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 مقدمة

يان، هالسمو الشيخ خليفة بن زايد آل ن ل القيادة الرشيدة برئاسة صاحببفي ظل الرعاية الكريمة من ق

والدعم الالمحدود من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل -حفظه هللا-رئيس الدولة، حاكم أبوظبي 

المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، رئيس  دهعيان، ولي هن

ما القطاع الصحي، واللذين يمثاّلن نموذجا مثالياً للقيادة التي تجعل من االرتقاء بنوعيه هاللذين يحظى ب

وتخصص الموارد وتعد الخطط واالستراتيجيات من  دهالجاألسمى الذي توجه إليه  اهدفهحياة مواطنيها 

النشرة  اإلحصائية التي تتضمن اإلحصاءات الصحية  ذههتقديم أبوظبي ب -أجله، يتشرف مركز اإلحصاء 

لسكان إمارة أبوظبي، إلى متّخذي القرار ومخطّطي السياسات ، واالختصاصيين العاملين في المجال 

 والمؤشرات االجتماعية كافة. تمينهوالموالباحثين 

وفر تي الصحية لسكان إمارة أبوظبي، وحالنشرة اإلحصائية العديد من اإلحصاءات المتعلّقة بالنوا ذههوتقدم 

ي من التو، اهفيالفنية المستخدمة  والمفاهيملمصطلحات لالنشرة شرحا  ايةهنالمالحظات التوضيحية في 

  .النشرةحصاءات الواردة في إلفي أثناء قراءة البيانات وا اهعليع طاّلاال مالمه

كي داً لهيدخروا جلشركائنا االستراتيجيين كافة، الذين لم د المركز دوما نود أن نعبر عن وافر االمتنان هوكع

ة ووزار أبوظبي-ئة الصحة هينتوجه بخالص الشكر إلى ذا الصدد ها. وفي بهإصدار نشرات موثوق نتمكّن من 

 .الكبيرين دعميهماالصحة على 
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 النقاط الرئيسية

 أهم مؤشرات اإلحصاءات الصحية

 المؤشر القيمة

 المستشفيات  51

 أسرّة المستشفيات  5,008

 من السكان 1,000األسرّة لكل   1.8

 المراكز الصحية  758 

 العيادات  423 

 الصيدليات  637 

 من السكان 1,000الصيادلة لكل   0.2

 األطباء  8,460

 من السكان 1,000األطباء لكل   3.0

 الممرضات  21,733 

 من السكان 1,000الممرضات لكل   7.8

 األسنانأطباء   1,561

 من السكان 1,000أطباء األسنان لكل   0.6
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 المرافق الصحية

  2015مستشفى في عام  51ليصل إلى  %13.3ارتفع عدد المستشفيات بنسبة. 

 ( هي لل%64.7حوالي ثلثي المستشفيات في إمارة أبوظبي )طاع الخاص.ق 

 2015-2009المرافق الصحية في إمارة أبوظبي،  1 شكل

 

   2015حتى  2012سنوياً منذ  %0.9بمعدل ة ارتفع عدد األسر. 

 العين قارنة بإقليمم لكل سرير النزالء دلاألفضل في مع( 36( وأبوظبي )35)الغربية  ييعتبر إقليم 

(50.) 

-2010، إمارة أبوظبي، حسب اإلقليم المرضى )اإلدخاالت( لكل سريرمعدل عدد  2 شكل
2015 
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 يةطبال الكوادر

 طبيب في إمارة أبوظبي. ألف 8.5ليصل إلى  2015في عام  %12.6رتفع عدد األطباء بنسبة ا 

  2015في إمارة أبوظبي في عام  %31.1ارتفع الكادر التمريضي بنسبة. 

 .170%  وظبي.إقليم اب الكوادر الطبية فيمن 

  1,000طبيب لكل  3.0ليصل إلى  %12.6من السكان بنسبة  1,000ارتفع معدل عدد األطباء لكل 

 .2015من السكان في عام 

  العينتقريبا عنه في  ةمر 2.8أعلى  (2.1) من السكان في أبو ظبي 1,000معدل عدد األطباء لكل 

(0.8.) 

  أبوظبي هم من المواطنين اإلماراتيين.إمارة في  (%10.5عشر األطباء )أكثر من 

  اإلماراتيينطبيب أسنان في أمارة أبوظبي هم من المواطنين  11واحد من بين كل 

 هم من اإلناث( %74.6) اإلماراتيينثة أرباع الكوادر الطبية حوالي ثال. 

  ناثهيئة التمريض اإلماراتيين هم من اإل( %94.9)أكثر من تسعة أعشار. 

 2015-1981، ع الحكوميفي القطا الكوادر الطبية 3 شكل

 

 والمراجعين إدخاالت المرضى

 2015عام  خاللمرات  7ق الصحية في إمارة أبوظبي مراجعة الفرد للمرافعدد مرات توسط م. 

  إلى يلهم تحوتم إمارة أبوظبي  فيفي المستشفيات الحكومية  المراجعينمن  %4.3حوالي

 .إدخاالت

 2.1%  تم تحويلهم إلى إدخاالتللمستشفيات الحكومية في الغربية من المراجعين. 

  في إقليم أبوظبي.( %56.7)في المستشفيات الحكومية أكثر من نصف اإلدخاالت 

 1.9%  تم تحولهم إلى إدخاالت.في إمارة أبوظبي من المراجعين في المستشفيات الخاصة 
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 3.1%  تم تحويلهم إلى إدخاالتفي الغربية الخاصة لمستشفيات ا مراجعيمن. 

  في إقليم أبوظبي. (%63.7)الخاصة في المستشفيات  خمسة إدخاالتثالثة من كل أكثر من 

 2015-2010مراجعي المرافق الصحية حسب نوع المرفق، إمارة أبوظبي،  4 شكل

 

 هاباسبأو لوفياتا

 2015عام  خالل من السكان 100,000لكل  113.6نخفض معدل الوفيات ليصل إلى ا. 

  من السكان. 100,000لكل  39.7القلب واألوعية الدموية بمعدل أمراض أعلى معدل وفيات بسبب 

  من إجمالي حاالت الوفاة. %34.9تشكل الوفيات من أمراض القلب واألوعية الدموية ما نسبته 

  2015المواطنين خالل عام السكان من  100,000لكل  207.9بلغ معدل الوفيات. 

 29.8%  المواطنين بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية.وفيات من إجمالي 

  2015المواطنين خالل عام السكان غير من  100,000لكل  91.0بلغ معدل الوفيات. 

 37.7%  المواطنين بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية.ير غوفيات من إجمالي 

  من السكان 100,000لكل  88.8سنة  15معدل الوفاة للسكان أقل من بلغ. 

 28.9%  سنة بسبب بعض الحاالت التي تنشأ قبل  15من إجمالي الوفيات للسكان أقل من

 الوالدة.

  (101.8أعلى منه لدى اإلناث )( 119.7)معدل الوفاة للذكور. 

 مرة عنه لدى اإلناث. 1.6المواطنين أعلى الذكور  معدل الوفاة لدى 
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 الوفيات حسب نوع المرض 5 شكل

 

 السرطان وفيات

 2015حالة في إمارة أبوظبي خالل عام  427لغت عدد حاالت الوفاة بالسرطان ب. 

  2015من السكان في إمارة أبوظبي خالل عام  100,000لكل  15.3بالسرطان معدل الوفاة بلغ. 

  في إمارة أبوظبيالمواطنين من  100,000لكل  28.1لدى المواطنين بالسرطان معدل الوفاة بلغ. 

  المواطنينغير من  100,000لكل  12.3المواطنين غير لدى بالسرطان معدل الوفاة بلغ. 

  لدى الذكور  منه بشكل أكبرمن السكان(  100,000لكل  19.5) اإلناثالسرطان لدى وفيات تنتشر

(13.2.) 

 2015-2009معدل الوفيات بالسرطان حسب النوع، إمارة أبوظبي،  6 شكل

أمراض القلب 
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 المعديةاألمراض 

 2015حالة في إمارة أبوظبي خالل عام  18,535باألمراض المعدية  اإلصابةلغ عدد حاالت ب. 

 ( حاالت اإلصابة باألمراض المعدية كانت لمرض الجدري المائي.%24.9حوالي ربع ) 

 45.9%  عاما. 34-15لألفراد من اإلصابة باألمراض المعدية كانت حاالت إجمالي من 

  اإلنفلونزا.سنة كانت بمرض  15لألفراد أقل من ( %32.3)حوالي ثلث حاالت اإلصابة 

  للمواطنين.تكون حالة واحدة من بين كل خمسة حاالت باألمراض المعدية من أقل 

 من السكان. 100,000حالة لكل  665.7عدية معدل اإلصابة باألمراض الم 

 حسب نوع المرض يةدالمع باألمراضالتوزيع النسبي لإلصابة  7 شكل

 

 التبرع بالدم

  متبرع ألف 53.7ليصل إلى  2015عام  خالل %10.0ارتفع عدد المتبرعون بالدم بنسبة. 

 ( من المواطنين%27.9أكثر من ربع المتبرعون ) 

  2015خالل عام ألف وحدة  47.6المتبرع بها الدم وحدات بلغ عدد 

 39.0% من الوحدات المتبرع بها من زمرة ا( لدمO+). 

 التأمين الصحي

  مليون بطاقة 3.4ارتفع عدد بطاقات التأمين الممنوحة للسكان ليصل إلى. 

  من مجموع البطاقات الممنوحة. %15.1ما نسبته شكلت بطاقات ثقة 

  من مجموع البطاقات الممنوحة. %42.5ما نسبته ضمان األساسية شكلت بطاقات 

  من مجموع السكان المواطنين في إمارة أبوظبي خالل عام  %96.3غطت بطاقات ثقة ما نسبته

2015. 

أخرى
21.2%

الجديري المائي
24.9%

المالريا
15.4%

تسّمم غذائي
10.5%

الجرب
6.9%

(ب)التهاب الكبد الفيروسي 
8.5%

(ج)التهاب الكبد الفيروسي 
6.6%

اإلنفلونزا
6.0%
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  المواطنين في إمارة غير من مجموع السكان  %64.9ما نسبته ضمان األساسية غطت بطاقات

 .2015أبوظبي خالل عام 

  من مجموع السكان المواطنين وغير المواطنين. %52.4يغطي التأمين المعزز ما نسبته 

 2015بطاقات التأمين الصحي حسب نوع البطاقة، أمارة أبوظبي،  8 شكل
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 لمالحظات التوضيحيةا

 المصطلحات

 شمل التالي:ت حيثحتوي هذه النشرة على بعض المصطلحات اإلحصائية ت

  مستشفى

يقدم خدمات الرعاية الصحية للمرضى باإلضافة الى إمكانية إقامة المرضى  ل لمرفق صحيمبنى مستق وه

 غير النفسيةالجسدية أو  عتاللت االحاال هات،والتشوّ عالج األمراض واإلصابات لساعة أو أكثر  24فيه لمدة 

 .ودور الحضانة والمستوصفات ت الوالدة، وحاالالطبيعية

 مركز صحي

ثل المختبر م االخرى الدعمصات ويوفر خدمات دة التخصّ متعدّ  شاملة هو مرفق للرعاية الصحية يعمل كعيادة

 م المراكز الصحية خدمات الطوارئ.واألشعة. وال تقدّ 

   عيادة

 ()واحد أو أكثر أو أخصائي طبيب عامها فييعمل وعيادة واحدة أو أكثر  هي مرفق للرعاية الصحية يضمّ 

 ىباإلضافة الاالستشارات الصحية والعالج البسيط  ر خدمات العيادة بشكل أساسي على تقديموتقتص

 .الطوارئخدمات  خدمات اإلسعافات األولية في الحاالت الطارئة بينما ال تقدم العيادة

  النزالء المرضى 

 .الرعاية الصحية ي خدماتلتلقّ  إقامته داخل المستشفىو للمريض الدخول الرسمي هو

 ن()المراجعي المريض الخارجي

  خاله بها.إد العالج في المستشفى ولكن لم يتمخدمات ى هو مريض يتلقّ 

 الحالة

 ةالسريريلحالة ا بنفس مرتبطةالمرضى الخارجيين والزيارات ارة للمرضى المقيمين او عدد من هي كل زي

 تحدد عن طريق رقم الضمان الصحي الخاص بالمريض(.و)للمريض 

 اإلصابة معدل

وخالل فترة زمنية معينة  مجموعة سكانيةيشير إلى الحاالت الجديدة من العدوى باألمراض المعدية في 

 محددة.

  ل االنتشارمعد  

نة وخالل فترة زمنية معيّ  مجموعة سكانيةموجودة في وال معين،مرض ب اإلصابة حاالت عدد يشير إلى

 دة.محدّ 

 البيانات مصادر

اإلحصاء  إلى مركز تها و ارسالهامعالجو أبوظبي.  - الحصول على البيانات من وزارة الصحة وهيئة الصحة تمّ 

 لمزيد من التحليل و التصنيف.أبوظبي  –

 االختصارات المستخدمة

SCAD:  أبوظبي. -مركز اإلحصاء           

HAAD:  أبوظبي. -هيئة الصحة     

MOH:  ،اإلمارات العربية المتحدة. دولة وزارة الصحة       
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 المالحظات الفنية

 الت والنسبحساب المعد  

لمعد  ال  طريقة الحساب 

 ل الوفياتمعدّ 
 100,000لكل 

 من السكان

 100,000*  الجنسية خالل السنة التقويمية/النوعالعمر/ لكل من فئةعدد الوفيات 

يونيو من كل  30العمر/النوع/الجنسية لكل مجموعة سكانية في  لكل من فئةعدد السكان 

 عام

ل اإلصابة معدّ 

 100,000لكل 

 من السكان

 100,000الجنسية في السنة التقويمية * /العمرفئة  لكل منغ عنها لحاالت المبلّ عدد ا

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

 عام

 التصنيف الدولي لألمراض. – ICD9لى إد سبب الوفاة نويس

  مالحظات حول الجداولال

ج قد ال تتساوى النتائ بة.األرقام المقرّ  علىفي الجداول  في النسب المئوية والمستويات ريتغيال يعتمد

 ة في بعض الجداول بسبب التقريب.الكليّ 

  مزيد من المعلومات واإلصدار المقبل

ت للمزيد من المعلومات حول اإلحصاءات الصحية واإلحصاءات الرسمية األخرى، يرجى زيارة رابط اإلحصاءا

في  المقبلصدار المتوقع ظهور اإلأنه من كما  .http://www.scad.ae: لكترونياإلعلى موقع مركز اإلحصاء 

 .2016 بيانات عامل 2017 نوفمبر
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