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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمددددرب بلعباليدددددصلم وبلالمدددددسيبلالخدددددسمبسلدددديبنددددد ربالىلدددددصبلالمسندددددل وبندددد ر صب حمدددددربلسلددددديب لددددد بل ددددح  بلندددددل  ب دددددصبل  دددددصب
ب.لكبالحمرب لءبالخمصلاتبلاأللضبل لءب صبشئتب وبشيءببير

ليلهددددصب نددددمسبتدددده لب ددددصبتءددددم   بلهعددددضباليمددددصءبالمددددحيبضددددسابسددددصمب ءددددي بلهعددددضبلنددددمتببمددددرا بال ءددددح ضبلال ددددراءبل ددددي ب
لحسيددددضبل فددددربب دددديبل صبدددضبعددددسللبالح ددددصي ب ددددسب ى دددديبسلددديب عددددرب ددددصبت صفددددر بل اليبالمدددحضب ددددوبت ص دددد لب صندددد ضب ل  ددددتبس دددصبا

كص ددددلبالم  ه ددددضبالمددددح ضبلسمدددد ب  مه  هددددص بلتب  دددد بل دددديبضءدددد بتلددددكبال  ص دددد لب  ددددربشددددمهسص ب ددددوبات  ددددص ب ددددرب  دددد ئتب
غدددد ب يبلددددلباليها ددددلب ددددربت ددددص ستبل دددد   بل  ددددر ب لمددددضبالحمددددصلبلالحس ددددصي بلتحددددهاب ليبا ه ددددصلب   ه ددددضباليمددددلبالمددددحيبلب

ب.اليبذلك

ليب ددددلابال  سيددددسبالخدددد ه بل ددددصبعلىمدددد ب ددددوب ددددهليباليمددددصءبتلددددكبل ه ددددصب مددددس ب دددديبتددددصلي باليمددددلبالمددددحيبالمم ددددر بلشددددها رب 
ب.شهربلهصباليرلب  لبالمرعص

ليبفدددد وباليمددددلبلال مددددهيسبل ددددرب لددددلباليددددصمبالم مددددسمبتحددددر ص بع    ددددص ب  ددددصمبسمددددلبال ددددص لبالمددددحي بع دددد بالملال ددددضبال سيددددريبلالمم دددد
لإ اليب ل ددددصتبالمددددهالتببرددددلبا  ددددرال بل ددددرب فددددرببلص ل ددددصبالمددددحيب دددديبال يص ددددلب دددد بلل ددددسب ددددوبالمحمددددصتبالمددددي ضبلال حددددر صتب
ال خددددصم بلال دددديب للدددددتبا مهذ ددددص بلا  دددددص بلا خددددص  ص ب ددددديبال يص ددددلب ددددد ب لددددلب دددددل باألعددددرا بال   دددددسيبلال صل  ددددضبلال ددددديبع ددددهءبفهدددددصب  ب

 اليبالمدددددحضبضمدددددضبمدددددهالتب   ص لدددددضببصل  خددددد صب ددددد بشدددددسلصءباليمدددددلبالمدددددحي بلال ددددديبالت دددددلتب  دددددصمب دددددحي ب  دددددربب سدددددرتبلب
سلددددديب  دددددهلبسرعدددددريب دددددوبف  هدددددصبب   ه دددددضباليمدددددلبالم دددددرا يبل دددددربلدددددصيب فدددددس ب يصلمهدددددصبال  دددددص بالم  دددددضبالم مدددددهليبلال ددددديبتي  دددددسب

 ددددص يدبل ددددربنددددص متب دددديبا  ددددصذبال مددددهذمبالمم ددددلبلال سيددددربلمددددصبلهددددصب ددددوب للب دددديبالسسص ددددضبالمددددح ضبالم  ر ددددضب   ددددلباله ددددهابللم
 للاحبال ل ددددددسب ددددددوبالممددددددصف وبل  يددددددتبالمءددددددصس صتبالمح ملددددددضبلتب دددددد  بال ه  ددددددصبالددددددر  صبل ددددددلبعددددددصتتبا  ددددددصبصتبلال دددددديب
بلهدددددل بال  س دددددضب يبتمددددد  ب مهذ دددددص ب ح دددددل ببددددد بلتخددددد   رب  ددددد ب ُسدددددرآلتببدددددصاتلبلات  هصكدددددصتب دددددربالمدددددها  بالم  دددددض بل دددددربُعدددددصآل

ب  .ا  خص  ضب يبلل هصبالم ي

 ددددربشددددهرتب ى مددددصتباليدددده يبللخددددسبالحمددددصلبتسعدددد ب نددددمهل بللمددددها  بالم  ددددضب دددد ب ف ددددصءبشددددي  صبتيليددددلا بلمددددمه ب ددددوبعملددددهابل
   ددددصحباليدددده يبليىه ددددهيب سعلددددضبلخددددسبالحمددددصل ب ددددل بالمددددها  بال دددديب ددددصب  دددد بالهاعددددرب دددد ه ب خددددصفصبالمددددهتبل هدددد بالح ددددصيب

ب يب خددددمسب نددددمصء  ببننددددمسب دددددوب ددددهلببيددددر صب هسل دددددصبلل سعدددديببددددصذل وب  ددددصء  بل للاعهددددد ب دددديب ددددلابالخدددد  ل بلتب خدددددي صبلت
ب.ال ه ربس ربهللابال ممي(-ال ه رب هنيب  سب فهبعخ وبب-فر صئه باللل ضب)ال ه ريبلل ايبال  صلب

ل  ددددصبل ددددوبضددددساب ددددل با مسلددددضبل   ددددرمببصل ددددرسبال ليددددلبالدددديبلص ددددضبلها ل ددددصبالمددددح ضبال دددديبلص ددددتبلندددد  لبللمددددضبالخددددسب دددديب
لمددددصبل   دددددرمبب ليدددددلبال ددددرسبالددددديبلص دددددضبشدددددسلصءباليمددددلبالمدددددحيبلالدددددلعوبشددددرلهاب دددددلءا ب هس دددددص ب دددددوببتح  ددددصبات  دددددص بالمدددددحي 

ب. خ سيباليمصء بنصئل وبالمهليبسلبل لب يبت هيب ل بال هه بسليبمسيصبف صءبلتيليلب   ه   صبالمح ضبالهم  ض

  أخوكم د. يوسف أبو الريش
 وكيل وزارة الصحة                                                                                             
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 :مقدمة
اله  بالمحيباليصمبتمرلبل اليبالمحضبت سيس صبالخ ه بعهابب

لالل بع  وبب رلبلا  بل ليبع  بب2018 يب لخم وبلليصمب
بالىر صتب بتن  و بن  ل ب ي بالمحض بل الي بت لل  بالل  اليمل
المح ضبلضر صتبالمهالتبلا   ص اتباليرعريببصلسغ ب وبللب
ال سللبالمي ضبلال حر صتبلالحمصلبال صل بسليب مصببغليب

بساتباليه يبال  س .لمريب ا تبسوبالي سبن هاتبلب خ 
بالح هيضب بالم شسات ببن   بالىصص باتت ص  بال  سيس بعس ر كمص

بالمح ضبضسابالخ هاتبالمص  ض.

 السكان والصحةالفصل األول: 

تي  سباتت ص صتبالخددددددددددرص  ضبذاتب  م ضببصل ضب يب  صاب سا  ضب
لت    بال  ددرمبالددل بع  باعسا  ب يب  ددصابالمدددددددددددددحددضبلال سللب

للللكبتحرعربالخددرصيبالمح ص  وبل ه  سبالىر صتبالم مددلضبفهصب
المددددددددددح ضبلال ئصتبالمهم ددددددددددضب يبالم  م بلال يبت هيباألكلسب
سس ضبلألضمصلبالمح ضبلصألم صابلات هصتبلال صل  وبلتي مرب
ل اليبالمدددددددددددحضب يبت سيس صبسليبا عمدددددددددددصءاتبلال  ص صتبال يب
 مددددددددرل صبالمسللبال لخددددددددم  يبلاعمددددددددصءبلندددددددد ستبالمهال رب

  صتب اضلبل اليبالمحض.لاله 
ب

سكان فلغبسر بالخددددرصيبال لخددددم   وب يباأللا دددديبب:عدد ال
ال لخدددددم   ضب) حص  صتبالءددددد ضبال س  ضبل مصببغلي(ب صب  صلعب

 يب حص  صتبب2,953,943 ل هيب خددددمضب  ه بب4,915,349
%ب وبندددددددددرصيب60.1الءددددددددد ضبال س  ضبلي دددددددددرلهيب صب خددددددددد   ب

 يب حص  صتب مصببغليبب1,961,406لاأللا يبال لخم   ض ب
 %.39.9ف خ ضب

ب

ا ى ضب يرابالمهال ربالىصمبلليبب:معدل المواليد الخام
ل لبب34.4ل لب لفب خدددددددمضب وبالخدددددددرصيب يبع وبفلغبب29.8

 .2012 لفب خمضبلليصمب
ب

الم  م بال لخددددددددددم  يب ص ااب   ميص ب   ص ب:بتوزيع السككككان
ندددددددددددد هاتبب5سوبع  ب يب خدددددددددددد ضباألم صاباللعوبت لب سمصل  ب

%بف  مصب خ ضبالخرصيب41.6ن ضبب15%بلاألم صاب ليب14.9
 %.4.3ن ضب مصب هقبب60س رب

ب

ت رلب فس بالمحر اتبالمح ضبلل ي ب:بالكثافة السكانية
ل لبب5,374ال لخددم  يبالل ب يص يب وبللص ضبسصل ضبتمددلبللي

ب يب حص  صتب مصببغلي.ب2ك 
 

 : الفصل الثاني

 يصلجب لابال ملبال ءص صبالمح ضبالمى ل ضب:ببصحة المرأة
الم مدلضببمدحضباألمبلالم لبلت    باألندسي بليهرلبلليبت    ب
شدددددددددص لبلل سا جبالم يل ضببمدددددددددحضباتمبلالم لب وبضساباسرا ب
الم شددددساتبالمددددح ضبذاتباليس ضبال يبت  وبالرللبال   سبالل ب
ب مي  بل اليبالمدددحضبل ص يب لل  بالىر صتبالمدددح ضب يب لا
الم ددصابالح ه بل ددربف وبال  سيسببيضب وب ددل بالم شدددددددددددددساتب

 لاتن   ص صت.بب
بببببببب

الت ددد ب يدددرابل  دددصتباأل هدددصتبلهددددلابب:وفيكككاأل األم ككككاأل
ب هله بعيبلغ بب100,000ل لبب19.1اليصمبل ملب

ب
ب

اليمدددددددلبالح   ددددددديبلاأل اءبال دددددددص بلل مدددددددصببالمدددددددحيبضص دددددددضب
  صبيدددددددددضبال دددددددددسا جبالم يل دددددددددضببصلمدددددددددحضبل اليبالمدددددددددحضب ددددددددديب

ا   صف ددددددددضبلت ددددددددر لبل  ددددددددضبلم  ددددددددضبسل ددددددددصبلم صبيددددددددضبل  ددددددددصتب
 ات هصت.

فلددددغب يددددرابالىمدددده ضبب:معككككدل الخصككككو ة الك ككككي
ب15 هلدددده بل ددددلبندددد ريب دددديبسمددددسبا   ددددصعب ددددوب)ب3.7ال لدددديب

ب(بن ض.49ب–
ب

فددددد وبال  سيدددددسب يب ي ددددد بالدددددهت اتبتمدددددتب ددددديبب:الكككككو داأل
المخ  ددددد  صتبب دددددرلبسدددددصمبل خ  ددددد  صتبل اليبالمدددددحضبب دددددرلب
ضدددددددصصبع ددددددد بفل دددددددتب خددددددد ضبالخددددددد راتباللدددددددهاتيبللدددددددريب ددددددديب

%بل دددددددربعدددددددص تب خ  ددددددد  صتب100.0الم نخدددددددصتبالمدددددددح ضب
%ب دددددوبا مدددددصليب67.3ل اليبالمدددددحضبال خددددد ضباألك دددددسبف خددددد ضب

بالمح ضبالىص ض.الهت اتب يبالمخ    صتبلالمساكلب
ل ددددددهب ددددددصبع لددددددربسلدددددديبالت ددددددصببالددددددهسيبلددددددر بالخدددددد راتب دددددديب
اض  ددددددددددصلبالمخ  دددددددددد  صتبللددددددددددهت يبضص ددددددددددضب خ  دددددددددد  صتبل اليب

 المحضبلمصبت ر  ب وبضر صتب   ر ضب يب لابالم صا.
ب

بب:معدل زياراأل السيداأل الحوامل
فلغب يراب يصلاتبالخدددددددددد راتبالحها لب يب ساكلبلسص ضباأل ه ضب

 يصليبب5.9 يصليبل لبن ريبعص لب)ب6.9 مصببغليبلالم هلضب يب
  يصليب يبللصلضبال ه (.ب7.3 يبل اليبالمحضبل

 :  رامج تنظيم األسرة
تح ددلب ددل بال سا جبع لا بل  سا ب وبا  مددص ددصتب  ددر يبالىددر ددصتب
المددح ضببمدد ضبسص ضبلل اليبالمددحضببمدد ضبضص ددض بع  بفلغب

ببغليبسر بالمخدددددددددددد   راتب وبضر صتبت    باألنددددددددددددسيب يب مص
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للصلضبب12,473ل اليبالمدددددددددددددحض بب5,715نددددددددددددد ريب)ب18,188
%ب وب39.7ال ه (بليي  سباللهل باألكلسباندددددد ىرا ص بف خدددددد ضب

  مهببلنددددصئلبت    باألنددددسيب  مصبشددددرلتبال حص  لب  لب خدددد ضب
0.5.% 

ع  سبسه بالحرعرب يبال مهلبالي ليبللس دددددددددد بل يبب:ألنيمياا
األم صاب   صءبنددددددد هاتبال يل باله صئفبالىص دددددددضببص  لا بس رب

الحس ض ب بلمصبع  سب يبل  ص  ضباليملبس ربال خدددددددددددددصءبلالس صاب
ل يباأل اءبا   صفيبس ربال خدددددددصء.ببتمللباأل  م صبف وبالحها لب
لاألم صابلعر ب   بال ءدددص صبال يبتهل هصبل اليبالمدددحضباأل م ضب
ال  س بلميس  هصب ر بتن  س صبسليباله دددددد بالمددددددحيبلأل هصتب

 صا بل ربف وبال  سيسب يب يرابا   ددصلباأل  م صب مددلبلليبلاألم
%بف وباأل هصتبالحها لباللهاتيبعلليبالمساكلبالمددددح ضب39.7

له اليبالمدددحض.ببل لغب يرابا   دددصلباأل  م صبف وباألم صاب)س رب
%ب يب مصببغلي ب74.5شدددددددهس(بل دددددددلتبلليبب15-12سمسب

    وبلللكبت همبل اليبالمددددددددحضبلللصلضبغه بالس ئ وبال لخددددددددم
ف ه  سب رمستبالحدددرعدددربلعمضبال هل دددكب  دددص دددصبللخددددددددددددد دددراتب
الحها ددلبللددللددكب رمستبالحددرعددربل   ددص  وبطاطبلبط طبلألم ددصاب

 ن هات.ب3تحتبسمسب
ب

 :صحة الطفل
ت ددددرمبضددددر صتب ددددحضبالم ددددلباليس  ددددضبلاله صئ ددددضب دددديب م دددد ب
الي ددددددص اتبال صبيددددددضبلدددددده اليبالمددددددحضبلللصلددددددضبال دددددده بالرلل ددددددض.ب

شددددددددربات  مددددددددصمبببصلم ددددددددلبال لخددددددددم  يبتهدددددددد  بل اليبالمددددددددحضب 
لي ءددددد ب دددددلاب دددددوبضدددددسابت دددددر  باليدددددسمبالم دددددص يبلددددد بع ددددديب
ندددددوب دددددس بنددددد هاتبلبتلليدددددر ببمسل دددددصتبالحرعدددددربلب   دددددص  وب
ط طبلط طببص  دددددص ضبللددددديب سا  دددددضب مدددددهبالم دددددلبال ددددديبتددددد  ب ددددديب

ب. ساكلبالسسص ضباأللل ض
لتي  ددددددددددسل اليبالمددددددددددحضبال هدددددددددددضبالهع ددددددددددريبال دددددددددديبتخددددددددددد   لبب

 ضبلألم ددددددددددصابلال دددددددددديبت يلددددددددددصببددددددددددصأل ضبالحددددددددددصتتبالمس دددددددددد
لال  ل ددددددضبلضمه ددددددص بال  ددددددهابال   ددددددهليبل  دددددد با ددددددسا بال ددددددريب
الرل  دددضبالىل ددديبع ددد بفلدددغب يدددرابعدددرل ب  ددد با دددسا بال دددريب

 هلددددده ب رعدددددر ب1000عصلدددددضبل دددددلبب0.26الرل  دددددضبلهدددددلاباليدددددصمب
عصلدددددضبل دددددلبب0.21كمدددددصبفلدددددغب يدددددرابعدددددرل بال  دددددهابال   دددددهليب

  هله ب رعرب يب مصببغلي.1000
ب

تمللبالس دددددددددصسضبالم  ي ضبلنددددددددد لضبب:لرضككاعة الطعيعيةا
 ندددددددصنددددددد ضبلحمص ضبالم لب وباأل ساضبالمير ضبل رب ص تبل اليب
المدددددددددددددحددضببددصل سل لبسليب ددلابالمه دددددددددددددهبب وبضسابال ل  فب
المحيبلأل هصتب خ ىر ضب ى لفبلنصئلبال ل  فب وب رلاتب

ل  ساتبلل   صتب ه هضبلأل هصتبالحها لبلالمس يصتب موب
لمخ   يب رعصبالم لبلال يبلال يبتي مرب نصنص بسليب  ص ليبا

المرل ضبالرلل ضبللحرب وبتخددددددددهيصبفرائلبعل  باألمبل رب  حتب
 اله اليبب رلبل  سب يبتم  صب ل بالم ص لي.

 

 يددربب : رنامج التمنيع الوطني الموحد والموسكككع
 لابال س ص جبلاعرا ب وب ل  بال  صعصتبالي  مضبال يبع   هصب

المحضببصل يصليب  ب ى لفبالم نخصتبالمح ضباألضس بل اليب
لضص ددددددددددضباأل سلابع  ب مللبتمي  بالس دددددددددد بلاألم صاب ددددددددددرب
األ ساضبالمير ضبلعر ب   ب للهيصتبل اليبالمدددددددددددددحضبلت سالحب

ب-%بب99.5 خدد ضبال  م ضبا  مصل ضبل مي  بالس دد بلاألم صاب
% بل ددربت بتحددرعدد ب ددلابال س ددص جبسددريب ساتباليب يبفلغب100
 س ددددص.ببليبالحمددددصلبب12األ ساضبالمخدددد هر ضببصل مي  ببسر 

المخدددددددددددد مسبسليب مصببغليببلا  مصببال  صلبال هس صئيبالم  سلب
 مروب يبع  سبسليبع هيددددضبال مي مددددصتبال يب ددددربت  سبسليب
 خددددددد ه بالم صسضبس ربالس ددددددد بلاألم صاب مصب يس ددددددده بلىمسب

للبا  دددصبضببصأل ساضبالمير ضبال يبت بالخددد مسيبسل هصبندددصب صب 
 شللباألم صابلالحم ض.

 

 النظام الصحي الفصل الثالث: 

ت دددرمبالسسص دددضبالمدددح ضبب:األوليكككة الصكككحية الرعايكككة
األلل ددددددضبفهانددددددمضب ى لددددددفب  ددددددر يبالىددددددر صتبالمددددددح ضب ددددددوب
ل اليبالمدددددددددددحضببلللصلدددددددددددضبغددددددددددده بالس ئددددددددددد وبال لخدددددددددددم    وب
لالىدددددددر صتبالم  دددددددضباليخدددددددرسيضبل   مدددددددصتبغ دددددددسبعره  دددددددضب ب

اليص دددددددضبللسسص دددددددضباأللل دددددددضب ددددددديبل اليبالمدددددددحضبلتليددددددد با  اليب
 للا ب م ددددلا ب دددديب ددددلابالم ددددصا.باتخدددديتبشدددد رضب ساكددددلبالسسص ددددضبب
األلل دددددددضبالم   دددددددسيب ددددددديب ى لدددددددفب حص  دددددددصتبغدددددددليبل مددددددد  ب

  هددددددددددصبع  دددددددددد بلهلصلددددددددددضبال دددددددددده بلت دددددددددد  لبب22 سلددددددددددلا بب158
ب سللابع   بل اليبالمحض.ب51الس ئ وبلسر ب

السسص ددددضبالمددددح ضباأللل ددددضبفلددددغبسددددر بالمددددسا ي وبسلدددديب ساكددددلب
 يدددددصليب دددددلاببص  دددددص ضبللددددديبب1,625,516 ددددديبل اليبالمدددددحضب

ب يصليبلليبالي ص اتبالم ىممض.ب685,225
 

 :الصحة المدرسية
ليي  ددددددددسب ددددددددوب  دددددددد بال ددددددددسا جبال ص حددددددددضبع دددددددد بعدددددددد  ب  صبيددددددددضب
األل ددددصببالمددددح ضبلألم ددددصاب ددددوبا ددددلبال  ددددفبالم رددددسبسددددوب

ص .ببت ددددهمباأل ددددساضبلاله ص ددددضب  هددددصبلضلددددصب  ددددلب يددددص يب ددددح 
ال دددددددسقبالمدددددددح ضبال صبيدددددددضبلددددددده اليبالمدددددددحضبلللصلدددددددضبال ددددددده ب
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لس ئددددددددد وبال لخدددددددددم    وببم صبيدددددددددضباألم دددددددددصاب ددددددددديبالمساعدددددددددلب
اتف رائ دددددددددضبلا سرا  دددددددددض بع ددددددددد بتمدددددددددلبللددددددددديب كلدددددددددسب دددددددددوب

%ب ددددديبللصلدددددضب100%ب دددددوباألم دددددصاب ددددديبالحره دددددضبلب94.7
بال ه .

فلددددغب يددددراب  ددددصنبال خددددهنبلألندددد صيبالرائمددددضبفدددد وباألم ددددصابب
ف  مددددددددصبفل ددددددددتب خدددددددد ضبتخددددددددهنبب26.0الخددددددددصب ب دددددددديبالمددددددددفب

األنددددددددد صيبالرئمدددددددددضبفددددددددد وباألم دددددددددصاب ددددددددديبالمدددددددددفباليصشدددددددددسب
ب%.70.1

ب

 :التثقيف الصحي
 وبالممروبت ص  بعرل ب ي  بالم ددددددددرستبالمددددددددح ضبالهص ضب
لالم رسيبفهانددددددمضبال ل  فبالمددددددحيبلتيليلبالمددددددحضب وبا لب
تحخدددد وبالخددددلهل صتبالمددددح ضبال يب وبالممروب يبتحر ب  صلاب

ع صيباأل سا بلنددددددددددددلهل صته بالمددددددددددددح ضبل وبا لب لابب ص  ب ي
لللتبل اليبالمحضبسليبال ل  فبالمحيب وبا لبضلصبلسيب
 حيب رعربلتيليلبالممصلنضبالمح ض بلتخ هرلب ل بال سا جب

 ى لفب  مصسصتبال خددددصءبالمى ل ضبل ها  بال دددد صعبلالس صاب ي
  صكوبتها ر   بع  بت مللب  ددددددددصمصتبال ل  فبالمددددددددحيب يب

 لل ضبتسللبسليبالمددددحضبات  صف ضبل ددددحضبال دددد صع.ببب  ددددصلي 
 وبال  ددددصمصتباتضس بال يبت همبفهصب ائسيبال ل  فبالمددددحيبدب
ال هس دددضبالمدددددددددددددح دددضب يب ساكلبالسسدددص دددضبالمدددددددددددددح دددضباتلل دددضب
لالمخددددددددد  ددددددددد  صتبلبالمى مصتبالمددددددددد   ضبلال ص يصتبلالمرالنب
لليصضباألم صابلالمخدددددص ردبلمصبا هصب خددددد مسيب يبت   لب  ص ليب

بمخ   يب رعصبالم ل بل  سلببالمحضبات  صف ض.ال

 :الصحة السنية والفمية
س ددددددص ي بب27ت دددددرمبضر دددددضب دددددحضبال ددددد بلاألنددددد صيب دددددوبضدددددساب

لمددددحضبال دددد بلاألندددد صيب ددددديبالسسص ددددضبالمددددح ضباأللل ددددضبع ددددد ب
ت دددددددددرمبضدددددددددر صتباليدددددددددسمبلالح دددددددددهاتبلاليمل دددددددددصتبالمددددددددد  سيب
لسددددددددسمبالللدددددددددضبلت   دددددددددفبلضلددددددددد باألنددددددددد صي بل دددددددددربنددددددددد لتب

ب178,578س دددددددص اتبال ددددددد بلاألنددددددد صيب ددددددديبالسسص دددددددضباأللل دددددددضب
ب يصلي.

 :في قطاع غزة المستشفياألخدماأل 

 خ  دددد يبب ددددرليبب32فلددددغبسددددر بالمخ  دددد  صتب دددديب مددددصببغددددليب
ب2,240نددددددددددددسيسدبتددددددددددددرعسبل اليبالمددددددددددددحضبب2,943نددددددددددددسيسيضب

%ب دددددوب  مدددددهبباألندددددسي.بفلدددددغب76.1ندددددسيسا ب  هدددددصببمدددددصب ملدددددلب
عصلدددددضدبب243,333سدددددر بعدددددصتتبالدددددرضهابللددددديبالمخ  ددددد  صتب

%ب ددددددوبالحددددددصتتبتدددددد بل ضصلهددددددصبللدددددديب خ  دددددد  صتبل اليب81.8
% ب95.0المددددددددددددحض بل  خدددددددددددد ضبلشددددددددددددد صابلألنددددددددددددسيبفل دددددددددددددتب

عه ددددددص  بل ميددددددراب للايبللخددددددسيسبب3.3ل  هنددددددمب ددددددريب ردددددده ب
عدددددهمب)عدددددهاليبب0.2 دددددسي بل  دددددسيبضلدددددهبالخدددددسيسبفل دددددتبب113.4

بنصسصت(.بب5
سمل دددددددددضب ساع دددددددددضدبب107,588  سيدددددددددتب ددددددددديبالمخ  ددددددددد  صتب

ب يب خ    صتبل اليبالمحض.ب%ب  هص64.0
%ب70.2عصلدددددددددضبلت يدبب56,861نددددددددد لب ددددددددديبالمخ  ددددددددد  صتب

  هدددددصب ددددديب خ  ددددد  صتبل اليبالمدددددحضب دددددوبل مدددددصليبالدددددهت اتب
 ددددددديبالمخ  ددددددد  صتب  ددددددددم بل ل دددددددتب خدددددددد ضبال  مدددددددسيصتب دددددددديب

% بل دددددددددديب خ  دددددددددد  صتبل اليبالمددددددددددحضب22.8المخ  دددددددددد  صتب
ب%.23.2

 ددددديبفلدددددغبسدددددر بالم دددددس  عوبسلددددديب  خدددددصمبالحدددددها  ببلالمدددددهالتب
%ب دددددددد ه ب دددددددديب86.9 سيءددددددددص دبب1,613,753المخ  دددددددد  صتب

 خ  ددددددددد  صتبل اليبالمدددددددددحض بف  مدددددددددصبلدددددددددصيبسدددددددددر ب سا يددددددددديب
%ب ددددددددد ه ب54  دددددددددس  ا دبب1,207,051الي دددددددددص اتبالىصل  دددددددددضب

 ددددددددددديب خ  ددددددددددد  صتبل اليبالمدددددددددددحض بل لدددددددددددغبسدددددددددددر بعدددددددددددصتتب
عصلدددددددضدبتددددددد با دددددددساءبب823,932ال مدددددددهيسبالم ددددددديبلاألشددددددديضب

ل لددددددغبسددددددر ب%ب  هددددددصب دددددديب خ  دددددد  صتبل اليبالمددددددحض.ب81.9
 حددددددد دبتددددددد با دددددددساءببب4,934,685ال حه دددددددصتبالمى سيدددددددضب

%ب  هدددددددددددصب ددددددددددديب خ  ددددددددددد  صتبل اليبالمدددددددددددحض.بل دددددددددددر تب88
ب51,654المخ  دددددد  صتبضددددددر صتباليددددددسمبالم  يدددددديبلحددددددهاليب

 لخدددددددددض بب174,369  دددددددددس   بل دددددددددربفلدددددددددغبسدددددددددر بال لخدددددددددصتب
ب لخضبل لب سيضبن هيص .ب3.4بميراب

سمل دددضب لاسدددضبللددديب ددديب  مددد بال ددد صءبالم ددديبب20تددد بل دددساءب
سمل دددددضب خددددددمسيبب3,882فددددده اليبالمدددددحض.ببص  ددددددص ضب  دددددساءب

سمل ددددضب ساعددددضب لدددد ب   ددددهحب دددديب خ  دددد  صتبل اليبب91 ل  ددددض ب
سمل ددددددضب  هددددددصب دددددديب  مدددددد بال دددددد صءبالم دددددديبلبب70المددددددحضب)

سمل دددددضب ددددديب خ  ددددد يبغدددددليباألللل دددددي( بللددددد بعددددد  بل دددددساءبب20
  ددددددضب دددددديبالمساكددددددلباأل ل ددددددضب)ب ددددددهل  ب  بسمل ددددددضب خددددددمسيب ل

الح ددددصي بلالىر ددددضباليص ددددض( بلددددللكبلدددد بعدددد  ببل ددددساءب  بسمل ددددضب
 ساعددددضب لدددد ب   ددددهحب دددديب خ  دددد يبال لدددد بلاأللس ددددضبالر هيددددضب

بال صب بللىر ضباليص ض.ب
 لخددددددضبغخددددددد لبب95,706  ددددددستب خ  دددددد  صتبل اليبالمدددددددحضب

ب2.3 دددددددسيضب  دددددددلبللددددددده دبل ميدددددددرابب809كلددددددده بلحدددددددهاليب
ب23,037ل دددددددلب دددددددسيضب نددددددد هس ص بل لخدددددددضبغخددددددد لبللددددددده ب

 لخدددددضبسس  دددددضبلمس ددددديبالدددددرمبلاألللام بللدددددللكبتددددد ب حددددد ب
س  دددددضب دددددوب حه دددددصتباأل خددددد ضبلالىس دددددصب ددددديبل اليبب6,900
 المحض.

 :المختعراأل و نوك الدم



 

 

iv 

 ى  دددددددددسا بب56ت دددددددددرمبل اليبالمدددددددددحضبضدددددددددر صتهصب دددددددددوبضدددددددددسابب
ب1 خ  ددددددددددد  صت بب11لسص دددددددددددضب لل دددددددددددض بب37 دددددددددددح ص ب  هدددددددددددصب)

ف دددددددده ب م( بب3ال ددددددددص هله يب3 ددددددددحضبسص ددددددددض بب1 سلليددددددددضب ب
تحلددددد س بضدددددسابب5,456,487 ص دددددتب دددددل بالمى  دددددساتببيمدددددلب

  ددددددددديببب522مبلييمدددددددددلب ددددددددديب دددددددددل بالمى  دددددددددسات2018سدددددددددصمب
ب1.2تحل ددددددلبب ى  ددددددس بع دددددد بتمددددددلبال  ل ددددددضبالم صشددددددسيبل ددددددل

شددددددددددد رلب ددددددددددديبالسسص دددددددددددضبب0.7شددددددددددد رلب ددددددددددديبالمخ  ددددددددددد  صت ب
شددددددد رلببب0.9شددددددد رلب ددددددديبالمى  دددددددسبالمسلدددددددل  بب6.6األلل دددددددض

بش رلب يبال ص هله ي.بب28.8 ى  سبالمحضباليص ض ب
تهدددددددددد  بل اليبالمددددددددددحضببىددددددددددر صتب  ددددددددددلبالددددددددددرمبلتدددددددددد بتدددددددددده  سب

لعدددددريب م بع ددددد بفل دددددتب خددددد ضبلعدددددراتبالدددددرمبال ددددديبب42,495
% بلس دددددددسبال  دددددددسبب27مدددددددهسيبتددددددد بته  س دددددددصبس دددددددسبال  دددددددسببال

% بسلمددددددددددص ب م دددددددددد بالي  ددددددددددصتبت حدددددددددد ب ددددددددددربب63األنددددددددددس ب
(بلال هدددددصعبال  دددددرباله دددددصئيبB  ددددساضبال هدددددصعبال  دددددرباله ددددصئيب)

(Cبل  ددددددسلنبسدددددده بالم صسددددددضبالمر خدددددد ض ب  هددددددستبال  ددددددصئجب )
% ب0.7 يب خددددددد ضب دددددددل باأل دددددددساضبفددددددد وبالم  دددددددسس وبلص دددددددتب

 %بسليبال هالي.ب0.0% ب0.14
 :عام ةالقوى ال

اندددددددضبالمدددددددهال بال  ددددددددسيضب ددددددديبالىدددددددر صتبالمددددددددح ضبتي  دددددددسب لب
لعخدددددددددوبانددددددددد ىرا هصبلته ييهدددددددددصبلت م دددددددددضب دددددددددرلاتهصباليلم دددددددددضب
لالمه  دددددضب دددددوب  ددددد ب للهيدددددصتبالم نخدددددصتبالمدددددح ض بلدددددلاب ددددد يب
تمددددددهيسب ددددددل بالم نخدددددددصتبلتحخدددددد وب  ائهدددددددصبلت م ددددددضب دددددددرلاتب
المددددهال بال  ددددسيضب  هددددصب ددددوباأل ددددرالباألنصندددد ضبال دددديبتخددددييبب

 لهص.
تمهلبسر باليص ل وب يبل اليبالمحضببعه  ببال رلابال صلي

ب(:2018ب–ب2013ضساباألسهامب)
ب

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 10,597 9778 9536 9161 9030 9061 العدد
 

م  دددددددددددد بل ددددددددددددلبب10.1تدددددددددددده سب خ  دددددددددددد  صتبل اليبالمددددددددددددحضب
 مدددددددددددددددددددسضبل ددددددددددددددددددددلببب15.7 خدددددددددددددددددددمض بللددددددددددددددددددددللكبب10000
  خمض.10000

 :المالي التقرير

 وب   بالميه صتبال يبتها  بل اليبالمددددددددددحضبلال يبتحهاب ليب
تح  صب  را هصب لضبالمهال بالمصل ضبلس ل صبسوبت م ضبال   صتب

فل دددددتبا عسا اتبال  دددددر دددددضبلله اليببب2018ع ددددد بضساباليدددددصمب
بال   ددددددصتبال  ددددددددددددد  ل ددددددضبببب7,066,647 بفل ددددددتب  مددددددض بف  مددددددص $

 يب$ب4,256,671$بلال   صتبالس ندددددددددددددمصل ضب125,149,311
$بل ل تب1,079,918فل تبالممصل صتبلالرعهيب صب  صلع ع و

ب$.496,319ال خرعراتب
 :التامين الصحي

ب2018فلددددددغبسدددددددر بال ن   ددددددصتبالمدددددددح ضبع دددددديب هص دددددددضباليدددددددصمب
(بسصئلدددددددددضبلت دددددددددملبلدددددددددسب دددددددددوبتدددددددددص  وبال  دددددددددصمب221,588)

(ب92,728%ببلالم دددددددددددددددص يب)58.2(ب128,860السندددددددددددددددميب)
ب%.47.8

ال ددددددددص  وبالمددددددددحيبال  ر ددددددددضبسددددددددصمبفل ددددددددتبا مددددددددصليبلعددددددددسا اتب
ب ل هيبش رل(.7.9)ب2018

فلدددددددددغبا مدددددددددصليبلس دددددددددصءاتبل اليبالمدددددددددحضبأل خدددددددددص بال دددددددددص  وب
  ل هيبش رل(.ب98.2)ب2018المحيب يباليصمب

 

 : الخارج ) التخصصي(العالج 

سلددديبالدددسغ ب دددوبال مدددهيسبالهصئدددلب ددديب دددرالتبال دددص لبال  دددس ب
 ددددددددديبالم دددددددددصابالمدددددددددحيبلتبايببيدددددددددضبالحدددددددددصتتبت ملددددددددد ب

ب–ا دددددددساضبالدددددددرمبب–حهيدددددددلبلليدددددددسمب ددددددديبالىدددددددصلمب)األللامبال 
المخدددد بالددددلل بلالمدددد بال ددددهل بللدددد (بلذلددددكبللي ددددلب–الي ددددهيب

ال   دددددسب ددددديباأل ليدددددضبلالمخددددد هل صتبالم  دددددضبل يدددددضباأل هدددددليب
بابالىص ضببصلمخ باللل بلالم بال هل ب.

ع ددددددد بفلدددددددغبسدددددددر بالحدددددددصتتبالمحهلدددددددضبلليدددددددسمبال ىممددددددديب
 اضددددددددددددددددلبب%76.3عصلدددددددددددددددضب ددددددددددددددددصءتبلصل دددددددددددددددصلي:بب30,867

%بللدددددددددديبالىددددددددددمباألضءددددددددددس ب15.4األلا ددددددددديبال لخددددددددددم   ضب
%بللددددددديباألل يبل مدددددددس.بب  مدددددددصبشدددددددرلب دددددددسضباألللامب8.3

%بل ل ددددددددتب23.4اسلدددددددديب خدددددددد ضبلل حددددددددهيستبع دددددددد بفل ددددددددتب
 ل ددددددددهيبب206,6ت ل ددددددددضبال حددددددددهيستبلليددددددددسمب دددددددديبالىددددددددصلمب

 ش رل.

 

 :العالج الطعيعي والتأهيل الطعي

 خددد  بب33فلدددغبسدددر ب  خدددصمباليدددسمبالم  يددديب ددديب مدددصببغدددليب
ب61,066ل لددددددددغبسددددددددر ب سا يدددددددديب  خددددددددصمباليددددددددسمبالم  يدددددددديب

 دددددددوبالخدددددددرصي ب دددددددر تبلهددددددد بب28.8/1000 دددددددسيضببميدددددددراب
 لخدددددض/ب دددددسيض بلل دددددربفلدددددغبب6.4 لخدددددضببميدددددرابب392,305

ب200سدددددددر باألضمدددددددصئ  وباليدددددددص ل وب ددددددديباليدددددددسمبالم  يددددددديب
اليددددددص ل وب دددددديبب ضمددددددصئي بع دددددد بلص ددددددتب خدددددد ضباألضمددددددصئ  و

%ب دددددددوبل مدددددددصليباألضمدددددددصئ  و.ببل دددددددرب49.5ل اليبالمدددددددحضب
%ب84.0فل ددددددتب خدددددد ضبال حخددددددوبلمس دددددديباليددددددسمبالم  يدددددديب

 دددددوب  مدددددلبالحدددددصتتبالم دددددس  ي.ببل دددددربفلدددددغبسدددددر بالمس ددددديب



 

 

v 

الددددددلعوبتل ددددددهابضر ددددددضبال ن  ددددددلبالم دددددديب دددددديب خ  دددددد يباله ددددددصءب
 ددددددددسيض بع دددددددد بت هسددددددددتبالحددددددددصتتبب328لل ن  ددددددددلبالم دددددددديب

 دددددددددوبفس دددددددددص جبال ن  دددددددددلب دددددددددوبع ددددددددد بالمحهلدددددددددضبلسنددددددددد  ص يب
%ب    دددددددددضب39.3ت ى مددددددددد هص ب  دددددددددربلص دددددددددتب سلددددددددديب خددددددددد ضب

%ب    دددددددددددددضبال لمدددددددددددددصتب26.5ال  سعدددددددددددددصتبال ساشددددددددددددد ضب ددددددددددددد ب
 الر صغ ض.

 

 الخدماأل الدوائية والصيدلة

فل ددددددددددتبال  ل ددددددددددضبا  مصل ددددددددددضبلأل ليددددددددددضبلالمهمددددددددددصتبالم  ددددددددددضب
%ب ددددددددوب ها  ددددددددضبل اليبالمددددددددحض بع دددددددد ب26.4للمخدددددددد هل صتب

ب41 ددددددددوباأل ليددددددددضبلالمهمددددددددصتب يباع  ص ددددددددصتب مددددددددصببغددددددددليب
 ل ددددددهيب لتل بل ل ددددددتب خدددددد ضب  هنددددددمباأل دددددد صلبالمدددددد سيضب

%بف  مددددددددددصب خدددددددددد ضب  هنددددددددددمبالدددددددددد   ب دددددددددديب46.2لأل ليددددددددددضب
%ب دددددوبل مدددددصليبال صئمدددددضباألنصنددددد ض ب27.3المهمدددددصتبالم  دددددضب

 دددددد رل ضبضص ددددددضب سضمددددددض بب692عه ددددددرب دددددديب مددددددصببغددددددليب
 خدددددمضبل دددددلب ددددد رل ض بل ل دددددتب  مدددددلبسدددددر بب2,834بميدددددراب

ب2 بل106 ددددددددددسلصتبالرلائ ددددددددددضبالمسضمددددددددددضبالمخدددددددددد ه سصتبلال
 ددددددددد رليبعص دددددددددلبسلددددددددديبب2885 مدددددددددص  ب  ليدددددددددضبليه دددددددددرب

 دددددد رليبب14.7 لاللددددددضب ه ددددددضب دددددديب مددددددصببغددددددليب  ببميددددددراب
بببب خمض.ببببب10,000/
 

 : األمراض المعديةالرا عالفصل 
لي ءددددد ب ددددديب دددددلابال مدددددلبال هدددددربال   دددددسبالدددددل بت للددددد بل اليب

األ ددددساضبالمددددحضبب ددددرلبلئدددد  ب دددديبالحددددرب ددددوباليرعددددرب ددددوب
المير ددددددضبلالخدددددد مسيبلالدددددد حر بسلدددددديبسددددددر ب  هددددددصب ددددددوبضددددددساب
فدددددددسا جبال ميددددددد  بالدددددددهم يبلال  مددددددديبب دددددددرلب خددددددد مسبسلددددددديب
ات دددددساضباله صئ دددددضبدبل دددددربفلدددددغب يدددددرابعدددددرل بالخدددددلبالسئددددده ب

 خددددددددددددمضبل لددددددددددددغب يددددددددددددرابعددددددددددددرل بال ددددددددددددللبب0.6/100,000
 خدددددددددددمضبل دددددددددددهبالميدددددددددددرابب1.7/100,000السضددددددددددده بالحدددددددددددص ب

ليصلم ددددددضبلالت دددددد بالمه دددددديببدددددد ب ددددددوب  ددددددلب   مددددددضبالمددددددحضبا
 يددددددددددددددددرابعددددددددددددددددرل ب ددددددددددددددددسضبال  ددددددددددددددددصلبل مددددددددددددددددلبللدددددددددددددددديب

ب.22.9/100.000
 (A)فلددددددددغب يددددددددرابعددددددددرل ب ددددددددسضبال  ددددددددرباله ددددددددصئيب

ف  مدددددصبفل دددددتب خددددد ضبا   دددددصلبال هدددددصعبال  دددددرب26.5/100,000
 ب0.72% (C)(ببلال هددددددصعبال  ددددددرباله ددددددصئيبBاله ددددددصئيب)

ب%بسليبال هالي.0.14
فلدددددغب يدددددرابعدددددرل ب دددددسضبالخدددددحص صبال ر  دددددس ب)ببدددددصلمرهلاتب

 خددددددددددمض بف  مددددددددددصبفلددددددددددغب يددددددددددرابب2.1/100,000لخددددددددددحصئ ض(با
ب25.4/100,000عدددددددددددرل بال هدددددددددددصعبالخدددددددددددحص صبال  سلنددددددددددديب

 خددددمض ب  ددددصب يددددرابال هددددصعبالخددددحص صبال ر  ددددس ببن هاسدددد ب ضددددس ب
 خدددددددددددمضبف خددددددددددد ضبالت دددددددددددصببب10.7/100,000 دددددددددددصلت  بللددددددددددديب

ب%.6.2
%ب28.6الت ددددددد ب يدددددددرابعدددددددرل ب دددددددسضبال سلنددددددد سبف خددددددد ضب

ل دددددددددددددد بمبع دددددددددددددد بفلددددددددددددددغب يددددددددددددددرابعر2017سددددددددددددددوباليددددددددددددددصمب
بم.2018 خمضب يباليصمبب0.5/100,000

عصلددددددددضبل ددددددددصيبب156فلددددددددغبسددددددددر بل  ددددددددصتباأل ددددددددساضبالمير ددددددددضب
ب8.0/100,000بخدددددددد  باأل ددددددددساضبالمير ددددددددضببميددددددددرابل ددددددددصيب

 خددددددددمضب ددددددددوب  مددددددددهبباله  ددددددددصتبب2.9/100 خددددددددمضبل  خدددددددد ضب
 ال لي.

الفصككككل الحادر عشكككر: األمراض غير 

 معديةال
ب224.1/100,000فلددددددددغب يددددددددرابعددددددددرل ب ددددددددسضبالخددددددددرس ب

 ددددددوبالخددددددرصيبب3.2/100ف  مددددددصبفلددددددغب يددددددرابا   ددددددصل بب خددددددمض 
ندددد ض بب18ل لددددغب يددددرابا   ددددصل ب دددديبال ئددددضباليمسيددددضب كلددددسب ددددوب

%ب ددددددددوبل مددددددددصليب57.1 خددددددددمضبشددددددددرلتبا  ددددددددص بب6.6/100
  لددددددديبل لدددددددغبب3.7/100 س ددددددديبالخدددددددرس ببميدددددددرابا   دددددددصلب

ندددددددد ضبب59-40 يددددددددرابا   ددددددددصل ب دددددددديبال ئددددددددضباليمسيددددددددضب ددددددددوب
ابل  ددددصتب%ب ددددوبل مددددصليب س دددديبالخددددرس  بفلددددغب يددددر46.7

%ب59.1 ددددددددسيضبشددددددددرلتبا  ددددددددص بب18.2/1000الخددددددددرس ب
بب.2018 وبل مصليبل  صتبالخرس ب يباليصمب

ب410.6/100,000فلددددددددغب يددددددددرابعددددددددرل ب ددددددددسضبالءدددددددد مب
 خدددددددددمضبلبب4.7/100 خدددددددددمض بف  مدددددددددصبفلدددددددددغب يدددددددددرابا   دددددددددصل ب

ندددددد ضب ددددددوبب18 دددددديبال ئددددددضباليمسيددددددضباألكلددددددسب ددددددوبب9.8/100
%ب دددددددوبل مدددددددصليب س ددددددديب61.4الخدددددددرصي بشدددددددرلتبا  دددددددص ب

لءدددد مبللدددددصيب سلددددديب يدددددرابا   دددددصلبللمدددددسضب ددددديب حص  دددددضبا
الهنددددددددددددددميبفلددددددددددددددغب يددددددددددددددرابل  ددددددددددددددصتب س دددددددددددددديبالءدددددددددددددد مب

%ب ددددددددددددوب54.6 ددددددددددددسيضبشددددددددددددرلتبا  ددددددددددددص بب12.0/1000
 ل مصليبل  صتبالء م.

 إنتفاضة األقصى ومسيرة العودة
ب251فلددددغبسددددر بشددددهراءبا   ص ددددضباأل مدددديبلب خدددد سيباليدددده يب

%ب ددددددددوبل مددددددددصليب98شدددددددده را  بشددددددددرلبالددددددددللهلب ددددددددصب خدددددددد   ب
شددددددده ربب47ال دددددددهراء بل لدددددددغبسدددددددر بال دددددددهراءب دددددددوباألم دددددددصاب

%ب دددددددوبا مدددددددصليبال دددددددهراء ب ددددددديبعددددددد وبفلدددددددغب18.7ل  خددددددد ضب
ب14,464 سيحدددددددددددددصب ددددددددددددد ه بب26,797ل مدددددددددددددصليبال سعددددددددددددديب

بدددددنيبسدددددر بب%بسلمدددددص ب54.0 سيحدددددص ب ددددديبالمخ  ددددد  صتبل  خددددد ضب
 ددددددسي  بلشددددددرلتبب392 ددددددصلنبفلددددددغبب30ال سعدددددديب ددددددصب  ددددددلب



 

 

vi 

%ب دددددوب74.4سص دددددصب دددددصب خددددد   بب39-18ال ئدددددضباليمسيدددددضب دددددوب
ل مدددددددصليبل دددددددصبصتبالمخ  ددددددد  صت ببلشدددددددرلتبا  دددددددصبضب ددددددديب

%بلالددددددددس نبلالس  ددددددددضب48.6األمددددددددسالبالخدددددددد ل ضب ددددددددصب خدددددددد   ب
%ب44.0% بفل دددددددددددددتبل دددددددددددددصبصتبالس دددددددددددددصصبالحددددددددددددديب8.7

%بلإ ددددددصبصتب4.9لالس ددددددصصبالميددددددر يبالم لددددددفببصلممددددددص ب
لسص ددددددض بب114%  بف  مددددددصبفلددددددغبسددددددر با سص ددددددصتب14.2ال ددددددص ب

ب3 دددديبعدددد وب ندددد ستباتس ددددراءاتبسلدددديبالمددددها  بالم  ددددضبسددددوب
ل ددددددصبضب ددددددصبفددددددد وبلمددددددسقب ددددددصلبلان   دددددددصقبب580شددددددهراءبلب

ب94غددددص ب  مددددصب  تب ددددل باتس ددددراءاتبللدددديبتلددددفب لئدددديب دددديب
 ن صلاتبتلفبللي.ب3ن صليبلنيصلبلب

 

 

 الوفياألالفصل الثالث عشر: 
تى لدددددفباألنددددد صعبالخدددددصئريبلله  دددددصتببدددددصض سلبال لدددددرايبل دددددوب
  دددددددددد ب ندددددددددد صعباله  ددددددددددصتباأل ددددددددددساضبالخددددددددددصليض بالخددددددددددسمصي ب
ا  دددددساضبال ل  دددددضبالهسصئ دددددضبلعدددددها  بالمدددددسللبلاليمدددددل بلدددددللكب
 دددددددددوباأل م دددددددددضببمردددددددددصيب لاندددددددددضباله ددددددددد باله دددددددددصئيبالخدددددددددصئرب
لات ص صتدددددددددد بلميس ددددددددددضباألندددددددددد صعبالح    ددددددددددضبلله ددددددددددصيبلتحرعددددددددددرب

الهم  ددددددضبللحدددددرب ددددددوب دددددل باألندددددد صع.ببل ددددديب ددددددلاباألللهيدددددصتب
ا مددددددددددصلبعليدددددددددد ب  ددددددددددصمبال خدددددددددد  لبالح دددددددددده بلالمخددددددددددهعصتب
المدددددددددح ضبلتخددددددددد  ستبالمخ  ددددددددد  صتب  م دددددددددضبضص دددددددددضب ددددددددديب
 يس دددددددضب دددددددر با   دددددددصلب دددددددل باأل دددددددساضبلتحرعدددددددرباألنددددددد صعب

 الح    ضبلله صي.ب
عصلددددددضبل ددددددصيببميددددددرابب5,342فلددددددغبسددددددر باله  ددددددصتب دددددديبغددددددليب

سلمدددددصب يبب2018صمب خدددددم ب ددددديبسدددددب1000ل دددددصيبل دددددلبب2.76
عددددددصتتبل ددددددصيبل ددددددلب لددددددفبب2.54 يددددددراباله ددددددصيبالىددددددصمبلددددددصي

بب.2017 خمضب يبسصمب
األندددد صعبالح    دددددضبلله دددددصيبفددددد وبسمددددهمبالخدددددرصيب ددددديب  دددددساضب

  دددددددساضب ب%10.6% باأل دددددددساضبالخدددددددسمص  ضب50.6ال لددددددد ب
أل دددددددددساضب دددددددددصبعدددددددددهابالدددددددددهت يبب% ب5.7ال هدددددددددص بال   خددددددددديب

الر صغ ددددددددددضبباأللس ددددددددددض% ب2.4األ ددددددددددساضبالمير ددددددددددضب% ب5.0
ال  دددددددددددددددددددددددددددلب ب%2.3% بال  ددددددددددددددددددددددددددده صتبالىل  دددددددددددددددددددددددددددضب4.5

  ب%2.9ال له ب
ليسعددددددددددد ب% ب2.6  دددددددددددساضبالخدددددددددددرسبب%.ب5.6 بالحدددددددددددها 

%ببخدددددد  بشددددددهراءب5.6%بالدددددديب2.1الت ددددددصببالحددددددها  ب ددددددوب
شدددده راب دددديبب251 خدددد سيباليدددده يبال  ددددس بالخددددلم ضبالم ددددرليبعب

 .2018اليصمب
ب
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 الفصل األول

 السكان والصحة

 
 

 المؤشرات الديمغرافية والسكانية: .1

 القيمة المؤشر القيمة المؤشر
 14.9 سنوات 5نسبة األطفال األقل من  1,961,406 2018نهاية العام  قطاع غزة سكانعدد 

 41.6 عاما 15نسبة السكان األقل من  50.7 نسبة السكان "ذكور"
 4.3 عاما 60نسبة السكان فوق  49.3 نسبة السكان "إناث"
 57,694 أعداد المواليد 102.8 نسبة الجنس ذكور/إناث

 72.4ذكور قيد الحياةتوقع البقاء على 
 74.6إناث 

من  1000معدل المواليد الخام/
 29.8 السكان

 3.6 نسبة المواليد التوائم 19.1 العمر الوسيط
 7.3 جم2500نسبة المواليد األقل من  79.7 نسبة اإلعالة

 9.1 نسمة 1000معدل الزواج الخام/ 2.9 معدل النمو السكاني
 

 السكان 1.11

 السكان الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية 1.1

عغغغغغغغدد السغغغغغغغكان فغغغغغغغي األراتغغغغغغغي الفلسغغغغغغغطينية  محاف غغغغغغغات بلغغغغغغغ  
 4,915,349الضغغغغغغغغفة الطرعيغغغغغغغغة وقطغغغغغغغغاع غغغغغغغغغزة  مغغغغغغغغا يقغغغغغغغغار  

نسغغغغغغغمة فغغغغغغغي محاف غغغغغغغات  2,953,943مليغغغغغغغون نسغغغغغغغمة  مغغغغغغغنهم 
مغغغغغغن سغغغغغغكان % 60.1الضغغغغغغفة الطرعيغغغغغغة وبتغغغغغغكلون مغغغغغغا نسغغغغغغبت  

فغغغغغي محاف غغغغغات قطغغغغغاع  1,961,406و األراتغغغغغي الفلسغغغغغطينية
 .%39.9غزة وعنسبة 

 ( يوضح توزيع السكان في محافظات قطاع غزة1جدول رقم )

 عدد السكان المحافظة
 % 

من اجمالي سكان 
 قطاع غزة

 19.6 383,762 التمال

 34.2 670,138 غزة

 14.4 282,017 الوسطى

 19.6 383,712 خانيونس

 12.2 241,777 رفح

 100.0 1,961,406 المجموع

 

 الكثافة السكانية في قطاع غزة حسب المحافظة:

 مغغغغا معدلغغغغ   شغغغكلل الفةافغغغغة السغغغغكانية  محاف غغغغة غغغغغزة األعلغغغغى
بينمغغغغغغا شغغغغغغكلل محاف غغغغغغة خغغغغغغان  غغغغغغونس  2كمنسغغغغغغمة/ 056,9
 األقل.

 

  
  

 2018يوضح توزيع الكثافة السكانية في قطاع غزة  -(1رسم بياني رقم ) 
 

 
 

حسب الفئات  الهرم السكاني لمحافظات قطاع غزة -(2رسم بياني )
 والجنس العمرية
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 :في فلسطين جئونالال 1.1.3
 ةسغغغغبعنمليغغغغون نسغغغغمة و   1.4الالجئغغغغين الفلسغغغغطينيين  عغغغغددبلغغغغ  
حسغغغغغ   غغغغغغزة% مغغغغن إجمغغغغغالي سغغغغغكان محاف غغغغغات قطغغغغغاع 71.3

تقغغد رات وكالغغة غغغوث وتتغغطيل الالجئغغين الفلسغغطينيين  فغغي حغغين 
مغن إجمغالي سغكان  %66.1نسغمة وعنسغبة   1,239,112بلغ  

قطغغغاع غغغغزة للعغغغام حسغغغ  تقغغغد رات الجهغغغا  المركغغغز  ل ح غغغاء 
 .الفلسطيني 

 
 عاما 60عاما وأعلى من  15السكان األقل من  1.1.4

فغي  %41.6عامغا مغا نسغبت   15شكلل الفئة العمربة األقل من 
مغن  %4.3عامغا مغا نسغبت   60حين شكلل الفئغة العمربغة فغوق 

 إجمالي السكان.
 

 نسبة الذكور إلى اإلناث  1.1.5

واإلنغاث    994,211بل  عدد الذكور في محاف ات قطاع غزة 
 %102.8حيغغغل بلطغغغل نسغغغبة الغغغذكور إلغغغى اإلنغغغاث  967,195
مغغغغغغا نسغغغغغغغبت   2012فغغغغغغي حغغغغغغغين بلطغغغغغغل للعغغغغغغغام    2018للعغغغغغغام 
103.3%. 

 

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

 محافظات غزة 

 473,532سغغغنة حغغغوالي  49-15بلغغغ  عغغغدد اإلنغغغاث عنغغغد عمغغغر 
 .  2018%  من مجمل عدد اإلناث في نهاية عام48.8 
 

  في محافظات قطاع غزة متوسط العمر 1.1.7
 19.1ارتفغغغغع متوسغغغغط العمغغغغر فغغغغي محاف غغغغات قطغغغغاع غغغغغزة الغغغغى 

 . 2012للعام  17.6في حين بل   2018للعام 
 

معدل النمو السكاني في محافظات قطاع  1.1.8

 غزة 

معدل الزبادة الطبيعية للسكان في محاف ات قطاع غزة  بل  
 .2012للعام  3.5  في حين بل   2018للعام  2.9
 
 

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

 * عاما وأكثر( 65الفئة العمرية 
  فغغغي حغغغين  2018لعغغغام ل 79.7 إلغغغىانخفضغغغل نسغغغبة اإلعالغغغة 

 .2012عام لل 85.0 بلطل
 
 

 
 معدل الوفيات الخام  1.1.10

وفاًة لفل  2.8انخفض معدل الوفيات الخام في قطاع غزة الى 
 في حين كان المعدل  2018عام في ألف نسمةً  

 .2012للعام  من السكان 3.2/1000
 

 معدل الخصوبة لكل سيدة في عمر اإلنجاب 1.1.11

لفغغغغغغغغل  3.7الغغغغغغغغى  2018لعغغغغغغغغام انخفغغغغغغغغض معغغغغغغغغدل الخ غغغغغغغغوعة 
  15-45مغغغغغغغن الفئغغغغغغغة العمربغغغغغغغة   سغغغغغغغيدة فغغغغغغغي عمغغغغغغغر اإلنجغغغغغغغا 

  .2012للعام  5.0  في حين بل  عام
 

 
 

 2018-2012معدل الخصوبة حسب السنوات  -( 3رسم بياني )
  

 خصائص المواليد: 1.2   
 أعداد المواليد 1.2.1
مولغغغغغغغغود حغغغغغغغغي للعغغغغغغغغام  57,694المواليغغغغغغغغد الغغغغغغغغى  عغغغغغغغغدد تراجغغغغغغغغع
 .2017   عن العام -2.2 معدل تطيير  2018

 

معدل المواليد الخام لكل ألف نسمة من  1.2.2

 السكان
 29.8الغغغغغغغى  2018معغغغغغغغدل المواليغغغغغغغد الخغغغغغغغام للعغغغغغغغام  إنخفغغغغغغغض

نسغغغغغغغمة مغغغغغغغن السغغغغغغغكان  فغغغغغغغي حغغغغغغغين بلغغغغغغغ   1000مولغغغغغغغودا لفغغغغغغغل 
 .2012مولودا للعام  34.4

      

 
 2018-2012معدل المواليد الخام حسب السنوات  -(4رسم بياني )
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  المواليد حسب أماكن الوالدة 1.2.3
تتغغغغغير البيانغغغغغات أن مع غغغغغم الغغغغغوادات تمغغغغغل فغغغغغي المستتغغغغغفيات 
الحكوميغغغغغغغغة وتتغغغغغغغغمل مستتغغغغغغغغغفيات  و ارة ال غغغغغغغغحة والخغغغغغغغغغدمات 

بينمغغغغغغغغغغغا بلطغغغغغغغغغغغغل   2018% للعغغغغغغغغغغغغام 69.9الطبيغغغغغغغغغغغة  بنسغغغغغغغغغغغبة 
  وبعغغغغغغغزل ذلغغغغغغغد إلغغغغغغى شغغغغغغغراء الخدمغغغغغغغة  2017% للعغغغغغغام 75.8
 المستتفيات األهلية.من 
 

 
 

 ةتوزيع المواليد حسب أماكن الوالد -(5رسم بياني )
 

  أوزان المواليد 1.2.4
تتغغغغغغغراوا نسغغغغغغغغبة المواليغغغغغغغغد ذو  األو ان المنخفضغغغغغغغغة  اقغغغغغغغغل مغغغغغغغغن 

ي حغغغغغغغغغغين بلطغغغغغغغغغغل فغغغغغغغغغغ 2018% للعغغغغغغغغغغام 7.3 جغغغغغغغغغغرام   2500
 .2012للعام % 6.2

 
 
 
 
 
 
 
 

 جم 2500أوزان المواليد األقل من توزيع نسبة  –( 6رسم بياني )
 (2018-2012للسنوات )

 
 

 مستوى تعليم الوالدين 1.2.5

أشغغغارت البيانغغغات إلغغغى أن أعلغغغى مسغغغتول تعلغغغيم ل  غغغاء واألمهغغغات 
بلطغغغغغل مغغغغغا نسغغغغغبت   حيغغغغغلكانغغغغغل فغغغغغي مرحلغغغغغة الةانوبغغغغغة العامغغغغغة 

 .2018% للعام 71.3%من األمهات ومن اآل اء 73.9
 
 

 
 

 
 مستوى التعليم للوالدين -( 7رسم بياني )

 
 (2018-2012الزواج ) 1.3.1

ي فغغغ 2018 للعغغغام 15,392 إلغغغى عغغغدد حغغغاات الغغغزواج إنخفغغض
 .2017للعام  17,367حين بل  

حالغغغغغغة  واج لفغغغغغغل  8.0خفغغغغغغض معغغغغغغدل الغغغغغغزواج الخغغغغغغام الغغغغغغى ان
للعغغغغغام  10.0فغغغغي حغغغغين بلغغغغ   2018ألغغغغف مغغغغن السغغغغكان للعغغغغغام 

2012. 

 
 

 2018-2012يوضح معدل حاالت الزواج الخام من   -(8رسم بياني رقم )
 

 (2018-2012الطالق ) 1.3.2
في حين     2018 للعام  3,171عدد حاات الطالق  إرتفع
 .2017للعام  2,255بل  

حالغغة طغغالق لفغغل ألغغف  1.6انخفغغض معغغدل الطغغالق الخغغام الغغى 
  .2012للعام  1.7في حين بل   2018من السكان للعام 

 
 
 
 
 
 
 

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

2018-2012من 
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 لفصل الثانيا

 صحة المرأة 

  خدمات رعاية الحوامل. 2.1

 

للسيدات الحوامل في قطاع غزة تقدم خدمات رعاية الحوامل  

وزارة الصحة عيادة تابعة ل 26)عيادة لصحة األم  48 من خالل

وقد بلغ عدد ، (غوث وتشغيل الالجئينالوكالة عيادة تابعة ل22و

السيدات الحوامل الجدد التي تتردد على مراكز الرعاية الصحية 

سيدة مسجلة  17,226سيدة بقطاع غزة، منهم  56,935األولية 

% 1.1سنة  16بوزارة الصحة، وكان نسبة الحوامل دون سن 

بلغ متوسط الزيارات في مراكز الرعاية  من إجمالي الحوامل،

 .يارة لكل سيدة حاملز  5.9التابعة لوزارة الصحة

بلغ عدد السيدات الحوامل الجدد التي تتردد على مراكز الرعاية 

كان متوسط ، وسيدة 39,709الصحية األولية التابعة للوكالة 

ة لكل سيدة زيار 7.3وكالة الغوث ب الزيارات للسيدة الحامل

 حامل.

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

 في قطاع غزة
 

 الخدمات
وزارة 

 الصحة
 اإلجمالي الوكالة

 56,935 39,709 17,226 عدد الحوامل

عدد زيارات 

 الحوامل
102,193 289,739 391,932 

متوسط الزيارات / 

 حامل
5.9 7.3 6.9 

 

 الحمل الخطر. 2.2

كافة عيادات صحة األم في  الخطريتم متابعة حاالت  الحمل 

 هذه الفئة السيدات الحوامل من نسبة ، وتشكل والطفل

حة، أما وزارة الصبمن مجموع الحوامل الجدد  (44.2%)

من المجموع الكلي  (%21.0بوكالة الغوث فقد بلغت النسبة )

 د.للحوامل الجد

 ) حسب المعايير الخاصة بوكالة غوث وتشغيل الالجئين(. 

 5,278بلغ عدد حاالت الحمل الخطر بمراكز وزارة الصحة 

حالة، وشكلت نسبة السيدات اللواتي أجريت لهن عمليات 

وأقل نسبة كانت %،  23.8جراحية سابقة أعلى نسبة حيث بلغت

 .ورم لحمي أثناء الحملى وه % 0.4

 

 :اإلنجابيةالصحة . 2.3

 49 -15بلغ عدد السيدات في عمر اإلنجاب في قطاع غزة )

% من مجموع سكان 24.1سيدة، ما نسبته  473,532عام( 

% من 49.0( نسمة، وتمثل 1,961,406قطاع غزة البالغ )

 مجموع اإلناث في قطاع غزة.
 

 

 

 

 

 

 :كليمعدل الخصوبة ال. 2.4

 

فغغغي  سغغغيدة مولغغغوداك لكغغغل 3.7 بلغغغغ معغغغدل الخصغغغوبة الكلغغغي

ونالحغغغغخ انخفغغغغال فغغغغي معغغغغدل الخصغغغغوبة  عمغغغغر اإلنجغغغغاب

وذلغغغس بسغغغبب انخفغغغال معغغغدل المواليغغغد لعغغغدد السغغغكان لعغغغام 

مولغغغغود لكغغغغل  5حيغغغغث بلغغغغغت  2012، مقارنغغغغة بعغغغغام 2018

 سيدة في عمر اإلنجاب.

( سنة 29-25) الفئة العمرية بينمعدل الخصوبة ذروته  بلغ

 .2018سيدة في العام  1000مولود لكل  213.0  حيث بلغت

 

 وسائل تنظيم األسرة. 2.5
 

بلغ عدد المستفيدات الجدد من خدمات تنظيم األسرة في قطاع 

وكالة  12,473وزارة صحة،  5,715) سيدة 18,188غزة 

الغوث( يعتبر اللولب الوسيلة األكثر استخداما في قطاع غزة 

بمراكز وزارة الصحة ووكالة غوث وتشغيل الالجئين وشكل 

% من مجموع وسائل تنظيم األسرة، وتعتبر 39.7ما نسبته 

% من مجموع 0.5التحاميل النسبة األقل حيث شكلت ما نسبته 

 غزة.وسائل تنظيم األسرة المستخدمة في قطاع 

ك من قبل المستفيدات وقد كان اللولب  الوسيلة األكثر استخداما

حيث شكلت ما  بعيادات وزارة الصحة الجدد في قطاع غزة

في عيادات الوكالة كما شكل النسبة األعلى %، 44.1نسبته 

 %.38.0بنسبة 

 
 
 

نسبة المستفيدات الجدد من وسائل تنظيم األسرة حسب  ( 1) رسم بياني

   2018عام  المقدمة )وزارة صحة، وكالة الغوث(الجهة 
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  لوالدةا. 2.6

% 67.3 في مستشفيات وزارة الصحةبلغت نسبة الوالدات 

% مستشفيات 2.6غير الحكومية و المستشفياتفي % 28.1و

 % طبيب خاص. 2.0عسكرية و

% 77.2بلغت نسبة الوالدة الطبيعية في مستشفيات قطاع غزة و

 من مجموع الوالدات في قطاع غزة.

 

 القيصرية اتالوالد. 2.6.1

 

 
 

 

توزيع الوالدات القيصرية في وزارة الصحة حسب  -( 2رسم بياني)

 2018-2012السنوات 
 

ازدادت العمليات القيصرية في مستشفيات وزارة الصحة حيث 

مقارنة مع  2018% من مجموع الوالدات في عام  23.2 بلغت

% من مجموع الوالدات في قطاع 21.6حيث بلغت  2012عام 

 غزة.

 

 

 

 خدمات رعاية ما بعد الوالدة. 2.6.2

بلغ عدد السيدات اللواتي تلقين خدمة رعاية ما بعد الوالدة 

بمراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية ووكالة  52,849

% تلقين الخدمة عبر 25.6غوث وتشغيل الالجئين، منهم 

مراكز الرعاية الصحية األولية الحكومية وبلغت الزيارات 

% في 99بلغت رعاية ما بعد الوالدة  %، 41.9المنزلية 

 عيادات وكالة الغوث.

 

 فيات األمهاتو. 2.7

خالل العام  في قطاع غزة أمومةحالة وفاة  11 تم تسجيل

  .من المواليد األحياء 19.1/100,000 معدلب، 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

من المواليد   100,000لكل  وفيات األمهاتتوزيع  -( 3رسم بياني)

 2018-2012حسب السنوات  في قطاع غزة  األحياء
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 الفصل الثالث

 النظام الصحي

  الرعاية الصحية األولية. 3.1

 مراكز الرعاية األولية في قطاع غزة 3.1.1

بلغغعددغغغاكد الرغغيدلاادحيغغغألدلاةغغي ألدلع ا غغغألد غغ د  غغغح د غغغي د

%(د32.0 ارغغغيداغغغاللح دلاةغغغيألد د51 ارغغغيلتتدع  غغغ دد158

لافلسغغغ  ن   د ارغغغيلتداارحاغغغألد غغغااد عئغغغ   دلا   غغغ  دد22 

دالمنظمغغغغغغغغغحكد  غغغغغغغغغادلاي ا  غغغغغغغغغألد ارغغغغغغغغغيلتدد80%(تد 14 

 الرغغغغغغيدعحبدغغغغغغألدال غغغغغغا حكدلا   غغغغغغألدلادسغغغغغغ ايألدد5(تد51% 

د%(.3 

بلغغغعد دغغغاادلاسغغغ حزدا غغغ د ارغغغيد غغغ د  غغغح د غغغي د غغغحدي غغغحح د

نسغغغمكدا غغغ د ارغغغيتدب نمغغغحدبلغغغعد دغغغاادلاسغغغ حزدا غغغ دد12,414

(د38,459 د2018 ارغغغيدعغغغحب داغغغاللح دلاةغغغيألد غغغ دلادغغغح د

 غغغغألدا غغغغ دبلغغغغعددغغغغاكد الرغغغغيدلاادحيغغغغألدلع ادنسغغغغمألدكد ارغغغغيد 

تداغغغغاللح دد2.6زدنسغغغغمكد غغغغ دلاسغغغغ حد100,000  ارغغغغيلتدعحبدغغغغح

 لاةيأل.

 وزارة الصحةمراكز  3.1.1.1
بلغغغعد  اعغغغاددغغغاكدلاسغغغ حزدا غغغ د ارغغغيد غغغي د غغغ د  غغغح د

نسغغمألد بلغغعد دلغغلددغغاكدالسغغ حزدا غغ د ارغغغيددد12,414 غغي د

نسغغغغمألدا غغغغ دد15,230 غغغغي دبميح ظغغغغألد غغغغي د  غغغغ دبل غغغغ د

ألد رغغغغحزد  غغغغ ددغغغغاكدالسغغغغ حزد غغغغ د يح ظغغغغ ارغغغغيد غغغغي تد

دا  د اريد ي .دنسمألدد9,097لااع لد   دبلعد

د10,000بلغغغعد دغغغااد الرغغغيدلاادحيغغغألدلاةغغغي ألدلع ا غغغألدا غغغ د

د.2018ادح دد0.81  دلاس حزد

د

 مراكز الرعاية األولية الصحية حسب المستوى

 ارغغغغيلتدد51عملغغغغدد عغغغغاياد للح دلاةغغغغيألد غغغغ د  غغغغح د غغغغي د

 ارغغيلتد غغ دلامسغغ ا دد27لع ا غغألد ن غغحد غغ د الرغغيدلاادحيغغألد

 الرغغغيد غغغ دد9اغغغ د د ارغغغيلتد غغغ دلامسغغغ ا دلاثحد15لاثغغغحن د د

لامسغغغ ا دلاالبغغغ دبحإلغغغح ألد اغغغلدد غغغحك دع ةةغغغ ألدالةغغغيألد

 لانفس أل.

 خدمات مراكز الرعاية األولية
عغغغ ل د الرغغغيدلاادحيغغغألدلع ا غغغألدلا غغغ دع  غغغ داغغغاللح دلاةغغغيألد

دليغغغغغغغحح دد1,625,516 غغغغغغغحد  مادغغغغغغغكدد2018 غغغغغغغ ددغغغغغغغح د

كدلاسغغغغغنايألدا غغغغغ داألط غغغغحعدلادغغغغغح ازد بلغغغغعد دغغغغغاادلاييغغغغححل

د.2018دليحح د  ددح د0.7ش صد

د

ليغغغغغحح دعل غغغغغ د غغغغغا حكدد1,017,033هغغغغغإللدبحإلغغغغغح ألد اغغغغغلد

عمايضغغغ ألد غغغ د الرغغغيدلاادحيغغغألدلع ا غغغألدلا غغغ دع  غغغ داغغغاللح د

ليغغغغغغحح دا غغغغغغ دد0.52لاةغغغغغغيأل.دد بلغغغغغغعد دغغغغغغاادلاييغغغغغغححلكد

شغغغ ص.دد غغغا دلعط غغغحعدلاغغغإلي ديدملغغغازد غغغ د الرغغغيدلاادحيغغغألد

 غغغغ د  غغغغح د غغغغي د غغغغحدلع ا غغغغألدلا غغغغ دع  غغغغ د للح دلاةغغغغيألد

  غغغفألدد0.58بمدغغغااد  غغغفألدط  غغغألدد1,140,042  مادغغغألد

دا  دش ص.د

د

كز الرعاية الزيارات إلى العيادات التخصصية في مرا

 األولية لوزارة الصحة
بلغغغعددغغغاكدلاييغغغححلكدلا غغغ دعغغغ ل دا غغغإللدلادغغغح د غغغ دلاد غغغحكلكد

لا  ةةغغغغ ألد غغغغ د الرغغغغيدلاادحيغغغغألدلع ا غغغغألد غغغغحد  مادغغغغكد

دليحح .د685,225

د

د

 

يغغغححلكدا غغغ دشغغغ صدالد غغغحكلكدلا  ةةغغغ ألداادلاي  غغغ د دغغغ

دليحح دا  دش ص.د0.35
د

غوث مراكز الرعاية األولية التي تملكها وكالة  3.1.1.2

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين

د22عغغغغغاياد رحاغغغغغألد غغغغغااد عئغغغغغ   دلا   غغغغغ  دلافلسغغغغغ  ن   د

 ارغغغغغيلتد غغغغغ د  غغغغغح د غغغغغي .دعغغغغغا ادهغغغغغإل دلامالرغغغغغيدلادغغغغغ  د

فااغغغغغغغغألتد  غغغغغغغغا حكدلام غغغغغغغغحن تد غغغغغغغغا حكدلع ا غغغغغغغغألد لا 

ئ سغغغ د غغغ دبغغغال  دع ةةغغغ ألد  غغغاةد لغغغح ألدلاغغغ دلاغغغا حدح

دلا  د مدبحا دح زد  د للح دلاةيأل.

بلغغعددغغاكدلاييغغححلكدلا غغ دعغغ ل د اغغ دلعط غغحعد غغحد  مادغغألد

ال غغغغغغغغ دد27,607ليغغغغغغغغحح دال غغغغغغغغ دلادغغغغغغغغح د د4,253,515

د2,324,466لام  ةغغغغغصد دبل غغغغغ دلاييغغغغغححلكدال مغغغغغاي د

  ليحح .
 

العام طة واألمن الخدمات الطبية للشر 3.1.1.3

 العسكرية()الخدمات الطبية 
 ارغغغغيلتدد5عغغغغايادلا غغغغا حكدلا   غغغغألدالئغغغغاطألد لع غغغغ دلادغغغغح د

الادحيغغغغألدلع ا غغغغألد  غغغغ دع غغغغا دلا غغغغا حكدلا   غغغغألدالدغغغغح ل  د

ب  غغغحلدلائغغغاطألد لع غغغ دلادغغغح تدبحإلغغغح ألدادغغغحئ ع م.ددبلغغغعد

دغغغغاكدلاييغغغغححلكدلا غغغغ دعغغغغ ل د اغغغغلدلعط غغغغحعدلادغغغغح ازد غغغغحد

ليغغغغغحح دالد غغغغغحكلكدد43,475ح د ليغغغغغحد232,957  مادغغغغغألد

د95,279 ألد بل غغغغغغغغ دلاييغغغغغغغغححلكدال مغغغغغغغغاي دلا  ةةغغغغغغغغ

دليحح .

 عيادات المنظمات األهلية 3.1.1.4

 ارغغيلتدالادحيغغغألدلع ا غغألد سغغغ دد80عغغايادلامنظمغغحكدلعهل غغغألد

 دغغحي اد د مغغغحكد الرغغيدلاادحيغغغألدلع ا غغألداغغغاي حتدبلغغعد  مغغغا د

 غغغغغحد  مادغغغغغألدد2018لاييغغغغغححلكدلا غغغغغ دعغغغغغ ل د غغغغغ ددغغغغغح د

ليغغغغغغغحح دد114,294ليغغغغغغغحح داألط غغغغغغغحعدلادغغغغغغغح   دد100,940

دالد حكلكدلا  ةة أل.

  القطاع الخاص 3.1.1.5

عغغغغغغالحد  غغغغغغحكدلاد غغغغغغحكلكدلا ح غغغغغغغألد غغغغغغ د  غغغغغغ دلعط غغغغغغغحعد

لع ةغغغحئ   د لاةغغغغ حكاألد  ن غغغغ دلام   غغغالكد لعشغغغغدألدا غغغغ د

د .ب حنحكدهإل دلاد حكلكد  اد  ا ا 

 

صحة الطفل 3.1.2  

 صحة الطفل والتطعيمات 3.1.2.1

 مغغغغحكدلامدمغغغغاادبغغغغكد غغغغ د للح دلاةغغغغيألدح دلا  ديد  غغغغادنظغغغغ

لافلسغغغغ  ن ألد ل غغغغالتد غغغغ د هغغغغمدلان ح غغغغحكداغغغغاللح دلاةغغغغيألد

تد غغغغ د م غغغغ د لافلسغغغغ  ن ألتد  غغغغ دع غغغغا دهغغغغإل دلا ا غغغغألدع اي غغغغح

 الرغغغيدلاادحيغغغألدلع ا غغغألد ةد ن غغغحد  غغغا ا د عغغغ  دلاا غغغااد

د ا  ح.د

 التأثيرات السلبية التالية للتطعيم 3.1.2.2
د ألدال  د م.ححدلاسل  ألدلا حاعس   د حالكداألثامدي مد

  زيارات لقسم صحة الطفل 3.1.2.3

ي غغغا د سغغغمد غغغيألدلا فغغغ دلا غغغا حكدلاةغغغي ألداألطفغغغحادلاغغغإلي د

يدغغغغحنازد غغغغ د ئغغغغحر د غغغغ دلعيغغغغ د لا  إليغغغغأل.دبلغغغغعد  مغغغغا د

د976 غغغحد  مادغغغكدد2018لاييغغغححلكدلا غغغ دعغغغ ل د غغغ دلادغغغح د

دليحح .

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

 2018 قطاع غزة لعام
 

 المرض

عدد 

الحاالت 

 الجديدة

عدد 

الحاالت 

 المسجلة

عدد 

 الزيارات

معدل 

حدوث 

الحاالت 

الجدد 

/1000 

 مولود

نقص إفراز 

 الغدة الدرقية
د0.26د424د292د15

التبول 

 الفينولي
د0.21د552د231د12

 

 بصحة الطفلمشاكل خاصة    3.1.2.4

 ((Phenylketonuria التبول الفينولي -

د12بلعدداكدلايحالكدلا ايا دلامس لألداماضدلا  اادلاف ناا د

 طف د  .د1000ا  دد0.21 حاألدبمدااد
د

 الدرقيةدة نقص إفراز الغ -

         (Congenital hypothyroidism ) 

بلعدداكدلايحالكدلا ايا دلامس لألدلا  دعدحنلد  دن صد  اللد

د.  د طفد1000ا  دد0.26 حاألدبمداادد15لا ا دلااح  ألد
 

 نسب تغطية التطعيمات في فلسطين  -( 2جدول )

 (2018-2014لعام )
 

 BCG DPT3 OPV3 HepB السنة
MM

R 

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

د

 الصحة المدرسية 3.1.3

 برنامج الصحة المدرسية 3.1.3.1

ي غغغغاندبانغغغغح  دلاةغغغغيألدلاماحعغغغغ ألد اغغغغلدع غغغغايمدلا غغغغا حكد

لافلسغغغ  ن   دلا   غغألدلائغغح لألدلا غغغ دع غغا د م غغ د  غغغحكدلا ل غغألد

 ذاغغغغدد غغغغ د غغغغ ادبانغغغغح  دلاةغغغغيألدلاماحعغغغغ ألدلاي غغغغا  د

لاغغغغغإلةديغغغغغا اد ا حعغغغغغكد غغغغغ د غغغغغ ادلامغغغغغالح دلاي ا  غغغغغألد

 غغغغغا د غغغغغ د رحاغغغغغألد غغغغغااد بانغغغغغح  دلاةغغغغغيألدلاماحعغغغغغ ألدلام

 عئغغغغغ   دلا   غغغغغ  دلاغغغغغإلةدي غغغغغا دلا غغغغغا حكدا   غغغغغ  د غغغغغ د

دلا ل أل.

 الخدمات الطبية للصحة المدرسية 3.1.3.2 

بفيغغغغغصدلا غغغغغ  د غغغغغ دع غغغغغا د غغغغغامدلاةغغغغغيألدلاماحعغغغغغ ألد

لامسغغغ اةدلع اتدلاسغغغحب د لادحشغغغاد غغغ د  غغغح د غغغي تد رغغغإلادد

ع غغغغغا دلاادحيغغغغغألدلاةغغغغغي ألدلاسغغغغغن ألد غغغغغ دلامسغغغغغ اي  دلاسغغغغغحب د

د لادحشا.

مغغغغحا ددغغغغاكدلا ل غغغغألد غغغغ دلامغغغغالح دلاي ا  غغغغألدلاغغغغإلي د  دبلغغغغع

د68,163عل غغغغغغالدلا غغغغغغا حكدلاةغغغغغغي ألدلاماحعغغغغغغ ألد غغغغغغالا د

%د غغغغغغغغ د94.7 د2018-2017طحاغغغغغغغغ دالدغغغغغغغغح دلااحلعغغغغغغغغ د

دلا ل أل(.د  محا 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

2017-2018  

 
 

 حاغغغألدد9,780ا  غغغ دبلغغغعددغغغاكدلايغغغحالكدلاميااغغغألدالفيغغغصدل

%(.ددبل غغغ دنسغغغ ألد14.3ألدلامفيا غغغ  د  غغغ د  مغغغحا دلا ل غغغ

لامالغغغلدبغغغ  دطغغغ  دلامغغغالح دلاي ا  غغغألدلاغغغإلي دلعغغغ  ا  مد

لامسغغغغ ا دلااحلعغغغغ دلع اتد بل غغغغ د%د غغغغ د13.1لافيغغغغصد

%دبغغغ  دلا ل غغغألد غغغ دلامسغغغ ا دلاسغغغحب د24.7نسغغغ ألدلامالغغغ د

د%دب  دلا ل ألد  دلامس ا دلادحشا.28.4 

عغغغ ألد غغغ د رحاغغغألد د غغغامدلاةغغغيألدلاماح غغغ دنفغغغتدلاا غغغ دع غغغاد

 غغغغااد عئغغغغ   دلا   غغغغ  دبفيغغغغصدلعطفغغغغحاد غغغغ دلامسغغغغ اةد

لع اتدلاالبغغغغغغ د لاسغغغغغغحب د  غغغغغغ دبلغغغغغغعد  مغغغغغغحا دلا غغغغغغ  د

ت.د35,084لامفيا   د  دلامس اةدلع اد دطحا ح

بل غغغ دنسغغغ ألدلامالغغغغلدبغغغ  دلا غغغ  دلا   غغغغ  د غغغ د  غغغغح د

عغغغغغغ  ا  مد%د غغغغغغ دلا ل غغغغغغألدلاغغغغغغإلي دل13.0%تد14.5 غغغغغغي د

ع اد  لاالبغغغ د لاسغغغحب (دلامسغغغ ا دلااحلعغغغ دللافيغغغصد غغغ د

 دللدلا الا .

 

 الوضع الصحي لطلبة المدارس 3.1.3.3

يالغغغلدلا غغغا ادلا غغغحا د دغغغغالكد نسغغغ دلايغغغحالكدلامالغغغغ ألد

بغغغغغغغ  دطل غغغغغغغألدلامغغغغغغغالح دلاي ا  غغغغغغغألد  غغغغغغغالح دلاارحاغغغغغغغألد

لامفيا غغغ  د ن غغغاد زدلالن فغغغحضد غغغ د غغغا دلإبةغغغححدشغغغ  د

لغغغغغلدلا غغغغغالا د%(دد39.0%تد46.9 د دلغغغغغلدنسغغغغغ ألد لا حا غغغغغأل

حا دلا ل غغغغألدلامفيا غغغغ  د غغغغ د غغغغالح دلاي ا غغغغألد غغغغ دل مغغغغ

 لاارحاغغغألتد   غغغ دنسغغغ ألدرحنغغغ د لغغغ د غغغ د حعغغغألدلاسغغغم د  غغغ د

%د غغغغ د غغغغالح دلاي ا غغغغألتد بل غغغغ د  غغغغ دنسغغغغ ألد0.2شغغغغ ل د

%د غغغغغغ د  مغغغغغغا دلا ل غغغغغغألدلامفيا غغغغغغ  د غغغغغغ د0.3لا  مغغغغغغ د

د الح دلاارحاأل.

ا ث  غغغغ داغغغغإلاددهنغغغغحلدلغغغغا ح داييغغغغحك دلا  غغغغاكد  مغغغغ كدل

ادالمئغغغغحر دلام دل غغغغألد غغغغ دلالر ئغغغغحندلام  غغغغلاةغغغغي د غغغغ د 

بحإبةغغغغححد لادمغغغغ ددلغغغغ دعيسغغغغ  دلاالغغغغ دلا  غغغغإل ةداغغغغاةد

دط  دلامالح .

 رغغحزدلن فغغحضد غغا دلا ةغغاد غغ د هغغمدلامئغغحر دلا غغ دعال غغكد

لا غغ  دلا   غغ  د غغ د  غغح د غغي تد  غغ د زدنسغغ ألدلا غغ  د

%د غغغغغ د7.3لالغغغغغإلي ديدغغغغغحنازد غغغغغ دلن فغغغغغحضد غغغغغا دلا ةغغغغغاد

االبغغغ د%د غغغ دلامسغغغ اةدل12.5لع ادا ةغغغ د اغغغلددلامسغغغ اة

 لاسغغغحب .داغغغإلاددي غغغ ددلغغغ د غغغامدلاةغغغيألدلاماحعغغغ ألدلا حبدغغغألد

داارحاألد ااد عئ   د

لا   غغغغ  دلافلسغغغغ  ن   د د غغغغحعدلاله مغغغغح دلعر غغغغادا ر ئغغغغحند

  لاد  دلام  ادإن فحضد ا دلا ةا.

د

د
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 توزيع الحاالت المرضية لدي الطالب الحكوميين في المستويات األول،  -( 3جدول )

 (2017-2018السابع والعاشر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

الجئين المفحوصين توزيع الحاالت المرضية لدي الطالب ال -( 4جدول )

 (2018-2017مستويات األول، الرابع والسابع )من إجمالي الطلبة في ال

د

 
 

المشاكل الصحية للفم بين طالب المدارس  3.1.3.4

  الحكومية
 

 

 : تسوس األسنان. 1

سغغغغ ألدعسغغغغا دلععغغغغنحزدبغغغغ  دطغغغغ  دلامغغغغالح د غغغغ دبل غغغغ دن

دلا ل ألدلامفيا   دا  د س ا درمحديل :د

%تد غغغغغغغ دلامسغغغغغغغ ا دلاسغغغغغغغحب د43.5 غغغغغغ دلامسغغغغغغغ ا دلع اد

 %.32.3%تد  دلامس ا دلادحشا16.1
 

دد:التهابات اللثةد.2

بل غغ دنسغغ ألدلا  حبغغحكدلالثغغألدبغغ  دطغغ  دلامغغالح د غغ دلا ل غغألد

 لامفيا   دا  د س ا :

%تد غغغغغغغ دلامسغغغغغغغ ا دلاسغغغغغغغحب د0.1ادلامسغغغغغغغ ا دلع  غغغغغغغ د

د%10.7%تدد  دلامس ا دلادحشاد4.5
د

 

دد:ارتفاع نسبة الفلور. 3

بل غغ دنسغغ ألدلحعفغغح دلافلغغاحدبغغ  دطغغ  دلامغغالح د غغ دلا ل غغألد

 لامفيا   دا  د س ا :

%دتد غغغغغ دلامسغغغغغ ا دلاسغغغغغحب د0.2لع اد  غغغغغ دلامسغغغغغ ا 

د.%2.3%تدد  دلامس ا دلادحشاد1.3

 
 
 

 الفئة المستهدفة

د%دلادحشاد%دلاسحب د%دلع ا
 الحاالت المرضية

 ا دلن فحضد  د
 لالبةحح

1441 6.5 1699 9.9 4069 14.1 

 0.1 29 0.1 22 0.2 38  ااد ائ 

 0.2 50 0.1 18 0.1 19 لا  ح دلامل يمأل

 1.6 458 3.5 591 0.3 65 لانيح أل

 1.3 381 1.4 239 1.4 313 لا ةا

 0.2 56 0.3 54 0.1 13 لانيحاأل

 4.1 1184 2.5 429 0.6 122 لاسمنأل

 0.1 17 0.1 15 0.0 1 لاسم  ل د  د حعألد

عض مد  دلا ا د

 لااح  أل
1 0.0 5 0.0 113 0.4 

 0.4 105 1.8 306 0.9 201 ع م 

 0.1 26 0.1 10 0.1 14  ا 

 0.1 36 0.1 15 0.1 12   ايحك

 0.1 37 0.1 16 0.1 25 ايألد  ا ضد ل  ال

 0.2 67 0.2 36 0.3 65 ا اد  دلا ل 

 0.0 1 0.0 2 0.0   ا 

ر  د يساعألد  د

دلا   
 0.0  0.0 1 0.0 

 0.1 26 0.1 14 0.2 41د  ق

 2.3 678 2.1 360 0.0 2دك لا د  دلا ة أل

 0.2 57 0.0 7 0.1 26د  لألد حئ أل

 0.1 31 0.8 130 1.4 302د ة ألد  ادهحب أل

 0.3 75 0.2 40 0.1 32د حالكد حك 

 2.5 725 1.3 226 0.8 174د حالكد  ا 

لايحالكد  ما د

 لامال أل
2,907 4234 8222 

  محا دلايحالكد
 لاميااأل

1,964 2,491 5,325 

 28,935 17,110 22,118   محا دلامفيا   

الفئة 

 المستهدفة
د%دلع ا

لاسحب د

د لاالب 
د%دلام ما د%

الحاالت 

 المرضية

لن فحضد  د

  ا دلإبةحح
د10.6د9,922د12.5د7,346د7.3د2,576

 ل د  د حعألد
 لاسم 

د0.4د356د0.3د205د0.4د151

د0.3د313د0.0د0د0.9د313  اا

د0.4د404د0.1د45د1.0د359   الضدلا ل 

عض مد  د

 لااح  أللا ا د
د0.0د6د0.0د0د0.0د6

د0.1د88د0.0د0د0.3د88 ع م 

د0.1د96د0.0د0د0.3د96  ا 

د0.3د288د0.0د0د0.8د288   ق

 ة ألد  اد

 هحب أل
د0.3د261د0.0د0د0.7د261

لإدح ألد

 لايار أل
د0.5د471د0.0د0د1.3د471

لا  حبحكد

لائد د

 لا الئ أل

د0.4د386د0.0د26د1.0د360

د0.1د125د0.0د0د0.4د125 لا ئاهحك

  ما د

لايحالكد

 لامال أل

5,094 14.5 7,622 13.0 12,716 13.6 

 93,676 58,592 35,084دلامفيا   
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  :األسناناعوجاج . 4

 ألدلدا غغغح دلععغغغنحزدبغغغ  دطغغغ  دلامغغغالح درمغغغحدبل غغغ دنسغغغ

%دتد غغغ دلامسغغغ ا دلاسغغغحب د0.3 غغغ دلامسغغغ ا دلع ا يلغغغ :

 .%14.6%تد  دلامس ا دلادحشاد5.1
 

 ( توزيع مشاكل االسنان عند الطلبة5جدول )

 ( في وزارة الصحة2018-2017للعام )

 

 

 في المدارس التطعيمات 

دلا     د د عئ    د اا د  رحاأل دلاةيأل د للح  عئ ال

د دلاةيأل دبال   د  ا د   دع ايمدلافلس  ن    د   لاماحع أل

 دلامالح د  دلامس ايحكدلام  لفألتدلا  د محكدلا ل ألدا  

دلاا   ايحد دلا حا أل: دبحا  د محك دلا ل أل دب  د م دع ا حز    

د  دلعطفحا دشل  دن ا د لاية ألدOPV and d.T لا يللت )

 .لعامحن أل
د

 (2018 -2017)توزيع التطعيمات لطبلة المدارس للعام  - (6)جدول 
 

 المقدمةالجهة 
DT Child OPV DT Adult 

 % %د%

د98.7د99.4د99.4 رة الصحةوزا

 100.0 99.9 99.6 وكالة الغوث

 

 خدمات األسنان في مراكز الرعاية األولية  3.1.4
عغغغغغ ل د للح دلاةغغغغغيألد غغغغغحد  مادغغغغغألدد2018 غغغغغ ددغغغغغح د

ليغغغغحح داد غغغغحكلكدلععغغغغنحز.د غغغغا  د رحاغغغغألد غغغغاادد178,578

د468,255لافلسغغغ  ن   د غغغ د  غغغح د غغغي د عئغغغ   دلا   غغغ  د

دد حكلكدلععنحز.ليحح داألعنحزد  د م  د

د الريد د   د لععنحز دد حكلكدلافم دلاييححلكد ال دنس أل عالي 

دلاادحيألدلع ا ألدااللح دلاةيألد س دنا دلا ا أل:

 

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

 األوليةالرعاية 

 

 

 لتثقيف والتعزيز الصحيا 3.1.3.5

اماحعغغغغغ ألدبغغغغغا حدلامث غغغغغ دي غغغغغا د  غغغغغالكد طغغغغغال مدلاةغغغغغيألدل

 لامدغغغغغيلدلاةغغغغغي داغغغغغاةدطغغغغغ  دلامغغغغغالح تد غغغغغ دلادغغغغغح د

نغغغا  د غغغي ألدال غغغ  دد345د غغغاكد2018-2017لااحلعغغغ د

عغغغاحي د عغغغدحند  اغغغ د دد24نغغغا  دع ا غغغحعدلع غغغاحد دد11 

د9 نم غغغألد دك حلكدعاحي  غغغألد غغغاادلالعةغغغحاد غغغ دل غغغ دلاد60

دنا لكد يألدنفس أل.

لفغغألد ثغغ دشغغمل دلانغغا لكدنغغا  دعث  غغ د غغي داماللغغ  د   

لانظح غغغغألدلائ ةغغغغ ألتدلاسغغغغ  ألدلامنيا غغغغألتدلإك غغغغحزتد  غغغغحطاد

لائغغغ  تتدلامئغغغا بحكدلا حليغغغألتدلادنغغغ دلاماحعغغغ تدلا غغغا   د

  ضغغغغغحح تدلا النغغغغغألتد اشغغغغغح دلععغغغغغنحزتدلاغغغغغي ل دلام  غغغغغاتد

لا  إليغغغألدلاسغغغل مألتدلا غغغاعاتدل ل دلادنغغ دلععغغغاةتد  غغغادلاغغغا تد

لع غغغغحح د   غغغغا د غغغغ دلع غغغغاحدلاةغغغغي ألدلع غغغغا .د لغغغغح ألد

دنا  دع إليألدد   ألد543لد ا

 أهم النشاطات دائرة التثقيف والتعزيز الصحي
 

 المراكز الصحيةبرنامج التوعية والتثقيف داخل  -1

ا غغغغحعدعث  فغغغغ دكل غغغغ دلامالرغغغغيدد2,420عغغغغمدد غغغغاد غغغغحدي غغغغحح د

 غغ د نغغحطقد   لفغغألد غغ دلا  غغح د  غغاددلاةغغي ألد لامس ئغغف حك

شغغغغ صتد رحنغغغغ ددد14,264عغغغغمدلاا غغغغاادامغغغغحدي غغغغا د غغغغ د

لاالغغغغغحدألدلا   د غغغغغألتد دلغغغغغ  ددلغغغغغلدلانيغغغغغادلا غغغغغحا :لامال

عغغغاطحزدلاثغغغاةتدلا  حبغغغحكدلا  غغغحلدلا نفسغغغ تدحدحيغغغألدلامغغغا  د

ع غغغغالضدلاسغغغغححيألد لا  غغغغادتدللايح غغغغ تدلانظح غغغغألدلائ ةغغغغ أل

ددد(. دايألد ث دلاض اد لاس اةد   اهح

د
ددد

ة المجتمعياااة ضااامن المجتماااع برناااامج التوعيااا -2

 المدني
 غغ ددغغاكدد شغغ ص 8,756 ا غغحعدلعغغ  اندد618عغغمدعنف غغإلد

األ  غغغحكد لائغغغ ح دد لاميل غغغألد لا مد غغغحك  غغ دلامسعسغغغحك

ع إليغغغغألددتأ الضدلاغغغي ل دلام  غغغا غغغ د الغغغادحكدع دلغغغقدبغغغ

ددتلايغغغغغغغالكادلامنيا غغغغغغغغألدتلانظح غغغغغغغألدلائ ةغغغغغغغغ ألتدلعطفغغغغغغغحا

دلاخد...د ع م حثلا

د
د

دددبرنامج التوعية والتثقيف داخل المدارس -3

 غغغ دطحاغغغ د طحا غغغألدد14,978ا غغغحعدلعغغغ  اندد345عغغغمدد غغغاد

 الغغغغغغغغادحكدع دلغغغغغغغغقدبحا  إليغغغغغغغغألد لانظح غغغغغغغغألتدلاماله غغغغغغغغألتد

دلا ية  دلااحلع .

د

برنااااامج التوعيااااة والتثقيااااف داخاااال ريااااا  د-4

داألطفال

ح لغغغغألد غغغغ دحيغغغغحضدد20ا غغغغحعد غغغغ د غغغغ ادد176عغغغغمدد غغغغاد

  غغحن انتد ح غغلدعغغمدلالعفغغحمد غغ دلعطفغغحاد غغ د نغغحطقد غغي د

طفغغغ د غغغ دد4220لا دلغغغ مدلادغغغحا ددلغغغلدذاغغغدد  غغغادلعغغغ  اند

قدبحا  إليغغغغألد لانظح غغغغألدلائ ةغغغغ ألد نظح غغغغألد الغغغغادحكدع دلغغغغ

دلافمد لععنحز.

د

 برنامج التوعية المجتمعية ضمن المساجد -5

لغغغم دبانغغغح  دلا اد غغغألدلام  مد غغغألدكل غغغ دلامسغغغح ادعغغغمدعنف غغغإلد

دش ص.د2376ا حعدلع  اندد64

د

د

44.4

26.3

18.5

7.9

1.3
1

0.5
عالج اللثة

الحشوة

خلع

حشوة عصب

التحويالت

عمليات صغرى

تنظيف األسنان

 المستوى
تسوس 
دأسنان

التهاب 
داللثة

دالفلور
إعوجاج 
داألسنان

فقد 
داألسنان

لامس ا د
 لع ا

9627 20 43 60 4106 

لامس ا د

 لاسحب 
4697 1303 377 1478 294 

لامس ا د

 لادحشا
9357 3088 661 4214 1592 
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ياااف داخااال الجامعاااات برناااامج التوعياااة والتثقدد-6

  وكليات المجتمع

دغغغغحكد ثنغغغغحعدلا يضغغغغ الكدعغغغغمدعنف غغغغإلددغغغغاكدا غغغغحعلكد غغغغ دلا ح 

ا غغغغا دلاةغغغغيألدلادغغغغحام .دلال غغغغحعلكدشغغغغمل د لسغغغغحكد غغغغالحد

دح غغغغألد  نح ئغغغغألد غغغغ دلا غغغغ  د لا حا غغغغحكد غغغغ د رثغغغغاد غغغغ د

 ح دغغغغألد ن غغغغحدلا ح دغغغغألدلالعغغغغ   ألدب غغغغي د  ح دغغغغألدلع ةغغغغلد

لع غغألدرمغغحدعغغمدعنف غغإلدا غغحعلكدعاد غغألدد غغاادعغغاطحزد  ح دغغألد

 لاثاةد لافيصدلاإللع .

د
د

دالصحة النفسية وعية في مجالبرنامج الت  -7

شغغغغغغ صدكل غغغغغغ دد140ا غغغغغغحعلكددلعغغغغغغ  ا  دد9عغغغغغغمدعنف غغغغغغإلد

لامغغغغالح د لام  مغغغغ دلا  غغغغ د غغغغ د  غغغغحادلاةغغغغيألدلانفسغغغغ ألد

 .   حبدألدلاسلار حكدلامض ابأل

 
د

  دورات اإلسعاف األولي -8

تدل دك ح د  ثفغغغغألدبال غغغغ دلعغغغغ ا ددد24عغغغغمدد غغغغاد ا غغغغحعلتدعث  ف غغغغح

 ش ص.دد323رح  دد لع  الند الا د

 
 

دام عالميةاالحتفال بأي -9

 دلا ا دلادحام دالياد  دد2018لال  فحادب ا دلاةيألدلادحام د

دلا ا   .
 

 

 صحة البيئة 3.1.5

يد  غغغاد    غغغادلاةغغغيألدلادح غغغألتدلام   غغغادلاائ سغغغ دالةغغغيألد

يسغغغغ    دد نغغغغحكدلع إليغغغغألد لام غغغغح دلا غغغغ ديغغغغ مدلادح غغغغألد  غغغغ د

د(.17025 ية حد س د ال فحكدلا اك د لعيي د

   ل حد    غغغغادلاةغغغغيألدلادح غغغغألدبلغغغغعددغغغغاكدلاد نغغغغحكدلا غغغغ دلعغغغغ

د يصكدد نأل.د4.5د نألدبم اعادد9,566

بلغغغعد  مغغغا دلافيا غغغحكدلام  اب ااا  غغغألدلا غغغ د  ايغغغ د غغغ د

ت.دبحإلغغغح ألد26,930    غغغادلاةغغغيألدلادح غغغألد غغغالا د د يةغغغح

تداد نغغغغغغغغحكدلع إليغغغغغغغغألد    ا بغغغغغغغغ دد19,614 اغغغغغغغغلد  يةغغغغغغغغح

د7,825 ر م غغغغحئ (.ددبلغغغغعد  مغغغغا دلافيا غغغغحكدلا  م حئ غغغغألد

تداد نحك  لام ح .د يةح

د

د

 Food) الفحاااام الميكروبيولااااوجي ل غ يااااة -1

Microbiology) 
د

بلغغعدلادغغاكدلإ مغغحا داد نغغحكدلع إليغغألدلا غغ د مدغغ د غغ د  غغ د

دد نأل.2400لافيصدلام  ا ب ااا  د

  مغغغغغحا دلاد نغغغغغحكدلا غغغغغ د يةغغغغغ دالم  ا ب ااا  غغغغغحتد غغغغغ د

د%د  دد نحكدلع إليألدرحن د لاثأل.22.4

 نغغغحكدلا سغغغ اي د%د غغغ دد48.4  غغغل دهغغغإل دلانسغغغ ألد اغغغلد

%د غغغغ دد نغغغغحكدلامئغغغغا بحكدلا ف فغغغغألتد10.6 لامثل غغغغحكتد 

%د غغغغ د20.1%د غغغغ دد نغغغغحكدلايل غغغغ د  ئغغغغ  حعكتد 15.5 

 .د نحكدلع إليألدلع ا 

 

 

 

 

 

 توزيع عينات األغذية حسب النوع والفحص -( 7جدول )

 2018لعام  

 
 

 المادة المفحوصة
نسبة العينات 

الغير مطابقة 

 ))ميكروبيولوجي

ينات نسبة الع

الغير مطابقة 

 )كيميائي(

 27.3 5.5 اللحوم

 60.0 36.4 األسماك

الحليب ومنتجات 

 األلبان
15.5 3.9 

 36.0 0 الزيوت

 5.4 10.6 مشروبات خفيفة

 0.0 48.4 البسكويت والمثلجات

 0.0 19.7 المعلبات

 25.2 20.1 أخرى

لغغغألد غغغ د*ديدغغغي دلحعفغغغح دنسغغغ دلععغغغمحلد اغغغلدلحعفغغغح دنسغغغ ألدلامدغغغحكزدلاث  

لععغغغمحلدللام مادغغغألد غغغغ د  نغغغحعدبيغغغغاد غغغي تد  غغغحدنسغغغغ ألدلاييغغغاكدن   غغغغألد

 الن فحضدلاميةااد دبحا حا دلن ف دداكدلاد نحك.

 
 

 مياه الشرب 3.5.1.1 

 الفحم الكيميائي لمياه الشرب

يغغ مد  غغإلدد نغغحكد غغ د  غغح دلائغغا درغغ دنةغغ دعغغنألد غغ د م غغ د

 بغغغغححدلائغغغغا د بئغغغغ  دشغغغغ اةد غغغغ د م غغغغ دشغغغغ  حكدلام غغغغح د

تدد  غغغح دلائغغغا د غغغ د  غغغح د غغغي د  ي غغغحكد لا يل غغغأل.د دما غغغح

الدع ال غغغقد غغغ د ال غغغفحكد نظمغغغألدلاةغغغيألدلادحام غغغألدلا ح غغغألد

تدعغغغمد2018 دب غغغاك دلام غغغح د غغغ دلانح  غغغألدلا  م حئ غغغأل.د غغغ ددغغغح

د نغغغغغغغألد  غغغغغغغح دالفيغغغغغغغصدلا  م غغغغغغغحئ د   غغغغغغغاد زد740  غغغغغغغإلد

تتدبنس ألدعلااد591  %.80د نألدرحن د لاثألدر م حئ ح

 
د

 التقييم البيئي 3.5.1.2

مد  غغغالعدلا   غغغ مدلا   غغغ دا غغغ دب غغغاد ايغغغاديغغغ مد نئغغغح  د ذاغغغدديغغغ 

   دلم د  العلكدلايةااددل دلا ا  صدلام لا .

 
 

 السباحةمياه البحر وحمامات  3.5.1.3

يغغغغ مد  غغغغإلدد نغغغغحكدشغغغغ ايألد غغغغ دلا يغغغغححد  مح غغغغحكدلاسغغغغ ح ألد

ب غغغغغاند  غغغغغالعدلافيا غغغغغحكدلام  ا ب غغغغغألد  دا غغغغغألدنسغغغغغ ألد

دلا لاا.

 د  غغغح دلا يغغغاد لامسغغغحبلدبلغغغعددغغغاكدلاد نغغغحكدلا غغغ د  غغغإلكد غغغ

د نغغغألدبيغغغاد  غغغ درحنغغغ دنسغغغ ألدد130تدرغغغحزد ن غغغحدد نغغغألد260

د نغغغغغألد  غغغغغح د سغغغغغحبلدنسغغغغغ ألدد136%تد رغغغغغحزد66.9علاث غغغغغحد

 د%.41.9لا لااد   حد
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 الفحم البكتيريولوجي والكيميائي للمياه
 

   غغ د نظمغغألدلاةغغيألدلادحام غغألددلغغلد الدعييغغادنسغغ ألدعلغغااد

دغغغغغغاكدد نغغغغغغحكدلام غغغغغغح د%تد3لام غغغغغغح دبغغغغغغحا لاح  اح ددغغغغغغ د

د.د2018د نألد  ددح دد4,892لامفيا ألد
 

د نغغغغألدد1435 غغغغ د  مغغغغا دلاد نغغغغحكدلامفيا غغغغألتد  غغغغاد زد

تد  د%(.29.3رحن د لاثألدب  ا اا  ح

د
 الفحص الكميائي للمياه –( 8جدول )

 

 لام  ح 
نس ألدلآلبححدلا  اد  حب ألد

  الما فحك

 0.0 لائالئ 

 1.7 لععتدلا  اح   ن 

 77.4 لا ا   

 74.5 لامالكدلاةل ألدلاإللئ أل

 86.4 ن  الك

 76.7 لا لاحليا

 34.4 لا  اي حك

 - لا حدايأل

 39.9 لاة بأل

 - لا حاس ا 

 - لام نس ا 

 - لا اعحع ا 

 69.6 لاةاكيا 

 -دلافلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د
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 دمات المستشفيات في قطاع غزةخ. 2.3
 

 

 2018أهم مؤشرات المستشفيات في قطاع غزة خالل العام  -( 1جدول )
 

 

 

 

 المستشفيات في قطاع غزة. 1.2.3

 ستتتياتتتل    32بلغ عدد المستتتياتتتلعام الفا لط ع  زةا      

للمؤستتتتتستتتتتام  ع   16 ستتتتتياتتتتتل  لة،ا   ال تتتتت ط   13)

وواحد  للقةا   لة،ا   الداخلعط واأل ن الةطن  2ال كة عط  و

 30كان  2012المستتياتتلعام ع  الفا  .علما بأن عدد (الخاص

  سيال .

 
 

 األسرة في مستشفيات قطاع غزة. 2.2.3

ستتت ً ا    2,943بلغ عدد أستتت   المستتتياتتتلعام ع  زةا      

ستتتتتت ً ا  زيرة  526ستتتتتت ً ا  زيرة و،ا   ال تتتتتت ط   2,240)

س ً ا  ًيرة لة،ا   الداخلعط  177و المؤسسام  ع  ال كة عط

  ولم ًيم ز وًدنا برعانام  ستتتتتتياتتتتتتل  ال لة واأل ن الةطن 

  وزد لةحظ ،ًاد   ة د  (الدول  والذي ًيرة القةا  الخاص

 .ع  عدد األس   خالل األعةا  السيط الماضعط

 

 

 

 
 

 عدد األسرة في مستشفيات قطاع غزةتوزيع  –( 1رسم بياني )

 )تشمل أسرة المستشفي النفسي( 2012-2018 

2880

2895

2864

2816

2999

2960

2943

1500

2000

2500

3000

3500

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 المؤشر
وزارة 

 الصحة
 األهلية

وزارة 

 الداخلية
 المستشفيات في قطاع غزة

 32 عدد المسيالعام 2 17 13 عدد المسيالعام

 61,294  فدل السكان /  سيال  177 526 2,240 عدد األس  

 1.63 نسمط  ن السكان 100,000 فدل المسيالعام /  11,397 32,719 197,391 عدد حاالم الخ وج

 2,943 عدد األس   11,397 32,725 199,211 عدد حاالم الدخةل

نسمط  ن  1,000الدخةل / 

 السكان
 666  فدل السكان / س ً  5.8 16.7 101.6

 15.0 نسمط 10,000 فدل األس   /  27,226 73,230 651,390 أًا  اليداوي

 12.4 نسمط 100 فدل الدخةل /  52.9 45.0 950 نسرط اشغال األس  

 %22.8 نسرط القع  ًام 2.4 2.2 3.3  فدل المكةث ع  المسيال 

 89 عدد   ف الفملعام 80.8 73.1 113.4  فدل دو ان الس ً 

 10,597 عدد حاالم المناظع  الياخع عط 2.1 2.7 0.2 عي   خلة الس ً 

  سيالعام و،ا   ال  ط 4,281 12,638 39,942 الةالد 

 6.2 أس   والد  10أس   حدًث  الةالد  /  25.9 20.4 23.2 نسرط الةالدام القع  ًط

 8   ًض / جها،  سعل كلةي 2,494 36,199 68,895 عدد الفملعام الج احعط

 فدل المي ددًن عل  

 نسمط 1,000الةةا ئ / 
 2.3  فدل  سالم الكل  /   ًض / اسرة  59 49 715

 فدل المي ددًن عل  

 نسمط 1,000الفعادام / 
 1,004.5 عملعام فدل الفملعام الج احعط /   عط  46 236 332
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 لمزودي الخدمات توزيع نسب األسرة  -( 2رسم بياني )

  2018العام الصحية 
 

 

 مقدمي خدمات المستشفيات في قطاع غزة .3.2.3

 

عدد األسرة في القطاع حسب الجهة المزودة لخدمة توزيع  –( 2جدول )

 (2018-2012المستشفيات )

مقدم 

 الخدمة
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

وزارة 

 الصحة
2,037 2,037 2107 2081 2,243 2,211 2,240 

غير 

 حكومي
662 710 619 574 595 606 526 

وزارة 

 الداخلية
181 148 138 161 161 143 177 

 2,943 2,960 2,999 2,816 2,864 2,895 2,880 المجموع

 

  توزيع المستشفيات واألسرة حسب السكان. 3.2.4

 سيال    32بلغ عدد  سيالعام زةا      : المستشفيات

بلغ عدد و  نسمط 100,000 سيال  /  1.63وبمفدل 

 0.66 سيال   وبمفدل  13 و،ا   ال  ط سيالعام 

 نسمط. 100,000لكل   سيال 

 2,943بلغ إجمال  عدد أس    سيالعام زةا      : األسرة

نسمط  بلغ عدد أس    10,000س ً /  15.0س ً ا   بمفدل 

س ً  لكل  11.4س ً   بمفدل  2,240و،ا   ال  ط  نها 

 نسمط.  10,000
 

 توزيع أسرة المبيت في المستشفيات. 3.2.5

المسررتشررفيات حسررب توزيع أسرررة المبيت في . 3.2.5.1

 التخصص

 1,782بلغ  جمة  أس   المرعت ع   سيالعام و،ا   ال  ط 

. علما  س ً ( 41) س ً ا  بما ععها أس    سيال  الةب النلس 

 .2010س ً  ع  الفا   1,567كانت بأن عدد أس   المرعت 
 

 
 

 توزيع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الصحة  -( 3جدول )

 م 2018 -حسب التخصص عام 

 

 النسبة )%( وزارة الصحة التخصص

 28.2 502 الج احط الفا ط

 24.5 436 طب الراطنط والةب النلس 

 21.8 389 طب األطلال

 11.9 213 أ  اض النساء و اليةلعد

 13.6 242 الفناًط الخاصط

 100.0 1,782 المجموع
 

 

صة )العالج المركز( في . 3.2.5.2 سرة العناية الخا توزيع أ

 الخدمة يالمستشفيات حسب مزود
 

توزيع أسرة العناية الخاصة حسب الجهة المزودة للخدمات  -( 4جدول )

 م 2018 -في قطاع غزة للعام 

ال ًيم زاتتتغعل أستتت   الفناًط الخاصتتتط ع  المستتتياتتتلعام  ع  ال كة عط إال ع  حاالم الةةا ئ  •

 بسرب زلط الكاد  الرا ي واليكللط الفالعط لهذه الخد ط.

 . لم ًيم ز وًدنا برعانام  سيال  ال لة الدول  وهة المسيال  الةحعد اليابة للقةا  الخاص •
 

صة )العالج المركز( في . 3.2.5.3 سرة العناية الخا توزيع أ

 تشفيات وزارة الصحة حسب المحافظةمس
 

توزيع أسرة العناية الخاصة في مستشفيات وزارة الصحة  - (5جدول )

 م 2018 -حسب المحافظة للعام 

 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال التخصص

العناية المركزة 

 العامة
10 9 4 18 0 41 

العناية المركزة  

للقلب وجراحة 

 القلب
0 24 7 13 0 44 

العناية المركزة 

 الحروق
0 3 0 0 0 3 

العناية المركزة 

 لحديثي الوالدة
0 75 13 36 8 132 

العناية المركزة 

 لألطفال
0 18 0 4 0 22 

 242 8 71 24 129 10 المجموع

 100.0 3.3 29.4 9.9 53.3 4.1 النسبة )%(

 

سب . 3.2.6 شفيات ح ست توزيع غرف العمليات في الم

 الخدمة يمزود
 

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

 م 2018 -للعام 

 النسرط )%( 2018   ود الخد ط

 53.9 48 وزارة الصحة

 40.5 36 غير الحكومية

 5.6 5 وزارة الداخلية

 100.0 89 المجموع
 
 

 الدخول والخروج في مستشفيات قطاع غزة .3.2.7

 

 حركة الدخول والخروج في مستشفيات  -( 7جدول )

  2018 - للعامقطاع غزة 

 2018 المؤشر

 
و،ا   
 ال  ط

 ع  
 ال كة  

و،ا   
 الداخلعط

 اإلجمال 

 243,333 11,397 32,725 199,211 الدخول

 241,507 11,397 32,719 197,391 الخروج

وزارة 
,  الصحة
76.1

غير 
, حكومي
17.9

وزارة 
,  الداخلية

6

 التخصص
مجموع  وزارة الداخلية غير الحكومية وزارة الصحة

 % األس   % األس   % األس   االسرة

 48 0 0 30.4 7 16.9 41 الفا ط

لقلب ا

وج احط 

 القلب

44 18.2 0 0 0 0 44 

 3 0 0 0 0 1.2 3 ل  وقا

 22 0 0 0 0 9.1 22 ألطلالا

حدًث  

 الةالد 
132 54.6 16 69.6 6 100 154 

 271 100 6 100 23 100 242 المجمة 

النسرط 

)%( 
89.3 8.5 2.2 100.0 
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زسجعل زم  2018خالل الفا  : دخول المستشفياتحاالت 

% 81.8؛ إل   سيالعام زةا     حالط دخةل ( 243,333)

حالة  494، وتم ادخال  نها ع   سيالعام و،ا   ال  ط

 .2018لمستشفى الطب النفسي خالل العام 
 

 

حالط  241,507زم زسجعل : المستشفيات حاالت خروج

  .بدون مستشفى الطب النفسي 2018خالل عا  خ وج 
 

مات المبيت في مؤشرات االنتفاع بخد. 3.2.8

 مستشفيات قطاع غزة
 

 مؤشرات االنتفاع بخدمات المبيت في مستشفيات  -( 8جدول )

 2018 –ة للعام قطاع غز

 المؤشر

2018 

و،ا   

 *ال  ط

 ع  

 حكة  

و،ا   

 داخلعط

 52.9 45.0 95.0 نسرط إشغال األس  

 2.4 2.2 3.3  فدل المكةث

 80.8 73.1 113.4 الس ً  فدل دو ان 

 2.1 2.7 0.2 عي   خلة الس ً  
 

  سيال  الةب النلس *بدون 

 

 :نسبة إشغال األسرة

بلغت نستترط إشتتغال األستت   ع   ستتياتتلعام و،ا   ال تت ط  ▪

ستتتجلت نستتترط اإلشتتتغال األزل ع   ستتتياتتتل   %(.95.0)

%( ونستتتترط اإلشتتتتغال األعل  ع  66.0) الهالل اإل ا از 

 %(.106.0) و جمة الالاء الةر   جمة ناص  الةر 

المستتتياتتتلعام  ع  بعنما بلغت نستتترط إشتتتغال األستتت   ع    ▪

%(  وع   ستتتتتتياتتتتتتلعام و،ا   الداخلعط 45.0ال كة عط )

(52.9.)% 

 متوسط مدة المكوث

العام و،ا   ال  ط  ▪ بلغ  فدل المكةث للم ًض ع   سي

 .2018خالل عا  ًة  ( 3.3)

بعنما بلغ  فدل المكةث ع  المستتتتتياتتتتتلعام  ع  ال كة عط  ▪

( ًة  خالل نلس الفتتتا   وبلغ  فتتتدل المكةث ع  2.2)

 ( ًة ا.2.4 سيالعام و،ا   الداخلعط )

 معدل دوران السرير
بلغ  فدل دو ان الستت ً  ع   ستتياتتلعام  2018ع  الفا   ▪

    ستتنةًا  وهذا ًفن  أن الستت ً   113.4و،ا   ال تت ط 

    خالل الفا . وهذا ًلس  ا زلا   113ًيم إشغاله حةال  

نستترط اشتتغال األستت   ع   ستتياتتلعام و،ا   ال تت ط خالل 

 . 2018الفا  

ع  حعن بلغ  فدل دو ان الستتت ً  ع  المستتتياتتتلعام  ع   ▪

  وكتتتان ع  2018    خالل الفتتتا   73.1ال كة عتتتط 

   خالل نلس   80.0ط حةال   ستتتياتتتلعام و،ا   الداخلع

 الفا .

 فترة خلو السرير

 0.2لغت عي   خلة الس ً  ع   سيالعام و،ا   ال  ط ب ▪

  وه  اللي   2018ستتتتتتتاعام( خالل عا   5ًة  )حةال  

الي  ًرق  ععها الستتتتتت ً  عا  ا  بدون إشتتتتتتغال بعن حالي  

 دخةل وحالي  خ وج  ييالعيعن. 

أًا   2.7أ ا ع  المستتتتتتياتتتتتتلعام  ع  ال كة عط عقد بلغت  ▪

ستتتتياتتتتلعام و،ا   ع    ًة  2.1خالل نلس الفا   وكانت 

 الداخلعط.

 خدمات العمليات الجراحية في المستشفيات. 3.2.9

  عط   89بلغ اجمال  عدد   ف الفملعام ع  زةا       ▪

 وه   ة،عط حسب   ودي الخد ط كاليال .

 
 غرف العمليات في المستشفيات توزيع  –( 3رسم بياني )

 2018 -حسب مزود الخدمة 
 

بلغ إجمتتال  عتتدد الفملعتتام الج احعتتط الي  زم إج ا هتتا ع   ▪

عملعط ج احعط حعث بلغ  107,588 ستتياتتلعام زةا      

هتتتا ع  ءإجمتتتال  عتتتدد الفملعتتتام الج احعتتتط الي  زم إج ا

   نها عملعط ج احعط 68,895 ستتتياتتتلعام و،ا   ال تتت ط 

 عملعط ج احعط ع  عملعام العة  الةاحد. 20,680

 

  
 عدد العمليات الجراحية في مستشفياتتوزيع  –( 4رسم بياني )

 2018-2012وزارة الصحة  

 

 توزيع العمليات الجراحية في مستشفيات   -( 9جدول )

 2018 –قطاع غزة 
 

 
العمليات 

 الجراحية

عمليات 

اليوم 

 الواحد

 المجموع
النسبة 

)%( 

و،ا   

 ال  ط
48,215 20,680 68,895 64.0 

 ع  

 ال كة عط
35,130 1,069 36,199 33.7 

و،ا   

 الداخلعط
2,494 0 2,494 2.3 

 100 107,588 21,749 85,839 المجموع
 

داختتل   ف الفملعتتام ع  عتتدد الفملعتتام الج احعتتط  بلغ ▪

عملعط ج احعط  بعنما  35,130المسيالعام  ع  ال كة عط 

عط  لداخل عام و،ا   ا عط  2,494بلغت ع    ستتتتتتياتتتتتتل عمل

 ج احعط.
 

 

 قلبية وجراحة القلب وزراعة الكلىالالقسطرة  3.2.10

 القسطرة القلبية. 3.2.10.1
 

م خد ام القسة   القلرعط ع  ًزقدبدأم و،ا   ال  ط  ▪

  وع   جمة الالاء 2006نهاًط   نذ  سيال      األو ب 

 سيال   كما وزقد  الخد ط ع   2014 ني ف ع  الةر  

وزارة 
,  الداخلية
5.6  ,

وزارة 
,  الصحة
53.9  ,

غير 
,  الحكومية
40.5  ,

49,242

66,632

64,131

66,162

66,051

60,109

68,895

0

30,000

60,000

90,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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و سيال  القدس   القلب واالوععط الد ةًط )الخد ط الفا ط(

 . ال عا  اليخ    و  ك  جةلس اليخ   و  ك  

 

عملعط زسة   زلرعط ع   سيالعام و،ا    3,882زم إج اء  ▪

بلغ عدد  2017لفا  . بعنما ع  ا2018ال  ط خالل عا  

 عملعط زسة   زلرعط. 3,753عملعام القسة   القلرعط 

عملعط زسة   زلرعط ع   سيال       1,821زم إج اء  ▪

زسة    420زسة   زاخع عط   1,401األو وب    نها 

عملعط زسة   زلرعط ع   2,061عالجعط  كما وزم إج اء 

زسة   زاخع عط   1,423 جمة الالاء الةر    نها 

 زسة   عالجعط. 638و

 ع   المسيالعامملعام القسة   القلرعط ع  بلغ عدد ع ▪

  خالل الفا  ال ال  عملعط زسة   زلرعط 1,446ال كة عط 

ولم ز لنا  .حالط عالجعط 1,191حالط زاخع عط   255 نها 

 2018خاصط )ال عا  وجةلس( خالل الفا  بعانام الم اك  ال

. 

 
  

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

 2018 -2012مستشفيات وزارة الصحة 
 

  جراحة القلب المفتوح

ع  المليةح ع  و،ا   ال تتتتتت ط بدأ الفمل بج احط القلب  ▪

 143زا  بإج اء    ي حعث عر  وعد طر   2001الفا  

عط  لاء الةر    م عمل لب  ليةح ع   جمة الاتتتتتت حط ز ج ا

 .2010أ لق الم ك  إل  أن أععد زاغعله ع  الفا  

  اك   أ بةزقتتتد  ختتتد تتتام ج احتتتط القلتتتب المليةح ع   ▪

ع   جمة  الم ك  األوللج احتتط القلتتب ع  زةتتا       

ع   سيال      االو وب   الثان م ك  الالالاء الةر   و

و  ك  ج احط القلب ع   لة،ا   ال تتتتتت ط  وهما ًيرفان

 سيال  القلب واالوععط الد ةًط اليابة لمسيالعام الخد ط 

 .و  ك  ع   سيال  القدس الفا ط

ع   ستتتتتتياتتتتتتلعام  عملعط ج احط زلب  ليةح 91زم إج اء  ▪

عملعط  70 نها   2018خالل الفا  ال ال   و،ا   ال تتت ط

عملعط ج احط  21ج احط زلب ع   جمة الالاء الةر    و 

أي  زستتتتتجعللم ًيم و ع   ستتتتتياتتتتتل      األو وب  زلب 

ع   ستتتياتتتل  القلب واالوععط الد ةًط  ج احط زلب عملعط 

عملعط ج احط زلب  ليةح خالل الفا   194بعنما زم اج اء 

جمعفها ع   جمة الالاء الةر  ع  جمعة الم اك    2017

 بة،ا   ال  ط.

عملعط ج احط زلب  ليةح ع   ستتتتتتياتتتتتتل   180زم إج اء  ▪

 س اليابفط للهالل االحم  خالل الفا  ال ال .القد

بلغ إجمتتتال  الفملعتتتام الج احعتتتط لج احتتتط القلتتتب ع   ▪

 عملعط زلب  ليةح. 271 سيالعام زةا      

 

 
 عدد عمليات جراحة القلب المفتوحتوزيع  –( 6رسم بياني ) 

  2018 – 2012في مستشفيات وزارة الصحة  

 

 زراعة الكلى

عل   ، اعط الكل  ع   جمة الاتتتتتتلاء الةر بدأ الفمل ع   ▪

 أًدي وعةد  ن الخا ج وبماا كط أطراء  ن و،ا   ال  ط.

فا   22زم اج اء  ▪ عط ، اعط كل  خالل ال   بعنما 2018عمل

 .2017عملعط ، اعط كل  خالل  12زم إج اء 

زم  2018 نهتتاًتتط نتتذ بتتداًتتط ب نتتا ا ، اعتتط الكل  وحي   ▪

 ، اعط كل . عملية 90إج اء 

 
 

 

 خدمات الوالدة في المستشفيات. 3.2.11

  
 

 نسب الوالدات في مستشفياتتوزيع  –( 7رسم بياني )

 2018 –قطاع غزة  

 

 
 

 

 
 توزيع الوالدات في مستشفيات وزارة الصحة -( 8رسم بياني )

 2012 - 2018    

 

 

 

 

2,306

1,675

1,988 2,961

3,784

3,753

3,882

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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423
348

237
182

194 91

0

100

200
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الصحة

70.3%

غير 
الحكومية

22.2%

وزارة 
الداخلية

7.5%

وزارة الصحة غير الحكومية وزارة الداخلية

40,900

38,486

40,482

42,263

43,829

45,948

39,942

0

30,000

60,000
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 2018 –توزيع الوالدات في مستشفيات قطاع غزة  -( 10جدول )
 

 المؤشر
وزارة 

 الصحة

غير 

 الحكومية

وزارة 

 الداخلية
2018 2017 

 46,904 43,893 3,173 10,056 30,664 الوالدة الطبيعية

 11,986 12,968 1,108 2,582 9,278 الوالدة القيصرية

 58,890 56,861 4,281 12,638 39,942 الوالداتمجموع 

نسبة الوالدات 

 القيصرية
23.2 20.4 25.9 22.8 20.3 

 57,192 55,824 4,281 12,722 38,821 عدد المواليد 

عمليات النساء 

 والتوليد
1,825 3,027 124 4,976 5,148 

حاالت وفيات 

 األجنة
296 134 0 430 215 

   والدات متعددة

 ) التوائم(
1,770 57 0 1,827 1,964 

الوالدات نسبة ا

من المتعددة 

 لوالداتاجمالي ا

4.4 0.4 0 3.2 3.3 

 2500أقل من 

 جرام
3,432 68 0 3,500 4,612 

نسبة المواليد اقل 

 جرام  2500من 
8.8 0.5 0 6.3 8.0 

عدد حاالت الوالدة 

المبكرة ) أقل من 

 أسبوع ( 37

6,510 108 0 6,618 - 

نسبة الوالدات 

 المبكرة )الخدج(
16.3 0.8 0 11.6 - 

عدد حاالت 

 اإلجهاض 
5,238 446 373 6,057 8,647 

نسبة حاالت 

 اإلجهاض
13.1 3.5 8.7 10.6 15.11 

حاالت التشوهات 

 الخلقية
310 8 0 318 215 

معدل حاالت 

التشوهات لكل 

 مولود 10,000

79.8 6.3 0 57.0 37.6 

عدد وفيات 

المواليد بعد 

 الوالدة مباشرة

155 4 0 159 310 

عدد وفيات 

 األمهات 
11* 0 0 11 6 

 

( حاالم ع   ستتتتتتياتتتتتتلعام و،ا   9)حاليعن ع  المن ل و)وععام األ هام ع  و، ا  ال تتتتتت ط  *

 ال  ط والداخل(

مؤشرات الخدمات الصحية المقدمة للمرضى غير . 3.2.12

 غزةالمنومين في مستشفيات قطاع 
 

  غزةخدمات االستقبال والطوارئ في مستشفيات . 3.2.12.1
 

 خدمات االستقبال والطوارئ في مستشفيات توزيع  –( 11جدول )

 2018 –قطاع غزة 

 البيان
حوادث خدمات ال

 والطوارئ
 النسبة )%(

 86.9 1,402,222 و،ا   ال  ط
 5.9 95,975  ع  ال كة عط
 7.2 115,556 و،ا   الداخلعط

 100.0 1,613,753 المجموع
 

 

 خدمات العيادات الخارجية في المستشفيات. 3.2.12.2

 خدمات العيادات الخارجية في توزيع  –( 12جدول )

 2018 –مستشفيات قطاع غزة 
 

العيادات 

 الخارجية

وزارة 

 الصحة

غير 

 الحكومية

وزارة 

 الداخلية
 المجموع

النسبة 

)%( 

 49.5 597,333 29,497 224,902 342,934 الج احط 

 25.6 308,497 37,825 130,949 139,723 الراطنط 

النساء 

 واليةلعد
70,133 74,302 11,764 156,199 12.9 

 8.2 99,456 12,145 33,910 53,401 األطلال 

ا  اض 

الد  

 واالو ا 

42,134 0 0 42,134 3.5 

 0.3 3,432 0 0 3,432 نلسعط

 100.0 1,207,051 91,231 464,063 651,757 المجمة 

النسرط 
)%( 

54.0 38.4 7.6 100.0  

 

 خدمات الغسيل الكلوي في مستشفيات الوزارة. 3.2.12.3

  اك   5زقد  خد ط الغستتتتتتتعل الكلةي ع  زةا       ن خالل  ▪

زيرة لة،ا   ال تتتتتتت ط ) جمة الاتتتتتتتلاء الةر    جمة ناصتتتتتتت   

شهداء األز    و سيال  ال نيعس   سيال  النجا    سيال  

باإلضتتتتتاعط لم ك  ستتتتتادس ًيرة للمستتتتتياتتتتتلعام  ع   لألطلال(.

 ال كة عط ع   سيال  القدس اليابة للهالل األحم  الللسةعن .

 ستتتعل كلةي   بلغ  ؤشتتت  وحدام الغستتتعل لفدد الم ضتتت  )وحد ▪

( ع  حعن أن المؤشتتت  القعاستتت  هة وحد   ستتتعل ضتتت    8 لكل

   ض .  4واحد  لكل 

ع  الخةط الةطنعط اإلستتتتتي ازعجعط لل تتتتت ط حدد كلاء  كل وحد   ▪

 و،ا   ال  ط سالم ًة عا   ع  حعن أن   اك   3 سعل بفدد 

  سالم ًة عا (. 4زفمل )كل وحد   سعل 

ال  القدس  ▪  سعل كلةي    ًض 12بلغ عدد الم ض  ع   سي

وعدد  جلستتتتط ستتتتنةًا   1,200بفدد جلستتتتام    2018خالل الفا  

 جلسط أسرةععا لكل   ًض. (2)وبمفدل  ( جها، 2األجه   )

 
 

 خدمات غسيل الكلى في مستشفياتتوزيع  –( 13جدول )

 2018 –وزارة الصحة  

 
 

 األقصى النجار ناصر الشفاء المؤش 
الرنتيس

 ي
 المجموع

عدد 

مرضال

 ى

448 144 89 88 40 809 

وحدات 

 الغسيل
45 23 12 12 10 102 

عدد 

الغسالت 

 السنوي

52,2877 18,310 10,435 9,775 4,899 95,706 

 جلسة/

 مريض/

 أسبوع 

2.2 2.4 2.2 2.1 2.3 2.3 

 

دم واألورام ال خدمات الرعاية اليومية ألمراض. 3.2.12.4

 في مستشفيات الوزارة

و،ا   ال  ط المقد  الةحعد لخد ام  عاًط   ض  الد   زفير 

أزستتتتتتا  ال عاًط النها ًط ع  كل  ن  جمة   ن خاللواالو ا  

الاتتلاء الةر  و ستتياتتل      األو وب  و ستتياتتل  ال نيعستت  

 لألطلال.
 خدمات عيادات الدم واألورام في توزيع  –( 14جدول )

  2018 -مستشفيات وزارة الصحة 

 المجموع الرنتيسي األوروبي الشفاء المؤشر

عدد اس   ال عاًط 

 العة عط لالو ا 
15 17 20 52 

 23,037 10,011* 4,459 8,567 عدد ال ًا ام

 زيارات أورام أطفال وبالغين.*
 

 
 

 في المستشفيات خدمات العالج الطبيعي. 3.2.12.5
 خدمات العالج الطبيعي في مستشفياتتوزيع  –( 15جدول )

 2018 -قطاع غزة 

 

 المؤشر
وزارة 

 الصحة

غير 

 الحكومية

وزارة 

 الداخلية
 المجموع

حاالم الفالج 

 الةرعف 
30,132 16,397 5,125 51,654 

جلسام الفالج 

 الةرعف 
122,764 33,562 18,043 174,369 

 3.4 3.5 2 4 جلسط /   ًض
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 الطبية التشخيصية في المستشفيات الخدمات .3.2.13

 خدمات األشعة والتصوير الطبي. 3.2.13.1

 خدمات األشعة والتصوير الطبي فيتوزيع  –( 16جدول )

 2018 -مستشفيات قطاع غزة 

 الخدمة 
وزارة 

 الصحة

غير 

 الحكومية

وزارة 

 الداخلية
 المجموع

النسبة 

)%( 

 73.3 603,888 41,512 51,787 510,589 أشعة سينية

 16.9 139,270 0 31,104 108,166 فوق صوتية

 4.6 38,004 0 1,361 36,643 مقطعية

 IVP 3,640 39 29 3,708 0.4الملونة و 

 1.9 15,408 5,583 8,047 1,778 بانوراما

 0.8 6,717 0 5,615 1,102 الثديتصوير 

 1.9 15,685 0 3,565 12,120 رنين مغناطيسي

 0.2 1,252 0 0 1,252 التفتيت

 100.0 823,932 47,124 101,518 675,290 المجموع

 100.0 5.7 12.3 82.0 النسبة )%(
 

 

 

 

 في المستشفيات خدمات المختبرات. 3.2.13.2
 

 

 خدمات المختبرات في مستشفيات توزيع  –( 17جدول )

 2018 -قطاع غزة
 

 
وزارة 

 الصحة

غير 

 الحكومية

وزارة 

 الداخلية
 المجموع

عدد 

الل ةصام 

 المخر ًط

4,342,537 366,087 226,061 4,934,685 

 100.0 4.6 7.4 88.0 النسرط )%(

 

 

شفيات وزارة خدمات . 3.2.13.3 ست بنوك الدم في م

 الصحة
 في مستشفيات  توزيع خدمات بنوك الدم –( 18جدول )

 2018-2013وزارة الصحة 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

الدم 

 المسحوب
26,821 38,449 29,488 32,188 32,974 35,145 

الدم 

 المصروف
57,973 40,137 58,693 50,068 56,936 75,748 

 

 

 

 

 

 

 

لجراحيررة في الخرردمررات البرراةولوجيررة ا. 3.2.13.4

 مستشفيات وزارة الصحة
 

زةا       ستتتتياتتتتلعام زقد  خد ام الرا ةلةج  الج اح  ع  

عقط  ن خالل و،ا   ال تت ط ع  كل  ن  جمة الاتتلاء الةر   

 و سيال      األو وب . 
 

 

األنسجة والخاليا التي تم إجرائها في  فحصعدد عينات  -( 19جدول )

 2018-2012مستشفيات وزارة الصحة 

 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الفحص

فحوصات 

 األنسجة
4,662 5,499 4,384 5,313 8,414 6,436 5,338 

فحوصات 

 الخاليا
1,073 1,326 1,157 1,402 1,950 1,716 1,562 

 6,900 8,152 10,364 6,715 5,541 6,825 5,735 المجموع

 

 
 

 

 )التنظير الداخلي(:خدمات المناظير التشخيصية . 3.2.13.5
عدد حاالت التنظير الداخلي التي تم إجرائها في توزيع  –( 20جدول )

 (2018-2017) مستشفيات قطاع غزة

 

 النوع
وزارة 

 الصحة

غير 

 الحكومية

وزارة 

 الداخلية
 المجموع

2017 6,037 2,866 146 9,049 

2018 7,525 3,072 0 10,597 
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  لمختبراتا. 3.3
 

المؤشرررراترالرية رررةررررل مختبراتر  ر  ا  ر 3.3.1

 2018لعامررالصحر

ر
 الؤشرات الصحية للمختبرات في وزارة الصحة –( 1جدول )

 

 القيمة المؤشر

 56 عدد المختبرات

 5.5 اجمالي الفحوصات بالمليون

 522 القوى البشرية

 9.3 بالمليون شيكلاجمالي المصروفات 

 52,789 وحدات الدم المصروفة ومشتقاتها

 26 للمواليد الجدد كسل الغدرة الدرقية 

 معدل انتشار الفحص الفيروسي للمتبرعين بوحدات الدم 

HBV% 

HCV% 

HIV% 

 

0.72 

0.14 

0.0 

 43,077 اجمالي العينات الصحة العامة

 29.3 نسبة العينات المائية الملوثة

 27.1 نسبة العينات الغذائية الملوثة

 6.7 نسبة العينات الدوائية غير المطابقة للمواصفات

 

   ر  ا  رالصحرر بنوكرالدمرالمختبرات 3.3.2

جهات  3تقدَّم خدمات المختبرات في وزارة الصحة من خالل 

، مختبرات األولية مختبرات الرعاية الصحية :وهي

ت عدد المختبرات و المختبر المركزي، حيث بلغالمستشفيات 

  .56في وزارة الصحة 

 
 في وزارة الصحة توزيع المختبرات وبنوك الدم –( 2جدول )

 

 المختبر

 

 الرعاية األولية

 

 المستشفيات
وحدات المختبرات 

 وبنوك الدم

 المجموع

 
رعاية 

 اولية

الصحة 

 العامة

المختبرات 

وبنوك 

 الدم
بنوك  المركزي الباثولوجي

 الدم 

 56 3 1 3 11 1 37 العدد

 

 احتةاجاترالمختبرات 3.3.3

صنف سنوياً، وبتكلفة مالية  865 تحتاج المختبرات من المواد

مليون دوالر، موزعة حسب األهمية واألولوية   4.7 تقديرية

 (.A,B,Cالى ثالث شرائح ) 

ال يوجد استقرار في توريد األصناف لمخازن وحدة المختبرات 

وبنوك الدم مما زاد في أعداد األصناف الصفرية في الشرائح 

شهرياً، مما أدى ذلك النقطاع الخدمات المخبرية بين الفترة 

 واالخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتياجات عدد أصناف المختبرات حسب األولوية -( 3جدول )
 

 عدد األصناف الشريحة
 النسبة المئوية

% 

التكلفة بالمليون 

 دوالر

A 264 31 3.25 

B 324 37 1.03 

C 277 32 0.41 

 4.7 100 865 االجمالي

 

رالىرمخا نرالمختبرات:الوا در 3.3.4
قيمة ما ورد إلى مخازن المختبرات من مواد ومستلزمات 

شيكل، حيث كانت نسبة التغير عن  10,543,211مخبرية 

 . 40.5بمقدار  2017عام  

 
 (:  يوضح الوارد الى مخازن المختبرات بالشيكل4جدول رقم )

 

 النسبة 2018 2017 الجهة

مستودعات 

 رام هللا
3,220,281 3,652,437 34.7 

 47.2 4,980,275 759,842 التبرعات

 18.1 1,910,499 3,498,705 مشتريات

 100 10,543,211 7,500,440 االجمالي

 

 : العجزر3.3.5

تاثرت الخدمة المخبرية بنسب متفاوتة حسب الشريحة وكانت 

% 26.9تقريبا  2018 نسبة العجز المالي  في التوريد لعام 

 من االحتياج المالي السنوي.

 

الفحوصاترالمخبريرر  رمختبراتر  ا  رر 3.3.6

 الصحر

 عدد الفحوصات في مختبرات وزارة الصحة -(1رسم بياني )

 مقارنة بالسنوات السابقة 2018لعام  

 

 

 

4,822,471 4,814,742

5,176,529

4,418,497

4,238,683 4,447,762

4510065

5456487

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2 0 1 1 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
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رمعدلر 3.3.7 ر  رالجهر رح ب رالفحوصات تو يع

  ن  الفحوصاتر/
 

وقد شكلت نسبة ، فني 320بلغ عدد الفنيين في المستشفيات 

الفحوصات لكل فني في المستشفيات األعلى بين مختبرات 

 فحص لكل فني. 14,221يث بلغت ة حوزارة الصحى

 
الفحوصات الطبية و عدد الفنيين في مختبرات توزيع عدد  -( 5جدول )

  وزارة الصحة

 البيان
عدد 

 الفحوصات

عدد 

 الفنيين

معدل 

 فحص/فني

متوسط 

التكلفة 

 بالشيكل

 1.2 14,221 320 4,550,632 مختبرات المستشفيات

مختبرات الرعاية 

 الصحية األولية
585,137 102 5,736,6 0.7 

 6.6 9,658,3 23 222,141 المختبر المركزي

 0.9 2,533,6 17 43,071 مختبر الصحة العامة

 28.8 515,3 16 8,244 الباثولوجي

  5,907,8 8 47,262 اإلجمالي
 

 * دون عدد المدراء، ادارة الوحدة، والمخازن

 ** بنوك الدم ال تخضع لنفس المعيار

 

التابعررر حوصرراترمختبراترالم ررتتررفةات 3.3.7.1

رلو ا  رالصحررح برالنوع

بلغ إجماااالي الفحوصااااااااات في المسااااااتشاااااافياااات الحكوميااة 

بة فحصااااااااً،  4,550,632 غت نساااااا يا  بل فحوصاااااااات الكيم

يه فحوصاااااااات 62السااااااريرية لدم%، يل بة  ا و التجلط بنساااااا

% 1.6حيث شكلت االحيا  الدقيقة اقل نسبة فكانت %، 24.1

 من اجمالي التحاليل.

 

 

 

نسبة الفحوصات التي تمت في مختبرات مستشفيات   -(2رسم بياني)

 حسب نوع الفحص 2018وزارة الصحة لعام 
 

 

 

 

 

مختبرات الرعاية األولية الصاااحية فحوصاااات   3.3.7.2

  الحكومية

بلغت أعلى نسبة لفحوصات مختبرات الرعاية األولية للكيميا  

والمناعة %، وأقل نسبة لألمصال  41.2السريرية حيث بلغت 

 % من اجمالي فحوصات الرعاية األولية.1.3فبلغت 

 

 

 

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

 الرعاية الصحية األولية

 

 :الفحوصاترالمتغولرر  رالمختبررالمركزي 3.3.8

 

 
 توزيع نسب الفحوصات المشغولة-( 4رسم بياني )

 في المختبر المركزي 

 

اجرا  فحوصات المسح الشامل لألطفال حديثي الوالدة أدت 

حالة جديدة مصابة بمرض التبول الفينولي بنسبة  13الكتشاف 

بينما عدد الحاالت الموجبة لمرض لمرض نفص افراز  0.03

 .  0.05الغدة الدرقية بنسبة 

 
ات المسح ( يوضح عدد ونسب الحاالت الموجبة لفحوص6جدول رقم )

 .الشامل ألطفال حديثي الوالدة

 اسم الفحص
عدد الحاالت 

 المفحوصة

عدد الحاالت 

 الموجبة
 النسبة

 0.03 13 57,715 التبول الفينولي

نقص افراز الغدة 

 الدرقية
57,715 26 0.05 

 
 

 خدماترنقلرالدم 3.3.9

 عددربنوكرالدمربقطاعرغز  3.3.9.1

خااااادمات نقااااال الااااادم مجانااااااً تقاااااوم وزارة الصاااااحة بتاااااوفير 

وتشاااارف علااااى تلااااك الخاااادمات وحاااادة المختباااارات وبنااااوك 

تابعااااة  9بنااااوك دم منهااااا  12حيااااث يوجااااد فااااي غاااازة  ،الاااادم

غيااار جمعياااة بناااك الااادم بفروعاااه لتااااب   3لاااوزارة الصاااحة و 

 الحكومية.   
 

   التبرعربالدمرعم ةر 3.3.9.2

من  13,024 وحدة دم منهم 42,495تم توفير 2018في العام 

بلغت نسبة وحدات الدم التي تم حيث  .خالل جمعية بنك الدم

% تم عبر التبرع 63% و 27توفيرها عبر التبرع الطوعي 

      .األسري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.6

2.6

4.4

5.2

24.1

62.0

0.0 100.0

أحياء دقيقة

تحاليل بول وبراز

أمصال و مناعة

بنك الدم

طتحاليل الدم الكامل والتجل

كيمياء سريرية

,  الروتين
26.5

كيمياء 
,  سريرية
41.2

31, دم كامل
األمصال 
,  والمناعة
الروتين1.3

ةكيمياء سريري

دم كامل

األمصال 
والمناعة

61.0

21.3

8.4

4.6

2.5

1.2

0.6

0.0 80.0

المسح الشامل

هرمونات

تحاليل متقدمة

فيروسات مطلية

ميكروبيلوجي

المناعة

PCR

فيروسات 
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 الحمالت الخارجية للتبرع بالدم: 3.3.9.3
وحاادة دم من  5271حملااة تم جم   244بلغ عاادد الحمالت 

 الجمعيات الحكومية، وجمعية بنك الدم.

 
 ( عدد الحمالت الخارجية ووحدات الدم المسحوبة7جدول )

 

 المصدر
الحمالت عدد 

 الخارجية

عدد الوحدات 

 المسحوبة
 النسبة

المستشفيات 

 الحكومية
98 5271 47 

جمعية بنك الدم 

 وفروعها
146 5835 53 

 100 11106 244 االجمالي

 

 

 الم حرالوباي رلعةناترالدم 3.3.10

 
تقااااوم بنااااوك الاااادم فااااي المؤسسااااات الحكوميااااة بعماااال مسااااح 

وباااائي لوحاااادات الااادم التااااي ياااتم جمعهااااا عبااار المستشاااافيات 

الحكومياااة وجمعياااة بناااك الااادم حياااث تااام عمااال مساااح لحاااوالي 

وحاااادة دم لألماااااراض المعدياااااة الفيروساااااية والتاااااي  42,495

الفيااااارول  ،تتمثااااال بفيااااارول التهاااااا  الكباااااد الوباااااائي ) (

اإليااادز( وفيااارول التهاااا  الكباااد المسااابب للعاااوز المنااااعي )

 على أثرها نتجت النتائج التالية: الوبائي )ج(
 

علاااى مااار السااانوات انخفنااات نسااابة انتشاااار التهاااا  الكباااد 

حيااااث بلغاااات الوبااااائي ) ( و )ج( بااااين المتباااارعين بالاااادم، 

 على التوالي. %0.14 %،0.7نسبتها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باي )ب(ربةنرالمتبرعةنر 3.3.10.1 بدرالو هابرالك الت

ربالدمر

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

 السنوات

 

(ربةنرجانتتا رالتهابرالكبدرالوباي ) 3.3.10.2

 المتبرعةنربالدمرعبررال نوات

ر
المتبرعين % بين 0.14 (جالتها  الكبد الوبائي) بلغت نساااااابة

 .بالدم

 

 

 

 
 

 
 

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

 السنوات
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ر 3.3.10.3 رالمرضىررالفةر ساتانتتا  بةن

  المراجعةن
 

 نسبة انتشار الفيروسات بين المرضى والمراجعين –( 8جدول )
 

 المرض
عدد 

  الحاالت
 الموجبة

العينات نسبة 

 الموجبة

 2.64 517 19,614 التها  الكبد الوبائي ) (

 1.51 205 13,571 التها  الكبد الوبائي )ج(

 0.05 4 7,382 العوز المناعي) االيدز(

 

 
 

 

  حوصاترمختبررالصحررالعامر 3.3.11
 

 توزيع فحص العينات ميكروبيولوجياً و كيميائياً  -( 9جدول )

 حسب نوع العينة

فحوصات مختبر 

 الصحة العامة
2017 2018 % 

نسبة التغير 

عن عام 

2016 

الفحوصات 

الميكروبيولوجية 
 لألغذية

19,952 16,490 38.3 -17.35 

الفحوصات 

 الكيميائية لألغذية
4,333 3,124 7.3 -27.9 

الفحوصات 
الميكروبيولوجية 

 للمياه

9,532 10,240 23.8 7.4 

الفحوصات 

 الكيميائية للمياه
8,367 7,825 18.2 -6.4 

فحوصات 

 الكوليرا
12 21 0.0 75 

فحوصات 

 السالمونيال
11 14 0.0 27 

فحوصات األدوية 

و المكمالت 

 الغذائية

2,696 3,615 8.4 34 

فحوصات 
 المعادن الثقيلة

4 1,748 4.1 -0.9 

 0.15-  43,077 44,907 المجموع
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رل فحص 3.3.12 رالمطابقر رغةر  الفحوصات

ر2018المةكر بةولوج ر الكةمةاي رلألغذيررلعامر

 

 

 
 

 الميكروبيولوجي نسبة الفحوصات غير المطابقة للفحص -( 7رسم بياني)

 

رالفحصرالمةكر بةولوج ر الكةمةاي  3.3.13

رالمةاهلعةناترر
 

 توزيع فحص العينات ميكروبيولوجياً و كيميائياً  -( 10جدول )

 * لفحص الكوليرا والسالمونيال

 

 
 

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

 

 

 

 

  حوصاترعةناتراألد ير 3.3.14

 
 العينةحسب نوع  فحوصات عينات األدويةيوضح  -(11جدول)

 

 نوع العينة

اإلدارة 

العامة 

 للصيدلة

 مستشفى
رعاية 

 اولية

خدمات 

طبية 

 عسكرية

 االجمالي

خدمات  

 صيدالنية
492 0 0 0 492 

أدوات 

طبية 

 وجراحية
10 0 0 0 10 

 53 0 0 6 47 معقمات

 0 0 0 0 0 أخرى

 555 0 0 6 549 اجمالي

% 98.9 1.1 0 0 0 

 

 الفحوصاترالك ةرررلألد يررر 3.3.15

 
 عدد الفحوصات الكلية وبنوعيها ومدى مطابقتها  -(12) جدول

 للمواصفات الدولية والمعتمدة
 

 غير مطابق عدد الفحوصات فحوصات

 6.3 539 فيزيائية وكيميائية

 0.8 385 ميكروبيولوجية

 4 924 االجمالي
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 العينة

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2014) 

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2015) 

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2016) 

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2017) 

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2018) 

مياه 

 الشرب
14.9 20.5 13.3 33.5 29.3 

مياه 

الصرف 

 الصحي
0 0 0 0 0 

مياه 

 البحر
62.4 56 34.6 43.3 67 

حمامات 

 السباحة
85.0 78 9.6 83.7 41.9 

 -  0 0 0 الخضار*
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 القوى العاملة 4.3

 القوى العاملة في القطاع الصحي 3.4.1

 14,650 بلغغإ مالغغالق ىلاغغغمل ىلياالغغا  غغق ىلا غغغا  ىل غغ ق

)وزىرة ىل غغغغغغغ ا  وثالغغغغغغغا جغغغغغغغم  و  غغغغغغغ    ىل ا غغغغغغغ    

مزع   ىلخغغغتاال ىل ، غغغا  وىللغيرغغغال ج غغغ  ىل  ما غغغا   اغغغ

 ثالتالق:

 
 

 توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي   -( 1جدول )

 حسب جهة العمل
 

 

 تشمل المؤسسات األهلية ووكالة الغوث •

 
 مؤشرات القوى العاملة في القطاع الصحي ( 2)جدول 

 

 2018 ىللغش 

 14.6 نرلا 10,000ط، ب ل   

 21.2 نرلا 10,000ال ض ل   

 3.8 نرلا 10,000ص تلق ل   

 1.2 لانر 10,000ط، ب أينان ل   

 0.5 ط، ب ىخ ائق ل   ط، ب عام

 1.4 ال ض ل   ط، ب 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 جهة العمل حسب

 
 

                

 

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

 

 .و اراعت ص تلق  * ص تلا   ل  ) ص تلق

 .**   ل  أخ ائق نفرق  أخ ائق ىاتلاعق  وافتش ص ا
 

 القوى العاملة في وزارة الصحة 3.4.2

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

 

 

 امظف على بنت ىل، الا ىلتىئلا. 1238انهم  •
 

5.8

72.3

21.8

خدمات طبية وزارة الصحة الغير حكومية

 التخصص
المستش

 فيات

الرعاية 

 وليةاأل
 % المجموع اخرى

مجموع 

 االطباء
2,315       748         37      3,100 21.2 

 13.2 1,932       32         478        1,422 ط، ب عام

 6.4 931        1         97        833 ط، ب 

 1.6 237       4         173      60  ىينان

 5.1 747  190        320        237 ص تلا*

 25.1 3,682  193        773        2,716  ل يض

 3.2 469        1         149        319  ق،الا

عاال   

 ص    *
18        120         61        199 1.4 

اه  ط، ا 

 اراعتة
1,059         384        81        1,524 10.4 

ىدىرة 

 وختاال
2,385         984       1,560 4,925 33.6 

 100 14,6505        2,123        3,478        9,049 المجموع

 االجمالي اخرى الرعاية االولية المستشفيات مزودي الخدمة

 10,597 1,945 1,949 6,703 وزىرة ىل  ا

ج   ىللغيرال 

 *ح ما ا
1,944 1,255 0 3,199 

 854 178 274 402 ختاال ط، ا

 14,650 2,123 3,478 9,049 ىالالالق

%  61.8 23.7 14.5 100 

 مستشفيات التخصص
الرعاية 

 االولية

االدارات 

 والوحدات
 % المجموع

مجموع 

 االطباء
1,631 387 30 2,048 19.3 

 14.6 1,545 28 268 1,249 ط، ب عام

ط، ب 

 أخ ائى
368 14 1 383 3.6 

ط، ب 

 ىينان
14 105 1 120 1.1 

 4.6 483 106 207 170 ص تلا

 26.3 2,786 175 438 2,173  ل يض

 2.7 291 1 49 241 ق،الا

 10.0 1,058 81 203 774 اه  ط، ا

علال 

 ص    
6 61 78 145 1.4 

ىدىرة 

 وختاال
1,708 604 1,474 3,786 35.7 

 100.0 10,597 1,945 1,949 6,703 المجموع
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 وزارة الصحةالقوى العاملة في  عدد -( 2رسم بياني )

 (2012-2017السنوات ) حسب

 

 
 

 10,000مؤشرات القوى العاملة لكل   3.4.2.1

 حةوزارة الصنسمة في 

 .نرلا 54/10,000امظفق وزىرة ىل  ا:  

 .نرلا 34/10,000ىلياال    ق ىلله  ىل   ا: 

 .نرلا 10.1/10,000ىالط،اء: 

 .نرلا 10,000/ 0.6ىط،اء ىالينان: 

 .نرلا 2.5/10,000ىل  ادلا: 

 .نرلا 5.4/10,000ىلله  ىل   ا ىللراعتة: 

 .نرلا 15.7/10,000ىللل ض  : 

 .نرلا 19.3/10,000 ىالدىرة وىلختاال:

 
 

العاملين في وزارة الصحة حسب مكان .3.4.2.2

 العمل

 المستشفيات 3.4.2.3

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

 حسب التخصص

 

 سرير / العدد التخصص

 0.7 1,617 طباءمجموع اال

 0.6 1,249 ط، ب عام

 0.2 368 ط، ب ىخ ائق

  - 14 ط، ب ىينان

 -  170 ص تلا

 1.0 2,173  ل يض

 0.1 241 ق،الا

 -  774 اه  ط، ا اراعتة

 -  6 علال ص    

 -  1,708 ىدىرة وختاال

 -  6,703 مجموعال

 

 6,703بلغغغغإ عغغغغتد ىليغغغغاال    غغغغق ارت غغغغف ال وزىرة ىل غغغغ ا 

 .%  ا  ىالالق ىلياال    ق ىلمزىرة63.3)

%  اغغغغ  ىالغغغغالق عغغغغتد ىليغغغغاال   24.3) 1,631:  االطباااااء

 ط، ب عام. 1,249رت ف ال وزىرة ىل  ا. انهم  ق ا

اغغ  ىالغغالق عغغتد ىليغغاال    % 0.2) 14 اطباااء االساانا  

  ق ارت ف ال وزىرة ىل  ا

اغغغ  ىالغغغالق عغغغتد ىليغغغاال    غغغق  % 2.5) 170الصااايادلة  

 ارت ف ال وزىرة ىل  ا

 ال  اغغغغ  ىالغغغغالق عغغغغتد ىليغغغغا % 36) 2,414,الممرضااااي  

  ق ارت ف ال وزىرة ىل  ا

اغغ  ىالغغغالق  % 11.5) 774 المهاا  الصااحية المسااااعدة

 عتد ىلياال    ق ارت ف ال وزىرة ىل  ا

اغغغغغ  ىالغغغغغالق عغغغغغتد  % 25.5)1,708االدارة والخااااادمات  

 .ىلياال    ق ارت ف ال وزىرة ىل  ا

 
 

 الرعاية االولية 3.4.2.4

 اية الصحية االوليةمراكز الرعتوزيع القوى العاملة في  -( 6)جدول 

 حسب التخصص

 % العدد التخصص
م   10,000 /

 السكا 

مجموع 

 االطباء
387 19.9 2.0 

 1.4 13.8 268 طبيب عام

 0.1 0.7 14 طبيب اخصائي

 0.5 5.4 105 طبيب اسنا 

 1.1 10.6 207 صيدلة

 2.2 22.5 438 تمريض

 0.2 2.5 49 قبالة

مه  طبية 

 مساعدة
203 10.4 1.0 

 0.3 3.1 61 صحيي  عمال

 3.1 31.0 604 ادارة وخدمات

 9.9 100.0 1,949 المجموع

 

وزىرة  ا ىثغغغل ىل عايغغغا ىفول غغغا  غغغقبلغغغإ عغغغتد ىليغغغاال    غغغق 

%  اغغغغغغ  ىالغغغغغغالق ىليغغغغغغاال    غغغغغغق 18.4) 1,949ىل غغغغغغ ا 

 ىلمزىرة .

%  اغغغ  ىالغغغالق عغغغتد ىليغغغاال    غغغق 19.9) 387ىالط،غغغاء:  

 ب عام.ط،  268 ع ادىل وزىرة ىل  ا. انهم 

%  اغغ  ىالغغالق عغغتد ىليغغاال   5.4) 105 ىط،غغاء ىاليغغنان:

  ق ع ادىل وزىرة ىل  ا.

%  اغغغ  ىالغغغالق عغغغتد ىليغغغاال    10.6) 207 : الصااايادلة

  ق ع ادىل وزىرة ىل  ا.

ىليغغاال    غغق %  اغغ  ىالغغالق عغغتد 25) 487 : الممرضااي 

 ع ادىل وزىرة ىل  ا.

ىليغغاال   %  اغغ  ىالغغالق عغغتد 3.1) 61 :العمااال الصااحيي 

  ق ع ادىل وزىرة ىل  ا.

%  اغغ  ىالغغالق 10.4) 203 :المهاا  الصااحية المساااعدة

 عتد ىلياال    ق ع ادىل وزىرة ىل  ا.

   اغغغغغغغ  ىالغغغغغغغالق عغغغغغغغتد 31)% 604: االدارة والخااااااادمات

  ا.ىلياال    ق ع ادىل وزىرة ىل 
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  القوى العاملة في المؤسسات الغير حكومية 3.4.3

 لقوى العاملة في المؤسسات الغير حكومية توزيع ا -( 7جدول )

 حسب التخصص وجهة العمل
 

 ارت ف ال ىلتخ ص
رعايا 

 ىول ا
 % ىللجلم 

اجلم  

 ىالط،اء
565 123 688 30.7 

 6.8 153 34 119 ط، ب عام

ط، ب 

 أخ ائق
405 67 472 21.0 

 2.8 63 22 41 ط، ب أينان

 22.1 496 47 449  ل يض

 3.4 77 10 67 ق،الا

ه  ط، ا ا

 اراعتة
222 31 253 11.3 

 3.3 74 19 55 ص تلا

 1.0 23 14 9 علال ص   

 28.2 633 56 577 ىدىرة وختاال 

 100.0 2,244 300 1,944 المجموع

% 86.6 13.4 100.0  

 

 

 الخدمات الطبيةالقوى العاملة في  3.4.4
 توزيع القوى العاملة في الخدمات الطبية  –( 8جدول )

 لتخصص وجهة العملحسب ا
 

 مستشفيات التخصص
رعاية 

 اولية
 % المجموع

 20.6 139 25 114 اجلم  ىالط،اء

 10.1 68 14 54 ط، ب عام

 10.5 71 11 60 ط، ب أخ ائق

 3.6 24 19 5 ط، ب أينان

 22.8 154 60 94  ل يض

 1.6 11 0 11 ق،الا

 13.8 93 30 63 اه  ط، ا 

 5.9 40 28 12 ص تلا

 0.6 4 1 3   علال ص 

 31.2 211 111 100 ىدىرة وختاال 

 100.0 676 274 402 المجموع

% 59.5 40.5 100.0  
 

 امظف. 178)ىللجلع ىإلدىري   ا حظا: ييل   ق اجلع ىن ار

 

 وكالة الغوثالقوى العاملة في  3.4.5
 توزيع القوى العاملة في الوكالة حسب التخصص -( 9جدول )

 

 % العدد التخصص

 17.5 167 ط،اءاجلم  ىال

 17.0 162 ط، ب عام

 0.5 5 ط، ب ىخ ائق

 2.8 27 ط، ب ىينان

 6.9 66  ص تلا

 23.9 228  ل يض 

 9.4 90 ق،الا

 12.6 120 اه  ط، ا اراعتة

 4.6 44 علال ص    

 22.3 213 ىدىرة وختاال 

  955 مجموعال

ى(صيدلة تشمل ) صيدلي و مساعد صيدل •
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 التقرير المالي. 3.5
 اإليرادات النقدية 3.5.1

لللللبلغغغغغالي اغغغغغات للنقغغغغغولالةللتصحة غغغغغللتغغغغغ  ل  للت غغغغغ لل غغغغغ لللت غغغغغا 
ل.اوال ل 8,933,680مال  اال“لشيكال 31,267,882

 

 2018 -2017لألعوامإجمالي إيرادات وزارة الصحة  -( 1جدول رقم )

 البيان
2017 2018 

 % القيمة % القيمة

 34.4 10,771,057 35.4 10,976,896 تلاستشفياة

 لتوعا ل
 لألوتيل

7,787,172 25.1 8,322,615 26.6 

لتتأمينل
 لت   

9,249,351 29.8 9,578,795 30.6 

 8.3 2,595,415 9.7 3,026,582 أخوىل
 100 31,267,882 100 31,040,001 اإلجمالي

 - 8,933,680 - 8,389,189 المجموع $
 

 النفقات التشغيلية 3.5.2
غز للتاةف عاةللتف ليللت  ل  للت غغغغغغغغغغغغغ للف ل  ا للبلالي اات 

 ملي نلل125,1 لأيلمغغال حغغا  لشغغغغغغغغغغغغغيكالالل450,537,518
 لتتات :حسبللتجةولل،لم  عللاوال 

ل

الموازنة حسب  المدفوعات الفعلية لوزارة الصحةتوزيع  -( 2جدول رقم )
 2018- 2017 المالية عن سنة واألوامرالمعتمدة 

 

 

 البيان

2017 2018 

 % القيمة % القيمة

الرواتب 
 24.5 110,345,389 26.1 103,413,907 واألجور 

العالج 
 45.9 206,588,450 35.1 139,271,260 بالخارج

 16.7 75,103,731 24.3 96,395,656 أدوية

مهمات 
طبية 

 مستهلكة
18,686,276 4.7 20,148,631 4.5 

 0.7 3,326,550 1.7 6,590,438 أغذية

 مواد
 مختبرات

7,743,807 2.0 9,245,503 2.1 

عقود 
 التنظيف

7,310,534 1.8 3,816,626 0.8 

كهرباء 
 ومياه

6,694,289 1.7 9,879,506 2.2 

 2.7 12,083,132 2.6 10,449,073لأخرى 

 اإلجمالي

NIS 396,555,240 100 450,537,518 100 

 - 125,149,311 - 113,007,888لاإلجمالي$

 
 النفقات الرأسمالية 3.5.3

تغغغغغ  ل  للت غغغغغ للل2018بلغغغغغغفللتصفحغغغغغاةللتوأعغغغغغااتيللعغغغغغنلعغغغغغا ل
$لكاغغغغغغغال4,256,671شغغغغغغغيكالالمغغغغغغغال  غغغغغغغااللل15,324,015

   لم ض للحسبللتجةولللتتات :
 

 

 2018النفقات الرأسمالية لوزارة الصحة  -( 3جدول رقم )
 

 2018 السنة
ل522,449لحاع  لوت لب ه
ل7,685,916لأ هز لمتخ  ل

ل3,128,605لأثاث
ل836,918ليصالحاةل أسلماتيل

ل3,150,127لأخوىل
 NIS 15,324,015اإلجمالي

 4,256,671 اإلجمالي$

 
 2018 –ديون وزارة الصحة للعام  3.5.4

ل

 2018 خالل العامالديون الغير مسددة لوزارة الصحة -( 4جدول رقم )
 

 التسديدات اإلعفاءات المطالبات البيان
تعهدات 
شركات 
 التأمين 

 الغير مسدد

لح لاثل
 لت وقل

1,421,67
0 262,237 643,180 192,000 778,490 

ليصابل
للت الل

109,600 3,995 80,750 15,200 28,850 

لتاوضىل
 لت ااقين

4,411,09
0 158,256 1,062,82

0  - 3,080,36
6 

للتاجا  
NIS 

5,942,36
0 424,488 1,786,75

0 207,200 3,887,70
6 

1,650,65 لتاجا  ل$
6 117,913 496,319 57,556 1,079,91

8 
 

 
 التبرعات 3.5.5  

شغغغغغغغيكللل99,893,655بلغغغغغغالي اغغغغغغغات للتتةوعغغغغغغغاةللتاسغغغغغغغتلالل
ل$ل.27,748,238مال حا  ل
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 التأمين الصحي . 3.6
( 221,588) 2018بلغ عدد التأمينات الصحية حتى نهاية العام 

  (128,860عائلة وتشمل كال من تامين النظام الرسمي )

 .%47.8 (92,728) والمجاني58.2%

 2018بلغت اجمالي إيرادات التامين الصحي النقدية عام 

 مليون شيكل(.7.9)

اجمالي إعفاءات وزارة الصححححة اط حححام التامين الصححححي بلغ 

 مليون شيكل(. 98.2) 2018في العام 

 

 2018إجمالي التأمينات الصحية حتى نهاية . 3.6.1

 العام )التراكمي(
( 221,588) 2018حتى نهاية العام  التأمينات الصحيةبلغ عدد 

  209,366بلغالذي  2017% عن العام 5.8 زدياد با تأمين

 .تشمل كالً من تأمين النظام الرسمي والمجانيوتأمين، 

 
 

مقارنة  2018عدد التأمينات الصحية حتى نهاية العام  -( 1رسم بياني )

 بالسنوات السابقة
 

 2018إجمالي التأمينات الصحية خالل العام . 3.6.2

 حسب النظام

ح ب النظام في العام التأمينات الصحية بلغ عدد 

بن بة  2017عن العام  انخفض ( تأمين، حيث4,123)2018

7 .% 

 
 عدد التأمينات الصحية خالل الفترة  -( 2رسم بياني )

(2015– 2018) 

 

مقارنة بين إجمالي التأمينات الصحية حتى . 3.6.3

ونسبة التغيير )حسب  2018 , 2017نهاية العامين 

 نوع التأمين(
 

الشحححححح ون االلزامححححححي و تححححححأمينال ن ححححححبة المالححححححح  انمححححححن 

انخفضححححححت و ححححححي  والم س ححححححات والبلححححححدياتاالجتماعيححححححة 

، بينمححححا بححححاطي %  78.8 ن ححححبتها االكثححححر عححححددا حيححححث بلغححححت

التامينححححات و ححححي االطححححل عححححددا ازدادت والتححححي تمثححححل ن ححححبتها 

11.7. %  

 

 

 

 

 حسب  التأمينات الصحيةعدد نسبة التغير في  –( 1جدول )

 2018 - 2017بين عامي  التأميننوع 
 

 

 النسبة 2018 2017 نوع التأمين

 -0.9 37.5 38.4 إلزامي

 -0.2 30.4 30.6 ش ون اجتماعية

 -2.2 8.2 10.4 م س ات وجمعيات

 0 9.4 9.4 أسر الشهداء و الجرحى

 2.9 8.4 5.5 تعرفة رمزية

 0.3 2.8 2.5 اختياري

 -0.1 2.7 2.8 بلديات

 0.2 0.5 0.3 االسرىوزارة 

 -0.15 0.05 0.2 اخرى
 

 

 إيرادات التأمين الصحي. 3.6.4

( 7.9) 2018عام  بلغ إجمالي إيرادات التأمين الصحي النقدية

شيكل عن العام الماضي مليون  2.5ل بانخفاض مليون شيك

2017  

 
 

 
 

السابقة إيرادات التأمين الصحي مقارنة بالسنوات  -( 3رسم بياني )

 )بالمليون شيكل(

 
 

 الصحي ألقساط التأمينإعفاءات وزارة الصحة . 3.6.5

التحححححأمين  مالصححححححة اط حححححا وزارة بلحححححغ إجمحححححالي إعفحححححاءات

 شححححيكل( والتححححيمليححححون  98.2) 2018الصحححححي فححححي العححححام 

  5.7 وبمححا يعححاد  %6.2بن ححبة  2017عححن العححام  زدادتا

 .مليون شيكل

 

 
إعفاءات وزارة الصحة عن أقساط التأمين الصحي عبر  -( 4رسم بياني )

 بالمليون شيكل(السنوات )

222,374
218,658

209,366

221,588

200,000

205,000

210,000

215,000

220,000

225,000

2015 2016 2017 2018

4,988

7,234

4,431
4,123

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2015 2016 2017 2018

9.3 9.3 9.6

7.9

0

2

4
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102

98
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27 

 بالخارجالعالج .  3.7

 عدد الحاالت المحولة عبر وزارة الصحة . 3.7.1

    2018 لعام
   2018 للعام بلغ عدد الحاالت المحولة للعالج التخصصي

  .2017العام %( عن 50) ازديادبحالة  30,867

 

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

 2018العام  إلى 2015

 

 

عدد الحاالت المحولة حسب الفئة العمرية . 3.7.2

 2018لعام 
 عدد الحاالت المحولة حسب يوضح  –( 1جدول رقم )

 2018الفئة العمرية لعام

 

 

عدد الحاالت المحولة حسب المحافظات لعام . 3.7.3

2018 

شكككككحلف ةحازةكككككة  ككككك م اللتككككك ة ا علككككك  ةكككككن التحكككككويالت 

%, ب لمككككا 58.3الصككككادلم للعككككالج بالخككككالج ح كككك  بل ككككف 

 . % ةن التحويالت41.7شحلف باقي المحازةات 

 

 
 

 توزيع الحاالت المحولة حسب المحافظات -( 2)بياني رسم 

 

 

 

 

 

 

 

حاالت التحويل للعالج بالخارج حسب نوع . 3.7.4

 2018المرض والجهة المستقبلة لعام 

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

 2018والجهة المستقبلة لعام  المرض

 

 

21,583

24,614

20,589

30867

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2015 2016 2017 2018

11.3

58.3

8.5

14.6

7.4

شمال غزة غزة الوسطى خانيونس رفح

 % عدد الفئة العمرية

 9 2,771 سلوات 3أقل ةن 

 17 5,221 سلة 17-4ةن 

 22.3 6,883 سلة  40-18ةن

 26.8 8,283 سلة  60-41ةن

 25 7,709 سلة 60أكثر ةن 

 100 30,867 المجموع

 المجموع
الخط 

 االخضر
 المرض زلتط ن ةصر ا لدن

 ا ولام 6,238 213 5 768 7,224

 قتطرم القلب 2,552 15 0 2 2,569

 جراحة العةام 1,727 715 0 34 2,476

 اةراض الدم 1,129 86 1 1,182 2,398

 االطفال 1,445 30 0 385 1,860

 الع ون 1,375 114 0 140 1,629

 المتح الذلي 484 201 0 858 1,543

 اةراض القلب 1,107 79 2 190 1,378

 ل ول ةالمتالك  968 118 1 17 1,104

 ال اطلة 775 134 2 187 1,098

 الجراحة العاةة 780 143 1 65 989

 جراحة ا عصاب 709 183 0 42 934

 جراحة القلب 836 34 0 52 922

 االوع ة الدةوية 584 120 1 43 748

581 3 0 1 577 MRI 

553 65 1 118 369 
االنف واالذن 

 والحلجرم

 الحل  292 74 2 165 533

 التأه ل 396 10 0 0 406

 التحال ل المعمل ة 222 2 0 85 309

 العلاية المرك م 247 11 1 13 272

 ادوية 0 0 0 268 268

 االعصاب 166 41 1 60 268

 اللتاء والوالدم 144 6 0 8 158

 ال دد الصماء 97 11 0 46 154

 الصدلية 85 11 0 17 113

 جراحة التجم ل 67 27 0 2 96

 جراحة االطفال 55 3 0 14 72

66 91 0 17 30 
جراحة الوجه 

 والفح ن

 الجلدية والتلاسل ة 20 11 0 13 44

41 3 0 2 36 
التصوير با شعة 

 المقطع ة

23 0 0 0 23 
اخرى"   ر 

 ةحددم"

 جراحة الصدل 21 1 0 0 22

 حروق 3 0 0 3 6

 الفم واالسلان 3 1 0 2 6

 اجه م ةتاعدم 2 1 0 0 3

 االةراض اللفت ة 1 0 0 0 1

 المجموع 23,566 2,533 18 4,751 30,867
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 العالج الطبيعي.  3.8

 أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة. 3.8.1

قسم؛ حيث   54بلغ عدد أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة 
% من إجمالي مزودي 27.8شكلت األقسام الحكومية ما نسبته 

% 5.6% وزارة الصحة ، 22.2خدمات العالج الطبيعي )
الخدمات العسكرية الطبية التابعة لوزارة الداخلية واألمن 
الوطني(، بينما  شكلت مراكز الرعاية األولية التابعة لوكالة 

والمراكز  % والمنظمات األهلية20.4الغوث وتشغيل الالجئين 
 .% 51.9 الخاصة

 (بيعيحيث هذا ما توفر لدينا لبعض المؤسسات األهلية التي تقدم خدمة العالج الط) 
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية هي الجهة 
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 

مل وهما ضمن المنظمات األهلية مستشفى الوفاء ومستشفى األ
 خدمة العالج الطبيعي السريرية.  التي تقدم

 
 نسبة أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة   -(1رسم بياني )

 حسب مزودي الخدمة
 خدمات العالج الطبيعي في قطاع غزة 3.8.2

  بلغ عدد مراجعي أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة 
 من السكان؛ ُقدمت لهم  31.1/1000مريض بمعدل  61,066
جلسة لكل مريض. و قد بلغ 6.4 لسة بمعدل ج 392305

جلسة/مريض،  14.3معدل الجلسات في مراكز وكالة الغوث 
جلسة /  5.6أما في وزارة الصحة فقد بلغ معدل الجلسات 

حيث أن معدل الجلسات في األقسام الداخلية  مريض
جلسة / متردد، بينما في األقسام الخارجية  3.2للمستشفيات
جلسة / متردد . و بلغ معدل جلسات العالج  10.8للمستشفيات 

 ، حيث أن  جلسة / مريض 14.3الطبيعي في وكالة الغوث 
 

 
الخدمة التي تقدمها وزارة الصحة هي خدمات العالج غالبية 

الطبيعي السريري والتي يرتبط فيها عدد الجلسات بفترة مكوث 
مما يؤدي إلى يوم  3.3 المريض في المستشفى والتي تبلغ

 انخفاض معدل الجلسات لكل أخصائي.
 الجهةعدد مرضى وجلسات العالج الطبيعي حسب –( 1جدول )

 

 الجهة
وزارة 

 الصحة

الخدمات 

 العسكرية

وكالة 

 الغوث

المؤسسات 

 األهلية
 اإلجمالي

عدد 

 المرضى
26,574 5,125 11,941 17,426 61,066 

% 43.5 8.4 19.6 28.5 100.0 

 عدد 

 الجلسات
148,543 18,043 171,290 54,429 392,305 

جلسة / 

 مريض
5.6 3.5 14.3 3.1 6.4 

 

 الموارد البشرية العاملة في العالج الطبيعي 3.8.3

 200ن العاملين  في العالج الطبيعي بلغ عدد األخصائيي
جلسة / مريض  حيث كانت نسبة   6.4أخصائي بمعدل

من إجمالي  49.5%يين العاملين في وزارة الصحة األخصائ
% يعملون في مراكز الرعاية األولية  17.0األخصائيين,  

 التابعة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين. 
 

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

 الجهة
وزارة 

 الصحة

الخدمات 

 العسكرية

وكالة 

 الغوث

المؤسسات 

 األهلية
 اإلجمالي

عدد 

 األخصائيين
99 23 34 44 200 

% 49.5 11.5 17.0 22.0 100 

جلسة / 

 أخصائي
1,500 784 5,038 1,237 1,962 

 

 

 

 

وزارة 
,  الصحة
22.2

الخدمات 
,  العسكرية

5.6

وكالة 
,  الغوث
20.4

المنظمات 
األهلية 
ومراكز 

,  خاصة
51.9
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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 ؛ )

المترددين على أقسام العالج الطبيعي في وزارة الصحة 
 2,012في المستشفيات،  24,562مريض منهم ) 26,574

جلسة  148,543 في الرعاية األولية ( قدمت لهم ما يقارب 
جلسة في الرعاية  30,061في المستشفيات؛  118,482نها )م

جلسة / مريض في أقسام العالج 14.9األولية(  بمعدل 
جلسة / مريض في أقسام العالج   3.4الطبيعي الخارجي، بينما

الطبيعي الداخلي بالمستشفيات، بينما في األقسام الخارجية 
اإلناث جلسة / متردد. في حين بلغت نسبة  10.8للمستشفيات 

% من إجمالي عدد 52.9المترددات ألقسام العالج الطبيعي 
 المترددين ألقسام العالج الطبيعي. 

بينما بلغ عدد المرضى المراجعين ألقسام العالج الطبيعي األقل 
 % من إجمالي عدد المترددين. 20.0سنة ما نسبته  18من 
 

 
أقسام وزارة الصحة توزيع مرضى العالج الطبيعي في  -(2رسم بياني )

 (2018-2013حسب السنوات )
 

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

 (2018-2013حسب السنوات )
 

 

 

مؤشررررات أداق أقسرررررام العالج الطبيعي في وزارة 

 الصحة

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

 مؤشر األداء 

 المستشفيات
الرعاية 

 األولية
األقسام 

 الداخلية

األقسام 

 الخارجية

1. 
متوسط عدد الجلسات األسبوعية 

 للمريض الواحد
3.4 2.16 2.98 

2. 
متوسط العبء اليومي للجلسات 

 العالجية لكل أخصائي
7 6.36 8.4 

3. 
متوسط عدد الجلسات التي 

 يتلقاها المريض الواحد
-- 10.82 14.94 

 

% من 84.0التحسن لمرضى العالج الطبيعي  وقد بلغت نسبة
مجمل الحاالت المترددة على أقسام العالج الطبيعي في، بينما 

% من مجمل الحاالت المترددة على أقسام العالج 8.6انقطعت 
 الطبيعي. 

 

صرفها من قبل  3.8.5 ساعدة التي يتم  األدوات الم

 وزارة الصحة لألشخاص ذوي اإلعاقة

 

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

لمساعدة المرضى، حيث يمكن للمريض أن  وأدوات أخرى 
يحصل على أكثر من أداة مساعدة في آن واحد حسب االحتياج. 
وقد مثلت اسطوانة االكسجين أعلى نسبة من األدوات المساعدة 

تالها الكراسي المتحركة بواقع ( اسطوانة 269التي تم صرفها )
 ( كرسي متحرك.205)
 

 التأهيل الطبي 3.8.6

تقوم وزارة الصحححححة بتقديم خدمة الت هيل للمرضححححى واألشححححخا  
ذوي اإلعاقة  عبر لجنة متخصحححححححصحححححححة بالشحححححححرا  وحدة العالج 
الطبيعي من خالل شححححححراء خدمة الت هيل من مسححححححتشححححححفى الوفاء 
للتحححح هيححححل الطبي التححححابع للمنظمححححات األهليححححة؛ حيححححث بلغ عححححدد 

وقد طلب  393الطلبات المقدمة للجنة الت هيل  إلى م. الوفاء 
 328حالة، دخل فعليًا إلى المسححححتشححححفى  368تم الموافقة على 

26845
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%من الطلبحات المواف  عليهحا لخحدمة 83.5مريض  بنسحححححححححححححبحة 
 الت هيل الطبي .

% من الححذكور من إجمححالي 55.5حيححث مثلححت مححا نسحححححححححححححبتححه  
المرضححى المتلقين لخدمة الت هيل الطبي.  وقد تنوعت الحاالت 

يل في مسحححتشحححفى الوفاء من المحولة لالسحححتفادة من برنامج الت ه
% نتيجة 37.8حيث تشحححححححححححخيصحححححححححححها، فقد كانت أعلى نسحححححححححححبة 

 التقرحات 
وقد بلغ عدد  % نتيجة الجلطات الدماغية 30.8الفراشحححححححية   م

% من قبل 100( من المرضححححححى تلقوا خدمة إعفاء كامل  20)
%، 95مريض كانت مسحححححاهمة الوزارة  284وزارة الصححححححة، و 

% لحوالي 90-50لوزارة ما بين فيما تراوحت نسححححبة مسححححاهمة ا
 .مريض 24

 

 
 

 نسبة المرضى المحولين لتلقي خدمات التأهيل   -(4رسم بياني )
 في م. الوفاء حسب التشخيص

 

 معدل المكوث

 

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

 يوم 60-1 عدد أيام المكوث
عام -61

 كامل

ما زال مع 

 نهاية العام

 9 8 311 عدد المرضى

% 94.8 2.4 2.7 

بلغ أيام الدخول الكلي لجميع من تلقوا الخدمة من حاالت 
يوم، بمعدل متوسط  8100الدخول الجديدة والقديمة حوالي 

يوم لتلقي خدمات الت هيل في  24.6مكوث للمريض الواحد 
مستشفى الوفاء،  حيث كان أقل مدة دخول يوم واحد وأعلى 

 .يوم 361معدل دخول 
يوم ف قل،  60% من الحاالت مكثت 94.8حيث أن ما نسبته 
 عام كامل(.-61%من الحاالت مكثت ) 2.4 بينما أن ما نسبته

مريض قد انتهت  250وقد أظهرت المعلومات المتوفرة ب ن 
رامج الت هيل الطبي لهم في مستشفى الوفاء بسبب انتهاء برامج ب

الت هيل، فيما بلغ عدد المرضى الذين انتهت برامجهم بسبب 
مريض ما زالوا  30مريض،  و  10التحويل إلى مستشفى آخر 

، بينما بلغ عدد  يتلقون خدمة الت هيل 2018مع بداية العام 
 .حالة 39حاالت الوفاة 

 

 التكلفة المالية لشراق خدمة تأهيل المبيت

بلغححححححت التكلفححححححة اإلجماليححححححة لشححححححراء خححححححدمات الت هيححححححل الطبححححححي 
شححححححححيكل بفححححححححار  تكلفححححححححة ماليححححححححة  2,114,020خححححححححالل العححححححححام 

( 516,161بحححححححححوالي ) 2017لشححححححححراء الخدمححححححححة عححححححححن العححححححححام 
شححححححيكل. مححححححع العلححححححم بحححححح ن التكلفححححححة الماليححححححة لخححححححدمات المبيححححححت 

المححححححريض حيححححححث أن تكلفححححححة اليححححححوم تتححححححدرج مححححححع فتححححححرة مكححححححوث 
شحححححيكل، بينمحححححا فحححححي  400الواححححححد فحححححي الشحححححهر األول والثحححححاني 

شححححهر لليححححوم الواحححححد، و عححححد ذلحححح  تصححححب   300الشححححهر الثالححححث 
 شيكل عن كل يوم. 200

 

 التكلفة اإلجمالية لشراء خدمات التأهيل  -(5رسم بياني )
 2018-2013من العام 

 
المالية للحاالت المحولة لمسحححححححتشحححححححفى وقد بلغ متوسحححححححط التكلفة 

 الوفاء حسب اإلجراء الطبي عن العام الحالي كما يلي:

 
متوسط التكلفة المالية )بالدوالر األمريكي(  لكل مريض  -(6رسم بياني )

 لخدمة التأهيل الطبي في مستشفى الوفاء حسب اإلجراء العالجي
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  اإلعاقات3.9. 

 اإلعاقات في قطاع غزة. 3.9.1

  51,070بلغ عدد األشخاص ذوي االعاقة  في قطاع غزة 

% من إجمالي السكان في   2.6شخص من ذوي االعاقة بنسبة 

أنثى( حيث تبين أن 22697 ذكر، 28,373 قطاع غزة  منهم )

أسرة لديها فرد واحد على األقل من ذوي اإلعاقة  32,043

 % من إجمالي األسر في قطاع غزة. 12.5بنسبة 

 /26.0وقد بلغ معدل األشخاص ذوي االعاقة في قطاع غزة 

 من إجمالي السكان. 1000

 

 
يوضح نسبة األشخاص ذوي االعاقة في قطاع غزة  -(1رسم بياني )

 حسب الجنس

 

 

حيث بلغ أعلى معدل لألشخخخخخخخاص ذوي االعاقة في م اف ة 

%  في حين 24.5من السخخكان( بنسخخبة  1000 /32.6الشخخمال )

قة في م اف ة غزة  خاص ذوي االعا قل معدل لألشخخخخخخ كان أ

وقد بلغت نسخخبة   %.29.2من السخخكان ( بنسخخبة  22.3/1000)

% من إجمالي عدد 55.6األشخخخخخاص ذوي االعاقة من ال ك   

األشخخخخخخخاص ذوي االعاقة حيث كان معدل األشخخخخخخخاص ذوي 

عدد السخخخخخكان ال ك   بينما من  1000/  28.5االعاقة  لل ك   

عاماً  18بلغت نسبة األشخاص ذوي االعاقة  من األطفال دون 

 .عاقة%من إجمالي األشخاص ذوي اإل25.1ما يقا ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزيع معدل األشخاص ذوي اإلعاقة في محافظات قطاع   -( 2رسم بياني)

 غزة

 

 

توزيع نسبب ا اخاببذاي االع اةعاقا  سبب  . 3.9.2

 نوع اةعاقا في محافظات قطاع غزة
% من حاالت ذوي اإلعاقة ثم 44.0شخخخخكلت ةخخخخع بة ال ركة 

 % 16.7تالها ةع بة اإلبصا  بنسبة 

 

 األشخاص ذوي اإلعاقة  نسبة توزيع   -( 3رسم بياني)

 في محافظات قطاع غزةحسب نوع اإلعاقة 
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 الصيدلة 3.10

  المؤشرات 3.10.1

 

 2018( يوضح المؤشرات الصيدالنية لعام 1جدول رقم )

 القيمة المؤشر

 نسمة / صيدلية 2834 معدل السكان لكل صيدلية

 10,000صيدلي/  14.7 معدل الصيادلة بالنسبة للسكان

نسبببة انقاو ارا ا الصببلة  ل  

 األداية االمهمات الطبية

21.2% 

 

احبباببيببببا ببببات  ببطببببا   بب ا مبب  

 األداية االمهمات الطبية
 داال  مليون 40.5

 مليون داال 32.1 ا مالي الوا د

نسببببببببة األصبببببببنا  الصبببببببق ية 

 لألداية
46.2% 

نسببببببببة األصبببببببنا  الصبببببببق ية 

 للمهمات الطبية
27.3% 

 

 ةلمؤسسات الصيدالنيا 3.10.2

م   13اصبببببببيبببدليبببة   42تم ت خيص 2018خالل  بببا  

 الصببيدليات إ ماليليصببل المسبباود ات االكبب اات الداا ية  

 2المصبببببانر الم خصبببببة صبببببيدلية    ا دد  692الم خصبببببة
 .اتمساود  3صيدلية  اتم طي  يد  20اتم ا الو مصنر 

 

الصيدليات المرخصة حسب  توزيع 3.10.2.1

 المحافظة
 
 

 
 توزيع الصيدليات المرخصة  -(1رسم بياني )

 حسب المحافظة 2018حتى نهاية 

لعدد السكان  معدل الصيدليات بالنسبة 3.10.2.2

 حسب المحافظة

صبببببيدلية  حي  اان المعدل العا   692بلغ  دد الصبببببيدليات  

 .نسمة  2834 صيدلية لكلللصيدليات بالنسبة إل  السكان 
 

معدل السكان حسب المحافظة لكل  3.10.2.3

 صيدلية

الكببببكل الاالي يولببببد الاعداد السببببكاني لكل صببببيدلية حسبببب  

الملافظة  حي  اان أ ل  دد صببببببيدليات بالنسبببببببة للسببببببكان 

 ملافظة  فد ثم خانيونس.

 

 

 

 

  

 
 المعدل العام للسكان لكل صيدلية حسب المحافظة  - (2رسم بياني )

 

 المستودعات والشركات الدوائية 3.10.2.3

 ات االكبببب اات الداا ية الم خصبببة  دالمسبببباوبلغ مجمل  دد 

( 2مور ة حسبببببب  ملافظات   ا  ا دد المصببببببانر   106
 مصنر أداية.
 يوضح عدد المستودعات والشركات الدوائية  - (2جدول )

 حسب المحافظة

 المجموع رفح خانيونس غزة الوسطى الشمال 

2018 1 - 8 2 2 13 

 106 10 14 71 3 8 التراكمي

 

 الموارد البشرية 3.10.3

 2018اصلي   ل  م االة مهنة في  ا  بلغ  دد الصيادلة الل

صيدلي    2885صيدلي ليصل إ مالي  ددهم  124ما يقا ب 

ا لمؤشبب ات منظمة ي  تناد نسببمة . 10,000صببيدلي/14.7بمعدل

الصببببلة العالمية فلن المعدل العالمي أل داد الصببببيادلة في ال 

نسبببببمة ا   10,000صبببببيادلة لكل  5دالة يج  ان ال ياجاار 

  اهذا يعني بلن معدل  صببببببيدلي/ ببببببكان 10,000/  5معدل 

ثالث ألببببببعا  المعدل تق يبا الصببببببيادلة بقطا    ا يعادل 

 العالمي.

حا  نهاية 900أما مسبببا د  الصبببيادلة فقد بلغ إ مالي  ددهم 

 نسمة. 10,000مسا د صيدلي/ 4.6  اذلك بمعد2018
 

ى مزاولة توزيع الصيادلة والفنيين الحاصلين عل  - (3)جدول 

 المهنة حسب جهة الدراسة

 الجهة

2016 2017 2018 

 بكالوريوس دبلوم بكالوريوس دبلوم بكالوريوس دبلوم

جامعة 

 وطنية*
746 1898 784 2000 818 2119 

جامعة 

خارجية*

* 

82 756 82 761 82 766 

 2885 900 2761 866 2654 828 اإلجمالي

 
 * جامعة وطنية: الجامعات ومعاهد الفلسطينية المرخصة من وزارة التربية والتعليم العالي.

** جامعة خارجية: أي جامعة خارج الوطن معترف بشههههههههادتها من قةل وزارة التربية والتعليم 

 العالي
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القوى العاملة للصيادلة ومساعدي  3.10.3.1

 الصيادلة
 

 2018القوى العاملة للصيدلة والمساعدين حتى عام   - (4جدول رقم )
 

 الصيادلة الجهة
مساعدي 

 الصيادلة
 المجموع

 491 190 301 ارا ا الصلة

 68 51 17 الواالة

 56 15 41 الخدمات الطبية

المؤ سات  ي  

 اللكومية
37 18 55 

 670 المجموع

 

لوزارة  الوارد من األدوية والمهمات الطبية 3.10.4

 الصحة
يوضح القيمة المالية للوارد من األدوية والمهمات الطةية   - (5جدول )

 بالمليون دوالر 2018 خالل عاملوزارة الصحة 

 الوارد
مهمات طةية 

)$( 
 أدوية )$(

اجمالي 

 الوارد )$(

مكا يات ارا ا 

 الصلة
0.397 0.466 0.863 

 12.7 8.9 3.7 مساود ات  ا  هللا

 18.5 14.8 3.7 تب  ات

 32.1 24.3 7.8 اال مالي

 

 نصرف من األدوية والمهمات الطبيةالم 3.10.5

القيمة المالية للمنصببببب   م  مسببببباود ات األداية االمهمات 

ية إل مالي المنصبببببب   م  األداية مال مة ال غت القي  20.8 بل

ية للمنصبببببب   م   مال مة ال مليون داال  ام يكي  ابلغت القي

  مليون داال . 5.6 المهمات الطبية

 

 
يوضح المنصرف من األدوية والمهمات الطةية بالمليون  -( 6جدول )

 2018األمريكي دوالر 

 

الوحدات واإلدارات: الهندسةةةةل والةةةةةيانل  اإلسةةةة،اا والطوار   ال،   *

 الطبي،ي  المختبرات وبنوك الدم  الةحل النفسيل.

 جهات أخرى: جهات غير تاب،ل لوزارة الةحل.*

 

 

 

 

 

 

 

 

المنصررررف من األدوية والمهمات الطبية  3.10.5.1

 2018للمستشفيات للعام 

 
 

توزيع نسةة المنصرف من األدوية المستهلكات الطةية  -( 3)رسم بياني 

 حسب المستشفى

 

ت الطبية عدد األصناف لألدوية والمستهلكا 3.10.6

 وأعداد األصناف الصفرية

 

المالية مقدرة بالدوالر العدد الكلي والتكلفة  3.10.6.1

اولة موزعة حسررب المدمات ألصررناف ئائمة األدوية المتد

 األساسية

صنف  516العدد الكل  لألداية الماداالة في ارا ا الصلة 

داال  شه يا   ا د  د   دد  2,751,988 باكلقة مالية ا مالية

 1,423,770 صنف باكلقة مالية 237 األصنا  الصق ية

% م  األصنا  الماداالة  بينما بلغ 45.9داال   أ  ما نسباه 

 صنف. 68 شهو  1-3 دد األصنا  الاي تكقي م  
 

العرردد الكلي والتكلفررة المرراليررة مقرردرة  3.10.6.2

اولة بالدوالر ألصرررناف ئائمة المهمات الطبية المتد

 موزعة حسب المدمات األساسية
لة م  المهمات الطبية في ارا ا العدد الكل  لألصنا  الماداا

داال   623,763صنف باكلقة مالية ا مالية  853الصلة 

صنف باكلقة  235 الصق ية شه يا   ا د  د   دد األصنا  

% م  27.3داال   ماو ط نسبة العج  بلغت  140,599 مالية

-3األصنا  الماداالة  بينما بلغ  دد األصنا  الاي تكقي م  
 صنف. 75شهو   1
 

مات الطبية االصناف الصفرية لألدوية والمه 3.10.7 

 خالل السنوات األخيرة

  2018 بلغت نسبة ماو ط األصنا  الصق ية خالل  ا 

%  م  إ مالي القا مة األ ا ية  بينما 46.2 لألداية ما يعادل

 %.27.3بلغت نسبة ماو ط النقص في المهمات الطبية 
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النسبة المئوية لألصناف الصفرية في األدوية 

 والمهمات الطبية خالل السنوات األخيرة

 
 

النسةة المئوية لمتوسط  األصناف الصفرية في األدوية  -( 4)رسم بياني 

 الطةية خالل السنوات االخيرةوالمهمات 
 ( بدان أصنا  القل  االقسط ا 2015-2011*السنوات   

 

 الرئابة الدوائية  3.10.8

 ئابة الدوائية في القطاع الحكوميالر 3.10.8.1
 

 الرقابة الدوائية بالقطاع الحكومي - (7جدول )

 

مصههههههههههههههدر 

 العينة

عههههههههههههههدد 

لعينهههات  ا

 الكلي

عهههههههههههههههههدد 

 التشغيالت

العههههالقهههة 

 منها

عهههههههههههههههدد 

الهعهيهنههههات 

 المطابقة

عههههههههههههدد 

العينهههات 

غههههههيههههههر 

 المطابقة

 0 83 1 751 84 مكا يات

 19 1985 54 1098 2058 تب  ات

 19 2068 55 1849 2142 المجمو 

 

تقو  دا  ا ال  ببابببة الببداا يببة م  خالل ال  ببابببة الببداا يببة  ل  

المعاب  بضبببط المسببالضبب ات الصببيدالنية الوا دا إل   طا  

عة  ااب قا نة   ا  ام عة  حي  تام م ية الماب قا  لآلل ها اف دخول

األصببنا  الملددا بقواتي  الكبب اء أا أذانات الاو يد  الخا  

باألداية الم ا بة( مر الكميات الوا دا  ا صبببببببد أ  مخالقة 

حي  يام تل ي  ملالببببب  المخالقات ام  ثم   لبببببها   ل  

هذ   نا ببببببب  بل   خاذ الق ا  الم عاب  الصببببببلية الت لجنة الم

 القات.المخ

 الرقابة الدوائية في القطاع الخاص 3.10.8.2
 بيانات إجراء معاينة وفحص المستحضرات  -( 8جدول )

 

 األدوية المرائبة 3.10.9

تقببببببو  اإلدا ا العامببببببة للصببببببيدلة بضبببببببط تببببببداال األدايببببببة 

الم ا بببببببة فببببببي اافببببببة المؤ سببببببات الصببببببيدالنية االطبيببببببة 

اللكوميبببببة منهبببببا ا يببببب  اللكوميبببببة  حيببببب  تعمبببببل دا ببببب ا 

الاخطبببببيط االمعلومببببببات الداا يببببببة  لبببببب  مببببببند الكبببببب اات 

االمساكببببقيات الخاصببببة تبببب اخيص تببببداال أدايببببة م ا بببببة  

 المؤ سات هذ   ام  ثم ماابعة أ صدا األداية في

 

اح ابببة بيعهبببا اشببب اءها إلصبببدا  أذانبببات تو يبببد اأاامببب  

شببببب اء تببببببي  الكميبببببات المسبببببمو  بكببببب ا ها مببببب  األدايبببببة 

 الم ا بة.
 

 يوضح تداول وأذونات توريد منحت لألدوية المراقةة -(9)جدول 
 

 العدد الةيان

 60 مند ت اخيص تداال لألداية الم ا بة

 103 أذانات تو يد

 123 ش اءأم  

السبببببجالت الخاصبببببة باسبببببليم األداية الم ا بة 

  طا  خا 
234 

السبببببجالت الخاصبببببة باسبببببليم األداية الم ا بة 

 مساكقيات حكومية
24 

السبببببجالت الخاصبببببة باسبببببليم األداية الم ا بة 

 مساكقيات خا 
43 

 1310 دفا  اصقات طبية لللكومة

 840 دفا  اصقات طبية  طا  خا 

 

صببب   األداية الم ا بة للقطا  الخا  االلكومي  اا ببباال  

اتسببببليم دفات  الوصببببقات الطبية ا ببببجالت األداية الم ا بة  

امطابقة  دد أمبوالت األداية الم ا بة المصببب افة للم لببب  

بما يام تسببببليمه م  أمبوالت فا  ة  حي  تم ا بببباال  ما يعادل 

كقيات اللكومية  احوال 115128  80453 يأمبول م  المسا

 أمبول م  القطا  الخا .

 

 التسجيل الدوائي 3.10.10
 

 في غزة 2018ضح ما تم تسجيله عام يو -( 10جدول )
 

 الصنف الرقم 
تسههههههههجههيههههل 

 جديد

لمسهههههههجههههل  ا

 2018حتى 

 تسجيل

 91 15 األداية 1

 29 0 مكمل  ذا ي 2

 19 0 أ ذية  ياليي  3

ا بببارا 

 تداال

4 
مسببببببالضبببببب ات 

 تجميل
15 165 

 128 9 مسال مات طبية 5

 432 39 المجمـــو 

 

 إتالف المستحضرات الصيدالنية: 3.10.11

تقبببببو  لجنبببببة اإلتبببببال  بماابعبببببة  مليبببببة إتبببببال  األدايببببببة 

االمهمبببات الطبيبببة اأمببببوالت األدايبببة الم ا ببببة القا  بببة فبببي 

اافببببببة المؤ سببببببات الصببببببيدالنية االطبيببببببة فببببببي القطببببببا ي  

إتببببال  المسالضبببب ات اللكببببومي االخببببا   اتببببام  مليببببة 

الصببببيدالنية فببببي مكبببب  النقايببببات فببببي  لبببب  الببببديك  أمببببا 

بالنسببببة لألدايبببة الم ا ببببة فيبببام إتالفهبببا ح  بببا  فبببي مل  بببة 

مساكبببق  ناصببب  أا الكبببقاء  اذلبببك لمبببا تم لبببه هبببذ  األدايبببة 

 الاالقة م  خطو ا  ل  صلة المواط .

 
 2018يوضح المستحضرات التي تم إتالفها عام  -( 11جدول )

 

 الكمية )كوب( الجهة الرقم

 54  هات حكومية 1

 19.5  معيات امؤ سات أهلية 2

 28.75 ش اات خاصة 3

 102.25 المجموع

22 26 29

30

22

39

31
27.3

32
38 35

26

30

31

38

46.2

0

20

40

60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

مهمات طبيل أدويل

 مستحضرات لغرض التسجيل

 عدد 

 المستحضرات

عدد 

 التشغيالت

مختةر 

 األزهر

مختةرات 

 أخرى

التشغيالت 

 الناجحة

التشغيالت 

 الراسةة

18 18 7 11 17 1 

 التسجيلمستحضرات لغرض اعادة 

9 9 4 5 9  

 مستحضرات لغرض التسويق

33 38 32 6 38  
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 الرابعالفصل 

 األمراض المعدية. 4

 

 (100,000)المعدل لكل  2018أهم مؤشرات األمراض المعدية في قطاع غزة 

  

 الوفيات  4.1

وفاة بسبب األمراض المعدية  حالة 156في قطاع غزة، سجلت 

% من مجموع الوفيات الكلي، 2.9بنسبة  2018في عام 

 من السكان. 100,000لكل  8.0وبمعدل وفاة 

وفاة بين األطفال دون سن الخمس سنوات بنسبة  15وتم تسجيل 

المعدية، بينما بلغت وفيات األمراض % من إجمالي 9.6

عاما  60نسبة الوفاة بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 

األمراض المعدية  % من إجمالي وفيات 73.1وأكثر ما نسبته 

 نسمة من نفس الفئة العمرية. 10,000لكل  24.3بمعدل 

لكل  8.9% من مجموع الوفيات بمعدل 56.4الذكور  مثل

لكل  7.0 اإلناث الوفيات بين ، بينما بلغ معدل100,000

100,000. 

 بما معدله أعلى معدل وفيات خانيونساحتلت محافظة 

نسمة بينما بلغ معدل الوفيات في محافظة الشمال  14/10,000

 نسمة. 4.0/10,000

تسمم الدم هو األعلى بين  الناتجة عنالوفاة  نسبةزال تال 

% من إجمالي وفيات 78.2 حيث مثلت األمراض المعدية

% عن العام الماضي، 25.8بنسبة ارتفاع  األمراض المعدية،

 التهاب السحايا تالها الوفيات الناتجة عن

(Meningococcemia)  3.9بنسبة.% 
 

 المراضة 4.2

مختلف نجحت وزارة الصحة في السنوات األخيرة بالتعاون مع 

مقدمي الخدمات الصحية في السيطرة على العديد من األمراض 

المعدية من خالل التغطية الجيدة للتطعيمات، واالكتشاف المبكر 

لألمراض، والتثقيف الصحي. لم تسجل حاالت دفتيريا منذ عام 

و  1984، كما لم تسجل أي حالة شلل أطفال منذ عام 1982

اض منها داء الكلب ، تمت السيطرة على العديد من االمر

الحصبة، الحصبة األلمانية، الكزاز ) الوليدي و الكبار(، السعال 

 الديكي و الكوليرا.

 

 

 

في  2.1معدل حدوث السل الرئوي و غير الرئوي من  نخفضا

من السكان في العام  100,000لكل  1.0إلى  2017العام 

في حاالت النكاف بمعدل حدوث  رتفاعحدث ا و، 2018

 نسمة . 22.9/100,000

 2018معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي خالل عام  ارتفع

لكل  39.1 ( مقارنة بـ100,000لكل  25.4ليصل إلى )

  .2017في عام  100,000

لتصل بالمكورات السحائية حاالت التهاب السحايا  انخفضت

 .100,000لكل  2.1

معدل حدوث مرض التهاب السحايا البكتيري بأنواع أخرى  بلغ

 همعدل حدوث حيث ارتفع نسمة 100,000 /10.7من البكتيريا 

 .%6.2بنسبة  2017عن العام 
 

حالة  513المسجلة  (A)بلغ عدد حاالت التهاب الكبد الفيروسي 

انخفاض نسبة بو  نسمة 26.5/100,000 حدوثبمعدل 

  .2017عن العام % 53.1
عينة  307الموجبة  (B)بلغ عدد عينات التهاب الكبد الفيروسي 

 بمعدل حدوثمن عينات المتبرعين بالدم  عينة 42,495من 

بين   Cحالة موجبة اللتهاب الكبد 61كما تم تسجيل ، 0.72%

 %.0.14 بمعدل حدوث المتبرعين بالدم
 

 الشلل الرخوي الحاد 4.2.1

 17، حيث تم تسجيل الحادانخفض معدل حدوث الشلل الرخوي 

 .نسمة 1.7/100,000بمعدل  2018حالة خالل العام 
 

 
-2010معدل الحدوث السنوي للشلل الرخوي الحاد،  -( 1رسم بياني )

 عاماً( 15طفل أصغر أو يساوي  100,000)لكل  2018

 

1.2

1.6

0.9

1.3

2.0

1.8
1.7

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 قطاع غزة المرض قطاع غزة المرض

طفل أصغر  100,000معدل حدوث الشلل رخوي الحاد لكل 

 عاما   15أو يساوي 
1.7 

( من مجموع meningococcal diseaseنسبة الوفاة بين حاالت )

 الحاالت المسجلة
5% 

 22.9 معدل حدوث النكاف 0.6 السل الرئويمعدل حدوث 

 0.5 معدل حدوث البروسيال 0.4 معدل حدوث السل الغير رئوي

 25.4 معدل حدوث االتهاب السحايا الفيروسي 0.72 (Bمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )

 10.7 االصابة بأنواع أخرى من التهاب السحايا البكتيريمعدل حدوث  12.6 (Bمعدل الحدوث لحاملي التهاب الكبد الفيروسي )

 0.0 معدل حدوث التهاب سحايا بالمستديمات النزلية 0.14 (Cمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )

 202.9 معدل حدوث جدري الماء 26.5 (Aمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )ِ

 23.9 معدل حدوث تسمم الدم 0.2 (AIDSالمناعة المكتسبة )معدل حدوث متالزمة نقص 

Meningococcal disease 2.1 730.6 معدل حدوث التهاب ملتحمة العين 
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 السل 4.2.2

 في معدل حدوث السل الرئوي ، نخفاضا  ا 2018سجل عام 

من  100,000لكل  0.6حالة بمعدل حدوث  11حيث تم تسجيل 

بمعدل  2017سجلت في عام  ةحال 24السكان ، مقارنة بـ 

%. 54.2قدرها  بنسبة انخفاض  100,000لكل  1.3حدوث 

 .100,000لكل  0.4كان معدل حدوث السل غير الرئوي بينما 

 

 
  2018-2010معدل الحدوث السنوي للسل،  -( 2رسم بياني)

 (100,000)لكل 

 

 

 
، الرئوي و غير الرئوي  معدل الحدوث السنوي للسل -( 3رسم بياني)

 (100,000)لكل  2010-2018

 

 

 النكاف 4.2.3

تمكنت وزارة الصحححححة من الحد من اانتشححححار مرض النكاف و 

حيث بلغ إجمالي الحاالت  األعوام السابقةالسيطرة عليه خالل 

لة بمعدل حدوث  433الجديدة المصحححححححابة بمرض النكاف  حا

عن العام 37.6و بنسحححبة ارتفاع  من السحححكان 37.6/100,000

2017. 

 
 

 
 ، 2018-2010النكاف معدل حدوث  -( 4رسم بياني )

 (100,000)لكل 

 

 

 

 

 

 

 

 التهاب السحايا الفيروسي 4.2.4

حالة في قطاع غزة، بمعدل  490تم تسجيل  2018في العام 

  ن العام ع ارتفع و قد، من السكان 000,100 /25.4حدوث 

لذروته  وصل المرضمع العلم أن %، 34.1 بنسبة 2017

  .% من إجمالي حاالت المرض 17.6يوليو بنسبة  خالل شهر

 
، 2018-2010معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي  -( 5رسم بياني )

 (100,000)لكل 
 

 

يبين التوزيع حسب المحافظات أن أعلى معدل حدوث سجل في 

 44.7/100,000بمعدل  في قطاع غزة خانيونس محافظة

 .رفح، بينما سجل أقل معدل حدوث في محافظة نسمة

 

 
 الفيروسيمعدل حدوث التهاب السحايا  -( 6رسم بياني )

 حسب المحافظات 

 

 Meningococcal diseaseالتهاب السحايا  4.2.5
من أهم  بالمكورات السحائية يعتبر هذا النوع من التهاب السحايا

األسباب المؤدية للمراضة والوفاة في العالم ويتطلب تدخل طبي 

سريع وتشخيص مبكر باإلضافة إلى عالج فعال وهو من 

التهاب  انخفض معدل حدوث ،األمراض المستوطنة بقطاع غزة

السحايا بالمكورات السحائية وهو من األمراض المستوطنة 

من خالل ف ،نمن السكا 2.1/100,000بقطاع غزة ليصل 

 حيثللمرض الرسم البياني التالي نالحظ انخفاض تدريجي 

يخضع هذا المرض لبرنامج تقصي يومي، حيث نجح برنامج 

الرصد الوبائي و التوسع في إعطاء العالجات الوقائية و برامج 

هذا االنخفاض، بينما بلغت نسبة تعزيز التثقيف الصحي في 

 المرض.% من إجمالي الحاالت المصابة ب5الوفاة 

 
  meningococcal diseaseمعدل الحدوث السنوي لـ  - (7رسم بياني )

 (100,000)لكل  2018-2010في قطاع غزة, 
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%، و من 52.5بلغت نسبة انتشار المرض بين الذكور 
هذا المرض ينتشر بين الذكور أكثر منه أن عالميا ، المعروف 
 بين اإلناث. 

( مرض سريع Meningococcalيعتبر التهاب السحايا )
االنتشار بين األطفال،  يبين التوزيع حسب العمر في قطاع 

من الحاالت التي تم تسجيلها كانت بين % 37.5غزة، أن 
 واتسن 4 – 1األطفال من عمر ، يليها دون سن سنةاألطفال 
   .%32.5بنسبة 

 
 

 
 

 Meningococcal diseaseمعدل الحدوث السنوي لـ  -( 8رسم بياني )
 في قطاع غزة حسب الفئة العمرية

 
 

 التهاب السحايا بالمكورات السحائية 4.2.5.1

Meningococcal Meningitis  & 

Meningococcemia 

 

 Meningococcemiaبلغت نسحبة الحاالت المصحابة بمرض 

التهححاب السحححححححححايححا بححالمكورات من إجمححالي حححاالت % 60.0

حياة األطفال و ل المهددةمن أخطر األمراض و هو السحححححححائية 

الحيوية في الجسحححم بما فيها  تؤدي إلى فشحححل في جميع األجهزة

النزيف الححدموي تحححت الجلححد الححذي يظهر في حححالححة متححأخرة و 

شححححححكلت نسححححححبة الذكور من هذا و ، ضيعة مع بداية المرسححححححر

 .%66.7المرض 

 

 
 

 Meningitis Meningococcalنسبة حاالت  -( 9رسم بياني)
 حسب الجنس Meningococcemiaو

 

 

 أنواع أخرى من التهاب السحايا البكتيري 4.2.7

 حيث ارتفعنسمة  100,000 /10.7بلغ معدل حدوث المرض 

  2017عن العام  معدل حدوث مرض التهاب السحايا البكتيري

%، و توزعت أعداد المرض بحيث ارتفع في كل 6.2بنسبة 

 .أبريل و أغسطسمن شهري 

 

 

 
أخرى ،  بأنواع معدل حدوث التهاب السحايا البكتيري -( 10رسم بياني )

 (100,000)لكل  2010-2018

 

 

  (Aالتهاب الكبد الفيروسي ) 4.2.8

( في الدول النامية، Aانتشار التهاب الكبد الفيروسي )يحدث 

ويعتبر أحد األمراض األكثر شيوعا  وسببا  رئيسيا  اللتهاب الكبد 

الفيروسي في العالم مع ارتباط مباشر بالعمر بالنظافة الشخصية 

معدل  رتفعا، قطاع غزةوتلوث الطعام ومياه الشرب. في 

سنوات،  انخفاضه لعدة بعد( Aحدوث التهاب الكبد الفيروسي )

 مقارنة مع  2018في عام 100,000 لكل  26.5 بلغحيث 

 %.53.1 رتفاعبنسبة ا 2017في عام  17.6/100,000

 

 
 

 ،(A)التهاب الكبد الفيروسي( معدل حدوث 11رسم بياني )

 (100,000)لكل  2010-2018

 
 

 (Bالتهاب الكبد الفيروسي )4.2.9 

من إجمالي عينات المتبرعين بالدم  حالة جديدة 307 تم تسجيل

برنامج علما  بأن  ،%0.72بنسبة عينة،  42,495 البالغ عددهم

المرض الممثلة في إدراج التطعيم ضد المرض  الوقاية من

وتطعيم فئات  1993ضمن البرنامج الموسع للتطعيمات منذ عام 

الخطر المختلفة ضد المرض في المجتمع إضافة إلى التوعية 

بلغ معدل حاملي المرض  و، المستمرة للسكان

% عن العام 19.5بنسبة انخفاض  من السكان 12.6/100,000

2017. 
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 الخامسالفصل 

 األمراض غير المعدية .5

 مرض السكري.  5.1

األمراض المزمنة في العالم و أشهر يعد السكري من أخطر 

ألنه بوابة ألمراض أخرى، وما يزيد خطورته في مجتمعنا أن 

 212) % من المصابين به ال يعلمون أنهم مصابون55أكثر من 

مليون شخص من  425و يعاني ما يقارب  مليون شخص(

٪ من السكان البالغين 7 نسبته مرض السكري في العالم، أي ما

% من إجمالي 51.8في العالم، حيث شكل الذكور ما نسبته 

 1.5مرضى السكري، بينما بلغ عدد وفيات مرض السكري 

% منهم من النساء، وتزداد أعداد 50.7مليون حالة وفاة 

رعة في كل مكان، إضافة إلى ذلك، يصاب الُمصابين به بس

سبعة ماليين شخص بمرض السكري سنوياً، ويقدر االتحاد 

سيصل عدد  2025الدولي للسكري أنه ومع حلول عام 

مليون شخص، أغلبهم في   380المصابين بمرض السكري إلى

البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ومن الجدير بالذكر أن نسبةَ 

في الوطن العربي تتفاوت من بلد إلى آخر،  اإلصابة بهذا الداء

٪، بينما هي أقل في 20ففي دول الخليج العربي، قد تصل إلى 

ويقدر عبء داء السكَّري  .باقي الدول العربية بنسٍب متفاوتة

، وهي تمثل 2013مليار دوالر نفقات صحية في عام  548بـ

ع إلى في المائة من اإلنفاق العالمي الكلي. ويتوقع أن ترتف 11

 .2035مليار دوالر عام  627
   

  الحاالت الجديدة لمرض السكري 5.1.1

بلغ معدل حدوث مرض السكري في قطاع غزة ما يعادل 

من السكان, بينما بلغ معدل حدوث  100,000لكل  224.1

 انخفاضبنسبة  2017في العام  264.8/100,000السكري  

12.6%. 

 
 السكريمعدل حدوث مرض  -( 1رسم بياني )

 من السكان 100,000لكل  

 

 معدل انتشار مرض السكري 5.1.2

إجميييييالي عيييييدد مرضيييييى السيييييكري  بليييييغ 2018فيييييي العيييييام 

معييييدل انت ييييار ب مييييري  63,004المسييييجلين بقطيييياع غييييزة 

نسيييمة، بينميييا بليييغ معيييدل  3.2/100ميييرض السيييكري حيييوالي 

 18نسيييمة فيييي الفمييية العمريييية أكثييير مييين  6.6/100انت يييار  

معيييدل انت يييار  فيييي البليييدان المجييياورة سييينة وهيييو أقيييل مييين 

حييييييث أنيييييه  2017طبقيييياً للبيانيييييات المتيييييوفرة خيييييالل العيييييام 

قيييارب معيييدل االنت يييار فيييي كيييل مييين سيييوريا العيييراق واقيييل 

مييين معيييدل االنت يييار فيييي كيييل مييين المملكييية العربيييية  بكثيييير

%( و جمهوريييييييييية مصييييييييير العربيييييييييية 17.7السيييييييييعودية )

وا % مييين مرضيييى السيييكري تلقييي75.3، علمييياً أن %(17.3)

 الخدمة في مراكز الرعاية األولية التابعة لوكالة الغوث.
 

 

 

 

 

 
 

 نسمة  100/عبر السنوات  مرض السكري معدل انتشار - (2رسم بياني)

 

  توزيع انتشار مرض السكري حسب الجنس 5.1.3

% من إجمالي مرضى السكري مقارنة مع 57.1شكلت اإلناث 

انت ار  بين اإلناث ، حيث بلغ معدل بين الذكور% 42.9

ذكر من الذكور و كانت هذ   2.7/100أنثى و  3.7/100

المعدالت من أقل المعدالت مقارنة بالدول المجاورة خالل العام 

2015. 

 

 
 

 حسب الجنس السكريتوزيع مرضى  -( 3رسم بياني)

 

 

 

 
 

 100معدل انتشار مرض السكري حسب الجنس إقليمياً / -( 4رسم بياني)

 نسمة
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معدل انتشاااار مرض الساااكري حساااب الف ات  5.1.4

 العمرية

% من 46.7سنة  59 – 40شكل مرضى الفمة العمرية من 

إجمالي مرضى السكري، في حين شكلت الفمة العمرية أقل من 

 % من إجمالي المرضى.0.9سنة ما نسبته  18

 

 
 

 2018توزيع مرضى السكري حسب الفئة العمرية  -( 5رسم بياني)
 

 

 معدل انتشار مرض السكري حسب المحافظات 5.1.5

 الوسطى بلغ أعلى معدل انت ار لمرض السكري في محافظة

من السكان، بينما بلغ معدل انت ار المرض  39.8/1000بمعدل 

 من السكان. 25.0/1000في محافظة شمال غزة 

 

 

 
 

 1000/معدل انتشار مرض السكري حسب المحافظات –( 6رسم بياني)

 2018 نسمة
 

 

 معدل انتشار مرض السكري إقليميا و عالميًا  5.1.6

 عامًا( 18) أكثر من  2015

تبعاً لما ذكرنا فقد بلغ معدل انت ييييار مرض السييييكري في الفمة 

نسيييييمة،  6.6/100عاماً في قطاع غزة  18العمرية األكثر من 

-%5.4)في حين تراوح معدل انت ييييييار المرض عالمياً ما بين

 %( وضح ذلك في الرسوم البيانية التالية: 12.1

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ً  - (7رسم بياني)  2018 معدل انتشار مرض االسكري إقليميا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ً  -( 8رسم بياني)  2018 معدل انتشار مرض السكري عالميا

 

  الوفيات الناتجة عن مرض السكري 5.1.7

مري ، شكلت  18.2/1000بلغ معدل وفيات مرضى السكري 

% من إجمالي الوفيات، و بلغت نسبة الوفاة 59.1 اإلناث نسبة

عاما وأكثر  60بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 

، في حين احتلت مرضى السكري % من إجمالي وفيات87.1

أعلى معدل وفيات ناتجة عن مرض السكري بما غزة محافظة 

 رفحنسمة، بينما شكلت محافظة  0.76/1000معدله 

 نسمة. 0.31/1000

 
 

 توزيع معدل وفيات السكري حسب المحافظات -( 9رسم بياني)
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 مرض الضغط 5.2

أحد  مرض ارتفاع ضغط الدم أو فرط الضغط ال رياني،

األمراض األكثر شيوعا و أكثرها خطورة، فهو أحد األسباب 

الرئيسية للموت المبكر في العالم، حيث يطلق عليه المرض 

األحيان ال يعطي عالمات تحذير ألنه في غالب  القاتل الصامت

مليون نسمة عالمياً، مما  9.7أو أعراض تنبيه، إذ يقتل أكثر من 

% من مجموع الوفيات التي وقعت في العالم، أكثر من 31يمثل 

% من الوفيات ناجمة عن اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 80

  .الدموية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

ً الحصائ يات منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من مليار وفقا

بلغ معدل  2014نسمة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفي عام 

ً أو  18انت ار ارتفاع ضغط الدم لدى البالغين من عمر  عاما

ً  %22أكثر    .تقريبا

و ت يييير اإلحصيييائيات إلى أن  معدل اإلصيييابة بارتفاع ضيييغط 

لدى اإلنا لذكور تزيد عما  لدى ا لدم  لدان إقليم ا ث في معظم ب

 .ال رق األوسط

 
 

  الضغطالحاالت الجديدة لمرض  5.2.1

 لي ييييييكلفي قطاع غزة  الضييييييغطمعدل حدوث مرض  ارتفع

 هبلغ معدل حدوث في حينمن السيييكان,  100,000لكل  410.6

 .2015في العام  366.8/100,000

 

 
 قطاع غزةفي معدل حدوث مرضي الضغط  -( 10رسم بياني)

 نسمة 100,000عبر السنوات /  
 

 

 معدل انتشار مرضى الضغط 5.2.2

مري   92,690بلغ إجمالي مرضى الضغط في قطاع غزة 

في الفمة العمرية  9.8/100نسمة و  4.7/100بمعدل انت ار 

 2017حيث ارتفع عن العام  سنة من السكان 18األكثر من 

ً بأن ،%6.8بنسبة  % من مرضى الضغط تلقوا 80.4 علما

 الخدمة في مراكز الرعاية األولية التابعة لوكالة الغوث.

 

 
 

  مرض الضغط معدل انتشار - (11رسم بياني)

ً في قطاع غزة   % سنويا
 

 

 
 

 توزيع مرض الضغط حسب الجنس 5.2.3

% من 61.4بلغت نسبة انت ار مرض الضغط بين اإلناث 

أنثى، بينما  5.9/100إجمالي مرضى الضغط، و معدل انت ار 

 ذكر. 3.5/100بلغ معدل انت ار المرض بين الذكور 

 

 
 توزيع مرضى الضغط حسب الجنس -( 12رسم بياني)

 

معدل انتشاااار مرض الضاااغط حساااب الف ات  5.2.4

 العمرية

% من 48.0سنة  59 – 40شكلت مرضى الفمة العمرية من 

إجمالي مرضى الضغط، في حين شكلت الفمة العمرية أقل من 

 % من إجمالي مرضى الضغط.0.1سنة ما نسبته  18

 

 
 2018توزيع مرضى الضغط حسب الفئة العمرية  -( 13رسم بياني)

 

 معدل انتشار مرض الضغط حسب المحافظات 5.2.5

 الوسطىبلغ أعلى معدل انت ار لمرض الضغط في محافظة 

من السكان، فيما بلغ معدل انت ار  63.7/1000بمعدل انت ار 

 .رفحمن السكان في محافظة  35.2/1000المرض 

 
 

 2018توزيع مرض الضغط حسب المحافظات  -( 14رسم بياني)

 

 

372.5

375.0

366.8

385.5

418.9
410.6

340.0

360.0

380.0

400.0

420.0

440.0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.6

4.4

4.5

4.4

4.6

4.7

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

2013 2014 2015 2016 2017 2018

38.6%

61.4%

ذكور إناث

0.1 1.2 5.9

48.0 44.8

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

18أقل من 
سنة

-19من 
سنة29

39-30من 
سنة

59-40من 
سنة

60أكثر من 
سنة

35.2

48.7

63.7

41.2

52.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

شمال غزة

غزة

الوسطى

خانيونس

رفح



 

 

41 

 معدل انتشار مرض الضغط إقليميا و عالميًا  5.2.6

 عامًا( 18) أكثر من 

ً لالحصائيات اإلقليمية و العالمية يعد قطاع غزة ضمن  طبقا

الدول األقل انت اراً لمرض الضغط حيث بلغ معدل انت ار 

نسمة  9.8/100سنة  18مرض الضغط للفمة العمرية أكثر من 

نسمة يليه  27.9/100العراق بلغ في  2015بينما في العام 

نسمة على  26.0/100و  26.6السعودية و مصر بمعدل 

التوالي، بينما كان معدل انت ار المرض داخل الخط األخضر 

17.7.% 

 

 
 

 نسمة 100معدل انتشار مرض الضغط إقليميا/ -( 15رسم بياني)

 

 
 

 نسمة 100معدل انتشار مرض الضغط عالمياً/ - (16رسم بياني)

 

 وفيات مرض الضغط 5.2.7

مري ، شكلت  12.0/1000بلغ معدل وفيات مرضى الضغط 

% من إجمالي الوفيات، و بلغت نسبة الوفاة 54.6نسبة اإلناث 

عاما وأكثر  60بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 

بلغ معدل وفيات الضغط في  و% من إجمالي الوفيات، 69.3

بينما بلغ معدل وفيات  مةنس 0.77/1000غزة  شمال محافظة

 .نسمة 0.32/1000الضغط في محافظة رفح 

 

 

 

 
 

 توزيع  معدل وفيات الضغط حسب المحافظات -( 17رسم بياني)

 

  ICD 10 (C00 - C99) السرطان 5.3

 مقدمة

تعتبر أمراض السرطان واحدة من أهم الم اكل الصحية في 

البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء الرتفاع نسبة حدوثها، 

يعتبر السرطان ولما لها من اثر مادي واجتماعي كبير.  حيث 

 م.من أهم أسباب المراضة والوفيات في العال

يلها والتي تم رصدها وتسج بلغ عدد حاالت السرطان الجديدة 

حالة ( 8515)   2016 -2011ن   في الفترة ما بيغزة في قطاع 

يعتبر سرطان الثدي االكثر شيوعا حيث يمثل ما نسبته ، .  جديدة

 ىاالول المرتبةانواع السرطان ويحتل  اجماليمن  (18.0%)

أنواع من  (32.2)%بين سرطانات االناث حيث يمثل ما نسبته 

النوع األكثر  هوان القولون سرط التي تصيب االناث. السرطان

 .٪( من سرطانات الذكور 13.2يمثل )حيث شيوعا بين الذكور 

 

 االت السرطان حسب الوضع االجتماعي ح 5.3.1 

حاالت أي ما نسبته  3810بلغ عدد حاالت سرطان الذكور 

% من اجمالي الحاالت المسجلة، بينما بلغت حاالت االناث 44.7

 % من اجمالي الحاالت.55.3يمثل حالة جديدة أي ما  4705

 

 
 

توزيع مرضى السرطان حسب الجنس في  -( 18رسم بياني )

 2016-2011الفترة 
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 لجنسينبين ا انتشاراكثر نواع السرطان األأ. 5.3.2
 

حالة سرطان  8515، تم تسجيل  2016 - 2011خالل الفترة 

المختلفة. وكما هو معروف  خبيث جديدة من جميع المصادر

عالميا، سرطان الثدي من ضمن الخمس أمراض األكثر انت اراً 

مليون   1.6في العالم حيث سجلت منظمة الصحة العالمية 

إصابة جديدة في كل سنة في العالم بين النساء، تختلف 

. في قطاع غزة بلغ عدد حاالت وأخرى دولة بين النسب هذ 

من اجمالي حاالت  18.0سبة %حالة بن1532سرطان الثدي 

السرطان.   يأتي سرطان القولون في المرتبة الثانية فقد تم 

  2016-2011حالة سرطان قولون في الفترة  917تسجيل 

% من اجمالي الحاالت  ، سرطان 10.8حيث يمثل ما نسبته 

انت ارا بعدد  األكثر انواعفي نهاية قائمة الع ر  يأتيالمعدة 

% من اجمالي حاالت 2.8ديدة ويمثل حالة ج 237حاالت 

 السرطان.

 
 

نسبة حدوث انواع السرطان االكثر انتشارا في  –( 19رسم بياني )

 2016-2011كال الجنسين

 

 

  أنواع السرطان األكثر انتشارا بين الذكور 5.3.3

 ليسجتم تسرطان القولون النوع االكثر انت ارا  بين الذكور فقد 

 13.2%ة تنسبأي ما سرطان القولون  حالة جديدة من  503

 الثاني من حيثالنوع من بين حاالت الذكور. سرطان الرئة هو 
% 11.4حالة سرطان رئة أي ما نسبته  433تم رصد االنتشار  فقد 

 .من اجمالي حاالت الذكور

انت ارا  األكثر أنواعفي نهاية قائمة الع ر  يأتيسرطان الكلية 

% من اجمالي حاالت 2.2حالة جديدة ويمثل  82بعدد حاالت 

 السرطان التي تصيب الذكور.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نسبة حدوث انواع السرطان االكثر انتشارا في  -( 20رسم بياني )

 2016-2011الذكور 
 

  ناثنتشارا بين اإلإكثر نواع السرطان األأ 5.3.4

 ليسجتم تفقد  االناثالنوع االكثر انت ارا  بين  ثديسرطان ال

من % 32.2ة تنسبأي ما   الثديسرطان حالة جديدة من  1517

الثاني من حيث النوع هو  قولون. سرطان الالناثبين حاالت ا

حالة سرطان قولون أي ما نسبته  426تم رصد االنت ار  فقد 

 .الت االناث% من اجمالي حا9.1

انت ارا  األكثر نواعفي نهاية قائمة األ يأتيسرطان المعدة 

 % من اجمالي حاالت السرطان التي تصيب االناث.2.4ويمثل 

 
نسبة حدوث انواع السرطان االكثر انتشارا في  -( 21رسم بياني )

 2016-2011االناث 
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 سرطان األطفال 5.3.5

 طفالبين األكثر شيوعا نواع السرطان األأ

 18من  أقل بلغ عدد حاالت سرطانات األطفال الذين يبلغون

اي ما  2016   -2011حالة جديدة في الفترة ما بين  608عاما 

) نخاع العظم يُعد سرطان  % من اجمالي الحاالت .  7.1يمثل 

شيوعا لدى األطفال و ي ّكل   السرطاناللوكيميا ( أكثر أنواع 

حاالت أورام األطفال، بينما تُعد األورام نسبة تقترب من ثلث 

ثاني اكثر األنواع  الليمفاوية التي تن أ بأنسجة الجهاز الليمفاوي

من  %17.1 ونسبتها  ضمن شيوع األورام لدى األطفال شيوعا

تمثل نسبة  حيثالدماغ و  أورام الجهاز العصبي، يليها الحاالت

 .% من الحاالت 16.5تقترب من 

 Neuroblastoma )   ات العصيييبيةم األوليّييياراو 

 بينمييييييا يمثييييييل ورم ويلمييييييز الكلييييييوي% ، 4.1مييييييا نسييييييبته  

(Wilms Tumor)  الييييييذي يصيييييييب إحييييييدى أو كلتييييييا

تقريبيييييا مييييين مجميييييل   %2.3الكليتيييييين ميييييا نسيييييبته حيييييوالي 

ويظهييييير غالبييييييا عنييييييد األطفيييييال بسيييييين تقييييييّل عيييييين م األورا

األورام الغرنيييييييييييية بالعضيييييييييييالت ،  اليييييييييييثالث سييييييييييينوات

أو أورام   (Rhabdomyosarcoma) المخططييييييية

تمثييييييييل مييييييييا نسييييييييبته  العضييييييييالت المخططيييييييية اللحمييييييييية

 % من اجمالي حاالت األطفال1.6

 
نسبة حدوث انواع السرطان االكثر شيوعا بين  -(22رسم بياني )

 2016-2011االطفال

 

 الصحة النفسية   5.4

االضطرابات النفسية بأنها خلل ملحوظ في تفكير تعرف 

ل قدرته على التعامل مع ف ،سلوكه م اعر  و المرء، هي تعّطِّ

، حيث تتسبّب األمراض .اآلخرين ومواجهة متطلبات الحياة

 حاالت العجز و  النفسية في حدوث عدد كبير من

 

% من عبء المرض 16.6% و8.8الوفيات، وهي تمثّل 

 اإلجمالي الناجم عن االعتالالت الصحية بالبلدان المنخفضة 

ل، على التوالي، بلغ عدد األشخاص الدخل والمتوسطة الدخ

  ،2013مليونا في العام  615المصابون باالكتماب أو القلق 

 

% من األطفال والمراهقين في العالم لديهم 20حوالي 

 .اضطرابات أو م اكل نفسية

 اإلدماناالضطرابات النفسية واضطرابات معاقرة تعتبر 

حيث بلغت  السبب الرئيسي للعجز في جميع أنحاء العالم

%  86م،ألف شخص كل عا 900حاالت االنتحار حوالي 

 .في بلدان الدخل المنخف  والمتوسط االنتحارمن حاالت 

 

 6تقدم خدمات الصحة النفسية في فلسطين من خالل 

فة إلى مست فى غزة مراكز صحة نفسية مجتمعية، باإلضا

 للطب النفسي.

 فيزيارة  77,231ما مجموعه  2018سجل في عام 

% 5.1بنسبة ارتفاع  عيادات الصحة النفسية المجتمعية

بنسبة  حالة جديدة 1,296 كما سجل ،2017عن العام 

% عن العام السابق بمعدل حدوث 16.7ارتفاع 

وبلغ عدد الزيارت المنزلية  نسمة، 66.1/100,000

حالة تثقيف صحي  1,268باالضافة إلى  زيارة، 1,495

بينما بلغ عدد الحاالت المحولة من مراكز الصحة النفسية 

 حالة. 238الى مركز التأهيل النفسي 

 

 

 
 

 

 

 

 
معدل حدوث الحاالت الجديدة بمراكز الصحة النفسية لكل  -(23رسم بياني)

 السكان حسب السنواتمن  100,000

 

توزيع خدمات الصحة النفسية في مراكز  5.4.1

 الرعاية األولية

 المحافظة
شمال 

 غزة
 اإلجمالي رفح خانيونس الوسطى غزة

 77,231 8371 14755 14766 26887 12452 المراجعين

الحاالت 

 الجديدة
168 348 258 166 356 1,296 

 78,527 8727 14921 15024 27235 12620 اإلجمالي

 

 توزيع األمراض النفسية حسب الجنس 5.4.2

% بمعدل حدوث 54.2بلغ نسبة حدوث المرض عند الذكور 

 الذكورذكر، بينما بلغت نسبة حدوثه بين  72.7/100,000

 نسمة. 59.6/100,000
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 توزيع األمراض النفسية بمراكز الصحة النفسية -( 24رسم بياني)

 حسب الجنس
 

 توزيع األمراض النفسية حسب الف ة العمرية 5.4.3

ألمراض النفسية أظهر أن \توزيع الحاالت الجديدة من 

كانت األكثر عرضة بنسبة  29-20الفمة العمرية 

أي  ،%26.0بنسبة  39-30%، تليها الفمة العمرية 33.1

من إجمالي % 59.1 (20-39شكلت فمة ال باب من )

 . % منهم إناث57 الحاالت الجديدة

 
 

 معدل حدوث األمراض النفسية -( 25رسم بياني) 

 حسب الفئات العمرية 

 

معدل حدوث األمراض النفسية حسب  5.4.4

 من السكان 100,000لكل  اتالمحافظ

مراض النفسية لألمعدل حدوث محافظة رفح أعلى  تشكل

محافظة نسمة، يليها  147.2/100,000والعقلية بمعدل 

 نسمة بينما بلغ معدل حدوث 91.5/100,000بمعدل  الوسطى

في محافظة  نسمة 43.3/100,000مراض النفسية األ

 .خانيونس

 
 

 ( معدل حدوث األمراض النفسية حسب الفئات العمرية26رسم بياني )

 
 

اإلصابة باألمراض النفسية لكل معدل حدوث  5.4.4

رابات النفسية من السكان لمختلف االضط 100,000

 )الحاالت الجديدة(

أعلى معدل حدوث من إجمالي  االضطرابات الذهنيةشكل 

نسمة، يليها  15.0/100,000األمراض النفسية والعقلية بمعدل 

 نسمة بينما بلغ معدل حدوث 14.7/100,000بمعدل  االكتماب

 نسمة. 0.6/100,000 االضطرابات الجسدية

 

 
 

معدل حدوث األمراض النفسية حسب التشخيص لكل  -( 27رسم بياني )

 من السكان 100,000
 

 

 انتفاضة األقصى و مسيرة العودة 5.5
تستمر مسيرة العودة السلمية و يستمر االحتالل بأسلوبه الهمجي 

المطالبين بأبسط حقوقهم والتي كفلتها جميع  بقمع المتظاهرين

واستهدفت ب كل خاص الفمات العمرية من  ال رائع الدولية

األطفال وال باب باإلضافة الستهداف الصحفيين و الطواقم الطبية 

االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق االنسان وقواعد القانون لتصل 

 ذروتها. الدولي اإلنساني في قطاع غزة

انتفاضة جرحى  تقرير احصائيات موثقة ل هداء ويستعرض ال

مسيرة العودة  األقصى منذ إعالن نقل السفارة والتي استمرت حتى

 .من مارس الماضي 30الكبرى التي انطلقت يوم 

 الشهداء 5.5.1

 10,000 لكل  1.3شهيداَ بمعدل  251بلغ إجمالي عدد ال هداء 

 .كورمنهم من الذ% 98 نسمة،

% من إجمالي 30.7 أعلى نسبة بما نسبته محافظة غزةشكلت 

 %.12.4ال هداء بينما شكلت محافظة رفح 

% من إجمالي 18.7شهيداً بنسبة  47بلغ عدد األطفال ال هداء 

( 39-18ال هداء، بينما بلغت نسبة ال هداء من فمة ال باب )

76.1.% 
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( توزيع الشهداء حسب 28رسم بياني)

 المحافظة

( توزيع الشهداء 29بياني)رسم 

 حسب الفئات العمرية

 

  الجرحى 5.5.2

لكل  136.6جريحاً بمعدل  26,797بلغ إجمالي عدد الجرحى 

 نسمة. 10,000

% من اجمالي 54.0شكلت اصابات المست فيات ما نسبته 

االصابات بينما كانت نسبة الجرحى الذين تم معالجتهم ميدانياً 

%، 46.0عبر النقاط الطبية الميدانية ومراكز الرعاية األولية 

% من اجمالي 7.8وقد شكلت اصابات النساء ما نسبته 

سيدة، فيما  2,090االصابات حيث بلغ عدد النساء الالئي أصبن 

مصاب اي ما نسبته  4,603بين بلغ عدد االطفال المصا

 % من اجمالي الجرحى. 17.2

 

 جرحى المستشفيات 5.5.3

جريحاً  14,464بلغ إجمالي عدد الجرحى في المست فيات 

 %.6.4% بينما اإلناث 93.6وشكل الذكور ما نسبته 

جرحى % من إجمالي 32.0محافظة غزة  أعلى نسبة كانت في

 %.11.1بينما شكلت محافظة رفح  المست فيات

ً بنسبة  2,722بلغ عدد األطفال الجرحى  %، و 18.8جريحا

% بينما  74.4( 39-18بلغت نسبة الجرحى من فمة ال باب )

 %.0.6بلغت نسة الجرحى من كبار السن 

 

 جرحى المستشفيات حسب مكان اإلصابة 5.5.4

 
 اإلصابة( يوضح توزيع الجرحى حسب مكان 30رسم بياني)

 

جرحى المستشفيات حسب نوع السالح  5.5.5

 المستخدم
 ( توزيع الجرحى حسب نوع السالح المستخدم1جدول)

 % العدد نوع االصابة

 44.0 6,362 الرصاص حي

 14.2 2,059 استن اق غاز

 11.5 1,665 شظايا

 10.3 1,486 اخرى

 7.0 1,013 انفجار قنبلة غاز

 7.0 1,006 ضربات وكسور وكدمات

 4.9 712 الرصاص المعدني المغلف بالمطاط

 1.1 161 انفجار

 100.0 14,464 المجموع

 

الرعاية األولية والنقاط الطبية  جرحى 5.5.6

 الميدانية

بلغ عدد الحاالت التي تم معالجتها في النقاط الطبية المختلفة 

إصابة وقد تم  21,214ومراكز الرعاية الصحية األولية 

حالة  8,881إصابة ميدانيا فيما تم تحويل  12,333معالجة 

 للمست فيات.

 

االعتداءات الصهيونية على العاملين بالقطاع  5.5.6

 الصحي

ء، بينما بلغ إجمالي شهدا 3من الطواقم الطبية بلغ عدد ال هداء 

اإلصابات المباشرة بالرصاص  بلغ عدد جريحاً، 580الجرحى 

 صابة وإ 439اصابة، واإلصابات بقنابل الغاز  105الحي 

 إصابة، 36 ظايا وجروح قطعية كخرى أصابات إ

 تلف كلي. 3سيارة إسعاف بتلف جزئي و  94كما تضررت 

 

 اإلعاقات 5.5.7 

% منهم بتر لألطراف 87.7إعاقة،  114اإلعاقات بلغ إجمالي 

 .عام 18دون سن % 21.9السفلية و 
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 السادسالفصل 

 الوفيات واألسباب الحقيقية للوفيات. 6

 مقدمة

يعرض هذا الفصل أهم أسباب الوفيات في قطاع غزة حسب 

العمر والجنس. والبيانات المستخدمة هي من إشعارات الوفاة 

تطوير مازال  مع العلم أنه  محافظات في غزة. 5التي تسجل في 

حيث األرشفة  ينالسابق ينملف الوفيات لهذا العام والعام

اإللكترونية إلشعارات الوفاة الجديدة ومتابعة تحريرها من قبل 

، وكذلك متابعة اإلدخال ICD10األطباء وكتابة التشخيص والـ 

من قبل خدمات المرضى في المستشفيات والرعاية األولية، 

حيث تم العمل على تدريب األطباء و خدمات المرضى ومتابعة 

مازالت برامج التدريب على الترميز  وكذلك اإلدخال والتدقيق

الدولي قائمة لفئات متعددة من األطباء حتى هذا العام لما لها من 

 .علمية المؤشرات النتائج والأهمية في الوصول ألدق 

يتم تسجيل و إعطاء ترميز ألسباب الوفيات في إشعارات الوفاة 

 .(ICD10)حسب التصنيف الدولي لألمراض 

في هذا العام ارتفاع عدد الوفيات من  ويالححظ من التقرير

الذكور عن اإلناث ويعزى ذلك لعدد شهداء مسيرة العودة المقدر 

وكذلك ارتفاع عدد الوفيات  2018شهيدا خالل العام  251ب 

 لكل ألف مولود حي  . 1.4األطفال عن العام السابق بمعدل 
 

 5342 عدد حاالت الوفاة 

 2372 عدد حاالت وفاة اإلناث 

 2970 عدد حاالت وفاة الذكور 

 

 مؤشرات الوفاة في قطاع غزة  

 2.54 معدل الوفيات الخام  لكل ألف نسمة 

 10.4 معدل وفيات األطفال )أقل من سنة( لكل ألف مولد 

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة )أقل من شهر( لكل   

 ألف مولود
6.2 

سنوات لكل مائة ألف  5أقل من  -1وفيات األطفال منمعدل 

 مولود
60.4 

 %46.2 نسبة الوفاة بسبب أمراض القلب من المجموع العام للوفيات

 

 

  وفيات األطفال 6.1
حالة وفاة   604بلغ عدد وفيات األطفال األقل من عام لهذا العام 

انخفض معدل الوفيات بين األطفال األقل من عام خالل  حيث

لكل ألف مولود في  20.5العشر سنوات الماضية في غزة من 

وقد  2010لكل ألف مولود عام  17.1ليصل إلي  2006العام 

لكل  1.4بارتفاع   2018لكل ألف مولود عام  10.4وصل إلي 

 . 2017عن العام ألف 

 

 
 

 

 

  األطفال األقل من عاممعدل أسباب وفيات  6.1.1

معدل الوفيات بين األطفال األقل من عام بمعدل  رتفعا

مولود حي  حيث سجل المعدل  لهذا العام  1.4/1000

مولود حي , و كانت أعلى نسبة ارتفاع لألعوام  10.4/1000

 مولود حي . 1000/  17.8بنسبة  2012السابقة في العام 

 
 

-2011األطفال في قطاع غزة من عام معدل وفيات  -( 1رسم بياني )

 لكل ألف مولود حي 2018
 

 

 Neonatalاوم  28-0المواليددد حدددالي الومدة من عم  )  -

mortality rate) : 

لكل ألف  6.2بلغ معدل الوفيات لهذه الفئة  2018 في عام

 .2012لكل ألف مولود حي في العام 11.8مولود وبمعدل 
 

المبك ة عب   الوفيات ال ضع معدلتوزاع  -( 2)رسم بياني 

 2018-2012السنوات 
 

 post neonatal 365- 28 (األطفال ال ضددددع من عم  اوم -

mortality  ) : 

لكل ألف مولوداً للعام  4.2بلغ معدل الوفيات الرضععععععع بمعدل   -

  .لكل ألف مولود 6بلغت بمعدل  2012مقارنة بعام  2018
 
 
 

 :أسباب الوفيات لألطفال ال ضع األقل من عام  6.1.2
% من مجموع الوفيات 11نسبة الوفيات بين األطفال تشكل 

 العام بين السكان في غزة 
 

األسباب الحقيقية للوفيات بين األطفال ال ضع األقل من 

  :2018عام لعام 
 % .23.2 الجهاز التنفسي  .1

 %.25.7أمراض التشوهات الخلقية  .2

 %23.7الوالدة المبتسرة ونقص الوزن  .3

 % .7.3أمراض القلب  .4

%   6% األمراض المعدية  8.3الموت المفاجئ   .5

% الحوادث 1.7شلل الدماغي % وال 1.2سوء التغذية 

% من المجموع العام للوفيات  0.4السرطان % 0.4

 بين األطفال.
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لعام  نأسباب الوفيات بين األطفال الفلسطينيي -( 3رسم بياني )

2018 

 

مقارنة معدل وفيات األطفال ال ضع األقل من  6.1.3

  م.2018وعام  2014عام في قطاع غزة بين عام 

 

للوفيات بين األطفال في مقارنة النسبة المئواة  -( 1جدول رقم )

 م2018و العام  2014قطاع غزة بين العام 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 الوفاةسبب 

التشوهات 

 الخلقية
22.8 17.1 22.3 21.8 25.7 

ضائقة الوليد 

 التنفسية
17.1 16.4 15.4 22 20.1 

األمراض 

التنفسية 

 األخرى

1.7 4.6 2.7 2.1 3.1 

مدة  قصر

الحمل ونقص 

 وزن الميالد

19.1 22.1 16.8 19.4 23.7 

 7.3 8.3 10.4 12.1 10.3 أمراض القلب

متالزمة 

الموت 

 المفاجئ للوليد

1.6 0.9 7.5 12 8.3 

األمراض 

 المعدية
7.6 12.7 7.0 6.8 6.0 

 

 

 

 

 

 

متوسط معدمت أسباب الوفاة لألطفال أقل من سنة خالل 

 م2018-2014الخمس أعوام الماضية 
 %(.21.9التشوهات الخلقية ) .1

 % ( .18.2ضائقة الوليد التنفسية )   .2

 %(15.1) األمراض التنفسية األخرى .3

 %( .20.2) مدة الحمل ونقص وزن الميالد قصر .4

 %(.9.6أمراض القلب ) .5

 %(.6.0) متالزمة الموت المفاجئ للوليد .6

 %( .8التسمم واألمراض المعدية ) .7

 

 الوفيات بين السكان:  6.2
   (2,970  شخصا  5,342توفي في قطاع غزة  2018في عام 

 . أنثي ( 2,372ذكرا و

 لكل ألف شخص . 2.76معدل الوفيات الخام في قطاع غزة 

 
 

معدل الوفيات الخام لكل ألف نسمة من السكان  -( 4رسم بياني )

 2018-2012في فلسطين بين  

 

 األسباب الحقيقية للوفيات حسب الفئة العم اة: 6.2.1

سعععععنواتت سعععععجلت  5أقععععل معععععن  -1األطفععععال معععععن عمعععععر  •

% معععن مجمعععوع  18.1القلعععب نسعععبة الحعععوادث وأمعععراض 

 .الوفيات في هذه الفئة العمرية 

ععععام ت أكثعععر أسعععباب الوفيعععات  20أقعععل معععن -5معععن عمعععر  •

والشعععلل % ويليهعععا 38.8بنسعععبة  الحعععوادثكانعععت أمعععراض 

% 11.2بنسععععبة  ويليهععععا القلعععب % 18.5بنسعععبة العععدماغي 

 . 

ععععام ت بلغعععت نسعععبة وفيعععات  60أقعععل معععن -20معععن عمعععر  •

% وهععععى السعععععبب الحقيقععععي األول للوفيعععععات 34.9القلععععب 

 16.7بعععين هعععذه الفئعععة العمريعععة ويليهعععا السعععرطان بنسعععبة 

 % لنفس الفئة العمرية.

فعععع كثر ت بلغععععت نسععععبة  أمععععراض  60الفئععععة العمريععععة مععععن •

 10.2أمعععراض السعععرطان بنسعععبة  % ويليهعععا 56.1القلعععب 

% لععنفس الفئععة 7.9بنسععبة  الضععغ أمععراض ومععن  ععم   %

. 

ة فعععي قطعععاع غعععزة بعععين العععذكور واإلنعععاث السعععبب األول للوفعععا

% علععععععي 48.4% و44.3هععععععي أمععععععراض القلععععععب بنسععععععبة 

 التوالي من اجمالي الوفيات.
 

 معدل الوفيات الخام: 6.2.2

 2.9مععععدل الوفيعععات الخعععام لكعععل ألعععف نسعععمة انخفعععض معععن 

لكععل ألععف نسععمة  2.7ليصععل إلععى  2013لكععل ألععف فععي عععام 

  .2018عام 

 المحافظات حسب الخام الوفيات معدل

في معععدل الوفيععات الخععام بين المحععافظععات في  تهنععاف فروقععا

 2.8قطاع غزة تراوح المعدل لكل ألف نسععمة من السععكان بين 

خانيونس و في المنطقة الوسطي 2.8في غزة و  2.7في رفح و

 لكل ألف نسمة .2.3 والمنطقة الشمالية 
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 :اةالعم الفئة معدل الوفيات حسب  6.2.3

 
سعععنواتت سعععجلت هعععذه  5معععن أقةةة   -1الفئةةةل الية مةةةل ةةةة   .1

 .ألف نسمة  100/  75.8الفئة معدل  

 سنةت سجلت هذه الفئة 20أقل من  -5الفئة العمرية  .2

 .ألف نسمة  100/  40.4معدل  

سعععنةت سعععجلت هعععذه الفئعععة  60أقعععل معععن  -20الفئعععة العمريعععة  .3

 ألف  نسمة.  100لكل    151معدل 

سععععنةت سععععجلت هععععذه الفئععععة ومععععا فععععوق  60الفئععععة العمريععععة  .4

  نسةل. ألف1000 لكل  34.5وكانت معدل 

 
 

 2018نسبة الوفيات بين الفئات العم اة في  -( 5رسم بياني  )

 
 

 الوفيات حسب بعض األم اض واألسباب : 6.2.4

 
أمععععراض القلععععبت انخفععععض معععععدل الوفععععاة لهععععذا السععععبب مععععن  .1

ألعععف  100لكعععل  172ليصعععل إلعععي 2017فعععي ععععام   196.5

 .2018نسمة لعام 

عععععام  5.3السععععكرات زاد معععععدل الوفععععاة لهععععذا السععععبب مععععن  .2

ألععععععف نسععععععمة عععععععام  100لكععععععل  8.8ليصععععععل إلععععععي  2017

2018. 

مععععدل الوفعععاة لهعععذا السعععبب معععن  رتفععععاألمعععراض التنفسعععيةت ا .3

ألعععف  100لكعععل   19.3ليصعععل إلعععي  2017فعععي ععععام  16.2

  2018نسمة في عام 

مععععدل الوفعععاة لهعععذا السعععبب معععن  رتفععععالتشعععوهات الخلقيعععةت ا .4

ألععععف نسععععمة  100لكععععل  7.8ليصععععل إلععععي  2017عععععام  6.4

 .2018في 
 

 2016لعام مقارنة بين معدمت الوفاة ألم اض محددة  -( 2جدول )

 ألف نسمة 100لكل  2018و 2017و
 

 2018 2017 2016 المرض

 172 196.5 199.4 أمراض القلب

 36.1 32 24 األورام

 15.3 14.7 13.2 األمراض الدماغية الوعائية

 19.3 16.2 17.2 األمراض التنفسية

 19.2 7.2 7.5 *الحوادث 

 8.8 5.3 4.7 داء السكرا

 5.2 5.1 11.5 األساسيارتفاع ضغ  الدم 

 7.8 6.4 9.4 التشوهات الخلقية

 الشهداء تشمل* 
 

 

 أسباب الوفيات بين السكان حسب الفئة العم اة 6.2.5
 

العش  بين السكان في قطاع غزة  الوفيات أسباب .1

 2018لعام 

 %.46.2أمراض القلب  .1

 %10.6األورام  .2

 %.5.7أمراض الجهاز التنفسي  .3

 % .5.0أمراض ما حول الوالدة  .4

 %.4.5أمراض األوعية الدماغية  .5

 %.5.6الحوادث  .6

 %.2.9أمراض الفشل الكلوا  .7

 .%2.4األمراض المعدية  .8

 % . 2.3التشوهات الخلقية  .9

 % .2.6 السكرض امرأ .10

 

 
 

 2018أسباب الوفيات بين السكان في لعام  -( 6رسم بياني )
 

 

 
 

( 5أقل من  -1وفيات األطفال من عمر ) 6.3

 سنوات

ألععف طفععل لععنفس   100 لكععل 75.8معععدل الوفيععات بيععنهم 

( سعععنوات, و نسعععبة الوفيعععات 5أقعععل معععن  -1الفئعععة العمريعععة )

 % من مجموع الوفيات العام.3.4بينهم تشكل 

 

 األسباب الحقيقية للوفاة بينهم هي:
  

 % .18.1أمراض القلب  .1

 % . 18.1بنسبة  حوادث الطرق .2

 % .18.1الشلل الدماغي بنسبة  .3

 % .13.8التشوهات الخلقية بنسبة  .4

 % .11.7األمراض المعدية  .5

 % .7.4سوء التغذية واالمتصاص  .6

 % . 5.3األورام الخبيثة  .7

 %4.3أمراض الجهاز التنفسي بنسبة  .8

 1.1الحوادث  .9

 . %1.1الفشل الكلوا  .10
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( 5أقل من  -1األطفال )أسباب الوفيات بين  -( 7رسم بياني )

 2018سنوات 
 
 

  ( سنة20أقل من  -5الوفيات لألعمار ) 6.4

ألععععف نسععععمة لععععنفس 100لكععععل  31.7معععععدل الوفيععععات بيععععنهم 

% معععن مجمعععوع 5.4( سعععنة و تشعععكل 19-5الفئعععة العمريعععة )

الحععوادث األخععرى والتععي تشععمل حيععث زيععادة  الوفيععات العععام

 .شهداء مسيرة العودة الكبرى 
 

 -األسباب الحقيقية للوفاة هي :
 % 38.8الحوادث األخرى بنسبة  .1

 .% 10حوادث الطرق  .2

 % 18.5الشلل الدماغي بنسبة  .3

 .% 11.2أمراض القلب بنسبة  .4

 .% 5.8أمراض الجهاز التنفسي بنسبة  .5

 % . 5.8األورام بنسبة  .6

 .%3.8األمراض المعدية بنسبة  .7

 .%2.7التشوهات الخلقية بنسبة  .8

 % 1.2أمراض الفشل الكلوا  .9

 .% 0.8الكبد أمراض  .10

 

 
 

 سنة  (20إلى أقل من  5أسباب الوفيات بين ) -( 8رسم بياني )
 
 
 
 

  ( سنة60أقل من  -20لوفيات لألعمار )ا 6.5

ألف نسمة لنفس الفئة  100لكل  151معدل الوفيات بينهم 

% 24.4( سنة, و نسبة الوفيات بينهم تشكل 59-20العمرية )

ويالحظ ارتفاع حاد للحوادث لهذا  و من مجموع الوفيات العام

% بسبب ارتفاع  16.7% إلى 6.1العام عن العالم السبق من 

شهديد في مسيرات العودة  250عدد الشهداء المقدر بحوالي 

 ية .الكبرى السلم

 

 -األسباب ال ئيسة للوفاة هي :
 %.46.5أمراض القلب بنسبة  .1

 % .16.7األورام بنسبة  .2

 % .15.9الحوادث األخرى بنسبة  .3

 % .5.3أمراض الجهاز التنفسي بنسبة  .4

 % .3الفشل الكلوا  .5

 .%2.9أمراض األوعية الدماغية بنسبة  .6

 %. 1.8حوادث الطرق  .7

 %. 1.4السكر  .8

 % 1.2أمراض الكبد  .9

 %. 1.2الشل  الدةاغي  .10

 

 
 سنة( . 60أقل من -20أسباب الوفيات بين ) -( 9رسم بياني )

 
 

  عامًا فما فوق 60الوفيات لألعمار  6.6

لكعععل ألعععف نسعععمة لعععنفس الفئعععة  34.5مععععدل الوفيعععات بيعععنهم 

% مععععععن 55.3العمريععععععة و نسععععععبة الوفيععععععات بيععععععنهم تشععععععكل 

 مجموع الوفيات العام.

 

 -األسباب الحقيقية للوفاة بينهم هي :

 
 % .62.3أمراض القلب بنسبة   .1

 .% 10.2األورام بنسبة   .2

 . %6.4الجهاز التنفسي بنسبة أمراض  .3

 .% 6.2أمراض األوعية الدماغية بنسبة  .4

 % . 3.7أمراض السكر  .5

 % .3.4الفشل الكلوا  .6

 % . 2.8األمراض المعدية  .7

 % .1.7الضغ  بنسبة  .8

 % . 1.5الشمخوخل  .9

 % . 0.9أمراض الكبد  .10
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من  نأسباب الوفيات بين السكان الفلسطينيي -( 10رسم بياني )

 2018عاما فما فوق لعام  60سن 

 

 أسباب الوفيات بين الذكور 6.7

ويالحظ  % من إجمالي الوفيات55.5نسبة الوفيات بين الذكور 

% 9.9% ل2.3ارتفاع الحوادث لهذا العام عن العالم السبق من 

شهديد في  250بسبب ارتفاع عدد الشهداء المقدر بحوالي 

 مسيرات العودة الكبرى السلمية .

 % .47.9أمراض القلب بنسبة  .1

  %. 10األورام بنسبة  .2

 %.9.9الحوادث  .3

 %.5.8األمراض التنفسية  .4

 .% 5.3أسباب ما حول الوالدة  .5

 %.4أمراض األوعية الدماغية  .6

 %. 2.9الفشل الكلوا  .7

  %.2.4األمراض المعدية  .8

 %.2.2التشوهات الخلقية  .9

 % . 1.9السكر  .10
 

 
 

 2018الوفاة بين الذكور لعام  أسباب - (11) بياني رسم

 

 أسباب الوفيات بين اإلناث 6.8

 .% من إجمالي الوفيات44.5نسبة الوفيات بين اإلناث 

 % .53.8أمراض القلب بنسبة  .1

 % 11.3األورام بنسبة  .2

 %.5.5األمراض التنفسية  .3

 .%5.2أمراض األوعية الدماغية  .4

 %.4.6أسباب حول الوالدة بنسبة  .5

 %.3.4أمراض السكرا  .6

 %.2.9الفشل الكلوا  .7

 .%2.4التشوهات الخلقية  .8

 %.1.8أمراض الضغ   .9

 .%1.4 الشلل الدماغي .10

 
 

 
 

 2018 أسباب الوفاة بين اإلناث لعام -( 12بياني ) رسم

 

للوفيات بين الذكور و اإلناث أمراض القلب السبب األول  •

 % علي التوالي.53.8% و47.9بنسبة 

هو األورام  واإلناث السععععععبب الثاني للوفيات بين الذكور •

 . % على التوالي11.3% و 10بنسبة 

 %9.9 الحوادثهو السععععععبب الثالث للوفيات بين الذكور  •

 %.5.5 بنسبة  األمراض التنفسيةواإلناث هو 

 األمراض التنفسععععععية   السععععععبب الرابع للوفيات بين الذكور •

أمراض األوعية الدماغية بنسععععبة واإلناث % 5.8بنسععععبة 

5.2.% 

أسععععباب هو واإلناث السععععبب الخامس للوفيات بين الذكور  •

 .على التوالي %4.6 و% 5.3بنسبة  ماحول الوالدة
 

 الوفيات حسب مكان الوفاة 6.9

% مععععععن الوفيععععععات حععععععد ت داخععععععل 50فععععععي قطععععععاع غععععععزة 

 % . 8.5وغير ذلك  % في البيت16.5والمستشفيات 
 

 تأثير األوضاع الحالية علي الوفيات 6.10

 . أم اض القلب :1

باب المؤدية  • احتلت أمراض القلب أعلى المراتب لألسعععععع

% من اجمالي 50.6للوفاة في المجتمع وشععكلت ما نسععبته 

 %. 10.6الوفيات,  م يليها أمراض السرطان بنسبة 

% 7.2ارتفاع الحوادث لهذا العام عن العالم السععععععبق من  •

% بسععععبب ارتفاع عدد الشععععهداء المقدر بحوالي 19.2ىلإ

 شهديد في مسيرات العودة الكبرى السلمية . 250

مولود حّي  1000لكل   10.5وبلغ معدل وفيات الرضع   •

 التشععععععوهععات الخلقيععةأمراض ، بينمععا كععانععت 2017لعععام 

% من اجمالي 25.7السععبب األول لوفيات الرضععع بنسععبة 

األول  الحوادث أمراضالوفيات الرضععععععع ، بينما كانت 

% 18.1سعععنوات(  بنسعععبة 5اقل من -1) لدا فئة األطفال

 من نفس الفئة.

 

 . حسب الجنس2
م  2010%( فعععي ععععام 54.3بلعععغ مععععدل وفيعععات العععذكور  )

%  بينمععععا 1.2  بزيعععادة( 55.5) 2018و معدلعععه فعععي عععععام

( 45.7م )2010كععععان معععععدل وفيععععات االنععععاث فععععي عععععام 

 %. 1.2 نقصان( ب44.5بلغ ) 2018وفي عام 
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