
 0202مؤشرات األداء  لعام 

 اللُمت العدد املؤشس السكم

 زعاًت املسأة أثىاء الحمل وألاحمال عالُت الخطىزة .1

ع اليظبي للحىامل ا   %4..2الاول: الثلث ملسجالث لكل ثلث مً فترة الحملالخىَش

الثلث  913/161الثلث الثاوي: 

 39/161الثالث:

 %4..2الثلث الاول:

 %21.3الثلث الثاوي: 

 % 14.9الثلث الثالث:

ازاث للحامل .  ازاث 2 4141/161 مخىطط عدد الٍص  ٍش

 %44.4 163/161 وظبت فلس الدم حظب فحىصاث خظاب الدم املجساة للحامل . 

 %111 %111 وظبت الحىامل الجدد املسجالث واللىاحي احسي لهم فحص خظاب الدم  . 

 %44.4 163/161 وظبت فلس الدم عىد الحىامل . 

 %1.4 4/161 /دل (1وظبت فلس الدم الشدًد بين الحىامل ) أكل مً  

 %9.3 69/161 حم / دل ( . 11أكل مً  -1وظبت فلس الدم املخىطط بين الحىامل )  

 %..11 91/161 حم / دل ( . 11أكل مً  – 11وظبت فلس الدم الطفُف بين الحىامل )  

 %111 39/39 ألاطسة في الثلث الثالث مً الحمل .وظبت الحىامل اللىاحي جللين مشىزة جىظُم  

 %111 39/39 وظبت لحىامل اللىاحي جللين مشىزة زطاعت طبُعُت في الثلث الثالث مً الحمل . 

 %111 .4141/414 وظبت الحىامل اللىاحي جللين جثلُف صحي 

 % 14.1 313/161 وظبت ألاحمال كلُلت الخطىزة . 

 .%29.1 949/161 الخطىزة .وظبت ألاحمال مخىططت  

 %11.6 16/161 وظبت ألاحمال شدًدة الخطىزة . 

 %111 .414/.414 وظبت ألاحمال امللُمت بئطخخدام همىذج هىبالن . 

 %111 .414/.414 وظبت املساحعاث الحىامل اللىاحي جم صسف مدعماث لهً . 

 111 111 وظبت الحىامل اللىاحي ٌعاهُين مً إزجفاع طكس الدم . 

عدد الظُداث اللىاحي جم الىصىل اليهم مً خالل اوشطت زفع الىعي في مجال  

 زعاًت الحامل املىفرة في املسهص .

 طُدة  4434 

 زعاًت املسأة مابعد الىالدة ) الىفاض (  .4

ازاث للظُدة في فترة الىفاض   1.1 119/114 مخىطط عدد الٍص

 %2.3 114/. املسهص وعاهين مً مظاعفاث الىفاض .وظبت الظُداث الىفاض اللىاحي زاحعً  

ازاث الىفاض .   %111  وظبت الظُداث اللىاحي جللين مشىزة جىظُم ألاطسة أثىاء ٍش

ازاث الىفاض .   %111  وظبت الظُداث اللىاحي جللين مشىزة زطاعت طبُعُت اثىاء ٍش



ازاث    %111  الىفاض .وظبت الظُداث اللىاحي جللين الخثلُف الصحي أثىاء ٍش

 %11 92/161 وظبت اطخخدام خدماث زعاًت الىفاض مً كبل الحىامل املسجالث في املسهص . 

 

   مؤشساث جىظُم ألاطسة .9

دهم بىطائل جىظُم ألاطسة ( في   عدد ألاشواج السحال الرًً جمذ حماًتهم ) جصٍو

 املسهص .

161.1. 161.1. 

الىالدة ) الىفاض ( الحاصالث على وطُلت جىظُم وظبت الظُداث في مسحلت ما بعد   

 أطسة حدًثت مً املسهص  .

13/1.41 ..1% 

وظبت الظُداث في مسحلت ما بعد الىالدة ) الىفاض( الحاصالث على وطُلت جىظُم  

 أطسة حدًثت ما عدا ) كطع الطمث باإلزطاع ( مً املسهص .

13/1.41 ..1% 

ألامىمت والطفىلت الى املسهص لخللي وطُلت عدد املساحعاث املحىالث مً مساهص  

 حدًثت لخىظُم ألاطسة .

  

 %111  اللىالب التي جم جسهُبها مً كبل اللابالث  . وظبت 

 1  وظبت اللىالب التي جم جسهُبها مً كبل ألاطباء . 

  

 

 

ع اليظبي ملظخخدمي وطائل  جىظُم ألاطــــــسة بحظب الىطُلت املظخخدمت  .  الخىَش

..3/412 

 

..3/4.1 

..3/23 

 

..3/419 

 

..3/49 

 96.2املساحعاث الجدد املظخخدماث للىلب:

% 

املساحعاث الجدد املظخخدماث للىاقي 

 % 22.1الرهسي:   

املساحعاث الجدد املظخخدماث لالبسالاحادًه:       

9.1  % 

املساحعاث الجدد املظخخدماث للحبىب 

 %3.2الاحادًه:  

املظخخدماث للحبىب املساحعاث الجدد 

 % 99.3املسهبه

 وشاط 21  عدد اوشطت زفع الىعي في مجال جىظُم ألاطسة املىفرة مً كبل املسهص . 

عدد الظُداث والسحال الرًً جم الىصىل اليهم مً خالل أوشطت زفع الىعي في  

 مجال جىظُم ألاطسة املعلىدة في املسهص .

 طُده  49.1 

 %99  على وطُلت جىظُم أطسة حدًثت ألول مسة بحُاتهً  .وظبت املساحعاث الحاصالث  

   زعاًت املسأة الظلُمت واملسأة في طً إلاًاض .2



 %33 191/113 وظبت حاالث الظكسي املظُطس عليها 

 %1.9 116/19 وظبت الحاالث املكدشفه حدًثا مً حاالث الظكسي. 

اوي املظُطس عليها   %92.9 .41/..4 وظبت حاالث الظؼط الشٍس

اوي   % 12.3 411/91 وظبت الحاالث املكدشفه حدًثا مً حاالث الظؼط الشٍس

 % ...4 466/69 وظبت الحاالث املكدشفه حدًثا مً حاالث ازجفاع الكىلِظترول 

ـــدي) املامى ػسام (  مً العُاده  ـــ ـــ س اوسجت الثـ  %..13 12.6/492 وظبت الحاالث املحىلت لخصٍى

 %91.1 492/14 املصابت بمسض هشاشت العظام  .وظبت الحاالث  

 %6.49 492/14 الظلُمه وظبتالحاالث املكدشفه مً مسض هشاشت العظام ملساحعاث عُادة املسأه 

 %9..9 492/92 وظبت الحاالث املكدشفه مً مسض جلين العظام  . 

ــــادة إلاخخصاص  ـــ الحاالث املصابه بهشاشت العظام  ًخم   وظبت الحاالث املصابت بهشاشت العظام املحىلت لعُــ

 معالجتها مً في عُادة املسأه الظلُمه

سهً عً هشاشت العظام مً املسهص ومساهص   عدد الحاالث التي جم جصٍى

 ومظدشفُاث اخسي .

 حالت 219 

 % 1.11  وظبت الحاالث اللتي احسي لها فحص اللطاخه املهبلُه 

 صفس  الحاالث املكدشفه مً اللىاحي  جم احساء فحص اللطاخه لهً وظبت 

 حالت 136  عدد الاصاباث بالتهاباث الجهاش الاهجابي 

 اللُمت   املؤشس السكم

وحظبم مسحلت البلىغ في عُادة املساهلاث : حعسف مىظمت الصحت العاملُت مسحلت املساهلت بأنها  " فترة همى إلاوظان وهمائه  التي حعلب مسحلت الطفىلت  .2

 طىت  . 13طىىاث و  11عمس ًتراوح بين 

لهً لعُاداث إلاخخصاص   12 12/.41 وظبت حاالث الُافعاث اللىاحي جم جحٍى

 حاله   116  عدد الُافعاث اللىاحي جم جلدًم مشىزة الُافعاث لهً ولرويهً. 

 عُادة زعاًت الطفل الظلُم ..

ازاث مخابعت   ازاث 2.9 13/116. الىمى والخطىز للطفل حتى عمس طىتمخىطط عدد ٍش  ٍش



 اللُمت   املؤشس السكم

ازاث مخابعت الىمى والخطىز لدي الاطفال حتى عمس طىت   %111 116/116 وظبت ٍش

 %111 116/116 وظبت ألاطفال الكل مً طىت الرًً احسي لهم الفحص العام 

ازاث الطفل للمسهص بهدف العالج   %..26 2./116 وظبت ٍش

 %96.4 116/24 شهىز  2وظبت السطاعت الطبُعُت املطللت لؤلطفال دون  

اكل مً  2وظبت السطاعت الطبُعُت املطللت لآلطفال ما بين    %...1 116/19 أشهس . 6و

 %1.1 116/4 شهىز  6وظبت السطاعت الطبُعُت املطللت لؤلطفال الرًً اجمىا  

 ال ًىحد  اكل مً الظىتوظبت هلص الىشن بين ألاطفال  

 ال ًىحد  وظبت الخلصم بين ألاطفال اكل مً الظىت 

 ال ًىحد  وظبت الهصال بين ألاطفال اكل مً الظىت 

ادة الىشن بين الاطفال اكل مً الظىت   ال ًىحد  وظبت ٍش

 ال ًىحد  وظبت الظمىت بين ألاطفال اكل مً الظىت 

، طىء Down Syndrome% )..41  وظبت الدشىهاث الخللُت عىد الاطفال 

 هظم الظكس، خلع الىزن(

 %..19 36/19 وظبت فلس الدم حظب فحىصاث خظاب الدم لؤلطفال اكل مً عمس الظىت   

 %1  حم / دل ( حتى عمس الظىت  . 1وظبت فلس الدم الشدًد بين الاطفال ) اكل مً  

( حتى عمس الظىت حم / دل  11 -1وظبت فلس الدم املخىطط بين الاطفال ) مً  

. 

19/4 1..9% 

حم /دل ( حتى عمس  11اكل مً  – 11وظبت فلس الدم الخفُف بين الاطفال )  

 الظىت  .

19/11 92.6% 

 %94.1 116/36 وظبت الاطفال حتى عمس الظىت الرًً جم احساء فحص خظاب الدم لهم  . 

ت اكل مً )  حم /دل( املجساة لؤلطفال فىق  11وظبت الفحىصاث املخبًر

 طىىاث    .الظىت ولؼاًت 

1.1/3 ..3% 

 وشاط 99  عدد اوشطت زفع الىعي في مجال زعاًت الطفل املىفرة في املسهص . 



 

 اللُمت   املؤشس السكم

 %1.14 3939/116 وظبت حاالث املعىفاث املساحعاث للمسهص .  .9

 %1.22 3939/24 وظبت حاالث املعىفاث املكدشفه املحىله مً داخل املسهص  . 

   عُادة الصحت الىفظُت .3

 %1.44 .1411/49 وظبت الحاالث التي زاحعذ العُادة الىفظُت    

د بً   لهً الى  طبِب الىفظُت بمظدشفى ألامير ٍش عدد الالحي جم جحٍى

 الحظين

لها  .2   حاالث جم جحٍى

 %41.2 114/49 وظبت الحاالث املكدشفه مً حاالث اهخئاب ما بعد الىالدة 

عدد الظُداث اللىاحي جم الىصىل اليهم مً خالل اوشطت زفع الىعي في  

 املىفرة في املسهص .مجال زعاًت الطفل  

 

 طُده 14.1 

 -الىحدة الظيُت : .6

 %..26 111/.96 وظبت الحاالث التي حعاوي مً طىء هظافت الفم والاطىان . 

 %111 111/111 وظبت الحاالث التي جللذ املشىزة والخثلُف حىل العىاًت بالفم والاطىان. 

 عُاداث املشىزة .1

   املشىزة الصحُت 

بهً على الفحص الراحي للثدي وظبت اليظاء   %69.2 916/..14 الالحي جم جدٍز

سي لهً .   %111 61./61. وظبت اليظاء الالحي جم احساء فحص الثدي الظٍس

 %31.12  وظبت الظُداث اللىاحي زاحعً عُادة املشىزة الصحُت . 

   املشىزة إلاحخماعُت .9

 %1 1491/936 وظبت الحاالث التي زاحعذ العُادة إلاحخماعُت 

لهً وجم مىحهً جأمين صحي   حاله  44  عدد الحاالث التي جم جحٍى



   عُادة الخؼرًت .11

 %..6 3939/612 التي جم جلدًم مشىزة الؼراء الظلُم لهً .وظبت الظُداث  

 %14.2 613/11 ( . 42.3 -..19وظبت الحاالث التي لديها كساءة مؤشس هخلت الجظم )  

 %46.11 613/164 ( 4393 – .4وظبت الحاالث لديها كساءة مؤشس هخلت الجظم )  

 %23.41 .613/9 ( . 9393 -9293وظبت الحاالث التي لديها كساءة مؤشس هخلت الجظم )  

د كساءة مؤشس هخلت الجظم لديهً عً )    %14 .613/1 ( . 21وظبت الحاالث التي جٍص

 

 

 


