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ذاملدتخؾص

تناول البحث مفيوم المراكز الصحية ووضع تعريف ليا عمى أنيا تمك المراكز التي 
مومة تصنف ضمن المؤسسات الصحية الصغيرة التي تقدم خدمات بسيطة مثل رعاية اال

وأما الحاالت الحرجة فتحول إلى المستشفيات القريبة, في  ,والطفولة والحوادث والطوارئ
صحية متوزعة بصوره غير متجانسة في مركز القضاء  منطقة الدراسة يوجد عده مراكز

والنواحي التابعة لو, لذلك ىدف البحث إلى معرفة التوزيع المكاني لممراكز الصحية وكفايتيا 
 الوظيفية.
 

Geographical analysis of the health centers in the district of Fallujah 
Abstract 

Discussed the concept of health center's  and a definition as such centres 
within the health institutions that provide simple services such as maternity care 
and accident and emergency, critical cases, transferred to nearby hospitals, the 
study area there are several health centres distributed heterogeneous picture in 
the Center and its aspects, thus the aim of research is to know the spatial 
distribution of health centres and efficiency. 

ذ:املؼدمة

الخدمات بدراسة الخدمات عامة ومنيا الخدمات الصحية ,لذلك فان  جغرافيةتعني 
والبد من دراستيا  ء من الخدمات الصحية )المؤسسات الصغيرة(,المراكز الصحية ىي جز 

بصورة معمقة واعطاء فكرة واضحة عن ىذا النوع من الخدمات التي تخدم شريحة واسعة من 
السكان السيما المجتمع السيما المجتمع العراقي الذي اصبحت تشكل اىمية كبيرة في حياة 

 .سكان قضاء الفموجة
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ذ:مشؽؾةذالبحث

وىل  توزيع المراكز الصحية في قضاء الفموجة يجري عمى وفق توزيع السكان؟ىل ان 
 ىذه المراكز تتمتع  بكفاية مكانية ووظيفية عالية؟

ذفرضقةذالبحث:

 ,ر متجانس مع كثافة السكان وعددىمغي قضاء الفموجةان توزيع المراكز الصحية في 
 .ىذه المراكز وىذا اثر في كفاية
ذ:هدفذالبحث

توافق التوزيع المكاني لممراكز الصحية في قضاء الفموجة مع توزيع السكان معرفة  
 وبالتالي التعرف عمى كفايتيا الوظيفية.

 :مػفومذاملراكزذالصحقةاوال:ذ

 W.H.Oيتمثل مفيوم الرعاية الصحية كما وردت في تقارير منظمة الصحة العالمية 
واالسر داخل المجتمع باستعمال وسائل مقبولة عمى أنيا الرعاية االنسانية المتاحة لكل االفراد 

 ,3 )م لدييم من خالل مشاركتيم الكاممة وبكمفة يمكن يتحمميا المجتمع المحمي او البمد ككل
 (3681 ص

ان كفاية المراكز الصحية  تشكل جزءًا ال يتجزأ من النظام الصحي والنواه االساسية 
مي, كما أنيا تمثل الخدمات  الصحية الفردية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية لممجتمع المح

التي تقدم في العيادات الخارجية  primary  levelالرعاية االولية  اوليا عمى وفق مستويات
ومراكز الرعاية االولية والعيادات الممحقة بالمستشفيات وثانييا الرعاية الصحية الثانوية 

secondary level (11 ص ,1 ة. )مالتي تقدم في العيادات التخصصي 
عرفتيا االمم المتحدة عمى أنيا  ة,الصحية االولية او الرئيس الرعايةىذه المراكز 

الرعاية الصحية االساسية المتاحة والمتوفرة لكل افراد االسر داخل المجتمع وىي جزء ال يتجزأ 
 .(61 ص ,1 )م من النظام الصحي والتنمية الصحية الشاممة لممجتمع

وأما  ,وتتعامل مع حاالت محددهع من المؤسسات ضيقة المسؤولية ان مثل ىذا النو 
 (.)المستشفيات الحاالت الصعبة والكبيرة فيي تحال إلى المؤسسات الكبيرة

(, تقوم ىذه 35 ص ,1 )م وتسمى المراكز الصحية في بعض الدول بصحة المجتمع
المراكز بتقديم خدمات اولية مثل المقاحات لموقاية من بعض األمراض مثل الحصبة والجدري 
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وشمل االطفال وتنظيم وتجييز االدوية لالمراض المزمنة وفرض الرقابة الصحية عمى 
المطاعم واصحاب معامل الحمويات والخبازين وتوعيو المجتمع من مخاطر األمراض واالوبئة 

توجو المجتمع, اذ ىذه المراكز تقدم الرعاية الطبية والصحية والتربية والمعمومات الصحية  التي
(, وتعد المراكز الصحية جزء اصغر من 13 ص ,5 التي تتعمق باألمراض وتشخيصيا )م

 المستشفى من حيث المساحة ونوعيو الخدمة المقدمة والكفايات الطبية والصحية وتقسم إلى:
 الرئيسه )أولية(:المراكز الصحية  -1

وتخدم المراكز الصحية الرئيسة مجموعو من السكان و تقديم العالج لالزم وعدد ىذه 
المجموعة معيارًا يعتمد في انشاء ىذه المراكز وىذا العدد تختمف من دولو إلى اخرى حسب 
 عدد السكان والنظام السياسي والحالة االقتصادية من حيث الدخل ومستوى المعيشة

 (:1 ص ,8 )م وىذه المراكز تقدم خدمات ,ل العمميوالتحصي
وىي تقدم خدماتيا إلى االميات في سن الحمل وبعد االنجاب,  رعاية األمومة والطفولة: -أ 

    ويدار من قبل مالكات نسوية
 الصحة النفسية  -ب 
طبقة االكبر في الصحة المدرسية: اىتم ىذا المركز بالطمبة كونيم شريحة الرئيسة وال -ج 

ىؤالء الطمبة يمرون بمرحمة المراىقة لذلك ىم بحاجة إلى الوقوف عمى مشاكميم  ,المجتمع
ففي منطقة الدراسة يوجد مركز صحي  (,75 ص ,7 )م بالطرق الصحية والنفسية

, ويدار من قبل لمعيد الفني التقني في الصقالويةمدرسي ىو المركز الصحي في ا
 طبيب.

 لتحديد نوع المرض والسيطرة عمى األمراض ىو السيطرة عمى األمراض غير االنتقالية: -د 
 .غير االنتقالية

 .لحاالت الطارئة كالحوادث والحروقالطوارئ: ىي وحدة لمواجية ا -ه 
ىي عبارة عن وحدة اولية  ويعمل بيا طبيب أسنان ومساعد طبيب أسنان, طب األسنان: -و 

حسب نظام تعالج الحاالت البسيطة وأما الصعبة فأنيا تحال إلى المراكز التخصصية 
 اإلحالة المتبع في منطقة الدراسة.
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الخدمات المختبرية والتشخيصية. إذ يوجد في كل مركز صحي مختبر لغرض تشخيص  -ز 
األمراض التي يتعرض ليا الفرد, يعمل في ىذه المختبرات ذوي اختصاص من حممة 

 البكالوريوس او مساعد مختبر.
 الخدمات العالجية. وىي تقديم العالج المتوفر  -ح 
ة في  كل المراكز حدة الصيدلة وىي تدار من قبل صيدلي او مساعد وىي متوافر و  -ط 

باحي إحداىا في الدوام الص ,بعض المراكز يوجد اكثر من صيدلية, وفي الصحية األولية
 . واألخرى في الدوام  المسائي

وىي موجودة في بعض المراكز الصحية التي تحتوي عمى أسرة كما ىو  :وحدة الوالدة -ي 
 الحال المركز الصحي في الصقالوية والنخيب.

وحدة الوقاية والرقابة الصحية: وتقوم في معالجة ومتابعة مموثات مياه الشرب وطرق  -ك 
ل التخمص منيا ومتابعة إسالة مياه الشرب وطرق معالجتيا, والرقابة عمى المطاعم ومعام

 الحمويات وصنع الغذاء.
 المراكز الصحية الفرعية: -2

 ىي تقدم خدمات بسيطة وضرورية تتضمن الفعاليات التاليو:
رشاد وتقديم المقاحات لالم والطفل وفحص  - أ رعاية االمومو والطفولة وتشمل خدمات تثقيف وا 

 حالة االم والطفل قبل وبعد الوالدة.
 الحمى.األمراض الحادة مثل السعال واألنفمونزا و  - ب
 األمراض المزمنة. - ت
 أمراض فقر الدم. - ث
 السيطرة عمى التدرن واألمراض االنتقالية. - ج
 الصحة النفسية. - ح
الصحة البيئية والمدرسية التي تيدف إلى تعزيز الوعي الصحي بين طمبو المدارس  - خ

 والمجتمع ككل.
وعمية يمكن وضع تعريف ليذه المراكز )أنيا تمك المراكز التي تصنف ضمن 

الحوادث الصحية الصغيره التي تقدم خدمات بسيطة مثل رعاية االمومو والطفولة و  المؤسسات
حالة الحاالت الحرجو إلى المستشفى القريب وتقسم إلى مراكز صحية  البسيطة والطوارئ وا 
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اإلحياء المدن ومراكز النواحي فيي تخدم مجموعو من  وىي تمك المراكز المتواجدة في رئيسة:
ويديرىا طبيب ويوجد فيو صيدلية ومختبر ورقابة صحية  الف نسمو 31 السكان تصل إلى

بصوة عامة يوجد في مركز الرعاية الصحية  ,لمحالت والمطاعم ومعامل الحموياتعمى ا
وىو  ,قابمة ماذونة ومضمد وسيارة إسعافصيدلي و  طبيب أسنان, ,طبيب االولية )الرئيس(

 .(51 ص ,6 غير محدد بحدود جغرافيو معينة )م
وأما المراكز الفرعية ىي تمك المراكز التي تتجمع تحت مضمو المراكز الرئيسيو وتخدم 

أي كل مجموعو من المراكز الفرعية تتجمع  (,51 ص ,6 )م نسمة 1511يقل عن  سكان ال
 (.339 ص ,9 )م في مركز صحي رئيس وتدار من قبل معاون طبي او مضمد

 .واإلصحاح البيئي والرقابة الصحيةويقدم خدمات مثل رعاية األمومة 
السكان اقل من العدد أعاله فان الوضع يحتاج إلى الفرق المتجولة عدد  وأما اذا كان

ىدفيا السير باتجاه القرى المتناثرة والبعيدة عن مراكز المدن والمستشفيات والمراكز الصحية 
ىنا تخصص ليا , كم 31ة وتبعد عن المركز اكثر من نسم 511عمى ان يزيد عدد سكانيا 

وىذه القرى عمى وفق معايير منظمة الصحة  (,11 ص ,31 )م وخطط سنوية مركزية برامج
وأما المالكات العاممة في  العالمية ال يمكن قيام مركز صحي فرعي فييا وذلك لقمة السكان,

 .(78 ص ,33 )م ىذه الفرق ىي:
 ممرضة ومضمد. 1.                                   موظف صحي .3
 وقائي في مجال الرعاية الصحية األولية .1
 إحصائي لجمع المعمومات اإلحصائية .1

االنتقالية  ىناك وظيفة أخرى تقدميا الفرق الجوالة وىي دورات تثقيفية حول األمراض
 والمزمنة. 

وأما الفرق الصحية فيي شبة معدومة وأما المالكات العاممة في ىذه المراكز ىي 
 .ص بال( ,31 )م بي ومضمد ومساعد صيدلي وممرض وسائق إسعافطبيب ومعاون ط

ذثانقا:ذالتوزوعذاجلغرايفذلؾؿراكزذالصحقةذيفذقضاءذالػؾوجة:

 11مركز صحي رئيس و 35 موزعةمركز صحي رئيس وفرعي  19ويوجد فييا 
في  31, فالمراكز الحضرية عددىا زع عمى المناطق الحضرية والريفيةمركز صحي فرعي تتو 

  .(3المنطقة الحضرية وثالثة مراكز صحية ريفيو جدول )
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 1133( عدد المراكز الصحية الرئيسة والبيئة لقضاء الفموجة لعام 3جدول )
 المراجعين ذوي المهن الصحية ذوي المهن الطبية البيئة الوحدة االدارية اسم المركز
 24321 18 11 حضرية الفموجة الجمهورية
 45441 17 9 حضرية الفموجة الجوالن

 56111 16 9 حضرية الفموجة دور السمنت
 41161 16 6 حضرية الفموجة نزال

 22472 12 9 حضرية الفموجة الشهداء
 21361 15 8 حضرية الفموجة جبيل
 51721 21 9 حضرية الفموجة الوحدة
 9228 8 5 حضرية كرمة الكرمة

 14511 11 6 حضرية كرمة الكرمة النموذجي
 13261   حضرية صقالوية الصقالوية
 11225 12 7 حضرية العامرية العامرية
 11185 11 6 ريفي العامرية البوعموان

 21521 8 4 حضرية العامرية المدينة السياحية
 8572 9 3 ريفي العامرية البوعيسى

 9984 8 4 ريفي الكرمة ركيبة وكشاشي
 356949 181 95  15 المجموع

 عمى  قسم االحصاء في قطاع الفموجة المصدر الباحث باالعتماد
 

يبدو ومن خالل الجدول أن المراكز الصحية الرئيسة توزعت في مركز قضاء الفموجة 
ونواحي الصقالوية والكرمة والعامرية بواقع سبعة في مركز قضاء الفموجة ومركزين صحيين 

ومركزين صحيين في الكرمة, أما المراكز  في العامرية ومركز صحي واحد في الصقالوية
مراكز ىي البوعيسى والبوعموان في العامرية والكشاشي في الكرمة,  1الصحية الريفية فعددىا 

 .(3والخارطة )
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 1133المراكز الرئيسة في قضاء الفموجة لسنة  (3خارطة رقم )

 

 (3المصدر جدول )
 

في مركز قضاء الفموجة ونواحي الصقالوية والكرمة  ةان المراكز الصحية الرئيس
الصحية المراكز  والعامرية تركزت في المناطق الحضرية ما عدا ثالثة في المناطق الريفية ,

وأما المراكز الصحية   ,من ذوي المين الصحية 351و طبيب 61الحضرية يعمل بيا 
حية, وأما عدد المراجعين من ذوي المين الص 17طبيب و 31الرئيسة الريفية يعمل بيا 
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( مراجع بينما بمغ عدد المراجعين إلى المراكز 116116لممراكز الصحية الرئيسة بمغت )
 مراجع. (865357الرئيسة الريفية )

مركز صحي فرعي كما توجد بيوت صحية  11وأما المراكز الصحية الفرعية فعددىا 
الصحية الفرعية تقع في ريف ناحية ( أن جميع المراكز 1عددىا اثنان ويبدو من جدول رقم )

 .(1الكرمة والعامرية والصقالوية ماعدا ثالثة صحية في ريف مركز قضاء الفموجة وخارطة )
 1133الفرعية في قضاء الفموجة لعام  يبين المراكز الصحية (1جدول رقم )

الوحدة  اسم المركز
 االدارية

ذوي المهن 
 الطبية

ذوي 
المهن 
 الصحية

الوحدة  اسم المركز
 االدارية

ذوي 
المهن 
 الطبية

ذوي 
المهن 
 الصحية

 4 - الكرمة بيت صحي الماللي 6 1 الفموجة نعيمية
 6 - عامريةال فالحات 8 - الفموجة دفار

 5 - صقالوية بوشجل 5 - الكرمة ام الخنازير
 4 - صقالوية معهد 7 - الكرمة العيساوية
 4 - صقالوية ابو سديرة 5 - الكرمة المشحنية

 3 - صقالوية زغاريت 6 - فموجة سجر
 4 - العامرية العجير 5 - الكرمة صبيحات
 5 1 العامرية البوهوى 5 - الكرمة الرشاد
 3 - العامرية حصي جميمة 3 - الكرمة الدواية

 5 - العامرية صبيحات نساف 5 1 الكرمة الهيتاوين
 3 - العامرية صخرية 6 - الكرمة الشهابي
 117 9 24 مجموع 4 - الكرمة بني زيد

بيت صحي 
 6 - الكرمة النحالة

 المصدر الباحث باالعتماد عمى قسم االحصاء في ىذه المراكز الصحية
 

, فقد احتمت ناحية الكرمة المرتبة ةجميع المراكز الصحية تقع في البيئة الريفي نجد ان
مراكز  1 مركز القضاء فيووان  % 1556األولى في عدد المراكز الصحية اذ احتمت نسبة 

% موزعة في القرى  3857 وأما ناحية الصقالوية فييا أربعة مراكز %, 3155صحة فرعية 
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% من عدد  15 المحيطة من مركز الناحية, وأما من عدد المراكز الصحية في العامرية فييا
مراكز  مراجع يوميا وىناك 11-11المراكز الصحية, وأما عدد المراجعين فيي تراوحت بين 

 مراجع يوميا كما ىو الحال في المراكز الصحية 11تقل عن ىذا المعدل اي اقل من 
نجد كذلك ان جزء كبير من المراكز ال يوجد فيو طبيب والسبب يعود  )الصخرية والدواية(,

بعض األطباء عن العمل في إلى عدم تناسب المراكز مع عدد األطباء من جية وعزوف 
 .االرياف

 1133المراكز الفرعية في قضاء الفموجة لسنة  (1خارطة رقم )

 

 1المصدر جدول 
ذ

 :(حتؾقلذكػاوةذاخلدماتذالصحقةذ)ذمؤذرذكػاوةذعددذالدؽانذلؽلذمركزذصحيذثالثا:
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ومراكز صحية  ت إلى قسمين ىي مراكز صحية رئيسةان المراكز الصحية قسم
ان  مركز صحي 11عددىا ا الفرعية بمغ وأم مركز صحي رئيس 35 فرعية وقد بمغ عددىا

المراكز الرئيسة تتوزع عمى المناطق الحضرية ماعدا ثالث مراكز صحية رئيسة ريفية ىي 
البوعيسى والبوعموان في ناحية العامرية وواحد في ريف ناحية الكرمة ىو مركز )كشاشي 

  .وأما الفرعية فيي تتوزع في المناطق الريفية ورقيبة الصحي(
ىذه المراكز فقد تم حساب عدد السكان إليجاد حصة كل مركز ولغرض قياس كفاية 

من السكان لغرض موازنتيا مع المعيار المحمي والعالمي, فالمعيار المحمي ىو معيار وزارة 
, وأما المراكز الفرعية فقد بمغ بين (31111-6111ارة الصحة البالغة )التخطيط ووز 

 (1فمن خالل الجدول ) (,11 ص ,31 )م نسمة حسب المعيار المحمي (1111-1111)
شخص لكل مركز  (18166) اتضح ان حصة المركز الصحي الرئيس في منطقة الدراسة

وأما حصة المراكز الفرعية فقد بمغت  ,العالميصحي وىو يفوق المعيار المحمي والمعيار 
ىذا يعني ّأّن ىناك  ,ي فرعي, وىو يفوق المعيار المحمي( شخص لكل مركز صح31169)

ستوى القضاء وىذا يعني ان عمى م عجزًا كبيرًا في المراكز الصحية )الرئيسة والفرعية(
مركز صحي فرعي لسد حاجة السكان,  (95مركز صحي رئيس و) (16بحاجة إلى ) القضاء

 .(1( والخارطة )1الجدول ) وأما عمى مستوى الوحدات االدارية مستوى النواحي,
 1133ي من السكان لعام ( يمثل حصة المركز الصح1(الجدول 

 
 الباحث باالعتماد عمى مؤشرات السكان ومعادلة نسبة االستفادة
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ان حصة المركز الصحي الرئيس اكبر من المعيار المحمي, بعبارة أخرى كمما قل 
المحمي المحدد كمما زادت كفاية المركز  مركز باتجاه المعيارعدد السكان الذين يخدميم ال

 الصحي ومن ثّم زادت كفاية الخدمات الصحية.
 رابعا:ذالؽػاوةذاملداحقةذلؾؿراكزذالصحقة:

-1111وأما المراكز الصحية الرئيسة, ىي محددة بالمعيار المحمي والعالمي بين 
سة ىي متطابقة متر مربع, وأما في منطقة الدراسة فان اغمب المراكز الصحية الرئي1111

دة ومركز الجميورية الصحي لممعايير المحددة ماعدا مركز رقيبة وكشاشي ومركز حي الوح
 .(1, الجدول )الرئيس

 ( توزيع المراكز الصحية من حيث المساحة حسب الفئات1جدول )
 النسبة المئوية عدد المراكز (1)م الفئات
 11 1 1111اقل من 
1111-1111 7 1857 
1111-1111 5 1151 

 311 35 مجموع
 المصدر الدراسة الميدانية               
    

والنسبة المئوية لمفئات  1759من خالل الجدول نجد أن  االنحراف المعياري بمغ 
من المراكز الصحية الرئيسة ىي ذات مساحة جيده وضمن المعيار المحدد,  % 8153التالية 
متدنية جدا حسب المعيار المساحي المحدد ومن من المراكز الصحية ىي  %3153وىناك 

حي الوحدة وحي الجميورية قضاء  حية ىي المركز الصحي في كشاشي فيىذه المراكز الص
  .الفموجة

وأما المراكز الصحية الفرعية فيي اختمفت مساحاتيا والسبب يعود إلى ان ىذه 
كز الصحية الفرعية المراكز غير خاضعة ألي معيار مساحي, وتم تصنيف مساحات المرا

ىناك مجموعة من المراكز الصحية  انإلى فئات حسب المساحة كما في الجدول اعاله نجد 
ال تصمح مراكز صحية وذلك يعود إلى أن مساحتيا قميمة وكذلك مادة وطراز البناء قديمة جدًا 
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ة كما وموقعيا صعب الوصول اليو, وأما المعيار المساحي ليذه المراكز فيي صغيرة المساح
 .(5في الجدول )

 1133( ساحة المراكز الصحية الفرعية في محافظة االنبار لعام 5جدول )
 النسبة المئوية عدد المراكز الصحية (1)م الفئات
 859 1 351اقل من 
351-399 - - 
111-119 1 3157 
151—199 5 3751 
111-119 1 3156 
151-199 31 1155 
 3156 1 فاكثر111

 %311 19 المجموع
 المصدر الدراسة الميدانية         

    
وىناك أكثر  7158بمغت قيمة االنحراف المعياري لمساحات المراكز الصحية الفرعية 

متر مربع منيا المركز الصحي في البو عمي  511من مركز صحي بمغت مساحتو أكثر من 
والمركز الصحي الفرعي في ن الجاسم والمركز ومركز الطرابش الصحي الفرعي في أبو طيبا

من  % 68متر اذ بمغت ما يقارب  111-111اغمب المراكز الصحية تراوحت بين  ,غزوان
 311يتجاوز العدد المراكز وىي نسبة جيدة بالموازنة مع عدد المراجعين اليومي الذي ال 

ت يو اثنان ب 1متر فيي عددىا  351وأما عدد المراكز التي ال تتجاوز ال ,مراجع يوميا
صغيرة الحجم ىما البيت الصحي في النحالة وبيت الماللي الصحي في  (صحية )كرفانات

 ناحية الكرمة.
ذكػاوةذمنذقبلذالدؽان:ذ-خامدا

من العينة ىم يسكنون في البيئة الريفية  % 1751اذ تم استجواب العينة بنسبة 
منطقة الدراسة, وأما ىذه النسبة كافية لمعرفة اراء  ,% ىم يسكنون البيئة الحضرية 8157و

اذ تم اسئمة عن سيولة الوصول )الزمن  ,سيولة الوصول إلى المراكز الصحيةفيما يتعمق ب
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اذ ظير ان سكان المناطق الريفية يقطع مسافة اكبر  ,إلى الخدمات الصحية (والمسافة
اكثر من  أيكم  11لمحصول عمى خدمات صحية )المستشفيات( قد تصل إلى اكثر من 

في نواحي الكرمة إلى مركز كم كما  15اذ وصل بعضيا إلى اكثر من  ,محميالالمعيار 
 .القضاء
الصحية في  المؤسساتمعيار سيولة الوصول وعنصر األمان ووسيمة النقل إلى  (8جدول )

 1133محافظة االنبار لعام 

 
 (سة الميدانية )استمارة االستبيانالمصدر: الدرا

 

في منطقة  مسافة ضمن المعيار )مسافة الوصول(نجد معدل  (8ومن خالل الجدول )
من  % 51من عينة منطقة الدراسة بمغ أعالىا في قضاء الفموجو  % 1757الدراسة بمغت 
ووسيمة النقل  ,اء الفموجة اقل من معدل المحافظةوأما خارج المعيار فان قض حجم العينة,

 % 16مشيا عمى اإلقدام  ثم % 11% يمييا سيارة أجره  16ىي السيارة الخاصة اذ بمغت 
% من حجم العينة يقطع  56وأما الوقت المستغرق بمغ  وخاصة إلى المراكز الصحية القريبة.

 .% يقطع المسافة بأقل من نصف ساعة 1151دقائق و 31المسافة بأقل من 
ذداددا:ذققاسذكػاوةذدرجةذالرضاذعنذاخلدماتذالصحقةذ

بحث وكذلك يحقق  أييم لدعم مسيرة الرجوع إلى السكان واالخذ بارائ ىي عممية
لذلك البد الرجوع إلى قرار السكان  ,يعة المؤسسة المراد قياس كفائتيافي طب التوازن والتكامل

تم سؤال في االستبيان عن درجة الرضا عن  (.191 ص ,31 )م بشان الخدمة المقدمة ليم
ان درجة الرضا  (3)والشكل  (7الخدمات الصحية )المراكز الصحية, ومن خالل الجدول )

 ىو وسط والسبب يعود إلى التطور البسيط في ىذه المؤسسة الصحي  عن المركز
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 1133يبين نسبة درجة الرضا عن الخدمات الصحية في قضاء الفموجة لعام (7جدول )
 مركز صحي الرضا/مؤشر صحي

 158 جيد جدا
 3951 جيد
 1655 وسط
 1855 ردئ
 1 متدني

 المصدر الدراسة الميدانية                  
 

 1133درجة الرضا عن المراكز الصحية لقضاء الفموجة لعام  (3شكل )

 
 (7المصدر جدول )

 
ذ3131التوجفاتذاملدتؼبؾقةذلعامذذ-6

شخص  (18166) وأما حصة المركز الصحي الواحد كمعدل عام لقضاء الفموجة بمغ
 (81959لكل مركز صحي رئيس, وأما اعمى الوحدات االدارية ىي ناحية الصقالوية )

وىذا يدل عمى حجم  (51171)شخص لكل مركز صحي رئيس ويمييا مركز قضاء الفموجة 
العجز الحاصل في المراكز الصحية ومن ثّم يحتاج إلى حمول ليذه المشكمة التي تواجو 
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المراكز الصحية الرئيسة, وأما المراكز الصحية الفرعية فان  الخدمات الصحية االن ومستقبال,
ىذا  مركز صحي, / شخص 31169 المعدل يشير إلى ان حصة المركز الصحي الفرعي

وأما عمى مستوى الوحدات االدارية اذ بمغ  يدل عمى حجم العجز الحاصل في ىذه الخدمة,
 ركز قضاء الفموجةمركز صحي وم / شخص (17383اعالىا في ناحية الصقالوية )

 .(6جدول ) مركز صحي, شخص / 11116
 1111سكان لعام  ( عدد السكان والمراكز الصحية وحصة كل مركز /6جدول )

 
المصدر الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية ودائرة صحة االنبار, قسم التخطيط, شعبة السياسات لعام 

1131 . 
 

ذادتـتاجات:

مركز صحي رئيس جميعيا حضرية  35إلى رئيسة وعددىا تصنف المراكز الصحية  -3
وأما  ماعدا ثالثة ريفيو ىي المراكز الصحية في )البوعيسى والبوعموان ورقيبة وكشاشي(,

 .مراكز صحي فرعي وجميعيا ريفيو 11المراكز الصحية الفرعية وعددىا 
وعدد  موظف 361والمين الصحية  95بمغ عدد ذوي المين الطبية في ىذه المراكز  -1

 مراجع. 158919المراجعين بمغ عددىا 
شخص وىي اعمى من المعيار العالمي والمحمي  18166بمغت حصة المركز الرئيسي  -1

مركز صحي رئيسي, وأما المراكز  16شخص أي ىناك عجز  31111-6111البالغ 
شخص وىي اعمى من المعيار  31169الصحية الفرعية بمغت حصة المركز الفرعي 

 مركز صحي فرعي. 95بمغت  اعاله أي عجز
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%من حجم العينة ىي ضمن المعيار وأما  1757من خالل استمارة االستبيان ظير ان  -1
يقطعون  % 56الباقي فيي خارج المعيار, وأما وسيمة النقل ىي السيارة الخاصة و

 دقائق. 31المسافة باقل من 
 .فرعي مركز صحي 93مركز صحي رئيس و 13ىو  1111اما العجز في سنة اليدف  -5

ذتوصقات:

المراكز الصحية الرئيسة اعتماد المعيار العالمي والمحمي لسد النقص في العجز في  -3
 .والفرعية

 .التكنولوجية في االجيزة والمعداتتطوير المالكات الطبية والصحية وادخال الوسائل  -1
 توزيع المراكز الصحية الفرعية في المنطق الريفية والنائية التي يصعب وصول السكان -1

 إلى المستشفيات القريبة.
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ذاملصادر:

 .3996 قطر, .صحة البيئة المجمد الثالت, ,الموسوعة البيئية العربية ,الحفارمحمد سعيد  -3
 مصدر سابق. ,دور الخدمات, حمد الصميدعيمنيرة م -1
لمراكز الرعاية الصحية االولية في محافظة  التوزيع المكانياحمد اسماعيل الدباس, العالقة بين السكان و  -1

 .1111 االردن, الجامعة االردنية, ,كمية الدراسات العالية ,اطروحة دكتوراة البمقاء )االردن(,
دار  ,3 ط تقنيات,–خمف حسين الدليمي, تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية, اسس معايير -1

 .1119 ,االردن عمان, ,الصفا لمنشر والتوزيع
 .1117 سوريا. منشورات جامعة دمشق, ,مدوح شعبان دبس, جغرافيو الخدماتم -5
 إحسان جعفر احمد وآخرون, دليل المراكز الصحية األولية, دائرة الصحة العامة, وزارة الصحة, بغداد, -8

1133. 
 .3973 ,النجفمطبعة االداب,  ,اسس الصحة العامةعبد الرزاق الشيرستاني,  -7
 دار الحرية لمطباعة, الجزء االول, الصحة العامة والخدمات الصحية, ,واخرونعبد الودود المفتي  -6

 .3961 بغداد,
عباس ىجول كيطان, التحميل الجغرافي لمخدمات الصحية في محافظة ذي قار, رسالة ماجستير, كمية  -9

 .1131 التربية, الجامعة المستنصرية,
اية الصحية في بغداد, رسالة ماجستير غير نوال جمعة جابر لوزان, التوزيع الجغرافي لمراكز الرع -31

 .1111 منشورة, كمية التربية ابن رشد, جامعة بغداد,
لمخدمات الصحية ابراىيم جبر شنيت القيسي, تقويم نظام االحالة الصحية كأسموب لمتوزيع المكاني  -33

 داد,رسالة ماجستير غير منشورة, مركز التخطيط الحضري واالقميمي, جامعة بغ (,)اقميم بابل
3969. 

 36/7/1131 - 3/1/1131الدراسة الميدانية بتاريخ  -31
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