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  مقدمة
  

في ظل الرعاية الكريمة من قِبل القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نھيان، رئيس الدولة، 

بن زايد آل نھيان، ولي عھد أبوظبي، والدعم الالمحدود من الفريق أول سمو الشيخ محمد  - حفظه هللا- حاكم أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، اللذين يحظى بھما القطاع الصحي، 

واللذين يمثاّلن نموذجاً مثالياً للقيادة التي تجعل من االرتقاء بنوعيّة حياة مواطنيھا ھدفھا األسمى الذي توّجه إليه 

أبوظبي بتقديم ھذه النشرة  -وتخصّص الموارد وتِعد الخطط واالستراتيجيات من أجله، يتشرّف مركز اإلحصاء الجھد، 

اإلحصائية، التي تتضّمن اإلحصاءات الصحية لسكان إمارة أبوظبي، إلى متّخذي القرار ومخطّطي السياسات 

 .والمؤشرات االجتماعية كافة واالختصاصيين العاملين في المجال والباحثين والمھتّمين باإلحصاءات

 

وتقّدم ھذه النشرة اإلحصائية العديد من اإلحصاءات المتعلّقة بالنواحي الصحية لسكان إمارة أبوظبي، ويوفر فصل 

المالحظات التوضيحية في نھاية النشرة شرحاً للمصطلحات والمفاھيم الفنية المستخدمة فيھا، التي نرى أنه من 

  .ي أثناء قراءة البيانات واإلحصاءات الواردة في النشرةالمھم االطاّلع عليھا ف

  

وكعھد المركز دوماً نودّ أن نعبّر عن وافر االمتنان لشركائنا االستراتيجيين كافة، الذين لم يّدخروا جھداً لكي نتمكّن من 

رة الصحة على أبوظبي ووزا -إصدار نشرات موثوق بھا. وفي ھذا الصّدد نتوّجه بخالص الشكر إلى ھيئة الصحة 

 .دعميھما الكبيرين
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  2010اإلحصاءات األساسية للصحة 
  

   .2010لقطاع الصحة في إمارة أبوظبي خالل عام  الرئيسيةيلخص الجدول التالي اإلحصاءات 

 2010: اإلحصاءات األساسية للصحة 1جدول 
  

  أبوظبي.  –أبوظبي، ھيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33 المستشفيات 

 3,579 أسرَّة المستشفيات

 1.8 السكانمن  1,000األسرَّة لكل 

 435 المراكز الصحية

 239 العيادات

 468 الصيدليات

 4,757 األطباء

 2.4 من السكان 1,000األطباء لكل 

 8,221 الممرضات

 4.2 من السكان 1,000الممرضات لكل 

 879 األسنان

 0.45 من السكان 1,000أطباء األسنان لكل 
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 2010و 2009 ،المنشآت الصحية
  . 2010) عدد المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي حسب المنطقة في عام 1يوضح الشكل (

 39من  المستشفيات عدد انخفض الصحية، المراكز لفئة الواحد اليوم جراحة مستشفيات تصنيفنظراً إلعادة 

بذلك ، و2010عام  خالل جديد واحد مستشفى تم افتتاحوقد . 2010عام  في 33إلى  2009عام  فيمستشفى 

 .2010عام  في 3,579إلى  2009عام  في 3,621من  المستشفياتأسرَّة  عدد تناقص

فقد  العيادات عددأما  ،2010عام  في 435إلى  2009عام  فيمركز  360من  الصحية المراكز عدد ارتفع وفي المقابل

    .2010عام  في 239إلى  2009عام  في 207من  ھو اآلخر ارتفع

  

  2010حسب المنطقة،   : عدد المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي1الشكل 

  

  .أبوظبي –ھيئة الصحة المصدر:                  

  

  تصنيف الخدمات الصحية حسب المنطقة والقطاع

 2008ألعوام من أبوظبي خالل ا إمارة لمناطق ات الصحيةالخدم تصنيف حسب الصحية الخدمات ) توزيع2( جدول يبين

كافة مناطق اإلمارة  فيوذلك صحية"  "مراكز المصنفة الصحية الخدمات عدد فيالنمو الكبير  الجدول . ويظھر2010إلى 

مركزاً  24 بلغت زيادةب الصحية المراكز عدد في نمو أكبرشھدت منطقة أبوظبي . الماضية الثالثاألعوام  مدى على

شھدت الغربية أكبر نسبة ارتفاع حيث تضاعف عدد المراكز الصحية ثالث مرات  حين ،في2010و 2008عامي  صحياً 

  .2010و 2009في الفترة الواقعة بين عامي 

وفي . 2010عام  فيعيادة  168إلى  2008عام  فيعيادة  125من منطقة أبوظبي  في العيادات عددوقد ارتفع أيضاً 

 مستشفى 24من العدد  انخفضظبي حيث أبو منطقة في المستشفيات عدد في طفيف انخفاضحدث  الفترة نفس

  .2010مستشفى في عام  18إلى  2008عام  في
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 والقطاع المنطقة حسب المستشفياتأنواع 

 . ويبين2010إلى  2008 مابينالفترة  خالل والقطاع لمستشفيات حسب المنطقةل مفصال عرضا )3( يقدم الجدول

 أبوظبي. منطقة في شيوعاً  األكثرو انتشاراً  األكثر ھي الخاصة المستشفياتأنَّ  الجدول

 2008مابين  انخفض بمقدار ست مستشفيات للمستشفيات اإلجمالي العددأنَّ يوضح الجدول  ذلك، على عالوة

 منطقة في الخاصة المستشفيات عدد فيالتي حدثت  للتغيرات المستشفيات عدادأويرجع انخفاض . 2010و

 .2010عام  في 19إلى  2009عام  في 25من  حيث انخفض عددھا، أبوظبي

 

 2010إلى  1973ذ عاممن الصحيَّة و األسرَّة لمرافقل زمنيةال السالسل

ويعكس . 2010و  1973عامي  بين أبوظبي إمارة في المتاحة ةواألسرّ  والعيادات المستشفيات عدد )4( جدول يبين

 في المتوافرةاألسرَّة  عدد في )٪547(بلغت  زيادة ذلك في ما، بالخدمات توافرمدى  في السريع لنموا الجدول

 .2010و  1973عامي مابين  الفترة الواقعة خالل المستشفيات

  

  2010 -2008 الحكومية المستشفياتالنزالء في ة والمرضى استخدام األسرّ معدل 

 2010في عام  العدد تفاوتلكل سرير، حيث  عدد المرضى) إلى وجود تباين بين المناطق فيما يخص 5يشير جدول (

) في منطقة العين وذلك على الرغم من وجود 47.2الغربية و( ) في28.3سرير، بمعدل بلغ ( مريض لكل 20ما يقارب 

  ة بين كال المنطقتين.اختالفات كبيرة في أعداد األسرّ 

في عدد أيام األسرَّة ة" التي تقوم على ضرب عدد "أيام األسرّ حساب إحصاءات  )5البيانات الواردة في جدول (تخول 

  ينتج عنه رقم في غاية األھمية إذ يساعد على فھم مدى زيادة أو نقص الخدمات الصحية. مماالسنة 

بلغ  والذي، النزالء. وبتقسيم عدد المرضى 2010خالل عام  942,430ة" في إمارة أبوظبي وبلغ عدد "أيام األسرّ 

ة في ة" خالل العام يظھر أن إجمالي استخدام األسرّ ) مريض، على العدد االجمالي "أليام األسرّ 105,200عددھم (

 من المعروض وفرةويشير ھذا الرقم إلى ما قد يبدو  % من السعة المتوفرة،11بلغ  2010إمارة أبوظبي خالل عام 

ألّن  وذلك يظھر أن ھذا الرقم مناسب، لمستشفىالفصل بين الخدمات المقدمة من ا إال أنه من خالل ،األسرَّة

 األطفال، طبمثل  ،السكان شرائح معينة من أو محددة حاالت على تركز متخصصةبأجنحة  تحتفظ المستشفيات

 متخصصة خدمات توفيرعلى  لفصلا ذلك، تساعد عملية إلى والطوارئ. باإلضافة والحوادث القلب، وأمراض والحروق،

 جنحةاأل أنّ يجب اإلشارة إلى  أخيراوللخطر.  عرضة يكونون قد الذين النفسيين المرضى أو واألطفال، والنساءللرجال 

  إلمارة.سكان ا لصحة بالغة أھمية ذو عمل وطواقم خاصة معداتالمتخصصة تضم 
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 2010-2008،  الكوادر الطبية

 عددأّن  يظھر الجدول . وعموما2010إلى  2008من  الفترة في في إمارة أبوظبيالكوادر الطبية  عدد )6( جدول ويبين

عام  في )السكان من 100,000 لكل 242(إلى  2008في  من السكان) 100,000لكل  312(من  انخفض قد األطباء

 45(إلى  2008عام  في )السكان من 100,000 لكل 49(من  األسنان أطباء عدد انخفض المنوال،. وعلى نفس 2010

 .2010عام  في )السكان من100,000لكل 

 من 100,000 لكل 418(إلى  2008في  )السكان من 100,000لكل 406(من  الممرضات عدد زاد المقابل وفي

 .2010عام  في )السكان

خالل  )السكان من 100,000 لكل 741(بمعدل يبلغ   الطبي الطاقم من عدد إجماالً بأكبرويتمتع سكان منطقة أبوظبي 

لكل  375(. ويبلغ المعدل )من السكان 100,000 لكل 737(، تليھا العين بفارق بسيط حيث بلغ العدد 2010عام 

 في الغربية. من السكان) 100,000

 بشكل األرقام تغير من الرغم . على2010-1973 بين للفترةالكوادر الطبية  لعدد الزمنية السالسل) 7جدول ( ويفصل

 سبيل الفترة. على تلك خالل الصحة مجال في العاملين يعدد كبيرف نمو تشير إلى الزمنيةإال أن السالسل  متقطع

 بنسبة والمساعدين الممرضات عدد زاد بينما ،2010و 1984عامي  بين )٪276(من  يقرب ماب األطباء عدد ازداد المثال،

  الفترة. نفس خالل )٪364(حوالي 

  

  2009 -2008الوقاية الصحيّة 

 حيث يظھر أن العدد االجمالي للتطعيمات انخفض 2009و 2008حسب النوع لعامي  التطعيمات) إلى 8يشير جدول (

شلل ات الشائعة وعلى رأسھا تطعيمكنتيجة لھبوط بعض أنواع ال، 2009في  588,451إلى  2008في  750,881 من

  .73,803إلى  169,418األطفال الذي انخفض من 

  

  الصّحيالتأمين 

ر تأمين وذلك لوجوب توفي إمارة أبوظبيخاص في عدد األشخاص المشمولين بتأمين صحي تم مالحظة نمو كبير في 

 2009شخص في  981,744 من د. وقد زاد عدد األشخاص المشمولين بتأمين صحي مميزصحي لكافة الموظفين الجد

  . 2010خالل  1,044,734إلى 

  

  2010و 2009المرضى، 
 ىوزاد عدد المرض ،2010عام  في 105,200إلى  2009عام  في 105,100من  النزالء بشكل طفيف المرضى عدد ارتفع

تقارب . وعلى الرغم من 2010عام  في 1,386,700إلى  2009عام  في 1,331,900من  في العيادات الخارجية

 ثم العين تليھا حصلت على أعلى رقم أبوظبي اإلمارة إال أن منطقة مناطق بينالنزالء  المرضى وتيرة في االختالفات

 الغربية.
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، حيث 2010إلى  2007من  لألعوام الحكومية المستشفيات الخارجيين في للمرضى السنوي العدد )10( جدول ويبين

 العيادات عدد تقريبا. وارتفع )%5.5(بنسبة  2009وإلى  2007منذ  الخارجيينعدد المرضى  انخفاض بشكل واضح يظھر

  .2009لعام  المسجل الرقم عن تقريبا )%4.1(بنسبة  2010عام  في أخرى مرة الخارجية

  

  2010أسباب الوفاة، 
 الدموية"وبمعدلھو " أمراض القلب واألوعية   2010كان أكثر األسباب شيوعا للوفاة لسكان إمارة أبوظبي  في عام 

لكل  27.7بمعدل (“من السكان)، وفي المرتبة الثانية " األسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة  100،000لكل  38.8(

 من السكان). 100،000لكل  23.6من السكان)، وتلتھا "األورام السرطانية" وبمعدل ( 100،000

  

  2010 – 2001، الوفاةالوفيات حسب سبب 
القلب  أمراض"ويظھر الجدول أن  ،2010و 2001بين عامي ماإلى التوزيع النسبي ألسباب الوفاة ) 12يشير جدول (

األسباب الخارجية "الذي شھد مجموعة من  2005فيما عدا عام  لوفياتأكثر األسباب شيوعاً ل ھيواألوعية الدموية" 

ة األخرى. (وقد تم تقسيم ھاتين الفئتين بعد باإلضافة إلى بعض األسباب الخارجي "والوفاة واإلصابة والتسمم لالعتالل

  ).  2005عام 

 األورام. إلى عزىي الوفيات نسبة في المطرد النمو أن إلى اإلشارة وتجدر

  أخرى".فئة "أسباب  فيلم تعرض ھنا لقلة عددھا  التي األخرى األسباب من العديد بين الجمع تم وقد

 )أ13(جدول ويبين ال. 2010لعام  الوفاة وسبب والجنسية النوع حسب الوفيات نسبة) 13وتوضح مجموعة الجداول (

 المواطنين. وغير للمواطنين )ج13(و المواطنين غيرل )ب13(جدول والمواطنين، بين  الوفاة ألسباب المئوية النسب

واإلناث  ٪)25الذكور بنسبة ( من لكل تعتبر"أمراض القلب واألوعية الدموية" أكبر سبب للوفاة بالنسبة للمواطنين

والوفاة" بنسبة  لإلعتالل إلى "األسباب الخارجية الذكور المواطنين للوفاة بين األكبر الثاني ٪). ويرجع السبب24.4(

 ٪).23.9تعتبر األورام السبب الثاني بالنسبة لإلناث ( ٪)،بينما17.1(

الرقم الحقيقي لوفيات المواطنين  أنّ  ، إال ٪)15.7( بنسبة الذكور مواطنينللوفاة بين ال ثالثوتعد "األورام" السبب ال

ر من حاالت الوفاة ويرجع السبب في ذلك إلى تسجيل عدد أكب اإلناثالناتجة عن األورام يقترب من نفس رقم الذكور 

  بين الذكور.

تليھا"  ٪)،29.4( بنسبة 2010عام  في الذكور المواطنين غير بين للوفاة سبب أكبر ''الجھاز الدوري ومثلت "أمراض

 ٪).10.1( ٪) و" األورام"26.1( "والوفاة عتالللال خارجيةال سباباأل

أمراض القلب واألوعية " تليھا)، %30.8بنسبة ( للوفاة سبب '' أكبراألورامما بالنسبة لإلناث غير المواطنات فقد كانت "أ

 .)%10.6( الوفاة" بنسبة بلغتعتالل ولال الخارجية ثم "األسباب ٪)،21.6(" بنسبة الدموية

  

 2010الوفاة،  وسبب يةالعمر فئاتال الوفيات حسب
التشوھات والعاھات " 2010خالل عام  عاماً  14- 0 مابين أعمارھم تتراوح الذين بين المواطنين للوفاة األكبر السبب كان

 سباباأل" فكان 44-30و  29-15 العمرية للفئات للوفاة سبب أما أكبر٪). 40.7(بنسبة " والشذوذ الكروموسومي

 للوفاة السبب األكبر"األورام" وكانت التوالي.  على )%26.9(و )%60.2(بنسبة بلغت والوفاة"  لالعتالل خارجيةال
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 "القلب واألوعية الدموية "أمراضكانت ٪) و36.4(بنسبة  سنة 59- 45مابين  أعمارھم تتراوح الذين للمواطنين بالنسبة

 ٪).35.6( عاما فأكثر بنسبة 60للفئة التي تبلغ  شيوعا األكثر السبب

فكان   2010عام خالل  14-0 مابين  أعمارھم تتراوح الذين المواطنين غيرأما أكثر سبب شيوعاً للوفيات بين 

 فكان أكبر للوفاة "أسباب 44-30و  29-15. أما بالنسبة للفئات العمرية "يشذوذ الكروموسالالتشوھات والعاھات و"

 السبب" القلب واألوعية الدموية التوالي. وكانت "أمراض على )%34.1(و )%57.9(بنسبة  والوفاة"، لالعتالل خارجية

بنسبة  فأكثر 60 الفئة العمرية٪) و38.5(بنسبة  59-45 مابين أعمارھم تتراوح الذين ألولئك بالنسبة شيوعا األكثر

)35.3.(٪  

  

 والجنسية والنوع، الوفاة، سبب حسب الوفيات معدل
 100,000لكل (المرتبطة بھذا العامل  عددالوفيات بأنه الوفاة بسبب عامل معين خالل عام محدد معدل وقد تم تعريف

  في نفس العام. )من السكان

 وفاة حالة 41.5( " بنسبةالجھاز الدوري ضامرأ" 2010عام  في الذكور المواطنين بين للوفيات محدد سبب وكان أعلى

 من 100,000 لكل وفاة حالة 34.7(بمعدل  " والوفاةلالعتالل  الخارجية األسبابتليھا "  السكان)، من 100,000 لكل

"أمراض الغدد الصماء " ثم السكان)، من 100,000 لكل وفاة حالة 17.3(بمعدل "األورام"   بعد ذلك جاءت السكان)،

 الجھاز أمراضخيراأخير" وأخيراً  السكان)، من 100,000 لكل وفاة حالة 8.7(بمعدل  والتغذية واألمراض األيضية"

ولكن  األخرى وأخيراً بسبب العديد من عوامل الوفاة السكان)، من 100,000 لكل وفاة حالة 7.3(بمعدل التنفسي" 

 بمستويات أقل.

" أكثر أسباب القلب واألوعية الدموية . وكانت "أمراض2010خالل عام مماثل  نمط غيرالمواطنين من الذكور وقد سجل

يلي  السكان)، من 100,000 لكل وفاة حالة 37( غير المواطنين بمعدل بلغ بين الذكور 2010 في عامالوفاة شيوعا 

( بمعدل  "األورام"ثم السكان)، من 100,000 لكل وفاة حالة 32.8( الوفاة" بمعدللالعتالل و الخارجية "األسبابذلك 

 وفاة حالة 6.6(بمعدل "أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية" و السكان)، من 100,000 لكل وفاة حالة 12.7

 السكان)، من 100,000 لكل وفاة حالة 6.2(بمعدل  التنفسي" الجھاز أمراضوتلى ذلك " )،من السكان 100,000لكل 

 .األخرى ولكن بمستويات أقل الوفاةوأخيراً بسبب العديد من عوامل 

 44.5(بمعدل بلغ  ،2010عام  في المواطنات بينأكثر أسباب الوفاة شيوعاً  "واألوعية الدمويةأمراض القلب "وكانت 

"أمراض ثم  السكان)، من100,000 لكل وفاة حالة 43.5(بمعدل تليھا "األورام"  السكان)، من 100,000 لكل وفاة حالة

 الجھاز أمراض" ثم )،من السكان 100,000 لكل وفاة حالة 17.6(بمعدل الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية" 

األخرى ولكن  وأخيراً بسبب العديد من عوامل الوفاة السكان)، من 100,000 لكل وفاة حالة 15.3(بمعدل  التنفسي"

 بمستويات.

وكانت " األورام"  ،2010خالل عام المحددة نمط وترتيب مختلف فيما يتعلق بأسباب الوفاة  نالمواطنات فكان لھ غيرأما 

أمراض القلب واألوعية " تليھا )،من السكان 100,000لكل  وفاة حالة 35.2( بلغ معدلبھي أكثر األسباب شيوعاً للوفاة 

والوفاة" بمعدل بلغ لالعتالل  الخارجية "األسباب ثم )،من السكان 100,000لكل  وفاة حالة 24.7( " بمعدلالدموية

األخرى ولكن بمستويات أقل من  وأخيراً بسبب العديد من عوامل الوفاة السكان)، من100,000 لكل وفاة حالة 12.1(

 معدالت الوفاة.

  



11 الصحة إحصاءات 

11 
 

 2010، وسبب الوفاة العمر فئاتالجنسية و معدالت الوفاة حسب
 العمرية الفئة حسب السكان من100,000 األسباب الرئيسية للوفاة لكل ) معدالت16تبين مجموعة الجداول (

  ج).16وغير المواطنين ( ب) والمواطنين16المواطنين ( وغير أ)،16للمواطنين في جدول (

عام ھي  14 - 0 مابين أعمارھم تتراوح الذين أولئك بين نسبة ألسباب الوفاة أ) أن أكبر16( ويوضح الجدول

 االتالح بعض" ذلكيلي  السكان)، نم 100,000 لكل 39" بمعدل (يالكروموسوم شذوذال"التشوھات،والعاھات، و

للفئات الوفاة أما أكبر أسباب السكان).  من 100,000 لكل 15.5(بمعدل  "ةبالوالد المحيطة ةالفتر في تنشأ التي

). السكان من 100,000 لكل 29و 39.5والوفاة" بمعدل بلغ (لالعتالل  الخارجية األسبابفكان " 44-30و 30-15ية العمر

أن إال  ،عام 29-15 مابين أعمارھم تتراوحلمن  الوحيد الرئيسي السبب ھي "الخارجية األسباب" أنّ  من الرغم علىو

الجھاز  "أمراض  تالهو السكان)، من 100,000 لكل 26.2(بمعدل "األورام"  كان 44-30 لفئة العمريةالسبب الثاني ل

  .السكان) من 100,000 لكل 23.4(" بمعدل الدوري

بمعدل للوفاة فكانت "األورام" ھي السبب األكبر  59-45 مابين عامي للفئة العمرية التي تتراوح أعمارھا  أما بالنسبة

 من 100,000 لكل 87.8(" بمعدل القلب واألوعية والدموية "أمراض تليھا السكان)، من 100,000 لكل 131.7(بلغ 

" القلب واألوعية الدموية لمعظمھم ھو "أمراضفكان سبب الوفاة فأكثر  عاما 60 عمارھمأأما من تبلغ  السكان)،

 ).السكان من 100,000 لكل 755.5(بمعدل  األورام"تلى ذلك " السكان)، من 100,000 لكل 1222(بمعدل 

، والعاھات وكانت "التشوھات،لمواطنين. الوفاة الذي يعانيه ا أسباب نمطتحت وطأة نفس  المواطنين غير عانى

 السكان)، نم 100,000 لكل 29.6( عام بمعدل بلغ 14 - 0ول للوفاة للفئة العمرية السبب األي" شذوذ الكروموسومالو

 ).من السكان100,000لكل  13.7(" بمعدل لفترة المحيطة بالوالدة افي تنشأ التي االتحال "بعض تلتھا

- 15والوفاة" أكبر عوامل الوفاة لغير المواطنين في الفئات العمرية التي تتراوح بين لالعتالل  وكانت "األسباب الخارجية

 "األسبابأّن  من الرغم وعلى. )من السكان 100,000لكل (على التوالي  26.8و 35.2بمعدل بلغ  44-30و 29

أن السبب الثاني للفئة سنة،إال  29- 15 مابين أعمارھم للوفاة لمن تتراوح الرئيسي الوحيد السبب كانت الخارجية"

  ).من السكان 100,000لكل  21" بمعدل (القلب واألوعية الدموية كان "أمراض 44-30العمرية 

" ھي السبب القلب واألوعية الدموية فكانت "أمراض 59-45 بين عامي أما بالنسبة للفئة العمرية التي تتراوح أعمارھا

 السكان)، من 100,000 لكل 42.1تليھا "األورام" بمعدل ( السكان)، من 100,000 لكل 91.4األكبر للوفاة بمعدل بلغ (

 1003.1( " بمعدلالقلب واألوعية الدموية فكان سبب الوفاة لمعظمھم ھو "أمراض فأكثر عاما 60عمارھم أأما من تبلغ 

 السكان). من 100,000 لكل 805.1تلى ذلك "األورام" بمعدل ( السكان)، من 100,000 لكل

 

 2010المعدية،  األمراض
ويرجع ذلك الوفيات  وأ المرض معدالت حيث من سواء العالم، أنحاء جميع تكتسب األمراض المعدية أھمية متزايدة في

لحال وبطبيعة ا ،التي قد تؤدي للوفاة الجديدة األمراض من وظھورالعديد المعدية، األمراض انتشار زيادة معدالت إلى

  بالمزيد من األھمية. مراضتحظى طرق الوقاية من تلك األ

 األمراض جميع إصابة بين نسبة أعلى "ئيالما جدريالوقد حقق ". 2010عام خالل حالة  14,287 الحاالت مجموع وبلغ

عددالحاالت.  إجمالي من )٪52.0( بنسبة بلغت المواطنين وغير المواطنين من كل بين التي تم اكتشافھا المعدية

 ،)أ17( الجداولوتشير  مجموعة الحاالت.  إجمالي من )٪9.9( حوالي في المرتبة الثانية بنسبة بلغت "المالريا"وجاءت

 الجدول بحيث يظھر العمرية، الفئة حسب المعدية من األمراض دوىلعبا لإلصابة النسبةالمئوية إلى )ج17(و )ب17(و

 .معاً  لكالھما )ج17(لغير المواطنين، وجدول ) ب17( معدالت اإلصابة بين المواطنين، والجدول) أ17األول (
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 تناقصت بحيث مماثل بين الفئات العمرية عدوىال توزيعيتضح أن نمط  المواطنين وغيرن مواطنيال بين وبعقد مقارنة

بشكل عام  المواطنين بين ئيجدري الماالب صابةارتفاع اإل من الرغم على ،عند التقدم في العمر اإلصابة معدالت

 المجموعاتبين  االختالفات ومع ذلك وبسبب لغير المواطنين. )٪47.9( مقابل الحاالت من )٪62.3( بلغتبنسبة 

حيث تم تسجيل  لمواطنين،يعتبر الرقم الفعلي لغير المواطنين أعلى بكثير من نظيره بين ا السكان من الفرعية

 ن.مواطنيال بين 2494 مايقارب مقارنة حالة 4925 مايقارب

 من )٪13.7(و شخصأ 1,408 مايقاربالمعدية بين غير المواطنين  باألمراضوجاءت "المالريا" كثاني أعلى نسبة إصابة 

و "الجرب" وبنسبة متساوية  "جالفيروسي ي الكبد لتھابااليلي ذلك" المعدية، األمراضإجمالي حاالت اإلصابة ب

 حالة لكل منھما. 545لكل منھما، وھو ما يساوي  )5.3%(

  أكبرب" كثاني  الفيروسيوجاء "االلتھاب الكبدي ،مواطنينلم يكن ھناك أي تشخيص للمالريا بين ال العكس، وعلى

 232 وھو  ما يعادل المعديةباألمراض  العدوى حاالت جميع من )٪5.8( بنسبة بلغت 2010عام نسبة إصابة خالل 

وبلغت المواطنين.  غيربنظيره بين ب" عند المواطنين  الفيروسي يالكبدبااللتھاب " عدوىويقترب معدل الشخص. 

  ".جي الفيروسي الكبدوھي نفس نسبة " االلتھاب  )%2.6(" الجرب"رضنسبة اإلصابة بم

  لفئةالعمرية " سجل أعلى نسبة إصابة بين االمائي يتضح أن "الجدري المحددة العمرية وفق الفئات العدوى حيث منو

الفئة ٪)،و42.3(بنسبة  34-15إصابة بين الفئة العمرية  معدلوجاء نفس المرض كأعلى  ٪)،78.8(بنسبة بلغت  0-14

الفئة العمرية  أصابت" فكان أكثر األمراض التي جي الفيروسي الكبدأما "االلتھاب ٪ ). 22.9(بنسبة  54-35 العمرية

ي الفيروسي" بنوعيه الكبد "االلتھابجاء  حين في الحاالت، من )٪27.5(بنسبة  64-55 مابين أعمارھم تتراوحالتي 

 .)٪17.1(عاماً فأكثر بنسبة بلغت  65كثر مرض بين الفئة العمرية التي تبلغ أعمارھا أك "ج ب و"

وبمقارنة الفئة  .34- 15 قعة بيناالو العمرية الفئة حتى المواطنين وغير المواطنين بين تقريبا شابھةتم األنماط وتبدو

 أعلى نسبة إصابة بين المواطنينكجاءت ، يتبين لنا أن اإلصابة ب"أمراض أخرى منقولة جنسيا" 54-35العمرية مابين 

وبالنسبة  .)٪24.6( بنسبة المواطنين غير" أكثر األمراض إصابة لالمائي كان "الجدري حين في ،)٪24.4(بمعدل بلغ و

 "ج بي و"بنوعيه  "ي الفيروسيلكبدلاللتھاب ا" نسبة أعلى كانت 64-55 مابين أعمارھم تتراوح الذين للمواطنين

 أخيرا،و. )٪28.2( بمعدل بلغ المواطنين غيرأصاب  فقط" جالفيروسي  الكبد التھاب، في حين أن ")٪24.3(بمعدل بلغ 

بنسبة  عاماً فأكثر 65أعمارھم  تبلغ الذين لمواطنينالكبدالفيروسي ب" كأعلى نسبة إصابة بين ا التھاب“جاء 

  .)٪17.6( " كان أكثر األمراض إصابة لغير المواطنين بنسبةجالكبدالفيروسي  في حين أن "التھاب، )21.2%(
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والفئات  حسب الجنسية المعدية األمراض السكان) من من 100,000 اإلصابة (لكل معدل
 2010المرض،  العمرية ونوع

باألمراض المعدية  )السكان من 100,000 لكل( اإلصابة معدل إلى )ج18(و )ب18(و ،)أ18(مجموعة الجداول  تشير

والجدول  المواطنين غيرب) ل18والجدول الثاني(لمواطنين،ا) أ18األول ( الجدول الفئات العمرية، بحيث يتناول حسب

 ج) لكالھما.18الثالث (

معدل  أنّ ، يظھر للسكان يحسب التوزيع النسبمعدالت اإلصابة  يتم توحيد عندما أنه )18(تبين مجموعة الجداول 

 معدلأّن  وعلى الرغم .)%50(بين غير المواطنين وبنسبة أعلى من  أكثر منالمائي  ريالجدإصابة المواطنين ب

 لھذه "جنسيا منقولةأخرى  أمراض"كبير للعدوى  انتشار ھناك أنّ إال  موجود، غير يكون يكاد للمواطنين بالمالريا اإلصابة

 السكان. منالفرعية  الفئة

نظراً الختالف و). من السكان 100,000لكل حالة  923(للمواطنين  2010وقد بلغ معدل اإلصابة اإلجمالي خالل عام 

  مابين أعمارھم تتراوح الذين المواطنين ينفقد لوحظ أن أعلى نسبة إصابة ب العمرية، الفئات حسب اإلصابة معدالت

 أعمارھم تتراوح الذين المواطنين بين مستوى أدنىبينما كان  السكان)، من 100,000 لكل 1561.5( عام بلغت) 14- 0(

 لسكان).من ا 100,000لكل حالة 236.3(عام بمعدل بلغ ) 64- 55( بين ما

حيث عام ) 14- 0بين (ما أعمارھم تتراوح الذين المواطنين بين علىاأل " ھوئيالما جدريال"اإلصابة بمرض  معدلويعتبر 

 حالة 43("بمعدل الغذائي لتسممامن أنواع أخرى الترتيب، " في يلي ذلك)،السكان من 100,000لكل  حالة 1271( بلغ

بعد ذلك جاءت  السكان)، من 100,000لكلحالة  32(بمعدل القرمزية"  "الحمى ثم، السكان) من 100,000 لكل

 .السكان) من 100,000لكلحالة  31.5(بمعدل يبلغ الموسمية"  "األنفلونزا

 176بمعدل بلغ () و34- 15العمرية (ة الفئ في المواطنين بينھو األعلى " ئيالما جدريال" بمرضاإلصابة  معدلويعتبر 

 من 100,000حالة لكل  125وبمعدل ( "أمراض أخرى منقولة جنسياب" متبوعاً  السكان)، من 100,000حالة لكل 

  السكان). من 100,000حالة لكل  101.5السكان)، وتلتھا "التھاب الكبد الفيروسي ب" وبمعدل (

) 54- 35ويعتبر معدل اإلصابة بمرض "أمراض أخرى منقولة جنسيا" ھو األعلى بين المواطنين في الفئة العمرية (

السكان)، وتلتھا "التھاب الكبد الفيروسي" بنوعيه "ب و ج"  وبمعدل متساوي  من 100,000حالة لكل  91وبمعدل (

  السكان) من 100,000حالة لكل  30اء "الجدري المائي" وبمعدل (السكان)، وبعد ذلك ج من 100,000حالة لكل  74(

  

    بينما  أعمارھم تتراوح الذين المواطنين بينھو األعلى " ج " بنوعيه"ب والكبدالفيروسي التھابيعتبر معدل اإلصابة "ب

ولكن  أخرى معدية بأمراض إصابة معدالتكما أن ھناك  السكان)، من 100,000 لكل حالة 57( عام بمعدل 55-64

  بشكل قليل جداً.

عاماً فأكثر   65أعمارھم ( تبلغ الذين المواطنين بين أعلىھو " الفيروسي بي الكبد "التھاب اإلصابة بمرض معدلويعد 

 100,000 لكلحالة  72( سي" بمعدل الكبدالفيروسي التھابذلك " يلي السكان)، من 100,000 لكل حالة 92(بمعدل 

 لكل حالة 46(بمعدل الرئوي"  "السل ثم )،من السكان 100,000لكل  حالة 53" فأصاب (الجرب"أما  السكان)، من

 السكان). من 100,000

قد اختلفت  2010أنماط اإلصابة باألمراض المعدية خالل عام غير المواطنين نجد أن عند وعند تحليل معدالت اإلصابة 

-0العمرية  الفئاتھو األعلى بين " ئيالما دريجالبمرض "حيث كان معدل اإلصابة المواطنين  عن نظيراتھا بين

الفئات العمرية  اأم ،على التوالي )من السكان 100,000لكل حالة  92و 480و 929(عام إذ بلغ  54-35و 34-15و،14

 38( بمعدلواً وقوعھو أكثر األمراض " ج الكبدالفيروسي "التھاب فكان عاماً فأكثر  65و 64- 55بين  أعمارھا تتراوح التي

 لي.اوعلى الت )السكان من 100,000 لكل حالة 86و
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أما ،14- 0الفئةالعمرية  في المواطنين غير إصابةبين معدل أعلى الغذائي" ثاني التسمماألنواع األخرى من " توكان

من  100,000لكل  حالة 35و 80و 182(فبلغ  64-55و 54- 35و،34-15العمرية  لفئاتبين االمالريا" ب"معدل اإلصابة 

عاماً  65التي تبلغ  العمرية المجموعة في المواطنين غير بين إصابة معدل أعلى ثاني وكان على التوالي. )السكان

  ).من السكان 100,000لكل  حالة 66( بمعدل بلغالرئوي"  الدرنب" و " الفيروسي الكبد "التھابفأكثر  بالتساوي بين 

 2010-2005المعدية،  األمراض من إخطارات
على  تعديل أيالواردة في الجدول ب األرقاموال تقوم أبوظبي.  إمارة في المعدية األمراض إخطارات )19(الجدول  ويبين

 أبوظبي. في يعيشون الذين األشخاص عدد في التغييرات ببساطة تعكس قد وبالتالي السكان، عدد تقلبات

 2010 اإلخطارات خالل عام زادت إذالمعدية،األمراض  إلخطارات الكلي العدد حيث من ثابت اتجاهيظھر الجدول أي ال 

 .2008العام  من )%23(بما يقارب أقل  أيضا ھوو ،2005عام  في المسجل الرقم عن )%16( بما يقارب

 العدد من )%50( من أكثر الدوام على يمثل حيثشيوعا، اتشعاراإل أكثر  " ھوئيالما جدريال" أنّ  19الجدول  ويبين

وتلى . )%9.9( حيث مثلت 2010 في المرتبة الثانية في عام "المالريا"، وحلت %)51.9( 2010 عام خالل اإلجمالي

 بكثير. ذلك من أقل نسبب األمراض من مجموعة ذلك

 بالدم التبرع
. 2010إلى  2008من  لفترةحسب النوع خالل ا بھا التبرعالتي تم  وحداتالو الدم بنكلالمتبرعون  )20(الجدول  ويبين

عام  ) في25,850إلى ( 2008عام  فيفرداً ) 21,834من ( أبوظبي إمارة في بالدم المتبرعين عدد إجمالي ارتفع

 على )٪20(و )٪10.6(المواطنين  وغير المواطنين بين الزيادة وقد بلغتعامين.  غضون في )٪18.4(بلغت  بزيادة ،2010

 التوالي.

عام  في 25,850إلى  2008عام  في وحدة 22,379من  أبوظبي إمارة في ابھ المتبرع الدم وحدات عدد إجمالي ارتفع

عدد  2008عام  في ابھ المتبرع الدم وحدات عددوقد تجاوز عامين.  غضون فيوذلك  )٪15.5(قدرھا  بزيادة أي ،2010

 نفسه. العام خالل مرةيعني أن ھناك أشخاص تبرعوا أكثر من  مماالمتبرعين 

 الدم وحدات ثلث من أكثرتضح أن ا ،2010و 2009و 2008 خالل األعوام ابھ المتبرع الدم وحدات بنوع يتعلق فيماو

 الدم وحدات جاءت حين التوالي. في على )%36.5و )%36.2(و )%37.15(إذ بلغت  "+O" نوع من كانت ابھ المتبرع

 على )٪25.6(و )٪26.1(بنسب بلغت  2010وعام  2008عام  خالل الثانية المرتبة في "+A"نوع من ابھ المتبرع

  ٪).25.9(بنسبة بلغت  2009عام  خالل الثانية المرتبة في "B+" نوع  من به المتبرع الدموحدات حلت وي، التوال
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  الجداول اإلحصائية

 2010 – 2008: عدد المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات حسب المنطقة، 2جدول 
 12010 2009 2008 المنطقة والقطاع

  اإلجمالي
 33 39 39 المستشفيات
 435 360 386 المراكز الصحيّة

 239 207 196 العيادات
  أبوظبي 

 18 23 24 المستشفيات
 310 260 286 المراكز الصحيّة

 168 134 125 العيادات
  العين

 9 10 9 المستشفيات
 110 95 95 المراكز الصحيّة

 68 68 66 العيادات
  المنطقة الغربية

 6 6 6 المستشفيات
 15 5 5 المراكز الصحيّة

 3 5 5 العيادات
                                                                                                                                                                              .ظبي أبو –المصدر: ھيئة الصحة 

وفقا لمعايير التراخيص الصحية المطبقة في المرافق. تم اعادة تصنيف مستشفيات جراحة اليوم الواحد إلى المراكز الصحية  2010في عام  1.
                             باإلضافة إلى ذلك تم منح مستشفى جديد رخصة للعمل.     

             2010 – 2008: المستشفيات حسب المنطقة والقطاع، 3جدول 
 2010 2009 2008 المنطقة والقطاع

 33 39 39 اإلجمالي
 12 12 12 حكومي
 19 25 25 خاص

 2 2 2 عسكري
 18 23 24 أبوظبي
 4 4 4 حكومي
 13 18 19 خاص

 1 1 1 عسكري
 9 10 9 العين
 3 3 3 حكومي
 5 6 5 خاص

 1 1 1 عسكري
 6 6 6 الغربية
 5 5 5 حكومي
 1 1 1 خاص

 0 0 0 عسكري
  .أبو ظبي -المصدر: ھيئة الصحة 
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 2010 – 1973واألسرَّة، : عدد المنشآت الصحيّة 4جدول 
 األسرَّة العيادات المستشفيات العام
 472 غير متوفرة 2 1973
 517 غير متوفرة 2 1974
1975 2 22 616 
1976 2 23 859 
1977 4 27 1,046 
1978 5 23 1,482 
1979 5 24 1,605 
1980 5 29 1,759 
1981 5 35 2,149 
1982 7 36 1,897 
1983 7 44 2,014 
1984 10 42 2,383 
1985 10 45 2,495 
1986 10 45 2,515 
1987 13 49 2,733 
1988 13 44 2,602 
1989 13 44 2,451 
1990 13 45 2,551 
1991 13 47 2,466 
1992 13 48 2,425 
1993 13 48 2,419 
1994 13 48 2,443 
1995 13 52 2,541 
1996 13 52 2,623 
1997 13 50 2,504 
1998 15 51 2,469 
1999 16 49 2,529 
2000 14 49 2,491 
2001 15 49 2,801 
2002 15 48 2,790 
2003 16 48 2,865 
2004 16 47 2,922 
2005 13 48 2,343 
2006 14 48 2,367 
2007 12 51 2,439 
2008 12 52 2,596 
 2,652 غير متوفرة 12 2009
 2,582 غير متوفرة 12 2010
  .)2010- 2006أبو ظبي ( - )، ھيئة الصحة 2005- 1973وزارة الصحة (المصدر: 
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  2010 – 2008: األسرَّة والمرضى النزالء في المستشفيات الحكومية حسب المنطقة، 5جدول 
  2010 2009 2008 المنطقة

  اإلجمالي

 2,582 2,652 2,596 أعداد األسرّة   
 105,200 105,100 106,200 المرضى النزالء   
 40.7 39.6 40.9 المرضى النزالء لكل سرير   

  أبوظبي 

 1,504 1,550 1,492 أعداد األسرّة   
 59,100 58,700 59,000 المرضى النزالء   
 39.3 37.9 39.5 المرضى النزالء لكل سرير   

  العين

 824 851 831 أعداد األسرّة   
 38,900 38,400 39,100 المرضى النزالء   
 47.2 45.1 47.1 المرضى النزالء لكل سرير   

  الغربية

 254 251 273 أعداد األسرّة   
 7,200 8,000 8,100 المرضى النزالء   
 28.3 31.9 29.7 المرضى النزالء لكل سرير   

 .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  -  المصدر : مركز اإلحصاء

 

   2010 – 2008من السكان حسب المنطقة،  1,000: الكوادر الطبية لكل 6جدول 
 2010 2009 2008 المنطقة

  اإلجمالي  
 242 237 312 األطباء

 418 446 406 ھيئة التمريض
 45 45 49 أطباء األسنان

  أبوظبي 
 258 271 غير متوفر األطباء

 433 458 غير متوفر ھيئة التمريض
 50 52 غير متوفر أطباء األسنان

  العين
 243 211 غير متوفر األطباء

 449 491 غير متوفر ھيئة التمريض
 45 39 غير متوفر أطباء األسنان

  الغربية

 118 104 غير متوفر األطباء
 244 233 غير متوفر ھيئة التمريض
 13 14 غير متوفر أطباء األسنان

 .أبوظبي –أبوظبي، ھيئة الصحة  –المصدر: مركز اإلحصاء 
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 2010 - 1973الكوادر الطبية، أبوظبي : 7جدول 

ھيئة التمريض  أطباء األسنان الصيادلة األطباء العام
 والمساعدين

 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة 1973
 غير متوفرة 9 غير متوفرة 131 1974
 غير متوفرة 34 غير متوفرة 288 1975
 غير متوفرة 34 غير متوفرة 379 1976
 غير متوفرة 30 غير متوفرة 398 1977
 غير متوفرة 31 غير متوفرة 462 1978
 غير متوفرة 37 غير متوفرة 608 1979
 غير متوفرة 46 غير متوفرة 586 1980
 غير متوفرة 49 غير متوفرة 751 1981
 غير متوفرة 44 47 655 1982
1983 710 62 43 1,867 
1984 733 49 43 2,255 
1985 773 58 50 2,343 
1986 688 48 46 2,043 
1987 807 106 51 2,235 
1988 837 111 58 2,404 
1989 879 97 56 2,460 
1990 808 74 58 2,421 
1991 849 86 57 2,527 
1992 964 95 68 2,752 
1993 968 111 102 2,765 
1994 1,035 113 105 2,891 
1995 1,103 136 113 3,088 
1996 1,161 138 131 3,264 
1997 1,241 139 127 3,385 
1998 1,308 159 139 3,615 
1999 1,381 174 142 3,747 
2000 1,306 110 137 3,769 
2001 1,578 172 161 4,432 
2002 1,563 175 159 4,519 
2003 1,659 180 174 4,836 
2004 1,184 178 152 4,034 
2005 1,246 178 51 3,812 
 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة 1,784 2006
 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة 1,662 2007
 غير متوفرة غير متوفرة غير متوفرة 2,786 2008
 8,142 غير متوفرة 405 1,822 2009
 8,221 غير متوفرة 408 2,026 2010

  .2010-2006أبوظبي  –، ھيئة الصحة 2005 - 1973المصدر: وزارة الصحة 
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 2009 - 2008: التطعيمات حسب النوع، 8جدول 
 2009 2008 التطعيمات

 588,451 750,881 اإلجمالي

 73,803 169,418 شلل األطفال

 75,462 87,429 تطعيم الرئويات

 74,927 84,049 ب)(إنفلونزا ھموفيليس النوع

 74,480 83,271 الدفتريا "الخناق"

 74,480 83,271 التيتانوس "الكزاز"

 74,225 82,836 السعال الديكي

 18,539 27,421 الحصبة

 18,539 27,421 الحصبة األلمانية

 19 6 متوافق ج -االلتھاب السحائي

 18,539 27,421 النكاف

 433 399 التھاب الكبد الفيروسي (أ)

 68,846 26,687 التھاب الكبد الفيروسي (ب)

 12,410 26,318 الدرن (السل)

 - 8,683 التكاثرلقاح رباعي 

 1,730 769 لقاح فيروس الروتا

 573 505 الجدري المائي

 360 217 اإلنفلونزا

 1,086 14,760 آخرى

  .أبو ظبي -المصدر: ھيئة الصحة 

  

  2010 - 2008: المرضى النزالء في المستشفيات الحكومية حسب المنطقة، 9جدول 
 2010 2009 2008 المنطقة

 105,200 106,200105,100 النزالءالعدد االجمالي للمرضي 

 59,100 58,700 59,000 أبوظبي

 38,900 38,400 39,100 العين

 7,200 8,000 8,100 الغربية
 .أبوظبي –المصدر: ھيئة الصحة 

   2010 – 2007: المرضى الخارجيين في المستشفيات الحكومية، 10جدول 
 

  

   

 المرضى الخارجيين العام

2007 1,409,500 

2008 1,379,800 

2009 1,331,900 

2010 1,386,700 
 

.أبوظبي –المصدر: ھيئة الصحة 
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  2010من السكان) حسب أسباب الوفاة،  100,000: معدل الوفيات (لكل 11جدول 
 النسبة أسباب الوفاة

 38.8 أمراض القلب واألوعية الدموية
 27.7 االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة 

 23.6 السرطانيةاألورام 
 7.2 التشوھات والعاھات والشذوذ الكروموسومي

 2.1 اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة ألسباب خارجية
 9.9 أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية

 7.6 أمراض الجھاز التنفسي
 2.8 األمراض المعدية والطفيلية

 3.1 حاالت معينة تنشأ في الفترة ماحول (قبيل وبعيد) الوالدة 
 2.9 أمراض الجھاز الھضمي

 2.4 أمراض الجھاز التناسلي البولي
 1.9 أمراض الجھاز العصبي

 0.3 العوامل التي تؤثر في الحالة الصحية والتواصل مع الخدمات الصحية
 0.9 المناعةأمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات جھاز  

 0.5 أمراض الجھاز العضلي واألنسجة الضامة
 0.2 االضطرابات العقلية والسلوكية

 0.2 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد
 0.1 الحمل والوالدة والنفاس 

 12.8 األعراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية والمخبرية غير المصنفة في مكان آخر
 1.2 أساب آخرى غير محددة

  .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  -  المصدر: مركز اإلحصاء

  

  2010 - 2001: التوزيع النسبي للوفيات حسب سبب الوفاة، 12جدول 

  2001 2005 2009 2010 

 2,879 2,988 2,446 2,574 العدد االجمالي لحاالت الوفاة

 النسبة المئوية سبب الوفاة

 100 100 100 100 االجمالي 

 26.5 24.3 17.3 24.2 القلب واألوعية الدمويةأمراض 

 االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة
23.3 23.1 

21.6 19 

 1.5 2 اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة ألسباب خارجية

 16.2 13.4 12 9.8 األورام السرطانية

 6.7 7.1 5.4 2.5 أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية

 4.9 7 6.4 7.4 التشوھات والعاھات والشذوذ الكروموسومي

 25.3 24.7 35.7 32.8 أسباب آخرى
  ).13(صفحة  2010أبوظبي: اإلحصاءات الصحية  -أبوظبي، مقتبسة من ھيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء

  

  

 



21 الصحة إحصاءات 

21 
 

  2010أ: نسبة الوفيات حسب الجنسية والنوع وسبب الوفاة، 13جدول 
 المواطنين   

 اإلناث الذكور  العدداالجمالي سبب الوفاة

 393 572 965 العدد االجمالي لحاالت الوفاة *
 النسبة المئوية  

 100 100 100 اإلجمالي (%)

 24.4 25.0 24.8أمراض القلب واألوعية الدموية

 4.1 17.1 11.8االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة

 23.9 15.7 19.1 األورام السرطانية

 9.7 7.5 8.4أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية

 8.4 5.1 6.4 أمراض الجھاز التنفسي

 8.1 6.5 7.2التشوھات والعاھات والشذوذ الكروموسومي

 2.8 2.4 2.6حاالت معينة تنشأ في الفترة ماحول (قبيل وبعيد) الوالدة

 1.3 2.8 2.2 أمراض الجھاز الھضمي

 1.8 2.1 2.0 األمراض المعدية والطفيلية

 2.8 3.1 3.0أمراض الجھاز التناسلي البولي

 0.3 2.6 1.7اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة ألسباب خارجية

 1.8 1.6 1.7 أمراض الجھاز العصبي

 0.3 0.5 0.4أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات جھاز المناعة

 0.3 0.3 0.3الجھاز العضلي واألنسجة الضامةأمراض

 0.0 0.0 0.0العوامل التي تؤثر في الحالة الصحية والتواصل مع الخدمات الصحية

 0.3 0.3 0.3اإلظطرابات العقلية والسلوكية

 0.0 0.2 0.1أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد

 0.5 0.0 0.2 الحمل والوالدة والنفاس

األعراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية والمخبرية غير المصنفة في 
 8.4 5.9 6.9 مكان آخر 

 1.0 1.0 1.0 سبب الوفاة غير محدد 

 .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  -  المصدر: مركز اإلحصاء

  
   



22 الصحة إحصاءات 

22 
 

  (يتبع) 2010ب: نسبة الوفيات حسب الجنسية والنوع وسبب الوفاة، 13جدول 
 المواطنينغير   

 اإلناث الذكور  العدداالجمالي سبب الوفاة

 426 1,462 1,888   العدد االجمالي لحاالت الوفاة *
 النسبة المئوية  

 100 100 100 اإلجمالي (%)

أمراض القلب واألوعية الدموية
27.6 29.4 21.6 

االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة
22.6 26.1 10.6 

 السرطانيةاألورام
14.8 10.1 30.8 

أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية
5.9 5.3 8.2 

 أمراض الجھاز التنفسي
4.6 4.9 3.3 

التشوھات والعاھات والشذوذ الكروموسومي
3.8 2.9 6.6 

حاالت معينة تنشأ في الفترة ماحول (قبيل وبعيد) الوالدة
1.7 1.2 3.5 

 الھضميأمراض الجھاز 
1.9 1.9 1.9 

 األمراض المعدية والطفيلية
1.9 1.8 2.1 

أمراض الجھاز التناسلي البولي
1.0 0.9 1.4 

اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة ألسباب خارجية
1.4 1.7 0.2 

 أمراض الجھاز العصبي
1.1 0.9 1.9 

أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات جھاز المناعة
0.7 0.4 1.6 

أمراض الجھاز العضلي واألنسجة الضامة
0.4 0.3 0.7 

العوامل التي تؤثر في الحالة الصحية والتواصل مع الخدمات الصحية
0.3 0.4 0.0 

اإلظطرابات العقلية والسلوكية
0.0 0.0 0.0 

أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد
0.2 0.1 0.2 

 الحمل والوالدة والنفاس
0.0 0.0 0.0 

األعراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية والمخبرية غير المصنفة في 
 4.7 11.1 9.7 مكان آخر 

 سبب الوفاة غير محدد 
0.5 0.4 0.7 

 .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  -  المصدر: مركز اإلحصاء

  

  

  

  



23 الصحة إحصاءات 

23 
 

  (يتبع) 2010ج: نسبة الوفيات حسب الجنسية والنوع وسبب الوفاة، 13جدول 
 المواطنين وغير المواطنين  

 اإلناث الذكور  العدداالجمالي سبب الوفاة

 819 2,034 2,853 العدد االجمالي لحاالت الوفاة *
 النسبة المئوية  

 100 100 100 اإلجمالي (%)

أمراض القلب واألوعية الدموية
26.67 28.17 22.95 

االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة
18.93 23.55 7.45 

 األورام السرطانية
16.23 11.70 27.47 

أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية
6.76 5.90 8.91 

 أمراض الجھاز التنفسي
5.19 4.97 5.74 

التشوھات والعاھات والشذوذ الكروموسومي
4.91 3.93 7.33 

حاالت معينة تنشأ في الفترة ماحول (قبيل وبعيد) الوالدة
2.03 1.57 3.17 

 أمراض الجھاز الھضمي
2.00 2.16 1.59 

 األمراض المعدية والطفيلية
1.93 1.92 1.95 

أمراض الجھاز التناسلي البولي
1.68 1.52 2.08 

اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة ألسباب خارجية
1.47 1.97 0.24 

 أمراض الجھاز العصبي
1.30 1.08 1.83 

أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات جھاز المناعة
0.60 0.44 0.98 

أمراض الجھاز العضلي واألنسجة الضامة
0.35 0.29 0.49 

العوامل التي تؤثر في الحالة الصحية والتواصل مع الخدمات الصحية
0.21 0.29 0.00 

اإلظطرابات العقلية والسلوكية
0.11 0.10 0.12 

الجلدتحتأمراض الجلد والنسيج الخلوي 
0.14 0.15 0.12 

 الحمل والوالدة والنفاس
0.07 0.00 0.24 

األعراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية والمخبرية غير المصنفة في 
 6.47 9.69 8.76 مكان آخر 

 سبب الوفاة غير محدد 
0.67 0.59 0.85 

                                             .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  - المصدر: مركز اإلحصاء 
 حالة. 26*تم استبعاد حاالت الوفاة التي لم تذكر أسبابھا ويبلغ عددھا 

  

  

  



24 الصحة إحصاءات 

24 
 

  2010أ: نسبة الوفيات حسب الجنسية والفئات العمرية وسبب الوفاة، 14جدول 
  

 سبب الوفاة
 المواطنين 

14اإلجمالي 0 -  15-29  30-45  45-59  60+  
 العدد االجمالي لحاالت الوفاة*

967 167 93 78 107 522 
 

 النسبة المئوية
 االجمالي (%)

100 100 100 100 100 100 
أمراض القلب واألوعية الدموية

24.7 3.6 4.3 21.8 24.3 35.6 
االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة

11.8 13.8 60.2 26.9 3.7 1.9 
 األورام السرطانية

19.0 4.2 4.3 24.4 36.4 22.0 
أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية

8.4 0.6 1.1 2.6 9.3 12.8 
 أمراض الجھاز التنفسي

6.4 3.0 3.2 3.8 0.9 9.6 
الكروموسوميالتشوھات والعاھات والشذوذ 

7.1 40.7 1.1 0.0 0.0 0.0 
حاالت معينة تنشأ في الفترة ماحول (قبيل وبعيد) 

 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 2.8 الوالدة 

 أمراض الجھاز الھضمي
2.2 1.8 0.0 2.6 6.5 1.7 

 األمراض المعدية والطفيلية
2.0 0.6 2.2 1.3 5.6 1.7 

أمراض الجھاز التناسلي البولي
3.0 1.8 1.1 0.0 2.8 4.2 

اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة ألسباب 
 0.4 1.9 1.3 8.6 1.8 1.7 خارجية

 أمراض الجھاز العصبي
1.7 4.8 1.1 3.8 0.9 0.6 

أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات جھاز  
 0.0 0.0 0.0 1.1 1.8 0.4 المناعة

أمراض الجھاز العضلي واألنسجة الضامة
0.3 0.6 1.1 1.3 0.0 0.0 

العوامل التي تؤثر في الحالة الصحية والتواصل مع 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمات الصحية

اإلظطرابات العقلية والسلوكية
0.3 0.0 0.0 1.3 0.0 0.4 

أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

 الحمل والوالدة والنفاس
0.2 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 

األعراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية 
 7.7 6.5 3.8 9.7 4.8 6.9 والمخبرية غير المصنفة في مكان آخر 

 سبب الوفاة غير محدد 
1.0 0.0 1.1 2.6 0.9 1.1 

   .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  - المصدر: مركز اإلحصاء 

  

  



25 الصحة إحصاءات 

25 
 

  (يتبع) 2010والفئات  العمرية وسبب الوفاة،  ب: نسبة الوفيات حسب الجنسية14جدول 
  

 سبب الوفاة
 غير المواطنين

14االجمالي 0 -  15-29  30-45  45-59  60+  
 العدد االجمالي لحاالت الوفاة*

1,888 180 266 487 524 431 
 

 النسبة المئوية
 االجمالي (%)

100 100 100 100 100 100 
أمراض القلب واألوعية الدموية

27.6 2.8 12.4 26.7 38.5 35.3 
االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة

22.6 11.1 57.9 34.1 13.5 3.5 
 األورام السرطانية

14.8 4.4 4.1 9.2 17.7 28.3 
أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية

5.9 2.2 0.4 1.6 8.0 13.2 
 أمراض الجھاز التنفسي

4.6 2.2 3.8 5.3 4.4 5.3 
التشوھات والعاھات والشذوذ الكروموسومي

3.8 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
حاالت معينة تنشأ في الفترة ماحول (قبيل وبعيد) 

 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 1.7 الوالدة 

 أمراض الجھاز الھضمي
1.9 1.7 1.1 1.4 2.3 2.6 

 األمراض المعدية والطفيلية
1.9 2.2 1.5 1.6 1.9 2.3 

التناسلي البوليأمراض الجھاز 
1.0 1.7 0.8 0.0 1.0 2.1 

اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة ألسباب 
 0.5 1.7 2.3 1.1 0.6 1.4 خارجية

 أمراض الجھاز العصبي
1.1 3.3 1.5 1.4 0.4 0.5 

أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات جھاز  
 0.0 0.8 0.6 0.8 2.2 0.7 المناعة

العضلي واألنسجة الضامةأمراض الجھاز 
0.4 1.1 1.1 0.2 0.2 0.0 

العوامل التي تؤثر في الحالة الصحية والتواصل مع 
 0.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 الخدمات الصحية

اإلظطرابات العقلية والسلوكية
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد
0.2 0.6 0.0 0.0 0.4 0.0 

 الحمل والوالدة والنفاس
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

األعراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية 
 5.6 7.6 15.4 13.5 4.4 9.7 والمخبرية غير المصنفة في مكان آخر 

 سبب الوفاة غير محدد 
0.5 1.7 0.0 0.0 0.8 0.5 

   .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  - المصدر: مركز اإلحصاء 

  

  



26 الصحة إحصاءات 

26 
 

 (يتبع) 2010ج: نسبة الوفيات حسب الجنسية والفئات  العمرية وسبب الوفاة، 14جدول 

  
 سبب الوفاة

 المواطنين وغير المواطنين

14االجمالي 0 -  15-29  30-45  45-59  60+  
 العدد االجمالي لحاالت الوفاة *

2,855 347 359 565 631 953 
 

 النسبة المئوية
 االجمالي (%)

100 100 100 100 100 100 
أمراض القلب واألوعية الدموية

26.7 3.2 10.3 26.0 36.1 35.5 
االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة

18.9 12.4 58.5 33.1 11.9 2.6 
 األورام السرطانية

16.2 4.3 4.2 11.3 20.9 24.9 
أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية

6.8 1.4 0.6 1.8 8.2 13.0 
 أمراض الجھاز التنفسي

5.2 2.6 3.6 5.1 3.8 7.7 
التشوھات والعاھات والشذوذ الكروموسومي

4.9 40.1 0.3 0.0 0.0 0.0 
حاالت معينة تنشأ في الفترة ماحول (قبيل وبعيد) 

 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 2.1 الوالدة 

 أمراض الجھاز الھضمي
2.0 1.7 0.8 1.6 3.0 2.1 

 والطفيليةاألمراض المعدية 
1.9 1.4 1.7 1.6 2.5 2.0 

أمراض الجھاز التناسلي البولي
1.7 1.7 0.8 0.0 1.3 3.3 

اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة ألسباب 
 0.4 1.7 2.1 3.1 1.2 1.5 خارجية

 أمراض الجھاز العصبي
1.3 4.0 1.4 1.8 0.5 0.5 

جھاز أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات  
 s 0.6 2.0 0.8 0.5 0.6 0.0المناعة

أمراض الجھاز العضلي واألنسجة الضامة
0.4 0.9 1.1 0.4 0.2 0.0 

العوامل التي تؤثر في الحالة الصحية والتواصل مع 
 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 الخدمات الصحية

اإلظطرابات العقلية والسلوكية
0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 

أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد
0.1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.1 

 الحمل والوالدة والنفاس
0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 

األعراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية 
 6.7 7.4 13.8 12.5 4.6 8.8 والمخبرية غير المصنفة في مكان آخر 

 سبب الوفاة غير محدد 
0.7 0.9 0.3 0.4 0.8 0.8 

                                                                           .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  - المصدر: مركز اإلحصاء 
  حالة. 24*تم استبعاد حاالت الوفاة التي لم تذكر أسبابھا ويبلغ عددھا 

  



27 الصحة إحصاءات 

27 
 

 2010والنوع وسبب الوفاة، من السكان) حسب الجنسية  100,000أ: معدل الوفاة (لكل 15جدول 
  

 سبب الوفاة
 المواطنين 

 اإلناث الذكور  االجمالي 
 العدد االجمالي لحاالت الوفاة*

965 572 393 
 

من السكان 100,000معدل الوفيات لكل   
 االجمالي

222.46 262.58 181.99 
أمراض القلب واألوعية الدموية

55.10 65.64 44.45 
االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة

26.28 44.99 7.41 
 األورام السرطانية

42.42 41.31 43.53 
أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية

18.67 19.74 17.60 
 أمراض الجھاز التنفسي

14.29 13.31 15.28 
التشوھات والعاھات والشذوذ الكروموسومي

15.91 16.99 14.82 
حاالت معينة تنشأ في الفترة ماحول (قبيل وبعيد) 

 5.09 6.43 5.76 الوالدة 

 أمراض الجھاز الھضمي
4.84 7.34 2.32 

 األمراض المعدية والطفيلية
4.38 5.51 3.24 

أمراض الجھاز التناسلي البولي
6.69 8.26 5.09 

اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة ألسباب 
 0.46 6.89 3.69 خارجية

 أمراض الجھاز العصبي
3.69 4.13 3.24 

أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات جھاز  
 0.46 1.38 0.92 المناعة

أمراض الجھاز العضلي واألنسجة الضامة
0.69 0.92 0.46 

العوامل التي تؤثر في الحالة الصحية والتواصل مع 
 0.00 0.00 0.00 الخدمات الصحية

اإلظطرابات العقلية والسلوكية
0.69 0.92 0.46 

أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد
0.23 0.46 0.00 

 الحمل والوالدة والنفاس
0.46 0.00 0.93 

األعراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية 
 15.28 15.61 15.45 والمخبرية غير المصنفة في مكان آخر 

 سبب الوفاة غير محدد 
2.31 2.75 1.85 

   .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  - المصدر: مركز اإلحصاء 

  

  



28 الصحة إحصاءات 

28 
 

 2010من السكان) حسب الجنسية والنوع وسبب الوفاة،  100,000ب: معدل الوفاة (لكل 15جدول 
  (يتبع)

 سبب الوفاة
 غير المواطنين 

 اإلناث الذكور  االجمالي 
 العدد االجمالي لحاالت الوفاة*

1,888 1,462 426 
 

من السكان 100,000معدل الوفيات لكل   
 االجمالي

123.09 125.84 114.49 
أمراض القلب واألوعية الدموية

34.03 37.01 24.73 
االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة

27.77 32.79 12.09 
 األورام السرطانية

18.19 12.74 35.21 
األيضيةأمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض

7.30 6.63 9.41 
 أمراض الجھاز التنفسي

5.61 6.20 3.76 
التشوھات والعاھات والشذوذ الكروموسومي

4.63 3.70 7.53 
حاالت معينة تنشأ في الفترة ماحول (قبيل وبعيد) 

 4.03 1.55 2.15 الوالدة 

 أمراض الجھاز الھضمي
2.35 2.41 2.15 

 األمراض المعدية والطفيلية
2.35 2.32 2.42 

أمراض الجھاز التناسلي البولي
1.24 1.12 1.61 

اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة ألسباب 
 0.27 2.15 1.70 خارجية

 أمراض الجھاز العصبي
1.37 1.12 2.15 

أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات جھاز  
 1.88 0.52 0.85 المناعة

واألنسجة الضامةأمراض الجھاز العضلي 
0.46 0.34 0.81 

العوامل التي تؤثر في الحالة الصحية والتواصل مع 
 0.00 0.52 0.39 الخدمات الصحية

اإلظطرابات العقلية والسلوكية
0.00 0.00 0.00 

أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد
0.20 0.17 0.27 

 الحمل والوالدة والنفاس
0.00 0.00 0.00 

األعراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية 
 5.38 14.03 11.93 والمخبرية غير المصنفة في مكان آخر 

 سبب الوفاة غير محدد 
0.59 0.52 0.81 

   .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  - المصدر: مركز اإلحصاء 
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 2010وسبب الوفاة، من السكان) حسب الجنسية والنوع  100,000ج: معدل الوفاة (لكل 15جدول 
  (يتبع)

 سبب الوفاة
 المواطنين وغير المواطنين 

 اإلناث الذكور  االجمالي 
 العدد االجمالي لحاالت الوفاة *

2,853 2,034 819 
 

من السكان 100,000معدل الوفيات لكل   
 االجمالي

144.99 147.43 139.28 
أمراض القلب واألوعية الدموية

38.68 41.53 31.97 
االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة

27.44 34.72 10.37 
 األورام السرطانية

23.53 17.25 38.26 
أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية

9.81 8.70 12.41 
 أمراض الجھاز التنفسي

7.52 7.32 7.99 
التشوھات والعاھات والشذوذ الكروموسومي

7.12 5.80 10.20 
حاالت معينة تنشأ في الفترة ماحول (قبيل وبعيد) 

 4.42 2.32 2.95 الوالدة 

 أمراض الجھاز الھضمي
2.90 3.19 2.21 

 األمراض المعدية والطفيلية
2.80 2.83 2.72 

أمراض الجھاز التناسلي البولي
2.44 2.25 2.89 

اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة ألسباب 
 0.34 2.90 2.13 خارجية

 أمراض الجھاز العصبي
1.88 1.59 2.55 

أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات جھاز  
 1.36 0.65 0.86 المناعة

أمراض الجھاز العضلي واألنسجة الضامة
0.51 0.43 0.68 

العوامل التي تؤثر في الحالة الصحية والتواصل مع 
 0.00 0.43 0.30 الخدمات الصحية

اإلظطرابات العقلية والسلوكية
0.15 0.14 0.17 

أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد
0.20 0.22 0.17 

 الحمل والوالدة والنفاس
0.10 0.00 0.34 

األعراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية 
 9.01 14.28 12.71 والمخبرية غير المصنفة في مكان آخر 

 سبب الوفاة غير محدد 
0.97 0.87 1.19 

  ي.أبو ظب -أبوظبي، ھيئة الصحة  - المصدر: مركز اإلحصاء 

  حالة. 26*تم استبعاد حاالت الوفاة التي لم تذكر أسبابھا ويبلغ عددھا  
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من السكان) حسب الجنسية والفئات العمرية وسبب الوفاة،  100,000أ: معدل الوفاة (لكل 16جدول 
2010   

  
 سبب الوفاة

 المواطنين 

14 االجمالي 0 -  15-29  30-45  45-59  60+  
 العدد االجمالي لحاالت الوفاة*

967 167 93 78 107 522 
 

 من السكان 100,000معدل الوفيات لكل 
 العدد االجمالي للحاالت

222.9 95.7 65.5 107.5 361.2 3,429.4 
أمراض القلب واألوعية الدموية

55.1 3.4 2.8 23.4 87.8 1222.0 
االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة

26.3 13.2 39.5 29.0 13.5 65.7 
 األورام السرطانية

42.4 4.0 2.8 26.2 131.7 755.5 
أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية

18.7 0.6 0.7 2.8 33.8 440.2 
 أمراض الجھاز التنفسي

14.3 2.9 2.1 4.1 3.4 328.5 
والشذوذ الكروموسومي التشوھات والعاھات

15.9 39.0 0.7 0.0 0.0 0.0 
حاالت معينة تنشأ في الفترة ماحول (قبيل وبعيد) 

 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 6.2 الوالدة 

 أمراض الجھاز الھضمي
4.8 1.7 0.0 2.8 23.6 59.1 

 األمراض المعدية والطفيلية
4.4 0.6 1.4 1.4 20.3 59.1 

البوليأمراض الجھاز التناسلي 
6.7 1.7 0.7 0.0 10.1 144.5 

اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة 
 13.1 6.8 1.4 5.6 1.7 3.7 ألسباب خارجية

 أمراض الجھاز العصبي
3.7 4.6 0.7 4.1 3.4 19.7 

أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات جھاز  
 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 0.9 المناعة

العضلي واألنسجة الضامةأمراض الجھاز 
0.7 0.6 0.7 1.4 0.0 0.0 

العوامل التي تؤثر في الحالة الصحية والتواصل مع 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الخدمات الصحية

اإلظطرابات العقلية والسلوكية
0.7 0.0 0.0 1.4 0.0 13.1 

أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد
0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 

 الحمل والوالدة والنفاس
0.5 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 

األعراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية 
 262.8 23.6 4.1 6.3 4.6 15.4 والمخبرية غير المصنفة في مكان آخر 

 سبب الوفاة غير محدد 
2.3 0.0 0.7 2.8 3.4 39.4 

   .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  - المصدر: مركز اإلحصاء 
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من السكان) حسب الجنسية والفئات العمرية وسبب الوفاة,  100,000ب: معدل الوفاة (لكل 16جدول 
 (يتبع) 2010

  
 سبب الوفاة

 غير المواطنين 

14 االجمالي 0 -  15-29  30-45  45-59  60+  
 العدد االجمالي لحاالت الوفاة*

1,888 180 266 487 524 431 
 

 السكانمن  100,000معدل الوفيات لكل 
 العدد االجمالي للحاالت

123.1 75.0 60.8 78.5 237.2 2,844.3 
أمراض القلب واألوعية الدموية

34.0 2.1 7.5 21.0 91.4 1,003.1 
االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة

27.8 8.3 35.2 26.8 32.1 99.0 
 األورام السرطانية

18.2 3.3 2.5 7.3 42.1 805.1 
الصماء والتغذية واألمراض األيضيةأمراض الغدد

7.3 1.7 0.2 1.3 19.0 376.2 
 أمراض الجھاز التنفسي

5.6 1.7 2.3 4.2 10.4 151.8 
التشوھات والعاھات والشذوذ الكروموسومي

4.6 29.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
حاالت معينة تنشأ في الفترة ماحول (قبيل وبعيد) 

 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 2.2 الوالدة 

 أمراض الجھاز الھضمي
2.3 1.2 0.7 1.1 5.4 72.6 

 األمراض المعدية والطفيلية
2.3 1.7 0.9 1.3 4.5 66.0 

أمراض الجھاز التناسلي البولي
1.2 1.2 0.5 0.0 2.3 59.4 

اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة 
 13.2 4.1 1.8 0.7 0.4 1.7 ألسباب خارجية

 أمراض الجھاز العصبي
1.4 2.5 0.9 1.1 0.9 13.2 

أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات جھاز  
 0.0 1.8 0.5 0.5 1.7 0.8 المناعة

أمراض الجھاز العضلي واألنسجة الضامة
0.5 0.8 0.7 0.2 0.5 0.0 

العوامل التي تؤثر في الحالة الصحية والتواصل مع 
 13.2 1.8 0.0 0.0 0.0 0.4 الخدمات الصحية

اإلظطرابات العقلية والسلوكية
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد
0.2 0.4 0.0 0.0 0.9 0.0 

 الحمل والوالدة والنفاس
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

األعراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية 
 158.4 18.1 12.1 8.2 3.3 11.9 والمخبرية غير المصنفة في مكان آخر 

 سبب الوفاة غير محدد 
0.6 1.2 0.0 0.0 1.8 13.2 

   .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  - المصدر: مركز اإلحصاء 
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من السكان) حسب الجنسية والفئات العمرية وسبب الوفاة  100,000ج: معدل الوفاة (لكل 16جدول 
    (يتبع) 2010

  
 سبب الوفاة

 المواطنين وغير المواطنين

14 االجمالي 0 -  15-29  30-45  45-59  60+  
 العدد االجمالي لحاالت الوفاة *

2855 347 359 565 631 953 
 

 من السكان 100,000معدل الوفيات لكل 
 العدد االجمالي للحاالت

145.1 83.7 62.0 81.5 251.8 3137.5 
أمراض القلب واألوعية الدموية

38.7 2.7 6.4 21.2 91.0 1112.8 
االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة

27.4 10.4 36.3 27.0 29.9 82.3 
 األورام السرطانية

23.5 3.6 2.6 9.2 52.7 780.3 
أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية

9.8 1.2 0.3 1.4 20.8 408.2 
 أمراض الجھاز التنفسي

7.5 2.2 2.2 4.2 9.6 240.3 
والشذوذ الكروموسوميالتشوھات والعاھات 

7.1 33.5 0.2 0.0 0.0 0.0 
حاالت معينة تنشأ في الفترة ماحول (قبيل وبعيد) 

 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 3.0 الوالدة 

 أمراض الجھاز الھضمي
2.9 1.4 0.5 1.3 7.6 65.8 

 األمراض المعدية والطفيلية
2.8 1.2 1.0 1.3 6.4 62.6 

أمراض الجھاز التناسلي البولي
2.4 1.4 0.5 0.0 3.2 102.1 

اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة 
 13.2 4.4 1.7 1.9 1.0 2.1 ألسباب خارجية

 أمراض الجھاز العصبي
1.9 3.4 0.9 1.4 1.2 16.5 

أمراض الدم وأعضاء تكوين الدم واضطرابات جھاز  
 0.0 1.6 0.4 0.5 1.7 0.9 المناعة

واألنسجة الضامةأمراض الجھاز العضلي 
0.5 0.7 0.7 0.3 0.4 0.0 

العوامل التي تؤثر في الحالة الصحية والتواصل مع 
 6.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.3 الخدمات الصحية

اإلظطرابات العقلية والسلوكية
0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 6.6 

أمراض الجلد والنسيج الخلوي تحت الجلد
0.2 0.2 0.0 0.0 0.8 3.3 

 والوالدة والنفاسالحمل
0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 

األعراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية 
 210.7 18.8 11.3 7.8 3.9 12.7 والمخبرية غير المصنفة في مكان آخر 

 سبب الوفاة غير محدد 
1.0 0.7 0.2 0.3 2.0 26.3 

                                                     .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  - المصدر: مركز اإلحصاء 
  حالة. 24* تم استبعاد حاالت الوفاة التي لم تذكر أسبابھا ويبلغ عددھا 
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 2010أ: نسبة اإلصابة باألمراض المعدية حسب الجنسية والفئات العمرية  ونوع المرض، 17جدول 
  

 نوع المرض
 الحاالت بين المواطنين حسب الفئات  العمرية

 +6465 -55 54 -3435 -15 14 -صفراإلجمالي
 66 70 270 873 2,725 4,004 العدد االجمالي للحاالت*

 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي (%)

 4.5 4.3 8.1 28.6 81.4 62.3 الجدري المائي

 - - - - 0.1 0.0 المالريا

 21.2 24.3 20.0 16.5 0.1 5.8 التھاب الكبد الفيروسي (ب)

 16.7 24.3 20.0 2.4 - 2.6 التھاب الكبد الفيروسي (ج)

 12.1 7.1 6.3 4.1 1.5 2.6 الجرب 

 - 2.9 1.1 6.1 2.8 3.3 أنواع أخرى من التسمم الغذائي

 10.6 5.7 3.3 2.2 0.3 1.1 الدرن  الرئوي

 1.5 5.7 0.7 1.4 0.2 0.6 حمى التيفوئيد 

 ً  - - 24.4 20.3 - 6.1 أمرض أخرى منقولة جنسيا

 7.6 5.7 5.2 2.5 2.0 2.5 اإلنفلونزا الموسمية 

 - - - 1.6 1.9 1.6 النكاف 

 - - 2.6 1.8 1.4 1.5 التھاب الكبد الفيروسي (أ)

 3.0 1.4 1.9 1.1 0.1 0.5 الدرن غير الرئوي

 - - - 0.1 2.1 1.4 حمى قرمزية 

 1.5 1.4 0.7 0.8 0.7 0.8 أنواع أخرى من السالمونيال 

 - - - - 1.7 1.1 السعال الديكي (الشاھوق)

 - 2.9 0.7 4.1 0.0 1.0 الزھري (السفلس)

 3.0 2.9 2.2 0.7 - 0.4 السيالن 

 3.0 - - 0.6 0.1 0.2 الجيارديا

 7.6 7.1 1.1 0.7 0.3 0.7 الحمى المالطية (داء البروسيالت)

 1.5 - - 1.4 0.7 0.8 الزحار الباسيلي

 - - - 0.1 0.5 0.3 الحصبة 

 - - - 0.2 0.4 0.3 التھاب السحايا الفيروسي العقيم

 - 1.4 - 0.1 0.2 0.2 التھاب كبدي فيروسي آخر

 - - - - 0.2 0.1 الحصبة األلمانية

 - - - 0.1 - 0.0 الباراتيفويد

 - - - - 0.3 0.2 الشلل الرخوي الحاد

 1.5 - - - 0.0 0.0 التھاب الدماغ الحاد

 - - - - - - (الكزاز)التتانوس 

 - - - - - - ديدان البلھارسيا

 4.5 2.9 1.5 2.4 1.1 1.5 أمراض أخرى
  .أبو ظبي -أبوظبي، ھيئة الصحة  -  المصدر: مركز اإلحصاء
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 2010ب: نسبة اإلصابة باألمراض المعدية حسب الجنسية والفئات العمرية  ونوع المرض، 17جدول 
  (يتبع)

 نوع المرض
 بين غير المواطنين حسب الفئات  العمريةالحاالت 

 +65 64 -55 54 -35 34 -15 14 - صفر اإلجمالي

 74 294 2,314 4,683 2,918 10,283 لعدد االجمالي للحاالت*ا
 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي (%)

 16.2 6.5 24.6 44.8 76.5 47.9 الجدري المائي

 10.8 26.2 21.3 17.0 1.4 13.7 المالريا

 13.5 12.2 8.9 4.7 0.3 4.6 التھاب الكبد الفيروسي (ب)

 17.6 28.2 13.9 2.6 0.2 5.3 التھاب الكبد الفيروسي (ج)

 5.4 5.4 6.6 7.2 1.3 5.3 الجرب

 1.4 2.0 2.9 3.6 3.3 3.3 أنواع أخرى من التسمم الغذائي

 13.5 5.8 5.8 5.1 0.2 3.9 الدرن  الرئوي

 - 2.7 2.9 4.2 1.3 3.0 حمى التيفوئيد

 ً  - - 1.2 1.0 - 0.7 أمرض أخرى منقولة جنسيا

 4.1 2.7 1.9 0.6 2.2 1.4 اإلنفلونزا الموسمية

 - - 1.1 0.9 3.0 1.5 النكاف

 1.4 0.3 0.5 0.8 2.7 1.3 التھاب الكبد الفيروسي (أ)

 1.4 2.0 1.6 2.2 0.3 1.5 الدرن غير الرئوي

 - - - - 1.6 0.5 حمى قرمزية 

 1.4 1.0 0.7 0.3 0.8 0.6 أنواع أخرى من السالمونيال 

 - - 0.0 - 0.9 0.3 السعال الديكي (الشاھوق)

 2.7 0.3 0.1 0.3 - 0.2 الزھري (السفلس)

 1.4 0.7 0.6 0.4 0.1 0.4 السيالن 

 1.4 - 0.3 0.4 0.5 0.4 الجيارديا

 - 0.3 0.4 0.3 0.1 0.2 الحمى المالطية (داء البروسيالت)

 - 0.7 0.1 0.2 0.2 0.2 الزحار الباسيلي

 - - - 0.4 0.6 0.4 الحصبة 

 1.4 - 0.2 0.2 0.2 0.2 التھاب السحايا الفيروسي العقيم

 1.4 0.3 0.2 0.3 0.0 0.2 التھاب كبدي فيروسي آخر

 - - 0.1 0.2 0.1 0.2 الحصبة األلمانية

 - 0.3 0.3 0.1 - 0.1 الباراتيفويد

 - - - - 0.1 0.0 الحادالشلل الرخوي 

 - - 0.2 0.1 0.0 0.1 التھاب الدماغ الحاد

 - - - 0.0 - 0.0 التتانوس (الكزاز)

 - - 0.0 - - 0.0 ديدان البلھارسيا

 5.4 2.0 3.5 2.2 2.0 2.5 أمراض أخرى
  .أبو ظبي -أبوظبي ، ھيئة الصحة  - المصدر: مركز اإلحصاء 
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 2010المعدية حسب الجنسية والفئات العمرية  ونوع المرض، ج: نسبة اإلصابة باألمراض 17جدول 
)(يتبع  

 نوع المرض
 الحاالت بين المواطنين وغير المواطنين حسب الفئات  العمرية

 +6465 -55 54 -3435 -15 14 -صفراإلجمالي
 140 364 2,584 5,556 5,643 14,287 العدد االجمالي للحاالت *

 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي (%)

 10.7 6.0 22.9 42.3 78.8 52.0 الجدري المائي

 5.7 21.2 19.1 14.3 0.7 9.9 المالريا

 17.1 14.6 10.1 6.5 0.2 5.0 التھاب الكبد الفيروسي (ب)

 17.1 27.5 14.5 2.6 0.1 4.5 التھاب الكبد الفيروسي (ج)

 8.6 5.8 6.5 6.7 1.4 4.6 الجرب 

 0.7 2.2 2.7 4.0 3.0 3.3 الغذائيأنواع أخرى من التسمم 

 12.1 5.8 5.6 4.6 0.2 3.1 الدرن  الرئوي

 0.7 3.3 2.7 3.7 0.8 2.3 حمى التيفوئيد 

 ً  - - 3.6 4.0 - 2.2 أمرض أخرى منقولة جنسيا

 5.7 3.3 2.2 0.9 2.1 1.7 اإلنفلونزا الموسمية 

 - - 1.0 1.0 2.5 1.5 النكاف 

 0.7 0.3 0.7 1.0 2.1 1.4 التھاب الكبد الفيروسي (أ)

 2.1 1.9 1.6 2.0 0.2 1.2 الدرن غير الرئوي

 - - - 0.0 1.8 0.7 حمى قرمزية 

 1.4 1.1 0.7 0.4 0.8 0.6 أنواع أخرى من السالمونيال 

 - - 0.0 - 1.3 0.5 السعال الديكي (الشاھوق)

 1.4 0.8 0.2 0.9 0.0 0.4 الزھري (السفلس)

 2.1 1.1 0.8 0.4 0.0 0.4 السيالن 

 2.1 - 0.3 0.5 0.3 0.4 الجيارديا

 3.6 1.6 0.5 0.3 0.2 0.4 الحمى المالطية (داء البروسيالت)

 0.7 0.5 0.1 0.4 0.4 0.4 الزحار الباسيلي

 - - - 0.4 0.5 0.3 الحصبة 

 0.7 - 0.2 0.2 0.3 0.3 التھاب السحايا الفيروسي العقيم

 0.7 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2 التھاب كبدي فيروسي آخر

 - - 0.1 0.2 0.2 0.2 الحصبة األلمانية

 - 0.3 0.2 0.1 - 0.1 الباراتيفويد

 - - - - 0.2 0.1 الشلل الرخوي الحاد

 0.7 - 0.2 0.1 0.0 0.1 التھاب الدماغ الحاد

 - - - 0.0 - 0.0 التتانوس (الكزاز)

 - - 0.0 - - 0.0 ديدان البلھارسيا

 5.0 2.2 3.3 2.2 1.6 2.2 أمراض أخرى
                            .أبو ظبي -أبوظبي ، ھيئة الصحة  - المصدر: مركز اإلحصاء 

   .حالة 35*تم استبعاد الحاالت التي لم يتم تسجيل العمر  فيھا ويبلغ عددھا 



36 الصحة إحصاءات 

36 
 

من السكان)  باألمراض المعدية حسب الجنسية والفئات  100,000أ: معدل اإلصابة (لكل 18جدول 
2010ونوع المرض،  العمرية  

 نوع المرض
 الحاالت بين المواطنين حسب الفئات العمرية

 +65 64 -55 54 -35 34 -15 14 - صفر اإلجمالي
 من السكان 100,000معدل االصابة لكل 

923.0 1561.5 615.2 372.2 236.3 433.6 

 19.7 10.1 30.3 176.2 1271.0 575.4 الجدري المائي

 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.5 المالريا

 92.0 57.4 74.4 101.5 2.3 53.7 التھاب الكبد الفيروسي (ب)

 72.3 57.4 74.4 14.8 0.0 23.7 التھاب الكبد الفيروسي (ج)

 52.6 16.9 23.4 25.4 22.9 24.4 الجرب 

 0.0 6.8 4.1 37.3 43.0 30.7 أنواع أخرى من التسمم الغذائي

 46.0 13.5 12.4 13.4 4.0 10.6 الدرن  الرئوي

 6.6 13.5 2.8 8.5 2.9 5.5 حمى التيفوئيد 

 ً  0.0 0.0 91.0 124.7 0.0 56.0 أمرض أخرى منقولة جنسيا

 32.8 13.5 19.3 15.5 31.5 23.1 اإلنفلونزا الموسمية 

 0.0 0.0 0.0 9.9 29.8 15.2 النكاف 

 0.0 0.0 9.7 11.3 21.8 14.1 التھاب الكبد الفيروسي (أ)

 13.1 3.4 6.9 7.0 2.3 5.1 الرئويالدرن غير 

 0.0 0.0 0.0 0.7 32.1 13.1 حمى قرمزية 

 6.6 3.4 2.8 4.9 11.5 7.1 أنواع أخرى من السالمونيال 

 0.0 0.0 0.0 0.0 26.4 10.6 السعال الديكي (الشاھوق)

 0.0 6.8 2.8 25.4 0.6 9.5 الزھري (السفلس)

 13.1 6.8 8.3 4.2 0.0 3.7 السيالن 

 13.1 0.0 0.0 3.5 1.7 2.3 الجيارديا

 32.8 16.9 4.1 4.2 4.6 6.2 الحمى المالطية (داء البروسيالت)

 6.6 0.0 0.0 8.5 10.3 7.1 الزحار الباسيلي

 0.0 0.0 0.0 0.7 7.4 3.2 الحصبة 

 0.0 0.0 0.0 1.4 6.3 3.0 التھاب السحايا الفيروسي العقيم

 0.0 3.4 0.0 0.7 2.9 1.6 التھاب كبدي فيروسي آخر

 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 1.2 الحصبة األلمانية

 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 الباراتيفويد

 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.6 الشلل الرخوي الحاد

 6.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 التھاب الدماغ الحاد

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التتانوس (الكزاز)

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ديدان البلھارسيا

 19.7 6.8 5.5 14.8 17.8 14.1 أمراض أخرى
  .أبوظبي - المصدر  مركزاإلحصاء
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من السكان)  باألمراض المعدية حسب الجنسية والفئات  100,000ب: معدل اإلصابة (لكل 18جدول 
  (يتبع) 2010العمرية ونوع المرض، 

 نوع المرض
 العمريةالحاالت بين غير المواطنين حسب الفئات 

 +65 64 -55 54 -35 34 -15 14 - صفر اإلجمالي
 من السكان 100,000معدل االصابة لكل 

670.4 1215.2 1070.8 373.0 133.1 488.4 

 79.2 8.6 91.7 479.7 929.1 321.3 الجدري المائي

 52.8 34.9 79.6 181.6 16.7 92.1 المالريا

 66.0 16.3 33.2 49.8 3.3 31.2 التھاب الكبد الفيروسي (ب)

 85.8 37.6 51.7 28.1 2.1 35.5 التھاب الكبد الفيروسي (ج)

 26.4 7.2 24.5 76.6 16.2 35.6 الجرب 

 6.6 2.7 11.0 38.4 39.6 22.0 أنواع أخرى من التسمم الغذائي

 66.0 7.7 21.8 54.2 2.1 26.3 الدرن  الرئوي

 0.0 3.6 10.8 44.8 16.2 20.2 حمى التيفوئيد 

 ً  0.0 0.0 4.5 10.7 0.0 4.9 أمرض أخرى منقولة جنسيا

 19.8 3.6 6.9 6.9 26.7 9.6 اإلنفلونزا الموسمية 

 0.0 0.0 4.0 9.8 36.2 10.1 النكاف 

 6.6 0.5 1.9 8.7 33.3 8.6 التھاب الكبد الفيروسي (أ)

 6.6 2.7 5.8 23.1 3.7 10.0 الدرن غير الرئوي

 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 3.1 حمى قرمزية 

 6.6 1.4 2.6 3.7 9.6 3.8 أنواع أخرى من السالمونيال 

 0.0 0.0 0.2 0.0 10.8 1.8 السعال الديكي (الشاھوق)

 13.2 0.5 0.5 3.4 0.0 1.4 الزھري (السفلس)

 6.6 0.9 2.4 4.1 0.8 2.5 السيالن 

 6.6 0.0 1.3 4.8 6.2 2.9 الجيارديا

 0.0 0.5 1.5 3.0 0.8 1.6 البروسيالت)الحمى المالطية (داء 

 0.0 0.9 0.5 1.8 2.9 1.3 الزحار الباسيلي

 0.0 0.0 0.0 4.3 7.1 2.3 الحصبة 

 6.6 0.0 0.6 2.5 2.9 1.5 التھاب السحايا الفيروسي العقيم

 6.6 0.5 0.6 2.7 0.4 1.2 التھاب كبدي فيروسي آخر

 0.0 0.0 0.5 2.3 1.7 1.1 الحصبة األلمانية

 0.0 0.5 1.0 0.9 0.0 0.7 الباراتيفويد

 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.3 الشلل الرخوي الحاد

 0.0 0.0 0.6 0.7 0.4 0.5 التھاب الدماغ الحاد

 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 التتانوس (الكزاز)

 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 ديدان البلھارسيا

 26.4 2.7 13.1 23.8 24.6 16.6 أمراض أخرى
 .أبوظبي - المصدر: مركزاإلحصاء
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من السكان)  باألمراض المعدية حسب الجنسية والفئات  100,000ج: معدل اإلصابة (لكل 18جدول 

  (يتبع) 2010العمرية ونوع المرض، 
 الحاالت بين المواطنين وغير المواطنين حسب الفئات العمرية نوع المرض

 +65 64 -55 54 -35 34 -15 14 - صفر اإلجمالي

 من السكان 100,000معدل االصابة لكل 
726.1 1,360.9 959.2 373.0 145.3 460.9 

 49.4 8.8 85.3 405.4 1073.0 377.4 الجدري المائي

 26.3 30.7 71.3 137.1 10.1 71.9 المالريا

 79.0 21.2 37.5 62.5 2.9 36.1 التھاب الكبد الفيروسي (ب)

 79.0 39.9 54.1 24.9 1.2 32.9 التھاب الكبد الفيروسي (ج)

 39.5 8.4 24.4 64.0 19.1 33.1 الجرب 

 3.3 3.2 10.2 38.2 41.0 23.9 أنواع أخرى من التسمم الغذائي

 56.0 8.4 20.8 44.2 2.9 22.9 الدرن  الرئوي

 3.3 4.8 10.0 35.9 10.6 17.0 حمى التيفوئيد 

 ً  0.0 0.0 13.6 38.7 0.0 16.2 أمرض أخرى منقولة جنسيا

 26.3 4.8 8.2 9.0 28.7 12.6 اإلنفلونزا الموسمية 

 0.0 0.0 3.6 9.8 33.5 11.2 النكاف 

 3.3 0.4 2.7 9.3 28.5 9.8 التھاب الكبد الفيروسي (أ)

 9.9 2.8 5.9 19.2 3.1 8.9 الدرن غير الرئوي

 0.0 0.0 0.0 0.2 25.1 5.3 حمى قرمزية 

 6.6 1.6 2.6 4.0 10.4 4.6 أنواع أخرى من السالمونيال 

 0.0 0.0 0.1 0.0 17.4 3.7 السعال الديكي (الشاھوق)

 6.6 1.2 0.7 8.8 0.2 3.2 الزھري (السفلس)

 9.9 1.6 3.0 4.1 0.5 2.7 السيالن 

 9.9 0.0 1.2 4.5 4.3 2.8 الجيارديا

 16.5 2.4 1.7 3.3 2.4 2.6 الحمى المالطية (داء البروسيالت)

 3.3 0.8 0.4 3.5 6.0 2.6 الزحار الباسيلي

 0.0 0.0 0.0 3.5 7.2 2.5 الحصبة 

 3.3 0.0 0.6 2.2 4.3 1.8 التھاب السحايا الفيروسي العقيم

 3.3 0.8 0.6 2.2 1.4 1.3 التھاب كبدي فيروسي آخر

 0.0 0.0 0.4 1.7 2.2 1.1 الحصبة األلمانية

 0.0 0.4 0.9 0.9 0.0 0.6 الباراتيفويد

 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.6 الحادالشلل الرخوي 

 3.3 0.0 0.6 0.5 0.5 0.5 التھاب الدماغ الحاد

 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 التتانوس (الكزاز)

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 ديدان البلھارسيا

 23.0 3.2 12.3 21.6 21.7 16.0 أمراض أخرى
  .أبوظبي –المصدر: مركز اإلحصاء 
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  2010-2005األمراض المعدية، : إخطارات 19جدول 
 األمراض المعدية 2005 2008 2009 2010

 االجمالي 12,345 18,489 13,355 14,322

 الشلل الرخو الحاد 14 11 11 11
 الجدري المائي 6,307 15,161 7,219 7,429

 الحصبة 18 24 34 50
 النكاف 117 184 200 221
 الحصبة األلمانية 23 19 48 22
 التتانوس (الكزاز) 0 1 3 1
 السعال الديكي (الشاھوق) 10 29 40 73
 اإلنفلونزا 53 0 0 248
 التسمم الغذائي  0 13 0 0
 الباراتيفويد 15 12 30 12
 تسمم السالمونيال الغذائي 105 39 205 0
 أنواع أخرى من السالمونيال  0 8 0 90
 التسمم الغذائي العنقودي 0 3 0 0

 أنواع آخرى من التسمم الغذائي 111 85 309 471
 حمى التيفوئيد 45 117 133 335
 التھاب الكبد  الفيروسي (أ) 186 212 181 193
 التھاب الكبد  الفيروسي (ب) 384 585 518 711
 التھاب الكبد  الفيروسي (ج) 191 425 479 668
 التھاب كبدي فيروسي أخر 0 8 12 26
 التھاب السحايا 1 6 0 0
 األنفلونزا والتھاب السحايا 0 1 0 0
 التھاب السحايا الفيروسي العقيم 76 0 0 36
 التھاب السحايا الفيروسي اسيب 0 23 33 0
 التھاب السحايا البكتيرية األخرى 15 22 24 0
 جذام 3 7 0 0

 مالريا 570 991 1,393 1,415
 الجرب 42 317 495 654
 حمى قرمزية 71 162 175 105
 كوليرا 2 0 0 0
 األنفلونزا الموسمية 0 0 951 0

 الدرن  الرئوي 239 0 192 450
 الدرن غير الرئوي 0 0 79 175
 الزھري 335 0 145 62
 أمراض أخرى منقولة جنسيا 51 0 65 318
 داء الصفر 1,037 0 0 0
 الزحار العصوي 32 0 52 51
 الزحار البكتيرية األخرى 0 0 123 0
 األميبيالزحار  470 0 0 0
 السيالن 25 0 27 62
 الحمى المالطية (داء البروسيالت) 28 0 45 52
 األنكلستوما 193 0 0 0
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 األمراض المعدية 2005 2008 2009 2010

 بكتيريا االلتھاب الرئوي 6 0 0 0
 ديدان البلھارسيا 5 0 36 1
 الطفيليات المعوية األخرى 672 0 0 0
 التھاب الدماغ الحاد 6 0 10 10
 الجيارديا 863 0 36 55
 آخرى 24 24 52 315

 .أبوظبي –المصدر: ھيئة الصحة 

 2010-2008: المتبرعون بالدم والوحدات المتبرع بھا حسب الفصيلة، 20جدول 

2008 2009 2010 

 25,850 21,83424,758 المتبرعين

 4,240 4,116 3,832 المواطنين

 21,610 20,642 18,002 غير المواطنين

الوحدات التي تم التبرع بھا 
 النوعحسب 

   

 25,850 24,758 22,379 االجمالي

O +  8,314 8,960 9,441 

A + 5,840 1,430 6,620 

B + 4,294 6,421 5,423 

AB + 1,302 705 1,727 

O - 1,346 5,130 1,274 

A - 667 483 711 

B - 501 1,493 521 

AB - 115 136 133 

  أبوظبي –المصدر: ھيئة الصحة 
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  التوضيحيةالمالحظات 

  المصطلحات
  اإلحصائية بما يشمل التالي: المصطلحات بعض على تحتوي ھذه النشرة

                                  عيادة
أخصائي (واحدأوأكثر).  أو عام (واحد أو أكثر)، طبيب بھا يعمل أكثر يضم عيادة واحدة أو الصحية للرعاية مرفق ھي
 ولكن الطوارئ العيادة خدمات البسيط. ال توفر والعالج الصحية االستشارات اإلجراء أساس عيادة أي تستخدم أن يجب
  .األولية اإلسعافات خدمات تقدم

                                 صحي مركز
المراكز  وال تقدم .واألشعة المختبر مثل الدعم ويوفر خدمات الصحية يعمل كعيادة متعددة التخصصات للرعاية مرفق ھو

  .الطوارئ الصحية خدمات

                                         مستشفى
تستخدم المستشفى  و أكثر أو ساعة 24حيث يمكن إيداع المرضى لمدة   مستقل مبنى ھي مرفق صحي يقع في

 الحضانة ودور األمومة وحاالت النفسية، أو والتشوھات،واعتالل الحالة الجسدية واإلصابات عند عالج األمراض
  .والمستوصفات

                                 المرضى إيداع
  .المستشفى في الداخليين المرضى لتلقي خدمات للمريض الرسمي الدخول ھو

                              المريض الخارجي
 ھو مريض يتلقى العالج في المستشفى ولكن لم يتم ايداعه بھا. 

  اإلصابةمعدل 
  في منطقة معينة وخالل فترة زمنية محددة.يشير ھذا المعدل إلى الحاالت الجديدة من العدوى باألمراض المعدية 

  
                                         معدل االنتشار

  يشير ھذا المعدل إلى حاالت مرض محدد وموجودة في منطقة معينة وخالل فترة زمنية محددة.

  مصادرالبيانات
           مركز إلى وتمريرھا معالجةالبيانات أبوظبي. تتم- الصحة وھيئة الصحة وزارة من البيانات على الحصول تم

  .التحليل من لمزيد أبوظبي –اإلحصاء 

 المستخدمة االختصارات
SCAD:   أبوظبي. –مركز اإلحصاء                          
HAAD:  أبوظبي. –لصحة ھيئة ا                        
MOH:   .وزارة الصحة، اإلمارات العربية المتحدة                                          

n.a  .غير متوفرة       :  
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 الفنية المالحظات
 النسب و المعدالت حساب

 طريقة الحسابالمعدل

                    100000عدد الوفيات في كل فئة عمرية حسب النوع والجنسية خالل السنة التقويمية  *  معدل الوفيات
     

 يونيو من كل عام 30عدد السكان حسب العمر/النوع/الجنسية لكل مجموعة سكانية في 

معدل اإلصابة 
 "الحدوث" 

       100000عدد الحاالت المبلغ عنھا حسب العمر والجنسية في السنة التقويمية * 

 يونيو من كل عام 30عدد السكان لكل فئة عمرية حسب العمر/النوع/الجنسية لكل مجموعة سكانية في 

 .لألمراض الدولي التصنيف – ICD9 على الوفاة سبب ويستند  

  

 

                         الجداول حول مالحظات
                  المقربة. األرقام على الجداول جميع والنسبة المئوية) في التغييرات (المستويات وتستند

 التقريب. بسبب الجداول بعض في ال تتساوى النتائج الكلية قد

  

                                   الرموزالمستخدمة
 المائة. في 100يتجاوز  التغير ٪" معدل 100"> 

  

                     مزيد من المعلومات و اإلصدار المقبل 
 موقع على اإلحصاءات رابط زيارة يرجى األخرى، الرسمية واإلحصاءات الصحية اإلحصاءات حول المعلومات من زيدللم

 http://www.scad.ae االلكتروني: اإلحصاءمركز 

  .2011لعام  2012عام  سبتمبر في ظھور االصدار القادم المتوقع من
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