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 2020ملحافظة املثنى لسنة  املؤشرات الصحيةلبعض  الفعلية والقياسية ومقدار الزيادة والعجزاالعداد  (: يوضح 1جدول)

 العجز او فائض القياس ي الفعلي املؤشر حسب املعيار املحلي

 4- 9 5 نسمة100,000مستشفى/ 

  15- 86 71 نسمة 10,000مركز/

 3073- 4288 706 نسمة 200سرير/

 9+ 858 867 نسمة 1000طبيب /

 135+ 86 221 10,000طبيب اسنان/ 

 281+ 43 324 نسمة 20,000صيدلي/

 492- 1715 1223 نسمة 500مهن صحية/  

 1581- 3431 1850 نسمة 250ممرض/

 (5-4)- 6/1-5 0.8/1 سرير/طبيب

ــ 4/1-3 1,4/1 مهن صحية/طبيب ـــ ـــــ ـــ  ـ

ــ 4/1 2,1/1 ممرض /طبيب ـــــــ ـــــ ـــ  ـ

ــ 20/1 78/1 طبيب/مريض ــــــ ـــــ ـــ  ـ

ــ 1/4 1/1,7 مهن صحية/ سرير ـــ ـــــ ـــ  ـ

ــ 1/4 2,6/1 سرير /ممرض ـــــــ ـــــ ـــ  ـ

ــ 1/6 1/55 مهن صحية/مرض ى راقدين ــــــ ـــــ ـــ  ـ
 

املؤشرات الصحية ملحافظة املثنى على اساس ان عدد سكان املحافظة هو ابرز املعايير لبعض تم تحليل  

 فقا الخر احصائية صادرة عن وزارة الصحة والبيئة العراقية و و ، ومن تحليل الجدول اعاله 2020( نسمة لسنة 857,652)

 100,000مستشفى/ للمعايير املحلية لوزارة الصحة وفقا ان عدد املستشفيات التي تحتاجها املحافظة  نجد 2020لسنة 

 4حتاج الى حوالي املحافظة تفقط وعليه فان  ياتمستشفى 5في حين ان مايتوفر هو  يات( مستشفى9نسمة هو )

مركزا   15املراكز الصحية اذ بلغ مقدار العجز اعداد نلحظ وجود عجز واضح في  كما  لسد النقص الحاصل.  ياتمستشفى

وعند تحليل كفاءة توزيع مركزا فقط.  71في حين ان مايتوفر هو   86م في حين ان املطلوب وحسب املعيار املحلي هو لعا

نسمة( نلحظ وجود عجز  1/200االسرة في املستشفيات واملراكز الصحية مع الكثافة السكانية وفقا للمعيار املحلي )

افره وحسب   3073بلغ مقدار العجز حوالي اذ  ونقص كبير في اعداد االسرة  سريرا في حين ان العدد القياس ي املفترض تو

والتمريضية  نقصا نسبيا في اعداد ذوي املهن الصحية كما سجلت محافظة املثنى  .2020لسنة  4288املعايير املحلية هو 

 ( مهنيا صحيا1715د  ليصل مجموعهم )( مهنيا جديدا مضافا الى ما هو موجو 492محافظة املثنى بحاجة الى )لذا فان 
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بغية الوصول الى املعيار املحدد لزيادة ممرضا  (3431ليصل مجموعهم )  مضافا الى ماهو موجودممرضا  1581وحوالي 

وهو معيار منخفض ، سريرا  0.8 بلغت نجد ان معدل عدد االسرة / طبيب كما. كفاءة الخدمات الصحية املقدمى للمرض ى

قورن باملعيار املحلي وهذا ليس دليل على توفر املالك الطبي بقدر ما هو دليل على قلة اعداد االسرة في  جدا وجيد اذ ما

هذا املعيار في محافظة املثنى منخفضة ان  ذوي مهن صحية/ طبيبملؤشر  .كما نلحظ من الجدول اعاله .محافظة املثنى

يعد منخفض مقارنة باملعيار املحلي وهذا يؤشر حالة سلبية وهذا املعدل ، طبيب /يا مهنيا صح 1,4جدا اذ بلغ املعدل 

. كما سجل مؤشر طبيب/ مريض مما يجعل خدمة ومتابعة املريض متدنية نتيجة الضغط الشديد على الكادر الصحي

 لكل ، اذ نسبة مرتفعة عن املعيار املحددراقد 
ً
بلغ عدد في حين مريضا،  20حدد املعيار املحلي لهذا املؤشر طبيبا واحدا

اقدين )  2020( مريضا راقدا في محافظة املثنى عام 78وكان نصيب الطبيب الواحد )، ( مريضا راقدا67489املرض ى الر

مما يولد ضغطا وعائقا على الطبيب مما ينعكس سلبا على كفاءته في تقديم الخدمة الصحية وعليه ليس لدى الطبيب 

اقدين  ،( ممرضا2,1ذوي املهن التمريضية لكل طبيب في محافظة املثنى )ل مؤشر . كما سجوقتا كافيا ملعاينة املرض ى الر

ومن تحليل الجدول اعاله وعليه  .وهو معدل منخفض مقارنة باملعيار املحلي ويدل على قلة اعداد املالك التمريض ي

أعادة  يتطلبا ممكي تؤدي خدمتها الصحية بكفاءة جيدة لم تصل إلى الدرجة املطلوبة ل املثنى محافظةأن نستنتج 

اقية ايير وزارة الصحةة ومعيحة العاملة الصيير منظماق معني وفاالتوزيع املك  وعدالة التوزيع على مستوى  والبيئة العر

ات الصحية املادية ر املؤش كفاة  ورفعجاد الحلول املناسبة في زيادة الي وجادة يعةر ة سمما يتطلب وقف املحافظة.إحياء 

اقية. ةع املعيار العالمي ومعيار وزارة الصحتماشنى متل والبشرية   والبيئة العر

 


