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 :مخصالم

، بيدف دراسة واقع 9002-9002 تناول البحث تقييم الواقع التنموي الصحي لقضاء الناصرية لعامي      
والكوادر البشرية  في المستشفيات والمراكز الصحية الرئيسية والفرعية والمراكز المتخصصة , الخدمات الصحية

القضاء من حيث كفاءتيا وتوزيعيا ومدى مالئمتيا النمو السكاني ، وقد جاء ىذا البحث نتيجة لمنمو السكاني 
المتزايد والتطور العمراني الذي يشيده القضاء مما يتطمب دراسة جدية لمخدمات الصحية لما تحتمو من األىمية 

 .عمييا جميع سكان القضاء بشكل متساوي وبطريقة مناسبة وسيمة يحصلفي الخدمات العامة، التي يجب أن 

 الكممات المفتاحية: )تقييم، الواقع الصحي، قضاء الناصرية(.

Assessment of the health status of Nasiriyah district for the years 2009-2019 

Dr.. Hussein Aliwi Nasser Al-Ziyadi     Researcher: Ali Jaber Saeed 

Dhi Qar University / College of Arts 

Abstract:                                                                                                                   

      The research dealt with the assessment of the health developmental reality of 

Nasiriyah district for the years 2009-2019, with the aim of studying the reality of 

health services, hospitals, main and subsidiary health centers, specialized centers and 

human cadres in the district in terms of their efficiency, distribution, and their 

suitability to urban expansion and population growth. This research came as a result 

of the increasing population growth and urban development. Which the judiciary is 

witnessing, which requires a serious study of health services because of their 

importance in public services, which must be obtained by all residents of the district 

equally, in an appropriate and easy manner .  

   Keywords: (evaluation, health reality, Nasiriyah district).                                                                                                                
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 :المقدمة 
لمخدمات الصحية أىمية كبيرة عمى مختمف جوانب الحياة السكان لما ليا من دور تؤديو       

يتعمق بصحة الفرد، ويمثل تطورىا مؤشرَا لقياس مدى تقدم المجتمعات في مجال التنمية البشرية 
االجتماعية، إذ دائمًا ما يقدم الميتمون بالدراسات الحضرية الخدمات الصحية عمى الخدمات 

ألخرى وحتى التعميمية منيا في ترتيب األىميات ألن الخدمات الصحية تحقق السالمة لمفرد ا
,وعمى مسيرة التنمية االقتصادية, واالجتماعية. وليا  وبالتالي ينعكس عمى نشاطاتو كافة

انعكاسات إيجابية سواء من الناحية اإلنسانية, أو من الناحية اإلنتاجية, فالخدمات الصحية 
تؤدي إلى زيادة إنتاجية األفراد العاممين، وذلك بسبب استمراريتيم في المواظبة عمى الدوام الجيدة 

من دون عوائق تتعمق باألمراض وقمة النشاط وعمى خالف ذلك فان تدىور الوضع الصحي لمفرد 
لو انعكاسات سمبية عمى الفرد وعمى المجتمع، األمر الذي يؤدي إلى قمة اإلنتاج وتفشي األوبئة 
واألمراض, مما ينعكس سمبًا عمى االقتصاد القومي لمبمد, اذا يمكن قياس تطور أي بمد عن 
طريق مستوى صحة الفرد من أبنائو الناتج عن تطور الخدمات الصحية المتوافرة من مالكات 
مكانات صحية أخرى لذلك نجد بمدان العالم تولي الخدمات الصحية عناية فائقة  ومؤسسات وا 

 ة جمية المنظمات العالمية المتخصصة في ىذا المجال.تترجميا بصور 

 :مشكمة البحث

كيف يمكن ان نقيم واقع الخدمات الصحية في قضاء :تتمثل مشكمة البحث في السؤال االتي  
 الناصرية  ؟ وقد تطمب االجابة عن ىذا التساؤل الرئيس االجابة عن االسئمة الفرعية االتية

جاء مواكبًا  9002-9002اتساعيا خالل المدة بين عام ىل أن تطور الخدمات الصحية و   -0
 لنمو سكان قضاء الناصرية ؟

وىل الخدمات الصحية تتباين مكانيا بين وحدات القضاء االدارية وىل تتماشى مع المعايير  -9
 الوطنية المعتمدة؟

 :فرضية البحث 

إن واقع الخدمات المجتمعية وخدمات البنى التحتية في القضاء لم يواكب النمو السكاني  -0
 .9002-9002الحاصل خالل المدة بين عامي 
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ان الخدمات الصحية تتباين مكانيا بين وحدات القضاء االدارية ولم تتماشى مع المعايير  -9
 .الوطنية المعتمدة

 :ىدف البحث 

 9002-9002لخدمات الصحية في قضاء الناصرية لعاميييدف البحث الى معرفة واقع ا
ومقارنة ىذا الواقع مع المعايير التخطيطية المعتمدة محميًا لمخدمات ، ليتضح مدى الكفاءة أو ,

وبالتالي وضع الحمول والمعالجات اآلنية والمستقبمية التي ينبغي القيام بيا من قبل , العجز فييا 
 .ستوى الخدمي الصحي في منطقة الدراسةالجيات المختصة من أجل رفع الم

 :حدود البحث 

, 90)َ شمااًل وخطي طول (20,93( )520,99)أن قضاء الناصرية يقع مكانيًا بين دائرتي عرض 
تتمثل منطقة الدراسة بالحدود اإلدارية لقضاء الناصرية التي تقع ضمن , شرقًا (53,22( )554

يحد منطقة الدراسة من الشمال قضاء , الواقعة جنوبي العراق ( 0خريطة )محافظة ذي قار 
الشطرة أما من جية الجنوب سوق الشيوخ والجنوب الغربي فتحدىا محافظة المثنى اما الجنوب 

 .الشرقي قضائي المنار والجبا يش ويحدىا من الشرق محافظة ميسان

ركز اإلداري لممحافظة ووجود تعد منطقة الدراسة من أىم مدن محافظة ذي قار ألنيا تمثل الم
, اور )ويتكون القضاء من خمسة وحدات ادارية ىي ,أىم الدوائر والمؤسسات الحكومية فييا 

أي ما ( نسمة359350)حيث يبمغ عدد ُسكان منطقة الدراسة (, سيد دخيل,االصالح ,البطحاء 
أما (,  نسمة0355221)من مجموع ُسكان محافظة ذي قار والبالغ %(  23,3)يعادل حوالي 

لعام ( 2كم02120)من مساحة المحافظة والتي تبمغ ( 2كم5052)مساحتيا فتصل إلى 
أي ما , (1)(نسمة322345)حيث يبمغ عدد الُسكان في منطقة الدراسة  9002اما عام ,9002

أما (, نسمة9040221)من مجموع ُسكان محافظة ذي قار والبالغ %(  23,0)يعادل حوالي 
 2 . (كم 09200)من مساحة المحافظة والتي تبمغ , (2) (2كم5052) مساحتيا فتصل إلى
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 الحدود االدارية لقضاء الناصرية( 0)خريطة رقم 

 

وخريطة التصميم االساسي لمحافظة ,الصورة الفضائية :عمل الباحث باالعتماد عمى :المصدر
 .9090, ذي قار 
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 : منهجية البحث 

ارتكزت الدراسة عمى المنيج التحميمي في تقييم وعرض بعض النماذج اعتمادًا عمى البيانات 
ثم تحميل ىذه ,والمعمومات المستخمصة من الدراسات العممية ومن بعض الجيات ذات العالقة 

الحقائق الستنباط اطر مستندة عمى األساليب الكمية في التحميل والكشف واستقراء جميع البيانات 
لمعمومات حول الخدمات الصحية القتراح السياسة والخطط التنموية المالئمة والكفيمة لتحقيق وا

 .موازنة تنموية مكانية بين وحدات االدارية لمقضاء

 :هيكمية البحث 

 :تكونت ىيكميتيا من ,في اطار المنيجية المعتمدة لمبحث 

 .مقدمة  -0
 .واقع الخدمات الصحية  -9
 .تقييم كفاءة الخدمات الصحية  -2
 .االستنتاجات والمقترحات  -5
 .المصادر والمراجع  -4

 :واقع الخدمات الصحية -اوال

لذا تأتي دراسة واقع الخدمات الصحية في قضاء الناصرية لمعرفة مدى مالئمة وتوازن التوزيع 
مع بيان مدى تناسب ىذ التوزيع وحاجات السكان ,المكاني لتمك الخدمات عمى جيات القضاء 

التي تشكل  9م(225000)شغمت الخدمات الصحية مساحة من قضاء الناصرية قدرىا ,ليا 
ىذا وقد بمغ عدد ,(3)من مساحات الخدمات المجتمعية في قضاء الناصرية%( 2-00)نسبة 

مستشفيات حكومية ( 2) مستشفى منيا( 4)المستشفيات الحكومية واألىمية في منطقة الدراسة 
مركزًا والمراكز ( 13(,)31)وبمغ عدد المراكز الصحية الرئيسية والفرعية , مستشفى أىمي( 9)

بمغ عدد المستشفيات الحكومية واألىمية في , 9002اما عام, 9002مركزًا لعام ( 3)التخصصية 
وبمغ عدد المراكز , مستشفى أىمي( 2)مستشفيات حكومية ( 5)مستشفى منيا ( 3)القضاء 

تركزت معظميا في , مركزاً ( 3)مركزًا والمراكز التخصصية (34(,)49)الصحية الرئيسية والفرعية 
 : وتتوزع المؤسسات الصحية كما يمي, مركز القضاء
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 : المسـتشفيات  -0
تعد المستشفيات من أكبر المؤسسات الصحية التي يجب أن تتوفر فييا أغمب أنواع العالج ،    

ن تحتوي عمى صاالت لمعمميات ومختبرات لمتحميل وقسم لمطوارئ ، وأن تضم عددًا من ويجب أ
وىناك أنواع عديدة من المستشفيات ففييا الكبيرة والصغيرة ، ومستشفيات , األطباء المختصين

ومنيا تابعة لمقطاع ( حكومية)عامة وتخصصية ، وىناك مستشفيات عاديتيا لمقطاع العام 
وعمى ىذا األساس تعد المستشفى من أىم ركائز النظام الصحي لمدولة لما ، ( أىمية)الخاص 

 . تقدمو من خدمات وقائية وعالجية لممجتمع

ويعرف بأنو مؤسسة صحية تتضمن مجموعة من التخصصات والميارات والمين الطبية ،     
ة المرضى والتي تقدم خدماتيا الصحية واألدوية والمواد التي تنظم في نمط معين بيدف خدم

فضال عن دورىا في تسييل ميمة التعميم في الكميات , سواء كانوا مراجعين أم راقدين فييا
 .(4)والمعاىد الطبية والتمريضية وتشجيع البحوث الصحية المفيدة لصحة المجتمع

 .ويمكن تقسيم المستشفيات إلى حكومية واخرى اىمية 

 :المستشفيات الحكومية -أ 

مستشفى عن االخرى ويكون توزيعيا ، فمستشفى الحسين العام تقع في يختمف موقع كل      
وسط المدينة وىي اقدم مستشفى حكومي في القضاء،  بينما تقع مستشفى الجميوري والموسوي 
لألطفال وسط المدينة ايضا ، في حين تقع في الجزء الشرقي من المدينة مستشفى بنت اليدى 

حسين  العام تتفوق عمى باقي المستشفيات االخرى وذلك عائد يبقى مستشفى ال, لموالدة واالطفال
إلى قدم المستشفى من ناحية وتعدد تخصصاتيا العالجية من ناحية اخرى فضال عن ان موقعيا 

بمغ مجموع المستشفيات  يتوسط احياء شعبية متعددة فتكون المراجعات إلييا اكثر من غيرىا
ركز قضاء الناصرية ، وبمغ مجموع األسّرة في ىذه الحكومية اربعة وتتوزع المستشفيات في م

وفيما يأتي سنوضح  , سريراً ( 0012)بمغت9002اما عام ,9002سريرًا لعام (101)المستشفيات 
 -:كل واحدة منيا
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 : مستشفى الحسين التعميمي  -0
وكان يسمى (  0212)يقع في الجانب االيسر من مركز قضاء الناصرية ، أسس عام      

ومن ثم  (9002)وتم تغير اسمو الى مستشفى الحسين العام بعد عام( صدام العام)مستشفى 
ويتكون ,(5)تغير اسمو الى مستشفى الحسين التعميمي بعد إنشاء كمية الطب في ذي قار، 

المستشفى عمى أحد عشر قسمًا طبيًا منيا الباطنية والجراحة والحروق والكسور والمجاري البولية 
ويضم ثالث صيدليات واحدة لمطوارئ والثانية لمعيادات االستشارية والثالثة والعالج الطبيعي، 

داخمية ويقدم ىذا المستشفى خدماتو الى سكان قضاء الناصرية وسكان المحافظة لتمتد خدماتو 
الى سكان المحافظات المجاورة ، وذلك بفضل ما يمتمكو من اجيزه طبية متطورة وتخصصات 

 . ر ألييا اغمب مستشفيات المحافظةطبية ماىرة ومتخصصة تفتق

يتضح ان المستشفى يحتوي عمى  سعة سريرية إذ ( 0)ومن خالل معاينة بيانات الجدول    
سريرا من مجموع األسّرة في القضاء ، وقد شغل المرتبة االولى من االطباء ) 220)بمغت 

ذوي المين االدارية ,ذوي المين الصحية ,الصيادلة ,االطباء المقيمين ,االختصاص 
حيث بمغت سعتو  9002اما عام  , 9002عمى التوالي لعام( 002(,)433(,)01(,)009(,)45)

سريرا من مجموع األسّرة في القضاء ، وقد شغل المرتبة االولى من االطباء ) 452)السرسرية 
ذوي المين االدارية ,ذوي المين الصحية ,الصيادلة ,االطباء المقيمين ,االختصاص 

عمى التوالي ، ويعود تصدر ىذا المستشفى بالمراتب ( 931(,)0200(,)13(,)042(,)000)
األولى في اغمب المستويات لكونو يقع في مركز القضاء ، الذي يضم النسبة األكبر من عدد 
سكان المحافظة، فضاًل عن أن إدارة المحافظة تقع في مركز القضاء ، مما خضع تحت عنايتيا 

دمات كأمر منطقي حيث اىتمامات اإلدارات بالمناطق القريبة منيا، ىذا إضافة واىتماميا بالخ
الى أن اغمب مرضى المحافظة تتوجو أنظارىم نحو مركز قضاء الناصرية حينما يعانون من 

 .مرض يصعب عالجو في مناطقيم 

 (:النسائية واألطفال)مستشفى بنت اليدى -9
كان يسمى مستشفى ( 0215)أسس عام,ية يقع في الجانب األيمن من مدينة الناصر      

تم تغير اسمو الى مستشفى بنت اليدى لمنسائية واألطفال، ( 9002)النسائية والتوليد وبعد عام
ويتكون المستشفى من خمسة أقسام طبية منيا الوالدة واألطفال والخدج والطوارئ والباطنية، ، 
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ال عمى مستوى مستشفيات المحافظة ويعد ىذا المستشفى الوحيد ضمن تخصصو لمنسائية واالطف
 .، وبالتالي فانو يشغل المرتبة األولى من حيث عدد المرضى الراقدين 

يتضح ان المستشفى يحتوي عمى المرتبة الثانية من ( 0)ومن خالل معاينة بيانات الجدول    
لمرتبة سريرا من مجموع األسّرة في القضاء ، وقد شغل ا) 993)حيث  سعتو السريرية إذ بمغت 
ذوي المين ,ذوي المين الصحية ,الصيادلة ,االطباء المقيمين ,الثانية من االطباء االختصاص 

حيث بمغت  9002اما عام  , 9002عمى التوالي لعام( 12(,)903(,)3(,)55(,)90)االدارية 
سريرا من مجموع األسّرة في القضاء ، وقد شغل المرتبة الثانية من ) 913)سعتو السرسرية 

ذوي المين االدارية ,ذوي المين الصحية , الصيادلة , االطباء المقيمين , االطباء االختصاص 
عمى التوالي ، ويقدم المستشفى خدماتو الى جميع سكان ( 094(,)524(,)25(,)12(,)53)

لمتخصص باألمراض النسائية واألطفال ، وبناءاه عمى ذلك فقد المحافظة ألنو المستشفى الوحيد ا
تم دعمو بأجيزة طبية ذات كفاءة عالية رغم انو وكباقي مستشفيات المحافظة والعراق يعاني من 

 .نقص في ىذا الجانب 

 : مستشفى الحبوبي العام  -2
أسس ,  يقع في الجانب األيسر من مركز قضاء الناصرية بالقرب من شارع الحبوبي     
تم تغيير اسمو الى ( 0241)وكان يسمى بالمستشفى الممكي العام وبعد عام( 0229)عام

تم تغيير اسمو الى مستشفى الجراحة العام وبعد ( 0215)المستشفى الجميوري، وبعد عام
أصبح يعرف بالحبوبي العام، ، ويتكون من خمسة أقسام طبية ىي الباطنية ( 9002)عام

لطوارئ واالستشارية كما يضم صيدليتين إحداىما لمعيادات االستشارية والكسور والجراحة وا
 . واألخرى داخمية

يتضح ان المستشفى شغل المرتبة الثالثة من حيث ( 0)ومن خالل معاينة بيانات الجدول     
ثم بمغ عدد االطباء , سريرا من مجموع األسّرة في القضاء) 020)سعتو لعدد األسّرة إذ بمغت 

واالطباء المقيمين والصيادلة وذوي المين الصحية واالدارية  االختصاص
 سريرا( 902)حيث بمغ عدد األسّرة  9002اما عام ,  9002عام (52(,)913(,)1(,)93(,)03)
ثم بمغ عدد االطباء االختصاص واالطباء والعاممين من ذوي المين الصحية واالدارية ,
ذلك بسبب وقوعو في منطقة ذات كثافة و ,عمى التوالي ( 53(,)205(,)33(,)050(,)25)
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سكانية عالية، ولم يختمف عن مستشفى الحسين التعميمي من وقوعو في مركز المحافظة الذي 
ترتب عميو أمران احدىما اىتمام أكثر من بقية المستشفيات األخرى ، واآلخر الكثافة السكانية 

 . العالية التي تدفع باتجاه تطوير المستشفى

 :وي لألطفالمستشفى الموس -5
يقع في الجانب األيسر من مركز قضاء الناصرية بالقرب من شارع الحبوبي  ، أسس       
كما , وىو ويتكون من اربعة أقسام طبية ىي االنعاش والخدج والطوارئ واالستشارية( 9000)عام

( 0)ومن خالل معاينة الجدول , تضم صيدليتين إحداىما لمعيادات االستشارية واألخرى داخمية 
سريرا من (040)يتضح ان المستشفى شغل المرتبة الرابعة من حيث سعتو لعدد األسّرة إذ بمغت 

ثم بمغ عدد االطباء االختصاص واالطباء المقيمين والصيادلة  وذوي , مجموع األسّرة في القضاء
وذلك بسبب , 9002ي لعام عمى التوال(000()493(,)50(,)29(,)01)المين الصحية واالدارية 

وقوعو في منطقة ذات كثافة سكانية عالية، ولم يختمف عن مستشفى الحسين التعميمي من وقوعو 
في مركز المحافظة الذي ترتب عميو أمران احدىما اىتمام أكثر من بقية المستشفيات األخرى ، 

  .واآلخر الكثافة السكانية العالية التي تدفع باتجاه تطوير المستشفى

( توزيع المستشفيات الحكومية وعدد األسّرة والعاممين فييا في قضاء الناصرية لعامي 0جدول )
(9002-9002.) 

2009 
  ت

 المستشفى
الموقع 
 الجغرافي

عدد 
 األسّرة

ذوي  ذوي المين الطبية
المين 
 الصحية

الكوادر الخدمية 
 صيادلة أطباء اختصاص األخرى

 113 576 18 113 54 391 الناصرية الحسين التعميمي 1
 83 217 6 44 20 227 الناصرية بنت اليدى التعميمي  2

 49 286 8 26 17 190 الناصرية الحبوبي التعميمي 3
 245 1079 32 183 91 808 المجموع 4

2019 
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  ت
 المستشفى

الموقع 
 الجغرافي

عدد 
 األسّرة

ذوي  ذوي المين الطبية
المين 
 الصحية

الكوادر الخدمية 
 صيادلة أطباء اختصاص األخرى

 278 1310 86 159 111 549 الناصرية الحسين التعميمي 1

 125 495 34 83 47 287 الناصرية بنت اليدى التعميمي  2

 146 914 67 141 34 203 الناصرية الحبوبي التعميمي 3
محمد الموسوي  4

 لألطفال
 110 526 40 32 18 150 الناصرية

 659 3245 227 415 210 1189 المجموع 5
 :الباحث باالعتماد عمى: المصدر 

دائرة صحة ذي قار، قسم التخطيط ، شعبة  -وزارة الصحة والبيئة ,جميورية العراق  -0
 . 9090, المؤسسات الحكومية ، بيانات غير منشورة 

دائرة صحة ذي قار ، قسم التخطيط ، شعبة القوى , وزارة الصحة والبيئة,جميورية العراق  -9
 .9090, العاممة  ، بيانات غير منشورة 

 
 : المستشفيات االهمية  -ب

تعد المستشفيات االىمية بانيا واحدة من الخدمات الصحية الميمة في المدينة وال سيما في      
ان عممية , فترة الحصار اذ انيا سدة النقص الحاصل في المستشفيات الحكومية ولو بشكل قميل 

، لذا توفير الخدمات الصحية االىمية ال ترتبط بسقف زمني اذ انيا مستمرة  باستمرارية المجتمع 
ينبغي  ان يكون التوزيع المكاني ليا مختمفا عن غيره من الخدمات االخرى اذ ينبغي وصوليا 

 .(6)الى كل مستوطنة بشرية والى افراد المجتمع كافة 

تعتمد ىذه المستشفيات في بنائيا وتأثيثيا عمى المجيود الفردي كأن يكون طبيبا أو صاحب    
وتكون ىذه المستشفيات في العادة , رتيا إلى طبيب مختصرأس مال يقوم بأنشائيا ويوكل ادا

صغيرة واغمبيا يخصص في بعض الجوانب حسب توفر الكادر الطبي الذي يستفيد من ىذه 
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ولغرض التعرف عمى طبيعة نمط التوزيع المكاني الذي تتخذه , المستشفيات بعد الدوام الرسمي 
 :عمى النحو التاليالمستشفيات االىمية في مركز القضاء، المتمثمة و 

 -: مستشفى الربيع األهمي  -1

ويتكون ىذا ( 0214)أسس عام, يقع في الجانب الغربي شمال شرق مركز قضاء الناصرية    
المستشفى عمى األقسام الطبية التالية الجراحة والكسور والعيون والقمبية والنسائية والتوليد،  

االطباء ,اما اطباء االختصاص ,سريرا ( 90)ان عدد األسّرة ( 9)ويتضح من خالل الجدول
عمى التوالي لعام (90(,)09(,)2(,)5(,)0)االدارية بمغ حوالي ,ذوي المين الصحية ,الصيدلة ,

االطباء ,اما اطباء االختصاص ,سريرا ( 91)حيث بمغ عدد األسّرة  9002، اما عام 9002
من  عمى التوالي(3(,)4(,)2(,)5(,)9)واالدارية بمغ حوالي ,ذوي المين الصحية ,الصيدلة ,

 .مجموعيا في مركز القضاء

  -:مستشفى األمل األهمي -2

أسس , يقع في الجانب الشرقي من مركز قضاء الناصرية بالقرب من نير الفرات     
ويتكون المستشفى من األقسام الطبية التالية الكسور والجراحة العامة والنسائية ( 9001)عام

اما اطباء االختصاص واالطباء ,سريرا ( 24)ان عدد األسّرة (9)والوالدة ، ويبن الجدول 
عمى التوالي لعام (93(,)03(,)3(,)04(,)2)واالدارية بمغ حوالي,والصيدلة وذوي المين الصحية 

اما اطباء االختصاص واالطباء ,سريرا ( 000)حيث بمغ عدد األسّرة 9002اما عام , 9002
عمى التوالي من (44(,)50(,)2(,)3(,)4)واالدارية بمغ حوالي ,والصيدلة وذوي المين الصحية 

 . مجموعيا في مركز القضاء

 :مستشفى الرحمن االهمي  -3
وتتم بيو اجراء (  9001)يقع في الجانب الجنوبي من مركز قضاء الناصرية ،  أسس عام     

العمميات  الطبية التالية الجراحة والكسور والنسائية والتوليد، فيما يعمل فيو عدد قميل جدًا من 
اما اطباء ,سريرا ( 40)عدد األسّرة (9)االطباء وذوي المين الصحية ، ويتبين من خالل الجدول 

ة بمغ واالداري,االختصاص واالطباء والصيدلة وذوي المين الصحية 
 .من مجموعيا في مركز القضاء  9002عمى التوالي لعام (99(,)24(,)9(,)3(,)5)حوالي
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 توزيع المستشفيات األهمية وعدد األسّرة والعاممين في قضاء الناصرية لعام (2جدول)

(2009-2019). 

2009 
عدد  الموقع الجغرافي المستشفى ت

 األسّرة
ذوي المين  ذوي المين الطبية

 الصحية
الكوادر الخدمية 

 صيادلة أطباء اختصاص األخرى
 20 12 3 4 1 20 الناصرية الربيع 1
 27 17 6 15 3 35 الناصرية األمل 2
 47 29 9 19 4 55 المجموع 3

2019 
عدد  الموقع الجغرافي المستشفى ت

 األسّرة
ذوي المين  ذوي المين الطبية

 الصحية
الكوادر الخدمية 

 صيادلة أطباء اختصاص األخرى
 6 5 3 4 2 28 الناصرية الربيع 1

 55 40 3 7 5 100 الناصرية االمل 2

 22 35 2 6 4 50 الناصرية الرحمن 3
 81 80 8 17 11 178 المجموع 4

المصدر باالعتماد عمى بيانات : جميورية العراق ,وزارة الصحة والبيئة, دائرة صحة ذي قار، 
 .9090المؤسسات الغير حكومية ، بيانات غير منشورة , قسم التخطيط ، شعبة 

يمحظ مما تقدم ان المستشفيات االىمية تمتاز بالعناية الطبية الجيدة لممرضى الراقدين     
مما يقمل من نسب عدد المرضى , والمراجعين من جية وارتفاع تكاليف األجور من جية أخرى

إذ أن سبب العناية في ىذه المستشفيات , ات الحكوميةالمراجعين والراقدين فييا مقارنة بالمستشفي
يعود الى ارتفاع االجور التي يتقاضاىا المستشفى سواء من حيث المعاينة او اجراء العمميات 
فييا، أن األطباء معظميم يعممون في المستشفيات الحكومية أثناء أوقات الدوام الرسمي والوقت 

أن ىذه المستشفيات تخضع لقوانين القطر الطبية إال  المتبقي يعممون لحسابيم الخاص ، ورغم
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أن ليا تشريعًا خاصًا، إذ أن الفقراء من المرضى غير ممزمين لمراجعتيا لتوفر الخدمات الطبية 
ويتم تحويل , في المستشفيات العامة ، وبالتالي فان اغمب المراجعين ليا ىم من ميسوري الحال 

ة الى ىذه المستشفيات لغرض اجراء الفحوصات الطبية او المرضى المراجعين لعياداتيم الخاص
اجراء العمميات ، وبالتالي فان قمة من االطباء ىم الذين ينتمون اداريًا لمعمل في ىذه 

وىي في العادة تتييكل اداريا باقل عدد ممكن من الكوادر الطبية والفنية واالدارية ,المستشفيات
 ,لذلك لم نجد تفاوتا كبيرا

  -:الصحية الصغيرة وتنقسم إلى عدة أقسام وىي كاآلتي  المؤسسات -9
 :المراكز الصحية االولية -0

وىي مؤسسات يتم فييا تقديم الرعاية الصحية األولية كخدمات رعاية الوليد والطفل واألم      
وخدمات التحصين واإلرواء الفموي والصحة المدرسية ،فضاًل عن الخدمات العالجية والرقابة 

وتمثل ,(7)والرصد الوبائي واإلسعاف الفوري كما تقوم بميام التسجيل واإلحصـاء الطبـيالصحية 
المراكز الصحية أكثر المؤسسات الصحية انتشارًا وتتوزع في المدن والمناطق الريفية والمناطق 
النائية ، حيث تقدم خدماتيا العالجية في المناطق التي تتواجد فييا ، وتقوم بإحالة الحاالت 

صعبة إلى المستشفيات ، وتتوفر في بعض المراكز مختبرات لمتحميل ، ولكنيا تفتقر إلى األسرة ال
وتقسم عمى مراكز صحية رئيسة ومراكز , وصالة العمميات ، كما ويقل فييا األطباء المختصون 

وحدة )ويحتوي كل مركز عمى مجموعة من الوحدات العالجية والوقائية ، وىي ,(8)صحية فرعية
نان ، وحدة الصيدلة ، وحدة المختبر ، وحدة رعاية األمومة والطفولة ،وحدة الصحة األس

 .(9)( المدرسية ، وحدة العيادة الخارجية ، وحدة األمراض االنتقالية

استحوذ مركز القضاء الناصرية عمى العدد األكبر من ( 2)ومن خالل معاينة بيانات الجدول
وبمغ عدد االطباء ,فرعي ( 4)رئيسي (03)ع حيث عدد المراكز الصحية  فكانت بواق

(, 902)فيما بمغ ذوي المين الصحية (,2)وعدد الصيدلة (,99)واطباء االسنان (,02)
ويرجع سبب ذلك , من مجموع القضاء( 919)ثم بمغ ذوي المين االدارية ( ,943)والتمريضية 

ما أدى الى زيادة عمى الى كون قضاء الناصرية يحتل المرتبة االولى من حيث عدد السكان م
الخدمات الصحية المرتبطة بالطمب مباشر من قبل السكان  ، وجاءت بعدىا سيد دخيل بالمرتبة 

واطباء االسنان (,2)وبمغ عدد االطباء , مركز فرعي ( 9)مركز رئيسي( 9)الثانية بواقع 
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م بمغ ذوي ث( ,33)والتمريضية (, 35)فيما بمغ ذوي المين الصحية (,4)وعدد الصيدلة (,4)
وبمغ عدد , فرعي( 5)رئيسي و(0)وجاءت االصالح بالمرتبة الثالثة بواقع ( ,22)المين االدارية 

(, 01)فيما بمغ ذوي المين الصحية (,9)وعدد الصيدلة (,5)واطباء االسنان (,5)االطباء 
ثم جاءت البطحاء بالمرتبة الرابعة بواقع (  ,59)ثم بمغ ذوي المين االدارية ( ,25)والتمريضية 

فيما بمغ (,1)وعدد الصيدلة (,2)واطباء االسنان (,2)وبمغ عدد االطباء ,فرعي ( 9)رئيسي و(0)
اما المرتبة (,21)ثم بمغ ذوي المين االدارية ( ,02)والتمريضية (, 93)ذوي المين الصحية 

وعدد (,2)واطباء االسنان (,0)د االطباء رئيسي وبمغ عد( 0)االخيرة كانت من نصيب اور بواقع 
ثم بمغ ذوي المين االدارية ( ,91)والتمريضية (, 99)فيما بمغ ذوي المين الصحية (,5)الصيدلة 

استحوذ ايضا مركز القضاء الناصرية عمى العدد األكبر من  9002اما عام ,9002لعام ( 93)
فرعي من وبمغ عدد االطباء ( 00)رئيسي ( 93)حيث عدد المراكز الصحية  فكانت بواقع 

(, 219)فيما بمغ ذوي المين الصحية (,01)وعدد الصيدلة (,41)واطباء االسنان (,20)
ويرجع سبب ذلك الى ,مجموع القضاء ( 220)ثم بمغ ذوي المين االدارية ( ,425)والتمريضية 

دة عمى كون قضاء الناصرية يحتل المرتبة االولى من حيث عدد السكان مما أدى الى زيا
الخدمات الصحية المرتبطة بالطمب مباشر من قبل السكان  ، وجاءت بعدىا سيد دخيل بالمرتبة 

واطباء االسنان (,2)وبمغ عدد االطباء , مركز فرعي( 00)مركز رئيسي( 4)الثانية بواقع 
ثم بمغ ذوي ( ,003)والتمريضية (, 31)فيما بمغ ذوي المين الصحية (,00)وعدد الصيدلة (,2)
وبمغ , فرعي ( 3)رئيسي و(9)وجاءت االصالح بالمرتبة الثالثة بواقع (  , 31)مين االدارية ال

(, 99)فيما بمغ ذوي المين الصحية (,2)وعدد الصيدلة (,4)واطباء االسنان (,2)عدد االطباء 
ثم جاءت البطحاء بالمرتبة الرابعة بواقع (,30)ثم بمغ ذوي المين االدارية ( ,53)والتمريضية 

فيما (,02)وعدد الصيدلة (,4)واطباء االسنان (,3)وبمغ عدد االطباء , فرعي( 5)رئيسي و(9)
اما المرتبة (,35)ثم بمغ ذوي المين االدارية ( ,23)والتمريضية (, 22)بمغ ذوي المين الصحية 

واطباء (,2)وبمغ عدد االطباء , فرعي( 2)رئيسي و( 0)االخيرة كانت من نصيب اور بواقع 
ثم بمغ ( ,59)والتمريضية (, 91)فيما بمغ ذوي المين الصحية (,1)وعدد الصيدلة (,3)ن االسنا

 .من مجموعيا في القضاء(  41)ذوي المين االدارية 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 
 

 
449 

المراكز الصحية الرئيسية والفرعية والعاممين فييا لقضاء الناصرية بحسب الوحدات ( 2)جدول 
 .9002-9002االدارية لعامي 

 
 ت

 
الوحدة 
 االدارية

 2009 
المراكز 
 الرئيسة

المراكز 
 الفرعية 

اطبا
 ء

اطباء 
 اسنان

صيادل
 ة

ذوي المين 
 الصحية

ذوي المين 
 التمريضية

 الكوادر
 االدارية

مركز قضاء  1
 الناصرية

17 5 13 32 9 213 257 282 

 42 34 18 2 4 4 4 1 اإلصالح 2
 26 28 22 4 3 1 -- 1 أور 3
 33 76 64 5 5 3 2 2 سيد دخيل 4
 38 19 27 8 3 3 2 1 البطحاء 5
 421 414 344 28 47 24 65 52 المجموع 6

2019 
الوحدة  ت

 االدارية
المراكز 
 الرئيسة

المراكز 
 الفرعية

اطبا
 ء

اطباء 
 اسنان

صيادل
 ة

ذوي المين 
 الصحية

ذوي المين 
 التمريضية

الكوادر 
 االدارية

مركز قضاء  1
 الناصرية

27 11 30 58 18 382 534 390 

 61 47 22 3 5 3 6 2 اإلصالح 2
 58 42 28 8 6 3 3 1 أور 3
 78 107 78 11 9 3 10 5 سيد دخيل 4
 64 37 33 13 5 6 4 2 البطحاء 5
 651 767 543 53 83 45 87 78 المجموع 6

 :الباحث باالعتماد عمى: المصدر 
دائرة صحة ذي قار، قسم التخطيط ، شعبة ,وزارة الصحة والبيئة ,جميورية العراق  -0

 . 9090, المؤسسات الحكومية ، بيانات غير منشورة 
دائرة صحة ذي قار ، قسم التخطيط ، شعبة القوى , وزارة الصحة والبيئة,جميورية العراق  -9

 .9090, العاممة ، سجالت القوى العاممة ، بيانات غير منشورة 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 
 

 
450 

 :المراكز الصحية المتخصصة -2
تتصف ىذه المراكز بالتخصص في معالجة نوع معين من االمراض والذي يمتاز البعض      

ومكانة ىذا المراكز من ناحية تقديم الخدمات الصحية بين المراكز الصحية , منيا بالتعقيد
األخرى مشابو لمكانة المستشفيات المتخصصة بين المستشفيات األخرى إذ يتم تحويل مراجعين 

ية او العيادات الخاصة من قبل األطباء إلى ىذا المركز لغرض اجراء  العيادات االستشار 
الفحوصات  وطول فترة العالج تتصف ىذه المراكز الصحية بالتخصص ويكون مالكيا الطبي 

 .(10)من ذوي االختصاص في معالجتيا لنوع معين من األمراض 

يًا في العمل الصحي لمبمد إن الخدمات المقدمة من قبل مراكز التخصصية جزء ميمًا وأساس   
كونيا تقدم إلى أغمبية السكان فيي مؤسسات يتم فييا تقديم خدمات رعاية الوليد والطفل واألم 

 .(11)والتحصين واإلرواء الفموي

مراكز صحية تخصصية ، بمغ ( 3)توجد في قضاء الناصرية ( 5)يمحظ من بيانات الجدول    
فيما بمغ ذوي المين (,03)وبمغ عدد الصيدلة ,أطباء ( 005)عدد أطباء المراكز التخصصية 

( 1)من مجموع القضاء ، وتوزعوا بين ( 004)ثم بمغ ذوي المين االدارية ( ,042)الصحية 
, في مركز السكري والغدد الصماء( 01)ومين ادارية( 90)ومين صحية ( 2)أطباء وصيادلة

في مركز الناصرية ( 95)ومين ادارية ( 51)ومين صحية ( 4)أطباء وصيادلة ( 45)وبين 
في ( 00)ومين ادارية ( 92)ومين صحية ( 2)أطباء وصيادلة ( 93)وبين , لجراحة القمب 

ومين ( 00)ومين صحية ( 5)أطباء وصيادلة ( 02)وبين , مركز طب األسنان فرع الجزيرة
ومين ( 0)أطباء وصيادلة ( 3)وبين , في مركز طب األسنان صوب الشامية( 99)ادارية 
( 0)أطباء وصيادلة ( 0)وبين , في مركز األمراض الصدرية( 2)ومين ادارية ( 1)صحية 

بمغ  9002اما ,9002في مركز نقل الدم الرئيس لعام ( 1)ومين ادارية ( 09)ومين صحية 
فيما بمغ ذوي المين (,20)وبمغ عدد الصيدلة ,أطباء ( 940)عدد أطباء المراكز التخصصية 

( 02)توزعوا بين , من مجموع القضاء( 033)ثم بمغ ذوي المين االدارية ( ,194)الصحية 
, ومين ادارية في مركز السكري والغدد الصماء( 29)ومين صحية ( 39)وصيادلة ( 4)أطباء 
في مركز ( 24)ومين ادارية ( 400)ومين صحية ( 02)أطباء وصيادلة ( 003)وبين 

ومين ادارية ( 40)ومين صحية ( 9)أطباء وصيادلة ( 39)وبين  ,الناصرية لجراحة القمب 
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( 35)ومين صحية ( 3)أطباء وصيادلة ( 43)وبين , في مركز طب األسنان فرع الجزيرة( 92)
ومين ( 9)أطباء وصيادلة ( 5)وبين , في مركز طب األسنان صوب الشامية( 92)ومين ادارية 

( 0)أطباء وصيادلة ( 9)وبين , في مركز األمراض الصدرية( 04) ومين ادارية( 01)صحية 
في مركز نقل الدم الرئيس ويتبين من توزيع ىذه المراكز ( 90)ومين ادارية ( 13)ومين صحية 

 .ياء المدينة لسيولة الوصول إليياأنيا تركزت في وسط المدينة ، وذلك يقدم خدمة أفضل لكل أح

 (4)جدول 
 ( .2012-2002)الناصرية لعامي المراكز الصحية التخصصية والعاممون فيها في قضاء

2019 
الوحدة 
 االدارية

 
 اسم المركز التخصصي

 
 االطباء

 
 الصيادلة

 
ذوي المين 
 الصحية

 
ذوي المين 
 االدارية

 
 

 
مركز قضاء 
 الناصرية

 24 48 5 54 الناصرية لمقمب 
 11 23 2 27 طب األسنان فرع الجزيرة 
 18 21 3 8 السكري والغدد الصماء
 9 8 1 7 األمراض الصدرية

 22 11 4 13 طب االسنان فرع الشامية
 13 30 1 4 تأىيل المعاقين
 8 12 1 1 نقل الدم الرئيس

 105 153 17 114 المجموع
2019 

الوحدة 
 االدارية

ذوي المين  الصيادلة االطباء اسم المركز التخصصي
 الصحية

ذوي المين 
 االدارية

 
 

مركز قضاء 
 الناصرية

 35 500 13 107 الناصرية لمقمب 
 23 51 2 62 طب األسنان فرع الجزيرة 
 32 62 5 13 السكري والغدد الصماء
 15 18 2 4 األمراض الصدرية

 29 64 6 57 طب االسنان فرع الشامية
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 21 43 2 5 تأىيل المعاقين
 21 87 1 2 نقل الدم الرئيس 

 176 825 31 250 المجموع
 :الباحث  باالعتماد عمى:المصدر 

دائرة صحة ذي قار، قسم التخطيط ، شعبة ,وزارة الصحة والبيئة ,جميورية العراق  -0
 . 9090, المؤسسات الحكومية ، بيانات غير منشورة 

دائرة صحة ذي قار ، قسم التخطيط ، شعبة القوى , وزارة الصحة والبيئة,جميورية العراق  -2
 .9090, العاممة ، سجالت القوى العاممة ، بيانات غير منشورة 

 :تقييم كفاءة الخدمات الصحية  -ثانيا 
إن مفيوم الكفاءة بالنسبة لمخدمات الصحية ذو أىمية خاصة وذلك لطبيعة متغيراتيا التي تتسم 

تيا لإلنشاء والتأسيس واإلعداد وتأىيل العاممين في المؤسسات من بالكمف العالية وطول مدة تييئ
اىتماما كبيرا لموضوع   WHOالمختصين وعمى ىذا األساس فقد أولت منظمة الصحة العالمية  

,تم اعتماد عدد المستشفيات والمراكز الصحية واألسرة وعدد االطباء وذوي المين (12)الكفاءة 
ا من المؤشرات لقياس كفاءة الخدمات الصحية في المدينة بالشكل الصحية والطبية لمسكان وغيرى

 التالي:
 :نسمة/مستشفى: معيار -1

تختمف نسبة عدد المستشفيات إلى نسبة السكان من دولة إلى أخرى وىذا االختالف ناتج     
بسبب طبيعة اختالف األوضاع االقتصادية واالجتماعية والحضارية من دولة إلى أخرى فحاجة 
المجتمعات المتحضرة لممستشفى تختمف عن المجتمعات النامية ، لذا فان اختالف المعايير 

ولة إلى أخرى ناتج من اختالف ىذه المتغيرات ، فقد حدد المعيار العراقي الصحية من د
وبتطبيق ىذا المعيار ( 4)تبين من خالل بيانات الجدول( نسمة40000)مستشفى واحدا لكل  

نسمة (052913)عمى الواقع الصحي لقضاء الناصرية يتبين إن حصة المستشفى الواحد بمغت 
مستشفى أضافي لمؤسساتيا الصحية، ( 5)الناصرية بحاجة أي يفوق المعيار المحدد، فقضاء

واما بالنسبة لموحدات االدارية خمت من تمك االعداد من المستشفيات وعند تطبيق المعيار تبين 
/ مستشفى 0,0,0,0)االصالح بواقع ,سيد دخيل ,اور البطحاء ,حاجة تمك الوحدات االدارية 
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عمى ان يؤخذ بنظر االعتبار التوزيع الجغرافي ,رية بالتتابع مستشفى واحد لكل وحدة ادا(نسمة
المنتظم والمتناسب مع اعداد السكان وىذا ما يجب إن تسعى اليو دائرة صحة ذي قارة لزيادة 

 . عدد المستشفيات قياسًا بالسكان من اجل رفع مستوى التنمية لخدمات اقطاع الصحي 

 :نسمة/مركز صحي: معيار -2
( 4)تبين من خالل بيانات الجدول( نسمة00000)ستشفى واحدا لكل  فقد حدد المعيار العراقي م

يتبين إن حصة المركز ,وبتطبيق ىذا المعيار عمى الواقع الصحي لقضاء الناصرية واور 
نسمة أي يفوق المعيار المحدد، ( 03300(,) 04019,)الصحي الواحد بمغت وفق المؤشر

صحي أضافي لمؤسساتيا الصحية، واما مركز (2)واور بحاجة ( 02)فقضاء الناصرية بحاجة
( 4293, 5053, 1253)سجل المؤشر( االصالح , سيد , البطحاء )بالنسبة لموحدات االدارية 

بالتتابع من تمك االعداد من المراكز الصحية وعند تطبيق المعيار تبين زيادة في تمك الوحدات 
عمى ان ,بالتتابع(نسمة/ ز صحيمرك 2,2,0)االصالح بواقع ,سيد دخيل ,البطحاء , االدارية  

يؤخذ بنظر االعتبار التوزيع الجغرافي المنتظم والمتناسب مع اعداد السكان لغرض الحصول 
عمى الخدمات الصحية المقدمة التي تناسب اعداد سكان تمك الوحدات بيدف رفع الكفاء بالخدمة 

 . المقدمة ليم
 (4)جدول 

الفعمية والمطموبة واالحتياج وفق معاييرىا التخطيطية التوزيع الجغرافي ألعداد المستشفيات 
 (.9002) لقضاء الناصرية بحسب الوحدات االدارية لعام

الوحدة  ت
 االدارية

عدد 
 السكان

 عدد المستشفيات
 

 المراكز الصحية
 

 الزيادة والنقص المطموب الفعمي الزيادة والنقص المطموب الفعمي
مركز قضاء  1

 الناصرية
573148 7 11 4 38 57 -19 

 3- 7 4 1 1 - 66804 اور 2
 1 5 6 1 1 - 50082 البطحاء 3
 9 6 15 1 1 - 62208 سيد دخيل 4
 3 5 8 1 1 - 47412 االصالح 5
 35 80 71 8 14 1 799654 المجموع 6

 .(:5()2()9()0)الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول :المصدر 
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 :نسمة/ طبيب: معيار -2

وبتطبيق ىذا المعيار عمى الواقع (نسمة/0000)فقد حدد المعيار العراقي طبيبا واحدا لكل 
طبيب  305)الصحي لقضاء الناصرية يتبين ان مركز قضاء الناصرية ارتفع المؤشر فيو بواقع 

وبتطبيق ىذا المعيار عمى الواقع الصحي لقضاء الناصرية تبين من خالل بيانات (, نسمة/
اما بالنسبة لوحداتيا االدارية ,طبيب (950)حصة الطبيب اي ىنالك زيادة بواقع  إن( 3)الجدول

, 55-,55-,35-)بواقع , سيد دخيل,االصالح , البطحاء, سجمت انخفاض دون المعيار في اور
مما يستمزم عدد أضافي لمؤسساتيا الصحية، عمى ان يؤخذ بنظر االعتبار ,بالتتابع (42-

وىذا ما يجب إن , ظم والمتناسب مع اعداد السكان والمراكز الصحيةالتوزيع الجغرافي  المنت
فان ,تسعى اليو الجيات ذات العالقة  لزيادة عدد االطباء العاممين في تمك الوحدات من القضاء 

نسبة السكان إلى عدد األطباء تفوق المعيار المحدود بالنسبة لتمك الوحدات مما يشكل ضغطًا 
 .قياسًا بالسكان  واضحًا عمى عدد األطباء

 :نسمة/ طبيب اسنان : معيار -5
وبتطبيق ىذا المعيار عمى الواقع (نسمة 00000) فقد حدد المعيار العراقي طبيبا واحدا لكل     

إن حصة الطبيب الواحد ( 3)الصحي في مركز قضاء الناصرية تبين من خالل بيانات الجدول
وبتطبيق ىذا المعيار عمى الواقع الصحي ,نسمة ، أي ىنالك ارتفاع بالمؤشر (2921) بمغت

اما بالنسبة ,طبيب ( 090)لقضاء الناصرية يتبين إن حصة الطبيب اي ىنالك زيادة بواقع 
واما البطحاء مطابق , طبيب ( 0)لوحداتيا االدارية سجمت وفق المعيار في اور احتياج بواقع 

يما سجل االصالح مطابقة ف,طبيب ( 2)اما سيد دخيل زيادة بواقع ,  طبيب(0)لممعيار 
عمى ان يؤخذ بنظر االعتبار التوزيع نسمة لكل طبيب لتالشي الضغط ,طبيب ( 0)لممعيار

 . الحاصل عمى عدد األطباء قياسًا بالسكان لموصول الى الحد األدنى والمثالي ليذا المعيار 

 :نسمة/صيدلي: معيار  -4
أن وحدة قياس الكفاءة لعدد الصيادلة  تشير المعايير التخطيطية المحمية في العراق عمى   

نسمة من السكان ،عمى إن مركز قضاء  90000مقارنة بعدد السكان ىي صيدلي واحد لكل 
( صيدلي 915)نسمة والتي يتوفر في مؤسساتيا الصحية (02332)الناصرية البالغ عدد سكانيا 

ض في عدد الصيادلة عمى وجود فائ( 3)وبتطبيق ىذا المعيار تبين من خالل بيانات الجدول
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اما بالنسبة لوحداتيا االدارية , صيدلي (  33) صيدلي ، ضمت قضاء الناصرية (944)بواقع 
, 4344, 2149, 1240) االصالح يتوزعون بواقع صيدلي لكل ,سيد دخيل , البطحاء ,في اور 
ية والتي وىذه النسبة جيدة إذا ما قيست بما حددتو المعايير المحم.نسمة بالتتابع (  04105

نسمة ، وقد سجمت نسبة الصيادلة كفاءة زيادة عددية في اور (  90000) تقضي صيدلي لكل 
األمر الذي ينعكس , صيدلي بالتتابع ( 0, 1, 00, 4)االصالح بواقع,سيد دخيل , البطحاء ,

 .ايجابيا عمى مدى سيولة الحصول عمى العالج الالزم لمسكان المرضى

 :نسمة/ ذوي المين الصحية: معيار -3
يشير ىذا المعدل الى مدى توفر الكـادر الصحــي الوسطي لخدمـة السكـان وتقديـم الرعاية    

تمعب عممية التوازن والتكافؤ الخدمي بين حجم السكان وطبيعة الخدمة ومتغيراتيا ,الطبيـة ليم 
ويأتي عدد  دورا مؤثرًا في مدى كفاءة الخدمة وقابميتيا عمى تمبية حاجات السكان المتزايدة

العاممين من ذوي المين الصحية عمى اختالف مستوياتيم وموقعيم الخدمي ليكون مؤشرا بشريا 
في قياس كفاءة الخدمات الصحية في القضاء ، إذ بمغ معدل ما يحتاج إليو السكان وفقًا لممعيار 

ديد واقع ومن خالل تح, نسمة(400)المحمي من العاممين في المين الصحية مينيا واحدًا لكل 
أن عدد العاممين (3)ىذه الخدمة في مركز قضاء الناصرية ، يتضح من خالل بيانات الجدول 

مينيًا وىذا يعني نقصا واضحا في عدد الكوادر الصحية في ( 293)في المين الصحية بمغ 
مينيا بحسب المعيار العراقي المعتمد اما بالنسبة لوحداتيا (  902) مركز القضاء يصل إلى 

صيدلي ( 32, 33,53, 003)االصالح نقص بواقع,سيد دخيل , البطحاء ,دارية في اور اال
شارة الى مدى كفاءتيا وفق , بالتتابع وىذا ينعكس سمبا عمى واقع الخدمات الصحية في القضاء وا 

 .ىذا المعيار

 : نسمة /ذوي المين التمريضية: معيار -3
عيار المحمي من العاممين في المين التمريضية يشير الى معدل ما يحتاج إليو السكان وفقًا لمم   

نسمة ومن خالل تحديد واقع ىذه الخدمة في القضاء ، يتضح من (940)ممرضا واحدًا لكل 
أن عدد العاممين في مركز قضاء الناصرية من المين التمريضية بمغ ( 3)خالل الجدول 

ة في مركز القضاء يصل ممرضا وىذا يعني زيادة واضحا في عدد الكوادر التمريضي( 9522)
بحسب المعيار العراقي المعتمد وىذا ينعكس إيجابًا عمى تطور الخدمات , ممرضا( 053)إلى 
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الصحية في المركز و إشارة الى مدى كفاءتيا وفق ىذا المعيار اما بالنسبة لوحداتيا االدارية اور 
وىذا , بالتتابع ممرضا( 40, 059,032, 994)االصالح نقص بواقع,سيد دخيل , البطحاء ,

شارة الى مدى كفاءتيا وفق ىذا المعيار  ينعكس سمبا عمى واقع الخدمات الصحية في القضاء وا 
مما يتطمب عمى الجيات ذات العالقة مراعاة الجانب الصحي وعدالة توزيع العاممين من 

 .الممرضين في تمك الوحدات التابعة لمقضاء لمتقديم الخدمة االفضل لمسكان 

 :لمسكان: عدد األسرة/معيار  -1
تتخذ األسرة الطبية كدليل يشير إلى حجم الخدمات الطبية في الوحدة الصحية ، وتعد كمتغير   

يقيس نوعية الخدمات الطبية والصحية وسعة المؤسسات الطبية في تقديم الخدمات الصحية 
يير التخطيطية نسمة من السكان حسب المعا( 400) ، إذ البد من توفر سرير واحد لكل المناسبة

( سرير0233)لوزارة الصحة العراقية وفي قضاء الناصرية التي يتوفر في مؤسساتيا الصحية 
اما , سرير(990)فقط ، وبتطبيق ىذا المعيار يدل عمى وجود فائض في عدد االسرة بواقع 

بالنسبة لموحدات االدارية فيي تعاني من عجزًا في عدد األسرة المتوفرة لسكان تمك الوحدات ىي 
االصالح ، إذ لم يسجل الواقع الفعمي ليذا المؤشر اي عدد من , سيد دخيل ,البطحاء ,اور 

 (.3)جدول  سريرا(24, 095, 000, 095)االسرة لتمك الوحدات مما شكل عجزا بواقع 

 (3)جدول 
التوزيع الجغرافي ألعداد القوى العاممة وعدد االسرة الفعمية والمطموبة واالحتياج وفق معاييرىا 

 (.9002)التخطيطية لقضاء الناصرية بحسب الوحدات االدارية لعام 
الوحدة  ت

 االدارية
 عدد االطباء

 
 عدد الصيادلة اطباء االسنان

الزيادة  المطموب الفعمي
 والنقص

الزيادة  المطموب الفعمي
 والنقص

الزيادة  المطموب الفعمي
 والنقص

مركز قضاء  1
 الناصرية

814 573 241 177 57 120 284 29 255 

 5 3 8 1- 7 6 64- 67 3 اور 2
 10 3 13 - 5 5 44- 50 6 البطحاء 3
 8 3 11 3 6 9 59- 62 3 سيد دخيل 4
 1 2 3 - 5 5 44- 47 3 االصالح  5
 279 40 317 124 80 202 452 799 829 المجموع 6

 ( :43()43()44)الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول :المصدر 
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 (3)تابع لمجدول 
الوحدة  ت

 االدارية
عدد 
 السكان
 

 عدد االسرة عدد ذوي المين التمريضية عدد ذوي المين الصحية
الزيادة  المطموب الفعمي

 والنقص
 المطموب الفعمي

 
الزيادة 
 والنقص 

الزيادة  المطموب الفعمي
 والنقص

مركز قضاء  1
 الناصرية

573148 927 1146 -222 2439 2293 146 1367 1146 -221 

 134- 134 - 225- 267 42 106- 134 28 66804 اور 2
 100- 100 - 163- 200 37 67- 100 33 50082 البطحاء 3
 124- 124 - 142- 249 107 46- 124 78 62208 سيد دخيل 4
 95- 95 - 51- 98 47 73- 95 22 47412 االصالح  5
 674- 1599 1367 727 3107 2672 514- 1599 1088 799654 المجموع 6

 .(:43()43()44)الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول :المصدر 

 :االستنتاجات والمقترحات

اإلدارية ولكن الخدمات الصحية في منطقة الدراسة أنيا تتوزع عمى عموم وحدات القضاء  -0
 .بشكل غير متساٍو وعدم وجود زياده في اعدادىا تبعا لحجم السكان المتزايد

عدم الموازنة في توزيع الكوادر الطبية بين المؤسسات الصحية اذ توجد بعض المراكز  -9
الصحية خالية من االطباء والمالكات الصحية والتمريضية وكذلك نقص كبير في اعداد 

فة سريعة إليجاد الحمول المناسبة في زيادة اعداد االسرة في المؤسسات االسرة مما يتطمب وق
 .الصحية لرفع المؤشر ليتماشى مع المعاير العالمية والمحمية الصحية

 . تبين ضعف كفاءتيا وقصورىا في تقديم الخدمة وبالمقارنة مع المعايير التخطيطية الصحية -2
تقرات الحضرية والريفية وجعميا ال تقتصر التوسع في الخدمات الصحية وامتدادىا الى المس -5

 .عمى مركز القضاء بل تشمل  كافة وحدات القضاء 
زيادة اعداد المراكز الصحية والكوادر الطبية والصحية بحيث يكون متماشيا مع الزيادة  -4

السكاني ألحياء القضاء مستقبال وذلك من خالل وضع خطة صحية مدروسة مسبقا لمواجية 
 .الحاصمة في اعداد السكان متطمبات الزيادة
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تشجيع االستثمار في القطاع الصحي السيما في ما يتعمق بالمستشفيات التخصيصية البد  -3
من أن تكون زيادة مستمرة وبشكل طردي مع التطور والنمو الحاصل في أعداد السكان في 

 .القضاء ، وىذا في الحقيقة لم نممسو عند دراسة واقع الخدمات الصحية 
زيع االطباء وذوي المين الصحية بين الوحدات االدارية وزيادة اعدادىم عمى وفق اعادة تو  -3

 .المعايير التخطيطية
توفير التسييالت والمحفزات الستقطاب الكفاءات الطبية باستقطاب عدد من األطباء  -1

وبالتخصصات النادرة وغير الموجودة في المؤسسات الصحية الى القضاء لغرض معالجة 
وادر الطبية ، وذلك من خالل توفير الوحدات السكنية لألطباء وتسييالت النقص في الك

 .النقل والخدمات األخرى

 :المصادر والمراجع 

جميورية العراق , وزارة التخطيط, الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات , نتائج  -1
 م .9090منشورة ,م , مديرية إحصاء ذي قار , بيانات غير 9000الحصر والترقيم لعام 

جميورية العراق ,وزارة البمديات واألشغال العامة , مديرية التخطيط العمراني في محافظة ذي  -2
 .9090قار , بيانات غير منشورة , 

, التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية في مدينة الرمادي, براء كامل عبد الرزاق العاني -3
 . 005ص ,  9000, جامعة بغداد ,كمية االداب , اطروحة دكتوراه

,  0ط , دراسة في الجغرافية التنموية , خدمات المدن , وآخرون , بشير إبراىيم الطيف  -4
 .094ص ,  9002, طرابمس لبنان , المؤسسة الحديثة لمكتاب 

شعبة المؤسسات ,وزارة الصحة ، دائرة صحة ذي قار ، قسم التخطيط ,جميورية العراق  -5
 .9090لعام,الحكومية ، بيانات غير منشورة 

رسالة ماجستير ,التوزيع المكاني لممستشفيات األىمية في مدينة بغداد , زىير حاتم خماس -6
 .22ص , 9004, جامعة بغداد ,كمية االداب ,

كمية , أطروحة دكتوراه , الكفاءة الوظيفية لمدينة العمارة , قاسم مياوي خالوي الزىيري  -7
 . 045ص ,  0223, البصرة  -اآلداب جامعة 
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عمان , دار صفاء , تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية , ف حسين عمي الدليمي خم -8
 . 004ص , 9002,

/  3/  90بتأريخ , مدير المراكز الصحية , عمي عبد الواحد حمدان , مقابمة مع الدكتور  -9
9002. 

لزبير التحميل المكاني لمخدمات التعميمية والصحية في مدينة ا, صفا رحيم مفتن العبودي -11
, جامعة البصرة,كمية التربية لمعموم االنسانية ,رسالة ماجستير , دراسة في جغرافية المدن

 .   12ص , 9004
التوزيع الحالي والمقترح لمراكز الصحة العامة في مدينة , تحسين جاسم شنان السيالني  -11

 .901ص , 9009,9العدد ,  9المجمد , اإلنسانية  -مجمة كمية التربية لمعموم , الشطرة 
 
 
 


