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- مشـاريع إنشـائية بإجمالي مبلغ  10.8 مليون دوالر ( إنشــاء مباني جديدة وأقســام وتأهيل 

وترميم ) حيث تم انجاز 47% منها.

- استكمال مشـــــروع انشـــــاء مبنى الوالدة، مشــــــروع ترميم الكلية واألورام، ترميم قســــــم 

األشعة – مجمع الشــــفاء الطبي، مشـــــروع العيادات العمانية، انشـــــاء قســـــم مبيت في 

المســـــتشـــــفى األوروبي، إعادة تأهيل قســـــم التعقيم في مســـــتشـــــقى الياسين، إضافة 

طابقين فوق المســتشــفى اإلندونيســي، مشــروع تأهيل قســـم علميات الوالدة في مبنى 

التحرير.

- إعداد دراسات مشاريع مختلفة بقيمة مالية  9.8 مليون دوالر.

- مشـاريع األجهزة الطبية للمسـتشــفيات والرعاية األولية بمبلغ 9.2 مليون دوالر، بمعدل 

انجاز %52.

مشاريع إنشائية تطويرية
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- مشـاريع قطع غيار االجهزة الطبية للمسـتشـفيات والرعاية األولية بمبلغ 763 ألف دوالر، 

بمعدل انجاز %87.

- توريد قطع غيار محطات أكســـجين للمســـتشـــفيات ومراكز الرعاية األولية بقيمة50,147  

دوالر.

- تم تسويق 67 مشروع بتكلفة تقديرية حوالي 49 مليون دوالر في مجاالت صحية مختلفة.

- استكمال مشــــروع الطاقة الشــــمســـــية ( الهجين) لمجمع ناصر الطبي بقيمة316,000  

دوالر، نسبة االنجاز  %95.

- مشروع تزويد عيادة المغراقة بطاقة شمسية بقيمة 3,000 دوالر بنسبة إنجاز  %99.

- مشاريع المياه والصرف الصحي باجمالي مبلغ269,000 دوالر، بنسبة إنجاز %100.

مشاريع قيد التنفيذ:-  50 مشروع بقيمة 26.8 مليون دوالر.

4 مشاريع بقيمة 563 ألف دوالر . مشاريع منفذة:- 
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- إفتتاح مستشفى الوالدة الجديد وقسم الحضانة في مستشفى شهداء األقصى.- 

- تحديد ناصر كمركز لرعاية مرضي التهابات العظام لجرحى مســـــــــــــــــــيرات العودة، وكمركز 

لوحدة الكسور المعقدة.

- البدء بـتطـبـيق البرنامج المحوسب لقسم الوراثة في المختبر المركزي وربطه مع عـيادات 

الرعاية األولية ووكالة الغوث مما سيســـــــــــــــــــاهمفي سرعة الكشف المبكر على األمراض 

الوراثية لألطفال ومتابعتها ومنع االعاقة.

- البـــدء في خدمة زراعــــة عينـــــات األنســـــــجة والعظــــام "Osteomyelitis " لمرضى العظام، 

بالتعــــاون مع  أطبـــــاء بال حدود – فرنسا" في م. الرنتيسي.

- البدء في إدخال فحوصات الليثيوم في م. الرنتيسي لصالح مرضى الطب النفسي.
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خدمات جديدة 
أو تطوير خدمة موجودة



-. PCRF افتتاح قسم امراض الدم واألوارم في م. الرنتيسي بالتعاون مع مؤسسة -

- إضافة خدمة فحص الفيروسات لوحدات الدم والمرضى في م .األندونيسي.

- تطبيق برنامج المســـــــــح اإلشعاعي في أقســــــــــام األشعة والعمليات في كال من مجمع 

الشفاء الطبي والمستشفى اإلندونيسي.

- تطبيق برنامج المســـح اإلشعاعي في أقســـام األشعة والعمليات في كال من(م .النصـــر، 

م .الدرة) وتحديد اللوازم وأدوات  الحماية من األشعة.

- البدء بتقييـــتم المرضى الذين يعانـــون من الســـــــــمنة المفرطــــة وتقديم خدمــــات التغذية 

العالجية لمرضى السمنة واألمراض المزمنة.

- تركيب وحدة اسنان جديدة في عيادة شهداء الدرج بتاريخ2019/05/19 م.

- إعداد برنامج تدريبي خاص بتمريض الحروب.
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- تنفيذ دورات فنية تخصصية بعدد 29 دورة  لـ 681 متدرب في تنمية القوى البشرية.

- تنفيذ 7 دورات تدريبية ادارية شــملت 179 متدرب، و7 دورات حاســـوب لعدد 110 متدرب من 

قبل تنمية القوى البشرية.

- إبثعات 38 موظفا بعثات داخلية من مختلف التخصـصـات الصـحية ، وعدد الملتحقين في ً

بعثات ومنح خارجية ١٥ طبيبا في وزارة الصحة.ً

- نفذت دائرة صـحة األم والطفل بدعم من WHO عدد 3 ورشــات تدريب لجميع الممرضــات 

والقابالت العامالت برعاية األمهات بعد الوالدة في المراكز الصـــــــــــــــحية حول البروتوكول 

المحدث لحديثي الوالدة وجزئية العناية بالوليد ورعاية بعد الوالدة في ســــــجل صـــــــحة األم 

المحوسب.

- تدريب عدد 80 طبيب على توثيق نماذج الوفيات.

- عقد دورات اسعاف أولي تدريبية (12) عدد المشاركين (264).                                                                                                                                                   
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- إعتماد اإلدارة العامة لتنمية القوى البشـــــرية مركز تدريبي معتمد لدورات جراحة المناظير 

المتقدمة CSLSومهارات الجراحة األساسيةBBSمن الكلية الملكية للجراحيين البريط ا ن ي  ة  .          

. WHO تدريب عدد 3 أطباء حول توثيق نماذج الوفيات في األردن بالتعاون مع-

 "Osteomyelitis " القيام بعدد 2 دورة تدريبية عملية حول زراعة عينات األنســـجة والعظام -

لمرضى العظام، أطباء بال حدود – فرنســــــا"MSF"، حيث استهدفت عشــــــرة من أخصــــــائي 

التحاليل الطبية العاملين في أقسام الميكروبيولوجي على مرحلتين.

- تدريب عدد (136) صيدلي على الحقائب التدريبية األساسية والتخصصية للصيدلة.

- تدريب عدد  24طبيب في الجراحات المختلفةعلى مهارات الجراحة.

- تدريب خريجي التحاليل الطبية للحصول على شهادة مزاولة المهنة وذلك على مدار العام 

في جميع المختبرات وذلك بالتدريب النظري والعملي.

- تدريب عدد (5) أخصائي تحاليل طبية على دليل اجراءات فحوصات الميكروبيولوجي.

- إلحاق عدد 15 حكيم وحكيمة بدبلوم الحضانات بالتعاون مع وحدة التمريض.

- تدريب عدد(25)من أخصـــائي التصـــوير الطبي على الحقائب األساسية والتخصـــصــــية في 

التصوير الطبي.

– عقد دورة تدريبية للعاملين في المشـــــروع الكشـــــف المبكر لإلعاقات  البصــــــرية لحديثي 

. EENC الوالدة  ضمن مشروع رعاية المواليد

- تدريب الطواقم في مســتشـــفى شهداء األقصـــى ومســـتشـــفى الحرازين وكمال عدوان 

.EENC والمستشفيات األهلية على بروتكول



- إضافة أجهزة طبية للمستشفيات والرعاية األولية بمبلغ 9.2 مليون دوالر.

- توريد أجهزة عالج طبيعي بتمويل من جايكا بقيمة 20,000 دوالر.

- توفير جهاز لغسيل الكلى بقسم العناية بالمستشفى األندونيسي.

. Emerald من نوع CBC دعم مختبرات المستشفيات بعدد 11 جهاز فحص -

- دعم مستشفى الرنتيسي بجهاز  CBC من نوع Ruby 5 Differential لخدم  أمراض الدم.

- توفير  6  أجهزة spectrophotometers  تم توزيعها  5 مختبـرات للـرعاية وعدد 1 مختبـرات 

المستشفيات.

Deep  توفير 3 ثالجة لبنك الدم لصــــــــالح مختبرات م. ناصر واالندونيســـــــــي والنجار، وتوفير 

Freezer يخدم بنوك الدم لصالح مختبر م. الشفاء.
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- توريد جهازين C.B.C متقدم (hematology analyzer-5-differential) لصـالح م. الرنتيســي 

ليخدم شــريحة مرضــى الدم واألورام والذي يظهر صــورة الدم بالكامل باإلضـــافة الى تعداد 

الدم الكامل للمرضى.

- توفيــــر جهــــاز خــــاص بفحص الفيروســـــــــــات و المناعـــة و االدويــــة في الــــدم و الهرمونات

.immunoassay analyzer-architect 

- تم توزيع 11 جهاز التراســــــــاوند حديث الى عيادات رعاية الحوامل وفحص الثدي في المراكز 

الصحية حسب الخطة المقدمة وحجم العمل بتمويل من الهالل األحمر القطري .

.light cure شراء حوالي 30 جهاز -

- دعم (م .األوروبي، م .الدرة، م .اإلندونيسي )بأجهزةCR حديثة.

- دعم مجمع الشــــــــــــــــــــفاء الطبي بجهازي أشعة نوع  Shimadzue بتبرع من الهالل الحمر 

التركي.

- دعم مجمع الشفاء الطبي وم .النجار بأجهزة تحميض جديدة.



- وفد جراحة مسـالك أطفال، جراحة السـمنة، جراحة الصـدر، جراحة ENT من مســتشــفيات 

القدس بالتعاون مع منظمة حقوق االنسان.

- وفد جراحة مناظير النسائية وأطباء الوالدة بالتعاون مع منظمة حقوق االنسان. 

- وفد جراحة العظام المصري (م. األوروبي).

- وفد جراحة اليد واألعصاب الطرفية (م. الشفاء، م. األوروبي) .

   .MS وفد جراحة العظام  في مستشفى األقصى بالتعاون مع -

   .PCRF وفد جراحة الوجه والفكين في  م. الشفاء بالتعاون مع -

   .PCRFوفد جراحة قلب األطفال  في (م. األوروبي) بالتعاون مع -

- وفد جراحة الكسور المعقدة في (م. الشفاء م. األوروبي).

- وفد جراحة أوارم  الثدي في (م. الشفاء، م. ناصر).
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- إنشاء سجل محوسب لمرضى مسيرة العودة الكبرى ورفع الحصار.

- إستكمال بيانات المصـابين لمسـيرة العودة الكبرى بحيث تشـمل جميع المسـتشـفيات 

.NGOsالحكومية وغير الحكومية و

- مسح  (725) من مصابي مسيرة العودة وتقيمهم الستكمال االجراءات الطبية لهم.

- تطبيق نموذج الطوارئ الموحد  ونموذج الخروج في كافة مستشفيات وزارة الصحة.

- تطبيق حوسبة العمليات الجراحية وتوزيع أجهزة على أقسام العمليات.

- إعداد الملف الطبي االلكتروني.

- إنجـــــاز تطبيـــــق المرحلة األولى والثانيــــة من البرنـــامج المحوسب لتقــــارير واحصـــــــــــائيات 

المختبرات وبنوك الدم في الوزارة.

- تشغيل وتدريب المستخدمين على نظام الباثولوجي في مجمع الشفاء .

- تشغيل ومتابعة نظام الصحة النفسية في عيادة غرب غزة.

- تشغيل العناية النهارية وسجل العمليات بمستشفى شهداء األقصى .

- إنتهــــــاء المرحلــــة األولى من المواءمة بين نظـــــامي المستشفيات و care  باألوروبي.  

  بلغ عدد عمليات زراعة الكلى خالل النصف األول من العام 2019 (24) حالة .     



- إعادة افتتاح خدمة جراحة القلب في مستشفى غزة األوروبي، واجراء ما يزيد عن 60 عملية 

خالل الثالثة شهور الســــــــــابقة ضمن مشــــــــــروع تدريب القدرات المحلية في مجال جراحة 

القلب.

- توفير اللقاحات حتى نهاية عام 2019م على األقل لجميع اللقاحات ضـــمن برنامج التطعيم 

الموسع في المخزن المركزي بمدينة غزة.

    ." MHGAP " دمج الصحة النفسية في الرعاية األولية -

- تنفيذ برنامج دبلوم تمريض العناية الحثيثية لديثي الوالدة.  

- تنفيذ برنامج الرعاية التمريضية المنزلية بتمويل من مؤسسة التعاون األلماني.   
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- إعتماد سياسة تنظيم عمل األطباء في أقسام العناية المركزة لألطفال.

- إعتماد سياسة تنظم تكامل الخدمة وخاصة لحاالت العناية المركزة بالمســــــــــتشـــــــــــفى  

األندونيسي ومستشفى بيت حانون.

- إعتماد دليل السياسات واالجارءات لعمل أقسام خدمات المرضى.

- اإلنتهاء من دارسة احصــــــــائية لوفيات المواليد في جميع المســـــــــتشـــــــــفيات الحكومية 

والخاصة وعرض النتائج لعطوفة الوكيل العتمادها.

- إعداد مفتاح خدمة الوالدة على مستشفيات الوالدة ولجنة الوالدة المركزية.

- إعتماد مشـروع الصـيدلة الســريرية لحوسبة صيدليات المســتشــفيات وموافقة الهالل 

األحمر القطري على التمويل.

أنظمة وبروتوكوالت جديدة



- إعتماد وتطبيق مفتاح  استخدام المســـــتهلكات الطبية لخدمة قســـــطرة القلب وخدمة 

جراحة القلب المفتوح في المستشفيات.

- إعداد بروتوكــــــــول استخـــدام المضـــــــــادات الحيويــــــة قبل العمليـــــات وتطبيق بروتوكول 

المطهرات في كل المستشفيات.

- إعداد خطة الطوارئ والجهوزية واهم التحديات.

- توزيع كتب بروتوكوالت أمراض القلب في مجمع الشفاء.

- تعميم دالئل وبروتوكوالت (دليل خدمة التغذية في المســــــــــتشـــــــــــفيات- دليل الخدمات 

الصـــــيدالنية في المســــــتشــــــفيات- دليل االجراءات المخزنية- بروتوكول المطهرات) على 

الموقع االلكتروني للوزارة واالدارة العامة للمستشفيات.

- إعتماد وتطبيق مفتاح خدمة الوالدة.

- إعتماد وتطبيق دليل تداول االدوية المراقبة.

. EENCطباعة وتوزيع البروتوكول المعدل والمعتمد لمشروع -

- وضع مســـــودة لدالئل إرشادية لجمع عينات مياه الشـــــرب ومراقبة مياه البحر وتوزيعها 

علي رؤساء االقسام والمفتشين لمراجعتها .

- إنجاز دليل االجراءات التمريضية.
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- اإلنتهاء من مســـودة مشـــروع العيادات االستشـــارية االلكترونية لعرض الحاالت بين م. 

الرنتيسي ومركز حمد الطبي بقطر.

- عمل مســـــــودة شراكة مع نقابة الصـــــــيادلة لإلشراف المالي على مشــــــــروع الصــــــــيدلة 

السريرية وذلك بناءا على طلب الهالل االحمر القطري ممول المشروع.

- تدريب وتشـــــــغيل مخازن االدوية والمهمات على منظومة محاضر االستالم بشــــــــقيها: 

االندرويد (الباركود) والويب و جاري العمل على استكمال التدريب على منظومة الجرد.

- تشغيل منظومة الصرف ويب في مختبرات جميع مناطق الرعاية االولية وإنشاء أكثر من 

100 حساب موظف في مختلف مختبرات ولوازم مراكز الرعاية األولية.

- إنشاء و تشغيل إجراءات ترحيل الدوام للحاسوب الحكومي.

إنجازات أخرى



- إعداد ونشر التقارير السنوية الخاصة بوحدة نظم المعلومات الصحية.

- إعداد ونشــر  التقرير الشــامل Annual Reports عن الوضع الصـــحي في قطاع غزة 2018م 

لوحدة نظم المعلومات الصحية.

- إصدار التقرير السنوي ألعمال االدارة العامة للرعاية األولية خالل العام الماضي 2018م.

- بلغ التحصيل المالي خالل النصف األول للعام 2019  298,475 شيكل لالجازة والتراخيص.

- إصدار 690 شهادة مزاولة مهنة بواقع  559 مزاولة  دائمة و 131 مزاولة  مؤقتة.

- تجديد ترخيص وتأسيس منشآت صحية بما يقارب 505مؤسسة صحية مختلفة.

- نظام االلتزامات المالية في مستشفى الشفاء الطبي.

- إجمالي إيرادات وحدة التأمين الصحي النصف سنوي 3,089,615.18 شيكل.

- إجمالي عدد التأمينات   2,333,013منها114,046 بطاقات فعالة، 118,967 بطاقات مجانية.

- القيام بجوالت رقابية على المؤسسات الصحية ما يقارب 1,494زيارة .

- التصدير االعالمي 4,357 ويشمل أخبار، تقاير مكتوبة ومصورة، أفالم وغيرها.

- البدء في ورشات عمل MH GAP رأب الفجوة في األمراض النفســـــــــــــــــــــــــية لمجموعة من 

المناطق وقد شملت الطاقم الطبي من أطباء وتمريض.
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- تنفيذ بــرامج التوعية التغذوية فــي المدارس، كما يتم تقديم خدمات التغذية العالجية فــي 

مراكز الرعاية الصـحية األولية (الرمال، صبحة الحرازين، الزيتون، الشــاطئ، الشــيخ رضوان) 

وذلك حسب الجداول المعدة.

- إعتماد آلية واضحة لتوصيل أدوية ومهمات الطوارئ  حسب االحتياج حسـب مسـتجدات 

الطوارئ بحيث يتم توفير األدوية المزمنة وأدوية التشــــنجات واألعصــــاب وأدوية ومهمات 

الطوارئ كمخزون استراتيجي يكفي لمدة ثالث شهور تصـــــــــــــرف طلبية منفصـــــــــــــلة  من 

المخازن المركزية.

- تم توقيع 14 إتفاقية مع الجهات المانحة .

- تم إعداد 42 مقترح مشروع حسب اإلحتياج لوزارة بإجمالي251,776,147 دوالر.

- إجمالي تحركات ســــيارات اإلســـــعاف والطوارئ 25,777 ، حيث تم انجاز 17,214 مهمة خالل 

النصف االول.



خالل النصف األول من العام 2019 

- تم إستقبال 3,722 مصـــاب من مصــــابي مســــيرات العودة داخل النقاط الطبية الميدانية 

التابعة لوزارة الصحة .

- تم تحويل 1,558 حالة منهم للمستشفيات بينما تم معالجة وخروج 2,164 حالة في النقاط 

الطبية الميدانية .

- وصل إلى أقســـام الطوارئ والحوادث بمســــتشــــفيات الوزارة 2,903 حاالت من مســــيرة 

العودة محولة من النقاط الطبية الحكومية وغير الحكومية منهم 826 حالة إصــــــــــــــــــــــــــــابة 

بالرصاص الحي .

المتابعة المستمرة والمتواصلة
 لمسيرات العودة الكبرى
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