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 لدة ثفوحفي ب ةالصح قطاع

 يبين عدد العيادات الصحية والحكومية في بلدة ثفوح (1الجدول رقم)

 ( : عدد املؤسساث الصحيت في بلدة جفوح , حسب الجهت املشرفت . 77جدول )   

ت خاصت حكوميت نوع املؤسست  املجموع خيًر

 5 1 4 1 عيادة طبيب عام

 7 1 6 - عيادة طبيب أسنان

 7 - 7 - يمخخبر صح

 3 - 3 - صيدليت

 1  1 - عيادة للعالج طبيعي

 17 3 14 1 املجموع

 أهم املؤشرات الرقمية حول قطاع الصحة في بلدة ثفوح(: 2الجدول رقم )

القيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  املصدر القيمة املؤشر )رقمي(

 القياسية

 التقييم                            
 طعيف  مخوسط  جيد 

الخددددددماث الصدددددحيت لكددددد  مسددددخوا أي الددددد ي ٌسدددددخ ب  مدددددواطنين مددددد  عدددددد وحدددددداث  

 داخ  البلدة وم  خارجها

  مخوسط    دًتلالعيادة الصحيت والب 3

 طعيف     دًتلالعيادة الصحيت والب 0 عدد وحداث الخدماث الصحيت املخخصصت  

 18نسدددمت)1111ال يمددت ال ياسددديت لكددد   -عدددد بطباا)ال دددب العدددام واملخخصصدددين( 

 يب(طب

 طعيف    15 دًتلالعيادة الصحيت والب 3

  مخوسط    دًتلالعيادة الصحيت والب 6 طب أسنان -عدد بطباا 

  مخوسط    دًتلالعيادة الصحيت والب 3 عدد الصيادلت 

  مخوسط    دًتلالعيادة الصحيت والب 6 عدد املمرطين 

  مخوسط    دًتلالعيادة الصحيت والب 6 فني مخخبراث 

  مخوسط    دًتلالعيادة الصحيت والب %00 نسبت بمراض املسمنت م  الحاالث املرطيت 

 طعيف     دًتلالعيادة الصحيت والب %30 نسبت املواطنين الحاصلين على جامين خاص 

   جيد   دًتلالعيادة الصحيت والب 36 عدد حاالث ال وارئ املحولت للمسدشفياث 

   جيد  1 دًتلالعيادة الصحيت والب 0 حالت1111لوالدة لك  نسبت الوفياث عند ا 

 طعيف    7 دًتلالعيادة الصحيت والب 0 ساعت 74عدد مراكس ال وارئ دوام  

   جيد   دًتلالعيادة الصحيت والب 050 عدد الحاصلين على جامين إسرائيلي )عم ( ووكالت . 

 طعيف    6 دًتلالعيادة الصحيت والب 6 شخص م  السكان1111عدد العاملين بال  اع الصحي لك   

 طعيف    74 دًتلالعيادة الصحيت والب 6 عدد ساعاث جوفر الخدمت الصحيت ًوميا 

ر والوالدة   طعيف    1 دًتلالعيادة الصحيت والب 0 عدد مراكس الخصٍو

لألطفال وبمهاث في فترة الحم  وبعدد الدوالدة  مد  كد  نسبت جل ي الرعاًت بوليت  

 أم 1111

  مخوسط   %111 دًتلالعيادة الصحيت والب 60%

  مخوسط   74 دًتلالعيادة الصحيت والب 21 عدد ورشاث الخوعيت بموطوع الصحت إلانجابيت  

 ةالبيئقطاع 

 بيئة والصحة العامة في بلدة ثفوحأهم املؤشرات الرقمية والوصفية حول قطاع ال: (3لجدول رقم )ا

القيمةةةةةةةةةةةةةةة  املصدر القيمة املؤشر )رقمي(

القياسةةةةةةي

 ة

 التقييم

 طعيف  طسمخو  جيد 

اث      311 سجالث البلدًت 151 عدد الحاٍو

عدددددددددددد الشددددددددددكاوي اليددددددددددي جخعامدددددددددد  معهددددددددددا البلدًددددددددددت  شددددددددددان البي ددددددددددت 

 والصحت العامت

    5 سجالث البلدًت 3

    %111 سجالث البلدًت %75 مع النفاًاث إلى إجمالي السكاننسبت حغ يت الخدمت ج

ت اث الصناعيت والخجاٍر     71 سجالث البلدًت 1 عدد الحاٍو

    7 سجالث البلدًت 1 عدد أماك  ججميع الحدًد والبالسخك 

ف النتددص فددي الددخخلص مدد       - سجالث البلدًت %35نسددبت السددكان املسددخخدمين لصددهاٍر
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 املياه العادمت

نابيع املياه نديجت اخخالط املياه العادمت     1 سجالث البلدًت %75 نسبت جلوث آبار ٍو

    - سجالث البلدًت %91 نسبت جوفر الحفر الامخصاصيت

    - سجالث البلدًت 111 نسبت املنازل املربوطت بالحفر امخصاصيت


