




  ودف اإلدارية اإلحصاءات تطوير إىل سعيه ضمن واملعلومات لإلحصاء الوطين املركز يسر
  من جمموعة إصدار واملعلومات، البيانات قاعدة وتوسيع اإلحصائية املركز إصدارات تعزيز

  جهة من املستخدمني لكافة وإتاحتها تقدميها اجل من وذلك التخصصية اإلحصائية النشرات
 هذه وتعد أخرى، جهة من احلكومية اجلهات لدى املتوفرة اإلحصائية البيانات خمتلف وإبراز

  .النشرات تلك من واحدة الصحة بإحصاءات ختتص واليت أيدينا بني اليت النشرة

 صحةال لوزارة التابعة الصحية والوحدات املستشفيات بعدد تتعلق وبيانات جداول تتضمن حيث
 عاملةال القوى املحافظات، حسب اخلاص بالقطاع والعيادات املستشفيات عدد املحافظات، حسب
  املتعلقة األخرى البيانات من وغريها واملحافظات التخصص حسب الصحة لوزارة التابعة

.الصحة بإحصاءات

 ذهه وظهور توفريها يف األكرب الدور مشكورة، البيانات هذه عن املسؤولة اجلهات لتعاون كان وقد
  وجتهيز إعداد يف ساهم من لكل بالشكر نتوجه كما.املحدد الوقت ويف املطلوب بالشكل النشرة

.النشرة هذه

 احلكيمة القيادة ظل يف العزيز الوطن هذا خلدمة مجيعا يوفقنا أن القدير العلي اهللا نسأل
.ورعاه اهللا حفظه املعظم سعيد بن قابوس السلطان اجلاللة صاحب حلضرة



 ظــةيقــدم رعايــة صــحية ثانويــة واملســتوى الثالــث لســكان املحاف اقليمــىهــو مستشــفى  :املستشــفى) 1
ـــب املستشـــفيات االقليميـــة مقامـــه يف مركـــز املحافظـــة تقريبـــا وت ـــرباملقامـــة ـــا املستشـــفى واغل  عت

افظةاملح مستشفيات مرجعية حيال اليه احلاالت احلرجة من املستشفيات االخرى واملراكز الصحية
فى خولـة مستشـ، تعمل مستشفيات حمافظة مسقط وهـى املستشـفى السـلطاين، مستشـفى النهضـة.

 وهــى مستشــفيات حمافظــة هلــا طبيعــة شــاملةكمستشــفيات ) ســابقاســينا ابــن (ومستشــفى املســرة
.االخرى مرجعية حيال اليها احلاالت احلرجة من مستشفيات املحافظات الصحية

إىل خدمات  هو مركز صحي يقدم خدمات الرعاية الصحية األولية باإلضافة :املجمعات الصحية) 2
حيطـة املحافظـة امل ختصصية يف جماالت متخصصة خمتلفة يف صورة عيادات خارجية وختدم سكان

.تنومييةا وهي ليست جمهزة لتقدمي خدمات 

بعـدد  هو مركز صحي يقدم خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة وقـد مت جتهيـزه :املراكز الصحية) 3
جمهـزة بسـرير  من األسرة تستخدم يف رعاية األمهـات احلوامـل والـوالدة باإلضـافة إىل حجـرة والدة

.خاص للوالدات وهذه املراكز ختدم سكان الوالية املحيطة ا

إلقامــة  هــو ســرير طــيب خــاص موجــود يف املستشــفى جمهــز ومعــد وخمــدوم ويســتخدم :األســرة )4
.مريض منوم باملستشفى

.العيادات منشأة لتقدمي الرعاية الصحية تتألف من جمموعة من :مراكز طبية وجممعات) 5

يطة البس منشأة لتقدمي الرعاية الصحية واخلدمات االستشارية الطبية والعالجية :عيادات عامة)6
وىل املستشـفى يتـ واإلسعافات األولية وال تقـدم خـدمات الطـوارئ وجيـب حتويـل احلـاالت الطارئـة إىل

مارسـني مـن األطبـاء امل رعاية املرضى طبيب أو أكثر من األطباء املمارسني العـامني أو طبيـب أو أكثـر
.واحدطيب   ختصصالعامني لألسنان أو طبيب أو أكثر من األطباء األخصائيني يف 
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االستشـارية  منشـأة لتقـدمي الرعايـة الصـحية واخلـدمات :عيادات عامة تابعة لشـركات خاصـة) 7
ت حتويـل احلـاال الطبية والعالجيـة البسـيطة واإلسـعافات األوليـة وال تقـدم خـدمات الطـوارئ وجيـب

 أو طبيـب العـامني الطارئة إىل املستشفى يتوىل رعاية املرضى طبيب أو أكثر مـن األطبـاء املمارسـني
 األخصــائيني يف أو أكثــر مــن األطبــاء املمارســني العــامني لألســنان أو طبيــب أو أكثــر مــن األطبــاء

.ختصص طيب واحد وتكون ملحقة مبؤسسات خاصة
حتـت  العيـادات املخصصـة لعـالج أمـراض معينـة، أو اختصاصـات معينـة :عيادات متخصصـة)8

وخاصـة  كما يشـمل عيـادات ملحقـة مبؤسسـات عامـة .إشراف اختصاصي يف ذلك الفرع من الطب
.تعاجل املريض وال ينام فيها

صـيدالين  منشأة مـرخص هلـا يـتم فيهـا إعـداد األدويـة املوصـوفة وصـرفها مـن قبـل :الصيدليه) 9
ه الـذي يـتم فيـ كما ميكن للمنشأة أن تكون املكـان .مرخص له مبوجب قانون الدولة اليت يعمل فيها

معاجلـة اإلنسـان أو  أو بيـع أي دواء حلمايـة أو-يف قنـاين أو عبـوات-إعـداد وتكـوين وفصـل أو تعبئـة
.احليوان

 حديث يف األطباء االختصاصيون هم األطباء الذين ختصصوا :االختصاصيون واالستشاريون) 10
نـاء خـربة كبـرية أث جماهلم واألطباء االستشاريون أطباء خمتصـون عـاملون، أو متقاعـدون اكتسـبوا

م بـرأيهم، أو مشـور عملهم يف ختصصهم، يستدعون عند احلاجـة مـن األطبـاء املنـاوبني لـإلدالء
.يف عالج حاالت خاصة

.وهم األطباء املختصون بتقدمي الرعاية الصحية األولية للمرضى  :أطباء عموم)11
 يقــــوم بتصــــوير جســــم املرضــــى باألشــــعة الســــينية حســــب تعليمــــات األطبــــاء :فــــين أشــــعة) 12

 يرافــق املرضــى إىل غرفــة األشــعة وحيــدد أجــزاء اجلســم املــراد تصــويرها باألشــعة .واجلــراحني
 ويسـتخدم .يضـبط آالت التصـوير باألشـعة ويصـور املفاصـل والعظـام واألوتـار واألعضـاء .السـينية

 اخل للقيـام علـى ...األطبـاء هـذه الصـور لتشـخيص كسـور العظـام ومتـدد األوتـار وتشـويه املفاصـل
.أساس هذه الصور مبعاجلة املرضى

و  يقــوم فــين املختــرب بــأداء الطــرق الالزمــة للكشــف عــن األمــراض :فــين املختــربات الطبيــة)13
ة مسبباا عن طريق فحص عينات من جسـم املـريض مثـل عينـات الـدم، البـول و الـرباز ،األنسـج

املخربيـة ،  حيـث يسـتخدم األخصـائي املجـاهر واألجهـزة .احليويـة و سـوائل و إفـرازات اجلسـم
إعـداد أيضـا ب املواد الكيميائية و أجهزة الكمبيوتر ألداء إجراءات املختـرب ، كمـا يقـوم األخصـائيون

.التقارير لألطباءِ
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إشـراف  وهـو يعمـل حتـت .هو مسمى وظيفي ألحد أعضاء موظفي الصيدلية :مساعد صيديل)14
وم العمــل، ويقــ مباشــر للصــيديل املــرخص لــه مــع إتبــاع تعليمــات وتوجيهــات الصــيديل فيمــا خيــص

.بتنفيذ العديد من املهام الصيدلية ذات الصلة

ــة املســاعدة) 15 ــون املســاعدون يف جمــاالت عــالج :وظــائف أخــري للمهــن الطبي اإلبصــار  املهني
جلة النطـق ومعا واملعاجلة املائية والتدليك الطيب والعالج باليوجا والعالج باملوسيقى والعالج املهين

.اخل.. ومعاجلة أمراض القدم واملعاجلة املثلية واملعاجلة اليدوية والوخز أإلبري

واحـدة أو  هـو مـريض يتلقـى خـدمات مـن املستشـفى يف :زيارات املرضى للعيـادات اخلارجيـة)16
ــوم يف املستشــفى ــى أال يكــون يف ذلــك الوقــت مــريض من ــات املستشــفى عل ــر مــن إمكاني و أحــد أ أكث

.املرضى اليت ترعاهم املستشفى وهم يف مرتهلم

التركيـز علـى  صحة األسـرة الرعايـة الصـحية الشـاملة واملسـتمرة مـع :صحة األسرة واملجتمع) 17
اص املرض وهو اختصـ الفرد يف نطاق األسرة كوحدة اجتماعية دون التقيد باجلنس أو العمر أو نوع

صـحية دراسة حاجـات املجتمـع ال يعتمد على العلوم الصحية والسلوكية واالجتماعية أما املجتمع فهو
الصــحية وتطويرهــا ــدف الرقــي  وتنظــيم وتقــدمي اخلــدمات الصــحية الشــاملة وتقيــيم الــربامج

.بالصحة والوقاية من األمراض

 مُمــارس مهنــة الطــب الــذي يُعــاجل األمــراض احلــادة واملُزمنــة ويُقــدم الرعايــة :ممــارس عــام) 18
يف  ميتلـك الطبيـب العـام مهـارات خاصـة .الوقائية والتوعية الصحية جلميع األعمار ولكأل اجلنسني

.عالج األشخاص الذين يُعانون من عدة مشاكل صحيّة

اسـتخدام  العمليـة اجلراحيـة الـيت تتطلـب التخـدير الكلـي للمـريض أوهـي  :العمليات الكـربى) 19
.األجهزة

عانة االسـت العملية اجلراحية اليت ال حتتاج للتخدير الكلي للمريض أوهي  :العمليات الصغرى) 20
.البديلةباألجهزة 
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رقم الصفحة املحتويــــــــــات

2 مقدمة 1

3 املفاهيم والتعاريف 2

8 عدد املستشفيات والوحدات الصحية والعيادات والصيدليات يف السلطنة 3

9 عدد املستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب املحافظات 4

10 عدد املستشفيات والعيادات والصيدليات بالقطاع اخلاص حسب املحافظات 5

13 القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة حسب التخصص واملحافظات 6

16 القوى العاملة التابعة جلهات حكومية أخرى حسب التخصص 7

17 القوى العاملة التابعة ملستشفى شرطة عمان السلطانية حسب التخصص 8

18 صصالقوى العاملة التابعة للخدمات الطبية بديوان البالط السلطاين حسب التخ 9

19 القوى العاملة التابعة ملستشفى جامعة السلطان قابوس حسب التخصص 10

20 القوى العاملة التابعة للشركة تنمية نفط عمان  حسب التخصص 11

21
ــاء ذوو االختصــاص الطــيب حة بــوزارة الصــ) األختصاصــيون واالستشــاريون( األطب

حسب التخصص واجلنسية والنوع 12
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رقم الصفحة املحتويــــــــــات

22
شـرطة  مبستشـفى) األختصاصـيون واالستشـاريون( األطباء ذوو االختصاص الطـيب

عمان السلطانية حسب اجلنسية والنوع والعمليات
13

23
بيـة للخـدمات الط) األختصاصـيون واالستشـاريون( األطباء ذوو االختصـاص الطـيب

بديوان البالط السلطاين حسب اجلنسية والنوع
14

24
جامعـة  مبستشـفى) األختصاصـيون واالستشـاريون( األطباء ذوو االختصاص الطـيب

السلطان قابوس حسب اجلنسية والنوع والعمليات
15

25
عدد زيـارات املرضـى للعيـادات اخلارجيـة مبؤسسـات وزارة الصـحة حسـب اجلنسـية 

واملحافظات
16

26
ة عدد زيارات املرضى للعيادات اخلارجية مبؤسسات القطاع اخلاص حسـب اجلنسـي

.واملحافظات
17

27 العمليات اجلراحية اليت أجريت مبؤسسات وزارة الصحة حسب فئة العملية  18
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السلطنةاملستشفيات والوحدات الصحية والعيادات والصيدليات يف عدد ) :1(

انيتشمل العيادات التابعة لمستشفيات القوات المسلحة ،الشرطة ،جامعة السلطان قابوس وديوان البالط السلط 1
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األسرةالوحداتاألسرةالوحدات

61,69142711   مسقط 

76280132121  ظفـار

31581039   مسندم

21561335  الربميي

655041926  الداخلية

545451644 مشال الباطنة

530238611 جنوب الباطنة

4399212610 جنوب  الشرقية

636721136 مشال الشرقية

225217818  الظاهرة 

37702818  الوسطى

املجمعات الصحية
املراكز 
الصحية

 بدون اسرة
املحافظات

املراكز الصحية باسرة املستشفيات    

املستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب املحافظات عدد ): 2(
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  املحافظاتاملستشفيات والعيادات والصيدليات بالقطاع اخلاص حسب عدد ) :3(
  

10

األسرةالوحدات

1347912125115   مسقط 

25524810  ظفـار

00405   مسندم

00817  الربميي

0017229  الداخلية

29222565 مشال الباطنة

0018115 جنوب الباطنة

1198410 جنوب  الشرقية

007111 مشال الشرقية

1217127  الظاهرة 

000010  الوسطى

1966623648304اجلملة 

عيادات صينية 
وهندية

عيادات عامة
املستشفيات    

املحافظات
مراكز طبية 
وجممعات



املحافظاتاملستشفيات والعيادات والصيدليات بالقطاع اخلاص حسب عدد ):3(تابع 
   

11

املحافظات
عيادات عامه تابعة 

لشركات خاصة
خمترب طيبعيادات أسنانعيادات متخصصة

مركز تشخيص بالرنني 
املغناطيسي

الصيدليات

3650117204258   مسقط 

173201061  ظفـار

212007   مسندم

13131016  الربميي

152190152  الداخلية

15124621111 مشال الباطنة

51100151 جنوب الباطنة

4262046 جنوب  الشرقية

10110036 مشال الشرقية

35071030  الظاهرة 

2700004  الوسطى

15874251277672اجلملة 



والصيدليات بالقطاع اخلاص عدد املستشفيات والعيادات 
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واملحافظاتالعاملة التابعة لوزارة الصحة حسب التخصص القوى ):4(

االختصاصـــيون 
ــاريون واالستش

ــوم اجلملة أطباء عم

عدد

ــقط (2) 1,441,6221,0649462,01084239   مس

434,9522202875073121  ظفــار

43,9595577132813   مســندم

111,3947998177159  الربميــي

441,7482354176522548  الداخليــة

ــة 727,1482584907484364 مشال الباطن

400,9671463124583037 جنـوب الباطنـة

299,0431492884372544 جنـوب  الشــرقية

ــرقية 265,5101242403643527 مشال الش

204,3981152103252118  الظــاهرة 

43,31010556566  الوســطى

4,414,0512,4553,4205,875323526اجلملة

قط 2- تم أضافة القوى العاملة التي تعمل بديوان عام الوزارة في محافظة مس

املحافظــات

الســكان منتصــف 
عام 

2016
الصــيادلة أطباء أســنان 

األطباء

التخصـص
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التخصص واملحافظاتالعاملة التابعة لوزارة الصحة حسب القوى ):4(تابع 

ممرضـون / 
ممرضات

مصـورو وفنيـو فين عالج طبيعي
أشعة

فين املختربات 
الطبية

مساعد صيديل 
اخري (1)  

عدد

1,441,6225,1641362164953544,245     مسقط (2)

434,9521,57732821481421,603  ظفـار

43,95921810203632400   مسندم

111,39439715236643474  الربميي

441,7481,46328831751841,363  الداخلية

727,1481,697321021861771,462 مشال الباطنة

400,9671,0612064139140909 جنوب الباطنة

299,0431,13427651411101,125 جنوب  الشرقية

265,5109253456109117964 مشال الشرقية

204,398771134896107802  الظاهرة 

43,3101802152937353  الوسطى

4,414,05114,5873497741,6201,44313,700اجلملة

قط ة مس ي محافظ وزارة ف 2. تم أضافة بيانات القوى العاملة التابعه لديوان عام ال

ة ة واإلداري رى المهني 1.  تشمل جميع الفئات األخ

املحافظات 

السكان 
منتصف عام 

2016

التخصص 



القوى العاملة التابعة لوزارة الصحة حسب التخصص 

15



القوى العاملة التابعة جلهات حكومية أخرى حسب التخصص) :5(
 

16

ــان  شرطة عم
ــلطانية الس

تنمية نفــط عمــان
ــلطان   جامعــة الس

قابوس
 ديوان البــالط 

الســلطاين
اجلملة

عدد

ــحيون ــون الص 075517  اإلداري

901544167613االطباء

54037528457االختصاصــيون واالستشــاريون

ــوم 36156639156 اطباء عم

150141443أطباء أســنان

ــيادلة 142572396 الص

196521,2771331,658ممرضــون / ممرضـات

41361051فين عـالج طبيعــي

190631496مصورو وفنيــو أشــعة

ــة 29714223201فين املــختربات الطبي

170232464مساعد صــيديل

309178912761,493اخـري ( 1) 

6931012,9495894,332اجلملة

1-  تشمل جميع الفئات األخرى المهنية واإلدارية مثل مشرف سجالت طبية / فني تغذية /مثقفة صحية/ مشرف إدارة معلومات صحية

التخصـص

املستشـفيات



القوى العاملة التابعة ملستشفى شرطة عمان السلطانية حسب التخصص  

17



صالتخصالقوى العاملة التابعة للخدمات الطبية بديوان البالط السلطاين حسب  
 

18



التخصصالقوى العاملة التابعة ملستشفى جامعة السلطان قابوس حسب  

19



التخصص حسب لشركة تنمية نفط عمان القوى العاملة التابعة  

20



ب بوزارة الصحة حس) واالستشاريونصيون صاتاألخ(ذوو االختصاص الطيب األطباء ):6(
التخصص واجلنسية والنوع 

21



ن مبستشفى شرطة عما) واالستشاريون صيونصاتاألخ(األطباء ذوو االختصاص الطيب 
السلطانية حسب اجلنسية والنوع والعمليات 

22



ديوان للخدمات الطبية ب) واالستشاريون صيونصاتاألخ(األطباء ذوو االختصاص الطيب  
البالط السلطاين حسب اجلنسية والنوع والعمليات 

23



مبستشفى جامعة ) واالستشاريون صيونصاتاألخ(االختصاص الطيب  يذواألطباء  
والعملياتالسلطان قابوس حسب اجلنسية والنوع 

24



  واملحافظاتزيارات املرضى للعيادات اخلارجية مبؤسسات وزارة الصحة حسب اجلنسية عدد ):7(

25



زيارات املرضى للعيادات اخلارجية مبؤسسات القطاع اخلاص حسب عدد :  )8(
 اجلنسية واملحافظات 

   

26



 العمليات اجلراحية اليت أجريت مبؤسسات وزارة الصحة حسب فئة العملية ) :9(
   

27

اجلملةصغرىكربىاملستشفيات

عدد

5,8074,1359,942المستشفى السلطاني

8,6442,62411,268مستشفى خولة

000مستشفى قريات

4,7761,8996,675مستشفى السلطان قابوس

09696مستشفى طوى اعتير

0119119مستشفى مدينة الحق

04646مستشفى سدح

02424مستشفى رخيوت

0142142مستشفى طاقة

0296296مستشفى مرباط

265402667مستشفى خصب

0233233مستشفى بخا

75401476مستشفى دبا

1,3489762,324مستشفى البريمي

06262مستشفى وادي الجزي

5,5227906,312مستشفى نزوى



   العمليات اجلراحية اليت أجريت مبؤسسات وزارة الصحة حسب فئة العمليةتابع ):9(تابع 
   

28

اجلملةصغرىكربىاملستشفيات

عدد

1523,6403,792مستشفى مسائل

0343343مستشفى اجلبل األخضر

6,9751,9798,954مستشفى النهضة

09191 مستشفى ادم

4,7813,1747,955مستشفى صحار

3,0506,6639,713مستشفى الرستاق

01,2761,276مستشفى صحم

06363 مستشفى وادي بين غافر

05050 مستشفى وادي الصرمى

02626 مستشفى وادي مستل

03535 مستشفى وادي احلواسنة

09393 مستشفى وادي حيملي

0126126مستشفى حييب

0129129 مستشفى وادى بين خروص

2,7345263,260مستشفى صــور



  العمليات اجلراحية اليت أجريت مبؤسسات وزارة الصحة حسب فئة العملية ) :9(تابع 
 

29

اجلملةصغرىكربىاملستشفيات
عدد

2,5654,2906,855مستشفى إبراء

0826826مستشفى بدية

0465465مستشفى دماء و الطائيني

8303,5764,406مستشفى جعالن بىن بو علي

0351351مستشفى جعالن بين بو حسن

0111111مستشفى وادى بىن خالد

63340403مستشفى مصـرية

5973,2893,886مستشفى سناو

0197197مستشفى مسد الشان

2,6992,4825,181 مستشفى عربي

0412412مستشفى ينقل

0512512مستشفى هيماء

0262262مستشفى الدقم

06060مستشفي اجلازر

012,79812,798املراكز الصحية

50,88360,430111,313االمجايل العام




