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تعاني منطقة الدراسة من تدني مستوى الكفاءة لمؤشرات الخدمات الصحية 
وىذا يدل عمى ان منطقة الدراسة لم تصل الى ما مطموب في تمبية 

الخدمات وىذا يمكن أن ينجم عنو العديد من احتياجات السكان من تمك 
المشاكل االجتماعية واالقتصادية إذا لم يعالج الخمل عن طريق ايجاد 
موازنة بين الخدمات الصحية والمؤشرات التي اعتمدت في القياس وعدد 
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Abstract: 

The  drca of study  suffers from the low level of 

efficiency regardiuy health service indicators . This 

shows that the study area did not reach what is required 

so as to meet  the needs of the population . Therefore, it 

can  result to many social and economic problems in the 

absence of  a balance between services Health indicators 

that are adopted in measurement and population . 
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 المقدمة:
ُيعد قطاع الصحة من أىم القطاعات في الخدمات المجتمعية كما يعد مؤشر ميم من 

وتعرف الصحة بأنيا حالة رفاه كامل من النواحي النفسية  مؤشرات التنمية في أي مجتمع ،
والجسدية واالجتماعية وال تعني فقط الخمو من االمراض والعمل ، وتعتبر من أولويات 
المجتمعات المتحضرة ، ألنيا تحقق سالمة األفراد وبالتالي تنعكس عمى نشاطيم وقدرتيم 

جذب لألنشطة االخرى ، كاألنشطة  اإلنتاجية ، كما أن الخدمات الصحية تعتبر عناصر
 . التجارية والخدمية

والخدمات الصحية ىي كافة الخدمات التي تقدم لألفراد لموقاية من خطر االمراض 
وما يعترييا من متطمبات فنية وادارية وطبية تساىم في الوقاية من االمراض ، والمؤسسات 

ية والعيادات الخاصة ىي المسؤولة الصحية المختمفة كالمستشفيات والمراكز الصحية واالول
 .  عن ىذه الخدمات 

تعتبر مدخاًل اساسيًا لمتنمية البشرية Health Sustainable واالستدامة * الصحية 
ألنيا تيتم بصحة االنسان وبالتالي المجتمع ، فاذا كان المجتمع سميمًا وخالي من االمراض 

ذلك المجتمع اما اذا كان المجتمع ينتشر  ساىم ذلك في زيادة االنتاج وفي تقدم التنمية في
فييا المرض فان ذلك سوف يؤدي الى تعثر خطوات التنمية وظيور مشاكل مختمفة كالفقر 
والجيل والتخمف وتردي االوضاع االقتصادية واالجتماعية ليذ بات االىتمام بالقطاع الصحي 

 التنمية . من الضروريات في المجتمعات المختمفة لما لو من دور في تحقيق
 مشكمة البحث : .1

ماىو مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مركز قضاء الفموجة من حيث الكفاءة 
 والكفاية . 
 فرضية البحث : .2
تعاني المؤسسات الصحية في مركز قضاء الفموجة  من عجز االمكانيات    .5

 المتوفرة  بشكل ال يناسب الزيادة الحاصمة في اعداد السكان .
كفاءة متغيرات الخدمات الصحية باالعتماد عمى المؤشرات  ىناك تباين في .0

 والمعايير الصحية المعتمدة في القياس  .
 هدف البحث :  .3
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ييدف البحث الى بيان واقع الخدمات الصحية في مركز قضاء الفموجة ودرجة الكفاءة 
الصحية والكفاية من الخدمة المقدمة لمسكان وكذلك تقدير الحاجة المستقبمية من المؤسسات 

 . 0272لعام 
 

 حدود منطقة الدراسة :
يحتل مركز قضاء الفموجة موقعًا مركزيًا بالنسبة لمعراق واالنبار ، بين دائرتي    
 –  E"31'36°43(  وبين خطي طول )N  – 33°24'59"N"28'14°33عرض )

43°57'34"E( كما موضح في الخارطة )5. ) 
 

ضمن الحدود البمدية لمركز قضاء الفموجة بما والحدود المكانية لمنطقة الدراسة تقع 
( ىكتار من مجموع مساحة القضاء 22>;8)  0( كم>;8فييا الريف التابع ليا بمساحة )

( ىكتار ويحدىا من الشمال ناحية الصقالوية ومن الشرق 7922:) 0( كم79:البالغة )
الجنوب قضاء  والشمال الشرقي قضاء الكرمة ، ومن الجنوب الشرقي محافظة بغداد ومن

العامرية ومن الغرب مقاطعة الشامية  . اما الحدود الزمانية فقد اعتمدت عمى بيانات عام 
 م . 0272م والتوقعات المستقبمية لعام >025

 منهجية الدراسة :  .4
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي االستنتاجي بأساليب مختمفة منيا جمع      

الدراسة من المكتبات والدوائر الرسمية ، وكذلك استخدام  المعمومات والبيانات عن منطقة
 االسموب التحميمي لمتوصل الى نتائج الدراسة .

 هيكمية الدراسة : .5
 لقد عالجت الدراسة بالمحاور االتية :    

 المحور األول : واقع الخدمات الصحية في مركز القضاء.
 دمات الصحية .المحور الثاني : تقدير االحتياجات المستقبمية من الخ

 واختتمت الدراسة بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات .
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 (موقع مركز قضاء الفموجة من العراق واالنبار1خريطة )

 
 

المصدر : جميورية العراق ، وزارة الموارد المالية ، مديرية المساحة العامة ، خريطة العراق واالنبار 
 ( .5222222: 5، مقياس ) 0252االدارية ، 
 

 اواًل: المؤشرات الصحية وتشمل : 
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لقد برزت أىمية الصحة عمى مختمف األصعدة العالمية ، إذ أولتيا عناية فائقة 
 ونادت بأىميتيا العديد من المنظمات ، ومنيا منظمة األمم المتحدة لمطفولة 

(Unicef) والمجنة الدولية لمصميب األحمر ، ومنظمة الصحة العالمية(WHO)  منظمة و
وجميعيا تصب في خدمة االنسان ، والصحة من االمور الميمة   (DWB)أطباء بال حدود 

في التنمية ،اذ بدون سكان أصحاء ال يمكن تحقيق التنمية ، وذلك ألن الصحة قيمة في حد 
 ذاتيا ، وىي مفتاح لإلنتاج والرخاء االقتصادي .

مى أن البشر ىم في صميم وفي اعالن ريو لمبيئة والتنمية نص المبدأ االول ع
االىتمامات المرتبطة بالتنمية ومن حقيم ان يعيشوا ويحيوا حياة صحية خالية من االمراض 

 . (5)وان يكونوا منتجين وفي وئام مع الطبيعة 
ان التطورات التي حدثت في المدينة خالل القرن الماضي من توسع في األحياء 

أثارىا عمى المدينة وعمى توفير الخدمات فييا ومنيا والمقاطعات والنمو السكاني ، انعكست 
الخدمات الصحية من أجل ان تمبي حاجات ىذه األعداد المتزايدة من السكان ، إذ ان الزيادة 
المطمقة في أعداد السكان لم يرافقيا زيادة في المؤسسات الصحية مما أثر عمى كفاءة 

 ى المستوى الكمي والنوعي .الخدمات الصحية التي تسعى إلى تحقيق التوازن عم
فالكثافة السكانية تعد مؤشرًا لقياس مدى كفاءة وكفاية الخدمات الصحية إذ تتأثر 
باألوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية ، ومن أجل ان تمبي المدينة ىذه الحاجات ينبغي دراسة 

مستقبمي الخدمات الصحية والتعرف عمى واقع الحال في منطقة الدراسة من أجل التخطيط ال
األفضل ليا وبما يمبي حاجات السكان المتزايدة من المستشفيات والقطاعات الصحية والمراكز 

 -التخصصية  وكما يمي :
 المستشفيـات : .1

وتعرف المستشفى بأنيا مؤسسة صحية تضم مجموعة من التخصصات والميارات 
،  (0)المرضى والمصابينالطبية حيث تقدم الخدمات الطبية واألدوية في نسق معين بما يخدم 

وىي من المؤسسات الصحية الكبيرة التي تمبي حاجات أكبر عدد من سكان المدينة وأقميميا 
وقد صممت لمساعدة المرضى المصابين بأمراض معينة إلخضاعيم لمفحص السريري 

. كما تعرف بأنيا المؤسسة الصحية التي تضم (7)والمختبري من أجل التشخيص والعالج
ن الوحدات والتخصصات الطبية والغير طبية كما أنيا تعتبر مأوى لممرضى مجموعة م
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الراقدين ، وتوجد في مدينة الفموجة ثالث مستشفيات أثنان منيا حكومية وواحدة أىمية سنتعرف 
 ( .5عمى كل منيا بشيء من التفصيل وكما مبين في الجدول )

 مستشفى الفموجة التعميمي :  . أ
عمى  0;=5مة  ذات البناء الحديث وقد تأسست في عام تعد من المستشفيات القدي

ضفة نير الفرات الغربية وانتقمت إلى الموقع الجديد في الجزء الشرقي لممدينة في حي الضباط 
)الشارع الرئيس( بمحاذاة الشارع الدولي قرب جامع الخمفاء،  وىي من أكبر المستشفيات في 

( 9.80اي ) 0( م98022بمغ مساحة المستشفى )مدينة الفموجة وتتبع القطاع الحكومي ، وت
%( من المساحة المخصصة لمخدمات الصحية ،  وتحتوي المستشفى 9.>ىكتار وبنسبة )

نعاش القمب والجراحة العامة  عمى العيادة الخارجية وشعبة الطوارئ وردىات الباطنية وا 
والتخدير ، إذ تقدم خدماتيا  والنسائية واألطفال والوالدة ووحدة الكمى وكذلك المختبرات واالشعة

 لسكان المدينة واالقاليم والنواحي المجاورة ليا لسيولة الوصول إلييا .
%( من مجموع اآلسرة :.7:( سرير بنسبة )722وتبمغ طاقة المستشفى من اآلسرة )

( سرير فقط وىذا يرجع إلى العمميات العسكرية التي تعرضت 2;في المدينة والمييئة منيا )
(، أما عدد المراجعين فقد 5كما موضحة في الجدول )  :025 -0258المدينة لممدة من ليا 
%( من مجموع مراجعي المستشفيات وبمغ 9.=:) بنسبة >025( مراجعًا لعام 55:875بمغ )

( عممية 820:%( ، وبمغ عدد العمميات الجراحية ):.70( راقدًا بنسبة )052:عدد الراقدين )
%( من مجموع العمميات وىي =.;8وعمميات صغرى ( بنسبة )) فوق الكبرى و كبرى 

 ضعف عدد العمميات في باقي المستشفيات .
 (1جدول )  

 2018عدد اآلسره و العمميات الجراحية والمراجعين والراقدين في مستشفيات الفموجة لعام 
العمميات  األَسرة اسم المستشفى

 الجراحية
 عدد الراقدين عدد المراجعين

 % عدد % عدد % عدد % عدد
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 المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد عمى :      
 .>025وزارة الصحة ، دائرة صحة االنبار ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة لعام   -
 

 مستشفى النسائية واألطفال  التعميمي :   . ب
المدينة عمى ضفة نير وىي من المستشفيات الحكومية وتقع في الجزء الغربي من 

. وتقدم المستشفى  (8)0>=5( تأسست عام 0م57222(ىكتار )5.7الفرات وتحتل مساحة )
خدماتيا لجميع النساء في المدينة وخاصة الحوامل واألطفال وىي المستشفى التخصصي 

%( من مجموع اآلسرة >.75( سرير بنسبة )592الوحيد في القضاء وبمغ عدد اآلسرة فييا )
بنسبة  >025( مراجعًا لعام :;>>8( سرير وعدد المراجعين )572والمييئة منيا )

%( ، اما 5.:9( راقدًا بنسبة )>>:52مجموع المراجعين وبمغ عدد الراقدين )%( من 0.=0)
%( ، وتقدم خدماتيا لسكان ;.>0( عممية ونسبتيا )85>7العمميات الجراحية فقد بمغت )

المدينة واالقاليم المجاورة ليا ألنو يتميز بسيولة الوصول لوقوعيا قرب الجسر الحديدي 
 المؤدي إلى مدينة الرمادي  .

 ج. مستشفى طالب الجنابي )الخاص( : 
وىي المستشفى الوحيد الخاص في قضاء الفموجة وتقع في الجزء الشرقي من المدينة 

( ، تأسست المستشفى في عام 0م0922في حي القادسية بمحاذاة الشارع العام بمساحة )
ن الصحة وىذا النوع من المستشفيات ينشئيا األطباء عمى نفقتيم الخاصة وفق قانو  0220

،  (9)8>=5لعام  09، وقانون إنشاء المستشفيات األىمية رقم  5>=5لعام  5=العامة رقم 
%( من مجموع اآلسرة في المدينة ، اما مالك ;.8( سرير بنسبة )00عدد اآلسرة فييا )

( أطباء بمختمف االختصاصات ومعاون صيدلي واحد وذوي المين 52المستشفى فيتكون من )
( موظفين وبمغ عدد موظفي 8( لكل منيا ، واإلداريين )9لتمريضية فعددىم )الصحية وا
%( وبمغ 5.7ونسبتيم ) >025( مراجعًا لعام 05:2( ،اما عدد المراجعين فبمغ )8الخدمة )

( 05:2%( ، اما العمميات الجراحية فقد بمغت )55.7( راقدًا بنسبة )05:2عدد الراقدين )
جراء عمميات %(، ويستقب07.8عممية بنسبة ) ل المستشفى الحاالت الطارئة والمستعجمة وا 
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الجراحة العامة والنسائية والتوليد وعمميات األنف واألذن والحنجرة  بسبب ارتفاع التكاليف 
 ويقدم خدماتو لسكان مدينة الفموجة والمناطق المحيطة بيا .

 المراكز الصحية األولية والفرعية:  .2
لعمود الفقري لمخدمات الصحية لدورىا الكبير في الحفاظ تعد الرعاية الصحية األولية ا

عمى صحة المجتمع وتعزيز صحة سكانو ، وىي من المؤسسات الصحية الصغيرة في 
القضاء وتقدم خدماتيا الى جانب المستشفيات إضافة إلى تعامميا مع الحاالت الطارئة 

لى كافة أفراد المجتمع من أجل والحاالت المرضية البسيطة، وتقدم الخدمات العالجية العامة إ
 . (:)االرتقاء بالمستوى الصحي إلى أفضل ما يكون ولجميع المراحل العمرية 

 (W.H.O)يشير مفيوم الرعاية الصحية كما ورد في تقارير منظمة الصحة العالمية 
بإنيا الرعاية اإلنسانية المتاحة لألفراد داخل المجتمع الذي يعيشون فيو بوسائل مقبولة وبكمف 

 .(;)يمكن ان يتحمميا جميع السكان 
وان حجم الخدمات في ىذه المراكز يكون محدودًا بسبب تعامميا مع الحاالت 

ات لمتعامل معيا المرضية البسيطة، اما الحاالت األكثر صعوبة فإنيا تحال إلى المستشفي
لتوفر الكادر المتخصص واإلمكانات واألجيزة الطبية الالزمة لمثل تمك الحاالت ، وكل مركز 
من ىذه المراكز الصحية يؤدي عممو وفق تخصصو ،وىذه المراكز تكون صغيرة ومالكيا 

عيا في قميل مقارنة بالمؤسسات الكبيرة )المستشفيات( إال إنيا أكثر تماسًا بالسكان وذلك لوقو 
 .(>)مراكز األحياء السكنية 

وتحتوي المراكز الصحية األولية عمى غرفة فحص وصاالت انتظار المرضى 
وباإلمكان احتوائيا عمى صيدلية ومختبر ووحدة أسعاف إضافة إلى الخدمات الممحقة 

 .(=)كالمرافق الصحية ومكاتب رعاية األمومة والطفولة )غرف تمقيح األطفال والنساء الحوامل (
وأىمية المراكز الصحية تبرز من خالل ما تقدمو من خدمات لجميع أفراد المجتمع ، 
اال إن تركزىا في مراكز األقضية والنواحي جعل العديد من القرى والمناطق الريفية التابعة 
لمقضاء خالية من ىذه المراكز  مما ساعد في انتشار األوبئة واألمراض فييا ، وىذا يجبر 

 .(52)لمناطق الى قطع مسافات من أجل الحصول عمى تمك الخدمات سكان تمك ا
وأصبح في األونة األخيرة زيارة المرضى لممراكز الصحية األولية مقاربًا ألعداد 
المراجعين لممستشفيات نتيجة التقدم والتطور في الخدمات التي تقدميا لممرضى ،وتنتشر 
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سواء في المناطق الحضرية او الريفية لتوفر المراكز الصحية األولية في المدينة بشكل واسع 
 : (55) خدماتيا الصحية لجميع السكان وتتمثل تمك الخدمات باالتي 

 إجراء األسعافات األولية الطارئة . .5
 خدمات التطعيم )المقاحات( . .0
 عالج الحاالت المرضية البسيطة. .7
والرقابة  تقديم الخدمات الطبية مثل رعاية األمومة والطفولة والصحة المدرسية .8

 الصحية والتثقيف الصحي .
وبالنسبة لمنطقة الدراسة فأنيا تضم عدد من المراكز الصحية الرئيسية والفرعية والتي 

وسنتطرق ( 7()0والخريطة )( 0تنتشر في أحيائيا والريف المجاور كما موضحة في الجدول )
 إلييا بشيء من التفصيل .

 مــــــركــــــز جبيـــــل : .1
( 0م ;075الجزأ الجنوبي الغربي من المدينة في حي التأميم ، بمساحة )ويقع في 

%( من مساحة المراكز الصحية ، ويخدم المركز سكان )حي التأميم ، حي 58.8بنسبة )
( نسمة من >5:>0الخضراء ، الجزء الجنوبي من حي الرسالة( ، وبمغ عدد المخدومين )

 ( مراجعًا.=;>07مجموع السكان ، وعدد المراجعين لممركز )
 2018(المراكز الصحية حسب البيئة والمساحة واألحياء المخدومة في مركز قضاء الفموجة لعام 2جدول )

 
اسم 

 المركز
الموقع 
 الجغرافي

المساحة  األحياء المخدومة البيئة النوع
 * 2/م

عدد 
السكان 

 المخدومين

عدد 
 المراجعين

 -الخضراء  -التأميم  حضر رئيسي حي التأميم جبيل
الجزأ الجنوبي من حي 

 الرسالة

075; 0<:5< 07<;= 

 =;0=5 720:0 0290 الوحدة -المعممين  حضر رئيسي حي الوحدة الوحدة
حي  الشهداء

 اليرموك
 :0057 ;5897 =002 اليرموك ** حضر رئيسي

حي  السمنت
 القادسية

 -الشرطة -القادسية حضر رئيسي
 الضباط

0052 :0<;: 0;75: 
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حي  الجوالن
 الجوالن

 -الرصافي-الجوالن حضر رئيسي
 المعتصم

0:82 9500: 07=5= 

حي  الجمهورية
 الجميورية

 -االندلس  -الجميورية  حضر رئيسي
الجزأ الشمالي من حي 

 الرسالة

057; 850=9 5=58: 

 9;=85 2;002 0:77 نزال حضر رئيسي حي نزال نزال
 0;078 02;5: 22;0 النساف ريف رئيسي النساف البعموان
 9822 297; 922 الدفار ريف فرعي الدفار الدفار

 0902 ;7:5 22: النعيمية ريف فرعي النعيمية الهيتاويين
 7:22 :52:2 822 النعيمية ريف فرعي النعيمية النعيمية
 050:80 2>>777 >=027     المجموع

 المصدر : عمل الباحثة باالعتماد عمى :
 >025الصحة  ، دائرة صحة االنبار ، قطاع الفموجة ، بيانات غير منشورة لعام جميورية العراق ، وزارة  -
. 
وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لالحصاء ، مديرية احصاء محافظة االنبار ، بيانات غير منشورة لعام   -

025< . 
 Arc Gis 10.4.1*تم استخراج المسافات ببرنامج 

لمأمون ، المنصور ،االمين( الى مركز الشيداء كونو المركز االقرب ** تم اضافة سكان احياء ) السالم ، ا
 الييم . 
 2018( التوزيع الجغرافي لممستشفيات والمراكز الصحية في مركز قضاء الفموجة )الحضر( لعام 2خارطة)
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 (2( )1وجدول ) (Arc Map 10.4.1)المصدر : عمل الباحثة باالعتماد عمى برنامج   
 2018( التوزيع الجغرافي لممراكز الصحية في مركز قضاء الفموجة )الريف( لعام  3خارطة ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2( وجدول )Arc Map 10.4.1المصدر : عمل الباحثة باالعتماد عمى برنامج )         

 مــــركـــــز الوحـــــدة :  .2
( 0م 0290يقع في الجزء الشمالي من المدينة في حي الوحدة ، بمغت مساحتو )

%( من مساحة المراكز الصحية ، ويقدم المركز خدماتو لسكان )حي المعممين :.50بنسبة )
( من مجموع سكان المدينة ، وبمغ عدد 720:0، حي الوحدة ( وبمغ عدد المخدومين )

 ( مراجعًا . =;0=5المراجعين )
 مـــــــــركــــــز الشهداء :  .3

( 0م =002وموقعو في الجزء الجنوبي من المدينة في حي اليرموك ، بمساحة )
%( من مساحة المراكز الصحية ، ويخدم المركز سكان حي اليرموك ، :.57شغمت نسبة )

( نسمة من سكان المدينة ، ومن خالل ;5897وعدد سكان المخدومين من ىذا المركز )
تبين ان سكان )حي السالم ، حي المأمون ، حي المنصور واألمين( من ضمن الدراسة 

المراجعين ليذا المركز لعدم توفر مركز صحي في أحيائيم بأعتباره األقرب إلييم ، إذ بمغ 
 ( مراجعًا  .:0057عدد مراجعيو )
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 مـــــــركــــــــــز السمنت : .4
القادسية ، وتبمغ مساحتو  ويقع في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة في حي

%( من مساحة المراكز الصحية ويقدم خدماتو لسكان )حي :.57( بنسبة )0م 0052)
( نسمة من مجموع :;>0:القادسية، حي الشرطة،حي الضباط( وعدد المستفيدين منو )

 ( مراجعًا .:75;0السكان، وعدد المراجعين)
 مـــــــــركــــــز الجـــــوالن :  .5

( 0م 0:82ء الشمالي من المدينة في حي الجوالن ، وتبمغ مساحتة)يقع في الجز 
%( من مساحة المراكز الصحية ويقدم خدماتو لسكان ) حي الجوالن ، حي 0.:5بنسبة )

الرصافي ،حي المعتصم (، وتبين من خالل دراسة الخدمات الصحية ان حي الوحدة والجزأ 
ية لممركز ليذا بمغ عدد المستفيدين من الغربي من المعممين يقعان من ضمن المنطقة الصح

 ( مراجعًا . =5=07( من مجموع السكان ، وعدد مراجعيو ):9500الخدمة )
 مــــركـــــز الجمهورية  : .6

( 0م ;057وموقعو في الجزء الشمالي من المدينة في حي االندلس ، وتبمغ مساحتو)
خدماتو لسكان )حي االندلس %( من مساحة مراكز الصحة ، ويقدم ىذا المركز 57.0بنسبة )

( نسمة من 9=850، حي الجميورية ، الجزء الشمالي من حي الرسالة ( والمستفيدن منو )
 ( مراجعًا  .:58=5مجموع السكان ، وبمغ عدد المراجعين )

 مــــركــــز نــــــزال : .7
% 7.:5( بنسبة )0م 0:77موقعو في الجزء الجنوبي من المدينة ، وبمغت مساحتو )

من مساحة المراكز الصحية ، ويخدم المركز سكان )حي نزال( وبمغ عدد المخدومين ( 
 ( مراجعًا  .9;=85( من مجموع السكان ، وعدد المراجعين لممركز )2;002)

 مــــركـــــز البعمــــــوان : .8
( ويخدم المركز جميع القرى ضمن 0م 22;0وموقعو في مقاطعة النساف، بمساحة )

( من مجموع سكان المدينة وبمغ عدد 02;5:بمغ عدد المخدومين )مقاطعة النساف و 
 ( مراجعًا  .  0;078المراجعين )
 مــــــركــــــــــز الدفـــــار : .9
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( ويخدم 0م 922وىو من المراكز الفرعية ويقع في مقاطعة الدفار ، بمغت مساحتو )
مجموع السكان ، وبمغ عدد ( من 297;سكان القرى ضمن المقاطعة إذ بمغ عدد المخدومين )

 ( مراجعًا .9822المراجعين )
 مــــــــــركــــــز الهيتاويين : .10

( ويخدم 0م 22:وىو من المراكز الفرعية وموقعو في مقاطعة النعيمية ، بمساحة )
( 0902( من سكان المدينة ، وعدد المراجعين );7:5سكان المقاطعة بمغ عدد المخدومين )

 مراجعًا .
 ـركــــــــز النعيمية :مــــــــ .11

(  بمغ عدد 0م 822ىو أحد المراكز الفرعية موقعو في مقاطعة النعيمية ، بمساحة )
 ( مراجعًا .7:22( من السكان ، وبمغ عدد مراجعين المركز ):52:2السكان المخدومين )

 واقع التوزيع المكاني لممالكات البشرية الصحية : .3
في المؤسسات الصحية )المستشفيات والمراكز لمتعرف عمى المالكات البشرية 

( 7الصحية( في منطقة الدراسة سنتطرق إلييا بشيء من التفصيل كما موضحة في الجداول )
 ( .7( )0( )5( واألشكال )9( )8)

 ذوي المهن الطبية : .1
وىي الفئة األكثر فاعمية بين الفئات وتعد النواة التي يتمحور حوليا تقديم الخدمات 

وتضم ىذه الفئة ثالث تخصصات طبية ىي)األطباء ، أطباء األسنان  (50)مسكانالصحية ل
 والصيادلة( وسنتعرف عمى كل منيا بشيء من التفصيل عمى النحو اآلتي :

 األطبــــاء : -
( طبيبًا توزعوا عمى مستشفى الفموجة 797بمغ عدد األطباء في المستشفيات )

في مستشفى النسائية واألطفال ، اما في  ( طبيب557( طبيبًا و) 082التعميمي بواقع )
( طبيبًا توزعوا عمى تمك المراكز بشكل متباين ، فبمغ أعمى >8المراكز الصحية بمغ عددىم )

( أطباء في كل مركز ، تمييا ;عدد في مراكز )الشيداء ، نزال ، النساف( بواقع )
ز، وأقل عدد من األطباء ( أطباء في كل مرك:مراكز)السمنت، الجوالن، الجميورية ( بواقع )

 ( أطباء عمى التوالي.8،  9في مراكز)الوحدة، جبيل( بعدد)
 أطباء األسنان : -
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يعمل أطباء األسنان في بداية حياتيم المينية في المراكز الصحية والمستشفيات التي 
( منيم في ;( طبيبًا )50تضم قسم األسنان، وبمغ عدد أطباء األسنان في المستشفيات )

( في مستشفى النسائية واألطفال، وفي المراكز الصحية بمغ 9الفموجة التعميمي و)مستشفى 
( طبيبًا توزعوا عمى المراكز الصحية فكان أعمى عدد في مراكز )الجوالن ، نزال ( 7;العدد)
( طبيبًا =،  52( طبيبًا في كل مركز ، تمييا مراكز)الوحدة، السمنت( بواقع )57،  58بواقع )

ي كاًل من مراكز )جبيل ، الشيداء( وأقل عدد لألطباء في كل من مركز ( أطباء ف>و)
 ( عمى التوالي .9،  :)البعموان ، الجميورية ( فبمغ عددىم )

 الصيادلة :  -
( في مستشفى الفموجة ::( صيدلي )572بمغ عدد الصيادلة في المستشفيات )

( ;7ز الصحية بمغ عددىم )( في مستشفى النسائية واألطفال، اما في المراك8:التعميمي و)
صيدليًا توزعوا عمى المراكز بشكل متباين ، فكان أعمى عدد في مراكز )الوحدة ، نزال( بواقع 

( صيادلة في كل منيا 9( صيادلة في كل مركز ، تمييا مراكز )السمنت، الجوالن( بعدد);)
اكز )البعموان ، ( صيادلة في مراكز)جبيل، الشيداء( وأدنى عدد لمصيادلة في كل من مر 8و)

 ( صيدلي عمى التوالي في كل منيا .0،  7والجميورية ( بواقع )
 ذوي المهن الصحية :  .2

( موظفًا في المستشفيات العدد >5:اما بالنسبة لعدد ذوي المين الصحية فقد بمغ )
( منيم في مستشفى النسائية 2=( موظفًا و)>90األكبر كان في مستشفى الفموجة التعميمي )

( موظفًا توزعوا 580ال ، اما عدد ذوي المين الصحية في المراكز الصحية  فبمغ )واألطف
( موظفًا ، تمييا مراكز 00عمى تمك المراكز ، فكان أعمى عدد في مركز )الوحدة( إذ بمغ )

( موظفًا في مركز )نزال(  وفي >5( موظف في كل مركز، و)=5)السمنت، الجوالن( بواقع )
( موظف في كل منيا ، اما في مراكز )جبيل ، ;5يورية( بمغ عددىم )مراكز )الشيداء ، الجم

( عمى التوالي ، وفي مراكز )الدفار ، النعيمية (  52، 59البعموان ( فبمغ إجمالي أعدادىم ) 
( في كل منيا وأقل عدد في مركز الييتاويين بواقع )موظفًا واحد فقط ( من 0بمغ عددىم )

 ذوي المين الصحية .
 ن التمريضية :ذوي المه .3
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( في مستشفيات الفموجة  توزعوا 885بمغ عدد المالكات من ذوي المين التمريضية )
( في مستشفى النسائية 592( منيم في مستشفى الفموجة التعميمي و )5=0عمييا بواقع )

( موظفًا ، توزعوا عمى المراكز الصحية 7:واألطفال ، وفي المراكز الصحية بمغ عددىم )
( في كل منيا ، تمييا مراكز 52،  55دد في مراكز )نزال ، الوحدة ( بواقع )فكان أعمى ع

( موظفًا :( في مراكز )جبيل ، السمنت( و );( في كاًل منيا و )>)الشيداء ، الجميورية( )
( موظفًا في كل 0، 8في مركز )الجوالن( ، وأقل عدد في مراكز )البعموان ، النعيمية ( بواقع )

 منيا .
 اريين : عدد األد  .4

وىم من الكوادر الميمة في تنظيم كافة األمور اإلدارية في المؤسسات الصحية وقد 
( موظفًا في مستشفى الفموجة >08( موظفًا في مستشفيات الفموجة )2;7بمغ عددىم )
( 8=5( في مستشفى النسائية واألطفال ، وبمغ عددىم في المراكز الصحية )500التعميمي و)

( موظفًا ;7بشكل متباين بين المراكز فكان أعمى عدد في مركز الجوالن بواقع )موظفًا توزعوا 
( 05، 00،  07( في كل من مركز)جبيل والوحدة ( وبمغ )08( في مركز السمنت و)>0و )

( موظفًا في مركز )البعموان( 58في كل من مراكز )الشيداء ، الجميورية ، نزال( وبمغ )
 ( . وموظف واحد في مركز )النعيمية

 موظفي الخدمة :  .5
( موظفًا ، في مستشفى الفموجة 029بمغ عدد موظفي الخدمة في المستشفيات )

( في مستشفى النسائية واألطفال ،اما في المراكز الصحية 559( موظف و)2=التعميمي )
( في مركز جبيل وموظف واحد 0( في مركز البعموان و)8( موظفي خدمة )52فبمغ عددىم )

ز )السمنت ، الدفار ، الييتاويين ، النعيمية ( اما باقي المراكز فتعاني من في كل من مراك
 نقص في كوادر الخدمة برغم من أىميتيم في الحفاظ عمى المكان ونظافتو وديموتو .

 2018(اعداد مالكات المستشفيات في مركز قضاء الفموجة لعام  3جدول ) 

عدد  اسم المستشفى
 االطباء

عدد 
اطباء 

 االسنان

عدد 
 الصيادلة

عدد ذوي 
المهن 
 الصحية

عدد ذوي 
المهن 

 التمريضية

عدد 
 االداريين

عدد 
موظفي 
 الخدمة

 2= >08 5=0 >90 :: ; 082 مستشفى الفموجة التعميمي
 559 500 592 2= 8: 9 557مستشفى الفموجة التعميمي 
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 لمنسائية واالطفال
 029 2;7 885 >5: 572 50 797 المجموع

 الباحثة باالعتماد عمى  :المصدر عمل 
وزارة الصحة ، دائرة صحة االنبار ، مستشفى الفموجة التعميمي ، دائرة الموارد البشرية واالحصاء ،  -

 . >025بيانات غير منشورة لعام 
وزارة الصحة ، دائرة صحة االنبار ، مستشفى الفموجة التعميمي لمنسائية واالطفال ، قسم االحصاء ،   -

 . >025رة لعام بيانات غير منشو 
2018اعداد مالكات المستشفيات في مركز قضاء الفموجة لعام (  1شكل ) 

 
 ( .7المصدر عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول ) 

المراكز الصحية الرئيسية وموقعها والمالكات والمراجعين في مركز قضاء الفموجة )الحضر( ( 4جدول ) 
 2018لعام 

اسم 
 المركز

الموقع 
الجغراف

 ي

عدد 
االطبا

 ء

عدد 
اطباء 
االسنا

 ن

عدد 
الصيادل

 ة

عدد 
ذوي 

المهن 
الصحي

 ة

عدد ذوي 
المهن 

التمريض
 ية

عدد 
االداريي

 ن

عدد 
موظف

ي 
الخدم

 ة

عدد 
 المراجعين

 جبيل
حي 
 التأميم

8 < 8 59 ; 08 0 07<;= 

 =;0=5 2 08 52 00 ; 52 9حي  الوحدة
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 االسنان

عدد 
 الصٌادلة

عدد ذوي 
المهن 
 الصحٌة

عدد ذوي 
المهن 

 التمرٌضٌة

عدد 
 االدارٌٌن

عدد موظفً 
 الخدمة

 مستشفى الفلوجة التعلٌمً للنسائٌة واالطفال مستشفى الفلوجة التعلٌمً
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 الوحدة

حي  الشهداء
 :0057 2 07 > ;5 8 > ; اليرموك

 السمنت
حي 

 القادسية
: = 9 5= ; 0< 5 0;75: 

 الجوالن
حي 

 الجوالن
: 58 9 5= : 7; 2 07=5= 

الجمهوري
 ة

حي 
 االندلس

: 9 0 5; < 00 2 5=58: 

 نزال
حي 
 نزال

; 57 ; 5< 55 05 2 85=;9 

 7 =;5 ;9 ;50 78 ;: 85  المجموع
5;;:9

2 
 من عمل الباحثة باالعتماد عمى 

، بيانات غير منشورة لعام  الصحة ، دائرة صحة االنبار ، قطاع الفموجة ، قسم االحصاءوزارة  -
025<  
المراكز الصحية الرئيسية وموقعها والمالكات والمراجعين في مركز قضاء الفموجة )الحضر( لعام ( 2شكل ) 
2018 
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 نزال الجمهورٌة الجوالن السمنت الشهداء الوحدة جبٌل

 عدد الصٌادلة عدد اطباء االسنان عدد االطباء

 عدد االدارٌٌن عدد ذوي المهن التمرٌضٌة عدد ذوي المهن الصحٌة

 عدد موظفً الخدمة
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 ( .8عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول )    
لممراكز الصحية الفرعية وموقعها والمالكات وعدد المراجعين في مركز قضاء ( التوزيع العددي  5جدول ) 

 2018الفموجة)الريف( لعام

اسم 
 المركز

الموقع 
الجغراف

 ي

عدد 
االطبا

 ء

عدد 
اطباء 
االسنا

 ن

عدد 
الصيادل

 ة

عدد 
ذوي 

المهن 
الصحي

 ة

عدد ذوي 
المهن 

التمريض
 ية

عدد 
االداريي

 ن

عدد 
موظف

ي 
الخدم

 ة

عدد 
المراجعي

 ن

 0;078 8 58 8 52 7 : ; النساف البعموان

 9822 5 2 2 0 2 2 2 الدفار الدفار

الهيتاويي
 ن

 0902 5 2 2 5 2 2 2 النعيمية

 7:22 5 5 0 0 2 2 2 النعيمية النعيمية

 0==78 ; 59 : 59 7 : ;  المجموع
 المصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى 

وزارة الصحة ، دائرة صحة االنبار ، قطاع الفموجة  ، قسم االحصاء ، بيانات غير منشورة لعام   -
025< . 

التوزيع العددي لممراكز الصحية وموقعها والمالكات وعدد المراجعين في مركز قضاء  ( 3شكل ) 
 2018الفموجة)الريف( لعام

 ( .9عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول )      
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 النعٌمٌة الهٌتاوٌٌن الدفار البعلوان
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 عدد االدارٌٌن عدد ذوي المهن التمرٌضٌة عدد ذوي المهن الصحٌة

 عدد موظفً الخدمة
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 تقديرات حجم السكان المستقبمي في مركز قضاء الفموجة :ثانيًا: 
تعد دراسة التوجيات المستقبمية لمخدمات الصحية ذات أىمية في أي مجتمع ، إذ يقع 
عمى عاتقيا خمق جيل واعي ومثقف وخالي من األمراض ، إضافة الى معرفة ما احرزتو 

ن تمك الخدمات توجو لخدمة المجتمعات المجتمعات في سمم التقدم والرقي الحضاري ، إذ ا
 البشرية .

وُيعد تقدير حجم السكان المستقبمي الخطوة األساسية  لتحديد االحتياجات المستقبمية 
 0272من الخدمات المجتمعية في منطقة الدراسة . اذ تم تحديد حجم السكان المستقبمي لعام 

بالنسبة لمحضر والريف ( >025- ;022بحساب معدل النمو السكاني بين عامي )
( ومنيا سيتم رسم الخريطة المستقبمية لمخدمات المجتمعية في منطقة الدراسة كما =جـــدول)

 ( .;():يوضحيا الجدول )
 2030وتقديرات عام  2018التوزيع العددي لسكان مركز قضاء الفموجة )الحضر( لعام ( 6جدول ) 

 

 2018 2030 
 عدد السكان /نسمة السكان/ نسمةعدد  األحياء السكنية

 =::> 957; الرصافي
 8;582 ;=505 المعتصم
 :>5:2 85=57 األندلس

 05=;5 59975 الجمهورية
 ::7:7 :7595 الجوالن
 :::59 ;;579 الوحدة
 07900 9>027 الضباط

 097=5 9>::5 المعممين
 ::098 2;002 نزال

 9>0;0 :07:8 الرسالة
 0=>09 =0087 الشرطة

 >0757 02290 القادسية
 7>=> 9>;; التأميم

 ;=527 252= الخضراء
 >9;58 2=;50 اليرموك
 >;; 8;: األمين
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 =:7 702 السالم
 :89 9=7 المنصور
 857 >79 المأمون

 2 2 الصناعي
 2 2 الرشيد

 2 2 الجامعة
 289.494 250884 المجموع

 المصدر :عمل الباحثة باالعتماد عمى:
وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء ، مديرية احصاء محافظة االنبار ، تقديرات السكان لعام   -

 بيانات غير منشورة .         >025
 Pn = Po(1+r)nاحتسب وفق المعادلة :           0272تقديرات السكان لعام  -

 = عدد السكان في التعداد السابق Po= عدد السكان المقدر          Pnحيث ان : 
           R                    معدل النمو =n  عدد السنوات بين التعدادين = 
 المصدر : 

- United Nation, Demographic , Year Book , Annuaire , 1981 , New York ,1983, 
P.10 . 

 

 2030)الحضر( لعام تقديرات حجم السكان في مركز قضاء الفموجة  ( 4طة ) يخر 
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 ( :وجدول )  (Arc Map 10.4.1): عمل الباحثة باالعتماد عمى برنامج المصدر
 2030وتقديرات عام  2018التوزيع العددي لسكان مركز قضاء الفموجة )الريف( لعام ( 7جدول ) 

 

 2018 2030 
 نسمة/  عدد السكان نسمة/  عدد السكان اسم المقاطعة
 988 858 جبيل والخراب

 850> 827: النعيمية
 ::0= 297; الدفار

 8:899 797:5 النساف
 070; 9929 الكيفية

 9=08 ==>5 الجغيفي والسجر
 7;570 52527 االزركية

 :0579 :5:09 جزء من الحصي
 109035 82996 المجموع

 المصدر :عمل الباحثة باالعتماد عمى:    
  >025وزارة التخطيط، الجياز المركزي لالحصاء، مديرية احصاء محافظة االنبار، تقديرات السكان لعام  -

 2030قضاء الفموجة )الريف( لعام  تقديرات حجم السكان في مركز( 5خريطة ) 
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 (;( وجدول ) Arc Map 10.4.1المصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى برنامج )
 احتياجات مركز قضاء الفموجة الحالية والمستقبمية لمخدمات الصحية تقديرات -

لمتخطيط دور اساسي في التعرف والتنبؤ بما سيحدث من تطورات وتغيرات في 
المستقبل ، كما يعد ضرورة ممحة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الدراسة ، وكما 

ومؤشراتيا من أجل تحقيق االستفادة القصوى تعرفنا في فصل سابق عمى الخدمات الصحية 
منيا ، وىنا سنتعرف عمى الحاجات الحالية والمستقبمية لتمك الخدمات وبما يحقق الكفاءة منيا 

 وكما يمي :
 المستشفيات  .1

 – 72222حددت وزارة الصحة العراقية بتوفر مستشفى عام واحد بمساحة )
( 92222تجمع سكني عدد سكانو )( ىكتار لكل 9 – 7.9أي ما يقارب ) 0( م79222
 نسمة  .

( مستشفيات )مستشفى الفموجة التعميمي العام ، مستشفى 7وفي منطقة الدراسة توجد )
النسائية واالطفال ، مستشفى طالب الجنابي الخاص( وقد وجد المستشفى األخير لسد النقص 

 في المستشفيات الحكومية ولمحاالت الطارئة .
( 8وجد بأن المنطقة بحاجة الى ) >025طقة الدراسة لعام وبتطبيق المؤشر عمى من

( منيا في الحضر و)واحدة( في الريف ، اما بالنسبة لممساحة فيي اعمى من 7مستشفيات )
المعيار بقميل في المستشفى التعميمي وادنى من المعيار في مستشفى النسائية واالطفال ، وىذا 

ة في منطقة الدراسة خاصة انيا تخدم سكان ينعكس عمى النقص في كفاءة الخدمات الصحي
 المدينة والريف المجاور ليا .
( فأن منطقة الدراسة تحتاج الى >ومن مالحظة الجدول ) 0272اما بالنسبة لتقديرات 

ليصل عدد المستشفيات في  >025مستشفى )واحدة( في الريف في حالة تنفيذ احتياجات عام 
وىذا يساعد عمى تقديم الخدمة  0272ت في عام ( مستشفيا;مركز قضاء الفموجة الى )

 لمسكان بكل كفاءة وبما يتناسب والزيادة في حجم السكان .
 

،   2018تقدير الحاجة الحالية والمستقبمية من المستشفيات في مركز قضاء الفموجة لعامي (8جدول ) 
2030 
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 2018 2030 
 الحاجة السكانعدد  الحاجة عدد المستشفيات عدد السكان البيئة

 2 0=8=>0 7 0 8>>092 الحضر
 5 279=52 5 2 :==0> الريف

 5 ;90>=7 8 0 2>>777 مركز القضاء
 (;)(:( )5المصدر : عمل الباحثة باالعتماد عمى جدول )    

 

 2030تقدير االحتياج من المستشفيات في مركز قضاء الفموجة لعام  (4شكل )

 
 (>باالعتماد عمى جدول )المصدر : عمل الباحثة         

 مراكز الصحة العامة : .2
وىي من المؤسسات الصحية الصغيرة التي تقدم خدماتيا عمى مستوى المدينة وتكون 
حالة الحاالت  اكثر عددًا وانتشارًا من المستشفيات وتقدم الخدمات الصحية األولية لمسكان وا 

المستشفيات كما أنيا تخمو من  الصعبة الى المستشفيات وتمتاز بأن كوادرىا أقل عددًا من
اآلسرة ، اال انو اليغفل دورىا الميم بالنسبة لمسكان كونيا تكون في تماس معيم إذ تنتشر 

 وسط األحياء السكنية .
وقد حدد المعيار العراقي ىذا المؤشر بضرورة وجود مركز صحي واحد لكل تجمع 

طقة الدراسة  وكما موضح في ( نسمة ، وبتطبيق المؤشر عمى من52222سكني عدد سكانو )
( ;5( مركز )08) >025( بمغت الحاجة من المراكز الصحية في عام 52( )=الجدول )

( مركز صحي. وقد تباين 79( في الريف ليكون مجموع المراكز);منيا في الحضر و)

0

1

2

3

 2030الحاجة  2018الحاجة 

 االحتٌاج من المستشفٌات

 الرٌف الحضر
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ة ( مراكز صحية في مقاطع7االحتياج بين أحياء المدينة والمقاطعات الريفية إذ بمغ االحتياج )
( مركز صحي في أحياء )الجميورية ، الجوالن ، الضباط ، المعممين ، الرسالة 0)النساف( و)

، الشرطة، مقاطعة الحصي( ومركز واحد في كاًل من أحياء )الرصافي ، المعتصم ، نزال 
،القادسية ، الخضراء ، الكيفية ، االزركية( ، اما احياء )االندلس ، الوحدة ، التأميم ، 

فيي مكتفية بوجود مركز صحي واحد بما يتناسب وحجم السكان ، اما باقي االحياء اليرموك( 
 والمقاطعات فعدد سكانيا أقل من العدد المحدد في المؤشر أو خالية من السكان.

( منيا في الحضر :( مراكز صحية );فقد بمغ ) 0272اما تقدير االحتياج لعام 
ليصل عدد المراكز في عام  >025ات عام و)واحد( في الريف عمى أن يتم تنفيذ احتياج

( مركز في منطقة الدراسة وتباين االحتياج فيما بين االحياء إذ بمغ مركز 80الى ) 0272
واحد في كاًل من أحياء )االندلس ، الجوالن ، الوحدة ، نزال ، الرسالة ، الشرطة ، مقاطعة 

لتقوم  >025مراكز محققة في عام النساف( واألحياء والمقاطعات األخرى تكتفي بما لدييا من 
 بدورىا في خدمة السكان وبكفاءة عالية .

تقدير الحاجة الحالية والمستقبمية من المراكز الصحية في مركز قضاء الفموجة )الحضر( لعامي (9جدول )
2018   ،2030 

 2018 2030 

عدد السكان/  األحياء السكنية
 نسمة

 الحاجة عدد السكان / نسمة الحاجة الواقع االحتياج الفعمي

 2 =::> 5 2 5 957; الرصافي
 2 8;582 5 2 5 ;=505 المعتصم
 5 :>5:2 2 5 5 85=57 األندلس

 2 05=;5 0 2 0 59975 الجميورية
 5 ::7:7 0 5 7 :7595 الجوالن
 5 :::59 2 5 5 ;;579 الوحدة
 2 07900 0 2 0 9>027 الضباط
 2 097=5 0 2 0 9>::5 المعممين

 5 ::098 5 5 0 2;002 نزال
 5 9>0;0 0 2 0 :07:8 الرسالة
 5 0=>09 0 2 0 =0087 الشرطة
 2 >0757 5 5 0 02290 القادسية
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 2 7>=> 2 5 5 9>;; التأميم
 2 ;=527 5 2 5 252= الخضراء
 2 >9;58 2 5 5 2=;50 اليرموك
 2 >;; 2 2 2 8;: األمين
 2 =:7 2 2 2 702 السالم

 2 :89 2 2 2 9=7 المنصور
 2 857 2 2 2 >79 المأمون
 0 0 0 0 0 2 ةالصناع
 2 2 2 2 2 2 الرشيد
 2 2 2 2 2 2 الجامعة
 : 0=8=>0 ;5 ; 08 8>>092 المجموع

 (:( ) 0المصدر :عمل الباحثة باالعتماد عمى  جدول ) 
 203قضاء الفموجة)الحضر(  لعام ز تقدير الحاجة المستقبمية من المراكز الصحية في مرك(6خارطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (=جدول )  (Arc Map 10.4.1)المصدر: عمل الباحثة باالعتماد عمى برنامج 
 

تقدير الحاجة الحالية والمستقبمية من المراكز الصحية في مركز قضاء الفموجة )الريف( ( 10جدول )
 2030،   2018لعامي 
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 2018 2030 
/ السكانعدد  اسم المقاطعة

 نسمة
/  عدد السكان الحاجة الواقع المخطط

 نسمة
 الحاجة

 2 988 2 2 2 858 جبيل والخراب
 2 850> 2 0 5 827: النعيمية

 2 ::0= 2 5 5 297; الدفار
 5 8:899 7 5 8 797:5 النساف
 2 070; 5 2 5 9929 الكيفية

الجغيفي 
 والسجر

5<== 2 2 2 08=9 2 
 2 7;570 5 2 5 52527 االزركية

جزء من 
 الحصي

5:09: 0 2 0 0579: 2 
 1 109035 7 4 10 82996 المجموع

 (;( ) 0المصدر :عمل الباحثة باالعتماد عمى  جدول )
 
 2030تقدير الحاجة المستقبمية من المراكز الصحية في مركز قضاء الفموجة)الريف(  لعام (7خارطة ) 
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 االستنتاجات والتوصيات
بينت الدراسة وجود نقص في عدد المستشفيات والمراكز الصحية في منطقة  .5

( مستشفى في الريف، 5( منيا في الحضر و)7( مستشفيات)8بمغ) >025الدراسة عام 
( في الريف. واالحتياج ;( منيا في الحضر و);5صحي )( مركز 08والمراكز الصحية )

( في الحضر و)مركز واحد( :بمغ )مستشفى واحد( في الريف والمراكز الصحية ) 0272لعام 
 . >025في الريف عمى ان يتم تنفيذ احتياج عام 

 بينت الدراسة وجود نقص في الكوادر الطبية والصحية خاصة في الريف . .0
 التوصيات 

المالكات الطبية والصحية وكذلك ادخال الوسائل التكنولوجية الحديثة تطوير  .5
 في االجيزة والمعدات الطبية .

اعتماد المعايير العالمية والمحمية في انشاء المستشفيات والمراكز الصحية  .0
 في منطقة الدراسة.

توزيع المراكز الصحية في منطقة الدراسة وبما يتناسب وحجم السكان  .7
اطق الريفية التي تكون بعيدة عن المستشفيات وتوفير المستمزمات الضرورية وخاصة في المن

 لمحاالت الطارئة .
  المصادر والمراجع

 

                                                 

 ىي القدرة عمى حفظ نوعية الحياة التي نعيشيا عمى المدى الطويل .)*(  
،  7==5تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ، المجمد االول ، االمم المتحدة ، نيويورك ،  (5)

 . 0ص 
(9)

أمين محمد صبرة ، االمراض والخدمات الصحية في محافظة نابمس ، رسالة ماجستير ،كمية الدراسات رنا  
  . 2>، ص  0227العميا ، جامعة النجاح الوطنية ، 

زىير نافع خماس ، التوزيع المكاني لممستشفيات االىمية في بغداد ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كمية  (7)
 . 2;، ص  0229،  االداب ، جامعة بغداد

 
(4)

كمال عبداهلل حسن ، الخدمات الصحية لمدينة الرمادي ، رسالة مجاستير )غير منشورة( ، كمية التربية  
  . >0، ص  0222لمعموم االنسانية ، جامعة االنبار ، 
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عباس ىجول كيطان ،التحميل المكاني لمخدمات الصحية في محافظة ذي قار ، رسالة ماجستير )غير  (9)

  . >5، ص  0252منشورة( ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ، 
(3)

،  5حسن بدران ، ايمن سميمان ، الرعاية الصحية االولية ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، الطبعة /زٌي  
  . 59، ص  =022عمان ، 

الصحية في قضاء  صباح محمود عمي الراوي ، عبدالرزاق محمد المحمدي ، تحميل جغرافي لممراكز (;)
، ص  0257، المجمد الثاني ، كانون االول  8الفموجة ، مجمة جامعة االنبار لمعموم االنسانية ، العدد/ 

598 .  
  . 5:مدينة بغداد ، مصدر سابق ، ص زىير حاتم خماس ، التوزيع المكاني لممستشفيات االىمية في  (>)
في محافظة نابمس ،رسالة ماجستير)غير منشورة( ، كمية رنا أمين خالد ، االمراض والخدمات الصحية  (=)

  . =:، ص  0228اآلداب ، جامعة النجاح الوطنية ، نابمس ، 
سالم خمف عبد ، المجتمع الريفي ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، المكتبة الوطنية ،  (52)

  . ;58، ص  0==5بغداد ، 
تقنيات ، مصدر  –معايير  –خمف حسين الدليمي، تخطيط الخدمات المجتمعية والبنية التحتية أسس  (55)

 .        >58سابق ، ص
(19)

محمد صالح ربيع العجيمي ، الخدمات الصحية في مدينة بغداد ، رسالة ماجستير )غير منشورة( ، كمية  
 . 9=، ص =>=5االداب ، جامعة بغداد ، 

(16 )
اق ، وزارة الوىارد الوالٍت ، هذٌرٌت الوساحت العاهت ، خرٌطت العراق واالًبار االدارٌت ، جوهىرٌت العر

 ( .1222222: 1، هقٍاش ) 9212
(14 )

وزارة التخطٍط، الجهاز الوركسي لالحصاء، هذٌرٌت احصاء هحافظت االًبار، تقذٌراث السكاى لعام 

 بٍاًاث غٍر هٌشىرة. 9212
 .9212االًبار ، قسن التخطٍط ، بٍاًاث غٍر هٌشىرة لعام  وزارة الصحت ، دائرة صحت  (11)
 9212وزارة الصحت ، دائرة صحت االًبار ، قطاع الفلىجت ، قسن االحصاء ، بٍاًاث غٍر هٌشىرة لعام  (13)

. 
وزارة الصحت ، دائرة صحت االًبار ، هستشفى الفلىجت التعلٍوً ، دائرة الوىارد البشرٌت واالحصاء ،  (13)

 . 9212ة لعام بٍاًاث غٍر هٌشىر
وزارة الصحت ، دائرة صحت االًبار ، هستشفى الفلىجت التعلٍوً للٌسائٍت واالطفال ، قسن االحصاء ،  (12)

 . 9212بٍاًاث غٍر هٌشىرة لعام 
(19) United Nation, Demographic , Year Book , Annuaire , 1981 , New York 

,1983 . 
 

 
 

 
 
 

 


