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االعتداءات المرتكبة ضد األطباء والمالك الصحي في ردهة طوارئ مستشفى بغداد التعميمي

واثرها في تسويق الخدمة الصحية
Attacks against doctors and health landlords in an emergency
Baghdad Teaching Hospital lobby and its impact in the marketing of
health service
أ.م.د .سعدون حمود جثير الربيعاوي
كمية االدارة واالقتصاد /جامعة بغداد

المستخمص
شيد العراؽ بعد التغيير عاـ  3004موجو مف العنؼ بسبب الفوضى التي حدثت في البمد والتي نجمت عف
التغيير السياسي وضعؼ وتطبيؽ القانوف وموجة االرىاب التي استيدفت البمد  ،االمر الذي ادى الى كثرة حوادث
االعتداءات عمى االطباء والمالكات الصحية في المستشفيات العراقية وخاصةً في صاالت الطوارىء  ،بسبب

زيادة حاالت االصابات الوافدة الى صاالت طوارىء المستشفيات بسبب التفجيرات االجرامية واعماؿ العنؼ التي

شيدىا العراؽ منذ حوالي ( )23سنة  ،ولذلؾ يركز ىذا البحث عمى دراسة ىذه االعتداءات ومعرفة اسبابيا الحقيقية
وسبؿ معالجتيا  ،ومعرفة مدى تاثيرىا في تسويؽ الخدمة الصحية التي تقدميا المستشفيات العراقية  ،وقد اختار
الباحث مستشفى بغداد التعميمي لتطبيؽ البحث  ،وقد حصؿ عمى البيانات الخاصة بالبحث مف قسمي االحصاء

والشؤوف االدارية في المستشفى المذكورة  ،وقد جرى متابعة احصائيات الحوادث لممدة مف  3008ولغاية 3024
وتحميؿ اسبابيا وكاف مف أبرز تمؾ االسباب محدودية ثقافة المجتمع  ،والحالة االنفعالية والضغوط النفسية لممرافقيف
لمرضى الطوارئ  ،وكذلؾ عدـ شعور المرافؽ بوجود حماية قانونية لمطبيب والمالؾ الصحي ،واليوجد دور حقيقي
لعناصر حماية المستشفى ،اذ يالحظ دخوؿ بعض المرافقيف باسمحتيـ الشخصية (خاصة العسكرييف منيـ )  ،كما
اف كؿ الحاالت السابقة التي حدثت لـ يتـ اتخاذ اجراءات رادعة بحؽ مرتكبييا  ،االمر الذي يشجع االخرييف عمى

تكرار مثؿ ىذه االعتداءات والتعبير عف انفعاالتيـ بطريقة غير قانونية وبدوف اي رادع  ،كذلؾ قمة خبرة االطباء
الموجوديف في ردىة الطوارئ وعدـ وجود اطباء اخصائييف او مقيميف اقدميف ،وفي كثير مف االحياف يتواجد فقط
االطباء الدورييف والغير مدربيف عمى حاالت االزمات والكوارث  ،كذلؾ كثرة االحداث االمنية واالنفجارات وما ينجـ
عنيا مف خسائر بشرية يزيد مف الضغط عمى ردىات الطوارئ االمر الذي يجعؿ العاممييف في تمؾ الردىات غير
قادريف عمى االستجابة لكافة الطمبات لممصابيف بجودة عالية  ،وىو امر سيؤدي الى خمؽ مشاكؿ وحدوث

اعتداءات ضد االطباء والمالؾ الصحي في ردىة المستشفى  ،كذلؾ أستطمع الباحث اراء عينة مف االطباء مؤلفة
مف ( )36طبيباً وطبيبو ومف الممرضيف مؤلفو مف ( )26ممرضاً وممرضو مف العامميف في صالة طوارىء
المستشفى المبحوثة خالؿ مدة البحث لمتعرؼ عف مدى تأثير ىذه االعتداءات في تسويؽ الخدمة الصحية مف قبؿ

المستشفى المبحوثة وتـ ذلؾ بموجب استمارة استبانة صممت ليذا الغرض ،وقد أوصى البحث جممة مف التوصيات
مف ابرزىا ضرورة زيادة ثقافة المجتمع عف طريؽ وسائؿ االعالـ وخاصة القناة الصحية وعقد ندوات مف خالؿ
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المجالس الدينية والعشائرية والمجالس المحمية لتوضيح الدور االنساني الذي يقدمو االطباء والعامميف في المجاؿ
كذلؾ زيادة ثقافة الطبيب وجعمو قاد ار عمى التفاعؿ مع المواطنيف واحتواء االزمات عف، الصحي في خدمة المجتمع

 وكذلؾ تفعيؿ قانوف حماية، طريؽ ادخاليـ دورات تدريبية تمكنيـ مف التعامؿ مع مختمؼ الحاالت االنسانية
) والقاضي بمنع دخوؿ القوات العسكرية لممؤسسات الصحية505( وكذلؾ تفعيؿ قانوف رقـ، االطباء وجعمو نافذا
برفقة أسمحتيـ وكذلؾ زيادة اىتماـ إدارة المستشفى بتوفير كافة األجيزة والمستمزمات واألدوية المنقذة لمحياة
وضرورة إلزاـ كافة األطباء األخصائييف والمقيميف األقدميف بالتواجد في ردىات، وبالكميات الكافية لمحاالت الطارئة
 وضرورة قياـ إدارة المستشفى بتوفير العدد الكافي مف، الطوارئ حسب جداوؿ الخفارات والخاصة بتمؾ الردىات

. المالكات الطبية والصحية النسوية في ردىة الطوارئ ولكافة ساعات اليوـ

Abstract
Iraq has seen after the change to the 2003 wave of violence because of the chaos that
occurred in the country and brought about political change and weak law enforcement
and a wave of terrorism that targeted the country, which led to frequent assaults on
doctors and health staff in Iraqi hospitals, especially in the halls of emergency, due to
increased incidence of infections had settled in the halls emergency hospitals because of
the bombings and criminal violence that has gripped Iraq around since (12 years), so
this research on the study of these attacks and find out the real causes and ways to
address them, and know the extent of their impact in the marketing of health service
provided by Iraqi hospitals focus has chose researcher Baghdad Teaching Hospital for
the application of research, has got a special search of sections census and
administrative affairs of the data in the hospital in question, it has been the follow-up
statistics of accidents for the period from 2007 until 2013 and the analysis of causes and
was the most prominent of those reasons limited culture of the community, and the state
of emotional and psychological pressures of the escorts for patients emergency, as well
as lack of feeling accompanying the existence of legal protection for physician health
and landlords, but does not have a real role of the elements of the hospital to protect
noting enter some accompanying personal with their weapons (especially military of
them), and that all previous cases that have occurred are not taken punitive action
against the perpetrators, which encourage the other two on the repetition of such attacks
and express their emotions illegally and without any deterrent, as well as the few
doctors who are in the emergency lobby experience and the lack of specialist doctors or
residents of two senior, and often exists only doctors periodic and untrained to crisis
situations and disasters, as well as the large number of security events, explosions and
the resulting loss of life increases the pressure on the corridors of the emergency, which
makes the working groups in those corridors is able to respond to all requests for people
with high quality, which is lead to the creation of the problems and the incidence of
attacks against doctors and health landlords in the hospital lobby, as well as explored
Researcher sample of doctors author's views of (25), a doctor and the doctor and nurses
made up of 15 nurses working in the emergency hospital lounge surveyed during the
period of research to know about the impact of such attacks in the marketing of health
services by the hospital under study was done under the questionnaire form designed for
this purpose, it has been recommended to search a number of recommendations include
the need to increase the culture of the community through the media and private health
channel and seminars through religious and tribal councils and local councils to
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illustrate the humanitarian role provided by doctors and health workers in community
service, as well as to increase the culture of doctor and make it able to interact with
citizens and to contain the crisis by admitted training courses to enable them to deal
with various humanitarian cases, as well as the activation of the protection of doctors
and make it effective the law, as well as the activation code number (404) and the judge
to prevent the entry of military forces health institutions along with their weapons, as
well as increasing interest in hospital administration providing all the hardware,
supplies and life-saving drugs, and in quantities sufficient to emergency situations, and
the need to oblige all specialists doctors and residents of the senior presence in the
corridors of the emergency by Alkhvarat and schedules of such lounges, and the need
for the management of the hospital to provide a sufficient number of medical and health
staffs feminism in emergency lobby and all hours of the day.

المقدمة
شيد العراؽ موجة مف العنؼ بعد أحداث عاـ  3004بسبب الفوضى التي حدثت في البمد نتيجة تدىور الوضع
األمني لمرور البمد بمرحمة انتقالية نجـ عنيا ضعؼ في تطبيؽ القوانيف  ،عدـ وجود الرادع الكافي وانخفاض ثقافة
المجتمع  ،وقد تعرض القطاع الصحي  ،وخاصة العامميف في ردىات الطوارئ مف األطباء والمالكات الصحية إلى
جممة مف أعماؿ العنؼ واالعتداءات ألسباب تتعمؽ بوفاة عدد مف المرضى  ،وسنتناوؿ مف خالؿ ىذا البحث دراسة
حالة العنؼ واالعتداءات التي حدثت في ردىة طوارئ مستشفى بغداد التعميمي لممدة مف
(  ) 3024-3008وقد شممت الدراسة دراسة أنواع االعتداءات الجسدية وغير الجسدية (المفظية وغير المفظية) ،
وىذا األمر قد يؤثر في عممية تسويؽ الخدمة الصحية لممرضى واقناعيـ باقتنائيا  ،وقد حصؿ الباحث عمى
المعمومات الخاصة باعتداءات عف طريؽ مقابمة السيد مدير الشؤوف االدارية في المستشفى  ،كذلؾ اعتماد
احصاءات شعبة االحصاء في المستشفى المبحوثة  ،اما ما يتعمؽ بمدى تأثير تمؾ االعتداءات في تسويؽ الخدمة
الصحية المقدمة مف قبؿ المستشفى المبحوثة فقد حصؿ الباحث عمى المعمومات المتعمقو بيا مف خالؿ استمارة
استبانة صممت ليذا الغرض ووزعت عمى عينة مؤلفة مف ( )50شخص تضمنت ( )36طبيباً وطبيبو و()26
ممرضاً وممرضو جميعيـ مف الذيف عمموا في صالة طوارىء المستشفى المبحوثة خالؿ مدة البحث  ،وقد تناوؿ
البحث المفاىيـ النظرية لمعنؼ واالعتداءات الجسدية وغير الجسدية  ،كذلؾ المفاىيـ الخاصة بتسويؽ الخدمة
الصحية وعناصر المزيج التسويقي لو  ،كذلؾ تضمف البحث تحميؿ البيانات التي حصؿ عمييا الباحث مف شعبة
االحصاء في المستشفى المبحوثة وكذلؾ تحميؿ أستمارة االستبانة باستخداـ النسب المئوية واالوساط الحسابية .
مشكمة البحث
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شيد العراؽ فوضى عارمة نتيجة لألحداث والحروب التي مرت بو طيمة العقود الثالثة األخيرة  ،وما نتج عنيا
مف انييار في منظومة القيـ االجتماعية السائدة في البمد  ،األمر الذي تسبب في جممة مف األمراض االجتماعية
الناجمة عف عدـ التكافؤ في الفرص مما ولد الحقد والكراىية لدى العديد مف أبناء المجتمع  ،وباتوا يتصرفوف
بعدوانية في مواقؼ مختمفة  ،األمر الذي انعكس سمباً عمى مختمؼ األعماؿ  ،وقد ناؿ القطاع الصحي نصيبو مف
ىذه المشاكؿ متمثمة باالعتداءات التي يتعرض ليا االطباء والمالؾ الصحي في المستشفيات مف قبؿ المرافقيف
لممرضى والمصابيف  ،األمر الذي يتطمب وقفة جادة مف قبؿ الجيات المختصة إليجاد المعالجات والحموؿ الجذرية
ليذه الظاىرة  ،ومف خالؿ المعايشة الميدانية في مستشفى بغداد التعميمي حصؿ الباحث وبصعوبة بالغة عمى
إحصائيات تمؾ الحوادث في المستشفى المذكور لممدة مف  3008ولغاية  ، 3024ويوضح الجدوؿ ()2
االعتداءات الجسدية التي تعرض ليا األطباء والمالؾ الصحي في المستشفى المذكور خالؿ المدة المشار إلييا .
أهمية وأهداف البحث
يتناوؿ ىذا البحث مشكمة حقيقية تحدث بشكؿ يومي ومتكرر تتمثؿ باالعتداءات المرتكبة مف قبؿ المرافقيف
لممرضى والجرحى المصابيف في االحداث العسكرية واالرىابية ضد االطباء وبقية اعضاء المالؾ الصحي السباب
شتى مستغميف الفوضى االمنية وضعؼ تطبيؽ القانوف  ،ومف خالؿ دراسة ىذه المشكمة يمكف تحديد اسبابيا
الحقيقية وكذلؾ التعرؼ عمى معدالت ىذه االعتداءات خالؿ سمسمة زمنية امتدت مف عاـ  3008ولغاية ، 3024
اذ ييدؼ ىذا البحث الى تحقيؽ ما يأتي ;
 -2تحديد اع داد ونسب االعتداءات المرتكبة ضد المالؾ الطبي والصحي لممدة مف عاـ  3008ولغاية
. 3024
 -3التحري عف االسباب الحقيقية ليذه االعتداءات وتحديدىا بدقة بغية تقديميا الى ادارة المستشفى المبحوثة
التخاذ التدابير الالزمة لمواجية تمؾ الحاالت .
 -4مساعدة ادارة المستشفى المبحوثة عمى مواجية تمؾ الحاالت مف خالؿ تزويدىا ببعض الحموؿ والمقترحات
لممشكمة .
 -5بياف أثر ىذه االعتداءات في تسويؽ الخدمة الصحية التي تقدميا المستشفى المبحوثة .
وسائل جمع البيانات والمعمومات  :تـ اعتماد المقابالت الشخصية والرجوع الى سجالت االحصاء الخاصة
بالمستشفى لمحصوؿ عمى االحصاءات الخاصة بحوادث االعتداءات عمى االطباء والمالؾ الصحي  ،كذلؾ تـ
اعتماد أستمارة استبانة صممت ليذا الغرض موضحو بالممحؽ ( )2لبياف أثر ىذه االعتداءات في تسويؽ الخدمة
الصحية المقدمة مف قبؿ المستشفى المبحوثة .
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مصادر المعمومات وعينة البحث ; تـ أجراء مقابمة مع السيد مدير الشؤوف االدارية في المستشفى المبحوثة
لمحصوؿ عمى معمومات مفصمة بخصوص مشكمة البحث  ،كذلؾ حصؿ الباحث عمى البيانات الخاصة بالحوادث
مف شعبة االحصاء في المستشفى المبحوثة  ،ولتعزيز تمؾ االحصاءات ومعرفة أثر تمؾ االعتداءات عمى تسويؽ
الخدم ة الصحية التي تقدميا المستشفى المبحوثة قاـ الباحث بتصميـ استمارة االستبانة الموضحة بالممحؽ ( )2وتـ
توزيعيا عمى عينة مؤلفة مف ( )50شخصاً  ،تألفت مف ( )36طبيباً و( )26ممرضاً جميعيـ ممف عمموا في صالة
طوارىء المستشفى المبحوثة خالؿ مدة البحث  ،وقد تـ استالـ اجاباتيـ وتحميميا ضمف الجانب العممي لمبحث
ومعرفة ارائيـ حوؿ مشكمة البحث باعتبارىـ مف المعنييف بالمشكمة.
حدود البحث  :اجري البحث في صالة طوارىء مستشفى بغداد التعميمي سعة ( )2600سرير ،وىو اكبر مستشفى
في بغداد  ،وقد تـ تطبيؽ البحث لممدة مف  3008ولغاية  3024واختيار ىذه جاءت بسبب خصوصيتيا لمظرؼ
االمني الصعب الذي شيدتو بغداد خالليا وما رافؽ ذلؾ مف أنفالت أمني وأحداث أمنية خطيرة .
مفهوم وتعريف العنف  :ىو تعبير عف القسوة الجسدية وغير الجسدية التي تصدر ضد النفس او ضد اي شخص
اخر بصورة متعمدة او ارغاـ الفرد عمى اتياف ىذ الفعؿ نتيجة لشعوره بااللـ بسبب ما تعرض لو مف اذى  ،وتشير
استخدامات مختمفة لممصطمح الى االضرار باالشخاص وتدمير االشياء (الممتمكات)،ويستخدـ العنؼ في جميع
انحاء العالـ كاداة لمتاثير عمى االخريف ،كما انو يعد مف االمور التي تحظى باىتماـ القانوف والثقافة ،اذ يسعى
كالىما الى قمع ظاىرة العنؼ ومنع تفشييا ( عباشي . ) 20 ; 3022 ،
أنواع االعتداءات  :تقسـ االعتداءات إلى ما يأتي ( عباشي ; ) 23 ; 3022 ،
-1االعتداءات الجسدية ; والتي تتضمف استخداـ أساليب الضرب المبرح باستخداـ األيادي ،األرجؿ ،األسمحة،
واألدوات الجارحة .
-3االعتداءات غير الجسدية ; والتي ال تتضمف استخداـ األساليب التي تؤدي إلى إيذاء جسد الطبيب  ،وتقسـ إلى
نوعيف ;
أ-االعتداءات المفظية ; وتتضمف توجيو األلفاظ البذيئة وكممات السب والشتـ واطالؽ بعض العبارات التي تناؿ مف
شخصية وكرامة األطباء والمالؾ الصحي مف العامميف في ردىات طوارئ المستشفى .
ب -االعتداءات غير المفظية ; وتتمثؿ بنظرات االستيجاف والسخرية الموجية ليـ بدوف حؽ .
تسويق الخدمة الصحية ; يتضمف جميع األنشطة التي تمارسيا المؤسسة الصحية والتي تؤدي إلى قبوؿ الخدمة
الصحية مف قبؿ المستفيد منيا والرضا عنيا وبالتالي الوالء لتمؾ المؤسسة دوف غيرىا  ،وتشمؿ ىذه األنشطة
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(( Etzel et.al,2007:206-218)( ، ) Ellott & Thiele,2012:21-25عبيدات ودبابنو -62 ; 3007،
( ، ) 75الصميدعي ويوسؼ  ( ، ) 2:2-26:; 3020،الربيعاوي وعباس ; )60 ;3026 ،
أ-الخدمة الصحية (المنتج الصحي) ;يتضمف األنشطة المتعمقة بإنتاج الخدمات الصحية وتقديميا لمرضى
المستشفى والتي تتعمؽ بتصميـ الخدمة وجودتيا ومواصفاتيا ودورة حياتيا وأساليب تقديميا لممرضى  ،ومف االمثمة
عمى الخدمات الصحية
 الخدمات الوقائية خدمات الفحص والتشخيص خدمات الجراحة خدمات العالج خدمات التضميد خدمات الفندقو ودور النقاىو واالستحماـ خدمات اداريةب-ترويج الخدمة الصحية  :يتضمف كافة األنشطة اإلعالنية لتعريؼ المرضى بالخدمة الصحية التي تقدميا
المستشفى  ،كذلؾ تدريب مندوبي البيع واالىتماـ بديكورات عيادات المستشفى وأماكف انتظار المرضى لتمقي
الخدمة الصحية  ،وتشمؿ اساليب ترويج الخدمة الصحية ما يأتي ;
 -االشيار

 -البيع الشخصي

 -تنشيط المبيعات

 -العالقات العامة

ج-تسعير الخدمة الصحية ;تتضمف األنشطة المتعمقة بحساب كمفة الخدمة الصحية وىامش الربح المضاؼ عمى
كمفة الخدمة الصحية  ،باإلضافة إلى كافة إستراتيجيات وسياسات التسعير التي تعتمدىا المنظمة تبعاً لظروؼ
السوؽ الصحية  ،مراعيةً في ذلؾ تحديد كمفة تقديـ الخدمة الصحية وىامش الربح .
د-توزيع الخدمة الصحية ; تتضمف األنشطة الالزمة لتقديـ الخدمة الصحية لممرضى مف خالؿ ردىات تقديـ
الخدمة الصحية وعيادات األطباء الموجودة في المستشفى والتي تقدـ الخدمة الصحية لممرضى .
ه -عممية تقديم الخدمة الصحية ; تتضمف كافة الخطوات واإلجراءات المتعمقة بتقديـ الخدمة الصحية لمرضى
المستشفى بصورة سيمة المناؿ لممريض مكانياً وزمانياً ورسمياً ومعموماتياً.
و -اإلظهار المادي لمخدمة الصحية ; يتضمف كافة األنشطة والفعاليات التي تقوـ بيا المستشفى لتحويؿ الجوانب
غير الممموسة في الخدمة الصحية إلى جوانب ممموسة .
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ز -المشاركون أو الناس ; كافة األشخاص الذيف يساىموف في تقديـ الخدمة الصحية بما يجعؿ المرضى راضيف
عمى تمؾ الخدمات .
تحميل بيانات الجانب العممي ; مف خالؿ النظر إلى الجدوؿ ( )2والذي يعرض االعتداءات الجسدية عمى األطباء
والمالؾ الصحي في ردىة طوارئ مستشفى بغداد التعميمي لممدة مف . 3024- 3008
الجدول ( )1االعتداءات الجسدية عمى االطباء والمالك الصحي في ردهة طوارئ مستشفى بغداد التعميمي لممدة
من 2013-2007
السنة

مصدر االعتداءات الجسدية
مدنية

مجموع االعتداءات
الجسدية

عسكرية

النسبة المئوية

لالعتداءات الجسدية %

2007

25

10

35

28

2008

15

10

25

20

2009

12

6

18

14

2010

15

3

18

14

2011

10

3

13

10

2012

10

2

12

9

2013

5

1

6

5

127

100

مجموع االعتداءات الجسدية

نالحظ اف سنة  3008قد احتمت المرتبة االولى مف حيث عدد االعتداءات  ،اذ بمغ عددىا ( )46اعتداءا مف
مجموع ( )238اعتداءا ارتكب ضد االطباء والمالؾ الصحي ،اذ كاف ىناؾ ( )36اعتداءا مدنيا و( )20اعتداءات
ارتكبت مف قبؿ القوات العسكرية  ،وىذه االعتداءات تشكؿ حوالي ( )%39مف مجموع االعتداءات الجسدية التي
ارتكبت بحؽ االطباء والمالؾ الصحي في المستشفى المذكور وخالؿ المدة المشار الييا في اعاله  ،كما جاءت
سنة ( )3009بالمرتبة الثانية في عدد االعتداءات الجسدية اذ بمغ اجمالي تمؾ االعتداءات ( )36اعتداءا منيا
( )26اعتداءا مدنيا و( )20اعتداءات ارتكبت مف قبؿ القوات العسكرية وىذه االعتداءات تشكؿ حوالي ( )%30مف
مجموع االعتداءات الجسدية التي ارتكبت بحؽ الطباء والمالؾ الصحي في المستشفى المذكور.
وخالؿ المدة المشار الييا اعاله  ،واحتمت السنتيف ( )300:و ( )3020المرتبة الثالثة في عدد االعتداءات
الجسدية اذ بمغ عددىا كؿ سنة مف تمؾ السنوات ( )29حادث  ،اذ قسمت الى ( )23حادث مدني و( )7حوادث
مرتكبة مف قبؿ القوات العسكرية خالؿ سنة ( ، )300:بينما قسمت الى ( )26حادث مدني و ( )4حوادث مرتكبة
مف قبؿ القوات العسكرية خالؿ عاـ (، )3020وىذه االعتداءات تشكؿ ( )%25مف اجمالي االعتداءات الجسدية
ضد االطباء والمالؾ الصحي في المستشفى المذكور  ،ثـ جاءت سنة  3022بالمرتبة الرابعة في عدد تمؾ الحوادث
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 ،اذ بمغ عددىا عددىا ( )24اعتداء منيا ( 20اعتداءات مدنية  ،و( )4اعتداءات مرتكبة مف قبؿ القوات
العسكرية  ،وىذه االعتداءات تشكؿ ( )%20مف اجمالي عدد االعتداءات الجسدية المرتكبة ضد االطباء والمالؾ
الصحي في المستشفى خالؿ المدة المذكورة  ،بينما احتمت سنة ( )3023المرتبة الخامسة في عدد االعتداءات  ،اذ
بمغ عدد االعتداءات ( )23اعتداءا منيا ()20اعتداءات مدنية  ،و( )3اعتداءات ارتكبت مف قبؿ القوات العسكرية
وىذه االعتداءات تشكؿ ( )% :مف اجمالي عدد االعتداءات الجسدية المرتكبة ضد االطباء والمالؾ الصحي في
المستشفى المذكور خالؿ المدة المشار الييا  ،واحتمت سنة ( )3024المرتبة السادسة واالخيرة في عدد االعتداءات
الجسدية المرتكبة ضد االطباء والمالؾ الصحي  ،اذ بمغ عددىا ولغاية نياية شير ايموؿ ( )7اعتداءات منيا ()6
اعتداءات مدنية واعتداء واحد مرتكب مف قبؿ القوات العسكرية وىذه االعتداءات تشكؿ حوالي ( )%6مف مجموع
تمؾ االعتداءات المرتكبة ضد االطباء والمالؾ الصحي في المستشفى المذكور خالؿ المدة المشار الييا  .ويوضح
الشكؿ ( )2االعتداءات الجسدية التي تعرض ليا االطباء والمالؾ الصحي في ردىة طوارىء مستشفى بغداد
التعميمي لممدة مف  3008ولغاية . 3024

الشكل ( ) 1االعتداءات الجسدية التي تعرض لها االطباء والمالك الصحي في ردهة طوارئ مستشفى بغداد
التعميمي لممدة من  2007ولغاية 2013
ويوضح الجدوؿ ( ) 3االعتداءات المفظية وغير المفظية التي تعرض ليا االطباء والمالؾ الصحي في ردىة طوارىء
مستشفى بغداد التعميمي لممدة مف  3008ولغاية  ،3024والمتمثمة بااللفاظ البذيئة وكممات السب والشتـ واطالؽ
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بعض العبارات التي تناؿ مف شخصية وكرامة العامميف خالؿ المدة المشار الييا  ،كذلؾ نظرات االستيجاف
والسخرية الموجيو ليـ.
الجدول ( )2االعتداءات المفظية وغير المفظية عمى االطباء والمالك الصحي في ردهة طوارئ مستشفى بغداد
التعميمي لممدة من 2013-2007
السنة

مصدر االعتداءات المفظية وغير

مجموع االعتداءات

النسبة المئوية %

المفظية

المفظية وغير المفظية

لالعتداءات المفظية

مدنية

عسكرية

وغير المفظية

2007

150

60

210

37

2008

90

60

150

27

2009

72

36

108

19

2010

30

6

36

6

2011

20

6

26

5

2012

20

4

24

4

2013

10

2

12

2

مجموع االعتداءات المفظية وغير المفظية

566

100

مف خالؿ االطالع عمى الجدوؿ ( )3نالحظ اف سنة  3008قد سجمت اعمى عدد مف االعتداءات المفظية
وغير المفظية التي ارتكبت ضد االطباء والمالؾ الصحي في المستشفى المذكور خالؿ المدة المشار الييا ،اذ بمغ
عدد تمؾ االعتداءات ( )320اعتداءا منيا ( )260اعتداءا مدنيا و( )70اعتداءا ارتكب مف قبؿ القوات العسكرية،
وتشكؿ ىذه االعتداءات ( )%48مف اجمالي عدد االعتداءات المسجمة خالؿ المدة المذكورة  ،في حيف احتمت سنة
( ) 3009المرتبة الثانية في عدد االعتداءات المفظية المرتكبة ضد االطباء والمالؾ الصحي خالؿ المدة المذكورة ،
اذ بمغ عدد تمؾ االعتداءات ( )260اعتداءا كاف منيا ( ):0اعتداءا مدنيا و( )70اعتداءا ارتكب مف قبؿ القوات
العسكرية ،وتشكؿ ىذه االعتداءات ( )%38مف اجمالي تمؾ االعتداءات المسجمة خالؿ المدة المذكورة  ،وجاءت
سنة ( ) 300:بالمرتبة الثالثة في عدد االعتداءات المفظية وغير المفظية المرتكبة ضد االطباء والمالؾ الصحي في
المستشفى المذكور خالؿ المدة المشار الييا ،اذ بمغ عدد تمؾ االعتداءات ( )209اعتداءا كاف منيا ( )83اعتداءا
مدنيا و( )47اعتداءا ارتكبت مف قبؿ القوات العسكرية ،وتشكؿ ىذه االعتدات ( )%2:مف اجمالي عدد
االعتداءات المسجمة في الفترة المذكورة .
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واحتمت سنة ( )3020المرتبة الرابعة في عدد االعتداءات المفظية وغير المفظية المرتكبة ضد االطباء والمالؾ
الصحي  ،اذ بمغ عددىا خالؿ تمؾ السنة ( )47اعتداءا ،منيا ( )40اعتداءا مدنيا و ( )7اعتداءات ارتكبت مف
قبؿ القوات العسكرية  ،وتشكؿ ىذه االعتداءات ()%7مف اجمالي عدد االعتداءات المفظية وغير المفظية المرتكبة
ضد االطباء والمالؾ الصحي خالؿ المدة المشار الييا .
في حيف جاءت سنة ( ) 3022بالمرتبة الخامسة في عدد االعتداءات المفظية وغير المفظية المرتكبة ضد االطباء
والمالؾ الصحي  ،اذ بمغ عددىا خالؿ تمؾ السنة ( )37اعتداءا  ،منيا ()30اعتداءامدنيا  ،و( )7اعتداءات
ارتكبت مف قبؿ القوات العسكرية ،وتشؾ ىذه االعتداءات ( )%6مف اجمالي عدد االعتداءات المفظية وغير
المفظية المرتكبة ضد االطباء والمالؾ الصحي خالؿ المدة المشار الييا .
وجاءت سنة ( ) 3023السادسة في عدد االعتداءات المفظية وغير المفظية المرتكبة ضد االطباء والمالؾ الصحي
في المستشفى المذكور خالؿ المدة المشار الييا  ،اذ بمغ عدد تمؾ االعتداءات ( )35اعتداءا  ،منيا ( )30اعتداءا
و( ) 5اعتداءات ارتكبت مف قبؿ القوات العسكرية  ،وتشكؿ ىذه االعتداءات ما نسبتو ( )%5مف اجمالي عدد
االعتداءات المسجمة خالؿ المدة المذكورة  ،وسجمت سنة ( )3024اقؿ عددا مف االعتداءات  ،اذ بمغ عددىا ()23
اعتداءا كاف منيا ( )20اعتداءات مدنية  ،و( )3مف االعتداءات ارتكبت مف قبؿ القوات العسكرية  ،وتشكؿ ىذه
االعتداءات ( )% 3مف اجمالي عدد االعتداءات المسجمة ضد االطباء والمالؾ الصحي في المستشفى المذكور
خالؿ المدة المشار الييا  ،والشكؿ( )3يوضح االعتداءات المفظية وغير المفظية عمى االطباء والمالؾ الصحي في
ردىة طوارىء مستشفى بغداد التعميمي لممدة مف  3008لغاية . 3024
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الشكل ( ) 2االعتداءات المفظية وغير المفظية عمى االطباء والمالك الصحي في ردهة طوارئ مستشفى بغداد
التعميمي لممدة من 2013-2007
ويعرض الجدوؿ ( )4اجمالي االعتداءات الجسدية والمفظية وغير المفظية التي تعرض ليا االطباء والمالؾ الصحي
في ردىة طوارىء مستشفى بغداد التعميمي لممدة مف  3008ولغاية . 3024
الجدول ( ) 3أجمالي االعتداءات الجسدية والمفظية وغير المفظية عمى االطباء والمالك الصحي في ردهة طوارئ
مستشفى بغداد التعميمي لممــــــدة من 2013-2007
السنة

السنة المئوية لمجموع

مصدر االعتداءات الجسدية والمفظية وغير

مجموع االعتداءات الجسدية

المفظية

والمفظية وغير المفظية

االعتداءات %
35

مدنية

عسكرية

2007

175

70

245

2008

105

70

175

25

2009

84

42

126

18

2010

45

9

54

8

2011

30

9

39

6

2012

30

6

36

5

2013

15

3

18

3

693

100

مجموع االعتداءات الجسدية والمفظية وغير المفظية
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مف خالؿ مالحظة الجدوؿ ( )4الذي يوضح اجمالي االعتداءات المرتكبة ضد االطباء والمالؾ الصحي في ردىة
الطوارئ لمستشفى بغداد التعميمي لمفترة مف ( )3024- 3008اف تمؾ االعتداءات شيدت ذروتيا في عاـ 3008
اذ بمغت نسبتيا ( )%46مف اجمالي عدد االعتداءات المرتكبة  ،وسجمت سنة ( )3009نسبة ()%36اجمالي عدد
االعتداءات المرتكبة ،في حيف سجمت سنة ( )300:ما نسبتو ( )%29مف اجمالي عدد االعتداءات  ،وسجمت
سنة ( )3020ما نسبتو ( )%9مف اجمالي عدد االعتداءات  ،بينما سجمت سنة ( )3022ما نسبتو ( )%7مف
اجمالي االعتداءات  ،وكانت حصة ( )3023ما نسبتو ( )%6مف اجمالي تمؾ االعتداءات واخي ار سجمت سنة
( )3024ما نسبتو ( )%4مف اجمالي عدد االعتداءات المرتكبة ضد االطباء والمالؾ الصحي في ردىة الطوارئ
لممستشفى المذكورة  ،ويوضح الشكؿ ( )4اجمالي االعتداءات الجسدية وغير الجسدية المرتكبة ضد االطباء
والمالؾ الصحي في ردىة طواريء مستشفى بغداد التعميمي لمفترة مف  3008ولغاية . 3024

الشكل ( )3اجمالي االعتداءات الجسدية وغير الجسدية المرتكبة ضد االطباء والمالك الصحي في ردهة طواريء
مستشفى بغداد التعميمي لمفترة من  2007ولغاية . 2013
ويالحظ كذلؾ مف الجدوؿ ( )4اف نسبة االعتداءات تتناقص كمما مرت السنيف ،ولدى المعايشة الميدانية في
المستشفى خالؿ مدة التطبيؽ ونتيجة لممقابالت مع الموظفيف العامميف في ردى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة طوارئ المستشفى والدائرة
القانونية فييا وكذلؾ قسـ التفتيش في االدارة العام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمدينة الطب والمعاوف االداري لمدير المستشفى ومدير
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قسـ الخط الساخف وقسـ المؤوسسات الحكومية فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مكتب المفتش العاـ حيث تـ االستفسار منيـ عف اسباب
ودوافع ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذه االعتداءات تبيف اف تمؾ االعتداءات ناجمة عف جممة مف االسباب .
تحميل أثر االعتداءات في تسويق الخدمة الصحية  :وزعت استمارة االستبانة المشار الييا في الممحؽ ( )2عمى
عينة البحث المؤلفة مف ( )36طبيباً و( )26ممرضاً  ،ولدى تدقيؽ االستمارات تبيف اف العينة مؤلفة مف ( )34ذك اًر
و( )28انثى ،اما مف ناحية الحالة االجتماعية فكاف ( )39منيـ متزوجوف و ( ):عزاب و( )4مطمقيف ،ولدى تدقيؽ
اعمار افراد العينة تبيف اف( ):منيـ تراوحت اعمارىـ بيف ( 40-30سنة ) ،و( )32منيـ تراوحت اعمارىـ بيف (
اكثر مف  50 -40سنة )  ،وكاف ىناؾ ( )20منيـ تراوحت اعمارىـ بيف ( اكثر مف  60 -50سنة )  ،اما عند
تحميؿ مدة خدمتيـ فكاف ىناؾ ( )27منيـ خدمتيـ قد تراوحت بيف ( 20-2سنوات )  ،وكانت مدة خدمة ( )34مف
افراد العينة تراوحت بيف (اكثر مف  )30-20سنة  ،في حيف كانت خدمة أحد افراد العينة اكثر مف (30سنة ) ،
وكانت نتائج اجاباتيـ حوؿ االسئمة التي وجيت ليـ بخصوص الموضوع كما موضح في الجدوؿ (; )5
الجدول (  )4اجابات عينة البحث حول مدى تأثير حوادث االعتداءات المرتكبة ضد االطباء والمالك الصحي في
تسويق الخدمة الصحية
نعم

كال

ال أعمم

االسئمة

ت
-2

حجـ صالة الطوارىء مناسب الستيعاب اعداد الحاالت الطارئو .

22

30

:

-3

يتناسب عدد االطباء والمالؾ الصحي في صالة الطوارىء مع عدد المرضى فييا

9

36

8

-4

يوجد نظاـ وتعميمات موضوعو ومحدده يتـ بموجبيا ادخاؿ المرضى الى صالة

24

36

3

-5

تتوافر قوة أمنية كافية لحماية االطباء والمالؾ الصحي في صالة الطوارىء .

9

42

2

-6

تسمح ادارة المستشفى لمرافؽ واحد مع المريض عند رقودة في صالة الطوارىء .

4

48

0

-7

ال تسمح القوة االمنية بأدخاؿ المرافقيف السمحتيـ الشخصية الى داخؿ المستشفى .

25

37

0

-8

توفر ادارة المستشفى االدوية والمستمزمات الطبية الضرورية لمحاالت الطارئة .

36

26

0

-9

توجد خطة طوارىء في المستشفى لمواجية الحاالت الطارئو عند حصوؿ الحوادث

39

9

5

الطوارىء .

االمنية تتضمف وجود أطباء احتياط وكذلؾ اخصائييف ومالكات صحية .
-:

يتـ االعتداء عمى االطباء والمالؾ الصحي في صالة الطوارىء مف قبؿ بعض

48

0

4

-20

توجد اجراءات رادعة ضد المشاغبيف الذيف يعتدوف عمى االطباء والمالؾ الصحي

5

47

0

المرافقيف عند وفاة ذوييـ .

ويعبثوف بموجودات واثاث صالة الطوارىء .
-22

ىناؾ دراسات وتحميؿ السباب ونتائج ىذه الحوادث مف قبؿ ادارة المستشفى .

23

33

7

-23

ىناؾ عدـ التزاـ بجداوؿ خفارات االطباء مما يؤدي الى نقص في اعدادىـ في

44

8

0
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صالة الطوارىء مما يؤدي الى أزمة في الحاالت الطارئو .
-24

كثرة الحوادث وتكرارىا يؤثر سمباً عمى اداء االطباء والمالؾ الصحي .

-25

تكرار ىذه الحوادث يجعمني اتحاشى العمؿ في صالة الطوارىء خوفاً مف اف

45

7

0

44

8

0

اتعرض لالعتداء .

-26

تكرار ىذه الحوادث تسيء الى سمعة المستشفى .

50

0

0

-27

تكرار ىذه الحوادث يؤدي الى زيادة مطالبة المالؾ الطبي والصحي بالحصوؿ عمى

40

3

9

االجازات بشتى الوسائؿ .
-28

تكرار ىذه الحوادث يغطي عمى االنجازات التي تحققيا المستشفى في االقساـ

45

0

7

المتخصصة االخرى .
-29

تكرار ىذه الحوادث يؤدي الى احداث فوضى تؤثر سمباً عمى الجو العاـ في

50

0

0

المستشفى وبالتالي يضر بصحة المرضى الراقديف في صالة الطوارىء .

-2:

تكرار ىذه الحوادث تؤدي الى زيادة معدالت دوراف العمؿ داخؿ المستشفى

47

0

5

-30

تكرار ىذه الحوادث تؤدي الى انخفاض طمب الخدمة الصحية مف قبؿ المرضى .

47

0

5

المبحوثة .

مف خالؿ مالحظة اجابات العينة بخصوص أسئمة استمارة االستبانو نرى اف ىناؾ ( )22منيـ  ،اي ما يعادؿ
( )% 39مف اجمالي حجـ العينة قد اجابوا بأف حجـ صالة الطوارىء مناسبة الستيعاب اعداد الحاالت الطارئو ،
في حيف اجاب ( )30منيـ أي ما يعادؿ ( )%60مف اجمالي حجـ العينة باف حجـ الصالة غير مناسب وىذا
االمر قد يكوف سبباً في خمؽ االزمة  ،بينما أجاب ( ):مف أفراد العينة  ،اي ما يعادؿ ( )%33مف اجمالي حجـ
العينة  ،بانيـ ال يعمموف شيئاً عف الموضوع .
ولدى االستفسار مف أفراد العينة حوؿ مدى تناسب عدد االطباء والمالؾ الصحي في صالة الطوارىء مع عدد
المرضى فييا  ،أجاب ( )9منيـ أي ما يعادؿ ( )%30مف اجمالي حجـ العينة بأف العدد متناسب  ،في حيف أجاب
( )36منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )% 74مف اجمالي حجـ العينة بأف العدد ال يتناسب مع عدد المرضى وقد يكوف ىذا
االمر سبباً في خمؽ المشكمة  ،بينما اجاب ( )8منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%28مف اجمالي حجـ العينة بانيـ ال
يعمموف شيئاً عف الموضوع .
ولدى االستفسار مف أفراد العينة عف مدى وجود نظاـ وتعميمات موضوعة ومحددة يتـ بموجبيا ادخاؿ المرضى الى
صالة الطوارىء  ،اجاب ( )24منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%44مف اجمالي حجـ العينة بوجود تمؾ التعميمات  ،في
حيف اجاب ( )36منيـ اي ما يعادؿ ( )%74مف اجمالي حجـ العينة بعدـ وجود تمؾ التعميمات  ،بينما اجاب ()3
منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%5مف اجمالي حجـ العينة بعدـ عمميـ عف الموضوع .
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ولدى االستفسار مف أفراد العينة حوؿ مدى توفر قوة أمنية كافية لحماية االطباء والمالؾ الصحي في صالة
الطوارىء  ،اجاب ( )9منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%30مف اجمالي حجـ العينة بتوفر تمؾ القوة  ،في حيف اجاب
( )42منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%89مف اجمالي حجـ العينة بعدـ كفاية تمؾ القوة  ،وقد يكوف ذلؾ سبباً في حدوث
تمؾ االعتداءات  ،بينما اجاب ( )2منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%3مف اجمالي حجـ العينة بانو ال يعمـ شيئاً عف
الموضوع .
ولدى االستفسار مف أفراد العينة حوؿ ما اذا كانت ادارة المستشفى تسمح لمرافؽ واحد فقط مع المريض عند رقوده
في صالة الطوارىء  ،اجاب ( )4منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%9مف اجمالي حجـ العينة باف ادارة المستشفى ممتزمو
بتطبيؽ ىذا االمر  ،في حيف اجاب ( )48منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%:3مف اجمالي حجـ العينة بعدـ التزاـ ادارة
المستشفى بتطبيؽ ىذا االمر .
ولدى االستفسار مف أفراد العينة حوؿ عدـ سماح القوة االمنية المكمفة بحماية المستشفى لممرافقيف بادخاؿ اسمحتيـ
الشخصية الى داخؿ المستشفى  ،اجاب ( )25منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%46مف اجمالي حجـ العينة باف القوة ال
تسمح بادخاؿ اسمحة المرافقيف الى المستشفى  ،بينما اجاب ( )37منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%76مف اجمالي حجـ
العينة باف قوة حماية المستشفى ال تمنع جميع المراجعيف مف ادخاؿ اسمحتيـ الى المستشفى  ،وقد يكوف ىذا االمر
سبباً في المشكمة .
ولدى االستفسار مف افراد العينة حوؿ مدى قياـ ادارة المستشفى بتوفير االدوية والمستمزمات الطبية الضرورية
لمحاالت الطارئة  ،أجاب ( )36منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%74مف اجمالي حجـ العينة بتوفر تمؾ االدوية
والمستمزمات الطبية الضرورية  ،بينما أجاب ( )26منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%48مف اجمالي حجـ العينة بعدـ
كفاية تمؾ االدوية والمستمزمات  ،وقد يكوف ذلؾ سبباً في المشكمة .
ولدى االستفسار مف أفراد العينة حوؿ ما اذا كانت ىناؾ خطة طوارىء في المستشفى لمواجية الحاالت الطارئو
عند حصوؿ الحوادث االمنية تتضمف وجود أطباء احتياط وكذلؾ احصائييف ومالكات صحية أـ ال  ،اجاب ()39
منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%80مف اجمالي حجـ العينة بوجود تمؾ الخطة  ،في حيف اجاب ( )9منيـ  ،اي ما يعادؿ
( )%30مف اجمالي حجـ العينة بعدـ وجود تمؾ الخطة  ،بينما أجاب ( )5منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%20مف
اجمالي حجـ العينة بعدـ عمميـ بالموضوع .
ولدى االستفسار مف افراد العينة عف مدى حصوؿ االعتداء عمى االطباء والمالؾ الصحي في صالة الطوارىء مف
قبؿ بعض المرافقيف عند وفاة ذوييـ أـ ال  ،اجاب ( )48منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%:4مف اجمالي حجـ العينة بانو
تحصؿ تمؾ االعتداءات وبصورة متكررة  ،في حيف اجاب ( )4منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%8مف اجمالي حجـ العينة
بعدـ عمميـ بالموضوع .
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ولدى االستفسار مف أفراد العينة حوؿ ما اذا كانت ىناؾ اجراءات رادعة ضد المشاغبيف الذيف يعتدوف عمى االطباء
والمالؾ الصحي ويعبثوف بموجودات واثاث صالة الطوارىء  ،اجاب ( )5منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%20مف اجمالي
حجـ العينة بوجود تمؾ االجراءات  ،بينما اجاب ( )47منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%:0مف اجمالي حجـ العينة بعدـ
وجود تمؾ االجراءات  ،وقد يكوف ذلؾ سبباً في المشكمة .
ولدى االستفسار مف افراد العينة حوؿ ما اذا كانت ىناؾ دراسات وتحميؿ السباب ونتائج ىذه الحوادث مف قبؿ ادارة
المستشفى أـ ال  ،اجاب ( )23منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%40مف اجمالي حجـ العينة بوجود تمؾ الدراسات  ،في
حيف اجاب ( )33منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%66مف اجمالي حجـ العينة بعدـ وجود تمؾ الدراسات وقد يكوف ىذا
االمر سبباً في المشكمة  ،بينما اجاب ( )7منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%26مف اجمالي حجـ العينة بعدـ عمميـ عف
الموضوع .
ولدى االستفسار مف افراد العينة حوؿ عدـ االلتزاـ بجداوؿ خفارات االطباء مما يؤدي الى نقص في اعدادىـ في
صالة الطوارىء مما يؤدي الى احداث أزمة في الحاالت الطارئو  ،اجاب ( )44منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%94مف
اجمالي حجـ العينة بعدـ التزاـ كثير مف االطباء بجدوؿ الخفارات وقد يكوف ىذا االمر سبباً في حصوؿ المشكمة ،
في حيف اجاب ( )8منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%28مف اجمالي حجـ العينة بوجود التزاـ مف قبؿ االطباء بجداوؿ
الخفارات .
ولدى االستفسار مف افراد العينة حوؿ ما اذا كانت كثرة الحوادث وتكرارىا يؤثر سمباً عمى اداء االطباء والمالؾ
الصحي  ،اجاب ( )45منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%96مف اجمالي حجـ العينة باف كثرة تمؾ الحوادث وتكرارىا
سيؤثر سمباً عمى اداء االطباء والمالؾ الصحي  ،بينما أجاب ( )7منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%26مف اجمالي حجـ
العينة باف ذلؾ االمر ال يؤثر عمى اداء االطباء والمالؾ الصحي .
ولدى االستفسار مف افراد العينة حوؿ ما اذا كاف تكرار تمؾ الحوادث يجعؿ االطباء يتحاشوف العمؿ في صالة
الطوارىء خوفاً مف التعرض لالعتداء اـ ال  ،اجاب ( )44منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%94مف اجمالي حجـ العينة ،
اف تكرار تمؾ الحوادث يدفع معظـ االطباء لتحاشي العمؿ في صالة الطوارىء  ،في حيف اجاب ( )8منيـ  ،اي ما
يعادؿ ( )%28مف اجمالي حجـ العينة باف تكرار تمؾ الحوادث التؤثر عمى عمؿ االطباء في صالة الطوارىء .
ولدى االستفسار مف افراد العينة حوؿ ما اذا كاف تكرار تمؾ الحوادث يسيء الى سمعة المستشفى اـ ال  ،اجاب
جميعيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%200مف اجمالي حجـ العينة باف تكرار تمؾ الحوادث يسيء الى سمعة المستشفى .
ولدى االستفسار مف افراد العينة حوؿ ما اذا كاف تكرار تمؾ الحوادث يؤدي الى زيادة مطالبة المالؾ الطبي
والصحي بالحصوؿ عمى االجازات بشتى الوسائؿ اـ ال  ،اجاب ( )40منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%86مف اجمالي
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حجـ العينة باف تكرار تمؾ الحوادث يؤدي الى زيادة مطالبة المالكات الطبية والصحية باالجازات تيرباً مف المشاكؿ
 ،في حيف اجاب ( )3منيـ أي ما يعادؿ ( )%6مف اجمالي حجـ العينة باف تكرار تمؾ الحوادث ال يؤدي الى زيادة
المطالبة باالجازات مف قبؿ المالكات الطبية والصحية  ،بينما أجاب ( )9منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%30مف اجمالي
حجـ العينة بانيـ ال يعمموف شيئ ًا عف الموضوع .
ولدى االستفسار مف افراد العينة حوؿ ما اذا كاف تكرار تمؾ الحوادث يغطي عمى االنجازات التي تحققيا المستشفى
في االقساـ المتخصصة االخرى أـ ال  ،اجاب ( )45منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%96مف اجمالي حجـ العينة باف
تكرار تمؾ الحوادث يغطي عمى االنجازات التي يحققيا المستشفى  ،في حيف اجاب ( )7منيـ  ،اي ما يعادؿ
( )%26مف اجمالي حجـ العينة بعدـ عمميـ بالموضوع .
ولدى االستفسار مف افراد العينة حوؿ ما اذا كاف تكرار تمؾ الحوادث سيؤدي الى احداث فوضى تؤثر سمباً عمى
الجو العاـ في المستشفى وبالتالي يضر بصحة المرضى الراقديف في صالة الطوارىء  ،أيد الفكرة جميع أفراد العينة
 ،اي ما يعادؿ ( )%200مف اجمالي حجـ العينة .
ولدى االستفسار مف أفراد العينة حوؿ ما اذا كاف تكرار ىذه الحوادث تؤدي الى زيادة معدالت دوراف العمؿ داخؿ
المستشفى أـ ال  ،اجاب ( )47منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%:0مف اجمالي حجـ العينة اف تكرار تمؾ الحوادث يؤدي
الى زيادة معدالت دوراف العمؿ داخؿ المستشفى  ،بينما اجاب ( )5منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%20مف اجمالي حجـ
العينة بعدـ عمميـ بالموضوع .
ولدى االستفسار مف افراد العينة حوؿ ما اذا كاف تكرار ىذه الحوادث تؤدي الى انخفاض طمب الخدمة الصحية مف
قبؿ المرضى اـ ال  ،اجاب ( )47منيـ  ،اي ما يعادؿ ( )%:0مف اجمالي حجـ العينة باف تكرار تمؾ الحوادث
سيؤدي الى انخفاظ طمب الخدمة الصحية مف قبؿ المرضى  ،في حيف اجاب ( )5منيـ  ،اي ما يعادؿ ()%20
مف اجمالي حجـ العينة بعدـ عمميـ بالموضوع .
االستنتاجات :
مف خالؿ ما حصؿ عميو الباحث مف معمومات عف طريؽ المقابمة التي اجراىا مع السيد مدير الشؤوف االدارية
في المستشفى المبحوثة واالحصاءات المشار الييا في الجداوؿ (2و3و )4وكذلؾ نتائج تحميؿ استمارة االستبانة
الموضحة في الجدوؿ ( )5توصؿ البحث الى االستنتاجات االتية ;
 -2محدودية ثقافة المجتمع  ،والحالة االنفعالية والضغوط النفسية لممرافقيف لمرضى الطوارئ .

429

اجمللد  7العـدد 41

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة1045/م

 -3عدـ شعور المرافؽ بوجود حماية قانونية لمطبيب والمالؾ الصحي ،واليوجد دور حقيقي لعناصر حماية
المستشفى ،اذ يالحظ دخوؿ بعض المرافقيف باسمحتيـ الشخصية (خاصة العسكرييف منيـ ) .
 -4كؿ الحاالت السابقة التي حدثت لـ يتـ اتخاذ اجراءات رادعة بحؽ مرتكبييا  ،االمر الذي يشجع االخرييف
عمى تكرار مثؿ ىذه االعتداءات والتعبير عف انفعاالتيـ بطريقة غير قانونية وبدوف اي رادع .
 -5عمى الرغـ مف اقرار قانوف حماية االطباء  ،اال انو غير مفعؿ في الوقت الحاضر .
 -6الضغوط العشائرية عمى االطباء لمتنازؿ عف حقوقيـ تالفيا لممشاكؿ .
 -7قمة وجود المالكات الطبية والصحية النسوية في ردىة الطوارئ خاصة بعد نياية الدواـ الرسمي يؤدي الى
زيادة مشاكؿ ردىة الطوارئ ،اذ يتـ اتياـ االطباء والممرضيف بالتحرش بالنساء المريضات او المرافقات في
صاالت الطوارئ  ،االمر الذي يؤدي في كثير مف االحياف الى االعتداء عمييـ .
-8ىناؾ ضعؼ وبطئ في االستجابة لتقديـ خدمة سريعة لمرضى الطوارئ وخاصة الحاالت الحرجة والتي تتطمب
وجود اجيزة انعاش القمب لقمة تمؾ االجيزة وعطؿ بعضيا.
-9قمة خبرة االطباء الموجوديف في ردىة الطوارئ وعدـ وجود اطباء اخصائييف او مقيميف اقدميف ،وفي كثير مف
االحياف يتواجد فقط االطباء الدورييف والغير مدربيف عمى حاالت االزمات والكوارث .
-:كثرة االحداث االمنية واالنفجارات وما ينجـ عنيا مف خسائر بشرية يزيد مف الضغط عمى ردىات الطوارئ االمر
الذي يجعؿ العاممييف في تمؾ الردىات غير قادريف عمى االستجابة لكافة الطمبات لممصابيف بجودة عالية  ،وىو
امر سيؤدي الى خمؽ مشاكؿ وحدوث اعتداءات ضد االطباء والمالؾ الصحي في ردىة المستشفى .
 -20قد تؤدي طريقة تعامؿ بعض االطباء بنوع مف عدـ المباالة الى اثارة الحالة االنفعالية لدى المرافقيف  ،االمر
الذي يؤدي احيانا الى حصوؿ االعتداء .
-22اف مستشفى بغداد التعميمي يعد مركز ثالثي لتقديـ الخدمة الطبية بسبب ما يمتمكو مف قدـ وخبرات
وتخصصات لذلؾ يتـ نقؿ الجرحى ذوي الحاالت الصعبة والمتاخرة مف المستشفيات االخرى اليو  ،وفي كثير مف
الحاالت قد يموت الجريح بمجرد وصولو الى ردىة الطوارئ  ،ويتحمؿ الطبيب والمالؾ الصحي نتائج ابالغ ذوي
المصاب بنبا الوفاة نتيجة تاخر تقديـ الخدمة في المستشفيات االخرى ،او اثناء نقمو بسيارة االسعاؼ بسبب
ازدحامات الطرؽ ،االمر الذي يكوف احد دوافع االعتداء عمى االطباء والمالؾ الصحي في ردىة طوارئ المستشفى
.
 -23ادت ىذه االعتداءات الى ترؾ العديد مف االطباء لوظائفيـ وىجرتيـ الى خارج العراؽ بحثاً عف بيئة عمؿ
امنو .
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-24كذلؾ ادت الى قمة التزاـ الكثير مف المالكات الطبية والصحية بالدواـ وفي اداء الواجبات بسبب حاالت
االحباط التي تعرضوا ليا نتيجة الحوادث التي حصمت لبعض زمالئيـ  ،مما ادى الى انخفاض جودة الخدمة
الصحية المقدمة لممرضى .
-25انخفاض رضا المرضى عف الخدمات الصحية المقدمة ليـ في المستشفى المبحوثة وفقداف ثقة المرضى
بالمستشفى بسبب االساءه الى سمعتو لتكرار تمؾ الحوادث .
التوصيات  :بيدؼ حؿ المشكمة يوصي البحث عمى الجيات المعنية ما يأتي ;
-2زيادة ثقافة المجتمع عف طريؽ وسائؿ االعالـ وخاصة القناة الصحية وعقد ندوات مف خالؿ المجالس الدينية
والعشائرية والمجالس المحمية لتوضيح الدور االنساني الذي يقدمو االطباء والعامميف في المجاؿ الصحي في خدمة
المجتمع ،كذلؾ زيادة ثقافة الطبيب وجعمو قاد ار عمى التفاعؿ مع المواطنيف واحتواء االزمات عف طريؽ ادخاليـ
دورات تدريبية تمكنيـ مف التعامؿ مع مختمؼ الحاالت االنسانية .
-3تفعيؿ قانوف حماية االطباء وجعمو نافذا ،وكذلؾ تفعيؿ قانوف رقـ ( )505والقاضي بمنع دخوؿ القوات العسكرية
لممؤسسات الصحية برفقة أسمحتيـ .
 -4زيادة اىتماـ إدارة المستشفى بتوفير كافة األجيزة والمستمزمات واألدوية المنقذة لمحياة وبالكميات الكافية لمحاالت
الطارئة ،وضرورة إلزاـ كافة األطباء األخصائييف والمقيميف األقدميف بالتواجد في ردىات الطوارئ حسب جداوؿ
الخفارات والخاصة بتمؾ الردىات .
-5ضرورة قياـ إدارة المستشفى بتوفير العدد الكافي مف المالكات الطبية والصحية النسوية في ردىة الطوارئ ولكافة
ساعات اليوـ .
 -6ضرورة وضع حماية أمنية في باب ردىة الطوارئ تكوف كافية لحماية األطباء والمالؾ الصحي العامؿ في
الردىة .
-7وضع إجراءات صارمة تضمف إدارة المستشفى مف خالليا دخوؿ اقؿ عدد ممكف مف المرافقيف لمحاالت الطارئة
بما يؤدي إلى تقميؿ المشاكؿ .
-8ضرورة وجود تنسيؽ واتصاؿ سريع بيف عناصر حماية المستشفى ومركز شرطة مدينة الطب  ،مع وضع
عقوبات صارمة لمنع تكرار حاالت االعتداءات .
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الممحق ()1
جامعة بغداد
كمية االدارة واالقتصاد
قسم ادارة االعمال

السادة االطباء المحترمون
السادة الممرضون المحترمون
تحية طيبة :
ىذه االستبانة التي بيف يديكـ تيدؼ الى جمع البيانات الخاصة بالبحث الموسوـ ( االعتداءات المرتكبة
ضد االطباء والمالؾ الصحي في ردىة طوارىء مستشفى بغداد التعميمي واثرىا في تسويؽ الخدمة الصحية ) ،
يرجى االجابة عمى االسئمة بوضع عالمة
(  ) Xاماـ االختيار الذي تراه مناسباً  ،ونود أعالمكـ بأف اجاباتكـ ستعامؿ بسريو تامو وتستخدـ الغراض البحث
العممي حص اًر  ،راجيف عدـ ذكر اسمائكـ في االستمارة  ،اف اليدؼ مف ىذا البحث لتطوير الواقع الصحي في بمدنا
العراؽ العزيز  ...ومف اهلل التوفيؽ .

الباحث
االستاذ المساعد الدكتور سعدون حمود جثير الربيعاوي
كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد
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أوالً :المعمومات الشخصية :
الجنس ; ذكر  ...........أنثى .............
الحالة االجتماعية ; متزوج  ..................اعزب  .............مطمؽ  ..............أرمؿ ...............
العمر ; مف  40-30سنة  ....................اكثر مف  50-40سنة  ..................اكثر مف 60-50
سنة  .......................أكثر مف  60سنة .......................
مدة الخدمة ; مف  20-2سنوات  ..............اكثر مف  30-20سنة ...................
اكثر مف  40-30سنة  ...................اكثر مف  40سنة ........................
ثانياً  :المعمومات الخاصة بمتغيرات البحث :
نعم

ت

االسئمة

-2

حجـ صالة الطوارىء مناسب الستيعاب اعداد الحاالت الطارئو .

-3

يتناسب عدد االطباء والمالؾ الصحي في صالة الطوارىء مع عدد المرضى فييا .

-4

يوجد نظاـ وتعميمات موضوعو ومحدده يتـ بموجبيا ادخاؿ المرضى الى صالة

-5

تتوافر قوة أمنية كافية لحماية االطباء والمالؾ الصحي في صالة الطوارىء .

-6

تسمح ادارة المستشفى لمرافؽ واحد مع المريض عند رقودة في صالة الطوارىء .

-7

ال تسمح القوة االمنية بأدخاؿ المرافقيف السمحتيـ الشخصية الى داخؿ المستشفى .

-8

توفر ادارة المستشفى االدوية والمستمزمات الطبية الضرورية لمحاالت الطارئة .

-9

توجد خطة طوارىء في المستشفى لمواجية الحاالت الطارئو عند حصوؿ الحوادث

الطوارىء .

االمنية تتضمف وجود أطباء احتياط وكذلؾ اخصائييف ومالكات صحية .
-:

يتـ االعتداء عمى االطباء والمالؾ الصحي في صالة الطوارىء مف قبؿ بعض

-20

توجد اجراءات رادعة ضد المشاغبيف الذيف يعتدوف عمى االطباء والمالؾ الصحي

المرافقيف عند وفاة ذوييـ .

ويعبثوف بموجودات واثاث صالة الطوارىء .
-22

ىناؾ دراسات وتحميؿ السباب ونتائج ىذه الحوادث مف قبؿ ادارة المستشفى .

-23

ىناؾ عدـ التزاـ بجداوؿ خفارات االطباء مما يؤدي الى نقص في اعدادىـ في صالة
الطوارىء مما يؤدي الى أزمة في الحاالت الطارئو .

-24

كثرة الحوادث وتكرارىا يؤثر سمباً عمى اداء االطباء والمالؾ الصحي .
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-25

تكرار ىذه الحوادث يجعمني اتحاشى العمؿ في صالة الطوارىء خوفاً مف اف اتعرض

-26

تكرار ىذه الحوادث تسيء الى سمعة المستشفى .

-27

تكرار ىذه الحوادث يؤدي الى زيادة مطالبة المالؾ الطبي والصحي بالحصوؿ عمى

لالعتداء .

االجازات بشتى الوسائؿ .
-28

تكرار ىذه الحوادث يغطي عمى االنجازات التي تحققيا المستشفى في االقساـ
المتخصصة االخرى .

-29

تكرار ىذه الحوادث يؤدي الى احداث فوضى تؤثر سمباً عمى الجو العاـ في

-2:

تكرار ىذه الحوادث تؤدي الى زيادة معدالت دوراف العمؿ داخؿ المستشفى المبحوثة .

-30

تكرار ىذه الحوادث تؤدي الى انخفاض طمب الخدمة الصحية مف قبؿ المرضى .

المستشفى وبالتالي يضر بصحة المرضى الراقديف في صالة الطوارىء .
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