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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

110117

لادات االاصلاص لال فال

1758

لادة السكةي

8171

لادة االمةاض المزم ر

1189

لادة اللدرلر

711

لادة ال سائلر

1105

لادة العظام

571

لادة اللحر ال فسلر

7190

لادة الجيدلر

1961

لادة الصغذلر

681

لادة الفم واالس ا

711

لادة اال ف واالذ والح جةة

151

ر الر صمةلضلر لالم الحامل

7117

ر الر صمةلضلر لالم لعد الوالدة

5111

زلارة للب م قلل الحامل -لحمل الا ة

1881

زلارة ال للب  -ص ظلم االسةة

1111

ر الر صمةلضلر لي فل

11611
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الطب الوقائي
ص علم روصل ي

17160

ص علمات ااةى

1080

فحص كعب الةجل

7116

مةاجعل لعلادة االمةاض المعدلر

1988

دد الفحولات المالةلر

118957

صلولة اشعر

1891

صلولة فحص الثدي  -الماموغةاف

601

مةاجعر اليج ر ال للر المحيلر

1715

مةاجعر اليج ر ال للر العيلا

0

الدار رالر لحر الللئر ليم ا م والمحالت الصجارلر

1510

زلارات صفصلشلر

9168

فحص ليسائحل م قلل المؤسسر ال للر

8181

االدارة العامة للرعاية الصحية األولية

5

وزارة الصحة الفلسطينية

1.1االدارة العامة للصحة العامة
 1.1.1دائرة صحة البيئة
متابعة فحص عينة ماء فحص ميكروبي

1097

متابعة فحص عينة ماء فحص كيماوي

111

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

59

صرف مبيد حشري لحملة مكافحة نواقل االمراض

 651لتر

الكشف عن موقع للترخيص (مصانع جديدة)

15

متابعة عينة اغذية

111

 صم مصالعر حمير ص ظلم مل لاارلج الملاه مع سي ر الملاه.
 مةاجعر ظام صسجلل مللدات اللحر العامر المحصة وصحدلة الجدوى االقصلادلر لصسجلل المللدات ل اء يى يب
وزارة اللحر.

وفر وكلل

 الكشف يى حاالت اليشما لا الجيدلر في قلال واالشةاف يى حمير مكافحر ذلالر الةمل في اللاذا في محافظر اليس.
 اسصمةار العمل في صحللم مكافحر ذلالر الةمل داال جحور الولة اللاةي لاسصادام ةلحر جدلدة
 صم مصالعر واسصكمال صورلد مسصيزمات واحصلاجات ادارة ال فالات ال للر وهذه المواد د م م قلل مؤسسر اللو لسلف.
 مصالعر صورلد المحارق الثالثر الصي صم شةائاا م قلل وزارة اللحر
 مصالعر ل ات المجاري الاالر لفحولات شيل اال فال والكوللةا.
 مصالعر الشكاوي والمكاره اللحلر الصالعر ليلةف اللحي وال فالات الليلر.
 مصالعر مذكةة الصفاهم ما لل وزارة اللحر ومجالس الادمات المشصةكر ووزارة الحكم المحيي الاالر لعحود ادمر ادارة
ال فالات الليلر.
 مصالعر ظام ادارة ال فالات الا ةة م االل الشؤو الحا و لر الصالعر لالما ر العامر لمجيس الوزراء.
 صم مصالعر الدار راص الحةف والل ا ات في المحافظات الماصيفر.
 صم مصالعر الكشوفات الملدا لر م قلل مفصش لحر الللئر يى الحةف الل ا لر الماصيفر والصأكد م مدى ص الحاا ليشةو
اللحلر الم يولر.
 صم مصالعر الكشف يى المؤسسات الاالر مثل مدارس رلاض اال فال ,الةوضات,الماصلةات,الللدللات )م قلل مفصش
لحر الللئر.
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 1.1.1دائرة الطب اوقائي
 صوزلع ال عومات لجملع المحافظات لمدة أرلعر أشاة ل اء يى معدل االسصاالك لكل محافظر.
 مل يللر أدولر االلدز الس ولر  2222و الج الصااب الكلد ب وصم مةاسير اللو سلف م أجل الحلول يى الصكيفر الصحدلةلر
لألدولر.
 صحيلل ولائي لومي لحاالت كوفلد.21
 صم اداال  2022اسصللا كوفلد 21يى موقع م ظمر اللحر العالملر الااص لةلد حاالت كوفلد.21
 المشاركر في اجصماع  INFECTION PREVENTION CONTROLفي وزارة اللحر.
 صم مل لادة لمةضى  HIVللةف العالج الااص لام.
 صم حد دة لحاءات م االل  WEBEXمع الم سق العيمي لمؤسسر  MEDIPIETم أجل مصالعر الص ور الحالل مع م سق
اللة امج.
 المصالعر مع اللو سلف حول اجةاءات شةاء األدولر والم ا لم ل يللر . 2222

 1.1.1دائرة التغذية
 المشاركر في مةاجعر اللةصوكول الو ي لصغذلر االم وال فل م
مل واضحر.

دة صاللات ومؤسسات ذات العالقر واالصفاق يى ا ر

 مصالعر صسجلل العدلد م االغذلر ذات العالقر لالصغذلر وحسب الصعيلمات الف لر االلزاملر.
حد اجصما ات مع مسصوردي االغذلر الاالر لصسجلياا ضم صسجلل االغذلر المعصمد في دائةة الصغذلر.


 مصالعر مع جملع الجاات ذات العالقر حول صل لف االغذلر والمكمالت الغذائلر ،لالصفاق يى آللر صسجلل واضحر ال صمادها
م معالي وزلةة اللحر.

 مصالعر الصحارلة الشاةلر الاالر لالةلد الصغذوي الو ي لأل فال م
والض ًا صحارلة لادات الصغذلر العالجلر.

مة( ( 20 – 22شاة ًا وليحوامل

د الزلارة االولى

 مصالعر صائج ل ات ال حل وميح ال عام غلة الم الحر ليصعيلمات الف لر االلزاملر الاالر لصد لم ال حل والد ر ميح ال عام مع
جملع الجاات الةقاللر ذات العالقر الاذ االجةاءات الحا و لر.
 المصالعر مع جملع الجاات الةقاللر لم ع للع مشةوب اقر لحجم لصة في االسواق الفيس ل لر.
 المشاركر في االجصما ات االسلو لر الدورلر الاالر ليج ر الصعيلمات الف لر االلزاملر ليصغذلر لالشةاكر مع مؤسسر
الموالفات والمحاللس.
 مصالعر صعدلل الصعيلمات الف لر االلزاملر الاالر لاضافر الفلصامل ات والمعاد ومواد ااةى ال صمادها م معالي وزلةة اللحر.
 المشاركر في االجصماع االفصةاضي م االل د وة م قلل م ظمر اللحر العالملر  /وحدة الصغذلر يى مدار لومل -22
 2222/8/22ليوقوف حول ااة مسصجدات الحد م ص اول الدهو المصحولر ،وقدمت فيس ل ةض حول ااة المسصجدات
والصحدلات لمكافحر الدهو المصحولر.
 المشاركر في االجصماع االفصةاضي الثا ي ليفةلق العةلي المصالص في السالمر الغذائلر ،واسصعةاض رؤلر جامعر الدول
العةللر في آللر صل ي ماةجات مجمو ات العمل الف لر وصعملماا يى الدول اال ضاء.
 المشاركر في اجصماع اليج ر الف لر الاالر لاال شاب ال للر والمكمالت الغذائلر مع دائةة الصسجلل الدوائي.
 صحضلة دة مواد صصعيق لاهملر لالةضا ر ال للعلر واالر في حاالت ال وارئ و شةها لة مواقع الصوالل االجصما ي.
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 المشاركر في اجصماع ص سلحي مع جذور لعةض مالمح اال ار االسصةاصلجي في مجال لحر المةاهحل .
 المشاركر في االجصماع ا لااص لاليج ر الف لر لمشةوع لض الحلاة ولالصعاو مع مؤسسر الةؤلر العالملر لوضع صلور حول
ا الق المشةوع لشكل رسمي صحت ر الر وزلةة اللحر.
 المشاركر في العدلد م ال شا ات الصثحلفلر الصغذولر ضم حيحات مع وسائل اال الم الفيس ل لر المةئلر والمسمو ر ،وفي
صلملم فلدلو ضم الملادرة العةللر لسالمر الغذاء ضم شةو السالمر العامر وفلةوس كوفلد .21
 مصالعر الاةوقات الاالر لالصةولج للدائل حيلب االم (الحيلب الل ا ي) ومشةولات ال اقر واغذلر الةلاضلل مع جملع
الجاات الةقاللر والحا و لر ذات العالقر.
 االجصماع مع ممثل دلوا الةقالر االدارلر والماللر حول اجةاء صدقلق يى مدى فعاللر دور الحكومر في الةقالر يى مسصيزمات
اغذلر األ فال في السوق الفيس ل ي وذلك م احلر صسجلياا ورقالصاا.
 1.1.1مختبر الصحة العامة المركزي
التصنيف

عدد الفحوصات

القسم
Drug Division

فحولات االدولر ومواد الصجملل

671

Hormones and Enzymes

فحولات PKU and n-TSH

18265

Chemistry

فحولات الملاه

164

Chemistry

فحولات االغذلر

215

Chemistry

فحولات مواد الصجملل

354

Immunology

فحولات األملال

493

Microbiology

فحولات الملاه

1433

Microbiology

فحولات االغذلر

2314

Microbiology

فحص اليلشما لا

14

Molecular Diagnostic Division

فحولات االحلاء الجزلئلر

771

Molecular Diagnostic Division

SARS-CoVفحولات الكورو ا

24127

مجموع عدد الفحوصات الكلي

48821
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 1.1.5دائرة صحة المجتمع
 صم مل محار ر لل حاالت وا ةاض اال فيو ز وا فيو زا  H1N1مع مةض كوفلد21
 المشاركر في مل ا ر العودة إلى المدارس مع كافر الشةكاء
 مصالعر ورلد حاالت الحوامل الملالات لكوفلد21










حد اجصماع مع المعاد الو ي ليلحر العامر و مل المؤشةات الاالر لةلد حاالت الحوامل الملالات لكوفلد21
مصالعر ورلد حاالت الوالدة ليسلدات الملالات لكوفلد21
رلد ومصالعر وفلات االمومر وال ساء في س اال جاب ووفلات اال فال واألج ر .
صم حد اجصماع مع معاد الو ي ليلحر العامر وجامعر أوسيو لعةض صائج الدراسر األوللر للة امج HRHR
المشاركر في اجصماع وزارة اللحر ومؤسسر جذور و UNFPAلعمل الا ر االسصةاصلجلر الاالر للحر المةاهحل
المشاركر في صحدلث اللةوصوكول الو ي ليصغذلر
المصالعر الدورلر لعلادات االمومر وال فولر واللحر اال جاللر م االل الصحارلة الواردة لة ظام ( ) DHIS2
م ل صحةل ة ا اص لأ داد الس لدات المةاجع ات والا دمات المحدم ر ف ي ل ادات االموم ر وال فول ر والل حر اال جالل ر
(الحوام ل  ،الحم ل الا ة  ،الةض ا ر ال للعل ر  ،ا دمات ص ظ لم االس ةة  ،فح ص الث دي االكيل لك ي  ،اال ف ال  ،العميل ات
الحللةلر  ،ماموغةام ) ومحار ر األ داد قلل ولعد جائحر كورو ا وصحدلد مدى صأثلة الجائحر يى الادمر المحدمر .

 رلد أل داد واسماء السلدات الحوامل والمةضعات الملالات لكوفلد. 21
 1.1.6دائرة التثقيف والتعزيز الصحي
 مصالعر حمير الصو له حول كوفلد  21لد م م اللو سف وم ظمر اللحه العالمله
 صم ا داد رسائل صثحلف لحي حول فلةوس كورو ا كوفلد  21صسصادف المؤسسات اللحلر والو لر
 صم مةاجعر الا ر الو لر المحصةحر لادمات اللحر اال جاللر والج سلر في حال ر ال وارئ الاال ر لجائح ر كوفل د 21-ليع ام
.2021
 في ا ار الصحضلةات ليعوده ليمدارس صم مصالعر وصحللم المواد الصثحلحفله الدا مه م

شةات وفلدلوهات

 زلارات ملدا له وصشللك مع المؤسسات.
 الصعاو مع صيفزلو فيس ل للث الفلدلوهات المصعيحه لكوفلد  21ولاالاص العوده ليمدارس .
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 1.1المستشفيات الحكومية  -المحافظات الشمالية

عدد االدخاالت في المستشفيات

18710

دخول عيادات خارجية

19916

دخول طوارئ

61671

عمليات جراحية –كبرى

1115

عمليات جراحية-صغرى

1610

والدة طبيعية

1108

والدة قيصرية

981

فحوصات مخبرية

561769

تصوير أشعة

15551

تصوير طبقي

7111

تصوير رنين مغناطيسي

1617

 1.1اإلدارة العامة للتمريض
 المشاركر في لج ر اللعثات الم عحد لصارلخ . 2222/8/21
الصعاث م دوب ليمشاركر في لج ر صححلق في مجمع فيس ل ال لي


 صوزلع المص و ل م الصمةلض والحلالر يى المسصشفلات ومةاكز الة الر اللحلر حسب االحصلاج لكل مسصشفى ور الر مع
الصةكلز يى ص للق لةوصوكوالت الوزارة فلما لصعيق لمكافحر فلةوس( كوفلد.) 21

 زلارة ملدا لر لمصالعر المص و ل في مسصشفى ج ل الحكومي .
 الص سلق مع الجامعات والكيلات م اجل اسصئ اف الصدرللات المصعيحر ل يلر الصمةلض وصعولض الفلل الثا ي لي يلر و مل
اجصماع مع م سحي الصدرللات لجامعر ال جا  ،االمةلكلر  ،الحدس  ،للةزلت  ،م اجل صدقلق لةامج الصدرلب .
 مل زلارة لمجمع فيس ل ال لي م اجل الصعاو المشصةك وص سلق اللر العمل االر فلما لصعيق لصعيلمات صدرللات يلر
الصمةلض والحلالر ومصالعر هذه الصدرللات .
 اللدء لالص سلق والصحضلة ال داد امصحا مزاولر ما ر الصمةلض لحمير شاادة الدليوم واللكالورلوس  ،حلث سلصم حد امصحا
لحمير شاادة اللكالورلوس حسب صعيلمات مزاولر ما ر الصمةلض المعصمدة م قلل معالي وزلةة اللحر لصارلخ 2222/6/20
.
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 1.5االدارة العامة للصيدلة
اصدارات شهادات
شاادة صسجلل:
مسصحضة دوائي

17

مكمالت غذائلر

1

مسصحضةات صجملل

17

ادوات ومواد للر

1

شاادة ا ادة صسجلل:
مسصحضةات صجملل

1

مسصحضة دوائي

11

مكمل غذائي

1

شاادات مسصحضة للدال ي()cpp

9

شاادة صسعلة دواء

11

صسعلة س وي ( )2قائمر و ( )71ل ف

ا صمادات
ا صماد للادلر

1

لةف دفصة ولفات حاقلة ا ةة لال لاء

1

زيارات ميدانية
مؤسسات للدال له وغلة للدال لر -ق اع ااص

111

مةاكز الة الر اللحلر االوللر

5

الملا ع المحيلر

5

تم اجراء موافقات و أذونات
شةاء حاقلة ا ةة

11

استيراد:
ادولر غلة مسجير وللس لاا لدلل مسجل

11

اذ صسولق ادولر غلة مسجير

61
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رخص استيراد:
مواد اوللر

51

مسصحضةات صجملل

81

مسصايكات للر

8

مصفةقات

7

ابراء-مستحضرات دوائية

8

اجراءات بحق المخالفين
مجالس تأدديب

17

ضبط ومصادرة

17

ضبط وتحفظ

18

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

117

استالم شهادات تحليل

116

لجان وتعاميم
لجا

11

صعاملم سحب مسصحضة وسحب صشغلير

1

1.6االدارة 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
صحضلة احصلاجات المحافظات الج ولله م المسصيزمات ال لله
ا داد يللات الشةاء الااله لمواد فحص الكورو ا
ا داد يللات الشةاء ليمواد يى

اء االسصئجار

صزولد ماصلةات المسصشفلات ومةاكز الكورو ا ومدلةلات اللحه لمواد الفحولات الالزمه
12
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صزولد م.دورا لاالجازة ال لله الالزمه والمواد المالةله


 صزولد المةاكز اللحله ومةاكز الكورو ا لاالحصلاجات م اليوازم العامه حسب االمكا لات المصاحه .
 صوزلع ولةف يللات المةاكز حسب حاجصام واالمكا له المصوفةه لدل ا
 المشاركه في لجا الع اءات ولجا الدراسه الف له

1.7االدارة العامة للتأمين الصحي

اصدار سريان المفعول للتأمين الصحي

17

استقبال وتعبئة طلبات االستثناء لسريان المفعول

118

فحص وتدقيق معامالت خلو الطرف للمتقاعدين

16

مراسلة المالية باعادة خصم اقساط التأمين

11

مراسلة المالية بوقف خصم اقساط التأمين

7

 صدقلق الةادات الصأمل اللحي الواردة م مدلةلات اللحر وم االشصةاكات الجما ي

 1.8االدارة العامة للتعليم الصحي
صادف اإلدارة العامر ليصعيلم اللحي إلى صدرلب وصعيلم و ص ولة الحوى العامير اللحلر في فيس ل لصححلق أقلى قدر م الصدرلب
والصعيلم و الص ولة الما ي لاسصادام أفضل أساللب الص ولة الما ي المسصمة الصي صيلي المص يلات والمعاللة العالملر ليحوى العامير افي
الح اع اللحي حلث كا ت اال جازات يى ال حو الصالي:

13
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1.8.1تدريب الكوادر الصحية في وزارة الصحة-

CPD Trainings at MOH-2020
August 2020 Trainings
Date

Attendance

Place

Name

Numbers of
Participants
18

1/2/2020

Health workers

PHC- Jenin

Communication

6

5+6/8/2020

Intern Physicians

Zoom

PTC

14

8/11/2020

Intern Physicians

PTC Stations training

19

8/13/2020

Intern Physicians

PTC Stations training

18

17/+18/8/2020

Intern Physicians

Zoom

PTC

20

24+25/8/2020

Intern Physicians

Zoom

PTC

42

8/26/2020

Physicians + Nurses

Zoom

CPAP and Mechanical
Ventilation of COVID19

 مصالعر ا لصدرللات المصعيحر لأ لاء االمصلاز لما في ذلك دوامام في المسصشفلات واجازاصام وا داد لةامج صدرللام اضافر إلى
 LOG BOOKوالصدرللات االلزاملر (. )PRIMARY TRAUMA CARE + INFECTION CONTROL
حيث ليغ دد أ لاء االمصلاز في ام  470 2018للب و لللر و في ام  2019فحد ليغ ددهم  .781أما في ام
 2222فحد ليغ ددهم  520للب و لللر مع االر ال لف األول م العام .ومع لدالر شاة صموز لدأ اسصحلال يلات جدلدة
ليصدرلب وص سلق لةامجام ،حلث ليغ مجموع المصدرلل الجدد  710مصدرب.
ولاذا لللح مجموع أ لاء االمصلاز المصدرلل في مةافق وزارة اللحر لعام  822 = 710+ 520 =2222مصدرب م
أ لاء االمصلاز يى ال حو الصالي:

14
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توزيع أطباء االمتياز المتدربين في وزارة الصحة لشهر آب

Geographical Distribution of Intern Physicians
137

Hebron

1

68

Nablus

2

54

Ramallah

3

37

Beit Jala

4

31

Jenin

5

32

Tulkarem

6

6

Qalqilia

7

8

Salfeet

8

8

Tubas

9

6

Jericho

10

8

PHC

11

395

Total

Numbers of Intern Physicians

Intern Physicians at MOH who started training in
July/August 2020

15

160
140
120
100
80
60
40
20
0

وزارة الصحة الفلسطينية

 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
 صم اسصئ اف الصدرللات ل يلر الجامعات والكيلات في  2222-8-22معززة لمشةوع الصحضلة والصأهلل لي يلر المص و ل م
يلر الما اللحلر .
 تسهيل مهمات اجراء دراسات وابحاث لطالب الجامعات في مختلف التخصصات

 1.8.1كلية ابن سينا للعلوم الصحية
األقسام األكاديمية ( التمريض والقبالة ) واالدارية
 صم مل االمصحا الصحللمي ليماارات و المحاكاة و صدرللات ماصلةات المحاكاة لجملع مواد الصالص في الصمةلض والحلالر في
حةم الكيلر مع مةا اة شةو السالمر لم ع دوى كوفلد.21
 ا داد لةامج الصدرلب العميي ليس وات (الثا لر والثالثر).
 إ ادة االمصحا الشامل لي يلر المصأاةل م

يلر الصجسلة وال ظاملل .

 الملاشةة في لةامج االمصلاز ل يلر الس ر الةالعر.
 إ داد الا ر الدراسلر لي يلر الجدد وكذلك محاليصام يى لة امج . ZOOM
 اسصئ اف الصدرللات لكل م

الب الس ر الثا لر والس ر الثالثر (صمةلض وقلالر).

 مصالعر صدرللات االمصلاز ل يلر الصمةلض والحلالر.
 صم الحلام لالجةد الشاةي ليماصلةات وكا ت االرلدة الفعيلر م الحر لألرلدة الدفصةلر.
 صةصلب الماصلةات وهلكيصاا لشكل لسال ميلر الصدرلب والجةد.
 صم صجالز معامالت الصأمل اللحي الااص ل يلر الكيلر ( )2222/2221وارسالاا لإلدارة العامر ليصأمل اللحي.
 المتابعة مع مؤسسة ) THE FRENCH DEVELOPMENT AGENCY (AFDبخصوص دراسة الجدوى
لمشروع بناء مبنى جديد لكلية ابن سينا وتمت متابعة حثيثة مع خبراء المؤسسة التي تم التعاقد معها لعمل
الدراسة (مؤسسة )SOFRECO
 قلام الوفد الفة سي والالةاء والمكيفل م مؤسسر  AFDلزلارة الموقع المحصة لمشةوع ل اء الكيلر الجدلد .لحضور
وكلل وزارة اللحر د .وائل الشلخ ووفد م دائةة األراضي .

وفر

 صم حد ورشر مل االر لالصحيلل االسصةاصلجي  SWOTفي قا ر االجصما ات (قا ر الكةامر) في الكيلر لحضور أ ضاء وفد
الالةاء و اقم اإلدارة صمالد ًا إل داد دراسر الجدوى لمشةوع ل اء الكيلر.

16
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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

50

صجالة احصلاجات وزارة اللحر م الكوادر ليصوظلف م كافر الوظائف يى مشةوع undp

671

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

50

صوقلع محضة اجصماع مع دلوا الموظفل العام م اجل ا ااء كافر مشاكل العالحر في دلوا الموظفل
العام لالوص معامالت ميف الموالالت الثالصر

50

صم اللدء لصوقلع اال لاء االاصلاص يى حود
لام م مسصححات ماللر

ام ( )2222( ، )2221م اجل لةف ماصلحى

181

لةف سيف لكافر الموظفلل الجدد لة وزارة الماللر

168

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

10

اال ال لة دلوا الموظفل العام لصوظلف كوادر يى حود لوظلفر للب االائي لا ي  /صادلة
و ا عاش  /اشعر
اسصكمال اجةاءات صجالز الميفات الموظفل الذل صم صعلل ام يى احدالثات2222

86

لةف سيف لكافر الموظفلل الجدد لة وزارة الماللر

168

صم المصالعر مع دلوا الموظفل العام حلث صم الدار قةار الصعلل م اجل لةف رواصلام م قلل
وزارة الماللر

150

لةف رواصب مال الملاومر

 560موظفا

صدقلق كافر سا ات العمل االضافي لموظفي وزارة اللحر وم اولات لشكل شاةلا م صظم ومصالعر
ص فلذها لدى مدلةلر الةواصب في وزارة الماللر

17
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صوزلع قسائم رواصب الموظفل

لشكل شاةي

يى االدارات العامر والدوائة .
1000

صجالز واداال معامالت مالل ( درجر مسصححر  ،الوة ائيلر  ،صحولل راصب  ،معامير الصحا د  ،ا ادة
لةف راصب  ،اجازة لدو راصب  ،الوة الحدس  ،لةف لدل ص حل ثالت )
صجالز ميفات الموظفل الذل احالوا يى الصحا د و ارسالاا لدلوا الموظفل العام
لةف مكافأة ا لاء امصلاز االس ا و ددهم

110

لةف مكافأة ا لاء امصلاز امو و ددهم

150

 1.9.1ادائرة الحركة
 للا ه سلارات الوزارة ووحداصاا في كافر الم ا ق .
 مصالعر واسصالم راص السلارات الم صاي صةاللاا في هذا الشاة مع دائةة ال حل الحكومي وصوزلعاا يى الدوائة والوحدات
الصالعه لاا .
 مصالعر واسصالم صأمل ات سلارات الوزارة الم صاي صأمل اا في هذا الشاة مع شةكات الصأمل الصي صعامل معاا وصوزلعاا يى
الدوائة والوحدات الصالعر لاا .
 مصالعر واسصالم فواصلة للا ر السلارات م ماصيف الكةاجات الصي صعامل معاا وصسجلياا و مل الكشوفات الالزمه لذلك .
 مصالعر واسصالم فواصلة مح ات المحةوقات الصي صعامل معاا م كافر المحافظات وصدقلحاا ورفعاا ليدائةة الماللر لمصالعر
اجةاءات لةفاا .
 مصالعر واسصالم الصحارلة الشاةلر م كافر الم ا ق وصسجلياا وصدقلحاا والدار الصحارلة الشاةلر الاالر لاا .
 ا داد وص فلذ اللة امج الحةكر اللومي ليحةكر الى المحافظات حسب مص يلات مل الموظفل

.

 صزولد كافر الدوائة الصالعر ليوزارة لكولو ات المحةوقات في كافر المحافظات .
استالم مركبات
 صم اسصالم  6مةكلات اسعاف هو داي مودلل  2228و  2221ومصلةع لاا م ل دوق وقفر صم صوزلعاا حسب الجدول الصالي
لصارلخ : 2222/8/21
العدد

رقم المركبة

نوع المركبة

موديل المركبة

الدائرة

1

1118

هونداي  /اسعاف

1019

مستشفى المحتسب

1
1
1
5

1110
1111
1111
1111

هونداي  /اسعاف
هونداي  /اسعاف
هونداي  /اسعاف
هونداي  /اسعاف

1018
1019
1018
1019

صحة القدس
صحة القدس
مركز الظاهريه
مستشفى اريحا

6

1115

هونداي  /اسعاف

1019

مستقى الخليل
18
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صم اسصالم مةكلر صعمل لادة مص حيه الفلكو  2222للحر ل ا ملصةع لاا م

 UNDPلصارلخ .2222/8/22


 صم اسصالم مةكلر اسعاف للجو  2221لمجمع فيس ل ال لي مصلةع لاا م فاامر الةئلس محمود لاس حفظه هللا .
اعادة مركبات
صم ا ادة المةكلر رقم  6-5878-12اسعاف فولكس  2221الى الاالل االحمة الفيس ل ي والصي صم صسيلماا لمسصشفى ارلحا

لصارلخ  2222/7/22ا ارة لصعمل في ظل ازمر كورو ا  ،لعد ا صم صسيلم المسصشفى مةكلر اسعاف محدمه م ل دوق وقفر
ز.
تكهين مركبات
العمل و ددها صسعر شة مةكلر وذلك لصحادماا وكثةة ا
صم وقف مجمو ه مةكلات

اسصالم دد م المةكلات الجدلدة .

الاا وارصفاع صكيفه للا صاا لعد

 1.10االدارة العامة للشؤون المالية
اوال :المعامالت المنجزة
ليغ دد المعامالت المسصيمر و المدقحه 121معامير لحلمر اجماللر ليغت  81,222,676شلكل .
ثانيا :المدفوعات
كا ت مدفو ات وزارة اللحر االل  2222 /8مليغ  65,607,222شلكل

1.11االدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط
صةكز العمل في شاة اب يى مصالعر العمل يى مةاجعر وصحدلث االسصةاصلجلر اللحلر الو لر  2227-2222ولةامج المواز ر ليس وات
المذكورة  ،حلث صم ا جاز المسودة ال اائلر م االسصةاصلجلر المحدثر م اجل رفعاا الى مجيس الوزراء ،وكذلك اسصمةار العمل يى ا داد وصحدلث
شجةة اللة امج والللا السلاساصي الااص للةامج المواز ر الماصيفر لالصعاو مع مدراء اللةامج ،.كذلك جاري المصالعر والص سلق مع االدارة العامر
ليحاسوب فلما لاص الةل االلكصةو ي ما لل وزارة اللحر ووزارة الداايلر الااص لسجالت الوقائع الحلولر (صلاللغ المواللد والوفلات) ،لاالضافر
الى مصالعر العمل الةوصل ي ليدوائة الماصيفر في االدارة العامر ليصا ل

يى ال حو الصالي:

 المشاركر في ا الق "ا يس الص ملر الفيس ل ي" م قلل دولر رئلس الوزراء .أ يس الص ملر هي ملادرة قامت لاا الحكومر
الفيس ل لر للعكس المؤشةات واألولولات الص مولر في فيس ل .

 اعداد تقرير خاص حول اإلجراءات االحت ارزية والفنية والصحية التي قامت بها دولة فلسطين في مواجهة جائحة
كوفيد.91

 مشاركة فلسطين في اعداد تقرير فني حول االستجابة الصحية في الدول العربية.
 مراجعة دراسة تقييم القطاع الصحي الفلسطيني والصادرة عن معهد ابحاث السياسات االقتصادية – ماس
19
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 1.11.1دائرة االقتصاد الصحي
 ا داد شجةة اللة امج للة امج الة الر االوللر واللحر العامر والة الر الثا لر
 مةاجعر دراسر الص لؤ ومحددات اال فاق اللحي
 مةاجعر للا ات اال فاق الحكومي لال فاق اللحي 2221
 اسصمةار مةاجعر وص حلح للا ات الصمولل اللحي
 االجصماع مع م ظمر اللحر العالملر ليصشاور حول ال شا ات المصعيحر لاال فاق والصمولل
 االجصماع والصشاور مع المسصشار االقصلادي المكيف م رئاسر الوزراء حول ح ر الصعافي لولاء الكورو ا

 2.22.2دائةة الصحيلل الولائي-السجل الو ي ليسة ا
 مصالعر الحاالت العالحر م س وات سالحر واالر لعام .2221
 اسصمةار الزلارات الملدا لر لمةاكز معالجر مةضى السة ا .
 مصالعر صزولد ا لحاالت السة ا .2222
 الصوالل مع المةضى لمصالعر الحاالت.



حد إجصما ات مع معاد اللحر العامر للحث اسصمةار ص ولة السجل الو ي ليسة ا

 2.22.7دائةة المشارلع
 المشاركر في إ داد وصحدلث الا ر اإلسصةاصلجلر اللحلر الو لر لأل وام .2227-2222
 صحدلث قائمر المشارلع الجارلر والمحصةحر وإدراجاا ضم الا ر اإلسصةاصلجلر اللحلر الو لر.
 المصالعر المسصمةة مع اإلدارات العامر في وزارة اللحر حول سلة المشارلع الجارلر ورلد المشارلع الصي سوف ص صاي
االل .2222
 المشاركر في صةجمر الا ر اإلسصةاصلجلر اللحلر الو لر لأل وام .2227-2222
 المصالعر في صوثلق ورلد الصجةلر الفيس ل ر في مواجار ولاء كوفلد .21
 العمل يى إ داد الا ر الص فلذلر ليشاور السصر الحادمر والصي لصم صحدلماا لمجيس الوزراء الفيس ل ي.

 2.22.5مةكز المعيومات
 المشاركر في ورشر مل حدت في محة الجااز المةكزي لإلحلاء الفيس ل ي لم اقشر صائج المسح وإ داد الصحةلة ال اائي
ليمسح .
 إلدار صحةلة إحلائي لأهم مع لات مسصشفلات وزارة اللحر االل الةلع الثا ي م العام الحالي .2222
 صم صوزلع سخ م الصحةلة اللحي الس وي ،فيس ل  ،2221يى ماصيف الجاات ذات العالقر ،حلث صم ،حصى األ صوزلع
 822سار م ألل  2222سار.
 إلدار صحةلة إحلائي لأهم مع لات مسصشفلات وزارة اللحر االل ال لف األول م العام الحالي .2222
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 إلدار صحةلة إحلائي لأهم مع لات مسصشفلات وزارة اللحر االل شاة صموز ( )1م العام الحالي .2222



المشاركر في مةاجعر وصحدلث قلم مؤشةات اإلسصةاصلجلر اللحلر الو لر .2227-2222

 صزولد اليج ر المكيفر م رئاسر الوزراء لإ داد ا ر صعافي ليح ا ات الماصيفر في فيس ل  ،لأهم المع لات اإلحلائلر في
الة الر اللحلر األوللر والمسصشفلات في وزارة اللحر االل ال لف األول م العام .2222
 مةاجعر وصأكلد للا ات الحوى العامير في الصمةلض والحلالر في فيس ل مع ل دوق األمم المصحدة ليسكا .








حوم لالمصالعر لما لصعيق لسجالت الوقائع الحلولر اإللكصةو ي المعمول لاا في وزارة الداايلر لعمل الةل مع وزارة الداايلر
صزولد المعاد الو ي الفيس ل ي ليلحر العامر لللا ات الوفلات المُليغ

اا في األ وام  2228 ،2221و .2221

مةاجعر صلاللغ الوفلات  ،وصةملز أسلالاا حسب .ICD10
مصالعر جملع المسصشفلات في الضفر الغةللر الصي صصم فلاا والدات
ليصليلغ

المواللد األحلاء في صيك المسصشفلات.

لجةي المصالعر مع وحدة لحر وص ملر المةأة ودائةة لحر المجصمع لمصالعر رلد وفلات األماات االل العام .2222

 1.11دائرة شراء الخدمة

الجهه المستقبله

االردن

المحافظات الشمالية

المحافظات الجنوبيه

(عدد التحويالت)

(عدد التحويالت)

المجاميع

15

1

19

الحدس

1981

106

1189

داخل الخط االخضر

119

11

151

المحافظات الشماليه

1110

90

1510

المحافظات الجنوبيه(غزة)

0

567

567

تركيا

0

0

0

مصر

5

51

57

5661

911

6591

المجموع
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 1.1وحدة العالقات العامة واالعالم

فيديوهات

25

بوسترات

21

خبر صحفي مكتوب

56

خبر صحفي مصور

8

اعالنات وتعاميم

2

التحديث للحالة الوبائية-كورونا

72

قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة
اعداد تقارير
استقبال وفود

أبرز االخبار و النشاطات خالل الشهر
 وزيرة الصحة توقع اتفاقيات:
-

اصفاقلر صعاو مع مسصشفى العلو (سا ت جو ) في الحدس ،وصزور مسصشفى مار لوسف (الفة ساوي) ،مؤكدة د م الوزارة
لمشافي الحدس ،و إ اا الحالع الو لر في العالمر األلدلر لدولر فيس ل .

-

مذكةة صعاو لل وزارة شؤو المةأة واللحر لمأسسر قضالا ال وع االجصما لر وصمكل المةأة.

 وزارة اللحر صصسيم صلة ات:
-

صسيمت وزارة اللحر الفيس ل لر  22جااز ص فس ال ا ي ،م مؤسسر "الصعاو " ،لصلةع م الجاللر الفيس ل لر في
صشليي م االل مؤسسر للت لحم  2222ولجاود مشكورة م ل ك فيس ل .

 ل دوق وقفر ز لسيّم وزارة اللحر  6سلارات إسعاف (صلة ت لاا الشةكر العةللر الفيس ل لر لالسصثمار) ، APICوشح رأدولر ألمةاض السكةي والضغ .
 صلةع شةكر غةغور وكالء مارسلدس الصجارلر لسلارة لوزارة اللحر الكلير صصسيم شح ر أدولر (كالسلوم ) م ل دوق االمم المصحدة ليسكا )(UNFPA -صلةع اليواء جلةلل الةجوب ب  02ألف مسحر و 22آالف فحص كورو ا لوزارة اللحر
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 وزلةة اللحر د .مي الكلير صصسيم شح ر مسصيزمات للر م الليلب األحمة لمواجار كورو ا صضم كمامات وأق عر وجهوأللسر واقلر وجااز فحص حةارة ،لمسا دة العاميل اللحلل
 وزلةة اللحر صلحث مع السفلة اللل ي صعزلز الصعاو في المجال اللحي ومكافحر كورو ا
 وزلةة اللحر صلحث مع م ظمر اللحر العالملر الوضع الولائي في فيس ل
 وزلةة اللحر صجصمع لسفلة روسلا اإلصحادلر لدى فيس ل للحث سلل ا لد م الةوسي لفيس ل  ،فلما ليزم م معدات وأجازة
للر لمواجار جائحر كورو ا ،وأللر اجصالب لحا كورو ا
 وزلةة اللحر :الوفد الوزاري لزلارة غزة هدفه ال الع يى األوضاع الولائلر وصحللم احصلاجات أهي ا في الح اع.
 افصصا أكلة ماصلة في فيس ل لفحص ل ات فلةوس كورو ا في مدل ر ارلحا
 اصعةض اللة الولائلات في م ظمر اللحر العالملر د.لللة هالث ،السل ارلوهات الولائلر المحصمير مسصحلالً في فيس ل  ،في ظل
صفشي جائحر كورو ا.
 اسصحلل رئلس دولر فيس ل محمود لاس ،لمحة الةئاسر في مدل ر رام هللا وزلةة اللحر الدكصورة مي الكلير وقدمت الوزلةة
الكلير لسلادصه ،شةحا وافلا حول ما صحوم له وزارة اللحر لمصالعر ولاء فالةوس كورو ا في فيس ل .
 وزارة اللحر :اليج ر الص سلحلر لمشةوع ل اء كيلر ال سل ا الحكوملر صعحد اجصما ًا لةام هللا
 اال ال
االسصعالم

إ الق موقع مصالص لالسصعالم
صائج فحولاصام

صائج فحولات كورو ا لصلح ليموا ل الذل أجةوا فحص فلةوس كورو ا

 اللحر والصةللر ص اقشا إجةاءات "العودة ليمدارس" في ظل جائحر كورو ا
 وزارة اللحر :الصحضلة إل داد دراسر حول الم ا ر م فلةوس كورو ا في فيس ل

 1.1وحدة الهندسة واإلنشاءات
 جار العمل يى صجالز مسصشفى دورا لالايلل وصكمير لعض ال واقص .
 جار العمل في ل اء مسصشفى حيحول لالايلل.
 اال صااء م ا مال الصلملم لصوسعر المسصشفى الو ي وذلك لعمل ما ات وجداول كملات لمساحر حوالي  22222مصة
مةلع(صم زلادة المساحه حسب االحصلاج وصحدلماا ليليدلر ليصةالص 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.
 اال صااء م ا مال ل اء مدلةلر لحر ولكةم لصمولل م االل اللل (المةحير الثا لر  -مةحير االسصالم).
ة

اء المةحير الثالثر م صش لب مدلةلر لحر ولكةم م االل لكدار لصمولل م الل ك االسالمي .


 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
23
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 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 -مةحير االسصالم.
 جاري العمل في صأهلل قسم الحس ةة في ج ا أل اء رام هللا لصمولل م مكصب فاامر الةئلس وسلصم اللدء لالص فلذ االسلوع
الحادم.
 صم ة

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 (مةحير االسصالم).
 جار العمل في أ مال صةملم ليم لخ والمسصودع في مسصشفى قيحليلر (مةحير االسصالم).
 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.
 جاري العمل في ص فلذ

اء صأهلل قسم  CCUفي ج ا الجةاحات الصالللر .

 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 ة

اء أل مال االر لالكورو ا في مسصشفى الو ي +رفلدلا م االل اإلغاثر الكاثوللكلر (كةفا ات فحص).

اء أل مال االر لالكورو ا في مسصشفلات (الايلل +دورا +للت جاال) لصمولل م اإلغاثر الكاثوللكلر (كةفا ات
 صم ة
فحص ومولد كاةلاء).
 للا ر األ ظمر الكاةلائلر والملكا لكلر لجملع األ ظمر مثل  :الصكللف والغازات ال للر والمولدات  ،وإلخ.....
 جاري العمل في حل مولد الكاةلاء لعد للا ر و مل غةفر كاصم له م مسصشفى رفلدلا الى مل ى الوزارة في اليس.
 جاري العمل في ل اء مةكز دلة الغلو م االل لكدار لصمولل م الل ك اإلسالمي.
 جاري العمل في ل اء لادة كفة اليلد.
 صم ة ل اء وصش لب مةكز لحي أم الشةال  -رام هللا ولا صظار الصةسلر.

 1.1وحدة مجلس الوزراء
 إ داد ومةاجعر ميف مجيس الوزراء األسلو ي وصجالزه لمعالي الوزلةة.
 إ داد الميالات المدرجر يى جدول أ مال مجيس الوزراء والاالر لالوزارة ،وكذلك مصالعر الصحةلة األسلو ي حول
الصحولالت ال للر.
 مصالعر ص فلذ الحةارات والةسائل الواردة ل ا م قلل األما ر العامر ،ومصالعصاا داايل ًا مع الجاات ذات االاصلاص ،وم ثم
صحضلة الةدود يلاا لألما ر العامر.
 مصالعر اليجا الصي صكو لةئاسر الوزارة والمشكير م قلل مجيس الوزراء ،أو اليجا الصي صكو الوزارة ضو فلاا.
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 1.1وحدة االسعاف والطوارئ والكوارث
عقد دورات
 Airway managementاسصادفت اال لاء ()222

5

للب

2

دورة ا عاش قيب ورئه اساسي  BLSاسصادفت ( )22أ لاء
وصمةلض اقسام ال وارئ
دورة الوقالر م العدوى لسائحي وضلا االسعاف( )21سائق
وضال اسعاف

1

تجديد ترخيص
مةاكز اسعاف

7

مةكلات اسعاف

0

 صزولد جملع اقسام ال وارئ الحكوملر لجااز (VIDEO
)LARYNGOSCOPE

 1.5وحدة التنسيق مع المؤسسات االهلية والخاصة
لليغ دد الجمعلات األهيلر الصالعر لوزارة اللحر حصى صارلخ أ داد هذا الصحةلة 200جمعلر في جملع المحافظات.م اا جمعلات
فا يه و دد م اا غلة فا يه موز ر يى ال حو الصالي
الفا يه

غلة فا يه

المحافظه
رام هللا

26

26

الحدس

22

20

للت لحم

22

0

الايلل

8

7

اليس

20

2

سيفلت

2

2

جل

1

-
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0

2

ولكةم
ارلحا

2

-

قيحليله

2

2

ولاس

 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.
 مازالت لعض الجمعلات مصايفر
فةلق الوحدة.

إرسال صحارلةها اإلدارلر والماللر حصى صارلخ ا داد هذا الصحةلة ولصم مصالعصاا م قلل

 مصالعه لعض الشةكات الغلة رلحله ل ا ًء يى صعيلمات معالي الوزلةة واألما ه العامه لمجيس الوزراء والصي صعمل لالمجال
اللحي.

 1.6وحدة الصحة النفسية
 ا داد ال ساصل العةللر واال جيلزلر م الا ر الصشغليلر الو لر لي وارئ اث اء الجائحر كوفلد  21ليمؤسسات 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 (
 )51للل ًا وممةض ًا لعميو في اللفوف االماملر في(  ) 1مةاكز حجة وكا ت فصةة الصدرلب ما لل  1/27-22لاسصث اء
مةكز ارلحا وسلصم اسصكمال الصدرلب في ،8/22حلث صم الص ةق الى :كلفلر الع الر لال فس صحت ضغ العمل وم ع االجااد
اإللالر لالفلةوس وكلفلر الد م ال فسي الالزم ليملالل .
واالحصةاق 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  )21م 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 .2222/1/1

 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.
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 1.7وحدة االجازة والتراخيص
تم إصدار شهادات مزاوالت المهن الطبية وشهادات تراخيص ومزاوالت المهن الصيدالنية خالل شهر آب على
النحو التالي:
إصدار مزاوالت المهن الطبية
طبيب بشري

116

عاملة صحية

1

البيوتكنولوجي

10

عناية تنفسية

1

أخصائي تغذية

1

تحاليل طبية

57

فني أشعة

10

بصريات

17

أخصائي عالج طبيعي

10

أطباء أسنان

19

تمريض

619

فني تخدير

10

مرشد نفسي

16

أخصائي نطق وسمع

19
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معالجة معاقين

11

عالج وظيفي

10

اصدار تراخيص ومزاوالت المهن الصيدالنية

مساعد صيدلي

6

صيدلية

61

صيدالني

16

مستودع أدوية

11

مستودع تجميل

1

مستلزمات طبية

1

مستودع مكمالت غذائية وأعشاب

1

مستودع تجهيزات طبية

1

مصانع أدوية وتجميل وبيطرية

5

1.8

وحدة الشؤون القانونية

1.8.1الحضالا المةفو ر أمام المحاكم
 الةد ليوائح جواللر يى قضالا مةفو ر يى وزارة اللحر ( دد  )2وصحضلة جملع الةدود والمةفحات وحافظر الللا ات.
 الةد يى الشكاوى الواردة م ال لالر العامر وصم معالجصاا وفق األلول.



للاغر اليوائح وحلة ا للل ات ليحضالا المةفو ر والواردة م المحاكم ومعالجصاا وفق األلول.
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1.8.1المتابعات 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 وصحةلك د اوى لالوص الجةائم االلكصةو لر الواقعر لحق الوزارة ومصالعصاا لدى الجاات الماصلر
1.8.1اللجان
المشاركر في اليجا وللاغر الحةارات والمحاضة ،اجصما ات اليجا الف لر الدوائلر،لجا الع اءات وصورلد األدولر ،لج ر
الشةاء الااص لألدولر  ،لجا الصححلق اإل ضلا لر ومصالعر ص فلذ الحةارات اللادرة اا ،لجا صححلق ماصيفر ،ومصالعر وص فلذ
صوللات اليجا ،لجا إاصلار موظفل .

 1.8.1تنظيم وتدقيق العقود واالتفاقيات
تم العمل على تنظيم وتدقيق العقود واالتفاقيات التي تكون وزارة الصحة طرفاً فيها على النحو التالي:
 صدقلق وا صماد حود صورلد أدولر







صدقلق وا صماد حود

اءات األشغال

إ داد حود الصوظلف في الوزارة
إ داد وص ظلم حود اإللجار الماصيفر
صدقلق وا صماد مذكةات صفاهم دد (.)2
صدقلق وا صماد االصفاقلات والشةاكات ومذكةات الصفاهم لالوص مكافحر مةض كوفلد .21

 1.8.5القوانين والتعليمات










إ داد صعيلمات صةالص المةكلات المص حير المعدة لممارسر الحةف المل فر
ا داد ميحق لجداول المادرات والمؤثةات العحيلر والسالئف الكلماولر
العمل يى مصالعر مشارلع الحوا ل المةسير م مجيس الوزراء وارسال المالحظات لالولاا.
معالجر االشكاالت الحا و لر لدى جملع إدارات ودوائة ووحدات الوزارة
معالجر األمور الحا و لر العالحر لموظفي وزارة اللحر واللت فلاا وصسولصاا
إ

اء المشورة الحا و لر لجملع الميفات الصي صكو لحاجر إلى رأي قا و ي

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
مصالعر كافر المةاسالت الواردة م دوائة وزارة اللحر والصي لصم االسصفسار

اا والةد يلاا
29
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 مصالعر المةاسالت الماصيفر م الوزارات األاةى والةد يى اسصفساراصام



مل كصب قةارات الضل لر الحضائلر ( دد )0

 1.9وحدة الرقابة الداخلية
فذت وحدة الةقالر الداايلر في آب صموز  2222مااماا في اصج اهل صمثي ت 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

اإلدارة العامةة للمستشةفيات  +مجمةع
فلسطين الطبي

96

% 17

اإلدارة العامة للرعاية االولية

56

% 18

دوائر الوزارة المركزية

51

% 15

المجموع

101

% 100

 توزيع اللجان
اللجنة
لجان عروض اسعار ومشتريات وعطاءات
لجان جرد وإتالف
لجان طبية وتحويالت

العدد
14
1
34

لجان تحقيق

8

لجان امتحانات ومقابالت

1

لجنة اخرى

0

المجموع

61
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 1.10وحدة الهندسة الطبية
قامت وحدة الا دسر ال للر االل شاة صموز  2222لا جاز مااماا يى ال حو الصالي:
عدد طلبيات الصيانة المنجزة من قبل مهندسي الوحدة

58

عدد طلبيات الصيانة لمحطات األكسجين المنجزة

10

عدد طلبيات اإلصالح المنجزة ألجهزة تحت الكفالة

32

عدد طلبيات اإلصالح المنجزة ( طلبيات خارجية )

2

لجان استالم أجهزة طبية

39

عدد القوائم الموصفة

14

عدد البنود الموصفة

52

عدد اللجان الفنية و غيرها

40

لجان دراسة فنية لعروض أسعار و عطاءات

32

إعداد قوائم لألجهزة الطبية للمشاريع

6

طلبيات قطع الغيار

3

 1.11وحدة العمل التطوعي
تم متابعة معامالت وكشوفات المتطوعين في وزارة الصحة
موزعون على النحو التالي:
مبنى الوزارة

حيث بلغ عددعم  59متطوعا

7

المستشفيات ومجمع فلسطين الطبي

15

مديريات الصحة

17

المجموع

59
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 1.11وحدة التوريدات

قامت وحدة التوريدات خالل شهر تموز  1010بانجاز مهامها على النحو التالي:
شةاء وصورلد مواد مالةلر لمواجار فالةوس كورو ا للالح وزارة اللحر

6

شةاء وصورلد ادولر لمواجار فالةوس كورو ا للالح وزارة اللحر

22

شةاء وصورلد اجازة للر لمواجار فالةوس كورو ا للالح وزارة اللحر

20

شةاء وصورلد مسصايكات للر لمواجار فالةوس كورو ا للالح وزارة اللحر

7

معامالت مص و ر (شةء اجازة واثاث  ،ق ع غلار  ،ا مال للا ر  ،ادمات اسصشارلر وغلة
اسصشارلر )

65

شةاء غساالت ومولدات للالح وزارة اللحر

7

حد اجصماع مع معالي وزلةة اللحر

2

حد اجصماع مع الجاات الما حر لمواجار فالةوس كورو ا

2
22

اشغال
حد لج ر الشةاء الملاشة

7

حد لج ر المشصةلات

0

حد لج ر الصحللم

72

حد اجصماع مع اليوازم العامر

0

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

العميلات الشةائلر الاالر لوزارة

52
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 1.11وحدة صحة وتنمية المرأة
 1.11.1برنامج الصحة اإلنجابية والجنسية

 صم ا صماد اللةوصوكول الو ي ( COVID-19 INFECTION IN PREGNANCY-PROTOCOL FOR HEALTH
 )PROFESSIONALSم قلل معالي وزلةة اللحر الدكصورة مي سالم الكلير وذلك لصحدلم الة الر اللحلر ليسلدات أث اء
الحمل والوالدة وما لعد الوالدة االل جائحر الكورو ا.
 ا داد احلائلات لي واقم ال للر العامير في اقسام الصوللد وال سائلر في المسصشفلات ومجمع فيس ل ال لي لصوضع لعل
اال صلار أث اء وضع السلاسات واالسصةاصلجلات المصعيحر لاللحر اال جاللر.
 الصحضلة م أجل ادراج ماذج االر لاللحر اال جاللر ضم
رولسو واللارصوجةام.

ظام المعيومات اللحي في المسصشفلات ،مثل موذج

 مصالعر صحارلة رلد حاالت لة امج ) )NEAR-MISSمع مةكز المعيومات اللحي الفيس ل ي وضلا اللة امج في أقسام
ال سائلر والصوللد في وزارة اللحر.
 مصالعر الص سلق مع المؤسسات اللحلر الشةلكر لصغ لر ادمات اللحر اال جاللر والج سلر م االل لاداصام الم ص حير في
الم ا ق المامشر وال ائلر الصي ال لوجد فلاا لادات صالعر لوزارة اللحر .
 صم مشاركر صحةلة وفلات األماات الوارد م المعاد الو ي ليلحر العامر وارساله الى أ ضاء اليج ر الو لر ليلحر
اال جاللر لمالحظاصام حصى لصم مصالعر ا صماده .
 صم المشاركر في اجصماع ) )HEALTH CLUSTERالذي صم حده ليصشاور وصحدلد االحصلاجات اللحلر المسصجدة وال اصجر
جائحر الكورو ا .
 1.11.1برنامج العنف المبني على النوع االجتماعي
 المشاركر في وقائع صوقلع مذكةة صعاو ما لل وزارة اللحر ووزارة شؤو المةأة لالوص ادماج قضالا ال وع االجصما ي
وصمكل المةأة في اسصةاصلجلر وسلاسات وزارة اللحر .
 صم الص سلق مع دائةة الحاسوب م اجل ادراج موذج الصحةلة ال لي الحضائي المحدث لحاالت الع ف الج سي والع ف
المل ي يى ال وع االجصما ي يى ال ظام المحوسب في مسصشفلات وزارة اللحر .
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 صم الص سلق م أجل حد صدرلب مصحدم حول صحدلم االرشاد والد م ال فسي األولي لة الا المسا د لمصضةري الع ف
لكافر اشكاله.
 صم اللدء لعمل ادوات مصالعر وصحللم (  )MONITORING TOOLلص للق لةامج م اهضر الع ف المل ي يى ال وع
االجصما ي .
 المشاركر في لة امج الصدرلب يى ا داد سلاسات واسصةاصلجلات مصعيحر للحر المةاهحل (! )AA-HAالذي أ دصه م ظمر
اللحر العالملر ( مكصب الحاهةة) .
 مصالعر رلد حاالت الع ف المل ي يى ال وع االجصما ي م االل الصوالل مع ضلا اصلال لة امج الع ف في
المسصشفلات ومدلةلات اللحر ،واداال الصحةلة الشاةي لصيك الحاالت يى لة امج .DHIS2
 صم الصعاو مع وزارة المةأة والص سلق ليصدرلب يى المةلد الو ي لمدايي الللا ات الاالر لحاالت الع ف سواء
لالمسصشفلات أو مدلةلات اللحر وقد لدأ ص فلذ هذه الدورات .
 جاري العمل يى ا داد سار الكصةو لر م السجل اللومي المحدث لةلد حاالت الع ف الصي لصم اسصحلالاا في مةاكز
وزارة اللحر والصحضلة ل لا ر سخ ورقلر م أجل صوزلعاا يى العلادات الصي ال لوجد فلاا ادمات ا صة ت .

 1.11وحدة 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 الحكومي والخاص .

 159طبيب

معامالت ترخيص عيادات أسنان جديدة

6

معامالت تجديد ترخيص عيادات أسنان

80

معامالت اصدار مزاولة مهنة ألطباء األسنان

1

معامالت تجديد مزاولة مهنة فنيي األسنان

10

معامالت تجديد ترخيص مختبرات أسنان

7



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