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وحدة نظم املعلومات الصحية

ملخص تنفيذي

نفذت و ازرة الصحة خالل شهر يناير من العام  2022العديد من اإلنجازات على مستويات وأصعدة مختلفة ،رغم
جميع التحديات والزمات المتكررة والمستمرة والحصار المشدد منذ سنوات ،واستمر العمل من خالل إدارات

ووحدات الو ازرة المختلفة وقد تم إعداد هذا التقرير من واقع البيانات والتقارير الواردة من كافة اإلدارات والوحدات

العاملة في الو ازرة.

تنوعت إنجازات و ازرة الصحة خالل الشهر في اإلدارات المختلفة وفي ظل أعباء العمل وعدم االستقرار وقد بلغ

عدد المترددين على أقسام الطوارئ  126,748حالة والمترددين على العيادات الخارجية  52,077حالة وأجري
عدد  4,524عملية جراحية تشمل مجموعة من العمليات النوعية ،باإلضافة إلى إجراء  556,770فحص مخبري
في كافة مختبرات الو ازرة.

وفي إطار جائحة كورونا بلغ عدد العينات المسحوبة  45,743عينة ،وقد بلغ عدد المتلقين للقاحات كورونا خالل

الشهر  41,694شخص.

في حين بلغ اجمالي خدمات التصوير الطبي  91,865خدمة ،وكانت القيمة المالية للمنصرف من االدوية خالل
يناير  5,852,448دوالر ،حيث بلغت القيمة المالية للمنصرف من المهمات الطبية في نفس الفترة 586,304

دوالر.

تعتبر وحدة اإلسعاف والطوارئ مكون رئيس في منظومة الخدمات الصحية لو ازرة الصحة ،حيث قامت وحدة

اإلسعاف والطوارئ بالعديد من المهام المختلفة وقد بلغ إجمالي عدد الحاالت المنقولة  6,620حالة ،وبما يخص
زراعة العضاء فقد بلغ عدد اجمالي حاالت زراعة الكلى  110حالة ضمن البرنامج الوطني لزراعة الكلى.

بلغت إيرادات التأمين الصحي  331,317شيكل ،وبلغ إجمالي التبرعات  6,035,033دوالر ،في حين بلغ عدد

الوفود الزائرة  3وفود ،من أبرز الوفود الطبية (جراحة حروق ،تخدير ،جراحة قلب ،مسالك بولية أطفال ،جراحة
كبد).

بلغ عدد الزيارات والتقارير المنفذة والصادرة عن اإلدارة العامة للرقابة الداخلية  1,269زيارة ميدانية رقابية وتقرير

رقابي وتوصية.
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أولا /المؤشرات:

المؤشر

القيمة

الرقم

.1

العمليات (داخل غرف العمليات)

4,524

.2

مرتادي العيادات الخارجية

52,077

مرتادي أقسام الطوارئ في المستشفيات

126,748

.4

المترددين على مراكز الرعاية األولية

198,525

.5

الفحوصات المخبرية

556,770

.6

قيمة األدوية المنصرفة

 5,852,448دولر

.7

قيمة المهمات الطبية المنصرفة

 586,304دولر

.3

اجمالي مهام اإلسعاف والطوارئ

6,620

.9

المحولين للخارج (أراضي-48مصر)

2,093

.10

إجمالي عدد التأمينات الفعالة

300,294

.11

إصدار مزاولة مهنة جديد/مؤقت

643

.8

ثاني ا /إيرادات وزارة الصحة:

القيمة

البيان

الرقم

النوع

.1

قيمة التبرعات الواردة لوزارة الصحة

دولر

6,035,033

.2

إيرادات التأمين الصحي

شيكل

331,317

.3

إيرادات الجازة والتراخيص

شيكل

77,945
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ثالث ا /المشاريع اإلنشائية والتطويرية:
• جاري العمل على انشاء مستشفى رفح المرحلة االولى (عظم) بتمويل من اللجنة القطرية إلعمار غزة بتكلفة مالية بلغت
 6,000,000دوالر.
• جاري العمل على إنشاء المستشفى الميداني لكورونا (الوروبي) بتمويل من دولة االمارات العربية بتكلفة مالية بلغت
 1,700,000دوالر.
• تأهيل وترميم قسم الطوارئ م .الشفاء مبنى التوسعة بتمويل من الصليب الحمر بتكلفة مالية بلغت  115,000دوالر.
• تأهيل قسم الباثولوجي م .الشفاء بتمويل من  MAP-UKبتكلفة مالية بلغت  130,000دوالر.
• إنشاء سور مركز نورة الكعبي بتمويل من و ازرة المالية بتكلفة مالية بلغت  6,000دوالر.
• مشروع تصريف مياه االمطار عند مدخل م .الوروبي بتمويل من و ازرة المالية بتكلفة بلغت  1,200دوالر.

توريد قطع غيار األ نظمة والمعدات منها:
• توريد قطع غيار محطات أكسجين بتمويل من  NORWACبتكلفة مالية  117,658دوالر.
• توريد قطع أجهزة أشعة بتمويل من أطباء بال حدود بتكلفة مالية  11,772دوالر.
• قطع غيار أجهزة كلى بتمويل من جمعية الوفاء الخيرية بتكلفة مالية بلغت  40,715دوالر.
• توريد قطع أجهزة طبية بتمويل من منظمة الصحة العالمية بتكلفة مالية بلغت  355,129دوالر
• توريد مواد تبريد وتكييف أجهزة ضغط وغازات طبية وتعقيم بتمويل من و ازرة المالية بتكلفة مالية بلغت  168,515دوالر.

رابعا /تمويل المشاريع والوفود:
تم تخصيص العديد من المشاريع وكان أهمها:
• مشروع توفير أدوية وعالجات طبية للمرضى في قطاع غزة بقيمة  250ألف دوالر من قطر الخيرية.
• مشروع بناء طابق في مستشفى الرنتيسي بتكلفة  450ألف دوالر بواسطة أطباء الرض تركيا.
• توفير عدة مشاريع من منظمة العون الطبي للفلسطيني بقيمة  850ألف دوالر.
• ترميم  7مراكز رعاية أولية وتركيب طاقة شمسية  235ألف يورو من جمعية أصدقاء البيئة.
• مشروع توفير أدوية وتدريب للصحة النفسية بقيمة  125ألف دوالر من منظمة الصحة العالمية.
•

تم إعداد  8مشاريع من خالل دائرة إعداد المشاريع باإلضافة ل  24قائمة احتياج وذلك لتسويقها لدى الجهات المانحة.

الوفود الطبية:

• بلغ عدد الوفود الزائرة  3وفود وشملت التخصصات التالية :جراحة حروق ،تخدير ،جراحة قلب ،مسالك بولية أطفال ،جراحة
كبد وغيرها.
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خامس ا /الخدمات الصحية المقدمة:
خدمات الرعاية األولية:
إجمالي الزيارات

التحويالت

خدمات تمريضية

زيارات طب السنان

زيارات االمراض المزمنة

198,525

5,228

82,445

12,202

13,292

الخدمات العالجية في الرعاية األولية:

• بلغ عدد الخدمات العالجية المقدمة في عيادات الرعاية الولية ( )412,444منتفع خالل شهر يناير من العام  2022م حيث
يشمل عدد الزيارات لعيادة الطب العام والطوارئ ،والخدمات العالجية الخرى المقدمة من العيادات التخصصية والخدمات
التمريضية والتحويالت هذا ويتم تقديم خدمات أخرى في مراكز الرعاية الولية من خالل الدوائر المختلفة مثل صحة المرأة
والطفل والتغذية والطب الوقائي والتثقيف الصحي وغيرها
األمراض المزمنة:

• تدريب  115ممرض وممرضة يعملون في قسم الغيار وقسم المزمن في مراكز الرعاية الولية على بروتوكول القدم السكرية.

• مشاركة الدائرة في ورشة عمل تدريبية حول إعداد االستبيان الخاص بمدي تطبيق دمج الصحة النفسية في مراكز الرعاية

الولية ومن ثم رأب الفجوة  mhGAPفي مراكز الرعاية الولية بحضور الخبير المصري د .محمد عبد الرحمن استشاري الطب

النفسي من جمهورية مصر العربية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
الخدمات التشخيصية في الرعاية الولية:

بلغ إجمالي عدد المترددين على الخدمات التشخيصية  85,869حالة من بينها  26,627حالة على المختبرات و 2,105حالة

على أقسام الشعة ،كذلك  2010جلسة عالج طبيعي.
صحة المجتمع:

• لم يتم تصوير ماموجرام في خالل الشهر في برنامج المسح الطبي لسرطان الثدي بسبب عطل الجهاز وتم عمل الت ار ساوند
لعدد  25حالة.

• استقبال عدد من الحاالت التي تعرضت الى العنف المبني على النوع االجتماعي بالتعاون مع المؤسسات.
المواليد والوفيات:
الرقم

البيان

العدد

1

تقارير خاصة بتسجيل المواليد

1812

2

تقارير خاصة بتسجيل الوفيات

407

3

تباليغ الوفاة التي تم عمل ارشفة الكترونية

220
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صحة البيئة:

• تنفيذ حملة تفتيشية على محطات المياه المحالة التابعة للقطاع الخاص في محافظتي خانيونس ورفح بهدف التأكد من التزامها
بالشروط الصحية الالزمة لتوزيع المياه الصالحة للشرب وقد شملت الحملة التفتيش على عدد ( )15محطة تحلية في محافظة
خانيونس وعدد ( )12محطة تحلية في محافظة رفح.

• تم حل مشكلة النفايات الطبية الملقاة على مقربة من مفترق السرايا مقابل برج وطن حيث وجد عينات دم تعود الحد المختبرات

الخاصة تقدر بحوالي ( 500عينة) حيث قام فريقنا بجمع العينات وإتالفها بطريقة صحية آمنة وسليمة حسب البرتوكول المعتمد
من الو ازرة بهذا الخصوص وتحويل الملف لجهات االختصاص لمعرفة مصدر هذه النفايات التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة

بحق الجهة المخالقة حسب االصول.
برنامج التغذية العالجية

• تم العمل ببرنامج التغذية العالجية من قبل أخصائي التغذية العالجية في العيادات في تقديم استشارات تغذوية لألطفال
والحوامل وكبار السن والمرضى المزمنين.
نوع

حاالت

حاالت

الحاالت

الضغط

السكرى

العدد

33

45

سمنة

حاالت سوء التغذية
(أطفال  +كبار)

44

حاالت أخرى

المجموع

9

180

49

الرصد اإلشعاعي:
• كشف تسريب إشعاعي عالي في مستشفى شهداء القصى ناتج عن تركيب زجاج غير ُمطابق للمواصفات بحاجز لوحة التحكم
للجهاز الجديد قبل أن يتم تشغيل الجهاز وافتتاح الغرفة.

• استمرار برنامج المسح اإلشعاعي للمستشفيات والمراكز الخاصة التي تقدمت بطلبات الفحص وهي (مركز جنين الخيري،
مستشفى الكويتي رفح ،مستشفى الهلي العربي).
التثقيف الصحي:

ملخص برامج وأنشطة دائرة التثقيف وتعزيز الصحة عن شهر يناير 2022
البرنامج

عدد اللقاءات

عدد المستفيدين

.1

برنامج التوعية داخل المراكز الصحية

66

794

.2

برنامج التوعية والمشورة داخل المستشفيات

107

802

.3

برنامج التوعية داخل المدارس والرياض

78

2250

.4

برنامج التوعية داخل المجتمع المحلي

27

596

.5

برنامج المشورة ودعم الرضاعة الطبيعية

48

428

.6

حملة التوعية المجتمعية والتثقيف الصحي لمواجهة

50

1830

.7

مداخالت عبر اإلذاعات والفضائيات
وباء كوفيد 19
أنشطة المشورة على التطبيب عن بعد

.8

5
 75اتصال

Telemedicine
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خدمات الرعاية الصحية الثانوية

خدمات طبية نوعية

• رصد وفحص عيون الطفال الخدج داخل الحضانات خالل الفترة السابقة بعدد ( )1780طفل خداج وتم رصد ومتابعة االطفال
بعد الخروج من الحضانة في أقسام ومستشفيات العيون بعدد ( )722طفل.
• المستشفى الوروبي يجري  10عمليات منظار متقدمة بمشاركة رئيس قسم المناظير بمستشفى رامبام _ حيفا.
• وحدة القدم السكرية تقدم خدماتها ل  13ألف حالة في مجمع الشفاء.
• الصحة تجري ( )46عملية تركيب مفصل صناعي كامل بمجمع ناصر الطبي
• إجراء ثالث عمليات في آن واحد لمريض يعاني من كسور متعددة في أنحاء جسده
• إجراء خمس عمليات جراحية كبري بالميكروسكوب الجراحي استغرقت  16ساعة متواصلة.
• .إجراء عملية استئصال أورام ليفية وصفت بأنها ذات مهارة عالية
• مناقشة بروتوكول منع حدوث الجلطات الوريدية للسيدات الحوامل
• نجاح إجراء فصل البالزما لسيدة حامل  ١٩أسبوع تعاني من مضاعفات الوهن العضلي في مجمع الشفاء
• تركيب مفصل كامل للورك اليمن لمريض بأيدي محلية بمجمع ناصر الطبي
• استئصال ورم دموي نادر في الوعية الدموية داخل الرئة اليمنى في مجمع الشفاء استغرق  4ساعات متواصلة
• مناقشة ومتابعة تطورات جهوزية المستشفيات لموجة كوفيد الرابعة
• وضع بروتوكول خاص بعالج الكسجين لألطفال المصابين بكوفيد
• نجاح تدخل طبي عاجل بمجمع الشفاء لطفلة " "8سنوات باستخدام القسطرة الدماغية

زراعة العضاء:

تعددت أنشطة وفعاليات وحدة نقل وزراعة االعضاء خالل شهر يناير  2022م  ،وقد تمثلت أنشطة وفعاليات الوحدة بالعديد
من اللقاءات واالجتماعات والزيارات للمستشفيات في قطاع غزة  ،وقد كانت زيارات لوحدات غسيل الكلى وأقسام الكلى وكانت
لقاءات واجتماعات مباشرة مع كل من رؤساء االقسام من االطباء والتمريض والكوادر الفنية  ،وكذلك مع المرضى ومرافقيهم
للتشجيع على أهمية التبرع بالكلى  ،كما أنه تم عمل زيارات للمراكز الخاصة بزراعة القرنيات وحث هذه المراكز على سرعة
التقدم بترخيص خدمة زراعة القرنيات ،من خالل التعاون مع الوحدة الطبية المركزية لنقل وزراعة االعضاء ،وقد تمثلت أنشطة
وحدة زراعة الكلى فيما يلي:
• االنتهاء من ترخيص اضافة خدمة زراعة القرنيات للمستشفى الدولي للعيون.
• بلغ عدد زراعة القرنيات لهذا الشهر عدد قرنية واحدة في مستشفيات القطاع الخاص تحت اشراف ومتابعة وحدة نقل وزراعة
االعضاء.
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• بلغ عدد مرضى زراعة الكلى ( )408مريض والذين يتم رعايتهم في مستشفيات و ازرة الصحة بغزة ويتم صرف عالج لهم بشكل
شهري منتظم.
• بلغ عدد مرضى زراعة الكلى والذين تم عمل لهم زراعة ضمن البرنامج الوطني لزراعة الكلى منذ فبراير  2013م وحتى تاريخه
 110مريضا.
• بلغ عدد مرضى الفشل الكلوي التام والذين يتم عمل لهم غسيل كلى في مستشفيات قطاع غزة ( الديلزة )  1028مريضا لهذا
الشهر  ،كما بلغت عدد جلسات الغسيل لهذا الشهر  11,961جلسة .
• تمثل معدل اشغال أجهزة غسيل الكلى لعدد المرضى في مستشفيات قطاع غزة مجتمعة هي 5.3مريض لكل جهاز.
• التواصل مع وحدة االجازة والتراخيص ووحدة التنسيق حول ترخيص المراكز والمستشفيات الخاصة بطب وجراحة العيون إلضافة
خدمة زراعة القرنيات وكذلك للتزود باإلحصائيات بعض المراكز للسنوات الماضية لمجال زراعة القرنيات.

اإلسعاف والطوارئ:

• تعتبر وحدة اإلسعاف والطوارئ مكون رئيس في منظومة الخدمات الصحية لو ازرة الصحة ،حيث قامت وحدة اإلسعاف والطوارئ
بالعديد من المهام خالل شهر يناير من العام الحالي وقد بلغ إجمالي عدد الحاالت المنقولة  6,620حالة ،من بينها مهام نقل
رئيسية بلغت  5,734حالة ،وبلغت مهام النقل اإلدارية  220حالة ،وكان إجمالي المهام الطارئة  443حالة ،وقد احتلت موقع
مهم في مواجهة جائحة كورونا ونفذت  223مهمة في إطار مواجهة الجائحة.
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خدمات الصيدلة:
مؤشرات الصيدلة:
الرقم

المؤشر

القيمة

1

التكلفة المالية للمصروفات من الدوية

$ 5,852,448

2

التكلفة المالية للمصروفات من المهمات الطبية

$ 586,304

3

تكلفة الوارد من الدوية

$ 4,836,325

4

تكلفة الوارد من المهمات الطبية

$ 4,21,931

5

نسبة العجز لصناف الدوية

%37.5

6

نسبة العجز لصناف المهمات طبية

%21

7

نسبة العجز المالي لصناف الدوية

%36

8

نسبة العجز المالي لصناف المهمات طبية

%22.4

إحصائيات الصيدلة:
دائرة الجودة
المهمة

القيمة

الرقم
1

عدد محاضر االستالم من مخازن االدوية القطاع الحكومي

96

2

عدد المستحضرات التي تم معاينتها

172

3

عدد التشغيالت التي تم معاينتها

260

4

عدد التشغيالت المطابقة

221

5

عدد التشغيالت قيد اإلجراء

39

7

عدد جوالت التفتيش

31

8

عدد محاضر الضبط

61

دائرة المعابر
1

العدد االجمالي لذونات االستيراد
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2

العدد االجمالي للمؤسسات الموردة

33

3

العدد االجمالي لذونات االفراد

5

• قام فريق التفتيش التابع لقسم الرقابة الدوائية خالل الفترة المشار إليها بعمل  31جولة تفتيشية على المؤسسات الصيدالنية ،تم
خاللها زيارة  161مؤسسة صيدالنية ،منها  143زيارة روتينية (اعتيادية) 18 ،زيارة أخرى خاصة.
• خالل الزيارات تم تحرير  61محضر ضبط بحق المؤسسات المخالفة ،كما تم تنفيذ إغالق ميداني بحق  11صيدلية تواجد
فيها أشخاص غير مؤهلين.
• إعداد تصور هيئة الغذاء والدواء.
• إعداد أولويات البحث الصحي والتنسيق الستقبال  100صيدلي على بند التشغيل المؤقت وتوزيعهم على دوائر اإلدارة.
• دراسة المعايير والمحددات لالستعالم عن المستحضرات الصيدالنية المستوردة.
• تحديث قائمة مؤشرات الصيدلة.
• إعداد دليل الرعاية الصيدالنية في الصحة النفسية.
• تشكيل لجان لتطبيق ترشيد استهالك المضادات الحيوية واعداد مفتاح استخدام الدوية المخدرة في العنايات والعمليات.
• دراسة طلبات االحتياج من الدوية والمستهلكات الطبية وإعداد قوائم بالخصوص.

غزة – شارع اجلالء – عمارة كحيل
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المختبرات وبنوك الدم:
مختبرات

مختب ـ ـ ـ ـرات

مختبـ ـ ـرات الرعـ ــاية

المستشفيات

الب ــاث ـ ــولــوجي

الولي ــة

447,938

898

59,010

المركـ ـ ـ ـ ـ ــزي

مختب ـ ـ ــر الصح ـ ــة

خدمات بنوك

المختبـ ـ ـ ـ ـ ــر

الع ـ ــامة

الدم

31,929

4,218

12,777

أهم مؤشرات المختبرات

• قدمت مختبرات وبنوك دم و ازرة الصحة ) (556,770فحص مخبري تم اجراؤها في مختبرات وبنوك دم الو ازرة المختلفة حيث
شكلت الفحوصات التي تم اجراؤها في مختبرات المستشفيات حوالي ) (447,938من اجمالي الفحوصات المقدمة يليها
مختبرات الرعاية االولية والمختبر المركزي.
• وبلغ عدد وحدات الدم التي تم سحبها في بنوك دم المستشفيات ((2,236وحدة تم سحب منها ما يقارب ( )1,150في بنك دم
مجمع الشفاء الطبي.
• كما بلغ عدد وحدات الدم ومكوناته التي تم صرفها للمرضى داخل المستشفيات حوالي ( )5,013حيث تم صرف ()2,264
من اجمالي الوحدات ومكونات الدم المصروفة داخل مجمع الشفاء الطبي.
أهم انجازات المختبرات وبنوك الدم
• توسيع أماكن فحص  Rapid covid Agبزيادة عدد المراكز االهلية والخاصة وامدادها بالمواد الالزمة وتدريب الكوادر على
اجراء الفحص والتسجيل على البرنامج المحوسب.
• اعداد التقرير السنوي لوحدة المختبرات وبنوك الدم.

التصوير الطبي:
أشعة عادية

اشعة مقطعية

الرنين المغناطيسي

الشعة الملونة

التراساوند

المجموع

78,370

3,658

986

238

8,613

91,865

• احتلت خدمات االشعة العادية ما نسبته  85%من فحوصات التصوير الطبي التي تم تقديمها في اقسام ودوائر االشعة
بالمستشفيات ومراكز الرعاية الولية بو ازرة الصحة.
• بلغت نسبة خدمات التصوير الطبي المقدمة في مستشفيات و ازرة الصحة  97%من مجمل الخدمات فيما تقدم مراكز الرعاية
الولية ما نسبته  3%من خدمات التصوير الطبي نظ ار لوجود خدمة التصوير بالشعة العادية فقط في مراكزها
• احتلت االشعة الملونة اقل النسب وذلك لنها تقدم فقط في مستشفيات الشفاء ،ناصر والرنتيسي لألطفال.
أنشطة وحدة التصوير الطبي في متابعة تجهيزات المستشفيات واستمرارية تقديم خدمات التصوير الطبي:
• استكمال استالم وتركيب أجهزة التحميض المحوسب  CRالمتبرع بها من مؤسسة بكدار.
• توريد جهاز  Echoلصالح مستشفى االندونيسي بتبرع من الهيئة العالمية إلغاثة الشعب الفلسطيني .
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• مشاركة الوحدة في وضع المواصفات الفنية الخاصة بجهاز االشعة المقطعية وكذلك جهاز الرنين المغناطيسي المتبرع بهما
من مؤسسة قطر الخيرية.
• اشراف وحدة التصوير الطبي على اصالح أجهزة التراساوند في مستشفى التركي وكذلك االشراف على تشغيل جهاز الرنين
المغناطيسي فيها ضمن خطة و ازرة الصحة لتشغيل المستشفى بكامل طاقتها.
• اشراف وحدة التصوير الطبي على تشغيل جميع أجهزة االشعة العادية الجديدة التي تم تركيبها في مستشفيات ومراكز الرعاية
الولية.
• المشاركة في لجنة دراسة عروض لتوريد جهازي اشعة عادية دجيتال لصالح مراكز الرعاية الولية بتبرع من منظمة الصحة
العالمية.
• المشاركة في دراسة العروض المقدمة من الشركات لتوريد جهازي التراساوند بتبرع من UNDP
• اعداد قائمة بالجهزة وكذلك قطع الغيار الخاصة بأجهزة التصوير الطبي التي يمنع االحتالل إدخالها الى قطاع غزة.
• المشاركة في اللقاءات اإلعالمية والمؤتمرات الصحفية التي تفضح ممارسات االحتالل الالإنسانية والالأخالقية ضد مرضى
قطاع غزة.
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خدمات العالج الطبيعي والتأهيل:

استمرت أقسام العالج الطبيعي بو ازرة الصحة بتقديم خدماتها العالجية للمرضى والمراجعين ،وبلغ إجمالي الحاالت التي تلقت

الخدمة العالجية في أقسام العالج الطبيعي  3,279حالة ،منهم  188حالة في الرعاية الولية و 3,091حالة في
المستشفيات ،في حين بلغت الجلسات العالجية المقدمة لهم  17,214جلسة.
مؤشرات أداء أقسام العالج الطبيعي:

يوضح الجدول التالي مؤشرات أداء أقسام العالج الطبيعي في المستشفيات والرعاية الولية:
مؤشر األداء

الرعاية األولية

المستشفيات
القسم الداخلي

القسم الخارجي

القسم الخارجي

3.8

3.1

2.4

 .2متوسط العبء اليومي للجلسات العالجية لكل أخصائي

6

8

6

 .3متوسط عدد الجلسات الشهري التي يتلقاها المريض الواحد

-

12.2

12.1

 .1متوسط عدد الجلسات السبوعية للمريض الواحد

خدمات التأهيل:
• عقـ ـ ــدت لجنـ ـ ــة التأهيـ ـ ــل  4اجتماعـ ـ ــات للبـ ـ ــت بالتقـ ـ ــارير الطبيـ ـ ــة المتعلقـ ـ ــة باحتياجـ ـ ــات الدوات المسـ ـ ــاعدة والتحويـ ـ ــل لتلقـ ـ ــي
خـ ـ ــدمات التأهيـ ـ ــل فـ ـ ــي م .الوفـ ـ ــاء ،وقـ ـ ــد قامـ ـ ــت الوحـ ـ ــدة بتقيـ ـ ــيم ( )2مريضـ ـ ــا بهـ ـ ــدف معرفـ ـ ــة مـ ـ ــدى حـ ـ ــاجتهم لتلقـ ـ ــي خدمـ ـ ــة
التأهيل بمستشفى الوفاء.
• بل ـ ـ ــغ ع ـ ـ ــدد التق ـ ـ ــارير والتح ـ ـ ــويالت الطبي ـ ـ ــة لخ ـ ـ ــدمات التأهي ـ ـ ــل والدوات المس ـ ـ ــاعدة  118تم ـ ـ ــت الموافق ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى  114وت ـ ـ ــم
رفض  2وبقي  2للتقييم.
• س ـ ــجلت الفرش ـ ــات الطبي ـ ــة أعل ـ ــى نس ـ ــبة موافق ـ ــة عل ـ ــى الص ـ ــرف م ـ ــن ب ـ ــين الدوات الخ ـ ــرى حي ـ ــث بل ـ ــغ ع ـ ــددها  45فرش ـ ــة
طبيـ ــة ،ويشـ ــار هنـ ــا إلـ ــى إمكانيـ ــة حصـ ــول بعـ ــض المرضـ ــى عل ـ ـى أكثـ ــر مـ ــن أداه مسـ ــاعدة او جهـ ــاز طبـ ــي وبـ ــنفس التقريـ ــر
وذلك حسب االحتياج.
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الصحة النفسية:
عدد

المرضى

عدد جلسات العالج

الزيارات

المحولين لمستشفى

حالت

حالت

المترددين

الجدد

والدعم النفسي

المنزلية

الطب النفسي

الدخول الجدد

الستقبال

9992

89

702

170

29

52

190

•

استكمال حوسبة ادارة معلومات المرضى في مستشفى الطب النفسي وحوسبة الملف الكتروني للمريض .وتدريب

•

بلغ عدد الحاالت التي تم اجراء لها تخطيط دماغ داخل مستشفى الطب النفسي  173حالة ،بينما بلغ المجموع الكلي

المهنيين على التعامل مع الملف الطبي المحوسب.

لعدد حاالت قسم  7 ECTحاالت بمعدل  35جلسة خالل الشهر.

•

بلغ عدد المحولين للجنة القومسيون النفسي  30حالة وهم من كافة الجهات المعنية حيث يتم عمل التقييمات واالختبارات

•

اعداد قوائم التدقيق والمراجعة العالجية لمستشفى الطب النفسي ومراكز الصحة النفسية.

•

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

الالزمة.

 32حالة خالل شهر يناير.

•

بلغ عدد المستفيدين من برامج الرعاية الذاتية ورأب الفجوة )60( MHGAP -مستفيد.

وحدات الصحة النفسية في المستشفيات العامة:

انشاء  5وحدات للصحة النفسية في مستشفى الشفاء ،ناصر ،االندونيسي ،القصى ،الوروبي

تقدم هذه الوحدات خدمات دعم نفسي للمرضى والفرق الطبية ،حيث بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها من خالل

•

وحدات الصحة النفسية المذكورة  875خدمة.

التمريض:
•

تعميم سياسة النقل االمن للمرضى على مدراء تمريض المستشفيات للبدء في تطبيقها.

•

تطبيق التقرير الموحد لمشرفة اقسام الوالدة.

•

العمل على تنظيم الكوادر وجودة الخدمات التمريضية واالستمرار بالعمل نحو تنظيم مهنة التمريض وربط مفاتيح
التشغيل بعبء العمل واالستثمار المثل للكوادر العاملة.

•

تجهيز المستشفى االماراتي الميداني التابع للمستشفى الوروبي للعمل حيث ان سعته  200سرير منهم  57سرير عناية
مركزة.

•

إعداد تذكرة مريض العيادة الخارجية الموحدة بالتوافق مع دائرة العيادات باإلدارة العامة للمستشفيات.

•

قيام فريق االدارة العامة للتمريض بأول جوالته التقييمية لقسام الوالدة في مجمع الشفاء الطبي وتقييم جودة العملية
التمريضية بمبني الوالدة حسب معايير  JCIوامتدت الجولة لمدة  3ايام متواصلة وتم اعطاء تغدية راجعة لإلدارة.
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سادس ا /تطوير الكوادر البشرية:
القوى العاملة:

• انجاز معامالت اطباء االمتياز  79معاملة ،أطباء جدد على بند البورد عدد .1
• تعي ـ ــين تح ـ ــت بن ـ ــد العق ـ ــد الخ ـ ــاص ع ـ ــدد  ،17تش ـ ــغيل مؤق ـ ــت (ب ـ ــادر)  , 134تش ـ ــغيل تح ـ ــت بن ـ ــد عق ـ ــد ب ـ ــدل اموم ـ ــة وب ـ ــدل
مجاز عدد .31
• انهاء خدمة بسبب االستقالة او االعتذار عدد  3موظف.
• عدد االجازات المعتمدة (مرضية ،خارجية ،دراسية ،بدون راتب 1,786 )...إجازة.

القومسيون الطبي:

اجمالي عمل لجان الكومسيون الطبي ( )743معاملة وهي موزعة كاآلتي:

• اجازات مرضية محلي ( )192معاملة بواقع ( )4,982يوم.
• اجازات مرضية مركزي ( )36معاملة بواقع ( )1,660يوم.
• (نسبة عجز ،لياقة ،تعيينات ،استبدال معاش ،تقدير سن ،القدرة على الكسب) ( )515معاملة.
• اجمالي ايرادات دائرة الكومسيون الطبي ( )14,190شيكل.

سابعا /الدعم اللوجستي:
مخازن اللوازم:

• بلغ اجمالي وارد المشتريات  339,408دوالر امريكي منهم لصالح كوفيد  31,315دوالر.
• بلغ اجمالي المصروف خالل نفس الفترة  2,165,629دوالر امريكي منهم لصالح كوفيد  144,128دوالر.
• قيمة المحروقات الواردة لمخازن الو ازرة  199,658دوالر امريكي.
• بلغ عدد قوائم االحتياجات خالل الشهر  18قائمة بتكلفة اجمالية بلغت  466,721دوالر امريكي.

التبرعات:
النوع

القيمة بالدولر

مهمات

981

مختبرات

875,028

لوازم

339,525

أدوية

4,819,499

اإلجمالي

6,035,033
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األكسجين:

بلغ اجمالي تعبة الكسجين خالل الشهر ( )9,374دولر وهم كاآلتي:
•

تعبئة ( )930أسطوانة اكسجين للمرضى العاديين بتكلفة ( )2,657دوالر

•

تعبئه ( )10اسطوانة أكسجين  40لتر لمرضى كوفيد بتكلفة ( )3,857دوالر

•

تعبئه ( )20اسطوانة أكسجين  5لتر لمرضى كوفيد بتكلفة ( )2,860دوالر

•
•

صرف منظم اكسجين امريكي عدد ( )33بتكلفة ( )2,071دوالر

قامـ ـ ــت دائـ ـ ـرة المخـ ـ ــازن بتـ ـ ــوفير مبلـ ـ ــغ وقـ ـ ــدره ( )7,971دوالر مـ ـ ــن خـ ـ ــالل تعبئـ ـ ــة اسـ ـ ــطوانات اكسـ ـ ــجين داخـ ـ ــل محطـ ـ ــات
الو ازرة بدل تعبئتها في المحطات الخاصة.

النقل والمواصالت:
•

بلـ ـ ــغ عـ ـ ــدد المهمـ ـ ــات لصـ ـ ــالح اإلدارات عـ ـ ــدد  ،5,000مهمـ ـ ــات لصـ ـ ــالح المستشـ ـ ــفيات عـ ـ ــدد  ،6,500مهمـ ـ ــات اسـ ـ ــتدعاء

اطباء وتمريض عدد  ،7,000مهمات لصالح جائحة كورونا عدد 1,700مهمة.
اجمالي الوقود المصروف خالل الشهر هو  19,890لتر بتكلفة  30,000دولر امريكي وهو كاآلتي:
•

اسـ ـ ــتهالك وقـ ـ ــود بن ـ ـ ـزين ( )6,370لتـ ـ ــر بقيمـ ـ ــة ( )11,000دوالر امريكـ ـ ــي مـ ـ ــنهم لمواجهـ ـ ــة كوفيـ ـ ــد ( )800لتـ ـ ــر بتكلفـ ـ ــة

( )1,380دوالر امريكي.
•

اسـ ـ ـ ــتهالك وقـ ـ ـ ــود سـ ـ ـ ـوالر ( )13,520لتـ ـ ـ ــر بقيمـ ـ ـ ــة ( )19,000دوالر امريكـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــنهم لمواجهـ ـ ـ ــة كوفيـ ـ ـ ــد ( )3,000لتـ ـ ـ ــر
بتكلفة ( )4,220دوالر امريكي.

•

اجم ـ ـ ــالي مص ـ ـ ــاريف الص ـ ـ ــيانة لع ـ ـ ــدد ( )197س ـ ـ ــيارة ( )17,400دوالر امريك ـ ـ ــي م ـ ـ ــنهم ص ـ ـ ــيانة للس ـ ـ ــيارات المخصص ـ ـ ــة

•

عدد مهمات مكتب التاكسيات ( )297مهمة بإجمالي عدد ساعات ( )1,358بتكلفة (.)$ 6,150

لمواجهة كوفيد ( )7سيارة بتكلفة ( )900دوالر امريكي.

الفندقة:

عدد الوجبات المقدمة ( )57,248وجبة بتكلفة ( )99,710دولر وهي موزعة كما يلي:

•

ع ـ ـ ـ ــدد الوجب ـ ـ ـ ــات المقدم ـ ـ ـ ــة للمرض ـ ـ ـ ــى ( )26,389وجب ـ ـ ـ ــة بتكلف ـ ـ ـ ــة ( )42,333دوالر م ـ ـ ـ ــنهم وجب ـ ـ ـ ــات مقدم ـ ـ ـ ــة لمرض ـ ـ ـ ــى

كوفيد )23,255( 19وجبة بتكلفة ( )37,418دوالر.
•

عدد الوجبات المقدمة للموظفين ( )30,859وجبة بتكلفة ( )57,377دوالر.

اجمالي عدد الزيارات التفتيشية ( )68زيارة وهي كاآلتي ( )47زيارة لمرافق الوزارة لمتابعة شركات النظافة والمغاسل ،القيام

بعمل ( )8زيارات لمرافق الوزارة لمتابعة التغذية والقيام بعمل ( )13زيارة ضمن لجنة وحدة المريض.

األرشفة والتحول اللكتروني

•

بلغ عدد الملفات المسحوبة ضوئيا في جميع مرافق الو ازرة ( )86,591ملف بواقع ( )630,526ورقة.

•

بلغ عدد الملفات الطبية المسحوبة ضوئيا في جميع مرافق الو ازرة ( )81,337ملف بواقع ( )604,095ورقة.

•

بلـ ـ ــغ ع ـ ـ ــدد المعـ ـ ــامالت االداري ـ ـ ــة المسـ ـ ــحوبة ض ـ ـ ــوئيا فـ ـ ــي جمي ـ ـ ــع م ارفـ ـ ــق ال ـ ـ ــو ازرة ( )5,254معاملـ ـ ــة بواق ـ ـ ــع ()26,431
ورقة.
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بلغ عدد الملفات المدققة في جميع مرافق الو ازرة ( )38,655ملف بواقع ( )518,396ورقة.
عدد معامالت البريد الوارد من قسم البريد المركزي ()1,700

عدد معامالت البريد الصادر لقسم البريد المركزي ()1,200

ثامن ا /مواجهة ومتابعة كوفيد :19

• بلـ ـ ــغ عـ ـ ــدد العينـ ـ ــات المسـ ـ ــحوبة  45,743عينـ ـ ــة حيـ ـ ــث بلـ ـ ــغ عـ ـ ــدد العينـ ـ ــات الموجبـ ـ ــة  12,658بنسـ ـ ــبة اصـ ـ ــابة ،%27.7
وبل ـ ـ ــغ عـ ـ ـ ــدد حـ ـ ـ ــاالت التع ـ ـ ــافي  ،2,822والوفيـ ـ ـ ــات  54حالـ ـ ـ ــة ،حي ـ ـ ــث بلـ ـ ـ ــغ اجمـ ـ ـ ــالي المطعم ـ ـ ــين  41,694حالـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ــذلك
وصلت نسبة المطعمين من المجتمع .%28.6

تاسعا /التحول اللكتروني ونظم المعلومات:

نظم المعلومات الصحية:

• إعداد ونشر التقارير اليومية والشهرية.
• متابعة وتدقيق أكواد الوفيات حسب الصول.
• استكمال مؤشرات  MDTالخاصة بسرطان الثدي.
• متابعة لجنة تصنيف العمليات الجراحية.
• متابعة برامج الخطة اإلنجابية وصحة الطفل.
• تسهيل مهمة الباحثين من طلبة الجامعات.

تكنولوجيا المعلومات:
أهم إنجازات الحوسبة:

• حوسبة ملف االسنان بالكامل والبدء بتطبيق النظام.
• تجهيز الية لعرض فحوصات المختبر المركزي في نظام المستشفيات ويب.
• متابعة ترحيل البيانات بين المستشفيات والمركزية.
• ترحيل بيانات م التركي.
• متابعة نظام الصحة النفسية.
• متابعة تشغيل التركي.
• اضافة اكواد اصناف االدوية الكيماوية على نظام الصرف في م .التركي.
• تشغيل شاشة دخول المريض وخروج المريض ويب.
• إط ـ ـ ــالق برنـ ـ ـ ــامج حـ ـ ـ ـوادث الط ـ ـ ــرق واصـ ـ ـ ــابات العمـ ـ ـ ــل للفح ـ ـ ــص لمـ ـ ـ ــدة اسـ ـ ـ ــبوع واعط ـ ـ ــاء صـ ـ ـ ــالحيات للمحاسـ ـ ـ ــبين لتجربـ ـ ـ ــة
البرنامج على ان يتم حذف كل البيانات التجريبية قبل االطالق الرسمي للبرنامج.
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• تفعيـ ـ ــل الخـ ـ ــدمات فـ ـ ــي تطبيـ ـ ــق صـ ـ ــحتي (العمليـ ـ ــات  -العيـ ـ ــادات الخارجيـ ـ ــة  -ادويـ ـ ــة مراقبـ ـ ــة  -متابعـ ـ ــة مـ ـ ــزمن  -التـ ـ ــأمين
الصحي)
• إضافة كل من قسم تمريض المناظير وقسم تمريض الوالدة الى هيكلية المستشفى التركي.
أهم انجازات الشبكات والبنية التحتية والتشغيل:

• تشغيل  11كامي ار وترتيب راك الكاميرات الرئيسي في مستشفى النصر لألطفال.
• تمديد كوابل وصيانة  16كامي ار في مستشفى الطب النفسي.
• اعادة تأهيل شبكة قسم الوالدة الطبيعية بمستشفى الهالل اإلماراتي وتركيب  ٥خطوط هاتف داخلي
• استالم الطابقين الجدد لقسم الحاسوب م .االندونيسي وتشغيل شبكة الحاسوب واالتصاالت وأنظمة المراقبة.
• تجهيز اجهزة عيادات مسقط عدد 123
• تجهيز اجهزة الطب الوقائي عدد 50
• استالم مبني القدس وعمل فحص على نقاط الهواتف عدد  22في مجمع الشفاء الطبي
• عمـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ــبكة مناهـ ـ ـ ــل خاصـ ـ ـ ــة باالتصـ ـ ـ ــاالت واإلنترنـ ـ ـ ــت لل ـ ـ ـ ـربط بـ ـ ـ ــين مستشـ ـ ـ ــفى االمـ ـ ـ ــاراتي الميـ ـ ـ ــداني ومستشـ ـ ـ ــفى غ ـ ـ ـ ـزة
االوروبي
• إع ـ ـ ــادة ترتي ـ ـ ــب وتأهي ـ ـ ــل وتنظ ـ ـ ــيم غرف ـ ـ ــة مقس ـ ـ ــم االتص ـ ـ ــاالت ف ـ ـ ــي مجم ـ ـ ــع ناص ـ ـ ــر الطب ـ ـ ــي م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل ترتي ـ ـ ــب الخط ـ ـ ــوط
والكوابل.
• متابعة حوسبة الصيدلية بمستشفى الدرة واستكمال حوسبة استقبال العيادات والمختبر.
جدول يوضح أعداد عمليات الدعم الفني والشبكات واالتصاالت
النجاز

العدد

الدعم الفني برامج

376

الدعم الفني لجهزة الحاسوب وملحقاتها

784

طلبات الدعم الفني للشبكات

383

الدعم الفني لجهزة المراقبة

96

صيانة هاتف

51

تركيب هاتف جديد

18

تمديد ونقل هاتف

18

صيانة أجهزة هواتف وبرمجة مقاسم

46

صيانة ماكينات تصوير

7

صيانة طابعات وسكانر وفاكس

73

تعبئة وصيانة محابر

140
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عاشر /خدمات الجمهور:
ا

التأمين الصحي:

تعتبـ ـ ــر وحـ ـ ــدة التـ ـ ــأمين الصـ ـ ــحي مـ ـ ــن أهـ ـ ــم الوحـ ـ ــدات الفعالـ ـ ــة والعاملـ ـ ــة فـ ـ ــي و ازرة الصـ ـ ــحة حيـ ـ ــث أنهـ ـ ــا تعمـ ـ ــل فـ ـ ــي اتجاهـ ـ ــات
متعددة في تقديم الخدمات وتسهيل المعامالت للمواطنين.
• بلغ اجمالي التأمينات الفعالة  300,294مؤمن.
• تأمين جديد خالل الشهر .1413
• بلغ عدد المكاتب التي تغطي الخدمة للجمهور  9مكاتب.
• توقيع عقود عدد  8بين وحدة التأمين الصحي والمؤسسات غير الحكومية.
• اجمالي ايرادات التأمين الصحي  331,317شيكل.

الطب الخاص:

نفذت وحدة الطب الخاص بدوائرها وأقسامها المختلفة العديد من االنجازات والنشاطات الخاصة بترخيص مزاولة الفراد
والمؤسسات وتنفيذ الزيارات الميدانية للمؤسسات الصحية الهلية والخاصة ومتابعة سير المور الفنية واإلدارية فيها خالل هذا
الشهر.
مزاولة مهنة
لألفراد
643

ترخيص مؤسسات
113

جوالت تفتيش

متابعة إعالنات

إجراءات قانونية

143

116

9

مؤسسات

صحية

بحق المؤسسات

التحصيل المالي
 77,945شيكل

• المشاركة في لجنة الكشف لشراء خدمة الرنين المغناطيسي من جمعية الهالل الحمر مركز حيدر.
• إعداد قائمة المراكز والمستشفيات الهلية التي تقوم بعمل فحص كورونا السريع.
• إعداد تقرير دراسة حول إجمالي العاملين في القطاع الصحي الحكومي وغير الحكومي.
• االسـ ـ ــتمرار فـ ـ ــي عمليـ ـ ــات تأس ـ ـ ــيس وتجديـ ـ ــد وتـ ـ ــرخيص المؤسس ـ ـ ــات الصـ ـ ــحية وعمـ ـ ــل اللج ـ ـ ــان المختصـ ـ ــة بـ ـ ــذلك وتص ـ ـ ــديق
التقارير والشهادات الصادرة من هذه المؤسسات الصحية.
• االس ـ ــتمرار فـ ـ ــي عمليـ ـ ــات التفتـ ـ ــيش الدوريـ ـ ــة علـ ـ ــى المؤسس ـ ــات الصـ ـ ــحية ومصـ ـ ــادرة الصـ ـ ــناف والعينـ ـ ــات والدويـ ـ ــة المهربـ ـ ــة
والمواد والمحاليل الطبية الغير قانونية ومنتهية الصالحية ومتابعة الشركات والمستودعات الموردة لذلك.
• عمل زيارة ميدانية للمركز اللماني لألشعة برفقة وكيل و ازرة الصحة المساعد ووفد من الو ازرة.
• االستمرار في نظام الرشفة االلكترونية لجميع تقارير التفتيش الخاصة بالقسام.
• مراجعة وتجهيز قائمة التحقق الخاصة بتجديد وترخيص كافة المختبرات الخاصة حسب تصنيفها.
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• تش ـ ــكيل لج ـ ــان فني ـ ــة وهندس ـ ــية بالتع ـ ــاون م ـ ــع اإلدارات المختلف ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ــو ازرة والكش ـ ــف المي ـ ــداني عل ـ ــى ع ـ ــدد م ـ ــن الم اركـ ـ ــز
والمستشفيات غير الحكومية.

الحادي عشر /الحوكمة والرقابة:
الرقابة الداخلية:
• متابعة جهوزية اإلدارات العامة والوحدات والمستشفيات لمواجهة الموجة الرابعة لجائحة كورونا.
• متابعة أقسام الطوارئ والحوادث والفرز التنفسي في مستشفيات الو ازرة.
• تنظيم وتنفيذ زيارات ليلية لمتابعة جهوزية مراكز الفرز التنفسي.
• بل ـ ــغ ع ـ ــدد التق ـ ــارير الرقابي ـ ــة الص ـ ــادرة  34تقري ـ ــر ت ـ ــم رفعه ـ ــا لجه ـ ــات االختص ـ ــاص رص ـ ـدت م ـ ــن خالله ـ ــا أه ـ ــم المالحظ ـ ــات
والتوصـ ـ ــيات الرقابيـ ـ ــة حـ ـ ــول الداء والخـ ـ ــدمات الصـ ـ ــحية المختلفـ ـ ــة التـ ـ ــي تقـ ـ ــدمها الـ ـ ــو ازرة وكـ ـ ــذلك المتعلقـ ـ ــة بتنفيـ ـ ــذ مشـ ـ ــاريع
الو ازرة.
• بلغ عدد الزيارات الرقابية التي نفذتها اإلدارة العامة للرقابة الداخلية خالل الشهر الحالي  103زيارة.
• بلغ إجمالي التوصيات الرقابية لجميع دوائر اإلدارة العامة للرقابة الداخلية  165توصية.
• بلغ عدد المالحظات الرقابية لجميع دوائر اإلدارة العامة للرقابة الداخلية  967مالحظة.
الجدول التالي يوضح توزيع الزيارات الرقابية حسب الدوائر:
الدائرة الرقابية

عدد الزيارات الرقابية

عدد التوصيات

عدد المالحظات

عدد التقارير

دائرة الرقابة الفنية

47

89

497

17

دائرة الرقابة الدارية

34

32

234

7

دائرة الرقابة المالية
فرق طوارئ

11

20

92

6

11

24

144

4

العدد الجمالي

103

165

967

34
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التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية:
•

التنس ـ ـ ــيق م ـ ـ ــع مكت ـ ـ ــب الوكي ـ ـ ــل والوكي ـ ـ ــل المس ـ ـ ــاعد واإلدارات والوح ـ ـ ــدات لتلبي ـ ـ ــة وإنج ـ ـ ــاز ع ـ ـ ــدد  25طل ـ ـ ــب للمؤسس ـ ـ ــات

الصحية غير الحكومية.

• التنس ي ي يينة ا ي ي ي الرات ي ي يير ال تن ي ي يير ل ي ي ي

ي ي يين ا ا ي ي ي

ل ييي ن

 )3ي ي يين م س ي ي ي

ل

س ي ي ي ال ي ي ي نر

األه نر.
• التنسنة إلصدا سع ءا ضريبنر بخصوص اشروع صحي لص لح ا س ص نر أه نر.
• التنسنة ا وحدم الطب الخ ص ل ن

دار جديدم في استش ى أهلي.

• تت نذ عدد  )4زي ا انداننر ملت ب ر أنشطر امل س ال

نر غي ال كوانر.

• ات ب ي يير د ي يراء ي ييدا ال ي ييو دم ف ي ييي  6استش ي ي ن أه ن ي ييرد حن ي ييال ب ي ييي ع ي ييدد ح ي ي
 481ح لرد وب ي عدد ح

الو دم القنصرير  77ح لرد بيت ب غت ح

• ج ي ي ال ن ن ي ي ال ي ي نر الس ي ييتوير ا ي ييا امل س ي ي الا ي ييا تق ي ييد
الستوي ل

2021الذي تصد ه وزا م ال

ال ي ييو دم الط ن ن ي يير ف ي ييي د ي ي ر يت ي ي ير

التو ن والك ت  81ح لر.

ي ييدا الرع ي ي يير األولن ي يير والا نوي ي يير ال زا ي يير ل تقري ي يير

ر

• التنسنة ا لاتر تب ع األدوير لتس نم  )4ا س ص نر تب ع أدوير.
الشكاوى واتصالت :103

• استقبال عدد  45شكوى وتحويلها لجهة االختصاص موزعة  20شكوى خطية 25 ،شكوى شفوية.
• كانت التغذية الراجعة بعدد  7فيما تبقت  13شكوى قيد المتابعة.
• اسـ ـ ــتقبال  6,345مكالمـ ـ ــة ،كانـ ـ ــت نسـ ـ ــبة اإلنجـ ـ ــاز فـ ـ ــي الـ ـ ــرد علـ ـ ــى المكالمـ ـ ــات المسـ ـ ــتقبلة  ،%60.9ويعـ ـ ــزى السـ ـ ــبب لقلـ ـ ــة
النسبة إلى قلة عدد الموظفين وانقطاع االتصاالت بسبب االنترنت وانقطاع الكهرباء.
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الثاني عشر /التقارير الصادرة والنشر اإلعالمي:
ب ـ ــذلت وح ـ ــدة العالق ـ ــات العام ـ ــة واالع ـ ــالم خ ـ ــالل ش ـ ــهر ين ـ ــاير جه ـ ــدا كبيـ ـ ـ ار ف ـ ــي التواص ـ ــل م ـ ــع الجه ـ ــات الداخلي ـ ــة والخارجي ـ ــة
بطـ ـ ــرق وآليـ ـ ــات متعـ ـ ــددة حيـ ـ ــث عملـ ـ ــت علـ ـ ــى إنجـ ـ ــاز  415مهمـ ـ ــة عمـ ـ ــل منهـ ـ ــا  221مـ ـ ــادة للتصـ ـ ــدير اإلعالمـ ـ ــي تضـ ـ ــمنت
االخبـ ـ ــار والتقـ ـ ــارير المكتوبـ ـ ــة والمصـ ـ ــورة والمترجمـ ـ ــة والجرافيـ ـ ــك ،و 194مـ ـ ــن النشـ ـ ــطة العامـ ـ ــة التـ ـ ــي تشـ ـ ــمل تسـ ـ ــهيل مهمـ ـ ــة
عمل للصحفيين والمؤسسات والفرق الشبابية واالجتماعيات والتكريمات وزيارات داخلية وخارجية واجتماعات.

أولا :التصدير اإلعالمي ويشمل:

• أخبار وتقارير مكتوبة باللغة العربية ()99
• تقارير مصورة وفيديوهات ()20
• تقرير مترجمة باللغة االنجليزية ()45
• الموجز الوبائي اليومي ()30
• انفوفيديو ()1
• جرافيك ()26

ثاني ا :األنشطة العامة وتشمل:

• تسهيل مهام الصحفيين والمؤسسات والفرق الشبابية ()79
• اجتماعيات ()7
• الزيارات الداخلية والخارجية ()25
• تكريمات ()16
• تصاميم ومطبوعات ()59
• اتفاقيات ()4
• االجتماعات ()4
❖ عدد الزيارات للمواقع اإلخبارية والنشر في العالم الجديد بلغ ( )9400تغريده.
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أبرز التحديات والمعيقات:
.1

جائحة كوفيد وتأثيرها على الخدمات والطواقم الصحية.

.2

الحصار وتأثيره على فئات المجتمع من (الفقر والبطالة وتلوث المياه ،وانقطاع الكهرباء،،،الخ)

.3

نقص الدوية والمستهلكات والموازنات التشغيلية.

.4

نقص الكوادر الطبية ،مع ازدياد الطلب على الخدمات الصحية في ظل ظروف الفقر والبطالة.

.5

النقص في أعداد موظفي المراسلين والمن.

.6

عدم ترميم المباني الصحية ،اضافة الى الثاث المتهالك.

.7

تأخر توريد بعض مواد الفحص والمستهلكات الخاصة بالمختبرات.

.8

ضعف كبير في اإلمكانات اللوجستية مثل أجهزة كمبيوتر والطابعات واالنترنت وغيرها.

.9

عدم حوسبة كل المراكز الطبية والقسام.

 .10عدم توريد كميات كافية تتناسب مع حجم العمل من المستهلكات الطبية مثل (جلفز ،جاونت،
كحول ....... ،الخ).
 .11تأخير صيانة العيادات مما يؤدي الى تعطيل تقديم الخدمات السنية للجمهور في كثير من العيادات
على الرغم من االبالغ بشكل متكرر عن هذه المشكالت عدة مرات مع الجهات المعنية بذلك.
 .12عدم توفر سيارات كافية إلتمام الجواالت الميدانية ومتابعة العيادات عن كثب.
 .13عدم توفر المستلزمات الوقائية المناسبة لمواجهة فيروس كوفيد 19في الرعاية الولية.
 .14ما زالت وحدات الصحة النفسية مقتصرة على بعض المستشفيات العامة وهي خمس وحدات فقط
لحتي االن ،بالرغم من حاجة المستشفيات الخرى لمثل هذه الوحدات.
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المالحق:

ً
أوال :اإلدارة العامة للهندسة والصيانة:

املشاريع اإلنشائية والبنية التحتية (إنشاء مباني جديدة وتأهيل وترميم األقسام)
الا ر امل ولر

الرقم ا م املشروع

ت يخ بداير
املشروع

نس ر ا نج ز
ال لي

نس ر
اإلنج ز
امل لي %
%100

%100
%95

.1

اشروع تصريف ان ه ا اط
عتد اد ل  .ا و وبي

وزا م امل لنر

تك ر
ا ج لنر
ب لدو
1200

2022/1/1

.2

اشروع انش ء و اركز نو م
الك با

وزا م امل لنر

6000

2022/1/12

%95

.3

تأهنل غرفر ع ن
الس ند

 .الن ا

غزم ديستك

56000

2022/1/15

%60

%60

.4

اشروع عن دم الصب م

دولر ع ن

1000000

2020/10

%30

%30

قند التت نذ

.5

اشروع انش ء استش ى فح
املرح ر ا ولى عظم)

الراتر القطرير
ألع غزم

6000000

2021/11

%4

%4

قند التت نذ

.6

اشروع انش ء ا نى الطب
الت س ا بجوا فتدق املت ف

ا سر اا ن
ا ليزي

2900000

2020/1

%0

.7

اشروع املستش ى املنداني
لكو ون األو وبي)

دولر ا ا ا
ال ربنر

17000000

2021/5/1

%90

تم تر نر ال ط ء
ووض حار
ا س
%90

.8

اشروع تأهنل قسم ا عص ب
 .ا و وبي

MAP-UK

15000

1/5/2021

تم اإلع ن عا
ات قصر

ت يخ ا نته ء

2022/1/25

قند التت نذ
قند التت نذ
قند التت نذ

.9

تأهنل قسم الطوا ئ .
الش ء املرح ر األولى

الص نب ا ح ر

450000

%0

تم اعداد
املخطط

.10

تأهنل قسم الطوا ئ .
الش ء املرح ر الا ننر

اإلغ ثر اإل انر

370000

%0

تم اعداد
املخطط

.11

تأهنل وترانم قسم الطوا ئ
 .الش ء ا نى التو ر

الص نب ا ح ر

115000

2021/6/1

%95

%95

قند التت نذ

.12

تأهنل قسم ال ثولوجي .
الش ء

MAP-UK

130000

1/6/2021

%59

%95

قند التت نذ

.13

تأهنل  4عن دا +قسم
حض نر اإلا اتي  +ا تك ل
تأهنل ع ن و دم الت رير
 .ن صر

ا سر
النونيسنف

500000

2021/6/1

%0

تم اعداد
املخطط
وجداول الك ن
ب نتظ اإلع ن
عا املت قصر

%0
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.14

.15

ت هنل  5عن دا الشنخ
ضوان -د داء ج لن -
التصي ا -الصو اني -دير
ال رح )
ترانم  3اراكز ع ير أولنر
التصي ا -الد ج -تل
الس ط ن )

ا سر ضد
الاوع

350000

2022/1/1

150000

%20

%20

%0

تم اعداد
املخطط
وجداول الك ن
ب نتظ اإلع ن
عا املت قصر

مشاريع األجهزة الطبية وأجهزة معدات التعقيم وإلكتروميكانيك واألثاث الطبي التي تم إعدادها أو تنفيذها
م

مشاريع

الجهة املمولة

.1

مشروع توريد ثالجات تبريد وتجميد
لألدوية والتطعيمات
مشروع توريد ثالجات ادوية لوزارة
الصحة

.3

مشروع تجهيزاقسام غسيل الكلى
في مستشفيات قطاع غزة 10اجهزة
غسيل كلى
مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
عيادة الزيتون/غزة

جمعية عطاء
فلسطين
جمعية عطاء
فلسطين
الخيرية
الهالل األحمر
القطري

.5

مشروع توريد أجهزة C-ARM
لصالح قسم الكسور املعقدة
مشروع توريد أجهزة طبية ضمن
مشروع سرطان الثدي وجراحة
املناظيرلصالح الشفاء وناصر
مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
مستشفيات غزة

.8

مشروع توريد جهاز C-ARM
لصالح م .الشفاء
مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
قسم املسالك البولية مستشفى
شهداء االقص ى

.2

.4

.6

.7

.9
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القيمة
بالدوالر

حالة
املشروع

92000

جاري العمل

92000

جاري العمل

140000

جاري العمل

180000

تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على الشركة
تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على الشركة
تمت الترسية
على الشركة

أطباء بال
حدود /
اسبانيا
MAP-UK

250000

MAP-UK

750000

مجمع
الصحابة
الطبي
ICRC

120000

100000

PCRF

100000

تاريخ الترسية

نسبة
التوريد

بداية
املشروع

2022/1/1
%5

2022/1/15

2022/2/1

11/2021

0%

10/2021

10/2021

0%

8/2021

10/2021

0%

8/2021

9/2021

0%

10/2021

10/2021

0%

8/2021

2021/11

%0

2021/9
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.10

مشروع توريد أجهزة اشعة (جهاز
 (ECHO +DRلصالح مستشفى
االوروبي
مشروع األشعة التداخلية
Interventional Angiography
مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
عيادة الزيتون

.13

مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
قسم الكسور املعقدة خان يونس
مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
أقسام حضانات مستشفيات غزة

.15

مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
مستشفيات غزة

PCRF

.16

مشروع توريد جهاز DRلصالح
مجمع الشفاء الطبي
مشروع توريد جهاز EMGلصالح
مجمع الشفاء الطبي

UNOPS

150000

.18

مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
مستشفيات غزة

الجمعية
الفلسطينية
عون
MAP-UK

25000

600000

.19

مشروع توريد جهاز  C-Armلصالح
مجمع الشفاء الطبي
مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
مستشفيات غزة ومراكزالرعاية
الصحية
مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
مستشفيات غزة

ICRC

90000

UNFPA

150000

PCRF

50000

.22

مشروع توريد أجهزة طبية وأثاث
طبي لصالح مستشفيات
غزة/أقسام الطوارئ
ETR
مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
مستشفى االندونيس ي

WHO

455000

Human
Appeal

20000

.11
.12

.14

.17

.20

.21

.23
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JAICA

240000

تمت الترسية
على الشركة

2021/11

%0

2021/9

PAMA

630000

أطباء العالم
اسبانيا

40000

2021/11

%0

2021/9

WHO

50000

2021/11

%0

2021/9

MAP-UK

200000

2021/9/1

%0

ابريل 2021

70000

تمت الترسية
على الشركة
تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على الشركة
تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على الشركة
تمت الترسية
على الشركة

2021/11

%0

2021/9

2021/9/20

%0

مارس 2021

2021/9/28

%0

مارس 2021

2021/9/28

%0

مارس 2021

تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على الشركة
تمت الترسية
على الشركة

2021/9/1

%0

ابريل 2021

2021/9/20

%0

ابريل 2021

2021/9/2

%0

ابريل 2021

تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على
الشركات

2021/9/7

%0

مارس 2021

2021/9/2

0%

فبراير
2021

2021/8/30

0%

أغسطس
2021

تمت الترسية
على
الشركات
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.24

مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
مستشفيات غزة

UNICEF

200000

.25

مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
مستشفيات غزة

PCRF

330000

.26

مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
أقسام حضانات
األطفال/مستشفيات غزة
تجهيزمستشفى الوالدة الجديد
بمجمع الشفاء الطبي/املرحلة
األولى

MAP

125000

تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على
الشركات
تم وضع
املواصفات

تمويل اإلغاثة
اإلسالمية

330000

تمت الترسية
على
الشركات

.28

مشروع توريد أجهزة طبية وأثاث
طبي لصالح غرف الطوارئ في
العيادات األولية

.29

مشروع توريد أثاث طبي لصالح
مستشفيات غزة

.30

مشروع توريد أجهزة طبية واثاث
طبي لصالح مستشفيات غزة

.31

مشروع توريد أجهزة طبية وكهرو
ميكانيك لصالح مستشفيات غزة

تمويل من
مؤسسة
MDMSuisse
تمويل من
مؤسسة
اإلغاثة 48
تمويل من
مؤسسة غزة
ديستيك
WHO

360000

.32

مشروع توريد أسرة مرض ى لصالح
مستشفيات غزة

WHO

40000

.33

استكمال مشروع ترميم األطراف
/مجمع ناصرالطبي
مشروع تعزيزخدمات االشعة في
املستشفيات/أجهزة US
مشروع توفير CT Tubeلجهاز
مستشفى األقص ى
مشروع توفير CT Tubeلجهاز
مستشفى اإلندونيس ي
مشروع توريد جهاز أشعة مقطعية
CT
شراء خدمة

WHO

120000

وزارة املالية

110000

قطرالخيرية

120000

قطرالخيرية

90000

الشركة

700000

.27

.34
.35
.36
.37

غزة – شارع اجلالء – عمارة كحيل

2021/8

%0

مارس 2021

2021/2

%0

يناير 2021

أغسطس 2021

%0

يوليو 2021

%0

مايو 2021

يونيو 2021

70000

تمت الترسية
على
الشركات

2021/6/27

%0

مايو 2021

30000

تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على الشركة
تمت الترسية
على الشركة
تمت الترسية
على الشركة
تمت الترسية
على الشركة
تمت الترسية
على الشركة

2021/6/28

%0

مايو 2021

2021/6/28

%0

مايو 2021

يونيو 2021

%0

يونيو 2021

يونيو 2021

%0

مايو 2021

2021

%30

مايو 2021

2021

%0

مايو 2021

ابريل 2021

%0

ابريل 2021

ابريل 2021

%0

مايو 2021

2021/3/21

%0

2019

50000
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.38

مشروع توريد أجهزة طبية وأثاث
طبي لصالح مستشفيات
غزة/كورونا
مشروع توريد أجهزة طبية لصالح
مستشفيات غزة/كورونا

.40

مشروع توريد أجهزة طبية وكهرو
ميكانيك لصالح قسم جراحة
االعصاب  /األوروبي
دراسة العروض املقدمة ملقترح
استئجار 15جهاز لفحص غازات
الدم مقابل شراء مواد تشغيلية
لهذه االجهزة توفير 90000فحص
سنويا

.39

.41

UNRWA

350000

UNRWA

20000

MAP

170000

وزارة املالية

بتكلفة سنوية
300000

تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على
الشركات
تمت الترسية
على الشركة
وبانتظار
توريد جهاز
للتجريب

2021/3/3

%30

فبراير
2021

2021/01/26

%50

يناير 2021

مارس 2021

%30

مارس 2021

يناير 2021

%30

يناير 2021

 -2مشاريع املغاسل وكشافات ومعدات كهر وميكانيكا والتعقيم
م

مشاريع

الجهة املمولة

3

مشروع توريد ثالجات أدوية وبالزما
ملختبرات وزارة الصحة
مشروع توريد ثالجات تجميد لعيادات
لتخزين لقاح كورونا عدد 2
كشافات عمليات للمستشفى األوروبي
عدد 4ومقدح عظام
تجهيزتوريد سيارة اسعاف وتجهيزاتها
عدد 2
شراء كشافات عمليات عدد 2
 كشاف طوارئ عدد 10 ترولي اسعاف عدد 15 كشاف كشف عدد 6 سريرمريض عدد 12 عيادات ومستشفياتتوريد ألقسام العالج الطبيعي م
األقص ى
كشافات عمليات عدد 7م الشفاء
واالوروبي واألقص ى
شراء فرشات تدفئة للعمليات
معدات عالج طبيعي خانيونس الكسور
املعقدة
تجهيزتوريد سيارة اسعاف

MAP

القيمة
بالدوالر
100000

جاري التنفيذ

أطباء سويسرا

14000

تمت الترسية

اغسطس2021

PCRF

110000

تمت الترسية

اغسطس2021

0%

مؤسسة التعاون

200000

جاري العمل

سبتمبر2021

%0

WHO

300.000

تمت الترسية

أكتوبر2021

0%

MAP

120000

تمت الترسية

أكتوبر2021

0%

قطرالخيرية

140000

جاري الترسية

أكتوبر 2021

0%

UNRWA
who

40000
50000

تمت الترسية
تمت الترسية

أكتوبر 2021
سبتمبر2021

%0
%0

مؤسسة INH

6000

تمت الترسية

ديسمبر2021

0%

4
5
6
7

8
9
10
12
13

غزة – شارع اجلالء – عمارة كحيل

حالة املشروع

تاريخ الترسية

نسبة التوريد

اغسطس2021

0%
0%
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14
15
16
17
18
19
20

شراء كشافات عمليات عدد 8
شراء طاوالت عمليات عدد8
مشروع توريد أجهزة طبية وأثاث طبي
لصالح مستشفيات غزة/كورونا
غساالت عدد  3ونشافات عدد3
توريد جهاز تعقيم  600لترعمليات
الشفاء
تجهيزاقسام التعقيم املركزي م ناصر
وبيت حانون
أجهزة تعقيم  150لترعدد  3عيادات

UNDP
UNDP
UNRWA

144000
186000
350000

تمت الترسية
تمت الترسية
تمت الترسية

ديسمبر2021
ديسمبر2021
يونيو 2021

%30
30%
30%

UNDP
النورواك

140000
80000

تمت الترسية
تم الترسية

ديسمبر2021
أغسطس 2021

0%
%0

MAP-UK

450000

جاري الترسية

اكتوبر 2021

%0

WHO

120000

تمت الترسية

أكتوبر2021

%0

 -3مشاريع األثاث الطبي
م

مشاريع

الجهة املمولة

2

تجهيزمستشفى الوالدة الجديد بمجمع
الشفاء الطبي/املرحلة األولى
مشروع توريد اسرة مريض عدد 100

4
5

10
11

3

6
7
8
9

حالة املشروع

تاريخ الترسية

نسبة
التوريد
%20

تمويل اإلغاثة
اإلسالمية
اليونيسيف

القيمة
بالدوالر
330000

تمت الترسية

100000

تمت الترسية

يونيو 2021
يوليو 2021

%0

مشروع توريد اسرة مريض عدد 40
مشروع توريد أسرة مرض ى لصالح
مستشفيات غزة
توريد اثاث مكتبي للوالدة الشفاء
توريد اثاث وتلفزيونات ومراوح ل
عيادات ومناطق الفرز
توريد اسرة  20واسطوانات اكسجين
عدد 100
اثاث للعيادات

الرحمة
WHO

40000
40000

تمت الترسية
تمت الترسية

أغسطس 2021
يونيو 2021

%0
%0

اإلغاثة االسالمية
WHO

50000
50000

تم الترسية
تمت الترسية

أكتوبر 2021
أكتوبر2021

%50
%0

أطباء اسبانيا

70000

تمت الترسية

سبتمبر2021

%0

أطباء فرنسا

20000

تمت الترسية

سبتمبر2021

%0

توريد اسرة عدد 100
توريد اسرة عدد 60

جايكا
قطرالخيرية

162000
60000

تمت الترسية
تمت الترسية

سبتمبر2021
ديسمبر2021

%0
0%

مشاريع توريد قطع الغيار
#
.1
.2
.3
.4
.5
.6

نوع قطع الغيار
قطع محطات أكسجين
قطع محطات أكسجين
مواد كهروميكانيك متنوعة
قطع محطات أكسجين
مواد كهروميكانيك وقطع أجهزة طبية
قطع أجهزة أشعة

غزة – شارع اجلالء – عمارة كحيل

مركز النفقة  /المانح
NORWAC 70-1/1
NORWAC 87-01
NORWAC P87-2
NORWAC P93-1
NORWAC P93-2
أطباء بال حدود

دوالر
1,160.0
32,460.0
36,217.6
84,038.0
136,811.5
11,772.55
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 .7مواد كهرباء (منحة عاجلة بعد الحرب)  +قطع أجهزة
طبية
 .8قطع غيار مولدات وزيوت
.9
مواد تبريد وتكييف
 .10قطع غيار أجهزة كلى
 .11مواد غازات طبية (مواسير وتوابعها)
 .12مواد كهرباء (تبرعات بعد الحرب)
 .13قطع أجهزة طبية
 .14مواد كهرو ميكانيكا متنوعة ومواد نجارة ودهان وسباكة
 .15مواد تبريد وتكييف أجهزة ضغط وغازات طبية وتعقيم
المجموع

الصليب االحمر الدولي
الصليب األحمر الدولي2021-
المجلس الفلسطيني للتنمية واإلعمار -
بكدار
جمعية الوفاء الخيرية
غازات طبية مصرية 2021-1
مواد كهرباء مصرية 2021
منظمة الصحة العالمية
وزارة المالية
وزارة المالية  -االحتياج السنوي 2021
1,135,462

18,943.87
50,012.92
16,951.0
40,715.6
195,809.9
118,082.0
355,129.4
99,143.50
168,515.54

مشاريع الطاقة الشمسية في مر افق وزارة الصحة
#

مشاريع الطاقة الشمسية
 .1مشروع توريد وتركيب أنظمة
طاقة شمسية لعدد  13مركزرعاية
صحية
 .2تركيب أنظمة طاقة شمسية م.
التركي +مجمع الشفاء الطبي

الجهة املمولة

القيمة
املنحة $
1300000

تاريخ ابتداء املشروع

تاريخ االنتهاء
من املشروع

2021/9/30

نسبة االنجاز
%20

البنك الدولي
PCRF

350000

2022/1/1

(مشاريع املياه والصرف الصحي)
قم

املشروع

الا ر امل ولر

1

اشروع تأهنل د ك املن ه ال دم والس تر في ا و وبي واد
ط ان ه ص في الش ء و طوط د ك ال خ واملن ه
وال ولن ر في اج ن صر وبيت ح نون وا ندونيس ا

ا سر ال ل ضد
الاوع

غزة – شارع اجلالء – عمارة كحيل

اج لي املط وب
ب لدو
300000

نس ر ا نج ز
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