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  تعرض ـي يسـنـيـسطـاء الفلـصـاإلح

  07/04/2012يوم الصحة العالمي،  عشيةالواقع الصحي في األراضي الفلسطينية 

  
يصادف  الذيعشية يوم الصحة العالمي اقع الصحي في األراضي الفلسطينية، استعرض اإلحصاء الفلسطيني، الو

  ".كبار السن صحة أفضل حياة أطول" ا له ، والذي وضعت منظمة الصحة العالمية عنوان2012/ 04/ 07 يوم 

  

  :واستعرض اإلحصاء الفلسطيني الواقع الصحي في األراضي الفلسطينية على النحو اآلتي 
  

  ارتفاع نسب اإلصابة باألمراض المزمنة

فـي   ،2010في األراضي الفلسطينية عـام   سنة فأكثر مصابون بمرض مزمن واحد على األقل 18من األفراد % 18.8

   .2000عام  %11.5كانت حين 
  

  2010، 2006، 2000 ،سنة المصابون بأمراض مزمنة حسب الجنس 18األفراد نسبة 
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  .ثلثي كبار السن مصابون بمرض مزمن واحد على األقلمن  أكثر

؛ 2010عـام   على األقـل مصابون بمرض مزمن واحد  فأكثر في األراضي الفلسطينيةسنة  60من كبار السن % 70.5

عـام  في األراضي الفلسطينية  %46.5النسبة كانت  في حين ،في قطاع غزة% 68.8في الضفة الغربية مقابل % 71.4

2000.  

  

  2010، 2006، 2000انتشار األمراض المزمنة بين كبار السن حسب الجنس، نسبة 
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  فأكثر مدخنون  سنة 18أكثر من خمس األفراد 

 وبلغت هذه النسب بين الذكور واإلناث.  2010عام  مدخنون في األراضي الفلسطينية سنة فأكثر 18من األفراد % 22.5

في األراضي الفلسـطينية عـام    %27.5النسبة كانت  ، في حينعلى التوالي% 2.3و% 42.2 في األراضي الفلسطينية

2000.  
  

  ور مدخنونثالثة من كل عشرة من الشباب الذك

للعام  ،إناث% 0.9ذكور مقابل % 29.3يدخنون؛ في األراضي الفلسطينية سنة  29-15من الشباب في العمر % 15.4

2010.  
  

  2010سنة حسب الجنس والمنطقة،  29- 15انتشار التدخين بين الشباب نسبة 
األراضي  الجنس

 قطاع غزة الضفة الغربية  الفلسطينية

  15.1 38.1 29.3 ذكور

 0.1 1.4 0.9 إناث

  

  ارتفاع في معدالت انتشار استخدام وسائل تنظيم األسرة

للعام  يستخدمن وسيلة تنظيم أسرةفي األراضي الفلسطينية سنة  49-15في العمر المتزوجات من النساء % 52.4

في األراضي % 51.4في حين بلغت النسبة  . في قطاع غزة %48.1مقابل   في الضفة الغربية %54.9 ؛2010

   .2000الفلسطينية للعام 
  

  انخفاض نسبة الوالدات غير اآلمنة

في الضفة الغربية % 1.2. تمت في المنازل أو في مكان آخر غير آمنفي األراضي الفلسطينية من الوالدات % 0.8

في حين %. 4.5 والتي بلغت طوباسظة وسجلت النسبة األعلى في محاف.  2010للعام  في قطاع غزة% 0.3مقابل 

    .2000في األراضي الفلسطينية للعام % 5.2بلغت النسبة 
  

  لوالدات القيصرية في ازديادا

في الضفة % 18.7؛ 2010للعام  في األراضي الفلسطينية من مجمل الوالدات %16.7بلغت نسبة الوالدات القيصرية 

وأدناها في محافظة % 34.8ت هذه النسبة أعالها في محافظة طوباس؛ وقد بلغ.  في قطاع غزة% 14.0الغربية مقابل 

  .2000في األراضي الفلسطينية للعام % 8.8في حين بلغت النسبة  %.10.5الخليل؛ 
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  ارتفاع نسب انتشار الرضاعة المطلقة

ة الرضـاعة  وبلغ متوسـط فتـر  . رضعوا رضاعة طبيعيةدون الخامسة في األراضي الفلسطينية من األطفال % 95.8

فـي   %26.5شـهور   5-0بالمقابل بلغت نسبة انتشار الرضاعة الطبيعية المطلقة بـين األطفـال   .  شهرا 13الطبيعية 

  .  2010للعام  األراضي الفلسطينية
  

  طفل يعانون من سوء تغذية مزمن 100طفل من كل  11حوالي 

 النسبة كانت في حين.  2010عام  قصر القامة يعانون منفي األراضي الفلسطينية من األطفال دون الخامسة  10.6%

  .2000عام  7.5%

 كانت في حين، 2010عام  الهزال يعانون منفي األراضي الفلسطينية دون الخامسة من األطفال % 3.3 نإبالمقابل ف

  .2000عام  %1.4 النسبة

 النسبة كانت في حين، 2010 عام نقص الوزن يعانون منفي األراضي الفلسطينية دون الخامسة من األطفال % 3.7و

  .2000عام  2.5%

  

  انخفاض على معدالت الخصوبة

 مولود لكل امرأة 5.9كانت  في حين ،2010عام  مولود لكل امرأة 4.1 في األراضي الفلسطينية بلغت معدالت الخصوبة

  .2000عام 
  

  

  

  


