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 خالصةال
تمثل المستشفيات الحكومية جزءا أساسيا ومهما في أنظمة الرعاية الصحية فـي أي              

 العراق تمثل الجزء األكبر حيوية السباب عديدة منها تنـامي التجمعـات             مجتمع، وهي في  
الحضرية في مدن متوسطة وكبيرة على حساب الريف، ومنهـا طبيعـة الخـدمات التـي                

ومـن  . تقدمها هذه المستشفيات فهي خدمات طبية وتمريضية عالية المستوى والتخصص         
عكس إيجابيا على التخطيط واالنشاء     البديهي فان وجود اعتبارات تخطيطية مالئمة لها ستن       

واالشغال لها، مما ستؤثر بدورها على زيادة كفاءة خدماتها، ومن هنـا جـاءت مبـررات           
البحث التي تتلخص بعدم وجود هذه االعتبارات التخطيطية لهذه المستشفيات ضمن إطـار             

محاولـة  شامل ومتكامل يتمثل بهيكل الخدمات الصحية في لعراق، لهذا جاء هذا البحـث ل             
وضع الخطوط الرئيسية لهذه االعتبارات كأساس يخص هذه المستشفيات يمكـن اعتبـاره             
قاعدة المعلومات التي تعمل كدليل اساسي لكل باحث أو مخطـط أو مصـمم فـي مجـال                  
المستشفيات وهذا يعني إن المفردات والمفاهيم المطروحة في هذا البحـث هـي مـداخل               

 .لة لكل منها أو لمجاميع منها في بحوث الحقةأساسية قابلة للتناول بصورة مفص
في استنتاجاته وتوصياته المبادئ األساسية المطلوبة للتعامل بجديـة          لقد اظهر البحث   

مع االعتبارات الخاصة بهذه المستشفيات التي تمثل المفردات والعناصـر األكثـر أهميـة              
 .وحيوية في هيكل الخدمات الصحية في العراق

 
Entry to General Planning Considerations for Governmental Hospitals 

within Health Care FramEwork in IRAQ 
 

 Abstract 
  Governmental hospitals represent an essential part in health care 
system in  any society, and particularly in IRAQ. They represent the most 
vital part for many reasons, such as the growth of urban settlements 
(medium and big cities) at the expense of rural settlements shrinkage, and 
also the nature of the services given by these hospitals, which are 
characterized by very high standard with high specialization. Providing 
of appropriate planning considerations for these hospitals will positively 
act upon the process of planning, Feasibility studies, design, execution 
and utilization of these hospitals, in turn will influence and help the 
raising of the efficiency of these services. The justifications of this paper 
comes from the fact that are absent of these considerations from an 
integrated and comprehensive framework, so the aim of this paper is to 
set the main lines for these considerations as an information base and 
data bank, which work as a guide for every researcher, planner or 
designer in this field. 
 The terms and notions put forward and introduced in this paper, are 
just main entries to be tackled separately in subsequent studies. 
 The conclusions and recommendations reveal the main guide lines to 
deal with the suggested considerations, which represent the most 
significant and vital aspects of the hospitals within the health-care 
framework in IRAQ. 
 


