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 في مدينة الكوت كفاءة الخدمات الصحية
 السيد عمي فوزي سعيد د. رياض مجيسر حسين أ.م.د. صالح مهدي الزيادي  

 جامعة ميسان/ كمية التربية 
 المقدمة 

تعد الوظيفة الصحية من الوظائف الميمة لتطور المجتمع في أية بقعة من بقاع العالم، وتطورىا يعد دلياًل عمى 
من الناحية الصحية والنفسية والعقمية وبالتالي يستطيع أداء أعمالو بصورة جيده. وقد تقدم المجتمعات لكونيا تيتم باإلنسان 

أولت منظمة الصحة العالمية أىمية خاصة لموضوع كفاءة الخدمات الصحية بأقل النفقات في الجيد سواء أكانت بعض 
ة الرضـا عن ىذه الخدمات الجيود عمى شكل اموال أم قوى عاممة أم موارد أخرى كما وان الكفاءة تتعمق بدرج

( لذا أىتمت الدولة بالوظيفة الصحية واوصمت خدماتيا بدرجــات متفاوتة الى مختمف مناطق القطر 2007/255)الزيادي/
( والمتكونة 1( دونما الخارطة )30000ومن ضمنيا مدينة الكوت التي تعد أحدى مدن محافظة واسط البالغة مساحتيا )

، تناول البحث جانبين االول منيا التوزيع الجغرافي لممؤسسات الصحية المتمثمة بمستشفى (2( حي الخارطة )38من )
الزىراء والكرامة فضال عن المراكز الصحية والمتخصصة والعيادات الشعبية وعيادات االطباء الخاصة إضافة الى اعداد 

تناول كفاءة تمك المؤسسات بالنسبة لمعاممين الكادر الصحي الذي يعمل في تمك المؤسسات، اما الجانب الثاني من البحث 
( 183في الوظيفة الصحية وكفاءتيا بالنسبة لمموقع المساحي وفق معايير محمية ودولية، وتشكل الوظيفة الصحية مساحة )

م دونم، ومن ىنا جاءت أىميت البحث والذي ييدف الى تقويم الخدمات الصحية سواء أكان من حيث المنتسبين أم االبنية أ
 الخدمات وفق معايير محمية أو عالمية. 
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 تحميل واقع الوظيفة الصحية في مدينة الكوت 
شيدت المدينة تطورات ميمة في الوظيفة الصحية سواء أكانت في عدد المنتسبين أم في عدد االبنية في الفترة 

الذي يعد من العوامل الرئيسة التي أثرت بشكل مباشر عمى تطورىا اذ بمغ مجموع االخيرة وذلك لمنمو السكاني الكبير 
* ومن اجل 2011( نسمة حسب تقديرات359897بينما بمغ )1997( نسمة حسب تعداد198317سكان مدينة الكوت )

 دراسة واقع الوظيفة الصحية لمقضاء فقد صنفت حسب التدرج اليرمي وىي كاالتي: 
  أوال: المستشفيات.

 / مستشفى الزىراء التعميمي1
%( 60%( و)52( دونما يشكل نسبة )96يعد مستشفى الزىراء من اىم المستشفيات في المدينة ويشغل مساحة )
( دونما عمى التوالي 161( دونما و)183من مجموع مساحة الخدمات الصحية والمستشفيات في منطقة الدراسة البالغة )

( اذ ال تصمو ضوضاء المدينة المؤثرة عمى صحة الراقدين 2ن الناحية البيئية الخارطة )(، وأن موقعو مناسب م1الجدول )
( 2011( نسمة لسنة )359897في المستشفى، وىو ذو بعد اقميمي حيث تمتد خدماتو الى سكان المدينة البالغ عددىم )

ض سكان محافظتي ميسان وذي قار ( نسمة ويرتاده بع1019970فضاًل عن معظم ســـكان محافظة واسط البالغ عددىـم )
من سكان قضاء عمي الغربي وقضاء فمعة سكر. وىذا يعني ان المستشفى يقدم خدماتو لسكان المدينة فضال عن المناطق 

( تدىورت أقســــام 1996ونتيجة لتشييده عام ) 0المجاورة من محافظتي ميسان وذي قار مما يكـسبو اىمية اقميمية واضحة
منــيا البناية وتمف شبكة المجاري مما يعرض المستشفى أحيانا الى ارتفاع منسوب المياه الى داخل المستشفى ومن ض

( حيث زود بعدد من األقسام الطبية وغرف االطبـــاء والردىات 2005البناية والى صاالت العمميات لذا تم تجديده عام)
ة محطات تصفية المياه ومولدات الكيرباء مع االعتناء والصيدليات والمخازن والمطابخ، كذلك أنشأت الشــركة المذكور 

 بالحديقة وأتساع مساحتيا، فضال عن وضع العديد من الممصقات واالرشادات والموحات الجدارية. 
( 198( طبيبا، بينما بمغ عدد ذوي المين الصحية )140( منتسبا منيم )698بمغ عدد المنتسـبين في المسـتشفى )

( سـريرا، لكونو من أىم المسـتشفيات في المدينة وتعدد تخصصاتو لـذا 400( وبمغ عدد االسرة )1ل )( صيدليًا الجدو 21و)
  0( راقدا 35000( مريضا في حين بمغ عدد الراقدين لنفــس العام )78675( )2011بمغ عدد المراجعين لعام )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2011عمى دائرة صحة واسط، الزائر الصحي،  االعداد الواردة في البحث اعتماداً *

 2010( التوزيع الجغرافي لممستشفيات والمراكز التخصصية في مدينة الكوت سنة1الجدول )

اسم 
 المستشفى

المساحة  الموقع
 )دونم(

عدد 
 األطباء

ذوي 
المين 
 الصحية

الممرضين 
 والممرضات

 األسرة الصيادلة

الزىراء 
 التعميمي

 400 21 289 198 140 96 الزىراء

 الكرامة
انوار 
 الصدر

50 99 117 216 16 295 

 100 14 136 126 45 15 العباسية الكوت
 795 51 641 441 284 161 ـــ المجموع

 المصدر من عمل الباحث اعتمادًا عمى:
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 . 2009دائرة صحة محافظة واسط، قسم اإلحصاء والشعبة اليندسية، )سجالت غير منشورة( لعام 
 فى الكرامة / مستش2

(، يقدم خدماتو الى مرضى حي 2يقع المستشفى في الجانب الشرقي من المدينة في حي انوار الصدر الخارطة)
 انوار الصدر والفالحية والحوراء وحي الجياد. 

%( من مجموع مساحة الوظيفة الصحية ومساحة 31%( و)2773( دونما يشكل نسبة )50تبمغ مساحة المستشفى )
( 319( صيدليًا في حين بمغ )14( طبيبًا اختصاص، كما يضم )50ي مدينة الكوت عمى التوالي، يضم )المستشفيات ف

 (. 1من ذوي المين الصحية الجدول )
 / مستشفى الكوت 3

(، يستقبل مرضى المدينة فضال عن مرضى المحافظة كونو 2أسس المستشفى في حي العباسية الخارطة )
%( 872%( و)973نسبة )( دونما 15، تبمغ مساحتو )الجة حاالت الكسور في المدينةالمستشفى الوحيد المتخصص في مع

من مجموع مساحة الوظيفة الصحية ومساحة المستشفيات في مدينة الكوت عمى التوالي، يبمغ عدد الكادر الصحي في 
( 243( )14ت و)( منتسبا من الممرضين والممرضا136( طبيبا في حين بمغ )15( منتسبا منيم )258المستشفى )

 صيدلي وذوي المين الصحية عمى التوالي. 
 مراكز الرعاية الصحية االولية. -ثانيا:

تأتي مراكز الرعاية الصحية االولية بالمرتبة الثانية في السمم اليرمي لموظيفة الصحية في مدينة الكوت وبمغ عددىا 
%( من 5( دونم وبنسبة )972لممدينة وتبمغ مساحتيا )( مراكز تتوزع من الشمال الى الجنوب حسب التوزيع السكاني 10)

( طبيبا بينما بمغ عدد ذوي المين 28مجمــوع المساحة المخصصة لمخدمات الصحية في المدينة، بمغ عدد االطباء )
 ( وكما يأتي: 2( والخارطة )2( الجدول )109الصحية )

 مركز بدر الكبرى  .1
%( من مجموع مساحة المراكز الصحية في 11يشكل مساحة )( دونم 1يقع في حي الجعفرية تبمغ مساحتو )

( 2(، يعمل فيو )2المدينة، يقدم خدماتو لسكان حي الجعفرية وحي الربيع والسراي الشرقي وسيد حسين والجمعية الخارطة )
يشكمون ( منتسبًا من ذوي المين الصحية 8%( من مجموع أطباء المراكز الصحية، بينما بمغ )7أطباء يشكمون نسبة )

 %( من مجموع ذوي المين الصحية في المراكز الصحية في المدينة. 7نسبة )
 مركز طيبة النموذجي  .2

( دونم يقدم خدماتو لسكان حي الحيدرية واإلمام عمي ودور المعممين 1.4يقع في حي الحيدرية وتبمغ مساحتو )
( من ذوي المين 10لمراكز الصحية وبمغ )%( من مجموع أطباء ا18( أطباء يشكمون نسبة )5وحي الكفاءات، ويضم )
 %( منيم في المراكز الصحية. 9الصحيًة يشكمون نسبة )

 مركز البمسم .3
( دونم يقدم خدماتو لسكان حي الشيداء 1.4وىو مركز نموذجي من حيث تقديم الرعاية الصحية تبمغ مساحتو )

مجموع أطباء المراكز الصحية وبمغ عدد الكادر  %( من1475( أطباء يشكمون نسبة )4والداموك ورميمة الدبية، ويضم )
 ( منتسبا. 228%( من مجموع الكادر الصحي في المراكز الصحية البالغ )13( منتسبًا يشكمون نسبة )30الصحي فيو )
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 2011( التوزيع الجغرافي لممراكز الصحية ومساحاتيا وكادرىا الصحي حسب االحياء في مدينة الكوت سنة2الجدول )
م اس

 الموقع المركز
المساحة 
 )دونم(

عدد 
 األطباء

عدد أطباء 
 األسنان

ذوي المين 
 الصحية

الممرضين 
 الصيادلة والممرضات

بدر 
 الكبرى

 1 1 8 4 2 1 الجعفرية

 2 3 10 2 5 4 .1 الحيدرية طيبة
 5 9 10 2 4 4 .1 الشيداء البمسم

 الحسين
دور 
 العمال

0. 4 4 1 16 9 
 

 االستقالل
العزة 

 ديدةالج
0. 4 2 2 15 8 1 

 الحوراء
حي 
 1 4 .0 الجياد

 
5 5 

 

 الشفاء
حي 
 الجياد

1. 4 3 2 14 13 2 

 المصطفى
حي 
 الحوراء

1 2 1 1 2 
 

الجياد 
 النموذجي

حي 
 الحوراء

1. 4 1 2 5 2 
 

 ابن الييثم
انوار 
 الصدر

0. 4 4 1 25 10 1 

 المجموع
 

9. 2 28 17 109 62 12 
 عتمادًا عمى :دائرة صحة واسط، قسم اإلحصاء والشعبة اليندسية، بيانات غير منشورةالمصدر من عمل الباحث ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م0220/تموز    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     8العدد/
 

261 

 مركز الحسين  .4
%( من مجموع مساحة المراكز الصحية، يقدم 473( دونم يشكل )0.4يقع في حي دور العمال تبمغ مساحتو )

%( من مجموع أطباء 1475أطباء يشكمون نسبة ) (4(، يضم )2خدماتو لسكان أحياء العمال والزىراء والداموك الخارطة )
%( من مجموع العاممين في المراكز 13( منتسبًا يشكمون نسبة )30المراكز الصحية وطبيبا واحدا لألسنان ويعمل فيو )

 الصحية. 
 مركز االستقالل  .5

( 2والجديدة، يعمل فيو ) ( دونم ويقدم خدماتو لسكان أحياء العزة القديمة1يقع في حي العزة الجديدة تبمغ مساحتو )
%( من مجموع العاممين في 1275( يشكمون نسبة )28اطباء و)طبيبان اسنان( في حين بمغ عدد الكادر الصحي فيو )

 المراكز الصحية. 
 مركز الحوراء  .6

( دونم يقدم خدماتو لسكان حي الجياد ويعمل فيو طبيبا واحدا يشكل نسبة 0.4يقع في حي الجياد وتبمغ مساحتو )
%( من مجموع 8( مينيا يشكمون نسبة )5%( من مجموع أطباء المراكز الصحية وبمغ عدد الممرضين والممرضات )4)

 العاممين في المراكز الصحية. 
 مركز الشفاء النموذجي .7

( دونم ويقدم خدماتو لسكان 1.4وىو من المراكز الصحية الجديدة في المدينة يقع في حي الجياد وتبمغ مساحتو )
%( من مجموع أطباء المراكز الصحية وبمغ عدد الكادر 11( أطباء يشكمون نسبة )3ياد والكريمية يعمل فيو )حي الج

 %( من مجموع العاممين في المراكز الصحية. 15( يشكمون نسبة )34الصحي )
 مركز المصطفى : .8

أطباء يشكمون نسبة ( 2( دونم ويقدم خدماتو لسكان حي الحوار ويضم )1يقع في حي الحوراء تبمغ مساحتو )
 %( من مجموع العاممين في المراكز الصحية. 3( يشكمون نسبة )7%( وبمغ عدد الكادر الصحي )7)

 مركز الجهاد النموذجي .9
( دونم ويقدم رعاية صحية متكاممة 174يقع في حي الحوراء وىو من المراكز الحديثة في المدينة تبمغ مساحتو )

الحي، يعمل فيو )طبيبا واحدا( في حين بمغ عدد ذوي  –منو الواقعة عمى طريق كوت  لسكان حي الحوراء والقرى القريبة
 %( من مجموع العاممين في المراكز الصحية. 5( منتسبًا يشكمون نسبة )5المين الصحية فيو )

 مركز ابن الهيثم  .11
( 4والفالحية ويضم )( دونم يقدم خدماتو لسكان حي أنوار الصدر 0.44يقع في حي أنوار الصدر تبمغ مساحتو )

( منتسبًا يشكمون 25%( من مجموع أطباء المراكز الصحية وبمغ عدد المين الصحية فيو )1475أطباء يشكمون نسبة )
 (. 2%( منيم في المراكز الصحية الجدول )23نسبة )
  -المراكز التخصصية : وتشمل المراكز االتية: –ثالثًا 

 / مختبر الصحة العام : 1
( 5(، يضم )2صص بالتحميالت المرضية والفحوصات المختبرية يقع في حي العباسية الخارطة )وىو مركز متخ
%( 28( منتسب يشكمون نسبة )30%( من مجموع أطباء المراكز التخصصية ويعمل فيو )55.5أطباء يشكمون نسبة )

 المدينة والقرى المجاورة ليا. ( ويقدم خدماتو لجميع سكان 3من مجموع الكادر الصحي في المراكز التخصصية الجدول )
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 / المركز التخصصي لطب االسنان 2
(، يضم اربعة اقسام رئيسية ىي قسم الفحص والتشخيص وقسم 2يقع ىذا المركز في حي االمام عمي الخارطة )

 . ( طبيب اختصاصي27( منتسبا منيم )43( ويضم )2م178تبمغ مساحة المركز ) 0الجراحة ومعالجة وصناعة االسنان 
 / مركـز طـب األمـراض الـصدرية :3

%( من مجموع 44.5( أطباء يشكمون نسبة )4يقع في حي الجعفرية خمف محطة تعبئة الكوت القديمة ويضم )
%( من مجموع العاممين في المراكز 31( شكموا نسبة )33أطباء المراكز التخصصية وبمغ عدد الكادر الصحي فيو )

دونم وىو متخصص في معالجة األمراض الصدرية والرئوية والتدرن وىو يقع في موقع ( 1.2التخصصية، تبمغ مساحتو )
غير مناسب إذ يتوسط األحياء السكنية إذ المطموب أن يكون موقع ىذا النوع من المراكز خارج المدينة بعيدًا عن األحياء 

نيا من األمراض المعدية و  سريعة االنتقال واإلصابة بالعدوى، السيما السكنية ولخطورتو لكونو يعالج األمراض الصدرية وا 
 بعد ارتفاع نسبة المصابين. 

 2010( التوزيع الجغرافي لممراكز التخصصية في مدينة الكوت سنة3الجدول )

المساحة  الموقع اسم المركز
 )دونم(

عدد 
 األطباء

عدد 
أطباء 
 األسنان

ذوي 
المين 
 الصحية

الممرضين 
 والممرضات

 الصيادلة

 2 8 15 - 5 - العباسية العاممختبر الصحة 

 طب األسنان
اإلمام 
 عمي

178 - 27 10 5 1 

 2 12 15 - 4 172 الجعفرية األمراض الصحية
 5 25 40 27 9 370 ـــ المجموع

، 2010المصدر من عمل الباحث اعتمادًا عمى: مديرية شعبة المراكز الصحية، تقرير قسم الرعايا الصحية االولية، 
 ورة. بيانات غير منش

 رابعًا/ العيادات الطبية الخاصة وما يرتبط بها 
%( من 175( وتشكل نسبة )2م7050( عيادة خاصة تشغل مساحة )141يبمغ عدد ىذه العيادات في المدينة )

( عيادة في المنطقة التجارية المركزية تشكل نسبة 6367مجموع مساحة الوظيفة الصحية في مدينة الكوت تتركز )
( عيادة تقع في حواف المنطقة التجارية المركزية، وقد تبين من 683موع الكمى لمعيادات في حين بمغ و)( من المج90%)

%( من مجموع سكان المدينة يرتادونو العيادات الخاصة في مركز المدينة لقرب المسافة 87الدراسة الميدانية أن نسبة )
%( من مجموع سكان مدينة 11بينما شكمت نسبة )فضال عن تواجد معظم االختصاصات الطبية في تمك العيادات، 

الكوت يتوجيون الى مدينة بغداد حيث العيادات ذات التخصص الواسع وبصورة أكثر من تواجدىا في المدينة. في حين 
%( من سكان المدينة يرتادون العيادات الخاصة في اقميم كردستان وذلك لتردي المستوى المعيشــي لسكان 2شكمت نسبة )

( مختبرا تتركـز جميعيا في مركز المدينة. أما التداوي وزرق االبر البالغ عــددىا 8(، كما يوجد )4طقة الجدول )المن
 ( فجميعيا تقع ضمن تواجد العيادات الخاصة لألطباء. 102)

 2010( مراجعة سكان مدينة الكوت لمعيادات الخاصة لسنة 4الجدول )
 اقميم كردستان  داد مدينة بغ مركز مدينة الكوت           

87 11 2 
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 الدراسة الميدانية
 أواًل/ المقاييس الخاصة بكفاءة العاممين في المؤسسات الصحية. 

وىي المقاييس التي يتم من خالليا التعرف عمى كفاءة استخدام العاممين في المؤسسات الصحية في ضوء توزيعيم 
 وىي.  المتوازن حسب اختصاصيم وفق مقاييس عالمية أو محمية

 / المؤشرات الخاصة باألطباء 1
 أ/ معدل االطباء لمسكان  

( وبيدف رفع 5( الجدول )1:1000( وىو أقل من المعيار المحمي البالغ )1/1121بمغ المعدل في مدينة الكوت )
ل بشكل ( طبيبا لكي تؤدي الوظيفة الصحية وفق ىذا المعد39الكفاءة وفق المعيار المحمي فأن المدينة تحتاج الى )

 أفضل. 
 ب/ معدل االطباء لمممرضات   
( الجدول 4:1( بالنسبة لممعيار العالمي، أما المعيار المحمي )1:3بمغ معدل االطباء لمممرضين والممرضات )  

( ممرضا وممرضة لذا يبمغ المعدل في المدينة 728( في حين بمغ عــدد الممرضين والممرضات في مدينة الكوت )4)
 أقل مقارنة بالمعيار العالــمي والمعيار المحمي طبقا لممعياريين عمى التوالي. ( وىو 273:1)

 ج/ معدل االطباء لذوي المهن الصحية 
( أي طبيـبا واحـدا الى ثالث لذوي المين الصحية أما في 4( الجدول )1:3أن المعدل العالمي المقبول كحد أدنى )

 ل العالمي. ( وبذلك يقل عن المعد178:1مدينة الكوت بمغ )
 د/معدل االطباء لألسرة 

( أما في مدينة الكوت بمغ 5( أسرة الجدول )575( أي طبيبا واحد لكل )6-1:5يبمغ المعدل العالمي ليذا المعيار )
( وىو مطابقا مع 6:1( طبيبا وبذلك يبمغ المعدل )123( سريرا بينما بمغ عدد االطباء في المستشفيات )795عدد االسرة )

المعيار العالمي وبذلك يتمكن الطبيب فحصيم بصورة أدق، وبذلك ال تحتاج المدينة اسرة اضافية حسب المعيار مقارنة ب
 العالمي. 

 ه/معدل االطباء لممرضى الراقدين 
( 4( أي طبيب واحد لكل عشرين مريضا راقدا في المستشفى الجدول )1:20إن المعدل العالمي لممعيار أعاله )

( وىو بذلك ال يشكل 284:1( لذا يبمغ المعدل في منطقة الدراسة )2011( لسنة )35000الراقدين )وفي الكوت بمغ عدد 
( طبيبا لكي يتـم فحص ومعالجة 1627%( من المقياس العـالمي المعتمد لمتقويم، ولذا تحتاج المدينة الى )7سوى )

مما لو االثر عمى زيادة المرضى مما يعكس  المرضى بأحسن صورة ويعود السبب الى أتساع الخدمات االقميمية لممستشفى
 عمى ذلك عمى طبيعة العالج وصحة المرضى الراقدين. 

 و/معدل أطباء االسنان لمسكان 
( نسمة لذا 359897( طبيبا فقط بينما يبمغ عدد سكان المدينة )44يبمغ عدد أطباء االسنان في مدينة الكوت )

( لذلك ال يزيد عد سكان المدينة 5( الجدول )1:20000المعيار المحمي )( وعنــد المقارنة مع 8179:1أصبح المعدل )
 عن عدد اطباء األسـنان طبقا لممعيار المذكور، لذلك ال تحتاج المدينة الى طبيب أسنان حسب المعيار المحمى. 
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 2111( نسب المعايير لمكوادر الطبية وخدماتها لمسكان والمرضى في مدينة الكوت لسنة5الجدول)

 الكوت النسبة المعيار المعدل التفاصيل

 االطباء
 1121:1 1000:1 ـــــ محمي معدل االطباء لمسكان
 2،3:1 4:1 ـــــ محمي =   = لمممرضات

 
  3:1 دولي ــــ =   =   =

 1،8:1 3:1 دولي ـــــ =  =  لذوي المين الصحية
 3،2:1 6-5:1 دولي ـــــ =  = لألسرة 
 284:1 20:1 دولي ـــــ لراقدين= = لممرضى ا 
 8179:1 20000:1 دولي ـــــ =  = االسنان لمسكان 
 المين
 الصحية

 850:1 450:1 ـــــ محمي =المين الصحية لمسكان
 64:1 6:1 دولي ـــــ = المين الصحية لممرضى الراقدين

 1،3:1 3:1 دولي ــــــ =المين الصحية لألسرة 
 900:1 200:1 ـــــ محمي كانعدد االسرة لمس االسرة
 6205:1 20000:1 ــــ محمي عدد الصيادلة لمسكان الصيادلة

صالح ميدي الزيادي، تقويم الكفاءة الصحية في قضاء القرنة، مجمة كمية اآلداب، جامعة البصرة،  -1المصدر: 
 .2007(، السنة 43العدد)

الريفية، التطوير القانوني واإلداري لممؤسسة،  وزارة الصحة، المؤسسة العامة لمتأمين الصحي والصحة -2
 . 48، ص 1982تقرير مطبوع بالرونيو،

محمد جبر وعبدالجبار عبد العباس، كراس الرعاية الصحية االولية، نشرة صادرة عن وزارة الصحة، بدون  -3
 . 17تاريخ، ص 

 / المؤشرات الخاصة بذوي المهن الصحية 2
 كان أ/ معدل ذوي المهن الصحية لمس 

( نسمة لكل 450( أي معدل )5( الجدول )500-400يبمغ المعدل المحمى لمعيار ذوي المين الصــحية لمسكان )
( ويعد أعمى من المعيار 610منتسب من ذوي المين الصحية وطبقا لممعيار أعاله، يكون المعدل في مدينة الكوت )

 (. 5( الجدول )1:450المحمى )
 ممرضى الراقدين  ب/ معدل ذوي المهن الصحية ل

( مرضى 6( أي منتسب واحد من ذوي المين الصحية لكل )5( الجدول )6:1إن المعدل العالمي ليذا المؤشـر )
%( من المعيار العالمي مما 60( ويعد منخفضا ويشكل نسبة )59:1راقدين في المســتشفى، لذا بمغ المعدل في المدينة )

( مينيا بسبب األعداد الكبيرة لممرضى الراقدين 590مستشفيات البالغ عددىم )يعكس قمة كفاءة ذوي المين الصحية في ال
 ( نتيجة لسوء التغذية واالسمحة الكيمياوية. 2011( مريضا راقدا لسـنة )35000البالغ عددىم )

 ج/معدل ذوي المهن الصحية لألسرة 
( أي ميني واحد لكل ثالثة أسرة 5جدول )( ال1:3( ويعـد أقل من المعدل العالمي )175:1بمغ المعدل في المدينة )

( وىذا دليال عمى قمة أعــداد االسرة مما يفترض عمى ذوي المين 174:1في حين أنخفض المعدل في المستشفى الى)
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الصحية تقــديم خدماتيم الصحية الى المرضى بأتم صورة ولموصول الى الحـد االمثل طبقا لمعيار العالمي فأن حاجة 
 ( سريرا. 1370االسرة يبمغ )المستشفى الى 

 / المؤشرات الخاصة باألسرة 3
 أ/ عدد االسرة لمسكان  

( نسمة وقد بمغ 200( أي سريرا واحدا لكل )5( نسمة الجدول )1:200المعيار المحمي من قبل وزارة الصحة حدد )
السبب الى زيادة سكان المدينة %( من كفاءة المعيار ويعود 44( ويشـكل نسبة )2011( لسنة )453:1معدلو في المدينة )

( سريرا لموصـول الى المعيار 1004( سريرا لـذلك تحتاج المدينة الى )759( نسـمة في حين يوجد )359897البالغ )
 المحمي الذي يجعل عدد االسرة المتوفر يتناسب وأعداد سكان المدينة. 

 ب/معدل مكوث المريض* 
مكوث المريض الختالف المرض ونوعو وتباين المجتمعات فيما  ال يوجد معيار عالمي أو محمي بخصوص معدل

بينيا. وبصـورة عامة أن مكوث المريض لفترة طويمة في المستشفيات دليـل عمى تخمف الخدمات الصحية التي تقدميا 
( 3،8ض)لممرضى وقصرىا يدل عمى العناية والعالج التي يقدميا تمك المؤسسة. وفي مدينة الكوت بمغ معدل مكوث المري

 يوم وىو منخفض. 
 / مؤشرات أخرى 4

 الصيادلة. 
( وبذلك يقل عمى 6205:1( لذا بمغ المعدل )2011( صيدليا لســـنة )68بمغ عدد الصيادلة في مدينة الكوت )

 ( صيدلي وفق المعيار المذكور أعاله. 50( لذا يفيض في المدينة )5( الجدول )20000:1المعيار المحمي )
 لموقع المساحي لممؤسسات الصحية ودرجة الرضا وسهولة الوصول ثانيا/ كفاءة ا

 / كفاءة الموقع المساحي لممؤسسات الصحية 1
تـحدد كفاءة الموقع المساحي لممؤسسات الصحية من خالل مقارنتيا بعدد السكان وتطابقيا مع المؤشرات 

نسمة( ولكل  200المحمي )سريرا واحدا لكل  التخطيطية معتمدة في ذلك عمى تحديد المساحات الصحية، اذ حدد المعيار
( سريرا 795( وقد بمغ عـدد االسرة في المدينة )1982/56( بالنسبة لممستشفيات )وزارة الصحة /2م100سريرا مساحة )

( نسمة لكل سريرا وتعد 453( لذا أصبح المعدل في المدينة )2011( نسمة لسنة )359897في حين بمغ عدد السـكان )
( سريرا إضافيًا في حين بمغت مساحة المــستشفيات 1004( مرة، لذا تحتـاج المدينة الى )273لمعدل بـ)أعمى من ا

( وىي تفوق المعيار المحمي وليذا ال تحتاج المدينة الى مساحة 2م506( لذا تكون حصة السـرير الواحد )2م402500)
( لكل مركز صحي )وزارة 2م5000محمي )إضافية، أما بالنســـــبة لممراكز الصحية فقد حدد المعيار ال

%( من كفاءة 46( وبيذا تشكل نسبة )2م23000( مراكز في المدينة بمساحة )10( بينما توجد )1977/35التخطيط/
( نســـمة لكل مركز في حين حـــدد 35990( مراكز )10المعيار، وقد كانت حصـة المراكز الصـحية في المدينة البالغ )

( مما ينعكس أثره عمى معدل المرضى وبذلك تقل 1977/31( نسمة لكل مركز )وزارة التخطيط/10000المعيار المحمي )
  0العناية التي يحصمون عمييا المرضى عند التفوق عمى المعيار أعاله

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لراقدين          / عدد المرضى ا 365× أحتسب المعدل وفق الصيغة اآلتية = عدد األسرة 
=   ينظر)محمد جبر وعبد الجبار عبد العباس، الرعاية أالولية، نشرة صادرة عن وزارة الصحة، العراق، بدون 

 . 43-42تاريخً، ص 
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 / سهولة الوصول 2
ىو أحد المؤشرات الميمة لقياس كفاءة الموقع لممؤسسات الصحية، وقد عده صفة سيولة الوصول لممؤسسات 

دى كفاية الدعم لمرعاية الصحية االولية، أن معيار سيولة الوصول الى المؤســـسات الصحية والحصول الصحية عن م
عمى خدماتيا لم يكن موحدا بين الدول نظرا الختالف الظروف المناخية فييا، وقد حدد المعيار المحمي ضرورة توفر مركز 

( م مما يجعمو 700فرد لموصول الى اقرب مركز صحي )( االف نسمة وحدد المسافة التي يقطعيا ال10صحي واحد لكل )
(، في 1977/31( دقائق )وزارة التخطيط/ 10يقطعيا لمحصول عمى الخدمات الصحية من اقرب مركز صحي الى )

( حي، بحيث يخدم كل مركز عددا من المناطق تتراوح ما بين 38( مركز صحية تتوزع عمى )10منطقة الدراسة يوجد )
ال عن المنطقة التي يقع فييا المركز مما يتعين عمى بعض سكان المدينة قطع مسافات طويمة وبكمف ( مناطق فض3-8)

%( من العينة تفوق المعيار المحمي اعاله الذي 22( ان نسبة )6لمحصول عمى الخدمات الصحية، ويظير من الجدول )
 ( دقائق. 5العينة يقطعون المسافة اقل من )%( من 10( دقائق مشيا عمى االقدام بينما بمغت نسبة )10حدد اكثر من )

ويتضح من الجدول نفسو ان زمن الوصول بالسيارة الى المراكز الصحية اخذ نمط تصاعديا حيث سجمت اعمى 
%( وذلك ال يعتمد عمى زيادة الزمن المقطوع فحسب بل الى حالة المريض مما قد تضطر 30النسب من العينة اذ بمغت )

السيارة، ولذلك يتبين ان اعداد المراكز الصحية في مدينة الكوت ال تتناسب مع حجم المناطق السكنية حالتو الى استخدام 
 طبقا لممعيار المحمي المذكور اعاله.

 2011( زمن الوصول الى اقرب مركز صحي حسب وسيمة الوصول لمدينة الكوت لسنة 6الجدول )
 الوسيمة

 الزمن المقطوع
 لممركز الصحي

 المجموع بالسيارة % دام %مشيا عمى االق

 20 10 10 دقائق 5اقل من 
 30 20 10 دقائق 5-10

 50 30 20 دقائق 10اكثر من 
 100 60 40 المجموع

 دراسة ميدانية
 / درجة الرضا 3

البد من معرفة درجة رضا السكان عن الكادر الطبي والخدمات الصحية في المؤسسات الصحية وذلك من خالل 
( من مجموع سـكان مدينة الكوت غير راض ودرجة الرضا قميمة %70( أن نسـبة )7ان نالحـظ من الجدول )استمارة االستبي

%( لممراكز الصحية لنفس درجة الرضا أعاله، في حين شكمت نسبة 68بالنسبة لممستشفى الزىراء بينما شـكمت نسبة )
لممستشفى والمراكز الصحية عمى التوالي. بينما %( من مجموع الســكان في المدينة بدرجة جيدة ومتوسطة 32%( و)30)

( أن الحالة في المؤسسات 7%( لدرجة الرضا جيدة والمتوســـطة لمعيادات الخاصـة. وتبين من الجدول )68شكمت نســــبة )
باألبنية الصحية في مدينة الكوت متردية وتحتاج الى االىتمام الكبير في العديد من المجاالت من الكادر الطبي واىتمام 

 ونظافتيا وجماليتيا. 
( من مجموع سكان المدينة يفضمون أجراء العمميات الجراحية في %65وكذلك تبين من استمارة االستبيان أن نسبة )

%( منيم يفضمونيا في 30%( منيم أجراءىا في مدينة بغــــداد في حين النسبة الباقية )5مدينة بغداد، بينما سـجمت نسبة )
 اء نتيجة لقمة االختصاص والكفاءة والخدمات الصحية مقارنة مع أجرائيا في مدينة البصرة. مستشفى الزىر 
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 2011( درجة رضا سكان مدينة الكوت عن الخدمات الصحية لســـنة 7الجدول )

 المؤسسة الصحية
غير راض     

% 
راض بدرجة قميمة 

% 
راض بدرجة 
 متوسطة %

راض بدرجة 
 جبدة %

 9 21 30 40 المستشفيات
 10 22 20 48 المراكز الصحية
عيادات األطباء 

 الخاصة
7 25 29 39 

 المصدر:ـ دراسة ميدانية
 الخالصـــــــة 

تبين من البحث أن الخدمات الصــحية في مدينة الكوت متردية سواء أكان من الكادر الطبي والمتمثل بأعداد 
( مراكز صحية تتوزع عمى أنحاء 10الصحية، وتوجد ) ( من ذوي المين590( طبيبا و)312األطبـاء البالغ عددىم )

المدينة. ونتيجة لظروف المعيشية المتردية والنقص الكبير في األدوية واألجيزة فضال عن زيادة سـكان المدينة البالغ 
( أدى الى الضغط عمى المؤسسات الصحية وعدم كفاءتيا بالنسبة لممقاييس 2011( نســـــــمة )359897عددىم )

 لمؤشرات الدولية والمحمية. وا
( مرة عن معيار وزارة الصحة البالغ )طبيبًا واحدا 1712( طبيبا وىو أقل بـ )39وقد تبين أن المدينة بحاجة الى )

( مريضًا راقدًا طبقًا لممعيار المحمي 284:1لكل الف نسمة( وأنخفض أيضا معدل األطباء الى المرضى الراقدين )
(1:20 .) 

( سريرا وبمغ معدل مكوث المريض في 267ث أتضح أن ىناك حاجة الى عــدد من األسرة بواقع )ومن خالل البح
 ( يوم. 378المستشفى )

أمـا عن درجة رضا سكان مدينة الكوت عمى الخدمات التي تقدميا المؤسـسات الصحية في المدينة فيي متدنية 
موع السـكان غير راض وراضون بدرجة قميمة عن ( من مج%68%( و)70وليست بالشكل المطموب أذ تبين أن نسبة )

%( منــيم يفضمون أجراء العمميات الجراحية خارج مؤسسات المدينة 70المستشفى والمراكز الصحية عمى التوالي، ونسبة )
زيادة الصحبة نتيجة لتوسع اختصاص والخبرة واألجيــزة مقارنة مع ما موجودة منيا في المدينة وليذا فالمدينة بحاجة الى 

الكادر الطبي من أطباء وأطباء أســـنان وذوي المين الصحية وزيادة المساحة المخصصة لممؤسسات الصحية إضافة الى 
 زيادة أعداد من الصيدليات وبناء مستشفى. 

 المصادر 
 يخ. / جبر، محمد وعبدالجبار عبد العباس، الرعاية األولية، نشرة صادرة عن وزارة الصحة، العراق، بدون تار 1
(، السنة 43/ الزيادي، صالح ميدي، تقويم الكفاءة الصحية في قضاء القرنة، مجمة كمية اآلداب، جامعة البصرة، العدد)2

2007 . 
، مجمة تنمية 1984–1978/ عبد، رزوقي عباس وآخرون، مؤشرات قياس اداء مستشفيات محافظة نينوى لمفترة 3

 . 1988(، 23الرافدين، العدد )
 . 1:100000، بمقياس    1998مة لممســاحة، خريطة العراق اإلدارية لعام الييأة العا

 ، بيانات غير منشورة. 2010/ دائرة صحة محافظة واسط،، شعبة المراكز الصحية، تقرير قسم الرعايا الصحية االولية، 4
 . 2009/ دائرة صحة محافظة واسط، قسم اإلحصاء والشعبة اليندسية، )سجالت غير منشورة( لعام 5
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 . 250000:  1، بمقياس 1987/ الييأة العامة لممساحة، خريطة محافظة واسط اإلدارية لعام 6
 . 2010/ وزارة البمديات واالشغال العامة، خارطة التصميم االساس لمدينة الكوت لسنة 7
 . 1977/ وزارة التخطيط ، ىيئة التخطيط االقميمي، أسس ومعايير مباني الخدمات العامة، 8
(، 140، ىيئة تخطيط التشييد واالسكان والخدمات، واقع الخدمات الصحية وآفاق تطورىا، كراس رقم )---------/9

 . 1984آب، 
/ وزارة الصحة، المؤسسة العامة لمتأمين الصحي والصحة الريفية، التطوير القانوني واإلداري لممؤسسة، تقرير مطبوع 10

 . 1982بالرونيو، 
 . 200000:  1كة نفط الجنوب، قسم المساحة والتوثيق، / وزارة النفط، شر 11

 المالحق
 جامعة واسط              بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 كمية التربية/ قسم الجغرافية استمارة استبيان لمبحث الميداني لمدينة الكوت
 مالحظة 

 / الرجاء عدم كتابة االسم1
 / االجابة بعالمة ) ( 2

 ـــ ـــــــــــــــــــــ
 / ما ىي وسيمة النقل المستخدمة لوصولك الى مستشفى الزىراء العام1

 مشيا عمى االقدام      السيارة      
 / ما ىي وسيمة النقل المستخدمة لوصولك الى المراكز الصحية 2

 مشيا عمى االقدام      السيارة      
 / ما ىي وسيمة النقل المستخدمة لوصولك الى العيادات الخاصة 3

 مشيا عمى االقدام     السيارة      
 / كم يستغرق الوقت لوصولك الى مستشفى الصدر العام 4

 دقائق فاكثر 10 دقائق 10ـ5 دقائق5أقل من  
    مشيا عمى االقدام
    بواسطة السيارة

 / كم يستغرق الوقت لوصولك الى المراكز الصحية 5
 دقائق فاكثر 10 دقائق 10ـ5 دقائق5أقل من    

    مشيا عمى االقدام
    بواسطة السيارة

 / كم يستغرق الوقت لوصولك الى العيادات الخاصة6
 دقائق فاكثر 10 دقائق 10ـ5 دقائق5أقل من  

    مشيا عمى االقدام
    بواسطة السيارة
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 / درجة الرضا عن المؤسسات الصحية 7
راض بدرجة  غير راض درجة الرضا

 قميمة
راض بدرجة 

 متوسطة
راض بدرجة 

 جيدة
راض درجة 

 جيدة جدا
      المستشفى

المركز 
 الصحي

     

العيادة 
 الخاصة

     

 
 عند اجراء عممية جراحية ال أحد افراد اسرتك )ال سامح اهلل( اين ترغب اجراء العممية 

 الكوت       بغداد     كردستان
  ـ ما ىي مقترحاتك لتطوير الوظيفة الصحية في مدينة الكوت.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


