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 مقدمة
 

لصانعي  2100إلمارة أبوظبي خالل عام وظبي بتقديم إحصاءات الصحة بأ –يتشرف مركز اإلحصاء 

 .االجتماعية والمؤشرات اإلحصائية األرقامب المهتمين وجميع والباحثين القرار والسياسات، والمهنيين

 ملخصا   القسم اإلحصاءات بحيث يقدم هذا الموجودة في المالحظات أهم عن صدار بموجزيبدأ اإل

 الصحية، والوقاية واألطباء، المرضى، وأرقام الصحية، آتبالمنش الرئيسة والنتائج المتعلقة لإلحصاءات

وسعيا من المركز إلى مواصلة تطوير العمل اإلحصائي وتقديم إحصاءات .  الوفاة وأسباب ومعدالت

 تغطي أغلب الجوانب الخاصة بالصحة، فقد تم تزويد هذا اإلصدار بمؤشرات عن وفيات السرطان.

 التفصيلية األرقام رؤية في يرغبون الذين ألولئك التفصيلية داولالج من مجموعة الثاني ويقدم القسم

 من أطول زمنية سلسلة إضافة وقد تم. صدارالموضوعات الواردة في اإل من موضوع بكل المتعلقة

 .حال توافرها ،األساسية اإلحصاءات

ية شرحا  للمصطلحات والمفاهيم الفن اإلصدارالمالحظات التوضيحية في نهاية  فصلويوفر 

أثناء قراءة البيانات واإلحصاءات الواردة  وننصح السادة القراء بمطالعة هذا الفصلالمستخدمة فيها، 

  .في النشرة

، الذين لم يّدخروا جهدا  شركائنا االستراتيجيينكافة االمتنان لوكعهد المركز دوما  نودّ أن نعبّر عن وافر 

 –الصحة  دد نتوّجه بخالص الشكر إلى هيئةالصّ لكي نتمكّن من إصدار نشرات موثوق بها. وفي هذا 

 من خالل توفير البيانات للمركز.  ووزارة الصحة على دعميهما الكبيرين ،أبوظبي
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 1122خالل عام اإلحصاءات األساسية للصحة 
 

 . 2100ة لقطاع الصحة في إمارة أبوظبي خالل عام الجدول التالي اإلحصاءات الرئيس يلخص

 1122، للصحة األساسية اءاتاإلحص: 2 جدول
 

 

 أبوظبي.  –أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء

 

 المنشآت الصحية
 .2100إلى  2112خالل الفترة من عدد المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي حسب المنطقة  (2)الجدول يوضح 

 37حية، انخفض عدد المستشفيات من ة المراكز الصظرا  إلعادة تصنيف مستشفيات جراحة اليوم الواحد لفئن

            .2100في عام  35إلى  2112ستشفى في عام م

            . 2100سرير خالل عام  32657إلى  2117سرير خالل عام  32620تفع عدد أسرة المستشفيات من روا

عدد العيادات  وزاد، 2100عام  خالل زمرك 474إلى  2117مركز في عام  361ارتفع عدد المراكز الصحية من كما 

  . 2100في عام  عيادة 265إلى  2117في عام عيادة  219اآلخر من هو 

 الخدمات الصحية حسب المنطقة والقطاع
مارة أبوظبي خالل األعوام إ( توزيع الخدمات الصحية حسب تصنيف الخدمات الصحية لمناطق 2يبين جدول )

ل النمو الكبير في عدد الخدمات الصحية المصنفة "مراكز صحية" وذلك في . ويظهر الجدو 2100إلى  2112من 

الماضية. شهدت منطقة أبوظبي أكبر نمو في عدد المراكز  األربعكافة مناطق اإلمارة على مدى األعوام 

في حين شهدت الغربية أكبر نسبة  ،2100إلى  2112 خالل الفترة منمركزا  صحيا   62الصحية بزيادة بلغت 

قدارها ، بزيادة م2100إلى  2117 منالفترة  خالل مركزا 22إلى  5من عدد المراكز الصحية  زادتفاع حيث ار

عيادة في عام  021إلى  2112عيادة في عام  025وقد ارتفع عدد العيادات في منطقة أبوظبي من  %.341

 35 المستشفيات 
 3657 أسرَّة المستشفيات

 0.9 من السكان 02111ة لكل األسرّ 
 494 المراكز الصحية

 265 العيادات

 427 الصيدليات

 4,900 األطباء
 2.3 من السكان 02111األطباء لكل 
 10,504 الممرضات

 5.1 من السكان 02111الممرضات لكل 
 864 األسنان

من  02111أطباء األسنان لكل 
 0.4 السكان
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وفي نفس الفترة حدث . 2100عيادة في  20إلى  2112عيادة خالل عام  66، وفي منطقة العين من 2100

 2112مستشفى في عام  24انخفاض في عدد المستشفيات في منطقة أبوظبي حيث انخفض العدد من 

 .2100مستشفى في عام  07إلى 

 أنواع المستشفيات حسب المنطقة والقطاع
. 2100إلى  2112( عرضا مفصال للمستشفيات حسب المنطقة والقطاع خالل الفترة مابين 3يقدم الجدول )

 04، حيث بلغت شيوعا  في منطقة أبوظبيولجدول أنَّ المستشفيات الخاصة هي األكثر انتشارا  ا ويبين

                 .2100مستشفى في عام 

خالل الفترة مستشفيات  4ى ذلك، يوضح الجدول أنَّ العدد اإلجمالي للمستشفيات انخفض بمقدار عالوة عل

لتغيرات التي حدثت في عدد إلى المستشفيات ل اإلجمالي العددع انخفاض . ويرج2100و 2112 بين

 2008عام  مستشفى خالل 25من  العدد، حيث انخفض كنتيجة لعملية إعادة التصنيفالمستشفيات الخاصة 

 .2100في عام  20إلى 

 1122إلى  2791 السالسل الزمنية للمرافق الصحيَّة و األسرَّة منذ عام
خالل في إمارة أبوظبي من السكان  0111لكل والعيادات واألسرّة المتاحة ( عدد المستشفيات 4يبين جدول )

. ويعكس الجدول النمو السريع في مدى توافر الخدمات، بما في ذلك زيادة 2100و 0793الفترة ما بين عام 

و  0793خالل الفترة الواقعة مابين عامي  الحكومية ة المتوافرة في المستشفياتفي عدد األسرّ % 453بلغت 

2100. 

 1122، معدل استخدام األسرّة والمرضى النزالء في المستشفيات الحكومية
 05الرقم بين حيث تفاوت  ،طق فيما يخص عدد المرضى لكل سرير( إلى وجود تباين بين المنا5يشير جدول )

ل مريض لك 32مريض لكل سرير ومنطقة العين والتي بلغت  23بين الغربية والتي بلغت مريض لكل سرير 

 .أعداد األسرّة بين كال المنطقتينوذلك على الرغم من وجود اختالفات كبيرة في سرير 

 1122 -1112الكوادر الطبية، 
. وعموما يظهر الجدول 2100إلى  2112الفترة من  خالل( عدد الكوادر الطبية في إمارة أبوظبي 6ويبين جدول )

لكل طبيب  230إلى  2112 خالل عاممن السكان  0112111لكل طبيب  302 أّن عدد األطباء قد انخفض من

لكل طبيب  47. وعلى نفس المنوال، انخفض عدد أطباء األسنان من 2100من السكان في عام  0112111

       .2100من السكان في عام  0112111لكل طبيب  40إلى  2112من السكان في عام  0112111

لكل  ممرضة 475 إلى 2112من السكان في  0112111 للكممرضة  416وفي المقابل زاد عدد الممرضات من 

 .2100في عام  من السكان 0112111

من  0112111لكل مختص  207ويتمتع سكان منطقة أبوظبي إجماال  بأكبر عدد من الطاقم الطبي بمعدل يبلغ  

، لسكانمن ا 0112111لكل  مختص 217، تليها العين بفارق بسيط حيث بلغ العدد 2100السكان خالل عام 

                     من السكان في الغربية. 0112111لكل  مختص 355يبلغ المعدل  بينما

على الرغم و. 2100-0794لفترة بين خالل اسل الزمنية لعدد الكوادر الطبية السالبالتفصيل ( 9جدول ) ويعرض
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عدد العاملين في مجال الصحة  يف من تغير األرقام بشكل متقطع إال أن السالسل الزمنية تشير إلى نمو كبير

، بينما زاد 2100و 0724بين عامي  %025عدد األطباء بما يقرب من  زادخالل تلك الفترة. على سبيل المثال، 

 خالل نفس الفترة. %036عدد الممرضات والمساعدين بنسبة حوالي 

 1122 المرضى،
عدد المرضى في مريض، فيما بلغ  232792 بلغ 2100خالل عام عدد المرضى النزالء  ( إلى أن2يشير جدول )

االختالفات في وتيرة المرضى النزالء بين مناطق  وتشير البيانات إلى أن. مريض 222332402العيادات الخارجية 

، %54.9منطقة أبوظبي حيث بلغت النسبة في إلى حد ما من حيث توزيع السكان،  الثالت تتقارباإلمارة 

حيث  مرضى العيادات الخارجيةواختلفت نسب توزيع  %.9.3غربية بنسبة ، وال%32.0تليها العين بنسبة 

 . %00.4بنسبة بلغت  الغربية ، وفي%41.0حققت منطقة العين زيادة بلغت 

 1121أسباب الوفاة، 
 2100عام  خاللأكثر األسباب شيوعا للوفاة من السكان حسب  0112111( معدل الوفيات لكل 7يعرض جدول )

من السكان، وفي  011،111لكل   حالة 50.4بمعدل في المقدمة  "القلب واألوعية الدموية  "أمراضحيث تأتي 

من السكان، وتلتها  0112111لكل حالة  29.9بمعدل “األسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة "جاءت المرتبة الثانية 

 .من السكان 011،111لكل  حالة 20.9بمعدل "األورام" 

 ثة مجتمعة عن كافة أسباب الوفاة األخرى، وقد اتضح أن السبب الثالث "األورام"وتزيد هذه األسباب الثال

صابة ب"أمراض الجهاز حيث بلغت نسبة اإل السبب الرابع للوفاةعن أربعة أضعاف ب يزيدحدث بمعدل ي

 من %91من السكان. وتمثل األساب الثالث األكثر شيوعا  للوفيات ما يقارب  0112111لكل  5.2التنفسي" 

    كافة أسباب الوفاة.  

 1122 – 1112الوفيات حسب سبب الوفاة، 
الجدول  حيث يقدم، 2100و 2115بين عامي  ماللفترة ( إلى التوزيع النسبي ألسباب الوفاة 01يشير جدول )

من أن تعرض بشكل أقل عرضا  ألكثر أسباب الوفاة شيوعا ، كما يجمع الجدول األسباب األخرى التي كانت 

أكثر  كانت دوما  "أمراض القلب واألوعية الدموية" إلى أن جدول ال"األسباب األخرى". ويشير  تحت بند كمستقل

" مجموعة من "األسباب الخارجية لالعتالل والوفاة حيث كانت 2115األسباب شيوعا  للوفيات فيما عدا عام 

. وقد تم سباب الفويات شيوعا  هي أكثر أ "بعض األسباب الخارجية األخرى، ووالتسمم ،اإلصابةومجموعة "

                                    . 2115تقسيم هاتين الفئتين بعد عام 

، إال أن ي نسبة الوفيات يعزى إلى األورامنمو المطرد فالهناك أن  2100إلى  2115وقد اتضح خالل الفترة من 

 %.06.2والتي بلغت خاللها  2101بعام  مسجلة انخفاضا بالمقارنة ،2100في عام  %05.7تلك النسبة بلغت 

أ( 00. ويبين الجدول )2100وسبب الوفاة لعام  ،النوع ، و( نسبة الوفيات حسب الجنسية00ول )جدوضح يو

ج( للمواطنين وغير 00ب( لغير المواطنين و)00النسب المئوية ألسباب الوفاة بين المواطنين، وجدول )

 المواطنين.
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٪ 33.2أمراض القلب واألوعية الدموية" أكبر سبب للوفاة لكل من الذكور بنسبة بالنسبة للمواطنين تعتبر"

٪، 06.3" بنسبة األورام"للوفاة بين المواطنين الذكور بنسبة  الثانيوتعد "األورام" السبب ٪. 32.1واإلناث 

  .لإلناث ٪09.0و

بنسبة  2100ين الذكور في عام أكبر سبب للوفاة بين غير المواطن"أمراض القلب واألوعية الدموية" ومثلت 

 ٪.00.9٪ و" األورام" 22.5٪، تليها" األسباب الخارجية لالعتالل والوفاة" 43.0

%، تليها 22.6بنسبة  2100خالل عام أما بالنسبة لإلناث غير المواطنات فقد كانت "األورام'' أكبر سبب للوفاة 

 %.2.6باب الخارجية لالعتالل والوفاة" بنسبة بلغت ٪، ثم "األس23.0"أمراض القلب واألوعية الدموية" بنسبة 

 1122الفئات العمرية، سبب الوفاة و الوفيات حسب
 2100عاما  خالل عام  04 -1للوفاة بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم مابين  األكثر شيوعا  كان السبب 

فكان  27-05بب للوفاة للفئات العمرية ٪. أما أكبر س24.9" بنسبة الوالدة قبل ما فترة في تنشأ معينة حاالت"

%. وكانت "أمراض القلب واألوعية الدموية" السبب 52.6"األسباب الخارجية لالعتالل والوفاة" بنسبة بلغت 

عاما   61%، وللفئة العمرية 30.4عاما  بنسبة  57 -45، وللفئة %29.6 عاما  بنسبة 44 -31األكثر شيوعا للفئة 

 %. 42.0فأكثر بنسبة 

فكان   2100خالل عام  04 -1بين ارهم ما أكثر سبب شيوعا  للوفيات بين غير المواطنين الذين تتراوح أعمأ

"أسباب خارجية ت %. وبشكل يشابه المواطنين كان22.0الوالدة" بنسبة  قبل ما فترة في تنشأ معينة حاالت"

ت "أمراض القلب %. وكان51.2بنسبة  27-05أكثر أسباب الوفاة شيوعا  بين الفئة العمرية  لالعتالل والوفاة"

عاما   61، وأكثر من 57-45و 41 -31للمجموعات العمرية السبب األكثر شيوعا بالنسبة  "واألوعية الدموية

 على التوالي. ٪36.9، و%54.2، و٪32.5بنسبة 

 والنوع الجنسية ،معدل الوفيات حسب سبب الوفاة
خالل عام محدد بأنه عددالوفيات المرتبطة بهذا العامل لكل وقد تم تعريف معدل الوفاة بسبب عامل معين 

 نفس العام. خاللمن السكان  0112111

 2100أعلى سبب محدد للوفيات بين المواطنين الذكور في عام "أمراض القلب واألوعية الدموية"  توكان

من  0112111وفاة لكل  حالة 40.0بمعدل "األورام" من السكان، تليها  0112111حالة وفاة لكل  25.2 بمعدل

من  0112111فاة لكل حالة و 36.2بمعدل "األسباب الخارجية لالعتالل والوفاة " السكان، بعد ذلك جاءت 

"أمراض الغدد ثم من السكان،  0112111حالة وفاة لكل  09.9 السكان، ثم "أمراض الجهاز التنفسي" بمعدل

من السكان، وأخيرا  بسبب العديد من  0112111لة وفاة لكل حا 00.7الصماء والتغذية واألمراض األيضية" بمعدل 

 عوامل الوفاة األخرى ولكن بمستويات أقل.

"أمراض القلب واألوعية الدموية"  ، إذ جاءت2100المواطنين نمط مماثل خالل عام  وقد سجل الذكور من غير

، يلي ذلك "األسباب الخارجية من السكان 0112111حالة وفاة لكل  51.7أكثر أسباب الوفاة شيوعا بمعدل ك

ة وفاة لكل حال 03.9من السكان، ثم"األورام" بمعدل  0112111حالة وفاة لكل  26.5لالعتالل والوفاة" بمعدل 

حالة وفاة  5.0" بمعدل اإلصابات والتسمم وعواقب أخرى غير معينة ألسباب خارجية "، من السكان 0112111

عراض والعالمات ونتائج الفحوصات السريرية والمخبرية غير المصنفة أمن السكان، وتلى ذلك " 0112111لكل 
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من السكان، وأخيرا  بسبب العديد من عوامل الوفاة األخرى  0112111حالة وفاة لكل  3.9" بمعدل في مكان آخر

 ولكن بمستويات أقل.

، بمعدل بلغ 2100في عام وكانت "أمراض القلب واألوعية الدموية" أكثر أسباب الوفاة شيوعا  بين المواطنات 

من السكان، 0112111حالة وفاة لكل  27.6من السكان، تليها "األورام" بمعدل  0112111حالة وفاة لكل  65.2

 يبلغ بمعدل ، و"أمراض الجهاز التنفسي""األسباب الخارجية لالعتالل والوفاة"جاء في المركز الثالث كال  من ثم 

 سكان، وأخيرا  بسبب العديد من عوامل الوفاة األخرى ولكن بمستويات.من ال 0112111حالة وفاة لكل  01.3

عن المواطنات، حيث تعتبر  2100وتختلف معدالت الوفاة لإلناث غير المواطنات حسب سبب الوفاة في عام 

من السكان،  0112111لكل  حالة وفاة 30.2"األورام" أكثر األسباب شيوعا بين اإلناث غير المواطنات وبمعدل 

"األسباب من السكان، وتلى ذلك  0112111حالة وفاة لكل  25.9"أمراض القلب واألوعية الدموية" بمعدل وتلتها 

وأخيرا  بسبب العديد من عوامل  من السكان، 0112111حالة وفاة لكل  7.6بمعدل  الخارجية لالعتالل والوفاة"

  الوفاة األخرى ولكن بمستويات أقل.

 الجنسية وفئات العمرلوفاة، سبب ا معدالت الوفاة حسب
من السكان حسب الفئة العمرية  0112111ة للوفاة لكل ( معدالت األسباب الرئيس04تبين مجموعة الجداول )

 .2100خالل عام  ج(04ب( والمواطنين وغير المواطنين )04أ(، وغير المواطنين )04للمواطنين في جدول )

عام هي  04 - 1بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم مابين  يوعا  أكثر أسباب الوفاة شأن  أ(04)ويوضح الجدول 

 يلي ذلك من السكان، 0112111لكل حالة  22" بمعدل الوالدة قبل ما فترة في تنشأ معينة حاالت"

. أما أكبر أسباب من السكان 0112111لكل حالة  09.2"التشوهات،والعاهات، والشذوذ الكروموسومي" بمعدل 

من  0112111لكل  36.0فكان "األسباب الخارجية لالعتالل والوفاة" بمعدل بلغ   27-05  مرية الوفاة للفئات الع

بمعدل "أمراض القلب واألوعية الدموية" عام فتعاني في المقام األول من  44 -31أما الفئة العمرية السكان. 

 61من تبلغ أعمارهم عاما و 57 -45من السكان وكذلك األمر بالنسبة للفئة العمرية  011.111لكل  24.7يبلغ 

من  011.111حالة لكل  0532.6من السكان، و 011.111حالة لكل  003.4لكن بمعدل أعلى بلغ عاما فأكثر 

 السكان على التوالي.

"بعض الحاالت التي تنشأ فيا لفترة المحيطة بالوالدة"  منعاما  04-1في الفئة العمرية عانى غير المواطنين 

 بمعدل "التشوهات، والعاهات، والشذوذ الكروموسومي" ، تلي ذلك من السكان 0112111لكل  25.1عدل بم

 ،من السكان 0112111لكل  02.5

وكانت "األسباب الخارجية لالعتالل والوفاة" أكبر عوامل الوفاة لغير المواطنين في الفئات العمرية التي تتراوح 

كأكثر "أمراض القلب واألوعية الدموية" وجاءت  .انمن السك 0112111لكل حالة  25.1بمعدل بلغ  27-05بين 

لكل حالة  672.3، و049.3، و29.7بمعدل  فأكثر  عاما   61، و57-45، و44-31العمرية  األسباب شيوعا  للفئات

 على التوالي. من السكان 0112111
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 1122 إلى 1117معدالت وفيات السرطان، 
 لألعوام من والجنسية النوع حسب السكان من 0112111 لكل السرطان وفيات معدل (05) الجدول ويبين

 أن حين في 2117 عام ذمن تدريجيا خفضتان لذكورا معدالت وتشير البيانات إلى أن. 2100 وحتى 2117

 .2100 عام فيوانخفضت بعد ذلك  2101و 2117 ت خالل عامارتفع إلناثا معدالت

 من 011.111 لكل وفاة حالة 23.9 من السكان من 0112111 لكل السرطان لوفيات العام المعدلانخفض 

 حالة 07.1 إلى ، ثم2101 عام خالل السكان من 011.111 لكل وفاة حالة 22.9 إلى 2117 خالل عام السكان

 .2100 عام في السكان من 011.111 لكل وفاة

 40.9 من ينمواطنال الذكور معدل حيث انخفض تدريجي،سنوي  انخفاض إلى الخاص بالذكور الجدوليشير 

، فيما 2100 عام في السكان من 0112111 لكل 34.7 إلى 2117 عام في السكان من 0112111 لكل حالة وفاة

 .السكان من 0112111 لكل وفاة حالة 00.2 إلى 06.0 من المواطنين غير الذكور انخفض معدل

 ،2101 عام خالل( المواطن وغير ،المواطن المجموع،)المعدالت جميع  ارتفعت فقد أما فيما يتعلق باإلناث

 السكان من 0112111 لكل حالة 22.4، و29.3، و22.1 إلى صللت التالي العام خالل المعدالت هذه وانخفضت

 .التوالي على

 عام في لمواطناتل كان الماضية الثالث السنوات خالل السرطان وفياتل معدل أعلى أن من الرغم علىو

وصل إذ  أيضا، المجموعة لنفس انخفاض أكبر كان السكان، من 0112111 لكل حالة وفاة 42.6معدل ب 2101

حالة  05.3 ، بنسبة انخفاض مقدارها 2100 عام في السكان من 0112111 لكل حالة وفاة 29.3 إلىالمعدل 

 السكان. من 0112111 لكل وفاة

 1122األمراض المعدية، 
م، سواء من حيث معدالت المرض أو الوفيات تكتسب األمراض المعدية أهمية متزايدة في جميع أنحاء العال

ويرجع ذلك إلى زيادة معدالت انتشار األمراض المعدية، وظهورالعديد من األمراض الجديدة التي قد تؤدي 

 للوفاة، وبطبيعة الحال تحظى طرق الوقاية من تلك األمراض بالمزيد من األهمية.

 1122عمرية، ال والفئةالجنسية حسب نوع المرض،  مراض المعديةاأل
 الفئة حسب المعديةاألمراض  عدوى نواعج( إلى النسب المئوية أل06ب(، و)06أ(، و)06) الجداولتشير 

ج( 06، والجدول )المواطنين غيرب( ل06والجدول ) المواطنين، نسب( أ06) األول الجدول بحيث  يعرض العمرية،

 . المواطنين غيرو المواطنينلمجموع 

وقد حقق "الجدري المائي" أعلى نسبة ، حالة 62416ما يعادل  2100خالل عام   بلغ مجموع الحاالتقد و

إصابة بين جميع األمراض المعدية التي تم اكتشافها بين كل من المواطنين وغير المواطنين بنسبة بلغت 

مالي ٪ من إج03.5٪ من إجمالي عددالحاالت. وجاءت"المالريا" في المرتبة الثانية بنسبة بلغت حوالي 52.1

 الحاالت. وتشير  مجموعة 

يتضح أن نمط توزيع العدوى بين الفئات العمرية  ب(06)وغير المواطنين، أ(06)وبعقد مقارنة بين المواطنين 

مماثل بحيث تتناقص معدالت اإلصابة عند التقدم في العمر، على الرغم من ارتفاع اإلصابة بالجدري المائي 

٪ لغير المواطنين. ومع ذلك وبسبب 51.3٪ من الحاالت مقابل 94.9ت بين المواطنين بشكل عام بنسبة بلغ
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االختالفات بين المجموعات الفرعية من السكان يعتبر الرقم الفعلي لغير المواطنين أعلى بكثير من نظيره بين 

 بين المواطنين. 4926يقارب  مابحالة مقارنة  62725المواطنين، حيث تم تسجيل مايقارب 

٪ 07.9شخصأ و 2927 بما يقاربا" كثاني أعلى نسبة إصابة باألمراض المعدية بين غير المواطنينوجاءت "المالري

الفيروسي  "االلتهاب الكبد ي%، ثم3.9"الجرب" بنسبة من إجمالي حاالت اإلصابة باألمراض المعدية، يلي ذلك

 %.3.6بنسبة ج" 

كثاني أكبر  نسبة "التسمم الغذائي" وجاء  وعلى العكس، لم يكن هناك أي تشخيص للمالريا بين المواطنين،

 0163٪ من جميع حاالت العدوى باألمراض المعدية وهو  ما يعادل 4.2بنسبة بلغت  2100إصابة خالل عام 

حالة. وعلى الرغم من تقارب  212% أو ما يعادل 3.2بنسبة "االلتهاب الكبدي الفيروسي ب" ، ثم جاء شخص

يظهر في شريحة  ه، إال أنالمواطنين بنظيره غير المواطنين بينالفيروسي ب" عدل العدوى "بااللتهاب الكبدي م

          .حالة 490% أو ما يعادل 3.4، حيث بلغت النسبة أكبر نظرا  إلى تفاوت السكان

 ومن حيث العدوى وفق الفئات العمرية المحددة يتضح أن "الجدري المائي" سجل أعلى نسبة إصابة بين الفئة

بنسبة  34-05٪، وجاء نفس المرض كأعلى معدل إصابة بين الفئة العمرية 23.4بنسبة بلغت  04-1العمرية 

عام  54 -35بين  أكثر األمراض التي أصابت الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم ما. وكانت "المالريا" 44.5٪

عام بنسبة  64 -55ة وجاء نفس المرض كأعلى معدل إصابة بين الفئة العمريمن الحاالت، % 26.0بنسبة 

ج" كأكثر مرض بين الفئة العمرية التي تبلغ ،  جاء "االلتهاب الكبدي الفيروسي" بنوعيه "ب%، في حين 24.7

                                                ٪.31.0عاما  فأكثر بنسبة بلغت  65أعمارها 

إال أن عدية إصابة لكل من المواطنين وغير المواطنين، على الرغم من أن "الجدري المائي" هو أكثر االمراض الم

عام  61لمن هم الفئة العمرية  باستثناءتقريبا بين المواطنين وغير المواطنين  خرى مختلفةالعدوي األأنماط 

، وغير ٪24.5بين المواطنين  أكثر األمراض المعدية انتشارا  اللتهاب الكبدي الفيروسي" ا"فأكثر حيث كان 

 -35كأكثر االمراض المعدية للمواطنين في الفئة العمرية " ب"التهاب الكبد الفيروسي %. وجاء 36.1ن المواطني

مراض المعدية إصابة للفئة العمرية كثر األكأ " ج"التهاب الكبد الفيروسي %، بينما جاء 20.7عاما  بنسبة  54

              ٪. 27.2بمعدل بلغ عام فأكثر  64 -55

 العمرية الفئة في المواطنين غيرمراض المعدية بين الريا" سجلت أكثر نسبة إصابات لألأن "الم المقارنة وتوضح

 ٪.31.5بنسبة  عام 64-55 العمرية والفئة٪ 22.7بنسبة  عام 35-54

 1122الفئات العمرية، و الجنسية نوع المرض، حسب األمراض المعديةبمعدل اإلصابة 
من السكان باألمراض  0112111ج( إلى معدل اإلصابة لكل 09و) ب(09أ(، و)09تشير مجموعة الجداول )

غير ب( 09والجدول الثاني) المواطنين، أ(09المعدية حسب الفئات العمرية، بحيث يتناول الجدول األول )

 ج( لكالهما.09والجدول الثالث ) ،المواطنين

 لمدى النسبي اإلصابة الحجمتعكس معدالت لسكان، من ا 0112111بالعدوى لكل اإلصابة  أعدادتوحيد وب

 .السكان المتشرة بين اإلصابة

إلى لسكان، ل اإلصابة بالعدوى حسب الحجم النسبي أعدادتوحيد بعد أن تم  ،(09)تشير مجموعة الجداول 

غم أّن معدل اإلصابة بالمالريا وعلى الر. غير المواطنينب مقارنةمعدل إصابة المواطنين بالجدري المائي ارتفاع 

من السكان، تكاد المالريا ال  0112111حالة لكل  062.3بلغ ي معدلير المواطنين يأتي في المرتبة الثانية ببين غ

 لهذه الفئة الفرعية من السكان.يحتل المرتبة الثانية " التسمم الغذائي"، إال أّن تتواجد بين المواطنين
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من  0112111حالة لكل  0457.1للمواطنين  2100خالل عام  باألمراض المعديةإلصابة اإلجمالي لوقد بلغ معدل 

السكان. ونظرا  الختالف معدالت اإلصابة حسب الفئات العمرية، فقد لوحظ أن أعلى نسبة إصابة بين 

من السكان، بينما كان  0112111لكل  حالة 2759.3عام بلغت  04-1بين  المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما

 0112111 حالة لكل 221.9عام بمعدل بلغ  64-55تتراوح أعمارهم ما بين  أدنى مستوى بين المواطنين الذين

 من السكان.

عام  04-1ويعتبر معدل اإلصابة بمرض "الجدري المائي" هو األعلى بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم مابين 

التسمم يلي ذلك في الترتيب، "أنواع أخرى من ، من السكان 0112111حالة لكل  2546.7حيث بلغ 

 0112111حالة لكل 22.9ثم "الحمى القرمزية" بمعدل  من السكان، 0112111حالة لكل  009.2الغذائي"بمعدل 

 من السكان. 0112111 حالة لكل 36.3" بمعدل يبلغ النكاف" من السكان، بعد ذلك جاء

بلغ  حيث ،34-05ة معدل اإلصابة بمرض "الجدري المائي" هو األعلى بين المواطنين في الفئة العمري ويعد

 0112111حالة لكل  92.1بمعدل " لتهاب الكبد الوبائي بباإلمن السكان، متبوعا  " 0112111حالة لكل  302.6

 من السكان. 0112111حالة لكل  46.2بمعدل أنواع أخرى من التسمم الغذائي" " وتلى ذلكمن السكان، 

 54-35األعلى بين المواطنين في الفئة العمرية  هو" ب "التهاب الكبد الفيروسيويعد معدل اإلصابة بمرض 

حالة لكل  94من السكان، وتلتها بنوعيه "ب و ج"  وبمعدل متساوي  0112111حالة لكل  21.4وبمعدل 

 .من السكان 0112111حالة لكل  64.0بمعدل لمائي" من السكان، وبعد ذلك جاء "الجدري ا 0112111

-55 " هو األعلى بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بينج الفيروسي تهاب الكبدليعتبر معدل اإلصابة "باال

بمعدل يبلغ " بتهاب الكبد الفيروسي ل"االيلي ذلك من السكان،  0112111حالة لكل  64.4عام بمعدل  64

 قليلة. لكنها بمعدالت المعدية باألمراض إصابات من السكان، علمأ بأن هناك 011.111حالة لكل  46.1

عاما   65على بين المواطنين الذين تبلغ أعمارهم األ" هو جد معدل اإلصابة بمرض "التهاب الكبد الفيروسي ويع

حالة  44.5" بمعدل بالفيروسي  تهاب الكبدالمن السكان، يلي ذلك " 0112111 حالة لكل 22.9 فأكثر بمعدل

من السكان، ثم "السل  0112111لكل  حالة 32.2بمعدل "االنفلونزا الموسمية"  ثممن السكان،  0112111لكل 

 من السكان. 0112111حالة لكل  25.4الرئوي" بمعدل 

قد  2100وعند تحليل معدالت اإلصابة عند غير المواطنين نجد أن أنماط اإلصابة باألمراض المعدية خالل عام 

األعلى بين الفئات  اختلفت عن نظيراتها بين المواطنين حيث كان معدل اإلصابة بمرض "الجدري المائي" هو

مراض وجاءت "المالريا" كأكثر األلتوالي، حالة على ا 473.7حالة و 0640.4بمعدالت تبلغ  34-05و 04-1العمرية 

حالة لكل  42.4و 024.0عاما  بمعدالت بلغت  64 -55عاما  و 55 -35المعدية انتشارا  بين الفئات العمرية 

، تهاب الكبدالفيروسي ج"ال" فعانت منعاما  فأكثر   65العمرية  ةأما الفئمن السكان على التوالي.  011.111

من السكان على  0112111حالة لكل  33.0و 94.4بمعدل  شيوعا  أكثر األمراض ك " بتهاب الكبدالفيروسي ال"و

 التوالي.

-1لعمرية ا بين غير المواطنين في الفئة وكانت "األنواع األخرى من التسمم الغذائي" ثاني أعلى معدل إصابة

، و"التهاب الكبد الفيروسي ج" للفئة 54-35الجدري المائي للفئة العمرية و ،34-05العمرية والمالريا للفئة  ،04

 .من السكان 011.111حالة لكل  39.0، و002.2، و273.0، 56.7 ، الية بالترتيبمعدالت التبال 64-55  العمرية
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 1122-1112إخطارات األمراض المعدية، 
وجود زيادة مطردة في معدالت اخطارات . حيث يشير إلى ( إخطارات األمراض المعدية02دول )ويبين الج

 042322، و2117حالة خالل عام  032355، ثم 2115حالة خالل عام  022345إذ بلغت الحاالت االمراض المعدية 

ما  2100وحتى عام  2115. وبذلك تبلغ الزيادة منذ عام 2100حالة خالل عام  212275، وأخيرا  2101خالل عام 

 . %64.4يعادل 

% من 50حيث يمثل على الدوام أكثر من  "الجدري المائي" هو أكثر اإلشعارات شيوعا   أن (02)ويبين الجدول 

إال أن تلك النسبة قفزت %، 50.7ما يعادل  2101. وقد بلغت نسبة إخطارات المرض خالل عام العدد اإلجمالي

 %7.7حيث مثلت  ،2100و 2101 يعام خالل"المالريا" في المرتبة الثانية وحلت . 2100% في عام 52إلى 

   ولكن بمعدالت صغيرة. مراض ذلك مجموعة األوتلى  .2100% في عام 03.5، و2101خالل عام 

 التبرع بالدم
ن لبنك الدم والوحدات التي تم التبرع بها حسب النوع خالل الفترة مأعداد المتبرعين ( 07ويبين الجدول )

إلى  2112فردا  في عام  202234. ارتفع إجمالي عدد المتبرعين بالدم في إمارة أبوظبي من 2100إلى  2112

خالل األعوام األربعة. وخالل نفس الفترة تظهر البيانات عند ٪ 24.0، بزيادة بلغت 2100في عام  292174

 %0.1برع، وبنسبة انخفاض بلغت مت 32 إلى نصنيفها حسب الجنسة أن أعداد المتبرعين المواطنين تقلصت

متبرعا، لتسجل ارتفاعا بنسبة  5272، أما أعداد المتبرعين غير المواطنين فقد ارتفعت إلى خالل تلك الفترة،

27.4 .% 

 292174إلى  2112عام  خاللوحدة  222397ارتفع إجمالي عدد وحدات الدم المتبرع بها في إمارة أبوظبي من 

% خالل األعوام األربعة. وتشير البيانات إلى أن أعداد الواحدت 20.0مقدارها يادة ، أي بز2100في عام  وحدة

فاق عدد المتبرعين ما يعني أن بعض المتبرعون قام بالتبرع أكثر من مرة خالل  2112المتبرع بها خالل عام 

 نفس العام.

، اتضح أن أكثر من ثلث 2100و 2101 ،2117 ،2112وفيما يتعلق بنوع وحدات الدم المتبرع بها خالل األعوام 

على التوالي. في حين جاءت وحدات  %39.4و، %36.5 ،%36.2 ،%39.05إذ بلغت  "+Oوحدات من نوع "ال

 ،٪26.0بنسب بلغت  2100، و2101، 2112 أعوام" في المرتبة الثانية خالل +Aالدم المتبرع بها من نوع"

" في المرتبة الثانية خالل عام B"+ من نوع  اتبرع بهعلى التوالي، وحلت وحدات الدم الم %24.9، و25.6٪

 ٪.25.7بنسبة بلغت  2117
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 الجداول اإلحصائية
 

 04 .............................................. 2100 – 2112: عدد المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات حسب المنطقة، 2جدول 
 04 ............................................................................ 2100 – 2112: المستشفيات حسب المنطقة والقطاع، 3جدول 
 05 .......................................................................... 2100 – 0793: عدد المنشآت الصحيّة الحكومية واألسرَّة، 4جدول 
 06 ...................................... 2100و 2101: األسرَّة والمرضى النزالء في المستشفيات الحكومية حسب المنطقة، 5جدول 
 06 ........................................................ 2100 – 2112من السكان حسب المنطقة،  02111: الكوادر الطبية لكل 6جدول 
 09 .............................................................................................................. 2100 – 0794: الكوادر الطبية، 9جدول 
 02 ....................................................................................................... 2100: المرضى النزالء والخارجيين، 2جدول 
 02 ....................................................... 2100من السكان( حسب أسباب الوفاة،  0112111: معدل الوفيات )لكل 7جدول 
 07 .................................................................... 2100 - 2110: التوزيع النسبي للوفيات حسب سبب الوفاة، 01جدول 
 21 .................................................................... 2100أ: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 00جدول 
 20 .......................................................... )يتبع( 2100ب: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 00جدول 
 22 .......................................................... )يتبع( 2100ج: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع، 00جدول 
 23 ........................................................ 2100أ: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 02جدول 
 24 ............................................. )يتبع( 2100ب: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 02جدول 
 25 .............................................. )يتبع( 2100ج: نسبة الوفيات حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية، 02جدول 
 26 ................................. 2100من السكان( حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع،  0112111أ: معدل الوفاة )لكل 03جدول 
 29 ...................... )يتبع( 2100وفاة والجنسية والنوع، من السكان( حسب سبب ال 0112111ب: معدل الوفاة )لكل 03جدول 
 22 ....................... )يتبع( 2100من السكان( حسب سبب الوفاة والجنسية والنوع،  0112111ج: معدل الوفاة )لكل 03جدول 
 27 .................... 2100من السكان( حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية،  0112111أ: معدل الوفاة )لكل 04جدول 
 31 ......... )يتبع( 2100من السكان( حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية،  0112111ب: معدل الوفاة )لكل 04جدول 
 30 .......... )يتبع( 2100من السكان( حسب سبب الوفاة والجنسية والفئات العمرية،  0112111ج: معدل الوفاة )لكل 04جدول 
 32 ............................ 2011 -2117من السكان( حسب النوع والجنسية،  0112111رطان )لكل : معدل وفيات الس 05جدول 
 33 .................................. 2100أ: نسبة اإلصابة باألمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 06جدول 
 34 ....................... )يتبع( 2100ب: نسبة اإلصابة باألمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمرية، 06جدول 
 35 ........................)يتبع( 2100ة، ج: نسبة اإلصابة باألمراض المعدية حسب نوع المرض والجنسية والفئات العمري06جدول 

من السكان(  باألمراض المعدية حسب نو ع المرض والجنسية والفئات العمرية،  0112111أ: معدل اإلصابة )لكل 09جدول 
2100 .......................................................................................................................................................... 36 

من السكان(  باألمراض المعدية حسب نو ع المرض والجنسية والفئات  0112111ب: معدل اإلصابة )لكل 09جدول 
 39 ..................................................................................................................................... )يتبع( 2100العمرية، 

و ع المرض والجنسية والفئات من السكان(  باألمراض المعدية حسب ن 0112111ج: معدل اإلصابة )لكل 09جدول 
 32 ..................................................................................................................................... )يتبع( 2100العمرية، 

 37 ............................................................................................... 2100-2115: إخطارات األمراض المعدية، 02جدول 
 41 .......................................................... 2100-2112ت المتبرع بها حسب الفصيلة، : المتبرعون بالدم والوحدا07جدول 
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 الجداول اإلحصائية
 

 1122 – 1112: عدد المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات حسب المنطقة، 1جدول 

 1122 1121 1117 1112 المنطقة والقطاع
         اإلجمالي

 35 33 39 39 المستشفيات
 494 435 360 386 كز الصحيّةالمرا

 265 239 207 196 العيادات
 أبوظبي 

 19 18 23 24 المستشفيات    
 348 310 260 286 المراكز الصحيّة

 180 168 134 125 العيادات
 العين

 10 9 10 9 المستشفيات    
 124 110 95 95 المراكز الصحيّة

 81 68 68 66 العيادات
 المنطقة الغربية

 6 6 6 6 المستشفيات    
 22 15 5 5 المراكز الصحيّة

 4 3 5 5 العيادات
                                     أبو ظبي.   –المصدر: هيئة الصحة 

 

            1122 – 1112: المستشفيات حسب المنطقة والقطاع، 1جدول 

 1122 1121 1117 1112 المنطقة والقطاع
 35 33 39 39 اإلجمالي

 12 12 12 12 حكومي
 21 19 25 25 خاص

 2 2 2 2 عسكري
 19 18 23 24 أبوظبي
 4 4 4 4 حكومي

 14 13 18 19 خاص
 1 1 1 1 عسكري

 10 9 10 9 العين
 3 3 3 3 حكومي

 6 5 6 5 خاص
 1 1 1 1 عسكري
 6 6 6 6 الغربية
 5 5 5 5 حكومي

 1 1 1 1 خاص
 0 0 0 0 عسكري

 أبو ظبي. -حة المصدر: هيئة الص
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 1122 – 2791: عدد المنشآت الصحيّة الحكومية واألسرَّة، 4جدول 

من  2111األسرَّة لكل  األسرَّة المستشفيات العام
 السكان

2791 2 492 3.4 
2794 2 492 3.0 
2792 2 509 2.6 
2791 2 606 2.7 
2799 2 257 3.2 
2792 4 02146 3.4 
2797 5 02656 4.6 
2721 5 02615 3.8 
2722 6 22047 4.8 
2721 9 02279 4.1 
2721 9 22104 4.1 
2724 7 22323 4.6 
2722 01 22269 4.1 
2721 01 22229 3.9 
2729 03 22617 4.3 
2722 03 22440 3.8 
2727 03 22450 3.6 
2771 03 22550 3.6 
2772 03 22466 3.3 
2771 03 22425 3.1 
2771 03 22407 2.9 
2774 03 22443 2.8 
2772 03 22540 2.8 
2771 03 22623 2.7 
2779 03 22514 2.5 
2772 03 22467 2.4 
2777 03 22527 2.4 
1111 03 22470 2.2 
1112 03 22122 1.7 
1111 05 02772 1.7 
1111 06 22113 1.6 
1114 04 02721 1.5 
1112 02 22343 1.7 
1111 02 22369 1.6 
1119 02 22437 1.5 
1112 02 22576 1.5 
1117 02 22652 1.5 
1121 02 22522 1.3 
1122 12 22601 1.2 
 (.2100-2116) ظبي أبو - الصحة هيئة ،(2115-0793) الصحة وزارة:  المصدر
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 1122و 1121: األسرَّة والمرضى النزالء في المستشفيات الحكومية حسب المنطقة، 2جدول 

 1122 1121 المنطقة
     جمالياإل
 2610 2,582 أعداد األسرّة   
 83978 86,136 المرضى النزالء   
 32 33 المرضى النزالء لكل سرير   

   أبوظبي 
 1511 1,504 أعداد األسرّة   
 45896 48,409 المرضى النزالء   
 30 32 المرضى النزالء لكل سرير   

   العين
 837 824 أعداد األسرّة   
 31961 31,870 ى النزالءالمرض   
 38 39 المرضى النزالء لكل سرير   

   الغربية
 262 254 أعداد األسرّة   
 6121 5,857 المرضى النزالء   
 23 23 المرضى النزالء لكل سرير   

 أبو ظبي. -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر : مركز اإلحصاء 
 

 

   1122 – 1112ن حسب المنطقة، من السكا 20111: الكوادر الطبية لكل 1جدول 

 2011 2010 2009 2008 المنطقة
   اإلجمالي  

 231 242 237 312 األطباء
 495 418 446 406 هيئة التمريض
 41 45 45 49 أطباء األسنان

     أبوظبي 
 242 258 271 غير متوفر األطباء

 532 433 458 غير متوفر هيئة التمريض
 45 50 52 رغير متوف أطباء األسنان

     العين
 247 243 211 غير متوفر األطباء

 502 449 491 غير متوفر هيئة التمريض
 42 45 39 غير متوفر أطباء األسنان

     الغربية
 002 118 104 غير متوفر األطباء

 222 244 233 غير متوفر هيئة التمريض
 04 13 14 غير متوفر أطباء األسنان

 أبو ظبي. -أبوظبي، هيئة الصحة  -صاء المصدر : مركز اإلح
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 1122 – 2794: الكوادر الطبية، 9جدول 

هيئة التمريض  أطباء األسنان األطباء العام
 والمساعدين

 غير متوفرة 7 030 2794
 غير متوفرة 34 222 2792
 غير متوفرة 34 397 2791
 غير متوفرة 31 372 2799
 غير متوفرة 30 462 2792
 غير متوفرة 39 612 2797
 غير متوفرة 46 526 2721
2722 912 47 02214 
2721 660 43 02906 
2721 669 43 02269 
2724 671 43 22255 
2722 625 42 22129 
2721 642 46 22143 
2729 956 50 22235 
2722 239 52 22414 
2727 215 52 22371 
2771 212 52 22420 
2772 247 59 22529 
2771 276 62 22952 
2771 762 012 22965 
2774 02135 015 22270 
2772 02013 003 32122 
2771 02060 030 32264 
2779 02240 029 32325 
2772 02312 037 32605 
2777 02320 042 32949 
1111 02316 039 32967 
1112 02021 029 22279 
1111 02099 024 22292 
1111 02076 044 22744 
1114 02025 040 22723 
1112 02246 043 22745 
 42211 غير متوفرة 02924 1111
 42796 غير متوفرة 02662 1119
 42796 غير متوفرة 22926 1112
 52246 غير متوفرة 02222 1117
 52222 غير متوفرة 22126 1121
 52322 غير متوفرة 02766 1122
 (.2100-2116) ظبي أبو - الصحة هيئة ،(2115-0794) الصحة وزارة:  المصدر
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 1122 والخارجيين، النزالء المرضى: 2 جدول

 المرضى الخارجيين         المرضى النزالء       المنطقة
 % العدد % العدد  

 %211011 101110422 %211011 210792 إجمالي المرضى
 %42.51 021232112 %54.91 452276 منطقة أبوظبي 

 %41.01 2752101 %32.01 302760 منطقة العين
 %00.41 2552411 %9.31 62020 الغربية

 أبو ظبي. -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر : مركز اإلحصاء 
 
 

 

 

 1122من السكان( حسب أسباب الوفاة،  2110111: معدل الوفيات )لكل 7جدول 

 المعدل أسباب الوفاة

 51.4 أمراض القلب واألوعية الدموية
 22.7 االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة 

 21.7 األورام السرطانية
 5.8 مراض الجهاز التنفسيأ

 5.5 أعراض وعالمات  سريرية غيرطبيعية غير مصنفة في مكان آخر
 4.8 اإلصابة والتسمم وغيرها من األسباب الخارجية

 4.6 الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض
 4.1 بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة

 3.8 بعض األمراض المعدية والطفيلية
 3.4 لتشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغيةا

 2.9 أمراض الجهاز الهضمي
 2.0 أمراض الجهاز التناسلي

 1.7 أمراض الجهاز العصبي
 0.8 أمراض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة

 0.7 أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة
 0.1 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد

 0.1 اض الحمل والوالدةأمر
 0.0 أمراض األذن وعملية الخشاء

 0.0 أمراض العين وملحقات
 0.0 االضطرابات النفسية والسلوكية

 0.7 غير مبين 
 أبو ظبي. -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 1122 - 1112: التوزيع النسبي للوفيات حسب سبب الوفاة، 21جدول 

  1112 1117 1121 1122 

 2,902 2,879 2,988 2,446 العدد االجمالي لحاالت الوفاة

 النسبة المئوية سبب الوفاة

 100 100 100 100 االجمالي 

 37.5 26.5 24.3 17.3 أمراض القلب واألوعية الدموية

 
 سباب الخارجية لإلعتالل والوفاةاأل

23.1 
21.6 19 16.6 

معينة ألسباب  إلصابات والتسمم وعواقب أخرى غيرا
 3.4 1.5 2 خارجية

 
 15.9 16.2 13.4 12 األورام السرطانية

 
 3.4 6.7 7.1 5.4 أمراض الغدد الصماء والتغذية واألمراض األيضية

 
 2.5 4.9 7 6.4 التشوهات والعاهات والشذوذ الكروموسومي

 
 20.7 25.3 24.7 35.7 أسباب آخرى

 أبو ظبي. -الصحة  أبوظبي، هيئة -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 1122الجنسية والنوع، سبب الوفاة و أ: نسبة الوفيات حسب22جدول 

 سبب الوفاة
 المواطنين 

 اإلناث الذكور  العدد االجمالي

 363 175 939 العدد االجمالي لحاالت الوفاة *
 النسبة المئوية  

 211 211 211 اإلجمالي )%(

  38.0              33.8                35.5                   أمراض القلب واألوعية الدموية

  6.0                14.4                11.1                   االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة 

  17.1              16.3                16.6                   األورام السرطانية

  6.0                7.0                  6.6                    أمراض الجهاز التنفسي

  4.9                3.5                  4.0                    أعراض وعالمات سريرية غير مصنفة في مكان آخر

  1.9                2.6                  2.3                    اإلصابة والتسمم وغيرها من األسباب الخارجية

  4.3                4.7                  4.6                    الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض

  3.8                4.0                  3.9                    بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة

  3.3                3.2                  3.2                    بعض األمراض المعدية والطفيلية

  4.9                2.5                  3.4                    التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية

  2.4                2.3                  2.3                    أمراض الجهاز الهضمي

  3.0                2.1                  2.4                    أمراض الجهاز التناسلي

  1.4                1.8                  1.6                    أمراض الجهاز العصبي

  0.8                1.1                  1.0                    المناعة أمراض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات

  1.1                0.5                  0.7                    أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة

 0.0 0.0 0.0 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد

 0.0 0.0 0.0 أمراض الحمل والوالدة

 0.0 0.0 0.0 اض األذن وعملية الخشاءأمر

 0.0 0.0 0.0 أمراض العين وملحقات

 0.0 0.0 0.0 االضطرابات النفسية والسلوكية

  1.1                0.4                  0.6                    غير مبين 
 أبو ظبي. -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 )يتبع( 1122الجنسية والنوع، سبب الوفاة و نسبة الوفيات حسبب: 22جدول 

 سبب الوفاة
 غير المواطنين 

 اإلناث الذكور  العدداالجمالي

 414 5151 5916 العدد االجمالي لحاالت الوفاة *
 النسبة المئوية  

 211 211 211 اإلجمالي )%(

 أمراض القلب واألوعية الدموية
                     

38.5  
                     

43.1  
                     

23.1  

 االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة 
                     

19.3  
                     

22.5  
                      

8.6  

 األورام السرطانية
                     

15.6  
                     

11.7  
                     

28.6  

 أمراض الجهاز التنفسي
                      

3.1  
                      

2.4  
                      

5.5  

 أعراض وعالمات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
                      

3.9  
                      

3.1  
                      

6.6  

 ابة والتسمم وغيرها من األسباب الخارجيةاإلص
                      

4.0  
                      

4.3  
                      

2.9  

 الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض
                      

2.8  
                      

2.5  
                      

4.0  

 ة في فترة ما حول الوالدةبعض الظروف الناشئ
                      

2.6  
                      

1.9  
                      

4.8  

 بعض األمراض المعدية والطفيلية
                      

2.6  
                      

2.5  
                      

2.9  

 التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية
                      

2.0  
                      

1.4  
                      

4.2  

 أمراض الجهاز الهضمي
                      

2.0  
                      

1.5  
                      

3.7  

 أمراض الجهاز التناسلي
                      

1.0  
                      

0.9  
                      

1.3  

 أمراض الجهاز العصبي
                      

1.1  
                      

0.9  
                      

1.8  

 أمراض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة
                      

0.4  
                      

0.3  
                      

0.7  

 أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة
                      

0.4  
                      

0.4  
                      

0.2  

 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد
                      

0.1  
                      

0.1  
                      

0.2  

 والوالدةأمراض الحمل 
                      

0.1  
                      

0.1  
                      

0.2  

 أمراض األذن وعملية الخشاء
                      

0.1  
                      

0.1  
                        

-    

 أمراض العين وملحقات
                      

0.1  
                      

0.1  
                        

-    

 االضطرابات النفسية والسلوكية
                      

0.1  
                        

-    
                      

0.2  

 غير مبين 
                      

0.4  
                      

0.4  
                      

0.4  
 أبو ظبي. -أبوظبي، هيئة الصحة  -مصدر: مركز اإلحصاء ال

 

 

 

  



22 الصحة إحصاءات 

 

22 

 

 )يتبع( 1122الجنسية والنوع، سبب الوفاة و نسبة الوفيات حسبج: 22جدول 

 سبب الوفاة
 المواطنين وغير المواطنين

 اإلناث الذكور  العدداالجمالي

 311 1573 1391 العدد االجمالي لحاالت الوفاة *
 النسبة المئوية  

 211 211 211 إلجمالي )%(ا

 أمراض القلب واألوعية الدموية
                     

37.5  
                     

40.6  
                     

29.8  

 االسباب الخارجية لإلعتالل والوفاة 
                     

16.6  
                     

20.3  
                      

7.4  

 ورام السرطانيةاأل
                     

15.9  
                     

12.9  
                     

23.5  

 أمراض الجهاز التنفسي
                      

4.2  
                      

3.7  
                      

5.7  

 أعراض وعالمات سريرية غير مصنفة في مكان آخر
                      

4.0  
                      

3.2  
                      

5.8  

 اإلصابة والتسمم وغيرها من األسباب الخارجية
                      

3.5  
                      

3.9  
                      

2.4  

 الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض
                      

3.4  
                      

3.1  
                      

4.1  

 بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة
                      

3.0  
                      

2.5  
                      

4.4  

 بعض األمراض المعدية والطفيلية
                      

2.8  
                      

2.7  
                      

3.0  

 التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية
                      

2.5  
                      

1.7  
                      

4.5  

 أمراض الجهاز الهضمي
                      

2.1  
                      

1.7  
                      

3.2  

 أمراض الجهاز التناسلي
                      

1.5  
                      

1.2  
                      

2.1  

 أمراض الجهاز العصبي
                      

1.2  
                      

1.1  
                      

1.6  

 اعةأمراض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات المن
                      

0.6  
                      

0.5  
                      

0.7  

 أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة
                      

0.5  
                      

0.4  
                      

0.6  

 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد
                      

0.1  
                      

0.0  
                      

0.1  

 أمراض الحمل والوالدة
                      

0.1  
                      

0.0  
                      

0.1  

 أمراض األذن وعملية الخشاء
                      

0.0  
                      

0.0  
                        

-    

 أمراض العين وملحقات
                      

0.0  
                      

0.0  
                        

-    

 االضطرابات النفسية والسلوكية
                      

0.0  
                        

-    
                      

0.1  

 غير مبين 
                      

0.5  
                      

0.4  
                      

0.7  
 أبو ظبي.  -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 

  
 

 حاالت. 9نس ويبلغ عددها ج*تم استبعاد الحاالت غير مبينة الجنسية أو ال
 

 

 

  



23 الصحة إحصاءات 

 

23 

 

 1122ت العمرية، الجنسية والفئاسبب الوفاة و أ: نسبة الوفيات حسب21جدول 

 المواطنين  

 +60 45-59 30-44 15-29 0-14 اإلجمالي سبب الوفاة

 501 118 76 95 150 940 العدد االجمالي لحاالت الوفاة*

 النسبة المئوية  

 100 100 100 100 100 100 االجمالي )%(

  48.1  31.4  27.6  22.1  8.7  35.4 أمراض القلب واألوعية الدموية

  1.8  5.1  17.1  52.6  17.3  11.1 اب الخارجية لإلعتالل والوفاة سباأل

  18.2  30.5  26.3  2.1  4.7  16.6 األورام السرطانية

  9.6  5.1  0.0  3.2  4.0  6.7 أمراض الجهاز التنفسي

  3.6  3.4  5.3  5.3  4.7  4.0 أعراض وعالمات سريرية غير مصنفة في مكان آخر

  0.0  3.4  6.6  10.5  2.0  2.3 سمم وغيرها من األسباب الخارجيةاإلصابة والت

  6.6  5.9  2.6  0.0  0.7  4.6 الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض

  0.0  0.0  0.0  0.0  24.7  3.9 بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة

  4.4  2.5  1.3  0.0  2.7  3.2 بعض األمراض المعدية والطفيلية

  0.2  0.0  1.3  0.0  20.0  3.4 التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية

  1.6  5.9  6.6  0.0  1.3  2.3 أمراض الجهاز الهضمي

  3.4  4.2  1.3  0.0  0.0  2.4 أمراض الجهاز التناسلي

  0.8  1.7  1.3  1.1  4.7  1.6 أمراض الجهاز العصبي

ي تكون الدم واضطرابات أمراض الدم واألعضاء الت
  1.0  0.0  1.3  2.1  0.7  1.0 المناعة

  0.8  0.8  1.3  1.1  0.0  0.7 أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 أمراض الحمل والوالدة

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 ملية الخشاءأمراض األذن وع

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 أمراض العين وملحقات

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 االضطرابات النفسية والسلوكية

  0.0  0.0  0.0  0.0  4.0  0.6 غير مبين 

 أبو ظبي.  -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

  



24 الصحة إحصاءات 

 

24 

 

 )يتبع( 1122الجنسية والفئات العمرية، سبب الوفاة و نسبة الوفيات حسبب: 21ول جد

  غير المواطنين  

 +60 45-59 30-44 15-29 0-14 جمالياإل سبب الوفاة

 461 544 480 295 178 1958 العدد االجمالي لحاالت الوفاة* 

 النسبة المئوية   

 100 100 100 100 100 100 االجمالي )%( 

  36.7  54.8  38.5  29.8  7.9  38.5 أمراض القلب واألوعية الدموية 

  3.3  8.8  30.6  50.2  10.7  19.3 سباب الخارجية لإلعتالل والوفاة األ 

  29.9  18.6  9.6  3.7  5.1  15.6 األورام السرطانية 

  6.3  2.6  2.1  1.0  2.8  3.1 أمراض الجهاز التنفسي 

 
  5.4  2.6  5.6  2.0  2.8  3.9 سريرية غير مصنفة في مكان آخر أعراض وعالمات

  0.2  2.6  6.7  9.5  1.7  4.0 اإلصابة والتسمم وغيرها من األسباب الخارجية 

  5.6  2.9  1.5  0.7  2.2  2.8 الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض 

  0.0  0.0  0.0  0.0  28.1  2.6 بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة 

  4.8  2.9  1.3  1.0  2.2  2.6 بعض األمراض المعدية والطفيلية 

  0.0  0.0  0.4  0.3  20.8  2.0 التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية 

  4.1  1.5  0.8  0.7  3.9  2.0 أمراض الجهاز الهضمي 

  2.8  0.7  0.4  0.0  0.0  1.0 أمراض الجهاز التناسلي 

  0.2  0.9  1.3  0.0  5.1  1.1 أمراض الجهاز العصبي 

أمراض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات  
  0.2  0.0  0.4  0.3  2.2  0.4 المناعة

  0.2  0.7  0.4  0.0  0.0  0.4 أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة 

  0.2  0.0  0.2  0.0  0.0  0.1 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد 

  0.0  0.2  0.0  0.0  0.6  0.1 أمراض الحمل والوالدة 

  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.1 أمراض األذن وعملية الخشاء 

  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.1 أمراض العين وملحقات 

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.6  0.1 االضطرابات النفسية والسلوكية 

 
  0.0  0.2  0.0  0.3  3.4  0.4 غير مبين 

 أبو ظبي.  -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء  

 

 

  



25 الصحة إحصاءات 

 

25 

 

 )يتبع( 1122الجنسية والفئات العمرية، سبب الوفاة و نسبة الوفيات حسبج: 21جدول 

 المواطنين وغير المواطنين  

 +60 45-59 30-44 15-29 0-14 جمالياإل سبب الوفاة

 962 662 556 390 328 2898 االت الوفاة *العدد االجمالي لح

 النسبة المئوية  

    100      االجمالي )%(
  100 100 100 100 100 

  42.6  50.6  37.1  27.9  8.2  37.5 أمراض القلب واألوعية الدموية

  2.5  8.2  28.8  50.8  13.7  16.6 سباب الخارجية لإلعتالل والوفاة األ

  23.8  20.7  11.9  3.3  4.9  15.9 يةاألورام السرطان

  8.0  3.0  1.8  1.5  3.4  4.3 أمراض الجهاز التنفسي

  4.5  2.7  5.6  2.8  3.7  4.0 سريرية غير مصنفة في مكان آخرأعراض وعالمات 

  0.1  2.7  6.7  9.7  1.8  3.5 اإلصابة والتسمم وغيرها من األسباب الخارجية

  6.1  3.5  1.6  0.5  1.5  3.4 اض التغذية واأليضالغدد الصماء، وأمر

  0.0  0.0  0.0  0.0  26.5  3.0 بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة

  4.6  2.9  1.3  0.8  2.4  2.8 بعض األمراض المعدية والطفيلية

  0.1  0.0  0.5  0.3  20.4  2.5 التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية

  2.8  2.3  1.6  0.5  2.7  2.1 اض الجهاز الهضميأمر

  3.1  1.4  0.5  0.0  0.0  1.4 أمراض الجهاز التناسلي

  0.5  1.1  1.3  0.3  4.9  1.2 أمراض الجهاز العصبي

أمراض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات 
  0.6  0.0  0.5  0.8  1.5  0.6 المناعة

  0.5  0.8  0.5  0.3  0.0  0.5 واألنسجة الضامةأمراض الجهاز العضلي 

  0.1  0.0  0.2  0.0  0.0  0.1 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد

  0.0  0.2  0.0  0.0  0.3  0.1 أمراض الحمل والوالدة

  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0 أمراض األذن وعملية الخشاء

  0.0  0.0  0.2  0.0  0.0  0.0 أمراض العين وملحقات

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0 االضطرابات النفسية والسلوكية

  0.0  0.2  0.0  0.3  3.7  0.5 غير مبين 

 أبو ظبي.  -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 
 حاالت. 4*تم استبعاد الحاالت غير مبينة الجنسية و يبلغ عددها 

 

 

  



26 الصحة إحصاءات 

 

26 

 

 1122الجنسية والنوع، سبب الوفاة و من السكان( حسب 2110111لكل أ: معدل الوفاة )21جدول 

 المواطنين                           

 اإلناث الذكور جمالياإل سبب الوفاة

 368 571 939 العدد االجمالي لحاالت الوفاة*

 من السكان 2110111معدل الوفيات لكل   

 29102 12102 12107 االجمالي

  65.8  85.2  75.8 ألوعية الدمويةأمراض القلب وا

  10.3  36.2  23.7 سباب الخارجية لإلعتالل والوفاة األ

  29.6  41.1  35.5 األورام السرطانية

  10.3  17.7  14.1 أمراض الجهاز التنفسي

  8.5  8.8  8.7 غير مصنفة في مكان آخر أعراض وعالمات سريرية

  3.3  6.6  5.0 ب الخارجيةاإلصابة والتسمم وغيرها من األسبا

  7.5  11.9  9.8 الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض

  6.6  10.2  8.4 بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة

  5.6  7.9  6.8 بعض األمراض المعدية والطفيلية

  8.5  6.2  7.3 التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية

  4.2  5.7  5.0 يأمراض الجهاز الهضم

  5.2  5.3  5.2 أمراض الجهاز التناسلي

  2.4  4.4  3.4 أمراض الجهاز العصبي

أمراض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات 
  1.4  2.6  2.0 المناعة

  1.9  1.3  1.6 أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة

  0.0  0.0  0.0 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد

  0.0  0.0  0.0 أمراض الحمل والوالدة

  0.0  0.0  0.0 أمراض األذن وعملية الخشاء

  0.0  0.0  0.0 أمراض العين وملحقات

  0.0  0.0  0.0 االضطرابات النفسية والسلوكية

  1.9  0.9  1.4 غير مبين 

 أبو ظبي.  -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

  



27 الصحة إحصاءات 

 

27 

 

 )يتبع( 1122الجنسية والنوع، سبب الوفاة و من السكان( حسب 2110111معدل الوفاة )لكل ب: 21جدول 

 سبب الوفاة
 غير المواطنين 

 اإلناث الذكور  االجمالي 

 454 1502 1956 العدد االجمالي لحاالت الوفاة*

 من السكان 2110111معدل الوفيات لكل   

 22201 22201 22101 االجمالي

  25.7  50.9  44.8 قلب واألوعية الدمويةأمراض ال

  9.6  26.5  22.4 سباب الخارجية لإلعتالل والوفاة األ

  31.8  13.7  18.1 األورام السرطانية

  6.1  2.8  3.6 أمراض الجهاز التنفسي

  7.3  3.7  4.6 غير مصنفة في مكان آخر سريريةأعراض وعالمات 

  3.2  5.1  4.6 باب الخارجيةاإلصابة والتسمم وغيرها من األس

  4.4  2.9  3.3 الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض

  5.4  2.2  3.0 بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة

  3.2  3.0  3.0 بعض األمراض المعدية والطفيلية

  4.7  1.6  2.4 التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية

  4.2  1.7  2.3 يأمراض الجهاز الهضم

  1.5  1.0  1.1 أمراض الجهاز التناسلي

  2.0  1.0  1.2 أمراض الجهاز العصبي

  0.7  0.4  0.5 أمراض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة

  0.2  0.5  0.4 أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة

  0.2  0.1  0.1 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد

  0.2  0.1  0.1 أمراض الحمل والوالدة

  0.0  0.1  0.1 أمراض األذن وعملية الخشاء

  0.0  0.1  0.1 أمراض العين وملحقات

  0.2  0.0  0.1 االضطرابات النفسية والسلوكية

  0.5  0.5  0.5 غير مبين 

 أبو ظبي.  -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

  



28 الصحة إحصاءات 

 

28 

 

 )يتبع( 1122الجنسية والنوع، سبب الوفاة و من السكان( حسب 2110111معدل الوفاة )لكل : ج21جدول 

 سبب الوفاة
 المواطنين وغير المواطنين 

 اإلناث الذكور  االجمالي 

 822 2073 2895 العدد االجمالي لحاالت الوفاة *

 من السكان 2110111معدل الوفيات لكل   

 21104 21201 21102 االجمالي

  39.5  56.1  51.2 أمراض القلب واألوعية الدموية

  9.8  28.0  22.7 سباب الخارجية لإلعتالل والوفاة األ

  31.1  17.9  21.7 األورام السرطانية

  7.6  5.1  5.8 أمراض الجهاز التنفسي

  7.7  4.5  5.4 سريرية غير مصنفة في مكان آخر أعراض وعالمات

  3.2  5.3  4.7 رها من األسباب الخارجيةاإلصابة والتسمم وغي

  5.5  4.3  4.6 الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض

  5.8  3.4  4.1 بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة

  4.0  3.7  3.8 بعض األمراض المعدية والطفيلية

  6.0  2.3  3.4 التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية

  4.2  2.3  2.9 لجهاز الهضميأمراض ا

  2.7  1.7  2.0 أمراض الجهاز التناسلي

  2.1  1.5  1.7 أمراض الجهاز العصبي

  1.0  0.7  0.8 أمراض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعة

  0.8  0.6  0.7 أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة

  0.2  0.1  0.1 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد

  0.2  0.1  0.1 أمراض الحمل والوالدة

  0.0  0.1  0.0 أمراض األذن وعملية الخشاء

  0.0  0.1  0.0 أمراض العين وملحقات

  0.2  0.0  0.0 االضطرابات النفسية والسلوكية

  1.0  0.5  0.7 غير مبين 

 أبو ظبي. -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 
 حاالت. 9م استبعاد الحاالت غير مبينة الجنسية أو الجنس ويبلغ عددها *ت

 

  



29 الصحة إحصاءات 

 

29 

 

 1122الجنسية والفئات العمرية، سبب الوفاة و من السكان( حسب 2110111أ: معدل الوفاة )لكل 24جدول 

 المواطنين  

 +60 45-59 30-44 15-29 0-14 االجمالي سبب الوفاة

 501 118 76 95 150 940 العدد االجمالي لحاالت الوفاة*

 من السكان 2110111معدل الوفيات لكل   

 122101 11209 7101 1201 2701 11107 العدد االجمالي للحاالت

  0.0  0.0  0.0  15.2  7.7  73.3 أمراض القلب واألوعية الدموية

  1,532.6  113.4  24.9  36.1  15.5  22.9 سباب الخارجية لإلعتالل والوفاة األ

  57.2  18.4  15.4  1.4  4.2  34.3 ورام السرطانيةاأل

  578.7  110.3  23.8  2.2  3.6  13.9 أمراض الجهاز التنفسي

  305.2  18.4  0.0  3.6  4.2  8.4 غير مصنفة في مكان آخر أعراض وعالمات سريرية

  114.5  12.3  4.8  7.2  1.8  4.8 اإلصابة والتسمم وغيرها من األسباب الخارجية

  0.0  12.3  5.9  0.0  0.6  9.5 الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض

  209.9  21.5  2.4  0.0  22.0  8.1 بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة

  0.0  0.0  0.0  0.0  2.4  6.6 بعض األمراض المعدية والطفيلية

  139.9  9.2  1.2  0.0  17.8  7.0 التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية

  6.4  0.0  1.2  0.0  1.2  4.8 أمراض الجهاز الهضمي

  50.9  21.5  5.9  0.0  0.0  5.1 أمراض الجهاز التناسلي

  108.1  15.3  1.2  0.7  4.2  3.3 أمراض الجهاز العصبي

أمراض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات 
  25.4  6.1  1.2  1.4  0.6  2.0 المناعة

  31.8  0.0  1.2  0.7  0.0  1.5 أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة

  25.4  3.1  1.2  0.0  0.0  0.0 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 أمراض الحمل والوالدة

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 أمراض األذن وعملية الخشاء

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 أمراض العين وملحقات

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 االضطرابات النفسية والسلوكية

  0.0  0.0  0.0  0.0  3.6  1.3 غير مبين 

 أبو ظبي.  -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

 

  



30 الصحة إحصاءات 

 

30 

 

الجنسية والفئات العمرية، سبب الوفاة و ( حسبمن السكان 2110111معدل الوفاة )لكل ب: 24جدول 

 )يتبع( 1122

 غير المواطنين  

 +60 45-59 30-44 15-29 0-14 االجمالي سبب الوفاة

 412 244 421 172 292 2722 العدد االجمالي لحاالت الوفاة*

 من السكان 2110111معدل الوفيات لكل   

 1904.9 268.8 72.4 49.9 88.9 117.8 العدد االجمالي للحاالت

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أمراض القلب واألوعية الدموية

 698.3 147.3 27.9 14.9 7.0 45.4 سباب الخارجية لإلعتالل والوفاة األ

 62.0 23.7 22.2 25.0 9.5 22.7 األورام السرطانية

 570.2 49.9 6.9 1.9 4.5 18.4 أمراض الجهاز التنفسي

 119.8 6.9 1.5 0.5 2.5 3.7 غير مصنفة في مكان آخر أعراض وعالمات  سريرية

 103.3 6.9 4.1 1.0 2.5 4.6 اإلصابة والتسمم وغيرها من األسباب الخارجية

 4.1 6.9 4.8 4.7 1.5 4.7 الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض

 107.4 7.9 1.1 0.3 2.0 3.3 بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة

 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 3.0 مراض المعدية والطفيليةبعض األ

 90.9 7.9 0.9 0.5 2.0 3.1 التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية

 0.0 0.0 0.3 0.2 18.5 2.4 أمراض الجهاز الهضمي

 78.5 4.0 0.6 0.3 3.5 2.4 أمراض الجهاز التناسلي

 53.7 2.0 0.3 0.0 0.0 1.1 أمراض الجهاز العصبي

 4.1 2.5 0.9 0.0 4.5 1.3 اض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات المناعةأمر

 4.1 0.0 0.3 0.2 2.0 0.5 أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة

 4.1 2.0 0.3 0.0 0.0 0.4 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد

 4.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 أمراض الحمل والوالدة

 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.1 الخشاء أمراض األذن وعملية

 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 أمراض العين وملحقات

 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 االضطرابات النفسية والسلوكية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 غير مبين 

 أبو ظبي.  -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

  



31 الصحة إحصاءات 

 

31 

 

الجنسية والفئات العمرية، سبب الوفاة و من السكان( حسب 2110111معدل الوفاة )لكل ج: 24جدول 

 )يتبع( 1122

 المواطنين وغير المواطنين 

 +60 45-59 30-44 15-29 0-14 االجمالي سبب الوفاة

 962 662 556 390 328 2898 العدد االجمالي لحاالت الوفاة *

 من السكان 2110111معدل الوفيات لكل   

 2409.5 281.7 74.4 53.4 89.0 136.7 االتالعدد االجمالي للح

 1026.9 142.6 27.6 14.9 7.3 51.3 أمراض القلب واألوعية الدموية

 60.1 23.0 21.4 27.1 12.2 22.7 سباب الخارجية لإلعتالل والوفاة األ

 573.6 58.3 8.8 1.8 4.3 21.7 األورام السرطانية

 192.9 8.5 1.3 0.8 3.0 5.8 أمراض الجهاز التنفسي
 107.7 7.7 4.1 1.5 3.3 5.4 أعراض وعالمات  سريرية غير مصنفة في مكان آخر

 2.5 7.7 5.0 5.2 1.6 4.7 اإلصابة والتسمم وغيرها من األسباب الخارجية

 147.8 9.8 1.2 0.3 1.4 4.6 الغدد الصماء، وأمراض التغذية واأليض

 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 4.1 بعض الظروف الناشئة في فترة ما حول الوالدة
 110.2 8.1 0.9 0.4 2.2 3.8 بعض األمراض المعدية والطفيلية

 2.5 0.0 0.4 0.1 18.2 3.4 التشوهات الخلقية، والتشويهات الصبغية

 67.6 6.4 1.2 0.3 2.4 2.9 أمراض الجهاز الهضمي

 75.1 3.8 0.4 0.0 0.0 2.0 أمراض الجهاز التناسلي
 12.5 3.0 0.9 0.1 4.3 1.7 أمراض الجهاز العصبي

أمراض الدم واألعضاء التي تكون الدم واضطرابات 
 15.0 0.0 0.4 0.4 1.4 0.8 المناعة

 12.5 2.1 0.4 0.1 0.0 0.7 أمراض الجهاز العضلي واألنسجة الضامة

 2.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 أمراض الجلد واألنسجة تحت الجلد

 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 0.1 أمراض الحمل والوالدة

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 أمراض األذن وعملية الخشاء
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 أمراض العين وملحقات

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 االضطرابات النفسية والسلوكية

 0.0 0.4 0.0 0.1 3.3 0.7 غير مبين 
 أبو ظبي.  -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 

 حاالت. 4ستبعاد الحاالت غير مبينة الجنسية ويبلغ عددها *تم ا
 

 

 

  



32 الصحة إحصاءات 
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 2011 -1117حسب النوع والجنسية،  من السكان( 2110111: معدل وفيات السرطان )لكل  22جدول 

 1122 1121 1117 النوع/الجنسية  

 411 449 171 العدد اإلجمالي لوفيات السرطان

 
 من السكان( 2110111معدل الوفاة )لكل                                                                              

 2201 2101 1202 الذكور

 34.7 37.5 40.9 المواطنين           

 00.2 02.2 06.0 غير المواطنين          

 12 1902 1202 اإلناث

 29.3 42.6 32.4 المواطنين           

 22.4 33.6 23.3 نينغير المواط          

 27 1109 1109 اإلجمالي

 30.2 40 41.0 المواطنين           

 05.2 09.4 02.3 غير المواطنين          

 أبو ظبي.  -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 
 

 

 

 

 

 

 

  

  



33 الصحة إحصاءات 

 

33 

 

 1122 ،عمريةالجنسية والفئات النوع المرض و أ: نسبة اإلصابة باألمراض المعدية حسب21جدول 

 المواطنين 

 +62 22-14 12-24 15-14 0-14 اإلجمالي نوع المرض

 53 72 311 998 4972 6406 العدد االجمالي للحاالت*

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 اإلجمالي )%(

 1.9 11.1 17.4 44.2 86.1 74.7 الجديري المائي
 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 المالريا

 13.2 20.8 21.9 10.8 0.1 3.2 الفيروسي )ب(التهاب الكبد 
 24.5 29.2 7.7 2.0 0.0 1.2 التهاب الكبد الفيروسي )ج(

 5.7 2.8 3.5 3.3 0.5 1.1 الجرب
 0.0 2.8 2.6 6.4 4.0 4.2 تسمم غذائي آخر

 7.5 4.2 2.3 1.5 0.0 0.5 الدرن  الرئوي
 3.8 4.2 2.9 1.0 0.2 0.5 حمى التيفود

 1.9 2.8 11.6 6.2 0.0 1.6 لة جنسيا  أمرض أخرى منقو
 11.3 5.6 3.2 5.6 1.2 2.1 اإلنفلونزا
 0.0 0.0 0.6 0.8 1.2 1.1 النكاف

 0.0 1.4 0.0 1.1 0.6 0.7 التهاب الكبد الفيروسي )أ(
 5.7 2.8 1.9 0.8 0.0 0.3 الدرن غير الرئوي
 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.2 الحمى القرمزية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 اهوق(السعال الديكي )الش
 0.0 0.0 0.3 1.7 0.0 0.3 السيالن

 1.9 2.8 2.3 0.8 0.0 0.3 الزهري )السفلس(
 3.8 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 الجيارديا

 5.7 2.8 3.2 0.8 0.3 0.6 داء البروسيالت
 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 الحصبة

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 التهاب السحايا الفيروسي
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التهاب كبدي فيروسي آخر

 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 الحصبة االلمانية
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 الشلل الرخوي الحاد
 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 التهاب الدماغ الحاد

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التتانوس

 13.2 6.9 17.4 12.4 1.6 4.2 أمراض أخرى

 أبو ظبي. -أبوظبي، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 

 
 

  



34 الصحة إحصاءات 
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 )يتبع( 1122 ،الجنسية والفئات العمريةنوع المرض و نسبة اإلصابة باألمراض المعدية حسبب: 21جدول 

 نوع المرض
 نير المواطنيغ

 +62 22-14 12-24 15-14 0-14 اإلجمالي

 50 321 2845 6560 4110 13886 العدد االجمالي للحاالت*

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 اإلجمالي )%(

 6.0 7.2 26.2 44.5 80.0 50.3 الجديري المائي
 4.0 30.5 28.9 26.4 1.8 19.7 المالريا

 16.0 9.3 7.2 3.4 0.1 3.4 التهاب الكبد الفيروسي )ب(
 36.0 23.4 8.5 2.4 0.1 3.6 التهاب الكبد الفيروسي )ج(

 6.0 5.0 4.5 4.7 1.5 3.7 الجرب
 0.0 2.2 3.3 2.8 2.8 2.9 تسمم غذائي آخر

 10.0 6.9 3.9 3.2 0.1 2.5 الدرن  الرئوي
 2.0 0.9 3.9 3.0 1.1 2.6 حمى التيفود

 0.0 2.8 2.2 1.0 0.1 1.0 أمرض أخرى منقولة جنسيا  
 2.0 2.2 1.4 0.6 1.4 1.1 اإلنفلونزا
 0.0 0.3 0.7 0.5 1.6 0.9 النكاف
 0.0 0.3 0.2 0.6 1.3 0.7 ب الكبد الفيروسي )أ(التها

 2.0 1.2 1.2 1.8 0.1 1.2 الدرن غير الرئوي
 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 0.7 الحمى القرمزية

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 السعال الديكي )الشاهوق(
 0.0 0.3 0.2 0.2 0.0 0.2 السيالن

 0.0 1.6 1.6 0.4 0.0 0.6 الزهري )السفلس(
 4.0 0.6 0.5 0.6 0.3 0.5 ردياالجيا

 0.0 0.0 0.5 0.3 0.1 0.3 داء البروسيالت
 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.3 الحصبة

 0.0 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 التهاب السحايا الفيروسي
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التهاب كبدي فيروسي آخر

 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1 0.3 الحصبة االلمانية
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 حادالشلل الرخوي ال

 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 التهاب الدماغ الحاد
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التتانوس

 12.0 4.7 4.4 2.4 4.1 3.4 أمراض أخرى

 أبو ظبي. -أبوظبي ، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 

 

  



35 الصحة إحصاءات 
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 )يتبع( 1122 ،الجنسية والفئات العمريةو نوع المرض نسبة اإلصابة باألمراض المعدية حسبج: 21جدول 

 نوع المرض
 واطنين وغير المواطنينمال

 +62 22-14 12-24 15-14 0-14 اإلجمالي

 103 393 3156 7558 9082 20292 العدد االجمالي للحاالت *

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 اإلجمالي )%(

 3.9 7.9 25.3 44.5 83.4 58.0 الجديري المائي
 1.9 24.9 26.1 22.9 0.8 13.5 المالريا

 14.6 11.5 8.7 4.4 0.1 3.3 التهاب الكبد الفيروسي )ب(
 30.1 24.4 8.4 2.4 0.1 2.9 التهاب الكبد الفيروسي )ج(

 5.8 4.6 4.4 4.5 0.9 2.9 الجرب
 0.0 2.3 3.2 3.2 3.4 3.3 تسمم غذائي آخر

 8.7 6.4 3.7 3.0 0.1 1.9 الدرن  الرئوي
 2.9 1.5 3.8 2.8 0.6 1.9 ى التيفودحم

 1.0 2.8 3.1 1.7 0.0 1.2 أمرض أخرى منقولة جنسيا  
 6.8 2.8 1.6 1.3 1.3 1.4 اإلنفلونزا
 0.0 0.3 0.7 0.6 1.4 1.0 النكاف

 0.0 0.5 0.2 0.6 0.9 0.7 التهاب الكبد الفيروسي )أ(
 3.9 1.5 1.3 1.7 0.1 0.9 الدرن غير الرئوي

 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6 1.2 زيةالحمى القرم
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 السعال الديكي )الشاهوق(

 0.0 0.3 0.3 0.4 0.0 0.2 السيالن
 1.0 1.8 1.7 0.5 0.0 0.5 الزهري )السفلس(

 3.9 0.5 0.5 0.5 0.2 0.4 الجيارديا
 2.9 0.5 0.8 0.4 0.2 0.4 داء البروسيالت

 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 الحصبة
 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 التهاب السحايا الفيروسي
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التهاب كبدي فيروسي آخر

 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.2 الحصبة االلمانية
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 الشلل الرخوي الحاد
 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 التهاب الدماغ الحاد

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التتانوس

 12.6 5.1 5.6 3.7 2.7 3.6 أمراض أخرى
 أبو ظبي.     -أبوظبي ، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 

 حاالت. 3*تم استبعاد الحاالت غير مبينة العمر ويبلغ عددها 
 

  



36 الصحة إحصاءات 

 

36 

 

الجنسية حسب نو ع المرض و من السكان(  باألمراض المعدية 2110111أ: معدل اإلصابة )لكل 29جدول 

 1122 ،لفئات العمريةوا

 نوع المرض
 لمواطنينا

 +62 22-14 12-24 15-14 0-14 اإلجمالي

 2110111معدل االصابة لكل 
 337.0 220.7 369.4 721.1 2957.3 1459.0 من السكان

 6.4 24.5 64.1 318.6 2546.9 1090.0 الجديري المائي
 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.5 المالريا

 44.5 46.0 80.8 78.0 2.4 46.0 سي )ب(التهاب الكبد الفيرو
 82.7 64.4 28.5 14.5 0.6 18.0 التهاب الكبد الفيروسي )ج(

 19.1 6.1 13.1 23.8 13.7 16.4 الجرب
 0.0 6.1 9.5 46.2 117.2 61.7 تسمم غذائي آخر

 25.4 9.2 8.3 10.8 0.6 6.8 الدرن  الرئوي
 12.7 9.2 10.7 7.2 6.5 8.0 حمى التيفود

 6.4 6.1 42.8 44.8 0.6 23.2 ض أخرى منقولة جنسيا  أمر
 38.2 12.3 11.9 40.5 35.1 30.7 اإلنفلونزا
 0.0 0.0 2.4 5.8 36.3 16.2 النكاف

 0.0 3.1 0.0 7.9 17.8 9.6 التهاب الكبد الفيروسي )أ(
 19.1 6.1 7.1 5.8 0.6 4.6 الدرن غير الرئوي
 0.0 0.0 0.0 0.0 82.7 31.7 الحمى القرمزية

 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 7.1 السعال الديكي )الشاهوق(
 0.0 0.0 1.2 12.3 0.0 4.1 السيالن

 6.4 6.1 8.3 5.8 0.6 4.3 الزهري )السفلس(
 12.7 0.0 1.2 1.4 4.8 3.0 الجيارديا

 19.1 6.1 11.9 5.8 8.9 8.7 داء البروسيالت
 0.0 0.0 0.0 0.7 7.1 3.0 الحصبة

 0.0 0.0 0.0 0.7 4.2 1.8 الفيروسيالتهاب السحايا 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التهاب كبدي فيروسي آخر

 0.0 0.0 0.0 0.7 1.8 0.9 الحصبة االلمانية
 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.1 الشلل الرخوي الحاد
 0.0 0.0 1.2 0.0 0.6 0.5 التهاب الدماغ الحاد

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 التتانوس
 44.5 15.3 64.1 89.6 47.0 61.3 ىأمراض أخر

 أبو ظبي.     -أبوظبي ، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 
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الجنسية حسب نو ع المرض و من السكان(  باألمراض المعدية 2110111معدل اإلصابة )لكل ب: 29جدول 

 )يتبع( 1122 ،والفئات العمرية

 نوع المرض
 غير المواطنين

 +62 22-14 12-24 15-14 0-14 اإلجمالي

 2110111معدل االصابة لكل 
 206.6 158.6 429.0 1108.8 2051.7 825.7 من السكان

 12.4 11.4 112.2 493.9 1641.4 415.1 الجديري المائي
 8.3 48.4 124.1 293.1 35.9 162.3 المالريا

 33.1 14.8 30.9 37.5 3.0 28.0 التهاب الكبد الفيروسي )ب(
 74.4 37.1 36.5 27.0 3.0 29.8 الفيروسي )ج( التهاب الكبد

 12.4 7.9 19.3 51.7 30.0 30.5 الجرب
 0.0 3.5 14.2 30.6 56.9 23.5 تسمم غذائي آخر

 20.7 10.9 16.7 35.5 2.5 21.0 الدرن  الرئوي
 4.1 1.5 16.9 33.6 22.0 21.3 حمى التيفود

 0.0 4.4 9.5 11.2 1.5 8.4 أمرض أخرى منقولة جنسيا  
 4.1 3.5 6.2 6.9 28.5 8.7 اإلنفلونزا
 0.0 0.5 3.0 5.9 33.4 7.3 النكاف

 0.0 0.5 0.8 6.4 26.0 5.7 التهاب الكبد الفيروسي )أ(
 4.1 2.0 5.1 20.1 2.5 9.7 الدرن غير الرئوي
 0.0 0.0 0.2 0.7 47.4 5.9 الحمى القرمزية

 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.5 السعال الديكي )الشاهوق(
 0.0 0.5 1.1 2.7 0.0 1.4 السيالن

 0.0 2.5 6.9 4.9 0.0 4.8 الزهري )السفلس(
 8.3 1.0 2.3 6.4 6.0 4.1 الجيارديا

 0.0 0.0 2.3 3.2 1.5 2.2 داء البروسيالت
 0.0 0.0 0.2 3.2 8.0 2.1 الحصبة

 0.0 0.5 0.9 1.9 5.5 1.7 التهاب السحايا الفيروسي
 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 التهاب كبدي فيروسي آخر

 0.0 0.0 0.5 5.1 2.5 2.3 الحصبة االلمانية
 0.0 0.0 0.2 0.0 4.5 0.6 الشلل الرخوي الحاد
 0.0 0.5 0.6 0.2 1.0 0.5 التهاب الدماغ الحاد

 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 التتانوس
 24.8 7.4 18.7 26.4 84.9 28.0 أمراض أخرى

 أبو ظبي.     -ظبي ، هيئة الصحة أبو -المصدر: مركز اإلحصاء 
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الجنسية حسب نو ع المرض و من السكان(  باألمراض المعدية 2110111معدل اإلصابة )لكل ج: 29جدول 

 )يتبع( 1122 ،والفئات العمرية

 نوع المرض
 نغير المواطنيالمواطنين و

 +62 22-14 12-24 15-14 0-14 اإلجمالي

 2110111معدل االصابة لكل 
 258.0 167.3 422.3 1035.3 2464.9 956.9 ن السكانم

 10.0 13.2 106.8 460.7 2054.6 554.8 الجديري المائي
 5.0 41.7 110.4 237.5 19.5 128.8 المالريا

 37.6 19.2 36.5 45.2 2.7 31.7 التهاب الكبد الفيروسي )ب(
 77.6 40.9 35.6 24.7 1.9 27.3 التهاب الكبد الفيروسي )ج(

 15.0 7.7 18.6 46.4 22.5 27.6 ربالج
 0.0 3.8 13.6 33.6 84.4 31.5 تسمم غذائي آخر

 22.5 10.6 15.8 30.8 1.6 18.1 الدرن  الرئوي
 7.5 2.6 16.2 28.6 14.9 18.6 حمى التيفود

 2.5 4.7 13.2 17.5 1.1 11.5 أمرض أخرى منقولة جنسيا  
 17.5 4.7 6.8 13.3 31.5 13.3 اإلنفلونزا

 0.0 0.4 2.9 5.9 34.7 9.1 نكافال
 0.0 0.9 0.7 6.7 22.3 6.5 التهاب الكبد الفيروسي )أ(

 10.0 2.6 5.4 17.4 1.6 8.6 الدرن غير الرئوي
 0.0 0.0 0.1 0.5 63.5 11.3 الحمى القرمزية

 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 1.8 السعال الديكي )الشاهوق(
 0.0 0.4 1.1 4.5 0.0 2.0 السيالن

 2.5 3.0 7.1 5.1 0.3 4.7 ري )السفلس(الزه
 10.0 0.9 2.1 5.5 5.4 3.9 الجيارديا

 7.5 0.9 3.3 3.7 4.9 3.5 داء البروسيالت
 0.0 0.0 0.1 2.7 7.6 2.3 الحصبة

 0.0 0.4 0.8 1.6 4.9 1.7 التهاب السحايا الفيروسي
 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 التهاب كبدي فيروسي آخر

 0.0 0.0 0.4 4.2 2.2 2.0 يةالحصبة االلمان
 0.0 0.0 0.1 0.0 3.8 0.7 الشلل الرخوي الحاد
 0.0 0.4 0.7 0.1 0.8 0.5 التهاب الدماغ الحاد

 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 التتانوس
 32.6 8.5 23.8 38.4 67.6 34.9 أمراض أخرى

 أبو ظبي.     -أبوظبي ، هيئة الصحة  -المصدر: مركز اإلحصاء 
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 1122-1112: إخطارات األمراض المعدية، 22جدول     

 2011 2010 2009 2005 األمراض المعدية
 20,295 14,322 13,355 12,345 المجموع

 11768 7429 7219 6307 الجديري المائي
 2731 1415 1393 570 المالريا

 673 711 518 384 التهاب الكبد الفيروسي )ب(
 580 668 479 191 سي )ج(التهاب الكبد الفيرو

 585 654 495 42 الجرب
 667 471 309 111 تسمم غذائي آخر

 383 450 192 239 الدرن  الرئوي
 394 335 133 45 حمى التيفود

 243 318 65 51 أمرض أخرى منقولة جنسيا  
 282 248 0 53 اإلنفلونزا
 194 221 200 117 النكاف

 138 193 181 186 التهاب الكبد الفيروسي )أ(
 183 175 79 0 الدرن غير الرئوي
 239 105 175 71 الحمى القرمزية

 0 90 0 0 تسمم السالمونيال  آخر
 39 73 40 10 السعال الديكي )الشاهوق(

 99 62 145 335 الزهري )السفلس(
 42 62 27 25 السيالن
 82 55 36 863 الجيارديا

 75 52 45 28 داء البروسيالت
 0 51 52 32 باسيليالزحار ال
 49 50 34 18 الحصبة

 37 36 0 76 التهاب السحايا الفيروسي
 1 26 12 0 التهاب كبدي فيروسي آخر

 42 22 48 23 الحصبة االلمانية
 0 12 30 15 البارتيفويد

 15 11 11 14 الشلل الرخوي الحاد
 10 10 10 6 التهاب الدماغ الحاد

 3 1 3 0 التتانوس
 0 1 36 5 ارسياديدان البله

 0 0 0 0 بكتيريا اإلسهال  -أمراض الجهاز الهضمي 
 0 0 205 105 تسمم السالمونيال

 0 0 0 0 التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية
 0 0 0 1 الحمى المخية الشوكية

 0 0 0 0 التهاب السحايا الناجم عن المستدمية النزلية
 0 0 24 15 التهاب سحائي بكتيري آخر

 0 0 33 0 لتهاب السحايا الفيروسي العقيما
 0 0 0 3 الجــــــذام

 0 0 0 2 الكوليرا
 0 0 951 0 األنفلونزا الموسمية

 0 0 0 1037 داء األسكاريس )الصفر(
 0 0 123 0 الزحار البكتيري
 0 0 0 470 الزحار األميبي
 0 0 0 193 اإلنكلستوما

 0 0 0 6 السبحيةالعدوى الناجمة عن المكورات الرئوية 
 0 0 0 672 الطفيليات المعوية األخرى

 741 315 52 24 أمراض أخرى
 أبوظبي. –المصدر: هيئة الصحة 
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 1122-1112: المتبرعون بالدم والوحدات المتبرع بها حسب الفصيلة، 27جدول 

  1112 1117 1121 1122 

 190174 120221 140922 120214 المتبرعين 

 32974 42241 42006 32232 المواطنين

 232311 202601 212642 022112 غير المواطنين

     الوحدات التي تم التبرع بها حسب النوع

 190174 120221 140922 110197 االجمالي

O  + 22304 22761 72440 012040 

A + 52241 02431 62621 62914 

B + 42274 62420 52423 52941 

AB + 02312 915 02929 02969 

O - 02346 52031 02294 02301 

A - 669 423 900 916 

B - 510 02473 520 595 

AB - 005 036 033 050 

 أبوظبي –المصدر: هيئة الصحة 
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 لمالحظات التوضيحيةا

 المصطلحات
 تحتوي هذه النشرة على بعض المصطلحات اإلحصائية بما يشمل التالي:

                  عيادة
هي مرفق للرعاية الصحية يضم عيادة واحدة أو أكثر يعمل بها طبيب عام )واحد أو أكثر(، أو أخصائي 

)واحدأوأكثر(. يجب أن تستخدم أي عيادة أساس اإلجراء االستشارات الصحية والعالج البسيط. ال توفر العيادة 
 .خدمات الطوارئ ولكن تقدم خدمات اإلسعافات األولية

                   مركز صحي
هو مرفق للرعاية الصحية يعمل كعيادة متعددة التخصصات ويوفر خدمات الدعم مثل المختبر واألشعة. وال تقدم 

 المراكز الصحية خدمات الطوارئ.

                                    مستشفى
ر و تستخدم ساعة أو أكث 24هي مرفق صحي يقع في مبنى مستقل حيث يمكن إيداع المرضى لمدة  

المستشفى عند عالج األمراض واإلصابات والتشوهات،واعتالل الحالة الجسدية أو النفسية، وحاالت األمومة 
 .ودور الحضانة والمستوصفات

                             إيداع المرضى
 .هو الدخول الرسمي للمريض لتلقي خدمات المرضى الداخليين في المستشفى

                            المريض الخارجي
 هو مريض يتلقى العالج في المستشفى ولكن لم يتم ايداعه بها. 

 معدل اإلصابة
يشير هذا المعدل إلى الحاالت الجديدة من العدوى باألمراض المعدية في منطقة معينة وخالل فترة زمنية 

 محددة.

 
                                   معدل االنتشار

 المعدل إلى حاالت مرض محدد وموجودة في منطقة معينة وخالل فترة زمنية محددة. يشير هذا

 مصادرالبيانات
 أبوظبي. تتم معالجةالبيانات وتمريرها إلى مركز          -تم الحصول على البيانات من وزارة الصحة وهيئة الصحة

 .أبوظبي لمزيد من التحليل –اإلحصاء  

 االختصارات المستخدمة
SCAD:  أبوظبي. –مركز اإلحصاء              

HAAD:  أبوظبي. –هيئة الصحة             

MOH:  .وزارة الصحة، اإلمارات العربية المتحدة                                  

n.a  .غير متوفرة  : 
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 المالحظات الفنية
 

 حساب المعدالت و النسب

 طريقة الحساب المعدل

      011111يات في كل فئة عمرية حسب النوع والجنسية خالل السنة التقويمية  * عدد الوف معدل الوفيات
                 

 يونيو من كل عام 31عدد السكان حسب العمر/النوع/الجنسية لكل مجموعة سكانية في 

معدل اإلصابة 
 "الحدوث" 

      011111عدد الحاالت المبلغ عنها حسب العمر والجنسية في السنة التقويمية * 

يونيو  31عدد السكان لكل فئة عمرية حسب العمر/النوع/الجنسية لكل مجموعة سكانية في 
 من كل عام

 التصنيف الدولي لألمراض. – ICD9ويستند سبب الوفاة على   

 

                        مالحظات حول الجداول
               جداول على األرقام المقربة.وتستند التغييرات )المستويات والنسبة المئوية( في جميع ال

 قد ال تتساوى النتائج الكلية في بعض الجداول بسبب التقريب.

                                 الرموزالمستخدمة
 في المائة. 011٪" معدل التغير يتجاوز  011"< 

 

           مزيد من المعلومات و اإلصدار المقبل 
حول اإلحصاءات الصحية واإلحصاءات الرسمية األخرى، يرجى زيارة رابط اإلحصاءات على  للمزيد من المعلومات

                    http://www.scad.aeموقع مركز اإلحصاء االلكتروني: 

 .2102 امعبيانات ل 2103صدار القادم في سبتمبر من المتوقع ظهور اإل
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