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 قد ة ص 

ــــم          ــــاد  رق ــــة االتح ــــة املالي ــــواا الرقاب ــــانوا دي ــــام ق ــــتنادك أل ك ــــنة  31اس  2011( لس
 املعـــدل( قامـــئ الهيئـــة املتخصصـــة بالشـــؤوا الصـــحية األولـــة بـــ جراء أعمـــال الرقابـــة 
ـــــق إدارة الجـــــودة  ـــــة يف تطبي ـــــدقيق التخصصـــــي ا سياســـــة وزارة الصـــــحة والبيئ والت

ــــدما ــــتو  الخ ــــين مس ــــحية لتحس ــــات الص ــــر ا املؤسس ــــة األم ــــتنادك إل ــــة ناس ت الطبي
( فــــــــي 15490واالمـــــــر امللحـــــــق املـــــــرقم   2018 6 20( فــــــــي 12701اإلدار  املرقــــــــم  

 -وبخصوص ذلك لدينا مايلـي : 2018 7 23
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 ن اق ىمل صا دقيـ   -أ
ــــة والتــــدقيق التخصصــــي ا سياســــة وزارة       ــــق العمــــل بــــ جراء أعمــــال الرقاب قــــام فري

والبيئـــــة يف إدارة الجـــــودة للمؤسســـــات الصـــــحية ضـــــمن الخطـــــة االســـــتراتيجية  الصــــحة
الخاصــــة بفريــــق التــــدقيق وتحديــــد عينــــة ملوضــــوع البحــــث ليشــــمل الجوانــــب املاليــــة  
الجوانــــب االداريــــة  الجوانــــب الفنيــــة لــــوزارة الصــــحة  والبيئــــة ودوا رهــــا واملؤسســــات 

 -الصحية التابعة لها وهـي :
 إدارة الجودة الشاملة والتطوير املؤسسي الوكيل اإلدار  قسم  - 
 دا رة األمور الفنية - 
 دا رة التفتيش - 
 دا رة التخطيط واملوارد البشرية - 
 دا رة املشاريع والخدمات الهندسية واألقسام التابعة لها - 

دا ـــــرة صـــــحة باـــــداد  الرصـــــافة وعينـــــة مـــــن املستشـــــفيات التابعـــــة لهـــــا  -            
ــــي   ــــام التعليم ــــد  الع ــــفة الكن ــــي  مستش ــــام التعليم ــــاا الع ــــفة النعم  مستش

 مستشفة أطفال العلوية(ن
ـــفة  -             ـــا  مستش ـــة له ـــفيات التابع ـــن املستش ـــة م ـــداد الكرم و عين ـــحة با ـــرة ص دا 

ـــرم  ـــفة الك ـــي  مستش ـــام التعليم ـــول الع ـــ   اليرم ـــل املرك ـــفة الطف ـــام  مستش الع
 التعليمي(ن

ـــداد  -            ـــفة با ـــا  مستش ـــة له ـــفيات التابع ـــن املستش ـــة م ـــب وعين ـــة الط ـــرة مدين دا 
العـــــام التعليمـــــي  مستشـــــفة  مايـــــة األطفـــــال التعليمـــــي  مستشـــــفة األورام 

 التعليمي(ن
وتـــم إعــــداد اســـتمارة اســــتبانة لكــــل مـــن املــــالل الصـــحي العامــــل يف املستشــــفة        
ــــدمات وللمر ــــن الخ ــــة ع ــــا املرض ــــاملين ورض ــــة للع ــــاركة الفاعل ــــد  املش ــــاا م ــــة لبي ض

( 17( اســـتمارة لكـــل مـــن الحـــالتين وتـــم اســـتبعاد عـــدد  200الطبيـــة والعالجيـــة وبعـــدد  
( اســـتمارة لحالـــة  رضـــا املـــريض( لكونهـــا 15اســـتمارة للحالـــة األولـــة  مشـــاركة األفـــراد( و  
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( اســــتبانة 2ركة األفــــراد ومرفــــق رقــــم  ( اســــتبانة مشــــا1غيــــر مســــتوفية  واملرفــــق رقــــم  
 رضا املريض ن

ـــــــة     صحة صاجـــــــ  ة   -ب أهـــــــدص  الصحة صالـــــــ ة اصاقيا
 ا ماسصال صال يـة 

ـــبحئ        ـــي أص ـــرة الت ـــفية املعاص ـــة والفلس ـــاهيم الفكري ـــن املف ـــاملة م ـــودة الش ـــد الج تع
 تنـــال اهتمـــام الجميـــع  فلـــم تعـــد الجـــودة مقتصـــرة ا جـــودة الســـلع املقدمـــة إلـــة
ــــودة  ــــئ إدارة الج ــــًا وعرف ــــم أي  ــــة له ــــدمات املقدم ــــمل الخ ــــدت لتش ــــل امت ــــا ن ب ال ب
الشـــاملة مـــن قبـــل منةمـــة الجـــودة البريطانيـــة ا أنهـــا الفلســـفة اإلداريـــة للمنةمـــة 
التـــي تـــدرل مـــن خاللهـــا تحقيـــق ا تياجـــات ال بـــا ن ف ـــاًل عـــن تحقيـــق اهـــداف املنةمـــة 

ــــة ا انهــــ ــــع كمــــا عرفهــــا معهــــد املقــــايين البريطاني ــــة تشــــمل جمي ا فلســــفة إداري
ـــن  ـــاًل ع ـــا ن  ف  ـــات ال ب ـــات وتوقع ـــق ا تياج ـــا تحق ـــن خالله ـــي م ـــة الت ـــاطات املنةم نش
ـــات  ـــليم لطاق ـــتخدام الس ـــالل االس ـــن خ ـــة م ـــة ممكن ـــل كلف ـــة بمق ـــداف املنةم ـــق اه تحقي
جميـــــع العـــــاملين يف املنةمـــــة مـــــن أجـــــل تحقيـــــق التحســـــن املســــــتمر يف أداء 

ــــا بخصــــوص أهــــداف إدارة  ــــق رضــــا املنةمــــة  أم ــــل بتحقي الجــــودة الشــــاملة فهــــي تتمث
ـــة  ـــل كلف ـــم وتقلي ـــات معه ـــين العالق ـــالل تحس ـــن خ ـــة م ـــدمات املقدم ـــن الخ ــــة ع املرض
ـــدمات  ـــتمر للخ ـــين املس ـــة  التحس ـــاء الطبي ـــع األخط ـــل ومن ـــحية وتقلي ـــدمات الص ـــاج الخ انت

 الطبية( ن
ـــب  وهـــي تتمثـــل  ـــداف بهـــ ا الجان ـــدد مـــن االه ـــحة والبيئـــة ع ـــض وضـــعئ  وزارة الص وعلي

 -باالتـي:
ـــق  ـــن طري ـــئ ع ـــي تقـــدمها مؤسســـاتها ســـواء كان أواًل : تطـــوير جـــودة الخـــدمات الصـــحية الت
مراكـــ  الرعايـــة الصـــحية األوليـــة أو املستشـــفيات بحيـــث ت ـــمن الســـرعة يف تقـــديم 

 الخدمة الصحيةن
ـــض  ـــا  كون ـــض ورض ـــال ثقت ـــريض( وتن ـــرد  امل ـــة الف ـــي  اج ـــة وأا تلب ـــوا متكامل ـــًا : اا تك ثاني

ـــا الشـــخ   ـــة م ـــتويف كاف ـــة تس ـــة خدمي ـــا كمؤسس ـــاس دوره ـــمن نج ـــ   ي  ـــد ال الو ي
 يطمح اليض املريض يف تلقي العالج بشكل ثابئ ومستمرن

 ثالثًا : أا تكوا بمقل تكاليف وبمقل هدر أو اسراف للموارد املالية املخصصة لها ن 
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  شك ة   ض ع صا ق يـم   -ج
ـــ     ـــا فري ـــي أجراه ـــة الت ـــات األولي ـــرت الدراس ـــيط أظه ـــة التخط ـــالل مر ل ـــن خ ـــدقيق م ق الت

االســــتراتيجي تــــدني مســــتو  الخــــدمات الصــــحية املقدمــــة للمرضــــة يف املؤسســــات 
ـــب املرضـــة ا قـــدر كـــايف مـــن  ـــة عـــدم  صـــول اغل الصـــحية الحكوميـــة وهـــ ا يـــؤد  إل
ــــاا واملكــــاا املناســــب وعــــ وف املرضــــة عــــن  ــــئ وال م ــــدة بالوق ــــة الصــــحية الجي الرعاي

ـــا واللجـــوء إ ـــاًل  ســـب العـــالج داخله ـــد ك ـــة داخـــل او خـــارج البل ـــة مؤسســـات صـــحية أهلي ل
إمكانيتــــض الســــيما أا هنــــال مــــريحة واســــعة مــــن املجتمــــع بســــيطة ومحــــدودة الــــدخل 

 غير قادرة ا الت ود بالخدمة الطبية ال رورية يف املؤسسات الصحية األهليةن

 سياسة الصحة صال ة اصاقياة     صحة صاجـ  ة - 
ــــئ وزارة الصــــحة      ــــة الجــــودة ضــــمن  لقــــد قام ــــة بوضــــع األســــن الخاصــــة بثقاف والبيئ

ولاايــــة ا ا ا تبنــــي ووضــــع  1997املراكــــ  واملؤسســــات الصــــحية إذ عملــــئ منــــ  عــــام 
ــــن  ــــد م ــــين العدي ــــتمرارية يف تحس ــــحة واالس ــــاع الص ــــودة يف قط ــــين الج ــــرامح لتحس ب
مجـــاالت الخدمـــة الطبيـــة وبجـــودة عاليـــة مـــن خـــالل قســـم ومـــعب الجـــودة املوجـــودة 

ــــو ــــرارات يف ال ــــن الق ــــدد م ــــاذ ع ــــالل اتخ ــــن خ ــــحية وم ــــاتها الص ــــا ومؤسس زارة ودوا ره
 -االستراتيجية والتي مـملئ :

 تشكيل لجنة عليا للجودة بر اسة السيد الوكيل االدار  لوزارة الصحة والبيئة ن  (1 
ـــــدوات ودورات عـــــن الجـــــودة وتحســـــينها بصـــــورة   (2  ـــــل ون ـــــؤتمرات وورا عم ـــــد م عق

 مستمرة ن
 ير جودة العتمادها لكل مستشفيات ومراك  الرعاية الصحية األولية نوضع معاي  (3 
ــــات للمؤسســــات  (4  ــــام لاــــر  إجــــراء تقييم ــــتش الع ــــرة املف ــــن دا  ــــوظفين م إعــــداد م

 الصحية عن مد  إمكانية تلك املؤسسات لتحقيق معايير االعتماد ومتابعتها ن 
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 -منهجية عملية التقويـم : 

 ـل ص خاطـر   ي  -أ
مـــن خـــالل قيـــام فريـــق التـــدقيق بـــ جراء التخطـــيط االســـتراتيجي وفـــق املصـــفوفة        

ـــــق رقـــــم   ـــــار إدارة الجـــــودة للمستشـــــفيات كمشـــــكلة 3املوضـــــحة يف املرف ـــــم اختي ( ت
ــــاني  ــــة تع ــــوا املستشــــفيات الحكومي ــــك لك ــــويم  وذل أساســــية ور يســــية ملوضــــوع التق

ةــــيم نةــــرك ملــــا تقدمــــض مــــن خــــدمات مــــن مشــــاكل متعــــددة متعلقــــة بالتمويــــل والتن
صـــحية وطبيـــة وفقـــًا للشـــريحة التـــي تقـــدم لهـــا الخـــدمات والتـــي تعـــد مـــن أكبـــر الشـــرا ح 
ــــة  ــــاجوا لرعاي ــــرة ويحت ــــرا  خطي ــــن مشــــاكل وأم ــــانوا م ــــ ين يع ــــن ال ــــع م يف املجتم
ـــرور  أا تخ ـــع  ـــن ال  ـــاا م ـــ لك ك ـــاالتهم الصـــحية ل ـــارهم و  ـــف أعم ـــاملة بمختل ـــة م طبي

ت الصــــــحية الحكوميــــــة إلدارة الجــــــودة الصــــــحية الشــــــاملة املستشــــــفيات واملؤسســــــا
ـــض  ـــد  يواج ـــبح التح ـــبة  وأص ـــة مناس ـــودة بكلف ـــة الج ـــحية عالي ـــدمات ص ـــديم خ ـــماا تق ل 
هــــ   املستشــــفيات لتحقيــــق معادلــــة خفــــض التكــــاليف والحفــــا  ا جــــودة الخدمــــة 
ــــراف  ــــئ إم ــــ   املستشــــفيات تح ــــام له ــــاا الع ــــة والتحســــين املســــتمر يف الكي املقدم

ــــ ــــول ا رضــــا العميــــل وتــــوفير إدارة م املة  وتكمــــن أهميــــة اإلدارة الشــــاملة يف الحص
ــــاني واألجهــــ ة واملعــــدات واملــــوارد البشــــرية لتقــــديم الخــــدمات  ــــة كاملب املــــوارد املادي
املطلوبــــة  ومــــن خــــالل تطبيــــق مصــــفوفة املخــــاطر وتحديــــد املشــــاكل الثانويــــة التــــي 

  -ب االهميـة :تؤد  الة تدني الخدمة الطبية ندرجها وكما يلي  س

 أااًل :  ىدم حضا ص ريض ى  صاخد ال صا قيـة : 
ـــاملة              ـــودة الش ـــ دارة الج ـــق ب ـــي تتعل ـــطة الت ـــي لتنش ـــور األساس ـــريض املح ـــد امل يع

ـــن  ـــد م ـــريض الب ـــا ي للم ـــتح نه ـــحية كمن ـــدمات الص ـــودة الخ ـــة ج ـــول إل ـــتم الوص ـــي ي   ولك
نجــــ ة والخدمــــة الصــــحية العمــــل ا تخفــــيض الفــــوارق بــــين الخدمــــة الصــــحية امل

ـــة رضـــا    وهـــ ا ال يتحقـــق إال يف  املرغـــوب فيهـــا مـــن قبـــل املـــريض مـــن أجـــل الوصـــول إل
ظـــل جهـــاز إدار  تـــتحكم الرغبـــة األكبـــر فيـــض ا ضـــرورة االرتقـــاء باملؤسســـة الصـــحية 

 إلة مستو  الجودة 
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 الشـــاملة  إا أهميـــة املوضـــوع نابعـــة مـــن الـــدور الـــ   تلعبـــض الصـــحة يف  يـــاة الفـــرد
ـــتو   ـــا  وتحســـين مس ـــب رض ـــودة أف ـــل لكس ـــدمات صـــحية بج ـــديم خ ـــة تق ـــالي أهمي وبالت

 - ياتض تتوضح من خالل ما يلـي :
 أا يمنح املريض األولوية واألسبقية يف الخدمة وبمقل وقئ ن (1 
 أا تكوا الخدمة التي يتلقاها تخ ع للتحسن املستمر وبصورة ثابتة ن (2 
 نق  وبمقل كلفة نأا تكوا الخدمة متكاملة دوا  (3 
 أا يكوا هنالك تواصل بين املريض والطبيب أو الجهة التي تمنح العالج ن (4 
 

ـــق             ـــدما تتحق ـــة عن ـــفاء املرض ـــرص م ـــاس ف ـــة إنج ـــق إمكاني ـــوف تتحق ـــك س ـــن ذل وم
ـــال يف  ـــوء وفع ـــدة وعنصـــر كف ـــوا بصـــحة جي ـــا املـــريض ليك ـــع له ـــي يتطل ـــور الت هـــ   األم

 عـــدد مـــن املحـــاور منهـــا مـــدة انتةـــار املـــريض يف املجتمـــع  وقـــد تـــم االعتمـــاد ا
االستشــــارية لحــــين مقابلــــة الطبيــــب والحصــــول ا الــــرأ  الطبــــي والتشــــخي  الصــــحيح 
وفقـــــًا للحالـــــة املرضـــــية والتشـــــخي  الطبـــــي دوا إجـــــراء إ الـــــة بســـــبب نقـــــ  يف 
التخصصــــات الطبيــــة  كمــــا إا  ركــــة املــــريض وتنقلــــض داخــــل أقســــام املستشــــفة تــــتم 

ـــــة وجودهـــــا يف األمـــــاكن الصـــــحيحة بمســـــاعدة الال ـــــة واملؤمـــــرات يف  ال فتـــــات الدال
 والتي تسرع من الحركة والوصول إلة األماكن ال رورية ن

 ثانيًا :   ضعف   صجرصءصل صا  صي  ا ماسصال صال يـة :
اا اكتشـــــاف املشـــــاكل بشـــــكل مســـــتمر وتحديـــــد وتحليـــــل أســـــبابها الحقيقيـــــة           

ومعالجتهــــا يــــؤد  إلــــة تحقيــــق التحســــن التــــدريجي يف كــــل العمليــــات والخــــدمات 
ــــة  ــــة التحتي ــــا البن ــــين وهم ــــورين مهم ــــمن مح ــــب يت  ــــ ا الجان ــــوا  وه ــــة لل ب املقدم

ــــحية يف ــــة والص ــــ ة واملســــتل مات الطبي ــــل لتجه ــــحية  واالســــتخدام األمث املؤسســــة الص
 املستشـــفيات( والتـــي مـــن مـــمنها اســـتيعاب األعـــداد املت ايـــدة مـــن املرضـــة الوافـــدين 
ــــة  ــــتقبل املرض ــــداد تس ــــحية  يف با ــــة الص ــــة كوا املؤسس ــــاكن مختلف ــــن أم ــــا وم إليه
ضــــمن نفــــن الرقعــــة الجارافيــــة باإلضــــافة إلــــة العديــــد مــــن املرضــــة مــــن محافةــــات 

ــــحية  ــــة الص ــــ   املؤسس ــــو  ه ــــث تحت ــــر    ي ــــات أخ ــــة والتخصص ــــ ة الحديث ا األجه
ــــ     ــــل الواضــــح ال ــــئ ونةــــرك للخل ــــن الوق ــــات الســــاندة يف نف ــــؤة واملالك ــــة الكف الطبي
ســــبق دراســــتض يف السياســــات الســــابقة ومنهــــا توزيــــع املــــالل ونقــــ  التخصصــــات 



 صافلـل صاثانـي -2

 7  

ــــي  ــــم تناولهــــا يف الدراســــات الســــابقة والت ــــد ت ــــا وق ــــة وصــــعوبة الحصــــول عليه الطبي
ــــحة والب ــــ ال وزارة الص ــــة الت ــــور اإلداري ــــك األم ــــوازا يف تل ــــق الت ــــن تحقي ــــاج ة ع ــــة ع يئ

ــــاقي  ــــع كب ــــحية تتمت ــــدمات الص ــــروف إا الخ ــــن املع ــــينها  فم ــــد ا ا لتحس ــــة لح والفني
 -الخدمات يف املجتمع ا عدد من الخصا   ومنهـا :

الالملموســـــية: : أ  عـــــدم إمكانيـــــة مشـــــاهدتها وملســـــها مســـــبقًا إال بعـــــد الحصـــــول  (1 
 مفاء املريض بصورة تدريجيةنعليها وتةهر بشكل 

ـــــدم  (2  ـــــتح وتق ـــــة تن ـــــة واســـــتهالكها أ  إا الخدم ـــــاج الخدم صـــــعوبة الفصـــــل يف انت
 لالنتفاع منها يف وقئ وا د دوا تمخيرن

ـــديم  (3  ـــث تق ـــن  ي ـــة م ـــة أو متجانس ـــر متكافئ ـــدرة غي ـــاين( أ  إا الق ـــانن  التب ـــدم التج ع
يـــــض التعهـــــد املســـــتو  نفســـــض مـــــن الجـــــودة يف الخدمـــــة   فالطبيـــــب يصـــــعب عل

ـــــد  ـــــًا عن ـــــة وخصوص ـــــدوام للمرض ـــــة ا ال ـــــة ومتجانس ـــــدمات متماثل ـــــديم خ بتق
ــــارية(  ــــة  االستش ــــتقبال املرض ــــن اس ــــة م ــــخي  يف أول مر ل ــــي والتش ــــ  األول الفح
والجهــــد والوقــــئ املبــــ ول وفقــــًا لكــــل  الــــة كمــــا وأا الخدمــــة الطبيــــة غيــــر قابلــــة 

تعطــــة بشــــكل أواًل  للتخــــ ين أ  عــــدم إمكانيــــة اال تفــــا  بهــــا لحقبــــة زمنيــــة فهــــي
 بمول لكل مريضن

ــــا أ  إا  (4  ــــا وا تكاره ــــق بامتالكه ــــا أو الح ــــاع به ــــة االنتف ــــدم إمكاني ــــك أ  ع ــــدم التمل ع
 الخدمة الصحية تمنح لجميع املستفيدين دوا تميي ن

أا تكـــــوا بشـــــكل خدمـــــة منتجـــــة أ  إا االخـــــتالف والتنـــــوع يف الخدمـــــة الطبيـــــة  (5 
ــــ ــــوير والتح ــــي التط ــــي تراع ــــًا الت ــــالج وخصوص ــــوير الع ــــاج وتط ــــاعد ا إنت ديث يس

وطــــرق تقديمــــض وفرصــــة ل يــــادة الشــــفاء وت ايــــد اإلقبــــال ا املؤسســــات الحكوميــــة 
الصـــحية ألخـــ  العـــالج دوا اللجـــوء إلـــة الســـفر أو إلـــة املؤسســـات الصـــحية األهليـــة 
ـــوع  ـــدود( وتن ـــدخل املح ـــن ذو  ال ـــن املرضـــة م ـــعة م ـــريحة واس ـــك م ـــوا هنال ـــرك لك  نة

يــــة فيهــــا مــــا بــــين األمــــرا  ذات الطبيعــــة الجرا يــــة أو أقســــام الخــــدمات العالج
ــــبية   ــــة العص ــــرا  الجمل ــــاء  أم ــــرا  النس ــــد وأم ــــال والتولي ــــة  األطف ــــرا  الجلدي األم
ـــة  ـــدمات الطبي ـــن الخ ـــر  م ـــة أخ ـــناا  إل ـــة  األس ـــة  القلبي ـــرا  الكل ـــرطاا  أم ـــرا  الس أم

ـــث الع ـــد والبح ـــور التجدي ـــا يف ط ـــد منه ـــ ال العدي ـــي الت ـــية والت ـــتمر التخصص ـــي املس لم
للكشــــف عــــن العديــــد مــــن طــــرق العــــالج والتشــــخي  الســــريع واألمــــن والــــدقيق يف 
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ـــة الســـريرية  ـــق بالرعاي ـــا يتعل ـــل م ـــة الســـاندة  وك ـــدمات الطبي ـــ لك الخ ـــئ   ك ـــن الوق نف
داخــــل املستشــــفة ومنهـــــا خــــدمات التمــــريض والصـــــيدلية واألمــــعة واملختبـــــرات  

قابلــــة للتجديــــد أو اإلضــــافة   إضــــافة إلــــة ابنيــــة املستشــــفيات لكونهــــا قديمــــة وغيــــر
ــــل  ــــود يف ردهاتهــــا بالشــــكل األمث ــــن الرق ــــن املرضــــة م ــــد م ــــاا العدي ــــة  رم أدت إل
ـــــة فيهـــــا بشـــــكل متفـــــاوت كمـــــا إا  واملعقـــــول والحصـــــول ا الخـــــدمات الفندقي
ــــدودة  ــــبحئ مح ــــدمات أص ــــات وخ ــــفيات وباختصاص ــــاء مستش ــــة ا بن ــــدرة الدول مق

ء والتمســــــين والتــــــي أصــــــبحئ واالعتمــــــاد ا املستشــــــفيات القديمــــــة االنشــــــا
بخـــدمات وإمكانيـــات هندســـية محـــدودة نةـــرك لوجـــود العديـــد مـــن الاـــرف أو األبنيـــة 

 املتهالكة والتي أصبحئ غير مؤهلة للخدمة فيها ن

 ثااثًا : ضعف صارقابة    ققل صاقيا ة صال صحية ا  قي  صاجـ  ة :
ـــ        ـــا املتمثل ـــادة العلي ـــل القي ـــن قب ـــة م ـــة الرقاب ـــة وقســـم اا اهمي ـــوزارة الصـــحة والبيئ ة ب

ـــــاهيم  ـــــتراتيجية واملف ـــــط االس ـــــع الخط ـــــي بوض ـــــؤول واملعن ـــــو املس ـــــودة ه ادارة الج
والتعليمــــــات واملعــــــايير وتطويرهــــــا وتنفيــــــ ها ا ار  الواقــــــع ا املستشــــــفيات 
ـــن  ـــن خـــالل التنســـيق واملتابعـــة م ـــ  الصـــحيح م ـــ ز التنفي ـــا ويع ـــق كم بشـــكل رصـــين ودقي

بشــــعب ادارة الجــــودة يف دوا ــــر الصــــحة لقيــــا  مــــد   قبــــل املــــدققين املتمثلــــين 
ــــات اوال  ــــل واملعوق ــــب الخل ــــايير واملؤمــــرات وتســــجيل جوان ــــك املع ــــق تل ــــ ام بتطبي االلت
بــــمول وتقويمهــــا مــــن خــــالل ايجــــاد الحلــــول لتقليــــل الســــلبيات او الحــــد منهــــا بطــــرق 

بهـــا مــؤثرة   االمــر الــ   لــض االثــر الكبيــر يف جعـــل كــل مؤسســة تتبــع نةــام جــودة خــاص 
ـــتو   ـــوير مس ـــين  وتط ـــن تحس ـــوزارة  م ـــداف ال ـــق اه ـــمن تحقي ـــا ي  ـــات بم ـــ م بالتعليم وتلت
ـــــة مســـــتويات  ـــــة ال ـــــة دوا رجـــــوع الخـــــدمات العالجي ـــــة اوال  وللحيلول الخـــــدمات الطبي
ــــا   ــــة( ثاني ــــة واالداري ــــحية   الفني ــــة او الص ــــواء الطبي ــــات س ــــل دور املالك ــــة وتفعي متدني

هلة ومقبولـــة قابلـــة للتطـــوير وفقـــًا وتـــمهيلهم بمـــا ي ـــمن تقـــديم خـــدمات صـــحية ســـ
للمــــوارد املتا ــــة نامــــا فيمــــا يخــــ  املؤسســــة الصــــحية ذاتهــــا  املستشــــفيات( فتــــمتي 
ـــة  ـــة الداخلي ـــر  يف البيئ ـــي تج ـــرات الت ـــديات والتايي ـــة التح ـــادة  ملواجه ـــة القي ـــا أهمي هن
ـــن  ـــة م ـــاءة وفاعلي ـــة بكف ـــة الداخلي ـــودة تطـــوير البيئ ـــولة ادارة الج ـــث تت ـــل(   ي ـــة العم  بيئ

الل التــــمثير ا ســــلول األفــــراد العــــاملين باملؤسســــة  وإا نجــــاس املؤسســــة يتوقــــف خــــ
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إلـــة  ـــد كبيـــر ا كفـــاءة القيـــادة وفاعليتهـــا   يـــث ال يمكـــن تحقيـــق األهـــداف مـــن 
 دوا وجود قا د إدار  يقودها إلة تحقيق أهدافها ن

   إذ ولتحقيــــق الجــــودة ال بــــد اا تــــتم مــــن خــــالل ت ــــافر طــــرفين همــــا الطبيــــب واإلدار  
مـــــن دوا نةـــــام إدار  دقيـــــق وأســـــاليب منةمـــــة يف العمـــــل اإلدار  داخـــــل املؤسســـــة 
الصــــحية اليمكــــن للطبيــــب تقــــديم الخدمــــة الطبيــــة بشــــكل صــــحيح وا العكــــن 
ــــت   ــــب مخ ــــود طبي ــــن دوا وج ــــدة م ــــة الجي ــــة الطبي ــــديم الخدم ــــتطيع اإلدار  تق اليس

 ومتفاعل بشكل صحيح مع إدارة املستشفة ن
الـــ   يلعبـــض املـــدير القيـــاد  مهـــم يف تطبيـــق اســـتراتيجية ومبـــاد   ويعـــد الـــدور       

ــــع  ــــدير أو إدارة وجهــــة نةــــر يشــــاركها م ــــل م إدارة الجــــودة يف املؤسســــات الصــــحية فلك
ــــــع األدوار  ــــــحية وإا توزي ــــــدات يف املؤسســــــة الص ــــــام والشــــــعب والو  ــــــدراء األقس م

ــــ ــــر يف تطبي ــــمثير كبي ــــض دور وت ــــة ل ــــادات التبادلي ــــاد والقي ــــاد  إدارة وتقســــيم األنم ق مب
الجــــودة  ومــــن ال ــــرور  أا تهــــتم وزارة الصــــحة والبيئــــة ودوا رهــــا  يف تبنــــي دور قيــــاد  
تبـــادلي واالهتمـــام بالتـــدريب والتحفيـــ  مـــن أجـــل تحقيـــق دافـــع أكبـــر لـــد  املـــوظفين 
ــــدة  ــــحية العا  ــــات الص ــــمن املؤسس ــــودة ض ــــحيحة يف ادارة الج ــــن الص ــــق األس يف تطبي

ـــد ـــي تعتم ـــاليب الت ـــن األس ـــان وم ـــات( والعقـــاب له ـــواب  املكافئ ـــو الث ـــادات ه ـــ   القي ها ه
ـــودك أو  ريـــة  ـــمنض يســـبب قي ـــ ا مـــن م ـــاطات والقـــرارات وه ـــد مـــن النش ـــ  العدي يف تنفي
وتيســـــير أو تســـــهيل لتنفيـــــ  بـــــرامح إدارة الجـــــودة يف املؤسســـــة ويســـــاهم يف رفـــــع 
ـــودة الصـــحية يف  ـــوم إدارة الج ـــة تع يـــ  مفه ـــن أهمي ـــاملين  يـــث تكم ـــل والع ـــاءة العم كف
ـــنعكن  ـــ   ي ـــما وال ـــ ا الش ـــة به ـــام وثقاف ـــادات ذات إمل ـــوا القي ـــحية أا تك ـــة الص املؤسس
ا تحســـين الخـــدمات الصـــحية لتلـــك املؤسســـة وذلـــك مـــن خـــالل دعـــم اإلدارة العليـــا 

 ومشاركة العاملين والتحسين املستمر للخدمة والتركي  ا املريض ن

 حصبعًا :  صا دحيب اصا ع يـم :
لتعلــــيم املســــتمر دور مهــــم يف اعــــادة املعلومــــات االوليــــة التــــي يلعــــب التــــدريب وا      

ســــبق وقــــد تعلمهــــا املــــالل العامــــل يف املؤسســــة الصــــحية منــــ  اول مر لــــة يف 
ـــة  ـــات املعني ـــديث مســـتمر للمعلوم ـــدريب وتح ـــن ت ـــا  م ـــا يتلق ـــال الصـــحي  وم ـــض املج دخول

مـــــع بـــــاالمور الصـــــحية والتقنيـــــات الحديثـــــة واالســـــلوب الطبـــــي االمثـــــل يف التعامـــــل 
املــــريض والعــــالج والتشــــخي    والتمكيــــد مــــن خاللهــــا ا ســــالمة املــــريض اثنــــاء 
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ــــديم اجــــراءات  ــــداخالت وتق ــــة او ت ــــة دوا  ــــدوو اعــــرا  جانبي ــــة الطبي اعطــــاء  الخدم
ــــ   ــــل ا تحفي ــــا تعم ــــا وانه ــــاعفات كم ــــار وامل  ــــض لالخط ــــن تعرض ــــل م ــــة تقل وقا ي

ــــال ــــة والعمليــــة وبالت ي ترفــــع مــــن مســــتو  االداء العــــاملين ا تطــــوير قــــدراتهم العلمي
للعــــاملين وبمختلــــف اختصاصــــاتهم وتهيئــــة العــــاملين يف تحقيــــق مســــتو  متطــــور مــــن 

 الوعي العلمي والطبي اواًل بمول ن

 خا صًا: ص شاحكة صاكا  ة االفرص  صاعا  ي  
 يـــــث اا ادارة الجـــــودة هـــــي مســـــؤولية الجميـــــع لكونهـــــا فلســـــفة مـــــمولية تت ـــــمن 

ـــــا ـــــراد الع ـــــع االف ـــــدف الشـــــمولية مشـــــاركة جمي ـــــق ه ـــــل املؤسســـــة لتحقي ملين داخ
 واملشاركة والعمل الجماعي هو ادارة فعالة لتشخي  املشكالت وايجاد 

 الحلول لهـا ن

 صاهد     صا ق يـم   -ب
 -لقد جاء الهدف من التقويم  ألجـل :   

اواًل : معرفـــة مســــتو  الخدمــــة الطبيــــة املقدمــــة للمرضـــة ســــواء كــــاا املــــريض راقــــد او 
 مراجعن

ــــة يف  ــــحية وخاص ــــودة يف املؤسســــات الص ــــايير الج ــــق مع ــــ ام بتطبي ــــد  االلت ــــًا : م ثاني
املستشـــــفيات واملوضـــــوعة مـــــن قبـــــل قســـــم ادارة الجـــــودة الشـــــاملة ولتطـــــوير 

 املؤسسي ن
ــــة  ــــدني الخدم ــــة ت ــــؤد  ال ــــي ت ــــق الجــــودة والت ــــات يف تطبي ــــًا : تشــــخي  املعوق ثالث

 الصحية ن
ـــن يف ـــود تحس ـــد  وج ـــة م ـــًا : معرف ـــب  رابع ـــة الجوان ـــالل متابع ـــن خ ـــدمات م ـــتو  الخ مس

االساســــية التــــي ترتكــــ  عليهــــا املؤسســــة واملتمثلــــة بالجوانــــب الصــــحية والفنيــــة 
واالداريـــــة الالزمـــــة والتـــــي تـــــؤثر بشـــــكل مبامـــــر ا تلقـــــي الخدمـــــة الطبيـــــة 
ــــالج  ــــي للع ــــد  رضــــا املــــريض املتلق ــــل املؤسســــة وم ــــنعكن ا جــــودة عم وت

 بشكل متكامل ومتواصل ن
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: معرفـــــة مســـــتو  وعـــــي وثقافـــــة العـــــاملين يف تطبيـــــق الجوانـــــب الخاصـــــة خامســـــًا
 بالجودة من  يث التدريب وفاعليتض ن

 صسـا ة صا ق يـم   -جـ
 -تم وضع اسئلة التقويم وكما يلي :

اوال :  هــــل تــــم تحقيــــق رضــــا املرضــــة ا جــــودة الخــــدمات الطبيــــة املقدمــــة يف 
 املؤسسة الصحية ن

ـــوم  ـــل تق ـــا : ه ـــدمات ثاني ـــديم خ ـــماا تق ـــتمرة ل  ـــينات مس ـــاجراء تحس ـــفة ب ادارة املستش
 طبية ذات جودة ماملة ن

ثالثــــا :  هــــل يوجــــد برنــــامح تــــدريبي للمالكــــات العاملــــة يف املؤسســــات الصــــحية  ــــول 
 ادارة الجودة الشاملة ن

 رابعا :  ماهي ابرز االساليب املستخدمة من قبل االدارة لتحقيق الجودة ن
اركة املالكـــات العاملــــة يف املؤسســـة الصــــحية مـــن قبــــل االدارة خامســـا: هــــل يـــتم مشــــ

 يف اتخاذ القرارات املناسبة اليجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها ن

  عاييـر صا دقيـ    -  
 -تم اختبار معايير التدقيق التاليـة :    

بيئــــة والخاصــــة اوال : التعليمــــات وال ــــوابط واالوامــــر االداريــــة الصــــادرة مــــن وزارة الصــــحة وال
 بتطبيق معايير الجودة  قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير املؤسسي ن

ثانيـــا : التعليمـــات وال ـــوابط واالوامـــر االداريـــة الصـــادرة مـــن وزارة الصـــحة  دا ـــرة الصـــحة 
 العامة بخصوص معايير الجودة ن
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 نتا ح عملية التقويـم     
لة التــــي تــــم تحديــــدها يف فقــــرة اســــئلة التقــــويم والتــــي تــــم مــــن خــــالل االســــئ        

توجيههــــا يف املــــ كرات للــــدوا ر واالقســــام املشــــمولة واملعنيــــة بسياســــة الــــوزارة فيمــــا 
يخـــ  الجـــودة ووضـــع البـــرامح واملعـــايير الخاصـــة بهـــا ومـــن خـــالل ال يـــارات امليدانيـــة 

ـــن  ـــما م ـــ ا الش ـــدادها به ـــم اع ـــي ت ـــوو الت ـــات والبح ـــارير والدراس ـــات والتق ـــك الجه ـــل تل قب
  -لدينا املال ةات التاليـة :

 ىدم حضا ص ريض ى  صاخد ال صا قيـة  -أ
تــــم اعتمــــاد اســــتبياا رضــــا املــــريض كمؤمــــر مهــــم وأ ــــد االســــن الواجــــب اخــــ ها       

بنةـــر االعتبـــار كونـــض الجهـــة املســـتفيدة والتـــي يعـــد رأيـــض مهـــم يف تطـــوير وبيـــاا اوجـــض 
ستشـــفة نفســـها لعـــدم تواصـــل االدارة العليـــا مـــع القصـــور التـــي ال تةهـــر مـــن قبـــل امل

العـــاملين فيهـــا لصـــنع القـــرار  ومـــع مـــا تقدمـــض مـــن خدمـــة وقـــد يافلـــوا عنهـــا ســـيما واا 
درجــــة تحســــن املــــريض تعكــــن مقــــدار وقــــدرة املؤسســــة الصــــحية  املستشــــفة ( ا 
ــــ ك  ــــة وفقــــًا للخطــــة ومقــــايين الجــــودة لت ــــمن موقعــــًا ممي االيفــــاء بالت اماتهــــا املهني

اجهــــة طبيــــة لكافــــة املرضــــة لشــــعورهم باالمــــاا مــــن جــــودة الخدمــــة الطبيــــة وو
( 100املقدمــــة فيهــــا وبنــــاءك ا معطيــــات ونتــــا ح االســــتبياا لعينــــة املرضــــة البالاــــة  

ــــريض للمستشــــفيات واملــــ كورة يف الفصــــل االول أ  ــــدرج  -م ــــدقيق ون ــــة الت نطــــاق عملي
 -االتـي :
ــــة%67اواًل :   ــــمولين بعين ــــة املش ــــن املرض ــــالج  ( م ــــيهم الع ــــدم تلق ــــروا ع ــــث اظه البح

ـــل  ـــن قب ـــالتهم الصـــحية م ـــة   ـــرور  ومتابع ـــدواء ال  ـــث صـــرف ال ـــن  ي ـــل م املتكام
ــــي  ــــالل الطب ــــل امل ــــن قب ــــم م ــــتجابة له ــــخي  اواالس ــــة بالتش ــــام املعني االقس

 بالسرعة املطلوبة وفقًا للحالة الصحية لهم ن
ـــة ات ـــات وقل ـــة الرده ـــدم نةاف ـــة وع ـــدمات الفندقي ـــوء الخ ـــًا : س ـــالمة ثاني ـــرات س ـــاع مؤم ب

ــــة عــــدم قــــدرة املرضــــة ا البقــــاء داخــــل املستشــــفة  املــــريض فيهــــا اد  ال
ـــث  ـــن  ي ـــة م ـــدمات التا ي ـــعف خ ـــة ض ـــافة ال ـــالج اض ـــي الع ـــتمرة لتلق ـــورة مس بص
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( مـــن املرضـــة مـــن عينـــة %45النوعيـــة تبعـــًا لحالـــة املـــريض وهـــ ا مـــا اكـــد   
 البحث ن

ــــة التش ــــًا :   عــــدم الحصــــول ا الخــــدمات الطبي خيصــــية بالوقــــئ املناســــب ومنهــــا ثالث
ـــــة  ـــــالج املرض ـــــبط ع ـــــرنين اذ ارت ـــــرا  وال ـــــونار واملف ـــــعة والس ـــــدمات االم خ
بتوقيتــــات قــــد تصــــل الــــة اكثــــر مــــن اســــبوع لحــــين اجــــراء  الفحــــ  املطلــــوب 
للتشــــخي  بتلــــك االجهــــ ة نةــــرا لقــــدم الــــبعض منهــــا وكثــــرة العطــــالت وعــــدم 

وتـــمخر العـــالج ممـــا  كفا تهـــا ا التشـــخي  الـــدقيق وبالتـــالي تـــمخر التشـــخي 
ـــض   ـــا ببين ـــة الصـــحية للمرضـــة وهـــ ا م ـــاقم الحال ـــة تف ـــؤد  ال ـــن املرضـــة %66ي ( م

 يف عينة البحث ن
ـــرف  ـــا ة غ ـــار مس ـــايف وص ـــدد الك ـــار بالع ـــة لالنتة ـــاكن املخصص ـــوفر االم ـــدم ت ـــًا :  ع رابع

( مـــن %43االستشـــارية وقلـــة عـــدد املقاعـــد املخصصـــة للجلـــو  كانـــئ بنســـبة  
 عينة البحث ن

( مـــن املرضـــة عـــدم الشـــعور بالثقـــة واالمـــاا مـــن قبـــل املـــالل الطبـــي %53اظهـــر   خامســـًا:
ــــدل ا عــــدم  ــــ   ي ــــبعض مــــنهم وال او الصــــحي بســــبب الســــلول الشخصــــي لل

 خبرة البعض منهم بالسلول املهني او باملهام الخاصة املوكلة لض ن
ــــة املستشــــفة واقســــامها بســــبب العشــــوا ية يف وضــــع  سادســــًا : صــــعوبة الوصــــول ال

( مــــن املرضــــة %20ال ل االرمــــادية وا يانــــًا غيــــر موجــــودة وهــــ ا مــــا بينــــض  الــــد
 املشمولين بعينة البحث ن

( مــــن عينــــة البحــــث عــــدم وجــــود تكــــافؤ يف  صــــول املرضــــة ا %57ســــابعًا : بــــين  
 التشخي   والعالج بنفن الوقئ والجهد املب ول من قبل الكادر الطبي ن

ـــرك ـــض عنص ـــريض بكون ـــعور امل ـــدم م ـــًا : ع ـــي ثامن ـــالل الطب ـــام امل ـــدار اهتم ـــًا او يف م  مهم
ـــب  ـــل كس ـــر عام ـــا يعتب ـــالعالج وانم ـــ ود ب ـــة املستشـــفة او الت ـــض مراجع ـــد محاولت عن

ـــارب   ـــد  مايق ـــا اك ـــ ا م ـــة وه ـــض للخدم ـــر تلقي ـــال  نةي ـــض مب ـــد اعطا  ـــاد  عن ( %70م
 من عينة البحث ن

نـــــاء تاســـــعًا : عـــــدم تـــــوافر كافـــــة االختصاصـــــات الطبيـــــة يف العيـــــادات االستشـــــارية اث
ــــادات وا  ــــض العي ــــق بع ــــن غل ــــال ع ــــة ف  ــــة الطبي ــــ ود بالخدم ــــض للت مراجعت
ــــق عيــــادة النســــا ية والتوليــــد يف مستشــــفة الكنــــد   وهــــ ا  ســــبيل املثــــال غل
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ــــة  ــــطراملريض ال ــــا ي  ــــة مم ــــة الطبي ــــي الخدم ــــريض يف تلق ــــا ق للم ــــكل ع يش
ـــة  ـــول ا الخدم ـــين الحص ـــد لح ـــ  مواعي ـــر  او اخ ـــة اخ ـــة  ال ـــن مؤسس ـــال م االنتق

ــــــب املطلو ــــــع يف املستشــــــفة كتنســــــيب طبي ــــــروتين املتب ــــــة بســــــبب ال ب
 باختصاص معين وليوم وا د يف االسبوع من مستشفة اخر  ن

ـــة  ـــا املرض ـــل رض ـــا  وتحلي ـــفة لقي ـــل مستش ـــل يف ك ـــام متكام ـــع نة ـــدم وض ـــرك : ع عام
ــــد    ــــا اك ــــ ا م ــــة وه ــــحية املقدم ــــة الص ــــتو  الخدم ــــة %84ا مس ــــن عين ( م

 البحث ن
عينـــة البحـــث اظهـــرت ضـــعف االســـتجابة لشـــكاو  املرضـــة او ( مـــن %73ا ـــد  عشـــر :  

ــــة املســــؤول االدار  املعنــــي بــــاالمر وتجاهــــل مــــكوا  اغلــــب اال يــــاا  الوصــــول ال
 عند اعتراضهم ا خلل ما  وعدم توفر الخدمة الطبية املرجوة منض ن

ضــــــعف صجــــــرصءصل صا  صــــــي  ص صــــــ مر ا ماسصــــــال   -ب
 صال ية 

ــــد عــــدد مــــن امل     ــــدقيق مــــن خــــالل تحدي ــــق الت ؤمــــرات املســــتخدمة مــــن قبــــل فري
ـــــع  ـــــق معـــــايير الجـــــودة يف املؤسســـــات الصـــــحية ودورهـــــا لرف ـــــد  تطبي ـــــة م ملعرف

 -وتحسين مستو  الخدمات الطبية فقد تم تممير املال ةات االتيـة :
اواًل : تــم انفــاق مبــال  كبيــرة مــن قبــل وزارة الصــحة والبيئــة والــدوا ر التابعــة لهــا مــن اجــل 

ــــل ــــادة وتمهي ــــئ  اع ــــث بلا ــــحية  ي ــــات الص ــــة للمؤسس ــــة القديم ــــة التحتي البن
ـــــروا 119223861312  ـــــة وعش ـــــاا وثالث ـــــار وما ت ـــــر ملي ـــــعة عش ـــــة وتس ( دينار ما 

مليــــوا وثمانما ــــة ووا ــــد وســــتوا الفــــًا وثالثما ــــة واثنــــة عشــــر دينــــار( والتــــي 
ـــقود دوا  ـــددك بالس ـــبح مه ـــها اص ـــا اا بع  ـــدمها كم ـــة وق ـــوء الخدم ـــن س ـــاني م تع

ـــردود فع ـــود م ـــا وج ـــيما وكونه ـــد الس ـــد  البعي ـــاق ا امل ـــ لك االنف ـــو  ل ـــي و ي ل
ـــي  ـــا والت ـــبعض منه ـــر لل ـــام او اكث ـــبعين ع ـــارب س ـــا يق ـــ  م ـــئ من ـــد تمسس ـــ ال ق الي

ــــفيات  ــــتح او انشــــاء مستش ــــة ف ــــالج دوا امكاني ــــي الع ــــا لتلق ــــار  فيه ــــل ج العم
ــــات  ــــاء بعملي ــــة االكتف ــــا اد  ال ــــك املستشــــفيات مم ــــة لتل ــــة وبســــعة مماثل بديل

ـــل امل ـــا ة التمهي ـــاب املس ـــدات ا  س ـــافة و  ـــات او اض ـــن رده ـــة م ـــتمر لالبني س
ــــ ا  ــــر ه ــــة نويعتب ــــة املقدم ــــودة الخدم ــــاب ج ــــددة للمستشــــفة او ا  س املح
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االنفــــاق بمثابــــة هــــدر للمــــال كــــوا االجــــراءات الخاصــــة بالبنــــاء والتمهيــــل وســــيلة 
ـــؤد   ـــد وت ـــد  البعي ـــريض ا امل ـــدم امل ـــاء والتخ ـــة البن ـــل ازم ـــة لح ـــول مؤقت و ل

ــــة اســــ ــــة اعــــادة النةــــر ال ــــة دوا اللجــــؤ ال ــــال  يف صــــيانة االبني تمرار هــــدر املب
بصـــرف  املبـــال   واســـتثمارها يف انشـــاء مؤسســـات صـــحية بجـــودة عاليـــة تخـــدم 

ـــــم   ـــــق رق ـــــفيات واملرف ـــــ خم ا املستش ـــــن ال ـــــل م ـــــال  4وتقل ـــــين املب ( يب
ــــ   ــــحة من ــــر الص ــــل دوا  ــــن قب ــــروفة  م ــــام  املص ــــراا   2003ع ــــة   ي  2018ولااي

لصــــيانض والتمهيــــل ا املستشــــفيات التابعــــة لهــــا وقــــد تــــم اســــتبعاد الغــــرا  ا
ــــة   ــــ انيتهم املخصص ــــن مي ــــها م ــــفيات نفس ــــمن املستش ــــروفة ض ــــال  املص املب

( 85843209121 يــــث بلــــ  اجمــــالي مصــــروفات دا ــــرة صــــحة باــــداد  الرصــــافة  
ــــاا  ــــوا وما ت ــــوا ملي ــــة واربع ــــة وثالث ــــار وثمانما  ــــانوا ملي ــــة وثم ــــار  خمس دين

ـــف و ـــرة وتســـعة ال ـــرفيات دا  ـــالي ص ـــئ اجم ـــا كان ـــار( كم ـــروا دين ـــد وعش ـــة ووا  ما 
( دينـــــار  تســـــعة وعشـــــروا مليـــــار وما ـــــة واثنـــــاا 29172503486مدينـــــة الطـــــب  

ــــار(  ــــانوا دين ــــة وســــتة وثم ــــف واربعما  ــــة ال ــــوا وخمســــما ة وثالث وســــبعوا ملي
( دينـــار  ثـــالو 3940848705وبلـــ  اجمـــالي صـــرفيات دا ـــرة صـــحة باـــداد  الكـــرم  

ـــــارات و ـــــف ملي ـــــوا ال ـــــة واربع ـــــة وثماني ـــــوا وثمانما  ـــــوا ملي ـــــعما ة واربع تس
 وسبعما ة وخمسة دينار( ن 

ثانيــــــًا : محدوديــــــة املســــــا ة املخصصــــــة للمستشــــــفيات القديمــــــة اذ اا اغلــــــب 
ـــود   ـــاء العم ـــمن البن ـــاا ض ـــواء ك ـــداتها س ـــيع و  ـــن توس ـــتمكن م ـــفيات ال ت املستش

ــــدة ضــــ ــــتح و ــــدات جدي ــــادرة ا ف ــــر ق ــــا وانهــــا غي ــــة او االفقــــي كم من البناي
ــــة املستشــــفة واســــتحداو و ــــدات  ــــة تحــــديث هيكلي املخصصــــة لهــــا  ويف  ال
جديــــــدة الغـــــــرا  التطـــــــوير فيكــــــوا ا  ســـــــاب املســـــــا ة املحـــــــددة 
ـــة  ـــن الارف ـــة ضـــمن نف ـــدة طبي ـــن و  ـــر م ـــترال اكث ـــة ام ـــا اد  ال للمستشـــفة  مم
او الو ــــدة يف املؤسســــة الصــــحية ممــــا يــــؤثر ســــلبا ا انســــيابية ســــير العمــــل 

ــــا اا  ــــوا كم ــــوا بشــــكل عشــــوا ي والتك ــــة تك ــــة الطبي ــــديم الخدم ــــة وتق املتابع
ـــل وتســـرب املـــالل ف ـــاًل عـــن عـــدم  ـــداخل العم بصـــالح املـــريض املراجـــع نتيجـــة ت

 الحفا  ا خصوصية املريض املراجع لتلك الو دة الطبية ن 
ــــع ســــقف  ــــة برف ــــة واملعني ــــن خــــالل االطــــالع ا خطــــة وزارة الصــــحة والبيئ ــــًا : م ثالث

ــــة نســــبة  الســــعة الســــر ــــل  1,5يرية وصــــواًل ال ــــوام 1000( ســــرير لك ( نســــمة ولالع
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والتــــي اعتمــــدت فيهــــا ا انشــــاء مستشــــفيات ل يــــادة تلــــك النســــب   2013-2017
اال اننـــا ال ةنـــا اا وزارة الصـــحة والبيئـــة لـــم تصـــل الـــة الهـــدف املطلـــوب  يـــث 

ـــي   ـــرير  الفعل ـــاال الس ـــبة االم ـــئ نس ـــدف 1,16بلا ـــن اله ـــل م ـــبة  اق ـــ   النس  ( وه
واا هـــــ ا االمـــــر قـــــد مـــــكل عـــــا ق يف تقـــــديم الخـــــدمات الطبيـــــة للمرضـــــة 
ــــــاا  ــــــب واملك ــــــئ املناس ــــــفياتها يف الوق ــــــدين يف مستش ــــــراجعين والراق امل

 -املناسب والجدول ادنا  يوضح نسب االماال السرير  و سب السنين :
 

 النسبة املتحققة )الفعلي ( اهلدف السنة
2013 1,5 1,24 
2014 1,5 1,21 
2015 1,5 1,18 
2016 1,5 1,13 
2017 1,5 1,16 

يات يف  رابعًا : ـــف ـــتش ناء مس نا وجود تلكؤ يف توفير او ب مة ل قد نات امل يا نا من خالل الب ال ة
ــفيات  ــتش ــل ا املس ــحة والبيئة لتقليل ال خم الحاص ــب خطة وزارة الص املحافةات و س

املستشفيات سواء العامة او التخصصية وه ا التابعة لها لكونها تحتو  ا عدد محدود من 
يؤثر ســلبًا ا معدل اإلمــاال ألســرير  للمتوفر منها وبالتالي يؤثر ســلبًا ا تلقي املريض 
ـــحية   يث تبين لنا اا بعض املحافةات تعاني من عدم وجود  للعالج او متابعة  التض الص

أنواع التخصــصــات الطبية األخر   مســتشــفيات لالطفال او النســا ية والتوليد اضــافة الة بقية
والجدول ادنا  يبين فيض اعداد املستشفيات يف كل محافةة وفقًا لتخصصها والخدمة الطبية 

 -املقدمة للمرضـة :
 

 احملافظة ت
عدد 

املستشفيات 
 الكلي

عدد 
املستشفيات 

 العامة

عدد 
مستشفيات 

 االطفال
عدد مستشفيات 
 الوالدة واالطفال

عدد 
مستشفيات 
 نسائية وتوليد

عدد 
املستشفيات 
 التخصصية

 17 2 2 4 19 44 بغداد 1
 صفر صفر 1 1 11 13 البصرة 2
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 3 1 1 1 9 15 نينوى 3
 1 صفر صفر صفر 5 6 ميسان 4
 صفر صفر 1 1 4 6 الديوانية 5
 صفر صفر 2 صفر 7 9 دايىل 6
 صفر صفر 2 صفر 10 12 االنبار 7
 1 1 1 2 10 15 اببل 8
 1 1 صفر 1 4 7 كربالء املقدسة 9
 صفر صفر صفر 1 6 7 كركوك 10
 صفر 1 1 صفر 6 8 واسط 11
 صفر صفر 1 1 6 8 ذي قار 12
 صفر صفر 1 صفر 3 4 املثىن 13
 1 صفر صفر صفر 10 11 صالح الدين 14
 صفر صفر 1 صفر 6 7 النجف االشرف 15

 
 -لتحسين الخدمة الطبية والعالجيـة :تطوير وإنشاء مجمعات طبية  خامسًا:

ـــرقم   (1  ـــوزراء امل ـــن ال ـــرار مجل ـــدور ق ـــن ص ـــرغم م ــــي 442ا ال ـــمن  2012( ف ـــ   ت  وال
املوافقــــة ا إنشــــاء مجمعــــات طبيــــة يف باــــداد  مدينــــة الطــــب الثانيــــة( كنــــوع 
مـــن التطـــوير والتوســـيع لتقـــديم العـــالج لشـــريحة واســـعة مـــن املجتمـــع وبمجـــاالت 

ــــة  ــــض تخصــــي  ار   معســــكر الرمــــيد( واختصاصــــات طبي ــــ   أوعــــ  في مختلفــــة وال
لصــــالح وزارة الصــــحة والبيئــــة لتنفيــــ  هــــ ا القــــرار  اال اا وجــــود تجــــاوزات مــــن قبــــل 
وزارات أخــــر  ومنهــــا وزارة الــــدفاع ووزارة الداخليــــة  جهــــاز املخــــابرات الــــوطني  وزارة 

ا يات الصــــناعة واملعادا مــــركة االســــمنئ  أمانــــة باــــداد  ف ــــال عــــن وجــــود عشــــو
ممـــا تســـبب عنـــض ايقـــاف عمـــل هـــ ا املشـــروع  وقـــد تـــم صـــدور قـــرار ال ـــق بتخصـــي  
ـــدوا  ـــتثمار ب ـــة لالس ـــة الوطني ـــة الهيئ ـــل ال ـــكل كام ـــابقًا( بش ـــيد  س ـــكر الرم ار  معس
مـــواغل وذلـــك بمخال هـــا مـــن هـــ   التجـــاوزارت وفقـــًا للقـــرار الصـــادر عـــن مجلـــن الـــوزراء 

ســــنتين وذلــــك مــــن اجــــل تمكــــين يف مــــدة أقصــــاها  2013 4 9( فـــــي 255وبــــالرقم  
الهيئـــــة الوطنيـــــة لالســـــتثمار مـــــن تنفيـــــ  برامجهـــــا االســـــتثمارية ا األر    اال اا 
ــــم يــــتم تنفيــــ ها مــــن قبــــل  هــــ   اإلجــــراءات الخاصــــة بــــاإلخالء التــــ ال متلكئــــض ول
ـــد  ـــوفر لهـــ   املشـــاريع ق ـــا اا  جـــم الاطـــاء املـــالي املت ـــال  كم الجهـــات املـــ كورة أع
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ـــرك ل ـــض نة ـــث ب ـــم التري ـــم ت ـــ لك ل ـــد وب ـــا البل ـــر به ـــي يم ـــعبة الت ـــة الص ـــروف املالي لة
تســـتطيع وزارة الصـــحة والبيئـــة مـــن تـــوفير مثـــل هـــ   املجمعـــات الطبيـــة املهمـــة 

 والتي تحل أزمة كبيرة لعالج املرضة ن
قامــــئ وزارة الصــــحة والبيئــــة بتنفيــــ  وإنشــــاء مستشــــفيات جديــــدة و ديثــــة وفقــــًا  (2 

صـــية املطلوبـــة و ســـب  اجـــة كـــل محافةـــة للمعـــايير واملتطلبـــات الفنيـــة والتخص
وبســـعة ســـريرية متفاوتـــة لتقليـــل زخـــم املـــراجعين ا محافةـــة باـــداد و صـــول 
ـــرة  ـــدأ املبام ـــد ب ـــاريع ق ـــ   املش ـــًا اا ه ـــة  علم ـــة متكامل ـــدمات طبي ـــة ا خ املرض

ــــام   ــــ  ع ــــ ها من ــــل بتنفي ــــها والعم ــــل ببع  ــــفيات 2009بالعم ــــ   املستش ( اال اا ه
ـــي م ـــل الهندس ـــ ال العم ـــاق الي ـــمن نط ـــدخل ض ـــم ت ـــئ ول ـــك الوق ـــ  ذل ـــا من ـــتمر به س

( 5تقـــديم الخدمـــة بســـبب مشـــاكل يف مـــرود التعاقـــد والتنفيـــ    و املرفـــق رقـــم  
ـــة   ـــل محافة ـــًا لك ـــاز وفق ـــب االنج ـــها ونس ـــفيات وتخصيص ـــك املستش ـــيل تل ـــين تفاص يب
ممـــــا تســـــبب يف الحليولـــــض دوا  ـــــل مشـــــكلة زخـــــم املـــــراجعين ا محافةـــــة 

 ها ج ريًا نباداد وبالتالي عدم  ل
ـــام  ـــعة لنة ـــر خاض ـــة غي ـــحة والبيئ ـــوزارة الص ـــدة ل ـــدوا ر العا  ـــن ال ـــض م ـــ ال بع ـــًا: الت سادس
ــــق نةــــام الجــــودة ضــــمن  ــــ  وتطبي ــــاإلجراءات ال ــــرورية لتنفي ــــم ب ــــم تق الجــــودة ول
اقســـامها وذلـــك وفقـــًا لخطـــة الـــوزارة يف تطـــوير دوا رهـــا وأقســـامها ســـواء اإلداريـــة 

جـــودة الخدمـــة املقدمـــة والعمـــل املنفـــ  يف والفنيـــة  األمـــر الـــ   قـــد يـــؤثر ا 
ــــب  ــــين الجوان ــــاعد ا تحس ــــي تس ــــرات الت ــــايير واملؤم ــــًا املع ــــام وفق ــــك االقس تل
ــــبعض مــــن املؤسســــات  ــــة ا  ــــد ســــواء علمــــا اا ال ــــة واإلداري ــــة والعالجي الخدمي
ـــــد  ـــــاظمين ق ـــــامين الك ـــــوالدة ومستشـــــفة االم ـــــة لل ـــــحية كمستشـــــفة العلوي الص

( يبــــين تفاصــــيل 6ة االيــــ و  واملرفــــق رقــــم  خ ــــعئ للتطــــوير و صــــلئ ا مــــهاد
ـــراء  ـــ ا اإلج ـــم به ـــم تق ـــي ل ـــق او الت ـــد التطبي ـــ ال قي ـــي الت ـــام الت ـــدوا ر واالقس ـــك ال تل

 للحصول ا الجودة الشاملة ن
ـــ   ـــة باالخ ـــحة والبيئ ـــم وزارة الص ـــم تق ـــث ل ـــة  ي ـــة الدقيق ـــات الطبي ـــة االختصاص ـــابعًا: قل س

ـــتح هـــ   االختصاصـــات والتوســـع ـــار بف ـــع وزارة  بنةـــر االعتب ـــن خـــالل التنســـيق م ـــا م به
ــــاج  ــــًا لال تي ــــات وفق ــــ    االختصاص ــــوفير ه ــــي  لت ــــث العلم ــــالي والبح ــــيم الع التعل
كـــــالعيوا  جرا ـــــة القلـــــب            اطبـــــاء التخـــــدير  طـــــب الطـــــوار  وغيرهـــــا مـــــن 
االختصاصــــات األمــــر الــــ   انعكــــن ســــلبًا ا تقــــديم الخدمــــة الطبيــــة بشــــكل 
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لتــــالي التــــمخر يف تقــــديم الخدمــــة مــــن قبــــل متكامــــل للمرضــــة املــــراجعين وبا
املؤسســـة الصـــحية نةـــرك لتنقـــل املـــريض ال كثـــر مـــن مؤسســـة صـــحية لتلقـــي العـــالج  
ــــوفير االختصاصــــات  ــــة  اجتهــــا يف ت ــــة عــــن تلبي ــــث عجــــ ت وزارة الصــــحة والبيئ  ي
ـــ خم  ـــل ال ـــ كورة وتقلي ـــات امل ـــن االختصاص ـــاغر م ـــل الش ـــتمر لتقلي ـــكل  مس ـــة بش الطبي

ودين  اليــــًا  األمــــر الــــ   انعكــــن ســــلبًا ا انســــيابية تقــــديم ا االطبــــاء املوجــــ
 الخدمة الطبية ن

 
ـــب  ـــحية اذ اا اغل ـــة والص ـــة الطبي ـــودة للخدم ـــين الج ـــة بتحس ـــراءات الخاص ـــة االج ــــًا: قل ثامن
ــــة تطــــوير خــــدماتها الطبيــــة مــــن  املؤسســــات الصــــحية  املستشــــفيات( تفتقــــر ال

ـــيما  ـــة الس ـــة الحديث ـــ ة الطبي ـــتخدامها لالجه ـــث اس ـــا  ي ـــة ومنه ـــام الحيوي يف األقس
ــــرا    ــــونار املف ــــعة  الس ــــة  كاألم ــــ ة الطبي ــــوار   األجه ــــات  الط ــــارية   الرده االستش
ـــد  ـــدمات ق ـــ ة الخ ـــن ه ـــبعض م ـــوير لل ـــبة التط ـــا اا نس ـــرات  اذ ال ةن ـــرنين( واملختب ال

ــــ    ــــًا يف صــــاالت %4بل ــــة وخصوص ــــب متدني ــــا وهــــي نس ــــبعض منه ــــط لل (  فق
يشــــير الــــة اا اغلــــب تلــــك االجهــــ ة غيــــر العمليــــات ضــــمن عينــــة التــــدقيق  ممــــا 

ـــاج اد   ـــًا لال تي ـــا وفق ـــدم تجهيره ـــا وع ـــة له ـــا املرافق ـــرة اعطاله ـــبب كث ـــوءة بس كف
ــــا هم  ــــنهم وإعط ــــبعض م ــــل ال ــــة وتمجي ــــدمات الطبي ــــديم الخ ــــمخر يف تق ــــة ت ال
ـــالي  ـــية وبالت ـــة املرض ـــخي  الحال ـــؤخر يف تش ـــد ت ـــة ق ـــدة زمني ـــتارق م ـــد تس مواعي

 لحالض املرضية للمريض تبعًا ل لك ن تمخر يف اعطاء العالج وتدهور ا
ونةـــــرك لكـــــوا التحســـــين املعتمـــــد ا مـــــد  تطـــــور التقنيـــــات واألجهـــــ ة                 

الطبيـــة والتشخيصـــية الحديثـــة أ ـــد  ألســـن واملؤمـــرات الداعمـــة للجـــودة ســـوف 
ـــــات  ـــــة تشخيصـــــية بطـــــرق وتقني ـــــة عالجي يســـــاعد ا تقـــــديم خـــــدمات طبي

ـــــل مـــــن االخطـــــاء الطبيـــــة وتقليـــــل  زخـــــم    ديثـــــة للتشـــــخي  الصـــــحيح ويقل
ــــين نســــب  ــــا  يب ــــدول ادن ــــاندة  والج ــــية الس ــــدات التشخيص ــــراجعين ا الو  امل

 -التطوير لعينة من األقسام الحيوية يف املستشفيات ضمن عينة التدقيق :
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 نسبة التحديث او التطوير لالجهزة القسم املستشفى ت
 املختربات مستشفى الطفل املركزي -1

 االشعة والسوانرشعبة 
 صاالت العمليات

17% 
23% 
5% 

 املختربات مستشفى الكرخ التعليمي -2
 االشعة

 صاالت العمليات

17% 
50% 
15% 

 املختربات مستشفى الريموك التعليمي -3
 االشعة

 صاالت العمليات

8% 
33% 
19% 

 املختربات مستشفى الكندي التعليمي -4
 االشعة

 صاالت العمليات

8% 
21% 
31% 

 املختربات مستشفى اطفال العلوية -5
 االشعة

 صاالت العمليات

16% 
46% 

 التوجد لديهم صاالت عمليات
 املختربات مستشفى ابن البلدي -6

 االشعة
 صاالت العمليات

12% 
26% 
10% 

 املختربات مستشفى بغداد التعليمي -7
 االشعة

 صاالت العمليات

4% 
61% 
27% 

ـــود  ـــدم وج ـــرك : ع ـــة عام ـــة وموثق ـــراءات مكتوب ـــي او اج ـــل الطب ـــة بالعم ـــوالت الخاص البروتوك
ــــي  ــــفة اب ــــة ملستش ــــال التابع ــــة االطف ــــا يف رده ــــة كم ــــام الطبي ــــام امله التم
ــــالة  ــــفيات يف ص ــــل املستش ــــل عم ــــرات ودلي ــــاص واملختب ــــاس الخ ــــب والجن غري
الـــوالدة  يـــث  التـــ ال تلـــك االجـــراءات العالجيـــة تـــتم بشـــكل مـــفو  والتاطـــي 

ـــع الو ـــدات  ـــة جمي ـــل للوصـــول ال ـــع مســـتو  العم ـــر ســـلبًا ا رف ـــا اث ـــة مم الطبي
 الجودة الشاملة واملطلوبة يف كل اختصاص ولكل قسم عالجي ن

ـــودة  ـــم ادارة الج ـــتراتيجية لقس ـــة االس ـــردات الخط ـــض مف ـــق بع ـــتم تحقي ـــم ي ـــر: ل ـــد عش ا 
ـــا  ـــد  رض ـــق م ـــتبياا لتحقي ـــراء اس ـــ  اج ـــا يخ ـــي فيم ـــوير املؤسس ـــاملة والتط الش

ــــم ا ــــد ت ــــريض  فق ــــافةتين امل ــــتو  مح ــــدود وا مس ــــيق ومح ــــاق ض  نط
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ـــام   ـــالل ع ـــا خ ـــل منهم ـــفيين لك ـــع مستش ـــرة بواق ـــاا والبص ـــا ميس ـــط هم  2016فق
ولــــم يــــتم اســــتكمال هــــ ا االســــتبياا ليشــــمل بقيــــة املحافةــــات بســــبب عــــدم 
تــــوفر التخصيصــــات املاليــــة الخاصــــة بتنفيــــ  ال يــــارات امليدانيــــة ممــــا اد  الــــة 

ن الخطــة االمــر الــ   اضــعف الاايــة مــن اجــراء تحجــيم عمــل تنفيــ  هــ ا الجــ ء مــ
ـــوا  ـــد تك ـــب ق ـــور وجوان ـــن ام ـــريض م ـــض امل ـــايطمح الي ـــة م ـــتبياا ملعرف ـــ ا االس ه
عالجيـــة اونفســـية ومعرفـــة املعوقـــات التـــي قـــد تةهـــر لـــد  املـــريض وتـــؤثر 
ا عالجــــــض دوا اا يكــــــوا للمؤسســــــة الصــــــحية دور لحلهــــــا او تالفيهــــــا 

 ية متكاملة للمريض نمستقباًل وصوأل الة تقديم عالج ورعا

ــــ  ـــل صال صحة  -ج ـــ  قق ـــة   ـــة   صارقاب ـــرصءصل ص  قع ـــعف  صالج ض
 صاع يا ص صاااة ى    قي  صاج  ة   ص ص شفيال :

ـــة          ـــحة والبيئ ـــدور وزارة الص ـــق ب ـــض يتعل ـــو  كون ـــم و ي ـــ ء مه ـــة واالدارة ج ـــر الرقاب تعتب
ـــح  ـــة يوض ـــامها املعني ـــر اقس ـــودة عب ـــام الج ـــق نة ـــوير وتطبي ـــا يف تط ـــايير ومتابعته املع

ــــة  ــــة االلي ــــالل متابع ــــن خ ــــما م ــــ ا الش ــــدة به ــــرات املعتم ــــ  املؤم ــــالل تنفي ــــن خ م
املســــتخدمة لتحســــين جــــودة الخــــدمات يف املؤسســــات الصــــحية يــــتم رصــــد املعوقــــات 
واملشـــاكل التـــي تحـــول دوا تنفيـــ  خطـــة ادارة الجـــودة وصـــواًل لتحقيـــق الهـــدف  يـــث 

مـــــرات ومتابعتهـــــا وبشـــــكل فصـــــلي  تـــــم رصـــــد مشـــــاكل يف تطبيـــــق املعـــــايير واملؤ
لتقليــــل االخطــــاء  واملعوقــــات التــــي مــــن مــــمنها اإلخــــالل او التقصــــيير يف انجــــاز مهــــام 
وواجبـــــات املستشـــــفيات يف تقـــــديم الخـــــدمات الطبيـــــة بشـــــكل متكامـــــل والتحســـــين 
ـــودة  ـــل لقســـم الج ـــة واالطـــالع ا ســـير العم ـــارات امليداني ـــن خـــالل ال ي ـــا  وم املســـتمر له

ــــودة الشــــاملة والتطــــوي ــــة للج ــــايير الوطني ــــي بوضــــع الخطــــط واملع ر املؤسســــي واملعن
 -باملؤسسات الصحية ورفع تقارير بشكل دور  لدينا مايلـي :

اواًل : ا الـــرغم مـــن ارتبـــاد قســـم ادارة الجـــودة الشـــاملة والتطـــوير املؤسســـي بالوكيـــل 
ــــــالي او  ــــــي  امل ــــــوفير التخص ــــــايف لت ــــــدعم الك ــــــع بال ــــــض اليتمت االدار  اال ان

ــــت ــــة صــــال يات الوكيــــل االدار  وعــــدم االس قاللية يف اتخــــاذ القــــرارات ملحدودي
منحـــــض االولويـــــة يف تنفيـــــ  مهامـــــض بشـــــكل كامـــــل كقلـــــة اجـــــراء ال يـــــارات 
ــــتم  ــــي ي ــــر ســــلبًا ا  ــــل املشــــاكل والســــلبيات الت ــــ   اث امليدانيــــة االمــــر ال
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ــــتم  رصــــدها يف املؤسســــات الصــــحية واملــــ كورة يف التقــــارير الفصــــلية وانمــــا ي
 فاء باالطالع عليها من قبل الوكيل االدار  ناالكت

ــــة يف قســــم إدارة الجــــودة الشــــاملة والتطــــوير املؤسســــي  ثانيا : ــــة املالكــــات العامل قل
( 27يف وزارة الصــــــحة والبيئــــــة علمــــــًا اا املــــــالل القياســــــي للقســــــم هــــــو  

( فقــــط ف ــــاًل عــــن نقــــ  بعــــض املالكــــات يف الشــــعب 7واملوجــــود الفعلــــي  
ــــ ــــر ســــلبًا يف ســــير التابعــــة لهــــا يف دوا  ر الصــــحة يف باــــداد واملحافةــــات اث

ـــــة يف  ـــــيم واملتابع ـــــتراتيجية للتقي ـــــة  االس ـــــ  الخط ـــــل وتنفي ـــــيم العم وتنة
 ال يارات الخاصة بالتقييم للمؤسسات الصحية ن

ــــق  ثالثا : ــــيم وتطبي ــــث املتابعــــة والتقي عــــدم وجــــود خصوصــــية يف العمــــل مــــن  ي
وعة نةـــرك لوجـــود اكثـــر مـــن جهـــة معـــايير الجـــودة وفقـــًا للمعـــايير الوطنيـــة املوضـــ

تقــــوم بــــمجراء اعمــــال التقيــــيم ا املؤسســــات الصــــحية ومنهــــا الوكيــــل اإلدار  
تتمثـــــــل بقســـــــم ادارة الجـــــــودة الشـــــــاملة والتطـــــــوير املؤسســـــــي  دا ـــــــرة  
التفتــــيش  مكتــــب املفــــتش العــــام  وهــــ ا االمــــر يخلــــق ازدواجيــــة يف العمــــل اذ 

ـــيم  ـــال التقي ـــنفن إعم ـــة ب ـــن جه ـــر م ـــام اكث ـــن رصـــد وتســـجيل الســـلبيات اا قي م
ـــل قســـم ادارة  ـــن قب ـــتحدثئ م ـــي اس ـــيم والت ـــوعة للتقي ـــتمارة املوض ـــنفن االس وب
ــــراء  ــــي اج ــــا يعن ــــام مم ــــتش الع ــــرة املف ــــع دا  ــــاوا م ــــاملة بالتع ــــودة الش الج
التقييمـــات بصـــورة مكـــررة بـــنفن النـــوع مـــن املعـــايير والكثـــر مـــن جهـــة ممـــا 

ــــارات ــــي ال ي ــــاء تلق ــــررة دوا وجــــود  يحمــــل الجهــــة الخاضــــعة للتقــــيم أعب املتك
جــــدو  منهــــا كونهــــا ترصــــد وتســــجل نفــــن الســــلبيات دوا املســــاهمة يف 
ـــارة الخاصـــة  ـــارير ال ي ـــق تق ـــن طري ـــاء بعرضـــها ع ـــا االكتف ـــ ر  وانم ـــا بشـــكل ج  له

 بهم ن
ـــ   ـــث تنفي ـــن  ي ـــوزارة م ـــ  ال ـــر مرك ـــام ودوا  ـــين اقس ـــاوا ب ـــيق والتع ـــعف التنس ـــًا : ض رابع

ـــودة ـــام الج ـــق نة ـــة بتطبي ـــات الخاص ـــا  التعليم ـــودة بم ـــم الج ـــد قس ـــة وت وي االداري
 ققتـــض تلـــك الـــدوا ر مـــن تطـــوير ا مســـتو  ارســـاء وتفعيـــل نةـــام الجـــودة 
ــــحة يف  ــــر الص ــــل دوا  ــــن قب ــــة م ــــات املطلوب ــــتكمال املعلوم ــــدم اس ــــا و ع فيه
ــــالتطوير  ــــة ب ــــ ها والخاص ــــب تنفي ــــراءات الواج ــــما االج ــــات بش ــــداد واملحافة با

ير الخاصـــة بهـــا والتـــي تـــم الـــ   خ ـــعئ لـــض كـــل مؤسســـة صـــحية نفـــ ت املعـــاي
ــــا وتوثيــــق نســــب  ــــم الجــــودة ملتابعته ــــن قبــــل ادارة قس ــــدها مســــبقًا م ت وي
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ــــام قســــم ادارة الجــــودة الشــــاملة والتطــــوير  ــــن قي ــــرغم م التطــــوير فيهــــا ا ال
املؤسســـي بمفاتحـــة جميـــع الـــدوا ر املرتبطـــة بـــوزارة الصـــحة والبيئـــة بموجـــب 

ـــــرقم   ـــــا امل ــــــي 14335كتابه ـــــم 2018 3 6( ف ـــــي  العالمه ـــــات الت ـــــن املؤسس ع
ــــة  ــــرد لااي ــــم ت ــــة ل ــــق معــــايير الجــــودة اال اا االجاب اســــتطاعئ اا تحصــــل او تطب

 اعداد التقرير ن
خامســـــا: اعتمـــــد ادارة الجـــــودة الشـــــاملة والتطـــــوير املؤسســـــي يف تقييمـــــض للشـــــعب 

ــــا   ــــة له ــــحية التابع ــــات الص ــــض واملؤسس ــــعة ل ــــيم 3الخاض ــــي التقي ــــرق وه ( ط
ــــم  ــــاص بالقس ــــ   الخ ــــعب ادارة املرك ــــض م ــــوم ب ــــ   تق ــــريف وال ــــيم الط والتقي

الجــــودة يف دوا ــــر الصــــحة  والتقيــــيم الــــ اتي الــــ   تقــــوم بــــض لجــــاا الجــــودة 
 -التابعة للمؤسسة الصحية نفسها  وبخصوص ذلك لدينا مايلـي :

 -التقييم املرك   ال   يقوم بض قسم ادارة الجودة الشاملـة : (1         
ــــ              ــــم ا االلت ــــدرة القس ــــدم ق ــــة ع ــــا لخط ــــ    طبق ــــيم املرك ــــ  التقي  ام بتنفي

القســــم( لعمــــل مــــعب ادارة الجــــودة يف دوا ــــر الصــــحة يف باــــداد واملحافةــــات 
ــــة يف تطبيــــق  ــــة والدق ــــماا املتابع ــــا يف ض ــــة اهميته ــــدت الخط ــــ لك فق وب
املعـــــايير الوطنيـــــة املنفـــــ ة ا املستشـــــفيات   يـــــث قامـــــئ ادارة القســـــم 

ــــئ ب ــــحة تمثل ــــر الص ــــن دوا  ــــة م ــــدقيق عين ــــرة( بت ــــاا والبص ــــافةتي  ميس مح
ليقتصــــر  2017وانخفــــض العــــدد خــــالل عــــام   2016ومستشــــفياتها خــــالل عــــام  

ا تــــدقيق جــــودة الخــــدمات الطبيــــة ا دا ــــرة صــــحة كركــــول وعينــــة مــــن 
ـــك  ـــين ذل ـــبما ب ـــالي و س ـــي  م ـــود تخص ـــدم وج ـــبب ع ـــك بس ـــفياتها  وذل مستش

 مسؤول قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير املؤسسي ن
 -التقييم الطريف ال   تقوم بض معب ادارة الجودة يف دوا ر الصحـة :( 2         

 أ(  تقـــوم ادارة قســـم الجـــودة بمقارنـــة تقييمهـــا للمؤسســـات الصـــحية مـــع التقيـــيم  
الــــ   تقــــوم بــــض مــــعب ادارة الجــــودة يف دوا ــــر الصــــحة  ومــــن خــــالل االطــــالع 

ــــ ــــريف ال ةن ــــيم الط ــــ   والتقي ــــالتقييم املرك ــــة ب ــــات الخاص ــــود ا االولي ا وج
ـــدول ادنـــا  ممـــا يـــدل ا عـــدم  ـــوارق بنســـب التقيـــيم وكمـــا موضـــح يف الج ف
قــــدرة املــــالل العامــــل يف مــــعب ادارة الجــــودة ا اجــــراء التقيــــيم بشــــكل 

 يتناسب ويتال م مع الواقع الفعلي للمؤسسات الصحية ن
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 اسم املستشفى احملافظة السنة
درجة تقييم الوزارة 
 )التقييم املركزي(

تقييم الدائرة درجة 
 )التقييم الطريف (

الفرق بني 
 التقييم

 البصرة 2016
 %19,7 %81 %61,3 البصرة التعليمي

 %9 %75 %66 ابو اخلصيب العام

 ميسان 2016
 %27 %80 %67 الزهراء اجلراحي

 %13,9 %71,9 %58 اجملر العام

 كركوك 2017
 %18 %87,7 %69,7 ازادي

 %21,6 %86,3 %64,7 كركوك العام

ــــة يف  ــــدمات الطبي ــــض الخ ــــودة بع ــــيم ج ــــدقيق بتقي ــــق الت ــــام فري ــــالل قي ــــن خ  ب( م
املسستشــــفيات ضــــمن عينــــة التــــدقيق ووفــــق اســــتمارة مؤمــــرات الجــــودة والصــــادرة 
ــــة  ــــحة والبيئ ــــي يف وزارة الص ــــوير املؤسس ــــاملة والتط ــــودة الش ــــم ادارة الج ــــن قس ع

ـــك  ـــريف لتل ـــيم الط ـــب التقي ـــحة يف نس ـــرة وواض ـــات كبي ـــود فروق ـــا وج ـــام ال ةن االقس
ممـــا يشـــير الـــة عـــدم دقـــة التقييمـــات التـــي يقـــوم بهـــا املالكـــات نتيجـــة قلـــة 

( يوضــــح 7خبــــراتهم يف اســــتخدام املؤمــــرات الخاصــــة بــــالتقييم واملرفــــق رقــــم  
 ذلك ن

ـــة   ـــداد و مقارن ـــحة يف با ـــدوا ر الص ـــريف ل ـــيم الط ـــا ح التقي ـــدقيق نت ـــالل ت ـــن خ ــــ( م  ج
ــــر  ــــال ال الحص ــــبيل املث ــــددة وا س ــــنوات متع ــــفيات ولس ــــبعض املستش ــــا ح ل النت
مستشــــفة اليرمــــول ومستشــــفة املحموديــــة ال ةنــــا عــــدم وجــــود تقيــــيم لــــبعض 

ت  يف يف  ــــين تــــم اجــــراء تقيــــيم لــــنفن املؤمــــرا 2015املؤمــــرات  خــــالل عــــام  
ـــــث اا  2016ســـــنة   ـــــض  ي ـــــل ومعالجت ـــــد الخل ـــــ ا االجـــــراء ال يســـــاعد يف تحدي وه

التقيـــيم يـــتم عشـــوا يًا ووفـــق االهـــواء الشخصـــية اذ يعتمـــد فيـــض تقيـــيم مؤمـــرات 
ـــراء  ـــدم اج ـــن ع ـــاًل ع ـــة   ف  ـــنة الال ق ـــيم للس ـــا يف التقي ـــنة دوا اعتماده ـــة لس معين

 -يوضح ذلـك :والجدول ادنا   2017أ  تقييم للمستشفيات خالل عام  
 2016/درجة تقييم لسنة 2015 /درجة التقييم لسنة اسم الوحدة اسم املستشفى

 
 مستشفى الريموك

 %67,5 __ الصيدلية االستشارية
 %68,5 __ الصيدلية الداخلية
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 %90 __ صيدلية الطوارئ
 %68,18 __ صيدلية السريرية

 
 مستشفى احملمودية

 __ %66,3 الطوارىء
 __ %49 ردهات

 __ %44,44 خمترب الطوارىء

 -( التقييم ال اتي للمؤسسة الصحيـة :3 
ـــق  ـــفة وف ـــي للمستش ـــيم ذات ـــمجراء تقي ـــفة ب ـــل مستش ـــودة يف ك ـــة الج ـــوم لجن ـــث تق  ي
اســـتمارة التقيـــيم املت ـــمنة نفـــن املعـــايير واملؤمـــرات التـــي يعمـــل بهـــا كـــل مـــن قســـم 
ادارة الجــــودة ومــــعب ادارة الجــــودة العــــالم مــــعب ادارة الجــــودة بنتــــا ح التقيــــيم  ونةــــرك 

قيـــيم كونهـــا معرضـــة ل ـــاود مـــن قبـــل لعـــدم وجـــود  ياديـــة مـــن تلـــك اللجنـــة الجـــراء الت
ادارة املسستشـــــــفة لتاييـــــــر العديـــــــد مـــــــن التقييمـــــــات بمـــــــا يـــــــتالءم ورأ  االدارة 
العليـــا   يـــث يفتـــر  مقارنـــة نتـــا ح التقيـــيم الـــ اتي مـــع نتـــا ح التقيـــيم الطـــريف والتـــي 
ـــع  ـــا ح م ـــك النت ـــارا تل ـــم تق ـــن ث ـــة وم ـــا ح مقارب ـــوا النت ـــر  اا تك ـــب او املفت ـــن الواج م

ـــيم امل ـــيم مـــكلي التقي ـــار  تقي ـــ اتي واعتب ـــيم ال ـــاد التقي ـــدم اعتم ـــا ع ـــا ال ةن ـــ    اال انن رك
ـــدمح   ـــرص م ـــالل ق ـــن خ ـــات م ـــع املال ة ـــتم رف ـــل CDوي ـــن قب ـــض م ـــاد علي ـــتم االعتم ( الي

ـــــل ادارة  ـــــر الصـــــحة وال  تـــــة االســـــتفادة منـــــض مـــــن قب مـــــعب ادارة الجـــــودة يف دوا 
 املستشفة وانما تعتبر كجهد اضايف ال فا دة منض ن

 
ـــ  ـــرك سادس ـــالداء مؤم ـــة ل ـــة الدا م ـــحية واملتابع ـــات الص ـــتمر للمؤسس ـــيم املس ـــد التقي ًا : يع

لنجـــــاس ا   مؤسســـــة لكونـــــض يبحـــــث ويســـــجل مـــــواطن االخفـــــاق والســـــلبيات 
ـــدقيق  ـــالل ت ـــن خ ـــا م ـــاء  اال انن ـــواًل لالرتق ـــينها وص ـــبة لتحس ـــول املناس ـــاد الحل وايج

لتطـــــوير النتـــــا ح الفصـــــلية الصـــــادرة عـــــن قســـــم ادارة الجـــــودة الشـــــاملة وا
 -املؤسسي ال ةنا مايلـي :

ــــدل العــــام لنســــب تقيــــيم جــــودة الخــــدمات الطبيــــة املقدمــــة يف  (1  اا املع
ــــيم لــــم  ــــالل فصــــول التقي ــــراق ا العمــــوم خ ــــفيات محافةــــات الع مستش

ـــام  ـــاني لع ـــل الث ـــيم الفص ـــا ح تقي ـــام لنت ـــدل الع ـــة املع ـــل ال ـــقت لتص م   2017ترت
ـــيم ا ـــا ح التقي ـــب نت ـــدني يف نس ـــال ت ـــاا هن ـــا ك ـــولها وانم ـــن  ص ـــرغم م  ال
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( وذلـــــك يـــــدل ا %70ا املعـــــدل املقبـــــول لنتـــــا ح التقيـــــيم والبـــــال   
محدوديـــــة التطـــــور والتحســـــين املقـــــدم للخـــــدمات الطبيـــــة خـــــالل فصـــــول 
التقيــيم كمــا لــم يطــرأ ا  دعــم او تحســين لســد جوانــب الخلــل الــ   تــم رصــد  

 -اثناء التقييم الدور  وكما موضح يف الجدول ادنـا  :

 
مــــن خــــالل االطــــالع ا نتــــا ح تقيــــيم جــــودة الخــــدمات الطبيــــة املقدمــــة  (2 

ـــم  ـــحة لقس ـــر الص ـــل دوا  ـــن قب ـــوع م ـــراق واملرف ـــات الع ـــفيات محافة يف مستش
ادارة الجـــــودة الشـــــاملة لـــــو   وجـــــود انخفـــــا  يف نتـــــا ح التقيـــــيم بـــــين 

ونتـــا ح التقيـــيم للمعـــدل العـــام  2018عـــام  املعـــدل العـــام للفصـــل االول مـــن 
ملستشــــفيات بعــــض املحافةــــات ممــــا يــــدل  2017ع مــــن عــــام  للفصــــل الرابــــ

ــــك املستشــــفيات  ــــة يف تل ــــة املقدم ا انخفــــا  مســــتو  الخــــدمات الطبي
لعـــدم وجـــود سياســـات واجـــراءات عمـــل تحـــدد املســـؤوليات ملعالجـــة الخلـــل 
ــــة والصــــحية قياســــًا  ــــ ة واملســــتل مات الطبي ــــدم االجه ــــة ق ــــا  اضــــافة ال فيه

ـــم العمـــل املقـــدم يف تلـــك املؤ سســـات الصـــحية  كمـــا اا نقـــ  كميـــات لحج
االدويـــــة املجهـــــ ة للمستشـــــفيات لـــــض دور كبيـــــر يف االخفـــــاق يف تحســـــين 
ــــدني نتــــا ح نســــب التقيــــيم والجــــدول  جــــودة الخدمــــة الطبيــــة املقدمــــة وت

 -ادنا  يوضح نتا ح نسب التقييم و سب املحافةـة :
 

دائرة الصحة يف 
 احملافظات

املعدل العام لنتائج التقييم خالل 
 2017الفصل الرابع/ 

املعدل العام لنتائج التقييم خالل 
 2018الفصل االول/ 

 نسب االخفاق
 )اكثر من مؤشر(

 4,66 79,74 84,4 بغداد/ الكرخ
 6,7 72,2 78,9 ميسان

 2018التقييم العام للمستشفيات  عام  2017التقييم العام للمستشفيات عام  
املعدل العام للفصل 

 االول
املعدل العام 
 للفصل الثاين

التقييم العام 
 للفصل الثالث

التقييم العام 
 التقييم  العام للفصل االول للفصل الرابع

79,5% 80,4% 78,2% 78,7% 79,03% 
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 2,6 76,4 79 الديوانية
 0,3 80,8 81,1 النجف

 4,9 70,5 75,4 صالح الدين
 7,6 73,5 81,1 ذي قار
 0,5 84,2 84,7 اببل

( اا نتـــــا ح التقيـــــيم الخـــــاص بجـــــودة املستشـــــفيات واملعـــــدالت الناتجـــــة عنهـــــا 3     
تعكـــــن فقـــــط املعـــــدل االجمـــــالي ملجمـــــوع املعـــــايير واملؤمـــــرات الفنيـــــة 
ـــب او  ـــا النس ـــة فيه ـــث تطا ـــام بحي ـــكل ع ـــة وبش ـــل مؤسس ـــة بك ـــية الخاص والهندس
ـــــية  ـــــة واالساس ـــــاب الجوهري ـــــة ا  س ـــــة او الثانوي ـــــايير الفرعي ـــــدالت للمع املع
التــــي هــــي برأينــــا انهــــا ذات عالقــــة مبامــــرة وبتمــــا  مــــع املــــريض وتــــؤثر ا 
ـــام وبـــ لك التعطـــي هـــ   النتـــا ح صـــورة  مرا ـــل تلقيـــض العـــالج واكتســـابض الشـــفاء الت
واضــــحة عــــن الواقـــــع الحقيقــــي للمؤسســـــة الصــــحية  فقـــــد ال ةنــــا اا نتـــــا ح 
ــــا  ــــة  لكنه ــــيم عالي ــــة تقي ــــلئ ا درج ــــي  ص ــــرات الت ــــمن املؤم ــــيم تت  التقي
ــــة  ــــريض ا الخدم ــــول امل ــــة  ص ــــاس وديموم ــــع نج ــــال م ــــة او باتص ــــئ مهم ليس
ــــا  ــــة ولكنه ــــا ح منخف  ــــلئ ا نت ــــي  ص ــــرات الت ــــاب املؤم ــــة( ا  س الطبي
ــــب االقســــام  ــــث  اا اغل ــــريض  ي ــــة للم ــــة الالزم ــــة الطبي مهمــــة يف تقــــديم الخدم

( %23املهمــــة يف املستشــــفيات قــــد  صــــلئ ا نســــب متدنيــــة اقــــل مــــن  
( والتـــي لهـــا عالقـــة بســـالمة املـــريض والتـــي يفتـــر  %7,69ليصـــل بع ـــها الـــة  

ــــال  ــــبيل املث ــــا ا س ــــبية ومنه ــــا النس ــــر  اهميته ــــر يف ع ــــد اخ ــــا باع اعطا ه
ـــعة  ـــدمات االم ـــب  خ ـــاا القل ـــ ة  انع ـــة املرك ـــة  العناي ـــات املرض ـــدج  رده ـــة الخ رده

ـــــرنين  ـــــن  C.T Scan  املفـــــرا    MRIوال ـــــات  الصـــــيدلية وغيرهـــــا م صـــــالة العملي
ـــام ال ـــم  االقس ـــق رق ـــة واملرف ـــلئ 8حيوي ـــي  ص ـــة الت ـــام الحيوي ـــم االقس ـــين معة ( يب

 ا تقييمات متدنية لعينة من املستشفيات لبعض محافةات العراق ن

 صا دحيب اصا ع يـم  -  
ــــدمح      ــــ  عليهــــا ادارة الجــــودة ل ــــي تركت ــــات االساســــية الت ــــن املقوم ــــدريب م ــــر الت يعتب

ــــامل ــــودة الش ــــمن ادارة الج ــــحية ض ــــة الص ــــة املؤسس ــــرورية اللي ــــاهيم ال  ــــيف املف ة وترس
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العمــــل بهــــ ا النةــــام الــــ   مــــن مــــمنض اا يصــــنف املؤسســــة والعــــاملين فيهــــا ضــــمن 
املؤسســــات الصــــحية الكفــــوءة ومالكاتهــــا الصــــحية اي ــــا ومــــن خــــالل متابعــــة الخطــــة 
ـــمن  ـــض ض ـــة ل ـــعب التابع ـــي والش ـــوير املؤسس ـــاملة والتط ـــودة الش ـــم ادارة الج ـــة بقس الخاص

 -الجودة يف كل مؤسسة صحية لدينا املال ةات التاليـة : دوا ر الصحة ولجاا
ـــي  ـــوير املؤسس ـــاملة والتط ـــودة الش ـــم ادارة الج ـــة بقس ـــة خاص ـــع خط ـــن وض ـــالرغم م اوال: ب
ـــــد املواضـــــيع املت ـــــمنة االســـــن الخاصـــــة  ـــــدريب وتحدي ـــــامح ت ـــــي ببرن واملعن
ــــكل  ــــودة بش ــــام الج ــــاس نة ــــة النج ــــاليب املتبع ــــارات واالس ــــوير امله ــــالجودة وتط ب

وا مســـتو  مـــدراء الشـــعب يف دوا ـــر الـــوزارة ودوا ـــر الصـــحة يف باـــداد واســـع 
ــــم تنفــــ  بشــــكل كامــــل  ــــة االا  2017و  2016وللســــنوات واملحافةــــات اال انهــــا ل ولااي

ـــا اد   ـــا وبشـــكل محـــدود مم ـــبعض منه ـــد نفـــ  ال ـــة التخصـــي  املـــالي وق بســـبب قل
فقـــا الـــة عـــدم تحقيـــق الهـــدف املرجـــو مـــن الخطـــة وتحجـــيم الـــدور التـــدريبي و

 ل لك وب لك فقدت الخطة اهميتها يف ه ا الجانب ن
ـــة  ـــي اصـــبحئ متداخل ـــدريب يف مجـــال ارســـاء ثقافـــة الجـــودة واملجـــاالت الت ـــة الت ـــا : قل ثاني
فيهـــا اد  الـــة عـــدم خلـــق وعـــي كـــايف بـــين املالكـــات الوســـطية ضـــمن مـــعب 
ادارة الجـــــودة يف دوا ـــــر الصـــــحة يف باـــــداد واملحافةـــــات وبقيـــــة املالكـــــات 

بلجــــــاا الجــــــودة يف املستشــــــفيات  لكــــــوا التــــــدريب يســــــاهم يف  املتمثلــــــة
ـــة  ـــع كاف ـــل م ـــة التعام ـــودة وا لي ـــوم الج ـــن مفه ـــة ع ـــة العام ـــرة والثقاف ـــابهم الخب اكس

 االمور الفنية واالدارية فيما يخ  ه ا الجانب ن
 

ـــن  ـــادرة ع ـــلية الص ـــات الفص ـــ  التقييم ـــراء وتنفي ـــدم اج ـــة ع ـــدريب اد  ال ـــعف الت ـــا : ض ثالث
دة الشــــاملة والتطــــوير املؤسســــي بخصــــوص مفــــاهيم الجــــودة قســــم ادارة الجــــو

وتطبيقهـــا مـــن قبـــل كـــل مـــن مـــعب ادارة الجـــودة واملالكـــات العاملـــة يف لجـــاا 
الجــــودة ضــــمن املستشــــفيات بالشــــكل الصــــحيح واالمثــــل لــــنقلهم صــــورة غيــــر 
ــــا هم  ــــالي اعط ــــحية وبالت ــــات الص ــــك املؤسس ــــلبي لتل ــــع الس ــــن الواق ــــة ع  قيقي

ـــل ا ـــيم ال تمث ـــات تقي ـــة درج ـــاءتهم الناتج ـــة كف ـــبب قل ـــة بس ـــي للمؤسس ـــع الفعل لواق
 عن ذلك ن
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 ق ة  شاحكة صالفرص  صاعا  ي    صيجا  صا   ل  -هـ
ــــق التــــدقيق ا عــــدد مــــن       ــــو   مــــن خــــالل االســــتبياا املنفــــ  مــــن قبــــل فري ل

ــــود  ــــل وج ــــاق العم ــــمن نط ــــ كورة ض ــــدقيق وامل ــــث والت ــــة البح ــــفيات يف عين املستش
والخلــــل يف ادارة املستشــــفة واملالكــــات العاملــــة فيهــــا مجموعــــة مــــن نقــــاد ال ــــعف 

ــــة الجــــودة املطلوبــــة ضــــمن النةــــام  والتــــي ا اثرهــــا نــــتح عنهــــا عــــدم الوصــــول ال
 -االدار  للمستشفة والعاملين فيها وكما يلـي :

ــــحي  ــــالل الص ــــين امل ــــاركة ب ــــاوا واملش ــــاء روس التع ــــعف يف ارس ــــود ض ــــو   وج اوال : ل
ـــث  ـــفة يف  ي ـــل يف املستش ـــرت العام ـــي اث ـــودة والت ـــرامح الج ـــق ب ـــ ام بتطبي االلت

ـــا  ـــا فيم ـــة وخصوص ـــرة االول ـــن امل ـــحيح م ـــل الص ـــلوب اداء العم ـــ  اس ـــلبا ا تع ي س
يتعلـــــق بتقـــــديم الخـــــدمات الطبيـــــة للمرضـــــة الراقـــــدين يف تلـــــك املؤسســـــات 

 ( من نسبة املشمولين باالستبياا ما ورد اعال ن%60 يث ايد  
 

املــــة يف اغلــــب املؤسســــات الصــــحية بصــــنع القــــرار ثانيــــا : عــــدم مشــــاركة املالكــــات الع
ـــن  ـــم أاس ـــن اه ـــاركة م ـــر املش ـــث تعتب ـــاملين  ي ـــض الع ـــل وتوجي ـــ  العم ـــا يخ فيم
الجـــــودة يف املؤسســـــات الصـــــحية ناذ ال يـــــتم تشـــــجيعهم ا املشـــــاركة يف 
ـــاركة  ـــل واملش ـــم العم ـــع  ج ـــب م ـــي تتناس ـــات الت ـــداء االقترا  ـــات واب ـــع املعلوم جم

عوقــــات يف املستشــــفة ممــــا يــــؤد  الــــة فقــــداا بوضـــع الحلــــول للمشــــاكل و امل
عامــــل االبتكــــار واالبــــداع لــــد  املوظــــف وبالتــــالي يتولــــد لديــــض مــــعور باال بــــاد 
وعـــدم ابـــداء املشـــاركة الفاعلـــة او روس االنتمــــاء لهـــ   املؤسســـة الصـــحية وهــــ ا 

 ( من املشمولين بعينة البحثن%64ما اكد   
 

ـــدر ـــل م ـــن قب ـــاج م ـــيم جـــودة االنت ـــدم تقي ـــا : ع ـــة ثالث ـــيم الخدم ـــدر تقي اء املستشـــفيات بق
الطبيــــة وعــــدم االســــهام بوضــــع اليــــة و ــــواف  ومكافــــ ت لــــدعم املالكــــات التــــي 
ـــق  ـــاء وخل ـــعور االنتم ـــع م ـــاندة يف رف ـــداع واملس ـــن االب ـــن م ـــدر ممك ـــق اا ق تحق

ــــبة   ــــتبياا نس ــــا ح االس ــــرت نت ــــث اظه ــــتمرة  ي ــــورة مس ــــداع بص ــــن %67االب ( م
ثنا ي املبـــ ول يف املؤسســـة الصـــحية العـــاملين لـــم يـــتم تقيـــيم عملهـــم االســـت

 التي يعملوا فيها ن
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رابعـــا :  عـــدم اعطـــاء االهميـــة الكافيـــة لتحســـين جـــودة الخـــدمات الصـــحية ســـيما واا االليـــة 
ـــوة  ـــد الفج ـــي لس ـــفة ال تكف ـــل ادارة املستش ـــن قب ـــة م ـــود املب ول ـــة و الجه املتبع
ــــنق  الحاصــــل بالخــــدمات الطبيــــة املــــراد تقــــديمها بســــبب قــــدم البنــــة  وال
التحتيــــة وقلــــة التخصــــي  املــــالي ومــــا يترتــــب عليــــض مــــن عــــدم التجهيــــ  

ــــض نســــبة   ــــا اظهرت ــــ ا م ــــة ال ــــرورية وه ــــة %76باملســــتل مات واالدوي ــــن عين ( م
 البحث ن

ـــا:   ـــين %32خامس ـــرام ب ـــة واال ت ـــعف الثق ـــرت ض ـــتبياا اظه ـــة االس ـــمولين بعين ـــن املش ( م
 املالكــــــات الوســــــطية الصــــــحية مــــــن جهــــــة وبــــــين املالكــــــات الطبيــــــة يف
املستشـــفة وقلـــة وجـــود قنـــوات للحـــوار بيـــنهم مـــع قلـــة وســـا ل التطـــوير ادت 
الـــة اهمـــال يف انجـــاز املهـــام مـــن قبـــل املالكـــات الوســـيطة وكـــل مـــا يترتـــب عليـــض 
مـــن تعـــاوا بيـــنهم وبـــين املالكـــات الطبيـــة يف تنفيـــ  اغلـــب االجـــراءات ســـواء 

ــــة  ــــر ســــلبا ا الخدمــــة الطبي ــــ   اث ــــة منهــــا او التخصصــــية وال املقدمــــة االداري
ـــــة انفســـــهم يف تحســـــين وتطـــــوير  للمراجـــــع واملـــــريض وا املالكـــــات العامل

 الخدمة تبعا ل لك ن
ـــرورية  ـــل ض ـــاز العم ـــة بانج ـــال يات والخاص ـــبعض الص ـــويض ل ـــل او التف ـــد التخوي ـــا: يع سادس
ـــــك  ـــــل تل ـــــوم بتمثي ـــــفيات ال تق ـــــا يف املستش ـــــض االدارات العلي ـــــدا اال اا بع ج

لعمــــل يف  الــــة تمتــــع الشــــخ  املســــؤول االجــــراءات ممــــا يتســــبب يف اربــــال با
ـــــل ادار  خـــــارجي كاملشـــــاركة باللجـــــاا يجعـــــل عـــــدم  ـــــض بعم باجـــــازة او تكليف
تواجــــد  عبــــم يف تنفيــــ  العديــــد مــــن االوامــــر االداريــــة او الفنيــــة لحــــين عودتــــض  
ـــد مشـــكلة  ـــا وتع ـــل  كم ـــؤثر ســـلبًا ا ســـير العم ـــالي ت ـــات وبالت ـــك الواجب ـــام تل التم

يـــع املســـؤولية بشـــكل غيـــر متســـاو  ا جميـــع عـــدم تخويـــل الصـــال يات وتوز
العــــاملين وا تكارهــــا بشــــخ  وا ــــد تســــبب يف اعاقــــة بتنفيــــ  املهــــام وكانــــئ 

 ( من املشمولين بعينة البحث ابدت عدم تفويض الصال يات ن%80نسبة  
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 -االسـتنتاجات والتوصيـات :

 صالس ن اجال -أ
ة املتطلبـــات العالجيـــة مـــن االدويـــة واملســـتل مات اوال :عـــدم  صـــول املـــريض ا كافـــ

ــــكاو   ــــال الش ــــل واهم ــــكل متكام ــــالج بش ــــي الع ــــدم تلق ــــة ع ــــافة ال ــــة باالض الطبي
ـــاا والثقـــة داخـــل  ـــا وعـــدم مـــعور  باالم ـــد  االدارة العلي ـــل املـــريض ل ـــن قب ـــة م املقدم
ـــريض  ـــالمة امل ـــحة وس ـــؤثر ا ص ـــي ي ـــا ق  قيق ـــد ع ـــث يع ـــحية  ي ـــة الص املؤسس

 املراجع ن 
ــــي التخصصــــي  ثانيــــا :تعــــاني املستشــــفيات ا العمــــوم مــــن نقــــ  يف املــــالل الطب

والصـــحي  يـــث ال زالـــئ وزارة الصـــحة والبيئـــة عـــاج ة عـــن  ـــل هـــ   املشـــكلة ممـــا أثـــر 
ســـلبًا ا انســـيابية عمـــل املؤسســـات الصـــحية وبالتـــالي التـــمثير ســـلبًا ا صـــحة 

ل الطبـــي او املـــريض لعـــدم متابعـــة  التـــض الصـــحية ســـواء كانـــئ مـــن قبـــل املـــال
التمري ــــي  باالضــــافة الــــة تنقــــل املــــريض الكثــــر مــــن مؤسســــة صــــحية الســــتكمال 
ــــ خم الحاصــــل ا  ــــة بســــبب ال ــــرات انتةــــار طويل ــــض فت ــــور التشخيصــــية وتحمل االم

 العيادات االستشارية او ا االقسام التشخيصية كاالمعة  الرنين ن
ـــــل وزارة الصـــــحة ـــــن قب ـــــا :ضـــــعف اجـــــراءات التحســـــين املســـــتمر م ـــــة ا  ثالث والبيئ

ــــال  كبيــــرة ســــواء كانــــئ مــــن قبــــل وزارة  ــــرغم مــــن انفــــاق مب املستشــــفيات ا ال
ـــن  ـــرفض م ـــم ص ـــا ت ـــة م ـــافة ال ـــا باالض ـــة له ـــحية التابع ـــدوا ر الص ـــة او ال ـــحة والبيئ الص
ـــة  ـــدادها للخدم ـــا واع ـــر  تمهيله ـــا لا ـــة به ـــة الخاص ـــمن املي اني ـــها ض ـــة نفس املؤسس

ـــة بهـــا و ـــريرية الخاص ـــة الســـعة الس ـــم محدودي ـــر قابلـــة رغ ـــة قديمـــة غي ـــا ابني كونه
ـــث  ـــن  ي ـــريض م ـــدم امل ـــر  تخ ـــة اخ ـــام عالجي ـــات او اقس ـــتحداو رده ـــيع او اس للتوس
الرقــــود وغيرهــــا مــــن االمــــور وقــــد بلــــ  اجمــــالي املبــــال  املصــــروفة الجــــل التمهيــــل 

ــــوا 119223861312  ــــروا ملي ــــة وعش ــــاا وثالث ــــار وما ت ــــر ملي ــــعة عش ــــة وتس ( دينار ما 
فـــًا وثالثما ـــة واثنـــة عشـــر دينـــار( خـــالل الفتـــرة مـــن وثمانما ـــة ووا ـــد وســـتوا ال

 ( ن 2018 - 2003 
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رابعـــــا :اخفـــــاق وزارة الصـــــحة والبيئـــــة يف بنـــــاء وتـــــوفير مؤسســـــات صـــــحية جديـــــدة 
كمجمعــــات طبيــــة وعالجيــــة تخصصــــية الســــتيعاب اعــــداد املرضــــة املت ايــــد ســــواء 

والخاصـــــة ببنـــــاء كانـــــئ يف باـــــداد او املحافةـــــات وفـــــق خطتهـــــا االســـــتيراتيجية 
وانشــــاء مستشــــفيات خدميــــة متطــــورة لســــد الــــنق  الحاصــــل وتقليــــل الــــ خم ا 
ـــك  ـــوزارات معهـــا وتجـــاوز تل املؤسســـات الصـــحية االخـــر  نتيجـــة عـــدم تعـــاوا بعـــض ال
ـــــة  ـــــة قل ـــــة باالضـــــافة ال ـــــوزارة الصـــــحة والبيئ ـــــة ل ـــــوزارات ا االراضـــــي التابع ال

ا يــــة ومــــن نا يــــة اخــــر  التخصيصــــات املاليــــة النشــــاء املستشــــفيات هــــ ا مــــن ن
 وجود خلل يف مرود التعاقد لعدم كفاءة الشركات املنف ة ن

خامســــــا: قلــــــة اجــــــراءات التطــــــوير والتحســــــين ا عمــــــوم االجهــــــ ة الطبيــــــة يف 
ــــريض  ــــة للم ــــة املقدم ــــة العالجي ــــلبا ا الخدم ــــر س ــــا اث ــــحية مم ــــات الص املؤسس

% 4تطــــوير  املت ــــمنة  تلقــــي العــــالج والتشــــخي  املبكــــر  يــــث تراو ــــئ نســــب ال
 %( ن46 -

ــــحة  ــــودة يف وزارة الص ــــم ادارة الج ــــا لقس ــــل االدارة العلي ــــن قب ــــة م ــــعف الرقاب ــــا: ض سادس
ـــرارات  ـــاذ الق ـــية يف اتخ ـــض او خصوص ـــتقاللية ل ـــود اس ـــدم وج ـــا ع ـــث ال ةن ـــة  ي والبيئ
ــــة  ــــارير الفصــــلية املقدم ــــل الســــلبيات الحاصــــلة واملــــ كورة يف التق املناســــبة لتقلي

لــــوزارة الصــــحة والبيئــــة والخاصــــة باملؤسســــات الصــــحية  مــــن قــــبلهم للوكيــــل االدار 
و ســـبما وردت مـــن دوا ـــر الصـــحة لـــتاليف االخطـــاء والعمـــل بالتوصـــيات التـــي يـــتم 

 طر هان 
 

ــــيم ا املؤسســــات الصــــحية  ــــاجراءات التقي ــــوم ب ــــة تق ــــن جه ــــر م ــــود اكث ســــابعا: وج
متمثلـــــة بقســـــم ادارة الجـــــودة الشـــــاملة والتطـــــوير املؤسســـــي  دا ـــــرة التفتـــــيش  
مكتـــب املفـــتش العـــام باالضـــافة الـــة التقيـــيم الـــ اتي الـــ   تقـــوم بـــض لجـــاا التقيـــيم 
ــــن  ــــل م ــــة يف العم ــــق ازدواجي ــــر يخل ــــ ا االم ــــها  وه ــــحية نفس ــــة الص يف املؤسس
ــــنفن اســــتمارة التقيــــيم املعــــدة مــــن قبــــل قســــم ادارة  نا يــــة رصــــد الســــلبيات ول

ـــــاهمة يف  ل ـــــات دوا املس ـــــرار التقييم ـــــاملةوبالتالي تك ـــــودة الش ـــــكل الج ـــــا بش ه
 ج ر  واالكتفاء بعرضها عن طريق التقارير الفصلية ن
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ثامنـــا: لـــم يـــتم تنفيـــ  اغلـــب مـــا ورد يف خطـــة قســـم ادارة الجـــودة الشـــاملة والتطـــوير 
املؤسســــي فيمــــا يخــــ   تــــدريب املالكــــات العاملــــة او القيــــام بال يــــارات امليدانيــــة 

دوا ــــر الصــــحة  لكــــل مــــن قســــم ادارة الجــــودة الشــــاملة ا مــــعب ادارة الجــــودة يف
كافــــة ومؤسســــاتها ولجــــاا الجــــودة العاملــــة يف املؤسســــات الصــــحية التابعــــة لهــــا 
ممــــا أثرســــلبًا ا اجــــراء التقييمــــات واملتابعــــة ســــواء كــــاا التقيــــيم مركــــ   او 
ــــة  ــــة او الفعلي ــــيم الحقيقي ــــا ح التقي ــــار نت ــــاًل يف اظه ــــبب خل ــــالي س ــــريف وبالت ط

 صورة  قيقية عن الواقع الفعلي ن وفق املعاييراملوضوعة  كما وانها ال تنقل 
 

ـــل  ـــ لك واملنفـــ ة مـــن قب ـــيم وفـــق االســـتمارات املعـــدة ل تاســـعا: ضـــعف يف اجـــراءات التقي
املــــالل العامــــل يف مــــعب ادارة الجــــودة كــــوا النتــــا ح والتقييمــــات ال تنقــــل صــــورة 
ــــة  ــــايير جوهري ــــمن مع ــــا تت  ــــراق النه ــــفيات يف الع ــــع املستش ــــن واق ــــة ع  قيقي

ــــات امل ــــة وتقييم ــــة ا وفرعي ــــالي تطا ــــب اا وبالت ــــ  نس ــــة تمخ ــــايير الفرعي ع
 املعايير الجوهرية وتعطي نتا ح تقييم غير  قيقية ن 

 صا  صيـال -ب
اوال : ضـــرورة  صـــول املـــريض ا كافـــة املتطلبـــات العالجيـــة مـــن ادويـــة و مســـتل مات 
ـــكاو   ـــار الش ـــر االعتب ـــ  بنة ـــع االخ ـــل م ـــكل متكام ـــالج بش ـــي الع ـــر  تلق ـــة لا طبي

ـــي املقد ـــات  الت ـــلبيات واالخفاق ـــة الس ـــا ملعرف ـــالدارة العلي ـــريض ل ـــل امل ـــن قب ـــة م م
ــــق الجــــودة  ــــل ادارة املستشــــفة او تتااضــــة عنهــــا( لتحقي ــــن قب ــــق م ــــد ال توث ق

 الشاملة يف املؤسسات الصحية ن
ثانيــــا : ضــــرورة قيــــام وزارة الصــــحة والبيئــــة برفــــد املؤسســــات الصــــحية كافــــة باملالكــــات 

الالزمــــة و ســــب اال تيــــاج ل ــــماا تقــــديم خدمــــة التخصصــــية الطبيــــة والصــــحية 
ـــات  ـــين املؤسس ـــض ب ـــدم تنقل ـــماا ع ـــع وض ـــد واملراج ـــريض الراق ـــة للم ـــة متكامل طبي

 الصحية الستكمال الخدمة املطلوبة 
ـــر  ـــادة النة ـــية باع ـــدمات الهندس ـــاريع والخ ـــرة املش ـــة  دا  ـــحة والبيئ ـــام وزارة الص ـــا : قي ثالث

الخاصـــــة بهـــــا بمـــــا يـــــتال م باســـــلوب تمهيـــــل املستشـــــفيات وابـــــواب االنفـــــاق 
ــــال   ــــق دراســــات جــــدو  ت ــــمن صــــرف املب وخصوصــــية املؤسســــة الصــــحية ووف
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املاليـــة بشـــكل يســـاهم بتطـــوير وتمهيـــل تلـــك املؤسســـات الصـــحية بمـــا ي ـــمن 
 تقديم خدمات طبية وفندقية متكاملة للمرضة املراجعين والراقدين ن

طبيــــة عالجيـــة تخصصــــية رابعـــا : ضـــرورة قيــــام وزارة الصـــحة والبيئــــة بتـــوفير مجمعـــات 
ومستشــــفيات جديــــدة لاــــر  اســــتيعاب اعــــداد املرضــــة املت ايــــد ســــواء كانــــئ 

 يف باداد او بقية املحافةات 
ـــــة الســـــتعادتها  ـــــوزارات املتجـــــاوزة ا اراضـــــي وزارة الصـــــحة والبيئ والتنســـــيق مـــــع ال
واالســـــتفادة منهـــــا يف اســـــتكمال انشـــــاء مؤسســـــات صـــــحية  ســـــب خطتهـــــا 

 االستثمارية ن
ــــاج الســــنو  الخــــاص خامســــا:ا ــــق اال تي ــــة وف ــــة الحديث ــــوفير االجهــــ ة الطبي لعمل ا ت

ـــة لاـــر  رفـــع كفـــاءة االجهـــ ة  ـــل وزارة الصـــحة والبيئ بكـــل مؤسســـة صـــحية مـــن قب
الطبيــــة املســــتخدمة ول يــــادة الســــرعة والدقــــة يف التشــــخي  املبكــــر لالمــــرا   

 وتقليل املواعيد وال خم ا االجه ة القديمة القليلة الكفاءة ن
سادســـــا: ث وزارة الصـــــحة والبيئـــــة ا مـــــنح قســـــم ادارة الجـــــودة الشـــــاملة والتطـــــوير 
املؤسســـــي االســـــتقاللية التخـــــاذ القـــــرارات الصـــــا بة بشـــــما التوصـــــيات الخاصـــــة 
ـــــارير  ـــــق التق ـــــة وف ـــــحية واملرفوع ـــــات الص ـــــودة يف املؤسس ـــــلبيات املرص بالس

ـــحيح الســـلبيات وت ـــك املؤسســـات بتص ـــر  الـــ ام تل ـــلية والســـنوية لا حســـين الفص
 الواقع الصحي ن

 
ســـابعا : ضــــرورة قيــــام وزارة الصــــحة والبيئــــة بفصــــل الصــــال يات وتكليــــف جهــــة محــــددة 
ـــاملة  ـــودة الش ـــم الج ـــدادها قس ـــوم باع ـــي يق ـــتمارة الت ـــق االس ـــات وف ـــراء التقييم الج
ــــوير املؤسســــي  واعتمــــاد املال ةــــات الصــــادرة ضــــمن التقــــارير الفصــــلية  والتط

 نها ا االقل نواملساهمة يف  لها او التقليل م
 

ثامنـــا :  ضـــرورة تكثيـــف الجهـــود الخاصـــة بتطـــوير مهـــارات العـــاملين لقســـم ادارة الجـــودة 
ــــاا  ــــر الصــــحة واللج الشــــاملة والتطــــوير املؤسســــي ومــــعب ادارة الجــــودة يف دوا 
ـــــة  ـــــراكهم يف دورات تطويري ـــــالل ام ـــــن خ ـــــفيات م ـــــا يف املستش ـــــة له التابع



 صافلـل صارصبـع - 4

 35  

ــــاء الن ــــاء واعط ــــاليف االخط ــــل ت ــــن اج ــــتمرة م ــــة مس ــــحيحة والحقيقي ــــا ح الص ت
 املطابقة للواقع الفعلي يف املستشفيات ن

 
تاســــعا :  قيــــام مــــعب ادارة الجــــودة الشــــاملة والتطــــوير املؤسســــي بالعمــــل ا اظهــــار 
ـــريض  ـــالمة امل ـــحة وس ـــع ص ـــا  م ـــوا بتم ـــي تك ـــة والت ـــة الفني ـــرات الجوهري املؤم

ــــ ة ــــيم املنف ــــتمارات التقي ــــو ًا يف اس ــــر وض ــــكل اكث ــــة بش ــــا  وذات االهمي وابرازه
ـــورة  ـــل ص ـــا تنق ـــة كونه ـــة الثانوي ـــايير االداري ـــة باملع ـــا  مقارن ـــي االس ـــا ه واعتباره

  قيقية عن واقع املستشفيات ن
 

 للتف ـل باالطـالع نن مع التقديــر ن                                   
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  ع   ال صال لال 

يمكــــنكم ارســــال رســــالة باســــتخدام  ديــــواا الرقابــــة املاليــــة االتحــــاد للتواصــــل مــــع إدارة 
 24073 –مع ذكر الرقم التسلسلي الخاص به ا التقرير  ا د  الوسا ل ادنا 
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