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الملخص التنفيذي

البنية األساسية والموارد البشرية :

 1,587 
عدد مؤسسات الرعاية الصحية في سلطنة 

ُعمان،  60% منهم عيادات خاصة عام 
2020م.

محافظة شمال الباطنة
يارة المرضى للعيادات الخارجية في  االعلى من حيث ز
يارات  وزارة الصحة، حيث شكلت 19% من اجمالي الز

بالمحافظات في سلطنة ُعمان عام 2020م.

%61
من االطباء في مؤسسات وزارة الصحة غير 

عمانيين في عام 2020م.

%7.0 
االرتفاع في نسبة العمالة الوطنية في 

المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في 
عام 2020م مقارنة بعام 2016م.

 %5.4
يارة المرضى الوافدين للعيادات الخارجية  نسبة ز
يارات المرضى  في وزارة الصحة من إجمالي ز

للعيادات في عام 2020م.

 %5
نسبة االطباء العمانيين في القطاع الخاص في 

عام 2020م. 
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مؤشرات الصحة والسلوك الصحي :

%100 
نسبة تغطية التحصينات لألطفال في عام 

2020م.  

محافظة شمال الباطنة
األعلى في حاالت االصابة بأمراض األذن بنسبة 

17.5%من اجمالي الحاالت و محافظة الوسطى 
األقل بنسبة %1.7. 

4.341
عدد المراضة المنومين المصابين بأورام في 

سلطنة ُعمان، 69%منهم مصابين بأورام خبيثة 
في عام 2020م.

ارتفع
معدل وفيات األمهات بشكل واضح من 13.4 وفاة 

لكل 100الف مولود حي في عام 2016م إلى 29.4 
وفاة لكل 100الف مولود حي في عام 2020م.

 25.342
يارات لعيادات األمراض النفسية في  إجمالي الز

شمال الباطنة وهي األعلى من بين المحافظات 
في عام 2020م. 

137.010
حالة جديدة مسجلة المراض العيون 

بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة لعام 
2020م .

أعلى
 3 أسباب للوفيات في سلطنة ُعمان بالمستشفيات 

التابعة لوزارة الصحة في عام 2020

الجهاز التنفسي  الجهاز الدوري

%18 %35%13

عدد الوفيات

٪ من إجمالي الوفيات 
بمستشفيات وزارة 

الصحة

895 1727651

*تشمل وفيات كوفيد )19(

المعدية والطفيلية*
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الخدمات الصحية : 

اإلنفاق على الصحة :

محافظة مسندم
األقل عدد من حيث عدد األشعات المجراة؛ بحيث 
بلغت نسبتها 1.1% من اجمالي األشعات التى 
تمت في محافظات سلطنة ُعمان عام 2020م.

  7.4
نسبة اإلنفاق على القطاع الصحي                     

من إجمالي اإلنفاق الحكومي في عام 
2020م

 24
مؤسسة صحية بها وحدات لغسيل الكلى 

في سلطنة ُعمان عام 2020م 

%6.7
نسبة ارتفاع في عدد المتبرعين بالدم ما بين 

عامي 2016 - 2020م .

محافظة الوسطى
اليوجد وحدات للتبرع بالدم في محافظة 

الوسطى في عام 2020م . 

9 ريال عماني
متوسط انفاق واستهالك االسر العمانية على 

الرعاية الصحية في عام 2018 /2019م .

المصدر: مسح نفقات ودخل االسرة

انخفض
يارات للفرد في السنة للعيادات  متوسط أعداد ز
الخارجية للمؤسسات التابعه لوزارة الصحة من 
3.5 في عام 2016م إلى 2.3 في عام 

2020م.

محافظة شمال الباطنة
يارات المرضى للعيادات الخارجية  االعلى في ز

للمؤسسات التابعه لوزارة الصحة بنسبة %18.7 
يارات في سلطنة ُعمان . من إجمالي الز

محافظة البريمي

ية  االعلى بين المحافظات في نسبة الوالدات القيصر
من إجمالي الوالدات في المحافظة ، حيث شكلت 

26.8% في عام 2020م.

أكثر من %50
  

نسبة انخفاض العمليات الجراحية بالمؤسسات التابعة 
لوزارة الصحة ما بين عامي 2016 - 2020م



نظام صحي رائد بمعايير 
عالمية



الفصل األول:

البنية األساسية والموارد 
البشرية
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84

494

1009

المجمعات والمراكز المستشفيات
الصحية

العيادات الخاصة

1,587 عــدد مؤسســات الرعايــة الصحيــة فــي ســلطنة ُعمــان حوالــي  64% منهــم عيــادات خاصــة 
حتــى عــام 2020م. 

73 مؤسســة رعايــة صحيــة تابعــة لجهــات حكوميــة غيــر وزارة الصحــة وتمثــل نحــو 22% مــن إجمالــي 
جامعــة  الموسســات  هــذه  وتشــمل  عــام 2020م.)  حتــى  الحكوميــة  الصحيــة  الرعايــة  مؤسســات 
الســلطان قابــوس، شــركة تنميــة نفــط عمــان، شــرطة عمــان الســلطانية ، الخدمــات الطبيــة بديــوان البــالط 

الســلطاني والخدمــات الطبيــة للقــوات المســلحة( .

13.5% نسبة االرتفاع في أعداد المستشفيات الحكومية والخاصة ما بين عامي 2016 - 2020م. 

مان حتى عام 2020م 
ُ

الشكل )1( عدد مؤسسات الرعاية الصحية في سلطنة ع

1 - البنية األساسية للقطاع الصحي :
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العدد السنة

74 2016
76 2017
81 2018
83 2019
84 2020

العدد السنة

6,588 2016
6,697 2017
6,823 2018
6,894 2019
7,168 2020

جدول )1( عدد المستشفيات )الحكومية والخاصة( خالل الفترة 2016 - 2020م

مان خالل 
ُ

جدول )2( عدد أسرة المستشفيات )الحكومية والخاصة( في سلطنة ع
الفترة 2016 - 2020م

ارتفــاع بســيط  فــي معــدل أســرة المستشــفيات مــن  14.9لــكل 10,000 
مــن الســكان فــي عــام 2016م إلــى 16لــكل 10,000 مــن الســكان فــي عــام 

2020م. 

للعيــادات  المرضــى  يــارة  ز حيــث  مــن  األعلــى  الباطنــة  شــمال  محافظــة 
يــارات  الز اجمالــي  مــن   %19 شــكلت  حيــث  الصحــة،  وزارة  فــي  الخارجيــة 

2020م. عــام  ُعمــان  ســلطنة  فــي  بالمحافظــات 

يــارة المرضــى الوافديــن للعيــادات الخارجيــة فــي وزارة الصحــة  5.4% نســبة ز
يــارات العيــادات الخارجيــة فــي عــام 2020م. مــن إجمالــي ز

مؤسسة للرعاية 
الصحية في 

سلطنة ُعمان في 
عام 1970م 

21
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العدد
القطاع

الصيادلة الممرضين /
الممرضات أطباء األسنان األطباء

863 16,151 364 6,552 القطاع الحكومي 

2,050 3,960 1,127 2,506 القطاع الخاص 

2,913 20,111 1,491 9,060 المجموع

جدول )3( عدد األطباء/أطباء األسنان /الممرضين والممرضات/الصيادلة في 
القطاع الحكومي والخاص عام  2020م

التعمين في القطاع الصحي :

7% ارتفــاع فــي نســبة القــوى العاملــة الوطنيــة فــي المؤسســات الصحيــة الحكوميــة والخاصــة 
فــي عــام 2020م مقارنــة بعــام 2016م.

29% نسبة االطباء العمانيين و 50% نسبة الممرضين العمانيين من اجمالي األطباء والممرضين 
في المؤسسات الصحية.

الخــاص عــام  بالقطــاع  الصحيــة  المؤسســات  يــض فــي  التمر العمانييــن فــي مهنــة  3% نســبة   
2020م.

2 - الموارد البشرية :
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الشكل رقم )2( - نسب القوى العاملة الوطنية إلى إجمالي العمالة 
في القطاع الصحي خالل عام 2020م

34% مــن الممرضيــن/ الممرضــات فــي مؤسســات وزارة الصحــة غيــر عمانييــن فــي عــام 
2020م.

61% من االطباء في مؤسسات وزارة الصحة غير عمانيين في عام 2020م.

طبيب في سلطنة 
ُعمان عام 1970م  

طبيب لكل 
10000من السكان 

في عام 1970

17 0.2

الممرضوناألطباء

%39

%51%37

%3 %5

%66 مؤسسات وزارة 
الصحة

مؤسسات 
حكومية أخرى

القطاع الخاص
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شكل )3( معدالت األطباء والممرضين )لكل 10,000 من السكان ( حسب 
المحافظات عام 2020م *

28.5  طبيبــا لــكل 10,000 مــن الســكان فــي محافظــة مســندم وهــو أعلــى متوســط عــام 
إلجمالــي األطبــاء عــام 2020م.

* التابعة لوزارة الصحة فقط

األطباء لكل 10,000 
نسمة

الممرضين لكل 10,000 
نسمة

%20.2%44.9

مان
ُ

سلطنة ع



الفصل الثاني:

مؤشرات الصحة والسلوك 
الصحي
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%100
نسبة تغطية 

التحصينات لألطفال 
يف عام 2020م. 

االطفال الذين تقل اعمارهم عن سنة

%100  ضد الدرن

%100 الثالثي البكتيري

%100 االلتهاب الكبدي الفيروسي )ب( 

%100 المستديمة النزلية النوع )ب(

%100  الشلل الفموي

االطفال الذين اعمارهم سنة فأكثر

%100 الثالثي الفيروسي 1

%99.9 الثالثي الفيروسي 2

%100  الثالثي البكتيري منشطة

%100  الشلل منشطة

جدول)4( نسبة التغطية للتحصينات االطفال حسب العمر عام 
2020م  

1 - التحصين :
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الصف الحادي عشر الصف السادس الصف االول

ثنائي البالغين             المحافظات
) جرعة منشطة (

طعم الشلل 
الفموى 

)المنشطة (

ثنائي البالغين 
)جرعة منشطة (

ثنائي االطفال 
)جرعة منشطة (

طعم الشلل 
الفموى)جرعة 

منشطة (

%100.0 %99.9 %97.5 %99.9 %99.9  مسقط

%100.0 %100.0 %97.8 %99.8 %99.9 ظفار

%100.0 %99.5 %98.3 %98.9 %99.5  مسندم

%100.0 %99.9 %99.4 %99.9 %100.0  البريمي

%100.0 %100.0 %96.4 %99.9 %100.0  الداخلية

%99.9 %100.0 %97.9 %100.0 %100.0  شمال الباطنة

%100.0 %99.9 %96.1 %99.9 %100.0  جنوب الباطنة

%100.0 %99.9 %98.3 %100.0 %100.0  جنوب الشرقية

%100.0 %100.0 % 95.05 %100.0 %100.0  شمال الشرقية

%100.0 %100.0 %98.5 %99.9 %100.0  الظاهرة

% 89.55 %97.4 %81.8 %95.0 %99.7  الوسطى

%99.9 %99.9 %97.0 %99.9 %100.0  االجمالي

جدول )5( نسبة التغطية بالتحصينات بين طلبة المدارس 
الحكومية للعام الدراسي 2019 /2020م

تشــير البيانــات إلــى تذبــذب نســبة االجهــاض خــالل الخمــس الســنوات الماضيــة ،  حيــث بلغــت 121 لــكل 
1000 مولــود حــي فــي عــام 2016م وانخفضــت  إلــى 110 لــكل 1000 مولــود حــي فــي عــام 

2020م .

2 - الصحة االنجابية :
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المواليد الفترة بين الوالدات

السنوات
معدل 

االجهاض          
) لكل 1000 

سيدة عمرها          
15 - 49 سنة ( 

نسبة االجهاض         
) لكل 1000 

مولود حي ( 

معدل االمالص 
) المواليد 

موتى( لكل 
1000 مولود

المواليد ذو 
الوزن المنخفض   
)> 2500 جرام 

لكل 1000 
مولود حي ( 

 إجمالي
المواليد األحياء

 أكثر من%
 3 سنوات

   اقل%
 من سنتين

9.7 121.0 7.9 111 71,650 36.7 22.5 2016

9.7 124.5 7.6 112 71,406 40.1 20.4 2017

9.4 127.1 8.0 116 69,765 40.6 18.2 2018

9.2 129.9 7.9 117 67,605 38.5 22.7 2019

7.3 110.1 7.7 118 65,492 45.3 14.7 2020

جدول )6( مؤشرات الصحية المرتبطة بخدمات رعاية صحة االمهات )قبل وبعد الوالدة( عام 2020م 

معدل وفيات االمهات )لكل 
100 الف والدة حية(

مــن    واضــح  بشــكل  األمهــات  وفيــات  معــدل  ارتفــع 
13.4وفــاة لــكل 100ألــف مولــود حــي فــي عــام 2016م 
إلــى 29.4 وفــاة لــكل 100ألــف مولــود حــي فــي عــام 

2020م.

شكل )3( : التطور الزمني لمعدالت وفيات األمهات العمانيات )لكل 100 الف من المواليد األحياء( 
خالل الفترة )2016 - 2020م( 

2016

25
30
35

20
15
10

5
0

2017 2018 2019 2020
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الحاالت الجديدة لمرضى العيون  المحافظات

14,619 مسقط

12,297 ظفار

3,262 مسندم

5,824 البريمي

16,808 الداخلية

19,034 شمال الباطنة

17,148 جنوب الباطنة

27,498 جنوب الشرقية

10,477 شمال الشرقية

7,907 الظاهرة 

2,136 الوسطى

137,010 االجمالي

جدول )7( الحاالت الجديدة لمرضى العيون التي تم تشخيصها في 
مؤسسات وزارة الصحة لعام2020م

137 ألف حالة جديدة مسجلة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة لعام 2020م .

جنــوب الشــرقية األعلــى فــي حــاالت تســجيل االصابــة بأمــراض  العيــون، حيــث شــكلت  
20% مــن اجمالــي الحــاالت المســجلة عــام 2020م. )ملحــق 1 (

امراض العين  لعام 2020:

3 - االمراض الغير معدية:



23إحصاءات الصحة - 2020

أمراض األذن : 

ــوزارة الصحــة لعــام   ــة التابعــة ل ــة جديــدة مســجلة ألمــراض االذن بالمؤسســات الصحي 152,799 حال
2020م.

شــمال الباطنــة األعلــى فــي حــاالت اإلصابــة بأمــراض األذن بنســبة 17.5%مــن اجمالــي الحــاالت 
في ســلطنة ُعمان و محافظة الوســطى األقل في حاالت اإلصابة بنســبة 1.7%. )ملحق 2 (

األورام :

4,341 عــدد المراضــة المنوميــن بــأورام فــي ســلطنة ُعمــان، 69% منهــم أورام خبيثــة فــي عــام 
2020م 

االمراض النفسية : 

محافظــة الوســطى ال يوجــد بهــا عيــادات لألمــراض النفســية فــي مؤسســات وزارة الصحــة  
فــي عــام 2020م .  

يــارات الجديــدة  لعيــادات االمــراض النفســية كانــت فــي شــمال الباطنــة عــام 2020م  28.4% مــن الز
وهــي االعلــى بيــن المحافظــات. )ملحــق 3 (
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يارات الجديدة   الز المحافظات

3,119 مسقط

485 ظفار

201 مسندم

359 البريمي

937 الداخلية

3,255 شمال الباطنة

1,406 جنوب الباطنة

781 جنوب الشرقية

353 شمال الشرقية

571 الظاهرة 

- الوسطى

11,467 االجمالي

جدول )8( الزيارات الجديدة لعيادات األمراض النفسية في مؤسسات وزارة 
الصحة في عام 2020م

4 -  األمراض المعدية:
انخفــاض فــي تســجيل حــاالت الســل الرئــوي حيــث انخفــض مــن 345 حالــة فــي عــام 

314 حالــة فــي عــام 2020م. الــى   ، 2016م 

يــا بشــكل ملحــوظ مــن 807 مصــاب فــي عــام 2016م إلــى 276  انخفــاض حــاالت المالر
مصــاب فــي عــام 2020م .)ملحــق 4 (
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الحماق )الجديري 
يااأللماني( المالر

السل الرئوي

التهاب الكبد الحموي 
)الفيروسي(

 حمى حموية 
)فيروسية( نازفة

التسمم الغذائي حمى الضنك
)مصدر معد/ثنائي(

3,045314192 310276 300133

83% نسبة االنخفاض في اصابات الجديري األلماني في عام 2020م. 

انخفــاض فــي حــاالت التســمم الغذائــي مــن 615 حالــة فــي عــام 2016م ، إلــى 192 
حالــة فــي عــام 2020م .  

ارتفعــت االصابــات بحمــى الضنــك فــي ســلطنة ُعمــان مــن 20 اصابــة فــي عــام 2016م 
الــى      300 اصابــة فــي عــام 2020م ، جميعهــا فــي محافظــة ظفــار .

أكثر األمراض المعدية المبلغ عنها في عام 2020م

فيروس كورونا كوفيد - 19 )8 / سبتمبر 2021 (

4,083 حالة وفاة بســبب كوفيد 19 ، شــكلت نســبة 1.4 % من إجمالي المؤكد اصابتهم 
بفيــروس كوفيد 19.

96.7% نسبة التعافي من كوفيد 19 من إجمالي الحاالت المؤكدة .

55% نسبة العمانيين المؤكد اصابتهم ب كوفيد 19 

302,867 حالة مؤكدة بفيروس كوفيد19 
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فيروس العوز المناعي )االيدز ( : 

ارتفعــت عــدد الحــاالت المســجلة لفيــروس العــوز المناعــي المكتســب للعمانييــن مــن 135حالــة 
فــي عــام 2016م الــى 147 حالــة فــي عــام 2020م .

ية )25 - 49( سنة عام 2020م .  االصابات تركزت في الفئة العمر

80% من المصابين هم ذكور في عام 2020م.

جدول )9( االصابات بفيروس العوز المناعي المكتسب المسجلة في وزارة الصحة 
للعمانيين ؛ )مرضى االيدز وحاملي الفيروس في عامي 2016 - 2020م (

2020 2016
الفئة 
ية العمر

ي 
مال

الج
ا

ة 
سن

 5
0

ق
فو

ما
ف

 )4
9-

25
(

 )2
4-

15
(

 )1
4-

5(

 )4
-0

(

ي 
مال

الج
ا

ة 
سن

 5
0

ق 
فو

ما
ف

 )4
9-

25
(

 )2
4-

15
(

 )1
4-

5(

 )4
-0

(

118 16 86 15 1 0 100 20 60 19 0 1 ذكور

29 4 24 1 0 0 34 2 21 9 1 1 أناث

147 20 110 16 1 0 134 22 81 28 1 2 االجمالي

جدول )10(  أكثر خمسة اسباب للوفيات المسجلة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة حسب المرض 
للفترة 2016 - 2020م 

2020 2019 2018 2017 2016 األمراض

895 955 987 979 981  أمراض الجهاز الدوري

651 630 534 557 522 أمراض الجهاز التنفسي 

389 504 381 388 342  االورام

1,727 341 422 641 597 االمراض المعدية والطفيلية*  

279 287 308 309 312
حاالت تنشا في الفترة حوالى 

الوالدة
 يشمل بيانات كوفيد - 19 

5 - الوفيات :
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جدول )11(  معدل وفيات االطفال الرضع لكل 1000مولود حي ، معدل وفيات االطفال أقل من 
5 سنوات لكل 1000 مولود حي خالل الفترة 2016 - 2020م

2020 2019 2018 2017 2016  المؤشرات

7.6 7.9 8.6 9.4 9.3
معدل وفيات االطفال الرضع           

) لكل 1000 مولود حي (

9.3 10.1 11.1 11.4 11.7
معدل وفيات االطفال أقل من 
5سنوات )لكل 1000 مولود 

حي(

أكثر أسباب الوفيات بسلطنة ُعمان في عام 2020م . االمراض المعدية 
والطفيلية

انخفــض معــدل وفيــات االطفــال الرضــع مــن 9.3 لــكل 1000 مولــود حــي فــي عــام 2016م 
الــى 7.6 فــي عــام 2020م.

9.3 فــي عــام 2020م   الــى  االقــل مــن خمــس ســنوات  انخفــض معــدل وفيــات االطفــال 
2016م.  عــام  11.7فــي  مقارنــة 



الفصل الثالث:

توزيع الخدمات الصحية
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1 - الزيارات الخارجية  :

يــارات للفــرد فــي الســنة مــن 3.5 فــي عــام 2016م إلــى 2.3 فــي عــام  انخفــض متوســط أعــداد الز
2020م.

متوسط الزيارات للفرد في السنة :

الزيارات الخارجية بمؤسسات وزارة الصحة حسب المحافظات:

متوسط أعداد الزيارات للفرد في السنة في عامي 2016 - 2020م

3.52.3

 20162020

يارات الخارجية في مؤسسات وزارة الصحة بين عامي 2016 - 2020م  32 % االنخفاض في الز
يارات الخارجية في مؤسســات وزارة الصحة بنســبة %18.7  شــمال الباطنة  االعلى في الز

يــارات فــي ســلطنة ُعمــان . مــن إجمالــي الز

2020 2016 المحافظات

1,765,822 2,708,662  مسقط   

1,209,513 1,603,510 ظفـار  

181,840 290,390 مسندم   

304,885 458,437 البريمي  

1,195,146 1,856,333 الداخلية  

1,968,236 2,946,602 شمال الباطنة 

1,123,969 1,751,538 جنوب الباطنة 

826,367 1,584,775 جنوب  الشرقية 

1,126,175 1,210,915 شمال الشرقية 

580,789 927,303  الظاهرة  

234,233 278,044 الوسطى  

10,516,975 15,616,509  االجمالي

جدول )12( أعداد زيارات المراجعين للعيادات الخارجية بمؤسسات وزارة الصحة حسب 
المحافظات في عامي 2016 - 2020م
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ير فــي عــام 2016م  ية* للمستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة مــن 4,539 ســر ير أرتفعــت القــوة الســر
إلــى 5,293 فــي عــام 2020م .

ية في محافظة الوسطى في كال العامي وهي االقل بين المحافظات . ير 77  القوة السر

2 - التنويم  :

2020 2016 المحافظات

1,893 1,691  مسقط   

640 628 ظفـار  

158 158 مسندم   

150 156 البريمي  

548 55 الداخلية  

461 454 شمال الباطنة 

298 302 جنوب الباطنة 

398 399 جنوب  الشرقية 

398 367 شمال الشرقية 

272 252  الظاهرة  

77 77 الوسطى  

5,293 4,539  االجمالي

جدول )13( القوة السريرية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في عامي 2016 - 2020م

ية : هي عدد األسرة الطبية المجهزة المعدة الستخدام إقامة مريض منوم بالمستشفيات. ير * القوة السر



33إحصاءات الصحة - 2020

يــة مــن إجمالــي الــوالدات فــي عــام 2020م ، مرتفعــة بمقــدار 2% مــن  21.6 % نســبة الــوالدات القيصر
عــام 2016م .

إجمالــي  مــن  يــة  القيصر الــوالدات  نســبة  فــي  المحافظــات  بيــن  االعلــى  البريمــي  محافظــة 
2020م. عــام  فــي   %26.8 شــكلت  حيــث  المحافظــة،  فــي  الــوالدات 

يــة فــي العاميــن 2016 - 2020م   محافظــة الوســطى لــم يتــم تســجيل أي والدات قيصر
فــي المستشــفيات التابعــة لــوزارة الصحــة .

9 %  نسبة انخفاض الوالدات في مؤسسات التابعة لوزارة الصحة ما بين عامي 2016 - 2020م 

3 - الوالدات   :

2020 2016 المحافظات

13,759 15,578  مسقط   

6,306 7,216 ظفـار  

574 483 مسندم   

1,770 1,913 البريمي  

9,223 10,056 الداخلية  

9,754 10,439 شمال الباطنة 

6,498 7,215 جنوب الباطنة 

6,655 7,343 جنوب  الشرقية 

5,775 6,231 شمال الشرقية 

4,301 4,649  الظاهرة  

112 99 الوسطى  

64,727 71,222  االجمالي

جدول )14( الوالدات في مؤسسات وزارة الصحة في عامي 2016 - 2020م



إحصاءات الصحة - 2020 34

جدول )15( نسبة الوالدات القيصرية في المحافظات بمؤسسات التابعة لوزارة الصحة من 
إجمالي الوالدات في عامي 2016 - 2020م

2020 2016 المحافظات

22.8 21.4  مسقط   

25.4 20.0 ظفـار  

25.2 26.2 مسندم   

26.8 24.8 البريمي  

17.6 16.6 الداخلية  

23.5 18.8 شمال الباطنة 

20.1 20.5 جنوب الباطنة 

21.2 17.8 جنوب  الشرقية 

20.5 18.9 شمال الشرقية 

19.1 17.3  الظاهرة  

0 0 الوسطى  

21.6 19.4  االجمالي
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أكثــر مــن 50 % نســبة انخفــاض العمليــات الجراحيــة بمؤسســات التابعــة لــوزارة الصحــة مــا بيــن عامــي 
2016 - 2020م .

4 - العمليات    :

%  نوع العمليات الجراحية عدد عمليات الجراحية

11.3 5,940  جراحة العظام

7.7 4,050  جراحة العيون

6.7 3,529 جراحة األذن واالنف والحنجرة والبلعوم

2.5 1,329  جراحة الجهاز التنفسي والقلب الوعائي

0.1 77  جراحة الجهاز الهضمي

38.6 20,360  جراحة الجهاز البولي والتناسلي

8.8 4,660 جراحة الجلد والثدي وما تحت الجلد

24.3 12,805  جراحات أخرى

100.0 52,750  االجمالي

جدول )16( عدد العمليات الجراحية التى أجريت بمؤسسات وزارة الصحة خالل عام 2020م 
حسب التخصص
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انخفــض عــدد األشــعات المجــراة مــن 363  لــكل 1000 مــن الســكان فــي عــام 2016م إلــى 310  
ــكل 1000 مــن الســكان فــي عــام 2020م. )ملحــق 5( ل

محافظــة مســندم االقــل عــدد مــن حيــث عــدد األشــعات المجــراة؛ بحيــث بلغــت نســبة األشــعات 
فيهــا 1.1 % مــن اجمالــي األشــعات التــى تمــت فــي ســلطنة ُعمــان  عــام 2020م.

جدول )17(  إجمالي األشعات المجراة في مؤسسات وزارة الصحة خالل الفترة 2016 - 2020م

2020 2019 2018 2017 2016 إجمالي األشعات المجراة

1,389,428 1,716,106 1,743,557 1,673,947 26,449,046 العدد

310  372 379 367 5,992
العدد لكل 1000 من 

السكان

إجمالي األشعات المجراة
المحافظات

العدد لكل 1000من السكان % من اإلجمالي الوطني العدد

271 25.47 353,948  مسقط

357 10.73 149,058 ظفار

304 1.08 14,947  مسندم

346 3.04 42,259  البريمي

371 12.81 177,996  الداخلية

258 14.60 202,832  شمال الباطنة

254 8.51 118,303  جنوب الباطنة

386 8.79 122,064  جنوب الشرقية

423 8.30 115,314  شمال الشرقية

364 5.59 77,607  الظاهرة

288 1.09 15,100  الوسطى

310 100 1,389,428  االجمالي

جدول )18( إجمالي األشعات المجراة على حسب المحافظات في وزارة الصحة عام 2020م

5 - األشعات :
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6.7 % نسبة ارتفاع في عدد المتبرعين بالدم ما بين عامي 2016 - 2020م .

اليوجد وحدات للتبرع بالدم في محافظة الوسطى حتى عام 2020م . )ملحق 6(

محافظــة مســقط هــي األعلــى مــن حيــث عــدد المتبرعيــن بالــدم خــالل الســنوات مــن 
)2016 - 2020م( 

2020 2019 2018 2017 2016 المحافظات

28,617 2,7189 26,881 24,782 26,611 مسقط

4,697 4,731 4,564 4,486 5,019 ظفار

1,198 895 993 1,006 1,110 مسندم

1,503 1,670 1,500 1,459 1,402 البريمي

4,266 4,144 4,380 4,478 4,733 الداخلية

10,480 9,124 8,158 7,578 6,985 شمال الباطنة

3,003 2,730 2,669 2,757 2,725 جنوب الباطنة

2,553 3,198 3,469 3,275 3,352 جنوب الشرقية

2,641 2,817 2,924 2,817 2,809 شمال الشرقية

2,721 2,550 3,067 2,895 3,041 الظاهرة

جدول )19( عدد المتبرعين بالدم حسب المحافظات في مؤسسات وزارة الصحة للفترة 2016 -  2020م.

اليوجد في محافظة الوسطى وحدات للتبرع بالدم 

6 - التبرع بالدم :

الشكل )4( عدد المتبرعين بالدم في مؤسسات وزارة الصحة خالل الفترة 2016 - 2020م

61,679
59,048

55,533
58,60557,787

20202019201820172016
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24 مؤسسة صحية بها وحدات لغسيل الكلى في سلطنة ُعمان حتى عام 2020م .)ملحق 7(

إلــى  204,289 جلســة فــي عــام 2016م   الغســيل مــن  ارتفــع اجمالــي عــدد جلســات 
 . 2020م  عــام  فــي  جلســة   309,845

2020 2016
 إجمالياالشهر

 عدد جلسات
الغسيل

 متوسط
 عدد الجلسات

للمريض

 عدد المرضى
 الذين تم
عالجهم

 إجمالي
 عدد جلسات

الغسيل

 متوسط
 عدد الجلسات

للمريض

 عدد المرضى
 الذين تم
عالجهم

24,652 11.7 2,109 16,074 10.9 1,480  يناير

24,007 11.2 2,142 14,898 9.9 1,509  فبراير

25,886 12 2,154 16,742 10.7 1,565  مارس

25,571 11.6 2,197 16,523 10.6 1,556  ابريل

25,632 11.8 2,167 17,354 11.0 1,580  مايو

25,426 11.5 2,215 16,835 10.6 1,582  يونيو

26,031 11.7 2,217 16,692 10.3 1,613 يوليو

26,677 12.1 2,202 16,979 10.3 1,641 أغسطس

25,937 11.8 2,195 17,202 10.3 1,677  سبتمبر

25,993 11.9 2,187 18,411 10.8 1,703  أكتوبر

26,215 11.8 2,216 18,199 10.6 1,722  نوفمبر

27,818 12.3 2,264 18,380 10.6 1,739  ديسمبر

309,845 11.8 2,264 204,289 10.5 1,739 /الوضع في 31/12

جدول )20( عدد مرضى الكلى الذين تم عالجهم في مؤسسات وزارة الصحة في عامي 2016 -  2020م.

  7 - مرضى الكلى :
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الرعاية الصحية االولية :

الرعاية الصحية الثانوية :

  8 - خدمات التاهيل :

يارات األولية للرعاية الصحية االولية في عام 2020م . 8,449 اجمالي عدد الز

يارات الرعاية الصحية الثانوية في عام 2020م .  25,574  اجمالي عدد ز
يــارات فــي  يــارات بنســبة 44 % مــن إجمالــي الز محافظــة مســقط األعلــى فــي عــدد الز

ســلطنة ُعمــان عــام 2020م . 

يــارات كانــت فــي محافظــة جنــوب الشــرقية ، وهــي األعلــى بيــن المحافظــات فــي  24% مــن الز
عــام 2020م . 

مؤسسة الرعاية 
الصحية الثانوية

مؤسسة الرعاية الصحية 
االولية المحافظات

11,223 925 مسقط

1,747 495 ظفار

276 200 مسندم

1,177 197 البريمي

2,812 1,289 الداخلية

1,923 1,030 شمال الباطنة

1,381 934 جنوب الباطنة

1,344 2,061 جنوب الشرقية

1,957 704 شمال الشرقية

1,346 303 الظاهرة 

388 311 الوسطى

25,574 8,449 االجمالي

جدول )21( الزيارات األولية لتلقى خدمة التاهيل في مؤسسات الرعاية 
الصحية االولية ، الثانوية بوازة الصحة في عام 2020م .



الفصل الرابع:

االنفاق على الصحة 
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يــة فــي عــام 2020م،  3.9% مســاهمة القطــاع الصحــي فــي إجمالــي الناتــج المحلــي باألســعار الجار
حيــث ســاهم بنحــو 954.1 مليــون لاير عمانــي.

7.4% نسبة االنفاق على القطاع الصحي من إجمالي االنفاق الحكومي في عام 2020م.
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شكل رقم )5( نسبة مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي باألسعار الجارية خالل 
الفترة )2016 - 2020م(

1 - اإلنفاق الحكومي  :



المالحق
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ملحق )1( :

مرضى العيون حسب الفئه العمرية لعام 2020م

الحاالت الجديدة
مراضة العيون

االجمالي )60  فما فوق( )59  - 15( )14 - 5( )4   - 0(

95,575 9,029 50,986 16,187 19,373  الجزء االمامي للعين

7,743 2,980 4,440 60 263  الجزء الخلفي للعين

884 57 132 124 571  أمراض العين الوراثية

7,145 3,719 3,350 64 12 الزرق ) الجلوكوما ( 

812 118 631 50 13  التهاب القزحية

1,414 84 248 449 633 حركية العين والحول

186 15 147 20 4  المسار البصري

7,594 273 4,761 2,330 230
 اضطرابات االنكسار

 وسكون العين

1,653 102 809 426 316
 اصابة في العين /

 المحجر

13,918 1,852 8,586 1,900 1,580  تجميل العين

86 21 43 1 21  االورام

137,010 18,250 74,133 21,611 23,016 الجملة
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تابع ملحق )1( :

مرضى العيون حسب الفئه العمرية لعام 2020م

اجمالي الحاالت
مراضة العيون

االجمالي )60  فما فوق( )59  - 15( )14 - 5( )4   - 0(

114,703 12,687 61,242 19,387 21,387  الجزء االمامي للعين

22,572 8,598 13,046 166 762  الجزء الخلفي للعين

1,972 145 389 344 1,094  أمراض العين الوراثية

25,050 14,016 10,802 186 46 الزرق ) الجلوكوما ( 

2,029 320 1,573 116 20  التهاب القزحية

2,827 128 431 978 1,290 حركية العين والحول

405 34 322 35 14  المسار البصري

12,239 418 6,490 4,683 648
 اضطرابات االنكسار

 وسكون العين

2,581 170 1,293 651 467
 اصابة في العين /

 المحجر

27,375 5,631 17,566 2,244 1,934  تجميل العين

176 34 94 6 42  االورام

211,929 42,181 113,248 28,796 27,704 الجملة
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ملحق )2( :46

المراضة المراض االذن )الحاالت الجديدة( حسب المحافظات لعام 2020م 

االجمالي   شمال الظاهرة الوسطى
 الشرقية

 جنوب
 الشرقية

 جنوب
 الباطنة

 شمال
ظفار مسندم البريمي الداخلية الباطنة مسقط مراضة األذن / المحافظات

28,152 529 2,449 1,990 3,957 3,078 4,463 3,604 1,231 883 2,832 3,136 أمراض االذن الخارجية 

1,320 12 41 166 83 207 205 221 79 34 114 158  جسم غريب في االذن

4 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ 3 ــــــ ــــــ ــــــ 1
 التهاب باالذن الوسطى مع

افرازات

32,514 1,092 2,078 2,832 3,184 3,940 6,070 4,257 1,003 572 3,794 3,692  التهاب حاد باالذن الوسطى

2,457 12 87 159 704 188 340 440 37 44 83 363
 التهاب مزمن باالذن الوسطى مع

 إفرازات

29,337 391 1,744 2,689 4,268 3,774 5,017 4,216 876 718 2,318 3,326  شمع في االذن

2 ــــــ 1 ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ 1 ــــــ ــــــ ــــــ  ثقب جاف بطبلة االذن

2,511 4 99 383 165 482 213 317 227 18 202 401  اصابات االذن

56,502 632 4,087 3,852 6,155 7,552 10,481 7,930 1,800 815 4,231 8,967  أمراض االذن االخرى

152,799 2,672 10,586 12,071 18,516 19,221 26,789 20,988 5,254 3,084 13,574 20,044  االجمالي
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47

ملحق )3( :

مراضة الصحة العقلية والزيارات الجديدة لعيادات االمراض النفسية في مؤسسات وزارة الصحة طبعا للمحافظات الصحية خالل عام 2020م 

االجمالي   شمال الظاهرة
 الشرقية

 جنوب
 الشرقية

 جنوب
 الباطنة

 شمال
ظفار مسندم البريمي الداخلية الباطنة مسقط المحافظات

240 31 3 18 22 41 40 3 ــــ 3 79 الخراف بسبب مرض الزهايمر 

66 ـــــ 2 9 3 6 6 2 ــــ 11 27  الخراف الوعائي

238 3 18 16 40 48 14 10 4 6 79 الخرف

201 4 7 21 13 67 20 5 7 15 42  االضطرابات العقلية االخرى

158 12 6 5 10 22 3 12 3 5 80
اضطرابات عقلية وسلوكية بسبب 

تعاطي الكحول 

270 ـــــ 3 2 3 35 1 2 4 20 200
اضطربات عقلية وسلوكية بسبب تعاطي 

االفيونيات

21 ـــــ ـــــ 1 ـــــ 3 ــــ ــــ ــــ 1 16
اضطرابات عقلية وسلوكية بسبب 

تعاطي  الكانابينويات  

7 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 2 ــــ ــــ ــــ ـــــ 5
اضطربات عقلية وسلوكية بسبب تعاطي 

المواد المهدئة او المنومة 

18 1 ـــــ 1 ـــــ ـــــ ـــــ 2 1 2 11
اضطربات عقلية وسلوكية بسبب تعاطي 

المواد أخرى نفسانية المفعول 

107 4 ـــــ ـــــ ـــــ 14 ـــــ 12 ــــ ـــــ 77
اضظرابات عقلية وسلوكية بسبب 

تعاطي عقاقير متعددة او مواد مؤثرة 
نفسيا 
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تابع ملحق )3( :48

مراضة الصحة العقلية والزيارات الجديدة لعيادات االمراض النفسية في مؤسسات وزارة الصحة طبعا للمحافظات الصحية خالل عام 2020م 

االجمالي   شمال الظاهرة
 الشرقية

 جنوب
 الشرقية

 جنوب
 الباطنة

 شمال
ظفار مسندم البريمي الداخلية الباطنة مسقط المحافظات

1,035 48 17 80 121 168 56 27 8 25 485
انفصام الشخصية واالضطرابات فصامية 

النمط واالضطرابات اتوهمية 

1,513 100 48 104 158 368 122 71 12 69 461 اضطرابات المزاج

4,302 196 105 284 589 1,713 412 142 103 139 619
االضطرابات العصابية والمرتبطة بالكرب 

واضطرابات جسدية الصور

742 24 31 118 113 268 40 12 8 59 69 اضطرابات وظيفية وعوامل بدنية

199 7 7 18 20 71 3 6 9 3 55 اضطرابات في شخصية وسلوكيات البالغ

517 31 14 25 90 84 39 26 7 29 172 التخلف العقلي

911 70 53 30 112 186 124 12 11 66 247 اضطرابات النماء النفسي

617 32 39 44 92 114 52 9 19 31 185
اضطرابات سلوكية وعاطفية في مرحلة 

الطفولة والمراهقة 

305 8 ــــ 5 20 45 5 6 5 1 210  اضطرابات عقلية غير محددة

11,467 571 353 781 1,406 3,255 937 359 201 485 3,119  المجموع

* ال توجد عيادات نفسية في الوسطى
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ملحق )4(: 

االمراض المعدية المبلغ عنها 

2020 2019 2018 2017 2016 األمراض

     
مجموعة األمراض ) أ ( 

)تبليغ خالل 24 ساعة( 

0 4 1 0 1 الكوليرا

7 1 6 6 8
 العدوى بالمكورة السحائية 

)المننجوكوك (

0 20 22 2 0 المكورات الرئوية)1(

0 0 0 0 1 الكلب - السعار )1(

2 6 7 1 0 التهاب السحايا المستدمية

276 1,338 921 1,087 807 يا  )1( المالر

314 368 246 268 345  السل الرئوي 

146 168 125 153 167  السل الرئوي )بصاق ايجابي(

24 15 15 19 55
 تدرن رئوي / سل رئوي ) بصاق 

سلبي (

80 127 42 24 0
 السل الرئوي )تم تأكيدها بأختبارات 

أخرى(

64 58 64 72 123  أمراض تدرن أخرى 

7 0 12 97 0  الحصبه ) متوطنة - جميع األعمار( )2(

0 0 1 3 0
 الحصبه األلمانية )الحميراء( )جميع 

األشكال(

0 0 0 0 0  متالزمة الحصبه األلمانية 

10 23 5 13 19 الحمى النزفية القالعية 

300 109 64 45 20 حمى الضنك

310 134 39 44 0 حمى حموية )فيروسية( نازفة

0 13 1 2 0 متالزمة االلتهاب الرئوي التاجي

192 606 693 546 615 التسمم الغذائي

معظمها حاالت وافدة.. 1
ية، . 2 ير ير المنقحة التي تشمل الحاالت السر  تم تصنيف حاالت الحصبة و الحصبة أللمانية من عام 2017م حسب صيغة   التقر

يا، المرتبطة بشبكة  الوبائيات، المستورد والمرتبط باالستيراد المؤكدة مخبر
 ألنواع مختلفة. وبالنسبة للسنوات السابقة فإن األنواع االخرى قد . 3

ً
من عام 2002 تم تبويب االجراءات التشخيصية طبقا

تم وضعها في "غير محدد" فيما عدا االلتهاب الكبدي الوبائي "ب".
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تابع : ملحق )4(: 

االمراض المعدية المبلغ عنها 

2020 2019 2018 2017 2016 األمراض

     
مجموعة األمراض )ب(

 )تبليغ خالل 7 أيام(

0 1 1 0 0
 التيتانوس الكزاز )ال تشمل حديثي

)الوالدة

71 115 97 84 0 التهاب السحايا )كل الحاالت األخرى(

133 295 593 1,628 1,238
مجموع حاالت التهاب الكبد الحموي 

)الفيروسي(

45 210 517 1,175 576 "التهاب الكبد الحموي - "أ

5 19 21 33 13 التهاب الكبد الحموي - "ب“

7 11 7 13 8 التهاب الكبد الحموي - "ج"

7 8 24 12 4 التهاب الكبد الحموي - "ح"

69 47 24 395 637 التهاب الكبد )غير محدد( )3(

4 11 22 27 28 الحمى التيفية )التيفودية()3(

86 102 128 517 244 السعال الديكي - الشاهوق

130 241 306 376 416 البروسيله - داء البروسيالت

0 0 1 2 2
داء اللشمانيات )حبة حلب - قرحة 

حلب(

0 0 0 0 2 حمى نظيرة التيفية )باراتيفوديه(

0 0 0 0 داء المنشقات )البلهارسيا(

7 13 9 2 0 متالزمة التهاب الدماغ الحاد

2 2 4 3 الجذام

147 174 145 150 135
فيروس عوز لمناعة البشري 

المكتسب / اإليدز
مجموعة االمراض )ج(

)تبليغ شهري(

3,045 10,139 9,241 18,967 18,329 الحماق )الجديري األلماني(

7 105 151 1,390 1,385
النكاف - التهاب الغدة النكفية 

الوبائي

0 0 0 0 0
حثر )الرمد الحبيبي - التراكوما 

)التراخوما((
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ملحق )5(: 

 األشعات المجراة بأقسام األشعة في مؤسسات وزارة الصحة خالل عام 2020م
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271 %25.47 353,948 65,880 43,018 31,043 30,487 17,936 165,584 مسقط

357 %10.73 149,058 17,851 15,109 16,430 9,494 4,440 85,734 ظفار

304 %1.08 14,947 1,341 0 2,928 641 150 9,887 مسندم

346 %3.04 42,259 9,260 2,416 4,785 2,037 748 23,013 البريمي

371 %12.81 177,996 31,181 16,070 13,746 4,988 1,857 110,154 الداخلية

258 %14.60 202,832 25,235 8,958 16,875 8,683 2,512 140,569
شمال 
الباطنة

254 %8.51 118,303 24,369 4,663 10,584 4,003 1,189 73,495
جنوب 
الباطنة

386 %8.79 122,064 18,948 5,564 12,899 6,508 2,576 75,569
جنوب 
الشرقية

423 %8.30 115,314 19,857 8,175 17,023 3,383 969 65,907
شمال 
الشرقية

364 %5.59 77,607 23,509 333 9,267 4,456 1,410 38,632 الظاهرة

288 %1.09 15,100 2,398 0 342 0 0 12,360 الوسطى

إجمالي األشعات 
المجراة
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ملحق )6( :

 بيان بعدد المتبرعين بالدم في مؤسسات وزارة الصحة خالل عام 2020م

ي
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ط
سق

م

المحافظة

الجنسية/النوع/ فئة السن 
عماني - ذكور

9,253 585 648 475 654 1,793 944 193 129 498 3,334 24-18

32,428 1,602 1,638 1,692 1,714 6,219 2,333 841 826 2,103 13,460 44-25

3,147 187 140 141 162 578 248 92 64 246 1,289 54-45

477 36 18 0 38 80 46 17 2 35 205 55+

45,305 2,410 2,444 2,308 2,568 8,670 3,571 1,143 1,021 2,882 18,288 اإلجمالي

عماني - إناث

1,534 38 35 23 125 197 175 28 7 63 843 24-18
2,804 95 52 42 132 467 220 86 12 112 1,586 44-25

411 6 11 13 22 70 34 19 2 14 220 54-45
94 2 2 0 1 7 42 0 0 2 38 55+

4,843 141 100 78 280 741 471 133 21 191 2,687 اإلجمالي

وافد - ذكور           

558 7 6 11 5 60 14 13 4 81 357 24-18

8,238 114 71 127 106 811 153 139 123 1,215 5,379 44-25

1,469 17 10 17 19 125 33 45 17 223 963 54-45

284 10 5 10 3 25 4 11 4 22 190 55+

10,549 148 92 165 133 1,021 204 208 148 1,541 6,889 اإلجمالي
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الجنسية/النوع/ فئة السن 
وافد - إناث           

83 1 - 1 3 4 2 3 - 7 62 24-18

704 18 3 - 15 41 14 11 6 61 535 44-25

158 3 2 1 3 2 4 3 2 11 127 54-45

37 - - - 1 1 - 2 - 4 29 55+

982 22 5 2 22 48 20 19 8 83 753 اإلجمالي

50,148 2,551 2,544 2,386 2,848 9,411 4,042 1,276 1,042 3,073 20,975  العمانيين

11,531 170 97 167 155 1,069 224 227 156 1,624 7,642 الوافدين

81.30% %93.80 %96.30 %93.50 %94.80 %89.80 %94.70 %84.90 %87.00 %65.40 %73.30
% العمانيين 
من اإلجمالي

%18.70 %6.20 %3.70 %6.50 %5.20 %10.20 %5.30 %15.10 %13.00 %34.60 %26.70
 الوافدين %
من اإلجمالي

61,679 2,721 2,641 2,553 3,003 10,480 4,266 1,503 1,198 4,697 28,617
 مجموع
المتبرعين

تابع : ملحق )6( :

 بيان بعدد المتبرعين بالدم في مؤسسات وزارة الصحة خالل عام 2020م



20
20

 -
ة 

صح
 ال

ت
ءا

صا
إح

ملحق )7( :54

 عدد مرضى الكلى الذين تم عالجهم في مؤسسات وزارة الصحة خالل عام 2020م 

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير المؤشر المؤسسة الصحية

31 31 39 46 47 50 45 29 44 45 53 43 عدد المرضى الذين تم عالجهم
المستشفى السلطاني

25.2 23.5 21.8 17.9 18.7 17.5 18.9 26.3 16.2 18.1 16.1 18.9 متوسط عدد الجلسات للمريض 

345 313 300 304 311 312 317 304 306 308 301 310 عدد المرضى الذين تم عالجهم وحدة غسيل الكلى 
ببوشر

12.3 11.6 11.9 11.9 11.9 11.4 10.7 11.7 11.7 11.7 11.6 11.9 متوسط عدد الجلسات للمريض 

33 33 32 30 29 31 31 31 31 30 30 30 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى قريات

11.9 10.8 11.1 11.6 11.8 11.3 10.9 11.3 10.9 11.8 10.2 11.6 متوسط عدد الجلسات للمريض 

215 209 203 203 206 207 208 208 215 207 203 200 عدد المرضى الذين تم عالجهم وحدة غسيل الكلى 
بالسيب

12.1 11.9 12.3 12.2 12.5 11.9 11.2 12.4 12 12.7 11.4 11.8 متوسط عدد الجلسات للمريض 

190 192 196 205 204 200 200 216 215 207 212 212 عدد المرضى الذين تم عالجهم مستشفى السلطان 
قابوس

12.3 12.1 11.6 11.4 11.6 11.1 11.3 10.9 10.8 11.4 10.6 10.7 متوسط عدد الجلسات للمريض 



20
20

 -
ة 

صح
 ال

ت
ءا

صا
إح

55

تابع : ملحق )7( :

 عدد مرضى الكلى الذين تم عالجهم في مؤسسات وزارة الصحة خالل عام 2020م 

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير المؤشر المؤسسة الصحية

19 19 19 19 19 19 19 - - - - - عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى طاقة

11.2 10.8 11.1 11.1 11.8 11.4 11.3 - - - - - متوسط عدد الجلسات للمريض 

16 16 15 15 14 14 15 15 15 15 13 12 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى خصب

13.9 13 13.1 12.1 12.9 13.1 13.1 13.3 13.6 14.3 13.2 14.9 متوسط عدد الجلسات للمريض 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى دبا

12.8 12.8 13 13 13.5 13 13.3 13 12.7 11 12.5 13 متوسط عدد الجلسات للمريض 

79 79 78 76 74 79 78 77 78 79 73 61 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشف البريمي

11.1 10.6 10 10.3 11.1 10.6 10 10.9 10.4 10.5 9.3 11.8 متوسط عدد الجلسات للمريض 

128 129 128 122 119 115 113 112 111 109 106 104 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى نزوى

12.6 12.1 12 12 12.1 12.3 11.7 11.8 11.8 12 11.7 12.1 متوسط عدد الجلسات للمريض 
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تابع : ملحق )7( :

 عدد مرضى الكلى الذين تم عالجهم في مؤسسات وزارة الصحة خالل عام 2020م 

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير المؤشر المؤسسة الصحية

64 63 59 59 59 60 56 56 54 54 54 52 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى سمائل

11.6 11.2 11.8 11.9 12.3 10.6 11.6 11 12.1 12.4 11.2 12 متوسط عدد الجلسات للمريض 

131 134 129 129 129 136 143 144 135 135 135 137 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى صحار

11.3 10.7 10.9 11.1 11.8 11.5 10.9 11.3 11.7 11.8 10.9 10.6 متوسط عدد الجلسات للمريض 

106 106 106 106 106 106 107 108 108 109 109 107 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مجمع صحار الصحي

10.5 10.3 10.5 10.1 11.1 10.2 10 10.2 9.8 10 9.8 10.3 متوسط عدد الجلسات للمريض 

72 70 72 71 71 72 73 74 75 70 68 68 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مجمع شناص الصحي

10.5 10.3 10.5 10.1 11.1 10.2 10 10.2 9.8 10 9.8 10.3 متوسط عدد الجلسات للمريض 

128 128 128 128 129 128 129 129 129 129 130 129 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مجمع السويق الصحي

11.7 11.1 11.4 11.4 11.7 11.3 11.2 11.5 11.4 11.6 10.6 11.1 متوسط عدد الجلسات للمريض 
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تابع : ملحق )7( :

 عدد مرضى الكلى الذين تم عالجهم في مؤسسات وزارة الصحة خالل عام 2020م 

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير المؤشر المؤسسة الصحية

125 121 119 120 115 114 115 108 112 95 97 93 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى الرستاق

10.9 10.8 11.5 11.2 11.7 11.3 11 11.3 10.5 12.5 11 11.5 متوسط عدد الجلسات للمريض 

120 120 120 120 122 122 122 122 123 123 122 122 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مجمع المصنعة الصحي

12.9 12.5 11.8 12.9 12.8 12.2 12.4 11.9 12.1 12.4 11.7 12.2 متوسط عدد الجلسات للمريض 

71 71 72 71 71 72 71 71 74 68 67 65 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى صور

12.5 13.2 12.7 13.3 13.1 13.3 12.9 12.5 12 13.1 12.2 12.7 متوسط عدد الجلسات للمريض 

93 93 94 93 95 97 96 92 95 94 97 97 عدد المرضى الذين تم عالجهم مجمع جعالن بني بو 
علي الصحي

15 12.3 12.8 12.4 12.4 12.3 12.1 12.6 12.5 12.6 11.9 11.8 متوسط عدد الجلسات للمريض 

3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى المصيرة

13.7 13.7 10.5 15.3 13.3 11.3 13 16.7 12.3 14.3 9.3 9.8 متوسط عدد الجلسات للمريض 
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تابع : ملحق )7( :58

 عدد مرضى الكلى الذين تم عالجهم في مؤسسات وزارة الصحة خالل عام 2020م 

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير المؤشر المؤسسة الصحية

97 94 79 80 80 82 79 77 77 79 72 73 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى ابراء

12.5 12.2 12 11 12.8 11.3 11.4 11.5 11.6 11.4 11.8 11.3 متوسط عدد الجلسات للمريض 

67 67 65 63 65 66 64 63 66 63 65 62 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى سناو

12.1 11.5 12 12 9.6 12.1 12.1 12.5 11.8 12.4 10.9 11.8 متوسط عدد الجلسات للمريض 

123 118 123 124 127 125 124 122 124 124 125 122 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى عبري

12.7 13.1 12.6 12.5 13.2 12.9 12.7 12.8 12.9 12.5 11.6 12.5 متوسط عدد الجلسات للمريض 

4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 عدد المرضى الذين تم عالجهم
مستشفى هيما

9 10 10.7 7.8 9.3 10.3 9.7 10.7 11 10.3 9 7.5 متوسط عدد الجلسات للمريض 

2,264 2,216 2,187 2,195 2,202 2,217 2,215 2,167 2,197 2,154 2,142 2,109 عدد المرضى الذين تم عالجهم
المستوى الوطني

12.3 11.8 11.9 11.8 12.1 11.7 11.5 11.8 11.6 12 11.2 11.7 متوسط عدد الجلسات للمريض 
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