorder 

4.6 0.2 8.1 0.3 1.3 

Mental 

Retardation 
18.7 17.0 16.1 7.0 14.1 

Epilepsy 0.3 1.7 1.5 0.3 0.4 

Others  1.6 0.3 6.2 3.8 11.1 

 131.7 32.6 93.0 37.2 50.1 اإلجمالي

  
 

 
و مراض النفسية حسب التشخيص األمعدل حدوث  - (27) رسم بياني

 من السكان 100,000لكل المحافظة 
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 السادسالفصل 

 الوفيات واألسباب الحقيقية للوفيات. 6
 مقدمة

يعرض هذا الفصل أهم أسباب الوفيات في قطاع غزة حسب 
العمر والجنس. والبيانات المستخدمة هي من إشعارات الوفاة 

مع العلم أنه تم تطوير  محافظات في غزة. 5التي تسجل في 
ملف الوفيات لهذا العام والعام السابق حيث األرشفة اإللكترونية 
إلشعارات الوفاة الجديدة ومتابعة تحريرها من قبل األطباء وكتابة 

، وكذلك متابعة اإلدخال من قبل خدمات ICD10التشخيص والـ 
يث تم العمل على المرضى في المستشفيات والرعاية األولية، ح

تدريب األطباء وكذلك خدمات المرضى ومتابعة اإلدخال 
 والتدقيق.

يتم تسجيل و إعطاء ترميز ألسباب الوفيات في إشعارات الوفاة 
 .(ICD10)حسب التصنيف الدولي لألمراض 

 

 4833 عدد حاالت الوفاة 

 2394 عدد حاالت وفاة اإلناث 

 2439 عدد حاالت وفاة الذكور 
 

 مؤشرات الوفاة في قطاع غزة  

 2.54 معدل الوفيات الخام  لكل ألف نسمة 

 9 معدل وفيات األطفال )أقل من سنة( لكل ألف مولد 

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة )أقل من شهر( لكل   
 ألف مولود

4.8 

سنوات لكل مائة  5أقل من  -1معدل وفيات األطفال من
 ألف مولود

76 

 %52 الوفاة بسبب أمراض القلب من المجموع العام للوفياتنسبة 

 

  وفيات األطفال 6.1
حالة  533بلغ عدد وفيات األطفال األقل من عام لهذا العام 

وفاة  حيث انخفض معدل الوفيات بين األطفال األقل من عام 
لكل ألف  20.5خالل العشر سنوات الماضية في غزة من 

لكل ألف مولود عام  17.1ليصل إلي  2006مولود في العام 
 . 2017لكل ألف مولود عام  9وقد وصل إلي  2010

 
 
 

 
 

  معدل أسباب وفيات األطفال األقل من عام 6.1.1

 1.3انخفض معدل الوفيات بين األطفال األقل من عام بمعدل 
 9/1000مولود حي  حيث سجل المعدل  لهذا العام  1000/

مولود حي , و كانت أعلى نسبة ارتفاع لألعوام الخمس السابقة 
 مولود حي . 1000/  17.8بنسبة  2012في العام 

 
معدل وفيات األطفال في قطاع غزة من عام  -( 1بياني ) رسم

 لكل ألف مولود حي 2011-2017
 

ثمموم  28-0الممممموالممثمممممد حمممممدثمم ممي الممو دة مممن عمممممر )  -
Neonatal mortality rate) : 

لكــل  4.8بلغ معــدل الوفيــات لهــذة الفئــة  2017 في عــام
لكـــــــل ألف مولود حي في  12.1ألف مولود وبمعـــــــدل 

 .2010العام
 

المبكرة عبر  الوفيات الرضع معدلتوزيع  -( 2)رسم بياني 
 2017-2010السنوات 

 

 post 365- 28 (األطممفمممممال الممرضممممممممممع مممن عمممممر ثمموم -
neonatal mortality  ) : 

لكل ألف مولودًا للعام  5بلغ معدل الوفيات الرضـــــــــــــع بمعدل   -
لكــــل ألف  4.2بلغــــت بمعــــدل  2017مقــــارنــــة بعــــام  2010

  .مولود
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 :أسباب الوفيات لألطفال الرضع األقل من عام  6.1.2
% من مجموع الوفيات 11نسبة الوفيات بين األطفال تشكل 

 العام بين السكان في غزة 
 

األسباب الحقيقية للوفيات بثن األطفال الرضع األقل من 
  :2017عام لعام 

 % .24.1 الجهاز التنفسي  .1
 %.21.8أمراض التشوهات الخلقية  .2
 %19.4المبتسرة ونقص الوزن الوالدة  .3
 % .8.3أمراض القلب  .4
%   6.8% األمراض المعدية  12الموت المفاجئ   .5

% 0.4% الحوادث 1.9شلل الدماغي % وال 0.4سوء التغذية 
 % من المجموع العام للوفيات بين األطفال. 0.4السرطان 

 
 

 
لعام  نأسباب الوفيات بثن األطفال الفلسطثنثث -( 3رسم بياني )

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقارنة معدل وفيات األطفال الرضع األقل من  6.1.3
  م.2017وعام  2013عام في قطاع غزة بثن عام 
 

مقارنة النسبة المئوية للوفيات بثن األطفال في  -( 1جدول رقم )
 2017و العام  2013قطاع غزة بثن العام 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 الوفاةسبب 
التشوهات 

 21.8 22.3 17.1 22.8 27.3 الخلقية

ضائقة الوليد 
 22 15.4 16.4 17.1 14.2 التنفسية

األمراض 
التنفسية 
 األخرى 

1.9 1.7 4.6 2.7 2.1 

مدة  قصر
الحمل ونقص 

 وزن الميالد
23.5 19.1 22.1 16.8 19.4 

 8.3 10.4 12.1 10.3 3.4 أمراض القلب

متالزمة الموت 
 12 7.5 0.9 1.6 9.8 المفاجئ للوليد

األمراض 
 6.8 7.0 12.7 7.6 2.9 المعدية

 

متوسط معد ت أسباب الوفاة لألطفال أقل من سنة 
 2016-2012خالل الخمس أعوام الماضية 

 %(.21.8التشوهات الخلقية ) .1
 % ( .22ضائقة الوليد التنفسية )   .2
 %(2.1) األمراض التنفسية األخرى  .3
 %( .19.4) مدة الحمل ونقص وزن الميالد قصر .4
 %(.8.3أمراض القلب ) .5
 %(.12) متالزمة الموت المفاجئ للوليد .6
 %( .6.8التسمم واألمراض المعدية ) .7
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 الوفيات بثن السكان:  6.2
  شخصا  4,833توفي في قطاع غزة  2017في عام 
 . أنثي ( 2,394ذكرا و  (2,439

 لكل ألف شخص . 2.54معدل الوفيات الخام في قطاع غزة 
 

 األسباب الحقيقية للوفيات حسب الفئة العمرية: 6.2.1

سنوات: سجلت أمراض  5أقل من  -1األطفال من عمر  •
% من مجموع الوفيات في هذة الفئة  18.8القلب نسبة 

% حوادث 13.0% حوادث أخرى، و13.8العمرية )
 الطرق(.

عام : أكثر أسباب الوفيات كانت  20أقل من -5من عمر  •
 14.6% ويليها الحوادث بنسبة 29.6أمراض القلب بنسبة 

 % . 10.6% والشلل الدماغي بنسبة 
عام : بلغت نسبة وفيات القلب  60أقل من -20من عمر  •

% وهى السبب الحقيقي األول للوفيات بين هذة الفئة 57
 % لنفس الفئة العمرية. 18.4العمرية ويليها السرطان بنسبة 

اض القلب فأكثر : بلغت نسبة  أمر  60الفئة العمرية من •
 ومن ثم  % 8.8أمراض السرطان بنسبة  % ويليها 68.0

 لنفس الفئة . %6.0بنسبة  ةيغامدلا ةيعو ألاأمراض 
السبب األول للوفاة في قطاع غزة بين الذكور واإلناث هي 

% علي التوالي من 36.1% و32.2أمراض القلب بنسبة 
 اجمالي الوفيات.

 

 معدل الوفيات الخام: 6.2.2

لكل ألف  3.1ألف نسمة انخفض من  معدل الوفيات الخام لكل
  2016لكل ألف نسمة عام  2.54ليصل إلى  2010في عام 
 المحافظات حسب الخام الوفيات معدل

في معدل الوفيات الخام بين المحافظات في قطاع  تهناك فروقا
في رفح  2.8غزة تراوح المعدل لكل ألف نسمة من السكان بين 

خانيونس  2.6و  في المنطقة الوسطي 2.5في غزة و  2.7و
 لكل ألف نسمة .2.1 والمنطقة الشمالية 

 

 معدل الوفيات حسب العمر: 6.2.3
سنوات: سجلت هذة الفئة  5من أقل  -1الفئة العمرية من  .1

 .ألف نسمة  100/  67.1معدل  
 سنة: سجلت هذة الفئة 20أقل من  -5الفئة العمرية  .2

 .ألف نسمة  100/  31.3معدل  
سنة: سجلت هذة الفئة معدل  60أقل من  -20الفئة العمرية  .3

 ألف  نسمة.  100لكل    128.9
 

 

سنة: سجلت هذة الفئة وما فوق وكانت  60الفئة العمرية  .4
 نسمة. ألف100 لكل  4.6معدل 

 
 

معدل الوفيات الخام لكل ألف نسمة من السكان  -( 4رسم بياني )
 2017-2012في فلسطثن بثن  
 

 
 2017نسبة الوفيات بثن الفئات العمرية في  -( 5بياني  )رسم 

 

 الوفيات حسب بعض األمراض واألسباب : 6.2.4
 199أمراض القلب: انخفض معدل الوفاة لهذا السبب من  .1

ألف نسمة لعام  100لكل  196.5ليصل إلي  2016في عام 
2017. 

 2016عام  4.7السكري: زاد معدل الوفاة لهذا السبب من  .2
 .2017ألف نسمة عام  100لكل  5.3 ليصل إلي

األمراض التنفسية: انخفض معدل الوفاة لهذا السبب من  .3
ألف  100لكل   16.2ليصل إلي  2016في عام  17.2

  2017نسمة في عام 
 9.4التشوهات الخلقية: انخفض معدل الوفاة لهذا السبب من  .4

 .2017ألف نسمة في  100لكل  4.6ليصل إلي  2016عام 
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مقارنة بثن معد ت الوفاة ألمراض محددة لعام  -( 2)جدول 
 ألف نسمة 100لكل  2017و 2016و 2015

 

 2017 2016 2015 المرض
 196.5 199.4 149.3 أمراض القلب

 32 24 36.0 األورام
 14.7 13.2 21.9 األمراض الدماغية الوعائية

 16.2 17.2 12.7 األمراض التنفسية
 7.2 7.5 5.1 *الحوادث 

 5.3 4.7 5.7 السكري  داء
 5.1 11.5 4.9 ارتفاع ضغط الدم األساسي

 6.4 9.4 4.8 التشوهات الخلقية
 الشهداء وتشمل* 

 

أسباب الوفيات بثن السكان حسب الفئة  6.2.5
 العمرية

 

العشر بثن السكان في قطاع غزة  الوفيات أسباب .1
 2017لعام 

 %.58.9أمراض القلب  .1
 %9.8األورام  .2
 %.4.8أمراض الجهاز التنفسي  .3
 % .4.5أمراض ما حول الوالدة  .4
 %.4.4أمراض األوعية الدماغية  .5
 %.2.1الحوادث  .6
 %.2أمراض الفشل الكلوي  .7

 .%2األمراض المعدية  .8
 % . 1.9التشوهات الخلقية  .9

 % .1.6 ركسلاض امر أ .10
 

 
 

 2017أسباب الوفيات بثن السكان في لعام  -( 6رسم بياني )
 

 
 

 ( سنوات:5أقل من  -1وفيات األطفال من عمر ) 6.3
ألف طفل لنفس الفئة   100 لكل 67.1معدل الوفيات بينهم 

( سنوات, و نسبة الوفيات بينهم تشكل 5أقل من  -1العمرية )
 % من مجموع الوفيات العام.3.4

  األسباب الحقيقية للوفاة بثنهم هي:

 % . 18.8أمراض القلب بنسبة  .1
 . %11.6الخلقية بنسبة التشوهات  .2
 . %13 الشلل الدماغي بنسبة .3
 % .13حوادث الطرق  .4
 % .15.9أمراض الجهاز التنفسي بنسبة  .5
 % .4.3سوء التغذية واالمتصاص   .6
 % . 7.0األورام الخبيثة  .7
 . %1.4الفشل الكلوي  .8
 % . 0.7 أمراض الكبد  .9

 
 

( 5أقل من  -1أسباب الوفيات بثن األطفال ) -( 7رسم بياني )
 2017سنوات 

 
 

 -( سنة :20أقل من  -5الوفيات لألعمار ) 6.4
ألف نسمة لنفس الفئة 100لكل  31.3معدل الوفيات بينهم 

% من مجموع الوفيات 4.5( سنة و تشكل 19-5العمرية )
 العام.

 

 -األسباب الحقيقية للوفاة هي :

 % . 29.6أمراض القلب بنسبة  .1
 % .14.6الحوادث األخرى بنسبة  .2
 % . 9.3الطرق حوادث  .3
 % . 6.6األورام بنسبة  .4
 % . 9.3أمراض الجهاز التنفسي بنسبة  .5
 % 10.6الشلل الدماغي بنسبة  .6
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 %.4.9األمراض المعدية بنسبة   .7
 % .1.8التشوهات الخلقية بنسبة   .8
 % . 0.4أمراض األوعية الدماغية   .9

 % 1.3أمراض الفشل الكلوي  .10

 
 سنة  (20إلى أقل من  5أسباب الوفيات بثن ) -( 8رسم بياني )

 
 
 
 

 -( سنة :60أقل من  -20لوفيات لألعمار )ا 6.5
ألف نسمة لنفس الفئة  100لكل  128.9معدل الوفيات بينهم 

% 22.1( سنة, و نسبة الوفيات بينهم تشكل 59-20العمرية )
 من مجموع الوفيات العام.

 -األسباب الرئيسة للوفاة هي :
 %.57أمراض القلب بنسبة  .1
 % .18.4بنسبة  األورام .2
 % .6.1الحوادث األخرى بنسبة  .3
 % .3.4أمراض الجهاز التنفسي بنسبة  .4
 % .2.0الفشل الكلوي  .5
 .1.9أمراض األوعية الدماغية بنسبة  .6
 % . 1.4حوادث الطرق  .7
 % . 1.0األمراض المعدية  .8
 %. 5.3أمراض الضغط  .9

 % . 1.3أمراض الكبد  .10

 سنة( . 60من  أقل-20أسباب الوفيات بثن ) -( 9رسم بياني )
 

 

 -عامًا فما فوق : 60. الوفيات لألعمار 6.6
لكل ألف نسمة لنفس الفئة العمرية و  46معدل الوفيات بينهم 

 % من مجموع الوفيات العام.58.7نسبة الوفيات بينهم تشكل 
 

 -األسباب الحقيقية للوفاة بثنهم هي :
 % .68أمراض القلب بنسبة   .1
 .% 8.8األورام بنسبة   .2
 .% 6.0أمراض األوعية الدماغية بنسبة  .3
 . %5.3الجهاز التنفسي بنسبة أمراض  .4
 % .2.3الفشل الكلوي  .5
 % .2.2الضغط بنسبة  .6
 % . 2.1األمراض المعدية  .7
 % . 2.0أمراض السكر  .8
 % . 1.8الشيخوخة  .9

 % . 0.8أمراض الكبد  .10
 

 
من  نأسباب الوفيات بثن السكان الفلسطثنثث -( 10رسم بياني )

 2017عاما فما فوق لعام  60سن 
 

 أسباب الوفيات بثن الذكور: 6.7
 % من إجمالي الوفيات.50.5نسبة الوفيات بين الذكور 

 % .35.9أمراض القلب بنسبة  .1
 %. 6.2األورام بنسبة  .2
 %.3.6األمراض التنفسية  .3
 . %3.3 ةدالو لا لو ح ما بابسأ .4
 %.2.5أمراض األوعية الدماغية  .5
 %.2.3الحوادث  .6
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 %.1.5التشوهات الخلقية  .7
  %.1.4األمراض المعدية  .8
 %. 1.3 ي و لكلا لشفلا .9

 .%1.0 ق ر طلا ثداو ح .10
 

 
 2017الوفاة بثن الذكور لعام  أسباب - (11) بياني رسم

 . أسباب الوفيات بثن اإلناث:6.8
 .% من إجمالي الوفيات49.5نسبة الوفيات بين اإلناث 

 % .41.4أمراض القلب بنسبة  .1
 % 6.7األورام بنسبة  .2
 .%3.3أمراض األوعية الدماغية  .3
 %.2.8األمراض التنفسية  .4
 %.2.5أسباب حول الوالدة بنسبة  .5
 %.1.4أمراض السكري  .6
 %.1.3الفشل الكلوي  .7
 .%1.2األمراض المعدية  .8
 %.1.2أمراض الضغط  .9

 .%1.1التشوهات الخلقية  .10
 

 

 
 

 2017 أسباب الوفاة بثن اإلناث لعام -( 12بياني ) رسم

 

للوفيـــــات بـــــين الـــــذكور و اإلنـــــاث أمـــــراض الســـــبب األول  •
 % علي التوالي.41.4% و35.9القلب بنسبة 

ــــذكور هــــو األورام بنســــبة  • ــــات بــــين ال الســــبب الثــــاني للوفي
 %.6.7بنسبة  مار و ألا% وبين اإلناث 6.2

ـــــــين  • ـــــــات ب ـــــــث للوفي ـــــــذكور الســـــــبب الثال  ضار مـــــــأ وهـــــــال
ـــــــــــاث هـــــــــــو  %3.6 يســـــــــــفنتلا زاهـــــــــــجلا  ضار مـــــــــــأواإلن
 %.3.3بنسبة  ةيغامدلا ةيعو ألا
 امــــــ بابســـــأهـــــو الســـــبب الرابـــــع للوفيـــــات بـــــين الـــــذكور  •

 ضار مــــــأ وهــــــ ثانــــــإلا و % 3.3 بنســــــبة ةدالو لــــــا لو حــــــ
 .%2.8 يسفنتلا زاهجلا

ــــــذكور  • ــــــات بــــــين ال  ضار مــــــأهــــــو الســــــبب الخــــــامس للوفي
ــــعو ألا ــــين اإلنــــاث أســــباب 2.5بنســــبة  ةيــــغامدلا ةي % وب

 %. 2.5ما حول الوالدة بنسبة 

 

 الوفيات حسب مكان الوفاة 6.9

داخــــــــل % مــــــــن الوفيــــــــات حــــــــدثت 42.2فــــــــي قطــــــــاع غــــــــزة 
% وغيــــــــــــــر  15.5% فــــــــــــــي البيــــــــــــــت79.7المستشـــــــــــــفيات و

 %.4.8معروف 
 

 تأ ثر األوضاع الحالية علي الوفيات 6.10
 . أمراض القلب :1
ـــــــــب لألســـــــــباب  • ـــــــــى المرات ـــــــــب أعل ـــــــــت أمـــــــــراض القل احتل

ــــــــة للوفــــــــاة فــــــــي المجتمــــــــع وشــــــــكلت مــــــــا نســــــــبته  المؤدي
% مـــــــن اجمـــــــالي الوفيـــــــات, ثـــــــم يليهـــــــا أمـــــــراض 58.9

 %. 9.8السرطان بنسبة 
مولــــــود  1000لكــــــل   9غ معــــــدل وفيــــــات الرضــــــع  وبلــــــ •

أمـــــــــراض تتعلـــــــــق ، بينمـــــــــا كانـــــــــت 2017حـــــــــي  لعـــــــــام 
الســــبب األول لوفيــــات الرضــــع ضــــائقة الوليــــد التنفســــية ب

% مــــــن اجمــــــالي الوفيــــــات الرضــــــع ، بينمــــــا 22بنســــــبة 
-1) األول لــــــدي فئــــــة األطفــــــال أمــــــراض القلــــــبكانــــــت 

 % من نفس الفئة.18.8سنوات(  بنسبة 5اقل من 
 
 حسب الجنس. 2

م  2010%( فــــــي عــــــام 54.3بلــــــغ معــــــدل وفيــــــات الــــــذكور  )
ــــــــــــي عــــــــــــام ــــــــــــه ف %  3.8( بنقصــــــــــــان  50.5) 2017و معدل

م 2010بينمـــــــــا كـــــــــان معـــــــــدل وفيـــــــــات االنـــــــــاث فـــــــــي عـــــــــام 
 %. 3.8( بزيادة 49.5بلغ ) 2017( وفي عام 45.7)
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