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 شكششكر وتقدير
 

 

ّّ والحمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلّمه الحكمة والبيان وأمره بالعدل واإلحسان،  أفضل الصالة وأتم
                                                       وسلَّ.وصحبه  آلةالسالّ على سيد األناّ دمحم وعلى 

 وبعد.....                                                                               

 األعخار ٔااليخُاٌ إنى أٌ أحقذو بانشكش  إالخٕاضع ًْزا انجٓذ انعهًً انأخخى  ٔأَاٌغعًُ ال 

 انقًٍت.اغُائً بانًعهٕياث ٔانخٕجٍٓاث عهى حشصت االبٕي ٔانزي  (فاسط جعباص شالػ)

انبحث نخفضهٓى بقبٕل يُاقشت ْزا  انًُاقشت،احقذو بشكشي ٔحقذٌشي انى انغادة سئٍظ ٔاعضاء نجُت 

 .عهٍت. انقًٍتانًالحظاث انعهًٍت  ٔحثبٍج

 انعضٌض اٌ ٌٕفقٓى ٔادعٕا يٍ هللااالعًال، اداسة ٔأجّ شكشي ٔحقذٌش انى جًٍع اعاحزحً االفاضم فً قغى 

 عطائٓى.عهى 

 اعخزاسيأقذو  كجًٍعاً، نزنْزِ انكهًاث ال ًٌكٍ إٌ حغخٕعب ركش أْم انفضم إٌ  أقٕلٌ أٔالبذَ نً بعذ رنك 

 نهجًٍع.هللا دٔاو انخٍش  ل، ٔاعأىنٓنًٍ نى حغعفًُ انزاكشة فً حقذٌى انشكش 
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 املستخهص
ٌشهد العالم الحدٌث الٌوم متغٌرات عدٌدة فً جمٌع المٌادٌن، وتعد خدمات الرعاٌة الصحٌة االولٌة من 

المواطن، وما ٌرتبط بها من صحة المجتمع بشكل عام، والذي ٌعد اهم هذه المتغٌرات لعاللتها بصحة 

 العامل المهم فً تطور ونهوض المجتمعات.

ان االهتمام بجودة خدمات الرعاٌة الصحٌة االولٌة لٌس موضوعا جدٌدا ، لكن الجدٌد فٌه ٌكمن فً 

جودة ، وكذلن وضع عملٌة استخدام الطرق العملٌة واالسالٌب االحصائٌة الحدٌثة لتطبٌك برامج ال

المعاٌٌر المالئمة وتموٌم مستوٌات االداء والمحافظة على مستوٌات عالٌة من االداء االداري والفنً من 

 خالل تطبٌك تلن البرامج.

من المجاالت الرئٌسة للتنمٌة البشرٌة بشكل  متزاٌدٌن بوصفةوعناٌة  باهتمام الصحة لطاع وٌحظى

عام فضال عما ٌمثله االنتفاع بخدمات صحٌة متطورة من تكرٌس  وللمسار التنموي للبالد بشكل خاص

 للمبادئ والحموق االساسٌة لإلنسان على اختالف انتماءاته االجتماعٌة والجغرافٌة وغٌرها.

وتجسدت هذه العناٌة من خالل ادراج جملة من االصالحات والبرامج شملت مختلف مكونات المنظومة 

ءات تهدف باألساس الى دعم هذا المطاع حتى ٌصبح لادرا على الصحٌة وتضمنت فً مجملها اجرا

 االطالع بدوره فً معاضدة المسٌرة التنموٌة وتامٌن حٌاة سلٌمة لكل المواطنٌن.

وٌتأكد هذا المسٌر من خالل االستراتٌجٌات المعتمدة فً مجال تطوٌر المطاع الصحً مع ما ٌواجهه 

ل حٌث كانت هذه االستراتٌجٌة فً بداٌتها مركزة على هذا المطاع من اشكالٌات فً مختلف المراح

تطوٌر البنٌة االساسٌة الصحٌة والتصدي لإلمراض السارٌة والمستوطنة لٌنصرف االهتمام مع بداٌة 

الثمانٌنات الى رفع من جودة الخدمات الصحٌة ودعم الطب المتطور وذلن بالتوازي مع تعزٌز 

ٌهدف البحث الى معرفة والع الخدمات  إلمراض المتفشٌةالمكتسبات خاصة فٌما ٌتعلك بالتصدي ل

،وذلن باستخدام دراسة والع الحال من المتوفر للبنى 7102الصحٌة األولٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة لعام 

التحتٌة والموارد البشرٌة التابعة لدائرة صحة الدٌوانٌة بالممارنة مع المعاٌٌر والمؤشرات الصحٌة 

 وفك الكثافة السكانٌة لمدٌنة الدٌوانٌة,ة كفاٌة تلن الخدموتطبٌمها لمعرفة درجة 
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 املقدمة
الصةحية المراكةز  السةيمامحافظة الديوانيةة و  في الرعاية الصحية حالة مؤسسات لواقع الميدانية الزياراتل خال من

 والبشةرية االمكانيةات الماديةة قمةة حيةث مةن بأنهةا الصةحية بالمؤسسةة يتعمة  مةا منهةا مشاكل من تعاني أنها تبين

 رادةإ عةن خارجةة ألسةبا  اآلخةر هابعضة ويعةود لةديها  العةاممين بعة  لدى المهنية بالمسؤولية الشعور وضعف

 وهجةرةع المجتمة أفةراد لةدى الةوعي الصةحي وضةعف الممنوحةة الماليةة التخصيصةات قمةة منهةا المؤسسةات تمة 

 المقدمة لممستفيدين. الخدمات مستوى  ضعف الى أدى مما العممية  العقول

خةالل  مةن عميهةا االسةتدالل يمكةن والتةي الصةحية الرعايةةخدمةة  فةي الجةودة أهميةة مةن البحةث أهميةة تكمةن

 - :االتية المؤشرات

 .منها له المتحق  الرضا ومستوى  الخدمة من المستفيد يتوقعه كان لما االستجابة مستوى  تأشير -1

 السكون لما حالة عن تعبر ال الصحية الخدمات في الجودة ان باعتبار األداء في والتكاممية الشمولية تحقي  -2

 .متخصصة إدارة عبر المستمر التطوير تخص كونها لممستفيد يقدم

 - :ةتياال خالل المؤشرات من عليها االستدالل يمكن والتي الصحية الرعايةخدمة  في الجودة أهمية وتكمن 
الوقوووع علوو  مووا متوووفر موون الة وو  التحتيووة والكوووادر الةشوورية واوجهوونة والمسووتلنمات وم ار تهووا ةالم وواير -ٔ

 لم رفة الفجوة 

 إيجاد وسائل وحلول لتحسين الخدمات وسد الفجوات الموجودة ةاالعتماد عل  الموارد المتاحة-ٕ

 وذلة  خةدماتها تقةديم اللخة فةي الديوانيةة مةنالرعاية الصحية  إدارة تواجه التي الصعوبات أبرز عن الكشف -3

 .والمستفيد بين االدارة المتبادلة المنفعة يح  بما السمبية آثارها وتقميص بهدف تحميمها

 الديوانية.مدينة  في الصحيةالرعاية  خدمات جودة مستوى  لقياس المالئمة األسالي  عن الكشف -4

 يأتي.فصول وكما  ت سيمة عل  ارة ةولتغطية الةحث تم 

للةحووث ال ظوور   اإلطووارالةحوث والدراسووات السوواة ة. وتلوومن الفصول ال ووا ي  الوو  م هجيووةتطور  الفصوول االول 

من خالل ال ملي والتطةي ي  اإلطارحين ت اول الفصل ال الث  فيليشمل المفاهيم ال امة ومفهوم الخدمة والجودة 

وجوواف فووي الفصوول الراةووح ية والفرعيووة   دراسووة واقووح الحووال للمؤسسووات الصووحية ا المراكوون الصووحية الرئيسوو

 والتوصيات.االست تاجات 



  

 

 الفصل االول

 سابمةمنهجٌة البحث ودراسات 

 المبحث االول: منهجٌة البحث 

  :البحث مشكلة :أوالا 

 فوي الرعايوة الصوحية مؤسسواتحوال فوي موا يخوا واقوح  و الم واةالت وشوكاو  الميدا يوة النيوارات خالل من

 من  الصحية ةالمؤسسة يت لق ما م ها مشاكل ةي ت وجود حيثوةالخصوا المراكن الصحية  محافظة الديوا ية

الة    قلة و لديها، ال املين ة ض لدى المه ية ةالمسؤولية الش ور ول ع والةشرية االمكا يات المادية قلة حيث

 لدى الوعي الصحي ول ع المم وحة المالية التخصيصات قلة التحتية واوجهنة الخاصة ةالمراكن الصحية و

 الم دمة للمستفيدين. الخدمات مستوى ل ع ال  أدى مما ال لمية، ال  ول وهجرةح المجتم أفراد

ا   :البحث أهمٌة :ثانٌا

خوالل  مون عليهوا االسوتدالل يمكون والتوي الصوحية الرعايوةخدموة  فوي الجوودة أهميوة مون الةحوث أهميوة تكمون

 - :ةتياال المؤشرات

ا ةالم وواير متوووفر موون الة وو  التحتيووة والكوووادر الةشوورية واوجهوونة والمسووتلنمات وم ار تهووالوقوووع علوو  مووا -ٔ

 لم رفة الفجوة 

 الموجودة ةاالعتماد عل  الموارد المتاحةإيجاد وسائل وحلول لتحسين الخدمات وسد الفجوات -ٕ

ا     :البحث أهداف :ثالثا

 - :ال  الةحث يهدع

 الم دموة الصوحيةالرعايوة خودمات  جوودة الصوحة فوي الديوا يوة ةمولوو  إدارة اهتموام مودى علو  الت ورع -ٔ

 .للمستفيد

تح يوق مسوتوى عوالي مون  للومان خودمات الرعايوة الصوحية فوي توفرهوا الواجو  م ومواتال أهوم تشوخيا -ٕ

 .المستفيد من قةل رلا درجات الجودة يح ق اعل 

 وذلو  خدماتها ت ديم خالل الصحية في الديوا ية منالرعاية  إدارة تواجه التي الص وةات أةرن عن الكشع -ٖ

 .والمستفيد ةين االدارة المتةادلة الم ف ة قيح  ةما السلةية آ ارها وت ليا ةهدع تحليلها

 مدي ة الديوا ية. في الصحيةالرعاية  خدمات جودة مستوى ل ياس المالئمة اوسالي  عن الكشع -ٗ

 

 

 



  

ا   :البحث مجال :رابعا

الصوحية فوي مركون الرعايوة مؤسسوات  فوي الجوودة ت يويم أسولو  علو  الدراسوة اقتصورت :ال لميوة الحودود -ٔ

 الديوا ية.

 مركن مدي ة الديوا ية اقطا  الرعاية الصحية االولية االول وال ا ي . في الدراسة طة ت :المكا ية الحدود -ٕ

  2ٕٔٓشملت الدراسة واقح حال الخدمات الصحية اوولية ل ام  :النما ية الحدود  -ٖ

    ال املين، اوطةاف، (الدراسة شملت :الةشرية الحدود -ٗ

 : منهج البحث: خامسا

ي تمد عل  جمح الةيا ات  وم اخراجهوا علو  شوكل مخرجوات  والتحليلي الذ اعتمد الةاحث عل  الم هج الوصفي 

 الشخصية  والم اةالتعن المسح الميدا ي  الفل ال تائج،لغرض الوصول ال  

أداف دائرة صحة الديوا ية في ت ديم الخدمة، ةالم ار ة مح الم وايير ال ياسوية  لمؤشراتحالة دراسة للوصول ال  

الوط يووة والمفالوولة حسوو  التووأ ير المةاشوور علوو  مؤشوورات اوداف للوومان  وعيووة وجووودة واسووتمرارية الخدمووة 

مون شوأ ها تحسوين الخدموة  مجموعة ع اصر أساسية ووفورت حلووال قد افرنتواط ين الموواالستجاةة لشكاوى 

 الم دمة للمواط ين وكما سياتي شرحه الح ا.

  -البٌانات: ثامنا: طرائك جمع 

عن االست ا ة  فلاللمتاحة اتم تغطية الجا   ال ظر  من الةحث عةر االست ا ة ةالمكتةات  -: الجانب النظري -ٔ

ةمواقووح اال تر يووت للمجووالت ال لميووة الم روفووة والرصووي ة واالطوواريح والرسووائل ال رةيووة واالج ةيووة والمجووالت 

 .ال راقيةالصادرة من الجام ات والكليات 

 

يووة ةووالة   التحتيووة والةيا ووات المالةالجا وو  ال ملووي والتووي تت لووق تووم جمووح الةيا ووات الخاصووة  -: الجانببب العملببً -ٕ

عن طريق اجراف الم اقشات والم اةالت موح مودير  من سجالت دائرة صحة الديوا ية ويا ات الموارد الةشرية وة

وذل  للوقوع ةشكل اد  عل   جوهر المشاكل والم رقالت وم رفوة االيجاةيوات  اعالهام والش   في دائرة االقس

ميدا يوة لوة ض المراكون النيوارات ن الكوذل  ا جون الةاحوث عودد موالتي ةحاجوة الو  تحسوين و واالعمال واال شطة

مون  ة والمووارد الماليوة الصحية التاة ة للدائرة للوقوع عل  الجوا   التي تخا الة   التحتيوة والمووارد الةشوري

 ةم مسة ة وملئها ةالمالحظوة لكول جا و  مون الجوا و  اعوالف وتودوين الت يويم الم اسو  ل ال ويخالل اعداد قائمة ت ي

مراكن صحية في مدي ة الديوا ية ول طا  الديوا ية االول للرعاية الصحية االولية و قطا  الديوا ية ال ا ي للرعاية 

 الصحية االولية .

 

 

 



  

 سابمة:ً: دراسات المبحث الثان

 (1رلم ) جدول

 0212‘ صفاء واخرون  الدراسة 

يطبٌمٌبببة  بببً لٌبببات ويمٌبببٌم جبببود  الخبببدمات الصبببحٌة   دراسبببة  عنوان الدراسة

 مسيشفى الفٌحاء العام / البصر 

هبببببببببببدف )اهبببببببببببداف ( 

 الدراسة

 الرلا.مستوى  لتأ يراعتماد عدد من الم اييس  -ٔ

 عليهوا. ويهودعمستوى الجودة من خالل اة اد رئيسوة توم االعتمواد  تأ ير -ٕ

الةحووث الوو  الت وورع علوو  موودى اهتمووام ادارة المستشووف  ةمولووو  جووودة 

 للمستفيد.الخدمات الصحية الم دمة 

تشووخيا اهووم الشووروط الواجوو  توفرهووا فووي الخوودمات الصووحية للوومان  -ٖ

 الخدمات.جودة 

الص وةات التي تواجه ادارة المستشف  وتذليل وت ليا  أةرنالكشع عن  -ٗ

 السلةية.ا ارها 

جمح الةيا ات والم لومات واالسلو  التطةي ي  الوصفي فياستخدم االسلو   راسةمنهج الد

 االستةا ة.في استخدام 

 مستشف  الفيحاف ال ام / الةصرة مجيمع الدراسة

الت وورع علوو  مسووتوى اهتمووام إدارة المستشووف  ةمولووو  جووودة الخوودمات  اهم االسينياجات

عمول الستشوفي حيوث توم  الصحية والكشع عون اهوم الصو وةات التوي تواجوة

 تشخيا ل ع والح في مستوى ت ديم الخدمات

م رفووة الجووودة واالة وواد الرئيسووية والخوودمات الصووحية وم رفووة الصوو وةات   االسيفاد  من الدراسة

 التي توجه عمل إدارة المستشف  

 

 

 

 

 

 

 



  

 (0جدول رلم )

 (0212دراسة ) بو عبات     الدراسة 

 –جببود  الرعاٌببة الصببحٌة وااليصبباالت علببى ر ببا المر ببى  )اثببر عنوان الدراسة

دراسة يحلٌلٌة ممارنة  ً مسيشفى االمٌري الحكومً ومسيشبفى 

 السالم الدولً الخاص  ً الكوٌت  (

هبببببببببببدف )اهبببببببببببداف ( 

 الدراسة

الت وورع علوو  مسووتوى جووودة الرعايووة الصووحية المدركووة فووي المستشووف   -ٔ

 والخاا.الحكومي 

 الصحية.لا المرل  عن جودة الرعاية الت رع عل  مستوى ر -ٕ

جودة الرعاية الصحية واالتصواالت والم لوموات علو  رلوا  أ ردراسة  -ٖ

 المرل .

  الصحية.ةيان االختالع ان وجد في رلا المرل  عن جودة الرعاية  -ٗ

 واختةوواراسووتخدم الةاحووث الموو هج الوصووفي والتحليلووي فووي تحليوول الةيا ووات  منهج الدراسة

في جمح الةيا ات من المرل  من أجل  استةا ةالفرليات، حيث تم استخدام 

 وتطويره تفسيرها والوصول إل  است تاجات تسهم في تحسين الواقح

أكةور مستشوف  حكوومي فوي مدي وة  ةاعتةوارهمستشف  اوميور  الحكوومي -ٔ  مجيمع الدراسة

 ال اصمة وشامل لكافة التخصصات الطةية

أكةور المستشوفيات الخاصوة فوي  ةاعتةوارهمستشف  السالم الدولي الخواا .2 

 .مدي ة ال اصمة وشامل لكافة التخصصات الطةية

ةي ت الدراسة ارتفا  جودة خدمة الرعاية الصحية وةصفه خاصة في . -ٔ اهم االسينياجات

 المستشف  الخاا م ار ة ةالحكومي

في كال المستشوفيين  فيما يخا ة د الملموسية لجودة الرعاية الصحية -ٕ

 عي ة الدراسة هو ةشكل عام مرتفح

أما ة د االعتمادية لجودة الرعاية الصحية والمتم ل ةأن الخدمة ي وول  -ٖ

عليهووا ف وود كا ووت فووي كووال المستشووفيين عي ووة الدراسووة هووو ةشووكل عووام 

 مرتفح

وفيما يخوا ة ود االسوتجاةة لجوودة خدموة الرعايوة الصوحية والمتم ول  -ٗ

 ة ف د من قةل م دم الخدمة كان ةشكل عام مرتفحةوجود استجاةة سري 

مستوى جودة الرعاية الصحية المدركة مون وجهوة  ظور المرلو  م رفة -ٔ االسيفاد  من الدراسة



  

 الكويت؟في المستشفيات الحكومية والخاصة في 

موووا مسوووتوى االتصووواالت والم لوموووات مووون وجهوووة  ظووور المرلووو  فوووي  -ٕ

 والخاصة؟المستشفيات الحكومية 

ما مستوى رلا المرل  عن جودة الخدمات في المستشفيات الحكوميوة  -ٖ

 والخاصة؟

ال  ا  مدى تؤ ر جودة الرعاية الصحية المدركوة علو  رلوا المرلو   -ٗ

  الكويت؟في المستشف  الخاا في دولة 

 

 (3جدول رلم )

 (0210:  عائشةدراسة ) عيٌك  الدراسة 

 –جببود  الخببدمات الصببحٌة  ببً المعسسببات العمومٌببة الج ائرٌببة  عنوان الدراسة

 دراسة حالة المعسسة العمومٌة االسيشفائٌة لوالٌة سعٌده

هبببببببببببدف )اهبببببببببببداف ( 

 الدراسة

امكا ية تطةيق المفاهيم التسوي ية الحدي ة فوي ةيان الدراسة من  داعاه تتجل 

 للرةح.الم ظمات التي ال تهدع 

الوصووفي التحليلووي، وهووو موو هج وسووط ي تموود علوو  المالحظووة اعتموود الموو هج  منهج الدراسة

الشخصووية والمراجووح ةاللغووة ال رةيووة واالج ةيووة، كمووا يووتم اسووت مال االسووتةا ة 

 التي ونعت عل  المرل .

في المؤسسات ال موميوة الجنائريوة  المؤسسوة ال موميوة االستشوفائية لواليوة  مجيمع الدراسة

 س يده

وكووذل  الولووح  االجتموواعي والمسووتوى والجوو سأن ال واموول م وول ال موور،   اهم االسينياجات

عواموول تووؤ ر علوو   سووةة رلووائه عوون   تةوورهووا تيرالصووحي للمووريض و 

 الصحية وقح لومن الخدمةال جم يف االعتماديةأن ة د و الصحية، الخدمات

 فووي ال وواملينالت اموول مووح  فووي ةاومووان المرلوو شوو ور  المجووال اإليجوواةي و

الوذ   الخلوقوحسن  واود ،  الالنمة ةالمهارات اوطةاف وتمتح،  المستشف 

 ر   المرل م ظم ال ان أي تةر عامل قوى للمستشف  و نال املييتمين ةه 

 ،الملموسيةمن  احية ة د  الم دمة الخدماتعن  رالين

طةي ووة الموونيج التسوووي ي للخوودمات  ومووا الصووحية؟مووا مفهوووم الخوودمات  -ٔ االسيفاد  من الدراسة

 الصحية؟ 



  

 الصحي؟ال  ا  مدى يتم تطةيق الجودة وتحسين خدمات ال طا   -ٕ

 اة اد جودة الخدمات الصحية؟ ما -ٖ

 

 

 (4جدول رلم )

 ( 0210   دراسة ) ذٌاب الدراسة 

لٌبببات أبعببباد جبببود  الخبببدمات الطبٌبببة الممدمبببة  بببً المسيشبببفٌات  عنوان الدراسة

 االردنٌة من منظور المر ى والموظفٌنالحكومٌة 

هبببببببببببدف )اهبببببببببببداف ( 

 الدراسة

هوودفت هووذه الدراسووة إلوو  قيوواس أة وواد جووودة الخوودمات الطةيووة الم دمووة فووي 

 والموظفين،المستشفيات الحكومية االرد ية من م ظور المرل  

ة ظفين واالخوورى للمرلوو  اكووأداة رئيسووتووم اسووتخدام اسووتةا تين واحوودة للمووو منهج الدراسة

 الدراسةلجمح الةيا ات لهذه الدراسة تت اس  وأهداع وأسئلة 

أموا  الصوحة،مجتمح الدراسوة مون جميوح المستشوفيات التاة وة لوونارة  وتكون مجيمع الدراسة

ية من المرل  والموظفين فوي عي ة الدراسة ف د تم اختيارها ةطري ة عشوائ

 الهاشميةاورد ية  المملكةمستشفيات في شمال ووسط وج و   ال ة 

المستشووفيات الحكوميووة  أهمهووا: إنوقوود توصوولت الدراسووة لل ديوود موون ال تووائج  اهم االسينياجات

تطةووق أة وواد الخدمووة الطةيووة االعتماديووة، والملموسووية، والت وواطع، واالمووان 

ةاست  اف ة د االستجاةة وذلو  مون وجهوة  ظور ال واملين فوي المستشوفيات موح 

ت يويم  الخمسوة. وكوانفر متةواين ةوين االة واد االخذ ة ين االعتةار أن هذا التوو

جمي هوا موا عودا ة ود   ةاوة وادالمرل  لألة واد  فسوها مت وار  فيموا يت لوق 

 ة ادوتظهر الدراسة أية فرو  في ت ييم المرل   والت اطع. ولماالستجاةة 

 الديمغرافية المتغيراتذل  ألي الجودة ي نى 

الدراسوة ف ود اوصو  الةاحوث ةك يور مون االموور المرتةطوة وفي لووف  توائج  االسيفاد  من الدراسة

التنام إدارة المستشف  ةت ديم الخدمات الطةيوة  ةمؤشرات أة اد الجودة أهمها:

 ، والمحافظوةالمرلو مشواكل ةعطاف االهتموام االوقت المحدد،  للمريض في

ث أ ظموووة للمواعيووود المسوووة ة واسوووتحدا وسوووريتها،الطةيوووة  السوووجالتعلووو  

م اسووةة،  ودورات ميوواهلمرلوو  ةووذل ، وتوووفير قاعووات ا تظووار للمرلوو  ل

وتوووفير الحوووافن والوودورات التدريةيووة لل وواملين، وتةسوويط االجوورافات لت ووديم 

إلووو  اسوووتحداث وحووودة إداريوووة ت  ووو  ةوووالجودة  الطةيوووة، ةاإللوووافةالخووودمات 



  

 .وأة ادها

 

 

 (5جدول رلم )

 (  0213دراسة ) درجال    الدراسة 

 كفاء  الخدمات الصحٌة  ً ل اء المجر الكبٌر الدراسةعنوان 

هبببببببببدف )اهبببببببببداف ( 

 الدراسة

 لتح يوق وذلو  الكةيور المجور قلواف فوي الصوحية الخودمات كفوافة الةحوث شومل

 :االتية ال  اط

 خوالل الصوحية الخودمات مؤسسوة علو  طورأت التوي التغيورات م رفوة  -ٔ

 .ةما يرافق النيادة السكا ية النم يةالمراحل 

 احيواف مسوتوى علو  الجغرافوي وتوني هوا الصوحية المؤسسات واقحدراسة  -ٕ

 علو  والوقووع المتووانن التونيوح الو  م ط ة الدراسة ةغيوة الوصوول و واحي

 .لها الحلول ولح لغرض المشاكل

 تهواافكف نيوادة الدراسية لغرض م ط ة في الصحية المؤسسات كفافة م رفة -ٖ

 .الم دمة

 لوف في و واحيه الكةير رالمج قلاف في الصحية المؤسسات واقح م رفة -ٗ

 .يةا السك النيادة

الت رع عل  االسةا  والم وقات التي ت لل من كفوافة الخودمات الصوحية  -٘

 في ال لاف وولح الحلول لها.

 

اعتمد الةحث عل  الم هج الوصفي و التحليلي الذ  ي تمد عل  جمح الةيا ات  وم  منهج الدراسة

لغورض الوصوول  اإلحصوائية ةاوسوالي اخراجها علو  شوكل مخرجوات متم لوة 

الشخصية واستخدام اسوتمارة  والم اةالتعن المسح الميدا ي  الال  ال تائج، فل

 .االستةا ة

جراحوي  ومستشوف  الحدي وة التخصيصوية المستشوفيات الو  الكةير المجر قلاف  - مجيمع الدراسة

 الرئو  التدرن عالج مراكن م ل تخصصيةومراكن  ،ووالدةطفال ا ومستشف 

 .السرطان وامراض

 ومستشف  الحدي ة التخصيصية المستشفيات ال  الكةير المجر قلاف يفت ر -ٔ اهم االسينياجات



  

 عالج مراكن م ل تخصصيةومراكن  ،ووالدةاطفال  جراحي ومستشف 

 .السرطان وامراض الرئو  التدرن

 

 ارياع في الصحية المؤسسات في وال املين والممرلين الطةي الكادر قلة -ٕ

 واالعتماد ال لاف مركن في وتركنهم ،والخير ال دل ال لاف و احيتي مركن

 .الطةي الم اون عل 

 ا  دام الكةير المجر قلاف في الصحية الجغرافي للمؤسسات التونيح اظهر -ٖ

 من ت ا ي  هافأ وجدت وانواالرياع  ال رى من ال ديد في المؤسسة هذه وجود

 . واالجهنة الطةي الكادر في   ا

 مركن في تركنها الخاصة الطةية لل ياداتالجغرافي  التونيح اظهر -ٗ

 .والخير  احيتي ال دل في وا  دامها ،ال لاف

الدراسوة الت رع عل  ة ض المصادر والمراجح ذات ال القة ةمولو    -ٔ االسيفاد  من الدراسة

همت فوي الت ورع علو  سوأا فوي مولوو  الةحوث الحوالي والتوي م ه واالفادة

 الةحث.متغيرات 

 الصحيةالرعاية  خدماتعل  جودة المؤ رة  عل  ال واملالت رع  -ٕ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 الفصل الثانً

 المفاهٌمً()اإلطار  النظري الجانب

 عامة مفاهٌمأوال : 

 Health Concept الصحة مفهوم -1

 االجتماعيوة .والصوحة  وال  ليوة الجسودية السوالمة ةأ هوا الصوحة (W. H. O) ال الميوة الصوحة م ظمة عرفت

 2008 )وآخرون، سويدان( الجسم ل ع أو المرض  يا  مجرد وليس

 

 Medical Health Concept الطبٌة المعالجة مفهوم -0

 او تخفيله أنالته واولم و ال ي  او المرض عل  تركن الصحية، الرعاية ميادين من وميدان وفر  مكون هي

 الرعايوة دور يةودأ. ذا  ع ود ومجالهوا، دورهوا وي تهوي لئيل ومحدود  طاقها وةهذا فأن يحل ةاإل سان، ان ة د

  ٕٖ: 2ٕٓٓ ةواع ه، (الصحية

 Health Care Concept الصحٌة الرعاٌة مفهوم -3

 وال فسوية و الجسودية الجوا و  ةكافوة والجماعوات لإلفوراد الصوحي وتشوجيح المسوتوى ت نيون الو  يهودع  شواط

 ةوسائل م ه، والوقاية يصيةه المرض من او المرض عل  ةداية   تركن الصحية الرعاية أن واالجتماعية، ال  لية

  شاطها او عملها ي تهي وال لم الجته الرعاية الصحية تتدخل شخا المرض أصا  ما واذا مكلفة،  ير عديدة

 المورض مون تماموا يشوفون ال الوذين المرلو  . (Rehabilitation) لتأهيول تتودخل قود ةول الحود، هوذا ع ود

 (3 :0222 بواعنه )

مة الةد يووة الالصووحة الجيوودة:ن ةأ هووا حالووة السوو ت وورع م ظمووة الصووحة ال الميووة :مفهببوم الصببحة العامببة -4

 ( 11: 0226 )طلعت وال  لية الكاملة وليس مجرد  يا  المرض أو عدم التواننن. 

 والت ليم، وةالمتغيراتمن الصحة وال درة عل  تحسين الصحة يرتةطان ةالدخل  اليؤكد الة   الدولي عل  أن كو

م دار ال ف ات وكفافتهوا فوي ال ظوام الصوحي، ومودى ا تشوار  الفرد، وكذل التي تحد ها ال روة والت ليم في سلو  

 االمراض الحالية والتي يحددها الم اخ وال وامل الجغرافية والةيئية إل  حد كةير.

ةهوا، هو الوحدة الصحية التي ت مل ةإشراع إدارة الرعاية الصحية االولية ةالم ط ة المتواجود  :الصحًالمرك   

مووح المحلووي موون خووالل ت ووديم خوودمات الرعايووة الصووحية االوليووة لمجموعووة موون إلوو  تحسووين صووحة المجت وتهوودع



  

 )ابببراهٌم االوليوة واسوتراتيجيتها الم تمودة.السوكان وفوق الم وايير المحوددة ا طالقوا مون مفهوووم الرعايوة الصوحية 

0222 :11 ) 

أو الم وافح  الخدموة: نال شواطاتعرفوت الجم يوة االمريكيوة للتسوويق  :والخدمبة الصبحٌةمفهوم الخدمة  -5

 Stanton  )1221:  سيانيون)ت ريع  ".التي ت رض للةيح أو التي ت رض الرتةاطها ةسل ة م ي ة

ي ول أن الخدمة هي :ن ال شاطات  ير المحسوسة والتي تح ق م ف ة للنةون أو المستفيد ،والتوي ليسوت 

يتطل  اسوتخدام  ال ديمها ن إ تاج خدمة م ي ة أو تةاللرورة مرتةطة ةةيح سل ة أو خدمة أخرىن. أ  أ

 ( 126: 0220) الطائً   . ةسل ة مادي

نهي أ   شاط أو سلسلة من اال شطة ذات طةي ة  ير ملموسة فوي  :يأتيف رفها كما  GRONOOS أما      

المستهل  وموظفي الخدموة أو المووارد الماديوة أو  التفاعل، ةينال ادة ولكن ليس لروريا أن يحدث عن طريق 

 ( 11: 0225) ال مور   السلح أو اال ظمة والتي يتم ت ديمها لل ميلن. 

ه ووا  مجموعووة موون ال واموول ال ديوودة التووي تحوودد أسووس وسوومات الخوودمات  :أسببت الخببدمات الصببحٌة -6

ة لمرلوواه، وقوود أصووةح الصووحية، كالحاجووات ال امووة للسووكان، وا طةووا  الطةيوو  عمووا هووو أفلوول ةال سووة

تخطوويط هووذه الخوودمات يووتم فووي لوووف ت وودير للحاجووات الملحووة ولووه ارتةوواط كةيوور ةووالةحوث والدراسووات 

الجاريووة فووي الرعايووة الطةيووة، و ظووم الم لومووات الصووحية، وت ظوويم المؤسسووات الطةيووة كالمستشووفيات 

لطةية ةشكل كاع ومستوى والمراكن الصحية وال يادات مت ددة الخدمات وهذا من أجل ت ديم الخدمات ا

    ) الصببمٌدعً  – .عووال موون الجووودة، أ  أ ووه يجوو  أن تتوووفر فيهووا الكفايووة الكميووة والكفايووة ال وعيووة

0212 :42 ). 

 

 .السكانالكفاية الكمية: وهي توفير الخدمات الطةية ةحجم وعدد كاع يت اس  مح عدد 

إن  :مفهووم جوودة الخدموة الصوحية .ومستوى جودة م اسو الكفاية ال وعية: وهي توفير الخدمات الطةية ة و   .

  :ةاالتيتحديد مفهوم جودة الخدمة يتلمن ال  اط 

ت وديم أفلول الخودمات وفوق أحودث التطوورات ال لميوة  والطةوي: هويجودة الخدمة الصحية من الم ظور المه ي 

 .ممارسة المه ة خالقياتاوالمه ية، ويتحكم في ذل  

كيفية استخدام الموارد المتاحة والمتوفرة، وال درة عل  جذ   االدار : هيجودة الخدمة الصحية من الم ظور 

جوودة الخدموة الصوحية مون وجهوة  وتحسوين لت ديم خدمة متميونة الالنمةالمنيد من الموارد لتغطية االحتياجات 

عليها، و تيجتهوا  وطري ة الحصوللصحية ت  ي جودة الخدمة ا الصحية: ظر المريض، أو المستفيد من الخدمة 

 ( 16: 0211)  طٌمه   ال هائية. 



  

نإ هووا درجووة االلتوونام ةالم ووايير  الصووحية:ت ريووع ن الهيئووة المشووتركة االعتموواد الم ظمووات لجووودة الخوودمات 

ال تووائج المتوق ووة لخدمووة أو إجووراف أو  الجيوودة، وم رفووةالم اصوورة الم توورع ةهووا علوو  وجووه ال موووم للممارسووة 

 ( .10: 1222) السٌد   تشخيا أو أ  مشكلة طةيةن.

 

 .Service Concept الخدمة مفهوم ثانٌا:

 واوة واد، مت ودد االتجاهوات وفكور  سوا يط إل شا محدد ومفهوم ت ريع إعطاف اوحيان ة ض في الص   من 

 م هوا واحود كول أن إال الت واريع للخدموة، مون ال ديد إيراد ويمكن ك يرا، الملمون هذا عن تةت د ال والخدمات

 ت ريفوات اختلفوت وقود تلو  المفواهيم، مون أك ور أو م  و  فوي تشوتر  كا وت نإو محوددا اتجاهوا ي طي أن يمكن

 - :ت ريفها تم حيث والكتا  الةاح ين من الك ير آراف ةاختالع الخدمة

 السولح والخودمات ت وديم وأ هوا اووقوات، كول وفوي اوولو  اللحظوة م وذ ال ميل ومتطلةات احتياجات تلةية " أ ها 

 " وم سجما مت اس ا تواف ا م ها تتوافق ةحيث ال مالف وتوق ات احتياجات لتلةية

 (Thompson and Gale, 1985: 51) 

 ةغوض ال ظور اوسواس ال ميل في أو النةون يشتريه ما عل  ةاالعتماد الخدمة ي رع فأ ه (Lovelock) ماأ 

 . (C. H. Lovelock, 1991: 40) وملح ات تواةح من الشراف ذل  يرافق عما

 (Dennis L. Foster, 1992: 33) ." ال مالف يتوق ه الي ةالمستوى اوداف " أ ها 

 يمكن ال وأداف دعم عل  ملمو ه في يحتو  الذ  الماد   ير الم توج " ةأ ها أيلا عرفت وقد 

 . (Lancaster, Geoff and Massingham, 2001: 13) ." ماديا امتالكه

أن  ودون م اةول  مون المسوتهل  لودى وال ةوول الرلوا تح وق التوي وال مليوات ال شواطات جميوح "ةا هوا وعرفوت 

 (Christopher, 2001: 23) ." خطأ ا  ت ديمها يتلمن

 شوركات أو ت ودمها للتةوادل وقاةلوه ةوالحواس مدركوة أشوياف" عون عةوارة هوي الخدموة نإ (Gronroos) ي ول

 خدمية مؤسسة  فسها ت تةر أو الخدمات ةت ديم عام ةشكل مختصة م ي ة مؤسسات

(C. Gronroos, 2001: 66)  

 ع ه تملو  وال ي تج ملموس،  ير جوهره ويكون آخر طرع ال  ما طرع يح  ه أن يمكن أداف أو لف  "وهي 

 (Kotler and Armstrong, 2006: 71) ."يكون ال ماد  أوقد ةإ تاجا مرتةط يكون قد إ تاجه وأن

 ليسوت للنةوون، والتوي م ف وة تح وق والتوي الملموسوة  يور ال شواطات " هوي الخدموة ةوأن (Stanton) يورىو

 " ماديوة سول ة ال يتطل  اسوتخدام م ي ة خدمة ت ديم أو إ تاج أو .أخرى خدمة أو سل ة ةةيح مرتةطة ةاللرورة

(Stanton, W. J. ,2006: 19) 

 - :اآلتي  ست تج ان يمكن للخدمة الساة ة الت ريفات من

 .للخدمة ال ميل ةتوق ات (Expectations) والتوق ات اوداف رةط  -ا



  

 .ملموسة  ير الغال  في الخدمة تكون  - 

 .ملموس  ماد ةم تج ترتةط قد -ج

 .الخدمة تمل  يمكن ال -د

 .الم ف ةل خال من ةالحواس تدر  الخدمة  -ه

 خصائص الخدمة )الخدمات ( -1

 الالملموسٌة : -ا

 ها،ئشرا عملية تتم أن قةل ... سماعها لمسها، مشاهدتها، اختةارها، الممكن  ير من وت  ي

 الم صودة. الخدمة في ساة ة تجرةة يمتل  ال الذ  الشخا السيماو

 اليال م:  -ب

 والتي التص يح والخنن ةمراحل يمر أن يمكن الم تج أن إ  لها، المةاشر االستهال  ة ملية عموما الخدمة ترتةط

 وتةوا  ت وتج أ هوا أو  تاجهواإةوقوت  مرتةطوة اسوتهال  حالوة تم ول الخدموة ةي موا .أخيورة مرحلة في استهالكه يتم

 .ذاته الوقت في م ها اال تفا  أو لالستهال 

 اليباٌن:  -ج

 Output) المخرجوات فوي الم ياريوة مون واحود مسوتوى علو  المحافظة اوحيان ة ض في الص   من يكون

Standard) إ تواج فوي مودخالت الموؤ رة المحوددات الو  ي وود ذلو  لول و للمسوتهل ، الم دمة الخدمة ةيا ات 

 .المستخدمة اودوات السرعة، التوقيت، ةالمواد، مم لة الخدمة

 :الهالن -د

 المتح وق عليهوا الطلو  نم يوا تتجاون ال وأ ها النمن، من لح ةة ةها واالحتفاظ خن ها يمكن ال الخدمة أن وهي

 .مت لةا الطل  كان إذا السيماو

 اليملن: عدم  -ه

 .عليها لالحصو ع د امتالكها ةحق التمتح يمكن وال م ها اال تفا  يمكن الخدمة أن ةذل     ي

 -نواع الخدمة الصحٌة: ا -0

 .(Thomas ,2005 :247) -يمكن ت سيم أ وا  الخدمة الصحية عل  وفق أسس مختلفة  ذكر م ها  :

 للنةون:مستوى ال  اية الم دمة ةحس  

  .primary careأ. ال  اية االولية ا

  .secondary care . ال  اية ال ا وية ا

 . tertiary careج. ال  اية ال ال ية ا

  .quaternary careد. ال  اية الرةاعية ا



  

 : الصحٌة للخدمات الممٌ   الخصائص -3

 الخودمات، وةالتوالي تلو  خصوصوية الو  المستشف  قةل من الم دمة الصحية للخدمة الممينة الخصائا تتجسد

 ويمكون تحديودنةوائن او للمرلو  لل الخدموة ةوه ت دم أن وال مل االدار  الذ  يمكن اوسلو  عل  ذل  ا  كاس

 (52: 0221   يالبكر (ةاالتي الخصائا هذه

ولمختلوع  عاموة م ف وة تح يق ال  ت ديمها من وتس   ،نةائن لل عامة الرعاية الصحية ةكو ها خدمات تتمين  -ا

 .هيئات أو م ظمات أو اأفراد كا وا سواف م ها المستفيدة واوطراع الجهات

 اال سوان ةحيواة مرتةطوة و هوا الجوودة مون عاليوة درجوة علو  ةكو ها تتمين خدمة الرعاية الصحية الم دمة  - 

 .وشفائه

 وعلو  وجوه خاصوة، والمستشوفيات عامة الصحية عمل المؤسسات عل  الحكومية واو ظمة ال وا ين تؤ ر  -ج

 التوي والخودمات الطةيوة عملهوا مو هج ةتحديود يت لق فيما وذل  الخاا، لل طا  أو للدولة تاة ة كا ت إذا التحديد

 .ت دمها

 يم لوون قموة أشوخاا مجموعوة أو واحود شوخا ةيود اتخواذ ال ورار قووة تكون اوعمال عموما م ظمات في  -د

 .اوطةاف إدارة ومجموعة ةين ما حد ال  مونعة ال رار قوة تكون) المستشف  (الصحية الم ظمات ةي ما .دارةالإ

يمكن  ال الصحية الخدمة أن  أ خدمة الرعاية الصحية من والمستفيد المستشف  ةين المةاشر االتصال وجو  -ه

 .التحليلي وإجراف وال الج والتشخيا للفحا  فسه المريض ةحلور إال الغال  في ت ديمها

 من اوحيان ك ير في الص وةة من يكون فأ ه شيف، أ ل  وهو ةاإل سان مرتةطة الصحية الخدمة لكون  ظرا   -و

 علو  خودمات أخورى فوي تطلو  التوي االقتصوادية والمفواهيم  فسوها الم وايير ت تمد أن المستشفيات إدارات عل 

 .عملها

اومور  فوأن الموسوم، أو اوسوةو  أو اليووم سواعات فوي الرعايوة الصوحية خدموة علو  الطلو  لتذةوذ   ظورا -ن

 .يحتاجها لمن ت ديمها عن الت صل يمكن ال و ه لطالةيها، الصحية الخدمة ت ديم يستوج 

 الرعاٌة الصحٌة: خدمة جود  مفهوم -3

 - :يتاال الشكل وعل  االختالفات من ة ض وس  رض ةالجودة الم صود حول الةاح ون اختلع

 ةطري وة إ تواج الم وتج أو ال يوو  مون خوال م وتج إ تواج"هوو ةوالجودة الم صوود أن الياةا يوة الفلسوفة ترى حيث 

إدارة  مون التونام " هوي الجودة أن Smith يرىو. (Domininique, V. Turpin, 1995) " صحيحة

 "المستهل  ور ةات حاجات  ةإشةا ما

 (Peter Smith,1993)يرى كما Berry ظور وجهوة مون لمواصوفاتةا التطواةق درجة " هي الجودة أن  

 . (Berry L., ed. al., 1991) الم ظمة ادارة  ظر وجهةن م وليس المستهل 

 "توق وات النةوائن عون متفوقوة أو ممتوانة خدموة ت وديم " هوي الجوودة أن Bitner و Zeithaml عرفهواو 

(Zeithaml, Bitner, 1996) .  العتماد المشتركة اومريكية الهيئة عرفتها ف د الصحية الخدمة جودة أما 

 The Joint Commission on )جوواكو (المختصوور ةاسوومها والم روفووة الصووحية الم ظمووات



  

Accreditation of Hospitals (JCAH) " ةهوا الم تورع الم اصورة ةالم وايير االلتونام درجوة ةأ ها 

 سبعٌد ( "طةية مشكلة أو تشخيا أجراف أو محددة لخدمة المتوق ة وال تائج الجيدة للممارسة ال موم وجه عل 

 أك ور " ةأ هوا اة ود أف وا  من إليها ي ظر أن يج  الصحية الرعاية أن يرى )عأدجر ( أما  1994).سعد   خالد

 ف ط ةل الطةية ةالم الجة اهتماما   ت طي أن تحتاج ال الطةية الرعاية أ ظمة وأن طةي  رعاية مجرد أن تكون من

 اتفوا  ه وا  أن (Edgren, L., 1991: 61) ." واالجتماعيوة والم رفيوة ال اطفية ال وامل من سلسله أيلا

 نأساسيي جا ةين يتلمن الصحية الخدمات في الجودة مفهوم ان عل  عام

 - :هما ،22)  0222 نصٌرات واخرون (

 الم ارع ويم ل والتك ولوجي الم رفي الجا   أو Technicality of Care الرعاية ف ية -ا

 المست ملة والت  يات واوسالي  الطةية للرعاية المتوفر والتك ولوجي ال لمي الت دم ودرجة والخةرات والمهارات

 .الطةية الرعاية في

 الخدمات منود سلوكيات ال  ويشير للرعاية السلوكي الجا   أو Art Of Care الرعاية فن

 .الطةية الرعاية خدمات ومستهلكي ت املهم وفي

أن  حيوث ةوالت ريع ال وائم الطورع او الشوخا  ظور وجهوة ت كوس الصوحية الخودمات فوي الجوودة أن كموا - 

 من كل  ظر وجهة من إليها ي ظر الصحية الخدمة في الجودة ت ريع

:- (Kotler, P. and Clarke, R. N., 1987) 

 .واالحترام ةال طع تتسم م الجة من المستشف  يوفره ما ا ها عل  :المريض -ا

 .المريض خدمة في الطةية والمهارات ت دما اوك ر وال لوم الم ارع ولح :الطةي  - 

 .الخدمة ت ديم في الكفافة تح يق المستشف  إدارة -ج

 .للنةائن الخدمة لت ديم التسهيالت وأفلل ال املين أحسن عل  الحصول :المالكين -د

 أو الطةية لل لوم والت  يات المتاحة الم ارع أحدث ويستخدم يوظع الذ  الجيد الصحي ال ظام هي :الجودة   -ه

 للتطوور المسوايرة الحدي وة الطةيوة والت  يوات الم رفوة مون اسوت مال الصوحية الخودمات إدارة هدع وأن الصحية

 ((11: 0222)الشاعر  المريض لصالح مر و  فيها تأ ير أقص  لتح يق هو ال لمي،

 تجواه كم وتج للخدموة الصوحية الوحدة مسؤولية عن ت ةير "  هاأةل ال و يمكن اجتماعي م ظور من ت ريع وفي

 الصحية الوحدة ةها التي تلطلح االجتماعية المسؤولية ال  ملمو ه في يشير الت ريع وهذا ."المرل  ح و 

 تجواه التناماتهوا تح يوق فوي يفوي للمجتموح وةموا الم دموة الصوحية للخدموة وكم وتج ومهامها شكلها كان أيا والتي

 .الصحية سالمتهم عل  والحفاظ ورعايتهم المرل 

 (11  0221   يالبكر (

 - :هً الصحٌة الخدمات جود  أن السابمة اليعرٌفات من ٌسينيج

 .الخدمة لهذه ال مالف وتوق ات الف لي اوداف تطاةق لدرجة م يار -ا

 .لها الف لي لألداف وإدراكهم للخدمة ال مالف توق ات ةين الفر  - 



  

 ف ال يتل و ها التي الخدمة م ار ة لخال من الخدمة جودة عل  يحكمون المستفيدين أن -ج

 . (Expected Service) عليها لالحصو يتوق ون التي الخدمة و

 المستفيدين فأن التوق ات، تفو ) ف ال عليها الحصول تم التي (المدركة الجودة كا ت إيا -د

 سيكو ون فأن المستفيدين التوق ات، من أقل الخدمة أداف كان إذا أما .ةها وس داف الخدمة عن رالين سيكو ون

 (55  0212وآخرون   الطائً ( .الخدمة عن راليين  ير

 (Kotler 2006: 76) ةتياال اوة اد مح يتوافق أن الةد الصحية الخدمة في الجودة ت ريع فأن عام وةشكل

 : المواصفات مع المطابمة -4

 عموا توم اوداف مسوتوى فوي تنيود أو تووان  يشوتريها التوي الصوحية الخدموة تكوون أن يتوقوح الموريض أن حيث

 .م تجها قةل من ع ه االعالن

 االسيخدام مع مةءالموا  -5

 .لها الذ  صمم والغرض الصحية الخدمة من المتح ق اوداف ةين ما واال سجام ةذل  التوافق وي صد

 الدعم: -6

 للمرلو  وموا الصوحية الخدموة فوي الم دموة الجوودة لمسوتوى الصوحية الم ظمة توليه الذ  االهتمام م دار وهو

 .تصور أوى رأ من ذل  ي   

 

  :األولٌة الصحٌة مفهوم الرعاٌةثالثا : 

 :وخدمايها األولٌة الصحٌة الرعاٌة يعرٌف  -1

 المجتموح فوي واوسور لألفوراد شوامل علو   حوو المتاحة اوساسية الصحية الرعاية هي اوولية الصحية الرعاية

 ال ّظوام تم ّول  وواة الرعايوة وتلو  .تحّملهوا يمكو هم وةتكواليع الكاملوة قةولها وةمشواركتهم يمك هم ةوسائل المحلّي

 .للموارد واالست مال الرشيد واإل صاع ال دالة مةادئ ال  وتست د الصحي،

 :األولٌة الصحٌة الرعاٌة أهداف -0

 :ع اصر ة ما ية حددت 1978)عام  في آتا آلما (مؤتمر ةحس  اوولية الصحية الرعاية أهداع إن 

 .الصحي والت  يع التوعية -ا

 الشر . مياه وتوفير الةيئي اإلصحاح - 

 الجيدة. التغذية توفير -ج

 متكاملة. وطفولة أمومة خدمات -د

 الشائ ة. اومراض لد اوطفال تحصين -ه

 المتوط ة. اومراض مكافحة -و

 الشائ ة. اومراض عالج -ن



  

 اوساسية. اودوية توفير -ر

 :اوتية لألسس طة ا ت ديمها يج  ال  اصر وهذه

 التونيح. عدالة -ا

 الم اسةة. الت  ية - 

 وخارجه. الصحي الجهان من ةالرعاية ال القة ذات الجهات مح الت سيق -ج

 .المجتمح مشاركة -د

 الصحٌة: الخدمة  ً الجود  أهمٌة -3

 الخودمات عاموة فوي الجوودة أهميوة علو  االسوتدالل خاللهوا مون يمكون التوي الرئيسوة المؤشورات مون عودد ه وا 

 (France, K. R. and Grover, R. 2003) -:هي المؤشرات هذه أةرن ومن خاصة، والصحية

 اللرورة من أصةح حت  (Quality) ةالجودة كةير حد ال  (service) الخدمة ارتةطت  -ا

 الخدموة الم دموة ةوين خوالل الورةط مون المرلو  لودى المتح ق الرلا مستوى لتأشير الم اييس من عدد اعتماد

 الم اييس من سلسلة عن عةارة وهو Servqual تسمية عليه أطلق اعتماد م ياس ال  قاد اومر وهذا .والجودة

 وفوق وعلو  م تجهوا مون لوه الم دمة الخدمة في أداف من يتوق ه ةما المستهل ى رأ والمتراةطة لم رفة المتكاملة

 .الخصائامن  عدد

 مون يدركوه المسوتهل  موا ةوين الفجووة م رفوة أسواس علو  ي ووم اوة واد المت ودد هذا الم يواس أن أخرى وة ةارة

 .فيها اختةار الجودة دون الصحية الخدمة تحليل تسوية يمكن ال فأ ه وةالتالي يتوق ه وما الخدمة

وتتم ول  .الجوودة مسوتوى لتأشوير والتأ ير ال ياس فيا أساسةوصفها  اعتمادها يتم رئيسة إة اد للجودة أصةح - 

 .الملموسية الت اطع، ،) ال  ة (التوكيد االستجاةة، االعتمادية، - :ةاآلتي ة ادهذه اال

 الت ظيمي للمستشف ، الهيكل لمن متخصصة إدارة عةر المستمر للتحسن لحتخ الصحية الخدمة في الجودة -د

 .اوداف في والتكاملية الشمولية تح يق ال  هادفة

 الطةية الخدمة من المرل  يتوق ها التي الخدمات جودة مستوى في التوسح ت  ي :الشمولٌة -ه

 .اوخرى جوا ةها وةكافة لهم الم دمة والسريرية

  ظام ، ولكل ة ض عل  ة لها ي تمد فرعية أ ظمة منا مكو   ظام المستشف  كون في هي :اليكاملٌة -و

 تستطيح ال الهيئة الطةية فأن الم ال سةيل وعل  اوخرى، الةرامج مح يتكاملأ ه  إال الخاصة ةرامجه فرعي

 اوخرى السا دة أو الخدمات التمريلية والهيئة لالتكام وجود دون من السريرية الطةية وظائفها ممارسة

 (51 : 0221   يالبكر) .الخ ... الصيدلية اوش ة، كالمختةر،

 

   (11: 0222)الشاعر ومواصفايها     دورها :األولٌة الصحٌة الرعاٌة مراك  -4

  :في اوولية الصحية الرعاية مراكن دور أهمية تكمن



  

 الم ظور من ال دالة واإل صاع تأمين في والمساهمة المستدامتين والمجتم ية الةشرية ة ملية الت مية ارتةاطها -ا

 الصحي.

الحلوول،  واقتوراح الصوحية، حاجاتهوا تحديد في الكامل الشري  ل   دور عةر المخدومة المجتم ات تمكين -  

 الم ترحة. واو شطة الةرامج ت فيذ ومتاة ة

 هوذا .الصحي است طا  المركن  طا  في ال ائمة الصحية الف اليات أ شطة ت سيق إلافة إل  ال تائج، ت ييم  -ج

 أفورادا   للموواط ين، اوولو  ال ةوور ةواةوة دور المركون حيوث يل و  الصوحي ال ظوام فوي اوساسوية الة يوة ي وو 

 .الوط ي الصحي إل  ال ظام ومجموعات،

 تمكين عملية في أساس أ ه كما لل طا  الجغرافي، الصحي الحارس هو الصحي إن المركن ال ول يمك  ا ه ا من

 .يل ةه الذ  الت سي ي والدور ال الجي، والدور الوقائي، والدور الدور الت نين ، عةر المحلي المجتمح

 الستحداث )أ( إما اوساس الشرط م ين هي جغرافي  طا  في أولية صحية رعاية مركن وجود حاجة فإن عليه

 شوةكة وإلوافته إلو  الجغرافوي، ال طوا  هذا في ف ال   قائم مالئم صحي م فذ للت اون مح ) ( أو صحي؛ مركن

 و شاف وتشغيل الت اقد يتم   الم طلق هذا ومن .اوولية الصحية الرعاية

 الصوحية للرعايوة الوط يوة الشوةكة الم لوية لومن الصحية المراكن عدد ليصةح عام كل جديدة صحية مراكن

 حول توجيهات ال المية الصحة م ظمة ول ت وقد هذا.صحيا   مركنا   214 ، 2015ال ام   هاية لغاية اوولية

 :ال  تدعو اوولية الصحية مراكن الرعاية ا شاف

 .اوولية الصحية الرعاية مرافق وف الية كفافة تحسين-ا

 وجه. أفلل عل  التوانن لتح يق استراتيجية ولح - 

 .اوسر ط  ممارسة  -ج

 الرعاية. الستمرارية لما ا   المرل  مسار تصميم إعادة -د

 اإلحالة.   ظ م دعم -ه

  ير اومراض والسي ما ذات اوولوية، لألمراض ال الجي التدةير في وال ا وية اوولية الرعاية من كّل   دَْور -و

 الصحية. الرعاية في سيا  ةولوح دوَرْيهما وتحديد اال ت الية،

 اوولية. الصحية الرعاية في ال املة ال وى ت مية -ن

 الصحيين. ال املين ت ليم العتماد   ظ م إ شاف-ر

مي إشرا  -س  وتحفينهم. الصحية الرعاية م دِّّ

 المالئمة. التك ولوجيا ا ت اف- 

 وجودتها. اوساسية، اودوية الئحة لمن من اودوية، ا ت اف -ا

 الصحة. ت نين  حو الصحية الخدمات توجيه إعادة-ع

 

 



  

 

 . للمراك  الصحٌةالمٌاسٌة  المواصفات رابعا: 

  :االسيمطاب نطاق -1

 المحتملين. المستفيدين عدد  -أ

 المستفيدين. حركة  - 

 :اوساسية الخدمات -ج

 واالمراض والطفل اوم وصحة الطفل والمسن صحة ذل  في ةما ال ائلة ط  أو ال ام الط  :الخدمات نوع-0

 م نليوة، خودمات/ مجتم يوة صوحة وتوعيوة، إرشواد مدرسوية، صوحة الو  واوس ان الوافة الفم وصحة المنم ة

 . فسية وصحة

 واإلدار  المساعد والطةي الطةي :الةشر  الجهان -ا

 التحتية. الة   - 

 أعاله المذكور  لالخيصاصات المناسبة الغرف-3

 .بالسالمة الخاصة واليجهٌ ات واليجهٌ ات اإللكيرونٌة اإلدارٌة اليجهٌ ات الى ا ا ة الطبٌة :اليجهٌ ات-4

 اوساسية. الدوامات -ا

 المحلي. المجتمح مح الصحي المركن عالقة - 

 الصحية. اإلدارة مح الصحي المركن عالقة -ج

 

 الصحً   المرك  وبرامج خدمات يفصٌل خامسا :

 .اوساسية اودوية وتوفير ال الجية الخدمات -ٔ

 .للتحصين الوط ي الةر امج خدمات -ٕ

 .اإل جاةية الصحة خدمات -ٖ

 .واوس ان الفم صحة خدمات -ٗ

 .المجتمح ومشاركة الصحي الت  يع خدمات -٘

 .والمستوط ة السارية اومراض ومكافحة الةيئة صحة خدمات -ٙ

 تطةوق التوي الخودمات أن إذ الصوحي وخارجوه، المركن داخل تطةي ها طري ة الخدمات تل  من واحدة ولكل هذا

المركون  يونور مون عل  ي تصر ف ط ال عمله كون المركن ت ييم في عملية جدا   لرورية الصحي المركن خارج

 عوائوق ةسوة  اليوه الوصوول ال يسوتطي ون او المركون ةخودمات علوم عل  ليسوا اللذين اولئ  ليطال يت داها ةل

 سواها. او مادية او لوجستية

 

 



  

 

 الفصل الثالث

 العملً ) اليطبٌمً(  جانبال

 نبذ  عن دائر  صحة الدٌوانٌة 

مؤسسة حكومية ت وم ةتهيئة المستلنمات اللرورية التي تلمن للمواطن في التمتح ةالصحة الكاملة جسديا 

مستشفيات وةس ات مختلفة وعدد من اوقسام  ٙواجتماعيا تتكون الدائرة من عدد من المستشفيات ةواقح  وع ليا

وال طاعات والش   والوحدات التي ت دم الخدمات الوقائية والتشخيصية وال الجية واإلدارية و شر الوعي 

م للتشري ات وال وا ين التي توفق ا الصحي والةيئي وتوفير االدوية والمستلنمات واوجهنة الطةية وت مل

عمل مؤسسات الدولة كافة ومن لم ها ال طا  الصحي حيث شهدت أواخر الستي ات وةداية السة ي ات صدور 

 ال وا ين التي ي وم عل  أساسها ال طا  الصحي وت مل دائرة صحة الديوا ية وفق الهيكل الت ظيمي االتي



  

 الهٌكل الينظٌمً لدائر  صحة الدٌوانٌة ( 1شكل رلم )

 لطاعات الرعاٌة الصحٌة االولٌة  ً دائر  صحة الدٌوانٌة

 قطا  الرعاية الصحية االول في الديوا ية. -ٔ

 قطا  الرعاية الصحية ال ا ي في الديوا ية. -  ٕ

 قطا  الرعاية الصحية في الحمنة الشرقي. - ٖ       

 ية في عف .قطا  الرعاية الصح -ٗ       

 قطا  الرعاية الصحية في الشامية. -٘       

حيوث توم اعوداد الدراسوة فوي مركون مدي وة الديوا يوة للمراكون الصوحية التاة وة ل طوا  الديوا يوة اوول وقطوا  

مذيزقطاع الزعايت الصحيت 
 االوليت

شعبت الزقابت 
 الصحيت

وحذة المحالث 
 العامت

وحذة متابعت 
المؤسساث 
 الحكىميت

وحذة منح البطاقاث 
 الصحيت

 الشعبت االداريت

وحذة االفزاد 
 واالرشيف

  -وحذة المخزن  
مخزن االثاث 

واالجهزة الخذميت 
مخزن  -

المطبىعاث 
 والنشزياث

 الىحذة الحسابيت

 وحذة المتابعت

وحذة الخذماث 
مىظفي  -والسيز 
  -الحزاس  -الخذمت 

 سائق 

شعبت الهنذست 
 والصيانت

 وحذة االبنيت

وحذة صيانت 
 االجهزة الطبيت

وحذة صيانت 
 االجهزة الخذميت

شعبت الصيذلت 
 والمستلزماث

وحذة المذخز 
والمستلزماث 

 الطبيت

 وحذة اللقاحاث

 وحذة تقذيز الحاجت

شعبت المزاكز 
والبزامج 

 Tالصحيت

 وحذة االسنان

 وحذة المختبزاث

 وحذة منسق التذرن

 وحذة المزاكز

 وحذة طب االسزة

 وحذة البزامج

وحذة الخذماث 
الصحيت في 

 المناطق النائيت 

وحذة التذريب 
 والتطىيز

 وحذة المكتب



  

ويتلومن الهيكول الصوحية الديوا ية ال ا ي للرعاية الصحية اوولية والوذ  يلوم كول مو هم عودد مون المراكون 

 الت ظيمي لمركن ال طا  الش   والوحدات االتية 

 ( الهٌكل الينظٌمً لمطاع الرعاٌة الصحٌة االولٌة0شكل رلم )

 

 لطاع الدٌوانٌة األول للرعاٌة الصحٌة األولٌة  أوال:

خودمات  ال طا  هو تشكيل ادار  ةمستوى قسوم يورتةط إداريوا ةالمودير ال وام وف يوا ة سوم الصوحة ال اموة ي ودم

إدارية اتخطيطية وت ظيمية وتوجيهية وت فيذية ورقاةية  وف ية والتمويل للمراكن والمؤسسات الصحية التاة ة 

له وفق الصالحيات المم وحة له ةموج  ال ا ون والصالحيات المخولة من اإلدارة ال اموة ويتكوون مون عودد 

لواجةوات التوي ت وح لومن مسوؤولياته ويكوون من الش   والوحدات التي من خاللهوا يسوتطيح ت فيوذ المهوام وا

 عن المراكن التاة ة له وهي حس  االتي  مسؤوال

 ثانٌا : لطاع الدٌوانٌة الثانً للرعاٌة الصحٌة األولٌة 

ي وم قطا  الديوا ية ال ا ي للرعاية الصوحية اووليوة ةو فس المهوام والواجةوات التوي ي ووم ةهوا قطوا  الديوا يوة 

صالحيات المم وحة له ةموج  ال ا ون والصالحيات المخولة له من قةل اإلدارة ال امة اوول ويتمتح ة فس ال

 وت ح تحت مسؤوليته المراكن والمؤسسات الصحية اد اه 

لغرض االرت اف ةالواقح الصحي في محافظة الديوا ية يتوج  ان تكون ة يــــة وهيكليوة المؤسسوات الصوحية 

خاصووة ةالمؤسســـووـات الصووحية الم تموودة عالميووا ، ووجوول ذلوو  تووم ولووح اسووت ادا  إلوو  الم ووايير ال ياسووية ال

 : يأتي، و ود ان  ةين مــا دراسةاإلحصائيات الخاصة ةال

إن هذه اإلحصائيات وال س  تم حساةها است ادا  إل  م ايير الجودة الم تمدة من قةل ونارة الصحة والخاصة . ٔ

والتي ت مل وف ا  لها ش   إدارة الجودة في الونارة ودوائر الصحة فوي ةم ايير مراكن الرعاية الصحية اوولية 

 المحافظات.

هووي  ي رئوويسإن اإلحصووائيات ولوو ت علوو  أسوواس إن الحوود اود وو  للك افووة السووكا ية لكوول مركوون صووح. ٕ

   سمة لكل مركن صحي فرعي وتوم اهموال  ٖٓٓٓوا  صحي رئيس  عشرة آالع  سمة لكل مركن ٓٓٓٓٔا

    سمة ٓٓٓٔال اةتة و ها ت دم خدمات صحية ةسيطة ل دد  فوس ال ينيد عن ا الفر  الصحية

 % وي ود سة   ٘ــ ٕإن اإلحصائيات الخاصة ةالكوادر الف لية قد تكون ذات ا حراع عن الح ي ي ةين ا. ٖ

 ذل  لوجود ة ض الت  الت خارج المحافظة أو ةسة  اإلحالة عل  الت اعد أو الوفاة .

جهوا حصاف ة ض اوجهنة ولم يتم إدخالها في اإلحصائيات وذل  ل طلها أو قدمها أو ل دم دقة  تائتم إهمال إ. ٗ

 .ةسة  ا تهاف عمرها التشغيلي 

 الكثا ة السكانٌة المعشرات الدٌموغرا ٌة

التحور  السوكا ي  وهي المؤشرات التي ت    ةالتونيح والتركيو  والتغييور السوكا ي فوالتونيح السوكا ي يشويرال 

عل  مساحة م ي ة ، اما التركي  السكا ي فهو تونيوح السوكان  حسو  اج اسوهم ا ذكور ، ا  و    وحسو  فئواتهم 

 ال مرية اما التغير السكا ي فهو ي  ي النيادة وال  صان في مجمو  السكان كالوالدات والوفيات 



  

 ٕٙٔٓالت ريوور االحصووائي السوو و  ل ووام  عووداد الم شووورة فوويإن أعووداد السووكان التووي اعتموودت هووي اال      

 : ل موم ال را  وحس  الجدول أد اه  والصادر من ونارة الصحة 

         

لمعشرات الدٌموغرا ٌة لعموم العراق(  ا6جدول )   

المؤشراسم  ت  ال سةة المئوية 

 2.2ٙ  سةة السكان الحلر ٔ

 ٔ.ٖٓ  سةة السكان الريع ٕ

س ة ٘ٔ سةة السكان اقل من  ٖ  ٗٓ.ٕ 

س ة ٓٙ سةة السكان اك ر من  ٗ  ٘.ٓ 

ا      ٓٓٔ سةة الج س ا ذكر لكل  ٘  ٖٔٓ 

 2.ٕ م دل ال مو السكا ي لل را  ٙ

 ٔٙ.2ٙ  سةة اإلعالة 2

م دل الخصوةة الكلي ا والدة لكل  8

   امرأة

ٗ 

م دل خصوةة المراه ات ا والدة لكل  2

- ٘ٔفي سن المراه ة ا  امرأة ٓٓٓٔ

  س ة   2ٔ

٘ٙ.٘ 

 ٔ.2ٙ توقح الحياة للذكور ع د الوالدة لل را  ٓٔ

ع د الوالدة لل را  لإل اثتوقح الحياة  ٔٔ  2ٖ.٘ 

 ٕ.2ٔ توقح الحياة لكال الج سين ع د الوالدة ٕٔ

س ة ٓٙتوقح الحياة للذكور ع د عمر  ٖٔ  ٔ8.ٙ 

س ة ٓٙع د عمر  لإل اثتوقح الحياة  ٗٔ  ٔ2.٘ 

الج سين ع د عمر توقح الحياة لكال  ٘ٔ

س ة ٓٙ  

ٔ2.٘ 

 ٕٕ.ٕٔ ال مر الوسيط للسكان ٙٔ
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( عدد السكان  ً الدٌوانٌة1جدول )  
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 ( عدد نفوت مدٌنة الدٌوانٌة3شكل )
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حسب لطاعات الرعاٌة الصحٌة األولٌةعدد السكان ( 1)جدول   

 

 المطاع النفوت

 قطا  الديوا ية اوول للرعاية الصحية االولية 8ٖٖٕٙٙ

 قطا  الديوا ية ال ا ي للرعاية الصحية االولية 2ٖٔ٘2ٖ

 المجمو  22ٖٔٔٙ

 

لبنى اليحيٌة:ا  

لطاع الدٌوانٌة األول للرعاٌة الصحٌة األولٌة  -أوال  

  ةالمراك  الصحٌة الرئٌس -أ

وةذل          سمة ٓٓٓٓٔلكل اهي مركن واحد  مركن صحي رئيسلالحد اود   للك افة السكا ية            

حس  الم ادلة   أعالهة ت دم خدمات ل دد من السكان لمدي ة الديوا ية وفق الم يار المراكن الصحية الرئيسكون ت

 ةتياال

                                              = عدد ال فوس المخدومة وفق الم يار                                                                                              Xٔٓٓٓٓالتي يديرها قطا  الديوا ية اوول   عدد المراكن

  سمة من السكان ٓٓٓٓٓٔ=  سمة حس  الم يار  ٓٓٓٓٔ Xمراكن صحية  ٓٔ

 

 

 الصحٌة الفرعٌةالمراك   -ب

المراكن كون ت وةذل  سمة   ٖٓٓٓلكل اهي مركن واحد  فرعيصحي  السكا ية لمركنالحد اود   للك افة 

 ةتياالالم ادلة  حس أعاله الصحية الرئيسية ت دم خدمات ل دد من السكان لمدي ة الديوا ية وفق الم يار 

 عدد ال فوس المخدومة وفق الم يار = ٖٓٓٓ Xاوول يديرها قطا  الديوا ية  المراكن التيعدد 



  

  سمة من السكان ٖٓٓٓٓ=  سمة حس  الم يار  ٖٓٓٓ Xصحية مراكن  ٓٔ

يتلح ان المراكن الموجودة حاليا والتاة ة ال  قطا  الديوا ية اوول  أعالهومن خالل ال تائج 

  سمة  ألع ٖٓٓٓٓٔللرعاية الصحية اوولية تخدم وفق الم اير ال المية ل دد من السكان والةالغ 

 ة تيمن الم ادلة اال إيجادهة يمكن االحتياج للمراكن الصحي

 

االحتياج للمراكن الصحية= 
لمخدومةا ددع ال فوس التاة ة لل طا  عدد ال فوس   

     
      

 ـــ  8ٖٖٕٙٙاالحتياج للمراكن الصحية  = 
      

     
 ت ريةا اصحي امركنٔٔ =  

 يا                             الثانً للرعاٌة الصحٌة االولٌةلطاع الدٌوانٌة  -ثانٌا

 المراك  الصحٌة الرئٌسٌة -أ

المراكن كون ت وةذل  سمة   ٓٓٓٓٔلكل اهي مركن واحد  صحي رئيس السكا ية لمركنالحد اود   للك افة 

 تيةاالالم ادلة  حس أعاله ة ت دم خدمات ل دد من السكان لمدي ة الديوا ية وفق الم يار الصحية الرئيس

                                            عدد ال فوس المخدومة وفق الم يار                                                                                               = Xٔٓٓٓٓال ا ي يديرها قطا  الديوا ية  المراكن التيعدد 

  سمة من السكان ٕٓٓٓٓٔ=  سمة حس  الم يار  ٓٓٓٓٔ Xمراكن صحية   ٕٔ

 المراك  الصحٌة الفرعٌة - 

المراكن كون ت وةذل  سمة   ٖٓٓٓلكل اهي مركن واحد  فرعيصحي  السكا ية لمركنالحد اود   للك افة 

 تيةاالالم ادلة  حس أعاله ة ت دم خدمات ل دد من السكان لمدي ة الديوا ية وفق الم يار الصحية الرئيس

                                              = عدد ال فوس المخدومة وفق الم يار                                                                                              ٖٓٓٓ Xالتي يديرها قطا  الديوا ية ال ا ي   عدد المراكن

  سمة من السكان ٕٓٓٓٗ=  سمة حس  الم يار  ٖٓٓٓ Xمراكن صحية   8

يتلح ان المراكن الموجودة حاليا والتاة ة ال  قطا  الديوا ية اوول  أعالهومن خالل ال تائج 

 الع  سمة  ٓٓٓٗٗٔللرعاية الصحية اوولية تخدم وفق الم اير ال المية ل دد من السكان والةالغ 

 تيةمن الم ادلة اال إيجادهلصحية يمكن االحتياج للمراكن ا

 



  

االحتياج للمراكن الصحية =  
 عدد ال فوس التاة ة لل طا  عدد ال فوس المخدومة

     
 

 

   - 2ٖٔ٘2ٖاالحتياج للمراكن الصحية= 
      

     
 ت ريةا  اصحي امركن  ٕٕ  =  

 

 في مركن مدي ة الديوا ية اصحي امركن ٖٖ=  ٕٕ+  ٔٔواالحتياج الكلي لل طاعين = 

                    تيةمن الم ادلة اال إيجادهمؤشر التغطية يمكن 

 مؤشر التغطية = 
 عدد السكان المشمول ةالخدمة وفق الم يار

عدد السكان الكلي لمركن مدي ة الديوا ية
  %                                                          

 مؤشر التغطية = 
      

      
  %                   

  مؤشر التغطية -%  ٓٓٔالفــــــــجوة =      

 

 

 

 

 

 

 للمراك  الصحٌة ( معشر اليغطٌة  2جدول )  

 

 معلومات المعٌار والمعشر وحساب الفجو  بٌنهما

 الفجو  معشر اليغطٌة المعٌار يغطٌة الخدمة ت

1 ٔٓٓ%  ٗٗ,28%  ٘٘,ٕٕ%  

 

 المصدر:   اعداد الباحث .

 



  

 

 

 ة  ً مرك  المحا ظة وحسب المطاعات( يو ٌع المراك  الصحٌة الرئٌس 12جدول ) 

 المراك  العاملة اسم المطاع ت
المراك  غٌر 

 العاملة

 قطا  الديوا ية اوول ٔ
10 

 ــ

 - 12 قطا  الديوا ية ال ا ي ٕ

 - 22 المجمو 

 

   بٌانات غٌر منشور  . دٌوانٌةمحا ظة الحصاء صحة الا شعبةالمصدر:   

 

 الكوادر العاملة

إن أعداد الكوادر ال املة في كل مركن صحي تم حساةها عل  أساس الهيكلية ال ياسية الم تمدة مون قةول ونارة 

 : ييأتوكما   سمة   ٓٓٓٓٔالصحة والخاصة ةالمراكن الصحية امركن صحي لكل 

  سمة. ٓٓٓٓٔطةي  لكل  ٕ .ٔ

  سمة . ٓٓٓٓٔطةيةة رعاية لكل  .ٕ

 طةي  أش ة وسو ار في حالة وجود جهان اش ة او سو ار . .ٖ

  سمة. ٓٓٓٓٔطةي  أس ان لكل  .ٗ

  سمة . ٕٓٓٓٓصيدلي لكل  .٘

  سمة. ٓٓٓٓٔمختةر  لكل  .ٙ

  سمة. ٕٓٓٓٓم اون طةي لكل  .2

  سمة. ٓٓٓٓٔم. صيدلي لكل  ٕ .8

  سمة . ٓٓٓٓٔم . طةي  أس ان لكل  .2

  سمة . ٓٓٓٓٔم. مختةر لكل  ٗ .ٓٔ

   محل. ٓٓٔ – ٓ٘لكل ا ٕ سمة أو  ٕٓٓٓٓم اون وقائي لكل  .ٔٔ

  سمة . ٕٓٓٓٓةاحث صحي لكل  .ٕٔ

  سمة . ٓٓٓٓٔفاحا ةصر لكل  .ٖٔ

 لكل جهان + محمض . ٕمصور ش اعي عدد  .ٗٔ

  سمة . ٓٓٓٓٔممرض لكل  .٘ٔ

  سمة .. ٓٓٓٓٔمل حة لكل  .ٙٔ

  سمة ٓٓٓٓٔإدار  لكل  .2ٔ



  

 ي  .إحصائي أو م اون إحصائ .8ٔ

 مالحظ أو م اون مالحظ . .2ٔ

 محاس . .ٕٓ

 مشغل حاسةة  .ٕٔ

 .ٕف ي صيا ة عدد  .ٕٕ

 قاطح تذاكر . .ٖٕ

 مسجل تذاكر . .ٕٗ

 لكل مركن . 8لكل وحدة طةية عل  ان ال ينيد عن  ٕموظع خدمة عدد .ٕ٘

 حارس. .ٕٙ

 ةستا ي .2ٕ

 في حالة توفر سيارة . ٕسائق عدد  .8ٕ

 مأمور مخنن . .2ٕ

 م تمد ةريد . .ٖٓ

 

 

 

 

 (11جدول ) 

للكوادر العاملة  ً لطاعات الرعاٌة الصحٌة األولٌة  ً دائر  صحة الدٌوانٌة نسبة إلى الموجود الفعلً 

 المٌاسً وحسب العناوٌن الوظٌفٌة.

1دٌوانٌة  الكوادر/المطاعات دٌوانٌة  

0 

مجموع 

 الفعلً

 ال ٌاد  النمص المٌاسً

 ــ 25 100 01 13 14 طةي 

 ــ 34 61 01 14 13 طةي  رعاية

 ــ 55 55 2 2 2 طةي  أش ة

 ــ 55 55 2 2 2 طةي  سو ار

 ــ 35 61 06 14 10 طةي  أس ان

 ــ 00 32 1 0 6 صيدلي

 ــ 51 61 3 3 2 مختةر 

 061 ــ 100 322 123 121 م.طةي

 ــ 121 100 01 12 11 م.صيدلي

 ــ 51 61 3 1 0 م.طةي  أس ان



  

 ــ 122 044 54 32 04 م.مختةر

 5 ــ 32 35 01 1 م. وقائي

 ــ 16 32 14 14  ةاحث صحي

 ــ 56 61 5 0 3 فاحا ةصر 

 ــ 111 100 4 1 3 م.ش اعي /محمض

 332 ــ 61 422 025 125 ممرض 

 ــ 62 61 1 1 2 مل حة

 - 30 61 02 02 2 إدار 

 ــ 51 61 3 0 1 إحصائي/م.إحصائي

 ــ 01 61 33 12 14 مالحظ /م.مالحظ

 ــ 52 61 0 2 0 محاس 

 ــ 51 61 3 1 0 مشغل حاسةة

 ــ 120 100 12 2 12 ف ي صيا ة

 ــ 51 61 4 3 1 قاطح تذاكر

 ــ 62 61 1 1 2 مسجل تذاكر

 ــ 12 100 43 30 11 موظع خدمة

 ــ 43 61 11 12 1 حارس

 ــ 52 61 0 0 2 ةستا ي

 ــ 114 100 1 5 3 سائق

 ــ 56 61 5 0 3 مأمور مخنن

 ــ 62 61 1 2 1 م تمد ةريد

 ــ ــ ــ 10 45 01 ع اوين أخرى

 621 1111 0326 1061 611 512 المجمو 

 

نشور    بٌانات غٌر م دٌوانٌةحصاء صحة محا ظة الالا شعبةالمصدر:    



  

 

 

 

 

الفعلً للكوادر العاملة  ً لطاعات الرعاٌة الصحٌة األولٌة  ً دائر  صحة الدٌوانٌة  الموجود(4) شكل رلم

 نسبة إلى المٌاسً وحسب العناوٌن الوظٌفٌة.

 

 

 

الفعلً / المٌاسً لمطاعات دائر  صحة الدٌوانٌة للكوادر العاملة ( الموجود10)دول ج  

 المطاع ت

 

النسبة المئوٌة  الفجو  المٌاسً الموجود الفعلً

 للنمص 

 الدٌوانٌة األول والثانً 1

 

1061 0326 1135 50,60%  

 

للكوادر ال املة في المراكن الصحية هو الكادر الطةي والذ  يكون عل  عات ه ت ديم الخدمة  إن االحتياج الرئيس

 الجدول أد اه: الطةية وكما مةين في
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 النيادة ال  ا ال ياسي مجمو  الف لي ٕديوا ية  ٔديوا ية 



  

 

 للكوادر العاملة  ً المراك  الصحٌة ( االحيٌاج الرئٌت13جدول )

 النمص العنوان الوظٌفً ت

 2٘ طةي  1

 ٖٗ طةيةة رعاية 0

 ٘٘ طةي  أش ة 3

 ٘٘ طةي  سو ار 4

 ٖ٘ طةي  أس ان 5

 ٕٕ صيدلي 6

 2ٕٙ المجمو  

 

 المصدر : اعداد الباحث

 

 ثانٌا:    

يمكوون سوود الوو  ا فووي الكوووادر الصووحية عوون طريووق اسووتغالل النيووادة فووي ة ووض الكوووادر التمريلووية ة وود تغيوور 

 ع اوي ها الوظيفية إل  ال  اوين الوظيفية التي ت ا ي من ال  ا .

 األجه   والمعدات واآللٌات

ةاالست اد إلو   ارئيس اصحي ا  مركن ٔٙالألجهنة والم دات واآلليات و لـ يةين الجدول أد اه االحتياج ال ياسي  

الك افة السكا ية لمحافظة الديوا ية ةاإللافة إل  ال ودد الموجوود مون هوذه الم ودات والو  ا والوذ  يجو  تووفره 

 لغرض مطاة ة ال ياسي من اوجهنة للمراكن الصحية .

 

 

 

 



  

 

 ( االجه   والمعدات14جدول )

 النمص الموجود المٌاسً اسم الجها  ت

 61 2 61 محار   ظامية 1

 41 14 61 سيارات إس اع 0

 61 2 61 سيارة خدمية 3

 01 42 61  الجات أدوية 4

 01 42 61  الجات ل احات 5

 01 42 61 مجمدات ل احات 6

 01 42 61  يوةالينر 1

 00 32 61 مينان الكترو ي 1

 00 32 61 مينان طفل 2

 أجهنة الصحة المدرسية

 51 12 61  اظور شةكية 1

 05 36 61 ص دو  عدسات 0

 اوجهنة المختةرية

1 Binocular microscope  61 31 03 

0  Centrifuge 61 31 03 

3 Haematocrit centrifuge 

with ruler  

61 31 03 

4 Spectrophotometer  61 31 03 

5 Hot  air oven 61 31 03 

6 Autoclave 61 32 31 

1 Incubator  61 32 31 

1 Haemometer 61 32 31 



  

2 Bilirubinometer 61 32 31 

12 Glucometer  61 32 31 

11 Shaker 61 32 31 

10 E. S. R rack 61 32 31 

13 Water bath  61 32 31 

14 Distillater  61 2 31 

15 Balance  61 32 31 

16 Spirit lamp 61 32 31 

11 Stop watch  61 31 03 

11 Neuber chamber 61 32 31 

12 Dispenser 61 32 31 

02 Refrigerator 61 31 03 

01 Box for keeping slides 61 31 03 

00 Hot plate with magnetic 

stirrer  

61 32 31 

03 Automatic micropipettes 

 (diff . size) 

 ــ ــ 61

 ــ ــ 61 أجهنة م ايرة مختةريه مختلفة 04

الكلورأجهنة فحا  05  ــ ــ 61 

 

لكل مركن ٕجهان أس ان  1  61 31 03 

 40 12 61 جهان أش ة أس ان 0

 61 2 61 جهان تحميض أش ة أس ان 3

 06 35 61 جهان خلط الحشوة 4

 02 30 61 جهان الحشوة اللوئية 5



  

 06 35 61 جهان إنالة التكلسات 6

 OVEN 61 31 03جهان ت  يم  1

 X-Rayأجهنة وحدات 

 41 02 61 جها  أشعة 1

 41 02 61 جها  يحمٌض 0

 ــ ــ ــ كاسٌيات أشعة مخيلفة األحجام 3

 

 03 31 61 شبكة ايصال داخلً انيرانٌت 1

لكل مرك 3كراسً معالٌن  0  113 16 121 

لكل مرك 12أسر   حص المر ى 3  612 022 412 

لكل مرك 4عربة  ماد 4  044 12 164 

لوحدات ال ماد  أجه   اويوكلٌف 5

نساء+رجال0  

100 02 120 

صالة 5 أجه   صاالت الوالد   ً المراك  الصحٌة  

لكل صالة0سونٌكٌت  1  12 12 - 

 0 1 12 جها  يعمٌم 0

 12 2 12 سونار نمال 3

 04 6 02 سماعة طبٌة 4

 4 6 12 جها   غط 5

لكل صالة0سٌت والد  وكورياج  6  02 6 14 

 4 6 12 جها  سكر 1

لكل 4لنانً أوكسجٌن مع الرأت  1

 صالة

42 10 01 

لكل صالة 0عربة ميحركة 2  02 12 12 

لكل صالة 0عربة  ماد  12  02 12 12 



  

 5 5 12 مصباح ميحرن 11

 12 2 12  ٌاء سمفً 10

لكل صالة0جها  إنعاش الطفل  13  12 5 5 

 12 2 12 حا نة الطفل 14

وحدات 5أجه   وحدات الطوارئ   

لكل وحد 0 ماد عربة  1  02 6 14 

 6 4 12 جها  صدمة كهربائٌة 0

 6 4 12 جها  يخطٌط الملب 3

 4 6 12 جها  شفط السوائل )سكر( 4

 4 6 12 جها   وئً ميحرن 5

 12 2 12 جها   حص العٌن 6

 12 2 12 جها   حص األذن 1

لكل وحد  0جها  نٌوبالٌ ر 1  12 6 4 

 

   بٌانات غٌر منشور  .الدٌوانٌةدائر  صحة  شعبة اإلحصاء/المصدر:  

 

 

 ملخص الفجوات  ً المعاٌٌر:

اصحي امركن ٖٖ =تحتية   اة    ا المراكن الصحية   

2ٕٙ =الطةية ذو  المهن  من   ا الكوادر  

 

 اهدا نا(ٌمكننا ان نصل الى  )كٌفيحلٌل العناصر المسببة للفجو   ً أداء الخدمة: 

 االداريوة،عالقوة ةأحود م وايير الخدموة الموذكورة ا فوا التوي تت لوق ةالجوا و   اتذع اصور   3وتلم ت تحليول ا

حيث ة د اكمال تحليلها تم تحديد الل ع او ال  ا فوي كول ع صور و سوةة توأ يره فوي  الف ية، المالية، ال ا و ية،

الديوا يوة ةتحديود هوذه  ال  اصر تأ يرا في أحداث الفجوة. ل د قامت دائورة صوحة أك روةالتالي تم اختيار  الفجوة،

سووع ومون قيموة الفجووة. ال  اصر وولح الحلول اال ية والة يدة االمد والتي تسهم ةصورة ف الة فوي الت لويا 



  

ولوح  ةالتفصويل، واخيورايتم تحليل جميوح مؤشورات اوداف ةالم ار وة موح الم وايير وةاسوتخدام ع اصور التحليول 

 :تيفجوة وهذه ال  اصر هي كاالالحلول لل  اصر االك ر تأ يرا في احداث ال

 العناصر المسببة للفجو  

 الموارد الةشرية:   ٔ

 الشؤون المالية:   ٕ

 الة   التحتية:   ٖ

 التجهينات:   ٗ

  ة اف ال اةليات:  ٘

 الم ي ات الف ية:   ٙ

 الصالحيات:   2

 الت سيق:   8

 سوف أستخدم الموارد:.  2

 الصيا ة والتشغيل:    ٓٔ

  الظروع االم ية:  ٔٔ

 الدعم اللوجستي:  ٕٔ



 

 قطاع الرعاٌة الصحٌة االول والثانً فً مركز الدٌوانٌةل العامل كادر ال( تحلٌل العناصر المسببة للفجوة فً  55جدول )  

 الباحثاعداد المصدر: 

 

 

 المعيار
 قيمح

 المؤشر
 مقدار

 الفجىج
للفجوة المسببة العناصر تحلٌل  

   

عنصر تحلٌل  
ونسبة الفجوة  

فً مساهمته  
 تقلٌصها

الرئٌسٌة العناصر 52 55 51 9 8 7 6 5 4 3 2 5  
فً تساهم التً  

) الفجوة تقلٌص  
حازت التً العناصر  

( 3 رقم على  

 الموارد
 البشرٌة

المالك)  
 الوظٌفً

(اإلدارة,  

 الشؤون
)المالٌة  

 قلة
 الموازنة
 التشغٌلٌة

الموازنة,  
 االستثمارٌة
 وتنمٌة
(األقالٌم  

 البنى
 التحتٌة

نقص)  
,البناٌات  

 البناٌات
(القدٌمة  

 التجهٌزات
نقص)  

,معدات  
 أجهزة
,مواد  
,وقود  
,مولدات  
(أثاث  

 بناء
,القابلٌات  

توفٌر)  
 مدربٌن
 مؤهلٌن
 مناهج
 التدرٌب

مستلزمات,  
(التدرٌب  

 المعٌقات
 الفنٌة

 الصالحٌات
هناك هل  

إلى حاجة  
 استحداث
 صالحٌات

,إدارٌة)  
,قانونٌة  

فنٌة,مالٌة  
(أخرى,  

 التنسٌق
التنسٌق)  

 األفقً
 العمودي
) 

 سوء
 استخدام
 الموارد

 الصٌانة
 والتشغٌل

 الظروف
 األمنٌة

 الدعم
 اللوجستً

الرعاٌةمراكز  
:الصحٌة  

 الكوادر
 العاملة
 لقضاء
 الدٌوانٌة
 مركز مدٌنة
 الدٌوانٌة

 الموجود
 الفعلً

موظف1261  

52,62%  
 النقص
1135 
 موظف

مساهمة نسبة  
فً العنصر  
على التأثٌر  

غٌر:0) الفجوة  
اقلها:1,مؤثر  

,تأثٌرا  
متوسط:2  

:3, التأثٌر  
التأثٌر عالً  

0 3 2 0 3 2 3 3 0 0 0 0 

المالٌة الشؤون  
القابلٌات بناء  

 الصالحٌات
 التنسٌق
 

 



 

 

لمعالجة الفجوة فً نقص الكوادر التوصٌات (56جدول )  

والتي( 3 الرقم على حازخ التي) األساسيح العناصر ترتية المعيار  

.األولىيح تحسة الفجىج قيمح تحسين في تسهم  
األولىيح تحسة العناصر ترتية أسثاب  

 العاملة الكوادر: الصحٌة الرعاٌةمراكز 
 .مدٌنة الدٌوانٌة / مركز الدٌوانٌة لقضاء

 

 ٌساعد سوف الصحٌة للمؤسسات الكبٌرة الصالحٌات إعطاء إن  الصالحٌات
 خالل من كثٌرا

  العناوٌن من الوظٌفٌة العناوٌن تغٌر 
 .  القلٌلة العناوٌن إلى الكثٌرة اإلعداد ذات

القابلٌات بناء   باإلمكان العاملة الكوادر قابلٌات بناء  
 المهارات زٌادة لغرض الدورات الكوادر إدخال خالل من تجاوزه

 . الفجوة سعة فً ٌقلل مما
 رفد فً العلٌا الجهات مساعدة  التنسٌق

 .النادرة الطبٌة باالختصاصات المؤسسات 

المالٌة الشؤون   األصعب المؤثر هً: المالٌة الشؤون  
 .الدولة بموازنات ٌرتبط كونه

 المصدر / اعداد الباحث

 االنٌة :الحلول اوال: 

 .فيها كبير َقص نىجىد انطبيت وخصىصا انًطهىبت انكىادر الستقذاو انصذيقت انذول يع انتعاقذ -3

 

 انتىزيع. في عذانت أو تىازٌ وجىد نعذو انصحيت انًؤسساث في انعايهت انكىادر تىزيع إعادة .1

 . انفجىة تقهيم في يسهى سىف انكىادر تىزيع في انحكىيي انتذخم إبعاد .2



 

 

 االجل.ثانٌا: الحلول طوٌلة 

 لكل السكانٌة الكثافة وحسب الطبٌة لكلٌات وخصوصا القبول نسب تعدٌل ضرلغ العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة مع وبالتعاون المناسبة الخطط وتنفٌذ وضع

 .الوظٌفً والتوصٌف القٌاسً المالك ٌطابق وبما النقص تغطٌة لغرض االختصاصات ولجمٌع محافظة

 



 

 قطاع الرعاٌة الصحٌة االول والثانً فً مركز الدٌوانٌةل البنى التحتٌة ( تحلٌل العناصر المسببة للفجوة فً   57جدول ) 

 

  قيمح المعيار

 المؤشر
 مقدار

 الفجىج
للفجوة المسببة العناصر تحلٌل  

عنصر تحلٌل     
ونسبة الفجوة  

فً مساهمته  
 تقلٌصها

5 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

الرئٌسٌة العناصر 52 55 51  
فً تساهم التً  

) الفجوة تقلٌص  
حازت التً العناصر  

( 3 رقم على  
 الموارد
 البشرٌة

المالك)  
 الوظٌفً

اإلدارة,  
) 

 الشؤون
)المالٌة  
  قلة

 الموازنة
 التشغٌلٌة

  الموازنة,
 االستثمارٌة
 وتنمٌة
 األقالٌم

 البنى
 التحتٌة

نقص)  
,البناٌات  
  البناٌات

 القدٌمة
) 

 التجهٌزات
نقص)  

,معدات  
 أجهزة
,مواد  
,وقود  
,مولدات  
(أثاث  

 بناء
,القابلٌات  

توفٌر)  
 مدربٌن
 مؤهلٌن
 مناهج
 التدرٌب

مستلزمات,  
 التدرٌب

 المعٌقات
 الفنٌة

 الصالحٌات
هناك هل  

إلى حاجة  
 استحداث
 صالحٌات

,إدارٌة)  
,قانونٌة  

فنٌة,مالٌة  
(آخرة,  

 التنسٌق
التنسٌق)  

 األفقً
 العمودي
) 

 سوء
 استخدام
 الموارد

 الصٌانة
 والتشغٌل

وف الضر  
 األمنٌة

 الدعم
 اللوجستً

الرعامراكز
 ٌة

:الصحٌة  
التحتٌة البنى  

 لقضاء
/  الدٌوانٌة  

 مركز المدٌنة

الفعلً % 44,44) 
مركز22  

 صحً
 االحتٌاج

مركز33  
 صحً(

55,22%  
مركز  33

 صحً.

مساهمة نسبة  
فً العنصر  
على التأثٌر  

غٌر:0) الفجوة  
اقلها:1,مؤثر  

,تأثٌرا  
متوسط:2  

:3, التأثٌر  
التأثٌر عالً  

0 3 3 0 0 2 0 3 0 0 0 0 

البنى,  التنسٌق  
, التحتٌة  

المالٌة الشؤون  

 
 

 المعيار
والتي( 3 الرقم على حازخ التي) األساسيح العناصر ترتية  

.األولىيح تحسة الفجىج قيمح تحسين في تسهم  
األولىيح تحسة العناصر ترتية أسثاب  

 التحتٌة البنى: الصحٌة الرعاٌةمراكز 
 الدٌوانٌة لقضاء
 . نسمة 10000 لكل صحً مركز

  التنسٌق

 ٌمكن الذي األسهل المؤثر هو: التنسٌق 
 .األخرى المؤثرات بقٌة قبل تجاوزه

التحتٌة البنى   

 لتأهٌل إمكانٌة هناك: التحتٌة البنى 
 ةالرئٌس البناٌات ضمن األبنٌة بعض

المالٌة الشؤون   

 األصعب المؤثر هً: المالٌة الشؤون  
 .الدولة بموازنات ٌرتبط كونه



 

 التوصٌات لمعالجة الفجوة فً البنى التحتٌة للمراكز الصحٌة( 58جدول )

 المصدر : اعداد الباحث .

 

 

 الحلول االنٌة:

ة بعد نقل كوادر طبٌة وصحٌة وادارٌة تحوٌلها مؤقتا الى مراكز رئٌس باإلمكانجٌدة ها حدٌثا وذات مواصفات ر لوجود مراكز صحٌة فرعٌة تم بناؤبالنظ -5

 تفعٌلها.لغرض 

 .اضافة ابنٌة جدٌدة الى المراكز الصحٌة الرئٌسٌة لغرض زٌادة طاقتها التصمٌمٌة عند تقدٌم الخدمات الصحٌة وذلك ٌساهم فً تقلٌل الفجوة -2

 الحلول طوٌلة االمد:

 .1001على شهادة االٌزوا وبما ٌطابق معاٌٌر الجودة للبنى التحتٌة للمراكز الصحٌة لضمان الحصول اعداد التصامٌم المناسبة وحسب المواصفات القٌاسٌة العالمٌة   -1

  قيمح المعيار ت

 المؤشر
 مقدار

 الفجىج
للفجوة المسببة العناصر تحلٌل  



 

 حدٌثة.على وفق تصامٌم  جدٌد.ان قدم اغلب المبانً للمراكز الصحٌة بحاجة للهدم والتشٌٌد من  -2

 ي لغرض زٌادة السعة لهذه المراكزاستخدام البناء العمود وباإلمكانالمساحات المخصصة للمراكز الصحٌة صغٌرة  -3

 قطاع الرعاٌة الصحٌة االول والثانً فً مركز الدٌوانٌةل االجهزة والمعدات  ( تحلٌل العناصر المسببة للفجوة فً  59جدول )  

 

 

 لمعالجة الفجوة فً االجهزة والمعدات التوصٌات( 21جدول)

 

عنصر تحلٌل     
ونسبة الفجوة  

فً مساهمته  
 تقلٌصها

الرئٌسٌة العناصر 52 55 51 9 8 7 6 5 4 3 2 5  
فً تساهم التً  

) الفجوة تقلٌص  
حازت التً العناصر  

( 3 رقم على  

 الموارد
 البشرٌة

المالك)  
 الوظٌفً

اإلدارة,  
) 

 الشؤون
)المالٌة  
  قلة

 الموازنة
 التشغٌلٌة

  الموازنة,
 االستثمارٌة
 وتنمٌة
 األقالٌم

 البنى
 التحتٌة

نقص)  
,البناٌات  
  البناٌات

 القدٌمة
) 

 التجهٌزات
نقص)  

,معدات  
 أجهزة
,مواد  
,وقود  
,مولدات  
(أثاث  

 بناء
,القابلٌات  

توفٌر)  
 مدربٌن
 مؤهلٌن
 مناهج
 التدرٌب

مستلزمات,  
 التدرٌب

 المعٌقات
 الفنٌة

 الصالحٌات
هناك هل  

إلى حاجة  
 استحداث
 صالحٌات

,إدارٌة)  
,قانونٌة  

فنٌة,مالٌة  
(أخرى,  

 التنسٌق
التنسٌق)  

 األفقً
 العمودي
) 

 سوء
 استخدام
 الموارد

 الصٌانة
 والتشغٌل

 الظروف
 األمنٌة

 الدعم
 اللوجستً

 الرعاٌةمراكز 3
:الصحٌة  
  األجهزة

 المعدات
 لقضاء

/ الدٌوانٌة  
مركز مدٌنة 
 الدٌوانٌة.

مساهمة نسبة متعدد متعدد  
فً العنصر  
على التأثٌر  

غٌر:0) الفجوة  
اقلها:1,مؤثر  

,تأثٌرا  
متوسط:2  

:3, التأثٌر  
التأثٌر عالً  

0 3 0 0 0 2 0 3 0 3 0 0 

المالٌة الشؤون  
 الصٌانة التنسٌق,

  والتشغٌل
 

 



 

 

 

 

 المصدر / اعداد الباحث

 

 

 

 

 

والتي( 3 الرقم على حازخ التي) األساسيح العناصر ترتية المعيار  

.األولىيح تحسة الفجىج قيمح تحسين في تسهم  
األولىيح تحسة العناصر ترتية أسثاب  

 األجهزة: الصحٌة الرعاٌةمراكز 
 والمعدات

 ركز مدٌنةم/  الدٌوانٌة لقضاء
 الدٌوانٌة

والتشغٌل الصٌانة   الطبٌة األجهزة عمل إلدامة االحتٌاطٌة المواد توفٌر ٌجب 
 .كبٌر حد إلى الفجوة تقلٌص فً ٌساعد وذلك منها العاطل وتصلٌح والخدمٌة

  الحصول فً المساعدة لغرض والجامعات والوزارات الجهات مع التنسٌق التنسٌق
 . والمعدات األجهزة تورٌد عملٌة فً والتسهٌالت الخبرات على

المالٌة الشؤون  .الدولة بموازنات ٌرتبط كونه األصعب المؤثر هً 



 

 

 :قصٌرة االمد المعالجات االنٌة

 وضع مٌزانٌة سنوٌة مناسبة لشراء االجهزة الطبٌة والخدمٌة والمعدات . -5

 . اجراء التعاقدات وحسب القوانٌن النافذة لغرض تزوٌد المراكز الصحٌة بما تحتاجه من االجهزة والمعدات ومن المناشًء الرصٌنة -2

 

 

 المعالجات طوٌلة االمد :

 

 

 .األجهسة وتصهيح صياَت نغرض انالزيت وانخبراث االحتياطيت انًىاد تىفير-1     

 .انًحهيت انسىق في انًتىفرة األجهسة يٍ انصحيت انًراكس تحتاجه يا شراء فباإليكاٌ انصالحياث نىجىد َظرا -2

 



 

 SOWTتحليل 

 اوال: نقاط القوة

تمدٌم أفضل  الدلدمات فً ستمرار الالمالكات الطبٌة والصحٌة والتمرٌضٌة با الكثٌر من تفانً -1

 الولائٌة.والتشدٌصٌة والعالجٌة 

ستمرار بإنشاء مستشفٌات عامة ومراكز تدصصٌة ومراكز صحٌة لغرض تطوٌر وزٌادة الا  -2

 العالجٌة والولائٌة.والتشدٌصٌة الددمات 

البشللرٌة مللن دللال  تعٌٌللنام مركزٌللا التللزام اادارات العاٌللا وصللانعً المللرار بللدعم المللوارد   -3

 ةوالتمرٌضٌالمان الصحٌة ذوي و ٌةالطبذوي المان درٌجً كاٌات بوصفام 

توفر مستوى ممبو  من المدرات التمنٌة والفنٌة لدى دائرة صحة الدٌوانٌة والمطاعات الصحٌة  -4

 مدار البحث 

 ثانيا: نقاط الضعف

 ضعف العاللة بٌن ممدمً الددمة الصحٌة وإفراد المجتمع لعدم وجود تواص  فٌما بٌنام. -1

 المطاوب.التوصٌف الوظٌفً دون المستوى  -2

ٌتعاللك بالموازنللات الداصللة بللدوائر الصللحة وابللواب  فٌمللاودصوصللا لللدم الاللوائل والتشللرٌعات   -3

والٌات الصرف واللروتٌن المعملد اللذي ٌترتلب عاٌالا مملا ٌعٌلك تابٌلة االحتٌاجلات ملن ا جالزة 

ودوائلر التً تعم  باا حالٌلا  وزارة الصلحة  وا دوٌة والمستازمات الطبٌة والصحٌة والمدتبرٌة

 فمعظماا بحاجة إلى إعادة نظر.الصحة 

إضلافة اللى لالة الفلرم المتاحلة لتلدرٌب الكلوادر لاة الكلوادر المتدربلة عالى الرعاٌلة الصلحٌة   -4

ناا تحسللٌن وتطللوٌر التللً مللن شللا الطبٌللة والصللحٌة والتمرٌضللٌة واادارٌللة والكللوادر السللاندة

 الددمات الممدمة لك  فئة من الفئات أعاله

مملا  سلاندة  تمرٌضلٌة  صلحٌة  )طبٌلة لمادٌة والمعنوٌة لاكوادر العامالة لاة او انعدام الحوافز ا -5

 ٌنعكس عاى دافعٌتام لتمدٌم ا داء ا فض  بكفاءة وفعالٌة

عاى الرغم من الددمات الجاٌة التً تموم المؤسسات الصحٌة بتمدٌماا لمتامً الددمة اال انالا للم  -6

لصحٌة فً بناهلا التحتٌلة والصلٌانة الالزملة تكن موفمة فً إجراءات الصٌانة الالزمة لامؤسسة ا

 لألجازة الطبٌة والمدتبرٌة 

لاة االهتمام فً اجراء ودعم البحوث والدراسات لاوللوف عالى ملواطن الدال  التلً تعلانً منالا  -7

المؤسسللة الصللحٌة وتللؤدي الللى انحللراف فللً تمللدٌم الددمللة لٌتسللنى اتدللاذ ااجللراءات الالزمللة 

 لامعالجة 

 



 

 ثالثا: الفرص

 حالٌا.االستمرار ا منً الذي تتمتع به المحافظة  -1

حٌث لامت بعض المنظمات الدولٌلة  ة صحة الدٌوانٌةدعم الجاات المانحة لامشارٌع الداصة بدائر -2

حً فرعلً فلً بشراء بعض ا جازة الطبٌة والمدتبرٌة وانشاء مؤسسلات صلحٌة ومنالا مركلز صل

  ولٌلام البنلن اللدولً  .C.H.Fظملة ااسلكان التعلاونً )ه بتموٌ  من لبل  منؤناحٌة السدٌر تم أنشا

بتموٌ  انشاء مركز تأهٌ  المعولٌن ومصنع ا طراف الصلناعٌة وتجاٌلزه بلا جازة والمسلتازمات 

 .الطبٌة

 .والمحافظوالدعم من لب  مجاس محافظة الدٌوانٌة  جٌدالتنسٌك ال -3

 رابعا: التهديدات

انتشار النفاٌات وعدم التعام  بشك  صحٌل وصلحً ملع هلذه النفاٌلات  بسببانتشار بعض ا وبئة  -1

 وعدم وجود أماكن طمر صحً كافٌة ومطبمة فٌاا الشروط الصحٌة 

 المستمر. ًضعف تأهٌ  الكوادر وضعف برامج التعاٌم الطبً والتمرٌض -2

متمثاللة بللددو   هازدٌللاد التحللدٌات التللً تواجلله المحافظللة لغللرض الحفللاظ عاللى بٌئللة صللحٌة سللاٌم -3

غٌر معروفة إضافة اللى اعملا  الغل   ءواستٌراد كمٌات كبٌرة وأنواع متعدد من ا غذٌة ومن مناشى

 الصحٌة.التجاري والصناعً مما ٌرتب أعباء إضافٌة عاى العاماٌن فً شعب ووحدات الرلابة 

لعراق فً الفترة نزوح اعداد كبٌرة من النازحٌن الى المحافظة بسبب االحداث التً مرت عاى ا -4

    417) ستشفٌات والمراكز الصحٌة بحدود  الماضٌة حٌث سج  عدد النازحٌن الرالدٌن فً اسرة الم

  34: 2116) التمرٌراالحصائً    31114وعدد المراجعٌن لامؤسسات الصحٌة ) 
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 ثانيا : التوصيات

 تكمن فً االتً االستراتٌجٌات الالزمة لتماٌ  الفجوة 

العم  عاى زٌادة اعداد المراكلز الصلحٌة لوجلود نملم حلاد فلً اعلدادها ممارنلة بالمعلاٌر الدولٌلة  -1
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الوصللو  وتضللمن البعللد المحللدد مللن لبلل  وزارة الصللحة بللٌن مركللز صللحً وادللر والتموٌلل  الللالزم 

 الستكما  االنشاء وتجاٌزه با جازة والمستازمات الطبٌة واالثاث الالزم 

ة بزٌلادة زٌلادة اعلداد الكلوادر الطبٌلة والصلحٌة والكلوادر السلاندة ملن دلال  مطالبلة وزارة الصلح -2

التوزٌع من ذوي المان الطبٌة والصحٌة الى دائرة صحة الدٌوانٌلة وحسلب االحتٌلام ومطالبلة وزارة 

زٌادة الدرجات الوظٌفٌة المدصصة لادائرة من الكوادر الساندة أعلاله لٌتسلنى سلد اللنمم فلً بالمالٌة 

تلؤثر ن والتلً ٌون الحلالولعلاماا الكوادر العاماة مما ٌساعد فً تماٌ  االعما  ااضافٌة التً ٌكاف بالا

 عاى نوع وجودة الددمات الممدمة 

العم  عاى زٌادة الوحدات الطبٌة فً نفلس المراكلز الصلحٌة الموجلودة والتلً تملدم دلدماتاا حالٌلا  -3

تحمٌملله لصللعوبة انشللاء مراكللز  بوصللفة اجللراءك ممكننللاالسللكان تفللوق العشللرة االف نسللمة   عللداد مللن

 مالٌة التً ٌمر باا العراق دال  هذه الفترة صحٌة جدٌدة بسبب االزمة ال

وجود زٌلادة فلً اعلداد الكلوادر التمرٌضلٌة فباامكلان اسلتغال  هلذه الزٌلادة ملن دلال  فلتل لوحظ  -4

او  دراسلٌة ر عناوٌنام الوظٌفٌة الى وظائف إدارٌة ممن ٌحماون مؤهالت إدارٌة )شاادة ٌإمكانٌة تغٌ

دراستام فً التدصصات التً تعانً الدائرة من وجود نمم فتل باب لمنحام اجازات دراسٌة اكما  

 فٌاا 

مللن المالحللظ ان دائللرة صللحة الدٌوانٌللة لللد لامللت بتجربللة سللابمة مللن دللال  لٌاماللا بالتعالللد مللع  -5

ممرضات من دولة الاند ومستمرات بالعم  الى الولت الحالً ولكون الدائرة انفا لامت بفتل اعدادٌات 

اللى أدى اء الحملزة والشلامٌة وعفلن مملا ً ك  من لضلاء الدٌوانٌلة ولضلالتمرٌض بالفترة الماضٌة ف

مللن الضللروري اسللتبدا  الكللوادر  لنالكللوادر التمرٌضللٌة مللن االنللاث لللذ زٌللادة ماحوظللة فللً اعللداد

المحلددة ي دوللة أدلرى وحسلب ا ملوا  التمرٌضٌة الاندٌلة بكلوادر طبٌلة سلواء كانلت ملن الانلد او أ

 اء وشروط وضوابط استمطاب ا طب

لكل  منالا  اسلرٌر 21ثالثة مستشلفٌات وبواللع  بالمحافظة بعددمن المالحظ توفر مستشفٌات أهاٌة  -6

صحٌة ثانٌة ولٌست أولٌة ولكن لوحظ  تمدم ددماتومن المعاوم ان المستشفٌات هً مؤسسات صحٌة 



 

عدم وجود مراكز صحٌة تمدم ددمات الرعاٌة الصلحٌة ا ولٌلة تابعلة لامطلاع الدلام وبالتلالً ٌجلب 

توفٌر ا رض الدصبة لدعم االستثمار وتشجٌع المطاع الدام لاددو  فً دلدمات الرعاٌلة الصلحٌة 

 ا ولٌة 

ملن العلالم اذ للو  ً مجا  الولاٌة الن الولاٌلة دٌلرف زٌادة الندوات واالعالنات والتوعٌة والتثمٌف -7

وبالتللالً للل  اسللتاالن االدوٌللة  ىصللحٌة الالزمللة لماللت معللدالت المرضللتللوفر لللدى المجتمللع الثمافللة ال

موجلودة حالٌلا وكذلن لاة اعداد المراجعات لامؤسسات الصحٌة ومما ساعد فً فسل المجا  لاكوادر ال

 ه وفعالٌة ءبتأدٌة مااماا بكفا
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Abstract 
The modern world today is witnessing many changes in all fields. The 

primary health care services are the most important variables for their 

relation to the health of citizens and the health of society in general, 

which is an important factor in the development and advancement of 

societies. 

Attention to the quality of primary health care services is not a new 

topic, but the new one lies in the process of using practical methods 

and modern statistical methods to implement quality programs, as well 

as setting appropriate standards, evaluating performance levels and 

maintaining high levels of administrative and technical performance 

through the implementation of these programs. 

The health sector is receiving increasing attention and attention as one 

of the main areas of human development in particular, and the 

developmental path of the country in general, as well as the use of 

advanced health services, which enshrines the basic principles and 

rights of the human being regardless of their social, geographical and 

other affiliations. 

This care was manifested through the inclusion of a number of reforms 

and programs covering the various components of the health system, 

which included measures aimed primarily at supporting this sector so 

that it would be able to view its role in supporting the development 

process and ensuring a healthy life for all citizens. 

This process is confirmed through the strategies adopted in the field of 

health sector development, with the problems faced by this sector at 

various stages. This strategy was initially focused on the development 

of health infrastructure and the response to communicable diseases 

and endemic diseases. The aim of the research is to know the reality of 

the primary health services in the city of Diwaniyah for the year 2017 

using a study of the current situation of the available infrastructure and 

resources Shariya of the Department of Health in Diwaniya compared 

with health indicators and indicators and applied to determine the 

adequacy of the service, according to the density of the city of 

Diwaniyah 
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 االستطالعات المٌدانٌة :-

ً تواجه المواطنٌن والكادر االستطالعات المٌدانٌة هً زٌارات الى المراكز الصحٌة والتعرف على واقع الخدمات المقدمة للمواطنٌن ومعرفة ما المشاكل والمعوقات الت

وعلى مختلف القطاعات للوصول الى واقع الحال على مختلف المراكز الصحٌة وتم مطابقة المعٌاري  العامل فً المركز وتم اختٌار بعض المراكز الصحٌة  العشوائٌة

 الدولً بالنسبة الى الكثافة السكانٌة لمعرفة نسبة الفجوات الموجودة فً المركز الصحً وعلى مدى القطاع الصحً .

مركز صحً الطلٌعة التدرٌبً التابع لقطاع الدٌوانٌة االول-1  

صحً الصدر الثالثة التابع لقطاع مركز-2  

مركز صحً الصدر الرابعة التابع لقطاع-3  

 

 

 

 التقٌٌم النوعً للخدمات فً الرعاٌة الصحٌة االولٌة

   اسم المركز الصحً : مركز صحً الطلٌعة التدرٌبً / قطاع الدٌوانٌة االول

5991سنة أنشاء المركز :   

نسمة 51241عدد سكان الرقعة الجغرافٌة للمركز:   

  



 غٌر مالئم مالحظات

(5)تصنٌف   

مالئم بصورة 

 جزئٌة

(2)تصنٌف   

 مالئم

(4)تصنٌف   

 المؤشر

 

 مجال التقٌٌم 

بالرغم من وجود اثار الرطوبة فً الجدران اال ان البناٌة 

 قد رممت بشكل جٌد ٌخفً العٌوب الظاهرٌة
.حالة الجدران و السقوف 1 4  

 جٌدة.

 البنٌة التحتٌة 

كهربائً مستمر  .تٌار2 4   

 للمركز الصحً

.توفر مٌاه صالحة 3 4   

 لالستخدام بصورة مستمرة.

.ٌتمتع المركز الصحً 4 4   

 بلنظافة المطلوبة دائما .

.توفر غرفة انتظار 5 4   

مناسبة للمراجعٌن مرفقة 

بجهاز تكٌٌف و كراسً 

 بعدد مناسب 

كرسً فً الغرفة و  32)

(جمٌع ممرات المركز  

  



الكادر ال ٌتناسب مع المعٌار الدولً حسب الكثافة السكانٌة. كما 

ٌغطً المركز الصحً حاجة مراجعٌن غٌر مشمولٌن بالرقعة 

الجغرافٌة, او مشمولٌن ببرامج صحٌة تغطً جمٌع مساحة 

القضاء ) كبار السن, فحص المعوقٌن, فحوصات وحدة الرقابة 

وظفً الدوائر الصحٌة كفحص عمال المخابز والمطاعم, فحص م

 الحكومٌة المتركزة فً منطقة المركز..(

الوحدات الطبٌة  .5 4    

 11111طبٌب لكل  3

رجال+ طبٌبة  2نسمة )

 6معاون طبً عدد  ( وواحدة

  11111لكل 

المالك العامل 

 فً المركز 

2ال ٌوجد طبٌب سونار ووجود مصور شعاعً عدد  األشعة و وحدة  .2  2  

طبٌب اشعة و : السونار

و  سونار عدد واحد 

محمض و مصور شعاعً 

لكل مركز2عدد    

طب األسنانوحدة .4 4     

  و طبٌب اسنان واحد

 مساعد طبٌب اسنان واحد 

   11111لكل 

2عدم وجود صٌدلً ووجود معاون صٌدلً عدد الصٌدلة وحدة .1  2    

 و 21111صٌدلً لكل 

لكل  2معاون صٌدلً عدد 

11111 

التمرٌض وحدة .1 4     

لكل  و ممرضة  ممرض



نسمة 11111  

المختبر وحدة .9  2   4وجود ممارس مختبر ووجود مساعد مختبر عدد  عدم  

ممارس مختبر عدد واحد 

تقنً/مساعد   و  لكل مركز

   11111لكل  4مختبر عدد 

عٌار الدولًالكادر ال ٌتناسب مع الم  

فقط 5عدد   

.المالك األداري7   5  

لكل مركز 8عدد    

حارس لٌلً واحد مع ثمان منتسبً  حماٌة منشآت وعدم 

  2تواجد بستانً ومعٌن ) باجر ٌومً ( عدد 
.المالك الساند و الخدم8ً  2   

لكل مركز 8عدد    

.جهاز تخطٌط قلب1 4     األجهزة 

.جهاز أشعة ثابت2 4     

.جهاز سونار3 4     

.كرسً اسنان4 4     

.جهاز تعقٌم5 4     

.توفر األجهزة المختبرٌة 6 4   

الالزمة للقٌام بالفحوص 



 

 األساسٌة. 

 

.وجود كافة المعدات 7 4   

األخرى من ثالجات و أجهزة 

 تكٌٌف و غٌرها

.سٌارة اسعاف واحدة لكل 8   5 ال تتواجد سٌارة اسعاف

 مركز صحً

توافر قائمة األدوٌة االساسٌة  4   

بكمٌات مناسبة و اللقاحات 

 وبصورة مستمرة

األدوٌة و 

 اللقاحات

صالحٌة بعٌدة المدى لألدوٌة  4   

 او اللقاحات

مساحة غرفة الصٌدلٌة مناسبة  4   

و األدوٌة مرتبة فً الدوالٌب  

المخصصة لها .   

 155دٌنار شهرٌا مقسمة الى منحتٌن  السقف :ملٌون

 الف مثقلة بروتٌن التبوٌب واالعتذار والموافقات

  2551لسنة  501550555واقع الحال : 

  

التخصٌصات المالٌة للمركز    5

 كافٌة
 المٌزانٌة



 اسم المركز الصحً : مركز صحً الصدر الرابعة / قطاع الدٌوانٌة االول

2559سنة أنشاء المركز :   

نسمة 21991سكان الرقعة الجغرافٌة للمركز: عدد   

 غٌر مالئم مالحظات
(5)تصنٌف   

مالئم بصورة 
 جزئٌة
(2)تصنٌف   

 مالئم
(4)تصنٌف   

 المؤشر
 

 مجال التقٌٌم 

.حالة الجدران و السقوف 1 4   
 جٌدة.

 البنٌة التحتٌة 

.تٌار كهربائً مستمر 2 4   
 للمركز الصحً

.توفر مٌاه صالحة 3 4   
 لالستخدام بصورة مستمرة.

.ٌتمتع المركز الصحً 4 4   
 بلنظافة المطلوبة دائما .

.توفر غرفة انتظار 5 4   
مناسبة للمراجعٌن مرفقة 
بجهاز تكٌٌف و كراسً 

 بعدد مناسب 
كرسً فً الغرفة و  32)

 جمٌع ممرات المركز(

  

الكادر ال ٌتناسب مع المعٌار الدولً 
السكانٌةحسب الكثافة   

  7طبٌب واحد وطبٌبتان مع معاون طبً عدد 

. الوحدات الطبٌة 5  2   
 11111طبٌب لكل  3

رجال+ طبٌبة  2نسمة )

المالك العامل 
 فً المركز 



 6معاون طبً عدد  واحدة( و

  11111لكل 
ال ٌتواجد طبٌب اشعة وسونار  ووجود مصور شعاعً 

 واحد

الكادر ال ٌتناسب مع المعٌار الدولً 
 حسب الكثافة السكانٌة

.وحدة  األشعة و 2   5
طبٌب اشعة و السونار: 

سونار عدد واحد  و 
محمض و مصور شعاعً 

لكل مركز2عدد    
 طبٌب اسنان واحد ومساعد واحد

الكادر ال ٌتناسب مع المعٌار الدولً 
 حسب الكثافة السكانٌة

.وحدة طب األسنان4  2   
 طبٌب اسنان واحد و 

 مساعد طبٌب اسنان واحد 
   11111لكل 

 عدم وجود صٌدالنً ووجود معاون صٌدلً واحد

الكادر ال ٌتناسب مع المعٌار الدولً 
 حسب الكثافة السكانٌة

.وحدة الصٌدلة 1   5  
 و 21111صٌدلً لكل 

لكل  2معاون صٌدلً عدد 
11111 

.وحدة التمرٌض 1 4     
ممرض و ممرضة  لكل 

نسمة 11111  
وجود ممارس مختبر ووجود مساعد مختبر واحد عدم  

الكادر ال ٌتناسب مع المعٌار الدولً 
  حسب الكثافة السكانٌة 

.وحدة المختبر 9   5  
ممارس مختبر عدد واحد 

تقنً/مساعد  لكل مركز و  

   11111لكل  4مختبر عدد 
 واحد فقط

 
.المالك األداري7   5  

لكل مركز 8عدد    
.المالك الساند و الخدم8ً  2  خمسة فقط  

لكل مركز 8عدد    

.جهاز تخطٌط قلب1 4     األجهزة 

.جهاز أشعة ثابت2   5 جهاز اشعة متحرك وعاطل حالٌا  



 

 

 

.جهاز سونار3   5 ال ٌوجد  

.كرسً اسنان4 4     

.جهاز تعقٌم5  2  ثالثة اجهزة تعقٌم وجهاز عاطل   

.توفر األجهزة المختبرٌة 6 4   
الالزمة للقٌام بالفحوص 

 األساسٌة. 

 

.وجود كافة المعدات 7 4   
األخرى من ثالجات و أجهزة 

 تكٌٌف و غٌرها
.سٌارة اسعاف واحدة لكل 8   5 ال تتواجد سٌارة اسعاف

 مركز صحً
توافر قائمة األدوٌة االساسٌة  4   

و اللقاحات بكمٌات مناسبة 
مستمرةوبصورة   

األدوٌة و 
 اللقاحات

صالحٌة بعٌدة المدى لألدوٌة  4   
 او اللقاحات

مساحة غرفة الصٌدلٌة مناسبة  4   
و األدوٌة مرتبة فً الدوالٌب  
المخصصة لها .   

الف  155السقف : ملٌون دٌنار شهرٌا بمنحتٌن   
2551خالل سنة  501550555واقع الحال:   

للمركز التخصٌصات المالٌة    5
 كافٌة

 المٌزانٌة



 اسم المركز الصحً : مركز صحً الصدر الثالثة / قطاع الدٌوانٌة االول

2552سنة أنشاء المركز :   

نسمة 58515عدد سكان الرقعة الجغرافٌة للمركز:   

 غٌر مالئم مالحظات
(5)تصنٌف   

مالئم بصورة 
 جزئٌة
(2)تصنٌف   

 مالئم
(4)تصنٌف   

 المؤشر
 

 مجال التقٌٌم 

.حالة الجدران و السقوف 1 4   
 جٌدة.

 البنٌة التحتٌة 

.تٌار كهربائً مستمر 2 4   
 للمركز الصحً

.توفر مٌاه صالحة 3 4   
 لالستخدام بصورة مستمرة.

.ٌتمتع المركز الصحً 4 4   
 بلنظافة المطلوبة دائما .

.توفر غرفة انتظار 5 4   
مناسبة للمراجعٌن مرفقة 

كراسً بجهاز تكٌٌف و 
 بعدد مناسب 

كرسً فً الغرفة و  32)
 جمٌع ممرات المركز(

  

الكادر ال ٌتناسب مع المعٌار الدولً 
 حسب الكثافة السكانٌة

 طبٌبة واحدة وطبٌبان مع توفر معاون طبً بعدد كافً 

. الوحدات الطبٌة 5  2   
 11111طبٌب لكل  3

رجال+ طبٌبة  2نسمة )

المالك العامل 
 فً المركز 



 6معاون طبً عدد  واحدة( و

  11111لكل 
ال توجد وحدة اشعة وسونار  فً المركز وبالتالً ال ٌوجد 

 كادر
.وحدة  األشعة و 2   5

طبٌب اشعة و السونار: 
سونار عدد واحد  و 

محمض و مصور شعاعً 
لكل مركز2عدد    

 طبٌب اسنان واحد ومساعد واحد

المعٌار الدولً الكادر ال ٌتناسب مع 
 حسب الكثافة السكانٌة

.وحدة طب األسنان4  2   
 طبٌب اسنان واحد و 

 مساعد طبٌب اسنان واحد 
   11111لكل 

 عدم وجود صٌدالنً ووجود معاون صٌدلً واحد

الكادر ال ٌتناسب مع المعٌار الدولً 
 حسب الكثافة السكانٌة

.وحدة الصٌدلة 1   5  
 و 21111صٌدلً لكل 

لكل  2معاون صٌدلً عدد 
11111 

.وحدة التمرٌض 1 4     
ممرض و ممرضة  لكل 

نسمة 11111  
 عدم وجود ممارس مختبر ووجود مساعد مختبر واحد

الكادر ال ٌتناسب مع المعٌار الدولً 
  حسب الكثافة السكانٌة 

.وحدة المختبر 9   5  
ممارس مختبر عدد واحد 

تقنً/مساعد  لكل مركز و  

   11111لكل  4مختبر عدد 
.المالك األداري7   5 واحد فقط  

لكل مركز 8عدد    
.المالك الساند و الخدم8ً  2  خمسة فقط  

لكل مركز 8عدد    

.جهاز تخطٌط قلب1 4     األجهزة 

.جهاز أشعة ثابت2   5 جهاز اشعة متحرك وعاطل حالٌا  



 

.جهاز سونار3   5 ال ٌوجد  

.كرسً اسنان4 4     

.جهاز تعقٌم5  2  ثالثة اجهزة تعقٌم وجهاز عاطل   

.توفر األجهزة المختبرٌة 6 4   
الالزمة للقٌام بالفحوص 

 األساسٌة. 

 

.وجود كافة المعدات 7 4   
األخرى من ثالجات و أجهزة 

 تكٌٌف و غٌرها
.سٌارة اسعاف واحدة لكل 8   5 ال تتواجد سٌارة اسعاف

 مركز صحً
توافر قائمة األدوٌة االساسٌة  4   

و اللقاحات بكمٌات مناسبة 
 وبصورة مستمرة

األدوٌة و 
 اللقاحات

صالحٌة بعٌدة المدى لألدوٌة  4   
 او اللقاحات

مساحة غرفة الصٌدلٌة مناسبة  4   
و األدوٌة مرتبة فً الدوالٌب  
المخصصة لها .   

الف  155ملٌون دٌنار شهرٌا بمنحتٌن  السقف :  
2551خالل سنة  501550555واقع الحال:   

التخصٌصات المالٌة للمركز    5
 كافٌة

 المٌزانٌة
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