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  إهداء

  

ات  لكل األمههدي هذا الجهد المتواضع  ن

، أصل العطاء، وعنوان المحبة، ورمز  الفـلسطينيات

في سبيل    عاواق  اللواتي يصنعن المستحيل  الصمود،

تنشئة األجيال الفـلسطينية لكي تبقى راية فـلسطين عالية  

إلى النصر    التحرير وصوالً االنعتاق و خفـاقة على طريق  

، وتحويل الحلم الذي زرعته  - بإذن اهللا تعالى–المؤزر  

  األم الفـلسطينية في نفوس وعقول وأذهان أبنائها جيالً 

طين  ، إلى حقيقة تتجسد واقعا فوق أرض فـلسبعد جيل

  .الطيبة المباركة، أم الجميع

لذلك تستحق هذه األم الفـلسطينية المعطاءة مزيداً من  

اإلهتمام بصحتها، ومزيداً من الجهد الخّير في سبيل  

تخفيض وفيات األمهات الفـلسطينيات إلى أقـل  

  .المعدالت العالمية
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 كلمة معالي وزیر الصحة
  

ونهوضها، وتربیِة األجیاِل وتنشئتها، لذلَك لصحة األم دوٌر كبیٌر جدًا في بناء األمة 

بدنیًا  بمختلف جوانبها؛ لكي تكوَن صحیحة سلیمة معافاةوجَب االهتماُم بصحِة األِم 

ونفسیًا واجتماعیًا، لتكوَن قادرًة على بناِء االجیاِل الواعدِة القادرِة على مواجهِة 

ة فوق مستقلالفلسطینیة ال تحدیاِت الحاضِر وهموم المستقبل، وصوًال إلقامة دولتنا

  .أرض فلسطین
  

هتمامًا واسعًا، ینعكس من خالل مختلف اوتولي وزارُة الصحِة الفلسطینیة صحَة األم 

  .البرامج الصحیة التي ُتَقْدُم لألم الفلسطینیة خدماِت الرعایِة والوقایِة والمتابعِة والعالج
  

من هذا المنطلق تقوم الوزارة بتقدیم وتولي الوزارة رعایة النساء الحوامل أهمیة كبرى، و 

هذه الخدمات بشكل مجاني تام، حرصا منها على إیصال خدماتها لجمیع النساء 

  .الفلسطینیات الحوامل، لكي یستطعن الحمل واإلنجاب بصحة ومأمونیة وأمان
  

 وتسعى الوزارة إلى الحد من وفیات األمهات بشكل ممنهج وعمل دؤوب، وتعمل جنباً 

  .لوصول إلى هذا الهدف الهام جداً ع جمیع الشركاء لإلى جنب م
  

 2014ویأتي إصدار هذا التقریر عن وفیات األمهات في فلسطین خالل العام 

لیعكس حقیقة الجهد والعمل المتواصل المبذول في هذا المجال، ولیساهم في تعزیز 

الصورة عن الوضع الصحي في فلسطین عمومًا وعن وضع وفیات األمهات 

  .، ولیساهم في تعزیز البحوث العلمیة في هذا المجال الحیوي والهامخصوصاً 

  

  الدكتور جواد عواد                                                     

 وزیر الصحة                                                         
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  الرسومات البیانیة

  رقم الصفحة   

  12                 2014 – 2009والدة حیة، األعوام  100,000/ معدل وفیات األمهات في فلسطین ) 1(

  12                     2013ین وبعض الدول المجاورة لها في العام معدالت وفیات األمهات في فلسط) 2(

  14                         2014 العام المحافظة، فلسطین، حسب األمهات المبلغ عنها وفیات معدالت) 3(

  15   2014توزیع حاالت وفیات االمهات حسب الفئة العمریة لألم عند حدوث الوفاة، فلسطین، العام   ) 4(

توزیع حاالت وفیات االمهات حسب الفئة العمریة لألم عند حدوث الوفاة، قطاع غزة، فلسطین، العام  )  5(

2014                                                                                                   16  

ة، فلسطین، العام  الضفة الغربی عند حدوث الوفاة، توزیع حاالت وفیات االمهات حسب الفئة العمریة لألم)  6(

2014                                                                                                   16   

، قطاع غزة،  القطاع الصحي الذي كان ُیتابع فیه الحملحاالت وفیات األمهات المبلغ عنها حسب ) 7(

  18                                                                                    2014عام فلسطین، ال

   19     2014مهات المبلغ عنها حسب المرحلة التي حدثت فیها الوفاة، فلسطین، العام ت وفیات األالحا) 8(

الوفاة، قطاع غزة، فلسطین، العام حاالت وفیات األمهات المبلغ عنها حسب المرحلة التي حدثت فیها  )9(

2014                                                                                                   19  

حاالت وفیات األمهات المبلغ عنها حسب المرحلة التي حدثت فیها الوفاة، الضفة الغربیة، فلسطین،  )10(

                                                                   20                                                                                              2014العام 

  21                       2014حاالت وفیات األمهات المبلغ عنها حسب نمط الوالدة، فلسطین، العام  )11(

  22                2014، فلسطین، العام مكان حدوث الوفاةالت وفیات األمهات المبلغ عنها حسب حا) 12(

توزیع أسباب وفیات األمهات المبلغ عنها حسب تصنیف األسباب التي أدت للوفاة، فلسطین، العام ) 13(

2014                                                                                                   23  

    24                       2014توزیع األسباب المباشرة لوفیات األمهات المبلغ عنها، فلسطین، العام ) 14(

  26                       2014توزیع األسباب المباشرة لوفیات األمهات المبلغ عنها، فلسطین، العام ) 15(

  26        2014دمة لخالل فترة الحمل لألمهات المبلغ عن وفاتهن، فلسطین، العام توزیع الرعایة المق) 16(

  27                              2014نسبة حاالت وفیات األمهات التي یمكن تجنبها، فلسطین، العام ) 17(

  

  الجداول

  13          2014 العام المحافظة، الضفة الغربیة، فلسطین حسب األمهات المبلغ عنها وفیات معدالت) 1(

  14               2014 العام المحافظة، قطاع غزة، فلسطین حسب األمهات المبلغ عنها وفیات معدالت) 2(

 العام لألم عند حدوث الوفاة، فلسطین، العمریة الفئة حسب األمهات المبلغ عنها ومعدالتها وفیات توزیع) 3(

2014                                                                                                   17  

  23              2014األمهات المبلغ عنها حسب تصنیف السبب، فلسطین، العام  وفیات توزیع أسباب) 4(

 األمهات المبلغ عنها حسب التشخیص، فلسطین، العام لوفیات توزیع نسب ومعدالت األسباب المباشرة) 5(

2014                                                                                                   24  

األمهات المبلغ عنها من مجمل وفیات األمهات، فلسطین،  لوفیات توزیع نسب األسباب غیر المباشرة) 6(

 25                                                                                              2014العام 
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 وفیات األمهات عالمیا

 المتحدة األمم وصندوق والیونیسیف، العالمیة، الصحة :منظمات نع مشترك تقریر مؤخرا صدر

 وفیات معدل تراجع أكد المتحدة، باألمم السكان وشعبة الدولي، البنك ومجموعة للسكان،

 .1990 عام منذ %44 بنسبة ،هاتاألم

 ُیقدر ما إلى 1990 عام وفاة ألف 532 نحو من العالم حول هاتاألم وفیات عدد انخفض فقد

 سلسلة في صدرت التي التقاریر آخر وهو للتقریر، وفًقا الحالي العام وفاة آالف 303 بنحو

 .لأللفیة اإلنمائیة األهداف في الُمحرز التقدم تناولت

 ألف 100 لكل وفاة 216 اآلن یبلغ هاتاألم لوفیات لمقدرا العالمي المعدل أن ذلك ویعني

 .1990 عام في وفاة 385 كان أن بعد حي، مولود

 ،هاتاألم وفیات معدل خفض أجل من مسبوقة غیر جهوًدا لأللفیة اإلنمائیة األهداف حفزت ولقد

 خالل اتقریبً  النصف إلى بالحمل متعلقة أسباب عن الناجمة المرأة وفاة مخاطر تراجعت فقد

 وعلى كفایته، عدم من الرغم لىع حقیقًیا، تقدًما ذلك وُیعد ،الماضیة والعشرین الخمس السنوات

 2030 عام بحلول الوفیات هذه من الفعلي للحد استطاعتهم في ما بكل العمل المعنیین جمیع

 .تحقیقه على العمل یجب املتز إ ما وهذا

 تشهد التي البلدان من العدید وأن خاصة جهود،ال من أكبر قدر بذل الهدف هذا تحقیق وسیتطلب

 الركب عن وستتخلف بل ُیذكر تقدًما تحقق لن فهي وبالتالي األمهات وفیات معدالت ارتفاع

 .المقبلة عشرة الخمس السنوات خالل

 األرواح، إنقاذ على والوالدة الحمل أثناء الجودة العالیة الصحیة الخدمات إتاحة ضمان ویساعد

 من الحد أجل من الجیدة الصحیة النظافة ممارسات مزاولة األساسیة الصحیة خالتالتد وتشمل

 النزیف مخاطر من الحد أجل من مباشرة الوالدة بعد باألوكسیتوسین والحقن العدوى؛ مخاطر

 عن الناجم الدم ضغط فرط مثل الوفاة إلى تؤدي قد التي الصحیة الحاالت وتحدید الوخیم؛

 .للمرأة األسرة وتنظیم واإلنجابیة الجنسیة الصحة خدمات إتاحة انوضم ومعالجتها؛ الحمل

 في هاتاألم وفیات معدل زال فما العالمي، الصعید على تحقق الذي التحسن من الرغم وعلى

 .العالمي المتوسط من أعلى البلدان هذه بعض

 بوفیات قةالعال ذات األخرى بالمشكالت االهتمام من دب ال الصحیة الُنظم تعزیز أجل نمو 

 یعانین اللواتي سیما وال والفتاة، المرأة فتعلیم ،هاتاألم وفیات من الحد أجل من وذلك األمهات،

   .الحیاة قید على أطفالهن وبقاء لبقائهن ضرورًیا ُیعد التهمیش، من قدر أكبر من

 طفالهنأ وتعرض تعرضهن التي التقلیدیة للممارسات للتصدي الالزمة بالمعارف یزودهن فالتعلیم

 .للخطر
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 األقالیم في حدثت قد العالم في هاتاألم وفیات من %99 ستكون الجاري، العام نهایة وبحلول

 ثالث كل من وفاة بحالتي بمفرده أسهم قد الكبرى الصحراء جنوب أفریقیا إقلیم وسیكون النامیة،

 .%)66( حاالت

 بنسبة انخفاًضا شهدت الكبرى الصحراء جنوب أفریقیا ألن نظًرا كبیًرا تحسًنا یمثل ذلك لكن

 عامي بین حي مولد ألف 100 لكل 546 إلى 987 من ،هاتاألم وفیات معدل في تقریًبا 45%

 .2015و 1990

 وفیات معدل تراجع حیث آسیا، شرق هو التحسن، من قدر أكبر سجل الذي اإلقلیم وكان

 األقالیم وفي ،%)27 بنسبة نخفاضإ( حي مولود ألف 100 لكل 27 إلى 95 نحو من هاتاألم

 12 إلى 23 من ،2015و 1990 عامي بین %48 بنسبة هاتاألم وفیات معدل تراجع المتقدمة

 .حي مولود ألف 100 لكل

 األمین استهلها التي والمراهق، والطفل المرأة صحة بشأن الجدیدة العالمیة اإلستراتیجیة وتهدف

 تتمثل التي الطموحة الغایة تحقیق على المساعدة إلى ،2015 سبتمبر في المتحدة لألمم العام

 الصعید على حي مولود ألف 100 لكل وفاة 70 من أقل إلى هاتاألم وفیات معدل خفض في

 معدل زیادة الهدف هذا بلوغ وسیتطلب المستدامة، التنمیة أهداف في الوارد النحو على العالمي،

 الذي األمومة وفیات معدل في سنوًیا %2.3 بنسبة التحسن من أضعاف، 3 من أكثر إلى التقدم

 .المقبل العام من بدًءا سنوًیا %7.5 إلى ،2015و 1990 عامي بین ُسجل

 عن المختلفة الدول في الوطنیة القیادة تعزیز ضرورة على الضوء العالمیة اإلستراتیجیة وتسلط

 من وسیكون .والمراهق والطفل المرأة صحة إلى الموجهة والدولیة المحلیة الموارد تعبئة طریق

 الظروف، جمیع في الجیدة الرعایة تقدیم من تتمكن حتى الصحیة الُنظم تعزیز بمكان األهمیة

 المستنیرة القرارات صنع في المحلیة والمجتمعات األفراد ودعم القطاعات، بین التعاون وتشجیع

 عنایة إیالء ضرورة اإلستراتیجیة وتؤكد لهم، الالزمة الجیدة بالرعایة والمطالبة الصحة بشأن

 الزیادة إلى تنزع هاتاألم وفیات ألن نظًرا الهشة، الظروف في اإلنسانیة األزمات أثناء خاصة

 .السیاقات هذه مثل في

 هدًفا 2030 عام بحلول هاتاألم لوفیات حد وضع على ینص الذي المستدام التنمیة هدف ُیعدو 

 .لمجالا هذا في جهودال ضاعفت أن شریطة للتحقیق وقابًال  موًحاط

 تحقیق صوب هائل تقدم إحراز إلى 2015 عام في هاتاألم وفیات تمعدال تقدیرات وتشیر

 اتجاًها وتُبین األمومة، وفیات من بالحد المتعلق لأللفیة اإلنمائیة األهداف من الخامس الهدف

 من الواردة البیانات في زیادة توجد نفسه الوقت وفي السنوات، مدى على التراجع نحو قوًیا

 .الدول مختلف من عنها المبلغ المطلقة األرقام دقة عزز ما وتحسنها، البلدان مختلف
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 على الماضیة السنوات خالل سیما وال والمساءلة البیانات تدعیم إلى الرامیة الجهود وساعدت

 ُنظم إنشاء أجل من إنجازه ینبغي الذي الكثیر العمل هناك زال فما ذلك ومع التحسن، هذا تحقیق

 وأسباب والوفیات الموالید تشمل التي والدقیقة، الكاملة الحیویة واإلحصاءات المدني جیلالتس

 .الوفاة

 ؟النساء تموت لماذا فهم أجل من واستعراضها هاتاألم وفیات مراجعة عملیات إجراء یلزم كما

   .الوفیات؟ هذه مثل لتالفي عمله یمكن الذي وما ،؟ومتى ؟تموت وأین

 في والشركاء للسكان المتحدة األمم وصندوق العالمیة الصحة منظمة توضع ،2012 عام ومنذ

 وفیات جمیع تحدید أجل من لها واالستجابة هاتاألم وفیات رصدب الخاص النهج المجال، هذا

 الوفیات هذه أسباب واستعراض تحلیل ذلك بعدو  المالئم، الوقت في نهاع بالغواإل األمومة

 .لتالفیها الطرق وأفضل

  :العالم هي مهات فياألسباب الكامنة وراء وفاة األظمة الصحة العالمیة فإن أهم وحسب من

  ما بعد الوالدة فینز.   

 تحدث، عادة، بعد الوالدةالتي  اإلنتانیة العداوى. 

  مقّدمات االرتعاج واالرتعاج(ارتفاع ضغط الدم أثناء فترة الحمل.(  

 الوالدة( تعّسر الوضع.(  

 اإلجهاض غیر المأمون. 
  

  2015 ،العالم في المقدر األمهات وفیات معدالت توزیع طةخار 
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  وفیات األمهات

  التعریف واألسباب

وفیات األمهات هو المصطلح الطبي الذي یقصد به وفاة أي سیدة في سّن اإلنجاب، وذلك 

  .)أو أي مرض یتفاقم بسببه(بسبب الحمل أو الوالدة أو النفاس 

ن وفیات األمهات هي الوفیات التي تتم خالل الحمل فإوحسب تعریف منظمة الصحة العالمیة 

یوما بعد الوالدة، بغض النظر عن فترة الحمل أو مكانه داخل الرحم  42أو أثناء الوالدة أو خالل 

أو خارجه، وسواء نتج عن أسباب مباشرة أو غیر مباشرة أو ألي وضع صحي تفاقم بسب الحمل 

 .التدخالت الطبیة أو الوالدة أو نتج عن عالج المضاعفات أو

   :تنقسم أسباب وفیات األمهات إلى ثالث مجموعاتو 

تنجم عن مضاعفات للحمل والوالدة مثل النزیف، االنتان  أسباب تولیدیة مباشرة .1

 .من األسباب الطبیة %80وتشكل نحو . النفاسي، التخدیر أثناء التدخل الجراحي وغیره

ادت حدتها مع الحمل والوالدة وتفاقمت تنجم عن أمراض ازد أسباب تولیدیة غیر مباشرة .2

بسبب التأثیرات الفسیولوجیة للحمل مثل أمراض القلب، المالریا، العدوى بفیروس العوز 

 .المناعي البشري ومرض اإلیدز، وفقر الدم وغیره

 .مثل الحوادث والقتل أسباب غیر تولیدیة .3

  

   مؤشرات وفیات األمهات

وفاة متضمنة والنفاس سباب الحمل والوالدة ألاألمهات  بعدد وفیاتوفیات األمهات یقاس معدل 

 وهناك ).عادة سنة واحدة( مولود حي في خالل مدة محددة 100,000اإلجهاض لكل األم بسبب 

إمرأة  1000لكل  بدون حمل وال والدة) سنة 49 – 15(سن اإلنجاب  نساء فيوفیات اللمعدل 

  .في سن اإلنجاب

 

 ربیاوفیات األمهات ع

زالت العدید من الدول العربیة تعاني من  ، ولكن ماخفض وفیاتبهدف  لدول العربیةتلتزم ا

  . مستویات عالیة في وفیات األمهات

ألسباب الطبیة لوفیات ، فباإلضافة لمتشابكةیات األمهات وأسبابها وعواملها أبعاد وفخاصة أن 

ة المؤثرة في نتیجة الحمل تكمن ورائها سلسلة من العوامل المتشابك أخرىأسباب  هناكاألمهات 

  . الوفاة أو الحیاة بسالمبإما 

   :يهو مؤثرة على وفیات األمهات و عوامل مترابطة ال وتلك
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  .االقتصادیة -العوامل االجتماعیة .1

  .العوامل اإلنجابیة  .2

  .مستوى الخدمات الصحیة .3

 و 1990 ميعا بین المئة في 27 بنسب العربیة البلدان في األمهات وفیات معّدل انخفضولقد 

 ،%60 المغرب وبلدان المشرق بلدان مجموعتي في المعدل اهذ انخفاض تجاوز وقد ، 2010

 وفیات معّدل بتخفیض تقضي التي الغایة تحقیق من نقریبتا المجموعتان هاتان وأصبحت

 تخفیض من العربي الخلیج لدول التعاون مجلس بلدان وتمكنت  أرباع، ثالثة بمقدار األمهات

 أقل أي حیة، والدة  ألف 100 لكل  وفاة 15 فأصبح النص، بمقدار األمهات یاتوف معّدل

 ".ةحی والدة ألف 100 لكل وفاة 16 وهو" ،المتقدمة المناطق سجلته الذي المتوسط من

  

 یاوفیات األمهات فلسطین

، حیث بلغ معدل وفیات في فلسطین هاتتم تفعیل الرصد النشط لوفیات األم 2009في العام 

   .)والدة حیة 100,000لكل  38( ذلك العام في ومةاألم

  .)100,000لكل  32(نخفض هذا المؤشر لیصل الى أف 2010ما في العام أ

والدة  000,100لكل  0.28(في فلسطین الى  هاتممعدل وفیات األ وصل 2011في العام و 

   .)حیة

  .)ةوالدة حی 000,100لكل  7.23( هاتممعدل وفیات األبلغ  2012وفي العام 

مولود حي، في   100,000)لكل  24.1(انخفض هذا المعدل لیصل الى  2013وفي العام 

 000,100لكل  21.9(وفي قطاع غزة  ،)والدة حیة 000,100لكل  26.1 ( الضفة الغربیة

   .)والدة حیة

) 16( حالة، منها) 28(في فلسطین  2013المسجلة في العام  مهاتحیث بلغ عدد وفیات األ

.ةحالة في قطاع غز ) 12(و  ،في الضفة الغربیةحالة 

  100,000لكل  24.7ارتفاعا طفیفا حیث بلغ  هاتسجل معدل وفیات األم 2014وفي العام 

لكل  30.6، وفي قطاع غزة والدة حیة 000,100لكل  19.8مولود حي، في الضفة الغربیة 

  .  والدة حیة 000,100

حالة  13 حالة، منها 30في فلسطین  2014العام المسجلة في  هاتحیث بلغ عدد وفیات األم

.ةحالة في قطاع غز  17و  ،في الضفة الغربیة
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 – 2009والدة حیة، األعوام  100,000/ معدل وفیات األمهات في فلسطین ) 1(رسم بیاني 

2014  

   
  

الدول المجاورة لها في العام بعض معدالت وفیات األمهات في فلسطین و ) 2(رسم بیاني 

2013   

  
  

  في الضفة الغربیة وقطاع غزةمهات ألوفیات ا

  .في معدالت وفیات األمهات بین الضفة الغربیة وقطاع غزة واضح جدا هناك تفاوت

وفاة لكل مئة ألف، فیما ) 30.6( 2014فقد بلغ معدل وفیات األمهات في قطاع غزة في العام 

  .19.8بلغ في الضفة الغربیة 

صعوبات عیشها قطاع غزة على كل المستویات دورا اساسیا في تلعب األوضاع الصعبة التي یو 

الحصول على الرعایة الصحیة الضرویة للحوامل، وصعوبة وصول السیدات الحوامل إلى مراكز 

وفي هذا السیاق ال بد من اإلشارة إلى العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة في الرعایة الصحة، 
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عیادات  7مستشفیات و 10راء القصف اإلسرائیلي، بـ لحقت أضرار بالغة ج فلقد ،2014العام 

سیارة  16عیادة رعایة أولیة؛ ودمرت  44مستشفیات و 5رعایة صحیة أولیة، وتم إغالق 

  .حسب تقاریر وزارة الصحة الفلسطینیة من الطواقم الطبیة، 21، واستشهد 83إسعاف؛ وأصیب 

  

  حسب المحافظةمهات ألوفیات ا

مهات بین محافظة وأخرى، فقد كان المعدل األعلى لوفیات األمهات تفاوت معدالت وفیات األت

 39تلیها محافظة دیر البلح بمعدل وفاة لكل مئة ألف والدة حیة،  157في محافظة طوباس وبلغ 

وفاة لكل مئة ألف والدة حیة، ثم محافظة  32.4محافظة نابلس بـ وفاة لكل مئة ألف والدة حیة، ف

لكل مئة ألف والدة   29.7معدل ئة ألف والدة حیة، فمحافظة خانیونس بوفاة لكل م 30.6رفح بـ 

  .وفاة لكل مئة ألف والدة حیة 28.9الخلیل بـ و  حیة،

  

 حافظة، الضفة الغربیة، فلسطینالم حسب المبلغ عنها األمهات وفیات معدالت) 1(جدول 

  2014 لعاما

 الخلیل الضفة الغربیة
بیت 

 لحم
 القدس

ریحا أ

غواراألو   

اهللا  رام

 والبیرة
 المحافظة جنین طوباس طولكرم نابلس قلقیلیة سلفیت

65,778 2,0765 5,525 3,028 1,918 7,303 1,909 2,958 9,247 4,401 1,274 7,450 

عدد 

الوالدات 

 الحیة

13 6 0 0 0 1 0 0 3 0 2 1 

عدد 

وفیات 

 هاتماأل

19.8 28.9 0 0 0 13.7 0 0 32.4 0 157.0 13.4 

 معدل

وفیات 

/ هات ماأل

100,000 

 والدة حیة

وفیات أمهات لكل منها، ومحافظات غزة  6ومن ناحیة العدد سجلت محافظتي الخلیل وخانیونس 

وحالتان في كل من شمال غزة وطوباس، وحالة وفیات لكل منها،  3ودیر البلح ورفح ونابلس 

  .واحدة في كل من رام اهللا والبیرة وجنین

فیات األمهات في محافظات القدس وبیت لحم وطولكرم وقلقیلیة ولم یتم التبلیغ عن حاالت لو 

  .وأریحا واألغوار
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عند تفاقم الخطر على  علما بأنه قد یتم تحویل حالة من مستشفى إلى مستشفى تحویلي أخر

وجود إمكانیات أكبر في حدوث مضاعفات خطیرة قد تهدد حیاتها، وذلك لنتیجة  صحة األم أو

  .المستشفیات التحویلیة

  

 لعاما حافظة، قطاع غزة، فلسطینالم حسب المبلغ عنها األمهات وفیات معدالت) 2(جدول 

2014  

 المحافظة شمال غزة غزة دیر البلح خانیونس رفح  قطاع غزة

 عدد الوالدات الحیة 7,319 10,950 7,697 20,215 9,371 55,552

17 3 6 3 3 2 
عدد وفیات 

 األمهات

30.6 32 29.7 39 27.4 27.3 

معدل وفیات 

/ األمهات 

والدة  100,000

 حیة

  

  2014 لعاما ،حافظة، فلسطینالم حسب المبلغ عنها األمهات وفیات معدالت) 3(رسم بیاني 

 
 



 15

  وفیات األمهات حسب الفئة العمریة

% 26.7سنة، و  39 – 30كن في الفئة العمریة %) 53.3(أكثر من نصف وفیات األمهات 

 2014من وفیات األمهات المبلغ عنها في العام % 20و سنة،  29 – 20كن في الفئة العمریة 

فیما لم یبلغ عن أي حالة في الفئة العمریة سنة،  49 – 40في فلسطین كانت في الفئة العمریة 

.سنة 19 – 15  

  وعنو
  
  

  

وبتحلیل بیانات وفیات األمهات حسب الفئة العمریة على مستوى منطقتي الضفة الغربیة وقطاع 

سنة في  39 – 30على حدة، بقیت النسبة األكبر لوفیات األمهات في الفئة العمریة من غزة كل 

  .في قطاع غزة% 35في الضفة الغربیة، و% 53.8الضفة الغربیة وقطاع غزة، بواقع 

في قطاع غزة  49 – 40ومن  29 – 20من وفیما تساوت وفیات األمهات في الفئتین العمریتین 

مهات لكل منهما، كانت نسبة وفیات األمهات من الفئة العمریة من من وفیات األ% 23.5بنسبة 

 49 – 40نسبتهم من الفئة العمریة ، وهي أعلى من %30.8في الضفة الغربیة  29 – 20

  .2104من مجموع وفیات األمهات في الضفة الغربیة في العام % 15.4والتي بلغت 
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ب الفئة العمریة لألم عند حدوث الوفاة، توزیع حاالت وفیات االمهات حس)  5(الرسم البیاني 

  2014قطاع غزة، فلسطین، العام  

  
توزیع حاالت وفیات االمهات حسب الفئة العمریة لألم عند حدوث الوفاة، )  6(الرسم البیاني 

  2014الضفة الغربیة، فلسطین، العام  

  
  معدالت وفیات األمهات حسب الفئة العمریة

أنه لم تسجل  2014خاصة بوفیات األمهات في فلسطین في العام یتضح من تحلیل البیانات ال

سنة، فیما بلغ معدل وفیات األمهات في الفئة  19 – 15مهات في الفئة العمریة من وفیات لأل

 30وفاة لكل مئة ألف والدة حیة، وأرتفع في الفئة العمریة من  10.5سنة  29 – 20العمریة من 
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 49 – 40ف والدة حیة، لیرتفع أكثر في الفئة العمریة من لكل مئة أل 44.3سنة لیبلغ  39 –

  .لكل مئة ألف والدة حیة 149.8سنة لیبلغ 

سنة إلى أكثر من ثالثة  40وهذا ما یشیر إلى إرتفاع خطورة حدوث وفیات األمهات فوق سن 

  .أضعاف

  

ند حدوث ع ملأل العمریة الفئة حسب المبلغ عنها ومعدالتها األمهات وفیات توزیع) 3(جدول 

  2014 لعاما الوفاة، فلسطین،

  

وفیات  معدل

 /األمهات

100,000 

عدد وفیات 

 األمهات
 عدد الوالدات

الفئة العمریة 

 ملأل

0 0 4,974 15-19 

10.5  8 76,195 20-29 

44.3 16 36,156 30-39 

149.8 6 4,005 40-49 

 المجموع 121,330 30 24.7

  

  

  تابع فیه الحملذي كان یُ القطاع الصحي الوفیات األمهات حسب 

في قطاع غزة أن أكثر من نصف األمهات  2014بین تحلیل بیانات وفیات األمهات للعام 

إلى المتوفیات كن یتلقین الرعایة أثناء الحمل في مراكز الرعایة التابعة لوكالة الغوث، مع اإلشارة 

قطاع غزة هم  من سكان% 66.8حسب بیانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني فإن 

  .الجئون

في بلغت نسبة األمهات المتوفیات الالتي تلقین الرعایة أثناء الحمل في مراكز وزارة الصحة و 

من األمهات المتوفیات كن یتلقین الرعایة أثناء الحمل في % 11.8و ، %35.3قطاع غزة 

  .عیادات أطباء القطاع الخاص

من السیدات الحوامل راجعن مراكز % 42ان  وتشیر البیانات المتوفرة من الضفة الغربیة الى

في القطاع % 7في القطاع الخاص و تلقین الرعایة % 47 وأن رعایة الحمل في وزارة الصحة،

  . غیر الحكومي هلياأل

یراجعن مراكز وعیادات منهن  4ن إلى أالمتوفیات في الضفة الغربیة  مهاتتشیر بیانات األفیما 

  .رعایة الحمل على االطالق
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تابع القطاع الصحي الذي كان یُ حاالت وفیات األمهات المبلغ عنها حسب ) 7(سم البیاني الر 

  2014، قطاع غزة،  فلسطین، العام فیه الحمل

  

  
  

  

  التي حدثت فیها الوفاةة وفیات األمهات حسب المرحل

فترة  كما اشرنا سابقا فإن وفیات األمهات تحدث إما خالل فترة الحمل أو خالل الوالدة أو خالل

یوما وتسمى أیضا فترة النفاس، علما بأن األسبوع األول بعد الوالدة عادة  42ما بعد الوالدة وهي 

في –م، ومعظم حاالت وفاة األمهات في مرحلة ما بعد الوالدة تكون ما یكون حرجا في حیاة األ

لها، وقد نتیجة لمضاعفات حدثت خالل الوالدة أو نتیجة لتدخالت طبیة أستخدمت خال -الغالب

خالل مرحلة ما بعد الوالدة  2014بلغت نسبة وفیات األمهات المبلغ عنها في فلسطین في العام 

56.7.%  

بسبب % 6.7من بینها % 43.4فیما بلغت نسبة وفیات األمهات المبلغ عنها في مرحلة الحمل 

  .االجهاض
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من وفیات % 23.5د أن ، وجعند تحلیل وفیات أمهات الضفة الغربیة وقطاع غزة كل على حدةو 

  .حدثت أثناء الوالدة% 76.5األمهات في قطاع غزة حدثت أثناء الحمل، و 

  

حاالت وفیات األمهات المبلغ عنها حسب المرحلة التي حدثت فیها الوفاة،  )9(الرسم البیاني 

   2014فلسطین، العام قطاع غزة، 
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من تلك الوفیات حدثت أثناء % 69.2وأظهر تحلیل وفیات األمهات في الضفة الغربیة أن 

  .منها حدثت بعد الوالدة% 30.8، و نتیجة االجهاض% 15.4الحمل، منها 
  

حاالت وفیات األمهات المبلغ عنها حسب المرحلة التي حدثت فیها الوفاة، ) 10(الرسم البیاني 

  2014فلسطین، العام الضفة الغربیة، 

  
  نمط الوالدةوفیات األمهات حسب 

أمًا فلسطینیة من بین %) 57.6( 17في فلسطین أن  2014ات األمهات للعام ین تحلیل وفیب

الطبیعیة أو (الوالدة  األمهات الثالثین الالتي توفین نتیجة الحمل والوالدة خضعن لمرحلة

  .أم ولدن بعملیات قیصریة 6أم تم تولیدهن طبیعیا، و  11، )القیصریة

بلغت خطورة "كتن قد أشار إلى أن  2009عام علمًا بأن تقریر وفیات األمهات في فلسطین ل

  ". الموت المرتبط بالعملیة القیصریة حوالي ستة أضعاف خطورة الموت المرتبط بالوالدة الطبیعیة
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فلسطین، العام الوالدة،  نمطحاالت وفیات األمهات المبلغ عنها حسب  )11(الرسم البیاني 

2014  

  
  

 حاالت من%) 75( 3 الضفة الغربیة وقطاع غزة، وجد أنالبیانات على مستوى وعند تحلیل  

  .الحاالت األربعة التي توفیت بعد الوالدة في الضفة الغربیة قد خضعت للوالدة القیصریة

حالة أمهات توفین بعد  13حاالت من أصل  4فیما خضعت للوالدة القیصریة في قطاع غزة 

  .بعدالوالدة في قطاع غزة فقط من حاالت وفیات األمهات% 30.8الوالدة، أي ما 

  

  مكان حدوث الوفاةوفیات األمهات حسب 

والتي حللت في مركز المعلومات  2014أشارت بیانات وفیات األمهات في فلسطین للعام 

من تلك الوفیات حدثت في المستشفیات % 60.5الصحیة الفلسطیني في وزارة الصحة أن 

  .الحكومیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة

  .من تلك الوفیات حدثت في مستشفیات القطاع الحكومي %22.8و

  .الوفیاتتلك من % 6.7فیما بلغ عن وفاتین لألمهات في المنزل بواقع 

من الوفیات خارج فلسطین، وهي لثالث أمهات تم تحویلهن للعالج خارج فلسطین % 10وحدثت 

الت الثالث كانت من لخطورة حالتهن، حالتان داخل الخط األخضر، وحالة في مصر، وهذه الحا

 Septicقطاع غزة، إحدى الحاالت كانت تعاني من السرطان، وحالة شخصت على أنها 

Shock جلطة (، فیما علل سبب وفاة الحالة التي تم تحویلها إلى مصر بأنه إنصمام رئوي

  ).رئویة

  



 22

طین، ، فلسالوفاة وثمكان حدحاالت وفیات األمهات المبلغ عنها حسب ) 12(الرسم البیاني 

  2014العام 

  

  
  وفیات األمهات حسب األسبابع توزی

، تعود %)53.3( 2014األمهات المبلغ عنها في فلسطین في العام وفیات أكثر من نصف 

، حالة ضمن هذه األسباب 16، حیث ُبلغ عن ألسباب تولیدیة مباشرة ذات عالقة بالحمل والوالدة

، وهي الوفیات غیر مباشرة للحمل والوالدة بابحالة لوفیات األمهات ناتجة عن أس 13وُبلغ عن 

تفاقمت وأدت إلى مضاعفات ممیتة بسبب التي لیس لها عالقة مباشرة بالحمل والوالدة ولكنها 

حالة وفاة واحدة ألم دون لغ في الضفة الغربیة عن ، وبُ %43.4 انسبته الحمل أو الوالدة وبلغت

تم  ولما لم تتوفر لدینا بیانات حول سبب الوفاة، وكانت من محافظة الخلیل، تحدید سبب الوفاة

  .ولیس لها عالقة مباشرة أو غیر مباشرة لوفیات األمهات إعتبارها ضمن األسباب األخرى

تعزى إلى األسباب غیر المباشرة،  ومن الجدیر ذكره أن معظم وفیات األمهات في الدول المتقدمة

وهذا . واألوعیة الدمویة، والسكري، والسرطان منة غیر الساریة كأمراض القلبالمز  األمراض مثل

یعزى للتطور في السیاسات والبروتوكوالت الوقائیة والعالجیة وفي أسالیب التعامل مع 

المضاعفات، حیث أنه یمكن منع معظم األسباب المباشرة لوفیات األمهات والتعامل معها في 

  .ظل وجود سیاسات صحیة فاعلة ونظام صحي متكامل
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، فلسطین، العام حسب تصنیف السبب المبلغ عنها األمهات وفیات أسبابتوزیع ) 4(جدول 

2014  

 النسبة

  المئویة
  األسبابتصنیف  عدد الحاالت

 مباشرة تولیدیة أسباب 19 63.3

 غیر مباشرة تولیدیة أسباب 10 33.4

 أسباب أخرى 1 3.3

  المجموع 30 100

  

  

  هاتماألسباب التولیدیة المباشرة لوفیات األ

العام  وفیات األمهات في فلسطین خاللالمباشرة المبلغ عنها لسباب األنات من خالل تحلیل بیا

، ونزیف ما بعد الوالدة هما السببان )الجلطات الرئویة(أن اإلنصمام الرئوي یتضح  2014

ما  الرئیسیان لوفیات األمهات، حیث كانت ثلث وفیات األمهات المبلغ عنها بهذین السببین، وهو

یعد مرتفعا بكل المقاییس، مما یستدعي إتخاذ إجراءات فعالة للحد من ذلك، خاصة حاالت نزیف 

وٕان كان نزیف ما بعد الوالدة هو الوالدة التي تعتبر حاالت یمكن معالجتها بالمقاییس العالمیة، 

  .المسبب األول لوفیات األمهات في الدول النامیة
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المبلغ عنها، فلسطین، العام  اب المباشرة لوفیات األمهاتألسبتوزیع ا) 14(الرسم البیاني 

2014  

  
المبلغ عنها حسب  األمهات وفیاتل المباشرة سباباألنسب ومعدالت و  أعداد توزیع) 5(جدول 

  2014التشخیص، فلسطین، العام 

  

معدل الوفیات 

 /100,000 

  والدة حیة

النسبة 

 المئویة
  األسباب المباشرة عدد الحاالت

4.1 16.7 5 
  )الجلطة الرئویة( نصمام الرئوياإل 

Pulmonary Embolism             

4.1  16.7 5 
  نزیف ما بعد الوالدة

                 Postpartum Haemorrhage  

2.5 10.0 3 
  الصدمة اإلنتانیة

Septic Shock 

1.6 6.7 2 
  الحمل أثناءالدم  ضغطارتفاع 

Preeclampsia  

0.8 3.3 1 
  ةاجر مشیمة ه

     Placenta Praevia  

0.8 3.3 1 
  قبل الوالدة ما نزیف

  Antepartum Haemorrhage  

0.8 3.3 1 
  تمزق الرحم

  Ruptured Uterus  

0.8 3.3 1 
  منیوزيجلطة ناتجة عن زیادة السائل األ

 Massive Amniotic Fluid Embolism  

 مجموعال 19 63.3 15.5
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  هاتباشرة لوفیات األماألسباب التولیدیة غیر الم

ل الكلوي، والجلطات الدماغیة، الفشو ، والجلطات القلبیة، فشل القلبتراوحت تلك األسباب بین 

  .الثدي، وسرطان الدم سرطانو 

  .2014من مجموع وفیات األمهات في فلسطین في العام % 33.4وبلغت نسبتها 

  

المبلغ عنها  األمهات وفیاتل المباشرةغیر  سباباألومعدالت نسب و  عدد توزیع) 6(جدول 

  2014، فلسطین، العام من مجمل وفیات األمهات

  

/ معدل الوفیات 

والدة  100,000

  حیة

  المباشرة غیر األسباب  عدد الحاالت النسبة المئویة

3.3  13.5 4 
  االحتقاني فشل القلب

  Heart Failure Congestive 

1.6 6.7 2 
 الجلطات القلبیة

Acute Myocardial Infarction 

0.8 3.3 1 
 الفشل الكلوي

Renal Failure 

0.8  3.3 1 
 جلطة دماغیة

Cerebrovascular Attack  

0.8 3.3 1 
 سرطان الثدي

Breast Carcinoma 

0.8  3.3 1 
 سرطان الدم

Leukemia 

  المجموع  10  33.4  8.1
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المبلغ عنها، فلسطین، مباشرة لوفیات األمهات الغیر توزیع األسباب ) 15(الرسم البیاني 

  2014العام 

  
  ة الحمل الخطررعایوفیات األمهات و 

التي سجلت كوفیات أمهات في فلسطین %) 29.4(تجدر اإلشارة إلى أن أقل من ثلث الحاالت 

تلك الحاالت توفیت نتیجة وجمیع ، حولت إلى مراكز رعایة الحمل الخطر، 2014في العام 

  .السرطان، وفشل القلب، والصدمة اإلنتانیة، والجلطة الدماغیة :تولیدیة غیر مباشرة، مثلأسباب 
  

المبلغ عن وفاتهن، ألمهات خالل فترة الحمل لل توزیع الرعایة المقدمة) 16(الرسم البیاني 

  2014فلسطین، العام 
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  وفیات األمهات  تخفیض

أكثر من ثالثة دلت نتائج تحلیل بیانات وفیات األمهات في فلسطین على أنه كان یمكن تجنب 

وأن وفیات األمهات التي لم یكن ممكنا تجنبها بلغت أقل من ربع ، %76.4أرباع تلك الوفیات 

  %).23.6(الوفیات التي حدثت 
  

  

  2014نسبة حاالت وفیات األمهات التي یمكن تجنبها، فلسطین، العام ) 17(الرسم البیاني 

  

  

  
  

  2014ملخص وفیات األمهات في فلسطین العام 

 لكل مئة ألف والدة حیة 24.7معدل وفیات األمهات في فلسطین  بلغ. 

  لكل مئة ألف والدة حیة 19.8بلغ معدل وفیات األمهات في الضفة الغربیة. 

  لكل مئة ألف والدة حیة 30.6بلغ معدل وفیات األمهات في قطاع غزة. 

 53.3 %من وفیات األمهات في فلسطین تعود ألسباب تولیدیة مباشرة. 

 ونزیف ) الجلطة الرئویة(اإلنصمام الرئوي : بین لوفیات األمهات في فلسطین هماأول سب

 .ما بعد الوالدة

علمًا بأن هذه األسباب هي المبلغ عنها، وال نستطیع التأكد من حقیقة التشخیصات 

 .المقدمة كأسباب لوفیات األمهات في فلسطین



 28

 53.3 %سنة 39 – 30ریة من وفیات األمهات في فلسطین حدثت في الفئة العم من. 

  63.3النسبة األكبر من الوفیات حدثت في فترة الحمل%. 

 6.7% بسبب اإلجهاض من الوفیات حدثت. 

 60.5 %من الوفیات حدثت في المستشفیات الحكومیة. 

 76.4 % من الوفیات كان یمكن تجنبها لو استخدمت التدابیر الطبیة الصحیحة في

 .مل الطبي على مختلف المستویاتالوقت الصحیح، وطبقت برتوكوالت الع

  

  مالحظات

 مركز المعلومات الصحیة  كان هناك نقص في بیانات وفیات األمهات الواردة إلى

 .الفلسطیني

 كانت بیانات قطاع غزة أكثر اكتماال وأفضل جودة من بیانات الضفة الغربیة. 

 

  توصیات

  راكز الوالدةضرورة متابعة الرصد النشط لوفیات األمهات في جمیع أقسام وم. 

   ثناء أنقاذ الحیاة إقسام النسائیة والتولید على مهارات أتدریب العاملین في أهمیة

 .المضاعفات الوالدیة حسب البروتوكول الوطني

   أمومة وفاة خطط تدخل تكون ملزمة للمستشفى الذي تحدث فیهوضع.  

   توحید تصنیف اسباب الوفیات الوالدیة ضمن ضرورة)ICD10 (العاملین على  وتدریب

 .ذلك

   اإلستبیان الخاص بوفیات األمهات لكل حالة ینطبق علیها التشدید في تعبئة ضرورة

 .ذلك

  ضرورة األشراف والمتابعة الحثیثین في هذا المجال. 

  ضرورة عمل التدریب واالجتماعات الضروریة، حیثما تطلب ذلك. 

   البیانات للتحلیل والمتابعة واتخاذ ضرورة تعبئة كافة اجزاء االستبیان، ألهمیة استكمال

 .القرارات الضروریة في هذا المجال

   تفعیل لجان المراضة والوفیات على مستوى المستشفى والمنطقةضرورة.  

   ضرورة عقد اللجنة الفنیة لوفیات األمهات لدراسة حاالت الوفاة التي تحدث واستخالص

 .النتائج والعبر
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  ان لوفیات األمهات یتم تعبئته إلى مركز المعلومات ضرورة ارسال نسخة من كل استبی

الصحیة الفلسطیني لكي یتم إدخاله إلى قاعدة البیانات الخاصة بذلك، والعمل على 

 .تحلیل تلك البیانات بصورة صحیحة ووافیة وفي وقتها

  أهمیة التعاون التام من قبل جمیع المعنیین وذوي العالقة في هذا المجال. 

  مر سنوي یشمل جمیع المعنیین تحت عنوان وفیات االمهات یكون مؤتعقد  أهمیة

  .الغرض منه بحث الوفیات في السنة السابقة ووضع تدخالت واضحة للسنة الالحقة

   متابعة التدخالت بشكل دوري من خالل لجان المراضة والوفیاتأهمیة. 

  

  التحدیات

 ضعف التنسیق بین مختلف األطراف ذات العالقة. 

 القطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في تطبیق السیاسات الخاصة بخفض  ضعف إهتمام

 .وفیات األمهات

 ضعف الوعي المجتمعي بعالمات الخطورة خالل الحمل وبعد الوالدة. 
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