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  :المستخلص
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Abstract 
 

      Hit city suffers from the worst health servies. Though, they are one of the most important basis which  should 
be ocsertained for social and economic development. This is because it has indications to human service, which 
results from variation in the distribution of health institutions of the city sectors. Moreover ,there is shortage in the 
number of medical institutions and medical staff and health professions below the maximum of seientific expected 
rates.Although ,it has a regional nature which serves the neighboring regions which  results in many Social and 
economic problems if it has not been treated in away which suits the number of present population and the grwth 
rate of the forth coming years. 

  
  

  المقدمة
  

تعد الخدمات الصحية احد أھم المرتك�زات ا)ساس�ية       
بن��اء و تق��ويم المجتمع��ات الت��ي تس��ھم مس��اھمة فعال��ة ف��ي 

إذ تعتب�ر م�ن العناص�ر ا)ساس�ية ف�ي عملي��ات  ،الحض�رية
تص���ادي )ي بل���د م���ن بل���دان التط���ور اRجتم���اعي و اRق

و ھ��ذا يعتم��د عل��ى حج��م الخ��دمات الص��حية الت��ي  ،الع��الم
عليھ���ا الف���رد م���ن خ���Dل ت���وفير المستش���فيات و  يحص���ل

وادر الطبي�������ة بمختل�������ف المراك�������ز الص�������حية و الك�������
حتى أنھا أصبحت احد أھم المعايير الت�ي ، اRختصاصات

ل�ذا ف�ان الخ�دمات ، م عالميا لقياس مدى تقدم ال�دولتستخد
كبي��ر م��ن ذوي اRختصاص��ات الص��حية تحض��ى باھتم��ام 

و ھ�ذا م�ا ، باش�رةم لكونھا تم�س حي�اة ا<نس�ان، ةالمسؤول
العالمي��ة المختص��ة ف��ي تترجم��ه بص��ورة جلي��ة المنظم��ات 

إR أنھ��ا تص��ب ف��ي  و أن اختلف��ت اتجاھاتھ�ا ، ھ�ذا المج��ال
و ھذا ما يعكس النھوض بمجتمع ق�وي و  ، خدمة ا<نسان

  . متطور يستطيع أن يواجه تحديات الحياة المختلفة 

  
  

لت��ي و بم��ا ان الخ��دمات الص��حية ھ��ي أح��دى الوظ��ائف ا
و علي�ه ف�ان توزيعھ�ا  ، تمارسھا المدن و منھا مدينة ھيت

 ،م��ع حج��م الس��كان ل|حي��اء الس��كنيةبش��كل ع��ادل ي��تDءم 
علم�ي و تھيئ�ة يمكن أن ي�ؤثر ايجابي�ا ف�ي رف�ع المس�توى ال

ل��ذا ج��اءت ھ��ذه الدراس��ة نتيج��ة لع��دة  ،المناخ��ات المDئم��ة
  -:اعتبارات منھا 

  

أم��راً ض��روريا ان ت��وفير الخ��دمات الص��حية أص��بح  -١
ينبغ��ي التأكي��د علي��ه بوص��فھا أساس��ا ف��ي تحقي��ق تنمي��ة 
اجتماعي��ة و اقتص��ادية لم��ا تملك��ه م��ن مؤش��رات تھ��دف 

  .إلى خدمة ا<نسانية 
ع��دم وج��ود دراس��ة متخصص��ة و متكامل��ة ف��ي ھ��ذا  -٢

المجال ف�ي المدين�ة و ا<س�ھام ف�ي إيج�اد دراس�ة لواق�ع 
ف���ي الخ���دمات الص���حية ليتس���نى لھ���ا أم���ل المش���اركة 

ل��ذلك يتح��دد . الص��حي ف��ي المدين��ة مس��تقبD التخط��يط
  ھدف البحث في معرفة مستوى كفاءة الخدمات 
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الص���حية و كفايتھ���ا بك���ل متغيراتھ���ا و إيج���اد م���واطن 
الخل��ل كمحاول��ة <يج��اد الس��بل الكفيل��ة الت��ي م��ن ش��أنھا 
معالج��ة الخل��ل مس��اھمة ف��ي تحس��ين الحال��ة الص��حية 

لجھ��ات ذات العDق��ة ل��تعلم م��ن خDلھ��ا ا’ لمدين��ة ھي��ت 
لغرض تھيئة المستلزمات المطلوبة لكونھا من ا)م�ور 

  . المھمة التي تستحق البحث 
  

  منطقة الدراسة
  

ض��من  تق��ع مدين��ة ھي��ت عل��ى ض��فتي نھ��را لف��رات      
ش�ماR و )  ٣٣ْ -٢٨(عن�د دائ�رة ع�رض  ،محافظة اRنب�ار

  .) ١-شكل(  شرقا) ◌ْ ٤٢ -٥٣( خط طول 
م��ن اس��م بانيھ��ا ) ھي��ت(خ��ذت تس��ميتھا و يق��ال أنھ��ا ات      

فھ��ي ب��ذلك ) ١٩٩٩ ،عب��د اللطي��ف)(ھي��ت ب��ن الس��نيدي(
فعن��دھا ) حض��رية و ريفي��ة(تجم��ع ب��ين بيئت��ين مختلفت��ين 

تنتھي الصحراء ليبدأ الس�ھل الرس�وبي الخص�ب و عن�دھا 
و ھ���ي تمث���ل محط���ة  ،ب���دأ التب���ادل ب���ين ھ���اتين البيئت���يني

وس�ط الع�راق  لDستراحة على الطريق البري الذي ي�ربط
بح���دوده الغربي���ة فھ���ي تبع���د ع���ن العاص���مة بغ���داد نح���و 

ك��م ٢٥١ك��م و ع��ن الح��دود العراقي��ة الس��ورية بنح��و ١٧٠
دورھا كمحطة تجارية من�ذ الذي جعل مدينة ھيت تمارس 

حت�ى أص�بحت منطق��ة من�اخ التب�ادل التج�اري م��ع ، قيامھ�ا
و ال���ذي ب���دوره  )١٩٨٦ ،الس���عدي(القواف���ل الص���حراوية

إذ أس���ھمت فيم��ا بع���د  ،ا<قليمي���ة للمدين��ة ز العDق��اتع��ز
و  )٢٠٠١، الم�ولى(  بتطور وظائفھ�ا Rس�يما اRقتص�ادية

تجدر ا<شارة إلى أن طبوغرافية و موضع المدين�ة خالي�ة 
م��ن التعقي��د التضاريس��ي ع��دا بع��ض ا)ج��زاء التلي��ة الت��ي 

م ف��وق مس��توى س��طح البح��ر و ٧٥يص��ل ارتفاعھ��ا إل��ى 
 ،) ١٩٩٨،الھيتي(المجاورةم عن المناطق ٢٠يرتفع نحو 

ل��ذا ف��ان ھ��ذا الموض��ع س��اعد ف��ي ال��تخلص م��ن أخط��ار 
الفيضانات لنھر الفرات كما انه شكل موضعا دفاعيا وف�ر 
الحماي���ة لس���كان المدين���ة و ممتلك���اتھم م���ن اRعت���داءات 
الخارجية لذلك يعد العامل الطب�وغرافي م�ن أھ�م العوام�ل 

ن وج��ود الت��ي س��اعدت عل��ى نش��أة المدين��ة عل��ى ال��رغم م��
بعض المعوقات الطبيعي�ة مث�ل وج�ود الس�بخات و ارتف�اع 
المي���اه الجوفي���ة خاص���ة ف���ي ح���ي الخض���ر و الج���ري و 
الش��ھداء و العم��ال و الجھ��ة الجنوبي��ة م��ن ح��ي المعلم��ين 
فض��D ع��ن وج��ود ع��ين القي��ر ف��ي الج��زء الجن��وبي م��ن 

و التي أثرت على توزيع  )٢٠٠٦ ،فيصل وھندي(المدينة
و الت��ي أمك��ن التغل��ب عليھ��ا ف��ي  المؤسس��ات ف��ي المدين��ة

تشكيل مستقرات بشرية تطورت إلى مراكز حضرية مما 
سھل توسع نشاط المدينة الذي اكس�بھا تراكم�ات معماري�ة 

  . غنية انعكست على إبراز شخصيتھا 
  

  مفھوم كفاءة الخدمات الصحية
  

يعد مفھوم الكفاءة من أقدم المفاھيم المستخدمة لتقي�يم       
  و تعني انجاز عمل  )١٩٧٧،بطرس( البشري أداء الكائن

  
أي أن الكف��اءة  ، جھ��ود ض��ائعة قليل��ة أو بفاق��د قلي��لم��ا بم
نسبة الطاقة المستخدمة م�ن قب�ل النظ�ام ال�ديناميكي (تعني 

ال�����������ى الطاق�����������ة المت�����������وفرة ل�����������ه خ�����������Dل دورة 
و عل��ى ھ��ذا ا)س��اس تمث��ل Websters1971))((العم��ل

حي�ث  ،حيةخدمات الص�الكفاءة أھمية خاصة بخصوص ال
تتمي���ز الخ���دمات الص���حية بالكلف���ة العالي���ة نظ���را لطبيع���ة 
ا)جھزة العلمية المستخدمة التي تتطور ك�ل ي�وم م�ع تق�دم 
العل��م ف��ي س��بيل مواجھ��ة ا)م��راض المختلف��ة كم��ا تتمي��ز 
بالمدة الطويل�ة ف�ي تھيئتھ�ا و إنش�ائھا و تأسيس�ھا و رف�دھا 

لة بالع��املين م��ن المتخصص��ين خاص��ة ا)طب��اء و الص��ياد
مما يعط�ي للموض�وع كيفي�ة اس�تخدام الم�وارد البش�رية و 
المادية المتاحة أھمية كبرى لذلك نج�د أن منظم�ة الص�حة 

حيث أنھ�ا  ،تعطي لموضوع الكفاءة أھمية خاصةالعالمية 
تتعل��ق بتحقي��ق (( عرف��ت كف��اءة الخ��دمات الص��حية بأنھ��ا 

س�واء ’أھداف الخدمات الصحية بأقل النفقات في الجھ�ود 
أو م��واد ’بع��ض الجھ��ود عل��ى ش��كل ق��وى عامل��ة كان��ت 
  . أخرى 
كم����ا و أن الكف����اءة تتعل����ق ك����ذلك بقب����ول الخ����دمات       

و بذلك تعد منظم�ة الص�حة )) W.H.O1969((الصحية 
العالمية قبول الجمھ�ور للخ�دمات الص�حية مؤش�را لقي�اس 
مخرجات الجھاز بكونھا وس�يلة لتDف�ي الص�عوبات الفني�ة 

  . ات الصحية في قياس كفاءة الخدم
  

  الخدمات الصحية في مدينة ھيت
  

أن أي مدينة موجودة في وقتنا الحاضر لم تصل إل�ى       
ما ھي عليه أRن في الخدمات الصحية بمحض الصدفة و 
إنم��ا نتيج��ة للظ��روف الص��حية المت��دھورة الت��ي فرض��ت 

حي��ث كان��ت الحال��ة الص��حية ف��ي ) ٢٠٠٠ ،حس��ن(عليھ��ا
تشار الكثير من ا)مراض التي العراق يرثى لھا إذ شھد ان

اتخ���ذت ش���كD وبائي���ا مث���ل تفش���ي م���رض الط���اعون ف���ي 
و م����رض الك����وليرا ف����ي )  ١٩٠٢ – ١٨٣٤(الس����نوات 
و ق�����د راح ض�����حية ھ�����ذه ) ١٩٠٤ – ١٨٦٥(الس����نوات 

ا)مراض ع�دد كبي�ر م�ن الس�كان ف�ي من�اطق مختلف�ة م�ن 
و بالتأكي�د أن مدين�ة ھي�ت ل�م تك�ن ) ١٩٨٦، احمد(العراق

م�ن بقي�ة القط�ر و لك�ن نتيج�ة للتط�ورات الت�ي أوفر حظ�ا 
أص��ابت المدين��ة ك��دخول الس��يارة وزي��ادة اRتص��ال بم���ا 
يجاورھا من مدن و ھدم ا)س�وار و ت�وفر ا)م�ن و زي�ادة 

إذ تش��ير التق��ديرات )فيص��ل وھن��دي (ع��دد س��كان المدين��ة
بان عدد السكان في مدينة ھي�ت بل�غ  ٢٠٠٧السكانية لعام 

على حجم السكان في تعداد عام نسمة اعتمادا ) ٤٢٥٨٩(
أن ھذه الزي�ادة انعكس�ت %) ٣.٢(بمعدل نمو بلغ  ٢٠٠٠

بطبيعة الحال على نمو المدينة بظھور أحياء جديدة نتيج�ة 
الزي��ادة الطبيعي��ة و نش��اط حرك��ة الھج��رة م��ن الري��ف إل��ى 

الھيت����ي ( المدين����ة و زي����ادة مراك����ز العم����ران و البن����اء
الت��ي س��عت  الت��ي ول��دت ض��غطا عل��ى الخ��دمات)١٩٩٤

جاھ��دة لس��د متطلب��ات ھ��ذه الزي��ادة الس��كانية و م��ن ھ��ذه 
  ات الصحية بوصفھا من الحاجات ـــخدمـي الــالخدمات ھ
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 .ة ھيت بالنسبة لمحافظة اuنبارخارطة توضح موقع مدين :١-شكل

 .الھيئة العامة للمساحة، بغداد: المصدر

  ٢٠٠٧المؤسسات الصحية في مدينة ھيت مساحتھا و عدد الكوادر المھنية لعام : ١-جدول
  

  عدد الكادر المھني  )ھكتار(مساحتھا   نوع المؤسسة الصحية  ت

  ١١٦  ١.٦١  مستشفى عام  ١

  ٧٣  ٠.٩  مراكز صحية  ٢

  ١١٢  ٠.١٩  ت طبيةعيادا  ٣

  ٣٧  ٠.١١  صيدليات  ٤

  ٣٤٨  ٢.٨١  المجموع  

  المصدر 
  . ١٩٩٣لسنة  ١/٤٠٠٠خريطة التصميم اuساسي ذات المقياس  -١
 .  ٢٠٠٧مستشفى ھيت العام لسنة ، سجل مAك الموظفين ، جمھورية العراق وزارة الصحة  -٢
 .  ٢٠٠٧،عض المختصين الدراسات الميدانية من خAل القياس و المشاھدات و اللقاءات مع ب -٣
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فئ��ة الض��رورية للس��كان و لك��ل ا)عم��ار فھ��ي R ت��رتبط ب

معين��ة م��ن الس��كان دون أخ��رى إذ تع��د ھ��ذه الوظيف��ة م��ن 
الخدمات التي يحتاج إليھا سكان المدينة و سكان المن�اطق 
المحيط��ة بھ��ا بش��كل واس��ع و مس��تمر حي��ث احتل��ت ھ��ذه 

) ٢.٨١(الوظيف��ة بم��ا تمتلك��ه م��ن ك��وادر مھني��ة مس��احة 
%) ٠.٢٩(بنس��بة ) ١-ج��دول(  ھكت��ار م��ن ارض المدين��ة

أR  ھكت�ار) ٩٢٧.٢٥(ة للمدين�ة البالغ�ة من المساحة الكلي�
أن م��ا تج��در إلي��ه ا<ش��ارة أن مدين��ة ھي��ت تحت��وي عل��ى 
مؤسس��ات ص��حية ع��دة تتمث��ل بالمش��فى الع��ام و المراك��ز 
الص���حية و عي���ادات ا)طب���اء الخاص���ة و الص���يدليات و 
بالنظر لكون ھذه المؤسسات تتصف بوجود نظ�ام ترتيب�ي 

ة و طبيعتھ�ا فمنھ��ا فيھ�ا ل�ذلك اختل�ف حج�م الخدم�ة المقدم�
اقتصر على خدمة سكان المدينة و ا)خرى كرست معظم 
خ���دماتھا عل���ى س���كان ا)ق���اليم المج���اورة لھ���ا و لغ���رض 
الوصول إلى حقيقة الواقع الصحي لمدينة ھي�ت R ب�د م�ن 

) ٢-ش�كل( معرفة التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصحية 
   -:و عليه سوفت تتم دراستھا وفق الصورة آRتية 

  

  المؤسسات الصحية الكبيرة
  

تش��مل المؤسس��ات الص��حية الكبي��رة بالمش��افي بكاف��ة       
ب����ر ويع����د مش����فى ھي����ت الع����ام م����ن اك، اختصاص����اتھا 

  .المؤسسات الصحية في مدينة ھيت
  أن طبيعة الخدمة التي يقدمھا ھذا النوع من المستشفيات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
الح���اRت  معالج���ةھ���ي باتج���اھين ا)ول ھ���و لDس���تقبال و

المرضية العامة التي R تتطل�ب تخصص�ا طبي�ا معين�ا م�ن 
خ��Dل عيادت��ه الخارجي��ة الملحق���ة ب��ه الت��ي تق��وم بإحال���ة 

أما ، المرضى إلى الرقود في أسرته إذا تطلب ا)مر ذلك 
اRتجاه الثاني فيتمثل بإحالة المرضى الذين تتطلب حالتھم 

صص��ة الص��حية إل��ى تخص��ص طب��ي إل��ى المش��افي المخ
و يضطلع ھذا المستشفى ال�ذي يق�ع ف�ي )١٩٨٩،العجيلي(

لتجن��ب  عل��ى الض��فة اليمن��ى لنھ��ر الف��رات) ال��دوارة(ح��ي 
بأھمي��ة كبي��رة ف��ي مدين��ة ، الضوض��اء و ازدح��ام المدين��ة

ھيت م�ن خ�Dل م�ا تمتلك�ه م�ن اRمكان�ات و الم�ؤھDت و 
ا)جھ���زة المتط���ورة بتخصص���ھا ال���دقيق بكاف���ة أقس���امھا 

طوارئ و الص�يدلية و المختب�ر و ا)ش�عة اRستشارية و ال
فض�D ع�ن عظ�م خ�دماتھا ، و التخدير و العDج الطبيع�ي 

الطبية المقدمة ذات الط�ابع المحل�ي لس�كان مدين�ة ھي�ت و 
أقاليمھا المج�اورة مث�ل ناحي�ة كبيس�ة و البغ�دادي و ناحي�ة 

  .)٣-شكل(  الفرات
اذ تتس��م بطبيع��ة اRختصاص��ات الباطني��ة و الجراح���ة و  

ن������ف و ا)ذن و الحنج������رة و العي������ون و الكس������ور و ا)
المجاري البولية و الكلية و العناي�ة المركزي�ة و الط�وارئ 
و غيرھا من اRختصاصات بسعة مئ�ة س�رير و يعم�ل ب�ه 

طبيب��ا و م��ن ذوي المھ��ن ) ٤٩(م��ن ذوي المھ��ن الطبي��ة 
مش���فى ھي���ت (ممرض���ة ) ٢(ممرض���ا و ) ٦٥(الص���حية 

  )٢٠٠٧،العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
   ٢٠٠٧في مدينة ھيت لعام المؤسسات الصحية  توزيعخارطة توضح : ٢- شكل     

  
  

  . ١٩٩٣لسنة ،  ١/٤٠٠٠ذات المقياس  ھيت لمدينةالتصميم ا>ساسي  طةيخر -١: با>عتماد على: المصدر 
    ـ الدراسات الميدانية ٢                   
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    وقع منطقة الدراسة والوحدات ا�دارية في قضاء ھيتمخارطة توضح : ٣-شكل

  
  ١/٢٥٠,٠٠٠، ١٩٩٠، خريطة قضاء ھيت ا�دارية، المديرية العامة للمساحة :المصدر
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 ١٠٦

  
  المؤسسات الصحية الصغيرة

  

ة يندرج تحت ھذا العنوان المراك�ز الص�حية الرئيس�ي      
و حج�م خ�دمات ھ�ذه ، و الفرعية و المتخصص�ة و العام�ة

س���بب طبيع���ة تعاملھ���ا م���ع المؤسس���ات يك���ون مح���دودا ب
الح�������������اRت المرض�������������ية العام�������������ة و البس�������������يطة 

أم���ا الح���اRت الص���عبة و المعق���دة ) ١٩٧١،الشھرس���تاني(
ك��الحوادث الطارئ���ة الناجم���ة ع���ن ا)م���راض الفجائي���ة و 
الحروق و أعمال العنف و م�ا يرافقھ�ا م�ن انفج�ارات ف�ي 
ض����ل ظ����روف اRح����تDل و غيرھ����ا فأنھ����ا تح����ال إل����ى 

ل��ى التعام��ل معھ��ا بي��رة لق��درتھا عالمؤسس��ات الص��حية الك
و يتضح من خDل توزي�ع المؤسس�ات ، على مدار الساعة

  أن ھناك مؤسستين ) ٢-جدول( الصحية في مدينة ھيت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

و ھ��ي  ٢٠٠٧ص��حيتين ص��غيرتين موج��ودتين فعلي��ا ع��ام 
المركز الصحي في حي القلعة الجدي�دة و ال�ذي يعم�ل في�ه 

م��ن الك��ادر الص��حي أم��ا ) ٢٩(م��ن الك��ادر الطب��ي و ) ٩(
من الك�ادر ) ٧(ا)خر فھو في حي الجري الذي يعمل فيه 

، ن الك�ادر الص�حي بض�منھم ث�Dث إن�اثم�) ٢٨(الطبي و
فضD عن وجود مركز ص�حي خي�ري ف�ي ح�ي المعلم�ين 
يق��دم الخ��دمات الص��حية ا)ولي��ة للس��كان مجان��ا  با<ض��افة 

يين قيد ا<نشاء ف�ي ح�ي البك�ر إلى أن ھناك مركزين صح
وتع��د ھ��ذه المراك��ز ) ٢٠٠٧ ،وزارة الص��حة(و الجمعي��ة 

الص��حية خط��وة باتج��اه ت��وفير اRستش��ارات الطبي��ة )كب��ر 
ع��دد م��ن الس��كان و بأس��عار R تثق��ل كاھ��ل الم��واطن ف��ي 

  . مدينة ھيت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٧عدد المؤسسات الصحية في مدينة ھيت لعام ) ٢(جدول رقم 
  

المؤسسات الصحية   اuحياء  ت
  الكبيرة

  الصيدليات  العيادات الخاصة  المؤسسات الصحية الصغيرة

      ١    المعلمين  ١

          قندي و الكبانية  ٢

          القلعة  ٣

  ٤      ١  الدوارة  ٤

          القادسية  ٥

  ٢  ٧      القلعة القديمة  ٦

  ١١  ١٨  ١    القلعة الجديدة  ٧

  ٩  ١٦  ١    الجري  ٨

  ١        الخضر  ٩

          الجمعية  ١٠

  ٢  ٤      العمال  ١١

          البكر  ١٢

  ١        الشھداء  ١٣

          الزھور  ١٤

          القدس  ١٥

  ٣٠  ٤٥  ٣  ١  المجموع  ١٦

  
  . ٢٠٠٧الدراسات الميدانية، من خAل البحث و المشاھدة و التجوال في أحياء المدينة، 

 



ISSN: 1994-7801       
  ٢٠٠٨، ٢العدد، ١-المجلد                                            المجلة العراقية لدراسات الصحراء                              

  

 ١٠٧

  
  العيادات الخاصة

  

ادات الخاص��ة ف��ي مدين��ة ھي��ت لع���ام بل��غ ع��دد العي��      
و يعم�ل ف�ي ھ�ذه ) ٢-جدول( عيادة خاصة ) ٤٥( ٢٠٠٧

م����ن الك����وادر المھني����ة ف����ي مختل����ف ) ١١٢(العي����ادات 
و ق�د امت�د نش�اط ’ اRختصاصات اغلبھم من أھ�ل المدين�ة 

ھ���ذه العي���ادات إل���ى خ���ارج مدين���ة ھي���ت بس���بب س���ھولة 
اسة الدر(الوصول إليھا و سمعة بعض ا)طباء المختصين

  ). ٢٠٠٧الميدانية
أن ھذا النوع من الخدمات تغلب عليه صفة الخدمات       

فھي تقع ض�من المنطق�ة التجاري�ة المركزي�ة و ’ التجارية 
القلعة القديم�ة و الجدي�دة (المناطق الخارجة منھا مثل حي 

و ھ����ذه ج����ذبت إليھ����ا ) ٢-ش����كل( )و الج����ري و العم����ال 
 مغنط��ة الوظيفي��ةالص��يدليات و المختب��رات بفع��ل عام��ل ال

  ). ١٩٧٤، محمد(
  

  الصيدليات
  

 ٢٠٠٧بل��غ ع��دد الص��يدليات ف��ي مدين��ة ھي��ت لع��ام       
ص�يدلية خاص�ة و ) ٢٥(منھ�ا ) ٢-جدول( صيدلية ) ٣٠(

تابعة إل�ى مستش�فى ھي�ت  خمس صيدليات أخرى حكومية
إذ ، غير متكافئة على أحي�اء المدين�ة و ھي موزعة ،العام 

ف���ي المنطق���ة التجاري���ة و  نج���د أن اكب���ر ترك���ز لھ���ا ھ���و
المناطق القريبة منھا تبعا لتركز عيادات ا)طباء الخاص�ة 
و بالتالي كثرة المراجعين ا)مر الذي استدعى خل�ط م�واد 
التجمي��ل م��ع المس��تلزمات الطبي��ة الت��ي تع��د أكث��ر رواج��ا 

  .)٢٠٠٧الدراسة الميدانية(
  

  تحليل كفاءة الخدمات الصحية في مدينة ھيت
  

ملي���ة توزي���ع الخ���دمات الت���ي تق���دمھا دوائ���ر تع���د ع      
الص��حة أو البلدي��ة أو التربي��ة و غيرھ��ا م��ن ال��دوائر ذات 

م�ن اھتمام�ات التخط�يط ’ الطابع الم�رتبط بالحي�اة المدني�ة 
الحض�ري أو ا<قليم��ي ال��ذي يعتم�د التوزيع��ات الجغرافي��ة 

  . للسكان نقطة اRنطDق في أي عملية تخطيط 
الصحية عصب التطور في كاف�ة  و لما كانت الخدمة      

القطاعات اRقتصادية Rرتباطھا الوثي�ق بتھيئ�ة مجتمع�ات 
تختفي أو تنحسر فيھ�ا عملي�ة انتش�ار ا)م�راض و ا)وبئ�ة 

ھ�ي أح�دى ’ التي تفتك با)يدي العامل�ة و عق�ول المجتم�ع 
لي���ة التخط���يط و ربم���ا كان���ت الرك���ائز ا)ساس���ية ف���ي عم

يتن��اول إلق��اء الض��وء  لك��ل ذل��ك ف��ان بحثن��ا ھ��ذا ،محورھ��ا
  . على بعض جوانب ھذه الخدمات في مدينة ھيت 

و قب�ل أن ن��دخل ف��ي تفاص�يل الخ��دمات الص��حية م��ن       
ات تتعل�ق بھ�ذا الن�وع م�ن خDل م�ا حص�لنا علي�ه م�ن بيان�

ر R ب���د لن���ا إن ن���ذكر أن الكثي���ر م���ن مص���اد ،الخ���دمات
المعلومات الرسمية لم يكن ممكن�ا الوص�ول إليھ�ا )س�باب 

و ب�الرغم م�ن . تعود إلى الظرف المعقد الذي يعيشه بلدنا 
 ،Dل تحليل المتوفر من البيان�اتذلك فقد استطعنا و من خ

  وRت ــدلـــرات ذات المـــلى بعض المؤشــإن نحصل ع

  
الواض��حة عل��ى ع��دم تط��ور ھ��ذه الخ��دمات بم��ا ي��تDءم و 

  .النمو الحاصل في حجم سكان المدينة 
أشرطة بيانية لتقديرات نمو الس�كان ) ٤-شكل( يمثل       

اعتم�ادا عل�ى حج�م  ٢٠٠٧-٢٠٠١في مدينة ھي�ت للفت�رة 
و نس��بة نم��و  ٣٤١٩٢و الب��الغ  ٢٠٠٠الس��كان ف��ي س��نة 

  % .  ٣.٢مقدارھا 
  

  عدد اuطباء
  

و ھ�ذا  ،طبيبا ٤٩في مدينة ھيت بلغ  أن عدد ا)طباء      
اي ١.٤:١٠٠٠يعن��ي أن نس��بة ا)طب��اء إل��ى الس��كان ھ��ي 

 ،٢٠٠٠ان بحسب حج�م الس�كان ف�ي ع�ام من السك١٠٠٠
فان ھذه النسبة و اعتمادا على تق�دير حج�م  ٢٠٠٧أما في 

أن ھ��ذه النس��بة ، ٠١.١٥:١٠٠٠لس��كان س��تكون تقريب��ا ا
ھ�ي متدني�ة ’بكل المقاييس س�واء كان�ت عالمي�ة أم إقليمي�ة 

R تمثل أية أرضية حقيقية يمك�ن القي�اس عليھ�ا و للغاية و 
ذل���ك بس���بب أن قس���ما م���ن ھ���ؤRء ا)طب���اء ينتم���ون إل���ى 

 ، خر ليسوا متخصص�ينتخصصات مختلفة و أن القسم ا)
  .  GOأي أن قسما منھم من ھو ممارس عام  

و عل���ى ھ���ذا ا)س���اس ف���ان ع���دد ا)طب���اء يج���ب أن       
لسكان لكي تصل يتنامى بمعدRت أعلى من معدRت نمو ا

مدين��ة ھي��ت إل��ى حال��ة اRس��تقرار النس��بي لھ��ذا الن��وع م��ن 
فإذا كانت الغاي�ة ھ�ي أن تص�بح نس�بة . الخدمات الصحية 

يمك��ن أن نس��تنتج أن ، ١:٢٥٠ب��اء إل��ى الس��كان ع��دد ا)ط
م السكان في عدد ا)طباء الواجب توفرھم على أساس حج

ن و ھ��ذا ال��رقم يبل��غ م��ا يق��رب م��، طبيب��ا ١٧١ھ��و  ٢٠٠٧
      . ثDثة أضعاف و نصف المرة بقدر عدد ا)طب�اء الح�الي 

في ضوء ذل�ك يمك�ن أن توض�ع خط�ة زمني�ة لزي�ادة ع�دد 
ا)طب��اء وص��وR إل��ى الح��د ا)دن��ى م��ن النس��ب المقبول��ة 

  . عالميا 
  

  عددالمشافي
  

امت���دادا  أن م���ن ا)م���ور المھم���ة ا)خ���رى الت���ي تع���د      
المتخصصة و العامة ھو عدد المستشفيات ، للكادر الطبي

م��ن خ��Dل قيامن��ا بعملي��ة جم��ع . و ع��دد ا)س��رة لك��ل ن��وع 
البيانات اتضح لنا وجود مش�فى حك�ومي واح�د بس�عة مئ�ة 

باعتم�اد ع�دد ا)طب�اء . سرير مشغولة بشكل كام�ل يومي�ا 
و ھ��ذه أعل��ى  ٢:١تص��بح نس��بة ا)طب��اء إل��ى ا)س��رة ھ��ي 

ع�دد  حتى من تلك التي تحسب لل�دول المتقدم�ة بس�بب قل�ة
  .ا)طباء 

ف��ان ھ��ذه النس��بة ، إم��ا نس��بة ع��دد ا)س��رة إل��ى الس��كان     
أي  ٢.٩:١٠٠٠تبلغ  ٢٠٠٠بحسب حجم السكان في عام 

من السكان و ھي نس�بة ما يقرب من ثDثة أسرة لكل ألف 
ق�ديرنا لحج�م الس�كان ف�ي و أم�ا إذا اعتم�دنا ت ، متدنية جدا

أي أنھا  ٢,٣٥:١٠٠٠فان ھذه النسبة تصبح  ،٢٠٠٧عام 
أن ھ��ذا وح��ده . س��نوات  ٧اق��ل مم��ا ھ��و علي��ه الح��ال قب��ل 

يعكس تراجعا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لھ�ذه 
  . المدينة 
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  عدد العمليات
  

اليومي���ة  أن مع���دل العملي���ات الجراحي���ة اRعتيادي���ة      
 ،مقابل�ة شخص�ية(عملية جراحي�ة ١١بحسب المشفى يبلغ 

و م����ن المعل����وم أن المرض����ى يحت����اجون إل����ى  ،)٢٠٠٧
ا)م��ر ال��ذي يجع��ل ’ خ��دمات فندق��ة بع��د أج��راء العملي��ة 

المش���فى تض���طر إل���ى تس���ريح ع���دد الراق���دين حت���ى قب���ل 
  . إكمالھم مدة العDج الDزمة أو تماثلھم للشفاء التام 

أي��ام  ٩ك��ل أن الس��بب ف��ي ذل��ك ھ��و أن المش��فى ف��ي       
و أنن��ا إذا م��ا وض��عنا ف��ي  ، ةعملي��ة جراحي�� ٩٩يج��ري 

الحس��بان أن ھ��ؤRء المرض��ى بحاج��ة إل��ى المك��وث ف��ي 
ف��ان مرض��ى الي��وم العاش��ر  ، ة أي��امالمش��فى لفت��رة عش��ر

ال��ذين يص��درون م��ن مس��رح العملي��ات س��وف ل��ن يج��دوا 
ث���م أن ھن���اك عملي���ات الحال���ة . س���ريرا فارغ���ا ي���ؤويھم 

الطارئ��ة و ھ��ي الت��ي تش��كل عبئ��ا وقلق��ا حت��ى ف��ي ال��دول 
متقدمة بسبب ظروف عدم التأكد الت�ي تجع�ل م�ن عملي�ة ال

  . تقدير عددھا غير دقيقة 
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  عدد اuسرة
  

أن يوض��ع ف��ي أن عملي��ة تخط��يط ع��دد ا)س��رة يج��ب     
Rو الحال�ة الص�حية العام�ة )بن�اء  ،ضوء حجم السكان أو

لعملي��ات ث��م أن المرض��ى ال��ذين يخض��عون . المدين��ة ثاني��ا 
حس�ب  جراحية يتفاوتون من حاجتھم للمكوث في المش�فى

كل ھذه المعايير و توقعات الحوادث ، حجم و نوع العملية
الطارئة يجب أن R تغيب عن نظر المخطط عن�دما تص�ل 

  . الحالة لتقدير عدد ا)سرة الواجب توفرھا 
  

  عدد الممرضات
  

ي أ ٣:١٠٠بلغت نسبة الممرض�ات إل�ى الممرض�ين       
أما من حيث العدد فقد ’ ثDثة ممرضات لكل مئة ممرض 

ممرض���ا و ھ���ذا يك���افئ نس���بة  ٦٥بل���غ ع���دد الممرض���ين 
م��ن الس��كان بينم��ا كان��ت نس��بة الممرض��ات  ١.٥:١٠٠٠
و ھ���ذه النس���بة غي���ر قابل���ة للمقارن���ة بس���بب  ١:٢١٣١٤

  . شذوذھا الواضح 
  
  
  
  

  

\  
  ٢٠٠٧-٢٠٠١أشرطة بيانية تمثل توقعات حجم السكان في مدينة ھيت للفترة : ٤-شكل

  

  البيانات المتوافرة إلىاحث استنادا من عمل الب: المصدر                                     
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 ١٠٩

  
  الصيدليات الخاصة

  

يات الخاص�ة بالقي�اس إذا م�ا نظرن�ا إل�ى ع�دد الص�يدل      
ص�يدليات إل�ى إلى ع�دد ا)طب�اء فأنن�ا س�نDحظ أن نس�بة ال

أي ص��يدلية خاص��ة واح��دة لك��ل  ،١:٢ع��دد ا)طب��اء ھ��ي 
أن ھ����ذه النس����بة تعك����س بش����كل واض����ح م����دى . طبيب����ين

و أR  ،رف ا)نواع المختلف�ة م�ن ا)دوي�ةا<سراف في ص
إذا أن ع��دد  ، نن��اقش مس��الة كيفي��ة ص��رف ا)دوي��ة فأنن��ا

لص���يدليات R يمك���ن بأي���ة ح���ال أن تعم���ل يومي���ا بش���كل ا
ربم�ا قادتن�ا ھ�ذه . طبيعي في ظ�ل ھ�ذا الع�دد م�ن ا)طب�اء 

و  ،لذين يراھم كل طبيب يومي�االنسبة إلى عدد المرضى ا
بالت��الي ف��ان زي��ادة ع��دد المرض��ى يمك��ن أن يرف��ع الس��قف 

  .ي والمادي لعمل الصيدليات الخاصةالزمن
ان توزيع الصيدليات R يمكن أن و في كل ا)حوال ف      

تت�وفر . يكون طبيعي�ا م�ع ع�دد ا)طب�اء م�ن خ�Dل النس�بة 
خم�س . في مدين�ة ھي�ت إض�افة إل�ى الص�يدليات الخاص�ة 

ث���Dث منھ���ا ص���يدليات ط���وارئ ف���ي ’ ص���يدليات أخ���رى 
و ص��يدلية استش��ارية واح��دة و ص��يدلية ’المستش��فى الع��ام 

بح مجم���وع و ب��ذلك يص��. واح��دة تابع��ة للعي��ادة الش���عبية 
  . صيدلية  ٣٠الصيدليات العامة في مدينة ھيت 

وا±ن ننظر إلى نسبة العيادات الخاصة إل�ى ا)طب�اء       
،  أي م�ا يق�رب م�ن ١.٨٤:٢لنجد أن ھ�ذه النس�بة تس�اوي 

  .عيادة خاصة لكل طبيب
أن ھذه النسبة تشكل عامD أخر يمكن أن يفسر على        

س���يكون موج���ودا ف���ي أس���اس أن ع���دد ا)طب���اء بالكام���ل 
العيادات الخاص�ة و بالت�الي ف�ان ھ�ذا س�وف ي�نعكس س�لبا 
على طبيعة عمل المشافي ليD و طريق�ة تق�ديم خ�دماتھا و 

  . استقبال الحاRت الطارئة 
تع��د المراك��ز الص��حية العام��ة أو التخصص��ية خط��وة       

باتج��اه ت��وفير اRستش��ارات الطبي��ة )كب��ر ع��دد ممك��ن م��ن 
و ق�د Rحظن��ا . R تثق��ل كاھ�ل الم��واطن  الس�كان و بأس�عار

م��ن خ��Dل البيان��ات الت��ي حص��لنا عليھ��ا أن ع��دد المراك��ز 
فض��D ع��ن ك��ون ’ثDث��ة مراك��ز ) ٣(الص��حية الحالي��ة ھ��و

ھذه المراكز تتوزع في وسط المدينة مما حدا بالمراجعين 
إل��ى ھ��ذه المراك��ز م��ن أط��راف المدين��ة إل��ى أن يقطع��وا 

ي بعض أج�زاء المدين�ة و ف) كم٢(مسافة طويلة تجاوزت 
ف�ان نس�بة المراك�ز  ٢٠٠٧بحسب توقع حجم السكان لعام 

أن . وھ��ي نس��بة متدني��ة  ٠.٧:١٠٠٠٠إل��ى الس��كان ھ��ي 
’ مركزان اثنان ) ٢(عدد المراكز الصحية قيد ا<نشاء ھو

و ب��ذلك ستص��بح نس��بة المراك��ز إل��ى الس��كان بع��د افتت��اح 
  .   ١.١٧:١٠٠٠٠المركزين 

م��ا تق��دم إن مدين��ة ھي��ت تع��اني م��ن يتض��ح م��ن ك��ل       
رداءة الخدمات الص�حية ا)م�ر ال�ذي يمك�ن أن ت�نجم عن�ه 
الكثير من المشاكل اRجتماعية و اRقتصادية إذا ل�م يع�الج 
بش���كل يتناس���ب و حج���م الس���كان الح���الي و مع���دل النم���و 
للس��نوات الDحق��ة و مع��دل و ن��وع الح��اRت الت��ي تراج��ع 

’ أو العي��ادات الخاص��ة المستش��فيات أو المراك��ز الص��حية 
  . سواء اكان ذلك دوريا أم عرضيا 

  
  ا>ستنتاجات

  

اتسم الواقع المكاني للمؤسسات الصحية بالتباين ف�ي  -١
التوزيع ب�ين منطق�ة و أخ�رى خصوص�ا المؤسس�ات 
الصغيرة  ف�ي أحي�اء المدين�ةحيث يترك�ز اغلبھ�ا ف�ي 
المنطقة التجاري�ة ف�ي ح�ين أن اغل�ب ا)حي�اء تك�ون 

ك المؤسس��ات الص��حية  مم��ا يض��طر خالي��ة م��ن تل��
ف�ي ) كم٢(المراجعين إلى أن يقطعوا مسافة تتجاوز 

 . بعض أحياء المدينة
ترك��ز اكب��ر المؤسس��ات الص��حية ف��ي مدين��ة ھي��ت  -٢

Rس�يما الكبي�رة مم��ا جعلھ�ا ذات ط��ابع إقليم�ي واس��ع 
ف���ي تعاملھ���ا لم���ا لھ���ا م���ن دور كبي���ر تمخ���ض ف���ي 

ھ�ا بمس�افة R عDقتھا با)قاليم المحيط�ة و القريب�ة من
 . كم ٣٠تزيد عن 

تدني في عدد الكوادر الطبية و ذوي المھن الصحية  -٣
ع��ن الح��د ا)دن��ى للنس��ب المقبول��ة عالمي��ا خصوص��ا 
عدد ا)طباء بمقدار ثDث�ة أض�عاف و نص�ف لتك�ون 
مقبول��ة عالمي��ا و بالت��الي انعك��س عل��ى ا<يف��اء بتلبي��ة 

 . الخدمات الطبية للسكان 
الص��حية Rس��يما مش��فى ت��دني ف��ي ع��دد المؤسس��ات  -٤

ھي��ت الع��ام ال��ذي يتحم��ل عبئ��ا كبي��را ف��ي مواجھ��ة 
الض����غوط و التح����ديات الت����ي تفرض����ھا الظ����روف 
الراھنة عليه خصوصا التدني في نسبة عدد ا)س�رة 
قياس���ا بالس���كان إذ يع���د اكب���ر مؤسس���ة ص���حية ذات 

 .عDقة إقليمية واسعة في مدينة ھيت 
  

  التوصيات
  

ع المؤسس�ات الص�حية أيجاد موازنة عادلة في توزي� -١
بين أحياء مدينة ھي�ت كم�ا و نوع�ا لتخفي�ف الض�غط 
الواقع على ھ�ذه المؤسس�ات الص�حية نتيج�ة الترك�ز 
ف����ي بع����ض المن����اطق Rس����يما المنطق����ة المركزي����ة 
التجاري��ة و ذل��ك م��ن خ��Dل إيق��اف ف��تح أي عي��ادة 
خاص���ة أو ص���يدلية و التش���جيع عل���ى التوس���ع ف���ي 

  .الشوارع و ا)حياء ا)خرى 
ف تخفيف الضغط عن مشفى ھيت الع�ام يتطل�ب بھد -٢

ا)م��ر افتت��اح مش��فى أخ��ر أو توس��يعھا لك��ي يك��ون 
قادرا على مواجھة الحاRت المحلية وا<قليمية لرفع 

  . مستوى كفاءتھا 
يجب أن تكون ھن�اك وقف�ة ج�ادة و س�ريعة لمواجھ�ة  -٣

النقص في ع�دد الممرض�ات ال�ذي تش�كو من�ه مدين�ة 
يمكن أن يتم ذلك عن ھيت و القطر بصورة عامة و 

طريق تعيين خريجات الكليات س�نة عل�ى ا)ق�ل ف�ي 
المؤسس��ات الص��حية للعم��ل ممرض��ات قب��ل التعي��ين 
في ال�دوائر ا)خ�رى بھ�دف توعي�ة المجتم�ع بأھمي�ة 

  . ھذه المھنة 
بھ��دف مواجھ��ة الزي��ادة الحاص��لة ف��ي ع��دد الس��كان  -٤

 يجب أن توضع خطة مدروسة مسبقا بمتطلبات ھذه 
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 ١١٠

  
ي عدد المؤسسات الص�حية و ع�دد ا)طب�اء الزيادة ف

  . و ذوي المھن الصحية 
زيادة الوعي الصحي بين السكان بالوس�ائل الممكن�ة  -٥

بھ��دف   ح��ول ط��رق مراجع��ة للمؤسس��ات الص��حية
 . تجنب اRزدحام و اRختناق 

  
  

  المصادر
  المصادر العربية

  

بي�ة و الخ��دمات الص��حية ف��ي النش��اطات الط ،إب��راھيم خلي��ل، احم�د - ١
جامع�����ة ، كلي�����ة ا±داب، مجل�����ة آداب الراف�����دين، اقالع�����ر

 .١٩٨٦،  ١٦العدد ، الموصل
تق��ويم فعالي��ة وإنت��اج و كف��اءة الخ��دمات  ،ناص��ر روفائي��ل،بط��رس  - ٢

رس����الة ، ) ١٩٧٧-١٩٦٠(ية ف����ي الع����راق للم����دة الص����ح
، جامع���ة بغ���داد، كلي���ة ا<دارة و اRقتص���اد) م.غ( ماجس���تير

١٩٧٩ . 
س���جل ،ش���فى ھي���ت الع���ام جمھوري���ة الع���راق وزارة الص���حة مست - ٣

 . ٢٠٠٧مDك الموظفين لسنة 
الة رس�، الخدمات الص�حية لمدين�ة الرم�ادي ،كمال عبد هللا،  حسن - ٤

 . ٢٠٠٠،جامعة اRنبار، كلية التربية) م.غ(ماجستير 
للق�اء الدراسات الميدانية للباحث من خ�Dل القي�اس و المش�اھدة و ا - ٥

  .  ٢٠٠٧.مع بعض المتخصصين 
يفي ف��ي المدين��ة التص��ميم ال��وظ، الس��عدي محم��د ص��الح،الس��عدي  - ٦

مرك��ز أحي��اء الت��راث ، دراس��ة حال��ة ھي��ت ،العربي��ة القديم��ة
، التعل���يم الع���الي و البح���ث العلم���ي وزارة ،م���ي العرب���يالعل

 . ١٩٨٦ ،جامعة بغداد
مطبع���ة ،أس���س الص���حة و الحي���اة ،عب���د ال���رزاق ،  الشھرس���تاني - ٧

 . ١٩٧١،النجف ا)شرف ، ا±داب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 .مقابله شخصية ، تشفى ھيت العام مس، فؤاد ،  عبدالرحمن - ٨
ال�ة ھيت في كت�ب الجغ�رافيين و الرح، بھجت كامل،  عبد اللطيف - ٩

 ،٤١الع��دد ،مجل��ة الجمعي��ة الجغرافي��ة، الع��رب و المس��لمين
 . ١٩٩٩لسنة 

الخ���دمات الص���حية لمدين���ة ،محم���د ص���الح ربي���ع ا ،  العجيل���ي-١٠
جامع������ة ،كلي������ة ا±داب ) م.غ(رس������الة ماجس������تير ،بغ������داد
 . ١٩٨٩،بغداد

مدينة الحل�ة الكب�رى وظائفھ�ا و عDقتھ�ا ، صباح محمود، محمد -١١
جامع��ة ،كلي��ة ا±داب،)منش��ورة(رس��الة ماجس��تير ،ا<قليمي��ة 

 .١٩٧٤،بغداد،مكتبة المنار،بغداد
 ،التركيب ال�داخلي لمدين�ة ھي�ت ،مشعل فيصل غضيب،  المولى-١٢

 . ٢٠٠١،كلية التربية جامعة اRنبار).م.غ(رسالة ماجستير 
اث�ر التج�اور ب�ين ا)حي�اء الس�كنية لمدين�ة  ،يونس وزميله، ھندي-١٣

مجل���ة  ،ي���ة و الثانوي���ةھي���ت عل���ى توزي���ع الم���دارس اRبتدائ
 .  ٢٠٠٦لسنة  ٣العلوم ا<نسانية و اRقتصادية العدد 

الجغرافي�������ة التاريخي�������ة لمدين�������ة ، ص�������الح فل�������يح ،الھيت�������ي -١٤
ف�ي ) بحث منش�ور(اسة لمراحلھا المورفولوجيةدر،الرمادي

، كلي�ة التربي�ة للبن�ات ،واقع المؤتمر الجغرافي المتخص�ص 
 . ١٩٩٤،جامعة اRنبار

مجل�ة ، الت�راث المعم�اري لقلع�ة ھي�ت ،اب�ت نعم�انط�ه ث، الھيتي-١٥
 .  ١٩٩٨ لسنة ٤-٣العدد ، أفاق عربية

، ام مستش���فى ھي���ت الع���،  وزارة الص���حة ، جمھوري���ة الع���راق -١٦
 . ٢٠٠٧سجل مDك الموظفين لسنة 

  

  اuجنبيةالمصادر 
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