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باخلدمات املقدمة جبميع األقسام و العيادات  تقارير
 الطبيمصراتة  مبركز

 م2018سنة ل الربع األول خالل
 

 

 

 

  إجمالي الحاالت نوع الخدمة
 
 املعدل شهريا

 2228 6684 اإليواء
 624 1872 العمليات
 465 1394 الوالدات 

 481 1442 قسم الطب النفس ي 
 1548 4643 قسم الجلدية

 86 259 قسم العالج الطبيعي
 65 195 وحدة غسيل الكلى

 26736 80208 قسم املختبرات و الفيروسات
 22335 67006 العيادات الخارجية و عيادات املتابعة
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بقسم النساا    الادة,     حالة  (1971) مركز مصراتة الطيب إىل ما يقارب من استقبل : اإليواء

 امحالاة بققسا   (788) ما يقاارب مان   حالة باألقسام اجلراحية   إىل (2022) ما يقارب من  إىل

ل عاد,  ديثي  ة,     كالل    ا  حا حالاة بقسام األطلاا        (1903) الباطنة  إىل ما يقارب مان 

 إىل ماا يقاارب مان    حالة  ( 4989)ب من اليت مت إيدا ها من ,اخل مصراتة إىل ما يقار احلاةت

 من اجلنسية الغري ليبية . حالة (333) حالة من خارج مصراتة   إىل ما يقارب من( 1362)

عملياة جراحياة   ( 1383) نميقارب  ماإىل   ل عد, العمليات اليت أجريت باملركز  العمليات:

 لعظااام بنساابةلعامااة   ااراحااة اجلراحيااة حياار أجرياات أكثاار العمليااات بقساامي اجلباألقسااام 

 ة  بالتالي فإن إمجاليعملي (489)  بلغ عد, العمليات القيصرية إىل ما يقارب من، 61.31"

عملياة  "624" عملياة أ   ععاد   (1872) العمليات اليت أجريات بااملركز إىل ماا يقاارب مان     

 .شهريًا

حالاة   "465"  ة,  أ  ععد  حالة (1395) بلغ عد, الدة,ات إىل ما يقارب من :الوالدات 

   إىل ماا " 64.95" بنسابة  ة أ حالاة  ة,  طبيعيا   (906)شهريًا   منها إىل ما يقارب من 

 . "35.05" حالة  ة,  قيصرية أ  بنسبة (489) يقارب من

 أ  ععاد  ( 104)  ب مان ا يقاار ما إىل : بلغ عاد, حااةت الدفاا  خال  الربال اة        الوفيات 

 اخال مصاراتة   إىل ماا يقاارب مان     من ,( 79) حالة  فا  شهريًا   منها إىل ما يقارب من "35"

 سية الغري ليبية .من اجلن (6) من خارج مصراتة   كلل  إىل ما يقارب من (19)
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117.65)م 2018 لسنة ولبلغ نسبة انشغال األسرة خالل الربع األ سرة املستشفى :أ

 هلا يعين أن , ر    (30)السرير   بلغ معد  , رانيدم   (04) متدسط  مد  اإلقامة   ( 

يدم   (-0.53) لسريرلغت فرت  خلد ابمر  خل  الربل األ   بينما  30السرير يتم إشغاله 

 . تشلىاملتاحة يف املس , األسّر  عدر يف يد   جد, فرت  خلد قصري  جدًا أ  سالبة على القصد

 حالة أ  (1442) ارب من ما يق  ل عد, حاةت الرت,, على القسم إىل :قسم الطب النفسي   

 حالة من ,اخل مصراتة   إلاي ماا   (1298) حالة شهريًا منها إىل ما يقار ب من "481" ععد 

 من اجلنسية الغاري  حالة (8) ب منحالة من خارج مصراتة  كلل  إلي ما يقار (136) يقارب من

 ليبية .

حالة  (4643) من ما يقارب ية إىل  ل عد, حاةت الرت,, على عيا,ات اجللد :قسم اجللدية 

خل مصاراتة   إىل  حالة من ,ا (4301) حالة شهريًا منها إىل ما يقارب من "1548" أ  ععد 

 حالة مان اجلنساية   (42) قارب منيحالة من خارج مصراتة   كلل  إىل ما ( 300) يقارب من ما

 . ليبيةالغري 

 حالة أ  ععد  (259) من ا يقاربمبلغ حاةت الرت,, على القسم إىل  :قسم العالج الطبيع  

 عاد  جلساة أ  ع ( 1159) نحالاة شاهريًا    ال إمجاالي احلااةت إىل ماا يقاارب ما        " 86"

 نم,اخل مصراتة  إىل ما يقارب  حالة من (188) جلسة شهريًا   كلل  إىل ما يقارب من "386"

 حالة من خارج مصراتة .( 71)

 حالة غسيل أ  ععد  (78)   ل عد, حاةت الغسيل إىل ما يقارب من :وحدة غسيل الكلى 

" 65" جلساة أ  ععاد   ( 195) حالة غسيل شهريًا   عد, اجللسات إىل ما يقارب مان  "26"
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 (17) حالة من ,اخال مصاراتة   إىل ماا يقاارب مان     ( 61) جلسة شهريًا   كلل  إىل ما يقارب من

 حالة من خارج مصراتة .

حتليال أ  ععاد    ( 80208) مت إجرا  إىل ماا يقاارب مان    :قسم املختربات و الفريوسات 

 (720) ا يقارب منرا  إىل ممت إج    كلل  يف  حد  األحيا  الدقيقةحتليل شهريًا  "26736"

 حتليال شاهريًا   إىل ماا يقاارب مان      "240" حتليل متضمنة البد    الدم   املزرعاة أ  ععاد   

 شهرياً  . حتليل "171"حتليل األنسجة بكافة األقسام أ  ععد  ( 512)

ارب ماان ىل مااا يقاا إلاارت,, بلااغ عااد, حاااةت ا  دات اخلارجييية و ايييادات املتابعيية : العيييا

 حالة شهريًا ." 22338" حالة أ  ععد  (67015)

 

 حالاة أ  ععاد    (6684) ب منما يقاراستقبل مركز مصراتة الطيب إىل  :اإليواء 

 حالة شهريًا مدزعة كالتالي : "2228"

 أجانب خارج مصراتة داخل مصراتة

74.64 20.37 4.98 
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 العالجية .ووائية ياألقسام والوحدات الطبية اإل
 أواًل األقسام الجراحية. 

  قسم الجراحة العامة و العناية .في حاالت اإليواء 

  "287"حالثثثة أم دمعثثثدل  (862) ال سثثثم عثثثددحيثثثس اسثثثت بل 
 
حالثثثة  (375) ، منهثثثا مثثثا ي ثثثار  مثثث  حالثثثة شثثثهريا

حالثة د سثم عنايثة  (52)حالثة د سثم الجراحثة ءسثاء و  مثا ي ثار  مث  ( 396)د سم الجراحة رجال و  ما ي ثار  مث  

  م .2018حالة د سم العناية الفائ ة خالل الربع األول لسنة ( 39) املالحظة  و  ما ي ار  م 

 ( 9)حالة و متوسط الخروج ( 10)دلغ متوسط عدد الدخول  كما
 
، يثوم ( 6)ومتوسط مدة اإلقامثة  حالة يوميا

دورة خثثالل الربثثع األول و  ثثرة ( 16)و معثثدل دوراا السثثرير (103.44) األسثثرة اءشثث الوكثثكلب دل ثثب ءسثثبة 

 . املستشفى ويدل وجود   رة خلو سالبة على ال صور في عدد األسّرة املتاحة فييوم  ( -0.19)خلو السرير 

 . أسبا  الدخول ونوع سبب الدخول  للحاالت د سم جراحة العامة و العناية 

 مالحظات النسبة نوع االصادة سبب الدخول 

 حوادث

  14.64 نارم  اطالق

 43.31 حادث سير

 17.83 س وطحوادث 

 12.10 طع  بسكيا

 1.91 اصادة دألة حاده

 10.19 أخرى 
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 مالحظات النسبة نوع التشخيص سبب الدخول 

 طوارئ 

احلاالت التي دخلت  50.58 دالجسم التهادات
قسم اجلراحة نتيجة 

االم أو التهابات 
( %77)     اجلسم 

إجراء منها مت 
)                   عملية

استئصال الزائدة 
عملية  -الدودية
 املرارة(.

 11.17 دالجسم ماال 

 2.35 اءسداد في االمعاء

 2.74 تجلط دموم وريدم

 10.39 دالجسم خراج

 12.94 قدم سكرية

 1.56 ناسور 

 8.23 أخرى 

 مبرمجة

  8.55 انزالق غضروفي

 11.18 حصوة

 37.50  تق

 9.86 دهني كيس

 7.23 دال دة الدرقية وأخرى  كتله

 25.65 أخرى 
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 ل سم الجراحة العامة والعنايةالحاالت دخول  أسبا  الرسم البياءي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل سم الجراحة العامة والعناية للحاالتاإلصادة ونوع التشخيص  الرسم البياءي لنوع. . 
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 جراحة العظام . قسم حاالت اإليواء في 

  ، منهثثثا مثثثا ي ثثثار  مثثث   "200"حالثثثة أم دمعثثثدل  (599) ال سثثثم عثثثددحيثثثس اسثثثت بل 
 
حالثثثة ( 327)حالثثثة شثثثهريا

 م .2018العظام ءساء خالل الربع األول لسنة حالة في ( 272)د سم العظام  رجال و  ما ي ار  م  

  و متوسط الخروج  تحاال ( 7)دلغ متوسط عدد الدخول  كما
 
  ومتوسثط مثدة اإلقامثة ( 6)يوميا

 
 (7)حالثة يوميثا

خثثالل الربثثع األول  دورة( 25)و معثثدل دوراا السثثرير ( 186.61)يثثوم ، وكثثكلب دل ثثب ءسثثبة اءشثث ال األسثثرة 
 . ىاملستشف ويدل وجود   رة خلو سالبة على ال صور في عدد األسّرة املتاحة فييوم  ( -3.15)و  رة خلو السرير 

 . أسبا  الدخول ونوع سبب الدخول  للحاالت د سم جراحة العظام 

 النسبة اإلصادةنوع  ب الدخول سب

 حوادث

 8.01 اصادة دأداة حادة

 5.92 اصادة دألة حاده

 8.71 نارم  اطالق

 19.51 حادث سير

 50.17 س وطحوادث ال

 7.66 أخرى 
 

 النسبة نوع التشخيص ب الدخول سب

 طوارئ 
 28.75  التهادات

 42.50 اءسداد عصبي حاد

 28.75 تجمع صديدم

 مبرمجة
 36.08 ازالة تثبيب داخلي / خارجي

 9.49 اءسداد عصب

 6.32 داخلي/خارجي تحرير تثبيب
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 9.96 تشوه خل ي في الحوض

 11.39 دالجسم جسم غريب

 7.59 مائي كيس

 22.15 أخرى 

   د سم جراحة العظام الحاالتدخول الرسم البياءي لألسبا . 

 

 

 

 

 

 

 

 د سم جراحة العظامللحاالت  اإلصادة ونوع التشخيص الرسم البياءي لنوع. 
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  حسب نوع اإلصادات املباشرة. ل سم الجراحة العامة و قسم جراحة العظامحاالت الدخول 

 

 حادةالتهادات  طع  بسكيا أله حادة إصادة س وط حادث سير إطالق نارم 

%7.20 %18.61 %25.82 %3.00 %3.15 %42.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

إطالق نارم  حادث سير س وط إصادة أله 

حادة

طع  بسكيا ةالتهادات حاد

ة  ال  صات  ام حسب  الا  راحة  العامة  و العظ  سم الج 
ول لق  رة  خالات  الدخ  اش  مب 

إطالق ناري

حادث سري

سقوط

إصابة أله حادة

طعن بسكني

التهابات حادة



 

11 
 

 

 

 

 

 

  قسم جراحة املسالب حاالت اإليواء في. 

  ، منهثا مثا  "47"حالثة أم دمعثدل  (140) ال سم عددحيس است بل 
 
قسثم حالثة فثي  (72)ي ثار  مث  حالثة شثهريا

 م .2018ءساء خالل الربع األول لسنة  املسالب حالة في قسم (68)ما ي ار  م  املسالب رجال و 

  و متوسط الخروج ( 2)دلغ متوسط عدد الدخول  كما
 
  ومتوسثط مثدة اإلقامثة ( 2)حاالت يوميا

 
 (5)حالثة يوميثا

خثثثثالل الربثثثثع األول  دورة( 20)و معثثثثدل دوراا السثثثثرير ( 99.52)يثثثثوم ، وكثثثثكلب دل ثثثثب ءسثثثثبة اءشثثثث ال األسثثثثرة 

 .  يوم(0.02)السرير و  رة خلو 

 

  للحاالت د سم جراحة املسالب .  اإلصادة ونوع التشخيصونوع  أسبا  الدخول 

 

 النسبة نوع التشخيص سبب الدخول 

 طوارئ 

 39.02 الجسمفي  التهادات
 24.39 انتفاخ مؤلم في كيس الصف 

 36.58 أخرى 

 مبرمجة

 15.92 واملثانة البولية إجراء منظار الحالب

 11.50 إزالة ال سطرة البولية

 6.19 استبدال ال سطرة البولية

 14.15 تركيب ال سطرة دولية

 15.04 حصوة
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 12.38 دوالي

 12.38 عدم اكتمال نزول الخصية

 12.38 أخرى 

 

 

 

 

 د سم جراحة املسالب الرسم البياءي لألسبا  دخول الحاالت . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للحاالت . االصادة ونوع التشخيص الرسم البياءي لنوع 
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 . حاالت اإليواء في قسم طب و جراحة العيوا 

  ، منها ما ي ار  م  " 49"حالة أم دمعدل  (146) ال سم عددحيس است بل 
 
سم حالة في ق (50)حالة شهريا

 م .2018ءساء خالل الربع األول لسنة  العيوا حالة في قسم  (96)ما ي ار  م  رجال و  العيوا 

  و متوسط الخروج ( 2)دلغ متوسط عدد الدخول  كما
 
  ومتوسط مدة اإلقامة ( 2)حاالت يوميا

 
 (3)حالة يوميا

 خالل الربع األول  دورة( 21)و معدل دوراا السرير ( 73.65)يوم ، وككلب دل ب ءسبة اءش ال األسرة  

 يوم . ( 1.15)خلو السرير و  رة 

املرض أدوا  الرئيس ي املرض   اإلجمالي 

 Diseases of the 

respiratory system 

العيون الناتجة عن  أمراض

 الجهاز التنفسي مشاكل في

Intraoperative and postprocedural 

complications and disorders of respiratory 

system not elsewhere classified 

 التنفسي الناتجة خالل العملية أو بعدهامشاكل الجهاز 

1 

Certain conditions 

originating in the 

perinatal period 

أمراض العيون الناتجة عن 

المشاكل الناشئة خالل فترة 

 الحمل

Disorders of newborn related to length of 

gestation and fetal growth 

 نفترة الحمل ونمو الجنيمشاكل حديثي الوالدة المتعلقة بطول 

2 

Diseases of the eye 

and adnexa 

 أمراض العيون

Disorders of choroid and retina 

 مشاكل الشبكة وغالف العين المشيمي
2 

Disorders of eyelid lacrimal system and orbit 

 مشاكل العين و الجفون و الجهاز الدمعي 
18 

Disorders of lens 

 مشاكل العدسة 
71 

Disorders of ocular muscles binocular 

movement accommodation and refraction 

 اضطرابات عضالت العين حركة العين مجهر واالنكسار

19 
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Disorders of optic nerve and visual pathways 

 اضطرابات العصب البصري والمسارات البصرية
2 

Disorders of sclera cornea iris and cilliary body 

 مشاكل الصلبة القرنية و القزحية و الجسم الهدبي
7 

Glaucoma 

 الماء األزرق
1 

 Total 120 

 

 

املرض أدوا  الرئيس ي املرض   اإلجمالي 

Injury poisoning and 

certain other consequences 

of external causes 

وبعض األسباب و  اصابات بالتسمم

 العوامل الخارجية األخرى

Injuries to the head 

 إصابة على الرأس
16 

Pregnancy childbirth and 

the puerperium 

أمراض العيون الناتجة عن مشاكل 

 الحمل والوالدة و النفاسخالل فترة 

Complications of labor and 

delivery 

 والوالدةالمشاكل الناتجة أثناء المخاض 
5 
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  الحنجرة و  واألنف األذاحاالت اإليواء في قسم جراحة(ENT) . 

 "71"حالة أم دمعدل (212) حيس است بل هكا إلى ما ي ار  م 
 
م 2018خثالل الربثع األول لسثنة  حالة شهريا

. 

  و متوسثثثط الخثثثروج ( 2)حيثثثس دلثثثغ متوسثثثط عثثثدد الثثثدخول 
 
  ومتوسثثثط مثثثدة اإلقامثثثة ( 2)حثثثاالت يوميثثثا

 
حالثثثة يوميثثثا

خثثثالل الربثثثع  دورة( 39)و معثثثدل دوراا السثثثرير ( 175.11)يثثثوم ، وكثثثكلب دل ثثثب ءسثثثبة اءشثثث ال األسثثثرة  (4)

 ويثثثثدل وجثثثثثود   ثثثثرة خلثثثثو سثثثثالبة علثثثثى ال صثثثثثور فثثثثي عثثثثدد األسثثثثّرة املتاحثثثثة فثثثثثييثثثثوم  ( -1.75)األول و  ثثثثرة خلثثثثو السثثثثرير 

 . املستشفى

  للحاالت د سم جراحة األنف و األذا و الحنجرة . ونوع اإلصادة و نوع التشخيص أسبا  الدخول 

 النسبة نوع اإلصادة سبب الدخول 

 حوادث

 13.88 س وط

 55.55 جسم غريب

 11.11 حادث سير

 19.44 أخرى 

 

 النسبة نوع التشخيص سبب الدخول 
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 طوارئ 

 56.25 التهادات

 20.83 تجمع صديدم

 22.91 أخرى 

 مبرمجة

 21.65 اجراء تخطيط دماغي للسمع

 40.12 استئصال اللحمية

 21.65 استئصال اللوزتيا

 7.00 تركيب أنبو  سمعي

 9.55 أخرى 

   د سم األنف واألذا والحنجرة لحاالتلدخول الرسم البياءي لألسبا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  د سم األنف األذا و الحنجرة للحاالتاإلصادة ونوع التشخيص الرسم البياءي لنوع . 

 

 

 

 

65%

20%

15%

ول الحالات   ات  دخ  ا سب 

مبرمجة

طوارئ 

حوادث 

8%
2% 2%

11%

4%14%

5%
14%

ف   سم الا ب 
ق  لحالات  ب 

ل
ص  ي 

خ 
ش  الت 

وع  ة  وب  صات  وع الا 
رة  ب  ج 

ن  والخن  د  والا 

جسم غريب

حادث سري 

سقوط

التهابات 

جتمع صديدي

عاجراء ختطيط دماغي للسم

استئصال اللحمية
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 : أقسام الباطنة  حاالت اإليواء في  ثانيًا. 

  ، منهثثا مثثا ي ثثار  مثث   "248"حالثثة أم دمعثثدل ( 745) ال سثثم عثثددحيثثس اسثثت بل 
 
حالثثة فثثي  (311)حالثثة شثثهريا

 حالثثثة فثثي قسثثثم (110)و  مثثا ي ثثثار  مثث   ءسثثثاء الباطنثثة حالثثثة فثثي قسثثثم  (324) رجثثثال و  مثثا ي ثثثار  مثث    الباطنثثة قسثثم 

 م .2018خالل الربع األول لسنة  العناية 

  و متوسط الخروج ( 8)دلغ متوسط عدد الدخول  كما
 
  ومتوسط مدة اإلقامة ( 8)حاالت يوميا

 
 (4)حالة يوميا

خالل الربع األول  دورة( 18)و معدل دوراا السرير ( 85.22)يوم ، وككلب دل ب ءسبة اءش ال األسرة 

 يوم .  (0.73)ة خلو السرير و  ر 

  حسب أدو ا  األمراض كالتالي : الباطنةو تتلخص حاالت الدخول د سم 

 أدوا  املرض املرض الرئيس ي اإلجمالي

6 
Acute upper respiratory infections 

 التهاب الجهاز التنفسي العلوي الحاد

Diseases of the 

respiratory 

system 

أمراض الجهاز 

 التنفسي

82 
Chronic lower respiratory diseases 

 التهاب الجهاز التنفسي السفلي المزمن 

78 
Influenza and pneumonia 

  انفلونز –التهاب  الرئة 

16 
Lung diseases due to external agents 

 أمراض رئوية بأسباب خارجية 
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10 
Other acute lower respiratory infections 

 التهاب الجهاز التنفسي السفلي الحاد

15 
Other diseases of the pleura 

 أمراض الغشاء البلوري للرئة   

8 
Other diseases of the respiratory system 

 التنفسي للجهاز أخرى أمراض

22 
Other respiratory diseases principally affecting 

the interstitium   

 الخاللي على أساسا تؤثر التي األخرى التنفسي الجهاز أمراض

237 Total 

 

 أدوا  املرض املرض الرئيس ي اإلجمالي

3 
Human immunodeficiency virus [HIV] disease 

 مرض نقص المناعة المكتسبة 

Certain 

infectius and 

parasitic 

diseases 

 األمراض المعدية 

5 
Intestinal infectious disease 

 مرض معوي ميكروبي

2 
Other bacterial diseases 

 أمراض بكتيرية أخرى

1 
Protozoal diseases 

 أمراض الطفيليات

1 
Sequelae of infectious and parasitic diseases 

 والطفيلية المعدية األمراض من عقابيل

6 
Tuberculosis 

 الدرن

22 
Viral hepatitis 

 التهاب كبدي فيروسي

1 
Viral infections characterized by skin and mucous 

membrane lesions 

 التهابات فيروسية تصيب الجلد

41 Total 

1 
Benign neoplasms except benign neuroendocrine 

tumors 

 أورام حميدة
Chapter II – 

Neoplasms 

 األورام
1 

Malignant neoplasms of digestive organs 

 اورام الجهاز الهضمي
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1 
Malignant neoplasms of eye brain and other parts of 

central nervous system 

 أورام الجهاز العصبي

1 
Malignant neoplasms of respiratory and 

intathoracic organs 

 أورام الجهاز التنفسي 

1 
Neoplasms of uncertain behavior polycythemia vera 

and myelodysplastic syndromes 

 أورام الدم

5 Total 

 

 

 

 أدوا  املرض املرض الرئيس ي اإلجمالي

1 
Chromosomal abnormalities not elsewhere 

classified 

 تحلل الكروموسومات

Congenital 

malformations 

deformations and 

chromosomal 

abnormalities 

 الخلقية التشوهات

 الصبغيات وتشوهات

 الكروموسومية

 

2 
Congenital malformations of the circulatory 

system 

 الدوري الجهاز في الخلقية التشوهات

1 
Congenital malformations of the urinary system 

 البولي الجهاز في الخلقية التشوهات

4 Total 

20 
Aplastic and other anemias and other bone 

marrow failure syndromes 

 فقر الدم و فشل نخاع الدم
diseases of the 

blood and blood-

forming organs 

and certain 

disorders involving 

the immune 

mechanism 

 أمراض الدم

4 
Coagulation defects purpura and other 

hemorrhagic conditions 

 خلل في التجلط و النزف

1 
Hemolytic anemias 

 االنحاللي الدم فقر

41 
Nutritional anemias 

 فقر الدم نتيجة سوء التغذية

66 Total 

1 
Acute rheumatic fever 

 حادة روماتيزمية حمى

Diseases of the 

circulatory system 
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72 
Cerebrovascular diseases 

 أمراض األوعية الدموية في الدم

 أمراض الجهاز الدوري

11 
Diseases of veins lymphatic vessels and lymph 

nodes not elsewhere classified 

 أمراض األوردة

277 
Hypertensive diseases 

 الدم ضغط ارتفاع أمراض

138 
Ischemic heart diseases 

 القلب تروية نقص أمراض

192 
Other forms of heart disease 

 أمراض أخرى للقلب

12 
Pulmonary heart disease and diseases of 

pulmonary circulation 

 أمراض القلب و الرئة

703 Total 

 

 أدوا  املرض املرض الرئيس ي اإلجمالي

16 
Diseases of esophagus stomach and duodenum 

 عشر االثني والمعدة المريء أمراض

Diseases of the 

digestive system 

 أمراض الجهاز الهضمي

45 
Diseases of liver 

 الكبد أمراض

8 
Disorders of gallbladder biliary tract and 

pancreas 

 والبنكرياس الصفراوية القنوات المرارة ضطراباتا

1 
Noninfective enteritis and colitis 

 القولون والتهاب المعدي غير األمعاء التهاب

2 
Other diseases of intestines 

 األمعاء من أخرى أمراض

16 
Other diseases of the digestive system 

 الهضمي بالجهاز أخرى أمراض

88 Total 

5 
Diseases of external ear 

 أمراض األذن الداخلية 
Diseases of the 

ear and mastoid 

process 

 األذن أمراض
2 

Diseases of middle ear and mastoid 

 أمراض األذن الوسطى

7 Total 

112 Acute kidney failure and chronic kidney Diseases of the 
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disease 

 المزمنالفشل الكلوي الحاد ومرض الكلى 

genitourinary 

system 

 البولي الجهاز أمراض

 التناسلي

 

2 
Diseases of male genital organs 

 أمراض األعضاء التناسلية الذكرية

1 
Noinflammatory disorders of female genital 

tract 

 أمراض الجهاز التناسلي لألنثى

22 
Other disorders of kidney and ureter 

 أمراض أخرى من الجهاز البولي

3 
Renal tubulo-interstital diseases 

 أمراض الكلى

1 
Urolithiasis 

 حصوات في المسالك البولية

141 Total 

 

 

 

اإلجمال

 م
 أدوا  املرض املرض الرئيس ي

1 
Chronic gout 

 داء النقرس

Diseases of the 

musculoskeletal 

system and 

connective tissue 

أمراض الجهاز العضلي 

 و الجهاز الضامي

2 
Disorders of muscles 

 العضالت اضطرابات

7 
Inflammatory polyarthropathies 

 امراض التهاب المفاصل

5 
Osteoarthritis 

 احتكاك المفاصل

2 
Spondylopathies 

 أمراض العمود الفقري

17 Total 

10 
Cerebral palsy and other paralytic syndromes 

 Diseases of the ضمور المخ

nervous system 

 1 أمراض الجهاز العصبي
Demyelinating diseases of the central nervous 

system 

 أمراض الجهاز العصبي
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3 
Diseases of myoneural junction and muscle 

 أمراض الوصلة العصبية العضلية 

53 
Episodic and paroxysmal disorders 

 الصداع( -اضطرابات عرضية)كالصرع 

5 
Extrapyramidal and movement disorders 

 وحركية خارجية ضطراباتا

3 
Inflammatory diseases of the central nervous 

system 

 المركزي العصبي الجهاز في االلتهابية األمراض

2 
Other disorders of the nervous system 

 العصبي الجهاز في أخرى أمراض

77 Total 

2 
Infections of the skin and subcutaneous tissue 

 التهاب الجلد
Diseases of the 

skin and 

subcutaneous 

tissue 

 أمراض الجلدية

1 
Papulosquamous disorders 

 

1 
Urticaria and erythema 

 

4 Total 

 أدوا  املرض املرض الرئيس ي اإلجمالي

306 
Diabetes mellitus 

 أمراض السكري

Endocrine 

nutritional and 

metabolic 

diseases 

 أمراض الغدد الصماء

4 
Disorders of other endocrine glands 

 )الغدد النخامية( األخرى الصماء الغدد اضطرابات

34 
Disorders of thyroid gland 

 الدرقية الغدة اضطرابات

7 
Metabolic disorders 

 أمراض األيض

1 
Other disorders of glucose regulation and 

pancreatic internal secretion 

 أمراض البنكرياس

2 
Other nutritional deficiencies 

 األخرى الغذائية العيوب

15 
Overweight obesity and other hyperalimentation 

 األخرى التفريخ وفرط المفرطة السمنة

369 Total 

1 
Intentional self-harm 

 أذى الذات المتعمد

External causes of 

morbidity 
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 الخارجية األسباب 

 للمراضة

1 
Persons encountering health servces for 

examinations 

 األشخاص الذين يواجهون الخدمات الصحية لالمتحانات

Factors 

inftluencing 

health status and 

contact with 

health services 

 على تؤثر التي العوامل

 واالتصال الصحية الحالة

 الصحية بالخدمات

2 
Injury of unspecified body region 

 ضرر لجزء غير معروف من الجسم 
Injury poisoning 

and certain other 

consequences of 

external causes 

 وبعض اإلصابات تسمم

 لألسباب األخرى النتائج

 الخارجية

1 
Other and unspecified effects of external causes 

 خارجية ألسباب محددة وغير أخرى تأثيرات

2 
Poisoning by adverse effect of and underdosing of 

drugs medicaments and biological substances 

 التسمم بواسطة مواد عضوية

1 
Toxic effects of substances chiefly non medicinal as 

to source 

 أثر تسممية لمواد غير طبية 

6 Total 

اإلجمال

 م
 املرضأدوا   املرض الرئيس ي

1 
Anxiety dissociative stress-related somatoform 

and other nonpsychotic mental disorders 

 أمراض القلق

Mental 

Behavioral and 

Neurodevelopmen

tal disorders 

 النفسية االضطرابات

 العصبية والسلوكية

 النمائية

75 
Mental and behavioral disorders due to 

psychoactive substance use 

 أمراض نفسية وسلوكية

8 
Mental disorders due to known physiological 

conditions 

 أمراض ذهنية نتيجة حالة مرضية 

1 
Mood [affective] disorders 

 أمراض المزاج

2 
Schizophrenia schizotypal delusional and other 

disordersmood psychotic -non 

 

87 Total 
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1 
Edema proteinuria and hypertensive disorders 

in pregnancy childbirth and the puerperium 

 ضغط الحمل

Pregnancy 

childbirth and the 

puerperium 

 والنفاس والوالدة الحمل

2 
Abnormal findings on diagnostic imaging and in 

diagnosis function studies without 

 اكتشاف غير طبيعي 
Symptoms signs 

and abnormal 

clinical and 

laboratoy 

findings not 

elsewhere 

classified 

عالمات األعراض و 

النتائج السريرية و 

المخبرية غير طبيعية لم 

 تصنف في مكان أخر

 

15 
General Symptoms and signs 

 أعراض عالمات عامة 

1 
Symptoms and signs involving cognition 

perception emotional state and behavior 

 أعراض نفسية و سلوكية

5 
Symptoms and signs involving the circulatory 

and respiratory system 

 أعراض الجهاز الدوري و التنفسي

7 
Symptoms and signs involving the digestive 

system and abdomen 

 أعراض عالمات في الجهاز الهضمي

30 Total 

 

 

 األطفال وحديثي والدة . أقسام ثالثا:

  ، " 439"حالة أم دمعدل ( 1316)إلى ما ي ار  م   قسم األطفالحيس است بل 
 
و است بل حالة شهريا

  "231"حالة أم دمعدل ( 693)قسم حديثي والدة إلى وما ي ار  م  
 
نة خالل الربع األول لس  حالة شهريا

 م .2018

 . قسم حديثي والدة 

  و متوسط الخروج ( 8)دلغ متوسط عدد الدخول  كما
 
  ومتوسط مدة اإلقامة ( 7)حاالت يوميا

 
 (2)حالة يوميا

ل خالل الربع األو  دورة( 46)و معدل دوراا السرير ( 105.93)يوم ، وككلب دل ب ءسبة اءش ال األسرة 

 . ستشفىامل ويدل وجود   رة خلو سالبة على ال صور في عدد األسّرة املتاحة فييوم  ( -1.10)و  رة خلو السرير 
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 النسبة املواليد

 PTNVD 2.93مولود غير كامل النمو دوالدة طبيعية        

 PTOD        9.67 مولود غير كامل النمو دوالدة قيصرية           

 FTNVD    7.25  مولود كامل النمو دوالدة طبيعية   

 FTOD            80.13 مولود كامل النمو دوالدة قيصرية

 

 

 

 

 

 

 

 . قسم األطفال 

  و متوسط الخروج ( 15)حيس دلغ متوسط عدد الدخول 
 
  ومتوسط مدة ( 14)حاالت يوميا

 
حالة يوميا

ل دورة خال( 40)و معدل دوراا السرير ( 153.22)يوم ، وككلب دل ب ءسبة اءش ال األسرة  (4)اإلقامة 

 تاحة فيويدل وجود   رة خلو سالبة على ال صور في عدد األسّرة امليوم  ( -1.18)الربع األول و  رة خلو السرير 

 . املستشفى

  كالتالي :حسب أدو ا  األمراض األطفال و تتلخص حاالت الدخول د سم 

 أدوا  املرض املرض الرئيس ي اإلجمالي

84 
Acute upper respiratory infections 

 التهابات الجهاز التنفسي العلوي الحادة

Diseases of the 

respiratory system 

3%
10%

7%

80%

PTNVDمولود غير كامل النمو بوالدة طبيعية      

       PTODمولود غير كامل النمو بوالدة قيصرية 

   FTNVDمولود كامل النمو بوالدة طبيعية  

           FTODمولود كامل النمو بوالدة قيصرية 
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42 
Chronic lower respiratory diseases 

 التهابات الجهاز التنفسي السفلي  الحادة

 أمراض الجهاز التنفسي

1 
Influenza and pneumonia 

 التهاب الرئة انفلونزا

85 
Other acute lower respiratory infections 

 التهابات الجهاز التنفسي السفلي األخرى

2 
Other diseases of the pleura 

 أمراض أخرى باألغشية البلورية

1 

Other respiratory diseases principally affecting 

the interstation 

 الخاللي على أساسا تؤثر التي األخرى التنفسي الجهاز أمراض

215 Total 

3 

Hemorrhagic and hematological disorders of 

newborn 

 اضطرابات دموية نزفية لحديثي الوالدة

Certain conditions 

originating in the 

perinatal period 

 في تنشأ معينة ظروف

 الوالدة حول ما فترة
1 

Infections specific to the perinatal period 

 عدوى محددة لفترة ما حول الوالدة

8 

Other disorders originating in the perinatal 

period 

 أمراض أخرى لفترة ما حول الوالدة

4 

Respiratory and cardiovascular disorders to the 

perinatal period 

 أمراض تنفسية والقلب و األوعية الدموية

16 Total 

 

 أدوا  املرض املرض الرئيس ي اإلجمالي

552 
Bacterial and viral infectious agents 

 التهابات الفيروسية و البكتيرية 

 

Certain infectius 

and parasitic 

diseases 

 األمراض المعدية

108 
Intestinal infectious disease 

 التهابات األمعاء

9 
Other bacterial diseases 

 أمراض بكتيرية أخرى

1 
Other spirochetal diseases 

 

3 
Protozoal diseases 

 الطفيلية األمراض
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1 
Rickettsioses 

 

8 

Viral infections characterized by skin and 

mucous membrane lesions 

 التهاب الفيروسية التي تصيب الجلد و األغشية المخاطية

682 Total 

20 

Chromosomal abnormalities not elsewhere 

classified 

 آخر مكان في المصنفة غير الكروموسومات تشوهات

Congenital 

malformations 

deformations and 

chromosomal 

abnormalities 

 الخلقية التشوهات

 الكروموسومية وتشوهات

1 
Cleft lip and cleft palate 

 الشفة المشقوقة و الحنك المشقوق

2 

Congenital malformations and deformations of 

the musculoskeletal system 

 التشوهات الخلقية و تشوهات الجهاز العضلي الهيكلي

16 

Congenital malformations of the circulatory 

system 

 التشوهات الخلقية للجهاز الدوري

6 
Congenital malformations of the nervous system 

 التشوهات الخلقية للجهاز العصبي

45 Total 

6 

neonatal jaundice from other 

unspecified causes  اليرقان الوليدي

 الناتج عن أسباب غير محددة

newborn effected by maternal 

conditions that may be unrelated 

to present pregnancy  المصاب الوليد 

 لألمهات الصحية بالظروف

 

 

 

اإلجمال

 م
 أدوا  املرض املرض الرئيس ي

3 

Aplastic and other anemias and other bone 

marrow failure syndromes 

 فقر الدم و فشل نخاع الدم

diseases of the 

blood and blood-

forming organs 

and certain 

disorders involving 

the immune 
1 

Coagulation defects purpura and other 

hemorrhagic conditions 

 تخثر الدم 
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11 
Hemolytic anemias 

 فقر الدم اإلنحاللي

mechanism 

 أمراض الدم

 
7 

Nutritional anemias 

 الدم الغذائي فقر

22 Total 

1 
Cerebrovascular diseases 

 أمراض القلبية الوعائية

Diseases of the 

circulatory system 

 أمراض الجهاز الدوري

7 
Diseases of esophagus stomach and duodenum 

 أمراض المريء و المعدة واالثني عشر
Diseases of the 

digestive system 

 أمراض الجهاز الهضمي

2 
Other diseases of intestines 

 أمراض أخرى في األمعاء

1 
Other diseases of the digestive system 

 أمراض أخرى بالجهاز الهضمي

10 Total 

4 
Diseases of middle ear and mastoid 

 والخشاء الوسطى األذن أمراض

Diseases of the ear 

and mastoid 

process 

 وعملية األذن أمراض

 الخشاء

1 
Disorders of optic nerve and visual pathways 

 اضطرابات العصب البصري و المسارات البصرية
Diseases of the eye 

and adnexa 

 1 أمراض العيون
Visual disturbances and blindness 

 االضطرابات البصرية و العمى

2 Total 

 

 

 

 

 

اإلجمال

 م
 أدوا  املرض املرض الرئيس ي

4 
Aute kideney failure and chronic kidney 

disease 

Diseases of the 

genitourinary 
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 system الفشل الكلوي الحاد و المزمن

 أمراض الجهاز البولي
3 

Glomerular diseases 

 أمراض الكبيبي

9 
Other diseases of the urinary system 

أخرى للجهاز البوليأمراض   

1 
Other disorders of kidney and ureter 

 اضطرابات في الكلى و الحالب

3 
Renal tubulo-interstital diseases 

 أمراض األنسولين الكلوي 

20 Total 

1 
Infectious arthropathies 

 التهاب المفاصل المعدي

Diseases of the 

musculoskeletal 

system and 

connective tissue 

 العضلي الجهاز أمراض

 الضام والنسيج الهيكلي
2 

Systemic connective tissue disorders 

 اضطرابات في النسيج الضام

3 Total 

24 
Cerebral palsy and other paralytic syndromes 

 الشللية المتالزمات من وغيرها الدماغي الشلل

Diseases of the 

nervous system 

 أمراض الجهاز العصبي

20 
Episodic and paroxysmal disorders 

 الصداع( -اضطرابات عرضية )كالصرع 

3 

Inflammatory diseases of the central nervous 

system 

 التهابات في الجهاز العصبي المركزي

5 
Other disorders of the nervous system 

 أمراض أخرى بالجهاز العصبي

1 

Systemic atrophies primarily affecting the  

central nervous system 

 ضمور في الجهاز العصبي

53 Total 
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1 
Dermatitis and eczema 

 التهابات الجلد و األكزيما

Diseases of the skin 

and subcutaneous 

tissue 

 األمراض الجلدية 

3 
Infections of the skin and subcutaneous tissue 

 التهابات جلدية

3 

Other disorders of the skin and subcutaneous 

tissue 

 التهابات جلدية أخرى و األوعية الدموية محدودة

4 
Urticaria and erythema 

 

11 Total  

11 
Diabetes mellitus 

 السكري

Endocrine 

nutritional and 

metabolic diseases 

 أمراض الغدد الصماء

1 
Disorders of other endocrine glands 

 اضطرابات الغدد الصماء األخرى )الغدة النخامية(

1 
Disorders of thyroid gland 

الدرقيةاضطرابات الغدة   

30 
Metabolic disorders 

 اضطرابات األيض

2 

Other disorders of glucose regulation and 

pancreatic internal secretion 

 مشاكل تنظيم الجلوكوز واإلفراز الداخلي للبنكرياس

45 Total 

7 

Persons with potential health hazards related to 

family and personal history and certain  

conditions infuencing health status 

األشخاص ذوي المخاطر الصحية المحتملة المتعلقة بالتاريخ 

 العائلي الشخصي )الوضع الصحي(

Factors inftluencing 

health status and 

contact with health 

services 

 على تؤثر التي العوامل

 واالتصال الصحية الحالة

 الصحية بالخدمات

1 
Complications of surgical and medical care not 

elsewhere classified 
Injury poisoning 

and certain other 

consequences of 

external causes 

 وبعض اإلصابات تسمم

 لألسباب األخرى النتائج

 الخارجية

1 
Toxic effects of substances chiefly nonmedicinal 

as to source 

2 Total 
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 أدوا  املرض املرض الرئيس ي اإلجمالي

27 Anxiety dissociative stress-related 

somatoform and other nonpsychotic 

mental disorders 

 القلقأمراض 

Mental Behavioral and 

Neurodevelopmental 

disorders 

 والسلوكية النفسية االضطرابات

 النمائية العصبية
15 Pervasive and specific 

developmental disorders 

 والخاصة المنتشرة التنموية االضطرابات

42 Total 

2 Complications predominanantly 

related to the puerperium 

 ترتبط المضاعفات غالبًا بالنفاس

Pregnancy childbirth 

and the puerperium 

 والنفاس والوالدة الحمل

1 Maternal care related to the fetus 

and amniotic cavity and possible 

delivery problems 

 الرعاية االمومية المتعلقة بالجنين

1 Other maternal disorders 

predominantly related to pregnancy 

 أمراض الجنين المرتبطة بالحمل

4 Total 

141 General Symptoms and signs 

 األعراض و العالمات العامة

Symptoms signs and 

abnormal clinical and 

laboratoy findings not 

elsewhere classified 

 أمراض أخرى

216 

Symptoms and signs involving the 

circulatory and respiratory system 

على الدورة  األعراض و العالمات التي تنطوم 

 لتنفس يالدموية و الجهاز ا

39 

Symptoms and signs involving the 

digestive system and abdomen 

الجهاز األعراض و العالمات التي تنطوي على 

 الهضمي و البطن

1 

Symptoms and signs involving the 

skin and subcutaneous tissus 

 

397 Total 
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 م النساء والوالدة .رابعا : قس 

 ، م سمة على الوحدات التالي "657" حالة أم دمعدل (1971)حيس است بل إلى ما ي ار  م  
 
ة حالة شهريا

حالة ،  (718)متابعة الحمل داألشهر األخيرة    -حالة   (196)العناية والعمليات   -حالة ( 1057) : كشب الوالدة

ى ما حالة م  خارج مصراتة وإل (384) حالة م  داخل مصراتة و إلى ما ي ار  م ( 1440) وككلب ما ي ار  م 

  م  الجنسية ال ير ليبية . (147)ي ار  م  

  و متوسط الخروج ( 22)حيس دلغ متوسط عدد الدخول 
 
  ومتوسط مدة ( 22)حاالت يوميا

 
حالة يوميا

ل دورة خال( 52)و معدل دوراا السرير  (111.22)ة يوم ، وككلب دل ب ءسبة اءش ال األسر  (2)اإلقامة 

 . يوم ( -0.19)الربع األول و  رة خلو السرير 

  حسب األقسام . الدخول حاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي متابعة الحمل في األشهر األخيرة العناية و العمليات كشك الوالدة

1057 196 718 1971 

54%

10%

36%

سام
ق  سم حسب  الا 

الق  واء ب  ب  خالات  الا 

كشك الوالدة

العناية و العمليات

ةمتابعة الحمل في األشهر األخير
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 : و تتلخص حاالت الدخول د سم النساء و الوالدة حسب أدو ا  األمراض كالتالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أدوا  املرض املرض الرئيس ي اإلجمالي

1 Mycoses 

 داء فطري

Certain infectious and 

parasitic diseases 

بعض اإلصابات و األمراض 

 الطفيلية

3 
Benign neoplasms except benign 

neuroendocrine tumors 

 الحميدة العصبية األورام باستثناء الحميدة األورام

Chapter II- Neoplasms 

 األورم

5 
Inflammatory diseases of female pelvic 

organs 

 Diseases of the ألمراض االلتهابية ألعضاء الحوض األنثوية

genitourinary system 

 أمراض الجهاز التناسلي البولي
35 

Non inflammatory disorders of female 

genital tract 

االضطرابات غير االلتهابية في الجهاز التناسلي 

 األنثوي

40 Total 

1 
Inflammatory diseases of the central 

nervous system 

 أمراض التهابية في مركز الجهاز العصبي

Diseases of the nervous 

system 

 أمراض الجهاز العصبي

1 Disorders of thyroid gland 

 اضطرابات الغدة الرقية

Endocrine nutritional 

and metabolic diseases 

أمراض الغدد الصماء الغذائية 

 و التمثيل الغدائي
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 أدوا  املرض املرض الرئيس ي اإلجمالي

22 Complications of labor and delivery 

 مضاعفات المخاض و الوالدة

Pregnancy childbirth 

and the puerperium 

 الحمل و الوالدة و النفاس

7 
Complications predominanantly 

related to the puerperium 

 ترتبط المضاعفات غالبًا بالنفاس

14 

Edema proteinuria and hypertensive 

disorders in pregnancy childbirth 

and the puerperium 

اضطرابات ارتفاع ضغط الدم في الوالدة الحمل و 

 النفاس

1318 Encounter for delivery 

59 

Maternal care related to the fetus 

and amniotic cavity and possible 

delivery problems 

الرعاية األمومية المتعلقة بالجنين والتجويف 

 األمنيوسي ومشاكل الوالدة المحتملة

117 
Other maternal disorders 

predominantly related to pregnancy 

 اضطرابات أخرى لألمهات في الغالب بالحمل

30 
Other obstetic conditions not 

elsewhere classified 

 حاالت توليد أخرى غير مصنفة في مكان أخر

140 Pregnancy with abortive outcome 

 الحمل مع نتائج فاشلة

1707 Total 
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 وهناك أسبا  أخرى لدخول الحاالت وهى كالتالي : 

 سبب الدخول  اإلجمالي سبب الدخول  االجمالي

48 Other disease& causes 
66 

Perscntion of Fetus 

 عرض الجنيا

28 C.T.G 

2 
 Abnormalily of fetus 

 19 الجنيا غير طبيعي
Liquor 
  مشاكل في ماء الجنيا

2 
  Post C/S complication 

 14 ال يصرية مضاعفات الوالدة
Placenta 

   املشيمة

9 
Skin disease 

 405 أمراض الجهاز الهضمي العضلي
Previous C/S 

   قيصرية ساد ة

22 
Blood & vessel 
 14  أمراض الدم

Infertility 

   الع م

47 
Observation 

 maternal causc 4 مالحظة

115 
Any surgry 
 9  جراحات أخرى 

Wt of fetus 

   وزا الجنيامشاكل في 

 اإلجمالي 804

 

 

 

 

 

 

  ال سم .حاالت الوالدة في 
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 "  465" حالة والدة أم دمعدل(  1395)دلغ عدد حاالت الوالد إلى ما ي ار  م  
 
 منها ما ،حالة والدة شهريا

حالة والدة  (489) ي ار  م  و إلى ما "64.95"أم دنسبة  حالة والدة طبيعية( 906) ي ار  م 

 حالة أم دمعدل( 133)ي ار  م   وككلب دلغ عدد حاالت اإلجهاض إلى ما ،"35.05"قيصرية أم دنسبة 

"44"  . 
 
 حالة إجهاض شهريا

 

 

  مؤشرات المواليد .بعض 

 اإلجمالي قيصرم  طبيعي نوع الوالدة

مكاا 

 اإلقامة

الجنس               

 الجنسية
 اإلجمالي  إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 

خل دا

 املدينة

 1217 617 600 204 214 413 386 ليبيوا 

 37 13 24 6 8 7 16 غير ليبيوا 

خارج 

 املدينة

 141 78 63 33 24 45 39 ليبيوا 

 0 0 0 0 0 0 0 غير ليبيوا 

 اإلجمالي 
 1358 695 663 237 238 458 425 ليبيوا 

 37 13 24 6 8 7 16 غير ليبيوا 

 1395 489 906 إجمالي الوالدات

 العدد التعريف البياا

 1388 جرام 500كل مولود حي يولد دوزا أكثر م   املواليد األحياء

 349 م  الحمل 37كل مولود قبل األسبوع ال املواليد الخدج

 26 جرام1500املواليد األحياء الكي  ي ل وزنهم  عند الوالدة ع   دوزا شديد الن صمواليد 

 91 جرام2500املواليد األحياء الكي  ي ل وزنهم  عند الوالدة ع   مواليد ناقصو الوزا

 7 22عدد اإلجهاضات بعد األسبوع ال  و يات األجنة ملتأخرة

 133 عدد االجهاضات عدد االجهاضات
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 . أساديع الحمل( -طول املولود -املؤشرات الصحية للمواليد م  حيس )وزا املولود

 البياا               

 املؤشر
 أكثر م  الطبيعي الطبيعي أقل م  الطبيعي

 31.54 61.72 6.73% الوزا

 6.52 77.49 15.98 الطول 

 8.10 82.43 9.46 أساديع الحمل
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 . العمليات الجراحية 

  " 461"عملية جراحية أم دمعدل ( 1383) حيس أجريب إلى ما ي ار  م 
 
حيس كاا نصب ، عملية شهريا

  ككلب منها إلى ما ي ار  م "61.31"أكثر العمليات أجريب في قسم العظام و الجراحة العامة أم دنسبة 

عملية كانب ( 353) و إلى ما ي ار  م  "74.47"أم دنسبة عملية كانب تحب التخدير الكلي ( 1030)

 م .2018الربع األول لسنة  لخال "25.52"أم دنسبة تحب التخدير النصفي 

 العمليات

 أطفال ءساء رجال

تخدير  االجمالي

 كلي

تخدير 

 جزئي

تخدير 

 كلي

تخدير 

 جزئي

تخدير 

 كلي

تخدير 

 جزئي

 445 2 46 9 180 19 189 جراحثثثه عامثثه 

 403 0 75 48 39 86 155 عظثثثثثثثثثثثام 

 217 1 43 77 12 73 11 عثثيثثثثثثثثثثوا 

 116 0 85 0 10 0 21  حنجرة أذا و  أنف و 

 113 0 34 10 15 22 32 مسثثثثثثثثثثالب 

 49 0 11 0 14 0 24 مخ وأعصا  

 19 0 2 3 1 3 10 شراييا وأورده 

 21 0 5 0 2 0 14 وجه و  كيا

 1383 3 301 147 273 203 456 اإلجمالي

 353 التخدير الجزئي 1030 التخدير الكلي
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 . الوفيات 

 لةحا" 35" حالة و اة  أم دمعدل (104)إلى ما ي ار  م   م2018دلغ عدد الو يات خالل الربع األول لسنة 

 ، منها ما ي ار  م  و اة
 
صراتة حالة م  خارج م (19) ي ار  م حالة م  داخل مصراتة و إلى ما ( 79) شهريا

 حالة م  الجنسية ال ير ليبية (6)وككلب ما ي ار  م  

 . الو يات حسب األقسام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الو يات حسب الجنس 

 النسبة األقسام النسبة األقسام

 قسم الباطنة مالحظة الطوارئ 

 عناية الباطنة  عناية الطوارئ 

 األطفال قسم الجراحة

 حديثي والدة  قسم جراحة العظام

0
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سام 
ق  اة  حسب  الا  خالات  الوف 
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 اإلجمالي إناث ذكور 

58 46 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  الو يات حسب الجنسية و السك 

 اإلجمالي أجانب خارج مصراتة داخل مصراتة

79 19 6 104 

 

 

 

 

 

 

 

44%

56%

س ن  اة  حسب  الخ  خالات  الوف 

أنثى

ذكر 

6%

18%

76%

ة   سن 
ت  اة  حسب  السكن  و الخ  خالات  الوف 

أجانب

خارج مصراتة 

داخل مصراتة 
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  العمرية .الو يات حسب الفئة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة الفئة العمرية

4ــــــــــ0  %39.42 
 2.88% 5ــــــــــ9

 0.96% 10ــــــــــ14
25ــــــــــ15  %8.65 

 5.76% 26ــــــــــ40
 5.76% 41ــــــــــ55

 36.53% 56ــــــــــ
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 . قسم الطب النفسي 

 ، من "481" حالة أم دمعدل( 1442)حيس دلغ عدد امل رددي  على ال سم إلى ما ي ار  م  
 
ها ما حالة شهريا

( 8)حالة م  خارج مصراتة و ما ي ار  م  ( 136)حالة م  داخل مصراتة وما ي ار  م  ( 1298)ي ار  م  

 حالة م  الجنسية ال ير ليبية . 

 .  حاالت ال ردد حسب الجنسية و السك 

 اإلجمالي أجانب خارج مصراتة داخل مصراتة

1298 136 8 1442 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

9% 1%

ة   سن 
ت  سم حسب  السكن  و الخ 

ردد علي الق  خالات  الت 

داخل مصراتة

خارج مصراتة

أجانب
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 . حاالت ال ردد حسب الجنس 

 اإلجمالي أطفال ءساء رجال

797 502 143 1442 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%35%

10%

س ن  سم حسب  الخ 
ردد علي الق  خالات  الت 

رجال

ءساء

أطفال
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 . قسم الجلدية 

ة حال" 1548"حالة أم دمعدل  (4643)إلى ما ي ار  م    على عيادات الجلدية ت ال رددحيس دلغ عدد حاال 

 
 
رددا تو أقل الحاالت  "%58.07"الجلدية العامة أم دنسبة  عيادة، حيس كاا أكثر الحاالت ترددا على شهريا

 . %" 0.30"على عيادة خزعة الجلد أم دنسبة 

 العيادات       

 

 

 

السك  و 

 الجنسية

 

 عدد

 الحاالت

 امل ردد على

 عيادة

 األمراض

 الجلدية

 العامة

 عدد

 الحاالت

 امل ردد على

 عيادة

 األمراض

 الجلدية

 التخصصية

 تحليل

 الفطريات
KOH 

 حاالت عدد

    الجلد خزعة
SKIN 

BIOPSY 

 عدد

 جلسات

 الكي

 دالسائل

 الني روجيني

 جلسات عدد

             الضوئي
NB-UVB 

PHOTOTHERAPY 

 اإلجمالي

 4301 178 865 11 132 668 2447 داخل مصراتة
 300 0 28 3 8 42 219 خارج مصراتة

 42 0 4 0 0 8 30 أجانب
 4643 178 897 14 140 718 2696 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

6%

93%

ة   سن 
ت  ة  حسب  السكن  و الخ  لدت  ادات  الح  ردد علي عب  خالات  الت 

أجانب 

خارج مصراتة 

داخل مصراتة 
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 . العيادات الخارجية و عيادات المتابعة 

حالة  "22338" حالة أم دمعدل( 67015)حيس دلغ إجمالي حاالت ال ردد إلى ما ي ار  م  

 
 
 شهريا

 اإلجمالي خارج مصراتة داخل مصراتة العيادات

 8303 1519 6784 عيادة العظام
 1191 180 1011 عيادة عظام أطفال
 2900 231 2669 عيادة الجراحة 

 621 105 516 عيادة جراحة أعصا 
 3646 489 3157 عيادة األنف و األذا و الحنجرة

 553 26 527 عيادة السمعيات 
 2081 473 1608 عيادة املسالب
 3514 208 3306 عيادة العيوا 
 546 18 528 عيادة الليزر

 1496 16 1480 عيادة البصريات
 200 25 175  الجراحيةعيادة املناظير 

 2079 139 1940 صور التلفزيوا 
 346 63 283 عيادة األوعية الدموية 

 1059 388 671 عيادة ال لب 
 93 7 86 عيادة الختاا
 2986 137 2849 عيادة الجبس 

 551 42 509 عيادة األسناا و جراحة الفكيا 
 131 19 112 عيادة العظام طبيب زائر
 276 0 276 عيادة الت كية العالجية 
 188 0 188 عيادة جراحة أطفال

 2136 0 2136 األشعة
 72 0 72 عيادة جراحة التجميل

 90 0 90 عيادة الحروق و التجميل 
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 19796 0 19796 عيادة الباطنة 

 54854 4085 50769 اإلجمالي

 

 بعة ءساءاعيادة املت

 1653 1عيادة املتابعة ءساء 
 1561 2عيادة املتابعة ءساء 

 3214 اإلجمالي

 عيادات املتابعة أطفال

 1580 عيادة الطوارئ 
 1344 عيادة املتابعة
 5845 عيادة الح   
 178 عيادة ال لب
 8947 اإلجمالي
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 . قسم العالج الطبيعي 

 و إجمالي الجلسات إل" 86" حالة أم دمعدل( 259)إلى ما ي ار  م  وصل حاالت ال ردد 
 
ى ما حالة شهريا

  ، وككلب إلي ما ي ار  م " 386" جلسة أم دمعدل( 1159) ي ار  م 
 
حالة ( 188) جلسة شهريا

 حالة م  خارج مصراتة (71)م  داخل مصراتة و إلى ما ي ار  م  

 . حسب األقسام 

 األقسام             

 الحاالت
 أطفال

الباطنية 

 رجال

الباطنية 

 ءساء

العظام 

 ءساء

العظام 

 رجال

مالحظة 

 الطوارئ 
 الجراحة

العناية 

 الفائ ة
 اإلجمالي

 259 83 29 3 85 12 10 16 21 عدد الحاالت

 1159 412 111 43 170 61 52 55 255 إجمالي الجلسات 

 .  حسب السك 

 اإلجمالي خارج مصراتة داخل مصراتة

188 71 259 
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 . مصرف الدم 

 عينة م سمة كاآلتي :( 907)العدد الكلى 

 م سمة كالتالي : (848) الكل سليم املرض ى العدد الكلي( 59)مصرف الدم العدد الكلي 

 ال ير سليم السليم العدد الكلي

848 836 
 اإليثثثثدز C التها  الكبدم B التها  الكبدم

5 4 3 

  

 . )قسم املختبرات الطبية )العينات و االختبارات 

 تحليل " 8890" أم دمعدل تحليل (80208)عمل إلى ما ي ار  م    م2018 الربع األول لسنةتم خالل 

ر تحليل دمختب "12936"تحليل دمختبر رأس الطوبة و دمعدل  "4911"و دمعدل  دمخبر النساء و الوالدة 

 م سمة على األقسام كاآلتي .الطوارئ 

 

 . صائل الدم  

O+ O- A+ A- B+ B- AB+ AB- Total 

170 26 173 20 81 8 22 4 504 

 

 املجموع الطوارئ  رأس الطوبة مختبر النساء والوالدة عثثثثثاملوق

 80208 38807 14732  26669 التحاليلعدد 
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 . )أقسام املختبرات )األحياء الدقي ة 

تحليل  "240"تحليل متضمنة تحليل البول و الدم و املزرعة  أم دمعدل  (720)تم عمل ما ي ار  م  

 
 
 تحليل أم دمعدل( 514) ، ككلب تحليل األءسجة دكا ة األقسام إلى ما ي ار  م ، موزعة كاالتي شهريا

"171"  
 
 م .2018خالل الربع األول لسنة  تحليل شهريا

Urine/c/s Stool/c/s Swab/c/s CSF/c/s Semen/c/s Blood/c/s 

412 10 182 2 18 9 

 

Stool 

analysis 
KOH Sputum 

Occult 

blood 

Gram 

stain 
H.PYLORIA Total 

51 8 7 12 2 7 720 
 

  قسم علم األمراضCytology . 

 

 تحليل األءسجة دكا ة أقسام املستشفى

514 
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 . وحدة غسيل الكلى 

  و دلغ عدد " 26"حالة أم دمعدل ( 78)حيس دلغ عدد الحاالت ال سيل إلى ما ي ار  م  
 
حالة شهريا

 ، وككلب إلى ما ي ار  م " 65"جلسة أم دمعدل  (195) الجلسات إلى ما ي ار  م 
 
 (54) جلسة  شهريا

 حالة م  خارج مصراتة . (17) حالة م  داخل مصراتة و إلى ما ي ار  م 

 . حاالت ال سيل 

 اإلجمالي غير نظامي نظامي

3 75 78 
 

 . عدد الجلسات 

 اإلجمالي غير نظامي نظامي

38 157 195 
 

 .  حسب السك 

 اإلجمالي خارج مصراتة  داخل مصراتة

54 17 71 

 

 

 

 



 

51 
 

 . قسم الشؤون العاملين 

 م .2018نجزة د سم شؤوا العامليا خالل الربع األول لسنة األعمال امل

و  ( قرار  وعدد اإلجازات )( إجازة و اإل ادات94( رسالة وككلب عدد ال رارات التنفيكية )3118الرسائل )عدد 

 الخصميات )( إ ادة .

 . عدد الرسائل 

 الرسائل الصادرة الرسائل الواردة

1586 1532 

 

 . عدد ال رارات التنفيكية 

 إنهاء خدمات
 بعمل تكليف

 إضافي

ن ل خارج 

 املستشفى

للعمل ن ل 

 داملستشفى

 ددوا  إجازة

 مرتب

 إعادة

 تصنيف

تكليف واعفاء 

 دمهام

12 13 1 2 6 2 29 

 

 مكا أة صرف

 مالية

تشكيل 

 لجاا

سحب 

 قرار

تسوية أوضاع 

 وظيفية

قرار انهاء 

 إي اف
 ن ل للمركز

مجلس 

 تأديبي

قرار حفظ 

 إجازات

1 6 1 5 1 1 4 2 

 

تعديل حكم 

 د رار

عدول ع  

 ت اعد

إضا ة دند 

 د رار

نك  إضا ة 

للعمل 

 األصلي

إعفاء م  

 نك 

إحالة على 

الت اعد 

 )عجز(

إضا ة و 

استبدال 

أعضاء 

 دلجنة

عدد 

 ال رارات

1 1 1 1 1 2 6 99 
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 . عدد اإلجازات و اإل ادات و الخصميات 

 اإلجازات

 إجازات وضع إجازات علمية إجازات طارئة إجازات طبية إجازات سنوية

295 69 151 25 6 

 

 إدخال ملفات داملنظومة إ ادات خصميات لفب نظر 

47 106 34 44 

 . وحدة الع ود الوطنية 

 الوارد الصادر االسم

 15 29 رسائل إحالة ع ود للمكتب ال انوءي

 8 16 إحالة على الت اعد )الضماا(

 59 مباشرة عمل

 128 التنسيب للعمل

 6 إل اء التنسيب

 2 إعادة تنسيب

 100 للمكتبطلب الحضور 

 45 التبليغ ع  النواقص

 13  ب ازدواجية

 

 اإلجمالي ع د متعاوا  جديد تجديد ع د املراسالت

 128 38 67 23 صادر ال وى العاملة

 136 42 73 21 وارد ال وى العاملة

 136 49 63 24 إحالة ع ود للمالية

 90 36 36 18 ال انونيةصادر 
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 62 26 11 25 الوارد ال انونية

 


