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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ونحن بين يدي هذه الكلمات التي    ،الحمد هلل حمدا طيبا مباركا في ملئ السموات واالرض وملئ ما بينهما وملئ ما شئت من شيء بعد
من ارث صحي عزز من    ،  م2021توصف فصال آخر من فصول العطاء واالنجاز الصحي بما شهدته وزارة الصحة خالل العام الماضي  

 .مكانة المنظومة الصحية وما تضمه من خدمات أوجدت لنفسها المكانة التي تستحق على منصات التتويج والتطوير
 

فكان المشهد الذي جسد تلك التفاصيل   ،  19لقد واصلت وزارة الصحة خالل العام المنصرم في جهودها االستثنائية لمواجهة جائحة كوفيد  
ألمثل  التي يحمل كل جزء منها الكثير والكثير فيما وصلت اليه وزارة الصحة من تعظيم للجهوزية ومواكبة تطورات الحالة الوبائية واالستعداد ا

فكانت    ،تلك الجهود التي لم تجعل الوزارة تغفل عن مواصلة تعزيز مختلف عناوين الخدمة والرعاية الصحية بمختلف مستوياتها   ،  موجه  لكل
عديد المشاريع التطويرية واالضافات التي ساعدت في ايجاد حالة من االستقرار الصحي وتثبيت دعائم العمل التي عكست تطلعات واهداف 

 وزارة الصحة .
 

والتي ضمت جملة من البرامج ،  ولم يكن الحديث عن االنجاز في أسمى تجلياته بدون اشهار الخطة الصحية  االستراتيجية لألعوام الخمسة
تفاصيلها الذين شاركوا في صياغة  التكاملية مع مقدمي الخدمة الصحية  وليس بعيد عن الخطة    ،واالهداف الطموحة والتي تجسد مدى 

 . والتي هي امتداد لما تسعى اليه وزارة الصحة في نهضة منظومة العمل الصحية  ،م 2022ت الخطة التشغيلية للعام الحالي  االستراتيجية فكان 
 

محطة أخرى تثبت ريادة ماعليه من االستعداد ،  م  2021كان العدوان على قطاع غزة في شهر مايو من العام    ،وكعادة ما نواجه من تحديات
لتشكل فيما بينها خط الدفاع األول عن صحة وسالمة المواطن الفلسطيني رغم    واإلجراءات،  تفاصيل الخدمة    وبراعة التعامل في موائمة

وال يسعنا إال أن نقف إجالاًل لشهداء وجرحى العمل الصحي ونذكر منهم شهداء   استهداف المؤسسة الصحية واستهداف الكادر الصحي 
 . لعالول سائلين هللا لهم الرحمة والغفرانالعدوان األخير د. أيمن أبو العوف، د. معين ا

 

م مرحلة مهمة تستحق منا أن نقف مطوال أمام ما حققته وزارة الصحة من انجازات رغم التحديات التي أضافت لالنجاز 2021لقد مثل العام  
ذلك   ،تعزيز مفردات الخدمةكيف ال والكادر الصحي يثبت من جديد أنه األجدر على صناعة الفارق في تفاصيل التطوير و   ،رونقا آخر

ليسجل العام الماضي العدد االكبر من   ،الكادر الذي استبسل بأدواته وبايمانه بسمو رسالته  في وضع المؤشرات الصحية على قاطرة التميز
 والمبتعثين في البعثات الخارجية والداخلية . ،الملتحقين في مختلف برامج البورد الفلسطيني

 

فالشكر هلل تعالى أوال بأن وفقنا   ، وفي هذا المقام ال يسعنا اال أن نتوجه بالشكر والعرفان الى كل جهد مخلص ساهم في ترك بصمة انجاز
 .ز وأيقونة االبداع والتطويرثم الى كوادر وزارة الصحة الذين نجدد دوما الثقة فيهم بأنهم محور االنجا، الى ما نحن فيه

 

ثم    ،  والذين نعتز بالعمل التكاملي معهم   اإلنجاز،  الشكر والتقدير الى شركاء العمل الصحي على تواجدهم المتواصل في مختلف محطات  
توثيقا آخر لما بدت عليه وزارة الصحة م نرجو أن يكون  التقرير والذي  القائمين على اعداد هذا  ن عناوين االنجاز  الشكر والتقدير الى 

 والتطوير .
 

ْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب "  " َوَما َتْوِفيِقي ِإَّلا ِباَّللاِ ۚ َعَلْيِه َتَوكا
 صدق هللا العظيم

 
 
 

 د. يوسف أبو الريش                                                                      
 وكيل وزارة الصحة                                                                       
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 :مقدمة
تصدر وزارة الصحة تقريرها السنوي حول الوضع الصحي العام   

والذي يبين بشكل واضح وجلى حجم  2021في فلسطين للعام  
الخدمات  تأمين  سبيل  في  الصحة  وزارة  تبذله  الذي  العمل 
بالرغم من كل  العديدة  الصحية وخدمات الطوارئ واإلنجازات 
الظروف الصعبة والتحديات والحصار الظالم على قطاع غزة  

العالمية   19-قرابة الخمسة عشر عامًا إضافة الى جائحة كوفيدل
الثقيلة على العالم بشكل عام وقطاع غزة    التي القت بظاللها 

بشكل خاص والجهود العظيمة التي بذلتها الوزارة لمواجهة هذه 
اشم على قطاع غزة في مايو باإلضافة إلى العدوان الغ  الجائحة
والذي خلف العديد من الشهداء والجرحى، وتدمير العديد   2021

    .من المؤسسات والمرافق الصحية
الحيوية   المؤشرات  بأهم  الخاص  االتجاه  التقرير  يرصد  كما 

 الصحية خالل السنوات الماضية. 
 

 السكان والصحةالفصل األول: 

أهمية بالغة في مجال مراقبة  تعتبر االتجاهات السكككككككككككانية ذات 
وتقييم التقككدم الككذي يتم احرازه في مجككال الصككككككككككككككحككة والظروف  
المتصككلة بها وكذلك تحديد السكككان المحتاجين لتوفير الخدمات  
الصكككككككككككحية والفئات المهمشكككككككككككة في المجتمع والتي تكون األكثر 
عرضة لألخطار الصحية كاألطفال واالمهات والبالغين وتعتمد  

تقريرها على اإلحصككككككككككككاءات والبيانات التي   وزارة الصككككككككككككحة في
يصكككككككككدرها المركز الفلسكككككككككطيني ليحصكككككككككاء وسكككككككككجالت المواليد  

 والوفيات داخل وزارة الصحة.
 

بلغ عدد السكككككان الفلسككككطينين في األراضككككي    :عدد السككان 
الفلسككككككطينية امحافظات الضككككككفة الغربية وقطاع غزة  ما يقار  

حافظات  في م  3,154,418مليون نسكككككككككمة منهم  5,290,925
% من سكككككككككككان 59.6الضككككككككككفة الغربية ويشكككككككككككلون ما نسككككككككككبته 

في محافظات قطاع غزة   2,136,507األراضكككي الفلسكككطينية، 
 %.40.4بنسبة 

 

معكككدل المواليكككد الخكككام إلى ارتفع    :معكدل المواليكد المكا  
  26.2  لكل ألف نسككمة من السكككان في حين بلغ مولودا  26.9

 .2020لكل ألف نسمة للعام 
 

في محافظات قطاع    المجتمع الفلسكككطيني:  السككان توزيع  
مكازال مجتمعكًا فتيكًا حيكث أن نسككككككككككككككبكة األطفكال الكذين تقكل   غزة  

سكككككككككككككنة  15% واألطفال دون  15.2سكككككككككككككنوات  5أعمارهم عن  
 %.4.5سنة فما فوق   60% بينما نسبة السكان عند 40.9

 

تشككل أبرز المحددات الصكحية للشكع   :  الكثافة السككايية 
عكاليكة تصككككككككككككككل   سككككككككككككككككانيكة الفلسككككككككككككككطيني الكذي يعكاني من كثكافكة

 في محافظات قطاع غزة. 2لكل كم  5,853إلى
 

 : الفصل الثايي

يعالج هذا الفصكل القضكايا الصكحية المختلفة :   صكحة المرة  
المتصككلة بصككحة األم والطفل وتنظيم األسككرة، ويهدف إلي تقييم  
شكككككككككامل للبرامج المتعلقة بصكككككككككحة االم والطفل من خالل اعداد 
المؤشكككككرات الصكككككحية ذات العالقة التي تبين الدور الكبير الذي 
 قطعته وزارة الصكككحة وباقي مزودي الخدمات الصكككحية في هذا
المجككال الحيوي وقككد بين التقرير بع  من هككذه المؤشككككككككككككككرات  

 واالستنتاجات.  
         

معككككدل وفيككككات األمهككككات لهككككذا  ارتفككككع :وفيكككات األم كككات
 رغككككككككم مولككككككككود حككككككككي 100,000لكككككككككل  60.0العككككككككام ليصككككككككل 

العمككككككككل الحقيقككككككككي واألداء الجككككككككاد للقطككككككككاع الصككككككككحي خاصككككككككة 
متابعككككككككككة البككككككككككرامج المتعلقككككككككككة بالصككككككككككحة وزارة الصككككككككككحة فككككككككككي 

% مككككككن وفيككككككات 68إلككككككى أن هككككككذا االرتفككككككاع  زى يعكككككك اإلنجابيككككككة 
 .19األمومة يعود إلصابتها بفيروس كوفيد 

 

بلككككغ معككككدل الخصككككوبة  :معككككدل المصككككوبة الك ككككي
مولككككككود لكككككككل سككككككيدة فككككككي عمككككككر اإلنجككككككا  مككككككن  3.35الكلككككككى 
   سنة.49 –  15ا
 

بكككككين التقريكككككر أن معظكككككم الكككككوالدات تمكككككت فكككككي  :الكككككو دات
المستشكككككفيات بشككككككل عكككككام ومستشكككككفيات وزارة الصكككككحة بشككككككل 
خكككككككاص حيكككككككث بلغكككككككت نسكككككككبة السكككككككيدات اللكككككككواتي ولكككككككدن فكككككككي 

% وقككككككككد حككككككككازت مستشككككككككفيات 100.0المؤسسككككككككات الصككككككككحية 
% مككككككن اجمككككككالي 65.2وزارة الصككككككحة النسككككككبة األكبككككككر بنسككككككبة 

 اصة.الوالدات في المستشفيات والمراكز الصحية الخ
وهككككككو مكككككككا يؤككككككككد علكككككككى ارتفكككككككاع الكككككككوعي لكككككككدى السكككككككيدات فكككككككي 
اختيكككككككككككار المستشكككككككككككفيات للكككككككككككوالدة خاصكككككككككككة مستشكككككككككككفيات وزارة 

 الصحة لما تقدمه من خدمات متقدمة في هذا المجال.
 

  : معدل زيارات السيدات الحوامل
بلغ معدل زيارات السككككككككككيدات الحوامل في مراكز رعاية األمومة 

زيارة   5.0زيارة لكل سيدة حامل ا 6.1والطفولة في قطاع غزة  
 زيارة في وكالة الغوث . 6.6في وزارة الصحة و
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 : برامج تنظيم األسر 
تحتككككل هككككذه البرامج حيزًا كبيرًا من اهتمككككام مقككككدمي الخككككدمككككات  
الصككحية بصككفة عامة ووزارة الصككحة بصككفة خاصككة، حيث بلغ 
عدد المسكككككككككككككتفيدات من خدمات تنظيم األسكككككككككككككرة في قطاع غزة 

وكالة   12,317وزارة الصككككككككككككككحة،    4,630سككككككككككككككيدة ا  16,947
األكثر اسكتخدامًا  لتصكبح اللول   اسكتخدام نسكبة ارتفعتالغوث  
% من مجموع وسكككائل تنظيم األسكككرة فيما شككككلت 37.9سكككبة بن 

 %.0.3التحاميل أقل نسبة 
يؤثر عوز الحديد في التطور العقلي للرضكككككككككككع وفي   :ألييميا ا

الوظائف الخاصككككككككة باإلدراك عند األطفال أثناء سككككككككنوات التعلم 
الحرجكة، ، كمكا يؤثر في إنتكاجيكة العمكل عنكد النسككككككككككككككاء والرجكال  
وفي األداء اإلنجابي عند النسككككككككاء.  تمثل األنيميا بين الحوامل 

الصكككحة األهمية واألطفال إحدى أهم القضكككايا التي توليها وزارة  
الكبرى لمعرفتها مدى تأثيرها على الوضككككككع الصككككككحي لألمهات 
واألطفال، وقد بين التقرير أن معدل انتشككار األنيميا يصككل إلى 

% بين األمهات الحوامل اللواتي يزرن المراكز الصككككحية  40.5
لوزارة الصكككحة.  وبلغ معدل انتشكككار األنيميا بين األطفال اعند  

% في قطاع غزة، 70.2إلى شككككككككهر  وصككككككككلت    15-12عمر 
لذلك تقوم وزارة الصكككككككككحة ووكالة غوث الالجئين الفلسكككككككككطينيين  
بتوفير مكمالت الحكككديكككد وحم  الفوليكككك مجكككانكككا للسككككككككككككككيكككدات  
الحوامككل وكككذلككك مكمالت الحككديككد وفيتككامين طاط و طدط لألطفككال  

 سنوات. 3تحت عمر 
 

 :صحة الطفل
 تقكككككدم خكككككدمات صكككككحة الطفكككككل العالجيكككككة والوقائيكككككة فكككككي جميكككككع
العيككككككادات التابعككككككة لككككككوزارة الصككككككحة ووكالككككككة الغككككككوث الدوليككككككة. 
تهكككككككككتم وزارة الصكككككككككحة أشكككككككككد االهتمكككككككككام  بالطفكككككككككل الفلسكككككككككطيني 
ويتضكككككح هكككككذا مكككككن خكككككالل تقكككككديم العكككككال  المجكككككاني لكككككه حتكككككى 
سككككككن ثككككككالث سككككككنوات و تزويككككككده بمركبككككككات الحديككككككد و فيتككككككامين 
طأط وطدط باإلضككككككافة إلككككككى مراقبككككككة نمككككككو الطفككككككل التككككككي تككككككتم فككككككي 

 .اية األوليةمراكز الرع
وزارة الصككككككككككحة الجهككككككككككة الوحيككككككككككدة التككككككككككي تسككككككككككتقبل  وتعتبككككككككككر 

الحكككككككككككاالت المرضكككككككككككية لألطفكككككككككككال والتكككككككككككي تتعلكككككككككككق بكككككككككككاألي  
والتغذيككككككة وخصوصككككككًا التبككككككول الفينككككككولي ونقككككككص افككككككراز الغككككككدة 
الدرقيككككة الخلقككككي حيككككث بلككككغ معككككدل حككككدوث نقككككص افككككراز الغككككدة 

مولكككككود جديكككككد، 1000حالكككككة لككككككل  0.26الدرقيكككككة لهكككككذا العكككككام 
حالكككككة لككككككل  0.14كمكككككا بلكككككغ معكككككدل حكككككدوث التبكككككول الفينكككككولي 

 مولود جديد في قطاع غزة.1000

تمثل الرضككككككككككاعة الطبيعية وسككككككككككيلة   :الرضككاعة الطعيعية 
أسكككككككاسكككككككية لحماية الطفل من األمراض المعدية وقد قامت وزارة  
الصككككككككككككككحككة بككالتركيز على هككذا الموضككككككككككككككوع من خالل التثقيف  

ألمهات مسكتخدمة مختلف وسكائل التثقيف من ندوات الصكحي ل
ونشكرات وكتيبات موجهة لألمهات الحوامل والمرضكعات ضكمن 
مبادرة المسكتشكفى صكديق الطفل والتي والتي تعتمد أسكاسكًا على 
المدونة الدولية للحد من تسكككككككككويق بدائل حلي  األم وقد نجحت  

سكككككككبة حيث بلغت ن  الوزارة بشككككككككل كبير في تطبيق هذه المبادرة
شككككهور   6ممارسككككة الرضككككاعة الطبيعية بين األطفال دون سككككن 

% وبلغت نسكككككككككككبة ممارسكككككككككككة الرضكككككككككككاعة الطبيعية المطلقة  46
 .%89للمواليد بعد الوالدة وقت الخرو  من المستشفى 

 

  يعككد     :بريكامج التمنيع الونني الموحكد والموسكككع 
هكذا البرنكامج واحكدًا من أوجكه النجكاحكات العظيمكة التي حققتهكا  
وزارة الصكحة بالتعاون مع مختلف المؤسكسكات الصكحية األخرى  
وخاصككككككككككة األنروا حيث يمثل تطعيم الرضككككككككككع واألطفال ضككككككككككد 
األمراض المعكديكة إحكدى أهم أولويكات وزارة الصككككككككككككككحكة وتتراو   

% ،  99.3نسككككككبة التغطية اإلجمالية لتطعيم الرضككككككع واألطفال  
وقككككد تم تحككككديككككث هككككذا البرنككككامج عككككدة مرات الى أن بلغ عككككدد  

مرضكككككككككككا.  إن الحصكككككككككككار   12األمراض المسكككككككككككتهدفة بالتطعيم  
المسكككككككككككككتمر على قطاع غزة  وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر  
قككككد تؤثر على  التطعيمككككات التي  أن يؤثر على حيويككككة  ممكن 
طر  مسكككككككتوى المناعة عند الرضكككككككع واألطفال مما يعرضكككككككهم لخ

اإلصكككابة باألمراض المعدية التي تم السكككيطرة عليها سكككابقا مثل 
 شلل األطفال والحصبة.

 

 النظا  الصحي الفصل الثالث: 

تقككككدم الرعايككككة الصككككحية  :األوليكككة الصكككحية الرعايكككة
األوليككككككة بواسككككككطة مختلككككككف مقككككككدمي الخككككككدمات الصككككككحية مككككككن 
وزارة الصككككككككككككحة  ووكالككككككككككككة غككككككككككككوث الالجئككككككككككككين الفلسككككككككككككطينيين 
والخكككككككدمات الطبيكككككككة العسككككككككرية ومنظمكككككككات غيكككككككر حكوميكككككككة ، 
وتلعككككككك  اإلدارة العامكككككككة للرعايكككككككة األوليكككككككة فكككككككي وزارة الصكككككككحة 
عايككككة  دورًا مميككككزًا فككككي هككككذا المجككككال. اتسككككعت شككككبكة مراكككككز الر 

األوليككككككككة المنتشككككككككرة فككككككككي مختلككككككككف محافظككككككككات غككككككككزة لتصككككككككبح 
منهككككككككككا يتبككككككككككع لوكالككككككككككة الغككككككككككوث وتشككككككككككغيل  22مركككككككككككزًا  159

  .  مركزا يتبع وزارة الصحة  52الالجئين وعدد 
على مراكز الرعاية الصحية األولية   زيارات المراجعينبلغ عدد  

زيارة   1,234,243منها  زيارة    1,798,628في وزارة الصحة  
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العامإلى   الط   العيادات    زيارة  559,404و  ،عيادات  إلى 
 . المتخصصة

 :الصحة المدرسية
ويعتبككككككككر مككككككككن أهككككككككم البككككككككرامج الناجحككككككككة حيككككككككث يككككككككتم متابعككككككككة 
األوضككككاع الصككككحية لألطفككككال مككككن اجككككل الكشككككف المبكككككر عككككن 
األمككككراض والوقايككككة منهككككا وخلككككق جيككككل معككككافى صككككحيًا.  تقككككوم 

ووكالككككككككة الغككككككككوث الفككككككككرق الصككككككككحية التابعككككككككة لككككككككوزارة الصككككككككحة 
لالجئككككككككككين الفلسككككككككككطينيين بمتابعككككككككككة األطفككككككككككال فككككككككككي المراحككككككككككل 

حيكككككث بلغكككككت نسكككككبة التغطيكككككة للكشكككككف عداديكككككة، االبتدائيكككككة واإل
وهنككككككاك  ،% للطلبككككككة فككككككي المككككككدارس الحكوميككككككة89.0الطبككككككي 

انخفككككككاض ملحككككككوط علككككككى عككككككدد الطلبككككككة الككككككذين تككككككم فحصككككككهم 
 .وذلك بسب  جائحة كورونا

عدد الطلبة الذين تلقوا الخدمات الصحية المدرسية حوالي بلغ  
الدراسي    89,420 للعام  منهم  2021- 2020طال    ،
بنسبة    19,883 الحكومية  المدارس  في  من  22.2طال    %

 إجمالي الطلبة في قطاع غزةاحكومة ووكالة . 
مجموع الحاالت المرضية في المدارس الحكومية ووكالة  بلغ  قد  

من إجمالي    حالة    20,755جئين ما يقار   الغوث وتشغيل الال
    %23.2ا  في قطاع غزة الطلبة المفحوصين

بلغكككككككككت نسكككككككككبة تسكككككككككوس األسكككككككككنان بكككككككككين طكككككككككال  المكككككككككدارس 
مككككككن اجمككككككالي الطلبككككككة المفحوصككككككين لكككككككل مسككككككتوى الحكوميككككككة 
 كما يلي:  

% ، فكككككككككككي المسكككككككككككتوى الرابكككككككككككع 39.7فكككككككككككي المسكككككككككككتوى األول 
فكككككككككككي % ، أمكككككككككككا 3.3% بينمكككككككككككا المسكككككككككككتوى السكككككككككككابع  49.4

 %45.2المستوى العاشر 
 
 

 :التثقيف الصحي
من الممكن تفادي حدوث معظم المشكككككككككالت الصككككككككحية الهامة 
والمبكرة بواسكككككككطة التثقيف الصكككككككحي وتعزيز الصكككككككحة من اجل 
تحسكككككين السكككككلوكيات الصكككككحية التي من الممكن أن تحدث أثارا 
هامه في حياة األفراد وسكككككككككككككلوكياتهم الصكككككككككككككحية ومن اجل هذا 

صكحة على التثقيف الصكحي من اجل خلق وعي ركزت وزارة ال
صحي جديد وتعزيز الممارسة الصحية، وتستهدف هذه البرامج 

مختلف  قطاعات النسككككاء المختلفة ونوادي الشككككبا  والرجال في
أماكن تواجدهم، حيث تتمثل نشكككككككككاطات التثقيف الصكككككككككحى فى  
مشككككاريع دولية تركز على الصككككحة االنجابية وصككككحة الشككككبا .  

االخرى التى تقوم بها دائرة التثفيف الصككككحي     من النشككككاطات
التوعيككككة الصككككككككككككككحيككككة فى مراكز الرعككككايككككة الصككككككككككككككحيككككة االوليككككة 
والمسكككككككككتشكككككككككفيات و المخيمات الصكككككككككيفية والجامعات والمدارس 
ورياض األطفال والمسككككككاجد  كما انها مسككككككتمرة في تنفيذ مبادرة 

اإلنجابية, كما كان المسكتشكفى صكديق الطفل، ومشكروع الصكحة 
ف الصكككككككككككحي دورًا مهمًا خالل جائحة كورونا حيث قامت للتثقي 

لقكاء  877العكديكد من النشككككككككككككككاطكات التثقيفيكة والتوعيكة شككككككككككككككملكت 
 .شخص 16670 استهدف اكثر من

 : الصحة السنية والفمية
عيككككككادًة  27تقككككككدم خدمككككككة صككككككحة الفككككككم واألسككككككنان مككككككن خككككككالل 

لصكككككحة الفكككككم واألسكككككنان فكككككي الرعايكككككة الصكككككحية األوليكككككة حيكككككث 
تقكككككككككدم خكككككككككدمات العكككككككككال  والحشكككككككككوات والعمليكككككككككات الصكككككككككغيرة 
وعكككككككككال  اللثكككككككككة وتنظيكككككككككف وخلكككككككككع األسكككككككككنان، وقكككككككككد سكككككككككجلت 
   عيككككككككككككككككادات الفككككككككككككككككم واألسككككككككككككككككنان فككككككككككككككككي الرعايككككككككككككككككة األوليككككككككككككككككة 

 زيارة.120,994
 

 :في قطاع غز  المستشفياتخدمات 

مستشككككفى بقكككككدرة  35بلككككغ عككككدد المستشككككفيات فككككي قطككككاع غككككزة 
 2,824سكككككككككككككرير  تكككككككككككككدير وزارة الصكككككككككككككحة  3,587سكككككككككككككريرية 

% مكككككن مجمكككككوع األسكككككرة. بلكككككغ 78.7سكككككريرًا منهكككككا بمكككككا يمثكككككل 
حالكككككة   231,513ت عكككككدد حكككككاالت الكككككدخول إلكككككى المستشكككككفيا

تككككككم إدخالهككككككا إلككككككى مستشككككككفيات وزارة  % مككككككن الحككككككاالت74.5
%، 82.1الصكككككككككككككحة، وبنسكككككككككككككبة إشكككككككككككككغال لألسكككككككككككككرة بلغكككككككككككككت 

، وبمعكككككككدل دوران للسكككككككرير أيكككككككام 3.4ومتوسكككككككط مكككككككدة مككككككككوث 
يككككككوم احككككككوالي  0.7، وفتككككككرة خلككككككو السككككككرير بلغككككككت رةمكككككك  82.3
  . ةساع  17

مليككككككككككة جراحيككككككككككة  ع 108,949أجريككككككككككت فككككككككككي المستشككككككككككفيات 
 % منها في مستشفيات وزارة الصحة.63.0

% 65.2حالكككككككككة والدة   55,690ي المستشكككككككككفيات سكككككككككجل فككككككككك 
منهككككككا فككككككي مستشككككككفيات وزارة الصككككككحة مككككككن إجمككككككالي الككككككوالدات 
فكككككككككككككي المستشكككككككككككككفيات، وبلغكككككككككككككت نسكككككككككككككبة القيصكككككككككككككريات فكككككككككككككي 

%، وفكككككككككككي مستشكككككككككككفيات وزارة الصكككككككككككحة 25.5المستشكككككككككككفيات 
25.4.% 

علككككككى أقسككككككام الحككككككوادث  والطككككككوارئ فككككككي  الزيككككككاراتبلككككككغ عككككككدد 
% مكككككككككككنهم فكككككككككككي 94.8  زيكككككككككككارة 1,515,663المستشكككككككككككفيات 

زيكككككككككككارات مستشكككككككككككفيات وزارة الصكككككككككككحة، بينمكككككككككككا ككككككككككككان عكككككككككككدد 
% 46.7  زيككككككككارة 973,551مراجعككككككككي العيككككككككادات الخارجيككككككككة 

مكككككككنهم فكككككككي مستشكككككككفيات وزارة الصكككككككحة، وبلكككككككغ عكككككككدد حكككككككاالت 



 

 
iv 

حالككككككككة  تككككككككم اجككككككككراء  872,747التصككككككككوير الطبككككككككي واألشككككككككعة 
% منهككككككا فككككككي مستشككككككفيات وزارة الصككككككحة. وبلككككككغ عككككككدد 80.4

فحكككككككككص  تكككككككككم اجكككككككككراء  5,639,939الفحوصكككككككككات المخبريكككككككككة 
% منهكككككككككا فكككككككككي مستشكككككككككفيات وزارة الصكككككككككحة. وقككككككككككدمت 86.5

 48,803المستشكككككككفيات خكككككككدمات العكككككككال  الطبيعكككككككي لحكككككككوالي 
جلسكككككة، بمعكككككدل  197,865، وقكككككد بلكككككغ عكككككدد الجلسكككككات زيكككككارة
 لكل مري  سنويًا. جلسات 4

زراعككككة كلككككى فككككي مجمككككع الشككككفاء الطبككككي  اتعمليكككك  9تكككم إجككككراء 
عمليككككة قسككككطرة قلبيككككة فككككي  5,052 تككككم إجككككراء ،بككككوزارة الصككككحة
عمليكككككككككككة فككككككككككككي  3,366قطكككككككككككاع غككككككككككككزة  منهكككككككككككا مستشكككككككككككفيات 
عمليككككككة جراحككككككة  116تككككككم اجككككككراء وزارة الصككككككحة، مستشككككككفيات 
 . بينمككككككافككككككي مستشككككككفيات وزارة الصككككككحةجميعهككككككا   قلكككككك  مفتككككككو 
 ستشككككككفياتطرة قلبيككككككة فككككككي المعمليككككككة قسكككككك  1,686تككككككم إجككككككراء 
جراحككككة عمليككككات  أيإجككككراء  تمبينمككككا لككككم يكككك  ،والخاصككككة األهليككككة

 . في المستشفيات األهلية والخاصةقل  مفتو  
جلسككككككككككككككة  130,915أجككككككككككككككرت مستشككككككككككككككفيات وزارة الصككككككككككككككحة 

مككككككري  فشكككككل كلكككككوي  وبمعككككككدل  992غسكككككيل كلكككككوي لحكككككوالي 
وقككككككدمت جلسككككككة غسككككككيل كلككككككوي لكككككككل مككككككري  أسككككككبوعيا،  2.5

مرضكككككككككى  8جلسكككككككككات لحكككككككككوالي  207المستشكككككككككفى األوروبكككككككككي 
 .19من مصابي كوفيد 

تكككككككككم افتتكككككككككا  مستشكككككككككفى الصكككككككككداقة الترككككككككككي لمرضكككككككككى الكككككككككدم 
نقككككككل جميككككككع المرضككككككى البككككككالغين مككككككن واألورام البككككككالغين، وتككككككم 

أجكككككرت مستشكككككفيات و  مستشكككككفى الشكككككفاء ومستشكككككفى الرنتيسكككككي،
 جلسكككككككككة عالجيكككككككككة لمرضكككككككككى الكككككككككدم واألورام 26,849الكككككككككوزارة 

وكككككذلك تككككم مككككن خككككالل أقسككككام الرعايككككة النهاريككككة للككككدم واألورام، 
عينكككككككة مكككككككن فحوصكككككككات األنسكككككككجة والخاليكككككككا  8,678فحكككككككص 

 في وزارة الصحة.

 

 :الد الممتعرات وبنوك 

مختبرًا صككككحيًا   58خدمات المختبر وبنوك الدم من خالل تقدم 
مختبرات  13  رعاية أولية،  37وزارة الصكككككككحة ايتبع   55منها  

وتشككككرف    مركزي  1صككككحة عامة،  1، باثولوجي  3وبنوك دم، 
 قكككامكككت هكككذه المختبرات بعمكككل  جمعيكككات بنوك الكككدم.     3على  

اجراء  م2021تحلياًل خالل عككككام    6,394,141 ،  حيككككث تم 
الكمكوجكبكككككككة    PCRفكحكص    630,839 الكعكيكنكككككككات  عكككككككدد  وبكلكغ 
% من اجمالي فحوصككككككككككككات  23حالة أي بنسككككككككككككبة    146,309

PCR . 

حيكككث ككككانكككت فني مختبر،    511  ويعمكككل في هكككذه المختبرات 
  14,668 في المسكككككككتشكككككككفيات معدل الفحص لكل فني كالتالي:

المختبر   فحص/فني،    6,958  الرعكككايكككة األوليكككة  فحص /فني،
  2,882 مختبر الصككحة العامة  فحص/فني،  5,607  المركزي 

  فحص/فني. 936 الباثولوجيفحص/فني،  
وحدة   39,204تهتم وزارة الصحة بخدمات نقل الدم وتم توفير 

دم، حيث بلغت نسككككككبة وحدات الدم التي تم توفيرها عبر التبرع  
%، علمًا جميع  25.8 %، وعبر التبرع األسري 74.2الطوعي 

  Bلعينكككات تفحص ضكككككككككككككككككد أمراض التهكككا  الكبكككد الوبكككائي اا
 ، وفيروس عوز المناعة المكتسككككككككبة،  Cوالتها  الكبد الوبائي ا

أظهرت النتكائج أن نسككككككككككككككبكة هكذه األمراض بين المتبرعين ككانكت 
 % على التوالي.  %0.0،  %0.08، 0.4

 :عام ةالقوى ال

تعتبككككككككر دراسككككككككة المككككككككوارد البشككككككككرية فككككككككي الخككككككككدمات الصككككككككحية 
اسككككككككككتخدامها وتوزيعهككككككككككا وتنميككككككككككة قككككككككككدراتها العلميككككككككككة وحسككككككككككن 

والمهنيكككككة مكككككن أهكككككم أولويكككككات المؤسسكككككات الصكككككحية، لكككككذا فككككك ن 
تطكككككككوير هكككككككذه المؤسسكككككككات وتحسكككككككين أدائهكككككككا وتنميكككككككة قكككككككدرات 
المكككككوارد البشكككككرية فيهكككككا مكككككن األهكككككداف األساسكككككية التكككككي تسكككككعى  

، وقككككككد سككككككعت الككككككوزارة الككككككى تككككككوفير العديككككككد مككككككن لبكككككككوادر لهككككككا
عيينككككككات المسككككككتمرة حيككككككث بلككككككغ عككككككدد الصككككككحية مككككككن خككككككالل الت 

فككككككككككي وزارة الصككككككككككحة  2021العككككككككككاملين فككككككككككي خككككككككككالل العككككككككككام 
% عكككككككككن العكككككككككام 16.7موظكككككككككف، وبمعكككككككككدل زيكككككككككادة  11,128

2016. 
تطور عدد العاملين في وزارة الصحة خالل األعوام  يوضح  الجدول التالي

(2016 – 2021) 
 

، سكككككككريرطبيكككككك  لككككككككل  0.8تككككككوفر مستشكككككككفيات وزارة الصكككككككحة 
 سرير.ممرض لكل   1.2 وكذلك

 

 :المالي التقرير

من أهم المعوقات التي تواجه وزارة الصكككككككككككحة والتي تحول دون 
تحقيق أهكدافهكا قلكة الموارد المكاليكة وعجزهكا عن تغطيكة النفقكات  

العكككككام   للوزارة    2021حيكككككث خالل  النقكككككديكككككة  اإليرادات  بلغكككككت 
التشككككككككككككككغيليككككككة8,665,172 النفقككككككات  قيمككككككة  بلغككككككت  بينمككككككا   $ 

في $  11,764,243$ والنفقات الرأسكككككمالية   157,795,588
يقككككار  مككككا  بلغككككت المطككككالبككككات والككككديون  $ 689,512,2  حين 

   $.2,177,304وبلغت التسديدات 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 العام 

 11,128 11,031 10,257 10,597 9,778 9,536 العدد 
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 :التامين الصحي

 2120بلكككككككغ عكككككككدد التأمينكككككككات الصكككككككحية حتكككككككى نهايكككككككة العكككككككام 
  عائلككككككككككة وتشككككككككككمل كككككككككككال مككككككككككن تككككككككككامين النظككككككككككام 293,707ا

المجكككككككككككككككككاني  ، والتككككككككككككككككأمين36.2%   106,360الرسككككككككككككككككمي ا
اصكككككككككككككككدار  هكككككككككككككككووسكككككككككككككككب  الزيكككككككككككككككارة  %63.8  187,347ا

 .تأمينات مجانية لمتضرري الكورونا
بلغككككككككت اجمككككككككالي إيككككككككرادات التككككككككامين الصككككككككحي النقديككككككككة عككككككككام 

 مليون شيكل .6.4ا  2021
بلكككككككككغ اجمكككككككككالي إعفكككككككككاءات وزارة الصكككككككككحة ألقسكككككككككا  التكككككككككامين 

 ليون شيكل .م  146ا 2021الصحي في العام 

 

 :بالمارج ) التمصصي(العالج 

التطكككوير الهائككككل فكككي قككككدارت الككككادر البشككككري علكككى الكككرغم مككككن 
فكككككككككي المجكككككككككال الصكككككككككحي إال ان بعككككككككك  الحكككككككككاالت تتطلككككككككك  

 –امكككككككراض الكككككككدم  –التحويكككككككل للعكككككككال  فكككككككي الخكككككككار  ااألورام 
المسكككككح الكككككذري والطككككك  النكككككووي إلككككك   وذلكككككك للعجكككككز –العيككككون 

الكبيكككككر فكككككي األدويكككككة والمسكككككتهلكات الطبيكككككة وبعككككك  األجهكككككزة 
 ووي .الخاصة بالمسح الذري والط  الن 

حيكككككككث بلكككككككغ عكككككككدد الحكككككككاالت المحولكككككككة للعكككككككال  التخصصكككككككي 
% داخكككككككككككككككككل 77.7حالكككككككككككككككككة جكككككككككككككككككاءت كالتكككككككككككككككككالي:  17,982

فيمككككككا شكككككككل مككككككرض   ،مصككككككر  %18 األراضككككككي الفلسككككككطينية
% 29.7األورام اعلككككككككككى نسككككككككككبة للتحككككككككككويالت حيككككككككككث بلغككككككككككت 
مليككككككون 131وبلغكككككت تكلفككككككة التحكككككويالت للعككككككال  فكككككي الخككككككار  

 شيكل.
 

 :والتأهيل الطعيالعالج الطعيعي 

قسم، وبلغ   38بلغ عدد أقسام العال  الطبيعي في قطاع غزة  
دمت    ق  مري     64,484عدد مراجعي أقسام العال  الطبيعي  

، ولقد  جلسة لكل مري     6.4 لسة بمعدل  ج  414,798لهم  
الطبيعي   العال   في  العاملين  األخصائيين  عدد    271بلغ 

وزارة  في  العاملين  األخصائيين  نسبة  كانت  حيث  أخصائي، 
بلغت نسبة52.4الصحة    % من إجمالي األخصائيين.  وقد 

من مجمل الحاالت   %64.7التحسن لمرضى العال  الطبيعي  
.  وقد  على مراكز العال  الطبيعي في وزارة الصحة   المترددة

ي مستشفى  بلغ عدد المرضى الذين تلقوا خدمة التأهيل الطبي ف
الطبي   للتأهيل  الحاالت  م  413الوفاء  تنوعت  حيث  ري ، 

شخيصيها، فقد  المحولة لالستفادة من برنامج التأهيل من حيث ت 

نسبة   أعلى  الدماغيةنتيجة    %39.2كانت    ثم   الجلطات 
 . التقرحات الفراشية% نتيجة 37.0

 

 المدمات الدوائية والصيدلة

بلغكككككككككككت التكلفكككككككككككة اإلجماليكككككككككككة لألدويكككككككككككة والمهمكككككككككككات الطبيكككككككككككة 
% مككككككككن موازنككككككككة وزارة الصككككككككحة، حيككككككككث 24.9 للمسككككككككتهلكات

الطبيككككككة  ة مككككككن األدويككككككة والمهمككككككاتأن احتياجككككككات قطككككككاع غككككككز 
، وبلغكككككككككككت نسكككككككككككبة سكككككككككككنوياً  مليكككككككككككون دوالر 44.3 والمطكككككككككككاعيم

% بينمكككككككا نسكككككككبة 41متوسكككككككط األصكككككككناف الصكككككككفرية لألدويكككككككة 
% مككككككن 27لمهمككككككات الطبيككككككة ل الألصككككككناف الصككككككفريةمتوسككككككط 

 792مكككككككة األساسكككككككية، يوجكككككككد فكككككككي قطكككككككاع غكككككككزة إجمكككككككالي القائ 
نسككككككككمة لكككككككككل  2,697صككككككككيدلية خاصككككككككة مرخصككككككككة، بمعككككككككدل 

صككككككككيدلية، وبلغككككككككت مجمككككككككل عككككككككدد المسككككككككتودعات والشككككككككركات 
مصككككككككككانع  3باإلضككككككككككافة إلككككككككككى  ، 121الدوائيككككككككككة المرخصككككككككككة 

ة مهنككككة صككككيدلي حاصككككل علككككى مزاولكككك  3487يوجككككد  .  أدويككككة
 10,000صكككككككككيدلي / 16.3فكككككككككي قطكككككككككاع غكككككككككزة أي بمعكككككككككدل 

    نسمة.    
 

 : األمراض المعديةالرابعالفصل 
الكبيكككككر الكككككذي تبذلكككككه وزارة ويتضكككككح فكككككي هكككككذا الفصكككككل الجهكككككد 

الصككككحة بشكككككل رئككككيس فككككي الحكككككد مككككن العديككككد مككككن األمكككككراض 
المعديكككككككة والسكككككككيطرة والكككككككتحكم علكككككككى عكككككككدد منهكككككككا مكككككككن خكككككككالل 
بكككككككرامج التطعكككككككيم الكككككككوطني والتقصكككككككي بشككككككككل مسكككككككتمر علكككككككى 
االمكككككراض الوبائيكككككة   وقكككككد بلكككككغ معكككككدل حكككككدوث السكككككل الرئكككككوي 

نسككككككككككككمة وبلكككككككككككككغ معككككككككككككدل حكككككككككككككدوث الشكككككككككككككلل  0.6/100,000
نسكككككككككككمة وهكككككككككككو المعكككككككككككدل  0.5/100,000اد الرخكككككككككككوي الحككككككككككك 

الموصككككككي بككككككه مككككككن قبكككككككل منظمككككككة الصككككككحة العالميككككككة وارتفكككككككع 
معكككككككككككككككككدل حكككككككككككككككككدوث مكككككككككككككككككرض النككككككككككككككككككاف ليصكككككككككككككككككل إلكككككككككككككككككى 

15.4/100.000. 
 19بلككككككغ عككككككدد الحككككككاالت الجديككككككدة المسككككككجلة بمككككككرض كوفيككككككد 

نسككككككككككككمة، شكككككككككككككل  71.1/1000حالككككككككككككة بمعككككككككككككدل  149,795
نسكككككككككككككمة، كمكككككككككككككا  72.2/1000% بمعكككككككككككككدل 52.1الكككككككككككككذكور 

أكبكككككر عكككككدد مكككككن اإلصكككككابات بمكككككا  الوسكككككطىاحتلكككككت محافظكككككة 
شككككككمال نسككككككمة بينمككككككا احتلككككككت محافظككككككة  79.2/1000معدلككككككه 
نسكككككمة كمكككككا  53.9/1000أقكككككل معكككككدل حكككككدوث بمعكككككدل  غكككككزة

 1,331مككككككا عككككككدده  19بلغكككككت الوفيككككككات الناتجكككككة عككككككن كوفيكككككد 
% منهككككككككا ذكككككككككور وكككككككككان 55، ط حسكككككككك  المستشككككككككفيات ط وفككككككككاة
 60ي الفئككككككككة العمريككككككككة أكثككككككككر مككككككككن % مككككككككن الوفيككككككككات فكككككككك 74

عامككككًا، كمككككا شكككككلت محافظككككة غككككزة أعلككككى نسككككبة وفيككككات بنسككككبة 



 

 
vi 

% مكككككن الوفيكككككات ككككككان لكككككديهم أمكككككرض 80%، علمكككككًا بكككككأن 33
 مصاحبة كاألمراض المزمنة والسرطانات.

  A)ي ابلككككككككغ معككككككككدل حككككككككدوث مككككككككرض الكبككككككككد الوبككككككككائ 
بينمككككككككككا بلغكككككككككككت نسكككككككككككبة انتشكككككككككككار التهكككككككككككا   16.8/100,000

% 0.3 (C)   والتهككككككككا  الكبككككككككد الوبككككككككائي Bالوبككككككككائي االكبككككككككد 
 % على التوالي.0.08

بلككككككغ معككككككدل حككككككدوث مككككككرض السككككككحايا البكتيككككككري ا بككككككالمكورات 
نسكككككككككككمة، بينمكككككككككككا بلكككككككككككغ معكككككككككككدل  5.2/100,000السكككككككككككحائية  

 8.8/100,000حكككككككككككككدوث التهككككككككككككككا  السككككككككككككككحايا الفيروسككككككككككككككي 
 وارتفكككككككع، 2020عكككككككن العككككككام  %21 نخفككككككاضبنسكككككككبة ا نسككككككمة

معككككككككككدل التهككككككككككا  السككككككككككحايا البكتيككككككككككري بككككككككككأنواع أخككككككككككري إلككككككككككى 
عككككككككن العككككككككام  %58 ارتفككككككككاعنسككككككككمة بنسككككككككبة  5.2/100,000

معكككككككككككدل حككككككككككدوث مككككككككككرض البروسكككككككككككيال  ، بينمككككككككككا بلككككككككككغ2020
علمككككا انككككه لككككم يككككتم تسككككجيل أي حالككككة خككككالل  1.3/100,000
 .2020عام 

حالكككككككة وفكككككككاة  1,412بلكككككككغ عكككككككدد وفيكككككككات األمكككككككراض المعديكككككككة 
 66/100,000بسكككككككككب  األمكككككككككراض المعديكككككككككة بمعكككككككككدل وفكككككككككاة 

بنسككككككبة  مككككككن مجمككككككوع الوفيككككككات الكلككككككي% 20نسككككككمة وبنسككككككبة 
شكككككككككلت وفيككككككككات كوفيككككككككد  2020% عككككككككن عككككككككام 138ارتفككككككككاع 
 .% من وفيات األمراض المعدية94نسبة   19

 

 معديةالالفصل الحادي عشر: األمراض غير 

 149.4/100,000بلككككككككغ معككككككككدل حككككككككدوث مككككككككرض السكككككككككري 
مككككككن السكككككككان  3.1/100نسككككككمة، بينمككككككا بلككككككغ معككككككدل انتشككككككاره 

سككككنة،  18وبلككككغ معككككدل انتشككككاره فككككي الفئككككة العمريككككة أكثككككر مككككن 
% مكككككككككككن إجمكككككككككككالي 57نسككككككككككمة شككككككككككككلت اإلنككككككككككاث  6.3/100

أنثككككككككى وبلككككككككغ  3.6/100مرضككككككككى السكككككككككري بمعككككككككدل انتشككككككككار 
% 49سكككككنة  60مكككككا فكككككوق معككككدل انتشكككككاره فكككككي الفئكككككة العمريككككة 
أعلكككككككى معكككككككدل  ككككككككانكمكككككككا مكككككككن إجمكككككككالي مرضكككككككى السككككككككري، 

بلككككككككغ معكككككككككدل و  ،انتشككككككككار للمككككككككرض فككككككككي محافظككككككككة الوسككككككككطى
مكككككككككككري  شككككككككككككلت اإلنكككككككككككاث  2.3/1000وفيكككككككككككات السككككككككككككري 

  .2021% من إجمالي وفيات السكري في العام 47
 236.5/100,000بلككككككككغ معككككككككدل حككككككككدوث مككككككككرض الضككككككككغط 
نسكككككككككمة و  4.6/100نسكككككككككمة، بينمكككككككككا بلكككككككككغ معكككككككككدل انتشكككككككككاره 

سككككككنة مكككككككن  18فككككككي الفئككككككة العمريكككككككة األكثككككككر مكككككككن  9.5/100
% مكككككككككن إجمكككككككككالي مرضكككككككككى 60السككككككككككان، شككككككككككلت اإلنكككككككككاث 

أنثكككككككككى وبلكككككككككغ معكككككككككدل  5.7/100بمعكككككككككدل انتشكككككككككار الضكككككككككغط 
% مككككككن 48سككككككنة  60مككككككا فككككككوق انتشككككككاره فككككككي الفئككككككة العمريككككككة 

وكككككككككان أعلككككككككى معككككككككدل انتشككككككككار ، الضككككككككغطإجمككككككككالي مرضككككككككى 

وفيككككككات  بلككككككغ معككككككدل ، كمككككككاللمككككككرض فككككككي محافظككككككة الوسككككككطى
مككككككككككري  شكككككككككككلت اإلنككككككككككاث  8.3/1000مرضككككككككككى الضككككككككككغط 

 % من إجمالي وفيات الضغط.52
 49.5/100,000 األمككككككككراض النفسككككككككيةبلككككككككغ معككككككككدل حككككككككدوث 
الحكككككككككاالت % مكككككككككن إجمكككككككككالي 56.6الكككككككككذكور  نسكككككككككمة، شككككككككككل
 نسكككككككككككبةوبلكككككككككككغ  ذككككككككككككر 47.0/100,000بمعكككككككككككدل  الجديكككككككككككدة
% مكككككككككن 58سكككككككككنة   39-20افكككككككككي الفئكككككككككة العمريكككككككككة  حدوثككككككككه
للمكككككرض  حكككككدوثأعلكككككى معكككككدل  كمكككككا ككككككان، الحكككككاالتإجمكككككالي 

 رفح.في محافظة 
 

 الفصل الثالث عشر: الوفيات
تختلكككككف األسككككككبا  السكككككائدة للوفيككككككات بكككككاختالف البلككككككدان ومككككككن 
أهككككككككككم أسككككككككككبا  الوفيكككككككككككات األمككككككككككراض السككككككككككارية، السكككككككككككرطان، 
اإلمكككككراض القلبيكككككة الوعائيكككككة وحكككككوادث المكككككرور والعمكككككل، لكككككذلك 
مككككككككككن األهميككككككككككة بمكككككككككككان دراسككككككككككة الوضككككككككككع الوبككككككككككائي السككككككككككائد 
واتجاهاتككككككككككه لمعرفككككككككككة األسككككككككككبا  الحقيقيككككككككككة للوفككككككككككاة وتحديككككككككككد 

للحككككككد مككككككن هككككككذه األسككككككبا .  وفككككككي هككككككذا األولويككككككات الوطنيككككككة 
اإلطكككككككككككار يلعككككككككككك  نظكككككككككككام التسكككككككككككجيل الحيكككككككككككوي والمسكككككككككككوحات 
الصكككككككككحية وتسكككككككككجيالت المستشكككككككككفيات أهميكككككككككة خاصكككككككككة فكككككككككي 
معرفككككككككة مككككككككدى انتشككككككككار هككككككككذه األمككككككككراض وتحديككككككككد األسككككككككبا  

 الحقيقية للوفاة. 
حالككككة  7,140غككككزة محافظككككات قطككككاع بلككككغ عككككدد الوفيككككات فككككي 

فككككككككي عككككككككام  نسككككككككمه 1000وفككككككككاة لكككككككككل  3.39وفككككككككاة بمعككككككككدل 
وفكككككاة لككككككل  2.84علمكككككا أن معكككككدل الوفكككككاة الخكككككام ككككككان 2021

  .2020ألف نسمة في عام 
األسكككككبا  الحقيقيكككككة للوفكككككاة بكككككين عمكككككوم السككككككان هكككككي أمكككككراض 

ويالحككككككا ارتفككككككاع  %، 25.5والجهككككككاز الككككككدوري بنسككككككبة القلكككككك  
 19أمككككراض فكككككايروس كورونككككا المسكككككتجد كوفيكككككد وفيكككككات نسككككبة 
الوفيككككككات للعككككككام السككككككابق ليسككككككجل % مككككككن إجمككككككالي 5.2مككككككن 
 لهذا العام. من اجمالي الوفيات20.8%

وارتفككككككاع سككككككب  الوفككككككاة مككككككن ، %10.9األمككككككراض السككككككرطانية 
%  5.3% العككككككككام الماضككككككككي ليسككككككككجل  1.6الحككككككككوادث مككككككككن 

أمككككككككككراض الجهككككككككككاز ، 2021بسككككككككككب  عككككككككككدوان شككككككككككهر مككككككككككايو 
%، 3.1ألمكككككككككراض مكككككككككا حكككككككككول الكككككككككوالدة  ا%، 3.7التنفسكككككككككي 

، %2.6التشكككككككككككككككوهات الخلقيكككككككككككككككة ، %2.4الفشكككككككككككككككل الكلكككككككككككككككوي 
  .%1.1األمراض المعدية ،  %2.2أمراض السكر 
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   الفصل األول 

 : السكان والصحة 

 
 

 . والسكانية المؤشرات الديمغرافية    1.

 القيمة المؤشر القيمة المؤشر
 15.2 سنوات 5نسبة األطفال األقل من   2,136,507 2021نهاية العام    قطاع غزة سكانعدد  

 40.9 عاما  15نسبة السكان األقل من   50.7 نسبة السكان "ذكور"
 4.5 عاما  60نسبة السكان فوق   49.3 نسبة السكان "إناث"

 56,658 أعداد المواليد 102.7 نسبة الجنس ذكور/إناث

 72.7ذكور  توقع البقاء على قيد الحياة
 26.9 نسمة  1000معدل المواليد الخام/ 74.9إناث  

 3.5 نسبة المواليد التوائم 19.3 العمر الوسيط
 7.8 جم2500نسبة المواليد األقل من  77.8 نسبة اإلعالة

 9.7 نسمة  1000معدل الزواج الخام/ 2.8 معدل النمو السكاني
لكل سيدة في عمر   معدل الخصوبة الكلي

 2.0 نسمة  1000الخام/معدل الطالق   3.3 اإلنجاب

 
 :السكان   1.11

 السكان الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية  1.1

غغغغغغ   غغغغغغغات بلغ غغغغغغطينية  محاف غ غغغغغغي الفلسغ غغغغغغي األراتغ غغغغغغكان فغ غغغغغغدد السغ عغ
غغارب  غغا يقغ غغزة  مغ غغاع غغ غغة وقطغ غغفة اليربيغ غغغون  5,290,925الضغ مليغ

غغغغغغنهم  غغغغغمة  مغ غغغغغغفة  3,154,418نسغ غغغغغات الضغ غغغغغغي محاف غ غغغغغمة فغ نسغ
غغغبت   غغغغا نسغ غغغغكلون مغ غغغة وونغ غغغغي % 59.6اليربيغ غغغغكان األراتغ غغغغن سغ مغ

غغغغغغغغغطينية غغغغغغغغغغزة  2,136,507و  الفلسغ غغغغغغغغغغاع غغ غغغغغغغغغات قطغ غغغغغغغغغغي محاف غ فغ
 .%40.4وبنسبة  

 

في محافظات قطاع غزة1جدول رقم )  ( يوضح توزيع السكان 

السكان  المحافظة  عدد 
  % 

من اجمالي سكان 
غزة  محافظات قطاع 

 19.8 423,726 النمال

 33.8 722,350 غزة

 14.4 306,663 الوسطى

 19.7 419,892 خانيونس

 12.4 263,876 رفح

 100.0 2,136,507 المجموع

 
 

 

 
 الكثافة السكانية في قطاع غزة حسب المحافظة: 

غغكانية  غغة السغ غغكلل الكةافغ غغات شغ غغي محاف غ غغاع فغ غغغزة قطغ  5,853غغ
غغين شغغكلل    2كمنسغغمة/ غغزة األعلغغىفغغي نغ غغا   محاف غغة غغ بينمغ

 .ألدنىشكلل محاف ة خان يونس ا

 
 

 يوضح توزيع الكثافة السكانية في   -(1رسم بياني رقم )
 2021قطاع غزة  محافظات  
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لمحافظات قطاع غزة  الهرم السكاني    

  
 

 حسب الفئات العمرية  الهرم السكاني لمحافظات قطاع غزة  -(2رسم بياني )
 والجنس

 : محافظات قطاع غزة   في   جئون الل   1.1.3

غغغغغغ   غغغغغغددبلغ غغغغغغغطينيين عغ غغغغغغين الفلسغ غغغغغغغاع الالجئغ غغغغغغات القطغ غغغغغغي محاف غ  فغ
% من إجمالي سكان  69.1  ةسببنمليون نسمة و    1,476,706
غغغزة غغغاع غغ غغغغين  قطغ غغغييل الالجئغ غغغغوث وتنغ غغغة غغ غغغديرات وكالغ غغغغي تقغ نسغ
 .موزعين على ثماني مخيمات  الفلسطينيين

 
 عاما   60عاما وأعلى من    15األقل من  السكان    1.1.4

فغي  %40.9عاما ما نسغبت   15شكلل الفئة العمروة األقل من 
مغن  %4.5عامغا مغا نسغبت   60نين شكلل الفئة العمروة فغوق 

 إجمالي السكان.
 

 إلى اإلناث  نسبة الذكور    1.1.5

واإلناث    1,082,546بل  عدد الذكور في محاف ات قطاع غزة  
 .  %102.7نيث بليل نسبة الذكور إلى اإلناث    1,053,961

 

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

 محافظات غزة  

غغر  غغد عمغ غغاث عنغ غغدد اإلنغ غغوالي  49-15بلغغ  عغ غغنة نغ  520,241سغ
 .%  من مجمل عدد اإلناث49.3 
 

   في محافظات قطاع غزة   متوسط العمر  1.1.7
غغغغغغ   غغغغغغغزة بلغ غغغغغغغاع غغ غغغغغغغات قطغ غغغغغغي محاف غ غغغغغغغر فغ غغغغغغغط العمغ  19.3  متوسغ
 .2020للعام   19.2و   2021للعام

 غزة  النمو السكاني في محافظات قطاع  معدل   1.1.8

السكاني  إنخفض  النمو  في   2.8الى     2021للعام    معدل 
 .2020للعام   2.9 بل   في نين  محاف ات قطاع غزة  

 

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

 .عاما وأكثر(   65الفئة العمرية  
  فغي نغين  2021لعغام ل %77.8 إلغىانخفضل نسبة اإلعالغة 

 .2020عام لل  %78.6  بليل
 

 الوفيات الخام  معدل   1.1.10
الى    ارتفع غزة  قطاع  في  الخام  الوفيات   3.39/1000معدل 

  من السكان   2.84/1000   بل في نين    2021عام في  نسمةً   
 .2020للعام 

 

 الخصوبة لكل سيدة في عمر اإلنجاب معدل   1.1.11

غغوبة  ارتفغغع غغدل الخصغ غغام معغ غغي  3.3الغغى  2021لعغ غغيدة فغ غغل سغ لكغ
غغاب غغر اإلنجغ غغة   عمغ غغة العمروغ غغن الفئغ غغام15-49مغ غغين   عغ غغي نغ   فغ

   .2020للعام    3.2بل   
 

 
الخصوبة حسب السنوات    -( 3رسم بياني )  2021-2013معدل 

 

 خصائص المواليد:  1.2    
 أعداد المواليد  1.2.1
غغع  غغدادإرتفغ غغى  أعغ غغغد الغ غغغود 56,658المواليغ غغغام  مولغ غغي للعغ   2021نغ

غغغغ   غغغغين بلغ غغغغي نغ غغغغي  53,687فغ غغغغود نغ غغغغام مولغ غغغغدل  2020 للعغ بمعغ
 .+ 5.5تييير 

 
معدل المواليد الخام لكل ألف نسمة من   1.2.2

 .السكان 
غغغع غغغام  إرتفغ غغغام للعغ غغغد الخغ غغغدل المواليغ غغغى  2021معغ غغغغودا  26.9الغ مولغ
غغغي  غغغل نغ غغغ   1000لكغ غغغين بلغ غغغي نغ غغغكان  فغ غغغن السغ غغغمة مغ  26.2نسغ

 .2020مولودا للعام 
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المواليد الخام    -(4رسم بياني )    2021 -  2013للسنوات  معدل 

 

   حسب أماكن الوالدة المواليد   1.2.3
غغغغغفيات  غغغغغي المستنغ غغغغل فغ غغغغغو دات تمغ غغغغم الغ غغغغغات أن مع غ غغغغير البيانغ تنغ
غغغغغغغغغدمات  غغغغغغغغحة والخغ غغغغغغغغغفيات  وزارة الصغ غغغغغغغغمل مستنغ غغغغغغغغة وتنغ الحكوميغ

غغغغغغغغغغغبة  غغغغغغغغغغغة  بنسغ غغغغغغغغغغغام 71.4الطبيغ غغغغغغغغغغغل   2021% للعغ غغغغغغغغغغغا بليغ بينمغ
غغغغغام 72.4 غغغغغغة 2020% للعغ غغغغغراء خدمغ غغغغغغى شغ غغغغغع الغ غغغغغغع التراجغ   وورجغ

 الو دة من المن مات األهلية.
 

 
الوالدةالنسبي لتوزيع اال  -(5رسم بياني )  لمواليد حسب أماكن 

 

   أوزان المواليد 1.2.4
غغغغغل غغغغغغة   إرتفعغ غغغغغغد ذوف األوزان المنخفضغ غغغغغغبة المواليغ غغغغغغن أنسغ غغغغغغل مغ قغ
غغغرام   2500 غغغام 7.9جغ غغغالل العغ غغغل 2021% خغ غغغين بليغ غغغي نغ   فغ
 .2020العام   خالل  6.8

 
 
 
 
 

 
 
 
 

المواليد األقل من أل ينسبالتوزيع ال  –( 6رسم بياني )  جم2500وزان 
 2021-2013للسنوات  

 

 
 
 

 . مستوى تعليم الوالدين  1.2.5

أشارت البيانات إلى أن أعلى مستوى تعليم لآلباء واألمهات كانل 
من %74.6بليل ما نسبت   نيث وأقل الةانووة العامةفي مرنلة 

 .2021% للعام 72.0األمهات ومن اآلباء 
 

 
 مستوى التعليم للوالدين   -( 7رسم بياني )

 

 : الزواج   1.3.1

ي فغ   2021 للعغام  20,786 إلغى عدد نا ت الزواجإنخفض 
 .-0.6 بل    وبمعدل تييير2020للعام  20,919نين بل  
نالغغغغة زواج لكغغغل ألغغغغ   9.7معغغغدل الغغغغزواج الخغغغام الغغغى  إنخفغغغض

للعغغغغغغغغغام  10.0فغغغغغغغغغي نغغغغغغغغين بلغغغغغغغغغ   2021مغغغغغغغغن السغغغغغغغغغكان للعغغغغغغغغام 
2020. 

 

 
 2021-2013  للسنوات  يوضح معدل حاالت الزواج الخام   -(8رسم بياني رقم )

 

 : الطلق  1.3.2
في نين   2021 للعام 4,319 الى عدد نا ت الطالق إرتف 
 +.23.6وبمعدل تييير بل   2020للعام  3,493بل  
 نالة طالق لكل أل  من  2.0معدل الطالق الخام الى  إرتفع

 .2020للعام   1.6في حين بلغ  السكان 
 
 
 
 
 

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

2021-2013للسنوات  
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 لفصل الثاني ا 

 صحة المرأة   
   خدمات رعاية الحوامل. 2.1

 

للسيدات الحوامل  في قطاع غزة  تقدم خدمات رعاية الحوامل   
وزارة الصحة  عيادة تابعة ل  27)عيادة لصحة األم    49  من خالل

ل  22و تابعة  الالجئينالوكالة  عيادة  وتشغيل  بلغ  ،  (غوث  وقد 
السيدات   الرعاية عدد  مراكز  على  تتردد  التي  الجدد  الحوامل 

األولية   بقطاع غزة، منهم    55,120الصحية   16,901سيدة 
العام  18.6بنسبة ارتفاع    سيدة مسجلة بوزارة الصحة % عن 

و 2020 سن    انخفضت،  دون  الحوامل   إلى  سنة  16نسبة 
بلغ متوسط الزيارات في مراكز   ،% من إجمالي الحوامل0.2

 . زيارة لكل سيدة حامل  5.8 الرعاية التابعة لوزارة الصحة
بلغ عدد السيدات الحوامل الجدد التي تتردد على مراكز الرعاية 

كان متوسط ، و سيدة  38,219الصحية األولية التابعة للوكالة  
الحامل للسيدة  الغوث  ب   الزيارات  سيدة زيار   6.6وكالة  لكل  ة 

 ل. حام
 

عدد وزيارات الحوامل في مراكز الرعاية الصحية األولية  -( 1جدول )
 في قطاع غزة 

 

وزارة  الخدمات 
 اإلجمالي  الوكالة  الصحة 

 55,120 38,219 16,901 عدد الحوامل 

 350,262 251,755 98,507 عدد زيارات الحوامل 

متوسط الزيارات /  
 6.4 6.6 5.8 حامل

 
 الحمل الخطر . 2.2

 

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

حة، أما بوكالة الغوث فقد  وزارة الصب من مجموع الحوامل الجدد  
   د.من المجموع الكلي للحوامل الجد% 18.9 بلغت النسبة

   وتشغيل الالجئين(. حسب المعايير الخاصة بوكالة غوث  )

 5,355بلغ عدد حاالت الحمل الخطر بمراكز وزارة الصحة  
عمليات  لهن  أجريت  اللواتي  السيدات  نسبة  وشكلت  حالة، 

بلغ حيث  نسبة  أعلى  سابقة  نسبة  %،  14.0ت  جراحية  وأقل 
 .تمزق األغشية الجليلية المبكر % 0.6كانت 

 
 : الصحة اإلنجابية. 2.3

 

 49  -15عمر اإلنجاب في قطاع غزة )بلغ عدد السيدات في  
% من مجموع سكان  24.4سيدة، ما نسبته    520,241  عام(

% من 49.4( نسمة، وتمثل  2,136,507قطاع غزة البالغ )
 مجموع اإلناث في قطاع غزة. 

 
 
 

 : كلي معدل الخصوبة ال . 2.4
 

فغغغغغغغي  سغغغغغغغيدة /مولغغغغغغغودا   3.35 بلغغغغغغغغ معغغغغغغغدل الخصغغغغغغغو ة الكلغغغغغغغي
   .2020للعام   3.2في حين بلغ  عمر اإلنجاب

 

( 29-25) الفئغغغغغة العمريغغغغغة بغغغغغينمعغغغغغدل الخصغغغغغو ة  روتغغغغغه  بلغغغغغغ
سغغغغغغغيدة فغغغغغغغي  1000مولغغغغغغغود لكغغغغغغغل  196.3سغغغغغغنة حيغغغغغغغث بلغغغغغغغغت

 .2021العام 
 

 وسائل تنظيم األسرة .  2.5
 

تنظيم األسرة  وسائل  بلغ عدد المستفيدات الجدد من خدمات  
  12,317وزارة صحة،    4,630) سيدة  16,947في قطاع غزة  

الغوث(   استخدام  وكالة  نسبة  أصبحت    اللولبارتفعت  حيث 
الصحة   بمراكز وزارة  استخداما في قطاع غزة  الوسيلة األكثر 

% من  37.9ووكالة غوث وتشغيل الالجئين وشكل ما نسبته  
األسرة،   تنظيم  وسائل  نسبة  مجموع  انخفضت  استخدام بيبنما 

ت30.8لتصل    الحبوب كما  األقل عتبر  %،  النسبة  التحاميل 
% من مجموع وسائل تنظيم األسرة  0.3حيث شكلت ما نسبته  

 المستخدمة في قطاع غزة. 
الوسيلة األكثر استخداما  من قبل المستفيدات    الحبوب  توقد كان 

غزة قطاع  في  الصحة  الجدد  وزارة  ما   بعيادات  شكلت  حيث 
في عيادات النسبة األعلى    اللولبكما شكل  %،  47.3نسبته  

 %.50.6الوكالة بنسبة 
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نسبة المستفيدات الجدد من وسائل تنظيم األسرة حسب  ( 1) رسم بياني

 2021عام   الجهة المقدمة )وزارة صحة، وكالة الغوث( 
 

 
   لوالدةا . 2.6

 

الوالدات   نسبة  الصحةبلغت  وزارة  مستشفيات  % 65.2  في 

% مستشفيات 8.4غير الحكومية و  المستشفياتفي  %  25.8و

 . ة خاص  مستشفيات% 0.6عسكرية و

%  74.5 لغت نسبة الوالدة الطبيعية في مستشفيات قطاع غزة  و 

 من مجموع الوالدات في قطاع غزة. 
 

 القيصرية   اتالوالد . 2.6.1

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

مستشفيات قطاع  لوالدات القيصرية في ل النسبي توزيعال –( 2رسم بياني)
 2021-2014حسب السنوات  غزة

 

 

 

مستشفيات    ارتفعت في  القيصرية  غزةالعمليات  حيث    قطاع 

مقارنة مع    2021% من مجموع الوالدات في عام  25.5 بلغت

% من مجموع الوالدات في قطاع  24.8حيث بلغت    2020عام  

 . %8 تغيير مقدارها بنسبة غزة
 

 خدمات رعاية ما بعد الوالدة . 2.6.2
 

الوالدة   بعد  ما  رعاية  خدمة  تلقين  اللواتي  السيدات  عدد  بلغ 

ووكالة   51,474 الحكومية  األولية  الصحية  الرعاية  بمراكز 

منهم   الالجئين،  وتشغيل  عبر  23.4غوث  الخدمة  تلقين   %

الحكومية األولية  الصحية  الرعاية   نسبة  بلغتكما  ،  مراكز 

المنزلية   الالتي    %19.4الزيارات  السيدات  عدد  إجمالي  من 

رعاية    نسبة  بلغت كما،  تلقين الخدمة في مراكز الرعاية الحكومية

من إجمالي   %96.9في عيادات وكالة الغوث  ما بعد الوالدة  

 .مل في وكالة الغوثاعدد الحو 
 

 فيات األمهات و .  2.7
 

تسجيل وفاة  ح  34  تم  غزة   أمومةالة  قطاع  العام    في  خالل 
  من المواليد األحياء مولود    60.0/100,000  معدلب ،  2021

% من  68  علما  أن  2020% عن العام  162  ارتفاعو نسبة  
 .19وفيات األمومة يعود إلصابتها بفيروس كوفيد 

 
 
 
 
 
 
 
 

  من  100,000توزيع معدالت وفيات األمهات لكل  -( 3رسم بياني )
 2021-2014المواليد األحياء  في قطاع غزة حسب السنوات 
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 الفصل الثالث 

 النظام الصحي 

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

غغغا د غغ  د غ غغغ د  غ غغيد غ غغغع يدر  ح غ غغيدرحيغ غغغادرحل  اغ غغكزدالرعغ غغدد غ بلغ
غغغغ دد159 غغغغاربعد   غ غغغغعيد د52الكغ غغغغة ر  درحيغ غغغغادحغ %(د32.7الكغ

غغغيدد22 د غغغاربدحةك حغ غغغالكغ غغغ  د غ غغغا الدرحن  غ غغغغ      دةثد  شغ رحفلسغ
غغغغيدد80%(عد د13.8  غغغلدرحع ةا غ غغغغ كد  غ غغغاربدحلا  اغ غغغغ دالكغ ا هغ

غغغغ دد19 غغغيد سغ غغغع يدر  ح غ غغغيدرحيغ غغغكا كدرحل  اغ غغغكادرغ غغغاد خغ الكغ
غغ يد غغعيدب سغ غغ   لد  ر  درحيغ غغغكادد%(12.0 اعغ غغ   د خغ غغ درح غ ب  اغ
غغغغغغي غغغغغغيدا  ييغ غغغغغغكا كدخ  غ غغغغغغكا كدد5عدرغ غغغغغغيدحل غ غغغغغغاد  دعغ الرعغ

د%(.3.1رح   يدرحعس لييد 
 

رعاية  متوسط عدد السكان لكل مركز   3.1.1.1

وتشغيل  أولية   الغوث  ووكالة  الصحة  لوزارة  تابع 

 في قطاع غزة  الالجئين  

الكا رحس  ندحكالد    ايدأ ح يد  د دحة ر  دددبلددا ةسطد كزد
رحن    دد رحاةثد  شا الد   د    د ا درحيعيد  ك حيد

أ لىددد28,872 د  كزدحلس  ندحكالدالكاا ةسطددنسايد بلدد
نسايدحكالدالكادصع دددد38,018  ثدبلاتددد ا داع   يدد

نسايدحكالدالكاددد32,594  ثدبلاتدددرحشا ل ل ه داع   يدد
صع عدب  ا دك نتداع   يدرحةس ىدأ الد كزدحلس  ند خكدبلاتدد

دنسايدحكالدالكادصع .دددد15,333
 
 

األولية   • الرعاية  الصحة( مراكز  حسب    )وزارة 

 المستوى 

الكاربددد33الكاربدا ه ددد52دد    د ا د ك لد  ر  درحيعيد  د
د إلض  يددددرحلرد الكاربدا درحاس ةىدددد19 ددددرحث حثا درحاس ةىدد

دإحىد   ز د  يي يدحليعيدرح فس ي.
بلددا ةسطد كزدرحس  ندحكالدالكادصع د  ةا د  د    د

د  كزدحلس  ندحكالدالكاا ةسطددنسايد بلددأ لىددددد41,087 ا دد
نسايدحكالدالكادصع دددد65,969داع   يد  حد  ثدبلاتد

حكالدالكادصع عدددد51,596  ل ه داع   يد ا د  ثدبلاتد
أ الد كزدحلس  ند خكدبلاتدد  ب  ا دك نتداع   يدرحةس ىد

دحكالدالكادصع .دددد20,444
د
 

 في وزارة الصحة   خدمات مراكز الرعاية األولية  •
د

غغغكزد غغدد غ غغغ  ركدبلغ غغغيدرحايغ غغغيدر  ح غ غغغ زركدرحل  اغ غغغ د  غ غغغ د  ر  د غ  غ
غغغغغغغ د غغغغغغعيد غ غغغغغغغ ادرحيغ غغغغغغغ د2021 غ غغغغغغغ دا اة غ د1,798,628 داغ

غغغ    غغغ د يغ غغغدددد 1,234,243(دا هغ غغغ اةند بلغ غغغ ندرحعغ غغغ   دحءخ غ  يغ
غغ  د غغغالد غ غغ ةييدحكغ غغ  ركدرحسغ غغكلدرحايغ غغغ ادد0.6اعغ غغ د غ غغ   د غ  يغ

2021.   
د

غغغغغغغى غغغغغغغغ  يدإحغ غغغغغغغفردد إلضغ غغغغغغغغكا كدد881,273دهغ غغغغغغغتدرغ غغغغغغغغ   د لخغ  يغ
غغغغغة ر  د غغغغ دحغ غغغغ د   غ غغغغيدرح غ غغغغغيدر  ح غ غغغغادرحل  اغ غغغغ دالرعغ غغغغ يد غ  اليضغ

غغ  ركد غغغكلدرحايغ غغغدداعغ غغعي.دد بلغ غغغ  .ددد0.4رحيغ غغغالد غ غغغ   دحكغ  يغ
غغغغغيد غغغغيدر  ح غ غغغغغادرحل  اغ غغغغ دالرعغ غغغغةند غ غغغغغف  داعالغ غغغغ ندرحغ غغغغكادر خ غ  غ

غغغغغ د  د غغغغغ د   غ غغغغغرح غ غغغغغ دا اة غ غغغغغا داغ غغغغغ  د غ غغغغغ د  غ غغغغغعيد غ  در  درحيغ
غغغغغغغغيدد978,653 غغغغغغغغفيدخ  غ غغغغغغغغكلد صغ غغغغغغغغغالدد0.5دداعغ غغغغغغغغفيدحكغ  صغ

د   .دد
د

مرا  • في  التخصصية  العيادات  إلى  كز  الزيارات 

 الرعاية األولية لوزارة الصحة 

غغغ زركد غغغ درحع غ غغغ اد غ غغغفردرحعغ غغ لتدحهغ غغغ دسغ غغغ  ركدرح غ غغغكزدرحايغ غغدد غ بلغ
غغغغغغاد غغغغغغ دالرعغ غغغغغغ يد غ غغغغغغ درح  ييغ غغغغغغ دا اة غ غغغغغغيداغ غغغغغغيدر  ح غ درحل  اغ

غغغغغ   د559,404 غغغغغ  ددع يغ غغغغغالد غ غغغغغ  ركدحكغ غغغغغكلدرحايغ غغغغغالداعغ  صغ
  ي   دحكالد   .دد0.3حلع  زركدرح  يي يدد

د
د

مراكز الرعاية األولية التي تملكها وكالة    3.1.1.2

 غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

غغغغغغ      د غغغغغ  درحفلسغ غغغغغا الدرحن  غ غغغغغغةثد  شغ غغغغغيد غ غغغغغك لد ك حغ د22 غ
غغغغغغغغن د غغغغغغغادرحعغ غغغغغغغف درحالرعغ غغغغغغغة لدهغ غغغغغغغا .د غ غغغغغغغ  د غ غغغغغغغ د  غ غغغغغغغاربد غ الكغ

غغغغغغغغغغغغغكا كد غغغغغغغغغغغغغ ن عدرغ غغغغغغغغغغغغغغكا كدرحا غ غغغغغغغغغغغغغيعد رغ غغغغغغغغغغغغغيد رح فةحغ ر اةاغ
غغغغلرا د غغغ دبغ غغغغ د غ غغغك  د   سغ غغغغ درحغ غغغ  يدرحغ غغغغللدإضغ غغغ يدأرغ   ييغ

دددرح  ع مدد ح ع  ندا د  ر  درحيعي.
غغ  ركدرح غغ دسغغ غغ دبلغغدد غغكزدرحايغ غغيد لتدإحغ الرعغغادرحل  اغغيدرح  دعغ

غغغغغغغغغغغيد غغغغغغغغغغغدحلةك حغ غغغغغغغغغغغ دا اة غ غغغغغغغغغغغ   دد3,352,955دد اغ غغغغغغغغغغغ دد يغ ا هغ
غغغغ ادد3,328,045 غغغ درحعغ غغغغ  ركدحل غ غغغغكلدرحايغ غغغغالداعغ غغغغثد صغ   غ

غغغغ غغغ درحعغ غغغغ  دحل غ غغغالد غ غغغغ دد2.8 ادحكغ غغغ  عد غ غغغغالد غ غغغ   دحكغ  يغ
غغغغغ د غغغغ درحا  يغ غغغغغ  ركدحل غ غغغغكزدرحايغ غغغغغدد غ غغغغ  دبلغ دد24,910د غ

غغغغغغ   د غغغغغغغلي د يغ غغغغغغ  ركدحل اغ غغغغغغغتدرحايغ غغغغغغغ   د4,947,557 دبلاغ د يغ
  ي   دحكالد   .دد4.2داعكلدد
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واألمن    3.1.1.3 للشرطة  الطبية  العام  الخدمات 

 )الخدمات الطبية العسكرية( 

غغغغغ اد غغغغغ درحعغ غغغغغلخيد ر اغ غغغغغيدحلشغ غغغغغكا كدرح   غ غغغغك لدرح غ غغغغغاربدد5 غ الكغ
غغغغغغ ال  د غغغغغيدحلعغ غغغغغكا كدرح   غ غغغغغغكادرح غ غغغغغثد خغ غغغغغيد  غ غغغغغيدر  ح غ حلل  اغ
غغغدد غغغ  ن هم.ددبلغ غغغ  يدحعغ غغغ اعدد إلضغ غغغ درحعغ غغغلخيد ر اغ غغغ  درحشغ د هغ
غغغغغغ د غغغغغ اةنداغ غغغغغ ندرحعغ غغغغغىدر خ غ غغغغغغ لتدإحغ غغغغغ دسغ غغغغغ  ركدرح غ غغغغغكزدرحايغ  غ

غغغغغغغغغغ غغغغغغغغغغ   دد23,815د ا اة غ غغغغغغغغغغ زركددد61,022 د يغ غغغغغغغغغغ   دحلع غ  يغ
د ي   .دد69,180ددحاي  ركدحل الي د بلاتدررح  يي يدد

 
 

 عيادات المنظمات األهلية  3.1.1.4

غغغغغغغيد غغغغغغغ كدر هل غ غغغغغغغك لدرحا  اغ غغغغغغغاربدد19د غ غغغغغغغيددالكغ غغغغغغغيدر  ح غ حلل  اغ
غغغغدد غغغك ه عدبلغ غغغيدحغ غغغيدر  ح غ غغغادرحل  اغ غغغ زدالرعغ غغغ   لدإ  اغ غغغ داعغ  سغ

غغغغغغغ اد غغغغغغغ د غ غغغغغغغغ لتد غ غغغغغغغ دسغ غغغغغغغ  ركدرح غ غغغغغغغة درحايغ غغغغغغغغ دد2021ا اغ اغ
غغ غغغغغغغغغغغغغغ غغغ ا د94,347د ا اة غ غغغغغغغغغغغغغغ غغ ندرحعغ غغغغغغغغغغغغغغ غغغ   دحءخ غ غغغغغغغغغغغغغغ  عد د يغ
د ي   دحلع  زركدرح  يي ي.دد306,905

 

   القطاع الخاص  3.1.1.5
غغغغغغغغغ ند غغغغغغغغغالدر خ غ غغغغغغغغغ د  غ غغغغغغغغغيداغ غغغغغغغغغ زركدرح  صغ غغغغغغغغغ كدرحع غ غغغغغغغغكر دا غ  غ
غغغغغ د غغغغعيدحكغ غغغغلركد ر  غ غغغغ درحا   غ غغغغ  زحيد    غ غغغغ     د رحيغ ر ريغ

د .ب  ن كدهف درحع  زركد  لدا ة ل 
 

صحة الطفل  3.1.2  
 صحة الطفل والتطعيمات  3.1.2.1

غغغغغعيد غغغغ د  ر  درحيغ غغغغ د غ غغغغةلددغ غغغغ كدرحاعاغ غغغغ ادرح  ع اغ غغغغلدن غ اع  غ
غغغغغغغعيد غغغغغغة ر  درحيغ غغغغغغ كدحغ غغغغغغغمدرح    غ غغغغغغ دأهغ غغغغغغكربداغ غغغغغغ    يد ر غ رحفلسغ

غغغغيد خ غغغغف درح كاغ غغغغكادهغ غغغغثد خغ غغغغ    يعد  غ غغغغغ درحفلسغ غغغغ د ا غ غغغغ بد غ لي غ
غغغغغةلد غغغغهالدرحةصغ غغغغغة ل د سغ غغغغ دا غ غغغغغيدألدإنهغ غغغغيدر  ح غ غغغغادرحل  اغ الرعغ

دإح ه .دد
لتالية للتطعيم 3.1.2.2 لتأثيرات السلبية ا  ا

دحمد  مد س  الد  الكدحءث  درحسل  يدرح  ح يدحل  ع م.

 
   زيارات لقسم صحة الطفل  3.1.2.3

غغف  د غغع يدحءخفغغ لدرحغ غغالدرح غغكا كدرحيغ غغمدصغغعيدرح فغ اخغغكاد سغ
غغغغ د غغغغ نةنداغ غغغغة داعغ غغغغددا اغ غغغغي.دبلغ غغغغ د رح افاغ غغغغ در اغ غغغغ عالد غ اشغ

غغغغغغ ا غغغغغ درحعغ غغغغغغ لتد غ غغغغغغ دسغ غغغغغ  ركدرح غ غغغغغغ دد2021درحايغ غغغغغغ دا اة غ اغ
  ي   .دد2,021

غغغغغغغغيد غغغغغغغغك درحك   غ غغغغغغغالدرحاغ غغغغغغغغىدكسغ غغغغغغغلزز  دحالضغ غغغغغغغغكزدرحا غ غغغغغغغدد غ  بلغ
HYPOد  حيد ك ك .دد15  حيد رع ش فدددد513دد

 

 
( المرض في   -(  1جدول  الطفل حسب   توزيع الزيارات لعيادة صحة 

لعام  2021 قطاع غزة 
 

 
 

 مشاكل خاصة بصحة الطفل     3.1.2.4
 ((Phenylketonuria  التبول الفينولي -

  حيدد245بلدد كزدرحع الكدرحاس ليدحالضدرح  ةلدرحف  ةح دد
د  د    د ا 

د

 الدرقيةدة  نقص إفراز الغ -
         (Congenital hypothyroidism  ) 

بلدد كزدرحع الكدرحاس ليدرح  د ع نىدا دنخ دإ لر درحاك د
د  د    د ا .دد334

د

د

ددد2021حلع اددد%99.3بلاتدنس يدرح  ع ا كد  د    د ا دد
د

( التطعيمات في فلسطين   -(  2جدول   نسب تغطية 
 (2021-2014لعام )

د

د

 
 
 

 العدد البيان 

 زيارات
رحف  ةح دد  PKU 646رح  ةلد

رحك   يددعسال رحاك د  HYPO 513إ لر د
رحة ن(  862 أرلىد  أرلدناةعد خةسد كا  عدنخ د

 جديدة
رحف  ةح دد  7دPKUرح  ةلد

رحك   يد رحاك د  13دHYPOنخ دإ لر د
إجمالي  
 الحاالت

رحف  ةح دد  245دPKUرح  ةلد
رحك   يد رحاك د  334دHYPOنخ دإ لر د

 BCG DPT3 OPV3 HepB MMR السنة

2021 99.9 96.8 98.3 99.9 98.4 

 98.3 99.0 98.6 98.4 99.0د2020

 99.9 99.5 99.8 99.3 99.5د2019
د98.9د98.8د98.9د98.1د98.8د2018

د99.6د99.4د98.3د98.2د99.4د2017
د99.0د99.8د98.4د98.8د99.8 2016
د99.8د98.7د98.3د98.3د99د2015

د97.2د99.7د99.3د99.7 99.5د2014
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 الصحة المدرسية  3.1.3
 برنامج الصحة المدرسية  3.1.3.1

غغغغغغكا كد غغغغغكامدرح غ غغغغغىد خغ غغغغغ يدإحغ غغغغغعيدرحاك سغ غغغغغ ا درحيغ غغغغغكفدبلنغ  هغ
غغغغغغغغغيد غغغغغغغغغغيدرح   غ غغغغغغغغغ كدرح ل غ غغغغغغغغغ د  غ غغغغغغغغغغكاد ا غ غغغغغغغغغ د  غ غغغغغغغغغ اليدرح غ رحشغ

غغغغ يد غغغعيدرحاك سغ غغغغ ا درحيغ غغغنلدبلنغ غغغغ درغ غغغ داغ غغغ      د محغ رحفلسغ
غغغغغغغغكر سد غغغغغغغغنلدرحاغ غغغغغغغ درغ غغغغغغغغ داغ غغغغغغغة لدركا  غ غغغغغغغغفلد غ غغغغغغغةا درحغ رحع غ
غغغغغيد غغغغ د ك حغ غغغغكاداغ غغغغغ يدرحاخغ غغغغعيدرحاك سغ غغغغ ا درحيغ غغغغيد بلنغ رحع ةا غ
غغغغغ  د غغغغكا كدحن  غ غغغغكادرح غ غغغغغفلداخغ غغغغ  درحغ غغغغا الدرحن  غ غغغغةثد  شغ  غ

 ا درح ل ي.
د

 المدرسية لصحة  ا  خدمات   3.1.3.2

غغغغغغغغ د غغغغغغغغن د غ غغغغغغغ درح غ غغغغغغغغ يددفعغ غغغغغغغعيدرحاك سغ غغغغغغغغلبدرحيغ غغغغغغغةاد غ  خغ
غغغ ةلدر  لع غغغغ ددرحاسغ غغغغ ةى د رحلردغ غغغ د درحاسغ غغغغىددرحسغ غغغغ  يدإحغ د إلضغ

غغغ ةىد غغغا رحاسغ غغغ  د غ غغغ د  غ غغغلد غ غغغيددرحع  غ غغغكر سدرحع ةا غ غغغ درحاغ  غ
غغغا الد غغيد  شغ غغكر سد ك حغ غغغ داغ غغ د د غ غغ د رحسغ غغألدر  لد رحلردغ  رحيغ

غغغىد غغغ  يد لغ غغ  عدد إلضغ غغكرحن  غ غغغ  يا خغ غغغع يدرحسغ غغغيدرحيغ دمدرحل  اغ
دحل ن .

 كزدرح ل يدرحف  د لخةردرح كا كدرحيع يدرحاك س يد ةرح ددبلدد
ددد89,420 رحك رس د حلع اد ا همدد2021-2020خ ح د عد
%دا د22.2خ ح د  درحاكر سدرحع ةا يدب س يددد19,883

ددد.   ةايد  ك حي(إ ا ح درح ل يد  د    د ا 
ا اة درحع الكدرحالض يد  درحاكر سدرحع ةا يد  ك حيدبلددد كدد

ا دإ ا ح دد  حيدددد20,755دد  شا الدرحن    دا داخ   رحاةثدد
ددد(%23.2 دد  د    د ا ددرح ل يدرحافعةص  

د

في المدارس   الوضع الصحي لطلبة المدارس  - أواًل

 الحكومية: 

حل ل يد  درحاكر سدد%دد89.0نس يدرح ا  يدحلكشألدرح   ددددبلات
د.رحع ةا ي

 عيهمد مح دد ه  كدرن ف ضدالعةظد لىد كزدرح ل يدرحف  د مدد
ددس  د   عيدكة  ن 

د
د
د
د
د

د

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

د2021-2020المدارس الحكومية  
 

د
رحع ةا يدرحف  د رحاكر سد خن د ب  د نس يدرحالضىد بلاتد

ا دإ ا ح درح ل يدرحافعةص  دددد(%13.6 درس هك همدرحفع د
ا درح ل يدرحافعةص  دد%دد12.0ا همدددد.  درحاكر سدرحع ةا ي

رح ل يد  درحاس ةىددددا %دد8.0  درحاس ةىدرحك رس در  لعدد
دد%دب  درح ل ي18.8 دد%دا درحاس ةىدرحس د دد19.1عد درحلرد 

د.ل  درحاس ةىدرحع  
 

 توزيع الحاالت المرضية لدي طلبة المدارس:   -
د

 ةضحدرح ك لدرح  ح دأ كرزد نس درحع الكدرحالض يدب  دخل يدد
رحاكر سدرحع ةا يد   كدأندرالن ف ضد  د ك درإلدي  د  الدد

رح ل يدرحافعةص  ددا در ا ح دد(دد%50.4 أ لىدنس يد رح  حايدد
 ض مد  درحاك درحك   يدديد أ الدنس يدك نتدد اكر سدرحع ةارح  دد

د.ي اكر سدرحع ةارح%د  دد0.1  ثد  لتدد
ح لخىدرح كا كددا درح ل يدرحالضىد  كدبلاتدنس يدرح عةيال

رحيعيدد بة ر  د رحيع يد رحع  زركد ا د4.1رحيع يد  د %د
دإ ا ح درح ل يدرحافعةص  .

غغغغغغألد غغغغغغنكدرح ثخ غ غغغغغغةزد  اغ غغغغغ ز درح هغ غغغغغغل   دحايغ غغغغغغ كدضغ غغغغغفح ده غ حغ
غغغغيد غغغغ عالدرحا علخغ غغغغلدحلاشغ غغغغ فدرحا  غ غغغغالدرالع شغ غغغغ دأ غ غغغغع داغ رحيغ

غغغغغف لد غغغغغ درح اغ غغغغغ  درحةضغ غغغغغ د عسغ غغغغغالد لغ غغغغ  د رحعاغ غغغغغكلدد إلديغ حغ
دخن درحاكر س.

د
د
د
د
د
د
د
د

 

60,339

73,682

45,812

63,295 64,829 68,163

55123

51337

19883

10,000

40,000

70,000
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 توزيع الحاالت المرضية لدي الطالب الحكوميين المفحوصين من -( 3جدول )

 إجمالي الطلبة في المستويات األول، الرابع والسابع والعاشر 

 

 

مشاكل الصحية للفم بين طالب المدارس    -  ال

حلاش عالدرحيع يدحلفمدب  دخن درحاكر سدددبلاتدنس يدرح ا  ي
 دد  درحاكر سدرح  د مدرحكشألد  ه .دد%87.8ددرحع ةا ي

 

 المدارس الحكوميةفي  ( توزيع مشاكل االسنان عند الطلبة5جدول )
 

د
د
د
د
د
د
د
د
د

 
 

 :  تسوس األسنان . 1
غغغغ د غغغغكر سداغ غغغغن درحاغ غغغغ  دخغ غغغغ  ندبغ غغغغةسدر سغ غغغغ يد سغ غغغتدنسغ بلاغ

در ا ح درح ل يدرحافعةص  دحكالداس ةىدكا د ل :دد
غغغغغغغغغ ةىدر  لد غغغغغغغغ درحاسغ غغغغغغغغغ د39.7 غ غغغغغغغغغ ةىدرحلردغ غغغغغغغغ درحاسغ %دعد غ

غغغغغغغغ د دد49.4 غغغغغغغغغ ةىدرحسغ غغغغغغغغ درحاسغ غغغغغغغغغ د%دعد3.3%دب  اغ غغغغغغغغغ دأاغ  غ
د%45.2رحاس ةىدرحع  لد

د
د
 

ددد:التهابات اللثة د.2
غغغغغ د غغغغغكر سداغ غغغغغن درحاغ غغغغ  دخغ غغغغغيدبغ غغغغغ كدرحلثغ غغغغغ يدرح ه دغ غغغغتدنسغ بلاغ

 %7.0  درحاس ةىدرحع  لدر ا ح درح ل يدرحافعةص  دد
 

ددد:ارتفاع نسبة الفلور . 3
غغغغغغ د غغغغغكر سداغ غغغغغن درحاغ غغغغغ  دخغ غغغغغغة دبغ غغغغغ  درحفلغ غغغغغ يدر  فغ غغغغغتدنسغ بلاغ

 ر ا ح درح ل يدرحافعةص  دحكالداس ةى:
غغغ د غغغ ةىدرحلردغ غغغ درحاسغ غغغغلد1.3 غ غغغ ةىدرحع  غ غغغ درحاسغ غغغ د غ %عدب  اغ

0.7%. 
د

 

   :اعوجاج األسنان . 4

غغغغ د غغغكر سدكاغ غغغن درحاغ غغغ  دخغ غغغ  ندبغ غغغ  در سغ غغغ يدر ة غ غغغتدنسغ بلاغ
غغغغغ د غغغغغ ةىدرحلردغ غغغغغ درحاسغ غغغغ :د غ غغغغغيد0.7 لغ غغغغغ ح درح ل غ غغغغغ در اغ %داغ

د%7.8ددرحع  لرحافعةص  عدب  ا د  درحاس ةىدد
د

   : األسنان  فقدان . 5

غغغغ يد غغغغتدنسغ غغغغغكرنبلاغ غغغغغ دد خغ غغغغكر سدكاغ غغغغغن درحاغ غغغغ  دخغ غغغغ  ندبغ ر سغ
غغغغغغ ةىد غغغغغغ درحاسغ غغغغغ :د غ غغغغغغيد4.1در  ل لغ غغغغغغ ح درح ل غ غغغغغغ در اغ %داغ

غغغغغ  عد غغغغغغ عد د6.1 درحافعةصغ غغغغغغ ةىدرحلردغ غغغغغغ درحاسغ %د3.3%د غ
د%4.5درحع  ل د  درحاس ةىدد  درحاس ةىدرحس د عدب  ا

 

في مدارس   الوضع الصحي لطلبة المدارس  - ثانياً 

 وكالة الغوث وتشغيل الالجئين 

غغ داغغكر سد غغ  د غ غغ ح درح ل غغيدرحافعةصغ غغيدبلغغددإ اغ غغ ك حغ ةثدرحاغ
غغغغغغغغ  د غغغغغغغا الدرحن  غ غغغغغغغغكزدد69,537  شغ غغغغغغغدد غ غغغغغغغغثدبلغ غغغغغغغيعد  غ   حغ

غغغغ الكد غغغغغ يدرحعغ غغغغغيدد18,057رحالضغ غغغغغ ح درح ل غ غغغغغ دإ اغ غغغغغيداغ   حغ
غغغغغغ   غغغغغغيدرحافعةصغ غغغغغغكر سدرحةك حغ غغغغغغ داغ غغغغغغغتد دد(.%26.0 د غ بلاغ

غغغغ  د غغغغ د  غ غغغغ  د غ غغغغن درحن  غ غغغغ  درح غ غغغغىدبغ غغغغ يدرحالضغ غغغغا نسغ د غ
غغغغغغغغ41.5 غغغغغغغغغ د%داغ غغغغغغغغ د غ غغغغغغغغ هك همدرحفعغ غغغغغغغغف  درسغ غغغغغغغغيدرحغ  درح ل غ

د.رحاس ةىدرحك رس در  ل
د

درحع الكدرحالض ي
 رحف يدرحاس هك ي

 % المجموع العاشر  السابع الرابع األول

انخفاض في حدة 
 50.4 1360 451 41 47 821 اإلبصار

 0.2 5       5 حول مرئي

 0.1 3     1 2 التهاب الملتحمة

 6.3 170 79 20   71 النحافة

 7.5 202 15 5 8 174 القصر

 0.5 14 8 3   3 النحالة

 5.9 159 100 8 7 44 السمنة

خلل في حاسة  
 0.6 16 3 1   12 السمع

تضخم في الغدة 
 0.1 3 3       الدرقية

 6.1 165     2 163 تقمل

 0.4 12       12 جرب

 0.3 8 5     3 فطريات

أمراض جلدية 
 0.8 21 9     12 أخرى

 1.4 39 9 1 4 25 لغط في القلب

 0.4 10 4     6 صرع

في  كتل محسوسة 
 0.0 0         البطن

 0.7 19 5     14 فتق

 4.6 123 115     8 دوالي في الخصية

 1.6 43 6 5   32 مائيةقيلة 

 7.7 209 6 1 3 199 خصية غير هابطة

 0.2 6   5   1 حاالت حادة

 4.1 111 64   5 42 حاالت أخرى

 100 2698 882 90 77 1649 المجموع

 19883 4694 472 966 13751 المفحوصين
من  % المرضى 

الطلبة 

 المفحوصين
12.0 8.0 19.1 18.8 13.6 

 كزدرح ل يد رحاس ةى
درحافعةص  

 سةسد
دأس  ن

رح ه  د
درحلثي

ر ة   ددرحفلة 
درالس  ن

 خكد
در س  ن

د349د0د0د0د3389 8545درحاس ةىدر  ل

د57د7د12د9د463 937درحاس ةىدرحلرد 

د1د0د0د0د1 30درحاس ةىدرحس د 

د84د145د13د129د835 1848درحاس ةىدرحع  ل
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زيع الحاالت المرضية لدي طلبة المدارس:   تو

 

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

 من إجمالي الطلبة في المستويات األول، الرابع والسابع

د
رال رح ن دد ك دد  ددن ف ضدد  الد نس يدحكىد أ لىد رح يلد

بلاتدد رحةك حيد  ثد اكر سد %دا د42.8رحافعةص  د  د
ددبلاتب  ا دددإ ا ح درح ل يدرحافعةص  د  د ا  درحاس ةي ك.

اش عالد  درح  قدحكىدر خف لد  درحاس ةىدر  لدأ لىدنس يددرح
د.%دا دإ ا ح درح ل يدرحافعةص  33.9

  كدبلاتدنس يد عةيالدخل يدرحيألدر  لدح لخ درح كايدرح   يدد
%دا دإ ا ح درح ل يدرحافعةص  دد1  د   زركد ك حيدرحاةثد

د  درحيألدر  ل.
يد ةثدحفح دا  د ل د لبدرحيعيدرحاك س يدرح  دعيدحةك ح

راله ا ادر ع لدحنع ش فددددإ   ن  شا الدرحن    درحفلس      دد
دإن ف ضد ك درح يل.حعن داش عالدرح  قد ددد رحعن درحا  ل

د
د
د
د
د
د
د
د

 

 

 

د

مشاكل الصحية للفم بين طالب المدارس    -  ال
د
 

 :  تسوس األسنان . 1
غغغغ د غغغغكر سداغ غغغغن درحاغ غغغغ  دخغ غغغغ  ندبغ غغغغةسدر سغ غغغغ يد سغ غغغتدنسغ بلاغ

غغغغغغغغغغغغ  د غغغغغغغغغغغغيدرحافعةصغ غغغغغغغغغغغغ ح درح ل غ غغغغغغغغغغغغ ةىدر  لدر اغ غغغغغغغغغغغغ درحاسغ  غ
د85.6%

 :  التهاب اللثة. 2
غغغغغغ يد غغغغغتدنسغ غغغغغغيبلاغ غغغغغ  درحلثغ غغغغغغ ددرح هغ غغغغغغكر سداغ غغغغغن درحاغ غغغغغغ  دخغ بغ

د%5.1  درحاس ةىدر  لددر ا ح درح ل يدرحافعةص  دد
د
د
د
د

 في المدارس   التطعيمات 
  شا الدرحن    درحفلس      دد ش لكد  ر  درحيعيد  ك حيد ةثدد

ا درنلدبلرا درحيعيدرحاك س يد  د خكامدرح  ع ا كدرحن ايدد
ح ن درحاكر سد  درحاس ةي كدرحا  لفيعد  ثد خةا ندب  ع مدد
رح ل يدد ح  ع ا كدرح  ح ي:درحك   لي د رحكار عدنخطد لالدر خف لدد

 OPV and d.Tد رحعي يدر حا ن ي). 
 

 المدارس  لطلبةتوزيع التطعيمات  - (6)جدول 
 

الجهة  
 المقدمة

DT Child OPV DT Adult 
 % %د%

 97.0د97.0د92.6 وزارة الصحة
الغوث  99.9 99.9 99.9 وكالة 

 

واألسنان  خدمات     3.1.4 الفم  مراكز    صحة  في 

 ة الرعاية األولي

 وزارة الصحة:   عيادات   *

ر س  نس لتدددد2021دد  د  ا ا اة ددد   زركد  ددا د
نس يدرحاي  ركدددد  ثد مد ة ي حع  زركدر س  ن.دددد ي   دد120,994

ر  ح يدحة ر  د رحل  ايد الرعاد رحفمد ر س  ند  د إحىد   زركد
درحيعيد س دنة درح كاي:

 

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

الصحة-  الرعاية األولية  وزارة 

55.1

13.8

22

6.8
1.5

0.6
عالج اللثة0.2

الحشوة

خلع

حشوة عصب

التحويالت

عمليات صغرى

تنظيف األسنان

 رحع الكدرحالض ي
درحاس هك يرحف يد

الرابع  % األول
 % المجموع % والسابع

انخفاض في حدة 
 42.8 7721  12.0 4373 24.5 3348 اإلبصار

 2.0 367     2.7 367 حول مرئي

 0.4 65     0.5 65 ضعف السمع

التهاب االذن 
 الوسطى

221 1.6     221 1.2 

 0.6 113     0.8 113 التشوهات الخلقية

 2.0 368     2.7 368 إعاقة جسدية

 0.0 0     0.0 0 بتر

 2.6 468     3.4 468 امراض القب
الصدر  حساسية 

 )الربو(
231 1.7     231 1.3 

 0.1 12     0.1 12 سكري

 0.4 74     0.5 74 صرع

 0.1 24     0.2 24 التهابات المفصل

 1.1 203     1.5 203 خصية غير هابطة

 1.8 327   2.4 327 فتق

تضخم في الغدة 
 الدرقية

26 0.2   26 0.1 

 0.4 71   0.5 71 فقر الدم

 0.5 93   0.7 93 الجرب

 0.6 102   0.7 102 التقمل

في النطق  33.9 6128   44.8 6128 مشاكل 

 8.0 1443   10.5 1443 حاالت أخرى

 100 18057  4373 100 13684د المجموع
 69,537 36,563 32,974 المفحوصين

من  % المرضى 
الطلبة 

 المفحوصين
41.5 12.0 26.0 
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 عيادات وكالة الغوث وتشغيل الالجئين:   *
 

د ي   دحنس  ندد353,139ددس لتد   زركدر س  ندا دا اة  
 ع د  االدد148,434عدا ه دد  د ا  د   زركدر س  ن

حءس  ندحلل  ايدا د  الدرحعاالد رنلدرحعاالد ر الرضدرحااا يدد
  خن درحاكر س.

د
 

الرعاية األوليةتوزيع نسبة خدمات الفم واألسنان  -  المقدمة في مراكز 
الالجئين   وكالة الغوث وتشغيل 

 

 لتثقيف والتعزيز الصحي ا  3.1.5
غغغغغغغغيد غغغغغغغيدر  ح غ غغغغغغغكا كدرحل  اغ غغغغغغغغع دأندرغ غغغغغغغألدرحيغ غغغغغغغلدرح ثخ غ اع  غ
غغغغغغيد غغغغغادرحل  اغ غغغغغلزز  دحالرعغ غغغغغغ درحا غ غغغغغالداغ غغغغغيدحل ةرصغ غغغغغيد ر عغ  لصغ

غغيد غغع يدر  ح غ غغغةندرحيغ غغ دنشغ غغ حا د غ غغنندرحعغ غغغكدرإل غ غغيددعغ ر صغ
غغغ يد غغغغ دأنشغ غغغكداغ غغغغتدد حعك غ غغغكد  اغ غغغغ د خغ غغغل سدكة  نغ غغغغيد  غ دحل ة  غ

غغغيد غغغغع دحاةر هغ غغغألدرحيغ غغغيد رح ثخ غ غغغغثرحا  اع غ غغغ ند  غ غغغغفردرحةبغ ددهغ
غغم غغكد غ غغغ دد خغ غغ   اغ غغغل دد980داخغ غغ دزر غ غغغنلداثخفغ غغ درغ غغغ ند ثخ فغ حخغ

غغ غغ داخغ غغةلدحاغ غغمدرحةصغ غغكد غ غغعيد  غ غغادرحيغ غغألد  عايغ غغغ  رح ثخ غ د  داغ
    .دد100.000

 

ا  هضيدرحع ألدرحا  ىد لىدرح ة دخلحداةرض  دا ه دد  كد م
رحاس شف  كد ز مدارال  ا   عد رح  زررالد رحعن  يد فايد

لعدد رح ة  يدزررالدرحاكر سد  ي ضدر خف رحلض  يدرح   ع يعدد
دد إلض  يدإحىد اليدرح خاالد  اليد   ايدا د  الدرحعاال.

غغغغغالد غغغغغيداثغ غغغغغ  دا  لفغ غغغغغع دحاةرضغ غغغغغألدصغ غغغغغك ركد ثخ غ غغغغالتدرح غ  غ
غغغغ خلد غغغ نعدا غ غغغغيعدرإلزاغ غغغنايدرحا اح غ غغغغ يعدرحسغ غغغيدرحش يغ رح    غ
غغغكر  د غغغ عدرح غ غغغألدرحاك سغ غغغيعدرحع غ غغغل ب كدرحا  يغ غغغ  لعدرحاشغ رحشغ
غغغألد غغلعدرحع غ غغغا ر درحا  غ غغ  نعدرحغ غغغ  در سغ غغيعد ل غ غغ   عدرح كرنغ  اضغ
غغغغغغغغة لعد  ر د غغغغغغغغل ايعدرح غ غغغغغغغغيدرحسغ غغغغغغغغكاعدرح افاغ غغغغغغغغلدرحغ غغغغغغغغللعد خغ ر سغ
غغىد غغ  يدإحغ غغلى.دإضغ غغع يدر رغ غغة درحيغ غغ در اغ غغل داغ غغ   د   غ ر  غ

دنك  د افايد ن  يدد543
 

د

 أهم النشاطات دائرة التثقيف والتعزيز الصحي 

الصحي    -1 والتثقيف  المجتمعية  التوعية    حملة 

 : 19لمواجهة جائحة كوفيد  

  عايادرح هكدب  د  ر  درحيعيدددده دح  يد   يد عاالد لىد  س قد
 رحاؤسس كد رحة ر ركدرحع اليدمركدراله ا اد  دا  لدرح ثخ ألدد

دد877 ثخ ف يددرح ة ةييد د ك كدرحلخ نركدرحدد مد  ف ف  كدددرحيع .
د.دد   د16,670  كدرس هكفدددحخ ن

د

والمشورة على خط  برنامج التوعية والتثقيف   -2

103  : 
ا درحاثخف  دددد10  عايادرحيعيدب كل ألدد  اتددزر ل درح ثخ ألدد

دد103رحيع   دح خكامدرالس ش  ركدا درنلدرحعاالد لىدرطدد
دس  يد لىداس ةىد    د ا د.دد24 لىداكر د

ر ي الكدد رس فس  ركدرحا س  ل  دا د رحلزد لىد د   ثد مد
در ي ل.دد3452رحاةرخ   د  صالد كزدرال ي الكدإحىدد

 

 لصحية برنامج التوعية داخل المراكز ا  -6

حخ ند ثخ ف دزررالدرحالرعادرحيع يد ا ددد687ددا داخ   دد خكدد م
رنلداثخف دزر ل درح ثخ ألد  عايادرحيعيد  كد مدرحةصةلدحا د

اةرض     .دددد6065  دد اخ خلحد رح    يدددد مد أهاه د
د. خلدرحكاد  س  الد    مدر سل عد افايددرحع االددددعرحش ي ي

 

والت  -7 والمشورة  التوعية  العالجية  ذية  غ برنامج 

 داخل المستشفيات: 

رس هكفددد2115 مد  ف فد ةرح ددد    د  دد10436حخ ند
 افايدالضىدرحخل د درحفشالدرحكلةلدددعاةرض  دأهاه د خلدرحكا

 . در الرضدرحاعكايد رحا لداعكاي
د

 برنامج التوعية داخل المجتمع المحلي:   -8

ب  ف فدد حخ ندزررالدرحا  ا ددددد401  اد ليقدرح ثخ ألدرحيع د
رس هكفددد    .د  كد مدخلحداةرض  دددد11172رحاعل دد

ر خف لعدد حإلن لنتعد افايد رحس ند رالس  كراد أهاه د ا  لفيد
درح    يدرحش ي ي.

د
د
د
د

3.2
9.5

0.2

14.2

1

18.75.5
0.7

42

5

عالج عصب جزئي  
(Pulpotomy)

(Extrction)خلع 

Sur. Extraction

حشوة

تنظيف األسنان

عالج طبي

Sealant

Referral

Screening
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 برنامج التوعية داخل المدارس ورياض األطفال:   -9
 

ا درح ن دد در اه كددد15305حخ ندرس هكفدددد733 مد  ف فدد
 مح د  دا  لألدرحاةرض  درحيع يدا ه درح افايد أنا طدرحع   د

د اا  سيدرحلي ضيد رحعكدا درحع ألد رح  ن درح فس د   ل دد
 برنامج المشورة ودعم الرضاعة الطبيعية:   -10

ا ددد6389رس هكفدددد لسيداشة  دا در اه كدد1433دد مد  ف ف
ا للددرالاه ك كا د رح  يددددرآلن.د الر عيد رحعاالد لىد

رح  صيدب ل  ةكةلدرحلض  يد ر صيد  دظل فددددرإلس لر    ي
د.رح ةر ئ

 دورات إسعافات أولية:   -11

رحا  ا دددد7  ف فددددد م إسع فدأ ح د  درحاكر سد د ز  ركدد
أها يد  عليفدرإلسع فدد مح د  داةرض  دا  لفيدا ه ددرحاعل دد
د  درحعل بد ر  ف  درحعلر  د رح ايفد رحكسة  رحعكثدر  حىدد

رص د كدرح ه  درحعي  داثالدددداثالداةضة  كد همدر خف ل د
د  .رحيكا درال ا ند رحا  ةب د ك ف  درسع  ه 

 مبادرات شبابية:    -11

ضا دإخ  درحعاالدرحاش لكدا دب  دزر ل درح ثخ ألد  عايادرحيعيدد
حاةر هيدرح   عيدد د رحل  يدرحةخ  يدرحعل  دحل ثخ ألدرحيع د

رحاؤسس كدرحا لد رح  س قدا د   ر  درحش   د رحلي ضيد زر ل د
رحا  ة   دد رحعاالد لىد ش  الدا اة  كدا د   ةا يعد مد

د حعك كدا درحا  ز ركدا داخ   دددحلا  ز ركدرحش  ب ي د8  كد  اد
ا ه دا د  ر  درحكررل يد ا  ز  دا د  الدرحعاالعد  ا ددا  ز ركدد

د رح ارا داعا ىدر   د ...د   ل ددعة  كدن ك د نف كع
 

 : حمالت توعوية   -12

د حاش  كيدا د ه ك د مد  ف فدرحعك كدا درحعانكدرح ة ةييد
رحا لد  ةا يدح شلدرح ثخ ألددددرحع ةا يد دددرحاؤسس كددا  لفيدا 

اخ   د   اليدد(د انكدا ه :دد9رحيع دب  درحاةرخ   دا د
رحعاليدرإل نا يدح ش   دثخيدرح اهة دعددرحعةز درآلا يدحلاكر س

رحفلس    د  د    د ا د  درحلخ   كدرحاض ز دحف ل سدكة  ن د
د ح ع  ندا درحيل  د   ر  در    فد د اليدرح  ع مدا دأ الدد

دديعاليدرإلحك ل ن دعدرح اليدرح  ع مد  درحاس  كعدد م(ا  ا دسل
د...د   ل حعثدرح اهة د لىدرح  ع م

د
 

دالمطبوعات والنشرات   -15
ر كرزد  يا مدرحعك كدا درح ةس  كدرحيع يد نشله د  لددد مد

ا كا ع رحيعيد رحسة   لد اخ   دد خ   يدددداة  د  ر  د ا د
ر صيددددا درح شلركد رحا  ة  كدرحيع يدرحا  ة يدد257000

ا س دا دا  ايدددد6000عد رس ناد19  دظالد   عيدكة  كد
 د  مد  ف فداددرحيعيدرحع حا يد  ة يعهمد لىدرحا  ا درحاعل .

 لخ كدح ثه د  لدرإل ناد رحكر ل درح لفايةن يدرحاالخيعدددد10اخ   دد
االضدصا دز   د ك ي  يدح ك ي د الي درحالرعادددد18  ك ي دد

د إلض  يدإحىددددرحيع يدرحال   يد   يدرح ثدرح لفايةن درحاالقعدد
رحاعل يعد ددد90 س  الدد رحفض    كد رإلمر  كد اكررليد  لد
بلن ا دك داع درنلد هلددد لخيدس  مدبثه درنلدد15 يةيلدد

 UCAS اض ند  عكثد  ددع درح ي  حدرحيع يد  لد
TV. 

 

 

 صحة البيئة  3.1.6

 الصحة العامة  مختبر 3.1.6

اع  لدا   لدرحيعيدرحع ايعدرحا   لدرحل  س دحليعيدرحع ايد
  ثداس خ الد    كدر  فايد رحا   د رالز ييدرح  د  مد عيه دد

بلدد كزدرحع   كدد  (.17,025 ر  ا دد س داةرصف كدرح ةز دد
رحع ايدد رحيعيد ا   لد رس خ له د    يد  كزددد10,902رح  د

د ع /د   ي.دد4.2دد ع ددا ةسطدد46,106رحفعةص كدد
دد2793   يدعد     كدرال فايدددد6023بلدد كزد    كدرحا   د

دد1229درحاعخا ك   يد     كددد715     كدرالز ييددد   يع
د   ي.

ب ةحة  يدرح  دأ ليتد  دا   لدد درحفعةص كدرحا  لدبلددا اة دد
دد10507 ع دعددد17,718دحع   كدر  فايرحيعيدرحع ايدد

د ع دحع   كدا   درحشل د ا   درح علد رحاس دح.
بلددا اة درحفعةص كدرحك ا   يدرح  در ليتد  دا   لدرحيعيدد

ك ا    دحن فايدعد ددد2958رحع ايدد  ع ددد4912 ع د
 ع ا    دحلا   .

   يد  مدد715رحك ر  يددرحع   كد  د سمدرح ع ح الدبلددا اة د
 دا همد ع د  اي   د كا    د  ع د ع ددد4760ر لرند

دا  ل ب (.
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دد5176   يدا  فيد ا هلركد  مدإ لرندددد1229 مدرس خ  لدد د
د.دد عي 

لألغذية   -1 والكيميائي  الميكروبيولوجي    الفحص 
(FoodMicrobiology    &chemical test) 

 

أ الدد رح  د اعتدا د حع   كدر  فايد رإل ا ح د رحعكزد بلدد
عد ك نتدا د   يد2793رحفع درحا  ل ب ةحة  د رحك ا    د

الةثيد كد مد عيه دد23.2نس   دد ر  فايد ا د    كد %د
 ا  ل ب ةح   د ك ا    .دد

( النوع والفحص -  (7جدول  توزيع عينات األغذية حسب   

 رحا ز درحافعةصي

نس يدرحع   كدد
رحا لدا  دخيدد
 ( ا  ل ب ةحة  د

نس يدرحع   كدرحا لدد
 ا  دخيد ع ا    (

د0.0د0.0درحلعةا
د0.0د10.7در سا ك

د0.4د0.0درحعل  د ا    كدر ح  ن
د35.9د0.0درحايةك

د0.5د8.1داشل ب كدرف في
د0.0د34.6د رحاثل  كرح س ةيتدد

د10.0د32.9درحاعل  ك
د13.9د18.7دأرلى

 

 مياه الشرب  3.5.1.1

 الفحص الكيميائي لمياه الشرب 

  مدأرفد    كدا دا   درحشل دكالدنيألدس يدا د ا  دأد  د
رحا   د اع  كدد ا د ا  د    كد رحشل د بش الد هللد

 ضعتددخ خ بدحاع   لدا  ايدرحيعيدرحع حا يدرح  درح عل ي.د د
   يعد  كددد9547عدبلاتد    كدا   درحشل دد1996  درحع اد

بلاتدنس يدرح لةثد  د    كدا   درحشل د  درحا   درحاعن د
9.1% 

 التقييم البيئي  3.5.1.2

  مدإ لرندرح خ  مدرح    دحكالدب لد ك كد  مدإنش ؤ د مح دا دضا دد
دإ لرنركدرحعيةلد ل درح لر  درحا لة .

 وحمامات السباحة مياه البحر   3.5.1.3

دش الدز  لدا درح ع  د  ا ا كدرحس   يدبهكفدددد  مدأرفد    ك
 إ لرندرحفعةص كدرحا  ل ب يد اعل يدنس يدرح لةث.

دد242بلدد كزدرحع   كدرح  دأرفكدا دا   درح علد رحاس دحدد
ا ه دد    يددعلد  ثدك نتدنس يد لةثه ددد144   يعدك ند

نس يدردد98%عد ك ندد61.1 اس دحد ح لةثد  ه د   يدا   د
62.5.% 

 الفحص البكتيريولوجي والكيميائي للمياه 

أ صتدا  ايدرحيعيدرحع حا يد لىدأالد ايكدنس يد لةثدرحا   د
   يدا دا   در د  ددد4166 مد ع دد%عدد3د حكلة   ة اد  دد

 اع  كدرح عل يد  د    د ا د ك ند كزدرحع   كدد رحش   كد
%دالةثيدا درح    يدد22.8   يدب س يدددد948رحا لدا  دخيد

 ددرحا  ل ب ي.
( الفحص الكميائي للمياه –(  8جدول   

 

درح   ن
دنس يدرحع   كدرحا لدا  دخيدحلاةصف ك

دا   درحش   كدرحا   درحاع ح يدرآلد  

د0.0د0.0د0.0درحلةن
د20.0د33.3د0.0درحع    

د8.6د27.2د0.6درحل مدرحه ك      د
د56.7د3.9د75.2درح ةص ال

د53.9د3.5د71.9د ىدزىدرس
د0.36د0.0د0.37دن ليت
د56.2د6.0د74.7دن لرك

د50.0د0.0د0.0در اةن  
د56.6د3.7د75.1دعلة يك

د37.5د0.0د100.0دع لي  ك
د10.0د0.0د0.0درحخلةيي
د54.5د0.0د100.0دصندي

د88.9د100.0د100.0درحك حس ةا
د11.1د0.0د33.3درحاا  س ةا

د100.0د0.0د0.0د لة يك
د0.0د0.0د0.0درح ة  س ةا
د37.5د0.0د100.0دصةز ةا

 43.6 9.1 54.9درال ا ح د
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 دمات المستشفيات في قطاع غزةخ. 2.3
 

   م2021أهم مؤشرات المستشفيات في قطاع غزة خالل العام  -( 1جدول )
 

 

وزارة  المؤشر
 الصحة

غير 
 الحكومية

وزارة 
 الداخلية

 المستشفيات في قطاع غزة  الخاصة

 35 عدد المستشفيات  3 2 17 13 عدد المستشفيات 

 3,587 عدد األسرة  87 146 530 2,824 االجمالي  عدد األسرة

 61,043 معدل السكان / مستشفى  3,362 12,910 42,546 170,623 عدد حاالت الخروج 

 1.6 نسمة من السكان  100,000معدل المستشفيات /  3,367 12,910 42,666 172,570 عدد حاالت الدخول 
نسمة من   1,000الدخول / 

 595.6 معدل السكان / سرير  1.6 6.0 19.9 80.8 السكان

 16.8 نسمة  10,000معدل األسرة /  5,295 26,410 68,344 582,931 أيام التداوي 

 10.8 نسمة 100معدل الدخول /  % 20.1 % 65.2 % 41.6 % 82.1 نسبة اشغال األسرة

 25.5 نسبة القيصريات 1.6 2.0 1.6 3.4 معدل المكوث في المستشفى 

 100 عدد غرف العمليات  46.7 116.3 94.5 82.3 معدل دوران السرير 

 10,323 عدد حاالت المناظير التشخيصية  6.2 1.1 2.3 0.7 فترة خلو السرير 

 مستشفيات وزارة الصحة 308 4,700 14,395 36,287 الوالدة 

 6.6 أسرة والدة 10أسرة حديثي الوالدة /  69.5 % 21.6 % 26.0 % 25.4 نسبة الوالدات القيصرية

 6.0 مريض / جهاز غسيل كلوي  1,868 2,470 38,019 66,592 عدد العمليات الجراحية 

معدل المترددين على 
 2.5 معدل غسالت الكلى / مريض / اسبوع  0.1 6.8 29.7 672.7 نسمة 1,000الطوارئ / 

معدل المترددين على 
 952.4 معدل العمليات الجراحية / غرفة عمليات  5.1 31.7 205.9 213 نسمة 1,000العيادات / 
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 المستشفيات في قطاع غزة. 1.2.3
مستتتتتشتتتتفى    35بلغ عدد المستتتتتشتتتتفيات العاملة في  طاع غ ة 

للمؤسسات غير الحكومية،   17مستشفي لوزارة الصحة،    13)
 .(للقطاع الخاص 3و لوزارة الداخلية واألمن الوطني 2و

 30كان     2015بأن عدد المستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيات في العام   علما 
 مستشفى.

 

 األسرة في مستشفيات قطاع غزة. 2.2.3
ستتتتتتتريرا    3,587بلغ عدد أستتتتتتترة المستتتتتتتتشتتتتتتتفيات في  طاع غ ة 

ستتتتتتتتتتتتتتريرا  حتب     530ستتتتتتتتتتتتتتريرا  حتب  وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتة،   2,824)
ستتتتريرا  يتب  لوزارة الداخلية   146و المؤستتتتستتتتات غير الحكومية

قطاع  ال يات ستتتتتتتتتتتتترير في مستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتف  87و  ،  واألمن الوطني
طردة في عدد األستتتتتتترة خالل  ضتتتتتتت ، و د لوحظ زيادة م(الخاص

 .األعوام الستة الماضية
 

 عدد األسرة في مستشفيات قطاع غزة توزيع  –( 1رسم بياني )
 )تشمل أسرة المستشفي النفسي(  2016-2021

 

 
 مزودي الخدمات  حسب ألسرة  ل ينسبالتوزيع ال -( 2رسم بياني )

 2021العام الصحية 
 

 مقدمي خدمات المستشفيات في قطاع غزة  .3.2.3
 

عدد األسرة في القطاع حسب الجهة المزودة لخدمة  توزيع  –( 2جدول )
 (2021-2016المستشفيات )

مقدم 
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 الخدمة 

وزارة 
 2,824 2.616 2,343 2,240 2,211 2,243 الصحة 

 530 505 517 526 606 595 االهلية

وزارة 
 الداخلية 

161 143 177 163 172 146 

 87 45 26 0 0 0 خاص

 3,587 3.338 3,049 2,943 2,960 2,999 المجموع 
 

   توزيع المستشفيات واألسرة حسب السكان . 3.2.4
مستشفى    35بلغ عدد مستشفيات  طاع غ ة  : المستشفيات 
/    1.64وبمعدل   عدد  و    نسمة  100,000مستشفى  بلغ 
الصحةمستشفيات     0.61وبمعدل  مستشفى     13  وزارة 
 نسمة.  100,000لكل  مستشفى
 3,587بلغ إجمالي عدد أسرة مستشفيات  طاع غ ة  :  األسرة 
بلغ عدد أسرة نسمة     10,000سرير/    16.8بمعدل  سريرا    

منها   الصحة  بمعدل    2,824وزارة  لكل   13.2سرير   سرير 
 نسمة.   10,000

 

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

 التخصص
  2,108حة  بلغ مجموع أستترة المبيف في مستتتشتتفيات وزارة الصتت 

ومستتتتتشتتتتفى   ،ما فيها استتتترة مستتتتتشتتتتفى الصتتتتدا ة التركيب ستتتتريرا  
  1.664كانف . علما  بأن عدد أستتتتتتتتتتترة المبيف الطب النفستتتتتتتتتتتي
 2015سرير في العام 

 

 
 

 توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة   -( 3جدول )
   م2021 –حسب التخصص عام 

 وزارة الصحة التخصص
النسبة 
)%( 

 25.8 543 الجراحة العامة
 33.7 711 طب الباطنة والطب النفسي

 17.2 362 طب األطفال

 10 212 أمراض النساء و التوليد
 13.3 280 العناية الخاصة

 100 2108 المجموع
 

2,999

2,960

2,943

3,049

3,338
3,587

0

1,500

3,000

4,500

6,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

,  وزارة الصحة
78.7

,  غير حكومي
14.8

2.4, الخاص وزارة 
,  الداخلية
4.1
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توزيع أسررررة اليةايل الخا)رررل  اليرك المر ز   .  3.2.5.2

 الخدمل يفي المستشفيات حسب مزود
 

توزيع أسرة العناية الخاصة حسب الجهة المزودة للخدمات   -( 4جدول )
 2021-في قطاع غزة للعام 

 التخصص 
مجموع   الخاص   وزارة الداخلية  غير الحكومية  وزارة الصحة 

 % األسرة % األسرة % األسرة % األسرة االسرة 
 54 100 5 27.3 3 30.4 7 13.9 39 العامة

القلب وجراحة 
 القلب 

68 24.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 68 

 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.0 3 الحروق 
 29 0.0 0 0.0 0 0.0 0 10.4 29 األطفال 
 165 0.0 0 72.7 8 69.6 16 50.4 141 حديثي الوالدة 
 319 100 5 100 11 100 23 100 280 المجموع 
  1.6 3.4 7.2 87.8 النسبة )%(

 

 ال يتم حشغيل أسرة العناية الخاصة في المستشفيات غير الحكومية إال في حاالت الطوارئ   •
ستتترير لتغطية  150حم رف  عدد أستتترة العناية المرك ة العامة في مستتتتشتتتفيات وزارة الصتتتحة إلى   •

 م. 2020جائحة كورونا خالل العام  

 
توزيع أسررررة اليةايل الخا)رررل  اليرك المر ز   .  3.2.5.3

 تشفيات وزارة الصحل حسب المحافظلفي مس
 

توزيع أسرة العناية الخاصة في مستشفيات وزارة الصحة  - (5جدول )
 م2021 –حسب المحافظة للعام  

 المجموع  رفح خانيونس  الوسطى غزة الشمال  التخصص 

 39 0 16 5 10 8 العناية المركزة العامة
العناية المركزة  للقلب  

 59 0 23 10 26 0 والشرايين 

 9 0 5 0 4 0 جراحة القلب
المركزة  العناية 

 3 0 0 0 3 0 الحروق 

العناية المركزة  
 29 0 4 9 16 0 لألطفال 

العناية المركزة لحديثي  
 141 12 40 20 69 0 الوالدة

 280 12 88 44 128 8 المجموع 
 100 4.3 31.4 15.7 45.7 2.9 النسبة )%(
 

توزيع غرف اليمليات في المسرتشرفيات حسرب  .  3.2.6

 الخدمل يمزود
 

  يغرف العمليات في المستشفيات حسب مزود توزيع -( 6جدول )
   م2021 –الخدمة للعام 

 النسبة )%( 2021 م ود الخدمة 
 50.0 *50 وزارة الصحة

 34.0 34 الحكوميةغير 
 4.0 4 وزارة الداخلية

 12.0 12 الخاص
 100.0 100 المجموع

 

 غرفة.  50غرفة عمليات ويعمل منها   58يوجد في وزارة الصحة  *
 

 
 الدخول والخروك في مستشفيات قطاع غزة . 3.2.7

 

 حركة الدخول والخروج في مستشفيات   -( 7جدول )
 2021 - للعامقطاع غزة 

 2021 المؤشر 

وزارة  
 الصحة 

غير 
 الحكومي 

وزارة 
 الداخلية 

 اإلجمالي  الخاص 

 231,513 3,367 12,910 42,666 172,570 الدخول 

 229,441 3,362 12,910 42,546 170,623 الخروج 

 

المستشفيات حاالت   العام  :  دخول  حسجيل حم    2021خالل 
%  74.5؛  إلى مستشفيات  طاع غ ةحالة دخول  (  231,513)

  494تم ادخال  و ،  مستشفيات وزارة الصحة  حم إدخالها إلى منها  
 .  2021لمستشفى الطب النفسي خالل العام منها  حالة 

 

حسجيل:  المستشفيات  حاالت خروك حالة  229,441 حم 
   .2021خالل عام خروج 

 
 

بخد .  3.2.8 االنتفاع  في  مؤشرات  المبيت  مات 

 مستشفيات قطاع غزة 

 
 مؤشرات االنتفاع بخدمات المبيت في مستشفيات  -( 8جدول )

 2021 –ة للعام  قطاع غز 

 المؤشر 
2021 

وزارة  
 * الصحة

غير 
 حكومي

وزارة  
 داخلية 

 الخاص 

 20.1 65.2 41.6 82.1 شغال ال نسبة 
 1.6 2.0 1.6 3.4 معدل المكوث 

 46.7 116.3 94.5 82.3 دوران  المعدل 
 6.2 1.1 2.3 0.7 فترة خلو السرير 

 *بدون مستشفى الطب النفسي

 
 

 نسبل إشغال األسرة: 

بلغف نستتتتبة إشتتتتغال األستتتترة في مستتتتتشتتتتفيات وزارة الصتتتتحة   ▪
ستتتتجلف نستتتتبة اإلشتتتتغال األ ل في مستتتتتشتتتتفي   %(.82.1)

الشتتفاء  مجم   ( ونستتبة اإلشتتغال األعلى في  %32)  العيون 
 (.%120) الطبي

بينما بلغف نستتتتتبة إشتتتتتغال األستتتتترة في المستتتتتتشتتتتتفيات غير   ▪
(، وفي مستتتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتتفيات وزارة الداخلية  %41.6الحكومية )

 .(%20.1، وفي المستشفيات الخاصة )%(65.2)
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 : متوسط مدة المكوث
بلغ معدل المكوث للمريض في مستتتتتشتتتتفيات وزارة الصتتتتحة   ▪
 .2021خالل عام يوم  (  3.4)
المستتتتتتتتشتتتتتتتفيات غير الحكومية بينما بلغ معدل المكوث في   ▪
في 1.6) المكوث  معتتتتتدل  وبلغ  العتتتتتام،  نفس  يوم خالل   )

(  1.6، والخاصتتة )ن( يوما2.0مستتتشتتفيات وزارة الداخلية )
 .يوم

 
 

 : ميدل دوران السرير 

بلغ معدل دوران الستتتترير في مستتتتتشتتتتفيات   2021في العام  ▪
ستتتنويا  و يا يعني أن الستتترير   ةمر   82حوالي  وزارة الصتتتحة  

 خالل العام.  ةمر  82يتم إشغاله حوالي 
في حين بلغ معدل دوران الستتتتتترير في المستتتتتتتشتتتتتتفيات غير   ▪

، وكتتتان في 2021خالل العتتتام    مرة  95  حوالي  الحكوميتتتة
، وفي المستتتتتتتشتتتتتتفيات  مرة 116ة مستتتتتتتشتتتتتتفيات وزارة الداخلي 

 خالل نفس العام. ةمر  47الخاصة حوالي 
 

 السرير فترة خلو 
  0.7بلغف فترة خلو الستترير في مستتتشتتفيات وزارة الصتتحة   ▪

، و ي الفترة 2021( خالل عتام  ةستتتتتتتتتتتتتتاعت   17يوم )حوالي  
التي يبقي فيها الستتتتتتتتتتتتترير فارغا  بدون إشتتتتتتتتتتتتتغال بين حالتي 

 دخول وحالتي خروج متتاليتين.  
  يوم  2.3 أما في المستتتتتتتتتتشتتتتتتتتتفيات غير الحكومية فقد بلغف ▪

في مستتشتفيات وزارة  واحد  يوم 1خالل نفس العام، وكانف  
 .في المستشفيات الخاصةأيام  6، وحوالي الداخلية

 
 خدمات اليمليات الجراحيل في المستشفيات . 3.2.9
  100بلغ اجمتتتتالي عتتتتدد غرف العمليتتتتات في  طتتتتاع غ ة   ▪
بلغف  و   غرفة في وزارة الصتتتتتتحة. 50  منها  عمليات فةر غ

 :كالتاليالصحية م ودي الخدمة  على  نسبة حوزيعها

 
 غرف العمليات في المستشفيات  النسبي لوزيع الت –( 3رسم بياني )

 2021 -الخدمة  يحسب مزود
 

بلغ إجمتتتتالي عتتتتدد العمليتتتتات الجراحيتتتتة التي حم إجرائهتتتتا في  ▪
عملية جراحية حيث بلغ   108,949مستتتتتتتشتتتتتتفيات  طاع غ ة 

إجرا حم  التي  الجراحيتتتتتتة  العمليتتتتتتات  عتتتتتتدد  في ءإجمتتتتتتالي   تتتتتتا 
 .عملية جراحية 66,592مستشفيات وزارة الصحة 

 

  
 عدد العمليات الجراحية في مستشفياتتوزيع  –( 4رسم بياني )

 2021-2016وزارة الصحة  
 

 توزيع العمليات الجراحية في مستشفيات    -( 9جدول )
 2021 –قطاع غزة 
 

 

التجتراحتيتتتتتتتة    بتلتغ ▪ التعتمتلتيتتتتتتتات  اجترا  تتتتتتتا  عتتتتتتتدد  حتم  فتي التتتي 
في و عملية جراحية،    38,019المستشفيات غير الحكومية  
بينما    ،عملية جراحية  2,470  مستتتتتتتتتشتتتتتتتتفيات وزارة الداخلية

عملية جراحية   1,868في المستتتتتتتشتتتتتتفيات الخاصتتتتتتة   بلغف
 .2021خالل عام 

 
 

 وجراحل القلب وزراعل الكلى القلبيل  القسطرة   3.2.10

 القسطرة القلبيل.  3.2.10.1
 

الصحة   ▪ وزارة  في  ي حقدبدأت  القلبية  القسطرة  خدمات  م 
، وفي مجم  الشفاء  2006نهاية    مني   بي و مستشفى غ ة األور 

مستشفى   كما وحقدم الخدمة في ،  2014منتصف  في  الطبي  
ومستشفى القدس    القلب واالوعية الدموية )الخدمة العامة(

 . الحياة التخصصي ومرك  جولس التخصصي مستشفىو 
القلبية في  طاع غ ة    ▪ القسطرة   5,052بلغ عدد عمليات 

العام   خالل  منه2021 سطرة  لبية   سطرة    2,740ا    
حين    2,312حشخيصية،   في  عالجية.  عدد   سطرة  بلغ 

 سطرة  لبية    4,983عمليات القسطرة القلبية في  طاع غ ة  

وزارة 
الداخلية

4%

وزارة 
الصحة

50%

الخاصة
12%

غير الحكومية
34%

67,051
60,109

68,895

64,342

58,032

66,592

0

30,000

60,000

90,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

 
العمليات  
 الجراحية 

عمليات  
 النسبة )%( المجموع اليوم الواحد 

 61.1 66,592 18,973 47,619 وزارة الصحة
 34.9 38,019 0 38,019 غير الحكومية
 2.3 2,470 0 2,470 وزارة الداخلية 
 1.7 1,868 0 1,868 الخاصة
 100 108,949 18,973 89,976 المجموع
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منها  2020العام  خالل   حشخيصية،    2,456    سطرة 
  سطرة عالجية. 2,527

 سطرة  لبية في مستشفيات وزارة    ةعملي   3,366حم إجراء   ▪
بلغ عدد    2020. بينما في العام 2021الصحة خالل عام 
 ة عملي   3,168  في مستشفيات الوزارة  عمليات القسطرة القلبية

  سطرة  لبية.
إجراء  ▪ غ ة    1,081  حم  مستشفى  في  عملية  سطرة  لبية 

منها   حشخيصية،    700األوروبي    سطرة    381 سطرة 
إجراء   وحم  كما  في    2,285عالجية،  عملية  سطرة  لبية 

منها   الطبي   الشفاء  حشخيصية،    1,409مجم    سطرة 
  سطرة عالجية.  876و
ع ▪ عدد  في  بلغ  القلبية  القسطرة  غير   المستشفياتمليات 

  منها  2021خالل العام     سطرة  لبية  عملية  636الحكومية  
   سطرة عملية    339حشخيصية،     سطرةعمليات    297
بلغف    .عالجية في  عملية    1,050بينما   سطرة  لبية 

الحياةالمستشفيات الخاصة " عملية    334  منها  "مستشفى 
 سطرة عالجية خالل العام  عملية    716و سطرة حشخيصية،  

 الحالي.

  
 عدد حاالت القسطرة القلبية في توزيع  –( 5رسم بياني )

 2021 -2016مستشفيات وزارة الصحة 
 

  جراحل القلب المفتوح
في العام المفتوح في وزارة الصحة  بدأ العمل بجراحة القلب   ▪

  143 تتام بتتءجراء  مصتتتتتتتتتتتتتتري حيتتث  عبر وفتتد طبي    2001
عمليتتة جراحتتة  لتتب مفتوح في مجم  الشتتتتتتتتتتتتتتفتتاء الطبي،  م  

 .2010أعيد حشغيله في العام أغلق المرك  إلى أن 
مراك  لجراحتة    أرب حقتدم ختدمتات جراحتة القلتب المفتوح في   ▪

في مجم  الشتتتتتتتتتتتتتتفتتاء   المرك  األولالقلتتب في  طتتاع غ ة   
و ما  في مستتتتتتتشتتتتتتفى غ ة االوروبى   الثانيمرك   الالطبي، و 
لوزارة الصتتتتحة، ومرك  جراحة القلب في مستتتتتشتتتتفى   يتبعان

 مستتتتتتتشتتتتتتفيات الخدمة العامةالقلب واالوعية الدموية التاب  ل
 .ومرك  في مستشفى القدس

بلغ إجمالي عمليات جراحة القلب في مستتتتتتتتتشتتتتتتتتفيات  طاع   ▪
العتتتتتتام    116غ ة   خالل  جراحتتتتتتة  لتتتتتتب  ،  2021عمليتتتتتتة 

وجميعها حم اجرا  ا في مجم  الشتتتتتتتتفاء الطبي التاب  لوزارة  
الصتتحة، بينما لم يتم إجراء أي عمليات جراحة  لب مفتوح 

 ر الحكومية خالل العام الحالي.في المستشفيات غي 
عملية جراحة    200حم اجراء    2020خالل العام الماضتتتي  ▪

عملية   196 لب مفتوح في مستتتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتتفيات القطاع  منها  
 4جراحة  لب مفتوح في مستتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتفيات وزارة الصتتتتتتتتتتحة، و
عمليات جراحة  لب مفتوح في مستتتتتتتتشتتتتتتتفى القلب واالوعية 

 .2020الدموية التابعة للخدمة العامة خالل العام 
 

 
 عدد عمليات جراحة القلب المفتوحتوزيع  –( 6رسم بياني ) 

  2021 – 2016في مستشفيات وزارة الصحة  
 

 دمل زراعل الكلى: خ

بدأ العمل في زراعة الكلى في مستتتتتتتشتتتتتتفيات وزارة الصتتتتتحة   ▪
في مجم  الشتتتتتتتتفاء الطبي   2013في  طاع غ ة مني العام 

أطباء من وزارة الصتتتتحة  بأيدي وفود من الخارج ومشتتتتتاركة  
 بغ ة.

بلغ عتتتدد حتتتاالت زراعتتتة الكلى التي حم اجراء تتتا في غ ة  ▪
 .2020عملية حتى نهاية العام   101

العتتتتتام   ▪ اجراء    2020خالل  زراعتتتتتة كلى،    4حم  عمليتتتتتات 
 وحو فف العمليات بسبب جائحة كورونا.

 9خالل العتتتام الحتتتالي  زراعتتتة الكلى  مجموع عمليتتتات  بلغ   ▪
من عمليتتات متتا حم اجرا      إجمتتالي حراكمي عتتدد، و تعمليتتا

عمليتات حتى نهتايتة عتام   110في  طتاع غ ة  زراعتة الكلى  
2021. 

بلغ اجمتتتالي حتتتاالت زراعتتتة الكلى والتي يتم متتتتابعتهتتتا في  ▪
 حالة. 397مستشفيات وزارة الصحة 

3,784
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 زراعة الكلى عدد عمليات  توزيع  –( 7رسم بياني ) 

  2021 – 2016في مستشفيات وزارة الصحة  
 

 
 

 خدمات الوالدة في المستشفيات.  3.2.11

  
 والدات في مستشفيات لل ينسبالتوزيع ال –( 8رسم بياني )

 2021 – قطاع غزة  
 

 
 

 توزيع الوالدات في مستشفيات وزارة الصحة -( 9رسم بياني )
 2015 - 2021    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2021 –توزيع الوالدات في مستشفيات قطاع غزة  -( 10جدول )

 

في  وفاة  حالة    26منها  )    الصحةوزراة  مستشفيات  في   حالة 28حالة  منها    34  وفيات األمهات*
في البيف،  وفاة  حاالت    5،  مستتشتفيات الوزارة بالضتفة الغربية( في حالتين  و   ، بغ ةوزارة  المستتشتفيات  

 . واحدة في مستشفى القدسوفاة  حالة  و 

 

مؤشرررات الخدمات الصررحيل المقدمل للمر ررى  .  3.2.12

 غير المةومين في مستشفيات قطاع غزة
 

  غزةخدمات االستقبال والطوارئ في مستشفيات . 3.2.12.1
 

 خدمات االستقبال والطوارئ في مستشفيات توزيع  –( 11جدول )
 2021 –قطاع غزة 

حوادث  خدمات ال البيان
 النسبة )%( والطوارئ 

 94.8 1,437,325 وزارة الصحة 
 4.2 63,473 غير الحكومية 
 1.0 14,598 وزارة الداخلية
 0.0 267 الخاصة 
 100.0 1,515,663 المجموع 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 المؤشر 
وزارة 
 الصحة 

غير 
 الحكومية 

وزارة 
 2021 الخاصة  الداخلية 

 41,499 94 3,686 10,651 27,068 الوالدة الطبيعية 
 14,191 214 1,014 3,744 9,219 الوالدة القيصرية 
 55,690 308 4,700 14,395 36,287 مجموع الوالدات 
نسبة الوالدات  

 25.5 69.5 21.6 26.0 25.4 القيصرية 

عمليات النساء 
 18,658 224 381 3,995 14,058 والتوليد 

 401 49 3 3 346 حاالت وفيات األجنة
الوالدات  نسبة 
من اجمالي  المتعددة 

 لوالدات ا
2.2 0.5 0.8 2.3 1.7 

نسبة المواليد اقل من  
 4.9 3.9 2.1 1.1 6.8 جرام  2500

نسبة الوالدات المبكرة  
 11.7 0.0 0.0 1.2 17.5 )الخدج(

 3,193 3 200 1,101 1,889 عدد حاالت الجهاض 
نسبة حاالت 

 5.7 1.0 4.3 7.6 5.2 الجهاض

حاالت التشوهات  
 164 0 0 2 162 الخلقية 

معدل حاالت 
التشوهات لكل  

 مولود 10,000
42.7 1.4 0.0 0.0 28.6 

عدد وفيات المواليد  
 347 0 1 1 345 بعد الوالدة مباشرة 

 34 0 0 1 28  *عدد وفيات األمهات 
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 خدمات الييادات الخارجيل في المستشفيات.  3.2.12.2
 خدمات العيادات الخارجية في  توزيع  –( 12جدول )

 2021 –مستشفيات قطاع غزة  
 

العيادات 
 الخارجية

وزارة 
 الصحة

غير  
 الحكومية

وزارة 
 الداخلية 

النسبة  المجموع  الخاصة
)%( 

 44.8 436,795 2,278 31,586 170,421 232,510 الجراحة  

 29.8 290,060 3,639 27,236 175,221 83,964 الباطنة 

 13.5 131,367 4,666 4,626 73,716 48,359 النساء والتوليد 

 6.5 63,206 245 4,256 20,677 38,028 األطفال 

 4.7 45,662 0 0 0 45,662 الدم واالورام 

 0.7 6,461 0 0 0 6,461 نفسية

 100 973,551 10,828 67,704 440,035 454,984 المجموع 
  100.0 1.1 7.0 45.2 46.7 النسبة)%( 

 

خردمات الغسررريرل الكلوي في مسرررتشرررفيرات  .  3.2.12.3

 الوزارة
 8حقتدم ختدمتة الغستتتتتتتتتتتتتتيتل الكلوي في  طتاع غ ة من خالل   ▪

حتب  لوزارة الصتتتتتتتتتتحة  مراك    7غستتتتتتتتتتتيل كلوي  منها  مراك  
)مجم  الشتتتتفاء الطبي، مجم  ناصتتتتر، مستتتتتشتتتتفى النجار، 

  مستتتتتتتتشتتتتتتتفى االندونيستتتتتتتي،  األ صتتتتتتتى،مستتتتتتتتشتتتتتتتفى شتتتتتتتهداء 
في مستتتتتشتتتتفى غ ة  مرك ، و ومستتتتتشتتتتفى الرنتيستتتتي ل طفال

في آخر  مرك   و  (.19لحاالت كوفيد مخصتتتتت   األوروبي  
 لهالل األحمر الفلسطيني.جمعية ال  ةمستشفى القدس التابع

بلغ عدد أجه ة غستتيل الكلى في مستتتشتتفيات وزارة الصتتحة   ▪
مستتتتتتتتشتتتتتتتفى   جهازين في  2، باإلضتتتتتتتافة لوجود  جهاز  177

 .19كوفيد  حاالت  8عدد غ ة األوروبي ل
غستتتتتيل   ةبلغ مؤشتتتتتر وحدات الغستتتتتيل لعدد المرضتتتتتى )وحد ▪

( في حين أن المؤشتتتتتر القياستتتتتي  و ضتتتتتىمر   6  كلوي لكل
 مرضى.  4وحدة غسيل واحدة لكل 

كفاءة كل   تالخطة الوطنية اإلستتتتتتتتتتتتراحيجية للصتتتتتتتتتتتحة حدد ▪
مراك    و د أصتتتتبحفغستتتتالت يوميا ،   3وحدة غستتتتيل بعدد  
بعتد افتتتاح مرك  نورة   كفتاءةهتي  الب حعمتل    وزارة الصتتتتتتتتتتتتتتحتة

 الكعبي بالمستشفى األندونيسي.
  13بلغ عدد مرضتتى الغستتيل الكلوي في مستتتشتتفى القدس    ▪

 4، وعدد أجه ة الغستيل الكلوي  2021مريض خالل العام 
مريض غستتتتيل كلوي   12مرضتتتتي  أجه ة. بينما كان عدد ال

، وبلغ عتتتدد الجلستتتتتتتتتتتتتتتتات خالل العتتتام 2020خالل العتتتام  
جلستتة أستتبوعية لكل   2.5جلستتة، وبمعدل  1,691الحالي 

جلستتتتتتتتتة خالل    1,438مريض. بينما كان عدد الجلستتتتتتتتتات  
 ( جلسة أسبوعيا لكل مريض.2.3، وبمعدل )2020العام 

 
 

 مستشفيات خدمات غسيل الكلى في توزيع  –( 13جدول )
 2021 –وزارة الصحة  

 

 المجموع  االندونيسي الرنتيسي األقصى  النجار ناصر الشفاء  المؤشر 

عدد 
 مرضىال

389 168 96 115 36 188 992 

وحدات 
 الغسيل 

57 29 18 18 13 42 177 

عدد 
الغسالت  
 السنوي 

50,266 23,046 13,227 14,617 4,878 24,881 130,915 

 جلسة/
 مريض/
 أسبوع 

2.5 2.6 2.6 2.4 2.6 2.5 2.5 

  في المستتتتتشتتتتفى األوروبي 19مرضتتتتى كوفيد  8عدد جهازين لغستتتتيل الكلى ل2  باإلضتتتتافة لوجود*
 . جلسات 207بعدد جلسات  

دم واألورام  ال   خدمات الرعايل اليوميل ألمراض .  3.2.12.4

 في مستشفيات الوزارة

وزارة الصتتتتحة المقدم الوحيد لخدمات رعاية مرضتتتتى الدم   حعتبر
أ ستتتتتتتتتتتتتتام الرعتايتة النهتاريتة في كتل من مجم   من خاللواالورام 

الشتتتتفاء الطبي ومستتتتتشتتتتفى غ ة األوروبي ومستتتتتشتتتتفى الرنتيستتتتي 
، وحم افتتاح الخدمة في مستتتتتتتتتشتتتتتتتتفى الصتتتتتتتتدا ة التركي  ل طفال

ونقل البالغين من مستتتتتتتشتتتتتتفى الرنتيستتتتتتي لمستتتتتتتشتتتتتتفى الصتتتتتتدا ة  
 التركي.

 خدمات عيادات الدم واألورام في  توزيع  –( 14جدول )
  2021 -مستشفيات وزارة الصحة 

 

 المجموع  التركي  *الرنتيسي  األوروبي الشفاء المؤشر
عدد اسرة الرعاية  
 170 96 39 20 15 اليومية لالورام 

الرعاية   عدد زيارات
 اليومية  

8,249 4,648 11,655 2,297 26,849 

عدد مراجعي عيادات  
 45,662 3,697 19,718 13,446 8,801 الدم واالورام 

 .11/2021، وحم نقل خدمة البالغين الي م.التركي في شهر بالغينالطفال و ل ورام  خدمة الدم واأل*
 

 
 

 الطبيل التشخيصيل في المستشفيات  الخدمات  .3.2.13

 

 في المستشفيات  خدمات المختبرات.  3.2.13.1
 

 

 خدمات المختبرات في مستشفيات توزيع  –( 15جدول )
 2021 -قطاع غزة

 

غير   وزارة الصحة  
 الحكومية

وزارة 
 الداخلية 

 المجموع  الخاصة

عدد 
الفحوصات  
 المخبرية

4,879,466 483,582 261,429 15,462 5,639,939 

النسبة  
)%( 86.5 8.6 4.6 0.3 100.0 
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 بنوك الدم في مستشفيات وزارة الصحة: خدمات  .  3.2.13.2
 

 في مستشفيات  توزيع خدمات بنوك الدم –( 16جدول )
 2021-2015وزارة الصحة 

 

 : الخدمات الباثولوجية الجراحية.  3.2.13.3
 في قطاع غزة: مستشفيات  ال  - 

األنسجة والخاليا التي تم إجرائها في  فحصعدد عينات  -( 17جدول )
 2021-قطاع غزةمستشفيات 

 

 : مستشفيات وزارة الصحة -
وزارة الصتتتتتتتتحة في   خالل حقدم خدمات البا ولوجي الجراحي من

 مجم  الشفاء الطبي، ومستشفى غ ة األوروبي. 
 

األنسجة والخاليا التي تم إجرائها في  فحصعدد عينات  -( 18جدول )
 2021-2015مستشفيات وزارة الصحة 

 
 خدمات المناظير التشخيصية )التنظير الداخلي(: .  3.2.13.4

 

حاالت التنظير الداخلي التي تم إجرائها في عدد توزيع   –( 19جدول )
 (2016-2021) مستشفيات قطاع غزة

 النوع 
وزارة 
 الصحة 

غير 
 الحكومية 

وزارة 
 المجموع  الخاصة  الداخلية 

2016 5,256 3,636 0 0 8,892 

2017 6,037 2,866 146 0 9,049 

2018 7,525 3,072 0 0 10,597 

2019 7,704 3,700 0 204 11,608 

2020 2,586 3,306 0 648 6,540 

2021 5,284 4,059 193 787 10,323 

 

 
 خدمات األشيل والتصوير الطبي.  3.2.13.5

 

 األشعة والتصوير الطبي في خدمات توزيع  –( 20جدول )
 2021 -مستشفيات قطاع غزة 

 
في  والصحححححة النفسححححية  والتأهيل    خدمات العالج الطبيعي.  3.2.14

 المستشفيات: 
 : مستشفياتخدمات العالج الطبيعي في ال -أواًل:  

 خدمات العالج الطبيعي في مستشفياتتوزيع  –( 21جدول )
 2021 -قطاع غزة 

 المؤشر
وزارة 
 الصحة

غير  
 الحكومية

وزارة 
 المجموع  الخاصة الداخلية 

العالج  حاالت 
 48,803 125 4,218 9,998 34,462 الطبيعي 

جلسات العالج  
 الطبيعي 

117,919 68,261 11,375 310 197,865 

جلسة /  
 4.0 2.5 2.7 6.8 3.4 مريض

 

 : مستشفياتخدمات التأهيل والصحة النفسية في ال -ثانيًا:  
 في مستشفيات التأهيل والصحة النفسيةخدمات توزيع  –( 22جدول )

 2021 -قطاع غزة 
 المجموع  غير الحكومية  وزارة الصحة  المؤشر
 1,349 1,349 0 وظيفي حاالت العالج ال
 24,141 24,141 0 الوظيفي جلسات العالج 

 1,421 1,421 0 حاالت التأ يل والتخاطب 
 15,215 15,215 0 جلسات التأ يل والتخاطب 
حاالت الخدمة النفسية  
 2,730 954 1,776 واالجتماعية

جلسات الخدمة النفسية  
 واالجتماعية

6,461 1,890 8,351 

 504 504 0 حاالت األطراف الصناعية 

 1,365 1,365 0 األطراف الصناعية جلسات  

 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

الدم 
 المسحوب 

29,488 32,188 32,974 35,145 30,104 30,941 32,995 

الدم 
 المصروف

58,693 50,068 56,936 75,748 59,147 65,505 67,199 

 المجموع  الخاصة  وزارة الداخلية  غير الحكومية  وزارة الصحة  الفحص
فحوصات 
 األنسجة

7,172 1,199 0 180 8,551 

فحوصات 
 1,538 9 0 23 1,506 الخاليا 

 10,089 189 0 1,222 8,678 المجموع 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الفحص

فحوصات 
 7,172 6,462 7,963 5,338 6,436 8,414 5,313 األنسجة

فحوصات 
 1,506 1,225 2,057 1,562 1,716 1,950 1,402 الخاليا 

 8,678 7,687 10,020 6,900 8,152 10,364 6,715 المجموع 

غير   وزارة الصحة  الخدمة  
 الحكومية

وزارة 
 الداخلية 

 المجموع  الخاصة

 609,324 650 28,906 57,506 522,262 أشعة سينية 

 159,258 686 23,476 26,544 108,552 فوق صوتية

 49,095 1,926 0 9,571 37,598 مقطعية 

 IVP 3,149 53 0 0 3,202الملونة و 

 11,242 222 712 8,874 1,434 بانوراما 

 7,249 0 0 4,312 2,937 تصوير الثدي 

 22,890 840 0 3,174 18,876 رنين مغناطيسي
 1,325 0 0 0 1,325 التفتيت 
 9,162 0 28 3,410 5,724 اخرى 

 872,747 4,324 53,122 113,444 701,857 المجموع 

 100.0 0.5 6.1 13.0 80.4 النسبة )%(
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   لمختبراتا. 3.3
 

المؤشرررراترالرية رررةربرلتمختبراترة ر  ا  رر  3.3.1

 20 21لعامررررالصحب

ر

(  ؤشرات الصحية للمختبرات في وزارة الصحةمال –(  1جدول 
 القيمة المؤشر

الصحة  عدد المختبرات  55 التابعة لوزارة 
الصحة الدم تشرف عليها وزارة   3 عدد جمعيات وبنوك 

بالمليون الفحوصات   6.39 اجمالي 
البشرية  524 القوى 

المصروفات بالمليون شيكل  56.68 اجمالي 
 9.4 المختبرات  نسبة انفاق وزارة الصحة على

المصروفة ومشتقاتها  52,529 وحدات الدم 
الدرقية  الجدد كسل الغدرة   16 للمواليد 

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

 
0.3 
0.08 
0.0 

العامة العينات الصحة   10,902 اجمالي 
الملوثةنسبة   18.6 عينات مياه الشرب 

الملوثة  25.6 نسبة العينات الغذائية 
 1.5 نسبة العينات الدوائية غير المطابقة للمواصفات

 

الطبية في قطاع غزة   3.3.2 المختبرات   خدمات 
 مزودي خدمة المختبرات الطبية في قطاع غزة: 3.3.2.1

خدمة المختبرات في قطاع غزة عبر خمس قطاعات رئيسية    تقدم
الصحة وزارة   : هي  الالجئين,  الوكالة    ،و  وتشغيل  غوث 

األهلية العسكرية  ،المستشفيات  الطبية   والقطاع  ،والخدمات 

 الخاص.
الفحوصات لدى(:2جدول)  مزودي خدمات المختبرات في قطاع غزة  عدد 

 % 2021 2020 المختبر
 70.3 6,394,141 5,017,445 وزارة الصحة

وكالة الغوث لتشغيل 
 19.7 1,791,646 1,234,121 الالجئين

المستشفيات غير 
 9.3 *846,025 410,724 الحكومية )األهلية(

الخدمات الطبية 
 0.7 *58,850 157,846 العسكرية

 100 9,090,662 6,820,136 المجموع
للمستشفيات والرعاية  2021*بالنسبة للمؤسسات غير الحكومية تم حساب الفحوصات لعام 

 األولية، بينما السنوات السابقة كانت للمستشفيات فقط.
ااف  كمال عدوا  ما مختبرات وزارة  ااتشا ااات بمسا اااب عدد الفحوصا ااحة و لن أل  * تم حسا الصا

 المستشف  تقدم خدمات الوالدة واألطفال ويتم تزويدهم من قبل مختبرات وزارة الصحة.

 الخاصة:المختبرات   3.3.2.2
دددددددددددددل اجمدالي    2120مختبرات لعدام    28لقدد ت  ترخيص   ، ليصد

ددددددددحة في قطاع غزة   ددددددددة لدى وزارة الصد عدد المختبرات المرخصد
ددبة الزيادة حيث كانت  ،2120مختبر حتى نهاية    107 ددددددد نسد

دددددة عن عام   ددددددد المرخصد %، 30  2020في عدد المختبرات 
خالل النصف األول على  وتلك الزيادة بسبب وضع خطة  

في قطاع غزة مرخصدة وجار   أن تكون جميع المختبرات 
 .عليهاالعمل  

الصحة  –( 3جدول رقم ) لدى وزارة  المختبرات الخاصة المرخصة   عدد 
 المجموع رفح خانيونس غزة الوسطى الشمال المحافظة

 107 9 23 37 17 21 الرق 
 

 الموا درالبشريب:ررر3.3.2.3  

 الحاصلين على مزاولة مهنة التحاليل الطبية :عدد  
مزاولة مهنة التحاليل الطبية   الحاصلين على  عدد  لعام بلغ 

  3746شخصاً، ليصل عدده    277في قطاع غزة   2120
 .2120حتى نهاية العام   شخصاً 

ددلين على ددددددد الحاصد   مزاولة المهنة من حملة   حيث كان عدد 
دددهادة  دددهادةومن حملة  ،  254بكالوريوس  الشد   23الدبلوم   شد
 .2021في عام 

 

 ة ر  ا  رالصحبرر بنوكرالدمرررالمختبراتر 3.3.3
جهات   3تقدَّم خدمات المختبرات في وزارة الصحة من خالل 

)مختبرات المستشفيات والباتولوجي(، )مختبرات الرعاية   :وهي
المختبر   الى  باإلضافة  العامة(،  الصحة  ومختبر  األولية 

  55، منها  مختبراً  58 عدد المختبراتت ، حيث بلغالمركز 
   .جمعيات بنوك الدم  3يتبع لوزارة الصحة، وتشرف على  
 

( الدم في وزارة الصحة –  (4جدول   توزيا المختبرات وبنوك 
 

 منها بنوك دم 9مستشف  يوجد في  11مالحظة: تقدم خدمة المختبرات في المستشفيات في 
 جمعيات بنوك الدم.( 3)تشرف وزارة الصحة عل  *  
 

 
 
 

وحدات المختبرات وبنوك  تالمستشفيا الرعاية األولية 
 الدم

 

 رعاية اولية لمختبر ا
المختبرات  
وبنوك  
 الدم

الصحة   الباثولوجي 
 االجمالي المركزي  العامة

 55 1 1 3 13 37 العدد
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 احتةاجاترالمختبراتر 3.3.4
سنوياً، وبتكلفة مالية  صنف    1079  تحتاج المختبرات من المواد

، موزعة حسب األهمية واألولوية دوالرمليون   5.46  تقديرية
 (.A,B,C,Dشرائح )   أربعالى  

(  احتياجات عدد أصناف المختبرات حسب األولوية -(  5جدول 
 

عدد   الشريحة
 األصناف

 النسبة المئوية
% 

القيمة المالية  
 السنوية للشريحة $ 

A 320 30 3,532,220 

B 399 37 961,316 

C 238 22 626,144 

D* 122 11 345,715 

 5,465,395 100 1079 االجمالي
D*األصناف التي لها بدائل فنية وال تعطل الخدمة : 

 
رالىرمخا نرالمختبرات:رالوا درر 3.3.5

قيمة ما ورد إلى مخازن المختبرات من مواد ومستلزمات  
 .شيكل  63,788,484 مخبرية

 يوضح الوارد ال  مخاز  المختبرات بالشيكل(:  6جدول رقم )
 النسبة 2021 2020 الجهة

 1.6 1,044,49 2,233,682.86 مستودعات رام هللا
 88.6 56,496,532 22,868,789.55 التبرعات

 9.8 6,247,456 8,162,766.96 مشتريات
 100 63,788,484 33,265,239.37 االجمالي

 ناتج عن جائحة كورونا. 2021كبير في عام * ارتفاع اجمالي الوارد بشكل 

 

 :  العجزرر3.3.6
الموردة ل  نستطع   بسبب جائحة كوفيد وتعدد الجهات 

 تحديد الموازنة وبالتالي ل  نحدد العجز.
 

الفحوصاترالمخبريبرة رمختبراتر  ا  رررر 3.3.7

رالصحب

في مختبرات وزارة   2021لعام  بلغ اجمالي عدد الفحوصات  
فحص    630,839فحص، حيث ت  اجراء  6,394,141  الصحة
PCR    حالة أ  بنسبة    146,309، وبلغ عدد العينات الموجبة

 .  PCR% من اجمالي فحوصات  23
 

الفحوصات في مختبرات وزارة الصحة  -(1رسم بياني )  عدد 
 مقارنة بالسنوات السابقة  2120لعام  

 

معدلرر  3.3.8 الجهبر ر ح بر الفحوصاتر تو يعر

 ةن ر الفحوصاتر/ر
 

وقد شكلت نسبة  ، فني 344بلغ عدد الفنيين في المستشفيات  
الفحوصات لكل فني في المستشفيات األعلى بين مختبرات وزارة  

 فحص لكل فني.  14,668يث بلغت  ة حالصح
 

( في مختبرات  -(  7جدول  عدد الفنيين  توزيا عدد الفحوصات الطبية و 
الصحة    وزارة 

عدد   البيا 
معدل   *عدد الفنيين الفحوصات

 فحص/فني
 14668 344 5,045,850 مختبرات المستشفيات

مختبرات الرعاية الصحية  
 6958 103 716,722 األولية

 5607 26 145,794 المختبر المركز 
 2882 16 46,107 مختبر الصحة العامة

 936 16 14,978 الباثولوجي 
 ** 6 55,020 **بنوك الدم    جمعية

 * 511 6,394,141 االجمالي
 

 * دو  عدد المدراء، ادارة الوحدة، والمخاز 
 ** تشرف وزارة الصحة عل  جمعية بنوك الدم  

 
التابعبررررةحوصراترمختبراترالم رتشرفةاتر 3.3.8.1

رلو ا  رالصحبرح برالنوعر

دددددددددددددفيددات الحكوميدة دددددددددددددتشد ددددددددددددددات في المسد   بلغ إجمددالي الفحوصد
ددددددددددداً،    5,045,850 دددددددددددبة  فحصد دددددددددددات  بلغت نسد الكيمياء  فحوصد

.  % 19و التجلط بنسدبة   الدم%، يليه فحوصدات  63 السدريرية
ددددددكلت   دددددبة  حيث شد ددددددة اقل نسد ددددددات الخاصد الهرمونات والفحوصد

 % من اجمالي التحاليل.1.0فكانت  

4,238,683

4,447,762

4,510,065

5456487

5529157

5,017,445

6394141

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1
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الفحوصات التي تمت في مختبرات مستشفيات   -(2رسم بياني) نسبة 

الصحة لعام   الفحص  2021وزارة   حسب نوع 
 
 

الصااحية  فحوصااات     3.3.8.2 الرعاية األولية  مختبرات 
  الحكومية

شددكلت فحوصددات الكيمياء السددريرية أعلى نسددبة في فحوصددات  
ددددال  41.4حيث بلغت    مختبرات الرعاية ددددبة ل مصد %، وأقل نسد
 % من اجمالي فحوصات الرعاية األولية. 4.8والمناعة فبلغت  

 

 
المشغولة في مختبرات ( يوضح توزيا نسب الفحوصات  3رسم بياني )

 الرعاية الصحية األولية

 
 
 
 
 
 
 
 

 :رالفحوصاترالمشغولبرة رالمختبررالمركزير 3.3.9

 

 
الفحوصات المشغولة-( 4رسم بياني )  توزيا نسب 

 في المختبر المركزي  

 

أدت  اجراء فحوصات المسح الشامل ل  طفال حديثي الوالدة 
بينما    ،جديدة مصابة بمرض التبول الفينوليت  االح  7الكتشاف  

الغدة الدرقية   الموجبة لمرض نفص افراز    13عدد الحاالت 
   .حالة

 
( يوضح عدد ونسب الحاالت الموجبة لفحوصات المسح  8جدول رقم )

 .الشامل ألطفال حديثي الوالدة
 

عدد الحاالت   اسم الفحص
 المفحوصة

عدد الحاالت  
 الموجبة

 7 70,555 الفينولي التبول  

 13 66,716 نقص افراز الغدة الدرقية

 
 

 خدماترنقلرالدمر 3.3.10
 عددربنوكرالدمربقطاعرغز ر 3.3.10.1

ددددددداً  ددددددددم مجاند دددددددل الد ددددددددمات نقد دددددددوفير خد دددددددحة بتد دددددددوم وزارة الصد تقد
دددمات  ددك الخد ددى تلد ددرف علد دددموتشد ددك الد ددرة بند ددد  ،دائد ددث يوجد حيد

ددددزة  دددي غد ددددا  12فد دددك دم منهد ددددحة و  9بند ددددوزارة الصد دددة لد  3تابعد
 غير الحكومية.    جمعية بنك الدم بفروعه  لتابع  

 

    التبرعربالدمرررعمتةبر 3.3.10.2
  10,131  وحدة دم منه   39,204 ت  توفير  2021في العام 

بلغت نسبة وحدات الدم التي  حيث    .من خالل جمعية بنك الدم
% ت  عبر  25.8% و 74.2ت  توفيرها عبر التبرع الطوعي  

       .التبرع األسر 
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الخارجية للتبرع بالدم: 3.3.10.3  الحمالت 
وحدددة دم من    6,606  حملددة ت  جمع  223بلغ عدددد الحمالت  

 الجمعيات الحكومية، وجمعية بنك الدم.
 

( الحمالت الخارجية ووحدات الدم المسحوبة9جدول   ( عدد 

 

 الم حرالوباي رلعةناترالدمر 3.3.11

دددددح  ددددل مسد ددددة بعمد ددددات الحكوميد ددددي المؤسسد دددددم فد ددددوك الد ددددوم بند تقد
ددددفيات  دددر المستشد دددا عبد دددت  جمعهد ددددي يد ددددم التد ددددات الد دددائي لوحد وبد
ددوالي   ددح لحد دد  عمددل مسد ددث تد ددك الدددم حيد ددة بند الحكوميددة وجمعيد

ددددددي  39,204 ددددددية والتد دددددة الفيروسد ددددددراض المعديد ددددددة دم ل مد وحد
ددددددائي )ب( ددددددد الوبد دددددداب الكبد ددددددروس التهد ددددددل بفيد دددددددروس  ،تتمثد الفيد

ددداعي  دددوز المند دددبب للعد ددددد المسد ددداب الكبد دددروس التهد دددددز( وفيد )اإليد
 على أثرها نتجت النتائج التالية:  الوبائي )ج(

 

دددد  ددداب الكبد دددار التهد ددبة انتشد دددت نسد دددنوات انخفشد دددر السد ددى مد علد
دددددم،  ددددرعين بالد ددددين المتبد ددددائي )ب( و )ج( بد دددددت الوبد ددددث بلغد حيد

 على التوالي.  %0.08  %،0.34نسبتها  
 
 

التهابرالكبدرالوباي )ب(ربةنرالمتبرعةنرر  3.3.11.1

ربالدمرر

 
 نسب التهاب الكبد الوبائي)ب( بين المتبرعين بالدم عبر السنوات  -(5رسم بياني )

 
 
 

 
 

الوباي )ر  3.3.11.2 الكبدر التهابر بةنررجرانتشا ر (ر

 المتبرعةنربالدمرعبررال نواتر
 

ددددددددبة المتبرعين  بين    %0.08  (جالتهاب الكبد الوبائي)  بلغت نسد
 .بالدم

بالدم   - (6رسم بياني ) المتبرعين  التهاب الكبد الوبائي)ج( بين  نسبة 
السنوات  عبر 

 
 

 

 
 

 توزيا فحص العينات ميكروبيولوجيًا و كيميائيًا حسب نوع العينة -(  10جدول )

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 ةحوصاترمختبررالصحبرالعامبر 3.3.12
 

حيث تبين أن    2020الجدول السابق يوضح نسبة التغير عن  
 هناك زيادة في بعض الفحوصات مثل:

فحوصات السالمونيال ويرجع سبب الزيادة إلى فحص عينات  
من مياه الصرف الصحي التي أصبحت تستخدم في ر   

المزروعات بعد معالجتها مما أدى الى زيادة عدد الفحوصات  
 للتأكد من صالحيتها لعملية الر  أم ال.
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الحمالت  عدد   المصدر
 الخارجية

عدد الوحدات  
 النسبة المسحوبة

المستشفيات  
 54.8 3621 125 الحكومية

جمعية بنك الدم  
 45.2 2985 98 وفروعها

 100 6606 223 االجمالي 

فحوصات مختبر الصحة  
نسبة التغير   2021 2020 العامة

 2020عن  
الفحوصات  

 الميكروبيولوجية ل غذية
14194 

 
17718 24.8 

الفحوصات الكيميائية  
 ل غذية

3539 2958 -16.4 

الفحوصات  
 الميكروبيولوجية للمياه

9028 10507 16.4 

الفحوصات الكيميائية  
 للمياه

7134 4912 -31 

 40- 15 25 فحوصات الكوليرا
 19.6 61 51 فحوصات السالمونيال

األدوية و  فحوصات  
 المكمالت الغذائية

6047 4760 -21 

 133 5176 2219 فحوصات المعادن الثقيلة

  46,107 42237 المجموع
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ر  3.3.13 غةرر لتفحصرالفحوصاتر   المطابقبر
ر2021المةكر بةولوج ر الكةمةاي رلألغذيبرلعامرر

 
الفحوصات غير المطابقة للفحص  -( 7رسم بياني)   نسبة 

 الميكروبيولوجي
 

 
الفحوصات غير المطابقة لل  - (8رسم بياني)  الكيميائيفحص  نسبة 

 
المةكر بةولوج ر الكةمةاي رر  3.3.14 الفحصر

   لعةناترالمةاهر
(  توزيا فحص العينات ميكروبيولوجيًا و كيميائياً  -(  11جدول 

 * لفحص الكوليرا والسالمونيال
الخضار بسبب ري المزروعات بالمياه الصرف الصحي بعد  زادت العينات الملوثة من  

 معالجتها حيث تم تحليل عينات من المزارع التي تروى بمياه الصرف الصحي.

 
 ةحوصاترعةناتراألد يب 3.3.15

 العينةحسب نوع    فحوصات عينات األدويةيوضح    -(12جدول)

 نوع العينة
اإلدارة 
العامة 
 للصيدلة

 مستشف 
رعاية 
 االجمالي اخرى كنترول اولية

خدمات  
 539 0 0 0 0 539 صيدالنية
أدوات 
طبية 
 وجراحية

27 0 0 0 0 27 

 145 6 0 6 39 94 معقمات

 4 4 0 0 0 0 أخرى

 715 10 0 6 39 660 اجمالي

 
 الفحوصاترالكتةبررلألد يبررر 3.3.16
 عدد الفحوصات الكلية وبنوعيها ومدى مطابقتها    -(13)  جدول

 للمواصفات الدولية والمعتمدة

الفحوصات فحوصات  غير مطابق عدد 

وكيميائية  65 3931 فيزيائية 

 5 829 ميكروبيولوجية

 70 4760 االجمالي
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 العينة

العينات 
الملوثة 

ميكروبيولوجيًا 
% 

 (2017) 

العينات 
الملوثة 

ميكروبيولوجيًا 
% 

 (2018) 

العينات 
الملوثة 

ميكروبيولوجيًا 
% 

 (2019) 

العينات 
الملوثة 

ميكروبيولوجيًا 
% 

 (2020) 

العينات 
الملوثة 

ميكروبيولوجيًا 
% 

 (2021| 

 18.6 22.8 22 29.3 33.5 مياه الشرب

مياه الصرف 
 25.0 25.9 13.3 0 0 الصحي

 61.6 78.1 61.1 67 43.3 مياه البحر

حمامات  
 62.5 54.2 77 41.9 83.7 السباحة

 5.9 17.4 0 -  الخضار*
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 القوى العاملة  4.3
 القوى العاملة في القطاع الصحي  3.4.1

 15,677 وعقملغغغيماغغغىم و صغغغق م و غغغ ىبلغغغجماليغغغقوىم و غغغ  م
)وز رةم و غغغغغ يلموغقوغغغغغيم غغغغغ نموالغغغغغ   م و ل غغغغغ  لم و غغغغغ مق م

و ويوتلغغغغغغغغغغغغغ  ق مم وصب غغغغغغغغغغغغيلمو ويحكوغغغغغغغغغغغغق م  غغغغغغغغغغغغ م و   م غغغغغغغغغغغغي
 (لمم زع  مغقوتقوى: و قصي

 

 توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي    -( 1جدول )
م

مزودي  
الرعاية   المستشفيات الخدمة

 االجمالي  اخرى  االولية

 11,128 1,891 1,785 7,452موز رةم و  يم

 ويحكوق م   مم
 3,775 0 1486 2,289 ح  م ي*

 774 99 204 471 خ مق مطب ي

 15,677 1,990 3,475 10,212  الليقوى

 100 12.7 22.2 65.1 %م
 

 والمستشفيات الخاصة  تشمل المؤسسات األهلية ووكالة الغوث •

م
 القوى العاملة في القطاع الصحي  مؤشرات ( 2)جدول 

 2021 المؤشر

 15منوييمم10,000طب بموك م

 21.7 نوييمم10,000مي ضموك م

 3.2 نوييمم10,000ص  وىموك م

 1.1 يينوم10,000طب بمأكنقنموك م

 1.4 مي ضموك مطب بمم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 حسب التخصص  توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي -( 3)جدول 
 

 
مص  ويمالي م)مص  وىمومموقع مص  وى(.*م

 **مالي مأخ قئىمن وىلمأخ قئىم لتيقعىلموم تشمص ي
 
 
 

 
 توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي    -(1رسم بياني )

 تقديم الخدمةجهة  حسب
 
 
 
 
 
 
 

 

4.9

71

24.1

خدمات طبية وزارة الصحة غير الحكومية

الرعاية   المستشفيات التخصص
 % المجموع اخرى  وليةاأل 

 20.5 3,207 41 682 2,484 مجموع االطباء

 11.9 1,872 33 460 1,379مطب بمعقمم

 8.5 1,335 8 222 1,105 طب بم

 1.5 228 8 168 52  كنقن

 4.3 675 116 293 266مص  وي*م

 25.7 4,036 200 716 3,120 اي يضم

 3.8 591 3 150 438 قبقوي

عقمل  م
 *ص    *

79 122 7 208 1.3 

مه مطب يم
 موقع ة

1,360 382 98 1,840 11.7 

 31.2 4,892 1,517 962 2,413 وخ مق م  د رة

 100 15,677 1,990 3,475 10,212 المجموع
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 الصحة القوى العاملة في وزارة   3.4.2

 حسب التخصص  توزيع القوى العاملة في وزارة الصحة -( 4) جدول

 
م

م

 

 وزارة الصحةالقوى العاملة في  عدد -( 2رسم بياني )
 (2021-2016السنوات ) حسب

 
  10,000مؤشرات القوى العاملة لكل    3.4.2.1

 نسمة في وزارة الصحة 

م.نوييمم52.1/10,000:ممموظفي وزارة الصحة
م.نوييمم33.9/10,000 وعقمل  ماىم ويه م و   ي:م

م.نوييمم9.4/10,000:ماالطباء

م.نوييم0.5/10,000:ماطباء االسنان
م.نوييم2.3/10,000:مالصيادلة

م.نوييم/5.910,000:مالمهن الصحية المساعدة
م.نوييمم15.9/10,000:مالممرضين

م.نوييم5.17/10,000:ماالدارة والخدمات

م
 حسب  وزارة الصحةتوزيع القوى العاملة في   -(3رسم بياني )

 تقديم الخدمة جهة  
 

 

في وزارة الصحة حسب مكان    العاملين . 3.4.2.2

 العمل 
 المستشفيات  3.4.2.3

 حسب التخصص  توزيع القوى العاملة في مستشفيات وزارة الصحة –( 5جدول )

مممبلغغغغغغغغغغغغجمعغغغغغغغغغغغغ دم وعغغغغغغغغغغغغقمل  ماغغغغغغغغغغغغىمموتلغغغغغغغغغغغغ  ق موز رةم و غغغغغغغغغغغغ يم
م.%(مم م ليقوىم وعقمل  ماىم و ز رة67)7,452

%(ممغغغغغغغغغغغغغغغ م ليغغغغغغغغغغغغغغغقوىمعغغغغغغغغغغغغغغغ دم23.0)م1,720:مماالطباااااااااااااااء
 1227 موتلغغغغغ  ق موز رةم و غغغغغغ ي.ممغغغغغنه  وعغغغغغقمل  ماغغغغغىم

مطب بمعقم.

9536
9778

10597

10257

11031 11128
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67

16
17

المستشفيات الرعاية األولية اإلدارات والوحدات

 مستشفيات التخصص
الرعاية  
 االولية

االدارات  
 % المجموع والوحدات 

مجموع 
 االطباء 

1720 263 21 2,004 18.0 

 13.4 1,490 20 243 1227 طب بمعقمم

طب بم
 4.6 514 1 20 493 أخ قئى

طب بم
  كنقن

10 86 1 97 0.9 

 4.4 485 106 180 199 ص  ويم

 27.6 3,071 157 374 2,540 اي يضم

 3.0 334 3 44 287 قبقوي

 11.3 1,260 90 181 989 مه مطب ي

عيقلم
 ص    م

58 65 7 130 1.2 

 د رةم
 وخ مق 

1,649 592 1,506 3,747 33.7 

 100 11,128 1,891 1,785 7,452 المجموع

 سرير   /  العدد  التخصص 
 0.8 1,720 طباءمجموع اال 

 0.6 1,227مطب بمعقمم

 0.2 493 طب بم خ قئى

 0.005 10 طب بم كنقن

 0.1 199 ص  ويم

 1.2 2,540 اي يضم

 0.1 287 قبقوي

 0.5 989 مه مطب يمموقع ة

 0.03 58معيقلمص    م

 0.8 1649  د رةموخ مق م

 - 7.452 مجموعال
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مغغغغغ م ليغغغغغقوىمعغغغغغ دم %(0.1) 10 اطبااااااء االسااااانان 
  وعقمل  ماىمموتل  ق موز رةم و  ي

مغغغغغ م ليغغغغغقوىمعغغغغغ دم وعغغغغغقمل  م %(2.7)199 الصاااايادلة  
 اىمموتل  ق موز رةم و  ي

مغغغغغغ م ليغغغغغغقوىمعغغغغغغ دم وعغغغغغغقمل  م (34%)م540,2,الممرضااااااين 
 اىمموتل  ق موز رةم و  ي
مغغ م ليغغقوىم %(13.2) 989 المهاان الصااحية المساااعدة

 ع دم وعقمل  ماىمموتل  ق موز رةم و  ي
مغغغغغغغ م ليغغغغغغغقوىمعغغغغغغغ دم (%22.1)م649,1االدارة والخاااااادمات  

 . وعقمل  ماىمموتل  ق موز رةم و  ي
 

 الرعاية االولية  3.4.2.4
 مراكز الرعاية الصحية االوليةتوزيع القوى العاملة في  -( 6)جدول 

 التخصص حسب 

من   10,000 /  %  العدد  التخصص
 السكان

 1.2 14.7 263 مجموع االطباء 

 1.1 13.6 243 طبيب عام 

 0.1 1.1 20 طبيب اخصائي

 0.4 4.8 86 طبيب اسنان 

 0.8 10.1 180 صيدلة

 1.8 21.0 374 تمريض

 0.2 2.5 44 قبالة 

مهن طبية  
 0.8 10.1 181 مساعدة 

 0.3 3.6 65 عمال صحيين 

 2.8 33.2 592 ادارة وخدمات 

 8.4 100.0 1,785 المجموع 

 
وز رةممم  كغغغغغغام و عقلغغغغغغيم  وو غغغغغغيماغغغغغغىبلغغغغغغجمعغغغغغغ دم وعغغغغغغقمل  ماغغغغغغىم

(ممغغغغغغغغغغغ م ليغغغغغغغغغغغقوىم وعغغغغغغغغغغغقمل  ماغغغغغغغغغغغىم16%)م785,1 و غغغغغغغغغغغ يم
م و ز رةم.

(ممغغغغغغغغ م ليغغغغغغغقوىمعغغغغغغغ دم وعغغغغغغغغقمل  م14.7%)م263:مماالطبااااااااء
مطب بمعقم. 243 اىمع قد  موز رةم و  ي.ممنه م

%(ممغغغغغ م ليغغغغغقوىمعغغغغغ دم4.8) 86 :اطبااااااء االسااااانان
م وعقمل  ماىمع قد  موز رةم و  ي.

%(ممغغغغغغ م ليغغغغغغقوىمعغغغغغغ دمم10.1) 180 :مالصااااايادلة
م وعقمل  ماىمع قد  موز رةم و  ي.

%(ممغغغغغغ م ليغغغغغغقوىمعغغغغغغ دم21.0) 374 :مالممرضاااااين
م وعقمل  ماىمع قد  موز رةم و  ي.

%(ممغغغغ م ليغغغغقوىمعغغغغغ دم3.6) 65 :العمااااال الصااااحيين
م وعقمل  ماىمع قد  موز رةم و  ي.

%(ممغغغغغ م10.1) 181 :المهاااان الصااااحية المساااااعدة
م ليقوىمع دم وعقمل  ماىمع قد  موز رةم و  ي.

(مممغغغغغغغغغ م ليغغغغغغغغغقوىمعغغغغغغغغغ دم33.2)%م592:ماالدارة والخاااااااادمات
 و  ي. وعقمل  ماىمع قد  موز رةم 

م

 

   القوى العاملة في المؤسسات الغير حكومية  3.4.3
 توزيع القوى العاملة في المؤسسات الغير حكومية  -( 7جدول )

 حسب التخصص وجهة العمل 
 

م%م ويجي  ممرعقليم وو يممموتل  ق م  وت  صم
 30.1 779 206 573ممجي  م الطبقء

 5.6 145 39 106 طب بمعقم

 24.5 634 167 467 طب بمأخ قئى

 2.7 70 34 36 طب بمأكنقن

 19.3 500 77 423 اي يض

 4.8 124 22 102 قبقوي

مه مطب يمم
 موقع ةم

286 54 340 13.1 

 3.2 83 33 50 ص  ويم

 1.2 31 12 19 عيقلمص   م

 25.6 663 85 578  د رةموخ مق مم

 100.0 2590 523 2067 المجموع 

% 79.8 20.2 100  

 

 الخدمات الطبية القوى العاملة في   3.4.4

 توزيع القوى العاملة في الخدمات الطبية  –( 8جدول )
 حسب التخصص وجهة العمل 

 

مموتل  ق م  وت  صم
رعقليمم
م وو ي

م  كام
م%م ويجي  مماد ريي

 21.3 165 20 39 106ممجي  م الطبقء

 7.8 60 13 10 37 طب بمعقم

 13.6 105 7 29 69 طب بمأخ قئى

 3.7 29 7 20 2 أكنقنطب بم

 25.6 198 43 36 119 اي يض

 4.8 37 0 0 37 قبقوي

 12.5 97 8 30 59 مه مطب يمموقع ة

 5.2 40 10 20 10 ص  ويم

 0.6 5 0 5 0 عيقلمص   م

 26.2 203 11 54 138  د رةموخ مق مم

 100.0 774 99 204 471 المجموع 

% 60.9 26.4 12.8 100  

 
 
 
 
 
م
م
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 وكالة الغوث القوى العاملة في   3.4.5

 توزيع القوى العاملة في الوكالة حسب التخصص  -( 9جدول )
 

 %  العدد  التخصص 
 18.1 174ممجي  م الطبقء

 17.4 168 طب بمعقم
 0.6 6 طب بم خ قئى
 2.9 28 طب بم كنقن

 6.2 60 ص  ويمم
 23.8 229 اي يضمم

 8.7 84 قبقوي
 12.1 117 مه مطب يمموقع ة

 4.2 40 عيقلمص    م
 24.0 231  د رةموخ مق مم

 100.0 963 المجموع 
 ى(صيدلة تشمل ) صيدلي و مساعد صيدل •

 

 المستشفيات لخاصة القوى العاملة في   3.4.5
 حسب التخصص   المستشفيات الخاصةتوزيع القوى العاملة في  -( 10جدول )

 %  العدد  التخصص 

 38.3 85ممجي  م الطبقء

 4.1 9 طب بمعقم

 34.2 76 طب بم خ قئى

 1.8 4 طب بم كنقن

 3.2 7 ص  ويمم

 16.7 37 اي يضمم

 5.9 13 قبقوي

 11.7 26 مه مطب يمموقع ة

 0.9 2 عيقلمص    م
 21.6 48  د رةموخ مق مم

 100.0 222 المجموع 



 

 
31 

 التقرير المالي .  3.5
 اإليرادات النقدية 3.5.1

إل  ا     إجماااااإلي اداتااان اإلة اااارةاااا   اإل ااااا بلغ       اإلصاااااااااااااا اااا   اااا ا 
 .اوال   8,665,172 ة ا ب ماأي  شيكال  29,461,584

 

 2021 -2020 لألعوامإجمالي إيرادات وزارة الصحة  -( 1جدول رقم )

 البيان
2020 2021 

 % القيمة  % القيمة 

 28 8,258,616 32 6,697,315 اإلمستشفيان 

اإلتعاة  
 23.5 6,933,837 21.1 4,428,785 األوإلي  

اإلتأمين 
 36.2 10,661,086* 29.4 6,161,192 اإلص ي 

 12.2 3,608,045 17.5 3,672,705 أختى 
 NIS 20,959,997 100 29,461,584 100اإلجمالي

  -  8,665,172 - 6,093,022 المجموع $
 * تشمل اإلم اص   

 النفقات التشغيلية  3.5.2
    غز  اإلمرف عان اإلف لي  إل  ا   اإلص   في قطاع  بلغ إجماإلي

، اوال  ملي ن 157  أي ما ة ا ب شااااااااايكالا   999,504,536
 اإلتاإلي:حسب اإلجرول م  ع  

 

 

الموازنة  حسب  المدفوعات الفعلية لوزارة الصحةتوزيع  -( 2جدول رقم )
 2021-  2020 المالية عن سنة واألوامرالمعتمدة 

  

  

 البيان 

2020 2021 

 % القيمة  % القيمة 

 46.4 248,701,872 25.2 240,143,986 الرواتب واألجور  

 1.4 7,768,105 1.9 18,258,357 *العالج بالخارج

 18.3 98,250,250.75 29 276,251,686 أدوية 
مهمات طبية  

 6.6 35,467,091.80 8.7 83,325,391 مستهلكة 

 1.4 7,305,666.63 2 18,710,562 أغذية 

 12.1 65,054,851.07 12.2 116,105,175 مواد مختبرات 

 2.3 12,490,933 4 37,933,890 عقود التنظيف 
 7.9 42,280,528 8.1 76,913,660 كهرباء ومياه

 3.6 19,185,701 9.1 86,580,055 أخرى 
 اإلجمالي 
NIS 954,222,762 100 536,504,999 100.0 

 -  157,795,588 - 280,653,753 اإلجمالي$ 
 التحويل داخل قطاع غزة * 
 
 
 

 
 النفقات الرأسمالية 3.5.3

إلااااا  ا   اإلصااااا    2021بلغاااااف اإلةف اااااان اإلتأعاااااماإلي  عااااان عاااااا  
$ 11,764,243شاااااااااااااايكالا مااااااااااااااا ة اااااااااااااااال  39,998,427

 اإلجرول اإلتاإلي:كما  ي م ض   حسب 
 

 

 2021النفقات الرأسمالية لوزارة الصحة  -( 3جدول رقم )

 اإلجمالي التبرعات  وزارة المالية  السنة

 2,769,786.44 2,181,625.89 588,160.55 حاع ب وت اب ه 

 28,546,137.32 25,877,573.32 2,668,564 أجهز  متخصص  

 7,840,928 7,352,649 488,279 أثاث 

 618,881.57 0 618,881.57 إصالحان  أس ماإلي  

 222,694 0 222,694 أختى 

 NIS 4,586,579.12 35,411,848.21 39,998,427.33اإلجمالي 

,9941,348 اإلجمالي$   10,415,249 11,764,243 
 

 2021  – ديون وزارة الصحة للعام   3.5.4
 

 2021 خالل العامالديون الغير مسددة لوزارة الصحة -( 4جدول رقم )

 التسديدات  اإلعفاءات المطالبات  البيان 
تعهدات 
شركات  
 التأمين 

 الغير 
 مسدد 

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

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

  الممرضين
 7,993,095 0 7,276,674 1,383,380 16,653,149 العاديين 

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

 2,512,689 46,852 2,177,304 480,152 5,216,999 المجموع$ 
 

 2021  – وزارة الصحة للعام    التبرعات  3.5.5

 2021خالل العاموزارة الصحة تبرعات  – ( 5جدول رقم )
 %  القيمة  البند 
 38.4 98,250,251 أاوي 

 13.9 35,467,092 مستهلك  مهمان طبي   

أاوان وأجهز  مهةي  متخصص  "األجهز  اإلطبي   
 11.5 29,284,525 واألاوان اإلجتاحي  

 1.2 2,983,882 اإلم توقان 

 0.8 1,962,885 غا ان وأجهز  ميكانيكي  

 3.1 7,910,907 األثاث

 2.9 7,305,667 م اا غ ائي 

 25.4 65,054,851 م اا مختبتان 

 1.1 2,769,789 وت اب ه "األجهز  اإلكهتبائي  واإل اع ب "حاع ب 

 0.5 1,226,243 قتطاعي  ومطب عان

 1 2,523,742 أإلبس  وأقمش  

 0.4 929,580 م اا وإل ا   اعتهالكي 

 NIS 255,669,413 100ادجماإلي

  - 75,196,886 ادجماإلي $ 
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 التأمين الصحي  . 3.6
 

العام   نهاية  حتى  الصحية  التأمينات  عدد    2021بلغ 
الرسمي 293,707) النظام  تامين  من  كال  وتشمل  عائلة   )
 .%63.8( 187,347)  والمجاني، 36.2%  (106,360)

  20   21بلغت اجمالي إيرادات التامين الصحي النقدية عام  
 مليون شيكل(.  6.4 )

اجمالي إعفاءات وزارة الصحة ألقساط التامين الصحي في بلغ  
 مليون شيكل(.146)  2021العام 

 

  2120إجمالي التأمينات الصحية حتى نهاية  .  3.6.1

 العام )التراكمي( 

 2120حتغغغغغغغى نهايغغغغغغغة العغغغغغغغام  التأمينغغغغغغغات الصغغغغغغغحيةبلغغغغغغغغ عغغغغغغغدد 
 2020% عغغغغغغغغن العغغغغغغغغام 39.6  بازديغغغغغغغغاد تغغغغغغغأمين( 293,707)

تشغغغغغغمل كغغغغغغال  مغغغغغغن تغغغغغغأمين و تغغغغغغأمين،  ( 210,340)بلغغغغغغغالغغغغغغ   
 .النظام الرسمي والمجاني

 

 
 

 عدد التأمينات الصحية حتى نهاية العام  -( 1رسم بياني )
 مقارنة بالسنوات السابقة 2021

 

مقارنة بين إجمالي التأمينات الصحية حتى  .  3.6.2

العامين   التغيير )حسب    2021  ,  2020نهاية  ونسبة 

   نوع التأمين( 
 

 

مغغغغغا عغغغغغدا التغغغغغامين  اتتأمينغغغغغ المغغغغغن المالحغغغغغن  ان فغغغغغا  نسغغغغغ ة 
 % .50.5االختيار  ال   ازداد بنس ة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حسب   التأمينات الصحيةعدد نسبة التغير في  –( 1جدول )

 2020- 2021 –ام  بين ع التأميننوع 
 

 

 % 2021 2020 نوع التأمين
 -  0.8 48,997 49,038 إلزامي

 - 11 35,784 40,220 شؤون اجتماعية 
 - 4 8,418 8,767 مؤسسات وجمعيات 

 - 44.6 7000 12,636 أسر الشهداء و الجرحى 
 50.5  2840 1,887 اختيار  
 - 16.3 2976 3,557 بلديات

 - 48.6 313 610 االسرى والمحررين وزارة 
 - 44.8 32 58 متقاعدين ال ط االخضر

 

 إيرادات التأمين الصحي . 3.6.3

(  6.4)   2021عام    بلغ إجمالي إيرادات التأمين الصحي النقدية
شيك بامليون  الماضي ليون  م  0.2زدياد  ل  العام  عن  شيكل 

2020 
 

 
 

مقارنة بالسنوات السابقة  إيرادات التأمين الصحي   -( 2رسم بياني )
 )بالمليون شيكل(

 
 

 

الصحة  .  3.6.4 وزارة  التأمين إعفاءات    ألقساط 

 الصحي 
التغغغغغغغغغأمين  طالصغغغغغغغغغحة ألقسغغغغغغغغغا وزارة بلغغغغغغغغغغ إجمغغغغغغغغغالي إعفغغغغغغغغغاءات
   شغغغغغغغغيكل( والتغغغغغغغغيمليغغغغغغغغون 146) 2021الصغغغغغغغغحي فغغغغغغغغي العغغغغغغغغام 

  وبمغغغا يعغغغاد  %66بنسغغغ ة    2020عغغغن العغغغامازدادت 
 .مليون شيكل  58

 
 إعفاءات وزارة الصحة عن أقساط التأمين الصحي  -( 3رسم بياني )

 بالمليون شيكل( السنوات )عبر 

221,588

227,642

210,340

293,707
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 بالخارجالعالج .  3.7
 عدد الحاالت المحولة عبر وزارة الصحة  . 3.7.1

     2021 لعام 

   2021 للعام  بلغ عدد الحاالت المحولة للعالج التخصصي 
   .2020العام %( عن 22.6)  ازديادب حالة  17,982

 

 
عدد الحاالت المحولة للعالج بالخارج من العام  يوضح  –( 1)بياني رسم 

 2120العام  إلى 2018
العمرية  .  3.7.2 الفئة  حسب  المحولة  الحاالت  عدد 

 2021لعام  

 عدد الحاالت المحولة حسب  يوضح   – ( 1جدول رقم )
      2021الفئة العمرية لعام

 

عدد الحاالت المحولة حسب المحافظات لعام  .  3.7.3

2120 

شككككككككظل  زحاالككككككككة  ككككككككيال ال  كككككككك ة ا علكككككككك  زككككككككن التحككككككككو الت 
%, ب  مككككككككككا 44الصكككككككككادبال للعككككككككككالج بالخككككككككككابج ح ككككككككك  بل كككككككككك  

 . % زن التحو الت56شظل  باقي المحاالات 

 
 توزيع الحاالت المحولة حسب المحافظات  -( 2)بياني رسم 

 
 

حاالت التحويل للعالج بالخارج حسب نوع  . 3.7.4

 2021المرض والجهة المستقبلة لعام  

 
نوع    توزيع حاالت التحويل للعالج بالخارج حسب  -( 2جدول رقم )     

 2021والجهة المستقبلة لعام  المرض

 

 

 

 

 

30867

26,855

14,668

17,982
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15.7

44
11

21

8.2

شمال غزة غزة الوسطى خانيونس رفح

الخط  المجموع 
 المرض  ال ط ن  زصر  ا بدن االخضر 

 ا وبام  5013 136 22 156 5327
 ق طرال القلب  1143 16 0 0 1159
 جراحة العلام 322 1133 1 4 1460
 ازراض الدم  1218 69 15 262 1564

 االطفال  572 71 7 94 744
 الع ون  1191 241 9 20 1461
 الم ح الذبي  896 212 2 1 1111
 ازراض القلب  347 43 3 2 395
 الم الك ل ول ة 149 103 1 0 253
 ال اط ة 639 171 2 27 839
 الجراحة العازة  299 226 0 3 528
 جراحة ا عصاب 292 279 3 0 574
 جراحة القلب  439 18 1 0 458
 االوع ة الدزو ة 322 38 8 7 375

6 0 0 3 3 MRI 
 االنف واالذن والح جرال  121 222 0 18 361
 الكل  111 84 3 59 257
 التأه ل 520 12 0 0 532
 التحال ل المعمل ة  36 22 1 0 59
 الع اية المركيال  30 3 0 3 36
 االعصاب  53 40 0 1 94

 ال  اء والوالدال  87 13 0 3 103
 ال دد الصماء  36 13 0 25 74
 الصدب ة  27 7 2 2 38
 جراحة التجم ل 11 25 2 0 38
 جراحة االطفال 44 3 0 1 48
 الجلدية والت اسل ة 9 6 0 2 17
 التصو ر با شعة المقطع ة 10 7 0 0 17
 جراحة الصدب  6 2 0 0 8
 الفم واالس ان 2 3 0 0 5
 الحروق والطوابئ  2 0 0 0 2

 جرحة الوجه والفك ن 17 20 0 1 38
 المجموع  13967 3241 82 692 17982

 % عدد  الفئة العمر ة

 5 899 س وات 3أقل زن 
 14.6 2,633 س ة  17-4زن 
 24.5 4,397 س ة  40-18زن
 30 5,414 س ة  60-41زن

 25.8 4,639 س ة 60أكثر زن 
 100 17,982 المجموع



 

 
34 

 العالج الطبيعي .   3.8

 أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة. 3.8.1

منها قسم؛    38بلغ عدد أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة  
قسم تابع للخدمات   2قسم تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، و    12

الوطني،   واألمن  الداخلية  لوزارة  التابعة  شكلت الطبية  حيث  
نسبته   ما  الحكومية  مزودي  36.9األقسام  إجمالي  من   %

( الطبيعي  العالج  ،  31.6خدمات  الصحة  وزارة   %5.3  %
من الوطني(، بينما   الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية واأل

وتشغيل  الغوث  لوكالة  التابعة  األولية  الرعاية  مراكز  شكلت 
األهلية28.9الالجئين   والمنظمات  الخاصة  %   والمراكز 

34.2 % . 
 ( حيث هذا ما توفر لدينا لبعض المؤسسات األهلية التي تقدم خدمة العالج الطبيعي) 

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

ترتبط برامج العالج الطبيعي و من بين الجهات المذكورة أعاله  
بالمدة الزمنية التي يقضيها المريض بالمستشفى، باإلضافة إلى 
مستشفى الوفاء ومستشفى األمل وهما ضمن المنظمات األهلية 

 خدمة العالج الطبيعي السريرية.   التي تقدم
 

 
 قسام العالج الطبيعي في قطاع غزة  التوزيع النسبي أل   -(1رسم بياني )

 حسب مزودي الخدمة
 

 خدمات العالج الطبيعي في قطاع غزة 3.8.2
 

غزة   قطاع  في  الطبيعي  العالج  أقسام  مراجعي  عدد     بلغ 
  6.4 لسة بمعدل  ج  414,798مريض ؛ ُقدمت لهم  64,484

وكالة    /جلسة   في مراكز  الجلسات  بلغ معدل  قد  و  مريض. 
جلسة/مريض، أما في وزارة الصحة فقد بلغ معدل   12.9الغوث  

الجلسات في    جلسة / مريض5.0 الجلسات   حيث أن معدل 
للمستشفيات الداخلية  في  3.7 األقسام  بينما  متردد،   / جلسة 

. حيث أن  دجلسة / مترد2.3 األقسام الخارجية للمستشفيات  
العالج   الصحة هي خدمات  تقدمها وزارة  التي  الخدمة  غالبية 
الطبيعي السريري والتي يرتبط فيها عدد الجلسات بفترة مكوث  

تبلغ المريض   والتي  المستشفى  إلى  يوم   3.5 في  يؤدي  مما 
 انخفاض معدل الجلسات لكل أخصائي. 

 
 عدد مرضى وجلسات العالج الطبيعي حسب الجهة – ( 1جدول )

 

 

 البشرية العاملة في العالج الطبيعيالموارد   3.8.3

األخصائيي عدد  الطبيعي  بلغ  العالج  في  العاملين    271ن 
حيث كانت نسبة   اخصائي،جلسة /   1531 أخصائي بمعدل

العاملين في وزارة الصحة  األخصائ  من إجمالي    52.4%يين 
األولية    12.2   ،األخصائيين الرعاية  مراكز  في  يعملون   %

 التابعة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين.  
 

 عدد األخصائيين  وجلسات العالج الطبيعي حسب الجهة– ( 2جدول )

 

  

وزارة 
,  الصحة
31.6

الخدمات 
وكالة 5.3, الطبية

,  الغوث
28.9

المنظمات األهلية ومراكز 
34.2, خاصة

 وزارة الصحة  الجهة
الخدمات 

 العسكرية
 وكالة الغوث

المؤسسات  

 األهلية
 اإلجمالي

عدد  
 المرضى

28,962 16,190 9,922 9,410 64,484 

 % 44.9 25.1 15.4 14.6 100 
عدد  

 الجلسات 
148,637 47,462 128,177 90,522 414,798 

جلسة / 
 مريض

5.1 2.9 12.9 9.6 6.4 

 الجهة
وزارة 
 الصحة 

الخدمات 
 العسكرية

وكالة  
 الغوث

المؤسسات  
 اإلجمالي  األهلية

عدد  
 األخصائيين 

142 30 33 66 271 

% 52.4 11.1 12.2 24.4 100.0 
جلسة /  
 أخصائي

1,047 1,582 3,884 1,372 1,531 
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 العالج الطبيعي في وزارة الصحة   3.8.4

( 12تقدم خدمات العالج الطبيعي في وزارة الصحة من خالل )
رعاية أولية(،  بلغ عدد المرضى   3مستشفيات و    9قسم ؛ )

الصحة   وزارة  في  الطبيعي  العالج  أقسام  على  المترددين 
 2,023في المستشفيات،    26,939مريض منهم )  28,962

  منها    148,637 في الرعاية األولية ( قدمت لهم ما يقارب  
جلسة في الرعاية    27,469المستشفيات؛    في   121,168 )

جلسة / مريض في أقسام العالج الطبيعي   9.6األولية(  بمعدل  
جلسة / مريض في أقسام العالج الطبيعي   3.8الخارجي، بينما

الداخلي بالمستشفيات، بينما في األقسام الخارجية للمستشفيات  
نسبة اإلناث المترددات جلسة / متردد. في حين بلغت    13.6

المترددين  59.3ألقسام العالج الطبيعي   % من إجمالي عدد 
 ألقسام العالج الطبيعي. 

بينما بلغ عدد المرضى المراجعين ألقسام العالج الطبيعي األقل  
 % من إجمالي عدد المترددين.  16.1سنة ما نسبته  18من 

 
 

 

الطبيعي في أقسام وزارة الصحة توزيع مرضى العالج  -(2رسم بياني )
 (2021-2016حسب السنوات )

 

 
توزيع جلسات العالج الطبيعي في أقسام وزارة الصحة  -(3رسم بياني )

 (2021-2016حسب السنوات )
 

 

 

 

 

 مؤشرات أداء أقسام العالج الطبيعي في وزارة الصحة -

 

 مؤشرات أداء أقسام العالج الطبيعي في وزارة الصحة –( 3جدول )

 

%  64.7التحسببببببن لمرضببببببى العالج الطبيعي  نسبببببببةوقد بلغت 
من مجمل الحاالت المترددة على أقسبببببببام العالج الطبيعي في، 

انقطعببببت   % من مجمببببل الحبببباالت المترددة على 29.8بينمببببا 
% من 3.2بينمببا تم إعببادة تحويببل  أقسبببببببببببببببام العالج الطبيعي.  

 الحاالت لمراجعة طبيبها المختص. 
 

 

األدوات المسااددة اليي يي  رارف ا مق قب    3.8.5

 وزارة الصحة لألشخاص ذوي اإلداقة
 

تنوعت األدوات المساعدة التي تم صرفها من قبل وزارة الصحة 
لذوي االعاقة من أَسرة طبية وفرشات هوائية وعكاكيز ومشايات  

المرضى لمساعدة  أخرى  أن  وأدوات  للمريض  يمكن  حيث   ،
يحصل على أكثر من أداة مساعدة في آن واحد حسب االحتياج. 

(  383بواقع )أعلى أداة مساعدة  الكراسي المتحركة  وقد مثلت  
متحرك صرفها    كرسي  تم  التي  المساعدة  األدوات  تالها من 

 .أسطوانة اكسجين( 311)
 

 اليأهي  الطبي 3.8.6

تقوم وزارة الصببببحة بتقديم خدمة الت هيل للمرضببببى واألشببببخا   
ذوي اإلعاقة  عبر لجنة متخصببببببببصببببببببة ب شببببببببرا  وحدة العالج 
الطبيعي من خالل شببببببراء خدمة الت هيل من مسببببببتشببببببفى الوفاء 
بلغ عببببدد   للمنظمببببات األهليببببة؛ حيببببث  الطبي التببببابع  للتبببب هيببببل 

وقبد طلبب    468الطلببات المقبدمبة للجنبة التب هيبل  إلى م. الوفباء 
 413حالة، دخل فعليًا إلى المسببببتشببببفى   457تم الموافقة على 

%من الطلبببات الموافع عليهببا لخببدمبة  90.4مريض  بنسبببببببببببببببببة  
 الت هيل الطبي .

% من الببذكور من إجمببالي  49.9حيببث مثلببت مببا نسبببببببببببببببتببه   
المرضببى المتلقين لخدمة الت هيل الطبي.  وقد تنوعت الحاالت  

21,282
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المحولة لالسبببتفادة من برنامج الت هيل في مسبببتشبببفى الوفاء من  
% نتيجة 39.2حيث تشبببببببببببخيصبببببببببببها، فقد كانت أعلى نسببببببببببببة 

وقد  التقرحات السبببببببريرية% نتيجة 37.0ثم   الجلطات الدماغية
تلقوا خبببدمبببة إعفببباء كبببامبببل  ( من المرضببببببببببببببى  244بلغ عبببدد )

مريض كانت مساهمة  151% من قبل وزارة الصحة، و 100
-50%، فيما تراوحت نسببة مسباهمة الوزارة ما بين 95الوزارة  

 .مريض 18% لحوالي 90
 

 
 

لمرضى المحولين لتلقي خدمات  التوزيع النسبي ل  -(4رسم بياني )
 التأهيل في م. الوفاء حسب التشخيص 

 

 المكوثمعدل  -

 للمرضى في مستشفى الوفاء الطبي  معدل المكوث  –( 4جدول )

 يوم  60-1 عدد أيام المكوث 
عام  -61

 كامل
ما زال مع 
 نهاية العام

 7 19 324 عدد المرضى 

% 92.6 5.4 2.0 

 
حاالت   من  الخدمة  تلقوا  من  لجميع  الكلي  الدخول  أيام  بلغ 

حوالي   والقديمة  الجديدة  متوسط   8408الدخول  بمعدل  يوم، 
الواحد   للمريض  في    24.0مكوث  الت هيل  لتلقي خدمات  يوم 

الوفاء،  حيث كان أقل مدة دخول يوم واحد وأعلى مستشفى  
 .يوم 361معدل دخول 

يوم ف قل،   60% من الحاالت مكثت 92.6حيث أن ما نسبته 
 عام كامل(.-61%من الحاالت مكثت ) 5.4 بينما أن ما نسبته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليكلفة المالية لشراء خدمة تأهي  المبيت -

لشراء   اإلجمالية  التكلفة  خاللبلغت  الطبي  الت هيل     خدمات 
 ما يقارب   بارتفاع شيكل   4,185,600  ما يقارب  2021العام  

. مع العلم ب ن التكلفة  2020( عن العام  شيكل  822,400 )
المالية لخدمات المبيت تتدرج مع فترة مكوث المريض حيث أن 

شيكل، بينما    400تكلفة اليوم الواحد في الشهر األول والثاني  
لليوم الواحد، وبعد ذلك تصبح شيكل      300في الشهر الثالث  

 شيكل عن كل يوم.  200
 

 
 التكلفة اإلجمالية لشراء خدمات التأهيل   -(5رسم بياني )

 2021-2015من العام 
 

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

 
(  لكل مريض لخدمة  بالشيكلمتوسط التكلفة المالية ) -(6رسم بياني )

 مستشفى الوفاء حسب اإلجراء العالجيالتأهيل الطبي في 
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  اإلعاقات3.9. 

 اإلعاقات في قطاع غزة. 3.9.1
 54,359بلغ عدد األشخاص ذوي االعاقة  في قطاع غزة  

  24,217،  ذكر30,142 ) ، منهم  شخص من ذوي االعاقة
أسرة لديها فرد واحد   50,206  ما يقارب    ( حيث تبين أنأنثى

 على األقل من ذوي اإلعاقة من إجمالي األسر في قطاع غزة.  
 /25.4وقد بلغ معدل األشخاص ذوي االعاقة في قطاع غزة  

 من إجمالي السكان.  1000
ذوي   لألشخاص  معدل  أعلى  بلغ  محافظة    االعاقةحيث  في 

من السكان لكل محافظة(، في حين   1000/  30.8الشمال )
م أقل  ذوي  كان  لألشخاص  غزة    االعاقةعدل  محافظة  في 

وقد %.  29.6من السكان لكل محافظة( بنسبة    1000/ 22.2)
% من  55.5بلغت نسبة األشخاص ذوي االعاقة من الذكور  

معدل  كان  حيث  االعاقة  ذوي  األشخاص  عدد  إجمالي 
للذكور   االعاقة   ذوي  عدد    1000/    28.1األشخاص  من 

بلغت نسب  ة األشخاص ذوي االعاقة من السكان الذكور بينما 
%من إجمالي األشخاص  21.6عامًا ما يقارب  18األطفال دون  
 .ذوي اإلعاقة

 

 
يوضح نسبة األشخاص ذوي االعاقة في قطاع غزة   -(1رسم بياني )

 حسب الجنس
 

 

 
 
 
 
 
 

توزيع معدل األشخاص ذوي اإلعاقة في محافظات    -( 2رسم بياني)
 قطاع غزة 

 
نسبب ا اخاببذاي االع اةعاقا  سبب   توزيع  .  3.9.2

 نوع اةعاقا في محافظات قطاع غزة

% من حاالت ذوي اإلعاقة ثم 44.9شكككككككلت اككككككعو ة الحركة  
 % 15.9تالها اعو ة اإلبصار بنسبة 

 

 

 توزيع نسبة  األشخاص ذوي اإلعاقة    -( 3رسم بياني)
ة اإلعاقة في محافظات قطاع غز حسب نوع 
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 الصيدلة 3.10
  المؤشرات 3.10.1

 
 2021( يوضح المؤشرات الصيدالنية لعام 1جدول رقم )

 القيمة  المؤشر 
 نسمة / صيدلية  2,697 معدل السكان لكل صيدلية

 10,000صيدلي/  16.3 معدل الصيادلة بالنسبة للسكان
وزارة الصبببببب ة  ل     نسبببببببة ان ا 

 األدوية والمهمات الطبية
24.9% 
 

احتياجات قطاع غزة من األدوية  
في   ومطببا ي  والمهمببات الطبيببة

 وزارة الص ة
 دوالر  مليون  44.3

 مليون دوالر  46.3 في وزارة الص ة  اجمالي الوارد
  أ داد األصبببنال الصببب  ية   نسببببة

 في وزارة الص ة  لألدوية
41% 

األصبببنال الصببب  ية   أ داد  نسببببة
في وزارة    الطبيببة  للمسببببببببببببببتهلكببات

 الص ة
27% 

 
 ةلمؤسسات الصيدالنيا 3.10.2

ت خيص  2021خالل  بببببا    من    16وصببببببببببببببيبببببدليبببببة     74  ت  
 الصببببيدليات إجماليليصببببل  المسببببتود ات والتبببب اات الدوا ية  

و دد المسببببببتود ات والتبببببب اات صببببببيدلية      792  الم خصببببببة
 وت  اغال  مصبببببببببببببن   3المصبببببببببببببان  الم خصبببببببببببببة و دد    121
 مستود ات وش اات دوا ية  3صيدلية  14

 

 الصيدليات المرخصة حسب المحافظة   توزيع  3.10.2.1
 
 

 
 صيدليات المرخصة لل التوزيع النسبي -(1رسم بياني )

 حسب المحافظة 2021حتى نهاية 

لعدد السكان حسب  معدل الصيدليات بالنسبة 3.10.2.2

 المحافظة 

صببببببببيدلية  حيم اان المعدل العا  792بلغ  دد الصببببببببيدليات   
 .نسمة  2697 صيدلية لكلللصيدليات بالنسبة إل  السكان 

 
 

 معدل السكان حسب المحافظة لكل صيدلية  3.10.2.3

التببببببكل التالي لوعببببببس التعداد السببببببكاني لكل صببببببيدلية حسببببب   
الم افظة  حيم اان أقل  دد صبببببببببيدليات بالنسببببببببببة للسبببببببببكان 

 .رفس ث خانيونس م افظة 

 
 لسكان لكل صيدلية حسب المحافظةامعدل   - (2رسم بياني )

 المستودعات والشركات الدوائية 3.10.2.4
 ات والتبببببببب اات الدوا ية الم خصببببببببة  دبلغ مجمل  دد المسببببببببتو 

( 3موز بة حسبببببببببببببب  م بافظبات غزة  و بدد المصببببببببببببببان     121
 مصن  أدوية.

 يوضح عدد المستودعات والشركات الدوائية  - (2جدول )
 حسب المحافظة 

 المجموع رفح خانيونس غزة الوسطى الشمال 

2021 1 0 9 2 1 13 

 121 12 16 85 2 6 التراكمي 

 
 الموارد البشرية 3.10.3

بلغ  دد الصبببببيادلة ال اصبببببلين  ل  مزاولة مهنة في  ا  
صببببببببيدلي ليصببببببببل إجمالي  دد      273ما يقارب   2021
 .نسبمة  10,000صبيدلي/ 16.3صبيدلي   بمعدل  3487

متوسررر   ا لمؤشررر من من مل مل رررال مل الم ل      ي  تناد

 10,000صر ادلل لل   5ملم دل مل المي ألعدمد مل ر ادلل  

و ذا يعني بأن معدل الصبيادلة بقطاع غزة يعادل  .  نسرمل
 ثالث أععال المعدل العالمي.

حت    1,150أما مسببببببا دا الصببببببيادلة فقد بلغ إجمالي  دد   
 10,000مسببببببببا د صببببببببيدلي/  5.3ل   وذلك بمعد2021نهاية 

 نسمة.
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 ى مزاولة  الصيادلة والفنيين الحاصلين عل توزيع    - ( 3) جدول 
 المهنة حسب جهة الدراسة 

 * جامعة وطنية: الجامعات ومعاهد الفلسطينية المرخصة من وزارة التربية والتعليم العالي.

** جامعةة خارجيةة:  ج جامعةة خارل الوطن معترش بشةةةةمةاقبمةا من  اةت وزارة التربيةة والتعليم  

 العالي 

 

 ومساعدي الصيادلة القوى العاملة للصيادلة    3.10.3.1
 

 2021القوى العاملة للصيدلة والمساعدين حتى عام   - (4جدول رقم )
 

 الصيادلة  الجهة
مساعدي  
 المجموع الصيادلة 

 515 174 341 وزارة الص ة

 63 44 19 الواالة

 42 12 30 الخدمات الطبية
ملمؤسسان غ    

 ملالوم ل
52 31 83 

 703 ملمجموع 

 
من    3.10.4 الطبيةالوارد  والمهمات  لوزارة    األدوية 

 الصحة
يوضح القيمة المالية للوارد من األدوية والمهمات الطبية   - (5جدول )

 بالمليون دوالر  2021 خالل عاملوزارة الصحة 

 الوارد 
مطاعيم   أدوية

 كوفيد
مطاعيم  

 أخرى 
مهمات  

 طبية
اجمالي  

 الوارد 
مشتريات 

مالية وزارة  

 الصحة
3.9 - - 2.3 6.2 

مستوقعات  

الضفة  

  الغربية
5.16 5.8 1.35 0.466 12.8 

 27.3 6.9 - 2 18.4 بارعات
 46.3 9.7 1.35 7.8 27.5 االجمالي

 
 نصرف من األدوية والمهمات الطبيةالم 3.10.5 

القيمة المالية للمنصبببببببببب ل من مسببببببببببتود ات األدوية والمهمات 
 بلغببا القيمببة المبباليببة لجمببالي المنصبببببببببببببب ل من األدويببةحيببم  
مليون دوالر ام يكي  وبلغا القيمة المالية للمنصببببببببببب ل   27.4

   .سنويا   مليون دوالر 7.5 من المهمات الطبية
 
 
 

 يوضح المنصرف من األدوية والمهمات الطبية بالمليون   -( 6جدول )
 سنويا   2021دوالر األمريكي         

الوحدات واإلدارات: الهندسةةةا والنةةةياناا اإلسةةةاائ والطوار ا الا    *

 الطبيايا المختبرات وبنوك الدما النحا النفسيا.

 
المنصررررررف من األدويرة والمهمرات الطبيرة   3.10.5.1

 2120للمستشفيات للعام  
 

 
 

المستهلكات  و لمنصرف من األدوية التوزيع النسبي ل –( 3)رسم بياني 
 الطبية حسب المستشفى

 
ت الطبية  عدد األصناف لألدوية والمستهلكا 3.10.6

 وأعداد األصناف الصفرية
 

العردد الكل  والتكلفرة المراليرة مقردرة برالردوالر    3.10.6.1

اولة موزعة حسررررب الخدمات  األدوية المتدألصررررناف ةائمة  
 األساسية

 

الص ة   وزارة  في  المتداولة  لألدوية  الكل   صنف    522العدد 
اجمالية   مالية  شه يا    3,000,377بتكل ة  وقد  دوالر   بلغ   

الص  ية    متوسط األصنال  مالية  219 دد  بتكل ة   صنف 
ن األصنال الص  ية تمثل ما نسبته  أدوالر  أا  1,128,579

المتداولة  بينما بلغ  دد  % من التكل ة المالية لألصنال  37.6
 صنف. 50شهور  3 -1األصنال التي تك ي من 
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األدويا المهمات الطبيا

 الجهة
2019 2020 2021 

 بكالوريوس  دبلوم  بكالوريوس  دبلوم  بكالوريوس  دبلوم 

جامعة  
 وطنية*

885 2250 976 2436 1067 2705 

جامعة  
 خارجية**

83 772 83 778 83 782 

 3487 1150                            3214 1059 3022 968 اإلجمالي  

أدوية  أدوية المنصرف
 كوفيد

مطاعيم  
 كوفيد

مطاعيم  
 اخرى 

مستهلكات  
 طبية

مستهلكات  
 المجموع  كوفيد

 29 2.24 4.1 0 0 3 19.34 مستت يات 
 7.3 0.25 0.6 0.24 2.2 0.16 4.1 ر اية أولية 
جهات 
 1.9 0.05 0.24 0.52 0.403 0.01 0.725 اخ ى 
 38.2 2.54 4.94 0.76 2.6 3.2 24.17 الجمالي 
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العردد الكل  والتكلفرة المراليرة مقردرة برالردوالر    3.10.6.2

اولة موزعة حسرب ألصرناف ةائمة المهمات الطبية المتد
 الخدمات األساسية

 

العدد الكل  لألصنال المتداولة من المهمات الطبية في وزارة  
اجمالية    853الص ة   مالية  بتكل ة  دوالر    650,000صنف 

صنف   230   دد األصنال  الص  ية  طبلغ متوسشه يا   وقد  
أا ان األصنال الص  ية تمثل  دوالر     87,550  بتكل ة مالية
  بينما % من التكل ة المالية لألصنال المتداولة13.5ما نسبته  

 صنف.  52شهور 3 -1بلغ  دد األصنال التي تك ي من 
والمه  3.10.7  لألدوية  الصفرية  الطبية االصناف  مات 

 خالل السنوات األخيرة
 

متوسط   خالل  ا نسبة    بلغا  الص  ية     2021  األصنال 
%  من إجمالي القا مة األساسية  بينما  41.1  لألدوية ما يعادل
 %. 26.9في المهمات الطبية   العجزنسبة بلغا متوسط 

 

النسبة المئوية لألصناف الصفرية ف  األدوية والمهمات  
 الطبية خالل السنوات األخيرة

 
 

الصفرية في األدوية   لمتوسط  األصناف التوزيع النسبي –( 4)رسم بياني 
 والمهمات الطبية خالل السنوات االخيرة

 ( بدو  أصناف ملقلب وملقسط ة 2015-2021*ملسنومن ) 

                                                                                                               

  الرةابة الدوائية 3.10.8
 بيانات إجراء معاينة وفحص المستحضرات  -(7جدول )

 

 

 الرةابة الدوائية ف  القطاع الخاص 3.10.8.1
 
 

 (: معاينة مستحضرات صيدالنية في القطاع الخاص 8جدول رقم )

 الجدول التالي تابع للجدول السابق حيث يوضح النتائج

 
الرةابة الدوائية ف  القطاع الحكوم  3.10.8.2  

بمتابعة  للصيدلة  العامة  االدارة  في  الدوا ية  ال قابة  دا  ة  تقو  
جودة المست ض ات الصيدالنية في المستود ات الم ازية في  
الخاص  وذلك  ن ط يقة جوالت  القطاع  الص ة وفي  وزارة 
ومتابعة  جودتها   من  والتأكد  لت ليلها  وس    ينات  ميدانية 

أو من خالل    التكاوا الواردة بخصوص جودة أا مست ض 
 الجوالت الدورية وس   العينات.

 الرقابة الدوائية بالقطاع الحكومي -( 9جدول )

 

 األدوية المراةبة 3.10.9
 

تقببببببببببو  الدارة العامببببببببببة للصببببببببببيدلة بضبببببببببببط تببببببببببداول األدويببببببببببة 
الم اقببببببببببببة فبببببببببببي اافبببببببببببة الم سسبببببببببببات الصبببببببببببيدالنية والطبيبببببببببببة 
ال كوميببببببة وغيبببببب  ال كوميببببببة  حيببببببم تعمببببببل دا بببببب ة التخطببببببيط 
والمعلومبببببببات الدوا يبببببببة  لبببببببب  مبببببببنس التببببببب اات والمستتبببببببب يات 
الخاصبببببة تببببب اخيص تبببببداول أدويبببببة م اقببببببة  ومبببببن ثببببب  متابعببببببة 

 الم سسات أرصدة األدوية في  ذه 
وح ابببببببة بيعهبببببببا وشببببببب اد ا لصبببببببدار أذونبببببببات توريبببببببد وأوامببببببب  
شببببببببب اد تببببببببببين الكميبببببببببات المسبببببببببمو  بتببببببببب ا ها مبببببببببن األدويبببببببببة 

 الم اقبة.
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مهمات طبيا أدويا

 مستحضرات لغرض التسجيل 

 عدد 
 المستحضرات 

عدد 
 التشغيالت 

مختبر  
 األزهر

مختبرات 
 أخرى 

 

التشغيالت 
 الناجحة 

التشغيالت 
 الراسبة 

61 61 27 34 61 0 

 مستحضرات لغرض اعادة التسجيل 

21 21 6 15 21 0 
 مستحضرات لغرض التسويق  

115 115 79 36 115 0 

 

 المصدر 
عدد 

 المستحضرات 
عدد 

 التشغيالت 
مختبر 
 األزهر 

مختبر 
الصحة  

 العامة 

 

 

 أخرى 

 1 47 28 76 76 المعبر 

صيدليات  
 خاصة 

32 35 4 24 7 

  التشغيالت الراسبة  التشغيالت الناجحة 
 طوعي شهادة  فيزيائيا مرافق  شهادة  فيزيائيا مرافق 

0 69 0 0 1 0 0 

3 20 1 3 5 0 0 

مصدر  
 العينة 

اجمالي عدد  
 المستحضرات 

اجمالي  
عدد 

 التشغيالت 

عدد 
التشغيالت  

 المطابقة 

التشغيالت  
غير 

 المطابقة 

التشغيالت  
قيد 

 االجراء 

 3 0 286 289 175 مشتريات 

مستوقعات  

 رام للا 
154 269 269 0 0 

 36 18 2164 2218 1253  بارعات

بناء على  

 شكوى

38 50 12 37 1 

 40 55 2731 2826 1620 المجموع 
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 يوضح تداول وأذونات توريد منحت لألدوية المراقبة  -(10)جدول 
 

 العدد  البيان
 182 منس ت اخيص تداول لألدوية الم اقبة

 74 أذونات توريد
 164 أم  ش اد 

 959 السجالت الخاصة بتسلي  األدوية الم اقبة صيدليات قطاع خاص
 452 السجالت الخاصة بتسلي  األدوية الم اقبة مستت يات حكومية 
 122 السجالت الخاصة بتسلي  األدوية الم اقبة مستت يات خاص

 5509 دفت  وص ات طبية لل كومة
 1438 دفت  وص ات طبية قطاع خاص

 
 
 

 لتسجيل الدوائ ا 3.10.10

األدوية المسبببجلة والتي تتبببمل األصبببنال المصبببنعة م ليا  
واألصبببنال األجنبية التي تورد من خالل شببب اات األدوية 
وتسبببو  في أراعبببي السبببلطة ال لسبببطينية  وقد ت  تسبببجيل 

  ليصبببببببس  دد أصببببببنال األدوية 2021صببببببنف  ا    80
صبنف في وزارة الصب ة ال لسبطينية   798الكلية المسبجلة  

 غزة.
 

 غزة محافظة  في  2120ضح ما تم تسجيله عام  يو  -( 11جدول )

 الصنف الرقم 
تسجججججججججججيجججججل 

 جديد
المسججججججججججججججل 

 2120حتى 

 تسجيل
 336 74 األدوية 1
 26 3 مكمل غذا ي 2

اجبببببببببازة  
 تداول

3 
مسبببببببببببببت ضببببببببببببب ات  

 20 1 تجميل

 211 2 مطه ات 4
 218 13 مستلزمات طبية 5

 798 80 المجمبببوع 
 

 المستحضرات الصيدالنية:إتالف  3.10.11
تقبببببببببو  لجنبببببببببة التبببببببببالل بمتابعبببببببببة  مليبببببببببة إتبببببببببالل األدويبببببببببة 
والمهمببببببات الطبيببببببة وأمبببببببوالت األدويببببببة الم اقبببببببة ال ارغببببببة فببببببي 
كافبببببببببة الم سسببببببببببات الصبببببببببيدالنية والطبيببببببببببة فبببببببببي القطببببببببببا ين 
ال كبببببببومي والخببببببباص  وتبببببببت   مليبببببببة إتبببببببالل المست ضببببببب ات 
الصبببببببيدالنية فبببببببي مكببببببب  الن ايبببببببات فبببببببي ج ببببببب  البببببببديك  أمبببببببا 

بالنسبببببببة لألدويببببببة الم اقبببببببة فيببببببت  إتالفهببببببا ح قببببببا  فببببببي م  قببببببة 
مستتبببب   ناصببببب  أو التببببب اد  وذلبببببك لمببببا تمثلبببببه  بببببذه األدويبببببة 

 التال ة من خطورة  ل  ص ة المواطن.
 2120يوضح المستحضرات التي تم إتالفها عام  -( 12جدول )

 الكمية )كوب(  الجهة الرقم

 30 جهات حكومية  1

 29 وم سسات أ لية جمعيات  2

3 
النيابة العامة و يئة القضاد  

 العسك ا 
4 

 63 المجموع 
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عالرابالفصل 

 األمراض المعدية.  4      
 

 (100,000)المعدل لكل  2021أهم مؤشرات األمراض المعدية في قطاع غزة         

  بين متبرعي الدم •
 

 الوفيات  4.1
سجلت   غزة،  قطاع  األمراض    حالة  1412في  بسبب  وفاة 

 % من مجموع الوفيات الكلي،20بنسبة    2021المعدية في عام  
% من 94علمًا أن  ؛  2020% عن العام  138وبنسبة ارتفاع  

يات األمراض  معدل وفبلغ    ، كما19الوفيات كانت بسبب كوفيد  
 من السكان.  100,000لكل  66 المعدية

تسجيل   سنوات    34وتم  الخمس  سن  دون  األطفال  بين  وفاة 
بينما  وفيات األمراض  % من إجمالي  2.3بنسبة   المعدية، 

بين   تتراوح أعمارهم  الذين  البالغين  بين  الوفاة    60بلغت نسبة 
األمراض   % من إجمالي وفيات  72.4عاما وأكثر ما نسبته  

 المعدية.
بمعدل  54الذكور    مثل الوفيات  مجموع  من  لكل   %70.1 

بلغ معدل100,000 بينما  بين  ،  لكل    60.7  اإلناث  الوفيات 
100,000 . 

محافظة   وفيات  خانيونساحتلت  معدل  معدله   أعلى    بما 
محافظة    8.0/10,000 في  الوفيات  معدل  بلغ  بينما  نسمة 

 نسمة.  4.4/10,000الشمال 
عن الوفاة    نسبة  كانت بين    19كوفيد    الناتجة  األعلى  هو 

المعدية مثلت  األمراض  وفيات  94  حيث  إجمالي  من   %
الوفيات    ،األمراض المعدية   التهاب السحايا   الناتجة عنتالها 

(Meningococcemia)  3.5بنسبة.% 
 

 المراضة   4.2
مع  انجرغم   بالتعاون  األخيرة  السنوات  في  الصحة  وزارة  ح 

مختلف مقدمي الخدمات الصحية في السيطرة على العديد من 
للتطعيمات،   الجيدة  التغطية  خالل  من  المعدية  األمراض 

لم تسجل    حيث  والتثقيف الصحيواالكتشاف المبكر لألمراض،  
، كما لم تسجل أي حالة شلل  1982حاالت دفتيريا منذ عام  

عام   منذ  من   1984أطفال  العديد  على  السيطرة  تمت  و 
االمراض منها داء الكلب ، الحصبة األلمانية، الكزاز ) الوليدي  

كوفيد  لمرض    ، باإلضافةو الكبار(، السعال الديكي و الكوليرا
تم اكتشافه ألول   حيثبه فيروس كورونا ب ي يسالمعدي الذ 19

و   2019في ديسمبر من عام  مرة في مدينة ووهان الصينية  
يؤثر على الجهاز    وهو  تحول إلى جائحة غزت معظم دول العالم

بشكل خاص باإلضافة ألعراض أخرى كفقد حاستي التنفسي  
ا يصاب البعض بالعدوى وتظهر عليهم أعراض مك  الشم والتذوق 

تزداد مخاطر ، بينما  % منهم90ما يقارب   منهاخفيفة ويتعافى  
المسنين   بين  التنفس  كصعوبة  شديدة  بمضاعفات  اإلصابة 
 والمرضى كمرضى الضغط، السكري، القلب والسرطان وغيرها.

 

لكل    0.4معدل حدوث السل الرئوي و غير الرئوي من    ارتفع
السكان  100,000 العام    من  لكل    1.2  إلى  2020في 
حاالت النكاف   عدد  ارتفع  كما،  2021في العام    100,000

 نسمة.  15.4/100,000بمعدل حدوث 

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

 Meningococcal disease 0.3 0.5 عاما   15يساوي 

 71.1 نسمة  19/1000معدل حدوث كوفيد  0.6 معدل حدوث السل الرئوي 
 15.4 معدل حدوث النكاف  0.6 معدل حدوث السل الغير رئوي 

 8.8 معدل حدوث االتهاب السحايا الفيروسي 0.3 (Bمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )*

بأنواع أخرى من التهاب السحايا  معدل حدوث االصابة  3.5 (Bمعدل الحدوث لحاملي التهاب الكبد الفيروسي )* 
 5.2 البكتيري 

 75.4 معدل حدوث جدري الماء  0.08 ( Cمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )* 
 1.3 معدل حدوث البروسيال  16.8 (Aمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )  
 297.7 معدل حدوث التهاب ملتحمة العين 0.3 ( AIDSمعدل حدوث متالزمة نقص المناعة المكتسبة )
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عام    انخفض خالل  الفيروسي  السحايا  التهاب  حدوث  معدل 
لكل    11.5  ( مقارنة بـ100,000لكل    8.8ليصل إلى )  2021

   .2020في عام  100,000
السحايا    انخفضت التهاب  السحائية  حاالت  لتصل  بالمكورات 

 . 100,000لكل  0.3
معدل حدوث مرض التهاب السحايا البكتيري بأنواع أخرى    بلغ

  ه معدل حدوث   ارتفعحيث    نسمة  5.2/100,000من البكتيريا  
 . %58بنسبة  2020عن العام 

 

الفيروسي   الكبد  التهاب    353المسجلة    (A)بلغ عدد حاالت 
 ارتفاعنسبة  ب و    نسمة  16.8/100,000  حدوثحالة بمعدل  

   .2020عن العام % 38
 

عينة    134الموجبة    (B)بلغ عدد عينات التهاب الكبد الفيروسي  
 بمعدل حدوثمن عينات المتبرعين بالدم    عينة  39,204من  
بين    Cحالة موجبة اللتهاب الكبد 33كما تم تسجيل ، 0.3%

 %.0.08 بمعدل حدوث المتبرعين بالدم
 

 19كوفيد   4.2.1

بلغ إجمالي الحاالت الجديدة المسجلة بمرض   2021في العام 
نسمة، بلغ    71.1/1000حالة بمعدل    (149,795)   19كوفيد

المفحوصة   العينات  نسبة   660,726إجمالي  بلغت  عينة 
% بمعدل 52.1% منها شكل الذكور  22.7اإلصابات المؤكدة  

أكبر عدد    الوسطىنسمة، كما احتلت محافظة    72.2/1000
معدله   بما  اإلصابات  احتلت    1000/ 79.2من  بينما  نسمة 

غمحافظة   بمعدل    زةشمال  حدوث  معدل    1000/ 53.9أقل 
 نسمة.

 

 
 األشهرسب ح 19كوفيد  إصابات عددتوزيع  –( 1رسم بياني)

 
 

 
 حسب الجنس 19إلصابات كوفيد  التوزيع النسبي –( 2رسم بياني)

 

 
و   الفئة العمرية حسب 19كوفيد  إصابات  معدل حدوث –( 3رسم بياني)

 الجنس 

 
 19كوفيد معدل حدوث  -( 4رسم بياني )

 2021 حسب المحافظات 
 

ما عدده    19بلغت الوفيات الناتجة عن كوفيد    2021في العام  
% من الوفيات في  74% منها ذكور وكان  55وفاة،  * 1,331

عامًا، كما شكلت محافظة غزة أعلى   60الفئة العمرية أكثر من  
% من الوفيات كان  80%، علمًا بأن  33نسبة وفيات بنسبة  

 لديهم أمرض مصاحبة كاألمراض المزمنة والسرطانات . 
 حسب المستشفيات *
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 الشلل الرخوي الحاد   4.2.2

  5، حيث تم تسجيل انخفض معدل حدوث الشلل الرخوي الحاد
بنسبة   نسمة  0.5/100,000بمعدل    2021خالل العام    تحاال

 . 2020% عن العام 17انخفاض 
 

 
- 2012معدل الحدوث السنوي للشلل الرخوي الحاد،  -( 5رسم بياني )

 عامًا(  15طفل أصغر أو يساوي  100,000)لكل  2021
 

 السل 4.2.3
عام   السل،    ارتفاعاً   2021سجل  حدوث  معدل  تم  في  حيث 
حدوث    الةح  25تسجيل   من    100,000لكل    1.2بمعدل 

بمعدل حدوث    2020سجلت في عام    ةحال   8السكان ، مقارنة بـ  
  0.6معدل حدوث السل الرئوي  وبلغ     ،  100,000لكل    0.4
الرئوي بينما    100,000لكل   غير  السل  حدوث  معدل  كان 
0.6 . 

 

 
  2021-2012معدل الحدوث السنوي للسل،  -( 6رسم بياني)

 (100,000)لكل 
 

 

، الرئوي و غير الرئوي   معدل الحدوث السنوي للسل -( 7رسم بياني)
 ( 100,000)لكل  2012-2021

 النكاف 4.2.4
بــاالرتفــاع  مرض النكــاف  أخــذ معــدل حــدوث    2021في العــام  
ــار بعد أن  ــحة من الحد من انتشــ ــيطرة  ه تمكنت وزارة الصــ و الســ

ــابقةعليه خالل   حيث بلغ إجمالي الحاالت الجديدة  األعوام السـ
ــابـــــة   النكـــــاف  المصــــــــــــــــ حـــــدوث   325بمرض  بمعـــــدل  حـــــالـــــة 

ــبة   من الســــــــــكان  15.4/100,000 عن  % 90 ارتفاعو بنســــــــ
 .2020العام 

 
 ،  2021-2012النكاف معدل حدوث  -( 8رسم بياني )

 (100,000)لكل 
 

 
 النكاف معدل حدوث  -( 9رسم بياني )
 حسب المحافظات  

 
 التهاب السحايا الفيروسي 4.2.5
حالة في قطاع غزة، بمعدل    185تم تسجيل    2021في العام  
  ن العام ع انخفض و قد، من السكان 000,100 /8.8حدوث 
  .%21 بنسبة 2020

 
- 2010معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي  -( 10رسم بياني )

 (100,000، )لكل 2021
 
 

1.2

1.6

0.9

1.3

2.0

1.8

1.7 1.8

0.6 0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

0.97

1.56
1.7

0.8

2.3

2.1

1.0

0.5

0.4

1.2

0

0.6

1.2

1.8

2.4

3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0.73

1.2

1.4

0.4

1.6

1.3

0.6

0.3 0.2

0.6

0.24 0.3

0.3

0.3

0.7
0.8

0.4

0.3

0.1

0.6

0

0.5

1

1.5

2

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

سل رئوي غير رئوي

3.6
109.3

1053.1

62.8 17.2 17.0 22.9 15.4 8.3 15.4
0

500

1000

1500

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

9.6

17.2

16.9

13.5

19.7

0 5 10 15 20 25

رفح

خانيونس

الوسطى

غزة

شمال غزة

88.4

156.4

246.9

43.5
36.4

39.1
25.4

87.4

11.5

8.80

100

200

300

2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1



 

 
45 

التوزيع حسب المحافظات أن أعلى معدل حدوث سجل   يبين 
  16.2/100,000بمعدل    في قطاع غزة   الوسطى   محافظةفي  
 . رفح، بينما سجل أقل معدل حدوث في محافظة نسمة

 
 الفيروسي معدل حدوث التهاب السحايا  -( 11رسم بياني )

 حسب المحافظات  
 Meningococcal diseaseالسحايا التهاب  4.2.6

من أهم    بالمكورات السحائية  يعتبر هذا النوع من التهاب السحايا
العالم   في  والوفاة  للمراضة  المؤدية  أخطر  فهو  األسباب  من 

حياة األطفال و تؤدي إلى فشل في جميع  ل   المهددةاألمراض  
الجسم بما فيها النزيف الدموي تحت الجلد األجهزة الحيوية في 

لذلك    ض،الذي يظهر في حالة متأخرة و سريعة مع بداية المر 
باإلضافة إلى عالج يتطلب تدخل طبي سريع وتشخيص مبكر  

انخفض معدل    ،فعال وهو من األمراض المستوطنة بقطاع غزة
التهاب السحايا بالمكورات السحائية وهو من األمراض    حدوث
ليصل  المستوط غزة  بقطاع  السكا  0.3/100,000نة    ، نمن 

للمرض  من خالل الرسم البياني التالي نالحظ انخفاض تدريجي  ف
نجح    حيث يومي، حيث  تقصي  لبرنامج  المرض  يخضع هذا 

برنامج الرصد الوبائي و التوسع في إعطاء العالجات الوقائية  
 .هذا االنخفاضتعزيز و برامج التثقيف الصحي في 

 

 
 meningococcalمعدل الحدوث السنوي لـ  - (12بياني )رسم 

disease   ,(100,000)لكل  2021-2012في قطاع غزة 
 

 أنواع أخرى من التهاب السحايا البكتيري   4.2.7
  ارتفع حيث  نسمة    5.2/100,000بلغ معدل حدوث المرض  

   2020عن العام    معدل حدوث مرض التهاب السحايا البكتيري 
حدوث  %58بنسبة   معدل  أعلى  الوسطى  محافظة  واحتلت   ،

بالمرض   معدله  لإلصابة  بينما  نسمة    8.6/100,000بما 
 .محافظة رفح أقل معدل حدوثاحتلت 

 
أخرى ،  بأنواع معدل حدوث التهاب السحايا البكتيري  -( 13رسم بياني )

 ( 100,000)لكل  2010-2021
 

 
 البكتيري معدل حدوث التهاب السحايا  -( 14رسم بياني )

 حسب المحافظات  
 

   ( Aالتهاب الكبد الفيروسي )  4.2.8

 16.8  بلغ( حيث  Aمعدل حدوث التهاب الكبد الفيروسي )  ارتفع
  2020في عام    100,000/ 12.5 مقارنة مع    100,000 لكل  

 %. 38 ارتفاعبنسبة 
 

 
 ، (A)التهاب الكبد الفيروسي( معدل حدوث 15رسم بياني )

 ( 100,000)لكل  2012-2021
 

 ( Bالتهاب الكبد الفيروسي ) 4.2.9 

من إجمالي عينات المتبرعين بالدم    حالة جديدة  134  تم تسجيل
برنامج  علمًا بأن    ،%0.3بنسبة  عينة،    39,204  البالغ عددهم
من المرض    الوقاية  ضد  التطعيم  إدراج  في  الممثلة  المرض 
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عام   منذ  للتطعيمات  الموسع  البرنامج  وتطعيم   1993ضمن 
إلى   إضافة  المجتمع  في  المرض  المختلفة ضد  الخطر  فئات 

للسكان المستمرة  المرض    و،  التوعية  حاملي  معدل  بلغ 
% عن العام  39بنسبة انخفاض    من السكان   3.5/100,000

2020 . 
 

 
 

 ( B)التهاب الكبد الفيروسي اكتشاف نسبة -( 16بياني )رسم 
 2021-2012، بين المتبرعين 

 

 
  (B)التهاب الكبد الفيروسي معدل حدوث حاملي -( 17رسم بياني )

 ( 100,000)لكل  2012-2021
 

 (Cالتهاب الكبد الفيروسي ) 4.2.10

العام   بالدم    33سجل    2021في  المتبرعين  بين  حالة جديدة 
من إجمالي    %0.08بنسبة    C مصابة بالتهاب الكبد الوبائي  

 .  المتبرعين بالدم

 
 (، Cالتهاب الكبد الفيروسي ) نسبة انتشار( 18رسم بياني )

 2012-2021 
 

 

 مرض نقص المناعة المكتسبة)اإليدز(   4.2.11
ــدل  حــــــــاالت 6تــــــــم تســــــــجيل  ــابة بمــــــــرض اإليــــــــدز بمعــــــ مصــــــ

 نسمة.  0.3/100,000حدوث 
 

   مرض البروسيال في اإلنسان  4.2.12
يعتبــــــــر مــــــــرض البروســــــــيال مشــــــــكلة صــــــــحية عامــــــــة وأيضــــــــا  
ــو  ــالم, وهــ ــي العــ ــاط  فــ ــن المنــ ــر مــ ــي كثيــ ــادية فــ مشــــكلة اقتصــ

 من األمراض المشتركة التي تنقل من الحيوان، يعتبر  
الرئيســـــــية التـــــــي تنقـــــــل مـــــــن الحيـــــــوان  أيضـــــــا  مـــــــن األمـــــــراض

حالـــــــــة بروســــــــيال خــــــــالل عـــــــــام  27تــــــــم تســــــــجيل لإلنســــــــان، 
نســــــــمة، فــــــــي حــــــــين  1.3/100,00بمعــــــــدل حــــــــدوث  2021

 .2020ام علم يتم تسجيل أي حالة بروسيال خالل ال
 

 
 2021-2012    ،حدوث البروسيال معدل( 19رسم بياني )

 (100,000)لكل 
 

   لاالسها  4.2.13
سنوات   3عند األطفال أقل من    االسهال  معدل حدوث مرضبلغ  

  سنوات   3من إجمالي األطفال دون سن    نسمة  96.3/1000
، علمًا بأنه تم ادخال 2020% عن العام  110  ارتفاعبنسبة  
مضاد لالسهال مع بداية ال  Rota virus vaccine))تطعيم  
معدل حدوث المرض عند األطفال أكثر ، بينما بلغ  2016العام  
% عن  119  ارتفاع وبنسبة    نسمة 26.7/1000ت  سنوا  3  من

 . 2020العام 
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 الفصل الخامس 

 األمراض غير المعدية  .5
 مرض السكري.  5.1
دولية،ي  صحية  أزمة  أنه  على  السكري  شهدت    صنف  حيث 

الدخل  البلدان   والمتوسطة  في  المنخفضة  واضًحا  ارتفاًعا 
فإن  و ت  الحاال االحصائيات  مصابين    5كل    من 4حسب 
 .يها ( يعيشون ف٪81)بنسبة بالسكري 

% من المصابين  55أن أكثر من    العالموما يزيد خطورته في  
و عاني ما   مليون شخص(  212)  به ال يعلمون أنهم مصابون 

في    مليون شخص من مرض السكري في العالم  463يقارب  
  ، عام    65مليون شخص فوق سن    136نهم  م   2019العام  
  2021حتى    2019أصيب بالمرض خالل الفترة من  مليونًا    74
% من إجمالي مرضى السكري، 51شكل الذكور ما نسبته    و  ،

، بواقع 2021مليون وفاة في عام    6.7السكري مسؤول عن  
كل   من    5حالة  ارتفاعا  عام  4.2ثوان،  في   مليون شخص 
%، إضافة إلى ذلك، يصاب 50.7  شكل النساء منهم  2019

االتحاد   ويقدر  سنويًا،  السكري  بمرض  شخص  ماليين  سبعة 
للسكر  عام  الدولي  حلول  ومع  أنه  عدد    2030ي  سيصل 

مليون شخص، أغلبهم في    643ى  المصابين بمرض السكري إل
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ومن الجدير بالذكر أن نسبَة 
اإلصابة بهذا الداء في الوطن العربي تتفاوت من بلد إلى آخر،  

٪، بينما هي أقل في 20ففي دول الخليج العربي، قد تصل إلى  
 .باقي الدول العربية بنسٍب متفاوتة

األوسط   الشرق  في  السكر  مرضى  رعاية  على  االنفاق  قدر 
مليار دوالر    33ما ال يقل عن    2021للعام    وشمال أفريقيا  

% من  3.4على الرعاية الصحية لمرضى السكر اي ما نسبته 
 االنفاق العالمي فقط.  

 
  الحاالت الجديدة لمرض السكري 5.1.1 

لكل   149.4بلغ معدل حدوث مرض السكري في قطاع غزة  
،  2020% عن العام  39  ارتفاعبنسبة    السكان،من    100,000
وقد يعزى   نسمة.  100,000/ 110.2  هبلغ معدل حدوث   حيث

 ذلك إلى تأثر خدمات الرعاية الصحية بسبب جائحة كوفيد. 

 
 معدل حدوث مرض السكري  -( 1رسم بياني )

 من السكان  100,000لكل  
 

 معدل انتشار مرض السكري   5.1.2

إجمييييييييالي عييييييييدد مرضييييييييى السييييييييكري  بلييييييييغ 2021فييييييييي العييييييييام 
معيييييييدل انتشيييييييار ب  مييييييري  66,209المسييييييجلين بقطييييييياع غيييييييزة 
نسيييييييييمة، بينميييييييييا بلييييييييييغ  3.1/100ميييييييييرض السيييييييييكري حيييييييييوالي 

نسييييييمة فييييييي الفكيييييية العمرييييييية أكثيييييير  6.3/100معييييييدل انتشييييييار  
% مييييييين مرضيييييييى السيييييييكري 82.9، علميييييييًا أن سييييييينة 18مييييييين 

تلقييييييوا الخدميييييية فييييييي مراكييييييز الرعاييييييية األولييييييية التابعيييييية لوكاليييييية 
 الغوث.

 
  100/عبر السنوات  مرض السكري  معدل انتشار - (2) رسم بياني

 نسمة 
 

  توزيع انتشار مرض السكري حسب الجنس 5.1.3
بينما شكل  % من إجمالي مرضى السكري  57شكلت اإلناث  

  100/ 3.6  االناث%، حيث بلغ معدل انتشار  بين  43  الذكور
 . ذكر 2.7/100أنثى و
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 حسب الجنس السكري مرضى النسبي لوزيع لتا -( 3رسم بياني)

 
 

معدل انتشااار مرض السااكري حسااب الف ات    5.1.4

 العمرية
% من إجمالي  49سنة    60ما فوق  فكة العمرية  شكل مرضى  

سنة   18مرضى السكري، في حين شكلت الفكة العمرية أقل من  
 % من إجمالي المرضى. 1ما نسبته 

 

 
 

 مرضى السكري حسب النسبي لوزيع الت -( 4) رسم بياني
 2021الفئة العمرية  

 

 

حسب    5.1.5 السكري  مرض  انتشار  معدل 

 المحافظات 
بلغ أعلى معدل انتشار لمرض السكري في محافظة الوسطى 

انتشار م  40.1/1000بمعدل   معدل  بلغ  بينما  السكان،  ن 
 من السكان.  27.4/1000 خانيونسالمرض في محافظة  

 

 
  1000معدل انتشار مرض السكري حسب المحافظات/ –( 5) رسم بياني

 2021نسمة 
 

  الوفيات الناتجة عن مرض السكري 5.1.7
مري ، شكلت  2.3/1000بلغ معدل وفيات مرضى السكري  

الوفيات، و 47  اإلناث  نسبة إجمالي  الوفاة  % من  نسبة  بلغت 
% من إجمالي  78عاما وأكثر    60  في الفكة العمريةبين البالغين  
السكري   وفيات محافظة  مرضى  احتلت  حين  في  أعلى غزة  ، 

معدله   بما  السكري  مرض  عن  ناتجة  وفيات  معدل 
محافظة    0.9/10,000 شكلت  بينما  أقل       الوسطىنسمة، 
 نسمة. 0.5/10,000معدل 

 
 

 توزيع معدل وفيات السكري حسب المحافظات  -( 8رسم بياني)
 

 
 ضغط الدم مرض   5.2

فرط ضغط الدم والسهولة النسبية    مرضرغم سهولة تشخيص  
شيوعا األمراض  كثر  إال أنه أ  لعالجها بأدوية منخفضة التكلفة

خطورة، فهو أحد األسباب الرئيسية للموت المبكر في   و أكثرها
ألنه في غالب   العالم، حيث يطلق عليه المرض القاتل الصامت

يقتل  إذ  تنبيه،  أو أعراض  تحذير  يعطي عالمات  األحيان ال 
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% من مجموع 31مليون نسمة عالميًا، مما يمثل    9.7أكثر من  
أكثر من   العالم،  التي وقعت في  لوفيات  % من ا80الوفيات 

ناجمة عن اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية في البلدان 
  .المنخفضة والمتوسطة الدخل

  1.28منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من    إلحصائياتوفقًا  
يعانون من ارتفاع    سنة  79-30من الفكة العمرية  مليار نسمة  
الدم، نحو   كما  ضغط  أن  المصابين 46قّدر  البالغين  % من 

قل من نصف به وأبفرط ضغط الدم ال يعلمون أنهم مصابون  
( ُشخصت إصابتهم %42البالغين المصابين بفرط ضغط الدم ) 

وعولجوا أن  به  كما  بفرط ،  المصابين  األشخاص  نحو خمس 
  ة.( تخضع حالتهم للسيطر %21ضغط الدم )

 

  ضغطالالحاالت الجديدة لمرض  5.2.1
مرض    ارتفع حدوث  غزة    الضغطمعدل  قطاع    ليشكل في 
 هبلغ معدل حدوث   في حين  السكان،من    100,000لكل    236.5
العام    100,000/ 211.4  .%15  ارتفاعبمعدل    2020في 

وقد يعزى ذلك إلى تأثر خدمات الرعاية الصحية بسبب جائحة  
 كوفيد.

 

 
عبر   قطاع غزةفي معدل حدوث مرضي الضغط  -( 9) رسم بياني

 نسمة 100,000السنوات / 
 

 معدل انتشار مرضى الضغط 5.2.2
مري    99,004بلغ إجمالي مرضى الضغط في قطاع غزة  

انتشار   انتشار  نسمة    4.6/100بمعدل  معدل  بلغ  حين  في 
سنة من السكان،    18في الفكة العمرية األكثر من    9.5/100

% من مرضى الضغط تلقوا الخدمة في مراكز 85.4علمًا بأن  
 الرعاية األولية التابعة لوكالة الغوث. 

 
  مرض الضغط معدل انتشار - (10) رسم بياني

 نسمة 100/سنويا  في قطاع غزة 
 
 

 مرض الضغط حسب الجنستوزيع  5.2.3
% من إجمالي 60بلغت نسبة انتشار مرض الضغط بين اإلناث  

انتشار   ومعدل  الضغط،  بلغ    5.7/100مرضى  بينما  أنثى، 
 ذكر.  3.6/100معدل انتشار المرض بين الذكور  

 

 
 

 مرضى الضغط حسب الجنسالنسبي لوزيع الت -( 11) رسم بياني
 

الف ات  معدل انتشااار مرض الضاااغط حساااب    5.2.4

 العمرية
% 48سنة    60أكثر من    فكة العمريةمن ال  الضغط  شكل مرضى

أقل   من إجمالي مرضى الضغط، في حين شكلت الفكة العمرية
 % من إجمالي مرضى الضغط. 0.1 ما نسبتهسنة  18من 

 

 
مرضى الضغط حسب الفئة العمرية  ل النسبيوزيع الت -( 12) رسم بياني

2021 
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حسب    5.2.5 الضغط  مرض  انتشار  معدل 

 المحافظات 
  الوسطى بلغ أعلى معدل انتشار لمرض الضغط في محافظة  

من السكان، فيما بلغ معدل انتشار   62/1000بمعدل انتشار  
 . غزةشمال من السكان في محافظة  1000/ 40.8المرض 

 

 
مرض الضغط حسب المحافظات  النسبي لوزيع الت -( 13) رسم بياني

2021 
 وفيات مرض الضغط  5.2.7

مري ، شكلت   8.3/1000بلغ معدل وفيات مرضى الضغط 
اإلناث   الوفيات، و 52نسبة  إجمالي  الوفاة  % من  نسبة  بلغت 

% 84عاما وأكثر    60بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين  
الوفيات،     محافظة وبلغ معدل وفيات الضغط في  من إجمالي 

الضغط في    نسمة  0.45/1000غزة   بلغ معدل وفيات  بينما 
 .نسمة  0.30/1000 خانيونسمحافظة 

 
 المحافظات توزيع  معدل وفيات الضغط حسب  -( 16رسم بياني)

 

 الصحة النفسية   5.3
النفسية االضطرابات  من  شخص  مليار  حوالي  ، يعاني 

المرء،   هي النفسية    واالضطرابات  تفكير  في  ملحوظ    خلل 
ل قدرته على التعامل مع اآلخرين ف  ، مشاعر  وسلوكه هي تعطِّّ

الحياة النفسية .ومواجهة متطلبات  ، حيث تتسّبب األمراض 
حاالت العجز والوفيات، وهي تمّثل   في حدوث عدد كبير من

% من عبء المرض اإلجمالي الناجم عن 16.6% و 8.8
الدخل   والمتوسطة  المنخفضة  بالبلدان  الصحية  االعتالالت 

التوالي،     ُيعد االكتكاب أحد األسباب الرئيسية للمرض على 

والبالغين المراهقين  بين  األشخاص   واإلعاقة  عدد  بلغ 
) منظمة الصحة    مليون   264لق  أو القالمصابون باالكتكاب  

في جميع أنحاء العالم. من بين أولكك الذين   (2020العالمية  
البالغين 63.8يعانون من نوبات اكتكاب كبرى كان   ٪ من 

% من األطفال والمراهقين 20حوالي  ،  ٪ من المراهقين 70.7و 
 .في العالم لديهم اضطرابات أو مشاكل نفسية

معاقرة  تعتبر   واضطرابات  النفسية   اإلدمان االضطرابات 

العالم أنحاء  في جميع  للعجز  الرئيسي  بلغت  السبب  حيث 
%  77م،ألف شخص كل عا  700حاالت االنتحار حوالي  

 . في بلدان الدخل المنخف  والمتوسط االنتحارمن حاالت  
القومي   كما المسح  نتائج  المصرية  الصحة  وزارة  أعلنت 

، وتوصل إلى أن 2018للصحة النفسية الذي أنجزته عام  
أشخاص لديه عرض أو اضطراب نفسي،   4واحدا من كل  
إن   واضطرابات 25أي  أعراضا  يعانون  المصريين  من   %

نفسية، وأن اضطرابات المزاج "االكتكاب تحديدا" هي األكثر 
% تليها اضطرابات 44صريين بنسبة تقارب  انتشارا بين الم

 . %30تعاطي المخدرات بنسبة تخّطت  
من خالل   فلسطين  في  النفسية  الصحة  خدمات    6تقدم 
مراكز صحة نفسية مجتمعية، باإلضافة إلى مستشفى غزة  

 للطب النفسي.
عام   في  مجموعه    2021سجل   فيزيارة    90,887ما 

%  15.5  ارتفاعبنسبة    عيادات الصحة النفسية المجتمعية
العام   بنسبة   حالة جديدة  1043  كما سجل  ،2020عن 
العام  25.2  ارتفاع عن  حدوث    %2020  بمعدل 
عدد    نسمة،  49.5/100,000 المنزلية    تالزياراوبلغ 
تثقيف صحي    556إلى    باإلضافة  زيارة،  1,471 حالة 

ن مراكز الصحة النفسية  بينما بلغ عدد الحاالت المحولة م 
 حالة.  363الى مركز التأهيل النفسي 
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معدل حدوث الحاالت الجديدة بمراكز الصحة النفسية  -(17)بياني رسم 
 من السكان حسب السنوات 100,000لكل 

مراكز    5.3.1 في  النفسية  الصحة  خدمات  توزيع 

 الصحة  النفسية 

 اإلجمالي  رفح خانيونس  الوسطى غزة شمال  ال المحافظة 

 90,887 10,232 14,145 11,442 41,010 14058 المراجعين

الحاالت 
 الجديدة

195 352 163 97 236 1,043 

 91,930 10,468 14,242 11,605 41,362 14,253 اإلجمالي

 
 

 توزيع األمراض النفسية حسب الجنس   5.3.2
% بمعدل حدوث 56.6  الذكورنسبة حدوث المرض عند    تبلغ
  اإلناث ، بينما بلغت نسبة حدوثه بين  ذكر   47.0/100,000
 نسمة.  37.0/100,000

 
مراض النفسية بمراكز الصحة التوزيع النسبي لأل-( 18) رسم بياني

 النفسية حسب الجنس 
 

 توزيع األمراض النفسية حسب الف ة العمرية   5.3.3
من   الجديدة  الحاالت  أن  اتوزيع  أظهر  النفسية  ألمراض 

%،  31كانت األكثر عرضة بنسبة    29-20الفكة العمرية  
أي شكلت فكة    ،%27بنسبة    39-30تليها الفكة العمرية  
( من  الحاالت    %58  (20-39الشباب  إجمالي  من 

من  الف  شكلت  بينما،  الجديدة أكثر  العمرية   عاماً   60كة 
 . %3بنسبة 

 

 معدل حدوث األمراض النفسية  -( 19) بيانيرسم 
 حسب الفئات العمرية 

 

حسب    5.3.4 النفسية  األمراض  حدوث  معدل 

 من السكان   100,000لكل    اتالمحافظ 

أعلى    تشكل رفح  حدوث  محافظة  النفسية  لألمعدل  مراض 
بمعدل   يليها    90.7/100,000والعقلية  محافظة  نسمة، 

معدل نسمة    53.9/100,000بمعدل    الوسطى بلغ  بينما 
في محافظة   نسمة 23.4/100,000مراض النفسية األ حدوث
 .خانيونس

 
 

 ( معدل حدوث األمراض النفسية حسب الفئات العمرية 20رسم بياني )
 

 

معدل حدوث اإلصابة باألمراض النفسية لكل    5.3.4

من السكان لمختلف االضطرابات النفسية    100,000

 )الحاالت الجديدة( 

أعلى معدل حدوث من إجمالي األمراض النفسية    الفصامشكل  
بمعدل   يليه    100,000/ 10.9والعقلية  االضطرابات  نسمة، 

معدل    10.6/100,000بمعدل    االكتكابية بلغ  بينما  نسمة 
 نسمة.  0.4/100,000 االضطرابات الجسدية حدوث

 
معدل حدوث األمراض النفسية حسب التشخيص لكل   -( 21رسم بياني )

 من السكان  100,000
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  ICD 10 (C00 - C99) السرطان 5.4
 مقدمة 

الصحية    احدالسرطان    مرضعتبر  ي  المشاكل  تواجه  أهم  التي 
النامية والمتقدمة على حد سواء الرتفاع نسبة حدوثها،  البلدان 

يعتبر السرطان  ولما لها من اثر مادي واجتماعي كبير.  حيث  
  2021في العام    م.من أهم أسباب المراضة والوفيات في العال
% من اجمالي 10.8بلغت نسبة وفيات السرطان في قطاع غزة  

  الوفيات.
 معدل الحدوث 

وات الماضية سجل السرطان ارتفاع في معدل خالل الخمس سن 
/ 89كان معدل الحدوث    2016الحدوث بين السكان، في العام  

 . 2021في العام  91.3من السكان ارتفع ليصل  100.000

 
من    100.000معدل حدوث السرطان لكل   -( 22رسم بياني ) 

 (2016-2021) السكان
 

تسجيل  2021  العامخالل     جديدة اصابة  حالة  (  1952)  تم 
من    (100.000/  91.3بمعدل حدوث )  سرطان في قطاع غزةلبا

حين  ،  السكان )في  مريض  810توفي  كان   بالسرطان(  سواء 
وذلك من اجمالي    للوفاة السرطان سبب مباشر او غير مباشر

كان السرطان سبب    * ة،  خالل األعوام الماضي   الحاالت المسجلة
 .  مريض( 777)لعدد وفاة لمباشر ل

االكثر شيوعا حيث يمثل ما نسبته  هو النوع  يعتبر سرطان الثدي  
بين    ىاالول  المرتبةانواع السرطان ويحتل    اجماليمن    (18.6%)

نسبته   ما  يمثل  حيث  االناث  أنواع من    (34.3%)سرطانات 
النوع األكثر   هوسرطان القولون    التي تصيب االناث.  السرطان

 .٪( من سرطانات الذكور  14.5يمثل )حيث  شيوعا بين الذكور  
 
 
 

 الجنس االت السرطان حسب ح 5.4.1 
 45.8  حاالت أي ما نسبته  894بلغ عدد حاالت سرطان الذكور  

االناث  حاالت  بلغت  بينما  المسجلة،  الحاالت  اجمالي  من   %
 % من اجمالي الحاالت. 54.2حالة جديدة أي ما يمثل  1057

 

 
 

 توزيع مرضى السرطان حسب الجنس   -( 23رسم بياني ) 
 

 لجنسين بين ا   انتشارا كثر  نواع السرطان ال أ .  5.4.2
 

تسجيل    2021العام  خالل   تم  خبيث    1952،  حالة سرطان 

. وكما هو معروف عالميا، سرطان المصادر مختلفجديدة من 

الثدي من ضمن الخمس أمراض األكثر انتشارًا في العالم حيث  

العالمية  تسجل الصحة  يقارب  منظمة  مليون إصابة    1.6  ما 

النساء بين  سنة  كل  العالم  جديدة  تختلف  في   ،

قطاع غزة  أخرى الى   دولة من النسب هذه في  عام  .   وخالل 

وهو حالة    363  الجديدة  عدد حاالت سرطان الثديبلغ    2021

من اجمالي حاالت السرطان.   يأتي سرطان   18.6%  ما يمثل

تسجيل   تم  فقد  الثانية  المرتبة  في  حالة سرطان   249القولون 

% من اجمالي  12.8يمثل    أي ما   2021  العامفي  جديدة  قولون  

العشر    يأتي  المعدةسرطان    الحاالت  ، قائمة  نهاية    انواع في 

حالة جديدة ويمثل  67بعدد حاالت بين السكان و انتشارا  األكثر

   % من اجمالي حاالت السرطان. 3.4
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انواع السرطان االكثر انتشارا في  نسبة حدوث  –( 24رسم بياني ) 

 كال الجنسين 
 

   الذكور أنواع السرطان الكثر انتشارا بين   5.4.3
 ل ي سجتم ت سرطان القولون النوع االكثر انتشارا  بين الذكور فقد  

القولون   من    2021خالل  حالة جديدة    130 ما  سرطان  أي 
بين    14.5%ة  ت نسب  تصيبمن  التي  السرطان  أنواع   اجمالي 

تم  االنتشار  فقد    الثاني من حيثالنوع  الذكور. سرطان الرئة هو  

نسبته    101رصد   ما  أي  رئة  سرطان  اجمالي  11.3حالة  من   %

 . حاالت الذكور

انتشارا    األكثر  أنواعفي نهاية قائمة العشر    يأتي  ىسرطان الكل
% من اجمالي حاالت  3.1حالة جديدة ويمثل  28بعدد حاالت 

الذكور تصيب  التي  خالل    .السرطان  صعود    2021ولوحظ 
 سرطان البروستاتا من المرتبة الخامسة الى الثالثة. 

 
  بيننسبة حدوث انواع السرطان االكثر انتشارا  -( 25رسم بياني ) 

 الذكور  
 
 
 
 
 

 

  ناث نتشارا بين ال إ كثر  نواع السرطان الأ  5.4.4
 لي سجتم ت فقد    االناثالنوع االكثر انتشارا  بين    ثديسرطان ال

من  %  .334ة  ت نسب أي ما     الثديسرطان  حالة جديدة من    363
الثاني من حيث  النوع  هو    قولون . سرطان الالناثبين حاالت ا

حالة سرطان قولون أي ما نسبته    119تم رصد  االنتشار  فقد  
 .االناث أنواع السرطان التي تصيب% من اجمالي 11.3

انتشارا ويمثل    األكثر  نواعفي نهاية قائمة األ  يأتي  المبيضسرطان  
  % من اجمالي حاالت السرطان التي تصيب االناث.2.5

 
 نسبة حدوث انواع السرطان االكثر انتشارا في االناث  -( 26رسم بياني )

 

 سرطان الطفال   5.4.5

 طفال كثر شيوعا بين ال نواع السرطان ال أ 

  سرطانات األطفال الذين يبلغون بلغ عدد حاالت    2021في العام  
% من    6.4حالة جديدة اي ما يمثل     125عاما    18من    أقل

) اللوكيميا  نخاع العظم  ُيعد سرطان   .  المسجلة  اجمالي الحاالت
شيوعا لدى األطفال و يشّكل نسبة تقترب      السرطان( أكثر أنواع  

التي تصيب  ، بينما ُتعد األورام    حاالت أورام األطفال  نصفمن  
  ضمن شيوع األورام لدى األطفال  ثاني اكثر األنواع شيوعا  دماغ  لا

الحاالت  %17.8 ونسبتها   الليمفاوية ،  من  الغدد  اورام  يليها 
 % من اجمالي الحاالت. 16.5وتشكل 

 
 نسبة حدوث انواع السرطان االكثر شيوعا بين االطفال -(27رسم بياني )
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 السادس الفصل  

 الوفيات واألسباب الحقيقية للوفيات . 6
 مقدمة 

يعرض هذا الفصل أهم أسباب الوفيات في قطاع غزة حسب  
الوفاة   العمر والجنس. والبيانات المستخدمة هي من إشعارات 

في   تسجل  في غزة.  5التي  أنه    محافظات  العلم  مازال  مع 
حيث األرشفة    ين السابق  ينتطوير ملف الوفيات لهذا العام والعام

ة تحريرها من قبل اإللكترونية إلشعارات الوفاة الجديدة ومتابع
، وكذلك متابعة اإلدخال  ICD10األطباء وكتابة التشخيص والـ  

األولية،  والرعاية  المستشفيات  في  المرضى  خدمات  قبل  من 
حيث تم العمل على تدريب األطباء و خدمات المرضى ومتابعة 

والتدقيق الترميز    اإلدخال  على  التدريب  برامج  مازالت  وكذلك 
عددة من األطباء حتى هذا العام لما لها  الدولي قائمة لفئات مت 

 . علمية المؤشرات النتائج و المن أهمية في الوصول ألدق 
يتم تسجيل و إعطاء ترميز ألسباب الوفيات في إشعارات الوفاة 

 .(ICD10)حسب التصنيف الدولي لألمراض 
 

 مؤشرات الوفاة في قطاع غزة 

 مؤشرات الوفاة في قطاع غزة   ( 1جدول رقم )   
 

 3.39 معدل الوفيات الخام  لكل ألف نسمة

 ما حول الوالدة   المواليد  توفيا معدل 
 لود حي مو  1000/ 

11.74 

 معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة )أقل من شهر(
 لود حي مو  1000 / 

7.1 

   ( عام معدل وفيات األطفال )أقل من 
 .  لود حيمو  1000 / 

10.6 

 سنوات األطفال األقل من خمس  وفيات  معدل
 لود حي .مو  1000 / 

13.5 

 سنوات   5أقل من -1معدل وفيات األطفال من
 لود حي .مو  1000 / 

0.6 

 60 لود حي .مو  100,000 معدل وفيات األمهات /

 

 
 
 
 

 
 الوفيات بين السكان:      6.1

عام   غزة    2120في  قطاع  في    شخصا    7,140توفي 
 . أنثي ( 3,247ذكرا و     (3,893

 :الوفيات حسب مكان الوفاة 6.1.1
% حــــــــــــــــد ت داخــــــــــــــــل 81.5مــــــــــــــــن ا مــــــــــــــــالي الوفيــــــــــــــــات  

ــفيات و ــك 14.4المستشــــــ ــر ذلــــــ ــت وأخــــــــر  وغيــــــ ــي البيــــــ % فــــــ
4.1  . % 

 وكانت موزعة حسب المحافظات على النحو التالي :
 

 
 التوزيع النسبي للوفيات حسب المحافظة ( 1) رقم  شكل 

 

 

 معدل الوفيات الخام: 6.1.2

عــــــن الســــــنوات الســــــابقة حيــــــث معــــــدل الوفيــــــات الخــــــام ارتفــــــع 
لكـــــــل ألـــــــف نســـــــمة، ويعـــــــز  ذلـــــــك إلـــــــى  ائحـــــــة  3.39بلـــــــ  

كورورنــــــــا والعــــــــدواع الةاشــــــــم علــــــــى قطــــــــاع غــــــــزة . بمعـــــــــدل 
 ( عن العام الماضي.%19تةييير )+

 

 
معدل الوفيات الخام لكل ألف نسمة من السكان    - ( 1رسم بياني ) 

 2021-2014للسنوات  
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 :  المحافظات حسب  الخام  الوفيات معدل 6.1.3

فـــــي معـــــدل الوفيـــــات الخـــــام بـــــين المحافظـــــات  تهنـــــاق فروقـــــا
وادناهــــا كانـــــت  3.9أعالهــــا كــــاع فــــي محافظـــــة غــــزة بمعــــدل 

نســــــــــــمة مــــــــــــن  1000 / 2.7بمعــــــــــــدل  الشــــــــــــماللمحافظــــــــــــة 
 السكاع

   من السكان 1000  /معدل الوفيات الخام  (2جدول رقم ) 
 حسب المحافظة 

 قطاع غزة  معدل الوفيات  المحافظة

 2.7 الشمال 

3.39 
 3.9 غزة 

 3.6 الوسطى 
 3.2 خانيونس 

 3.2 رفح
 

 معدل الوفيات الخام حسب الفئة العمرية:  6.1.4
ــا فوق  75أعلى معـــدل للوفيـــات للفئـــة العمريـــة   بل  ســــــــــــــنـــة فمـ

من نفس الفئــة، في حين بل  معــدل وفيــات   1000/  119.7
 من نفس الفئة. 10.6/1000األطفال أقل من سنة 

 

 
 

من السكان   1000معدل الوفيات الخام لكل   -( 2رسم بياني ) 
 حسب الفئة العمرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حسب الفئة العمرية  وفيات األطفالمعدل  6.1.5
 :  ما حول الوالدة المواليدوفيات   •

(Peri-natal mortality rate )  
 1000/  11.7 ما حول الوالدة المواليد وفيات بلغ معدل 

 من المواليد األحياء.

 ما حول الوالدة  المواليد  يوضح معدل وفيات  -( 3) رسم بياني
 2016 -2021 

 

يوم   28-0من عمر )المبكرة    الرضاااااااااع  األطفاااال  وفياااات •
Neonatal mortality rate) : 

لكــل   7.1بل  معــدل الوفيــات لهــذة الفئــة   2021 في عــام
ــدل   و ــمــعـــــ مــولــود  فــي   8.7ألــف  حــي  مــولــود  ألــف  ــل  لــكـــــ

 .2014العام
 

المبكرة عبر   الرضع األطفال وفيات  معدلتوزيع   - ( 4) رسم بياني 
 2021-2014السنوات 
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 الرضع بعد حديثي الوالدة من عمر األطفال وفيات  •

 : ( post neonatal mortalityيوم  365- (28 

لكـل ألف    3.5بل  معـدل وفـيات الرضــــــــــــــع بعـد حـديثي الوالدة 
لكــل   5.6بل     حيــث  2014مقــارع بعــام    2021للعــام    امولود  

 .ألف مولود حي

يوضح معدل وفيات الرضع بعد حديثي الوالدة   -( 5)  رسم بياني
2014 -2021 

 
 يوم ( : 365 – 0األقل من عام )الرضع وفيات األطفال  •

  10.6/1000بل  معدل الوفيات بين األطفال األقل من عام  
معدل ارتفاع لألعوام السابقة في العام   ىمولود حي, و كانت أعل

 مولود حي . 1000/  14.3 بمعدل 2014

 
 األقل من عام  توزيع معدل وفيات األطفال  –( 6بياني ) رسم 

2014-2021 
 

 األطفال األقل من خمس سنواتوفيات  •
 Years )5 - 0  "Under 5 Y mortality rate:) 

معدل  سنوات  وفيات    بل   خمس  من  األقل   / 13.5األطفال 
معدل ارتفاع لألعوام   ىمولود حي , و كانت أعلمن    1000

 مولود حي .  1000/  15.7 بمعدل 2016السابقة في العام 
 

 
 

سنوات   5يوضح معدل وفيات األطفال أقل من  -( 7)  رسم بياني
2016 -2021   

 

 أسباب الوفيات   6.2
العشر بين السكان في  أسباب الوفيات  6.2.1

 .2021قطاع غزة لعام 
 %.25.5 والجهاز الدوري   أمراض القلب .1
 %   20.8شكل  19 -كوفيد .2
 % 10.9األورام  .3
 %. 5.3الحوادث األخر    .4
 % . 4.7الةير معروفة األسباب  .5
 %.  3.7أمراض الجهاز التنفسي  .6

 % . 3.1أمراض ما حول الوالدة  .7
 % . 2.6التشوهات الخلقية  .8
 %. 2.4أمراض الفشل الكلوي  .9

 %. 2.2أمراض السكر  .10

 
 

 التوزيع النسبي للوفيات بين السكان  –( 8رسم بياني ) 
 2021لعام ا في  
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 الوفيات  حسب الجنس 6.2.2
ت بينمـــــــــا كانـــــــــ   ،( %54.5وفيـــــــــات الـــــــــذكور  ) نســـــــــبةبلـــــــــ  
 .2021للعام   (%45.5وفيات االناث ) نسبة
 
 أسباب الوفيات بين الذكور  •

% من إ مالي الوفيات ويالحظ  54.5نسبة الوفيات بين الذكور  
نسبته   ما  وشكلت  السابق  العام  عن  كوفيد  أمراض  ارتفاع 

 . %  بسبب ذروة التفشي  21.4
 - األسباب الحقيقية للوفاة هي :

 % . 24.0أمراض القلب والجهاز الدوري بنسبة  .1
 %.  21.4بنسبة  19 –أمراض كوفيد  .2
 %.  9.9األورام بنسبة  .3
 %.  7.4الحوادث  .4
 % .5.2الةير معروفة األسباب بنسبة  .5
 %.4.0األمراض التنفسية  .6
 %.3.0التشوهات الخلقية  .7
 % .2.9ما حول الوالدة  حاالت .8
 %. 2.4الفشل الكلوي  .9

 % .  2.1أمراض السكر  .10
 
 

 
 

 الوفاة بين الذكور  التوزيع النسبي ألسباب –( 9رسم بياني ) 
 2021لعام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسباب الوفيات بين اإلناث   •
 .% من إ مالي الوفيات 45.5نسبة الوفيات بين اإلناث 

 %  27.3أمراض القلب القلب والجهاز الدوري بنسبة   .1
 %.  20.1بنسبة  19 –أمراض كوفيد  .2
 % 12.1األورام بنسبة  .3
 % .4.1الةير معروفة األسباب بنسبة  .4
 %.3.4األمراض التنفسية  .5
 % .3.4حاالت ما حول الوالدة  .6
 %.2.9التشوهات الخلقية  .7
 % . 2.7الحوادث  .8
 %. 2.3الفشل الكلوي  .9

 % . 2.2السكري  .10
 

 

 

  االناث الوفاة بين   التوزيع النسبي ألسباب - ( 10بياني )  رسم
 2021لعام 

مقارنةةةةة بسةةةةا أسةةةةباب الوفةةةةاة بةةةةين  •

 الذكور واالناث :

السبب األول للوفيات بين الذكور و اإلناث أمراض القلب   •
 % علي التوالي.27.3% و20.4والجهاز الدوري بنسبة 

الســـــــــــــــبب الـثاني للوفـيات بين اـلذكور واإلـناث هو أمراض   •
 % على التوالي .20.1% و 21.4بنسبة   19-كوفيد

أمراض    الســــــــــــــبــب الثــالــث للوفيــات بين الــذكور و اإلنــاث •
 % علي التوالي.12.1% و9.9األورام 

%. 7.4السبب الرابع للوفيات بين الذكور الحوادث بنسبة   •
 %. 4.1و اإلناث أمراض الةير معروفة السبب بنسبة  

الســـــــــــــــبب الخـامس للوفـيات بين اـلذكور هو الةير معروـفة  •
ــبة  ــبب بنســــــ ــدرية%  واإلناث هو أمراض  5.2الســــــ   الصــــــ

 %.3.4بنسبة 
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الوفيات حسب بعض األمراض   6.2.3
 واألسباب :

: انخفـــــل معـــــدل الوفـــــاة والجهـــــاز الـــــدوري  أمـــــراض القلـــــب .1
ليصـــــــــــل  2019فـــــــــــي عـــــــــــام   162لهـــــــــــذا الســـــــــــبب مـــــــــــن 

 .2021نسمة لعام ألف  100لكل  86.4إلي
ــبب مــــن  .2 ــذا الســ ــاة لهــ ــدل الوفــ ــع معــ ــام  5.5الســــكري: ارتفــ عــ

ألــــــــف نســــــــمة عــــــــام  100لكــــــــل  7.3ليصــــــــل إلــــــــي  2019
2021. 

األمـــــراض التنفســــــية: انخفـــــل معــــــدل الوفـــــاة لهــــــذا الســــــبب  .3
ــام  18مـــــــــن  ــل   12.6ليصـــــــــل إلـــــــــي  2019فـــــــــي عـــــــ لكـــــــ
 . 2021ألف نسمة في عام  100

ــاة  .4 ــوهات الخلقيــــة: ارتفــــع معــــدل الوفــ لهــــذا الســــبب مــــن التشــ
ألــــــــــف  100لكـــــــــل  9.9ليصـــــــــل إلــــــــــي  2019عـــــــــام  7.9

 .2021نسمة في 
 

  من مقارنة بين معدالت الوفاة ألمراض محددة   -( 3جدول ) 
 ألف نسمة  100لكل  2019-2021

 

 2021 2020 2019 المرض 
أمراض القلب والجهاز  

 الدوري 
162 169 86.4 

 70.6 5.2 - 19 -أمراض كوفيد 

 36.9 32.2 33.7 األورام 

 17.9 5.5 8.4 * الحوادث 

 12.6 16.6 18 األمراض التنفسية 

 9.9 8 7.9 التشوهات الخلقية 

 7.3 5.1 5.5 داء السكري 
 2021شهداء عدوان مايو  * تشمل

 
 حسب الفئة العمرية : أسباب الوفيات  6.2.4 

ــات  • ــدد وفيـــ ــ  عـــ ــام: بلـــ ــن عـــ ــع أقـــــل مـــ ــال الرضـــ األطفـــ
حالــــــة  603لهــــــذا العــــــام األطفــــــال األقــــــل مــــــن عــــــام  

حيـــــث انخفـــــل معـــــدل الوفيـــــات بـــــين األطفـــــال األقـــــل 
غــــــزة مــــــن  فــــــي ســــــابقيينمــــــن عــــــام خــــــالل العقــــــدين ال

ليصــــــل  2006لكــــــل ألــــــف مولــــــود فــــــي العــــــام  20.5

ــد  2010لكــــــــل ألــــــــف مولــــــــود عــــــــام  17.1إلــــــــي  وقــــــ
  2021لكل ألف مولود عام  10.6وصل إلي 

 
ســـــــــنوات:  5أقـــــــــل مـــــــــن  -1األطفـــــــــال مـــــــــن عمـــــــــر  •

ــبة  ــا نســـ ــدماغي  مـــ ــجلت أمـــــراض الشـــــلل الـــ  25.4ســـ
 % من مجموع الوفيات في هذة الفئة العمرية .

ــن عمــــــر  • ــن -5مــــ ــل مــــ عــــــام : أكثــــــر أســـــــباب  20أقــــ
الحـــــــوادث ب نواعهـــــــا بنســـــــبة الوفيـــــــات كانـــــــت أمـــــــراض 

% 19.3% ويليهـــــــا الشـــــــلل الـــــــدماغي بنســـــــبة  52.5
 من مجموع الوفيات لنفس الفئة العمرية .

ــام : بلةـــــت وفيـــــات  60أقـــــل مـــــن -20مـــــن عمـــــر  • عـــ
% 24.6مانســــــــبته   19 -أمــــــــراض فــــــــايرو  كوفيــــــــد

وهــــــــى الســــــــبب الحقيقــــــــي األول للوفيــــــــات بــــــــين هــــــــذة 
ــب بنســـــبة  ــة العمريـــــة ويليهـــــا القلــ لـــــنفس %  22.8الفئــ

 الفئة العمرية.
ف كثر : بلةت نسبة  أمراض القلب    60الفئة العمرية من•

   29.1بنسبة     19  -% ويليها أمراض كوفيد    38.1
السرطاع بنسبة    % لنفس 11.9% ومن  م أمراض 

 الفئة . 
 واإلناث    السبب األول للوفاة في قطاع غزة بين الذكور  

توالي  % علي ال30.9% و27.0هي أمراض القلب بنسبة  
 من ا مالي الوفيات لنفس الفئة.

 
 

أسباب وفيات األطفال الرضع األقل    6.2.5

 :من عام  

  2021%  للعام  8.5تشكل    الرضعنسبة الوفيات بين األطفال  
من مجموع الوفيات   2020%  % في العام  9.8بينما كانت  

  .غزة  قطاع العام بين السكاع في
 

األسباب الحقيقية للوفيات بين األطفال الرضع األقل من  
   عام:

 %. 30.9أمراض التشوهات الخلقية  .1
 % . 20.6 الجهاز التنفسي  .2
 .%15.6الوالدة المبتسرة ونقص الوزع  .3
 %. 9.4الموت المفا ئ والةير معروف السبب  .4
 % .  6.8أمراض القلب  .5
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التةذية   .6 الدماغي    4.5سوء  والشلل  كوفيد،  %1.3   %
,الحوادث    1.3بنسبة    السرطاع  %1.5  من    %0.4   %

 المجموع العام للوفيات بين األطفال الرضع.
 

 
 

بين األطفال  ألسباب الوفاة   التوزيع النسبي –( 11رسم بياني ) 
 2021-الرضع أقل من عام 

,   , Septicemia  Diarrhea and Gastroenteritis** ويشمل أمراض: 
Meningococcal Infection 

 
مقارنة نسب الوفيات لألطفال الرضع األقل من  6.2.6

   عام في قطاع غزة حسب أسباب الوفاة.
 

في   الرضع  التوزيع النسبي للوفيات بين األطفال  – (4جدول رقم ) 
 2021-2018قطاع غزة بين العام 

 

 2021 2020 2019 2018 الوفاة سبب 

 30.9 26.9 29.1 25.7 التشوهات الخلقية 

 17.4 20.1 12.6 20.1 التنفسية ضائقة الوليد 

 3.2 2.0 5.9 3.1 األمراض التنفسية األخر  

مدة الحمل ونقص   قصر
 15.6 15.3 14 23.7 وزع الميالد

 6.8 10.3 10.3 7.3   أمراض القلب

متالزمة الموت المفا ئ  
 9.4 8.7 10.8 8.3 للوليد 

 5.8 8.7 9.8 6.0 األمراض المعدية

 
 

أقل من    - 1األطفال من عمر ) وفيات   6.2.7

 ( سنوات 5

ــ   ــدل بلــــ ــرمعــــ ــن عمــــ ــات األطفــــــال مــــ ــل مــــــن  -1)وفيــــ ( 5أقــــ
ــبة  ،طفـــــل لـــــنفس الفئـــــة العمريـــــة 1000/ 0.6 ســـــنوات  و نســـ

 % من مجموع الوفيات العام.2.3الوفيات بينهم تشكل 
 األسباب الحقيقية للوفاة بينهم هي:

 % .25.4الشلل الدماغي بنسبة  .1
 %. 16.7الحوادث  .2
 % .14.3التشوهات الخلقية بنسبة  .3
 % . 10.3حوادث الطرق بنسبة  .4
 % . 8.7األورام الخبيثة  .5
 % .7.9سوء التةذية واالمتصاص  .6
 % .5.6الةير معروف السبب  .7
 % . 4.8أمراض القلب  .8
 % . 2.4األمراض المعدية  .9

 % .1.6أمراض الكبد  .10

 
 

بين األطفال  ألسباب الوفاة   التوزيع النسبي – ( 12رسم بياني ) 
 2021 للعام(  سنوات   5من  أقل  -1) من

 
 

(  20أقل من    - 5الوفيات لألعمار )  6.2.8

   سنة 
ــدل الوفيــــــــاتبلــــــــ   ــار معــــــ ــن  -5)لالعمــــــ ــنة20أقــــــــل مــــــ  ( ســــــ
ــمه 1000/ 0.36 ــل نســـــــــ ــا يمثـــــــــ ــوع 3.9بمـــــــــ ــن مجمـــــــــ % مـــــــــ
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ــام الوفيـــــــات  الحـــــــوادث األخـــــــر  وفيـــــــات احتلـــــــت  حيـــــــث، العـــــ
 . 2021شهر مايو في عدواع البسبب مرتبة األولى لل
 

 
 - األسباب الحقيقية للوفاة هي :

 %. 52.5الحوادث  .1
 % 19.3الشلل الدماغي بنسبة  .2
 %.4.5التشوهات الخلقية بنسبة  .3
 % . 4.1أمراض الصرع  .4
 %.3.7الةير معرف األسباب  .5
 %.2.5أمراض الجهاز التنفسي بنسبة  .6
 %.2.5بنسبة  الدوري القلب والجهاز أمراض  .7
 %. 2.0حوادث الطرق  .8
 % 2.0أمراض الفشل الكلوي  .9

 %.2.0سوء التةذية واالمتصاص  .10
 

 
 ألسباب الوفاة    التوزيع النسبي – ( 13رسم بياني ) 

 2021للعام (  سنة   20من أقل   -5) من  
 
 
 

(  60أقل من    - 20لوفيات لألعمار ) ا  6.2.9

   سنة 
لنفس الفئة العمرية    نسمة    1000/  1.86معدل الوفيات  بل   
% 24.3( سنة, و نسبة الوفيات بينهم تشكل 60أقل من-20)

ألمراض كوفيد حاد    رتفاعو ويالحظ ا  من مجموع الوفيات العام
 . زيادة عدد اإلصابات لهذا العام بسبب  19-

 -األسباب الرئيسة للوفاة هي :
 %.  24.6بنسبة  19 -أمراض كوفيد .1
 %. 22.8والجهاز الدوري بنسبة أمراض القلب  .2

 % .17.9األورام بنسبة  .3
 % .14.3الحوادث األخر  بنسبة  .4
 %.   4.9الةير معروف السبب بنسبة  .5
 % .3.8أمراض الجهاز التنفسي بنسبة  .6

 % . 3.2أمراض السكر بنسبة  .7
 % .2.1الفشل الكلوي  .8
  % .  1.4الشلل الدماغي بنسبة أمراض  .9

 % 1.1أمراض الكبد  .10
 

 

   الوفاة سباب  التوزيع النسبي أل  – ( 14بياني ) رسم 
 . 2021للعام سنة(  60أقل من -20) من  

 
 
 
 
 
 

   عامًا فما فوق   60الوفيات لألعمار   6.2.10
ــ  ــات  بلــــــ ــدل الوفيــــــ ــة  1000/ 22.5معــــــ ــنفس الفئــــــ ــمة لــــــ نســــــ

% مـــــــــن 60.9العمريـــــــــة و نســـــــــبة الوفيـــــــــات بيـــــــــنهم تشـــــــــكل 
 مجموع الوفيات العام.

 
 -الحقيقية للوفاة بينهم هي :األسباب 

 % .38.1بنسبة  والجهاز الدوري  أمراض القلب  .1
 %.  29.1بنسبة  19 –أمراض كوفيد  .2
  .% 11.9األورام بنسبة   .3
 .  %5الجهاز التنفسي بنسبة أمراض  .4
 % .4.3الةير معروفة األسباب بنسبة  .5
 % .3.6الفشل الكلوي  .6
 % .  3.1أمراض السكر  .7
 % . 1.3األمراض المعدية  .8
 % .  1.2الشيخوخة  .9
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 % . 0.7أمراض الكبد  .10

 
 

 أسباب الوفيات من -( 15رسم بياني ) 
 2021 للعام ( عاما فما فوق  60 ) 

 

 
 تأثير األوضاع الحالية علي الوفيات  6.3

بمو ات متتالية من  ائحة    2021ت  ر قطاع غزة خالل العام  
العـدواع الصــــــــــــــهيوني على القطـاع وقـد انعكس  كـذلـككورونـا و 
 أسباب الوفاة و كانت على النحو التالي:ذلك على 

عن أمراض كوفـيد    ارتفع معـدل  :  19  –. أمراض كوفياد  1
  في حين بل   ألف  5.2/100  واـلذي كـاع بمعـدل  2020العـام 
 .خالل العام الحالي ألف  70.6/100

  الوفيات بســــــــــبب الحوادث األخر    ارتفع معدل الحوادث :. 2
في  ألف  100  /5.5والتي كـاـنت بنســــــــــــــبـة    2020عن العـام  
بســبب ألف وذلك   100/   17.9 الحالي العام  خاللحين بل   

 مايو. عدواع شهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 وفيات األمهات :    6.4

يــــوم  42هــــو وفــــاة المــــرأة خــــالل فتــــرة الحمــــل أو خــــالل  •
مــــــدة الحمــــــل أو مــــــن إنهــــــاء الحمــــــل دوع النظــــــر إلــــــى 

ــق  ــاة متعلــــ ــوع ســــــبب الوفــــ ــاع الحمــــــل شــــــرا أع يكــــ مكــــ
 بالحمل وليس ألسباب أخر .

ــابع دائــــرة صــــحة المــــرأة فــــي وزارة الصــــحة بالتعــــاوع  • تتــ
مــــــــع وكالــــــــة غــــــــوث وتشــــــــةيل الال ئــــــــين، المؤسســــــــات 
األهليـــــــــة التـــــــــي تقــــــــــدم خـــــــــدمات الــــــــــوالدة حيـــــــــث تــــــــــم 

ــجيل ــالل  34تســ ــزة خــ ــاع غــ ــي قطــ ــة فــ ــاة أمومــ ــة وفــ حالــ
مـــــــــــن  100,000لكـــــــــــل  60بمعـــــــــــدل ، 2021العـــــــــــام 

ــد األحيـــــاء ــى خـــــالل األعـــــوام  المواليـــ ــد كانـــــت األعلـــ وقـــ
الســــــــابقة مـــــــــع العلـــــــــم اع عـــــــــدد حـــــــــاالت الوفـــــــــاة مـــــــــن 

 حالة منها.   22كانت   19-األمهات نتيجة  كوفيد
 

 
توزيع معدل وفيات األمهات حسب السنوات    -( 16رسم بياني ) 

2014 –2021  
 

1.1

1.2

1.3

3.1

3.6

4.3

5.0

11.9

29.1

38.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Diseases of liver

Senility

Infectious diseases*

Diabetes mellitus

Renal failure

Unknown and…

Pneumonia & Others…

Malignant neoplasm

COVID 19

*Cardio V. &…

31

25.9

18.9

10.2

19
30.8 24.2

60

0

10

20

30

40

50

60

70

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1



 

 62 62 

 المالحق 

المواليد (:  1ملحق رقم )   

 2021-2020توزيع المواليد حسب عمر األم في محافظات قطاع غزة للسنوات   يوضح  -(  1رقم )جدول  

 الفئة العمرية 
2020 2021 

 % األمهات  % األمهات 
15من  اقل   8 0.02 27 0 
15-19 3,001 5.6 3,456 6.1 
20-24 14,844 27.5 15,562 27.5 
25-29 17,989 33.7 18,573 32.8 
30-34 10,967 20.4 12,190 21.5 
35-39 5,248 9.8 5,303 9.4 
40-44 1,416 2.6 1,356 2.4 
45-49 82 0.13 84 0.1 
>50 132 0.25 107 0.2 

 100 56,658 100 53,687 المجموع 
 

 معدل الخصوبة حسب الفئات العمرية  يوضح  -(  2رقم )جدول  

 
عدد السيدات نهاية  الفئة العمرية 

 2021العام 
أعداد المواليد 
 للفئات العمرية

معدل الخصوبة 
 العمري 

معدل الخصوبة 
 العام 

معدل الخصوبة 
 الكلي

 
15-19 108,404 3,456 32 

108.6/1000 

سيدة في عمر  

 اإلنجاب 

 للمرأة الواحدة 

 20-24 91,947 15,562 169 

3.3 

 
25-29 94,612 18,573 196 

 30-34 80,416 12,190 152 

 35-39 58,930 5,303 90 

 40-44 47348 1,356 29 

 45-49 38,584 84 2 

   56,524 520,241 المجموع  
 عاما. 49عاما وأكثر من  15إجمالي المواليد لم يشمل الفئة العمرية أقل من  -مالحظة
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  2021-2020توزيع المواليد حسب أعمار األمهات في سن الحمل الخطر للسنوات   يوضح -(  3رقم )جدول  

 الفئة العمرية  
2020 2021 

 
 % األمهات  % األمهات 

 6.1 3,483 5.6 3,009 19أقل من 

 
 12.1 6,850 12.7 6,878 35فوق 

 
 18.2 10,333 18.3 9,887 المجموع 

 

2021-2020يوضح توزيع أعداد المواليد حسب المحافظة في قطاع غزة للسنوات  -(  4رقم )جدول    

 المحافظة 
2020 2021 

 معدل التغير
 % المواليد  عدد % عدد المواليد 

 +9.2 18.2 10,328 17.6 9,462 غزة  شمال

 +0.1 34.9 19,754 36.7 19,725 غزة

 +11.9 14.2 8,047 13.4 7,189 الوسطى 

 +4.7 19.6 11,121 19.8 10,617 خان يونس 

 +10.7 13.1 7,408 12.5 6,694 رفح 

 +5.5 100 56,658 100 53,687 المجموع 
 

2021- 2020يوضح توزيع أوزان المواليد في قطاع غزة للسنوات  -(  5رقم )جدول    

 2020 2019 أوزان المواليد

 العدد  % % العدد 

جم1500من  أقل  828 1.5 261 0.5 

1500- 2000 837 1.6 934 1.6 

2001- 2500 2,835 5.3 3,265 5.8 

جم  2500أكبر من   49,187 91.6 52,198 92.1 

 100 56,658 100 53,687 المجموع 
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األولية (: الرعاية  2ملحق رقم )   

ي قطاع غزة يوضح  – ( 1رقم )جدول  
 
 توزي    ع المراكز الصحية األولية حسب مقدم الخدمة ف

 عدد السكان  المحافظة 
 معدل السكان/ مركز صحي  اإلجمالي  مقدم الخدمة 

   وكالة الغوث  وزارة الصحة
 22 52 2,136,507 قطاع غزة 

 32,594 13 4 9 423,726 شمال غزة 

 38,018 19 5 14 722,350 غزة

 15,333 20 5 15 306,663 الوسط 

 32,299 13 3 10 419,892 خانيونس 

 29,320 9 5 4 263,876 رفح
 

 
ي مراكز الرعاية األولية يوضح  – ( 2رقم )جدول  

 
ي الحكومية الصحية توزي    ع عدد الزيارات للمرض  ف

 
 2021 –وزارة الصحة  - محافظات قطاع غزة ف

 

 عدد السكان  المحافظة 
زيارات  عدد 

المرض  للطبيب  
 العام

معدل زيارات  
الشخص الواحد  
ي السنة للطبيب  

 
ف

 العام

عدد الزيارات  
للطب  

 المتخصص 

معدل زيارات  
ي  
 
الشخص الواحد ف
السنة للطبيب  
 المتخصص 

عدد زيارات  
الخدمة  
 التمريضية 

معدل الزيارة  
ي  
 
لكل مريض ف

 السنة

عدد  
الوصفات  
 الطبية 

معدل  
الوصفات  
 الطبية 

لكل   ارات الزيمعدل 
 مركز صحي 

Gaza 
Strip 

2,136,507 1,234,243 0.6 559,404 0.3 881,273 0.4 978,653 0.54 34,589 

شمال  
 غزة

423,726 209,358 0.5 92,060 0.2 139,091 0.3 155,602 0.50 34,918 

 56,425 0.54 425,010 0.6 447,329 0.4 284,272 0.7 510,800 722,350 غزة

 14,108 0.61 129,114 0.3 92,589 0.1 42,200 0.6 181,996 306,663 الوسط 

 31,842 0.56 177,227 0.3 131,444 0.2 95,009 0.5 217,561 419,892 خانيونس 

 41,093 0.56 91,700 0.3 70,820 0.2 45,863 0.4 114,528 263,876 رفح
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ي توزي    ع الخدمات  يوضح -(  3رقم )جدول  

 
ي جميع مراكز الرعاية األولية   الصحية ف

 
 20202021  –محافظات قطاع غزة   الصحية ف

 

 اإلجمالي  المؤسسات األهلية  الخدمات العسكرية الوكالة  الحكومة  الخدمات 

 4,680,450 94,347 23,815 3,328,045 1,234,243 الطب العام 

 952,241 306,905 61,022 24,910 559,404 العيادات المتخصصة

 5,965,520 67,510 69,180 4,947,557 881,273 زيارات التمريض 

 7,824,105 255,333 74,119 6,516,000 978,653 الوصفات الطبية 

 188,959 0 35,777 128,177 25,005 جلسات العالج الطبيعي 

 96,972 47,686 6,676 17,749 24,861 خدمات األشعة

 
 

 

(: االمراض المزمنة 3رقم ) ملحق    

  
 للخدمة  المقدمة  والجهة المرض  حسب غزة  قطاع في المزمنة  األمراض توزيع يوضح -( 4رقم )جدول  

 

 

 

معدل انتشار األمراض المزمنة في قطاع غزة حسب الفئة العمرية  يوضح - ( 8رقم )جدول    

Gaza Strip Pop. 2020 DM cases rate HTN cases rate 

<18 1094954 627 0.1 58 0.0 

> 18 1041553 65582 6.3 98946 9.5 

Tot. 2,136,507 66,209 3.1 99,004 4.7 

 

 

 

 

 

 

 DM1 DM2 Tot. DM HTN DM + HTN Total DM Total HTN 

UN 1641 14,845 16,486 46,137 38,386 54,872 84,523 

MOH 971 10,366 11,337 14,481 - 11,377 14,481 

Tot. 2,612 25,211 27,823 60,618 38,386 66,209 99,004 



 

 
66 

توزيع األمراض المزمنة في قطاع غزة حسب الجنس  يوضح - ( 5رقم )جدول    

Gaza Strip Tot. DM HTN 

Male 28,760 39,341 

Female 37,449 59,663 

 99,004 66,209 إجمالي 

 

 

 

توزيع األمراض المزمنة في قطاع غزة حسب الفئة العمرية  يوضح - ( 6رقم )جدول    

Gaza Strip Tot. DM HTN 

>18 627 58 

20-39 4,241 5,964 

40-59 28,605 45,118 

>60 32,736 47,864 

 99,004 66,209 إجمالي 

 
  

توزيع األمراض المزمنة في قطاع غزة حسب المحافظات  يوضح - ( 7رقم )جدول    

Gaza Strip All DM rate Tot. HTN rate 

 40.8 17,275 27.8 11,797 محافظة الشمال

 41.6 30,024 29.9 21,589 محافظة غزة 

 62.0 18,998 40.1 12,306 محافظة الوسط 

 42.5 17,848 27.4 11,519 محافظة خانيونس

 56.3 14,856 34.1 998, 8 رفح 

 46.3 99,001 31.0 66,209 إجمالي 
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(: السرطان 4ملحق رقم )   

 

 سنوات  خالل خمس توزيع عدد حاالت السرطان الجديدة ومعدل الحدوث يوضح  – ( 1رقم )جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 2021  -  توزيع أنواع السرطان األكثر شيوع التي تصيب السكان في قطاع غزةيوضح  – ( 2رقم )جدول  

 معدل الحدوث من اجمالي الحاالت المسجلة   عدد الحاالت  النوع 

 %18.6 363 رسطان الثدي 

 %12.8 249 رسطان القولون 

 %7.4 144 رسطان الرئة 

 %7.2 140 رسطان الغدة الدرقية  

 %7.1 138 رسطان الغدد الليمفاوية

 %5.7 111 رسطان نخاع العظم 

 %4.6 90 رسطان الدماغ 

 %4.5 88 رسطان المثانة  

وستاتا    %4.2 81 رسطان البر

 %3.3 64 رسطان المعدة  
  

 

الفئة العمرية توزيع حاالت سرطان األطفال في قطاع غزة حسب يوضح  – ( 3رقم )جدول    

 الفئة العمرية  عدد الحاالت   نسبة الحدوث من اجمالي الحاالت  

61.6 %  77 0 -12   

7.2 %  9 12˖ - 14 

16 %  20 14˖ - 16 

15.2 %  19 16˖ - 18 

 

 
 
 

100.000معدل الحدوث /  عدد الحاالت  السنة  

2017 1744 91 

2018 1750 90 

2019 1820 90.1 

2020 1887 90.8 

2021 1952 91.3 
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المستشفيات (:  5ملحق رقم )   

 2021توزيع المستشفيات حسب التخصص والقطاع المالك وعدد االسرة والمحافظة، قطاع غزة،  يوضح  – ( 1رقم )جدول  
Annex (5) Distribution of Hospitals by Speciality, Sector, Total Beds & Governorate, G.S., 2021 

Hospital Name      المحافظة
Governorate 

القطاع المالك  
Sector 

      األسرة عدد 
No. Of 
Beds 

 اسم المستشفى/ التخصص 

A) GENERAL HOSPITALS  أ( مستشفيات عامة 
Indonesian Hospital North Gaza MOH 179  األندونيسي 

Beit Hanon North Gaza MOH 86  بيت حانون 
Shifa Gaza MOH 647  الشفاء 

Shohadaa Al Aqsa Deir Al Balah MOH 287  شهداء االقصى 
Nasser Khan Younis MOH 442  ناصر 

European (Abu Jihad) Khan Younis MOH 328 )األوروبي )أبو جهاد 
Al Najjar Rafah MOH 108  أبو يوسف النجار 
Al Awdah North Gaza NGO 63  العوده 
Al Ahli Gaza NGO 43  األهلي 

Al Quds (PRCS) Gaza NGO 78 )القدس )الهالل األحمر 
Al Amal (PRCS) Khan Younis NGO 45 )األمل )الهالل األحمر 

Algerian (Abassan) Khan Younis PMS 31 )عبسان )الجزائري 
Kamal Edwan North Gaza PMS 115 كمال عدوان 

Al Hayah Gaza Privat 70  الحياة 
Al helou Gaza Privat 14  الحلو 

TOTAL GENERAL HOSPITALS BEDS   2536  مجموع األسرة العامة 

B) SPECIALIZED HOSPITALS  ب( مستشفيات متخصصة 
Psychiatric Hospital Gaza MOH 43  مستشفى الطب النفسي 

Al Nassir/ Al Rantisi Pediatric  Gaza MOH 259  /الرنتيسي لالطفال  النصر 
Al Durra Pediatric Gaza MOH 83  /أطفال الدرة 

Al Sadaqa Al Turkey Gaza MOH 258  الصداقة التركي 
Ophthalmology  Gaza MOH 32  العيون 

Al Karama North Gaza NGO 44  الكرامه 
Patient's Friends Gaza NGO 19  أصدقاء المريض 

Medical Centre for surgery & Public 
services 

Gaza NGO 35 
)المركز الطبي  الخدمة العامة  

 للوالدة والجراحة العامة(
Dar Al Salam Khan Yunis NGO 21  دار السالم 

Al Khair Khan Yunis NGO 0  الخير 
Al Kuwaiti Rafah NGO 19  الكويتي 

Yafa Deir al Balah NGO 26  يافا 
Cardiac & Surgical Hospital Gaza NGO 5   العامة(القلب والجراحة )الخدمة 
San Jone Ophthalmology Gaza NGO 0  سان جون للعيون 
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Al Sahaba Gaza NGO 32  الصحابة 
Ophthalmic Specialized Hospital Gaza Privit 3  العيون التخصصي 

Hayfa Gaza NGO 10  حيفا 
TOTAL SPECIALIZED HOSPITALS BEDS  889  مجموع أسرة التخصص 

C) REHABILITATION HOSPITALS:   ج( مستشفيات تأهيل 
Hammad Gaza NGO 40 حمد 
Al Wafaa Gaza NGO 50  الوفاء 

TOTAL REHABILITATION HOSPITALS BEDS: - 90  مجموع اسرة التأهيل 
D) MATERNITY HOSPITALS    د( مستشفيات توليد 
Tal Al Sultan Rafah MOH 72  السلطانتل 

TOTAL MATERNITY HOSPITAL BEDS   72  مجموع أسرة الوالدة 
TOTAL PALESTINE HOSPITAL BEDS 3,587  مجموع أسرة قطاع غزة 
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 2021توزيع أسرة المستشفيات حسب التخصص، قطاع غزة، يوضح  -( 2جدول رقم )  

Annex (2) Distribution of Hospital Beds by Type of Hospital, G.S., 2021 

Type of Hospitals 
Gaza Strip      قطاع غزة 

  No. ofعدد المستشفيات  نوع المستشفى 
Hospitals 

  No. ofعدد االسرة 
Beds 

 of bedsنسبة األسرة  
 % 

General 15 2,536 70.7  مستشفيات عامة 
Specialized 17 889 24.8  مستشفيات متخصصة 

Rehabilitation 2 90 2.5  مستشفيات تأهيل 
Maternity 1 72 2.0  مستشفيات توليد 

Total Beds 35 3,587 100.0  مجموع االسرة      

 2021توزيع المستشفيات واألسرة حسب القطاع المالك، قطاع غزة،  يوضح - ( 3) رقم  جدول 
Annex (3) Distribution of Hospitals and Beds by Sector, G.S., 2021 

Sector 
Gaza Strip      قطاع غزة 

  No. ofعدد المستشفيات  القطاع المالك 
Hospitals 

  No. ofعدد االسرة 
Beds 

 of bedsنسبة األسرة  
 % 

Ministry of Health 13 2,824 78.7  وزارة الصحة 

UNRWA 0 0 0.0  وكالة الغوث 

NGOs 17 530 14.8  غير الحكومية 

Private 3 87 2.4  القطاع الخاص 

PMS 2 146 4.1  الخدمات العسكرية 

Total Beds 36 3,587 100.0  مجموع األسرة 
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 2021توزيع المستشفيات واألسرة حسب القطاع المالك والمحافظة، قطاع غزة، يوضح  - (4)رقم جدول 

Annex (4) Distribution of Hospitals and Beds by Sector and Governorate, G.S., 2021 
 

Governorate 
السكان     

Population 

وزارة الصحة     

MOH 

الوكالة     

UNRWA 

غير الحكومية     

NGOS 

القطاع الخاص    

Private 

الخدمات العسكرية 

PMS 
 Totalالمجموع    

Hosp.  

Per 

Beds 

Per 

 المحافظة 
مستشفيات   

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات   

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات   

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات   

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات   

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات   

Hospitals 

أسرة      

Beds 
100,000 10,000 

Gaza Strip 2,136,507 13 2,824 0 0 17 530 3 87 2 146 35 3,587 1.6 16.8  قطاع غزة 

North Gaza 423,726 2 265 0 0 2 107 0 0 1 115 5 487 1.2 11.5  شمال غزة 

Gaza 722,350 6 1,322 0 0 10 312 3 87 0 0 19 1,721 2.6 23.8 غزة 

Deir Al 

Balah 
 دير البلح  10.2 0.7 313 2 0 0 0 0 26 1 0 0 287 1 306,663

Khan 

Younis 
 خانيونس 20.6 1.4 867 6 31 1 0 0 66 3 0 0 770 2 419,892

Rafah 263,876 2 180 0 0 1 19 0 0 0 0 3 199 1.1 7.5  رفح 
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 2021توزيع المستشفيات حسب األسرة والتخصص والمحافظة، قطاع غزة، يوضح  -(5)رقم جدول 

Annex (5) Distribution of Hospitals by Beds, Speciality & Governorate, G.S., 2021 

Governorate 
السكان     

Population 

 Generalعامة     
متخصصة      

Specialized 

تأهيل       

Rehabilitation 
 Totalالمجموع         Maternityتوليد      

Hosp.  

Per 

Beds 

Per 
 المحافظة 

مستشفيات  

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات  

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات  

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات  

Hospitals 

أسرة      

Beds 

مستشفيات  

Hospitals 

أسرة      

Beds 
100,000 10,000 

Gaza Strip 2,136,507 15 2,536 17 889 2 90 1 72 35 3,587 1.6 16.8  قطاع غزة 

North Gaza 
423,726 

4 443 1 44 0 0 0 0 
 شمال غزة  11.5 1.2 487 5

Gaza 722,350 5 852 12 779 2 90 0 0 19 1,721 2.6 23.8 غزة 
Deir Al 

Balah 

306,663 
1 287 1 26 0 0 0 0 

 دير البلح  10.2 0.7 313 2
Khan 

Younis 

419,892 
4 846 2 21 0 0 0 0 

 خانيونس 20.6 1.4 867 6
Rafah 263,876 1 108 1 19 0 0 1 72 3 199 1.1 7.5  رفح 

 
 2021( توزي    ع أرسة المستشفيات حسب القطاع المالك والتخصص، قطاع غزة،6) رقم جدول 

Annex (6) Distribution of Hospital Beds by Sector and Speciality, G.S., 2021 

Sector 
 Maternityتوليد    Rehabilitationتأهيل  Specializedمتخصصة     Generalعامة   

 القطاع المالك 
No. % No. % No. % No. % 

Ministry of Health 2,077 81.9 675 75.9 0 0.0 72 100.0  وزارة الصحة 
NGOs 229 9.0 211 23.7 90 100.0 0 0.0  غير الحكومية 
Private 84 3.3 3 0.4 0 0.0 0 0.0  القطاع الخاص 

UNRWA 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0  الوكالة 
PMS 146 5.8 0 0 0 0.0 0 0.0  الخدمات العسكرية 

Gaza Strip 2,536 100.0 889 100.0 90 100.0 72 100.0  قطاع غزة 
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، غزة،  يوضح - (7) رقم  جدول  2021معطيات مستشفيات وزارة الصحة، حسب المستشف 

Annex (7) MOH Hospital Utilization by Hospital, G.S., 2021 

Hospitals 
    األسرة 

Beds 

 No. of   عدد المرضى

patients 

معدل  
 المكوث 

نسبة  
 أيام االقامة  االشغال 

   المواليد

Births 

    العمليات

Operations 
 معالجون بدون إقامة  Deathsالوفيات   

 المستشفى 
اإلخراجات   

Discharges 

اإلدخاالت     

Admissions 

Length 

Of Stay 

Bed 

Occup. Hospital 

Days 

عمليات  

داخل  

غرف 

 العمليات 

عمليات  

اليوم  

 الواحد 

العدد  

.No 

 نسبة الوفيات 
Treat. Without 

Hospitalization 

Days % 
% Of 

Discharges 

الطوارئ 

 والحوادث 

العيادات 

 الخارجية 

Gaza Strip 2,067 170,549 172,076 3.4 82.1 582,931 37,893 47,619 18,973 3,685 2.2 1,434,207 448,523  قطاع غزة 

Indonesian 

Hospital 
 االندونيسي 44,185 132,615 3.5 342 946 1,768 0 41,519 91.0 4.7 9,995 9,885 125

Beit Hanon 66 4,325 4,367 2.6 52.0 15,233 0 1,102 416 14 0.3 56,051 12,655  بيت حانون 

Shifa 496 52,150 52,576 4.6 120.0 217,248 15,706 18,339 8,499 898 1.7 330,999 118,235  الشفاء 

Al Nassir / Al 

Rantisi Pediatric 
181 10,129 10,289 3.2 67.0 44,263 0 0 0 227 2.2 93,533 42,665 

  الرنتيسي /النصر
 لألطفال 

Al Sadaqa Al 

Turkey 
 الصداقة التركي 3,697 0 2.6 8 0 0 0 2,435 10.8 3.0 317 304 146

Ophthalmology 

Hospital 
 العيون  41,830 89,162 0 0 2,010 2,087 0 11,229 32.0 1.4 2,683 2,665 30

Al Durra 67 5,122 5,161 2.0 41.0 10,663 0 0 0 21 0.4 55,277 4,311  الدرة 
Shohadaa  

Al Aqsa 
 االقصى شهداء   32,560 183,799 2.3 490 1,317 6,255 7,041 55,100 68.0 2.6 21,580 21,405 222

European (Abu 

Jihad) 
271 11,365 11,544 4.3 43.0 48,577 0 3,308 2,264 738 6.5 54,247 49,349 

االوروبي )ابو  
 جهاد(

Nasser 347 37,750 38,025 2.7 77.0 104,985 8,822 9,471 2,296 891 2.4 271,297 79,731  ناصر 

AL Najjar 65 6,404 6,454 2.8 70.0 16,607 0 1,097 303 25 0.4 142,507 15,356  النجار 

Tal Al Sultan 51 9,045 9,085 1.2 61.0 15,072 6,324 4,192 922 31 0.3 24,720 3,949  تل السلطان 
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 2021معطيات المستشفيات الحكومية النفسية، غزة،يوضح  - (8) رقم جدول 
Annex (8) Reported Utilization of Governmental Psychiatric Hospitals by Region, G.S., 2021 

 

Hospitals 

  أسرةعدد 
 المبيت

Inpatient 

Beds  

 معالجون بدون اقامة  Deathsالوفيات      ايام اإلقامة  نسبة اإلشغال  معدل المكوث  No. Of Patients       المرضىعدد 
   اإلخراجات المستشفى 

Discharges 

اإلدخاالت         
Admissions 

Length Of Stay Bed Occup. Hospital 

Days 

العدد  

.No 

 نسبة الوفيات 

% Of 

Discharges 

Treat. without 

Hospitalization 
Days % 

Psychiatric 41 460 494 11.4 35.0 5,238 0 0.0 9,579  الطب النفسي 
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، غزة،   يوضح -(9)  رقمجدول   2021معطيات المستشفيات غبر الحكومية، حسب المستشف 
Annex (9) NGOs Hospital Utilization by Hospital, G.S., 2021 

Hospitals 
    األسرة 

Beds 

 No. of   عدد المرضى

patients 
نسبة   معدل المكوث 

 أيام االقامة  االشغال 
   المواليد

Births 

    العمليات

Operations 
 معالجون بدون إقامة  Deathsالوفيات   

 المستشفى 
اإلخراجات   

Discharges 

اإلدخاالت     

Admissions 

Length Of 

Stay 

Bed 

Occup. Hospital 

Days 

عمليات  

داخل  

غرف 

 العمليات 

عمليات  

اليوم  

 الواحد 

العدد  

.No 

 نسبة الوفيات 
Treat. Without 

Hospitalization 

Days % 
% Of 

Discharges 

الطوارئ 

 والحوادث 

العيادات 

 الخارجية 

Gaza Strip 450 42,546 42,666 1.6 41.6 68,344 14,467 38,019 0 90 0.2 63,473 440,035  قطاع غزة 

Al Awdah 52 8,424 8,424 1.6 70.0 13,282 3,512 4,011 0 0 0 8,717 59,816  العوده 

Al Karama 40 587 587 1.0 4.0 587 1,138 1,302 0 0 0 2,621 19,919  الكرامه 

Al Ahli 31 3,327 3,327 1.1 31.7 3,586 522 2,599 0 0 0 555 24,855  األهلي 

Al Quds (PRCS) 61 5,108 5,135 2.5 57.6 12,893 989 3,712 0 27 0.5 19,180 10,450  القدس 
Patient's 

Friends 
 أصدقاء المريض  37,012 1,127 0 0 0 2,534 1,294 2,110 44.5 1.0 2,011 2,011 13

Al Wafaa 50 326 389 45.1 80.6 14,716 0 0 0 63 19.3 0 694  الوفاء 
Medical Centre 

for surgery & 

Public services 

 الخدمة العامة  9,804 0 0 0 0 5,017 1,180 5,396 46.2 1.0 5,396 5,396 32

Cardio Vascular 

hospital 
 القلب والجراحة  4,627 1,582 0 0 0 3,634 0 100 6.8 0.0 2,142 2,142 4

Hayfa 6 120 120 2.2 12.2 267 0 740 0 0 0 3,973 53,383  حيفا 

Yafa 22 1,360 1,360 2.0 33.8 2,711 0 1,352 0 0 0 3,348 22,789  يافا 

Al Khair 0 0 0 0.0 0.0 0 1,287 569 0 0 0 0 550  الخير 
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Dar Al salaam 18 735 735 1.0 11.2 735 30 2,843 0 0 0 3,786 37,202  دار السالم 
Al Amal 

(PRCS) 
 األمل  57,649 8,160 0 0 0 2,396 1,153 3,244 24.0 1.0 3,244 3,244 37

Al Kuwaiti 15 688 688 1.0 12.6 688 910 1,385 0 0 0 10,209 30,768 الكويتي 

San Jone 

Ophthalmology 
0 0 0 0.0 0.0 0 0 2,333 0 0 0 0 33,933 

سان جون  
 للعيون 

Al Sahaba 29 8,812 8,812 0.1 51.7 488 2,452 3,592 0 0 0 215 23,523  الصحابة 

Hammad 40 266 296 28.3 41.6 7,541 0 0 0 0 0 0 13,061  حمد 
 

 
 2021  غزة، المستشفى،  حسب الداخلية، وزارة   مستشفيات معطيات يوضح -(10)  رقم جدول

Annex (10) MMS Hospital Utilization by Hospital, G.S., 2021 

Hospital 
    األسرة 

Beds 

 No. of   عدد المرضى

patients 
 أيام االقامة  نسبة االشغال  معدل المكوث 

   المواليد

Births 

    العمليات

Operations 
 معالجون بدون إقامة  Deathsالوفيات   

 المستشفى 
اإلخراجات   

Discharges 

اإلدخاالت     

Admissions 

Aver. Length 

of Stay 

Bed 

Occup. Hospital 

Days 

عمليات  

داخل  

غرف 

 العمليات 

عمليات  

اليوم  

 الواحد 

العدد  

.No 

 نسبة الوفيات 
Treat. Without 

Hospitalization 

Day % 
% Of 

Discharges 

الطوارئ 

 والحوادث 

العيادات 

 الخارجية 

Gaza Strip 111 12,910 12,910  2.0 65.2  26,410 4,720 2,470 0 0 0 14,598 67,704  قطاع غزة 

Algerian 

(Abassan) 
25 1,339 1,339 1.8 26.9 2,459 213 385 0 0 0 13,390 49,165 

الجزائري  
 )عبسان( 

Kamal 

Edwan 
 كمال عدوان  18,539 1,208 0 0 0 2,085 4,507 23,951 76.3 2.1 11,571 11,571 86
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   2021( معطيات المستشفيات الخاصة، حسب المستشفى، غزة، 11جدول )

Annex (11) private Hospital Utilization by Hospital, G.S., 2021  

Hospitals 
    األسرة 

Beds 

 No. of   عدد المرضى

patients 
 أيام االقامة  نسبة االشغال  معدل المكوث 

   المواليد

Births 

    العمليات

Operations 
 معالجون بدون إقامة  Deathsالوفيات   

 المستشفى 
اإلخراجات   

Discharges 

اإلدخاالت     

Admissions 

Aver. Length 

of Stay 

Bed 

Occup. Hospital 

Days 

عمليات  

داخل  

غرف 

 العمليات 

عمليات  

اليوم  

 الواحد 

العدد  

.No 

 نسبة الوفيات 
Treat. Without 

Hospitalization 

Day % 
% Of 

Discharges 

الطوارئ 

 والحوادث 

العيادات 

 الخارجية 

Gaza Strip 72 3,362 3,367 1.6 20.1 5,295 312 1,868 0 5 0.2 267 10,828  قطاع غزة 

Al Hayah 64 3,130 3,135 1.6 21.7 5,059 9 1,280 0 5 0.2 201 3,659  الحياة 

Ophthalmic 

Specialized  
 العيون التخصصي  1,058 0 0 0 0 25 0 19 1.7 1.0 19 19 3

Al helou 5 213 213 1.0 11.9 217 303 563 0 0 0 66 6,111  الحلو 
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القوى العاملة (:  6ملحق رقم )   

 

  توزيع تخصصات القوى العاملة في القطاع الصحي حسب جهة العمل والتخصصيوضح  – ( 1رقم )جدول  

الخدمات   الوكالة  وزارة الصحة التخصص الفئة 
 NGOs الطبية 

مستشفيات 
 خاصة

 % المجموع

 االطباء 

 11.9 1,872 9 145 60 168 1490 طبيب عام

 8.5 1,335 76 634 105 6 514 طبيب أخصائي 

 1.5 228 4 70 29 28 97 طبيب أسنان

 التمريض

 15.3 2,399 27 212 124 61 1975 حكيم 

 10.4 1,637 10 288 74 168 1097 ممرض

 3.8 591 13 124 37 84 333 القبالة

 الصيدلة 
 2.6 403 5 52 34 0 312 صيدلي

 1.7 272 2 31 6 60 173 مساعد صيدلي 

المهن الطبية 
 المساعدة 

 1.6 256 2 69 8 31 146 عالج طبيعي 

 1.2 192 9 50 12 0 121 تخدير 

 0.5 79 3 25 7 6 38 بصريات 

 4.6 726 7 105 50 58 506 مختبرات 

 2.5 393 5 78 19 6 285 أشعة

 0.2 25 0 9 1 13 2 اخصائي سمعيات وعالج نطق 

 1.1 174 0 4 5 3 162 مهن طبية مساعدة )فنيين( 

عمال  
 صحيين

 0.8 133 2 28 0 40 63 نفسي واجتماعي 

 0.4 70 0 3 0 0 67 مفتش صحة 

االدارة 
 والخدمات 

 16.2 2,540 20 303 134 134 1949 إداريين

وفنيي  -طباخ-مراسلين-خدمات )عمال
 11.0 1,720 14 278 30 97 1301 هندسة وصيانة

 1.3 199 0 0 0 0 199 مهندسين ومبرمجين

 2.6 406 4 82 22 0 298 )إسعاف ونقل(سائقين 

 0.2 27 10 0 17 0 0 أخرى 

 100.0 15,677 222 2,590 774 963 11,128 المجموع

% 71.0 6.1 4.9 16.5 1.4 100  
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   توزيع تخصصات القوى العاملة بوزارة الصحة حسب جهة العمل والتخصصيوضح  – ( 2رقم )جدول  
 %  المجموع االدارات والوحدات الرعاية االولية مستشفيات التخصص الفئة 

 اطباء 

 13.4 1,490 20 243 1227 طبيب عام

 4.6 514 1 20 493 اخصائي طبيب 

 0.9 97 1 86 10 طبيب اسنان

 تمريض 

 17.7 1,974 115 241 1,618 حكيم 

 9.9 1,097 42 133 922 ممرض

 3.0 334 3 44 287 قبالة

 صيدلة
 2.8 312 79 84 149 صيدلي قانوني

 1.6 173 27 96 50 مساعد صيدلي 

 مهن طبية مساعدة 

 1.3 146 8 25 113 عالج طبيعي 

 1.1 121 2 1 118 تخدير 

 0.3 38 1 4 33 بصريات

 4.5 506 43 121 342 مختبرات 

 2.6 285 5 27 253 اشعة

 0.0 2 0 1 1 اخصائي سمعيات وعالج نطق 

 1.5 162 31 2 129 مهن طبية مساعدة )فنيين(

 عمال صحيين 
 0.6 63 6 3 54 اخصائي نفسي واجتماعي

 0.6 67 1 62 4 مفتش صحة 

 االدارة والخدمات

 17.5 1,949 572 442 935 اداريين 

  –طباخ  - مراسلين  -)عمال  \خدمات
 ( تشهيالت

706 148 447 1,301 11.7 

 1.8 199 193 2 4 مهندسين ومبرمجين 

 2.7 298 294 0 4 نقل(-سائقين)اسعاف

 100.0 11,128 1,891 1,785 7,452 المجموع

 % 67.0 16.0 17.0 100.0  
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 توزيع العاملين في مستشفيات وزارة الصحة حسب المستشفى والتخصص يوضح  – ( 3رقم )جدول  

 م.األندونيسي  اصر م. ن م. الشفاء  التخصص 
م.  

 التركي 
 م. النصر  م.العيون 

م.الهالل  
 ي اإلمارات

م.بيت  
 انونح

 م.األقصى 
م.  

 الرنتيسي 
م.  

 األوروبي 
م. كمال  
 عدوان

 م.النجار  م. الدرة 
م.الطب  
 النفسي 

 % المجموع 

 16.5 1,227 26 61 28 26 151 24 123 38 35 43 18 22 98 179 355 طبيب عام 

 6.6 493 4 19 9 4 56 18 61 20 10 10 15 4 33 79 151 طبيب اخصائي 

 0.1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 طبيب اسنان 

 تمريض

 21.7 1619 64 68 51 15 257 75 144 48 55 66 22 42 85 228 399 حكيم

 12.4 922 24 52 33 13 86 45 97 40 11 53 18 27 62 126 235 ممرض 

 3.8 286 0 0 0 23 9 0 47 0 47 0 0 0 0 62 98 قبالة 

 2.0 149 5 6 5 0 17 13 12 4 6 10 5 6 10 20 30 صيدلي 

 0.7 50 8 3 3 0 2 1 5 2 1 1 0 0 1 13 10 مساعد صيدلي 

 1.5 113 0 6 2 0 21 3 5 3 1 3 0 5 9 21 34 عالج طبيعي 

 1.6 118 0 6 0 1 16 0 14 6 4 0 5 0 10 18 38 تخدير

 0.4 33 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 بصريات 

 4.6 342 0 18 13 0 37 23 32 13 13 20 0 8 27 48 90 مختبرات 

 3.4 253 6 17 11 0 33 11 25 9 7 7 0 11 26 31 59 اشعة 

 0.01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 اخصائي سمعيات وعالج نطق 

 1.7 129 3 3 0 4 15 0 11 4 3 0 2 0 14 17 53 مهن طبية مساعدة )فنيين(

 0.7 54 51 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 اخصائي نفسي واجتماعي 

 0.05 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 مفتش صحة 

 12.5 935 47 53 31 1 94 40 92 31 51 31 31 39 62 135 197 اداريين 

  -مراسلين  - )عمال  \ خدمات
 \   -تشهيالت  - طباخ 

157 114 58 1 14 26 31 30 49 28 120 0 20 41 17 706 9.5 

 0.05 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 مهندسين ومبرمجين 

 0.05 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 نقل(-سائقين)اسعاف

 100.0 7,452 257 354 206 87 927 282 717 250 275 270 152 165 496 1,098 1,916 المجموع 

% 25.7 14.7 6.7 2.2 2.0 3.6 3.7 3.4 9.6 3.8 12.4 1.7 2.8 4.8 3.4 100.0  
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 توزيع العاملين في المؤسسات غير الحكومية حسب مكان العمل والتخصص يوضح  – ( 4رقم )جدول  

 
  

 %  المجموع  عيادات  مستشفيات  التخصص 

 5.6 145 39 106 طبيب عام 

 24.5 634 167 467 طبيب أخصائي

 2.7 70 34 36 طبيب أسنان 

 8.2 212 35 177 حكيم

 11.1 288 42 246 ممرض 

 4.8 124 22 102 قبالة 

 2.7 69 1 68 عالج طبيعي

 1.9 50 1 49 تخدير

 1.0 25 0 25 بصريات 

 4.1 105 33 72 مختبرات 

 3.0 78 11 67 أشعة 

 2.0 52 16 36 صيدلي 

 1.2 31 17 14 مساعد صيدلي 

اخصائي نفسي  
 واجتماعي 

19 9 28 1.1 

 0.3 9 4 5 اخصائي سمعيات ونطق 

 0.1 3 3 0 مفتش صحة 

 11.7 303 35 268 إداريين

 10.7 278 17 261 خدمات وعمال  

 0.2 4 4 0 مهن طبية مساعدة 

 3.2 82 33 49 )اسعاف ونقل( سائقين 

 100.0 2590 523 2,067 االجمالي  

 % 79.8 20.2 100   
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(: الوفيات7ملحق رقم )   

 توزي    ع أعداد الوفيات حسب الفئات العمرية والمحافظات يوضح  – ( 1رقم )جدول  

Annex (1) Leading causes of deaths among population by age group and governorate in Gaza Strip 2020 

Governorate \ Age 

Group 
<1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-34 35-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 75+ 

Non 

specific 

age 

Total pop 

CDR   

per 

1000 

Gaza Strip* 603 162 85 98 96 369 318 238 304 511 615 1,604 2,137 

0 

7,140 2,106,745 3.39 

Gaza North 82 33 18 17 23 76 51 32 51 76 104 226 344 1,133 416,906 2.7 

Gaza City 313 51 32 43 41 146 116 94 108 179 235 623 792 2,773 713,488 3.9 

Mid-Zone 48 29 8 16 13 48 58 40 51 89 85 253 336 1,074 302,507 3.6 

KhanYounis 111 30 14 12 13 72 52 44 52 90 105 318 415 1,328 413,727 3.2 

Rafah 49 19 13 10 6 27 41 28 42 77 86 184 250 832 260,117 3.2 

Grand Total 603 162 85 98 96 369 318 238 304 511 615 1,604 2,137 0 7,140 2,106,745 3.39 
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ي لوفيات األطفال حسب الفئة العمرية يوضح  – ( 2رقم )جدول       التوزي    ع النسبر
      

   No %   

 
Early Neonatal deaths(0-6d) 281 46.6 

  

 
Late Neonatal deaths(7-<28d) 124 20.6 

  

 
Neonatal (0-<28d) 405 67.2 

  

 
Post neonatal (28-365d) 198 32.8 

  

 
Infant Mortality Rate 603 100.0 

  

      
 
 

 يوم عبر السنوات   28 يوم 0نسمة من   1000/  وفيات األطفال معدل يوضح  –( 3رقم ) جدول                    

  Neonatal mortality rate (0-28)                    

 
 لكل   1000 المواليد  العدد  السنة

 

 
2016 325 58170.0 5.6 

 

 
2017 285 58954.0 4.8 

 

 
2018 358 57694.0 6.2 

 

 
2019 329 55212.0 6.0 

 

 
2020 363 53687.0 6.8 

 

 
2021 405 56689.0 7.1 
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ي للوفيات حسب يوضح  – ( 5رقم )جدول      الفئة العمريةالتوزي    ع النسبر

     

 
 عدد الوفيات  %  الفئة العمرية 

 

 
<1Y 8.4 603 

 

 
1-4Y 2.3 162 

 

 
5-9Y 1.2 85 

 

 
10-14Y 1.4 98 

 

 
15-19Y 1.3 96 

 

 
20-34Y 5.2 369 

 

 
35-44Y 4.5 318 

 

 
45-49Y 3.3 238 

 

 
50-54Y 4.3 304 

 

 
55-59Y 7.2 511 

 

 
60-64Y 8.6 615 

 

 
65-74Y 22.5 1604 

 

 
75Y+Y 29.9 2137 

 

 
  100.0 7140 

 

     

 نسمة   1000معدل الوفيات حسب الفئات العمرية / يوضح   –( 6رقم ) جدول   
  عدد الوفيات  المعدل %  الفئة العمرية  

 <1Y 10.6 603  

 1-4Y 0.6 162  

 5-9Y 0.3 85  

 10-14Y 0.4 98  

 15-19Y 0.4 96  

 20-34Y 0.7 369  

 35-44Y 1.5 318  

 45-49Y 3.1 238  

 50-54Y 5.1 304  

 55-59Y 9.5 511  

 60-64Y 16.9 615  

 65-74Y 36.4 1604  

 >75Y 119.7 2137  

 
 




