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الصحة خالل   ابريلنفذت وزارة  العام    شهر  التحديات   2022من  اإلنجازات على مستويات وأصعدة مختلفة، رغم جميع  العديد من 

واألزمات المتكررة والمستمرة والحصار المشدد منذ سنوات، واستمر العمل من خالل إدارات ووحدات الوزارة المختلفة وقد تم إعداد هذا  

 دارات والوحدات العاملة في الوزارة.التقرير من واقع البيانات والتقارير الواردة من كافة اإل

المختلفة   الشهر في اإلدارات  إنجازات وزارة الصحة خالل  حالة    113,008الطوارئ    من خدمات  المستفيدينوقد بلغ عدد   ،تنوعت 

 .  العمليات النوعية من بينها العديد منعملية جراحية  3,702حالة وأجري عدد   42,893العيادات الخارجية  من خدماتوالمستفيدين 

االسعاف   بواسطة  المنقولة  الحاالت  عدد  بلغ  إجراء    حالة،5,867و  إلى  مخبري   561,901باإلضافة   فحص 

الوزارة  مختبرات  كافة  الطبي  في  التصوير  خدمات  اجمالي  بلغ  و  قدمت     خدمة، 58,376،   خدمات فيما 

الطبيعي وفدان  مراجع2,379  لـ  العالج  زار  حين  في  في  ،  تجميل  متخصصان  عظام،  أجريا جراحة   و 

 .العديد من العمليات الجراحية النوعية و المعقدة

 شخص. 2,614 شهر ابريلعينة، وقد بلغ عدد المتلقين للقاحات كورونا خالل  4,017 الفحوصاتوفي إطار جائحة كورونا بلغ عدد 

االدوية خالل   من  للمنصرف  المالية  القيمة  ابريلوكانت  العام   شهر  المالية      2,399,399  الحالي  من  القيمة  بلغت  حيث  دوالر، 

 دوالر.  578,647الفترة للمنصرف من المهمات الطبية في نفس 

الداخلية   للرقابة  العامة  اإلدارة  عن  والصادرة  المنفذة  والتقارير  الزيارات  عدد  رقابية   289وبلغ  ميدانية   زيارة 

شهادات مزاولة    264، باإلضافة إلى العديد من الخدمات التي يقدمها و يتابعها الطب الخاص و أبرزها إصداروتقرير رقابي وتوصية

 .المهنة )جديد/مؤقت( 

تو  اطار  في  مركزو  افتتاح  تم  فقد  إليها  الوصول  تسهيل  و  الخدمة  تقديم  إطار  الطبي،   سيع  القرارة   مسقط 

 بتمويل كريم من دولة ُعمان .  

االيرادات  بلغت الصحي  منها  شيكل  699,147إجمالي  التأمين  إجمالي    628,412إيرادات  وبلغ   شيكل، 

   .دوالر 4,958,855التبرعات 

 
 

 الصحة:إيرادات وزارة  /أولا 

 البيان  القيمة النوع  الرقم
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 4,958,855 دوالر  الصحة الواردة لوزارةقيمة التبرعات   .1
 628,412 شيكل إيرادات التأمين الصحي  .2
 54,935 شيكل إيرادات االجازة والتراخيص   .3
 15,800 شيكل الكومسيون الطبي  .4

 

ا    :العامة المؤشرات /ثانيا

 القيمة المؤشر الرقم
 3,702 عدد العمليات التي  اجريت في اقسام العمليات الكبري بالمستشفيات إجمالي   .1
 42,893 عدد المرضى الذين تلقوا الخدمة داخل العيادات الخارجية إجمالي   .2
 114,441 عدد المرضى الذين تلقوا خدمة طبية في أقسام الطوارئ في المستشفيات إجمالي   .3
 10,565 ادخلوا ألقسام المبيت في المستشفيات عدد المرضى الذين إجمالي   .4

 175,492 من خدمات مراكز الرعاية الصحية االولية   المستفيدينعدد إجمالي   .5
 11,000 إجمالي عدد خدمات الصحة العامة   .6
 3,203 عدد السيدات الالتي تلقين  خدمة الوالدة بالمستشفيات إجمالي   .7
 341 القسطرة القلبية عدد المستفيدين من خدمة إجمالي   .8
 414 عدد المرضى الذين اجروا عمليات تنظير )جراحة/باطنة/نسائية(إجمالي   .9

 927 جراحات اليوم الواحد عدد اجمالي   .10
 561,901 الفحوصات المخبرية  عدد  اجمالي   .11
 58,376 فحوصات األشعة التشخيصية  عدد  اجمالي   .12
 دوالر        2,399,399 اجمالي قيمة األدوية المنصرفة   .13
 دوالر          578,647 اجمالي قيمة المهمات الطبية المنصرفة   .14
 دوالر        2,176,153 اجمالي قيمة األدوية الواردة   .15
 دوالر          857,264 اجمالي قيمة المهمات الطبية الواردة   .16
 5,867 اجمالي مهام اإلسعاف والطوارئ   .17
 2,009 مصر(-48المحولين للخارج )أراضياجمالي  عدد المرضى   .18
 242,416 إجمالي عدد التأمينات الفعالة   .19
 264 اجمالي شهادات مزاولة المهنة التي تم إصدارها )جديد/مؤقت(  .20

 

 
 

 

 :المشاريع التي تم انجازهاثالثا /

املشاريع   جلب  خالل  من  الخارجي  الدعم  لتوفير  الحثيثة  الوزارة  مساعي  للجمهور،ضمن  املقدمة  الخدمات  لتحسين  فقد   الالزمة 

 ومن أهم هذه املشاريع:   ، من قبل الجهات املانحة  انجاز العديد من املشاريع بتمويل استطاعت الوزارة 

 افتتاح مركز مسقط القرارة الطبي بتمويل كريم من دولة ُعمان.  ❖
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 ألف دوالر. 50جمعية غيث بقيمة من  بالعين( -)لجراحة املاء البيضاءجهاز فيكو   مشروع توفير  ❖

 ألف دوالر.   MAP-UK 300بتمويل من من األدوية و املستلزمات الطبية  أصناف صفريةمشروع توفير   ❖

 دوالر.   ألف100بقيمة  UNICEFوبتمويل من  توفير أجهزة كمبيوتر للرعاية األوليةمشروع  ❖

 ألف دوالر.  70بقيمة  تجهيز قسم الطوارئ في مستشفى العيون بتمويل من الصليب األحمر   ❖

مشروع تعزيز نظام املعلومات الصحية املتعلقة بالصحة اإلنجابية و صحة األم و الطفل بتمويل من منظمة الصحة العاملية بقيمة  ❖

 . ألف دوالر460

 قائمة احتياج و ذلك لتسويقها لدى الجهات املانحة .  47باإلضافة لـ التعاون الدولي من خالل مشاريع دعم للوزارة  10تم تسويق عدد

ا : الخدمات الطبية المقدمة  رابعا

 خدمات الرعاية األولية

تصصصصصصصصصم مصصصصصصصصص  خالل صصصصصصصصصا و % مصصصصصصصصص  عصصصصصصصصصدد الطلبصصصصصصصصصة امل صصصصصصصصص لي   95فريصصصصصصصصصق الصصصصصصصصصصحة املد سصصصصصصصصصية بنسصصصصصصصصصبة  مصصصصصصصصص  قبصصصصصصصصص  ( طالصصصصصصصصصب مد سصصصصصصصصصة11,500فحصصصصصصصصصص عصصصصصصصصصدد  •

 % م  عدد الحاالت املفحوصة.21حالة لديها أمراض و مشاك  صحية بنسبة  2412اكتشاف عدد 

هصصصصصصصصصا   نصصصصصصصصصت  ع زيصصصصصصصصصا   تفت شصصصصصصصصصية 1100تكثيصصصصصصصصصر حمصصصصصصصصصالت الرقابصصصصصصصصصة ع صصصصصصصصصم االبذيصصصصصصصصصة خصصصصصصصصصالل  صصصصصصصصص ر  م صصصصصصصصصا  حيصصصصصصصصص  قصصصصصصصصصا  فريصصصصصصصصصق مراقبصصصصصصصصصة األبذيصصصصصصصصصة  عمصصصصصصصصص   •

   ط  م  املواد الغذائية . 29اتالف

ألصصصصصصصر مري ممصصصصصصصواط  مصصصصصصص  خصصصصصصصدمات الطصصصصصصصب الوقصصصصصصصااي  حيصصصصصصص  مصصصصصصص   صصصصصصصم  مسصصصصصصصا ي الرصصصصصصصصد  و املتا عصصصصصصصة ل مصصصصصصصراض املعديصصصصصصصة ف صصصصصصصد 11اسصصصصصصصتفاد عصصصصصصصدد  •

 تم  صد العديد م  االمراض املختلفة و متا عتها مث  ال د ي   .....(

 .مطبوعة ع م املستفيدي  4000ا تم توزيع عدد مواط  م  أنشطة التث ير الصحي   كم 8058استفاد عدد  •

 تحت  عا  " كوكبنا ... صحتنا " السا ع م  ابري  فيبيو  الصحة العاملي  تنفيذ فعالية •

 .  صحتك في  م ا  تنفيذ مباد    •

 .برو و ات توعوية خاصة بمرض السكر في   ر  م ا   اعداد و توزيع •

 بالوزا  .عينة للفحص البيولوجي ا سلت الي مختبر الصحة العامة  (100الكيميااي وعدد  ( عينة للفحص 3 عدد  جمع تم •

الشصصصصصصصصفاة   عيصصصصصصصصاد  ال يتصصصصصصصصو   عيصصصصصصصصاد  الشصصصصصصصصي    صصصصصصصصوا (  م صصصصصصصص  ا صصصصصصصصعا ي ألقسصصصصصصصصا  اال صصصصصصصصعة داخصصصصصصصص  مراكصصصصصصصص  الخدمصصصصصصصصة الحكوميصصصصصصصصة لكصصصصصصصصال مصصصصصصصص   . تنفيصصصصصصصصذ •

 .حي( فح   اتحاد ل ا  العم  الص –و الغير حكومي لكال م   مرك  العود  
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  . 2022إجمالي أعمال اإلدا   العامة للرعاية الصحية األولية والصحة العامة خالل   ر ابري  م  العا  

 العدد البيا   

 121,402 طب عا   *

 العيادات التخصصية  *

 16,072 عيادات  عاية األ  
 12,311 عيادات األمراض امل منة 

 12,745 االسنا 
 10,065 ال لدية 

 2,626 جلسات العالج الطبيعي 
 53,819 اجمالي العيادات التخصصية  *
 271 طوا ئ  *
 175,492 إجمالي ال يا ات في املراك  الصحية  1
 64,619 الخدمات التمري ية 4.1.
 46,450 الفحوصات املخبرية 4.2.
 1,856 األ عة  4.3.
 4,542 التحويالت 4.4.
املصروفة الوصفات الطبية  4.5.  94,842 

 7,189 19تطعيمات كوفيد  *

 PCR 1,904 العينات امل حوبة  *
Rapid Test 712 

 2,616 اجمالي العينات امل حوبة 3
 1,105 زيا ات أماك  التفت ش الصحي 4
 452 جوالت تفت شية لصحة الب ئة  5
 7 زيا ات للرصد اال عا ي  6
 186,861 لعامة للرعاية الصحية األولية والصحة العامة ااجمالي أعمال اإلدا    *

 + الطوا ئ  اجمالي العيادات التخصصيةإجمالي ال يا ات في املراك  الصحية = طب عا  + * 

+   جوالت تفت شية لصحة الب ئة+   زيا ات أماك  التفت ش الصحي+ اجمالي العينات امل حوبة +  19تطعيمات كوفيد = إجمالي ال يا ات في املراك  الصحية +  اجمالي أعمال اإلدا   لعامة للرعاية الصحية األولية والصحة العامة * 

 زيا ات للرصد اال عا ي 
 

 التثقيف الصحي 

 احصائيات العم  

 عدد املستفيدي  عدد الل اةات  البرنام  

 514 62 املراك  الصحية برنام  التوعية داخ    .1

 591 144 برنام  التوعية واملشو   داخ  املستشفيات  .2

 1251 51 برنام  التوعية داخ  املدا س والرياض  .3

 1102 49 م  التوعية داخ  امل تمع املح ي  برنا  .4

 285 98 برنام  املشو   ودعم الر اعة الطبيعية   .5

 295 11 اسعافات أولية   .6

 اتصال  Telemedicine   20 التطب ب ع   عد أنشطة املشو   ع م   .7

 مطبوعة 4000 مطبوعات  .8
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 :  برنامج الرصد التغذوي 

 لآللية املتفق عليها في املراك  الصحية اآلتية •
ً
  داة   -الحرية –السال   –الشي    وا   –الصو اني –الد ج  -ال يتو   :توزيع املغذيات الدقي ة طب ا

 . دير البل   -جباليا

 ل طفال . ل اةات توعوية ع  أهمية املكمالت الغذائية  تنفيذ •
 

 عدد المستفيدين من توزيع المغذيات الدقيقة حسب المحافظات
 أطفال  حوامل  املحافظة 

 233 157 محافظة الشمال 

 286 217 محافظة غزة 
 55 61 محافظة الوسطى 

 املحافظات الجنوبية 

 

59 156 
 

 19كوفيد 

و يعصصصصصود االصصصصصك الصصصصصي انحسصصصصصا  فصصصصصي املوجصصصصص  الرا عصصصصصة مصصصصص   4حيصصصصص  لصصصصصم يصصصصصتم   صصصصص ي  وفيصصصصصات خصصصصصالل  صصصصص ر 

 . الوباة
 

 : الثانويةخدمات الرعاية 

 عملية جراحية داخ  برف العمليات الكبرى. 3702إجراة  عدد  •

قب    • م   عاجلة  قلبية  قسطر   بإجراة  يوما   عمره  طف   حيا   األطفال    أخصاايان اا  قلب 

 .باملستشفى األو وبي

جلسة بسي   حي     (12090)مري  م  مرض ى الفش  الكلوي التا   حي  بلغ عدد جلسات التن ية الدموية    1035ت ديم خدمة بسي  الك م لعدد  •

  .ألر ساعة عم  50 عادل 

 . ( عملية في تخصص العيو  بمساعد  وفد أطباة ح وق اإلنسا  13اجراة عدد   •

 .MAP-UK( عملية اات م ا   في الكسو  املع د  بمشا كة الوفد البريطاني م  خالل مؤسسة 15اجراة عدد   •

   .ال  از ال  مي ( عمليات منظا  مت دمة م  قب  فريق 6اجراة  عدد  •

 املختبرات 

 

 النسبصصصصصة املئصصصصصوية %  عصصصدد الفحصصصصصصوصصصصصصات  املختبصصصصصصصصصصصصصصصر 

 %76.0 427,139 مختبرات املستشفيات 

 %2.2 12,497 خدمات بنوك الد  

 %0.1 740 مختبصصصصصصصصرات البصصصاثصصصصصولصصوجي 

 %9.3 52,274 األوليصصصة مختبصصصصصرات الرعصصصصاية 

 %11.7 11,093 املختبصصصصصصصصصصصصر املركصصصصصصصصصصصص ي 

 %0.7 3,740 مختبصصصصصصصر الصحصصصصصة العصصصصصامة 

Total 561,901 100.0% 
 

%   76( فحص مخبري تم ت ديم حوالي     561,901قدمت مختبرات وبنوك د  وزا   الصحة خالل   ر ابري  للمرض ى واملراجعي  ملرافق الوزا   عدد     •

 %   م  خالل مختبرات الرعاية األولية.9م ها م  خالل مختبرات وبنوك د   املستشفيات و  

تم سحب   • ا (3,206كما  التبرع  د  م  خالل  حوالي  ( وحد   وتم صرف  االسري  التعوي   او  لصال  4,421لطو ي  ومكونات (  الد   ( وحد   وحدات 

 املرض ى في أقسا  املستشفيات املختلفة. 

 

 2614 عدد التطعيمات  كورونا تطعيم 

فحوصات 

 كورونا 
 4017 عدد الفحوصات

 الحاالت املوجبة 
عدد الحاالت  

 املوجبة
246 

حاالت  

 الوفاة
 0 عدد الوفيات 
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 التصوير الطبي:

 2022ال دول أدناه يوض  مجم  الخدمات التي تمت خالل   ر ابري  
 

 ا عة عادية  ا عة م طعية  الرني  املغناط س ي اال عة امللونة التراساوند

7814 118 924 4036 47808 

 58376امل موع : 
 

سصصصصصصصصاعة  عصصصصصصصصصد  عطصصصصصصصصص  ج صصصصصصصصصاز  24توافصصصصصصصصق مصصصصصصصصصدير وحصصصصصصصصصد  التصصصصصصصصصصوير الطبصصصصصصصصي مصصصصصصصصصع مصصصصصصصصصدير املركصصصصصصصصص  الكصصصصصصصصويتي ع صصصصصصصصصم  شصصصصصصصصصغي  ج صصصصصصصصصاز اال صصصصصصصصعة امل طعيصصصصصصصصصة ع صصصصصصصصصم مصصصصصصصصصدا   •

 اال عة في مستشفى األقص ى 

  .ت ويد عياد  الشيماة بج از ا عة متحرك لتشغي  قسم التصوير الطبي  •

 كام .قطاع ب    شك   األو ا  ملرض ى  شغي  ج از الرني  املغناط س ي في املستشفى التركي الستيعاب حاالت  •

ا صصصصصصصصراف الوحصصصصصصصصد  ع صصصصصصصصم التنسصصصصصصصصيق و االبتعصصصصصصصصا  لطب بصصصصصصصصات اال صصصصصصصصعة و اخصصصصصصصصصائيات التصصصصصصصصصوير الطبصصصصصصصصي  صصصصصصصصم  الدفعصصصصصصصصة الثانيصصصصصصصصة  التصصصصصصصصي سصصصصصصصصتتد ب ع صصصصصصصصم ت نيصصصصصصصصات  •

 ثدي لدي السيدات و املستشفى األملاني السعودي في جم و ية مصر العربية .تصوير الثدي في مرك  بهية لتشخيص او ا  ال

 واألو وبصصصصصصصصي وناصصصصصصصصرج صصصصصصصازي  لكصصصصصصص  مصصصصصصص  مستشصصصصصصصصفى الشصصصصصصصفاة  وتو يصصصصصصصصد إلدخال صصصصصصصاأج صصصصصصص   ا صصصصصصصصعة متحركصصصصصصصة  عصصصصصصصد ج صصصصصصصود وحصصصصصصصصد  التصصصصصصصصوير الطبصصصصصصصي  8توزيصصصصصصصع عصصصصصصصدد  •

   واألقص ى لك  م  االندون س ي  وج از

 صصصصصصصصم  خطصصصصصصصصة الوحصصصصصصصصد  لحوسصصصصصصصصبة كصصصصصصصص  اقسصصصصصصصصا  التصصصصصصصصصوير الطبصصصصصصصصي فصصصصصصصصي الرعايصصصصصصصصة  والصصصصصصصصك CRت ويصصصصصصصصد عيصصصصصصصصاد   صصصصصصصص داة خصصصصصصصصانيون  بج صصصصصصصصاز التحمصصصصصصصصي  املحوسصصصصصصصصب  •

 % م  خطتها في حوسبة هذه األقسا  85أنج ت الوحد   وقداألولية 

 الصحة النفسية :

تم االتفاق مع وزا   التربية والتعليم بخصوص الية إحالة الطلبة   •

 لخدمات الصحة النفسية التخصصية . 

 اعتماد أدوات التدقيق السريري م  قب  وكي  وزا   الصحة.   •

التي  • الفلسطيني  والطف   التوحد  حول  مجتمعية  توعوية  حملة  تنفيذ  

شخص م  كافة  614تصادف في   ر أبري  . حي  استفاد م   الحملة  

 فئات امل تمع  طلبة  أولياة أمو   معلمي  ياض األطفال( 

مرافق الصحة النفسية من  رصد حاالت العنف المترددة على •
 حالة   22خالل مدراء الحاالت حيث كان العدد الكلي للحاالت 

 تمريض  طالب 200 و امتياز طبيب 27 على تدريباالشراف  •
  ارشاد  طالب   10  و  المحلية  والكليات  الجامعات  مختلف  من

 .ةالعامة للصحة النفسي اإلدارةفي مرافق  وتربوي  نفسي

لعدد • طبي  كومسيو   عرض  29عم   تم  حي   الل نة    20   ع م  حالة 

 . ال نائيةحاالت ع م الل نة  9ال انونية   باإل افة إلم 

 

 

 

 

 

 دائرة خدمات الصحة النفسية
 110 عدد احلاالت اجلديدة  7086 عدد مرتددي املراكز 

 320 عدد جلسات الدعم النفسي 477 جلسات العالج النفسي عدد 
 33 عدد زايرات املؤسسات  73 عدد أنشطة التثقيف النفسي 

 719 عدد التقارير الطبية للمرضى  327 عدد االستشارات النفسية
 124 عدد االختبارات النفسية  180 عدد الزايرات املنزلية

عدد حاالت االحالة ملستشفى الطب 
 23 النفسي والتأهيل

عدد حاالت االحالة ملراكز الصحة  
 28 النفسية

 6569 عدد الوصفات الطبية
عدد احلاالت املستفيدة من التأهيل 

 34 النفسي

 دائرة مستشفى الطب النفسي والتأهيل
 11 عدد جلسات العالج ابلصدمة الكهرابئية 143 عدد حاالت االستقبال
 29 عدد حاالت القمسيون الطيب النفسي 28 اجلدد عدد حاالت الدخول  

 89 عدد حاالت العيادة اخلارجية  49 عدد حاالت الدخول / املبيت
 0 عدد حاالت الوفيات 132 عدد حاالت ختطيط الدماغ 

 15 عدد التقارير الطبية 1161 عدد الوصفات الطبية
 الصحة النفسية دائرة التخطيط وتطوير 

عدد املستفيدين من برامج الرعاية الذاتية  62 املستفيدين من الدورات التدريبية عدد 
 MHGAP -ورأب الفجوة

27 

-عدد األنشطة العلمية )مؤمترات 
  –ورش عمل -أايم علمية -لقاءات 
 حبوث(

عدد حاالت العنف املبين على النوع  3
 االجتماعي

22 

-اخصائيني –عدد املتدربني )متريض 
 أطباء(

 2 عدد تسهيل املهام  237
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 العالج الطبيعي :

األولية الرعاية  و  املستشفيات  م   كال  في  الطبيعي  العالج  أقسا   في  الطبيعي  العالج  خدمات  م   استفاد  بلغت  2379 حي   حي   في  حالة   ال لسات ( 

 (  وكا  تفصي  اإلحصائيات ع م النحو التالي: 12017العالجية امل دمة ل م  

 البيصا 
عدد املرض ى في            

 األقسا  الخا جية

عدد ال لسات امل دمة في 

 األقسا  الخا جية
الداخلية األقسا  فيعدد املرض ى   

عدد ال لسات امل دمة في 

 األقسا  الداخلية

 5451 1814 3737 381 املسصتشصفيات 

 - - 2829 184 الرعاية األولية

 5451 1814 6566 565 امل موع
 

 م 2022  من العام 4شهر (: إحصائيات أقسام العالج الطبيعي خالل 1جدول رقم )

( اجتماعات للبت بالت ا ير الطبية املتعل ة باحتياجات األدوات املساعد  4م  العا  الحالي   4ل نة التأهي  خالل   ر  حي  ع دت :خدمات التأهيل 

 بهدف ت ييم مدى حاجتهم لتل ي خدمة التأهي  بمستشفى الوفاة   4والتحوي  لتل ي خدمات التأهي  في  . الوفاة  وقد قامت الدائر  ب يا   لص  
ً
( مري ا

 نتائ  الل نة خالل   ر ما س م  العا  الحالي ع م النحو التالي: وكانت 

 إنا  اكو   الت ييم الرف   املواف ة العرض ع م الل نة الت ا ير الطبية 

 32 35 4 2 61 67 خدمات التأهيل 

 58 46 0 1 103 104 األدوات املساعدة

 90 81 4 3 164 171 املجموع

 م 2022من العام   4شهر(: إحصائيات لجنة التأهيل خالل 6جدول رقم )

 اإلسعاف و الطوارئ : 

بالعديد م  امل ا  خالل   ابري حي  قامت وحد  اإلسعاف والطوا ئ  بلغ إجمالي عدد الحاالت املن ولة      ر  الحالي وقد  العا   بي ها   5867م   حالة  م  

بلغت   ن    ئ سية  ا  5173م ا   الن    م ا   وبلغت  الطا ئة    278إلدا ية  حالة   امل ا   إجمالي  وكا   ع م 416حالة   امل ا   انجاز  ع م  وقد ساعدت  حالة  

 م مة في إطا  مواج ة ال ائحة. 13صعيد مواج ة جائحة كو ونا ونفذت 

 

 الصيدلة:

مليو     7.8مليو  دوال   فيما ت د  للمستهلكات الطبية ما ي ا ب    36ت د  املوازنة السنوية ل دوية مع أصناف املطاعيم في وزا   الصحة ما ي ا ب  حي   

 تالي:  دوال   و  بم ش  املوا د ف د استطاعت االدا   العامة للصيدلة  غطي  نسبة كبيره م  االحتياجات الدوائية لش ر ابري  و موضحة كال

 امل مات  وم   دوال    مليو     2,176,153يعادل    ما  األدوية  م   خالل   ر إبري   للوا د  املالية  ال يمة  بلغت  : الطبية  وامل مات  األدوية  م   الوا د •

 دوال   ألر    857,264الطبية  

تم   •  : الطبية  األدوية واملستهلكات  باحتياجاتها م   املصروف م   الصرف  بتكلفة ت ويد مراك   أدوية  تم صرف  الطبية  حي   األدوية وامل مات 

 .دوال  ألر 578,647 مليو  دوال   وم مات طبية بتكلفة مالية 2,399,399  مالية ت ا ب

 باإلضافة إلى تنفيذ كثير من األنشطة و من أهمها :

 ب  . مستح ر صيدالني لشركات ومستودعات أدوية في قطاع  10إصدا    ادات    ي  لعدد  ▪

 م  األصناف امل  لة.  3اعتماد  عديالت ع م ▪
ً
 صنفا

  م  إجمالي  49املواف ة ع م    ي   ▪
ً
 طلب استعال   غرض الت  ي . 79صنفا
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 مستح ر صيدالني م  أدوية ومكمالت بذائية.    68 سعير   ▪

 في ال طاع الحكومي ممثلة بص     255معاينة  ▪
ً
 %.  89.26طاب ة م ها  شغيلة(  بلغت نسبة التشغيالت امل 326مستح را

ت  غرض إعاد  الت  ي  في ك  م  مرك     3مستح ر  غرض الت  ي   و    2 م  مما سات التحلي  والتصنيع ال يد تم فحص ▪
ً
مستح را

 التحالي  والبحو  الدوائية في جامعة األزهر ومختبر الصحة العامة. 

  م  مرافق ال طاع الحكومي ع م  ع  اصناف األدوية التي يتم صرف ا  حي  متا عة الشكاوى و صد اآلثا  ال انبية: بناة ع م الشكاوى الوا د ▪

 بص   4تم معاينة
ً
 %. 50 %  وبير املطاب ة50 شغيالت(  حي  بلغت نسبة التشغيالت املطاب ة 4مستح رات ممثال

 

ا    الحوكمة و الرقابة:  خامسا

 الرقابة الداخلية 

 ( زيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصا   مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصا بصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصي  115عمصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص  زيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصا ات  قابيصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة لكافصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة دوائصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصر وحصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصد  الرقابصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة الداخليصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصة خصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصالل  صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ر إبريصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص    ✓

  فنية  إدا ية  مالية   مسائية(.

 ( توصية  128(  فيما بلغ عدد التوصيات 46د   بخصوص ال يا ات الرقابية حي  بلغ عدد الت ا ير الصا ✓

ال يا اتعدد  عدد الت ا ير  عدد التوصيات  البيا  #  

 13 57 42 دائرة الرقابة الفنية 1

 20 37 36 دائرة الرقابة اإلدارية 2

 12 31 36 دائرة الرقابة املالية 3

 1 3 1 الزيارات املسائية و الليلية 4

 46 128 115 العدد االجمالي 
 

 ( في أقسا  الطوا ئ باملستشفيات.seniorمتا عة تواجد األطباة   ✓

 الع د  املستديمة بوزا   الصحة. متا عة ملر  ✓

 الطب الخاص 

ال يا  نفذت   بترخيص م اولة األفراد واملؤسسات وتنفيذ  ات وحد  الطب الخاص بدوائرها وأقسام ا املختلفة العديد م  االنجازات والنشاطات الخاصة 

 ا خالل هذا الش ر.امليدانية للمؤسسات الصحية األهلية والخاصة ومتا عة سير األمو  الفنية واإلدا ية فيه

 إجراةات قانونية بحق املؤسسات متا عة إعالنات صحية  جوالت تفت ش مؤسسات  ترخيص مؤسسات م اولة م نة ل فراد 

264 67 111 85 5 
 

 تصديق الت ا ير والش ادات الصاد   م  املؤسسات الصحية بير الحكومية. •

   مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخير .إح ا  أاونات عم  خاص ل ميع العاملي  في ك  م   •

 املشا كة في ل نة د اسة ملفات جراحة املسالك ملنح الرخص. •

 .ل اة ن ابة أطباة األسنا  بخصوص  كاوى املواطني  بحق العيادات االسنا   •

بنوك الد  في املستشفيات واملراك  الخاصة لن اش  عصص  ال  صصايا الخاصصصة بتصصدوير أ صصصد   بخصوصح و  ل اة تواص ي مع وحد  املختبرات بالوزا    •

 وحدات الد 

 املشا كة في دو   م ا ات التح يق  واألخطاة الطبية في تنمية ال وى البشرية. •

   اد  لعمالئهم  20اصدا  االفادات الخاصة بداتا فلو و التحري ع   •
 الل ا  الخاصة بالع وبات و التح يق و الشكاوى و ترخيص مصانع األدوية وتحدي  نظا  الصيدلة.املشا كة في العديد م   •

 التنسيق مع املؤسسات الغير حكومية:
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 طلب للمؤسسات الصحية بير الحكومية. 10التنسيق مع مكتب الوكي  والوكي  املساعد واإلدا ات والوحدات لتلبية وإنجاز عدد  •

 ( سيا   إسعاف للمؤسسات الصحية األهلية.4التنسيق مع الل نة الفنية لفحص سيا ات االسعاف لترخيص   •

 .فايروس  التهاب الكبد الوبااي( عند األطفال  سبب بير املعروف التعميم ع م املؤسسات الخاصة  شأ  االبالغ ع  حاالت  •

 .صحية 5 لصال املتا عة و التنسيق إلصدا  إعفاةات  ريبية  •

 لتجديد الترخيص الفني ملستشفى الوفاة  و إ افة خدمة جديد في  . دا  السال .التنسيق مع وحد  الطب الخاص  •

 املرك  الصحية األهلية.تحدي  خطط الطوا ئ للمستشفيات و  •

 العالقات العامة و االعالم 

 فصصصي التواصصصص  مصصصع ال  صصصات الداخليصصصة والخا جيصصصة بطصصصرق و ليصصصات  2022وحصصصد  العالقصصصات العامصصصة واالعصصصال  خصصصالل  صصص ر ابريصصص  مصصص  العصصصا  حيصصص  بصصصذلت 
ً
 كبيصصصرا

ً
ج صصصدا

 شطة وفعاليات للعالقات العامة.( أن166( تصدير اعالمي و  125( م مة عم  م ها  291متعدد  حي  أنج ت الوحد   

 نظم املعلومات الصحية:

 .2021إعداد الت رير الصحی السنوي الخاص بوزا   الصحة •

 إعداد ونشر الت ا ير اليومية والش رية. •

 .2025 - 2022االنتهاة م  إعداد الخطة االستراتيجية املعلوماتية •

 باح . 50 س ي  م مة   •

 وزا   الصحة وال طاع الصحي.حصر أولويات البح  الصحي في  •

 مشا يع دولية. 4تدقيق أبحا   •

 

 اعتماد األدلة والسياسات:

   اعداد بروتوكول تنظيم قسم التأهي  التا ع لدائر  خدمات الصحة النفسية  •

 اعتماد أدوات التدقيق السريري م  قب  وكي  وزا   الصحة    •

 كومية بالتنسيق مع وحد  املؤسسات بير الحكومية بالوزا    و ع  لية تنظيم خدمات ن   الد  في املستشفيات بير الح •

 . Internal Hospital Transfers of Neonates Policy، Fall Prevention Policy إتما  مجموعة م  السياسات التمري ية  •

   عبر النظا . 2022إدخال أدا  ت ييم مراك  الرعاية الصحية األولية ع    ر ما س  •

 دلي  دم  الصحة النفسية في الرعاية الصحية األولية بالتعاو  مع اإلدا   العامة لصحة النفسية.   اعتماد •

 اعداد الدلي  الخاص بإجراة البحو  في مرافق وزا   الصحة بصو ت  األولية. •

 

 

 

 

 

 

 

 التحول االلكتروني وتكنولوجيا املعلومات:  
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 :  2022حي  تم انجاز الكثير م  امل ا  املتعل ة بالتحول االلكتروني خالل   ر ابري  

 نظام المستشفيات ويب   ❖
 تطوير  ا ة استعال  الدخول والخروج ل سم الوالد  ويب  •

 تطوير  ا ة ال سطر  العالجية   •

 تطوير  ا ة صرف الصرف الداخلية للمرض ى.  •

 ل قسا  في نظا  الصيدلية البدة بتطوير  ا ة طلب صرف  •

 .انشاة  ا ة استعال  لتصريح الدف  •

 نظام الصحة النفسية:  ❖
  - ا ة قائمة مرض ى الح و   –   ي  ح و  بدو  موعد   –   ي  ح و   –العم  ع م ا افة موديول العيادات الخا جية  ح   مواعيد  •

 استعال  مواعيد ال يا ات(. 

 االولية للصحة النفسية وعد  صرف ادوية للمرض ى املب تي  في املستشفى. بط نظا  املستشفيات مع الرعاية  •

 نظام الرعاية األولية:  ❖
 . تمكي  التمري   عم  فحص الحساسية لبع  الح   للمري  قب  الدفع م  خالل اظ ا  نوع الطلب في صفحة التمري  •

   الخاصةتم ا افة ت رير خاص باملواعيد فحوصات املرض ى امل مني   •

 .الدعم الفني ومتا عة  شغي  النظا  في عياد  ال را   •

 تشغيل وتطوير البرامج:
 في مستشفى االندون س ي والرنت س ي.  PULSEالبدة بتشغي  نظا   •

  شغي  الشبكة الداخلية والخا جية والبرام  املحوسبة في عياد  مس ط.  •

   مال البنية التحتية: أع 
 تركيب لينك في املستشفى امليداني   •

 تركيب برج عياد    داة  فح   •

 في عياد  مس ط   داة ال را    VOIPتركيب نظا   •

 البدة بتشغي  مرك  طوا ئ الوزا   •

 األرشفة اللكترونية 
 في جميع مرافق اإلدا ية والطبية ف د  تاملعامال في إطا   ع ي  التحول االلكتروني واالستغناة ع  استخدا  الو ق في كافة 

ً
بلغ عدد امللفات امل حوبة  وئيا

 .( و قة498,038( ملر بواقع  82,643الوزا    

 

 

 

 

 

ا : الموارد البشرية   سادسا
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 تنمية القوى البشرية:
 . 108دو ات تد يبية استفاد م ها    4بلغ إجمالي عدد الدو ات التد يبية   ❖

ً
 متد با

طب ب امتياز  م  التد يب   27ساعة تد يبية    لعدد    20أيا  بواقع    4ملد       MH GAPع د دو   تد يبية ع م دلي  تدخالت  أب الفجو       ❖

 االل امي في الطب النفس ي 

 ة م  موظفي الصحة النفسي 25أيا  تد يبية لعدد  4ع د دو   تد يبية حول املفاهيم االستراتيجية للصحة النفسية بواقع  ❖

 م  أطباة الصحة النفسية بإ راف مؤسسة نو واك الطبية.  17ع د دو   تد يبية حول الطب النفس ي ل طفال بواقع يوما  تد يبي لعدد  ❖

 ع د دو   م ا ات التح يق واألخطاة الطبية.  ❖

 الشؤون االدارية  
 عيي  تحت  و ( ,  127 عيي  ع م بند التطوع باد   ( و  2 عيي  اطباة ع م بند البو د    باإل افة إلم( معاملة , 40انجاز معامالت اطباة االمتياز   •

 (. 39بند ع د بدل امومة وبدل مجاز عدد   

 .( 1,187بريد للديوا  واملالية والوزا ات االخرى عدد    حي  بلغ مجموع ما صد  م   •

 ( اجاز  .1,101الجازات املعتمد   مر ية ,خا جية , د اسية, بدو   اتب...(   ا

 التبرعات 
 إجمالي التبرع   النوع

 798,039 ادوية 

 3,448,098 م مات طبية 

 281,559 لواز  عامة

 392,065 مختبرات

 39,094 ال ندسة والصيانة 

 4,958,855 اإلجمالي 
 

 مخازن اللوازم 
( دوال  امريكي     2,145,876(   اجمالي املصروف خالل نف  الفتر    289,280( دوال  امريكي   اجمالي الوا د التبرعات   498,279املشتريات   اجمالي وا د  

 .( دوال  امريكي154,824قيمة املحروقات الوا د  ملخاز  الوزا    

قيمتها  ( دوال  حي  قامت بإنتاج كمامات وفر ات اسر  مرض ى ومستل مات اخرى وطباعة نمااج خاصة بالوزا    18,759مبلغ وقد ه    تم توفير ❖

 .اق  م  ال يمة السوقية

 ( دوال .23,913بلغ اجمالي صرف و  عبة أسطوانات اك  ي  خالل الش ر   ❖

 . محطات الوزا   بدل  عبئتها في املحطات الخاصة ( دوال  حي  قامت بتعبئة أسطوانات اك  ي  داخ  6,918توفير مبلغ وقد ه  تم  ❖
 

 النقل والمواصالت 
(  م مات 7,800(  م مات استدعاة اطباة وتمري  عدد  6,690(  م مات لصال  املستشفيات عدد  6,300تم ال يا  بم مات لصال  اإلدا ات عدد  

 ( م مة. 150لصال  جائحة كو ونا عدد  

 ( دوال  امريكي وهو كاآل ي:35,200( لتر بتكلفة  18,890الش ر هو  اجمالي الوقود املصروف خالل 

   .( دوال  امريكي9,980( لتر ب يمة  4,990استهالك وقود بنزي    ▪

   .( دوال  امريكي25,270( لتر ب يمة  13,900استهالك وقود سوال    ▪

   .( دوال  امريكي15,500( سيا    190اجمالي مصا ير الصيانة لعدد   ▪



 

State of Palestine 

Ministry of Health  

Planning And Organisation 
Performance Development Unit        

 فلســطين  دولـة

   الصحة وزارة
 

 وتطوير األداء المؤسسي  وحدة التخطيط 

 

15 
 

  الفندقةالخدمات 
 2022م  العا  4جولة  قابية خالل   ر  45في اطا   فع مستوى ال ود  و تحسي  االداة لعم   ركات النظافة و الخدمات الفندقية تم تنفيذ 

   موزعة ع م كال م   مرض ى األو ا    الصحة النفسية   مرض ى كوفيد   املوظفي (.  ( دوال 150,861 وجبة طعا  بتكلفة  (59,873 باإل افة إلم توزيع عدد

 الكومسيون الطبي
 ( معاملة وهي موزعة كاآل ي : 305عم  ل ا  الكومسيو  الطبي  

 ( يو  2,158بواقع    ( معاملة94اجازات مر ية مح ي   ▪

 ( يو 2,574( معاملة بواقع  25اجازات مر ية مرك ي   ▪

 ( معاملة186نسبة ع     لياقة    عي نات  استبدال معاش  ت دير س   ال د   ع م الكسب (    

 

  :تطوير وتأهيل المنشآت الصحية األجهزة والمعدات الطبية سابعاا:

 األجهزة و المعدات الطبية
 ( أج    بسي  كلوي بتو يد م   ركة سيدكو 3 مع ناصر الطبي  عدد  مل توفير أج     ▪

 ( أسر  حديثة 3 مع ناصر  عدد  مل توفير أج    ▪

  mammography مع ناصر الطبي بج از  مل توفير ج از ▪

  مع ناصر الطبي بج از تخطيط نب  ال لب ال نيني مل توفير ج از ▪

 بأج    مناظير جراحية حديثة    . األو وبي  مع الشفاة الطبي ومل توفير ج از ▪

   . الشفاة   .  داة األقص ى   .األو وبي   .اإلندون س ي    لكال م ( butterfly محمولة( أج    التراساوند 5 عدد  توفير أج     ▪

  . ناصر(  

 الثدي. والذي سي ير ن لة نوعية في مجال الكشر املبكر ع  او ا   elastographyج از ألترساوند حدي  يعم  بخاصية توفير  ▪

   Mayo Stand Trollyتوفير  ▪

 توفير ثالجات لحفظ التطعيمات ▪

 Mobile Mirrorتوفير  ▪

 توفير ثالجة بنك الد  ملختبر  .   داة االقص ى ▪

 

 

 

 

 مشاريع البنية التحتية  

 توريد قطع الغيار الحالية  ❖
 .، خالل الشهرمن قطع غيار لألجهزة الطبيةالجدول أدناه يوضح ما تم توريده 



 

State of Palestine 

Ministry of Health  

Planning And Organisation 
Performance Development Unit        

 فلســطين  دولـة

   الصحة وزارة
 

 وتطوير األداء المؤسسي  وحدة التخطيط 

 

16 
 

 املبلغ  دوال ( االستال   ل ا  عدد  مرك  النف ة  #

1 NORWAC P83-2 1 520 

2 NORWAC P93-1 2 6988 

3 NORWAC P93-2 12 30921 

 22025 1 2021-الصليب األحمر الدولي 4

 31104 20 وزا   املالية  5

 91,558 36 اجمالي 

 

 ( 2970891بتكلفة إجمالية ) افق وزارة الصحةر مشاريع الطاقة الشمسية في م ❖

 

 

 

   مشاريع المياه والصرف الصحي ❖

 

 

 

 

 

 مرافق وزارة الصحة طلبات عمل الصيانة والورشة في  ❖
 

 الدائر   ك رباة  مدني  اج    طبية  ميكانيكا ك روميكانيك 

 دائر  ب   235 325 234 306 203

 دائر   فح 65 196 35 50 210

 نسبة االنجاز 
تا ي  االنتهاة م  

 املشروع

تا ي  ابتداة 

 املشروع
 # مشا يع الطاقة الشمسية  ال  ة املمولة  ال يمة املنحة $ 

 البنك الدولي  1300000 2021م9م 30  % 20
مشروع تو يد وتركيب أنظمة طاقة  

 مرك   عاية صحية  13 مسية لعدد 
1.  

 PCRF 350000 2022م1م1  % 10
تركيب أنظمة طاقة  مسية  . التركي  

 +مجمع الشفاة الطبي 
2.  

  

 

 

 

 نسبة االنجاز 
اجمالي املطلوب  

 بالدوال  
  قم  املشروع ال  ة املمولة 

40 % 300000 
مؤسسة العم  

  د ال وع

مشروع تأهي   بكات املياه البا د  والساخنة في االو وبي ومد خط مياه  

في مجمع ناصر   روالبوليم خاص في الشفاة وخطوط  بكات البخا  واملياه

 وب ت حانو  واالندون س ي 

1 
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 دائر  خا  يون  82 160 137 129 46

 دائر  الوسطى  152 135 301 284 90

 دائر  الشمال 153 322 325 410 80ا

 الرعاية االولية  254 325 154 216 310

  . التركي  60 200 125 112 124
 

 أبرز التحديات والمعيقات: 
 نقص الكادر البشري في الوزارة.   ❖
 . عدم القدرة على اكمال انجازات خطط بعض الدوائر بسبب الهيكلية الجديدة للوزارة ❖
 . في تنفيذ األنشطة الممولة من الوزارة األداءشح الموارد في الوزارة وبالتالي انعكاسها على  ❖
 مختبر الصحة العامة وحشوات االسنان و نقص توريد بعض االصناف الهامة والضرورية للمختبرات  ❖
 الموجودة في عيادات رعاية الحوامل ال تفي بالغرض المطلوب.  U/Sبعض أجهزة  ❖
 تعطل معظم أجهزة الرصد اإلشعاعي. . ❖
مساحات المخازن غير كافية لتخزين كافة األصناف حال التوريد وقت الذروة مما يضطرنا في كثير من   ❖

 األحيان لتجزئة التوريد. 
 عدم توفر بيئة تخزينية مناسبة وفقا للمعايير والنظم الدولية الخاصة بالمخازن المركزية.  ❖
وصغر بعض مراكز الصحة النفسية    النفسي،مثل في قدم وضيق مستشفى الطب يت   التحتية حيث ضعف البنية  ❖

المجتمعية وبعضها مستأجر وبعضها يقع في طوابق علوية وال يتوفر مصاعد وعدم توفر متطلبات االمان  
 والسالمة المهنية للمرضى والعاملين  

 لوظيفي والمهني(. التأهيل ا وأخصائينقص في بعض الكوادر )األطباء النفسيين واإلداريين  ❖
واألطفال،  عدم وجود متخصصين في الطب النفسي وفروعه المختلفة طب نفس الطوارئ والجنائي واالدمان  ❖

 على التخصص.   ءوضعف اقبال األطبا
 قلة السيارات الالزمة للجوالت ومتابعة أعمال المراكز الصحية وأعمال الدوائر المركزية.  ❖


