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  احملتٕٚبد

 رلى انصفذخ احملتٕٖ
  فٓزص احملتٕٚبد 

  كهًخ يُظًخ دضزيٕد انصذٛخ
  اخلريٚخ ثبسرػخ انتًُٕٚخ يؤطظخ كهًخ 

  اخلالصخ
  األدثٛبد يزاجؼخ

  ادلمذيخ
  انظكبٌ ٔ اجلغزافٛب        
   انصذٙ انٕضغ حمذداد       

  انصذٙ انٕضغ ٍػ حملخ        
  انذراطخ أْذاف

  انذراطخ يُٓجٛخ
  انكًٛخ انذراطخ: أٔلا       
  انُٕػٛخ انذراطخ: ثبَٛب      

  انذراطخ تُفٛذ
  انُتبئج

  انصذٛخ ادلزافك تمٛٛى: أٔلا     
  انصذٛخ اخلذيبد يمذيٙ رضب َتبئج: ثبَٛبا     
  انصذٛخ ٔانٕدذاد ادلزاكش يظتخذيٙ رضب: ثبنثب    
  ادلظتشفٛبد يظتخذيٙ رضب: راثؼب    

  ادلظتشفٛبد يف اخلبرجٛني ادلزضٗ رضب -ا             
  ادلظتشفٛبد يف ادلزلذٍٚ ادلزضٗ رضب -ة            

  انصذٙ ادلزفك خذيخ َطبق يف نهًجتًغ انجؤرٚخ ادلُبلشبد
  احملبفظبد يف انصذٛخ ٔانربايج الداراد يذراء يغ ادلؼًمخ ادلمبثالد خالصخ

  انتخطٛط ٔظٛفخ: أٔلا      
  انتُظٛى ٔظٛفخ: ثبَٛبا       
  انصذخ يكبتت يف انتُفٛذ ٔظٛفخ: ثبنثبا        
  انتمٛٛى ٔ ادلتبثؼخ ٔظٛفخ:  راثؼبا         
  ادلؼٕلبد ٔ انصؼٕثبد أْى               

  احملبفظبد يف انصذٙ انٕضغ دراطخ َتبئج دلُبلشخ ػًم ٔرشخ
  انصذٛخ ادلشبكم أٔنٕٚبد حتذٚذ
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 لبئًخ اجلذأل

  نتٕصٛبدا
  انصذٙ نهمطبع اطرتاتٛجٛخ خطخ اػذاد ػًم ٔرشخ

   انزثبػٙ انتذهٛم
  الطرتاتٛجٛخ انمضبٚب حتذٚذ

  نهخطخ الطرتاتٛجٙ الطبر ا خالصخ
  ادلؤشزاد ٔ الطرتاتٛجٛخ األْذاف

 انصفذخ اجلذٔل
  : ػذد َٕٔع ادلزافك ضًٍ ػُٛخ انذراطخ1جذٔل 
  ٚجني اإلداراد ٔانربايج انصذٛخ يف فزٔع يكبتت انصذخ ٔانظكبٌ انتٙ مت يمبثهخ يذراءْب :2 جذٔل

  (: تٕسٚغ ادلزافك انصذٛخ دظت انُٕع ٔ احملبفظخ3جذٔل )
  (: تٕسٚغ ادلزافك انصذٛخ دظت فرتح انذٔاو4جذٔل )
  (: تٕسٚغ ادلزافك انصذٛخ دظت يهكٛخ ادلجىن انصذ5ٙجذٔل )
  تٕسٚغ ادلزافك انصذٛخ دظت ٔجٕد طٕر نهًزفك(: 6جذٔل )
  تٕفز ادلٛبح يف ادلزفك(: تٕسٚغ ادلزافك انصذٛخ دظت 7جذٔل )
  (: تٕسٚغ ادلزافك انصذٛخ دظت يصذر ادلٛب8ِجذٔل )
  ( تٕسٚغ ادلزافك انصذٛخ دظت تٕفز انكٓزثبء يف ادلزفك9جذٔل )
  انكٓزثبء(: تٕسٚغ ادلزافك انصذٛخ دظت يصذر 11جذٔل )
  (: تٕسٚغ ادلزافك انصذٛخ دظت طزٚمخ انصزف انصذ11ٙجذٔل )
  (: تٕسٚغ ادلزافك انصذٛخ دظت طزٚمخ انتخهص يٍ ادلخهفبد12جذٔل )
  (: تٕسٚغ ادلزافك انصذٛخ دظت َظبفخ غزف تمذٚى اخلذيخ13جذٔل )
  َظبفخ احلًبيبد (: تٕسٚغ ادلزافك انصذٛخ دظت14جذٔل )
  تٕسٚغ ادلزافك انصذٛخ دظت تٕفز شبع ٔ لطٍ ٔ يطٓزاد(: 15جذٔل )

  انفئخ دظت انصذٛخ ٕدذادثبن انصذٛني انؼًبل(  16) جذٔل
  (  انؼًبل انصذٛني ثبدلزاكش انصذٛخ دظت انفئخ17جذٔل )
  ( تٕفز طزٚز فذص18جذٔل )
  ( تٕفز جٓبس ضغط19جذٔل )
  ( تٕفز مسبػخ طجٛخ21جذٔل )
  تزيٕيرت دزار٘ طجٙ( تٕفز 21جذٔل )
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  ( تٕفز خبفض نظب22ٌجذٔل )
  (  تٕفز يٛشاٌ + يمٛبص طٕل أطفبل23جذٔل )
  ( تٕفز يٛشاٌ + يمٛبص طٕل ثبنغني24جذٔل )
  ( تٕفز طتبرح يتذزكخ25جذٔل )
  ( تٕفز )أجٓشح تشخٛصٛخ( جٓبس فذص انؼني26جذٔل )
  انصذٛخ ( ػذد انظكبٌ ٔ ادلزضٗ نهًزاكش ٔ انٕدذاد27جذٔل )
  ( تٕفز طجم يزض28ٗجذٔل )
  ( يتٕطط َظجخ تٕفز29جذٔل )
  تٕسٚغ يمذيٙ اخلذيبد دظت احملبفظخ( 31جذٔل )
  تٕسٚغ يمذيٙ اخلذيبد دظت َٕع ادلزفك( 31جذٔل )
  تٕسٚغ يمذيٙ اخلذيبد دظت اجلُض( 32جذٔل )
  تٕسٚغ يمذيٙ اخلذيبد دظت انتٕظٛف( 33جذٔل  )
  تٕسٚغ يمذيٙ اخلذيبد دظت ادلؤْم( 34جذٔل )
  تٕسٚغ يمذيٙ اخلذيبد دظت انفئبد انؼًزٚخ( 35جذٔل  )
  تٕسٚغ يمذيٙ اخلذيبد دظت ادلُٓخ( 36جذٔل )
  تٕسٚغ يمذيٙ اخلذيبد دظت فرتح انؼًم يف ادلزفك( 37جذٔل )
  ( ٕٚضخ ػذد ادلظتخذيني دظت َٕع ادلزفك انصذ38ٙجذٔل )
نكم ادلزاكش ٔانٕدذاد انصذٛخ دظت  تٕسٚغ ادلظتخذيني انذٍٚ اطتٓذفتٓى انذراطخ( ٕٚضخ 39جذٔل )
 احملبفظخ

 

  ( ٕٚضخ َٕع اجلُض دلظتخذو اخلذيخ انصذٛخ41) جذٔل
  ( ٕٚضخ انفئخ انؼًزٚخ نهًظتخذيني41جذٔل )
  ( اخلذيخ انتٙ تهمبْب ادلظتخذو انٕٛو يف ادلزكش/انٕدذح انصذٛخ؟42جذٔل )
اخلذيبد انتٙ ٚزٖ ادلظتخذيني أٌ ٔجٕدْب ٚشٚذ يٍ رضبْى ػٍ اخلذيبد يف ْذا ( 43جذٔل )

 ادلزكش/انٕدذح انصذٛخ
 

( اخلذيبد انتٙ ٚزٖ ادلظتخذيني أٌ حتظُٛٓب ٚشٚذ يٍ رضبْى ػٍ اخلذيبد يف 44جذٔل )
 ادلزاكش/انٕدذاد انصذٛخ

 

  كش / انٕدذاد انصذٛخ( األشٛبء انتٙ مل تؼجت يظتخذيٙ اخلذيخ انصذٛخ يف ادلزا45جذٔل )
  ( يظتٕٖ رضب ادلظتخذيني ػٍ طبلى ادلزافك انصذٙ ثشكم ػبو46جذٔل )
  ( يظتٕٖ انزضب انؼبو نهًظتخذيني ػٍ خذيبد ادلزاكش ٔانٕدذاد انصذٛخ ػًٕيبا 47جذٔل )
  صزف صذٙ( -يٛبِ-( يظتٕٖ رضب ادلظتخذيني ػٍ اخلذيبد انؼبيخ نهًزافك )كٓزثبء 48جذٔل )
  ( تٕسٚغ ادلزضٗ اخلبرجٛني نهًظتشفٛبد دظت احملبفظخ49جذٔل )
  ( تٕسٚغ ادلزضٗ اخلبرجٛني نهًظتشفٛبد دظت َٕع ادلظتشف51ٗجذٔل )
  ( تٕسٚغ ادلزضٗ اخلبرجٛني نهًظتشفٛبد دظت اجلُض51جذٔل )
  ( تٕسٚغ ادلزضٗ اخلبرجٛني نهًظتشفٛبد دظت انفئخ انؼًزٚخ52جذٔل )
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  ادلزضٗ اخلبرجٛني نهًظتشفٛبد دظت احلبنخ الجتًبػٛخ( تٕسٚغ 53جذٔل )
  ( َٕع اخلذيخ انتٙ تهمبْب ادلزٚض اخلبرجٙ يف ادلظتشف54ٗجذٔل )

  يب ْٙ اخلذيبد انتٙ تزٖ أٌ ٔجٕدْب ٚشٚذ يٍ رضبن ػٍ اخلذيبد يف ْذا ادلظتشفٗ؟ (55اجلذٔل )
ب ٚشٚذ يٍ رضبْى ػٍ اخلذيبد يف ( اخلذيبد انتٙ ٚزٖ ادلزضٗ اخلبرجٛني أٌ حتظ56ُٓٛ) جذٔل 

 :ادلظتشفٛبد

 

  ( األشٛبء انتٙ مل تؼجت ادلزضٗ اخلبرجٛني يف ادلظتشفٛبد57جذٔل )
  ( ػذد ادلزلذٍٚ ادلختبرٍٚ يف ادلظتشفٛبد نكم احملبفظبد58جذٔل )
  ( تٕسٚغ اجلُض ثني ادلزلذٍٚ يف ادلظتشفٛبد59جذٔل )
  ادلظتشفٗ دظت تمظٛى ٔسارح انصذخ( تٕسٚغ ادلزلذٍٚ ػهٗ َٕع 61جذٔل )
؟61جذٔل )   ( يب ْٙ األشٛبء انتٙ مل تؼجت ادلزلذٍٚ يف انمظى انذ٘ ْى فّٛ دبنٛبا
  ( اخلذيبد انتٙ ٚزٖ ادلزلذٍٚ أٌ ٔجٕدْب ٚشٚذ يٍ رضبْى  يف  ادلظتشفٛبد62جذٔل )

  ذيبد يف ْذا ادلظتشفٗ( اخلذيبد انتٙ ٚزٖ ادلزلذٍٚ أٌ حتظُٛٓب ٚشٚذ يٍ رضبْى ػٍ اخل63اجلذٔل )
  : أنٕٚبد ادلشبكم انصذٛخ(64)جذٔل 
  : دهٕل أنٕٚبد ادلشبكم انصذٛخ(65)جذٔل 
  : َتبئج انتذهٛم انزثبػٙ (66)جذٔل 
  انمضبٚب الطرتاتٛجٛخ احملذدح يٍ لجم ادلشبركني :(67)جذٔل 

  انصذخ يصفٕفخ األْذاف ٔادلؤشزاد نهخطخ الطرتاتٛجٛخ نمطبع (:68جذٔل )
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 لبئًخ األشكبل

 

  

 انصفذخ انشكم
  احملبفظبد خزٚطخ 1 شكم
  انذراطخ ضًٍ ادلختبرح ادلذٚزٚبد 2شكم
  َظجختٕفز أدٔاد ٔيٕاد انتُظٛف 3شكم

  انصذٙ ادلزفك َٕع ٔ احملبفظخ دظت  انتذتٛخ انجُٛخ يكَٕبد تٕفز َظجخ 4شكم 

  انصذٙ ادلزفك َٕع ٔ احملبفظخ دظت ادلؼبُٚخ ٔ انكشف يؼذاد تٕفز َظجخ 5شكم 
  انصذٙ ادلزفك َٕع دظت اخلذيبد نتٕفز  ادلئٕٚخ انُظجخ:6 شكم
  انصذٙ ادلزفك َٕع دظت انؼبيخ اخلذيبد نتٕفز  ادلئٕٚخ انُظجخ: 7شكم
  انصذٙ ادلزفك َٕع دظت لجنبثٛخ انصذخ خذيبد نتٕفز  ادلئٕٚخ انُظجخ: 8شكم
  انصذٙ ادلزفك َٕع دظت األطفبل خذيبد نتٕفز  ادلئٕٚخ انُظجخ: 9شكم
  انصذٙ ادلزفك َٕع دظت األخزٖ اخلذيبد نتٕفز  ادلئٕٚخ انُظجخ: 11شكم
  انصذٛخ انٕدذاد ٔ ادلزاكش يف ادلخترب خذيبد تٕفز َظجخ: 11شكم
  (ٔدذح 111 ٔ يزكش 33) انصذٛخ ادلزاكش ٔ انٕدذاد يف ادلتٕفزح الطبطٛخ األدٔٚخ َظجخ يتٕطط: 12 شكم
  انصذٛخ اخلذيبد يمذيٙ رضب درجبد يتٕطط: 13 شكم
  انصذٛخ ادلزاكش ٔ انٕدذاد خذيبد يظتخذيٙ رضب درجبد يتٕطط: 14 شكم
  خلبرجٛني ادلزضٗ رضب درجبد يتٕطط: 15 شكم
  ادلزلذٍٚ ادلزضٗ رضب درجبد يتٕطط: 16 شكم
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 هذمبدلبئًخ ادل

 

 

  

 انصفذخ ادلهذك 
  اطتًبرح تمٛٛى يزفك صذٙ )ٔدذح صذٛخ/ يزكش صذٙ( 1يهذك 
  اطتًبرح تمٛٛى يظتشفٗ 2يهذك 
  يمذيٙ اخلذيبد باطتجٛبٌ رض 3يهذك 

  ادلزاكش ٔانٕدذاد  انصذٛخ رضب يظتخذيني  4ك يهذ
  يف ادلظتشفٛبد رضب ادلزضٗ اخلبرجٛني 5يهذك 
  يف ادلظتشفٛبد رضب ادلزضٗ ادلزلذٍٚ 6يهذك
  فك انصذٛخاجذٔل طزق ادتظبة يؤشزاد تمٛٛى ادلز 7 يهذك
  دلمذيٙ اخلذيبد انصذٛخ فئبد انزضب انٕظٛفٙ  8يهذك
  فئبد رضب يظتخذيني ا ادلزاكش ٔانٕدذاد  انصذٛخ 9يهذك 
  فئبد رضب ادلزضٗ اخلبرجٛني 11يهذك 
  فئبد رضب ادلزضٗ ادلزلذٍٚ 11يهذك 

  ادلُبلشبد انجؤرٚخ 12 هذكي
 فزٚك انجبدثني ادلٛذاَٛني 13يهذك 
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 كهًخ يُظًخ دضزيٕد انصذٛخ

من خالل مسريهتا البارزة 2010اولت منظمة حضرموت الصحية اىتماما كبريا بتنمية  القطاع الصحي  منذ تأسيسها يف سبتمرب 
فقد  اىتمت اظتنظمة بعمل سلسلة من األعمال البحثية اظتعززة للقطاع الصحي ومن ابرزىا , يف  تقدمي اطتدمات الصحية وتعزيزىا 

 دراسة واقع ومستقبل القطاع الصحي يف كل من ػتافظة حضرموت اظتهرة شبوة وسقطرى .ىذه الدراسة 

زرعننة التنمويننة اطترييننة  ظتننا اسننند تنذيننذ ىننذه الدراسننة ظتنظمننة حضننرموت الصننحية بتمويننل مننن م سسننة العننون للتنميننة وم سسننة با    
دتتلننا اظتنظمننة مننن كننوادر م ىلننة وخننربات لويلننة يف العمننل البحثنني..   حيننإ  تننأو ىننذه الدراسننة ك  ننافة  وعيننة  يف الننار اصتهننود 
اظتبذولنة مننن شننركاط القطنناع الصننحي لتحليننل واقننع القطنناع الصننحي يف انافظننات امربننع واسننتنباط حلننول مناسننبة للذ ننوات يف اداط 

ظام الصحي و عكس ذلا يف خطة اسرتاتي ية لتكون الارا مشرتك لتحسني اداط النظام الصحي و ػتنددة للتندخالت اظتطلوبنة الن
 و اظتواكبة للتطورات لتحقيق مستوى جيد من الصحة لألفراد و اصتماعات يف امقليم.

 وتصنننميمها   شنننموعتا لكننل اظتبنننادرات السنننابقة وذلنننا ل تعتننرب الدراسنننة منننن اكننرب واوسنننع الدراسنننات البحثينننة يف ا ننال الصنننحي     
علومنات دقيقنة و لو نع م هتند  دراسة متكاملة و شاملة لتشخيص واقع و مشنكالت القطناع الصنحي يف ػتافظنات امقلنيم , ك

أساس لقياس التغيري يف اداط القطاع الصحي أثناط   ة قاعدةفر مو  شاملة  لعمل خطة صحية اسرتاتي ية لتعزيز قدرة النظام الصحي ,
 وبعد تنذيذ اطتطة امسرتاتي ية و اطتطط اظتنبثقة عنها.

 Health System Assessment Approachلنذا اعتمندت الدراسنة أساسنناً علني منه ينة   اتقيننيم النظنام الصنحيا     
دولنة, و ىني منه ينة أعندت بعناينة تعتمند علني م شنرات  30م و اسنتخدمت يف أكثنر منن 2005اليت بندا اسنتخدامها يف عنام و 

تستخدم لتقييم النظام الصحي بطريقة سريعة و شاملة , جتمع اظتعلومات من مراجعة األدبيات السابقة و عمل  زيارات ميدا ية و 
نظنام الصنحي ,   مقابالت مع الشركاط ألجل حتديند  قناط القنوة و الضنعا و التهديندات و الذنرص اطتاصنة  كو نات/ و نا ا ال

حتننول النتننا س اظتستخلصننة مننن اظتعلومننات ا معننة اة توصننيات ػتننددة واىنندا  اسننرتاتي ية عامننة للنظننام الصننحي وو ننع م شننرات 
 قياس خاصة بكل مكون.

و السنلطة انليننة متمثلنة  حننافة ػتافظنة حضننرموت  اللننواط   اصننر بنناعوم الندكتور  العامنة والسننكان  الصننحة اشنكر معنناز وزينر    
الركن فرج ساظتني البحسن  قا ند اظتنطقنة العسنكرية الثا ينة لتشن يعهم ومبناركتهم اعمنال و تنا س الدراسنة ولندعمهم خطنط واىندا   

و ختصنيص  ن للتنمية وم سسة بازرعة التنموية اطتريية اللتان منوم الدراسنة تنمية  القطاع الصحي  كما اشكر كل من م سسة العو 
اسننتاد مشننارك كليننة الطنن  قسننم لنن  ا تمننع و  -مستشننار ظتتابعننة و مراجعننة  تا  هننا امستشنناري د/ خالدعبنندا  زيننن السننقا  

-لدراسنة الندكتور /ابنوبكر ازتند باعنامركما اشكر فرينق عمنل اظتنظمنة متمثلنة يف الباحنإ الر يسني ل  -الصحية العامة جامعة عدن
ومسناعديو د/ عبندا  اضتنشني , د/ اساتد مشارك قسم لن  ا تمنع جامعنة حضنرموت ر نيس قسنم النربامس و اظتشناريع باظتنظمنة  

هتننا يف  اصتهنند الكبننري لعكننس النتننا س اظتستخلصننة وبلور  وابنندل نالننذي واعضنناط فريننق البحننإ اظتينندا  حيننا اظتعلننم و د/ معتننز اليزينندي 
, شنكرا لل مينع واتنمني ان تتبن  خطة اسرتاتي ية  شاركة مدراط مكات  الصحة ورؤساط امدارات اظتعنية يف انافظات اظتستهدفة 

 اصتهات اظتعنية  تا س الدراسة وامستذادة من ؼترجاهتا لتعم الذا دة اصتميع .

  
 التنفٌذي المدٌر

 الصحٌة حضرموت منظمة
 مرعً سعٌد سالم مهدي/ د

  ه1440/صفر/12
 م2018/نوفمبر/5
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دضزيٕد ٚشٛذ ثذٔر يُظًخ دضزيٕد انصذٛخ  حمبفظخ حمبفظ
 ٔٚشبركٓب اختتبو ٔرشخ اخلطخ الطرتاتٛجٛخ نهمطبع انصذٙ
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 كهًخ يؤطظخ ثبسرػخ انتًُٕٚخ اخلريٚخ
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 اخلالصخ

 أداط حسننن علنني يعتمنند جينند صنحي و ننع اة الوصننول و الصننحي, الو نع علنني تننأثر الننيت العوامننل أىنم مننن الصننحي النظننام يعتنرب
 ومسننتوى أدا ننو الصننحي النظننام و ننعية تقيننيم الضننروري مننن كننان الصننحي للنظننام اضتنناز األداط وظتعرفننة مسننتوى. الصننحي النظننام

وتعتنننرب ىنننذه الدراسنننة اسنننهاما منننن منظمنننات ا تمنننع اظتننند  وبالتنسنننيق منننع مكاتننن  الصنننحة والسنننكان يف إقلنننيم . و ا ذنننو ظتختلنننا
 حضنننرموت والنننذي يشنننمل ػتافظنننات حضنننرموت (السننناحل والنننوادي., شنننبوه, اظتهنننره وسنننقطرى. اعتننند  منننن الدراسنننة ىنننو حتديننند

 .لتغطية امحتياجاحتياجات القطاع الصحي يف اقليم حضرموت و عمل مقرتح خطة اسرتاتي ية 

النيمن منن خنالل مراجعنة األدبينات  يف الصنحي النظنام منه ية الدراسة: مت عرض نة عن الو ع الصحي وػتدداتو وأىم حتنديات
 اظتتعلقة  و وع الدراسة. و ىذه الدراسة مشلت دراسة كمية (للمرافق الصنحية. و دراسنة  وعينة (للم تمنع و امدارات الصنحية..

% مننن 20% مننن مننديريات انافظننات اظتسننتهدفة بطريقننة عشننوا ية ومننن كننل ػتافظننة مت اختيننار 50مت اختيننار  ميننةيف الدراسننة الك
مت يف الدراسننة النوعيننة اظتننديريات اظتختننارة مننع اختيننار رتيننع اظتستشننذيات اظتركزيننة  يف عواصننم انافظننات.  يفارتنناز اظترافننق الصننحية 

أجريننت مقننابالت معمقننة مننع منندراط و  جلسننة للنسنناط 15جلسننة للرجننال و  15نهننا جلسننة  موعننات النقنناش الب ريننة م 30تنذيننذ 
الننندوا ر والنننربامس يف رتينننع مكاتننن  وزارة الصنننحة يف انافظنننات النننيت مشلتهنننا الدراسنننة لغنننرض دراسنننة مكنننون القينننادة وامدارة (مننننن 

 .التقييم.–التنذيذ –التنظيم –تخطيط مكو ات النظام الصحي. ومت أخذ معلومات من اظتدراط عن و ا ا القيادة وامدارة (ال

مت عنرض ومناقشننة  تنا س الدراسننة يف ورشنة عمننل شننارك فيهنا مكاتنن  الصنحة مننن انافظننات اظتعنينة. و عقنندت ورشنة عمننل اخننرى 
 لو ع خطة اسرتاتي ية لسد احتياجات القطاع الصحي يف امقليم.

% يف اظتراكننز 86% يف اظتستشننذيات و98اتضننم مننن تقيننيم اظترافننق الصننحية أن معنندات الكشننا و اظتعاينننة تتننوفر بنسننبة  النتننا س:
% منن اظتراكنز و 78% من اظتستشذيات و 93% يف الوحدات الصحية. وكا ت مكو ات البنية التحتية متوفر يف 75الصحية و 

% يف اظتراكننز و 80% يف اظتستشننذيات و 95األساسننية كا ننت  % مننن الوحنندات الصننحية. و سننبة تقنندمي اطتنندمات الصننحية62
% يف الوحننندات 28% يف اظتراكنننز الصنننحية و 47% يف الوحننندات الصنننحية. امنننا األدوينننة األساسنننية فكا نننت متنننوفرة بنسنننبة 61

حي. منن الصحية. و أتضم من الدراسة أن اظتراكز و الوحندات الصنحية يتواجند عنا عندد يفنري كنايف منن ؼتتلنا فرنات الكنادر الصن
عامننل صننحي أتضننم أن أدى مسننتوى للر ننا كننان عننن اصتا نن  اظتنناز و بيرننة العمننل. أمننا مسننتوى  444 تننا س حتدينند مسننتوى ر ننا 

ر نننا العنننام ظتسنننتخدمني خننندمات اظترافنننق الصنننحية فكنننان متننند  وخصوصنننا عنننن تنننوفر األدوينننة وخننندمات اظتختنننرب. و بيننننت  تنننا س 
 طنا  اظترافنق الصنحية أن اظتنوالنني يقصندون اظتستشنذيات اضتكومينة عنندما م يقندرون  اظتناقضات الب رية مع عينات من ا تمنع يف

علنني دفننع تكنناليا اظتستشننذيات اطتاصننة. أمننا يف اظتنننالق الريذيننة فننامم يسننتذيدون مننن اطتنندمات الننيت تقنندم يف اظتراكننز و الوح ننات 
 يف اظتندن منو تنوفرت عتنم تكناليا اظتواصنالت و يفريىنا الصحية و اذا تطل  اممر فامم يضطرون اة السنذر اة اظتستشنذيات النيت

منن التكاليا. كذلا ذكنر بعنا اظتنوالنني أمنم يل نأون اة شنراط بعنا األدوينة النيت تتنوفر يف الصنيدليات أو يفريىنا مباشنرة بندون 
 وصذات من العمال الصحيني. 
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عوبات الننيت ذكرىننا مندراط امدارات و الننربامس الصننحية أثننناط كمنا أفنناد الننبعا منن أمننم يل ننأون اة العنالج الشننعل. كننان ابننرز الصن
 قننص اظتواز ننة التشننغيلية , و للكننادر بشننكل عننام التأىيليننة قننص حنناد يف عمننل النندورات التدريبيننة و  اظتقننابالت اظتعمقننة معهننم ىنني:

 نقص يف الكادر يف  ل الظرو  اضتالية بسب  خروج ت, الخاصة مواز ة النزول اإلشرايف للمديريا

جديننننندة و عننننندم التنسنننننيق منننننن قبنننننل اظتننننناؿتني يف تنذينننننذ عننننندد كبنننننري منننننن الكنننننوادر وعننننندم رفننننند مكاتننننن  الصنننننحة بتو ينننننا كنننننوادر 
 التدخالت(اظتشاريع. الصحية.

كننان اعتنند  مننن ا عقنناد ورشننة عمننل مناقشننة  تننا س الدراسننة ىننو حتدينند أولويننات اظتشنناكل الصننحية علنني  ننوط  تننا س دراسننة واقننع 
 اقرتاح حلول عتذه اظتشاكل. مت باظتشاركة حتديد اظتشاكل اآلتية كأولوية:ومستقبل القطاع الصحي و 

عنندم وجننود ىيرننات فاعلننة  تنند  جاىزيننة اظترافننق الصننحية لتقنندمي اطتنندمات الصننحية, شننحة اظتيزا يننات التشننغيلية للمرافننق الصننحية,
ية, تننند  أداط  ظنننام اظتعلومنننات الصنننحية وتننند   نننعا إدارة اظتنننوارد البشنننر  للرقابنننة اإلشنننراقية الذنينننة واإلدارينننة علننني العمنننل الصنننحي,

خدمات الرعاية الصحية  ستوياهتا اظتختلذة. و بعد حتليل أسباب اظتشاكل مت أقرتاح اضتلول وعمل التوصيات لعدد من امجراطآت 
 ني.اليت ستسهم يف يف حل أولويات مشاكل القطاع الصحي يف اإلقليم وصومً اة سد امحتياجات الصحية للموالن

كا ت اظترحلة األخرية من الدراسة ىي عمل خطة اسرتاتي ية بعد املقيام بالتحليل الرباعي للبرية الداخلية و اطتارجية            
للقطاع و حتديد  قاط القوة و الضعا و الذرص و التهديدات   حتديد أىم القضايا امسرتاتي ية. مشلت اطتطة امسرتاتي ية 

ألىدا , حيإ مت عمل وزن ظت شرات أداط تنذيذ األ شطة اليت حتقق كل ىد  من األىدا  اليت وزعت علي الرؤية والرسالة وا
 أربع منا ري باستخدام لريقة بطاقات األداط اظتتوازن.
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 يزاجؼخ األدثٛبد

 ادلمذيخ       

 : الجغرافيا و السكان

% من ارتاز سكان اصتمهورية. 8يشكل سكان اإلقليم . اصتمهورية اليمنية الشرقي من  تقع ػتافظات امقليم يف اصتزط
  % من ارتاز مساحة اصتمهورية47وتشكل مساحة امقليم 

 عدد المديريات (2المساحة )كلم المحافظة
 12 32200 حضرموت الساحل

 16 95678 حضرموت الوادي و الصحراء
 17 47728 شبوه
 9 82405 المهرة
 2 3650 سقطرى
 56 261661 االجمالي

 خريطة المحافظات 1شكل 

a;gشك 
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 م2017السكان عام 

النساء في سن  سنوات 5اقل من  المحافظة
 االنجاب

 اجمالي السكان

 814,836 163,300 140,972 حضرموت الساحل
 660,546 132373 117577 حضرموت الوادي والصحراء

 632,000 126652 99,590 شبوه
 150,000 30061 27,758 المهرة
 66,000 13226 11,222 سقطرى
 2,337,000 468,335 337,253 االجمالي

 

 

  Health Situation Determinantsحمذداد انٕضغ انصذٙ      

 الوضع السياسي:  -ا

الو ننع  ان  ظنام اضتكنم و العالقننة بنني ؼتتلنا السننلطات ( التشنريعية و التنذيذيننة. ين ثر علني رتيننع ػتنددات الصنحة و بالتنناز علني
الصحي لألفراد و ا موعات. دتر اليمن حاليا حبالة عدم استقرار للو ع السياسني وىنذا كنان لنو ا عكاسنات سنلبية علني األو ناع 
األمنينة وامقتصننادية و امجتماعيننة ؽتننا أثننر علني األو نناع الصننحية (علنني البنن  التحتينة و اظتننوارد. بشننكل مأسنناوي  و كننذلا فننرص 

مننة الصنحية. لقنند تنأثرت مسننتويات اطتنندمات الصنحية اظتختلذننة يف امقلنيم بشننكل ملحنوظ بالصننراع اضتنناز اظتنوالن علنني تلقني اطتد
% تعمنل بشنكل 26و  م تعمنل% من اظت سسات الصنحية يف شنبوة 16. بان 1مرجعحيإ اشار تقرير منظمة الصحة العاظتية (

 لألمهنات ثر بشنكل مباشنر علني اطتندمات النيت تقندم % ؽتنا ين40 قص الكادر الطل قد يصل اة اكثنر منن أن جز ي ا افة اة 
 واملذال وكبار السن وبقية الذرات اظتعر ة طتطر امصابة باألمراض والوفيات.

 الوضع االقتصادي و االجتماعي: -ب

جتماعينة ان ارتباط اضتالة الصحية بالو نع امقتصنادي و امجتمناعي  عنل أي تندىور يف امقتصناد و أو أي تغينري يف األو ناع ام
يننرتك اثننرا وا ننحا علنني اضتالننة الصننحية لألفننراد و اصتماعننات. فمننن  تننا س البطالننة و عنندم امسننتقرار ألسننعار السننلع الغذا يننة و عنندم 
اضتصول علي الروات  أصنبحت كثنري منن األسنر تذتقنر اة اممنن الغنذا ي و النذي أ عكنس سنلبا علني صنحة اظتنوالنني و خصوصنا 

أللذال و األمهنات. فارتذعنت  سنبة سنوط التغذينة يف السننوات اظتا نية لترتبنع النيمن علني قا منة الندول الذرات األكثر حساسية ( ا
بالنسننبة عتننذا اظت شننر. و أصننبحت القنندرة علنني سنند امحتياجننات الصننحية للذننرد و األسننرة تننأو بعنند امحتينناج اة األمننن و  طاألسننوا

اة زينادة العن ط علني اظترافنق الصنحية ؽتنا زاد منن سنوط حالنة اظتر ني  الصنراع زوح اظتوالنني من مننالق اظتسكن و الغذاط.  و أدى 
 تي ة الصراعات و امعاقات باألمراض اظتزمنة (مر ي الذشل الكلوي و السكري  علي سبيل اظتثال. و ازدياد حامت امصابات 

 اظتسلحة و  هور األوبرة مثل زتي الضنا والكولريا.    
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 وضع البيئة:  -ج

سنتوى اطتندمات العامنة تندىورت الظنرو  البيرينة. وكنان للكنوارث الطبيعينة النيت حندثت من خرا مثنل اعصنار تشنابام عظنيم علي م 
األثر يف تدىور الب  التحتية من مياه و لر  و منشآت صحية, و تي ة مؿتسنار دور القطاعنات اطتدمينة و منهنا اظتيناه و الصنر  

م تشار األوبرة مثل زتي الضننا و الكنولريا, حينإ اصنبحت زتني  ةمتهيرالبيرة الصحي و خدمات  ظافة اظتدن أصبحت  رو  
 الضنا من األمراض اظتستولنة و بلغت حامت الكولريا أعدادا يفري مسبوقة من قبل. 

   : حملخ ػٍ انٕضغ انصذٙ      

 : وظائف النظام الصحي
 كالتاز:  ىي , كل مكون خيتص بو يذة ر يسية ومكو ات 6وفقا ظتنظمة الصحة العاظتية فان النظام الصحي يتكون من 

 القيادة وامدارة -
 التمويل -
 القوى العاملة الصحية -
 األدوية والت هيزات الصحية -
   ظام اظتعلومات الصحية -
 تقدمي اطتدمات الصحية  -

 مؤشرات الوضع الصحي:

 توفر الخدمات الصحية: .1
. وىي اليت حتدد ظتخرجات الو ا ا اطتمس األخرىتعترب من أىم الو ا ا للنظام الصحي و ىي ػتصلة 

 بام افة اة انددات امخرى الو ع الصحي للم تمع:     
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 الخدمات الصحية حسب المحافظات* وفرجدول مؤشرات ت

 المؤشر فئة المؤشر
حضرموت 
 الساحل**

حضرموت 
الوادي 
 والصحراء

 القياسي المهرة شبوه

 المرافق
 الصحية

الصحية لكل عدد المرافق 
10000 

2.59 2.59 2.78 3.33 2.28 

 10 13.87 10.08 11.67 15.22 10000عدد األسرة لكل 

 الموارد البشرية
 عدد الكادر الصحي***

 10000لكل 
21.50 16.97 17.06 36.80 22 

م2014*االرقام من التقرير السنوي لوزارة الصحة   
 ** متضمنة سقطرى

و القابالتو المساعدين الطبيين *** األطباء و الممرضين   
 

 الوصول الى الخدمات الصحية: .2
 الجغرافيالوصول  -2-1

% ولكننننن التغطينننة لسننننكان الرينننا م تتعنننندى 67يف النننيمن تبلنننة تغطيننننة السنننكان باطتنننندمات الصنننحية 
% فقننننط مننننن ارتنننناز الكننننادر 20% مننننن اظترافننننق الصننننحية يف الريننننا و يعمننننل عننننا 80%. توجنننند 35

و النيت تقنع يف  % منن ارتناز اظترافنق الصنحية.20ودتثنل يف بقينة اظترافنق الصنحية (الصحي, بينما يعمنل 
 ..2مرجع% من الكادر الصحي (80اظتنالق اضتضرية 

 

 :الخدمة يلتلق السفرالقدرة على دفع الرسوم و تكاليف  -2-2
عنا وجود امختصاصنيني و بعنا اظتنديريات م يوجند عدم تذتقر كثري من اظتنالق و خصوصا الريذية من 

ر سننكان طحننو لبينن  عننام. كمننا أن اظترافننق الصننحية تذتقننر اة الت هيننزات و األدويننة األساسننية ؽتننا يضنن
ىننذه اظتنننالق اة السننذر اة اظتنندن الر يسننية الننيت تكننون رسننوم اطتنندمات التشخيصننية و العالجيننة مرتذعننة 

 .3مرجعقامة للمريا و مرافقيو. (باإل افة اة تكاليا السذر و ام
 

 العائق االجتماعي: -2-3
العننادات اظتتعلقننة باضتمننل و الننومدة وتربيننة  و  ي اظتقنندم للخدمننة خصوصننا يف الرينناقلننة الكننادر النسنناان 

 اطتدمات الصحية. و استخدام لل اظتعتقدات ت ثر علي األلذال و 
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 : نوعية الخدمات الصحية -3
 رضا المستفيدين: -3-1

يف دراسة  تقييم ر ا اظتستخدمني طتدمات الرعاية الصحية األولية يف مدينة اظتكال, أ هرت النتا س بأن 
% منننن اظتسنننتذيدين كنننا وا را نننني عنننن اطتننندمات اظتقدمنننة يف مراكنننز الرعاينننة الصنننحية األولينننة يف 89 سنننبة

بنني اظتسنتذيدين كا نت  مدينة اظتكال. كما أ هرت  تا س ىذه الدراسة أ و علي الريفم من أن  سنبة الر نا
عالية, فان ىناك بعا جوا   اطتدمات النيت أ هنرت درجنات منخذضنة منن الر نا. كمنا أ هنرت ىنذه 

الوصنننول اة اظتركنننز  صنننعوبةالر يسنننية لعننندم الر ننا ىننني فيمنننا خينننص تننوفري امدوينننة ,  األسنننبابالدراسننة أن 
 .4مرجع(يفر  ام تظار.  رو  الصحي و 

 رضا مقدمي الخدمات: -3-2
يف دراسة تقييم الر ا النو يذي بنني العناملني الصنحيني يف اظتستشنذيات العامنة و مراكنز الرعاينة الصنحية األولينة 

% من عمال الرعاية الصحية م يتمتعون بالر ا ؿتو و يذنتهم 67يف مديرية اظتكال, أ هرت النتا س بأن  سبة 
 .5مرجع( .التدري   , ساعات العمل, فرصالغالبية العظمي منهم يفري را يني عن الراتأن اضتالية. حيإ 

 تحديات النظام الصحي في اليمن: -4
النظام الصحي في اليمن يعاني من تحديات عديدة و متنوعة، تعيق التنمية الصحية و تزيد من تدني المؤشرات     

 الصحية التي ىي منخفضة أصال. من ىذه التحديات اآلتي:
 ا تشار اممراض اظتعديةتذشي اممراض اظتزمنة إ افة اة   .1
 الزيادة يف عدد السكان يف  ل ػتدودية اظتوارد  .2
شحة اظتوارد اظتتاحة للخدمات الصحية يف القطاع اضتكومي, و امىتمام باطتدمات العالجية التخصصية ؽتا أدى اة عدم   .3

 الرتكيز علي الرعاية الصحية األولية.
 الكوادر الصحية اظت ىلة و اظتدربة اة خارج النظام الصحي تد  أجور الكادر الصحي  ختلا فراتو, وتسرب  .4
  عا التخطيط اظت سسي للخدمات الصحية مع  عا التنسيق بني القطاعات داخل و خارج النظام الصحي  .5
ي. وعدم وجود  ظام فعال حو تذويا الصالحيات ظتستويات النظام الص يفياب التحديد الوا م لألدوار و اظتسروليات  .6

 و قياس األداط و اظتراقبة و التقييم. لإلشرا 
 التكلذة اظترتذعة للخدمات الصحية و حتمل تكاليا مالية عالية بالنسبة لدخل الذرد و امسرة ؽتا ي دي اة زيادة امسر   .7

 الذقرية
 السياسات اظتالية اليت م تدعم حتسني النظام الصحي و  عا فعالية  ظام استعادة التكلذة  .8
 سياسات للتعليم الصحي و الطل موجهو لتطوير القطاع الصحيعدم وجود   .9

 يفياب  ظام التأمني الصحي امجتماعي  .10
 التوقعات العالية لدى اظتوالنني للحصول علي خدمات صحية فعالة و ذات جودة عالية  .11
 .3مرجع شبكة الصر  الصحي. (  عاالعوا ق اظتتعددة اليت حتد من جهود اصحاح البيرية مثل شحة اظتياه و   (21
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 جداول مقارنة المؤشرات
(6مرجع ) 2013)المصدر المسح الوطني الصحي الديموغرافي   

 
 رٌف 
 الٌمن

 حضر
 الٌمن

المؤشر اسم حضرموت شبوه المهره  الوحدة 

الوالدة حدٌثً فٌات و معدل 17 21 21 25 28  1111 لكل 

 مولد
الوالدة بعد ما فٌات و معدل 10 9 15 16 22  1111 لكل 

 مولد
الرضع فٌات و معدل 27 29 36 41 51  1111 لكل 

 مولد
سنوات 4-1 األطفال فٌات و معدل 6 9 8 11 12  1111 لكل 

 مولد
الخامسة دون األطفال فٌات و معدل 32 39 44 52 63  1111 لكل 

 مولد
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 رٌف 
 الٌمن

 حضر
 الٌمن

المؤشر اسم حضرموت شبوه المهره  الوحدة 

24 40.2 20 19.4 
 اسرة تنظٌم وسٌلة ألي المستخدمات 27.5

   حدٌثة
 %نسبة

اسرة تنظٌم وسٌلة اي استخدام معدل 37.3 21.3 32.9 47.5 27  %نسبة 

51.3 97.9 79.8 67.3 
 على حصلن الالتً األمهات نسبة . 80.8

الحمل أثناء رعاٌة   
 %نسبة

34.1 73 64.7 53 
 بمساعدة تمت التً الوالدات نسبة 65.3

 طبٌة
 %نسبة

الوالدة بعد الرعاٌة نسبة 30.8 26.2 41.1 25.8 14.3  %نسبة 

 

 رٌف 
 الٌمن

 حضر
 الٌمن

المؤشر اسم حضرموت شبوه المهره  الوحدة 

24 40.2 20 19.4   
نسبة من سعى للحصول على رعاٌة 

 العراض التهاب التنفسً الحاد 
 %نسبة

27 47.5 32.9 21.3 10.6 
باالسهال وتعاطوا نسبة من اصٌبوا 

 محلول االرواء 
 %نسبة

 %نسبة نسبة من اعطوا مكمالت فٌتامٌن أ  48.8 67.3 79.8 97.9 51.3

 

 

 رٌف
 الٌمن

 حضر
 الٌمن

المؤشر اسم حضرموت شبوه المهره  الوحدة 

61 85.8 84.8 56 76.5 
الذٌن تلقوا تحصٌن ضد الدرن قً اي 

 وقت قبل المسح
 %نسبة

2الذٌن تلقوا تحصٌن ضد الخماسً 82.5 59.5 82.6 85.7 73.3  %نسبة 

1الذٌن تلقوا تحصٌن ضد الخماسً 79.5 52.7 75.1 82.7 65.6  %نسبة 

3الذٌن تلقوا تحصٌن ضد الخماسً 77.5 48.5 75.1 76.5 53.6  %نسبة 

72.4 86.3 86.4 56.6 78.4 
الذٌن تلقوا تحصٌن ضد شلل 

2االطفال  
 %نسبة

66 81.5 75.9 52.7 75.4 
الذٌن تلقوا تحصٌن ضد شلل 

1االطفال  
 %نسبة

54.8 69.6 59.2 45.4 68.3 
الذٌن تلقوا تحصٌن ضد شلل 

3االطفاال  
 %نسبة

 %نسبة الذٌن تلقوا تحصٌن ضد الحصبة 62.8 48.8 71.1 74.4 59.4

39.5 56.1 47.5 42.3 47.8 
الذٌن تلقوا تحصٌن ضد المكورات 

2الرئوٌة  
 %نسبة

36.9 55.2 44.1 39 45.8 
الذٌن تلقوا تحصٌن ضد المكورات 

1الرئوٌة  
 %نسبة

33.4 52.4 41.2 36.9 42.7 
الذٌن تلقوا تحصٌن ضد المكورات 

3الرئوٌة  
 %نسبة
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 المراجع باللغة العربية:
 

 الرعاية الصحية األولية يف اصتمهورية اليمنيةدليل النماذج النمطية الولنية إل شاط وجتهيز وتشغيل وحدات ومراكز   -7

 )2005. 

 اصتزط األول: -حزمة اطتدمات األساسية  لنظام اظتديريات الصحية (علي مستوى الوحدات و اظتراكز. -8
 م, وزارة الصحة العامة و السكان2005اطتدمات النمطية و اظتدخالت النمطية, 

 اصتزط الثا : -ية (علي مستوى الوحدات و اظتراكز.حزمة اطتدمات األساسية  لنظام اظتديريات الصح -9
 م, وزارة الصحة العامة و السكان2005امرشادات امدارية, 

م, جامعة حضرموت للعلوم و التكنولوجيا كلية الط  2010الواقع و الطموح,   دينة اظتكال الرعاية الصحية األولية -10
 زارة الصحة العامة و السكانو العلوم الصحية قسم ل  األسرة و ا تمع و مكت  و 

 بساحل حضرموت.
 م2016التقرير امحصا ي السنوي ساحل حضرموت  -11
 م2016التقرير امحصا ي السنوي وادي و صحراط حضرموت  -12
 م2016التقرير امحصا ي السنوي ػتافظة اظتهرة  -13
 م2014التقرير امحصا ي السنوي وزارة الصحة و السكان  -14
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 أْذاف انذراطخ

 اذلذف انؼبو:     

 حتديد احتياجات القطاع الصحي يف اقليم حضرموت و عمل مقرتح خطة اسرتاتي ية لتغطية امحتياج. 

 األْذاف انفزػٛخ:    
 . حتليل و ع القطاع الصحي يف اإلقليم 
  .حتديد امحتياج الصحي يف اإلقليم 
  احتياجات القطاع الصحي يف اإلقليم.حتديد أولويات التدخالت لسد 
 .عمل خطة اسرتاتي ية لتغطية امحتياج الصحي يف اإلقليم 

 يُٓجٛخ انذراطخ

 

-Quantitative crossدراسنننننة القطننننناع الصنننننحي مشلنننننت دراسنننننة كمينننننة وىننننني عبنننننارة عنننننن دراسنننننة مقطعينننننة (           
sectional  ) للمرافننق الصننحية, ودراسننة  وعيننة .Qualitative ا تمننع يف  طننا  اظترافننق الصننحية (غتموعننات  قنناش . مشلننت

منع مندراط الندوا ر والنربامس يف مكاتن  الصنحة والسنكان . KII(. ومقابالت معمقنة  Focus Group Discussionب رية
 يف انافظات اليت مشلتها الدراسة.

 أٔلا: انذراطخ انكًٛخ    
% من ارتاز اظترافنق 20% من مديريات انافظات اظتستهدفة بطريقة عشوا ية ومن كل ػتافظة مت اختيار 50مت اختيار           
يبنننني عنندد و ننوع اظترافنننق  1اظتننديريات اظتختننارة منننع اختيننار رتيننع اظتستشننذيات اظتركزينننة  يف عواصننم انافظننات. جنندول  يفالصننحية 

 يبني اظتديريات اظتختارة (باللون األصذر. 1و الشكل  اظتختارة  من عينة الدراسة.

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

 : المديريات المختارة ضمن الدراسة2شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 عينة الدراسة: 

 : عدد ونوع المرافق ضمن عينة الدراسة1جدول 

مستشفى  مستشفى احالة المحافظة
 مديرية/ريفي 

 االجمالي وحدة صحية مركز صحي

 46 30 11 3 2 حضرموت الساحل
 34 24 8 1 1 حضرموت الوادي

 36 27 5 3 1 شبوة
 11 8 1 1 1 المهرة

 22 12 8 1 1 سقطرى
 149 101 33 9 6 االجمالي
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 أدوات جمع البيانات الكمية:

 . استمارة تقييم مستشذي.           1

 . استمارات تقييم وحدة ومركز صحي.2   

 . استمارة ر ا مقدمي اطتدمات الصحية.3

 استمارة ر ا مستخدمي الرعاية الصحية يف الوحدات واظتراكز الصحية.. 4

 . استمارة ر ا اظتر ي اطتارجيني يف اظتستشذيات.5

 . استمارة ر ا اظتر ي اظترقدين يف اظتستشذيات.6

 ( 6-1)انظر نماذج االستمارات في الملحق 

 تحليل البيانات:

 كز الصحية والمستشفيات(:استمارات تقييم المرافق الصحية )الوحدات والمرا  .1

 األسرلة اليت جتي  عليها اظتعلومات يف ىذه امستمارات ىي:

 ماىي اطتدمات الصحية األساسية وذات األولوية اليت تقدمها ىذه اظترافق؟ 

 عدد و وع الكادر الصحي اظتتوفر يف ىذه اظترافق. 

  اظتوارد واأل ظمة اظتساعدة؟ما مدى مال مة البنية التحتية وجاىزية اظترافق من حيإ توفر 

مت ا شنننناط م شننننرات لكننننل غتموعننننة مننننوارد وعمليننننات (أ شننننطة. للمرافننننق الصننننحية بأ واعهننننا الثالثننننة (وحنننندة صننننحية, مركننننز صننننحي 
ومستشذي. واحتساب قيمة كل م شر علي أساس  سنبة ارتناز اظتنوارد أو األ شنطة اظتتنوفرة منن ارتناز اظتنوارد أو األ شنطة اظتذنرتض 

 .ل  وع من اظترافق الصحيةتوفرىا يف ك

 : الجدول يبين طرق احتساب مؤشرات توفر الموارد وجاىزية المرفق الصحي لتقديم الخدمات(7)ملحق رقم 
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 استمارة رضا مقدمي الخدمات: .2

 تشمل البيا ات التالية:

 اصتزط األول: البيا ات التعريذية للمرفق والبيا ات الشخصية للعامل الصحي. -
 Likertس ال اإلجابة عليها حتدد مستوى الر نا علني مقيناس ليكنرت  26اصتزط الثا : أسرلة عن الر ا الو يذي: -

Scale  اوافق بشدة.. 5م أوافق بشدة اة  1درجات ( 5من 
اصتننزط الثالننإ: أىننم ام ابيننات وأىننم السننلبيات الننيت تنن ثر علنني أداط اطتدمننة يف اظترفننق الصننحي مننن وجهننة  ظننر العامننل  -

 الصحي
مت حتليل البيا ات من ىذه امستمارة بعمل جداول تكرارية و س  مروية ألىنم البيا نات الشخصنية, وبالنسنبة ألسنرلة 
ر ننا العامنننل الصننحي مت حسننناب متوسنننط درجننات الر نننا لكننل سننن ال وكنننذلا رتننع األسنننرلة اظتتشنناعة والتعامنننل معنننا  

 ..8 (ملحق رقمداول ورسوم بيا ية كذرات واحتساب متوسط درجات الر ا لكل فرة وعرض ذلا يف ج
 

 استمارة رضا مستخدمي خدمات الوحدات و المراكز الصحية: .3
 :تشمل البيا ات التالية

 اصتزط األول: البيا ات التعريذية للمرفق والبيا ات الشخصية للمستذيد من خدمة اظترفق الصحي. -
 اصتزط الثا : منط الرتدد علي اظترفق الصحي. -
خدمة اظترفق الصحي حول األشياط اليت يرى أن وجودىا أو حتسينها سيزيد من ر ناه عنن خندمات رأي اظتستذيد من  -

 اظتستشذي واألشياط اليت مل تع بو.
 س ال عن ر ا اظتستذيد من خدمة اظترفق الصحي. 24اصتزط الثالإ:  -

لشخصنية, وخالصنة األشنياط النيت مت حتليل البيا ات من ىذه امستمارة بعمل جداول تكرارينة و سن  مروينة ألىنم البيا نات ا
يرى أن وجودىا أو حتسينها سيزيد من ر اه عن خدمات اظترفق واألشياط اليت مل تع بنو. بالنسنبة ألسنرلة ر نا اظتسنتذيد منن 
خدمة اظترفق الصحي مت حساب متوسط درجات الر ا لكل س ال و كذلا رتع األسرلة اظتتشاعة و التعامل معا كذرات و 

 ..9(ملحق رقم رجات الر ا لكل فرة و عرض ذلا يف جداول و رسوم بيا ية احتساب متوسط د
 

 استمارة رضا المرضى الخارجيين في المستشفيات    .4
 تشمل البيا ات التالية:

 اصتزط األول: البيا ات التعريذية للمستشذي والبيا ات الشخصية للمريا. -
 اصتزط الثا : منط الرتدد علي اظتستشذي. -
اطتننارجي حننول األشننياط الننيت مل تع بننو واألشننياط الننيت يننرى أن وجودىننا أو حتسننينها سننيزيد مننن ر نناه عننن رأي اظتننريا  -

 خدمات اظتستشذي.
 س ال عن ر ا اظتر ي اطتارجيني.  23اصتزط الثالإ:  -
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اط النيت مت حتليل البيا ات من ىذه امستمارة بعمل جداول تكرارينة و سن  مروينة ألىنم البيا نات الشخصنية, وخالصنة األشني
 يرى أن وجودىا أو حتسينها سيزيد من ر اه عن خدمات اظترفق واألشياط اليت مل تع بو. 

بالنسبة ألسرلة ر ا اظتر ي اطتارجيني مت حساب متوسط درجات الر ا لكل س ال وكذلا رتنع األسنرلة اظتتشناعة والتعامنل معهنا  
 (10 )ملحق رقم  .داول و رسوم بيا يةعرض ذلا يف جكذرات و احتساب متوسط درجات الر ا لكل فرة و 

 استمارة رضا المرضى المرقدين في المستشفيات .5
 تشمل البيا ات التالية:

 اصتزط األول: البيا ات التعريذية للمستشذي والبيا ات الشخصية للمريا اظترقد. -
 اصتزط الثا : منط الرتدد علي اظترفق الصحي. -
تع بو واألشياط اليت ينرى أن وجودىنا أو حتسنينها سنيزيد منن ر ناه عنن رأي مستخدم اطتدمات حول األشياط اليت مل  -

 خدمات اظترفق.
 س ال عن ر ا اظتر ي اظترقدين. 29اصتزط الثالإ:  -

مت حتليل البيا ات من ىذه امستمارة بعمل جداول تكرارينة و سن  مروينة ألىنم البيا نات الشخصنية, وخالصنة األشنياط النيت 
 يت يرى أن وجودىا أو حتسينها سيزيد من ر اه عن خدمات اظترفق.مل تع   اظتريا واألشياط ال

بالنسننبة ألسننرلة ر ننا اظتر نني اظترقنندين مت حسنناب متوسننط درجننات الر ننا لكننل سنن ال و كننذلا رتننع األسننرلة اظتتشنناعة و التعامننل  
 (.11 م)ملحق رقا كذرات و احتساب متوسط درجات الر ا لكل فرة و عرض ذلا يف جداول و رسوم بيا ية همع
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 : ثبَٛب: انذراطخ انُٕػٛخ   
 لر  رتع البيا ات النوعية:

 مجموعات النقاش البؤرية:  .1
 جلسة للنساط. 15جلسة للرجال و  15جلسة  موعات النقاش الب رية منها  30مت تنذيذ 

 ..12(ا ظر اظتلحق يف كل ػتافظة مت تنذيذ جلسة واحدة للم تمع يف  طا  كل وحدة صحية ومركز صحي ومستشذي 
 المقابالت المعمقة: .2

أجريت مقابالت معمقة مع مدراط الدوا ر والربامس يف رتيع مكات  وزارة الصحة يف انافظنات النيت مشلتهنا الدراسنة لغنرض دراسنة 
–تخطننيط مكننون القيننادة وامدارة (مننن مكو ننات النظننام الصننحي. ومت أخننذ معلومننات مننن اظتنندراط عننن و ننا ا القيننادة وامدارة (ال

 التقييم. –التنذيذ –التنظيم 

 -يبين اإلدارات والبرامج الصحية في فروع مكاتب الصحة والسكان التي تم مقابلة مدراءىا:  :2 جدول

 البرامج رقم اإلدارات رقم
 برنامج مكافحة السل 1 الموارد البشرية 1
 برنامج مكافحة االيدز واألمراض المنقولة جنسياً  2 المالية 2
 برنامج التغذية 3 نظم المعلومات 3
 برنامج صحة الطفل 4 الخدمات الطبية والعالجية 4
 برنامج الترصد الوبائي 5 الرعاية الصحية األولية 5
 برنامج مكافحة المالريا 6 الصيدلة والتموين الطبي 6

 برنامج الصحة اإلنجابية 7
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 تُفٛذ انذراطخ
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انذراطختُفٛذ   

    

 : ا. تصميم أدوات جمع البيانات
و ع الذريق البحثي منوذج تصميم أدوات رتع البيا ات اطتاصة بالدراسة واليت تشتمل علي عدد ستة أ واع من             

 امستبيا ات وعدد من األدلة  موعات النقاش الب رية واظتقابالت اظتعمقة.

 ب. تحكيم أدوات جمع البيانات:
من عدد ذتا ية اختصاصيني يف القطاع الصحي لتحكيم وتقييم أدوات رتع البيا ات والتواصل  مكو ةمت اختيار صتنة          

م يف قاعة منظمة حضرموت الصحية ظتناقشة 2017/  8/  26معهم وارسال  سخ من ىذه األدوات. ومت إقامة ورشة عمل يوم 
صحي لكافة أدوات رتع البيا ات واطتروج بصيغة ما ية ػتكمة. وقد ادار الورشة مالحظات واراط امختصاصيون يف القطاع ال

 الباحإ الر يس ومساعديو.

 اختيار الباحثين الميدانيين وتدريبهم: -100
باحإ ميدا  و ذدت دورة تدريبية ظتدة يومني للتدري  عل رتع البيا ات بواسطة استمارات تقييم اظترافق الصحية  26مت اختيار 

ارات الر ا و كدلا اجراط اظتناقشات الب رية. اما اظتقابالت اظتعمقة مع مدراط امدارات والربامس يف مكات  الصحة فقد مت و استم
تنذيذىا من قبل الباحإ الر يسي ومساعديو. يف اليوم األول للدورة التدريبية مت شرح و مناقشة ػتتوى أدوات رتع البيا ات, ويف 

. من خالل توزيعهم علي اظترافق الصحية القريبة pilot studyع البيا ات علي موعد مع دراسة جتريبية (اليوم الثا  كان فريق رت
 يف مدينة اظتكال, وختصيص بقية اليوم الثا  ظتناقشة اظتالحظات واقرتاح بعا التعديالت ألدوات رتع البيا ات.

 د. العمل الحقلي الميداني:

خطابات رشتية من ارسال والسكان للمحافظات واظتديريات لبدط العمل اضتقلي من خالل مكات  وزارة الصحة  التنسيق معمت  
منظمة حضرموت الصحية ظتدراط مكات  وزارة الصحة والسكان بانافظات للتوجيو للمديريات واظترافق الصحية بتلا اظتديريات 

 امستبا ات.عن لريق ت اظتطلوبة الصحية ورتع البيا ا لتسهيل عمل الذر  البحثية يف اظتديريات واظترافق

فر  كل فريق يرأسو باحإ ذو خربة وكذاطة ووزعوا علي مديريات ػتافظات حضرموت الساحل,  4كما مت توزيع الباحثني علي   
 والوادي والصحراط, وشبوة, واظتهرة. 

 م.05/10/2017م وحو يوم اطتميس اظتوافق 17/09/2017بدأت الذر  البحثية عملها يوم 
التواصل اظتستمر مع رؤساط الذر  أثناط العمل اضتقلي ظتعرفة سري العمل اضتقلي أوم بأول والتوجيو عند وجود الصعوبات مت 

والعوا ق بغرض  مان سري العمل اضتقلي بالشكل اظتطلوب. ومت اختيار فريق خاص نافظة سقطرى و اليت بدأ العمل فيها بعد 
 م.19/11/2017اة  5/11/2017الذرتة من  ا تهاط العمل من بقية انافظات يف
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 ه. ادخال و معالجة البيانات:
بعد ا شاط ملذات  23امصدار  SPSSبعد رتع البينات ومراجعة رتيع امستمارات وامستبيا ات مت إدخاعتا يف بر امس      

عاصتة األولية عتا بعد امدخال,   مت  عمل ز اظتتغريات. و دتت اظتيامدخال اطتاصة بكل  وع من امستمارات وامستبيا ات وترم
 .MS Excelاصتداول و احتساب اظت شرات. امشكال البيا ية مت عملها بواسطة بر امس 

النتا س يف كل  حتديدمن قبل الباحثني, واستخالص اظتعلومات منها عن لريق كتابيا و صوتيا اظتناقشات الب رية مت تدوينها       
ده النتا س بالتسلسل ودكر مقتطذات من اظتناقشات ت يد تلا النتا س مع امشارة اة مكان و وع اظترفق ػتور  قاش وتس يل ى

 الصحي واظتشاركني يف ا موعة.
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 َتبئج انتمٛٛى
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 انُتبئج

 

 : أٔلا: تمٛٛى ادلزافك انصذٛخ   
 المراكز و الوحدات الصحيةو تقييم المستشفيات  -1

 (: توزيع المرافق الصحية حسب النوع و المحافظة3) جدول

 المحافظة
 نوع المرفق الصحي

 وحده صحية مركز صحي مستشفى
 % العدد % العدد % العدد

 28.7 29 36.4 12 33.3 5 الساحل
 23.8 24 24.2 8 13.3 2 الوادي و الصحراء

 7.9 8 3.0 1 13.3 2 المهرة
 26.7 27 15.2 5 26.7 4 شبوة

 12.9 13 21.2 7 13.3 2 سقطرى
 100.0 101 100.0 33 100.0 15 اإلجمالي

 
 (: توزيع المرافق الصحية حسب فترة الدوام4جدول )

 نوع المرفق الصحي 
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % العدد
 86.1 87 66.7 22 0 0 فترة صباحية فقط

 10.9 11 24.2 8 53.3 8 فترتين
 3.0 3 9.1 3 46.7 7 ثالث فترات )مناوبات(

 100 101 100.0 33 100.0 15 اإلجمالي
 

%.. و اظتراكنز الصنحية 47مستشنذيات و دتثنل ( 7. يو م أن عدد اظتستشذيات اليت تعمل ثنالث فنرتات كا نت 4اصتدول رقم (
مراكز صنحية و ديثنل  8%., و عدد اظتراكز الصحية اليت تعمل فرتتني كان 6667مركز و ديثل ( 22اليت تعمل فرتة صباحية فقط 

%. مننن إرتنناز عنندد اظتراكننز 961مراكننز صننحية و ديثننل ( 3كننان %., و عنندد اظتراكننز الصننحية الننيت تعمننل ثننالث فننرتات  2462(
وحندة صنحية و  87مركز صحي. و عدد الوحدات الصحية النيت تعمنل فنرتة صنباحية كنان  33الصحية البالة عددىا يف الدراسة 

ت %. منننن إرتننناز عننندد الوحننندا11وحننندة صنننحية و دتثنننل ( 11%. و الوحننندات الصنننحية النننيت تعمنننل فرتتنننني كنننان 8661ديثنننل (
 وحدة صحية.  101الصحية البالة عددىا 
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 (: توزيع المرافق الصحية حسب ملكية المبنى الصحي5جدول )

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % العدد
 94.1 95 100.0 33 100 15 حكومي
 5.9 6   0 0 خاص

 100.0 101   100 15 اإلجمالي
 

مركزاً صحياً أي كل اظتراكز يف الدراسة, و عندد  33. يو م أن عدد اظتراكز الصحية اليت ملكيتها حكومية كا ت 5اصتدول رقم (
%., و الوحندات الصنحية النيت ملكيتهنا خاصنة  94وحندة صنحية و مثلنت ( 95الوحدات الصحية اليت ملكيتهنا حكومينة كا نت 

 % . 5.9وحدات صحية  مثلت ( 6كا ت 
  

 المرافق الصحية حسب وجود سور للمرفق(: توزيع 6جدول )

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % العدد
 70.3 71 27.3 9 13.3 2 ال يوجد
 29.7 30 72.7 24 86.7 13 يوجد

 100.0 101 100.0 33 100 15 اإلجمالي
 

%., و عندد اظتركنز 2763مراكنز صنحية وديثنل ( 9يوجند عنا سنور كا نت . يو م أن عدد اظتراكز الصنحية النيت م 6اصتدول رقم (
%., و عدد الوحدات الصنحية النيت م يوجند عنا سنور كا نت 7267مركز صحي و ديثل ( 24الصحية اليت يوجد عا سور كا ت 

%. 30( وحندة صنحية و دتثنل 30%., و عدد الوحدات الصحية اليت يوجند عنا سنور كا نت 7063وحدة صحية و دتثل ( 71
 %..87و دتثل ( 13و عدد اظتستشذيات اليت عا سور كا ت 

 
 (: توزيع المرافق الصحية حسب توفر المياه في المرفق7جدول )

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % العدد
 39.6 40 12.1 4 0 0 ال
 60.4 61 87.9 29 100 15 نعم

 100.0 101 100.0 33 100 15 اإلجمالي
 

 4. يو ننم أن كننل اظتستشننذيات يف الدراسننة يوجنند عننا مينناه, و عنندد اظتراكننز الصننحية الننيت م يتننوفر فيهننا مينناه كننان 7اصتنندول رقننم (
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مركز صنحي, و عندد الوحندات الصنحية النيت م يتنوفر فيهنا ميناه كنان  33%. من إرتاز عدد اظتراكز البالة 1261مراكز و ديثل (
%.. و عنندد 88مركنز صنحي وديثنل ( 29%.. و عندد اظتراكنز الصنحية النيت يتنوفر فيهنا ميناه كنان 40وحندة صنحية و دتثنل ( 40

 %..   6064وحدة صحية ودتثل ( 61الوحدات الصحية اليت يتوفر فيها مياه كان 
 

 (: توزيع المرافق الصحية حسب مصدر المياه8دول )ج

  
. مستشننذيات ومثلننت  10. يو ننم أن عنندد اظترافننق الصننحية الننيت مصنندر اظتينناه فيهننا مننن الشننبكة العامننة كا ننت (8اصتنندول رقننم (

%.. و عندد 49.2وحندة صنحية و دتثنل ( 30%.. و الوحندات الصنحية كا نت 60.7صنحي و ديثنل (مركز  17%., و 67(
%., و الوحدات الصحية كا نت 21.4مراكز صحية و دتثل ( 6اظترافق الصحية اليت تتوفر فيها اظتياه بواسطة مشروع أىلي كا ت 

 ةو حنند 61مركننز و  29فيهننا اظتينناه و عننددىا  %. وىننذه النسنن  مننن ارتنناز اظترافننق الننيت تتننوفر26.2وحنندة صننحية و دتثننل ( 16
 صحية. 

 
 حية حسب توفر الكهرباء في المرفق( توزيع المرافق الص9جدول رقم )

 وحده صحية مركز صحي مستشفى 
 % عدد % عدد % عدد

 65.3 66 84.8 28 100 15 نعم
 34.7 35 15.2 5 0 0 ال

 100 101 100 33 100 15 االجمالي
 
 
 

. يو م أن كل اظتستشذيات يف الدراسة توجد عا كهرباط, و عدد اظتراكز الصحية اليت م تتنوفر فيهنا كهربناط كا نت 9اصتدول رقم (
%.. و عندد الوحندات الصنحية النيت م تتنوفر فيهنا  85مركنز صنحي و دتثنل ( 28مراكز صحية و اليت تتوفر فيها كهربناط كا نت  5

وحدة صحية و دتثل  66الوحدات الصحية اليت تتوفر فيها كهرباط كا ت  %.. و3467وحدة صحية و دتثل ( 35كهرباط كا ت 
)6563   ..% 

 مصدر المياه للمرفق الصحي
 نوع المرفق الصحي

 وحده صحية مركز صحي مستشفى
 % العدد % العدد % العدد

 49.2 30 60.7 17 66.7 10 شبكة عامة
 4.9 3 3.6 1 13.3 2 مشروع خاص بالمستشفى

 26.2 16 21.4 6 6.7 1 أىلي مشروع
 14.8 9 10.7 3 13.3 2 شراء بواسطة السيارات

 4.9 3 3.6 2 0 0 أخرى
 100.0 61 100.0 29 100 15 اإلجمالي
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 لمرافق الصحية حسب مصدر الكهرباء(: توزيع ا10جدول )

 
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % عدد % عدد % عدد
 87.9 58 78.6 22 100 15 كهرباء عامة
 3.0 2   0 0 مشروع أىلي

 4.5 3 21.4 6 0 0 مولد خاص بالمرفق
 4.5 3   0 0 أخرى

 100 66 100 28 100 15 االجمــــالي
 
 

تننوفر فيهننا مصنندر لكهربنناط عامننة كا ننت كننل اظتستشننذيات يف الدراسننة, و ي. يو ننم أن عنندد اظترافننق الصننحية الننيت 10اصتنندول رقننم (
كهربنناط, و عنندد الوحنندات الصننحية كا ننت %. مننن إرتنناز عنندد اظتراكننز الصننحية الننيت تتننوفر فيهننا  7866مركننز صننحي و ديثننل ( 22
%., و اظترافق الصحية اليت يتوفر فيها مصدر كهرباط منن مولند خناص بناظترفق كا نت 88و دتثل ( 66وحدة صحية من اصل  58

 %..4.5وحدات صحية و دتثل ( 3كز صحية و ا مر  6
   

 (: توزيع المرافق الصحية حسب طريقة الصرف الصحي11جدول )

 
 

%%. و 33.3مستشذيات و دتثل ( 5. يو م أن اظترافق الصحية اليت تتوفر عا شبكة غتاري عامة كان عددىا11اصتدول رقم (
%.. و اظترافننق النيت تتنوفر عنا شنبكة غتناري عنرب بيننارة 1169وحندة صنحية و دتثنل ( 12%. , و 2462مراكنز صنحية و دتثنل ( 8

 %.. 6863وحدة صحية و دتثل ( 69%., 6667( مركز صحي و دتثل 22%., و 60مستشذيات و دتثل ( 9خاصة كا ت 
 

  

 الصحيطريقة الصرف 
 نوع المرفق الصحي

 وحده صحية مركز صحي مستشفى
 % العدد % العدد % عدد

 11.9 12 24.2 8 33.3 5 شبكة مجاري عامة
 7.9 8 0 0 6.7 1 عبر أنبوب إلى خارج المرفق

 68.3 69 66.7 22 60.0 9 بيارة خاصة
 11.9 12 9.1 3 0 0 ال يوجد
 100.0 101 100.0 33 100 15 اإلجمالي
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(: توزيع المرافق الصحية حسب طريقة التخلص من المخلفات12جدول )  

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % عدد
 6.9 7 18.2 6 26.7 4 برميل قمامة خاص بالبلدية

 5.0 5 9.1 3 33.3 5 مقلب قمامة خارج المنطقة السكنية
 86.1 87 72.7 24 33.3 5 تحرق

 2.0 2 0 0 6.7 1 ترمى في الشارع
 100.0 101 100.0 33 100.0 15 اإلجمالي

 
 4. يو نننم عننندد اظترافنننق الصنننحية النننيت تنننتخلص منننن ؼتلذاهتنننا عنننرب برامينننل القمامنننة اطتاصنننة بالبلدينننة و كا نننت 12اصتننندول رقنننم (

%.. و عنندد اظترافننق 669وحنندات صننحية و دتثننل ( 7%., و 1862مراكننز صننحية و دتثننل ( 6%., و 27مستشننذيات و دتثننل (
وحننننندة ديثنننننل  87%., و 7267مركنننننز صنننننحي و ديثنننننل ( 24%. و 33.3مستشنننننذيات و دتثنننننل (5النننننيت حتنننننر  ؼتلذاهتنننننا كا نننننت 

صننحية و ديثننل  وحنندة 2%.. و اظترافننق الصننحية الننيت ترمنني ؼتلذاهتننا يف الشننارع كا ننت مستشننذي واحنند فقننط, و عننددىا 8661(
)2..% 

 
(: توزيع المرافق الصحية حسب نظافة غرف تقديم الخدمة13جدول )  

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % عدد
 32.7 33 57.6 19 26.7 4 نظيفة

 50.5 51 36.4 12 66.7 10 نظيفة إلى حد ما

 16.8 17 6.1 2 6.7 1 مهملة

 100.0 101 100.0 33 100 4 اإلجمالي

 
مستشنذيات  14. يو م أن عدد اظترافق الصحية اليت فيها يفر  تقدمي اطتدمة  ظيذة و متوسنطة النظافنة كا نت 13اصتدول رقم (

%.. و عنندد اظترافننق الصننحية 8362وحنندة صننحية و دتثننل ( 84%.. و 94مركننز صننحي و دتثننل ( 31%.. و  93.4و دتثننل (
 %..1668وحدة صحية و ديثل ( 17%.. و 661مراكز صحية و ديثل ( 2الصحية يف يفر  مهملة كا ت اليت تقدم اطتدمة 
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:نظافة الحمامــات (: توزيع المرافق الصحية حسب14جدول )  

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % عدد
 27.7 28 45.5 15 33.3 5 نظيفة

 34.7 35 39.4 13 53.3 8 مانظيفة إلى حد 

 37.6 38 15.2 5 13.3 2 مهملة

 100.0 101 100.0 33 100.0 15 اإلجمالي

 
مستشنذيات و  13. يو نم أن عندد اظترافنق الصنحية النيت تتنوفر فيهنا زتامنات  ظيذنة  و متوسنطة النظافنة كا نت 14اصتدول رقم (

%.. و عندد اظترافنق الصنحية النيت 6264وحندة صنحية وديثنل( 63%., و 8469مركز صنحي و ديثنل ( 28%., و 86.6دتثل (
وحندة صنحية و  38%. و 15.2مراكنز صنحية ودتثنل (5%., و 1363مستشنذي و دتثنل ( 2تتوفر فيها زتامات مهملنة كا نت 

 %..38دتثل (
 

 و مواد التنظيف: نسية توفر أدوات 3شكل 
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و مطهرات(: توزيع المرافق الصحية حسب توفر شاش و قطن 15جدول )  

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % عدد
 36.6 37 15.2 5 - 0 ال يوجد
 63.4 64 84.8 28 100 15 يوجد

 100.0 101 100.0 33 100 15 اإلجمالي
 

مراكننز صننحية  5عنندد اظترافننق الصننحية الننيت م يتننوفر فيهننا شنناش و قطننن لننل و مطهننرات كا ننت  ان . يو ننم15اصتنندول رقننم (
%.. و عدد اظترافق الصحية اليت يتوفر فيها شاش و قطن لل و مطهرات كا ت كل 3666وحدة صحية ( 37%., و 1562(

 %.63.4دتثل ( وحدة صحية و 64و %., 8468مركز صحي دتثل ( 28%.. و  100اظتستشذيات يف الدراسة (

 
 

 4شكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 العمال الصحيين بالوحدات الصحية حسب الفئة ( 18جدول رقم )
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 الفئة حسب الصحية وحداتبال الصحيين العمال(  16) رقم جدول
عدد الوحدات  الفئات

الصحية التي يتواجد 
 بها

النسبة المئوية من 
 اجمالي الوحدات

 المدى لعدد العمال الصحيين

 الحد األعلى الحد األدنى 

 4 1 54 55 مساعد طبي
 6 1 54 55 ممرض
 3 1 21 21 قابلة

 2 1 6 6 مرشدة صحية
 

 
 

 (  العمال الصحيين بالمراكز الصحية حسب الفئة18جدول رقم )
الصحية  المراكزعدد  الفئات

 التي يتواجد بها
النسبة المئوية من 

 المراكزاجمالي 
 الصحيينالمدى لعدد العمال 

 الحد األعلى الحد األدنى 

 4 1 36 12 طبيب عام
 4 1 70 23 مساعد طبي

 10 1 85 28 ممرض
 8 1 67 22 فني مختبر
 6 1 33 11 فني صيدلة
 2 1 18 6 فني اشعة

 7 2 21 7 مرشدة صحية
 5 1 42 14 اداري
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 ( توفر سرير فحص18جدول رقم )

 المعدات الطبية
الصحينوع المرفق   

 وحده صحية مركز صحي مستشفى
 % العدد % العدد % عدد

 10.9 11 12.1 4 - 0 ال يوجد
 89.1 90 87.9 29 100 15 يوجد

 100.0 101 100.0 33 100 15 اإلجمالي
 

و دتثننل فحننص مراكننز صننحية م تتننوفر فيهننا أسننرة  4. يو ننم أن كننل اظتستشننذيات يوجنند عننا سننرير فحننص. و 18اصتنندول رقننم (
  فحنصمركنز صنحي تتنوفر فيهنا أسنرة  29%., و 11و دتثل (  فحصوحدة صحية م تتوفر فيها أسرة  11%.,     و 1261(

 %..  8769و دتثل (
 

 ( توفر جهاز ضغط19جدول )

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % عدد
 20.8 21 6.1 2 - 0 ال يوجد
 79.2 80 93.9 31 100 15 يوجد

 100.0 100.0 101 33 100 15 اإلجمالي
 

مركز صحي يتوفر فيها أجهزة  غط و دتثل  31. يو م أن كل اظتستشذيات توجد عا أجهزة قياس الضغط. و 19اصتدول رقم (
 %..7962وحدة صحية يتوفر فيها أجهزة  غط و دتثل ( 80%., و 94(

 
 ( توفر سماعة طبية20جدول )

 

 المرفق الصحي نوع
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % عدد
 18.8 19   - 0 ال يوجد
 81.2 82 100.0 33 100 15 يوجد

 100.0 101   100 15 اإلجمالي
وحنندة صننحية م تتننوفر فيهننا  19. يو ننم أن كننل اظتستشننذيات و اظتراكننز الصننحية يوجنند عننا شتاعننات لبيننة. و 20اصتنندول رقننم (

 %..1868شتاعة لبية و دتثل (
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 ( توفر ترمومتر حراري طبي21جدول )

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % عدد
 21.8 22 6.1 2 0 0 ال يوجد
 78.2 79 93.9 31 100 15 يوجد

 100.0 101 100.0 33 100 15 اإلجمالي
 

مركنز صنحي يوجند عنا ترمنومرت لنل و  31اظتستشنذيات تتنوفر فيهنا ترمنومرتات حرارينة لبينة. و . يو م أن كل 21اصتدول رقم (
 %..78.2وحدة صحية  يتوفر فيها ترمومرت لل و دتثل ( 79%., و 9369ديثل (

 
 ( توفر خافض لسان22جدول )

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % عدد
 30.7 31 30.3 10 0 0 ال يوجد
 69.3 70 69.7 23 100 15 يوجد

 100.0 101 100.0 33 100 15 اإلجمالي
 

مركنز صنحي تتنوفر خافضنات لسنان و دتثنل  23. يو نم أن كنل اظتستشنذيات تتنوفر فيهنا خافضنات لسنان. و  22اصتدول رقم (
يهنننننا وحننننندة صنننننحية تتنننننوفر ف 70و %., 3063مراكنننننز صنننننحية م يتنننننوفر فيهنننننا خافضنننننات لسنننننان و دتثنننننل ( 10%., و 6967(

 %..6963خافضات لسان و دتثل (
 (  توفر ميزان + مقياس طول أطفال23جدول )

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % عدد
 31.7 32 18.2 6 26.7 4 ال يوجد
 68.3 69 81.8 27 73.3 11 يوجد

 100.0 101 100.0 33 100.0 15 اإلجمالي
 

مركننز صننحي  27%.. و  7363مستشننذي يتننوفر فيننو ميننزان و قينناس لننول ألذننال و ديثننل ( 11. يو ننم أن 23اصتنندول رقننم (
وحدة صحية تتوفر فيها ميزان و مقياس لنول ألذنال و دتثنل  69%., و 8161يوجد فيها ميزان و مقياس لول ألذال و ديثل (

)6863..% 
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 بالغين( توفر ميزان + مقياس طول 24جدول )

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % عدد
 31.7 32 18.2 6 20.0 3 ال يوجد
 68.3 69 81.8 27 80.0 12 يوجد

 100.0 101 100.0 33 100.0 15 اإلجمالي
 

مركنز صنحي يوجند  27%.. و 80(مستشذي يتوفر فينو مينزان و مقيناس لنول بنالغني و ديثنل  12. يو م أن 24اصتدول رقم (
اس لننول للبننالغني و دتثننل وحنندة صننحية تتننوفر فيهننا ميننزان و مقينن 69%., و 8168فيهننا ميننزان و مقينناس لننول للبننالغني و ديثننل (

)6863..% 
 ( توفر ستارة متحركة25جدول )

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % عدد
 31.7 32 18.2 6 0 0 ال يوجد
 68.3 69 81.8 27 100 15 يوجد

 100.0 101 100.0 33 100 15 اإلجمالي
 

مركننز صننحي يوجنند فيهننا سننتارة  27. يو ننم أن كننل اظتستشننذيات يف الدراسننة تتننوفر فيهننا سننتارات متحركننة. و 25اصتنندول رقننم (
 %..6863(ها ستارة متحركة و دتثل وحدة صحية تتوفر في 69%., و 8168متحركة و ديثل (

 
 ( توفر )أجهزة تشخيصية( جهاز فحص العين26جدول )

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % عدد
 91.1 92 90.9 30 40.0 6 ال يوجد
 8.9 9 9.1 3 60.0 9 يوجد

 100.0 101 100.0 33 100.0 15 اإلجمالي
 

مركننز صننحي م يوجنند  30%.. و 40مستشننذيات م يوجنند فيهننا جهنناز فحننص عننني و ديثننل ( 6. يو ننم أن 26اصتنندول رقننم (
وحدة صحية أيضاً م يوجند فيهنا أجهنزة تشخيصنية لذحنص العنني  92%., و 91فيها أجهزة تشخيصية لذحص العني و ديثل (

 %..9عني دتثل (%..   و اظتراكز و الوحدات الصحية اليت يتوفر فيها أجهزة تشخيصية لذحص ال9161و دتثل (
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  5شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرضى للمراكز و الوحدات الصحية( عدد السكان و 27جدول )
 الوسيط المتوسط الحد األقصى الحد األدنى نوع المرفق الصحي

حي
 ص

ركز
م

 
 5500 6743 19845 1950 2017عدد سكان منطقة الزمام م

 4000 4115 12000 350 2017 /المدينةعدد سكان القرية
 1762 3432 14886 413 إجمالي المرضى في السنة
 1641 3212 13753 385 إجمالي المرضى في الشهر

 78 152 655 18 متوسط عدد المرضى في اليوم

حية
 ص

حده
و

 

 2000 3500 50000 320 2017عدد سكان منطقة الزمام 
 500 2334 28000 150 2017عدد سكان القرية 

 575 1503 21637 112 السنةإجمالي المرضى في 
 538 1416 20513 103 إجمالي المرضى في الشهر

 25 67 977 5 متوسط عدد المرضى في اليوم
.. و متوسط عندد 6743م كان (2017. يو م أن متوسط عدد سكان منطقة الزمام للمراكز الصحية لعام 27اصتدول رقم (

.. و متوسط إرتناز اظتر ني يف السننة للمراكنز الصنحية كنان 3500كان (م  2017سكان منطقة الزمام للوحدات الصحية لعام 
 ..1504.. و متوسط إرتاز اظتر ي يف السنة للوحدات الصحية كان (3432(
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 ( توفر سجل مرضى28جدول )

 

 نوع المرفق الصحي
 وحده صحية مركز صحي مستشفى

 % العدد % العدد % عدد
 10.9 11 3.0 1 - 0 ال يوجد
 89.1 90 97.0 32 100 15 يوجد

 100.0 101 100.0 33 100 15 اإلجمالي
 

سن الت مر ني. و مركنز صنحي واحند م يوجند فينو سن ل  ا. يو م أن كل اظتستشذيات يف الدراسة توجد عن28اصتدول رقم (
 %.. 11وحدة صحية م يوجد فيها س ل مر ي و دتثل ( 11%., و 3مر ي و ديثل (
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 المئوية  لتوفر الخدمات حسب نوع المرفق الصحي:النسبة 6شكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتوفر الخدمات العامة حسب نوع المرفق الصحً النسبة المئوٌة شكل: 
 
 
 
 
 

 
 : النسبة المئوية  لتوفر الخدمات العامة حسب نوع المرفق الصحي7شكل
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 حسب نوع المرفق الصحي : النسبة المئوية  لتوفر خدمات الصحة النجابية8شكل

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 : النسبة المئوية  لتوفر خدمات األطفال حسب نوع المرفق الصحي9شكل
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 : النسبة المئوية  لتوفر الخدمات األخرى حسب نوع المرفق الصحي10شكل

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 في المراكز و الوحدات الصحية خدمات المختبر رنسبة توف: 11شكل
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.وحدة 101 و مركز 33( الصحية اظتراكز و الوحدات اظتتوفرة يف امساسية األدوية  سبة متوسط: 12شكل   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة توفر( متوسط 29جدول )
 فحوصات اظتخترب - اطتدمات اليت تقدم داخل اظترفق الصحي - البنية التحتية للمرفق الصحي - معدات الكشا واظتعاينة

 

 
معدات الكشف و 

 المعاينة
البنية التحتية للمرفق 

 الصحي
الخدمات التي تقدم داخل المرفق 

 الصحي
فحوصات 

 المختبر
 13 61 62 75 وحدة صحية
 55 80 78 86 مركز صحي
 97 95 93 98 مستشفى
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 نسبة توفر أدوٌة عالج أمراض القلب و األوعٌة الدموٌة 

 أساسٌة المتوفرة فً المرفق الصحً 38نسبة األدوٌة من  

 أساسٌة فً المراكز الصحٌة 25نسبة توفر األدوٌة من  

 األدوية االساسية المتوفرةنسبة متوسط 
 (وحدة 101مركز و  33)في الوحدات و المراكز الصحية 

 متوسط مركز صحً متوسط وحدة صحٌة
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 َتبئج رضب يمذيٙ اخلذيبد انصذٛخ
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: َتبئج رضب يمذيٙ اخلذيبد انصذٛخ     ثبَٛبا

 الخدمات حسب المحافظةتوزيع مقدمي ( 30جدول )

 

 

 

 

 

 توزيع مقدمي الخدمات حسب نوع المرفق( 31جدول )

 نوع المرفق العدد %
 مستشفى محافظة 63 14.2
 مستشفى مديرية 85 19.1
 مركز صحي 137 30.9
 وحدة صحية 159 35.8

 االجمــــالي 444 100.0
 

 توزيع مقدمي الخدمات حسب الجنس( 32جدول )

 الجنس العدد %
 ذكر 317 71.4
 انثى 127 28.6

 االجمــــالي 444 100.0
 %. من الذكور   71.4( 444من مقدمي اطتدمات حس  اصتنس من أصل  317

 

 

 

 

 المحافظة العدد %
 حضرموت الساحل 138 31.1
 وادي حضرموت 119 26.8
 شبوة 85 19.1
 المهرة 35 7.9

 سقطرى 67 15.1
 االجمــــالي 444 100.0
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 الخدمات حسب التوظيف توزيع مقدمي. 33) جدول 

 

 تو يا ثابت   %.68(444من مقدمي اطتدمات حس  التو يا من أصل  302

 توزيع مقدمي الخدمات حسب المؤىل( 34جدول )

 المؤىل العدد %
 دكتوراة 2 0.5
 ماجستير 4 0.9
 بكاالريوس 42 9.5

 دبلوم 383 86.3
 مرشدة/ مرشد صحي 9 2.0
 اخرى 4 0.9

 االجمــــالي 444 100.0
 %.   ىل دبلوم  86.3( 444من مقدمي اطتدمات حس  اظت ىل من أصل 383

 توزيع مقدمي الخدمات حسب الفئات العمرية( 35جدول  )

 الفئات العمرية العدد %
26.6 118 <30 
41.9 186 31-40 
17.8 79 41-50 
13.7 61 >50 

 االجمــــالي 444 100.0
 سنة  40-31%. من فرة  41.9( 444من مقدمي اطتدمات حس  الذرات العمرية من أصل  186

  

 التوظيف العدد %
 ثابت 302 68.0
 متعاقد 142 32.0

 االجمــــالي 444 100.0
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 توزيع مقدمي الخدمات حسب المهنة( 36جدول )

 المهنة العدد %
 طبيب متخصص 5 1.1
 طبيب عام 20 4.5

 تمريض 145 32.7
 صيدلة 12 2.7

 مختبرات 56 12.6
 مساعد طبيب 87 19.6
 قبالة 68 15.3
 أسنان 6 1.4
 أشعة 10 2.3
 اداري  6 1.4
 صحة مجتمع 3 0.7
 فني عمليات  3 0.7
 مرشد /مرشدة صحية  16 3.6
 أخرى 7 1.6

 االجمــــالي 444 100.0
 %. من اظتمر ني   32.7(444من مقدمي اطتدمات حس  اظتهنة من أصل 145

 توزيع مقدمي الخدمات حسب فترة العمل في المرفق( 37جدول )

 فترة العمل في المرفق بالسنوات العدد %
29.7 132 1-4 
29.1 129 5-9 
18.5 82 10-14 
8.8 39 15-19 
9.5 42 20-29 
4.5 20 >=30 

 االجمــــالي 444 100.0
سنة  4-1%. كا ت فرتة عملهم من  29.7(444من مقدمي اطتدمات حس  فرتة العمل من أصل  132 
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 متوسط درجات رضا مقدمً الخدمات الصحٌة: 13شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضب يظتخذيٙ ادلزاكش ٔانٕدذاد انصذٛخثبنثب:    
 

 ( يوضح عدد المستخدمين حسب نوع المرفق الصحي38) جدول

  العدد %
 مركز صحي 147 36.2%
 وحدة صحية 259 63.8%
 االجمــــالي 406 100%

 

من مستخدمي 147. أعاله يو م أن عدد اظتستخدمني للوحدات و اظتراكز الصحية الذين مت مقابلتهم كان من39اصتدول رقم (
 من مستخدمي الوحدات الصحية. 259اظتراكز الصحية و عدد 

  

4.0 

3.8 

3.8 

3.2 

2.9 

2.1 

0.01.02.03.04.05.0

 العالقة مع المسئول المباشر

 الرضا الوظٌفً العام

 العالقة مع زمالء العمل 

 فرص التطوٌر

 بٌئة العمل

 الجانب المالً

 متوسط درجات رضا مقدمي الخدمات الصحية
 (غير موافق بشدة=  1موافق بشدة  = 5)

   444العدد 
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 المستخدمين الذين استهدفتهم الدراسة ( يوضح توزيع39) جدول

 لكل المراكز والوحدات الصحية حسب المحافظة              

 أسم المحافظة العدد %
 ساحل حضرموت 126 31.0%
 وادي حضرموت 109 26.8%
 شبوة 74 18.2%
 المهرة 21 5.2%

 سقطرى 76 18.7%
 االجمــــالي 406 100.0%

 

. أعنناله يو ننم أن عنندد اظتسننتخدمني للمراكننز و الوحنندات الصننحية الننذين مت اختيننارىم يف الدراسننة يف ػتافظننة 39اصتنندول رقننم (
%. منننن إرتننناز عننندد اظتسنننتخدمني للخدمنننة الصنننحية النننذين مت اختينننارىم يف 31مشنننارك و ديثنننل ( 126سننناحل حضنننرموت كنننان 

صنننحية يف اظتراكنننز و الوحننندات الصنننحية النننذين مت مشنننارك, و مسنننتخدمي اطتدمنننة ال 406انافظنننات اظتسنننتهدفة و كنننان عنننددىم 
%., و عننننندد اظتسننننتخدمني للخدمنننننة الصننننحية يف اظتراكنننننز و 2668مشنننننارك و ديثننننل ( 109اختيننننارىم يف وادي حضنننننرموت كننننان 

%., و عدد اظتستخدمني للخدمة الصحية 1862مشارك و ديثل ( 74الوحدات الصحية الذين مت اختيارىم يف ػتافظة شبوة كان 
%., و عدد اظتستخدمني للخدمة 562مشارك و ديثل (21كز والوحدات الصحية الذين مت اختيارىم يف ػتافظة اظتهرة كان يف اظترا 

 %..  1867مشارك و ديثل ( 76كان   الصحية يف اظتراكز والوحدات الصحية الذين مت اختيارىم يف ػتافظة سقطرى

 ( يوضح نوع الجنس لمستخدم الخدمة الصحية40) جدول

 الجنس العدد %
 ذكر 298 73.4%
 أنثى 108 26.6%

 االجمــــالي 406 100.0%
 

. أعنننناله يو ننننم جنننننس اظتسننننتخدمني للخدمننننة الصننننحية يف اظتراكننننز والوحنننندات الصننننحية الننننذين مت اختيننننارىم يف 40جنننندول رقننننم (
%. منن 2666و ديثنل ( مشناركة108%. وعدد اإل اث كان 7364مشارك وديثل (298انافظات اظتستهدفة وكان عدد الذكور 

 مشاركاً. 406إرتاز عدد اظتستخدمني للخدمة الصحية يف انافظات اظتستهدفة الذين كان عددىم 
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 ( يوضح الفئة العمرية للمستخدمين41)جدول 

 الفئة العمرية العدد %
14% 57 >20 Years 
53% 217 20-39 Years 
25% 103 40-59 Years 
7.1% 29 >=60 Years 
 االجمــــالي 406 100

 

. أعاله يو م الذرة العمرية للمسنتخدمني للخدمنة الصنحية يف اظتراكنز والوحندات الصنحية النذين مت اختينارىم يف 41جدول رقم (
%. مننن إرتنناز عنندد 14مشننارك و ديثننل ( 57سنننة الننذين مت اختيننارىم  20انافظننات اظتسننتهدفة و كننان عنندد اظتسننتخدمني أقننل 

سنننة   59سنننة إة  20. مشننارك. و عنندد اظتسننتخدمني للخدمننة الصننحية مننن 406الصننحية يف انافظننات (اظتسننتخدمني للخدمننة 
مشننارك و ديثلننوا  29سنننة و أكثننر كننان  60%.. أمننا عنندد اظتسننتخدمني الننذين مت اختيننارىم مننن 78مشننارك و ديثننل ( 320كننان 

  رك.. مشا406%. من إرتاز عدد اظتستخدمني الذين مت اختيارىم و عددىم (761(

 ( الخدمة التي تلقاىا المستخدم اليوم في المركز/الوحدة الصحية؟42جدول )

 
 % من المستخدمين

  اإلجابات
 العدد %

 زيارة طبيب 157 20.6% 40.6%
 رعاية أمومة و طفولة 57 7.5% 14.7%
 معالجة سوء التغذية 33 4.3% 8.5%

 مجارحة 59 7.7% 15.2%
 حقن 78 10.2% 20.2%
 تطعيم 111 14.5% 28.7%
 مختبر 64 8.4% 16.5%
 تنظيم أسرة 37 4.8% 9.6%

 أخذ دواء 167 21.9% 43.2%
 االجمــــالي 763 100.0% 197.2%

 

. أعننناله يو نننم اطتننندمات النننيت تلقاىنننا مسنننتخدمي اطتننندمات الصنننحية يف اظتراكنننز والوحننندات الصنننحية النننذين مت 42اصتننندول رقنننم (
%., و 22اظتسنتهدفة و كنان اختينار إجابنات خدمنة أخنذ الندواط منن اظترافنق الصنحية مثلنت أعلني  سننبة (اختينارىم يف انافظنات 

 %..1465م ظتستخدمي اطتدمة مثلت (%., و اختيار إجابات التطعي2066اختيار إجابات زيارة الطبي  مثلت (
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 ( الخدمات التي يرى المستخدمين أن وجودىا يزيد من رضاىم عن الخدمات43) جدول

 في ىذا المركز/الوحدة الصحية 

 من المستخدمين %
 اإلجابات

 العدد % من المستخدمين %
 توفير وسائل منع الحمل 52 3.9% 13.0%
 أشعة تلفزيونية 79 5.9% 19.8%
 توفير طبيب/طبيبة 230 17.2% 57.6%
 توفير اختصاصي 138 10.3% 34.6%
 غرفة توليد 93 7.0% 23.3%
 صيدلية 137 10.2% 34.3%
 عيادة أسنان 63 4.7% 15.8%
 نوبات طوارئ 61 4.6% 15.3%
 أشعة سينية 60 4.5% 15.0%
 توفير أدوية مجانية 221 16.5% 55.4%
 مختبر 204 15.2% 51.1%

 االجمــــالي 1338 100.0% 336.1%
 

اظترافننق الصنحية (اظتراكننز و الوحنندات. و . أعناله يو ننم أن عنندد اإلجابنات للمسننتخدمني النذين مت اختيننارىم يف 43جندول رقننم (
%, وعنندد امجابننات الننيت تننرى أن 57.8إجابننة ومثلننت  230لبيبننة يزينند مننن ر نناىم كننان  /يننرون أن وجننود خدمننة تننوفري لبينن 

 1338%. من إرتناز عندد اإلجابنات النيت كنان عنددىا   55.5إجابة و مثلت ( 221توفري أدوية غتا ية يزيد من ر اىم كان 
عندد اإلجابننات النيت تنرى أن وجننود ؼتتنرب يف اظترافنق الصننحية يزيند منن ر ننا مسنتخدمي اطتدمنة الصننحية يف الدراسنة كننان إجابنة. و 

 %. من إرتاز عدد اإلجابات.51.3(إجابة و مثلت  204
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( الخدمات التي يرى المستخدمين أن تحسينها يزيد من رضاىم عن الخدمات في المراكز/الوحدات 44جدول )
 الصحية:

 من المستخدمين %
 اإلجابات

 العدد % 
توفير وسائل منع  54 5.2% 14.8%

 الحمل
 أشعة تلفزيونية 53 5.1% 14.5%
 توفير طبيب/طبيبة 139 13.4% 38.1%
 توفير اختصاصي 86 8.3% 23.6%
 غرفة توليد 73 7.1% 20.0%
 صيدلية 109 10.5% 29.9%
 عيادة أسنان 37 3.6% 10.1%
 نوبات طوارئ 57 5.5% 15.6%
 أشعة سينية 46 4.4% 12.6%
 توفير أدوية مجانية 227 21.9% 62.2%
 مختبر 154 14.9% 42.2%

 االجمــــالي 1035 100.0% 283.6%
 

. يو ننم أن عنندد اإلجابننات النيت تننرى إن حتسننني خدمننة تننوفري األدويننة ا ا ينة يزينند مننن ر ننا اظتسننتخدمني كا ننت 44اصتندول رقننم (
إجابة, و  سبة اظتسنتخدمني النذين مت اختينارىم و  1035%. من إرتاز عدد اإلجابات اليت عددىا 22إجابة و مثلت ( 227

 406%. مننن إرتنناز عنندد مسننتخدمي اطتدمننة الننذين عننددىم 6262( ينرون أن حتسننني تننوفري أدويننة غتا يننة يزينند مننن ر نناىم كنا وا
إجابننة و مثلننت  سننبة  154مشننارك. و عنندد اإلجابننات الننيت تننرى أن حتسننني خدمننة اظتختننرب تزينند مننن ر ننا اظتسننتخدمني كا ننت  

ترب تزيد من إجابة, و سبة اظتستخدمني الذين يرون أن حتسني خدمة اظتخ 1035%. من إرتاز عدد اإلجابات اليت عددىا 15(
 مشارك.    406%. من إرتاز عدد مستخدمي اطتدمة الذين عددىم 4262ر اىم مثلت (
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 ( األشياء التي لم تعجب مستخدمي الخدمة الصحية في المراكز / الوحدات الصحية45جدول رقم )

 من المستخدمين %
  اإلجابات

 العدد %
 األدوية غير متوفرة 241 37.4% 76.3%

 الطبيب غير موجود 148 22.9% 46.8%

 التكلفة في تقديم الخدمة كبيرة 36 5.6% 11.4%

 معاملة الطاقم في المركز/ الوحدة 12 1.9% 3.8%

 نوعية الخدمة  لم تكن جيدة 86 13.3% 27.2%

 النظافة لم تكن جيدة 122 18.9% 38.6%

 االجمـــــالي 645 100.0% 204.1%

 

. يو نننننم أن عننننندم تنننننوفر األدوينننننة يف اظترافنننننق الصنننننحية مل يع ننننن  مسنننننتخدمي اطتدمنننننة الصنننننحية  وكنننننان عننننندد 45اصتننننندول رقنننننم (
%. منن إرتناز عندد مسنتخدمي اطتدمنة النذين مت اختينارىم يف 7663إجابة و مثلت أعلي  سنبة للمسنتخدمني ( 241اإلجابات

  مسننتخدمي اطتدمننة الصننحية وكننان عنندد مشننارك. و عنندم وجننود لبينن  يف اظترفننق الصننحي  مل يع نن406انافظننات و عننددىم 
%. منننن إرتنناز عننندد مسنننتخدمي اطتدمنننة الننذين مت اختينننارىم يف انافظنننات و عنننددىم 4668إجابنننة و مثلنننت ( 148اإلجابننات 

 122. و أن النظافننة مل تكننن جينندة يف اظترافننق الصننحية  و مل تع نن  مسننتخدمي اطتدمننة الصننحية و كننان عنندد اإلجابننات 406
 مشارك. 406يف انافظات و عددىم %. من إرتاز عدد مستخدمي اطتدمة الذين مت اختيارىم 3866إجابة, و مثلت (
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 ( مستوى رضا المستخدمين عن طاقم المرافق الصحي بشكل عام46جدول رقم )

  العدد %
 غير راضي جدا 34 8.4
 غير راضي 35 8.6
 حيادي 21 5.2

 راضي 176 43.3
 راضي جدا 140 34.5

 االجمــــالي 406 100.0
 

 69. يو ننم أن عننندد مسننتخدمي اطتدمنننة الصننحية الغنننري را ننني عنننن لنناقم اظترافنننق الصننحية بشنننكل عننام كنننان 46اصتنندول رقنننم (
مشنارك. و عنندد  406%. منن إرتناز عندد مسنتخدمي اطتدمننة النذين مت اختينارىم يف انافظنات و عنددىم 17مشنارك و ديثنل (

%. من إرتاز عندد 7768مشارك و ديثل ( 316لاقم اظترافق الصحية بشكل عام كان  مستخدمي اطتدمة الصحية الرا ني عن
 مشارك. 406يف انافظات و عددىم مستخدمي اطتدمة الذين مت اختيارىم 

 ( مستوى الرضا العام للمستخدمين عن خدمات المراكز والوحدات الصحية عموماً.47جدول رقم )

  العدد %
 غير راضي جدا 54 13.3
 غير راضي 99 24.4
 حيادي 31 7.6

 راضي 129 31.8
 راضي جدا 93 22.9

 االجمــــالي 406 100.0
  

. يو م أن عدد مستخدمي اطتدمة الصنحية الغنري را نني عنن اطتندمات يف اظتراكنز و الوحندات الصنحية عمومناً  47اصتدول رقم (
 406الننذين مت اختيننارىم يف انافظننات و عننددىم  %. مننن إرتنناز عنندد مسننتخدمي اطتدمننة3767مشننارك و ديثننل ( 153كننان 

مشنارك و  222مشارك. و عندد مسنتخدمي اطتدمنة الصنحية الرا نني عنن اطتندمات يف اظتراكنز و الوحندات الصنحية عمومناً كنان 
 مشارك 406%. من إرتاز عدد مستخدمي اطتدمة الذين مت اختيارىم يف انافظات و عددىم 5467ديثل (
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 صرف صحي( -مياه-مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات العامة للمرافق )كهرباء ( 48جدول رقم )

  العدد % التراكمي %
 غير راضي جدا 122 30.0 30.0
 غير راضي 116 28.6 58.6
 حيادي 16 3.9 62.6
 راضي 95 23.4 86.0

 راضي جدا 57 14.0 100.0
 االجمــــالي 406 100.0 

 

صنننر   -مننناط  -عننندد مسنننتخدمي اطتدمنننة الصنننحية الغنننري را نننني عنننن اطتننندمات العامنننة (كهربننناط . يو نننم أن 48اصتننندول رقنننم (
%. مننن إرتنناز عنندد مسننتخدمي اطتدمننة الننذين مت 5866مشننارك و ديثلننوا ( 238صننحي. يف اظتراكننز و الوحنندات الصننحية كننان 

 -ن اطتنندمات العامننة (كهربنناط مشننارك. و عنندد مسننتخدمي اطتدمننة الصننحية الرا ننني عنن 406اختيننارىم يف انافظننات و عننددىم 
%. من إرتاز عدد مسنتخدمي اطتدمنة 3764مشارك و ديثلوا ( 152صر  صحي. يف اظتراكز و الوحدات الصحية كان  -ماط 

 مشارك. 406الذين مت اختيارىم يف انافظات و عددىم 

 مستخدمً خدمات الوحدات و المراكز الصحٌةمتوسط درجات رضا : 14شكل 

  

4.0 

3.7 

3.3 

3.0 

2.8 

 االلتزام و تعامل الكادر

 الجودة

 سرعة تقدٌم الخدمة و االستجابة

 الرضا عن خدمات المرفق الصحً بشكل عام

 قرب و توفر الخدمة

 متوسط درجات رضا مستخدمي خدمات الوحدات و المراكز الصحية
 (غير موافق بشدة=  1موافق بشدة  = 5)

   406العدد 
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 رضب يظتخذيٙ ادلظتشفٛبدراثؼب:    
 

 رضا المرضى الخارجيين في المستشفيات - أ

 ( توزيع المرضى الخارجيين للمستشفيات حسب المحافظة49جدول )

Percent Frequency  
 ساحل حضرموت 72 41.1
 وادي حضرموت 21 12.0
 شبوة 45 25.7
 المهرة 15 8.6

 سقطرى 22 12.6
 االجمــــالي 175 100.0

 

 ( توزيع المرضى الخارجيين للمستشفيات حسب نوع المستشفى50جدول )

Percent Frequency 
 
 

 مستشفى محافظة 71 40.5
 مستشفى مديرية 104 59.5

 االجمــــالي 175 100.0
 

. أعاله يو م أن عدد اظتر ي اطتارجيني الذين مت اختيارىم يف الدراسة الشاملة للمحافظات ساحل حضرموت 50اصتدول رقم (
 من مستشذي مديريو  104من مستشذي ػتافظو و عدد  71و وادي حضرموت و شبوة و اظتهره و سقطرى كان 
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 ( توزيع المرضى الخارجيين للمستشفيات حسب الجنس51جدول )

Percent Frequency  
 ذكر 116 66.3
 انثى 59 33.7

 االجمــــالي 175 100.0
. يو م  جنس اظتر ي اطتارجيني يف اظتستشنذيات النذين مت اختينارىم يف انافظنات (سناحل حضنرموت و وادي 51جدول رقم (

مشناركو و 59كنان %. و عندد اإل ناث  66.3مشنارك و ديثنل (116حضرموت و شبوة و اظتهره و سقطرى. و كان عدد النذكور 
 .مشاركاً  175%. من إرتاز عدد اظتر ي اطتارجيني للخدمة الصحية يف انافظات اظتستهدفة الذين كان عددىم 33.7ديثل (

 ( توزيع المرضى الخارجيين للمستشفيات حسب الفئة العمرية 52جدول )

Percent Frequency  
 20أقل من  36 20.6
49.1 86 20-39 
24.6 43 40-59 
5.7 10 60 + 

 االجمــــالي 175 100.0
. يو م الذرة العمرية للمستخدمني اطتارجيني للخدمة الصحية يف اظتستشذيات النذين مت اختينارىم يف انافظنات 52جدول رقم (

سننننة النننذين مت  20. و كنننان عننندد اظتر ننني اطتنننارجيني أقنننل (سننناحل حضنننرموت و وادي حضنننرموت و شنننبوة و اظتهنننره و سنننقطرى
. مشنارك. و 175%. من إرتاز عندد اظتر ني اطتنارجيني للخدمنة الصنحية يف انافظنات (20.6مشارك و ديثل ( 36اختيارىم 

%.. و عننندد اظتر ننني 49.1مشنننارك و ديثنننل ( 86سننننة كنننان  39سننننة إة  20عننندد اظتر ننني اطتنننارجيني للخدمنننة الصنننحية منننن 
%.أمنا عندد اظتر ني اطتنارجيني النذين مت 24.6مشنارك و ديثنل ( 43سننة كنان  59سننة إة  40ارجيني للخدمة الصنحية منن اطت

%. مننن إرتنناز عنندد اظتر نني اطتننارجيني الننذين مت 5.7مشنناركني و ديثلننون ( 10سنننة و أكثننر كننان  60اختيننارىم يف الذرننة العمريننة 
 .. مشارك175اختيارىم و عددىم (

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

 ( توزيع المرضى الخارجيين للمستشفيات حسب الحالة االجتماعية53جدول )

Percent Frequency  
 متزوج/متزوجة 117 66.9
 عازب/عازبة 50 28.6
 مطلق/مطلقة 4 2.3
 أرمل/أرملة 4 2.3

 االجمــــالي 175 100.0
. يو م اضتالة امجتماعية للمر ي اطتارجيني للخدمة الصحية يف اظتستشذيات النذين مت اختينارىم يف انافظنات 53جدول رقم (

(سنناحل حضننرموت و وادي حضننرموت و شننبوة و اظتهننره و سننقطرى. و كننان عنندد اظتر نني اطتننارجيني متننزوج او متزوجننو الننذين مت 
. مشننارك. و عنندد اظتر نني 175 نني اطتننارجيني يف انافظننات (%. مننن إرتنناز عنندد اظتر 66.9مننريا و ديثننل ( 117اختيننارىم 

مشننارك و  4%.. و عندد اظتر نني اطتنارجيني مطلنق او مطلقننو كنان 28.6مشنارك و ديثننل ( 50اطتنارجيني ا عنازب او عازبننو كنان 
ن إرتنناز عنندد %. من2.3مشننارك و ديثلننوا ( 4%. أمننا عنندد اظتر ني اطتننارجيني الننذين مت اختينارىم ارمننل او ارملننو كنان 2.3ديثنل (

 . مشارك175اظتر ي اطتارجيني الذين مت اختيارىم و عددىم (

 ( نوع الخدمة التي تلقاىا المريض الخارجي في المستشفى54جدول رقم )

 من المرضى الخارجيين %
 االجابات

 العدد % 
 طبيب زيارة 117 36.7% 70.1%
 أشعة عمل 23 7.2% 13.8%
 جراحية عملية إجراء 7 2.2% 4.2%
 حقن أخذ 12 3.8% 7.2%
 مجارحة 9 2.8% 5.4%

 مخبريو فحوصات 74 23.2% 44.3%
 دواء أخذ 77 23.3 46.1%

 االجمــــالي 219 100.0% 172.4%
 

. يو ننم اطتندمات النيت تلقاىننا مسنتخدمني اطتنندمات الصنحية اطتنارجيني يف اظتستشننذيات النذين مت اختيننارىم يف 54اصتندول رقنم (
انافظننات (سنناحل حضننرموت و وادي حضننرموت و شننبوة و اظتهننره و سننقطرى. و كننان اختيننار إجابننات خدمننة زينناره الطبينن  يف 

%., و اختينار إجابنات اخند  23.2وصنات ؼتربينو مثلنت (%., و اختيار إجابات فح36.7اظترافق الصحية مثلت أعلي  سبة (
 %.2363الدواط من اظترافق الصحية ظتستخدمني اطتدمة مثلت (
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 ما ىي الخدمات التي ترى أن وجودىا يزيد من رضاك عن الخدمات في ىذا المستشفى؟ (55)الجدول  

من المرضى  %
 الخارجيين

 االجابات
 العدد % 

 حديث متكاملمختبر  96 15.3% 56.5%
 أشعة تلفزيونية بدقة عالية 58 9.3% 34.1%
 توفير أشعة رنين مغناطيسي 42 6.7% 24.7%
 توفير تخصصات أخرى 59 9.4% 34.7%
 غرفة رقود نظيفة 52 8.3% 30.6%
 صيدلية متكاملة 56 8.9% 32.9%
 عيادة أسنان حديثة 32 5.1% 18.8%
 مهنية عاليةفريق طوارئ بكفاءة  57 9.1% 33.5%
 أشعة سينية رقمية 36 5.7% 21.2%
 توفير أدوية مجانية 103 16.4% 60.6%
 أشعة مقطعية 36 5.7% 21.2%

 االجمــــالي 627 100.0% 368.8%
 

. يو م أن عدد اإلجابات للمر ي اطتارجيني الذين مت اختيارىم يف اظتستشذيات و يرون أن وجنود خدمنة تنوفري 55جدول رقم (
. و 175% . منن إرتناز عندد اطتنارجيني النذين كنان عنددىم  60.6إجابنة و مثلنت ( 103أدوية غتا ية يزيند منن ر ناىم كنان 

رافق الصحية يزيد من ر نا مسنتخدمني اطتدمنة الصنحية يف الدراسنة  عدد اإلجابات اليت ترى أن وجود ؼتترب حديإ متكامل يف اظت
 175%. من إرتاز عدد اطتارجيني الذين كان عددىم  56.5إجابة و مثلت ( 96كان 
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 :( الخدمات التي يرى المرضى الخارجيين أن تحسينها يزيد من رضاىم عن الخدمات في المستشفيات56جدول رقم )

من المرضى  %
 الخارجيين

 االجابات
 العدد % 

 مختبر حديث متكامل 89 14.4% 53.6%
 أشعة تلفزيونية بدقة عالية 44 7.1% 26.5%
 توفير أشعة رنين مغناطيسي 35 5.7% 21.1%
 توفير تخصصات نادرة 60 9.7% 36.1%
 غرفة رقود نظيفة 58 9.4% 34.9%
 صيدلية متكاملة 61 9.9% 36.7%
 عيادة اسنان حديثة 41 6.6% 24.7%
 فريق طوارئ بكفاءة مهنية عالية 58 9.4% 34.9%
 أشعة سينية رقمية 35 5.7% 21.1%

 
 توفير أدوية مجانية 99 16.0% 59.6%
 أشعة مقطعية 38 6.1% 22.9%

 االجمــــالي 618 100.0% 372.3%
 

النذين ينرون إن حتسنني خدمنة تنوفري األدوينة ا ا ينة يزيند منن ر ناىم كا نت . يو نم أن  سنبة اظتر ني اطتنارجيني 56اصتدول رقنم (
%. من إرتاز اظتر ي اطتارجيني, و  سبة اظتر ي اطتارجيني الذين يرون أن حتسني توفري ؼتترب حنديإ ومتكامنل يزيند منن 59.6(

لنذين ينرون أن تنوفري صنيدلية متكاملننة %. منن إرتناز عنندد اظتر ني اطتنارجيني. و  سنبة اظتر ني اطتننارجيني ا53.6ر ناىم كا نت (
%. 36.1%. و  سبة اظتر ي اطتارجيني الذين يرون أن توفري ختصصات  نادره تزيند منن ر ناىم كا نت (36.7يزيد من ر اىم 

 من إرتاز عدد اظتر ي اطتارجيني.
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 ( األشياء التي لم تعجب المرضى الخارجيين في المستشفيات 57جدول رقم )

 من المرضى الخارجيين %
 االجابات

 العدد % 
 األدوية غير متوفرة 83 28.4% 53.5%
 الطبيب غير موجود 53 18.2% 34.2%
 التكلفة في تقديم الخدمة كبيرة 53 18.2% 34.2%
 معاملة الطاقم في القسم الذي انت فيو حاليا 12 4.1% 7.7%

 الرعاية الطبية لم تكن جيدة 22 7.5% 14.2%
 النظافة لم تكن جيدة 69 23.6% 44.5%

 االجمــــالي 292 100.0% 188.4%
 

إجابة و  83. يو م أن عدم توفر األدوية يف اظترافق الصحية مل يع   اظتر ي اطتارجيني  وكان عدد اإلجابات57اصتدول رقم (
اختينارىم يف انافظننات. و النظافننة مل  %. منن إرتنناز عندد اظتر نني اطتنارجيني الننذين مت 53.5مثلنت أعلنني  سنبة للمسننتخدمني (

%. من إرتاز عدد 44.5إجابة و مثلت ( 69تكن جيده يف اظترفق الصحي  مل يع   اظتر ي اطتارجيني وكان عدد اإلجابات 
, إجابنة 53اظتر ي اطتارجيني. و أن الطبي  يفري موجود يف اظترافق الصحية و مل تع   اظتر ي اطتارجيني و كان عدد اإلجابات 

 .%. من إرتاز عدد اظتر ي اطتارجيني 34.2و مثلت (

 15شكل 

 اظتر ي طتارجيني ر ا درجات متوسط: 14 شكل
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 ادلزضٗ ادلزلذٍٚ يف ادلظتشفٛبدَتبئج رضب 
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 رضا المرضى المرقدين في المستشفيات -ب

 ( عدد المرقدين المختارين في المستشفيات لكل المحافظات58جدول رقم )

  العدد %
 ساحل حضرموت 62 40.0
 وادي حضرموت 16 10.3
 شبوة 53 34.2
 المهرة 9 5.8
 سقطرى 15 9.7

 االجمــــالي 155 100.0
 

. يو ننم ان عندد اظترقنندين الننذين دتنت اظتقابلننة معهننم منن قبننل البنناحثني  يف اظتستشنذيات يف انافظننات ( سنناحل 58اصتندول رقننم (
%. منننن  4060مرقننند منننن سننناحل حضنننرموت و ديثنننل ( 62سنننقطرى. كنننان  -اظتهنننرة  -شنننبوة  -وادي حضنننرموت  -حضنننرموت 

%. منن إرتناز عندد اظترقندين  1063قد و ديثلنوا (مر  16.. و عدد اظترقدين يف وادي حضرموت كان 155إرتاز عدد اظترقدين (
.. و عندد اظترقندين يف اظتهنرة  155. منن إرتناز عندد اظترقندين (3462مرقند و ديثلنوا ( 53.. و عدد اظترقدين يف شبوة كان 155(

 %. 9.7ل (مرقد و ديث 15.. و عدد اظترقدين يف سقطرى كان 155%. من إرتاز عدد اظترقدين (568مرقدين وديثلوا ( 9كان 

 ..155من إرتاز عدد اظترقدين(

 ( توزيع الجنس بين المرقدين في المستشفيات59جدول رقم )

  العدد %
 ذكر 84 54.2
 أنثى 71 45.8

 االجمــــالي 155 100.0
 

 -وادي حضنرموت  -. يو م أن عدد الذكور بني اظترقدين يف اظتستشنذيات يف انافظنات ( سناحل حضنرموت 59اصتدول رقم (
%. مننن إرتنناز  4568مرقنندة و ديثننل ( 71%. و عنندد اإل نناث كننان  5462مرقنند  وديثننل ( 84سننقطرى. كننان  -اظتهننرة  -شننبوة 

 .. 155عدد اظترقدين (
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 المستشفى حسب تقسيم وزارة الصحة( توزيع المرقدين على نوع 60جدول رقم )

  العدد %
 مستشفى محافظة 84 54.2
 مستشفى مديرية 63 40.6
 مستشفى ريفي 8 5.2

 االجمــــالي 155 100.0
 

%. منننن إرتننناز عننندد  5462مرقننند و ديثنننل ( 84. يو نننم أن عننندد اظترقننندين يف مستشنننذيات انافظنننات كنننان 60اصتننندول رقنننم (
.. 155%. من إرتاز عدد اظترقندين( 4066مرقد و ديثل ( 63اظترقدين يف مستشذيات اظتديريات كان .. و عدد 155اظترقدين(

 ..155%. من إرتاز عدد اظترقدين(5.2مرقدين و ديثلوا ( 8و عدد اظترقدين يف اظتستشذيات الريذية كان 

 حاليًا؟( ما ىي األشياء التي لم تعجب المرقدين في القسم الذي ىم فيو 61جدول رقم )

% من المستخدمين 
 الرقود

  اإلجابات
 العدد %

 األدوية غير متوفرة 82 30.8% 64.6%
 الطبيب غير موجود 20 7.5% 15.7%
 التكلفة في تقديم الخدمة كبيرة 53 19.9% 41.7%
 معاملة الطاقم في القسم الذي انت فيو حاليا 9 3.4% 7.1%

 الرعاية الطبية  لم تكن جيدة  32 12.0% 25.2%
 النظافة لم تكن جيدة 70 26.3% 55.1%

 االجمــــالي 266 100.0% 209.4%

 

إجابننة و  82. يو ننم أن عندد إجابننات اظترقنندين يف اظتستشننذيات النيت مل يع ننبهم أن األدويننة يفنري متننوفرة كا ننت 61اصتندول رقننم (
. مرّقد. و أن عدد إجابات اظترقدين يف اظتستشذيات اليت مل 155اظتستشذيات (%. من إرتاز عدد اظترقدين يف 64.6ىذا ديثل (

%. منننن إرتننناز عننندد اظترقننندين يف 55.1إجابنننة و ىنننذا ديثنننل ( 70يع نننبهم أن النظافنننة يف اظتستشنننذيات مل تكنننن جيننندة  كا نننت 
 . مرقد.155اظتستشذيات (

 

 

 

% المرقدين لم يعجبهم 42أكثر من نصف المرضى المرقدين لم تعجبهم  نظافة القسم وكذلك عدم توفر االدوية و
 عاليةألنها تكلفة الخدمات المقدمة 
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 ن وجودىا يزيد من رضاىم  في  المستشفيات( الخدمات التي يرى المرقدين 62جدول رقم )

% من المستخدمين 
 الرقود

  اإلجابات
 العدد %

 مختبر حديث متكامل 75 13.3% 51.0%

 أشعة تلفزيونية بدقة عالية 50 8.9% 34.0%

 توفير أشعة رنين مغناطيسي 43 7.6% 29.3%

 توفير تخصصات نادرة 59 10.5% 40.1%

 غرف الرقود نظيفة  62 11.0% 42.2%

 صيدلية متكاملة  57 10.1% 38.8%

 عالية فريق طوارئ بكفاءة مهنية 43 7.6% 29.3%

 أشعة سينية رقمية 32 5.7% 21.8%

 توفير أدوية مجانية 94 16.7% 63.9%

 أشعة مقطعية 48 8.5% 32.7%

 االجمــــالي 563 100.0% 383.0%

 

إجابنة و  94. يو م أن عدد إجابنات اظترقندين النذين ينرون أن خدمنة تنوفري أدوينة غتا ينة يزيند منن ر ناىم كنان 63اصتدول رقم (
%. من إرتاز عدد اظترقدين يف اظتستشذيات. و عدد إجابات اظترقدين الذين يرون أن يفر  الرقنود النظيذنة يزيند 63.9(ىذا ديثل 

  . مرقد.155%. من إرتاز عدد اظترقدين يف اظتستشذيات (42.2إجابة و ديثل ( 62من ر اىم كان 

 

 

 

 

 رضاىم% من المرضى المرقدين يرون أن توفير أدوية مجانية يزيد من 64
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 ( الخدمات التي يرى المرقدين أن تحسينها يزيد من رضاىم عن الخدمات في ىذا المستشفى63الجدول رقم )

% من المستخدمين 
 الرقود

  اإلجابات
 العدد %

 مختبر حديث متكامل  87 15.5% 58.0%

 أشعة تلفزيونية بدقة عالية  61 10.8% 40.7%

 مغناطيسي توفير أشعة رنين 23 4.1% 15.3%

 توفير تخصصات نادرة  59 10.5% 39.3%

 غرفة الرقود نظيفة  79 14.0% 52.7%

 صيدلية متكاملة  59 10.5% 39.3%

 فريق طوارئ بكفاءة مهنية عالية  46 8.2% 30.7%

 أشعة سينية رقمية  31 5.5% 20.7%

 توفير أدوية مجانية  85 15.1% 56.7%

 أشعة مقطعية  33 5.9% 22.0%

 االجمــــالي 563 100.0% 375.3%

 

إجابنة و ديثنل  87خدمنة ؼتتنرب حنديإ و متكامنل كنان  وجنوديرون أن الذين . يو م أن عدد إجابات اظترقدين 63اصتدول رقم (
. مرقد.  وعندد إجابنات اظترقندين النذين ينرون أن حتسنني خدمنة تنظينا 155%. من إرتاز عدد اظترقدين يف اظتستشذيات (58(

 . مرقد. 155%. من إرتاز عدد اظترقدين يف اظتستشذيات (5267إجابة و دتثل ( 79الغر  يزيد من ر اىم كان 

 

 

 

 

المرضى المرقدين يرون أن ان و جود مختبر حديث متكامل و تحسين خدمة تنظيف الغرف يزيد من كثر من نصف أ
   رضاىم
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 اظتر ي اظترقدين ر ا درجات متوسط: 16 شكل
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 التزام الكادر ومعاملته 
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 االستجابة 

 نظافة القسم و غرف الترقٌد 

 كلفة الرقود فً القسم 

 بٌئة المستشفى

 توفر االدوٌة و الفحوصات و االشعة 
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 متوسط درجات رضا المرقدين في المستشفيات
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 ادلُبلشبد انجؤرٚخ
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 ادلُبلشبد انجؤرٚخ نهًجتًغ 

 يف َطبق خذيخ ادلزفك انصذٙ
 ادلُبلشبد انجؤرٚخ نهُظبء ٔانزجبل خالصخ   

 النتيجة السؤال
 
 
 

 السؤال االول: 
أيــن تذىبــــون عنـــدما 

 تمرضون ولماذا ؟

 

1 
 

معظم اظتشاركني دكروا امنم م ينذىبون بناىلهم اة اظتستشنذي اضتكنومي بنل يذضنلون النذىاب اة 
 اظتستشذيات اطتاصة واظتراكز والوحدات الصحية  

 
مستشذي عام مثل ابن سنيناط فنامم  ظنرا لعندم قندرهتم علني  ذىبوامعظم اظتشاركني دكروا امم ادا  2

 اطتاصةدفع تكاليا اظتستشذيات 

 
 الوحدة الصحية او عيادات خاصو  يذىبونبعا اظتشاركني دكروا امم  3

 
بنناىلهم عننند الشننيخ للعننالج بننالقران وكنندا الننبعا يسننتخدم  يننذىبونبعننا اظتشنناركني دكننروا امننم  4

 بعا اضتامت يف هاظتعطار والعالج من  الشعبية األدوية
 

 :  الثانيالسؤال 
ىـــــــــل يوجـــــــــد فـــــــــي 
المنطقـــــــــــة خدمـــــــــــة 
صـــحية مقدمـــة لهـــم 

 غير المرفق 
 الصحي ؟

 

(مراكنز صنحية و عينادات حكومينة  معظم اظتشاركني دكروا ا و يوجند مقندم خدمنة يفنري اظتستشنذي 1
 .و خاصة و صيدليات

 
 باظتنطقةمعظم اظتشاركني دكروا ا و م يوجد مقدم خدمة يفري اظتستشذي يف منالق أخرى,  2
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 النتيجة السؤال
 السؤال الثالث: 

ىـــل تبـــاع أدويـــة فـــي 
 الدكاكين ؟

 

1 
 

مثنل مسنكنات  األدوينةبعا يف بعا اظتنالق بعا الدكاكني  يفمعظم اظتشاركني دكروا ا و تباع 
 والذوار  العاديالبندول  وامل امسنان 

 

 :  رابعالسؤال ال
مـــــــــا ىـــــــــو  مـــــــــدى 
رضــــــــــــــاكم  عــــــــــــــن 
مســــتوى الخــــدمات 
التـــــــي تقـــــــدم  فـــــــي 

 المستشفى؟
 

1 
 

اظتستشنذي والنبعا امخنر  يفتقندم  اليتبعا اظتشاركني دكروا ا و ليس ىناك ر ي عن اطتدمات 
 دكر ان ىناك ر ي

 

: لخـــــامسالســـــؤال ا
 مــــا ىــــو رأيكــــم فــــي
معاملـــة الكـــادر مـــن 

مســـــاعدين  -اءأطبـــــ
ــــــين  -صــــــحيين وفني

ادارة  –مختبــــــــــــــــــــر 
 المرفق؟

 

1 
 

يفري جيننده وتلعنن  (خصوصننا يف اظتستشننذيات.در الكنناأيفلنن  معظننم اظتشنناركني دكننروا ان معاملننو 
جينده و معظنم اظتشنناركني دكنروا ان معاملنو لنناقم  اظتعاملنةان تكنون ىننده  يفدور  والوسنالة اظتعرفنة

 تكون يفالبا جيده اطتاصةعياداهتم وىف اظتستشذيات  يفيفري جيده بينما  العامةاظتستشذيات 
 

الكنننادر (خصوصنننا يف الوحننندات و اظتراكنننز معظنننم اظتشننناركني دكنننروا ان معاملنننو يف مننننالق أخنننرى  2
 ورا عةجيده  الصحية.

 

:  الســـــادسالســـــؤال 
ــــا ــــدى  م عجــــبكم  يال

الخــدمات  فــياكثــر 
 فــيالمرفــق ؟  فــي؟ 

 العمال؟
 

1 
 

يف اظترافنننننق معظننننم اظتشنننناركني دكننننروا ان الرسننننوم لنننندخول العيننننادات والغننننر  ورسننننوم الذحوصننننات 
 اظتقدمةوبعا اطتدمات  اطتاصةمقار و برسوم اظتستشذيات ألما أقل تع بهم اضتكومية 

 

 : مــاالســابعالســؤال 
ــــــدى ال  عجــــــبكم  يال

الخــدمات  فــياكثــر 
 فــيالمرفــق ؟  فــي؟ 

  العمال؟
 

اظتستشننذي وعنندم احننرتام  يفوتعننالي القننات  النظافننةعنندم  مم يع ننبهمعظننم اظتشنناركني دكننروا ا ننو  1
علنننني اخطننننا هم ومعاملنننننة بعننننا اظتمر نننننني  لأللبننننناطو ا نننننو م توجنننند ػتاسننننبو  للمواعينننند األلبنننناط

احيا ا يكون بعيد ويفري غتهز وبنو كنادر  الصحياو اظتركز  الصحية والوحدة م قةواظتمر ات الغري 
 اظتقدمةقليل و عا اطتدمات 
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مــا :  الثــامنالســؤال 
مـــــــــــــــدى ســـــــــــــــهولة 
الوصـــــــــول للمركـــــــــز 

 الصحي ؟ 
 

 الصحيمعظم اظتشاركني دكروا ان ىناك سهولو للوصول اة اظتركز  1
 

السـؤال الثـامن: ىــل 
ـــــة أم  الخدمـــــة مجاني

 برسوم ؟
 

 يف الوحدات و بعا اظتراكز الصحية غتا يو اطتدمةمعظم اظتشاركني دكروا ان  1
 

 السؤال التاسع: 
ىــــل ىنــــاك تواصــــل 
مــــــــــــــع المجتمــــــــــــــع 
وأشــراف علــى عمــل 
المركـــــــــز الصـــــــــحي 
وامتــــداد الخــــدمات 

كــــــــــــز ا خــــــــــــارج المر 
الصــحية وىــل ىنــاك 
لجنـــــــــــــــة صـــــــــــــــحية 

 ؟بالمنطقة
 

 باظتنطقةصتنو صحيو  دم توجوجد تواصل مع ا تمع ولكن يمعظم اظتشاركني دكروا ا و  1
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 خالصخ ادلمبثالد ادلؼًمخ
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دخالصخ ادلمبثالد ادلؼًمخ يغ يذراء الداراد ٔانربايج انصذٛخ يف احملبفظب         

 طمطزٖ( -ادلٓزِ  -شجٕح   -ٔاد٘ دضزيٕد  -)طبدم دضزيٕد 

 
 -مقابلة مدراءىا: ت والبرامج الصحية في فروع مكاتب الصحة والسكان التي تم  اإلدارا

 البرامج  اإلدارات 
 بر امس مكافحة السل 1 اظتوارد البشرية 1
 بر امس مكافحة اميدز واألمراض اظتنقولة جنسياً  2 اظتالية 2
 بر امس التغذية 3  ظم اظتعلومات 3
 بر امس صحة الطذل 4 اطتدمات الطبية والعالجية 4
 وبا يبر امس الرتصد ال 5 الرعاية الصحية األولية 5
 بر امس مكافحة اظتالريا 6 الصيدلة والتموين الطل 6

 بر امس الصحة اإلؾتابية 7  
 

 -خالصة نتائج المقابالت المعمقة:

 أواًل: وظيفة التخطيط 

 : لإلدارات في مكاتب الصحة -أ

أيفلننن  اإلدارات يف مكاتننن  الصنننحة تعمنننل خطنننط سننننوية أل شنننطتها باسنننتثناط اطتننندمات الطبينننة و العالجينننة م تعمنننل خطنننط     
سننقطرى..لكن بعننا األحيننان تعمننل  -اظتهننرة  -شننبوة  -وادي حضننرموت  -أل شننطتها يف كننل انافظننات ( سنناحل حضننرموت 

إلدارات يف مكاتنن  الصننحة تعتمنند خططهننا علنني اظتعلومننات خطننط لننبعا األ شننطة الننيت يطلنن  اظتنناؿتني تقنندمي خطننة عتننا. و كننل ا
اظتيدا يننة اإلحصننا ية للننربامس الصننحية. و كننل اطتطننط اظتقدمننة يف إدارات مكاتنن  الصننحة  تسننوحااظتالننواردة مننن  ظننم اظتعلومننات و 

 بانافظات يتم عملها من قبل اإلدارات  من مكات  الصحة و ليس بالتنسيق مع وزارة الصحة.

 التحقق من الوصول لألىداف:ؤشرات م

م شرات معتمدة يف أيفل  اإلدارات لقياس حتقيق األىدا  منن خنالل حسناب اظتن نز منن األىندا  علني غتمنل األىندا        
العامنننة للخطنننط. كمنننا م توجننند أي منننوارد مالينننة أو مواز نننة تشنننغيلية يف الوقنننت اضتا نننر لننندعم اطتطنننط يف اإلدارات داخنننل مكاتننن  

سقطرى. و السب  الظرو  اليت دتنر عنا النبالد  -اظتهرة  -شبوة  -وادي حضرموت  -ات ( ساحل حضرموت الصحة يف انافظ
 من أزمة اضترب.
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 البرامج في مكاتب الصحة: -ب

اطتطط يتم عملها من قبنل معظنم النربامس وتتذناوت علني حسن   نوع النشناط, فهنناك عندد كبنري منن النربامس تعمنل خطنط         
النبعا األخنر يعمنل إ نافة للخطنط السننوية خطنط لأل شنطة اظتتاحنة عنند تنوفر الندعم منن اصتهنات اظتاؿتنة. كنل سنوية أل شطتها و 

 اطتطط السنوية للربامس ترفع للوزارة خاصة التحصني و برامس مكافحة السل و برامس مكافحة اظتالريا و

اظتيدا يننة لكننل اظتننديريات, و التقننارير الننواردة مننن  مصننادر اظتعلومننات الننيت تبنن  عليهننا اطتطننة تكننون مننن النننزومت وعمننل اظتسننوحات
 اظتنسقني و اظتشرفني للربامس يف اظتديريات, و حتليل الو ع الصحي, و اظتقابلة اظتباشرة للمستذيدين من اطتدمة الصحية.

بنل كنل بر نامس األىدا  للخطة إما أن تكنون عامنة يشنرتك فيهنا كنل اصتهنات ذات العالقنة. أو تكنون خاصنة للرب نامس تعمنل منن ق
 علي حده و يتم دغتها يف إلار واحد خاص بالرعاية الصحية األولية.

 :مؤشرات القياس للبرامج

 .(أ ظر و يذة اظتتابعة  والتقييم توجد أليفل  الربامس م شرات لقياس الوصول ألىدا  خطط الربامس

 المالية للتخطيط و تنفيذ الخطط:لمخصصات ا

انافظات يف اصتمهورية ا عكست علي عمل اطتطط وتنذيذىا يف الذرتة اضتالية بسب   رو  اضترب إن قلة اظتواز ات علي مستوى 
اليت دتر عا البالد. لكن يتم التغل  علي ىذه اظتصاع  ببعا الدعم من مكتن  الصنحة يف بعنا انافظنات و بعنا اظتنظمنات 

 م سسة العون و منظمة حضرموت الصحية.. الغري حكومية الداعمة مثل (منظمة الصحة العاظتية و اليو يسيا و

 مصاعب تعيق الخطة:

 اظتيزا ية التشغيلية يفري كافية. -1

و األثنر البناقي يف ذ شنطة الدورينة للنربامس (مثنل النرش  هور حامت األوبرة و وتوجيو الدعم ظتكافحة األوبرة علي حسناب األ -2
 بر امس اظتالريا..

د . تعمل يف غتال الصحة بني ا تمع دون التنسنيق منع القطناع الصنحي اضتكنومي و بعا اظت سسات (م سسات ا تمع اظت -3
 السب  عدم الثقة يف م سسات اضتكومة بسب  عدم امستغالل األمثل للموارد.
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 ثانيًا: وظيفة التنظيم:

 لإلدارات في مكاتب الصحة: -أ

 لهيكل التنظيمي و الوصف الوظيفي:ا

اإلدارات يف مكات  الصحة  من اعتيكل القدمي اظتعتمد من وزارة الصحة لكن بعا مكاتن  الصنحة يوجد ىيكل تنظيمي لكل 
للسنلطة  ات التابعنة ظتكتن  الصنحة و مت رفنعيف ساحل حضرموت و شنبوة عملنوا مقنرتح ىيكنل تنظيمني حنديإ يشنمل كنل اإلدار 

لصننحة يو نم مهنام ومسنن وليات كنل فنرد يعمننل يف انلينة و النوزرة معتمناده. كمننا يوجند وصنا و يذنني لكنل الكنادر يف مكاتن  ا
الصحة و كل مدير لدية  سخة رشتية من التكليا أو التعيني معمدة منن اصتهنات العلينا يف مكاتن  الصنحة. أمنا مكاتن  الصنحة 

ظت سسنات . أما بالنسبة لذرات الكوادر الصحية العاملة يف اوا م يف اظتهرة و سقطرى أيفل  اإلدارات م يوجد عتا ىيكل تنظيمي
 الصحية فأن ايفلبهم ليس لديو وصا و يذي مكتوب.

 سياسات و القوانين المتعامل بها:ال

السياسات و القوا ني اظتتبعة يف التعامل اإلداري بني و داخل الدوا ر و األقسام داخل مكات  الصحة تكون  نمن قنا ون العمنل  
و اطتدمة اظتد ية و أ ظمة برامس الرعاية بالنسبة للرعاية الصحية األولينة و أ ظمنة اظتخنازن والصنر  فيمنا يتعلنق بن دارات الصنيدلة و 

 ون اظتنشآت الطبية بالنسبة للخدمات الطبية و العالجية. التموين الطل و قا 

 األنظمة الفاعلة لإلدارات:

و اظتناقصنات  اظتخنز أ ظمة مناذج إجراطات التو يا و اإلحالة للمعاش بالنسبة لش ون اظتو ذني يف مكات  الصنحة, و اإلدخنال 
الصننحية األوليننة, و التقننارير الشننهرية الننواردة مننن اظترافننق الصننحية يف بالنسننبة إلدارة اظتاليننة, و أ ظمننة بننرامس الرعايننة بالنسننبة للرعايننة 

رتينننع اظتنننديريات بالنسنننبة لننننظم اظتعلومنننات و اإلحصننناط. أمنننا مكاتننن  الصنننحة يف اظتهنننرة وسنننقطرى أيفلننن  اإلدارات فيهنننا م تطبنننق 
 األ ظمة.

 البرامج في مكاتب الصحة: -ب

 :يالهيكل التنظيم

و  ميف مكاتنن  الصننحة و كننذلا وصننا و يذنني للمنندراط الننذين يعملننون فيهننا حينندد مهننامه يوجنند ىيكننل تنظيمنني أليفلنن  الننربامس
برسا ل رشتية و معمدة ما عدا مكات  الصحة يف اظتهره و سقطرى يوجد عا عندد منن النربامس التابعنة للرعاينة الصنحية  ممس ولياهت

 الطذل يف كل انافظات. و يذي لكادرىا و كذلا برامس صحة ية ليس لديها ىيكل تنظيمي أو وصااألول

 السياسات و القوانين:

تطبق السياسات اطتاصة بربامس الرعاية الصحية األولية اظتعتمدة من الوزارة. برامس مكافحة السل لديها دليل السياسة العالجية و  
., و بنرامس مكافحنة اظتالرينا دليل الذحص اظتخربي, و الرتصد الوبا ي لديو دلينل الرتصند الوبنا ي ( التبلينة عنن اظتنرض حسن  الذرنة
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و م   اتسياسنال كنلم تطبنق   واظتهنرة. وبعا النربامس يف سنقطرى وكذلا بر امس مكافحة اصتذام لديها السياسة العالجية للمالريا
 قوا ني يف الذرتة اضتالية. كل ال

 األنظمة الفاعلة للبرامج: 

األ ظمننة الذاعلننة موجننودة يف أيفلنن  الننربامس و مطبقننة عملينناً حيننإ توجنند للننربامس اسننتمارات إشننرا  و سنن الت للمر نني و أدلننة 
مرجعية تنذذ عند إعطاط العالجات خاصة يف برامس التغذية, و يف برامس اظتالريا يوجد دلينل الذحنص ا هنري للتشنخيص اظتخنربي 

 دري  و دليل لوارئ اللقاحات مع اظتشرفني يف اظتديريات بالنسبة للتحصني.       ضتامت اظتالريا. كما توجد أدلة الت

 ثالثًا: وظيفة التنفيذ في مكاتب الصحة: 

 اإلدارات في مكاتب الصحة: -أ

 التنسيق داخل كل إدارة:

سننيق مننع كننل األقسننام العمننل داخننل إلننار اإلدارة منسننق ويكننون مراقنن  مننن قبننل منندراط النندوا ر وتنذننذ كننل األ شننطة إن وجنندت بتن
 والدوا ر التابعة لكل إدارة يف مكات  الصحة بانافظات.

يتم التنسيق للعمل بني أيفل  اإلدارات اظتختلذنة داخنل مكاتن  الصنحة يف انافظنات ( سناحل حضنرموت و وادي حضنرموت و 
ة إدخنننال البيا نننات للكنننادر الصنننحي و رفعهنننا شنننبوة. مثنننل التنسنننيق بنننني اإلدارة اظتالينننة و  ظنننم اظتعلومنننات و اظتنننوارد البشنننرية يف عمليننن

هنا بننأي مسننتحقات للمنو ذني و كننذلا يوجنند ية العاملنة يف مكاتنن  الصننحة و ربطلل هنات اضتكوميننة ذات العالقنة بننالقوى البشننر 
تنسننيق بننني إدارة الرعايننة الصننحية األوليننة و اظتاليننة و شنن ون اظتننو ذني, و اظتاليننة و التمننوين الطننل. أمننا بعننا اإلدارات يف ػتننافظيت ( 

 أي تنسيق يف العمل وإن وجد يكون  عيا. بينها اظتهره و سقطرى. م يوجد 

 ت:مصادر المعلومات لإلدارا

مننن جهنات معتمندة مثنل اإلدارة اظتاليننة تكنون مصنادر معلوماهتننا  مصنادر اظتعلومناتيف معظنم اإلدارات يف مكاتن  الصنحة تكننون  
من مكت  اظتالية بانافظة, و ش ون اظتو ذني تكون مصادر معلوماتو من  ظم اظتعلومات و اإلحصاط. أما إدارات الرعاينة الصنحية 

من تقارير الربامس وتقارير  ظم اظتعلومات. أما البعا األخر منن اإلدارات تكنون مصنادر معلوماهتنا األولية تكون مصادر معلوماهتا 
 علي اجتهادات و ختمني.  التنقيدمن تقارير السنوات السابقة, أو م توجد أي معلومات حديثة وتب  قرارات التخطيط و 

 البرامج في مكاتب الصحة: -ب

 التنسيق:

لة دون التنسننيق مننع النننربامس األخننرى مثننل (بنننرامس مكافحننة السننل و بنننرامس مكافحننة امينندز و بر نننامس بعننا الننربامس تعمننل مسنننتق
عنهننا إدارات  لمسنن و عنندة بننرامس يكننون  أ شننطة  دمسلننمكافحننة اظتالريننا.. و يف الذننرتة اضتاليننة يوجنند عمننل بننرامس تكامليننة وتنسننيق 

الرعاينة الصنحية األولينة يف مكاتنن  الصنحة بانافظنات مثنل النندمس بنني( بر نامس التغذينة و التحصننني و الرتصند الوبنا ي و التثقيننا 
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الصحي و الصحة اإلؾتابية.. و أيضاً عمل اضتمالت الولنية و اظتدعومة من اليو يسيا و منظمة الصحة العاظتية خاصة اضتمالت 
 ل حيإ يدمس برامس التحصني و التثقيا و الرتصد الوبا ي يف كل انافظات. د شلل األلذا

 مصادر المعلومات:

 -اظتهنننرة  -شنننبوة  -وادي حضنننرموت  -مصنننادر اظتعلومنننات النننيت تعتمننند عليهنننا كنننل النننربامس يف انافظنننات ( سننناحل حضنننرموت 
زول اظتينندا  بننالريفم مننن قلننة النننزومت بسننب   ننعا سننقطرى. تكننون مننن التقننارير الننيت ترفننع مننن اظتشننرفني يف اظتننديريات و مننن الننن

اظتيزا ية و أيضاً من  ظم اظتعلومات و اإلحصاط الصحي. ىناك بعا اظتديريات يف ػتافظة شبوة توقذت التقارير اظترفوعة منهنا لكنل 
اعدة بيا نات معلومنات الربامس خاصة اظتديريات اليت فيها حرب مثل عسيالن و بيحان. كما أن  برامس صحة الطذل ليس لديها ق

خاصننننة عننننا يف كننننل مكاتنننن  الصننننحة بانافظننننات و تعتمنننند يف معلوماهتننننا علنننني الننننربامس األخننننرى مثننننل ( بننننرامس التغذيننننة و بننننرامس 
 التحصني..

 رابعًا:  وظيفة المتابعة و التقييم:

 اإلدارات في مكاتب الصحة: -أ

بعنا اإلدارات يف مكتنن   وحة أنا األخنر كنل سنتة أشنهر لكنن لنعملينة اظتتابعنة و التقينيم تنتم يف بعنا اإلدارات فصنليا و النبع
الصحة يف وادي حضرموت و مكت  الصحة يف اظتهرة و مكتن  الصنحة يف سنقطرى م هتنتم بعمنل اظتتابعنة كنل فنرتة لتقينيم حتقينق 

التقينيم و اظتتابعننة, أىندا  اطتطنط الننيت مت و نعها و السنب  حسنن  إفنادهتم قلننة يف الكنادر و عندم تننوفري مواز نة تسناعد يف عمليننة 
مثنننل ( ظنننم اظتعلومنننات و شننن ون اظتنننو ذني يف مكتننن  الصنننحة وادي حضنننرموت., و ( شننن ون اظتنننو ذني و التمنننوين الطنننل و  ظنننم 
اظتعلومننات الصننحية يف مكتنن  الصننحة سننقطرى., و (شنن ون اظتننو ذني و اإلدارة اظتاليننة و اطتنندمات الطبيننة و العالجيننة و التمننوين 

 الصحية يف مكت  الصحة ػتافظة اظتهره.. الطل و  ظم اظتعلومات

أىندا  اطتطنة (يف حالنة  منن ارتنازأما التأكد من حتقيق األىدا  يف معظم اإلدارات يكنون منن خنالل منا مت إؾتنازه منن أىندا  
و تكنون بشنكل  سننل, و أيضناً منن خنالل التقنارير الشنهرية و الذصننلية النيت تنتم مراجعتهنا منن النندوا ر  وجنود األىندا  و اطتطنط.

دا ينة التابعة لإلدارات و التقارير الواردة منن اظتنديريات و الننزول اظتيندا  لكنن يف الذنرتة اضتالينة أكثنر اإلدارات م تقنوم بنالنزومت اظتي
فقنننط علنني التقننارير و تعمنننل مراجعننة للتقننارير, كمنننا تننتم تغذيننة راجعنننة للتقننارير علنني شنننكل  بسننب  قلننة اظتيزا ينننة التشننغيلية وتعتمنند

 يف التقارير. وردتمالحظات لتصحيم أي أخطاط 

 البرامج في مكاتب الصحة: -ب

أيفلنن  الننربامس يف مكاتنن  الصننحة (سنناحل حضننرموت و وادي حضننرموت و شننبوة و اظتهننره و سننقطرى. تننتم عمليننة اظتتابعننة و يف 
للمديريات و إن كا ت قليلة ظتعظم الربامس بسنب  قلنة اظتواز نة التشنغيلية, و لكنن  اإلشراقيةييم عرب التقارير الشهرية و النزومت التق

بعننا الننربامس مثننل بننرامس مكافحننة امينندز يف كننالً مننن مكاتنن  الصننحة بانافظننات (وادي حضننرموت و شننبوة و اظتهننره. م يقومننوا 
لحنننامت, و أيضننناً بر نننامس مكافحنننة اظتالرينننا يف مكاتننن  لو متابعنننة أتنذينننذ اطتطنننط و م حنننو  نننزومت بعمنننل أي متابعنننة وتقينننيم يف 

الصحة يف وادي حضرموت و اظتهره م يقوموا بأي متابعة وتقييم لتنذيذ اطتطة, و برامس الصحة التكاملية للطذل يف كالً منن شنبوة 
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و كنذلا فصنلية  ات معتمندة و تقنارير شنهريةا  اطتطنط. كمنا توجند م شنر و اظتهره م توجد لديهم أي متابعة و تقييم لتنذينذ أىند
لعدد من الربامس مهمة جنداً يف عمنل التقينيم و التأكند منن أن أىندا  اطتطنط للنربامس قند حتققنت و منن ىنذه اظت شنرات م شنرات 

 DOTSعاصتننة ومعنندل تعتمنند علنني معنندل امكتشننا  و تننا س اظتو الصننحة اإلؾتابيننة السننتة, و م شننرات بننرامس مكافحننة السننل 
 . وأيضا ؼتربيا علي أساس حتول فحص اللطخة (البصا . من ا ايب اة سلل علي سبيل اظتثال

 مؤشرات القياس للبرامج:

 :االتيمؤشرات التحصين حسب 

 %.95% إة 90م شر الوصول للخدمة يكون من 

 % للمديرية.80% للمحافظة. 90يكون   تباللقاحام شر التغطية 

 -بر امس مكافحة السل:م شر 

 %70معدل اكتشا  السل الر وي اضتاد اإل ايب 

 %.85معدل ؾتاح اظتعاصتة للسل الر وي اضتاد اإل ايب 

 %  ع  حالتني لكل ما ة ألا من السكان.100  -م شر الرتصد ضتامت الشلل الرخوي اضتاد:

 %  ع  حالتني لكل ما ة ألا من السكان.100  م شر اضتصبة:

تغذيننة الراجعننة يف كننل الننربامس يف مكاتنن  الصننحة بانافظننات مذعلننة و مسننتمرة لتصننحيم التقننارير و مراجعتهننا أول بننأول خاصننة ال
 التقارير الواردة من اظتديريات لربامس التحصني والرتصد الوبا ي و أيضاً التغذية.

 أىم الصعوبات و المعوقات:

 م الصعوبات و المعوقات لإلدارات:أى -أ

 يفياب السلطة الذاعلة ؽتا أدى إة  عا تنذيذ القوا ني و الردع يف التسي  اإلداري و الضبط اإلداري. -1

 قلة اظتوارد اظتالية واظتخصصات الالزمة لتشغيل الدوا ر. -2

 و رفع الدرجات الو يذية للكادر. اظت سسات و اإلدارات اضتكومية ذات العالقة يف عمل تسويات يفياب دور -3

اظتخازن و اظتسنتودعات اطتاصنة حبذنة األدوينة و اظتسنتلزمات الطبينة خاصنة يف مكاتن  الصنحة يف سناحل حضنرموت و صغر  -4
 شبوة.
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 قننص يف الكننادر يف  ننل الظننرو  اضتاليننة بسننب  خننروج عنندد كبننري مننن الكننوادر وعنندم رفنند مكاتنن  الصننحة بتو يننا كننوادر  -5
 جديدة و ىذا يشمل كل مكات  الصحة بانافظات.

 الت هيزات يف أيفل  مكات  الصحة بانافظات.  قص -6

 للكادر بشكل عام يف رتيع مكات  الصحة بانافظات.   التأىيلية قص حاد يف عمل الدورات التدريبية و  -7

 و المعوقات للبرامج:أىم الصعوبات  -ب

  قص اظتواز ة التشغيلية خاصة مواز ة النزول اإلشرايف للمديريات. -1

در فبعا الربامس مثل اميدز و برامس الرتصد الوبا ي و التثقيا الصحي يف ساحل حضرموت و شبوة و اظتهنره  قص يف الكا -2
 و سقطرى يوجد عا واحد أو اثنني من الكادر علي األكثر.

ويوجنند شننحة يف الكننادر الصننحي النسننا ي ؽتننا ينن دي اة  ننعا امقبننال مننن جا نن   الننذكورينذنند اضتمننالت لنناقم أيفلبننو مننن  -3
 نساط.ال

  قص حاد يف الت هيزات للربامس يف رتيع مكات  الصحة بانافظات. -4

 للمديريات. اإلشراقيةعدم توفر وسا ل مواصالت لكل الربامس خاصة بالنزومت  -5

 . يف رتيع الربامس يف انافظات.  ITعدم وجود كادر متخصص يف  ظم اظتعلومات ( -6

 للكادر يف أيفل  الربامس. التأىيليةقلة الدورات التدريبية و  -7

اظتنظمنننات اظتاؿتنننة الغنننري حكومينننة و وزارة الصنننحة اجتهنننت إة مكافحنننة زتننني الضننننا والكنننولريا واعتربهتنننا أولوينننة وأ لنننت غتنننال  -8
 الصحة اإلؾتابية وبرامس اميدز و برامس مكافحة اظتالريا يف كل انافظات.

اجتنناه اظتنظمننات اظتاؿتننة يف غتننال الصننحة إة منظمننات ا تمننع اظتنند  و عنندم التنسننيق مننع الننربامس يف تنذيننذ عملهننا يف أيفلنن   -9
 انافظات و ذلا لعدم ثقتهم بالقطاع اضتكومي. 
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 ٔرشخ ػًم دلُبلشخ َتبئج دراطخ انٕضغ انصذٙ يف احملبفظبد

 طمطزٖ( ٔ الرتاح دهٕل ألٔنٕٚبد ادلشبكم انصذٛخ -ادلٓزِ  -شجٕح  -)دضزيٕد 
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 ٔرشخ ػًم دلُبلشخ َتبئج دراطخ انٕضغ انصذٙ يف احملبفظبد

 طمطزٖ( ٔ الرتاح دهٕل ألٔنٕٚبد ادلشبكم انصذٛخ -ادلٓزِ  -شجٕح  -)دضزيٕد 
 

 الهدف العام للورشة:

 و مستقبل القطاع الصحي و اقرتاح حلول عتذه اظتشاكل. حتديد أولويات اظتشاكل الصحية علي  وط  تا س دراسة واقع

 التحضير للورشة:

م حيننإ مت اعنداد بر ننامس الورشنة و امدبيننات اطتاصنة بالورشننة ( النيت تتضننمن  2018بندا التحضننري للورشنة منننذ  بداينة شننهر فرباينر 
ني  نمن عمنل ا موعنات خنالل الورشنة و النيت خلذية ؼتتصرة عن الدراسة و  تا  ها و تعليمات لعمل اظتهام اظتطلوبة من اظتشارك

 تحقق األىدا  اطتاصة لورشة العمل. و حتديد اظتشاركني. س

 تنفيذ الورشة:

 -من حضرموت الساحل و حضرموت الوادي و شبوة و اظتهره: نيحبضور مشارك  م2018مارس  14-13 ذذت الورشة يوم 

 مدراط عموم مكات  الصحة من انافظات. -1

 أىم اإلدارات يف مكات  الصحة بانافظات.مدراط  -2

 ؽتثلني عن م سسات ا تمع اظتد  ذات النشاط يف اصتا   الصحي من كل ػتافظة. -3

 اليوم األول للورشة:

منن عيننة اظترافنق الدراسنة  تنا س يف القطاع الصنحي حسن  منا أفرزتنو أولويات اظتشاكل  قام اظتشاركني يف الورشة بتحديد -1
 امستبيان اطتاص  قدمي اطتدمة الصحية و أيضاً مستخدمي اطتدمات الصحية يف اظترافق انددة  من العينة.الصحية و 

 وزع اظتشاركني إة ستس غتموعات  -2
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 تحديد أولويات المشاكل الصحية:

 6أىننم مشننكلة و للنن  مننن كننل غتموعننة ان حتنندد منهننا  24حيننإ عر ننت اظتشنناكل الصننحية حسنن   تننا س الدراسننة و عننددىا 
 مشاكل من قبل كل غتموعو. 6 مشاكل حس  جدول مصذوفة النقاط لتحديد األولويات. حددت أىم

و بعد عرض ا موعات اطتمس للمشاكل الصحية حس  امولويات مت امتذنا  باظتشناركة منن قبنل كنل ا موعنات علني أولوينات 
 -اظتشاكل علي النحو التاز:

 : اولويات المشاكل الصحية(64)جدول 

 إجمالي النقاط المشكلة الصحية الرقم
 15 شحة الميزانيات التشغيلية للمرافق الصحية 1
 15 تدني جاىزية المرافق الصحية لتقديم الخدمات الصحية  2
 14 الفنية و اإلدارية على العمل الصحي اإلشراقيةعدم وجود ىيئات فاعلة للرقابة  3
 14 ضعف إدارة الموارد البشرية 4
 13 أداء نظام المعلومات الصحية تدني 5
 13 تدني خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة 6

 

  قامت ا موعات اطتمس بتحليل اظتشاكل ذات امولوية ظتعرفة أسباعا,   قامت كل غتموعة بأعداد و عرض حتليل كل مشكلة 
 باستخدام شحرة اظتشاكل و البعا استخدم ؼتطط ىيكل السمكة أو الس ال ظتاذا ستس مرات. 

  :ةللورشاليوم الثاني 

 . األولوية من قبل كل غتموعةمت اقرتاح حلول ألسباب اظتشاكل  ذات 

 :حيإ من اضتلول ترتي  بعرض ا موعات قامت  

 لويلة اظتدى. –القرتة الزمنية الالزمة لتنذيذ اضتل (قصرية اظتدى  -1
 اظتد  ا تمع م سسات - بالصحة العالقة ذات القطاعات -الصحي القطاع حس  -2
  اجراطات - قوا ني - سياسات - مالية موارد -بشرية موارد - التمويل:  حيإ من اظتتطلبات  وع -3

 :التاز النحو علي
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 : حلول اولويات المشاكل الصحية(65)جدول 

المدى الزمني  ةكلالمش حل 
 لتطبيق الحل

 المتطلبات نوع العالقة ذات القطاعات

القطاعات -ؤسسات المجتمع المدني م طويل تطوير البنية التحتية 1
 المحليةالسلطة  -ات العالقة بالصحةذ

 قوانين -مالية

إعداد مشاريع وفق  2
 االحتياج

 القطاعات- المدني المجتمع مؤسسات طويل
 المحلية السلطة -بالصحة العالقة اتذ

 سياسات وإجراءات

 قوانين -مالية- بشرية موارد الصحة قصير تعزيز االشراف 3
االكتفاء التام من  4

 الصحيالكادر 
 وإجراءات سياسات الخدمة المدنية -الصحة طويل

 -مؤسسات المجتمع المدني -الصحة  طويل -قصير  رفع قدرات الكوادر 5
 الجامعات والمعاىد

 -مالية- بشرية موارد
 سياسات -قوانين

 وإجراءات
التوزيع العادل  6

 للكوادر
 -مالية- بشرية موارد الصحة قصير

 سياسات -قوانين
 وإجراءات

 -مالية- بشرية موارد المؤسسات -الصحة قصير مستمر تحفيز الكوادر 7
 سياسات -قوانين

 وإجراءات
رفد المرافق  8

بالتجهيزات 
 والمعدات

 -مالية- بشرية موارد السلطة المحلية-المؤسسات  -الصحة طويل
 وإجراءات

 -مالية- بشرية موارد المحلية السلطة- المؤسسات -الصحة طويل لألدويةالتوزيع الجيد  9
 وإجراءات

 -القطاعات الحكومية األخرى-الصحة قصير التنسيق 10
 الغير حكومية  مؤسساتال

 مالية- بشرية موارد

    

 يف ماية الورشة اوصي اظتشاركون باآلو: 
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 التوصيات

منظمننننات ا تمننننع. يف التخطننننيط و التمويننننل و اظتراقبننننة و التقيننننيم  -اطتنننناص -مشنننناركة رتيننننع القطاعننننات (اضتكننننومي -1
 خالل ا شاط غتلس / صتنة تنسيق. للخدمات الصحية من

-امعنالم-صنحة البيرنة-ات العالقنة للتقلينل منن العوامنل النيت تنأثر سنلبا علني الصنحة (اظتيناهذالتنسيق بني القطاعات  -2
 يات الصحية.دير الرتبية و التعليم. عرب تذعيل  ظام اظت

النقابنننات  –القا و ينننة يف مكاتننن  الصنننحة  (ادارات اطتننندمات الطبينننة  و الننندا رةو الرقابينننة  اإلشنننراقيةتذعينننل اعتيرنننات   -3
يف كننل مسننتويات النظننام الصننحي علنني  شنناط اظترافننق الصننحية العامننة و اطتاصننة و  ا لننس الطننل. –اظتهنيننة الصننحية 

 الربامس الصحية.  

 اناسبة علي تد  امداط. امداط و لتحسني الصحية الكوادر و اظتنشآت و امدارات لتحذيز  ظام تطبيق  -4

 زيادة اظتواز ة اظتعتمدة ظتكات  الصحة وتنسيق دعم اظتمولني انليني و اطتارجيني للقطاع الصحي.   -5

وي للذقننراط و لننذالكلنني / اصتز نني مننن الرسننوم  لإلعذنناطمننن رسننوم اطتنندمات و ا نناد  ظننام  لإليننراداتترشننيد األ ذننا    -6
  .الدخل اندود

ة بالتكلذة و خصوصا الوقا ينة منهنا ظتنا عتنا منن اثنر ا نايب علني اظتندى ات الذا دة العالية مقار امىتمام بالتدخالت ذ  -7
 البعيد.

لصنننحية و تنننوفري اظتنننوارد الكافينننة امىتمنننام بالتوعينننة الصنننحية منننن خنننالل تنذيننند بنننرامس  وعينننة موجهنننة ألىنننم اظتشننناكل ا  -8
 لا. لذ

 علي اطتدمات التخصصية. حتقيق التغطية الشاملة باطتدمات الصحية األساسية وتذعيل  ظام امحالة للحصول  -9

  مان جودة اطتدمات الصحية من خالل ا شاط صتان لل ودة و خصوصا يف اظتستشذيات.  -10

مننن خننالل صننيا ة اظتبننا  واسننتكمال  التأىيليننةرفننع جاىزيننة اظترافننق الصننحية لتقنندمي اطتنندمات الوقا يننة و العالجيننة و   -11
 الت هيزات و توفري األدوية و تدري  الكادر.

م لنن  األسننرة بنندا باظتنننالق اضتضننرية و تغطيننة اظتنننالق الريذيننة بننالذر  الصننحية اظتتنقلننة لتقنندمي خنندمات تطبيننق  ظننا   -12
 تكاملية 

 اشراك ا تمع يف اظتسا ة يف ادارة  و دعم اظترفق الصحي من خالل الل ان الصحية.   -13
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الطبينننة و دم ننننل  تاظتسنننتلزماو األدويننننة و  لألجهنننزةمعنننايري  إ شنننناطحتسنننني التمنننوين الطنننل و الت هيننننزات منننن خنننالل  -14
 امستخدام و حتسني عمليات الشراط و اطتزن و التوزيع.

 الدورية. للصيا ةتدري  الكادر علي استخدام امجهزة الطبية وعمل خطط  -15

حتسننني ادارة اظتننوارد البشننرية مننن خننالل ا شنناط قاعنندة بيا ننات للكننوادر الصننحية و التنندري  علنني ادرة اظتننوارد البشننرية  -16
 يعها و حتذيزىا علي العمل يف اظتنالق الريذية و التنسيق مع مكات  العمل و اطتدمة اظتد ية. وحسن توز 

 و لبيعة عمل الكادر الصحي. عيشةحتسني روات  الكوادر الصحية  ا يتناس  و متطلبات اظت -17

 .تدري  رتيع فرات الكوادر الصحية من خالل خطة اسرتاتي ية لسد امحتياجات التدريبية الذعلية -18

 تطوير  ظام اظتعلومات الصحية  ا حيقق رتع البيا ات الالزمة ظتعرفة اظت شرات الر يسية للو ع الصحي.   -19

 و تدفق اظتعلومات بني مستويات  ظام اظتعلومات الصحية و تطبيق امجراطات اظتعيارية صتمعحتديد  -20

استخدام النظام و امستذادة من التطنور يف  الت هيزات اظتناسبة لنظام اظتعلومات الصحية و تدري  الكادر علي توفري -21
 تقنية اظتعلومات و وسا ل امتصال. 

باظتعلومننات اظتتننوفرة  امسننتعا ةامسننتذادة مننن اظتعلومننات مننن خننالل التحليننل علنني مسننتوى اظترفننق الصننحي و اظتديريننة و  -22
 رتيع مستويات النظام الصحي. يف تالقراراعلي اختاد 
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 خطخ اطرتاتٛجٛخ نهمطبع انصذٙٔرشخ ػًم اػذاد 

 طمطزٖ( -ادلٓزح  -شجٕح  -ثبحملبفظبد )دضزيٕد 
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 ٔرشخ ػًم اػذاد خطخ اطرتاتٛجٛخ نهمطبع انصذٙ
 طمطزٖ( -ادلٓزح  -شجٕح  -ثبحملبفظبد )دضزيٕد 

م حيإ مت اعداد بر امس الورشة و امدبيات اطتاصة بالورشة ( النيت 2018بدا التحضري للورشة منذ ماية شهر يوليو               
تتضنننمن  التعرينننا بنننالتخطيط امسنننرتاتي ي ومذاىيمنننو ومكو اتنننو وخطواتنننو والتحلينننل امسنننرتاتي ي وفنننق ؼترجنننات الدراسنننة واملنننار 

 امسرتاتي ية واظت شرات..امسرتاتي ي للخطة وامىدا  

م. و شنارك فيهنا مندراط عمنوم مكاتن  الصنحة 13/8/2018م  و اسنتمرت اة ينوم 11/8/2018 ذذت الورشنة ينوم          
و ؽتثلني عن أىم اإلدارات من كل مكت  صحة من ػتافظنات حضنرموت (السناحل و النوادي. و شنبوه و اظتهنره و سنقطرى. بلنة 

 مشارك. 20عدد اظتشاركني 

  SWOT Analysisلتحليل الرباعي ا

(حس  انافظنات.ز قامنت كنل غتموعنة بعمنل التحلينل الربناعي  غتموعاتيف اليوم األول من الورشة مت توزيع اظتشاركني اة ستس 
SWOT Analysis    القوة والضعا والذرص والتهديدات النيت تعكنس اتذنا  رتينع  قام اظتشاركون يف الورشة برتشيم  قاط

 : كالتازات وكا ت النتي ة  ا موع
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 SWOT Analysis: نتائج التحليل الرباعي (66)جدول 

 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة م
 قلة التوظيف وجود مانحين تدني المرتبات و االجور كادر مؤىل 1
عدم االستقرار  مشاركة المجتمع نقص الميزانية التشغيلية رواتب منتظمة 2

 االقتصادي في البلد
حب العمل التطوعي  غياب نظام احصائي موحد ىيكل تنظيمي 3

والتعاون مع قنوات توصل 
 رسائل صحية

قلة الموازنات 
 التشغيلية

تقبل المجتمع و مشاركتو في  4
 تحسين الخدمات

اىتمام السلطة المحلية و  تسرب الكادر
 المانحين

 انتشار األوبئة

نقص التجهيزات الطبية و  قيادة صحية فاعلة 5
 صعوبة صيانتها ان وجدت

التدخل القصير من  دعم السلطة المحلية 
قبل المنظمات 

 الفاعلة
فاعلية خدمات الرعاية  6

 الصحية
سوء استخدام الموازنة 

 التشغيلية
كثرة النازحين و  المنح الدراسية التخصصية

 المهاجرين
وجود معتقدات  ----------- ضعف االشراف و المراقبة ت صحيةتوفر منشآ 7

 صحية خاطئة
وجود تعاون مع القطاعات  8

 ذات العالقة
كادر األطباء من  ------------ سوء توزيع الموارد

 خارج المحافظة
 توفر مساحة األرض الكافية 9

 للمنشآت الصحية
تدني جاىزية بعض المرافق 

 الصحية
تدخل السلطة في  -------------

 أدق التفاصيل
العمل المرافق على  قدرة 10

بالحد األدنى من الميزانيات 
 التشغيلية

 الوضع االمني ---------- ضعف االنتماء المؤسسي

 ------- -------- ------- ت التدريبيةتوفر المنشآ 11
 

 تحديد القضايا االستراتيجية     

يف اليننوم الثننا  عمننل اظتشنناركون يف الورشننة علنني حتدينند القضننايا امسننرتاتي ية عننن لريننق عمليننة التذننو   واجهننة القننوة بننالذرص, و  
 التحسني  واجهة الضعا بالذرص, و الدفاع  واجهة القوة بالتهديدات, و ام سحاب يف حالة وجود هتديدات و وجود  عا.
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 االستراتيجية المحددة من قبل المشاركينالقضايا  :(67)جدول 

 دعم الميزانية التشغيلية واألجور والحوافز من خالل السلطة والمانحين والدعم المجتمعي 1
 توفير التجهيزات الطبية وصيانتها باالستفادة من المانحين. 2

3 
-تجهيـزات -بنيـة تحتيـة -المؤىل )تـدريب توجيو  دعم السلطة المحلية والمانحين في خلق بيئة عمل مالئمة للكادر 

 تحفيز(

 تفعيل اىتمام السلطة في تحسين رواتب العاملين 4
 تفعيل الدور القيادي والهياكل التنظيمية في ترشيد النفقات التشغيلية  5
 تفعيل استراتيجيات األجور واللوائح للحد من تسرب الكادر 6
 من دخل الخدمات الصحية والمساىمة المجتمعيةتغطية العجز في الميزانية التشغيلية  7
 تعزيز فعالية القيادة باالستفادة من السلطة والمانحين 8
 تعزيز فعالية الخدمات الصحية لتلبية احتياج النازحين 9

 تطوير النظام االحصائي التحليلي وتوحيده من خالل المانحين 10
 التشغيليةتسويق سد الفجوات في االحتياج والميزانية  11
 تحسين الخدمة الصحية باالستفادة من مساىمة المجتمع 12
 الحد من انتشار األوبئة من خالل تفعيل برامج الرعاية الصحية وتعاون الجهات ذات العالقة والمشاركة المجتمعية 13
 التركيز على حزمة الخدمات األساسية 14
 والمراقبة على النظام الصحيمن فعالية المجتمع في االشراف  االستفادة 15
 االستفادة من تقبل المجتمع في استمرار خدمات الرعاية الصحية 16
 االستفادة من التعاون مع القطاعات ذات العالقة في استمرار  تمويل المنظمات المانحة 17
 إلى المنظمات المانحة للنازحيناسناد تغطية نفقات الخدمات الصحية  18

 

 –شننبوة  –حضننرموت الننوادي  –  قننام اظتشنناركون يف الورشننة مننن مكاتنن  وزارت الصننحة يف انافظننات ( حضننرموت السنناحل   
 سقطرى. بو ع املار امسرتاتي ي للخطة اظتتضمن : ( الرؤية و الرسالة و القيم.. –اظتهرة 
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 نهخطخ: الطرتاتٛجٙ خالصخ ا الطبر   

 الرؤية:

 الريادة ولنيا يف استدامة وحتسني اطتدمات الصحية للذرد و امسرة وا تمع.  

 الرسالة:  

 مان تقدمي اطتدمات الصحية الوقا ية و العالجية و التعزيزية  عايري عالية بامستخدام األمثل للموارد و بالشراكة الذاعلة 
 للم تمع.

 القيم:

 الشراكة.   –اظتبادرة  –اصتودة  –روح الذريق  -ام تماط اظت سسي  –عدالة التوزيع  -اإل سا ية 

 االستراتيجيات:

 العمل وفق امسرتاتي يات و التشريعات و السياسات الولنية.

 

األْذاف الطرتاتٛجٛخ ٔ ادلؤشزاد دظت األرثؼخ ادلُابظري ٔ ثطبلاخ األداء ادلتإاسٌ     
(Balanced Score Card) 

 للورشة عمل اظتشاركون يف الورشة بتوزين األىدا  امسرتاتي ية  و صيايفة اظت شرات و وزمنا منن منظنور العمنالط ويف اليوم الثالإ 
 -اظتاز حس  اصتدول التاز: نظوراظت النمو والتعلم ومنظور التحسينات الداخلية و  منظور
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 الصحةمصفوفة األىداف والمؤشرات للخطة االستراتيجية لقطاع  :(68)جدول 

 المنظور

(4) 

 رمز (13) الهدف

 الهدف

 وزن

 الهدف

 الوزن الرمز (36) المؤشر

 المقترح

 

 

 

 منظور

 العمالء

45% 

 الخدمات تحسٌن

 الصحٌة

 

 

C1 60% الصحٌة  الرعاٌة خدمة عن المستفٌدٌن رضا 

 المقدمة

C1.1 30% 

 C1.2 40% الصحٌة بالخدمات السكان تغطٌة نسبة

 C1.3 30% المقدمة العالجٌة الخدمة عن المستفٌدٌن رضا

 أصحاب رضا

 المصلحة

 

C2 

 

10% 

 

 C2.1 50% الصحٌة الخدمة من الشركاء رضا نسبة

 C2.2 50% الوزارة مكتب أداء عن الصحة وزارة رضا نسبة

رفع الوعي الصحي 

بالقضايا 

الصحية 

 والسكانية والبيئة

C3 03% 

 C3.1 50% الصحية نسبة زيادة  الاقبال على الخدمات

عدد املستفيدين من خدمة التثقيف الصحي والسكاني 

 والبيئي
C3.2 50% 
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 منظور

 التحسٌنات

 الداخلٌة

 

02% 

 دور تعزٌز

 الصحٌة اإلدارة

 

P1 

 

20% 

 

 على مبنٌة سنوٌة خطط لها التً اإلدارات نسبة

 صحٌحة معلومات

P1.1 20% 

 P1.2 30% السنوٌة الخطط أهداف تحقٌق نسبة

 P1.3 30% الصحٌة للمرافق الرقابٌة الزٌارات عدد

 P1.4 20% الصحٌة اللجان فعالٌة نسبة

  

 

P2 

 

20% 

 

 لها) المحلٌة المنظمات مع الفاعلة الشراكات عدد

 (قدرات بناء- اوعٌنً مالً مردود

P2.1 50% 

 P2.2 50% الدولٌة المنظمات مع الفاعلة الشراكات عدد

 جاهزة رفع

 الصحٌة المرافق

 

P3 

 

40% 

 

 وفق تجهٌزاتها تحدٌث تم التً المرافق نسبة

 االحتٌاج

P3.1 30% 

 P3.2 10% صٌانتها تم التً المرافق نسبة

 P3.3 40% الصحٌة للمرافق المستلزمات, األدوٌة توفٌر نسبة

 P3.4 20% تأهٌلهم تم الذٌن العاملٌن نسبة

  األنظمة تطوٌر

 اإلدارات فً

 الصحٌة

 والبرامج

 

P4 

 

10% 

 

 P4.1 30% تطوٌرها تم التً األنظمة عدد

 المعلومات نظام مثل) اتمتتها تم التً األنظمة عدد

 (...البشرٌة الموارد -

P4.2 30% 

 P4.3 20%  النظام استخدام على الكادر تأهٌل نسبة

 وتدفق لجمع المعٌارٌة اإلجراءات تطبٌق نسبة

 الصحٌة العلومات نظام مستوٌات بٌن العملومات

P4.4 20% 

 بالعمل االلتزام

 المؤسسً

 

P5 

 

10% 

 

 P3.1 60% الرسمً بالدوام االلتزام نسبة

 نظام"  الصحٌة  األنظمة بتطبٌق االلتزام نسبة

 "...... األسرة طب

P3.2 40% 
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 منظور

 النمو

 والتعلم

15% 

 قدرات بناء

 العاملٌن

 

L&G1 

 

40% 

 

 من قدراتهم بناء تم الذٌن العاملٌن نسبة

 اإلدارٌٌن

LG1.1 25% 

 الكوادر من قدراتهم بناء تم الذٌن العاملٌن نسبة

  الوسطٌة

LG1.2 50% 

 LG1.3 25% األطباء من قدراتهم بناء تم الذٌن العاملٌن نسبة

 العاملٌن رضا

 القطاع فً

 الصحً

 

L&G2 

 

30% 

 

 واألجور  الحوافز عن العاملٌن رضا نسبة

 المقدمة

LG2.1 70% 

 LG2.2 15% العمل بٌئة عن العاملٌن رضا نسبة

 LG2.3 15% واألجور الرواتب لنظام  المراجعات عدد

 النقص استكمال

 الكادر فً

 الوظٌفً

 

L&G3 

 

30% 

 

 الصحٌة الكوادر من التقص استكمال نسبة

 الوسطٌة

LG2.1 35% 

 LG2.2 35% اإلدارٌٌن  من التقص استكمال نسبة

 LG2.3 30% األطباء من التقص استكمال نسبة

 

 

 المنظور

 المالً

20% 

 

 الموارد تعزٌز

 الصحٌة

 

F1 

 

50% 

 

 F1.1 70% الفاعلة الشراكات من المتحققة المالٌة القٌمة

 F1.2 30% المجتمعٌة المساهمة إٌرادات فً الزٌادة نسبة

 تعزٌز

 الموازنات

 التشغٌلٌة

 النفقات وترشٌد

 

F2 

 

50% 

 

 F2.1 60% المعتمدة الموازنة فً الزٌادة نسبة

 F2.2 40%  اإلٌرادات من االنفاق فً الترشٌد نسبة
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 1ملحق رقم 
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 استمارة تقييم مستشفى 2 رقم ملحق
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 3 رقم ملحق
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  4ملحق رقم 
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 5ملحق رقم 
  



 
 

138 
 

 

  



 
 

139 
 

  



 
 

140 
 

 6 ملحق رقم
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 7ملحق رقم 

 جدول يبين طرق احتساب مؤشرات توفر الموارد وجاىزية المرفق الصحي لتقديم الخدمات

وجاىزية المرفق الموارد 
 الصحي

 طرق احتساب المؤشرات نوع الموارد

 البنية التحتية 1

 الكهرباء .1
 المياه .2
 وجود سور للمرفق .3
 غرف نظيفة .4
 الحمامات نظيفة .5
 صرف صحي مناسب .6
تخلص من المخلفات  .7

 بطريقة صحيحة

 %=؟ 7اجمالي الموارد المتوفرة /

 التجهيزات الطبية 2

 سرير فحص .1
 جهاز ضغط كبر .2
 سماعة .3
 ترمومتر .4
 خافض لسان .5
ميزان ومقياس طول  .6

 للكبار
ميزان ومقياس طول  .7

 للصغار
 ستارة محركة .8

 %=؟ 8اجمالي الموارد المتوفرة /

 خدمات المختبر 4

 فحص بول .1
 فحص براز .2
 فحص دم عام .3
 فحص مالريا .4
 فحص كيمياء الدم .5
 السل .6
 مزارع .7
 ىرمونات .8
 االيدز .9

 للوحدات الصحية 2و1
 للمراكز الصحية   1-6
 للمستشفيات 9 -1

نسبة توفر خدمات المختبر=عدد الفحوصات المتوفرة حسب 
 X 100مستوى المرقق/عدد الفحوصات المفترض توفرىا 
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5 
الخدمات الطبية 

 داخل المرفق

 معاينة مرضى .1
 رعاية حوامل .2
 تنظيم أسرة .3
 ضرب حقن .4
 مجارحة .5
 التحصين لألطفال .6
 التحصين للنساء .7
 معالجة سوء التغذية .8
التكاملية المعالجة  .9

 لألطفال
 التثقيف الصحي .10

 
 نسبة توفر الخدمات في المرفق=

 X 100 10عدد الخدمات المتوفرة/
 
 
 
 

 

 8ملحق رقم 

 فئات الرضا الوظيفي للعاملين الصحيين

 الرضا الوظيفي العام
 1رضا  يوجد وصف وظيفي يحدد مهامي بوضوح. 

 2رضا  انا استمتع بعملي.
 3رضا  من السلبياتااليجابيات في عملي اكثر 

 4رضا انا راضي عن ساعات العمل
 5رضا  اشعر بان عملي يحقق طموحاتي وآمالي

 6رضا  بشكل عام اشعر بالرضا من عملي الحالي
 

 فرص التطوير
 7رضا  حصلت على فرص كافية للتدريب

توجد فرص كافية لتعلم مهارات جديدة(في دورات تدريبية أو 
 أكثر خبرة(.خالل العمل مع زمالء 

 8رضا 

 9رضا  يتم االشراف على عملي بصورة منتظمة
 10رضا  يتم اشعاري بالجوانب االيجابية والسلبية في عملي
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 العالقة مع المسئول
 11رضا  ىناك تقدير وتشجيع معنوي كافي من قبل المسئول.

 12رضا  يتقبل المسئول المباشر االقتراحات واالنتقادات يصدر رحب
 13رضا  التواصل مع االدارة مفتوح وسريع

 14رضا  يتم التعامل معي باحترام من قبل المسئول المباشر.
 15رضا  يتم استشارتي )أخذ راي( عند وجود مشكلة في العمل

 16رضا  عالقتي جيدة مع المسئول المباشر

 

 العالقة مع الزمالء
 17رضا  عالقتي طيبة جدا مع زمالئي في العمل

 18رضا  يوجد دعم كافي لطاقم العمل لتنفيذ المهام الضرورية
 19رضا  انسجم مع الناس الذين اعمل معهم

 
 بيئة العمل

المعدات والتجهيزات وغيرىا من المستلزمات كافية للقيام 
 بعملك بشكل فعال.

 20رضا 

تشعر انك في مأمن من اي مخاطر مهنية عند العمل في ىذا 
 المرفق

 21رضا 

 22رضا  تتوفر وسائل االمن والسالمة الوظيفية.
 

 الجانب المالي
 23رضا  راتبي يتناسب مع مهامي

 24رضا  ما أتقاضاه من دخل بالمرفق يتناسب مع مستوى تكاليف الحياة
 25رضا  يتم تحفيزي ماديا

 26رضا  الراتب يصرف في وقتو المحدد
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  9ملحق 

 و المراكز الصحية فئات رضا مستخدمي خدمات الوحدات

 الرضا بشكل عام عن خدمات المرفق الصحي
من كل ما سبق أعاله ىل أنت راضي عن خدمات المركز/الوحدة  23رضا 

 الصحية عموماً 
 مستوى رضاك عن الخدمات العامة للمرفق 24رضا 

 صرف صحي(. -ماء  -) كهرباء 
 

 قرب و توفر الخدمة
 للمركز/ الوحدة الصحيةمستوى رضاك عن سهولة الوصول  1رضا 
 مستوى رضاك عن ساعات العمل في المركز/ الوحدة الصحية 2رضا 
مستوى رضاك عن توفر الفحوصات في المختبر في المركز/ الوحدة  5رضا 

 الصحية.
 مستوى رضاك عن توفر األدوية الضرورية في المركز/ الوحدة الصحية 6رضا 

 

 سرعة تقديم الخدمة و االستجابة
 مستوى رضاك عن سرعة خدمة الطوارئ للمركز/ الوحدة الصحية 3 رضا
مستوى رضاك عن فترة االنتظار للفحوصات في المركز/ الوحدة   7رضا 

 الصحية
مستوى رضاك عن فترة االنتظار لدخولك عند مقدم الخدمة الصحية   8رضا 

 في المركز/ الوحدة الصحية
الشكاوي و المقترحات و الطرق مستوى رضاك عن سهولة تقديم  13رضا 

 المناسبة لذلك
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 االلتزام و تعامل الكادر
مستوى رضاك على اللباقة و حسن االستقبال من قبل مقدمين الخدمة  10رضا 

 الصحية
 مستوى رضاك عن الزي و المظهر العام لمقدمين الخدمة الصحية 14رضا 
 الصحية لك. مستوى رضاك عن لطف و احترام مقدم الخدمة 15رضا 
مستوى رضاك عن استماع و اىتمام مقدم الخدمة الصحية لمشكلتك  16رضا 

 أثناء المعاينة
 مستوى رضاك عن طاقم المرفق بشكل عام 22رضا 

 

 الجودة
 مستوى رضاك عن نظافة المركز/ الوحدة الصحية. 4رضا 
 مستوى رضاك عن أماكن االنتظار 9رضا 
 وجود لوائح إرشادية للمرضى و المراجعينمستوى رضاك عن  11رضا  
مستوى رضاك عن التثقيف الصحي الذي يقدم ألصحاب األمراض  12رضا 

 المزمنة
 مستوى رضاك عن كفاية الوقت الذي يقضيو مقدم الخدمة الصحية معك 17رضا 
 مستوى رضاك عن عمل وأداء مقدم الخدمة الصحية 18رضا 
قتراحاتك حول العالج و الفحوصات و مستوى رضاك عن احترام ا 19رضا 

 العودة و المتابعة
مستوى رضاك عن شرح الدواء و النصائح المقدمة من قبل مقدم  20رضا 

 الخدمة الصحية.
 مستوى رضاك عن الخصوصية أثناء عملية الفحص  21رضا 
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 10ملحق رقم 

 فئات رضا المرضى الخارجيين

 بيئة المستشفى
 موجود في مكان يسهل الوصول  إليو.المستشفى   1 رضا
تتوفر أماكن كافية لوقوف سيارات المراجعين والزوار وقريبو من  2 رضا

 المستشفى.
 يوجد لوائح إرشادية للمرضى والمراجعين . 3 رضا
يمكن الوصول إلى المكان المطلوب داخل حرم المستشفى بسهولو  4 رضا

 ويسر.
 االمن في المستشفىتوجد حراسة امنية  لضبط  23 رضا

 

 توفر األدوية و األشعة و الفحوصات
تتوفر األدوية و المستلزمات الطبية التي طلبها الطبيب في  5 رضا

 المستشفى.
توفر كل أنواع األشعة التشخيصية التي طلبها الطبيب لك في  9 رضا

 المستشفى
 المستشفى.توفر كل الفحوصات المخبرية التي طلبها الطبيب في  10 رضا

 
 التزام و تعامل الكادر

وجود الطاقم الطبي أثناء وقت الدوام و النوبات في أماكنهم  7 رضا
 باستمرار.

 حسن التعامل من قبل الطاقم الطبي و المساعد. 13 رضا
 حسن المظهر من قبل الطاقم الطبي و المساعد. 14 رضا
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 االستجابة
 والشكاوي وتوفر الطرق المناسبة لذلكسهولة تقديم االقتراحات  11 رضا

 وجود آلية فعالو و سريعة للتعامل مع الشكاوي واالقتراحات  12 رضا

 الحصول على المعلومات الكافية من خالل االتصال باالستعالمات 18 رضا

الحصول على الفحوصات المخبرية و السريرية الكافية والتشخيص  17 رضا
 السريع )سرعة االنجاز(.

 

 التسجيل و المعلومات
 يوجد نظام الملف الطبي للمرضى الخارجيين في األرشيف. 6 رضا

 استخدام الحاسوب في حجز المواعيد. 19 رضا

 

 جودة الخدمة
 إعطاء الوقت الكافي لالستفسار من األطباء و الطاقم المساعد 15 رضا

ذلك  وجود الخدمات المساندة لدوي االحتياجات الخاصة )يوضح 20 رضا
 للمريض(

 توفر أماكن جلوس وانتظار المواعيد، مريحة والئقة 21 رضا

 الخدمات المقدمة في المستشفى أفضل من المرة السابقة 22 رضا

توجد بطاقات تعريفية واضحة على الكوادر العاملة مما يسهل الوصول  8 رضا
 لألشخاص المعنيين.

 

 التكلفة
 الطبية مناسبة للمريض.الكلفة في تقديم الخدمات  16 رضا
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  11ملحق رقم 

 فئات رضا المرضى المرقدين

 نظافة القسم و غرف الترقيد
مالئمة و نظيفة الغرفة 1رضا   
 مالئم و نظيف القسم 2رضا 

 

 التزام الكادر و معاملتو
 الطاقم الطبي و المساعد متواجد في القسم باستمرار 4رضا  
 يوميا بشكل منتظم الطبيب المعالج يزورني 10رضا  
 طفالطبيب تعاملو معي باحترام و ل 11رضا   
 لطفالتمريض تعاملو معي باحترام و  14رضا  

 

 االستجابة
 استجابة الفريق الطبي سريعة عند الحاجة 5رضا 
 ينفذ تعليمات األطباء مباشرة )أطباء مقيمين/تمريض(الفريق الطبي 6رضا 
 بسرعة عند الحاجةلي / للمرافق التمريض يستجيب  12رضا 
 سهولة رفع الشكاوي و المقترحات إلى مسؤول القسم   17رضا 
 من مسؤول القسم االستجابة للشكاوي و المقترحات سريعة 18رضا 
نتائج الفحوصات المخبرية و األشعة التشخيصية تسلم في  27رضا 

 الوقت المناسب
 

 الجودة
 أخبرني عن حالتي المعالج الطبيب  7رضا 
 الممرض يقوم باإلجراءات الالزمة التي تتناسب مع حالتي 8رضا 
 الطبيب أعطاني الوقت الكافي لشرح حالتي الصحية 9رضا 
 التمريض ينفذ العالج المطلوب في وقتو و بحرص شديد  13رضا 
 أنا راضي عن أداء الفريق الطبي 19رضا 
 أوقات زيارة المرضى مناسبة 29رضا 
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 '.االشعة و الفحوصات و االدوية توفر'
 القسم داخل بسهولة موفر لك طلب الذي الطارئ العالج 15رضا 
 المستشفى خارج من يجلب لك الطبيب من المصروف العالج 16رضا  
 في المستشفى  لك الطبيب طلبها توفر كل الفحوصات المخبرية التي  25رضا  
 التشخيصية التي طلبها الطبيب لك في المستشفىتوفر  األشعة  26رضا  

 

 بيئة المستشفى
 أنا راضي عن الطعام المقدم من المستشفى 20رضا 
 التهوية مناسبة في الغرفة 21رضا 
 .بسهولو ويسر ألقسام األخرى المطلوبة ا إلىالوصول يمكن  22رضا 
مما يسهل الوصول الكوادر العاملة واضحة على بطاقات تعريفية وجود  23رضا 

 لألشخاص المعنيين
في  لألماكن الوصول يسهل مما  باألماكن واضحة تعريفية لوحات وجود 24رضا 

 المستشفى
 تكون األقسام ىادئة في الليل 28رضا 

 

 كلفة الرقود
 كلفة الرقود في القسم مناسبة  3رضا 
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12ملحق رقم   

 مجموعات النقاش البؤرية
 االجمالي مستشفى مركز صحي وحدة صحية المحافظة

 
 نساء رجال نساء رجال نساء رجال

 

حضرموت 
 الساحل

المركز  الغليلة الخربة
الصحي 
 قصيعر

مركز باعبود 
 لطب األسرة

مستشفى 
 الجول

مستشفى 
 ابن سينا

6 

مديرية 
أرياف 
 المكال

مديرية مدينة 
 المكال

مديرية الريده 
 و قصيعر

مديرية مدينة 
 المكال

مديرية 
 حجر

مديرية مدينة 
 المكال

حضرموت 
 الوادي

المركز  تاربو غيل عمر
الصحي 

 سناء

مستشفى  مدودة
 القطن

مستشفى 
 سيئون

6 

مديرية  مديرية ساه
 سيئون

مديرية 
 السوم

مديرية  مديرية سيئون
 القطن

مديرية 
 سيئون

 شبوة

مستشفى  جول الريدة لهية الجابية الصلبة
 عزان

مستشفى 
 عتق

6 

مديرية 
 نصاب

مديرية  مديرية ميفعو مديرية حبان مديرية عتق
 ميفعو

 مديرية عتق

 المهرة

مستشفى  حصوين حصوين محيفيف دمقوت
 سيحوت

مستشفى 
 الغيظة

6 

مديرية 
 حوف 

مديرية 
 الغيظة

مديرية 
 حصوين

مديرية 
 حصوين

مديرية 
 سيحوت

مديرية 
 الغيظة

 سقطرى

مستشفى  قاضب شوعب حي السالم سلمهو
 خليفة

مستشفى 
 قلنسيو

6 

مديرية 
 حديبو

مديرية  مديرية
 قلنسيو  

مديرية 
 حديبو 

مديرية 
 حديبو

مديرية 
 قلنسيو
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 فريق ادارة الدراسة كشف بأسماء الباحثين

 المسمى الوظيفي االسم الرقم
خالد عبداهلل السقاف د/ 1  استشاري الدراسة 
 باحث رئيسي د/ أبوبكر أحمد باعامر 2
 باحث مساعد                                                                                                                                                                                                              د/ عبداهلل سعيد الحنشي                                                                                                        3
 باحث مساعد د/ يحيى خميس المعلم 4
 باحث مساعد د/ معتز محمد اليزيدي 5
 سكرتارية الدراسة أحمد سعيد الشنيني 6
 ادخال ومعالجة البيانات محمد أبوبكر باعامر 7

                          
 فريق الباحثين الميدانيين

 الصفة االسم الرقم
 كشف أسماء الباحثين الميدانيين مديريات ساحل حضرموت 1

 خالد حسين الكلدي. .1
 سالم صالح باسالمين. .2
 عبدالفتاح سالم العوبثاني. .3
 محمد أبوبكر الشادلي. .4
 عبداهلل محمد باقحيزل. .5
 شفاء صالح باوزير. .6
 عنبر.سعيد خالد  .7
 سالم محمد بالخم. .8

 
 رئيس الفريق

 باحث ميداني
 باحث ميداني
 باحث ميداني
 باحث ميداني
 باحثة ميدانية
 باحث ميداني
 باحث ميداني

 كشف أسماء الباحثين الميدانيين مديريات وادي وصحراء حضرموت 2
 سالم صالح بن مخاشن. .1
 أيمن رجب علوان. .2
 يسلم صالح العمودي. .3
 أحمد محمد باطوق. .4
 علي محمد الكلدي. .5
 يسلم صالح بن حازب. .6
 سالم جعفر لحمدي. .7

 
 رئيس الفريق

 باحث ميداني
 باحث ميداني
 باحث ميداني
 باحث ميداني
 باحث ميداني
 باحث ميداني
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 كشف أسماء الباحثين الميدانيين مديريات محافظة شبوة 3
 محمد عمر النجار. .1
 محمد عبداهلل بافضل. .2
 صالح محمد الخليفي. .3
 سالم صالح باظفر. .4
 الشادلي أبوبكر الشادلي. .5

 

 
 رئيس الفريق

 باحث ميداني
 باحث ميداني
 باحث ميداني
 باحث ميداني

 
 كشف أسماء الباحثين الميدانيين مديريات محافظة المهرة 4

 صالح بدر عبدالمانع. .1
 رجب سعيد الرميدي. .2

 
 رئيس الفريق

 باحث ميداني
 كشف أسماء الباحثين الميدانيين مديريات محافظة سقطرى 5

 سالم صالح بن مخاشن. .1
 محمد عمر النجار. .2
 محمد عبداهلل بافضل. .3
 موسى يحيى محمد. .4
 زينب حسين السعدي. .5
 فائز مقبل عبداهلل. .6
 مبارك علي مبارك. .7

 
 رئيس الفريق

 باحث ميداني
 باحث ميداني
 باحث ميداني
 باحث ميداني
 باحث ميداني

 ميدانيباحث 
 كشف أسماء الباحثات الميدانيات المناقشات البؤرية: 6

 إيمان عمر لحمدي. .1
 لينا فهيم باعقبة. .2

 
 باحثة ميدانية
 باحثة ميدانية

 


