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 تنفيذي  ملخص
التحديات    2021العام  وزارة الصحة خالل    نفذت العديد من اإلنجازات على مستويات وأصعدة مختلفة، رغم جميع 
المختلفة  من خالل إدارات ووحدات الوزارة  زمات المتكررة والمستمرة والحصار المشدد منذ سنوات، واستمر العمل  واأل
 تم إعداد هذا التقرير من واقع البيانات والتقارير الواردة من كافة اإلدارات والوحدات العاملة في الوزارة.   وقد

حيث بلغت نسبة  االستقرار  أعباء العمل وعدم  المختلفة وفي ظل    في اإلدارات   عامالوزارة الصحة خالل    ت إنجازات تنوع
تم إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة منها افتتاح مركز نورة الكعبي لغسيل  وقد    %، 76.25اإلنجاز خالل العام  

رام  ( سرير غسيل، واعتماد مستشفى الصداقة التركي كمركز لألو 36الكلى بشكل كامل، والعمل بطاقة سريرية عدد )
وامراض الدم، وافتتاح عيادة الجرحى بالمستشفى اإلندونيسي لعالج اصابات مسيرة العودة، باإلضافة إلى افتتاح وحدة  

 .الصحة النفسية بمستشفى األوروبي بمساعدة الصليب األحمر
بشكل مستمر على تطوير المشاريع اإلنشائية والخدماتية بما يتناسب مع تزايد الخدمة المقدمة وقد   تعمل وزارة الصحة

 دوالر.  56,087,516بلغت تكلفة المشاريع االنشائية والتطويرية هذا العام 
واالنتها اإلسرائيلي  والعدوان  كورونا  جائحة  مواجهة  يخص  بما  والطوارئ  األزمات  رغم  الخدمات  تقديم  كات استمر 

الصهيونية ضد المؤسسات الصحية فقد قدمت جميع مرافق وزارة الصحة خدماتها بشكل كامل حيث بلغ عدد الزيارات  
حالة والمترددين على    154,966بلغ عدد حاالت دخول المستشفيات    وقد زيارة،    1,798,628لمراكز الرعاية األولية  

عملية   37,770حالة وأجري عدد  484,672حالة والمترددين على العيادات الخارجية   1,254,290أقسام الطوارئ 
فحص مخبري في كافة مختبرات    6,394,123جراحية تشمل مجموعة من العمليات النوعية، باإلضافة إلى إجراء  

 . تم تشغيل مختبر مستشفى الصداقة التركيقد و الوزارة، 
العينا  إطاروفي   بلغ عدد  مواطن لتصبح نسبة    543,211وتطعيم    ، عينة  660,726المسحوبة  ت  جائحة كورونا 

 . %44.5المطعمين من الفئة المستهدفة  
خالل    القيمة المالية للمنصرف من االدويةخدمة، وكانت    714,770في حين بلغ اجمالي خدمات التصوير الطبي  

  7,060,000  في نفس الفترة  المهمات الطبية  دوالر، حيث بلغت القيمة المالية للمنصرف من  29,220,000  العام 
 دوالر. 

حيث قامت وحدة اإلسعاف  ،  تعتبر وحدة اإلسعاف والطوارئ مكون رئيس في منظومة الخدمات الصحية لوزارة الصحة
المهام   من  بالعديد  المنق  المختلفةوالطوارئ  الحاالت  عدد  إجمالي  بلغ  زراعة  حالة  80,365ولة  وقد  يخص  وبما   ،

 حالة ضمن البرنامج الوطني لزراعة الكلى.   110حاالت زراعة الكلى اجمالي األعضاء فقد بلغ عدد 
بلغ  ، في حين  شيكل  8,258,616  وبلغت إيرادات المستشفياتشيكل،    10,661,086بلغت إيرادات التأمين الصحي  

أنف واذن، زراعة كلى، مسالك بولية،  عظام،  جراحة    ،طوارئ   طب أبرز الوفود الطبية )، من  د وف  91عدد الوفود الزائرة  
 (. جراحة صدر

زيارة ميدانية رقابية    3,788الداخلية  والصادرة عن اإلدارة العامة للرقابة    المنفذة والتوصيات  والتقارير  عدد الزيارات    بلغ
 وتوصية.  وتقرير رقابي

تعتبر تنمية قدرات العاملين في وزارة الصحة من أهم األولويات التي تعمل على تحقيقها من خالل العديد من البعثات  
الخارجية والداخلية والتدريب المستمر والمتواصل بما يضمن تقديم الخدمة بجودة عالية وقد بلغ عدد المستفيدين من  

 مستفيد من كافة التخصصات.  2,824الدورات المقدمة هذا العام حوالي 
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 : العامة المؤشرات  /أولا 
 

 معدل التغيير  2020 2021 المؤشر الرقم
 %19.6- 46,982 37,770 )داخل غرف العمليات(  الجراحية العمليات  .1
 %21.8 397,911 484,672 مرتادي العيادات الخارجية  .2
 %11.1 1,129,325 1,254,290 المستشفيات  يالطوارئ ف مرتادي أقسام   .3
 %37.3 1,310,388 1,798,628 زيارات مراكز الرعاية األولية   .4
 %26.2 5,068,445 6,394,123 الفحوصات المخبرية  .5
 %30.5 دولر  22,390,000 دولر  29,220,000 المنصرفة قيمة األدوية    .6
 %7.8 دولر  6,550,000 دولر  7,060,000 منصرفة الطبية ال  المهماتقيمة   .7
 %2.8- 82,705 80,365 اجمالي مهام اإلسعاف والطوارئ   .8
 %41.0 18,297 25,790 مصر(-48المحولين للخارج )أراضي  .9

 %39.6 210,340 293,707 تأمينات الفعالة عدد الإجمالي   .10
 %48.9 2,467 3,674 إصدار مزاولة مهنة جديد/مؤقت  .11

 
 إيرادات وزارة الصحة: 

 

 بالشيكل  القيمة المصدر الرقم
 8,258,616 اإلدارة العامة للمستشفيات  .1
 6,933,837 اإلدارة العامة للرعاية الولية  .2
 612,583 وحدة الطب الخاص   .3
 10,661,086 إيرادات التأمين الصحي  .4
 2,151,420 اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية  .5
 165,925 القوى البشريةتنمية   .6
 1,062,906 اإلدارة العامة للصيدلة  .7
 218,700 كلية فلسطين   .8
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  : المشاريع اإلنشائية والتطويرية /اا انيث
 دولر مشاريع اإلنشاءات واألجهزة وقطع الغيار والطاقة الشمسية.  615,087,65بلغ اإلجمالي لهذا العام 

بما يتناسب مع    الصحة،تنوعت المشاريع االنشائية والتطويرية في مختلف مرافق وزارة  
لضمان استمرارية الخدمة بأعلى جودة  القدرات الصحية    المقدمة ولتعزيزحجم الخدمة  

 التالي: حو وكانت على الن والقدرة على مواجهة الطوارئ 

 :تجهيز واإلنشاءاتال ▪
 :هاوكان من أهم  دولر مشاريع اإلنشاءات  863,553,35بلغ اإلجمالي لهذا العام  

اللجنة القطرية إلعمار  بتمويل من    مشروع انشاء مستشفى رفح المرحلة االولى )عظم( •
 دوالر.   6,000,000غزة بتكلفة اجمالية بلغت 

اللجنة القطرية إلعمار غزة  بتمويل من  غسيل الكلى   الكعبيانشاء وتجهيز مركز نورة   •
 دوالر.  1,200,000بتكلفة اجمالية بلغت 

دولة االمارات العربية بتكلفة بتمويل من    مشروع المستشفى الميداني لكورونا )األوروبي( •
 دوالر. 1,700,000 اجمالية بلغت

مؤسسة الصندوق الكويتي للتنمية بتكلفة اجمالية بلغت بتمويل من  الطبيمجمع الشفاء  –استكمال مشروع انشاء مبنى الوالدة  •
 دوالر. 4,000,000

 دوالر.   290,000اليونيسيف بتكلفة اجمالية بلغت بتمويل من  استكمال مشروع تأهيل مبنى التحرير للوالدة في مجمع ناصر •

 دوالر.  842,000مال بتكلفة اجمالية بلغت رجل أعبتمويل من  انشاء مركز غسيل الكلى في خان يونس م. ناصر الطبي •

لألطفال • النصر  الرنتيسي  م.  م.  الهضمي  الجهاز  قسم  من    ترميم  بلغت  بتمويل  اجمالية  بتكلفة  العالم  رحمة حول  مؤسسة 
 دوالر.   15,000

االوروبي بتكلفة لجنة أصدقاء مستشفى غزة  بتمويل من    مشروع صيانة وتأهيل العيادات الخارجية في مستشفى غزة األوروبي •
 دوالر.   20,000اجمالية بلغت 

 دوالر. 10,000بتكلفة اجمالية بلغت  WHOبتمويل من  انشاء مختبر المركزي في عيادة جحر الديك •

  45,000بتكلفة اجمالية بلغت    Oxfameبتمويل من    الشابورة(-رفح وهي )شهداء رفح/تل السلطان  عيادات في    3تأهيل   •
 دوالر.

بتمويل من وزارة الصحة غزة بتكلفة اجمالية بلغت    تأهيل وصيانة قسم القسطرة القلبية في مستشفى غزة األوروبيمشروع إعادة   •
 دوالر.  150,000

 دوالر.  150,000بتكلفة اجمالية بلغت  مشروع تأهيل وترميم قسم عمليات االندونيسي •
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وزارة المالية بتكلفة اجمالية بلغت بتمويل من    الشمال  اية أولية في منطقةععمل صيانة وبنية تحتية لعدد مستشفيات ومراكز ر  •
 دوالر.   38,560

 دوالر.  25,000وزارة المالية بتكلفة اجمالية بلغت بتمويل من األقصى إعادة تأهيل العيادة الخارجية الجديدة م. شهداء  •

  :ومعدات التعقيم والثاث الطبي ةاألجهزة الطبيتوريد  ▪
ومعدات الطبية  مشاريع األجهزة  دولر    003,462,51بلغ اإلجمالي لهذا العام  

 :هاوكان من أهم تعقيم واألثاث الطبيال
  استالم األجهزة الطبية + مناظير بقسم العناية المركزة في مستشفى اإلندونيسي •

 دوالر.   570,000اندونيسيا بتكلفة اجمالية بلغت بتمويل من 
أجهزة   • بتكلفة   PCRFبتمويل من    لصالح مستشفيات غزة  CRمشروع توريد 

 دوالر.  180,000اجمالية بلغت 
بتكلفة   UNOPSبتمويل من    لصالح مستشفيات غزة  DRمشروع توريد جهاز   •

 دوالر.  170,000اجمالية بلغت 
  200,000بتكلفة اجمالية بلغت    WHOبتمويل من    مشروع توريد أجهزة طبية وأثاث طبي لصالح مستشفيات غزة/أقسام الطوارئ  •

 دوالر.
من  توريد   • الصحة عدد  وزارة  مستشفيات  لصالح  اكسجين  توليد  مختلفة    محطات  جهات  من  بلغت بتمويل  مالية  بتكلفة 

 دوالر. 1,050,000
 ر. دوال 170,000بتكلفة اجمالية بلغت  WHOبتمويل من  مشروع تجهيز فرق طوارئ وطنية لإلسعاف والطوارئ  •
وزارة المالية بتكلفة اجمالية  بتمويل من    األوروبي(-لمستشفى العيون )غزة  2عدد    A/B Scanمشروع توريد أجهزة تصوير   •

 دوالر.   5,000بلغت 
  UNOPSبتمويل من    فيروس كورونا  لصالح مستشفيات غزة لمواجهةتوريد أجهزة طبية وأثاث طبي مستعجلة  تكملة مشروع   •

 دوالر.  300,000بتكلفة اجمالية بلغت 
بتكلفة اجمالية بلغت   MAPبتمويل من    االندونيسي وبيت حانون( بشكل طارئ )لصالح مستشفيات غزة    U/Sتوريد أجهزة   •

 دوالر.   35,000
 دوالر. 115,000بتكلفة اجمالية بلغت  أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة توريد أسرة مرضى لمستشفيات غزة •
أطباء بال حدود/بلجيكا بتكلفة اجمالية بتمويل من    أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة/Digital  BasicX–Rayتوريد جهاز أشعة   •

 دوالر.  85,000بلغت 

 : قطع غيار أنظمةتوريد  ▪
 : هاوكان من أهم  توريد قطع الغياردولر  462,351,1بلغ اإلجمالي لهذا العام 

 دوالر. 36,217بتكلفة مالية   NORWAC-78-2قطع غيار كهروميكانيكا بتمويل من توريد  •
 دوالر.  136,811بتكلفة مالية  NORWACP-83-2توريد قطع غيار أجهزة طبية بتمويل من  •
 دوالر.  117,658بتكلفة مالية NORWACتوريد قطع غيار محطات أكسجين بتمويل من  •
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 دوالر.  355,192قطع غيار أجهزة طبية بتمويل من منظمة الصحة العالمية بتكلفة مالية  •

 مشاريع الطاقة الشمسية:  ▪
الشمسية وكان    الطاقة مشاريعدولر    891,709,2بلغ اإلجمالي لهذا العام  

 من أهمها:
مركز صحي  االنتهاء من مشاريع الطاقة الشمسة في مراكز صحية متعددة ) •

الخوالدة،  القرارة الفالح،  عيادة  السالم،  عيادة  المقدس،  عيادة  بيت  ( عيادة 
 دوالر.  300,000بتمويل من البنك الدولي بتكلفة مالية بلغت 

 :المياه والصرف الصحيمشاريع  ▪
 المياه والصرف الصحي وكان من أهمها: دولر مشاريع 000,965بلغ اإلجمالي لهذا العام 

  200,000بتمويل من جمعية بيئتي بتكلفة مالية    لعشرين مركز رعاية االولية(  (مياه جديدة مع طاقة شمسيةتأهيل وتوريد محطة   •
 دوالر.

بتمويل من   مشروع تحلية محطات المياه في م. االوروبي و م. ناصر م. بيت حانون و م.  النجار و م. الصداقة التركي •
 دوالر.   300,000مؤسسة العمل ضد الجوع بتكلفة مالية بلغت 

 دوالر.   10,000بتمويل من جمعية الرحمة بتكلفة مالية بلغت  حفر بئر مياه في م. التركي •

 :والوفود تمويل المشاريعاا/ ثالث
 تم تخصيص العديد من المشاريع وكان أهمها:   ▪
مليون دوالر بتمويل من اللجنة    24مشروع إنشاء مستشفى حمد بن جاسم بقيمة   •

 في محافظة رفح.  القطرية

  110مشروع من منظمة الصحة العالمية لحوسبة ثالث مراكز رعاية أولية بقيمة   •
 آالف دوالر.

ألف دوالر من أطباء   96مشروع توفير منظار لألطفال في م. الرنتيسي بقيمة   •
 العالم أسبانيا.

 ء العالم اسبانيا.ألف دوالر من أطبا  600بقيمة  مشروع تنفيذ وحدة الصحة النفسية في م. الرنتيسي •

 ألف دوالر.  22,500مشروع من منظمة الصحة العالمية لتوفير مستلزمات مخبرية للفحص الشامل بقيمة  •

 مليون دوالر من منظمة الصحة العالمية. 1مشروع توفير فحوصات كوفيد بقيمة  •

 بتمويل من مؤسسة أمان ماليزيا.مليون دوالر  2.9مشروع إنشاء المركز الوطني للصحة النفسية والمجتمعية بقيمة   •

 مليون دوالر.  1مشروع من اليونيسيف لتوفير أجهزة عناية ومختبرات وأدوية بقيمة  •



  

PHIC 8 

 

 دوالر.  36,000مشروع من منظمة الصحة العالمية لحوسبة خدمات األمراض الغير سارية في الرعاية األولية بقيمة  •

 ألف دوالر.  75فلسطين بقيمة مشروع توفير ثالجات أدوية من مؤسسة عطاء  •

 ألف دوالر.  12مشروع شراء وحدة انف وأذن وحنجرة لمستشفى األقصى من مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين بقيمة  •

دوالر امريكي لتجهيز وتأثيث طابقين في مستشفى الوالدة الجديد في مجمع    330,500مشروع من اإلغاثة اإلسالمية بقيمة   •
 الشفاء الطبي  

 ألف دوالر.   250التعاون بقيمة مع مؤسسة  مشروع محطة أكسجين للشفاء •

اكسجين    1بقيمة    UNICEFمشروع من   • محطات  لتوفير  امريكي  دوالر  مليون 
 وفريزرات للتطعيمات وكواشف مخبرية.

 ألف دوالر لترميم عيادة هالة الشوا.   160مشروع من قطر الخيرية بقيمة  •

 مليون دوالر لتجهيز وتأثيث مراكز رعاية أولية.   1.5مشروع من الصليب األحمر بقيمة  •

 مليون دوالر لتوفير مواد مخبرية لمرضى كوفيد.   1.5بقيمة  UNDPمشروع من  •

 الوفود الطبية: ▪
عملية جراحية، حيث   93أكثر من  وتم إجراء  وفد    91بلغ عدد الوفود الزائرة   •

 شملت التخصصات التالية: 
،  زراعة كلى أنف واذن،  عظام،  جراحة    ،طوارئ   طبتمريض عناية مركزة،  

 . جراحة قلب، مسالك بولية، جراحة صدر

 

من خالل دائرة إعداد   روعمش 123إعداد 
المشاريع وذلك لتسويقها لدى الجهات  

قائمة   360المانحة باإلضافة لتجهيز 
 ة. احتياج تم اعدادها حسب الحاج 
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 : خدمات الرعاية األوليةاا/ رابع
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 : في الرعاية األولية الخدمات العالجية ▪
بلغ عدد زيارات المنتفعين من الخدمات العالجية المقدمة في عيادات الرعاية   •

( منتفع  1,798,628األولية  عام،  68.6(  طب  عيادات  %31.1   %
العام  %0.3طوارئ    تخصصية، الطب  لعيادة  الزيارات  عدد  يشمل  حيث 

التخصصية   العيادات  من  المقدمة  األخرى  العالجية  والخدمات  والطوارئ، 
والخدمات التمريضية والتحويالت هذا ويتم تقديم خدمات أخرى في مراكز 

لدوائر المختلفة مثل صحة المرأة والطفل والتغذية الرعاية األولية من خالل ا
ويوجد انخفاض ملحوظ فيه عن  والطب الوقائي والتثقيف الصحي وغيرها  

 السنوات السابقة وذلك بسبب اغالق المراكز الصحية أثناء جائحة كورونا.

 العيادات التخصصية:  ▪
حالة   46,617عدد الحاالت شهريًا  زيارة ومتوسط 559,404بلغ عدد الزيارات إلى العيادات التخصصية في الرعاية األولية  •

 . حالة على مراكز الرعاية األولية  2,119على مراكز الرعاية األولية، ومتوسط عدد الحاالت يوميًا 
على عيادات  زيارة    135,328، وعلى عيادات األمومة  ةزيار   183,656وتنوعت زيارات العيادات التخصصية والتي منها   •

  120,994وبلغ إجمالي الزيارات إلى عيادات األسنان    زيارة،  94,421وبلغ عدد الزيارات عيادات الجلدية  ،  األمراض المزمنة
 زيارة.   25,005 العالج الطبيعي الزيارات على قسم زيارة، كما بلغ عدد

 األمراض المزمنة:  ▪
ومتوسط عدد    زيارة،  135,328عيادات األمراض المزمنة    إلىبلغ إجمالي الزيارات   •

ومتوسط عدد الحاالت   األولية،حالة على مراكز الرعاية    11,277الحاالت شهريًا  
حالة يوميًا على مراكز الرعاية األولية، وبلغ إجمالي عدد الزيارات لعيادة   513يوميًا  

وبلغ إجمالي عدد الزيارات لعيادة أمراض   زيارة،  4,796أمراض السكر النوع األول  
  72,084زيارة، كما بلغ إجمالي عدد زيارات الضغط    58,448السكر النوع الثاني  

 . زيارة
إجمالي   • لمرضوبلغ  المسجلين  األول    المرضى  النوع  وبلغ  مريض  967السكر   ،

الضغط   المرضى المسجلين لمرض، كما بلغ إجمالي مريض 10,251السكر النوع الثاني  المرضى المسجلين لمرضإجمالي 
 . مريض 14,351

 لسكري. اعتماد البرتوكول الوقائي للكشف المبكر )الغربلة( عن ارتفاع ضغط الدم والداء ا  •
 اعتماد البرتوكول التشخيصي والعالجي الرتفاع ضغط الدم.   •
 استمرارًا التدريب والتعليم المستمر وتطوير القدرات الفنية المهنية للطواقم الطبية من أطباء وتمريض. •
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 واألسنان:صحة الفم  ▪
  64,522، بينما بلغ اجمالي الزيارات في العام السابق  زيارة  120,994  هذا العام  بلغ إجمالي الزيارات إلى عيادات األسنان •

 . م 2020مقارنة بالعام الماضي   2021في عدد المترددين خالل العام   جدا ارتفاع كبيرزيارة، نالحظ 
 قديـــــــــح.تركيب وحدة أسنان جديدة متكاملة في مركز صحي شهداء خانيونس بتبرع من الدكتــــــــورة/ روعــــــــــة  •
 تركيب وحدتي أسنان جديدة متكاملة في مركز صحي شهداء رفح بمحافظة رفح.  •
 تركيب وحدة أسنان جديدة متكاملة في مركز صحي خزاعة بمحافظة خانيونس.  •
 تركيب وحدة أسنان جديدة في عيادة الصوراني.   •
 تركيب وحدة أسنان جدية في عيادة القرارة. •
الرمال، بيت حانون(  • اللوت،  القبة، جورة  )البريج،  استبدال وحدة األسنان في عيادة 

 بوحدات أسنان أخرى.    

 : في الرعاية الولية الخدمات التشخيصية  ▪
  24,861و  حالة على المختبرات  317,221حالة منهم    342,082بلغ إجمالي عدد المترددين على الخدمات التشخيصية   •

 .أقسام األشعةحالة على  

 صحة المجتمع: ▪
 (. GBVيوم لمناهضة العنف ) 16تم تنشيط عمل اللجنة الميدانية وتوج ذلك بنجاح حملة  •
 ( حالة تم ترددها على م. الشفاء وغرفة االرشاد األسري.54تم التعامل مع ) •
( حالة  68لصوتية وتم التعامل مع )سواًء الفحص اليدوي، أو الموجات الفوق ا  جراملم يتوقف العمل الذي ال يتطلب جهاز مامو  •

 خالل الفترة التي تم تشكيل الدائرة فيها.

 : صحة التغذية ▪
عيادة من مراكز الرعاية األولية في محافظات    15جمع بيانات األطفال والسيدات الحوامل الخاصة ببرنامج الرصد التغذوي من   •

 . قطاع غزة خالل العام
  ضى تنفيذ زيارات لمراكز الرعاية االولية لمتابعة تطبيق نماذج المتابعة التغذوية للمرضى الذين يعانون من سوء التغذية من المر  •

 المزمنين وكبار السن الذي تم التدريب عليه. 
بل أخصائي دائرة التغذية في بعض مراكز الرعاية االولية لألطفال والحوامل وكبار السن  البدء بعمل استشارات تغذوية من ق •

 والمرضي المزمنين. 
العمل ببرنامج التغذية العالجية من قبل أخصائي التغذية العالجية في العيادات في تقديم استشارات تغذوية لألطفال والحوامل   •

 وكبار السن والمرضى المزمنين. 
 أطفال  كبار  لحالتمجموع عدد ا
117  
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  رعاية األمومة: ▪
األمومة   • عيادات  الزيارات على  إجمالي  الحاالت شهريا    183,656بلغ  عدد  عدد    15,305زيارة ومتوسط  زيارة ومتوسط 

يومي الحبوبكاالتي:  موزعين    زيارة  696ا  الحاالت  بنسبة  الثاني    كانت  استخدمت  أعلى وسيلة  يلها53.6هي  الحبوب   % 
 .التحاميل % لوسيلة0.3% وكانت اقل نسبة 21.6بنسبة  األحادي

 األسرة.زيارة على أقسام تنظيم  70,735  •
 زيادة على أقسام رعاية الحوامل.  72,494  •
 زيارة على أقسام الحمل الخطر.  24,508  •
 زيارة منزلية. 534،وزيارة لرعاية األمهات بعد الوالدة  10,605  •
 مشورة  2,978  •
 . دالترا ساونصورة  49,563  •
 الطفل:األم و صحة  ▪
 تل السلطان للعمل في رعاية الحوامل.  لعيادة U/Sتوفير جهاز  •
لجميع الخدمات التي تقدمها دائرة صحة األم والطفل كخدمة الكترونية لتعريف الجمهور الخدمة الوزارية    ةإلكترونيعمل بطاقات إ •

 المقدمة وسهولة الوصول لخدمات صحة األم والطفل. 
 تحديث استراتيجية التدابير التكاملية لصحة الطفل.  •
 اجراء تقييم خارجي لجودة الخدمة لبرنامج الزيارات المنزلية التابع للوزارة واهمية استمراريته أن أمكن.  •
بروتوكوالت رعاية   WHOبرعاية   • لتحديث  في ورشة عمل  الدائرة  التمريض واحصائيات من  الدائرة ومشرفة  مديرة  مشاركة 

 قطاع غزة ولجنة علمية من الضفة وعبر الزووم لمدة يومان. الحوامل ورعاية االمهات بعد الوالدة مع لجنة علمية من 
شهر بهدف تنمية   36شهور وزيارة  9زيادة عدد زيارات الطفل للسنة القادمة زيارتان لمتابعة وتقييم تطور ونمو الطفل زيارة   •

 الطفولة المبكرة. 
 Vit A 200.000سة االف جرعة  ( خم5000لألطفال وأيضا )   Vit A 100.000 IUجرعة  ( خمسة آالف  5000تم استالم )  •

IU الوالدة.بعد  لألمهات 
لتطبيق بروتوكول صحة الطفل في عيادات    WHOشهر حسب سياسة    59-6لألطفال من سن    Aتعميم جدول اعطاء فيتامين   •

 صحة الطفل. 
 على دائرة االمومة والطفولة.  19تعميم البروتوكول الوطني لكوفيد  •
ليتم توزيعهم للمرضى وهو مشروع   2رقم   1884و  1علبة حليب رقم    259وع الفينيل  توفير جمعية ارض االنسان حليب منز  •

 غزة.شهور التوزيع في قطاع  3لمدة 
 لعيادة اشيخ رضوان من عهدة الدائرة. Sonic aidتم تسليم جهاز دوبلر  •
 العمل على تطبيقه.واتمام العمل في تحديثه و  WHOفي مكتب  IMCIاجتماع اللجنة الوطنية لتحديث بروتوكول العمل  •
توفير تطعيم روتا فيروس لألطفال في مراكز الرعاية األولية والتنبيه على جميع مقدمي خدمات صحة الطفل على تطعيم  •

 المتأخرين عن التطعيم لعدم توافره.
 جديدة.حاالت  8حالة واكتشاف  PKU 646التبول الفينولي  بلغ عدد المترددين لقسم صحة الطفل من حاالت •
 جديدة.  ةحال  15اكتشاف و  حالة HYPO  513بلغ عدد المترددين لمرضى كسل الغدة الدرقية  •
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 : األغذية مراقبة قسم ▪
منشأة غذائية تشمل المصانع والشركات والمحالت التجارية   13563زيارة   •

واالسواق الشعبية والمطاعم وجميع أماكن تداول األغذية حيث تم تحرير 
  655محضر ضبط وتم اتالف    165ومحضر اخطار صحي    1426

األدمي لالستهالك  صالحة  وغير  الصالحية  منتهية  غذائية  مواد  ، طن 
غذائيةمنش  272ايقاف  كذلك   أوضاعها    أة  بتصويب  بعدها  قامت 

 الصحية. 
عينة غذائية الى مختبر الصحة العامة للتأكد من سالمتها    2623سحب   •

 . لالستهالك االدمي
حالة اشتباه تسمم   80.. متابعة  103شكوى من المواطنين وصلت عبر صفحة الفيس بوك والرقم المجاني    327متابعة    •

 . غذائي وصلت المستشفيات
لعدد   • الغذائية    1890عمل فحوصات طبية  المنشآت  الصحية قبل العمل في  للتأكد من سالمتهم  عامل في مجال األغذية 

 المدرسية.  والمقاصف 
رخصة لم تستكمل الشروط الصحية المطلوبة    49رخصة غذائية بالتعاون مع البلديات وتم رفض عدد    404على عدد  الموافقة   •

 منها. 

 المدرسية: الصحة  ▪
 طالب/ة.   22339من أصل    19883% حيث تم فحص  89نسبة انجاز العمل في المدارس التي تم زيارتها والعمل بها بلغت   •
, وعليه تكون  20005من العدد اإلجمالي للصف األول والبالغ    13751األول، حيث تم فحص  كانت األولوية لطلبة الصف   •

 % من طلبة الصف األول. 68.7نسبة تغطية الصف األول 
من تعداد طلبة الصف الرابع من    966يضاف إلى ذلك تم توقيع الكشف الطبي على طلبة الصف الرابع االبتدائي بواقع    •

 %. 5.3غطية وعليه نسبة الت 18161أصل  
% إضافة  4.2طالب/ة ونسبة التغطية  17697طالب/ة من أصل  472بالنسبة للصف السابع تم توقيع الكشف الطبي على  •

 . 37337طالب/ة من أصل   4694إلى ذلك تم توقيع الكشف الطبي على طلبة الصف العاشر بواقع  
 عدد الطلبة اإلجمالي المسجلين في المدارس.   % من21.3% وكانت نسبة التغطية االجمالية 12.6وكانت نسبة التغطية  •
 طالب/ة في جميع المدارس.  93200يشار هنا بأن عدد الطلبة االجمالي )الفئة المستهدفة( بلغ  •
( 1580( طالب وطالبة وغياب )34287( طالب وطالبة من أصل )32677إجمالي عدد الطالب الذين تم تطعيمهم: ) •

 ( %95.3طالب وطالبة بنسبة مئوية )
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 الصحي: التثقيف  ▪
 2021نوفمبر  عن شهر  دائرة التثقيف وتعزيز الصحةبرامج وأنشطة ملخص 

 

 عدد المستفيدين  عدد اللقاءات البرنامج 
 6065 687 برنامج المراكز الصحية  .1
 10436 2115 برنامج التوعية والمشورة داخل المستشفيات   .2
 11172 401 برنامج توعية المجتمع المحلي  .3
 15305 733 والرياض برنامج المدارس   .4
 6389 1433 برنامج المشورة ودعم الرضاعة الطبيعية  .5
 16670 877 حملة التوعية المجتمعية والتثقيف الصحي لمواجهة كوفيد  .6
 3452اتصال 103خط الستجابة السريع   .7
 دورة 7 سعاف أوليادورات   .8
 مبادرات  8 مبادرات شبابية  .9

 حمالت 9 حمالت توعوية  .10
 مطبوعة  257000 عالم والمطبوعات اإل  .11
 المؤسسة الطبية للوقاية من حوادث الطرق: ▪
  8,840و دير البلح    5,165غزة و   17,626متردد منهم    31,631بلغ اجمالي عدد المترددين على أقسام المؤسسة الطبية   •

 خانيونس. 
 الئق بقيود.  3,829وشخص الئق بدون قيود   26,197معاملة كان منهم  30,026بلغ اجمالي المعامالت التي أنهيت  •
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 : )المستشفيات(  خدمات الرعاية الصحية الثانويةخامساا/ 
 

القسطرة  
 القلبية 

المحولين على 
 مراكز الفرز 

العمليات  
 النهارية 

العمليات  
 المجدولة 

العمليات  
 الطارئة 

الولدات 
 القيصرية 

الولدات 
 الطبيعية 

دخول  
 مستشفيات 

3,177 580,368 10,475 21,734 16,036 64,592 27,060 154,966 

  خدمات جديدة: ▪
(  36افتتاح مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى بشكل كامل، والعمل بطاقة سريرية عدد ) •

 سرير غسيل.

اعتماد مستشفى الصداقة التركي كمركز لألورام وامراض الدم، ونقل الخدمة كاملة من   •
 األوروبي لمستشفى الصداقة.م. 

 افتتاح عيادة الجرحى بالمستشفى اإلندونيسي لعالج اصابات مسيرة العودة.  •

 افتتاح وحدة الصحة النفسية بمستشفى األوروبي بمساعدة الصليب األحمر. •

 استحداث خدمة األنف واألذن والحنجرة في مستشفى شهداء األقصى.  •

 ( أسرة في مستشفى النجار.4بعدد )  IMCافتتاح قسم عناية متوسطة  •

 ( أسرة في مجمع ناصر الطبي. 6بعدد )  IMCافتتاح قسم عناية متوسطة  •

 ضمن توسيع قسم طوارئ مجمع الشفاء الطبي.  (Observational Unit)استحداث قسم المالحظة اليومية   •

 ارئ مستشفى شهداء األقصى.تجهيز وتخصيص مركز فرز تنفسي منفصل عن قسم طو  •

 تجهيز وتخصيص مركز فرز تنفسي منفصل عن قسم طوارئ مستشفى اإلندونيسي. •

 استحداث عيادات جديدة في م. بيت حانون وترتيب العمل في العيادات الخارجية.  •

 توسعة أو تطوير خدمة:  ▪
 $. 80000( وحدات أسنان وتزويدها بأجهزة ومعدات بتكلفة مشروع 3ترميم ) •

 ترميم العيادة الخارجية لألطفال في مجمع ناصر الطبي.  •

 . PCRFتجهيز قسم االنف واالذن والحنجرة في مستشفى شهداء االقصى وذلك عبر مشروع  •

 اعادة ترتيب وتوزيع خدمة جراحة االوعية بالمستشفيات.  •

 توزيع فرص بورد جراحة االوعية الدموية على المستشفيات. •
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 العناية المركزة لألطفال والحضانة في م االوروبي.  /اعادة تشغيل خدمة االطفال  •

 توسيع قسم طوارئ مستشفى العيون بدعم الصليب األحمر الدولي.  •

 توسعة طوارئ مستشفى بيت حانون بدعم من أطباء بال حدود بلجيكا.  •

العيون، • األقصى،  حانون، شهداء  بيت  )اإلندونيسي،  المستشفيات  في  المحوسب  العمليات  برنامج  اإلماراتي،   تفعيل  الهالل 
 النجار(

 بلجيكا. MSFآليات عمل تحويل حاالت جراحة العظام من م. الشفاء إلى قسم  اعتماد •

 ترميم قسم القسطرة بمستشفى الرنتيسي بدعم مؤسسة رحمة حول العالم.  •

 ترميم قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الرنتيسي بدعم مؤسسة رحمة حول العالم.  •

لجراحة القلب المفتوح ورصد معوقات العمل، والفريق المكلف وعالقة خدمة جراحة القلب مع ادارة م. الشفاء تقييم الوضع العام   •
 والدوائر االخرى. 

 اعادة ترتيب وتغطية خدمة جراحة الصدر بمستشفيات جنوب قطاع غزة. •

 ئرة طب الطوارئ فرز كوادر محددة لقسم الطوارئ في م االندونيسي لتطوير خدمات الطوارئ بالتعاون مع دا •

 فرز كوادر محددة لقسم الطوارئ في م ناصر لتطوير خدمات الطوارئ بالتعاون مع دائرة طب الطوارئ.  •

 تقييم خدمة جراحة المسالك البولية، بوحدات غسيل الكلى بالمستشفيات، وتم وضع نموذج لمعايير الخدمة.  •

 MAP-UK, MSFالتعاون مع مؤسسة لخدمة الحروق ب 2022تحديد مشاريع الخطة اإلستراتيجية للعام  •

 MAP-UKتقييم خدمة أمراض الدم ووضع الخطة التطويرية للخدمة بالشراكة مع  •

 تقييم خدمة غسيل الكلى بوحدات غسيل الكلى بالمستشفيات، وتم وضع نموذج لمعايير الخدمة.  •

   :خدمات طبية نوعية ▪
 شهداء األقصى بواسطة وفد أطباء حقوق اإلنسان.( عمليات جراحية بالمنظار الجراحي في م. 7)اجراء  •

( منظار، في قسم األنف واألذن والحنجرة بمجمع 30)( حالة فحص، وعدد  150( عمليات جراحية معقدة، وعدد )6إجراء عدد ) •
 الشفاء الطبي بمساعدة وفد طبي من الداخل المحتل.

 القلب المفتوح في مجمع الشفاء الطبي. بواسطة طاقم جراحةنوعية اجراء عملية زراعة شريانيين تاجيين  •

عدد   • )10)اجراء  جراحية  عمليات   )Laproscope  جراحة استشاري  بإشراف  الطبي،  الشفاء  مجمع  في  البولية  للمسالك   )
 .المسالك

 استئصال غضروف عنقي بواسطة الميكروسكوب الجراحي في جراحة مجمع الشفاء الطبي.    •

 دة بواسطة وفد بريطاني لجراحة العظام والتجميل في مجمع ناصر الطبي.  ( عملية للكسور المعق12اجراء عدد )  •
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 ( عمليات جراحية كبرى بواسطة وفد أطباء حقوق اإلنسان لجراحة المسالك البولية. 4اجراء عدد )  •

 بمجمع الشفاء الطبي ألول مرة في غزة. اجراء عملية ترميم الصمام الميترالي باستخدام المنظار الجراحي •

 ألول مرة في غزة. مجمع الشفاء في الفتحةملية استئصال الفص العلوي األيمن بالمنظار الجراحي أحادي اجراء ع •

 .اجراء عملية جراحية نادرة لمولود عمره يوم نتيجة فتق في الحجاب الحاجز من الجهة اليمنى في مجمع ناصر الطبي •

 العمليات الجراحية:  ▪
 %. 85جميع المستشفيات الجراحية بمعدل تقليص قوائم انتظار العمليات في  •

البدء مع وحدة تكنولوجيا المعلومات لعمل ايقونة عبر تطبيق صحتي لالستفسار حول   •
 العمليات الجراحية المجدولة بالمستشفيات 

ومشروع مي كير وانجازها في المستشفيات    اعداد قوائم عمليات ضمن مشروع االوتشا •
 االهلية.

متابعة تقليص قوائم انتظار العمليات في جميع المستشفيات الجراحية من خالل تحويل قوائم عمليات مجدولة لمستشفى الخدمة   •
 العامة ومستشفى العودة.

 . 30.4.2021األهلي العربي وذلك بتاريخ    االنتهاء من مشروع تقليص قوائم انتظار العمليات الممول عبر االوتشا مع مستشفى •

 لتحويل الحاالت لدول اوروبية. لعدة مستشفيات حالة  220" لعدد  ENTاعداد قوائم عمليات لمشروع ماي كير " •

  االردني حيث تم   الميداني  للمستشفى  التابع  االردني  الطبي  الوفد  خالل  من  المجدولة  العمليات  انتظار  قوائم  تقليص  ملف  متابعة •
 التخصصات. مختلف من كبرى  عملية 140  بعدد ١ رقم قائمة تحويل

 إنجازات أخرى:  ▪
 .تزويد المستشفيات بالعديد من األجهزة الطبية واألثاث الطبي والمكتبي ضمن نشاطات لجنة وحدة المريض •

 والمستهلكات الالزمة. للعمل على توفير مستلزمات   2021سرطان الثدي للعام   اعداد قوائم احتياجات مرضى •

، مع ذكر المبررات وذلك لضمان الجودة والسالمة في   2021حصر االحتياج من كادر فنيي العمليات في المستشفيات لعام  •
 العمل.

 )نموذج الخروج( في جميع المستشفيات عدا العيون ومستشفيات األطفال.  MDSالبدء في تطبيق  •

 ة واألثاث الطبي والمكتبي للمستشفيات ضمن نشاطات لجنة وحدة المريض.تسليم بعض االحتياجات من األجهزة الطبي •

تفعيل وظيفة خدمات المرضى في أقسام الطوارئ بمستشفيات الشفاء واألقصى وناصر والنجار واالندونيسي من خالل برامج  •
 التشغيل المؤقت.

 ج الخروج الخاص بالبرنامج. متابعة تفعيل برنامج العناية النهارية في جميع المستشفيات واعتماد نموذ •
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 :19مواجهة ومتابعة كوفيد   /سادساا 
وبلغ    (،%22.7) ( بنسبة اصابة  149,795( عينة حيث بلغ عدد العينات الموجبة )660,726بلغ عدد العينات المسحوبة ) •

 (. 543,211( حالة، في حين بلغ عدد التطعيمات )1,329(، والوفيات )156,776عدد حاالت التعافي ) 

 
، حيث تم وضع 19في ظل انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة تم تقديم خدمات العالج الطبيعي والتأهيل لمرضي كوفيد •

الطبيعي العالج  لعمل  العدوي  مكافحة  واجراءات  سياسات  العام  واعتماد  خالل  الخدمة  تلقوا  الذين  المرضى  عدد  وبلغ   ،
  19-( جلسة عالجية، الجدير بالذكر بأن خدمة العالج الطبيعي المقدمة لمرضى كوفيد42,854( حالة بواقع )6,897)

 م حتى تاريخه. 2020/ 7/10مازالت مستمرة من تاريخ 
للصيدلة من متابعة توفير األصناف األساسي • العامة  الرعاية  تمكنت اإلدارة  الالزمة لمرضى كوفيد في مستشفيات ومراكز  ة 

األولية في وزارة الصحة، رغم األزمة الحادة للعجز الدوائي وعدم توفر العديد من األصناف المتعلقة بالمرض عالميًا، وذلك من  
 خالل اآلتي:

 دراسات العلمية الموثوقة عالميًا.وضع وتحديث البرتوكوالت العالجية للفئات المختلفة من مرضى كوفيد بناء على أحدث ال •
 تحديث قوائم األصناف المتعلقة بكوفيد بناء على البرتوكوالت العالجية المحدثة والمعتمدة، وتحديد قوائم االحتياج منها.  •
المالية بغزة وطرح عطاءات متفرقة من خالل   • المناقصات الطارئة من خالل وزارة  توفير االحتياج من هذه األصناف عبر 

 نحين.الما
 توفير رصيد استراتيجي لمواجهة كوفيد يكفي لمواجهة أية موجة محتملة.  •
 إعداد سياسات لصرف األصناف الالزمة لمرضى كوفيد في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية.  •
 توفير جرعات كافية من مطاعيم كوفيد من خالل المؤسسات المانحة.  •
إلى المؤسسات المذكورة: تم أخذ   تالعامة للصحة النفسية مع لجنة الطوارئ وإرسال الكشوفامن خالل متابعة منسقي اإلدارة   •

المؤسسات   المقدمة من  الخدمات  المنتفعين من هذه  وإرشاد نفسي عن بعد.   )اتصاالت داعمةتغذية راجعة وتم رصد عدد 
 منتفع.  67,307لمحافظات استشارة نفسية. اكتشاف وتحويل( حيث كان العدد الكلي للمنتفعين من جميع ا
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قامت وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية بمتابعة الفرق التابعة للمؤسسات الصحية األهلية في ظل جائحة كورونا   •
( زيارة منزلية للمعزولين منزليًا ومخالطيهم، في حين بلغ عدد التدخالت واالستشارات النفسية 34,344حيث قامت بإجراء )

 ( تدخل واستشارة. 61,423ا للمحجورين والمعزولين منزليًا )التي تم تقديمه

  
 اا/ السالمة ومكافحة العدوى: سابع

 %.88.2بلغت نسبة اإلنجاز من خطة العام ما يقارب 
 وكان من أبرز اإلنجازات لوحدة السالمة ومكافحة العدوى ما يلي: ▪
 تعزيز سالمة البيئة في المنشآت الصحية.  •
 التقصي الوبائي.تشكيل لجان  •
 مساندة الطب الوقائي في سحب عينات بشكل عشوائي من المجتمع. •
متابعة جودة المياه داخل المنشآت الصحية ومالئمتها لالستخدام وفق المعايير   •

 المعتمدة. 
 متابعة مشروع الصرف الصحي في مستشفى األوروبي. •
 تجويد التعقيم واستخدام المطهرات في المؤسسات الصحية.  •
 د من التلوث البيئي الناتج عن النفايات الصلبة. الح •
 تنفيذ برنامج إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى في أقسام مناظير الرئة. •
 تطبيق بروتوكوالت العمل في مختبرات الميكروبيولوجي  •
والحفاظ  سياسات وإجراءات لرعاية األمهات خالل فترة الحمل، لمنع العدوى   •

 على سالمة المواليد.
 على مشروع الجراحات اآلمنة في قطاع غزة.العمل  •
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 ثامناا/ الواقع الدوائي والرعاية الصيدلنية: 
وكانت أهم المعوقات التي حالت دون إتمام عدد من البرامج   %.82.44ما يقارب    2021بلغت نسبة اإلنجاز من خطة العام   •

 األخرى كالتالي:
 اإلدارة. عدم توفر قواعد بيانات شاملة ومترابطة لعمل دوائر  •
 للصيدلة. عدم توفر البند المالي لحوسبة عدد من البرامج الالزمة لعمل دوائر اإلدارة العامة  •
 الدوائر واألقسام، وعمل تنقالت كبيرة للمدراء والموظفين. في  الحاصلةاعتماد الهيكلية الجديدة والتغيرات  •
 جائحة كوفيد. •

 : الواقع الدوائي والرعاية الصيدلنية في ظل أزمة العجز ▪

في ظل العجز المزمن في أصناف األدوية والمستهلكات الطبية، تمكنت 

من إحداث تحسن ملحوظ   2021اإلدارة العامة للصيدلة خالل العام  

تقليل نسبة العجز الصفري لبعض أصناف األدوية والمستهلكات، في  

خالل   من  وطلبها  وتحديثها،  االحتياج  قوائم  إعداد  خالل  من  وذلك 

والمتبرعة  المانحة  الجهات  مع  والتواصل  المالية،  وزارة  عطاءات 

لتوفيرها. من جهة أخرى، تم عمل سياسات صرف لبعض األصناف 

ية للخدمات المقدمة في مستشفيات ومراكز الرعاية األولية التابعة لوزارة الصحة، بهدف تحسين الحساسة وبروتوكوالت رعاية صح 

 . الخدمات المقدمة وترشيد استهالك األصناف في ظل عجز األدوية والمستهلكات

 :الصيدلةأهم اإلنجازات   ▪
%، بانخفاض ملحوظ 19والمستهلكات الطبية  %  40في األدوية    2021بلغ إجمالي نسبة العجز الصفري نهاية شهر ديسمبر   •

 . % على التوالي33% و 45لألدوية والمستهلكات  2020، حيث كانت نسبة العجز في ديسمبر2021عن نهاية العام  
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  15.16مليون دوالر، ومن المطاعيم    10.15الطبية  مستهلكات  ، ومن المليون دوالر  28.57بلغت قيمة ما تم توريده من أدوية   •
 . مليون دوالر 53.88حوالي  ومستهلكات طبية، ومطاعيم تم توريده من أدويةوالر وبهذا يكون اجمالي ما مليون د

  7.47مليون دوالر أدوية،    29.22مليون دوالر، منها    43.75فيما يخص المنصرف، فقد بلغت قيمة إجمالي المنصرف   •
 .مليون دوالر مطاعيم 7.06ومليون دوالر مستهلكات، 

الدم، وذلك من خالل   • السرطان وأمراض  أبرزها خدمة  التخصصية،  الخدمات  أدوية  طرأ تحسن ملحوظ في بعض أصناف 
% في الربع الثاني إلى حوالي  55حنى العجز من  عطاءات المانحين كالهالل األحمر القطري، ومؤسسة ماب، حيث نزل من

 . 2021% في الربع األخير من العام 30
انخفضت نسبة العجز الصفري أيضًا في أصناف المستهلكات الطبية بشكل ملحوظ، ال سيما الخاصة بخدمة الطوارئ والعمليات  •

أصناف هذه الخدمة بكميات تكفي لما يقل % بتوفير أغلب  5% إلى  25والعناية الفائقة، حيث هبط مستوى العجز فيها من  
 .عن ستة أشهر

تحديث أصناف مستهلكات خدمة العظام والكسور المعقدة، وتوفير جزء منها، وجاري العمل على توريد أصناف أخرى من   •
 خالل منح شراء لتعزيز هذه الخدمة.

لبنك الدولي، وسيتم توريد أصنافها مع عمل عطاء طارئ لتحسين أصناف خدمة القسطرة والقلب المفتوح، من خالل منحة ا •
 بداية العام المقبل، وذلك بهدف تخفيف أعباء تحويل المرضى للخارج.

سويسرا،    MDMفرنسا،    MDMتوفير أصناف من أدوية الصحة النفسية من خالل منح الشراء من المؤسسات الدولية مثل   •
MDM  2022خالل العام إسبانيا، ومن المتوقع توفير جميع أصناف الصحة النفسية . 

تحديث قائمة األدوية المتداولة ومعدالت االستهالك، وإعادة تصنيف األدوية الخاصة بالصحة النفسية والرعاية األولية تبعا  •
 .A B Cللتصنيف

 إعداد نموذج لتقييم مخزون الطوارئ في المستشفيات، وإعداد مفتاح المستهلكات الطبية الالزمة للعمليات.  •

 : المدعوممبادرة الدواء 
بأسعار قريبة من أسعار التعرفة الدوائية  صنفًا    37توفير  ، تم  هدف سد العجز الدوائي الحاصل في أصناف العالج المزمنب •

 وذلك لمساعدة أصحاب األمراض المزمنة في الحصول على عالجاتهم غير المتوفرة في وزارة الصحة. 
 كفاءتها وزيادة األصناف التي تندرج ضمنها.يتم العمل حاليًا على تقييم هذه المبادرة لرفع  •

 : التسجيل الدوائي 

تقوم اإلدارة العامة للصيدلة بالعمل على ضمان مأمونية وسالمة األدوية والمستحضرات الصيدالنية والمستهلكات الطبية في 
 تم اآلتي:  2021العام   وخالل ، والخاصالقطاعين الحكومي 

 صيدالني لشركات أدوية مصرية، ومحلية في قطاع غزة.  مستحضر 80إصدار شهادات تسجيل لعدد  •
 مستحضر صيدالني لشركات أدوية مصرية، ومحلية في قطاع غزة. 26إصدار شهادات إعادة تسجيل لعدد  •
 صنفًا من األصناف المسجلة.  33اعتماد تعديالت على  •
 بغرض التسجيل.طلب استعالم  388صنفًا، من إجمالي  293الموافقة المبدئية على تسجيل  •
 صنفًا من المستلزمات الطبية.  23إصدار إجازات تداول لعدد  •
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 مستحضر صيدالني من أدوية ومكمالت غذائية ومستلزمات طبية.  412تسعير  •

 : تداول األدوية المراقبة
، تم استحداث قسم األدوية المراقبة في دائرة الجودة  2021خالل العام   •

 .ة حديثاً الصيدالنية ضمن الهيكلية المعتمد
إنشاء برنامج محوسب يشمل عملية التداول بدءًا من إذن  تم االنتهاء من   •

للمريض الدواء  وصول  حتى  و اإلدخال  ضمان  ،  إلى  البرنامج  يهدف 
وصول الدواء للمرضى الحقيقيين بسعره الحقيقي، وإلى الحد من عمليات  

متابعة ومراقبة الوصفات وحركة األصناف المراقبة، والحصول  الغش والتالعب في وصفات األدوية المراقبة، باإلضافة إلى  
 ، وجاري العمل على تطبيقه حاليًا ضمن المرحلة التجريبية. على تقارير مفصلة حول تداول األدوية المراقبة

 ملف المطاعيم:
البد تم  للصيدلة، وعليه  العامة  في اإلدارة  المركزية  األدوية  لمستودعات  المطاعيم  نقل أصناف  ء بمشروع تجهيز ثالجات  تم 

 وفريزرات لرفع السعة التخزينية للمطاعيم خاصة في ظل أزمة كوفيد، ويتمثل المشروع بالتالي: 

   )C°80-).درجة سليزية تحت الصفر  80فريزرات تصل درجة حرارتها  4توفير  •
 التخزينية ألصناف الثالجة والمطاعيم. ، لزيادة القدرة (5m*5)، وفريزر كبير (5m*5)البدء بتركيب ثالجة كبيرة  •
 صيانة الثالجات القديمة.   •
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 زراعة العضاء:  / تاسعاا 

 (%87،6م ) 2021مثلت نسبة االنجاز من الخطة السنوية للعام 
حدة  تراجع  بعد  خاصة  االعضاء،  وزراعة  نقل  وحدة  وفعاليات  أنشطة  تعددت 

بالعودة تدريجيا الى ما كان عليه الوضع سابقا، وقد  انتشار جائحة كورونا والبدء  
 تمثلت أنشطة وحدة زراعة الكلى فيما يلي:

( حاالت زراعة كلى ليصبح عدد مرضى زراعة الكلى والذين تم  9إنجاز عدد ) •
فبراير   منذ  الكلى  لزراعة  الوطني  البرنامج  لهم زراعة ضمن  م    2013عمل 

 مريضا.  110وحتى تاريخه 
م • مقترح  للمستشفيات مشروع  العامة  االدارة  مع  بالتعاون  الكلى  زراعة  أسسة 

  2022حيث أنه من المتوقع البدء بالتنفيذ خالل العام    دوالر،  ( 1,650,000واالدارة العامة للتعاون الدولي وبتكلفة مالية تقدر ) 
 المؤسساتي.م بعد أن يتم الربط ما بين المانح والعمل 

( مريض والذين يتم رعايتهم في مستشفيات وزارة الصحة بغزة ويتم صرف عالج لهم بشكل  406بلغ عدد مرضى زراعة الكلى ) •
 شهري منتظم. 

مريضا لهذا    1031ذين يتم عمل لهم غسيل كلى في مستشفيات قطاع غزة ) الديلزة (  بلغ عدد مرضى الفشل الكلوي التام وال •
 جلسة .   132,091الشهر ، كما بلغت عدد جلسات الغسيل لهذا الشهر 

  2022دوالر على أن يتم انجاز هذا المشروع خالل العام    (467650)وبتكلفة مالية تقدر    العيون،تم انجاز مقترح مشروع بنك   •
 . يجد طريقه للتمويل سواء الخارجي أو الداخليبعد أن  م،
وكذلك تم متابعة المراكز في عمل    القرنيات،متابعة انجاز ترخيص مراكز طب وجراحة العيون لناحية اضافة خدمة زراعة   •

 زراعة القرنيات وعمل التسهيالت الضرورية للزراعة 
مع العلم ان نشاط زراعة القرنيات قد تراجع مع انتشار جائحة كورونا وقد بلغ   م،  2021( قرنية خالل العام 20انجاز زراعة )  •

 الخاص. ( قرنيات في القطاع 10) م زراعة  2020خالل العام  
 2021العام  م  2020العام  ان البي الرقم
 9 4 عدد حاالت زراعة الكلى التي أنجزت 1
 406 397 إجمالي عدد حاالت زراعة الكلى ويتم رعايتها ضمن مستشفيات وزارة الصحة  2
 1031 935 الكلى(  )غسيلاجمالي عدد مرضى التنقية الدموية  3
 6 5 عدد مراكز غسيل الكلى  4
 189 150 الكلى عدد أجهزة غسيل  5
 5,4 6,2 نسبة المرضى للجهاز الواحد  6
 20 10 انجاز زراعة قرنيات بالمراكز الخاصة تحت اشراف وحدة نقل وزراعة االعضاء  7
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  اإلسعاف والطوارئ: / عاشراا 
 (%91.1م ) 2021مثلت نسبة االنجاز من الخطة السنوية للعام 

رئيس في منظومة الخدمات الصحية لوزارة  تعتبر وحدة اإلسعاف والطوارئ مكون  
  العام الحالي حيث قامت وحدة اإلسعاف والطوارئ بالعديد من المهام خالل  ،  الصحة 

  كانت على النحو التالي: وقد
 أهم نشاطات وحدة اإلسعاف والطوارئ:  ▪
تجهيز وفتح مركز اسعاف مسقط )قيزان النجار( ليكون مركزية إسعاف المنطقة   •

 الجنوبية على غرار محطة إسعاف غزة المركزية.

المتهالكة عدد   • مركبة بمركبات   32العمل على تعزيز كفاءة أسطول سيارات اإلسعاف من خالل توفير واستبدال المركبات 
 مركبة.  36جديدة عدد  

لطوارئ خالل األزمات العمل ومن خالل منظمة الصحة العالمية على استكمال انشاء قاعدة متعددة األغراض إلدارة عمل ا •
 وظروف الطوارئ.

تسويق عدة مشاريع حيوية لصالح خدمات اإلسعاف والطوارئ بشكل عام ولخدمات اإلسعاف والطوارئ بوزارة الصحة بشكل  •
 دوالر. 9,635,000خاص حيث بلغ اجمالي تكاليف تلك المشاريع 

ي إطار اللجنة العليا لإلسعاف والطوارئ من أجل  عقد سلسلة لقاءات مع الشركاء من مقدمي خدمات اإلسعاف والطوارئ ف •
 تعزيز آليات العمل والتنسيق المشترك مما يساهم في جودة الخدمة المقدمة وسرعة االستجابة لظروف الطوارئ المختلفة.

 رفع الئحة باالحتياجات الرئيسية والضرورية في ضوء العدوان على غزة )معركة سيف القدس(.  •

 اإلسعاف:دائرة  ▪

 طلب.  1,265طلب وقد أنجز منها  1,296بلغ عدد طلبات صيانة سيارات اإلسعاف  •

 طارئة لجميع مراكز اإلسعاف في جميع المحافظات. ةزيار  20ميدانية و  ةزيار  35قام قسم التفتيش بتنفيذ  •
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لتر سولر موزعة   108,680لتر بنزين و  73,040لتر من بينها    181,720  العامبلغت كميات الوقود التي تم صرفها خالل  
 على المحطات كما هو موضح في الشكل التالي:

 
 دائرة الطوارئ:  ▪
 وذلك بعد استحداثها في الهيكلية اإلدارية الجديدة للوزارة. 2021تفعيل العمل في دائرة الطوارئ منذ شهر يوليو  •

 ق الطبية للطوارئ.( الخاصة بمشروع الفر SOPsاستكمال وضع السياسات واإلجراءات ) •

 تجهيز مخزن مسقط واستالم جزء كبير من األجهزة واألدوات الخاصة بمشروع الفرق الطبية للطوارئ. •

 جاري العمل على تجهيز مخزن عيادة الشاطئ لصالح المشروع. •
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  المختبرات وبنوك الدم: /الحادي عشر
 .2021من الخطة التشغيلية لعام  (%50.4)م  2021مثلت نسبة النجاز من الخطة السنوية للعام 

 وذلك بسبب المعيقات التالية: 

تغيير الهيكل التنظيمي لدوائر واقسام المختبرات حيث انها كانت تبع االدارة  •
تتبع   التغيير وحدة مستقلة  بعد  المساندة واصبحت  الطبية  للخدمات  العامة 

 عطوفة وكيل الوزارة. 

ائرة المختبرات ودائرة بنوك الدم واصبحت تغيير الدوائر حيث كانت سابقا د •
حاليا دائرة المختبرات وبنوك الدم مما ادى الى عدم استكمال خطة بنوك الدم 

 )برنامج صفري(  مثل برنامج انشاء بنك دم مركزي 

ل حال دون استكمال برامج تطوير العم19-عدم نقل المختبر المركزي الى مكان جديد وانشغاله بإجراء فحوصات كوفيد   •
الميكروبيولوجي وفحوصات قسم طابق االنسجة   وفحوصاتفي اقسام المختبر المركزي مثل فحوصات البيولوجيا الجزيئية  

 مما ادى الى ظهور عدد من البرامج الصفرية. 

على توفير االجهزة االخرى مثل اجهزة بنوك الدم واجهزة    أثرالتركيز على دعم المختبرات باألجهزة الالزمة لخدمة كوفيد   •
 مختبر الصحة العامة مما ادى الى تقليل نسبة االنجاز في بعض البرامج.

بحر والمسابح ادى الى تقليل  لالعدوان االخير على قطاع غزة وعدم ارسال عينات كافية إلجراء فحوصات السالمة لمياه ا •
                                                                                                                           نسبة االنجاز. 

تقوم وحدة المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة بوضع الخطط واألهداف واألولويات ورسم السياسات العامة للمختبرات وبنوك  
ية للوزارة وتنظيم وتنسيق العمل مع اإلدارات المختلفة واإلشراف العام على جميع األنشطة الدم بما يتوافق مع الخطة االستراتيج

والفعاليات من اجل تحقيق الكفاءة والفاعلية لألداء في المختبرات لغرض التشخيص والعالج والتقصي الوبائي ومواجهة األوبئة 
 والمساهمة في األبحاث المختلفة ذات العالقة 

 :المختبرات مؤشراتأهم  ▪
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% تقريبا عن العام الماضي وذلك يعود الى زيادة عدد 20يالحظ من الجدول التالي ان عدد الفحوصات المخبرية زاد بنسبة  
، باإلضافة الى فحوصات  19-كوفيدالمترددين على المستشفيات وادخال عدد من الفحوصات الجديدة لخدمة ومتابعة مرضى  
 تشخيص كوفيد في المختبر المركزي او في المستشفيات والرعاية االولية بالفحص السريع

فحص يوميا خالل ذروة موجة االنتشار وذلك بدعمه بالقوى العاملة    3500علما انه تم رفع قدرة المختبر المركزي ليقوم بإجراء  
 ساعة وكذلك من خالل االستعداد والجهوزية الجيدة بتوفير مواد الفحص واألجهزةالالزمة لتغطية العمل على مدار ال

 2021عام  أهم انجازات وحدة المختبرات وبنوك الدم خالل ▪
( جهاز مخبري لألقسام المختلفة من خالل التعاون الدولي وعدة جهات مانحة لدعم العمل في  48المشاركة في توريد عدد )  •

 الدم.المختبرات وبنوك 

في مختبرات المستشفيات على نظام )االستئجار( االجهزة مقابل   الدم وتشغيلها( جهاز جديد لفحص امالح  (20توزيع عدد   •
 المواد وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة  

ت في جهاز غازات دم جديد على نظام )االستئجار( وتشغيلها في اقسام العنايات والحضانات والمختبرا  (12). توزيع عدد   •
 المستشفيات المختلفة. 

في عدد من مختبرات المستشفيات للمساهمة في تشخيص ومتابعة   Troponin, Ferritin, d-dimer,ادخال فحوصات ال   •
 مرضى كوفيد.

في كافة مختبرات الوزارة للمساهمة في سرعة تشخيص مرضى  (  COVID-Ag  Rapid)ادخال فحص الكوفيد انتيجين السريع   •
 كوفيد.

أخصائي تحاليل طبية من العاملين في القطاع الخاص واألهلي باإلضافة الى مراكز الغوث إلجراء فحوصات   20تدريب عدد   •
Rapid COVID-Ag .السريع وكذلك تدريبهم على استخدام البرنامج المحوسب لضمان المعلومات 

 الطبي.ختبر مجمع ناصر توسيع اجراء فحوصات المزارع البكتيرية لألنسجة والعظام واجراؤها في م  •

اضافة خدمة الفحوصات االلية في مختبرات الرعاية األولية المركزية في المحافظة الوسطة ومحافظة خانيونس لتصبح متوفرة  •
 في المحافظات الخمس وذلك لتقليل التحويل على المستشفيات. 

 2020اجمالي الفحوصات   2021اجمالي الفحوصات  المختبر 
 4,110,585 5,045,850 المستشفيات  مختبرات
 479,663 716,722 الولية  الرعاية مختبرات

 377,147 515,446 المركزي  المختبر
 42,237 46,107 العامة  الصحة مختبر

 7,813 14,978 الباثولوجي  أقسام
 51,000 55,020 الدم  بنوك جمعيات
 5,068,445 6,394,123 الفحوصات  اجمالي
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بها في كافة المناطق مما يساهم في سرعة التواصل  تصميم برنامج االستعالم عن المتبرعين بالدم وعن وحدات الدم التي يتم سح •
 مع المتبرعين وادارة الرصيد. 

توقيع بروتوكول ينظم العالقة بين بنوك دم الوزارة وجمعية بنك الدم لمركزي لضمان استمرار توفير الدم االمن في المستشفيات  •
 الحكومية واالهلية والخاصة. 

 ماد قائمة االجهزة المطلوبة لتطوير العمل به وتم رصد المبلغ المالي الالزم لذلك. اعتماد مشروع تأهيل المختبر المركزي واعت •

 تدريب طواقم التمريض والمختبرات على اجهزة غازات الدم الجديدة في االقسام التي تم تشغيل االجهزة فيها.  •

 والعمل به. توزيع دليل اجراءات الفحوصات الكيميائية على مختبرات المستشفيات والرعاية االولية   •

تمهيدا لمشروع الجودة الشاملة    findمختبرات من خالل اللجنة الدولية للصليب االحمر ومؤسسة    6تقييم عدد  المشاركة في   •
 للمختبرات. ISOواعتماد ال 

ديم  تجهيز وتشغيل مختبر مستشفى الصداقة التركي وتزويده بما يلزم من مواد الفحص واالجهزة والقوى العاملة استعدادا لتق  •
 الخدمة لمرضى الدم واالورام. 

 اعداد دليل المواصفات الفنية لألجهزة المخبرية بمشاركة االدارة العامة للهندسة والصيانة.   •

 . لمواد الفحص والمستهلكات مما يسهل متابعة ومراقبة المواد لضمان عدم االتالف تفعيل الصرف الداخلي   •

في الموجات السابقة، واالستعداد مسبقا وتجهيز المواد الالزمة    19-االستعداد والتجهيز الجيد للكشف عن االصابة بكوفيد   •
فحص في وقت الذروة وذلك بدعمه    3500للتصدي للموجة الرابعة حيث تم رفع قدرة المختبر المركزي بحيث يستطيع اجراء  

فحص في االوقات العادية من    1500ساعة، في حين انه يستطيع اجراء    24ظام  بالقوى العاملة الالزمة لتغطية العمل بن
 . ساعة  12خالل العمل بنظام 

 4بزيادة  في انجاز فحوصات    Abottمن شركة      Extraction kitمن  استحداث وتنفيذ بروتوكول الستغالل المواد المتبقية   •
 .الماليةالتكلفة مما ساهم في توفير الكثير من مواد الفحص و  اضعاف

اعداد بروتوكول لجمع وفحص عينات مراقبة جودة مياه شاطئ بحر غزة بالتنسيق بين مختبر الصحة العامة ودائرة صحة   •
 . البيئة وساطة جودة البيئة
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 التصوير الطبي: /الثاني عشر 
 من مجمل خطتها التشغيلية لهذا العام  %93أنجزت وحدة التصوير الطبي ما نسبته 

 اشعة عادية  اشعة مقطعية الرنين المغناطيسي الشعة الملونة  التراساوند تصوير الثدي  تصوير الفك 

1,434 635 90,970 3,062 18,582 37,829 562,240 

 714,770المجموع: 

 مؤشرات التصوير الطبي: أول: أهم ▪
عدد  الرعاية األولية    ومراكزقدمت اقسام ودوائر االشعة في مستشفيات   •

العام   741,770 خالل  اشعة  عدد   2021فحص  بلغت  فيما 
ب بزيادة تقدر    571,831حوالي   2020الفحوصات في العام  

 . 2020فحص مقارنة بالعام   169,996
نسبته   • ما  العادية  االشعة  خدمات  من     %78احتلت 

مراكز   في  تقديمها  تم  التي  الطبي  التصوير  فحوصات 
 االشعة بالمستشفيات و الرعاية األولية .

من خدمات     %96قدمت مستشفيات وزارة الصحة ما نسبته   •
  2021االشعة و التصوير الطبي خالل العام 

من خدمات التصوير الطبي و ذلك كونها تقدم     %4قدمت مراكز الرعاية األولية ما نسبته   •
 خدمات االشعة العادية فقط وخالل الفترة الصباحية . 

من مجموع فحوصات االشعة والتصوير الطبي بسبب توفرها في جميع اقسام    %12احتلت فحوصات االلتراساوند ما نسبته   •
 بأجهزة التراساوند ضمن خطة وحدة التصوير الطبي. ودوائر االشعة بالمستشفيات وكذلك العمل على تعزيز اقسام الوالدة 

اقسام   • في  الخدمات  بنسب منخفضة بسبب وجود هذه  الثدي والفك واالسنان  الملونة وتصوير  التصوير  فيما كانت خدمات 
 محدودة داخل مرافق الوزارة وكذلك تعطل بعض األجهزة والتي أدت لتقليل عدد الفحوصات. 

 التصوير الطبي لتجهيزات المستشفيات واستمرارية تقديم خدمات التصوير الطبي ثانيا: متابعة وحدة  ▪
تزويد مستشفى النصر لألطفال بجهازي التراساوند حديثة تمت ترسيتهم بمشاركة -1

 حكومي.  وبتمويلالوحدة 
حديث    -2 التراساوند  بجهاز  األوروبي  مستشفى  التحميض   وكذلك تزويد  جهاز 

الفنية  بتمويل ح  وذلك  CRالمحوسب   اللجان  في  الوحدة  كومي من خالل مشاركة 
 الترسية 

تزويد قسم االشعة في مستشفى الرنتيسي لألطفال بجهاز التحميض المحوسب    -3
CR الترسية.بتمويل حكومي من خالل مشاركة الوحدة في اللجان الفنية  وذلك 

المحوسب    األقصى بأجهزةمستشفى    وكذلك تزويد قسم االشعة في مستشفى األوروبي    -4 من مؤسسة    وذلك   CRالتحميض 
 بكدار.
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ضمن خطة الوحدة لحوسبة اقسام التصوير    وذلك  CRتزويد قسم االشعة في مستشفى النجار بجهاز التحميض المحوسب    -5
 .عن نظام التحميض التقليدي والتخليالطبي 

ضمن خطة الوحدة في استمرار تقديم خدمات االشعة بالمستشفيات    وذلكتزويد مستشفى بيت حانون بجهاز اشعة متحرك جديد    -6
 بلجيكا.من أطباء بال حديد  وبتبرع

تركيب جهاز اشعة عادية فيها باإلضافة لجهاز    وذلكغرفة االشعة بمستشفى اليمن السعيد    وترصيصاالشراف على تجهيز    -7
 CRئط المحوسب الوسا

ضمن خطة الوحدة لحوسبة خدمات التصوير   وذلك  CRالتحميض المحوسب    النصيرات بجهازتزويد قسم االشعة في عيادة    -8
 الوزارة.الطبي في مرافق 

متطور   Ms CT128 sliceتعزيز خدمات التصوير الطبي باألشعة المقطعية بمستشفى الشفاء بجهاز اشعة مقطعية جديد  -9
 . خدمات للمرضىال لتحسين

 .السلطان الصحيحوسبة خدمات التصوير الطبي في مركز تل   -10
 الصحي. تعزيز خدمات الصحة اإلنجابية بجهاز التراساوند في مركز شهداء رفح  -11
جباليا باإلضافة   وشهداء  والنصيراتالحرازين   وصبحةسهيال    وبنيتعزيز اقسام التصوير الطبي في كل من رفح المركزية    - 12

 CRلى مركز الشيخ رضوان بأجهزة التحميض المحوسب الحديثة ا
واقي من االشعة    50الرعاية األولية بعدد  ومراكزالقلبية في المستشفيات  والقسطرة والعملياتتزويد اقسام التصوير الطبي  -13

 العاملين. للحفاظ على سالمة    وذلكواقي الرقبة  وكذلك
من الشركات لتوريد جهاز اشعة تداخلية لصالح مجمع الشفاء    العروض المقدمةمشاركة الوحدة في اللجنة الفنية لدراسة    - 14

 الصحة. األول من نوعه في وزارة  وهوالطبي 
و   سنبخانيو في مراكز الرعاية األولية    وكذلك   والدرة  والرنتيسيأجهزة تصوير طبي في مستشفيات األقصى   6تركيب عدد    - 15

   رضوان.رفح المركزية و كذلك افتتاح قسم االشعة بعيادة الشيخ 
بتبرع من مؤسسة جايكا    وذلك  والترسيةمشاركة الوحدة الفاعلة في توريد جهاز اشعة دجيتال من خالل دراسة العروض    -16

 األوروبي.لصالح مستشفى 
 النجار.قسم االشعة في مستشفى  وكذلكفاء الطبي توفير أجهزة التراساوند لصالح كل من دائرة االشعة بمجمع الش -17
 ماب. توفير جهاز ايكو متطور لصالح وحدة القلب بمجمع الشفاء الطبي بتبرع من مؤسسة  -18
الحرازين للوالدة بأجهزة التراساوند حديثة بتبرع من مؤسسة    ومستشفىتعزيز خدمات الوالدة في كل من مستشفى كمال عدوان  –  19

 ماب. 
جهاز التراساوند متطور لصالح عيادة الرحمة    وكذلكة الوحدة في اللجان الفنية لتوريد أجهزة اشعة عادية دجيتال  مشارك  -20

 بيما. بتبرع من مؤسسة 
 الطبي. مشاركة الوحدة في اللجنة الفنية لتوريد جهاز تصوير الثدي لصالح مجمع ناصر  -21
الخاصة بدراسة عروض األسعار    -22 الفنية  اللجنة  أجهزة فلوروسكوبي عمليات   4لتوريد عدد    والترسيةمشاركة الوحدة في 

C.ARM  االندونيسي. ومستشفىمجمع الشفاء  وكذلكلصالح مجمع ناصر   
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ضمن خطة الوحدة لحوسبة اقسام التصوير    وذلك  CRزويد قسم االشعة في مستشفى النجار بجهاز التحميض المحوسب  ت  - 23
 التقليدي.عن نظام التحميض  والتخليالطبي 

 لتقديم خدمات التصوير الطبي   والخاصةتعزيز الشراكة مع المستشفيات الهلية  ثالثا: ▪
المغناطيسي   والرنينالغير حكومية لتوفير خدمات التصوير الطبي باألشعة المقطعية    والمراكزتعزيز الشراكة مع المستشفيات   •

   الشافي.جمعية حيدر عبد  وكذلك )يافا( والكويتيالوحدة مع كل من مستشفى دار السالم   بإشرافعبر اتفاقيات تم توقيعها 

 والكويتي الشعة المقطعية في كل من مستشفيات دار السالم  تفعيل االتفاقيات الموقعة مع المستشفيات االهلية لصالح تصوير ا •
 الشافي. تصوير الرنين المغناطيسي للمرضى في مركز حيدر عبد   وكذلك

 تعزيز اقسام التصوير الطبي بالكوادر البشرية   رابعا: ▪
   2020خالل عام    اخصائي  15تعزيز اقسام التصوير الطبي في المستشفيات بعدد  •

تماشيا مع الزيادة في    وذلك 2021العام  تصوير طبي خالل    اخصائي 11بعدد  تعزيز اقسام التصوير الطبي في المستشفيات   •
 التركي.افتتاح مستشفى  وكذلكالفحوصات 
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 : خدمات العالج الطبيعي / الثالث عشر
استمرت أقسام العالج الطبيعي بوزارة الصحة بتقديم خدماتها العالجية للمرضى  
والمراجعين، وبلغ إجمالي الحاالت التي تلقت الخدمة العالجية في أقسام العالج 

  26,939حالة في الرعاية األولية و  2,023حالة، منهم    28,962الطبيعي  
لهم  المقدمة  العالجية  الجلسات  بلغت  حين  في  المستشفيات،  في  حالة 

 جلسة.  148,637

 مؤشرات أداء أقسام العالج الطبيعي: ▪
 يوضح الجدول التالي مؤشرات أداء أقسام العالج الطبيعي في المستشفيات والرعاية األولية: 

 مؤشر األداء  
 الرعاية األولية  المستشفيات 

 القسم الخارجي  القسم الخارجي  الداخلي القسم 
 2.7 2.3 3.76 متوسط عدد الجلسات األسبوعية للمريض الواحد 1.
 7.4 6.2 7.2 متوسط العبء اليومي للجلسات العالجية لكل أخصائي 2.
 13.5 9.5 - متوسط عدد الجلسات الشهري التي يتلقاها المريض الواحد 3.

 خدمات التأهيل: ▪
اجتماعات للبت بالتقارير الطبية المتعلقة باحتياجات األدوات المساعدة والتحويل لتلقي خدمات التأهيل    52عقدت لجنة التأهيل    •

 . في م. الوفاء

 .28وتم رفض  1,326تمت الموافقة على تقرير طبي ونموذج تحويل  1,354 إجمالي الطلبات المقدمة في لجنة التأهيلبلغ  •

تالها   كرسي متحرك  383ركة أعلى نسبة موافقة على الصرف من بين األدوات األخرى حيث بلغ عددها  سجلت الكراسي المتح •
، ويشار هنا إلى إمكانية حصول بعض المرضى على أكثر من أداه مساعدة او جهاز طبي وبنفس  سرير  311  األسرة الطبية

 التقرير وذلك حسب االحتياج. 

 أنشطة أخرى: ▪
ألقسام العالج الطبيعي بالتعاون مع مؤسسة ماب لكل من )م. الشفاء الطبي، م. ناصر الطبي، م.  توزيع أجهزة ومعدات   •

 األوروبي، م. أبو يوسف النجار، م. األقصى، م. الرنتيسي، عيادة بيت المقدس، عيادة الشيخ رضوان، عيادة جميلة العشي(. 
 انون.البدء في تقديم الخدمة السريرية للمرضى المنومين في م. بيت ح •
والتي تم اعتمادها سابقا بالتعاون   19نسخة من نماذج الدليل االرشادي للتعامل مع حاالت مرضى كوفيد  1000توزيع عدد   •

 مع أطباء بال حدود فرنسا.
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 : النفسية الصحة  /الرابع عشر
 هم احصائيات ومؤشرات الصحة النفسية: أل  م2020م والعام 2021بين عام  مقارنةيوضح الجدول التالي 

 النفسية: العامة للصحة المؤشرات  ▪
 القيمة المؤشر م
 % 280 نسبة المراجعين في مراكز الصحة النفسية المجتمعية 1
 % 1.1 الحاالت الجديدةنسبة  2

 نوع االضطرابات النفسية  3
سجلت حاالت طيف الفصام واالضطرابات الذهانية العدد  

 % 24األكبر بنسبة 
 % 37%. اناث .63ذكور  نوع الجنس 4

 توزيع الفئة العمرية بين االضطرابات النفسية 5
أكثر الحاالت الجديدة   (  29-20سجلت الفئة العمرية )

% حيث سجلت حاالت 32من مختلف المراكز بنسبة 
 االكتئاب النسبة األكثر شيوعا في هذه الفئة 

 % عن طريق األهل 57 الحاالت المحولة إلى مراكز الصحة النفسية  6
 % 64.1 نسبة انشغال األسرة  7
 أهم إنجازات وأنشطة الصحة النفسية  ▪

 وتخطيط وتنظيم خدمات الصحة النفسية:أول/ على مستوى تطوير 
 . طبيبات 3أطباء و 3من األطباء  6بالتحاق  تخصص طب نفسي إطالق برنامج البورد الفلسطيني •
 افتتاح قسم الجنائي بمدينة أصداء وهو تابع ألقسام الدخول في مستشفى الطب النفسي. •
 االندونيسي(.  –الشفاء  –األقصى  –ناصر -وحدات صحة نفسية في المستشفيات العامة )األوروبي 5إنشاء وتجهيز  •
 إعادة تأهيل وحدة العالج بالصدمة الكهربائية وتوفير كافة المستلزمات للوحدة. •
 توفير وحدات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء في مستشفى الطب النفسي. •

 

 م 2020العدد عام  م 2021العدد عام  البيان  م
 خدمات الصحة النفسية المجتمعية

 78662 90887 المراجعين في مراكز الصحة النفسية  .1
 833 1043 الحاالت الجدد في المراكز  .2
 2021 1471 الزيارات المنزلية  .3

 مستشفى الطب النفسي والتأهيل 
 2869 3118 حاالت االستقبال  .1
 10 20 عدد حاالت العالج بالصدمة الكهربائية  .2

 التخطيط وتطوير الصحة النفسية
 262 376 حاالت العنف المبني على النوع االجتماعيعدد   .1
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 النفسية:حوسبة بيانات الصحة 
معلومات المرضى في مستشفى الطب النفسي وحوسبة الملف الكتروني للمريض الذي يتضمن نوافذ إلدخال التقييم   إدارةحوسبة   •

الفحوصات،   وتوثيق  الدواء  والمتابعة وصرف  العالجية  والخطة  المرضى  والتاريخ  وتدريب   وإصدارالنفسي  الطبي.  التقرير 
ب اإلداريين والكتبة على )مهارات الحاسوب، حوسبة البيانات وإدخالها المهنيين على التعامل مع الملف الطبي المحوسب، وتدري
 وتخزينها، كتابة التقارير وطباعتها وإعداد اإلحصاءات(. 

 ثانيا / على مستوى البرامج والتدريب:

 : وحدات الصحة النفسية في المستشفيات العامة ▪
والفرق    تقدم • للمرضى  نفسي  دعم  خدمات  الوحدات   الطبية، هذه 

خالل   من  تقديمها  تم  التي  الخدمات  أهم  يوضح  التالي  الجدول 
 وحدات الصحة النفسية المذكورة:

ال • الجدول  النفسية   هأن  تالييظهر  التدخالت  من  العديد  تنفيذ  تم 
والحمالت التوعوية بواسطة وحدات الصحة النفسية في المستشفيات 

 ( نشاط وتدخل نفسي.6461امة حيث بلغ )الع

 
 
 
 
 

 عدد المستفيدين  الفئة المستهدفة اسم البرنامج  م

 
1 

 برامج الرعاية الذاتية
 377 موظفي وزارة الصحة

 200 مبتوري األطراف 
 430 موظفي وزارة الصحة المساعدينبرنامج مساعدة  2
 144 مبتوري األطراف  برنامج شفاء الجروح 3
 202 أطباء وتمريض ( برنامج دمج الصحة النفسية )رأب الفجوة 4

 1353 العدد الكلي 

تقييم   الوحدة 
 نفسي

دعم وإرشاد 
 نفسي

توعية وتثقيف  
 نفسي

استشارة 
 نفسية

تحويل إلى مراكز الصحة  
 النفسية

تحويل إلى جهات  
 أخرى 

 4 61 373 272 327 448 األقصى
 13 21 52 198 374 43 اإلندونيسي 
 17 157 213 90 203 168 م.ناصر 
 59 124 359 413 1355 1117 الشفاء 
 93 363 997 973 2259 1776 المجموع
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 التمريضية: الخدمات  الخامس عشر/

 
 . ١٩تم إعداد الخطة لمواجهة الموجة الرابعة من كوفيد  •

 .في قسم الصحة النفسية أصداء جنائي للعملنقل وتدريب كادر تمريض نفسي   •

  الدموي.تدريب طواقم التمريض التي ستعمل بمركز نورة الكعبي للغسيل  •

 التركي.مستشفى الصداقة  االمل إلىإنهاء إجراءات نقل الكوادر وخدمة األورام بكاملها من مستشفى  •

يصبح العدد االجمالي    العالمية لكيبالتعاون مع منظمة الصحة    يةممرض علي مهارات العناية المركز   100االنتهاء من تدريب   •
  .ممرض 300

 .المهني واإلشراف والديلزة والطوارئ المكثفة للمواليد  والعنايةعناية التلطيفية البدء بدبلومات مهنية في تخصصات االورام وال •

 .م2022االنتهاء من رصد احتياجات المستشفيات من كوادر تمريضية لعام  •

  .توحيد دفتر تقرير مشرف األطفال وطباعته واعتماد الرقم كسجل موحد •

  .كفترة تجريبية لمدة شهر توحيد تقرير مشرفات الوالدة وتوزيع والبدء بالعمل به •

 البدء بتقييم اقسام الطوارئ بمدى االلتزام بمتابعة العالمات الحيوية الخمسة   •

 .فعاليات المؤتمر الثاني لألورام في قطاع غزة المشاركة في •

 .تمريضممرض وممرضة لدراسة دبلومات الطوارئ واالشراف واالورام لمدة عام في كلية فلسطين لل 60االنتهاء من ترشيح  •

  

  
  

  
  

 مثبت

 بدل أمومة 

3036 

166 

191 

158 

182 

 3.733 المجموع الكلي

 تعيينات 

 بدل مجاز

 تطوع

1.981 1.752 

 عدد االسرة
3087 
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 . حصر وعمل قاعدة بيانات ألعداد القابالت العامالت في وزارة الصحة والحاصالت على دبلوم قبالة •

 سياسة وبروتوكول تمريضي 23اعداد مجموعة من السياسات والبروتوكوالت التمريضية وكان عددها  •

 .تعريفية برامج 8اعتماد وتطبيق البرنامج التعريفي للموظف الجديد، حيث تم انجاز  •

  :تجسير دبلوم القبالة ▪
بالشراكة مع كلية فلسطين للتمريض تم اعداد برنامج تجسير دبلوم القبالة الى بكالوريوس قبالة للقابالت العامالت في وزارة   •

 .قابلة  23الصحة الفلسطينية حيث شمل العدد 
 

 :مؤتمر التمريض الدولي األول ▪
تجارب الممرضين في الخطوط االمامية في    - التمريض الدولي األول    عقد مؤتمرتم    06/2021/ 17يوم الخميس الموافق   •

 مواجهة جائحة كورونا في قاعة قوى التنمية البشرية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المؤتمر الفتراضي الثاني والثالثين لمجلس القبالة العالمي ▪
تم حضور القابالت في دائرة الجودة والسياسات المؤتمر االفتراضي الثاني والثالثين لمجلس   03/06/2021يوم االربعاء الموافق  

 العالمية. ( في مقر منظمة الصحة ICMالقبالة العالمي )

 . جائزة الممرض المتميز في نجاح تطبيق برنامج الرعاية الصحية الشاملة لمرضى السكر •

 .عقد سلسلة من الدورات في تطبيق انظمة الجودة التمريضيةو اعداد نظام الجودة التمريضية  •
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القبالة بكلية  • الصحة بالشراكة مع قسم  القبالة بوزارة  عقدت لجنة 
التمريض في الجامعة اإلسالمية يوما دراسيا حمل عنوان " نحو 

 القبالة. التميز في مهنة 

التدريب العملي لط • التمريض والقبالة في جميع متابعة عملية  لبة 
 .مراكز وزارة الصحة ميدانيا والكترونيا

في   • تدريبهم  خالل  االمتياز  طلبة  من  لالستفادة  مقترح  وضع 
 المستشفيات. 

• ( العالمي  القبالة  الثاني والثالثين لمجلس  االفتراضي  المؤتمر  الجودة والسياسات  دائرة  في  القابالت  في مقر  ICMحضور   )
 الصحة العالمية.منظمة 

دفع متتالية، وذلك    3  اعداد تصور بخصوص الدبلوم المهني للقبالة وتحضير الكشوفات بأسماء الخريجات من البرنامج وكانت •
 الحتساب عالوة الدبلوم المهني في ديوان الموظفين العام. 

لك لحضور المؤتمر االفتراضي الثاني قابلة( وذ   20للقابالت )   Emailing listبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اعداد   •
 (.ICMوالثالثين لمجلس القبالة العالمي )

لجان   4  اعتماد تشكيل اللجنة العليا للقابالت في قطاع غزة من قبل د. يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة والتي تنبثق عنها •
االنظمة والقوانين ولجنة الخدمات العملية المقدمة  فرعية تغطي جميع الجوانب للمهنة لجنة التعليم، لجنة البحث العلمي، لجنة  

 من القابالت. 

  أقسام المستشفيات. البدء بتطبيق الوصف الوظيفي في •

البدء بتقييم جودة العملية التدريبية في قسم التعليم المستمر في جميع المستشفيات ومطابقة الخطة واالحتياجات التدريبية مع  •
  .اإلنجازات

  .والية التعامل معه باألكسجينالعالج  على% من الطواقم العاملة بمستشفيات الوالدة 80 ب عدداالنتهاء من تدري •

  .البدء بتطبيق برتوكول القدم السكرية في اقسام الباطنة  •

 تفعيل مدونة ضبط السلوك المهني والوظيفي الصادرة عن دائرة السياسات.  •

 عيادات األمراض غير السارية. استكمال المسودة األولى لديل عمل التمريض في  •

 قابلة على المشورة قبل الوالدة.  15تدريب  •

 تحديث الدليلي اإلجرائي للتطعيمات. •
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 اعداد نماذج وأدوات رصد اآلثار الجانبية للتطعيمات.  •

 تشغيل لجنة استشارية لمجلس التمريض الفلسطيني.  •

 .عاولى في مستشفيات القطا قسم كمرحلة 25 تطبيق الوصف الوظيفي في •

مهارات االنعاش القلبي المتقدم والعالج باألكسجين   فرق على   10  الي  التركي مقسمينحكيم من م. الصداقة    100  البدء بتدريب •
 .اسبوعيين المركزة لمدةمن خالل المدربين المعتمدين في مستشفى غزة االوروبي والعمل في قسم العناية 

 في المستشفيات واداة التحقق لعمل المشرف. خدمات الطوارئ اعداد ومناقشة الوصف الوظيفي لمشرف  •

تحديث وتطوير برنامج ادارة الكادر البشري من خالل مراجعة كافة جداول العمل التمريضي في وزارة الصحة وتوزيعهم داخل   •
 المستشفيات. 

    . لشمالافي محافظة  الكلوي(يف عن مرضانا )مرضي الغسيل الكعبي والبدء بالعمل فيها للتخف ةم. نور افتتاح  •

 ةم. نور عدد الحكماء المتخصصين في الغسيل الكلوي وللبدء بالعمل في   دليزداحكيم في اقسام الديلزة  28 االنتهاء من تدريب •
  باإلندونيسي. الكعبي 

 . 2873 ددها انهاء لجنة الكادر حصر جميع الكوادر التمريضية بالمستشفيات والبالغ ع •

 :تطوير الكادر التمريضي ▪
 

 

 

 
 
 :األنشطة الخاصة بكلية فلسطين للتمريض ▪
(، حيث تم  2022-2021طالبة تجسير قبالة )من موظفات وزارة الصحة( للعام الدراسي الحالي )   22تنفيذ إجراءات قبول   •

 طالبة. دراسية لكلمعادلة الساعات لجميع الطالبات، ووضع خطة 

 برنامج التمريض.مجموعة لبرنامج القبالة، والباقي ل 14مجموعة منهم  37بلغ عدد مجموعات التدريب العملي لهذا الفصل   •

 طالبة تجسير قبالة(  15نظاميين +  67خريج وخريجة من كلية فلسطين للتمريض ) 82االنتهاء من تخريج  •

 الطلبة.  شؤون  واجهة  في  للطلبة الجامعية القروض بيانات إلضافة  صفحة  إضافة  •

 للمدرسين. لإلظهار خيار واضافة االقسام بين للتحويل خيار  وإضافة اإللكترونية االلتماسات نظام تطوير •

20 20 

 دورة طوارئ العيون 
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 تنمية وتطوير الكوادر البشرية:  /السادس عشر
بلغت نسببة إنجاز الخطة التشبغيلية لادارة العامة لتنمية القوى البشبرية خالل 

وذلك لوجود معيقات وتحديات منها انسـحاب جهات  %،42.81م  2021العام 
واصــــــــل مع المعنيين  داعمة لتنفيذ بعض البرامج واألنشــــــــطة التدريبية حيث تم الت

جائحة كورونا وتغيير الهيكل التنظيمي لإلدارة   بالخصـــــوص،في وحدة التخطيط 
 العامة لتنمية القوى البشرية واستحداث دوائر جديدة.

 قيمة مؤشرات أداء اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية: ▪

 : إنجازات التنمية وفق الهيكل التنظيمي الجديدفيما يلي عرض ألبرز  ▪
 متابعة تنفيذ التدريب: ➢

تتولى دائرة متابعة تنفيذ التدريب المهام التنظيمية لتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة وفق االحتياجات التدريبية التي يتم حصـــــرها 

دريبية منها الدورات الفنية التخصــصــية والدورات اإلدارية  من كافة مرافق الوزارة، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج واألنشــطة الت

دورة تدريبية  179م، تم تنفيذ عدد  2021المحلية وكذلك الدورات التي يتم تنفيذها من خالل ديوان الموظفين العام، ففي العام  

ــية،    122منها   ــافة إلى دورات ديوان الموظفين العام  30دورة فنية تخصــــــصــــ التي تمت من خالل  دورة إدارية وحاســــــوب إضــــ

 قيمة المؤشر  المؤشر

 385 عدد الملتحقين في برامج البورد المختلفة.

 179 عدد الدورات التدريبية التي تعقد سنوياً 

 2824 المستفيدين من دورات التدريبية التي تعقد سنوياً عدد 

 % 63 نسبة نجاح المتقدمين المتحانات مزاولة المهنة لكل التخصصات 
 % 89 نسبة النجاح في امتحانات الترفيع لتخصصات البورد المختلفة 

 196 عدد األبحاث السنوية التي تنفذ داخل مرافق وزارة الصحة 
 32 الملتحقين ببعثات دراسية خارجيةعدد الموظفين 

 40 عدد الموظفين الملتحقين ببعثات دراسية داخلية 
 1 عدد الموظفين الملتحقين في دورات تدريبية خارجية
 % 50 نسبة عدد الموظفين الذين أنهوا بعثات دراسية داخلية

 % 12 لعملهم. نسبة عدد الموظفين الذين أنهوا بعثات دراسية في الخارج وعادوا 
 1423 عدد المترددين على مكتبة غزة للعلوم الصحية 

 1876 عدد الملتحقين ببرنامج التدريب اإللزامي " االمتياز " 
 شيكل 165925 قيمة اإليرادات المالية للتنمية البشرية.
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ــتفاد منها  27برنامج الزووم  البالغ عددها   ــتفاد من هذه البرامج التدريبية والدورات المختلفة  467دورة اســـــــ موظفًا  ، حيث اســـــــ

 متدربًا من كوادر وزارة الصحة من مختلف التخصصات الطبية والصحية المساندة . 2824عدد 

 م. 2021تنفيذها وتنظيمها من خالل دائرة متابعة تنفيذ التدريب خالل العام  جدول توضيحي ألعداد الدورات التي تم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخريجين وطلبة الجامعات ➢
 قسم مزاولة المهنة:  •

بالنظام المحوسب، مع مراعاة   2021مرات خالل العام    3ُعِقدت امتحانات مزاولة المهنة في اإلدارة العامة لتنمية القوى البشرية  
السالمة والوقاية، حيث تم استقبال طلبات التقديم المتحانات مزاولة المهنة إلكترونيًا عبر موقع وزارة الصحة، حيث بلغ  إجراءات  

 متقدمًا من مختلف التخصصات الصحية.   ( 1523م )2021عدد المتقدمين خالل العام
 في كل دور.  فيما يلي جدول يوضح أعداد المتقدمين لمتحانات مزاولة المهنة وعدد التخصصات

 

 

 

 

 قسم المتياز: •

ــة لطلبــــــة االمتيــــــاز مــــــن خريجــــــي التخصصــــــات الصــــــحية  ــذ  اإلدارة العامــــــة لتنميــــــة القــــــوى البشــــــرية خمــــــس بــــــرامج تدريبيـــ تنفـــ

وهـــــي  "طـــــب بشـــــري ، طـــــب أســـــنان ، تحاليـــــل طبيـــــة ، عـــــالج طبيعـــــي ، صـــــيدلة ( وتتفـــــاوت مـــــدة البرنـــــامج مـــــن تخصـــــص 

 البيان عدد التخصصات  عدد المتقدمين
 دور مارس 17 566
 دور يوليو 13 346
 دور نوفمبر  21 611

 العدد اإلجمالي للمتقدمين 1523
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هور   لبرنــــــامج التــــــدريب اإللزامــــــي للصــــــيدلة شــــــ 6شــــــهور لبرنــــــامج التــــــدريب اإللزامــــــي للتحاليــــــل الطبيــــــة و 3آلخــــــر  وأقلهــــــا 

شـــــهرًا  لبـــــرامج التـــــدريب اإللزامـــــي الطـــــب البشـــــري و طـــــب األســـــنان والعـــــالج الطبيعـــــي ، وتهـــــدف فتـــــرة التـــــدريب إلـــــى  12و

إكســـــاب الملتحقـــــين بـــــالبرامج التدريبيـــــة العديـــــد مـــــن المهـــــارات والخبـــــرات العلميـــــة والعمليـــــة ، حيـــــث بلـــــغ عـــــدد الملتحقـــــين فـــــي 

 ملتحقًا. 1876دريب اإللزامي برامج الت

 

 تدريب طلبة الجامعات:  •

ــل  ــاًء علـــــى الهيكـــ ــوى البشـــــرية بنـــ ــة القـــ ــة لتنميـــ ــد لـــــإلدارة العامـــ ــريجين  2021التنظيمـــــي الجديـــ ــم نقـــــل ملـــــف تـــــدريب الخـــ م، تـــ

ــاريخ  ــاندة للتنميــــــة بتــــ ــدمات الطبيــــــة المســــ ــم 7/3/2021وطلبــــــة الجامعــــــات مــــــن اإلدارة العامــــــة للخــــ ــذه الفتــــــرة تــــ ، وخــــــالل هــــ

 تخصصًا. 20متدربًا في المرافق التابعة لوزارة الصحة في  1377تدريب ما يقارب   

 العدد  التخصص  م العدد  التخصص  م
 50 تكنولوجيا معلومات وشبكات  . 11 1 طب اسنان  .1
 6 عالقات عامة وإعالن  . 12 45 طب بشري   .2
 48 إدارة أعمال  . 13 84 هندسة وصيانة  .3
 1 علوم مالية  . 14 415 سكرتارية طبية  .4
 9 محاسبة . 15 60 دبلوم تخدير وإنعاش  .5
 70 تصوير طبي  . 16 24 وتربوي ماجستير إرشاد نفسي   .6
 13 ماجستير تصوير طبي  . 17 370 عالج طبيعي   .7
 28 دبلوم مهن . 18 74 بصريات   .8
 14 علم نفس . 19 21 تصنيع غذائي  .9

 3 كيمياء  . 20 41 إدارة صحية   .10
 متدرباً  1377 عدد المتدربين تخصص  20 عدد التخصصات 

 

 التدريب الطبي التخصصي "البورد "  ➢
 

 ويحظــى الفلســطيني الطبــي تعنــى دائــرة التــدريب التخصصــي بمتابعــة برنــامج البــورد الفلســطيني المعتمــد مــن المجلــس
تخصــص، حيــث تــم اعتمــاد  17فــي اختصــاص شــهادة علــى يجتــازه مــن ويحصــل الصــحة، وزارة كامــل مــن بــدعم

 تــوفر فــي ويســاهم للخــارج الســفر عنــاء يــوفر ممــا النفســية، واألمــراضتخصصــين جديــدين فــي طــب جراحــة األطفــال 

 م  2021عدد الملتحقين حالياا في برنامج التدريب اإللزامي 
 العالج الطبيعي التحاليل الطبية  الصيدلة  طب األسنان الطب البشري  التخصص 

 165 460 408 370 473 الملتحقين  أعداد
 ملتحقاا  1876
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العـام  تـم خـاللمـا  غـزة وأبـرز قطـاع علـى المفـروض الحصـار ظـل فـي خاصـة مـن االختصاصـين الوطنيـة الكفـاءات
2021: 

 طبيبًا. 146لعدد  2021طبيبًا، ودور سبتمبر   72لعدد  2021عقد امتحانات دور مارس  •

متقدمًا للمنافسة على الفرص التدريبية بمراكز   32عقد مقابالت لألطباء حملة الشهادات المتوسطة والتدريب المعتمد لعدد    •
 . 2022-2021وزارة الصحة ضمن برامج البورد الفلسطيني للعام التدريبي 

ء التدريب األطباء المقبولين للتدريب بمراكز وزارة الصحة ضمن برامج البورد الفلسطيني المعنية لبدمتابعة التنسيق مع الجهات   •
 طبيباً  156م لألطباء حملة البكالوريوس عدد 2021-2020للعام التدريبي 

 متابعة نماذج التقييم وحصر الدوام. و  ومتابعات إدارية للمنتسبين في البرنامج التحاقإصدار إفادات  •

قاف والتجميد لألطباء الملتحقين يوكتب اإل   االنتهاءمع الجهات المختصة داخل الوزارة وخارجها إلصدار إفادات  متابعة التنسيق   •
 ببرنامج البورد الفلسطيني. 

 زيارات ميدانية لمراكز التدريب بالوزارة منها مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الصحة النفسية ومستشفى النصر لألطفال.  •

 لجميع مراكز التدريب.  OSCEكي متابعة امتحانات األوس •

 المشاركة في اجتماعات لجنة البورد الفلسطيني الدورية.  •

 :الداخلية والخارجية البعثات ➢
  20ملتحقًا من داخل الوزارة وخارجها وأبرزها " دبلوم طب الطوارئ استفاد منها    40بلغ عدد الملتحقين في البعثات الداخلية   •

 ملتحقًا. 20المركزة الدفعة الخامسة استفاد منها ملتحقًا، دبلوم التخدير والعناية 

ملتحقًا في تخصصات عديدة منها: )جراحة األطفال، جراحة المناظير، جراحة    32بلغ عدد الملتحقين حاليًا في بعثات خارجية   •
 (  .تداخلية، ......أشعة  كلى،أمراض  عامة،األورام، طب نفسي، الغدد الصماء للكبار، باطنة 

 ابتعاث آخرين. علىأما بالنسبة للدورات الخارجية فقد تم ابتعاث ممرض في تخصصات التمريض وجاري العمل  •

 مكتبة غزة للعلوم الصحية: ➢

 إحصائية المكتبة: 

 رواد المكتبة  مستخدمي الكتب والمراجع الورقية العضوية العارة
51 60 1921 2901 
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  :الشؤون اإلدارية /السابع عشر

ما   2020% بينما كانت نسبة اإلنجاز خالل عام    87ما يعادل    2021بلغت نسبة النجاز للخطة التشغيلية خالل عام  
 .%80.6نسبته 

 القوى العاملة في وزارة الصحة  ▪

 

  

أطباء تمريض مهن صحية اداريين  هندسية خدماتية ةحرفية هندسي اإلجمالي

2021 2157 3579 1771 1780 186 1317 346 11136

2020 2057 3526 1746 1798 188 1317 358 10990
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عا ل ا لقوى  لعاملين حسب تصنيف ا ا ملةشكل يوضح توزيع 

 م 2021 م 2020 البيان 
 3770 3936 موظفي رام للا 
 6158 5588 موظفي غزة
 1186 1355 عقود ديوان 
 22 111 عقود مالية 

 214 78 أطباء عقود بورد 
 550 236 أطباء امتياز

 599 1613 فرص تشغيل مؤقت
 11136 10990 إجمالي العاملين في وزارة الصحة
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 :التعيينات
 .( موظف303)   2021بلغت في نهاية    موظف بينما ( 936)  2020بلغ عدد التعيينات على بند العقد الخاص حتى نهاية عام  

 
 يتضح من الشكل السابق أن أعلى نسبة من معامالت العقد الخاص هي فئة التمريض

حيث بند العقود الخاصة    حيث بلغت أعلى نسبة معامالت  ،2020في    ( معاملة 6,795المعامالت التي تم انجازها )  إجمالي •
حيث  2021عام ( معاملة في 2770بينما تم انجاز ) ،2020في عام  ( 237)بدل االمومة معامالت يليها  (636) عددالبلغ 

 . 2021في عام  ( 697)بادر برنامج  بلغت أعلى نسبة معامالت لبند

 مجاز وامومة:فرص عمل بدل  
بينما بلغت    ،2021بمختلف التخصصات الصحية في عام    مجاز وامومة موظف بدل    (473)  بتوفير عددقامت وزارة الصحة   •

 موزعة وفق الشكل التالي:   2020عام  موظف في 362))

 
 هي للحكيم الجامعي يليها ممرض دبلوم. يتضح من الشكل السابق أن أعلى نسبة من معامالت بدل أمومة وبدل مجاز

 

 

 

أطباء تمريض
مهن 
صحية

اداريين هندسية خدماتية
حرفية 
هندسية

اإلجمالي

2021 94 130 36 27 3 11 2 303

2020 255 449 95 97 18 0 22 936
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 :الشواغر
 ( شاغر 228) 2020( شاغر بينما في عام 290)  2021بلغ اجمالي عدد الشواغر حتى نهاية عام   •

 

 الفئة
2020 2021 
 المجموع غزة دائمين رام للا  المجموع غزة دائمين رام للا 

 143 110 33 51 18 33 طباءأ
 68 29 39 77 30 47 تمريض

 24 11 13 22 7 15 مهن صحية
 55 3 52 78 25 53 ومهندسيناداريين 
 290 153 137 228 80 148 اجمالي

 : الجازات
  :الجازات الدراسية والبعثات

في عام    10)( طلب ورفض )59( طلب وتمت الموافقة على )69عقدت لجنة البعثات واالجازات الدراسية مرة واحدة بعدد )
 ( طلب.38)  2020م، في حين بلغت عدد الطلبات في عام  2021

 : المرضية اإلجازات
  ( موظف720عدد )بها  يوم قام (18,563)أيام  مرضية بواقع ( إجازة 885)  2021بلغ عدد االجازات المرضية خالل عام 

بها عدد    يوم قام (54,230)أيام    مرضية بواقع( إجازة  12,162)   2020في حين بلغ عدد االجازات المرضية خالل عام  
  ف.( موظ4,426)

 :الرواتب واألجور
 قيمة الفاتورة الشهرية )بالدولر(  البيان 

 3,438,948 موظفي رام للا 
 6,295,848 موظفي غزة

 5,478,710 موظفبن دائمين
 442,763 العقود 

 152,857 أطباء عقود بورد 
 221,518 أطباء امتياز

 9,734,796 جميع موظفين وزارة الصحة 

 م 2020مقارنة بالعام  مؤشرات هامة خاصة بالقوى العاملة
 2020% في عام  0.57كانت تمثل نسبة  بينما% 0.79 الوظيفيبلغت نسبة الدوران  •
 2020في عام    % 9كانت تمثل  بينما 14.6%بلغت نسبة التنقالت العامة في وزارة الصحة  •
 2020% في عام  22% بينما كانت النسبة تمثل 10بلغ معدل الترقية  •
 2020% في عام 1.3% بينما كانت تمثل 1.5بلغت نسبة المخالفات والعقوبات  •
 2020% في عام  2.1نت تمثل % بينما كا 2بلغت نسبة الموظفين الذكور إلى اإلناث  •
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 القومسيون الطبي:
 2021و 2020بين العامين إجمالي أعمال القومسيون الطبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدعم اللوجستي: ▪

 : سيارات الحركة والمهمات
 2021 2020 تبرعات 

 20 20 مركبات خاصة

 37 30 مركبات املستشفيات 

 58 53 املركزية مركبات املحطة  

ثالجات  -شاحنات -تكتك-رافعة

 اغذية 
17 17 

 132 120 سيارات 
 
 

عام   • عدد    2020في  التبرع  منهم    33تم  تحويل  تم  و  3سيارة  الصحة  لوزارة  نقل  للمعاقين وزعت    22سيارات  نقل  سيارة 
 سيارات اسعاف للعمل في جائحة كوفيد 5للمؤسسات و

  31سيارات نقل لوزارة الصحة و  6سيارة اسعاف و  47سيارة عبارة عن    86تبرعات بلغت  تم استالم    2021بينما في عام   •
 سيارة اسعاف للجمعيات الخيرية وسيارتين اسعاف لوزارة الداخلية. 

 

 

 

 2021عام  2020عام  المعاملة #
 233 266 نسبة العجز 1
 288 91 لياقة 2
 199 90 القدر على الكسب  3
 138 114 استبدال معاش 4
 3,537 954 تعيينات  5
 30 16 الشرعية الوصايا  6
 29 14 تقدير سن  7
 610 293 التصالت  8
 11  تحمل ظروف السجن 9

  1 اعفاء ضريبي 10
 5,075 1,799 الجمالي 
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 2021جدول يوضح عدد المهمات التي قامت بها دائرة النقل والمواصالت في كل شهر لكل إدارة عن عام 

 
 

 2021-2020المقارنة بين مهمات دائرة النقل والمواصالت خالل العامين *رسم يوضح  

 
 .دوالر 91,224 سيارة )نقل واسعاف( بتكلفة   (2,309)بلغ عدد السيارات التي تم عمل لها صيانة  •

( لتر ،  15,293( دوالر بمتوسط شهري)288,305( دوالر، سوالر )421,120)  2021بلغ اجمالي تكلفة الوقود خالل العام   •
   2021( لتر وذلك حتى نهاية عام 6,636( دوالر بمتوسط شهري )132,815بنزين )

 دوالر 233,595 سيارة )نقل واسعاف( بتكلفة   (1,992)بلغ عدد السيارات التي تم عمل لها صيانة  •

(  15,030ر بمتوسط شهري)( دوال283,341( دوالر، سوالر )284,430)   2020بلغ اجمالي تكلفة الوقود خالل العام  بينما   •
  2020( لتر حتى نهاية عام 5,731( دوالر بمتوسط شهري )114,697لتر ، بنزين )

شهر 
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شهر 
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شهر 
مارس

شهر 
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شهر 
يونيو

شهر 
يوليو

شهر 
أغسطس
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شهر 
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المجموع

االدارات 3460 3650 3486 3370 4460 3460 4470 4560 3380 4530 4320 4555 47701

المستشفيات 4293 4175 4266 4166 4398 4285 4166 4488 4186 4233 4346 4496 51498

نقل اشخاص 3183 3020 3155 3083 3483 3177 3083 3493 3093 3596 3483 3686 39535
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 الفندقية: الخدمات 
 زيارات تفتيش الخدمات والفندقة:

   يوضح عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها دائرة الخدمات والفندقة م 2021م/2020مقارن بين األعوام جدول 

 
 

 الوجبات 
 2020 2021 

 التكلفة $ العدد  التكلفة $ العدد  الوجبة

 130,080 67,781 303,050 152,890 وجبات مرضى عاديين 
 1,270,571 492,621 852,961 430,322 وجبات مرضى كوفيد 

 1,012,950 441,016 722,913 364,712 وجبات موظفين 
 298,905 57,683 0 0 وجبات تبرع 

 2,712,505 1,059,101 1,878,924 947,924 الكليالمجموع 
 

 :فاتورة عمال النظافة
 2021جدول يوضح فاتورة عمال النظافة شهرياا حسب اإلدارات عن عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمالي اإلدارات والوحدات الرعاية الولية المستشفيات الدارة

 978 56 172 750 عدد العمال 
 737,100 39,200 120,400 577,500 الجر بالشيكل 
 210,600 11,200 34,400 165,000 الجر بالدولر 

 

 

 

مستشفيات 
نظافة

ةمتشفيات تغذي
رعاية أولية 
ومباني إدارية

مغاسل حجر صحي وحدة المريض االجمالي

2020 122 152 136 19 14 443

2021 134 98 175 35 48 490
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 : التبرعات ▪

 

 جدول يوضح اإلنتاج والتوفير 

تكلفة  عدد  الصنف #
 الوزارة

تكلفة خارج 
 الوزارة

 التوفير  -فرق التكلفة 
 دولر  شيكل

 85,937 300,780 401,040 100,260 10,026 تعبئة أسطوانات الكسجين للمرضى 1
 41,571 145,500 388,000 242,500 9,700,000 المطبعة 2

3 
 مصنع الحياكة

)مرايل +بدل تمريض+ بدل طبيب 
 +ماليات اسرة+ مخدات +ستائر(

62,000 984,729 1,781,185 796,456 227,559 

 355,067 1,242,736 - - اجمالي مبلغ التوفير  
 

 المصروف من اسطوانات ومنظمات الكسجين لمواجهة جائحة كورونا جدول يوضح 
 المصروف خالل العام األسطوانات لجائحة كورونا 

 دولر -اإلجمالي  دولر  -التكلفة  العدد  الصنف #
 151,620.00 420 361 لتر  40اسطوانات اكسجين  1
 17,000.00 200 85 لتر 5اسطوانات اكسجين  2
 1,000.00 200 5 لتر 3اكسجين اسطوانات  3

 169,620.00 $  451 اإلجمالي
 المصروف خالل العام من المنظمات لجائحة كورنا 

 20,164.00 71.00 284 منظمات اكسجين طبي 1
 6,650.00 70.00 95 منظمات اكسجين امريكي  2

 26,814    $  379 اإلجمالي

 
 

ادوية ومهمات لوازم عامة هندسة وصيانة مختبرات اجمالي

2020 21,618,401 10,355,987 2,611,903 6,113,122 40,699,413

2021 15,059,990 6,918,294 396,342 6,805,501 29,180,127
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 الكهنة والجرد  ▪
 ( دوالر127,399,012الوزارة )القيمة المالية ألصول  •
الحالي في حين بلغت   دوالر للعام(  1,096,609)   2021حتى نهاية عام  القيمة المالية للكهنة المسحوبة في جميع المرافق   •

 ( دوالر117,535,700القيمة المالية ألصول الوزارة )
حتى نهاية    دوالر وذلك(  2,533,586)   2020حتى نهاية عام  القيمة المالية للكهنة المسحوبة في جميع المرافق  بينما بلغت   •

 2020عام 
 شكل يوضح القيمة المالية ألصول الوزارة حسب اإلدارات   

 
 :البريد المركزي  ▪

   2021عام قدمه خالل   وابراز مايقدم البريد المركزي وقلم الجمهور خدمات لكافة المراجعين وتسهيل معامالتهم 
 ( كتاب.29,810البريد الصادر من نقاط البريد المركزي الموحد داخل الوزارة وخارجها هو ) •
 ( كتاب.21,580)البريد الوارد من نقاط البريد المركزي الموحد داخل الوزارة وخارجها هو  •
 ( كتاب.30,110)  والوارد ( كتاب26,010)  بلغ البريد الصادر 2020بينما في عام   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المستشفيات الرعاية الوحدات االدارية مخازن الوزارة االدارات العامة االجمالي

2020 92,132,714 9,568,686 2,377,430 7,931,143 5,522,614 117,532,587

2021 101,043,546 11,179,673 3,841,724 6,313,358 5,020,711 127,399,012
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 الشؤون المالية:  الثامن عشر/
 : 2021النفقات التشغيلية خالل العام  ▪

 2021توزيع المدفوعات الفعلية لوزارة الصحة حسب الموازنة المعتمدة واألوامر المالية عن سنة 
 بالشيكل القيمة البيان

 30,664,607 الرواتب واألجور 
 7,768,105 العالج بالخارج

 98,250,250.75 أدوية
 35,467,091.80 مهمات طبية مستهلكة

 7,305,666.63 أغذية 
 65,054,851.07 مواد مختبرات 
 12,490,933 عقود التنظيف
 42,280,528 كهرباء ومياه 

 2,310,319.76 مصاريف وسائط نقل
 610.32 ,11,506 صيانة وإصالحات 

 2,983,881.75 المحروقات
 1,226,243 قرطاسيه ومطبوعات
 2,394,724.26 بريد وبرق وهاتف 

 2,120,933.34 اإليجارات 
 929,579.60 مواد ولوازم الوزارة

 1,962,884.50 غازات طبية
 2,523,742.20 ألبسة وأقمشة 

 683,348.20 الموظفينمكافآت لغير 
 683,348.20 بدل تنقل خاص بالعمل

 683,348.20 ضيافة وفود نثرية 
 683,348.20 ضيافة بوفيه الوزارة

 NIS 318,467,734اإلجمالي 
 110,100,867 اإلجمالي$

 

 

 
 
 
 

 



  

PHIC 52 

 

 :2021العام النفقات الرأسمالية خالل  ▪
 

  2021 النفقات الرأسمالية لوزارة الصحة خالل العام

 اإلجمالي التبرعات  وزارة المالية البند المالي 

 2,769,786.44 2,181,625.89 588,160.55 حاسوب وتوابعه

 28,546,137.32 25,877,573.32 2,668,564 أدوات وأجهزة مهنية متخصصة 

 7,840,928 7,352,649 488,279 األثاث 

 618,881.57 0 618,881.57 إصالحات رأسمالية

 222,694 0 222,694 أخرى 
 NIS 4,586,579.12 35,411,848.21 39,998,427.33اإلجمالي

 : 2021 –ديون وزارة الصحة للعام  ▪
   2021الديون الغير مسددة لوزارة الصحة خالل العام 

 الغير مسدد تعهدات شركات التأمين  التسديدات اإلعفاءات المطالبات البيان

 503,450 97,226 89,181 244,519 934,376 حوادث الطرق 

 46,600 62,074 36,980 4,620 150,274 إصابة العمل

 7993095 0 7,276,674 1,383,380 16,653,149 المرضى العاديين

 NIS 17,737,799 1,632,519 7,402,835 159,300 8,543,145المجموع

 2,712,110 50,571 2,350,106 518,260 5,631,047 المجموع $
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 : نظم المعلومات الصحية  التاسع عشر/

 التقارير اإلحصائية: -أولا  ▪
 اعداد ونشر التقرير السنوي الخاص بوزارة الصحة.  •
 إعداد ونشر المؤشرات الصحية باللغتين العربية واإلنجليزية على موقع الوزارة. •
 اعداد تقارير اإلنجازات الخاصة بالوزارة بشكل شهري وربعي ونصفي وسنوي. •
 عام.  14اعداد تقرير إنجازات الوزارة على مدار  •
 إعداد دراسة حول أثر التطعيم على دخول المرضى للعناية المركزة. •
 إعداد دراسة حول أثر التطعيم على عدد وفيات مرضى كوفيد. •
 تقرير. 16اعداد تقارير تفصيلية  •
 اعداد تقرير خاص بالفشل الكلوي وغسيل الكلى.  •
 بالقسطرة القلبية وجراحة القلب. اعداد تقرير خاص  •
 كورونا. رير وانفوجراف يومي يخص جائحةتق 700إعداد ونشر حوالي  •
 الصهيوني بلغات متعددة   تقارير العدواناعداد  •

 األنظمة والبرامج: -ثانياا  ▪
 بالتوافق مع كل من الرعاية األولية والرعاية الثانوية ووكالة الغوث.  حوسبة الفحص السريع للكورونا •
 استكمال العمل بتحليل نظام سرطان الثدي.  •
 متابعة العمل في لجنة الملف الطبي االلكتروني.  •
 العمل على إعداد برنامج خاص بالمؤشرات الصحية.  •
 الخاص بالمواليد.  EENCمتابعة العمل بنظام  •
 على صفحة وزارة الصحة.  Power PIد باستخدام إطالق إحصائيات كوفي •
• HERAM 
 الجراحية. العملياتبرنامج العمل على تجويد البيانات وتفعيل  •

 البحث الصحي: -ثالثاا  ▪
 إعداد آلية عمل البحث الصحي ونشرها.  •
 إعداد الخطة التشغيلية ألول مرة في إطار وحدة المعلومات الصحية.  •
 الجامعات.باحث من طلبة  40تسهيل مهمة  •
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 : التحول اإللكتروني وتكنولوجيا المعلومات  /العشرون 
 :  2021أهم األنظمة المطورة خالل العام  ▪
 استكمال تطوير نظام األدوية المراقبة.   •
 استكمال تطوير نظام الصحة النفسية. •
 v1لمشاريع  تطوير نظام إدارة ا •
 تطوير نظام القسطرة العالجية.  •
 السمعيات. تطوير نظام  •
 v2 استكمال تطوير نظام الرعاية  •
 مستشفيات. -تطوير نظام الدخول والخروج ويب •
 .Dynamic form تطوير نظام  •
 تطوير نظام الفحوصات المركزية. •
 تطوير نظام األورام.  •
 تطوير نظام صيدلية العناية النهارية واالورام.  •
 باركود.  19تطوير شهادات خلو مرض كوفيد  •
 تقارير المباحث الطبية.تطوير نظام  •
 تطوير نظام االستجابة السريعة. •
 تطبيق صحتي. •
 تطوير نظام العالج الطبيعي. •
 ربط معظم اجهزة الفحوصات المخبرية مع انظمة المختبرات.  •

 إنجازات الحوسبة: ▪
ي، نظام الرعاية  نظام فعال منها: نظام المستشفيات، نظام المستشفيات المركز   45بلغ اجمالي أعداد البرمجيات ما يقارب   •

المالية، نظام الدمغة االلكترونية، نظام األدوية المراقبة، نظام المخازن، نظام التطعيمات لمرضى   ماألولية، نظا االلتزامات 
 كوفيد، نظام إدارة المشاريع، تطبيق كادر ... 

 السريعة، االستجابة    التنفسي،الفرز    التطعيمات،نظام    صحتي،  ومنها: تطبيق  19تطوير أنظمة عمل جديدة تخدم فترة كوفيد   •
 . نظام األدوية المراقبة

تطوير نسخة موقع الوزارة بناء على نتائج لجنة النشر االلكتروني واضافة تقارير المستشفيات والرعاية على موقع الوزارة حسب  •
 .Heramsموقع 

 من تطبيق صحتي ويشمل شهادات التطعيم وتقارير التطعيمات للمواطنين والحالة الوبائية   2.3vتم اطالق اإلصدار   •
 ربط المزاوالت بين االجازة والتراخيص وديوان الموظفين العام.  •
التطعيم، وتطعيما • التطعيم واحصائيات  الوكالة والحكومة وإضافة شهادة  المطعمين مع  الموظفين والمواطنين  ربط بيانات  ت 

 والجرعة الثالثة المعززة للتطعيمات. 
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 متابعة قاعدة البيانات المركزية وحل مشاكل عدم الترحيل بالمستشفيات.  •
 تطوير شاشات جديدة بنظام المستشفيات المركزي، وتحديث نظام المستشفيات ويب في بعض المستشفيات.   •
 لقسم، وعرض طلبات وصور االشعة في نظام بلس تطوير نتائج المختبر، الية عرض المرضى في ا  •
 تحسين خدمة ارسال رسائل فحص كوفيد للمواطنين.  •
 تطوير شاشة المزاوالت واستعالم الطلبة المسجلين واستعالم الطلبة المعتمدين بنظام التدريب االلزامي. •

   صحتي:حصائيات تطبيق إ ▪

 
 

 العام: خاللالحوسبة والتحول اللكتروني المشاريع  ▪
 اإلسعاف.فيما يتعلق بنظام  والمراكزأقسام الطوارئ في المستشفيات مشروع  •
 . مشروع الكلية الصناعية بمجمع ناصر الطبي •
 . مشروع شبكة مستشفى أبو يوسف النجار •
 . والصيانةمخازن اللوازم في مقر الهندسة مشروع  •
 . الطوارئ لمواجهة جائحة كورونامشروع ربط خيم  •
 .مشروع تجهيز عيادات المستوى الرابع •
 .مشروع مستشفى حمد بن جاسم •
 .مشروع توسعة استقبال الشفاء •
 .مشروع قسم الباثولوجي في مستشفى الشفاء •
 .PCRFالجنوب  حوسبة مراكزمشروع  •

الدخول للتطبيق

4656479

استصدار شهادة 
تطعيم

19112

االستشارات

7852

تسجيل تطعيم

37537
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 .شروع حوسبة صيدليات المستشفيات )الهالل االحمر القطري(م •
 . (WHO) خيمة الطوارئ مشروع  •
 . مستشفى شهداء األقصى –مشروع العيادات الخارجية  •
 مشروع عمليات المستشفى األندونيسي   •
 .ترميم عيادة الرمالمشروع  •
 قسم العمليات في مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبيمشروع  •
 االورام في مجمع الشفاء الطبي مشروع قسم •
 طبي مشروع العناية المتوسطة بمجمع ناصر ال •
 مشروع اضافة طابق في مستشفى الرنتيسي •
 مشروع بنك القرينة في مستشفى العيون  •

 البيانات:مركز  ▪
  والتطبيقاتتجهيز بيئة االستضافة للبرامج  •
 استقرار قواعد البيانات على الحفاظ  •
 تحسين مستوي امن البيانات في مركز البيانات   •
 اليومي اليه   االحتياطيالنسخ  وجدولةالربط مع المركز البديل  •
التطعيمات   • انظمة  خوادم  جودة  وصحتي  الموحد    والماليالمركزي    والمستشفياتالمركزي    والمختبراالولية    والرعايةتحسين 

 .المتزايد عليها للضغط
  .والتطبيقاتترقية البرامج  استكمال خطة •

 الفقري: الربط  ▪
 .مرفق 27االنترنت في  تعزيز خدمة •
 . بيانات الوزارة ومركز المركزية  والمخازن وعيادة الرمال  اإلداري تركيب شبكة فايبر بين وزارة االتصاالت والمجمع  •
 المستشفىكمال عدوان و   مستشفىاليمن السعيد و   مستشفىومركز نورة الكعبي و   ياإلمارات  للمستشفىتركيب شبكة ربط فقري   •

 .التركي
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 :في المرافق أعمال التشغيليوضح الجدول التالي نسب 
 تغطية سلكية تغطية لسلكية المستشفى

 - %80 النجار 

 - %90 بيت حانون 

 % 100 % 100 مركز نورة الكعبي 

 % 100 %90 تنمية القوى البشرية

 - %85 الهالل اإلماراتي 

 - %85 الدرة 

 - %80 المجمع اإلداري 

 %70 %80 مرافق إدارية 

 %80 %85 مجمع الشفاء

 % 100عيادة  14عدد  - الرعاية األولية

% )األشعة والعناية المتوسطة 70 - ناصر 
 وتجهيز شبكة أقسام الباطنة والعزل(

 %80 - األوروبي 

 توفير أجهزة حاسوب:  ▪
 .ومشروع جراحة الثدي الكوفيد ألقسامتوفير اجهزة حاسوب  م. ناصر: •
 ( 3جديد  MDT 5 – CT – 4كوفيد  – 3صيدلية  –  5أشعة   –  18حواسيب وملحقاتها )أقسام داخلية توريد  الشفاء:مجمع  •
 .توفير أجهزة حاسوب في التركي •

 حوسبة: تشغيل خدمات  ▪
 مبنى الباطنة بمجمع الشفاء  األوروبي، حانون،تشغيل منظومة المستشفيات في النجار، ناصر، بيت  •
  .التركي. االماراتي،  ناصر الهالل النجار، في Pulseتشغيل تطبيق  •
 تشغيل الفرز التنفسي ومختبر كوفيد في ناصر  •
 تشغيل البرامج كاملة في مركز نورة الكعبي باألندونيسي •
 عيادة،    40تشغيل المزمن في الرعاية األولية في عدد   •
 % بالحوسبة50عيادات حوالي  7  %، عدد100عيادات   7تشغيل عدد  •
 VOIP CALL CENTERبخدمة ال 103االتصال  تشغيل مركز •
 مستشفى الدرة.في وحوسبة األشعة وتدريب الموظفين عليها  حوسبة الصيدلية داخلية وخارجيةتشغيل  •
 التركي. تشغيل كافة البرامج المحوسبة في مستشفى  •
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 حوسبة مختبرات: ▪
 .التركي األقصى، ناصر،الشفاء،  حانون،بيت   من:تم حوسبة المختبر في كل  •

 مخطط إنجازات الحوسبة: 

 
 : الرشفة اللكترونية ▪
( ورقة بينما  7,328,582( ملف طبي، بواقع )580,630) 2021بلغ عدد الوثائق الطبية المسحوبة ضوئيا حتى نهاية عام   •

 . ( ورقة417,334( معاملة بواقع ) 52,802المسحوبة )بلغ عدد المعامالت االدارية 
( ورقة بينما بلغ عدد المعامالت االدارية المسحوبة  4,489,962( ملف طبي، بواقع )421,437)  2020عام    في نهايةبلغت   •

 ورقة. ( 380,643( معاملة بواقع ) 37,502)
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 : التأمين الصحيخدمات  /الحادي والعشرون 

وحدة   وزارة تعتبر  في  والعاملة  الفعالة  الوحدات  أهم  من  الصحي  التأمين 
الصحة حيث أنها تعمل في اتجاهات متعددة في تقديم الخدمات وتسهيل  

 المعامالت للمواطنين.
 مؤمن. 293,707بلغ اجمالي التأمينات الفعالة  •
 . 20,893 ةجديدال اتتأمينعدد ال •
 مكاتب.  9للجمهور بلغ عدد المكاتب التي تغطي الخدمة  •
 شيكل. 10,661,086اجمالي ايرادات التأمين الصحي   •

 الطب الخاص: الثاني والعشرون/
من   بالعديد  قامت  المختلفة  وأقسامها  بدوائرها  الخاص  الطب  وحدة 
االنجازات والنشاطات الخاصة بترخيص مزاولة األفراد والمؤسسات وتنفيذ 
سير  ومتابعة  والخاصة  األهلية  الصحية  للمؤسسات  الميدانية  الزيارات 

 . العاماألمور الفنية واإلدارية فيها خالل 

مزاولة مهنة 
 لألفراد 

 ؤسسات ترخيص م
جوالت تفتيش  

 مؤسسات 
متابعة إعالنات 

 صحية
إجراءات قانونية 
 بحق المؤسسات 

 التحصيل المالي 

 شيكل 612,583 283 1,117 3,045 1,382 3,674
 
االستمرار في عمليات تأسيس وتجديد وترخيص المؤسسات الصحية وعمل اللجان المختصة بذلك وتصديق التقارير والشهادات   •

 هذه المؤسسات الصحية.الصادرة من 
 المشاركة في لجنة التطوير المهني مع مكتب الوكيل.  •
  الموظفين.متابعة التزام إدارات المؤسسات الصحية غير الحكومية بااللتزام بالقرار الوزاري الخاص بتطعيم  •
 ا تم إعداده لترخيص المصنع.زيارة فريق من إدارة الوحدة لمصنع األدوية أليكس ميدكال واالطالع على التجهيزات الالزمة وم •
 اللقاء مع مستشفى الدولي للعيون ومستودع زهرة البيلسان حول مادة األفاستين. •
 ، ولقاء المجلس التشريعي لمناقشة القضية. متابعة قرار ايقاف خدمة االخصاب في مستشفى الحلو الدولي •
 متابعة ملفات خدمات جراحة األطفال في القطاع الصحي غير الحكومي.  •
للقاء مع اإلدارة العامة للرقابة الداخلية والمباحث الطبية لمناقشة آليات التواصل واألختام والزيارات للمؤسسات الصحية وتنفيذ ا •

 العقوبات. 
 إغالق عدة مؤسسات صحية مخالفة لألنظمة والقوانين.  •
 المختصة. تعميم قرار وقف عمليات المناظير إال بعد الحصول على موافقة من قبل اللجنة  •
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 متابعة إعالنات العديد من المراكز الطبية الغير مرخصة لإلعالنات الصحية حسب األصول.  •
 العين الصناعية.  Controlمتابعة عمل أجهزة فحص القوة االنكسارية للعين في مراكز البصريات الطبية من خالل استخدام  •
دليل االجراءات الوزاري    حسب  19للتعامل مع فيروس كوفيد    والخاصة األهلية    جميع المستشفيات الصحيةتقييم جهوزية  متابعة   •

   المعتمد.
والتجديد   • التأسيس  استقبال طلبات  يتم  أن  الخاص على  الطب  في وحدة  العمل  لمناقشة حوسبة  المساعد  الوزارة  وكيل  لقاء 

 للمؤسسات إلكتروني عبر البرنامج المحوسب.
في لجان وزارية مختل • الخاص،تحقيق  )لجانفة  المشاركة  العمل  لجنة  لجنة   ،  لجنة اإلخصاب،  الجراحة،  شراء   دراسة نظام 

 ، لجنة جراحة المناظير(.خاصة بالسمعيات ةالصيدالنية، لجنلجنة دراسة المخالفات للمؤسسات  الوالدة،خدمات 
 .19ل الوزارة للتعامل مع فيروس كوفيد  مكافحة العدوى حسب دلي  بإجراءاتمتابعة التزام مختلف المراكز الطبية غير الحكومية   •
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 : الرقابة الداخلية  / ثالث والعشرون ال
 % من خطة اإلدارة العامة للرقابة خالل العام 92.2تم انجاز 

تقرير تم رفعها لجهات االختصاص رصدت من خاللها أهم المالحظات والتوصيات   589بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة   •
 الرقابية حول األداء والخدمات الصحية المختلفة التي تقدمها الوزارة وكذلك المتعلقة بتنفيذ مشاريع الوزارة.

 زيارة. 1,110بلغ عدد الزيارات الرقابية التي نفذتها اإلدارة العامة للرقابة الداخلية  •
 توصية.  2,089بلغ إجمالي التوصيات الرقابية لجميع دوائر اإلدارة العامة للرقابة الداخلية   •
 مالحظة.  7,733بلغ عدد المالحظات الرقابية لجميع دوائر اإلدارة العامة للرقابة الداخلية  •
 لجنة.  42بلغ عدد أبرز اللجان التي شاركت فيها كوادر الرقابة الداخلية حوالي  •

 : م على النحو التالي2021م وعام 2020مقارنة األداء بين عامي لي يوضح الجدول التا
 2021 2020 البيان 

 1,110 731 عدد الزيارات الرقابية
 589 658 عدد التقارير 

 2,089 2,222 عدد التوصيات 
 3,788 3,611 العدد الجمالي

 العام: أهم البرامج والملفات التي تم إنجازاها ومتابعتها خالل  ▪
 متابعة جهوزية واستعداد دائرتي األدوية والمستودعات الطبية والمستلزمات الطبية أثناء معركة سيف القدس.  •
 لمكافحة جائحة كورونا لمتابعة جهوزية الوزارة في المجال.اعداد استبانات التحقق من دليل اإلجراءات  •
 دراسة جهوزية أقسام الطوارئ في المستشفيات الكبرى.  •
 جهوزية محطة وتمديدات االكسجين في كافة المستشفيات.  متابعة •
 دراسة واقع خدمة األسنان في مراكز الرعاية األولية.  •
 متابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى بأقسام الحضانة.  •
 متابعة عددًا من الملفات الخاصة بترشيد النفقات التشغيلية للوزارة. •
 ات والمراكز الخاصة داخل قطاع غزة.متابعة ملف شراء خدمة الوالدة من المستشفي •
متابعة العديد من قضايا الهدر المالي الناتجة عن عدم االلتزام باستيفاء رسوم الخدمات الصحية المقدمة في عدد من مستشفيات   •

 الوزارة.
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 : وتطوير األداء المؤسسيالتخطيط الرابع والعشرون/ 
  بالمشاركة مع جميع اإلدارات والوحدات في الوزارة. 2022اعداد الخطة التشغيلية لوزارة الصحة  •
الصحي   • للقطاع  االستراتيجية  للخطة  التنفيذي  اإلطار  إعداد  على  اإلشراف 

2022-2025 . 
لقاء مع اإلدارات   20بمؤشرات األداء، وعقد    2021ربط الخطة التشغيلية للوزارة   •

 .والوحدات إلتمام ملف المؤشرات
ة تقييم أداء الوزارة خالل فترة ما بعد عدوان  المشاركة في عمل وعضوية لجن  •

 .2021معركة سيف القدس مايو 
حصر كافة السياسات الصحية وأدلة اإلجراءات والبرتوكوالت وقواعد العمل بوزارة الصحة اإللكترونية والورقية على حد سواء   •

السياسات الصحية على مستوى   لتطوير منظومة  التشغيلي  البرنامج  الوطني وعلى مستوى  تمهيدا الطالع  الوزارة والمستوى 
 م. 2022القطاع الصحي في الخطة التشغيلية مطلع عام  

ورشة عمل تدريبية لكافة الجهات المعنية   18إعداد وحصر وتعبئة الدليل الحكومي للخدمات الصحية الخاص بالجمهور وعقد   •
 لمجلس الوزراء.   بالوزارة واالنتهاء من تعبئة بطاقات الخدمة وتسليمه لألمانة العامة

  16  بواقعإعداد وتطوير ومراجعة مسودة دليل حقوق وواجبات المرضى وأسرهم وتنفيذ لقاءات مع كافة الجهات المعنية بالوزارة   •
 .لقاءات داخلية بالوحدة 7لقاء خارجي، 

 . الرعاية الصحيةإعداد وتجهيز مسودة مقترح مشروع المرصد اإللكتروني الموحد للمؤشرات الجودة للخدمات  •
 اإلشراف على وضع خطط تطويرية وطنية للخدمات )أمراض الدم، الحروق، األوعية الدموية وأمراض الكلى(.  •

 أنظمة وبروتوكولت جديدة: ▪
 اعتماد وتعميم آلية عمل لجنة الوفيات المركزية. •
 ألولية. اعتماد سياسة فحص خلل التطور النمائي لمفصل الورك في داخل الحضانات والرعاية ا •
 اعتماد سياسة عيادة ومتابعة األطفال المولودين حديثا.  •
 اعتماد سياسة التشخيص المبكر العتالل الشبكية لدى األطفال الخدج. •
 في داخل الحضانات. PKU, Hypothyroidismاعتماد سياسة تطعيم حديثي الوالدة ورصد حاالت  •
 البورد.المشاركة في ترتيب آليات عمل برنامج تدريب أطباء  •
 )نموذج الخروج( في مجمع الشفاء الطبي.   MDSتطبيق  •
 الطبي. اعتماد وتطبيق نماذج الطوارئ الجديدة في مجمع الشفاء  •
 اعداد دليل وحدة المريض. •
 اعداد مسودة دليل سياسات واجراءات لإلدارة العامة للمستشفيات. •
 الوالدة. تحديث بروتكول حماية االمهات الحوامل من بكتيريا قناة  •
 اعداد واعتماد سياسة لمتابعة حاالت المحتاجة لألكسجين بالبيت بعد االصابة بكوفيد. •
 وضع اليات الستقبال حاالت المواليد من مستشفيات الخاصة الي الحضانات الحكومية بمنطقة غزة والشمال.  •
 امل من الجلطات. حماية الحو  تطبيق بروتكولتشكيل فريق متابعة برئاسة د. رغدة ابو لبن لمتابعة  •
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 وضع اآلليات والسياسات للتطعيم ضد كوفيد بالمشاركة في اللجنة المركزية للتطعيم. •
 تحديث القائمة االساسية لألدوية بمشاركة اإلدارة العامة للصيدلة.  •
 تحديث واعتماد وتعميم سياسة النقل اآلمن بين المستشفيات  •
ية وسياسة عد الشاش والفوط واألدوات الجراحية والتي تم اعدادها من  اعداد سياسة تسجيل البيانات خالل العملية الجراح •

 قبل دائرة العمليات. 
 واعتماده وتعميمه على المستشفيات للتطبيق.   Intraoperativeعمل نموذج للمالحظات أثناء العملية الجراحية  •
دات الثدي في مجمعي الشفاء وناصر  اعداد دراسة تدقيق سريري حول مدى االلتزام بتطبيق بروتوكول سرطان الثدي بوح •

 الطبي.
 وتحديد  واليافعين  االم  وصحة   الوالدة  وحديثي  والطفولة  االمومة  لخدمة  المتوفرة  والسياسات  البروتوكوالت  خريطة  وضع  تم •

 الستحداث. بحاجة التي والسياسات والبرتوكوالت لتحديث بحاجة والتي محدثة والغير المعتمدة البروتوكوالت
 اعداد دليل سياسات تشغيل مركز نورة الكعبي للغسيل الكلوي. •
 والغير حكومية. اعداد واعتماد سياسة تحضير وصرف األفاستين في المستشفيات الحكومية •
 .19تحديث سياسات الدخول ألقسام المبيت من كوفيد •
 . 19تحديث سياسة الدخول لقسم العناية من مرضى كوفيد •
 . 19باطنة كبار وأطفال من مرضى كوفيدتحديث البرتوكول العالجي لل •
 اعداد واعتماد سياسة خدمة الطوارئ لمرضى الهيموفيليا في المستشفيات.  •
 اعداد واعتماد سياسة الدم الحميد في المستشفيات.  •
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 التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية: الخامس والعشرون/ 
 ووحدات وزارة الصحة:تسهيل معامالت المؤسسات لدى إدارات 

طلب للمؤسسات الصحية غير  (193) التنسيق مع مكتب الوكيل والوكيل المساعد واإلدارات والوحدات لتلبية وإنجاز عدد  •
 الحكومية.

لترخيص • االسعاف  سيارات  لفحص  الفنية  اللجنة  مع  ترخيص  التنسيق  للمؤسسات  98)  وتجديد  إسعاف  سيارة   )

 الصحية األهلية. 
 لصالح مؤسسات صحية أهلية. روع صحيمش (48) التنسيق إلصدار إعفاءات ضريبية بخصوص  •
 إشراك المؤسسات األهلية في ورش العمل والدورات التدريبية •
 من العاملين في المؤسسات الصحية غير الحكومية.  160دورات تدريبية بمشاركة ما يقارب  9عقد حوالي   •
 من العاملين في المؤسسات غير الحكومية.  200بمشاركة حوالي ورشة عمل  12عقد ما يقارب  •
 مستشفيات ومراكز صحية لحضور اجتماع لمناقشة سياسة حقن االفاستين. 5اشراك ممثلي  •

 ( مستشفيات أهلية: 6متابعة خدمات الولدة في )  ▪
( حالة، بينما بلغت  858الوالدة القيصرية ) ( حالة، وبلغ عدد حاالت  4,869بلغ عدد حاالت الوالدة الطبيعية خالل العام )  •

 ( حالة. 1,056حاالت التوسيع والكحت )

 أنشطة أخرى: ▪
تنفيذ حملة التثقيف الصحي والكشف المبكر لمرض ضغط الدم بمشاركة بعض المؤسسات األهلية ووكالة الغوث والخدمات   •

 الطبية.
 .مبادرات مجتمعيةاألهلية للتنسيق لتنفيذ المؤسسات  لقاءات مع( 8) عقد •
 تجهيز تصور حول الخدمات الصحية لدى المؤسسات الصحية الموجودة في محافظة غزة •
 تجهيز المسودة األولى لتصنيف مستويات مراكز السمعيات في قطاع غزة. •
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 : التقارير الصادرة والنشر اإلعالمي /السادس والعشرون 
 في التواصل مع الجهات الداخلية والخارجية بطرق وآليات متعددة   كبيراً جهدًا    العامخالل    وحدة العالقات العامة واالعالم  بذلت

المكتوبة والمصورة  والتقارير    اإلعالمي تضمنت االخبار  مادة للتصدير  6,328  مهمة عمل منها  9,399  حيث عملت على إنجاز
تسهيل مهمة عمل للصحفيين والمؤسسات العامة التي تشمل    ةمن األنشط  3,071و،  اإلذاعية والجرافيك  حلقاتوالمترجمة وال

 وتشمل ما يلي: واجتماعات داخلية وخارجية وزيارات واالجتماعيات والفعالياتوالفرق الشبابية 
 

 تغريده.( 147,230عدد الزيارات للمواقع اإلخبارية والنشر في العالم الجديد بلغ ) ❖
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 إنجازات وزارة الصحة خالل العدوان الصهيوني على قطاع غزة: 
وتعــــــرض المؤسســــــات الطبيــــــة لالنتهاكــــــات واألضــــــرار، وفــــــي ظــــــل التحــــــدي الموجــــــود فــــــي إطــــــار شــــــح المــــــوارد بــــــالرغم مــــــن 

مواجهــــة جائحــــة كورونــــا، فقــــد تعــــرض قطــــاع غــــزة للعــــدوان اإلســــرائيلي ممــــا أدى إلــــى زيــــادة الواجبــــات والضــــغط الواقــــع علــــى 
 لتالي:كا قد عملت الوزارة ضمن خطة طوارئ بطريقة ممنهجة على عدة أصعدة مختلفةو وزارة الصحة 

 خدمات الرعاية الطبية الثانوية: -أولا  ▪
ــل تعــــــرض  • ــي ظــــ ــهاد  5فــــ ــهيوني، واستشــــ ــة القصــــــف الصــــ ــات واألضــــــرار نتيجــــ ــحة لالنتهاكــــ ــوزارة الصــــ ــع لــــ ــفيات تتبــــ مستشــــ

ــابة  ــين، وإصـــ ــتظم  21طبيبـــ ــكل منـــ ــة بشـــ ــديم الخـــــدمات الطبيـــ ــتمر تقـــ ــوزارة واســـ ــي الـــ ــة فـــ ــة العاملـــ ــواقم الطبيـــ ــن الطـــ ــريح مـــ جـــ
ــة  ــاع غـــــزةحســـــب خطـــ ــى قطـــ ــارز خـــــالل العـــــدوان اإلســـــرائيلي علـــ ــحة دور بـــ ــان لـــــوزارة الصـــ ــوارئ وكـــ ــن  الطـــ ــان ذلـــــك مـــ وكـــ

 خالل عدة محاور كالتالي:

 ادارة الزمة:  .1
 تفعيل خلية االزمة باإلدارة العامة للمستشفيات.  •

  ،مجمع ناصر  ر،في المستشفيات الجراحية السبعة الرئيسية )ابو يوسف النجا  واألقسام الجراحية  رفع الجهوزية في اقسام الطوارئ  •
 بيت حانون(. ،االندونيسي، مجمع الشفاء ،االقصى ،االوروبي

 رفع جهوزية المستشفيات الجراحية ودعمها بالكوادر المختلفة بما يضمن كفاءة العمل. •

 والعنايات.   والعمليات والجراحة طوارئ في اقسام ال العدواناالستجابة لحوادث اصابات  البدء بخطة •

  والجراحات التخصصية )المخ واألعصاب، العيون، الصدرية(  ،الطوارئ، العمليات، الجراحة العامة، العظاماعادة تفعيل قسم   •
األ المستشفى  االسرائيليفي  العدوان  اصابات  كان مخصصاً   ،وروبي الستقبال  بفيروس   والذي  المصابة  الحاالت  الستقبال 

 .19كوفيد

 الستجابة لألزمة:  .2
ــاطق عمــــل  • ــم الطــــوارئ الــــى منــ ــيم قســ ــد علــــى تقســ ــة الفــــرز االولــــيوتشــــمل التأكيــ ــانوي  -)منطقــ ــة الفــــرز الثــ ــة  -منطقــ المنطقــ

 (.منطقة خاصة باإلعالم -المنطقة الزرقاء -المنطقة السوداء -المنطقة الصفراء -المنطقة الحمراء -الخضراء

 .اقسام الطوارئ في  العدوانحوادث اصابات ستقبال  زيادة القدرة االستيعابية ال •

 الجدول التالي يوضح أعداد وتصنيف المستفيدين من الخدمات الطبية خالل العدوان الصهيوني:

 حالت بتر  عمليات جراحية دخول عناية مركزة عدد األسرة المشغولة  دخول األقسام  عدد المصابين 

2211 260 525 62 229 6 

 
 



  

PHIC 67 

 

 خدمات الرعاية الصحية األولية:  -ثانياا  ▪
مراكـــــز، فقـــــد  3رعايـــــة أوليـــــة لالنتهاكـــــات واألضـــــرار نتيجـــــة القصـــــف الصـــــهيوني واغـــــالق  مركـــــز 16بـــــالرغم مـــــن تعـــــرض  •

 مركز رعاية أولية خالل العدوان. 24حالة من خالل عمل  1440 ما يزيد عن استفاد من تقديم الخدمة

ــد • ــن بعــ ــة التطبيــــب عــ ــتئناف خدمــ ــا  رغــــم اســ ــي تعــــرض لهــ ــرار التــ ــحياألضــ ــال الصــ ــهداء الرمــ ــز شــ ــن خــــالل مركــ ــل  مــ تحويــ
 المكالمات على هاتف الطبيب المناوب للعمل من البيت.

ــان  • ــه لالنتهاكــــات واألضــــرار حيــــث كــ ــد تعرضــ ــال بعــ ــهداء الرمــ ــدل مــــن مركــــز شــ ــه بــ ــهداء الــــدرج والعمــــل بــ تجهيــــز مركــــز شــ
 .19من بين الخدمات المقدمة، خدمة تطعيم كوفيد

 إدارة المعلومات الصحية:  -ثالثاا  ▪
 المعلومات الصحية لمتابعة ملف الشهداء والجرحى.تشكيل فريق من وحدة نظم  •

 اصدار ونشر انفوجراف يومي بعشر لغات يوضح أعداد الشهداء والجرحى وتوزيع الفئات العمرية لهم.  •

 متابعة انتهاكات المؤسسات الصحية وإصدار تقرير خاص بذلك. •

 الدعم اللوجستي: -رابعاا  ▪
ــدوان  • ــة خــــــالل العــــ ــدد الجهــــــات المتبرعــــ ــة التبرعــــــات خــــــالل تلــــــك الفتــــــرة ج 24بلــــــغ عــــ ــة، وكانــــــت قيمــــ دوالر  583,894هــــ

 %.97وتجاوزت نسبة االستفادة من التبرعات 

ــا صـــــرف أجهـــــزة طبيـــــة بقيمـــــة  • ــة مـــــن بينهـــ ــازن اللـــــوازم العامـــ ــددة مـــــن مخـــ  502,405قامـــــت الـــــوزارة بصـــــرف أصـــــناف متعـــ
ــة  ــات بقيمــــ ــة وملبوســــ ــة وأقمشــــ ــة جافــــ ــواد غذائيــــ ــفيات ومراكــــــز  40,874دوالر، وتقــــــديم  52,148دوالر، ومــــ ــة للمستشــــ وجبــــ

 دوالر. 74,903الطوارئ بقيمة 

ــداد  • ــاون  44اعــــ ــن خــــــالل التعــــ ــرائيلي مــــ ــدوان اإلســــ ــة العــــ ــة لمواجهــــ ــة الالزمــــ ــفات الطارئــــ ــات والمواصــــ ــن االحتياجــــ ــة مــــ قائمــــ
 الدولي في الوزارة، كما تم إطالع نداء استغاثة من خالل مؤتمر صحفي.

 اإلسعاف والطوارئ: -خامساا  ▪
ــز  • ــدات تعزيـــــز مخـــ ــزة ومعـــ ــتهلكات وأجهـــ ــن مـــــواد ومســـ ــة مـــ ــتلزمات الطبيـــ ــة المســـ ــعاف بكافـــ ــز اإلســـ ــد مراكـــ ــوارئ وتزويـــ ون الطـــ

 والتأكد من جهوزية مراكز اإلسعاف بالمحافظات لمواجهة ظروف الطوارئ.

ــل تغطيــــــة  • ــن اجـــ ــًا مـــ ــاطق محــــــددة جغرافيـــ ــي منـــ ــدني فـــ ــالل والــــــدفاع المـــ ــدى الهـــ ــعاف لـــ ــع ســــــيارات اإلســـ ــى توزيـــ ــق علـــ التوافـــ
 شاملة وتقليل زمن االستجابة للتعامل مع االحداث بما يضمن أمن وسالمة الطواقم العاملة في الميدان.

ــوالي  • ــاق حـــ ــن خـــــالل التحـــ ــل مـــ ــري علـــــى عجـــ ــادر البشـــ ــز الكـــ ــوزعين علـــــى  50تعزيـــ ــوعين مـــ ــعاف المتطـــ ــباط اإلســـ ــن ضـــ مـــ
 كافة مراكز اإلسعاف بالمحافظات.
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ســــــيارة حيــــــث شــــــاركت جميعهــــــا فــــــي تغطيــــــة احــــــداث  73ف وعــــــددها التأكــــــد مــــــن متابعــــــة جهوزيــــــة كافــــــة ســــــيارات اإلســــــعا •
ــا نســـــبته  ــيارات اإلســـــعاف حيـــــث أن مــ ــالرغم مـــــن تهالـــــك ســ ــة ســـــيف القـــــدس بــ ــيارات بحاجـــــة الســـــتبدال 85معركــ % مـــــن الســ

 سنوات في الخدمة. 10ومضى عليها أكثر من 

ــدد  • ــديم عـــ ــا  54تقـــ ــيانة أنجـــــز منهـــ ــذ أي أن  10طلـــــب وتبقـــــى  44طلـــــب صـــ ــد التنفيـــ ــات قيـــ ــاز فـــــي ملـــــف طلبـــ ــبة اإلنجـــ نســـ
 %.82الصيانة خالل فترة الحرب 

 الدعم النفسي خالل العدوان اإلسرائيلي: -سادساا  ▪
ــة الطـــــوارئ حيـــــث بـــــدأت مـــــن منـــــذ اليـــــوم األول  • ــم تفعيـــــل خطـــ ــم، تـــ ــة العـــــدوان اإلســـــرائيلي الغاشـــ ــديم  6بدايـــ ــة لتقـــ فـــــرق طبيـــ

حيـــــــث بلـــــــغ عـــــــدد  ءيات العامـــــــة وأمـــــــاكن اللجـــــــو اإلســـــــعاف النفســـــــي األولـــــــي واالستشـــــــارات النفســـــــية ميـــــــدانيًا فـــــــي المستشـــــــف
ــدد  1025التـــــدخالت النفســـــية  ــدعم النفســـــي واالستشـــــارات النفســـــية عـــــن بعـــــد حيـــــث بلـــــغ عـــ إلـــــى جانـــــب ذلـــــك تـــــم تقـــــديم الـــ

 .300االستشارات الكترونيًا 

 خدمات العالج الطبيعي خالل العدوان اإلسرائيلي: -سابعاا  ▪
ــرائيلي الخلـــــف  • ــدوان اإلســـ ــد مـــــن الضـــــحايا و العـــ ــديم عديـــ ــام العـــــالج الطبيعـــــي لتقـــ ــتدعى وجـــــود كـــــوادر أقســـ ــا اســـ الجرحـــــى ممـــ

ــل  ــن قبـــ ــدادها مـــ ــم إعـــ ــوارئ تـــ ــام الطـــ ــة بأيـــ ــل خاصـــ ــداول عمـــ ــبقا وجـــ ــدة مســـ ــة معـــ ــمن خطـــ ــي لهـــــم ضـــ ــة العـــــالج الطبيعـــ خدمـــ
 82 العــــــاملين خــــــالل فتــــــرة الطــــــوارئ  وقــــــد بلــــــغ عــــــدد ،رؤســــــاء األقســــــام بحيــــــث تضــــــمن اســــــتمرارية تقــــــديم الخدمــــــة الالزمــــــة

 .جلسة عالجية 923جريح تلقوا  695وتم استقبال عدد أخصائي وأخصائية عالج طبيعي، 

 :احصائيات تقديم خدمة العالج الطبيعي خالل معركة سيف القدسالجدول التالي يوضح 
 األدوات المساعدة عدد الجلسات  عدد الحالت  التصنيف 

 410 923 690 جرحى معركة سيف القدس
  التنسيق مع المؤسسات أثناء العدوان اإلسرائيلي: -ثامناا  ▪
ــي إدارة  • ــاركة فــــ ــا للمشــــ ــة جهوزيتهــــ ــة الطــــــوارئ ومعرفــــ ــا علــــــى إدارة حالــــ ــات الصــــــحية الطالعهــــ ــاع مــــــع المؤسســــ ــد اجتمــــ عقــــ

 الطوارئ.
 عقد اجتماع مع مدراء المستشفيات األهلية لتفعيل دورهم في الطوارئ. •

ــحية األهل • ــدراء المراكــــــــز الصـــــ ــع مـــــ ــاع مـــــ ــتعدادهم للمشــــــــاركة فـــــــي تقـــــــديم الخـــــــدمات للجرحــــــــى عقـــــــد اجتمـــــ ــة اســـــ ــة لمعرفـــــ يـــــ
 والمصابين.

ــحة النفســـــــية لتحديــــــد أدوارهـــــــم فــــــي التـــــــدخالت النفســـــــية  • ــات العاملـــــــة فــــــي مجـــــــال الصــــ ــع مـــــــدراء المؤسســــ عقــــــد اجتمـــــــاع مــــ
 للمصابين وذويهم وذوي الشهداء والطواقم العاملة في الطوارئ.

األهليـــــة حيـــــث بلـــــغ عـــــدد المؤسســـــات التـــــي تضـــــررت بشـــــكل كلـــــي مؤسســـــة واحـــــدة حصـــــر األضـــــرار للمؤسســـــات الصـــــحية  •
 مؤسسة لديها أضرارا جزئية. 16بينما هناك  
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 حصر احتياجات الطوارئ للمستشفيات األهلية. •

ــيميا اللـــــذان تعرضـــــا لألضـــــرار نتيجـــــة العـــــدوان الصـــــهيوني  • زيــــارة مســـــاندة لمستشـــــفى الوفـــــاء الجديـــــد ومركـــــز فلســـــطين للثالســ
 الوزارة المساعد ومدير وحدة اإلجازة والتراخيص.بحضور وكيل 
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 أبرز التحديات والمعيقات: 
الــــــنقص الحــــــاد فــــــي الكــــــوادر البشــــــرية فــــــي كــــــل مرافــــــق الــــــوزارة الخدماتيــــــة أو اإلداريــــــة بمــــــا يتوافــــــق مــــــع  •

 األولويات.افتتاح أماكن جديدة مما يتسبب أحيانا في توقف بعض المهام وإدارتها على مبدأ 
 تدفق اعداد كبيرة من أطباء االمتياز وعدم قدرة العيادات على استيعاب هذا العدد الكامل. •
 العيادات.تأخير صيانة العيادات مما يؤدي الى تعطيل تقديم الخدمات للجمهور في  •
 عدم توفر المستلزمات الوقائية المناسبة حسب بروتوكول مواجهة جائحة كورونا. •
 بكافة أشكالها. اإلمكانيات اللوجستية النقص الحاد في •
 اكتمال حوسبة عدد من مرافق الوزارة الخدماتية أو اإلدارية.عدم  •
 .مساحات المخازن غير كافية لتخزين كافة األصناف حال التوريد وقت الذروة •
 عدم توفر بيئة تخزينية مناسبة وفقا للمعايير والنظم الدولية الخاصة بالمخازن المركزية. •
 المعابر وشح الموارد بسبب الحصار. اغالق •
 عدم تعاون بعض الموردين في ايصال ما هو مطلوب بالوقت المحدد بسبب المستحقات المالية. •
 جائحة كورونا واستمرار تطور الحالة واعالن حالة الطوارئ.االحتالل و تهديدات  •
ــاهمة المجتمــــــــع المحلــــــــي بالمحافظــــــــة علــــــــى مســــــــتويات الخــــــــدمات  • الفندقيــــــــة داخــــــــل المرافــــــــق عــــــــدم مســــــ

 الصحية.
 نقص شديد في عدد أسرة الدخول في مستشفى الطب النفسي. •
 ضعف في وجود بروتوكوالت وأدلة العمل. •
 جائحة كوفيد وتأثيرها على الخدمات والطواقم الصحية. •
 نقص األدوية مثل األدوية النفسية وغيرها كذلك نقص المستهلكات الطبية والموازنات التشغيلية. •
 دم ترميم المباني الصحية، اضافة الى األثاث المتهالك.ع •
 .عدم وجود بنك دم مركزي  •
 توقف دعم الحمالت الخارجية للتبرع بالدم. •
 .عدم وجود مستودعات مستقلة ومناسبة لوحدة المختبرات وبنوك الدم •
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 التوصيات: 
 التخصصات.زيادة أعداد الكوادر البشرية في كافة مرافق الوزارة ولكل  •
 العمل على توفير مكان مالئم يضم كل المجمع اإلداري لوزارة الصحة  •
 تحديث بروتوكوالت وأدلة العمل ضمن المعايير الدولية •
 زيادة عدد السيارات والدعم اللوجستي في المرافق خالل فترات الدوام •
ــد الـــــــوزا • ــافة لتزويـــــ ــية المتنوعـــــــة باإلضـــــ ــة والتشخيصـــــ ــين األجهـــــــزة الطبيـــــ ــالمواد الطبيـــــــة زيـــــــادة وتحســـــ رة بـــــ

 التشغيلية الكافية.
 .زيادة التنسيق مع المؤسسات والوزارات التي تتقاطع معنا في العمل •
عيـــــادة أســـــنان متنقلـــــة وعيـــــادة طـــــب عـــــام متنقلـــــة النجـــــاز العمـــــل فـــــي األمـــــاكن الحدوديـــــة واالنائيـــــة تـــــوفير  •

 وهي كثيرة.
ــد  • ــد  راءتســـــكين مـــ ــدة  ائرو الـــ ــة الجديـــ ــى الهيكليـــ ــام علـــ ــاء االقســـ ــى النهـــــوض  المعتمـــــدةورؤســـ ــي يعمـــــل علـــ لكـــ

 في القسم أو الدائرة.
إيجــــــاد وتوجيــــــه مــــــانحين نحــــــو تقــــــديم الــــــدعم للمشــــــاريع التــــــي تــــــم تحديــــــدها وتقــــــدم خــــــدمات نوعيــــــة مثــــــل  •

 مأسسة زراعة الكلى وبنك العيون وغيرها.
 التأكيد على اهمية توطين الخدمات المقدمة للمواطن مثل خدمة زراعة الكلى في القطاع. •
ــتكم • ــات اســـ ــتالم لتبرعـــ ــد جهـــــة االســـ ــة إدارة التبرعـــــات وتوحيـــ ــل منظومـــ ــة الـــــوزارة مثـــ ــبة كافـــــة أنظمـــ ال حوســـ

 الواردة من قبل المانحين.
 تشكيل فرق عمل فندقية لمتابعة خدمات الفندقية وقت االزمات. •
 ثبات الفترة الزمنية المحددة لمناقصات النظافة والتغذية وعدم التمديد لها. •
 التدريب الخارجي للكوادر البشرية في كافة التخصصات.العمل على  •
المســـــارعة فـــــي افتتـــــاح قســـــم إضـــــافي داخـــــل مستشـــــفى الطـــــب النفســـــي وخاصـــــة فـــــي ظـــــل ازديـــــاد حـــــاالت  •

 الدخول.
 تخصيص بند مالي لتطوير وتحديث كافة االجهزة الطبية والتشخيصية. •
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 المالحق: 
 والصيانة: هندسة اإلدارة العامة للأوالً: 

 املشاريع اإلنشائية والبنية التحتية )إنشاء مباني جديدة وتأهيل وترميم األقسام(  

تكلفة  الجهة املمولة اسم املشروع  الرقم

االجمالية 

 بالدوالر 

تاريخ بداية  

 املشروع 

نسبة 

اإلنجاز  

 املالي %

نسبة االنجاز  

 الفعلي 

 تاريخ االنتهاء

صيانة اقسام املبيت في    .1

كوفيد  االوروبي بعداملستشفى 

119 

 6شهر  %100 %100 2/2021 15000 وزارة املالية 

ترميم قسم الجهاز الهضمي م.    .2

 م. الرنتيس ي النصر لألطفال 

مؤسسة رحمة  

 حول العالم

 3شهر  100% 100% 25/1/2021 15000

استكمال مشروع انشاء مبنى    .3

 الشفاء الطبي مجمع  –الوالدة 

الصندوق الكويتي  

 للتنمية 

 3شهر  100% 100% 8/2018 4000000

انشاء وتجهيز مركز غسيل    .4

 الكلى في الشمال. نورة الكعبي 

اللجنة القطرية 

 ألعمار غزة

 3شهر  100% 100% 9/2019 1725000

استكمال مشروع تأهيل مبنى    .5

التحرير للوالدة في مجمع  

 ناصر

 4شهر  %100 %100 1/2020 290000 اليونيسيف 

مشروع بناء وتعلية السور   .6

الغربي في مستشفى غزة  

 األوروبي 

 1/7/2021 %100 %100 1/2/2021 35000 الحكومة اليابانية 

مشروع صيانة وتأهيل    .7

العيادات الخارجية في  

 مستشفى غزة األوروبي 

لجنة أصدقاء 

مستشفى غزة  

 االوروبي

20000 1/3/2021 100% 100% 1/8/2021 

مشروع صيانة وتأهيل شبكات    .8

املياه الساخنة والبخار في  

 مستشفى غزة األوروبي 

مؤسسة ضد  

 الجوع 

600000 2021 100% 100% 2021/6 

انشاء مركز غسيل الكلى في    .9

 خان يونس م. ناصر الطبي 

رجل األعمال 

 شادي الدغمة

 قيد التنفيذ 83% 80% 10/2018 842000

توريد وتركيب  مشروع   .10

وتشغيل مصعد سرير لصالح  

 مستشفى الهالل اإلماراتي 

 10/11/2012 %100 %100 1/1/2021 41500 وزارةاملالية 

 قيد التنفيذ %30 %30 10/2020 1000000 دولة عمان  مشروع عيادة الصبرة   .11

مشروع انشاء مستشفى رفح    .12

 املرحلة االولى )عظم( 

اللجنة القطرية 

 ألعمار غزة

6000000 11/2021 4% 4% 

 

 قيد التنفيذ

مشروع انشاء مبنى الطب    .13

 النفس ي بجوار فندق املتحف 

مؤسسة امان  

 ماليزيا

تم ترسية العطاء   0% 1/2020 2900000

ووضع حجر  

 االساس

 

مشروع املستشفى امليداني    .14

 لكورونا )األوروبي(

دولة االمارات  

 العربية

 التنفيذقيد  90% 90% 1/5/2021 17000000

مشروع تأهيل قسم االعصاب    .15

 م. االوروبي 

MAP-UK 15000 1/5/2021   تم اإلعالن عن

 مناقصة 

 قيد التنفيذ
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تأهيل قسم الطوارئ م.    .16

 مبنى التوسعة  الشفاء

 قيد التنفيذ %95 %95 1/6/2021 115000 الصليب االحمر 

تأهيل قسم الباثولوجي م.    .17

 الشفاء 

MAP-UK 130000 1/6/2021 59% 95% قيد التنفيذ 

رفح وهي  عيادات في  3تأهيل   .18

- )شهداء رفح/تل السلطان 

 الشابورة( 

Ox fame 45000 1/5/2021 100% %100 100% 

عيادات +قسم   4تأهيل   .19

حضانة اإلماراتي + استكمال  

التحرير  تأهيل عمليات والدة 

 ناصر م.

مؤسسة 

 اليونيسيف 

اعداد  تم  0% 1/6/2021 500000

املخططات 

  وجداول الكميات

بانتظار اإلعالن  

 عن املناقصة 

0% 

مشروع إعادة تأهيل وصيانة    .20

قسم القسطرة القلبية في  

 األوروبي مستشفى غزة 

 2021/3 13000 وزارة املالية 

 

100% %100 100% 

مشروع دهان أقسام املبيت في    .21

 مستشفى غزة األوروبي 

 1/11/2021 %100 %100 2021/2 25000 وزارة املالية 

 1/9/2021 %100 %100 1/2/2021 70000 فاعل خير  العناية املركزة م. ناصر  تأهيل  .22

بوابات م.  4تركيب   .23

 االندونيس ي

 %100 %100 %100  3700 املالية  وزارة 

إنشاء غرفة لكتبة االستقبال    .24

. بيت  للجمهور وحمامات 

 حانون 

 %100 %100 %100  12203 وزارة املالية 

إنشاء السور الشمالي للعيادة   .25

 هالة الشوا

 %100 %100 %100  4700 وزارة املالية 

تطوير شبكة املياه الباردة   .26

  +والساخنة بيت حانون 
مياه سعة  خزان 12تركيب 

 لتر االندونيس ي 2000الواحد 

 %100 %100 %100  15000 ضد الجوع

عمل صيانة وبنية تحتية لعدد    .27

مستشفيات ومراكز رغاية 

 أولية في منطقة الشمال 

 %100 %100 %100  38560 وزارة املالية 

خط كهرباء محطة األكسجين    .28

 االندونيس يالجديدة  

 1/8/2021 %100 %100  4200 وزارة املالية 

في بناء اعمال صيانة و   .29

 مستشفى شهداء االقص ى 

إعادة تأهيل العيادة الخارجية  

إنشاء    +سور مستشفى   +

  ++غرفة املباحث الطبية
  +توريد وتركيب طفايات حريق 

 وتركيب شبكة كوابل داتا 

  2021-1-1 44,700 من وزارة املالية 

100% 

100% 1/9/2021 

في م.   تمديد خطوط مياه   .30

 شهداء االقص ى 

منظمة العمل ضد  

 الجوع 

30000  100% 100% 9/2021 
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اعمال عزل سطح مبني عيادة    .31

 املغازي 

 1/8/2021 %100 %100  4000 وزارة املالية 

عمل صيانة لرمبة ودرج عيادة    .32

 الخوالد ة

 1/10/2021 %100 %100  300 خير  فاعل

  $ 35553863 اجملموع 

 
 (: $15462300بتكلفة إجمالية ) واألثاث الطبي   كوالكهر وميكاني معدات التعقيم    وأجهزةمشاريع األجهزة الطبية  

بداية 

 املشروع 

نسبة 

 التوريد

 حالة املشروع  تاريخ الترسية 

 

  القيمة

 بالدوالر 

 م مشاريع املمولةالجهة 

اللجنة القطرية  50000 تم التوريد 7/2021 % 100 

 ألعمار غزة 

مشروع استالم عدادات محطات  

 اكسجين 

1.  

مشروع عدادات ولوحات   وزارة املالية  100000 تم التوريد  % 100 

اقبة   مر

2.  

استالم األجهزة الطبية + مناظير   اندونيسيا  570000 تم التوريد - % 100 -

بقسم العناية املركزة في مستشفى  

 اإلندونيس ي 

3.  

لصالح   CRمشروع توريد أجهزة  PCRF 180000 تم التوريد 12/2020 % 100 11/2020

 مستشفيات غزة 

4.  

تمت الترسية   11/2021 % 010 9/2021

 ات على الشرك

190000 PIMA   مشروع توريد أجهزة طبية

 لصالح عيادة الرحمة/غزة 

5.  

تمت الترسية   11/2021 0% 10/2021

 ات على الشرك

أطباء بال حدود   180000

 اسبانيا  /

مشروع توريد أجهزة طبية  

 لصالح عيادة الزيتون/غزة 

6.  

تمت الترسية   11/2021 % 100 9/2021

 اتعلى الشرك

130000 PCRF   مشروع توريد أجهزة طبية

 لصالح مستشفيات غزة

7.  

تمت الترسية   10/2021 0% 8/2021

 ةعلى الشرك

250000 MAP-UK  مشروع توريد أجهزةC-ARM  

 لصالح قسم الكسور املعقدة 

8.  

تمت الترسية   10/2021 0% 8/2021

 اتعلى الشرك

750000 MAP-UK   مشروع توريد أجهزة طبية ضمن

مشروع سرطان الثدي وجراحة 

 املناظير لصالح الشفاء وناصر 

9.  

تمت الترسية   9/2021 0% 10/2021

 اتعلى الشرك

مجمع   120000

الصحابة 

 الطبي 

مشروع توريد أجهزة طبية  

 لصالح مستشفيات غزة

10.  

تمت الترسية   10/2021 % 100 8/2021

 اتعلى الشرك

150000 PCRF   مشروع توريد أجهزة طبية

 لصالح مستشفيات غزة

11.  

تمت الترسية   10/2021 % 100 8/2021

 اتعلى الشرك

170000 UNOPS   مشروع توريد جهازDR  لصالح

 مستشفيات غزة 

12.  

تمت الترسية   10/2021 0% 8/2021

 ةعلى الشرك

100000 ICRC  مشروع توريد جهازC-ARM  

 لصالح الشفاء 

13.  

تمت الترسية   28/2/2021 %100   2021فبراير 

ات على الشرك

 والتوريد

200000 WHO   مشروع توريد أجهزة طبية وأثاث

طبي لصالح مستشفيات  

 الطوارئ غزة/أقسام 

14.  

تمت الترسية   25/2/2021 %100   2021فبراير 

ات على الشرك

 والتوريد

170000 who  مشروع تجهيز فرق طوارئ وطنية

 لإلسعاف والطوارئ 

15.  
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تمت الترسية   10/01/2021 % 100 2021يناير 

ات على الشرك

 والتوريد

 A/Bمشروع توريد أجهزة تصوير  وزارة املالية  50000

Scan  ملستشفى العيون  2عدد

 األوروبي(-)غزة

16.  

تمت الترسية   2021مارس  % 100 2021مارس 

ات على الشرك

 والتوريد

بدعم ممول  600000

 من بكدار 

مشروع توريد أجهزة طبية وكهرو  

 ميكانيك لصالح مستشفيات غزة 

17.  

الترسية  تمت  4/01/2021 % 100 2021يناير 

ات على الشرك

 والتوريد

300000 

 

UNOPS  توريد أجهزة طبية تكملة مشروع

لصالح  وأثاث طبي مستعجلة 

فيروس   مستشفيات غزة ملواجهة

 كورونا 

18.  

تمت الترسية   2021مايو  % 100 2021مايو 

ات على الشرك

 والتوريد

35000 MAP  توريد أجهزةU/S   لصالح

االندونيس ي )مستشفيات غزة 

 حانون( بشكل طارئ وبيت 

19.  

تمت الترسية   2021مايو  % 100 2021مايو 

ات على الشرك

 والتوريد

جمعية الرحمة   20000

الكويتية 

باملتابعة مع 

 التعاون الدولي 

توريد أسرة مرض ى ملستشفيات 

غزة/أثناء العدوان اإلسرائيلي 

 على غزة 

20.  

تمت الترسية   2021مايو  % 100 2021مايو 

ات على الشرك

 والتوريد

جمعية النور   30000

باملتابعة مع 

 التعاون الدولي 

توريد أسرة مرض ى ملستشفيات 

غزة/أثناء العدوان اإلسرائيلي 

 على غزة 

21.  

تمت الترسية   2021مايو  % 100 2021مايو 

ات على الشرك

 والتوريد

أطباء بال حدود   85000

 بلجيكا  /

      Digitalتوريد جهاز أشعة 

Basic X – Ray /  أثناء العدوان

 اإلسرائيلي على غزة 

22.  

حمطات توليد اكسجني    5عدد  توريد   يونيسيف  600000 متت الرتسية   1/11/2021 % 100 8- 2021
 لصاحل مستشفيات وزارة الصحة 

23.  

ستشفيات  ملتوريد حمطات اكسجني   مجعية سواعد  200000 متت الرتسية   1/11/2021 % 100 6- 2021
 وزارة الصحة 

24.  

ستشفيات  ملتوريد حمطات اكسجني   مؤسسة التعاون  250000 متت الرتسية    % 100 9- 2021
 وزارة الصحة 

25.  

 اجملموع  $5480000    
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 ($ 6385000مشاريع جاري العمل على تنفيذها وتمت الترسية على الشركات وبانتظار التوريد بتكلفة إجمالية )  -2

بداية 

 املشروع 

نسبة 

 التوريد

حالة  تاريخ الترسية 

 املشروع 

 

  القيمة

 بالدوالر 

 م مشاريع املمولةالجهة 

تمت الترسية   11/2021 0% 9/2021

 ةعلى الشرك

100000 PCRF   مشروع توريد أجهزة طبية

لصالح قسم املسالك البولية 

 مستشفى شهداء االقص ى 

1.  

لترسية  تمت ا 11/2021 0% 9/2021

 كةعلى الشر 

240000 JAICA   مشروع توريد أجهزة اشعة

لصالح  ECHO +DR))جهاز 

 مستشفى االوروبي 

2.  

لترسية  تمت ا 11/2021 0% 9/2021

 كةعلى الشر 

630000 PAMA  مشروع األشعة التداخلية

Interventional 

Angiography 

3.  

لترسية  تمت ا 11/2021 0% 9/2021

على 

 كاتالشر 

أطباء العالم   40000

 اسبانيا 

مشروع توريد أجهزة طبية  

 لصالح عيادة الزيتون 

4.  

تمت الترسية   11/2021 0% 9/2021

 ةعلى الشرك

50000 WHO   مشروع توريد أجهزة طبية

لصالح قسم الكسور املعقدة  

 خان يونس 

5.  

لترسية  تمت ا 1/9/2021 %0 2021ابريل 

على 

 اتالشرك

200000 MAP-UK  أجهزة طبية  مشروع توريد

لصالح أقسام حضانات 

 مستشفيات غزة 

6.  

مارس  

2021 

لترسية  تمت ا 20/9/2021 0%

على 

 اتالشرك

70000 PCRF   مشروع توريد أجهزة طبية

 لصالح مستشفيات غزة

7.  

مارس  

2021 

لترسية  تمت ا 28/9/2021 0%

 كةعلى الشر 

150000 UNOPS   مشروع توريد جهازDR  

 لصالح مجمع الشفاء الطبي 

8.  

مارس  

2021 

لترسية  تمت ا 28/9/2021 0%

 كةعلى الشر 

الجمعية   25000

الفلسطينية  

 عون 

  EMGمشروع توريد جهاز 

 لصالح مجمع الشفاء الطبي 

9.  

لترسية  تمت ا 1/9/2021 %0 2021ابريل 

على 

 اتالشرك

600000 MAP-UK   مشروع توريد أجهزة طبية

 لصالح مستشفيات غزة

10.  

لترسية  تمت ا 20/9/2021 %0 2021ابريل 

 كةعلى الشر 

90000 ICRC  مشروع توريد جهازC-Arm  

 لصالح مجمع الشفاء الطبي 

11.  

لترسية  تمت ا 2/9/2021 %0 2021ابريل 

 كةعلى الشر 

150000 UNFPA   مشروع توريد أجهزة طبية

لصالح مستشفيات غزة  

 ومراكز الرعاية الصحية

12.  

مارس  

2021 

لترسية  تمت ا 7/9/2021 0%

على 

 اتالشرك

50000 PCRF   مشروع توريد أجهزة طبية

 لصالح مستشفيات غزة

13.  

فبراير 

2021  

تمت الترسية   2/9/2021 0%

على 

 اتالشرك

455000 WHO   مشروع توريد أجهزة طبية

وأثاث طبي لصالح  

مستشفيات غزة/أقسام  

 الطوارئ 

ETR 

14.  
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أغسطس  

2021  

الترسية  تمت  30/8/2021 0%

على 

 اتالشرك

20000 Human 

Appeal 

مشروع توريد أجهزة طبية  

 لصالح مستشفى االندونيس ي 

15.  

مارس  

2021 

لترسية  تمت ا 8/2021 0%

على 

 اتالشرك

200000 UNICEF   مشروع توريد أجهزة طبية

 لصالح مستشفيات غزة

16.  

لترسية  تمت ا 2/2021 %0 2021يناير 

على 

 اتالشرك

330000 PCRF   مشروع توريد أجهزة طبية

 لصالح مستشفيات غزة

17.  

تم وضع  2021أغسطس  %0 2021يوليو 

 املواصفات 

125000 MAP   مشروع توريد أجهزة طبية

لصالح أقسام حضانات 

 مستشفيات غزة /األطفال 

18.  

  %0 2021مايو 

 2021يونيو 

لترسية  تمت ا

على 

 اتالشرك

تمويل اإلغاثة  330000

 اإلسالمية 

 

مستشفى الوالدة  تجهيز 

الجديد بمجمع الشفاء  

 الطبي/املرحلة األولى 

 

19.  

لترسية  تمت ا 27/6/2021 %0 2021مايو 

على 

 اتالشرك

من   ويلمت   70000

 مؤسسة

MDM-

Suisse 

مشروع توريد أجهزة طبية  

وأثاث طبي لصالح غرف  

 الطوارئ في العيادات األولية 

20.  

لترسية  تمت ا 28/6/2021 %0 2021مايو 

على 

 اتالشرك

تمويل من   30000

مؤسسة  

  48اإلغاثة 

مشروع توريد أثاث طبي  

 لصالح مستشفيات غزة

21.  

لترسية  تمت ا 28/6/2021 %0 2021مايو 

على 

 اتالشرك

تمويل من   50000

مؤسسة غزة  

 ديستيك  

مشروع توريد أجهزة طبية  

واثاث طبي لصالح  

 مستشفيات غزة 

22.  

لترسية  تمت ا 2021يونيو  %0 2021يونيو 

على 

 اتالشرك

360000 WHO   مشروع توريد أجهزة طبية

وكهرو ميكانيك لصالح 

 مستشفيات غزة 

23.  

لترسية  تمت ا 2021يونيو  %0  2021مايو 

على 

 اتالشرك

40000 WHO   مشروع توريد أسرة مرض ى

 لصالح مستشفيات غزة

24.  

لترسية  تمت ا 2021 %30 2021مايو 

 ةعلى الشرك

120000 WHO   استكمال مشروع ترميم

 األطراف /مجمع ناصر الطبي 

25.  

لترسية  تمت ا 2021 %0 2021مايو 

 ةعلى الشرك

مشروع تعزيز خدمات االشعة   وزارة املالية  110000

  USفي املستشفيات/أجهزة 

26.  

لترسية  تمت ا 2021ابريل  %0 2021ابريل 

 ةعلى الشرك

لجهاز   CT Tubeمشروع توفير قطر الخيرية 120000

  مستشفى األقص ى

27.  

لترسية  تمت ا 2021ابريل  %0 2021مايو 

 ةعلى الشرك

لجهاز   CT Tubeمشروع توفير قطر الخيرية 90000

 مستشفى اإلندونيس ي 

28.  

لترسية  تمت ا 21/3/2021 0% 2019

 ةعلى الشرك

مشروع توريد جهاز أشعة   الشركة  700000

  CTمقطعية 

 شراء خدمة 

29.  

فبراير 

2021  

لترسية  تمت ا 3/3/2021 30%

على 

 اتالشرك

350000 UNRWA   مشروع توريد أجهزة طبية

وأثاث طبي لصالح  

 مستشفيات غزة/كورونا

30.  



  

PHIC 78 

 

تمت الترسية   26/01/2021 %50 2021يناير 

على 

 اتالشرك

20000 UNRWA   مشروع توريد أجهزة طبية

لصالح مستشفيات 

 غزة/كورونا

31.  

مارس  

2021 

تمت الترسية   2021 مارس 30%

على 

 الشركات

170000 MAP   مشروع توريد أجهزة طبية

وكهرو ميكانيك لصالح قسم 

 جراحة االعصاب / األوروبي 

32.  

تمت الترسية   2021يناير  %30 2021يناير 

على الشركة 

وبانتظار  

توريد جهاز  

 للتجريب 

بتكلفة سنوية 

300000 

املقدمة  دراسة العروض  وزارة املالية 

جهاز   15ملقترح استئجار 

لفحص غازات الدم مقابل  

شراء مواد تشغيلية لهذه  

فحص   90000توفير   االجهزة

 
 
 سنويا

33.  

  املجموع  $ 6385000    

 

 ($2475300والتعقيم بتكلفة إجمالية )  امشاريع املغاسل وكشافات ومعدات كهر وميكانيك -3
 املشروع حالة  تاريخ الترسية  نسبة التوريد 

 

  القيمة

 بالدوالر 

 م  مشاريع املمولةالجهة 

  األوروبيمغاسل ونشافات للمستشفى  UNDP 150000 التوريدتم  2021اغسطس % 100

 وبيت حانون 

1 

 2 كشافات عمليات م ناصر واالوروبي WHO 75000 تم التوريد 2021يوليو % 100

توريد ثالجات أدوية وبالزما مشروع  MAP 100000 جاري التنفيذ  2021اغسطس 0%

 ملختبرات وزارة الصحة

3 

مشروع توريد ثالجات تجميد لعيادات   أطباء سويسرا  14000 تمت الترسية 2021اغسطس 0%

 2لتخزين لقاح كورونا عدد 

4 

كشافات عمليات للمستشفى األوروبي   PCRF 110000 تمت الترسية 2021اغسطس 0%

 ومقدح عظام 4عدد 

5 

تجهيز توريد سيارة اسعاف وتجهيزاتها   مؤسسة التعاون  200000 جاري العمل  2021سبتمبر  0%

 2عدد 

6 

 WHO 300.000 تمت الترسية 2021أكتوبر 0%

 

 

  2شراء كشافات عمليات عدد 

  10كشاف طوارئ عدد  -

   15ترولي اسعاف عدد  -

   6كشاف كشف عدد  -

 12سرير مريض عدد  -

 عيادات ومستشفيات -

7 

توريد ألقسام العالج الطبيعي م   MAP 120000 تمت الترسية 2021أكتوبر 0%

 األقص ى 

8 

م الشفاء   7كشافات عمليات عدد قطر الخيرية 140000 جاري الترسية 2021أكتوبر  0%

 واالوروبي واألقص ى 

9 

 10 شراء فرشات تدفئة للعمليات UNRWA 40000 لترسية  تمت ا 2021أكتوبر  0%

معدات عالج طبيعي خانيونس الكسور   who 50000 لترسية  تمت ا 2021سبتمبر 0% 

 املعقدة  

12 

 13 تجهيز توريد سيارة اسعاف  INHمؤسسة  6000  تمت الترسية 2021ديسمبر 0% 

 14 8شراء كشافات عمليات عدد  UNDP 144000  تمت الترسية 2021ديسمبر 30%

 15 8عدد شراء طاوالت عمليات UNDP 186000 تمت الترسية   2021ديسمبر 30%

مشروع توريد أجهزة طبية وأاثث طيب   UNRWA 350000 متت الرتسية   2021يونيو   30%
 لصاحل مستشفيات غزة/كورون 

16 
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 17 3ونشافات عدد 3غساالت عدد  UNDP 140000  تمت الترسية 2021ديسمبر 0% 

لرت عمليات    600توريد جهاز تعقيم   النورواك  80000 الرتسيةمت   2021أغسطس   0%
 الشفاء 

18 

جتهيز اقسام التعقيم املركزي م نصر وبيت   MAP-UK 450000 جاري الرتسية  2021اكتوبر   0%
 حانون 

19 

 20 عيادات 3لتر عدد  150أجهزة تعقيم  WHO 120000 متت الرتسية  2021أكتوبر 0%

 املجموع  $ 2475300   

 
 $(1122000مشاريع األثاث الطبي بتكلفة إجمالية ) 

نسبة 

 التوريد 

 حالة املشروع تاريخ الترسية 

 

 القيمة

 بالدوالر 

 م مشاريع  املمولة الجهة 

تمويل من مؤسسة  30000 تم التوريد 2021يوليو  % 100

  48اإلغاثة 

مشروع توريد أثاث طبي لصالح 

 مستشفيات غزة 

1 

جمعية الرحمة   20000 تم التوريد 2021مايو  % 100

 الكويتية  

توريد أسرة مرض ى ملستشفيات 

 غزة/أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة 

2 

مشروع ترميم األطراف /مجمع ناصر   WHO 120000 تم التوريد 2021مايو  % 100

 الطبي 

3 

ملستشفيات توريد أسرة مرض ى  جمعية النور   30000 تم التوريد 2021مايو  % 100

 غزة/أثناء العدوان اإلسرائيلي على غزة 

4 

20%  

 2021يونيو 

تمويل اإلغاثة  330000 لترسية  تمت ا

 اإلسالمية 

تجهيز مستشفى الوالدة الجديد بمجمع  

 الشفاء الطبي/املرحلة األولى 

5 

 100000 تمت الترسية 2021يوليو  0%

 

 . 6  100مشروع توريد اسرة مريض عدد  اليونيسيف

 . 7 40مشروع توريد اسرة مريض عدد  الرحمة 40000 تمت الترسية 2021أغسطس  0%
مشروع توريد أسرة مرض ى لصالح   WHO 40000 لترسية  تمت ا 2021يونيو  0% 

 مستشفيات غزة 

8 . 

 . 9 مكتبي للوالدة الشفاءتوريد اثاث  االسالمية  اإلغاثة 50000 تم الترسية 2021أكتوبر  50%
توريد اثاث وتلفزيونات ومراوح ل   WHO 50000 لترسية  تمت ا 2021أكتوبر 0% 

 عيادات ومناطق الفرز 

10 . 

واسطوانات اكسجين   20توريد اسرة  أطباء اسبانيا 70000 لترسية  تمت ا 2021سبتمبر 0% 

 100عدد 

11 

 . 12 اثاث للعيادات  فرنساأطباء  20000 لترسية  تمت ا 2021سبتمبر 0% 
 . 13   100توريد اسرة عدد   جايكا  162000 لترسية  تمت ا 2021سبتمبر 0% 

 . 14   60توريد اسرة عدد   قطر الخيرية 60000 تمت الترسية   2021ديسمبر 0% 
  مجموع  $ 1122000   
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 ($1,135,462بتكلفة إجمالية )  مشاريع توريد قطع الغيار 

 

 دوالر  المانح/  النفقة مركز الغيار  قطع نوع #
  NORWAC 70-1/1               1,160.0 أكسجين محطات قطع  .1

  NORWAC 87-01            32,460.0 أكسجين محطات قطع  .2

  NORWAC P87-2            36,217.6 متنوعة كهروميكانيك مواد  .3

  NORWAC P93-1            84,038.0 أكسجين محطات قطع  .4

  NORWAC P93-2          136,811.5 طبية  أجهزة وقطع كهروميكانيك مواد  .5

 11,772.55  حدود  بال أطباء أشعة  أجهزة قطع  .6

 18,943.87               الدولي  االحمر الصليب طبية  أجهزة قطع+ ( الحرب بعد عاجلة  منحة ) كهرباء مواد  .7

  50,012.92 2021-الدولي األحمر الصليب وزيوت  مولدات غيار قطع  .8

9.  
 وتكييف تبريد مواد

 - واإلعمار للتنمية الفلسطيني المجلس
  16,951.0            بكدار

  40,715.6            الخيرية  الوفاء جمعية كلى  أجهزة غيار قطع  .10

  195,809.9          2021-1 مصرية  طبية غازات (وتوابعها مواسير) طبية غازات مواد  .11

  118,082.0          2021 مصرية  كهرباء مواد (الحرب بعد تبرعات) كهرباء مواد  .12

  355,129.4          العالمية  الصحة  منظمة طبية  أجهزة قطع  .13

 99,143.50          المالية  وزارة وسباكة  ودهان نجارة ومواد متنوعة ميكانيكا كهرو مواد  .14

 168,515.54  2021 السنوي االحتياج - المالية  وزارة  وتعقيم طبية وغازات ضغط أجهزة وتكييف تبريد مواد  .15

 1,135,462$ المجموع 
 

 

 ($2970891بتكلفة إجمالية )  افق وزارة الصحة ر مشاريع الطاقة الشمسية في م 
تاريخ االنتهاء من   نسبة االنجاز

 املشروع 

القيمة املنحة  

$ 

 # مشاريع الطاقة الشمسية   الجهة املمولة

  .1 مشروع طاقة شمسية م. االندونيس ي قطر الخيرية 251920  % 100

  .2 مشروع الطاقة الشمسية عيادة الدرج  قطر الخيرية 22650  % 100

  .3 مشروع الطاقة الشمسية عيادة بيت حانون  قطر الخيرية 66321  % 100

100 % 5/2021 960000 

 

 اليابان/جايكا 

UNOPS 

مشروع تزويد م. االوروبي بنظام الطاقة  

  الشمسية  

4.  

100 % 1/3/2021 70000 
 البنك الدولي 

توريد انظمة طاقة شمسية لعيادات )دير  

 والزيتون(  –ابو شباك -البلح

5.  

  .6 مركز صحي القرارة  البنك الدولي  60000 14/3/2021 % 100

  .7 عيادة الخوالدة البنك الدولي  60000 14/3/2021 % 100

  .8 عيادة الفالح البنك الدولي  60000 14/3/2021 % 100

  .9 عيادة السالم البنك الدولي  60000 14/3/2021 % 100

  .10 عيادة بيت املقدس  البنك الدولي  60000 14/3/2021 % 100

20% 30/9/2021 1300000 
 البنك الدولي 

مشروع توريد وتركيب أنظمة طاقة شمسية 

 مركز رعاية صحية 13لعدد 

11.  

 مجموع  $ 2970891  
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  )مشاريع املياه والصرف الصحي(  

 

املبلغ املدفوع   نسبة االنجاز

 بالدوالر 

اجمالي املطلوب 

 بالدوالر 

 رقم املشروع  الجهة املمولة 

جاري التوريد  

 والتركيب 

0 200000 WHO  توفير ثالث محطات تحلية مياه ألقسام

الرنتيس ي مجمع ناصر  غسيل الكلى )م. 

 مركز كلى الشمال(

1 

تأهيل وتوريد محطة مياه جديدة مع   جمعية بيئتي 200000 200000 100%

لعشرين مركز رعاية  (طاقة شمسية

 االولية(

2 

مؤسسة العمل ضد   250000  50%

 الجوع 

مشروع تحلية محطات املياه في م.  

االوروبي و م. ناصر م. بيت حانون و م.   

 النجار و م. الصداقة التركي 

3 

 

مؤسسة العمل ضد   300000  40%

 الجوع 

مشروع تأهيل شبكات املياه الباردة 

والساخنة في االوروبي ومد خط مياه 

خاص في الشفاء وخطوط شبكات البخار 

في مجمع ناصر وبيت   روالبوليم واملياه 

 حانون واالندونيس ي 

4 

 5 مياه في م. التركي حفر بئر  جمعية الرحمة  10000  100%

لجنة  –متبرع  5000 5000 قيد التنفيذ

أصدقاء مستشفى  

 غزة االوروبي

مشروع حفر بئر غاطس إضافي في  

 مستشفى غزة األوروبي 

6 

  مجموع   965000  


