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 حتليل مكاني لعبء عمل املؤسسات الصحية يف مدينة الزبري
 

 آمال صالح عبود الكعبي أ.د.       حسن عمي الدرويش عبد الحميدالباحث. 
 / كمية اآلداب جامعة البصرة

hameed78top@gmail.com                       

 :الممخص
ت الصحية في مدينة الزبير وتحديد أسباب تسعى الدراسة الى معرفة واقع التوزيع المكاني لمخدما     

تباينيا بين األحياء السكنية مع بيان مدى كفاءتيا الوظيفية وفقا لممعايير التخطيطية المحمية المعتمدة 
، وقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ومن ثم تحديد مدى عبء العمل المؤسسي ليا 

إلكمال متطمبات الدراسة تم جمع البيانات .حصائية فضاًل عن استخدام بعض االساليب اإل
بواسطة العمل الميداني ، اذ استعممت استمارة االستبانة  صحيةوالمعمومات الخاصة عن المؤسسات ال

  (876 )عددىا بمغ % ( و  2تم توزيعيا عمى األسر في المدينة وبنسبة  )عشوائية طبقية لعينة 
عمى تمقي اإلجابة من ربة أو رب المنزل  انقد حرص الباحثشممت جميع أحياء المدينة و  استمارة

فضاًل عن زيارة المؤسسات الصحية  واجراء المقابالت الشخصية ، مما ساعد  بشكل خاص ،
 عبءفي وضع  رؤية متكاممة  عن موضوعات الدراسة . وقد خمصت الدراسة عن زيادة  انالباحث
ضح في حجم وتوزيع الخدمات المقدمة إلى سكان مؤسساتيا الصحية وذلك لوجود نقص وا فيالعمل 

ضًا  نتيجة عجز الرؤيا التخطيطية يا الطبية والتمريضية ، وكذلك المالكاتالمدينة وكذلك نقص في 
وغياب الخطط المستقبمية التي تأخذ بنظر االعتبار زيادة حجم سكان المدينة من خالل النمو الطبيعي 

 لممدينة .
 (.مكاني ، المؤسسات الصحية ، مدينة الزبير تحميل)كممات مفتاحية : 

Spatial analysis of the workload of health institutions in the city of 

Zubair 

Dr.Amal Salih Abood                     Abd AL Hamid Hassan Ali 

University of Basrah / College of Arts 

Abstract : 

      The study aimed to find out the reality of spatial distribution of health 

services in Zubair city and to determine the reasons for its variations among 

the residential neighborhoods. Also, the study indicated to functional 

efficiency in accordance with the local adopted planning standards as well as 

to determine the extent of its institutional workload. The study relied on the 

descriptive analytical method and the use of some statistical methods To 

complete the study's’ requirements, the data and information about health 

institutions have been collected through field work, as it included the 
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questionnaire form for a random sample class and distributed to families in 

the city by 2% and their number 876 forms  included all neighborhood as 

well as he visited the Health Institutions and conducted personal interviews 

which helped the researchers to develop a completed vision of the subjects of 

the study The findings of a study concluded that there is an increase in the 

workload of its health institutions due to a noticed lack of volume and 

distribution of services provided to the city's residents. Also, a shortage of 

medical and nursing staff and a lack of the planning vision. Furthermore, the 

absence of future plans that take into account the increase in the size of the 

city's population through the natural growth of the city.                           

 Key words: (spatial analysis, health institutions, Zubair city). 

 : المقدمة
ألي مجتمع ألنيا تعكس التطور  األساسيةمن المستمزمات  الصحيةُتعد الخدمات      

قياس مدى تقدم الدولة في مجال الرعاية  احد معاييروتمثل  المجتمع إليوالذي وصل 
خدمات الرعاية الصحية يجب أن يتناسب مع أعداد سكانيا، ألن  أن توزيع الصحية.

ل متواصل يولد ضغطًا عمى مجمل المنظومة الصحية وتقمل زيادة حجم السكان وبشك
من كفاءتيا. وقد ساىمت معدالت النمو الحضري السريع والتوسع المساحي الكبير 
الذي شيدتو مدينة الزبير خالل السنوات األخيرة في النقص الشديد في تقديم الخدمات 

يا الصحية  وتردي الصحية مما خمق ضغطًا كبيرًا وزيادة عبء العمل عمى مؤسسات
كفاءتيا الوظيفية الى أدنى مستوياتيا . من ىنا جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى 
المؤسسات الصحية  في الحيز العمراني لممدينة من حيث توزيعيا المكاني ومعرفة 
كفاءتيا الوظيفية ، ولوضع األسس المنيجية الخاصة في ىذه الدراسة البد من تناول 

 كل اآلتي :الموضوع بالش
 مشكمة البحث : 

الزبير من اعباء كبيرة تفوق امكانياتيا مدينة تعاني المؤسسات الصحية الحالية في 
العجز اعداد كبيرة من المرضى المراجعين والراقدين في ظل  الستقبالياالخدمية نظًرا 

 الحاصل في اعدادىا الذي ال يتالءم بشكل متواٍز مع عدد السكان.
 مة الدراسة بالتساؤالت االتية :يمكن تحديد مشك

 أ. ما واقع التوزيع المكاني لمخدمات الصحية في مدينة الزبير ؟
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ب. ىل يوجد توازن بين حجم السكان وكثافتيم وحجم الخدمات المقدمة ليم بشكل كفوء 
 ومطابق لممعايير التخطيطية المعتمدة .

الناجمة  وما المشاكلة المؤسسات الصحي العمل الذي تعاني منو عبءما مستوى  –ج 
 عنيا .

 فرضية البحث :
 صيغت فرضيات الدراسة عمى النحو اآلتي :

إن واقع التوزيع المكاني لمخدمات الصحية في مدينة الزبير ال ينسجم مع حجم -أ
 السكان وكثافتيم.

ب. ال يوجد توازن بين حجم السكان وحجم الخدمات الصحية المقدمة ليم تبعا لممعايير 
ية المحمية . المعتمدة ، إذ يكثر عددىا في بعض األحياء في حين يعاني التخطيط

 البعض اآلخر من العجز فييا .
 ىنالك أثر سمبي لعبء العمل عمى مستوى كفاءة الخدمات الصحية -ج

 اىداف البحث :
تسعى الدراسة الى معرفة واقع التوزيع المكاني لمخدمات الصحية في مدينة الزبير   

ء العمل عبب تباينيا بين األحياء السكنية والتعرف عمى مختمف مصادر وتحديد أسبا
في المؤسسات الصحية في مختمف التخصصات مع بيان  العاممون  الذي يتعرض ليا 

مدى كفاءتيا الوظيفية وفقا لممعايير التخطيطية المحمية المعتمدة . وصواًل الى تقدير 
جراء التوسع المساحي والعمراني  الصحيةالخدمات احتياجات المدينة الحالية من ىذه 

 السكاني.والنمو 
 : البحثمنيجية 

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي في عرض وتقييم البيانات الخاصة عن 
 المؤسسات الصحية في منطقة الدراسة .

 : البحث حدود  
لقضاء  الزبير   يالمركز األدار ىي و السكنية بمدينة الزبير وفق احيائيا  يتحدد البحث

الذي  يتضمن  إداريا ) مركز قضاء الزبير ،  ناحية ام قصر ، ناحية  سفوان(  كما  
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حد  اقضية  محافظة  البصرة  التسعة ) البصرة ، الزبير ، القرنة أيعد  قضاء الزبير 
أما  (  1خريطة )،الدير ، ابو الخصيب ، اليارثة ، شط  العرب ، المدينة ، الفاو ( 

طول  وبين قوسيشمااًل ، °  ( 32 24 -° 32 -22فتقع بين دائرتي عرض )   فمكياً 
( حيًا سكنيًا خريطة  23تحتوي مدينة الزبير عمى ) شرقًا، ،  ° (47  44-47°  39)
 أما ،) نسمة. 414739 بـ 2222سكانيا بحسب  تقديرات عام  عددويبمغ ( ،  2) 

 .بالبحث المتعمقة البيانات يخص فيما 2222 بسنة الزمانية فتمثمت الحدود
 مدينة الزبير الصحية فيالتوزيع المكاني لمخدمات  اواًل:
المقدمة لإلنسان وذلك الرتباطيا  الخدمات الميمةتعد الخدمات الصحية من    

المباشر بو ، فيي من المستمزمات األساسية التي ينبغي توفرىا   داخل المدن وتوزيعيا 
يتناسب مع أحجام وخصائص متغيراتيا المكانية ألنيا من عمى إحياءىا السكنية بما 

متطمبات السكان االساسية وان واقعيا يعكس قدرة البمد في تحقيق التنمية االجتماعية 
واالقتصادية، ولكي يؤدي المجتمع وظائفو بكفاءة عالية يتطمب توزيعًا مكانيًا عاداًل 

( .  113:  2211م )العاني ، مع حجم السكان وكثافتي يتالءمليذه الخدمات بشكل 
في معرفة واقع الخدمات الصحية في مدينة الزبير ومدى مالئمة  تسعى الدراسةلذلك 

مع بيان مدى تناسب ىذا التوزيع  المدينة،بشكل عادل عمى جيات  وتوزيعيا المكاني
وحاجات السكان ليا ، وشممت الدراسة عمى توزيع المكاني لمخدمات الصحية في مدينة 

بير وتتمثل بالمستشفيات ومراكز الصحية ومراكز التخصصية  والعيادات  الشعبية  الز 
 -(  بما يأتي : 3الخريطة )   والتامين  الصحي 

  المستشفيات:-1
ىي احدى المؤسسات التي تعني بتوفير الخدمات التشخيصية والعالجية بمختمف  

جيدة لممرضى وتقديم الظروف الطبية والجراحية تيدف الى تحقيق رعاية شاممة و 
( يوجد في مدينة 43:  2216خدمات الرعاية الصحية لممجتمع الذي تخدمو )المالكي ،

الزبير مستشفى حكومي واحد وىو  مستشفى الزبير العام ويقع ىذا المستشفى في محمة 
متر مربع من مساحة المدينة الكمية ، وبمغ عدد  25222ويبمغ مساحتو  ،الكوت 

( من اختصاصات مختمفة طبية وتمريضية وصحية 943ستشفى  )العاممين في الم
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وفنيين واداريين وعمال خدمة  ، وتتألف المستشفى من عدة عيادات استشارية ) 
الباطنية ، الجراحية ، الكسور ، الجمدية ، العيون ،األطفال ،النسائية ، االنف واألذن 

لطبيعي ( فضال عن وحدات والحنجرة ، تخطيط القمب ، والجممة العصبية ، العالج ا
)المختبرات ، االشعة ، السونار ، الرنين المغناطيسي ، المفراس ،الصيدلية ، مصرف 

 الدم ، وانعاش القمب  ، المقاحات ، االمراض االنتقالية ( .
     0202االقضية ( في محافظة البصرة لسنة  ( الوحدات اإلدارية ) 1خريطة )  

 0202محافظة البصرة ، 

 در : وزارة البمديات واالشغال العامة المديرية ، دائرة التخطيط العمراني فيالمص
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 0202 لسنة ( االحياء السكنية في مدينة الزبير  0خريطة )           

 
      0202المصدر : وزارة البمديات واالشغال العامة ، دائرة التخطيط العمراني في محافظة البصرة ، 
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( التوزيع المكاني لممستشفيات والمراكز الرعاية  الصحية االولية ومراكز  3 خريطة )
 0202مدينة الزبير لسنة  التخصصية في

،   Gisوحدة المعمومات   المصدر : اعتمادًا عمى مديرية بمدية الزبير ، شعبة
0202                                               

 وليةالرعاية الصحية ال  مراكز-2
لمراكز الصحية أىميتيا في تقديم العديد من الخدمات الصحية الوقائية والعالجية ألفراد 
المجتمع ، وىي خط االتصال األول لمفرد بمراكز الرغاية الصحية  األولية، ويعد 
المركز الصحي ىو المستوى الثاني في النظام الصحي الوطني لتقديم خدمات الرعاية 

وبمغ عدد المراكز الصحية في مدينة . (  39:  2215فى ، الصحية األولية ) مصط
خالل التوزيع ، ومن الخدمات الصحية  لسكان المدينة ( مراكز تقوم بتقديم  9الزبير ) 

( حيًا  25( أحياء سكنية وتقدم خدماتيا لسكان )  8لمكاني نالحظ انيا توجد في ) ا
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ء  سكنية  وىي )الرشيدية  األولى  الباطن يقدم خدماتو الى  خمس  أحيا فمركزسكنيًا ،
والثانية  و الشمال  و الضباط والمعممين ( اما  مركز المربد  يقدم خدماتو الى  اربع  
أحياء  سكنية  وىي  ) المربد القديم  والجديد واألمير و الفرىة والظوييرات ( ، ومركز 

انية واالثار ( ، وىنالك والث العقيل يقدم خدماتو الى ثالث أحياء ىي )الجميورية األولى
مراكز صحية تقدم خدماتيا لسكان حيين سكنيين مثل مركز الحاج خضير الذي يقدم 
خدماتو لسكان حي ) الكوت والعرب الثانية ( ، ومركز األنصار الذي يقدم خدماتو الى 
حي )الحسين و المزارع ( ، ومركز الشفاء يقدم لسكان حي )العسكري و الدرييمية ( ، 

الخطوة يقدم لسكان حي ) الخطوة والجاىزة ، اما مركز الرحمة يقدم خدماتو الى  ومركز
 . حي )الشيداء (

 المراكز التخصصية -3
تتصف ىذه المراكز بالتخصص في معالجة نوع معين من األمراض والذي يمتاز 

(. ويوجد في مدينة  18 2212البعض منيا بالتعقيد وطول فترة العالج ) عبود ، 
 القديم،مركز واحد متخصص لمعالجة األمراض الصدرية . موقعو في المربد  الزبير

ويعمل في ىذا المركز طبيب اختصاص واحد  وممرض واحد وسبعة من ذوي المين 
الصحية وىو يخدم سكان قضاء الزبير كونو الوحيد في القضاء وىو من المراكز 

مموثات اليواء الناتجة  من الدراسة من ارتفاع نسبة الميمة نتيجة ما تعانيو منطقة 
 المصانع والمركبات والتي تسبب حاالت إصابة بإمراض الربو وااللتياب الرئوي والتدرن 

 العيادات الشعبية  -4
سناد المؤسسات الصحية  اتىي مؤسس صحية تعمل عمى خدمة سكان المدينة وا 

ة الثانية ضمن األخرى. يوجد في مدينة الزبير عيادة شعبية واحدة تقع في حي الرشيدي
ام واحد بناية مركز الباطن الصحي ويعمل في العيادة ثالث أطباء اثنان اختصاص ع

وخمس  ذوي المين الصحية . وقد تضمنت ىذه العيادة طب اسنان وثالث ممرضين  
صيدليتان منيا واحدة لألمراض العامة والثانية مختصة بتقديم العالج إلى المرضى 

المزمنة .وبمغ عدد حاالت المرضى المسجمين عمى  الذين يعانون من األمراض
 . 2222( مراجعًا سنة 27354( اما عدد المراجعين بمغ )5275االمراض المزمنة )
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 عيادات التأمين الصحي -5  
تعد من عناصر المؤسسات الصحية الميمة وليا دور في تقديم الخدمات العالجية 

(. تمتمك مدينة الزبير عيادة واحدة   92:  2221لمسكان وبتكاليف مناسبة )سعدون ، 
لمتأمين الصحي تقع  في الحي العسكري وىي تشترك مع مركز الشفاء لمرعاية الصحية 

(  7( أطباء اسنان و )5)( أطباء تدرج 7ويعمل في المركز )األولية في البناية  ، 
( اداري 4المين الصحية و) ( ذو5( ممرض و) 3( معاون صيدلي و) 3صيادلة و)

 . 2222( مراجعًا سنة 822عمال خدمة ، بمغ عدد المراجعين لممركز ) و 
 ثانيًا :عبء عمل الخدمات  الصحية   

يقصد بمؤشر عبء  عمل  الخدمات الصحية  ىي نسبة  السكان  الى  الخدمات       
الصحية  ) المتضمنات المادية والبشرية لمخدمات الصحية ( وىنالك عدة معايير 

لقياس مستوى عبء عمل  الخدمات  الصحية  وىي  تختمف وفقًا   ومؤشرات تعتمد
لنوع  المؤسسة  الصحية  وطبيعة الخدمات  التي  تقدميا  سواء كانت مركز رعاية 

شيدت  مدينة الزبير  في   .( 77: 2212صحية أولية  أو مستشفى ) الكعبي ، 
ت الزيادة  الطبيعية ، السنوات  األخيرة  نموا سكانيا متزايدًا نتيجة ارتفاع معدال

ومعدالت  اليجرة من مناطق   مختمفة من محافظة البصرة أو من محافظات أخرى 
الصحية  نتيجة  زيادة  اعداد   األمر الذي  شكل زيادة  في عبء عمل  المؤسسات

المرضى المراجعين والراقدين التي تعاني أيضُا من قمة عددىا ونقص في كوادرىا 
وتردي كفاءتيا  الوظيفية الى أدنى  مستوياتيا حيث إن ىذه  الطبية والتمريضية

الخدمات ليا صمة    بحياة  المواطن وصحتو . وقد اعتمدت الدراسة عمى المتضمنات 
  األولية  ومراكز الرعاية كالمستشفى  المادية بما ىو متوفر من مؤسسات صحية

قوى عاممة  في  ر  من متوف  ىو بما   والمتضمنات  البشرية ،  واالسرة  وغيرىا
القطاع  الصحي  من  أطباء  والمين  الصحية  والتمريضية  ومقارنتيا بالمؤشرات  

( كمتغيرات لقياس  مستوى عبء عمل  1التخطيطية  المحمية  كما في الجدول )  
 المؤسسات الصحية وتقييم الوضع الصحي في المدينة وكاالتي  :     
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 (  المؤشرات التخطيطية لمخدمات الصحية في العراق 1جدول )                
 انمؤشر انمحهٍ انمؤشراد د

 1/05555 انمستشفً / سكبن 1

 1/15555 سكبنانمركس انصحٍ /ان 2

 1/1555 األطجبء/انسكبن 3

 1/05555 أطجبء اسىبن / انسكبن 4

 1/05555 انصُبدنخ / انسكبن 5

 055 - 1/055 رو انمهه انصحُخ / انسكبن 6

 055 - 1/055 رو انمهه انتمرَضُخ / انسكبن 7

 0/  1 رو انمهه انصحُخ/ طجُت 8

 0/  1 رو انمهه انتمرَضُخ/ طجُت 9

 055/  1 / سكبنسرَر  10

 1/  6 – 0 سرَر / طجُت 11

 1/  3 سرَر / رو انمهه انصحُخ 12

 1/  0 سرَر / رو انمهه انتمرَضُخ 13

 %05 – 05 وسجخ االشغبل االسرح 14

جمهورية العراق ، وزارة الصحة ، دائرة صحة البصرة ،قسم التخطيط ، شعبة السياسات  -1المصدر: 
 . 0202 ،  ير منشورةبيانات غوالتخطيط الصحي، 

 مؤشرات المتضمنات المادية والبشرية  لمستشفى الزبير العام -1
 المؤشرات الخاصة بالسكان -أ

( الف نسمة لكل مستشفى  ووفقًا  52222إن خطة انشاء المستشفيات تأخذ بمؤشر ) 
( 7( نسمة تحتاج الى ) 414739ليذا المؤشر فإن مدينة الزبير البالغ عدد سكانيا )

عمى المستشفى  من خالل  أخرى لسد النقص ، وىذا يشكل ضغطًا كبيراً ستشفيات م
عدم قدرتيا بما تمتمك من اسرة مييأة لمرقود من استيعاب ىذا الحجم السكاني ومن ثم 
 يجعميا عاجزة عن تقديم خدمات طبية وادارية  بالشكل المطموب لممرضى المراجعين  .

عين الذي يعطي الصورة الحقيقية عن كثافة ويعبر عن حجم السكان بعدد المراج
(  مراجعًا وىي 296916استخدام الخدمات الصحية ، وبمغ عدد المراجعين الكمي ) 

مقسمة حسب األقسام الصحية حيث بمغ عدد المراجعين في شعبة الطوارئ ) 
( مراجعًا اما  88412االستشارية )( مراجعًا وبمغ عدد المراجعين لمعيادات  168312

( مراجعًا كما في  42192العيادات الخارجية )عامة  أو خافرة ( بمغ عددىم ) في
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( ، يشمل نطاق الخدمة جميع سكان قضاء الزبير والمدن المحيطة بو   2جدول ) 
حيث يمتمك القضاء اثنان من المستشفيات الحكومية واحدة في مدينة الزبير والثانية في 

لمستشفى الزبير العام من داخل مدينة الزبير  ناحية أم قصر. . وبمغ عدد المراجعين
( 68372% اما من خارج المدينة بمغ عددىم  )77( مراجعًا وبنسبة 228546)

 عمى كل من الشعبية  مراجعًا ويتوزعون عمى كل المناطق المماس القريبة من المدينة 
 % البتروكيمياويات                                                              1( مراجعًا بنسبة 2753% والرميمة )4( مراجعًا وبنسبة 11756) 
( 12326لمناطق الغير مماس وىي الخور الزبير )% اما ا2( مراجعًا  بنسبة 6346)

( مراجعًا  2546% أم قصر )6( مراجعًا بنسبة 18463% سفوان )4مراجعًا  بنسبة 
( 2653% وكذلك بمغ عدد المراجعين من اقضية ونواحي محافظة البصرة )1بنسبة 

% . وىذا 4( مراجعًا بنسبة 11527% ومن المحافظات األخرى )1مراجعًا بنسبة 
شير إلى العبء الذي تتحممو مستشفى الزبير العام بسبب كثرة المراجعين من خارج ي

نطاقيا و مزاحمة سكان المدينة الذين يعانون أساسًا من انخفاض في مستوى 
 االستحقاق الفعمي من الخدمة الصحية ليذه المؤسسة .

 0202( عدد المراجعين لمستشفى الزبير لسنة 0جدول )              

 د
 االقسبو

 االشهر

 

 استشبرَخ

خبرجُخ )عبمخ  أو 

 خبفرح (

 

 طىارئ

 00100 6060 0081 انثبوٍكبوىن  1

 10106 0100 15163 شجبط 2

 10003 3661 6005 آرار 3

 15060 3066 0056 وُسبن 4

 10008 3100 6605 أَبر 5

 15350 1000 6000 حسَران 6

 11503 0508 0830 تمىز 7

 13000 0508 0856 آة 8

 11003 0580 6336 أَهىل 9

 10005 0160 6101 األول تشرَه 10

 13053 0000 8010 انثبوٍ رَهتش 11

 00100 6060 0081 األول كبوىن 12

 160310 05100 00010 انمجمىع
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)بيانات غير صاء اعتمادًا عمى مستشفى الزبير العام  ، شعبة االح           
                                                                                                                      .0202منشورة ( 

         ( 0المصدر : اعتمادًا عمى جدول )          
                                                       12                                           
 المؤشرات الخاصة بالمين الطبية -ب

طبيب اختصاص   52طبيبًا منيم   128بمغ عدد األطباء في مستشفى الزبير العام  
حددت  ( . 3 كما في جدول ) طبيبًا من غير االختصاص 58ختمفة بتخصصات م

( نسمة لكل طبيب وعند تطبيق ىذا  1222وزارة الصحة العراقية المؤشر المحمي )
بمغ حيث  ع ىذا المؤشر االمؤشر عمى عدد األطباء في مستشفى الزبير نجد ارتف

كما حدد المؤشر المحمي معدل عدد السكان لكل طبيب نسمو لكل طبيب ،(  3842)
عمى  تصاص ، وعند تطبيق ىذا المؤشر( نسمة / طبيب اخ22222/1اختصاص )

عدد األطباء االختصاص نجد ان ىنالك عجز في االختصاصات الطبية حيث بمغ  ) 
( لكل طبيب اطفال 82947( نسمة لكل طبيب جراحة عامة وبمغ المؤشر )51842

( لكل طبيب 138246( لكل طبيب  عيون وبمغ المؤشر )123684وبمغ المؤشر )
( لكل طبيب 82947( لكل طبيب  باطنية وبمغ المؤشر )82947جمدية وبمغ المؤشر )

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

عبمت أو خبفرة )خبرجيت  استشبريت 
) 

 طىارئ

88412 

40192 

168312 

عذد انمراجعُه حست األقسبو انطجُخ فٍ (  1) شكم   

 2020مستشفً انسثُر انعبو نسىخ 

 طىارئ (عبمت أو خبفرة )خبرجيت  استشبريت 
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( لكل 138246( لكل طبيب كسور وبمغ المؤشر )82947نسائية وبمغ المؤشر )
مستوى الخدمات الصحية في المستشفى   انخفاضطبيب تخدير ، ىذا  يدل عمى 

االمر الذي يعمل  الى زيادة االعباء عمى األطباء مما يؤدي الى تدني مستوى 
الخدمات الصحية وىو ما يدفع السكان الى مراجعة المستشفيات والعيادات الطبية 

 الخاصة رغم انخفاض المستوى الدخل لكثير من المراجعين .
عمميات ال  ( عممية توزعت ما بين 21885اما مجموع العمميات السنوي بمغت )

ذن األنف و األ( وعمميات  4345توليد )النسائية و العمميات ( و  12278الجراحية) 
( كما 447( وعمميات العيون ) 3717وعمميات الكسور والعظام ) ( 1298حنجرة )الو 

( ، ومن خالل العالقة بين عدد العمميات وحصة الطبيب حسب  4  في جدول )
جراحة الاص حيث بمغت حصة طبيب االختصاص يتبين حجم العمل لكل طبيب اختص

( عممية سنويًا وحصة  869توليد )السائية و نال( عممية سنويًا وطبيب 1534) عامةال
( عممية 743( عممية سنويًا طبيب الكسور والعظام بمغت )112طبيب العيون بمغت )

( ، ان ارتفاع  عدد 275بمغت )(  ENTسنويًا وطبيب االنف واالذن والحنجرة ) 
وقت كبير من قبل طاقم العمميات يدل عمى عبء العمل حيث تتطمب العمميات جيد 

رفة العمميات كما  تحتاج الى الدقة والخبرة ويالحظ توفرىا بشكل مقبول في غ
( حسب المؤشر الذي حدد 3.5مستشفى . وبمغ عدد ذوي المين الصحية لكل طبيب )ال

( من ذوي المين الصحية لكل طبيب ، وبذلك تكون مستشفى الزبير بحاجة 5نسبة ) 
ىم مع المؤشر المحمي   أي أن من ذوي المين الصحية لكي يتطابق عدد 162إلى 

( من ذوي المين الصحية ، اذ يؤثر 542الحاجة الفعمية لذوي المين الصحية تبمغ ) 
ذلك عمى تحقيق كفاءة األداء الذي يتالءم مع حاجة المريض والطبيب في مستشفى اما 

(  4( حسب المؤشر المحمى الذي حدد ) 2.9مؤشر عدد الممرضين لكل طبيب بمغ ) 
لكل طبيب ،يعد العاممون في التمريض من العناصر األساسية في الخدمات  ممرضين

الصحية، حيث يعممون عمى بتوفير المستمزمات الطبية لمطبيب والمستمزمات العالجية 
لممريض ، ومراقبة حالة المريض والحرص عمى اعطاء الدواء في موعده . لذا يمثل 

                                                                                                 ( 3جدول ) . لمخدمة  نقص في تمك الكوادر خماًل في كفاءة تقديميم



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثبنً ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسبت المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 
 

471 

0

50

100

150

200

 األطببء ذي المهه الصحيت ذي المهه التمريضيت
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عدد األطببء وذي المهن التمرٌضٍة وذي المهن الصحٍة (  2) شكل 
 2020فً مستشفى الزبٍر العبم لسنة 

 ذي المهه الصحيت ذي المهه التمريضيت األطببء

( عدد المالكات الطبية في مستشفى الزبير العام  والمعايير المستخدمة لكل 3جدول )
 0202اختصاص والحاجة الفعمية لكل مركز صحي في مدينة الزبير لسنة 

                                            .                                                                          0202)بيانات غير منشورة (   اعتمادًا عمى مستشفى الزبير العام  ،شعبة االحصاء المصدر :    

 0202عمميات ونواعها في مستشفى الزبير العام لسنة عدد ال(  4جدول )     
                                            .                                                                          0202)بيانات غير منشورة (  اإلحصاءالمصدر : اعتمادًا عمى مستشفى الزبير العام شعبة     
                          

                                                                                                     ( 3المصدر : اعتمادا عمى جدول )     

المؤسسة 
 الصحية

عدد 
 السكان

عدد 
الطبا

 ء

طبيب 
 /سكان

الحاجة 
 الفعمية

ذي المهن 
 الصحية

ذي المهن 
الصحية / 

 طبيب

الحاجة 
 الفعمية

 ذي المهن
 التمريضية

ذي المهن 
 التمريضية
 / طبيب

الحاجة 
 الفعمية

مستشفى 
 432 2.9 313 542 3.5 381 414 3842 128 414739 الزبير العام

نسائية  جراحة عامة نوع العممية
 وتوليد

أنف وأذن 
 وحنجرة

الكسور 
 المجموع الطوارئ العيون لعظاموا

 123 2 3 2 6 114 2 خاصة
 1892 2 224 21 63 1492 112 فوق الكبرى

 2628 2 12 191 98 2257 252 كبرى
 1879 2 39 331 133 459 917 وسطى
 15383 2 189 3174 798 223 12999 صغرى
 21885 2 447 3717 1298 4345 12278 المجموع
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  خاصة باألّسرةالمؤشرات ال - ج
يمثل عدد االسرة الطبية  عمى عدد سكان المدينة مؤشًرا عمى حجم او سعة الكفاية 
لممؤسسات الصحية في استقبال المرضى الراقدين من سكان المدينة وتقديم الخدمات 

( سريرُا كما في  235الزبير العام )  الصحية المناسبة وبمغ عدد االسرة في مستشفى
اعتماد المؤشر العراقي الذي وضعتو وزارة الصحة بتوفير سرير واحد  .( 5جدول )
 ( نسمة عمى وفق ذلك تتخطى مدينة الزبير ىذا المؤشر وبمقدار يصل الى 222لكل) 

( نسمة ، وىذا يشير إلى عجز في اعداد االسرة بما ال يتناسب مع حجم  1764) 
( سرير إضافي. وىذا بطبيعة الحال معدل 2272سكان وان المدينة بحاجة إلى )ال

مرتفع مما يؤثر سمًبا في مستوى الخدمات الصحية في المستشفى لعدم قدرة اسرتيا 
الفعمية عمى استيعاب المرضى الراقدين بما ال ينسجم وعدد سكان ومن ثم يعكس ىذا 

احد مقابل بقاء الخدمات الصحية  دون الوضع برمتو مدى زحام المرضى لمسرير الو 
                                             تطور من حيث العدد والحجم والمستوى .

( عدد االسرة الكمية والمهيئة لمرقود واالسرة المشغولة يوميا وشهريا   5جدول  )  
 0202م لسنة ونسبة اشغال االسرة الكمية والمهيئة لمرقود في مستشفى الزبير العا

                                            .                                                                          0202المصدر : اعتمادًا عمى مستشفى الزبير العام  ، شعبة اإلحصاء )بيانات غير منشورة ( 

 د
 االسرح       

 االشهر

عذد االسرح 

 انكهُخ

عذد االسرح 

 انمهُئخ نهرقىد

السرح انمشغىنخ ا

 َىمُب )متىسظ(

االسرح 

انمشغىنخ 

 شهرَب

معذل اوشغبل 

 االسرح انكهُخ %

معذل اوشغبل 

االسرح انمهُئخ 

 نهرقىد %

 %01 %80 0600 100 051 030 كبوىن انثبوٍ 1

 %83 %63 0080 103 051 030 شجبط 2

 %08 %00 3080 110 051 030 آرار 3

 %01 %38 0003 06 050 030 وُسبن 4

 %08 %00 3500 155 011 030 أَبر 5

 %00 %00 3605 103 050 030 حسَران 6

 %00 %05 0000 03 050 030 تمىز 7

 %00 %05 0000 00 050 030 آة 8

 %03 %30 0600 00 058 030 أَهىل 9

 %05 %30 0001 00 058 030 األول تشرَه 10

 %05 %00 3158 150 058 030 انثبوٍ تشرَه 11

 %01        %80        0600     100        051      030       ولاأل كبوىن 12
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ات  بشكل عام الى معالجة اكبر اما ما يخص نسبة اشغال السرير تسعى المستشفي
عدد ممكن من المرضى الراقدين فييا وبكفاءة عالية وذلك من خالل تحقيق متطمبات 
نسبة اشغال اسرتيا في مدة زمنية معينة. كما ان ليذا المؤشر مدلوالتو في تحديد 

عدم وجود أسرة غير مستغمة في ضمن فترة الدراسة، وبناًء عمى ذلك  طبيعة وجود او
ارتفاع النسبة يدل عمى كفاءة استغالل السرير مقابل قمة عدد ايام مكوث المرضى  فأن

الراقدين وىذا يعني زيادة الخدمات الصحية المقدمة وعمى خالف ذلك تزيد فترة المكوث 
والمعالجة والعناية لممرضى الراقدين و يؤشر سمًبا في عدم استغالل األسرة بشكل سميم 

% (  الى درجة كفاءة عالية 92 -% 82تشير النسبة ) ( و  97:  2216) عبود ، 
في استغالل االسرة في المستشفى مع توفر اسرة أخرى لمظروف الطارئة ، عمى العكس 

% (حيث تشير ىذه النسبة الى وجود نقص 122من استغالل التام لألسرة وبنسبة ) 
ى الراقدين ) في عدد االسرة وبالتالي قمة كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لممرض

مستشفى الزبير  (  وبمغ  معدل اشغال االسرة الكمية في  224:  2221سعدون ، 
% اما ادنى معدل ليا 78اعمى حد ليا لشيري  كانون األول وكانون الثاني بنسبة 

% لشير تشرين األول  ، اما معدل اشغال االسرة المييئة لمرقود فبمع اعمى 35بمغت 
% اما ادنى نسبة ليا بمغت 91ول وكانون الثاني بنسبة معدل ليا لشيري كانون األ

% لشير تشرين األول  . لذا فأن وقوع المستشفى في منطقة ذات كثافة سكانية 42
عالية تجتذب اعداًدا كبيرة من المرضى الييا نظًرا لما تتمتع بو من خدمات صحية 

يؤدي الى زيادة ومالكات طبية متخصصة وىو ما جعل استغالل اسرتيا كثيًفا وىذا 
وبمغ مجموع المرضى   المستشفى الضغط  عمى عمل المالكات الصحية واإلدارية  في

راقدًا موزعين عمى األقسام الطبية حيث احتل قسم النسائية  21797الراقدين السنوي  
( 1421( وقسم الجراحة العامة بمغ ) 11697والتوليد العدد األكبر من الراقدين بمغ) 

( واالنف 296( والعيون )2229( واألطفال )625( والكسور ) 1637والباطنية )
( والجناح الخاص 363( والعناية المركزة )766( واالنعاش )282واألذن والحنجرة )

( وتعد العالقة بين المرضى الراقدين مقابل عدد االسرة 6( كما في جدول )  2523)
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( راقدًا 93م في مستشفى الزبير )المييأة لمرقود من المؤشرات الميمة وبمغ المعدل العا
 لكل سرير ، ان ارتفاع معدالت ىذا المؤشر يعكس تدني مستوى الخدمة وتبين 

مدى الزخم الكبير عمى اسرة والعبء الممقى عمى عاتق األطباء وذي المن التمريضية 
                                    والصحية  القائمين عمى العناية بالمرضى الراقدين .

اما مؤشر  حصة الطبيب الواحد من األسرة التي يقوم بواجب رعايتيا ويقدم خدمة ليا، 
إذ كمما قمت حصة الطبيب مقابل مجموع األسرة أو كانت مشابية لممؤشر  المحمي، 

                                                                                                                                فانو سيؤدي  واجبو بصورة متكاممة اتجاه 
المرضى والعكس صحيح يحدث ارتفاع النسبة الى زيادة عدد اآلسرة المخصصة  

سوف يكون ىناك زخم عمى األطباء المحدودين مما ينعكس سمبًا عمى لمطبيب الواحد 
واضحًا عن ضعف الكفاءة في نوعية الخدمة المقدمة لممرضى الراقدين ويعد مؤشرًا 

استخدام األطباء واألسرة وعند تطبيق المؤشر عمى مستشفى الزبير يتضح أن معدل 
(  359( وىو أقل من المؤشر المعتمد أي أنيا بحاجة إلى ) 2.2األسرة لكل طبيب )

( أسرة لكل طبيب ،اما  6 – 5سريرًا لموصول إلى المؤشر المحمي المعتمد وىو ) 
بذي  المين الصحية لكل سرير أن ىذا المؤشر يبين مدى اىتمام ذوي مؤشر الخاص 

المين الصحية لألسرة، فكمما أزداد عدد األسرة لذوي المين الصحية كمما قمة كفاءة ىذا 
المؤشر، وقد بمغ المعيار المعتمد أسرة لكل واحد من ذوي المين الصحية وبمغ المؤشر 

ذوي المين الصحية، أن انخفاض ىذا ( سرير لكل عامل من 2.6ليذا المعيار )
المؤشر يعود الى قمة عدد االسرة في نفس الوقت تعد إيجابية جدا أي أن السرير الواحد 
يتمقى عناية جيدة وبالتالي يقل العبء عمل عمى المين الصحية ، يعد المؤشر عدد 

عدد  االسرة لكل ممرض من المؤشرات المعتمدة في قياس كفاءة الكادر التمريضي عمى
االسرة الموجودة في المؤسسات الصحية ان المعيار المحمي  قد حدد عدد الممرضين 

( سرير 2.8( سرير لكل ممرض  وبمغ المؤشر في مستشفى الزبير )3/1بعدد االسرة  )
لكل ممرض  وىو اقل من المؤشر المحمي  مما يساىم في رفع كفاءة الممرضين 

 واضح في عدد االسرة الموجودة في المستشفى .                                             بالنسبة لعدد االسرة  ويعكس النقص ال
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بير لسنة (عدد المرضى الراقدين حسب القسام الطبية في مستشفى الز 6جدول )
0202                                               

                                                 .                                                                     0202)بيانات غير منشورة (  شعبة اإلحصاء، المصدر : اعتمادًا عمى مستشفى الزبير العام 
                                                         

 الصحية األولية  لمراكز الرعايةمؤشرات المتضمنات المادية والبشرية  -2
 المؤشرات الخاصة بالسكان -أ

باالعتماد عمى المؤشر عدد سكان مدينة الزبير مع عدد المراكز الصحية  عند مقارنة
( مركزا صحيًا 42( نسمة لكل مركز نالحظ ان المدينة بحاجة )  12222المحمي )

 ( 7الجدول )  ما ىو موضح مثم ( مركزاً 32المدينة حيث بمغ عجز ) أحياءلتغطية كافة 
حيث نجد بعض صحي ىنالك اختالف في عدد السكان في كل مركز كما أن ، 

( الف نسمة مثل مراكز الشفاء والحاج  52سكان يزيد عن) المراكز يخدم عددا من ال
خضير والمربد والتي بمغ عدد السكان ضمن مجاالت التأثير المكاني لكل منيا ) 

( نسمة عمى التوالي ، كما نجد بعض المراكز يخدم  54646،  53925،  59232

 د

 االقسبو       

 

 االشهر

 االوعبش انجبطىُخ
انجراحخ 

 انعبمخ

 انكسىر

 
 انعُىن

االوف 

واالرن 

 وانحىجرح

انعىبَخ 

 انمركسح

انىسبئُخ و 

 انتىنُذ
 االطفبل

انجىبح 

 انخبص
 انمجمىع

 0600 000 065 1505 05 00 80 81 100 86 000 كبوىن انثبوٍ 1

 0108 000 060 000 10 01 88 60 101 06 100 شجبط 2

 1000 000 183 1535 05 00 03 00 103 63 160 آرار 3

 1000 106 116 000 00 0 0 36 80 00 153 وُسبن 4

 1810 160 00 1533 00 8 3 00 150 80 100 أَبر 5

 1830 101 86 1550 10 15 11 00 101 60 101 حسَران 6

 1310 101 00 000 06 0 0 08 08 60 00 تمىز 7

 1000 103 03 088 00 0 3 33 80 05 80 آة 8

 1010 160 08 058 33 10 6 00 06 06 80 أَهىل 9

 1050 000 88 000 30 00 15 0 06 60 00 األول تشرَه 10

 1800 000 100 1510 10 16 10 05 00 01 03 انثبوٍ تشرَه 11

 0600 000 065 1505 05 00 80 81 100 86 000 األول كبوىن 12

 انمجمىع 

 
1637 766 1401 605 296 280 363 11697 2229 2523 21797 
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والحسن  (  الف نسمة وتشمل مراكز الباطن4999 – 25222عددًا من السكان بين ) 
البصري والعقيل واالنصار والرحمة والتي بمغ عدد السكان ضمن مجاالت التأثير 

( نسمة عمى 48433،  38799، ،48812، 45222،  48156المكاني لكل منيا )
( نسمو ، حيث 17438التوالي ، وبمغ عدد السكان المخدومين ضمن مركز الخطوة )

نسمو ، كما ان بعض االحياء  (46282بمغ معدل حجم السكان لكل مركز صحي )
( االف نسمة  وال يوجد  فييا مركزًا صحيًا كما ىو  12)السكنية يزيد عدد سكانيا عن 

والدرييمية والرشيدية األولى الحال في أحياء الشمال واألمير والمزارع   والحسين 
والجميورية الثانية مما يزيد العبء عمى المراكز القريبة منيا  ، تعاني جميع المراكز 
الرعاية الصحية األولية من زيادة في حجم السكان الذي تقدم خدماتيا لو مما يزيد من  

بمغت )  عبء عمل المراكز الصحية . اما مجموع عدد المراجعين في المراكز الصحية 
( حيث سجل مركز الشفاء أعمى عدد من 8مراجعاً  كما في جدول )(       312888

% من مجموع المراجعين في المراكز 14.5( مراجعًا وبنسبو  45119المراجعين ) 
(  21985الصحية في المدينة ، بينما سجل مركز الخطوة اقل عدد من المراجعين )  

ع المراجعين وبمغ عدد المراجعين في مركز % من مجمو 7.1مراجعًا يمثمون نسبة 
( مراجعًا وفي مركز بمغ عدد المراجعين الحسن البصري  ) 41474الباطن ) 
( مراجعًا 41675( مراجعًا وبمغ عدد المراجعين في مركز الحاج خضير  ) 29814

( مراجعًا وبمغ عدد المراجعين في 31523وبمغ عدد المراجعين في مركز  األنصار ) 
( 34533( مراجعًا وفي مركز بمغ عدد المراجعين  الرحمة ) 42514المربد )  مركز

( مراجعًا ، ان ارتفاع  اعداد 24271مراجعًا كما بمغ عدد المراجعين العقيل  ) 
المراجعين يعمل عمى زيادة الزخم في المراكز الصحية يؤدي الى زيادة الضغط عمى 

 لمراكز . عمل  المالكات الطبية واإلدارية في تمك ا
 المؤشرات الخاصة بالمهن الطبية -ب

نسمة . وبتطبيق ىذا المعيار عمى مراكز 1222حدد المعيار المحمي طبيب واحد لكل  
( 27697الرعاية الصحية لمنطقة الدراسة يتبين إن حصة الطبيب الواحد بمغت ) 

بواقع  (، يتوزعون عمى كافة المراكز الصحية وبنسب متقاربة9نسمة كما في جدول )
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طبيبين في كل من المراكز )الحسن البصري ، المربد ، العقيل ، الشفاء ،الخطوة ( 
وطبيب واحد في كل من المراكز ) الباطن ،الحاج خضير ،األنصار ،الرحمة  (  وان 
ارتفاع معدالت ىذا المؤشر تعكس مدى العبء الكبير الذي يقع عمى عاتق األطباء 

السكان لكل طبيب اسنان حيث بمغ عدد أطباء االسنان  في منطقة الدراسة . اما مؤشر
( طبيب وجميعيم يعممون في مراكز الرعاية الصحية االولية ، 24في مدينة الزبير )

( نسمة اذ 22222وقد حدد المؤشر المحمي ضرورة توفر طبيب أسنان واحد لكل )
المؤشر ( نسمة .حيث يفوق   17281يتبين إن حصة طبيب االسنان الواحد بمغت )

المحمي وىذا يدل عمى ىنالك فائض في عدد األطباء االسنان مما يساىم ىذا المؤشر 
في تقميل العبء عمل ويؤدي الوظيفة الصحية بشكل أفضل ووفق المعيار. اما حجم 
السكان لكل ممرض  ومن خالل اعتماد المؤشر الصحي الخاص بوزارة الصحة بمعدل 

 عند تطبيق المؤشر( نسمو لكل ممرض ، و  522 – 422) 

                                                        15                                                                                                                                 
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الحياء السكنية في مدينة  الولية عمى( توزيع مراكز الرعاية الصحية 7جدول )
 0202لسنة  سكني ل حيالزبير والحاجة الفعمية لك

المصدر : اعتمادًا عمى قطاع الزبير لمرعاية الصحية الولية ، شعبة اإلحصاء 
                                            .                                                                          0202)بيانات غير منشورة ( 

 

 لفعميةالحاجة ا العجز العدد الحالي عدد السكان الحي السكني ت
 2 2-  21317 الكوت المركز 1
 2 2-  23622 الشمال 0
 1 1-  12257 الرشيدية الولى 3
   1 3287 الرشيدية الثانية 4
 3 2- 1 31115 العسكري 5
 1 1-  11312 الجاهزة و دورالشهداء 6
 2 1- 1 17822 جمهورية الولى 7
 2 2-  21552 جمهورية الثانية 8
 2 2-  15968 الحسين 9
 2 1- 1 15362 العرب الولى 12
 2 1- 1 23923 العرب الثانية 11
 1 1-  7222 الضباط 10
 5 3- 2 48433 الشهداء 13
 2 2-  16372 الفرهه والظويهرات 14
 4 4-  38543 العصرية والمعامل 15
 2 2-  22831 المزارع 16
 1 1-  11526 المربد الجديد 17
 1  1 9571 المربد القديم 18
    4372 المعممين والبمديات 19
 1  1 6126 الخطوة 02
 2 2-  17197 االمير 01
 3 3-  28117 الدريهمية 00
 1 1-  9542 الثار 03

 42 34- 9 414739 03 المجموع
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نالحظ أن القرية العصرية اكثر االحياء حاجة الى المراكز  (7)الجدول ومن خالل 
( مراكز صحية، بينما بمغت حاجة حي الشيداء 4الصحية فيي بحاجة الى ) 

( مراكز صحية ، بينما بمغت حاجة االحياء الكوت المركز  3والدرييمية  الى ) 
ع واألمير بمغت والشمال و العسكري و جميورية الثانية و الفرىو والظوييرات و المزار 

( مركز صحي  اما االحياء الرشيدية االولى والعرب الثانية و الجاىزة و دورالشيداء  2)
والمربد الجديد و الحسين والضباط  و جميورية األولى  واألثار الى مركز صحي واحد 
. كما ظير ىناك فائض قدره مركز صحي واحد في كل من الخطوة والرشيدية الثانية 

قديم  وان ىذا الفائض جاء وفقًا لما نص عميو المعيار اال انو في الواقع كل والمربد ال
(  نسمة نظرًا لتحممو خدمة اكثر من 12222مركز من ىذه االحياء يخدم اكثر من )

 حي .     
( عدد السكان و المراجعين ونسبتهم حسب المراكز الرعاية الصحية  8جدول ) 
 0202لسنة  في مدينة الزبير الولية 

قطاع الزبير لمرعاية الصحية   -0اعتمادًا عمى مستشفى الزبير العام شعبة اإلحصاء  -1المصدر :
                                                                                                                                                                                                                                                            .                                                    0202)بيانات غير منشورة (  ، شعبة التحصين  

 نسبة % عدد المراجعين نسبة % عدد السكان   المركز الصحي ت
 13.3     41474 11.6                                                    48156  الباطن 1
 9.6    29814 12.9             45222 الحسن البصري 0
 13.4    41675 13                               53925  الحاج خضير 3
 13      42514 13.1                                  54646 المربد 4
 7.8    24271 11.8          48812  العقيل 5
 14.5    45119 14.3    59232 الشفاء 6
 11.1    34533 11.7    48433   الرحمة 7
 12.1    31523 9.6     38799 االنصار 8
 7.1    21985 4.2     17438 خطوةال 9
 122     312888 122     414739 المجموع 
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 (8المصدر  اعتمادًا عمى جدول )    
( ممرضًا ، يظير  43عمى ذوي المين التمريضية البالغ عددىم في مراكز الصحية ) 

( نسمو لكل ممرض ، وىي ترتفع في بعض المراكز تصل الى اكثر من ) 9645لنا )
( االف نسمو لكل ممرض كما في مراكز الحسن البصري والحاج خضير  12222

التأثير المكاني لكل منيا  مجاالت والتي بمغ عدد السكان  ضمنوالمربد والرحمة 
(  عمى التوالي بينما بمغت في   12128،  6121،  13661، 13476، 11325)

مراكز الباطن واالنصار والخطوة والعقيل والشفاء والتي بمغ عدد السكان ضمن مجاالت 
( نسمة عمى 9872، 9762، 4359،  6466، 8226التأثير المكاني لكل منيا )

احتياجات المرضى المراجعين ويزيد من  تمبية التوالي ، مما يكون عامال سمبيا في
عبء العمل ويقمل كفاءة العمل في المراكز الصحية . ومن خالل اعتماد مؤشر عدد 
السكان لكل  ذو المين الصحية نجد ان  جميع المراكز تفوق المؤشر وبنسب متباينة 

( نسمة لكل ذي المين الصحية اما ادنى 2369ركز الشفاء )حيث وبمغ اعمى حد في م
( نسمة ومراكز األخرى تباينت بين الحدين وبمغت في 758حد بمغ في مركز الخطوة )

( ومركز الحسن البصري 1925( ومركز حاج خضير )1553مركز الباطن )

 [اسم الفئت]
 [اسم الفئت] 9.6%

13.4% 

 [اسم الفئت]
13% 

 [اسم الفئت]
7.8% 

 [اسم الفئت]
14.5% 

 [اسم الفئت]
11.1% 

 [اسم الفئت]
10.1% 

 [اسم الفئت]
7.1% 

 [اسم الفئت]
13.3% 

المئىٌة لعدد المراجعٍن لكل  النسبة(  3) شكل 
 2020مركز صحً فً مدٌنة الزبٍر لسنة 

 المربد الحبج خضير الحسه البصري

 الرحمت الشفبء العقيل

 الببطه الخطىة االوصبر
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( 1616( ومركز األنصار )1562( ومركز الرحمة )1821( ومركز المربد )2255)
(  يؤثر ارتفاع المؤشر الى تدني مستوى  كفاءة األداء بما 1683ركز العقيل )وم

                                                                                                                                                                                                                 يتالءم مع حاجة المريض والطبيب في المركز الصحي .
اما بالنسبة لممؤسسات الصحية األخرى كالعيادة الشعبية والتامين الصحي والمركز 
التخصصي ألمراض الصدرية فميس ىنالك مؤشرات يمكن في قياس عبء عمميا كونيا 

اسا  الى الخدمات التي تقدميا مراكز تقدم خدمات عالجية وتعتبر مراكز ثانوية قي
                                                            الرعاية الصحية األولية والمستشفى .  

( عدد المالكات الطبية في المراكز الرعاية الصحية الولية والمعايير 9جدول ) 
المستخدمة لكل اختصاص والحاجة الفعمية لكل مركز صحي في مدينة الزبير لسنة 

0202     

بير قطاع الز  -0دائرة صحة البصرة شعبة اإلحصاء -1اعتماداً عمى  المصدر:
                                            .                                                                          0202)بيانات غير منشورة ( شعبة اإلحصاء     لمرعاية الصحية،

                                                        18 

لمركز 
 الصحي

عدد  عدد السكان
 الطباء 

طبيب 
 /سكان 

الحاجة 
 الفعمية 

عدد أطباء 
 السنان

طبيب 
اسنان / 

 سكان

الحاجة 
 الفعمية 

ذي 
ن المه

 الصحية

ذي المهن 
 الصحية / سكان

الحاجة 
 الفعمية 

 ذي المهن
 التمريضية 

ذي المهن 
 التمريضية

 / سكان

 الحاجة الفعمية 

 122-96 8226 6     122-96 1852  26    2  48156 1   48    48156 1                                                   48156  الباطن
الحسن 
 البصري

45222            2 22612   45   2 22612  2    22 2261 92-113     4 11325 92-113 

الحاج 
 خضير

 53925                            1 53925   54   3 17968  3    23 2343 128-135     4 13476 128-135 

       54646 المربد
                                   

  2 27323   55   3 18215  3    23 2376 129-137     4 13662 129-137 

 122-98 9762 5     122-98 1827    27    2  24425 2   49   24425 2         48812  العقيل
 148-118 9872 6     148-118 3292 18     3  19744 3   59  59232 1   59232 الشفاء
 121-97 12128 4     121-97 1672 29    2   12128 4   48   484333 1   48433   الرحمة

 -78 6466 6     97-78 1847 21    2   19422 2    39   19422 2   38799 االنصار
97 

 -35 4362 4     44-35 871 22    1  4362  4   17  8719 2   17438 الخطوة
44 

-829 2224 227    22   17281 24   414  27697 15   414739 المجموع
1237 

    43 9645 829-1237 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (                                                                                                                            9دًا عمى جدول )المصدر : اعتما  
 المؤشرات المساحية  ثالثًا :

دمات الصحية ، وذلك ألىمية استثمارىا تمثل المساحة عامال ميمًا لقياس كفاءة الخ
عمى راحة االنسان وخاصة في ما يتعمق بالمرضى  من خالل توفير بيئة نظيفة واسعة 
تشعر المريض باالطمئنان بالراحة النفسية ، وتوفير مساحات كافية لالقسام الطبية 

جوًا وصاالت االنتظار وحتى الحدائق الخضراء داخل المؤسسات الصحية والتي توفر 
( وتعمل عمى  122:  2229لطيفًا يبعث عن الراحة  النفسية  لممريض )الكبيسي ، 

 .تحقيق مستوى مناسب من الرفاىية الصحية 
 مساحة المستشفى -أ

، وعند مقارنتيا مع  2( م25222بمغت مساحة المستشفى العام في مدينة الزبير )
لممستشفى  2( م  22222 - 15222المعيار المحمي الذي حدد مساحة ما بين ) 

نجده اعمى من الحد االدنى من المعيار المحدد مما يؤشر الى وجود فائض من 
المساحة يمكن االستفادة منيا في توسيع اقساميا الطبية وتنوع خدماتيا الصحية لتمبية 

( 235عدد األسرة في المستشفى والبالغ ) حاجات السكان الحالية والمستقبمية ، اما
وىو بذلك اعمى    2( م  126حصة السرير الواحد من المساحة بمغت)  سريرًا ، فأن

1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 2 4 
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40 

الحسه  الببطه
 البصري

الحبج 
 خضير

 الخطىة االوصبر الرحمت الشفبء العقيل المربد

األطجبء وأطجبء األسىبن ورٌ انمهه  عذد(  4) شكم 

انتمرَضُخ ورٌ انمهه انصحُخ فٍ مراكس انرعبَخ 

 2020انصحُخ األونُخ فٍ مذَىخ انسثُر 

 ذي المهه التمريضيت ذي المهه الصحيت أطببء األسىبن  األطببء 
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ويعتبر من 2( م122بقميل من المعيار المحمي الذي حدد مساحة السرير الواحد بـ)
                                                          المؤشرات اإليجابية وفق المعيار المحدد .

 المراكز الصحية مساحة  -ب
واذا تم تطبيق المعيار  2(م5222حدد المعيار المحمي مساحة كل مركز صحي بـ)

المحمى عمى المراكز الصحية في مدينة الزبير نجد ان ىنالك مراكز اعمى  او تطابق 
وكذلك مركز  2(م5522المعيار كما ىو الحال مركز المربد الذي بمغت مساحتة )

المحدد وىذا يعني ان  اقل من المعيار اما المراكز األخرى كانت 2(م5222الشفاء )
مؤشر سمبي ينعكس عمى الكفاءة المساحية لتمك المراكز الصحية حيث بمغت مساحة 

 2(م4222وبمغت مساحة مركز الحاج خضير ) 2( م1222مركز الحسن البصري )
ومساحة  2(م2.522ومساحة مركز الرحمة )2( م3222األنصار ) ومساحة مركز

( ومركز الباطن مساحتو 2.222مساحتو )( والعقيل 2.522مركز الخطوة )
 ، ووفقًا لممساحة الكمية  لممراكز الصحية البالغة 2(م2.522)
مما يظير   2(م3111فإن معدل مساحة المركز الصحي الواحد تبمغ )  2( م28222)

( وىذا النقص ناتج 1889احة الكمية لممراكز الصحية بمغت  )إن ىنالك نقص في المس
عن سوء تخطيط المراكز الصحية عمى قطاعات المدينة وكذلك عدم مطابقة مساحة 

                        المراكز الصحية لممعايير المحمية المتبعة .                                                                                    
 مؤشرات مكانية ) سيولة الوصول (  رابعًا:

بيا أمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية بمسافة وزمن مناسبين ، وىي من يقصد 
المؤشرات التي تعبر عمى مدى انتفاع السكان من التسييالت الصحية و وكذلك تعد 

( . ويعتمد ىذا 76: 2212، أحد المقاييس الكفاءة المكانية لمخدمات الصحية )الكعبي 
المؤشر عمى مجموعة من العوامل ، كعامل الوقت وطول المسافة ونوع واسطة النقل ، 
وتؤثر بمجمميا عمى إمكانية وصول المرضى أو المراجعين الى ىذه المؤسسات 

( وحددت المسافة المناسبة التي يقطعيا الفرد لموصول إلى  245:  2221)سعدون ، 
 2222دقائق )العيداني ، 12م( مما يجعل الفرد يحتاج إلى  722)اقرب مركز صحي 

( حيًا سكنيًا 25( مراكز صحية تتوزع عمى )9الزبير يوجد  )  ( . وفي مدينة 168: 
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( احياء، ويتبين من خالل 5-1بحيث يخدم كل مركز عددا من االحياء تتراوح ما بين )
يم مركز صحي ضمن الحي الذي % من السكان ال يتوفر لدي37االستبانة* أن ىنالك 

يسكنون فيو وىذا ما يشير إلى ان اعداد من السكان يتوجب عمييم قطع مسافات طويمة 
وكمف اكثر بغية الحصول عمى العالج الالزم لموصول إلى اقرب مركز صحي يخدميم 
وىذا يتبين من خالل تحديد افراد العينة لموقت الذي يستغرقونو في الوصول إلى اقرب 

( ان زمن الوصول سيرًا عمى االقدام 12صحي . ويالحظ من خالل الجدول  )   مركز
اخذ نمطا تصاعديا اذ ازداد نسبة المراجعين لممراكز مع زيادة الزمن المقطوع، حيث ان 

%( من افراد العينة بينما بمغت 11( دقائق تصل الى ) 5المسافة المقطوعة اقل من )
%( من افراد العينة وارتفعت المسافة الى اكثر 15) ( دقيقة الى 12 -5المسافة بين  )

%( من افراد العينة وقد   وصمت  نسبة مراجعي 35( دقائق وصمت الى ) 12من  )
%(. اما زمن 61المراكز الصحية الذين يقطعون المسافة سيرًا عمى االقدام لتصل )

كمما ازداد  الوصول بالسيارة إلى المراكز الصحية قد اخذ نمطا تصاعديا ايضا، اذ
الزمن المقطوع لموصول إلى المركز الصحي كمما اضطر السكان إلى اعتماد وسائط 
النقل بالسيارات لموصول إلى المراكز مع االخذ بنظر االعتبار حالة االنسان المرضية 
التي قد تضطره في احيان كثيرة إلى اعتماد السيارة لمراجعة المؤسسة الصحية حتى 

الزم لموصول إلييا وىذا يؤشر ان عدد المراكز الصحية ال وان انخفض الوقت ال
                                                                                                     يتناسب مع حجم االحياء السكنية التي

( الزمن المستغرق ووسيمة النقل المستخدمة لموصول الى مراكز  12جدول )  
 0202ولية في مدينة الزبير لعام الرعاية الصحية اال 

 مُذاوُخ ثبالعتمبد عهً وتبئج استمبرح االستجُبن .انمصذر : دراسخ  
%  0اسخمارة بنسبت )( 086* اعخمدث الدراست على عينت عشىائيت طبقيت حم حىزيعها على األسر في المدينت وبلغ عددها ) 

 . شملج جميع أحياء المدينت(  

 انىسُهخ               

 

 زمه انىصىل

 مشُبً عهً االقذاو %

 

 ثبنسُبرح %

 
 انمجمىع وسبئم أخري %

 10 1 0 11 دقيقت 0اقل من 

 00 1 10 10 دقيقت 0-15

 08 1 10 30 دقيقت 15اكثر من 

 100 3 35 61 انمجمىع
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تتعدد في الوقت الذي يخدميا مركز صحي واحد ، حيث ان المسافة المقطوعة اقل من 
%( 12دقيقة الى ) (12 -5بينما بمغت المسافة بين  ) %(9( دقائق تصل الى ) 5)

%( من 14( دقائق وصمت الى ) 12من افراد العينة وارتفعت المسافة الى اكثر من ) 
المراكز الصحية الذين يقطعون المسافة بالسيارة  لتصل  نسبة مراجعي افراد العينة وبمغ 

%( من افراد العينة اما الوسائل األخرى كالدراجات اليوائية والنارية وصمت  35الى )
 اجمالي افراد العينة.% ( من 3ة مراجعي عبر تمك الوسائل الى المراكز الصحية ) نسب
نظرًا لوجود مستشفى واحد في مدينة الزبير فأنو المسافة التي يقطعيا المراجعون   

تختمف من حي سكني الى أخر نتيجة اتساع المدينة  وبعد بعض االحياء السكنية 
طق سكناىم الى المستشفى ، اذ كمما زادت حيث تزداد المسافة المقطوعة من منا

المسافة التي يقطعيا المريض زادت من الجيد والكمفة وتزيد من تدني الحالة الصحية 
                                         لممريض . 

( ان  11وقد اتضح ذلك من خالل اجابات افراد العينة كما موضح في الجدول  ) 
( دقائق الى  5االقدام بمغت المسافة المقطوعة اقل من ) زمن الوصول سيرًا عمى

%( من افراد 8( دقيقة الى ) 12 -5)%( من افراد العينة بينما بمغت المسافة بين7)
%( من افراد العينة 14دقائق وصمت الى ) 12العينة وارتفعت المسافة الى اكثر من  

المسافة سيرًا عمى االقدام  وقد   وصمت  نسبة مراجعي المراكز الصحية الذين يقطعون
%( من افراد العينة. اما زمن الوصول بالسيارة بمغت المسافة المقطوعة اقل 29لتصل )
 (  5من )
( الزمن المستغرق ووسيمة النقل المستخدمة لموصول الى مستشفى 11جدول  )    

 0202الزبير العام في مدينة الزبير لعام 
 انىسُهخ

 

 زمه انىصىل

 قذاوسُراً عهً اال

% 

 ثبنسُبرح

% 
 انمجمىع وسبئم أخري %

 01 1 13 8 دقيقت 0اقل من 

 00 1 30 0 دقيقت 0-15

 30 1 05 10 دقيقت 15اكثر من 

 100 3 68 29 انمجمىع

 المصدر : دراسة ميدانية باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيان .    
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%( من 35( دقيقة الى ) 12 -5%( بينما بمغت المسافة بين  )13تصل الى )دقائق 
%( من افراد 22( دقائق وصمت الى )12افراد العينة وبمغت  المسافة الى اكثر من ) 

العينة وبمغ نسبة مراجعي المراكز الصحية الذين يقطعون المسافة بالسيارة  لتصل  الى 
%( اما الوسائل األخرى وصمت  نسبة مراجعي عبر تمك الوسائل الى  المستشفى 68)
                                                                  % ( من اجمالي افراد العينة .                                                                                       3) 

 المؤشرات االجتماعية ) درجة الرضا ( خامسًا : 
تفيدين من الخدمات المقدمة من المؤسسات الصحية يمثل رأي السكان باعتبارىم المس

مؤشرًا ميمًا في قياس مستوى الخدمات ويبين درجة كفاءتيا من وجو نظر السكان  
ىو المقوم األساسي لكفاءة  فاإلنسانوىو ما يتعمق بالوعي الصحي لذى السكان ، 

ًا الى استمارة استنادالقادر عمى كشف مكامن الخمل فييا . و  باعتبارهالخدمات الصحية 
وبنسبة  السكنيةحياء األشممت جميع  والتيتم توزيعيا عمى األسر التي االستبانة 

ضحت نتائج مستويات رضا السكان عن كفاءة اداء حيث و %( من سكان المدينة ، 2)
استطاعت الدراسة من استقراء آراء السكان  ،الخدمات الصحية في مدينة الزبير 

 عض ومعرفة درجة رضاىم حول ب
( . فمن 12التي تعاني منيا المؤسسات الصحية كما يوضحيا الجدول )المشكالت 

ناحية تقييم درجة الرضا عن مستوى الخدمة  الطبية المقدمة في المؤسسات الصحية 
عمى نسبة لمسكان الذين فقد جاءت بنسب متباينة بسبب اختالف قناعتيم حيث سجمت ا

%( من 32%( بينما ىنالك )41اعطوا نسبة غير راضون عن تمك الخدمات بمغت )
( راضون بدرجة جيدة . اما من ناحية درجة  27افراد العينة راضون بدرجة متوسطة و)

رضا المشمولين بالعينة عن نوعية بنايات المؤسسات الصحية  جاءت النتيجة بدرجة 
% من كون كثير من المراكز الصحية 51أعمى نسبة والبالغة  راضي بدرجة جيدة 

%( من 32حديثة البناء باإلضافة الى إعادة في تأىيل جوانبيا العمرانية  بينما ىنالك )
% ( غير راضون اما عن وجود أطباء 17افراد العينة راضون بدرجة متوسطة و)

جود نقص في % ( وذلك لو 41اختصاص جاءت اعمى نتيجة بدرجة غير راضون )
%( 34االختصاصات الطبية خاصة في مستشفى الزبير ، كما جاءت النتيجة )
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% ( راضون بدرجة جيدة. اما عن كفاءة المؤسسات 25راضون بدرجة متوسطة و)
الصحية في توفير األجيزة الطبية سجمت اعمى نسبة لمسكان الذين اعطوا نسبة غير 

جود نقص أو عدم توفر األجيزة %( وذلك لو 55راضين عن تمك الخدمات بمغت )
% ( راضون 24%( راضون بدرجة متوسطة و)21الحديثة ، كما جاءت النتيجة )

بدرجة جيدة . ومن ناحية توفير المقاحات في المؤسسات الصحية فقد جاءت اعمى 
نتيجة من افراد العينة عن رضاىم التام بدرجة جيدة وذلك لتوفر المقاحات في اغمب 

%( من افراد العينة راضون 43% ( بينما ىنالك )45بنسبة ) المؤسسات الصحية
( غير راضون .ومن حيث كفاءة المؤسسات الصحية في توفير  12بدرجة متوسطة و)

االدوية حيث سجمت اعمى نسبة لمسكان الذين اعطوا نسبة غير راضون عن تمك 
اجعون %( وذلك لوجود نقص في تجييز االدوية  مما يطر المر 38الخدمات بمغت )

%( من افراد 34الى شراء االدوية من خارج المراكز الصحية األولية بينما ىنالك )
( راضون بدرجة جيدة . ومن ناحية وجود  28العينة راضون بدرجة متوسطة و)

( عن رضاىم بدرجة متوسطة 37المختبرات وتوفرىا في المؤسسات الصحية فقد عبر )
افراد العينة غير راضون ضمن منطقة % ( من 32%( راضون بدرجة جيدة و)31و )

                                                                                                                                            الدراسة .                                                                                           
درجة رضا سكان مدينة الزبير عن الخدمات المقدمة في المؤسسات ( 10جدول )

 0202 الصحية لعام
 درجخ انرضب

 

 

 وىع انخذمخ

 غُر راض %
راض ثذرجخ 

 متىسطخ    %

راض ٍ ثذرجخ جُذح 

% 
 انمجمىع %

 155 08 30 01 مستىي انخذمخ

 155 01 30 18 وىعُخ انجىبَخ

 155 00 30 01 اختصبصوجىد أطجبء 

 155 00 01 00 تىفر األجهسح انطجُخ

 155 00 03 10 تىفر انهقبحبد

 155 00 30 30 وجىد ادوَخ فٍ انصُذنُخ

 155 31 38 30 ختجرادوجىد م

 المصدر : دراسة ميدانية باالعتماد عمى نتائج استمارة االستبيان .    
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 االستنتاجات
اظيرت الدراسة ان ىنالك نقص في عدد المؤسسات الصحية حيث تحتاج المدينة  -1

 ( مركزًا صحيًا . 32( مستشفيات وكذلك تحتاج الى ) 7وفق لممؤشر المحمي الى ) 
المستخدمة لقياس كفاءة الخدمات الصحية كشفت الدراسة ان المؤشرات البشرية  -2

عدد أطباء االسنان لمجموع السكان  الذي  سجمت جميعيا نتائج سمبية باستثناء مؤشر
سجل نتائج ايجابية في حين اظيرت المؤشرات المساحية ان مستشفى الزبير العام قد 

اكز سجل ارتفاعًا قمياًل عن المعيار التخطيطي المحمى ، فيما سجمت معظم المر 
 الصحية مؤشرًا اقل من المعيار المعتمد مما يدل عمى الكفاءة السمبية ليذه المراكز.

عدم تطور مؤسسات الخدمات الصحية بما يتالءم  مع النمو السكاني مما يؤدي  -3
يقمل  من كفاءة عمميا وينعكس و العمل عمى القائمين في المجال الصحي  عبء زيادة 

                                               .   ذلك سمبًا عمى صحة اإلنسان
النقص الحاصل في القوى العاممة من أطباء وممرضين خاصة في مستشفى الزبير  -4

العمل يؤثر بصورة سمبية  عمى مستوى  عبء يزيد  من ضغط العمل الناجم من
                                                  الخدمات الصحية المقدمة  . 

ان عدد االسرة في مستشفى الزبير ال يسد حاجة االعداد الكبيرة من المراجعين  -5
والمرضى الراقدين  مما يقمل من كفاءة ىذه الخدمة ، اذ تقدر عدد االسرة اإلضافية 

 ( سريرًا .2272)   ـاالزمة ب
 وتوسيع ةالصحي الرعاية خدمات توزيع في الصحية التخطيطية المعايير اعتماد عدم-6

 .المدينة في السكان حجم مع تتناسب بحيث والمادية البشرية امكانياتيا
 المقترحات 

التوسع في بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ، والتي من شأنيا ان تستوعب -1
 المزيد من القوى العاممة الصحية والتقميل من الضغط عمى المرافق والمؤسسات الحالية 

د العاممين في المجال الصحي وخاصة  األطباء والممرضين لمتغمب عمى زيادة اعدا-2
 العمل  لضمان ودورىا في رفع مستوى األداء الوظيفي . عبءضغط العمل الناجم من 
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خمق الرغبة لدى العاممين في المجال الصحي عمى مساعدة المرضى بشكل دائم -3
                                                جال تقديم الخدمات الصحية.من خالل تدريب العاممين وتحسين ثقافة العاممين في م

العمل عمى تجييز المؤسسات الصحية باألجيزة والمختبرات الحديثة وتوفير االدوية  -4
في الصيدليات وذلك لتجنب المريض من المجوء الى المؤسسات الصحية الخاصة 

 والتي تثقل كاىل المريض ماديًا.
دة الوعي الصحي بين السكان بالوسائل الممكنة حول طرق مراجعة لمؤسسات زيا -5

 الصحية بيدف تجنب االزدحام واالختناق.
توزيع مكاني مناسب  لممؤسسات الصحية بما يتالءم مع حاجة المدينة وسكانيا -6

 وفقًا الحتياجات كل حي، وخاصة االحياء التي تفتقر الى وجود مراكز صحية فييا .
برامج واستراتيجيات النيوض بالقطاع الصحي في المدينة باعتماد عمى وضع -7

         أساليب كفؤة  وناجعة وبرؤية اقتصادية وبيئية وسكانية ووقائية متكاممة.
 

 المصادر 
ة األولى ،مؤسسة السياب لمطباعة الكعبي ، امال صالح ،الجغرافية الطبية ، الطبع-1

 . 2212 لندن ،  والنشر والتوزيع والترجمة،
العاني  ، براء كامل ،التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية في مدينة الرمادي -2

 . 2211جامعة بغداد ، -،أطروحة دكتوراه ،كمية اآلداب 
مدينة البصرة ،  عادل عبد االمير عبود ، التحميل الجغرافي لمخدمات الصحية في-3

 . 2212اطروحة دكتوراه ، كمية اآلداب ، جامعة البصرة ، لسنة 
في مدينة العيداني ، عباس عبد الحسن ، تباين التوزيع المكاني لمخدمات المجتمعية -4

 . 2222البصرة ، أطروحة دكتوراة ،كمية اآلداب ، جامعة البصرة ، 
فظة أربيل بإقميم كوردستان العرا مصطفى ،فاطمة قادر ،الخدمات الصحية في محا-5

 . 2215ق ، أطروحة دكتوراة ،كمية اآلداب ، جامعة القاىرة ،
سعدون ، صباح صكبان ،تحميل جغرافي لمخريطة الصحية في محافظة البصرة -6

 . 2221،،أطروحة دكتوراة ،كمية اآلداب ، جامعة البصرة 
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اكز الصحة العامة في مدينة الكبيسي ، احمد محمد ، كفاءة التوزيع المكاني لمر -7
 –، رسالة ماجستير ، كمية االداب   Gisالفموجة باستخدام نظم المعمومات الجغرافية 

 . 2229جامعة االنبار ، 
المالكي ، عمي غانم ، تقييم كفاءة الخدمات المجتمعية التعميمية والصحية والترفييية -8

جامعة البصرة  -لمعموم اإلنسانية في مدينة القرنة ،رسالة ماجستير  ، كمية التربية 
،2216 . 
االسدي ،صباح عباس ،كفاءة الخدمات الصحية في مدينة الصدر باستخدام نظم -9

                                                                      .     2222المعمومات الجغرافية ،رسالة ماجستير ، كمية اآلداب ، جامعة العراقية ، 
وزارة البمديات واالشغال العامة ، دائرة التخطيط العمراني في محافظة البصرة ، -12

2222 . 
 وحدة المعمومات  وزارة البمديات واالشغال العامة ،مديرية بمدية الزبير ، شعبة-11
Gis ،2222 .                                              
 . 2222حة البصرة  ، شعبة اإلحصاء ، وزارة الصحة  العراقية ، دائرة ص-12
وزارة الصحة  العراقية ، دائرة صحة البصرة ، قسم الصحة العامة ، شعبة -13

 . 2222اإلحصاء 
وزارة الصحة  العراقية ، دائرة صحة البصرة ، قطاع الزبير لمرعاية الصحية  ، -14

      . 2222. شعبة اإلحصاء  
لصحية  ، صحة البصرة ، قطاع الزبير لمرعاية ا وزارة الصحة  العراقية ، دائرة-15

                                                                                                                                                                                                                          .  2222شعبة التحصين ،  
وزارة الصحة  العراقية ، دائرة صحة البصرة  ،مستشفى الزبير العام ، شعبة  -16

 ،اإلحصاء
 2222 . 
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 جامعة البصرة                      بسم اهلل الرحمن الرحيم
 استمارة استبيان                       كمية اآلداب        

 قسم الجغرافية 
إلى السيد رب االسرة الكريم نرجو تعاونكم باإلجابة عمى االسئمة في االستمارة إلنجاز  

( عممًا  تقييم مؤشرات الصحة العامة في مدينة الزبيررسالة الماجستير الموسومة ) 
 كم فائق شكري وتقديري . ان المعمومات لغرض البحث العممي .. ىذا .. ول

 ومن اهلل التوفيق                                         
 طالب الماجستير                                                          

 رويشعبدالحميد حسن عمي الد                                                  
 ( في المكان المناسب :   مالحظة /ضع عالمة )  

 اسم الحي : -1
 كم عدد أفراد األسرة : -2

 ىل يتوفر في منطقة السكنية مؤسسة صحية : نعم )       ( كال )      ( . -3          
 دمة لموصول إلى الخدمات الصحية:ما نوع واسطة النقل المستخ -3
 

 أسم المؤسسة
 الصحية  

 واسطة أخرى بواسطة السيارة  سيرًا عمى األقدام 

    المستشفى
    المركز الصحي
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 الوصول  الى المؤسسات الصحية   ما الوقت المستغرق في -4
 

 أسم المؤسسة
 الصحية  

 الوقت المستغرق في الوصول الى المؤسسات الصحية  / الدقيقة 
اكثر من   22 15 12 5اقل من 

22  
      المستشفى 

      المركز الصحي 

 
 مستوى  الرضا عن المؤسسات الصحية في المدينة من حيث  -5

 
     درجة الرضا             

 
 
 نوع الخدمة      

راض بدرجة  غير راض 
 متوسطة          

راضٍ  بدرجة 
 جيدة 

    مستوى الخدمة
    نوعية البناية

    وجود أطباء اختصاص
    توفر األجيزة الطبية

    توفر المقاحات 

    وجود ادوية في الصيدلية
    وجود مختبرات

 
                                                  


