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

 العجز او فائض القياس ي الفعلي املؤشر حسب املعيار املحلي

 - 24 42 18 نسمة100,000مستشفى/ 

    - 236 421 185 نسمة 10,000مركز/

 - 1885 4215 2330 نسمة 1000سرير/

 - 1064 4215 3151 نسمة 1000طبيب /

 + 525 421 946 10,000طبيب اسنان/ 

 + 632 421 1053 نسمة 10,000صيدلي/

 - 1907 8431 6524 نسمة 500مهن صحية/  

 – 9868 16863 6995 نسمة 250ممرض/
 

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

 فقا الخر احصائية صادرة عن وزارة الصحة والبيئة العراقية و و ، ، ومن تحليل الجدول اعاله2020( نسمة لسنة 4215859)

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

لسد  مستشفى 24حتاج الى حوالي املحافظة تمستشفى فقط وعليه فان  18في حين ان مايتوفر هو  مستشفى( 42نسمة هو )

في  نةلذات السمركزا   236املراكز الصحية اذ بلغ مقدار العجز اعداد نلحظ وجود عجز واضح في  كما  النقص الحاصل. 

وعند تحليل مركزا فقط.  185في حين ان مايتوفر هو   نسمة 10.000لكل  421حين ان املطلوب وحسب املعيار املحلي هو 

نسمة( نلحظ وجود  1/1000كفاءة توزيع االسرة في املستشفيات واملراكز الصحية مع الكثافة السكانية وفقا للمعيار املحلي )

سريرا في حين ان العدد القياس ي املفترض توافره وحسب  1885بلغ مقدار العجز حوالي اذ  عجز ونقص كبير في اعداد االسرة 

نقصا نسبيا في اعداد ذوي املهن  نينوى كما سجلت محافظة  .2020لسنة نسمة  1000سريرا لكل   4215املعايير املحلية هو 

( مهنيا جديدا مضافا الى ما هو 1907بحاجة الى ) فنلحظ من تحليل البيانات اعاله ان املحافضة والتمريضيةالصحية 

 (16863ليصل مجموعهم )  مضافا الى ماهو موجودممرضا  9868وحوالي  ( مهنيا صحيا8431موجود  ليصل مجموعهم )

ان  مما سبق ذكرهونستنتج ، . بغية الوصول الى املعيار املحدد لزيادة كفاءة الخدمات الصحية املقدمى للمرض ىممرضا 

يؤشر حالة سلبية مما يجعل خدمة ومتابعة املريض متدنية نتيجة الضغط الشديد و  متدني ملحافظة نينوى واقع الصحي ال

ومن مما يولد ضغطا وعائقا . واملؤسسات الصحية كونها التتناسب مع مقدار الكثافة السكانية للمحافظة على الكادر الصحي

لم تصل إلى الدرجة املطلوبة لكي تؤدي  نينوى  محافظة فان وعليه، تقديم الخدمة الصحية ةينعكس سلبا على كفاء ثم

 ة ومعايير وزارة الصحةيحة العاملة الصيير منظماني وفق معاأعادة التوزيع املك يتطلبخدمتها الصحية بكفاءة جيدة مما 
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جاد الحلول املناسبة في الي وجادة يعةر ة سمما يتطلب وقف املحافظة.وعدالة التوزيع على مستوى إحياء  والبيئة العراقية

 والبيئة العراقية. ةتماشنى مع املعيار العالمي ومعيار وزارة الصحتل ات الصحية املادية والبشرية ر املؤش كفاة  ورفعزيادة 
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 املصادر

 .2020(. التقرير االحصائي السنوي لسنة 2021جمهورية العراق. وزارة الصحة والبيئة العراقية. )

 


