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1.1االدارة العامة للرعاية الصحية االولية
قام ت االدارة العام ر لية ال ر الل حلر االولل ر لصح دلم ا دماصاا الل حلر ليم وا ل صص ةاو ل ل
االرشاد والوقالر والعالج يى ال حو الصالي:
دد المةاجعل لعلادات ال ب

106195

لادات االاصلاص لال فال

2178

لادة السكةي

7423

لادة االمةاض المزم ر

3084

لادة اللدرلر

593

لادة ال سائلر

2525

لادة العظام

501

لادة اللحر ال فسلر

7039

لادة الجيدلر

1143

لادة الصغذلر

733

لادة الفم واالس ا

248

لادة اال ف واالذ والح جةة

144

ر الر صمةلضلر لالم الحامل

6585

ر الر صمةلضلر لالم لعد الوالدة

4940

زلارة للب م قلل الحامل -لحمل الا ة

1522

زلارة ال للب  -ص ظلم االسةة

3041
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ر الر صمةلضلر لي فل

33388

الطب الوقائي
ص علم روصل ي

46025

ص علمات ااةى

1007

فحص كعب الةجل

6460

مةاجعل لعلادة االمةاض المعدلر

1956

دد الفحولات المالةلر

152753

صلولة اشعر

1461

صلولة فحص الثدي  -الماموغةاف

230

مةاجعر اليج ر ال للر المحيلر

1294

مةاجعر اليج ر ال للر العيلا

1

الدار رالر لحر الللئر ليم ا م والمحالت الصجارلر

583

زلارات صفصلشلر

6671

فحص ليسائحل م قلل المؤسسر ال للر

3384

االدارة العامة للرعاية الصحية األولية
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1.1االدارة العامة للصحة العامة
 متابعة حملة التوعية مع اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية كجزء من حملة رفع الوعي والتواصل مع
المجتمعات الخاصة بجائحة كوفيد19-
 إعداد البرتوكوالت الخاصة بالتعايش مع . SARS COVID 19
 التعاون مع جامعة بيرزيت في بحث تقوم به حول ادارة البيانات الشخصية الرقمية لتعزيز الصحة االنجابية و
صحة االم والطفل في فلسطين واالردن.
 تحضير خطة عمل للترويج لالعالن عن تطبيق نبض الحياة للهواتف الذكية بدعم من مؤسسة الرؤية العالمية.
 انتاج ونشر  11فيديو و مواد اعالمية حول كوفيد 19
 مراجعة دليل التعايش وتوفير بيئة آمنة للمدارس في ظل جانحة كورونا.
 توزيع كافة المطاعيم الروتتينية الالزمة للمديريات.
 توزيع كميات من الحليب لمرضى الـــ  PKUمن النوع األول والثاني وتوزيع المطاعيم الغير روتينية حسب
الحاجة.
 توفير كافة األدوية الالزمة الى مرض نقص المناعة المكتسبة اإليدز في المحافظات ومتابعتهم.
 تشكيل لجنة فنية لمراجعة البرتوكول الوطني لتغذية االم والطفل.
 تم العمل على تعريب المتطلبات الخاصة بتسجيل االغذية الخاصة كمسودة يتم اعتمادها الحقا.
 تمت متابعة تسجيل العديد من االغذية ذات العالقة بالتغذية وحسب التعليمات الفنية االلزامية.
 عقد عدة اجتماعات مع مستوردي االغذية واالغذية الخاصة لتسجيل هذه االغذية ضمن تسجيل االغذية
المعتمد في دائرة التغذية.
 المتابعة مع جميع الجهات ذات العالقة حول تصنيف االغذية والمكمالت الغذائية ضمن نظام تسجيل االغذية
المتبع في دائرة التغذية.
 متابعة التقارير الشهرية الرصد التغذوي الوطني لألطفال من ( ( 15 – 11وللحوامل عند الزيارة االولىوايضا
تقارير عيادات التغذية العالجية.
 متابعة نتائج عينات الطحين وملح الطعام غير المطابقة للتعليمات الفنية االلزامية الخاصة بتدعيم الطحين
وايدنة ملح الطعام مع جميع الجهات الرقابية ذات العالقة.
 تم المتابعة مع برنامج الغذاء العالمي بضرورة ان يكون الطحين والملح المقدم للشعب الفلسطيني مطابق
للمواصفات والتعليمات الفنية الصدارة عن وزارة الصحة.
 المشاركة في اجتماعات تخص المواضيع التالية:
 مع الفريق العربي الخاص بالسالمة الغذائية وتسهيل التجارة ،كما كانت فلسطين عضوا رئيسيا في عمل
االستراتيجية االقليمية والبنود المرجعية للفريق العربي لسالمة االغذية وتسهيل التجارة.
 اجتماعا ت تشاورية الخاصة بالغذاء واالمن الغذائي والتغذوي في ظل جائحة كورونا وبالتعاون مع ()FAO
على مدار اربعة ايام.
 معهد الصحة العامة  /جامعة بيرزيت بخصوص البيانات الرقمية لالم والطفل تسهيل العمل في بحث علمي
حول خدمات الصحة الرقمية في فلسطين.
 الدراسة التي ينفذها معهد الصحة العامة في جامعة بيرزيت حول استهالك الخضار والفواكه في فلسطين.
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 اللجنة الوطنية للصحة اإلنجابية .REPRODUCTIVE HEALTH THEMATIC GROUP MEETING
 اللجنة الفنية الخاصة باالعشاب الطبية والمكمالت الغذائية مع دائرة التسجيل الدوائي.
 اللجنة الفنية للتغذية في مؤسسة المواصفات والمقاييس حيث دائرة التغذية عضو رسمي في هذه اللجنة التي
تعقد اجتماعها كل يوم ثالثاء من كل اسبوع.
 حول التغذية الحساسة مع مؤسسة جذور و ( )FAOوعدة مؤسسات لمناقشة الدراسة التي تم تنفيذها من قبل
مؤسسة جذور لالنماء االجتماعي والصحي وبدعم من الفاو.
 تمت المتابعة مع اليونيسف حول توفير كمية من كبسوالت فيتامين أ لالطفال االقل حتى عمر خمس سنوات.
 تحضير عدة مواد تتعلق باهمية بالرضاعة الطبيعية وخاصة في حاالت الطوارئ ونشرها عبر مواقع
التواصل االجتماعي.
 المشاركة في متابعة وتنفيذ مشروع المدارس الصديقة للتغذية بالتعاون مع مؤسسة جذور وبدعم من
اليونيسف.
 مراجعة دليل الصحة االنجابية وفي ظل جائحة كورورنا.
 عمل العديد من النشاطات التثقيفية التغذوية ضمن حلقات مع وسائل االعالم الفلسطينية المرئية والمسموعة،
وفي تصميم فيديو ضمن المبادرة العربية لسالمة الغذاء وتسهيل التجارة ضمن شروط السالمة العامة
وفيروس كوفيد .19
 متابعة الخروقات الخاصة بالترويج لبدائل حليب االم (الحليب الصناعي) ومشروبات الطاقة واغذية
الرياضيين.

1.1.1صحة البيئة
فحص عينة اغذية

161

اصدار شهادة صحية (مصانع محلية,تسويق,اذن استيراد).

51

توريد محارق

1

رخصة حرف وصناعات

151

الكشف عن موقع للترخيص (مصانع جديدية).

11

متابعة عينة مياه

951

توزيع حبوب الكلورين

 1111كغم

 انهاء عطاء تزويد وحدات صحة البيئة في اجهزة فحص المياه الحديثة
 اعداد خطة تنظيم مياه الصهاريج خالل فترة الطوارىءوذلك بمشاركة سلطة
المياه ووزارة الحكم المحلي
 تنفيذ الحملة الثانية لمكافحة اللشمانيا في المحافظات المختلفة
 متابعة توريد مستلزمات واحتياجات ادارة النفايات الطبية بدعم من قبل
مؤسسة اليونيسيف.
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 المتابعة الدورية لعيادات االمومة والطفولة والصحة االنجابية من خالل التقارير الواردة عبر نظام ( DHIS2
)
 عمل تقرير خاص بأعداد السيدات المراجعات والخدمات المقدمة في عيادات االمومة والطفولة والصحة
االنجابية ( الحوامل  ،الحمل الخطر  ،الرضاعة الطبيعية  ،خدمات تنظيم االسرة  ،فحص الثدي االكلينيكي ،
االطفال  ،العمليات القيصرية  ،ماموغرام ) ومقارنة األعداد قبل وبعد جائحة كورونا وتحديد مدى تأثير
الجائحة على الخدمة المقدمة .
 رصد وعمل دراسات ألعداد واسماء السيدات الحوامل والمرضعات المصابات بكوفيد.19
 1.1.1مختبر الصحة العامة المركزي

التصنيف

القسم

عدد الفحوصات

Drug Division

فحوصات االدوية ومواد التجميل

Hormones and Enzymes

فحوصات PKU and n-TSH

Chemistry

فحوصات المياه

199

Chemistry

فحوصات االغذية

179

Chemistry

فحوصات مواد التجميل

215

Immunology

فحوصات األمصال

305

Microbiology

فحوصات المياه

745

Microbiology

فحوصات االغذية

1399

Microbiology

فحص الليشمانيا

Molecular Diagnostic Division

فحوصات االحياء الجزيئية

Molecular Diagnostic Division

 SARS-CoV-2فحوصات الكورونا

مجموع عدد الفحوصات الكلي

331
15581

2
145
34036
53137
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 1.1المستشفيات الحكومية  -المحافظات الشمالية
لليغ دد المسصشفلات الصي صدلةها وزارة اللحر في المحافظات الشماللر  61مشفى صحدم الة الر اللحلر الثا ولر ولعض الة الر
اللحلر الثالثلر موز ل

يى المحافظات الشماللر :مجمع فيس ل ال لي ,مسصشفى الشالد ايلل سيلما الحكومي,مسصشفى الشالد

د.ثالت ثالت الحكومي,مسصشفى رفلدلا الجةاحي،المسصشفى الو ي ،مسصشفى درولش زال ،مسصشفى الشالد لاسة ةفات ،مسصشفى
أرلحا الحكومي،مسصشفى للت جاال الحكومي اضافر الى مسصشفى دورا وهوغوصشافلز– Covid 19

عدد االدخاالت في المستشفيات

18161

دخول عيادات خارجية

11111

دخول طوارئ

51681

عمليات جراحية –كبرى

1818

عمليات جراحية-صغرى

1155

والدة طبيعية

1516

والدة قيصرية

981

فحوصات مخبرية

516519

تصوير أشعة

11919

تصوير طبقي

1111

تصوير رنين مغناطيسي

1118

 1.1اإلدارة العامة للتمريض
 اسصكمال العمل لالدللل الصمةلضي ألقسام غسلل الكيى في المسصشفلات.
 المشاركر لمةاجعر الللاغر ال اائلر ليصعيلمات الاالر في مزاولر ما ر الصمةلض والحلالر المحدث والذي صم شةه لالعدد 611
في جةلدة الوقائع الفيس ل لر .
 اللدء لا شاء ل ك اسئير م اجل الصحضلة لعحد امصحا مزاولر الما ر لحمير شاادة لكالورلوس الصمةلض والحلالر  ،والذي سلصم
اللدء لعحده لاةلجي ام . 2121/2161
 صم العمل يى ا داد قوائم المص و ل م الصمةلض والحلالر حسب اماك سك اهم.
 زلارات ملدا لر للعض المسصشفلات
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1.5االدارة العامة للمهن الطبية المساندة
قامت االدارة العامة للمهن الطبية المساندة بتقديم خدماتها التي تشمل فحوصات االشعة والمختبرات وخدمات
نقل الدم والتخدير على النحو التالي:
المختبرات
عدد الفحوصات

اكثر من  651111فحص

خدمات نقل الدم
عدد وحدات الدم المسحوبة

1991

عدد وحدات مشتقات الدم

1818

عدد الوحدات المصروفة

1691

عدد حمالت التبرع بالدم

1

CBCعدد فحوصات

1168

عدد فحوصات زمرة الدم

6199

عدد وحدات الدم المسحوبة

1991

التخدير
مجموع المرضى الذين تعرضو لتخدير

1186

التخدير العام

1158

تخدير نصفي

816

تخدير موضعي

111

االدارة العامة للمهن الطبية المساندة

10

وزارة الصحة الفلسطينية

 1.6االدارة العامة للصيدلة
اصدارات شهادات
شاادة صسجلل:
مسصحضة دوائي

6

مكمالت غذائلر

1

مسصحضةات صجملل

11

ادوات ومواد للر

5

شاادة ا ادة صسجلل:
مسصحضةات صجملل

1

مسصحضة دوائي

11

شاادات مسصحضة للدال ي()cpp

5

شاادة للع حة)(FSC

1

شاادة صسعلة دواء

19

زيارات ميدانية
مؤسسات للدال له -ق اع ااص

181

مؤسسات للدال لر ق اع ااص

169

مةاكز الة الر اللحلر االوللر

1

الملا ع المحيلر

1

تم اجراء موافقات و أذونات
شةاء حاقلة ا ةة

18

استيراد:
ادولر غلة مسجير وللس لاا لدلل مسجل

11

اذ صسولق ادولر غلة مسجير

61

رخص استيراد:
مواد اوللر

81
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مسصحضةات صجملل

11

مسصايكات للر

11

مصفةقات

1

ابراء-مستحضرات دوائية

11

فحص وتحليل عينات
ارسال ل ات مسصحضةات للدال لر-ماصلة اللحر العامر المةكزي

115

استالم شهادات تحليل

11

لجان وتعاميم
لجا

18

صعاملم سحب مسصحضة وسحب صشغلير

1

1.1االدارة العامة للمستودعات المركزية
 صزولد المةاكز اللحله لاالحصلاجات لمدة شاةل م المواد ال لله المسصايكه.
 صزولد مةاكز اللحه والمسصشفلات ومةاكز الحجة ومسصشفلات الحجة احصلاجاصاا م مسصيزمات الوقاله م فالةوس كورو ا .
 صم مل

اء س وي لاحصلاج المسصايكات م المسصيزمات الااله غسلل الكيى.

 صم مل

اء مواد جةاحر ظام لاحصلاج مجمع فيس ل ال لي  +مسصشفى رفلدلا .

 صم مل ا ادة

اء لمواد جةاحر اال لاب مسصشفى رفلدلا والمجمع ال لي.

 اسصالم مواد مصلةع لاا االه لاالللسه الواقله م مؤسسر ا لاء العالم .
 ا داد يللات الشةاء الااله لمواد فحص الكورو ا و ليمواد يى

اء االسصئجار.

 صزولد م.دورا لاالجازة ال لله الالزمه.
 صوزلع اسةة الع اله المكثفه واالسةة ليمةضى يى جملع المسصشفلات الحكومله .
 صجالز جملع مةاكز الكورو ا لاالجازة والمسصيزمات ال لله الالزمه .
 صوزلع ولةف يللات المةاكز حسب حاجصام واالمكا له المصوفةه لدل ا .
 المشاركه في لجا الع اءات ولجا الدراسه الف له.
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1.8االدارة العامة للتأمين الصحي

اصدار يسريان المفعول للتأمين الصحي

61

استقبال وتعبئة طلبات االستثناء لسريان المفعول

191

فحص وتدقيق معامالت خلو الطرف للمتقاعدين

18

فحص واصدار كتب للخدمات العسكرية بخصوص عدم وجـود سـجالت للمنتفعـين
من تأمين الخدمات العسكرية

1

حصر مبلغ من مديريات الصحة و االسرى والشؤون وأسر الشهداءبقيمة

 15891515شيكل

 صدقلق الةادات الصأمل اللحي الواردة م مدلةلات اللحر وم االشصةاكات الجما لر
 مصالعر مشةوع ص ولة لة امج ادارة معيومات الصأمل اللحي

 1.11االدارة العامة للتعليم الصحي
 صدرلب الكوادر اللحلر في وزارة اللحر و الص سلق لصدرلب الب الجامعات والكيلات اللحلر
 المصالعر مع الل ك الدولي لعمل مةجعلر السصح اب ملةمج للة امج الص ولة الما ي المسصمة ليكوادر اللحلر.ا سجام ًا مع
اسصةاصلجلر الص ولة الما ي المسصمة ليكوادر اللحلر
 مصالعر والص سلق ليصدرللات المصعيحر لأ لاء االمصلاز
 الص سلق مع المجيس ال لي الفيس ل ي فلما لاص األ لاء الذل أ او صدرلب االمصلاز وجاوزلصام ليصحدم المصحا الصةالص
 الدار ملداقلات الشاادات اللادرة

وزارة اللحر.

 الدار شاادات دم مما عه لالاصلاص في الاارج.
 الدار شاادات حس سلة وسيوك لغالات االاصلاص في الاارج.
تمثلت إنجازات الفصل االكاديمي الثاني في كلية ابن سينا باإلنجازات التالية:
 اال صااء م الجا ب ال ظةي لجملع المساقات ال ظةلر لاسصادام الصعيلم اإللكصةو ي ل جا
 قلول دفعر جدلدة م ال يلر لكيلر ال سل ا
 اللدء لصدرللات الماصلة والصدرللات العميلر و صةصلب الماصلة
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1.9االدارة العامة للشؤون االدارية
 1.9.1دائرة شؤون الموظفين
صوظلف كوادر يى مشةوع الل ك الدولي م كافر صاللات ( ا لاء  ،صمةلض  ،االائلل  ،ف ي
ما صلة  ،اشعر  ،صادلة  ،مال ) ليعمل في مةاكز العالج مةضى كور ا .

صوظلف كوادر حود دلوا لمحافظر الايلل ل اءا يى قةار م
مسصشفلات المحافظر الايلل لسلب صفشي مةض كور ا في المحافظر

دولر رئلس الوزراء ليعمل في

259

51

صوظلف كوادر يى حود م اجل صشغلل مةكز ال ولعمر لحجة و الج مةضى كورو ا

11

اللدء لعميلر صوظلف ليمحافظات الشمال و الوس لالص سلق مع دلوا و الموظفل العام .

51

ة ا ال لة دلوا الموظفل العام لصوظلف كوادر يى حود في لوظائف الصالي ( للب ام ،
ف ي ماصلة  ،ف ي اشعر  ،في صادلة  ،ف ي للوصك ولوجي  ،ف ي ر الر ص فسلر ) .
اسصكمال اجةاءات صجالز الميفات الموظفل الذل صم صعلل ام يى احدالثات 2161

198

لةف سيف لكافر الموظفلل الجدد لة وزارة الماللر

168

صعلل أ لاء جدد يى لة امج االاصلاص في مسصشفلات وزارة اللحر

11
 561موظفا

لةف رواصب مال الملاومر
صدقلق كافر سا ات العمل االضافي لموظفي وزارة اللحر وم اولات لشكل شاةلا م صظم ومصالعر
ص فلذها لدى مدلةلر الةواصب في وزارة الماللر .
صوزلع قسائم رواصب الموظفل

لشكل شاةي

يى االدارات العامر والدوائة

صجالز واداال معامالت درجر مسصححر يى دلوا الموظفل العام

1111

صجالز ميفات الموظفل الذل احالوا يى الصحا د و ارسالاا لدلوا الموظفل العام
لةف مكافأة ا لاء امصلاز االس ا و ددهم

111

لةف مكافأة ا لاء امصلاز امو و ددهم

111
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 1.9.1استالم مركبات لصالح وزارة الصحة
تم استالم  16مركبة خالل شهر تموز  1111توزعت على النحو التالي:
 مسصشفى دورا الحكومي كوفلد  61دد 2

جهة التبرع
الشةكر الفيس ل ه ليسلارات
وزارة العدل  /ال ب الشة ي

 المسصود ات المةكزله دد 2

جااز الشة ر

 صم اسصالم شة مةكلات وع سفا ا  2166وز ت كاالصي :

االم الو ي

لحر ل ا لحر ج وب الايلل  ,لحر شمال الايلل  ,لحر الايلل دد, 2لحر للت لحم
لحر ولاس  ,لحر الحدس ,لحر اليس دد .2
 مسصشفى العلو هوغو صشافلز

الجااز المةكزي لالحلاء

 لحر شمال الايلل

الجا از المةك زي لالحل اء
كإ ارة لصغ لر جائحر كورو ا

 1.11االدارة العامة للشؤون المالية
اوال :المعامالت المنجزة
ليغ دد المعامالت المسصيمر و المدقحه  387معامير لحلمر اجماللر ليغت  287,321,281شلكل .
ثانيا :المدفوعات
كا ت مدفو ات وزارة اللحر االل  2121/3مليغ  88,237,831شلكل

1.11االدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط
صةكز العمل يى وضع ومصالعر السلاسات المسصجدة ليصعالش والصشافي م ازمر الكورو ا و مةاجعر وصحدلث االسصةاصلجلر اللحلر
الو لر  2127-2126ولةامج المواز ر ليس وات المذكورة .حلث صم في هذا الشاة لا ر وصوزلع الصحةلة اللحي الس وي ليعام
 2161والذي لصضم كافر المؤشةات والللا ات اللحلر.
 صحدلث االسصةاصلجلر اللحلر الو لر ليس وات  2127-2126لما لأاذ لعل اال صلار اثار جائحر كورو ا والمسصجدات اللحلر
واالقصلادلر والسلاسلر.
 مصالعر صا ل اللةامج لمواز ر العام .2127-2126
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 دراسر صحللم الح اع اللحي الفيس ل ي واللادرة

معاد الحاث السلاسات االقصلادلر (ماس).

 مةاجعر مسودة اسصةاصلجلر ادارة المال العام والص سلق مع االدارات ذات العالقر (شةاء الادمر ،الصأمل اللحي ،الشؤو
الماللر).
 ا داد صحةلة ااص حول ادارة االزمر اللحلر في مواجار ولاء كورو ا م قلل وزارة اللحلر.
 صوفلة الللا ات الصي صاص ا ار العمل الصحللمي الااص لاالصحاد االورولي
 مةاجعر وص حلح للا ات الصمولل اللحي-المةحير االولى
 مةاجعر دراسر الص لؤ ومحددات اال فاق اللحي مع الةاء م ظمر اللحر العالملر
 ص ولة لة امج دمج المواز ر لالصا ل
 مةاجعر وص حلح شجةة اللة امج الاالر لالمواز ر
 مةاجعر وص حلح الللا السلاساصي/للا وأهداف سلاسر اللةا مج لمواز ر اال وام 2127-2126
 مصالعر وصعدلل دراسر صحيلل الماا ة الماللر لال فاق االسةي
 إ داد سلاسر الص ظلف والص الة في غةف مةضى (.)COVID-19
 إ داد سلاسر ص ظلف وص الة سلارات اإلسعاف في حال حل مةضى (.)COVID-19
 إ داد سلاسر االسصادام األمثل والةشلد لألق عر اللر الكفاءة ليجااز الص فسي.
 إ داد ص ظلف وص الة الواقلات الشاللر الصي لعاد اسصاداماا.
 إ داد سلاسر االسصادام األمثل والةشلد ليواقلات الشاللر م قلل الكوادر اللحلر.
 إ داد سلاسر ص ظلف وص الة األدوات ال للر الصي لعاد اسصاداماا.
 صحدلث سلاسر وإجةاءات ما لعد الصعةض ليواز لاألدوات الحادة ليكوادر اللحلر.
 صحدلث سلاسر الص علم ضد الصااب الكلد اللائي ليكوادر اللحلر.
 إ داد سلاسر إدارة ميلر دف الموصى ال اصج

مةض (.)COVID-19

 إ داد مسودة حول آللات الص ظلف والص الة في قا ات االمصحا ات ل الب الثا ولر العامر (الصوجلاي)
 صلملم اوارزملر ( )ALGORITHMحول معاللة ا ااء الحجة اللحي ليحاالت المشصله لاا أو الملالر (.)COVID-19
 صحدلم مسودة حول صل لف صعةض الكوادر اللحلر والعاميل لمةض ( ،)COVID-19وذلك حسب وامل الا ورة.
 صسجلل فلدلو حول ال ةلحر اللحلحر لالسصادام األمثل ليكمامر ال للر والواقلات الشاللر
 صم صلملم آلر حاسلر ( )CALCULATORلصحيلل الم اةات وصعملماا يى كافر المع لل محيل ًا واقيلمل ًا.
 صلملم لوسصةات حول آللر صحضلة الم اةات ل ةلحر ساير والمفاهلم الاا ئر واللحلحر ليكمامر ال للر.
 صحضلة صعيلمات السالمر والوقالر م العدوى ليماصلةات وأقسام الصلولة ال لي وصزولدها لإلدارة العامر ليادمات ال للر
المسا دة.
 ص سلق ميلر د م الماصلةات لفحص ( )COVID-19لالصعاو مع اإلدارة العامر ليادمات ال للر المسا دة وذلك لد م م
( )PTBلمليغ  350,000دوالر صحةلل ًا.
 صحضلة مادة صدرلللر حول مواضلع ضل العدوى في حال الصعامل مع مةضى ( ،)COVID-19وصزولدها لم سحي الجودة
ومكافحر وضل العدوى في م ا ق ج وب الايلل لصدرلب الكوادر اللحلر ذات العالقر يلاا.
 صلملم لة امج محوسب لصوثلق صائج الصححق م جودة الصعحلم في المسصشفلات ومةاكز الة الر اللحلر األوللر.
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 الصوالل الدائم والمسصمة مع كافر م سحي الجودة وضل العدوى في المسصشفلات ومةاكز الة الر اللحلر األوللر و يى مدار
السا ر.
 مصالعر جمع وصحللم مؤشةات الجودة وسالمر المةلض في المسصشفلات وصوثلحاا وصحيلياا وصزولد م سحي الجودة وسالمر المةلض
لالصغذلر الةاجعر.
 الحلول يى شاادات معصمدة م قلل م ظمر اللحر العالملر م االل .COURSES ONLINE
 مصالعر ميلر ص الة مل ى وزارة اللحر والماصلة المةكزي.
 مصالعر السجل الو ي ليسة ا م قلل دائةة الصحيلل الولائي.
 المشاركر مع الجااز المةكزي لإلحلاء الفيس ل ي في إ داد ESCWA ARABIC ENGLISH HEALTH GLOSSARY

 1.11دائرة شراء الخدمة

الجهه المستقبله

االردن

المحافظات الشمالية

المحافظات الجنوبيه

(عدد التحويالت)

(عدد التحويالت)

المجاميع

9

1

11

الحدس

1919

119

1188

داخل الخط االخضر

168

8

116

المحافظات الشماليه

1111

81

1181

المحافظات الجنوبيه(غزة)

1

881

881

تركيا

1

1

1

مصر

1

11

11

5191

1111

6165

المجموع

دائرة شراء الخدمة
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 1.1وحدة العالقات العامة واالعالم
صم الصةكلز االل شاة صموز  2121يى ال اج المصكامل في اسصادام أدوات دلدة لة وسائل االصلال والصوالل صشمل وسائل
الصوالل االجصما ي والموقع االلكصةو ي الةسمي وق اة اللوصلوب الاالر لالوزارة م ا صاج و شة وصحدلث وكصالر وللاغر يى
ال حو االصي:
انفوجرافيك

81

فيديوهات

19

بوسترات

11

تصريح صحفي

1

خبر صحفي مكتوب-مصور

16

اعالنات وتعاميم

5

التحديث الصباحي للحالة الوبائية-كورونا

11

التحديث المسائي للحالة الوبائية-كورونا

11

قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة

19

تصاميم-شهادات

1

اعداد تقارير

1

استقبال وفود
 1.1.1أبرز النشاطات
 وزارة اللحر صصسيم شاح صل صحوي مواد و مسصيزمات وقائلر ،صلة ت لاا شةكر األهيلر ليصأمل وشةكر االصحاد لإل مار
واإلسصثمار.
 اجصماع ص سلحي مع المكصب اإلقيلمي لم ظمر اللحر العالملر.
 وزلةة اللحر د .مي الكلير صصسيم شح ر مسا دات للر م الةال ر ال للر الفيس ل لر األمةلكلر)(PAMA
 وزلةة اللحر صجصمع لغةفر صجارة رام هللا وممثيل
الملارك ،وفق لةوصوكول وزارة اللحر المعصمد

ألحاب الم ا م لم اقشر ودة الم ا م ليعمل لعد لد األضحى

 د .الكلير صلحث مع الليلب األحمة الوضع اللحي لألسةى في ظل جائحر كور ا
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 لد م م "اإللسلسكو""اليج ر الو لر" ووزارصا اللحر والصعيلم العالي صوقعا اصفاقلصل لد م الجاود الو لر في محارلر ا صشار
كورو ا
 وزلةة اللحر صلحث مع ظلةها الماللزي سلل الصعاو في مواجار جائحر كورو ا
 شاح صا إلمداد المسصشفى العسكةي في اليس ،صحوي أجازة ص فس ال ا ي وأسةة

الر مكثفر ومسيصزمات للر ووقائلر.

 أ ي رئلس الوزراء د .محمد اشصلر اسصكمال صيللر احصلاجات وزارة اللحر العاجير ،وأهماا إجةاءات صوظلف  611كادر لي،
االر في الايلل ،وصوفلة سلارات ل حل الكوادر ال للر والعل ات ،وسلارات إسعاف.
 وزلةة اللحر د .مي الكلير صسيم  ٤شاح ات م معدات وأجازة ومسصيزمات للر لمشافي الايلل.

 1.1وحدة الهندسة واإلنشاءات
 جار العمل يى صجالز مسصشفى دورا لالايلل (مةحير االسصالم ) .
 جار العمل في ل اء مسصشفى حيحول لالايلل.
 جار العمل في الصلملم لصوسعر المسصشفى الو ي وذلك لعمل ما ات وجداول كملات لمساحر حوالي  66111مصة مةلع(صم
زلادة المساحه حسب االحصلاج) وفي المةاحل ال اائلر وصم صسيلم ساه الى صلكا لا صظار رد الما حل .
 جار العمل في ل اء المةحير األولى م قسم الحيب في مسصشفى ج ل ايلل سيلما الحكومي لصمولل م المشةوع اإلل الي
.RINGE
 جار العمل لل اء وصش لب مةكز وارئ ووالده ام ه في لعلد.
 جار العمل في ل اء مدلةلر لحر ولكةم لصمولل م االل اللل (المةحير ال اائلر).
 جار العمل في ل اء الق اضافي في ج ا اللحةل ي في مجمع فيس ل ال لي لضم (قس ةه, ICU ,م امات) لصمولل م جمعلر
اغاثر ا فال فيس ل .
 جار العمل في صلملم المسصشفى الا دي (الدوحه/للت لحم) لصمولل م الحكومه الا دلر.
 جار العمل في المةحير الثا لر م ل اء مسصشفى سيفلت م االل لكدار.
 جار العمل في صةملم وا ادة صةملم صأهلل  ICUوقسم الم اظلة في مجمع فيس ل ال لي
 جار العمل في صةملم وا ادة صأهلل ست لادات في محافظر رام هللا ( قةاوة ل ي زلد ،ر صلس ،لادة للصو لا ،المؤسسر ال للر،
لادة دلة الزلع ،لادة ليعل ) لصمولل م مكصب فاامر الةئلس.
 صم صةسلر
 صم ة

اء لصأهلل قسم الحس ةة في ج ا أل اء رام هللا لصمولل م مكصب فاامر الةئلس وسلصم اللدء لالص فلذ االسلوع الحادم.
اء صش لب قسم سة ا الثدي في مسصشفى رفلدلا لصمولل م  MAP-UKلا صظار الصةسله .

 جار العمل يى إ داد جداول كملات وصلاملم لصةملم أقسام في مسصشفى األمةاض العحيلر في للت لحم.
 صم ة

اء صلملم لمشةوع ل اء وصش لب مسصشفى سعد لالل شةق اليس ،ولا صظار فصح الع اء في وزارة األشغال.

 جار العمل يى ص فلذ صةكلب درج وارئ وهةوب في مدلةلر لحر رام هللا والللةة.
 جار العمل في أ مال صةملم ليم لخ والمسصودع في مسصشفى قيحليلر.
 صم الكشف يى مةاكز لله الجله االه ومسصود ات ادوله ومواد صجملل وللدللات لغالات الصةالص.
 جاري العمل يى ل اء غةفر مح ر اوكسجل مجمع فيس ل ال لي.
 اللدء في ص فلذ

اء صأهلل قسم  CCUفي ج ا الجةاحات الصالللر .
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 جاري العمل يى صورلد ثالث مولدات كاةلائلر قدرة كل واحد م اا  1000 KVAفي كل م مسصشفى للت جاال ،مجمع فيس ل
ال لي ،مسصشفى ولكةم ،م االل لكدار لصمولل م الل ادلق العةللر.
 صم صةملم وصجالز ماصلة فحص الكورو ا في مدلةلر لحر أرلحا لصمولل م محافظر أرلحا.

 1.1وحدة مجلس الوزراء
 إ داد ومةاجعر ميف مجيس الوزراء األسلو ي .
 إ داد الميالات المدرجر يى جدول أ مال مجيس الوزراء والاالر لالوزارة ،ومصالعر الصحةلة األسلو ي حول الصحولالت
ال للر.
 مصالعر ص فلذ الحةارات والةسائل الواردة م قلل األما ر العامر ،ومصالعصاا داايل ًا مع الجاات ذات االاصلاص ،وم ثم صحضلة
الةدود يلاا لألما ر العامر.
 مصالعر اليجا المشكير م قلل مجيس الوزراء ،و اليجا الصي صكو الوزارة ضو

فلاا.

 1.1وحدة االسعاف والطوارئ والكوارث
عقد دورات
 Airway managementاسصادفت اال لاء

1

 Infection Preventionلسائحي االسعاف والضلا
Control

1

تجديد ترخيص
مةاكز اسعاف ااص

8

مةكلات اسعاف ليدلات-أهيي – ااص

1

 1.5وحدة التنسيق مع المؤسسات االهلية والخاصة
 الصعاو والص سلق مع وزارة الداايله لالوص الجمعلات الالةله والالئات االهيله (ا ذارات  ،ماالفات  ،الصأالة لصسيلم الصحارلة
االدارله والمالله ،صةالص جمعلات جدلدة  ،قةارات لحل جمعلات.
 مصالعر لعض الجمعلات مصايفر

إرسال صحارلةها اإلدارلر والماللر

 الص سلق مع الجمعلات لصزولد ا لالصحارلة االدارله والمالله ليعام .2161
 صم صسجلل دد م الجمعلات الجدلدة م قلل وزارة الداايلر وصم ارسال ميفات الجمعلات لمصالعصاما كو وزارة اللحه هي
وزارة االاصلاص لصيك الجمعلات .
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 مصالعه لعض الشةكات الغلة رلحله ل ا ًء يى صعيلمات معالي الوزلةة واألما ه العامه لمجيس الوزراء والصي صعمل لالمجال
اللحي.
 المشاركر في ورشات العمل الصي صاص الشةكات الغلة رلحله في وزارة اإلقصلاد الو ي.

 1.6وحدة الصحة النفسية
 ا داد ال ساصل العةللر واال جيلزلر م الا ر الصشغليلر الو لر لي وارئ اث اء الجائحر كوفلد  61ليمؤسسات العامير في مجال
اللحر ال فسلر .
 صدرلب ال اقم العامل في أماك الحجة ومةاكز إقامر مةضى كورو ا حلث صمت زلارة وصدرلب ال اقم العامل لما لحارب ( )83
للل ًا وممةض ًا لعميو في اللفوف االماملر في(  ) 1مةاكز حجة وكا ت فصةة الصدرلب ما لل  3/27-62لاسصث اء مةكز
ارلحا وسلصم اسصكمال الصدرلب في ،8/66حلث صم الص ةق الى :كلفلر الع الر لال فس صحت ضغ العمل وم ع االجااد واالحصةاق
اإللالر لالفلةوس وكلفلر الد م ال فسي الالزم ليملالل .
الوظلفي ،الصعةف يى اال ةاض ال فسلر ال اشئر
 صدرلب فةلق الد م ال فسي ليصدال في االزمات ( كورو ا ) كل لوم ارلعاء حلث حد في شاة صموز (ثالث لحاءات).
 صحدلم لةامج الصو لر لة وسائل اال الم المحيلر حول الد م ال فسي لمةضى (كوفلد  )61م حلث الوقالر واإلجةاءات
 صحدلث دللل الادمات االلكصةو لر ليلحر ال فسلر يى موقع مجيس الوزراء.
 ا ااء مداوالت اليج ر الف لر لدراسر الصحةلة الااص لحاالت محاوالت اال صحار م االل ص للق (زوم ورفع الصحةلة والصوللات
الى مجيس الوزراء.
 مصالعر مل مةاكز اللحر ال فسلر االل جائحر كورو ا وكصالر صحةلة لصحدلد االحصلاجات (مةفق الصحةلة).
 صدرلب اال لاء المحلمل في مشفى الدكصور محمد سعلد كمال لي ب ال فسي لواقع لحاء شاةي في مواضلع اللحر ال فسلر
(العالج ال فسي،ال ب ال فسي لأل فال،اللحر ال فسلر المجصمعلر ) حلث كا اليحاء االول محدمر في العالج ال فسي السيوكي
وذلك في لوم .2121/3/3
 رل مشفى للت لحم لي ب ال فسي للة امج صدرللي مع مؤسسر  MAPوذلك لعد صحدلد احصلاجاصام .
 حد ورشصي مل صسصادف الد م ال فسي ليعاميل في ج ا اال فال لالصعاو مع لج ر الصعيلم المسصمة في مجمع فيس ل ال لي.
 ا داد لة امج لاصص لصحدلم اإلسعاف ال فسي االولي لي ساء المع فات لالصعاو مع وحدة المةأة.

 1.1وحدة االجازة والتراخيص
تم إصدار شهادات مزاوالت المهن الطبية وشهادات تراخيص ومزاوالت المهن الصيدالنية خالل شهر تموز
على النحو التالي:
إصدار مزاوالت المهن الطبية
طبيب بشري

55

عاملة صحية

1
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البيوتكنولوجي

1

أخصائي تغذية

11

تحاليل طبية

86

مساعد فني مختبر

1

فني أشعة

11

بصريات

11

أخصائي عالج طبيعي

11

أطباء أسنان

11

تمريض

111

فني تخدير

11

مرشد نفسي

11

أخصائي نطق وسمع

1

عالج وظيفي
1
اصدار تراخيص ومزاوالت المهن الصيدالنية

مساعد صيدلي

6

صيدالني

5

مستودع أدوية

11

مصانع أدوية وتجميل وبيطرية

11
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 1.8وحدة الشؤون القانونية
2.1.8القضايا المرفوعة أمام المحاكم
 صم الةد ليوائح جواللر يى قضالا مةفو ر يى وزارة اللحر ( دد  )7وصحضلة جملع الةدود والمةفحات وحافظر الللا ات.
 الشكاوى الواردة م ال لالر العامر وصم معالجصاا وفق األلول.
 للاغر اليوائح وحلة اللل ات ليحضالا المةفو ر والواردة م المحاكم ومعالجصاا وفق األلول.
 مصالعر جملع المةاسالت م قلل المحاكم الماصيفر.
 1.1المتابعات المختلفة مع النيابة
 مةاسير ال لالر لالوص المةضى المصايفل

الدفع في جملع المسصشفلات الحكوملر وذلك م أجل صحللياا.

 مصالعر لجا الصححلق و مياا وإرسال ال صائج إلى ال لالر م اجل اسصكمال اجةاءات الصححلق.
 مصالعر المةاكز والعلادات الغلة مةالر ليعمل يى صلولب أوضا اا واصااذ كافر اإلجةاءات الحا و لر لالالوص.
 مةاسير ال لالر لالوص المةضى الذل قاموا لصسدلد الدلو الصي يلام ليمسصشفلات م أجل إلحاف اإلجةاءات الحا و لر لححام.
 رفع و صحةلك د اوى لالوص الجةائم االلكصةو لر الواقعر لحق الوزارة ومصالعصاا لدى الجاات الماصلر.
 1.8.1اللجان :اجتماعات اللجان الفنية الدوائية
 لجا الع اءات وصورلد األدولر.
 اجصما ات لج ر الشةاء الااص لألدولر.
 مصالعر مل لجا الصححلق اإل ضلا لر ومصالعر ص فلذ الحةارات اللادرة

اا.

 لجا صححلق ماصيفر ،ومصالعر وص فلذ صوللات اليجا .
 لجا إاصلار موظفل .
 تنظيم وتدقيق جميع العقود واالتفاقيات التي تكون وزارة الصحة طرفا فيها-:
 صدقلق وا صماد جملع حود صورلد األدولر.
 صدقلق وا صماد جملع حود

اءات األشغال.

 إ داد حود الصوظلف في الوزارة.
 إ داد وص ظلم حود اإللجار الماصيفر.
 صدقلق وا صماد مذكةات صفاهم دد (.)7
 صدقلق وا صماد االصفاقلات والشةاكات ومذكةات الصفاهم لالوص مكافحر مةض كوفلد .61
 مصالعر الكصب الواردة م دار االفصاء والعمل يى مةاسير دوائة اللحر لالولاا.
 1.8.1القوانين والتعليمات
 إ داد صعيلمات صةالص المةكلات المص حير المعدة لممارسر الحةف المل فر.
 ا داد ميحق لجداول المادرات والمؤثةات العحيلر والسالئف الكلماولر .
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 العمل يى مصالعر مشارلع الحوا ل المةسير م مجيس الوزراء وارسال المالحظات لالولاا.
 معالجر االشكاالت الحا و لر لشكل لومي لدى جملع إدارات ودوائة ووحدات الوزارة.
 معالجر األمور الحا و لر العالحر لموظفي وزارة اللحر واللت فلاا وصسولصاا لشكل لومي.
 إ

اء المشورة الحا و لر لجملع الميفات الصي صكو لحاجر إلى رأي قا و ي فلاا لشكل لومي.

 مصالعر الكصب الواردة م دار االفصاء والعمل يى مةاسير دوائة اللحر لالولاا.
 مصالعر المةاسالت م الالئر المسصحير والةد يلام لالوص شكاوى الموا ل أو أي مواضلع أاةى ( دد.)6
 مصالعر كافر المةاسالت الواردة م دوائة وزارة اللحر الماصيفر والصي لصم االسصفسار

اا والةد يلاا والصي صصم لشكل لومي.

 مصالعر المةاسالت الماصيفر م الوزارات األاةى والةد يى اسصفساراصام.
 مل كصب قةارات الضل لر الحضائلر ( دد .)6

 1.9وحدة الرقابة الداخلية
فذت وحدة الةقالر الداايلر في شاة صموز  2121مااماا في اصجاهل صمثيت ف ي الج والت الصفحدل ر لماصي ف اال ش ر والما ام
الف لر واالدارلر والماللر م جاه وم جار أاةى المشاركر في اليجا الصي حضةها م دولو الوحدة يى ال حو الصالي:
 توزيع الزيارات الميدانية
الجهة الخاضعة للتدقيق

عدد الجوالت الميدانية

النسبة المئوية

مجمع  +اإلدارة العامة للمستشفيات
فلسطين الطبي

165

% 61

اإلدارة العامة للرعاية االولية

61

23%

دوائر الوزارة المركزية

11

% 11

المجموع

116

% 111

 توزيع اللجان
اللجنة

العدد

لجان عروض اسعار ومشتريات
وعطاءات

19

لجان جرد وإتالف

1

لجان طبية وتحويالت

11

لجان تحقيق

1

المجموع

61
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 1.11وحدة الهندسة والحاسوب
 صجالز الشلكر الداايلر في مل ى وحدة شةاء الادمر واإلدارة العامر ليصأمل اللحي
 رل وحدة شةاء الادمر مع لة امج للسا  /وزارة الماللر
 إ داد الص للق اإللكصةو ي ليموا

( )COVID 19لحلث لصمك الموا

م االله معةفر صلجر الفحص الاالر لالكورو ا

 اإل صااء م إ داد لة امج المواللد لالصعاو مع وزارة الداايلر.
 رل وزارة اللحر ضم  X-ROADالااص لالشلكر الحكوملر

 1.11وحدة الهندسة الطبية
قامت وحدة الا دسر ال للر االل شاة صموز  2121لا جاز مااماا يى ال حو الصالي:
عدد طلبيات الصيانة المنجزة من قبل مهندسي الوحدة
عدد طلبيات الصيانة لمحطات األكسجين المنجزة

25
8

عدد طلبيات اإلصالح المنجزة ألجهزة تحت الكفالة

23

عدد طلبيات اإلصالح المنجزة ( طلبيات خارجية )

1

لجان استالم أجهزة طبية

49

عدد القوائم الموصفة

9

عدد البنود الموصفة

45

عدد اللجان الفنية و غيرها
لجان دراسة فنية لعروض أسعار و عطاءات

9
17

إعداد قوائم لألجهزة الطبية للمشاريع

7

طلبيات قطع الغيار

1
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 1.11وحدة التوريدات
قامت وحدة التوريدات خالل شهر تموز  1111بانجاز مهامها على النحو التالي:
شراء وتوريد مواد مخبرية لمواجهة فايروس كورونا لصالح وزارة الصحة

11

شراء وتوريد ادوية لمواجهة فايروس كورونا لصالح وزارة الصحة

1

شراء وتوريد اجهزة طبية لصالح مستشفيات وزارة الصحة

1

شراء وتوريد مستهلكات طبية لمواجهة فايروس كورونا لصالح وزارة
الصحة

1

اعمال صيانة لغرف التبريد لصالح مستشفيات وزارة الصحة

1

شراء غساالت ومولدات لصالح وزارة الصحة

1

اجتماع مع معالي وزيرة الصحة

1

اجتماع مع الجهات المانحة لمواجهة فايروس كورونا

1

لجنة الشراء المباشر

5

لجنة المشتريات

1

لجنة التقييم

15

اجتماع مع اللوازم العامة

1

 اسصادام موقع وزارة اللحر واللوالر االلكصةو لر لال ال
لوزارة اللحر والمةاحل الصي مةت لاا

العميلات الشةائلر الاالر

11

 1.11وحدة صحة وتنمية المرأة
 رلد حاالت الع ف المل ي يى ال وع اإلجصما ي م االل الصوالل مع ضلا إصلال لة امج الع ف في المسصشفلات
ومدلةلات اللحر  ،وإداال الصحةلة الشاةي لصيك الحاالت يى لة امج .DHIS2
 متابعة مع الشؤون القانونية في وزارة الصحة حول مذكرة التعاون بما يخص إتفاقية سيداو وإمكانية تنفيذ
رقم واحد في البند الرابع من مذكرة التعاون المنوي توقيعها بين وزارة الصحة ووزراة شؤون المرأة .
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 تم إعتماد آلية صرف حبوب منع الحمل الطارئة على المستشفيات الحكومية ومديريات الصحة وعيادات
الطب الشرعي في وزارة العدل ،وتم المتابعة مع المستودعات المركزية بقائمة توزيع تحتوي على (
المحافظة  ،الم
 وقع  ،عدد الحبوب )
 تجهيز وتأثيث أربع غرف للعزل الصحي للنساء المعنفات المصابات أو المشتبه إصابتهن بفايروس كوفيد
( 19الخليل  ،رام هللا  ،آريحا  ،نابلس) لضمان إستمرارية تقديم الخدمات لتلك النساء بسرية وخصوصية
في ظل الجائحة .
 في ظل تنامي ظاهرة االرتهان للمواد االفيونية في االراضي الفلسطينية وتنامي ظاهرة العنف وارتفاع
نسبة االرتهان بين النساء المتزوجات او ذات صلة قرابة بالمرتهنين تم تقديم مقترح لفتح غرف ارشاد
اسري في مراكز االرتهان التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية .
 تم تشكيل لجنة فنية ( أخصائيي النسائية والتوليد من داخل وخارج وزارة الصحة ) وإعداد دليل طوارئ
وطني للتعامل مع النساء المصابات أو المشتبه بإصابتهن بفايروس كوفيد  19أثناء الحمل والوالدة وما بعد
الوالدة.
 تم تزويد أقسام النسائية والتوليد في المستشفيات الحكومية بأحد عشر  BAKERY BALLOONخالل شهر
تموز.
 المتابعة مع اإلدارة العامة للمستشفيات ومجمع فلسطين الطبي بضرورة التعميم على رؤوساء أقسام
النسائية والتوليد بالعمل على تعبئة نموذج روبسون ) )ROBSONعلى النظام المحوسب .HIS
 تم عقد اجتماع للجنة الوطنية للصحة اإلنجابية والجنسية في فلسطين عبر تطبيق زوم
) (REPRODUCTIVE HEALTH THEMATIC GROUP MEETINGتم مناقشة:
 تقييم اثر فيروس كوفيد  19على خدمات الصحة االنجابية والجنسية في فلسطين .
 تحديث الممارسات الفضلى والتحديات التي واجهت القطاع الصحي الحكومي والغير حكومي في مجال
خدمات الصحة االنجابية والجنسية .
 عرض مقترح دليل وطني للتعامل مع النساء المصابات أو المشتبة بأصابتهن بفيروس كوفيد  19خالل فترة
الحمل والوالدة وما بعد الوالدة .
 تم إعداد الخطة الوطنية المقترحة لخدمات الصحة االنجابية والجنسية في حالة الطوارئ الخاصة بجائحة
كوفيد 19-للعام  1111/1111بالتنسيق مع الشركاء الصحيين في القطاع الصحي الحكومي( في اإلدارات
ذات العالقة ) وغير الحكومية مقدمة الخدمات الصحية .

وحدة صحة وتنمية المرأة

27

وزارة الصحة الفلسطينية

 1.11وحدة العمل التطوعي

كشوفات المتطوعين في وزارة الصحة كانت على النحو التالي:
طب مخبري

1

تصوير طبقي وفنيي اشعة

1

ادارة صحية وادارة تقنية

11

سكرتارية طبية

1

صيدلة

1

علوم ادارية

1

ادارة مستشفيات

1

علم اجتماع

1

تصميم جرافيك

1

محاسبة

1

د.صيدلي

1

فني تخدير وأنعاش

1

تمريض

1

 1.15وحدة صحة الفم واالسنان
يبلغ عدد عيادات االسنان في وزا ة الصحة  11عيادة أسنان موزعة على مديريات الصحة وبناءا على
تعليمات معالي وزيرة الصحة بوقف العمل في عيادات األسنان خالل جائحة كورونا فقد تم اغالق عيادات
األسنان وتحويل أطباء األسنان للعمل في مراكز الفرز الخاصة بكورونا .
متابعة أطباء االسنان األمتياز وتوزيعهم للتدريب في القطاع الخاص .

 111طبيب

ترخيص عيادات أسنان

1

تجديد ترخيص عيادات أسنان

51

اصدار مزاولة مهنة ألطباء األسنان

5

تجديد ترخيص مختبرات أسنان

1

 الج مةضى ذوي االحصلاجات الاالر في المسصشحى رفلدلا مجمع فيس ل ال لي
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