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ملخص البحث:
يقدمها  التي  والعالجية  الصحية  اخلدمات  من  جمموعة  هي  الصحية  اخلدمات 
املجتمع  وقائية ألفراد  ام  اكانت عالجية  دولة سواء   الصحي عىل مستو القطاع 
للحفاظ عىل الصحة، وتويل الدول أَمهية كبرية هلذه اخلدمات ملا هلا من عظيم االثر 
يف املجتمع وصحة االنسان من خالل هتيئة اهليئات الصحية املميزة واخلربات العاملية 
الدراسة  منطقة  ومنها  العراقية  املدن  وتواجه معظم  كافة.  املستلزمات  و  والوطنية 
عددا من املشاكل والتحديات املتمثلة يف سوء توزيع اخلدمات بشكل عام والصحية 
بشكل خاص اضافة اىل متركزها يف وسط املدن وعدم مراعاة املعايري التخطيطية يف 
توزيعها بام يتواكب مع زيادة السكان واحتياجاهتم من هذه اخلدمات، لذا جاءت 
أَمهية دراسة الواقع الصحي يف حمافظة كربالء ( قضاء احلسينية) وقياس مد كفاءهتا 
بالنسبة ملتطلبات السكان، وقد بينت نتائج الدراسة امليدانية وجود نقص واضح يف 
إعداد اهليئات والكوادر الطبية يف بعض املناطق واكتفائها يف مناطق اخر وايضا 
كانت غري متامشية مع التطور احلاصل يف هذا الوقت ويف خمتلف املجاالت ولعدد 
من احلاالت التي طرأت عند الدراسة امليدانية، وعليه أصبح من الواضح أن هذا 

املجال عليه أن يكون االول والرائد يف جمال ختصصه. 

الكلامت املفتاحية: الكوادر الطبية، املراكز الصحية، مؤرشات صحية. 
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Abstract
The health services are a set of preven�ve services provided 

by the health sector at the level of the state, whether therapeu�c 
or preven�ve to the community members to maintain the health. 
These services are important to many countries that give much 
shri�s to them because of their great impact on society and hu-
man health through the crea�on of dis�nguished health staff and 
interna�onal and na�onal experiences and all necessary require-
ments. Most Iraqi ci�es, including the study area, face a number of 
problems and challenges, such as the poor distribu�on of services 
in general and health in par�cular, in addi�on to their concentra�on 
in the center of ci�es and the lack of  planning criteria considera-
�on in the distribu�on in line with the popula�on increase and their 
needs for such services. So the current study focuses on the health 
reality in Karbala province, Al-Husseiniya district, to measure the 
extent of its efficiency in rela�on to the requirements of the popu-
la�on. The study shows the results of the field study that there is a 
clear lack of the size and distribu�on services provided to the center 
of the Husseiniya district. It is noted that not only is there a service 
lack but also there are a deficiency in planning and the absence of 
future plans. That is, the health services should take a great priority 
over other fields. 

Keywords: medical staff, health centers, health indicators
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املقدمة :
األمراض  من  الوقاية  أجل  من  تقدم  التي  اخلدمات  هي  الصحية  اخلدمات 
الرتباطها  املعارصة  املجتمعات   لد التحرض  مؤرشات  أحد  تعد  اذ  وعالجها، 
بالتنمية البرشية فهي تسعى إىل تقديم أفضل اخلدمات للسكان لكوهنا مطلبا إنسانيا 
اكانت  سواء  والقابليات  القدرات  عىل  اجيايب  بشكل  لتأثريها  اقتصادية  ورضورة 
البدنية او العقلية للسكان اضافة اىل أهنا معيار لقياس التنمية البرشية للمجتمعات 
املجتمع  لتطوير  املهمة  الوظائف  من  وتعد  للسكان.  والعقلية  البدنية  والشعوب 

ودليال عىل تقدم املجتمعات كوهنا هتتم باإلنسان وبصحته من اجلوانب كافة. 
 وقد أولت منظمة الصحة العاملية أَمهية خاصة ملوضوع كفاءة اخلدمات الصحية بأقل 
النفقات يف اجلهد سواء أكانت بعض اجلهود عىل شكل أموال ام قو عاملة ام موارد 
أخر. وترتبط الكفاءة بدرجة الرضا عن هذه اخلدمات لذا اهتمت الدولة بالوظيفة 
الصحية وأوصلت خدماهتا بدرجة متفاوتة اىل خمتلف املحافظات، ومن ضمنها قضاء 
احلسينية أحد أقضية حمافظة كربالء املقدسة البالغة مساحته ١٣٢الف دونم، واملوزعة 

عىل الوحدات اإلدارية للقضاء واملتمثلة بنواحي العطيشى والطف وعون. 
مشكلة البحث/

تناسبت  املقدمة لسكان قضاء احلسينية، وهل  الصحية  ما كفاءة اخلدمات   -١
مع التطور العلمي والتقني الذي وصل اليه العامل يف جمال الطب لقضاء احلسينية. 

٢- هل العاملون يف املجال الصحي والطبي والعاملون يف املؤسسات الصحية 
غري قادرين عىل ابراز كفاءهتم وامكانياهتم العلمية والطبية والعالجية؟
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فرضية البحث /
١- املؤسسات الصحية يف قضاء احلسينية مل تتوزع عىل مجيع الوحدات اإلدارية 

بشكل منتظم. 
٢- مل يستطع العاملون يف املجال الطبي يف املؤسسات الصحية يف قضاء احلسينية 
من تقديم خدماهتم بشكل صحيح نتيجة للنقص الكبري يف عدد العاملني يف املجال 

الصحي سواء أطباء كانوا ام من العاملني. 
أَمهية البحث:

١- معرفة واقع املؤسسات الصحية يف قضاء احلسينية ونواحيه يف ضوء الزيادة 
السكانية. 

٢- التعرف إىل أهم األسباب واملعوقات التي تقلل من كفاءة اخلدمات الصحية 
يف القضاء ووضع احللول املناسبة هلا. 

اهداف البحث /
املراحل  يف  الصحية  اخلدمات  مؤسسة  عىل  طرأت  التي  التغريات  معرفة   -١

الزمنية بام يرافق الزيادة السكانية. 
احياء   مستو عىل  اجلغرايف  وتوزيعها  الصحية  املؤسسات  واقع  دراسة   -٢
اهم  عىل  والوقوف  املتوازن  التوزيع  اىل  الوصول  بغية  الدراسة  منطقة  ونواحي 

املشاكل لغرض وضع احللول املناسبة هلا. 
٣. معرفة واقع اخلدمات الصحية يف قضاء احلسينية لعام ٢٠٢٠باستخدام عدد 

من املؤرشات الصحية وتطبيقها وفق املعايري املحلية والدولية. 
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حدود دراسة البحث:
احلسينية  القضاء  ملساحة  اإلدارية  احلدود  بكامل  للبحث  املكانية  احلدود  متثلت 
الذي يقع بجهة الشامل الرشقي بمسافة (٢٠كم) عن مدينة كربالء، تبلغ مساحته قرابة 
(١٣٢دونم) وقد تشكل القضاء من مقاطعات وقر زراعية استفادت من مقوماهتا 
االنشطة  بمختلف  يشتهر  جعله  مما  الرتبة  وخصوبة  املياه  وفرة  وحتديدا  اجلغرافية 
الزراعية التي يزاوهلا السكان، ويقع القضاء عىل هنر احلسينية الذي يعد من القنوات 
االروائية الكبرية يف العراق والذي يتفرع من الضفة اليمنى للنهر الفرات عند املسيب. 
و  بالعطييش  واملتمثلة  للقضاء،  التابعة  اإلدارية  الوحدات  عىل  موزع  والقضاء 
الطف وعون، التي بلغت مساحة كل منهام عىل التوايل (٧٠- ٤٠-  ٢٢) الف دونم، 

اما احلدود الزمانية فإهنا امتدت ما بني عام (٢٠١٠- ٢٠٢٠)، (ينظر خريطة١). 
منهجية البحث:

اعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي والتحلييل الذي يعتمد عىل مجع البيانات ثم 
اىل  الوصول  لغرض  االحصائية  باألساليب  متمثلة  خمرجات  شكل  عىل  اخراجها 
النتائج، فضال عن املسح امليداين واملقابالت الشخصية واستخدام استامرة االستبيان. 

املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف الدراسة:
اوال / مفهوم اخلدمة:

االنسانية  بالنشاطات  خاص  حمدد  تعريف  إعطاء  يصعب  األحيان  بعض  يف 
تعريفات  من  العديد  ايراد  ويمكن  كثريا،  املضمون  هذا  عن  تبتعد  ال  واخلدمات 
يف  تشرتك  كانت  وان  حمددا  اجتاها  يعطي  ان  يمكن  منها  واحد  كل  ان  اال  اخلدمة 
الباحثني  من  الكثري  اراء  باختالف  اخلدمة  تعريفات  اختلفت  وقد  أكثر،  او  معنى 
والكتاب وتعرف ب: باهنا تلبية احتياجات وتوقعات العمالء بحيث تتوافق معها 



أ.د. سلمى عبد الرزاق عبد اليذ - م.  سجى سعد احمد

١٤٦

اشياء  عن  عبارة  هي  اخلدمة  ان   (gronroos)ويقول ومنسجام.  متناسقا  توافقا 
بشكل  خمتصة  معينة  ومؤسسات  رشكات  تقدمها  للتبادل  وقابلة  باحلواس  مدركة 

عام بتقديم اخلدمات او تقدم نفسها كمؤسسة خدمية. 
وير (Stanton) بان اخلدمة هي النشاطات غري امللموسة التي حتقق منفعة 
او  انتاج  او   اخر خدمة  او  سلعة  ببيع  مرتبطة  تكون  بالرضورة  وليست  للزبون 

تقديم خدمة معينة. ١
ثانيا/ اسس اخلدمات الصحية:

وسامهتا  الصحية  اخلدمات  أسس  حتدد  التي  العوامل  من  جمموعة  هنالك 
وقد  ملرضاه،  بالنسبة  أفضل  هو  عام  الطبيب  وانطباع  للسكان  العامة  كاحلاجات 
ارتباط  وله  امللحة  احلاجات  تقدير  ضوء  يف  ينمو  اخلدمات  هذه  ختطيط  اصبح 
الصحية وتنظيم  املعلومات  الصحية ونظم  الرعاية  بالبحوث والدراسات يف  كبري 
املؤسسات الطبية بشكل كاف ومستو عالٍ من اجلودة اي انه جيب ان تتوفر فيها 

الكفاءة الكمية والكفاءة النوعية. 
الكفاءة الكمية: هي توفري اخلدمات الطبية بحجم وعدد كاف يتناسب مع عدد 

السكان. 
الكفاءة النوعية: هي توفري اخلدمات الطبية بنوع ومستو جودة مناسب. 

ثالثا/ اخلصائص املميزة للخدمات الصحية:
تتجسد اخلصائص املميزة للخدمة الصحية التي يقدمها املستشفى بخصوصية 
تلك اخلدمات، ومن ثم ينعكس ذلك عىل االسلوب والعمل االداري الذي يمكن 

أن تقدم به اخلدمة للجمهور، ويمكن حتديد هذه اخلصائص باآليت:

تتميز خدمات املستشفى بكوهنا عامة للجمهور وتسعى من تقديمها اىل حتقيق -١
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منفعة عامة وملختلف اجلهات واالطراف املستفيدة منها سواء كانوا افراد او منظامت 
او هيئات. 

مرتبطة -٢ ألهنا  األَمهية؛  من  عالية  درجة  عىل  بكوهنا  تتميز  املقدمة  الطبية  اخلدمة 
بحياة اإلنسان وشفائه. 

تؤثر القوانني واألنظمة احلكومية يف عمل املؤسسات الصحية عامة واملستشفيات -٣
خاصة، وعىل وجه التحديد إذا كانت تابعة للدولة او للقطاع اخلاص، وذلك فيام 

يتعلق بتحديد منهج عملها واخلدمات الطبية التي تقدمها. 
تكون قوة اختاذ القرار يف منظامت االعامل عموما بيد شخص واحد او جمموعة -٤

اشخاص يمثلون قمة االدارة، بينام املنظامت الصحية كاملستشفى تكون قوة القرار 
موزعة اىل حد ما بني االدارة وجمموعة االطباء. 

إن -٥ اذ  الصحية،  اخلدمة  من  واملستفيد  املستشفى  بني  املبارش  االتصال  وجوب 
للفحص  نفسه  املريض  اال بحضور  الغالب  تقديمها يف  يمكن  الصحية ال  اخلدمة 

والتشخيص والعالج واجراء التحاليل. 
تكون اخلدمات الصحية مرتبطة ارتباطا مبارشا مع االنسان وحياته وهو بالتأكيد -٦

أغىل يشء، فانه من الصعوبة يف بعض االحيان عىل ادارات املستشفيات ان تعتمد 
املعايري نفسها. 

او -٧ االسبوع  او  اليوم  ساعات  يف  الصحية  اخلدمة  عىل  الطلب  لتذبذب  نظرا 
املواسم فان االمر يستوجب تقديم اخلدمة الصحية لطالبيها، ألنه ال يمكن االعتذار 

عن تقديمها. ٢
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رابعا/ مفهوم الصحة:
اجلسدية  السالمة  بأهنا  الصحة   (w. h. o) العاملية  الصحة  منظمة  عرفت 

والعقلية والصحة االجتامعية وليس جمرد غياب املرض او ضعف اجلسم 
(medical health): خامسا/ مفهوم املعاجلة الطبية

او  املرض  عىل  تركز  الصحية،  الرعاية  ميادين  من  وميدان  وفروع،  مكون  هي 
ضئيل  نطاقها  فإن  وهبذا  باإلنسان،  حيل  أن  بعد  ختفيضه  او  وازالته  واالمل  العيب 

وحمدود وينتهي دورها وجماهلا، عند ذلك يبدأ دور الرعاية الصحية 
سادسا/ مفهوم الصحة العامة:

تعرف منظمة الصحة العاملية الصحة اجليدة: بأهنا حالة السالمة البدنية والعقلية 
الكاملة وليس جمرد غياب املرض او عدم التوازن، ويؤكد البنك الدويل أن كال من 
التي  وباملتغريات  والتعليم،  بالدخل  يرتبطان  الصحة  حتسني  والقدرة عىل  الصحة 
حتدثها الثروة والتعليم يف سلوك الفرد، وكذلك مقدار النفقات وكفاءهتا يف النظام 
انتشار االمراض احلالية والتي حيددها املناخ والعوامل اجلغرافية   الصحي، ومد

والبيئية اىل حد كبري. 
سابعا/املركز الصحي:

هو الوحدة الصحية التي تعمل بإرشاف إدارة الرعاية الصحية باملنطقة املوجود 
الرعاية  خدمات  تقديم  خالل  من  املحيل  املجتمع  صحة  حتسني  اىل  وهتدف  فيها، 
مفهوم  من  انطالقا  املحددة  املعايري  وفق  السكان  من  ملجموعة  األولية  الصحية 

الرعاية الصحية األولية واسرتاتيجيتها املعتمدة 
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ثامنا/ مفهوم اخلدمة واخلدمة الصحية: 
هي  جممل النشاطات غري املحسوسة التي حتقق منفعة للزبون او املستفيد، والتي 
ليست بالرضورة مرتبطة ببيع سلعة او خدمة اخر، أي ان إنتاج خدمة معينة او 

تقديمها اليتطلب استخدام سلعة مادية. ٣
ومتثل املؤسسات الصحية إحد أهم مالمح التحرض لد املجتمعات املعارصة 
خدمات  من  الدول  تلك  تقدمه  ما  خالل  من  البلدان  حترض  درجة  تعكس  التي 
متعددة ومنها اخلدمات الصحية املتمثلة بالوحدات الصحية األولية واملستشفيات، 
قد  احلسينية  قضاء  فإن  كربالء،  ملحافظة  املهمة  األقضية  من  احلسينية  قضاء  يعد 
فمن  املتخصص،  الطبي  املالك  وأعداد  الصحية  املراكز  أعداد  يف  ازديادا  شهد 
خالل مالحظة اجلداول  يف البحث  نجد أن عدد املراكز الصحية قد أصبح يف عام 
(٢٠٢٠) (٩) مراكز صحية بعدما كان عددها (٦) مراكز صحية عام (٢٠١٠)، 
وكذلك احلال بالنسبة لعدد األطباء، إذ وصل عددهم عام ( ٢٠٢٠ ) نحو (٤٢) 
إىل  بالنسبة  احلال  وكذلك   ،(٢٠١٠) عام  طبيباً   (١٤) عددهم  كان  بعدما  طبيباً، 

حصة السكان التي تزداد باختالف املدة الزمنية. 
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خريطة ١ موقع قضاء احلسينية

للتخطيط  العامة  املديرية  العراق،  مجهورية  عىل  باالعتامد  الباحثة،  املصدر: 
العمراين، خريطة التصميم االساس، قسم GIs لسنة ٢٠٢٠. 
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املبحث االول
حتليل واقع الوظيفة الصحية يف قضاء احلسينية

شهد القضاء تطورات مهمة يف الوظيفة الصحية سواء أكان يف عدد املنتسبني ام 
يف عدد االبنية وخاصة يف الفرتة االخرية وذلك للنمو السكاين الكبري الذي يعد من 
العوامل الرئيسة التي اثرت تأثريا مبارشا يف تطورها، اذ بلغ جمموع سكان القضاء 
بلغ( ٤٥٠٠٠٠)  بينام  لعام ٢٠١٠.  السكان  تقديرات  نسمة حسب   (٢٩٠٠٠٠)

نسمة حسب تقديرات عام ٢٠٢٠
املراكز الصحية قد أصبح يف عام  اما عىل صعيد اخلدمة الصحية نجد أن عدد 
 ،٢٠١٠ عام  صحية  مراكز   (٦) عددها  كان  ما  بعد  صحية  مراكز   (١٠)٢٠٢٠
وكذلك احلال بالنسبة للكوادر الطبية اذ وصل عددهم نحو (٤٢) طبيبا يف حني كان 
عددهم (١٤) طبيبا عام ٢٠١٠، وهذا بطبيعة احلال تزداد حصة السكان باختالف 

املدد الزمنية. (يالحظ جدول ١)
جدول (١)

تطور حجم السكان وأعداد اخلدمة الصحية وأنواعها وحصة كل منها لسكان 
قضاء احلسينية للمدة من(٢٠١٠-٢٠٢٠). 

سكان/مركز عدد االطباءعدد املراكزعدد السكانالسنوات
صحي

سكان/طبيب

٢٠١٠٢٩٠٠٠٠٦١٤٤٨٣٣٣١٠٧١٤
٢٠٢٠٤٥٠٠٠٠١٠٤٢٥٠٠٠٠٢٠٧١٤

املصدر/ 
اجلهاز املركزي لإلحصاء، تقديرات اعداد السكان، قضاء احلسينية للمدة (٢٠١٠_٢٠٢٠)
دائرة صحة كربالء، مستشفى احلسينية، شعبة االحصاء، بيانات غري منشورة (٢٠١٠_٢٠٢٠) 
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التدرج  حسب  صنفت  فقد  للقضاء  الصحية  الوظيفة  واقع  دراسة  اجل  ومن 
اهلرمي عىل:

اوال/ املستشفيات. 
(العطييش)  ناحية  يف  القضاء  يتوسط  واحد  مستشفى  احلسينية  قضاء  يضم 
ويشغل مساحة تقدر بحوايل (٥٠) دونامً من جمموع مساحة اخلدمات الصحية يف 
منطقة الدراسة ويضم املستشفى٢١ طبيبا (باطنية وجراحية وجلدية) و (٦ أطباء 
أسنان) و١٠ صيدليا و٢٨٥ من الكوادر الطبية االخر يف حني بلغ عدد االرسة 

٥٠ رسيرا وعدد الردهات ٢٦ ردهة (ينظر جدول٢). 
يف  ة  واألرسّ الطبية  والكوادر  والصيادلة  واالطباء  املستشفيات  جدول(٢)عدد 

قضاء احلسينية لعام ٢٠٢٠. 
املساحة/ املوقعاسم املستشفى

دونم

الكوادر الصيادلةاالطباء

الطبية 

االخر

اطباء الردهاتاالرسة

اسنان

٥٠٢١١٠٢٨٥٥٠٢٦٦العطيشىاحلسينية

شعبة  احلسينية،  مستشفى  كربالء،  صحة  دائرة  عىل  باالعتامد  الباحثتني  عمل  من  املصدر/ 

االحصاء، بيانات غري منشورة لسنة ٢٠٢٠. 

ثانيا/ املراكز الصحية. 
تعد املراكز الصحية من أكثر املؤسسات انتشارا يف مركز املدن والقر واالرياف، 
اذ تقدم اخلدمات العالجية االولية وحتال احلاالت الصعبة اىل املستشفيات كوهنا ال 
ة وصالة عمليات فضالً عن قلة املالك الطبي. وتأيت باملرتبة االوىل يف  يتوفر فيها أرسّ
السلم اهلرمي للوظيفة٤الصحية، وتعد املراكز الصحية أكثر املؤسسات الصحية يف 
منطقة الدراسة، وتربز امهيتها من خالل ما تقدمه من رعاية صحية جلميع السكان 
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 بدون استثناء، اال ان تركز االطباء واملراكز الصحية يف مراكز املدن وبعض القر
جعل العديد من القر الريفية التابعة للقضاء ونواحيه خالية من وجود هذه اخلدمة 
مما يساهم يف انتشار االمراض واالوبئة إذ يضطر الكثري من السكان اىل قطع مسافات 

طويلة لغرض احلصول عىل تلك اخلدمة. 
املخصصة  املساحة  جمموع  من   %١٣ بنسبة  (٨ ،١٠)دونم  مساحتها  وتبلغ 
للخدمات الصحية يف القضاء، وقد بلغ عدد األطباء (٢٦) طبيبا بينام بلغ عدد ذوي 

املهن الصحية (٢٣٧)شخصاً  والصيادلة (١٢) صيدلياً (ينظر جدول٣). 
جدول (٣)

قضاء  يف  الصحي  ومالكها  ومساحتها  الصحية  للمراكز  اجلغرايف  التوزيع 
احلسينية لعام ٢٠٢٠

املساحة/ املوقعاسم املركز
دونم

عدد 
االطباء

اختصاص 
اسنان

ذوي املهن الصيادلة
الصحية

املمرضني 
واملمرضات

٤٦٤٤٥٦٥١ .١العطييشاحلسينية

٤١١١١٠٦ .١احلافظاحلافظ

٧٥----٤١١ .١الصالميةالصالمية

كريد 
كمونة

٤٢٣٢٣٦ .١كريد كمونة

٤٦١١٤٥٥٤ .١عون بن عبد اهللاعون

كريد

محودة

٣٥-----١١٣االبراهيمية

حي الزهراء الزهراء

العطييش

١٣٢٣٤٧١٨
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١٢٣٢٤١٣٣الطفالطف
١٢١١----٤٣١ .٠الصالميةالوند

١٣١٠----٤١١ .٠ام احلاممام احلامم
٨٢٦٢٠١٢٢١٧١٩٩ .١٠املجموع

املصدر/ من عمل الباحثتني باالعتامد عىل دائرة صحة كربالء، قسم اإلحصاء، الشعبة اهلندسية، 
بيانات غري منشورة لعام ٢٠٢٠. 

ومن حتليل اجلدول يتضح لنا ما ييل:

مساحته -١ تبلغ  احلسينية  قضاء  مركز  العطيشى  ناحية  يف  يقع   / احلسينية  مركز 
(٤ .١) يشكل مساحة (١٣%) من جمموع مساحة املراكز الصحية يف القضاء الذي 
يقدم خدماته للسكان. يتكون من ٦ اطباء يشكلون نسبة ٢٣% من جمموع اطباء 
املراكز الصحية، بينام بلغ عدد املنتسبني ٥٦ منتسبا من ذوي املهن الصحية بنسبة 

٢٤% من جمموع ذوي املهن الصحية يف القضاء وبواقع اربعة اطباء اسنان. 
 مركز حي الزهراء/ يقع يف حي الزهراء يف ناحية العطيشى تبلغ مساحته دونامً ٢-

واحداً ويقدم خدماته لسكان احلي ويضم ٣ أطباء يشكلون نسبة ١٨% من جمموع 
أطباء املراكز الصحية و ٤٧ من ذوي املهن الصحية يشكلون ٢٠% ويوجد ٢ من 

أطباء األسنان. 
٣-مركز عون/ يقع يف مقاطعة عون بن عبد اهللا تبلغ مساحته (٤ .١دونم) ويقدم 

خدماته لسكان املنطقة ويضم ٦ أطباء وطبيب أسنان واحد. 
تبلغ  بنسبة  ٠٫٤دونم  مساحته  تبلغ  احلامم  ام  يف  يقع  احلامم/  ام  ٤-مركز 
لسكان  خدماته  يقدم  الصحية،  املراكز  مساحة  جمموع  ٧ .٣%من  حوايل 
املنطقة ويضم طبيباً واحداً واختصاص أسنان واحداً، ويعمل فيه ١٣منتسبا 

يشكلون نسبة ٣ .٤% من جمموع العاملني يف املراكز الصحية. 
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٥-مركز الوند/ يقع يف الوند تبلغ مساحته ٤ .٠ دونم ويقدم خدماته للسكان 
ويعمل فيه ٣ أطباء يف حني بلغ عدد ذوي املهن الصحية ١٢ يشكلون نسبة٣ .٤ % 

من جمموع العاملني يف املراكز الصحية وطبيب أسنان واحد. 
٦-مركز كريد محودة/ يقع يف منطقة االبراهيمية تبلغ مساحته ١ دونم ويعمل 
٥ وبعدد  الصحية  املراكز  أطباء  جمموع  من   %٨ .٣ نسبة  يشكل  واحد  طبيب  فيه 

ممرضني وممرضات يشكلون نسبة ٥ .٢% من جمموع العاملني يف املراكز الصحية. 
٧- مركز الطف/ يقع يف ناحية الطف تبلغ مساحته ١دونم يعمل فيه ٢ اطباء 
املهن  ذوي  عدد  وبلغ  الصحية،  املراكز  اطباء  جمموع  من   %٦ .٧ نسبة  يشكلون 

الصحية ٤١ بنسبة ١٥% من جمموع العاملني يف املراكز الصحية. 

خدماته  ويقدم  ٤ .١دونم  مساحته  تبلغ  احلافظ  يف  يقع  احلافظ/  مركز   -٨
للسكان ويضم طبيباً واحداً يشكلون نسبة ٨ .٣% وبلغ عدد املالك الصحي ١٠

يشكلون نسبة ١ .٢% من جمموع العاملني يف املراكز. 
يف  اجلديدة  املراكز  من  وهو  الصالمية  مقاطعة  يف  يقع  الصالمية/  مركز   -٩
بلغ عدد ذوي  فيه طبيب واحد، يف حني  تبلغ مساحته ٤ .١دونم ويعمل  القضاء 

املهن الصحية ٧يشكلون نسبة ٨ .١% من جمموع العاملني يف املجال الصحي
يقدم  ٤ .١دونم  مساحته  تبلغ  كمونه  كريد  يف  يقع  كمونة/  كريد  مركز   -١٠
املراكز  اطباء  نسبة ٦ .٧% من جمموع  اطباء.٥ يشكلون  للسكان ويضم ٢  خدماته 
جمموع  من  نسبة١ .٢ %  يشكلون   ٣ فيه  الصحية  املهن  ذوي  عدد  وبلغ  الصحية، 

العاملني يف املراكز الصحية، (ينظر خريطة ٢). 
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خريطة (٢)  التوزيع اجلغرايف للمراكز الصحية واملستشفيات  يف قضاء احلسينية. 

قضاء  يف  الصحة  مديرية  احصائيات  عىل  اعتامد  الباحثتني  عمل  من  املصدر/ 
احلسينية ٢٠٢٠. 

ثالثا/ العيادات الطبية اخلاصة وما يرتبط هبا:
يبلغ عدد هذه العيادات ٤٠ عيادة خاصة تشغل مساحة٢ ،٢١ دونامً وبنسبة ٢٦% 
من جمموع مساحة الوظيفة الصحية يف قضاء احلسينية، كان حصة ناحية العطيشى 
وجلدية،  ونسائية،  واطفال،  باطنية،   ) متعددة  وباختصاصات  ١٤عيادة  والطف 
وأسنان )يف حني كان حصة ناحية عون ١٢ عيادة، علام ان هذه العيادات ضمت 
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اختصاصات متعددة. وقد تبني من الدراسة امليدانية أن نسبة ٨٧% من جمموع سكان 
املسافة  لقرب  املقدسة  كربالء  مدينة  مركز  يف  اخلاصة  العيادات  يرتادون  القضاء 
فضال عن وجود معظم االختصاصات الطبية يف تلك العيادات، بينام شكلت نسبة 
ذات  العيادات  حيث  بغداد  حمافظة  اىل  يتوجهون  القضاء  سكان  جمموع  من   %١٣
٣ أيضا  ويوجد  القضاء.  يف  موجودة  مما  اكثر  بصورة  واخلربة  الواسع  التخصص 
املختربية  والفحوصات  املرضية  بالتحليالت  خمتصة  العطيشى  ناحية  يف  خمتربات  

ترتكز مجيعها يف مركز قضاء احلسينية (العطيشى). 
رابعا/العيادات اخلارجية:

هي ذلك القسم الذي يستقبل املرىض واملصابني واملراجعني له ويقدم اخلدمات 
الطبية والتمريضية والتداوي واحالة احلاالت الطارئة واملستعصية اىل املستشفيات. 
ويضم قضاء احلسينية العديد من الصيدليات اخلاصة التي تقوم برصف العالجات 
صيدلية   (٢٠) عددها  بلغ  اذا  االختصاص،  ذوي  اىل  احلاالت  من  عدد  وحتويل 
متخصصة، وتقع مجيع هذه الصيدليات يف قضاء احلسينية، موزعة عىل الوحدات 

االدارية، وتوجد (٢٠) صيدلية. 
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املبحث الثاين/ كفاءة اخلدمات الصحية يف قضاء احلسينية/ 
للمواطنني  متميزة  خدمة  تقديم  يتطلب  الصحي  بالواقع  االرتقاء   مستو ان 
وذلك يمكن ان يتم من طريق حتقيق التناسب ما بني عدد االطباء واعداد السكان 
وبخالف ذلك فان أي انخفاض يف عدد االطباء مقارنة بأعداد السكان يؤدي اىل 
تدين مستو اخلدمات التي تقدم للسكان وهذا سوف ينعكس عىل مستو االداء 

واخلدمة املقدمة للمواطن ومن ثم تدهور احلالة الصحية للمواطنني. ٦
لذا سنعتمد قياس مد كفاءة اخلدمات الصحية للسكان باالعتامد عىل املعايري 

العاملية واملحلية لكي يتسنى املقارنة وإجياد احللول املناسبة. 
املؤرشات اخلاصة بكفاءة املؤسسات الصحية والعاملني فيها. (ينظر جدول ٤)

اوال/ املؤرشات اخلاصة باألطباء وهي:
من  اقل  ٥ .٩ وهو  القضاء  ١/  املعدل يف  بلغ  معيار طبيب / شخص.  أ .  
املعيار املحيل البالغ ١٠٠٠/١ (ينظر اجلدول ٤). وهيدف لرفع الكفاءة ورفع املعيار 
املحيل فان القضاء حيتاج اىل حوايل ١٠٠٠طبيب لكي تؤدي الوظيفة الصحية بشكل 

صحيح. (ينظر جدول ٤). 
معدل األطباء / املمرضات. بلغ معدل األطباء للممرضات ٣/١بالنسبة  ب .  
للمعيار العاملي اما املعيار املحيل ٤/١ يف حني بلغ عدد املمرضني واملمرضات يف 
مقارنة  اقل  املعدل ١/ ٨٫٣ وهو  بلغ  لذا  احلسينية (٣٩٣) ممرضا وممرضة  قضاء 

باملعيار العاملي واملحيل عىل التوايل. 
بلغ  أدنى  كحد  املقبول  العاملي  املعدل  الصحية.  املهن  األطباء/  معدل  ت .  
٣/١ أي طبيب واحد لكل ثالث من ذوي املهن الصحية، ويف قضاء احلسينية بلغ 

١/ ١ ،١١وبذلك جتاوز املعدل العاملي. 
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ة. بلغ املعيار العاملي هلذا املعيار ١/ ٥، ٥ أي طبيب  معدل األطباء / األرسّ ث .  
ة، أما يف قضاء احلسينية بلغ عدد األرسة ٥٠ رسيراً وبلغ عدد  واحد لكل ٥. ٥ أرسّ
األطباء يف مستشفى احلسينية ٢١ طبيباً وبذلك بلغ املعدل ١/ ٢ ،٣وهبذا يقل عن 
املعيار العاملي، اما معدل أطباء األسنان / السكان، بلغ عدد أطباء األسنان يف قضاء 
احلسينية ٢٦ طبيباً فقط بينام عدد السكان حوايل ٤٥٠٠٠٠ نسمة؛ لذا أصبح املعدل 
١/ ١٧٣ وعند املقارنة مع املعيار املحيل ٢٠٠٠٠/١ لذلك حسب املعيار املحيل ال 

حتتاج املدينة إىل أطباء أسنان. 
الطبية وخدماهتا للسكان واملرىض يف قضاء  املعايري للكوادر  جدول (٤)نسب 

احلسينية لسنة ٢٠٢٠. 
احلسينيةالنسبةاملعيار العاملياملعيار املحيلاملعدل

٥:١ .١٠٠٠:١٩حميلطبيب/سكان
٣:١ .٤:١٨حميلطبيب/ممرض

١:١ .٣:١١١دويل------طبيب/كوادر مهن صحية
٣:١ .٦:١٢دويل------طبيب/ارسة

٢٠٠٠٠:١١٧٣:١دويل------طبيب اسنان/سكان
٦:١٨٦٢:١دويل------ذوي املهن/ سكان

ة ٠٩:١ .٣:١٠دويل------ذوي املهن/أرسّ
ة/سكان ٢٠٠:١٩:١-----حميلأرسّ

٢٠٠٠٠:١١٨:١-----حميلصيديل/سكان
املصدر/ ١. صالح مهدي الزيادي، تقويم الكفاءة الصحية يف قضاء القرنة، جملة كلية اآلداب، 

جامعة البرصة، العدد ٤٣لسنة ٢٠٠٧، ص٢٥. 
٢. وزارة الصحة، املؤسسة العامة للتامني الصحي والصحة الريفية، تقرير مطبوع بالرونيو، 

٢٠١٠، ص٥٢. 
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ثانيا/ املؤرشات اخلاصة بذوي املهن الصحية: 

٤٠٠-٥٠٠)-١  /١ له  املحيل  املعدل  يبلغ  للسكان.  الصحية  املهن  ذوي  معدل 
ويف  الصحية  املهن  ذوي  من  منتسبني  لكل  نسمة   ٤٥٠ بمعدل   (٤ جدول  (ينظر 

املعيار اعاله يكون املعدل بحوايل ٨٦٢ وهو اعىل من املعيار املحيل. 
معدل ذوي املهن الصحية لألرسة. بلغ املعدل يف القضاء ٠٩/١ .٠  وهو اقل -٢

اعداد  قلة  عىل  دليل  وهذا  ارسة   ٣ لكل  واحد  مهني  أي   ٣/١ العاملي  املعدل  من 
املرىض  اىل  الصحية  خدماهتم  تقديم  الصحية  املهن  ذوي  من  يفرتض  مما  االرسة 

بأفضل صورة وللوصول اىل احلد االمثل وفقا للمعيار العاملي. 

ة: ثالثا/ املؤرشات اخلاصة باألرسّ
ة للسكان ٤٥٠٠٠٠ويقسم عىل ٥٠ رسير أي بمعدل رسير واحد  عدد األرسّ
لكل ٢٠٠ نسمة بمعدل ٩/١ لسنة ٢٠٢٠ وبنسبة ٥٠% من كفاءة املعيار ويعود 

السبب إىل زيادة عدد السكان يف القضاء، وهذا اقل بكثري من املعدل العاملي. 
رابعا / املؤرشات اخلاصة بالصيادلة:

بلغ عدد الصيادلة يف القضاء ٢٥ صيدليا لسنة ٢٠٢٠ لذا بلغ املعدل ١/ ١٨
وهو بذلك اقل من املعيار املحيل البالغ ٢٠٠٠٠/١ (ينظرجدول ٤). لذا يفيض يف 

املدينة ٢٠الف صيديل وفق املعيار املذكور. 
خامسا/ مؤرش سهولة الوصول. (٧)

وقد عرفها اجلغرافيون باهنا الفرص النسبية من االتصال املكاين والزماين، وتعد 
اذ من  الرضورة،  غاية  أمراً يف  السكان  اىل  بأنواعها  الصحية  اخلدمة  ايصال  عملية 
خالهلا يمكن معرفة كفاءة التوزيع اجلغرايف للخدمات الصحية التي تتوزع ضمن 
مركز القضاء ونواحيه وبعض القر املحيطة، يف حني ختلو العديد من القر من 
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بغية  طويلة  مسافات  قطع  السكان  عىل  يوجب  مما  فيها،  صحية  مؤسسات  وجود 
يوضحه  ما  وهذا  احلسينية،  مستشفى  وخاصة  الصحية  املؤسسات  اىل  الوصول 

جدول رقم (٥) للزمن املستغرق للوصول اىل أقرب مؤسسة صحية. 
يستغرقون  ورقيا  استبانتها  تم  التي  العينة  افراد  ٥٢%من  أن  النتائج  ظهرت  اذ 
أكثر من (١٠) دقائق للوصول اىل املؤسسات الصحية، وان نسبة الزمن للوصول 
إىل املؤسسات الصحية تزداد تبعا لزيادة أعداد املراجعني اليها، فمن خالل اجلدول 
النقل  وسيلة  يستخدمون  ممن  هم  العينة  أفراد  من  سجلت  نسبة  أعىل  أن  نالحظ 
سريا  املسافة  يقطعون  الذين  نسبة  شكلت  حني  يف   ،(%٥٥) بلغت  اذ  بالسيارات، 
عىل األقدام للوصول اىل املراكز الصحية (٤٥%) من افراد العينة، ويتضح من ذلك 
مقدار التباين يف اخلدمات الصحية املقدمة فيام بينهام، ولذلك يتم استخدام وسيلة 

النقل بالسيارات للوصول اىل املؤسسات الصحية 
املستغرق للوصول اىل املؤسسات الصحية وحسب وسيلة  الزمن  جدول (٥) 

النقل لعام ٢٠٢٠
املجموعسري عىل االقدامالسياراتالوسيلة زمن الوصول

١١١٠٢١اقل من (٥) دقائق
١٢١٥٢٧من (٥- ١٠) دقائق
٣٢٢٠٥٢اكثر من (١٠) دقائق

٥٥٤٥١٠٠املجموع

املصدر: الدراسة امليدانية، استامرة االستبيان. 

سادسا/ مؤرش درجة رضا السكان عن اخلدمات الصحية. 
الذي  الوحيد  باعتباره  الصحية  اخلدمات  لكفاءة  املقوم األسايس  اإلنسان  يعد 
يستطيع الكشف عن مواقع خلل يف تلك اخلدمة من خالل درجة املستو الثقايف 

والصحي للسكان (٨)
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ومن خالل استخدام استامرة االستبيان املوزعة عىل الوحدات اإلدارية لقضاء 
احلسينية، تم قياس مستو درجة الرضا عن املؤسسات الصحية املقدمة يف منطقة 
الدراسة عن طريق اجابة عىل األسئلة، وقد تبني من خالل اجلدول رقم (٦) بان 
درجة الرضا السكان عن كفاءة اخلدمات الصحية املقدمة من املؤسسات الصحية 
للذين  هلا  نسبة  أعىل  سجلت  وقد  احلسينية،  ومستشفى  الصحية  باملراكز  املتمثلة 
أشاروا إىل جودهتا بنسبة (٥  ,٥٤) %، يف حني كان الفارق قليالً بني الذين أشاروا 
الذين  اما   ،%(  ٢٠,٣ -٢١,١) التوايل  عىل  منهام  كل  بنسبة  وتوسطها  رداءهتا  إىل 
أشاروا اىل أن مستو اخلدمات املقدمة جيد جدا فكانت نسبتهم (٤,١)%، وهي 

(٩)نسبة قليلة إذا ما قورنت بالنسب األخر
قضاء  يف  الصحية  املؤسسات  كفاءة  عن  السكان  رضا  درجة   (٦) رقم  جدول 

احلسينية لعام ٢٠٢٠
جيد جداجيدمتوسطرديءدرجة الرضا 

٢٠املؤسسات الصحية  ,٣٢١  ,١٥٤  ,١, ٥٤

املصدر: الدراسة امليدانية، استامرة االستبيان
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االستنتاجات:
ومستشفى  احلديثة  التخصيصية  املستشفيات  اىل  احلسينية  قضاء  يفتقر   -١
الرئوي  التدرن  عالج  مراكز  مثل  ختصصية  ومراكز  ووالدة،  اطفال  او  جراحي 

وامراض الرسطان. 
٢- أظهرت املؤرشات أن قضاء احلسينية يعاين من نقص حاد يف إعداد املالك 

ة.  الطبي والعاملني فضال عن األرسّ
٣- اما مؤرش سهولة الوصول فقد أظهرت النتائج أن (٥٥%) من أفراد العينة 
املسافة سريا عىل األقدام  بالسيارات، و(٤٥%) يقطعون  النقل  يستخدمون وسيلة 

للوصول إىل املؤسسات الصحية. 
٤- فيام خيص مؤرش درجة الرضا أظهرت النتائج أن اعىل نسبة سجلت حوايل 
(٥  ,٥٤% )من أفراد العينة الذين أشاروا إىل جودة  أداء اخلدمة املقدمة من املؤسسات 

الصحية، واقل نسبة الذين أشاروا إىل مستو اخلدمة جيد جدا بنسبة (١ , ٤)%. 
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املقرتحات/
تضم  وعون،  والطف  العطييش  من  كل  يف  ختصصية  صحية  مراكز  إنشاء   -١
االمراض  عن  املبكر  والكشف  االم  رعاية  وحدة  منها  الوحدات  من  العديد 
وحديت  عن  فضال  االنتقالية،  واالمراض  والسكري  الضغط  وامراض  الرسطانية 

االشعة والسونار. 
٢- العمل عىل توفري عدد من الوحدات املتمثلة بالكسور واالسنان واجللدية يف 

مستشفى احلسينية
٣- زيادة عدد املؤسسات الصحية يف القضاء ونواحيه، بام يضمن حصول الفرد 
مركز  يف  احلاصل  الزخم  تقليل  عن  ناهيك  املطلوب،   باملستو اخلدمة  تلك  عىل 

القضاء. 
٤- إعادة هيكلية توزيع املالك الطبي يف القضاء وفق الشهادات العلمية والطبية 

ووفق االختصاص. 
يف  األمثل  األسلوب  حول  املواطنني   لد الوعي   مستو رفع  إىل  السعي   -٥

التعامل مع املالك الطبي يف أثناء مراجعة املؤسسات الصحية. 
املقابالت الشخصية:

١. مقابلة شخصية مع السيد عيل حممد، دائرة الصحة، بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣. 
صحة  دائرة  االحصاء،  قسم  التخطيط،  شعبة  مدير  مع  شخصية  ٢-مقابلة 

ميسان، يوم اخلميس ٣/٢٥/ ٢٠٢٠. 
الدراسة امليدانية:

استبيان للسكان ملعرفة مد كفاءة اخلدمات الصحية يف قضاء  توزيع استامرة 
احلسينية. 
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اخي املواطن، اختي املواطنة. 
حتية طيبة. . . . 

نود اإلجابة عىل استامرة االستبيان اخلاصة بموضوع البحث بكل صدق، إذ إن 
املعلومات التي تقدمها تستخدم يف األغراض العلمية والبحثية وسيكون هلا قيمة يف 

نتائج هذا البحث، شاكرين تعاونكم معنا. 
١- اجلنس    ذكر (  )      أنثى   (  )   

٢- العمر (  )
٣- احلالة االجتامعية (  )

٤- املستو التعليمي (  )
٥- ما وسيلة الوصول إىل املؤسسات الصحية يف القضاء مشيا عىل األقدام   (  )  

بالسيارة   (  )
٦- كم تستغرق من الوقت للوصول إىل اقرب مؤسسة صحية يف القضاء اقل 

من ٥ دقائق (  )، ٥- ١٠ دقائق (  )، أكثر من ١٠ دقائق (  )
جيد جداجيدمتوسطرديءدرجة الرضا 

املؤسسات الصحية 
٧- درجة الرضا عن املؤسسات الصحية. 



أ.د. سلمى عبد الرزاق عبد اليذ - م.  سجى سعد احمد

١٦٦

My ci�zen brother ،my ci�zen sister. Good gree�ng. . . . 
 We would like to answer the ques�onnaire on the subject of 

research in all honesty ،as the informa�on you provide is used for 
scien�fic and research purposes and will be valuable in the results 
of this research ،thanking your coopera�on with us. 

 1- Male sex ( ) female ( ) 
2 - age ( )
 3 - social status ( )
 4 - educa�onal level ( )
 5 - What means of access to health ins�tu�ons in the elimina-

�on on foot (   ) ( ) 
6 - how long it takes to reach the nearest health ins�tu�on in the 

judiciary less than 5 minutes ( )10 - 5 ، minutes ( )  ،more 
than 10 minutes ( ) poor sa�sfac�on is a very good average 
health ins�tu�ons 7 - sa�sfac�on of health ins�tu�ons.

The provision of health services is all services provided for the 
preven�on and treatment of diseases ،it is one of the indicators of 
urbaniza�on in contemporary socie�es because of their associa�on 
with human development ،it seeks to provide the best services to 
the popula�on because it is a human demand and an economic ne-
cessity because it has a posi�ve impact on the abili�es and abili�es 
of the popula�on ،whether physical or mental  ،in addi�on to it is 
a standard for measuring the human development of the commu-
ni�es and the physical and mental people son. WHO has a�ached 
special importance to the efficiency of health services with the least 
expense in the effort ،whether in the form of funds ،manpower or 
other resources. Efficiency also requires a degree of sa�sfac�on 
with these services ،so the state has taken care of the health func-
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�on and delivered its services to varying degrees to various provinc-
es ،including al-Husseinia district ،one of the holy districts of Karba-
la province of 132، 000 dunums ،distributed to the administra�ve 
units of the judiciary ،which are represented by the areas of Al-A�-
shi ،Taf and Aoun.
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هوامش البحث:
لعينة  حالة  (دراسة  االولية  الصحية  الرعاية  خدمة  جودة  واقع  تقييم  عاجل،  حسني  سامر   (١
من املراكز الصحية يف مدينة الديوانية)، بحث مقدم اىل جملس كلية االدارة واالقتصاد يف جامعة 

القادسية، ٢٠١٧.  
٢) ثامر يارس البكري، ادارة املستشفيات، دار اليازوردي العلمية للنرش والتوزيع، عامن، ٢٠٠٥، 

ص١١٩.  
اآلداب، جامعة  كلية  جملة  القرنة،  الصحية يف قضاء  الكفاءة  تقويم  الزيادي،  مهدي  صالح   (٣

البرصة، العدد ٤٣، ٢٠٠٧.  
٤) حممد جرب، عبد اجلبار عبد العباس، كراس الرعاية الصحية االولية، نرشة صادرة عن وزارة 

الصحة، بدون تاريخ، ص١٧.  
٥) دراسة ميدانية، اعتامدا عىل بيانات وزارة الصحة، قسم االحصاء.  

مؤسسة  ط١،  والتطلعات  املحددات  البرصة  يف  االستثامرية  البيئة  الرضا،  عبد  جعفر  نبيل   (٦
التاريخ العريب، بريوت، ص٢٠.  

٧) سليم بطرس جلدة، ادارة املستشفيات واملراكز الصحية، ط١، دار الرشوق، عامن، االردن، 
٢٠٠٧، ص٢١٢.  

٨) سامر حسني، مصدر سابق، ص ٨٨.  
٩) حممد صالح ربيع العجييل، اخلدمات الصحية يف مدينة بغداد، رسالة ماجستري، غري منشورة، 

كلية اآلداب، جامعة بغداد، ١٩٨٩.  
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املصادر واملراجع: 
دار * املستشفيات،  ادارة  البكري،  يارس  ثامر 

عامن،  والتوزيع،  للنرش  العلمية  اليازوردي 
٢٠٠٥، ص١٩٩. 

جودة * واقع  تقييم  عاجل،  حسني  سامر 
حالة  (دراسة  االولية  الصحية  الرعاية  خدمة 
الديوانية)،  مدينة  الصحية يف  املراكز  لعينة من 
بحث مقدم اىل جملس كلية االدارة واالقتصاد 

يف جامعة القادسية، ٢٠١٧
املستشفيات * ادارة  جلدة،  بطرس  سليم 

عامن،  الرشوق،  دار  ط١،  الصحية،  واملراكز 
االردن، ٢٠٠٧. 

الكفاءة * تقويم  الزيادي،  مهدي  صالح 
اآلداب،  كلية  جملة  القرنة،  قضاء  يف  الصحية 

جامعة البرصة، العدد ٤٣، سنة ٢٠٠٧. 
اخلدمات * العجييل،  ربيع  صالح  حممد 

الصحية يف مدينة بغداد، رسالة ماجستري، غري 
منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، ١٩٨٩. 

العباس، كراس * حممد جرب وعبد اجلبار عبد 
عن  صادرة  نرشة  االولية،  الصحية  الرعاية 

وزارة الصحة، بدون تاريخ، ص١٧. 
البيئة االستثامرية يف * الرضا،  نبيل جعفر عبد 

مؤسسة  ط١،  والتطلعات  املحددات  البرصة 
التاريخ العريب، بريوت، ٢٠١٢، ص٢٠. 


