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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 صدددحو   سددد رب ادددو ا  دددو  الحمددد  ب ال المدددولمصال  اللددد ع  اليددد خ ق دددم سدددص  الا دددد  الم سددد صال سدددص  و  حمددد   ق دددم  لددد 

 .لك الحم   لء اليمو ات  األاض   لء  و شئت  ال شيء  م 

لم هددو طسددو   دد تض  ددو  حددم ع  ل اددح الموددوء اللددحي ةدد م قددوخ  حددمب ل اددح اسددمت  مدد ا  العحددحصح  ال دد اء ل ددم  

قوسددصح طات ددت  ق ددد الح اددح  ط دد ت بددي وعو ددح ادد    الحصددوعب بدد  اا ددم ق ددم طادد   ددو  صو دد     ااع اللددحح  ددال   وصددصل

ووتدددل الم ة  دددح اللدددحصح  قلددد   ام  عهدددوب تل ط ددد   بدددي ةحدددر   دددك الع وصدددصل   ددد  شدددم قو   دددال ال  دددو  قددد  ط دددصئت 

لعودد   م مددح الحلددوا  الح  ددو ب   حدد م     ا هصددوا   ة  ددح الممددل اللددحي ادددر ط  وددل الم ا ددل قدد   ةددوب ت لعددد    

 .الم ذلك

الموددوء   ددك لص صددد بلدد   بددي  ددوااي الممددل اللددحي الممعدد ب  شدد ات   ت  تدد ا الع  ادد  اليدد      ددو ا الدد   ددال صدد اع 

 .شه  لهو الم   قول الل اد



ii  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمدد ب ال المددولمصال  اللدد ع  اليدد خ ق ددم سددص  الا ددد  الم سدد صال سددص  و  حمدد   ق ددم  لدد   صددحو   سدد رب اوا  ددو لددك 

  األاض   لء  و شئت  ال شيء  م . الحم   لء اليم ات

تددي و مددوت  يددصوح   يدد تو ق ددم صدد حوت الموددوء الممعدد   سدد اتو   ةدد   ددال ق و اددل المددض  الممددل  الع ددو ي  األ ددل ادددر 

 دددو امع اهدددو  دددال   وصدددصل قوسدددصح    ددد  ات   لمدددح  ق دددت  دددل  طات دددت ووتدددل الم ة  دددح اللدددحصح تل ط   ةو  دددو اللدددحي 

  دددو طسدددمي   ددد  ات الوددد م  المودددوء الددد   ادددوم     ا هصدددوا تددد   الم ة  دددح اددددر ودددل  صدددل   وصدددص   ط دددم تل ط  ايدددو 

 طس اا الحلوا. ادر  و  اللم    اإل صواق تسعووقت ط   م ي ت   الو اقر  ط  اقع اتو  ال الوا مولرب  ل

العددي  م ددل بلدد   خ   ددو اعحددم   تدد ا الع  ادد   ددال صدد ا الموددوء  2019  ددو  تذ   دد خ  ددصال طادد اصر الع  ادد  اليدد    ل مددوخ ت

 واااصدددو   دددال بلددد م الممدددل اللدددحي الممعددد  بل  دددو   وددد    دددال ةددد م لادددح األاقدددوخ ق دددم الم اددد   دددال اإل  دددو ات الاوصدددح 

    ااع اللحح  لصس ط م ق م ذلك الم ش ات اللحصح  العي  م   ال األبحل تق صمصو .

هددددو ق ددددم طصدددد  الحلددددوا اليصوسددددي ح  ممددددل توتدددد ع ق ددددم ووبددددح اللددددم  لعاوددددي األ  ددددوت العددددي  مدددد   لددددحت    ااع ال

 اإلقعلدددو      دددش  صدددل شدددم   ط دددوخ   ددد ال     دددوت ال  دددوح  الع ددد خ بدددي الاددد  وت اللدددحصح  دددل  ط هدددو   حدددت بدددي 

المضا تددددح  ددددصال ت ااع األ  ددددوت  ت ااع العودددد ا   بددددد   ه صددددح ق مصددددح  ةوددددك  اقمصددددح   عصو  ددددح  ولع يددددصد  دددد  شدددد ووء 

 الممل اللحي.

 ا  ليددو    بددي  يددص ات المدد  ع العددي تيدد ت  م ذتددو  ل ممددل اللددحي المعصو ددل  الم ددل ال  ادد  ل دد  وددو  المددوخ المو ددي ا عدد ا

بدددي ل ادددح ب اددد ع   يدددد  مصدددض ب الممصدددض اصدددل  صو  دددت ط  اا ال قوادددح األ لصدددح  الميع ددد صوت ومدددو  دددوبي ال ودددوت اللدددحي

  وت.احصش تلم    ث الححواع الووصح  م ذتو  طوصو  اسم  دضع  وصش   ات  الص ااث  األ 

  دددصال اددد   تددد ا اإلصددد اا ل ايدددم و تل ط   ع ددد خ  ول دددص  ال ضادددل أل  دددوء شدددمو و ط ل  صدددر لص ا ا دددو اللدددحصح  اإل ااادددح بدددي 

 اع دددش الميدددع اوت  العدددي سدددعةل صدددموخ األ دددو  لهددد   الم ة  دددحب ومدددو  ل ا  ا دددو ط   ع ددد خ  ول دددص  لصدددل شددد ووء الممدددل 

 يدددص ع المودددوء سدددو  صال أ قدددض  تدددل ط    دددصل تددد   ال هددد   الموواودددح    قصدددو  بدددي  و  مددداللدددحي  الددد اال شدددص  ا تدددضءا   ه

 ال و وت ال اسصوت بي   وء   ة  ح الممل اللحي.   

    
 د. يوسف أبو الريش                                                                                                                    

 وكيل وزارة الصحة                                                                                                                    
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 :مقدمة

 ل ا   ااع اللحح    ا تو الي    ا م ال    اللحي  

 ال   اوصال   صل  ا ح  ت م  2019الموخ بي ب يوصال ل موخ 

ا ر الممل ال    و ل    ااع اللحح بي سوصل  أ صال الا  وت 

اللحصح  ة  وت الو اائ  اإل  و ات الم ا ع  ول در  ال ول 

الة    اللموح  العح اوت  الحلوا الةولر ق م قووت دضع 

 لم ع  ا ت قال الم   س  ات    يص ات الم  ع الصو ى.

  و  الاوص  أتر الم ش ات الحص اح ومو ا ص  الع  ا  ال

 اللحصح ة م الي  ات المو صح.

 السكان والصحةالفصل األول: 
 معو  ال  وتوت اليددددددصو صح ذات طتمصح  ولاح بي   وم   اقوح 

حح  الة     ل   اعر اا ا   بي   وم اللدددددد    صصر الع  خ ا

المعلدد ح  هو  و لك  ح ا  اليددصو  المحعوتصال لع بص  الا  وت 

حصح  ال ئوت المهم ددددددح بي الم عم   العي  ص   األو   اللدددددد

وولاصال  ق  دددددددح لألةووا اللددددددحصح ووألط وم  ال هوت  ال

  معم    ااع اللحح بي    ا تو ق م اإلالوءات  الوصو وت 

العي الد اتو الم وض ال  يدوص ي لصالدوء  سد  ت الم الص  

  ال بصوت  اةل   ااع اللحح.
 

سكان   غ ق   اليددصو  ال  يددوص صال بي األاا ددي  :عدد ال

ال  يدددوص صح ) حوبةوت الحددد ح الا  صح  قووت دضع(  و ا وال 

بي  حوبةوت  3,019,948  ص    يددددددمح   هر  5,038,918

%  ال سددددددصو  59.9الحدددددد ح الا  صح  ا ددددددص     و  يددددددوع  

بي  حوبةوت قووت دضع  2,018,970األاا ي ال  يوص صحب  

 %.40.1  يوح 
 

ص  الاوخ تلم  :المواليد الخاممعدل  ا ا ل  م م الم ال

 29.8 لصل طلش  يدددددمح  ال اليدددددصو  بي اصال   غ   ل  ا 27.7

 .2018لصل طلش  يمح ل موخ 
 

بي  حوبةوت قووت   الم عم  ال  يدددوص ي: توزيع السكككان

ل اال   ل  دضع  وح األط وم ا صو  اصل ط   يدددددد  و ام   عممو  بع

سدددددد ح  15%  األط وم     14.9سدددددد  ات  5طقمواتر قال 

 %.4.4س ح بمو ب ق  60%  ص مو  يوح اليصو  ق   41.4
 

  صل ط    المح  ات اللحصح ل  م  : الكثافة السكانية

لصل  5,531ال  يددددوص ي ال   امو ي  ال و وبح قولصح  لددددل تلم

 بي  حوبةوت قووت دضع. 2ور

 

 : الفصل الثاني

امولج ت ا ال لددل ال حددواو اللددحصح الماع  ح :  صحة المرأة

المعل ح  لحح األخ  الو ل    ةصر األس عب  اه   تلي   صصر 

شددددددو ل ل و ا ج المعم  ح  لددددددحح الخ  الو ل  ال ة م اق ا  

الم شددد ات اللدددحصح ذات الم قح العي  وصال ال  ا الصوص  ال   

 قومع    ااع اللحح   وقي  ض    الا  وت اللحصح بي ت ا

الم ددوم الحص    قدد   صال الع  ا   مل  ال تدد   الم شدددددد ات 

  السع عوتوت.  
        

اا  ددد   مددد م  بصدددوت األ هدددوت لهددد ا  :وفيكككات األم كككات

  لددددد   ادددددي اددددددر  100,000لصدددددل  30.8المدددددوخ لصلدددددل 

الممدددددل الح ص دددددي  األ اء ال دددددو  ل  ودددددوت اللدددددحي ةوصدددددح 

 عو مدددددح الوددددد ا ج المعم  دددددح  وللدددددحح   ااع اللدددددحح بدددددي 

  و صدددددح    دددددصصل ل  دددددح  ط صدددددح ق صدددددو لمعو مدددددح  بصدددددوت اإل

 ال هوت.

  ددغ  مدد م الالدد  ح الص ددم  :معككدل الخصككوبة الك ككي

( 49 – 15  لددد   لصدددل سدددص ع بدددي قمددد  اإل  دددول  دددال ) 3.3

 س ح.
 

 دددصال الع  ادددد  ط   مةدددر الددد ل ات  مدددت بددددي  :الكككوتدات

الميع دددددد صوت   ددددددصل قددددددوخ   يع دددددد صوت   ااع اللددددددحح 

  ددصل ةددوص اصددل   اددت  يددوح اليددص ات ال دد ا ي  لدد   بددي 

%  قددددد  ادددددو ت  يع ددددد صوت 100.0الم سيدددددوت اللدددددحصح 

%  دددال اتمدددولي 68.6  ااع اللدددحح ال يدددوح األووددد    يدددوح 

 وصح.ال ل ات بي الميع  صوت  الم اوض اللحصح الا

 تدددد   ددددو ا ودددد  ق ددددم اا  ددددوت الدددد قي لدددد ى اليددددص ات بددددي 

اةعصدددددوا الميع ددددد صوت ل ددددد ل ع ةوصدددددح  يع ددددد صوت   ااع 

 اللحح لمو        ال ة  وت  ع   ح بي ت ا الم وم.
 

  :معدل زيارات السيدات الحوامل

  غ  م م  اواات اليدص ات الح ا ل بي   اوض اقواح األ   ح 

ص ع او ل ) 7.2 الو  لح بي قووت دضع   6.7 اواع لصل سدددددد

  اواع بي  وولح الا ث(. 7.4 اواع بي   ااع اللحح  

 : برامج تنظيم األسرة

 حعل ت   الو ا ج اصضا  ووص ا   ال اتعمو وت     ي الا  وت 

اللحصح  ل ح قو ح    ااع اللحح  ل ح ةوصحب اصل   غ 

ق   الميددددددع ص ات  ال ة  وت   ةصر األسدددددد ع بي قووت دضع 

ص ع ) 18,990 ححب  5,309سدددددد  وولح  13,681  ااع اللدددددد

%  ال 45.6الا ث(  امعو  ال  ل  األو   اسدددددعا ا و    يدددددوح 

  م ت  سدددو ل   ةصر األسددد ع بصمو شدددص ت العحو صل طقل  يدددوح 

0.6.% 

ا ص  ق   الح ا  بي العو ا الم  ي ل   دددددد   بي  :ألنيمياا

 ر ال مو ش الاوصددددح  وإل ااك ق   األط وم طص وء سدددد  ات العم

الح تحب ب ومو ا ص  بي ت عوتصح الممل ق   ال يددددددوء  ال توم 

 بي األ اء اإل  و ي ق   ال يددددددوء.   م ل األ صمصو  صال الح ا ل 

 األط وم تا ى طتر ال حواو العي   لصهو   ااع اللحح األتمصح 

الصو ى لمم بعهو   ى  أصص تو ق م ال  ددد  اللدددحي لأل هوت 

 م م ا ع ددوا األ صمصو الددل تلم  األط ومب  ق   صال الع  ا  ط  

%  صال األ هوت الح ا ل ال  ا ي اضا  الم اوض اللحصح 38.0

ل  ااع اللددحح.     غ  م م ا ع ددوا األ صمصو  صال األط وم )ق   

% بي قووت دضعب ل لك 73.3شه (  ص ت تلم  15-12قم  

   خ   ااع اللحح   وولح د ث ال تئصال ال  يوص صصال  ع بص  

الحدد اد   امل ال  لصددك   ددو دو ل يددددددصدد ات الح ا ل  صم ت 

 و لك  صم ت الح ا   بصعو صال "ا"   " " لألط وم  حت قم  

 س  ات. 3
 

 :صحة الطفل

  ددد خ ةددد  وت صدددحح الو دددل الم تصدددح  ال قو صدددح بدددي تمصددد  

المصدددو ات العو مدددح لددد  ااع اللدددحح   وولدددح الاددد ث ال  لصدددح. 

ال  يدددددوص ي  هدددددعر   ااع اللدددددحح طشددددد  التعمدددددوخ   ولو دددددل 

 اعحددح تدد ا  ددال ةدد م   دد ار المدد ج الم ددو ي لدد  اعددم سددال 

صدددد ث سدددد  ات    ض ادددد    م ووددددوت الح ادددد    بصعددددو صال "ط" 

 " "  وإل ددددوبح تلددددم   اقوددددح  مدددد  الو ددددل العددددي  ددددعر بددددي 

 .  اوض ال قواح األ لصح



 

 
ii 

  معودددددد   ااع اللددددددحح ال هددددددح ال اصدددددد ع العددددددي  يددددددع ول  

 ددددددد  ددددددوألال الحددددددولت الم  ددددددصح لألط ددددددوم  العددددددي  عم

 العا ادددح  ةل صدددو  العوددد م ال ص ددد لي    دددص ابددد ا  الاددد ع 

ال اقصددح الا  ددي اصددل   ددغ  مدد م ادد  ث   ددص ابدد ا  الادد ع 

  لددد   ت ادددد ب 1000اولدددح لصددددل  0.26ال اقصدددح لهددد ا المددددوخ 

اولدددح لصدددل  0.21ومدددو   دددغ  مددد م اددد  ث العوددد م ال ص ددد لي 

   ل   ت ا  بي قووت دضع.1000
 

ل ال  دددددوقح الووصمصح  سدددددص ح  م  :الرضكككاعة الطييعية

طسدددوسدددصح لحمواح الو ل  ال األ  اض المم اح  ق  قو ت   ااع 

اللددددددحددح  ددولع وصض ق م تدد ا الم  دددددد ت  ال ة م الع  صش 

اللحي لأل هوت  يعا  ح  اع ش  سو ل الع  صش  ال    ات 

   دددددد ات  وعصووت   تهح لأل هوت الح ا ل  الم  ددددددموت 

العي  العي  معم   ددددمال  وو اع الميددددع دددد م صدددد اد الو ل  

طسدددوسدددو  ق م الم   ح ال  لصح ل ح   ال  يددد اد   ا ل ا ص  األخ 

  ق    حت ال  ااع   صل ووص  بي  ووصد ت   الموو اع.

 

ت ا  ام   :برنامج التمنيع الوطني الموحد والموسع

الو  و ج  اا ا   ال ط ت  ال  واوت المةصمح العي ا  عهو   ااع 

اللددددحح  ولعمو       اع ش الم سدددديددددوت اللددددحصح األة ى 

 ةوصدددددح األ   ا اصل ام ل  ومصر ال  ددددد   األط وم  ددددد  

األ  اض المم اح تا ى طتر ط ل اوت   ااع اللدددحح   ع ا ح 

 -%  99.5 يدددوح العاوصح اإلتمولصح لعومصر ال  ددد   األط وم 

ق ع   ات الم ط    غ 100 ت ا الو  و ج  ح ال  ق   ر   %ب  

   دددو.  ت  الحلدددوا  12ق   األ  اض الميدددعه بح  ولعومصر 

الميددددددعم  ق م قووت دضع   ا  ووت العصوا الصه  و ي المعص ا 

 مصال ط  ا ص  ق م اص ادددح العومصمدددوت العي قددد    ص  ق م 

  ددددهر لاو   يددددع ى الم وقح ق   ال  دددد   األط وم  مو ام

اإلصددو ح  وأل  اض المم اح العي  ر اليددصو ع ق صهو سددو  و   ل 

 ش ل األط وم  الحلوح.

 

 النظام الصحي الفصل الثالث: 

  ددد خ ال قوادددح اللدددحصح  :األوليكككة الصكككحية الرعايكككة

األ لصددددح   اسددددوح  اع ددددش   دددد  ي الادددد  وت اللددددحصح  ددددال 

ددددددد ث ال تئددددددصال ال  يددددددوص صصال    ااع اللددددددحح    وولددددددح

 الادددد  وت الووصددددح الميددددص اح    ةمددددوت دصدددد  اص  صددددح ب 

   مددد  اإل ااع المو دددح ل  قوادددح األ لصدددح بدددي   ااع اللدددحح 

  اا   مصدددددضا  بدددددي تددددد ا الم دددددوم. ا يدددددمت شدددددوصح   اودددددض 

ال قواددددح  األ لصددددح الم ع دددد ع بددددي  اع ددددش  حوبةددددوت دددددضع 

 ث   هددددددو اعودددددد  ل وولددددددح الادددددد 22  وددددددضا   158لعلددددددوح 

    وددضا اعودد    ااع اللددحح 52   دداصل ال تئددصال  قدد   

.  

  ددغ قدد   المدد اتمصال ق ددم   اوددض ال قواددح اللددحصح األ لصددح 

 ادددددواع تددددد ا  وإل دددددوبح  1,442,616بدددددي   ااع اللدددددحح 

  اواع تلم المصو ات المعاللح.684,909 تلم 
 

 :الصحة المدرسية

 امعوددددد   دددددال طتدددددر الوددددد ا ج ال وتحدددددح اصدددددل ادددددعر  عو مدددددح 

األ  دددوت اللدددحصح لألط دددوم  دددال اتدددل الص دددش الموصددد  قدددال 

األ دد اض  ال قواددح   هددو  ة ددد تصددل  مددوبم صددحصو .    دد خ 

ال دددد ق اللددددحصح العو مددددح لدددد  ااع اللددددحح   وولددددح الادددد ث 

ل تئددددددصال ال  يددددددوص صصال  معو مددددددح األط ددددددوم بددددددي الم ااددددددل 

% 99.9ب اصدددل  لدددل تلدددم طو ددد   دددال ق ا ادددحال ع ا صدددح  اإل

   % بي  وولح الا ث.100ال األط وم بي الحص  ح    

العيددد س لألسددد و   دددصال األط دددوم بدددي اللدددش   يدددوح  ت  اددد 

 ص مددددو   اددددت  يددددوح  يدددد س األسدددد و   ددددصال  %7.9اليددددو   

 %.16.9األط وم بي اللش الموش  
 

 :التثقيف الصحي

الهو ح  ال الممصال   و   ا  ث  مةر الم ددددددص ت اللددددددحصح 

 الموص ع   اسدددوح الع  صش اللدددحي   مضاض اللدددحح  ال اتل 

 حيدددصال اليددد  وصوت اللدددحصح العي  ال الممصال ط   ح ث طصواا 

تو   بي اصوع األب ا   سدددددد  وصو هر اللددددددحصح   ال اتل ت ا 

اوضت   ااع اللددددددحح ق م الع  صش اللددددددحي  ال اتل ة د 

 قي صحي ت ا    مضاض الممواسح اللحصحب   يعه   ت   

 لو ا ج قووقوت ال يددوء الماع  ح    ا   ال ددوول  ال توم بيا
 اع ش ط ووال   ات ترب اصل  عم ل   وطوت الع  صش اللحم 

بم   واا    لصح   وض ق م اللحح ال  و صح  صحح ال وول.  

 ال ال  دددوطوت الة ى العم    خ  هو  ا  ع الع  صش اللدددحي   

ال لصددح الع قصددح اللددددددحصددح بم   اوض ال قددواددح اللددددددحصددح 

 الميددددع دددد صوت   الماصموت اللددددص صح  ال و موت  الم ااس 

 ااوض األط وم  الميددوت   ومو ا هو  يددعم ع بي    ص   وو اع 

 الميع  م ص اد الو لب      ت اللحح ال  و صح.

 :الصحة السنية والفمية

قصددددو ع   27  دددد خ ة  ددددح صددددحح ال ددددر  األسدددد و   ددددال ةدددد م 

للدددحح ال دددر  األسددد و  بدددي ال قوادددح اللدددحصح األ لصدددح اصدددل 

  ددددد خ ةددددد  وت المددددد ج  الح ددددد ات  المم صدددددوت اللددددداص ع 

 قددددد ج ال  دددددح    ةصدددددش  ة ددددد  األسددددد و ب  قددددد  سددددد  ت 

 قصدددددددددو ات ال دددددددددر  األسددددددددد و  بدددددددددي ال قوادددددددددح األ لصدددددددددح 

  اواع.176,600

 

 :ي قطاع غزةف المستشفياتخدمات 

 يع ددد م   ددد اع  34  دددغ قددد   الميع ددد صوت بدددي قودددوت ددددضع 

 2,343سدددددد ا    دددددد ا    ااع اللددددددحح  3,049سدددددد ا اح 

%  دددال   مددد ت األسددد ع.   دددغ 76.8سددد ا ا    هدددو  مدددو ام دددل 

اولددددح   239,077ت قدددد   اددددولت الدددد ة م تلددددم الميع دددد صو

%  ددددال الحددددولت  ددددر ت ةولهددددو تلددددم  يع دددد صوت   ااع 83.4

%ب 95.0اللددددددددححب    يددددددددوح تشدددددددداوم لألسدددددددد ع   اددددددددت 

ا  دددو ب   ممددد م   اا  ل يددد ا   3.5  ع سدددك  ددد ع  صددد ث 

اددد خ )اددد الي  0.4ب  بعددد ع ة ددد  اليددد ا    ادددت  ددد ات 110

 سوقوت(.  9.6

م صددددددح ت ااصددددددح  ق 100,362طت اددددددت بددددددي الميع دددددد صوت 

 ااع اللحح.%   هو بي  يع  صوت   64.1

% 69.9اولددددددح  ل ع   52,477سدددددد ل بددددددي الميع دددددد صوت 

  هدددو بدددي  يع ددد صوت   ااع اللدددحح  دددال تتمدددولي الددد ل ات 

بدددددي الميع ددددد صوت ب دددددكب    ادددددت  يدددددوح ال صلددددد اوت بدددددي 

%ب  بددددددي  يع دددددد صوت   ااع اللددددددحح 26.6الميع دددددد صوت 

29.4.% 

  دددغ قددد   المعددد   اال ق دددم طقيدددوخ الحددد ا ث   الوددد اائ بدددي 

%  دددددد هر بددددددي 89.1  احددددددو    1,657,228الميع دددددد صوت 

 يع ددددد صوت   ااع اللدددددححب  ص مدددددو ودددددو  قددددد     اتمدددددي 

%  دددد هر 59.9 عدددد   ا    1,193,137المصددددو ات الاواتصددددح 

بددددددي  يع دددددد صوت   ااع اللددددددححب    ددددددغ قدددددد   اددددددولت 
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اولددددح   ددددر اتدددد اء  833,300العلدددد ا  الووددددي  األشددددمح 

%   هددددو بددددي  يع دددد صوت   ااع اللددددحح.    ددددغ قدددد   82.4

بحدددددص   دددددر اتددددد اء  5,017,959ال ح صدددددوت الماو ادددددح 

%   هدددددو بدددددي  يع ددددد صوت   ااع اللدددددحح.  قددددد  ت 89.3

 53,831الميع دددد صوت ةدددد  وت المدددد ج الووصمددددي لحدددد الي 

ت يدددحب  ممددد م  214,091 عددد   ب  قددد    دددغ قددد   ال  يدددوت 

 ت يح لصل   ال س  او . 3.9

قم صددح  ااقددح و ددم بددي   مدد  ال دد وء الووددي  36 ددر تتدد اء 

قم صدددددددح  3,908 وإل دددددددوبح إلتددددددد اء  ب ددددددد  ااع اللدددددددحح

قم صدددح  151قيدددو ع ق وصدددح بدددي  يع ددد صوت   ااع اللدددححب 

. بددي  يع دد م دددضع األ ا  ددي تمصمهددوت ااددح ق دد    عدد ح 

قم صدددح قيدددو ع ق وصدددح بدددي الم اودددض  2,521ادددعر تتددد اء   ص مدددو

تدددد لس(ب الحصددددوعب   الا  ددددح المو ددددحب)   الاوصددددح األت صددددح

قم صددددح ت ااددددح ق دددد    عدددد ح بددددي  52تتدددد اء   ددددرودددد لك 

 . ال  س العو مح ل ه م األام  ال  يوص ي يع  م 

ت يدددددددح  116,635طتددددددد ت  يع ددددددد صوت   ااع اللدددددددحح 

 ددد ال ب دددل و ددد      ممددد م  880ديدددصل و ددد   لحددد الي 

ت يدددددددح ديدددددددصل و ددددددد   لصدددددددل  ددددددد ال طسدددددددو قصوب  2.5

ت يددددددددح ق تصددددددددح لم  ددددددددم الدددددددد خ  األ ااخب  23,055 

قص دددح  دددال بح صدددوت األ يددد ح  10,020 وددد لك  دددر بحدددص 

  الا او بي   ااع اللحح.

 

 

 :المختيرات وبنوك الدم

 اعوددددد ا   56  ددددد خ   ااع اللدددددحح ةددددد  و هو  دددددال ةددددد م  

 1 يع ددددددد صوتب  11اقوادددددددح ط لصدددددددحب  37صدددددددحصو    هدددددددو )

  ددددد ك  خ(ب  3الودددددوص ل تي 3صدددددحح قو دددددحب  1  وضادددددح ب 

 ح ددددص   ةدددد م  5,529,157 قو ددددت تدددد   الماعودددد ات  ممددددل

ب ددددددي  471 خ  اممددددددل بددددددي تدددددد   الماعودددددد ات2019قددددددوخ 

بددي  اصددل وو ددت  مدد م ال حددص لصددل ب ددي وولعددولي: اعودد ب 

 ال قواددددددح األ لصددددددح بحددددددص /ب دددددديب14,845 الميع دددددد صوت

 11,059 الماعوددددددددددد  الم ودددددددددددض  بحص/ب ددددددددددديب  6,006

بحص/ب دددديب   2,771  اعودددد  اللددددحح المو ددددح  بحص/ب دددديب

بحص/ب ددددددديب  ا ددددددد ع   ددددددد ك الددددددد خ  525.5 الودددددددوص ل تي

  بحص/ب ي. 11,739

 هددددددعر   ااع اللددددددحح  ادددددد  وت   ددددددل الدددددد خ   ددددددر  دددددد بص   

الددد خ العدددي  اددد ع  خب اصدددل   ادددت  يدددوح  اددد ات  42,099

%ب  قوددد  العوددد ت 43.9 دددر   بص تدددو قوددد  العوددد ت الوددد قي 

%ب ق مددددو  تمصدددد  المص ددددوت   حددددص  دددد   34.6األسدددد  

(  العهدددول الصوددد  ال  دددو ي Bط ددد اض العهدددول الصوددد  ال  دددو ي )

(C ب  بصددد  س قددد   الم وقدددح المصعيدددوحب طمهددد ت ال عدددو ج)

%ب 0.5ط   يددددوح تدددد   األ دددد اض  ددددصال المعودددد قصال وو ددددت 

 ق م الع الي. % 0.0%ب 0.1
 

 :عام ةالقوى ال

 معودددد   ااسددددح المدددد اا  الو دددد اح بددددي الادددد  وت اللددددحصح 

 ايدددددال اسدددددعا ا هو     امهدددددو    مصدددددح قددددد اا هو الم مصدددددح 

 المه صدددح  دددال طتدددر ط ل ادددوت الم سيدددوت اللدددحصحب لددد ا بدددل  

 ودددد ا  تدددد   الم سيددددوت   حيددددصال ط ا هددددو    مصددددح قدددد اات 

المددد اا  الو ددد اح بصهدددو  دددال األتددد ا  األسوسدددصح العدددي  يدددمم  

 لهو.

 

 

 

 و ا ق   المو  صال بي   ااع اللحح  ا  ح  لعوليال   م ا

 (:2019 – 2014ة م األق اخ )
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 العام

 10,257 10,597 9778 9536 9161 9030 العدد

 

طوصدددددددد  لصددددددددل  7.6 دددددددد ب   يع دددددددد صوت   ااع اللددددددددحح 

 10,000  مددددد ض لصدددددل   10.6 يدددددمحب  وددددد لك  10,000

  يمح.

 

 :المالي التقرير

 ال طتر المم قوت العي   ات    ااع اللددحح  العي  ح م     

 ح صد طت ابهو ق ح الم اا  المولصح  ق ضتو قال  اوصح ال   وت 

  ادددت اإلا ا ات ال  ددد ادددح ل   ااع   2019اصدددل ة م المدددوخ 

 $  ص مدددو   ادددت قصمدددح ال   دددوت الع ددددددداص صدددح7,057,095

صح  160,702,903 مول ي $ ب5,311,727$  ال   وت ال طسدددددد

$    ات 3,902,417 اصال   ات الموولووت  ال ا    و ا وال

  $.2,559,557العي ا ات 

 :التامين الصحي

 2019  دددددغ قددددد   العأ ص دددددوت اللدددددحصح اعدددددم  هوادددددح المدددددوخ 

( قو  ددددددح    ددددددمل ودددددد   ددددددال  ددددددو صال ال ةددددددوخ 227,642)

( 110,274الم دددددددددددددو ي ) 52%  (117,368ال سدددددددددددددمي )

48.% 

اللدددددحي ال   ادددددح قدددددوخ   ادددددت اتمدددددولي تاددددد ا ات العدددددو صال 

   ص   شصصل(.7) 2019

  دددددغ اتمدددددولي تق دددددوءات   ااع اللدددددحح ألقيدددددوط العدددددو صال 

   ص   شصصل(.103,5) 2019اللحي بي الموخ 

 

 :بالخارج ) التخصصي(العالج 
الصدددددو ا  ق دددددم الددددد در  دددددال العوددددد ا  الهو دددددل بدددددي قددددد اات

الو ددددد   بدددددي الم دددددوم اللدددددحي تل ا   مدددددل الحدددددولت 

ا ددد اض  – عو ددد  العح ادددل ل مددد ج بدددي الادددواج )األ ااخ 

الميددح الدد ا   الودد  ال دد    تلددي(  ذلددك –المصدد    –الدد خ 

ل م ددددض الصوصدددد  بددددي األ  اددددح  الميددددعه صوت الووصددددح   مددددل 

 األتهضع ا الاوصح  ولميح ال ا   الو  ال     .

ولت المح لددددح ل مدددد ج العاللددددي اصددددل   ددددغ قدددد   الحدددد

%  اةدددددل األاا دددددي 83اولدددددح تدددددوءت وولعدددددولي:  26,855

بصمددددو شددددصل  دددد ض األ ااخ   ب لدددد   %11.7 ال  يددددوص صح

%    ادددت  ص  دددح 26.2اق دددم  يدددوح ل عحددد ا ت اصدددل   ادددت 

   ص   شصصل. 209,6العح ا ت ل م ج بي الاواج 

 

 :العالج الطييعي والتأهيل الطيي

قيدددرب  37  ددغ قدد   طقيددوخ المدد ج الووصمددي بددي قوددوت دددضع 

 61,066   دددددغ قددددد     اتمدددددي طقيدددددوخ المددددد ج الووصمدددددي 

  دددددال اليدددددصو ب قددددد  ت لهدددددر  30.3/1000 ددددد ال  ممددددد م 

ت يددددح/  دددد الب  ل دددد    ددددغ  7.6ت يددددح  ممدددد م  465,571

 236قددددد   األةلدددددو صصال المدددددو  صال بدددددي المددددد ج الووصمدددددي 

ال المددددو  صال بددددي طةلددددو يب اصددددل وو ددددت  يددددوح األةلددددو صص

%  ددددال تتمددددولي األةلددددو صصال.   قدددد  47.0  ااع اللددددحح 

 %76.9العحيددددال لم  ددددم المدددد ج الووصمددددي    اددددت  يددددوح

 دددال   مدددل الحددددولت المعددد   ع.   قددد    ددددغ قددد   الم  ددددم 

ي  يع دددد م ال بددددوء الدددد اال    دددد ا ة  ددددح العأتصددددل الووددددي بدددد

 الب اصدددددل    قدددددت الحدددددولت  ددددد 299ل عأتصدددددل الوودددددي 



 

 
iv 

 ددددددال    ددددددو ج العأتصددددددل  ددددددال اصددددددل  المح لددددددح ل سددددددع و ع

 عص ددددددح  %37.2 اصلددددددصهوب ب دددددد  وو ددددددت طق ددددددم  يددددددوح  

%  عص ددددددددح ال  وددددددددوت 33.3 الع  اددددددددوت ال  اشددددددددصح صددددددددر

 ال  ودصح.
 

 الخدمات الدوائية والصيدلة
  اددددددت العص  ددددددح اإلتمولصددددددح لأل  اددددددح  المهمددددددوت الووصددددددح 

%  ددددال   ا  ددددح   ااع اللددددححب اصددددل 26.4ل ميددددعه صوت 

 40.5ع  ددددال األ  اددددح  المهمددددوت ط  ااعصوتددددوت قوددددوت دددددض

  صدددد     لاب    اددددت  يددددوح  ع سددددك األصدددد و  اللدددد  اح 

%  ص مدددو  يدددوح  ع سدددك الددد  ص بدددي المهمدددوت 47.8لأل  ادددح 

مدددح األسوسدددصحب ا تددد  بدددي %  دددال تتمدددولي ال و 26.1الووصدددح 

صدددددص لصح ةوصددددددح   ةلدددددحب  ممدددددد م  705قودددددوت دددددددضع 

 يدددددددمح لصدددددددل صدددددددص لصحب    ادددددددت   مدددددددل قددددددد    2,864

 2ب  109 ال ددددد ووت ال  ا صدددددح الم ةلدددددح  الميدددددع  قوت

صددددددص لي اوصددددددل ق ددددددم  3032 لددددددو   ط  اددددددح  ا تدددددد  

صدددص لي  14.96ح  ه دددح بدددي قودددوت ددددضع ط   ممددد م  ضا لددد

     يمح.     10,000/
 

 : األمراض المعديةالرابعالفصل 
 اعحدددح بدددي تددد ا ال لدددل ال هددد  الصوصددد  الددد    و لددد    ااع 

اللدددحح   دددصل ا دددصس بدددي الحددد   دددال الم اددد   دددال األ ددد اض 

المم اددددح  اليددددصو ع  الددددعحصر ق ددددم قدددد     هددددو  ددددال ةدددد م 

 دددد ا ج العومددددصر الدددد ط ي  الع لددددي   ددددصل  يددددعم  ق ددددم 

ال ددد اض ال  و صدددح    قددد    دددغ  مددد م اددد  ث اليدددل ال  ددد   

مددد م اددد  ث ال ددد ل ال ةددد    يدددمح    دددغ   0.3/100,000

 يددددمح  تدددد  الممدددد م الم صددددي  دددد   1.8/100,000الحددددو  

 دددال قودددل   ةمدددح اللدددحح المولمصدددح  اا  ددد   مددد م اددد  ث 

 .15.4/100.000  ض ال صو  لصلل تلم 

 (A)  ددددددغ  مدددددد م ادددددد  ث  دددددد ض الصودددددد  ال  ددددددو ي 

 ص مددددو   اددددت  يددددوح ا ع ددددوا العهددددول الصودددد   27.4/100,000

ب 0.5% (C)ال  ددددددو ي  (   العهددددددول الصودددددد Bال  ددددددو ي )

 % ق م الع الي.0.12

  دددغ  مددد م اددد  ث  ددد ض اليدددحواو الوصعصددد   )  دددولمص اات 

 يدددمحب  ص مدددو   دددغ  مددد م اددد  ث  2.1/100,000اليدددحو صح( 

  يددددوح   يددددمح 87.2/100,000العهددددول اليددددحواو ال ص  سددددي 

ب ط ددددو  مدددد م العهددددول 2018قددددال المددددوخ  %254.3اا  ددددوت 

اليددددددددحواو الوصعصدددددددد    ددددددددأ  ات طةدددددددد   بددددددددوا    تلددددددددم 

قددددددال  %111.7 يددددددمح   يددددددوح اا  ددددددوت  21.9/100,000

 مددد م اددد  ث  ددد ض الو  سدددص   ب  ص مدددو   دددغ2018المدددوخ 

0.2/100,000. 

اولددح  بددوع  يددو   234  ددغ قدد    بصددوت األ دد اض المم اددح 

 يدددددمح  11.8/100,000األ ددددد اض المم ادددددح  ممددددد م  بدددددوع 

  يدددددمح  دددددال   مددددد ت ال بصدددددوت الص دددددي 4.4/100وح    يددددد

 .2018% قال قوخ 50  يوح اا  وت 

الفصككككل الحادر عشكككر: األمراض غير 

 معديةال
 246.9/100,000  دددددغ  مددددد م اددددد  ث  ددددد ض اليدددددص   

 ددددال اليددددصو   3.1/100 يددددمحب  ص مددددو   ددددغ  مدددد م ا ع ددددوا  

سدد حب  18   ددغ  مدد م ا ع ددوا  بددي ال ئددح المم اددح طو دد   ددال 

%  ددددددال تتمددددددولي 57.2شددددددص ت اإل ددددددوث   يددددددمح 6.4/100

ط  دددددم    دددددغ  3.6/100   دددددم اليدددددص    ممددددد م ا ع دددددوا 

سددددد ح  60 دددددو بددددد ق  مددددد م ا ع دددددوا  بدددددي ال ئدددددح المم ادددددح 

%  دددال تتمدددولي    دددم اليدددص  ب   دددغ  مددد م  بصدددوت 46.6

% 48.1 ددددد ال شدددددص ت اإل دددددوث  13.9/1000اليدددددص   

  .2019 ال تتمولي  بصوت اليص   بي الموخ 

 397.0/100,000الحددددداك    دددددغ  مددددد م اددددد  ث  ددددد ض

 يددددددمح    4.7/100 يددددددمحب  ص مددددددو   ددددددغ  مدددددد م ا ع ددددددوا  

سدددد ح  ددددال  18بددددي ال ئددددح المم اددددح األو دددد   ددددال  9.6/100

%  دددددال تتمدددددولي    دددددم 61.0اليدددددصو ب شدددددص ت اإل دددددوث 

الحددداك  ودددو  طق دددم  مددد م ا ع دددوا ل مددد ض بدددي  حوبةدددح 

 12.0/1000ال سدددوم   دددغ  مددد م  بصدددوت    دددم الحددداك 

%  دددددال تتمدددددولي  بصدددددوت 44.4 ددددد ال شدددددص ت اإل دددددوث 

 الحاك.

 إنتفاضة األقصى ومسيرة العودة
 69  ددددغ قدددد   شدددده اء ا ع و ددددح األقلددددم    يددددص ع المدددد  ع 

%  دددددال تتمدددددولي 89.9شدددددهص ا ب شدددددصل الددددد و ا  دددددو  يدددددوع  

شدددددهص   19ال ددددده اءب    دددددغ قددددد   ال ددددده اء  دددددال األط دددددوم 

%  دددددال اتمدددددولي ال ددددده اءب بدددددي ادددددصال   دددددغ 27.5   يدددددوح 

ت احدددددو   5,546ت احدددددو  ددددد هر  9,535تتمدددددولي ال  ادددددم 

%ب  شدددص ت ال ئدددح المم ادددح 54.0بدددي الميع ددد صوت    يدددوح 

%  دددال تتمدددولي تصدددو وت 61.4قو دددو  دددو  يدددوع   39-18 دددال 

بدددي األطددد ا  اليددد  صح  وتاإلصدددو    دددغ قددد  الميع ددد صوتب   

 ص مدددو ب تصدددو ح بدددي ط حدددوء ال يدددر 142   2,512 دددو  يدددوع  

%  ال صدددددوص 30.9  ادددددت تصدددددو وت ال صدددددوص الحدددددي 

 ص مددددددو   ددددددغ قدددددد   ب %15.8الممدددددد  ي الما ددددددش  ولموددددددوط 

تقوقدددحب بدددي ادددصال طسددد  ت القعددد اءات ق دددم  57اإلقوقدددوت 

تصدددو ح  دددو  دددصال تطددد ق  315   شدددهص الوددد اقر الووصدددح قدددال 

 دددوا  اسع  دددوق ددددو  بصمدددو ط ت تددد   القعددد اءات تلدددم   دددش 

 سصواع تسمو . 49تض ي بي 
 

 

 الفصل الثالث عشر: الوفيات
األسدددوول اليدددو  ع ل  بصدددوت  دددوةع   الو ددد ا    دددال  اع دددش 

طتدددددر طسدددددوول ال بصدددددوت األ ددددد اض اليدددددوااحب اليددددد طو ب 

اإل ددددد اض ال  وصدددددح ال قو صدددددح  اددددد ا ث المددددد  ا  الممدددددلب 

لددد لك  دددال األتمصدددح  مصدددو   ااسدددح ال  ددد  ال  دددو ي اليدددو   

 ا  وتو دددددد  لمم بددددددح األسددددددوول الح ص صددددددح ل  بددددددوع   ح ادددددد  

ال تدددد   األسددددوول.   بددددي تدددد ا األ ل اددددوت ال ط صددددح ل حدددد   دددد

اإلطددددددوا ا مدددددد   ةددددددوخ العيدددددد صل الحصدددددد    الميدددددد اوت 

اللدددددحصح   يددددد ص ت الميع ددددد صوت طتمصدددددح ةوصدددددح بدددددي 

 م بددددح  دددد ى ا ع ددددوا تدددد   األ دددد اض   ح ادددد  األسددددوول 

 الح ص صح ل  بوع. 

اولدددح  5,319ددددضع  حوبةدددوت قودددوت   دددغ قددد   ال بصدددوت بدددي 

 2019 يدددم  بدددي قدددوخ  1000 بدددوع لصدددل  2.67 بدددوع  ممددد م 

ادددولت  بدددوع لصدددل  2.76ق مدددو ط   مددد م ال بدددوع الادددوخ ودددو 

  .2018طلش  يمح بي قوخ 

األسدددوول الح ص صدددح ل  بدددوع  دددصال قمددد خ اليدددصو  تدددي ط ددد اض 

ط دددد اض ب %10.3%ب األ دددد اض اليدددد طو صح 49.6ال  دددد  

أل ددددد اض  دددددو اددددد م الددددد ل ع  ا%ب 5.5ال هدددددو  الع  يدددددي 

ال  ودصددددددح  األ قصددددددح%ب 3.6لمم اددددددح األ دددددد اض ا%ب 3.4

ال  دددددددددددددددددل ب %2.4%ب الع ددددددددددددددددد توت الا  صدددددددددددددددددح 6.6

 ب %3.7الص   

 ا اددددددد  %ب 2.6ط ددددددد اض اليدددددددص   %. 2.6ث الحددددددد ا 

%  يدددددددو  2.6% الدددددددم 5.6الحددددددد ا ث  دددددددال   ا دددددددوضا

الصودددد ى اليددد مصح المدددد  ع  ات شدددده اء  يدددص ا ا دددوض قددد   

 .2018شهص ا بي الموخ  251 أو    الالم  اع  
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 الفصل األول

 :السكان والصحة

 

 

 .والسكانيةالمؤشرات الديمغرافية  .1

 القيمة المؤشر القيمة المؤشر

 14.9 سنوات 5نسبة األطفال األقل من  2,018,970 2019نهاية العام  قطاع غزة سكانعدد 

 41.4 عاما 15نسبة السكان األقل من  50.7 نسبة السكان "ذكور"

 4.4 عاما 60نسبة السكان فوق  49.3 نسبة السكان "إناث"

 55,212 أعداد المواليد 102.8 نسبة الجنس ذكور/إناث

 توقع البقاء على قيد الحياة
 72.5ذكور 

 74.7إناث 

من  1000معدل المواليد الخام/

 السكان
27.7 

 3.5 نسبة المواليد التوائم 19.2 العمر الوسيط

 7.3 جم2500نسبة المواليد األقل من  79.2 نسبة اإلعالة

 8.6 نسمة 1000الخام/معدل الزواج  2.9 معدل النمو السكاني

لكل سيدة في عمر  معدل الخصوبة الكلي

 اإلنجاب
 1.6 نسمة 1000معدل الطالق الخام/ 3.3

 

 :السكان 1.

 السكان الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية 1.1
عغغغغدد السغغغغكان فغغغغي األراةغغغغي الفلسغغغغطينية  محاف غغغغات بلغغغغ  

 5,038,918الضغغغغغفة ال ربيغغغغغة وقطغغغغغاع غغغغغغزة  مغغغغغا يقغغغغغارب 

نسغغغغغمة فغغغغغي محاف غغغغغات  3,019,948مليغغغغغون نسغغغغغمة  مغغغغغنهم 

مغغغغن سغغغغكان % 59.9الضغغغغفة ال ربيغغغغة وي غغغغكلون مغغغغا نسغغغغبت  

فغغغغي محاف غغغغات قطغغغغاع  2,018,970و األراةغغغغي الفلسغغغغطينية

 .%40.1غزة وبنسبة 
 

 توزيع السكان في محافظات قطاع غزة ( يوضح1جدول رقم )
 

 عدد السكان المحافظة

 % 

من اجمالي سكان 

 محافظات قطاع غزة

 19.7 396,851 ال مال

 34.0 687,318 غزة

 14.4 290,165 الوسطى

 19.6 395,593 خانيونس

 12.3 249,043 رفح

 100.0 2,018,970 المجموع

 
 

 المحافظة:الكثافة السكانية في قطاع غزة حسب 

 9,288بما معدل   شكلت الكثافة السكانية بمحاف ة غزة األعلى

 بينما شكلت محاف ة خان يونس األقل. 2كمنسمة/
 

  
 2019يوضح توزيع الكثافة السكانية في قطاع غزة  -(1رسم بياني رقم )

 

 

الهرم السكاني لمحافظات قطاع غزة 

 
 

 حسب الفئات العمرية قطاع غزةالهرم السكاني لمحافظات  -(2رسم بياني )

 والجنس
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 :في فلسطين جئونالال 1.1.3
% 69 ةسغغببنمليون نسغغمة و  1.4الالجئين الفلسغغطينيين  عددبل  

حسغغغق تقديرات وكالة  من إجمالي سغغغكان محاف ات قطاع غزة

, موزعين 2018للعام  غوث وت غغغغغغ يل الالجئين الفلسغغغغغغطينيين

 .على ثماني مخيمات

 

 عاما 60عاما وأعلى من  15السكان األقل من  1.1.4
في  %41.4عاما ما نسغغغغبت   15شغغغغكلت الفئة العمرية األقل من 

من  %4.4عاما ما نسغغغغغبت   60حين شغغغغغكلت الفئة العمرية فوق 

 إجمالي السكان.
 

 نسبة الذكور إلى اإلناث  1.1.5
واإلناث    1,023,266بل  عدد الذكور في محاف ات قطاع غزة 

للعام  %102.8حيث بل ت نسغغبة الذكور إلى اإلناث  995,704

 على التوالي. 2018   2019
 

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

 محافظات غزة 
 488,413سغغغغغغنغغة حوالي  49-15بل  عغغدد اإلنغغاث عنغغد عمر 

 .2019%  من مجمل عدد اإلناث في نهاية عام49.0 

 

  غزة في محافظات قطاع متوسط العمر 1.1.7

 19.2متوسغغغط العمغغغر فغغغي محاف غغغات قطغغغاع غغغغزة الغغغى  شغغغكل

 . 2018للعام  19.1في حين بل   2019للعام 

 

 معدل النمو السكاني في محافظات قطاع غزة  1.1.8
في  2019 2018لألعوام  تساوى معدل النمو السكاني 

 .على التوالي 2.9 حيث بل  محاف ات قطاع غزة 
 

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

 .عاما وأكثر( 65الفئة العمرية 

   في حين بل ت 2019لعام ل 79.2 إلىانخفضغغت نسغغبة اإلعالة 

 .2018عام لل 79.9

 

 معدل الوفيات الخام  1.1.10

وفاةً لكل  2.6انخفض معدل الوفيات الخام في قطاع غزة الى 

 السكانمن  2.8/1000  بل في حين  2019عام في ألف نسمة ً 

 .2018للعام 
 

 معدل الخصوبة لكل سيدة في عمر اإلنجاب 1.1.11
لكغغغل سغغغيدة  3.3الغغغى  2019لعغغغام انخفغغغض معغغغدل الخصغغغوبة 

  فغغغي   عغغغام15-49مغغغن الفئغغغة العمريغغغة   فغغغي عمغغغر اإلنجغغغاب

  .2018للعام  3.7حين بل  

 

 
 2019-2013معدل الخصوبة حسب السنوات  -( 3رسم بياني )

 

 المواليد:خصائص  1.2    

 أعداد المواليد 1.2.1

مولغغغغغود حغغغغغي للعغغغغغام  55,212المواليغغغغغد الغغغغغى  عغغغغغدد تراجغغغغغع

 .2018   عن العام -4.3بمعدل ت يير  2019

 

معدل المواليد الخام لكل ألف نسمة من  1.2.2

 .السكان

 27.7الغغغغغى  2019معغغغغغدل المواليغغغغغد الخغغغغغام للعغغغغغام  إنخفغغغغغض

 29.8نسغغغمة مغغغن السغغغكان  فغغغي حغغغين بلغغغ   1000مولغغغودا لكغغغل 

 .2018مولودا للعام 
      

 
 2019- 2013للسنوات معدل المواليد الخام حسب  -(4رسم بياني )

 

  المواليد حسب أماكن الوالدة 1.2.3

ت غغغغير البيانغغغغات أن مع غغغغم الغغغغوتدات تمغغغغت فغغغغي المست غغغغفيات 

الحكوميغغغغة وت غغغغمل مست غغغغفيات  وزارة الصغغغغحة والخغغغغدمات 

% 69.9بينمغغغا بل غغغت   2019% للعغغغام 79.0الطبيغغغة  بنسغغغبة 

 .2018للعام 
 

 
 توزيع المواليد حسب أماكن الوالدة -(5رسم بياني )
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  أوزان المواليد 1.2.4

نسغغغغبة المواليغغغغد ذو  األوزان المنخفضغغغغة  اقغغغغل مغغغغن  تشغغغغكل

علغغغغغغغغغغى  2019,2018لألعغغغغغغغغغغوام % 7.3 جغغغغغغغغغغرام   2500

 التوالي.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جم 2500أوزان المواليد األقل من توزيع نسبة  –( 6رسم بياني )

 2019-2013للسنوات 
 

 

 .مستوى تعليم الوالدين 1.2.5
أشغغغغغارت البيانات إلى أن أعلى مسغغغغغتوى تعليم لاباء واألمهات 

%من 73.6بل ت ما نسبت   حيثكانت في مرحلة الثانوية العامة 

 .2019% للعام 71.6األمهات ومن اآلباء 

 

 
 مستوى التعليم للوالدين -( 7رسم بياني )

 

 

 :الزواج  1.3.1
ي حين ف 2019 للعغغام 17,270 إلى عغدد حغاتت الزواج إرتفع

 .2018للعام  15,392بل  

حالغغغة زواج لكغغغل ألغغغف  8.6معغغغدل الغغغزواج الخغغغام الغغغى  إرتفغغغع

 .2018للعام  8.0في حين بل   2019من السكان للعام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 2019-2013 للسنوات يوضح معدل حاالت الزواج الخام  -(8رسم بياني رقم )
 

 

 :الطالق 1.3.2

في حين بل      2019 للعام 3,217عدد حاتت الطالق  إرتفع

 .2018للعام  3,171

 حالة طالق لكل ألف من  1.6معدل الطالق الخام الى  تساوى

  على التوالي. 2018  2019السكان للعام 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      حاالت الطالق الخام  يوضح معدل  -(9رسم بياني رقم )
2019-2013للسنوات  
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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 ل 22و

السيدات الحوامل الجدد التي تتردد على مراكز الرعاية الصحية 

سيدة مسجلة  17,048سيدة بقطاع غزة، منهم  55,292األولية 

% 0.3سنة  16بوزارة الصحة، وكان نسبة الحوامل دون سن 

بلغ متوسط الزيارات في مراكز الرعاية  من إجمالي الحوامل،

 .زيارة لكل سيدة حامل  6.7تابعة لوزارة الصحةال

بلغ عدد السيدات الحوامل الجدد التي تتردد على مراكز الرعاية 

كان متوسط ، وسيدة 38,244الصحية األولية التابعة للوكالة 

ة لكل سيدة زيار 7.4وكالة الغوث ب الزيارات للسيدة الحامل

 حامل.

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

 في قطاع غزة
 

 الخدمات
وزارة 

 الصحة
 اإلجمالي الوكالة

 55,292 38,244 17,048 عدد الحوامل

عدد زيارات 

 الحوامل
114,208 284,320 398,528 

متوسط الزيارات / 

 حامل
6.7 7.4 7.2 

 

 الحمل الخطر. 2.2
 

صحة األم  كافة عياداتفي  الخطريتم متابعة حاالت  الحمل 

 هذه الفئة السيدات الحوامل من نسبة ، وتشكل والطفل

حة، أما وزارة الصبمن مجموع الحوامل الجدد  (32.9%)

من المجموع الكلي % 48.2 بوكالة الغوث فقد بلغت النسبة

حسب ) .2018% عن العام 120.6بنسبة ارتفاع  دللحوامل الجد

  الالجئين(.المعايير الخاصة بوكالة غوث وتشغيل 

 5,615بلغ عدد حاالت الحمل الخطر بمراكز وزارة الصحة 

حالة، وشكلت نسبة السيدات اللواتي أجريت لهن عمليات 

وأقل نسبة كانت %، 20.7جراحية سابقة أعلى نسبة حيث بلغت

 .عدم توافق دم األم مع الجنينى وه % 0.3

 

 

 

 

 

 

 
 

 :الصحة اإلنجابية. 2.3
 

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

% من مجموع سكان 22.5سيدة، ما نسبته  488,413عام( 

% من 49.1( نسمة، وتمثل 2,018,970قطاع غزة البالغ )

 مجموع اإلناث في قطاع غزة.
 

 

 

 :كليمعدل الخصوبة ال. 2.4
 

فغغغي عمغغغر  سغغغيدة /مولغغغودا   3.3 بلغغغغ معغغغدل الخصغغغوبة الكلغغغي

ونالحغغغغخ انخفغغغغال فغغغغي معغغغغدل الخصغغغغوبة و لغغغغ   اإلنجغغغغاب

، 2019بسغغغبب انخفغغغال معغغغدل المواليغغغد لعغغغدد السغغغكان لعغغغام 

مولغغغود لكغغغل سغغغيدة فغغغي  5حيغغغث بلغغغغت  2012مقارنغغغة بعغغغام 

 عمر اإلنجاب.

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

 .2019سيدة في العام  1000مولود لكل  199.9  حيث بلغت

 

 وسائل تنظيم األسرة. 2.5
 

تنظيم األسرة في وسائل بلغ عدد المستفيدات الجدد من خدمات 

 13,681وزارة صحة،  5,309) سيدة 18,990قطاع غزة 

وكالة الغوث( يعتبر اللولب الوسيلة األكثر استخداما في قطاع 

غزة بمراكز وزارة الصحة ووكالة غوث وتشغيل الالجئين 

% من مجموع وسائل تنظيم األسرة، 45.6وشكل ما نسبته 

% من 0.6األقل حيث شكلت ما نسبته وتعتبر التحاميل النسبة 

 غزة.مجموع وسائل تنظيم األسرة المستخدمة في قطاع 

الوسيلة األكثر استخداما  من قبل المستفيدات وقد كان اللولب 

حيث شكلت ما  بعيادات وزارة الصحة الجدد في قطاع غزة

في عيادات الوكالة كما شكل النسبة األعلى %، 52.7نسبته 

 %.42.9بنسبة 

 
 

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

 2019عام  المقدمة )وزارة صحة، وكالة الغوث(الجهة 
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  لوالدةا. 2.6
 

% 68.6 في مستشفيات وزارة الصحةبلغت نسبة الوالدات 

% مستشفيات 10.4غير الحكومية و المستشفياتفي % 20.8و

 % طبيب خاص. 0.2عسكرية و

% 73.4الوالدة الطبيعية في مستشفيات قطاع غزة بلغت نسبة و

 الوالدات في قطاع غزة.من مجموع 

 

 القيصرية اتالوالد. 2.6.1

 

 
 

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

 2019-2012السنوات 
 

ازدادت العمليات القيصرية في مستشفيات وزارة الصحة حيث 

مقارنة مع  2019% من مجموع الوالدات في عام 29.4 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  54,263

% تلقين الخدمة عبر مراكز 28غوث وتشغيل الالجئين، منهم 

الرعاية الصحية األولية الحكومية وبلغت الزيارات المنزلية 

% في عيادات وكالة 99بلغت رعاية ما بعد الوالدة  %، 41.5

 الغوث.

 

 

 

 

 

 

 

 فيات األمهاتو. 2.7
 

خالل العام  في قطاع غزة أمومةحالة وفاة  17 تم تسجيل

وبنسبة  األحياء من المواليد 30.8/100,000 معدلب، 2019

 .2018% عن العام 54.5ارتفاع 

 

 
 

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

 2019-2012حسب 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

(د%32.0 ارغغغيداغغغاللح دلاةغغغيألد د52 ارغغغيلتتدع  غغغ دد158

 ارغغغيلتداارحاغغغألد غغغااد عئغغغا فدلاينيغغغ  دلا ل غغغ      دد22 

  هغغغغغحد ارغغغغغيلتدالت غتغغغغغحود  غغغغغادلاي ا  غغغغغألدد80%(تد 14 

 ارغغغيدع غغغاتداغغغا حودلاادحيغغغألدلاةغغغي ألدلع ا غغغألد  غغغ دد18

ب  تغغغحدلا غغغح  دع غغغاتدد%(11.8  عغغغحي اد للح دلاةغغغيألدب  غغغ ألد

 حود الرغغغغغيدعحبعغغغغغألدال غغغغغاد5تداغغغغغا حودم  غغغغغألد   ةةغغغغغأل

د(.%3لا   ألدلاع  ايألد 

 ندا غغفد ارغغيد غغ د  غغح د غغي د غغحدي غغحح بلغغعد عغغاسدلا غغ ح

ن غغغتكدا غغغفد ارغغغيتدب  تغغغحدبلغغغعد عغغغاسدلا غغغ حندا غغغفدد12,788

د(38,826 د2019 ارغغغيدعغغغحب داغغغاللح دلاةغغغيألد غغغ دلاعغغغحتد

ن غغغغتألدكد ارغغغغيد دبلغغغغعددغغغغاكد الرغغغغيدلاادحيغغغغألدلع ا غغغغألدا غغغغفد

تداغغغغد2.6ن غغغغتكد غغغغ دلا غغغغ حندد100,000 اللح د ارغغغغيلتدعحبعغغغغح

 لاةيأل.

 وزارة الصحةمراكز  3.1.1.1
بلغغغعد  اعغغغاددغغغاكدلا غغغ حندا غغغفد ارغغغيد غغغي د غغغ د  غغغح د

ن غغتألد بلغغعد دلغغلددغغاكدال غغ حندا غغفد ارغغغيددد12,788 غغي د

ن غغغغتألدا غغغغفدد15,612 غغغغي دبتيح غغغغغألد غغغغي د  غغغغ دبلاغغغغ د

حند غغغغ د يح غغغغغألد ارغغغغيد غغغغي تد رغغغغحند  غغغغفددغغغغاكدال غغغغ 

دن تألدا فد اريد ي .دد9,360لااع لد   دبلعد

د10,000 ألدلع ا غغغألدا غغغفد عغغغاسد الرغغغيدلاادحيغغغألدلاةغغغيبلغغغعد

د.2019اعحتدد0.78د  دلا  حن

د

 مراكز الرعاية األولية الصحية حسب المستوى
 ارغغغغيلتدد52عتلغغغغدد عغغغغاياد للح دلاةغغغغيألد غغغغ د  غغغغح د غغغغي د

 ارغغيلتد غغ دلات غغ ا دد27 غغ د الرغغيدلاادحيغغألدلع ا غغألد  هغغحد

 الرغغغغيدد10 ارغغغغيلتد غغغغ دلات غغغغ ا دلاثحاغغغغ د دد15لاثغغغغحن د د

 غغغغ دلات غغغغ ا دلاالبغغغغ دبحادغغغغح ألد اغغغغلدد غغغغحك دع ةةغغغغ ألد

 الةيألدلا    أل.

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

ليغغغغغغغحح ددد1,442,616 غغغغغغغحد  تادغغغغغغغكدد2019 غغغغغغغ ددغغغغغغغحتد

األم غغغغحعدلاعغغغغغح اند بلغغغغعد عغغغغغاسدلاييغغغغححلودلا غغغغغ ايألدا غغغغغفد

د.2019ليحح د  ددحتدد0.7ش صد

ليغغغغغحح دعل غغغغغ داغغغغغا حودد1,027,986دهغغغغغإللدبحادغغغغغح ألد اغغغغغل

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

ليغغغحح دا غغغفدشغغغ ص.ددد0.5لاةغغغيأل.دد بلغغغعد عغغغاسدلاييغغغححلود

 غغغغاتدلعم غغغغحعدلاغغغغإلي ديعتلغغغغاند غغغغ د الرغغغغيدلاادحيغغغغألدلع ا غغغغألد

كدلح دلاةغغغغيألد غغغغ د  غغغغح د غغغغي د غغغغحد  تادغغغغلا غغغغ دع  غغغغ د ل

د   ألدا فدش ص.دد0.4تعاسدب   ألدم  ألدد786,551
د

كز الرعاية الزيارات إلى العيادات التخصصية في مرا

 األولية لوزارة الصحة
بلغغغعددغغغاكدلاييغغغححلودلا غغغ دعغغغ ل داهغغغإللدلاعغغغحتد غغغ دلاع غغغحكلود

دلاادحيغغغغألدلع ا غغغغألد غغغغحد  تادغغغغكدلا  ةةغغغغ ألد غغغغ د الرغغغغيد

دليحح .د684,909

 

  غغغفد عغغغاسدلاييغغغححلودا غغغفدشغغغ صدالع غغغحكلودلا  ةةغغغ ألد

دليحح دا فدش ص.د0.3
د

غوث مراكز الرعاية األولية التي تملكها وكالة  3.1.1.2

 وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
د22عغغغغغاياد رحاغغغغغألد غغغغغااد عئغغغغغا فدلاينيغغغغغ  دلا ل غغغغغ      د

 ارغغغغغيلتد غغغغغ د  غغغغغح د غغغغغي .دعغغغغغا ادهغغغغغإل دلاتالرغغغغغيدلاعغغغغغي د

لات غغغغغغغغحن تداغغغغغغغغا حودلع ا غغغغغغغغألد لا  ااغغغغغغغغألتد اغغغغغغغغا حود

حئ  غغغ د غغغ دبغغغال  دع ةةغغغ ألد اغغغاةد دغغغح ألدلاغغغ دلاغغغا حد

دلا  ع مدبحا عح ند  د للح دلاةيأل.

 ل د اغغ دلعم غغحعد غغحد  تادغغألدبلغغعددغغاكدلاييغغححلودلا غغ دعغغ

ال غغغغغغغغ ددد39,369ليغغغغغغغغحح دال غغغغغغغغ دلاعغغغغغغغغحتد د4,215,247

د3,750,000دلات  ةغغغغغصد دبلاغغغغغ دلاييغغغغغححلودال تغغغغغاي د

  ليحح .
 

العام الخدمات الطبية للشرطة واألمن  3.1.1.3

 ة()الخدمات الطبية العسكري
 ارغغغغيلتدد5عغغغغايادلا غغغغا حودلا   غغغغألدالئغغغغامألد لع غغغغ دلاعغغغغحتد

الادحيغغغغألدلع ا غغغغألد  غغغغ دع غغغغاتدلا غغغغا حودلا   غغغغألدالعغغغغح ل  د

ب هغغغحلدلائغغغامألد لع غغغ دلاعغغغحتتدبحادغغغح ألداعغغغحئيعهم.ددبلغغغعد

دغغغغاكدلاييغغغغححلودلا غغغغ دعغغغغ ل د اغغغغلدلعم غغغغحعدلاعغغغغح اند غغغغحد

ليغغغغغغحح دالع غغغغغغحكلوددد85,457ليغغغغغغحح د د56,044دك  تادغغغغغغ

د13,392داييغغغغغغغغححلودال تغغغغغغغغاي لا  ةةغغغغغغغغ ألد بلاغغغغغغغغ دل

دليحح .

 

 عيادات المنظمات األهلية 3.1.1.4
 ارغغغغغيلتدالادحيغغغغغألدلع ا غغغغغألد18ددعغغغغغايادلات غتغغغغغحودلعهل غغغغغألد

  غغغ د عغغغحي اد د تغغغحكد الرغغغيدلاادحيغغغألدلع ا غغغألداغغغايهحتدبلغغغعد

 غغغغغحدد2019  تغغغغغا دلاييغغغغغححلودلا غغغغغ دعغغغغغ ل د غغغغغ ددغغغغغحتد

 تد دليغغغغغغغغغغغحح داألم غغغغغغغغغغغحعدلاعغغغغغغغغغغغح  د59,758دك  تادغغغغغغغغغغغ

دليحح دالع حكلودلا  ةة أل.د165,179

 

  القطاع الخاص 3.1.1.5

عغغغغغغالحد يغغغغغغحودلاع غغغغغغحكلودلا ح غغغغغغغألد غغغغغغ د  غغغغغغفدلعم غغغغغغغحعد

لعاةغغغحئ   د لاةغغغغ حكاألد    غغغغ دلات   غغغالود لعشغغغغعألدا غغغغ د

د .ب حنحودهإل دلاع حكلود  اد  ا ا 
 

صحة الطفل 3.1.2  

 صحة الطفل والتطعيمات 3.1.2.1

يع  غغغغادنغغغغغحتدلا  ع تغغغغحودلاتعتغغغغاسدبغغغغكد غغغغ د للح دلاةغغغغيألد

لا ل غغغغ    ألد ل غغغغالتد غغغغ د هغغغغمدلا  ح غغغغحوداغغغغاللح دلاةغغغغيألد

تد غغغغ دنت غغغغ د لا ل غغغغ    ألتد  غغغغ دع غغغغاتدهغغغغإل دلا ا غغغغألدع اي غغغغح

 الرغغغيدلاادحيغغغألدلع ا غغغألد ةد نهغغغحد  غغغا ا د عغغغهفدلاا غغغاسد

د ا هح.د

 التأثيرات السلبية التالية للتطعيم 3.1.2.2
دالوداألثححدلا ل  ألدلا حا ألدال  ع م.امدي مدع   فد ح

  زيارات لقسم صحة الطفل 3.1.2.3
ي غغغاتد  غغغمد غغغيألدلا  غغغفدلا غغغا حودلاةغغغي ألداألم غغغحسدلاغغغإلي د

يعغغغغحناند غغغغ د ئغغغغحرفد غغغغ دلعيغغغغ د لا اإليغغغغأل.دبلغغغغعد  تغغغغا د

 غغغغحد  تادغغغغغكدد2019دلاييغغغغححلودلا غغغغ دعغغغغ ل د غغغغغ دلاعغغغغحت

 ليحح .د2573
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 توزيع الزيارات لعيادة صحة الطفل حسب المرض في  -( 1جدول )

 2019 قطاع غزة لعام
 

 المرض

عدد 

الحاالت 

 الجديدة

عدد 

الحاالت 

 المسجلة

عدد 

 الزيارات

د974د305د10 نقص إفراز الغدة الدرقية

د1464د231د5 التبول الفينولي

 أخرى*
تشوهات القدمين وعدم اكتساب وزن، 

 حاالت لين عظام، انيميا
د135د0د135

 

 

 

 مشاكل خاصة بصحة الطفل   3.1.2.4

 ((Phenylketonuria التبول الفينولي -

دلا   اا د داتاضدلا  اس دلات  لأل دلايحالودلا ايا  دداك د5بلع

 حاألدد236ا ة حدداكدلايحالودلا  دععحن د  دلا  اسدلا   اا د

د  د  ح د ي 
د

 الدرقيةدة نقص إفراز الغ -

         (Congenital hypothyroidism ) 

بلعدداكدلايحالودلا ايا دلات  لألدلا  دععحنلد  دن صد  اللد

ا ة حدداكدلايحالودلا  دععحن د  دود حالد10لااا دلااح  ألد

د حاألد  د  ح د ي .د315ن صدل اللدلااا دلااح  ألد

د
 

 نسب تغطية التطعيمات في فلسطين  -( 2جدول )

 (2019-2014لعام )
 

 BCG DPT3 OPV3 HepB MMR السنة

د98.9د98.8د98.9د98.1د98.8د2019

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

لاتاحعغغغغ ألد اغغغغلدع غغغغايمدلا غغغغا حوديهغغغغاندبانغغغغح  دلاةغغغغيألد

لا   غغألدلائغغح لألدلا غغغ دع غغاتدنت غغ د يغغغحودلا ل غغألدلا ل غغغ      د

 ذاغغغغدد غغغغ داغغغغيسدبانغغغغح  دلاةغغغغيألدلاتاحعغغغغ ألدلاي غغغغا  د

لاغغغغغإلةديغغغغغا اداا حعغغغغغكد غغغغغ داغغغغغيسدلاتغغغغغالح دلاي ا  غغغغغألد

 بانغغغغغح  دلاةغغغغغيألدلاتاحعغغغغغ ألدلات غغغغغاتد غغغغغ د رحاغغغغغألد غغغغغااد

 عئغغغغغا فدلاينيغغغغغ  دلاغغغغغإلةدي غغغغغاتدلا غغغغغا حوداينيغغغغغ  د غغغغغ د

د ل أل.لا

 الخدمات الطبية للصحة المدرسية 3.1.3.2 

ع غغغغغاتد غغغغغامدلاةغغغغغيألدلاتاحعغغغغغ ألدب يغغغغغصدلا غغغغغي د غغغغغ د

لات غغغ اةدلع ستدلا غغغحب د لاعحشغغغاد غغغ د  غغغح د غغغي تد رغغغإلادد

ع غغغغغاتدلاادحيغغغغغألدلاةغغغغغي ألدلا غغغغغ  ألد غغغغغ دلات غغغغغ اي  دلا غغغغغحب د

د لاعحشا.

 

 

بلعد نتحا دداكدلا ل ألدلاإلي دعل الدلا ا حودلاةي ألدلاتاحع ألد

دلااحلع دد147,265 الا د د  همد2019-2018محا دالعحت ت

دد55,123 دب   أل دلاي ا  أل دلاتالح  د   د  د37.4محا  %

  نتحا دلا ل ألد  د  ح د ي .
 

 
 

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

 2019-2018المدارس الحكومية 

 

د د  ا دلاي ا  ألدبلع دلاتالح  د   دلاتاد أل دلايحالو   تا 

  دد حاألدد20,843  رحاألدلااااد عئا فدلايني  د حدي حح دد

د(.د%14.1 د  د  ح د ي د نتحا دلا ل ألدلات يا   

بلا دن  ألدلاتادلدب  دمي دلاتالح دلاي ا  ألدلاإلي دب  تحد

دلا يص دلات يا   د%12.5 دلع ها هم د  د نتحا دلا ل أل )

دلاتال دلاي ا  أل   دد9.5د.ح  د% دلات يا    دلا ل أل   د  

د دلع ست دلااحلع  د21.2لات  ا  دلات  ا دد  % د   لا ل أل

د%دب  دلا ل ألد  دلات  ا دلاعحشا.23.3لا حب د 

 غغغغ د غغغغ  دبلغغغغعد نتغغغغحا دلا ل غغغغألدلات يا غغغغ  د غغغغ د غغغغالح د

 حاغغغألتد  غغغ دبلغغغعدد92,142 رحاغغغألد غغغااد عئغغغا فدلاينيغغغ  د

 حاغغغغألد غغغغ دد6,471 غغغغ لايغغغغحالودلاتيااغغغغألدال يغغغغصدلا دغغغاكد

د غغغغغغغ د غغغغغغغالح دلاارحاغغغغغغغألد نتغغغغغغغحا دلا ل غغغغغغغألدلات يا غغغغغغغ  

لا غغغغغغغي ددبلاغغغغغغغ دن غغغغغغغ ألدلاتادغغغغغغغلدبغغغغغغغ   دد%(.23.9 

 دلا ل غغغغغألدلاغغغغغإلي د%د غغغغغ6.0دلاينيغغغغغ  د غغغغغ د  غغغغغح د غغغغغي 

د.لا يصد  دلات  ا دلااحلع دلع سدلع ها هم

 

في  الوضع الصحي لطلبة المدارس 3

 المدارس الحكومية

يادغغغغغحدلا غغغغغا سدلا غغغغغحا د دغغغغغالكد ن غغغغغ دلايغغغغغحالودد3.3.1

لاتادغغغغغغ ألدبغغغغغغ  دمل غغغغغغألدلاتغغغغغغالح دلاي ا  غغغغغغألد   غغغغغغغاد ند

لالن  غغغحضد غغغ د غغغا دلابةغغغححدشغغغ فد دلغغغلدن غغغ ألد لا حااغغغألد

تغغغالح دلالا ل غغغألدلات يا غغغ  د غغغ د غغغ دلنتغغغحا د(د45.7% 

  غغغ دشغغغ ل ددلاةغغغا ألد   غغغفدن غغغ ألدرحنغغغ دالغغغفد غغغلاي ا 

د.أل تالح دلاي ا لا%د  د0.1

اغغغغإلادده غغغغحلددغغغغا ح داييغغغغحك دلا هغغغغاكد  تغغغغيودلا ث  غغغغ د

لاةغغغغي د غغغغ د نغغغغفدلالر ئغغغغحندلات  غغغغادالتئغغغغحرفدلات عل غغغغألد

بحابةغغغغححد لاعتغغغغفددلغغغغ دعي غغغغ  دلاادغغغغ دلا اغغغغإل ةداغغغغاةد

 مي دلاتالح .

 رحندلن  حضد ا دلا ةاد  د همدلاتئحرفدلا  دعالنكدلا ي د

اندلايني  د  د  ح د ي تد   د ندن  ألدلا ي دلالإلي ديعحن

دلا ةاد %د  دلات  اةدلع سدا ةفد56.2  دلن  حضد ا 

%د  دلات  اةدلاالب د لا حب .داإلاددي  ددل د امد95.3 الد

دلايني  د د عئا ف د اا داارحاأل دلا حبعأل دلاتاحع أل لاةيأل

لا ل       د د حعدلاله تحتدلعر اداير ئحند لاعي دلات  اد

دان  حضد ا دلا ةا.
د

60,339

73,682

45,812

63,295 64,829 68,163

55123

10,000

40,000

70,000
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توزيع الحاالت المرضية لدي الطالب الالجئين المفحوصين  -( 4جدول )

 من إجمالي الطلبة في المستويات األول، الرابع والسابع 
 

 

للفم بين طالب  المشاكل الصحية 3.1.3.4

  المدارس الحكومية
 

 ( توزيع مشاكل االسنان عند الطلبة5جدول )

 وزارة الصحةفي 
 

د

 

 : تسوس األسنان. 1

بلاغغغغ دن غغغغ ألدع غغغغا دلععغغغغ حندبغغغغ  دمغغغغي دلاتغغغغالح د غغغغ د

دلا ل ألدلات يا   دا فد   ا درتحديل :د

%تد غغغغغغغ دلات غغغغغغغ ا دلا غغغغغغغحب د5.7 غغغغغغغ دلات غغغغغغغ ا دلع سد

د%16.9د%تدد  دلات  ا دلاعحشا7.9
 

 

دد:التهابات اللثةد.2

لا ل غغألدبلاغغ دن غغ ألدلا هحبغغحودلالثغغألدبغغ  دمغغي دلاتغغالح د غغ د

 لات يا   دا فد   ا :

د%تد غغغغغغغ دلات غغغغغغغ ا دلا غغغغغغغحب 0.1 غغغغغغغ دلات غغغغغغغ ا دلع سد

دد%2.4 لاعحشادددللدلا الا د
د

 

دد:ارتفاع نسبة الفلور. 3

بلاغغ دن غغ ألدلحع غغح دلا لغغاحدبغغ  دمغغي دلاتغغالح د غغ دلا ل غغألد

 لات يا   دا فد   ا :

%دتد غغغغغغغ دلات غغغغغغغ ا دلا غغغغغغغحب د0.1لع سدد غغغغغغغ دلات غغغغغغغ ا 

د.%8.0%تدد  دلات  ا دلاعحشاد0.7
 

 

  :اعوجاج األسنان. 4

بلاغغغ دن غغغ ألدلدانغغغح دلععغغغ حندبغغغ  دمغغغي دلاتغغغالح درتغغغحد

%دتد غغغغ دلات غغغغ ا دلا غغغغحب د0.1 غغغغ دلات غغغغ ا دلع سديلغغغغ :

 .%1.8%تد  دلات  ا دلاعحشاد2.5
 

  في المدارس الحكوميةتوزيع الحاالت المرضية لدي الطالب  -( 6جدول )

 لعاشروا السابعالمفحوصين من إجمالي الطلبة في المستويات األول، 

 

 الفئة المستهدفة

د%دلع س
لاالب د

د لا حب 
د%دلات تا د%

 الحاالت المرضية

لن  حضد  د ا د

دلابةحح
د78.6د10,237د95.3د7,106د56.2د3,131

د1.5د194د1.2د87د1.9د107دلا ت الفد  د حعألد

د2.8د366د0.0د0د6.6د366د اس

د4.3د565د0.9د67د8.9د498د  الضدلا ل 

عض مد  دلااا د

دلااح  أل
د0.2د23د0.0د0د0.4د23

د0.9د118د0.0د0د2.1د118دع تف

د0.4د55د0.0د0د1.0د55دنا 

د2.6د334د0.0د0د6.0د334د  ق

د1.8د235د0.0د0د4.2د235داة ألد  ادهحب أل

د2.7د348د0.0د0د6.2د348دلادح ألدلايار أل

لا هحبحودلائع د

دلاهالئ أل
د3.0د385د2.1د156د4.1د229

د1.3د172د0.6د42د2.3د130دلا ئاهحو

مجموع الحاالت 

 المرضية
5,574 7,458 13,032 

إجمالي الحاالت 

 المحولة
6,471 

 92,412 58,252 34,160 إجمالي المفحوصين

 المستوى
تسوس 
دأسنان

التهاب 
داللثة

دالفلور
إعوجاج 
داألسنان

فقد 
داألسنان

لات  ا د

د997د27د15د5د3128 لع س

لات  ا د

د299د1351د405د1309د4387 لا حب 

لات  ا د
د3749د982د4424د1339د9332 لاعحشا

 الفئة المستهدفة

د%دلاعحشاد%دلا حب د%دلع س

 الحاالت المرضية

لن  حضد  د ا د

 لالبةحح
د11.0د3677د8.8د1355د4.7د296

د0.1د31د0.1د11د0.1د9  اسد ائ 

د0.1د43د0.1د11د0.1د4 لا هح دلاتل يتأل

د2.7د894د4.5د690د0.1د9 لا يح أل

د0.6د215د1.4د218د0.7د44 لا ةا

د0.0د5د0.1د15د0.0د3 لا يحاأل

د3.6د1220د1.7د266د0.2د14 لا ت أل

د0.1د19د0.0د4د0.0د1 الفد  د حعألدلا ت 

د0.3د99د0.0د4د0.0د0 عض مد  دلااا دلااح  أل

د0.2د71د1.4د213د0.9د54 ع تف

د0.1د19د0.1د13د0.0د3 نا 

د0.2د52د0.1د9د0.0د1   ايحو

د0.3د98د0.1د15د0.1د5   الضدنلايألد اا 

د0.1د37د0.2د30د0.3د19 اااد  دلا ل 

د0.0د8د0.0د5د0.0د0  ا 

د0.0د0د0.0د0د0.0د0در فد ي اعألد  دلا   

د0.2د55د0.1د21د0.1د8د  ق

د1.9د621د0.6د96د0.0د2دك لا د  دلا ة أل

د0.0د14د0.1د11د0.1د8د  لألد حئ أل

د0.1د34د0.3د43د1.2د73دهحب ألاة ألد  اد

د0.1د20د0.0د5د0.0د1د حالود حك 

 1.7 579 1.4 221د0.8د49د حالود اا 

  تا دلايحالود

 لاتاد أل
603 3,256 7,811 

 نتحا دلايحالود

 لاتيااأل
434 1,632 2066 

 33,484 15,324 6,315  نتحا دلات يا   
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 في المدارس التطعيمات 

د دلاةيأل د للح  دلايني  دعئ ال د عئا ف د اا   رحاأل

دع ايمد د   دلاتاحع أل دلاةيأل دبال   دايس د   لا ل       

لا  ع تحودلايل ألدا ي دلاتالح د  دلات  ايحودلات  ل ألتد

دلاا   ايحد دلا حا أل: دبحا  ع تحو دلا ل أل دب  ع م دع ا حن    

د  دلعم حس دشلف دن ا د لاية ألدOPV and d.T لا يللت )

 .لعاتحن أل

 

 توزيع التطعيمات لطبلة المدارس  - (7)جدول 
 

 الجهة المقدمة
DT Child OPV DT Adult 

 % %د%

د99.9د99.9د99.9 وزارة الصحة

 100.0 100.0 100.0 وكالة الغوث

 

 ةاألسنان في مراكز الرعاية األوليخدمات   3.1.4

د176,460دكدع ل د للح دلاةيألد حد  تادد2019د  ددحت

د ا  د رحاألد ااد عئا فدلايني  ددليحح  اع حكلودلعع حن.

ليحح داألع حند  دنت  دد559,104د لا ل       د  د  ح د ي

دد حكلودلعع حن.

د الريد د   د لعع حن دلا م دد حكلو د ال دلاييححلو دن  أل عالي 

دلاادحيألدلع ا ألدااللح دلاةيألد   دنا دلا ا أل:

 

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

 الرعاية األولية
 

 

 لتثقيف والتعزيز الصحيا 3.1.5

يع  غغغغغغادلا ث  غغغغغغ دلاةغغغغغغي د نداغغغغغغا حودلاادحيغغغغغغألدلع ا غغغغغغألد

 ا غغغغألدحلئعغغغغألدال ال غغغغفد غغغغ دلات غغغغاككي داتالرغغغغيدلاادحيغغغغألد

ا غغغغحعدد7,166د غغغغحدي غغغحح دد غغغادلاةغغغي ألدلع ا غغغألد  غغغغ ددعغغغم

عث   غغ داغغيسد ث  غغ دكلئغغا دلا ث  غغ د ععييغغيدلاةغغيألد  غغادعغغمد

 ش ص.دد44,836دلاا اسداتحدي ا د  

 
 

دعم دد  ا د  هح د الد   دلايتفماح د  ف د ح دلاادحيأل لا غح ألدت

دلايح فدتلائ ة أل د دعاإليأل دلااتت دلع الضددتلالر يح دت  ا  

د اخ.… عايألد  عحئفدع غ مدلععا د

اتالدغغغغ  د   ل غغغغألد ثغغغغفدشغغغغتل دلا غغغغا لودعث  غغغغ د غغغغي د

لا غح غغغغألدلائ ةغغغغ ألتدلا غغغغي ألدلات يا غغغغألتدلاك غغغغحنتد  غغغغحماد

لائغغغ  اتدلاتئغغغا بحودلااحليغغغألتدلاع غغغ دلاتاحعغغغ تدلا غغغاا  د

  ضغغغغغحح تدلا النغغغغغألتد اشغغغغغح دلععغغغغغ حنتدلاغغغغغي ل دلات  غغغغغاتد

لاع غغ دلععغغغاةتد  غغغادلاغغغاتتدلا اإليغغغألدلا غغغل تألتدلا غغغاعاتدل ل د

 .د دغغغغح ألدلع غغغغحح د   غغغغا د غغغغ دلع غغغغاحدلاةغغغغي ألدلعاغغغغا

دنا  دعاإليألددين ألد543 الد
د

 

 أهم النشاطات دائرة التثقيف والتعزيز الصحي
 

 المراكز الصحيةبرنامج التوعية والتثقيف داخل  -1

دي حح د د ح ا حعدعث    دكلافدلاتالريدلاةي ألدد3,267عمدد ا

ا  ح د  ادعمدلاا اسداتحد لات  ئ  حود  د  حمقد   ل ألد  دل

د   د14,343دي ا  دش صد دعمت د  هحدد    د الد   دماح

  ادددتعاإليألددلايح فدتدلا غح ألدلائ ة ألدتلاادحيألد حد  فدلايتف

د.دلاخدد..لالر يح د دلع الضد عايألد  عحئفدع غ مدلععا ددتلاات

د

ة المجتمعياااة ضااامن المجتماااع برناااامج التوعيااا -2

 المدني

 غغغ دد شغغ ص 10,027 ا غغغحعدلعغغغ هاندد2,548عغغمدع   غغغإلد

األ هغغغغحوددحوتدلاتيل غغغغألد لا تع غغغغ دغغغغاكد غغغغ دلات ع غغغغحو

أ الضدلاغغغغغغي ل د لائغغغغغغ ح د غغغغغغ د ادغغغغغغادحودع علغغغغغغقدبغغغغغغ

لايغغغغغالكاددتلا غح غغغغغألدلائ ةغغغغغ ألتدعاإليغغغغغألدلعم غغغغغحسدتلات  غغغغا

دلاخد...ديع ت حثلاددتلات يا أل

د
د

دددبرنامج التوعية والتثقيف داخل المدارس -3

محاغغغ د محا غغغألد غغغ دد15,732دا غغغحعدلعغغغ هاند475دعغغغمدد غغغا

 ادغغغغغغغغادحودع علغغغغغغغغقدبحا اإليغغغغغغغغألد لا غح غغغغغغغغألتدلاتاله غغغغغغغغألتد

 لا ية فدلااحلع .
د
د

برنااااامج التوعيااااة والتثقيااااف داخاااال ريااااا  د-4

داألطفال

ح دغغغغغألد غغغغ دحيغغغغغحضدد20ا غغغغغحعد غغغغ داغغغغيسدد80دعغغغغمدد غغغغا

لعم غغحسد غغ د  غغحمقد غغي د اغغحن اناد ح غغحدعغغمدلالع غغحمد غغ د

 غغغ دم غغغفدد1373دلا علغغغ مدلاعغغغحا ددلغغغلدذاغغغدد  غغغادلعغغغ هاند

 ادغغغغادحودع علغغغغقدبحا اإليغغغغألد لا غح غغغغألدلائ ةغغغغ ألد نغح غغغغألد

دلا مد لعع حن.

 

د

47

23.4

19.1

8

1.3

0.8

0.3
عالج اللثة

الحشوة

خلع

حشوة عصب

التحويالت

عمليات صغرى

تنظيف األسنان
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 برنامج التوعية المجتمعية ضمن المساجد -5

دغغغت دبانغغغح  دلا اد غغغألدلات  تع غغغألدكلاغغغفدلات غغغحنادعغغغمدع   غغغإلد

دش ص.د571ا حعدلع هاندد41

د

 التغذية العالجية : -6

د دبانح   ددت  دالتادل دلاعين أل  عاد ألددلاتي    لا اإليأل

ا حعدد683لاتادلدبت حمادداتدلالا يلتدبحاعينحودعمدع   إلد

ش صد  ددا د الد  د هتهحدعاإليألد اي دد1046لع هاند

دلاضااد لا  اةد  اي دلا لل

د

دوعية في مجال الصحة النفسيةبرنامج الت  -7

د.ا حعد  د كلح د حالودلاع  د لاع  ددادلاتا  د50عمدع   إلد

د

  األوليدورات اإلسعاف  -8

ا غغغغغحعدد72ك ح دلعغغغغغعحند  اغغغغغ دبتغغغغغحديعغغغغغحكسدد15عغغغغغمدد غغغغغاد

شغغغ صد ذاغغدد غغغ دنتع غغألدع  غغغ ادلاغغغي ل دد1539 لعغغ هاند

  نتع ألدلايقد  دلاي ح .

 

 حملة التوعية لتعزيز خدمات الصحة اإلنجابية -9

دال  حند دلات يا  دلع م د  ا م د   دبحا عح ن دلايتلأل دهإل  عأع 

د د" د ئا    Improving Quality Of SRHدت 

Services 2019 لاا اسد الدداكددا حعلتد عمد60ع   إلددعمد"د

دد.ع ا د  تد ئححرألدايسد تلألدلا اد ألد1400يييادد د

د

 التوعية الصحية للحجاج   حملة -10

نئا داح ألدبحاي ح د ععل تحودلاي دد2000 عالي ددعمدم حدأل

 اسدلاا حيألد  ددابحودلائتاد عا  دلاعا  د لع الضد

د20 ع   إلددلاتعايألد دح ألدااعحئفداح ألدبحاتادلدلاتي    .

 ا حعدعاداةداحصدبحاي ح .

 
 

داالحتفال بأيام عالمية -11

دلاعحات  دلاةيأل دب ات داا فدد2019دلال   حس دلاعحات   لا ات

د.لا اي 
د

دالمطبوعات والنشرات  -12

دلاعاياد  دلاتادادحودلاةي ألدلات  ادألدعمدنئادلاتادادحود

دلا ل     أل دلاةيأل د للح  د  يأل د  ددلل دلاعايا د م حدأل ت

دلا ئالود لات  ادحودلاةي ألدلات  ادأل

 

 الصحة العامة مختبر 3.1.6

يع  اد    ادلاةيألدلاعح ألتدلات   ادلاائ   دالةيألدلاعح ألد

لع إليألد لات ح د لالك يألدلا  دي مد يةهحدد   دي    فدد  حو

د(.17,025   د ال  حودلا اك د لعيي د

 

 

د10,230بلعدداكدلاع  حودلا  دلع   لهحد    ادلاةيألدلاعح ألد

 يصكدد4.0دد يصدبت اعاد41563د  ألد داكدلا يا حود

دد  أل.

د د2878د  ألدتد د  حودلال إليألدد5828بلعدداكدد  حودلات ح 

دد  أل.د606د  ألد د  حودلات غ حودد600لالك يألد د  حوددد  ألت

بلعد  تا دلا يا حودلات  اب ااان ألدلا  د ناي د  د    اد

دلاعح ألد الا د دد27,446لاةيأل د  هح تت  يصدد16857 يةح

دلائا د   ح دد10589اع  حودلال إليألدتد   يصداع  حود  ح 

دلا ياد لات حبح.

د د   دلناي  دلا   دلا  تحئ أل دلا يا حو د  تا      ادبلع

د د الا  دلاعح أل دد8294لاةيأل د  هح دت  يصدد3921 يةح

د يصدر ت حئ دالت ح .د4373ر ت حئ داي إليألدتد د

دد3833بلعد  تا دلا يا حودلاا لئ ألد دتد  هح د3070 يةح

د يةا حود   ا ب ااان أل.د763تد ددد يصدر ت حئ 

د د لات هالو دلات غ حو د يا حو د  تا   يةحدد1990بلع

د د احكياد636ت  هح د يص د  ده  ارلاحي   يصدد1345ت

د يا حودالت هالو.د9 حباندعحئفد لحد حودت د

د

 الفحص الميكروبيولوجي والكيميائي لألغذية -1

(FoodMicrobiology  &chemical test) 
 

بلعدلاعاكدلانتحا داع  حودلع إليألدلا  دنتع د  د نفدلا يصد

د د لا  ت حئ  دن   كدد  أل2878لات  ا ب ااان  د ح د رحن  ت

%د  دد  حودلع إليألد لاثألد ادعمد يةهحد   ا ب اا  حد21.3

د ر ت حئ .د

 
توزيع عينات األغذية حسب النوع والفحص - (8جدول )  

 لاتحك دلات يا أل
ن  ألدلاع  حودلاا اد  حب ألد

د(    ا ب ااان 

ن  ألدلاع  حودلاا اد

د  حب ألد ر ت حئ (

د0.0د10.5دلاليات

د0.0د26.7دلععتحل

لايل  د     حود

دلعا حن
د4.8د8.4

د11.5د0.0دلايياو

د0.0د2.1د ئا بحودا   أل

لا   اي د

د لاتثل حو
د0.0د37.0

د3.2د20.0دلاتعل حو

د32.1د23.8د اا 
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 مياه الشرب 3.5.1.1

دالفحص الكيميائي لمياه الشرب

ي مد اإلدد  حود  د  ح دلائا درفدنة دع ألد  دنت  د بححد

د  ي حود دلات ح  دش  حو دنت   د   دشهاة د بئ ف لائا 

تد د دتا ح د  دددلا يل أل. دع ال ق دال د ي  د  ح  د   دلائا    ح 

د  د دلات ح  دب اك  دلا ح أل دلاعحات أل دلاةيأل د  غتأل  ال  حو

د ددحت د   دلا  ت حئ أل. د2019لا ح  أل د اإل دعم د  ح 895دت دد  أل

د د ن د  نا دلا  ت حئ  تتد642ال يص در ت حئ ح د لاثأل درحن  د  أل

 %.71.3ب   ألدعلااد

 

 التقييم البيئي 3.5.1.2

ي مد نالعدلا    مدلا  ي دا فدبيادنايادي مد نئحؤ د ذادد  ددت د

د نالعلودلايةاسددل دلا اا صدلات لا .

د

 مياه البحر وحمامات السباحة 3.5.1.3

لا يححد  تح حودلا  ح ألدبهانددبئ فدك حةد  دي مد اإلدد  حو

د نالعدلا يا حودلات  ا ب ألد  عا ألدن  ألدلا لاا.

د  ألتدد301بلعدداكدلاع  حودلا  د اإلود  د  ح دلا ياد لات حبحد

د دد149رحند  هح دعلاثهح دبياد   درحن دن  أل %تد61.1د  أل

د%.77.0د  ألد  ح د  حبحدن  ألدلا لااد  هحدد152 رحند
 

 لكيميائي للمياهالفحص البكتيريولوجي وا

    د  غتألدلاةيألدلاعحات ألددللد الدعييادن  ألدعلاادلات ح د

د4933%تدداكدد  حودلات ح دلات يا ألد3بحا لاح  احتدد د

 د.2019د  ألد  ددحتد

 

د د ن د نا درحن دد1087  د  تا دلاع  حودلات يا ألت د  أل

تد   (.%22.0 لاثألدب  ا اان ح

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفحص الكميائي للمياه –( 8جدول )
 

دن  ألدلآلبححدلاا اد  حب ألدالتا  حو لات  ح 

د0.0دلائالئ 

د0.8دلععادلاه اح ن   

د77.7دلا هابحئ دلا ا  ف

د76.0دلاتالكدلاةل ألدلاإللئ أل

د79.1دن  الو

د77.8دلا لاحليا

د40.0دلا  اي حو

د-دلا حدايأل

د51.7دلاةيبأل

د-دلا حا  ات

د-دلاتا   ات

د-دلا اعحع ات

د77.8دلاةاكيات

د-دلا لاح

 

د
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 دمات المستشفيات في قطاع غزةخ. 2.3
 

 

 2019أهم مؤشرات المستشفيات في قطاع غزة خالل العام  -( 1جدول )
 

 

 المؤشر
وزارة 

 الصحة
 األهلية

وزارة 

 الداخلية
 المستشفيات في قطاع غزة الخاصة

 34 عدد المستشفيات 2 2 17 13 عدد المستشفيات

 3,049 عدد األسرة 26 163 517 2,343 عدد األسرة

 59,381 مستشفىمعدل السكان /  72 13,410 26,181 197,588 عدد حاالت الخروج

 1.68 نسمة من السكان 100,000معدل المستشفيات /  72 13,410 26,212 199,383 عدد حاالت الدخول

نسمة من  1,000الدخول / 

 السكان
 662 معدل السكان / سرير 0.0 6.6 13 98.7

 15.1 نسمة 10,000معدل األسرة /  72 28,976 67,888 579,132 أيام التداوي

 11.8 نسمة 100معدل الدخول /  %1.7 %73.5 %41.4 %95.0 األسرةنسبة اشغال 

 %22.8 نسبة القيصريات 1.0 2.2 2.4 3.5 معدل المكوث في المستشفى

 95 عدد غرف العمليات 3.6 124.2 59.7 110 معدل دوران السرير

 11,608 عدد حاالت المناظير التشخيصية 57.9 0.8 3.5 0.4 فترة خلو السرير

 مستشفيات وزارة الصحة 0 4,751 11,019 36,707 الوالدة

 6.3 أسرة والدة 10أسرة حديثي الوالدة /  0.0 %23.3 %19.0 %29.4 نسبة الوالدات القيصرية

 7 مريض / جهاز غسيل كلوي 72 3,669 32,279 64,342 عدد العمليات الجراحية

معدل المترددين على 

 نسمة 1,000الطوارئ / 
 2.5 معدل غسالت الكلى / مريض / اسبوع 0.0 50.4 39.2 731.2

معدل المترددين على 

 نسمة 1,000العيادات / 
 997.8 معدل العمليات الجراحية / غرفة عمليات 0.1 57.1 179.4 354.3
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 المستشفيات في قطاع غزة. 1.2.3

مستتتتشتتتفى   34بلغ عدد المستتتتشتتتفيات العاملة في زطاع غ ة 

للمؤستتتتتستتتتتات غير  17مستتتتتتشتتتتتفي لوزارة الصتتتتت ة   13)

للقطتتاع  2و لوزارة التتداخليتتة واألمن الو ني 2ال كوميتتة  و

 .(الخاص

 مستشفى. 30كان   2013علما بأن عدد المستشفيات في العام 

 
 

 األسرة في مستشفيات قطاع غزة. 2.2.3

ستتتريرا    3,049بلغ عدد أستتترة المستتتتشتتتفيات في زطاع غ ة 

ستتتتتتريرا  زتبة  517ستتتتتتريرا  زتبة وزارة الصتتتتتت ة   2,343)

سريرا  يتبة لوزارة الداخلية  163و المؤسسات غير ال كومية

ستتتتترير في مستتتتتتشتتتتتفى ال ياة التابعة  26و   واألمن الو ني

ولم يتم ز ويدنا ببيانات مستشفى ال لو الدولي للقطاع الخاص 

في عدد   وزد لوحظ زيادة مطردة (تبة القطاع الخاصز لتيوا

 .األسرة خالل األعوام الستة الماضية

 
 

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

 )تشمل أسرة المستشفي النفسي( 2013-2019 

 

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

  2019العام الصحية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 في قطاع غزةمقدمي خدمات المستشفيات  .3.2.3

 

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

 (2019-2013المستشفيات )

مقدم 

 الخدمة
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

وزارة 

 الصحة
2,037 2107 2081 2,243 2,211 2,240 2,343 

غير 

 حكومي
710 619 574 595 606 526 517 

وزارة 

 الداخلية
148 138 161 161 143 177 163 

 26 0 0 0 0 0 0 خاص

 3,049 2,943 2,960 2,999 2,816 2,864 2,895 المجموع

 

  توزيع المستشفيات واألسرة حسب السكان. 3.2.4

مستشفى   34بلغ عدد مستشفيات زطاع غ ة : المستشفيات

بلغ عدد و  نسمة 100,000مستشفى /  1.68وبمعدل 

 0.64مستشفى  وبمعدل  13 وزارة الص ةمستشفيات 

 نسمة. 100,000لكل  مستشفى

 3,049بلغ إجمالي عدد أسرة مستشفيات زطاع غ ة : األسرة

نسمة  بلغ عدد أسرة  10,000سرير/  15.1سريرا   بمعدل 

سرير لكل  11.6سرير  بمعدل  2,343وزارة الص ة منها 

 نسمة.  10,000

 
 

 توزيع أسرة المبيت في المستشفيات. 3.2.5

توزيع أسرررة المبيت في المسررتشررفيات حسررب . 3.2.5.1

 التخصص

 1,830بلغ مجموع أسرة المبيت في مستشفيات وزارة الص ة 

. علما  سرير( 41) سريرا  بما فيها أسرة مستشفى الطب النفسي

 .2010سرير في العام  1,567كانت بأن عدد أسرة المبيت 
 

 
 

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

 م 2019 -حسب التخصص عام 

 النسبة )%( وزارة الصحة التخصص

 29.6 *541 الجراحة العامة

 24.0 437  ب البا نة والطب النفسي

 21.8 400  ب األ فال

 11.8 217 أمراض النساء و التوليد

 12.8 235 العناية الخاصة

 100.0 1830 المجموع

  2019خالل العام  11  وناصر 29في مستشفى الشفاء سرير جراحة  40زم إضافة حوالي. 
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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 2019 -في قطاع غزة للعام 

  ال يتم زشتتتغيل أستتترة العناية الخاصتتتة في المستتتتشتتتفيات غير ال كومية إال في حاالت الطوارئ

 الكادر البشري والتكلفة العالية لهذه الخدمة. بسبب زلة

 لم يتم ز ويدنا ببيانات مستشفى ال لو الدولي وهو مستشفى زابة للقطاع 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 2019 -حسب المحافظة للعام 

 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة الشمال التخصص

العناية المركزة 

 العامة
10 9 4 14 0 37 

العناية المركزة  

للقلب وجراحة 

 القلب

0 16 8 13 0 37 

العناية المركزة 

 الحروق
0 3 0 0 0 3 

العناية المركزة 

 لحديثي الوالدة
0 69 15 41 12 137 

العناية المركزة 

 لألطفال
0 17 0 4 0 21 

 235 12 72 27 114 10 المجموع

 100.0 5.1 30.6 11.5 48.5 4.3 النسبة )%(

 

سب . 3.2.6 شفيات ح ست توزيع غرف العمليات في الم

 الخدمة يمزود
 

الخدمة  يالمستشفيات حسب مزودغرف العمليات في  توزيع -( 6جدول )

 م 2019 -للعام 

 النسبة )%( 2019 م ود الخدمة

 50.5 48 وزارة الصحة

 41.0 39 غير الحكومية

 5.3 5 وزارة الداخلية

 3.2 3 الخاص

 100.0 95 المجموع
 
 

 

 

 

 

 

 الدخول والخروج في مستشفيات قطاع غزة .3.2.7

 

 حركة الدخول والخروج في مستشفيات  -( 7جدول )

  2019 - للعامقطاع غزة 

 2019 المؤشر

 
وزارة 

 الص ة

غير 

 ال كومي

وزارة 

 الداخلية
 اإلجمالي الخاص

 239,077 72 13,410 26,212 199,383 الدخول

 237,251 72 13,410 26,181 197,588 الخروج

 

زسجيل زم  2019خالل العام : المستشفياتدخول حاالت 

% 83.4؛ إلى مستشفيات زطاع غ ةحالة دخول ( 239,077)

 561، وتم ادخال مستشفيات وزارة الص ة زم إدخالها إلىمنها 

 .2019حالة لمستشفى الطب النفسي خالل العام 
 

 

حالة  237,251زم زسجيل : المستشفيات حاالت خروج

  .مستشفى الطب النفسيبدون  2019خالل عام خروج 
 

مات المبيت في مؤشرات االنتفاع بخد. 3.2.8

 مستشفيات قطاع غزة
 

 مؤشرات االنتفاع بخدمات المبيت في مستشفيات  -( 8جدول )

 2019 –ة للعام قطاع غز

 المؤشر

2019  

وزارة 

 *الص ة

غير 

 حكومي

وزارة 

 داخلية
 الخاص

 1.7 73.5 41.4 95.0 شغال اإلنسبة 

 1.0 2.2 2.4 3.5 المكوثمعدل 

 3.6 124.2 59.7 110 دوران المعدل 

 57.9 0.8 3.5 0.4 فترة خلو السرير 
 *بدون مستشفى الطب النفسي

 

 

 نسبة إشغال األسرة:
  بلغت نستتبة إشتتغال األستترة في مستتتشتتفيات وزارة الصتت ة

ستتتجلت نستتتبة اإلشتتتغال األزل في مستتتتشتتتفي  %(.95.0)

الشفاء مجمة ( ونسبة اإلشغال األعلى في %35.0) العيون

 (.%124.0) الطبي

   بينما بلغت نستتتبة إشتتتغال األستتترة في المستتتتشتتتفيات غير

(  وفي مستتتتتتتشتتتتتتفيات وزارة الداخلية %41.4ال كومية )

 .(%1.7  وفي المستشفيات الخاصة )%(73.5)

 

 :متوسط مدة المكوث

  شفيات وزارة الص ة بلغ معدل المكوث للمريض في مست

 .2019خالل عام يوم ( 3.5)

  بينما بلغ معدل المكوث في المستتتتتتشتتتتتفيات غير ال كومية

( يوم خالل نفس العتتتام  وبلغ معتتتدل المكوث في 2.4)

( 1.0  والخاصتتة )( يوما2.2مستتتشتتفيات وزارة الداخلية )

 .يوم واحد

 

 التخصص

 وزارة الداخلية غير الحكومية وزارة الصحة
مجموع 

 االسرة
 % األسرة % األسرة % األسرة

 44 0 0 35 7 15.7 37 العامة

لقلب ا

وجراحة 

 القلب

37 15.7 0 0 0 0 37 

 3 0 0 0 0 1.3 3 ل روقا

 21 0 0 0 0 9 21 أل فالا

حديثي 

 الوالدة
137 58.3 13 65 5 100 155 

 260 100 5 100 20 100 235 المجموع

 100.0 1.9 7.8 90.3 النسبة )%(
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 :معدل دوران السرير
  بلغ معدل دوران الستترير في مستتتشتتفيات  2019في العام

ستتتنويا  وهذا يعني أن الستتترير  اتمر 110وزارة الصتتت ة 

خالل العام. وهذا يفستتتتتتر  اتمر 110يتم إشتتتتتتغالي حوالي 

شغال األسرة في مستشفيات وزارة الص ة  سبة ا ارزفاع ن

 . 2019خالل العام 

  في حين بلغ معدل دوران الستتترير في المستتتتشتتتفيات غير

  وكتتان في 2019مرة خالل العتتام  60 اليحو ال كوميتتة

  وفي المستتتشتتفيات مرة 124ة مستتتشتتفيات وزارة الداخلي

 خالل نفس العام.مرات  4الخاصة حوالي 

 فترة خلو السرير

  0.4بلغت فترة خلو السرير في مستشفيات وزارة الص ة 

  وهي الفترة 2019ستتتاعات( خالل عام  9.6يوم )حوالي 

ارغا  بدون إشتتتتتتغال بين حالتي التي يبقي فيها الستتتتتترير ف

 دخول وحالتي خروج متتاليتين. 

  أيام  3.5أما في المستتتتتتتشتتتتتتفيات غير ال كومية فقد بلغت

في مستتتتتشتتتتفيات وزارة  يوم 0.8خالل نفس العام  وكانت 

 .يوم في المستشفيات الخاصة 58  وحوالي الداخلية

 

 خدمات العمليات الجراحية في المستشفيات. 3.2.9

  غرفة 95بلغ اجمالي عدد غرف العمليات في زطاع غ ة 

نستتبة بلغت و غرفة في وزارة الصتت ة. 48  منها عمليات

 كالتالي.الص ية م ودي الخدمة  على زوزيعها

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

 2019 -الخدمة  يحسب مزود
 

  بلغ إجمتتالي عتتدد العمليتتات الجراحيتتة التي زم إجرا هتتا في

عملية جراحية حيث بلغ  100,362مستتتشتتفيات زطاع غ ة 

هتتتا في ءإجمتتتالي عتتتدد العمليتتتات الجراحيتتتة التي زم إجرا

 .عملية جراحية 64,342مستشفيات وزارة الص ة 
 

  
 عدد العمليات الجراحية في مستشفياتتوزيع  –( 4رسم بياني )

 2019-2013وزارة الصحة  

 

 

 

 

 توزيع العمليات الجراحية في مستشفيات   -( 9جدول )

 2019 –قطاع غزة 
 

 
العمليات 

 الجراحية

عمليات 

 اليوم الواحد
 المجموع

النسبة 

)%( 

وزارة 

 الص ة
47,895 16,447 64,342 64.1 

غير 

 ال كومية
32,279 0 32,279 32.1 

وزارة 

 الداخلية
2,722 947 3,669 3.7 

 0.1 72 18 54 الخاصة

 100.0 100,362 17,412 82,950 المجموع
 

 المستشفيات غير ال كومية في عدد العمليات الجراحية  بلغ

 في مستتتشتتفيات وزارة الداخليةوعملية جراحية   32,279

في المستتتتتتتشتتتتتتفيتتات  بينمتتا بلغتتت عمليتتة جراحيتتة 3,669

 .2019عملية جراحية خالل عام  72الخاصة 

 
 

 

 قلبية وجراحة القلب وزراعة الكلىالالقسطرة  3.2.10

 القسطرة القلبية. 3.2.10.1
 

  م خدمات القسطرة القلبية في يزقدبدأت وزارة الص ة

  وفي مجمة الشفاء 2006نهاية  منذ بيومستشفى غ ة األور

مستشفى  وزقدم الخدمة في كما  2014منتصف في الطبي 

ومستشفى القدس   القلب واالوعية الدموية )الخدمة العامة(

 . ال ياة التخصصي ومرك  جولس التخصصي مستشفىو

   6,429بلغ عدد عمليات القسطرة القلبية في زطاع غ ة 

زسطرة  3,327  منها 2019زسطرة زلبية خالل العام 

 زسطرة عالجية. 3,102زشخيصية  

  زسطرة زلبية في مستشفيات وزارة  اتعملي 3,908زم إجراء

بلغ عدد  2018. بينما في العام 2019الص ة خالل عام 

 3,882 في مستشفيات الوزارة عمليات القسطرة القلبية

 عملية زسطرة زلبية.

 عملية زسطرة زلبية في مستشفى غ ة  1,790 زم إجراء

زسطرة  507زسطرة زشخيصية   1,283األوروبي  منها 

عملية زسطرة زلبية في  2,118جية  كما وزم إجراء عال

زسطرة زشخيصية   1,428مجمة الشفاء الطبي  منها 

 زسطرة عالجية. 690و

 غير  المستشفياتمليات القسطرة القلبية في بلغ عدد ع

  خالل العام ال الي عملية زسطرة زلبية 1,486ال كومية 

ينما ب .عالجية زسطرة 1,208زشخيصية   زسطرة 278منها 

 338زسطرة زلبية في مستشفى ال ياة  منها  1,035بلغت 

زسطرة عالجية خالل العام  697زسطرة زشخيصية  و

 .ال الي

وزارة 
,  الداخلية
5.3

وزارة 
,  الصحة
50.5

,  الخاصة
3.2

;  غير الحكومية
41

66,632

64,131

66,162

66,051

60,109

68,895

64,342

0
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 عدد حاالت القسطرة القلبية في توزيع  –( 5رسم بياني )

 2019 -2013مستشفيات وزارة الصحة 
 

 

 

  جراحة القلب المفتوح

  في المفتوح في وزارة الصتتتتتت ة بدأ العمل بجراحة القلب

 143زام بإجراء مصري حيث عبر وفد  بي  2001العام 

فاء الطبي   م  لب مفتوح في مجمة الشتتتتتت حة ز ية جرا عمل

 .2010أغلق المرك  إلى أن أعيد زشغيلي في العام 

  مراك   أربةزقتتتدم ختتتدمتتتات جراحتتتة القلتتتب المفتوح في

ة في مجم المرك  األوللجراحتتة القلتتب في زطتتاع غ ة  

في مستشفى غ ة االوروبى  الثانيمرك  الالشفاء الطبي  و

لوزارة الصتتتتتت ة  ومرك  جراحة القلب في  وهما يتبعان

مستشفى القلب واالوعية الدموية التابة لمستشفيات الخدمة 

 .ومرك  في مستشفى القدس العامة

  بلغ إجمتتتالي العمليتتتات الجراحيتتتة لجراحتتتة القلتتتب في

  2019عمليات خالل العام  203 مستتتتشتتتفيات زطاع غ ة

 .2018خالل العام  عملية زلب مفتوح 271 بينما كانت

 في مستتتتتشتتتتفيات  عملية جراحة زلب مفتوح 151 زم إجراء

بينما  .في مستشفى غ ة األوروبيوجميعها  وزارة الص ة

 2018عملية جراحة زلب مفتوح خالل العام  91زم اجراء 

 عملية(  91) جميعهاجراحة القلب وكانت  في جمية مراك 

 وزارة الص ة.مستشفيات في 

  عملية جراحة زلب مفتوح في مستتتتتتتشتتتتتتفى  52زم إجراء

 القدس التابعة للهالل االحمر خالل العام ال الي.

 

 
 عدد عمليات جراحة القلب المفتوحتوزيع  –( 6رسم بياني ) 

  2019 – 2013في مستشفيات وزارة الصحة  

 

 زراعة الكلى

  على  زراعة الكلى في مجمة الشتتتتتتفاء الطبيبدأ العمل في

 أيدي وفود من الخارج وبمشاركة أ باء من وزارة الص ة.

  عام  36زم اجراء ية زراعة كلى خالل ال   بينما 2019عمل

 .2018عملية زراعة كلى خالل  22زم إجراء 

  زم  2019 نهتتايتتةمنتتذ بتتدايتتة برنتتاما زراعتتة الكلى وحتى

 زراعة كلى. عملية 126إجراء 

 
 

 

 خدمات الوالدة في المستشفيات. 3.2.11

  
 

 والدات في مستشفياتلل ينسبالتوزيع ال –( 7رسم بياني )

 2019 –قطاع غزة  

 

 
 

 

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

 2013 - 2019    

 

 2019 –توزيع الوالدات في مستشفيات قطاع غزة  -( 10جدول )
 

 المؤشر
وزارة 

 الصحة

غير 

 الحكومية

وزارة 

 الداخلية
2019 2018 

 43,893 38,495 3,645 8,923 25,927 الوالدة الطبيعية

الوالدة 

 القيصرية
10,780 2,096 1,106 13,982 12,968 

 56,861 52,477 4,751 11,019 36,707 مجموع الوالدات

نسبة الوالدات 

 القيصرية
29.4 19.0 23.3 26.6 22.8 

 56,275 54,844 4,809 11,047 38,988 عدد المواليد 

عمليات النساء 

 والتوليد
13,499 2,621 314 16,434 4,976 

حاالت وفيات 

 األجنة
330 100 2 432 430 

   والدات متعددة

 ) التوائم(
1,073 41 59 1,173 1,827 

الوالدات نسبة ا

من المتعددة 

 لوالداتاجمالي ا
2.9 0.4 1.2 2.2 3.2 

 2500أقل من 

 جرام
4,958 58 91 5,107 3,500 

نسبة المواليد 

 2500اقل من 

 جرام 
12.7 0.5 1.9 9.3 6.3 

 

1,675

1,988

2,961 3,784

3,753
3,882

3,908

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

423
348

237

182

194

91

151

0

100

200

300

400

500

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

وزارة 
الصحة

69.9%

غير 
الحكومية

21.0%

وزارة 
الداخلية

9.1%

وزارة الصحة غير الحكومية وزارة الداخلية

38,486

40,482

42,263

43,829

45,948
39,942

52,477

0
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 المؤشر
وزارة 

 الصحة

غير 

 الحكومية

وزارة 

 الداخلية
2019 2018 

عدد حاالت الوالدة 

المبكرة ) أقل من 

 أسبوع ( 37

7,102 113 0 7,215 6,618 

نسبة الوالدات 

 )الخدج(المبكرة 
19.3 1.0 0.0 13.7 11.6 

عدد حاالت 

 اإلجهاض 
3,350 632 510 4,492 6,057 

نسبة حاالت 

 اإلجهاض
9.1 5.7 10.7 8.6 10.6 

حاالت التشوهات 

 الخلقية
129 5 0 134 318 

معدل حاالت 

التشوهات لكل 

 مولود 10,000

33.1 4.5 0.0 24.4 57 

عدد وفيات المواليد 

 بعد الوالدة مباشرة
230 2 15 247 159 

 11 17 3 0 14 عدد وفيات األمهات 

 

( حاالت في 3و) مستتتتشتتتفيات وزارة الصتتت ةفي  حالة 14)*وفيات األمهات في وزراة الصتتت ة  

 (وزارة الداخليةمستشفيات 

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 )

 2019 –قطاع غزة 
 

 البيان
حوادث خدمات ال

 والطوارئ
 النسبة )%(

 89.1 1,476,260 وزارة الص ة

 4.8 79,225 غير ال كومية

 6.1 101,714 وزارة الداخلية

 0.0 29 الخاصة

 100.0 1,657,228 المجموع

 

 

 

 خدمات العيادات الخارجية في المستشفيات. 3.2.12.2

 خدمات العيادات الخارجية في توزيع  –( 12جدول )

 2019 –مستشفيات قطاع غزة 
 

العيادات 

 الخارجية

وزارة 

 الصحة

غير 

 الحكومية

وزارة 

 الداخلية
 المجموع الخاصة

النسبة 

)%( 

 45.7 545,422 93 39,494 144,053 361,782 الجراحة 

 30.2 360,519 72 38,902 133,537 188,008 البا نة 

النساء 

 والتوليد
57,417 49,863 30,086 0 137,366 11.5 

 8.4 99,782 0 6,876 34,836 58,070 األ فال 

امراض 

الدم 

 واالورام

50,048 0 0 0 50,048 4.2 

 0 0 0 0 0 0 نفسية

 100 1,193,137 165 115,358 362,289 715,325 المجموع

النسبة 

)%( 
59.9 30.4 9.7 0.0 100.0  

 

 

 

 

 

 خدمات الغسيل الكلوي في مستشفيات الوزارة. 3.2.12.3

  طاع غ ة من خالل يل الكلوي في ز مة الغستتتتتت خد قدم   5ز

زتبة لوزارة الصتتت ة )مجمة الشتتتفاء الطبي  مجمة مراك  

ناصتتتر  مستتتتشتتتفى النجار  مستتتتشتتتفى شتتتهداء األزصتتتى  

باإلضتتافة لمرك  ستتادس  ومستتتشتتفى الرنتيستتي ل. فال(.

يتبة للمستشفيات غير ال كومية في مستشفى القدس التابة 

 للهالل األحمر الفلسطيني.

 غستتتيل  ةبلغ مؤشتتتر وحدات الغستتتيل لعدد المرضتتتى )وحد

( في حين أن المؤشتتتتر القياستتتتي هو ضتتتتىمر 7 كلوي لكل

 مرضى.  4وحدة غسيل واحدة لكل 

 فاءة كل ك تالخطة الو نية اإلستتتتتتترازيجية للصتتتتتت ة حدد

غستتتتتالت يوميا   في حين أن مراك   3وحدة غستتتتتيل بعدد 

 4 زعمل وحدة غستتتتتتيلكل )بكفاءة زعمل  وزارة الصتتتتتت ة

 غسالت يوميا (.

  غستتيل  مريض 14بلغ عدد المرضتتي في مستتتشتتفى القدس

جلستتتتتة  1,332بعدد جلستتتتتات    2019كلوي خالل العام 

جلستتتتتة  (1.8)وبمعدل  ( جهاز 2وعدد األجه ة ) ستتتتتنويا  

 .أسبوعيا لكل مريض
 

 

 خدمات غسيل الكلى في مستشفياتتوزيع  –( 13جدول )

 2019 –وزارة الصحة  
 

 المجموع الرنتيسي األقصى النجار ناصر الشفاء المؤشر

عدد 

 مرضىال
492 140 96 108 44 880 

وحدات 

 الغسيل
57 25 14 18 10 124 

عدد 

الغسالت 

 السنوي

66,356 20,628 12,117 12,185 5,349 116,635 

 جلسة/

 مريض/

 أسبوع 

2.6 2.8 2.4 2.2 2.3 2.5 

 

دم واألورام ال خدمات الرعاية اليومية ألمراض. 3.2.12.4

 في مستشفيات الوزارة

وزارة الص ة المقدم الوحيد لخدمات رعاية مرضى الدم  زعتبر

أزستتتتتتام الرعاية النهارية في كل من مجمة  من خاللواالورام 

الشتتفاء الطبي ومستتتشتتفى غ ة األوروبي ومستتتشتتفى الرنتيستتي 

فاء الطبي  ل. فال. خدمة من مجمة الشتتتتتت قل ال مة مالحظة ن

 لمستشفى الرنتيسي.

 
 

 خدمات عيادات الدم واألورام في توزيع  –( 14جدول )

  2019 -مستشفيات وزارة الصحة 
 

 المجموع *الرنتيسي األوروبي الشفاء المؤشر

عدد اسرة الرعاية 

 اليومية لالورام
14 20 20 54 

الرعاية  عدد زيارات

 اليومية 
0 6,020 17,035 23,055 

عدد مراجعي عيادات 

 الدم واالورام
0 9,847 30,818 40,665 

 بالغين.الطفال ولألورام خدمة الدم واأل*
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 في المستشفيات خدمات العالج الطبيعي. 3.2.12.5
 خدمات العالج الطبيعي في مستشفياتتوزيع  –( 15جدول )

 2019 -قطاع غزة 

 

 المؤشر
وزارة 

 الصحة

غير 

 الحكومية

وزارة 

 الداخلية
 المجموع

حاالت العالج 

 الطبيعي
34,946 16,374 2,511 53,831 

جلسات العالج 
 الطبيعي

116,360 87,296 10,435 214,091 

 3.9 4.1 5.3 3.3 جلسة / مريض

 

 

 

 الطبية التشخيصية في المستشفيات الخدمات .3.2.13

 خدمات األشعة والتصوير الطبي. 3.2.13.1

 

 خدمات األشعة والتصوير الطبي فيتوزيع  –( 16جدول )

 2019 -مستشفيات قطاع غزة 

 الخدمة 
وزارة 

 الصحة

غير 

 الحكومية

وزارة 

 الداخلية
 المجموع الخاصة

 593,837 125 27,598 53,463 512,651 أشعة سينية

 133,209 0 6,089 20,956 106,164 فوق صوتية

 52,091 447 0 11,218 40,426 مقطعية

الملونة و 

IVP 
5,142 736 0 0 5,878 

 13,321 0 2,139 9,063 2,119 بانوراما

 7,757 0 0 6,253 1,504 تصوير الثدي

رنين 

 مغناطيسي
11,807 6,190 0 0 17,997 

 1,400 0 0 0 1,400 التفتيت

 7,810 0 24 2456 5,330 اخرى

 833,300 572 35,850 110,335 686,543 المجموع

 100.0 0.1 4.3 13.2 82.4 النسبة )%(

 

 

 في المستشفيات خدمات المختبرات. 3.2.13.2
 

 

 خدمات المختبرات في مستشفيات توزيع  –( 17جدول )

 2019 -قطاع غزة
 

 
وزارة 

 الصحة

غير 

 الحكومية

وزارة 

 الداخلية
 المجموع الخاصة

عدد 

الف وصات 
 المخبرية

4,483,224 349,985 183,993 757 5,017,959 

النسبة 

)%( 
89.3 7.0 3.7 0.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

شفيات وزارة خدمات . 3.2.13.3 ست بنوك الدم في م

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

 2019-2013وزارة الصحة 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

الدم 

 المسحوب
26,821 38,449 29,488 32,188 32,974 35,145 30,104 

الدم 

 المصروف
57,973 40,137 58,693 50,068 56,936 75,748 59,147 

 

 

 

لجراحيررة في الخرردمررات البرراةولوجيررة ا. 3.2.13.4

 وزارة الصحةمستشفيات 
 

زطاع غ ة مستتتتتشتتتتفيات زقدم خدمات البا ولوجي الجراحي في 

فقط من خالل وزارة الصتت ة في كل من مجمة الشتتفاء الطبي  

 ومستشفى غ ة األوروبي. 
 

 

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

 2019-2013مستشفيات وزارة الصحة 

 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 الفحص

فحوصات 

 األنسجة
5,499 4,384 5,313 8,414 6,436 5,338 7,963 

فحوصات 

 الخاليا
1,326 1,157 1,402 1,950 1,716 1,562 2,057 

 10,020 6,900 8,152 10,364 6,715 5,541 6,825 المجموع

 

 
 

 خدمات المناظير التشخيصية )التنظير الداخلي(:. 3.2.13.5
 

عدد حاالت التنظير الداخلي التي تم إجرائها في توزيع  –( 20جدول )

 (2019-2017) مستشفيات قطاع غزة

 

 النوع
وزارة 

 الصحة

غير 

 الحكومية

وزارة 

 الداخلية
 المجموع الخاصة

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

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

2019 7,704 3,700 0 204 11,608 
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  لمختبراتا. 3.3
 

المؤشرررراترالرية رررةررررل مختبراتر  ر  ا  ر 3.3.1

 2019لعامررالصحر

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

 
 

 القيمة المؤشر

 56 عدد المختبرات

 5.53 بالمليوناجمالي الفحوصات 

 468 القوى البشرية

 8.2 اجمالي المصروفات بالمليون شيكل

 40,247 وحدات الدم المصروفة ومشتقاتها

 22 للمواليد الجدد كسل الغدرة الدرقية 

 معدل انتشار الفحص الفيروسي للمتبرعين بوحدات الدم 

HBV% 

HCV% 

HIV% 

 

0.5 

0.12 

0.0 

 10,230 العامةاجمالي العينات الصحة 

 22.0 نسبة العينات المائية الملوثة

 21.3 نسبة العينات الغذائية الملوثة

 0.99 نسبة العينات الدوائية غير المطابقة للمواصفات

 

   ر  ا  رالصحرر بنوكرالدمرالمختبرات 3.3.2

جهات  3تقدَّم خدمات المختبرات في وزارة الصحة من خالل 

المستشفيات والباتولوجي(، )مختبرات )مختبرات  :وهي

الرعاية األولية ومختبر الصحة العامة(، باإلضافة الى المختبر 

  .56ت عدد المختبرات في وزارة الصحة ، حيث بلغالمركزي.

 
 توزيع المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة –( 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  936 تحتاج المختبرات من المواد

مليون دوالر، موزعة حسب األهمية واألولوية   5.1 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.

 ياجات عدد أصناف المختبرات حسب األولويةاحت -( 3جدول )

 
 

 عدد األصناف الشريحة
 النسبة المئوية

% 

التكلفة بالمليون 

 دوالر

A 270 66.2 3.37 

B 378 25.0 1.27 

C 288 8.8 0.44 

 5.1 100 936 االجمالي

 

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

شيكل، حيث كانت نسبة التغير عن  6,848,351.06مخبرية  

 . 0.35 – بمقدار  2018عام  
 

 (:  يوضح الوارد الى مخازن المختبرات بالشيكل4جدول رقم )

 

 النسبة 2019 2018 الجهة

مستودعات رام 

 هللا
3,652,437 1,162,157.49 17 

 43.5 2,980,827.57 4,980,275 التبرعات

 39.5 2,705,366.0 1,910,499 مشتريات

 100 6,848,351.06 10,543,211 االجمالي

 

 : العجزر3.3.5

 

تاثرت الخدمة المخبرية بنسب متفاوتة حسب الشريحة وكانت 

ما يقارب  2019 نسبة العجز المالي  في التوريد لعام 

 السنوي.% من االحتياج المالي 62.1
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الفحوصاترالمخبريرر  رمختبراتر  ا  رر 3.3.6

رالصحر
 

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

 مقارنة بالسنوات السابقة 2019لعام  

 

رمعدلر 3.3.7 ر  رالجهر رح ب رالفحوصات تو يع

  ن  الفحوصاتر/
 

نسبة وقد شكلت ، فني 313بلغ عدد الفنيين في المستشفيات 

الفحوصات لكل فني في المستشفيات األعلى بين مختبرات 

 فحص لكل فني. 14,845يث بلغت ة حوزارة الصح

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

  وزارة الصحة

 عدد الفحوصات البيان
*عدد 

 الفنيين
 معدل فحص/فني

 14,845 313 4,646,532 مختبرات المستشفيات

مختبرات الرعاية 

 الصحية األولية
606,615 101 6,006 

 11,059 17 188,001 المختبر المركزي

 2,771 15 41,563 مختبر الصحة العامة

 525.5 16 8,409 الباثولوجي

 4,230 9 38,073 بنوك الدم  جمعية

 11,739 471 5,529,157 االجمالي

 

 والمخازن* دون عدد المدراء، ادارة الوحدة، 

 

التابعررر حوصرراترمختبراترالم ررتتررفةات 3.3.7.1

رلو ا  رالصحررح برالنوع
بلغ إجماااالي الفحوصااااااااات في المسااااااتشاااااافياااات الحكوميااة 

بة فحصااااااااً،  4,646,532 غت نساااااا يا  بل فحوصاااااااات الكيم

و التجلط بنسااااابة  الدم%، يليه فحوصاااااات 63.8 الساااااريرية

الهرمونات والفحوصاات الخاصاة اقل حيث شاكلت %، 24.3

 % من اجمالي التحاليل.0.05نسبة فكانت 

 

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

 حسب نوع الفحص 2019وزارة الصحة لعام 
 

 

 

 

 

مختبرات الرعاية األولية الصاااحية فحوصاااات   3.3.7.2

  الحكومية

شكلت فحوصات الكيميا  السريرية أعلى نسبة في فحوصات 

%، وأقل نسااابة لامصاااال 40.8حيث بلغت  الرعايةمختبرات 

 % من اجمالي فحوصات الرعاية األولية.2.8والمناعة فبلغت 

 

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

 الرعاية الصحية األولية

 

 :الفحوصاترالمتغولرر  رالمختبررالمركزي 3.3.8
 

 
 الفحوصات المشغولةتوزيع نسب -( 4رسم بياني )

 في المختبر المركزي 

 
 

4,418,497

4,238,683

4,447,762

4510065

5456487

5,529,157

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

0.05

1.8

2.3

3.2

4.5

24.3

63.8

0 100

الهرمونات وفحوصات خاصة

أحياء دقيقة

تحاليل بول وبراز

أمصال و مناعة

بنك الدم

تحاليل الدم الكامل والتجلط

كيمياء سريرية

25, الروتين

كيمياء 
,  سريرية
40.8

,  دم كامل
31.2

األمصال 
,  والمناعة
2.8

59.0

16.8

9.1

8.0

4.0

2.9

0.2

المسح الشامل

هرمونات

الكيمياء الخاصة

المناعة واألمصال

أخرى

ميكروبيولوجي

ئيةالبيولوجيا الجزي
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طفال حديثي الوالدة أدت اجرا  فحوصات المسح الشامل لا

ة حالة جديدة مصابة بمرض التبول الفينولي بنسب 10الكتشاف 

بينما عدد الحاالت الموجبة لمرض نفص افراز الغدة  0.018

 .  0.044الدرقية بنسبة 

 
الحاالت الموجبة لفحوصات المسح ( يوضح عدد ونسب 6جدول رقم )

 .الشامل ألطفال حديثي الوالدة

 

 اسم الفحص
عدد الحاالت 

 المفحوصة

عدد الحاالت 

 الموجبة
 النسبة

 0.018 10 56,329 التبول الفينولي

نقص افراز الغدة 
 الدرقية

50,377 22 0.044 

 
 

 خدماترنقلرالدم 3.3.9

 عددربنوكرالدمربقطاعرغز  3.3.9.1

تقاااااوم وزارة الصاااااحة بتاااااوفير خااااادمات نقااااال الااااادم مجانااااااً 

حياااث يوجاااد  ،دائااارة بناااك الااادموتشاارف علاااى تلاااك الخااادمات 

 3تابعااااة لااااوزارة الصااااحة و  9بنااااك دم منهااااا  12فااااي غاااازة 

 غير الحكومية.   جمعية بنك الدم بفروعه لتابع 
 

   التبرعربالدمرعم ةر 3.3.9.2

من  12,691 وحدة دم منهم 42,099تم توفير 2019في العام 

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

% تم عبر 34.6% و 43.9توفيرها عبر التبرع الطوعي 

      .التبرع األسري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 دم:الحمالت الخارجية للتبرع بال 3.3.9.3
وحاادة دم من  12,576 حملااة تم جمع 318بلغ عاادد الحمالت 

 الجمعيات الحكومية، وجمعية بنك الدم.

 
 ( عدد الحمالت الخارجية ووحدات الدم المسحوبة7جدول )

 

 

 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 لاماااااراض المعدياااااة الفيروساااااية والتاااااي  34,575

الفيااااارول  ،تتمثااااال بفيااااارول التهااااااب الكباااااد الوباااااائي )ب(

المسااابب للعاااوز المنااااعي )اإليااادز( وفيااارول التهااااب الكباااد 

 على أثرها نتجت النتائج التالية: الوبائي )ج(
 

علاااى مااار السااانوات انخفنااات نسااابة انتشاااار التهااااب الكباااد 

حيااااث بلغاااات باااارعين بالاااادم، الوبااااائي )ب( و )ج( بااااين المت

 على التوالي. %0.1 %،0.5نسبتها 
 

 

باي )ب(ربةنرالمتبرعةنر 3.3.10.1 بدرالو هابرالك الت

ربالدمر

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

 

 

(ربةنرجانتتا رالتهابرالكبدرالوباي ) 3.3.10.2

 ال نواتالمتبرعةنربالدمرعبرر
 

بة بين المتبرعين  %0.1 (جالتهاب الكبد الوبائي) بلغت نساااااا

 .بالدم
 

 
 

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

 السنوات
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.5 1.5 1.5

1.1

0.7

0.9
0.81.0

0.5

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0.2 0.2

0.15
0.13

0.11
0.14 0.14

0.12

0.0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  المصدر
عدد الحمالت 

 الخارجية

عدد الوحدات 

 المسحوبة
 النسبة

المستشفيات 

 الحكومية
156 4,900 39 

جمعية بنك الدم 

 وفروعها
162 7,676 61 

 100 12,576 318 االجمالي

  المراجعةنبةنرالمرضىرالفةر ساترانتتا ر 3.3.10.3
 نسبة انتشار الفيروسات بين المرضى والمراجعين –( 8جدول )

 الموجبة  عدد الحاالت المرض
نسبة العينات 

 الموجبة

 1.8 195 1,089 التهاب الكبد الوبائي )ب(

 التهاب الكبد الوبائي )ج(
9,764 99 1.01 

 0.03 3 8,970 العوز المناعي) االيدز(
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  حوصاترمختبررالصحررالعامر 3.3.11

 توزيع فحص العينات ميكروبيولوجياً و كيميائياً  -( 9جدول )

 حسب نوع العينة

 

 

رل فحص 3.3.12 رالمطابقر رغةر  الفحوصات

ر2019المةكر بةولوج ر الكةمةاي رلألغذيررلعامر
 

 
 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

رالفحصرالمةكر بةولوج ر الكةمةاي  3.3.13

رلعةناترالمةاهر
 

 توزيع فحص العينات ميكروبيولوجياً و كيميائياً  -( 10جدول )

 * لفحص الكوليرا والسالمونيال

 

 

 

  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
496 0 0 0 496 

أدوات 

طبية 

 وجراحية

48 0 0 0 48 

 56 0 0 4 52 معقمات

 0 0 0 0 0 أخرى

 600 0 0 4 596 اجمالي

% 99.3 0.66    

 

 الفحوصاترالك ةرررلألد يررر 3.3.15

 
 عدد الفحوصات الكلية وبنوعيها ومدى مطابقتها  -(12) جدول

 للمواصفات الدولية والمعتمدة

 غير مطابق عدد الفحوصات فحوصات

 38 3070 فيزيائية وكيميائية

 0 763 ميكروبيولوجية

 38 3833 االجمالي

16.315.3 14.613.3
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فحوصات مختبر 

 الصحة العامة
2018 2019 % 

نسبة التغير 

عن عام 

2018 

الفحوصات 

الميكروبيولوجية 
 لاغذية

16,490 16,857 40.6 
0.2 
 

الفحوصات الكيميائية 

 لاغذية
3,124 3,921 9.4 0.25 

الفحوصات 
الميكروبيولوجية 

 للمياه

10,240 10,560 25.4 
0.03 

الفحوصات الكيميائية 
 للمياه

7,825 4,373 10.5 -0.44 

 0.2- 0.0 16 21 فحوصات الكوليرا

 0.07- 0.0 13 14 فحوصات السالمونيال

فحوصات األدوية و 
 المكمالت الغذائية

3,615 3,833 9.2 0.06 

فحوصات المعادن 

 الثقيلة
1,748 1,990 4.8 0.14 

 0.03-  41,563 43,077 المجموع

 العينة

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2015) 

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2016) 

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2017) 

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2018) 

العينات 

الملوثة 

ميكروبيو

 لوجياً %

 (2019) 

مياه 

 الشرب
20.5 13.3 33.5 29.3 22 

مياه 

الصرف 

 الصحي

0 0 0 0 13.3 

مياه 

 البحر
56 34.6 43.3 67 61.1 

حمامات 

 السباحة
78 9.6 83.7 41.9 77 

 0 -  0 0 الخضار*
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 القوى العاملة 4.3

 القوى العاملة في القطاع الصحي 3.4.1

  632,14 بلغغغج اليغغغقوى اوعغغغة  اواققلغغغا صغغغى اوع غغغق  او غغغ ى

)وزارة او غغغغغغغ ا  وثقوغغغغغغغا جغغغغغغغة  و  غغغغغغغ    او ل غغغغغغغ    

 اوخغغغغغغغغغيقق  او ؤ غغغغغغغغغا  واوي   غغغغغغغغغق  ج غغغغغغغغغ  او  ةق غغغغغغغغغا

 (  قةزع   ثقوتقوى:واوي ت ف ق  اوخقصا

 
 

 توزيع القوى العاملة في القطاع الصحي   -( 1جدول )

   
 

 

 والمستشفيات الخاصة تشمل المؤسسات األهلية ووكالة الغوث 

 
 مؤشرات القوى العاملة في القطاع الصحي ( 2)جدول 

 

 2019 المؤشر

 15.2 ن يا 10,000طؤ ب و   

 20.3 ن يا 10,000قي ض و   

 3.5 ن يا 10,000ص يوى و   

 2 يان  10,000طؤ ب أ نقن و   

 0.5 طؤ ب اخ قئى و   طؤ ب عقم

 1.3 قي ض و   طؤ ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ص يوا   ي  ) ص يوى و ق قعي ص يوى(.* 

 **   ي  أخ قئى نف ى  أخ قئى التيقعى  وقفتش ص ا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 جهة العمل حسب

 
 

                

 

 

 
 

5.8

70.1

24.1

خدمات طبية وزارة الصحة الغير حكومية

 المستشفيات التخصص
الرعاية 

 وليةاأل
 % المجموع اخرى

مجموع 

 االطباء
2,218 591 44 2,853 19.5 

 12.9 1,891 42 461 1,388 طؤ ب عقم

 6.6 962 2 130 830 طؤ ب 

 1.6 240 4 167 69 ا نقن

 4.8 699 118 326 255 ص يوا*

 24.7 3,617 166 732 2,719  ي يض

 3.2 470 1 156 313 قؤقوا

عققل   

 ص    *
20 114 66 200 1.4 

قه  طؤ ا 

 ق قعية
1,268 369 100 1,737 11.9 

ادارة 

 وخيقق 
2,259 968 1,589 4,816 32.9 

 100.0 14,632 2,088 3,423 9,121 المجموع

 االجمالي اخرى الرعاية االولية المستشفيات الخدمة مزودي

 10,257 1,858 1,852 6,547 وزارة او  ا

 3,525 0 1,350 2,175 *ج   ح ةق ااوي   ق  

 850 230 221 399 خيقق  طؤ ا

 14,632 2,088 3,423 9,121 االليقوى

% 
 

62.3 23.4 14.3 100.0 
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 القوى العاملة في وزارة الصحة 3.4.2

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

 
 

  اواعةدقةظف على بني  1780قنهم. 

 

 
 وزارة الصحةالقوى العاملة في  عدد -( 2رسم بياني )

 (2015-2019السنوات ) حسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 10,000مؤشرات القوى العاملة لكل   3.4.2.1

 نسمة في وزارة الصحة

 .ن يا 50.4/10,000:  موظفي وزارة الصحة

 .ن يا 32.4/10,000اواققل   صى اويه  او   ا: 

 .ن يا 9.1/10,000: االطباء

 .ن يا 0.5/10,000: اطباء االسنان

 .ن يا 2.4/10,000: الصيادلة

 .ن يا 5.6/10,000: المهن الصحية المساعدة

 .ن يا 13.3/10,000: الممرضين

 .ن يا 17.8/10,000: االدارة والخدمات
 

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

 

 

 

 6,547بلغغغغج عغغغغيد اواغغغغققل   صغغغغى ق ت غغغغف ق  وزارة او غغغغ ا 

 .%( ق  اليقوى اواققل   صى اوةزارة63.8)

%( قغغغغ  اليغغغغقوى عغغغغيد اواغغغغققل   23.5) 1,540:  االطباااااء

 طؤ ب عقم. 1,203صى ق ت ف ق  وزارة او  ا. قنهم 

اليغغقوى عغغيد اواغغققل   قغغ   %(0.2) 15 اطباااء االساانان 

 صى ق ت ف ق  وزارة او  ا

قغغغ  اليغغغقوى عغغغيد اواغغغققل   صغغغى  %(2.8) 186الصااايادلة  

 ق ت ف ق  وزارة او  ا

قغغغغغغغغغ  اليغغغغغغغغغقوى عغغغغغغغغغيد  (32.8%) 2,145,الممرضاااااااااين 

 اواققل   صى ق ت ف ق  وزارة او  ا

قغغغ  اليغغغقوى  %(13.6) 888 المهااان الصاااحية المسااااعدة

 وزارة او  اعيد اواققل   صى ق ت ف ق  

قغغغغ  اليغغغغقوى عغغغغيد  (%23.3)  1,524االدارة والخاااادمات  

 .اواققل   صى ق ت ف ق  وزارة او  ا

 

 

 
 

9161
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9778

10597

10257
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11000

2015 2016 2017 2018 2019

 مستشفيات التخصص
الرعاية 

 االولية

االدارات 

 والوحدات
 % المجموع

مجموع 

 االطباء
1,540 268 33 1,841 17.9 

 14.5 1,492 31 258 1,203 طؤ ب عقم

طؤ ب 

 أخ قئى
337 10 2 349 3.4 

 طؤ ب

 ا نقن
15 92 0 107 1.0 

 4.7 484 104 194 186 ص يوا

 26.2 2,690 156 389 2,145  ي يض

 2.8 290 1 45 244 قؤقوا

 11.0 1,133 70 175 888 قه  طؤ ا

عيقل 

 ص    
5 58 63 126 1.2 

ادارة 

 وخيقق 
1,524 631 1,431 3,586 35.0 

 100.0 10,257 1,858 1,852 6,547 المجموع

 سرير / العدد التخصص

 0.7 1,540 طباءمجموع اال

 0.5 1,203 طؤ ب عقم

 0.2 337 طؤ ب اخ قئى

  - 15 طؤ ب ا نقن

 -  186 ص يوا

 1.0 2,145  ي يض

 0.1 244 قؤقوا

 -  888 قه  طؤ ا ق قعية

 -  5 عيقل ص    

 -  1,524 ادارة وخيقق 

 -  6,547 مجموعال
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 الرعاية االولية 3.4.2.4

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

 حسب التخصص

 % العدد التخصص
من  10,000 /

 السكان

 1.3 14.5 268 مجموع االطباء

 1.3 13.9 258 طبيب عام

 0.05 0.5 10 طبيب اخصائي

 0.5 5.0 92 طبيب اسنان

 1.0 10.5 194 صيدلة

 1.9 21.0 389 تمريض

 0.2 2.4 45 قبالة

مهن طبية 

 مساعدة
175 9.4 0.9 

 0.3 3.1 58 عمال صحيين

 3.1 34.1 631 ادارة وخدمات

 9.2 100.0 1,852 المجموع

 

وزارة  ق اثغغغل او عقيغغغا افوو غغغا صغغغىبلغغغج عغغغيد اواغغغققل   صغغغى 

( قغغغغغغ  اليغغغغغغقوى اواغغغغغغققل   صغغغغغغى 18.1%) 1,852او غغغغغغ ا 

 اوةزارة .

( قغغغ  اليغغغقوى عغغغيد اواغغغققل   صغغغى 14.5%) 268:  االطبااااء

 طؤ ب عقم. 258 ع قدا  وزارة او  ا. قنهم 

%( قغغ  اليغغقوى عغغيد اواغغققل   5.0) 92 :اطباااء االساانان

 صى ع قدا  وزارة او  ا.

%( قغغغ  اليغغغقوى عغغغيد اواغغغققل    10.5) 194 : الصااايادلة

 صى ع قدا  وزارة او  ا.

%( قغغ  اليغغقوى عغغيد اواغغغققل   21.0) 389 : الممرضااين

 صى ع قدا  وزارة او  ا.

%( قغغ  اليغغقوى عغغيد اواغغققل   3.1) 58 :العمااال الصااحيين

 صى ع قدا  وزارة او  ا.

%( قغغغ  اليغغغقوى 9.4) 175 :المهااان الصاااحية المسااااعدة

 ع قدا  وزارة او  ا. عيد اواققل   صى

(  قغغغغغغ  اليغغغغغغقوى عغغغغغغيد 34.1%) 631: االدارة والخاااااادمات

 اواققل   صى ع قدا  وزارة او  ا.
 

  القوى العاملة في المؤسسات الغير حكومية 3.4.3

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

 حسب التخصص وجهة العمل
 

 ق ت ف ق  اوتخ ص
رعقيا 

 اوو ا
 % اويجية 

قجية  

 االطؤقء
488 129 617 27.7 

 6.0 134 29 105 طؤ ب عقم

 21.7 483 100 383 طؤ ب أخ قئى

 3.4 75 26 49 طؤ ب أ نقن

 20.3 452 58 394  ي يض

 3.4 76 18 58 قؤقوا

قه  طؤ ا 

 ق قعية
222 41 263 11.8 

 3.7 82 32 50 ص يوا

 0.9 20 12 8 عيقل ص   

 28.9 644 77 567 ادارة وخيقق  

 100.0 2229 393 1836 المجموع

% 82.4 17.6 100.0   

 

 

 

 

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

 حسب التخصص وجهة العمل
 

 مستشفيات التخصص
رعقيا 

 اوو ا
 % اويجية  ادارا 

 18.2 155 11 27 117 قجية  االطؤقء

 9.3 79 11 12 56 طؤ ب عقم

 8.9 76 0 15 61 طؤ ب أخ قئى

 3.2 27 4 21 2 طؤ ب أ نقن

 18.4 156 10 53 93  ي يض

 1.3 11 0 0 11 قؤقوا

 15.2 129 30 31 68 قه  طؤ ا 

 6.6 56 14 31 11 ص يوا

 0.8 7 3 1 3 عيقل ص   

 36.4 309 158 57 94 ادارة وخيقق  

 100 850 230 221 399 المجموع

% 46.9 26.0 27.1 100  
 

 

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

 

 % العدد التخصص

 17.5 167 طؤقءقجية  اال

 16.9 162 طؤ ب عقم

 0.5 5 طؤ ب اخ قئى

 2.9 28 طؤ ب ا نقن

 7.2 69  ص يوا

 24.5 234  ي يض 

 9.7 93 قؤقوا

 12.5 120 قه  طؤ ا ق قعية

 4.5 43 عيقل ص    

 21.2 203 ادارة وخيقق  

 100.0 957 مجموعال

 ى(صيدلة تشمل ) صيدلي و مساعد صيدل 
 

 المستشفيات لخاصةالقوى العاملة في  3.4.5
 حسب التخصص  المستشفيات الخاصةتوزيع القوى العاملة في -( 9جدول )

 

 % العدد التخصص

 21.5 73 طؤقءقجية  اال

 7.1 24 طؤ ب عقم

 14.5 49 طؤ ب اخ قئى

 0.9 3 طؤ ب ا نقن

 2.4 8  ص يوا

 26.5 90  ي يض 

 25.7 87 قه  طؤ ا ق قعية

 1.2 4 عيقل ص    

 21.8 74 ادارة وخيقق  

 100.0 339 مجموعال
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 التقرير المالي. 3.5

 اإليرادات النقدية 3.5.1

مممممبلغغغجماليغغغيرامات غغغقايا مارارة غغغحمرغغغ ااعامار غغغ حم غغغ امار غغغي 

م.يوالعم 7,057,095ميم  ييل“مشيكال 24,699,831
 

 2019 -2018 لألعوامإجمالي إيرادات وزارة الصحة  -( 1جدول رقم )

 البيان
2018 2019 

 % القيمة % القيمة

 37.5  9,269,080م35.7 9,090,545 ريستشفيي ا

 ارقعي ح

 األوريح
6,904,102 27.1 5,983,977  24.2 

ارتأمينم

 ار  ا
7,930,969 31.2 7,028,031  28.5 

 9.8  2,418,743 6.0 1,514,312 أخقى

 100مNIS 25,439,928 100 24,699,831اإلجمالي

 -م  7,057,095 - 7,066,646 المجموع $

 

 

 النفقات التشغيلية 3.5.2

  غزاماريةف عي مارف ليحمر ااعامار  حمفامقطيعممبلجمالييرا

،ميوالع ملي نم160.7 مأيمميم ريعبمشغغيكالامم 562,460,161

 ارتيرا:حسبمارجةولمم اعحم
م

 

الموازنة حسب  المدفوعات الفعلية لوزارة الصحةتوزيع  -( 2جدول رقم )

 2019- 2018 المالية عن سنة واألوامرالمعتمدة 

 

 

 البيان

2018 2019 

 % القيمة % القيمة

الرواتب 

 واألجور 
110,345,389 24.5 214,857,143  38.2  

العالج 

 بالخارج
206,588,450 45.9 209,607,514  37.3  

 16.7 75,103,731 أدوية
    

71,270,777  
12.7  

مهمات طبية 

 مستهلكة
20,148,631 4.5 

    

18,764,253  
3.3  

  0.4  2,047,284 0.7 3,326,550 أغذية

  1.5  8,187,647 2.1 9,245,503 مختبرات مواد

  1.5  8,709,959 0.8 3,816,626 عقود التنظيف

  2.0  1,275,940   2.2 9,879,506 كهرباء ومياه

  3.2 17739646 2.7 12,083,132مأخرى

 اإلجمالي
NIS 

450,537,518 100 562,460,161  100 

 -  160,702,904 - 125,149,311ماإلجمالي$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النفقات الرأسمالية 3.5.3
رغغغ ااعامار غغغ حمم2019بلغغغغلمارافرغغغي مارقأ غغغييريحمعغغغنمعغغغي م

$مكيغغغغغغيم5,311,727شغغغغغغيكالاممغغغغغغيم  غغغغغغييلمم18,591,043

  امم ض حمحسبمارجةولمارتيرا:

 
 

 2019النفقات الرأسمالية لوزارة الصحة  -( 3جدول رقم )

 

 2019 السنة

م1,245,247محي  بموت اب ه

م13,498,319مألهزاممتخ  ح

م3,302,123مأثيث

م62,105ماصالحي معأسمميريح

م483,248مأخقى

مNIS 18,591,043اإلجمالي

م5,311,727 اإلجمالي$

 

 2018 –ديون وزارة الصحة للعام  3.5.4
م

 2019 خالل العامالديون الغير مسددة لوزارة الصحة -( 4جدول رقم )
م

 التسديدات اإلعفاءات المطالبات البيان

تعهدات 

شركات 

 التأمين 

 الغير مسدد

 حوادث 

 الطرق
 569,552 222,325م80,550 128,098م1,000,525

 إصابة

 العمل 
136,400 4,200 40,800 39,200 52,200 

المرضى 

 العاديين
12,521,535 1,689,965 8,837,098 - 6,380,714 

 المجموع

NIS 
 7,002,466 261,525 8,958,448م1,822,263م13,658,460

 2,000,705م74,721 2,559,557 520,647 3,902,417 $عالمجمو

م

 

 التبرعات 3.5.5  

شغغغيكاممغغغيمم94,007,696بلغغغجماليغغغيرامارتاقعغغغي ماريسغغغتليحم

 $م.26,859,342 ريعبم

م
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 التأمين الصحي . 3.6
 

( 227,642) 2019بلغ عدد التأمينات الصحية حتى نهاية العام 

  (117,368عائلة وتشمل كال من تامين النظام الرسمي )

 .%48( 110,274) والمجاني، 52%

 2019الصحي النقدية عام بلغت اجمالي إيرادات التامين 

 مليون شيكل(.7)

بلغ اجمالي إعفاءات وزارة الصححححة اط حححام التامين الصححححي 

 مليون شيكل(. 103.5) 2019في العام 

 

 2019إجمالي التأمينات الصحية حتى نهاية . 3.6.1

 العام )التراكمي(
 2019حتحححححى نهايحححححة العحححححام  التأمينحححححات الصححححححيةبلحححححغ عحححححدد 

 2018% عححححححن العححححححام 2.7 زديححححححاد با تححححححأمين( 227,642)

تشححمل كححال  مححن تححأمين النظححام وتححأمين،   221,588بلححغالحح   

 .الرسمي والمجاني

 

 
 

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

 مقارنة بالسنوات السابقة 2019

 
 

 2019إجمالي التأمينات الصحية خالل العام . 3.6.2

 حسب النظام
ح ب النظام في العام التأمينات الصحية بلغ عدد 

بن بة  2018عن العام  ازداد ( تأمين، حيث2,194)2019

1.6 .% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عدد التأمينات الصحية خالل الفترة  -( 2رسم بياني )

(2016– 2019) 

 

مقارنة بين إجمالي التأمينات الصحية حتى . 3.6.3

التغيير )حسب ونسبة  2019 , 2018نهاية العامين 

  نوع التأمين(
 

 

 تحححححححأمين ا  تيحححححححار المحححححححن المالحححححححح   ان فحححححححا  ن حححححححبة 

بحححححححاطي ، وازديحححححححاد وا سحححححححرر المححححححححررين والمتقاعحححححححدين

 التامينات ا  رر.
 

 حسب  التأمينات الصحيةعدد نسبة التغير في  –( 1جدول )

 2019 - 2018بين عامي  نوع التأمين
 

 

 % 2019 2018 نوع التأمين

 ,.8 48,710 48,321 إلزامي

 1.9 39,932 39,182 شؤون اجتماعية

 -8.6 9,670 10,577 مؤس ات وجمعيات

 2.2 12,417 12,148 أسر الشهداء و الجرحى

 -34 2,412 3,658 ا تيار 

 ,.9 3,557 3,526 بلديات

 -2 612 624 والمحررين وزارة ا سرر

 -1.7 58 59 متقاعدين ال ط ا  ضر
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 إيرادات التأمين الصحي. 3.6.4
( 7) 2019عام  بلغ إجمالي إيرادات التأمين الصحي النقدية

شيكل عن العام الماضي مليون  0.9ل بان فا  مليون شيك

2018  
 

 

 
 

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

 )بالمليون شيكل(

 
 

 

 الصحي ألقساط التأمينإعفاءات وزارة الصحة . 3.6.5

التحححححأمين  مالصححححححة اط حححححا وزارة بلحححححغ إجمحححححالي إعفحححححاءات

 شححححيكل( والتححححيمليححححون  103.5) 2019الصحححححي فححححي العححححام 

  5.3 وبمححا يعححاد  %5.4بن ححبة  2018عححن العححام  زدادتا

 .مليون شيكل

 

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

 بالمليون شيكل(السنوات )عبر 

9.3 9.6

7.9

7

0

2

4

6

8

10

12

2016 2017 2018 2019

98

92.5

98.2

103.5

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

2016 2017 2018 2019
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 بالخارجالعالج .  3.7

 عدد الحاالت المحولة عبر وزارة الصحة . 3.7.1

    2019 لعام
   2019 للعام بلغ عدد الحاالت المحولة للعالج التخصصي 

  .2018العام %( عن 13) بانخفاضحالة  26,855
 

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

 2019العام  إلى 2016

 

عدد الحاالت المحولة حسب الفئة العمرية . 3.7.2

 2019لعام 
 عدد الحاالت المحولة حسب يوضح  –( 1جدول رقم )

 2019الفئة العمرية لعام

 

عدد الحاالت المحولة حسب المحافظات لعام . 3.7.3

2019 
شكككككحلف ةحازةكككككة  ككككك م اللتككككك ة ا علككككك  ةكككككن التحكككككو الت 

%, ب لمكككككا 46الصكككككادعم للعكككككالج بالخكككككاعج ح ككككك  بل كككككف 

 . % ةن التحو الت54شحلف باقي المحازةات 

 

 
 

 توزيع الحاالت المحولة حسب المحافظات -( 2)بياني رسم 
 

 

 

حاالت التحويل للعالج بالخارج حسب نوع . 3.7.4

 2019المرض والجهة المستقبلة لعام 

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

 2019والجهة المستقبلة لعام  المرض
 

 

 

 

24,614

20,589

30867

26,855

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2016 2017 2018 2019

15.3

4610.6

20.7

7.3

شمال غزة غزة الوسطى خانيونس رفح

 المجموع
الخط 

 االخضر
 المرض زلتط ن ةصر ا عدن

 ا وعام 6,520 157 22 328 7,027

 قتطرم القلب 2,311 12 1 2 2,326

 جراحة العةام 1,297 1,089 2 7 2,395

 اةراض الدم 1,145 52 5 259 1,461

 االطفال 1,562 61 11 170 1,804

 الع ون 1,566 247 5 54 1,872

 المتح الذعي 769 129 1 189 1,088

 اةراض القلب 1,074 37 1 36 1,148

 المتالك ل ول ة 662 155 1 2 820

 ال اطلة 944 150 3 48 1,145

 الجراحة العاةة 685 190 2 13 890

 جراحة ا عصاب 452 290 0 20 762

 جراحة القلب 625 21 0 18 664

 االوع ة الدةو ة 605 72 1 10 688

51 0 0 8 43 MRI 

570 25 0 179 366 
االنف واالذن 

 والحلجرم

 الحل  325 60 1 83 469

 التأه ل 258 7 0 1 266

 المعمل ةالتحال ل  37 11 0 3 51

 العلا ة المرك م 137 5 1 6 149

 االعصاب 273 113 0 6 392

 اللتاء والوالدم 134 6 0 0 140

 ال دد الصماء 154 12 0 20 186

 الصدع ة 104 17 1 1 123

 جراحة التجم ل 72 29 0 1 102

 جراحة االطفال 91 2 1 5 99

 جراحة الوجه والفح ن 50 13 3 3 69

 الجلد ة والتلاسل ة 41 9 0 12 62

9 0 0 1 8 
التصو ر با شعة 

 المقطع ة

 جراحة الصدع 5 1 0 0 6

 حروق 7 1 0 0 8

 الفم واالسلان 9 4 0 0 13

 المجموع 22,331 3,140 62 1,322 26,855

 % عدد الفئة العمر ة

 7.9 2,103 سلوات 3أقل ةن 

 15.8 4,249 سلة 17-4ةن 

 22.1 5,935 سلة  40-18ةن

 28.9 7,756 سلة  60-41ةن

 25.4 6,812 سلة 60أكثر ةن 

 100 26,855 المجموع
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 العالج الطبيعي.  3.8

 أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة. 3.8.1

 12منها قسم؛  37بلغ عدد أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة 

قسم تابع للخدمات  2قسم تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، و 

حيث  شكلت الطبية التابعة لوزارة الداخلية واألمن الوطني، 

% من إجمالي مزودي خدمات 37.8األقسام الحكومية ما نسبته 

% الخدمات 5.4% وزارة الصحة ، 32.4العالج الطبيعي )

الطبية التابعة لوزارة الداخلية واألمن الوطني(، بينما  شكلت 

مراكز الرعاية األولية التابعة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين 

 .% 32.4 والمراكز الخاصة % والمنظمات األهلية29.7

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

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية هي الجهة  ومن

الحكومية الوحيدة التي تقدم خدمات العالج الطبيعي السريرية 

ترتبط برامج العالج الطبيعي ومن بين الجهات المذكورة أعاله 

بالمدة الزمنية التي يقضيها المريض بالمستشفى، باإلضافة إلى 

من المنظمات األهلية مستشفى الوفاء ومستشفى األمل وهما ض

 خدمة العالج الطبيعي السريرية.  التي تقدم

 

 

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

 حسب مزودي الخدمة

 

 

 خدمات العالج الطبيعي في قطاع غزة 3.8.2
 

 بلغ عدد مراجعي أقسام العالج الطبيعي في قطاع غزة 

 من السكان؛ قُدمت لهم  30.3/1000مريض بمعدل  61,116

جلسة لكل مريض. و قد بلغ معدل  7.6 لسة بمعدل ج 465,571

جلسة/مريض، أما في  14.6الجلسات في مراكز وكالة الغوث 

حيث  جلسة / مريض5.8وزارة الصحة فقد بلغ معدل الجلسات 

جلسة /  3.4أن معدل الجلسات في األقسام الداخلية للمستشفيات

جلسة /  10.8متردد، بينما في األقسام الخارجية للمستشفيات 

متردد . و بلغ معدل جلسات العالج الطبيعي في وكالة الغوث 

الخدمة التي تقدمها جلسة / مريض ، حيث أن غالبية  14.3

وزارة الصحة هي خدمات العالج الطبيعي السريري والتي 

مريض في المستشفى يرتبط فيها عدد الجلسات بفترة مكوث ال

مما يؤدي إلى انخفاض معدل الجلسات لكل يوم  3.5 والتي تبلغ

 أخصائي.

 

 

 

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

 

 الجهة
وزارة 

 الصحة

الخدمات 

 العسكرية

وكالة 

 الغوث

المؤسسات 

 األهلية
 اإلجمالي

 61,116 16,988 13,589 2511 28028 عدد المرضى

% 45.9 4.1 22.2 27.8 100 

 465,571 94,465 198,066 10,435 162605 عدد الجلسات

 7.6 5.6 14.6 4.2 5.8 جلسة / مريض

 

 الموارد البشرية العاملة في العالج الطبيعي 3.8.3

 236ن العاملين  في العالج الطبيعي بلغ عدد األخصائيي

جلسة / مريض  حيث كانت نسبة 7.6أخصائي بمعدل

من إجمالي  47.0%يين العاملين في وزارة الصحة األخصائ

% يعملون في مراكز الرعاية األولية  14.4األخصائيين,  

 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
111 23 34 68 236 

% 47.0 9.7 14.4 28.8 100 

جلسة / 

 أخصائي
1,465 454 5,825 1,389 1,973 

 

  

وزارة 
,  الصحة
32.4

الخدمات 
5.4, الطبية

وكالة 
,  الغوث
29.7

المنظمات األهلية ومراكز 
32.4, خاصة
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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  9) قسم ؛

المترددين على أقسام العالج الطبيعي في وزارة الصحة 

في  1,947في المستشفيات،  26,081مريض منهم ) 28,028

جلسة منها  162,605 الرعاية األولية ( قدمت لهم ما يقارب 

جلسة في الرعاية  29,609في المستشفيات؛  132,996)

جلسة / مريض في أقسام العالج الطبيعي 14.9بمعدل   األولية(

جلسة / مريض في أقسام العالج الطبيعي   3.6الخارجي، بينما

الداخلي بالمستشفيات، بينما في األقسام الخارجية للمستشفيات 

جلسة / متردد. في حين بلغت نسبة اإلناث المترددات  10.4

% من إجمالي عدد المترددين 57.4ألقسام العالج الطبيعي 

 ألقسام العالج الطبيعي. 

بينما بلغ عدد المرضى المراجعين ألقسام العالج الطبيعي األقل 

 % من إجمالي عدد المترددين. 18.3سنة ما نسبته  18من 

 

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

 (2019-2014حسب السنوات )

 

 

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

 (2019-2014حسب 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
3.53 2.07 3.04 

2. 
متوسط العبء اليومي للجلسات 

 العالجية لكل أخصائي
7.08 7.5 7.5 

3. 
متوسط عدد الجلسات التي 

 يتلقاها المريض الواحد
--- 10.35 15.2 

 

% من 76.9التحسن لمرضى العالج الطبيعي  وقد بلغت نسبة

مجمل الحاالت المترددة على أقساااام العالج الطبيعي في، بينما 

% من مجماال الحاااالت المترددة على أقساااااااام 16.4انقطعاات 

% من الحاااالت 6.7بينمااا تم إعااادة تحوياال العالج الطبيعي. 

 لمراجعة طبيبها المختص. 

 
 

األدوات المسرراةدة ال ي ي ص فرررفنا مل قب   3.8.5

 وزارة الصحة لألشخاص ذوي اإلةاقة

 
تنوعت األدوات المساعدة التي تم صرفها من قبل وزارة 

الصحة لذوي االعاقة من أَسرة طبية وفرشات هوائية وعكاكيز 

ومشايات وأدوات أخرى لمساعدة المرضى، حيث يمكن 

مساعدة في آن واحد للمريض أن يحصل على أكثر من أداة 

حسب االحتياج. وقد مثلت اسطوانة االكسجين أعلى نسبة من 

تالها ( اسطوانة 269األدوات المساعدة التي تم صرفها )

 ( كرسي متحرك.324الكراسي المتحركة بواقع )
 

 ال أهي  الطبي 3.8.6

تقوم وزارة الصحة بتقديم خدمة التأهيل للمرضى واألشخاص 

لجنة متخصااااصااااة بدشاااارا  وحدة العالج  ذوي اإلعاقة  عبر

الطبيعي من خالل شااااراء خدمة التأهيل من مسااااتشاااافى الوفاء 

للتأهيل الطبي التابع للمنظمات األهلية؛ حيث بلغ عدد الطلبات 

طلب وقد تم الموافقة  393المقدمة للجنة التأهيل  إلى م. الوفاء 

 مريض  بنسبة 299حالة، دخل فعلياً إلى المستشفى  358على 

 %من الطلبات الموافق عليها لخدمة التأهيل الطبي .83.5

% من الذكور من إجمالي المرضى 43.3حيث مثلت ما نسبته  

المتلقين لخدمة التأهيل الطبي.  وقد تنوعت الحاالت المحولة 

لالساااااتفادة من برنامج التأهيل في مساااااتشااااافى الوفاء من حيث 

تقرحات % نتيجة ال37.2تشااااخيصااااها، فقد كانت أعلى نساااابة 

بلغ عدد وقد  % نتيجة الجلطات الدماغية 33.3الفراشااااااية   م

% من قبل 100( من المرضااااااى تلقوا خدمة إعفاء كامل  43)

%، 95 مريض كانت مساهمة الوزارة 170وزارة الصحة، و 

% لحوالي 90-50فيما تراوحت نسبة مساهمة الوزارة ما بين 

 .مريض 86
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لمرضى المحولين لتلقي خدمات التأهيل ل التوزيع النسبي  -(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 الدخول 

يوم، بمعدل متوسط مكوث  8100الجديدة والقديمة حوالي 

يوم لتلقي خدمات التأهيل في مستشفى  24.6للمريض الواحد 

الوفاء،  حيث كان أقل مدة دخول يوم واحد وأعلى معدل دخول 

 .يوم 361

يوم فأقل،  60االت مكثت % من الح94.8حيث أن ما نسبته 

 عام كامل(.-61%من الحاالت مكثت ) 2.4 بينما أن ما نسبته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال كلفة المالية لشراق خدمة تأهي  المبيت

بلغت التكلفة اإلجمالية لشراء خدمات التأهيل الطبي خالل العام 

شيكل بفارق تكلفة مالية لشراء الخدمة عن العام  3,679,500

( شيكل. مع العلم بأن التكلفة 1,565,480بحوالي ) 2018

المالية لخدمات المبيت تتدرج مع فترة مكوث المريض حيث أن 

شيكل، بينما  400تكلفة اليوم الواحد في الشهر األول والثاني 

لليوم الواحد، وبعد ذلك تصبح شيكل   300في الشهر الثالث 

 شيكل عن كل يوم. 200

 

 
 الية لشراء خدمات التأهيل التكلفة اإلجم -(5رسم بياني )

 2015-2014من العام 
 

وقد بلغ متوساااااط التكلفة المالية للحاالت المحولة لمساااااتشااااافى 

 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

 52,381بلغ عدد األشخاص ذوي االعاقة  في قطاع غزة 

% من إجمالي السكان في   2.6شخص من ذوي االعاقة بنسبة 

 أنثى(  23,301 ذكر،  29,080 )  قطاع غزة  منهم

 /25.9وقد 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 

حين  %  في24.6من السخخكان( بنسخخبة  1000 /32.5الشخخمال )

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

سكان ( بنسبة  22.4/1000) سبة   %. 29.4من ال وقد بلغت ن

% من إجمالي عدد 55.5األشخخخخخاص ذوي االعاقة من ال ك   

األشخخخخخخخاص ذوي االعاقة حيث كان معدل األشخخخخخخخاص ذوي 

، بينما عدد السخخخكان ال ك  من  1000/  28.4االعاقة  لل ك   

من عدد سخخخخخكان  1000/  23.4ان معدل اإلعاقة لدى اإلناث ك

بلغت نسخخخخخخبة األشخخخخخخخاص ذوي االعاقة  من  اإلناث، في حين

ق مخخخا   خخخا   18األطفخخخال دون  %من إجمخخخالي 23.6 عخخخامخخخا

 .األشخاص ذوي اإلعاقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 محافظات قطاع غزة

 

توزيع نسبب ا اخاببذاي االع اةعاقا  سبب  . 3.9.2

 نوع اةعاقا في محافظات قطاع غزة
% من حاالت ذوي اإلعاقة ثم 45.2شخخخخكلت ةخخخخع بة ال ركة 

 % 16.0تالها 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

 

 2019( يوضح المؤشرات الصيدالنية لعام 1جدول رقم )

 القيمة المؤشر

 نسمة / صيدلية 2,864 معدل السكان لكل صيدلية

 10,000صيدلي/  14.96 معدل الصيادلة بالنسبة للسكان

نسبببة انقاو ارا ا الصببلة  ل  

 األداية االمهمات الطبية

16% 

 

احبباببيببببا ببببات  ببطببببا   بب ا مبب  

في   األدايببة االمهمببات الطبيببة

 ارا ا الصلة

 داال  مليون 40.5

 مليون داال  25.95 في ارا ا الصلة ا مالي الوا د

نسببببببببة األصبببببببنا  الصبببببببق ية 

 في ارا ا الصلة لألداية
47.8% 

األصبببببببنا  الصبببببببق ية نسببببببببة 

طبيببببة ل مهمببببات ا ل في ارا ا  ل

 الصلة

26.1% 

 

 ةلمؤسسات الصيدالنيا 3.10.2

م  المساود ات  9اصيدلية،  38تم ت خيص 2019خالل  ام 

  705الم خصة الصيدليات إ ماليليصل االش كات الداائية، 

المصانع ا دد  109ا دد المساود ات االش كات صيدلية ، 

مسبباود ات  6صببيدلية،  25اتم ا الو مصببنع، 2الم خصببة 

 اش كات داائية 
 

الصيدليات المرخصة حسب  توزيع 3.10.2.1

 المحافظة
 
 

 
 صيدليات المرخصة لل التوزيع النسبي -(1رسم بياني )

 حسب المحافظة 2019حتى نهاية 

لعدد السكان  معدل الصيدليات بالنسبة 3.10.2.2

 حسب المحافظة

صبببببيدلية، حي  كان المعدل العام  705بلغ  دد الصبببببيدليات  

 .نسمة  2,864 صيدلية لكلللصيدليات بالنسبة إل  السكان 
 

 
 

 

معدل السكان حسب المحافظة لكل  3.10.2.3

 صيدلية

الشببببكل الاالي يولببببد الاعداد السببببكاني لكل صببببيدلية حسبببب  

الملافظة، حي  كان أ ل  دد صببببببيدليات بالنسبببببببة للسببببببكان 

 ملافظة  فد ثم خانيونس.

 
 

 لسكان لكل صيدلية حسب المحافظةامعدل   - (2رسم بياني )

 المستودعات والشركات الدوائية 3.10.2.3

 ات االشبببب كات الداائية الم خصبببة  دبلغ مجمل  دد المسبببباو

( 2مور ة حسبببببب  ملافظات   ا، ا دد المصببببببانع   109
 مصنع أداية.
 يوضح عدد المستودعات والشركات الدوائية  - (2جدول )

 المحافظةحسب 

 المجموع رفح خانيونس غزة الوسطى الشمال 

2019 1 1 6 1 - 9 

 109 9 13 77 4 6 التراكمي

 

 الموارد البشرية 3.10.3

بلغ  دد الصببببيادلة اللاصببببلي   ل  م االة مهنة في  ام 

صببببببيدلي ليصببببببل إ مالي  دد م  146ما يقا ب  2019

يدلي،  بمعدل  3,022 يدلي/ 14.96صبببببب  10,000صبببببب

ا لمؤشبببببب ات منظمة الصببببببلة العالمية ف ن ي  تناد .نسببببببمة،

صببيادلة لكل  5المعدل العالمي أل داد الصببيادلة ماوسبب  

،  صبببيدلي/سبببكان 10,000/  5نسبببمة اع معدل  10,000

ا ذا يعني ب ن معدل الصببببببيادلة بقطا    ا يعادل ثال  

 ألعا  المعدل العالمي.

هاية حا  ن968أما مسبببا دع الصبببيادلة فقد بلغ إ مالي  دد م 

 نسمة. 10,000مسا د صيدلي/ 4.8ل ، اذلك بمعد2019
 

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

 المهنة حسب جهة الدراسة

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

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

 العالي
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القوى العاملة للصيادلة ومساعدي  3.10.3.1

 الصيادلة
 

 2019القوى العاملة للصيدلة والمساعدين حتى عام   - (4جدول رقم )
 

 الصيادلة الجهة
مساعدي 

 الصيادلة
 المجموع

 487 182 305 ارا ا الصلة

 71 53 18 الوكالة

 56 15 41 الخدمات الطبية

المؤسسات  ي  

 اللكومية
51 31 82 

 696 المجمو 

 

لوزارة  الوارد من األدوية والمهمات الطبية 3.10.4

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

 بالمليون دوالر 2019 خالل عاملوزارة الصحة 

 

 الوارد
مهمات طبية 

)$( 
 أدوية )$(

اجمالي 

 الوارد )$(

مشا يات ارا ا 

 الصلة
1.11 2.27 3.38 

 3.29 2.18 1.11 مساود ات  ام هللا

 19.28 15.81 3.47 تب  ات

 25.95 20.26 5.69 اال مالي

 

 نصرف من األدوية والمهمات الطبيةالم 3.10.5 
القيمة المالية للمنصببببب   م  مسببببباود ات األداية االمهمات 

 20.36 بلغت القيمة المالية إل مالي المنصبببببب   م  األداية

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

  مليون داال . 5.36 المهمات الطبية

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

 2019دوالر األمريكي 

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

 2019للمستشفيات للعام 
 

 
 

لمنصرف من األدوية المستهلكات التوزيع النسبي ل –( 3)رسم بياني 

 الطبية حسب المستشفى

 

 

ت الطبية عدد األصناف لألدوية والمستهلكا 3.10.6

 وأعداد األصناف الصفرية
 

مقدرة بالدوالر  العدد الكلي والتكلفة المالية 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  2,751,988باكلقة مالية ا مالية 

 1,334,376صنف باكلقة مالية  247األصنا  الصق ية 

% م  األصنا  الماداالة، بينما بلغ 47.8داال ، أع ما نسباه 

 صنف. 56شهو   3 -1 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
 

العدد الكل  لألصنا  الماداالة م  المهمات الطبية في ارا ا 

داال   623,763صنف باكلقة مالية ا مالية  853الصلة 

صنف باكلقة  223الصق ية شه يا ، ا د  د   دد األصنا   

% 26.1داال ، ماوس  نسبة العج  بلغت   263,467مالية 

م  األصنا  الماداالة، بينما بلغ  دد األصنا  الاي تكقي م  

 صنف. 57شهو  3 -1

 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

األدويل المهمات الطبيل

 المستشفيات المنصرف
رعاية 

 أولية

*الوحدات 

 واإلدارات 

*جهات 

 أخرى
 المجموع

 20.36 0.46 0.60 2.57 16.72 الدااء

مهمات 

 طبية
4.74 0.414 0.06 0.15 5.36 

 25.72 0.61 0.66 2.98 21.46 اإل مالي



 

 
36 

مات الطبية االصناف الصفرية لألدوية والمه 3.10.7 

 خالل السنوات األخيرة
 

  2019 خالل  اماألصنا  الصق ية نسبة  بلغت ماوس  

%، م  إ مالي القائمة األساسية، بينما 47.8 لألداية ما يعادل

 %.26.1النقص في المهمات الطبية نسبة بلغت ماوس  

 

النسبة المئوية لألصناف الصفرية في األدوية 

 والمهمات الطبية خالل السنوات األخيرة

 
 

 

الصفرية في األدوية  لمتوسط  األصناف التوزيع النسبي –( 4)رسم بياني 

 والمهمات الطبية خالل السنوات االخيرة
 ( بدان أصنا  القل  االقسط ا 2015-2011*السنوات   

 

  الرئابة الدوائية 3.10.8

 الرئابة الدوائية في القطاع الماص 3.10.8.1
 

 بيانات إجراء معاينة وفحص المستحضرات  -(7جدول )

 

 

 الحكومي الرئابة الدوائية في القطاع 3.10.8.2
تقوم دائ ا ال  ببابببة الببداائيببة م  خالل ال  ببابببة الببداائيببة  ل  

المعاب  بضببب  المسببالضبب ات الصببيدالنية الوا دا إل   طا  

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

األصببنا  الملددا بقواتي  الشبب اء أا أذانات الاو يد  الخا  

 دا، ا صبببببببد أع مخالقة باألداية الم ا بة( مع الكميات الوا

 حي  يام تل ي  ملال  المخالقات ام  ثم   لها   ل  

 

ناسببببببب  بل   ذ   خاذ الق ا  الم عاب  الصببببببلية الت لجنة الم

 المخالقات.
 

 

 األدوية المرائبة 3.10.9
 

تقببببببوم اإلدا ا العامببببببة للصببببببيدلة بضببببببب  تببببببداال األدايببببببة 

الم ا بببببببة فببببببي كافببببببة المؤسسببببببات الصببببببيدالنية االطبيببببببة 

اللكوميبببة ا يببب  اللكوميبببة، حيببب  تعمبببل دائببب ا الاخطبببي  

االمعلومببببات الداائيببببة  لبببب  مببببند الشبببب كات االمساشببببقيات 

الخاصبببة تببب اخيص تبببداال أدايبببة م ا ببببة، امببب  ثبببم ماابعبببة 

 المؤسسات أ صدا األداية في  ذ  
 

اح كبببة بيعهبببا اشببب اء ا إلصبببدا  أذانبببات تو يبببد اأاامببب  

شببببب اء تببببببي  الكميبببببات المسبببببمو  بشببببب ائها مببببب  األدايبببببة 

 الم ا بة.
 

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

 العدد البيان

السبببببجالت الخاصبببببة باسبببببليم األداية الم ا بة 

  طا  خا 
810 

باسبببببليم األداية الم ا بة السبببببجالت الخاصبببببة 

 مساشقيات حكومية
283 

السبببببجالت الخاصبببببة باسبببببليم األداية الم ا بة 

 مساشقيات خا 
195 

 2215 دفا  اصقات طبية لللكومة

 1514 دفا  اصقات طبية  طا  خا 

 

صببب   األداية الم ا بة للقطا  الخا  االلكومي، ااسببباالم 

اتسببببليم دفات  الوصببببقات الطبية اسببببجالت األداية الم ا بة، 

امطابقة  دد أمبوالت األداية الم ا بة المصببب افة للم لببب  

بما يام تسببببليمه م  أمبوالت فا  ة، حي  تم اسبببباالم ما يعادل 

  يأمبول م  المسبببببباشببببببقيبببات اللكوميبببة، احوال 133645

 أمبول م  القطا  الخا . 108524
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مهمات طبيل أدويل

  مستحضرات لغرض التسجيل 

 عدد 

 المستحضرات

عدد 

 التشغيالت

مختبر 

 األزهر

مختبرات 

 أخرى
الصحة العامة 

 مصر

التشغيالت 

 الناجحة

التشغيالت 

 الراسبة
 العالقة

36 36 15 17 4 30 - 6 

  مستحضرات لغرض اعادة التسجيل 

46 47 1 46  43 2 2 

  مستحضرات لغرض التسويق 

48 49 46 3  49 -  

 مصدر العينة
اجهمههههالهي عههههدد 

 المستحضرات

 

اجمالي عدد 

 التشغيالت

 

عههههههههههههههههههههههدد 

التشههههههغيالت 

 المطابقة

 

 التشغيالت غير المطابقة
 التشغيالت قيد االجراء

 فيزيائية

شهههههههههههههههههادة 

تحليههههل من 

 المختبر

تشهههههههههغههيههالت 

 مرافقة

شهههادة تحليل 

 من المختبر

شهادة الشركة 

 المصنعة

تشههههههههههغههههيههههلههههة 

 مرافقة 

 - 10 14 - 1 - 131 156 102 مشا يات

مسببببببباود ات  ام 
 هللا

157 266 264 2 - - - - - 

 10 21 30 7 5 1 1953 2027 1055 تب  ات 

 10 31 44 7 6 3 2348 2449 1314 المجمو 

 الرقابة الدوائية بالقطاع الحكومي -( 8جدول )

 



 

 
37 

 
 
 

 التسجيل الدوائي 3.10.10
 

 غزةمحافظة في  2019ضح ما تم تسجيله عام يو -( 10جدول )
 

 الصنف الرقم 
تسههههههههجههيههههل 

 جديد

لمسهههههههجهههل  ا

 2019حتى 

 تسجيل

 194 17 األداية 1

 20 - مكمل  ذائي 2

 19 - أ ذية  ياليي  3

ا بببارا 

 تداال

4 
مسببببببالضبببببب ات 

 تجميل
63 209 

 165 37 مسال مات طبية 5

 607 117 المجمـــو 

 

 إتالف المستحضرات الصيدالنية: 3.10.11
تقبببببوم لجنبببببة اإلتبببببال  بماابعبببببة  مليبببببة إتبببببال  األدايببببببة 

االمهمبببات الطبيبببة اأمببببوالت األدايبببة الم ا ببببة القا  بببة فبببي 

المؤسسببببببات الصببببببيدالنية االطبيببببببة فببببببي القطببببببا ي  كافببببببة 

اللكببببومي االخببببا ، اتببببام  مليببببة إتببببال  المسالضبببب ات 

الصببببيدالنية فببببي مكبببب  النقايببببات فببببي  لبببب  الببببديك، أمببببا 

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

مساشبببق  ناصببب  أا الشبببقاء، اذلبببك لمبببا تم لبببه  بببذ  األدايبببة 

 المواط . الاالقة م  خطو ا  ل  صلة

 
 2019يوضح المستحضرات التي تم إتالفها عام  -( 11جدول )

 

 الكمية )كوب( الجهة الرقم

 105  هات حكومية 1

 7.7  معيات امؤسسات أ لية 2

 28.6 ش كات خاصة 3

 141.3 المجموع
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 الرابعالفصل 

 األمراض المعدية. 4
 

 (100,000)المعدل لكل  2019أهم مؤشرات األمراض المعدية في قطاع غزة 

  

 الوفيات  4.1

وفاة بسبب األمراض  حالة 234قطاع غزة محافظات في سجل 

و  2018% عن عام 50بنسبة ارتفاع  2019المعدية في عام 

% من مجموع الوفيات الكلي، وبمعدل وفاة 4.4 وفاة بنسبة

 من السكان. 100,000لكل  11.8

بنسبة  الخامسةوفاة بين األطفال دون سن حالة  37تم تسجيل 

 وبنسبة ارتفاع وفيات األمراض المعدية% من إجمالي 15.8

، بينما بلغت نسبة الوفاة بين البالغين 2018% عن العام 146.7

عاما وأكثر ما نسبته  60 تتراوح أعمارهم بين الذين

لكل  17.9األمراض المعدية بمعدل  % من إجمالي وفيات68.4

 نسمة من نفس الفئة العمرية. 10,000

لكل  11.7% من مجموع الوفيات بمعدل 51.3الذكور  مثل

لكل  11.4 اإلناث الوفيات بين ، بينما بلغ معدل100,000

100,000. 

 بما معدله أعلى معدل وفيات رفحاحتلت محافظة 

نسمة بينما بلغ معدل الوفيات في محافظة  26.1/10,000

 نسمة. 4.8/10,000الشمال 

األعلى بين  هيتسمم الدم  الناتجة عنالوفاة  نسبةزال تال 

% من إجمالي وفيات 85.5 لتشكحيث  األمراض المعدية

% عن العام الماضي، 63.9بنسبة ارتفاع  األمراض المعدية،

أمراض أخرى والتهاب الكبد الوبائي  يليها الوفيات الناتجة عن

 % على التوالي.6.0% و7.7بنسبة 
 

 المراضة 4.2

نجحت وزارة الصحة في السنوات األخيرة بالتعاون مع مختلف 

الصحية في السيطرة على العديد من األمراض مقدمي الخدمات 

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

 تمت السيطرة على العديد من االمراض منها داء الكلب،

لحصبة األلمانية، الكزاز ) الوليدي و الكبار(، السعال الديكي ا

 و الكوليرا.

 10.1بمعدل حدوث  حصبةحالة  201مع العلم أنه تم اكتشاف 

معدل حدوث السل الرئوي  نخفضانسمة، بينما  100,000لكل 

 100,000لكل  0.5إلى  2018في العام  1.0و غير الرئوي من 

في حاالت النكاف  انخفاضحدث  و، 2019من السكان في العام 

 نسمة . 15.4/100,000بمعدل حدوث 

 2019معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي خالل عام  ارتفع

لكل  25.4 ( مقارنة بـ100,000لكل  87.2ليصل إلى )

  .%254.3بنسبة ارتفاع  2018في عام  100,000

لتصل بالمكورات السحائية حاالت التهاب السحايا  انخفضت

 .100,000لكل  1.2

معدل حدوث مرض التهاب السحايا البكتيري بأنواع أخرى  بلغ

 همعدل حدوث حيث ارتفع نسمة 100,000 /21.9من البكتيريا 

 .%111.7بنسبة  2018عن العام 
 

حالة  545المسجلة  (A)بلغ عدد حاالت التهاب الكبد الفيروسي 

% 6.2 ارتفاعنسبة بو  نسمة 27.4/100,000 حدوثبمعدل 

  .2018عن العام 
عينة  177الموجبة  (B)بلغ عدد عينات التهاب الكبد الفيروسي 

 بمعدل حدوثمن عينات المتبرعين بالدم  عينة 37,117من 

بين   Cحالة موجبة اللتهاب الكبد 46كما تم تسجيل ، 0.5%

 %.0.12 بمعدل حدوث المتبرعين بالدم
 

 الشلل الرخوي الحاد 4.2.1
 19 ، حيث تم تسجيلحدوث الشلل الرخوي الحادانخفض معدل 

 .نسمة 1.8/100,000بمعدل  2019حالة خالل العام 
 

 
-2012معدل الحدوث السنوي للشلل الرخوي الحاد،  -( 1رسم بياني )

 عاماً( 15طفل أصغر أو يساوي  100,000)لكل  2019
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 15) طفل 100,000رخوي الحاد لكل المعدل حدوث الشلل 

 أو أقل( عاما  
1.8 

( من مجموع meningococcal diseaseنسبة الوفاة بين حاالت )

 الحاالت المسجلة
13% 

 15.4 معدل حدوث النكاف 0.3 معدل حدوث السل الرئوي

 0.2 معدل حدوث البروسيال 0.3 معدل حدوث السل الغير رئوي

 87.2 معدل حدوث االتهاب السحايا الفيروسي 0.5 (Bمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )

 21.9 معدل حدوث االصابة بأنواع أخرى من التهاب السحايا البكتيري 13.8 (B)معدل الحدوث لحاملي التهاب الكبد الفيروسي 

 139.5 معدل حدوث جدري الماء 0.12 (Cمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )

 24.5 معدل حدوث تسمم الدم 27.4 (Aمعدل حدوث االصابة بالتهاب الكبد الفيروسي )ِ

 481.8 معدل حدوث التهاب ملتحمة العين 0.1 (AIDSالمكتسبة ) معدل حدوث متالزمة نقص المناعة

Meningococcal disease 1.2  95.1 سنوات 3عند األطفال دون االسهال 
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 السل 4.2.2

ليصل معدل حدوث السل  انخفض 2019في العام 

 ت سل رئويحاال 5تم تسجيل  كما، نسمة 0.5/100,000

بنسبة انخفاض  من السكان 100,000لكل  0.3بمعدل حدوث 

معدل حدوث السل غير  بلغبينما  ،2018% عن العام 54.5

 .100,000لكل  0.3الرئوي 

 

 
  2019-2012معدل الحدوث السنوي للسل،  -( 2رسم بياني)

 (100,000)لكل 

 

 

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

 (100,000)لكل  2012-2019

 

 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  307الجديدة المصحححححححابة بمرض النكاف  حا

عن % 29.1 انخفاضو بنسححبة ا السححكان من 15.4/100,000

 .2018العام 

 
 ، 2019-2015النكاف معدل حدوث  -( 4رسم بياني )

 (100,000)لكل 
 

 

 
 ، 2019-2012النكاف معدل حدوث  -( 5رسم بياني )

 (100,000)لكل 

 

 التهاب السحايا الفيروسي 4.2.4

حالة في قطاع غزة، بمعدل  1736تم تسجيل  2019في العام 

  ن العام ع ارتفع و قد، من السكان 000,100 /87.2حدوث 

لذروته  وصل المرضمع العلم أن %، 254.3 بنسبة 2018

% من إجمالي حاالت 14.6بنسبة  أغسطس خالل شهر

 .المرض

 
، 2019-2012معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي  -( 6رسم بياني )

 نسمة (100,000)لكل 
 

 

يبين التوزيع حسب المحافظات أن أعلى معدل حدوث سجل في 

 154.5/100,000بمعدل  في قطاع غزة الوسطى محافظة

 .شمال غزة، بينما سجل أقل معدل حدوث في محافظة نسمة

 

 
 معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي -( 7رسم 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 1.2/100,000بقطاع غزة ليصل 

 حيثللمرض الرسم البياني التالي نالحظ انخفاض تدريجي 

نجح برنامج  كمايخضع هذا المرض لبرنامج تقصي يومي، 

و برامج الرصد الوبائي و التوسع في إعطاء العالجات الوقائية 
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هذا االنخفاض، بينما بلغت نسبة تعزيز التثقيف الصحي في 

 % من إجمالي الحاالت المصابة بالمرض.13الوفاة 

 

 
  meningococcal diseaseمعدل الحدوث السنوي لـ  - (8رسم بياني )

 (100,000)لكل  2019-2012في قطاع غزة, 
 

%، و من 65.2بلغت نسبة انتشار المرض بين الذكور 
هذا المرض ينتشر بين الذكور أكثر منه أن عالمياً، المعروف 
 بين اإلناث. 

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

من الحاالت التي تم تسجيلها كانت بين % 26.1غزة، أن 
 ت نسبة انتشار المرض بينبينما بلغ، دون سن سنةاألطفال 

   .%43.5 واتسن 4 – 1األطفال من عمر 
 

 

 
 

 Meningococcal diseaseمعدل الحدوث السنوي لـ  -( 9رسم 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 % 65.2

حياة األطفال و ل المهددةمن أخطر األمراض و هو السحححححححائية 

تؤدي إلى فشحححل في جميع األجهزة الحيوية في الجسحححم بما فيها 

النزيف الححدموي تحححت الجلححد الححذي يظهر في حححالححة متححأخرة و 

شححححححكلت نسححححححبة الذكور من هذا و ، ضسححححححريعة مع بداية المر

 .%60المرض 

 

 
 

 Meningitisحاالت ل التوزيع النسبي –( 10رسم بياني)
Meningococcal وMeningococcemia حسب الجنس 

 

 

 أنواع أخرى من التهاب السحايا البكتيري 4.2.7

 حيث ارتفعنسمة  100,000 /21.9بلغ معدل حدوث المرض 

  2018عن العام  معدل حدوث مرض التهاب السحايا البكتيري

% من إجمالي 47.9شكلت محافظة غزة  %،111.7بنسبة 

في فصل الصيف ليصل  مرضالأعداد  كانت أعلىو  الحاالت،

 .%17.9بنسبة  أغسطس شهر ذروته في 

 

 
أخرى ،  بأنواع معدل حدوث التهاب السحايا البكتيري -( 11رسم بياني )

 (100,000)لكل  2012-2019

 

 

  (Aالتهاب الكبد الفيروسي ) 4.2.8

( في الدول النامية، Aيحدث انتشار التهاب الكبد الفيروسي )

ويعتبر أحد األمراض األكثر شيوعاً وسبباً رئيسياً اللتهاب الكبد 

الفيروسي في العالم مع ارتباط مباشر بالعمر بالنظافة الشخصية 

معدل  رتفعا، قطاع غزةوتلوث الطعام ومياه الشرب. في 

سنوات،  بعد انخفاضه لعدة( Aحدوث التهاب الكبد الفيروسي )

 مقارنة مع  2019في عام 100,000 لكل  27.4 بلغحيث 

 %.6.2 رتفاعبنسبة ا 2018في عام  26.5/100,000
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 ،(A)التهاب الكبد الفيروسي( معدل حدوث 12رسم بياني )

 (100,000)لكل  2012-2019

 

 (Bالتهاب الكبد الفيروسي )4.2.9 
من إجمالي عينات المتبرعين بالدم  حالة جديدة 177 تم تسجيل

يعزى هذا  ،%0.5بنسبة عينة  37,117 البالغ عددهم

ضمن البرنامج  إدراج التطعيم ضد المرضإلى  االنخفاض

وتطعيم فئات الخطر  1993الموسع للتطعيمات منذ عام 

إضافة إلى التوعية المستمرة المختلفة ضد المرض في المجتمع 

من  13.8/100,000بلغ معدل حاملي المرض  و، للسكان

 .2018% عن العام 12.7 رتفاعبنسبة ا السكان

 
 

 
 

 (B)التهاب الكبد الفيروسي اكتشاف نسبة -( 13رسم بياني )

 2019-2012، بين المتبرعين 
 

 
 

 (B)الفيروسيالتهاب الكبد  معدل حدوث حاملي -( 14رسم بياني )

 (100,000)لكل  2012-2019
 

 

 

 

 (Cالتهاب الكبد الفيروسي ) 4.2.10
حالة جديدة بين المتبرعين بالدم  46سجل  2019في العام 

من إجمالي  %0.12بنسبة  C مصابة بالتهاب الكبد الوبائي 

 . 2018% عن العام 24.6بنسبة انخفاض  المتبرعين بالدم

 

 
 

 (،Cالتهاب الكبد الفيروسي ) انتشارنسبة ( 15رسم بياني )

 2012-2019 

 

 مرض نقص المناعة المكتسبة)اإليدز( 4.2.11

مصحححححابة بمحححححرض اإليحححححدز بمعحححححدل  ححححححاالت 2تحححححم تسحححححجيل 

 نسمة. 0.1/100,000حدوث 

 

 

 

  مرض البروسيال في اإلنسان 4.2.12

فححححي  عححححبء صحححححي واقتصححححاديمححححرض البروسححححيال  يشححححكل

العحححالم, وهحححو محححن األمحححراض المشحححتركة التحححي  دول كثيحححر محححن

الرئيسحححية  أيضحححا  محححن األمحححراض تنقحححل محححن الحيحححوان، يعتبحححر

مححرض  معححدل حححدوث بلححغالتححي تنقححل مححن الحيححوان ل نسححان، 

معحححححدل  انخفحححححضحيحححححث ، 100,000لكحححححل  0.2 البروسحححححيال

 .%66.7بنسبة   2018عن العام  هحدوث

 

 
 

 ،حدوث البروسيال معدل( 16رسم بياني )

100,00)لكل  2012-2019 
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 الفصل الخامس

 األمراض غير المعدية .5

 مرض السكري.  5.1

األمراض المزمنة في العالم و أشهر يعد السكري من أخطر 

أن  العالمألنه بوابة ألمراض أخرى، وما يزيد خطورته في 

 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 

الُمصابين به بسرعة في كل مكان، إضافة إلى ذلك، يصاب 

سبعة ماليين شخص بمرض السكري سنوياً، ويقدر االتحاد 

سيصل عدد  2025الدولي للسكري أنه ومع حلول عام 

مليون شخص، أغلبهم في   380المصابين بمرض السكري إلى

منخفضة ومتوسطة الدخل. ومن الجدير بالذكر أن نسبةَ  البلدان

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

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

ـ  ويقدر عبء داء السكَّري ب .باقي الدول العربية بنسٍب متفاوتة

 11، وهي تمثل 2013م مليار دوالر نفقات صحية في عا 548

 627في المائة من اإلنفاق العالمي الكلي. ويتوقع أن ترتفع إلى 

 .2035مليار دوالر عام 
   

  الحاالت الجديدة لمرض السكري 5.1.1

لكل  246.9بلغ معدل حدوث مرض السكري في قطاع غزة 

عن العام  %10.2بنسبة ارتفاع  السكان،من  100,000

 2017في العام  هحدوثمعدل بلغ  ابينم ،2018

264.8/100,000  

 
 

 معدل حدوث مرض السكري -( 1رسم بياني )

 من السكان 100,000لكل  

 

 

 

 

 

 

 

 معدل انتشار مرض السكري 5.1.2
إجميييييالي عيييييدد مرضيييييى السيييييكري  بليييييغ 2019فيييييي العيييييام 

معييييدل انت ييييار ب مييييري  62,409المسييييجلين بقطيييياع غييييزة 

بليييغ معيييدل نسيييمة، بينميييا  3.1/100ميييرض السيييكري حيييوالي 

 18نسيييمة فيييي الفمييية العمريييية أكثييير مييين  6.4/100انت يييار  

% ميييييين مرضييييييى السييييييكري تلقييييييوا 80.4، علميييييياً أن سيييييينة

 الخدمة في مراكز الرعاية األولية التابعة لوكالة الغوث.
 

 
 

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

 

  الجنستوزيع انتشار مرض السكري حسب  5.1.3

بينما شكل % من إجمالي مرضى السكري 57.2شكلت اإلناث 

 3.6/100االناث %، حيث بلغ معدل انت ار  بين 42.8 الذكور

كانت هذ  المعدالت من أقل المعدالت ذكر و 2.6/100أنثى و

 .2015مقارنة بالدول المجاورة خالل العام 

 

 
 

 حسب الجنس السكريمرضى النسبي لوزيع لتا -( 3رسم بياني)

 

 

 

 

معدل انتشاااار مرض الساااكري حساااب الف ات  5.1.4

 العمرية

% من إجمالي 46.6سنة  60ما فوق فمة العمرية شكل مرضى 

سنة  18مرضى السكري، في حين شكلت الفمة العمرية أقل من 

 % من إجمالي المرضى.0.9ما نسبته 
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مرضى السكري حسب الفئة العمرية النسبي لوزيع الت -( 5) رسم بياني

2019 
 

 

 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 1000/ 39.4بمعدل 

 من السكان. 27.0/1000 خانيونسفي محافظة 

 

 

 
 

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

 2019نسمة 
 

 

عالميًا معدل انتشار مرض السكري إقليميا و  5.1.6

 عامًا( 18من  )أكثر 2015
تبعاً لما ذكرنا فقد بلغ معدل انت ييييار مرض السييييكري في الفمة 

نسيييييمة،  6.4/100عاماً في قطاع غزة  18كثر من العمرية األ

-%7.4) انت ييييار المرض عالمياً ما بينفي حين تراوح معدل 

 %( وضح ذلك في الرسوم البيانية التالية: 11.1

 

 
 

 
 

 2019 عالميا   لسكريمعدل انتشار مرض ا - (7) رسم بياني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 2019 إقليميا  معدل انتشار مرض السكري  -( 8) رسم بياني

 

  الوفيات الناتجة عن مرض السكري 5.1.7

مري ، شكلت  13.9/1000بلغ معدل وفيات مرضى السكري 

بلغت نسبة الوفاة % من إجمالي الوفيات، و48.1 اإلناث نسبة

% من 86.3عاما وأكثر  60 في الفمة العمريةبين البالغين 

غزة ، في حين احتلت محافظة مرضى السكري إجمالي وفيات

أعلى معدل وفيات ناتجة عن مرض السكري بما معدله 

 0.25/1000 رفحنسمة، بينما شكلت محافظة  0.60/1000

 نسمة.
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 توزيع معدل وفيات السكري حسب المحافظات -( 9رسم بياني)
 

 

 مرض الضغط 5.2

أحد  مرض ارتفاع ضغط الدم أو فرط الضغط ال رياني،

األمراض األكثر شيوعا و أكثرها خطورة، فهو أحد األسباب 

حيث يطلق عليه المرض الرئيسية للموت المبكر في العالم، 

ألنه في غالب األحيان ال يعطي عالمات تحذير  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

  .البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخلالدموية في 

ً الحصائيات 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

بارتفاع ضيييغط  و ت يييير اإلحصيييائيات إلى أن  معدل اإلصيييابة

لدان إقليم  لدى اإلناث في معظم ب لذكور تزيد عما  لدى ا لدم  ا

 .ال رق األوسط
 
 

  الضغطالحاالت الجديدة لمرض  5.2.1

 لي يييييكلفي قطاع غزة  الضيييييغطمعدل حدوث مرض  انخف 

 هبلغ معدل حدوث في حين السييكان،من  100,000لكل  397.0

 .2017في العام  418.9/100,000

 

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

 نسمة 100,000السنوات / 

 معدل انتشار مرضى الضغط 5.2.2

مري   94,358بلغ إجمالي مرضى الضغط في قطاع غزة 

في حين بلغ معدل انت ار  نسمة  4.7/100بمعدل انت ار 

حيث  سنة من السكان 18في الفمة العمرية األكثر من  9.6/100

ً بأن ،%1.8ة بنسب 2018ارتفع عن العام  % من 80.4 علما

مرضى الضغط تلقوا الخدمة في مراكز الرعاية األولية التابعة 

 لوكالة الغوث.

 

 
 

  مرض الضغط معدل انتشار - (11رسم بياني)

 % سنويا  في قطاع غزة 
 

 

 
 

 توزيع مرض الضغط حسب الجنس 5.2.3

% من 61.0بلغت نسبة انت ار مرض الضغط بين اإلناث 

أنثى، بينما  5.9/100إجمالي مرضى الضغط، ومعدل انت ار 

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

 

 
 

 مرضى الضغط حسب الجنسالنسبي لوزيع الت -( 12) رسم بياني

 

 

معدل انتشاااار مرض الضاااغط حساااب الف ات  5.2.4

 العمرية

% 48.0سنة  59 – 40فمة العمرية من ال الضغط مرضىشكل 

 -19 من إجمالي مرضى الضغط، في حين شكلت الفمة العمرية

 % من إجمالي مرضى الضغط.1.2 ما نسبته 29
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مرضى الضغط حسب الفئة العمرية ل النسبيوزيع الت -( 13) رسم بياني

2019 

 

 

 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  64.3/1000بمعدل انت ار 

 .غزةمن السكان في محافظة  41.4/1000المرض 

 

 
 

مرض الضغط حسب المحافظات النسبي لوزيع الت -( 14) رسم بياني

2019 

 

 

 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  9.6/100سنة  18مرض الضغط للفمة العمرية أكثر من 

نسمة يليه  27.9/100بلغ في العراق  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 عالميا / - (16رسم بياني)

 

 

 وفيات مرض الضغط 5.2.7

مري ، شكلت  12.0/1000بلغ معدل وفيات مرضى الضغط 

بلغت نسبة الوفاة % من إجمالي الوفيات، و44.4نسبة اإلناث 

عاما وأكثر  60بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 

وبلغ معدل وفيات الضغط في % من إجمالي الوفيات، 86.5

بلغ معدل وفيات  بينما نسمة 0.70/1000غزة  شمال محافظة

 .نسمة 0.43/1000الضغط في محافظة رفح 

 

 
 

 توزيع  معدل وفيات الضغط حسب المحافظات -( 17رسم بياني)
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  ICD 10 (C00 - C99) السرطان 5.2

 مقدمة

تعتبر أمراض السرطان واحدة من أهم المشاكل 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

والتي تم رصدها وتسجيلها في  بلغ عدد حاالت السرطان الجديدة 

حالة ( 8326)   2018 -2014ن   في الفترة ما بيغزة قطاع 

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

بين  ىاالول المرتبةانواع السرطان ويحتل  اجماليمن  (18.0%)

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

النوع األكثر  هوسرطان القولون  التي تصيب االناث. السرطان

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

 

 االت السرطان حسب الوضع االجتماعي ح 5.3.1 
% 45 حاالت أي ما نسبته 3747بلغ عدد حاالت سرطان الذكور 

 4579من اجمالي الحاالت المسجلة، بينما بلغت حاالت االناث 

 % من اجمالي الحاالت.55حالة جديدة أي ما يمثل 

 

 
 

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

2014-2018 

 

 

 لجنسينبين ا انتشاراكثر نواع السرطان األأ. 5.3.2
 

حالة سرطان  8326، تم تسجيل  2018 - 2014خالل الفترة 

المختلفة. وكما هو معروف  خبيث جديدة من جميع المصادر

عالميا، سرطان الثدي من ضمن الخمس أمراض األكثر انتشاراً 

مليون إصابة   1.6في العالم حيث سجلت منظمة الصحة العالمية 

جديدة في كل سنة في العالم بين النساء، تختلف 

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

من اجمالي حاالت  18.0نسبة %حالة ب 1500سرطان الثدي 

السرطان.   يأتي سرطان القولون في المرتبة الثانية فقد تم تسجيل 

حيث يمثل   2018-2014حالة سرطان قولون في الفترة  833

 يأتي% من اجمالي الحاالت  ، سرطان المعدة 10.8ما نسبته 

 235انتشارا بعدد حاالت  األكثر انواعفي نهاية قائمة العشر 

 % من اجمالي حاالت السرطان.2.8جديدة ويمثل حالة 

 
 

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

 2018-2014كال الجنسين

 

 

  أنواع السرطان األكثر انتشارا بين الذكور 5.3.3

 ليسجتم تسرطان القولون النوع االكثر انتشارا  بين الذكور فقد 

من  13.2%ة تنسبأي ما سرطان القولون  حالة جديدة من  495

 الثاني من حيثالنوع بين حاالت الذكور. سرطان الرئة هو 
% 11.4حالة سرطان رئة أي ما نسبته  428تم رصد االنتشار  فقد 

 .من اجمالي حاالت الذكور

انتشارا  األكثر أنواعفي نهاية قائمة العشر  يأتيسرطان الكلية 

% من اجمالي حاالت 2.2حالة جديدة ويمثل  83بعدد حاالت 

 السرطان التي تصيب الذكور.

 

 
 

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

 2018-2014الذكور 
 

  ناثنتشارا بين اإلإكثر نواع السرطان األأ 5.3.4

 ليسجتم تفقد  االناثالنوع االكثر انتشارا  بين  ثديسرطان ال

من % 32.8ة تنسبأي ما   الثديسرطان حالة جديدة من  1500

ذكور
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الثاني من حيث النوع هو  قولون. سرطان الالناثبين حاالت ا

حالة سرطان قولون أي ما نسبته  417تم رصد االنتشار  فقد 

 .% من اجمالي حاالت االناث9.1

انتشارا ويمثل  األكثر نواعفي نهاية قائمة األ يأتيسرطان المعدة 

 اجمالي حاالت السرطان التي تصيب االناث.% من 2.4

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

 2018-2014االناث 

 

 

 سرطان األطفال 5.3.5

 طفالكثر شيوعا بين األنواع السرطان األأ
عاما  18من  أقل بلغ عدد حاالت سرطانات األطفال الذين يبلغون

اي ما يمثل  2018   -2014حالة جديدة في الفترة ما بين  620

) اللوكيميا نخاع العظم يُعد سرطان  % من اجمالي الحاالت .7.4

شيوعا لدى األطفال و يشّكل نسبة تقترب   السرطان( أكثر أنواع 

من ثلث حاالت أورام األطفال، بينما تُعد األورام الليمفاوية التي 

ضمن  ثاني اكثر األنواع شيوعا يمفاويتنشأ بأنسجة الجهاز الل

، يليها من الحاالت %17.1 ونسبتها  شيوع األورام لدى األطفال

تمثل نسبة تقترب من  حيثالدماغ و  أورام الجهاز العصبي

 .% من الحاالت 16.5

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

 2018-2014االطفال
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 الصحة النفسية  5.4

االضطرابات النفسية بأنها خلل ملحوظ في تفكير تعرف 

ل قدرته على التعامل مع ف ،مشاعره وسلوكه المرء، هي تعط ِّ

، حيث تتسب ب األمراض .اآلخرين ومواجهة متطلبات الحياة

حاالت العجز و الوفيات،  في حدوث عدد كبير منالنفسية 

% من عبء المرض اإلجمالي 16.6% و8.8وهي تمث ل 

 الناجم عن االعتالالت الصحية بالبلدان المنخفضة 

الدخل والمتوسطة الدخل، على التوالي، بلغ عدد األشخاص 

  ،2013مليونا في العام  615المصابون باالكتئاب أو القلق 

من  الذين يعانون األطفال والمراهقين في العالم بلغت نسبة

 .%20 اضطرابات أو مشاكل 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 المنخفض والمتوسط حاراالنتمن حاالت 

 6تقدم خدمات الصحة النفسية في فلسطين من خالل 

مراكز صحة نفسية مجتمعية، باإلضافة إلى مستشفى غزة 

 للطب النفسي.

 فيزيارة  89,525ما مجموعه  2019سجل في عام 

% 15.9بنسبة ارتفاع  عيادات الصحة النفسية المجتمعية

بنسبة  حالة جديدة 1,257 كما سجل ،2018عن العام 

% عن العام السابق بمعدل حدوث 3.0 نخفاضا

وبلغ عدد الزيارت المنزلية  نسمة، 62.3/100,000

حالة تثقيف صحي  1,272باالضافة إلى  زيارة، 1,419

بينما بلغ عدد الحاالت المحولة من مراكز الصحة النفسية 

 حالة. 377الى مركز التأهيل النفسي 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

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

 من السكان حسب السنوات 100,000لكل 

 

 

 

 

توزيع خدمات الصحة النفسية في مراكز  5.4.1

 الرعاية األولية

 الوسطى غزة شمال غزة المحافظة
خانيون

 س
 اإلجمالي رفح

 89,525 10,258 16,294 15,813 32,837 14,323 المراجعين

الحاالت 

 الجديدة
243 487 145 104 278 1,257 

 90,909 10,567 16,408 15,972 33,376 14,586 اإلجمالي

 

 الجنستوزيع األمراض النفسية حسب  5.4.2

% بمعدل حدوث 58.4 الذكورنسبة حدوث المرض عند  تبلغ

 اإلناث، بينما بلغت نسبة حدوثه بين ذكر  71.7/100,000

 نسمة. 52.5/100,000

 
مراض النفسية بمراكز الصحة التوزيع النسبي لأل-( 24) رسم بياني

 حسب الجنسالنفسية 
 

 توزيع األمراض النفسية حسب الفئة العمرية 5.4.3

ألمراض النفسية أظهر أن \توزيع الحاالت الجديدة من 

كانت األكثر عرضة بنسبة  39-30الفئة العمرية 

أي  ،%22.6بنسبة  29-20%، تليها الفئة العمرية 34.7

من إجمالي  %57.3 (20-39شكلت فئة الشباب من )

 . ذكور% منهم 65.1 الحاالت الجديدة

 
 النفسيةمعدل حدوث األمراض  -( 25) رسم بياني

 حسب الفئات العمرية 
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معدل حدوث األمراض النفسية حسب  5.4.4

 من السكان 100,000لكل  اتالمحافظ
مراض النفسية لألمعدل حدوث محافظة رفح أعلى  تشكل

محافظة نسمة، يليها  111.6/100,000والعقلية بمعدل 

 نسمة بينما بلغ معدل حدوث 70.9/100,000بمعدل  الوسطى

في محافظة  نسمة 26.3/100,000مراض النفسية األ

 .خانيونس

 
 

 ( معدل حدوث األمراض النفسية حسب الفئات العمرية26رسم بياني )

 
 

معدل حدوث اإلصابة باألمراض النفسية لكل  5.4.4

من السكان لمختلف االضطرابات النفسية  100,000

 )الحاالت الجديدة(
أعلى معدل حدوث من إجمالي األمراض النفسية  االكتئابشكل 

% 45.2بنسبة ارتفاع  نسمة 21.3/100,000والعقلية بمعدل 

بمعدل المعرفية  ضطراباتاال ، يليه2018عن العام 

االضطرابات  نسمة بينما بلغ معدل حدوث 13.3/100,000

 نسمة. 0.8/100,000 الجسدية

 

 
 

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

 من السكان 100,000
 

 

 

 

 

 

 انتفاضة األقصى ومسيرة العودة 5.5
ويستمر االحتالل  لكسر الحصار تستمر مسيرة العودة السلمية

المطالبين بأبسط حقوقهم والتي  بأسلوبه الهمجي بقمع المتظاهرين

واستهدفت بشكل خاص الفئات  كفلتها جميع الشرائع الدولية

العمرية من األطفال والشباب باإلضافة الستهداف الصحفيين 

االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق االنسان والطواقم الطبية لتصل 

 ذروتها. وقواعد القانون الدولي اإلنساني في قطاع غزة
 

 الشهداء 5.5.1

 100,000لكل  3.4شهيداَ بمعدل  69بلغ إجمالي عدد الشهداء 

 .كورمنهم من الذ% 89.9نسمة، 

% من 29.0شكلت محافظة شمال غزة أعلى نسبة بما نسبته 

 %.10.1إجمالي الشهداء بينما شكلت محافظة رفح 

% من إجمالي 27.5شهيداً بنسبة  19بلغ عدد األطفال الشهداء 

( 59-40) العمرية فئةالالشهداء، بينما بلغت نسبة الشهداء من 

 .من إجمالي الشهداء % 65.2

  
 النسبي توزيعال( 28) رسم بياني

 شهداء حسب المحافظةلل

 النسبي توزيعال( 29) رسم بياني

 شهداء حسب الفئات العمريةلل

 

  الجرحى 5.5.2

ً بمعدل  9,535بلغ إجمالي عدد الجرحى  لكل  47.2جريحا

 نسمة. 10,000

% من اجمالي 58.2شكلت اصابات المستشفيات ما نسبته 

االصابات بينما كانت نسبة الجرحى الذين تم معالجتهم ميدانياً 

%، 41.8عبر النقاط الطبية الميدانية ومراكز الرعاية األولية 

% من اجمالي 5.8وقد شكلت اصابات النساء ما نسبته 

سيدة، فيما  553االصابات حيث بلغ عدد النساء الالئي أصبن 

مصاب اي ما نسبته  2,021بلغ عدد االطفال المصابين 

 % من اجمالي الجرحى. 21.2

 

 جرحى المستشفيات 5.5.3
جريحاً وشكل  5,546بلغ إجمالي عدد الجرحى في المستشفيات 

 %.6.1اإلناث شكلت % بينما 93.9الذكور ما نسبته 

% من 28.0 حيث مثلت أعلى نسبة كانت في محافظة غزة

 %.14.3إجمالي جرحى المستشفيات بينما شكلت محافظة رفح 

ً بنسبة  1,848بلغ عدد األطفال الجرحى  %، 33.3جريحا

% بينما  61.4( 39-18وبلغت نسبة الجرحى من فئة الشباب )

 %.0.5عاماً  60بلغت نسبة الجرحى فوق 
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 جرحى المستشفيات حسب مكان اإلصابة 5.5.4

 

 
 ( يوضح توزيع الجرحى حسب مكان اإلصابة30بياني)رسم 

 

 

جرحى المستشفيات حسب نوع السالح  5.5.5

 المستخدم
 توزيع الجرحى حسب نوع السالح المستخدم  -(1جدول)

 

 % العدد نوع االصابة

 30.9 1,712 الرصاص حي

 16.1 893 انفجار قنبلة غاز

 15.8 877 الرصاص المعدني المغلف بالمطاط

 14.6 809 وكسور وكدمات ضربات

 8.6 475 استنشاق غاز

 7.7 425 شظايا

 3.4 191 اخرى

 3.0 164 انفجار

 100.0 5,546 المجموع

 

الرعاية األولية والنقاط الطبية  جرحى 5.5.6

 الميدانية
بلغ عدد الحاالت التي تم معالجتها في النقاط الطبية المختلفة 

إصابة وقد تم معالجة  8,277ومراكز الرعاية الصحية األولية 

 حالة للمستشفيات. 4,288إصابة ميدانيا فيما تم تحويل  3,989

 

 

 

 

 

 

 

االعتداءات الصهيونية على العاملين بالقطاع  5.5.6

 الصحي
شهيد، بينما بلغ إجمالي  1الطواقم الطبية بلغ عدد الشهداء من 

اإلصابات المباشرة بالرصاص  بلغ عدد جريحاً، 315الجرحى 

 صابة وإ 182اصابة، واإلصابات بقنابل الغاز  66الحي 

 إصابة، 68شظايا وجروح قطعية كخرى أصابات إ

 سيارة إسعاف بتلف جزئي. 49كما تضررت 

 

 اإلعاقات 5.5.7 
% منهم بتر لألطراف 61.4إعاقة،  57 اإلعاقاتبلغ إجمالي 

 عام 18دون سن شكلت اإلعاقات بين األطفال  ا، بينمالسفلية 

17.5.% 
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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 

ولية، من قبل خدمات المرضى في المستشفيات والرعاية األ

حيث تم العمل على تدريب األطباء و خدمات المرضى ومتابعة 

وكذلك مازالت برامج التدريب على الترميز  اإلدخال والتدقيق

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

 .علمية المؤشرات النتائج والأهمية في الوصول ألدق 

اب الوفيات في إشعارات الوفاة يتم تسجيل و إعطاء ترميز ألسب

 .(ICD10)حسب التصنيف الدولي لألمراض 
 

 

 5319 عدد حاالت الوفاة

 2,477 عدد حاالت وفاة اإلناث 

 2,842 عدد حاالت وفاة الذكور 

 

 مؤشرات الوفاة في قطاع غزة  

 2.67 معدل الوفيات الخام  لكل ألف نسمة

 10.7 لود حيمو 1000/( عاممعدل وفيات األطفال )أقل من 

معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة )أقل من شهر( لكل   

 ألف مولود
6.0 

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

 مولود
77.1 

 %49.6 نسبة الوفاة بسبب أمراض القلب من المجموع العام للوفيات

 

 
 

 

 وفيات األطفال  6.1
حالة  591لهذا العام  عام بلغ عدد وفيات األطفال األقل من 

حيث انخفض معدل الوفيات بين األطفال األقل من عام خالل 

لكل ألف مولود في  20.5العشر سنوات الماضية في غزة من 

وقد  2010لكل ألف مولود عام  17.1ليصل إلي  2006العام 

لكل  0.3  بارتفاع 2019لكل ألف مولود عام  10.7وصل إلي 

 . 2018عن العام ألف 

  معدل وفيات األطفال األقل من عام 6.1.1

معدل الوفيات بين األطفال األقل من عام بمعدل  رتفعا

مولود حي  حيث سجل المعدل  لهذا العام  0.3/1000

مولود حي , و كانت أعلى نسبة ارتفاع لألعوام  10.7/1000

 مولود حي . 1000/  15.9بنسبة  2013السابقة في العام 

 
 

 2019-2013معدل وفيات األطفال من عام توزيع  –( 1رسم بياني )

 مولود حي 1000/
 

 

 Neonatalيوم  28-0المواليددد حددديلي الوالدة من عم  )  -

mortality rate) : 

لكل ألف  6.0بلغ معدل الوفيات لهذه الفئة  2019 في عام

 .2013العاملكل ألف مولود حي في  9.7مولود وبمعدل 
 

المبك ة عب  السنوات  وفيات ال ضع معدلتوزيع  -( 2)رسم بياني 

2013-2019 
 

 post 365- يدوم (28 األطدفدددال الد ضدددددددع مدن عدمد  يدوم -

neonatal mortality  ) : 

عدل   - يات الربلغ م كل ألف مولو 4.0ع ض      وف عام د  ل  2019 لل

 لكل ألف مولو 5.2بلغت بمعدل  2013مقارن بعام 
 

 :طفال ال ضع األقل من عام األوفيات أسباب  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 

  عام:
 %.29.1أمراض التشوهات الخلقية  .1

 % .18.5 الجهاز التنفسي  .2

 %14ونقص الوزن  الوالدة المبتسرة .3

 % 10.8الموت المفاجئ  .4

 % .10.3أمراض القلب  .5

%  3.2 %   سوء التغذية9.8األمراض المعدية   .6

السرطان % 0.7% الحوادث 1.1شلل الدماغي وال

 % من المجموع العام للوفيات بين األطفال. 0.2
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 2019وفيات بين األطفال لعام لل التوزيع النسبي –( 3رسم بياني )

مقارنة معدل وفيات األطفال ال ضع األقل من  6.1.3

  م.2019وعام  2015عام في قطاع غزة بين عام 

 

 

للوفيات بين األطفال في قطاع  التوزيع النسبي –( 1جدول رقم )

 م2019و العام  2016غزة بين العام 
 

 2019 2018 2017 2016 الوفاةسبب 

 29.1 25.7 21.8 22.3 التشوهات الخلقية

 12.6 20.1 22 15.4 الوليد التنفسيةضائقة 

 5.9 3.1 2.1 2.7 األمراض التنفسية األخرى

مدة الحمل ونقص  قصر

 وزن الميالد
16.8 19.4 23.7 14 

 10.3 7.3 8.3 10.4 أمراض القلب

متالزمة الموت المفاجئ 

 للوليد
7.5 12 8.3 10.8 

 9.8 6.0 6.8 7.0 األمراض المعدية

 

 

أسباب الوفاة لألطفال أقل من سنة خالل  نسبةمتوسط 

 م2019-2014الخمس أعوام الماضية 
 %(.23.2التشوهات الخلقية ) .1

 ( .%17.3ضائقة الوليد التنفسية )   .2

 %(3.7) األمراض التنفسية األخرى .3

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

 (.%9.7أمراض القلب ) .5

 (.%7.9) متالزمة الموت المفاجئ للوليد .6

 ( .%8.5التسمم واألمراض المعدية ) .7

 

 الوفيات بين السكان:  6.2
   (2,842  شخصا  5,319توفي في قطاع غزة  2019في عام 

 . أنثي ( 2,477و ذكرا 

لكل ألف شخص  2.67معدل الوفيات الخام في قطاع غزة بلغ 

. 

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

 2019-2013  للسنوات

 

 األسباب الحقيقية للوفيات حسب الفئة العم ية: 6.2.1

  س     نواتت س     جلت  5أق    ل م     ن  -1األطف    ال م     ن عم     ر

% م   ن مجم   وع الوفي   ات  26.8نس  بة م   ا أم  راض القل   ب 

 .في هذه الفئة العمرية 

  ع   ام ت أكث   ر أس   باب الوفي   ات  20أق   ل م   ن -5م   ن عم   ر

 الح    وادث% ويليه    ا 26بنس    بة  القل    بكان    ت أم    راض 

 % . 14.7 الشلل الدماغيويليها  %21.1بنسبة 

  ع   ام ت بلغ   ت نس   بة وفي   ات  60أق   ل م   ن -20م   ن عم   ر

% وه   ى الس   بب الحقيق   ي األول للوفي   ات ب   ين 50القل   ب 

% ل  نفس  17ه  ذه الفئ  ة العمري  ة ويليه  ا الس  رطان بنس  بة 

 الفئة العمرية.

 ف     كثر ت بلغ    ت نس    بة  أم    راض  60الفئ    ة العمري    ة م    ن

  9.5  أم    راض الس    رطان بنس    بة % ويليه    ا 56.8القل    ب 

% ل    نفس 9.2 األوعي    ة الدموي    ةأم    راض وم    ن      م  %

 الفئة .

الس   بب األول للوف   اة ف   ي قط   اع غ   زة ب   ين ال   ذكور واإلن   اث 

% عل   ي الت   والي 48.3% و51ه   ي أم   راض القل   ب بنس   بة 

 من اجمالي الوفيات.
 

 معدل الوفيات الخام: 6.2.2

لك   ل  4انخف   ض م   ن  مع   دل الوفي   ات الخ   ام لك   ل أل   ف نس   مة

لك  ل أل  ف نس  مة ع  ام  2.6ليص  ل إل  ى  2014أل  ف ف  ي ع  ام 

2019.  

 

 المحافظات حسب الخام الوفيات معدل

في مع  دل الوفي  ات الخ  ام بين المح  افظ  ات في  تهن  اف فروق  ا

 2.6قطاع غزة تراوح المعدل لكل ألف نس  مة من الس  كان بين 

 2.7في المنطق   ة الوس      طي 2.8في غزة و  2.9في رفح و

 لكل ألف نسمة .2.3 والمنطقة الشمالية  2.5 خانيونسو
 

 :يةالعم الفئة معدل الوفيات حسب  6.2.3

 
س   نواتت س   جلت ه   ذه  5م   ن أقةةة   -1الفئةةةل الية مةةةل ةةةة   .1

 .ألف نسمة  100/  77.2الفئة معدل  

 سنةت سجلت هذه الفئة 20أقل من  -5الفئة العمرية  .2
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 .ألف نسمة  100/  32.6معدل  

س   نةت س   جلت ه   ذه الفئ   ة  60أق   ل م   ن  -20الفئ   ة العمري   ة  .3

 ألف  نسمة.  100لكل    130معدل 

س    نةت س    جلت ه    ذه الفئ    ة وم    ا ف    وق  60الفئ    ة العمري    ة  .4

  نسةل. لكل ألف 34.8وكانت معدل 

 
 

فئات العم ية في للوفيات التوزيع النسبي لل –( 5رسم بياني  )

2019 

 
 

 واألسباب :الوفيات حسب بعض األم اض  6.2.4

 
أم    راض القل    بت انخف    ض مع    دل الوف    اة له    ذا الس    بب م    ن  .1

أل    ف  100لك    ل  162ليص    ل إل    ي 2018ف    ي ع    ام   172

 .2019نسمة لعام 

ع   ام  8.8مع  دل الوف   اة له   ذا الس  بب م   ن  انخف   ضالس  كر ت  .2

أل      ف نس      مة ع      ام  100لك      ل  1.1ليص      ل إل      ي  2018

2019. 

مع  دل الوف  اة له  ذا الس  بب م  ن  انخف  ضاألم  راض التنفس  يةت  .3

أل    ف  100لك    ل   18ليص    ل إل    ي  2018ف    ي ع    ام  19.3

 . 2019نسمة في عام 

مع   دل الوف   اة له   ذا الس   بب م   ن  رتف   عالتش   وهات الخلقي   ةت ا .4

أل    ف نس    مة  100لك    ل  7.9ليص    ل إل    ي  2018ع    ام  7.8

 .2019في 
 

 2017مقارنة بين معدالت الوفاة ألم اض محددة لعام  -( 2جدول )

 ألف نسمة 100لكل  2019و 2018و
 

 2019 2018 2017 المرض

 162 172 196.5 أمراض القلب

 33.7 36.1 32 األورام

األمراض الدماغية 

 الوعائية

14.7 15.3 21.6 

 18 19.3 16.2 األمراض التنفسية

 8.4 19.2 7.2 *الحوادث 

 1.1 8.8 5.3 داء السكر 

 11.5 5.2 5.1 ارتفاع ضغط الدم األساسي

 7.9 7.8 6.4 التشوهات الخلقية

 ءالشهدا تشمل* 
 

 

 

 أسباب الوفيات بين السكان حسب الفئة العم ية 6.2.5
 

العش  بين السكان في قطاع غزة  الوفيات أسباب .1

 .2019لعام 

 %.49.6أمراض القلب  .1

  %10.3األورام  .2

 %.6.6أمراض األوعية الدماغية  .3

  %.5.5أمراض الجهاز التنفسي  .4

 %. 3.7أمراض الفشل الكلو   .5

 %.3.6األمراض المعدية  .6

 %.3.5الضغط  .7

 % .3.4أمراض ما حول الوالدة  .8

 %.2.6الحوادث  .9

 % . 2.4التشوهات الخلقية  .10

 
 

وفيات بين السكان في لعام التوزيع النسبي لل –( 6رسم بياني )

2019 
 

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

 سنوات

أل ف طف  ل ل نفس الفئ  ة   100 لك ل 77.2مع دل الوفي  ات بل غ 

( س   نوات, و نس   بة الوفي   ات بي   نهم 5أق   ل م   ن  -1العمري   ة )

 % من مجموع الوفيات العام.3.6تشكل 

 األسباب الحقيقية للوفاة بينهم هي:
 % .26.8أمراض القلب  .1

 % .15.7الشلل الدماغي بنسبة   .2

 % . 15حوادث الطرق بنسبة  .3

 %13.4أمراض الجهاز التنفسي بنسبة  .4

 % .7.9التشوهات الخلقية بنسبة  .5

 %. 7.1الحوادث  .6

 % .7.1األمراض المعدية  .7

 % . 3.1األورام الخبيثة  .8

 % .1.6سوء التغذية واالمتصاص  .9

 . %1.6الفشل الكلو   .10
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أقل من  -1الوفيات بين األطفال ) التوزيع النسبي –( 7رسم بياني )

 2019( سنوات 5
 
 

  ( سنة20من أقل  -5الوفيات لألعمار ) 6.4

% 4.5بم    ا يمث    ل نس    مه 1000/ 32.6مع    دل الوفي    ات بل    غ 

الح   وادث األخ   رى  انخفض   ت حي   ثم   ن مجم   وع الوفي   ات، 

الع     ودة  اتمس     يربس     بب وق     ف ش     هداء الوالت     ي تش     مل 

 .الكبرى 
 

 -األسباب الحقيقية للوفاة هي :
 %. 26أمراض القلب بنسبة  .1

 %. 21.1الحوادث  .2

 % 14.7الشلل الدماغي بنسبة  .3

 %. 10.3الطرق  حوادث .4

 % . 7.8األورام بنسبة  .5

 %.4.7التشوهات الخلقية بنسبة  .6

 %. 4.4أمراض الجهاز التنفسي بنسبة  .7

 %.2.9سوء التغذية واالمتصاص  .8

 .%2.9األمراض المعدية بنسبة  .9

 % 2.5أمراض الفشل الكلو   .10

 

 

 
إلى أقل من  5وفيات بين )التوزيع النسبي  لل –( 8رسم بياني )

 سنة  (20
 
 
 
 

  ( سنة60أقل من  -20لوفيات لألعمار )ا 6.5

-20لنفس الفئة العمرية ) نسمة 1000/ 130معدل الوفيات بلغ 

% من مجموع 23.2( سنة, و نسبة الوفيات بينهم تشكل 59

حاد للحوادث لهذا العام عن  نخفاضو ويالحظ ا الوفيات العام

عدد  نخفاض% بسبب ا 7.4% إلى 16.7العالم السبق من 

 مسيرات العودة الكبرى السلمية . بسبب وقفالشهداء 

 

 -األسباب ال ئيسة للوفاة هي :
 %.50أمراض القلب بنسبة  .1

 % .17.5األورام بنسبة  .2

 % .7.4الحوادث األخرى بنسبة  .3

 %.5.4الضغط  .4

 % .4.6أمراض الجهاز التنفسي بنسبة  .5

 % .3.9الفشل الكلو   .6

 .%3.0أمراض األوعية الدماغية بنسبة  .7

 %.2.2األمراض المعدية  .8

 %. 1.4حوادث الطرق  .9

 % 1.3أمراض الكبد  .10

 

 
أقل -20سباب الوفيات بين )التوزيع النسبي أل –( 9رسم بياني )

 سنة( . 60من 

 
 

  عامًا فما فوق 60الوفيات لألعمار  6.6

لك   ل أل   ف نس   مة ل   نفس الفئ   ة  34.8مع   دل الوفي   ات بي   نهم 

% م      ن 58.5العمري      ة و نس      بة الوفي      ات بي      نهم تش      كل 

 مجموع الوفيات العام.

 

 -األسباب الحقيقية للوفاة بينهم هي :

 
 % .56.8أمراض القلب بنسبة   .1

  .% 9.5األورام بنسبة   .2

 .% 9.2أمراض األوعية الدماغية بنسبة  .3

 . %5.7الجهاز التنفسي بنسبة أمراض  .4

 % .4.6الضغط بنسبة  .5

 % .4.2الفشل الكلو   .6

 % . 3.8األمراض المعدية  .7

 % . 2.3أمراض السكر  .8

 % . 2.1الشيخوخة  .9

 % . 0.7أمراض الكبد  .10

1.6

1.6

3.1

7.1

7.1

7.9

13.4

15.0

15.7

26.8

0 10 20 30

الفشل الكلوي

سوء التغذية

األورام

األمراض المعدية 

الحوادث األخرى

التشوهات الخلقية 

أمراض الجهاز التنفسي

حوادث الطرق 

الشلل الدماغي

امراض القلب

2.5

2.9

2.9

4.4

4.9

7.8

10.3

14.7

21.1

26

0 10 20 30

الفشل الكلوي 

األمراض المعدية 

سوء التغذية

أمراض الجهاز التنفسي

التشوهات الخلقية 

األورام

حوادث الطرق 

الشلل الدماغي

الحوادث األخرى

امراض القلب

1.3

1.4

2.2

3

3.9

4.6

5.4

7.4

17.5
50

0 20 40 60

امراض الكبد

حوادث الطرق

االمراض المعدية

أمراض االوعية الدماغية

فشل كلوي

أمراض الجهاز التنفسي

الضغط

الحوادث األخرى

االورام

امراض القلب



 

 
55 

 
 

من  نأسباب الوفيات بين السكان الفلسطينيي -( 10رسم بياني )

 2019عاما فما فوق لعام  60سن 

 

 أسباب الوفيات بين الذكور 6.7

ويالحظ  % من إجمالي الوفيات53.4نسبة الوفيات بين الذكور 

% 9.9بق من اعن العالم الس الحوادث لهذا العامانخفاض 

مسيرات العودة  انخفاض الشهداء ووقف% بسبب 4.3ل

 الكبرى السلمية .

 -األسباب الحقيقية للوفاة هي :

 % .48.3أمراض القلب بنسبة  .1

  %. 9.9األورام بنسبة  .2

 %.6.1أمراض األوعية الدماغية  .3

 %.6األمراض التنفسية  .4

 %. 4.3الحوادث  .5

 %. 4.2الفشل الكلو   .6

 % .3.8أسباب ما حول الوالدة  .7

 %. 3.5األمراض المعدية  .8

 %.2.6التشوهات الخلقية  .9

 % . 2.2الضغط  .10
 

 
 

الوفاة بين الذكور لعام  سبابالتوزيع النسبي أل – (11) بياني رسم

2019 

 

 أسباب الوفيات بين اإلناث 6.8

 .% من إجمالي الوفيات 46.6نسبة الوفيات بين اإلناث 

 % .51أمراض القلب بنسبة  .1

 % 10.8األورام بنسبة  .2

 %.7.2أمراض األوعية الدماغية  .3

 %.5األمراض التنفسية  .4

 %.4.9أمراض الضغط  .5

 %. 3.2الفشل الكلو   .6

 %.3.7األمراض المعدية  .7

 %.3أسباب حول الوالدة بنسبة  .8

 %.2.2التشوهات الخلقية  .9

 %. 1.6الشيخوخة  .10
 

 

 
 

 2019 أسباب الوفاة بين اإلناث لعام -( 12بياني ) رسم

 

  سبب األول للوفيات بين الذكور و اإلناث أمراض القلب ال

 % علي التوالي.51% و48.3بنسبة 

 هو األورام  واإلناث الس      بب الثاني للوفيات بين الذكور

 . % على التوالي10.8% و 9.9بنسبة 

  لث للوفي ات ناث أمراض الس      ب ب الث ا لذكور و اإل بين ا

 % علي التوالي.7.2% و9.9األوعية الدماغية  

  بين ال  ذكور و اإلن  اث أمراض الس      ب  ب الرابع للوفي  ات

 % علي التوالي.5% و6الجهاز التنفسي 

 هو الحوادث بنس    بة  الس    بب الخامس للوفيات بين الذكور

 %.4.9بنسبة  الضغطهو واإلناث  % 4.3
 

 الوفاةالوفيات حسب مكان  6.9

% م     ن الوفي     ات ح     د ت داخ     ل 76.5ف     ي قط     اع غ     زة 

 % . 7.2وغير ذلك  % في البيت16.3والمستشفيات 
 

 تأثير األوضاع الحالية علي الوفيات 6.10

 . أم اض القلب :1

  باب المؤدية تب لألس       لب أعلى المرا لت أمراض الق احت

% من اجمالي 49.6للوفاة في المجتمع وش  كلت ما نس  بته 

 %. 10.3 م يليها أمراض السرطان بنسبة  الوفيات,

 الحوادث له   ذا الع   ام عن الع   الم الس      بق من  نخف   اضا

عدد الش      هداء في  نخفاض% بس      بب ا2.6 % إلى19.2

 مسيرات العودة الكبرى السلمية .

   ضع مولود حّي  1000لكل   10.7وبلغ معدل وفيات الر

 التش      وه  ات الخلقي  ةأمراض ، بينم  ا ك  ان  ت 2019لع  ام 

% من اجمالي 29.1الس  بب األول لوفيات الرض  ع بنس  بة 

 .الوفيات الرضع 

 

 . حسب الجنس2
م  2010( ف   ي ع   ام %54.3بل   غ مع   دل وفي   ات ال   ذكور  )

%  0.9  بنقص       ان( 53.4) 2019و معدل       ه ف       ي ع       ام

م 2010بينم     ا ك     ان مع     دل وفي     ات االن     اث ف     ي ع     ام 

 %. 0.9بزيادة ( 46.6بلغ ) 2019( وفي عام 45.7)
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