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تحميل جغرافي لمخدمات الرحية في مركز قزاء دههك لدشة 8108
م.م .وسام عبجهللا حديؽ سمظان

جامعة السؾصل  /كمية التخبية لمعمؾم االندانية /قدؼ الجغخافية
(قجم لمشذخ في  ، 1212/11/1قبل لمشذخ في )1211/1/12
ممخص البحث:

يمعب الجانب الرحي لسجيشة دىؾك دو اًر اساسياً في تؾفيخ كل الستظمبات الرحية لمدكان في تحقيق التشسية
البذخية السدتجامة والسدتجيسة الستكاممة لمدكان  ،مسا يعكذ عمى تحقيق التشسية االقترادية والسدودة بقؾػ عاممة

سميسة وأيزا نتيجة لمؾصؾل إلى تؾزيع مشتغؼ حدب معاييخ معتسجة بجال عؽ التؾزيع العذؾائي .

تيجف الجراسة الى تحميل جغخافي لؾاقع الؾحجات الرحية في مخكد مجيشة دىؾك  ،ومعخفة مجػ معاييخ

تبايؽ أحجام مكؾنات الؾحجات الرحية وتقجيؼ صؾرة لؾاقع مخكد السجيشة  ،وكان السشيج الؾعيفي والسشيج الكسي

أسمؾباً ومشيجاً لمجراسة وباتجاه عخض ومشاقذة وتحميل األبعاد السكانية لمخجمات الرحية في إطار األداء الؾعيفي
لكل مكؾن مؽ مكؾنات الخجمات الرحية  ،واستشتجت الجراسة حجوث زيادة ممسؾسة في الخجمات الرحية لسخكد
قزاء دىؾك لمفتخة  1218-1991إذ بمغ ( )21مخك اًد صحياً لدشة  1991وارتفع  171مخك اًد صحياً لدشة ، 1218
وباالعتساد عمى أساس السعيار السحمي لمسخكد الرحي واحج لكل ( )12222ندسة  ،إذا بتظبيق ىحا السعيار عمى

سكان السجيشة ومخاكد الرحية بمغ عجد كل مخكد صحي ( )12188ندسة  ،وىحا يعشي أن جسيع السخاكد الرحية

تعاني مؽ عبء كبيخ في تقجيؼ خجماتيا واستتج أيزاً ضغط كبيخ عمى السدتذفيات والسخاكد الرحية في السجيشة
وذلػ نتيجة ارتفاع أسعار الخجمات الظبية الخاصة.
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A geographical Analysis of Health Services in Duhok District Center for the Year
2018
Asst. Lect. Wissam Abdullallah Hussain
University of Mosul / College of Education for Human Sciences / Dept. of Geography
Abstract:
The health aspect of the city of Dohuk plays a fundamental role in providing all the health
requirements of the population in achieving sustainable and sustainable human development integrated
for the population, which reflects the achievement of economic development and equipped with a
healthy workforce and also as a result of reaching a regular distribution according to approved standards
instead of random distribution.The study aims at a geographical analysis of the reality of health units in
the city center of Dohuk, and to know the extent of the standards of variation in the sizes of the health
units components and to provide a picture of the reality of the city center. The components of health
services, and the study concluded that there has been a significant increase in the health services of
Duhok district center for the period 1991-2018, as it reached (42) centers for the year 1991 and
increased by 175 centers for the year 2018, based on the local standard for the health center, one for
every (10,000) people, if this is applied The standard on the population of the city and health centers, the
number of each center reached (20588) people, and this means that all health centers suffer from a great
burden in providing their services and also resulted in great pressure on hospitals and health centers in
the city as a result of the high prices of private medical services.
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السقدمة
إن الشغخة السؾضؾعية لعسمية التشسية في إقميؼ كؾردستان العخاق تذيخ إلى أن التشسية بجأت مشح إنفرال االقميؼ

في تذخيؽ االول  ، 1991وكانت في بجاياتيا معتسجة عمى الجانب الدراعي بالجرجة االساس وثؼ تحؾلت الى الجانب

الرشاعي والتجارؼ والدياحي لخفع الشاتج السحمي االجسالي  ،ليذ بالذيء القميل بالسقارنة مع إمكانات وحجؼ الؾضع
االقترادؼ والدياسي الحؼ يسخ بو اإلقميؼ بذكل عام .

يسثل مخكد قزاء دىؾك إحجػ السخاكد الحزخية السيسة التي شيجت مجتسعيا زيادة مدتسخة في معجالت الشسؾ

الدكاني الشاتجة عؽ الشسؾ الظبيعي والشسؾ االجسالي لمدشؾات االخيخة  ،وبمغ عجد سكانيا  1211222ندسة لدشة

 ، 1218ونغ اخ ألىسية خجمات السخاكد الرحية العامة كؾنيا جدءاً مؽ الخجمات الرحية السقجمة في السجيشة ،
والرتباطيا السباشخ بالدكان لسا تقجم مؽ خجمات (عالجية و وقائية) ضسؽ الخقعة الجغخافية لمسخكد الرحي ولسختمف

االحياء الدكشية .
مذكمة البحث :

تعتبخ الخجمات الرحية مؽ الخجمات السيسة وتقع مدؤوليتيا عمى عاتق الجولة تأسيديا وإدارياً وإشخافاً  ،وال
يخفى دور الحكؾمة في جيؾدىا  ،إال أن واقع الخجمات الرحية دون السدتؾػ السظمؾب وتعاني مؽ تجني في مدتؾػ

كفاءتيا .

هدف البحث :
ييجف البحث الى دراسة تحميل جغخافي لؾاقع الؾحجات الرحية في مخكد مجيشة دىؾك ومعخفة مجػ معاييخ

تبايؽ أحجام مكؾنات الؾحجات الرحية وتقجيؼ صؾرة لؾاقع مخكد السجيشة .

فرضية البحث :

كان مؽ السفتخض زيادة البشية التحتية كالسدتذفيات والسخاكد الرحية والخجمات العامة االخخػ لكؾن ارتفاع

معجالت الشسؾ الدكاني مدتسخ دون الشغخ الى الخجمات العامة او االرتقاء بيا الى السدتؾػ السظمؾب .
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مشهجية البحث :
اعتسجت في كتابة البحث عمى السشيج الؾعيفي والسشيج الكسي أسمؾباً ومشيجاً لمجراسة وباتجاه عخض ومشاقذة
وتحميل األبعاد السكانية لمخجمات الرحية في إطار األداء الؾعيفي لكل مكؾن مؽ مكؾنات الخجمات الرحية.

حدود الدراسة :

تخكدت حجود الجراسة عمى مخكد مجيشة دىؾك كؾحجة مكانية  ،يتؼ مؽ خالليا دراسة الخجمات الرحية الخئيدية

كالسدتذفيات والسخاكد الرحية في عام . 1218

هيكمية البحث :

تزسؽ البحث ثالث نقاط رئيدية أوالً  :الخجمات ( مفيؾميا وتقديسيا وتظؾرىا) في مخكد دىؾك  ،ثانياً  :انؾاع

الخجمات الرحية ( السدتذفيات  ،والسخاكد الرحية العامة والخاصة ) وتؾزيعيا الجغخافي في مخكد السجيشة لعام

 ، 1218ثالثاً  :السعاييخ التخظيظية والكسية والتؾزيع السثالي.
أوال  :الخدمات  :تقديساتها و تطهيرها :

0ـ مفههم الخدمة :

حزي مفيؾم الخجمة باىتسام كبيخ في الدشؾات االخيخة بدبب ارتفاع معجالت الشسؾ الدكاني وكثخة حاجة

الدكان الى الخجمات بذكل عام  ،فبعج تظؾر التقشيات االلكتخونية سيمت الكثيخ لجػ الدكان في استخجام تمػ

الخجمات .

تؾصف الخجمة في قامؾس أكدفؾرد اإلنجميدؼ بأنيا فعل الخجمة أو السداعجة أو االستفادة  ،سمؾك يسيل الى مشفعة
()1

أو رفالية االخيخيؽ  ،حالة تؾعيف عام  ،مداعجة ودية أو ميشية

.

كسا وصفت في قامؾس ويبدتخ التاسع الججيج الجساعي  ،الخجمة بأنيا "ميشة أو وعيفة لخجمة اآلخخيؽ  ،أو

العسل كخادم  ،أو السداىسة في رفالية اآلخخيؽ ".
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في حيؽ يعخفيا  Armstrongو  Kotlerىي مشفعة عامة أو نذاط يسكؽ أن يقجميا أحج االطخاف لظخف

آخخ  ،والتي تكؾن غيخ ممسؾسة في االساس وال تؤدؼ الى ممكية أؼ شيء  ،وقج يكؾن انتاجو مختبظاً بسشتج مادؼ

(.)1

وتعشي كحلػ الخجمات السقجمة إلى األشخاص مؽ قبل العامميؽ الرحييؽ السجربيؽ ومعاونييؼ مدتخجميؽ

السباني الالزمة ليؼ  ،وقج تكؾن الخجمات وقائية أو عالجية أو تأىيمية  ،فجسيع الخجمات التي تذتخػ أو تدتخجم
بغخض تحديؽ الرحة ترشف كخجمات صحية شخرية(.)3

8ـ مفههم الرحة :

عخفت مشغسة الرحة العالسية ( )WHOالرحة ( )HEALTHأنيا الحالة االجتساعية والعقمية والظبيعية
ّ
()2
الكاممة وليدت غياب السخض أو الؾىؽ فقط .

عخف الرحة بأنيا حالة التؾازن بيؽ وعائف الجدؼ  ،وان ىحا التؾازن يشتج مؽ تكييف الجدؼ
أما بخكتخ فقج ّ
مع العؾامل الزارة التي يتعخض ليا باستسخار(.)1
وقج عخفت الرحة بأنيا ليدت مجخد عجم وجؾد مخض أو عاىة فحدب  ،وإنسا ىي حالة متكاممة تجسع بيؽ

سالمة العقل والبجن والخفالية االجتساعية(.)6

3ـ مفههم مراكز الرعاية الرحية : PHC

تؾضحيا الرحة العالسية بانيا نيج يذسل السجتسع بأسخه لمرحة والخفاه يتسحؾر حؾل احتياجات وتفزيالت

األفخاد واألسخ والسجتسعات ... .في بعض الدياقات  ،أشارت إلى تؾفيخ خجمات الخعاية الرحية الذخرية أو

يخص االحتياجات الرحية
اإلسعافية مؽ السدتؾػ األول السظمؾب .جؾىخىا ىؾ تؾفيخ الخعاية لمذخص ككل فيسا
ّ
السحجدة .وتزسؽ الخعاية الرحية األولية حرؾل األشخاص
طؾال الحياة ،وال تقترخ عمى مجسؾعة مؽ األمخاض
ّ
ظفة كأقخب ما يسكؽ إلى بيئة
عمى رعاية شاممة ،تتخاوح بيؽ اإلرشاد والؾقاية إلى العالج وإعادة التأىيل والخعاية السم ِّّ
الشاس الجيجة(.)7
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وتعخف كحلػ ىي الؾحجة الرحية التي تعسل بإشخاف إدارة الخعاية الرحية األولية بالسشظقة الستؾاججة بيا

وتيجف إلى تحديؽ صحة السجتسع السحمي مؽ خالل تقجيؼ الخجمات األولية لسجسؾعة مؽ الدكان وفق السعاييخ

السحجدة يتؼ مؽ خالليا اعظاء الخجمات الرحية لمدكان مؽ تحريؽ األطفال دون الدشة ورعاية الحؾامل واعظاء
الخجمات العالجية لمتالميح والظالب في السجارس واإلسعافات األولية وتعتبخ نؾاة الخجمات الظبية

()8

 ،والسيام التي

تقع عمى مخاكد الخعاية الرحية وفزالً عسا ذكخ ىؾ التعاون والتشديق بيؽ السخاكد الرحية في القظاع والجوائخ
والسشغسات ذات العالقة لحل السذكالت والسعؾقات ضسؽ الخقعة الجغخافية  ،والتأكيج عمى تؾعية السجتسع لزسان

مذاركة الدكان في مختمف الفعاليات واألنذظة التي مؽ شانيا أن تشيض بسدتؾػ خجمات الخعاية الرحية األولية
والتي سؾف تقجميا لمسؾاطشيؽ ضسؽ الخقعة الجغخافية(.)9

والخجمات الرحية تتألف مؽ السيشييؽ الظبييؽ والسشغسات والعامميؽ في مجال الخعاية الرحية السداعجة

الحيؽ يقجمؾن الخعاية الظبية لمسحتاجيؽ  ،الخجمات الرحية إذ تخجم السخضى واألسخ والسجتسعات والدكان وتتسحؾر
ىحه الخجمات حؾل جعل الخعاية الرحية سيمة السشال وذات جؾدة صحية عالية وتخكيدىا عمى السخيض .

والخجمات في مجيشة دىؾك ال تقترخ عمى الجؾانب الرحية فقط  ،بل أن جغخافيي السجن يخكدون عمى

الجؾانب الترسيسية في االبشية والسدتذفيات والسجارس واماكؽ التخفييية والبشية التحتية لمسجيشة ايزاً  ،إذ سشتشاول في
دراستشا تمػ الخجمات ذات العالقة بالجانب الرحي لدكان مجيشة دىؾك لدشة  1218وكفاءتيا .

4ـ مفههم كفاءة الخدمات الرحية :

يعج مفيؾم الكفاءة ( )Capabilityمؽ بيؽ أكثخ السفاليؼ السدتخجمة في تقييؼ أداء الكائؽ االجتساعي

وأصبح استخجامو واسعاً في السجاالت االقترادية مؽ خالل تقجيخ اإلصجار في الشفقات السدتخجمة  ،والتعبيخ المغؾؼ
()12

لسفيؾم الكفاءة كسا جاء في قامؾس (ويدتخ) ىؾ انجاز عسل ما بجيؾد ضائعة قميمة أو بفاقج قميل

.

وعخفتيا مشغسة الرحة العالسية بأنيا تحقيق األىجاف لمخجمات الرحية بأقل الشفقات في الجيؾد سؾاء كانت

ىحه الجيؾد عمى ىيئة أمؾال أو قؾػ عاممة أو مؾارد أخخػ  ،تتعمق بجرجة الخضا عؽ ىحه الخجمات(.)11

التقديسات عمى أساس عدد الدكان :
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تقدؼ الخجمات الرحية الحكؾمية كاآلتي :

0ـ السركز الرحي

عبارة عؽ مؤسدات صحية صغيخة تقجم الخجمات العالجية والؾقاية لمدكان مؽ سكشة الخقعة الجغخافية التي

تسثل محيط عسميا ومالك ىحه الؾحجة الرحية يتكؾن مؽ أطباء ومسارسيؽ ومالكات صحية أخخػ  ،يكؾن عجدىؼ

متشاسب تشاسباً طخدياً مع حجؼ الدكان لمسشظقة ويزؼ مخكد صحي رئيدي لكل ( )12222ندسة في الخيف وخارج
حجود مخكد السجيشة ويختبط بكل مخكد صحي رئيدي ( )1مخاكد صحية فخعية في القخػ واألرياف الكبيخة التي يديج

عجد نفؾسيا عؽ ( )1222ندسة أما في السجن وضسؽ حجود البمجيات فيكؾن ىشاك مخكد صحي لكل ()22222

ندسة وتحال الحاالت السخضية التي تدتؾجب خجمات صحية ذات مدتؾػ أعمى إلى الثاني(.)11

8ـ السجتسع الطبي االستذاري

يدتقبل السخاجعيؽ السحاليؽ إليو مؽ السخاكد الرحية السختبظة بو ضسؽ الخقعة الجغ اخفية التابعة لو ويكؾن

مالك السجسع الظبي االستذارؼ مؽ أطباء اختراصييؽ ومالكات صحية مداعجة ويختبط بكل مجسع طبي استذارؼ
خسدة مؽ السخاكد الخئيدية في القخػ واألرياف ومخاكد السجن األخخػ  ،وترجر إلى تحجيج الحاجة في ىحه

السجسعات عمى أساس أن السجسع الظبي االستذارؼ الؾاحج يخجم ما ال يقل عؽ ( )122222ندسة ويقجم السجسع

الظبي االستذارؼ الخجمات الظبية األكثخ تعقيجا وتظؾ ار قياساً بتمػ الخجمات التي قجميا السدتؾػ الرحي االول وتتؼ
إحالة الحاالت السخضية التي تدتؾجب إحالة إلى السدتؾػ الثالث.
3ـ السدتذفى العام والتخرري

يعج السدت ذفى العام والتخرري بسؾجب نغام اإلحالة الرحية مؤسدة صحية كبيخة ذات مختبة متقجمة

تدتقبل الحاالت السحالة الييا مؽ السجسعات الظبية االستذارية وكحلػ عؽ حاالت الظؾارغ التي تشقل مباشخًة مؽ دون
السخور بالسجسع الظبي االستذارؼ .

وان السدتذفى التخرري يخرص لخجمة الحاالت السعقجة والتأىل الظبي والحاالت التي تتظمب تخكي اد

عالياً مؽ الخجمة والخعاية الظبية مثل مدتذفيات الجخاحة الستخررة كجخاحة القمب وجخاحة الرجر السفتؾح وجخاحة
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الجسمة العربية والعيؾن والظب الشؾوؼ واإلشعاع ويسكؽ أن تدتقبل ىحه السدتذفيات السخاجعيؽ السحاليؽ إلييا مؽ

السدتذفيات العامة ومؽ المجان الظبية الخاصة  ،ويسكؽ أن تسارس نذاطيا عمى مدتؾػ إقميسي أؼ أن تقجم خجماتيا

حدب التقديؼ اإلقميسي لسحافغة دىؾك.

إن نغام اإلحالة الرحية يقتخح شكالً عشقؾدياً أو ىخمياً لمتخابظات والعالقات الفشية واإلدارية ما بيؽ

انتياء بأبعج
السؤسدات الرحية الخسسية التي تقجم الخجمات الرحية مباشخًة لمسؾاطشيؽ
ابتجاء مؽ و ازرة الرحة و ً
ً
مخكد صحي(.)13
تطهر الخدمات الرحية في مديشة دههك :

مؽ الججول ( )1والذكل ( ، )1نالحع أن ىشاك تظؾر كبيخ في عجد مؤسدات الخجمات الرحية في مجيشة
دىؾك  ،وىحا يعؾد إلى تحدؽ األوضاع داخل العخاق عامة وفي إقميؼ كؾردستان خاص ًة بعج االحتالل األمخيكي عام
 ، 1223وكحلػ الشسؾ الدكاني الستدايج التي تذيجىا مجيشة دىؾك  ،إذ أخحت حكؾمة اإلقميؼ عمى عاتقيا تحديؽ
وتظؾيخ ىحا القظاع السيؼ  ،ففيسا يتعمق بعجد السدتذفيات فقج كانت مدتذفيتان في مشظقة الجراسة لعام 1222

وىسا مدتذفى أزادؼ التعميسي ومدتذفى الظؾارغ التعميسي الحكؾميتان  ،وإزداد العجد لمسدتذفيات إذ أصبحت ()13

مدتذفى ما بيؽ حكؾمية وأىمية لدشة الجراسة . 1218

وىشاك تظؾر ممحؾظ في عجد السخاكد الرحية الستخررة فبمغ عجدىا في عام  )6( 1222مخاكد وبؾاقع

( )2مخاكد صحية متخررة ومخكدان صحيان عامان  ،بيشسا في عام  1218بمغ أعجاد السخاكد الرحية

الستخررة ( )12والسخاكد الرحية العامة ( ، )11في حيؽ كانت عجد الريجليات في مشظقة الجراسة لعام 1222

( )11صيجلية مجاز رسسياً وبمغ عجدىؼ ( )81صيجلية لعام  ، 1218وحرمت تظؾر ايزاً في عجد السحاخخ إذ بمغ
عجدىؼ ( )3محاخخ في سشة  1222وازدادت في سشة الجراسة إلى ( )18محخخة .
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جدول رقم ( )0تطهر مراكز الخدمية الرحية في مديشة دههك بين عامي  8111و 8108
ت

نؾع الخجمات

1222

1218

1

السدتذفيات

1

13

1

السخاكد الرحية الستخررة

2

12

3

السخاكد الرحية العامة

1

11

2

الريجليات

11

81

1

السحاخخ

3

18

13

111

السجسؾع

()1

1ـ جسيؾرية العخاق  ،و ازرة الرحة،السجيخية العامة لرحة محافغة دىؾك  ،قدؼ التخظيط .1218 ،
60
50
40
2000

30

2018

20
10
0
مذاخر

الصيدليات

المراكز الصحية
العامة

المراكز الصحية
المتخصصة

شكل رقؼ ( )1باالعتساد عمى الججول ()1
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ثانياً  :أنهاع الخدمات الرحية

0ـ السدتذفيات

بعج انتفاضة عام  1222استقخت األوضاع األمشية في إقميؼ كؾردستان بذكل عام وتحديؽ األوضاع

االقترادية إلى حج ما اىتست الحكؾمة بتحديؽ األوضاع بذكل عام عمى كافة السدتؾيات وبجعؼ مؽ حكؾمة إقميؼ
كؾردستان العخاق تؼ إنذاء مجسؾعة مؽ السؤسدات الرحية الحكؾمية وغيخ حكؾمية بيجف تقجيؼ وتؾفيخ السدتمدمات

الرحية وتقجيؼ الخجمات الرحية لمسؾاطشيؽ كسا ىؾ مؾضح في الججول رقؼ (:)1

جدول رقم ( )8تطهر الخدمات والكادر الرحي في محافظة دههك بين عامي 8108 – 8111
عام 5995
اسن الىحذة
ث
5
هستشفى
5
5
هراكس صحٍت عاهت
5
6
هراكس صحٍت خاصت
5
555
أطباء
5
55
أطباء أسٌاى
1
55
صٍذلٍت
5
555
هورض
5
555
هىظف صحً
5
هىظف (اداري  ،هٌذسً  ،تقًٌ  ،خذهاث) 155
9
56
 56أطباء هختصٍي
5555
هجوىع الكلً للكادر الصحً والوىظفٍي

()0

.

عام 5655
55
55
56
556
556
551
5516
956
5555
516
5555

1ـ مجمة االوضاع الرحية،ترجرعؽ السجيخية العامة لرحة محافغة دىؾك  ،لدشة ،1218ص. 2

تتؾزع في مخكد مجيشة دىؾك ثالثة عذخ مدتذفى كسا في الججول اعاله اربع مشيا حكؾمية إذ تؾفخ البيانات

والسعمؾمات عشيؼ  ،في حيؽ ( )9االخخػ كؾنيا مؽ السدتذفيات الخاصة لؼ تتؾفخ بيانات عشيؼ وبمغ عجد السخاكد

الرحية العامة والخاصة الى ( )21مخك اد مشيا ( )11مخك اًد حكؾمياً و( )12خاصاً  ،وصؾالً إلى العيادات الخاصة
التي تتؾزع بكافة التخررات في أنحاء السجيشة ولؼ تتؾفخ بيانات الكافية عؽ العيادات.
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تعج السدتذفيات مؽ السؤسدات الرحية التي تقجم كافة التدييالت لدكان السخضى إذ تتؾفخ فييا كل أنؾاع

االجيدة الظبية لسعالجة السخضى اضافة الى صاالت خاصة لمعسميات والسختبخات الخاصة بالتحاليل  ،وتزؼ عجد

مؽ أطباء االختراص  ،وتكؾن عمى أنؾاع كسا سيأتي الحجيث عشيا الحقاً  ،صغيخة وكبيخة وتخررية وعامة ،

وتتخكد في السجن ذات الكثافة الدكانية العالية والستؾسظة ومؽ أىؼ السدتذفيات :

0ـ مدتذفى أزادي التعميسي :

تقع ىحه السدتذفى في محمة ( سخبدتي ) قخب مجيخية تخبية دىؾك مقابل كمية الظب والسداحة التي تذغميا

( 186622م ) ²وىي إحجػ السدتذفيات الخئيدية والستظؾرة في مجيشة دىؾك مدودة باألجيدة الظبية الحجيثة  ،وتتؾزع

فييا كافة السجاالت ومدودة بكادره صحي وميشي لخجمة سكان مجيشة دىؾك  ،تؼ بشاء ىحه السدتذفى في عام 1982

وتؼ تخميسيا عجة مخات في الدشؾات األخيخة وفتح أقدام ججيجة فييا وىي تابعة لكمية الظب في جامعة دىؾك وتحتؾؼ

السدتذفى عمى  112غخف و  212طبيب مؽ مختمف التخررات  ،وتدتقبل السدتذفى يؾمياً بحجود 162
مخيض .كسا مؾضح مؽ الججول رقؼ ( )3والخارطة رقؼ (. )1

8ـ مدتذفى هيفي لألطفال :

تقع ىحه السدتذفى بجانب مدتذفى أزادؼ العام  ،وتذغل بشاية مدتذفى ليفي مداحة قجرىا (16212م ، ) ²وقج

تؼ بشاء ىحا السدتذفى في الدشؾات األخيخة وىي مدتذفى مخررة لألطفال فقط في مجيشة دىؾك وتحتؾؼ السدتذفى
عمى  67غخفة و 31طبيب مؽ مختمف التخررات وتدتقبل السدتذفى يؾمياً بحجود  118مخاجع.
3ـ مدتذفى الطهارئ التعميسي :
تقع ىحه السدتذفى في حي (خبات) قخب (مجسع دىؾك الظبي األىمي) والسداحة التي تذغمو ىحه السدتذفى

ىي ( 186922م )²تكؾن ىحه السدتذفى مخررة الستكبال الحؾادث  ،وكحلػ استذارية الكدؾر والجخاحة العامة
وقدؼ الجسمة العربية  ،تحتؾؼ السدتذفى عمى  92غخفة و  82طبيب مؽ مختمف التخررات  ،وتدتقبل

السدتذفى يؾمياً بحجود  722مخيض .
4ـ مدتذفى التخرري لمحروق والعسميات التجسيمية :
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تقع ىحه السدتذفى في حي (ديارؼ) قخب دائخة مجيخية الظخق والجدؾر  ،وتذغل مداحة قجرىا ( 96622م)²

 ،وتؼ فتح ىحه السدتذفى عام ، 1228تكؾن ىحه السدتذفى مخررة الستكبال حاالت الحخوق السختمفة وتتؼ فييا

إجخاء عسميات تجسيمية وفييا أطباء متخرريؽ في مجال التجسيل  ،وتحتؾؼ السدتذفى عمى  71غخفة و  9طبيب

مؽ مختمف التخررات  ،وتدتقبل السدتذفى يؾمياً بحجود  6مخيض(.)12

جدول رقم ()3السدتذفيات في مديشة دههك ومداحاتها وعدد الغرف واألطباء وعدد السراجعين يهميا
لدشة .)0(8108
التي

السداحة

تذغميا عجد

الغخف عجد

عجد

ت

اسؼ السدتذفى

1

مدتذفى أزادؼ التعميسي

18622

1

مدتذفى ليفي لألطفال

1212

67

3

مدتذفى الظؾارغ التعميسي

18922

92

82

9622

71

9

6

88112

339

121

1112

2
السجسؾع

مدتذفى

الستخرص

والعسميات التجسيمية

باألمتار السخبعة

لمحخوق

السخضى

السؾفخة

األطباء

112

212

السخاجعيؽ يؾمياً

162

31

118
722

1ـ السجيخية العامة لرحة محافغة دىؾك  ،التخظيط  ،االفخاد واالحراء  ،ص .7

السراكز الرحية العامة في مديشة دههك لعام . 8108

كسا مبيؽ في الججول رقؼ ( )2اسساء السخاكد الرحية ومداحتيا وعجد الكؾادر العاممة والسخضى والسخاجعيؽ

في مجيشة دىؾك لعام  ، 1218حيث ازداد عجد السخاكد الرحية بعج عام  1222بذقييا العام والخاص وتفؾق عجد
السخاكد الرحية في مخكد دىؾك الى  21مخكد لدشة  1218مشيا عمى شكل مخاكد صحية واالخخػ عمى شكل
مجسعات طبية تخررية  ،سشيتؼ في دراستشا عمى عجد الكادر الرحي وعجد السخاجعيؽ ( السخضى ) في فرل

الذتاء لذيخيؽ فقط  ،مؽ  1217/11/1ولغاية  1218/1/1لمسخاكد الرحية في مجيشة دىؾك  ،كسا مؾضح أدناه :
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0ـ مركز نزاركي :
يقع ىحا السخكد في مشظقة (نداركي) في محمة (كؾلذان) عمى شارع (زيشؾ)  ،وبمغ عجد الكادر الرحي ()12

افخاد وبشدبة  %169مؽ إجسالي الكؾادر الرحية السؾزعة في السخاكد الرحية ،وبمغ عجد السخضى الحيؽ يقرجون
ىحا السخكد ( )1291مخيزاً وبشدبة  %166مؽ إجسالي السخضى السخاجعيؽ  ،وتبمغ السداحة العامة ليحا السخكد

(3611م1112( ، )²م )²مشيا مبشية .
8ـ مركز بهديشان :

يقع ىحا السخكد في محمة (بخز) قخب نقابة السيشجسيؽ  ،وبمغ عجد األطباء في ىحا السخكد ( )11طبيباً  ،في

حيؽ بمغ عجد الكؾادر الرحية الى ( )32فخداً وبشدبة  %12مؽ إجسالي الكؾادر الرحية  ،في حيؽ بمغ عجد

السخضى الحيؽ قرجوا ىحا السخكد ( )1362مخيزاً وبشدبة  %667مؽ إجسالي عجد السخضى  ،وتبمغ السداحة العامة

ليحا السخكد(3222م ، ) ²والسبشية مشيا (682م. )²
3ـ مركز ششدوخة :

يقع ىحا السخكد في مشظقة ( ششجوخة ) في محمة ( ر از )  ،وان عجد األطباء الحيؽ يعسمؾن في ىحا السخكد ( ) 6

أطباء  ،في حيؽ بمغ عجد الكادر الرحي الحيؽ يعسمؾن في ىحا السخكد (  ) 16فخداً وبشدبة  %767مؽ إجسالي
الكادر الرحي  ،وبمغ عجد السخضى الحيؽ قرجوا ىحا السخكد ( )3311مخيزاً وبشدبة  %869مؽ إجسالي السخضى

 ،وتبمغ مداحتو العامة ( 3318م ، )²وتبمغ السداحة السبشية مشيا ( 717م.)²
4ـ مركز دههك :

يقع ىحا السخكد في مشظقة ( داسشيا ) في شارع (سشجورػ )  ،مقابل مخكد اإلطفاء العام  ،ويبمغ عجد األطباء في

ىحا السخكد ( ، )8بيشسا بمغ عجد الكادر الرحي في ىحا السخكد ( )12فخد وبشدبة  %6مؽ إجسالي الكادر الرحي ،

وبمغ عجد السخضى الحيؽ قرجوا ىحا السخكد (  ) 1681مخيزاً وبشدبة  %261مؽ إجسالي السخضى  ،وتبمغ

السداحة العامة ليحا السخكد (1211م ، )²السبشية مشيا (636م.)²
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5ـ مركز جامعة دههك :
يقع ىحا السخكد داخل حخم جامعة دىؾك  ،داخل السخكد الظالبي  ،ويبمغ عجد األطباء في ىحا السخكد ()6

وبشدبة  %167بيشسا بمغ عجد الكادر الرحي في ىحا السخكد ( )9أفخاد  ،وبمغ عجد السخضى الحيؽ قرجوا ىحا السخكد
( )1696مخيزاً وبشدبة  ، %266وتبمغ السداحة العامة في ىحا السخكد (1211م ، )²والسبشية مشيا(636م. )²
6ـ مركز مالطا :

يقع ىحا السخكد في مشظقة ( مالظا العميا ) في محمة ( نازك ) في شارع ( زاخؾ ) ويبمغ عجد األطباء في ىحا
السخكد (  ، ) 12بيشسا بمغ عجد الكادر الرحي في ىحا السخكد (  ) 32فخداً وبشدبة  ، %9وبمغ عجد السخضى الحيؽ

قرجوا ىحا السخكد (  ) 3322مخيزاً وبشدبة  ،%9وتبمغ السداحة العامة في ىحا السخكد ( 1216م ، )²والسبشية

مشيا (311م.)²

7ـ مركز  00آذار :

يقع ىحا السخكد في مشظقة (ماسكي  )1في شارع (سعيج بيخان) قخب شقق (زرؼ النج)  ،وان عجد األطباء الحيؽ

يعسمؾن في ىحا السخكد ( ، )8بيشسا بمغ عجد الكادر الرحي في ىحا السخكد ( )32فخداً وبشدبة  ،%9وبمغ عجد
السخضى الحيؽ قرجوا ىحا السخكد ( )1683مخيزاً وبشدبة  ،%761وتبمغ السداحة العامة ليحا السخكد (3221م، )²

وبمغ السداحة السبشية مشيا (931م. )²

8ـ مركز متين :

يقع ىحا السخكد في مشظقة (شيمي) في شارع (كاني خذسانا) ،ويبمغ عجد األطباء في ىحا السخكد ( )6أطباء ،
بيشسا بمغ عجد الكادر الرحي في ىحا السخكد ( )13فخداً وبشدبة  ، %368وبمغ عجد السخضى الحيؽ قرجوا ىحا

السخكد ( )1121مخيزاً وبشدبة  ، %3،3وبمغ السداحة العامة ليحا السخكد (3326م ، )²والسبشية مشيا (816م. )²
9ـ مركز شهيدان :

يقع ىحا السخكد في مشظقة ( أزادؼ ) في شارع ( بجرخان ) قخب فشجق ( ركدؾس )  ،ويبمغ عجد األطباء في ىحا

السخكد ( )7وبمغ عجد الكادر الرحي في ىحا السخكد ( )13مخيزاً وبشدبة  ، %668في حيؽ بمغ عجد السخضى
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الحيؽ قرجوا ىحا السخكد ()1231مخيزاً وبشدبة  ،%661والسداحة العامة ليحا السخكد بمغت ( 3222م )²بيشسا

بمغت السداحة السبشية مشيا ( 618م. ) ²

01ـ مركز سجن زركا :

يقع ىحا السخكد في مشظقة (زركا) داخل سجؽ زركا  ،ويبمغ عجد األطباء في ىحا السخكد ( ، )1بيشسا بمغ عجد الكادر

الرحي في ىحا السخكد ( )11فخدًا وبشدبة  ، %262وبمغ عجد السخضى الحيؽ قرجوا ىحا السخكد ( )939مخيزاً

 ، %161وتبمغ السداحة العامة في ىحا السخكد (212م )²مبشية في الظابق الثاني مؽ الدجؽ .

جدول رقم ()4تباين الكادر الرحي والسراجعين ومداحات السراكز الرحية لدشة 8108
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الذكل ( )8تهزيع الشدب السئهية لمكادر الرحي والسرضى السراجعين
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الخارطة ( )0تهزيع السراكز الخدمية الرحية في مركز قزاء دههك لدشة .)0(8108

( )1مجيخية بمجية محافغة دىؾك  ،الترسيؼ االساسي لمسجيشة  ،االرشيف  ،لدشة .1218
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ثالثاً  :السعايير التخطيطية والكسية والتهزيع السثالي .

أوالً  :السعايير التخطيطية لسراكز الرحة العامة.
تذكل الخجمات الرحية السقجمة مؽ قبل و ازرة الرحة العامة في عسؾم القظخ جانباً ميساً في الشغام الرحي
الؾطشي  ،باعتبارىا واحجة مؽ الحاجات األساسية التي ال بج مؽ تؾفخىا بذكل يتشاسب مع كثافة الدكان بذكل متؾازن

في تؾزيعيا السكاني وكفاءة خجماتيا  ،إذ تسثل السجيشة مكاناً لحياة اجتساعية قج يتجاوز تأثيخىا إلى خارج إقميسيا  ،مؽ
خالل مدتؾػ خجماتيا السجتسعية ال سيسا الخجمات الرحية بغض الشغخ عؽ نؾعيا ورتبيا(.)11
وتدتعسل مدتؾيات عجيجة لكياس األعسال وتكؾن معاييخ فشية أو اجتساعية لبيان خرائص ومسيدات الشغام

الرحي وطبيعتو  ،ويسكؽ اعتساد نؾعيؽ مؽ السعاييخ :

0ـ السعيار العددي :

تبشت الجيات التخظيظية في القظخ تؾقيع مخاكد الرحة العامة في السخاكد الحزخية باالعتساد عمى الكثافة

الدكانية لمسشظقة  ،والسؤسدات الرحية عمى اختالف مدسياتيا وانؾاعيا وأحجاميا ومدتؾػ خجماتيا  ،وبحدب و ازرة
الرحة العخاقية فقج حجدت عجد مؽ السعاييخ السحمية وحجؼ السؤسدات الرحية التي تتؾافق بالكياس الى كثافة

الدكان الحيؽ تخجميؼ ىحه السخاكد  ،فزالً عؽ نؾعية التخررات الستؾاججة فييا وىي(.)16
1ـ مخكد صحي واحج لكل (  ) 12222ندسة .
1ـ الؾحجة الظبية ( )12222/3ندسة .

3ـ وحجة األسشان (  ) 12222/1ندسة .

2ـ وحجة الريجلة (  ) 12222/1ندسة .

1ـ ذوؼ السيؽ الرحية (  ) 12222/1ندسة .

8ـ السعيار السداحي :

حجدت السعاييخ السدتخجمة في القظخ عشج تؾقيع مخاكد الرحة العامة بسداحة (1222م )²لكل مخكد صحي ،

بسا فييا األبشية السذيجة والحجائق و مؾاقف الديارات .
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أ ـ سيؾلة الؾصؾل إلى الخجمة :

وىؾ مكياس لمديؾلة والكفاية لمؾصؾل إلى مؾقع أو مكان ما  ،أو خجمة ما  ،بسا يؾفخ وصؾل الخجمة إلى جسيع

الدكان في السشظقة الدكشية مؽ غيخ الذعؾر بالتعب أو السعاناة  ،وقج حجدت السعاييخ التخظيظية السدافة السظمؾبة

لمؾصؾل إلى السخكد الرحي في الستؾسط (722م )²داخل السجيشة .
ب ـ درجة رضا الدكان عؽ الخجمات الرحية :

وىؾ مؤشخ ميؼ ججاً لتقؾيؼ َججارة الخجمات الرحية السقجمة لجػ السخاكد الرحية العامة وذلػ الرتباط
مدتخجم الخجمة بذكل مباشخ مع طبيعة الخجمات ونؾعيتيا بحكؼ مخاجعتيا اليؾمية  ،وقج حجدت األجيدة التخظيظية

في القظخ مؤش اًخ لكياس درجة قشاعة الدكان عؽ مدتؾػ الخجمات الرحية ما بيؽ (راضي ججاً – ر ٍ
اض إلى حج ما –
اض إلى حج ما – غيخ ر ٍ
غيخ ر ٍ
اض مظمقاً) .

ثانياً  :السعايير الكسية لمخدمات الرحية -:

0ـ معدل عدد األطباء لمدكان :

تختمف ندبة عجد األطباء إلى ندبة الدكان مؽ دولة إلى أخخػ وىحا االختالف ناتج بدبب طبيعة اختالف

األوضاع االقترادية واالجتساعية وقج يتبايؽ الخقؼ ما بيؽ دولة وأخخػ  ،ففي الجول الرشاعية فان عجد الدكان الحؼ
يخجميؼ طبيب واحج يتخاوح ما بيؽ (  ) 822 – 222ندسة  ،بيشسا يدداد ىحا العجد في الجول الشامية ويرل (1222

–  ) 6222ندسة لكل طبيب ،وقج حجد السعيار العخاقي طبيباً واحجاً لكل ( )1222ندسة.
1ـ عدد االسرة لمدكان  ( :ندبة اشغالية الدرير ):
تتخح االسخة كجليل يذيخ إلى حجؼ الحاجات الظبية في الؾحجة الرحية وان ىحا السؤشخ يبيؽ مجة استغالل
االسخة في السشغسة الرحية خالل فتخة زمشية معيشة ومؽ خالل تمػ السعيار يسكؽ معخفة سعة السؤسدات الظبية التي

تكيؼ الخجمات الرحية السشاسبة( ،)17وان السعيار العالسي الحؼ يحجد (  ) 12 -11سخي اًخ لكل  122ندسة ،وإذا قيذ

بالسعيار العخاقي التي وضعتو و ازرة الرحة الحؼ يقزي بتؾفيخ سخيخ واحج لكل ( ) 122ندسة (.)18
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3ـ معيار الريادلة لمدكان :
تعج عسمية تؾفيخ العالجات الالزمة وكيفية الحرؾل عمييا مؽ قبل الريجليات ومحاخخ األدوية أم اًخ ميساً في

عسمية إكسال السشغؾمة الرحية كجدء ميؼ مؽ أجداء العسمية العالجية وقج حجد السعيار السحمي والتي تقزي تؾفيخ
صيجلي لكل ( )12222ندسة.

4ـ معيار عدد السسرضين لكل طبيب :
يعج السسخض العشرخ األساسي في الخجمات الرحية  ،وال يسكؽ لمظبيب وحجه ان يقجم الخعاية الظبية لمسخيض

 ،ما لؼ يداعجه في ذلػ عجد معيؽ مؽ السسخضيؽ وذوؼ السيؽ الرحية في السختبخات والؾحجات الظبية واألشعة
والعالج الظبي وغيخه وان أؼ نقص في عجد السسخضيؽ السخافقيؽ لمظبيب فان األعباء اإلضافية بجورىا ستديج في

عاتق الظبيب نفدو ويتحؾل بجوره (الظبيب والسسخض) معاً مسا نقص كفاءتو الرحية االمخ الحؼ يشعكذ سمبياً عمى

الظبيب والسخيض بذكل عام وقج حجد السعيار العالسي ثالثة مسخضيؽ لظبيب واحج ولكؽ السعيار العخاقي  2مسخضيؽ

لظبيب واحج.

5ـ معيار سكان  /مدتذفى :
يؾضح ىحا السعيار عالقة طخدية بيؽ زيادة عجد الدكان وإقامة السدتذفيات  ،أؼ كمسا زاد عجد الدكان كمسا

زادت الحاجة إلقامة السخاكد الرحية وخرؾصاً السدتذفيات ،وعسؾماً يدداد عجد الدكان في الجول الشامية ويتخاوح ما
بيؽ ( )122222 – 12222لكل مدتذفى( ،)19أما بالشدبة لمجول الستقجمة فان كل مدتذفى يقابمو ( )6222ندسة ،
ولكؽ وفق السعيار العخاقي فان كل ( )12222ندسة تقابمو مدتذفى.

6ـ معيار ذو السهن الرحية لمسرضى الراقدين :

يقؾم ىحا السؤشخ عمى اساس كفاءة خجمات السؾعفيؽ مؽ ذوؼ السيؽ الرحية مؽ خالل عجد السخضى الخاقجيؽ

الحيؽ يقؾم بخجمتيؼ كل عامل مشيؼ وذلػ كمسا زاد عجد السخضى الخاقجيؽ كل عام كمسا قمت العشاية الرحية بيؼ مؽ

جية إضافة إلى العبء الحؼ يقع عمى عاتق كل عامل  ،ومؽ جية أخخػ عمى اعتبارات أن العامل مؽ ذوؼ السيؽ
الرحية ال يدتظيع أن يقجم خجمات صحية بكفاءة جيجة لعجد كبيخ مؽ السخضى الخاقجيؽ  ،وقج حجد السعيار العالسي
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ندبة العامميؽ في السيؽ الرحية مقابل السخضى الخاقجيؽ في السدتذفيات عامل ذوؼ السيؽ الرحية يقابمو ( ) 6

مخضى راقجيؽ .

7ـ معيار نهع الخدمات الرحية :

أن نؾع الخجمات الرحية البج أن تكؾن مشدجسة مع واقع الحالي لمدكان الداكشيؽ وإنيا مجرجة مؽ أدنى مؤسدة

إلى أعمى مؤسدة كسا يزؼ تكيؼ الخجمات الرحية مؾاد البشاء التي أنذأت مشيا وعجد الكؾادر السؾجؾدة فييا سؾاء

كان متخرريؽ او غيخ متخرريؽ مع تؾاجج غخف األشعة والسختبخ والريجلية  ،فان الخجمة الرحية تكؾن ذات

كفاءة صحية غيخ جيجة خالف ذلػ.

8ـ معيار ذوي السهن الرحية إلى األطباء:
وىؾ احج السؤشخات السدتخجمة أيزاً في التعخف مجػ كفاءة الخجمات السقجمة ويسثل ىحا السعجل متؾسط عجد

ذوؼ السيؽ الرحية لكل طبيب في فتخة زمشية محجدة فقج خرص السعيار السحمي ثالثة مؽ العامميؽ في السيؽ

الرحية لكل طبيب(.)12

9ـ معيار األطباء لمسرضى الراقدين :
يذيخ ىحا السعجل إلى نريب كل طبيب ذو االختراص مؽ السخضى الخاقجيؽ في السؤسدات الرحية وان زيادة

عجد السخضى الخاقجيؽ لكل طبيب اختراص يشعكذ عمى ججارة الخجمة الرحية لألطباء مؽ الشاحية والؾقت

السخرص ليؼ في السعايشة لداعات معجودة والتذخيص لمسخضى الخاقجيؽ مؽ ناحية أخخػ مسا تؾضح صؾرة واضحة
إلى العبء الكبيخ لألطباء وعجم شعؾر السخضى الخاقجيؽ بالخاحة ألن السخكد الرحي يعتبخ السكان الؾحيج الحؼ يتمقى

مشو العشاية الكافية مؽ قبل األطباء والكادر الظبي والرحي معاً  ،وقج أشار السعيار العالسي والسحمي إلى أن حرة

طبيب واحج ( )12مخيزاً راقجاً .
01ـ معيار السداحة لمسؤسدات الرحية :

يعج عامل السداحة بالشدبة لمتجسعات الدكانية مؤش اًخ ميساً تؾضح جانباً مؽ رفالية الدكان وإمكانية االستفادة

مؽ السداحة الستؾفخة فان ىشالػ قظاعات في داخل السجيشة عجد سكانيا ضعف عجد الدكان في القظاع األخخ وليحا
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يشبغي أن يكؾن تخريص السخاكد الرحية مشدجساً ومتالئسة في عجد سكان القظاع وبالتالي مداحة القظاع ليا اثخ
أخخ إلى عسمية حرؾل تدييالت الرحية السقجمة في السخاكد مسا أخح عجد مؽ الدكان القظاعات إلى مخاجعة

السخاكد الرحية في قظاعات أخخػ غيخ القظاع الحؼ يدكشؾن فييا  ،وان نريب الفخد يختمف حدب مداحة السخاكد
الرحية فإذا كان عجد الدكان السدتيجفيؽ لمسخاكد الرحية ( )12222شخص فيرل نريب الفخد فييا (.)11()2632

00ـ معيار طبيب مختص  /شخص :

يعتبخ ىحا السعيار دقيقاً مقارنة بالسعيار العام طبيب  /شخص ويبيؽ ىحا السؤشخ عؽ العالقة بيؽ الدكان

والتخررات الظبية الجقيقة  ،وع مى سبيل السثال يؾجج عجد كبيخ مؽ األطباء بحيث عشجما يتؼ تقديؼ الدكان عمييؼ

تكؾن حرة الظبيب قميمة إال انو عشجما يرشف األطباء حدب التخرص الجقيق فخبسا يغيخ عجم تؾفخ بعض
التخررات وان التخررات الجقيقة فيي السؤشخ الحكيقي عؽ مجػ تقجم الخجمات الرحية فيسا يخص األطباء
وربسا يقؾم قدؼ مؽ الستسكشيؽ في السجاالت الشادرة بالعسل في أكثخ مؽ مكان لغخض تؾفيخ خجماتو ألكبخ عجد مؽ

الدكان.

08ـ معدل عدد العسميات الجراحية :
يحتل ىحا السؤشخ أىسية خاصة في التعبيخ عؽ كفاءة الخجمات في السشغسات الرحية نغ اًخ لمجقة والخبخة الظبية

العالية التي تتسثل بظبيعة إجخائيا ويتظمب أطباء ذو تأىيل طبي جيج وقج يتظمب بعض العسميات السعقجة كالقمب
واالوعية الجمؾية واألجيدة الفشية وان مثل ىحه الستظمبات يفتخض ان تكؾن مؾجؾدة بالسدتذفيات .

03ـ مؤشر عدد السمقحين ضد األمراض السعدية والدارية :

يؤخح بيحا السؤشخ في بعض الجراسات بؾصفو احجػ السؤشخات لكياس كفاءة الخجمة في السؤسدات الرحية
وتتسثل التمكيحات ضسؽ اإلجخاءات الؾقائية التي تسارسيا السؤسدات الرحية إلى جانب الخجمات الظبية العالجية

يسارس ىحا الشذاط في السشغسات الرحية الكبيخة والرغيخة .
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ثالثاً  :التهزيع السثالي واالحتياجات الحالية لسراكز الرعاية الرحية في مديشة دههك .

تقع عمى عاتق الجغخافي مدؤولية كبيخة في تحجيج أىسية الغؾاىخ الجغخافية داخل السجيشة  ،فيؾ يداىؼ

بذكل أو بأخخ في تحميل السكان  ،ويبحث في البشية التخكيبية لسخاكد الخجمات في السجيشة ويسكؽ إن يكتذف بخؤيتو
الجغخافية مكامؽ الخمل الؾعيفي لشذاطات السجيشة  ،إذ يديؼ بجور فاعل في عسمية تؾقيع االستخجامات مكانياً

وتخظيظياً لسا يستمكو مؽ معخفة في العالقات السكانية  ،أؼ بسعشى قخاءتو لفمدفة السكان مؽ جية  ،وتظبيق ىشجسة
السكان عسمياً مؽ جية أخخػ(.)11
إن تخظيط الخجمات السجتسعية يعج خظؾة جادة في السؾازنة السكانية بيؽ عجد مخاكد الرحية العامة وعجد

الدكان في السجيشة  ،وفي ىحا الجانب تؼ تقخيخ احتياجات السجيشة مؽ مخاكد الرحة اعتساداً عمى السعاييخ التخظيظية

السحمية .

ومؽ خالل واقع التؾزيع السكاني الفعمي لسخاكد الرحة اتزح أن نتائج تدؾيغ تؾزيعيا غيخ متكافئ مكانياً ،

ويتجو نحؾ تؾزيع الستقارب غيخ السشتغؼ  ،فزالً عؽ عجم تشاسبو مع كثافة الدكان  ،لحلػ أمكؽ استخجام تقشية نغؼ

السعمؾمات الجغخافية ( )GISإلعادة تؾزيع مخاكد الرحية العامة مكانياً بسا يشدجؼ سيؾلة الؾصؾل وخجمة األماكؽ
غيخ مخجومة كسا شاىجناه عمى الخارطة (. )1

ال تختمف الخجمات الرحية عؽ الخجمات التعميسية في طبيعة خرائريا الستسثمة بذجة ارتباطيا بالستظمبات

اآلنية لحياة الدكان ،إال أن السذكمة تكسؽ في قمة عشاصخىا ىحه وشجة تخكدىا في السجن الكبيخة.

تتأثخ الخجمات الرحية بديادة الدكانية التي تذيجىا السجن الكبيخة ،حيث يدداد عجد السخاجعيؽ عمى

السؤسدات الرحية بأنؾاعيا  ،يشتج عؽ ذلػ ما يأتي

1ـ زيادة عجد السخاجعيؽ عمى الظبيب الؾاحج مسا يدتؾجب اإلسخاع في الفحص دون اخح الؾقت الكافي لتذخيص حالة

السخيض برؾرة دقيقة ،وعشجما يكؾن التذخيص غيخ دقيق يكؾن العالج غيخ صحيح وربسا تحرل مزاعفات

لمسخيض .
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1ـ الزغط عمى عسميات الجخؾل إلى السدتذفيات لغخض متابعة بعض الفحؾصات والتحميالت والتي قج تحتاج إلى

بزعة أيام  ،وإعادة التحميل في حالة عجم التؾاصل إلى نتائج مقشعة ،ففي حالة الزغط الكبيخ عمى تمػ السدتذفيات

فال يتؾفخ الؾقت الكافي لمتؾصل إلى نتائج مخضية .

 3ـ أن زيادة الظمب عمى األدوية في الريجليات يؤدؼ إلى شحة بعض أنؾاعيا وخاصة لألمخاض السدمشة  ،فيتدبب

ذلػ بسخاطخ عمى حياة بعض السخض(.)13
االستشتاجات

 -1حجثت زيادة ممسؾسة في الخجمات الرحية لسخكد قزاء دىؾك لمفتخة 1218-1991
 -1عجد السدتذفيات والسخاكد الرحية في مخكد مجيشة دىؾك بمغ ( )21مخك اًد لدشة  1991وزاد مع زيادة
الحاصمة في الدكان إذ بمغ عجد السدتذفيات والسخاكد الرحية العامة والخاصة  171مخك اًد لدشة .1218

 -3أعيخت دراسة أن ىشاك تقجم في عجد السخاكد الرحية العامة في السجيشة عمى أساس السعيار السحمي بؾاقع
مخكد صحي لكل ( )12222ندسة إذ بتظبيق ىحا السعيار عمى سكان السجيشة ومخاكدىا بمغ ( )12188ندسة
لكل مخكد صحي  ،وىحا يعشي أن جسيع السخاكد الرحية تعاني مؽ عبء كبيخ في تقجيؼ خجماتيا .
 -2تؾجج خجمات متشؾعة في مجيشة دىؾك ولكؽ جسيعيا بحالة متؾسظة مقارنة بالسخاكد لمجول السجاورة .
 -1ىشاك ضغط كبيخ عمى السدتذفيات والسخاكد الرحية في السجيشة وذلػ نتيجة ارتفاع أسعار الخجمات الظبية
الخاصة .
 -6عجد الغخف واألسخة والكؾادر الفشية متؾسظة مقارنة مع عجد سكان السجيشة .
السقترحات
 -1تذجيع طمبة الرفؾف السشتيية لمقبؾل في الكميات والسعاىج الظبية والعامميؽ في السخاكد الرحية وإعادة
الشغخ بالتقديؼ الكادر الرحي والتسخيزي في مخكد .
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 -1ضخورة إعادة الشغخ لتخريص اماكؽ مالئسة لمسخاكد الرحية  ،وزيادة أعجاد السخاكد الرحية بسا يتشاسب
مع عجد الدكان .
 -3اعتساد عمى بخنامج ( )GISفي تقديؼ السخاكد الرحية وتؾزيعيا مؽ خالل بشاء قؾاعج بيانات صحية .
 -2أنذاء مخاكد صحية ججيجة  ،وذلػ لديادة صالحية تقجيؼ الخجمات الرحية لمدكان .
 -1زيادة عجد الريجليات واألدوية والغخف واألسخة في السدتذفيات العامة والسخاكد الرحية.
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