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 كفاءة المستشفيات في محافظة االنبارالتحليل الجغرافي ل
 وي      الرا محمود علي  أ.د .صباح

                      جبار المحمديعبد الرزاق محمد    م.
 -ملخص البحث :

,اذ يوجد في  تناول البحث المؤسسات الصحية الكبيرة في محافظة االنبار وتوزيعها الجغرافي  
المستشفيات  هذه في هذا البحث يتم دراسة و  اهلية , 2و امستشفى حكومي 00المحافظة

الموزعة في كافة انحاء المحافظة بواقع مستشفى واحد في كل قضاء ماعدا قضاء الرمادي 
 ,وقضاء الفلوجة مستشفيان حكوميان وواحد أهلي, واثنان أهلية  ,مستشفيان حكوميان  يهافف

 وقضاء القائم فيها مستشفيان حكوميان .
وتحديد اقليم  لذلك ركز البحث على توزيع هذه المستشفيات وتحليل كفاءتها الوظيفية والمكانية

 المحافظة لمعرفة المناطق التي تخدمها عينة من مستشفيات
Efficiency of t hospitals in theAnbar province:- 

The research has treated Large health institutions discussed in 
Anbar province and geographical distribution, there are 11 public 
hospital in the province and 3 eligibility, in this research is to 
study these hospitals distributed throughout the province by one 
hospital in each district except spend Ramadi have two 
government hospitals and two private and two Government and 
Fallujah district one native and two hospitals are Government-
based. 

Therefore, the research focused on the distribution of these 
hospitals and functional efficiency and spatial analysis, select a 
sample of hospitals in the province to know the regions served 
byract 
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 -المقدمة :
تعد المستشفيات من  المؤسسات المهمة التي تقدم خدماتها الى الناس بكافة مستوياتهم     

,لذلك تناول هذا البحث توزيع المستشفيات في منطقة الدراسة وكفاءتها الوظيفية والمكانية التي 
اهتمت بها جغرافية الخدمات على مستوى محافظة  االنبار ,فالمستشفيات تعد اكبر 

لصحية التي تقدم خدماتها للشخص او المجتمع لذلك فهي تعد اهم عنصر يساهم المؤسسات ا
 في تطور الشخص او المجتمع ,

 -مشكلة البحث :
هل ان توزيع مستشفيات محافظة االنبار متالئم مع توزيع سكان المحافظة ؟وهل ان كفاءتها 

 متالئمة لعدد السكان؟
 -فرضية البحث :

 متناغمة وغير منسجمة وتوزيع  السكان في محافظة االنبار مستشفيات بصورة غير التتوزع 
 -هدف البحث :

 معرفة توزيع وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للسكان ) المستشفيات( في محافظة االنبار 
 -:التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية الكبيرةأواًل: 

ا العامة ومنها الخاصة , ويقصد بالمؤسسات  الصحية الكبيرة بالمستشفيات وهي أنواع منه
على أنها مؤسسة صحية فيها  مجموعة من التخصصات والمهارات والمهن الطبية  وتعرف

 (.0وغير الطبية  تقدم  الخدمات واألدوية والمواد الهادفة إلى خدمة المرضى)
ن المستشفى  مؤسسة صحية تحتوي على مجموعة أما التعريف الذ ي يخدم  البحث فإ   

والتخصصات الطبية والفنية وتعد مأوى للمرضي الراقدين و يحتوي على  من الوحدات
 مجموعه من األسرة الستيعاب الراقدين.

ثالث مستشفيات أهلية  فضال عن اعشر مستشفى حكومي انسجاما مع التعريف أعاله يوجد أحد
كز وهذه المستشفيات العامة موزعة على الوحدات اإلدارية بواقع مستشفى واحد في كل مر 

ماعدا مركز القضاء الرمادي الذي يضم مستشفى  قضاء وبعض النواحي)العبيدي والعامرية(
 وهو المستشفى التخصصي الوحيد في المحافظة,,مستشفى النسائية واألطفالو الرمادي العام ,

 (0وخارطة ) (0جدول )
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لصحة  تقع أما المستشفيات األهلية فتوجد ثالث مستشفيات منها اثنان مجازتان من وزارة ا
فهي غير مجاز وتقع  ةفي مركز قضاء الفلوجة, أما الثالث الثانيةو ,في ناحية الحبانية  األولى

 (3)مركز قضاء الرمادي
 3100لعام  ( المستشفيات  في وعدد األسرة ونسبتها محافظة االنبار0جدول )

 نسبتها% عدد األسرة عدد المستشفيات الوحدة اإلدارية
 22,3 223 3 قضاء الرمادي
 02,2 211 0 قضاء الفلوجة
 2,3 033 0 قضاء حديثة
 9,5 011 0 قضاء هيت
 9,5 091 0 قضاء القائم

 3,59 91 0 ناحية العبيدي
 9,5 011 0 ناحية العامرية
 9,5 011 0 قضاء عنة
 3,2 21 0 قضاء راوه

 3,59 91 0 قضاء الرطبة
 %011 0222 00 المجموع

 يةعلى الدراسة الميدان المصدر الباحث باالعتماد
 اسرير  0222حوالي  3100أما عدد األسرة المخصصة لرقود المرضى فقد بلغ عددها عام    

موزعة على مستشفيات المحافظة بنسب مختلفة إذ احتل قضاءالرمادي المرتبة األولى من 
%من مجموع األسرة في المحافظة ويليه 22,3حيث عدد األسرة إذ استحوذت على نسبة 

%وهذه النسبة للفلوجة02,3قضاء الفلوجة على   
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(1خارطة رقم )  
1111المستشفيات في محافظة االنبار لسنة   

 
 (0دراسة الميدانية وجدول)ال

تعد مرتفعة على الرغم من أن قضاء الفلوجة فيها مستشفى واحد إال أن هذه المستشفى تخدم 
 المستشفيات . تفتقد إلىناحيتي الكرمة والصقالوية التي 
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تراوح نسبة عدد األسرة تأما مستشفيات األخرى فإنها قليلة األسرة مقارنة مع عدد سكانها إذ   
إشغال السرير في المحافظة فقد ما يخص  %في راوه, أما3,2%في حديثة و2,3 فيها بين

وعلى الرغم من أن عدد األسرة في الفلوجة يأتي بالمرتبة الثانية بعد  3100%عام 22,9بلغ
%ثم يليه مستشفى 95الرمادي إال أن نسبة إشغال السرير الواحد احتل المرتبة األولى بنسبة 

% وكذلك مستشفى حديثة ثم مستشفى الرمادي العام 92لرمادي بنسبة النسائية واألطفال في ا
 (3%جدول)01%واخيرا الرطبة بنسبة 25بنسبة 

 (3جدول رقم )
لعمليات اوعدد أيام المكوث وعدد المراجعين وعدد الراقدين وعدد  (2)عدد األسرة ونسبة اإلشغال

 3100الجراحية لعام 
 عدد العمليات عدد الراقدين عدد المراجعين لنسبة اإلشغا عدد أيام المكوث عدد األسرة المستشفى

 02151 35251 225032 %25 55253 262 الرمادي العام
 2935 21226 92291 %92 25259 365 النسائية واألطفال

 02223 32223 303512 %95 5955 211 الفلوجة
 3159 03921 50132 %35 32026 011 هيت
 3323 5563 023662 %92 31535 033 حديثة
 3929 09551 50509 %32 92223 011 القائم

 623 5331 21619 %35 2559 91 العبيدي
 0523 2255 20523 %35 5065 011 العامرية
 503 9931 25593 %02 3232 011 عنة
 532 3596 35903 %26 2212 21 راوه

 562 02022 29611 %01 2312 91 الرطبة
 29392 060925 0025359 %22,9 395605 0222 المجموع

دائرة صحة االنبار, قسم اإلحصاء الحياتي, بيانات  -على اعتمد الباحث في جمع معلوماته 
 .3103غير منشورة 

 3100عام   ايوم 395605أما عدد أيام المكوث في مستشفيات المحافظة فقد بلغ 
الرطبة ثم القائم ثالثا وقد احتل مستشفى الرمادي المرتبة األولى في عدد أيام المكوث  ثم 

 والنسائية واألطفال رابعا وأخيرًا مستشفى العبيدي.
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 3100عام  امراجع 0025359أما عدد المراجعين إلى مستشفيات المحافظة  فقد بلغ عددهم   
تي في مقدمة المستشفيات التي استقبلت ستشفيات المحافظة بنسب مختلفة ويأموزعين على م

واقل المستشفيات استقباال للمراجعين  امراجع 225032العام بواقع مراجعين مستشفى الرمادي 
 هو مستشفى راوه.

وقد احتلت  3100عام  اراقد 060925أما عدد الراقدين في مجموع المستشفيات فقد بلغ 
يليها مستشفى   اراقد 21226مستشفى النسائية واألطفال المرتبة األولى باستحواذها على 

 فى الفلوجة وأخيرا مستشفى راوه .الرمادي العام ثم مستش
عملية جراحية  ,احتلت   29352اكثر من 3100وقد أجريت في مستشفيات المحافظة عام 

وأخيرًا  ,ثم مستشفى الرمادي العام ,مستشفى الفلوجة المرتبة األولى في عدد عمليات الجراحية 
 جراحية.عملية 623مستشفى العبيدي 

 كبر مستشفيات منطقة الدراسة ,أنشئوهو ا, ى الرمادي العاممستشف اكبر هذه المستشفيات هوو 
من شمال مدينة الرمادي على الجانب األيمن ويقع في ( 2 م) 0559وافتتح عام   0552عام 

يات متعددة منها ذات طابق ويحتوي على بنا متر مربع, 90911تبلغ مساحته و , نهر الفرات
خلية وفي او توجد حديقة د ائق صغيرة كماك حدات هنايامنها متعددة الطوابق بين أجزاء البن

 متر مربع.911حة ات بمسار اللسي مرآبية يوجد البنارج حدود اخ
حتوى على وحدة اذ ات ,اصاختصالامل من حيث المتكالوحيد ادي الرماويعد  مستشفى    
جعين المر الرنين وقد وصل عدد او  (سالمفر ا) و( ردوبال)ز الكلية  وجهات ووحدة غسيل الحميا

,فهو يعد  اءتهاودرجة كف التي يقدمهات الخدمافضال عن , اشهري 539لى ا سالمفر اللرنين و 
في  اوتقني اويتطور ويتوسع علميجعله ينمو  الطب ممان فتحت كلية امنذ  امستشفى تعليمي

لدموية, ا وعيةالاو  لقلب,او , لصدريةاو لجلدية ,او  ,طنية البا)مهاقساهم ات, و الخدماتقديم 
 فيما يخص عدد امالعيون(او  ,لكليةالبولية و اري المجا و, لحنجرةانف و الاو  م,العظالكسور و او 
ص في اختصالاء اطبالا%من مجموع 20,5ص فقد بلغت نسبتهم اختصالاء اطبا
 .               (9)فظةالمحا
ردهة , نسبة  33موزعة بين  اسرير  262حتوى اذ اسرة الاولى في عدد الالمرتبة احتل او    
لمكوث ام ايان مجموع ا,و 3100م ال عخال35251قدين الر ا%,عدد 25لسرير ال اشغالا
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جع  من ا( مر 225032فقد بلغ ) 3100م المستشفى عالى اجعين المر اعدد  امايوم , 5525
حية الجر ات العملياعدد  اماجعين,ا%من عدد مر 32,2ض , بنسبة امر الار و اعمالامختلف 

لكبرى افوق  %02,5موزعة بنسبة 02151فقد بلغت  3100م المستشفى عاجريت في التي ا
ت  اك وحدا,وهن% صغرى 0,9%متوسطة و بنسبة20%كبرى و  بنسبة23,2و بنسبة

ف اسعالالقرب من مركز ادي بالرمالى شرق من مدينة ات الحميالملحق به مثل  وحدة ا
لديكي ال السعاو  ايالسحالرئة و ات اذ امنه لمزمنةاض امر الالجة اصة لمعالفوري, وهي خا
حة ان ,تبلغ مسالمكااصة لهم في هذاجر خال محلحمى من خالالرئوي و التدرن ايد و لتيفوئاو 

وعدد   (6) اسرير  21-39ويستقبل  اسرير  39متر مربع يحتوي على 3911لوحدة نحو اهذه 
 . 03 الصحية عددهالمهن اوذوي 2لطبية المهن اذوي 

متر مربع  3111 احتهات وتبلغ مسالحميالقرب من وحدة الكلية وهي تقع باوحدة غسيل  اما
 9 ايعمل بهو , المريض يغسل مرتين شهرياي  ا اسبوعيا اجعامر  29قع الكلية بو اوهي لغسل 

وتحتوي  اطبي اوناحدى عشر معام, و اع اء تخصصطبأثة ص وثالاختصان اثناء منهم اطبا
 . اسرير  03على 

حته اتبلغ مسو ر ,الور ادي قرب جسر الرمايقع وسط مدينة   ,ولاطفالائية و النسامستشفى  يليه
فظة المحاء في النسالى جميع اته ا, وهو يقدم خدم(2)0523م اسس عأتو  3م 02111

 ضامر الالمتعلقة باض امر الالج  جميع الخدج, وتعال اطفالال و اطفالامل وكذلك الحو اصة اوخ
رئ الطو اموزعة بين  اسرير  365لمستشفى اسرة في الابلغ عدد و ل ,اطفالائية و النسا
ئية اربعة نسال و اطفثة لألت موزعة بين ثالات )وهي تسعة ردهالعمليات الارية وصاستشالاو 
فقد بلغ 3100م المستشفى لعاجعين في المر اعدد  اما رئ,احدة للطو او و ن مستقلة اثناو 
 , فظةالمحاجعين ا%من عدد مر 9   لمستشفى بنسبة ات ائياحصاحسب  اجعا(مر 92291)

حية موزعة بين اعملية جر 2935حية فقد بلغت الجر ات العمليا اما( 21226قدين )الر ا وعدد
 حية.اعملية جر  2212مالعاح الجناحية و اعملية جر  539ص الخاح الجنا

سس أء حديث تات بنالقديمة ذات المستشفياهو من و  مالعالفلوجة اتشفى يليه مس
لجزء الجديد في الى  موقعة  اانتقل حديثات ثم الفر الغربية لنهر الضفة اعلى 0523ماع
ء يحتل الخلفامع القرب من جاد بابغد–بط بين فلوجةالر الطريق الفلوجة على الشرقي من مدينة ا
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ت ار اللسي مرآبوهي ,ت الخدما فضال عنية كبيرة الى بنامتر مربع ,مقسم  92311فة امس
للمستشفى يوجد مركز  لخلفيةالجهة ا وفي , متر مربع 2911تقدر حة ابمس افترياوحديقة وك

عية الصناف اطر الاعة امتر مربع ومركز صن 0111حة التخصصي بمسان اسنالاطب 
حة اجر و , طب نفسيو لقلب ,اش انعاو  طنية,ات بامتر مربع,ويحتوي على  رده 911حة ابمس

بلغ عدد و لكلية, المشتركة ووحده ات الردها فضال عندة لوالاو ,ل اطفائية و احروق نسو مة ,اع
جعين فقد بلغ المر اعدد  امافظة. المحاسرة ا%من عدد 05,39سرير بنسبة  211سرة الا

ت العملياعدد  اما, اقدار  02223قدين الر ا%وعدد 05,9بنسبة 3100م اجع لعامر  303512
 .(5)حيةاعملية جر  02223  احية فقد بلغ عددهالجر ا
 3م06111حته اتبلغ مس ,و0523م اع أنش وسط مدينة هيت ,: وهو يقع مستشفى هيت اما

 ,ريادالاح الجناة تتكون من لرئيساية البناو  ,مربعمتر  3111 احتهافيه حديقة تبلغ مس,
 دة.لوالالخدج, و ال و اطفالا ئية,النسالصدرية, و اطنية و البام اقساو 
فظة المحات اسرة مستشفيا% من مجموع 6,0سرير بنسبة 011لمستشفى على ايحتوي    

سرة الاقدين لهذه الر ارية وعدد استشالارئ و الطو ا فضال عنت ا(رده6موزعة على )
(,  32026بلغ) 3100م المكوث لعام ايا% ومجموع 35لسريرال اشغا, نسبة امريض03921

جريت التي احية الجر ات العملياعدد  اما اجعا( مر 50132بلغ )3100ماجعين لعالمر ان عدد او 
 (5)حيةاعملية جر  3159فقد بلغت  3100م المستشفى لعافي 

يقع في و سة ,الدر الحجم في منطقة ات متوسطة امستشفيالوهو من    م:العامستشفى حديثة  اما
 اء حديثة ومان مركز قضاسك فضال عن نيةلحقالاو , نةان برو اء حديثة و يخدم سكامركز قض

 ت سكنيةامن قرى وتجمع اورهايج
دية وتقنية محدودة على ات مانيامكات ا,وهو ذ3م 05111حة اعلى مس 0522م اسس عأت

جعين المر اذ وصل عدد الكلية الرنين و غسيل از اس وجهاز مفر اه على جهئاحتو الرغم من ا
و عدد  ا,سرير  033م ويحتوي على الع اجع شهريامر  301لى الرنين اس و المفر از الجه

 %03,0بنسبة  ,023662بلغ  3100م اجعين لعالمر اوعدد   , 5563قدين الر المرضى ا
عملية  3323 احية بلغ عددهات جر المستشفى عملياويجري في  036621لى اقسمت 

 (01)حيةاجر 
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لسكني اء اخالان مجمع اوهو مستشفى محلي صغير يخدم سك   مالعامرية العاومستشفى 
ثم تحول  ,0556م اكمركز صحي ع أتهية نشافي بد لمحيطة,القرى امرية و العاحية ان ناوسك

 .0555م الى مستشفى عا
ت ملحقة اوخدم,رية استشالاو ,رئ الطو ات الى ردهامتر مربع , مقسم 5311حته اتبلغ مس   
رض مخصصة للتوسع او ,وحديقة ,ت ار السياج لوقوف اوكر ,ه الة مياساو ,زن اومخ,
%  2,5بنسبة   امريض 20523جعين المر ابلغ عدد و . 3م 0211 احتهالمستقبلي,و تبلغ مسا

قدين  فقد بلغ عددهم الر اعدد   اما فظة,المحات الى مستشفياجعين المر امن مجموع 
 . (00حية )اجر  ةعملي 0523حية فقد بلغت الجر ات العملياو عدد , اقدار  امريض2255

لقرى اوه و ان ر اوجزء من سك ن عنهاهو مستشفى محلى يخدم سك مالعامستشفى عنة  اما
 لعبيدي وحديثة.ائم و القالمرضى من المحيطة بمدينة عنة وبعض ا
لمستشفى اان هذاالالقديمة اضي في مدينة عنه المالقرن ات المستشفى في ستينيااهذ انشا

ء مستشفى حديث في عنه اتعرض للغرق مع مدينة عنه في بحيرة سد حديثة لذلك تم بن
ت المستشفيالمستشفى عن اا,ويتميز هذمتر مربع  31,211حته اتبلغ مس 0556م الجديدة عا
ئيين اخصاي فيه انه يحتوي على تخصص كسور امرية بالعالعبيدي و اوه و الرطبة ور الصغيرة كا

 اماسرير  , 011لمستشفى على ايحتوي  ,ورج مدينة عنهامن خ لمرضىاكسور لذلك يقصده 
لى اجعين المر اد % من عد2,2بنسبة  اجعا( مر  25593فقد بلغ) 3100م اجعين لعالمر اعدد 

سعة من مجموع التالمرتبة احتل اذ ا اقدار  9931قدين الر اعدد   امافظة, المحات امستشفي
 حيةاعملية جر  503فقد بلغت  (03)حية الجر ات العملياامافظة, المحاقدين في الر ا
 0520م امر كمركز صحي عالاية المستشفى في بدا اهذ ئنشأفقد م العاوه امستشفى ر  امأ

لقرب من نهر ايقع ب0522م اوه عاء ر الى مستشفى  قضاوه ثم تحول احية ر ان نايخدم سك
ج احديقة وكر  فضال عنية قديمة ارة عن بنامتر مربع وهو عب 3221حته ات تبلغ مسالفر ا

تقنية  الى جاتحت لتي الالمرضية ات الالحالج فيه امتر مربع , ,هو يع 291حة ات بمسار اللسي
 21لمستشفى على ايحتوي  , ومالعالى مستشفى عنة الصعبة ات  الالحاذ تحول الية  اع

   اسرير 
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حته ا,تبلغ مس0522م اسس عأئم  تالقايقع في مركز مدينة ف مالعائم القا مستشفى اما
ئية, النساو رية, استشالاو رئ, الطو او مة, العاحة الجر ام اقسايحتوي على و متر مربع 31111
 لفوري.الإلسعاف ومركز 

م اجعين لعالمر اعدد ,و نية  اسرير مقسمة على ثم011لمستشفى على ايحتوي و    
 ا.مريض  09551لمستشفى بلغ اقدين في الر اعدد  اما,ا جعا( مر 50509بلغ)3100

حية ايقع في نو ن ,السكامن  قليال امستشفى محلي يخدم عددفهو  مالعالعبيدي ا مستشفى اما
متر مربع ,يحتوي  5911حته ا, مس0556م اسس عائم, القا( كم عن 2لعبيدي على بعد )ا
(مريض 21619)افقد بلغ عدده 3100م  اجعين لعالمر اعدد  اماسرير  91لمستشفى على ا

لمستشفى فقد بلغ اجريت في التي احية الجر ات العمليااما, 5331قدين بلغ الر اجع, وعدد امر 
 حيةاعملية جر  623 اعدده

م  يخدم اعو مستشفى هضي, المالقرن ات من انينالثماسس في أت مالعالرطبة امستشفى  اما
لرطبة اء المستشفى في مركز قضا يقعو  لرطبة,المحيطة بانية السكات التجمعالرطبة و ان اسك
ل اطفاو مة ,احة عاجر وال ئية,انسو  طنية,ابالت ايحتوي على ردهو متر مربع 00611حته امس

 امربع امتر  091حدة الو احة امس,نية اثم اوشقق ملحقة عدده لألدويةزن ارئ ومخاوطو ,خدج 
جعين المر المرضى اوعدد  اسرير  91لمستشفى على  ا,  يحتوي  امتر 291حة اوحديقة بمس,
وبلغ عدد , اقدار  (02022فقد بلغ  ),3100م اقدين لعالر اعدد  اما( , 29611بلغ) 3100مالع
 (02)حية اة جر مليع562حية اجر الت اعمليال

لرشيد اهلية هي مستشفى ات اث مستشفيسة ثالالدر اتوجد في منطقة  : هليةالات المستشفيااما
بي الجنالب الدكتور طادي ومستشفى الرماهلي في الالرحمة انية ومستشفى الحباهلي في الا

 لفلوجة . افي 
زة ومشكلة بموجب ابي( مجالجنالب الرشيد(و)طات هي مستشفى) المستشفيان من هذه اثنان ا

م الع 39هلية رقم الات المستشفياء انشانون اوق0550م الع 05رقم مة العالصحة انون اق
 ز.اهلي فهو غير مجالالرحمة امستشفى  اما(02) م0552

ت طبية انيامكاص وممن تتوفر عندهم الخابهم اء على حساطبالااءهانشات المستشفياهذه    
سة قليلة  بسبب عدم وجود الدر اهلية في منطقة الات المستشفيا,وتعد  (09)لية كبيرةاوم
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موزعة  اسرير  52هلية الات اسرة في للمستشفيالابلغ عدد  و,اوطبي اديات طبية متمكنة ماكمال
%في مستشفى  20هلي والالرحمة ا%في مستشفى 30,2هلي والالرشيد ا%في مستشفى 22,2

 بي.الجنالب اط
موزعة بنسبة  6526  اعدده ت فقد  بلغالمستشفياجريت في هذه التي احية  الجر ات العمليااما

لب ا%في مستشفى ط93,3لرحمة و ا% في مستشفى 05,2هلي والالرشيد ا% في مستشفى 35,0
 (2بي. جدول )الجنا

 (2جدول )  
 3100م اهلية لعالات احية للمستشفيالجر ات العملياقدين وعدد الر اسرة عدد الاهلية وعدد الات المستشفياعدد 

 تالعملياعدد  % سرةالاعدد  فيالجغر الموقع ا لمستشفىا
 1111لعام  حيةالجر ا

% 

 %35,0 0525 %22,2 20 لديةاخ–نيةالحبا لرشيدا
 %05,2 0262 %30,2 05 مركز–دي الرما لرحمةا
 %93,3 2032 %20 23 طالضبافلوجة حي  بيالجنالباد.ط
 %011 6226 %011 52 2 لمجموعا

 .3103غير منشورة, تاناه,بيعالات اء للمستشفياحصالالمصدر:قسما
 (3شكل رقم)

 3100م اهلية لعالات احية  للمستشفيالجر ات المئوية للعمليالنسبة اسرة و لنسبة  مئوية لالا

 
 (2د على جدول رقم)اعتمالاحث بالبامصدر 
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ذ تبلغ ا3110م اسس عأهلية  تالات المستشفياكبر ابي الجنالب الدكتور طاو يعد  مستشفى 
متر  211 احتهارجية مساية حديثة تحتوى على حديقة خامتر مربع وهي بن 0211  احتهامس

وفي كل غرفة سرير  امربع امتر  03لغرفة احة اغرفه مس 35ية تحتوي علىالبنامربع , و 
 فق صحية  للمريض .امر و 

, نيةالحباحية ابعة لنالتالدية الخافي مدينة  3115م اسس عأهلي فقد تالالرشيد امستشفى  اما
ت اكلمالاعدد  اماي في كل غرفة سرير , ,اغرفة  20سرير موزعة على  20سرة الابلغ عدد 

لصحية ات المؤسساء فهم يعملون في اطبالااماشخص , 21رية فقد بلغ عددهم ادالالصحية و ا
 لرسمي,ام الدو احية بعد الجر ات العمليالحكومية ,وتجري ا
صة  الخات ادالعيافي  اه يتم تحديدهعالات المستشفيالتي تتم في احية الجر ا العمليات غلباو 

سس ألرحمة فقد تامستشفى  اما مة,العاحة الجر ا,و لكسور او دة ,لوالات فهي المستشفيام اقسااما
دي وهو الرماء في اطبالارع ايقع في شو هلي, الالمصطفى اكبديل عن مستشفى  3112م اع

 لمتوسط.الصغرى و احية الجر ات العملياء اجر امستشفى صغير يستخدم في 
وهو مركز  3103م احه عافتتاك مستشفى صغير تم ات  هنالمستشفياهذه  فضال عن

حية ويقع في مركز اعملية جر  05 اسبوعياويستقبل  اسرير  03تخصصي للعيون يحتوي على 
 3103م اخير من عالالربع العمل به في اأ ء وبداطبالادي يعمل به مجموعة من الرما
 1111م التخطيطية لعات المؤشر ال ت من خل المستشفياءة اليل كفتح: :انياث
لهدف املت مع التي تعالمية العالمحلية و ايير المعارنة كل مؤشر مع اءة  هي مقالكفالمقصود با

لصحية ات  الخدمالمية لمعرفة حجم العالمحلية و ايير المعال تطبيق سته من خالاد در المر ا
رة اوز  التي وضعتهالمحلية ايير المعاد على اعتمالان منطقة معينة ,وسوف يتم التي تقدم لسكا
لتي ات المؤشر اولت نفس التي تنالمية العايير المعارنة بالمقا وكذلك لصحة,ارة او وز التخطيط ا

 .  اولهاسيتم تن
  (11)ن / مستشفىالسكاءة عدد امؤشر كف -1

ل معرفة حصة كل بعته من خالالصحي ومتالمستوى التي تقيس المهمة ات المؤشر اوهو من    
ر المعيالمية ,فالعالمحلية و ايير المعار  تطبيق اعتبالاخذ بنظر الان مع السكامستشفى من 

لذي المحلي ار المعيااما,(02)لف نسمةا91ن لكل مستشفى ب السكالمي يحدد عدد العا
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لف نسمة ا 091-61ن لكل مستشفى بين السكان عدد الى ايشير  إنهلتخطيط فارة اوضعته وز 
(نسمة 0225655ذ بلغ )ا اقليل جد نهاتضح افظة المحاءة في الكفاسة مؤشر اوعند در  (05)

هذه  التي تقدمهات الخدماك عجز كبير في مستوى اي هنا 3100م ا/مستشفى ع
 لمؤشر على مستوىاسة المي, وعند در العاو المحلي ار المعيارنة مع ات مقالمستشفياا
دي الرمائي المؤشر في قضان قيمة اتضح ا( 3رطة الخاو  2رية جدول ادالات الوحدا
 321662دي والرما/مستشفى في  اشخص 393525 تهبلغت قيم إذ اجد لفلوجة متدناو 

ن من نقص في انياين يعئالقضان ايعني  الفلوجة ,هذاء ا/مستشفى  في قضاشخص
لفلوجة لسد ادي و الرمائي ات في كل من قضامستشفي 2لى فتح ائمة اجة قالحات و المستشفيا
 اضغط انهاذ يشكل سكاء هيت اقض اعدام الافضل حاقضية فهي الاقي افي ب امالنقص ,ا

لمستشفى تعتمد على اءة ان كفات تدل على المؤشر ااء ,وهذالقضالوحيد في المستشفى اعلى 
يعتمد  ان وهذالسكاد عدد از  اذان وتقل السكاقل عدد  اذالية اءة عالكفان وتكون السكاعدد 

ن ا%من مجموع سك23,9ذ بلغ نسبتهم ات ,المستشفيالمستفيدين من اعلى نسبة  ايضا
لية  اءة عالمؤشر ذو كفاالتي يكون فيهاقضية الالية في ادة تكون عاستفالان نسبة افظة ,و المحا

وه اء ر اقضدة في استفاعلى نسبة اطئة ,فاءة و المؤشر ذو كفالتي يكون اقضية الاوتقل في 
 %.20%وهيت 20,3دي الرماء ا% ثم قض22لفلوجة اء ادة في قضاستفاقل نسبة ا%و 911

ء اصة في قضات وخالمستشفيالى فتح عدد من ائمة اجة قالحاكبر فائدة الفاوعليه ولكي تكون 
 خرى فالالاقضية الااماسة ,الدر الصحي في منطقة اقع الو الفلوجة وهيت للنهوض بادي و الرما

قضية ينسجم الات في هذه الموجود من مستشفيان االات المستشفيالمزيد من الى فتح اجة اح
جة الحان المي فالعار المعيات مع اموجود من مستشفي ام ارتاق اذاامالمحلي ار المعيامع 

ئم القالفلوجة وهيت وحديثة و ادي و الرماقضية اصة في امستشفى وخ 05لى فتح ائمة اق
 لمي فالالعالمحلي و ار المعيال منسجم مع از ال المؤشر فيهان إوه فاور لرطبة وعنه اقضية ااما,
 لقريب. المستقبل اضر و الحالوقت افي  ات فيهالمستشفيالمزيد من اجة لفتح اح
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 (2جدول)
م الع(02لمستفيدين)اونسبة ء القضالمستشفى على مستوى ار حصة التخطيطية لمعيات المؤشر ا

3100 
 عدد ءالقضا

 تالمستشفيا
 عدد 

 نالسكا
 حصة 

 لمستشفىا
 نالسكامن 

 نسبة 
 ن السكا

 لمستفيدينا

 لنقص في ا
 ت عنالمستشفيا

ر المعيامتوسط 
 (11)لمحليا

 لنقص فيا
 تالمستشفيا 

 رالمعياعن متوسط 
 لميالعا

 5 2  393525 919595 3 ديالرما
 5,5 2  321662 920232 3 فلوجة
 0,5 1,9  026623 026623 0 هيت
 0,5 1,0-  55225 55225 0 حديثة
 1,9- 1,5-  36530 36530 0 عنه

 1,2 - 1,5-  31215 31215 0 وهار 
 0 1,2-  22390 092910 3 ئماق

 1,5- 1,6 -  21020 21020 0 رطبة
 05,9 2,9  025655 0939962 00 مجموع

 ( 0لجدول )ان و السكادلة تقدير اد على معاعتمالاحث بالبالمصدر ا
ن ايعني  ان هذالسكا%من عدد 23,5دين فقد بلغ افستلمان السكاعدد فيما يخص  اما

د اء مستفاقل قضا اما(05لصحية)ا تالخدماو مشمولين بان غير مخدومين السكا%من 32,0
فهي  اهعالا امالفلوجة ,ادي و الرماقضية ات (هم المستشفيالكبيرة )الصحية ات الخدمامن 

لي الحالوقت امستشفى في 2,9لى  اجة اسة بحالدر ان منطقة ايعني  اهذ وه وعنه,اقضية ر ا
لى العجز ا تركز ت,المستشفياسة على مستوى الدر الصحي في منطقة اقع الو اللنهوض ب

 ئم.القالفلوجة و ادي و الرماقضية هي اث ت في ثالالمستشفيا
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1111ر لسنة انبال افظة ات في محالمستشفيامؤشر  (1رطة رقم )اخ  

 
 2د على جدول اعتمالاحث بالبا

 ن / سرير  السكاءة عدد امؤشر كف -1
لطبية ات الخدمانة يقيس نوعية لصحية الات الحقيقي للخدمالحجم الى المؤشر ا ايشير هذ  
 311لتخطيط هو ارة الذي وضعته وز المعتمد و المحلي ار المعيان الصحية, او 

لذي يبلغ المية و العالصحة الذي وضعته منظمة المي العالمعدل ا,وهو يفوق (31)نسمة/سرير
 نسمة /سرير   91معدلة 

دليل  ا/ سرير وهذ اشخص 529لي احو   3100م افظة لعالمحالمؤشر في اابلغت قيمة هذ   
بلغت نسبة  ن ,إذالسكاسب مع عدد ايتن سرة الالان عدد ت الالمستشفياءة اض كفانخفاعلى 

لمؤشر على اسرير ,ولم يكن  9552لى ائمة اجة قالحان إلي فالتا%فقط وب33,5دة استفالا
ء الى قضاء انه يختلف من قضا الافظة ,المحاهو عليه في  افضل مماء القضامستوى 
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شخص /سرير في  0292لفلوجة وهيت حيث بلغ ائي افي قض المؤشر يكون متدني جدا,ف
 ئينالقضادة في هذين استفالان نسبة اشخص /سرير في هيت ,لذلك ف0266,2لفلوجة وا
ئين تكون القضاجة ان حا%في هيت ,لذلك ف02,6لفلوجة وا%في 02,2لى انخفضت ا

ء استثنالمحلي بالمعدل ايفوق  المؤشر فيهان ارية فادالات الوحداقي اب اما, ايضامرتفعة 
ن نسبة المحلي ,لذلك فالمعدل الى اقرب ا/سرير وهو اشخص365لمؤشر بلغ ان اء عنه فاقض

سرير.  22وز اتتج سرة تكون قليلة الالى اجة الحان ا%و 22,2ء بلغت القضادة في استفالا
 (.2رطة )الخا( و 9جدول )

 3100م اقضية لعالان / سرير على مستوى السكامؤشر ( 9جدول)
 عدد ءالقضا

 نالسكا 
 عدد 

 سرةالا
 سرير 
 /شخص

 نسبة 
 دة%استفالا

 جة الحا
 سرةالى ا

 0255 32,2 650,3 223 919595 ديالرما

 3216 02,2 0292,2 211 920232 فلوجة

 622 02,6 0266,2 011 026623 هيت

 236 32,3 229,6 033 55225 حديثة
 22 22,2 365,3 011 36530 عنه

 60 25,2 912,2 21 31215 وهار 
 923 39,5 223,9 311 092910 ئماق

 091 32,5 513,6 91 21020 رطبة
 9552 33,5 529 0222 0939962 لمجموعا

 ( 0لجدول )ان و السكادلة تقدير اد على معاعتمالاحث بالبالمصدر ا
ن المي فالعار المعياقضية مع الاو على مستوى افظة المحاصة بالخالمؤشر ارنة اوعند مق 

ن اف لمي ,وعليهالعار المعيال و الحاقع ارب بين و اي تقاك ا,فليس هن اجد الفرق يكون كبير ا
( سرير 35262لى )المحلي و ار المعياس اساعلى  افياضا اسرير  9551لى اجة افظة بحالمحا

 .  (30)لميالعار المعياحسب 
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1111ر لسنة انبال افظة امؤشر شخص/سرير في مح (3رطة رقم )اخ  

 
 9د على جدول اعتمالاحث بالبا

 ت المستشفياقليم اتحديد - :الثاث
غلب التي تغطي اهلية و اث حدى عشر مستشفى حكومي  وثالاسة تحتوي على الدر ان منطقة ا

تم  اقليمياو  المستشفى محليالريفية ,ولمعرفة وزن الحضرية و اكز المر اقليم في الان احة وسكامس
لصحية وذلك المؤسسة االتي تقدمهات الخدماس لمعرفة حدود اسأقدين كالر اد عدد اعتما

 ت  .المستشفياصل في وجود الاانهال
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 ت هي اقلعالاك نوعين من ان هنالجدول نجد ال فمن خال
لمستشفى, اجد فيه الذي يتو اء القضاخل امن د اقدين في مستشفى مالر ارقود محلي :هي نسبة -0

 لمحلي.الرقود ايسمى ب
 لمستشفى,الذي يوجد به اء القضارج اويسكن  خ اقدين في مستشفى مالر اقليمي وهي نسبة ارقود -3

لى السبب في ذلك يعود اقضية و الات على مستوى المستشفياول الذلك سنتنقليمي الالرقود اويسمى ب
 لمحلي. اقليمي و الالرقود ابهه في اكثر من مستشفى وهي تشاتحتوي على التي  األقضيةبعض 

 دي :الرماء  ات قضاقليم مستشفيا—0
عية وشعبة الصنالكلية ارية ووحدة استشات ادايحتويه من عي ام ومالعادي الرمات اذ شملت مستشفيا

ل هلية  من خالالات المستشفيال و اطفالائية و النسانية ,ومستشفى السرطاض امر الالحروق وشعبة ا
%رقود 25,2%و60,6لمحلي الرقود او محلي ,فقد بلغ نسبة اقليمي امن رقود  اليهاتصل  امعرفة م

 (6في جدول ) اقليمي,كما
 يلي:  الذي تبين ماو 

 3100م ادي لعالرماء افي قضطق سكنهم اهلية ومنالالحكومية و ات المستشفياقدين في الر ا(6جدول )

 لوحدةا
 ريةادالا

 مستشفى
 لاطفالائية و النسامستشفى  مالعادي الرما

 تالمستشفيا
 مجموع هليةالا

 نسبة% مجموع نسبة مئوية عدد نسبة% عدد نسبة% عدد
 60,6 25593 20,5 0252 62,5 05203 61,2 02220 ديالرماء اقض
 00,6 2350 5,2 233 03,6 2532 01,2 2025 لفلوجةاء اقض

 02,2 5221 09 252 02,2 2120 02,2 2523 ء هيتاقض
 2,2 3205 5 369 3,5 529 9,9 0606 ء حديثةاقض
 3,5 0252 2 323 3,2 501 3,9 223 ء عنهاقض
 1,5 935 2 55 1,6 05 0,2 200 وهاء ر اقض
 3,3 0222 6 055 0,3 269 3,5 502 ئمالقاء اقض
 2,2 3192 5,5 350 3,9 260 2,2 0119 لرطبةاء اقض

  - 1,5 39  -  - فظةالمحارج اخ
  63079 %9,2 2202 %25,0 21226 %26,6 35251 لمجموعا

دي للمدة من الرمات اقدين في مستشفيالر المرضى ات د على سجالاعتمالاحث بالبا
 ت غير منشورة انابي0/2/3103-05/2/3103
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ت المستشفيال و اطفالائية و النسام ومستشفى العادي  الرماء )القضات استقبلت مستشفيا -0
 اقدار  62125لى اقدين وصلت الر اكبيرة من  اداعداهلي( الالرشيد اهلي و الالرحمة ااهلية همالا

لتي تمثل مرجعية ار و انبالافظة ات في محالمستشفياهمية هذه ايدل على  اوهذ 3100م اع
 .(33)قضيةالات اقي مستشفياقصور ب فضال عن فظة,المحات في المستشفيا
 21226لذين بلغ عددهم اقدين الر اولى في عدد الالمرتبة ال اطفالائية و النساحتل مستشفى ا -3
بنسبة  اقدار  35251م العادي الرمامستشفى  اثم يليه 3100م ا% لع25,0بنسبة  اقدار 

%من مجموع 9,2بنسبة  اقدار 2202هلية الات المستشفيا اخير اقدين و الر ا% من نسبة 26,5
 ء.القضات الى مستشفياقدين الر ا
لرغم ا% على 60,6قد بنسبة ار  25593ت المستشفيالى هذه المحلية الرقود ابلغت نسبة  -2

لرقود اذ بلغ   نسبة ات محلية ,النسب مستشفياتبدو بهذه  انها الافظة المحاتخدم  انهامن 
قضية الاقي امن ب اكبير  اعددلكلية ,مع ذلك فهو يستقبل الرقود ا% من نسبة 25,2قليمية  الا

جهزة وطرق الالصحية و الطبية و ات اءالكفاء من حيث القضات الى تفوق مستشفيايعود  اوهذ
 قضية .الات اقي مستشفيات عن بلموصالا
ذ وصلت ات المستشفيالى هذه اقليمي الالرقود اولى في عدد الالمرتبة اء هيت احتل قضا -2
 اتم يليه %00,6بنسبة  اقدار  2350 لفلوجةاء اقض ايليه %02,2قد بنسبة ار  5221لى ا

ئم بنسبة القالرطبة وعنه و اقضية اا%ثم يليه2,2بنسبة  اقدار  3205ء حديثة اقض
 %1,5ء عنه بنسبة اقض اخير الي و التو ا%(على 3,3%و3,5%و2,2)

لت اط اي كلماقليمي ,الالرقود امن يتحكم ب التخصص همالمدى و ان اه نجد عالالجدول اومن 
ل لمحلي من خالالرقود اثر في حجم ان فهو السكاحجم  اماجعين ,المر اقل عدد  افة كلمالمسا

 (.2رطة )ادي,خالرماء الية في قضالعان السكافة اكث
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 1111م الع ديالرماء ات قضاقليم مستشفيا(4خريطة رقم )

 
 (1د على جدول )اعتمالاحث بالبالمصدر : من عمل ا

 
 لفلوجةاء ات قضاقليم مستشفيا -1

لفلوجة ومستشفى اوهي مستشفى  3100م اء لعالقضاملة في العات المستشفياد على اعتمالاتم 
باألجزاء فيه  امرية بمالعاحية اء نابنامستشفى محلي صغير يخدم  باألصللذي هو امرية العا
 2بي ,جدول الجنالب اص بطالخاهلي الالمستشفى ا فضال عنء ه كربالاتجاسعة  بالشا
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 3100م اهم  لعاطق سكنالفلوجة ومناء ات قضاقدين في مستشفيالر اعدد  2جدول 

 ريةادالالوحدة ا
ت  مستشفى المستشفيا مالعامرية العامستشفى     مالعالفلوجة امستشفى    

 مجموع بيالجنالب اط

 نسبة عدد نسبة مئوية   عدد نسبة% عدد نسبة% عدد
 01,0 3584 01,2 222 - - 00,2 2391 ديالرماء اقض
 65,0 24651 20,2 3321 55,2 2261 62,2 02650 لفلوجةاء اقض

 2,0 2548 2,9 000 - - 5,2 3220 ء هيتاقض
 3,6 910 3,9 25 - - 3,5 523 ء حديثةاقض
 2,9 1255 3 62 - - 2,3 0053 ء عنهاقض
 1,0 37 1,2 02 - - 1,5 32 وهاء ر اقض
 3,9 902 2 033 - - 3,2 226 ئمالقاء اقض
 2,0 1093 2,2 012 - - 2,9 551 لرطبةاء اقض

 0,5 671 0,5 95 1,6 35 0,5 992 فظةالمحارج اخ
 %011 35651 %5,5 2032 %02,2 2255 %22,5 32223 مجموع

لفلوجة للمدة من ات اقدين في مستشفيالر المرضى ات د على سجالاعتمالاحث بالبا
 ت غير منشورةانابي0/2/3103-05/2/3103
كبيرة  اداعدابي(الجنالب اط الدكتورم ومستشفى العالفلوجة  اء )القضات استقبلت مستشفيا -0

نية السكاد اعدالان اعلى يدل  اوهذ 3100م اع اقدار  35651لى اقدين  وصلت الر امن 
لرقود في التي تمثل ات و المستشفيالى  هذه المحلية اقليمية و الالرقود ادة الى زيادت الية العا

 فظة . المحاء  انحادمة من القات المستشفياهذه  
 اقدار  32223لى التي وصلت اقدين الر اولى في عدد الالمرتبة ام العالفلوجة احتل مستشفى ا -3

% 02,2بنسبة  اقدار   2255م  العامرية العامستشفى  اثم يليه 3100م ا% لع 22,5بنسبة
%من 5,5بنسبة  اقدار 2032بي  الجنالب الدكتور طامستشفى  اخير اقدين و الر امن نسبة 

 ء.القضات الى مستشفياقدين الر امجموع 
لرقود اا% بينم65,0بنسبة  اقدار   24651ت المستشفيالى هذه المحلية الرقود ابلغت نسبة  -2
ت محلية حسب عدد اء مستشفيالقضات الة فتعد مستشفيالحا%,في هذه 21,5قليمية الا

قي اد كبير من باعدات تستقبل المستشفيان هذه العلم اقليمي, مع الالمحلي و الرقود اونسبة 
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من  ات وقربهلموصالاجهزة وطرق الالصحية و الطبية و ات اءالكفالى وجود ايعود  اقضية وهذالا
 . اليالفلوجة عاء الذي يعد في قضان السكار حجم امعي فضال عند ,اصمة بغدالعا
لى اذ وصلت ات المستشفياقليمي في هذه الالرقود اولى في عدد الالمرتبة ادي الرماء احتل قضا -2

 0399ء عنه اقض ا%تم يليه2,0بنسبة  اقدار  3925ء هيت  اقض ا%يليه01,0قد بنسبة ار  9253
ء اخيرة قضالالمرتبة احتل باا%,بينم2,0بنسبة  اقدار  0152لرطبة اء اقض ا%ثم يليه2,9بنسبة  اقدار 

 %1,0بنسبة  اقدار  22عنه 
% ثم يليه 00,2دي بنسبة الرماء ام  من قضالعالفلوجة اقليمي في مستشفى الالرقود ابلغت نسبة -9

مستشفى  اما% ,1,5وه اء ر ادنى نسبة من قضا اما% ,2,3ء عنه ا% ثم قض5,2ء هيت اقض
هلي فقد الابي الجنالب امستشفى ط اما ء,القضارج اقليمي من خالة رقود اي حامرية فلم تسجل العا

% يليه 2ئم بنسبة القاء ا% يليه قض01,2دي بنسبة الرماء اقليمي في قضاعلى نسبة رقود ابلغ 
 (9رطة )ا%,خ1,2وه اء ر ادنى نسبة في قضا%, و 2,2لرطبة اء ا%  ثم قض2,9ء هيت بنسبة اقض

 1111م ار لعانبال افظة افي مح لفلوجةاء ات قضاقليم مستشفيا(5خريطة رقم )

 
 (.2جدول )د على اعتمالاحث بالبالمصدر : من عمل ا
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 ء حديثة  :اقليم مستشفى قضا3
قضية ,وكذلك وجود امن  ايحيطه اء حديثة ومان قضاخر مستشفى محلي يخدم سكالاهو 

% 22,2بنسبة  اقدار  6566لمحلي الرقود اذ بلغ عدد ا فظة,المحارج اجعين من خالمر ابعض 
ح فظة صالامح ي منافظة ,المحارج ا% من خ3,3قليمية والات اجعالمر ا%من 31,0بل امق
 5لدين ,جدول ا

 3100م اهم  لعاطق سكناء حديثة  ومنات قضاقدين في مستشفيالر اعدد  5جدول     

 ريةادالالوحدة ا
 مالعامستشفى حديثة 

 نسبة% عدد
 - - ديالرماء اقض
 - - لفلوجةاء اقض

 5,0 509 ء هيتاقض
 22,2 6566 ء حديثةاقض
 2,0 269 ء عنهاقض
 3,2 302 وهاء ر اقض
 2,9 219 ئمالقاء اقض
 - - لرطبةاء اقض

 3,3 052 فظةالمحارج اخ
 %011 5563 مجموع

 3100م اقدين في مستشفى حديثة لعالر ات لمصدر سجالا
 219ئم بلغ القاء ا%ويليه قض5,0بنسبة  اقدار  509ء هيت افي قض اهعالاقليمي الالرقود ابلغ 
فظة المحارج ا%من خ3,3 اهادنا%و 2,0بنسبة  اقدار  269ء عنه ا%ثم قض 2,9قد بنسبة  ار 
لمستشفى اء حديثة ,وقد خلت القريبة من قضالدين و اح دية في صالالباطق المنالتي شملت ا

 6رطة الرطبة  ,خالفلوجة و ادي و الرماقضية ادمين من القاقدين الر امن 
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 (1خريطة رقم )
 رانبال افظة افي مح قليم مستشفى حديثةا

 
 

 1د على جدول اعتمالاحث بالبالمصدر : من عمل ا
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 ت:ات وتوصياجاستنتا
 سةالدر اهلية موزعة في منطقة اثة حدى عشر مستشفى حكومي وثالاسة الدر ايوجد في منطقة -
قدين الر ايوم وعدد  2,5لمكوث ام اياوعدد  %25لسرير ال اشغابلغت نسبة -3

 .29352حية الجر ات العملياوعدد  اجعامر 0025359جعين المر اوعدد  ا,مريض060925
ص اختصاطبيب  356منهم , 0192ت  المستشفياملين في العالطبية المهن ابلغ عدد ذوي -2
 .265 لصحية فبلغواا لمهناذوي  اما,
كثر من الى اجة اسة بحالدر اي منطقة ا, اشخص 025655حد الو المستشفى ابلغت حصة -2

سرة الافي عدد  ا كبيراعجز ك ان هناأي  اشخص 539فهي حد الو السرير احصة  امامستشفى 
 .اسرير  9552بلغ 
 -ت:اتوصي

 لقطر.المستوى تعمل على مستوى الية التخصصية عات المستشفيا اسيمت الافتح مستشفي-0
 .ات وتطويرهالدور ال ومن خال,تعيين الل لصحية من خالالطبية و ات اكلمالام باهتمالا-3
 دوية.الات و المعداجهزة و الال المتطورة في مجا التكنولوجيال ادخالعمل على ا-2
ت لتستوعب المستشفياسرة ادة ال زيسرة من خالالاحد في عدد الو المستشفى اءة ادة كفازي-2
 قدين .الر اكبر عدد من ا
ل ادخال ل من خالالمجاالمتقدمة في هذالم الطبية في بعض دول لعات الخبر ادة من افالا-9
 ت.المستشفياجنبية للعمل في هذه الات اءالكفا
 مشالهو ادر و المصا

لترفيهية(في الصحية و المجتمعية )تعليمية و ات اني للخدمالمكاءة توزيع الجميلي, كفان اظم سلماض كاري -0
 .025,ص3115د, امعة بغدابن رشد,جالتربية اه غير منشورة, كلية اطروحة دكتور اء , مدينة كربال

 .3103منشورة ت غير اناتي, بيالحياء احصالاقسم -رانبالائرة صحة اد-3
م العاسرة لنفس الا/عدد 3100م المريض لعام مكوث ايال )عدد سرة من خالالال اشغاب نسبة ا* تم حس-2
*269*)011 
ر انبالامعة الى كلية تربية جاجستير مقدمة الة مادي ,رسالرمالصحية في ات الخدماللة ,ال عبد اكم --2
 .05,ص0555,
 فظة.المحات اتي في مستشفيالحياء احصالار, قسم انبالائرة صحة اد – -9
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لمرض احية ونوع الجر العملية الطبيب وزمن ان اذ الصحة ,ارة ايير وز احية حسب معالجر ات  العمليا*تصنف 
حة تجرى اكثر من جر احية  معقدة وهي ات جر ات تسمى عملياك عملياحية ,هنالجر العملية ان نوع ايحدد اهم

 لقلب احة ات جر اعملي حد مثالان و افي وقت ومك
 2/2/3103ريخ ات ,بتالحمياون مدير وحدة امحمد عبد حسن ,مع-6
 .35بق ,صادي, مصدر سالرمالصحية لمدينة ات الخدماهلل ,ال عبد اكم-2
 3103ت غير  منشورة,انام, بيالعالفلوجة اتي في مستشفى الحياء احصالاد على قسم اعتمالاحث بالبا-5
 .3103ت غير منشورة,انام ,بيالعاتي في مستشفى هيت الحياء احصالاقسم -5

 .3103ت غير منشورة,اناتي في مستشفى حديثة,بيالحياء احصالاقسم -01
 .3103ت غير منشورة,انام ,بيالعامرية العاتي في مستشفى الحياء احصالاقسم -00
 3103ت غير منشورة,انام ,بيالعالمستشفى عنة اتي في الحياء احصالاقسم -03
 .3103ت غير منشورة,انام ,بيالعالرطبة اتي في مستشفى الحياء احصالاقسم -02
جستير غير منشورة الة ماد ,رساهلية لمدينة بغدالات اني للمستشفيالمكالتوزيعاس,اتم خماقيس ح-02

 .21,ص3119د,امعة بغداب ,جادالا,كلية 
, 0555د,امعة بغدا,ج جستيرالة ماد ,رسالصحية لمدينة بغداتالخدمالعجيلي,الح امحمد ص-09
 .35ص
 ت المستشفيان /عدد السكادلة عدد المعاجه حسب استخر اتم -06
لتخطيط ال افي مج اوتطبيقه ادهاعدا, اومنهجيتهانوعهالتخطيط و ايير ان محمد ,معاغنيم ,عثم -02

 .021,ص3100ردن ,الان التوزيع عماء لللنشر و الصفار اني ,دالعمر ا
سة في ادر ق , العر المتوطنة في اضامر ني لالالمكالتحليل ا, حبالصالمظفر ,محسن عبد ا-05

د, اب, بغدادالاد, كلية امعة بغداه منشورة, جاطروحة دكتور الصحي, افية للتخطيط الجغر اسس الا
 .013,ص0525د,  ارشالامطبعة 

عددالمستشفىالفعليلية التادلة  المعادة حسب استفالاج نسبة استخر اتم -05 
ا  عددالستشفياتالمثالي

     

 3ني /الثاللحد ار و اول للمعيالاللحد ال جمع ر من خالالمعيالمتوسط اج استخر اتم -31
سة رقم ادر  اق تطورهافالصحية و ات الخدمان ,اسكالالتشييد و التخطيط و التخطيط ,هيئة ارة اوز  30

 31,ص021,0552
معة اب ,جادالاه  ,كلية اطروحة دكتور ادي,الرمالوظيفي لمدينة اقليم الابي ,الجناش احسن كش-33
 .200,ص3116د ,ابغد


