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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
ظاتغزة(فيمحافAالكبدالكبائي)النكعإلتيابيلمرضىتناكلتالدراسةالتكزيعالجغراف

بمغكالذمـ2016إلىعاــ2009،حيثتناكلتالدراسةأعدادالمصابيفمفعاـحسبالجنس
ككانتمحافظةخافيكنسىي4536حكالي)عددىـ الفئاتالعمرية، حالةمصابةمفكافة )
(حالةمصابة،كماتناكلتالدراسة1168الي)تسجيبللمحاالتالمصابةحيثسجمتحكاألكثر
(384حكالي)عددىــكالذمبمغ2016–2009المصابيفبالمرضخبلؿالفترةاألطفاؿأعداد

(106حيثسجمتحكالي)اإلصابةالحاالتبأكثرسجمتمحافظةالكسطىقدحالةمصابة،ك
،مياهالشربمرضكالتيتمثمتفيجكدةحالةمصابة،كتناكلتالدراسةالعناصرالبيئيةالمسببةلم

تيـبيئاألطفاؿفيكالعاداتالسمككيوالتييمارسيا،بمياهالشربإختبلطياكمدلكالمياهالعادمة
كعبلقةاألغذيةالممكثةباإلصابة،كاختبلطيابالنفاياتالصمبةبكجكدالمياهالعادمةفيالطرقات

 .بالمرض

إلىة،باالضافةاإلقتصادياإلجتماعيةكالمسببولممرضكالخصائصكماتناكلتالعكامؿالبشرية
 الكيرباء قطع عبلقة مباشرة الغير عمىجميع سمبيالكأثرىا البيئة انكاحي لكالتي ئلصابوتؤدم

 بالمرض.

( تكزيع تـ أمكر100كما أكلياء مف عمىعينة كذلؾمرضالبفأصيبكاالذياألطفاؿاستبانة(
لبيانيةكالجداكؿممرضى،كقدنتجالعديدمفاألشكاؿاليراتالطبيعيةكالبشريةبيدؼقياسالمتغ

)Microsoft Excel)باستخداـ البياناتباستخداـ كتحميؿ )SPSS)Statistical Package 
For the Social Sciences.

قمة أف الدراسة نتائج أظيرت اإلىتماـكقد الشخصية ىكبالنظافة األساسي صابةلئلالمسبب
طفح،باإلضافةإلىتمكثمياهالشربكالنفاياتالصمبة،باإلضافةإلىكجكدعبلقةبيفمرضالب

.بالمرضاإلصابةكةالمياهالعادم

بضركرةالتنسيؽمعاالداراتالتعميميةفيمجاؿالتكعيةالصحيةكذلؾلسرعةأكصتالدراسةك
كةصرؼصحيتغطيجميعمحافظاتغزة.،كالمطالبةبإنشاءشباألطفاؿانتقاؿالمرضبيف
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Abstract
The study investigated the geographic distribution of patients with 

Hepatitis (Type A) in Gaza Governorates . The aim of the study to examine 

prevalence rate of infected people of all age groups whose number was 

about (4536) cases from 2009 to 2016. Khan Yunis Governorate had the 

largest number of infected cases as their prevalence rate about (1168) cases 

infected with Hepatitis. The study also investigated the number of children 

infected with the disease during the period from 2009 to 2016. Their 

prevalunce was about (384) infected cases. The Middle Governorate 

recorded the largest number of infected cases as their registered number 

cases was about (106) cases. The study also investigated the  environmental 

elements which included the quality of drinking water, waste water and the 

extent of its mixing with drinking water, behavioral habits practiced by the 

children in their environment, the presence of wastewater in the streets and 

its mixing with solid wastes, and the relationship of foods contaminated 

with the infection with Hepatitis A .       

The study also investigated the risk factors of sociodemographic 

characteristics in addition to the electricity cut which has a indirect 

relationship and its negative impact on all aspects of the environment, 

which may lead to the infection with the disease.                      

Self report structuer interview were distributed to a sample of 100 patient 

children in order to measure the natural and human variables of patients. 

Numerous charts and tables emerged as a result of using (Microsoft Excel) 

and the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).                                                                       

Statistical analysis showed that non adherence to personal hygiene was the 

primary cause of the infection with Hepatitis in addition to the 

contamination of drinking water with solid wastes. The study findings also 

revealed that there was a relationship between contaminated water and the 

incidence of the disease.                                                                      

The study recommended the need for coordination with the educational 

directorates in the field of health education to reduce the incidence of 

transmission of the disease among children, and the urgency of the 

establishment of a sewage network covering Gaza Governorates.                     
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 يَسْتَوِي هَلْ قُلْ رَبِّهِ رَحْمَتَ وَيَزْجُو الْأخِزَةَ يَحْذَرُ وَقَائِمًا سَاجِدًا اللَّيْلِ آوَاءَ قَاوِتٌ هُوَ ؤَمَّهْ﴿

  ﴾ ؤُولُو الْإَلْبَابِ يَتَذَكَّزُ يَعْلَمُونَ إِوَّمَا لَا وَالَّذِيهَ يَعْلَمُونَ الَّذِيهَ
 ] 9اآليت  :الزمز[
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ُاإْلِهدَاْء ُ
 

ىدمىذاالعمؿالمتكاضعأ 

مفأحسنتتعميميكتعبتكسيرتكعانتلكيترفعمفشأنيكترانيفيىذاإلى
إلى،كؿالحركؼكعممتنيالصمكدميماتبدلتالظركؼمفعممتنيأإلى،المكاف

"أميإلى،مفغمرتنيبدعائياسراكجيراإلى،مفزكدتنيبالمحبةكالحناف
الغالية"..

،مفربانيكزرعبذرةالعمـكشغؼالتعمـكالعمؿإلى،مفأحمؿاسموبكؿفخرإلى
"أبيالغالي"..إلى،القمبالنابضبالحبكالحنافإلى

خكتياألعزاء..إمفىـسندمكأرلالمستقبؿفييـ..ىإل

سيرةالعمـكالنجاحأساتذتيممفصاغكاعمميـحركفاكمففكرىـمنارةتنيرلناإلى
الكراـ..

كؿمفعممنيحرفاكأخذبيدمركحاكفكرافيسبيؿتحصيؿالعمـكالمعرفةإلييـإلى
جميعاأىدمثمرةجيدمكنتاجبحثيالمتكاضع

أفيجعموخالصالكجيوالكريـ.-عزكجؿ-ائمةالمكلىس

  

 الطالبة

 إسراء أبكسمطاف
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ُشكرٌُوتقديرٌُ


فإننيأتكجو،(1)(مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل)امتثااللقكؿالمصطفىصمىاهللعميوكسمـ
،فظواهللح–نعيـ سمماف باركداألستاذ الدكتكر /بخالصشكرمكتقديرممفأستاذمالفاضؿ

كغمرنيبتكجيياتوالتيكانتليااألثرالكاضحفيتشجيعي،عمىتفضموباإلشراؼعمىالدراسة
،لمقياـبيذهالدراسةبشكمياالنيائيحيثاستفدتمفخبراتوالعمميةفيكؿجزءمفأجزاءالدراسة

.كأفيسددخطاهلخدمةطبلبالعمـ،كأدعكااهللأفيكفقوفيكؿأمكره

أعضاءلجنةالمناقشةإلىتقدـبأسمىآياتالشكركاالمتنافكالتقديركأ

ليمفتكجيياتكمبلحظاتقيمة.دمكهقلما،يكسؼالجيش :كالدكتكر،كامؿأبكضاىر :الدكتكر

ل التيقدميا كالمساعدة لممعاكنة التقديركالكفاء مفمبدأ يالكثيركفمفالمخمصيفكأخيرا
اليتسعالمقاـلذكرىـكالذيف،أثناءالبحثكالكتابةفيىذهالدراسة،أفراداكمؤسسات،كالصادقيف
.لكؿمفساىـفيانجاحىذاالعمؿيطيبليأفأتقدـبالشكرالجزيؿ،بأسمائيـ

















                                                 

الترمذم،(1) سنف كال]الترمذم: البر الشكر،صمة،كتاب في جاء ما عميو([،1954ح)،3/505باب كحكـ
حديثحسفصحيح.االلباني،
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 65 ............................................................. الككليفكـربميكركباآلبارمياهالتمكثنسبة (:3 .21) جدكؿ

 65 ............................................... (بالعائمةخاصبئرمياه)لممياهمخبريةفحكصاتعمؿ (:3 .22) جدكؿ

 66 .................................................................................. الشربمياهخزاناتتنظيؼ (:3 .23) جدكؿ

 66 .................................................................... الشربمياهخزاناتتنظيؼمراتعدد (:3 .24) جدكؿ

الشربخزاناتتنظيؼمراتعددبيفعبلقةيكجدىؿالثباتالتبايفتحميؿاختبارقيمة (:3 .25) جدكؿ
 67 ................................................ (Aالنكع)الكبدالكبدإلتياببمرضكاإلصابةالمنزؿفي

 68 ....................................................................... خزافيفرغعندماالمفمترةالمياهبديؿ (:3 .26) جدكؿ

كباستعماؿالمفمترةالمياهنفادحاؿفياإلرتباطيةالعبلقةلمعرفةالتبايفتحميؿاختبارقيمة (:3 .27) جدكؿ
الكبدالكبدإلتياببمرضكاإلصابةأخرلمصادراكبالجالكفمفمترماءشراءاكالبمديةمياه
 69 .......................................................................................................... (Aالنكع)



  ؽ

 

 69 ........................................................... لمنزلؾالمياهتعبئةقبؿالخرطـكنظافةمتابعة(: 3 .28) جدكؿ

كاإلصابةالشربمياهالخرطـكنظافةمتابعةبيفالعبلقةلمعرفةالتبايفتحميؿاختبارقيمة (:3 .29) جدكؿ
 70 ......................................................................... (Aالنكع)الكبدالكبدإلتياببمرض

 71 .................................................. لمشربغزةمحافظاتمياهبصبلحيةالعينةأفرادرأم (:3 .30) جدكؿ

 71 ................................................................................................... المياهمعالجة (:3 .31) جدكؿ

لعاـالعادمةالمياهمفالتخمصطريقةحسبغزةمحافظاتفيلؤلسرالنسبيالتكزيع (:3 .32) جدكؿ
 73 ............................................................................................................ـ 2015

غزةمحافظاتفياإلنتاجككميةالمنطقةحسبالصحيبالصرؼالمخدكمةالمناطؽنسبة (:3 .33) جدكؿ
 74 ........................................................................................................ 2010عاـ

 76 .......................... تسببياالتيكاألمراضالصحيالصرؼمياهفيالمكجكدةالحيةالكائنات (:3 .34) جدكؿ

 77 .......................................................................... العادمةالمياهمفالتخمصطريقة (:3 .35) جدكؿ

 78 ................................................................... منطقتؾفيالمجارملمياهطفححدكث(: 3 .36) جدكؿ

 79 ............................................................................... المجارممياهطفحمراتعدد (:3 .37) جدكؿ

 79 .............................................................. الككليفكـربميكركبالشربمياهتمكثنسبة (:3 .38) جدكؿ

 80 ...................... بالمرضالطفؿبإصابةكعبلقتياالشرببمياهالصحيالصرؼمياهإختبلط (:3 .39) جدكؿ

 81 ....................................... بالمرضاإلصابةقبؿالمياهطفحاثناءالشارعفيالطفؿلعب (:3 .40) جدكؿ

 81 .......................... بالمرضكاإلصابةالعادموالمياهبيفعبلقةكجكدفسرتالتياإلختبارات (:3 .41) جدكؿ

 83 .................. 2015عاـإلى2009عاـمفغزةمحافظاتفي(ممـ)األمطارسقكطمعدؿ (:3 .42) جدكؿ

 87 ............................................................................ المحافظةحسبالعينةأفرادتكزيع (:4 .1) جدكؿ

 88 .......................................... بالمرضاإلصابةعندالمريضعمرحسبالعينةأفرادتكزيع (:4 .2) جدكؿ

الكبدإلتياببمرضكاإلصابةالمريضعمربيفالعبلقةالثباتالتبايفتحميؿاختبارقيمة (:4 .3) جدكؿ
 88 ................................................................................................... (Aالنكع)الكبد

 89 ............................................................................... الجنسحسبالعينةأفرادتكزيع (:4 .4) جدكؿ

 89 ............................................................ لؤلـاإلجتماعيةالحالةحسبالعينةأفرادتكزيع (:4 .5) جدكؿ

 90 ................................................................ لبلـالعمميالمؤىؿحسبالعينةأفرادتكزيع (:4 .6) جدكؿ

بمرضالطفؿإصابةكلؤلـالعمميالمؤىؿبيفالعبلقةالثباتالتبايفتحميؿاختبارقيمة (:4 .7) جدكؿ
 90 ................................................................................... (Aالنكع)الكبدالكبدإلتياب

 91 ................................................................... األسرةأفرادعددحسبالعينةأفرادتكزيع (:4 .8) جدكؿ

 92 ....................................................... لؤلسرةالشيرمالدخؿقيمةحسبالعينةأفرادتكزيع (:4 .9) جدكؿ

إلتياببمرضكاإلصابةاإلقتصادمالمستكلبيفالعبلقةالثباتالتبايفتحميؿاختبارقيمة (:4 .10) جدكؿ
 92 ............................................................................................ (Aالنكع)الكبدالكبد

 92 ........................................................................ السكفنكعحسبالعينةأفرادتكزيع (:4 .11) جدكؿ

 93 ................................................... لؤلطفاؿخاصمعمبكجكدحسبالعينةأفرادتكزيع (:4 .12) جدكؿ



  ف

 

 93 ........................................................... المنزؿمفخركجوعندحذاءبمبسالطفؿقياـ (:4 .13) جدكؿ

 94 ............................................. لمشارعخاصكحذاءالمنزؿفيلمطفؿخاصحذاءكجكد(: 4 .14) جدكؿ

 94 .............................................................. االسبكعفيمبلبسةالطفؿتبديؿمراتعدد (:4 .15) جدكؿ

 95 ................................................................................... الطفؿاستحماـمراتعدد (:4 .16) ؿجدك

 95 ........................................................................ المنزؿدخكؿعنديديوالطفؿغسؿ (:4 .17) جدكؿ

 95 ..........................................................................هكبعداألكؿقبؿيديوالطفؿغسؿ(: 4 .18) جدكؿ

 96 .................................................................. حاجتوقضاءبعديديوبغسؿالطفؿقياـ (:4 .19) جدكؿ

 96 ............................................................ المرضظيكرعندتجمعاتفيالطفؿكجكد (:4 .20) جدكؿ

الطفؿعمىالمرضظيكرقبؿاالعراضنفسمفيعانكفكانكالمطفؿأصدقاءكجكد (:4 .21) جدكؿ
 97 ............................................................................................. شيريفاكبأسبكعيف

 97 ................................................................................. المستشفىإلىالطفؿدخكؿ (:4 .22) جدكؿ

 98 ....................................................................................... المرضتشخيصكيفية(: 4 .23) جدكؿ

 98 ............................. اإلصابةتاريخمفشيريفإلىأسبكعيفمفالمرافقيفالحدالعدكلنقؿ (:4 .24) جدكؿ

 99 ........................ بالمرضكاإلصابةالمريضنظافةبيفعبلقةكجكدفسرتالتياإلختبارات (:4 .25) جدكؿ

 102 ....................................................... كـرالككليفبميكركبلمغذاءالعامةالتمكثنسبة (:4 .26) جدكؿ

 103 .................................................................................... المحفكظةاألغذيةتناكؿ (:4 .27) جدكؿ

 103 .................................................................... المثمجاتعمىأكموفيالطفؿاعتماد (:4 .28) جدكؿ

 104 .................................................................. المنزؿخارجاألكؿعمىالطفؿاعتماد (:4 .29) جدكؿ

 105 ................................................... المنزؿخارجطعاموالطفؿيتناكؿالتيالمراتعدد (:4 .30) جدكؿ

 105 .......................................................... الفريزرفياألطعمةحفظعمىاألسرةاعتماد (:4 .31) جدكؿ

 105 ............... بالمرضكاإلصابةالممكثالطعاـتناكؿبيفعبلقةكجكدفسرتالتياإلختبارات (:4 .32) جدكؿ

عاـإلى2009عاـمف(Aالنكع)الكبائيالكبدإلتياببفيركسالمصابيفعددنسبةإجمالي (:5 .1) جدكؿ
 110 .................................................................................... غزةمحافظاتفي2014

 112 ....................................................ـ 2009لعاـالككليفكـربميكركبلغذاءاتمكثنسبة (:5 .2) جدكؿ

خبلؿالشماؿمحافظةفي(Aالنكع)الكبائيالكبدإلتياببفيركسالمصابيفعددإجمالي (:5 .3) جدكؿ
 113 ................................................................................ـ 2014–2009مفالفترة

الفترةخبلؿغزةمحافظةفي(Aالنكع)الكبائيالكبدإلتياببفيركسالمصابيفعددإجمالي (:5 .4) جدكؿ
 116 .......................................................................................ـ 2014–2009مف

خبلؿالكسطىمحافظةفي(Aالنكع)الكبائيالكبدلتيابإبفيركسالمصابيفعددإجمالي (:5 .5) جدكؿ
 119 ................................................................................ـ 2014–2009مفالفترة

يكنسخافمحافظةفي(Aالنكع)الكبائيالكبدإلتيابلمرضشيرياالمصابةالحاالتعدد (:5 .6) جدكؿ
 121 ........................................................................ـ 2014–2009مفالفترةخبلؿ



  ص

 

خبلؿرفحمحافظةفي(Aالنكع)الكبائيالكبدإلتيابلمرضشيرياالمصابةالحاالتعدد (:5 .7) جدكؿ
 124 ................................................................................ـ 2014–2009مفالفترة

غزةمحافظاتفياألطفاؿفئة(Aالنكع)الفيركسيالكبدبإلتيابالمصابةالحاالتمجمكع (:5 .8) جدكؿ
 128 ...........................................................................ـ 2016عاـإلى2009عاـمف

النصرمستشفىفيالمسجمة(Aالنكع)الفيركسيالكبدبإلتيابالمصابةالحاالتأعداد (:5 .9) جدكؿ
 129 ....................... الشماؿمحافظةفيـ2016-2009الفترةخبلؿالدرةكمستشفىلؤلطفاؿ

صرالنمستشفىفيالمسجمة(Aالنكع)الفيركسيالكبدبإلتيابالمصابةالحاالتأعداد (:5 .10) جدكؿ
 132 ......................... غزةمحافظةفيـ2016-2009الفترةخبلؿالدرةمستشفىكلؤلطفاؿ

شيداءمستشفىفيالمسجمة(Aالنكع)الفيركسيالكبدبإلتيابالمصابةالحاالتأعداد(: 5 .11) جدكؿ
 135 ........................................ الكسطىمحافظةفيـ2016-2009الفترةخبلؿاألقصى

ناصرمستشفىفيالمسجمة(Aالنكع)الفيركسيالكبدبإلتيابالمصابةالحاالتأعداد (:5 .12) جدكؿ
 138 .......................... خانيكنسمحافظةفيـ2016-2009الفترةخبلؿاألكركبيكمستشفى

األكركبيمستشفىفيالمسجمة(Aالنكع)الفيركسيالكبدبإلتيابالمصابةالحاالتأعداد (:5 .13) جدكؿ
 141 ......................................................... رفحمحافظةفيـ2016-2009الفترةخبلؿ

 



  ع

 

 فيرس األشكاؿ كالرسـك التكضيحية
 20 ...................................................................................................... غزةمحافظات (:1 .1) شكؿ

 30 .................................................................................... اإلنسافجسـفيالكبدمكقع (:2 .1) شكؿ

 42 .............................................................................................. الصمبةالنفاياتإدارة (:3 .1) شكؿ

-2004لؤلعكاـغزةمحافظاتفيA)النكع)مفالفيركسيالكبدإللتيابالكبائيالكضع (:5 .1) شكؿ
2014 ً........................................................................................................ 109 

 115 ........ 2014عاـخبلؿالشماؿمحافظةفي(Aالنكع)الفيركسيالكبدإللتيابالكبائيالكضع (:5 .2) شكؿ

 117 .................... 2014لعاـغزةمحافظةفي(Aالنكع)الفيركسيالكبدإللتيابالكبائيالكضع (:5 .3) شكؿ

 120 ...... 2014عاـخبلؿالكسطىمحافظةفي(Aالنكع)الفيركسيالكبدإللتيابالكبائيالكضع (:5 .4) شكؿ

 122 ... 2014عاـخبلؿيكنسخافمحافظةفي(Aالنكع)الفيركسيالكبدإللتيابالكبائيالكضع (:5 .5) شكؿ

 125 ............ 2014عاـخبلؿرفحمحافظةفي(Aالنكع)الفيركسيالكبدإللتيابالكبائيالكضع (:5 .6) شكؿ

 126 .......... 2014عاـخبلؿغزةمحافظاتفي(Aالنكع)الفيركسيالكبدإللتيابالكبائيالكضع (:5 .7) شكؿ

عاـإلى2009عاـمفؿالشمامحافظةفي(Aالنكع)الكبدبالتيابالمصابةالحاالتتكزيع(:5 .8) شكؿ
 130 ....................................................................................... الجنسحسب2016

-2009عاـمفالشماؿمحافظةفي(Aالنكع)الكبائيالكبدبإلتيابالمصابةالحاالتعدد(:5 .9) شكؿ
 131 ...................................................................................... العمرحسبـ2016

-2009عاـمفغزةمحافظةفي(Aالنكع)الكبائيالكبدبالتيابالمصابةالحاالتتكزيع(:5 .10) شكؿ
 133 ...................................................................................... الجنسحسبـ2016

-2009عاـمفغزةمحافظةفي(Aالنكع)يركسيالفالكبدبإلتيابالمصابةالحاالتعدد(:5 .11) شكؿ
 134 ...................................................................................... العمرحسبـ2016

عاـمفالكسطىمحافظةفي(Aالنكع)الكبائيالكبدبالتيابالمصابةالحاالتتكزيع(:5 .12) شكؿ
 136 ........................................................................... الجنسحسبـ2009-2016

عاـمفالكسطىمحافظةفي(Aالنكع)الفيركسيالكبدبإلتيابالمصابةالحاالتعدد(:5 .13) شكؿ
 137 ........................................................................... العمرحسبـ2009-2016

عاـمفيكنسخافمحافظةفي(Aالنكع)الكبائيالكبدبالتيابالمصابةالتالحاتكزيع(:5 .14) شكؿ
 139 ........................................................................... الجنسحسبـ2009-2016

عاـمفيكنسخافمحافظةفي(Aالنكع)الفيركسيالكبدبإلتيابالمصابةالحاالتعدد(:5 .15) شكؿ
 140 ........................................................................... العمرحسبـ2009-2016

عاـمفرفحمحافظةفي(Aالنكع)الكبائيالكبدبالتيابالمصابةالحاالتتكزيع(:5 .16) شكؿ
 142 ........................................................................... الجنسحسبـ2009-2016

-2009عاـمفرفحمحافظةفي(Aالنكع)الفيركسيالكبدبإلتيابالمصابةالحاالتعدد(:5 .17) شكؿ
 143 ...................................................................................... العمرحسبـ2016
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 قائمة المالحؽ
 155 ............................................................................................... االستبانةتحكيـ:(1) رقـ ممحؽ

في2014عاـإلى2009عاـمف(Aالنكع)الكبائيالكبدإلتياببفيركسالمصابيفعدد(:2) رقـ ممحؽ
 156 .................................................................................................. غزةمحافظات

 159 ............................................................................................... الدراسةاستبياف(:3) رقـ ممحؽ
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 الفصؿ األكؿ

 اإلطار العاـ لمدراسة

 المقدمة: -أكالن 
الحمدهللربالعالميفكالصبلةكالسبلـعمىخيرالخمؽكأطيرىـأجمعيفسيدنامحمد

.ضؿصبلةكأتـالتسميـأمابعدكعمىآلوكصحبوأف

 )يسببفيركسالكبد عندماإلتياببصابةاإل(Aالنكع األكؿ المقاـ في ينتشر كالذم الكبد
يتناكؿشخصسميـكغيرمصاببالعدكلأغذيوممكثةببرازشخصمصاببعدكلالمرض

 أسباب كصابةاإلكترتبط بالفيركس الممكثة بالمياه كثيقان ارتباطان النظافةبالمرض تردم
اإل،الشخصية لتيابكبخبلؼ النكع (B)الكبدم اإل(C)كالنكع عدكل الكبدملتيابفإف

صابةاإلمزمنانفيالكبدكنادرانمايككفقاتبلنبالرغـمفأفأعراضاليسببمرضان(Aالنكع)
إلنجازاتكبالرغـمفالتطكرالصحيكالطبيكا،تسببالكىفكالضعؼ(Aالنكع)بالفيركس

الكبدإلتيابمرضإنتشارإالأفذلؾلـيمنعمفاضاألمرفيالقطاعالصحيكالقضاءعمى
لوعبلقةبالبيئةالجغرافيةالمرضإنتشارفيأنحاءكثيرةمفالعالـحيثأف(Aالنكع)الكبائي

عبعضصحيةعالميةمالكبدالكبائيمشكمةإلتيابمرضكيعتبر،اإلنسافالتييعيشفييا
.خرلأإلىخركمفدكلةآإلىاالختبلفاتمفنكع

نتشاركشيكعانكثراألاضاألمرمفانكاحد(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابيعتبرمرضك فيانا 
فيمحافظاتغزةإصابةحالة(183)جمتس حيث،فيمرحمةالطفكلةفمسطيفكخصكصان

.(1)رةالصحةالفمسطينيةسنكيالؤلمراضالتيتعدىاكزا2014حصائيةعاـإفي

كاف المرضكلما إنتشاراننتشرمىذا الدراسةالتيتقعفيمحافظاتغزةانكاسعان جاءتىذه
لتسميطالضكءكالتعمؽفياأل الطبية كالجغرافيةضمفإطارالجغرافية سبابكالعكامؿالبيئية

ككذلؾرفع،هإنتشارغرافيكدرجةالتيتؤثرفيحدكثالمرضكتكزيعوالج(الطبيعيةكالبشرية)
 . أفالجغرافيةالطبيةتخدـالجغرافياكالطبمعاإلىمستكلالكعيالصحيلممجتمعباإلضافة

 

 

                                                 

 (.3/ص2014مارس31النشرةالكبائيةالسنكية)كزارةالصحةالفمسطينية،غزة،-(1)



3 

 

 أىمية الدراسة:  -ثانيان 
تكمفأىميةالدراسةمفخبلؿ:

الدراسات.ىذاالنكعمفإلىحاجةالمجتمعالفمسطيني .1

.(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتياببالخصكصمرضقمةالدراساتالجغرافيةالتيتناكلت .2

.(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابتسميطالضكءعمىمدلكعيأفرادالمجتمعبمرض .3

.(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابمرضإنتشارقدتسيـفيتشخيصكاقع .4

غزةفيتسجيؿالحاالتمحافظاتإلقاءالضكءعمىمدلفاعميةإداراتمستشفيات .5
.المرضيةبشكؿمنتظـ

تكفيرالمادةالعمميةالتيتساعدالعامميففيالمجاؿالصحيعمىكضعخططفعالة .6
.لمكاجيةأسبابكجكدالمرض

تقدـىذهالدراسةمثااللدراساتأخرلمماثمةفيمدفكدكؿأخرللمكشؼعفالمرض .7
.هإنتشاركمحاكلةالحدمف

 .ىراتالطبيةعمىأساسجغرافيتكضيحأىميةالجغرافيافيتحميؿالظا .8

 أسباب اختيار المكضكع -ثالثان 
لمدراسةبعداالستفساركسؤاؿالجيات(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابمرضيعكداختيار-1

فيمحافظاتغزةإنتشارالكبدملتيابفئاتاإلأكثرالمختصةبالمجاؿالطبيالكبائيحكؿ ا
أكBدكفاألنكاعاألخرلمثؿ(Aالنكع)كافاالختيارعمىكماىكاألنسبلمبحثكالدراسةك

Cبيامفخبلؿالبيئةكىياألقربصابةاإلاتالكبائيةالتييرتبطحدكثياكلتياباإلأكثرنوإل
.(1)بالدراسةمفالناحيةالجغرافيةدكفاألنكاعاألخرلالتييرتبطحدكثيابنكاحيطبيةبحتو

الدراساتالعربية-2 الطبيةبشكؿعاـقمة الكبائيإلتيابكمرضفيمجاؿالجغرافيا الكبد
.بشكؿخاص(Aالنكع)

.(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابقمةالكعيلدلفئاتالمجتمعالفمسطينيبحقيقةمرض-3

                                                 

ـ(24/4/2016إسراءأبكسمطاف):قابمونضاؿغنيـ،د.(1)
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في-4 كالبشرية الطبيعية المتغيراتالجغرافية أثر الكبائيإلتيابمرضإنتشارتبياف الكبد
.فيمحافظاتغزة(Aالنكع)

.رغبةالطالبةفيالتخصصبدراسةالجغرافياالطبية-5

  :أىداؼ الدراسة -رابعان 
تحقيؽمايمي:إلىتيدؼىذهالدراسة

.(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابدراسةالتكزيعالجغرافيلمرض -1

2-  لمسكاففياإلقتصاديكاإلجتماعيةالخصائص)إبرازأثرالعكامؿالطبيعيةكالبشرية ة
.المرضإنتشارتأثيرافيأكثركمحاكلةتحديدأييا(منطقةالدراسة

.المقارنةبيفالمحافظاتفياألعدادالمصابةبالمرض -3

في(Aالنكع)الكبدإلتيابالتعرؼعمىالتبايناتفيتكزيعالحاالتالمصابةبمرض -4
.محافظاتغزة

.بالمرضصابةاإللثقافيكنسبةإلقاءالضكءعمىاختبلؼالمستكلالمعيشيكا -5

.بالمرضصابةاإلربطالعبلقةبيفالنظافةالشخصيةلممريضك -6

كعبلقةتقديرنسبالسكافالذيفيعتمدكفعمىالمياهالمفمترهكالجكفيةكمصادرأخرل -7
.ذلؾبالمرض

.بالمرضصابةاإلالبحثعفالعبلقةبيفتمكثالمياهك -8

.بالمرضصابةاإلكةالصمبربطالعبلقةبيفالنفايات -9

  :مكضكع الدراسة -خامسان 
فيمحافظاتغزةكخطكرتو(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابيتناكؿالبحثدراسةمرض

في(سنة18إلى1)مفسفاألطفاؿالمرضبيففئةإنتشاركتكزيع،اإلنسافعمىصحة
غيراتالبيئيةكالجغرافيةبيفظيكرالمرضكبعضالمتاإلرتباطكدراسةعبلقة،غزةمحافظات

ب عبلقة ليا كالنفاياتإنتشارالتي العادمة المياه كتأثير الشرب مياه الصمبةالمرضكتمكث
.بالمرضصابةاإلكالممكثاتالغذائيةب
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  :مشكمة الدراسة -سادسان 
في(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتياببمرضصابةاإلىؿلمتكزيعالجغرافيأثرفيتبايف -1

تغزة؟محافظا

نتشاربالمرضكصابةاإلىؿىناؾعكامؿخاصةتعمؿعمىزيادة -2 ه؟ا 

بالمرض؟صابةاإلكاإلقتصادمىؿىناؾعبلقةبيفالكضع -3

؟بالنظافةالشخصيةاإلىتماـإنخفاضبالمرضبصابةاإلىؿتزدادنسبة -4

؟بالمرضصابةاإلنسبةرتفاعاشربكىؿيكجدعبلقةبيفتمكثمياهال -5

خاصةالمناطؽالمياهالعادمةفيالطرقاتإنتشاربأماكفصابةاإلمناطؽىؿتتركز -6
؟التياليكجدفيياشبكاتصرؼصحي

؟بالمرضصابةاإلـالممكثلودكربىؿالطعا -7

؟بالمرضصابةلئلالمناطؽعرضةأكثرىؿالمناطؽالتيتنتشرفيياالنفايات -8

  :فرضيات الدراسة -سابعان 
الكبدإلتياببمرضصابةئللالتكزيعالجغرافيكجداختبلؼفيويتفترضالدراسةأن -1

.غزة(فيمحافظاتAالنكعالكبائي)

.بالمرضصابةاإللوعبلقةباإلقتصادمفالكضعتفترضالدراسةأ -2

أ -3 الدراسة التأثيرتفترض ليا الشخصية النظافة باألىـف المباشر صابةاإلكالدكر
.بالمرض

.بالمرضصابةلئلمباشرةمياهالشربعبلقةفلتمكثتفترضالدراسةأ -4

.بالمرضصابةاإلفالمياهالعادمةلياعبلقةبتفترضالدراسةأ -5

.بالمرضصابةاإلفتناكؿالطعاـالممكثمفمسبباتتفترضالدراسةأ -6

.بالمرضصابةلئلعرضةأكثرفالمناطؽالتيتنتشرفيياالنفاياتتفترضالدراسةأ -7

  :اسةمنطقة الدر  -ثامنان 
اإنيكيبمغعددسك(2كـ365)ايتبمغمساحتيتغزةكالمحافظاتىيمنطقةالدراسة

(1.819) منيـ نسمة (ألؼ924)مميكف (ألؼ895)ذكر نسبة عاـإإلىأنثى حصائية
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ـ2015 ك مف الدراسة منطقة الشماؿتتككف محافظة في تتمثؿ رئيسية محافظات خمس
(1).محافظةخافيكنسكمحافظةرفحكمحافظةغزةكمحافظةالكسطىك

 

  :الحد الزمني لمدراسة -تاسعان 
مستشفيات في المرضى أعداد حكؿ البيانات تكفر بمدل لمدراسة الزمني الحد ارتبط
القطاعالحككميفيمحافظاتغزةكاالستعانةبالبياناتالمتكفرةلدلكزارةالصحةالفمسطينية

الكبائيات الفتر،قسـ تحديد بيفحيثتـ ما سابقة(2016–2009)ة االدارية كفؽالحدكد
بالمرض المصابيف أعداد في التطكر كمتابعة لرصد لممرض،الذكر الحالي الكضع لتقييـ

مكانيةالتنبؤبالمستقبؿ .كا 

 :طرؽ جمع المعمكمات -عاشران 
المادة أغمب جمع تـ حيث األكلى بالدرجة الميدانية الدراسات عمى الدراسة اعتمدت

:الخاصةكالمستشفياتالحككميةمثؿالعمميةمفالكزارات

.(كزارةالصحة)قسـالكبائياتعيادةالرماؿ-

.كزارةالبيئة-

.كزارةالتخطيط-

.قتصادكزارةاإل-

.سمطةالمياه-

.مستشفىالنصرلؤلطفاؿ-

.مستشفىالدرة-

.مستشفىناصر-

.مستشفىاألكركبي-

.الشفاءمستشفى-

.مستشفىشيداءاألقصى-

                                                 

.54ص،2015فمسطيفاإلحصائيالسنكم،كتابالجيازالمركزملئلحصاءالفمسطيني،(1)
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ختصاصلتحديدنكعالمرضالذمسيتـدراستوالدراسةعمىالمقابمةمعذكماإلكذلؾاعتمدت
جراءالمقاببلتمعبالمرضليتـتطبيؽالدراسةعصابةلئلعرضةكثراألكتحديدالفئة كا  مييا

ؿعمىالمعمكماتالتيتدعـختصاصفيكافةالمياديفلتحديدالمشكمةبدقةكالحصكذكماإل
الدراسة اإل،مكضكع إلى باإلضافة العمىذا عمى دراسةعتماد ك حيثجمع مف المكتبي ؿ

.العديدمفالزياراتالميدانيةإلىبحاثذاتالعبلقةكاأل

  :معالجة البيانات -م عشرحاد
اتالخاصةإلختباراكاستخداـ،SPSSاإلحصائياستخداـبرنامجالتحميؿبتـمعالجةالبيانات

.ستقبلليةاختباركاماستخداـاختباراإلالمتمثمةب،بمقاييسالنزعةالمركزيةكالتشتت

  :الصعكبات كالمشكالت -عشر ثاني
.عدـتعاكفكاستجابةبعضالمؤسساتلمكضكعكتخصصالدراسة -1

.عدـكجكدبياناتمؤرشفةفيإداراتبعضالمستشفيات -2

.غزةعفالمرضىمحافظاتمفصمةفيمستشفياتعدـكجكدبياناتكاممةك -3

.أفرادالعينةإلىصعكبةالكصكؿ -4

 .إنواإلستبصعكبةتجاكبأفرادالعينةلئلجابةعمى -5
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  :الدراسات السابقة -عشر ثالث
الكبدالكبائيإلتيابلقدتـمراجعةالعديدمفالدراساتالسابقةالتيتناكلتمكضكعمرض

(Aالنكع)
(ـ 1999) (كالمراىقيف في البرتغاؿ األطفاؿ( بيف Aالكبد )النكع  إلتياب إنتشار)ميراندا  -1

A survey on Hepatitis (A) in Portuguese children and adolescents, 

Journal of Viral Hepatitis 

ىذاككالبالغيفاألطفاؿفيالبرتغاؿبيففئة(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابتناكلتالدراسة
.فالبرتغاؿكانتتصنؼضمفالمناطؽالتييستكطففيياالمرضأل

مستكيات لمتعرؼعمى الدراسة العكامؿإنتشاركىدفت تأثير التعرؼعمى المرضكمحاكلة
ك كاإلقتصاديالطبية اإلجتماعيةة استبياف استمارة خبلؿ مفأمف عشكائية عينة عمى جريت

 بعمر 19-6الطبلب مف كتككنت سنة (999 كالعامة( الخاصة المدارس طبلب مف
إلىكتكصمتالدراسةفرادالعينةأمف(667)تحميؿعيناتالدـلمجمكعةمفإلىباإلضافة

فالمرضأإلىكماتكصمت،لمعدكلبيذاالمرضكافتعرضأفرادالعينةسبؽكأ%مف27فأ
.المنخفضاإلقتصادمفرادذكمالمستكلالتعميميكلدلاألأكثرينتشر

كأكصتالدراسةبضركرةالتعرؼعمىمصادرالعدكلكالقضاءعميياكالتكعيةبمخاطرالمرض
.كسبؿمكاجيتيا

بيف عماؿ المجارم في  A)الكبد )النكع  إلتياب)خطر عدكل فيركس  Levinليفيف  -2
(ـ 2000) (فمسطيف

Risk factors of Hepatitis (A) virus infection among sewage workers in 

Palestine 

.فيفمسطيفبيفعماؿالمجارم(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابناكلتالدراسةمرضت

 إلىكىدفت فيركس نقؿ في الصحي الصرؼ مياه دكر عمى ككذلؾإلتيابالتعرؼ الكبد
طبقت كقد الممكثة المياه في المكجكدة كالخطرة السامة العكامؿ مف العديد لخطر تعرضيـ

.شخصيعممكففيىذاالمجاؿ100الدراسةعمىعينةمف

.ـحامميفلمفيركسإني%مفالعامميفظير50مفأكثرفأإلىكتكصمتالدراسة

 اإلإلىفالتعرضأكاستنتجتالدراسة المجارمدكفأخذ يشكؿعامؿمياه حتياطاتالبلزمة
.Aالكبدالكبائيإلتياباالمعديةكخصكصاضاألمرنتقاؿالعديدمفإحتماليةخطرإل



9 

 

في الشركع عند الصحية اإلحتياطات بأخذ المجاؿ ىذا في العامميف بإلزاـ الدراسة كأكصت
.العدكلإنتشاربالنظافةالشخصيةلمحدمفاإلىتماـالعمؿك

ككصكؿ مياه الشرب  (Aالكبد )النكع  إلتيابفيركس  إنتشارالعالقة بيف ) Leezليز  -3
 (ـ 2003) (نة ريك دم جانيرك بالبرازيؿلممنازؿ في مدي

water access in Rio de  andThe relation between Hepatitis (A) virus 

Janeiro, Brazil 

Aالكبدالنكعإلتيابتحميؿالعبلقةبيفكصكؿمياهالشربلممنازؿكفيركسإلىىدفتالدراسة
قالعينةعشكائيةكتكصمتالدراسةمتطكعاكاختيركاطب3779حيثتـتطبيؽالدراسةعمى

ةكالسكانيةتؤثرفيزيادةانتقاؿالمرضاإلقتصاديكاإلجتماعيةفىناؾالعديدمفالعكامؿأإلى
القربمفقنكاتالصرؼالصحيشخاصفيكؿغرفةكالعمركمدلكالدخؿالشيرمكعدداأل
.كمستكلتعميـربةالمنزؿ

كتنعدـبياشبكاتالصرؼأذيفيعيشكففيالمناطؽالتيتقؿفرادالفاألأكاستنتجتالدراسة
 معرضة تككف اإلأكثرالصحي ككذلؾ لمعدكل غيرىا الريفيةمف المناطؽ بيف فيما ختبلؼ
.المرضإنتشاركالحضريةالتييقؿبيا

بتكزيعشبكاتالصرؼالصحيحيثيترتبعمىعدـاإلىتماـضركرةإلىكأكصتالدراسة
أك كجكدىا مفإنتشارقمتيا اضاألمرالعديد الشربمماياإختبلطالمعديةككذلؾعند بمياه

.تفاقـالمشكمةإلىيؤدم
الذيف يعيشكف عمى طكؿ  األطفاؿبيف  Aالكبد الكبائي النكع  إلتياب إنتشارمايكؿ ) -4

 ـ( 2004يكية( )األمر الحدكد المكسيكية 
-ldren who live along the USchi ynam a Hepatitis (A) prevalens ofThe 

Mexican border (2004) 

 ىدفت الذيفيعيشكفعمىطكؿاألطفاؿالمرضبيفإنتشارالتعرؼعمىمدلإلىالدراسة
 كاليفكرنيا-يكيةالمكسيكيةفيمقاطعةسافدياغكاألمرالحدكد

البياناتالتاريخيةلؤلطفاؿالمرضى العمريةمف)لمفئكتحديدان،كقداستخدمتالدراسة 8-1ة
العينة،سنكات( حجـ يبمغ حيث عكائميـ كأفراد المرضى مف عينة عمى الدراسة تطبيؽ كتـ

(420 التحميؿ أنكاع مف العديد كاستخدـ فردان اإلحصائي( تحميؿ كمنيا اإلنحدارلمبيانات
الخطي.
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أف الدراسة نتائج أىـ سافر67ككافمف قد العينة أفراد مفمرأكثر%مف مناطؽإلىة
مفالباعةممكثان%منيـقدتناكؿغذاءان71كماكجدأف،مكبكئةبالمرضكتعرضلمعدكل

بالفيركس،المتجكليف ممكثة سمطات .كتناكؿ الدراسة تكصيات أىـ مف بأخذاإلىتماـككاف
بلقةذاتالعاألغذيةكمراقبة،المناطؽالتيينتشربياىذاالمرضإلىالتطعيماتقبؿالسفر

المحتممةفينقؿالعدكل.

 ـ( 2005) (بالبصؿ األخضر A)الكبد )النكع  إلتياب إنتشارارتباط )كييمر  -5
nionsOHepatitis (A) Associated with Green  An Outbreak of 

 لمتعرؼ الدراسة إلىىدفت المتحدةإصابةمصادر بالكاليات بنسمفانيا كالية سكاف بعض
حدالمطاعـحيثأصابالمرضأالكجباتفيحدلبعدتناكليـإلAلكبداإلتيابيكيةباألمر
كادخؿ600 منيـ تحميؿعيناتأشخصتكفيثبلثة تـ لممستشفىكقد مريضان170غمبيـ

.ككجدأفمعظميـكانكامصابيفبالمرض

 أكتكصمتالدراسة الصرؼخضرالذمكافممكثاتناكؿالبصؿاألإلىفالسببيعكد بمياه
ليذاالتفشيالمنقكؿعبرالغذاءكنتيجةرئيسيانالمطعـمماشكؿسببانإلىقبؿكصكلوصحيال

.عدادالمرضىأإرتفاعإلىدلأخضرفيالعديدمفمأككالتالمطعـمماإلدراجالبصؿاأل

 الدراسة الفكاكوإلىكاستنتجت طريؽ عف الكبائي الكبد مرض انتقاؿ في ارتباط كجكد
.Aالكبدالنكعإلتيابمركيةبمياهممكثةبمسبباتكالخضراكاتال

 بضركرة الدراسة اإلأكأكصت عمىخذ كالتعرؼ الطعاـ نقؿ عند البلزمة الصحية حتياطات
.مصدره

 (ـ 2005) (تقييـ ميكركبيكلكجية جكدة مياه الشرب في قطاع غزة)سالـ سميـ أبك عمر  -6
Gaza Strip Microbiological Water Quality Assessment In 

عمى كاعتمدت الشرب مياه كآبار شبكات في الميكركبيكلكجي التمكث الدراسة ىذه تناكلت
الميكركبيكلكجي لمتمكث كمحدد البرازية القكلكنياتكالقكلكنيات بتكزيع،مجمكعة الباحث كقاـ

.اضاألمربصابةاإلاستبيافلدراسة150

فأالتمكثفياآلبارفيكؿمحافظاتغزةككأظيرتالدراسةأفالتمكثفيالشبكاتيفكؽ
كماأظيرتالدراسةكجكدعبلقة،التمكثفيالشبكاتكاآلباريفكؽالمعدؿالمسمكحبوعالميان

المجارمك بيفطفحمياه صابةكاضحة الكبائي)النكعإلتيابالسكافبا  كتبيفمف،(Aالكبد
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ناطقيـلعممياتطفحفيمياهالمجارم%مفالسكافالذيفتعرضتم69.4خبلؿالدراسةأف
(.Aالكبد)النكعإلتيابيعانكفمفمرض

ك البرازية القكلكف الشبكاتبمجمكعة تمكثمياه بيف عبلقة بكجكد الدراسة صابةاإلكاختتمت
(فيكافةمناطؽمحافظاتغزة.Aالكبدالبكائي)النكعإلتياببمرض

ة جدة ( في مدينAالكبد الكبائي )النكع  إلتياب زينب بنت مبارؾ عبد اهلل سعيد )مرض-7
 .ـ( 2009امعة الممؾ عبد العزيز. )( جدراسة في الجغرافيا الطبية

مرض الدراسة )إلتيابتناكلت النكع الكبائي عمىAالكبد التعرؼ بيدؼ جدة مدينة في )
.طتبظيكركتكزيعالحاالتالمصابةالظركؼكالخصائصالجغرافيةالتيارتب

ىداؼالتيةلتحقيؽاألاإلحصائيتخدمتالباحثةكؿمفالمنيجالكصفيكالكميكاألساليبكاس
.جمياالدراسةأجريتمفأ

لىكبالمرضمفعاـآلخرصابةاإلعدـثباتمعدالتإلىكتكصمتالدراسة كجكدتذبذبا 
الحاالتالمص السكاضحفيأعداد كيعكد تسجيؿرتفاعبببذلؾإلابةخبلؿسنكاتالدراسة

لىكفيالمستشفياتالجديدةاإلصابات كجكدذركتيفإلىكالكعيالصحيلدلاألفرادإرتفاعا 
لىبالمرضتمثمتفيشيرمسبتمبركمارسكصابةلئل بالمرضبيفصابةاإلمعدالتإرتفاعا 

أفك،لمقاطنيفاإلقتصادمكالمستكلأفظيكرالمرضاليرتبطبالكثافةالسكانيةأالسعكدييفك
األ العمرية إصابةكثرالفئة التييتراكحعمرىا )بالمرضىي كأف(،سنكات10إلى5مف
ك المرضى نتشارتكزيع األا  دكف باحياء يرتبط اختبلؼالمرضال عف النظر بصرؼ خرل

 الحاالتاإلقتصاديالمستكيات لتكزيع مكاني نمط يكجد ال بالتالي السكاف بيف كالثقافية ة
الكبدالكبائيفيجدةاليتبعإلتيابأفالكزيعالمكانيلمرضإلىباالضافةالمصابةبالمرض

.قاعدةطبيةأكعمميةأكنمطانمحددان

مقداد عبكد أبك راس ) المياه العادمة كأثرىا عمى الخزاف الجكفي في محافظة غزة (  -8
 ـ(.2012)

التخمصمفالمياهالعادمةأثرالحفراإلمتصاصيةالمتبعةفيىدفتىذهالدراسةإلىتحديد
نكع كمعرفة الجكفية، المياه تمكث صبلحيتياعمى كمدل الجكفي الخزاف في المياه ية

الصحة ككزارة العالمية الصحة منظمة لتكصيات مطابقتيا كمدل اآلدميو، لئلستخدامات
الفمسطينية.
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ا ببكتريا الجكفية بيفتمكثالمياه كتسربالمياهكأظيرتنتائجالدراسةكجكدعبلقة لككليفكـر
العادمةالناتجمفالحفراإلمتصاصيةمفخبلؿعمؿتحميبلتلعيناتمياهاآلبارفيمحافظة
التيتؤدملئلصابةبمرض كسيمةلئلستدالؿعمىتمكثالمياه الككليفكـر غزة،كتعتبربكتريا

(.Aإلتيابالكبد)النكع

فمحافظاتغزةبعضيامياهممكثوكغيرصالحةباإلضافةإلىافمياهالبمديةتصؿإلىسكا
لمشربأكاإلستخداـاآلدمي.

كأكصتالدراسةبالعمؿعمىإنشاءشبكةصرؼصحيتغطيجميعالمناطؽمفاجؿالحد
مفتسربالمياهالعادمةإلىالخزافالجكفيكبالتاليالحدمفالتمكث،كتنفيذمشاريعخاصة

دةعفمناطؽالتمكث.بحفرآبارمياهفيأماكفبعي
  منهج الذراست: -ػشز رابغ

الكمي كالمنيج الكصفي المنيج عمى الدراسة )المقابمة(اعتمدت كصؼبعضكالنكعي في
البعض ببعضيا كعبلقتيا الظاىرات البعض، ببعضيا كتتأثر الظكاىر ىذه تؤثر ،ككيؼ
لمعرفةتطكر2016–2009ـخيفيدراسةمقارنةبيفعاكاعتمدتالدراسةعمىالمنيجالتاري

السنكات ا،المرضعبر تحميؿ في التحميمي بالمنيج ببعضياكدعمتالدراسة كربطيا لنتائج
اإل فيكالمنيج الرسكمات الستخداـ المكضكع حكؿ كالرسكمات المقارنات عمؿ في ستقرائي

المنيج استخداـ ككذلؾتـ المرضكالمسبباتلو النتائجبيف نتائجلتاإلحصائيتفسير فسير
.اإلستبياف

 كقد استخدمت الباحثة مصدريف أساسيف لممعمكمات: 

اإلطارالنظرملمبحث:المصادر الثانكية -1 فيمعالجة مصادرإلىحيثاتجيتالباحثة
العبلقة ذات كاألجنبية العربية كالمراجع الكتب في تتمثؿ كالتي الثانكية كالدكريات،البيانات

كالتقارير الدراسة،كالمقاالت مكضكع تناكلت التي السابقة كالدراسات كالبحث،كاألبحاث
.كالمطالعةفيمكاقعاإلنترنتالمختمفة

:المصادر األكلية-2 الباحثة لجأت البحث لمكضكع التحميمية الجكانب جمعإلىلمعالجة
حيث،ضليذاالغرصممتخصيصان،البياناتاألكليةمفخبلؿاإلستبانةكأداةرئيسيةلمبحث

الذيفاصيبكابالمرضكتـالكصكؿإلييـمفخبلؿاألطفاؿكزعتاإلستبانةعمىأكلياءأمكر
المتمثمةفي مفمستشفياتمحافظاتغزة مستشفىالنصر)البياناتالتيتـالحصكؿعمييا

 –لؤلطفاؿ الدرة –مستشفى األقصى شيداء –مستشفى ناصر مستشفى–مستشفى
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حيثتـ(،األكركبي عمى اإلجابة ك األمكر بأكلياء إنواإلستباإلتصاؿ الزيارةإلىباإلضافة
.المنزليةلمبعضمنيـ

 مجتمع الدراسة كعينة الدراسة
النكع)الكبدالكبائيإلتيابالذيفكانكامصابيفبمرضاألطفاؿتشمؿمفرداتالدراسةجميع

A) مففيمحافظاتغزة أحدىما الكبائياتكاآلخرمفحيثيكجدمصدريفلمبيانات قسـ
كسيمة فييا تكفرت األخيرة البيانات ىذه ألف ك غزة محافظات في الحككمية المستشفيات

حيثيبمغبالتنسيؽمعقسـالكبائياتاالتصاؿمعأكلياءأمكراألطفاؿتـاختيارالعينةمنيـ
افظاتبعينةقصديةاستبانةعمىكؿالمح(100)تـتكزيعقدحالةك(384)مجمكعالحاالت

كقدتـ،(1)الجدكؿالتاليمقنعةبيدؼقياسبعضالمتغيراتعمىالشخصالمريضنفسو
.اإلعتمادعمىاإلتصاالتالياتفيةكالزيارةالمنزليةلئلجابةعمىاإلستبانة

 مف مجمكع أعداد المصابيف في كؿ محافظة  اإلستبيافتحديد العينة الخاصة ب (:1) جدكؿ
 2016 - 2009مف عاـ 

ـ التي 2014عدد الحاالت المصابة لعاـ  المحافظة
 تـ الحصكؿ عمييا مف قسـ الكبائيات

مجمكع عدد الحاالت المصابة مف عاـ 
ـ التي تـ الحصكؿ 2009-2016

 عمييا مف مستشفيات محافظات غزة

عينة 
 الدراسة

235277الشماؿ
25810126غزة

10310628الكسطى
20910327خافيكنس

554712رفح
860384100المجمكع

مايمي:(1)يتضحمفالجدكؿالسابؽ
(مجتمعالدراسة)يمثؿمحافظاتغزة:العمكداألكؿ
(فئةAالنكع)الكبدالكبائيإلتيابيحتكمعمىمجمكعالحاالتالمصابةبمرض:العمكدالثاني

 .حالة(384)جمالييااإلكالتييبمغمجمكع2016–2009مفعاـاألطفاؿ
الثالث :العمكد عينة مفخبلؿبناءاناإلستبيافيحتكمعمى حسابيا الحاالتكتـ عدد عمى

فيالمحافظة) الحاالتالمصابة ×مجمكع المطمكبة العينة الكميلمحاالت÷عدد المجمكع
 (ـ2016–2009المصابةفيكؿالمحافظاتمفعاـ

(7=384÷100×27)مثاؿعفالشماؿ
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 :أداة الدراسة - 
إ مرضتـ استبانةحكؿ" الكبائيإلتيابعداد تتككف( Aالنكع)الكبد " فيمحافظاتغزة

:فقرةعمىالنحكالتالي(53)استبانةالدراسةمفسبعمجاالترئيسيةتحتكمعمى
.فقرة(9)خاصبالبياناتالشخصيةعفالمبحكثكيتككفمف:المجاؿاألكؿ-
.فقرة(12)كيتككفمف،بالمرضصابةاإلخاصبنظافةالمريضك:المجاؿالثاني-
.فقرة(13)كيتككفمف(،بالمرضصابةاإلقبؿ)خاصبجكدةالمياه:المجاؿالثالث-
.فقرات(5)كيتككفمف،خاصبالمياهالعادمة:المجاؿالرابع-
:المجاؿالخامس- كيتككفمف(،بالمرضصابةاإللمريضقبؿا)خاصبالممكثاتالغذائية
.فقرات(6)
فقرات.(8)كيتككفمف،خاصبالنفايات:المجاؿالسادس-
 :اإلستبيافصدؽ  -

حيثقامتالباحثةبالتأكد،ماكضعتلقياسوإنواإلستبأفتقيسأسئمةاإلستبيافيقصدبصدؽ
مفخبلؿصدؽالمحكميف.إنواإلستبمفصدؽ

 :صدؽ المحكميف -
أعضاء(6)تألفتمف(1ممحؽرقـ)عرضتالباحثةاالستبانةعمىمجمكعةمفالمحكميف

بالجام(5) كالتمريض كالتجارة اآلداب كمية في التدريسية الييئة منيـمف االسبلمية عة
كتحكيـمفقبؿطبيبمتخصصفيقسـالكبائيات،حصاءكالصحةالعامةمتخصصيففياإل
مفمفحذؼكقد،فيكزارةالصحة يمـز استجابتالباحثةآلراءالمحكميفكقامتبإجراءما

ضافةفيضكءالمقترحاتالمقدمة بصكرتوشبةالنيائيةليتـاإلستبيافكبذلؾخرج،كتعديؿكا 
استبياناتثـتـإجراءبعضالتعديبلتالنيائية(10)تطبيقياعمىعينةاستطبلعيةكالبالغة

.يةكمفثـتـتطبيقياعمىالعينةالخاصةكخركجيابصكرتياالنيائ
 المستخدـ في البحث  اإلحصائي سمكباأل - 

(SPSS)اإلحصائيمفخبلؿاستخداـبرنامجالتحميؿإنواإلستبقامتالباحثةبتفريغكتحميؿ
Statistical Package For the Social Sciences:كتـاستخداـ 

الثباتكجكدعبلقةأـعدـكجكدعبلقة.فمتغيريفلمعرفةالعبلقةبي(chiكام)اختبار-
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.اإلستبيافأىداؼ-
العاـ.اإلستبيافأىداؼ

 اليدؼمف طريؽاإلستبيافاف عف عمييا الحصكؿ يمكف ال التي بعضالمعمكمات جمع
:كمايمياإلستبيافكيمكفتقسيـأىداؼفقرات،الدراسةالمكتبية

:ستبياف*اليدؼمفالقسـاألكؿلؤل
المبحكثمفحيثمكافالسكف- خمفية فيمعرفةخصائصكؿمنطقة،معرفة يفيد كىذا

.إلمكانيةالمقارنةبينيـ
كىيمعمكماتذاتداللة،كالجنساألسرةمعرفةخمفيةالمبحكثمفحيثالعمركعددأفراد-

.عندتحميؿاجاباتالمبحكث
كىذايفيدلمعرفةمدلالكعي،العمميكطبيعةعمميالؤلـكالمؤىؿاإلجتماعيةمعرفةالحالة-

.طفميابالمرضإصابةلديياكربطيابأسباب
.لممبحكثاإلقتصادممعرفةنكعالمسكفكممكيتوتفيدفيمعرفةالمستكل-

:ستبياف*اليدؼمفالقسـالثانيلئل
.معرفةمستكلالنظافةالشخصيةلدلالمريضإلىييدؼ-
.فالذمأخذمنوالمرضكأصيبفيومعرفةالمكا-
المرضلدلالمصاب.إكتشاؼمعرفةكيفية-

:*اليدؼمفالقسـالثالثلئلستبياف
(.بالمرضصابةاإلقبؿ)قياسجكدةمياهالشربإلىييدؼ-
–مياهتحميومباعة–مياهفمترمنزلي-مياهبمدية)قياسنسبةالسكافالذيفيعتمدكفعمى-

كىيميمةفيالدراسةألفالتمكثيككففياألغمبمفالمياه(،مياهبئرخاص–نيةمياهمعد
.غيرالمفمترة

التعرؼعمىمدةاستخداـمياهالفمترالمنزليكمدةتغييرالمصافيفيحاؿاإلعتمادعمى-
.مياهالفمترفيالشرب

إلعتمادعمىمياىياالتعرؼعمىمدلالكعيبإجراءفحكصاتلآلبارالخاصةفيحاؿا-
.لمشرب

.معرفةمدلالكعيبأنكاعالفحكصاتالتييتـاستخداميالمعرفةمدلجكدةمياهالبئر-
معرفةاإلجراءاتالتييتخذىااألفرادإذاكافىناؾتغيرفيأحدخصائصمياهالشربمف-

.فيحاؿاستخداـمياهالبمدية(الطعـ–الرائحة–المكف)ناحية
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.فةالمدةالزمنيةلتنظيؼخزاناتمياهالشربمعر-
ـقدنيمعمكمةميمةإلىيك،الماءالمفمترنفادمعرفةنكعالمياهالتييتـاستخداميافيحاؿ-

.استعماؿمصادرمياهأقؿجكدةفتؤثرعمىصحتيـإلىيمجئكا
.قياسمدلكعياألفرادبجكدةمياهالشربفيمحافظاتغزة-
.دةالزمنيةإلستخداـمياهالتحميةالمباعةمعرفةالم-
التعرؼعمىمدلالكعيفيمتابعةمدلنظافةخراطيـتعبئةالمياهمفسيارةتعبئةالمياه-
.المنزؿفيحاؿاألعتمادعمىمياهالتحميةالمباعةإلى

 :ستبياف* اليدؼ مف القسـ الرابع لإل
.بالمرضصابةاإلمعرفةتأثيرالمياهالعادمةبإلىييدؼ-
.معرفةطريقةالتخمصمفالمياهالعادمةكنسبةالمشتركيفبشبكةالصرؼالصحي-
صابةلئلمعرفةفتراتطفحمياهالمجارمفيمنطقةسكفالمصابلمالومفتأثيرمباشر-

.بالمرض
داخؿإلىمعرفةىؿيحدثطفحلمياهالمجارملقياسىؿلوعبلقةمعتسربالمياهالعادمة-

.شبكاتمياهالشرب
كىذا،التعرؼعمىنشاطالطفؿالمصابىؿكافيمعبفيالشارعأثناءطفحمياهالمجارم-

.بالمرضصابةلئلميـلمالومفتأثيرمباشر
  :ستبياف* اليدؼ مف القسـ الخامس لإل

(بالمرضصابةاإلقبؿ)معرفةمدلتأثيرالممكثاتالغذائيةإلىييدؼ-
.بالمرضصابةاإلالمحفكظةالتيكافيعتمدعميياالمريضقبؿاألغذيةأنكاعمعرفة-
خارجالمنزؿ- الذمكافيتناكلو الطعاـ إل،التعرؼعمىمصدر ميـ يكضحمدلنوكىذا

.بالمرضصابةاإلنظافةالمكافالذمحصؿمنوعمىالطعاـكب
الطعاـخار- المراتالتيكافيتناكؿفييا لتناكؿ،جالمنزؿمعرفةعدد لمعرفةمدلقابميتو

.بالمرضصابةلئلطعاـممكثكتعرضو
 :ستبياف* اليدؼ مف القسـ السادس لإل

.بالمرضصابةاإلمعرفةمدلتأثيرالنفاياتبإلىييدؼ-
معرفةكجكدأماكفخاصةلرميالنفاياتكمكقعالمنزؿبالنسبةلمكباتالنفاياتإلىييدؼ-

البمديةتخصصحاكيةلمنطقةالسكفكىؿتقكـبجمعالنفاياتبشكؿدكرممعرفةإذاكانت
.أـال
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.ييدؼلمعرفةىؿتختمطالنفاياتبالمياهالعادمةفيمنطقةالسكف-
.معرفةمكافحاكيةالنفاياتفيمنطقةالسكف-
،معرفةىؿتخصصالعائمةحاكيةنفاياتخاصةداخؿالمنزؿ- لميـلمعرفةمستككىذا

.الكعيبنظافةالمنزؿكالصحةالمنزلية
لومفتأثير،التعرؼعمىنشاطالطفؿىؿكافيمعبفيحاكيةالنفايات- ميـلما كىذا

.بالمرضصابةلئلمباشر
 آلية جمع أعداد المصابيف بالمرض  -

ر(مفعدةمصادAالنكع)الكبدالكبائيإلتيابتـاإلعتمادفيجمعأعدادالمصابيفبمرض
الفمسطينيةقسـ الصحة كزارة الرعايةاألكليةحيثاألكبئةمنيا الرماؿالتابعلدائرة فيعيادة

كتـاإلعتماد،تقكـالكزارةبتسجيؿمعظـالحاالتالمرضيةمفكافةمستشفياتمحافظاتغزة
 فئة المرضى بيانات عمى لمحصكؿ الحككمية المستشفيات النصراألطفاؿعمى كمستشفى

الكسطىكمستشفىناصرلؤلطف األقصىفيمحافظة كمستشفىشيداء غزة فيمحافظة اؿ
الدرة كمستشفى يكنس خاف في األكركبي تفريغ،كمستشفى تـ البيانات ىذه خبلؿ كمف

2016–2009لكؿمحافظةمنذعاـاألطفاؿالمعمكماتالمفصمةمفأعدادالمرضىفئة
.كالجنسكالعمرلكؿمصاب
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 األكؿ الفصؿ
 الخصائص الطبيعية كالبشرية لمحافظات غزة

 

 :الخصائص الطبيعية -أكالن  1.1
 المكقع  1.1.1

غزةفيالجزءالجنكبيالغربيمففمسطيفحيثيحدهمفالغربالبحرمحافظاتقعت
فيالشماؿفيحده،كمفالجنكبصحراءسيناء،المتكسطكمفالشرؽصحراءبئرالسبع أما

.(1)ـ1984كباقيأجزاءفمسطيفالمحتمةعاـمحافظاتغزةالخطاألخضرالفاصؿبيف

ي بمغ مجمكع )محافظاتمساحة عمىطكؿيكى،(2كـ365غزة تقع ساحمية منطقة
درجة31)إلى(دقيقة15درجةك31)الشرقيلمبحرالمتكسطبيفدرجتيعرضساحؿال
،شرقا(دقيقة25درجةك34)إلى(دقيقة20درجةك34كدرجتيطكؿ)،شماال(دقيقة25ك

–6كـكبعرضيتراكحمابيف40الجنكبإلىكيصؿطكؿساحؿمحافظاتغزةمفالشماؿ
(.1.1رقـ)اليالشكؿالت.(2)كـ12



                                                 

.116ص،"المبلمحالطبيعيةلسطحاألرضفيالدكلةالفمسطينية"،عبدالسبلـ(1)
(.16/ص1)مج،المكسكعةالفمسطينية(2)
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 محافظات غزة (:1 .1شكؿ )

2014فمسطيف،غزة،:كزارةالتخطيطكالتعاكفالدكلي:األطمسالفنيالمصدر

 :محافظات غزة 1.1.2

مضـت خمس الشماؿ مف كىي غزة:الجنكبإلىحافظات شماؿ غزة،محافظة ،محافظة
محافظةخافيكنسكمحافظةرفح.،محافظةالكسطى
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  :محافظة شماؿ غزة -أكالن 
بيتحانكفكمدينةكاىيمدينةجبالياكبيتالذهالمحافظةتجمعاتحضريةكىي:)ـىتض

القريةالبدكيةكعزبةبيتحانكفكمشركعالعمميكتؿالزعتر)كتجمعاتريفيةكىي(الشيخزايد
جباليا مخيـ كىك كاحد منتصؼعاـ(كمخيـ في المحافظة سكاف عدد بمغ (ـ2015)كقد

.(1)(نسمة362.772)

  :محافظة غزة -ثانيان 
مدينة،)مدينةغزة-:الجنكبمفمحافظةالشماؿكتضـخمستجمعاتسكانيةكىيإلىتقع

كقدبمغعددسكافمحافظةغزة(،مدينةجحرالديؾكمخيـالشاطئ،مدينةالمغراقة،الزىراء
.(2)(نسمة625,824)(ـ2015)فيالعاـ

  :محافظة الكسطى -ثالثان 
كىيتمتدفيمابيفمحافظتيالشماؿكغزةشماال،مفحيثالمساحةغزةمحافظاتتعدأصغر

-:كىيكتحتكمعمىأكبرتجمعاتلمخيماتالبلجئيففييا،كمحافظتيخافيكنسكرفحجنكبا
المدينةالرئيسيةإلىباالضافةالزكايدة–مخيـالمغازم–مخيـديرالبمح–مخيـالنصيرات)

 مدينة كىي البمحفييا سك(دير عدد بمغ )كقد العاـ في الكسطى محافظة ـ(2015اف
(3)(نسمة264.455)

. 

  :محافظة خاف يكنس -رابعان 
غزةكيحدىامفالجنكبمدينةرفحكمفالشماؿمحافظةمحافظاتتقعفيالجزءالجنكبيمف

جديدةعبسافال،عبسافالكبرل،بنيسييمة،القرارة)-:كتضـخمسمدفكىي،الكسطى
كقدبمغعددسكافالمحافظةلعاـ(الفخارممخيـخافيكنسك)إلىإلضافةبا(كخزاعة

.(4)(نسمة341.393)(ـ2015)

                                                 

.26صكتابفمسطيفاالحصائيالسنكم،ي،الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطين(1)
 .(26ص)السابؽالمرجع(2)
 .26ص،السابؽمرجعال(3)
 .26المرجعنفسو،ص(4)
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  :محافظة رفح -خامسان 
كتقع(مدينةرفح)تعتبربكابةفمسطيفالجنكبيةكتضـالمحافظةمدينةكاحدةفقطكىي

 حدكدىا رفح)ضمف البيك،مخيـ ك الشككة عاـ(ؾكقريتي في المحافظة سكف عدد كبمغ
 .(1)(نسمة538.225)(ـ2015)

 المناخ  1.1.3

 .أىـالعناصرالمؤثرةفيمناخمحافظاتغزة

 :الحرارة -1
،غزةكسائرالسيؿالساحميالفمسطينيضمفإقميـالبحرالمتكسطبشكؿعاـمحافظاتدخؿت

فيشي الحرارة كيبمغمتكسطدرجة معتدؿالحرارة يناير)فالشتاء كالمدل12ر مئكية درجة )
( اليكمي مئكية8الحرارم درجات )،( عف يقؿ ال بالميؿ الدنيا الحرارة درجات7كمتكسط )

.(2)مئكية

أبردشيكرالسنة يككفلوكجكدحتىفيشيرينايركفبرايركىما كتككف،كالصقيعاليكاد
.مفنصؼأياـالشتاءأكثرالشمسساطعةفي

الر فصؿ أما فيصاحبو بسببىبكبرياحالخماسيفالتيتعتبرإرتفاعبيع الحرارة فيدرجة
.(3)الحدثالمميزفيىذاالفصؿ

فيتميزبككنوحارفيأغمباألحيافكمعتدؿالحرارةفيأحيافأخرلحيث،أمافصؿالصيؼ
فيآخرشيكرالصيؼ يصؿ25)إلىيصؿمتكسطدرجةالحرارة ىإل(درجةمؤيةكأحيانا

.مفذلؾأكثر

  :الرياح -2
(%42.4)إلىكتصؿ،تجاىاتسيادةعمىمدارالسنةاإلأكثرتعتبرالرياحالشماليةالغربية

ثـ(%12.6ثـالرياحالغربية)(%22)كيميياالرياحالجنكبيةالشرقية،مفمجمكعاالتجاىات
بيةكالجنكبيةالشرقيةكالشماليةكتعتبرالرياحالجنكبيةالغر(%10.5الرياحالشماليةالشرقية)

                                                 

 .26،صكتابفمسطيفاالحصائيالسنكمي،الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطين(1)
 .11صأبكطكيمة،"استخداـاألرضالزراعيةفيقطاعغزة"،(2)
 .13صالمرجعالسابؽ،(3)
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سيادةكثربينماالرياحالشماليةالغربيةىياأل،الغربيةىيالسائدةفيالشتاءكالربيعكالخريؼ
 فيفصؿالصيؼ

(1)
. 

 (نكاع الترب في محافظات غزةأأىـ )التربة  1.1.4

:غزةمنيامحافظاتتختمؼالتربةمفمنطقةألخرلداخؿ

 الكثباف الرممية -1
غزةمفمحافظاتكعمىساحؿ،الكثبافالرمميةعمىطكؿالساحؿالفمسطينيبشكؿعاـتمتد

كتتككفمفرماؿ،كتزدادفيمنطقةالجنكببشكؿكاضح،الجنكببشكؿخاصإلىالشماؿ
.(2)(الككارتز)

كفقيرةفي،مفكربكناتالكالسيكـ(%8–5)كتحتكمعمى،منخفضةالقدرةعمىحفظالمياه
 .تياالعضكيةمككنا

 تربة ىباء مختمطة الرمؿ  -2
كجنكبمحافظاتغزةحتى،كىيتربةفيضيةتنتشرشماؿكادمغزةحتىقريةبيتحانكف

  .(3)أقصىالجنكبإلىمنطقةرفحكتمتدبشكؿطكليمفأقصىالشماؿ

 تربة المكيس  -3
 ناعمة ذرات مف كتتركب باليباء المختمطة الرممية بالتربة كالتيكتعرؼ كالطيف الرماؿ مف
المناطؽالصحراكية التيتيبفي العكاصؼالرممية بفعؿ فيأقصىشرؽ،تتككف كتتكاجد

.(4)محافظاتغزةمختمطةبرماؿالكثباف







                                                 

.13ص،أبكطكيمة،"استخداـاألرضالزراعيةفيقطاعغزة"،(1)
.(20ص)تقييـاألثرالبيئيلمعدكافعمىغزة،سمطةجكدةالبيئة،(2)
 .36صكزارةالتخطيطكالتعاكفالدكلي،،األطمسالفني(3)
 .36ص،المرجعالسابؽ(4)
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 مكارد المياه  1.1.5

 المكارد المائية في محافظات غزة 
 بمياه فيمحافظاتغزة المائية المكارد األمطارتتمثؿ السطحية كفيكالمياه الجكفية كالمياه

الجكعفطريؽالتبخرأكتجرمعمىالسطحكتتجمعمككنةالمياهالسطحيةإلىغالباماتعكد
.أكتتسربتحتاألرضكتسمىبالمياهالجكفية

 األمطار -أ
 لممياهاألمطارتعتبر المتجدد المائي كالمصدر غزة محافظات في لممياه الرئيس المصدر

األمطارمتكسطسقكطالجكفيةحيثيتفاكت إلىمفسنة أخرلفيإلىأخرلكمفمنطقة
كتبمغذركتياكحدتيافي،فيمنتصؼشيرنكفمبراألمطارمحافظاتغزةحيثيبدأسقكط

األمطارحيثتبمغكمية،كتبدأبالتناقصحتىتنقطعفيأكاخرشيرإبريؿ،شيرينايركفبراير
ماطرفيالسنة47خبلؿ(3ـ135.8)الساقطةعمىمحافظاتغزةحكالي .(1)يـك

 المياه السطحية -ب
 مياه مف األكدية فيركافد المتجمعة المياه في السطحية المياه كالتيتصباألمطارتتمثؿ

 يرشح منيا اآلخر كالجزء المتكسط البحر في المياهإلىمعظميا كتعتمد الجكفي، الخزاف
ليطكؿكاستمراريتياكنكعالتربةكتكشؼالصخرالسطحيةفيغزةعمىعدةعكامؿمنياشدةا

األمطاركالغطاءالنباتيكالتضاريسيكيعدالجريافالمؤقتلممياهالسطحيةكالذمتسببومياه
طكيبللكف السطحيةفيالمحافظاتكالتيالتدـك فيفصؿالشتاءالمصدرالرئيسيلممياه

ككادم(2)ؿفيكادمبيتحانكفككادمغزةلممياهالسطحيةتتمثىناؾبعضالمصادرالمحتممة
كيعتبركادمغزةالمجرلاألساسيفيالمحافظاتكىكجزءمفتصريؼمياهصحراء،السمقا

(3)النقبالشماليةكجباؿالخميؿالغربية
. 

 المياه الجكفية -ج
المختمف المائية اإلحتياجات لتمبية الكحيد المصدر ىك الساحمي الجكفي الخزاف فييعتبر ة

محافظاتغزةكىكيمثؿجزءامفالخزافالجكفيالساحميفيفمسطيفالممتدمفجباؿالكرمؿ

                                                 

(.5/52دراسةميدانيةألزمةالمياهفيقطاعغزة)مجأبكمايمة،(1)
 (.49/151ع)تحميةالمياهفيقطاعغزةالمكحكجابر،(2)
.151المرجعالسابؽ،ص(3)
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جنكباإلىشماال سيناء جزيرة المنزلية،(1)شبو لئلستخداماتالمتعددة الجكفيو المياه كتستغؿ
 كالصناعية المكالزراعية بالتكسع أىميتو ازدادت صاحبكالذم كالذم الخمسينيات منذ وطرد

التكسعفيالزراعةكخاصةزراعةالحمضياتكاألنشطةالتصنيعيةكتطكرالمستكلالمعيشي
الذماألمركيغمبعمىتككيناتالطبقاتالحاممةلممياهالحجرالرمميكنسبةقميمةمفالطيف

يؤثرعمىكمياتالمياهالمتسربةلمخزافالجكفيحيثتنحدرطبقاتالخزافالجكفيمفالشرؽ
  .(2)الشماؿإلىالغربكمفالجنكبإلى

 :الخظبئض البشزيت: حبنيب   1.2

  :السكاف في المحافظات 1.2.1
التركيبالعمرملمسكاففيفمسطيف فتيإنويظير ا،مجتمع قدرتنسبة فيالفئةإذ ألفراد

%مفمجمؿالسكاف39.7حكالي2014(سنةفيفمسطيفمنتصؼعاـ14–0العمرية)
 ا%37.9بكاقع 43.2كلغربيةالضفة ،غزةمحافظات%في منتصؼعاـ ـ2015كفي
.فيمحافظاتغزة(%43)مفأكثرقدرت

%مفمجمؿ2.9فيفمسطيف2014فيمنتصؼعاـأكثرسنوف65كماقدرتنسبةاألفراد
.(3)غزةمحافظات%في2.4%فيالضفةالغربيةك3.2قعالسكافبكا

 :غزة  محافظاتالتركيب السكاني في  1.2.2

،ىكعبارةعفالخصائصالنكعيةلمسكافكالتييمكفالتعرؼعمييامفخبلؿبياناتالتعداد
 السكانيكما التركيب المختمفةيكضح السكانية لمتجمعات التبايف العكامؿ،مبلمح دراسة ثـ

إلىإضافة،المختمفةالتيتؤثرفيىذاالتبايفكمدلارتباطيابالظركؼالديمكغرافيةاألخرل
ذلؾفإفدراسةالتركيبالسكانيتفيدفيمعرفةمايممكوالمجتمعمفمكاردبشريةكتصنيفيا

المدنية،حسبقطاعاتالعمر العممياتالديمكغرافية،النكعكالحالة لتحميؿ أساسا كالتيتعد
مثؿ: الخصكبة-الكبرل  (4)،الكفياتكاليجرة، عدإنوكما حاؿ عفـفي بياناتدقيقة تكفر

ممياتالحيكيةفإفبياناتالتركيبالسكانيكخاصةالتركيبالعمرمكالنكعيتعتبركسيمةالع
 (5)المستقبؿيالخصكبةكالكفاةكمدلتأثيرىاعمىحركةالسكففلغيرمباشرةلتقديرمستك

                                                 

(1) H.J. bruin ,A. Tuinhof , and R. keller , '' Water in Gaza Strip '', p.8. 

 (.49/151عتحميةالمياهفيقطاعغزة)المكحكجابر،(2)
.(55ص)كتابفمسطيفاالحصائيالسنكم،ي،الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطين(3)
.(78ص)"،التطكرالسكانيكأثرهعمىالخدماتفيقطاعغزة"جبر،(4)
 .78ص،المرجعالسابؽ(5)
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 التركيب العمرم كالنكعي  1.2.3

انيدراساتالسكانيةإلإفلدراسةالتركيبالعمرمكالنكعيلمسكافقدركبيرمفاألىميةفيال
اضاألمرتعدادالكفياتكإلىباإلضافة،إناثاتكضحالمبلمحالديمكغرافيةلمسكاففيياذككراك

 .كالخصكبةكاليجرةكمعرفةالفئاتالمنتجةكالتييقععميياعاتؽاعالةباقيأفرادالمجتمع

  :التركيب النكعي لمسكاف - 

خبل مف حيث سابقو عف أىميتو تقؿ المنتجةال العاممة القكل حجـ التعرؼعمى يمكف لو
(1)كغرافيةكالخصكبةكالكفياتكاليجرةملبعضالمتغيراتالديكيعدمؤشران،لمجنسيف

كيقصدبو ،
كيحسبإماكنسبةبيفالذككرلكؿمائةأنثى،النسبةبيفالذككركاالناثفيالمجتمعالسكاني

كمفالحقائؽالديمغرافيةأفىناؾتكازنانبيفأعدادالذككر،أكعدداالناثلكؿمائةمفالذككر
االناثداخؿالمجتمعاتالبشرية ،(2)كأعداد النكعيةفيالعالـ تبمغنسبة (150)كبشكؿعاـ

ـأفعدد2015كقدأظيرتنتائجالتعدادالسكانيلعاـ،(3)أنثىعندالكالدة(100)ذككرلكؿ
 غزة محافظات في الكمي )،نسمة(1.819.982)السكاف )أ نثى(895.235منيـ ،924.747)

يكضحذلؾ:(1.1)كالجدكؿالتالي.(4)ذكر
 حسب الجنس غزة تكزيع السكاف في محافظات (:1 .1جدكؿ )

 المجمكع إناث ذككر المنطقة
362.772 178.445 184.237شماؿغزة
317.986307.838625.824غزة

134.372130.083264.455ديرالبمح
173,464167.929341.393خافيكنس

225.538 114.598110.940رفح

 1,819,982 924.747895.235محافظاتغزة

 55ص  ،(2015ً)ػبً اىَظضع: اىجٖبػ اىَغمؼٛ ىإلدظبء اىفيـطْٜٞ 



                                                 

 .(314ص/4)طجغرافيةالسكافأبكعيانة،(1)
 .160صالمرجعالسابؽ،(2)
 (57/ص2جغرافيةالسكاف)طسياكنة،(3)
 .55صم،كتابفمسطيفاالحصائيالسنكي،الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطين(4)
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:يميما(1.1)السابؽيتضحلنامفخبلؿالجدكؿ

كقدرعددالذككرفيمحافظات،أعدادالذككرعفأعداداإلناثفيمحافظاتغزةإرتفاع-
 .ألؼأنثى(895)كقدرعدداإلناثفيمحافظاتغزة،ألؼذكر(924)غزة

  :التركيب العمرم لمسكاف -

ألنشطةكمفىذاالتكزيعنستطيعمعرفةا،ىكتكزيعالسكافمفخبلؿفئاتاألعمارالمختمفة
اإلقتصادي النشطة الطبقة حجـ الشعكبكذلؾبمعرفة التيتمارسيا ،قتصادياإة مفإنوكما

.خبللويمكفالتنبؤبمايحتاجوالمجتمعمفخدمات

كتتميزالفئة،حيثترتفعفيونسبةصغارالسف،مجتمعفتيإنوبكيتصؼالمجتمعالفمسطيني
كيبمغنسبتيافي،كتشكؿعبئاعمىالفئةالعاممةاغيرمنتجةإنيب(سنة14-0مف)ةالعمري

ؽالفئةالعمريةتكيقععمىعا(،%43مف)أكثرـ2015حصائيةإغزةحسبمحافظات
فئةكبارالسفأكيبمغعددبينما،مفنصؼالسكافأكثر(عبءإعالة64-15الثانيةمف)

فئاتإنخفاضعمىامؤشرمفمجمؿالسكافكىذ(%2.9حكالي)(أكثرفسنة65الشيكخ)
كااليجرةالتيتعرضتأثرىـبالنكبةالفمسطينيةككالمزمنةاألمراضاألعمارالكبيرةكسببذلؾ

  .(1)ـ1948عاـليا

  اإلقتصادم نشاطال 1.2.4

التركيب دراسة مفاإلقتصادمتعتبر يمكف إذ تركيبالسكاف دراسة في األسساليامة مف
كأىميةعناصرهكمايمكفالكقكؼعمىنسبةالعمالةاإلقتصادمخبللياتحديدمبلمحالنشاط

كحجمياكأىميتياكخصائصياالمتعددةكمعرفةمعدالتغيرالناشطيفكتكزيعيـحسبالعمر
القكلالعاممةفي،كالنكعكالمينة فيتحديدحجـ أفيسيـ النكعمفالدراسة يمكفليذا كما

سياـاإلجتماعيةالتغيرفيالنمكالسكانيكخصائصيـالمستقبؿاعتماداعمىاتجاهمعدالت كا 
 .(2)اإلناثفيالقكلالعاممة

                                                 

.(53ص)كتابفمسطيفاالحصائيالسنكم،ي،الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطين(1)
 (.313ص/4)طجغرافيةالسكافأبكعيانة،(2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيالفصؿ ال 2
  اإلنسافالكبد في جسـ 
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 ثانيلفصؿ اا
 اإلنسافالكبد في جسـ 

 
  اإلنسبنأهميت الكبذ في جسم  2.1

كتخميصالجسـمففلوالعديدمفالكظائؼاليامةأإلىاإلنسافتكمفأىميةالكبدفيجسـ
نتاجالسمكـك عضاءالجسـأكالكبدكغيرهمف،البركتيناتكاإلنزيماتالتيتنظـعمؿالجسـا 

الكبدالكبائيإلتيابيتعرضلمعديدمفالمشكبلتالصحيةالتيتؤثرعمىكظيفتوكخصكصا
( (Aالنكع كإالذمسيتـ فيمحافظاتغزة لدلاضاألمرستعراضتكزيعو طفاؿاألالشائعة

 .ككظائفواإلنسافمكقعالكبدفيجسـإلىكالمرتبطةبممكثاتالبيئةباإلضافةلمتطرؽ

 الكبد 2.1.1

اليمنى كيتألؼنسيجالكبدمفعددكبيرمف.فكؽالحجابالحاجزيقعالكبدعمىالخاصرة
خبليا كتتجمع عديدة خبليا مف بدكرىا الفصكص ىذه كتتألؼ فصكص تسمى الحبيبات

بعدالفصكصعمى الصفراكية التيتؤلؼالقناة الكبد قناة لتككف بدكرىا قنكاتتتجمع شكؿ
المرارة بقناة .إلتقائيا الصفراكية القناة مفاألإلىتصؿ عمىجزء مفتكحة الدقيقوحجرة معاء

باإلثن البنكرياسعشرىيعرؼ كغدة المرارة إفرازات فيو الطعاـ.كتختمط مستحمب يصؿ
فيرشحالكبدأبعد.الكبدإلىالمكادالمغذيةمنوقبؿاالمعاءكالدـالميضكـبعدامتصاص

 تتجو المكاد تحت.البطيفاأليمفلمقمبإلىىذه المرارة تكجد الجانبالداخميلمكبد بمحاذاة
(.2.1شكؿ).(1)آخرضمعمفأضبلعالقفصالصدرممفالجيةاليمنى

                                                 

.) 86ص/1)طمكسكعةصحةاألسرةاألمراضكعبلجيا(1)
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 اإلنسافمكقع الكبد في جسـ  (:2 .1شكؿ )

123:مكقعالمصدر إسعاؼدكتكـك

 كظائؼ الكبد  2.1.2

كيمكغراـكىك2ك1.5الكبدىكأكبرعضكمفأعضاءالجسـالداخميةيتراكحكزنوبيف
البنكإلىالعضكالمسئكؿعفعمميةاليضـ رياسجانباألمعاءكالمعدةكالغددالمعابيةكغدة

فيالجيازاليضميكقسـآخرفيكيصبقسـمفافرازاتالكبدكالمعيالدقيؽكاإلثنيعشرم
كذلؾمفخبلؿتحكيؿبيفالجيازاليضميكالقمبكيعمؿالكبدأيضاكمصفاهالدكرةالدمكية
القضاءعمىبعضالمكادالسميةبإفرازبعضالخمائرالتيككليستركؿكإلىالمكادالدىنية

تؤ الدفاعاتالطبيعية ،مجسـلمف يستفيدإلىباإلضافة ال الجسـ بعدأف الغذائية المكاد مف
عناصرمفيدةلمجسـكمايحدالكبدتأثيرمعظـإلىفيعالجياالكبدكيحكلياأإالبعدىضميا

الجسـعفطريؽالفـفيبطؿمفعكلياالساـفيمعظـالحاالتإلىالمكادالكيميائيةالتيتدخؿ
.كيتخمصمنياعفطريؽالدـكالنيككتيفكالكافييف

 :مف الكظائؼ األخرل لمكبد ما يميك 
.يعمؿالكبدعمىتخزيفالدىكفبعدتحكيؿالغمكسيدالذملـيستيمكوالجسـفيخزنو-

.بمساعدةالمادةالصفراءالتيتفرزىاالمرارةيعمؿالكبدعمىتحكيؿكتخزيفالبركتينات-

)دمفمجمكعةمفالمكادالمتمثمةفييتخمصالكب- –الحكامضاالمينية–حمضاليكريا
(امبلحاالمكنياؾ فيالجسـ المكاد ىذه كجكد كالربكصابةلئلحيثيؤدمزيادة بالركماتزيكـ
.كالطفحالجمدم
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الكبدبعمميةالتكازفالبركتينيمفخبلؿاطبلؽمايختزنومفبركتينات- الدـفيإلىيقـك
.فيكميةالبركتيناتنتيجةحدكثنزيؼدمكمإنخفاضلةحدكثحا

.اإلنسافمستكلالعديدمفالمكادالكيميائيةالميمةفيالدـكداخؿجسـينظـ-

.اإلنسافحفظالتكازفاليرمكنيداخؿجسـ-

(1).تككيفخبلياالدـالحمراءفيالجنيفداخؿالرحـ-

.(2)الفيتاميناتإلىخرلباإلضافةتخزيفالحديدكبعضالمعادفاأل-

يعمؿعمىتصفيةالدـإنوف،اإلنسافيعدالكبدعضكاميمابالنسبةلمجيازالمناعيفيجسـ-
مفالجراثيـكالميكركباتكىيمسئكلةفيالكقتنفسوعفتصنيعبركتيناتميمةفيالجياز

.المناعي

كثيرةجداالتعامؿمعآالؼالمركباتالكيميائيةنزيماتالمتنكعةكاللمكبدالقدرةمفخبلؿاإل-
.(3)كالعقاقيرالمختمفة

 الكبدية الفيركسية  اتلتياباإل  2.1.3

يتعرضالكبدلؤلمراضكالتيتصنؼباإل التيتؤثرلتيابكسائرأعضاءالجسـ اتالفيركسية
بأخرل أك بصكرة كظائفيا ،عمى عمى تؤثر ،كصحتواإلنسافكبالتالي ساتالفيرككتعتبر

اضاألمربصابةاإلإلىمفأىـالعكامؿالتيتؤدمىيكائناتدقيقةأصغرحجمامفالبكترياك
فتغزكالخبلياأالبعدإلكتركنيكالتعيشكالتتكاثركالترلعادةإالبالميكركسككباإل(4)

شياءأثاجزيئاتغيرحيةتتركبمفثبلإنيحيث(5)الحيةحتىتعتمدعمييالمقياـبكظائفيا
:أساسية

.DNA / RNAالمادةالكراثية -1

.اكالمحفظةCAPSIDغبلؼبركتينيحكليا -2

.غشاء -3
                                                 

.) 86ص/1ط)كتابمكسكعةصحةاألسرةاألمراضكعبلجيا(1)
 .(22ص)(فيمدينةجدة"،Aضالتيابالكبدالكبائيالنكع)زينبسعيد،"مر(2)
 .21المرجعالسابؽ،ص(3)
 (.31/ص1الجغرافياالطبية)طالرديسي،(4)
 (.66)صالبنكرياسأمراضياعبلجياكالكقايةمنيا-المرارة-الكبدالركبي،(5)
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 فيركس لكف الغشاء بيا كيحيط بركتيني بغبلؼ محاطة الكراثية المادة أف الكبدإلتيابإذ
كىكيتطفؿعمىخبليا،الكبائيليسلوغشاءفقطىكعبارةعفمادةكراثيةكغبلؼبركتيني

مكانياتالمكجكدةفيدخؿداخؿالخبلياحتىيستخمصاإلأبدكفيتعريؼالفيركسيجبالك
فصفةالتكاثرتطمؽعمىخصائصأحيث(1)داخؿالخبليالصالحةحتىيتضاعؼكاليتكاثر

الكائناتالحية يتمؼ، الكبد يتضاعؼفيخبليا الكبدكعندما المفضمةلوىيخبليا كالكجبة
يعمكفيالدـكتظيرالكبدكيحصؿفيو مستكلالصفرة عراضالصفارعمىأخمؿكمفىنا

 ألاإلنسافعيف الصفراءكذلؾ المادة يصنع مف ىك الكبد ،(2)ف أف الدراسات أكثركأثبتت
يعرؼب تمؾالتيتسببفيما إلتيابالفيركساتشيكعا الفيركسية  Viral Infective)اتالكبد

Hepatitisمفسبعةأنكاعيعرؼكؿمنياحسبالرمكزاألبجدية(كىيتشتمؿعمىمجمكعة
:عمىالنحكالتالي

.Hepatitis( Aكالذميطمؽعميو)(أ)الكبدالكبائيإلتيابفيركس -1
.Hepatitis(B)كالذميطمؽعميو(ب)الكبدالكبائيإلتيابفيركس -2
 .Hepatitis( Cكالذميطمؽعميو)(ج)الكبدالكبائيإلتيابفيركس -3
في -4 إلتيابركس الكبائي عميو(د)الكبد يطمؽ D)كالذم )Hepatitis،عادة كالذم

.(ب)يصاحبالفيركس
.Hepatitis(E)كالذميطمؽعميو(ق)الكبدالكبائيإلتيابفيركس -5
.Hepatitis(3)(G)كالذميطمؽعميو(ك)الكبدالكبائيإلتيابفيركس -6

 (Aع النك )الكبد الكبائي  إلتيابب اإلىتماـمراحؿ  2.1.4

 الكبائيإلتيابفيركسإكتشاؼتـ (Aالنكع)الكبد التجاربعمىككانت،ـ1973فيعاـ
فيةالمرضفيمناطؽكاسعإنتشاركازداد(4)ـ1969الفيركستجرلعمىالحيكاناتمنذعاـ

 مف لككنو كآسيا اإلاضاألمرافريقيا شديدة المتقدمةنتشارالمعدية النقؿ ساعدتكسائؿ كقد
كيصاب.قتصادياا جتماعياكإنتقالومفمكافآلخرخصكصافياألقطارالمتخمفةإرعةعمىس

                                                 

(.19/4/2016إسراءأبكسمطاف):قابمةد.محمدشبير،(1)
.جعالسابؽنفسوالمر(2)

 (3) Stanley, viral Hepatitis (p95). 

 .(23ص)(فيمدينةجدة"Aسعيد،"مرضالتيابالكبدالكبائيالنكع)(4)
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حيثتتصؼالمناطؽالمدارية،مفغيرىـأكثرفيالجياتالمداريةبالمرضبدرجةاألطفاؿ
.(1)كالتربةعفطريؽالمياهالممكثةاضاألمرإنتشاربالجكالحارالرطكبةالعاليةكبالتالي

بعضالكعيالصحيكتدنىمستكلالنظافةمعضعؼالعبلجفيقمةإلىضافةالممكثةباإل
كالدافئة الحارة األقاليـ بيف(2)دكؿ الفيركسما حضانة فترة حتى50إلى15كتصؿ يكـ

.(3)ظيكراألعراض

 طرؽ انتقاؿ العدكل بالمرض 2.1.5

كيتـ(الفـ–البراز)ساسيةلمفيركستتـعفطريؽمايسمىبالبرازالفمكمطرؽالعدكلاأل
أذلؾمفخبلؿ يدخؿجسـ اإلنساففالفيركسعندما لـإيتـ فإذا خراجوعفطريؽالبراز

اإلنسافينظؼ التبرز بعد جيدا البرازنفسو كتناكليابكاختمط المزركعة الخضراكاتكالفكاكو
نتقؿلئلنسافعففالفيركسيإكلمطعاـككضعيدهفيفموفأبدكفتنظيؼجيدليديواإلنساف

الخضراكاتكالفكاكواإلنسافكيصاب،طريؽالفـ السميـبالفيركسمفخبلؿتناكؿنفسىذه
اإل أف حيث غسيؿ بدكف الممكثو الرئيسي السبب ىي الشخصية بالنظافة صابةلئلستيتار

كالمدارسكرياض،(4)بالمرض المزدحمة المناطؽ تعتبر أماكفاألطفاؿكما مف تشممو كما
ت مف الحفاضات أكثرغيير عرضو (5)بالمرضصابةلئلاألماكف الباردة، المأككالت كتعتبر

ستخداميافيالصيؼككذلؾالمأككالتالبحريةكاألسماؾكالمحارالتيإكالمثمجةكالتييكثر
صطيادىامفالمياهالمعرضةلمممكثاتالتيتشتمؿعمىمككناتالصرؼالصحيمصدراإيتـ
كمطبكخةبشكؿجزئيحيثتزدادأالكبدكخاصةإذاماتـتناكليانيئةإلتياببصابةلئلىاما

.(6)بالمرضصابةاإلكخطرإحتمالية

 فترة الحضانة كأعراض المرض كمراحؿ العدكل 2.1.6

الفيركس مفدخكؿ ىيالفترة الحضانة إلىفترة األاإلنسافجسـ عراضكعمىحتىظيكر
50ببطءشديدكستحتاجإلىشيرأكعراضاألسبكعيفحتىتظيرأإلىقؿتحتاجاأل يـك

                                                 

 (.300ص)الجغرافيةالطبيةمحتكلكمنيجكتحميبلتمكانيةالمظفر،(1)
.300صالمرجعالسابؽ،(2)
 .ـ(24/4/2016إسراءأبكسمطاف):قابمونضاؿغنيـ،د.(3)
 المرجعالسابؽ.(4)
 .(544ص)الصباغكآخركف،طباألمراضالمعديةكالتغذية(5)

(6) Stanley,viral Hepatitis (p95). 
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ختبلؼفالذميتحكـفيذلؾاإلأالينطبؽعمىالجميعكليستقاعدةعامةحيثاألمركىذا
:خرآإلىمفشخص

 اإلنسافمناعة.

 اإلنسافكميةالفيركساتالداخمةفيجسـ.

 اإلنسافعددالفيركساتالمتكاثرةفيجسـ.

 كقيءإرتفاعمىشكؿالمرضععراضأكتظير كغثياف لمشيية كفقداف الجسـ حرارة لدرجة
سياؿكصداعككجعفيالعضبلتكحكةفيالجسـك يمفكفيالجانباألأـفيالمعدةآالكا 

  .مفالبطف

 :كالتاليـسيتـتكضيحيمرحمتيفحيثيمرالجسـب
  :مرحمة ما قبؿ ظيكر الصفار -أكالن 

ماأل تككفعامةسخكنة اليكجدعراضىنا فيالجسـ يعافنفسكقيءكىزؿكضعؼعاـ
العادماإلنسافعراضعاموفبليستطيعفىذهاألأعراضحيثحتىظيكراأل،شيءمحدد

فأذاتـعمؿتحميؿمفالممكفإالكبدكفيىذهالمرحمةإلتيابعراضمرضأاإنيفيحددأ
 .ظيكرالصفارمرضكبدفترةإنونجدنتيجةكلكفالذميساعدعمىتحديد

 :مرحمة الصفار -ان ثاني

 تبدا البكؿيتحكؿاألعراضبالظيكركتتمثؿبىنا صفرالمكفاألإلىصفارفيالعينيفكيبدأ
،بالفيركسالكبدمصابةاإلعمؿالتحاليؿالبلزمةلمتأكدمفيطمبالطبيبمفالمريضكىنا

باإل الحاالتالمصابة لجميع األعراضالتحصؿ ىذه أف حيث،Aالكبدمالنكعلتيابإال
يبقىالفيركسميعافكقيءكإلىتتعرضبعضالحاالت كاليعرؼذىبيكيكميفإلىمفيـك

ميدانيكفحصمسحتـإجراءإذالكفعمىفتراتطكيمة،صيببالمرضأكأتعرضإنوحدأ
ـيظيرعميوخذالعدكلفيحياتولكفلأفىناؾالكثيرمنيـقدأفنجدأمكففالملمناسم

 (1).فيمجتمعناالفمسطينيكاردطبعانعراضالمرضكىذااألمرأ
 

 

 

                                                 

.ـ(24/4/2016إسراءأبكسمطاف):قابمود.نضاؿغنيـ،(1)
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  :فترة العدكل

ىيالمرحمةك،عراضالمرضأالتياليظيربياكتكاثرالفيركسبمرحمةتككففترةالعدكل
50إلىأكقدتصؿسبكعيفأكأسبكعأإلىالتيتحتاج فيىذهالفترة،ظيكرالصفارحتىيـك

قبؿظيكرالصفاراإلنسافيككف كافإمفالصعبأفيتـتحديدمعدملذلؾفيفترةما ذا
ـالأمصاببالفيركساإلنساف ، ،غيرمعدمالمريضفيظيرالصفاريصبحألكفبمجرد
حدأيـمعأمإختبلطفيفترةالعدكليتـعمؿليـحظرصحيحيثيمنعاألطفاؿبالتالي
فيمارسحياتوأغيرمعدمكيمكنواإلنسافعيفلظيكرالصفاريصبحسبكأكأسبكعألكفبعد

كذلؾأل الطبيعية مناعةأعراضالمرضأف الجسـ لدل كأصبح فأحيث،صبحتكاضحة
 أالفيركسبعد في يككف أسبكعيف جسـ عمى لو تأثير يبدأاإلنسافسكء ذلؾ كبعد كتطكره

ياـتختفيأعشرإلىسبكعأكخبلؿ،عدمكيصبحغيرم،المريضبالتبلشيكيتعافىالفيركس
.مناعةليذاالفيركساألطفاؿكيكتسب،(Aالنكع)عراضلممرضالفيركسياأل

%عمى100المرضالنظافةالشخصيةحيثيعتمدنقؿياىيشيءفيالعدكلكنقميعتبرأىـ
بغسؿيديوبالمأالمصاباإلنسافحيثيفترضعمى،النظافةالشخصية اءكالصابكففيقـك

الحماـكذلؾلمنعإلىكأمشيقاـبوكخاصةبعدالذىابأبشكؿدائـبعدعمؿأمنشاط
تعريضاآل لخطر حكلو ىـ مف كخاصة فيبالمرضكأيضانصابةاإلخريف مشاركتيـ عدـ

.(1)غراضيـالشخصيةأستخداـإالمأكؿكالمشربكعدـ

:الكبدمايميإلتيابيبلحظعمىمرض

-  المسببصابةاإلتتـ الفيركس عمى يحتكم الذم بالبراز كالطعاـ الماء لتمكث نتيجة
شركط،لممرض كغياب الصحة كسائؿ تخمؼ مع النامية الببلد في ينتشر فيك لذلؾ
كيحدثالمرض،النظافة بشإىذا حدثفيالصيفبكأؿمتفرؽكما كبائيةمثمما صكرة
 ـ1988عاـ تعرض أغمأكثرحيث شخص مميكف مف مف صابةلئلاألطفاؿبيـ

.(2)بالمرض

مصابباألنفمكنزاكقدالإنونزلةبسيطةأكيعتقدالشخصإنويشخصالمرضعادةعمى -
.يصاحبويرقاف

 .تككفكطأةاألعراضالتييعانيياالكبارأشدمماىيلدلالمصابيفاألصغرسنا -

                                                 

 .ـ(24/4/2016إسراءأبكسمطاف):قابمود.نضاؿغنيـ،(1)
 (.73البنكرياسأمراضياعبلجياكالكقايةمنيا)ص-المرارة-الكبدالركبي،(2)
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 :العالج كالتطعيـ 2.1.7

إ بأنكاعيإلتيابجماال الفيركسية الكبد اات حيث عبلج ليا يكجد ال ليا الحادة فأبالمرحمة
.ساسييخفؼالضغطعمىالكبدأتباعنظاـغذائيإساسيراحةكعبلجيااأل

المستكطنةكيقصداضاألمرمف(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابمابالنسبةلمتطعيـفإفمرضأ
خبلؿحياتواإلنسافيصابمرضمكجكدفيمنطقةمعينوكبالتاليالبدأفإنوبالمستكطنة

المرضكبما الصحةأبيذا فإغزةالتقدـتطعيـلممرضفمحافظاتفيالفمسطينيةفكزارة
%97مستكطفبالتاليتقريبانوإلالذملـيصابخبلؿأملحظةسيصاببالمرضكذلؾ

صيبكابالمرضخبلؿلحظةمفلحظاتحياتيـكمفيصاببالمرضاليعكدلوامفالناس
.مرةاخرل

)النكعالكبدالكبائيإلتيابىكتطعيـكقائيضدالفمسطينيةفالتطعيـالمكجكدفيكزارةالصحة
B)اإلنسافجرعاتيأخذىـ3صبحأكانتيىىذاالتطعيـحيث،سنكات10كالذميأخذكؿ

عيـعالمياإاليكجدلوتط(A)مابالنسبةلمنكعأالكالدةكيبقىلكؿالعمرفيبدايةالتطعيـبعد
.(Aكبالتالياليعطىتطعيـلممرضالنكع)الفمسطينيةليسلوتطعيـفيكزارةالصحةإنو

إنوحيث فترة بالمرضيأخذكف يصابكف عندما لؤلطفاؿ ثـصابةاإلبالنسبة بالمرضكاممة
لمتطعيماتفي،عراضأيعافكفمنوكاليترؾالمرضأم العميا كزارةفكافالقرارمفالمجنة

 الصحة الفمسطينية إبعدـ المرض عبء دراسة بعد كذلؾ المقاح دخاؿ التطعيـةتكمفك
 .(1)يتعافكفبدكفتطعيـاألطفاؿفأكخصكصا

                                                 

 ـ(24/4/2016إسراءأبكسمطاف):قابمود.نضاؿغنيـ،(1)



 

 
 
 
 
 
 

 الثالثالفصؿ  3
 إلتيابالمسببة لمرض البيئية العكامؿ 

 ( في Aالكبد الكبائي )النكع 
 محافظات غزة
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 رابعالفصؿ ال
 ( في محافظات غزةAالكبد الكبائي )النكع  إلتيابمسببة لمرض الالبيئية العكامؿ 

 تمييد:
النكعالكبدالكبائي)إلتيابببةلمرضالمسالبيئيةمعرفةالعكامؿإلىييدؼىذاالفصؿ

Aكمشكمةقطعالكيرباءككاقعالمياهكالصرؼالصحيفيالصمبة(كالتيتتمثؿفيالنفايات
نتشاربالمرضكصابةاإلمعمؽلربطدكرىاكأثرىابكدراستيابشكؿ،غزةمحافظات هفيمنطقةا 
 .الدراسة

 :الظلبت في محبفظبث غزة النفبيبث –أوال   3.1

النفايات لسيكلةالصمبةتعتبرمشكمة نظرا العالـ أنحاء فيسائر كبيرة المخمفاتمشكمة أك
الحشراتك لتجمع مبلئمة بؤرا تمثؿ كلككنيا نتشاركاضاألمرتراكميا كالممكثاتكمااا  لجراثيـ

التيتخرجمنيا الكريية بسببالركائح لمبشرية مفمضار عنيا ،ينجـ تشكيوإلىباإلضافة
.(1)الجانبالجماليلممدفبمظيرىاغيرالمقبكؿ

إال عالميا النفاياتالصمبة سنكياإنيتتشابو التيتتكلد تختمؼفيكميتيا تختمؼفي،ا كما
ةكالمستكلالمعيشياإلقتصاديصرمنياكتعتبرالكثافةالسكانيةكالحالةمككناتياكنسبةكؿعن

(2)جتماعيلمسكافمفأىـالعكامؿالمؤثرةفيطبيعتياكالثقافيكاإل
. 

  :تعريؼ النفايات الصمبة 3.1.1

بحيثتككفعممية بالتخمصمنيا لمنقؿكالتييرغبمالكيا القابمة الصمبة المكاد ىيجميع
كم كنقميا ذاجمعيا أفتككف كيمكف المجتمع مفمصمحة لمبعضتعالجتيا اقتصادية قيمة

 .كخاصةالذيفتعتمدصناعتيـعمىإعادةتدكيرالنفايات

  :غزة محافظاتفي الصمبة كضع النفايات  3.1.2

النفاياتإنتاجغزةبشكؿمتسارعرافقوزيادةفيمحافظاتإفالزيادةالسكانيةالمطردةلسكاف
بالتخطيطالبيئيالعمميالسميـإلدارةالنفاياتالصمبةكمارافؽذلؾمفالصمبةفيظؿغيا

النفاياتإنتشار كالفرعية الرئيسية المنازؿكعمىالطرؽالعامة ،(3)عمىجكانبالطرؽكأماـ
                                                 

تمكثالبيئة(1) (.195ص/1)طالسكيداف،عمـك
.47صأبكالعجيف،"تقييـإدارةالنفاياتالصمبةفيمحافظةديرالبمح"(2)
البيئية)طالمدخؿإلىالعمغرايبوكالفرحاف،(3) (.1/142ـك
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ك البيئيلدلالمكاطف لغيابالكعي الحاكياتإما النفاياتبجكار لطرح إدراكوكأنظرا عدـ
ستيعابالمكجكدفيالمكافاليكفيإلاياتفيالحاكيةأكألفعددالحاكياتألىميةكضعالنف

إلتيابالمختمفةكمنيااضاألمربصابةلئلكافلذلؾتأثيرمباشرىذاالكـاليائؿمفالنفايات
التحدياتإحدلغزةمحافظاتتشكؿالنفاياتالصمبةفيحيث،(1)(Aالنكع)الكبدالكبائي
حيثيتـجمعنفاياتصمبةبكاقعحكالي،كاجوالجياتالعاممةفيقطاعالنظافةاليكميةالتيت

.(2)سنكيا(ألؼطف625)

 الفمسطينية لمبيئة الممكثاتالرئيسية مف المختمفة بأنكاعيا النفاياتالصمبة تسببكتعد كالتي
،اتغزةكسكؼيتـتكضيحكضعالنفاياتالصمبةفيمحافظاضاألمربالعديدمفصابةاإل

حيث نفاياتمنزلية مف المنزليكتتككف االستخداـ عفالتيتنتجعف المخمفاتكىيعبارة
كتقدرنسبة،غزةمحفاظاتالعضكيةكالتيتمثؿالنسبةاألكبرمفمككناتالنفاياتالصمبةفي

،غزةمحافظاتمفالمجمكعالكميلمنفاياتالصمبةفي(%50)النفاياتالصمبةالمنزليةحكالي
بينماتمثؿباقيالمخمفاتالصمبةحكالي(%25)كتمثؿنفاياتقطاعالبناءكالتصنيعحكالي

(25%) ، جدكؿ فيإنتاجمتكسط(3.1)كيكضح الرئيسية المدف في الصمبة النفايات
،كغـ/فرد1.11النفاياتفيمحافظةغزةحكالي)إنتاجحيثيبمغمتكسط،محافظاتغزة

مكباتالنفايات(3.2)كيكضحجدكؿ،معدؿاألعمىمقارنةبالمحافظاتاألخرلكىكال(يكميا
كميةالنفاياتاليكميةفيمحافظةغزةكالشماؿإرتفاعالرئيسيةفيمحافظاتغزةكالذميكضح

الذماألمرعددالسكاففيالمحافظةكىذارتفاعكيعكدذلؾإل(طف/يكـ1000كالتيتقدربػ)
 .مقارنةبالمحافظاتاألخرلاضاألمرباإلصاباتعدداعإرتفيكضحأسباب

 2014-2010غزة  محافظاتالنفايات الصمبة في المدف الرئيسية في  إنتاجمتكسط  (:3 .1جدكؿ )

 (يكميا ،كغـ / فرد)النفايات  إنتاجمعدؿ  المنطقة
0.72 محافظة الشماؿ

1.11 غزةمحافظة 
0.49 محافظة الكسطى

0.67 محافظة خاف يكنس
0.72 محافظة رفح

2014تقريرتقييـالكضعالحاليلمنفاياتالصمبة،كزارةالبيئة:المصدر
                                                 

(.61إدارةالنفاياتالصمبةفيمحافظةشماؿقطاعغزة)صباركد،(1)
.(69ص)كتابفمسطيفاالحصائيالسنكمي،الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطين(2)
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 غزة محافظاتمكبات النفايات الرئيسية في  (:3 .2جدكؿ )

 كمية النفايات اليكمية (سكاف )نسمةتعداد ال ةمنطقة الخدم اسـ المكب
 ()طف / يـك

مكب جحر الديؾ )بمدية 
 (غزة

محافظةشماؿغزة+محافظة
(2كـ125غزة)حكالي

1000نسمة955,557

 مكب دير البمح الصحي
نس+محافظةمحافظةخافيك

(2كـ165ديرالبمح)حكالي
320نسمة586,722

120نسمة217,758(2كـ75)حكاليمحافظةرفح مكب رفح

ـ.2014تقريرتقييـالكضعالحاليلمنفاياتالصمبة،كزارةالبيئة:المصدر

 :نالحظ االتي كجدكؿ (3.2( ك )3.1) مف خالؿ جدكؿ

كبيرحيثيبمغمعدؿالنفاياتالصمبةإنتاجيعتبرمعدؿ- إنتاجفيمحافظةالشماؿكغزة
لمحافظةغزةكيعكد(1.11)(لمحافظةالشماؿك0.72)فاياتحكاليالفردبالكغـيكميامفالن

السكافالذميبمغحكاليرتفاعذلؾإل حيثأففيالمحافظتيفمعا(نسمة955,557)عدد ،
(حالةمصابةكفيمحافظة258كصؿحكالي)2014عددالمرضىفيمحافظةغزةلعاـ

(حالة493حكالي)عالمصابيفلممحافظتيفيبمغمجمك(حالةمصابةإذ235الشماؿحكالي)
لمنفاياتقديككفلمااضاألمرباإلصاباتأعدادإرتفاعالذميكضحأسباباألمركىذامصابة

.بالمرضصابةلئلمفتأثيرمباشر

الكسطىكخافيكنسحكالي)- مفالنفاياتالصمبةكذلؾطف320تسجؿمحافظة (يكميا
المحا في السكاف أعداد بحكالي)ألف يقدر معا 586,722فظتيف المرضىنسمة( عدد كيبمغ

 المصابيف بالمرض )2014لعاـ حكالي الكسطى محافظة محافظة103في كفي حالة )
حكالي209خافيكنسحكالي) يبمغ معا لممحافظتيف المصابيف أمأفمجمكععدد حالة )

(312 مصابة، حالة الث( المرتبة المحافظتيف تحتؿ فكليذا كغزة الشماؿ محافظة بعد يانية
.اضاألمرتسجيؿأعدادالمصابيفب

- أعداد حيث مف األخيرة المحافظة رفح محافظة عدداضاألمربصابةاإلتعد يبمغ حيث
كذلؾألفعددالسكاففييايعتبرأقؿ2014(حالةفيعاـ55حكالي)بالمرضالمصابيف

بحكالي يقدر كالذم األخرل المحافظات 217,758)مف معدؿ كيمثؿ النفاياتإنتاجنسمة(
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( بحكالي فييا لمفرد يكميا بحكاليكغ0.72الصمبة فييا اليكمية النفايات كمية كتقدر )
.(1)طف/يكـ(120)

 دارة النفايات الصمبة إنظـ  3.1.3

ميةتتـعمميةجمعالنفاياتالصمبةفيالمدفكالقرلمفخبلؿأقساـالصحةفيالييئاتالمح
الييئاتالمحمية مف مفعدد المؤلفة المجالسالمشتركة مفخبلؿ ككالة،أك مفخبلؿ أك

إلى(3.1غكثكتشغيؿالبلجئيفكيشيرشكؿ) المسارالعاـإلدارةالنفاياتالصمبةحيثتقـك
الجياتالمختصةبجمعالنفاياتمباشرةمفمصادرتكلدالنفاياتالصمبةأممفأماـالمنازؿ

بعدكا النفاياتفيما كتتجو االبتدائي" الجمع عممية " العممية لمنشآتحيثيطمؽعمىىذه
 التخمصإلىمباشرة النفايات)أماكف (مكبات كمنطقةإلىأك تعمؿ التي الترحيؿ محطات

الثالثلمنفايات،النفاياتكنقاطالتخمصالنيائيمنياإنتاجكسطىبيفمصادر المسار أما
عانشيككثركاأل األإلىفيك مف النفايات تجميع كنقاط تعمؿ التي فيالحاكيات عادة حياء

بتدائيفيياعمىالقكةالبشريةكماىكماتعتمدعمميةالجمعاإلالمناطؽالمكتظةكالتيغالبان
كيعتبر(2)الحاؿفيمخيماتالبلجئيفكفياألماكفالتيتنخفضفييانسبةحاكياتالنفايات

الث النفاياتكماالمسار بيف الكصؿ حمقة ىك اإلبتدائي الجمع عمىعممية يعتمد الثكالذم
األطفاؿالمتعددةكذلؾمفخبلؿلعباضاألمربصابةاإلتحتكيومفميكركباتكفيركساتك

كذلؾبسبب،بحاكياتالنفاياتكنثرىابصكرةعشكائيةقبؿكصكؿعامؿالنظافةلجمعالنفايات
،األسريةقمةالكعيكالرعاية الكبدإلتيابكمرضاضاألمربصابةاإلالذميسبباألمركىذا

كىذاماتـاثابتومفخبلؿالدراسةحيثقامتالباحثةبأخذعينةمفأكلياءأمكر(Aالنكع)
كالذيفاصيبكابالمرضكتكزيعاستبيافعمييـ(Aالنكع)الكبدإلتيابالمرضىبفيركساألطفاؿ

،بالمرضصابةاإلفيالنفاياتكاألطفاؿيؿالنتائجكجكدعبلقةبيفلعبكتبيفمفخبلؿتحم
كانكايمعبكففيحاكياتالنفاياتفياألطفاؿمفأفرادالعينةأف(%84)يحيثكضححكال
.بالمرضصابةاإلمنطقةالسكفقبؿ

 

                                                 

 .(7تقريرتقييـالكضعالحاليلمنفاياتالصمبة)صكزارةالبيئة،(1)
 .(7)صالمرجعالسابؽ،(2)
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 لنفايات الصمبةإدارة ا (:3 .1شكؿ )

2014تقريرتقييـالكضعالحاليلمنفاياتالصمبة،كزارةالبيئة:المصدر

الجمعاإل الدقةإفنسبة عمىكجو النسبةتصؿفيبعض،بتدائيغيرمعركفة إالأفىذه
 . (3.3جدكؿ) .ة%مفحجـالسكافالمتمقيفليذهالخدم60إلىالمناطؽ

 2015 لعاـ غزة حسب جية جمع النفايات الصمبة محافظاتالتكزيع النسبي لألسر في  (:3 .3جدكؿ )

 ىيئة محمية المنطقة
أحد أفراد المنزؿ )ال يكجد 

 ككالة الغكث (خدمة جمع النفايات
متعيد 
 المجمكع خاص

%100%0.7%15.9%2.1%81.3محافظاتغزة

2015حصاءالسنكمالفمسطينيكتاباال:المصدر

 يكضح 3.3)جدكؿ النفايات( جمع جية حسب غزة محافظات في لؤلسر النسبي التكزيع
الصمب فيعاـ خدمةجمع(%81.3ـحيثتتمقى)2015ة مفاألسرفيمحافظاتغزة

الحككمية البمديات في المتمثمة المحمية الييئات مف كتشغيؿ،النفايات غكث ككالة كتقكـ
،مفسكافمحافظاتغزةكخصكصامناطؽالمخيمات(%16لبلجئيفبتقديـخدمةلحكالي)ا

أكمفخبلؿمتعيداألسرةأماباقيالسكاففتتـعمميةجمعالنفاياتإمامفخبلؿأحدأفراد
،خاص أف(%58)كيكضح عمييـ الحالية الدراسة استبياف تكزيع تـ الذم العينة أفراد مف

النفاياتاليت نتشارالذميتيحالمجاؿلتطايرالنفاياتكاألمرـتجميعيابشكؿسريعكىذا ىاا 
.اضاألمربياكبالتالينقؿاألطفاؿكلعب
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 :غزة محافظاتالمكبات العشكائية في  3.1.4

البمح يكنسكدير فيمحافظاتخاف النفاياتالصمبة مجالسإدارة انشاء مف بالرغـ
كركبيفيمدينةغزةتـتحاداألاياتالصمبةالممكؿمفاإلكشماؿغزةكتنفيذمشركعإدارةالنف

غبلؽالعشراتمفالمكباتالعشكائيةالتيكانتمنتشرةفي إنوإال،غزةمحافظاتتنظيؼكا 
 مف السنكاتاكبالرغـ في الظيكر عاكدتفي الزمف مف لعقد المكباتالعشكائية ىذه ختفاء

–مكبجحرالديؾ)المكباتالثبلثةالرئيسيةإلىرؽخيرةالماضيةكذلؾنتيجةإلغبلؽالطاأل
كالضائقةالماليةالتيتمربياالييئاتالمحميةكمجالسالخدمات(مكبرفح–مكبديرالبمح
(1)إلدارةالنفايات

مفأفراد(%75)كبالرغـمفكجكدأماكفخاصةلرميالنفاياتكماكضح ،
مفأفرادالعينةعدـ(%25)لدراسةعمييـكضحأيضاأفالعينةالذيفتـتكزيعاستبيافىذها

سكنيـ لرميالنفاياتفيمنطقة أماكفخاصة ،كجكد مفأفراد(%29)أفإلىباإلضافة
الذمكافلودكرفيتراكـالنفاياتاألمرىذا،العينةيبعدمكافسكنيـعفمكباتالنفايات

نتشارك  (.Aالنكع)الكبدابإلتيكمرضاضاألمرىاكبالتالينقؿا 
 

 .د مكاف خاص لرمي النفاياتك جك  -

أفرادالعينةمف%75أف(3.4التالي)يتضحمفالجدكؿ يكجدمكافخاصلرميإنوقالكا
.اليكجدمكافخاصلرميالنفاياتإنو%قالكا25ك،النفايات

 مكاف خاص لرمي النفاياتد ك جك  (:3 .4جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار د مكاف خاص لرمي النفاياتك جك 
7575نعـ
2525ال

 100.0 100 المجمكع
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(.23تقريرتقييـالكضعالحاليلمنفاياتالصمبة)صارةالبيئة،كز(1)
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 بالنسبة لمكب النفايات فسكال مكقع -

بجكاريقعقالكاأفمكافالسكفأفرادالعينةمف(%46)أف(3.5التالي)يتضحمفالجدكؿ
سيكلةالتخمصمفأحدىمافكجكدالمنزؿبجكارمكبالنفاياتلواتجاىيفإ،لنفاياتامكب

النفاياتلقربالمكبكالمحافظةعمىالنظافةكاالخرقربالمكبمفمكافالسكفيرفعفرصة
عف(%29)ك،لقربالنفاياتمفمكافالسكفاضاألمرإنتشار أفمكافالسكفبعيد قالكا
إلىكبعفمكافالسكفيؤدمفبعدالمإ،لنفاياتاالمكب المكباتالعشكائيةإنتشارظاىرة

 فرصة مف يزيد نقؿاألكبئةكاضاألمرإنتشارمما عمى تعمؿ التي كالحشرات كالقكارض
.اضاألمر

 بالنسبة لمكب النفايات فسكال مكقع (:3 .5جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار مكب النفاياتبالنسبة ل فسكال مكقع
4646بجكارالمكب
2929بعيدعفالمكب
2525غيرذلؾ
 100.0 100 المجمكع

 جمع النفايات مف قبؿ البمدية بشكؿ دكرم -

قالكاأفالبمديةتجمعالنفاياتبشكؿأفرادالعينةمف%58أف(3.6)يتضحمفالجدكؿالتالي
%قالكاأف42ك،ـكىذايدلؿعمىمدلالمحافظةعمىنظافةالمنطقةدكرممفعندسكني

يدلؿعمى إنتشاراليةماحتإرتفاعالبمديةالتجمعالنفاياتبشكؿدكرممفعندسكنيـكىذا
.(يكضحذلؾ3.6كالجدكؿالتالي).كذلؾلبقاءالنفاياتلفترةطكيمةفيالطرقاتاضاألمر

 جمع النفايات مف قبؿ البمدية بشكؿ دكرم (:3 .6جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار جمع النفايات مف قبؿ البمدية بشكؿ دكرم
5858نعـ
4242ال

 100.0 100 المجمكع
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 (3.6( ك )3.5مف خالؿ الجدكؿ )

العينةتقعأماكفسكن46أفنبلحظأيضان ىينفساىـبجكارمكباتالنفاياتك%مفأفراد
ةالذيفالتقكـالبمديةبجمعالنفاياتمفأماـمنازليـبشكؿدكرمحيثبمغتنسبتيـفيالفئ

بالمرض.%كىينفسالفئةالتيترتفعفييانسبةاإلصابة42(3.6جدكؿ)
 :لنفايات بالمياه العادمة في منطقة السكفا إختالط -

التال الجدكؿ مف 3.7)ييتضح مف%72أف( العينة أفراد بالمياهأقالكا النفاياتتختمط ف
فيالمنطقة ،العادمة يؤدمإختبلطالنفايإف العادمة كنقؿإلىاتبالمياه خطيرة بيئية كارثة

فالبنيةالتحتيةلمحافظاتغزةأفيالمنطقةككماتـالذكرسابقاناألكبئةإنتشاركاضاألمر
فيفصؿكرةكافظاىرةطفحالمجارمفيالطرقاتظاىرةمتكررةكغالبانتعانيمفحالةمتدى

إلىكالمياهالعادمةمعاممايؤدماألمطارمياهإستيعابالشتاءلعدـقدرةالبنيةالتحتيةعمى
ختبلططفحالمياهك %قالكا28ك(،Aالنكع)الكبدإلتيابكمرضاضاألمربالنفاياتكنشرياا 

.تختمطبالمياهالعادمةفيالمنطقةفالنفاياتالأ
 ة السكفالنفايات بالمياه العادمة في منطق إختالط (:3 .7جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار ة السكفالنفايات بالمياه العادمة في منطق إختالط
7272نعـ
2828ال

 100.0 100 المجمكع

 مكاف حاكية النفايات -

يقعقالكاأفمكافحاكيةالنفاياتأفرادالعينةمف%55أف(3.8)يتضحمفالجدكؿالتالي
يكضح45ك،كسطالمنطقة كىذا النفاياتتقعفيأطراؼالمنطقة أفمكافحاكية %قالكا

.منازؿالنفاياتبشكؿعشكائيفيبعضالمناطؽلبعدحاكياتالنفاياتعفالإنتشارسبب
 (: مكاف حاكية النفايات3 .8جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار مكاف حاكية النفايات
5555كسطالمنطقة
4545اطراؼالمنطقة

 100.0 100 المجمكع
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 كجكد حاكية خاصة لمنفايات في منزلؾ -

3.9)يتضحمفالجدكؿالتالي العينةمف%90أف( أفراد ـيضعكفحاكيةخاصةإنيقالكا
العينة يكضحمدلالكعيالصحيكالبيئيلدلافراد %قالكا10ك،لمنفاياتفيمنزليـكىذا

.ـاليضعكفحاكيةخاصةلمنفاياتفيمنزليـإني
 المنزؿنفايات في حاكية خاصة لم كجكد (:3 .9جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار كجكد حاكية خاصة لمنفايات في المنزؿ
9090نعـ
1010ال

 100.0 100 المجمكع

 ص البمدية حاكية كبيرة لمنفاياتيتخص -

قالكاأفالبمديةتخصصحاكيةأفرادالعينةمف%75أف(3.10التالي)الجدكؿيتضحمف
لمنفاياتفيمنط ،قتيـكبيرة لمنفاياتفي25ك كبيرة التخصصحاكية البمدية أف %قالكا

.منطقتيـ
 ص البمدية حاكية كبيرة لمنفاياتيتخص (:3 .10جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار ص البمدية حاكية كبيرة لمنفاياتيتخص
7575نعـ
2525ال

 100.0 100 المجمكع

 في حاكية النفايات األطفاؿلعب  -

مف(%84أف)(3.11)يتضحمفالجدكؿالتالي العينة أفراد يمعبكففياألطفاؿأفقالكا
 كىذا منطقتيـ في النفايات األمرحاكية مف يرفع اضاألمرباألطفاؿإصابةإحتماليةالذم

.كيةالنفاياتفيمنطقتيـيمعبكففيحاالاألطفاؿأفقالكا(%16)ك،المتعددة
 في حاكية النفايات األطفاؿلعب  (:3 .11جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار في حاكية النفايات األطفاؿلعب 
8484نعـ
1616ال

 100.0 100 المجمكع
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 بالمرض صابةاإلك  أكثرالنفايات  إنتشارالعالقة بيف أماكف  -
 بالمرض صابةاإلالنفايات ك  إنتشارات التي فسرت كجكد عالقة بيف أماكف اإلختبار  (:3 .12جدكؿ )

اسـ  البند ـ
 اإلختبار

قيمة 
 اإلختبار

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

1
العبلقةبيفكجكدمكافخاصلرميالنفايات

الدخؿالشيرملؤلسرةقيمةك
0.000- 0.534 مكا

2
لمكتب بالنسبة السكف مكاف بيف العبلقة

لمحافظةاالنفاياتك
0.000-0.729 مكا

3
البمدية قبؿ مف النفايات جمع بيف العبلقة

محافظةالبشكؿدكرممفعندمكافالسكفك
0.018-0.208 مكا

4
 بيف الإختبلطالعبلقة عادمةالنفاياتبالمياه

نكعالمنزؿفيمنطقةالسكفك
0.025-0.197 مكا

5
 النفايات حاكية مكاف بيف نكعكالعبلقة

المنزؿ
0.000-0.594 مكا

6
العبلقةبيفتكفرحاكيةخاصةلمنفاياتفي

 قيمةالدخؿالشيرملؤلسرةمنزلؾك
0.001-0.287 مكا

7
كبيرة حاكية البمدية تخصيص بيف العبلقة

 المحافظةكمنطقةالسكففاياتفيلمن
0.000-0.551 مكا

8
فيحاكيةالنفاياتاألطفاؿالعبلقةبيفلعب

 مؤىؿالعمميلؤلـالكمنطقةالسكففي
0.001-0.300 مكا

اىَْبؽق اىزٜ رْزشغ فٖٞب اىْفبٝبد يكجدعبلقةبيفإنويتضح(3.12)مفخبلؿالجدكؿالسابؽ

انت:.حيثكثبىَغع طبثخاإلٗ

بيف -1 مكافخاصلرميالنفاياتكيكجدعبلقة حيثأفعدـبالمرضصابةاإلكجكد
كجكدأماكفخاصةفيمنطقةالسكفإللقاءالنفاياتيؤدمإلىإلقائيافيأممكاففي
كبالتاليارتفاعفرصةلعب بشكؿعشكائيكتراكميا يؤدمإلىإنتشارىا الطرقاتمما

الشارعكاإلص في بيا أفاألطفاؿ الدراسة أثبتتنتائج باألمراضكقد %مف25ابة
.عينةالدراسةاليتكفرفيمنطقتيـمكافخاصلرميالنفايات
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،حيثأفبعدبالمرضصابةاإلبالنفاياتكمكافالسكفبالنسبةلمكيكجدعبلقةبيف -2
كبالتاليارتفاعاحتم كانتشارىا النفاياتالعشكائية اليةمكبالنفاياتيؤدمإلىظيكر

يؤدم باإلضافةإلىأفقربمكقعالسكفمفمكبالنفاياتقد اإلصابةباألمراض،
كالمعببمحتكياتيا،كقدأثبتت لئلصابةباألمراضكذلؾلسيكلةكصكؿاألطفاؿإلييا

%مفعينةالدراسةيسكنكفبعيدانعفمكبالنفاياتىذااألمر29نتائجالدراسةأف
.بةبالمرضالذمقديككفسببانلئلصا

3-  بيف عبلقة السكفيكجد مكاف عند مف دكرم بشكؿ البمدية قبؿ مف النفايات جمع
بشكؿبالمرضصابةاإلك جمعيا بسببعدـ ما النفاياتفيمنطقة تراكـ حيثأف ،

يكميمفقبؿالبمديةيرفعمفاحتماليةاإلصابةباألمراضكذلؾبسببتراكـالنفايات
لعبا طكيمةكسيكلة أفلفترة أثبتتنتائجالدراسة كقد %مفعينة42ألطفاؿبيا،

الدراسةاليتـجمعالنفاياتمفعندمكافسكنيـبشكؿدكرمىذااألمرالذميؤدم
.لئلصابةباألمراض

،بالمرضصابةاإلالنفاياتبالمياهالعادمةفيمنطقةالسكفكإختبلطيكجدعبلقةبيف -4
ا بالمياه النفايات اختبلط أف كبيرحيث األمراضبشكؿ انتشار إلى يؤدم لعادمة

كخطيركذلؾلتركزكميةالممكثاتكيظيرىذااألمرفيفصؿالشتاءلتكرارطفحميو
ك المنازؿ مف القريبو بالنفايات اختبلطيا كبالتالي المجارم ثـ األطفاؿمف لعب

بالنفاياتبالطرقات كالمختمطة الممكثة اإلبالمياه احتمالية مف باألمراضيرفع صابة
الكبدالكبائي)النكع %مف72(،كقدأثبتتنتائجالدراسةأفAالمتعددةكمفأىميا

.عينةالدراسةأفالنفاياتتختمطبالمياهالعادمةفيمنطقةسكنيـ
ك -5 النفايات حاكية مكاف بيف عبلقة حاكيةبالمرضصابةاإليكجد بعد أف حيث ،

ىظيكرالنفاياتالعشكائيةكبالتاليظيكراألمراضالنفاياتعفمكافالسكفيؤدمإل
%مفعينةالدراسةتكجدحاكيةالنفاياتفيأطراؼ45كقدأثبتتنتائجالدراسةأف

.منطقةسكنيـ
،حيثأفبالمرضصابةاإلمنزؿكالتكفرحاكيةخاصةلمنفاياتفييكجدعبلقةبيف -6

ال عمى المحفاظة عمى دليؿ المنزؿ في حاكية كيقيسمدلكجكد عاـ بشكؿ نظافة
 أف الدراسة نتائج أثبتت كقد األسرة، لدل الصحي الدراسة90الكعي عينة مف %

 .يخصصكفحاكيةخاصةلمنفاياتفيالمنزؿ
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7-  بيف عبلقة منطقيكجد لمنفاياتفي كبيرة حاكية السكفتخصيصالبمدية صابةاإلكة
ابالمرض منطقة في نفايات حاكية كجكد عدـ أف حيث ظيكر، إلى يؤدم لسكف

النفاياتالعشكائيةكبالتاليتناثرىاكسيكلةكصكؿاألطفاؿإليياكالمعبفيمحتكياتيا
أف أثبتتنتائجالدراسة كقد الدراسةال25كبالتاليالتعرضلؤلمراض، %مفعينة

.يكجدفيمنطقةسكنيـحاكيةنفاياتكبيرةىذااألمرالذمقديؤدملئلصابةبالمرض
،بالمرضصابةاإلكةالسكفمنطقفيحاكيةالنفاياتفياألطفاؿلعبجدعبلقةبيفيك -8

حيثانوكبالرغـمفكجكدحاكيةنفاياتإالأفعدـإدراؾالطفاؿلخطرالمعبفي
لدل الكعي قمة إلى يعكد األمراضكىذا مف بالعديد إصابتيـ إلى يؤدم محتكياتيا

أكلي قبؿ مف الرقابة أفاألطفاؿكقمة الدراسة أثبتتنتائج كقد األمكر، %مف84اء
أفاألطفاؿيمعبكففيمحتكياتحاكيةالنفاياتفيمنطقةالسكف عينةالدراسةقالكا

.ىذااألمرالذمقديؤدمإلصابتيـبالمرض
 

 :غزة محافظاتمشكمة قطع الكيرباء في  - ثانيان  3.2
 :غزة محافظاتكضع الكيرباء في  3.2.1

السكانيةضاعفتمفقيمةإفالتطكراتالمتبلح قةكتطكرالمجتمعاتالبشريةكالزيادة
البشر كأصبحيتكقؼعمىالتيارالكيربائيتكفرطائفةكاسعةمف،كأىميةالكيرباءفيحياة

،الخدماتاألساسية المجكء تصاعد كسط متعددةإلىالسيما األبنية كاعتماد العمكدم البناء
غزةكمامحافظاتسكانيةالمطردةكىكماينطبؽخصكصاعمىالطبقاتلمتغمبعمىالزيادةال

الكيربائية الطاقة عمىتكفر مفاستحقاقاتتتكقؼمعظميا تتأثر،يرافقو المثاؿ فعمىسبيؿ
نفسوفيمايتعمؽاألمرك،خدماتتكفرالمياهفياألبنيةمتعددةالطبقاتبتكفرالتيارالكيربائي

.ياهالصرؼالصحيكاستخراجالمياهمفاآلباربالمستشفياتكمحطاتمعالجةم

المياه المتردمعمى الكيرباء تأثيركضع يككفإف قد األلو الثر اضاألمربصابةلئلمباشر
ك المتعددة إلتيابمرض )الكبد (Aالنكع بو اإلصابو سبب يعكد النظافةإلىكالذم قمة

صابةاإللممحافظةعمىالنظافةكعدـعدـكجكدالمياهإلىالشخصيةكالتيتتأثربشكؿمباشر
 .بالمرضكنقؿالعدكل

غزةمفطائفةمعقدةمفالمشكبلتمحافظاتتعانيخدمةتكصيؿالتيارالكيربائيفيحيث
حتبلؿقصؼسرائيميحيثتعمدقكاتاإلحتبلؿاإلكأخرلمرتبطةبممارساتقكاتاإل،الفنية
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حزيراف/كمافعمتفي،غزةمحافظاتكافعمىالمحكالتكالشبكاتكخطكطالتغذيةفيكؿعد
دمرتقكاتاإل،2006يكنيك لتكليدحتبلؿاإلعندما سرائيميةجميعالمحكالتفيمحطةغزة

غزةفيمحافظاتكمافرضتإسرائيؿالحصارعمى.الكيرباءكعددىاستةفيضرباتجكية
المفركضةعمىكارداتقطعالغيارالذمزادمفتشديدالقيكداألمرىذا2007حزيراف/يكنيك

اإل كالمكاد كشبكةكالمعدات الكيرباء تكليد محطة لتشغيؿ البلـز الصناعي كالكقكد ستيبلكية
.الطاقةفيمحطةغزةلتكليدالكيرباءإنتاجالكيرباءنتيجةلذلؾحدثنقصمزمففيمستكل

في42ءمااليقؿعفيتـشرا،كاطميغا280ك240غزةبيفمحافظاتتتراكححاجات
محافظاتمكزعةعبرخطكطمغذيةمنفصمةعمىطكؿ،يةسرائيمدكلةاإلحتبلؿاإلالمائةمف

كمف،مكزعةبشكؿرئيسيعمىمنطقةرفح،فيالمائةمفمصر7إلى6غزةكيتـشراءمف
.(1)المفترضأفتغطيمحطةغزةلتكليدالكيرباءالنقصالباقي

األخيرفإفمحطةغزةلتكليدالكيرباءقادرةعمىتمبيةأقؿمفنتاجاإلضإنخفاكفيأعقاب
،فيالمائةمفاحتياجاتالكيرباء13 ،فيالمائة40إلىنشكءعجزيصؿإلىيؤدمىذا

كتتعامؿشركةتكزيعكيرباءمحافظات.2009أغسطسآب/فيالمائةفي31مقارنةمع
تطبيؽنظاـمشاركةالحمكلةكالذمتجدكؿمفخبللوغزةمعالنقصفيالكيرباءمفخبلؿ

.(2)انقطاعالتيارالكيربائيفيمنطقةكاحدةكيتغذممنطقةأخرل

  ي:اإلنسانثر قطع الكيرباء عمى الكضع أ 3.2.2

 المياه كالصرؼ الصحي  -1

الصرؼالصحيتكفيرالطاقة مياه لمعالجة غزة مدينة لمحطة يتطمبالتشغيؿالسميـ
كيعطؿانقطاعالتيار.يكمابدكفانقطاعكىيالمدةالبلزمةلدكرةكاممةمفالمعالجة14لمدة

مفكيعطؿاستكماؿدكرةالمعالجةكيضاعؼ،الكيربائياليكميمعالجةمياهالصرؼالصحي
ك جزئيا المعالجة مياه مشكمة فيالبيئةالغير صرفيا كالتييتـ تكفر،معالجة لعدـ كنتيجة

مميكفلتريكميامف60-80المياهفيغزةةتصرؼسمط،فيةلمعالجةمياهالصرؼالقدرةالكا
جز المعالجة المجارم كمياه غيئيا المتكسطالر البحر في إغراؽلذك،معالجة لتجنب ؾ

صابةاإلإالأفذلؾكافلوأثرسمبيعمىالصحةالعامةك،المناطؽالسكنيةبمياهالمجارم
(نسبة3.13،يكضحالجدكؿالتاليرقـ)(Aالنكع)الكبدإلتيابكخصكصامرضاضاألمرب

                                                 

 (.1خدمةتكصيؿالتيارالكيربائيإلىالمنازؿفيقطاعغزة)صمركزالميزافلحقكؽاالنساف،(1)
.1ص،المرجعالسابؽ(2)
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كالذميستدؿمفخبللوعمىكجكدفيركسالتياب*ككليفكـرالفيكؿتمكثمياهالبحربميكركب
ئجتحميؿعيناتمياهالبحرخبلؿسنكاتالدراسةمفا(فيالمياهحيثتكضحنتAالكبد)النكع

بشكؿإلى2014إلىعاـ2009عاـ عاـكتحديدانفيعاميارتفاعنسبةميكركبالككليفكـر
2009( 62.3بنسبة كعاـ )%2014( لئلصابة62.4بنسبة يؤدم الذم األمر كىذا )%

.(Aبمرضالتيابالكبد)النكع
الككليفكـرنسبة التمكث العامة لمياه البحر بميكركب  (:3 .13جدكؿ )

 نسبة التمكث العامة لمياه البحر بميكركب الككليفكـر )%( السنكات

2009 62.3 

2010 40 

2011 58.1 

2012 30.5 

2013 38.7 

2014 62.4 

(غزة–)مركزصبحةالحرازيفالمصدر:
لمكيرباءلضخالمياهلئل اليمكفتشغيؿنوستخداـالمنزليكلمرمكإلىناؾحاجةأيضا

لئلالمض المكفرة المياه كمية التككف مخاكؼخاتباستمرار يثير مما المنزليكافية ستخداـ
حيثيعتمدالناسعمىمصادرالمياهالخاصةالتيالتخضع،(1)صحيةكذاتعبلقةبالنظافة

كذلؾاختصرتمحطاتمعالجةمياهالصرؼالصحيلمرقابةذاتالمعاييرالصحيةالمتدنية
                                                 

عيشفيأمعاءاإلنسافكالحيكافكتتميزبقدرتياعمىىيعبارةعفبكتريات( Fecal Coliformالفيكؿ ككليفكـر ) بكتريا القكلكف البرازية *

مكثالعيشفيدرجاتحرارةعاليةكتساعدىذهالبكترياعمىعمميةاليضـكتمثيؿالطعاـكتخرجمعالغائط،كجكدىافيالماءيعنيأفالماءم

 )النكع الكبد لمرضالتياب المسببة كالبكتيريا الفيركسية لAبالممرضات مسببة كىي كمباشر( فجائي تمكث حدكث كىك متمكثالميكركبكلكجي

 لمصادرالمياهأمأنوبمجردنزكؿغائطاإلنسافإلىالخزافالجكفيفإنويظيرالتمكث.

 (.4أزمةالكيرباءفيغزة)صاألمـالمتحدةمكتبتنسيؽالشؤكفاالنسانية،(1)
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التمكثفيمياهالصرؼالصحيزيادةمستكياتإلىدلبالتاليأالذماألمردكراتالمعالجة
خطرمستمرلطفحمياهالصرؼإلىالمعالجةجزئياالتييجرمتصريفيافيالبحرباإلضافة

األكبئةكاضاألمربالنفاياتكبالتالينقؿكنشرياإختبلطإلىباالضافة،(1)الصحيفيالشكارع
ذلؾم تاكيد تـ الدراسةحيثكضحكما أف(%72)فخبلؿاستبيافىذه العينة مفأفراد

العادمةتختمطبالنفاياتفيالشكارعبمناطؽسكنيـكبالتالي بإصابةالمياه اضاألمرأطفاليـ
المنازؿإلىمفأجؿضخالمياهإنوكيبلحظأيضان(،Aالنكع)الكبدإلتيابكخصكصامرض

إال،الكيرباءبالتزامفمعتزكيدالتيارالكيربائيلمبيكتنفسيافتحصؿآبارالمياهعمىأيجب
.ساعاتفقطفياليكـ5-7جميعالبيكتتقريباتتمقىالمياهلمدةتبمغأف
 :التعميـ -2

أىميا كمف نكاحيعديدة مف التعميمية البيئة عمى الكيربائيسمبا التيار انقطاع يؤثر
نقصالمياهبسببتعطؿإلىيارالكيربائيالمتكرريؤدمالنكاحيالصحيةحيثافانقطاعالت

األيدم لغسؿ المياه لتنظيؼالمراحيضكالتتكفر المياه كبالتاليالمضخاتبالتاليالتتكفر
اضاألمربصابةلئلالتعرضالمباشر كأىميا الكبائيإلتيابالمتعددة كقد،(2)(Aالنكع)الكبد

الطفؿإصابةكجكدعبلقةبيفإلىلباحثةفيىذهالدراسةالذمقامتبوااإلستبيافنتجعف
إلتياببمرض فيتجمعاتمدرسية(Aالنكع)الكبد ،كتكاجده مشابيااألمركىذا الذمجاء

لمنتائجالتيتكصمتإليياالعديدمفالدراساتالمشابيةلمدراسةالحاليةكمفاألمثمةعمىذلؾ
بعن ميراندا التيقامتبيا إلتيابإنتشار)كافالدراسة كالمراىقيففياألطفاؿبيف(A)الكبد

بيفالطفاؿعمى(A)الكبائيإلتيابإنتشار)كأيضادراسةمايكؿبعنكاف(،ـ1999)(البرتغاؿ
مرض)كأيضادراسةزينببنتمبارؾبعنكاف،ـ(2004)(يكيةاألمرطكؿالحدكدالمكسيكية

حيثيككفلمجمكعةمفاألسباب(ـ2009)(ينةجدة(فيمدA)اليابالكبدالكبائيالنكع
حيثاألطفاؿفيالمدارسكرياضاألطفاؿبالمرضبيفصابةاإلالتاليةدكرافيزيادةمعدؿ

 بيف المباشر االتصاؿ سيكلة المزدحمة األمكاف ىذه في تكاجدىـ المصابيفاألطفاؿيشكؿ
لمياهعفالمدارسبسببقطعالكيرباءكاألصحاءكاستخداميـلدكراتالمياهفيظؿانقطاعا

خبلؿتكاجدىـإلىاألطفاؿكعدـكصكؿالمياهبشكؿدائـكافتقار شركطالكعيالصحيالبلـز
ككضعاأللعابكماتصؿاألطفاؿسمككياتإلىباالضافة،فيدكراتالمياهتظرالصغرسنيـ

                                                 

(.2كيربائيإلىالمنازؿفيقطاعغزة)صخدمةتكصيؿالتيارالمركزالميزافلحقكؽاالنساف،(1)
(.3أزمةالكيرباءفيغزة)صاألمـالمتحدةمكتبتنسيؽالشؤكفاالنسانية،(2)
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نسبةالمصابيفإرتفاعفالسببفيإليوأيدييـفيأفكاىيـكتناكؿالطعاـبدكفغسؿاأليدمكا
(.Aالنكع)الكبدإلتياببعدكلفيركساألطفاؿبيف
 

 :المياه ك الصرؼ الصحي في محافظات غزة -ثالثان   3.3
فيكيشكؿ،كسبلمتواإلنسافيعتبرالماءبعداليكاءمفأىـالمككناتالضركريةلحياة

العيشأسبكعاأكأسبكعيفبدكفإلنسافاكقديستطيعاإلنسافمفثبلثةأرباعكزفجسـأكثر
الماءفيإلىاإلنسافيحتاج،(1)مفعدةأياـكثرغذاءكلكفاليستطيعالبقاءبدكفماءأل

استخداماتو مف ،العديد استخداـ اإلطبلؽ عمى أىميا ألغراضالشرباإلنسافكلكف ،الماء
مفردإذاكافنقيانخاليانمفالممكثاتكيمعبالماءدكرانىامانفيتحسيفمستكلالصحةالعامةل

أماإذاكافالماءالمعدألغراضالشربممكثانفإفىذاسكؼيساعدعمىنقؿالكثير.كالشكائب
 .لئلنسافاضاألمرمف حكالي أف عف500كيذكر بأمراضناتجة شخصيصابكف مميكف

صيمكتكفنتيجةليذهمميكفشخ10استعماؿالماءبشكؿمباشرأكغيرمباشركأفحكالي
التييصاببياسكافالعالـالثالثبصفةعامةىياضاألمر%مف80كماأف،اضاألمر

نتيجةلشربالماءالممكثكخاصةاإلنسافتصيباضاألمرأمراضمرتبطةبالماءكغالبيةىذه
 مخمفات مف الناتجة العضكية اإلنسافبالممكثات معظـ نقؿ يتـ ريةالبكتياضاألمرحيث

عممناأف العادماإلنسافكالفيركسيةكالطفيميةفيغيابنظاـصرؼصحيجيدخاصةإذا
البرازمف يكميان8.6-3يخرجمع البكتيريا مف الكبدإلتياببمرضصابةاإلكبالتاليجراـ

 Fecal Coliformكمفأىـأنكاعالبكترياالمسببةلممرضبكترياالقكلكفالبرازية(2)(Aالنكع)

 (Fecal Coliformالفيكؿ ككليفكـر )بكتريا القكلكف البرازية  3.3.1

عفبكترياتعيشفيأمعاءاإلنسافكالحيكاف،كتتميزبقدرتياعمىالعيشفيدرجاتىيعبارة
فيعممياتال تساعد البكتريا كىذه نادرة، إالبصفة الطبيعة في تكجد كال عالية ضـيحرارة

كجكدىافيالماءيعنيأفالماءممكثبالممرضاتكالبكتريا،كتمثيؿالطعاـ،كتخرجمعالغائط
.(3)(Aيابالكبد)النكعتكالفيركساتالمسببةلمرضال

                                                 

(.10الماءنقصوفيالجسـيعنيالمكتالزؤاـ)صنعيـ،(1)
(.21المياهالعادمةكأثرىاعمىالخزافالجكفيفيمحافظةديرالبمح)صباركد،(2)
 .(5رقة،"تمكثالمياهفيمحافظتيالشماؿكالكسطىكتأثيراتياعمىصحةاإلنساف"،)صالز(3)
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كمفالجديرذكرهأفالتمكثالميكركبكلكجيىكحدكثتمكثفجائيكمباشرلمصادرالمياهأم
.(1)فإنويظيرالتمكثأنوغيرتراكمي،أمأنوبمجردنزكؿغائطاإلنسافإلىالخزافالجكفي

مفالمؤشراتاليامةالدالةعمىمدلتمكثالمياهالجكفية،ككنيا تعتبربكترياالفيكؿككليفكـر
تعدمرجعالمدلصبلحيةالمياهلئلستخداـاآلدمي،كخاصةألغراضالشرب،كلذلؾفإنومف

فيالمياهككنياتتأثربصكرةمبا شرةبتسربالمياهالعادمة،األىميةذكركجكدنسبالككليفكـر
كىذايدلؿعمىكصكؿتمكثعضكممفبرازاإلنسافالذميحتكمعمىىذاالنكعمفالبكتريا

التييكت الجكفيةفيالمنطقة تركيزهلممياه كالذميزداد المرض، كاضحةفيشؼفييا بصكرة
دالتعاليةفيبعضالمياهالجكفيةالقريبةمفالحفراإلمتصاصية،حيثيصؿتركيزهإلىمع

اآلبارتفكؽأضعاؼالمكصىبومفقبؿمنظمةالصحةالعالميةألغراضالشرب)أكثرمف
يعتبرتمكث( .(2)صفرفيكؿككليفكـر

في الجكفي الخزاف عمى كأثرىا العادمة المياه " راسبعنكاف أبك مقداد دراسة كضحت كقد
،كالتيأظيرت(معدالتتمكثآبارمحافظة2012محافظةغزة") غزةببكترياالفيكؿككليفكـر

كالتيكانتبزيادهمطردةكالتيتدلؿ2010-2005إرتفاععدداآلبارالممكثومابيفعامي
عمىكجكدتسربمستمرلممياهالعادمةباتجاهالخزافالجكفيألفاآلبارالممكثوفيزيادةمع

مفأرجاءمدينةغزةلكحظكجكدتذبذبكمفخبلؿأخذعيناتمفمياهاآلبارمركرالزمف
كبئرالشيخ عجميفحيثكصؿإلى6ممحكظفيمعدؿتمكثالمياهالجكفيةببكترياالككليفكـر

فيعاـ20 ،ككانتنتائجفحصبئر8كصؿإلى2011كفيعاـ2009ككليفكـر ككليفكـر
 عف يزيد ما إلى كصمت قد الجديد النسبة100تكنس كىذه المعدؿككليفكـر بكثير تفكؽ

 عجميف الشيخ فحصبئر نتائج ككضحت العالمية، الصحة منظمة قبؿ مف بو 3المسمكح
كفيعاـ16إلى2006تذبذبممحكظحيثكصؿفيعاـ كصؿإلى2007فيكؿككليفكـر

2، ككافالسببفيذلؾضعؼخدماتالصرؼالصحيفيأكثرمفمنطقوفيكؿككليفكـر
عتمادعمىالحفراإلمتصاصيةفيصرؼالمياهالعادمة،األمرالذمأدلإلىمماأدلإلىاال

 الفيكؿتمكثالخزافالجكفيببكتريا التمكثيحدثبشكؿفجائينتيجةككليفكـر حيثأفىذا
المياهالعادمةفيياكاختبلطبرازاإلنسافمعمياهالخزافالجكفيفتصبحىذهاآلباربلتسر

غيرصالحةلمشرب.

                                                 

 (.61أبكراس،"المياهالعادمةكأثرىاعمىالخزافالجكفيفيمحافظةغزة"،)ص(1)

 (.72،)صالمرجعالسابؽ(2)
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 في المائي الكضع متابعة محافظاتكعند نبلحظ الكميإنوغزة التدىكر مف حالة يعاني
الجكفي،كالنكعي الخزاف كتغذية سحب بيف المتكازف غير الييدركلكجي الكضع سبب حيث

 مياىوإلىالساحمي نكعية كتدني الخزاف في الماء منسكب ىبكط منيا ،(1)مشكبلتخطيرة
الكاقع فيالفترة مفعاـخاصة 1971ة منسكبإنخفاضحيثأف،(2)2005حتىالعاـ

كالذميصؿ الجكفية اآلبار فيمعظـ بشكؿعاـ مترمفمنسكبسطح(14-)إلىالمياه
البحرمعمبلحظةالتذبذبفيالمنسكبكاختبلؼكميةالضخالسنكمكالتيتشيرفيالزيادة

حيث،يتزدادبالزيادةالسنكيةالطبيعيةلمسكاففيالطمبعمىالمياهلتمبيةحاجاتالسكافكالت
 إلىاألمرأدلىذا الممكحة نسبة أصبحتحيثزيادة بيف ما اآلبار ممكحة 1500تتراكح

مميجراـلكؿلترفيحيفتكصيمنظمةالصحةالعالميةبأفالتزيدىذهالقيمةعف3500ك
.(3)مميجراـلكؿلتر1500

خزافالجكفيالساحمييعانيمفاستنزاؼحادكمستمرنتيجةالضخكقدأظيرتالدراساتأفال
إلى2020الجائركغياباإلدارةالمستدامةلمصادرالمياهكيتكقعأفيصؿىذاالعجزفيعاـ

محافظاتمميكفمترمكعبفيالسنةحيثيتكقعأفيفكؽعددسكاف90-80مايقاربمف
فيمستكلالمياهالجكفيةبمعدؿإنخفاضعجزالمائيمميكفنسمة.كيترتبعمىىذاال2غزة

مستكياخطيرةتراكحتمفإلىإنخفضتسـعممانبأفىذهالمستكيات100-سـ20سنكممف
كىذاأدلبدكره،جنكبوإلىغزةمحافظاتمترتحتمنسكبسطحالبحرمفشماؿ6-14
إلى البحر مياه إلىتداخؿ تصؿ بمسافة الجكفية حإلىالمياه الغرب2كالي جية مف كـ
ممجـ/لترفيالسنةحيث40-10غزةكبالتاليتزايدممكحةالمياهالجكفيةبمعدؿمحافظاتل

ممجـ/لتربحدأقصىكتركيزعنصر4500إلىتصؿالممكحةلتمؾالمياهفيبعضالمناطؽ
 أضعاؼمعاييرمنظمةممجـ/لترمتجاكزة450إلىالنتراتفييا الصحةبذلؾحكاليعشرة

الشرب لمياه في،العالمية المياه تزكيد شبكات في الفاقدة المياه كمية أف بالذكر كجدير
مميكفمترمكعبفيالسنةكذلؾلتدنيكفاءةىذهالشبكات40غزةتصؿحكاليمحافظات

.(4)%54بحيثتقدرمتكسطىذهالكفاءةبحكالي

                                                 

 (1) Kuhail , ''Ground Water Status in the Gaza Strip Since 1935''.,p.46. 

(2) Sara Roy,''The Gaza Strip: Economy of De-Development'',31-99. 

(.2المخططالقطاعيقطاعالمياهكالصرؼالصحي)صكزارةالتخطيط،(3)
 .(1مصادرالمياهفيفمسطيف)صكزارةالزراعة،(4)
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 شبكات المياه في محافظات غزة  3.3.2

الشرببمغتأطكاؿالشب مياه لتكزيع حكاليإلىكاتالمستخدمة سكافمحافظاتغزة
مف800 إنشكؿحسب20إلىإنش2كيمكمترطكليمكزعةعمىأقطارمختمفةبدءا

يبيفأطكاؿالشبكاتبالمحافظاتالمختمفةمفمحافظات(3.14)التاليالغرضمنوالجدكؿ
خبلؿشبكاتتكزيعالمياهبمحافظاتغزةغزةبحيثكصمتنسبةالسكافالتيتصميـالمياه

.(1)%97حكالي
 2010ف في محافظات غزة لعاـ يأطكاؿ شبكات المياه كعدد المشترك (:3 .14جدكؿ )

 عدد المشتركيف أطكاؿ الشبكات )متر( المحافظة
356.90519.550الشماؿ
103.72337.250غزة

109.47322.082الكسطى
127.96724.573خافيكنس

109.14016.484رفح
807.208119.939المجمكع

(2010،قطاعالمياهكالصرؼالصحي"–"تقريرحكؿالمخططالقطاعي،كزارةالتخطيط):المصدر

حافظاتغزةأطكاؿشبكاتالمياهكعددالمشتركيفبالمياهفيم(3.14)السابؽيكضحالجدكؿ
( حكالي المحافظات في الشبكات أطكاؿ مجمكع بمغ عدد(807.208حيث مجمكع كبمغ

(مشترؾمكزعيفعمىجميعالمحافظاتكماىكمكضح119.939المشتركيفبالمياهحكالي)
70كمابمغالمعدؿالعاـلتكزيعالمياهلمفردالكاحدبمحافظاتغزةحكالي،(3.14)فيالجدكؿ

متضمنة605بينمابمغتنسبةكفاءةتكزيعالمياهبالشبكاتحكالي،لتر/الفرد/اليكـ85إلى
إفكضعشبكةالمياهالحاليفيمحافظاتغزة،الكصبلتغيرالقانكنيةكتسريباتالشبكات

فييا المشتركيف بكعدد المصابيف كأعداد العاـ الصحي الكضع بيف العبلقة اضاألمريكضح
ال كمنيا )إلتيابمرضمختمفة الكبد ،(Aالنكع الحاكقد لمدراسة مشابيو دراسة ليتكصمت

(ـ2005)(تقييـميكركبيكلكجيةجكدةمياهالشربفيقطاعغزة)كدراسةسالـأبكعمربعنكاف
الشبكاتكإلى تمكثمياه بيف عبلقة مرضباألصابةاإلكجكد الكبدإلتيابمراضكتحديدا

)الكبائي ال(Aالنكع )كيكضح رقـ التالي الشبكاتبميكركب(3.15جدكؿ تمكثمياه نسبة
كالذميستدؿمفخبللوعمىكجكدفيركسالكبدالكبائي فيالمياهحيث(A)النكعالككليفكـر

                                                 

(.18المخططالقطاعيقطاعالمياهكالصرؼالصحي)صكزارةالتخطيط،(1)



57 

 

إلىتفاكت2014إلىعاـ2009تكضحنتائجتحاليؿالمياهخبلؿسنكاتالدراسةمفعاـ
%(23.9ليصؿإلى)2009سبةظيكرهفيعاـنسبةالميكركبمفعاـإلىآخركارتفاعن

عمىمحافظاتغزة،2008كقديعكدالسببإلىقصكرعمؿمحطاتالمياهبعدحربعاـ
.كيجبالتنكيوىناإلىأفمياهالشبكاتىيالمياهالكاصمةإلىالمنازؿلئلستخداـاليكمي

في محافظات غزة بميكركب الككليفكـر شبكاتنسبة تمكث مياه ال  (:3 .15جدكؿ )
 نسبة تمكث مياه الشبكات بميكركب الككليفكـر )%( السنكات
2009 23.9 
2010 20.3 
2011 16.8 
2012 20.2 
2013 21.1 
2014 18 

غزة(–)مركزصبحةالحرازيفالمصدر:

 التالي 3.16)كالجدكؿ المييكضح( فيمحافظاتكمية محافظة لكؿ البلزمة المستقبمية اه

.غزة
 غزة محافظاتكمية المياه المستقبمية الالزمة لكؿ محافظة في  (:3 .16جدكؿ )

 2025عاـ  2010عاـ  المحافظة
30.5837.44الشماؿ
52.767.7غزة

21.9728.77الكسطى
28.2937.41سخافيكن
16.8222.96رفح

150.36194.28المجمكع

 (2010ٍظيذخ ٍٞبٓ ثيضٝبد اىـبدو )اىَظضع: 

2020كمياتالمياهالمستقبميةالبلزمةلكؿمحافظةفيعاـ(3.16)الجدكؿالسابؽيكضح
180–150حيثإفكمياتالسحبالحاليةمفالخزافالجكفيتتراكحبيف،2025كعاـ
كأفكمياتالسحبالسنكية(،زراعيةكصناعيةكمنزلية)فمترمكعبلجميعاالستخداماتمميك

كتثبتجميع،مميكفمترمكعب85الحاليةمفالخزافالجكفيلؤلغراضالبمديةتبمغحكالي
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التقاريركالدراساتأفالكضعالحاليلمخزافالجكفيمستنزؼفماذاسيككفالكضععنداحتياج
.(1)2025مميكفمترمكعبفيعاـ195إلىالمحافظات

:تدىكرالكضعالمائيكماكنكعافيمحافظاتغزةمايميإلىمفأىـاألسبابالتيأدت

المائيةكفي -1 دكراإلحتبلؿاإلسرائيميالمستمرفيحرمافالفمسطينييفمفمصادرىـ
.حصارىـ

إستنزاؼالخزافالجكفيإلىلمحدكديةمصادرالمياهالجكفيةكازديادالطمبكالذمأد -2
.األمطاركزيادةالعجزالسنكملممكازنةالمائيةبشكؿمستمرخصكصابعدماقمت

.عدـتنظيـعممياتاإلستخراجمفالمياهالجكفيوخصكصامفاآلبارغيرالمرخصة -3
الخزافالجكفيالساحمينتيجةلعدـكجكدبنيةتحتيةإلىتسربمياهالصرؼالصحي -4

.كافية
فيالمناطؽالتي -5 لؤلغراضالزراعيةكخاصة النيتركجينية المفرطلؤلسمدة اإلستخداـ

.يةنفادتمتازبتربةعاليةال
أدل -6 مماإنخفاضإلىالعجزالمائيالمتزايد الجكفيةبمعدالتكبيرة مستكياتالمياه

بلكةعمىع،زيادةنسبةاألمبلحفيىذهالمياهبسببتداخؿمياهالبحرإلىأدلبدكره
.أعبلهإلىإندفاعالمياهذاتالممكحةالمرتفعةمفقاعالخزاف

مناطؽالمحافظاتبسببإرتفاع -7 فيمعظـ فيشبكاتالمياه المياه مف الفاقد نسبة
التسربمفالشبكاتكالكصبلتغيرالقانكنيةباإلضافةلمقراءاتغيرالمحسكبةكعدـ

.ةنتيجةلمحصارتكفرعداداتجيدةخبلؿالسنكاتالماضي
.تكقؼالعديدمفمشاريعقطاعالمياهنتيجةلمحصار -8
.غيابالكعيالمجتمعيألىميةالمياهكاإلستخداـالمفرطليا -9

اإلحتبلؿ -10 دكلة اآلقياـ المكسمية المياه مفجباؿالخميؿكمفالنقببمنعكصكؿ تية
كان،الغربي محافظاتتالتي بياتغزة ،تمتع خبلؿ اإمف كاالبارنشائيا لسدكد

.سترجاعيةعمىطكؿالحدكدالشرقيةاإل

كنتيجةلمحصارعمىمحافظاتغزةكعدـسماحدكلةاإلحتبلؿاإلسرائيميةعمىإدخاؿالمكاد
كالصرؼالصحي لممياه التحتية البنية تأىيؿ عادة كا  لبناء الخدماتمماإنيالبلزمة ارتىذه

حيثأفتأجيؿكتأخيرتنفيذمشاريع،اطرجمةمخإلىعرضالصحةالعامةكالبيئةفيغزة

                                                 

 (.1الكضعالمائيبقطاعغزةكالمشاريعالتطكيريةالمستقبمية)صياهبمدياتالساحؿ،مصمحةم(1)
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استراتيجيةلمعالجةمياهالصرؼالصحيبسببنقصالمكادكاإلمداداتالبلزمةسببتدىكر
تبلؼأنابيبمياهالصرؼالصحيالتيلـتمؽالصيانة فيالخزافالجكفيالكحيدفيغزةكا 

.البلزمة

5-10 تتبلءـ الجكفية المياه مف فقط منظمةبالمائة التيكضعتيا المياه جكدة معايير مع
مميكفلترمفمياهالصرؼالصحيغيرالمعالجةأك80إلى50حكالي،الصحةالعالمية

.البحرالمتكسطيكمياإلىالمعالجةجزئيايصرؼ

 المياه إمدادات في لمتقطع فيإلىكنتيجة لمماء الفرد استيبلؾ متكسط يبمغ محافظاتغزة
غزة اليكـ91محافظات في ،لترا بػػ 280مقارنة لمفرد االحتبلؿلترا دكلة يستخدميافي
لترامفالماء150–100إلىككفقالمنظمةالصحةالعالميةيحتاجالفرد،ألغراضمنزلية

الصحية احتياجات جميع سد لضماف يعرض،يكميا الماء مف مبلئمة كميات تكفر كعدـ
لمخطر العامة يؤدم،الصحة كبالتاليإىماؿإلىفيبعضاألحيافكما الشخصية النظافة

.(1)المتعددةاضاألمرإلىالتعرض

حدعدـالقدرةإلىمياهالبحربمياهالخزافالجكفيالعذبةتفاقمتأزمةممكحةالمياهإختبلطمع
الذماألمرعمىاإلستحماـبالمياهالتييتـاستخراجيامفالخزافالجكفينظرالممكحتياالفائقة

إالأفىذه،شراءالمياهالمحبلهمفمحطاتالتحميةالمختمفةإلىيضطرسكافمحافظاتغزة
يؤدم مما بطرؽمشككؾبيا التحمية بعممية كتقكـ رقابة أية بدكف صابةلئلالمحطاتتعمؿ

 مف كمرضاضاألمربالعديد كالفيركسية إلتيابالبكتيرية )الكبد ثق(،Aالنكع عدـ ةكرغـ
.ـيشتركفالمياهمنيامكرىيفنتيجةالممكحوالزائدةفيمياهالبمديةإنيالمكاطنيفإال

 إنتشارإلىباإلضافة أعدادىا تتراكح كالتي المنزلية اآلبار حفر بئر10إلىظاىرة االؼ
العاليةإال تعتبرمفإنيكبالرغـمفتكمفتيا إليياسكافمحافظاتإحدلا الكسائؿالتييمجأ

إلىإالأفىذهالظاىرةأدت،غزةلمحاكلةالتغمبعمىنقصالمياهكممكحتيامفمياهالبمدية
فيبعضالحاالتكالمناطؽاضاألمربصابةلئلباالضافة،(2)تسارعاستيبلؾالمياهالجكفية

الييستخدميافئةمفاإلمتصاصيةكذلؾبسببقرباآلبارالتييتـحفرىابالقربمفالحفر
تداخؿمياهالصرؼالصحيبمياهاآلبارالعذبةمماإلىسكاففيبعضالمناطؽممايؤدمال

.(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابكمرضاضاألمربصابةاإليؤدمبالتسببب

                                                 

 (.2المخططالقطاعيقطاعالمياهكالصرؼالصحي)صكزارةالتخطيط،(1)
(2)EWASH،(.1أثرحصارغزةعمىالمياهكخدماتالصرؼالصحي)ص 
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 الحفر اإلمتصاصية 3.3.3

خبلليا مف يتـ متفاكتة بأعماؽ تحفر بئر عف عبارة أنيا عمى اإلمتصاصية الحفر تعرؼ
اهالصرؼالصحيعفطريؽتسربيامفخبلؿالتربةالمحيطةكالكميةالمتبقيةالتخمصمفمي

يتـسحبياأكنضحيابكاسطةعرباتخاصةبذلؾ،حيثيتراكحعمؽالحفراإلمتصاصيةما
.(1)متارأ10-5بيف

أكىيعبارةعفبئرأكحفرةتخزفبيامخمفاتاإلنسافأكقاذزكراتسائمةأخرلكتبنىمف
فيالغالبتككفذاتمساماتكفتحاتكاسعةتسمحلممياهجدراف محكمةأكمساميةكلكنيا

.(2)بالتسربمنيا

نجدأفىذه لعدـكصكؿشبكاتالصرؼالصحيلبعضالمناطؽفيمحافظاتغزة كنظران
البيكتالتيالتخدمياشبكةالمياهالعادمةتعتمدفيتصريفياعمىالحفراإلمتصاصية،حيث

نسبةكبيرةمفالمياهالعادمةمفخبلؿفتحاتالطكبلمبئر،كتصؿإلىتحتالتربةتتسرب
التمكثكتؤثربشكؿ الحفراإلمتصاصيةىيمخمفاتعالية المحيطةكمفالمعركؼأفمياه

 الجكفية تمكثالمياه في البيكلكجي(3)كبير أك الكيميائي التمكثسكاء نسبة ارتفاع كبالتالي
لـكتحديدانالف عفنسبتوالطبيعيةكالتيخطكرةكبيرةكالسيماإذاارتفعشكمومفييكؿككليفكـر

(.Aتؤدمباإلصابوباألمراضالفيركسيةكمرضالتيابالكبد)النكع

اصاباتبفيركسإكتشاؼمعتصريحكزارةالصحةفيراـاهللبأيضانالذمتكافؽاألمركىذا
)النكع بيفصفكؼالمكAالكبد )( اهللعاـ غربراـ كذلؾ2008اطنيففيمنطقةخربثا ـ(

أدلاإلمتصاصيةالحفرإنتشاربسبب المياهإختبلطإلىبالقربمفآبارالمياهالجكفيةمما
صابةبعضياببعضك .(4)أعدادكبيرةمفالسكافبالفيركسا 

أخرل إلى محافظة مف الصحي الصرؼ شبكة خدمة تقديـ مستكل داكيختمؼ خؿكفي
نمطاف بيا حيثيكجد غزة إلىأخرلكمثاؿعمىذلؾمحافظة مفمنطقة نفسيا المحافظة

لمتصريؼيتمثبلفبػ:

                                                 

.نقبلعفرسالةماجستيرمقدادأبكراس1999جار،بمديةخاـيكنس،مقابمةمعالميندسأسامةالن(1)
(.33بعنكاف"المياهالعادمةكأثرىاعمىالخزافالجكفيفيمحافظةغزة"،)ص

 (.22،)ص1998دائرةاإلحصاءالمركزية،قسـالبيئةالصناعية،النتائجاألساسية،(2)
 (.33جكفيفيمحافظةغزة"،)صمقدادأبكراس،"المياهالعادمةكأثرىاعمىالخزافال(3)

)مكقعإلكتركني(.ككالةمعااالخبارية،(4)
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%مفمجمؿأحياء85نظاـشبكةالصرؼالعامةالمخدكمةمفالبمدياتكالذميتمثؿبػ-1
المدينة.

ب-2 المشبككة غير المدينة مف أجزاء في تستخدـ كالتي اإلمتصاصية شبكةالحفر نظاـ
 بػ كالتيتتمثؿ عفطريؽشاحناتنضحمياه15المجارمالعامة المياه نضحىذه %كيتـ

.(1)مرالذمانعكسسمبانمفناحيةبيئيةعمىكادمغزةالمجارمكتفريغيااأل

 كيعكد سبب انتشار الحفر اإلمتصاصية في محافظة غزة إلى :

صحينظرانلعدـكجكدتمكيؿكاؼلتغطيةبشبكاتالصرؼالعدـاتصاؿتمؾالمناطؽ-1
تمؾالمناطؽبشبكةالصرؼالصحياألمرالذمجعؿالجياتالمختصةتغضالطرؼعف

ىذهالظاىرة.

انخفاضتمؾالمناطؽعفمستكلشبكاتالصرؼالصحي،مماأدلإلىصعكبةكصميا-2
الزيتكفجنكبشارعأحمدتؿاإلسبلـ،كحيبالشبكة،كيتضحذلؾفيالمنطقةالجنكبيةمف

ياسيف.

البيئة،-3 لمقكانيفكالمعاييرالتيتكفؿحماية إنشائيا عدـخضكعالحفراإلمتصاصيةعند
ألفمعظـالحفرتـإنشائيادكفالرجكعإلىالجياتالمختصة،كدكفاألخذباالعتبارمناطؽ

التيتتميزبنفاذيتياالعالية.تجمعالمياهالجكفية،كالسيماالمناطؽذاتالتربةالرممية

بأكثرمف فيمدينةغزة الحفراإلمتصاصية أرجاء400كقدرعدد فيمعظـ مكزعة حفرة
5المدينةكالسيمافيحيالزيتكفكالصبرةكتؿاإلسبلـ،كيبمغعمؽالحفراإلمتصاصيةمف

،أك(2)بناءالمفرغمتر،كيتـإنشائيامفحجرال3إلى1أمتاركمتكسطقطرىامف10إلى
الحفر كؿ أف حيث التربة، إلى العادمة المياه تتسرب حتى تثقيبيا يتـ كالتي البراميؿ

عفالتربة،فيبعضاألحيافاإلمتصاصيةفيمدينةغزةاليكجدتحتياطبقةصماءتعزليا
بعض التمكث اإلحفر بالمياهمتصاصية التربة تتشبع حتى نضحيا يتـ كال سنكات خمس

المياه نضح التييتـ الزمنية حيثتتراكحالمدة كنفاذيتيا، التربة كذلؾحسبطبيعة العادمة

                                                 

 (.34المرجعالسابؽ،)ص(1)

ىكعبارةعفحجريتـإعدادهبطرؽخاصةيكجدبوفتحاتكمساماتتسمحبتسربالمياهحجرالبناء:(2)
 إلىالتربةالمجاكرةتحتسطحاألرضكعمىالجانبيف.
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يكمانكذلؾحسبعددالسكافكمدلاستيبلكيـلممياه،كيقدر30إلى15العادمةمنيامف
(1)تقريبان.3ـ10إلى8حجـالمياهالعادمةفيالحفراإلمتصاصيةفيمحافظةغزةمف

 (Aالنكع )الكبد  إلتياببمرض  إصابتيـالمرضى في مياه شربيـ قبؿ  اعتماد -

كعندسؤاؿالمرضىعفطبيعةاعتمادىـاإلستبيافكفقالبياناتالدراسةالميدانيةكعندتحميؿ
الشربقبؿ أفرادالعينةمف(%47)أجاب(Aالنكع)الكبدإلتياببمرضإصابتيـفيمياه

يإني كانكا تحميةمباعةعمىمياكفعتمدـ لمصحةكىذالمشربه بالرغـمفيعتبرمؤشرجيد
يعتمدكفعمىمياه(%24ك)،اضاألمربصابةلئلاخطارتمكثخراطيـتعبئةالمياهكالتعرض

قمةإلىباالضافةنسبةالكمكرايدإرتفاعالبمديةلمشربكىذايدؿعمىسكءالمياهالجكفيةبسبب
كالممكثا الممكحة البمديةالكعيبأضرار فيمياه كالفيركسية )،تالبكتيرية يعتمدكف(%21ك

كانكايعتمدكفعمىمياهفمترمنزليبالشربكىذامؤشرجيد(%7)ك،عمىمياهبئرخاص
يكضحذلؾ:(3.17)كالجدكؿالتالي،لمصحة

 بالمرض صابةاإلشربة قبؿ  اعتماد المريض في مياه (:3 .17جدكؿ )
 % النسبة المئكية التكرار بالمرض اإلصابةاعتماد المريض في مياه شربة قبؿ 

2424مياهبمدية
77مياهفمترةمنزلي
4747مياهتحميةمباعة
11مياهمعدنية

21 21مياهبئرخاص
 100.0 100 المجمكع

 بالمرض صابةاإلمياه المفمترة لمشرب قبؿ العمى المريض بيا  عتمدالفترة الزمنية التي ا -

لمشربإل المفمترة المياه مياهصحيةكخاليةمفالميكركباتنييستخدـسكافمحافظاتغزة ا
كذلؾبسببتمكثالخزاف كالممكثاتالكيميائيةكالفيركسيةفيحاؿاستمراريةالمحافظةعمييا

بالكثيرصابةلئلتيتعتبرمفأىـالعكامؿالمسببةالجكفيبالممكثاتالكيميائيةكالفيركسيةكال
(.Aالنكع)الكبدإلتيابكمرضاضاألمرمف

الذيفكانكايعتمدكف(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابكتبيفمفخبلؿالدراسةالميدانيةلمرض
ترةليستعتمادىـعمىالمياهالمفمإبالمرضكانتمدةإصابتيـعمىالمياهالمفمترةلمشربقبؿ

                                                 
(1)

 (.35،"المياهالعادمةكأثرىاعمىالخزافالجكفيفيمحافظةغزة"،)صمقدادأبكراس 



63 

 

كيتضحذلؾمفخبلؿالجدكؿالتالي،كبيرةبالدرجةالتيتقيالمرضىمفأضرارمياهالبمدية
(3.18):

 بالمرض صابةاإلمياه المفمترة لمشرب قبؿ الالمريض عمى بيا  عتمدالفترة الزمنية التي ا (:3 .18جدكؿ )
مياه المفمترة الالمريض عمى بيا  عتمدية التي االفترة الزمن

 % النسبة المئكية التكرار بالمرض اإلصابةلمشرب قبؿ 

55سنكات5منذاقؿمف
لىمنذحك 22سنكات10اقؿمفإلى5ا 

9393الادرم
 100.0 100 المجمكع

انكااليعممكفالمدةأفأكبرنسبةألفرادعينةالدراسةك(3.18)السابؽيتضحمفالجدكؿ-
حيثاحتمتالمرتبة(%93)الزمنيةالعتمادىـعمىالمياهالفمترةلمشربكالتيتمثمتنسبتيـبػ

،األكلى كالتعرض طكيمة زمنية لفترة البمدية مياه الستخداـ احتماؿ يعطي صابةلئلكىذا
.بالمرض

ال- يعتمدكفعمىالمياه المرضىالذيفكانكا لمشربقبؿفيحيفكانتفئة إصابتيـمفمترة
.حاالتالدراسةإجماليمف(%5)سنكاتتمثؿ5بالمرضمنذأقؿمف

بالمرضإصابتيـكجائتفئةالمرضىالذيفكانكايعتمدكفعمىالمياهالمفمترةلمشربقبؿ-
(سنكاتفيالمرتبةالثالثةكىيأقؿالفئاتكبمغتنسبتيـ10أقؿمف)إلى(5منذحكالي)

.حاالتالدراسةإجماليمف(2%)

 دخؿ األسرة  ية بيف مدة سنكات استخداـ المياه المفمترة كاإلرتباطالعالقة 

المفمترة المياه بيفسنكاتاستخداـ اختبارتحميؿالتبايفلمعرفةىؿىناؾعبلقة استخداـ تـ
إلتياببمرضصابةاإلك غتالقيمةكبم(7.306)اإلختبارحيثبمغتقيمة(Aالنكع)الكبد
)(0.000)حتماليةاإل مف أصغر سنكات(0.05كىي بيف عبلقة كجكد تنصعمى كالتي

ك المفمترة المياه إلتياببمرضصابةاإلاستخداـ )الكبد التالي(،Aالنكع (3.19)كالجدكؿ
يكضحذلؾ:
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 إلتياببمرض  صابةاإلثبات العالقة بيف سنكات استخداـ المياه المفمترة ك ال  كامقيمة اختبار  (:3 .19جدكؿ )
 (Aالنكع )الكبد الكبد 

قيمة  الفرض
 اإلختبار

درجة 
 dfالحرية 

مستكل 
 الداللة

سنكاتاستخداـالمياهمدةبيفاالرتباطيةعبلقةال
دخؿاألسرةبالمرضكصابةاإلالمفمترةلمشربقبؿ

7.30630.000

 ة تغير المصافي في حاؿ اعتماد المريض عمى مياه فمتر خاص بالمنزؿمد -

أمابالنسبةألفرادالعينةالذيفيعتمدكفعمىمياهالفمترلشربالماءفتـسؤاليـعفمدةتغير
يجبتغيرالمصافيكؿستةشيكرحتىيككفىناؾنقاءلممياهكيجبأفتككفنوالمصافيإل

فقطمفعينةالدراسةيقكمكفبتغير%(1(أف)3.20جدكؿرقـ)خبلؿغيرممكثةتبيفمف
المصافيالخاصةبالفمتركؿستةشيكركىذايدؿعمىعدـالكعيألىميةتغيرالفمتركمدل

جكدةالمياه.

%(مفأفرادالعينةيقكمكفبتغيرمصافيالفمتركؿسنةكىيمدةطكيمةالتسمح6كتبيفأف)
لعاـ.بنقاءالمياهطكؿا

الزمنيةالبلزمةلتغيرمصافي93فيحيفأف) ىيالمدة العينةاليعممكفما %(مفأفراد
عدـمتابعتيـألىميةتغيرمصافيالفمتركىذايدؿعمىتمكثمياهالفمترإلىالفمترباالضافة

.األمراضباإلصابةكعدـجكدةالمياهكتغيرخصائصياكاالضراربالصحةك
 مدة تغير المصافي في حاؿ اعتماد المريض عمى مياه فمتر خاص بالمنزؿ (:3 .20جدكؿ )

مدة تغير المصافي في حاؿ اعتماد المريض عمى مياه 
 % النسبة المئكية التكرار فمتر خاص بالمنزؿ

11شيكر6
66سنة

9393الادرم
 100.0 100 المجمكع
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 (فحكصات مخبرية لممياه )مياه بئر خاص بالعائمةعمؿ  -

كالذميستدؿمف(3.21)يكضحالجدكؿالتاليرقـ نسبةتمكثمياهاآلباربميكركبالككليفكـر
(فيالمياه،حيثتكضحنتائجتحميؿعيناتAخبللوعمىكجكدفيركسالتيابالكبد)النكع

النكع2014إلىعاـ2009مياهاآلبارلسنكاتالدراسةمفعاـ إلىتمكثمياهاآلباربيذا
المياه التخمصمف أماكف بالقربمف اآلبار إلىحفر سببو يعكد الميكركباتكالذمقد مف

عميو يطمؽ ما أك الككليفكـر بميكركب تمكثيا إلى يؤدم مما إلييا تسربيا بالتالي العادمة
الغائطية(كالتيتسبب (،كمفىناتأتيأىميةعمؿAاإلصابةبالتيابالكبد)النكع)البكتريا

فحكصاتمخبريةلمياهاآلبارلتفادماإلصابةباألمراض.
بميكركب الككليفكـر مياه اآلبارنسبة التمكث  (:3 .21جدكؿ )

 كـر )%(نسبة تمكث مياه اآلبار بميكركب الككليف السنكات
2009 17.6 
2010 19.4 
2011 13 
2012 8.6 
2013 15.9 
2014 9.7 

غزة(–)مركزصبحةالحرازيفالمصدر:
التالي مف%79فأ(3.22)يتضحمفالجدكؿ قالكا العينة اليستخدمكفبئرإنيأفراد ،ـ
المياهالخإنيقالكا%20ك بفحكصاتمخبريةلمعرفةمدلجكدة اصةببئرالعائمةـلـيقكمكا

ـقامكاإنيقالكا%1ك،كىذايعطياحتماؿافتككفمياهالبئرممكثةبالفيركساتأكالميكركبات
.بفحكصاتمخبريةلمعرفةمدلجكدةالمياهالخاصةببئرالعائمة

 (بئر خاص بالعائمة فحكصات مخبرية لممياه )مياهعمؿ  (:3 .22جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار فحكصات مخبرية لممياه )مياه بئر خاص بالعائمة(عمؿ 

11نعـ
2020ال

7979الاستخدـبئر
 100.0 100 المجمكع
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 تنظيؼ خزانات مياه الشرب -

الخزانات تتمتع أف كيجب التمكث لتقميؿ جدان ميـ عامؿ الشرب مياه خزانات نظافة إف
كأفال إلىتكفرأغطيةمحكمةاإلغبلؽ، التتآكؿكالتتحمؿباإلضافة بمكاصفاتمفمكاد

مفأكثرقدتبيفمفخبلؿالدراسةالميدانيةأفيككففيياأممجاؿلتسربأمممكثاتإلييا،
رقـ الجدكؿ خبلؿ مف ذلؾ كيتبيف الشرب مياه خزانات ينظفكف ال كانكا المرضى نصؼ

:(3.24)كؿرقـكالجد(3.23)
 تنظيؼ خزانات مياه الشرب (:3 .23جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار تنظيؼ خزانات مياه الشرب
4848نعـ
5252ال

 100.0 100 المجمكع

 

 خزانات مياه الشربات تنظيؼ عدد مر  (:3 .24جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار خزانات مياه الشربعدد مرات تنظيؼ 
4343مرات3اقؿمف

44مرات5-3مف
11مرات6مفأكثر

5252الانظؼالخزافمطمقا
 100.0 100 المجمكع

(:3.24(كالجدكؿرقـ)3.23الجدكؿرقـ)نبلحظمف

دعينةالدراسةاليقكمكفبتنظيؼخزاناتمياهالشربفيالمنزؿكىذامفأفرا(%52)أف-
إحتماليةدرجةالحرارةكمعإرتفاعنشاطالبكترياكالفيركساتكخصكصانمعإلىيعرضالمياه

.عدـاغبلؽالخزافبشكؿجيدمايعرضولمتمكثبشكؿأكبر

- الذيفاجابكا (نعـ)أما ف%48)إلىكالتيتصؿنسبتيـ بتنظيؼخزاناتمياه( يقكمكا يـ
الشربفتبيفمفخبلؿالدراسةالميدانيةكعندسؤاليـماىيعددمراتالتنظيؼلكؿنصؼ

أففئةالمرضىالذيفيقكمكفبتنظيؼخزاناتمياه(3.20)عاـفتبيفمفخبلؿجدكؿرقـ
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مف(%43)بنسبةمرات3الشربكافعددمراتتنظيفيـلمخزاناتكؿنصؼعاـأقؿمف
.أفرادعينةالدراسةكىذايزيدمفنسبةالتمكثلخزاناتمياهالشرب

فيحيفكانتنسبةالذيفيقكمكفبتنظيؼخزاناتمياهالشربفيالمنزؿكؿنصؼعاـ-
.%(مفأفرادالعينة5(مراتبمغتنسبتيـ)5)إلى(3مف)

نزؿعددمراتالتنظيؼكؿنصؼعاـأماالذيفيقكمكفبتنظيؼخزاناتمياهالشربفيالم-
.%(مفعينةالدراسة1مراتبمغتنسبتيـ)6مفأكثر

ية الثبات ىؿ يكجد عالقة بيف عدد مرات تنظيؼ خزانات الشرب في المنزؿ اإلرتباطالعالقة 
 مؤىؿ العممي لألـ الك 

خزاناتالشربتـاستخداـاختبارتحميؿالتبايفلمعرفةىؿىناؾعبلقةبيفعددمراتتنظيؼ
حتماليةكبمغتالقيمةاإل(8.452)اإلختبارحيثبمغتقيمةمؤىؿالعمميلؤلـالفيالمنزؿك

(0.000)( مف مراتتنظيؼ(0.05كىيأصغر بيفعدد عبلقة كالتيتنصعمىكجكد
ك المنزؿ في الشرب إلتياببمرضصابةاإلخزانات )الكبد ينظفكف(Aالنكع الذيف فاألفراد

خزان تككف التنظيؼ مرات كعدد أكبر بشكؿ المياه أكثرات عرضة أقؿ صابةلئليككنكف
يؤدم لمشربمما كصالحة تككفنظيفة المياه الممكثاتكإلىبالمرضحيثأفىذه تقميؿ

يكضحذلؾ:(3.25)كالجدكؿالتالي،نسبةالمرضإنخفاض
الثبات ىؿ يكجد عالقة بيف عدد مرات تنظيؼ خزانات الشرب في المنزؿ  كامقيمة اختبار  (:3 .25جدكؿ )

 مؤىؿ العممي لألـ الك 

قيمة  الفرض
 اإلختبار

درجة الحرية 
df 

مستكل 
 الداللة

في الشرب خزانات تنظيؼ مرات عدد بيف عبلقة يكجد ىؿ
مؤىؿالعمميلؤلـالالمنزؿكؿنصؼعاـك

8.45230.000

 عندما يفرغ خزاف بديؿ المياه المفمترة -

فراغ حالة في العائمة إليو تتجو الذم البديؿ عف السؤاؿ كعند الميدانية الدراسة خبلؿ كمف
الخزافمفالمياهىؿتقكـالعائمةباستعماؿمياهالبمديةفيالشربأكشراءماءمفمتربالجالكف

كفكماىكمكضحفيبرللشراءماءمفمتربالجالأكاستعماؿمصادرأخرلفكانتالنسبةالك
:(3.26)الجدكؿالتالي



68 

 

 عندما يفرغ خزاف بديؿ المياه المفمترة (:3 .26جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار عندما يفرغ خزاف بديؿ المياه المفمترة
2828استعماؿمياهالبمديةلمشرب
6262شراءماءمفمتربالجالكف

1010مصادرأخرل
 100.0 100 المجمكع

:(3.26السابؽ)نبلحظمفالجدكؿ

العينةيقكمكفبشراءماءمفمتربالجالكففيحاؿ(62%)- الشربمفنفادمفأفراد مياه
لىمياهالجكفيةكسكءالإلىكىذايعكد،حاالتالدراسةإجماليمنازليـفيالمرتبةاألكلىمف ا 

.كعيأفرادالعينة

- فيحاؿ البمدية يعتمدكفعمىمياه الذيف المرضى جائتفئة الشربفينفادبينما مياه
كىذايؤكدعمىأفالمرضى،%(مفأفرادالعينة28المرتبةالثانيةحيثبمغتنسبتيـحكالي)

 حاؿ في البمدية مياه عمى يعتمدكف كانكا نفادالذيف مياه تؤدم كالتي صابةاإلإلىالشرب
المياهالجكفيةبمياهإختبلطحتىكلكبنسبةبسيطةكذلؾبسبب(Aالنكع)الكبدإلتياببمرض

.الصرؼالصحيكالتيتصبحممكثوبالفيركسات

مياهالشربفينفادفيحيفكانتعينةالدراسةمفالذيفيستعممكفمصادرأخرلفيحاؿ-
.الدراسةإجمالي%(مف10سبة)المرتبةاألخيرةبن

مياه الشرب كاستعماؿ مياه البمدية أك شراء ماء مفمتر  نفادية في حاؿ اإلرتباطالعالقة 
 كقيمة الدخؿ الشيرم لألسرة بالجالكف أك مصادر أخرل 

المياهالمفمترةكاستعماؿنفادكاظيرتالدراسةافىناؾعبلقةفيحاؿكامتـاستخداـاختبار
نقاءكجكدةلبمديةفيالشربأكشراءماءمفمتربالجالكفأكمصادرأخرلغيرمعركفةمياها

ب كعبلقتيا فييا ،بالمرضصابةاإلالمياه كبمغتالقيمة(2.137)اإلختبارحيثبمغتقيمة
فيحاؿكالتيتنصعمىكج(0.05كىيأصغرمف)(0.004)حتماليةاإل عبلقة نفادكد

عماؿمياهالبمديةفيالشرباكشراءماءمفمتربالجالكفاكمصادرأخرلالمياهالمفمترةكاست
يكضحذلؾ:(3.27)كالجدكؿالتالي،بالمرضصابةاإلك
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اؿ مياه المياه المفمترة كباستعم نفادية في حاؿ اإلرتباطلمعرفة العالقة  كامقيمة اختبار  (:3 .27جدكؿ )
 قيمة الدخؿ الشيرم لألسرةالبمدية اك شراء ماء مفمتر بالجالكف اك مصادر أخرل 

قيمة  الفرض
 اإلختبار

درجة الحرية 
df 

مستكل 
 الداللة

مياهالفمترلوعبلقونفادىؿاستعماؿمياهغيرمفمترفيحاؿ
بالدخؿالشيرملؤلسرة

2.13730.004

 منزؿمبئة المياه لنظافة الخرطـك قبؿ تع متابعة -

أمابالنسبةلعامؿنظافةخرطكـالمياهالمحبلهكالتييتـالحصكؿعمييامفخبلؿسياراتبيع
المتنقمة مفنصؼأفرادالعينةاليعممكفمدلأكثرقدتبيفمفالدراسةالميدانيةأف،المياه

التعبئة العادمةأكبأمحيثيرتطـخرطكـالمياهباألرضالممكثةنظافةخرطكـمياه بالمياه
لممكاطنيف ينتقؿلمتعبئة كيتبيفمصدرمفمصادرالتمكثالمسببةلؤلمراضفيالطرقاتثـ

:(3.28)التاليذلؾمفخبلؿالجدكؿ
 نظافة الخرطـك قبؿ تعبئة المياه لمنزلؾ متابعة(: 3 .28جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار ة الخرطكـ قبؿ تعبئة المياه لمنزلؾنظاف متابعة

2121نعـ
2323ال

5656الاعمـ
 100.0 100 المجمكع

:(3.28)السابؽنبلحظمفخبلؿالجدكؿ

(56 التعبئةكىذا مياه الدراسةاليعممكفمدلنظافةخرطكـ عينة مفأفراد الذماألمر%(
رطكـالمياهكنقمولمفيركساتكالميكركباتالمسببةلؤلمراضالمعديةتمكثخإحتماليةيضاعؼ

.اضاألمربصابةاإلك

فيـيتابعكفنظافةالخرطكـقبؿتعبئة(%21)إلىكالتيتصؿنسبتيـ(نعـ)أماالذيفاجابكا
إلىالمياهفيالمنازؿكىذايكضحمدلالكعيبمدلأىميةنظافةمصادرالمياهالتيتصؿ

.المنزؿ مجمكعأفرادإجمالي%(مف23)إلىتصؿ(ال)فيحيفكانتنسبةالذيفاجابكابػ
العينة.
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 كالمؤىؿ العممي لألـمياه الشرب  نظافة الخرطـك ية بيف متابعةاإلرتباطالعالقة 

كاظيرتالدراسةأفىناؾعبلقةبيفنظافةخرطكـتعبئةمياهالشربكامتـاستخداـاختبار
ب ،بالمرضصابةاإلكعبلقتيا قيمة بمغت اإل0.300)اإلختبارحيث القيمة كبمغت حتمالية(

كالتيتنصعمىكجكدعبلقةبيفمتابعة(0.05كىيأصغرمف)(0.000) نظافةالخرطـك
يكضحذلؾ:(3.29)كالجدكؿالتالي،بالمرضصابةاإلمياهالشربك

كالمؤىؿ العممي مياه الشرب نظافة الخرطـك  بيف متابعةلمعرفة العالقة  كامقيمة اختبار  (:3 .29جدكؿ )
 لألـ

قيمة  الفرض
 اإلختبار

درجة الحرية 
df 

مستكل 
 الداللة

نقؿمياهالشربىؿ بالمؤىؿلوعبلقومتابعةنظافةخرطـك
العمميلؤلـ

0.30010.000

 البرميؿ المنزلي مباشرة إلىارة تعبئة المياه مف خرطـك السي -

مفخبلؿالدراسةالميدانيةكعندسؤاؿأفرادالعينةحكؿىؿيتـتعبئةالمياهمفخرطكـسيارة
مفأفرادالعينةيقكمكفبتعبئة(%44)الخزافالمنزليمباشرةأـالنبلحظأفإلىتعبئةالمياه

 التعبئة مياه مفخرطكـ مإلىالمياه خزافالمياه يقمؿمفباشرة تمكثخرطكـإحتماليةكىذا
.كالتعرضلمممكثاتالفيركسيةالمسببةلؤلمراضالسيارةمفاألرض

ـاليعممكفإنيقالكا(%43)كأف كىذايدؿعمىعدـالكعيبمدلأىميةمتابعةنظافةخرطـك
.مياهالتعبئةكعدـتعرضولمتمكثقبؿكصكلولخزافالمياهالمنزلي

المنزليمباشرةالخزافإلىياهمفخرطكـالسيارةاليتـتعبئةالمإنوقالكا(%13)فيحيفأف
مفالمنطقةالمحيطةكبالتاليإحتماليةكىذايزيدمف .اضاألمرنقؿإحتماليةتمكثالخرطـك

 .صالحية مياه محافظات غزة لمشرب -

أفمياهمحافظات(نعـ)جابكا%(مفأفرادعينةالدراسةأ9أف)(3.30)الجدكؿالتالييظير
غزةصالحةلمشربكىذايدلؿعمىقمةالكعيعفكضعالمياهالسيءكاألضرارالمنتشرةفي

،المجتمع أجابكا الذيف نسبتيـ(ال)أما كانت لمشرب صالحة غير غزة محافظات مياه أف
الدراسة(91%) عينة تجع،مف التي االسباب عف العينة اجاباتافراد فيكتظير المياه ؿ

نسبةالكمكرايدكبالتاليتصبحإرتفاعامالحةكمعنىذلؾإنيمحافظاتغزةغيرصالحةلمشرب
 باالضافة مستساغة إلىغير عمى ذلؾ كيدؿ لكنيا ككجكدإرتفاعتغير فييا العكارة نسبة
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المياهمبلحظةكجكدرائحوفيإلىالشكائببالتاليعدـصبلحيتيالبلستخداـاالدميباالضافة
الذميجعؿمياهمحافظاتغزةتشكؿخطراحقيقيانعمىاألمرىذا،تشبةرائحوالمياهالعادمة

.اإلنساف
 بصالحية مياه محافظات غزة لمشربأفراد العينة  رأم (:3 .30جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار أفراد العينة رأم
99ـنع
9191ال

 100.0 100 المجمكع

مفأفرادالعينةأفمياهالبمديةيكجدليارائحةتشبورائحة(%10)كفقالبياناتالدراسةأجاب
صابةاإلالمياهالعادمةبمياهالبمديةكبالتاليتمكثالمياهكإختبلطكىذادليؿعمىالمياهالعادمة

.اضاألمرب

ال أفراد نسبة كانت حيف نسبتيـفي بمغت طعـ ليا يكجد البمدية مياه أف أجابكا الذيف عينة
يعكدإل(78%) طعـرتفاعكىذا كبالتاليتسبحغيرمستساغةكليا الكمكرايدفيالمياه نسبة

.غيرمحبب

مياه12)كأجمع جكدة يدلؿعمىعدـ كرائحةكىذا طعـ ليا أفالمياه الدراسة مفعينة )%
.البمديةلبلستخداـ

 البمدية التي تصؿ إلييـ  مياهىؿ يتـ معالجة أفراد العينة ما عند سؤاؿ أ -

ك،لـيتـمعالجةالمياهإنوأفرادالعينةقالكامف(%88)فأ(3.31)التالييتضحمفالجدكؿ
يتـمعالجةالمياهكىذايكضحمدلالكعيلدلأفرادالعينةحكؿفكرةمعالجةإنوقالكا(12%)

.فيمدلجكدةالمياهالتيتصؿإلييـكىذايدلؿعمىأفنكعيةالمياهغيرجيدةالمياهكرأييـ
 معالجة المياه (:3 .31جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار معالجة المياه
1212نعـ
8888ال

 100.0 100 المجمكع
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 ظات غزة خدمات الصرؼ الصحي في محاف 3.3.4

قطاعالصرؼالصحييعانيمفالعديدمفالمشكبلتكالتيأدتفيبعضالحاالت
حدكثككارثبيئيةأكأضراربيئيةأخرلكتكاجوخدماتالصرؼالصحيفيمحافظاتإلى

المحافظات في كافية غير العادمة المياه كمعالجة لجمع التحتية فالبنية كبيرة أزمة غزة
ت القائمة جزئيةكالمحطات معاجمة فقط الخاـ،كفر الصحي الصرؼ مياه تصريؼ كيتـ

.(1)األكديةكالبحرأكتتسربفيأحكاضالترشيحمفخبلؿالتربةإلىكالمعالجة

كماتستخدـالمنازؿغيرالمرتبطةبشبكاتالمياه،المياهالجكفيةإلىكتصؿفينيايةالمطاؼ
،(2)الراىفاإلقتصادمبشكؿمناسبفيظؿالمناخالتياليتـتفريغيااإلمتصاصيةالحفر

 العادمة المياه تسرب أف إلىكما يؤدم الجكفي كالميكركباتإلىالخزاف بالجراثيـ تمكثو
.(3)الممرضةمانطمؽعميوالتمكثالميكركبيكلكجي

يعرضالصحةالعامةاألمراإلصبلحكىذاإلىكبماأفخدماتكمرافؽالصرؼالصحيتفتقر
:مفطاقتياأكثرحيثتعمؿمحطاتمعالجةالصرؼالصحياألربعةفيغزةب،لممخاطر

،مميكفلتريكميا10-8مصممةلتعالجىيأحكاضمعالجةالصرؼالصحيفيبيتال-
.مميكفلتريكميا20-17كلكنياتعالجالف

- لتعالج مصممة غزة بمدينة الصرؼالصحي معالجة يكم32محطة لتر كلكنيامميكف يا
أفيحدثإلىمميكفلتريكمياكىناؾخططلتكسيعالمحطةكلكف60-20تعالجاآلفمابيف

.البحرإلىذلؾيتـمعالجةالصرؼالصحيجزئياكمفثـيتـتصريفو

باستخداـ- بنيت أحكاضطارئة يكنسىي كخاف برفح الصرؼالصحي أحكاضمعالجة
.(4)األسمنتإلىكذلؾنظرالئلفتقار،نيالقديـبرفحالخرسانةالمأخكذةمفالجداراألم

يكضحالتكزيعالنسبيلؤلسرفيمحافظاتغزةحسبطريقةالتخمص(3.32)الجدكؿالتالي
 .ـ2015مفالمياهالعادمةلعاـ

                                                 

مكقعإلكتركني.الحياةالجديدة،(1)
 (.2المخططالقطاعيقطاعالمياهكالصرؼالصحي)صكزارةالتخطيط،(2)

(3) Melad, Evaluation of Groundwater Pollution with Wastewater Microoganisms in 

Gaza Strip,p.56. 

(4)EWASH،(.4أثرحصارغزةعمىالمياهكخدماتالصرؼالصحي)ص
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 خمصتحسب طريقة ال غزة محافظاتالتكزيع النسبي لألسر في  (:3 .32جدكؿ )
 ـ2015مف المياه العادمة لعاـ  

 المجمكع حفر صماء % حفر امتصاصية % شبكة صرؼ صحي % المنطقة كنكع التجمع
%83.59.86.7100محافظاتغزة

%82.910.07.1100حضر
%14.655.929.5100ريؼ

%98.20.90.9100مخيمات

2015السنكملعاـكتابفمسطيفلئلحصاء:المصدر

التكزيعالنسبيلؤلسرفيمحافظاتغزةحسبطريقةالتخمص(3.32)يكضحالجدكؿالسابؽ
شبكة بكاسطة العادمة مياىيا تتخمصمف التي األسر بمغتنسبة حيث العادمة المياه مف

 عاـ خبلؿ الصحي )2015الصرؼ حكالي األسر(%9.8)كحكالي،%(83.5ـ مف
مياىي تتخمصمف الحفر مفخبلؿ العادمة المشاكؿاإلمتصاصيةا مف كالتيتسببالكثير

 عمى قدرتيا بعدـ الشتاء فصؿ في إستيعابكخاصة كمياه العادمة نتشاركاألمطارالمياه ا 
الركائحفيفصؿالصيؼكاألىـمفذلؾأثرىاالسمبيعمىالتربةكالمياهالجكفيةحيثتتسرب

النيتري مفمادة عالية نسبة باإلضافة كالفيركساتالتيتسببإلىد اضاألمرإنتشارالبكتريا
الذمجاءمطابقانلمنتائجالتيتكصمتالييامجمكعةمفالدراساتالمشابيةلمدراسةاألمركىذا

ككصكؿمياه(Aالنكع)الكبدإلتيابفيركسإنتشارالعبلقةبيف)الحاليةمثؿدراسةليزبعنكاف
تقييـ)ـ(كدراسةسالـأبكعمربعنكاف2003)(دينةريكديجانيركبالبرازيؿالشربلممنازؿفيم

إلىحيثتكصمتنتائجالدراستيف(ـ2005)(ميكركبيكلكجيةجكدةمياهالشربفيقطاعغزة
كذلؾاإلمتصاصيةيزدادبالسكفبالقربمفالحفر(Aالنكع)الكبدإلتياببمرضصابةاإلأف

طفحمياهالمجارمالتيتختمطإلىباالضافة،اربمياهالصرؼالصحيمياهاالبإختبلطبسبب
فيالشربكبالتالي المستخدمة االبار مرضاضاألمربصابةاإلبمياه الكبدإلتيابكتحديدا

.(Aالنكع)
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 في نتاجحسب المنطقة ككمية اإل  نسبة المناطؽ المخدكمة بالصرؼ الصحي (:3 .33جدكؿ )
 2010محافظات غزة عاـ 

 نسبة التغطية % المحافظة
 إلىكمية الصرف الصحي المتجهة 

 (/ يوم 3م)محطة المعالجة 

 23.000 70.00 الشمال
 60.000 80.00 غزة

 10.000  64.00 الوسطى
 9.000  40.00 خان يونس

 10.000  70.00 رفح
 112.000  66.70 المجموع

 (.2ص )المخطط القطاعي قطاع المياه والصرف الصحي  ،وزارة التخطيط :اىَظضع

نسبةالمناطؽالمخدكمةبالصرؼالصحيفيمحافظاتغزة(3.33)الجدكؿالسابؽيكضح
كيبلحظأفمحافظةخافيكنسىيأقؿالمحافظاتحصكالعمىخدمةالصرؼ2010لعاـ

حكا التيتصؿ(%40)ليالصحيحيثتشكؿنسبةالتغطيةفييا فقطبعكسمحافظةغزة
 التغطية نسبة حكالي(%80)إلىفييا غزة محافظات جميع في التغطية نسبة كتبمغ

كممازادتنسبةالتغطيةزادتكميةمياهالصرؼالصحيالمتجيوإنوكبالطبعف(،66.7%)
إلى محافظة مف المتجية المعالجة مياه كمية بمغت حيث المعالجة محطة محطةإلىغزة

(3ـ000,60)المعالجةحكالي محطةإلىكتصؿكميةمياهالصرؼالصحيالمتجية،/يـك
3ـ112,000)المعالجةحكالي (كىذا كنتائجوكاضحةفيعدداألمر/يـك الذمتظيرآثاره

عاـإلىـ2009فيمحافظةخافيكنسمفعاـ(Aالنكع)الكبدإلتيابالمصابيفبفيركس
مف2014 الصحةـ كزارة في الكبائيات قسـ مف عمييا الحصكؿ تـ التي البيانات خبلؿ

مصابةكىي(حالة1168)فحكاليالفمسطينيةفيمحافظاتغزةحيثسجؿمجمكعالمصابي
.صابةاإلاألعمىفيمجمكععددالحاالتالمصابةبيفمحافظاتغزةلنفسفترل

الص الصرؼ مياه معالجة مكضكع تجاىؿ تـ كتـلقد الفمسطينية األراضي في حي
كماأفقمةنصيبالفردمفاستيبلؾ،التركيزعمىحؿقضيةالمياهكمشاكؿالمكاردالمائية

المياهألسرمحافظاتغزةأثربشكؿكبيرفيتركيبةمياهالصرؼالصحيمفخبلؿزيادة
(BODحيثكصؿمستكلاالكسجيفالمستيمؾبيكلكجيا)،المككناتالعضكيةكنسبةالممكحة
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 كيعتبرىذاالمعدؿأعمىمفالمستكياتالطبيعيةكىي،ممجـ/لتر520فيالمياهالعادمةلػػ
  .(1)ممجـ/لترفيأغمبالدكؿالمتقدمة200-300

 النتائج المترتبة عمى القاء مياه الصرؼ الصحي في مياه البحر  3.3.5

كالدفاعالمدنيفيتكصمتالدراساتالت الصحة البيئةككزارة كؿمفكزارة بيا يتقكـ
البحركصمت %فياألماكفالتييتـفييا50إلىمحافظاتغزةعمىأفنسبةتمكثمياه

ألؼمترمكعبيتـ100مفأكثرحيثأفىناؾحكالي،تصريؼالمياهالعادمةفيالبحر
الذمينتجعنواألمرفيبحرغزةبشكؿيكميكىذاتصريفيامفالمياهالعادمةغيرالمعالجة

 مف أمراضاألكبئةكاضاألمرالكثير كمنيا الشاطئ منطقة عمى يتركز التمكث كأف خاصة
إلىكيعكدالسببالرئيسيلتمكثمياهالبحر،تصيبالجيازالتنفسيكاليضميكالعيكفكاألذف
األمرساعاتفيبعضاالحيافكىذا6إلىانقطاعالتيارالكيربائيبشكؿمتكاصؿككصميا

الذميعيؽعمميةمعالجةمياهالصرؼالصحيكماتـتكضيحومفقبؿسمطةجكدةالبيئةفي
مفإنوإلىمحافظاتغزةكأشارتدائرةالطبالكقائيفيكزارةالصحةفي،محافظاتغزة

البحرعمىطكؿالشريطالساحميفيمحافظاتغزةمالمعركؼ مكثبمياهالصرؼأفمياه
إلتيابأىميااضاألمربالعديدمفصابةلئلنتجعنوتمكثكبيرأدلالذماألمرالصحيكىذا

 )النكع الكبائي (Aالكبد مف اضاألمركالكثير كبعض أكاضاألمرالفيركسية البكتيرية
إلىاإلشارةكتمت،الجرثكمية فيفصؿالصيؼكقديككاضاألمرأفىذه فيبلحظتكاجدىا

أفالعيناتإلىكتـالتنكيو،شاطئالبحرمصدرىذهالعدكلإلىتكجوأعدادكبيرةمفالناس
ىذه بمسببات ممكثة تككف البحر مياه مف دائـ بشكؿ الصحة كزارة عمييا تحصؿ التي

(2)اضاألمر ،كقدتـاالستدالؿكالتأكيدعمىذلؾمفخبلؿاكتشاؼكجكدميكركبالككليفكـر
ياهالبحرالتيتـتحميميافيمختبراتكزارةالصحةالفمسطينية،حيثيستدؿمففيعيناتم

الكائنات(3.34)،كيكضحالجدكؿالتاليرقـ(Aخبللوعمىكجكدفيركسالتيابالكبد)النكع
.الحيةالمكجكدةفيمياهالصرؼالصحيكاألمراضالتيتسببيا






                                                 

(.2المخططالقطاعيقطاعالمياهكالصرؼالصحي)صكزارةالتخطيط،(1)
 .مكقعإلكتركنيفمسطيفاكفاليف،(2)
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 التي تسببيا اضاألمر الكائنات الحية المكجكدة في مياه الصرؼ الصحي ك  (:3 .34جدكؿ )

 التي تسببيا اضاألمر أىـ  الكائنات الحية المسببة لممرض النكع

الديدافالمعكية
الديداف،االسكارس،اإلنكمستكما

الشريطية
طفيمياتينشأعنيافقرالدـكاليزاؿ

كالضعؼالعاـ
الدزنتاريااألميبيةالجارديايدةالخميةكح

التسمـالغذائيكاإلسياؿالجرثكميكالككليراالسممكنيبلكالككليراالبكتيريا

إلتيابكفيركساألطفاؿفيركسشمؿالفيركسات
الكبدالكبائي

لتيابكاألطفاؿشمؿ الكبدالكبائيا 

 (2001، اىشبُ اىج٘فٜ فٜ ٍذبفظخ صٝغ اىجيخ "غؼح" اىَٞبٓ اىؼبصٍخ ٗأثغٕب ػيٚ  ،ّؼٌٞ ثبعٗص) :اىَظضع

 السابؽيكضح الصحي(3.34)الجدكؿ الصرؼ مياه في المكجكدة الحية الكائنات
ىياضاألمرك الصحي الصرؼ مياه في المكجكدة الكائنات أنكاع أىـ كمف تسببيا التي

فيركس بسبةكبيرةاألطفاؿكالذميصيب(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابالفيركساتكتحديدا
كجو الصحيعمى الصرؼ مجاؿ في ،الخصكصكالعامميف مطابقااألمركىذا جاء الذم

خطر)لمنتيجةالتيتكصمتإليادراسةمشابيةلمدراسةالحاليةكالتيتمثمتبدراسةليفيفبعنكاف
 فيركس إلتيابعدكل )الكبد فمسطيف(Aالنكع في المجارم عماؿ ذمكال(ـ2000)(بيف
(Aالنكع)الكبدإلتيابأفمياهالصرؼالصحيتعمؿعمىنقؿفيركسإلىتكصمتنتائجو

تطبيؽدراستوعمىعينومفالعامميففيمجاؿالصرؼالصحيكظيرأف تـ %50كقد
يحممكففيركس إلتيابمنيـ Aالنكع)الكبد أفالتعرضلمياه(، استنتجتالدراسةأيضا كقد

 بدكف الصحي الصرؼ يعرضلخطر البلزمو االحتياطات المعديةاضاألمربصابةاإلأخذ
اإلستبيافتكصمتاليودراستنامفخبلؿاألمركىذا(،Aالنكع)الكبدإلتيابكخصكصانمرض

حيث(Aالنكع)الكبدإلتيابالمصابيفباألطفاؿالذمتـتكزيعوعمىعينومفأكلياءأمكر
،فأفرادالعينةيعانكفمفطفحالمجارمفيمنطقةسكنيـ%م98أفاإلستبيافأظيرتنتائج

لعب80كأف العينةالحظكا قبؿاألطفاؿ%مفأفراد صابةاإلفيالشارعأثناءطفحالمياه
 .بالمرضكظيكراألعراض

:بمايمياألمطارصرؼالصحيكمياهكيمكفتمخيصالمشاكؿالتييعانيمنياقطاعال

كماأف،كالسياسياإلقتصادمالصرؼالصحيبسببالحصارتكقؼالعديدمفمشاريع -1
لتشغيؿ البلزمة الغيار كالمعداتكقطع المكاد اإلسرائيميمنعتإدخاؿ قكاتاإلحتبلؿ
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الصرؼ لقطاع خطيرة انتكاسة بحدكث تسبب ما الصحي الصرؼ مرافؽ كصيانة
.الصحي

يدف -2 مما صحي صرؼ بشبكات المرتبطة غير المناطؽ مف العديد المكاطنيف إلىع
.تمكثالخزافالجكفيإلىاستخداـالحفرالتيقديؤدماستخداميا

فيمياه -3 فيتصريفيا أك التجميع برؾ عبر الصرؼالصحيسكاء مياه معالجة سكء
.اإلمتصاصيةالبحرأكالحفر

4-  المعالجة محطات مف العديد إلىكصكؿ يؤدم مما قدرتيا مف القصكل إلىالحالة
.ياتالزائدةبطرؽغيربيئيةتصريؼالكم

فبلتكجدإالفيبعضالمناطؽمفغزةكخافيكنسكرفحاألمطارأمابالنسبةلشبكاتمياه
كأجزاءمحدكدةمفبعضالمدفكالمخيماتكالبعضمفىذهالشبكاتتختمطبيامياهالصرؼ

 المتجمعةاألمطارالصحيلذافيناؾاستفادةمحدكدةمفمياه
(1). 

 بالمرض صابةاإلقبؿ  مف المياه العادمة الدراسة أفراد عينةتخمص  طرؽ -

تبيفمفخبلؿالدراسةالميدانيةألنظمةالصرؼالصحيالسائدحسبمكقعمساكفمرضى
كالجدكؿ.سكءاناألمرمازالتمتكاجدةممازاداإلمتصاصيةافالحفر(Aالنكع)الكبدإلتياب
يكضحذلؾ:(3.35)التالي

 طريقة التخمص مف المياه العادمة (:3 .35جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار طريقة التخمص مف المياه العادمة
7575شبكاتالصرؼالصحي

2525حفرةامتصاصية
 100.0 100 المجمكع

عينةأفشبكاتالصرؼالصح(3.35)السابؽنبلحظمفالجدكؿ يالتغطيجميعأفراد
كبالرغـمفكجكدمشاريعلمد،حاالتالدراسةإجماليمف(%75)النسبةإلىالدراسةككصمت

الحفر كجكد مف يمنع لـ ىذا أف إال غزة محافظات كافة في الصحي الصرؼ شبكات
اإلمتصاصية العادمة المياه مف األمرلمتخمص يؤدم الفيركإلىالذم التمكث سيازدياد

كالكيميائيكالميكربكلكجيلممياهالجكفية

                                                 

 (.3المخططالقطاعيقطاعالمياهكالصرؼالصحي)صكزارةالتخطيط،(1)
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لمتخمصمفالمياهالعادمةألفرادعينةالدراسةاإلمتصاصيةكقدجاءفيالترتيبالثانيالحفر
تسربالمياهالعادمةإلىحاالتالدراسةكالتيتؤدمإجماليمف(%25)إلىككصمتنسبتيـ

.اضاألمربصابةاإلالخزافالجكفيممايزيدمففرصالتمكثكإلى
 بالمرض صابةاإلطفح المياه العادمة في منطقة السكف لممرضى قبؿ  -

كالذمتبيف( Aالنكع)الكبدإلتياببمرضصابةلئلأصبحلمتمكثالبيئيأثركاضحكمباشر
عدـكفاءةشبكاتالصرؼالصحيألفالمياهإلىىذاباالضافة،مفخبلؿالدراسةالميدانية

تط غزةالعادمة محافظات في المناطؽ مف كثير في ،فح األمرىذا يؤدم نشرإلىالذم
يكضحذلؾ:(3.36)كالجدكؿالتالي.اضاألمر

 طفح لمياه المجارم في منطقتؾ حدكث(: 3 .36جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار طفح لمياه المجارم في منطقتؾ حدكث
9898نعـ
22ال

 100.0 100 المجمكع

لبياناتالدراسةالميدانيةحيثتبيفعندسؤاؿأفراد(3.36)السابؽمفالجدكؿنبلحظ كفقا
أفرادمف(%98)العينةىؿيحدثطفحلممياهالعادمةفيمنطقةالسكفأظيرتالدراسةأف

يعطيفرصةكبيرةلتمكثشبكةالمياهالذماألمركىذا،عادمةممياهاللطفحأكدكاحدكثالعينة
الشرب،فيحالةحدكثتسريباتمنيا مياه العادمةمعشبكة احتماؿلتداخؿالمياه ،ككجكد

إل الجكفية المياه التعرضياختبلطكتمكث كبالتالي العادمة بشكؿاضاألمربصابةلئلبالمياه
.رؼالصحيشبكاتالصفيعدـجكدةككفاءةإلىكؿذلؾيعكد،كبير

 عدد مرات طفح المياه العادمة -

تعتبرفصكؿالسنةكعناصرالمناخمفأىـالعناصرالمساعدةكالمسببةلطفحالمياهالعادمة
طفحالمياهالعادمةإلىلصرؼالصحيكالتيتؤدمبالنيايةاكأيضانعدـكفاءةكجكدةشبكات

التمكثإنتشارإلىبالمياهالعادمةراألمطامياهإختبلطكخصكصافيفصؿالشتاءحيثيؤدم
يكضحذلؾ:(3.37)كالجدكؿالتالي.اضاألمرك
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 مياه المجارم مرات طفح عدد (:3 .37جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار مياه المجارم مرات طفح عدد
3838الشتاء

6262الترتبطبفصكؿمعينة
 100.0 100 المجمكع

أكدكا(%38)فالدراسةالميدانيةألفرادالعينةتظيرأفأ(3.37)الجدكؿالسابؽنبلحظمف
بالمياهاألمطارمياهإختبلطعمىحدكثطفحلممياهالعادمةفيفصؿالشتاءكىذامؤشرعمى

 يؤدم مما يإنتشارإلىالعادمة مما كاسعو مساحات عمى العادمة لنشرالمياه الفرصة تيح
المسببةلؤلمراضباالضافة إلىالفيركساتكالبكتريا الخزافالجكفيكتمكثالمياهإلىتسربيا

.التييعتمدعمييااألفرادلمشربكاالستعماالتالمنزليةاألخرل

كجاءتعمميةطفحالمياهالعادمةبعدـارتباطيابامفصؿمعيففيالمرتبةالثانيةحيثمثمت
أفعمميةطفحالمياهالعادمةتحدثطكاؿالعاـفيأم(62%) مفأفرادالعينةالذيفأكدكا

يشير شبكاتالصرؼالصحيإلىكقتكىذا كفاءة فيالطرقاتإنتشارعدـ العادمة المياه
.اضاألمركبالتالينشر

 بالمرض صابةاإلب تيامياه الصرؼ الصحي بمياه الشرب كعالق إختالط -

الميا تسرب مفأدل بالعديد اإلصابة إلى البمدية كمياه اآلبار بمياه كاختبلطيا العادمة ه
حيثيتـاالستدالؿعمىتمكثمياهالشرببيذا(A)النكعمراضمنيامرضإلتيابالكبداأل

حيثيكضحالجدكؿالتاليرقـ النكعمفالفيركساتمفخبلؿتحميؿالمياهلميكركبالككليفكـر
خبلؿسنكاتانسبةتمكث(3.38) إلى2009لدراسةمفعاـمياهالشرببميكركبالككليفكـر

.2014عاـ
بميكركب الككليفكـر مياه الشربتمكث نسبة  (:3 .38جدكؿ )

 بميكركب الككليفكـر )%( بر نسبة تمكث مياه الش السنكات
2009 24.1 
2010 18.4 
2011 17.9 
2012 16.6 
2013 26.1 
2014 19.9 

غزة(–)مركزصبحةالحرازيفالمصدر:
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كيبلحظكجكدىذاالنكعمفالميكركباتكالتييطمؽعمييااسـ)البكترياالغائطية(كالتيتدلؿ
هالعادمةافيمياهالشربنتيجوإلختبلطالمي(A)النكعمسببمرضالتيابالكبدعمىكجكد

%(كتعتبرنسبةعالية26.1بنسبة)2013حظارتفاعنسبةكجكدالميكركبفيعاـكيبلفييا
لؤلمراض كمسببة )كخطيرة كيؤكد مكضحفيجدكؿرقـ71، ىك كما الدراسة مفعينة )%

ك(3.39) الشرب بمياه الصحي الصرؼ مياه أبنائيـأاختبلط إصابة في دكر لو ىذا ف
العبلقةبيف)راسةمعنتائجدراساتأخرلكدراسةليزبعنكافتشابيتنتائجالدكقد،بالمرض
ككصكؿمياهالشربلممنازؿفيمدينةريكدمجانيرك(Aالنكع)الكبدإلتيابفيركسإنتشار
مياهشبكاتالصرؼالصحيبمياهالشربإختبلطإلىحيثتكصمتنتائجالدراسة(بالبرازيؿ
 أدلإلىالكاصمة مما إلتياببفيركسصابةاإلإلىالمنازؿ التالي.(Aالنكع)الكبد الجدكؿ

(3.39:)
 الطفؿ بالمرض إصابةب تيامياه الصرؼ الصحي بمياه الشرب كعالق إختالط (:3 .39جدكؿ )

 تيامياه الصرؼ الصحي بمياه الشرب كعالق إختالط
 الطفؿ بالمرض إصابةب

 % النسبة المئكية التكرار

7171نعـ
2929ال

 100.0 100 المجمكع

 :بالمرض صابةاإلفي الشارع اثناء طفح المياه قبؿ  لعب الطفؿ -

التالي مف%80أف(3.40)يتضحمفالجدكؿ العينة أفالطفؿكافيمعبفيأفراد قالكا
 قبؿ المياه طفح أثناء كمصابةاإلالشارع سببكاضح إلبالمرضكىذا األطفاؿصابةباشر

%قالكاأفالطفؿلـيكفيمعبفيالشارعأثناءطفحالمياه20ك،المتعددةكالمعديةاضاألمرب
تقييـميكركبيكلكجية)كذلؾتكصمتنتائجدراسةسالـأبكعمربعنكاف،بالمرضصابةاإلقبؿ

الشربفيقطاعغزة مياه اإلى(جكدة بيفطفحمياه كاضحة صابةلمجارمككجكدعبلقة ا 
إلتيابالسكافب %مفالسكافالذيفتعرضت69.4فأحيثبينتالدراسة(Aالنكع)الكبد

.( Aالنكع)الكبدإلتيابمناطقيـلعممياتطفحفيمياهالمجارميعانكفمفمرض
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 بالمرض صابةاإلء طفح المياه قبؿ في الشارع اثنا لعب الطفؿ (:3 .40جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار بالمرض اإلصابةفي الشارع اثناء طفح المياه قبؿ  لعب الطفؿ
8080نعـ
2020ال

 100.0 100 المجمكع

 بالمرض صابةاإلالعالقة بيف المياه العادمة ك  -3
 بالمرض صابةاإلات التي فسرت كجكد عالقة بيف المياه العادمو ك اإلختبار  (:3 .41جدكؿ )

 البند ـ
اسـ 

 اإلختبار
قيمة 
 اإلختبار

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

1
بيف كالعبلقة العادمة المياه التخمصمف طريقة
نكعالسكف

5.40330.000 كام

2
المجارمفيمنطقالعبلقةبيف ةحدكثطفحلمياه

محافظةالكالسكف
0.1880.046مكا

3
المجارم لمياه الطفح مرات عدد بيف العبلقة

0.3860.000 مكامحافظةالك

4
 بيف بمياهإختبلطالعبلقة الصحي الصرؼ مياه

نكعالسكفالشربك
0.4350.000 مكا

5
لعبالطفؿفيالشارعاثناءطفحالمياهالعبلقةبيف

لمؤىؿالعمميلؤلـابالمرضكصابةاإلقبؿالعادمة
0.3990.000 مكا

ثبىَغع طبثخاإلاىَٞبٓ اىؼبصٍخ ٗيكجدعبلقةبيفإنويتضح(3.41)مفخبلؿالجدكؿالسابؽ
حيثكانت:

،حيثأنوكبالرغـبالمرضصابةاإلبيفطريقةالتخمصمفالمياةالعادمةكيكجدعبلقة -1
محافظا معظـ تغطي صرؼصحي شبكة كجكد جميعمف تستخدـ ال أنيا إال تغزة

المناطؽكبالتالييتجوالسكافإلىاستخداـالحفراإلمتصاصية %مف25كالتييمثميا
مما الجكفي الخزاف إلى العادمة المياه تسرب إلى يؤدم الذم المر ىذا الدراسة، عينة

.يسببتمكثيابمسبباتاألمراضكبالتالياإلصابةبالمرض
،حيثافبالمرضصابةاإلكحدكثطفحلمياهالمجارمفيمنطقةالسكفبيفيكجدعبلقة -2

المناطؽالتييحدثفيياطفحلممياهالعادمةأكثرعرضةلئلصابةبالمرضكذلؾبسبب
لئلستعماؿ تستخدـ التي البمدية مياه كشبكة الجكفية المياه مع العادمة المياه إختبلط
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مراضبشكؿمباشركقدأثبتتنتائجالدراسةأفالمنزليممايعرضالسكافلئلصابةباأل
.%مفعينةالدراسةيحدثطفحلمياهالمجارمفيمنطقتيـ98

،حيثأفتكرارطفحبالمرضصابةاإلبيفعددمراتالطفحلمياهالمجارمكيكجدعبلقة -3
فصؿ في كتحديدان كبير بشكؿ كانتشارىا الطرقات في تراكميا كاستمرار العادمة المياه
الشتاءالذميزيدمفكميةالمياهفيالطرقاتكاختبلطيابالمياهالعادمةيزيدمفمفنشر
مسبباتاألمراضكالتمكثكبالتالياإلصابةباألمراضالمتعددة،كقدأثبتتنتائجالدراسة

%مفعينةالدراسةأكدكاحدكثطفحلممياهالعادمةفيفصؿالشتاءكاختبلطيا38أف
.رفيالطرقاتبمياهاألمطا

،بالمرضصابةاإلمياهالصرؼالصحيبمياهالشربكإختبلطبيفمبلحظةيكجدعبلقة -4
البمديةكتكرارطفحمياه حيثأفتمؼكؿمفشبكةمياهالصرؼالصحيكشبكةمياه
المجارميؤدمإلىتسربياإلىمياهالبمديةباإلضافةإلىتسربيالمخزافالجكفيكبالتالي

لىمياهاآلبارالتيتستخدـمياىيالمشربكتـاإلستدالؿعمىتمكثيامفخبلؿكصكلياإ
 أف الدراسة أثبتتنتائج كقد ، اكدكا71فحصميكركبالككليفكـر الدراسة عينة %مف

.كجكداختبلطلمياهالصرؼالصحيبمياهالشرب
،بالمرضصابةاإلكالعادمةلعبالطفؿفيالشارعاثناءطفحالمياهبيفبيفيكجدعبلقة -5

حيثأفالمياهالعادمةتعتبرمصدرلمعديدمفالممكثاتكالفيركساتالمسببةلؤلمراض،
العادمةيعتبراتصاالنمباشرانبمسبباتالمرضكقدأثبتتنتائج كلعباألطفاؿفيالمياه

ةكبالتالي%مفعينةالدراسةكانكايمعبكفبالشارعأثناءطفحالمياهالعادم80الدراسةأف
.إصابتيـبالمرض

 التغير المناخي  -رابعان  3.4
الطقسيحدثلمنطقة حالة المدلفيمعدؿ أمتغيرمؤثركطكيؿ المناخىك تغير

كىكماتـمبلحظةتأثيرهعمىمحافظاتغزةمفخبلؿمتابعةالظكاىرالطبيعيةالتي،معينة
أب غريبة جكية حدثتفعبلفيالمحافظاتمفظيكرمكاسـ كقمةاألمطارتأخرسقكطرزىا

نحباساليطكؿك الشديدكالغيرمتكقعفيدرجاتالحرارةمقارنةمعالسنكاترتفاعكاإلاألمطارا 
ثيرفيمستكلاألمكاجالبحريةكحدكثالكإرتفاعإلىالسابقةكظيكررياحممكثوكعنيفةأدت

ك األضرار عمف سمبي تأثير مف ذلؾ مف كلما البيئية الككارث صحة صابتواإلنسافمى كا 
يؤدماضاألمرحيثتبدمكثيرمفاضاألمرب مما تغيردرجاتالحرارة تجاه إلىحساسية

كيعمؿ،ىاكانتقاؿالبعضمنياعبرالمياهكذلؾبسببتغيرالرطكبةكتدىكرنكعيةالمياهإنتشار
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اهالعذبةكاختبلؿحيثيؤثرعمىمصادرالمياألمطارالتغيرالمناخيعمىتغيرأنماطسقكط
نخفاضتدىكرفيالصحةكإلىجكدتيايؤدم مستكلالنظافةالشخصيةممايزيدمفمخاطرا 

إلتياببمرضصابةاإل حيثأفتغيرالمناخيؤثرفيالمتطمباتاألساسية(Aالنكع)الكبد
.(1)لمصحةكاليكاءكمياهالشربكالغذاءالكافيكالمأكلكاألمف

 :يةالتينتجتعفتغيرالمناخفيمحافظاتغزةفمفالمخاطرالبيئ

  طفح المياه 3.4.1

ي إختبلطتسببفيطفحالمياه العادمةمعمياه كبالتالياألمطارالمياه الساقطةبغزارة
 مخاطر كتزيد العذبة المياه إمدادات أرضااضاألمربصابةاإلتمكث كتييئ بالمياه المنقكلة

اإنيكما(،Aالنكع)الكدالكبائيإلتيابركساتكفيركسخصبةلمحشراتالناقمةلؤلمراضكالفي
الجسديةكتدمرالمنازؿكتعطؿتكصيؿالخدماتالطبيةكتقديـاإلصاباتتتسببفيالغرؽك
(يكضحذلؾ:3.42كالجدكؿالتالي).(2)الخدماتالصحية

 2015عاـ  إلى 2009غزة مف عاـ  محافظاتفي )ممـ(  األمطارمعدؿ سقكط  (:3 .42جدكؿ )

 رفح خاف يكنس دير البمح غزة مدينة جباليا اىيبيت ال بيت حانكف السنة ـ
12015583.3477.5587.5575.5552.5580.5483.5
22014663593.6637611.2427418352
32013555.4536.5544526.5353.5367357
42012446.9437483.7456.8364338.2186.5
52011234.3243.9277297.3234187.6113.5
62010270.9246298.9272.3169.5186.1141.7
72009347332.5437.2414.6269.5271.8176.9

442.97409.57466.47450.6338.57335.6258.44المعدؿ

مقابمةمعد.نزارالكحيدم-ةالزراعةكزار:المصدر

3.42)السابؽيكضحالجدكؿ مفعاـاألمطاركمياتكمعدؿسقكط( فيمحافظاتغزة
تختمؼمفاألمطارفيالمدفكالمحافظاتالمختمفةكيبلحظأفكمية2015عاـإلى2009
ككافمعدؿ(،ممـ442.97)فيبيتحانكفاألمطارحيثسجؿمعدؿكمية،آخرإلىعاـ

                                                 

 (.1أثرالتغيرالمناخيعمىقطاعغزة)صكزارةالبيئة،(1)
 .7ص،المرجعالسابؽ(2)
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كسجؿمعدؿ(ممـ466.47)أماجباليا(ممـ409.57)حكالياىيفيبيتالاألمطارسقكط
أما(ممـ338.57كفيديرالبمحسجؿ)(،ممـ450.6)فيمدينةغزةحكالياألمطارسقكط

.(ممـ258.44فيرفححكالي)األمطارككافمعدؿسقكط(ممـ335.6خافيكنس)
 مطاراألالتمكث بمياه  3.4.2

 نقيوكغيرممكثةكلكفذلؾغيرصحيحكمياحيثاألمطارإذيعتقدالبعضبأفمياه
خصكصان)تككففيالدقائؽاألكلىمفسقكطيااألمطارأثبتتالفحكصاتالمخبريوبأفمياه

ممكثةبدرجةتمكثالمياهالعادمةالمنزليةكذلؾمف(عندانحباسالمطرلفترةطكيمةمفالزمف
غباركبكترياككبريتكتربةكطرؽ)كتمكثسطحاألرض،لغبلؼالغازمالذمتخترقةتمكثا

(1)(مكاصبلتكمبانيكغيرىا كبالتاليفإفالتغيرالمناخيسيأثربشكؿمباشرعمىسكاف،
كسكاف الساحمية المناطؽ مفسكاف يعتبركف سكافغزة أف كذلؾخصكصا محافظاتغزة

الفئاتتأثراىـفئةأكثركمف،أثرابشكؿخاصبالتغيرالمناخيتالمدفالساحميةىـاألسرع
األطفاؿ إنيحيث المناخأكثرـ تغير عف الناجمة الصحية لممخاطر تعرضا الفئات

كبالتاليفإفتناقصكتمكثالمياهمسئكالف،(2)عكاقبوالصحيةإلىكسيتعرضكفلمدةأطكؿ
المنتشرةفيمحافظاتغزةكقدتسببتفيأذلالمزمنةكالحادةاإلصاباتعفقدربالغمف

حيثأفالمناطؽذاتالبنيةالتحتيةالصحيةالضعيفة،(3)صحيدائـلجزءكبيرمفالسكاف
 .(4)ىياألقؿقدرةعمىالتحمؿمالـتحصؿعمىالمساعدةالبلزمةلمتأىبكاإلستجابة

 تدمير البنية التحتية  3.4.3

كذلؾمفخبلؿىبكبيؤثرالمناخبشكؿكبيرعمىالبن فيمحافظاتغزة التحتية ية
بتضائؿ المياه إمداد نظـ معدالت تتأثر حيث الحرارية كالمكجات كالفيضانات العكاصؼ

ك العذبة رتفاعاإلمداداتالمائية ا  باإلضافة درجاتالحرارة سكؼإلىمعدؿ الطاقة تكليد أف
 إرتفاعيعكقو ستخفضمف التي المحيطة الحرارة كالمحكالتدرجات التكربينات كقدرة كفاءة

 تصبح أكثركبالتالي المتطرفة المناخية األحداث تغدك إذ لؤلعطاؿ ،تكراراأكثرعرضة
أنابيبالصرؼالصحيإلىتدميرالعديدمفالطرؽبسببالفيضاناتكالكصكؿإلىباإلضافة

                                                 

 (.125التمكثالبيئيمفيكمةكأشكالوككيفيةالتقميؿمفخطكرتو)صغرايبة،(1)
(.8أثرالتغيرالمناخيعمىقطاعغزة)صكزارةالبيئة،(2)

(3) Anna Bellisari,''public Health and water Crisis in the Occupied Palestinian'',p,61. 

 (.8أثرالتغيرالمناخيعمىقطاعغزة)صكزارةالبيئة،(4)
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كاألمكاجالبحريةمانتجكالتيتتأثربشكؿكبيرلئلىتراءكالدماربسببالعكاصؼكالفيضانات
 كسبب شديدا تمكثا أحدث كالذم األنابيب مف الصحي الصرؼ مياه تسريب إنتشارعنو

.(1)اضاألمر

الغزيرةعمىمحافظاتغزةمععدـكجكدالبنيةالتحتيةالتيتساعداألمطارإفكميةسقكط
تنقعاتكبحيراتفيتراكمياكتجمعياعمىىيئةمسإلىيؤدماألمطارعمىالتخمصمفمياه

األمربمياهالصرؼالصحيكمياهالشربكىذاياإختبلطإلىأماكفالسكفكالطرقاتباإلضافة
بشكؿسريع(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابكالفيركساتكفيركساضاألمرنقؿإلىالذميؤدم
يةلدراستناكدراسةالذمتشابيتبونتائجمجمكعةمفالدراساتالمشاباألمركىذا،بيفالسكاف
ككصكؿمياهالشربلممنازؿفي(Aالنكع)الكبدإلتيابفيركسإنتشارالعبلقةبيف)ليزبعنكاف

الكبدإلتيابمرض)راسةزينببنتمبارؾبعنكافكد(ـ2003)(مدينةريكدمجانيركبالبرازيؿ
أفالمناطؽإلىحيثتكصمتنتائجالدراسات(ـ2009)(فيمدينةجدة(Aالنكع)الكبائي

 منطقتيا سكاف التحتية البنية كتطكر الصحي الصرؼ بشبكة مخدكمة عرضةأكثرالغير
،اضاألمربصابةلئل إختبلطكأف بمياه الصرؼالصحي طكيمةاألمطارمياه لفترة كتراكميا

اضاألمرنتشاريؤدمإل ككذلؾعند المنطقة بيفسكاف الشربياإختبلطبشكؿسريع بمياه
.كارثةصحيةإلىيؤدم

أىـالمشكبلتالبيئيةفيمحافظاتغزةذاتإلىكخبلصةالقكؿفقدتـالطرؽفيىذاالفصؿ
ب اضاألمرإنتشارالعبلقة األخصمرضاضاألمركخصكصا كعمى الكبدإلتيابالمعدية
مثؿالنفاياتكمشك(Aالنكع)الكبائي المشكبلتالتيتـاستعراضيا مةكترلالباحثةأفىذه

قطعالكيرباءكالمياهكالصرؼالصحيكالتغيرالمناخيقدأسيمتبصكرةمباشرةكغيرمباشرة
معودراستياتفصيمياكالتعرؼعمىالنكاحيالسمبيةلياكعمى فيظيكرىذاالمرضممااستمـز

المسببىيكلذافإفمشكبلتالتمكثالتيتعانيمنيامحافظاتغزة،كبيئتواإلنسافصحة
.ساسيلممشكبلتالصحيةالتيتظيرفيواأل

                                                 

 .20ص،غزةأثرالتغيرالمناخيعمىقطاعكزارةالبيئة،(1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الرابع 4
ة اإلقتصاديك  اإلجتماعيةالخصائص 

 الكبد الكبائي إلتيابكالصحية لمرضى 
 في محافظات غزة (Aالنكع )
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 الفصؿ الرابع
 الكبد الكبائي إلتيابة كالصحية لمرضى اإلقتصاديك  اإلجتماعيةالخصائص 

 في محافظات غزة (A النكع) 
 :مقدمة 4.1

إالأف،المتعددةاضاألمربصابةاإلتعدالعكامؿالبيئيةالطبيعيةمفاألسبابالرئيسيةالتيتؤثرب
المعديةاضاألمربصابةلئلةكالصحيةلياالتأثيرالكبيرأيضاناإلقتصاديكاإلجتماعيةالخصائص

إلىآخركمفأسرهإلىرافيةمفمجتمعكغيرالمعديةكبناءانعمىاختبلؼالخصائصالديمكغ
 بالتاليدرجة تختمؼمعيا اضاألمربصابةاإلأسره كزمف كييدؼىذا،بياصابةاإلكنكعيتيا

 الخصائص لمعرفة اصتكاالقاإلجتماعيةالفصؿ لمرضى كالصحية الكبائيبلتياإدية الكبد
.فيمحافظاتغزة(Aالنكع)

  اإلجتماعيةالخصائص  :أكالن  4.2
 تكزيع أفراد العينة حسب المحافظة. -1

مففي%28ك،فيغزة%26ك،%فيالشماؿ7يتكزعأفرادالعينةفيالمحافظاتكالتالي
عددالحاالتالمصابةفيإرتفاعكيعكد،%فيرفح12ك،%فيخانيكنس27ك،الكسطى

ككذلؾفيمحافظةفيالمستشفياتصابةاإلأعدادالتبميغبرتفاعمحافظةالكسطىكخافيكنسإل
فياتبعكسمحافظةرفحشالمستإلىعددالسكاففيياكسيكلةالكصكؿإرتفاعإلىغزةباالضافة

فياتلذلؾتتـالمعالجةمنزلياكبالتاليشالمستإلىكقتكتكمفةلمكصكؿىحيثيحتاجالسكافإل
األطفاؿلمرضىمففئةعمىأعداداكلذلؾجائتىذهالنسببناءان،صابةاإلتقؿنسبةالتبميغب

مفكؿمحافظة نسبمتكافقو أخذ فتـ مفمستشفياتمحافظاتغزة الحصكؿعمييا التيتـ
:(4.1)بناءاعمىاألعدادالتيتـالحصكؿعميياكمايتضحمفالجدكؿالتالي

 حافظةتكزيع أفراد العينة حسب الم (:4 .1جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار المحافظة
%77الشماؿ
%2626غزة

%2828الكسطى
%2727يكنسخاف

%1212رفح
 %100.0 100 المجمكع
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 :بالمرض صابةاإلعمر المريض عند تكزيع أفراد العينة حسب  -2

صابةاإلرىـعنديتراكحأعماأفرادالعينةمف(%46)فأ(4.2رقـ)مفالجدكؿالتالييتضح
بالمرضماصابةاإليتراكحأعمارىـعند(%33)ك،سنة11إلىسنكات7بالمرضمابيف

سنة12بالمرضمابيفصابةاإليتراكحأعمارىـعند(%21)ك،سنكات6إلىبيفسنتيف
أثبتتالدراساتالسابقةكدراس،سنة17إلى كدراسةزينببنتمبارؾأفةكما رأكثميراندا

ختبلطبالمرضىـفئةصغارالسفكذلؾلخصائصيـالجسديةكقمةالكعيكإصابةالفئات يـا 
 فرصة فييا تكثر التي صابةاإلفياألماكف الممكثوإلىبالمرضباالضافة االطعمة تناكليـ

يكضحذلؾ:(4.2)كالجدكؿالتالي.بدكفمبلحظةمدلنظافتيا
 بالمرض صابةاإلتكزيع أفراد العينة حسب عمر المريض عند  (:4 .2جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار العمر
2-63333
7-114646
12-172121

 100.0 100 المجمكع

 كالمؤىؿ العممي لألـ بالمرض صابةاإل ية بيف عمر المريض عنداإلرتباطالعالقة 

 اختبار استخداـ امكتـ المريضك عمر بيف عبلقة ىناؾ أف الدراسة صابةاإلكاظيرت
كىيأصغر(0.000)حتمالية(كبمغتالقيمةاإل8.453)اإلختبارحيثبمغتقيمة،بالمرض
بيفعمرالمريضك(0.05مف) عبلقة كالجدكؿ،بالمرضصابةاإلكالتيتنصعمىكجكد

:(4.3)التالييكضحذلؾ
 كالمؤىؿ العممي لألـمرض الب صابةاإلالثبات العالقة بيف عمر المريض عند  كامقيمة اختبار  (:4 .3جدكؿ )

قيمة  الفرض
 اإلختبار

درجة 
 dfالحرية 

مستكل 
 الداللة

8.45320.000مؤىؿالعمميلؤلـالىؿىناؾعبلقةبيفعمرالمريضك
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 .الجنسالعينة حسب تكزيع أفراد  -3
 جنسالتكزيع أفراد العينة حسب  (:4 .4جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار جنس المريض
5151ذكر
4949أنثى

 100.0 100 المجمكع

 خبلؿ السابؽمف (4.4)الجدكؿ أيتضح مف%51ف العينة ،ذككرأفراد ،%إناث49ك
(Aالنكع)الكبدإلتيابالمصابيفباألطفاؿأفأعداداإلستبيافتكضحالدراسةمفكخبلؿعينة

أكثرالذككرمف الحياةأسمكبالعاداتكالتقاليدكإلىدسببوكالذميعاألمرمفاالناثكىذا
التعرض كالطرقاتكبالتاليفرصة الشكارع بالمعبفي لمذككر الذميسمح صابةلئلكالتنشئة

.تككفأكبرمفاالناثاضاألمرب
 لألـ اإلجتماعيةالحالة تكزيع أفراد العينة حسب  -4

التالي مف%93فأ(4.5)يتضحمفالجدكؿ العينة أفراد أفالحالة لؤلـاإلجتماعيةقالكا
امتزكجةكىذ لمطفؿكمدلالرعاية كالصحيةاإلجتماعيةيدلؿعمىاالستقراراالسرمبالنسبة
يحص ذكيالتي قبؿ مف عمييا ،وؿ 6ك الحالة مطمقةاإلجتماعية% ،لؤلـ الحالة1ك %
.لؤلـأرممةاإلجتماعية

 لألـ اإلجتماعيةتكزيع أفراد العينة حسب الحالة  (:4 .5جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار لالـ اإلجتماعيةالحالة 
9393متزكجة
66مطمقة
11أرممة

 100.0 100 المجمكع

 المؤىؿ العممي لألـتكزيع أفراد العينة حسب  -5

يككفإنوحيثاإلنسافالتيتصيباضاألمرالتعميميآثاركبيرةلتفادمكثيرمفركإفلمد
كقدتركزتالدراسةالميدانيةبسؤاؿاألـعفمستكلاضاألمرعمىكعيكامؿكادراؾبمسببات

حيثتبيفانوكمماقؿ،التعميـلديياكذلؾأفاالـىيالتيتحافظعمىسبلمةكنظافةابنائيا
باألمراضكقد األطفاؿ إصابة زادتنسبة كمما لدلاألـ التعميمي خبلؿالمستكل مف تبيف
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الميدانية مفذكمالتعميـمف(%17)فأالدراسة األطفاؿالمصابيفبالمرضكانتأمياتيـ
يعكد(%15)ك،نكمالثا كقد الجامعي التعميـ فئة مف كانتأمياتيـ المصابيف األطفاؿ مف

الدائـخارجالمنزؿكعدـتكفرالسببإلصابةأبناءبعضاألمياتالعامبلتكذلؾإلنشغاليف
أبنائيف لرعاية البلـز التعميـمف(%31)ك،الكقت ذكم مف أمياتيـ المصابيف األطفاؿ

،مفاألطفاؿالمصابيفكافمستكلتعميـأمياتيـلممرحمةاإلبتدائيةفقط(%37)ك،اإلعدادم
ممازادتنسبةإصابةاألطفاؿكاألـدلأنوكمماقؿمستكلالتعميـليدلؿعمىاألمرالذمىذا
كالجدكؿ،محافظتياعمىصحةكنظافةأبنائيامراضكبارتفاعمستكلتعميـاألـزادمستكلباأل

ذلؾ:التالييكضح
 تكزيع أفراد العينة حسب المؤىؿ العممي لالـ (:4 .6جدكؿ )

 نسبة المصابيف % % النسبة المئكية التكرار المؤىؿ العممي لالـ
 373737ابتدائي
 313131إعدادم
 171717ثانكم
 1515 15جامعي

 100.0 100.0 100 المجمكع

 الحالة اإلجتماعية ية بيف المؤىؿ العممي لالـ ك اإلرتباطالعالقة -

اختبار استخداـ ككامتـ بيفالمؤىؿالعمميلؤلـ أفىناؾعبلقة إصابةكاظيرتالدراسة
كىي(0.001)حتمالية(كبمغتالقيمةاإل0.173)اإلختبارحيثبمغتقيمة،الطفؿبالمرض
الطفؿإصابةالمؤىؿالعمميلؤلـكمىكجكدعبلقةبيفكالتيتنصع(0.05أصغرمف)

يكضحذلؾ:(4.7)كالجدكؿالتالي،بالمرض
 الحالة اإلجتماعيةالمؤىؿ العممي لألـ ك الثبات العالقة بيف  كامقيمة اختبار  (:4 .7جدكؿ )

درجة الحرية  اإلختبارقيمة  الفرض
df 

مستكل 
 الداللة

0.17310.001الحالةاإلجتماعيةىؿىناؾعبلقةبيفالمؤىؿالعمميلؤلـك
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 األسرةعدد أفراد تكزيع أفراد العينة حسب  -6

5مابيفاألسرةيتراكحعددأفرادأفرادالعينةمف%55فأ(4.8)يتضحمفالجدكؿالتالي
%يتراكحعددأفراد2ك،أفراد5أقؿمفاألسرةفراد%متكسطعددأ43ك،أفراد10إلىأفراد
كيدلؿذلؾعمىأفاألسرالتيعددأفرادىاكبيرأبنائيا،فرد15إلىأفراد10مابيفاألسرة
.جميعاالبناءإلىبالمرضكذلؾلقمةالرعايةالتيتكجوصابةلئلعرضوأكثر

 األسرةتكزيع أفراد العينة حسب عدد أفراد  (:4 .8جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار األسرةعدد أفراد 
54343اقؿمف

105555-5مف
1522-10مف

 100.0 100 المجمكع

 ت اإلقتظبديالخظبئض  :حبنيب   4.3

 قيمة الدخؿ الشيرم لألسرةتكزيع أفراد العينة حسب  -

اضاألمراديةالعاليةمفالعكامؿالتيتساعدعمىامكانيةمقاكمةالعديدمفتعداالمكانياتالم
 كالكشؼعف المناسبة كالتغذية الصحية الرعاية خبلؿ كمتابعتيااضاألمرمف سريع بشكؿ

طفاؿالمصابيفمستكلاألمف(%56)فأكتبيفمفخبلؿنتائجالدراسةالميدانية،كعبلجيا
 لؤلسرالدخؿ ماىـالشيرم 1000بيف األطفاؿ(%30)ك،شيكؿ1500إلىشيكؿ مف

ضعؼالمستكلشيكؿكىذايدلؿعمى1000اقؿمفالشيرمأسرىـمتكسطدخؿالمصابيف
الشيرممابيفأسرىـيتراكحدخؿمفاألطفاؿالمصابيف(%11)ك،لدلاألسراإلقتصادم

1500 أسرىـ(%3)ك،شيكؿ2500إلىشيكؿ الشيمتكسطدخؿ شيكؿ2500رممف
،أكثرف القميؿ المتكسطكالدخؿ ذاتالدخؿ يدلؿعمىأفاألسر أكثركىذا لئلصابوعرضو

بعنكاف،بالمرض تشابومعدراسةميراندا ما األطفاؿبيفAالكبدالنكعإلتيابإنتشار)كىذا
المستكللدلاألفرادذكمأكثرأفالمرضينتشرإلىحيثتكصمت(كالمراىقيففيالبرتغاؿ

يكضحذلؾ:(4.9)،كالجدكؿالتاليكالتعميميالمنخفضاإلقتصادم
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 تكزيع أفراد العينة حسب قيمة الدخؿ الشيرم لألسرة (:4 .9جدكؿ )

 نسبة المصابيف % % النسبة المئكية التكرار قيمة الدخؿ الشيرم لألسرة
303030شيكؿ1000اقؿمف

565656شيكؿ1500-1000مف
111111شيكؿ2500–1500مف

333أكثرشيكؿف2500
 100.0 100.0 100 المجمكع

 بالمرض صابةاإلك  اإلقتصادمية بيف المستكل اإلرتباطالعالقة 

اختبار استخداـ صابةإلاكاإلقتصادمكاظيرتالدراسةأفىناؾعبلقةبيفالمستكلكامتـ
كىيأصغر(0.004)حتمالية(كبمغتالقيمةاإل5.601)اإلختبارحيثبمغتقيمة،بالمرض
،الطفؿبالمرضإصابةكالتيتنصعمىكجكدعبلقةبيفالمؤىؿالعمميلؤلـك(0.05مف)

يكضحذلؾ:(4.10)كالجدكؿالتالي
الكبد  إلتياببمرض  صابةاإلك  اإلقتصادمالمستكل الثبات العالقة بيف  كامقيمة اختبار  (:4 .10جدكؿ )

 (Aالنكع )الكبد 

درجة الحرية  اإلختبارقيمة  الفرض
df 

مستكل 
 الداللة

5.60110.004بالمرضصابةاإلكاإلقتصادمالمستكلىؿىناؾعبلقةبيف

 .نكع السكفتكزيع أفراد العينة حسب  -

التالييتضح الجدكؿ أ(4.11)مف مف%61ف العينة يقطنكففيمنزؿمشترؾمعأفراد
،%يقطنكففيمنزؿمستقؿ35ك،العائمة )برج(4ك سكنية فيبناية ،%يقطنكففيشقة

إنخفاضإلىالفئاتالمصابةكانتتقطففيمنزؿمشترؾكىذايشيرأكثركمنيانستدؿأف
.لؤلسرةاإلقتصادمالمستكل

 نكع السكفتكزيع أفراد العينة حسب  (:4 .11جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار ىؿ تسكف في منزؿ
3535مستقؿ

6161مشترؾمععائمة
44شقةفيبنايةسكنية

 100.0 100 المجمكع



93 

 

 .فاؿكجكد معمب خاص لألطتكزيع أفراد العينة حسب  -

اليكجدممعبخاصإنو%كؿأفرادالعينةقالكا100فأ(4.12)يتضحمفالجدكؿالتالي
يتكجيكفلمعبفيأماكفاألطفاؿكىذايدلؿعمىأف،المنطقةالتييعيشكففييالؤلطفاؿفي

كالجدكؿالتالييكضحذلؾ:،غيرمييئةبالنظافةكالحمايةكبالتالييتعرضكفلؤلمراض
 حسب كجكد معمب خاص لألطفاؿتكزيع أفراد العينة  (:4 .12جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار ىؿ ىناؾ ممعب خاص لألطفاؿ
00نعـ
100100ال

 100.0 100 المجمكع
 

 الخظبئض الظحيت  :حبلخب   4.4

 حذاء عند خركجو مف المنزؿالطفؿ بمبس  قياـ-

العكامؿالتيتقي الشخصيةمفأىـ المختمفةاضاألمربصابةاإلمفاإلنسافتعتبرالنظافة
دكفيالدراسةالميدانيةكعندسؤاؿأفرا(Aالنكع)الكبدإلتيابكالتيمفأىميامكضكعالدراسة

بالتمكثصابةاإلالعينةحكؿقياـالطفؿلبسحذاءعندخركجةمفالمنزؿكذلؾلكقايتومف
مف(%66)فأاتضح،اضاألمربصابةاإليكبالتال الطفؿيمبسالحذاءفأأفرادالعينةقالكا

يدلؿعمىمستكلالكعيبأىميةالنظافةالشخصيةعندخركجومفالمنزؿ (%34)ك،كىذا
كىذايعدمفأحداألسبابالتيتؤدم،قالكاأفالطفؿاليمبسالحذاءعندخركجومفالمنزؿ

يكضحذلؾ:(4.13)،كالجدكؿالتاليالمختمفةعامةاضاألمرالمرضخاصةكببصابةلئل
 حذاء عند خركجو مف المنزؿقياـ الطفؿ بمبس  (:4 .13جدكؿ )

 نسبة المصابيف % % النسبة المئكية حذاء عند خركجو مف المنزؿقياـ الطفؿ بمبس 
 6666نعـ
 3434ال

 100.0 100.0 المجمكع

 منزؿ كحذاء خاص لمشارعلمطفؿ في الحذاء خاص  كجكد - 

مف%90فأ(4.14)التاليالجدكؿيتضحمف قالكا العينة لمطفؿحذاءإنوأفراد اليكجد
يكجدلمطفؿحذاءخاصلممنزؿكحذاءإنوقالكا%10ك،خاصلممنزؿكحذاءخاصلمشارع
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كيعد،خاصلمشارع األسبابالتيتؤدماألمرىذا كذلؾالستخداـاضاألمربصابةلئلأحد
.حذاءالشارعفيالمنزؿكماينقمومعومفممكثاتكفيركسات

 منزؿ كحذاء خاص لمشارعلمطفؿ في الحذاء خاص  كجكد (:4 .14جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار ؿ كحذاء خاص لمشارعمنزلمطفؿ في الحذاء خاص  كجكد
1010نعـ
9090ال

 100.0 100 المجمكع

 ؿ الطفؿ مالبسة في االسبكعيبدت عدد مرات -

أفالطفؿيبدؿمبلبسةفيأفرادالعينةقالكامف(%57)فأ(4.15)التاليالجدكؿيتضحمف
 احتماليف يضع كىذا المزكـ عند الشخصيةتفاعإرأحدىمااألسبكع بالنظافة الكعي مستكل

نظافةالطفؿكعدـإىماؿبمجرداتساخياكاالحتماؿاآلخرىككتغيرمبلبسالطفؿبشكؿدائـ
المزـكإتغيرمبلبسو (%22)ك،العند ك،أفالطفؿيبدؿمبلبسةفياألسبكعمرتيفقالكا

النظافةالشخصيةإىماؿإلىركىذايشيأفالطفؿيبدؿمبلبسةفياألسبكعمرةقالكا(21%)
نخفاضلمطفؿمفقبؿاألىؿك  .مستكلالكعيالصحيا 

 ؿ الطفؿ مالبسة في االسبكعيبدت عدد مرات (:4 .15جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار ؿ الطفؿ مالبسة في االسبكعيبدت عدد مرات
2121مرة
2222مرتيف
5757عندالمزـك
 100.0 100 المجمكع

 الطفؿ اـستحما عدد مرات -

،أفالطفؿيستحـأسبكعيانأفرادالعينةقالكامف(%77)فأ(4.16)التالييتضحمفالجدكؿ
(%18)ك (%5)ك،أفالطفؿيستحـيكمياقالكا النتائج،أفالطفؿيستحـشيريانقالكا كىذه

.ظافةالشخصيةلدلالطفؿكمدلتعرضولؤلمراضمستكلالنإلىتشير
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 الطفؿ اـستحما عدد مرات (:4 .16جدكؿ )

 نسبة المصابيف % % النسبة المئكية الطفؿ اـستحما عدد مرات
 1818يكميا
 7777أسبكعيا
 55شيريا

 100.0 100.0 المجمكع

 

 يديو عند دخكؿ المنزؿفؿ الطغسؿ  -

مف(%88)فأ(4.17)التالييتضحمفالجدكؿ قالكا العينة عندواليغسؿيديإنوأفراد
ويغسؿيديإنوقالكا(%12)ك،كىذايدلؿعمىمدلالكعيبالنظافةالشخصيةالمنزؿدخكلو

.عنددخكلوالمنزؿ
 يديو عند دخكؿ المنزؿالطفؿ غسؿ  (:4 .17جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار يديو عند دخكؿ المنزؿالطفؿ غسؿ 
1212نعـ
8888ال

 100.0 100 المجمكع

 كبعده األكؿغسؿ الطفؿ يديو قبؿ  -

أفالطفؿيغسؿيديوقبؿأفرادالعينةقالكامف(%44)فأ(4.18)التالييتضحمفالجدكؿ
كبعدهكىذايدلؿعمىمستكلاألكؿقبؿأفالطفؿاليغسؿيديوقالكا(%56)ك،كبعدهكؿاأل

.كأيضالدلاألىؿاألطفاؿالكعيبالنظافةالشخصيةلدل
 كبعده األكؿغسؿ الطفؿ يديو قبؿ  (:4 .18جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار هكبعد األكؿغسؿ الطفؿ يديو قبؿ 
4444نعـ
5656ال

 100.0 100 المجمكع
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 (4.18( ك )4.17مف خالؿ الجدكؿ )

%مفأفرادالعينةاليقكمكفبغسؿأيدييـعنددخكؿالمنزؿكىينفس88أيضانأفنبلحظ
(4.18)الفئةالذيفاليقكمكفبغسؿأيدييـقبؿاألكؿكبعدهحيثبمغتنسبتيـفيجدكؿ

%كىينفسالفئةالتيترتفعفييانسبةاإلصابةبالمرض.56
 الطفؿ بعد قضاء حاجتو قياـ الطفؿ بغسؿ -

الكبد مرضالياب األمراضكتحديدان مف الكقاية طرؽ أىـ مف الشخصية النظافة تعتبر
ـمفخبلؿانتقاؿ(كالذمتنتقؿفيوالدكلعفطريؽمايسمىبالبرازالفمكمكالذميتA)النكع

الفيركسعفطريؽالبرازإلىاأليدمالممكثوكالتييستخدمياالطفؿفيتناكؿطعاموبسبب
 المرضك نقؿ إلى يؤدم مما الشخصية بالنظافة االىتماـ عدـ الجدكؿ مف التالييتضح

(%59)ك،بعدقضاءحاجتويديوأفالطفؿيغسؿأفرادالعينةقالكامف(%41)فأ(4.19)
.ـبعدقضاءحاجتيأيدييـغسؿأصيبكابالمرضنتيجةلعدـ

 بعد قضاء حاجتو يديو قياـ الطفؿ بغسؿ (:4 .19جدكؿ )

 نسبة المصابيف % % النسبة المئكية بعد قضاء حاجتو يديو قياـ الطفؿ بغسؿ
 41 41نعـ
 5959ال

 100.0 100.0 المجمكع

 .الطفؿ في تجمعات عند ظيكر المرض كجكد -

أفالطفؿكافمكجكدفيأفرادالعينةقالكامف(%72)فأ(4.20)التالييتضحمفالجدكؿ
أفالطفؿكافمكجكدفيالركضةعندظيكرقالكا(%22)ك،المدرسةعندظيكرالمرض

كىذايدلؿ،عندظيكرالمرضأفالطفؿكافمكجكدفيتجمعاتأخرلقالكا(%6)،المرض
.اضاألمرنتشارعمىأفالتجمعاتالمدرسيةتعتبربؤركبيرةإل

 الطفؿ في تجمعات عند ظيكر المرض كجكد (:4 .20جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار الطفؿ في تجمعات عند ظيكر المرض كجكد
7272مدرسية
2222ركضة
6 6أخرل

 100.0 100 المجمكع
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مف نفس االعراض قبؿ ظيكر المرض عمى الطفؿ  كفيعان ء لمطفؿ كانكاأصدقا كجكد -
 .بأسبكعيف اك شيريف

 الجدكؿ كؿ(%100)فأ(4.21)التالييتضحمف قالكا العينة مفإنوأفراد أحد اليكجد
رضبأسبكعيفاكشيريف.أصدقائويعانيمفنفساألعراضقبؿظيكرالم

مف نفس االعراض قبؿ ظيكر المرض عمى الطفؿ  كفيعان ء لمطفؿ كانكاأصدقا كجكد (:4 .21جدكؿ )
 بأسبكعيف اك شيريف

مف نفس االعراض قبؿ  كفيعان ء لمطفؿ كانكاأصدقا كجكد
 يريفظيكر المرض عمى الطفؿ بأسبكعيف اك ش

 % النسبة المئكية التكرار

00نعـ
100100ال

 100.0 100 المجمكع

 .المستشفى إلىالطفؿ  دخكؿ-

 الجدكؿ مف أ(4.22)التالييتضح كؿ(%100)ف قالكا العينة أأفراد ادخؿ الطفؿ إلىف
المؤسسات المرضفي عف لمتبميغ العينة أفراد لدل الكعي مدل عمى يدؿ كىذا المستشفى

.المختصيفمفناحيةطبيةلمعالجةالمرضإلىلحككميةكالتكجوا
 المستشفى إلىالطفؿ  دخكؿ (:4 .22جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار المستشفى إلىالطفؿ  دخكؿ
100100نعـ
00ال

 100.0 100 المجمكع

 تشخيص المرض كيفية  -

مف(%49)فأ(4.23)التاليضحمفالجدكؿيت تـتشخيصالمرضإنوأفرادالعينةقالكا
قالكا(%8)،تـتشخيصالمرضعفطريؽاألعراضإنوقالكا%43ك،عفطريؽاإلصفرار

التحاليؿإنو طريؽ تشخيصالمرضعف كانت،تـ أعراضالمرضكاإلصفرار أف يبلحظ
.دؿعميياأكلياءاألمكرفيتشخيصالمرضشيكعاالتياستكثرالطريقةاأل
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 تشخيص المرض كيفية (:4 .23جدكؿ )
 % النسبة المئكية التكرار تشخيص المرض كيفية

4343أعراض
4949اصفرار
8 8تحاليؿ

 100.0 100 المجمكع

 صابةاإلشيريف مف تاريخ  إلىكعيف نقؿ العدكل الحد المرافقيف مف أسب -

كؿ(%100)فأ(4.24)التالييتضحمفالجدكؿ العينةقالكا لـيتـنقؿالعدكلإنوأفراد
يكضحأفالمرضالينتقؿصابةاإلشيريفمفتاريخإلىالحدالمرافقيفمفأسبكعيف كىذا

.بالعدكلخبلؿظيكراألعراضعمىالمصاب
 صابةاإلشيريف مف تاريخ  إلىنقؿ العدكل الحد المرافقيف مف أسبكعيف  (:4 .24جدكؿ )

شيريف مف  إلىنقؿ العدكل الحد المرافقيف مف أسبكعيف 
 % النسبة المئكية التكرار اإلصابةتاريخ 

00نعـ
100100ال

 100.0 100 المجمكع
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 بالمرض صابةاإلالعالقة بيف نظافة المريض ك الذم فسر  كام ممخص اختبار -
 بالمرض صابةاإلات التي فسرت كجكد عالقة بيف نظافة المريض ك اإلختبار  (:4 .25جدكؿ )

مستكل  اإلختبارقيمة  اإلختباراسـ  البند ـ
 الداللة

خركجولحذاءعندامبسببيفالتزاـالطفؿالعبلقة1
0.4370.000مكا.مؤىؿالعمميلؤلـمفالمنزؿكال

2
لطفؿحذاءخاصلممنزؿامتبلؾاالعبلقةبيف

مستكلاإلقتصادمالكحذاءخاصلمشارعك
.لؤلسرة

0.2260.010 مكا

الطفؿمبلبسةفياألسبكعتبديؿالعبلقةبيف3
7.2250.007 كاممؤىؿالعمميلؤلـالك

المؤىؿالطفؿكعددمراتاستحماـالعبلقةبيف4
10.3800.000 كامالعمميلؤلـ

العبلقةبيفغسؿالطفؿيديوعنددخكلوالمنزؿ5
0.3280.000 مكامؤىؿالعمميلؤلـالك

كبعدهاألكؿالعبلقةبيفغسؿالطفؿيديوقبؿ6
0.4370.000 مكامؤىؿالعمميلؤلـالك

ؿالطفؿيديوبعدقضاءحاجتةالعبلقةبيفغس7
0.3870.000 مكامؤىؿالعمميلؤلـالك

تجمعاتعندظيكركجكدالطفؿفيالعبلقةبيف8
0.3900.000 مكامستكلاإلقتصادملؤلسرةالالمرضك

9
نفسلتعرضأحداصدقاءالطفؿالعبلقةبيف

األعراضقبؿظيكرالمرضعمىالطفؿ
.بالمرضبةصااإلبأسبكعيفأكشيريفك

0.000- مكا

مؤىؿالالمستشفىكإلىالطفؿدخكؿالعبلقةبيف10
 0.000- مكا.العمميلؤلـ

11
العبلقةبيفنقؿالعدكلالحدالمرافقيفمف

صابةاإلكصابةاإلأسبكعيفاليشيريفمفتاريخ
.بالمرض

0.000- مكا
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4.25)الجدكؿالسابؽمفخبلؿ عبلقةإنويتضح( مستكليكجد إحصائيةعند ذاتداللة
حيثكانتكالتالي:بالمرضصابةاإلظافةالمريضكنبيف0.05داللة

حيثأفبالمرضصابةاإلمفالمنزؿكولبسالطفؿالحذاءعندخركجيكجدعبلقةبيف -1
األطفاؿالذيفيمبسكفالحذاءأقؿعرضةلئلصابةبالمرضمفأكلئؾاألطفاؿالذيفال

اءكسببذلؾىكأفاألطفاؿالذيفيمبسكفالحذاءيقكاأنفسيـمفخطرأفيمبسكفالحذ
%66تتمكثأرجميـبالنفاياتكالقاذكراتالتيقدتنقؿالمرضكقدأثبتتنتائجالدراسةأف

.مفعينةالدراسةلـيصابكابالمرضنتيجةلمبسالحذاء
2-  بيف عبلقة ايكجد خامتبلؾ كحذاء خاصلممنزؿ حذاء كلطفؿ وصاباإلاصلمشارع

حيثأفاألطفاؿالذيفيمتمككفحذائيفمنفصميفأقؿعرضةلئلصابةبالمرضبالمرض
مفأكلئؾاألطفاؿالذيفيمبسكفنفسالحذاءداخؿكخارجالمنزؿ،كسببذلؾأفاألطفاؿ
ـيمبسكفنفسالحذاءداخؿكخارجالمنزؿكينقمكفالممكثاتكالقاذكراتالعالقةفيأحذيتي

 أف الدراسة نتائج أثبتت المرضكقد تنقؿ قد كالتي المنزؿ داخؿ عينة10إلى %مف
الدراسةلـيصابكابالمرضنتيجةلكجكدحذائيفمنفصميف.

حيثأفبالمرضصابةاإلالطفؿمبلبسةفياألسبكعكعددمراتتبديؿيكجدعبلقةبيف -3
ساخيابالقاذكراتكالممكثاتأقؿعرضواألطفاؿالذيفيبدلكفمبلبسيـبشكؿدائـبمجردات

لئلصابةبالمرضمفاألطفاؿالذيفاليبدلكفمبلبسيـحيثأفاألطفاؿالذيفاليبدلكف
مبلبسيـأكثرعرضةلئلصابةبالمرضكذلؾلتراكـالممكثاتكالقاذكراتعمىالمبلبس،

أف الدراسة21كقدكضحتنتائجالدارسة بالمرضن%مفعينة تيجةألنيـالاصيبكا
.يبدلكفمبلبسيـمرةكاحدهفياألسبكع

حيثأفاألطفاؿالذيفبالمرضوصاباإلالطفؿكعددمراتاستحماـيكجدعبلقةبيف -4
أقؿعرضةلئلصابةبالمرضمفاألطفاؿالذيفاليستحمكفإالشيريان يستحمكفيكميان

كـالتمكثعمىجسـالطفؿمماقدكسببذلؾأفتباعدفتراتاإلستحماـتزيدمفدرجةترا
%مفعينةالدراسةلـيصابكا18يؤدمإلىإصابتوبالمرضكقدأثبتتنتائجالدراسةأف

بالمرضنتيجةإلستحماميـيكميا.
حيثأفاألطفاؿالذيفبالمرضوصاباإلالمنزؿكوعنددخكلويكجدعبلقةبيفغسؿيدي -5

 أقؿ المنزؿ دخكؿ عند أيدييـ اليغسمكف الذيف األطفاؿ بالمرضمف لئلصابة عرضو
يقكمكفبغسؿأيدييـعنددخكؿالمنزؿكسببذلؾأفاألطفاؿالذيفيقكمكفبغسؿأيدييـ
يقكاأنفسيـمفخطرالتمكثالذمقدتعرضكالوخارجالمنزؿكبقيعمىأيدييـكالذمقد
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ؿلـيصابكابالمرضنتيجو%مفاألطفا12ينقؿالمرضليـكقدأثبتتنتائجالدراسةأف
 لغسميـأيدييـبمجرددخكليـالمنزؿ.

كذلؾأفاألطفاؿبالمرضواالصابكهكبعداألكؿقبؿويكجدعبلقةبيفغسؿالطفؿيدي -6
الذيفيقكمكفبغسؿأيدييـقبؿاألكؿكبعدهأقؿعرضولئلصابةبالمرضمفأكلئؾالذيف

الذيفيغسمكفأيدييـيقكاأنفسيـمفخطرالتمكثاليقكمكفبذلؾكسببىذاأفاألطفاؿ
أثبتت كقد الطعاـ تناكؿ خبلؿ إلييـ ينتقؿ قد كالذم أيدييـ عمى عالؽ يككف قد الذم

 %مفعينةالدراسةلـيصابكابالمرضنتيجولغسؿأيدييـ.44الدراسةأف
يثأفاألطفاؿحبالمرضوصاباإلكوبعدقضاءحاجتويكجدعبلقةبيفغسؿالطفؿيدي -7

الذيفيغسمكفأيدييـأقؿعرضةلئلصابةبالمرضمفاألطفاؿالذيفاليغسمكفأيدييـ
 )النكع فيركسالتيابالكبد كسببذلؾأف حاجتيـ قضاء باألساسعفAبعد ينتقؿ )

طريؽمايسمىبالبرازالفمكمكيتـذلؾمفخبلؿأفالفيركسعندمايدخؿجسـاإلنساف
عفطريؽالبرازفإذالـينظؼاإلنسافنفسوكيغسؿيديوجيدانبعدالتبرزفإنويتـإخراجو

أف أثبتتالدراسة الفيركسكقد لنقؿ يصابكا41يصبحمصدران لـ الدراسة عينة %مف
 .بالمرضنتيجولغسميـأيدييـبعدقضاءحاجتيـ

حيثأفالمرضبصابةاإلفيتجمعاتعندظيكرالمرضكالطفؿيكجدعبلقةبيفكجكد -8
اإلصابة احتمالية مف يرفع األطفاؿ كرياض كالمدارس تجمعات في األطفاؿ كجكد
المعبكانخفاضمستكل أثناء ليا يتعرضكف الممكثاتالتي لخطر إدراكيـ باألمراضلعدـ

%مفعينةالدراسة72الكعيلدييـبأىميةالنظافةالشخصيةكقدأثبتتنتائجالدراسةأف
 .ضأثناءتكاجدىـفيتجمعاتمدرسيةاصيبكابالمر

بالنسبةلمعبلقةبيف األعراضقبؿظيكرالمرضنفسلتعرضأحداصدقاءالطفؿأما
كذلؾامبالمرضفمـيكفليانتيجوفياختباركصابةاإلعمىالطفؿبأسبكعيفأكشيريفك
.ألفجميعأفرادالعينوأجابكابالنفي

لـيكفليانتيجو،بالمرضصابةاإلالمستشفىكإلىفؿكبالنسبةلمعبلقةبيفدخكؿالط
كذلؾالفجميعأفرادالعينةأجابكابااليجاب.امفياختبارك

العبلقةبيفنقؿالعدكلالحدالمرافقيفمفأسبكعيفاليشيريفمفكبالنسبةلمعبلقةبيف
ؾألفجميعأفرادالعينةكذلاإلختبارفمـيكفليانتيجوفي،بالمرضصابةاإلكصابةاإلتاريخ

.أجابكابالنفي
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 ( Aالنكع )الكبد الكبائي  إلتياببمرض  صابةاإلكعالقتيا بالممكثات الغذائية 

 )النكع الكبائي الكبد مرضالتياب شخصغير( Aينتشر تناكؿ نتيجة األكؿ المقاـ في
اإلص أسباب ترتبط حيث المرض بعدكل مصاب شخص ببراز ممكثة بأغذية ابةمصاب

بالمرضارتباطانكثيقانبالمياهالممكثةكتردمالنظافةالشخصيةلمفيعدالطعاـتحديداإذاكاف
مصابانبعدكلالفيركسممايؤدمإلىنقؿالمرضلعددكبيرمفالناس.

الكبائي التيابالكبد انتشار ( بعنكاف مايكؿ دراسة الذيف A)النكعكتكضح األطفاؿ بيف )
ط عمى أطعمةيعيشكف تناكليـ نتيجة بالفيركس إصابتيـ ) المكسيكية الحدكد ممكثةكؿ

بمياه رييا مفخضارتـ إلىتناكؿسمطاتمعدة المتجكليفباإلضافة الباعة بالفيركسمف
أكدتوأيضاندراسةكييمر ما أدلإلىإنتشارالمرضبيفاألطفاؿ،كىذا ممكثةبالفيركسمما

بالبصؿاألخضر(حيثانتقؿالفيركسمف A)النكعتيابالكبدبعنكاف)ارتباطانتشارال )
 )النكع بمسبباتالتيابالكبد ممكثة بمياه كالخضراكاتالمركية الفكاكية تـ Aخبلؿ كقد ،)

ميكركب تحميؿ خبلؿ مف الفيركسات بيذا غزة محافظات في الغذاء تمكث عمى االستدالؿ
 ركزصابحةالحرازيفالحككمي(حيثيتـأخذعيناتفيمختبرالصحةالعامة)مالككليفكـر

–األلبافكمشتقاتيا–المشركباتالغازية–األسماؾ–مفاألغذيةالمتنكعةمثؿ)الزيكت
–البسككيت –اآليسكريـ الفحكصات–الحميب–المعمبات–الخضار كعمؿ ) المحكـ

ميكركبالككل الكشؼعفكجكد تـ كقد عمييا بكجكدالمخبرية عميو الذميستدؿ كىك يفكـر
العامةتمكثالنسبة(4.26)حيثيكضحالجدكؿالتاليرقـ(Aفيركسالتيابالكبد)النكع

خبلؿسنكاتالدراسةمفعاـؤلغذيةالمتنكعةل ـ.2014إلىعاـ2009بميكركبالككليفكـر
بميكركب الككليفكـر العامة لمغذاءتمكث النسبة   (:4 .26جدكؿ )

)%(العامةلمغذاءتمكثالنسبةالسنكات بميكركبالككليفكـر
2009 13.7 
2010 12.1 
2011 15.9 
2012 22.3 
2013 25.4 
2014 21.6 

(غزة–)مركزصبحةالحرازيفالمصدر:
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السابؽ الجدكؿ تمكثالغ(4.26)يبلحظمفخبلؿ نسبة تعتبرأف بميكركبالككليفكـر ذاء
 عاـ في كتحديدان )2013عالية ك25.4بنسبة )% مياهقد استخداـ إلى بذلؾ السبب يعكد
المزركعاتباإلضافةإلىاستخداـالمياهالممكثةفيالمصانعبعضالصرؼالصحيفيرم

ألغذيةالمتعددةالمحميةكقمةالنظافةالشخصيةلدلبعضالعامميففيياممايؤدمإلىتمكثا
كنشرالفيركس.

 :المحفكظة األغذيةتناكؿ  -

المحفكظةحيثاألغذيةكفؿيتناكلاطفاألمف(%97)فأ(4.27)التالييتضحمفالجدكؿ
عدادىافيوممايزيدإظافةالمكافالذمتـمحفكظةغيرمكثكؽمدلنظافتياكنالاألغذيةاف
.المحفكظةاألغذيةاليتناكؿإنوقالكا(%3)ك،اضاألمربصابةاإلإحتماليةمف

 المحفكظة األغذيةتناكؿ  (:4 .27جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار المحفكظة األغذيةتناكؿ 
9797نعـ
33ال

 100.0 100 المجمكع

 الطفؿ في أكمو عمى المثمجات اعتماد -39

مف(%21)ك،المثمجاتاؿيتناكلكفطفاألمف(%79) أف(4.28)التاليالجدكؿيتضحمف
مراضباألصابةاإلتعتبرالمثمجاتأحدمصادر،عمىالمثمجاتفيأكميـكفيعتمدالؿاطفاأل

العإالمعديةكذلؾلسيكلة يتيحفرصة مما لجميعفئاتالمجتمعبرقابةعدادىا كبدكفمؿبيا
.المتعددةاضاألمربصابةاإليادةفرصةتمكثالمنتجكبالتاليرقابةممايؤدملز

 الطفؿ في أكمو عمى المثمجات اعتماد (:4 .28جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار الطفؿ في أكمو عمى المثمجات اعتماد
7979نعـ
2121ال

 100.0 100 المجمكع
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 خارج المنزؿ األكؿالطفؿ عمى  اعتماد -40

كذلؾلعدـالتيقفمفاضاألمربصابةاإلفرصةمفتناكؿالطعاـمفالباعةالمتجكليفيزيدإف
 رغبة كبسبب كتناكلو بيعو يتـ الذم المنتج نظافة لتناكؿاألطفاؿمدل دائـ بشكؿ كاقباليـ

المتجكليفكلذلؾترتفعنسبة كبيرةاألطفاؿبيفاضاألمربصابةاإلالطعاـمفالباعة بصكرة
أف تكصمتنتائجالدراسة (%65)كقد الطعاـؿاطفاألمف لتناكليـ بالمرضنتيجة اصيبكا

اصيبكابالمرضنتيجةلتناكليـالطعاـؿاطفاأل%(مف5)كالمنزؿمفالباعةالمتجكليفخارج
الجدكؿك،فيالمدرسةاكليـالطعاـاصيبكابالمرضنتيجةلتنؿاطفاأل%(مف25)يالمطاعـف

.يكضحذلؾ(4.29التالي)
 خارج المنزؿ األكؿالطفؿ عمى  اعتماد (:4 .29جدكؿ )

 نسبة المصابيف % % النسبة المئكية خارج المنزؿ األكؿالطفؿ عمى  اعتماد
 55مطاعـ

 6565باعةمتجكليف
 2525ةمدرس

 55غيرذلؾ
 100.0 100.0 المجمكع

 عدد المرات التي يتناكؿ فييا الطفؿ طعامو خارج المنزؿ  -41

الطعاـخارجالمنزؿمرةكفيتناكلاؿطفاألمف(%35)أف(4.30)التالييتضحمفالجدكؿ
طفاألمف(%33)ك،كاحدة يتناكلكف مرتيفاؿ المنزؿ خارج ؿاطفاألمف18)ك،الطعاـ

خارجالمنزؿيتناكلكف ،مفذلؾأكثرالطعاـ خارجاؿيتناكلكفطفاألمف(%14)ك الطعاـ
لتناكؿالطعاـخارجالمنزؿحيثيعتمدذلؾاألطفاؿيتبيفىناتفاكتقابمية،المنزؿثبلثمرات

 عمىأسمكبكاإلقتصادمكالمستكلاألسرةعمىنكع مباشر ذلؾبشكؿ يؤثر كمما التنشئة
النتائجالتياضاألمربصابةاإلفرصة جراءتناكؿالطعاـبشكؿكبيرمفخارجالمنزؿكىذه

بعنكاف كييمر دراسة )تكافقتمع إلتيابإنتشارارتباط األخضر( Aالنكع)الكبد (بالبصؿ
فيكاليةبنسمفانيابالكاليات(Aالنكع)الكبدإلتيابحالةمصابةبمرض600إكتشاؼحيثتـ
الكجباتالسريعةفيالمطاعـإحدلخضرفييكيةكذلؾبسببتناكؿالبصؿاألألمراالمتحدة

لممطعـ كصكلو قبؿ بالفيركس ممكثا كاف ،كالذم اف فيإرتفاعحيث الطعاـ تناكؿ معدؿ
.كذلؾلعدـالتيقفمفنظافةجميعالمطاعـاضاألمربصابةاإلإحتماليةيزيدمفقدالمطاعـ



105 

 

 خارج المنزؿ وطعامالطفؿ  عدد المرات التي يتناكؿ (:4 .30جدكؿ )
 % النسبة المئكية التكرار خارج المنزؿ وطعامالطفؿ  عدد المرات التي يتناكؿ

3535مرة
3333مرتيف

1414ثبلثمرات
1818مفذلؾأكثر

 100.0 100 المجمكع

  (الفريزر) عمى حفظ األطعمة في ةاألسر اعتماد  -42

تعتمدعمىحفظاألسرةقالكاافأفرادالعينةمف(%77)أف(4.31)التالييتضحمفالجدكؿ
اف،التعتمدعمىحفظاألطعمةفيالفريزراألسرةقالكااف(%23)ك،األطعمةفيالفريزر

مفالتمؼك نتشارتجميداالطعمةيعمؿعمىحفظيا كا  مدلكعياالـفييدؿعمىالبكتريا
.طعمةكصحةعائمتياطريقةحفظيالؤل

 عمى حفظ األطعمة في الفريزر األسرةد اعتما (:4 .31جدكؿ )

 % النسبة المئكية التكرار عمى حفظ األطعمة في الفريزر األسرةد اعتما
7777نعـ
2323ال

 100.0 100 المجمكع

 بالمرض صابةاإلالعالقة بيف تناكؿ الطعاـ الممكث ك  -4
 بالمرض صابةاإلات التي فسرت كجكد عالقة بيف تناكؿ الطعاـ الممكث ك اإلختبار  (:4 .32جدكؿ )

اسـ  البند ـ
 اإلختبار

قيمة 
 اإلختبار

مستكل 
 الداللة

0.000 0.079 مكا.مؤىؿالعمميلؤلـالالمحفكظةكاألغذيةيفتناكؿبعبلقةال1

ك2 المثمجات عمى اكمة في الطفؿ اعتماد بيف العمميالالعبلقة مؤىؿ
0.0440.000 مكالؤلـ.

3 الطفؿ اعتماد بيف المنزؿالعبلقة خارج األكؿ مستكلالكعمى
0.4270.000 مكااإلقتصادملؤلسرة.

بي4 العبلقة مرات عدد كف المنزؿ خارج الطعاـ مستكلالتناكؿ
0.6910.000 مكااإلقتصادملؤلسرة.

5 اعتماد بيف كاألسرةالعبلقة الفريزر في األطعمة حفظ مؤىؿالعمى
0.1700.060 مكاالعمميلؤلـ.
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 بثخطاإلرْبٗه اىطؼبً اىَي٘س ٗيكجدعبلقةبيفإنويتضح(4.32)مفخبلؿالجدكؿالسابؽ

:حيثأنوثبىَغع
1-  عبلقة يكجد تناكؿ كاألغذيةبيف بعضاألطعمةبالمرضصابةاإلالمحفكظة حيثأف

المحفكظةيتـصناعتيافيأماكفتقؿفييانسبةالرقابةمفناحيةالنظافةممايؤدمإلى
أف أثبتتنتائجالدراسة كنقؿالمرضكقد كانكا97تمكثاألطعمة الدراسة %مفعينة

.كلكفاألطعمةالمحفكظةكالتيقدتككفسببإصابتيـبالمرضيتنا
2-  عبلقة كيكجد المثمجات عمى اكمة في الطفؿ اعتماد أفبالمرضصابةاإلبيف حيث

مف فئاتمختمفة مف إلىصناعتيا الفرصة يتيج مما إعدادىا بسيكلة المثمجاتتتميز
أثبتمختبرالصحةالعامةالحكك المجتمعبدكفرقابةكقد ميكجكدميكركبالككليفكـر

فيالعديدمفعيناتااليسكريـالتييتـصناعتيافيمحافظاتغزةكقدأثبتتنتائج
 الدراسة يككفسبب79أف الذمقد األمر المثمجاتىذا يتناكلكف كانكا %مفاألطفاؿ

.إلصابتيـبالمرض
حيثأفتناكؿبالمرضةصاباإلكعمىاألكؿخارجالمنزؿبيفاعتمادالطفؿيكجدعبلقة -3

لعدـ بالمرضكذلؾ اإلصابة فرصة مف يزيد المطاعـ أك المتجكليف الباعة مف الطعاـ
التيقفمفمدلنظافةالطعاـأكالمكافالذميعدفيوالطعاـكرغبةاألطفاؿبشكؿمستمر

دراسةلتناكؿالطعاـخارجالمنزؿممايزيدمففرصةإصابتيـبالمرضكقدأثبتتنتائجال
المتجكليفك65أف مفالباعة %مفاألطفاؿيعتمدكفبشكؿكبيرعمىتناكؿالطعاـ
األمرالذمقديككف25 %مفاألطفاؿيتناكلكفالطعاـبشكؿيكميمفالمدارسكىذا

.سببلئلصابةبالمرض
يثحبالمرضصابةاإلعددالمراتالتييتناكؿفيياالطعاـخارجالمنزؿكيكجدعبلقةبيف -4

افاإلستمرايةفيتناكؿالطعاـخارجالمنزؿيزيدمفاحتماليةتناكؿطعاـغيرمكثكؽ
 أف أثبتتالدراسة باألمراضكقد اإلصابة احتمالية ارتفاع بالتالي %مف18كممكثك

لئلصابة سبب ذلؾ يككف كقد المنزؿ خارج مف دائـ بشكؿ الطعاـ يتناكلكف األطفاؿ
.بالمرض

5-  ال عبلقة يكجد اعتماد كاألسرةبيف الفريزر في األطعمة بالمرض.صابةاإلعمىحفظ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسلالفصؿ ا 5
الكبد  إلتيابالتكزيع المكاني لمرض 

 ( في محافظات غزة Aالكبائي )النكع 
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 خامسالفصؿ ال
( في Aالكبد الكبائي )النكع  إلتيابلمرض  كالتطكر الزماني التكزيع المكاني

 حافظات غزةم
 

 في محبفظبث غزة  (Aالنىع )الكبذ الىببئي  إلتهبةمزع  5.1

 إلتيابيعتبر أىـ الفيركسيمف حيثتمعباضاألمرالكبد البيئة التيترتبطبصحة
كمفتمؾالعكامؿالبيئية،المرضإنتشارفيكبيرانالعكامؿالبيئيةكخصكصاالبشريةمنيادكران

المأكؿكالمشربحيثيكثرستكلالنظافةخصكصافيمستكلالكعيالصحيكمإنخفاض
.(1)سياكافريقياآفيبعضالدكؿالناميةكخصكصافيهإنتشار

الذملـاإلنسافالمستكطنةحيثأفاضاألمر(مفAالكبدالكبائيالنكع)إلتيابمرض
حيثيصببوفيحياتوسيصاببوبأملحظةكأفمفيصاببالمرضاليعكدلومرةأخرل

.أفاألعدادالمسجمةفيكؿعاـتككفألشخاصمختمفيفعفالعاـالسابؽ

الفيركسيةالمستكطنةالتياليكجدلياتطعيـفيبعضالبمدافتسجؿفيمرحمةاضاألمراف
مفالمصابيفلتصؿ كبيرة لعدـكجكدحمايةإلىمفالمراحؿأعداد يعكد الكباءكىذا مرحمة

.صحيةضدالمرض

اصيبكاكيتبع الذيف األفراد لدل المناعة الكتساب كذلؾ خمكؿ مرحمة الكباء مرحمة
المرضينتشربشكؿكبيرفيفصؿالشتاءمفالعاـكليذا،بالمرض كيبلحظعاليمانأفىذا

الذماألمركىذايظيرالمرضأكثرنشاطانفيأشيرمعينةمفالسنةكخامبلنفيأشيرأخرل،
الصحةالفمسطينيةلمرضتـمبلحظتومفقبؿقس الكبدالكبائيإلتيابـالكبائياتفيكزارة

،فيمحافظاتغزة(Aالنكع) المصابيفبالمرضمفعاـ إلىكلذلؾنبلحظاختبلؼأعداد
(الكضعالكبائي5.1يكضحالشكؿرقـ)حيث،كمفشيرإلىآخرآخرفيمحافظاتغزة

ـ.2014-2009غزةلؤلعكاـتافظافيمحAالكبدالفيركسيمفالنكعلتيابإل
 

                                                 

 (.395البيئةكصحةاالنساففيالجغرافياالطبية)صشرؼ،(1)
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 لألعكاـ في محافظات غزة A)النكع )الكبد الفيركسي مف  لتيابالكضع الكبائي إل  (:5 .1شكؿ )
 2009 -2014ً 

كزارةالصحةفي–الكبائياتقسـتيتـالحصكؿعمييامفبياناتال:اعدادالباحثةاستناداعمىالالمصدر
2014-2009غزةلمفترةمفمحافظات

 :يتضح ما يمي (5.1الشكؿ )مف خالؿ 

كىذابسببالحربمما2012إلى2010انحفاضفيعددالحاالتالمصابةلعاـنبلحظ-
الذىابإلىأدلإلىعدـتسجيؿالمرضىفيالعياداتحيثأفأكلياءاألمكرل ـيستطيعكا

.العياداتلتسجيؿأبنائيـ

الثانيأفمف- فيالفصؿ سابقان التطرؽفيشرحو تـ المرضكما إلىأفىذا باإلضافة
فإف المرضكبالتالي ضد المناعو عمى لحصكلو كذلؾ أخرل مرة بو يصاب ال يصاببو

تفيكينحسركيعكدليظيرمرةالفيركسيصيبمجمكعةكبيرةمفالسكاففيفترةكاحدةثـيخ
يتعرض لـ األمرالذميفسرارتفاعنسبةصابةلئلأخرلليصيبجيؿجديد بالفيركسكىذا

نخفاضيافيسنكاتأخرل.صابةاإل فيسنكاتمعينةكا 

آخرتؤثرعمىأعدادالمصابيفإلىيبلحظأيضاأفأعدادالسكافالتيتختمؼكتزدادمفعاـ
كيجبالتنكيوىناأفالزيادةليستبعدد،(Aالنكع)الكبدإلتيابيةكمرضالفيركساضاألمرب

السكافالعاـبؿبالعددالسنكملممكاليدمفكؿعاـحيثأفىذاالفيركسبالتحديديصيبفئة
كيبلحظأفمعدؿالخصكبةالكميةفيفمسطيفلمفترة،مفأمفئةعمريةأخرلأكثراألطفاؿ
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بكاقع)4.1لي)كافحكاـ2011-2013 مكلكدا في4.5( مكلكد فأأم(1)غزةمحافظات(
 نسبة يدلؿعمىأسبابزيادة كىذا المكاليد فيعدد فيصفكؼصغارصابةاإلىناؾزيادة

عددالمصابيفبفيركسنسبةإجمالي(5.1)كيكضحالجدكؿالتالي.آخرإلىمفعاـالسف
حيثتـفيمحافظاتغزة2014عاـإلى2009مفعاـ(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتياب

النسبمفخبلؿعمميةحسابيةتتمثؿفيقسمةعددالمصابيفالخاـعمى الكصؿإلىىذه
%،مثاؿعمىمحافظةالشماؿ:100عددالسكافضرب

%(0.011%= 100×(286.246)2009 عددالسكافلعاـ÷(32)عددالمصابيفالخاـ)
.147مصابيفالخاـلكؿمحافظةفيالممحؽصفحةكتكضحجداكؿأعدادال

 إلى 2009( مف عاـ Aالكبد الكبائي )النكع  إلتيابعدد المصابيف بفيركس نسبة  إجمالي (:5 .1جدكؿ )
 في محافظات غزة 2014عاـ 

 المجمكع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 المحافظات
 0.2987 0.067 0.107 0.085 0.019 0.0097 0.011لشماؿا

 0.194 0.042 0.031 0.036 0.0070 0.014 0.064غزة
 0.349 0.040 0.091 0.067 0.041 0.038 0.072الكسطى
 0.374 0.063 0.103 0.077 0.061 0.034 0.036خافيكنس

 0.217 0.025 0.068 0.060 0.021 0.013 0.030رفح
 1.4327 0.237 0.4 0.325 0.149 0.1087 0.213المجمكع

كزارةالصحةفي–الكبائياتقسـاعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامف:المصدر
غزةمحافظات

 :ما يمي (5.1)السابؽ الجدكؿيتبيف مف 

يمحافظات(فAالكبدالكبائي)النكعإلتيابعددالمصابيفبمرضنسبةإجماليبمغ
 عاـ مف الدراسة فترة خبلؿ إلى2009غزة 2014عاـ يعادؿ1.4327)حكالي بما )%

(4536 في مكزعة حالة محافظاتال( الحاالت، عدد يعتبر المجاكرة الدكؿ مع كبالمقارنة
زينببنتمبارؾبعنكاف ىياألعمىحيثتذكردراسة فيمحافظاتغزة مرض)المصابة

أفمجمكععددالحاالتالمصابةفيمدينةجدة(فيمدينةجدة(Aالنكع)يالكبدالكبائإلتياب
كالذمحالةمصابةفقط(661)بمغحكالي2006عاـإلى2001فيفترةالدراسةمفعاـ

 حكالي سكانيا عدد (3.456.259)يتراكح عاـ حسبإحصائية ك2010نسمة حيثتبمغـ
                                                 

 .(59ص)ائيالسنكم،كتابفمسطيفاالحصي،الجيازالمركزملئلحصاءالفمسطين(1)
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لمقارنةمعمحافظاتغزةالتيىيأقؿمساحةباك(2كـ1600)مساحةمحافظةجدةحكالي
( بػػ 2كـ365كتقدر )كسكانان( حكالي إلى عددىـ يصؿ حسب1,819,982كالذم نسمة )

 عاـ فيـ،2005إحصائية المصابة الحاالت عدد مجمكع فإف جدة مدينة مع بالمقارنة
األعمى ىي المسمحافظاتغزة الحاالت عدد اإلختبلؼفي يصعبتفسير كلكف مف، جمة

ىكمكضحفيالجدكؿرقـ) (بسبباإلختبلؼبيفالمحافظات5.1محافظةإلىأخرلكما
كاإلختبلؼفينفسالمحافظةالكاحدة،حيثيبلحظأفاإلمتدادالسكانيفيالمحافظةالكاحدة
ىذا تفسير صعكبة عمى عمؿ الذم األمر ىذا ك المناطؽ بيف الفكاصؿ إلغاء عمى عمؿ

أفالعامؿالمشترؾبيفجميعالمحافظاتىكمستكلجكدةمياهالشربكالغذاءاإلختبلؼ،إال
 في يتكاجد كالذم ) )الككليفكـر ميكركب تحميؿ خبلؿ مف قياسو يتـ بعضكالذم ك الماء

األغذية،حيثأفأفضؿكسيمةفيالعالـيتـاإلستدالؿمفخبللياأفأممصدرفيتمكث
ألنياتككفمكجكدةدائمانمعفيركسالكبدفيركسييككفمفخبلؿالبحث عفبكترياالككليفكـر

فيمصادرمياهالشربAالكبائي)النكع (بشكؿطبيعي،فإذاتـالكشؼعفكجكدالككليفكـر
أكالغذاءفيذادليؿعمىتمكثيابفضبلتاإلنسافأكإختبلطياكتمكثيابالمياهالعادمة.

النس مقارنة خبلؿ مف يبلحظ الكبدحيث بمرضالتياب المصابة الحاالت لعدد المؤية ب
2014إلىعاـ2009فيمحافظاتغزةخبلؿسنكاتالدراسةمفعاـ(A)النكعالكبائي

كالتيتـالتكصؿإلييامفخبلؿالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامفكزارةالصحةالفمسطينية
السكا عدد عمى الخاـ المصابيف عدد تقسيـ تـ حيث في الناتج ضرب ثـ لكؿ100ف %

محافظةفيكؿعاـ،كتـمبلحظةأفىناؾتفاكتكاضحبيفىذهالنسبمفعاـإلىآخر،
المرتبةاألكلىبيفالمحافظاتفيعددالحاالت2009حيثتحتؿمحافظةالكسطىفيعاـ

( بنسبة إلى*(%0.072المصابة السبببذلؾ يعكد كقد مصابة، نسبةحالة التمكثارتفاع
( رقـ التالي الجدكؿ يكضح حيث الككليفكـر بميكركب5.2بميكركب األغذية تمكث نسبة )

فيمحافظاتغزةلعاـ .ـ2009الككليفكـر







                                                 

انظرممحؽرقـ* المصابيفالخاـ أعداد 2لمعرفة المصابيفالخاـمفعاـ156صفحةرقـ السكافكأعداد كالذميبيفأعداد
 فيكؿمحافظةمفمحافظاتغزةكالنسبةالمؤيةلعددالحاالتالمصابة.2014إلىعاـ2009
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 ـ2009لعاـ  نسبة تمكث الغذاء بميكركب الككليفكـر (:5 .2جدكؿ )

 % لغذاء بميكركب الككليفكـرنسبة تمكث ا محافظات غزة
29.8الشماؿ
30.7غزة

37.3الكسطى
34.4 خافيكنس

 26.5 رفح

(غزة–)مركزصبحةالحرازيفالمصدر:
:(5.2يبلحظمفالجدكؿالسابؽ)

كانتفيمحافظةالكسطىبنسبة)عمىنسبأفأ %(مفبيف37.3ةتمكثبميكركبالككليفكـر
 عاـ في المحافظات عاـ2009كؿ في اإلصابة نسبة إلرتفاع السبب ىك ىذا يككف كقد

فيمحافظةالكسطى.2009

فيمحافظةالكسطىلنفسالعاـ باإلضافةإلىأفنسبةتمكثمياهالشرببميكركبالككليفكـر
كقديككفىذاىكالسببفيارتفاعنسبةالحاالتالمصابة. ) %28بمغتحكالي)

الك سجمتمحافظة كقد بيفالمحافظاتفيعدد2010سطىفيعاـ األكلىأيضا المرتبة
%(حالةمصابة،كقديعكدالسبببذلؾإلىأفأعمىنسبة0.038الحاالتالمصابةبنسبة)

 تمكث لعاـ الشرب مياه في الككليفكـر بنسبة2010بميكركب الكسطى محافظة في كاف
تفيذلؾالعاـباإلضافةإلىأفنسبةتمكثالغذاء%(كىيأعمىنسبةبيفالمحافظا22.5)

فيمحافظةالكسطىلنفسالعاـبمغتحكالي) %(كقديككفذلؾ27.1بميكركبالككليفكـر
ىكالسببفيارتفاععددالحاالتالمصابة.

فقدسجمتمحافظةخافيكنسالمرتبةاألكلىفيعددالحاالتالمصابةبنسبة2011أماعاـ
(0.061 مصابة حالة محافظة%( في الغذاء تمكث نسبة أف إلى بذلؾ السبب يعكد كقد

لعاـ إلىتمكث31.5بمغتحكالي)2011خافيكنسبميكركبالككليفكـر باإلضافة )%
%(كقديككفذلؾىكالسببفيارتفاععددالحاالتالمصابة.18.1مياهالشرببنسبة)

الشماؿ- سجمتمحافظة كقد ( بنسبة األكلى عاـ0.085المرتبة في مصابة حالة )%
ا2012 السبببذلؾإلىتمكثمياه يعكد )كقد بنسبة (%21.7لشرببميكركبالككليفكـر

%(.20.7كتمكثالغذاءبنسبة)
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%(حالة0.107فقدسجمتأيضانمحافظةالشماؿالمرتبةاألكلىبنسبة)2013أماعاـ-
ال يعكد بنسبةمصابةكقد الشرببميكركبالككليفكـر تمكثمياه سبببذلؾإلىارتفاعنسبة

(.%22(كتمكثالغذاءبنسبة)28.9%)

الحاالت- عدد في غزة محافظات بيف األكلى المرتبة أيضان الشماؿ محافظة سجمت كقد
( بنسبة بميكركب%0.067المصابة الغذاء تمكث إلى السبب يعكد كقد مصابة حالة )

بنسبة)ال  .%(17%(كتمكثميوالشرببنسبة)19.9ككليفكـر
 :محافظة الشماؿ 5.1.1

 الشماؿ محافظة في السكاف عدد المركزم(362)بمغ الجياز إحصائية حسب فرد ألؼ
الكبدإلتيابـ(كيصؿمجمكععددالحاالتالمصابةبمرض2015لئلحصاءالفمسطينيعاـ)

(5.3)الجدكؿالتالي،حالةمصابة(993)كاليح2014عاـإلى2009مفعاـ(A)النكع
.عددالمصابيفبالفيركسإجمالييكضح

( في محافظة الشماؿ خالؿ Aالنكع )الكبد الكبائي  إلتياب عدد المصابيف بفيركس إجمالي (:5 .3جدكؿ )
 ـ 2014 – 2009الفترة مف 

 المجموع ديسمبر نوفمبر اكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير م

9002 01734323261032 

9000 090030001051129 

9000 50213006292111161 

9009 11221124238383031272824277 

9003 262331513422162333355213359 

9002 252332561918491020712235 

 993 71 104 90 86 67 66 51 83 147 83 78 67 المجموع

كزارةالصحةفي–الكبائياتقسـاعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامف:المصدر
غزةمحافظات
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 :ما يمي( 5.3) السابؽالجدكؿ يكضح 

بمرضأعداد- الكبائيإلتيابالحاالتالمصابة السنةخبلؿAالنكع)الكبد خبلؿأشير )
.غزةمحافظاتـفيمحافظةالشماؿفي2014إلى2009األعكاـمف

عدـإلىفيالجدكؿأفعددالحاالتالمسجمةىيصفركاليعكدذلؾرقاـتشيربعضاأل-
فيكزارةالصحةكيعكدالسبببذلؾدقيؽبشكؿعدـتسجيؿالحاالتإلىكجكدمصابيفبؿ

كذلؾالعتبارأفأعراضالمرضمف(1)أفالمستشفياتالتعمؿعمىحجزالمريضإلى
الممكفأفيشفىمنياالمريضبشكؿتمقائيمفخبلؿالرعايةكالعنايةفيالمنزؿكماتطرقنا

.لياسابقاكلذلؾاليتـتسجيموكحالةمرضية

2009حيثيصؿمجمكعالحاالتالمصابةمفعاـفيشيرابريؿصابةإلاترتفعأعداد-
إلى الحاالت،حالة(147)إلى2014عاـ مجمكع يصؿ حيث نكفمبر شير في ككذلؾ

.حالة(104)إلىالمصابة

أم2011ك2010ك2009عددالحاالتالمسجمةلممرضبشكؿكبيرفيعاـإنخفاض-
إلىنتقميمةفيمحافظةالشماؿفيتمؾالسنكاتكيعكدالسببصابةكامالعددالحاالتأف

.تشكؿالمناعةلدلاألفرادالذماصيبكابالمرض

عددأمأف2013ك2012لممرضبشكؿممحكظفيعاـةعددالحاالتالمسجمإرتفاع-
.محافظةالصابةكانتكبيرةفيمالالحاالت

(993)إلىاـالدراسةفيمحافظةالشماؿصؿمجمكععددالحاالتالمصابةخبلؿأعكك-
مجمكعةإلىعددالحاالتالمصابةفيمحافظةالشماؿإرتفاعإلىكيعكدالسبب،حالةمصابة

النفاياتمفإنتاجمفاألسبابالبيئيةكالبشريةالمترابطةكالتييتـتفسيرىاكالتاليإذإفمعدؿ
كميةإرتفاعإلىالذميشيراألمركميانكىذاكغـ/لمفردي(0.72)إلىمحافظةالشماؿيصؿ

 تـ ككما المحافظة مف الصادرة اإلشارةالنفايات السابؽ الفصؿ المكباتإنتشارإلىفي
المكباتالرئيسيةفيالمحافظاتمثؿمكبجحرإلىالعشكائيةبسبباغبلؽالطرؽالمؤدية

إلىالذمادلاألمرلتيتمربياىذاالديؾالمسؤكؿعفمنطقةالشماؿبسببالضائقةالماليةا
ختبلطكاضاألمرإنتشارإحتماليةالنفاياتكزيادةإنتشار مياهالصرؼالصحيبالنفاياتفيا 

محافظةالشماؿكالتي%فقطمف70الطرقاتحيثتغطيخدماتشبكةالصرؼالصحي

                                                 

 (.25/04/2016ف)إسراءأبكسمطا:قابمةد.غيثالزعانيف،(1)
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عاـإلى2009فعاـم(ممـ442)إلىفيياكالتييصؿمعدليااألمطاركميةإرتفاعتتميزب
كميةالمياهإستيعابعدـمقدرةشبكةالصرؼالصحيعمىإلىالذميؤدماألمركىذا2015

 ككمية المنازؿ مف الصادرة يؤدماألمطارالعادمة مما الشتاء فيفصؿ طفحإلىالساقطة
برؾكمستنقعاتك عمىىيئة الطرقاتكتراكميا في ختبلطالمياه يؤياا  إلىدمبالنفاياتمما

(.Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابكمرضاضاألمربصابةاإلبيفالسكافكاألكبئةإنتشار

فيمحافظةالشماؿ(Aالنكع)الكبدالفيركسيلتيابالكضعالكبائيإل(5.2)الشكؿكيظير
حيثيتضحمفخبللوعدـانتظاـفيعددالحاالتالمصابةخبلؿالعاـ،2014خبلؿعاـ
كانترتفاعأمافتراتاإل،فتراتىبكطفيشيرفبرايركمايككيكنيككيكليككنكفمبرحيثكانت

ككضحتدراسةزينت،كسبتمبركأكتكبركديسمبرأغسطسفيشيرينايركمارسكابريؿك
اليكجدعبلقةإنو(فيمدينةجدة(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابمرض)بنتمبارؾبعنكاف

الحرا كبيفدرجة فيالشيكرالحارة بالمرضكأفىناؾتذبذبكاضحفيأعدادصابةاإلرة
يعكدإحدلفيرتفاعالحاالتالمصابةخبلؿشيكرالسنةكأفاإل الشيكربالسنةدكفغيرىا

 .الجديدةاإلصاباتالتبميغعفإرتفاعإلى

 

 2014في محافظة الشماؿ خالؿ عاـ  (Aالنكع )الكبد الفيركسي  لتيابكضع الكبائي إل ال (:5 .2شكؿ )

(5.3):اعدادالباحثةاعتماداعمىبياناتالجدكؿالمصدر
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 محافظة غزة  5.1.2
ألؼ(625)تعتبرمحافظةغزةمفأكبرمحافظاتغزةمفحيثعددالسكافكالبالغعددىـ

كيصؿمجمكععدد(ـ2015)حصاءالفمسطينيعاـفردحسبإحصائيةالجيازالمركزملئل
بمرض المصابة إلتيابالحاالت )الكبد (Aالنكع عاـ إلى2009مف حكالي2014عاـ

.عددالمصابيفبالفيركسإجمالي(يكضح5.4الجدكؿالتاليرقـ)،حالةمصابة(1106)
( في محافظة غزة خالؿ الفترة Aالنكع )الكبد الكبائي  إلتياب عدد المصابيف بفيركس جماليإ (:5 .4جدكؿ )

 ـ 2014 – 2009مف 

 المجمكع ديسمبر نكفمبر اكتكبر سبتمبر أغسطس يكليك يكنيك مايك ابريؿ مارس فبراير يناير
2009 252326283224323338263016333 
2010 136811513135100479 
2011 212112143104839 
2012 1418195718133217182424209 
2013 2014237167101516271320188 
2014 23172419202714126342924258 
 1106 96 100 115 101 90 83 91 81 71 102 79 97 المجمكع

محافظاتكزارةالصحةفي–قسـالكبائياتستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامفاعدادالباحثةا:المصدر
2014-2009غزةلمفترةمف

 :ما يمي (5.4الجدكؿ ) يتضح

بالفيركسفيمحافظةغزةحيثيصنؼعاـصابةاإلفينسبةنخفاضكاإلرتفاعتفاكتباإل-
فيكؿصابةاإلبرتفاعصؿلمرحمةالكباءكاإلاألعكاـتسجيبللممرضكالتيتأكثرمف2009

 .2011كعاـ2010يسجؿفيعاـنخفاضمااإلأ2014ك2013ك2012مفعاـ

لتصؿ2014حالةككذلؾفيعاـ(333)إلىلتصؿ2009فيعاـترتفعأعدادالمصابيف-
التالمصابةممكحظفيعددالحاإرتفاعكتسجؿمحافظةغزةخبلؿأعكاـالدراسة(258)إلى

.كذلؾلمكثافةالسكانيةفيالمحافظةكتركزالسكاففييا

ليسجؿ2010حالةككذلؾفيعاـ(39)ليسجؿ2011فيعاـأعدادالمصابيفإنخفاض-
بالمرضفياألعكاـالسابقةلفإلىنخفاضحالةكيعكدالسببليذااإل(79) أفمفاصيبكا

.يصابكابومرهأخرل
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يصؿمجمكع- غزة فيمحافظة الدراسة الحاالتالمصابةخبلؿأعكاـ (1106)إلىعدد
.حالةمصابة

(فيمحافظةAالكبدالفيركسي)النكعلتيابالكضعالكبائيإل(5.3رقـ)الشكؿالتاليكيظير
بالفيركسبشكؿكبيرجدافيشيرأكتكبرصابةاإلنسبةإرتفاعحيثيتضح2014عاـلغزة

ك،مفنفسالعاـأغسطسبشكؿممحكظفيشيرصابةاإلتدنينسبةك،2014مفعاـ
أغسطسفيتسجيؿالحاالتفيصنؼشيرفبرايركابريؿكنخفاضكاإلرتفاعيبلحظتفاكتباإل

 مف كديسمبر أكنكفمبر أقؿ تسجيبل السنو كمارس،بالفيركسصابةلئلشير يناير شير أما
.شيرالسنةتسجيبللمفيركسأأكثركمايككيكنيككسبتمبركأكتكبرمف

 

 2014عاـ ل( في محافظة غزة Aالكبد الفيركسي )النكع  لتيابالكضع الكبائي إل  (:5 .3شكؿ )

(5.4):اعدادالباحثةاعتماداعمىبياناتالجدكؿالمصدر

السبب المصابيففيإرتفاعإلىيعكد عدد مجمكعةمفالعكامؿكاألسبابإلىمحافظةغزة
حافظةلعاـالتيتتمثؿبالكثافةالسكانيةالعاليةفيالمحافظةحيثيسجؿعددالسكاففيالم

(625.824)ـ2015 الذملوأثرعمىنكاحيعديدةفيالمحافظةتتمثؿاألمرنسمةكىذا
حيثيصؿإرتفاعب عفالمحافظة النفاياتالصادرة (1.11)إلىالنفاياتإنتاجمعدؿكمية

أفكميةإلىكغـ/فرديكمياكبالمقارنةمعالمحافظاتاألخرلتعتبركميةكبيرةجداباالضافة
 تصؿ مجتمعة كغزة الشماؿ محافظة عف الصادرة كمع(طف/يكـ1000)إلىالنفايات

ختبلطاكبياألطفاؿفيالطرقاتكعبثإنتشارالمشكبلتالتيترافؽالنفاياتمف بمياهياا 
سكافالمحافظةحيثتغطي بيئيةيعانيمنيا أزمة ذاتيا الصرؼالصحيكالتيتعتبربحد
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60إلى20%فقطمفمحافظةغزةكتقكـالمحطةبمعالجةمابيف80شبكةالصرؼالحي
 السبببذلؾ يعكد جزئي بشكؿ المعالجة فقطكتتـ يكميا لتر التيإلىمميكف الكيرباء أزمة

 المتكرر الكيربائي التيار انقطاع أدل حيث مجتمعة محافظاتغزة منيا تعطؿإلىتعاني
استكماؿدكرةمعالجةمياهالصرؼكبالتالييتـتصريفيافيمياهالبحركالذميعتبرالمتنفس

نسبةكبيرةإصابةالسياحيالكحيدلسكافالمحافظةحيثأكدقسـالكبائياتفيكزارةالصحة
البحرفيالمناطؽالقريبةمف(Aالنكع)افبفيركسالكبدمفالسك مفخبلؿالتعرضلمياه

خطرطفحمياهالصرؼفيالشكارعكالطرقاتكخصكصاإلىباالضافة،صرؼمياهالبحر
مفعاـ(ممـ450)إلىعمىمحافظةغزةاألمطارفيفصؿالشتاءحيثيصؿمعدؿسقكط

2015إلى2009 تكرار لكحظ عمىكقد السابقة السنكات في القكية الجكية المنخفضات
ك رتفاعمحافظاتغزة ا  األمطاركمية ىذا التحتيةإلىالذمأدلاألمرالياطمة البنية تدمير

ممايؤدماألمطاركميةالمياهالعادمةككميةإستيعابكعدـقدرةشبكةالصرؼالصحيعمى
الكبدإلتيابكمرضاضاألمرإنتشارتكبالتاليطفحالمياهالمختمطةفيالشكارعكالطرقاإلى
(.Aالنكع)

ب غزة محافظة الطبقاتلتخفيؼاألزمةإنتشاركتتميز متعددة االبنية العمكدمكاعتماد البناء
 المياه كصكؿ أزمة عنيا تكلد المستمرة الكيرباء قطع أزمة كمع المحافظة في إلىالسكانية

إلتيابكمرضاضاألمربصابةاإلتدىكرفيالصحةالعامةكإلىالذمأدلاألمراألبنيةكىذا
(.Aالنكع)الكبد

 محافظة الكسطى  5.1.3

 الكسطى محافظة في السكاف عدد المركزم(264)بمغ الجياز إحصائية حسب فرد ألؼ
الكبدإلتيابـ(كيصؿمجمكععددالحاالتالمصابةبمرض2015لئلحصاءالفمسطينيعاـ)

رقـالجدكؿالتالي،حالةمصابة(824)حكالي2014عاـإلى2009(مفعاـA)النكع
.عددالمصابيفبالفيركسإجمالي(يكضح5.5)
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( في محافظة الكسطى خالؿ Aالكبد الكبائي )النكع  إلتياب عدد المصابيف بفيركس إجمالي (:5 .5جدكؿ )
 ـ 2014 – 2009الفترة مف 

 المجمكع ديسمبر نكفمبر اكتكبر سبتمبر أغسطس يكليك يكنيك مايك ابريؿ مارس فبراير يناير 
2009 19272515471511851010156 
2010 5412371210131201685 
2011 147941036913331495 
2012 462039181329172238161 
2013 342830521151716724207224 
2014 101215113323811169103 
 824 94 71 72 78 62 70 44 44 37 82 84 86 المجمكع

كزارةالصحةفي–الكبائياتقسـاعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامف:المصدر
2014-2009غزةلمفترةمفمحافظات

:مايمي(5.5)الجدكؿالسابؽيكضح

بالفيركسخبلؿسنكاتالدراسةبالمقارنةمعالمحافظاتاألخرلحيثصابةاإلنسبةإرتفاع-
كباءكقدسجؿكؿمفإنوضمفأعمىالسنكاتتسجيبللممصابيفكصنؼب2013صنؼعاـ

.بالفيركسيفصابمالعددفيإرتفاع2012ك2009عاـ

فيإرتفاعحالةفقطكذلؾألفكؿ(85)ليسجؿعدادالمصابيففيأنخفاضإ2010سجؿ-
.فيالسنكاتالتيتميياإنخفاضتسجيؿعددالحاالتفيالسنكاتيتبعو

فيمحافظة(Aالنكع)الكبدالفيركسيلتيابالكضعالكبائيإل(5.4رقـ)الشكؿالتاليكيظير
بالفيركسبشكؿكبيرجدافيصابةاإلنسبةعإرتفاحيثيظيرفيو2014الكسطىخبلؿعاـ

بشكؿممحكظفيشيريكليكمفصابةاإلتدنينسبةك،2014شيرممارسكنكفمبرمفعاـ
السنةعفإرتفاعيبلحظك،نفسالعاـ فيبعضأشير كبيرفيتسجيؿالحاالتالمصابو

مفاألشيرمفنفسالعاـحيثيسجؿكؿمفشيرمارسكنكفمبر عمىأشيرأمفغيرىا
كأكتكبر كسبتمبر فبراير شير مف كؿ لممرضيتبعيـ تسجيبل السنةأ،السنة أشير باقي ما

.بالفيركسصابةلئلفتصنؼمفأقؿاألشيرتسجيبل
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 2014محافظة الكسطى خالؿ عاـ في  (Aالنكع )الكبد الفيركسي  لتيابالكضع الكبائي إل  :(5 .4شكؿ )

(5.5)اعدادالباحثةاعتماداعمىبياناتالجدكؿ:المصدر

فيمحافظةالكسطى(Aالنكع)تسجيؿحاالتمصابةبفيركساليابالكبدإلىيعكدالسبب
المشكبلتالبيئيةالتيتعانيمنياالمحافظةكالتيتتمثؿبردائةنكعيةالمياهالجكفيةحيثإلى
سنكياكىيأقؿمف(3ـ291)يمحافظاتغزةمفندرةفيالمياهحيثيبمغنصيبالفردتعان

كيعانيالخزافالجكفي،اتعانيمفندرةالمياهإنيثمثالقيمةلممعيارالذميصنؼالدكؿعمى
السنكات في حدتو زادت متراكـ كعجز مستمر استنزاؼ مف غزة محافظات في الساحمي

،(1)األخيرة مراألىذا أدل بطرؽإلىالذم تعمؿ كالتي المحبله المياه لشراء السكاف تكجو
الصرؼالصحيفيالمحافظةحيثتغطيالمحطةإلىباالضافة،مشككؾفييا كضعمياه

استخداـالحفرإلىتكجوالسكافإلىالذمأدلاألمر%فقطمفالمحافظةكىذا64حكالي
اإلمتصاصية العادمةعبرالحفر35الخمصمفكالقنكاتالمفتكحةحيثيتـ %مفالمياه
كاإلمتصاصية المنطقة في كصحية بيئية مشكبلت خمؽ بالتالي األمبلحإرتفاعك نسبة

المياهالجكفيةإلىكالقنكاتاإلمتصاصيةكالكمكرايدكانتقاؿالبكترياكالفيركساتعبرىذهالحفر
ختبلطك نتشاركاضاألمربمياهالشربكبالتاليانتقاؿياا  النكع)الكبدإلتيابكفيركساألكبئةا 
A،)كىذهاالسبابالتيتشابيتفينتائجدراساتأخرلمشابيوليذهالدراسةكدراسةسالـأبك

حيثأظيرت(ـ2005)(تقييـميكركبيكلكجيةجكدةمياهالشربفيقطاعغزة)عمربعنكاف

                                                 

 .(39ص)محمدالزرقة،"تمكثالمياهفيمحافظتيالشماؿكالكسطىكتأثيراتياعمىصحةاالنساف"(1)
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دؿالمسمكحبوعالمياككجكدعبلقةكاضحةنتائجالدراسةكجكدتمكثفيمياهاآلباريفكؽالمع
(.Aالنكع)الكبدإلتياببمرضصابةاإلبيفطفحمياهالمجارمك

 محافظة خاف يكنس 5.1.4

خافيكنسبمغعدد الجيازالمركزم(341)السكاففيمحافظة حسبإحصائية ألؼفرد
الكبدإلتيابـ(كيصؿمجمكععددالحاالتالمصابةبمرض2015لئلحصاءالفمسطينيعاـ)

الجدكؿالتاليرقـ،حالةمصابة(1168)حكالي2014عاـإلى2009(مفعاـA)النكع
.عددالمصابيفبالفيركسإجمالي(يكضح5.6)

محافظة خاف يكنس ( في Aالنكع )الكبد الكبائي  إلتيابعدد الحاالت المصابة شيريا لمرض  (:5 .6جدكؿ )
 ـ 2014 – 2009خالؿ الفترة مف 

المجمكعديسمبرنكفمبراكتكبرسبتمبرأغسطسيكليكيكنيكمايكابريؿمارسفبرايريناير
200979111071311961144102
20105651771814191332100
201158122410101228223735185
201225322617191636151312821240
2013161520254245323128232530332
20142037273329176571279209
78107101881081081138610193841011168المجمكع

كزارةالصحةفي–بائياتالكقسـاعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامف:المصدر
2014-2009غزةلمفترةمفمحافظات

 :ما يمي (5.6) السابؽ الجدكؿ يكضح

مفعاـصابةاإلبرتفاعبالفيركسخبلؿسنكاتالدراسةحيثيبدأاإلصابةاإلإرتفاعتدرجب-
إلىليصؿ2011 لممصابيففيعاـ إنوكصنؼب2013أعمىدرجاتتسجيؿ حيثكباء

حالةمصابة.(332)سجمتفيو

الحاالتفيإنخفاضكسجؿ- بالفيركسمالعدد (100)إلىلتصؿ2010فيعاـصابة
 .2009حالةفيعاـ(102)حالةك

حكالي- الدراسة فترة خبلؿ يكنس خاف محافظة في المصابة الحاالت عدد مجمكع بمغ
رنوبالمحافظاتاألخرلالمحافظاتتسجيبللمحاالتالمصابةبالمقاأكثرحالةكىي(1168)
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فيمحافظة(Aالكبدالفيركسي)النكعلتيابالكضعالكبائيإل(5.5رقـ)الشكؿالتالييكضح
بالفيركسبشكؿصابةاإلنسبةإرتفاعحيثيتضحمفخبللو،2014خافيكنسخبلؿعاـ

ظفيبشكؿممحكصابةاإلتدنينسبةك،2014كبيرجدافيشيرمفبرايركابريؿمفعاـ
كبيرفيتسجيؿالحاالتالمصابوفيإرتفاعيبلحظك،مفنفسالعاـأغسطسشيرميكليكك

فبراير مفشير كؿ حيثيسجؿ نفسالعاـ مف األشير مف عفغيرىا السنة بعضأشير
اماباقيأشيرالسنة،عمىأشيرالسنةتسجيبللممرضيتبعيـشيرأكتكبركديسمبرأكابريؿ

بالفيركسخبلؿصابةلئلفتصنؼمفأقؿاألشيرتسجيبلأغسطسمارسكمثؿشيرينايرك
 .السنة

 

 2014في محافظة خاف يكنس خالؿ عاـ  (Aالكبد الفيركسي )النكع  لتيابالكضع الكبائي إل  (:5 .5شكؿ )

(5.6)تالجدكؿ:اعدادالباحثةاعتماداعمىبياناالمصدر

بمرض المصابة األعداد إلتيابترتفع (Aالنكع)الكبد كبيرةافخفيمحافظة يكنسلدرجة
بالمحافظاتاأل تعانيومفتمكثبيئيكمشاكؿفيالصرؼالصحيبالمقارنة خرلكذلؾلما

الكارثةإلىكالذميصؿ الصرؼ،حد %40الصحيلممحافظةحكاليحيثتغطيمحطة
أفكفقط المتكجيو العادمة المياه إلىكمية تصؿ يكـ9.000)إلىالمحطة ىذا(ـ/ كمع

خذمراكزىاالعمرانيةأالعجزفيتقديـخدماتالصرؼالصحيلممحافظةبسببكبرمساحتياك
نمطالتشتتبالنسبةلباقيالمحافظاتكماصرحتالبمديةأفتمديدشبكاتالصرؼالصحي

 األشٖغ 

 ػضص اىَظبثِٞ
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 يحتاج المحافظة أرجاء ىيحمكؿإلىفي كالمطبقة المتكفرة الحمكؿ كأف جدا تكاليؼعالية
طةالمعالجةحيثتـبناءأحكاضمعالجةصرؼصحيفيمحمؤقتولمحاكلةحؿاألزمةفي

بشكؿطارئكمؤقت يكنسكرفح خاف محافظة كؿ مف المأخكذة الخرسانة جدارمفخبلؿ
رفيأمايينالذميجعمياعرضةلئلاألمرالقديـفيرفحنظرالبلفتقارلبلسمنتكىذاىنبالم

أكبرمفالطاقةاإلإلىكقتباالضافة التيتضخالييا العادمة المياه يةمماستيعابأفكمية
إلىيؤدم جزئيا كالمعالجة الغيرمعالجة المياه يؤدمإلىضخىذه حصكؿإلىالبحرمما

فاألزماتإ(،Aالنكع)الكبدإلتيابكمرضاألكبئةكاضاألمربصابةاإلكارثةبيئيةكالتسببب
التيتعانيمنيامحافظاتغزةأدتبالمكاطنيفلمبحثعفحمكؿلمتخمصمفالمياهالعادمة

الحاجةلعدـكجكدشبكةمجارمتغطيكؿالمحافظةبالحفراإلمتصاصيةالتيتمثمت ،لسد
نتشاركمتصاصيةاإلعددالحفرإرتفاعإلىفزيادةالسكاففيالمحافظةأدلحيثإ ىابشكؿا 

مفمتريفككجكدىذهالحفربجانبالمنازؿأكثركاسعلدرجةافبعضالحفراليفصؿبينيا
،مباشرة إلىالذمأدلاألمرىذا عمى قدرتيا كعدـ التربة المياهإستيعابتشبع مف المزيد

رياكالفيركساتكفيركستناقؿالبكتإلىالخزافالجكفيممايؤدمإلىالعادمةكبالتاليتسربيا
التخمصمفإلىكفيضافالمياهالعادمةفيالشكارعكالطرقاتباالضافة(Aالنكع)الكبدإلتياب

ختبلطك،المياهالعادمةبدكفمعالجةفيالبحر بمياهالصرؼالصحيكتراكميااألمطارمياها 
المحا في الطرقات كاغبلؽ المنازؿ بيف كمستنقعات بحيرات ىيئة عمى يؤدم نقؿإلىفظة

إلىباالضافة(،Aالنكع)الكبدإلتياببشكؿسريعكظيكرهعمىىيئةكباءكمرضاضاألمر
كمفالممكثاتالبيئيةالتي،اضاألمرالزكاحؼكالحشراتالتيتعتبرمفأىـعكامؿنقؿإنتشار

المخصصةلمكباتتعانيمنيامحافظةخافيكنسعدـتدكيرالنفاياتالصمبةكتكدسيافيا
تكاثرالحشراتالضارةكالقكارضإلىفاتعضكيةسريعةالتحمؿممايؤدمكماتحتكيومفمخم
بالمرضفيمحافظةخافيكنسبنتائجصابةلئلكتشابيتالمسببات،األكبئةالناقمةلؤلمراضك

(Aكعالن)الكبدإلتيابفيركسإنتشارالعبلقةبيف)دراساتأخرلمشابيوكدراسةليزبعنكاف
بالبرازيؿ دمجانيرك ريك فيمدينة الشربلممنازؿ مياه حيثتكصمت(ـ2003)(ككصكؿ

شبكاتالصرؼالصحيفيبعضالمناطؽإنعداـبالمرضكانتصابةاإلفمسبباتأالدراسة
ك المجارم مياه مف بعضالمنازؿ ختبلطكقرب ياا  كبالتالي الشرب بفيركسصابةاإلبمياه

(.Aنكعال)الكبدإلتياب
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 محافظة رفح  5.1.5

ألؼفردحسبإحصائيةالجيازالمركزملئلحصاء(225)بمغعددالسكاففيمحافظةرفح
(Aالكبد)النكعإلتيابـ(كيصؿمجمكععددالحاالتالمصابةبمرض2015الفمسطينيعاـ)

ضح(يك5.7الجدكؿالتاليرقـ)،حالةمصابة(445)حكالي2014عاـإلى2009مفعاـ
.عددالمصابيفبالفيركسإجمالي

( في محافظة رفح خالؿ Aالنكع )الكبد الكبائي  إلتيابعدد الحاالت المصابة شيريا لمرض  (:5 .7جدكؿ )
 ـ 2014 – 2009الفترة مف 

المجمكعديسمبرنكفمبربراكتكسبتمبرأغسطسيكليكيكنيكمايكابريؿمارسفبرايريناير
20095551011331218155
201002400243650026
20115610002011116143
20123823320411282930123
20132829141199787966143
201464636276662155
475453271814272154306139445المجمكع

كزارةالصحةفي–الكبائياتقسـاعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامف:المصدر
2014-2009غزةلمفترةمفمحافظات

 :ما يمي(5.7) السابؽ الجدكؿ يكضح

ةرفححيثيصنؼعاـبالفيركسفيمحافظصابةاإلفينسبةنخفاضكاإلرتفاعتفاكتباإل-
.األعكاـتسجيبللممرضكالتيتصؿلمرحمةالكباءأكثرمف2013ك2012

 .حالةمصابة(26)إلىكبيرفيعددالحاالتالمصابةليصؿإنخفاض2010يسجؿعاـ-

حالة(445)بمغمجمكععددالحاالتالمصابةفيمحافظةرفحخبلؿفترةالدراسةحكالي-
.اأصغرالمحافظاتفيغزةنيلمحافظاتاألخرلكذلؾإلكبالمقارنوبا

(فيمحافظةAالكبدالفيركسي)النكعلتيابالكضعالكبائيإل(5.6رقـ)الشكؿالتالييكضح
بالفيركسخبلؿصابةلئلعدـانتظاـكاضحلمتعرضحيثيظيرفيو،2014رفحخبلؿعاـ

بالفيركسفيكؿمفصابةاإلبتفاعإرتسجؿحاالتك،فيمحافظةرفح2014أشيرعاـ
كيكليك كمايك كمارس يناير كيظير،شير نسبة اإلصابةاإلتدني بعد مباشر رتفاعبشكؿ

حادإنخفاضالممحكظفينفسالعاـحيثسجؿشيرفبرايركابريؿكيكنيككنكفمبركديسمبر
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ؿمتسمسؿفقدكسبتمبركأكتكبربشكأغسطسماكؿمفشيرأ،بالفيركسصابةاإلفيدرجة
.نسبتياإرتفاعبالفيركسبالرغـمفصابةاإلسجمتنفسدرجة
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 2014 ( في محافظة رفح خالؿ عاـAالكبد الفيركسي )النكع  لتيابالكضع الكبائي إل  (:5 .6شكؿ )

(5.7ثةاعتماداعمىبياناتالجدكؿ):اعدادالباحالمصدر

لممصابيفبمرض إلتيابتسجؿمحافظةرفحأقؿاألعداد السببك(،Aالنكع)الكبد يعكد قد
كضعالصرؼالصحيفيالمحافظةكسائرالمحافظاتاألخرلفإفكاقعالصرؼالصحيإلى

 حكالي المحطة تغطية مف بالرغـ التدىكر مف حالة مف 70يعاني مف سكافإجمالي%
خافيكنسفي رفحتشترؾمعمحافظة إالأفمحافظة المؤقتةأالمحافظة حكاضالمعالجة

 فييا الصرؼ مياه بإلقاء تنتيي إلىكالتي األمرالبحر يؤدم البحرإلىالذم مياه تمكث
العامةكبالتالي البحرمفمختبرالصحة كضحتنتائجتحميؿمياه كما بميكركبالككليفكـر

بالمرضتعر إلى،ضالبعضلئلصابة الشتاء فصؿ بالمرضفي اإلصابة سبب يعكد كقد
بالمياه المممكئة الشكارع في األطفاؿ كلعب الصحي الصرؼ مياه ك األمطار مياه اختبلط

كتعانيمحافظة،الممكثةكمععدـالمحافظةعمىالنظافةالشخصيةكبالتاليإصابتيـبالمرض
 األخيرة فياآلكنة رفح كىذاإمف ليا المغذية المصرية الخطكط مف الكيرباء قطع ستمرارية

األمر المياه كصكؿ كأىميا الحياه أصعدة يؤثرعمىإلىالذميؤثرعمىكافة المنازؿمما
ك العامة رتفاعالصحة نتشاركاضاألمربصابةاإلإحتماليةا  التالي.األكبئةا  الشكؿ كيكضح
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الكبائيإللتياب5.7رقـ) الكضع )النكع( الفيركسي عاـAالكبد خبلؿ فيمحافظاتغزة )
2014


 2014 خالؿ عاـ ات غزة( في محافظAالكبد الفيركسي )النكع  لتيابالكضع الكبائي إل  (:5 .7شكؿ )

المصدر:اعدادالباحثة

مقارنةالمحافظاتمعبعضياالبعضكانتمحافظة(كعند5.7مفخبلؿالشكؿالسابؽرقـ)
كيبلحظأيضان،خافيكنسأعمىمحافظةفيتسجيؿعددالحاالتالمصابةفيشيرفبراير

فيشيرأكتكبركالذميصنؼمف الشماؿكغزة تسجيؿأعمىالحاالتفيكؿمفمحافظة
الشتاء، العادمةأشير المياه السبببذلؾإلىاختبلط يعكد إلىكقد كتسربيا األمطار بمياه

العادمة إلىلعباألطفاؿبالمياه باإلضافة إلىالسكاف، عبراآلبار الخزافالجكفيكانتقاليا
المختمطةباألمطاركقمةاالىتماـبالنظافةالشخصيةكبالتاليإصابتيـبالمرضبشكؿكبير

عددالحاالتالمصابةفيكسجمتمحافظةالشماؿأعمىمحافظةفيتسجيؿفيفصؿالشتاء،
 ابريؿ، يكنيك،شير لمحاالتفيشير أعمىعدد فيتسجيؿ غزة محافظة يعكدتبعتيا كقد

النفاياتالسبببذلؾإلى كانتشارظاىرة المحافظتيفمعان عف النفاياتالصادرة إرتفاعكمية
ذمقديؤدمإلىاإلصابةالعشكائيةكاختبلطيابالمياهالعادمةكبالتاليلعباألطفاؿبيااألمرال

جميعبالمرض، في الصيؼ أشير في الحاالت تسجيؿ في الكبير اإلنخفاض كيبلحظ
أكإلىجفاؼالطرقاتالمحافظاتكقديعكدالسبببذلؾإلىقمةالتبميغعفالحاالتالمصابة

.مفاختبلطالمياهالعادمةبمياهاألمطاركذلؾلعدـكجكداألمطارفيفصؿالصيؼ
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 (Aالنكع )الكبد الكبائي  إلتيابكمرض  ألطفاؿا 5.1.6

%مفسكافالعالـمصابكف8مفأفمايقاربإلىتشيرإحصاءاتمنظمةالصحةالعالمية
300مفأكثريكيةيصاباألمرفيالكالياتالمتحدةإنوحيث،الكبدالكبائيإلتياببمرض

آالؼمفالتميؼ4منيـ،فيركسبالصابةلئلأالؼنتيجة6ألؼشخصسنػكياكيمػكتحكالي
كالذميشكؿ،(1)الكبدلتيابالتطكرالسريعإلمف400ك،مفسرطافالكبد1500ك،الكبػدم
 .اإلنسافظيماعمىصحةعخطران

المرضإكتشاؼالتأخرفيبالخطراألعظـإفكظائؼالكبداليمكفاالستغناءعنياكيكمف
،بعدكلفيركسيةصابةاإلسبابمنيانتيجةلعدةأ،الكبدتمؼمزمففيخبلياإلىمماقديؤدل

.أكبسببالتسمـالناتجعفتناكؿجرعاتمضاعفةمفاألدكية،أكاضطرابالمناعةالذاتية

حيثتتعرضالبيئةالتييعيشبيااضاألمربلئلصابوعرضوكثرىـاألاألطفاؿكيبلحظأف
عفطريؽالطعاـأكالشرابأكمفخبلؿالعاداتالعديدمفالممكثاتالمختمفةإلىاألطفاؿ

فتأثيرىاأفالممكثاتلياتأثيربمخاطرىاعمىكافةاألعمارعمىحدسكاءإالأكالتقاليدحيث
.كطبيعةسمككياتيـأجساميـيككفأشدبسببخصكصيةاألطفاؿعمى

إلتيابمرض)ارؾبعنكافكقددلتنتائجالدراساتالمشابيةليذهالدراسةكدراسةزينببنتمب
بيفAالكبدالنكعإلتيابإنتشار)كدراسةميرندابعنكاف(2009)(فيمدينةجدةAالكبدالنكع

البرتغاؿاألطفاؿ في (1999)(كالمراىقيف أكثرأف إصابةالفئات الكبدإلتياببمرض
(Aالنكع) فئة األطفاؿميلدلمستكلالكعيكالمستكلالتعمينخفاضكذلؾإلاألطفاؿىي

.كالختبلؼالعاداتكالتقاليدكالتعرضلمممكثاتالبيئيةالمختمفةبدكفرقابة

 أف آنفا الذكر تـ كما أكثرك إصابةالفئات إلتياببفيركس الكبائي )الكبد فيAالنكع )
كمنيااألطفاؿالمستشفياتالمتخصصةبإلىغزةىـفئةصغارالسفلذاتـالتكجومحافظات

كمستشفىمست األكركبي كالمستشفى ناصر كمستشفى الدرة مستشفى لؤلطفاؿ النصر شفى
،كقدلكحظإرتفاععددالحاالتاألطفاؿشيداءاألقصىلمحصكؿعمىبياناتالمرضىفئة

سنكاتكيعكدالسبببذلؾإلىبدايةإنخراطاألطفاؿ9إلى6المصابةفئةاألطفاؿمفعمر
العمرية المرحمة فيىذه بالمؤسساتالتعميمية إلىالتجمعاتالمدرسية التيتتميزكدخكليـ

.بوبشكؿسريعبيفاألطفاؿصابةبالكثافةالسكانيةكالتيتعتبرمفمسبباتإنتقاؿالمرضكاإل
                                                 

العالمية،(1) الصحة /http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2015/arمنظمة
(26/4/2016.) 

http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2015/ar/
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(Aالنكع)الكبدالفيركسيإلتياب(مجمكعالحاالتالمصابةب5.8كيكضحالجدكؿالتاليرقـ)
  .ـ2016عاـإلىـ2009ظاتغزةمفعاـفيمحافاألطفاؿفئة

في محافظات غزة  األطفاؿ( فئة Aالنكع )الكبد الفيركسي  إلتيابمجمكع الحاالت المصابة ب (:5 .8جدكؿ )
 ـ2016عاـ  إلى 2009مف عاـ 

 المجمكع رفح خاف يكنس الكسطى غزة الشماؿ المحافظات
2710110610347384دالحاالتعد

لمفترةمفغزةمحافظاتمستشفياتـالحصكؿعمييامفاعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيت:المصدر
ـ2009-2016

:أف (5.8)حيث تكضح البيانات في الجدكؿ 

(384)بمغحكالي2016عاـإلى2009مجمكعالحاالتالمصابةمففئةالطفاؿمفعاـ-
.حالةمصابة

حالةحيثجائت(103)(حالةكيمييامحافظةخافيكنس106)سجمتمحافظةالكسطى-
ليست المحافظتيف ىاتيف باف عممان التكالي عمى كالثانية األكلى بالمرتبة المحافظتيف ىاتيف

كثراأل السبب يعكد كلكف كإلىسكانا الصحي الصرؼ مياه كضع نتشارتدىكر الحفرا 
صابةاإلككسيمةلمتخمصمفالمياهالعادمةكمالومفآثارعمىالصحةالعامةكاصيةاإلمتص

.كماذكرناسابقافيالدراسة(Aالنكع)الكبدإلتيابكمرضاضاألمرب

بالمرضحيثسجؿحكالياإلصاباتجائتمحافظةغزةفيالمرتبةالثالثةمفحيثعدد-
ءابيزبوالمحافظةكتأثيرقطعالكيرانيةالعاليةالتيتتمحالةكيعكدالسببلمكثافةالسك(101)

المنازؿكالتأثيرعمىالصحةالعامةكطفحمياهالصرؼالصحيفيإلىعمىكصكؿالمياه
.اضاألمرنشرإلىالشكارعكتراكميافيالطرقاتممايؤدم

بالمرضبالرغـمفأمامحافظةالشماؿفقدكانتأقؿالمحافظاتتسجيبللمحاالتالمصابة-
 السبب يعكد قد كلكف فييا الصرؼالصحي لمياه التحتية البنية عفإلىتدىكر التبميغ قمة

.اصاباتلممرضىكقمةلمكعيلدلالسكاف

الفيركسيإلتياب(أعدادالحاالتالمصابةب5.9يكضحالجدكؿالتاليرقـ) (Aالنكع)الكبد
 لؤلطفاؿ النصر مستشفى في كمسالمسجمة الدرة تشفى الفترة في2016–2009خبلؿ

.محافظةالشماؿ
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( المسجمة في مستشفى النصر Aالنكع )الكبد الفيركسي  إلتيابأعداد الحاالت المصابة ب (:5 .9جدكؿ )
 ـ في محافظة الشماؿ 2016- 2009خالؿ الفترة كمستشفى الدرة لألطفاؿ 

 المجمكع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 لسنكاتا
عددالحاالت

المسجمة
21103142427

مستشفىالنصرلؤلطفاؿكمستشفىاعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامف:المصدر
ـ2016-2009غزةلمفترةمفمحافظاتيالدرةف

  يمي: ما (5.9)الجدكؿ يكضح 

فيمحافظةالشماؿاألطفاؿ(مففئةAالنكع)الكبدالكبائيإلتيابأعدادالحاالتالمصابةب
بيفعاـ الكاقعةما ـفيمستشفىالنصرلؤلطفاؿكمستشفى2016–2009خبلؿالفترة

ظةأفعددالحاالتالمسجمةاتسـبالعددالقميؿبالمقارنةمعمحافإلىالدرةحيثتشيراألرقاـ
 عاـ يسجؿ حيث 2009غزة كعاـ فقط حالتيف عاـ2010تسجيؿ أما كاحدة حالة سجؿ

2011 ليصؿ المصابيف عدد عاـ10إلىارتفع في انخفضالعدد لبثأف ما حاالتثـ
حاالتكسجؿ4سجؿ2014حالةكاحدةفقطكعاـ2013حاالتكسجؿعاـ3إلى2012
.حاالت4سجؿفيو2016حالتيففقطأماعاـ2015فيعاـ

مجمكعةمفالعكامؿالتيإلى(Aالنكع)الكبدإلتياببمرضاألطفاؿإصابةإلىيعكدالسبب
سبؽ عفطريؽالمصابيفكحامميالمرضاإلشارةتتمثؿكما ممكثيفاك كماء بتناكؿطعاـ

.اإلصاباتددقمةالتبميغعفعإلىفقمةاألعدادالمسجمةفيالمحافظةيعكدأإلىكباالضافة

 (يشيرإلىتكزيعالحاالتالمصابةحسبالجنس.5,8شكؿ)
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إلى  2009( في محافظة الشماؿ مف عاـ Aتكزيع الحاالت المصابة بالتياب الكبد ) النكع  (:5 .8شكؿ )

 الجنسحسب  2016عاـ 

اىَظضع : اػضاص اىجبدثخ اؿزْبصا ػيٚ اىجٞبّبد اىزٜ رٌ اىذظ٘ه ػيٖٞب ٍِ  ٍـزشفٚ اىْظغ ىألؽفبه فٜ قطبع 

 ً 2016- 2009غؼح ىيفزغح ٍِ 

(مففئةA(إلىتكزيعالحاالتالمصابةبالتيابالكبدالكبائي)النكع5,8يشيرالشكؿرقـ)
ـحسبالجنسحيثيسجؿعاـ2016إلىعاـ2009األطفاؿفيمحافظةالشماؿمفعاـ

سجمتفيوحالةكاحدةذكر،كسجؿ2010حالتيفكاحدةذكركالثانيةأنثى،أماعاـ2009
ثبلث2012عشرةحاالتخمسةذككركخمسحاالتإناث،كسجؿفيعاـ2011عاـ

متفيوأربعسج2014سجمتفيوحالةكاحدةفقطذكراماعاـ2013حاالتذككركعاـ
2016سجمتفيوحالتيفذككركعاـ2015منيـاناث،أماعاـ2منيـذككرك2حاالت

عددالحاالتمجمكعمنيـذككرككاحدةأنثى،بالتالييبلحظأف3سجمتفيوأربعحاالت
 الذككر مف االعكاـأالمصابة خبلؿ حيثسجؿ الشماؿ محافظة في االناث مف منيا عمى

حاالتإناث9حالةذككرك18المتتالية

كيعكدالسببالرتفاععددالحاالتالمصابةبالذككرعنولبلناثكذلؾلطبيعةالحياةكالعادات
كالتقاليدالتيينشئعمييااالطفاؿبمعبالذككرفيالشكارعكالطرقاتكبالتاليارتفاعاحتمالية

كررفيباقيمحافظاتغزة.باالمراضاكثرمفاالناثكىذااالمرالذميتإصابتيـ

.عددالحاالتالمصابةحسبالعمرإلى(5.9رقـ)الشكؿالتالييشير
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-2009( في محافظة الشماؿ مف عاـ Aنكع ال)الكبد الكبائي  إلتيابعدد الحاالت المصابة ب(:5 .9شكؿ ) 
 ـ حسب العمر 2016

صرلؤلطفاؿكمستشفىمستشفىالناعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامف:المصدر
ـ2016-2009غزةلمفترةمفمحافظاتالدرةفي

(فيAالنكع)لكبائيالكبداإلتيابعددالحاالتالمصابةب(5.9رقـ)السابؽيكضحالشكؿ
أفإلىـحيثيشيرالشكؿ2016عاـإلى2009محافظةالشماؿحسبالعمرمنذعاـ

3حيثسجمت،سنة12المسجميفخبلؿاألعكاـالسابقةتتراكحمابيفسنةكاألطفاؿأعمار
سنكاتكحالتيف4سنكاتكثبلثحاالتفيعمر3حاالتفيعمرالسنتيفكحالتيففيعمر

سنكاتكحالة7سنكاتكعشرحاالتفيعمر6سنكاتكحالةكاحدهفيعمر5يعمرف
فأكيبلحظ،سنة12سنوكحالتيففيعمر11ك10ك9ك8كاحدةكؿعمىحدافيعمر

.ىكسفالسابعةإصابةكثرالعمراأل

 تـ سابقاناإلشارةكما أكثرأف إصابةالفئات فئة األطفاؿىي لخصكصية ساميـأجكذلؾ
يكضحالجدكؿالتالي.المتنكعواضاألمربصابةلئلعرضوأكثركطبيعةسمككياتيـالتيتككف

(المسجمةفيمستشفىAالكبدالفيركسي)النكعإلتياب(أعدادالحاالتالمصابةب5.10رقـ)
.ـفيمحافظةغزة2016–2009النصرلؤلطفاؿكمستشفىالدرةخبلؿالفترة
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( المسجمة في مستشفى النصر Aالنكع )الكبد الفيركسي  إلتيابأعداد الحاالت المصابة ب (:5 .10جدكؿ )
 ـ في محافظة غزة 2016- 2009لألطفاؿ ك مستشفى الدرة خالؿ الفترة 

 

 المجمكع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنكات
تعددالحاال
المسجمة

1311825141794101

صرلؤلطفاؿكمستشفىمستشفىالناعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامف:المصدر
ـ2016-2009غزةلمفترةمفمحافظاتالدرةفي

(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابأعدادالحاالتالمصابةب(5.10رقـ)السابؽيكضحالجدكؿ
بيفعاـاألطفاؿمففئة الكاقعةما ـحيث2016–2009فيمحافظةغزةخبلؿالفترة

(حالة13كالذمبمغحكالي)2009عددالحاالتالمسجمةفيعاـإرتفاعإلىتشيراألرقاـ
لىك فيعاـ،2010فيعاـ(11)ا  الحاالتالمسجمةإنخفاضفقدلكحظ2011أما عدد

أفاألعدادالمصابةبالفيركستتفاكتإلىسابقااإلشارةككماتـ،حاالت(8)كالذمبمغحكالي
نخفاضثـاإلرتفاعأخرلخبلؿاألعكاـالمتتاليةحيثتتسـاألعدادالمصابةباإلإلىمففترة

الذماألمربعددالحاالتالمصابةكذلؾألفمفيصاببالمرضاليصاببومرهأخرلكىذا
البيا في ىنا يتضح عاـ خبلؿ المسجمة الحاالت عدد أف كالمكضحة المسجمة 2012نات

 لتصؿ اإل(25)إلىارتفعت بعد نخفاضحالة العاـ في أيضا2011بالتسجيؿ كيبلحظ
إنخفاض فيالعاـ الحاالتالمسجمة عاـ(14)كالذمبمغحكالي2013فيعدد أما حالة
فيعددالحاالتإنخفاضفقدسجؿفيوحالةكمايميومفالسنكات(17)فقدسجؿفيو2014

يبمغ،حاالتفقط(4)سجؿفيو2016حاالتكعاـ(9)2015المصابةفقدسجؿفيعاـ
 فئة الكبائيإلتيابالمصابيفبفيركساألطفاؿمجمكعالحاالتالمسجمة فيAالنكع)الكبد )

.حالة(101حكالي)2016عاـإلى2009محافظةغزةمفعاـ

الشماؿنبلحظبمقارنة بمحافظة عنو فيمحافظةغزة الحاالتالمصابة إرتفاعمجمكععدد
عددالسكافكتركزىـفيمحافظةغزةكىذارتفاععددالحاالتفيمحافظةغزةكيعكدالسببإل

.فيالمستشفياتاإلصاباتنسبةالتبميغعفإرتفاعإلىالذمأدلاألمر

 صابةحسبالجنس.(يكضحتكزيعالحاالتالم5,10شكؿ)
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( في محافظة غزة مف عاـ  Aتكزيع الحاالت المصابة بالتياب الكبد الكبائي ) النكع  (:5 .10شكؿ )
 ـ حسب الجنس2009-2016

تيتـالحصكؿعمييامفمستشفىالنصرلؤلطفاؿكمستشفىالمصدر:اعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتال
ـ2016-2009الدرةفيقطاعغزةلمفترةمف

(مفA(إلىتكزيعالحاالتالمصابةبالتيابالكبدالكبائي)النكع5,10يشيرالشكؿرقـ)
ـحسبالجنسحيثيسجؿ2016إلىعاـ2009فئةاألطفاؿفيمحافظةغزةمفعاـ

إلىأفعددالحاالتالمسجمةفيوبمغتحكالي2009عاـ تـاإلشارةسابقا ،حالة13كما
3ذككرك8حالةصنفتإلى11فقدسجؿ2010إناث،أماعاـ4ذككرك9حيثسجؿ
سجؿفيو2012إناث،كعاـ3ذككرك5حاالتصنفتإلى8سجؿفيو2011إناث،كعاـ

إناثكيبلحظفيىذهالسنكاتاألربعةآنفةالذكرارتفاع11ذككرك14حالةصنفتإلى25
عاـ 2013نسبةإصابةالذككرعفاإلناث،أما حالةترتفعفيونسبة14التيسجمتفييا

سجمت2014حاالت،أماعاـ6حاالتعفالذككركالتيبمغتحكالي8اصابةاإلناثإلى
3حاالتانقسمتإلى9سجمتفيو2015إناث،أماعاـ8ذككرك9حالةمنيـ17فيو

عاـ6ذككرك أما منيـ2منيـذكرك2حاالت4حتىاالفسجمتحكالي2016إناث،
ثفيمحافظةاناث،بالتالييبلحظأفعددالحاالتالمصابةمفالذككراعمىمنيامفاالنا

تـالذكرسابقاأفث،كماحالةإنا45حالةذككرك56اليةعكاـالمتتغزةحيثسجؿخبلؿاأل
إصابتيـالعاداتكالتقاليدالتيتتيحلمذككرالبقاءفيالطرقاتكانتالسببفيزيادهمخاطر
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مفالباعةالمتجكليفةإلىتناكؿاألطعمةغيراآلمنة(باالضافAبفيركسالتيابالكبد)النكع
لصحيكؿىذهالعكامؿرؼاكالسباحةفيمياهالبحرفيالمناطؽالقريبةمفالقاءمياهالص

.بةبالمرضبشكؿكبيركمباشرتسبباإلصا

.عددالحاالتالمصابةحسبالعمرإلى(5.11رقـ)يشيرالشكؿالتالي

 

-2009( في محافظة غزة مف عاـ Aالنكع )كسي الكبد الفير  إلتيابعدد الحاالت المصابة ب(:5 .11شكؿ )
 ـ حسب العمر 2016

ؤلطفاؿكمستشفىمستشفىالنصرلاعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامف:المصدر
ـ2016-2009غزةلمفترةمفمحافظاتالدرةفي

(فيAالنكع)بدالكبائيالكإلتيابعددالحاالتالمصابةب(5.11رقـ)السابؽيكضحالشكؿ
تسجيؿإلىـحيثيشيرالشكؿ2016عاـإلى2009محافظةغزةحسبالعمرمنذعاـ

حالةكاحدةلؤلطفاؿالمصابيفبالفيركسكالتيتقؿأعمارىـعفسنةكاحدةخبلؿفترةالدراسة
حاالت4سجؿثـارتفععددالحاالتالمصابةلي،كقدسجمتحالةكاحدةأيضالفئةالعمرسنة

سنتيف ،لمعمر األ6إلىكيزداد مف لكؿ المسجؿ العدد ثبلثحاالتكيستقر المتتالية عمار
8إلىثـيعكدكيرتفععددالحاالتالمسجمةفيالعمرستسنيفليصؿ،كأربعكخمسسنيف

سنيف8أماعمر،حاالت9كتزدادعددالحاالتفيالعمرسبعسنيفليسجؿ،حاالتمصابة
سنيفثـما9حالةفيعمر12إلىكترتفععددالحاالتالمصابة،حاالت8دسجؿفيوفق

سنة11حاالتفيعمر8كقدسجمت،سنيف10حاالتفيعمر6إلىتمبثكأفتنخفض
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 إلىباإلضافة 6تسجيؿ ).سنة12حاالتلعمر رقـ التالي الجدكؿ أعداد5.11يكضح )
  .(فيمحافظةالكسطىAدالفيركسي)النكعالكبإلتيابالحاالتالمصابةب

( المسجمة في مستشفى شيداء Aالنكع )الكبد الفيركسي  إلتيابأعداد الحاالت المصابة ب (:5 .11جدكؿ )
 ـ في محافظة الكسطى 2016- 2009األقصى خالؿ الفترة 

 المجمكع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنكات
عددالحاالت

المسجمة
1-6264014136106

مستشفىشيداءاألقصىفيامفاعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعميي:المصدر
ـ2016-2009غزةلمفترةمفمحافظات

(Aالنكع)الكبدالكبائيبإلتياأعدادالحاالتالمصابةب(5.11رقـ)الجدكؿالسابؽيكضح
ـحيث2016–2009فيمحافظةالكسطىخبلؿالفترةالكاقعةمابيفعاـاألطفاؿمففئة

لىك2009حالةكاحدةفيعاـ(1)تسجيؿإلىتشيراألرقاـ عدـكجكدتسجيؿلمحاالتفيا 
ؿحكاليسج2012كفيعاـ،حاالت(6فقدسجؿفيوحكالي)2011أماعاـ،2010عاـ

،حالة(26) فيعاـ لكحظ2013أما حكاليإرتفاعفقد كالذمبمغ الحاالتالمسجمة عدد
،حالة(40) تـ اإلشارةككما إلىسابقا فترة بالفيركستتفاكتمف المصابة األعداد إلىأف

تبعددالحاالنخفاضثـاإلرتفاعأخرلخبلؿاألعكاـالمتتاليةحيثتتسـاألعدادالمصابةباإل
الذميتضحىنافياألمرالمصابةكذلؾألفمفيصاببالمرضاليصاببومرهأخرلكىذا
إلىانخفضليصؿ2014البياناتالمسجمةكالمكضحةأفعددالحاالتالمسجمةخبلؿعاـ

اإل(14) (13)حكالي2015كقدسجؿفيعاـ2013بالتسجيؿفيالعاـرتفاعحالةبعد
 فيعاـ أما حكالي2016حالة سجؿ فئة،حاالت(6)فقد الحاالتالمسجمة مجمكع يبمغ

األطفاؿ بفيركس إلتيابالمصابيف الكبائي )الكبد عاـAالنكع مف الكسطى محافظة في )
إلى2009 )2016عاـ بعدد،حالة(106حكالي االكلى المرتبة الكسطى محافظة تحتؿ

 فئة بسبباألطفاؿالحاالتالمصابة عإرتفاكذلؾ باالضافة المحافظة في التبميغ إلىنسبة
الصرؼ بمياه تتمثؿ كالتي سابقا الذكر تـ كما المحافظة تعانيمنيا التي المشكبلتالبيئية

بشكؿصابةاإلكالتيتسببالتمكثالبيئيفيالمنطقةكرفعنسبةاإلمتصاصيةالصحيكالحفر
 .كبير

الجنس.(يكضحتكزيعالحاالتالمصابةحسب5,12شكؿ)
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( في محافظة الكسطى مف عاـ  Aتكزيع الحاالت المصابة بالتياب الكبد الكبائي ) النكع  (:5 .12شكؿ )
 ـ حسب الجنس2009-2016

اىذظ٘ه ػيٖٞب ٍِ  ٍـزشفٚ شٖضاء األقظٚ فٜ قطبع اىَظضع : اػضاص اىجبدثخ اؿزْبصا ػيٚ اىجٞبّبد اىزٜ رٌ 

 2016ً- 2009غؼح ىيفزغح ٍِ 

(مفA(إلىتكزيعالحاالتالمصابةبالتيابالكبدالكبائي)النكع5,12يشيرالشكؿرقـ)
ـحسبالجنسحيثسجؿ2016إلىعاـ2009فئةاألطفاؿفيمحافظةالكسطىمفعاـ

فمـتسجؿفيو2010حالةكاحدةصنفتمفاالناث،أماعاـكماتـالذكرآنفا2009عاـ
2012الىحالتيفذككركحالتيفاناث،أماعاـ2011أمحالة،كصنفتالحاالتفيعاـ

7حاالتذككرك7تسجيؿ2014حالةاناث،كيميوفيعاـ17حالةذككرك23سجمتفيو
عاـ اما حاالتاناث،كعاـ8حاالتذككرك5سجمتفيوحكالي2015حاالتاناث،

حاالتذككركحالتيفاناث.4سجمتفيو2016

2009كيبلحظارتفاعنسبةاصابةالذككرعفاالناثفيمحافظةالكسطىفياالعكاـمف
ناثفقدبمغالعدد(حالةأمااإل57مصابيفحكالي)حيثيبمغمجمكعالذككرال2016إلى
.(حالة49)

.عددالحاالتالمصابةحسبالعمرإلى(5,13رقـ)لشكؿالتاليايشير
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( في محافظة الكسطى مف عاـ Aالنكع )الكبد الفيركسي  إلتيابعدد الحاالت المصابة ب(:5 .13شكؿ )
 ـ حسب العمر 2009-2016

مستشفىشيداءاألقصىفياعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامف:درالمص
ـ2016-2009غزةلمفترةمفمحافظات

 الشكؿ 5,13)السابؽيكضح ب( الحاالتالمصابة إلتيابعدد الكبائي )الكبد فيAالنكع )
 عاـ منذ الكسطىحسبالعمر إلى2009محافظة حيث2016عاـ ـ الشكؿ إلىيشير

تسجيؿحالةكاحدةلمعمراألقؿمفسنةكعدـكجكدحاالتمسجمةلؤلعمارسنوكسنتيفأما
5أماعمر،سنكات4كسجمتحالةكاحدةلمعمر،حاالت3عمرالثبلثسنكاتفقدسجمت

كسجؿفيعمر،حاالت6كيميوعمرالستسنكاتسجمتفيو،حاالت7سنكاتسجمتفيو
سنكات9أماعمر،حاالتفيعمرالثمانيسنكات8كسجمت،حاالتأيضا6نكاتالسبعس

سنة11كسجؿفيعمر،حاالت6سنكاتسجمتفيو10حالةكيميوعمر11سجمتفيو
13أماعمر،حاالت4سنةليسجؿ12ثـانخفضالعددالمسجؿفيعمر،سنكات7حكالي

سنةسجمت15كعمر،حاالت7سنةسجمتفيو14كيميوعمر،حالة13سنةسجمتفيو
6سنةسجمتفيو17حاالتكيميوعمر10سنةسجمتفيو16أماعمر،حاالت5فيو

يكضحالجدكؿالتالي.سنة18حالةفيعمر12إلىكيرتفعالعددالمصابليصؿ،حاالت
 ب(5.12)رقـ المصابة الحاالت إلتيابأعداد )النكع الفيركسي (Aالكبد محافظة خاففي

 يكنس.
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( المسجمة في مستشفى ناصر Aالنكع )الكبد الفيركسي  إلتيابأعداد الحاالت المصابة ب (:5 .12جدكؿ )
 ـ في محافظة خانيكنس 2016- 2009كمستشفى األكركبي خالؿ الفترة 

 المجمكع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنكات
عددالحاالت

المسجمة
3220162416194103

فىناصركمستشفىاألكركبيمستشاعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامف:المصدر
ـ2016-2009غزةلمفترةمفمحافظاتفي

(Aالنكع)الكبدالكبائييابإلتأعدادالحاالتالمصابةب(5.12رقـ)الجدكؿالسابؽيكضح
ـ2016–2009فيمحافظةخافيكنسخبلؿالفترةالكاقعةمابيفعاـاألطفاؿمففئة

 األرقاـ تشير إلىحيث (3)تسجيؿ عاـ في لىك2009حاالت حالتيفا  عاـتسجيؿ في
2010، عاـ حكالي)2011أما سجؿفيو ،حالة(20فقد فيعاـ سجؿحكالي2012ك

،حالة(16) فيعاـ لكحظ2013أما حكاليإرتفاعفقد كالذمبمغ الحاالتالمسجمة عدد
(16)إلىانخفضليصؿ2014كقدانخفضعددالحاالتالمسجمةخبلؿعاـ،حالة(24)

حالةأما(19)حكالي2015كقدسجؿفيعاـ2013بالتسجيؿفيالعاـرتفاعحالةبعداإل
 عاـ حكال2016في سجؿ فقد ،حاالت(4)ي فئة المسجمة الحاالت مجمكع األطفاؿيبمغ

إلى2009فيمحافظةخافيكنسمفعاـ(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتيابالمصابيفبفيركس
السببإل،حالة(103حكالي)2016عاـ رتفاعكيعكد فياألطفاؿمففئةاإلصاباتعدد

خافيكنس إلىمحافظة كالمدارسكاإلفياماكفماألطفاؿتكاجد المباشربيفختبلطزدحة
مفالممكفافتككفآمنوالمصابيفكاألصحاءكشراءالطعاـمفمصادرمختمفةغيراألطفاؿ

 لمفيركسباالضافة إلىمعرضو بمعب الحياة كطريقة كالتقاليد الشكارعاألطفاؿالعادات في
منياسكافمحافظةخافيكنسكالطرقاتالتيتككفمميئةبمياهالصرؼالصحيكالتييعاني

ي حيث الحفر المحافظة سكاف اإلمتصاصيةستخدـ كالتي البيئية األضرار نتشارتسبب ا 
 .األطفاؿفيصفكؼبكثرةكخصكصاناضاألمر

 (يكضحتكزيعالحاالتالمصابةحسبالجنس.5,14شكؿ)



139 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

                                

  ر

    

المصا ي 

ال  وا 

 

(فيمحافظةخافيكنسمفعاـAالحاالتالمصابةبالتيابالكبدالكبائي)النكعتكزيع(:14.5شكؿ)
ـحسبالجنس2009-2016

اىَظضع : اػضاص اىجبدثخ اؿزْبصا ػيٚ اىجٞبّبد اىزٜ رٌ اىذظ٘ه ػيٖٞب ٍِ  ٍـزشفٚ ّبطغ ٍٗـزشفٚ األٗعٗثٜ 

 2016ً- 2009فٜ قطبع غؼح ىيفزغح ٍِ 

 

(مفA(إلىتكزيعالحاالتالمصابةبالتيابالكبدالكبائي)النكع5,14يشيرالشكؿرقـ)
ـحسبالجنسحيث2016إلىعاـ2009فئةاألطفاؿفيمحافظةخافيكنسمفعاـ

 بمغتحكالي2009يسجؿعاـ فيو الحاالتالمسجمة إلىأفعدد سابقا اإلشارة تـ 3كما
فقدسجمتفيوحالتيففقطكاحدة2010إناث،أماعاـ1ذككرك2طصنفتإلىحاالتفق

إناث،كعاـ8ذككرك12حالةصنفتإلى20سجؿفيو2011ذكرككاحدةأنثى،كعاـ
التيسجمتفييا2013إناث،أماعاـ8ذككرك8حالةصنفتإلى16سجؿفيو2012
حاالت7حالةعفالذككركالتيبمغتحكالي17ناثإلىحالةترتفعفيونسبةاصابةاإل24

سجمتفيو2015إناث،أماعاـ8ذككرك8حالةمنيـ16سجمتفيو2014،أماعاـ
انقسمتإلى19 ك13حالة 6ذككر عاـ أما 4حتىاالفسجمتحكالي2016إناث،

ذكرك2حاالت الح2منيـ بالتالييبلحظأفعدد اناث، االتالمصابةمفالذككرمنيـ
مف اإلاعمىمنيا المتتالية حالة62ناثفيمحافظةخافيكنسحيثسجؿخبلؿاالعكاـ

 .حالةإناث41ذككرك
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 .عددالحاالتالمصابةحسبالعمرإلى(5,15رقـ)الشكؿالتالييشير

 

خاف يكنس مف عاـ  ( في محافظةAالنكع )الكبد الفيركسي  إلتيابعدد الحاالت المصابة ب(:5 .15شكؿ )
 ـ حسب العمر 2009-2016

فىناصركمستشفىاألكركبيمستشاعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامف:المصدر
ـ2016-2009غزةلمفترةمفمحافظاتفي

(فيAالنكع)الكبدالكبائيإلتيابعددالحاالتالمصابةب(5.15رقـ)الشكؿالسابؽيكضح
إلىـحيثيشيرالشكؿ2016عاـإلى2009محافظةخافيكنسحسبالعمرمنذعاـ
تسجيؿفيأكؿسنتيفكتسجيؿ كجكد األربع4عدـ الثبلثسنكاتكعمر حاالتفيعمر

،سنكاتأربعحاالت6كسجؿفيعمر،نكاتسجمتفيوثمانيحاالتس5أماعمر،سنكات
السبعسنكات12كسجمت فيعمر 9سنكاتكعمر8حاالتفيعمر9كسجمت،حالة
فيعمر،سنكات ،سنة11حاالتسجمتفيعمر6ك،حاالت7سنكاتسجمت10أما

 ،سنة13فيعمرحاالت8كتسجيؿ،سنة12حاالتفيعمر5تسجيؿإلىباإلضافة
حاالتسجمت5ك،سنة15حاالتفيعمر6كسجؿ،حاالت10سنة14كسجؿفيعمر

يشير.سنة18كعمر17ثبلثحاالتمصابةكؿعمىحدالعمركسجؿ،سنة16فيعمر
.أعدادالحاالتالمصابةفيمحافظةرفحإلى(5.13الجدكؿالتاليرقـ)
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( المسجمة في مستشفى األكركبي Aالنكع )الكبد الفيركسي  إلتيابأعداد الحاالت المصابة ب (:5 .13جدكؿ )
 ـ في محافظة رفح 2016- 2009خالؿ الفترة 

 المجمكع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنكات
عددالحاالت

المسجمة
562101036547

غزةمحافظاتمستشفىاألكركبيفيمييامفاعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿع:رالمصد
ـ2016-2009لمفترةمف

 

(مفAالنكع)الكبدالكبائيإلتيابأعدادالحاالتالمصابةب(5.13)الجدكؿالسابؽيكضح
ـحيثتشير2016–2009فيمحافظةرفحخبلؿالفترةالكاقعةمابيفعاـاألطفاؿفئة

لىك2009حاالتفيعاـ(5)تسجيؿإلىاألرقاـ أما،2010حاالتفيعاـ(6)تسجيؿا 
حاالتككذلؾأيضا(10)سجؿحكالي2012كفيعاـ،فقدسجؿفيوحالتيف2011عاـ

 2013فيعاـ ،حاالت(10)سجؿ فيعاـ فيعاـ،حاالت(3)2014كسجؿ كسجؿ
(6)حكالي2015 فيعاـ حكالي2016حاالتأما سجؿ مجمكع،حاالت(5)فقد يبمغ

(فيمحافظةAالنكع)الكبدالكبائيإلتيابالمصابيفبفيركساألطفاؿالحاالتالمسجمةفئة
تصنؼمحافظةرفحمفالمحافظات .حالة(47)حكالي2016عاـإلى2009رفحمفعاـ

ال كيعكد المصابيف عدد فييا يقؿ التي الحككميةإلىسبببذلؾ المستشفيات في التبميغ قمة
.عددالحاالتالمصابةحسبالجنسإلى(5.16)يشيرشكؿ .كاتباعالمعالجةالمنزلية
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رفح مف عاـ   ( في محافظةAتكزيع الحاالت المصابة بالتياب الكبد الكبائي ) النكع  (:5 .16شكؿ )
 ـ حسب الجنس2009-2016

المصدر:اعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامفمستشفىاألكركبيفيقطاعغزة
ـ2016-2009لمفترةمف

(مفA(إلىتكزيعالحاالتالمصابةبالتيابالكبدالكبائي)النكع5.16يشيرالشكؿرقـ)
ـحسبالجنسحيثيسجؿ2016إلىعاـ2009فظةرفحمفعاـفئةاألطفاؿفيمحا

حاالتفقط5كماتـاإلشارةسابقاإلىأفعددالحاالتالمسجمةفيوبمغتحكالي2009عاـ
ذككر4حاالتصنفتإلى6فقدسجمتفيو2010إناث،أماعاـ2ذككرك3صنفتإلى

 2ك كعاـ حالتيففقطم2011أناث، كعاـسجؿفيو 2012فالذككر، 10سجؿفيو
حالةصنفت10التيسجمتفييا2013إناث،أماعاـ3ذككرك7حاالتصنفتإلى

عاـ5ذككرك5بالتعادؿإلى 1ذككرك2حاالتمنيـ3سجمتفيو2014اناث،أما
2016إناث،أماعاـ4ذككرك2حاالتانقسمتإلى6سجمتفيو2015أنثى،أماعاـ

 سجمتحكالي االف 5حتى أف2حاالت يبلحظ بالتالي ، فقط الذككر الحاالتمف عدد
عمىمنيامفاالناثفيمحافظةرفححيثسجؿخبلؿاالعكاـالمتتاليةأالمصابةمفالذككر

ك30 ذككر إناث17حالة ) .حالة شكؿ 5.17يشير حسبإلى( المصابة الحاالت عدد
 العمر.
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-2009( في محافظة رفح مف عاـ Aالنكع )الكبد الفيركسي  إلتيابعدد الحاالت المصابة ب(:5 .17شكؿ )
 ـ حسب العمر 2016

غزةمحافظاتركبيفيمستشفىاألكمييامفاعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿع:المصدر
ـ2016-2009لمفترةمف

(فيAالنكع)الكبدالكبائيإلتيابعددالحاالتالمصابةب(5.17رقـ)الشكؿالسابؽيكضح
عدـكجكدإلىـحيثيشيرالشكؿ2016عاـإلى2009محافظةرفححسبالعمرمنذعاـ

فيع كاحده كالسنتيفكتسجيؿحالة السنة الثبلثسنكاتتسجيؿفيعمر ،مر عمر 4أما
5سنكات6كسجؿفيعمر،حاالتكؿعمىحدا3سنكاتسجمتفيو5سنكاتكعمر

عمر،سنكات7حاالتمسجمةفيعمر8ك،حاالت 8أما ،حاالت4سنكاتسجمتفيو
حاالتكؿعمى3سنةسجؿ11كعمر10اماعمر،حاالت5سنكات9كسجؿفيعمر

14كعمر13كسجؿحالتيفكؿعمىحدافيعمر،حاالت4سنة12كسجؿفيعمر،حدا
.سنة16كحالةكاحدةمسجمةلعمر،حاالت3سنوسجمتفيو15أماعمر،سنة
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 :النتائج كالتكصيات 6.1
  :النتائج -أكالن  6.1.1

:أىميا،مجمكعةمفالنتائجإلىتكصمتالدراسة

.فيمحافظاتغزة(Aالنكع)الكبدإلتياباليكجدتطعيـلمرضإنوتبيفمفالدراسة .1

مباشرة .2 المسبباتالغير مف فيمحافظاتغزة الكيرباء قطع مشكمة أف كشفتالدراسة
.بالمرضكذلؾلتأثيرىاعمىكافةمجاالتالصحةالعامةفيالمحافظاتلئلصابو

كمفاضاألمربصابةلئلءمياهالصرؼالصحيفيالبحريؤدمإتضحمفالدراسةأفإلقا .3
(.Aالنكع)الكبدإلتيابضمنيامرض

إتضحمفخبلؿالدراسةأفنسبةالمصابيففئةاألطفاؿمفالذككرأعمىمنيامفاإلناث .4
كقديعكدالسبببذلؾإلىقمةالتبميغمفقبؿأكلياءاألمكرفيالمستشفياتكعدـاالىتماـ

الذككرعفاإلناثإصابةبالمرضأكقديككفسببإرتفاعنسبةصابةفتياتعنداإلبال
ىكمفبابالصدفةألنواليكجدتفسيرعمميكالطبيليذهالحالة.

5.  بمرضإجماليبمغ المصابيف إلتيابعدد )النكع الكبائي محافظاتغزةAالكبد في )
 عاـ مف الدراسة فترة إلى2009خبلؿ )2014عاـ في4536حكالي مكزعة حالة )

.محافظاتال

6.  الكبائي الكبد بفيركس المصابة الحاالت مجمكع )بمغ Aالنكع فئة جميعاألطفاؿ( في
.حالة(384)ـحكالي2016عاـإلىـ2009محافظاتغزةمفعاـ

حيثأفالطفؿبالمرضإصابةتبيفمفالدراسةأفمستكلالتعميـلدلاألـيؤثرعمى .7
فةمبلبسيـكغذائيـكفيحالةتعرضيـألمحالةظاتعممةتيتـبنظافةأبنائياكناألـالم

المعرفةكالعمـفيكيفيةمكاجيةاألمراضكالتكجوإلىالمتخصصيف مرضيةيككفلدييا
.مفاألطباء

كاألسراألسرذاتالدخؿالمتكسطكأظيرتالدراسةنتيجوأفاألسرذاتاألعدادالكبيرة .8
.بالمرضصابةلئلعرضوأكثرأبنائيافيمنزؿمشترؾيعتبرالتيتعيش

بالمرضحيثصابةلئلكضحتالدراسةأفقمةالنظافةالشخصيةىيالمسببالرئيسي .9
%(مفاألطفاؿاليبدلكفمبلبسيـإالعندالمزكـ،57تكصمتنتائجاإلستبيافأف)

 ف77كأف) كاحدة مفاألطفاؿاليستحمكفإالمرة كأفاألطفاؿال%( ياألسبكع،
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صابةلئليغسمكفأيدييـعنددخكؿالمنزؿكالبعدقضاءالحاجةكىذااألمكركمياتؤدم
 بالمرضبشكؿمباشر.

كانكايعتمدكفعمىمياهالبمديةلمشربقبؿأفرادالعينةمف(%24)أظيرتالدراسةأف .10
 .بالمرضصابةاإل

11.  أف) الدراسة مفأ78إتضحمف لمشرب%( البمدية يستخدمكفمياه الذيف العينة فراد
محافظاتغزة في الجكفي الحزاف بسببإستنزاؼمياه كذلؾ طعميا في تغير الحظكا

إلى باإلضافة ، المالحة البحر مياه تداخؿ الذمأدلإلى العادمةإختبلطاألمر المياه
الممكثةبالفيركساتكالميكركباتالمسببةلؤلمراض.

اإلصابةمياهالصرؼالصحيبمياهالشربكإختبلطبيفيكجدعبلقةلدراسوأنوأظيرتا .12
البمديةكتكراربالمرض الصرؼالصحيكشبكةمياه ،حيثأفتمؼكؿمفشبكةمياه

طفحمياهالمجارميؤدمإلىتسربياإلىمياهالبمديةباإلضافةإلىتسربيالمخزافالجكفي
اآل إلىمياه لمشربكتـاإلستدالؿعمىتمكثياكبالتاليكصكليا مياىيا بارالتيتستخدـ

،كقدأثبتتنتائجالدراسةأف %مفعينةالدراسة71مفخبلؿفحصميكركبالككليفكـر
 .أكدكاكجكداختبلطلمياهالصرؼالصحيبمياهالشرب

الدراس .13 مف الةتبيف تسرب مف الناتج الككليفكـر بميكركب الجكفية المياه تمكث مياهاف
(.Aالكبدالكبائي)النكعالعادمةمفالحفراإلمتصاصيةيؤدملئلصابةبمرضإلتياب

الممكث .14 الطعاـ تناكؿ أف الدراسة الككليفكـركضحت بميكركب بمرضصابةلئليؤدم
 .(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتياب

كاإلصا .15 حاجتو قضاء بعد يديو الطفؿ غسؿ بيف عبلقة ىناؾ أف الدراسة بةأظيرت
ا بالبراز يسمى ما طريؽ باألساسعف الفيركسينتقؿ لذلؾبالمرضكذلؾألف لفمكم،

تعتبرالنظافةالشخصيةأساسالكقايةمفاإلصابةبالمرض.

النفايات .16 بيف ارتباطيو عبلقة كجكد فسرتالدراسة بمرضصابةاإلككالمكباتالعشكائية
فأفرادعينةالدراسةعدـكجكدمكاف%م75حيثكضح(Aالنكع)الكبدالكبائيإلتياب

إلى يؤدم الذم األمر كىذا الطرقات في نشرىا إلى يؤدم مما النفايات خاصلرمي
.إختبلطيابالمياهالعادمةكلعباألطفاؿبياممايؤدملئلصابةباألمراض
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17.  كجكد عبلقةكضحتالدراسة العادمةبيفبيفلعبالطفؿفيالشارعاثناءطفحالمياه
،حيثأفالمياهالعادمةتعتبرمصدرلمعديدمفالممكثاتكالفيركساتبالمرضاإلصابةك

المسببةلؤلمراض،كلعباألطفاؿفيالمياهالعادمةيعتبراتصاالنمباشرانبمسبباتالمرض
%مفعينةالدراسةكانكايمعبكفبالشارعأثناءطفحالمياه80كقدأثبتتنتائجالدراسةأف

كبالتاليإصابتيـبالمرضالعادمة

 التكصيات  -ثانيان  6.1.2

فقد تـ تطكير كصياغة عدد مف التكصيات التي تساعد في تحديد  ،كبناءا عمى نتائج الدراسة
 -:األكضاع المتعمقة بالمكضكع كالتي مف أبرزىا

الكبدلكؿفئاتالمجتمعكيككفذلؾعفإلتيابتقديـالتكعيةالصحيةالبلزمةعفمرض .1
.المعديةعبركسائؿاإلعبلـاضاألمريـالبرامجالصحيةكالكقائيةلكؿطريؽتقد

انتقاؿ،التنسيؽمعاإلداراتالتعميميةفيمجاؿالتكعيةالصحية .2 اضاألمركذلؾلسرعة
.األطفاؿعمىكجوالخصكصبيف(Aالنكع)الكبدإلتيابالمعديةعمكماكمرض

كالشخاإلىتماـ .3 العامة بالنظافة مفبالتكعية لمحد كالجياتالمعنية األفراد قبؿ مف صية
المرضإنتشار

المرضعبرإنتشارإنشاءشبكةصرؼصحيتغطيجميعمحافظاتغزةلتقميؿفرص .4
.كسائؿالصرؼالصحياألخرلالمتبعة

.تنظيؼخزاناتالمياهالمفمترةلمشرببشكؿمستمرلمكقايومفالتمكث .5
.آلبارالمياهالمنزليومفخبلؿكسائؿاإلعبلـنشرالكعيبأىميةإجراءفحصدكرم .6
.متابعةنظافةخراطيـسياراتمياهالتحميوالمباعةقبؿعمميةشراءالمياهمنيا .7
.تفادمتناكؿالطعاـالذميحتكمعمىالمكادالحافظةكالمثمجات .8
أعداداإلىتماـ .9 حكؿ الطبية المعمكمات نظـ مركز في متكاممة بيانات قاعدة بإنشاء

كالخصائص المكانية باألبعاد يتعمؽ ما كؿ كتسجيؿ ةاإلقتصاديكاإلجتماعيةالمرضى
.كالصحيةلكيتككفمصدرلمباحثيفإلجراءدراسةتفصيميةعفالمرضفيالمستقبؿ

تنسيؽكمتابعةطرؽتسجيؿالمرضىفيداخؿالمستشفياتكتحديثالبياناتبشكؿدكرم .10
.فقبؿالعامميفكبطريقةمكحدةلمكصكؿإلييابشكؿسيؿكسريعم



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المزاجغالمظبدر و 7
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 تحكيـ االستبانة (1)ممحؽ رقـ 
حيث تـ عرض  ،اإلستبيافتصيف بتحكيـ لقد تفضؿ مجمكعة مف الخبراء كالمخ

 :عمى اإلستبياف
.مشرؼالرسالةكمتخصصفيمجاؿالبيئةكالتمكث(نعيـباركد)األستاذالدكتكر-1

.عميدكميةالتمريضكالمتخصصفيالمجاؿالصحي(يكسؼالجيش)الدكتكراألستاذ-2

.لصحةطبيبفيقسـالكبائياتفيكزارةا(نضاؿغنيـ)الدكتكر-3

.متخصصفياإلحصاء،مدرسفيقسـالتجارة(نافذبركات)الدكتكر-4

.متخصصفياإلحصاء،مدرسفيقسـالتجارة(سميرصافي)الدكتكر-5
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( مف عاـ Aعدد المصابيف بفيركس إلتياب الكبد الكبائي )النكع  (:2)ممحؽ رقـ 
 في محافظات غزة 2014إلى عاـ  2009

 
 

في  2014عاـ  إلى 2009( مف عاـ Aالكبد الكبائي )النكع  إلتيابعدد المصابيف بفيركس  ماليإج
 محافظات غزة

 المجمكع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 المحافظات
322961277359235993الشماؿ
79392091882581106 333غزة

8595161224103824 156الكسطى
1001852403322091168 102خافيكنس

55264312314355445رفح
 4536 860 1246 1010 423 319 678 المجمكع

كزارةالصحةفي–المصدر:اعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامفقسـالكبائيات
غزةمحافظات



في  2014إلى عاـ  2009( مف عاـ Aئي )النكع الكبد الكبا إلتيابعدد المصابيف بفيركس نسبة  إجمالي
 الشماؿ ةمحافظ

 ػضص اىـنبُ اىـْ٘اد
ػضص اىذبالد اىَظبثخ 

 اىشبً

اىْـجخ اىَئ٘ٝخ ىؼضص اىذبالد 

 اىَظبثخ ) % (

2009 286,246 32 0.011 

2010 297,269 29 0.0097 

2011 309,434 61 0.019 

2012 322,124 277 0.085 

2013 335,253 359 0.107 

2014 438,808 235 0.067 

كزارةالصحةفي–المصدر:اعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامفقسـالكبائيات
غزةمحافظات
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في  2014إلى عاـ  2009( مف عاـ Aالكبد الكبائي )النكع  إلتيابعدد المصابيف بفيركس نسبة  إجمالي
 غزة ةمحافظ

 ـنبُػضص اى اىـْ٘اد
ػضص اىذبالد 

 اىَظبثخ اىشبً

اىْـجخ اىَئ٘ٝخ ىؼضص اىذبالد 

 اىَظبثخ ) % (

2009 519,027 333 0.064 

2010 534,558 79 0.014 

2011 551,832 39 0.0070 

2012 569,714 209 0.036 

2013 588,032 188 0.031 

2014 606,749 258 0.042 

كزارةالصحةفي–ناتالتيتـالحصكؿعمييامفقسـالكبائياتالمصدر:اعدادالباحثةاستناداعمىالبيا
غزةمحافظات



في  2014إلى عاـ  2009( مف عاـ Aالكبد الكبائي )النكع  إلتيابعدد المصابيف بفيركس نسبة  إجمالي
 الكسطى ةمحافظ

 

 ػضص اىـنبُ اىـْ٘اد
ػضص اىذبالد 

 اىَظبثخ اىشبً

اىْـجخ اىَئ٘ٝخ ىؼضص اىذبالد 

 خ ) % (اىَظبث

2009 215,808 156 0.072 

2010 222,866 85 0.038 

2011 230,689 95 0.041 

2012 238,807 161 0.067 

2013 247,150 224 0.090 

2014 255,705 103 0.040 

كزارةالصحةفي–المصدر:اعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامفقسـالكبائيات
غزةمحافظات
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في  2014إلى عاـ  2009( مف عاـ Aالكبد الكبائي )النكع  إلتيابعدد المصابيف بفيركس نسبة  إجمالي
 خاف يكنس ةمحافظ

 

 ػضص اىـنبُ اىـْ٘اد
ػضص اىذبالد 

 اىَظبثخ اىشبً

اىْـجخ اىَئ٘ٝخ ىؼضص اىذبالد 

 اىَظبثخ ) % (

2009 283,286 102 0.036 

2010 291,737 100 0.034 

2011 301,138 185 0.061 

2012 310,868 240 0.077 

2013 320,835 332 0.103 

2014 331,017 209 0.063 
 

كزارةالصحةفي–المصدر:اعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامفقسـالكبائيات
غزةمحافظات

 

 

 

في  2014إلى عاـ  2009( مف عاـ Aئي )النكع الكبد الكبا إلتيابعدد المصابيف بفيركس نسبة  إجمالي
 رفح ةمحافظ

 

 ػضص اىـنبُ اىـْ٘اد
ػضص اىذبالد 

 اىَظبثخ اىشبً

اىْـجخ اىَئ٘ٝخ ىؼضص اىذبالد 

 اىَظبثخ ) % (

2009 182,449 55 0.030 

2010 188,690 26 0.013 

2011 195,598 43 0.021 

2012 202,776 123 0.060 

2013 210,166 143 0.068 

2014 217,758 55 0.025 

كزارةالصحةفي–المصدر:اعدادالباحثةاستناداعمىالبياناتالتيتـالحصكؿعمييامفقسـالكبائيات
غزةمحافظات
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 (: استبياف الدراسة3)ممحؽ رقـ 

 م  ـيـرحـن الـمـم اهلل الرحــســب
 

 

 

 

 

 

 

أخيالمكاطف/أختيالمكاطنة

هللكبركاتو،،،السبلـعميكـكرحمةا



تقكـالطالبةبإعداداستمارةبعنكاف

"دراسة في الجغرافيا الطبية  -( في محافظات غزة Aالكبد الكبائي )النكع   إلتيابمرض  "

مفسيادتكـ مفأجؿالحصكؿعمىدرجةالماجستيرفيتخصصالجغرافيا،يرجىالتكـر
الدراسةىيلغرضالبحثالعمميفقطكأفبتعبئةاألستبانةبكؿدقةكمكضكعية،إفىذه

جميعالمعمكماتكالبياناتالتيسكؼنحصؿعميياسنحافظعمييابدرجةعاليةمفالسريةكلف
تستخدـإالألغراضالبحثالعمميفقط.

 ..لتعاونكملحسن  شكرا  

 الطبلبت                                                                                         

 إسزاء أيىة أبىسلطبن                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 زةــغ – تــالميــــــت اإلســـــــــبمؼـالج

 لبحج الؼلمي والذراسبث الؼليبشئىن ا

 ت األداةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليــــك

 قسم الجغزافيب ونظم المؼلىمبث الجغزافيت
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1 

 

 اىَذبفظخ -1

 عفخ اى٘ؿطٚ                 سبّّٞ٘ؾ                                  غؼح                     شَبه    اى       

                        ٚأّث                                                   طمغ                             :َغٝغجْؾ اى -2

 ..................................................................................:ثبىَغع طبثخاإلػْض  َغٝغػَغ اى -3

 ىألً اإلجزَبػٞخخ اىذبى -4

 ح                     غٞغ طىل /ح                      أعٍو/ح                     ٍطيق/ٍزؼٗج       

 اىَؤٕو اىؼيَٜ ىألً -5

 أٍٜ                         اثزضائٜ                     إػضاصٛ                                          

 ثبّ٘ٛ                      جبٍؼٜ                     صعاؿبد ػيٞب        

  األؿغحػضص أفغاص  -6

 15ٍِ  أمثغ               15 إىٚ 10ٍِ             10 إىٚ 5ٍِ                  5أقو ٍِ         

 قَٞخ اىضسو اىشٖغٛ ىألؿغح  -7

 شٞنو 1500أقو ٍِ  إىٚ 1000ٍِ                                 شٞنو             1000أقو ٍِ        

  أمثغشٞنو ف 2500شٞنو                          2500أقو ٍِ  إىٚ 1500ٍِ        

 ٕو رـنِ فٜ ٍْؼه -8

 ٍـزقو                                                             ٍشزغك ٍغ ػبئيخ        

 شقخ فٜ ثْبٝخ ؿنْٞخ )ثغج(                                   غٞغ طىل       

 ٕو ْٕبك ٍيؼت سبص ىألؽفبه فٜ ٍْطقزل ؟ -9

 ّؼٌ                                                                ال         

 

 

 ٕو ٝيجؾ اىطفو اىذظاء ػْض سغٗجٔ ٍِ اىَْؼه ؟ -10

 ال                                                              ّؼٌ          

 ٕو ٝ٘جض ىيطفو دظاء سبص ىيَْؼه ٗدظاء سبص ىيشبعع ؟ -11

 ّؼٌ                                                                  ال      

 مٌ ٍغٓ ٝجضه اىطفو ٍالثـٔ فٜ األؿج٘ع ؟ -12

 ٍغرِٞ                                              ػْض اىيؼًٗ                                                 ٍغح          

 مٌ ٍغٓ ٝـزذٌ اىطفو ؟ -13

 ٝبٍٝ٘ٞب                                                   اؿج٘ػٞب                                             شٖغ      

 ٕو ٝغـو ٝضٝٔ ػْض صس٘ىٔ اىَْؼه ؟ -14

 ّؼٌ                                                                 ال      

 

 خلفيت المبحىث 

 مزيغ و االطببت ببلمزعنظبفت ال
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 ٗثؼضٓ ؟ األموٕو ٝغـو اىطفو ٝضٝٔ قجو  -15

 ّؼٌ                                                                 ال      

 فو ٝضٝٔ ثؼض قؼبء دبجزٔ ؟ٕو ٝغـو اىط -16

 ّؼٌ                                                                ال              

 ػْض ظٖ٘ع اىَغع ٕو مبُ اىطفو ٍ٘ج٘ص فٜ رجَؼبد  -17

 ص(...................... ٍضعؿٞخ                                          عٗػخ                            أسغٙ )دض       

 

 قجو ظٖ٘ع اىَغع ػيٚ اىطفو ثأؿج٘ػِٞ أٗ شٖغِٝ ٕو مبُ أدض ٍِ اطضقبئٔ ٝؼبّٜ ٍِ ّفؾ األػغاع ؟ -18

 ّؼٌ                                                                 ال       

 اىَـزشفٚ ؟ إىٕٚو اصسو اىطفو  -19

 ال                                                     ّؼٌ                   

 مٞف رٌ رششٞض اىَغع ؟  -20

 أػغاع                                          اطفغاع                                               رذبىٞو       

 ؟ طبثخاإلٍِ ربعٝز شٖغِٝ  إىٕٚو رٌ ّقو اىؼضٗٙ ألدض اىَغافقِٞ ٍِ أؿج٘ػِٞ  -21

 ّؼٌ                                                                 ال        

 

 

 ثبىَغع ػيٚ  طبثخاإلاػزَبص اىَغٝغ فٜ ٍٞبٓ شغثٔ قجو  -22

 ٍٞبٓ رذيٞخ ٍجبػخ            ٍٞبٓ ثيضٝخ                ٍٞبٓ فيزغ ٍْؼىٜ                

 ٍٞبٓ ثئغ سبص                ٍٞبٓ ٍؼضّٞخ        

 

 دـت ػيَل ٕو ٝزٌ ٍؼبىجخ اىَٞبٓ ؟ -23

 ّؼٌ                                                            ال            

 فٜ دبه اػزَبص اىَغٝغ ػيٚ ٍٞبٓ فيزغ سبص ثبىَْؼه ٍب ٕٜ ٍضح رغٞغ اىَظبفٜ -24

 ؿْخ                                                            شٖ٘ع        6       

  ال أصعٛ                       ٍِ طىل أمثغ        

 يشغة  ٖٞب ىؼزَض ػيٝ ثبىَغع ٍْظ مٌ ػبً طبثخاإلىيَٞبٓ اىَفيزغح ىيشغة قجو  اىَغٝغ فٜ دبه اؿزشضاً -25

 ؿْ٘اد                                                                                  10أقو ٍِ  إىٚ 5ٍْظ د٘اىٜ                         ؿْ٘اد              5ٍْظ أقو ٍِ         

 ؿْ٘اد                                 ال أصعٛ     10ٍِ  أمثغٍْظ         

 بىؼبئيخ ٕو قَزٌ ثفذ٘طبد ٍشجغٝٔ ىَؼغفخ ٍضٙ ج٘صح اىَٞبٓفٜ دبه اػزَبص اىَغٝغ ػيٚ ٍٞبٓ ثئغ سبص ث -26

 ال اؿزشضً ثئغ                                     ّؼٌ                                                        ال        

 اىزبىٞخ ٍٞبٓ اىجيضٝخ ىيشغة ٕو الدظذ رغٞغ فٜ أدض سظبئض اىَٞبٓ  اً اىَغٝغفٜ دبىخ اؿزشض -27

 اىيُ٘                                   اىغائذخ            

 جَٞغ ٍب طمغ     اىطؼٌ                                      

 (قبل االطببت ببلمزع)خبص بجىدة الميبه 
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 ؟ ٕو رقً٘ اىؼبئيخ ثزْظٞف سؼاّبد ٍٞبٓ اىشغة فٜ اىَْؼه -28

 ال            ّؼٌ                                                               

 ؟إطا مبّذ االجبثخ ّؼٌ ٍب ٕٜ ػضص ٍغاد اىزْظٞف مو ّظف ػبً  -29

 ٍغاد               5 إىٚ 3ٍغاد                    ٍِ 3أقو ٍِ        

 ٍغاد                  ال اّظف اىشؼاُ ٍطيقب    6ٍِ  أمثغ       

 ٞبٓ رقً٘ اىؼبئيخ ثــػْضٍب ٝفغؽ سؼاُ اىَْؼه اىَفيزغ ٍِ اىَ -30

                                                                        ٍظبصع اسغٙ  )دضص(             شغاء ٍبء ٍفيزغ ثبىجبىُ٘               يشغة  ىاؿزؼَبه ٍٞبٓ اىجيضٝخ        

 ؟ٕو رؼزقض اُ اىَٞبٓ فٜ قطبع غؼح طبىذخ ىيشغة  -31

 ؼٌ                                                                 الّ        

 فٜ دبه اؿزشضاً ٍٞبٓ اىزذيٞخ اىَجبػخ ىيشغة ٍْظ مٌ ػبً ٗأّذ رؼزَض ػيٖٞب ؟ -32

                                                                     ؿْ٘اد              10أقو ٍِ  إىٚ 5ؿْ٘اد                                    ٍْظ د٘اىٜ  5ٍْظ أقو ٍِ         

 ؿْ٘اد                                 ال أصعٛ     10ٍِ  أمثغٍْظ         

 

 اىجغٍٞو اىَْؼىٜ ٍجبشغح ؟ إىٕٚو ٝزٌ رؼجئخ اىَٞبٓ ٍِ سغؽً٘ اىـٞبعح  -33

 ال                                               ال أػيٌ                            ّؼٌ                                     

 ٕو رالدع ٗرزبثغ ّظبفخ اىشغؽً٘ قجو رؼجئخ اىَٞبٓ ىَْؼىل ؟ -34

 ال أػيٌ         ّؼٌ                                                         ال                                              

 

 ٍب ٕٜ ؽغٝقخ اىزشيض ٍِ اىَٞبٓ اىؼبصٍخ  -35

 شجنبد اىظغف اىظذٜ                                        دفغح اٍزظبطٞخ        

 ..أسغٙ )دضص(.................................                قْ٘اد ٍجبعٛ ٍفز٘دخ                                   

 ؟ ٕو ٝذضس ؽفخ ىَٞبٓ اىَجبعٛ فٜ ٍْطقزل -36

 ّؼٌ                                                                    ال       

 ٍغاد اىطفخ ىَٞبٓ اىَجبعٛ رذظو فٜ فظو  أمثغ -37

 ال رغرجؾ ثفظ٘ه ٍؼْٞخ                    اىظٞف                                  اىشزبء                                 

 ؟ اىطفو ثبىَغع  ئطبثخٍٞبٓ اىظغف اىظذٜ ثَٞبٓ اىشغة ٗمبُ ىٖب ػالقخ ث إسزالؽالدظذ ٕو  -38

 ّؼٌ                                                                    ال       

 ؟ ثبىَغع طبثخاإلقجو  ىَٞبٓفٜ اىشبعع أثْبء ؽفخ ا ٝيؼت اىطفو مبُٕو  -39

 ّؼٌ                                                                    ال       

 
 ؟ اىَذف٘ظخ األغظٝخزْبٗه ٕٝو  -40

                         ال                                                                                               ّؼٌ        

 الميبه الؼبدمت 

 (قبل االطببت ببلمزعالمزيغ )الملىحبث الغذائيت 
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زْبٗىٖب  ٝاىَذف٘ظخ اىزٜ  األغظٝخإطا مبّذ االجبثخ )ّؼٌ( ٍب ٕٜ ّ٘ػٞخ  -41

.........)دضص(........................................................................................................................

.. 

 ئ ػيٚ اىَثيجبد ؟ٕو ٝؼزَض اىطفو فٜ ام -42

 ال                                    ّؼٌ                                        

 سبعج اىَْؼه ٗأِٝ ؟  األموٕو ٝؼزَض ػيٚ  -43

 ثبػخ ٍزج٘ىِٞ                                                             ٍطبػٌ                             

 غٞغ طىل                              ٍضعؿخ                                        

 مٌ ػضص اىَغاد اىزٜ ٝزْبٗه فٖٞب اىطؼبً سبعج اىَْؼه -44

 ٍغرِٞ                                                    ٍغح                                           

 ٍِ طىل أمثغ                               ٍغاد                         ثالس        

 ؟ ػيٚ دفع االؽؼَخ فٜ اىفغٝؼع األؿغحٕو رؼزَض  -45

 ّؼٌ                                                             ال       

 

 

 ٕو ٝ٘جض ٍنبُ سبص ىغٍٜ اىْفبٝبد -46

 ال                                                                                                 ّؼٌ                

 دضص ٍنبُ ؿنْل ثبىْـجخ ىَنت اىْفبٝبد -47

 ثج٘اع اىَنت                                          ثؼٞض ػِ اىَنت                           غٞغ طىل        

 ٕو ٝزٌ جَغ اىْفبٝبد ٍِ قجو اىجيضٝخ ثشنو صٗعٛ ٍِ ػْض ؿنْل ؟ -48

 ّؼٌ                                                             ال       

 ٕو رشزيؾ اىْفبٝبد ثبىَٞبٓ اىؼبصٍخ فٜ ٍْطقزل ؟ -49

 ال  ّؼٌ                                                                  

 ٍنبُ دبٗٝخ اىْفبٝبد  -50

 ٗؿؾ اىَْطقخ                                                  أؽغاف اىَْطقخ      

 ٕو رؼغ دبٗٝخ سبطخ ىيْفبٝبد فٜ ٍْؼىل  ؟ -51

 ّؼٌ                                                              ال      

 خ مجٞغح ىيْفبٝبد فٜ ٍْطقزل ؟ٕو رشظض اىجيضٝخ دبٗٝ -52

 ّؼٌ                                                              ال      

 فٜ دبٗٝخ اىْفبٝبد فٜ ٍْطقزل ؟ األؽفبهٕو رالدع ىؼت  -53

الّؼٌ        

 النفبيبث


