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کاری، نووسەران پێشنیاری جیاکردنەوەی تەواو دەکەن لەنێوان نەریتی کاری کەرتی گشتی و تایبەتدا.
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پێشەكی

لەساڵی 2010 و بەدواوە، دامەزراوەی ڕاند RAND لەگەڵ وەز اره تى تەندروستی )MOH( و وەزارەتی 
جێبەجێکردنی  و  پەرەپێدان  لەسەر  کاردەکات  كوردستان  هەرێمی  حکومەتی  ی   )MOP( پالندانان 
لەڕێگەی  تەندروستی  چاودێری  سیستمی  و  هەرێم  تەندروستی  باشترکردنی  بۆ  دەستپێشخەریەکان 
شیکاریەکان، پالندانان، و پەرەپێدانی ئامڕازە شیکاریەکانەوە. ئێمە چاالکیەکان لە سێ بواری دیاریکراوی 
پەیوەندیدار بە تەندروستی و چاودێری تەندروستی ڕاپۆرت دەکەین کە لەالیەن وەزارەتی تەندروستی 
و وەزارەتی پالندانانەوە وەک بوارەکانی ئەولەویەت بۆ شیکردنەوە و کردار دەسنیشان کراون. بوارەکانی 
لەڕێگەی  گۆڕانکاری  بناغەی  بەردی  دانانی  لە  بەشدارن  لەمانە  هەریەک  بەاڵم  سەربەخۆن،  کارکردن 
پەرەپێدانی داتای پێکهاتەیی، پەرەپێدانی داتا، بژاردە یاسایی و رێکخراوەییەکانی چاکسازی، ڕاهێنان و/یان 

یاریدەدانی تەکنیکی.
ئەم قۆناغەی سێهەمی پڕۆژەی کەرتی تەندروستی ڕاند )RAND( )کە ڕەنگدانەوەی ئەو کارانەیە 

کە سااڵنی 2013-2015 تەواوکراون( تەرکیز دەکاتە سەر:

پەرەپێدان و بەکارهێنانی سیستمی زانیاری بەڕێوەبردنی چاودێری سەرەتایی. 1
چاکسازی داراییکردنی تەندروستی، بە جەخت خستنە سەر سەر بژاردەکانی چاکسازی سیاسەت . 2

تایبەت  و  گشتی  کەرتی  لە  پزیشکان  کە   ، پزیشکان  کاری  دوو  نەریتی  لەگەڵ  مامەڵەکردن  بۆ 
کاردەکەن.

ڕێکبەندەکانی گشتی و تایبەتی ڕاهێنانی سەالمەتی نەخۆش و کواڵیتی نەخۆشخانە.. 3

ژێر  لە  كوردستان  هەرێمی  حکومەتی  داواكاری  سەر  لە  توێژینەوەی  ئەم   RAND دامەزراوەی 
توێژینەوە  تیمی  ئەنجامدا.  تەندروستی  وەزارەتی  لەگەڵ  هاوكاری  بە  پالندانان  وەزارەتی  چاودێری 

لێكۆڵینەوەكەی لە ماوەی كانونی یەكەمی 2013 تا شوباتی 2015 ئەنجامدا.
دەبێت ئەنجامەكان بە شێوەیەكی گشتى جێگەی گرنگی پێدانی ئەو كەسانە بێت كە پەیوەندیدارن 
بە چاودێری تەندروستی و سیاسەتەكانی تایبەت بە چاودێری تەندروستی لە هەرێمی كوردستان - عێراق 

و بە شێوەیەكی زۆر گشتی تر بۆ سیاسەتی چاودێری تەندروستی.
ئەم لێكۆڵینەوەیە وەك بەشێك لە دەستپێشخەری تەندروستی جیهانی تایبەت بە تەندروستی ڕاند 
)RAND( ئەنجامدرا. تەندروستی ڕاند )RAND( ناوبانگێكی جیهانی هەیە بۆ ئەنجامدانی لێكۆڵینەوەی 
لە  ڕێکخراوەكان  و  سیاسەتەكان  باشتركردنی  و  پشتیوانیكردن  بۆ  كرداری  و  بەرز  كواڵیتی  بابەتیانە، 
نێودەوڵەتی،  ناوخۆیی و  بواری سیاسەتی  سەرانسەری جیهان. كارەكەی جەخت دەكاتە سەر كۆمەڵێك 
تەندروستی  ئامادەیی  ڕێکخراو،  دارایی،  تەندروستی،  باشتركردنی  چاودێری،  جۆری  بەلەخۆگرتنی 
سەربازی.  تەندروستی  سیاسەتی  و  جیهانی،  و  ناوخۆیی  تەندروستی  چاودێری  چاكسازی  گشتی، 
لە  زانیاری  داواکردنی  و  باڵوکراوەکانی،  کورتەی   ،)RAND( ڕاند  تەندروستی  پرۆفایلی   دەتوانرێت 

www.rand.org/health بەدەست بێت.

http://www.rand.org/health
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پوختە

پێشەکی

لەساڵی 2010 و بەدواوە، دامەزراوەی ڕاند RAND لەگەڵ وەز اره تى تەندروستی حکومەتی هەرێمی 
كوردستان کاردەکات لەسەر پەرەپێدان و جێبەجێکردنی بژاردەکان بۆ باشترکردنی سیستمی چاودێری 
تەندروستی هەرێم لەڕێگەی شیکاریەکان، پالندانان، و پەرەپێدانی ئامڕازە شیکاریەکانەوە. ئێمە چاالکیەکان 
کە  دەکەین  ڕاپۆرت  تەندروستی  چاودێری  و  تەندروستی  بە  پەیوەندیدار  دیاریکراوی  بواری  سێ  لە 
لەالیەن وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی پالندانانەوە وەک بوارەکانی ئەولەویەت دەسنیشان کراون. 
بناغەی گۆڕانکاری  بوارەکانی کارکردن سەربەخۆن، بەاڵم هەریەک لەمانە بەشدارن لە دانانی بەردی 
چاکسازی،  رێکخراوەییەکانی  و  یاسایی  بژاردە  داتا،  پەرەپێدانی  پێکهاتەیی،  داتای  پەرەپێدانی  لەڕێگەی 

ڕاهێنان و/یان یاریدەدانی تەکنیکی.
ئەم قۆناغەی سێهەمی پڕۆژەی کەرتی تەندروستی ڕاند )RAND( )کە ڕەنگدانەوەی ئەو کارانەیە 

سااڵنی 2013-2015 تەواوکراون( تەرکیز دەکاتە سەر: 

پەرەپێدان و بەکارهێنانی سیستمی زانیاری بەڕێوەبردنی چاودێری سەرەتایی. 1
دوو کاری پزیشکی لەچوارچێوەی چاکسازی داراییکردنی تەندروستی. 2
ڕاهێنانی کواڵیتی نەخۆشخانە. . 3

هاوکاران، 2014( شرۆڤەی سیستمی  و  ئەنتۆنی  هاوکاران، 2014؛  و  )موور  پێشتر  ڕاپۆرتەکانی 
چاودێری تەندورستی سەرەتایی حکومەتی هەرێمی کوردستانیان کردووە— لەوانە چاودێری سەرەتایی، 
داراییکردنی تەندروستی و پێشبینیەکانی هێزی کار— و شیکاریە بەراییەکانی ئەو بوارانەی ڕووماڵکراون  

بە شێوەیەکی تایبەتتریان لێرەدا پێشکەش کردووە.

سیستمی زانیاری بەڕێوەبردنی چاودێری سەرەتایی

پێشینە
گشتگیرانە  بەشێوەیەکی   ،RAND )2011-2010( ڕاند  تەندروستی  پڕۆژەی  یەکەمی  قۆناغی  لە  ئێمە 
نزیکەی  و  تاقیکردەوە  کوردستانمان  هەرێمی  حکومەتی  سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری   سیستمی 
60 پێشنیاری دیاریکراومان پێشکەش کرد، کە بەپێی پلەی گرنگی و گونجان پۆلێنمان کردن. یەکێک لە 
پێشنیارە هەرە گرنگ و گونجاوەکان ئەوە بوو سیستمێکی زانیاری بەڕێوەبردن )MIS( دامەزرێنرێت بۆ 
سیستمێکی  تەندروستی سەرەتایی.  چاودێری  بنکەکانی  لە  خزمەتگوزاریەکان  و  چاودێریکردنی سەرچاوە 
خزمەتگوزاریەکان  و  ئامێرەکان،  ستاف،  شوێن،  چاودێری  دەبێت  بەڕێوەبەران  یارمەتیدەری  جۆرە  لەو 
بکەن لە بنکەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە هەموو هەرێمدا و ئەو گرفتانە دەسنیشان بکەن کە 
پێویستیان بە سەرنجی بەڕێوەبردنە. لە ماوەی قۆناغی دووەمدا )2012-2013(، یارمەتیدەر و پەرەپێدەر 
بووین لە گەاڵڵە کردنی سیستمێکی لەو جۆرە. لەماوەی قۆناغی سێهەمدا )2013-2015(، ئاسانکاریمان 
کرد بۆ کۆکردنەوەی داتای تەواوتر لە هەموو بنکەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتاییەوە، و ژمارەیەک 
ڕووماڵکردنی  بە  سەبارەت  دەدات  بەڕێوەبردن  سەرنجی  دڵنیایی  کە  کرد  دەسنیشان  گرفتانەمان  لەو 
دانیشتووان، ستاف، ئامێرەکان، و خزمەتگوزاریەکان. ئەم راپۆرتە باس لە هەوڵەکان بۆ کۆکردنەوەی داتا 

دەکات و تەرکیز دەکاتە سەر شیکردنەوە و ئاڵۆزیەکانیان. 
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ئەنجامەکانی دواخولی کۆکردنەوەی داتا
هەوڵدان بۆ کۆکردنەوەی خولێکی نوێ و نوێکراوە و تەواوتری سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن بۆ سااڵنی 
2013-2014 لە ئەیلولی 2013 دا دەستیپێکرد. بەکارکردن لەگەڵ هاوکارانی کورد زمان لە وەزارەتی 
تەندروستی، تیمی ڕاند )RAND(، هەڵسا بە بەستنی کۆبوونەوەیەکی نیو ڕۆژی لەگەڵ نوێنەرانی تەندروستی 
لە قەزاکانەوە بۆ ئاشناکردنیان بە فۆرمی نوێکراوەی دوو زمانەی سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن و لەسەر 
بنەمای کاردانەوە ئەوان هەندێک پێداچوونەوەی زیاتری تێدا ئەنجامدرا. زانیاریەکانی ناو فۆرمەکە زانیاری 
بنەڕەتی دەربارەی بنکە تەندروستیەکە و وردەکاری زانیاری لەسەر ستاف )ژمارە و جۆرەکان(، ئامێرەکان 

و پێداویستیەکان، و خزمەتگوزاریەکانی لەخۆگرتبوو، وەک الی خوارەوە:

زانیاری ڕاپۆرت	 
ناوی بنکەی تەندروستی و کۆدی ناسەرەوە –
بەرواری بەرزکردنەوە –
ناو و ژمارە تەلەفۆنی ئەو کەسەی فۆرمەکەی پڕکردۆتەوە –
زانیاری بنەڕەتی دەربارەی بنکە تەندروستیەکە	 

دەسەاڵتی داوەری: پارێزگا، قەزا، ناحیە –
شوێن: کۆردنێتی سیستمی پێگەی جوگرافی )هێڵی ستوونی، هێڵی ئاسۆیی( –
جۆری بنکە )بنکەی سەرەکی چاودێری تەندروستی سەرەتایی، لق یان بنکەی الوەکی، بنکەی خێزانی( –
دانیشتووانی جێمەبەست –
ژمارەی شەفتەکانی کارکردن )ئەگەر دوو بوو، داخۆ کلینیکی گشتیە یان ڕاوێژکاری( –
ستاف	 

کۆی ژمارەی هەر جۆرێک لە ستافەکان: پزیشک )هەموو(، پزیشکی گشتی موقیم، پزیشکی نۆرە،  –
پزیشکی تایبەتمەند )بەپێی تایبەتمەندی لیستکراو(، پزیشکی ددان، پزیشکی دەرمانساز، پەرستار 
)هەموو، و بەپێی ئاستی ڕاهێنان(، پزیشکی مناڵبوون، مامان، تەکنیکاری تاقیگە، یاریدەدەری پزیشکی 

یان خۆپارێزی، یاریدەدەری پزیشکی ددان، یاریدەدەری دەرمانخانە، ستافی خزمەتگوزاری
بەڕێوەبەری بنکە )پزیشک، یاریدەدەر، یان هیتر( –
ئامێر و پێداویستیەکان	 

ژمارەی قەرەوێڵەکان –
جۆری  – بەکارهێنەران،  ژمارەی  ڕاهێنراو،  بەکارهێنەری  کارکردن،  رەوشی  ژمارە،  کۆمپیوتەر: 

بەکارهێنان )ئامار، فرمانە کارگێڕیەکان، دەرمانخانە، هیتر(، هێڵی ئینتەرنێت
ئامێری تاقیگە— هەبوون، ڕەوشی کارکردن، و هەبوونی بەکارهێنەری ڕاهێنراو بۆ هەریەک لە:  –

مایکرۆسکۆپ، ئامێری پەرتکەر، ئۆتۆکالڤ
ئامێرەکانی دەسنیشانکردنی نەخۆشیەکان— هەبوون، ڕەوشی کارکردن، و هەبوونی بەکارهێنەری  –

ڕاهێنراو بۆ هەریەک لە: سۆنار/سۆنۆگرام، ئامێری هێڵکاری دڵ )ECG(، تیشکی ئێکسی جگە لە 
ددان، تیشکی ئێکسی ددان، کورسی پزیشکی ددان، سەبەتەی ددان

ئەمبوالنس –
خزمەتگوزاریەکان	 

کوتان  – بەدواداچوون(،  )و  منداڵ  گەشەی  چاودێری  بنەڕەتیەکان:   پزیشکی/پەرستاری— خزمەتگوزاریە 
)و بەدواداچوون(، تەڕکردنەوەی زاری )کیسە، ئاو هەڵواسین(، چاودێری بەر لەدایك بوون )و بەدواداچوون(

بەڕێوەبردن(،  – )پشکنین،  خوێن  بەرزی  پەستانی  درێژخایەنەکان:  پزیشکی/پەرستاری— نەخۆشیە 
شەکرە )پشکنین، بەڕێوبردن(، تەندروستی دەروونی )پشکنین، بەڕێوەبردن(

پزیشکی/پەرستاری— هیتر: مناڵبوون، پالندانانی خێزانی، پەروەردەی تەندروستی، سەردانکەری تەندروستی –
پزیشکی ددان: هەر خزمەتگوزاریەکی پزیشکی ددان لە بنکەکە، جۆری خزمەتگوزاری پزیشکی  –

ددان )دانانەوە، هەڵکێشانی ئاسایی، ڕێکارەکان ]بۆ نمونە ددانی دەستکرد[(
پشکنینی نەخۆشیەکان: هەر خزمەتگوزاریەکی تاقیگە؛ پشکنینە دیاریکراوەکان لەڕێگەی خوێن، میز، پیساییەوە –
دەرمانخانە: دەرمانە بنەڕەتیە پێویستەکان یان زیاتر لە دەرمانە بنەڕەتیەکان دەستەبەر دەکرێت –
سیستمی ڕەوانەکردنی ڕێکخراو: ڕەوانەکردن بۆ دەرەوەی بنکە، ڕەوانەکردنەوە بۆ بنکەی چاودێری سەرەتایی –
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بۆ  قەزاکان  قایمقامی  دەستی  گەیەنرایە  فۆرمەکە  دا،   2013 دووەمی  تشرینی  سەرەتای  لە 
دەستپێکردن بە کۆکردنەوەی داتا. لە کانونی یەکەمی 2013، ڕاند )RAND( چاویکەوت بە بەڕێوەبەرانی 
گشتی تەندروستی لە دهۆک، هەولێر و سلێمانی بۆ داواکردنی یارمەتی ئەوان لە تەواوکردنی پرۆسەی 
لە سەرەتای  کۆتا  داتای  و  خایاند،  مانگی  چەندین  داتا  کۆکردنەوەی  خۆیدا.  لەکاتی  داتا  کۆکردنەوەی 

تشرینی یەکەمی 2014 دا وەرگیرا. 
ئەم ڕاپۆرتە داتای سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن )MIS( بۆ 605 بنکە پیشان دەدات، لەوانە 127 بنکە لە 
دهۆک، 180 بنکە لە هەولێر و 298 بنکە لە سلێمانی. نزیکەی سێ یەکی بنکەکان بریتین لە بنکە سەرەکیەکانی 
چاودێری تەندروستی سەرەتایی، و دوو لەسەر سێی ئەوان بنکەی الوەکین. داتای نەخشەسازی بۆ 532 بنکە 
)سەدا 88( لە کۆی 605 بنکە بەردەست بوو. الی خوارەوە نمونەیەکی ئەنجامەکان هەروەک بە وردەکاریەوە 

لە دوو توێی ڕاپۆرتەکەدا هاتووە پێشکەش دەکەین.
دانیشتووانی ڕووماڵکراو. لەسەر بنەمای ستانداردە پێشنیارکراوەکانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی 
)WHO( کە دوو یان سێ بنکە بۆ هەر 10,000 کەسە، زۆربەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی 
بنکە  ئێجگار زۆر لەخەڵکی لەخۆدەگرێت )زیاتر لە 10,000 کەس(، و زۆربەی  سەرەتایی ژمارەیەکی 
الوەکیەکان خزمەت بە ژمارەیەکی ئێجگار کەم لە خەڵکی دەکەن )کەمتر لە 2,000 کەس( هەروەک لە 

شێوەی S.1 دا پیشاندراوە.
پزیشکیان هەیە  النیکەم یەک  تەندروستی سەرەتایی  بنکە سەرەکیەکانی چاودێری  ستاف. زۆربەی 
)لەسەدا 100 لە دهۆک و زیاتر لە سەدا 80 لە هەولێر و سلێمانی(، بەشێوەیەکی نمونەیی لە یەکێک 
زیاتر؛ بەاڵم ژمارەیەکی کەم لە بنکە الوەکیەکان )کەمتر لە لەسەدا 20 لە هەر پارێزگایەک( بەشێوەیەکی 
نمونەیی پزیشکێکی هەیە. نزیکەی نیوەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی کە پزیشکێکیان 
هەیە هەروەها پزیشكێکی گشتی نۆرەشیان هەیە )GP(. هەروەها بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی 
سەرەتایی بەراورد بە بنکە الوەکیەکان ژمارەی پەرستاریان زیاترە )بە تێکڕای 13.0 لە مەودای 7.1 تا 
 .)2.8 تا   2.4 نێوان  مەودای  لە  الوەکیدا،  بنکەیەکی  لە هەر  پەرستار   2.5 تێکڕای  بە  بەراورد  دا،   17.2
سەرەکیەکانی  بنکە  پەرستارانی  بەگشتی،  جیاوازە.  پارێزگاکەدا  سێ  هەر  لە  پەرستاران  ڕاهێنانی  ئاستی 
لە  هاوشێوەکانیان  لە  ڕاهێنراون  باشتر  هەولێر  الوەکیەکانی  بنکە  و  سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری 
پەرستاریان  خوێندنگەی  فەرمی  ڕاهێنانی  هەولێر  پەرستارانی  بەرزتری  سلێمانی— ڕێژەیەکی  و  دهۆک 

S.1 شێوەی
قەبارەی دانیشتووانی جێمەبەست بۆ بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان

RR1658-S.1

زۆر زۆرە: نیوە یان زیاتری بنکە سەرەکیەکانی چاودێری 
تەندروستی سەرەتایی خزمەت بە زیاتر لە 10,000 کەس دەکەن

زۆر کەمە: نیوە ھەتا سێ لەسەر چواری بنکە الوەکیە
کان خزمەت بە کەمتر لە 2,000 کەس دەکەن

100

80

60

40

20

0
سلێمانی ھەولێر سلێمانی

بنکە الوەکیەکان
RAND 

ھەولێر

ان
ەک

بنک
ی 

ەد
 س

ەی
ێژ

ڕ

بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی

<2,0002,000–5,000>5,000<5,0005,000-10,000>10,000

دھۆک دھۆک

 



چاکسازی سیستمی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان-عێراق: سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن، چاکسازی دوو کاری، و کواڵیتی چاودێری  xii

چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  چواری  لەسەر  یەک  نزیکەی  پەرستاری،  ستافی  سەرباری  کردووە.  تەواو 
تەندروستی سەرەتایی مامان یان ستافی ڕاهێنراو لەسەر مناڵبوونیان هەیە— لەسەدا 2 بنکە سەرەکیەکانی 

چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە دهۆک و لەسەدا 29 لە هەریەک لە هەولێر و سلێمانی.
بەراورد بە ژمارەی ستافی پزیشکی کارکردوو لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی، 
تەنها نزیکەی نیوە یان دوو لەسەر سێی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە هەر سێ 
پارێزگاکەدا پزیشکی ددانیان هەیە. نیگەرانی گەورەتر لە ناتەبایی گەورە هەیە لە نێوان ستافی پزیشکی ددان 
و ئامێری تیشکی ئێکسی پزیشکی ددان، بەتایبەتی لە دهۆک، و ئاماژەش بەوەی لە هەندێک بنکە لە هەولێر 
ڕاهێنراویان  بەکارهێنەری  و/یان  نیین  لەکاردا  کە  هەن  ددان  پزیشکی  ئێکسی  تیشکی  ئامێری  سلێمانی  و 
یارمەتیدەری  نەخشانە  ئەم  دەکرێت  دەکەن.  ناتەباییانە  جۆرە  بەو  ئاماژە  تاکەکان  بنکە  نەخشەکانی  نییە. 
کاربەدەستانی تەندروستی قەزا و پارێزگاکان بن بۆ دەسنیشانکردن و چارەسەرکردنی گرفتەکانی کارکردن. 
سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  کەمی  ژمارەیەکی  ڕێژەیی  بەشێوەیەکی  لەکۆتایشدا، 
پزیشکی دەرمانسازیان هەیە. تەنها لە هەولێر زۆربەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی 
پزیشکی دەرمانسازیان هەیە )نزیکەی لەسەدا 80(، بەراورد بە نزیکەی لەسەدا 30 لە سلێمانی و نزیکەی 
لەسەدا 10 لە دهۆک. بە هەرحاڵ، زۆربەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی تەنها دەرمانە 
بنەڕەتیەکان و هەندێکیان زیاتر لە دەرمانە بنەڕەتیەکان دەستەبەر دەکەن. بنکەکانی چاودێری تەندروستی 

سەرەتایی پشت بە یاریدەدەری دەرمانساز یان کارمەندانی تر دەبەستن بۆ سەرفکردنی دەرمان.
کۆمپیوتەریان  سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  هەموو  بەنزیکەیی  ئامێرەکان. 
هەیە، و بە نزیکەیی هەموو کۆمپیوتەرەکان لەکاردان. بەاڵم ژمارەیەکی بەرچاوی ئەو بنکانەی کۆمپیوتەری 
لە  کەمتر  سوودی  لێدەکرێت  ئەوەی  مەزندەی  ئەمەش  نییە،  ڕاهێنراویان  بەکارهێنەری  هەیە  کارایان 
سەرەکیەکانی  بنکە  هەموو  بەنزیکەیی  هەیە.  هەولێر  لە  بەتایبەتی  کەلێنە  ئەم  وەربگیرێت.  ئامێرەکان 
چاودێری تەندروستی سەرەتایی هەروەها ئامێرەکانی تاقیگەیان هەیە وەک مایکرۆسکۆپ، ئامێرەی پەرتکەر، 
و ئۆتۆکالڤ. لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی، زۆربەی ئامێرەکانی تاقیگە لەکاردان 
و بەکارهێنەری ڕاهێنراویان هەیە، جگە لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە هەولێر. 
هەیە،  یان   )ECG( دڵ  هێڵکاری  ئامێری  سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  زۆربەی 
بەاڵم ژمارەیەکی زۆر کەمتر ئامێری سۆنۆگرام یان هەیە. زۆربەی ئەم ئامێرانە لەکاردان و بەکارهێنەری 
ڕاهێنراویان هەیە . ژمارەیەکی کەمتر لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی ئامێری تیشکی 

ئێکس یان هەیە، بەاڵم زۆربەی ئامێرەکانی تیشکی ئێکس لەکاردان و بەکارهێنەری ڕاهێنراویان هەیە.
خزمەتگوزاریە بنەڕەتیەکانی چاودێری سەرەتایی. زۆربەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی 
سەرەتایی و هەندێک لە بنکە الوەکیەکان هەندێک— نەک هەموو— لە چوار خزمەتگوزاریە بنەڕەتیەکانی 
چاودێری سەرەتایی چاودێری گەشەی منداڵ )GM(، خوێی تەڕکردنەوەی زاری )ORS( بە کیسە و 
پەروەردەی  هەروەها   ،)ANC( بوون  لەدایك  بەر  چاودێری  و   ،)VAX( کوتان  مەیدانی،  چارەسەری 
چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  هەموو  دەبێت   .)S.2 )شێوەی  دەکەن  پێشکەش  بنچینەیی  تەندروستی 
تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان توانای پێشکەشکردنی النیکەم ORS ،VAX ،GM و پەروەردەی 
لە  یەکێکە   ،)ORS( زاری  تەڕکردنەوەی  خوێی  بنەڕەتیانە،  خزمەتگوزاریە  لەو  هەبێت.  تەندروستیان 

خزمەتگوزاریە هەرە باوەکان کە لە بنکە الوەکیەکان بەردەستە.
زانیاریەکان لەسەر ئاستی پارێزگا وێنەیەکی گشتی پیشان دەدەن بەاڵم ڕەنگە ڕاستەوخۆ کرداریی 
بنکەکانی هەولێر پیشان دەدات کە خزمەتگوزاریەکانی کوتان لە هەردوو  نەبێت. شێوەی S.3 ڕێژەی 
لەسەر  زانیاری  دەتوانن  تەندروستی  بەڕێوەبەرایەتیەکانی  دەکەن.  دەستەبەر  قەزا  و  پارێزگا  ئاستی 
بنکە دیاریکراوەکان )بە شێوەی نەخشە لەم راپۆرتەدا  ئاستی قەزا بەکاربێنن، هەروەها زانیاری لەسەر 
یارمەتیدان  بۆ  بکات(،  ڕیز  تاکەکان  بنکە  کە  بدرێت  پیشان  خشتە  بە  هەروەها  دەکرێت  بەاڵم  هاتووە 
نمونەیەک،  بەکارهێنانی ڕووماڵکردنی کوتان وەک  بە  تاکەکاندا.  بنکە  لە  ئامانجکردنی چاکسازی  بە  لە 
بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هەولێر دەتوانێت بڕوانێتە زانیاری لەسەر ئاستی قەزا و خوازیاری ئەوە بێت 
تەرکیز بکاتە سەر باشترکردنی ئەم خزمەتگوزاریانە بەتایبەتی لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی 
سەرەتایی لە قەزاکانی مێرگەسوور و کۆیە ، هەروەها لە بنکە الوەکیەکان لەسەرانسەری پارێزگاکەدا. 
بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی دەتوانێت بڕوانێتە زانیاری لەسەر ئاستی بنکە )بە هەردوو شێوەی نەخشە 

و خشتە( بۆ دەسنیشانکردنی ئەو بنکە دیاریکراوانەی کە سەرنجی دەستەی بەڕێوەبردن ڕادەکێشن. 
تەندروستی  چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  زۆربەی  سەرەتایی.  چاودێری  تری  خزمەتگوزاریەکانی 
)DIAB( دەستەبەر  پشکنینی شەکرە  و   )HT( بەرز  پەستانی خوێنی  بەڕێوەبردنی  و  پشکنین  سەرەتایی 
دەکەن. ژمارەیەکی زۆر لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی هەروەها کۆنترۆڵکردنی 
شەکرە دەستەبەر دەکەن. هەندێک لە بنکەکان، بەتایبەتی لە دهۆک، هەروەها پشکنین و بەڕێوەبردنی 
بەاڵم  و سلێمانی،  لە هەولێر  بنکە الوەکیەکان  نیوەی  نزیکەی  تەندروستی دەروونی دەستەبەر دەکەن. 
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ژمارەیەکی کەمتر لە دهۆک، پشکنین و/یان بەڕێوەبردنی پەستانی خوێنی بەرز دەستەبەر دەکەن؛ ژمارەیەکی 
کەمتر پشکنین یان بەڕێوەبردنی شەکرە دەستەبەر دەکەن؛ و هیچ یەکێک لەمانە پشکنین یان بەڕێوەبردنی 
بە  پەیوەندیدارن  دەروونی  تەندروستی  خزمەتگوزاریەکانی  ناکەن.  دەستەبەر  دەروونی  تەندروستی 
و  لە هەرێمدا(  ئەشکەنجەدان دەبێت  تووشی ڕزگاربووانی  )کە  پاش شڵەژانی دەروونی  بەدەمەوەچوونی 
ناوخۆ، ئەوانەی ژمارەیان لەماوەی  ئاوارەکانی  فشارە دەروونیەکانی تر، لەوانە پێداویستیەکانی پەنابەران و 

سااڵنی 2013-2014 بەشێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە.
و  دهۆک  لە  سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  نیوەی  نزیکەی  کارکردنەکان. 
سلێمانی ڕۆژانە بە یەک شەفت کاردەکەن. نیوەکەی تری ڕۆژانە بە دوو یان سێ شەفت کاردەکەن. 
بنکەکان  لە  کاردەکەن. ژمارەیەکی زۆر  تەنها یەک شەفت  بنکە الوەکیەکان ڕۆژانە  بەنزیکەیی هەموو 
ئەمبوالنسیان هەیە؛ دەکرێت نەخشەکانی سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن یارمەتیدەر بن لە دابەشکردنێکی 
گرنگی  پێکهاتەیەکی  ڕەوانەکردن  سیستمەکانی  لەکۆتاییدا،  نوێکاندا.  و  ئێستا  ئەمبوالنسەکانی  باشتری 
سیستمەکانی چاودێری سەرەتایی کاریگەرن. پێویستە بنکەکان توانای ڕچەگری ئەو نەخۆشانەیان هەبێت 
کە ڕەوانە دەکرێن بۆ دەرەوەی بنکەکە بۆ پشکنین یان خزمەتگوزاری تایبەتمەندانە و کاردانەوە لە بنکەکە 
وەربگیرێتەوە. ژمارەیەکی زۆری بنکە سەرەکیەکان سیستمێکیان هەیە بۆ ڕەوانەکردنی نەخۆشەکان بۆ 
دەرەوەی بنکەکە بەاڵم سیستمێکیان نییە بۆ وەرگرتنەوەی زانیاریەکان. تەنانەت نیگەرانی گەورەتر ئەوەیە 
کە زۆربەی بنکە الوەکیەکان هیچ سیستمێکی ڕەوانەکردنیان نییە. هەبوونی کەموکوڕی لە سیستمەکانی 

ڕەوانەکردندا سەرنجی دەستەی بەڕێوەبردن ڕادەکێشێت.

S.2 شێوەی
خزمەتگوزاریە بنچینەییەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە 

الوەکیەکان
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دەرەنجامەکان
داتای سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن )MIS( بەرچاوڕوونی گرنگ پێشکەش دەکات دەربارەی شوێن و 
دۆخی ستاف، ئامێرەکان، خزمەتگوزاریەکان، و کارکردنەکانی بنکەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی 
گەشەکردن،  چاودێریکردنی  بۆ  بەسوودن  ئەمانە  دا.   )KRI( عێراق   - كوردستان  هەرێمی  هەموو  لە 
دەسنیشانکردنی هەلەکان بۆ باشترکردن و ڕچەگری ئەو چاکسازیانەی ئەنجامدراون. هەرچەندە داتاکانی 
سیستمی زانیاری جوگرافی )GIS( تا ڕادەیەک بەهێز بوون، نەخشەکان ئەوە پیشان دەدەن کە ڕاپۆرتکردن 
لە ژمارەیەک لە قەزاکانەوە لە هەردوو پارێزگای هەولێر و سلێمانی ناتەواو بوو. لەکاتێکدا دەتوانرێت 
تایبەتمەندیەکانی بنکە تاکەکان بە شێوەی خشتە پیشان بدرێت، ڕەنگە نەخشەکان بەشێوەیەکی بینراوتر 
سەرنج ڕاکێش بن و بە ئاسانی لێیان تێبگەن؛ لەبەرئەوە ئێمە لەو بڕوایەداین کە وەرگرتنی داتای سیستمی 
زانیاری جوگرافی )GIS( بۆ هەموو بنکەکان پاساوی خۆی دەبێت لە نمایشکردنی داتا بەشێوەی نەخشە.

ڕەنگە زۆربەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی خزمەت بە ژمارەیەکی ئێجگار 
زۆر لە خەڵکی بکەن، هەرچەندە ئەو بنکانەی خزمەت بە ژمارەیەکی زۆرتر لە خەڵک دەکەن، بەتێکڕا، 
دانیشتووان دەکەن.  لە  کەمتر  ژمارەیەکی  بە  لەوانەی خزمەت  زیاترە  پەرستاریان  و  پزیشک  ژمارەی 
زۆربەی بنکە الوەکیەکان خزمەت بە ژمارەیەکی ئێجگار کەم لە خەڵکی دەکەن، لەسەر بنەمای ستانداردی 
بنکە سەرەکیەکانی چاودێری  لە  زانیاریانە دەربارەی دابینکردن و داخوازی  نێودەوڵەتی. دەکرێت ئەم 
تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان گرنگ بن بۆ پالنی ستافی زێدە، بنکە نوێکان و/یان بەرزکردنەوەی 
بنکە الوەکیەکان بۆ بنکەی سەرەکی لەو ناوچانەدا کە بنکەکان خزمەت بە ژمارەیەکی زۆر خەڵکی دەکەن 

و، بەئەگەری یەکخستنی بنکە الوەکیەکان کە خزمەت بە ژمارەیەکی زۆر کەم لە خەڵکی دەکەن.
ستاف بەپێی پزیشکان، پەرستاران، پزیشکانی ددان، و دەرمانسازان لە هەموو هەرێمی کوردستان - عێراقدا 
بە شێوەیەکی نایەکسان دابەشبوون. دەبێت پێشەنگانی بواری تەندروستی ڕەچاوی هەلە گونجاوەکان بکەن 
بۆ باشترکردنی ڕەوتی دامەزراندن، لەوانە بۆ نمونە، بەرزکردنەوەی ئاستی کارامەیی پەرستاری، بەکارهێنانی 
تر.  گونجاوەکانی  چارەسەرە  و/یان  پزیشکان،  کارایی  باشترکردنی  بۆ  زیاتر  یاریدەدانی  پەرستاران،  باشتری 
پزیشکی ددان  ئامێرەکانی  پزیشکی ددان و  لەنێوان ستافی  ناتەباییەکان  بۆ ڕاستکردنەوەی  هەروەها گرنگە 
خزمەتگوزاریەکان  دەستەبەرکردنی  بۆ  کە  هەبێت  ئامێرانەیان  ئەو  بنکەکان  لە  ددان  پزیشکانی  ئەوەی  بۆ 
پێویستیانە. هەروەها داتای سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن )MIS( ئەو بنکانەی دەسنیشانکردووە کە ئامێرەکانی 
تاقیگە، تیشکی ئێکس، و/یان ئامێرەکانی تر پێویستیان بە چاکردنەوە یان گۆڕینە و لەکام شوێنانە بەکارهێنەر 

پێویستی بە ڕاهێنانە.

S.3 شێوەی
خزمەتگوزاریەکانی کوتانی دەستەبەرکراو لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان لە هەولێر، 

بەپێی قەزا
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وەک  عێراق   - کوردستان  هەرێمی  تەندروستی  چاودێری  الوەکیەکانی  بنکە  و  سەرەکیەکان  بنکە 
پلە جیهانی و هەروەها  بنەڕەتیەکانی چاودێری سەرەتایی  بناغەیەک بۆ دەستەبەرکردنی خزمەتگوزاریە 
لە نەخۆشیە درێژخایەنەکان خزمەت دەکەن. داتای سیستمی زانیاری  پشکنین و بەڕێوەبردنی هەندێک 
بەڕێوەبردن )MIS( بوارەکانی سەرکەوتنی لە هەموو بنکەکاندا دەسنیشان کردووە، هەروەها هەلەکانیش 
بۆ پڕکردنەوەی کەلێنەکان لەو خزمەتگوزاریانەدا کە دەستەبەر دەکرێن. وادیارە پڕکردنەوەی ئەو کەلێنانە 
دەگونجێت. هەروەها ئەوەی بۆ سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن )MIS( گرنگە ئەوەیە کە یارمەتیدەرە لە 
ئاگادارکردنەوە و پالندانانی ئامادەکاری فریاکەوتن و بەدەمەوەچوون و ڕچەگری ئەو خزمەتگوزاریانەی 
هاتووە.  بۆ  ناوخۆی  ئاوارەی  کەسانی  و  پەنابەر  زۆر  ژمارەیەکی  کە  دەکرێن  دەستەبەر  ناوچانەدا  لەو 
سیستمەکانی ڕەوانەکردنی کاریگەر و دابەشبوونی ڕێکوپێکی ئەمبوالنسە بەردەستەکان خزمەتگوزاریەکانی 
چاودێری سەرەتایی هەرێمی کوردستان - عێراق بەهێزتر دەکەن و ئەمانە هۆکاری کاریگەرن لەڕووی 

تێچوونەوە بۆ بەدەستهێنانی دەرەنجامە تەندروستیەکان بۆ هەموو ئەو کەسانەی خزمەت دەکرێن.
هەرێمی  حکومەتی  لەچوارچێوەی   )MIS( بەڕێوەبردن  زانیاری  سیستمی  کە  گرنگە  لەکۆتایشدا، 
کوردستاندا بە دامەزراوە بکرێت بۆ ئەوەی ببێتە ئامڕازێک لەالیەن بەڕێوەبەران لە هەموو ئاستەکاندا 
خزمەتگوزاریەکان،  ستاف،  سەرەتایی،  تەندروستی  چاودێری  بنکەکانی  چاودێریکردنی  بۆ  بەکاربهێنرێت 
ئامێرەکان، و کارکردنەکان لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان - عێراق. ئەمە بەرنامەکانی چاودێری 
ڕێکخراوی  وەک  جیاجیاکانی  هاوبەشە  لەگەڵ  هاوکاری  بە  کە  دەگرێتەوە  سەرەتایی  تەندروستی 
بانکی  و  نێودەوڵەتی  پەرەپێدانی  بۆ  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  ئاژانسی   ،)WHO( جیهانی  تەندروستی 
پەرەپێدانی  بۆ  دەرەکیەکان  الیەنە  بۆ  ببرێت  پەنا  دەکەین  ئەوە  پێشنیاری  ئێمە  ئەنجامدراون.  جیهانی 
بۆی  دەستگەیشتن  پەیوەندیدارەوە  کاربەدەستانی  هەموو  لەالیەن  بتوانرێت  کە  سەرهێڵ  سیستمێکی 
وەزارەتی  سەرەکی  بارەگای  پارێزگاکە،  سێ  هەر  لە  تەندروستی  بەڕێوەبەرایەتیەکانی  لەوانە  هەبێت، 
تەندروستی و وەزارەتی پالندانان لە هەولێر، و هاوپشکە پەیوەندیدارەکانی چاودێری سەرەتایی. دەبێت 
سیستمەکە دۆستی بەکارهێنەر بێت. دەبێت بەئاسانی دەستگەیشتن بۆی هەبێت بۆ ئەوەی بەکارهێنەرانی 
تێبکەن و خشتەکان، هێڵکاریەکان و نەخشەکان دروست بکەن. بەم  بتوانن داتای نوێکراوە  پەیوەندیدار 
بەڕێوەبردنی  لە  یارمەتیدان  بۆ  بەهێز  ئامڕازێکی  ببێتە  بەوەی  دەبێت  هیوابەخش  ئامڕازەکە  شێوەیە، 

پێکهاتەیەکی بناغەیی سیستمی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەگشتی.

چاکسازی داراییکردنی تەندروستی: دوو کاری
پێشینە

لەماوەی قۆناغی یەکەم)2010-2011( دوو کاریمان وەک بەرەنگاریەکی سیاسەت دەسنیشان کرد کە 
کاریگەرییەکی گەورەی هەیە بۆسەر کارایی و کاریگەری گەیاندنی چاودێری تەندروستی. دوو کاری ئاماژەیە 
بەو ڕەوشانەی کە پزیشکان بەشێک لە کاتەکەیان بۆ کەرتی گشتی و بەشێک بۆ کەرتی تایبەت تەرخان 
دەکەن. لە قۆناغی دووەم )2012-2013( بژاردەکانی چاکسازی دارایی گشتیمان داڕشت و شیکاریمان 
بگیرێنەبەر.  کاری  دوو  مەسەلەی  چارەسەرکردنی  بۆ  دەکرێت  کە  ئەنجامدا  سیاسەت  ئاراستەکانی  بۆ 
و  ئەداکرد  تەرکیزمان  گرووپی  گفتوگۆکانی  ئێمە   ،)2015-2013( پڕۆژەکەدا  سێهەمەی  قۆناغی  لەم 
چاوپێکەوتنمان لەگەڵ مەودایەکی بەرفراوان لە پزیشکان سەبارەت بە دوو کاری ئەنجامدا.  ئامانجی ئێمە 
بریتی بوو لە پەرەپێدانی بژاردە دیاریکراوەکانی سیاسەت کە یارمەتیدەری حکومەتی هەرێمی کوردستانە 
بە  نزیکدا،  ئایندەیەکی  لە  کاری  چارەسەرکردنی دوو  بۆ  گۆڕانکاریەکان  جێبەجێکردنی  و  پیادەکردن  بۆ 
ڕەچاوکردنی داتای پێشکەشکراو و توانای بەڕێوەبردن. شیکاریەکە بەشێوەیەکی گشتی، گۆڕانکاری پراکتیکی 
و قابیلی جێبەجێکردن پێشنیار دەکات کە دەکرێت کارایی کەرتی حکومی باشتر بکات هاوکاتیش بڕی ئەو 

خزمەتگوزاریانەی بە شێوەیەکی گشتی بۆ کەرتی گشتی بەردەستن بەرفراوان بکات.
بەنزیکەیی هەموو پزیشکانی هەرێمی کوردستان - عێراق هەڵبژاردەی کارکردنیان هەیە لە کەرتی 
تایبەت و هەروەها کەرتی گشتی کاتێک دەگەنە دۆخی ڕاوێژکاری. زۆربەیان ئەو کاتە کاری کەرتی تایبەت 
لە کلینیکە تایبەتەکانی خۆیاندا و/یان لەو نەخۆشخانە تایبەتانەی کە ژمارەیان بە خێرایی لەزیادبووندایە 
بە  نەختینە وەردەگرن  پارەی  بە  تایبەت کرێکانیان  لە کەرتی  بەزۆری هەمیشە  پزیشکان  ئەدا دەکەن. 
ڕێژەیەکی گەورە لەو بڕی کرێیانە تێدەپەڕێت کە بۆ خزمەتگوزاری هاوشێوە لە کەرتی گشتی وەری 
نیە، ئەم کرێیانە  تایبەتی لەئارادا  دەگرن. لەبەرئەوەی بەنزیکەیی هیچ داپۆشینێکی دڵنیایی تەندروستی 
بەخێرایی و ڕاستەوخۆ لەالیەن نەخۆشەکان و/یان خێزانەکانیانەوە دەدرێن. بەهەر حاڵ، ئەو کەسانەی 
توانای پێدانی کرێی بەرزیان هەیە خوازیارن چاودێری تەندروستی لە کەرتی تایبەت وەربگرن و پارەی 
بۆ دەدەن لەبەرئەوەی بە بڕوای ئەوان چاودێریەکی خێراتر بەدەست دێنن و پزیشکەکان بۆ کاتێکی زیاتر 

پشکنینیان بۆ دەکەن، بایەخێکی زیاتریان پێدەدەن و بەدواداچوونێکی باشتر بۆ ڕەوشەکانیان دەکەن.
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نەخۆشەکان  ڕاستیەی کە  ئەو  کارییەوە دەربڕیوە.  لەبارەی دوو  نیگەرانیان  داڕێژەرانی سیاسەت 
پێشنیاری ئەوە  تایبەت بەدەستی دێنن  پارە بدەن بۆ ئەو چاودێریەی لە کلینیکەکانی کەرتی  خوازیارن 
کواڵیتیەکی  بە  و/یان  ئاستێکدایە  لە  خۆڕاییە،  بە  بەنزیکەیی  کە  گشتی،  کەرتی  لە  چاودێری  کە  دەکات 
چاودێریە کە خراپترینە و ماوەیەکی زیاتر چاوەڕوانی دەوێت بەراورد بە کلینیکە تایبەتەکان— یان، النیکەم 
بە پێشبینی دانیشتووان ڕەوشەکە وایە. ئێمە پێشتر پێشبینی ئەوەمان کردووە کە بەبێ چاکسازی دوو 
کاری، لەماوەی دە ساڵدا پزیشکانی کارامە لە کەرتی گشتی بەپێی پێویست دەستنەکەون بۆ کارکردن بە 
ژمارەی تەواوی کاتژمێرەکان هەروەک بۆ زامنکردنی مافی دەستووری چاودێری تەندروستی پێویستە 

)موور و هاوکاران، 2014؛ حکومەتی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی پالندانان، 2013(.
سەرباری ئەمە، ڕەوشی دوو کاری لە هەرێمی کوردستان - عێراق دەبێتە مایەی بەکارهێنانێکی ناکارای 
لە  لە هەفتەیەکدا  کاتژمێر  بڕیار وایە 35  ئێستادا  لەکاتی  پزیشکان  سەرچاوە سنوردارەکانی کەرتی گشتی. 
کەرتی گشتی کاربکەن، بەاڵم زۆربەیان لەڕاستیدا تەنها بەشێکی کەم لەو ماوەیە کاردەکەن. بەهەرحاڵ، ئەوان 
مووچەی تەواو وەردەگرن بەبێ گوێدانە ژمارەی ئەو کاتژمێرانەی کە بەڕاستی کاری تێدا دەکەن. ئەوەی 
زانرابێت ئەوەیە کە زۆربەی پزیشکان ڕۆژانە ژمارەیەکی کەمتر لەو کاتژمێرانە کاردەکەن پێش ئەوەی بەرەو 
کلینیکە تایبەتەکانی خۆیان بڕۆن. هەقدەستی پزیشک بەگوێرەی پلە و بااڵیی دەگۆڕێت، بەاڵم هەقدەستەکە 
پەیوەندی بە ماوەی کاتەکانی کارکردن، کواڵیتی کارکردن، پسپۆری پزیشک، یان بەرهەمداری پزیشکەکەوە 

نییە. پزیشکان هەقدەستی زێدە وەردەگرن بەرانبەر بە وانە وتنەوە لە خوێندنگەی پزیشکیدا.
پێشەنگانی سیاسەتی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان تێدەگەن لەوەی دوو کاری نەک تەنها 
ناسەقامگیر و ناتەبایە، بەڵکو هەبوونی بەم شێوەیە بەدەستهێنانی چاکسازی داراییکردنی تەندروستی، کە 
ئامانجێکی سەرەکی سیاسەتی حکومەتی هەرێمی کوردستانە، زۆر قورس دەکات. لە هەرێمی كوردستان 
— عێراق 2020: دیدێک بۆ ئایندە، 1 حکومەتی هەرێمی کوردستان هێنانەکایەی "سیستمێکی داراییکردنی 
چاودێری تەندروستی تەندروست" وەک ئەولەویەتێکی سەرەکی ڕەچاو دەکات. بەڵگەنامەکە بەردەوام 
دەبێت و دەڵێت بۆ بەدەستهێنانی سیستمێکی دارایی تەندروست، حکومەتی هەرێمی کوردستان پێویستی 
بە "پەرەپێدان و جێبەجێکردنی سیاسەتێکە کە پزیشکان لەسەر بنەمای بڕ و کواڵیتی ئەو خزمەتگوزاریانەی 

دەستەبەریان دەکەن پارەیان پێ بدرێت."2

بەرەنگاری و ئاستەنگەکانی سیاسەت
داڕێژەرانی بڕیار لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کە لە هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی دوو 

کاری ڕوو بەڕووی ژمارەیەک بەرەنگاری و ئاستەنگ دەبنەوە کە تایبەتن بە دوو کاری، لەوانە:

بۆ 	  دەبێت  بەردەست  و  حازر  یان  کۆدەکرێتەوە  ڕۆتینی  بەشێوەیەکی  داتا  کەم  بڕێکی  داتا: 
دروستکردنی بڕیار. لە کەرتی گشتی، هیچ داتایەک بەشێوەیەکی ڕۆتینی کۆناکرێتەوە دەربارەی 
ژمارەی ئەو کاتژمێرانەی کە پزیشکەکان لەسەر ئاستی تاکەکەسی لە گەیاندنی چاودێریدا بەسەریان 
پەیڕەویان  ڕێکارانەی  ئەو  ژمارەی  یان  پزیشکانەوە  لەالیەن  پشکنراو  نەخۆشانی  ژمارەی  دەبەن، 
دەکەن، یان کواڵیتی ئەو چاودێریەی پێشکەشیان دەکەن.  لەبەرئەوەی سیستمی داراییکردن لەسەر 
بنەمای بودجەیە، هیچ داتایەکی پارەدان یان قەرەبووکردن لەئارادا نییە کە پێوانەی قەبارەی ئەو 

خزمەتگوزاریانە بکات لەالیەن پزیشکەوە دەستەبەر دەکرێن.
توانای تەنزیمی: سیستمی تەزیمی پێویست بۆ بەدەمەوەچوونی چاکسازی دوو کاری پزیشک مایەی 	 

ڕەچاوکردنە. بەهەرحاڵ، توانای ئێستای وەزارەتی تەندروستی بۆ ڕێکخستنەوەی سیستمی چاودێری 
تەندروستی سنوردارە بەهۆی نەبوونی ستافی ڕاهێنراو، سەرچاوەکان، و سیستمە تەنزیمیە هەبووەکان.

بەڕێوەبردنی نەخۆشخانه: نەخۆشخانەکان بەشێوەیەکی ئاسایی لەالیەن پزیشکانی شکۆدار بەڕێوە 	 
دەبرێن کە بە دەگمەن ڕاهێنانیان لەبواری بەڕێوەبردندا وەرگرتووە. بەڕێوەبەرانی نەخۆشخانە 
دەسەاڵتێکی سنورداریان هەیە بەسەر دامەزراندن، بودجە یان بەکرێگرتندا. ئەوان ناتوانن پزیشکان 

پاداشت بکەن یان سزا بدەن لەسەر بڕی کاتی کارکردن یان ئەدایان. 
بەدەست 	  درێژخایەن  کاریگەرانەی  گۆڕانکاری  بەنزیکەیی  ناتوانرێت  بەدڵنیاییەوە  بودجەکردن: 

مووچەی  بتوانرێت  هەتا  ناوخۆیی  بودجەی  تەرخانکردنەکانی  بەرچاوی  زیادکردنێکی  بەبێ  بێت 
پزیشکان بگەیەنرێتە ئاستێکی ڕکابەری کەرتی تایبەت و یارمەتیدەر بێت لە وەبەرهێنان لە پێدەر 

.P. 7،2013 1  حکومەتی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی پالندانان، هەرێمی كوردستان - عێراق 2020: دیدێک بۆ ئایندە، ئەیلولی

.P. 7 ،2013 ،2  حکومەتی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی پالندانان
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نمونە  )بۆ  زێدەدا  ژێرخانی  لە  وەبەرهێنانانە  ئەم  تردا.  پێویستەکانی  پشتیوانیە  خزمەتگوزاریە  و 
ژوورەکانی پشکنین و نەشتەرگەری( و خزمەتگوزاریە یاریدەدەرەکان گرنگن بۆ پزیشکان بۆ ئەوەی 
بتوانن ماوەی کاتژمێرەکانی کارکردنیان درێژ بکەنەوە. مرونەت لە بودجەکاریدا ئێجگار سنوردارە 
لەبەرئەوەی خەرجیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەو بودجەیە کە لەبەغداوە دێت زۆرن، 

ئەمە جگە لە خەرجیەکانی بەرگری لە دژی هەڕەشەی داعش کە پێویستە ئەولەویەتی بدرێتێ. 

داتای گرووپی تەرکیزی پزیشک
بۆ تەواوکاری گفتوگۆ بەراییەکان لەگەڵ پزیشکان پایزی 2013، ڕاند )RAND( هەڵسا بە ئەنجامدانی 
 .2013 یەکەمی  کانونی   8 لە  هەفتەیەدا  لەو  پزیشک   150 نزیکەی  لەگەڵ  تەرکیز  گرووپی  شەش 
گرووپەکانی تەرکیز بۆ کۆکردنەوەی زانیاری دەربارەی ئەدای پزیشک و پەسەندیەکانی پەیوەندیدار بە 
کارکردن لە هەردوو کەرتی گشتی و تایبەت داڕێژراون. ئێمە دوو گرووپی تەرکیزمان لە هەریەک لە 
سێ پارێزگا سەرەکیەکەی سلێمانی، هەولێر و دهۆک ئەنجامدا. لە هەر پارێزگایەک، هەوڵماندا لەگەڵ 
بەڕێوەبەرانی موقیم و پزیشکانی ڕاوێژکار بدوێین. هەروەک پێشبینیمان کرد، پزیشکانی گەنج )موقیمی 
نوێ( بەگشتی هیچ پراکتیزەیەکیان لە کەرتی تایبەت نەبوو، لەکاتێکدا بەنزیکەیی هەموو پزیشکانی راوێژکار 
ئۆفیسی تایبەت بەخۆیان هەبوو و/یان لە نەخۆشخانەکانی کەرتی تایبەت کاریان دەکرد. ژمارەیەکی زۆر 
لە ڕاوێژکاران هەروەها وانەبێژی فاکەڵتی پزیشکی بوون لە زانکۆ. بەشداربووان بە ڕاشکاوی دەدەوان و 
وادیار بوو کە خۆشحاڵن بەوەی هەلیان بۆ ڕەخساوە بەشدارییەکانی خۆیان بۆ پرۆسەی داڕشتنی بڕیار 

دەستەبەر بکەن. ئێمە ئەمانەی الی خوارەوە لەم گرووپانەی تەرکیزەوە فێربووین:

هەفتەی کاری پێویست: هاوشێوەی هەموو کارمەندانی کەرتی گشتی، پزیشکانیش پێشبینی هەفتانە 	 
هەفتەیەکدا  لە  ڕۆژ  پزیشکان شەش  زۆربەی  لەبەرئەوەی  لێدەکرێت.  کارکردنیان  کاتژمێر   35
کە  لێهاتووە  مانایەی  بەو  هەفتەیەکدا  لە  کاتژمێر   35 بەکارکردنی  بوون  پێویست  کاردەکەن، 
کاتژمێرە  لەگەڵ  هەفتەیەکدا  لە  ڕۆژە  پێنج  پاشنیوەڕۆ،   2 هەتا  پێشنیوەڕۆ   8 لە  بێت  کارکردن 
زێدەکان لەکاتی داواکردن. زۆربەی پزیشکان بە هەمان شێوە مانگانە نزیکەی سێ ڕۆژ بۆ ماوەی 

24 کاتژمێر نۆبەتدار دەبن. کاتژمێرەکانی کارکردنی پزیشکانی فریاکەوتن زۆر جیاوازە.
بەشداربووانی 	  ئاراستەی  ئەوەمان  پرسیاری  ئێمە  گشتی:  کەرتی  لە  کارکردن  ڕاستەقینەی  کاتی 

بۆ  بڕۆن  ئەوەی  پێش  گشتی  کەرتی  لە  دەبەن  بەسەر  کاتژمێر  چەند  کە  کرد  تەرکیز  گرووپی 
بەشداربووان  بەاڵم  بوون،  جیاواز  وەاڵمەکان  ڕاوێژکاری.  کلینیکی  یان  تایبەت  کەرتی  پراکتیزەی 
بەگشتی وتیان کە ئەوان نزیکەی چوار کاتژمێر لە ڕۆژێکدا لە کەرتی گشتی بەسەر دەبەن. کاتێک 
پزیشکانی  لە  پێكهاتوون  ڕێژەیی  بەشێوەیەکی  کە  بااڵکان،  موقیمە  کرا،  ئاراستە  پرسیاریان  هەمان 
نوێ کە هێشتا لە ڕاهێناندان، وەاڵمیان دایەوە بەوەی هەرچەندە مەودایەک هەیە، بەاڵم زۆربەی 
لە  کەمتر  ژمارەیەکی  موقیم،  پزیشکانی  لە  بااڵترن  و  زیاترە  ئەزموونیان  کە  ڕاوێژکار  پزیشکانی 
خۆیان.  بە  تایبەت  کلینیکەکانی  بۆ  بڕۆن  ئەوەی  پێش  دەبەن  بەسەر  ڕۆژێکدا  لە  کاتژمێر  سێ 
لە نەخۆشخانە گشتیەکان بەسەر دەبەن،  یان کەمتر  لە پزیشکان کاتژمێرێک   لەڕاستیدا، هەندێک 
و هەندێکیان تەنها جاروبار و بۆ سەلماندنی ئامادەبوونیان دەردەکەون. هەموو پزیشکانی گرووپی 
تەرکیز هاوڕابوون لەوەی بەتێکڕایی، پزیشکانی بەتەمەنتر، بە ئەزموونتر، و زیاتر ناسراوەکان لە 
هەردوو ڕەگەزی نێر و مێ کەمترین کات لە کەرتی گشتیدا بەسەر دەبەن. هەروەها دەرکەوت 
بەسەردەبەن  گشتیەکاندا  نەخۆشخانە  لە  کەمتر  کاتێکی  پسۆر  پزیشکانی  تێکڕا،  بەشێوەیەکی  کە، 
بەراورد بە پزیشکانی گشتی هاوەاڵنیان. بەکورتی، زیاتر لە نیوەی ئەو مووچەی دەدرێت بە پزیشکان 

بۆ کارێکە هەرگیز ئەدایان نەکردووە، ئەمەش بەکارهێنانێکی زۆر ناکارای سەرچاوەکانە.
هۆکاری سەرەکی بۆ کارکردن لە کەرتی تایبەت: بەشێوەیەکی گشتی، یەکەم هۆکار کە بەشداربووان 	 

باسیان کرد سەبارەت بە تێوەگالنیان لە دوو کاری پێویست بوون بوو بە بەدەستهێنانی پارەی پێویست، 
لەبەرئەوەی کەرتی گشتی مووچەیەکی ئەوتۆ دەستەبەر ناکات کە بتوانن بژێوی خێزانەکانیانی پێ 
دابین بکەن. هەمووان ئەو ڕاستیە دەزانن کە پزیشکان دەتوانن چەند  هێندەی ئەو مووچەی لە کەرتی 
گشتی وەری دەگرن بەدەست بێنن بە کارکردن لە کەرتی تایبەت و/یان کلینیکە ڕاوێژکاریەکان. ئێمە 
هەوڵمان نەدا بۆ دڵنیابوون لەو جیاوازیە لە پارەداندا، بەاڵم تێبینیەکانی گرووپی تەرکیز ئەوەی پیشان 

دەدا کە جیاوازیەکی گەورە هەیە بەپێی بواری پسپۆری و لەسەر ئاستی تاکەکەسی پزیشکان.
هۆکارە الوەکیەکان بۆ کارکردن لە کەرتی تایبەت: هۆکارەکانی تر ئەمانەی خوارەوە دەگرنەوە:	 
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دامەزراوە گشتیەکان و ئامێرە پێویستەکان بۆ مانەوەی کاتژمێری زیاتر بەش ناکات )بۆ نمونە  –
ڕووبەری ئۆفیس، قەرەوێڵە، و تاقیگەکان بەپێی پێویست نیین(.

خزمەتگوزاریە یاریدەدەرە گشتیەکان بەدرێژایی ڕۆژ بەردەست نیین، ئەمەش درێژکردنەوەی  –
ماوەی کارکردن و پراکتیزە قورس دەکات.

فشارەکانی نەخۆش لە کاتژمێرێکدا زۆرە لەسەر کەرتی گشتی بۆ دابینکردنی چاودێری بەاڵم لە  –
کەرتی تایبەتدا زۆر کەمترە.

ستافی پەرستاری کەرتی گشتی بەپێی پێویست نیین، ڕاهێنانیان الوازە، و هاندان و کارامەییان نییە.  –
ئێمە داوامان لە گرووپەکانی تەرکیز کرد ڕێگاکان بۆ باشترکردنی نەخۆشخانەکانی کەرتی گشتی 	 

پێشنیار بکەن. مایەی سەرسوڕمان نەبوو کاتێک وەاڵمەکانیان ڕەنگدانەوەی ئەو هۆکارانە بوو کە 
باشترکراوەکان،  تاقیگە  باشتر،  پەرستارانی  لەوانە  کاری،  دوو  هەڵبژاردنی  بە  سەبارەت  باسکران 
فشاری کەمی نەخۆش، هەبوونی قەرەوێڵەی زیاتر، هەبوونی ژووری پشکنینی زیاتر، بەردەستبوونی 
باشتری  پیشە، سیستمێکی  پیادەکردنی سیستمی ژوانگری، دروستکردنی وەسفی  ڕێژەیی دەرمان، 

ڕەوانەکردن و سیستمەکانی تۆمارکردن، و کاتژمێرە درێژترەکانی مانەوە لە نەخۆشخانە.
پێویست بوون بە ماوەیەکی خزمەتگوزاری لە کەرتی گشتی پێش پراکتیزەکردن لە کەرتی تایبەت: ئێمە 	 

بۆچوونەکانی بەشداربووانمان وروژاند لەسەر پێویستبوونی پزیشکان بۆ کارکردن ماوەیەکی دیاریکراو 
لە کەرتی گشتیدا پێش ئەوەی ڕێگەیان پێ بدرێت لە کەرتی تایبەت کاربکەن. پزیشکان خوازیار بوون ئەم 
بیرۆکەیە وەک سیاسەتێک وەربگرن و ڕایان وابوو کە سیاسەتێکی لەوجۆرە دەبێتە مایەی بەدەستهێنانی 
ڕاهێنانێکی باشتر و پزیشکان ئامادە دەکات کەی شیاو دەبن بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ نەخۆشەکانی کەرتی 
و  نابێت  لەسەر  کاریگەرییان  کە  بااڵ  ستافی  بوو؛  ڕاست  بە هەردوو جۆریان  ئەمە سەبارەت  تایبەت. 
موقیمەکان کە کاریگەری لەسەریان دروست دەبێت ئەگەر ئەمڕۆ سیاسەتێکی لەو جۆرە کارا بکرێت.

کرد 	  تەرکیز  گرووپەکەی  شەش  بەشداربووانی  ئاراستەی  پرسیارمان  ئێمە  هەقدەست:  ئاستەکانی 
سەبارەت بەوەی ئاستی هەقدەست چەند پێویستە بۆ ئەوەی هاندەریان بێت زیاتر لە کەرتی گشتیدا 
فراوان  بوو. مەودای وەاڵمەکان زۆر  جیاواز  بااڵیی  و  پسپۆری  بەگوێرەی شوێن،  کاربکەن. وەاڵمەکان 
بوو، بەاڵم هەمیشە زیادبوونێکی گەورەی هەقدەستی لەخۆگرتبوو. پزیشکان بەزۆری ڕکابەری یەکتریان 
دەکرد. بۆ نمونە، پزیشکێکی پسپۆری هەناوی داوای مووچەی مانگانەی 8,000 دۆالری دەکرد، پزیشکێکی 
زیاترە— وەاڵمەکەی ژمارەیەکی وەک 10,000 دۆالر  بەهای  ڕادەبینێت  نەشتەرگەر— کەخۆی وەها 
بوو لە مانگێکدا. لە ڕاستیدا، پزیشکان لە چاوپێکەوتنەکەی ئێمەوە و گرووپەکانی تەرکیزەوە وا دیار بوو 
بەبۆچوونی ئەوان دەبێت پزیشکی نەشتەرگەر نزیکەی 10,000 دۆالر لە مانگێکدا یان زیاتر وەربگرێت. 
مووچە  هەمان  بەنزیکەیی  پسپۆران  هەموو  کە  ئەوەی  دەربارەی  لەئارادابوو  گەورە  نائومێدیەکی 
وەردەگرن و ئەوەی کە پزیشکانێک کە نەخۆشی زیاتر دەبینن، کۆششی باشتر دەکەن، و ژمارەیەکی 

درێژتری کاتژمێرەکان کاردەکەن بەاڵم پاداشتی ماندوو بوونیان بە پارە قەرەبوو ناکرێتەوە.

زۆربەی پزیشکان ڕایانگەیاند کە ئەوان بەالیانەوە پەسەندترە زیاتر لە 35 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا 
کاربکەن و لەڕێگەی کەرتی گشتیەوە پارەیەکی زیاتر بەدەست بێنن. زۆرینەی زۆری پزیشکان )سەروو 
بۆ  بوون  بەردەست  سەرچاوەکان  و  بدرێت  پێ  بەرزتریان  مووچەیەکی  ئەگەر  وتیان   )80 لەسەدا 
ئەوەی یارمەتیدەر بن بۆ ئەداکردنی کارەکانیان، ئەوان کارکردن لە کەرتی گشتی بە پەسەندتر دەزانن 
ڕووەوە  لەو  بەرزترە  کواڵیتی  گشتی  کەرتی  تەندروستی  چاودێری  ئەوان  دیدی  بە   )1( لەبەرئەوەی 
تایبەتەکان  کلینیکە  زۆربەی  لە  ئەمە  کە  دەکات  دەستەبەر  خزمەتگوزاریەکان  تەواوی  مەودایەکی  کە 
بنکەکانی نەشتەرگەری  نییە، کە بەزۆری هاوشێوەی  تایبەتەکانیش بەردەست  تەنانەت نەخۆشخانە  یان 
هەموو  لە  خاڵە  ئەم  ڕابگرن.  ژیانیان  باشتری  هاوسەنگیەکی  دەدەن  هەوڵ  ئەوان   )2( و  دەرەکین، 

گرووپەکانی تەرکیز لە هەر سێ پارێزگاکە دووبارە بووەوە، بەبێ جیاوازی بااڵیی گرووپەکە.
ئێمە سەیری هەندێک وردەکاری زیاترمان کرد سەبارەت بە پزیشکانی گشتی، کە زۆرترین ژمارەی 
پزیشکان پێک دێنن. ئاستی مووچەی مانگانەی پزیشکی گشتی لە ئێستادا نزیکەی 1,200 دۆالرە، کە بۆ 
نزیکەی 15 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا کاردەکەن )60 کاتژمێر لە مانگێکدا(. هەروەها بۆمان دەرکەوت 
کە هاندانی پزیشکانی گشتی بە پارە بۆ کارکردن بە بڕی 35 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا )144 کاتژمێر لە 
مانگێکدا( پێویست دەکات بە پێدانی 2,000 - 3,000 دۆالر مانگانە )بە تێكڕا 2,500 دۆالر، بەگوێرەی 
ڕاوێژکاران و موقیمەکان بە هەمان شێوە(. ژمارەیەکی زۆر لە پزیشکان وتیان کە ئەوان بە پەسەندی 
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دەزانن تەنانەت ژمارەیەکی درێژتری کاتژمێرەکان کاربکەن )بۆ نمونە 40-50 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا( 
لەبری مووچەیەکی بەرزتر )بۆ نمونە 4,000 - 5,000 دۆالر مانگانە بۆ پزیشکانی گشتی(.

بۆ  بکەین  دابینکردن  کێرڤی  مەزندەی  سەروو،  الی  ژمارەکانی  بەکارهێنانی  بە  دەتوانین 
مووچەی  زیادکردنی  بۆ  پێویستە  بودجە  چەند  تێکڕا  بە  بەوەی  گشتی  پزیشکی  خزمەتگوزاریەکانی 
پزیشکانی گشتی لە کەرتی گشتیدا بۆ ئەوەی لە ئاستەکانی ئێستادا نەخۆشخانەکان بە ستاف پۆشتە بکەن. 
 ئەگەر مووچەی مانگانە بەرزکرایەوە بۆ 2,500 دۆالر، پزیشکانی گشتی خوازیار دەبن بە کارکردن بۆ 
35 کاتژمێری تەواو لە هەفتەیەکدا؛ ئەمە بە مەزندەیی دوو هێندەی بڕی ئەو مووچەیە دەکات کە ئێستا 
وەریدەگرن، و ئەو بڕەیە کە خوازیارن بەنزیکەیی دوو هێندەی ئەو کاتەی کارکردنی ئێستایانی لە کەرتی 
گشتیدا بۆ تەرخان بکەن.  ئەگەر ئەم سیاسەتە بەدامەزراوە کرا و لە هەموو شوێنێک چەسپێنرا، دامەزراوە 
پێویستیان بە نیوەی ئەو ژمارەی پزیشکانی گشتی دەبێت کە لەئێستادا دامەزراون،  گشتیەکان ئەوکاتە 
هەریەک لەوان نزیکەی دوو هێندەی بڕی ئێستای کارکردنی کار دەکات. بەاڵم، وەزارەتی تەندروستی 

دەبێت ئەو کاتە مووچەکانیان بەرزبکاتەوە.
بۆ ئەوەی تێگەیشتنێکی باشترمان هەبێت لە کاریگەرییەکانی بودجەکە، ئێمە ئاستی جیاوازی مووچەمان 
دۆالر(   2,750 تا  دۆالر   2,500( تەواو  کاتژمێری   35 کارکردن  بۆ  گشتی  پزیشکانی  هاندانی  بۆ   دانا 
و ئەژماری ئەو زیادبوونەمان کرد کە بودجەی وەزارەتی تەندروستی پێویستی دەبێت بۆ خزمەتگوزاریەکانی 
پزیشکی گشتی بۆ پۆشتەکردنی دامەزراوەکان بە ستاف لە ئاستەکانی ئێستادا. بەو بڕی مووچەی مانگانەی 
2,500 دۆالرە، تێکڕای بودجە بۆ خزمەتگوزاریەکانی پزیشکی گشتی پێویستی بەزیادکردنێکی مامناوەندی 
بەڕێژەی لەسەدا 4 دەبێت؛ لەبەرانبەر ئەمەشدا، بودجەی خزمەتگوزاریەکانی پزیشکی گشتی پێویستی بە 

زیادکردن بە بڕی لەسەدا 14 دەبێت ئەگەر مووچەکان بەرزبکرێنەوە بۆ 2,750 دۆالر.
ئەم ڕاهێنانە ئەمەی الی خوارەوە ڕوون دەکاتەوە:

زیادکردن لە بودجەی پێویست بۆ بەدەستهێنانی کارایی زۆر کەمترە لەوەی لە ئێستادا بیری لێدەکرێتەوە، 	 
لەبەرئەوەی ناکارایی بنەبڕ دەبێت کاتێک ژمارەی پزیشکانی گشتی دامەزرێنراو کەمدەکرێتەوە.

بڕی بودجەی زیادبوو زۆر هەستیارە بۆ ئەو بڕی زیادبوونەی لە مووچەکانی پزیشکی گشتیدا ئەنجام دەدرێت.	 
ئەنجامدانی ڕووپێوی گەورەتر و فەرمیتری پەسەندیەکانی پزیشکان پێویستە بۆ بەدەستهێنانی ژمێرکاری وردتر لەمبارەیەوە.	 

ئێمە سەرنجی ئەوەماندا زیادبوونەکان لە مووچەدا کە بۆ بەدەستهێنانی 35 کاتژمێر کارکردن لە 
پزیشکانی گشتیەوە پێویستن زۆر کەمترە لەوانەی گرووپەکانی پسپۆری وەک پزیشکانی نەشتەرگەر کە 
داوای مووچەیەکی ئێجگار زۆر بەرزتریان دەکرد لەوەی پزیشکانی گشتی. ئەمڕۆ، پزیشکانی نەشتەرگەر، 
بەرزکردنەوەی  پێیە  بەم  کاردەکەن.  گشتی  پزیشکانی  کاتژمێرانەی  لەو  کەمتر  ژمارەیەکی  بەتێکڕا، 
سەدی  ڕێژەیەکی  تەنانەت  بەرزکردنەوەی  بە  پێویست  شێوە  هەمان  بە  گشتی  پزیشکانی  مووچەی 

بەرزتری بودجەکە دەکات بۆ نەشتەرگەران و پسپۆرانی تر.
هەروەها لە گرووپەکانی تەرکیزەوە بۆمان دەرکەوت کە لە ئێستادا ژوورەکانی پشکنین، قەرەوێڵەکانی نەخۆشخانە، 
یان خزمەتگوزاریە یاریدەدەرەکان بەپێی پێویست نیین بۆ ئەوەی یارمەرتیدەری پزیشکان بن، لەوانە پزیشکانی گشتی، 

بۆ کارکردنی 35 کاتژمێر هەروەک بڕیارە کاربکەن. نەبوونی سەرچاوەکان بەپێی دامەزراوە دەگۆڕێت. 
بە کۆ: پزیشکان ڕایەنگەیاند کە ئەوان بە پەسەندی دەزانن بەتایبەتی لە کەرتی گشتیدا کاربکەن ئەگەر 
بتوانن مووچەیەکی بەرزتر وەربگرن و ئەگەر سەرچاوەی پێویست بۆ ئەداکردنی ئەرکەکانیان بەردەست بوو، 
سەرباری ئەو ڕاستیەی کە هەرچەندە مووچەی کەرتی گشتی بەرزتر بێت هێشتا نزمترە بەراورد بەو مووچەی 
لە کەرتی تایبەت بەدەستی دێنن. ڕوون و ئاشکرایە کە وەزارەتی تەندروستی دەتوانێت کاتژمێرەکانی ئێستای 
هێزی کار بە ژمارەیەکی کەمتری پزیشکانەوە هاوتا بکات کە هەریەکەیان بۆ کاتژمێری درێژتر کاربکەن، و 
بەمەش سیستمێکی کارا دێتە ئاراوە. لە جێبەجێکردنی ئەم گۆڕانکاریانەدا، داڕێژەرانی سیاسەت پێویستیان بە 
هەماهەنگی گۆڕانکاریەکان دەبێت لە سەرچاوەکانی نەخۆشخانەدا کە بۆ پزیشکان پێویستن بۆ ئەوەی ماوەیەکی 

درێژتر کاربکەن، وەک قەرەوێڵەکان، ئاسانکاریە یاریدەدەرەکان، و خزمەتگوزاریە پێویستەکانی تر.

بژاردەکانی سیاسەت
پێوەرەکانی بڕیاردان: پێش گەڕان بەدوای باشترین بژاردەکانی سیاسەت کە بۆ حکومەتی هەرێمی 
کوردستان بەردەستن، ئێمە پێوەرێکی بڕیاردانمان پەرەپێدا کە حوکم بەسەر بژاردەکاندا دەدات، ئیتر 
بە جیاواز بێت لە یەکتری یان بەیەکەوە لەگەڵ سیاسەتەکانی تردا. دەبێت پێوەری سەرەکی ئەو پلەیە 
لەخۆ بگرێت هەتا چەندە سیاسەتەکە یارمەتیدەری حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت بۆ بەدەستهێنانی 

ئامانجە نیشتیمانیەکانی چاودێری تەندروستی— کە بریتی بێت لە سیاسەتێک
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بە ئاسانی جێبەجێ دەکرێت	 
ئاڵۆزی رێکخستن کەمدەکاتەوە )بۆ نمونە شایستەیی زیاد دەکات(	 
یەکسانی زامن دەکات )بۆ نمونە بانگەشەی دوو دەستەیی سیستمی چاودێری تەندروستی ناکات(	 
کارایە	 
لە خەرجیەکانی بودجەی گشتی کەمدەکاتەوە	 
زامنی دابینکردنی یەکسانی خزمەتگوزاریە پزیشکیەکان دەکات لە کەرتی گشتیدا بە کواڵیتی بەرز	 
هاندەرە بۆ باشترکردنی کواڵیتی چاودێری.	 

بژاردەکان: ئێمە ئەم پێوەرەمان بەکارهێنا و چوار بژاردەی سیاسەتی گونجاومان پەرە پێدا )بڕوانە 
خشتەی S.1(. هەموو بژاردەکان هەروەها سیاسەتێکی لەخۆگرتبوو کە پێویست دەکات لەسەر پزیشکان 
بۆ ماوەی چەند ساڵێکی دیاریکراو )بۆ نمونە سێ تا پێنج ساڵ( لە کەرتی گشتیدا کاربکەن پێش ئەوەی 

ڕێگەیان پێ بدرێت لە کەرتی تایبەت کاربکەن.

بژاردەی 1: لێگەڕێ بازاڕ گەشە بکات. ئەم ئاراستەیە ڕێگە بە گەشەکردنی بازاڕ دەدات هەروەک 	 
ئەمڕۆ دەبینرێت بەبێ دەستێوەردانی سیاسەتی ڕاستەوخۆ.

بژاردەی 2: بەستنەوەی کاتژمێری کارکردن بە هەقدەستەوە بۆ هاندانی دارایی ڕەفتاری پزیشکی. ئەم 	 
بژاردەیە هاندەری دارایی دێنێتە کایەوە بۆ ئەوەی پزیشکان هەڵبژاردەی کارکردنی 35 کاتژمێری تەواویان 
هەبێت هەروەک پێویستە )یان ژمارەیەکی تری کاتژمێرەکانی کارکردن، هەروەک وەزارەتی تەندروستی 
دیاری دەکات( بەاڵم بڕیار دەداتە دەستی پزیشکەکە داخۆ کارکردن لە کەرتی تایبەت هەڵدەبژێرێت یان 
هیچکام  بە  پزیشکان  و  تایبەت،  و  گشتی  کەرتەکانی  لەنێوان  نییە  ڕوون  جیاکردنەوەیەکی  گشتی.  کەرتی 
لەمانەوە نابەسترێنەوە. لەم بژاردەیەدا، پاش ماوەیەکی پلەیی سێ تا چوار ساڵ کارکردن کە پزیشکان تێیدا 
قەرەبووی دارایی کاتژمێرە زیادەکانی کارکردن دەکرێنەوە ئەگەر ژمارەی تەواوی کاتژمێرەکانی هەفتە 
کاریان کرد هەروەک لەالیەن وەزارەتی تەندروستی دیاریکراوە، ئەو زیادەیە بۆ مووچەی بنەڕەتی تەنها 
ئەوانەیان زیاد دەکرێت کە ژمارەی تەواوی کاتژمێرەکانی ستاندارد هەروەک لەالیەن وەزارەتی تەندروستی 

دانراوە کاریان کرد. زیادەکە و ڕێژەکانی پارەدان بەپێی تایبەتمەندی پزیشکەکە ئەژمار دەکرێن. 
بژاردەی 3: پراکتیزەی کەرتی گشتی و تایبەت لە ڕۆژدا جیابکرێتەوە بەاڵم ڕێگەیان بدرێت بە پراکتیزەی 	 

کەرتی تایبەت لە ئێواراندا. لەم بژاردەیەدا، پزیشکان بۆیان هەیە لەڕۆژدا یان ئەوەتا لە کەرتی گشتی 
کاربکەن یان لە کەرتی تایبەت. ئەو پزیشکانەی کەرتی گشتی هەڵدەبژێرن بۆ ماوەی چەند ساڵێک )بۆ 
نمونە سێ تا پێنج ساڵ( بەو هەڵبژاردەیانەوە دەبەسترێنەوە بەاڵم بۆیان هەیە لە ئێواراندا پراکتیزەی 
کەرتی تایبەت بکەن پاش کاری ڕۆژانەی تەواوی کەرتی گشتی. هەموو ساڵێک جارێک، ئەوانەی کەرتی 
تایبەتیان هەڵبژاردووە هەلی کارکردن لە کەرتی گشتی دەخرێتە بەر سەرنجیان ئەگەر خوازیار بن. 
دەدات  تەندروستیش  وەزارەتی  یارمەتی  و هەروەها  دەکات  ئاسان  کارگێڕی  جۆرە  لەو  سیاسەتێکی 
پالنێکی باشتری هەبێت بۆ بودجەکەی لە ئایندەدا. ڕێژەکانی مووچە بەپێی تایبەتمەندی جیادەکرێتەوە، 
و ژمارەی ستانداردی کاتژمێرەکانی کارکردن لە هەفتەیەکدا لەالیەن وەزارەتی تەندروستی دادەنرێت. 
ژمارەی ئەو پزیشکانەی لە کەرتی گشتیدا بەکرێ گیراون و ژمارەی ئەو کاتژمێرانەی بۆ کارکردن 

پێویست دەبن لەالیەن وەزارەتی تەندروستیەوە دیاری دەکرێت.
بژاردەی 4: جیاکردنەوەی تەواوی پراکتیزەکردنی کەرتی گشتی و تایبەت. ئەم بژاردەیە داوا لە 	 

پزیشکان دەکات بە تاکانە یان ئەوەتا کەرتی گشتی یا کەرتی تایبەت هەڵبژێرن، و ئەگەر ئەو کەرتی 
گشتی هەڵبژارد، ئەوا بە هەڵبژاردەکەی خۆیەوە بۆ ماوەیەکی دیاریکراو )بۆ نمونە سێ تا پێنج ساڵ( 
ستانداردی  ژمارەی  و  جیادەکرێتەوە،  تایبەتمەندی  بەپێی  پارەدان  ڕێژەکانی  دەبێت.  پەیوەست 
ئەو  ژمارەی  دادەنرێت.  تەندروستی  وەزارەتی  لەالیەن  هەفتەیەکدا  لە  کارکردن  کاتژمێرەکانی 
پێویست  بۆ کارکردن  لە کەرتی گشتیدا بەکرێ گیراون و ژمارەی ئەو کاتژمێرانەی  پزیشکانەی 

دەبن لەالیەن وەزارەتی تەندروستیەوە دیاری دەکرێت.

پێشنیاری قۆناغداری دەکەین لە گۆڕانکاریەکاندا  ئێمە  نییە کام بژاردەیە هەڵدەبژێررێت،  گرنگ 
لەپێناوی بەدەستهێنانی زۆرترین کاریگەری و کەمترین پچڕان لە چاودێری تەندروستیدا. ئێمە پێشەکیەکی 
هەنگاو بە هەنگاومان بۆ هەریەک لە بژاردەکان بە وردەکارییەوە داڕشتووە. دوو قۆناغەکەی ئامادەکاری 

پێشبینیکراو الی خوارەوە پوختە کراون: 
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وردەکاریەکانی 	  لەسەر  ڕێکەوتن  یەکەم  قۆناغی  سیاسەت.  گۆڕینی  بۆ  ئامادەکاری   :)1 )ساڵی   1 قۆناغی 
گۆڕانکاری سیاسەتەکە لەخۆدەگرێت؛ کارکردن لەگەڵ گرووپە کارتێکراوەکان، وەک پزیشکان، بۆ بەدەستهێنانی 
پشتیوانی؛ و دەستکردن بە کۆکردنەوەی داتای پێویست بۆ بەڕێوەبردنی بژاردە دەسنیشانکراوەکانی سیاسەت.

قۆناغی 2 )ساڵی 2-4(: سیاسەتی چاکسازی. وردەکاریەکانی قۆناغی دووەم بەگوێرەی ئەو بژاردەیە 	 
دەگۆڕێت کە دەسنیشاکراوە، بەاڵم لە هەموو حاڵەتەکاندا زیادکردن لە مووچەی پزیشکان بە قۆناغ 
بەتێپەڕینی کات دەگرێتەوە وەک ئەو زیادەی کە تەنها کاتێک دەدرێت کە پزیشکەکە ژمارەی ئەو 
قۆناغەدا،  ئەم  لەماوەی  بڕیاریداوە.  تەندروستی  وەزارەتی  هەروەک  کردبێت  کاری  کاتژمێرانە 
زیادکردنەکان لە توانا لەڕووی ژمارەی قەرەوێڵەکان، خزمەتگوزاریە یاریدەدەرەکان، و پێداویستیەکانی 

تر بە هەماهەنگی لەگەڵ گۆڕانکاریەکان لە کاتژمێرەکانی کارکردنی پزیشکدا ئەنجام دەدرێت.

S.1 خشتەی
تایبەتمەندیەکانی بژاردەکانی سیاسەت

بژاردەی 1:
 لێگەڕێ بازاڕ 
گەشە بکات

بژاردەی 2:
بەستنەوەی 

کاتژمێری کارکردن 
بە هەقدەستەوە 
بۆ هاندانی دارایی 
ڕەفتاری پزیشکی

بژاردەی 3:
جیاکردنەوەی کاتی 

ڕۆژ 
پڕاکتیزە کردن بەاڵم

ڕێگەدان بە 
پراکتیزەکردنی کاری

تایبەت ئێواران

بژاردەی 4:
جیاکردنەوەی 

 پراکتیزەی گشتی 
و تایبەت بە تەواوی

سێ تا پێنج ساڵ خزمەتگوزاری گشتی پێویستە پێش 
ڕێگەدان بە کارکردن لە کەرتی تایبەت

بەڵێبەڵێبەڵێبەڵێ

وەزارەتی تەندروستیوەزارەتی تەندروستیپزیشکانپزیشکانداڕێژەری بڕیار دەسەاڵتی هەیە

وەزارەتی تەندروستی کۆنترۆڵی ژمارەیەک لە پزیشکان 
دەکات کە لە کەرتی گشتی کاردەکەن

بەڵێبەڵێنەخێرنەخێر

ئەو پزیشکانەی داوایان لێدەکرێت کاتژمێری پێویست 
کاربکەن هەروەک لەالیەن وەزارەتی تەندروستی دانراوە 

لەماوەی قۆناغداریدا کرێی زیادە وەردەگرن 

بەڵێبەڵێبەڵێنەخێر

کارکردن لە کەرتی تایبەت ڕێپێدراوە پاش تەواوکردنی 
کاتی ڕۆژ لە خزمەتگوزاری گشتیدا

نەخێربەڵێبەڵێبەڵێ

ئەم هەڵبژاردەیە ئەو پزیشکانەی کە کەرتی گشتیان 
هەڵبژاردووە بۆ ماوەیەکی دیاریکراو پەیوەست دەکات 

)بۆ نمونە سێ تا پێنج ساڵ(

بەڵێبەڵێنەخێرنەخێر

کارکردن بەم بژاردەیە پێویست بەوە دەکات وەزارەتی 
تەندروستی هەفتەی کارکردنی ستاندارد بەرز بکاتەوە بۆ 

نزیکەی 40-50 کاتژمێر

بەڵێنەخێرنەخێرنەخێر

بەڵێبەزۆرینەخێربەڵێجێبەجێکردن و کارگێڕی ئاسانە

بەڵێبەڵێهەندێکنەخێرسەرچاوە بەهەدەرچووەکان لە سیستمی ئێستادا دەگرێت

پارەدانی خانەنشینی گشتی کەمدەکاتەوە
بۆ ئەو کاتەی کاری نەکردووە

پێویستی بە گۆڕانی نەخێر
سیاسەتە

بەڵێبەڵێ

کەمتر لەوەکەمتر لەوەبەڵێبەڵێئەگەری زیاترە ببێتە مایەی دوو دەستەیی چاودێری

پزیشکێک بژاردەی ئەوە پەسەند بکات داخۆ لە کەرتی گشتی یان تایبەت کاربکات و بۆ چەند ساڵێک پەیوەست دەبێت وەزارەتی تەندروستی بڕیار 

داڕێژەری راستەقینەیە لەبەرئەوەی ژمارەی ئەو پزیشکانە دادەنێت کە ڕێگەیان پێدەدرێت لە کەرتی گشتی کاربکەن تەنانەت ئەگەر ژمارەی ئەو 
پزیشکانەش زیاتر بن کە خوازیارن ئەمە بکەن.
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دەرەنجامەکان و پێشنیارەکان
1، سیستمی  بژاردەی  لە  جگە  باسکراون،  بژاردەکان هەروەک الی سەرەوە  بڕوایەداین هەموو  لەو  ئێمە 
داراییکردن و کارایی سیستمی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان باشتر دەکەن. بژاردەی 2 دەبێتە 
پاش  دەهێڵێتەوە.  بودجەدا  و  پالندانان  لە  بەرچاو  بەشێوەیەکی  ناکاراییەکان  و  چاکسازی  کەمترین  مایەی 
جیاکردنەوەی  کە  دەکەین   4 بژاردەی  پێشنیاری  ئێمە  بژاردەکان،  هەموو  زیانەکانی  و  سوود  نرخاندنی 
تەواوی نێوان کەرتەکانی گشتی و تایبەت لەخۆ دەگرێت. لەم بژاردەیەدا، پزیشکان دەتوانن کارکردن تەنها 
لە کەرتی گشتی یان تایبەت هەڵبژێرن، بەاڵم ڕێگە بەوانەیان نادرێت کە کەرتی گشتیان هەڵبژاردووە ئێواران 
کاری کەرتی تایبەت بکەن. ئەم بژاردەیە دەبێتە مایەی بنەبڕکردنی بەهەدەردان، ئاسانترە بۆ جێبەجێکردن 
بەراورد بە بژاردەکانی تری چاکسازی و قابیلی خۆگونجاندنە لەگەڵ پێداویستیە گۆڕاوەکان بە تێپەڕینی کات. 
بژاردەی 3، کە ڕێگە دەدرێت بە پراکتیزەی کەرتی تایبەت وێڕای خزمەتگوزاری کەرتی گشتی مەترسی 
بوونی  بەردەوام  هەروەها  ئاراوە،  دێنێتە  تایبەتدا  کەرتی  لە  زیاتر  کارکردنی  و  پزیشکان  پابەندنەبوونی 

مامەڵەی خراپی ڕەوانەکردنی نەخۆشەکانی کەرتی گشتی بۆ کلینیکەکانی کەرتی تایبەتی تایبەت بە خۆیان.
ئێمە بەتووندی هۆشداری دەدەین لەوەی دەبێت هەر پالنێک قۆناغدار بێت و هەماهەنگی هەبێت بۆ 
ئەوەی پێدەرە پێویستەکان )دامەزراوەکان، دەرمان، و خزمەتگوزاریە یاریدەدەرەکان( بۆ پزیشکان بەردەست 
بن بۆ ئەدای کارەکانیان. داراییکردنی گونجاو لەالیەن حکومەت و خوازیاری بۆ جێبەجێکردنی پابەندی پێویستە. 

بنیاتنانی ژێرخانێکی کواڵیتی تەندروستی سەقامگیر
پێشینە

وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی پالندانانی حکومەتی هەرێمی کوردستان پابەندن بە سەردەمیکردنی 
سیستمی چاودێری تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بۆ گواستنەوەی چاودێری تەندروستی 
ئاستی  لەسەر  ناسراوە  تەندروستی  چاودێری  سیستمێکی  ئاراستەی  بە  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 
بە  لە دەستپێکردن  بوو  بریتی  دیاریکراوەکان  لەمێژینە  ئامانجی  لە  یەکێک  ئەمە،  هێنانەدی  بۆ  جیهانی. 

بنیاتنانی ژێرخانێکی باش بۆ پاڵپشتیکردنی پێشبینیەکانی چاودێری تەندروستی دانیشتووان.
لەماوەی قۆناغی سێهەمی پشتیوانی خۆی بۆ وەزارەتی تەندروستی، ڕاند )RAND( ڕاهێنان و پشتیوانی 
بۆ بەرەو پێشبردنی ئەجندای کواڵیتی و سەالمەتی نەخۆشی دەستەبەر کرد. پێشبینی دەکرا ئەم ڕاهێنانە 
وەک خاڵێکی دەستپێک بێت بۆ بنیاتنانی ژێرخانی کواڵیتی لە سەرانسەری هەرێمدا. پتر لەمەش، ڕاهێنراوانی 
بۆ  کارا و سەقامگیر دەستەبەر دەکەن  ڕێکوپێک، ستراتیژێکی  هاندانی  و  کارامەیی  بە  پۆشتە  بەرنامەکە، 
جاڕدانی ئەجندای کواڵیتی زیاتر، هاوبەشکردنی سەرکەوتنەکان و ڕاهێنانی تیمەکان لە دامەزراوەکانی تر بۆ 

بەرەوپێشبردنی باشترکردنی کواڵیتی لە سەرتاپای هەرێمدا.
وەک  بەکارهێنان  بۆ  چاکسازی  و  کواڵیتی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  دۆزیەوە  جیاوازەکانی  ئاراستە  چەندین   )RAND( ڕاند 
چوارچێوەیەکی کار بۆ بەرنامەی ڕاهێنانەکە. ئێمە لە دەسنیشانکردنی ئەم ئاراستەیە ڕەهەندەکانی الی خوارەوەمان ڕەچاوکرد:

گشتگیری سەبارەت بە فراوانکردنی مەودای چاالکیەکانی چاودێری تەندروستی لە هەرێمی کوردستان - عێراق	 
پەسەندکردنی گشتی ئاراستەکە لە ڕێکبەندەکانی تردا لەو شوێنەی کاری پێدەکرێت	 
بەکارهێنانی ئاراستەیەکی هاوشێوە لە واڵتانی دەوروبەر و لەالیەن دامەزراوە پەیوەندیدارەکانەوە لەو واڵتانە	 
بەردەستبوونی پسپۆر بۆ ڕاهێنان و ڕاوێژپێدانی هاوەاڵنی کوردستان لەسەر دیاردەکانی ئەم ئاراستەیە	 
هەبوونی بەڵگە لەسەر ئەوەی ئاراستەکە قابیلی جێبەجێکردنە و سەقامگیرە.	 

نێودەوڵەتی  هاوبەشی  لیژنەی  لەالیەن  کە  دەسنیشانکرد  کواڵیتی  بۆ  ئاراستەی  ئەو   )RAND( ڕاند 
 )JCI( بەکاردەهێنرێت وەک بنەمایەک بۆ ڕاهێنانەکەمان. ئاراستەی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی )JCI(
)بۆ  کراوە  جێبەجێ  دەوروبەر  واڵتانی  لە  تەندروستی  چاودێری  کواڵیتیەکانی  دامەزراوە  لە  ژمارەیەک  لە 
پەیوەندیدار  ڕاوێژکارانی  لە  ژمارەیەک  لەمەش،  پتر  قەتەر(.  یەکگرتوو،  عەرەبی  ئیماراتی  تورکیا،  نمونە 
بە ئەزموونی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست کار دەکەن یان کاریان کردووە لەگەڵ لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی 
بۆ  ستانداردێک  وەک  جیهان  ئاستی  لەسەر   )JCI( نێودەوڵەتی  هاوبەشی  لیژنەی  ستانداردەکانی   .)JCI(
کواڵیتی سیستمی نەخۆشخانە و تەندروستی ناسراون. لەوەش گرنگتر ئەوەیە کە دەگونجێت ستانداردەکانی 
لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی )JCI( وەک چوارچێوەیەکی کار بۆ فێرخوازی کواڵیتی و پالندانان بەکاربهێنرێت 

وەک ئاراستەیەکی تەدریجی کە لەکۆتاییدا دەبێتە مایەی پشت بەستن بە پێوەرەکان.
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ڕاند )RAND( هەستیار بوو بەو کێشە و بەرەنگاریانەی ڕووبە ڕووی سیستمی چاودێری تەندروستی 
و  هەیە  تایبەتمەندی  و  بلیمەت  کەسانی  چەندین  هەرێمەکە  بووەوە.  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 
سیاسی  کێشەی  بەهۆی  تەندروستی.  چاودێری  و  پەروەردە  نایابی  لەبواری  هەیە  درێژی  مێژوویەکی 
وێرانکەر و درێژخایەنی عێراقی لەماوەی دەیەی رابردوودا، بەرەوپێشچوونی هەرێم لە پێشڕەوی وەستابوو 
ببەن. بەاڵم پەرۆشی  پیشەکانیان بەرەو پێش  نەیاندەتوانی زانست و  و دامەزراوەکان داڕزاون. پسپۆران 
ئەوان بەردەوام بوو بۆ گێڕانەوەی هەرێمی کوردستان - عێراق بۆ پێگەکەی خۆی لەنێو دانیشتووانی مەزنی 
جیهاندا، وەک بیرگەیەکی دامەزراوەیی بۆ ئەوەی هەبووە و دیدێکی بەهێز بۆ ئەو پێگەی هەرێم دووبارە 
بەدەستی دێنێتەوە لەبواری سیستمی پزیشکی خۆیدا. لەبەرئەوە گرنگ بوو سیستمێک دەسنیشان بکەن کە 
)یان  هێنانەدی  بەرەو  کایەوە  بێنێتە  بە هەنگاو  پەرەسەندنێکی هەنگاو  بکرێت  بەجۆرێک هەموار  بتوانێت 
تێپەڕاندنی( هەموو ستانداردە نێودەوڵەتیەکان، خەاڵتکردنی بەشداربووان بۆ ئەو سەرکەوتنە تەدریجیەی 

کە پاشتر دەبێت بە هەوڵی بەردەوام بەرەو نایابی لە بواری چاودێری تەندروستیدا.
پیادەکردنی چوارچێوەی کاری لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی )JCI( بۆ کواڵیتی ئەگەری تواناکانی 
دامەزراوە تاکەکان ڕەچاو دەکات بۆ بەدەستهێنانی متمانەی باوەڕپێکراو لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی وەک 
جەختکردنەوەیەک لەسەر پابەندیان بە کواڵیتی بەبێ پشت بەستن بەو پێشبینیەی کە لەماوەیەکی کورتدا 
هەموو دامەزراوەکان ئەو ستانداردانە دەهێننەدی. ئەمەش بەو مانایە دێت کە دەبێت پێشکەوتنی هەنگاو 
بە هەنگاو بەرەو هێنانەدی هەموو ستانداردەکان پاداشت ،بکرێت و نابێت ئەوانەی ئەو بەڵێنی ئەو هەواڵنە 

دەدەن بە شکست خواردوو ڕەچاو بکرێن کاتێک ناتوانن دەسبەجێ هەموو ستانداردەکان بهێننەدی. 

کواڵیتی بەرایی نەخۆشخانە و بەرنامەی فێرکاری سەالمەتی نەخۆش
ئامانجی هەوڵی کواڵیتی بەرایی خوڵقاندنی پەرۆشیە بۆ بەرەوپێشبردنی کواڵیتی چاودێری لە نەخۆشخانەکانی 
ئاکاری  و  کارامەیی  کە  کواڵیتی  پێشەنگانی  لە  گرووپێکە  دیاریکردنی  و  عێراق   - کوردستان  هەرێمی 
پێویستیان هەیە بۆ بانگەشەکردن بۆ ئەجندای کواڵیتی. بۆ بەدەستهێنانی ئەمە، گرنگە ئەو کەسانە دیاری 
بکرێن کە لەنێو ڕێکخراوەکانیاندا دەسەاڵت و ڕێزی پێویستیان هەیە بەجۆرێک کە توانای ڕاکێشانە مەیدان 

و پەرەپێدان و خستنە گەڕی بەرنامەکانیان هەیە لەسەر ئاستی ناوخۆیی.
حکومەتی هەرێمی کوردستان وەفدێکی دیاریکرد کە پێکهاتبوو لە هەشت پێشەنگی بااڵ لەالیەن وەزارەتی 
تەندروستی و نوێنەرانی نەخۆشخانە گشتیەکان لە سەرتاپای هەرێمی کوردستان - عێراق، بۆ بەشداریکردن 
لە بەرنامەیەکی سازێنراوی 3.5 ڕۆژی پەروەردەیی لە ئەستانبوڵ - تورکیا ڕۆژانی 23-27 شوباتی 2014 
. ئەم بەرنامە کاردانەوەیی و ئەزموونیە لەالیەن ڕاوێژکارانی ڕاند )RAND( بە هاوکاری لەگەڵ گرووپی 
نەخۆشخانەی  سیستمێکی  لە  بریتیە  کە   ،)Acibadem Hospitals Group( ئاچیبادەم  نەخۆشخانەکانی 
کەرتی تایبەت بارەگاکەی لە تورکیایە، ڕێکخرا و پێشکەشکرا. ئاچیبادەم بەهۆی ناوبانگی دامەزراوی لەڕووی 

کواڵیتی و خوازیاری ئەو بۆ هاوبەشکردنی زانست وەک پێگەیەکی ڕاهێنان دەسنیشانکرا.
ڤیدیۆ،  نمایشەکان،  بە  لەخۆگرتبوو  فێرکاریەکانی  نمایشە  پێکهاتەیەکی  پەروەردەیی  بەرنامەی 
توێژینەوەی حاڵەت، ڕاهێنانەکانی چارەسەرکردنی گرفت لەڕێگەی گرووپە بچووکەکان، گرووپە گەورەکانی 
گفتوگۆ، و نمایشەکانی نرخاندن لە یەکە جیاجیاکانی چاودێری نەخۆشدا ئەنجامدرا. هەروەها ستافی گرووپی 
نەخۆشخانەکانی ئاچیبادەم "گەشتی کواڵیتی" خۆیانیان هاوبەشکرد. بەشداربووان کارنامەیەکیان وەرگرت کە 
هەموو نمایشەکان و کۆپیەک لە بەڵگەنامەی ستانداردەکانی متمانە بەخشینی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی بۆ 
نەخۆشخانەکان، وەشانی پێنجەم )JCI،2015( لەخۆگرتبوو، کە بۆ ڕووپێوەکانی متمانە بەخشین کاریگەر بوو 
لە 1 نیسانی 2014. بەشداربووان لە بەرنامەکەدا چاالک بوون، خوازیاری بابەتەکان بوون و پەرۆش بوون 
بۆ بەرجەستەکردنی ئەوەی فێری بوون بە پراکتیزە لە نەخۆشخانە گشتیەکانی هەرێمی کوردستان - عێراق.

لە ڕۆژی کۆتای بەرنامە پەروەردەییەکەدا، ناوەرۆکەکە تەرکیزی کردە سەر بەڕێوەبردنی گۆڕانکاری 
و  کواڵیتی  دیاریکراوەکانی  بە گەاڵڵە کردنی دەستێوەردانە  دەتوانن دەستپێبکەن  بەشداربووان  و چۆن 
وتەیەک  بە  نمایشەکە  کوردستان.  گشتیەکانی  نەخۆشخانە  لە  دەستەکان،  پاکوخاوێنی  وەک  سەالمەتی، 
کایەی  لە  پێشتر  تەندروستی هەرێمی کوردستان -عێراق خۆیانەوە دەستیپێکرد، کە  پێشەنگانی  لەالیەن 

ڕاهێنانەکەدا ئامادە کرابوو: "گۆڕانکاری تەنها لە یەک هەنگاوەوە دەستپێدەکات. پێویستە دەستپێبکەین."
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پالنی  گرووپەکە  ئەندامانی  گۆڕانکاری،  بەڕێوەبردنی  بۆ  دامەزراو  شێوازناسیەکی  بەکارهێنانی  بە 
الی خوارەوەیان داڕشت بۆ ڕێپیشاندەری باشترکردنی کواڵیتی و سەالمەتی نەخۆش لە یەک بە یەکی 

نەخۆشخانەکانیان بۆ ماوەی شەش مانگی زامنکراو:

قۆنا غی 1: خوڵقاندنی کۆمەڵێک لە هەلەکانی چاکسازی بەرایی هاوبەشکراو
کۆنترۆڵکردنی پیسبوون )پاکوخاوێنی دەستەکان(	 
دیاریکردنی نەخۆشەکان 	 
بەستانداردکردنی سەبەتەی فریاکەوتن	 
پرۆتۆکۆلەکانی نەشتەرگەری سەالمەت 	 
تەواوکاری و بە ستانداردکردنی تۆماری پزیشکی.	 

قۆنا غی 2: بەرجەستەکردنی دیدێک
چاودێری تەندروستی باشترکراو لەڕێگەی پیادەکردنی باشترین پراکتیزە نێودەوڵەتیەکان بۆ کواڵیتی و سەالمەتی	 

قۆنا غی 3: یەکخستنی پابەندی
پشتیوانی وەزارەتەکانی تەندروستی، پەروەردە، پالندانان، و دارایی	 
پشتیوانی پێشەنگانی کۆمەڵگە )بۆ نمونە پێشەوایانی ئاینی، سەرکردە سیاسیەکان(	 
پشتیوانی میدیاکان لە ناسینەوەی هەوڵەکانی کواڵیتی لەالیەن ناوەندە پێشەنگەکانەوە	 
یاریدەدەر، 	  تەندروستی  چاودێری  کارمەندانی  نوێ،  پزیشکانی  کلینیکی،  پێشەنگانی   پشتیوانی 

و کۆمەڵەکانی پەرستاری و پزیشکی

قۆنا غی 4: یارمەتیدانی گۆڕانکاری بۆ ئەوەی بەردەوام بێت

قۆنا غی 5: چاودێریکردنی گەشەکردن

گەشەکردنی جێبەجێکردنی ئەولەویەتەکانی چاکسازی
لەو کاتەوەی بەرنامەی ڕاهێنانەکە دەستیپێکردووە، حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ملمالنێدایە لەگەڵ 
مەسەلە گرنگەکانی تەندروستی پەیوەندیدار بە هەڵگیرسانی ناکۆکی چەکدارانە و کۆڕەوی پەنابەران. 
سەرباری ئەم هەموو بەرەنگاریانە، چاکسازی کواڵیتی بەرچاو و سەالمەتی بنەڕەتی النیکەم لە یەکێک لە 

نەخۆشخانە بەشداربووەکان جێبەجێکراون، ئەویش نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژاوای هەولێرە. 
ئاستەنگانەی  ئەو  سەرباری  کە  ڕایگەیاند  میران  حامد  الوەند  دکتۆر  نەخۆشخانە  بەڕێوەبەری 
هاتوونەتە بەردەم ئەو و نەخۆشخانەکانی تری کوردستان لەساڵی 2014، خۆی و تیمی نەخۆشخانەکەی 

تەرکیزیان کردۆتە سەر:

جێبەجێکردنی سیستمێکی دروست بۆ ناسینەوەی نەخۆش	 
جێبەجێکردنی ئامێر، پێداویستی، و چارەسەریە بەردەستەکان بۆ پاکوخاوێنی دەست	 
نمایشکردنی چاکسازیەکانی کۆنترۆڵکردنی پیسبوون	 
تۆکمەکردنی پەیوەندیە باشکراوەکان لەنێوان پزیشکان، ستاف و نەخۆشەکاندا	 
بە دامەزراوەکردنی سیستمەکانی دەستەکان بۆ چاکسازیەکانی الی سەروو لەڕێگەی بەکارهێنانی 	 

چاودێرانی ڕاهێنراو. 

خوڵقاندنی گوڕوتینێک بۆ ئایندە
ئەو زانست و ئاکارانەی بەشداربووان لە کایەی ڕاهێنانەکەدا نمایشیان کرد و ئەو چاکسازیە جێ سەرنجەی 
ڕاهێنانەکە  کایەی  دوابەدوای  ترەوە  ئەوانی  و  هەولێر  ڕۆژاوای  فریاکەوتنی  نەخۆشخانەی  لەالیەن 
 جێبەجێکرا جەخت دەکاتەوە لەسەر ئەوەی سیستمێکی چاودێری تەندروستی کارکردوو لە ئاستی بااڵدا 
و بە کواڵیتی بەرز لە هەرێمی کوردستان - عێراق کارێکی گونجاوە. لەبەرئەوە، ڕاند )RAND( پێشنیاری 
سەالمەتی  و  کواڵیتی  باشترکردنی  لەبواری  زیاتر  تواناسازی  تەندروستی  وەزارەتی  کە  دەکات  ئەوە 
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 )RAND( ڕاند  هەروەها  بدات.  ئەنجام  هەرێم  لە  گشتی  تەندروستی  کەرتی  سەرتاپای  لە  نەخۆشدا 
بەئاگایە لەوەی لەو کاتەوەی ڕاهێنانەکە دەستیپێکردووە ناکۆکی سیاسی بە بەربەست لەبەردەم کەسانی 
لەخۆبردوودا بۆ بەدەستهێنانی ئەو سەرکەوتنانەی کە بەدەست هاتنیان ڕوون و ئاشکرایە. گرنگە یارمەتی 
ڕادەی  ئەو  هەتا  بکەنەوە  بەشداری  دووبارە  ئەوەی  بۆ  بدرێت  بنەڕەتیەکان  بەشداربووە  دامەزراوە 

پێویستە لەکاتێدا هاوکات کار لەسەر فراوانکردنی مەودای بەشداریکردنی هەرێمی بکات.
یەکێک لە ئاراستەکانی ئەو جۆرە تواناسازیە بریتیە لە پەرەپێدانی پەیمانگەی کواڵیتی و سەالمەتی 
نەخۆشی هەرێمی لە هەولێر کە شێوازناسی ڕاهێنانی ڕاهێنەر بەکاردێنێت. بەڕێوەبەرانی نەخۆشخانە کە 
هەر پێشتر پابەندییان دەربڕیوە بە پێشەنگی کردنی چاکسازی کواڵیتی و سەالمەتی، دەبێت وەک هاو-
فاکەڵتی لە ڕاهێنانەکانی داهاتوودا خزمەت بکەن، بەشێوەیەک کە زۆربەی ڕاهێنانەکان ئەگەر هەمووشی 

نەبێت بگوازنەوە بە مەبەستی بەدامەزراوەکردنی کارمەندان. 

دەرەنجام

ڕاند )RAND( بەردەوام بووە لەسەر کارکردن لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی پالندانانی حکومەتی 
هەرێمی کوردستان بۆ باشترکردنی سیستمی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان و یارمەتیدان لە 
بەدەستهێنانی دیدی حکومەت بۆ ئایندە. لەماوەی قۆناغی سێهەمی ئەم پڕۆژەیەدا )2013-2015(، ئێمە 
یارمەتیدەر بووین لە جێبەجێکردنی سیستمی زانیاری بەڕێوەبردنی چاودێری سەرەتایی )MIS(، بژاردەکانمان 
خستەڕوو بۆ چارەسەرکردنی گرفتی دوو کاری پزیشک، و ڕاهێنانی بەرایی خۆمان ئەنجامدا لەسەر کواڵیتی 

چاودێری تەندروستی و سەالمەتی نەخۆش. 





xxvii

سوپاس و پێزان

حەز دەكەین سوپاس و پێزانینمان بۆ یارمەتی بێ پایانی گشت پسپۆرانی چاودێری تەندروستی بكەین كە 
لە هەرێمی كوردستان — عێراق دەژین كە زۆر یارمەتیدەر بوون بۆمان لە ماوەى ئەم توێژینەوەیەدا. 
بە تایبەت سوپاسی ڕێنوێنی ژیرانەی وەزارەتی پالندانان )MOP( دەكەین، كە لە ژێر چاودێریان ئەم 
توێژینەوەیە ئەنجامدرا، و بە تایبەتی ئاراستە و ئامۆژگاری بایەخداری وەزیری پالندانان، دکتۆر عەلی 
بینی لە ڕاوێژ و فیدباكی زاگرۆس فتاح سیوەیلی، بەڕێوەبەری  سندی. هەروەها ئێمە زۆر سوودمان 
هەموو  قەرزاری  بە  خۆمان  ئێمە  پالندانان.  وەزارەتی  لە  و  پەرەپێدان  وهەماهەنگی  هاوکاری  گشتى 
تەندروستی،  بەڕێز وەزیری  بەتایبەتی  یارمەتیان داین، و  تەندروستی دەزانین کە  پسپۆرانی وەزارەتی 
دکتۆر ڕێکەوت حەمە ڕەشید، کە فیدباک، ئاراستە و ڕێنمایی بایەخداری پێداین لەمیانەی توێژینەوەکەدا.
زۆر كەسانی تر تەواو یارمەتیدەر بوون لە ماوەى توێژینەوەکەدا. ئێمە سوپاسی هەموو کارمەندانی 
وەزارەتی تەندروستی دەکەین، و بەتایبەتی بەڕێزان بەڕێوەبەرانی گشتی بۆ ئەو یارمەتیانەی پێشکەشیان 
کردووە لە هەردوو بوارەکانی زانیاریە بەنرخەکان و لە ئاسانکاری دەستگەیشتن بە کارمەندە سەرەکیەکان 
پزیشکان  لە  کارمەندانە ژمارەیەکی زۆر  ئەو  پێکردوون.  ڕاوێژمان  توێژینەوەکە  ماوەی  بەدرێژایی  کە 
ئەدامان  و دهۆک  سلێمانی  لە هەولێر،  کە  کرد  بەشدارییان  تەرکیزدا  لە گرووپەکانی  کە  دەگرێتەوە 
کرد، هەروەها بەڕێوەبەرانی حەوت نەخۆشخانەکە و ئەو پسپۆرانەی کە لە وێرکشۆپی کواڵیتی کە لە 
ئەستانبوڵ ئەنجامدرا بەشدارییان کرد، ئێمە سوپاسی هەموویان دەکەین بۆ کاتی تەرخانکراو و بۆچوونی 
بەهاداریان. هەروەها سوپاسی بێ پایانمان ئاراستەی دکتۆر عەممار بیبانی دەکەین بۆ یارمەتی بەردەوامی 
سەرنجەکانی  و  پێداچوونەوە  بۆ  تەندروستی  وەزارەتی  لە  پەیوەندیدار  کەسی  وەک  خزمەتکردن  لە 

لەسەر ڕەشنووسە جیاجیاکانی ئەم راپۆرتە. 
نیشتیمانی  زانکۆی  لە  لیم  یی- ویی  و   )RAND( ڕاند  لە  وین  باربارا  سوپاسی  ئێمە  کۆتاییدا،  لە 
سەنگافورە )کە کارمەندی پێشووی ڕاندە( دەکەین بۆ پێداچوونەوە و فیدباکی وریایانەی دڵنیایی کواڵیتی 
لەسەر راپۆرتەکە و ڕۆبین مێلی بۆ ڕێنمایی گشتی سەبارەت بە پڕۆژە جیاجیاکانی ڕاند )RAND( لە 

هەرێمی کوردستان - عێراق، لەوانە ئەم توێژینەوەی کەرتی تەندروستی.
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بەشی یەکەم

پێشەکی

لەساڵی 2010 و بەدواوە، دامەزراوەی ڕاند RAND لەگەڵ وه زاره تى تەندروستی )MOH( و وەزارەتی 
جێبەجێکردنی  و  پەرەپێدان  لەسەر  کاردەکات  كوردستان  هەرێمی  حکومەتی  ی   )MOP( پالندانان 
لەڕێگەی  تەندروستی  چاودێری  سیستمی  و  هەرێم  تەندروستی  باشترکردنی  بۆ  دەستپێشخەریەکان 
شیکاریەکان، پالندانان، و پەرەپێدانی ئامڕازە شیکاریەکانەوە. ئێمە چاالکیەکان لە سێ بواری دیاریکراوی 
پەیوەندیدار بە تەندروستی و چاودێری تەندروستی ڕاپۆرت دەکەین کە لەالیەن وەزارەتی تەندروستی 
و وەزارەتی پالندانانەوە وەک بوارەکانی ئەولەویەت بۆ شیکردنەوە و کردار دەسنیشان کرابوون. ئەمانە 
مەسەلەی بابەتین کە بە قۆناغە جیاجیاکانی تەندروستی RAND بە هاوکاری لەگەڵ حکومەتی هەرێمی 
کوردستان تێپەڕبوون. لەکاتێکدا بوارەکانی کارکردن سەربەخۆن لەیەکتری، هەریەک لە بەشداریکردنەکان 
بۆ دانانی بەردی بناغەی گۆڕانکارین لە سیستمی چاودێری تەندروستیدا لەڕێگەی هەڵسەنگاندنی پێکهاتەیی، 

پەرەپێدانی داتا، چاکسازیە یاسایی و رێکخراوەییەکان، ڕاهێنان و/یان یاریدەدانی تەکنیکی. 
لە قۆناغی سێهەمی ئێستادا )2013-2015(، ڕاند )RAND( تەرکیز دەکاتە سەر:

پەرەپێدان و شێوازەکان بۆ بەکارهێنانی چاکسازی داراییکردنی تەندروستی 	 
سیستمی زانیاری بەڕێوەبردنی چاودێری سەرەتایی بە تەرکیزکردنە سەر بژاردەکانی چاکسازی سیاسەت 	 

بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ پراکتیزەی دوو کاری پزیشکان )DP(، بەجۆرێک کە پزیشکان لە هەردوو 
ڕێکبەندەکانی گشتی و تایبەتی سەالمەتی نەخۆشی نەخۆشخانە و ڕاهێنانی کواڵیتیدا پراکتیزە دەکەن. 	 

ئێمە لە ڕاپۆرتەکانی قۆناغەکانی پێشتری یەکەم و دووەمدا )موور و هاوکاران، 2014؛ ئەنتۆنی 
لە هەرێمی  نەخۆشی  تەندروستی و شێوەکانی  لە دۆخی  2014(، هەندێک وردەکاریمان  و هاوکاران، 
كوردستان — عێراق )KRI( شرۆڤە کرد، کە لێرەدا دووبارە نابنەوە. هەروەها ئێمە سیستمی چاودێری 
سەرەتایی،  چاودێری  کرد— لەوانە  شرۆڤە  کوردستانمان  هەرێمی  حکومەتی  تەندروستی  سەرەتایی 
داراییکردنی تەندروستی، کواڵیتی، مەزندەکانی هێزی کار— و شیکاری بەراییمان پێشکەشکرد کە بناغەی 

ئەم قۆناغەی سێهەمی کار دادەڕێژێت، و بابەتی ئەم ڕاپۆرتەیە. 

شرۆڤەیەکی کورتی سیستمی تەندروستی ئێستا لە هەرێمی کوردستان - عێراق1

چاودێری تەندروستی لە هەرێمی کوردستان - عێراق بەشێوەیەکی سەرەکی لە کەرتی گشتیدا لەڕێگەی 
59 نەخۆشخانەی گشتی و سەدان بنکەی چاودێری تەندروستی سەرەتاییەوە دەستەبەر دەکرێت کە بە 
هەموو هەرێمی کوردستان - عێراقدا دابەشبوون. هەروەها چاودێری لە کەرتی تایبەتدا لەڕێگەی کلینیکە 
لە  چاودێری  تایبەتەکانەوە دەستەبەر دەکرێت.  نیمچە  و  تایبەت  نەخۆشخانە  لە  و  تایبەتەکان  پزیشکیە 
تەندروستی  بۆ خزمەتگوزاریەکانی چاودێری  تاکەکەس  کەرتی گشتیدا بەجۆرێک دیزاینکراوە کە مافی 

1  زانیاری پێشینەی تەواوتر لە قۆناغەکانی پێشووی کارکردنەوە وەک پێشینە لەو بەشانەدا هاتوون کە دواتر دێن.
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هەروەک بەگوێرەی دەستوور دامەزراوە و بۆ دامەزراندنی خزمەتگوزاریە تەندروستیە گشتیەکان بۆ 
هاندانی خۆشگوزەرانی گشتی بهێنێتە دی.2

بنکەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی دوو جۆرن— بنکە سەرەکیەکان، کە بەشێوەیەکی نمونەیی 
سەرەتایی  چاودێری  خزمەتگوزاریەکانی  زۆربەی  دەبێت  و  پۆشتەکراون  گشتی  پزیشکی  یەک  النیکەم 
دەستەبەر بکەن و بنکە الوەکیەکان، کە پزیشکیان نییە و مەودایەک لە خزمەتگوزاری سنوردار دەستەبەر 
دەکەن.  بنکە سەرەکیەکان مەودایەکی بەرفراوان لە خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی سەرەتایی و ددان 
بۆ  زاری  تەڕکردنەوەی  چارەسەرکردنی  منداڵ،  گەشەی  چاودێری  کوتان،  لەوانە  دەکەن،  پێشکەش 
نەخۆشیەکانی سکچوون، چارەسەری گرفتە تەندروستیە الوەکیەکان، و فێرکاری تەندروستی؛ هەندێک 
خزمەتگوزاری وەک چاودێری بەر لەدایك بوون و پشکنین و/یان بەڕێوەبردنی نەخۆشیە درێژخایەنەکانی 
وەک پاڵەپەستۆی بەرزی خوێن و شکرە دەستەبەر دەکەن. بۆ چارەسەرکردنی پێویست بوون بە زانیاری 
زیاتر بۆ مەبەستەکانی بەڕێوەبردن و زانینی بەردەستبوونی خزمەتگوزاریەکان، ئامێرەکان، و هێزی کار لە 
بنکەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی، وەزارەتی تەندروستی لە ڕووپێوێکی پڕ وردەکاریدا بەشداری 
کرد بۆ بەکارخستنی سیستمی زانیاری بەڕێوەبردنی چاودێری سەرەتایی هەروەک لەم ڕاپۆرتەدا هاتووە.
حکومەتی هەرێمی کوردستان لە ئێستادا سیستمێک لەسەر بنەمای بودجە بەکاردێنێت کە زۆربەی 
چاودێری تەندروستی کەرتی گشتی لەڕێگەی بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە دارایی دەکرێت. 
هەرچەندە نەخۆشەکان بە بڕێکی زۆر بچووکی کرێکان بەشداری دەکەن، زۆربەی چاودێری تەندروستی 
دارایی دەکرێت.  کوردستانەوە  بودجەی هەرێمیی حکومەتی هەرێمی  لە دەرەوەی  کەرتی گشتیدا  لە 
نزیکەی لەسەدا 6 تێکڕای بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەڕوات بۆ کەرتی تەندروستی، ئەمەش 
تەرخانکردنێکە لەژێر ئاستی واڵتانی ترەوەیە لە ناوچەکەدا )ئەنتۆنی و هاوکارانی، 2014(. ئەم تەرخانکردنە 
ساڵی 2013 بە نزیکەی 300 دۆالر بۆ هەر دانیشتوویەک دەنوێنێت، کە زۆر نزمترە لە ئاستی خەرجیی 

تەندروستی بەپێی تاکەکەس لە واڵتانی داهات مامناوەندی لە ناوچەکەدا. 
زیاتر لە سێ چارەکی خەرجیەکانی کارکردنی وەزارەتی تەندروستی بۆ مووچە تەرخانکراوە، کە لەالیەن 
وەزارەتی داراییەوە )MOF( ڕاستەوخۆ بە هەموو کارمەندانی حکومی دەدرێت. دوو کاری پزیشکی یەکێکە 
ناتەبایی و سەرچاوە بەهەدەرچووەکان  لەو مەسەالنەی لەالیەن وەزارتی تەندروستیەوە وەک هۆکارێک بۆ 
و  گشتی  کەرتی  هەردوو  لە  کە  پزیشکانەی  بەو  ئاماژەیە  کاری  دوو  چاکسازیە.  بە  پێویستی  و  ناسێنراوە 
تایبەتدا کاردەکەن و کە لە هەرێمی کوردستان - عێراق، بەشێوەیەکی نمونەیی بەگوێرەی ژمارەی کاتژمێرە 

گرێبەستکراوەکانیان لە هەفتەیەکدا کارناکەن پێش ئەوەی بەرەو پراکتیزەکانی کەرتی تایبەتی خۆیان بڕۆن. 
هەروەها پێویستە سەرنجی ئەوە بدرێت کە بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەوکاتەوەی 
عێراق لەالیەن داعشەوە )ISIS( داگیرکراوە لە 2014 دا، لەژێر فشارێکی سەختدا بووە، ئەمەش وای 
لێکردووە ئەو گۆڕانکاریانەی پێویستیان بە دارایی زێدەیە لە مەودایەکی نزیکدا کارێکی زۆر قورس بن. 
لەو کاتەوە بودجە لە بەغداوە لەکاتی خۆیدا و بەشێوەیەکی ڕێکوپێک ناگات، و پێداویستیە نوێکانی بودجە 
بۆ ئاسایش لە ئەنجامی ئەو قەیرانەی لە ئەنجامی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ داعشدا هاتۆتە کایەوە قورسن. 
حکومەتی هەرێمی کوردستان - عێراق ئەم پێداویستیانە بەڕاستی بە ئەولەویەت لە گرنگیدا دەزانێت. 
نەک هەر پێداویستیەکانی ئاسایش گەورەن، بەڵکو ئێستا زیاتر لە 1.5 ملیۆن ئاوارەی ناوخۆ و پەنابەر 
لە هەرێمی کوردستان - عێراق دەژین و پێویستیەکی زۆریان بە یارمەتیە و ئەمەش لەبەر ڕۆیشتنێکی 

بەرچاوە بۆ بودجەی هەرێمی کوردستان - عێراق.
لەڕووی  خێرادایە  گەشەکردنێکی  لە  عێراق   - کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  هەرچەندە 
پێویستیان  تر هێشتا ماون کە  بواری  تەندروستی، زۆر  کواڵیتیەکانی چاودێری  گەیاندنی خزمەتگوزاریە 
بۆ  پێویست،  سیاسەتی  داتای  کۆکردنەوەی  بۆ  نییە  لەکاردا  سیستمێک  هیچ  نمونە،  بۆ  چاکسازیە.  بە 
یان  یان کەمکردنەوەی هەڵە،  تەرکیزکردنە سەر چاکسازیەکانی کواڵیتی  یان  نەخۆشخانەکان  نرخاندنی 
بەشداریکردن لە باشترکردنی کواڵیتی دەستبەجێدا. بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەندێک لە ملمالنێکان کە بە 
کواڵیتی چاودێریەوە پەیوەندیدارن، وەزارەتی تەندروستی دەستەیەک لە بەڕێوەبەرانی نەخۆشخانەکان 
و پسپۆرانی دەسنیشانکرد بۆ ئەوەی بە ستانداردە نێودەوڵەتیەکانی نەخۆشخانە ئاشنا بکرێن و بۆ ئەوەی 
لەسەر لەخۆگرتنی ئەم ستانداردانە ڕابهێنرێن. ئەم گرووپە لە نەخۆشخانەیەک لە ئەستانبوڵ ڕاهێنانیان 
پێکرا کە هەر پێشتر ستانداردە نێودەوڵەتیەکانیان پیادە و جێبەجێ کردووە. بەدرێژایی ماوەی ڕاهێنانەکە 
لە ئەستانبوڵ، ڕاهێنراوانی حکومەتی هەرێمی کوردستان شێوازەکان بۆ باشترین جێبەجكردنی ئەجندای 

کواڵیتیان لە هەرێمی کوردستان - عێراق هاوبەشکرد. 

.2009 ،)WHO( 2  وەبەرهێنان لە گرووپدا، 2013؛ موور و هاوکاران، 2014؛ ڕیکخراوی تەندروستی جیهانی
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رێکخستنی ئەم راپۆرتە

بەشی دواتر ئاراستەی شێوازناسی، شیکارەکان، و پێشنیارە پەیوەندیدارەکان بە هەریەک لە سێ ئەرکە 
سەرەکیەکەوە شرۆڤە دەکات: بەشی دووەم شرۆڤەی سیستمی زانیاری بەڕێوەبردنی چاودێری سەرەتایی 
دەکات؛ بەشی سێهەم چاکسازی دوو کاری پزیشکان شرۆڤە دەکات؛ و بەشی چوارەم شرۆڤەی سەالمەتی 
هاوبەش  دەرەنجامەکانمان  پێنجەم  بەشی  دەکات.  تەندروستی  چاودێری  کواڵیتی  ڕاهێنانی  و  نەخۆش 

دەکات.
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بەشی دوو

سیستەمی زانیاری بەڕێوەبردنی چاودێری سەرەتایی 

گشتگیرانە  بەشێوەیەکی   (2011-2010)  )RAND( ڕاند  تەندروستی  پڕۆژەی  یەکەمی  قۆناغی  لە  ئێمە 
سیستمی چاودێری تەندروستی سەرەتایی حکومەتی هەرێمی کوردستانمان تاقیکردەوە و نزیکەی 60 پێشنیاری 
بەرجەستەمان پێشکەش کرد، کە بەپێی ئاستی گرنگی و گونجان پۆلێنمان کردن. یەکێک لە پێشنیارە هەرە 
 گرنگ و گونجاوەکان دامەزراندنی سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن )MIS( بوو بۆ چاودێریکردنی سەرچاوە 
و خزمەتگوزاریەکان لە بنکەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی. لەو کاتەدا هیچ سیستمێکی لەوجۆرە لەکاردا 
بەشێوەیەکی  خزمەتگوزاریەکان  و  ئامێرەکان،  ستاف،  ئاسانکاریەکان،  دەربارەی  داتایەکیش  هیچ  و  نەبوو، 
سیستمێکی  سااڵنە.  ڕاپۆرتکردنی  مەبەستەکانی  لە  جگە  بەکارنەدەهێنران،  یان  کۆنەدەکرانەوە  سیستماتیکی 
لەو جۆرە یارمەتیدەری بەڕێوەبەران دەبێت چاودێری شوێن، ستاف، و خزمەتگوزاریەکان بکەن لە بنکەکانی 
چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە هەموو هەرێمدا و ئەو گرفتانە دەسنیشان بکەن کە پێویستیان بە سەرنجی 
بەڕێوەبردنە.  لە ماوەی قۆناغی دووەمدا )2012-2013(، یارمەتیدەر و پەرەپێدەر بووین لە گەاڵڵە کردنی 
سیستمێکی لەو جۆرە. لەماوەی قۆناغی سێهەمدا )2013-2015(، ئاسانکاریمان کرد بۆ کۆکردنەوەی داتای 
تەواوتر لە هەموو بنکەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتاییەوە، و ژمارەیەک لەو گرفتانەمان دەسنیشان کرد 
کە دڵنیایی سەرنجی بەڕێوەبردن دەدات سەبارەت بە ڕووماڵکردنی دانیشتووان، ستاف، و خزمەتگوزاریەکان. 

ئەم بەشە باس لە پرۆسەی کۆکردنەوەی داتا دەکات و تەرکیز دەکاتە سەر شیکردنەوە و ئاڵۆزیەکانیان. 
وەک پێشینەی پتر، سیستمی چاودێری سەرەتایی حکومەتی هەرێمی کوردستان دوو جۆری سەرەکی 
یان  بنکە الوەکیەکان  تەندروستی سەرەتایی و  بنکە سەرەکیەکانی چاودێری  تێدایە:  تەندروستی  بنکەی 
لقەکان. لەماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا، حکومەتی هەرێمی کوردستان "بنکە خێزانیەکان" ی لە مەودایەکی 
خزمەتگوزاری  و  ستاف  بەرفراوان  مەودایەکی  و  زۆر  ژمارەیەکی  کە  کرد  دروست  بەرفراوانتردا 
لەخۆگرتبوو زیاتر لەوەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی؛ بەاڵم لەبەرئەوەی ژمارەی 
ئەو بنکانە کەم بوو کاتێک داتای سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن کە لێرەدا هاتووە کۆدەکرایەوە، ئەو بنکانە 
ئێمەدا ڕەنگیان نەداوەتەوە. کاتێک داتای سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن کۆدەکرایەوە،  لە شیکاریەکەی 
حکومەتی هەرێمی کوردستان ستاندارێکی ڕوونی دانەمەزراندبوو یان نەخستبووەگەڕ سەبارەت بەو ستاف، 
ئەگەر هەنگاوێک  پێشکەش دەکران.  بنکانەوە  لەو جۆری  لە هەریەک  یان خزمەتگوزاریانەی کە  ئامێر، 
بگەڕێینەوە بۆ دواوە، پێشنیارەکانمان لە قۆناغی یەکەمی توێژینەوەکە لە سااڵنی 2010-2011 دا ئەم 

ئەولەویەتانەی کردبوو بە ئامانج:

رێکخستن و بەڕێوەبردنی خزمەتگوزاریەکانی چاودێری سەرەتایی	 
دابەشکردنی ئاسانکاریی و خزمەتگوزاریەکان	 
ڕەوانەکردن و بەردەوامیپێدانی چاودێری	 
باشترکردنی بەردەوامی کواڵیتی	 

هێزی کاری تەندروستی	 
پەروەردە و ڕاهێنانی پسپۆرانی پزیشکی	 
بەڕێوەبردنی سەرچاوە مرۆییەکان	 

سیستمەکانی زانیاری تەندروستی	 
سیستمەکانی زانیاری بەڕێوەبردن	 
سیستمەکانی چاودێری و وەاڵمدانەوە.	 



چاکسازی سیستمی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان-عێراق: سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن، چاکسازی دوو کاری، و کواڵیتی چاودێری  6

ئێمە هەست بەوە دەکەین کە پێشنیارە جۆراوجۆرەکانمان لە ساڵی 2011 وە هێشتا هەمان گرنگیان 
لە  بوو  بریتی  بکرێت  لەسەر  کاری  گرنگ  کرداری  یەکەم  بەاڵم  گشتی.  سیاسەتی  داڕشتنی  بۆ  هەیە 

.)MIS( دامەزراندن و تاقیکردنەوەی سیستمی زانیاری بەڕێوەبردنی چاودێری سەرەتایی

کۆکردنەوەی داتا و چارەسەرکردن

سااڵنی  بۆ  بەڕێوەبردن  زانیاری  سیستمی  نوێکراوەی  و  تەواو  ورد،  داتای  کۆکردنەوەی  بۆ  هەوڵدان 
2013-2014 لە ئەیلولی 2013 دا دەستیپێکرد. تیمی ڕاند RAND، بە هاوکاری لەگەڵ ستافی وەزارەتی 
تەندروستی کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ نوێنەرانی کەرتی تەندروستی لە قەزاکانەوە ئەنجامدا و کۆبوونەوەکە 
نیو ڕۆژی خایاند، کە بەزۆری بە زمانی کوردی ئەنجامدرا. مەبەست لەمە ئاشناکردنیان بوو بە تەواوی 
لەسەر فۆرمی نوێکراوەی سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن بە دوو زمان و ئەنجامدانی پێداچوونەوەی زیاتر 
فۆرمەکە  دا،   2013 تشرینی دووەمی  لە سەرەتای  ئەوان.  کاردانەوەی  بنەمای  لەسەر  فۆرمەکەدا  بە 
داتای  تایبەتانەی  ڕەگەزە  ئەم  فۆرمەکە  داتا.  کۆکردنەوەی  بۆ  قەزاکان  قایمقامی  دەستی  گەیەنرایە 

لەخۆگرتبوو )بڕوانە پاشکۆی A بۆ بینینی تەواوی فۆرمەکە بە دوو-زمان(:

زانیاری ڕاپۆرت	 
ناوی بنکەی تەندروستی و کۆدی ناسەرەوە	 
بەرواری بەرزکردنەوە	 
ناو و ژمارە تەلەفۆنی ئەو کەسەی فۆرمەکەی پڕکردۆتەوە	 

زانیاری بنەڕەتی دەربارەی بنکە تەندروستیەکە	 
دەسەاڵتی داوەری: پارێزگا، قەزا، ناحیە	 
شوێن: کۆردنێتی سیستمی پێگەی جوگرافی )هێڵی ستوونی، هێڵی ئاسۆیی(	 
جۆری بنکە )بنکەی سەرەکی چاودێری تەندروستی سەرەتایی، بنکەی الوەکی/لقی، بنکەی خێزانی(	 
دانیشتووانی جێمەبەست	 
ژمارەی شەفتەکانی کارکردن )ئەگەر دوو بوو، داخۆ کلینیکی گشتیە یان ڕاوێژکاری(	 

ستاف	 
کۆی ژمارەی هەر جۆرێک لە ستافەکان: پزیشک )هەموو(، پزیشکی گشتی موقیم، پزیشکی نۆرە، 	 

پەرستار  دەرمانساز،  پزیشکی  ددان،  پزیشکی  لیستکراو(،  تایبەتمەندی  )بەپێی  تایبەتمەند  پزیشکی 
)هەموو، و بەپێی ئاستی ڕاهێنان(، پزیشکی مناڵبوون، مامان، تەکنیکاری تاقیگە، یاریدەدەری پزیشکی 

یان خۆپارێزی، یاریدەدەری پزیشکی ددان، یاریدەدەری دەرمانخانە، ستافی خزمەتگوزاری
بەڕێوەبەری بنکە )پزیشک، یاریدەدەر، یان هیتر(	 

ئامێر و پێداویستیەکان	 
ژمارەی قەرەوێڵەکان	 
کۆمپیوتەرەکان: ژمارە، رەوشی کارکردن، هەبوونی بەکارهێنەری ڕاهێنراو، ژمارەی بەکارهێنەران، 	 

جۆری بەکارهێنان )ئامار، فرمانە کارگێڕیەکان، دەرمانخانە، هیتر(، هێڵی ئینتەرنێت
ئامێری تاقیگە— هەبوون، ڕەوشی کارکردن، و هەبوونی بەکارهێنەری ڕاهێنراو بۆ هەریەک لە: 	 

مایکرۆسکۆپ، ئامێری پەرتکەر، ئۆتۆکالڤ
ئامێرەکانی دەسنیشناکردنی نەخۆشیەکان— هەبوون، ڕەوشی کارکردن، و هەبوونی بەکارهێنەری 	 

ڕاهێنراو بۆ هەریەک لە: سۆنار/سۆنۆگرام، ئامێری هێڵکاری دڵ )ECG(، تیشکی ئێکسی جگە لە 
ددان، تیشکی ئێکسی ددان، کورسی پزیشکی ددان، سەبەتەی ددان

ئەمبوالنس	 
خزمەتگوزاریەکان	 

بەدواداچوون(، 	  بنەڕەتیەکان: چاودێری گەشەی منداڵ )و  پزیشکی/پەرستاری— خزمەتگوزاریە 
لەدایك  بەر  چاودێری  هەڵواسین(،  ئاو  )کیسە،  زاریی  تەڕکردنەوەی  بەدواداچوون(،  )و  کوتان 

بوون )و بەدواداچوون(
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بەڕێوەبردن(، 	  )پشکنین،  خوێن  بەرزی  پەستانی  درێژخایەنەکان:  پزیشکی/پەرستاری— نەخۆشیە 
شەکرە )پشکنین، بەڕێوەبردن(، تەندروستی دەروونی )پشکنین، بەڕێوەبردن(

پزیشکی/پەرستاری— هیتر: مناڵبوون، پالندانانی خێزانی، پەروەردەی تەندروستی، سەردانکەری 	 
تەندروستی

پزیشکی ددان: هەر خزمەتگوزاریەکی پزیشکی ددان لە بنکەکە، جۆری خزمەتگوزاری پزیشکی 	 
ددان )دانانەوە، هەڵکێشانی ئاسایی، ڕێکارەکان ]بۆ نمونە ددانی دەستکرد[(

پشکنینی نەخۆشیەکان: هەر خزمەتگوزاریەکی تاقیگە؛ پشکنینە دیاریکراوەکان لەڕێگەی خوێن، میز 	 
یان پیساییەوە

دەرمانخانە: دەرمانە بنەڕەتیە پێویستەکان یان زیاتر لە دەرمانە بنەڕەتیەکان دەستەبەر دەکرێت	 
بنکەی 	  بۆ  ڕەوانەکردنەوە  بنکە،  دەرەوەی  بۆ  ڕەوانەکردن  ڕێکخراو:  ڕەوانەکردنی  سیستمی 

چاودێری سەرەتایی.
لە کانونی یەکەمی 2013، ڕاند RAND چاویکەوت بە بەڕێوەبەرانی گشتی تەندروستی لە سلێمانی، 
دهۆک و هەولێر بۆ داواکردنی یارمەتی ئەوان لە تەواوکردنی پرۆسەی کۆکردنەوەی داتا لەکاتی خۆیدا. 
هەتا شوباتی 2014، تیمی ڕاند )RAND( داتای سیستمی زانیاری بەڕێوەبردنی )MIS( نزیکەی 600 بنکەی 
وەرگرتەوە، بەاڵم داتای سیستمی زانیاری جوگرافی )GIS( تەنها نزیکەی 380 بنکەمان بەدەست گەیشت. 
لە تەموزی 2014، تیمی ڕاند )RAND( داتای سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن و سیستمی زانیاری جوگرافی 
نوێکراوەی بەدەست گەیشت. بەاڵم شیکردنەوەی بەرایی دەریخست کە گرفتی وردبینی و تەواوکاری هەیە 
لە داتای دووان لە بنکەکان لە دوو قەزای سلێمانی؛ لە سەرەتای تشرینی یەکەمی 2014، داتای ڕاستکراوەی 
ئەو دوو قەزایە نێردران بۆ ڕاند )RAND(، ئەمەش یارمەتیدەر بوو لە بەدەستهێنانی شیکاریەکی تەواوتر لە 
هەموو هەرێمی کوردستان - عێراقدا. داتای نوێكراوەی تەواو ڕەنگدانەوەی 605 بنکە بوو؛ داتای سیستمی 
زانیاری جوگرافی بۆ 532 بنکە بەردەست بوو کە دەکاتە ڕێژەی )لەسەدا 88( ی ئەو بنکانە. لەم داتایانەوە، 
ڕاند )RAND( توانی خشتە و هێڵکاریەکان بەرهەم بێنێت، کە تێکڕای داتا بەپێی قەزا، و نەخشەکان دەستەبەر 

دەکات، کە ئاماژە بە تایبەتمەندی بنکەکان لەسەر ئاستی تاک دەکات، لەوانە ئەو نیگەرانیە دیاریکراوانە.

شیکردنەوەی داتا و دۆزینەوەکان
دهۆک،  لە  بنکە   127 لەوانە  دەدات،  نیشان  بنکە   605 بەڕێوەبردنی  زانیاری  سیستمی  داتای  ڕاپۆرتە   ئەم 
180 بنکە لە هەولێر و 298 بنکە لە سلێمانی )بڕوانە شێوەی 2.1(. نزیکەی سێ یەکی بنکەکان بریتین لە بنکەی 
زیاتر  خزمەتگوزاری  و  زیاترە  ستافی  نمونەیی  بەشێوەیەکی  کە  سەرەتایی،  تەندروستی  چاودێری  سەرەکی 

دەستەبەر دەکات؛ دوو لەسەر سێیان بریتین لە بنکەی الوەکی بچووکتر.
زانیاری سیستمی زانیاری جوگرافی )GIS( بۆ 532 بنکە )سەدا 88( لە کۆی 605 بنکە بەردەست 
بوو. نەخشەکانی شێوەی 2.2 دابەشبوونی بنکەکان پیشان دەدەن. ژمارەیەکی کەم لە بنکەکان لە هەولێر 

و سلێمانی هۆکار بوون بۆ زانیاری لەدەستچووی GIS لەنێو 605 بنکەی ڕاپۆرتکراودا.

قەبارەی ئەو دانیشتووانەی کە بنکەکان دەیانگرێتەوە
لەسەر بنەمای ستانداردی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی1(WHO) کە دوو یان سێ بنکە بۆ هەر 10,000 
بنکە  بنکە بۆ هەر 5,000 کەس، زۆربەی  کەسە و بەراورد بە ستانداردی عێراقی کە بریتیە لە یەک 
سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی ژمارەیەکی ئێجگار زۆر لەخەڵکی لەخۆدەگرێت )زیاتر لە 
10,000 کەس(، و زۆربەی بنکە الوەکیەکان خزمەت بە ژمارەیەکی ئێجگار کەم لە خەڵکی دەکەن )کەمتر 
لە 2,000 کەس( هەروەک لە شێوەی 2.3 دا پیشاندراوە. دەکرێت شیکردنەوەی زیاتر یارمەتیدەر بێت 
لە خەڵکی  ئێجگار کەم  بە ژمارەیەکی  بنکانەی کە خزمەت  ئەو  بۆ یەکخستنی  لە دیاریکردنی هەلەکان 
دەکەن و بنیاتنانی بنکەی نوێ یان باشترکردنی ستاف لەو ناوچانەدا کە بنکەکان خزمەت بە ژمارەیەکی 

ئێجگار زۆر لە خەڵکی دەکەن.

ستانداردە   ،11 ل.   ،2009 عێراق  بۆ  بنەڕەتی  تەندروستی  خزمەتگوزاری  پاکێجێکی   ،)WHO( جیهانی  تەندروستی  ڕێکخراوی  بەگوێرەی    1

نێودەوڵەتیەکان بریتین لە دوو یان سێ بنکە بۆ 10,000 کەس )ستانداردی عێراقی بریتیە لە یەک بنکە بۆ 5,000 کەس ]بانکی نێودەوڵەتی، 2015[(.
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ستاف
بنکە  لە  کەم  ئێجگار  ژمارەیەکی  بەاڵم  سەرەتایی،  تەندروستی  چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  زۆربەی 
چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  نیوەی  نزیکەی   .)2.4 )شێوەی  هەیە  پزیشکی  یەک  النیکەم  الوەکیەکان، 
 ،)GP( تەندروستی سەرەتایی کە یەک پزیشکیان هەیە هەروەها پزیشکێکی گشتی نۆرەکراویشی هەیە
کە بەشێوەی تەوزیمی یەک ساڵ "نۆرە" ڕەوانە دەکرێت سەبارەت بە پزیشکە نوێکان پێش ئەوەی بتوانن 

ڕاهێنان لەسەر بواری تایبەتمەندی وەربگرن.
زۆربەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی زیاتر لە یەک پزیشکیان هەیە، و ئەوانە 
بەتێکڕا ژمارەی پەرستاریان زیاترە لە پزیشکان )شێوەی 2.5(. هەروەک لە شێوەکەدا پیشاندراوە، ئەو 
بنکانەی خزمەت بە ژمارەیەکی گەورەی دانیشتووان دەکەن بەشێوەیەکی مامناوەندی وادەردەکەوێت 
کە ژمارەی پزیشک و پەرستارانیان زیاترە لەوانەی خزمەت بە ژمارەیەکی کەمتر لە دانیشتووان دەکەن.
ئاستی ڕاهێنانی ستافی پەرستاران لە بنکە سەرەکیەکان و بنکە الوەکیەکان لە هەر سێ پارێزگاکەدا 
سەرەکیەکانی  بنکە  هەردوو  لە  پەرستاران  سەدیەوە،  ڕێژەی  لەڕووی  جیاوازن.  بەرچاو  بەشێوەیەکی 
ڕاهێنانیان  ئاستی  بەرزترین  وادیارە  هەولێر  الوەکیەکانی  بنکە  و  سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری 
بینیوە— خوێندنگەی پەرستاری )ستوونە سەوزەکان لە شێوەی 2.6 دا(، بەراورد بە پەرستاران لە دهۆک 
لە  الوەکیەکان  بنکە  و  سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  لە  پەرستاران  سلێمانی.  و 
یان  پرتەقاڵیەکان(  )ستوونە  بینیوە  ساڵیان  پەیمانگەی دوو  ئاستی  ڕاهێنانی  بەزۆری  سلێمانی  و  دهۆک 
بنکە سەرەکیەکانی  بەراوردکردنی  بینیوە )ستوونە سوورەکان(.  ئاستی دپلۆمیان  تەنها ڕاهێنانی لەسەر 
چاودێری تەندروستی سەرەتایی بە بنکە الوەکیەکان، پەرستارانی بنکە الوەکیەکان لە دهۆک و سلێمانی 
تەندروستی سەرەتایی— ڕێژەیەکی  چاودێری  بنکە سەرەکیەکانی  بە  بەراورد  ڕاهێنرابن  باشتر  وادیارە 
ئاستی  لە  ڕاهێنان  لە  وەرگرتووە  پەیمانگەیان  لەئاستی  ڕاهێنان  الوەکیەکان  بنکە  پەرستارانی  بەرزتری 
دپلۆم؛ پێچەوانەکەی ئەمە ڕاستە سەبارەت بە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی، کاتێک 
ڕێژەی پەرستارانی هەڵگری بڕوانامەی دپلۆم زۆرترن لە ڕێژەی ئەوانی هەڵگری بڕوانامەی پەیمانگەن.

سیاسەتێکی ڕوون و ئاشکرا نییە لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە پێگەی پزیشکی 
ددان لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی. بەراورد بە ستافی پزیشکی، تەنها نزیکەی نیوە 
یان دوو لەسەر سێی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە هەر سێ پارێزگاکەدا پزیشکی 
هەیە  بەرچاو  نالێکچوونێکی  کە  ئەوەیە  گەورە  نیگەرانی   .)2.7 شێوەی  شینەکانی  )ستوونە  هەیە  ددانیان 
لەنێوان ستافی پزیشکی ددان و ئامێرەکانی تیشکی ئیکسی پزیشکی ددان و ڕەوشی کارکردنی ئامێرەکان. 
بۆ نمونە، لە دهۆک، لە سەدا 66 ی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی پزیشکێکی ددانیان 

شێوەی 2.1
ژمارەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیە ڕاپۆرتکراوەکان

RR1658-2.1RAND

ان
ەک

بنک
ی 

رە
ژما

350

300

250

100

50

0

جۆری نەزانراوناوەندە پزیشکیە تایبەتمەندەکانبنکە الوەکیەکانبنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی

دھۆک ھەولێر سلێمانی

200

150

60

62

58

116

79

197

کۆی گشتی: 
بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی: 
بنکە الوەکیەکان: 

605
197 (33%)
375 (62%)



سیستمی زانیاری بەڕێوەبردنی چاودێری سەرەتایی   9

شێوەی 2.2
شوێنی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان

RR1658-2.2RAND 
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شێوەی 2.3
قەبارەی دانیشتووانی جێمەبەست بۆ بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان

RR1658-2.3RAND 
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شێوەی 2.4
ستافی پزیشکی لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان
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شێوەی 2.5
تێکڕای ژمارەی پزیشکان و پەرستاران لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی، بەپێی دانیشتووانی جێمەبەست

تێبینی: ڕاپۆرتکردنی پەرستاران لە ھەولێر تەواو نەبوو.
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شێوەی 2.6
ئاستی ڕاهێنانی پەرستاران لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان، بەپێی پارێزگا
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هەیە، بەاڵم تەنها لەسەدا 13 ئامێری تیشکی ئێکسی پزیشکی ددانی هەیە؛ هەموو ئەو ئامێرانەی تیشکی ئیکسی 
پزیشکی ددان لەکاردان، و زۆربەی بنکەکان کە ئامێری تیشکی ئێکسی پزیشکی ددانی هەیە بەکارهێنەرێکی 
ڕاهێنراویشیان هەیە. لە هەولێر و سلێمانی، زۆربەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی کە 
پزیشکی ددانی هەیە هەروەها ئامێری تیشکی ئێکسی پزیشکی ددانی هەیە )لە هەولێر، لەسەدا 52 پزیشکی 
پزیشکی   70 لەسەدا  لە سلێمانی  پزیشکی ددانی هەیە؛  ئێکسی  تیشکی  ئامێری   48 لەسەدا  و  ددانی هەیە 
ددانی هەیە و لەسەدا 57 ئامێری تیشکی ئێکسی پزیشکی ددانی هەیە؛ بەاڵم ئامێرەکان لەکاردا نیین )ستوونە 
بنکەکاندا  بەرزی  لەڕێژەیەکی  نییە )ستوونە سەوزەکان(  ڕاهێنراویان  بەکارهێنەری  و/یان  خۆڵەمێشیەکان( 
بەراورد بە دهۆک. لە هەولێر، لەکاتێکدا لەسەدا 57 ی بنکەکان ئامێری تیشکی ئێکسیان هەیە، تەنها لەسەدا 
43 ئامێرەکانیان لەکاردایە و بەکارهێنەری ڕاهێنراویان هەیە؛ لە سلێمانی، لەسەدا 48 ی بنکەکان ئامێری 
تیشکی ئێکسیان هەیە، بەاڵم تەنها لە سەدا 33 ی ئامێرەکان لەکاردایە و بەکارهێنەرێکی ڕاهێنراوی هەیە.  
پێویست  ئامێری  بە ژمارەی  پزیشکی ددان دەگرێتەوە  باش هاوتاکردنی ستافی  بەڕێوەبردنی  پراکتیزەی 
بۆ ئەوەی  بەکارهێنەری ڕاهێنراویان دەبێت  تەواو کاردەکەن و  توانای  بە  ئامێرەکان  لەوەی  و دڵنیابوون 
بتوانرێت پسپۆرانی پزیشکی ددان بەباشی بخرێنەگەڕ و بتوانن خزمەتگوزاریە جێمەبەستەکان پێشکەش بکەن.

نەخشەکان ئەو بنکانە پیشان دەدات کە ناتەباییان تێدایە )شێوەی 2.8(.
سیاسەتێکی ڕوون و ئاشکرا نییە لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دانانی پزیشکی دەرمانساز لە 
بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی. بەراورد بە پزیشکان و ستافی پزیشکی ددان، ژمارەیەکی 
کەمتری بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی پزیشکی دەرمانسازیان هەیە )شێوەی 2.9(. تەنها 

لە هەولێر زۆربەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی پزیشکی دەرمانسازیان هەیە.
کام  دەبێت  بەوەی  کوردستان سەبارەت  حکومەتی هەرێمی  لەالیەن  نییە  ئاشکرا  و  ڕوون  سیاسەتێکی 
سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  جیاوازەکانی  جۆرە  لە  دەرمانسازی  بەرهەمەکانی  لە 
دەستەبەر بکرێن، بەاڵم بەشێوەیەکی بنەڕەتی، دەبێت هەموو بنکەکان )هەردوو بنکە سەرەکیەکانی چاودێری 
بنکە  زۆربەی  و  بکەن،  دەستەبەر  بنەڕەتیەکان  دەرمانە  النیکەم  الوەکیەکان(  بنکە  و  سەرەتایی  تەندروستی 
سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی دەبێت دەرمانی زێدەش دەستەبەر بکەن. لەڕاستیدا زۆربەی 
بنکەکان دەرمانە بنەڕەتیەکان دەستەبەر دەکەن، بەاڵم ژمارەیەکی کەمیان بەشێوەیەکی ڕێژەیی دەرمانی زێدە 
2.10(. گرنگە سیاسەتێکی بەرجەستە دابڕێژرێت سەبارەت بەو دەرمانانەی کە  دەستەبەر دەکەن )شێوەی 
دەبێت لە جۆرە جیاوازەکانی بنکەکان بەردەست بن و ڕاگرتنی تۆماری دەرمانەکان لە هەریەک لە بنکەکان بۆ 

ئەوەی کەلێنەکان بزانرێن و پڕ بکرێنەوە.

شێوەی 2.7
ستافی پزیشکی ددان و ئامێرەکانی تیشکی ئیکسی پزیشکی ددان لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی، بەپێی پارێزگا
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شێوەی 2.8
شوێنەکانی بنکەکان و ناتەباییەکان لەنێوان ستافی پزیشکی ددان و ئامێرەکانی تیشکی ئێکسی ددان

RR1658-2.8RAND 
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       بنکەی سەرەکی، پزیشکی ددان نییە، تیشکی ئێکسی پزیشکی ددان نییە

       بنکەی سەرەکی، داتا نییە
       بنکەی الوەکی، پزیشکی ددان، تیشکی ئێکسی پزیشکی ددان
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شێوەی 2.10
خزمەتگوزاریە بەردەستەکانی دەرمانخانە لە بنکە سەرەکیی و الوەکییەکان، بەپێی پارێزگا
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شێوەی 2.9
ڕێژەی سەدی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان کە النیکەم یەک پزیشکی دەرمانسازیان هەیە، 

بەپێی پارێزگا
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یان ستافی  تەندروستی سەرەتایی مامان  بنکە سەرەکیەکانی چاودێری  لەسەر چواری  تەنها یەک 
ڕاهێنراو لەسەر مناڵبوونیان هەیە— لەسەدا 23 بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە 

دهۆک و لەسەدا 29 لە هەریەک لە هەولێر و سلێمانی.

ئامێرەکان
ڕوون نیە داخۆ ستانداردەکان بۆ ئامێرەکان لە بنکەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی دامەزرێنراون یان نا، بەاڵم 
ئەوەی ڕوون بێت ئەوەیە کە دەبێت هەموو ئامێرێک لەکاردا بێت و بەکارهێنەرێکی ڕاهێنراوی هەبێت بۆئەوەی 
بە تەواوی و ڕێکوپێکی بەکاربهێنرێت. مەرج نییە هەمان حاڵەت بەسەر کۆمپیوتەر، ئامێرەکانی تاقیگە، و ئامێرەکانی 
تری پشکنینی نەخۆشیەکان لە هەموو هەرێمی کوردستان-عێراقدا پیادەبکرێت. بۆ نمونە، شێوەی 2.11 ئاماژە 
دەدات بەوەی بەنزیکەیی هەموو بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی کۆمپیوتەریان هەیە )ستوونە 
شینەکان(، و زۆربەی کۆمپیوتەرەکان لەکاردان )ستوونە خۆڵەمێشیەکان(، بەاڵم لە ژمارەیەکی بەرچاو لە بنکەکان 

کە کۆمپیوتەریان لەکاردایە، بەتایبەتی لە هەولێر، بەکارهێنەری ڕاهێنراویان نییە )ستوونە سەوزەکان(.
بەنزیکەیی هەموو بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی هەروەها ئامێرەکانی تاقیگەیان هەیە 
)ستوونە شینەکان لە شێوەی 2.12 دا(— مایکرۆسکۆپ، ئامێرەی پەرتکەر، و ئۆتۆکالڤ. جگە لە هەولێر سەبارەت 
بەکار ێنەری  و  لەکاردان  تاقیگە  ئامێرەکانی  زۆربەی  سەرەتایی،  تەندروستی  چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  بە 
بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە هەولێر، وا  ڕاهێنراویان هەیە )ستوونە سەوزەکان(. لە 

دەردەکەوێت کە ئامێرەکانی پەرتکەر و/یان ئۆتۆکالڤ کەمتر لەکاردا بن و بەکارهێنەری ڕاهێنراویان هەبێت.
نەخشەکان ئەو بنکە دیاریکراوانە پیشان دەدات کە ئامێرەکانیان لە کاردا نیین )چوارگۆشە سوورەکان 

لە شێوەی 2.13 دا(.
بە هەمان شێوەی بنکەکانی تری چاودێری تەندروستی سەرەتایی کە ئەم جۆرە ئامێرانەیان هەیە، وادیارە هیچ 
سیاسەتێکی ڕوون و ئاشکرا نییە سەبارەت بە دانانی ئامێرەکانی تیشکی ئێکس و ئامێرەکانی تری پشکنینی نەخۆشیەکان 
لە بنکەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتاییدا. بەراورد بەو بنکانەی چاودێری تەندروستی سەرەتایی کە ئامێرەکانی 
تاقیگەیان هەیە، ژمارەیەکی کەمتر لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی ئامێری تیشکی ئیکس بۆ 
کارەکانی تر جگە لە پزیشکی ددان یان ئامێری تیشکی ئیکسی پزیشکی ددانیان هەیە )ستوونە شینەکان لە شێوەی 

2.14(، بەاڵم زۆربەی ئامێرەکان لەکاردان و بەکارهێنەری ڕاهێنراویان هەیە )ستوونە سەوزەکان(.

شێوەی 2.11
هەبوون و دۆخی کارکردنی کۆمپیوتەرەکان لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی
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یان   )ECG( دڵ  هێڵکاری  ئامێری  سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  زۆربەی 
هەیە، بەاڵم ژمارەیەکی زۆر کەمتر ئامێری سۆنۆگرام یان هەیە )ستوونە شینەکان لە شێوەی 2.15(. 

زۆربەی ئەم ئامێرانە لەکاردان و بەکارهێنەری ڕاهێنراویان هەیە )ستوونە سەوزەکان(.

خزمەتگوزاریەکان
خزمەتگوزاریە بنەڕەتیەکان

پێویستە هەموو بنکە سەرەکیی و الوەکییەکانی چاودێری تەندروستی، بتوانن چوار خزمەتگوزاریە بنەڕەتیەکە 
 )ORS( خوێی تەڕکردنەوەی زاری ،)GM( دابین بکەن کە پەیوەستن بە چاودێریکردنی گەشەی منداڵ
بەشێوەی کیسە و چارەسەری ئاو بۆ هەڵواسین، کوتان )VAX(، و پەروەردەی تەندروستی بنەڕەتیان 
تێدا هەبێت؛ و دەبێت زۆربەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی توانای پێشکەشکردنی 
سەرەکیەکانی  بنکە  زۆرینەی   .)ANC( بوون  لەدایك  بەر  چاودێری  لە  هەبێت  دیاریکراویان  ئاستێکی 
چاودێری تەندروستی سەرەتایی، بەتایبەتی لە دهۆک، ئەو خزمەتگوزاریانە دەستەبەر دەکەن، بەجۆرێک 
کە ڕێژەی سەدی خزمەتگوزاریە جیاجیاکان لەنێوان 75 تا 100 دایە، بەراورد بە هەولێر کە لەسەدا 93 ی 
بنکەکان ORS پێشکەش دەکەن، بەاڵم تەنها لەسەدا 55 تا 72 خزمەتگوزاریە بنەڕەتیەکانی تر پێشکەش 
تا   49 لەسەدا  بەڕێژەی  خزمەتگوزاریەکە  پێنج  هەر  پێشکەشکردنی  مەودای  کە  سلێمانی  و   دەکەن، 
71 دەبێت )شێوەی 2,16(. جگە لە تەڕکردنەوەی زاری، ڕێژەی کەمتر لە چواریەکی بنکە الوەکیەکان 

ئەم خزمەتگوزاریانەی چاودێری سەرەتاییە بنەڕەتیانە پێشکەش دەکەن. 
یارمەتیدان  بۆ  بەکاربێنن  قەزا  ئاستی  لەسەر  زانیاری  دەتوانن  تەندروستی  بەڕێوەبەرایەتیەکانی 
نمونەیەکی   2.17 شێوەی  خزمەتگوزاریەوە.  ڕووماڵکردنی  لەڕووی  چاکسازیەکان  بەئامانجکردنی  لە 
خزمەتگوزاریەکانی کوتان لە پارێزگای هەولێر پیشان دەدات. ڕەنگە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی هەولێر 
خوازیاری ئەوە بێت تەرکیز بکاتە سەر باشترکردنی ئەم خزمەتگوزاریانە بەتایبەتی لە بنکە سەرەکیەکانی 
الوەکیەکان  بنکە  لە  هەروەها   ، کۆیە  و  مێرگەسوور  قەزاکانی  لە  سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری 

لەسەرانسەری پارێزگاکەدا.

شێوەی 2.12
هەبوون و دۆخی کارکردنی ئامێرەکانی تاقیگە لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی
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شێوەی 2.13
شوێنەکانی ئەو بنکانەی کە ئامێرەکانیان لەکاردان و ئەوانەی لەکاردا نیین: مایکرۆسکوپ

سلێمانیدھۆک

خشتە

       بنکەی سەرەکی، مایکرۆسکۆپ، لەکاردایە
       بنکەی سەرەکی، مایکرۆسکۆپ، لەکاردا نییە

       بنکەی سەرەکی، مایکرۆسکۆپ نییە
       بنکەی سەرەکی، داتا نییە

       بنکەی الوەکی، مایکرۆسکۆپی، لەکاردایە
       بنکەی الوەکی، مایکرۆسکۆپ، لەکاردا نییە

       بنکەی الوەکی، مایکرۆسکۆپ نییە
       بنکەی الوەکی، داتا نییە

چڕیی
4.16−27.64      

27.65−90.08      
90.09−845.61      

باکور

ڕۆژاواڕۆژھەت

باشور

0 20 50 510 30 کیلۆمەتر40
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شێوەی 2.14
هەبوون و دۆخی کارکردنی ئامێرەکانی تیشکی ئێکس لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی
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شێوەی 2.15
هەبوون و دۆخی کارکردنی ئامێرەکانی هێڵکاری دڵ )ECG( و سۆنۆگرام لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی
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سیستمی زانیاری بەڕێوەبردنی چاودێری سەرەتایی   19

شێوەی 2.16
خزمەتگوزاریە بنچینەییەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان
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دیاریکراو  خزمەتگوزاریەکی  کە  سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  دەکرێت 
پێشکەش ناکەن بە شێوەی نەخشە یان بە لیست پیشان بدرێن. نەخشەکانی سیستمی بەڕێوەبردنی زانیاری 
(MIS( یارمەتیدەرن لە دەسنیشانکردنی ئەو بنکانە لەڕووی جوگرافیەوە )شێوەی 2.18(. شێوەکە هەردوو 
جۆری بنکە و قەزا کە خزمەتگوزاریەکانی کوتانی لێ دەستەبەر دەکرێت )یان ناکرێت( پیشان دەدات. 
بۆ نمونە، بە ڕوونی پیشانی دەدات کە هەموو بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی جگە 
ئەو جۆرە خزمەتگوزاریانە  لە دهۆک  بنکە الوەکیەکان  لە  زۆر  ژمارەیەکی  و  بنکەی سەرەکی  لە دوو 
بنکە  زۆربەی  بەردەڕەش؛  قەزای  لە  الوەکیەکان  و  سەرەکی  بنکە  هەموو  لەوانە  دەکەن،  دەستەبەر 
سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی لەسلێمانی کوتان دەستەبەر دەکەن، بەاڵم زۆربەی بنکە 
الوەکیەکان نایکەن؛ و لە هەولێر، بەنزیکەیی هەموو بنکە سەرەکیەکان لە قەزاکانی مێرگەسوور و چۆمان 

شکستیان هێناوە لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریەکانی کوتان.

خزمەتگوزاریەکانی نەخۆشیە درێژخایەنەکان
حکومەتی هەرێمی کوردستان هیچ سیاسەتێکی بەدامەزراوە نەکردووە سەبارەت بەو خزمەتگوزاریانەی بۆ 
نەخۆشیە درێژخایەنەکان لە بنکەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی پێشکەش دەکرێن، بەاڵم وەزارەتی 
تەندروستی بەڕوونی ئەرکی نەخۆشیە نادرمیەکان پێدەزانێت و بەنیازە بەشێوەیەکی پلەیی خزمەتگوزاریە 
چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  زۆربەی  سەرەتاییەوە.  چاودێری  سیستمی  نێو  بخاتە  پەیوەندیدارەکان 
پشکنینی  و   )2.19 شێوەی  )HT؛  بەرز  خوێنی  پەستانی  بەڕێوەبردنی  و  پشکنین  سەرەتایی  تەندروستی 
شەکرە )DIAB( دەستەبەر دەکەن. ژمارەیەکی زۆر لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی 
لە دهۆک، هەروەها  بەتایبەتی  بنکەکان،  لە  دەکەن. هەندێک  بەڕێوەبردنی شەکرە دەستەبەر  هەروەها 
پشکنین و بەڕێوەبردنی تەندروستی دەروونی دەستەبەر دەکەن. نزیکەی نیوەی بنکە الوەکیەکان لە هەولێر 
بەرز  خوێنی  پەستانی  بەڕێوەبردنی  و/یان  سکرینکردن  دهۆک،  لە  کەمتر  ژمارەیەکی  بەاڵم  سلێمانی،  و 
دەستەبەر دەکەن؛ ژمارەیەکی کەمتر پشکنین یان بەڕێوەبردنی شەکرە دەستەبەر دەکەن؛ و هیچ یەکێکیان 
لەمانە پشکنین یان بەڕێوەبردنی تەندروستی دەروونی دەستەبەر ناکەن. خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی 
دەروونی پەیوەندیدارن بە پێداویستیەکانی پەنابەران و ئاوارەکانی تری ناوخۆ، ئەوانەی لەماوەی سااڵنی 

2013 و 2014 دا ژمارەیان بە شێوەیەکی لەبەرچاو لەزیادبووندا بووە.

شێوەی 2.17
خزمەتگوزاریە بنچینەییەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان
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شێوەی 2.18
شوێنەکانی خزمەتگوزاری کوتان لە بنکە سەرەکیە دیاریکراوەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان

RR1658-2.18RAND 

سلێمانیدھۆک

ھەولێر

خشتە

      بنکەی سەرەکی، کوتان و بەدواداچوون
      بنکەی سەرەکی، کوتان بەم بێ بەدواداچوون

      بنکەی سەرەکی، بێ کوتان
      بنکەی سەرەکی، داتا نییە

      بنکەی الوەکی، کوتان و بەدواداچوون
      بنکەی الوەکی، کوتان بەم بێ بەدواداچوون

      بنکەی الوەکی، بێ کوتان
      بنکەی الوەکی، داتا نییە

چڕیی

34.46−86.10      
86.11−111.57      

111.58−307.84      

باکور

ڕۆژاواڕۆژھەت

باشور

0 20 50 510 30 کیلۆمەتر40
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شێوەی 2.19
پشکنین و بەڕێوەبردنی درێژخایەنەکان، بەپێی پارێزگا

RR1658-2.19RAND 
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کارکردنەکان
یەکێک لە ڕێگەکانی جێکردنەوەی ژمارەی زۆری دانیشتووانی ڕووماڵکراو لەالیەن بنکەیەکەوە بریتیە لە زیادکردنی 
ژمارەی کاتژمێرەکانی دەستەبەرکردنی خزمەتگوزاری لە رۆژێکدا. سیاسەتێک لەسەر ئاستی حکومەتی هەرێمی 
کوردستان لەمبارەیەوە لەئارادا نییە، بەاڵم نزیکەی نیوەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە 
دهۆک و سلێمانی ڕۆژانە یەک شەفت کاردەکەن )ستوونە خۆڵەمێشیەکان لە شێوەی 2.20 دا(، و بنکەکانی تر 
ڕۆژانە دوو یان سێ شەفت کاردەکەن )ستوونە نیمچە خۆڵەمێشی و خۆڵەمێشیە تۆخەکان(. بەنزیکەیی هەموو 

بنکە الوەکیەکان ڕۆژانە تەنها یەک شەفت کاردەکەن. بنکەکانی هەولێر ئەم زانیاریانەیان ڕاپۆرت نەکردووە.
 MIS نەخشەکانی  ڕەنگە  بەاڵم   ،)2.21 )شێوەی  هەیە  ئەمبوالنسیان  بنکەکان  لە  زۆر  ژمارەیەکی 
یارمەتیدەر بن لە دیاریکردنی دابەشکردنێکی نمونەیی بۆ ئەمبوالنسەکانی ئێستا و نوێکان، وەک باشترین 
ئاست  نەخۆشخانە  یان  قەزا  بۆ  نەخۆشەکان  گواستنەوەی  لە  دڵنیابوون  بۆ  ئەمبوالنسەکان  دابەشکردنی 
بەرزترەکان. کاربەدەستانی تەندروستی لەسەر ئاستی هەرێمی و پارێزگا باشترین تێگەیشتنیان دەبێت لە 
سیستمی ڕێگاوبان، شوێن و خزمەتگوزاریەکانی نەخۆشخانەکان، و داواکاری نەخۆش— بەم پێیە، دەزانرێت 

ئەمبوالنسەکانی ئێستا و داهاتوو دەبێت لەکوێ دابنرێن بۆ باشترکردنی گواستنەوەی نەخۆش.
لەکۆتاییدا، سیستمەکانی ڕەوانەکردن پێکهاتەیەکی گرنگی سیستمەکانی چاودێری سەرەتایی کاریگەرن. 
پێویستە بنکەکان توانای ڕچەگری ئەو نەخۆشانەیان هەبێت کە ڕەوانە دەکرێن بۆ دەرەوەی بنکەکە بۆ پشکنین 
یان خزمەتگوزاری تایبەتمەندانە و کاردانەوە لە بنکەکە وەربگیرێتەوە. ژمارەیەکی زۆری بنکە سەرەکیەکان 
سیستمێکیان هەیە بۆ ڕەوانەکردنی نەخۆشەکان بۆ دەرەوەی بنکەکە بەاڵم سیستمێکیان نییە بۆ وەرگرتنەوەی 
زانیاریەکان )شێوەی 2.22(. تەنانەت نیگەرانی زیاتر لەوەدایە کە زۆربەی بنکە الوەکیەکان هیچ سیستمێکی 
ڕەوانەکردنیان نییە— نە بۆ ڕەوانەکردنی نەخۆشەکان بۆ دەرەوەی بنکەکە و نە بۆ وەرگرتنەوەی زانیاری. 

هەبوونی کەموکوڕی لە سیستمەکانی ڕەوانەکردندا سەرنجی دەستەی بەڕێوەبردن ڕادەکێشێت.

شێوەی 2.20
ژمارەی شەفتەکانی کارکردن لە ڕۆژێکدا لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان لە دهۆک و سلێمانی
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شێوەی 2.21
شوێنەکانی بنکەکان کە ئەمبوالنسی هەیە

RR1658-2.21RAND 

ھەولێرسلێمانی

دھۆک

خشتە

      بنکەی سەرەکی، ئەمبوالنس
      بنکەی سەرەکی، ئەمبوالنس نییە

      بنکەی سەرەکی، داتا نییە
      بنکەی الوەکی، ئەمبوالنس

      بنکەی الوەکی، ئەمبوالنس نییە
      بنکەی الوەکی، داتا نییە

چڕیی
34.46−86.10      

86.11−111.57      
111.58−307.84      

باکور

ڕۆژاواڕۆژھەت

باشور

0 20 50 510 30 کیلۆمەتر40
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شێوەی 2.22
شوێنی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان کە سیستمی ڕەوانەکردنی نەخۆشیان هەیە و ئەوانەش کە نییە

RR1658-2.22RAND 

خشتە

      بنکەی سەرەکی، ڕەوانەکردن بۆ دەرەوەی بنکە و کاردانەوە
      بنکەی سەرەکی، تەنھا ڕەوانەکردن بۆ دەرەوەی بنکە

      بنکەی سەرەکی، تەنھا کاردانەوەی ڕەوانەکردن
      بنکەی سەرەکی، نە ڕەوانەکردن بۆ دەرەوەی بنکە و نە کاردانەوە

      بنکەی سەرەکی، داتا نییە
      بنکەی الوەکی، ڕەوانەکردن بۆ دەرەوەی بنکە و کاردانەوە

      بنکەی الوەکی، تەنھا ڕەوانەکردن بۆ دەرەوەی بنکە
      بنکەی الوەکی، تەنھا کاردانەوەی ڕەوانەکردن

      بنکەی الوەکی، نە ڕەوانەکردن بۆ دەرەوەی بنکە و نە کاردانەوە
      بنکەی الوەکی، داتا نییە

چڕیی
34.46−86.10      

86.11−111.57      
111.58−307.84      

باکور

ڕۆژاواڕۆژھەت

باشور
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گفتوگۆ
داتای سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن )MIS( ی پێشکەشکراو لێرەدا ژمارەیەکی زیاتر لە بنکەکان دەگرێتەوە 
(605( لەوەی لە تاقیکردنەوەی ئەزموونی بەراییدا هاتووە.  هەرچەندە داتاکانی سیستمی زانیاری جوگرافی 
(GIS( تا ڕادەیەک بەهێز بوون )داتای GIS بۆ سەدا 88 ی 605 بنکەکە بەردەست بوو(، نەخشەکان ئەوە 
پیشان دەدەن کە ڕاپۆرتکردن لە ژمارەیەک لە قەزاکانەوە لە هەردوو پارێزگای هەولێر و سلێمانی ناتەواو 
ڕێگایانە  ئەو  مەودای  سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری  بنکەکانی  هەموو  بۆ   GIS کۆردنێتی  نەبوونی  بوو. 
سنوردار دەکات کە بتوانرێت داتای تەواوی سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن )MIS( ی لێوە پێشکەش بکرێت 
)بۆ نمونە نەخشەکان ناتەواون(. هەروەک لە بڕگەکانی الی خوارەوە پوختەکراوە، داتای ڕاپۆرتکراو لێرەدا 
هەلە گرنگەکان بۆ چاکسازی پەیوەندیدار بە دانیشتووانی جێمەبەست و دابەشبوونی جوگرافی بنکەکان، ستافی 

پسپۆر، ئامێرە بنەڕەتیەکان، خزمەتگوزاریە دەستەبەرکراوەکان، و کارکردنەکانی بنکەکان پێشنیار دەکات. 
دانیشتووانی جێمەبەست و دابەشبوونی جوگرافی بنکەکان

لە  زیاتر  جێمەبەستیان  دانیشتووانی  ژمارەی  تەندروستی سەرەتایی  چاودێری  بنکە سەرەکیەکانی  زۆربەی 
10,000 کەسە، کە سەروو ستانداردی جیهانی ڕاپۆرتکراوی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی )WHO( یە کە 
بریتیە لە دوو تا سێ بنکە بۆ 10,000 کەس یان بەراورد بە ستانداردی عێراقی کە بریتیە لە یەک بنکە 
وادیارە  دانیشتووانی جێمەبەست دەکەن  لە  زیاتر  بە ژمارەیەکی  بنکانەی خزمەت  ئەو  5,000 کەس.  بۆ 
بە شێوەیەکی تێکڕایی ژمارەی پزیشک و پەرستاریان زیاترە، وەک لەو بنکانەی کە خزمەت بە ژمارەیەکی 
بەسەر  تەواو  بەشێوەیەکی  ستاف  ڕێکبەندی  داخۆ  نییە  ڕوون  ئەوە  بەاڵم  دەکەن،  دانیشتووان  لە  کەمتر 
بەرەنگاریەکانی خزمەتکردن بە ژمارەیەکی زۆری خەڵکیدا زاڵ دەبێت. زۆربەی بنکە الوەکیەکان و ڕێژەیەکی 
بچووک لە بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی خزمەت بە ژمارەیەکی کەمی خەڵکی دەکەن، 
سەرەکیەکان  بنکە  بۆ  کەسە   5,000 کەمترین  بەنزیکەیی  کە  نێودەوڵەتیەکان  ستانداردە  بنەمای  لەسەر 
سەرەکیەکانی  بنکە  دەربارەی  زانیاریانە  ئەم  دەکرێت  الوەکیەکان.  بنکە  بۆ  کەسە   2,000 کەمترین  و 
 چاودێری تەندروستی سەرەتایی و بنکە الوەکیەکان بۆ پالنی ستافی زێدە و بەرزکردنەوەی بنکە الوەکیەکان 
و/یان بنکەی نوێ لەو ناوچانەدا بەکاربهێنرێت کە بنکەکانیان خزمەت بە ژمارەیەکی زۆر خەڵکی دەکەن و، 

بەئەگەری یەکخستنی بنکە الوەکیەکان کە خزمەت بە ژمارەیەکی زۆر کەم لە خەڵکی دەکەن.
ستاف

شێوەیەکی  بە  پارێزگاکاندا  هەموو  لە  دەرمانسازان  و  ددان،  پزیشکانی  پەرستاران،  پزیشکان،  بەپێی  ستاف 
دهۆک  لە  سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری  سەرەکیەکانی  بنکە  هەموو  نمونە،  بۆ  دابەشبوون.  نایەکسان 
بنکە  کەمی  زۆر  )ژمارەیەکی  هەیە  پزیشکیان  یەک  النیکەم  هەولێر  و  سلێمانی  لە   80 سەدا  لە  زیاتر  و 
تەندروستی  چاودێری  بنکە سەرەکیەکانی  لە  کەمتر  ئێجگار  ژمارەیەکی  بەاڵم  هەیە(،  پزیشکی  الوەکیەکان 
سەرەتایی پزیشکی ددانیان هەیە )بەتێکڕا لەسەدا 63، مەودای لەنێوان سەدا 52 لە هەولێر تا سەدا 66 لە 
دهۆک و سەدا 70 لە سلێمانی( یان پزیشکی دەرمانساز )لەسەدا 38 بە تێکڕا، بە مەودایەکی بەرفراوانتر لە 
پارێزگاکاندا، لە سەدا 10 لە دهۆک تا لەسەدا 27 لە سلێمانی و لەسەدا 78 لە هەولێر(. دەبێت پێشەنگانی 
تەندروستی سەرەتا ڕەچاوی ئەوە بکەن داخۆ گرنگە ڕێکبەندی ستاف لە هەموو پارێزگاکاندا بەستاندارد 
بکرێت و، دووەمیش ئەوەیە کە هەلە گونجاوەکان دیاری بکەن بۆ باشترکردنی ڕێکبەنندی ستاف. نمونە 
ئەگەرەکان بەزرکردنەوی کارامەیی پەرستاری و بەکارهێنانی پەرستاران بەشێوەیەکی کاریگەرتر دەگرێتەوە، 

بە زیادکردنی یارمەتی زیاتر بۆ باشترکردنی کاریگەری پزیشکان و/یان چارەسەرە گونجاوەکانی تر.
ئامێرەکان

لەکاتێکدا زۆربەی بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی کۆمپیوتەر، تاقیگە، و ئامێرەکانی 
ئەوەی  سەر  دەوەستێتە  ئامێرەکان  کاریگەری  و  ڕێکوپێک  بەکارهێنانی  هەیە،  نەخۆشیەکانیان  پشکنینی 
داخۆ ئامێرەکان لەکاردان و لەالیەن بەکارهێنەری ڕاهێنراوەوە کاری پێدەکرێت. داتای سیستمی زانیاری 
بەڕێوەبردن )MIS( دەریدەخات لە کوێ کام ئامێرە لەکاردا نییە یان بەکارهێنەری ڕاهێنراوی نییە— بۆ 
یان  چاکردنەوە  بە  پێویستیان  تر  ئامێرەکانی  و/یان  ئێکس،  تیشکی  تاقیگە،  ئامێرەکانی  لەکوێ  نمونە، 
ئامێرەکان.  ڕێکوپێکی  بەکارهێنانی  لە  دڵنیابوون  بۆ  پێویستن  ڕاهێنراو  بەکارهێنەرانی  لەکوێ  و  گۆڕینە 
دەسنیشانکردن  بۆ  بەردەوام  چاودێری  بۆ  بەسوودە   )MIS( بەڕێوەبردن  زانیاری  سیستمی  پێیە،  بەپ 
و چارەسەرکردنی گرفتەکان و بەم پێیە، دڵنیابوون لەوەی ئامێرەکانی لە بنکە گونجاوەکان دانراون و 
بەکارهێنەری ڕاهێنراویان هەیە، و بە بەردەوامی لەکاردان. هەروەها گرنگە بۆ ڕاستکردنەوەی ناتەباییەکان 
ئەو  بنکەکان  لە  پزیشکانی ددان  ئەوەی  بۆ  پزیشکی ددان  ئامێرەکانی  و  پزیشکی ددان  لەنێوان ستافی 

ئامێرانەیان هەبێت کە بۆ دەستەبەرکردنی خزمەتگوزاریە باشەکان پێویستیانە.
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خزمەتگوزاریەکان
هەرێمی  تەندروستی  چاودێری  الوەکیەکانی  بنکە  و  سەرەکیەکان  بنکە  دەبێت  بنەڕەتی،  بەشێوەیەکی 
کوردستان - عێراق وەک بناغەیەک بۆ دەستەبەرکردنی خزمەتگوزاریە بنەڕەتیەکانی چاودێری سەرەتایی 
پلە جیهانی و هەروەها پشکنین و بەڕێوەبردنی هەندێک لە نەخۆشیە درێژخایەنەکان خزمەت بکەن. بەاڵم 
بە پراکتیزە، ژمارەیەکی زۆری بنکە سەرەکیەکان مەودای تەواوی خزمەتگوزاریە ڕێکوپێکەکان بەگوێرەی 
جۆری بنکەکە دەستەبەر ناکەن، هەروەک لەو ڕێنماییەدا هاتووە کە ڕاند )RAND( یارمەتیدەر بووە لە 
پەرەپێدانی و وەزارەتی تەندروستی لە کانونی یەکەمی 2012 دا پەسەندی کردووە و گشتاندووێتی. بۆ 
نمونە، دەبێت هەموو بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی لەتوانایاندا بێت خزمەتگوزاریە 
 ،)VAX( کوتان   ،)GM( منداڵ  گەشەی  چاودێری  وەک  بگەیەنن،  سەرەتایی  چاودێری  بنەڕەتیەکانی 
تەڕکردنەوەی زاری بۆ نەخۆشیەکانی سکچوون، چاودێری بەر لەدایکبوون، و پەروەردەی تەندروستی. 
بەشێوەیەکی بنەڕەتی، دەبێت بنکە الوەکیەکان توانای دەستەبەرکردنی النیکەم چاودێری گەشەی منداڵ 
(GM(، تەڕکردنەوەی زاری، فریاکەوتنی سەرەتایی بنچینەیی، و پەروەردەی تەندروستیان هەبێت. داتای 
سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن )MIS( بوارە سەرکەوتووەکانی دیاریکردووە— کاتێک بنکەکان زۆرترین 
یان هەموو خزمەتگوزاریە پێویستەکان دەستەبەر دەکەن— هەروەها هەلەکان بۆ پڕکردنەوەی کەلێنەکان 
کاتێک هەندێک لە خزمەتگوزاریەکان لە ئێستادا دەستەبەر نەکراون. وادیارە پڕکردنەوەی ئەو کەلێنانە 
دەگونجێت. هەروەها ئەوەی بۆ سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن )MIS( گرنگە ئەوەیە کە یارمەتیدەرە لە 
ئاگادارکردنەوە و ڕچەگری ئەو خزمەتگوزاریانەی لەو ناوچانەدا دەستەبەر دەکرێن کە ژمارەیەکی زۆر 

پەنابەر و کەسانی ئاوارەی ناوخۆی بۆ هاتووە. 
کارکردنەکان

هاوتاکردنی بەئاگایانەی داخوازیەکانی ڕاژەخواز و کاتژمێرەکانی کارکردن یارمەتیدەر دەبن لە دڵنیابوون 
لە باشترین بەکارهێنانی گونجاو و لێهاتوویی نمونەیی ئاسانکاریەکان و سەرچاوە مرۆییەکان. سیستمەکانی 
خزمەتگوزاریەکانی  ئەمبوالنسەکان  ڕێکوپێکی  دابەشبوونی  و  بەردەستبوون  و  کاریگەر  ڕەوانەکردنی 
چاودێری سەرەتایی هەرێمی کوردستان - عێراق بەهێزتر دەکات و ئەمانە هۆکاری کاریگەرن لەڕووی 

تێچوونەوە بۆ بەدەستهێنانی دەرەنجامە تەندروستیەکان بۆ هەموو ئەو کەسانەی خزمەت دەکرێن.

دەرەنجامەکان
بۆ  فرمانەوە  لەڕووی  بەهێزە  هاوکات  بەاڵم  ساکارە  ئامڕازێکی   )MIS( بەڕێوەبردن  زانیاری  سیستمی 
بەڕێوەبردنی سەرچاوە و خزمەتگوزاریەکانی چاودێری سەرەتایی لەسەر ئاستەکانی هەرێمی، پارێزگا، قەزا 
و بنکەکان. مەبەست لێی دەستبەرکردنی زانیاریەکانە بۆ ڕێنماییکردنی پالندانان و تەرخانکردنی سەرچاوە 
بۆ بنکەکان، ستاف، خزمەتگوزاریەکان و ئامێرەکان و یارمەتیدانی بەڕێوەبەران بۆ ڕچەگری گەشەسەندن. 
داتا لەالیەن ستافی بەڕێوەبەرایەتیەکانی تەندروستی پەیوەندیدارەوە کۆکراوەتەوە؛ ئەم داتایە ڕاستەوخۆ 
لەالیەن بەڕێوەبەرانی بنکەکانەوە ڕاپۆرت نەکراوە. کۆکردنەوەی داتا بەشێوەیەکی پێوانەییتر یارمەتیدەر 
داتا،  کۆکردنەوەی  نوێی  سیستمێکی  هەر  دەستپێکردنی  و  بەرەنگاریەکاندا  بەسەر  زاڵبوون  بۆ  دەبێت 
ئەنجامەکان.  بەهای  و  ڕێکارەکان  بە  دەبن  ئاشنا  زیاتر  ئاستەکاندا  لە هەموو  هاوبەشەکان  لەبەرئەوەی 
پێشنیارەکانی ئێمە الی خوارەوە بەو ئامانجەیە کە داتای سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن )MIS( بەشێوەیەکی 

ئاسانتر بۆ بەکارهێنەران لەهەموو ئاستەکاندا بگیرێت، دەستگەیشتن بۆی هەبێت و بەکاربهێنرێت.
داتای پێشکەشکراو لێرەدا ئاماژە دەکات بە گرفتە دیاریکراوەکان کە بەڕێوەبەران لەسەر ئاستەکانی 
قەزا، پارێزگا، و هەرێم دەتوانن بەرەنگاری ببنەوە، لەوانە بەرچاوڕوونی گرنگ لەنێو هەموو شەبەنگەکانی 
سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری  بنکەکانی  دۆخەکانی  و  شوێن  وەک  سەرەتاییدا،  چاودێڕی  ڕەگەزەکانی 
ئێجگار  ژمارەیەکی  و  حاڵەتدا  لەهەندێک  خەڵکی  لە  زۆر  ژمارەیەکی  داپۆشینی  و  نایەکسان  )دابەشبوونی 
کەمتر لەوانی تردا(، ستاف )دابەشبوونی نایەکسان، بەتایبەتی پزیشکان، و ژمارەی ناتەبای ئاشکرا لە پزیشکانی 
ددان و دەرمانساز لە چوارچێوەی سیستمی چاودێری سەرەتاییدا(، ئامێرەکان )مەسەلەکانی بەردەست بوون، 
کارکردن، و هاوتایی لەنێوان ئامێرەکان و جۆری ئەو پسپۆرانەی بەکاریان دێنن(، خزمەتگوزاریەکان )شکست 
هێنان لە دەستەبەرکردنی پاکێجی تەواوی تەنانەت خزمەتگوزاریە هەرە بنچینەییەکانی چاودێری سەرەتایی لە 
بنکە سەرەکیەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی و لقەکان(، و کارکردنەکان )بۆ نمونە ژمارەی شەفتەکان 
بۆ چاودێریکردنی گەشەسەندن،  لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان - عێراقدا. ئەم داتایانە  لە ڕۆژێکدا( 
ستاف،  زیادکردنی  ئەنجامدراون، وەک  چاکسازیانەی  ئەو  و ڕچەگری  چاکسازی،  بۆ  هەلەکان  دیاریکردنی 

چاکردنەوە یان کڕینی ئامێرەکان، و دەستەبەرکردنی خزمەتگوزاریە زێدەکان بەسوودن.
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 )MIS( ئێمە پێشنیاری ئەوە دەکەین حکومەتی هەرێمی کوردستان سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن
بە دامەزراوە بکات بۆ ئەوەی بە تێپەڕینی کات ببێتە ئامڕازێک لەالیەن بەڕێوەبەران لە هەموو ئاستەکاندا 
خزمەتگوزاریەکان،  ستاف،  سەرەتایی،  تەندروستی  چاودێری  بنکەکانی  چاودێریکردنی  بۆ  بەکاربهێنرێت 
چاودێری  بەرنامەکانی  ئەمە  عێراق.   - کوردستان  هەرێمی  سەرتاسەری  لە  کارکردنەکان  و  ئامێرەکان، 
تەندروستی سەرەتایی دەگرێتەوە کە بە هاوکاری لەگەڵ هاوبەشە جیاجیاکانی وەک ڕێکخراوی تەندروستی 
جیهانی )WHO( و ئاژانسی ویالیەتە یەكگرتوەكان بۆ پەرەپێدانی نێودەوڵەتی )USAID( ئەنجامدراون. 
 )MIS( وەک هەنگاوی دواتر بەرەو بە دامەزراوەکردنی سیستمی زانیاری بەڕێوەبردنی چاودێری سەرەتایی
حکومەتی هەرێمی کوردستان، ئێمە پێشنیاری ئەوە دەکەین پەنا ببرێت بۆ الیەنە دەرەکیەکان بۆ پەرەپێدانی 
سیستمێکی سەرهێڵ کە بتوانرێت لەالیەن هەموو کاربەدەستانی پەیوەندیدارەوە دەستگەیشتن بۆی هەبێت، 
لەوانە بەڕێوەبەرایەتیەکانی تەندروستی لە هەر سێ پارێزگاکە، بارەگای سەرەکی وەزارەتی تەندروستی 
و وەزارەتی پالندانان لە هەولێر، و هاوپشکە پەیوەندیدارەکانی چاودێری سەرەتایی. دەبێت سیستمەکە 
دۆستی بەکارهێنەر بێت— بەئاسانی دەستگەیشتن بۆی هەبێت لەالیەن بەکارهێنەرانی پەیوەندیدارەوە بۆ 
تێکردنی داتای نوێکراوە و دروستکردنی خشتەکان، هێڵکاریەکان و نەخشەکان. هەنگاوێکی تری گرنگی دواتر 
باشتریان  تێگەیشتنێکی  بۆئەوەی  سەرەکیەکان  هاوبەشە  هەموو  ئاشناکردنی  و  زیاتر  ڕاهێنانی  لە  بریتیە 
ئەوە دەکەین  پێشنیاری  ئێمە  بەکارهێنانیان.  چۆنێتی  و  وەرگرتیان  چۆنێتی  بەردەست،  داتای  لە  هەبێت 
ڕەگەزەکانی ئێستای داتا بەشێوەیەکی باشتر دامەزراو بێت و بەکاربهێنرێت پێش ئەوەی ئایتمی نوێی داتا 
 )MIS( بە موحتەمەلی زیاد بکرێت. پاش ئەوەی بەدامەزراوە کرا، دەبێت سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن
بەڕێوەبەرانی تەندروستی لە هەموو ئاستەکاندا بەهێز بکات و یارمەتیان بدات بۆ چاودێریکردنی سەرچاوە 
و کارەکانی چاودێری سەرەتایی، دەسنیشانکردنی گرفتەکان و ڕچەگری گەشەسەندن. بەم جۆرە، دەکرێت 

ببێتە پێکهاتەیەکی بنەڕەتی سیستمی تەندروستی گشتی حکومەتی هەرێمی کوردستان. 
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بەشی سێهەم

چاکسازی دارایی دوو کاری پزیشک 

ڕاند )RAND( لە ڕاپۆرتێکی پێشتردا ڕەوشی دوو کاری لە هەرێمی کوردستان - عێراق شرۆڤە کرد )ئەنتۆنی و 
هاوکاران 2014(، کە بەنزیکەیی هەموو ئەو پزیشکانەی بەتەواوی ڕاهێنراون ئەوەیان هەڵبژاردووە لە هەردوو 
کەرتی گشتی و تایبەتدا کاربکەن— بۆ نمونە: پزیشکان دوو کاری دەکەن. ڕەنگە ئەوان کاری کەرتی تایبەت لە 
کلینیکە تایبەتەکانی خۆیاندا ئەدا بکەن و/یان لەو نەخۆشخانە تایبەتانەی کە ژمارەیان بە خێرایی لەزیادبووندایە. 
لەکاتێکدا  پێدەدرێت،  تەواویان  لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە مووچەی  لە کەرتی گشتی  پزیشکان 
کارکردن لە کەرتی تایبەت بەزۆری هەمیشە بە پارەی نەختینە کرێکان لەالیەن نەخۆش و/یان خێزانەکانیانەوە 

دەدرێت بە نرخێک کە ئێجگار زۆرترە لە کرێکانی کەرتی گشتی بۆ خزمەتگوزاریە بەراوردەکان. 
نەخۆشەکانیش  پزیشکان و  کارییەوە دەربڕیوە. هەردوو  لەبارەی دوو  نیگەرانیان  داڕێژەرانی سیاسەت 
لەو بڕوایەدان هۆکاری خوازیاری نەخۆش بۆ پێدانی پارەیەکی زیاتر بەرانبەر چاودێری لە کلینیکە تایبەتەکان 
لەوەی چاودێرییان بە شێوەیەکی مەجازی بەبێ پارە لەڕێگەی کەرتی گشتیەوە بۆ دەستەبەر بکرێت دەگەڕێتەوە 
بۆ ئەوەی نەخۆشەکان چاودێری خێراتر و وردتریان پێشکەش دەکرێت، کە ئەوان پێشبینی چاودێریەکی باشتر 
دەکەن لە کلینیکە تایبەتەکان. پێشبینی دەکرێت بەبێ چاکسازی، لەماوەی دە ساڵدا پزیشکانی کارامە بەپێی پێویست 
دەستنەکەون بۆ کارکردن بە ژمارەی تەواوی کاتژمێرەکان هەروەک بۆ زامنکردنی مافی دەستووری چاودێری 
تەندروستی پێویستە )موور و هاوکاران، 2014؛ حکومەتی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی پالندانان، 2013(. پتر 
لەمەش، ڕەوشی دوو کاری لە هەرێمی کوردستان - عێراق بەشێوەیەکی بەرز ناتەبایە. لە ئێستادا، پزیشکان کە 
بڕیار وایە 35 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا کاربکەن مووچەی تەواو وەردەگرن و بیمەی تەواوی خانەنشینیان هەیە 
بەبێ گوێدانە ئەو ژمارە کەمەی کاتژمێرەکانی کارکردنیان، و هەموو ڕاپۆرتە سەرگوزەشتەییەکان باس لەوە 
دەکەن کە ئەوان کەمتر لە ماوەی ستاندارد کاردەکەن. لەڕاستیدا، هەقدەستی پزیشکان پەیوەندی نییە بەو 

ماوەی کارکردن، کواڵیتی کارکردن یان ئاستی بەرهەمداری پزیشکەکەوە. 
پێشەنگانی سیاسەتی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان تێدەگەن لەوەی دۆخی ئێستا نەک تەنها 
ناسەقامگیر و ناتەبایە، بەڵکو هەبوونی بەم شێوەیە بەدەستهێنانی چاکسازی داراییکردنی تەندروستی، کە ئامانجێکی 
سەرەکی سیاسەتی حکومەتی هەرێمی کوردستانە، زۆر قورس دەکات. لە هەرێمی كوردستان - عێراق 2020: 
دیدێک بۆ ئایندە،1 هێنانەکایەی "سیستمێکی داراییکردنی چاودێری تەندروستی تەندروست" وەک ئەولەویەتێکی 
سەرەکی ڕەچاو دەکات. بەڵگەنامەکە بەردەوام دەبێت و دەڵێت بۆ بەدەستهێنانی سیستمێکی دارایی تەندروست، 
حکومەتی هەرێمی کوردستان پێویستی بە "پەرەپێدان و جێبەجێکردنی سیاسەتێکە کە پزیشکان لەسەر بنەمای بڕ 

و کواڵیتی ئەو خزمەتگوزاریانەی دەستەبەریان دەکەن پارەیان پێ بدرێت."2
دوو کاری لە هەرێمی کوردستان - عێراق هەمیشە هەبووە بەاڵم بەو شێوەی ئەمڕۆ بەرباڵو نەبووە. 
ژمارەیەکی زۆری پزیشکان پێش جەنگی یەکەمی کەنداو کلینیکی تایبەتیان نەبووە. بەاڵم لەکاتی جەنگدا، مووچەی 
بەردەوام لە بودجەی عێراقەوە ڕاگیرا، و پزیشکان بژاردەیەکی کەمیان لەبەردەستدا بوو لەوەی کلینیکی تایبەت 

بەخۆیان بکەنەوە بۆ ئەوەی بتوانن چاودێری تەندروستی بەرانبەر بە کرێیەک دەستەبەر بکەن.
پاش شرۆڤەیەکی کورتی سیستمی داراییکردنی ئێستای تەندروستی هەرێمی کوردستان - عێراق و ڕەوشی 
هێزی کاری پزیشکان، بابەتی دوو کاری و دۆخەکەی لە هەرێمی کوردستان - عێراق پوختە دەکەین پێش ئەوەی 
بچینە سەر ئەنجامەکانی شەش گرووپەکەی تەرکیز کە ڕاند )RAND( ئەنجامی داوە. گرووپەکانی تەرکیز بۆ 
کۆکردنەوەی زانیاری دەربارەی ئەدای پزیشک و پەسەندیەکانی پەیوەندیدار بە کارکردن لە هەردوو کەرتی 
بوونەوەی  بەڕوو  ڕوو  بۆ  ئەگەرەکان  بەربەستە  و  ئاراستە  تاقیکردنەوەی  پاش  داڕێژراون.  تایبەت  و  گشتی 

.P. 7 ،2013 1  حکومەتی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی پالندانان، هەرێمی كوردستان - عێراق 2020: دیدێک بۆ ئایندە, ئەیلولی

.P. 7 ،2013 ،2  حکومەتی هەرێمی کوردستان، وەزارەتی پالندانان
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بەرەنگاریەکانی دوو کاری، چوار بژاردەی سیاسەتی گونجاو پێشکەش دەکەین کە حکومەتی هەرێمی کوردستان 
دەتوانێت ئەمڕۆ بە مەبەستی چاکسازی سیستمەکە دەست پێبکات.

سیستمی داراییکردنی تەندروستی ئێستا لە هەرێمی کوردستان - عێراق

بوارەکانی  زۆربەی  دارایی  ئێستادا  لە  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  پێدا،  ئاماژەمان  پێشتر  هەروەک 
چاودێری تەندروستی لەڕێگەی بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە دابین دەکات، کە خۆی لەخۆیدا 
پشتی بەستووە بە بڕی لەسەدا 17 ی بودجەی تەرخانکراو لە بودجەی نیشتیمانی عێراقی کە ڕەوانەی 
بەشێوەیەکی  دەرمان  و  ئامێر  هەندێک  بەغداد  هەروەها  دەکرێت.3  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی 
بودجەکە  ی   17 لەسەدا  بڕی  لە  بەهاکەی  کە  نۆرینگەکان،  و  نەخۆشخانە  بۆ  دەنێرێت  راستەوخۆ 
دادەشکێنرێت. هەروەها تەرخانکردنەکانی تریش هەن بۆ پڕۆژەکانی وەبەرهێنانی کەرتی تەندروستی کە 

بە بودجەی هەرێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بودجەی پارێزگاکان دارایی دەکرێت. 
زیاتر لە سێ چارەکی خەرجیەکانی کارکردنی وەزارەتی تەندروستی بۆ مووچەکان تەرخانکراون، کە 
لەالیەن وەزارەتی داراییەوە ڕاستەوخۆ بە هەموو کارمەندانی حکومی دەدرێت. پزیشکان مووچەیەکیان 
حکومەتی  بودجەی  ی   73 لەسەدا   ،2013 ساڵی  گشتیدا.  کەرتی  لە  کارکردنیان  بەرانبەر  پێدەدرێت 
هەرێمی کوردستان بۆ خەرجیەکانی کارکردن تەرخانکرا )لەسەدا 80 ی ئەو بڕە بریتی بوو لە مووچە( 
و لەسەدا 27 لە وەبەرهێناندا )بۆ نمونە بیناکان و ئامێرە سەرەکیەکان(. نزیکەی لەسەدا 6 ی تێکڕای 
بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەڕوات بۆ کەرتی تەندروستی، ئەمەش تەرخانکردنێکە لەژێر 
ئاستی واڵتانی ترەوەیە لە ناوچەکەدا )ئەنتۆنی و هاوکارانی، 2014(. ئەم تەرخانکردنە ساڵی 2013 بە 
نزیکەی 300 دۆالر بۆ هەر دانیشتوویەک دەنوێنێت، کە بەشێوەیەکی بەرچاو لەژێر خەرجیەکانی پێش-

نیشتەجێیە لە واڵتانی داهات مامناوەندی تر لە ناوچەکەدا. 
حکومەتی هەرێمی کوردستان نزیکەی 11 پزیشکی بۆ هەموو 10,000 کەسێک هەیە. ئەو ڕێژەیە 
لوبنان، و ئەردەن، بەاڵم بەرزترە لە عێراق بە  نزمترە لەوەی واڵتانی عەرەبی دراوسێ، وەک تورکیا، 
تێکڕایی و بەرزترە لە دەوڵەتانی عەرەبی هەژارتری وەک سوریا و واڵتانی باکوری ئەفریقا. سەرچاوەکانی 
تەندروستی بەپێی تاکەکەس لە هەرێمی کوردستان - عێراق زۆر لە دوایە بەراورد بەو سەرچاوانەی 
کە لە واڵتانی پێشکەوتووی عەرەب و ئەوروپادا هەن. پێشبینیەکانی راند )RAND( )موور و هاوکاران، 
2014( ئاماژە بەوە دەدن کە دەبێت ژمارەی پزیشکان بەشێوەیەکی بەرچاو زیاد بکات بۆ ئەوەی لەگەڵ 
گەشەی دانیشتووان و داهات هاودەم بێت تەنانەت پێش ڕەچاوکردنی کۆڕەوی ئەم دواییەی زیاتر لە 1 

ملیۆن پەنابەر و ئاوارە.4
ساڵی 2012، هەرێمی کوردستان - عێراق بەنزیکەیی 6,000 پزیشکی هەبوو. توێژینەوەکەی ڕاند 
)RAND( )موور و هاوکاران، 2014، الپەڕەکانی 38، 165( کە پێش قەیرانی پەنابەران ئەنجامدرا، بۆی 
دەرکەوت ئەگەر دانیشتووان بە ڕێژەی ئێستا گەشە بکەن و ڕێژەکانی ئاسانکاری پزیشکی هاوشێوەی 
واڵتانی دراوسێ بوو، ئەوا هەرێمی کوردستان - عێراق لە ساڵی 2015 دا پێویستی بە 1,070 پزیشکی 
زیاتر دەبێت )زیادبوون بەڕێژەی نزیکەیی لەسەدا 18( و لەساڵی 2020 دا پێویستی بە 2,097 پزیشکی 
ئەوا  بێت،  ڕاست  پێشوو  مەزندەکانی  ئەگەر   .)33 سەدا  لە  زیاتر  بەڕێژەی  )زیادبوون  دەبێت  زیاتر 
هەرێمی کوردستان - عێراق پێویستی بە نزیکەی 1,000 پزیشکی تر دەبێت زیاتر لەوەی لە 2015 دا 
هەیبوو، تەنانەت پێش ئەژمارکردنی پێویست بوون بە خزمەتکردنی ئاوارە و پەنابەرەکان. بەنزیکەیی، 
1,400 لە کۆی 6,000 پزیشک لە هەرێمی کوردستان - عێراق )نزیکەی لەسەدا 25( پزیشکی گشتین.5 

3  دەتوانرێت وردەکاری زیاتر دەربارەی چۆنێتی داراییکردنی تەندروستی و چاودێری تەندروستی کە لە هەرێمی کوردستان دەستەبەر 

دەبێت لە ئەنتۆنی و هاوکارانی )2014(، الپەڕەکانی 19–8 بەدەست بێت.
4  بانکی جیهانی، 2015.

5  وەبەرهێنان لە گرووپدا، 2013 موور و هاوکاران، 2014.



چاکسازی دارایی دوو کاری پزیشک   31

بێگومان پێویستمان بە پزیشکی زیاتر دەبێت لەوەی کە پێویستە بۆ بەدەمەوەچوونی دانیشتووانی خێرا 
بەگوێرەی  کایەوە.6  هاتۆتە  پەنابەرانەوە  و  ئاوارە  کۆڕەوی  ئەنجامی  لە  لەوەی  زیاتر  تەنانەت  گەشەکردوو 
ڕێکخراوی بانکی نێودەوڵەتی، داگیرکردنی عێراق لەالیەن داعشەوە ساڵی 2014 بووە مایەی کۆڕەوی نزیکەی 
1.5 ملیۆن پەنابەر و ئاوارە بۆ نێو هەرێمی کوردستان - عێراق. ئەمە بووە مایەی هەڵئاوسانی تێکڕای ژمارەی 
دانیشتووانی هەرێمی کوردستان - عێراق بە ڕێژەی لەسەدا 28 )ڕێکخراوی بانکی جیهانی، 2015(،7 کە تەنانەت 
بووە مایەی فشاری کورتخایەنی زیاتر بۆ سەر سیستمی بارگرانی چاودێری تەندروستی. مێژوو سەلماندووێتی 
کە ژمارەیەکی زۆری پەنابەران یان ئەوەتا هەرگیز ناگەڕێنەوە بۆ زێدی خۆیان یان ناگەڕێنەوە هەتا ماوەیەکی 
بەرنامانە  ئەو  ناوخۆ  ئاوارەکانی  پەنابەران،  پێچەوانەی  بە  تێدەپەڕێت.  ئاوارەبوونیاندا  بەسەر  درێژ  و  دوور 
نایانگرێتەوە کە لەالیەن کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران سپۆنسەر کراون، و دڵنیاییەکی 
وەک  ئێستادا  لەکاتی  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  خۆیان.  زێدی  بۆ  دەگەڕێنەوە  کەی  لەوەی  نییە  ئەوتۆ 
ڕەوشێکی کورتخایەن مامەڵەی لەگەڵدا دەکات، بەاڵم هیچ کەسێک نازانێت داخۆ ئەمەش دەبێتە مەسەلەیەکی 

درێژخایەن کە پێویستی بە زیادکردنی دامەزراوەکان و هێزی کاری چاودێری تەندروستی بێت یان نا.  
گفتوگۆکان لەگەڵ پزیشکان و کاربەدەستانی سیاسەت، هەروەها نۆرەی ڕیزبەستووی خەڵكی لە نەخۆشخانە 
کە  بەوەی  ئاماژەن  ئەمانە  تەندروستی سەرەتایی، هەموو  چاودێری  بنکەکانی  لە  ژمارەیەکی زۆر  و  گشتیەکان 
بەشێوەیەکی  ناتواناییەکە  دەشێت  گشتیدا.  کەرتی  لە  پزیشک  کاتی  زیادکردنی  بۆ  هەیە  بەرچاو  پێویستیەکی 
بەشەکی بەوە پڕ بکرێتەوە کە پزیشکان بۆ ماوەیەکی درێژترکاربکەن، بەمەش بەرهەمدارێتی باشتر دەبێت، و/یان 
بەڕێگەی ڕاهێنانی پەرستاران و کارمەندانی تەندروستی زیاتر بۆ دەستەبەرکردنی چاودێری سەرەتایی. سەرباری 
ئەمە، بژاردەی خستنەکاری پەرستاری زیاتر ڕەنگە پاشترین چارەسەری ساڵ بێت، هەروەک کاری پێشتری ڕاند 
)RAND( )موور و هاوکاران، 2014( هەروەها ئاماژەیدا بە پێویست بوونێکی زۆر بە باشترکردنی ڕاهێنان، و 

بەکارهێنانی پەرستاران و پێویست بوون بە زیادکردنی ژمارەیان بە نزیکەی سێ یەک هەتا ساڵی 2020.
لە  تایبەتمەندی.  بەپێی  پزیشکان  کاری  هێزی  پێکهاتەی  لەسەر  لەبەردەستدان  کەم  ئاماری  هەندێک 
ئەنجامی گفتوگۆکان لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی، زانیمان کە بەنزیکەیی 1,400 پزیشکی گشتی هەن، لەو 
تا 25 ی کۆی هێزی کاری پزیشکان پێک دێنن. ڕیزبەستنی درێژی خەڵکی لە  ژمارەیە نزیکەی لەسەدا 20 
نزیکەیی  بە  هەیە  کەموکوڕی  کە  دەکەنەوە  ئەوە  دووپاتی  بەسەرهاتەکان  و  گشتیەکان  نەخۆشخانە  هەموو 
لە هەموو جۆرەکانی پزیشکدا. سەرباری ئەمە، وەک بەشێک لە توێژینەوەکەی بۆ گۆڕینی سیاسەت، دەبێت 
حکومەتی هەرێمی کوردستان هەستیاریەکی بەردەوامی هەبێت لەڕووی چەندێتی و کواڵیتی پێویستیەکان پێش 
داڕێژەرانی  ئەوەی  بۆ  هەقدەست،  جێگرەوەی  ببێتە  کە  سیاسەتدا  لە  دیاریکراو  گۆڕانکاریەکی  جێبەجێکردنی 
سیاسەت بێ بەرنامە پارەی هاندەر نەدەن بۆ هاندانی زیادکردنی هەندێک پسپۆریی دیاریکراو ئەگەر وادیار 
بێت پێویستیەکی زیاتر بە پزیشکانی گشتیە وەک لە پزیشکانی پسپۆر. هەرکاتێک ژمارە نوێکراوەکان زانران، 
زانینی  بۆ  بکەن  هاوشێوەکان  واڵتە  یان  ناوچە  بە  بەراورد  ڕەوشەکە  پێوانەی  دەتوانن  کاتە  ئەو  توێژەرەوان 

ژمارەی هەر پسپۆریەک بۆ سەرێک.
بەنزیکەیی هەموو پزیشکان ڕاهێنانی پزیشکی تایبەت بەخۆیان تەواو کردووە و لە سەندیکای پزیشکان 
تۆمارکراون، و پاشان شیاوبوون بۆ کارکردن بەکرێ لە کەرتی گشتی و کرێیەکی بەردەوام و بیمەکانی تری 
وەک مووچەی دوای خانەنشینی وەردەگرن. زۆربەی پزیشکان تەنها بەشێک لەو کاتەی گرێبەستیان بۆ کردووە 
لە کەرتی گشتی کاردەکەن پێش ئەوەی بەرەو کلینیکە تایبەتەکانی خۆیان بڕۆن. نەخۆشەکان بەنزیکەیی هیچ 
کرێیەک نادەن بەرانبەر چاودێری کەرتی گشتی لەکاتێکدا پارەیەکی زۆر لە گیرفانیان دەردەچێت لە کەرتی 
لە  دەکەن  کارکردن  بە  دەست  خەریکن  تەندروستی  دڵنیایی  کۆمپانیاکانی  لە  هەندێک  هەرچەندە  تایبەت. 

هەرێمی کوردستان - عێراق، لە ئێستادا هیچ دڵنیاییەکی تەندروستی تایبەتی لەئارادا نییە. 
سیستمی دوو کاری کە گەشەی کردووە، بەجۆرێکە کە پزیشکان مووچەی تەواو وەردەگرن بێ گوێدانە 
ژمارەی ئەو کاتژمێرانەی کاردەکەن، ئەمەش لەالی هەمووان زانراوە، لەوانە داڕێژەرانی سیاسەت و پزیشکان، 
بەوەی ناکارایە و پێویستیەکی زۆری بە چاکسازیە. ئەمە لەکەشوهەوای ئەمڕۆدا بەتایبەتی ڕاستە، کاتێک قەیرانی 

بەردەوامی بودجە دەبێتە مایەی دەرکردنی بڕیارە قورسەکان و هەنگاونان بەرەو سیاسەتی کاراتر.

6  ئەمڕۆ ژمارەی ئەو پزیشکانەی کە تازە ڕاهێنراون زۆر نزیکە لە ژمارەی ئەو پزیشکانەی کە لە قۆناغی تەواوبوون لە خزمەتن بە هۆی 

خانەنشینی، مردن یان کۆچەوە لە هەرێمەکە. ڕەنگە ئەمەش گۆڕانی بەسەردا بێت لەبەرئەوەی ژمارەیەکی بەرچاوی ئەو کەسانەی کە 
کارامەیی تەکنیکیان هەیە بەرەو باکور بۆ هەرێمی کوردستان - عێراق هەڵدێن بەهۆی داگیرکاری داعش لە باشوری عێراق.

بانکی جیهانی و وەزارەتی پالندانانی حکومەتی هەرێمی کوردستان، هەڵسەنگاندنی کاریگەری ئابوری و کۆمەاڵیەتی هەرێمی کوردستانی   7

عێراق بۆ ناکۆکی سوریا و قەیرانی داعش، ڕاپۆرتی ژمارە IQ-94032، ڕەشنووس، بێ بەروار. 
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هەروەها پێویستە سەرنجی ئەوە بدرێت کە بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەوکاتەوەی عێراق 
لەالیەن داعشەوە )ISIS( داگیرکراوە، لەژێر فشارێکی سەختدا بووە، ئەمەش وای لێکردووە ئەو گۆڕانکاریانەی 
پێویستیان بە دارایی زێدەیە لە مەودایەکی نزیکدا کارێکی زۆر قورس بن. لە ئەنجامی ئەو قەیرانەی بەهۆی 
داعشەوە هاتووەتە کایەوە، لەوانە پێداویستیەکانی ئاسایش، پەنابەران و ئاوارەکانی ناوخۆ، هەروەها ئەو ملمالنێیەی 
بەهۆی نەگەیشتنی ڕێکوپێکی بودجە لەالیەن بەغداوە دروست بووە، بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستان 
لەژێر فشارێکی سەختدایە. حکومەتی هەرێمی کوردستان - عێراق ئەم پێداویستیانە بەڕاستی بە ئەولەویەت لە 

گرنگیدا دەزانێت، بەمەش مرونەتێکی کەم دەهێڵێتەوە بۆ داراییکردنی سیاسەتی چاکسازی. 

بیروبۆچوونە باسکراوەکان لە دەقە پسپۆڕیەکاندا سەبارەت بە دوو کاری8

دوو کاری شرۆڤەی ڕەوشێکە کە پزیشکان نەخۆشەکان لە هەردوو سیستمەکانی چاودێری تەندروستی کەرتی 
گشتی و تایبەت دەبینن. لەحاڵەتی پزیشکانی پسپۆڕ، دوو کاری رەنگە ببێتە هۆی سەرهەڵدانی بارودۆخێک کە 
نەخۆشخانەکان رێگە دەدەن بە پزیشکەکان کە نەخۆشەکانی هەر دوو سیستمەکە لە یەک ناوەنددا چارەسەر 
بکەن. سەبارەت بە هەرێمی کوردستان - عێراق، ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی خوازیارن پارەی زیاتر بدەن بۆ 
دەستگەیشتن بە چاودێری لە کەرتی تایبەت لەبەرئەوەی دوجاری ماوەیەکی کەمتر چاوەڕوانی دەبن، هۆکارەکانی 
ئاسوودەیی زیاترن و پێشبینی چاودێری بە کواڵیتیەکی بەرزتر دەکەن لەوەی لە کەرتی گشتی دەستەبەر دەبێت. 
دوو کاری دوو کاریگەری گرنگ لە سەر سیستمی چاودێری تەندروستی و تەندرووستی خەڵکی دادەنێت. 
یەکەم، ئەوەی کە، دوو کاری بەشێوەیەکی کارا کاریگەری لەسەر پێشکەشکردنی چاودێری تەندروستی کەرتی 
دوو  کە،  ئەوەی  ،دووەم  بێت.  نەرێنی  یان  ئەرێنی  کاریگەرییەکە  دەکرێت  بێت،  هەرچۆنێک  دەبێت؛  گشتی 
کاری کاریگەری دەبێت بۆ سەر هاوتایی لەڕووی دەستگەیشتن بە چاودێری تەندروستی. زۆربەی سیستمەکانی 
چاودێری تەندروستی لە واڵتە دەوڵەمەندەکاندا، لە بری قەدەغەکردنی دوو کاری )بەزۆری لەڕێگەی پارەی 
هاندانەوە(، سنوورداریان کردووە. سنوورداریەکانی دوو کاری لەم سیستمانەدا بۆ بانگەشەکردن بۆ یەکسانی 

لەنێوان کەسانێکدا کە ئاستی دەرامەتیان جیاوازە و دڵنیابوون لە دەستگەیشتن بە چاودێری داڕێژراوە.
بارودۆخی  رووبەڕووی  بەزۆری  مامناوەندەوە  داهات  و  داهات  کەم  واڵتانی  لە  سیاسەت  داڕێژەرانی 
جیاواز دەبنەوە کاتێک مامەڵە لەگەڵ دوو کاریدا دەکەن پتر لەوانەی لە واڵتانی دەرامەت بەرزدا دەژین. لە 
واڵتە پێشکەوتووەکاندا، زۆر جار پزیشک بەپێی پێویست هەن بۆ خزمەت کردن لە ناوەندە دەوڵەتییەکان و 
تایبەتییەکاندا، و سیستەمەکانی داراییکردن ڕێگە دەدەن بە بژاردەکانی پارەدان کە دەکرێت بۆ دڵنیایی کواڵیتی 
لەو واڵتانەی  لە کەرتی گشتیدا.  بۆکارکردن  پزیشکەکان بدەن  لە  پێویست  بەکاربهێنرێن و هاندانی ژمارەی 
کە کەمتر پێشکەوتوون، بەشێوەیەکی ئاسایی بودجە بۆ پێدانی مووچە بۆ دابینکەرانی کەرتی گشتی بەشناکات 
تایبەت بەدەستی بێنن، و بەزۆری  تەنانەت ئەگەر لەدووریشەوە بەراوردی بکەن بەوەی دەتوانن لە کەرتی 
کەمی ژمارەی پزیشکانە— بەتایبەتی کەسانی باش ڕاهێنراو و شیاو— بۆ خزمەتکردن لە کەرتی گشتی. ڕەنگە 
داڕێژەرانی سیاسەت لەم واڵتانە سنووردارێتی بەسەر دوو کارییدا بسەپێنن. هەرچەند، بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە، 

ڕەنگە ئەوان ناچار بن بە البردنی بەربەستە گشتییەکانی کارگێڕی، داتا و سیاسی. 
ئەزموونی باشور و ڕۆژهەاڵتی ئاسیا کە پزیشکان بۆ چەندین ساڵە دوو کاری ئەنجام دەدەن زانیاری بەخشە. 
توێژەران بۆیان دەرکەوتووە کە بەنزیکەیی هەموو واڵتانی ناوچەکە، زیاتر لەسەدا 70 و بەشێوەیەکی ئاسایی 
زیاتر لەسەدا 80 ی ئەو پزیشکانەی چاودێری کلینیکی پێشکەش دەکەن دوو کاری ئەنجام دەدەن )هیپگرەیڤ، 
ناختنیبێل، و هۆرت 2013(.  هۆکاری پزیشکان بۆ ئەنجامدانی دوو کاری، بۆ نمونە ئەوانەی هەرێمی کوردستان 
- عێراقن بریتیە لە— باشترکردنی داهات، ڕەوشێکی باشتری کارکردن، پشکنینی ژمارەیەکی کەمتری نەخۆشەکان 
لە کاتژمێرێكدا، کواڵیتیەکی باشتری چاودێری، و زاڵبوون بەسەر ژینگەکەیاندا. توێژەران گەیشتنە ئەو دەرەنجامەی 
کە لە باشوری ڕۆژهەاڵتی ئاسیا، "دەکرێت دوو کاری ئەگەر بەڕێکوپێکی ڕێک بخرێت، دەستگەیشتن، کواڵیتی، 
کارایی و هاوتایی خزمەتگوزاری تەندروستی باشتر بکات" بەاڵم "لە واڵتانی ئاستی دەرامەت خوارتر ئەگەری زیاتر 
ئەوەییە دوو کاری دەرەنجامە نەرێنیەکانی هەبێت لەسەر واڵتانی دەرامەت نزم و مامناوەندی، کە ڕێساکانی 
دەستگەیشتنی  سەر  بۆ  هەڕەشەن  کاری  دوو  الوازەکانی  ڕێسا  الوازە.  بەزۆری  پزیشکان  ڕەفتاری  ڕێکخستنی 

یەکسانی گەردوونی بۆ چاودێری تەندروستی" )هیپگرەیڤ و هۆرت، 2013، الپەڕەکانی 2-1(. 

8  ڕاند )RAND( بابەتێکی پێداچوونەوەی تەواوتری پێشکەشکردووە لە چاكسازی كەرتی تەندروستی لە هەرێمی كوردستان - عێراق: 

داراییکردنی چاکسازی، چاودێری سەرەتایی و سەالمەتی نەخۆش )ئەنتۆنی و هاوکاران، 2014، الپەڕەکانی 38-41(. درێژەی پێداچوونەوەکە 
لێرەدا پوختە کراوە.
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 ڕەنگە دوو کاری کاریگەری ئەرێنی یان نەرێنی بۆ سەر کارایی سیستمی چاودێری تەندروستی هەبێت؛ 
کاریگەری پەتی بەپێی واڵت دەگۆڕێت. دووکاری کار لەسەر کارا کردنی تەرخانکردنەکانی چاودێری تەندروستی 
دەکات بە پێشکەشکردنی هەلەکان بۆ بەدەستهێنانی چاودێری لە کەرتی تایبەت بۆ ئەو نەخۆشانەی خوازیارن 
پارە بدەن بە کواڵیتی بەرزی پزیشکان، دەستگەیشتنێکی باشتر و ئاسوودەیی زیاتر. هەروەها دوو کاری دەتوانێت 
بواری دەستگەیشتن بە پێدانی قازانج بە پزیشکان بۆ کاری درێژماوە یان پشکنینی ژمارەیەکی زۆرتری نەخۆشەکان. 
هەرچۆنێک بێت هاندەری قازانج دەتوانێت کارایی لە سیستمی چاودێری تەندروستیدا دابەزێنێت ئەگەر 
پزیشکان نەخۆشەکان بۆ کەرتی تایبەتی گەشەکردوو بگوازنەوە یان ئەگەر ئاستی بەرهەمدارییان کەمتر بێت 
لەو ماوەیەدا کە لە چاودێری کەرتی گشتیدا بەسەری دەبەن.  ئەو ڕەفتارەی دواتر زۆر باوە لە ژمارەیەکی 
زۆری سیستمەکانی چاودێری تەندروستی کە دوو کاری تێدا پەیڕەو دەکرێت، لەوانە لە هەرێمی کوردستان - 
عێراق )ئەنتۆنی و هاوکاران 2014(. هەروەها دوو کاری پارەدانی نافەرمی )کۆمیشن( ی لێدەکەوێتەوە کاتێک 
دابینکەرانی خزمەتگوزاری لە دامەزراوەکانی کەرتی گشتی نەخۆش ڕەوانەی پزیشکانی کەرتی تایبەت دەکەن 

)لێویس، 2000؛ سیسکۆ و هاوکاران، 2008(.
دوو کاری، بواری یەکسانی بۆ دەستگەیشتن بە چاودێری تەندروستی لە باری جۆر و کواڵیتیەوە بۆ ئاستە 
جیاوازەکانی داهات کەمدەکاتەوە. ئەو کەسانەی ئاستی داهاتیان سنوردارە بەگشتی سەرچاوەی دارایی یان دڵنیایی 

تەندروستی پێویستی کەرتی تایبەتیان نییە بۆ داپۆشینی خەرجیەکانی چاودێری تەندروستی کەرتی تایبەت.
بەشێوەیەکی تیۆری، ڕەنگە دوو کاری کارایی سیستمی کەرتی گشتی باشتر بکات ئەگەر دابینکەران هەوڵەکانیان 
چڕتر بکەنەوە بۆ باشترکردنی کواڵیتی چاودێری لە سیستمی گشتیدا بۆ ئەوەی ناوبانگی پێویست بنیات بنێت هەروەک 
بۆ خستنەگەڕێکی سەرکەوتووانەی بزنسی کەرتی تایبەت پێویستە )گۆنزالێس، 2004(. لە ئاستێکی بەرفراوانتری 
خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتیەوە، ڕەنگە ڕێگەدان بە تاکەکان بۆ بەدەستهێنانی ئەو چاودێریە کواڵیتی بەرزەی دەیانەوێت 
و دەتوانن پارەی بۆ بدەن ببێتە مایەی کەمکردنەوەی بڕی داخوازی بەدی نەهاتوو )سیسکۆ و هاوکاران، 2008(. 
بەاڵم بابەتەکە تەرکیز دەکاتە سەر ئەو دەرەنجامە نەرێنیانەی کە بەزۆری پەیوەستن بە دوو کاریەوە:9 

ڕەنگە دوو کاری ببێتە هۆی درووست بوونی سیستمی خزمەتگوزاری دوو دەستەیی کە تێیدا پزیشکە 	 
باوەڕپێکراوەکان)کە دەکرێت هەقدەستی زیاتر بەدەست بێنن( زۆربەی کاتی خۆیان لە کەرتی تایبەتیدا 
بەسەربەرن و ئەو پزیشکانەی کە شارەزاییان کەمترە تەنیا بە خزمەتکردن لە کەرتی گشتیدا خەریکبن. 
و  دەوڵەمەند  کەسانی  کە  چاودێریەی  ئەو  لەنێوان  گەورە  نابەرابەریەکی  هۆی  دەبێتە  ئەنجامەکەش 
هەژار بەدەستیان دێنن. دروست بوون یان دروست نەبوونی سیستمی دوو دەستەیی پەیوەندی هەیە 
بە هەقدەستی رێژەیی پزیشک لە کەرتی تایبەت و گشتی و بە توانای حکومەت بۆ ڕێکخستنی پراکتیزەی 

کەرتی تایبەت بەشێوەیەکی ڕێکوپێک. 
دابینکەران 	  ئەگەر  تایبەت  کەرتی  بۆ  گشتی  کەرتی  ناواخنی  پشتیوانی  مایەی  ببێتە  کاری  دوو  دەکرێت 

دامەزراوەکانی کەرتی گشتی بۆ پشکنین یان وەرگرتنی نەخۆشەکانی کەرتی تایبەت بەکاربێنن.
ڕەنگە دوو کاری ببێتە هۆی بەرزبوونەوە یان زیادبوونی داخوازی چاودێری — واتە ڕێژەی بەکارهێنانی 	 

بەرزتری چاودێری کەرتی تایبەت— لەبەرئەوەی پزیشکانی کەرتی گشتی نەخۆشەکان ڕەوانەی کلینیکە 
تایبەتەکانی خۆیان دەکەن، کە زۆر جار لەوێ خزمەتگوزاری زیاتر پێشکەش دەکرێت و لەسەر بنەمای 

خزمەتگوزاری پارەیان لێ وەردەگیرێت.

دوو کاری لە هەرێمی کوردستان - عێراق

ژینگەی ئێستا
بەگوێرەی ڕێساکانی ئێستای وەزارەتی تەندروستی و سەندیکای پزیشکان، کاتێک پزیشک دەگاتە ئاستی 
ڕاوێژکار و لە سەندیکای پزیشکان تۆمار دەکرێت، ڕێگەیان پێدەدرێت لەو ناوچە جوگرافیەی کە چآودێری 
تەندروستی کەرتی گشتی تێدا دەستەبەر دەکەن پراکتیزەی کاری کەرتی تایبەت بکەن. لەبەرئەوەی هیچ 
سنورداریەکی جوگرافی نەسەپێنراوە، پزیشکان بەگشتی خۆیان بڕیار دەدەن لەسەر ئەوەی چۆن، کەی و 

هاوکاران.  و  سیسکۆ  )2014(؛  هاوکاران.  و  ئەنتۆنی  )2013(؛  هۆرت  و  ناختنبێڵ،  هیپگرەیڤ،  )2013(؛  هۆرت  و  هیپگرەیڤ  بڕوانە    9

)2008(؛ سەیڤدۆف و گۆترێت )2008(؛ و لویس )2000(.
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لەکوێ چاودێری تەندروستی لە کەرتی تایبەتدا پێشکەش بکەن. پزیشکان بەزۆری بەیانیان نەخۆشەکانی 
و  سەرەتایی،  تەندروستی  چاودێری  بنکەکانی  لە  یان  بێت  نەخۆشخانە  لە  ئیتر  دەبینن،  گشتی  کەرتی 
باقی ڕۆژەکە بۆ پراکتیزەکردن لە کەرتی تایبەت تەرخان دەکەن )موور و هاوکاران، 2014؛ ئەنتۆنی 
و هاوکاران، 2014(. بڕی کاتی تەرخانکراو بۆ کەرتی گشتی دەگۆڕێت، بەاڵم ئەوەی ڕاگەیەنراوە تەنها 
چەند کاتژمێرێکی کەمە، یان لە هەندێک حاڵەتدا، هەرگیز ئەمە ڕوو نادات پێش ئەوەی بڕۆن بۆ سەر 
کارەکانیان لە کەرتی تایبەت. زۆربەی پزیشکان لە کلینیکی تایبەتی خۆیاندا کاردەکەن بەاڵم هەندێکیان لە 

نەخۆشخانەکان، دەستە تایبەتییەکان و/یان لە کلینیکە ڕاوێژکاریەکاندا کار دەکەن.

هەقدەستی پزیشک
ناوەندی  بەشێوەیەکی  زانکۆ  لە  دەرچوون  پاش  راستەوخۆ  دەرمانسازان  و  ددان،  پزیشکانی  پزیشکان، 
لەڕێگەی ئەنجومەنی وەزیرانەوە دادەمەزرێنرێن، و بەم پێیە شیاو دەبن بۆ وەرگرتنی مووچەی حکومی 
پزیشکی  ئەوەی  پاش  خانەنشینی.  دوای  زامنکراو  گشتی  خانەنشینی  مووچەیەکی  هەروەها  هەمیشەیی، 
موقیم،  وەک  ساڵ  دوو  یان  ساڵێک  دەکات،  تەواو  کلینیکی  و  کلینیکی  پێش  بنەڕەتی  ڕاهێنانی  ڕاهێنراو 
و ژمارەی ساڵی پێویست خزمەت لە کلینیکێکی چاودێری تەندروستی سەرەتایی ڕاهێنانی گشتی تەواو 
کەرتی  لە  کارکردن  بۆ  بێت  شیاو  ئەوەی  بۆ  دەکات  تۆمار  خۆی  پزیشکان  سەندیکای  لە  و  دەکات، 
وەرگرتنی  بۆ  خوێندن  لە  دەبن  بەردەوام  پزیشکان  لە  زۆر  ژمارەیەکی  قۆناغەدا،  لەم  بەاڵم  تایبەت. 
پسپۆری لە بوارێکی دیاریکراوی پزیشکی یان تایبەتمەندیەکی الوەکی نەشتەرگەری، وەک دەمارزانی یان 

نەشتەرگەری کۆئەندامی میز.
ئاستی مووچەی پزیشک بەگوێرەی پلە و ماوەی خزمەت دەگۆڕێت. زۆربەی پزیشکان بەهۆی ئاستی بااڵی 
خوێندنیانەوە بە مووچەیەکی ئێجگار بەرز لە حکومەتدا دەستپێدەکەن. پزیشکان هەقدەستی زێدە وەردەگرن 

بەرانبەر بە وانە وتنەوە لە خوێندنگەی پزیشکیدا، لەکاتێکدا ئەوان ستافی وەزارەتی خوێندنی بااڵن. 
ژمارەی  تایبەتمەندی،  بەپێی  بەاڵم  دەگۆڕێت  خوێندن  ئاستی  بەگوێرەی  ڕادەیەک  تا  هەقدەست 
کاتژمێرەکانی کارکردن لە کەرتی گشتی، یان بەگوێرەی کواڵیتی ئەو خزمەتگوزاریانەی پێشکەش دەکرێن 

نا— بۆ نمونە، پەیوەندیەکی بچووک هەیە لەنێوان ئەدا، پسپۆری و ئاستەکانی مووچە لە کەرتی گشتیدا. 
پزیشکان مووچەکانیان ڕاستەوخۆ لە وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەردەگرن. 
لە  کە  پزیشکانەی  ئەو  هەقدەستی  بەسەر  نییە  کۆنتڕۆڵێکیان  هیچ  نەخۆشخانەکان  بەڕێوەبەرانی 
نەخۆشخانەکانی خۆیاندا کار دەکەن، و دەسەاڵتیان سنوردارە بۆ پاداشتی کاری زۆر یان کەمکردنەوەی 
بە  ڕاستە سەبارەت  بابەت  نییە. هەمان  باش  ئەدایان  یان  نییە  بەرهەمداریان  ئەوانەی کە  هەقدەستی 
بنکەکانی چاودێری سەرەتایی  لە  پزیشکانە دەکەن کە  ئەو  تەندروستی کە سەرپەرشتی  کاربەدەستانی 

ناوچەی خۆیان کاردەکەن. 
پاش خانەنشینی، هەموو ئەو پزیشکانەی لە سەندیکای پزیشکان تۆمارکراون مووچەی خانەنشینی 
وەردەگرن، کە ئەمەش بە هەمان شێوە پەیوەندیدار نییە بە ژمارە ڕاستەقینەکانی کاتژمێرەکانی کارکردن 

بە درێژایی ئەو سااڵنەی تەمەنیان کە لە کەرتی گشتیدا کاریان کردووە.
پزیشکانی کەری تایبەت، بەنزیکەیی هەمیشە هەقدەستی خۆیان ڕاستەوخۆ بە پارەی کاش لە نەخۆشەکان 
یان خزمەکانیان وەردەگرن. بڕی پارەکە بەگوێرەی داخوازی بۆ خزمەتگوزاریەکی دیاریکراو و بەپێی کەسەکە 
دەگۆڕێت، بەاڵم دەکرێت چەند هێندەی ئەو بڕە بێت کە لە کەرتی گشتی وەریدەگرن. بۆ ئەو بڕە پارەیەی 
لە کەرتی تایبەتدا وەردەگیرێت دەبووا لەژێر سنورێکی دیاریکراودا بووایە، بەاڵم ئەم ڕێسایە هیچ کاتێک پەیڕەو 
لە کەرتی  پزیشکانی  بڕانەی داهات کە  یان ئەو  بەداخەوە هیچ داتایەکی بەرجەستە لەسەر کرێکان  نەکراوە. 

تایبەت بەدەستی دێنن بەردەست نییە.
بارودۆخەکانی خۆیان  و  کاری ڕووبە ڕووی سیستم  بە کێشەی دوو  تووشبوو  پێویستە هەموو واڵتانی 

ببنەوە. لە هەرێمی کوردستان - عێراقدا، ئەو ڕاستیە ئەمانە لەخۆدەگرێت
کورتهێنانێکی پێشبینیکراوی ئایندەی ژمارەی پزیشکان بۆ بەدەمەوەچوونی داخوازیەکانی کەرتی گشتی	 
چاوەڕوانییەکانی دانیشتووان ئەوەیە کە هەموو خزمەتگوزاریەکان بێبەرامبەر دەبن لە کەرتی گشتی	 
پزیشکان لە کەرتی گشتی مووچەیەکی کەمتر وەردەگرن بەراورد بە کەرتی تایبەت	 
بودجەی کەرتی گشتی بەرەو ڕووی ئاستەنگی زۆر دەبێتەوە بۆ دابینکردنی هەموو ئەو داخوازیانەی لەئارادان	 
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قەیرانی ئاسایش و بودجە کە لە دەرەنجامی داعش و کۆڕەوی ئاوارەکانی ناوخۆ و پەنابەرانەوە سەریان هەڵداوە. 	 
کەرتی تایبەت

ئەو پزیشکانەی لە کەرتی تایبەت کاردەکەن لە یەکێک لەم چوار ڕێکبەندانەدا کاردەکەن: کلینیکی تایبەتی 
ئامێری  و  زۆر  ژووری  و  ئاسانکاری  بە  کراون  پۆشتە  بەزۆری  )ئەمانە  پزیشک  فرە  کلینیکی  بچووک؛ 
هاوچەرخ(؛ نەخۆشخانە تایبەتەکان، کە لە قەبارە و ئاڵۆزییاندا جیاواز؛ و هاوپشکی کەرتی گشتی/تایبەت. 
هاوپشکی کەرتی گشتی/تایبەت لە شێوەی کلینیکە ڕاوێژکاریەکاندا دەستی پێکرد بە بەکارهێنانی ڕووبەرەکانی 
کلینیک و نەخۆشخانەکانی کەرتی گشتی لە پاشنیوەڕوان و هۆبە نیمچە تایبەتەکانی نەخۆشخانە گشتیەکان. 
دێت،  کۆتایی  کلینیک،  گشتی  کەرتی  دەوامی  ئەوەی  پاش  پاشنیوەڕوان  لە  ڕاوێژکاریەکان  کلینیکە  لە 
پزیشکەکان باڵەخانەکانی کلینیکی کەرتی گشتی بۆ بایەخدان بە نەخۆشەکان بەکاردێنن.  ئەوان کرێیەکی 
جێگیر وەردەگرن کە لەالیەن وەزارەتی تەندروستی دیاریکراوە و بەشێوەیەکی بەرچاو لەوەی کەرتی 
گشتی زیاترە بەاڵم کەمترە لە نرخی کەرتی تایبەت. وادیارە نەخۆشەکانیش خۆشحاڵن بەمە لەبەرئەوەی 
چاودێریەکی باش بە نرخێکی کەمتر لەوەی کەرتی تایبەت وەردەگرن. نەخۆشەکان بڕی لەسەدا 20 ی 

ئەو کرێیە دەدەن، لەکاتێکدا وەزارەتی تەندروستی لەسەدا 80 یان بۆ دەدات.10

سنووردارێتییە یاساییەکان
خاوەن بڕیاران کە لە هەوڵی چارەسەری مەسەلەی دوو کاریدان ڕوو بەڕووی ژمارەیەک بەرەنگاری تایبەت 
بە دوو کاری دەبنەوە. بەاڵم ئەوان هەروەها ڕوو بەرووی ئەم بەرەنگاری یان ئاستەنگانەی الی خوارەوەش 

دەبنەوە کە بەشێوەیەکی گشتی لە هەر چاکسازیەکی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان - عێراقدا هاوبەشە.

داتا
بڕێکی کەم داتا بەشێوەیەکی ڕۆتینی کۆدەکرێتەوە یان حازر و بەردەست دەبێت بۆ دروستکردنی بڕیار لە 
لەبواری  خۆی  درێژخایەنەکانی  ئامانجە  بە  گەیشتن  بۆ  تەندروستی  وەزارەتی  عێراق.   - کوردستان  هەرێمی 
سیستمی تەندروستیدا، دەبێت ئەم بۆشایی زانیارییانە پڕ بکاتەوە. داتای سەرەکی لەم چوارچێوەیەدا بۆ هەردوو 

کەرتی گشتی و تایبەت ئەمانە لەخۆدەگرێت

ژمارەی ئەو نەخۆشانەی لە بنکە یان نەخۆشخانە دەبینرێن 	 
دابینکەر، دەسنیشانکردنی نەخۆشی، و هۆکارەکانی سەردانەکان	 
ژمارەی کاتژمێرەکانی ڕۆژانەی کارکردنی هەر دابینکەرێک	 
ژمارەی ئەو نەخۆشانەی لەالیەن هەر دابینکەرێکەوە دەبینرێن	 
ژمارەی ئەو ڕێکارانەی لەالیەن هەر دابینکەرێکەوە ئەنجام دەدرێت	 
پزیشکانی کەرتی گشتی پێویست بەپێی تایبەتمەندی.	 

داتای کۆکراوە لە کەرتی گشتی، بەزۆری بریتیە لە ژمارەی ئەو نەخۆشانەی کە بینراون؛ ئەم ژمارانە 
پاشتر لەسەر ئاستی پارێزگا کۆدەکرێنەوە. زۆربەی بنکەکانی تەندروستی چاودێری سەرەتایی کۆمپیوتەریان 
هەیە، بەاڵم بەشێوەیەکی کاریگەر بەکارناهێنرێن، و داتای دیجیتاڵ بۆ هەمارێکی ناوەندی ڕاپۆرت ناکرێت. 
پزیشکانەی چاودێری  ئەو  کارکردنی  کاتژمێرەکانی  لەسەر ژمارەی  بەشێوەیەکی ڕۆتینی  داتایەک  هیچ 
تەندروستی پێشکەش دەکەن یان ژمارەی ئەو ڕێکارانەی ئەنجامیان دەدەن بەردەست نییە. لەبەرئەوەی 
سیستمی دارایی لەسەر بودجە بەندە، هیچ داتایەکی پارەدان یان هەقدەست بوونی نییە. ئەو داتایانەی 
الی سەروو باسکران، کە بەشێوەیەکی ئاسایی لە واڵتانی تر بەردەستە، کاری زانینی ئاستی بەرهەمداری و 
کواڵیتی پزیشکان و ئەگەر وەها بخوازرێت بەستنەوەی ئەو ڕێژە گۆڕاوانە بە هەقدەستەوە ئاسان دەکات. 
داتای کەرتی تایبەت وردەکاریەکانی ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردنی پزیشکان، ژمارە و جۆری ئەو 
ڕێکارانەی ئەنجامیان دەدەن، و بڕی ئەو کرێیانەی وەری دەگرن بە هیچ شێوەیەک بوونی نییە. داتای لەم 
جۆرە یارمەتیدەر دەبێت لە بەراوردکردنی نرخەکان لەنێوان کەرتی گشتی و تایبەت، ئەژمارکردنی بڕی 
ئەو پارەی دەکرێت پزیشکان لە هەریەک لە کەرتەکان دەستیان بکەوێت، بەراوردکاری کواڵیتی چاودێری 

و کاتی چاوەڕوانی لە هەر کەرتێکدا، و شیکردنەوەی رادەی دوو کاری. 

10  هۆبەکانی خزمەتگوزاری نیمچە تایبەت سەرەتای 2015 کۆتایی پێهێنرا، ئەمەش لە ئەنجامی ئەو قەیرانەی بەهۆی داگیرکاری داعشەوە 

بۆ عێراق هاتە کایەوە و کۆڕەوی دەیان هەزار پەنابەر و ئاوارەی ناوخۆ. 
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توانای ڕێکخستن و بەڕێوەبردن لە وەزارەتی تەندروستی
دوو کاری پزیشکان و چاکسازی دارایی سیستمێکی ڕێکخستنی بەهێزی دەوێت. نەبوونی سیستمێکی لەو جۆرە 
بەربەستێکی گەورەیە لەبەردەم چاکسازیدا. توانای ئێستای وەزارەتی تەندروستی بۆ ڕێکخستنی سیستمی 
تەندرووستی سنووردارە  تەندروستی سنوردارە. ستافی ڕاهێنراو و سەرچاوەکانی وەزارەتی  چاودێری 
و ژمارەیەکی کەمی سیستمەکانی ڕێکخستن بوونی هەیە. تەنانەت ئەو باڵەخانانەی کە ئێستا وەزارەتی 
تەندروستی تێدا نیشتەجێیە پێداویستی سیستمی بەڕێوەبردنی هاوچەرخ ناهێنێتەدی. باڵەخانەیەکی کۆنی 

داڕووخاوە و بەنزیکەیی هیچ هۆڵێکی کۆنفرانسی نییە، و گرێدانی ئینتەرنێتی باشی نییە.
ئاستەنگەکانی بەڕێوەبردن لەسەر ئاستی نیشتیمانی و پارێزگا، گەورەتر دەبن بەهۆی سیستمێکی 
نیشتیمانی بەکارخستنی کارمەندی نوێوە، کە نابێتە هۆی پڕکردنەوەی پۆستەکان بە کارمەندی کارامە. 
بەگوێرەی تیمی بەڕێوەبردنی وەزارەتی تەندروستی کە چاوپێکەوتنمان لەگەڵدا ئەنجامدان، النیکەم سێ 
یەکی هێزی کار لە ئۆفیسی وەزارەتی تەندروستی لە هەولێر کارامەیی پێویستیان نییە بۆ ئەداکردنی ئەو 

ئەرکانەی بۆیان دانراوە.

بەڕێوەبەرایەتی نەخۆشخانه
لەکاتی ئێستادا، نەخۆشخانەکان بەشێوەیەکی ئاسایی لەالیەن پزیشکانی شکۆدار بەڕێوە دەبرێن کە بە دەگمەن 
دەسەاڵتێکی  نەخۆشخانە  بەڕێوەبەرانی  ئەمە،  سەرباری  وەرگرتووە.  بەڕێوەبردندا  لەبواری  ڕاهێنانیان 
سنورداریان هەیە بەسەر دامەزراندن، بودجە یان خەرجیەکانی وەربەرهێنان. ئەگەر بەڕێوەبەران نەتوانن 
کارمەندانی خۆیان بەکرێ بگرن یان پزیشکانی ڕێکوپێک بەهۆی ئەدایانەوە پاداشت بکەن، سەپاندنی هەر 
ڕێسایەک کارێکی قورسە. بۆ چارەسەرکردنی دوو کاری و ژمارەیەک لە مەسەلەکانی تری پەیوەندیدار 

بە کارایی نەخۆشخانەوە، دەبێت بەڕێوەبەرانی نەخۆشخانە سەربەخۆیی و دەسەاڵتی زیاتریان هەبێت.

کواڵیتی چاودێری
هۆکاری بەشەکی هەوڵی خەڵکی ئەمڕۆ بۆ بەدەستهێنانی چاودێری تەندروستی کەرتی تایبەت دەگەڕێتەوە 
بۆ ئەوەی لەو بڕوایەدان چاودێریەکی باشتر دەستەبەر دەکات— لەڕووی هەردوو کاتی چاوەڕوانی و 
لەگەڵ  کاریگەر مامەڵە  بەشێوەیەکی  بیەوێت  ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان  پزیشکانەوە.  ئەدای 
مەسەلەی دوو کاریدا بکات، پێویستە کواڵیتی چاودێری تەندروستی کەرتی گشتی )و چەمکی تێگەیشتنی 
خەڵکی دەربارەی کواڵیتی کەرتی گشتی( باشتر بکات، ئەمەش بە مانای باشترکردنی کارایی و هاوکاتی ئەو 

خزمەتگوزاریە دێت کە پێشکەشی دەکات، هەروەها کواڵیتی خودی چاودێریەکەش دەگرێتەوە.

داراییکردن
بەبێ زیادکردنێک لە تەرخانکردنەکانی بودجەی کەرتی گشتیدا بۆ چاکسازی دوو کاری، هەبوونی دیدێکی 
کاریگەرانە بۆ بەدەستهێنانی چاکسازی مەودا دووری دوو کاری ئەرکێکی قورس دەبێت. تەرخانکردنێکی 
گەورەتری بودجە پێویست دەبێت بۆ بەرزکردنەوەی مووچەکانی پزیشکان بۆ ئاستێک کە قابیلی بەراورد 
لە  کارەکانیان  پراکتیزەی  سەر  بکەنە  تەرکیز  پزیشکان  هاندانی  بۆ  تایبەت  کەرتی  مووچەکانی  بە  بێت 
کەرتی گشتی. بەاڵم دەگونجێت بەرنامەکان بەجۆرێک دابڕێژرێن کە بۆ چەند ساڵی یەکەمی چاکسازی بە 
بودجەوە پەیوەست نەبن لەبەرئەوەی پرۆسەکە ناتوانێت چاوەڕوان بکات هەتا تەرخانکردنەکانی بودجە 

زامن دەکرێن.
هەروەک پێشتر باسکرا، بودجەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ لەژێر فشارێکی سەختدایە: 
بەهۆی  بودجە  نوێکانی  پێداویستیە  و  ناگات،  خۆیدا  لەکاتی  بەزۆری  دێت  بەغداوە  لە  بودجەی  ئەو 
خەرجیەکانی ئاسایشەوە کە بۆ بەرنگاربوونەوەی داعش، هەروەها پەنابەران و ئاوارەکانی ناوخۆوە دێنە 

کایەوە ئێجگار گەورەن. 
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دۆزینەوەکانی گفتوگۆکانی گرووپی تەرکیزی پزیشکان

شێوازەکان
بۆ تەواوکاری گفتوگۆ بەراییەکان لەگەڵ پزیشکان پێشتر لە پایزی 2013، ڕاند )RAND( هەڵسا بە ئەنجامدانی 
شەش گرووپی تەرکیز لەگەڵ نزیکەی 150 پزیشک لەو هەفتەیەدا لە 8 کانونی یەکەمی 2013. گرووپەکانی 
تەرکیز بۆ کۆکردنەوەی زانیاری دەربارەی ئەدای پزیشک و پەسەندیەکانی پەیوەندیدار بە کارکردن لە هەردوو 
دوو  ئێمە  تەرکیز.(  گرووپی  ڕاپرسی  تێکستی  بۆ   B پاشکۆی  )بڕوانە  داڕێژراون.  تایبەت  و/یان  گشتی  کەرتی 
گرووپی تەرکیزمان لە هەریەک لە سێ پارێزگا سەرەکیەکەی سلێمانی، هەولێر و دهۆک ئەنجامدا. لە هەر 
پێشبینیمان کرد،  پارێزگایەک، هەوڵماندا لەگەڵ بەڕێوەبەرانی موقیم و پزیشکانی ڕاوێژکار بدوێین. هەروەک 
پزیشکانی گەنج )موقیمی نوێ( بەگشتی هیچ پراکتیزەیەکیان لە کەرتی تایبەت نەبوو، لەکاتێکدا بەنزیکەیی هەموو 
دەکرد.  کاریان  تایبەت  کەرتی  نەخۆشخانەکانی  لە  و/یان  هەبوو  بەخۆیان  تایبەت  ئۆفیسی  راوێژکار  پزیشکانی 
ژمارەیەکی زۆر لە ڕاوێژکاران هەروەها وانەبێژی فاکەڵتی پزیشکی بوون لە زانکۆ. پرسیارەکانی فۆکۆس گرووپ 
دووەمی  تشرینی  لە  داڕێژران.  ساڵەدا  ئەو  سەرەتای  لە  پزیشکان  لەگەڵ  پێشترمان  گفتوگۆکانی  ئەنجامی   لە 
2013 ڕەشنووسی راپرسیەکەمان بە شێوەیەکی مەیدانی تاقیکردەوە و پرسیارەکانمان بەو پێیە هەموارکردەوە.
لە سەرەتای دەستپێکردنی هەر گرووپێکی تەرکیزدا، تیمی ڕاند )RAND( ڕوونیان کردەوە کە لەالیەن 
بە  بتوانین  ئەوەی  بۆ  کۆبکەینەوە  زانیاری  لێکرابوو  داوامان  پالندانان  وەزارەتی  و  تەندروستی  وەزارەتی 
شێوەیەکی باشتر ڕەچاوی بژاردەکانی سیاسەت دەربارەی دوو کاری بکەین، لە بەرنبەریشدا، یارمەتیدەر دەبێت 
لە باشترکردنی سیستمی چاودێری تەندروستی. ئێمە ڕامانگەیاند کە مەبەستی گرووپەکانی تەرکیز بریتی بوو 
بژاردە  بتوانین  بۆ ئەوەی  ئاکار و پەسەندیەکانی پزیشکان سەبارەت بە دوو کاری  لە  باشتر  تێگەیشتنێکی  لە 
ڕیاڵیستی و پشتبەستوو بە بەڵگە لەسەر ئەم مەسەلەیە بۆ ڕەچاوکردنی وەزارەتەکان پەرە پێبدەین. ئێمە هانی 
هەمووانمان دا خۆیان کاندید بکەن و بەشداربووانمان دڵنیا کردەوە کە زانیاریەکان پەیوەست ناکرێت بە هیچ 
کەسێکەوە. ئێمە ڕوونمان کردەوە کە کۆبوونەوەکە بە تەواوی خۆبەخشانەیە و هەلێک بە خەڵکی دەبەخشێت 
بەجێی بێڵن ئەگەر وەها بخوازن. لەسەرەتای کۆبوونەوەکدا کەسیان بەجێیان نەهێشت، بەاڵم ڕووی دەدا کە 

پزیشکێک لەکاتی کۆبوونەوەکەدا بڕوات بەدەم نەخۆشەکانیەوە. زۆربەیان دەگەڕانەوە ئەگەر کات هەبووایە.
کۆبوونەوەکان  هەولێر  لە  خایاند.  کاتژمێری   2-1.5 نزیکەی  گشتی  بەشێوەیەکی  تەرکیز  گرووپەکانی 
لە نەخۆشخانەی فێرکاری ڕزگاری، لە دهۆک لە نەخۆشخانەی فێرکاری ئازادی و لە سلێمانی لە نووسینگەی 
لە  بەرفراوان  مەودایەکی  لە  بەشداربوون  پزیشکانەی  ئەو  ئەنجامدران.  تەندروستی  گشتی  بەڕێوەبەری 
تایبەتمەندیەکان پێکهاتبوون و پزیشکیان لە هەموو تەمەنەکان و هەردوو ڕەگەزی نێر و مێ لە خۆ گرتبوو. 
بەشداربووان نوێنەرایەتیەکی باشی تێکەڵەیەک لە پزیشکانیان بوون. بەنزیکەیی نیوەیان پزیشکانی ڕاوێژکار، و 
زۆربەیان پراکتیزەی کاری تایبەت بە خۆیان هەبوو؛ نیوەکەی تریان تەمەنیان کۆتایی بیستەکان یان سەرەتای 
سیەکان بوو و لە پرۆسەی تەواوکردنی ماوەی ڕاهێنانی موقیمیدا بوون )بۆ نمونە ئەوانە موقیمی بااڵ بوون(. 
وەک بەدەرکارییەکی دەگمەن، موقیمانی بااڵ لە کەرتی تایبەتدا کاریان نەدەکرد. قەبارەی گرووپەکان جیاواز 
بوون، لە نزیکەی 50 بەشداربوو )یەک گرووپ( هەتا گرووپی هەشت بۆ پانزە کەسی، کە ژمارەیەکی ئاسایی 
بوو. بەشداربووان بە ڕاشکاوی دەدەوان و وادیار بوو کە خۆشحاڵن بەوەی هەلیان بۆ ڕەخساوە بەشدارییەکانی 

خۆیان بۆ پرۆسەی داڕشتنی بڕیار دەستەبەر بکەن. 

دۆزینەوەکان
کاتی کارکردن

کاتی کارکردن لە کەرتی گشتی: هاوشێوەی هەموو کارمەندانی کەرتی گشتی بەپێی یاسا، پزیشکانیش 
لە  ڕۆژ  پێنج  پزیشکان  زۆربەی  لەبەرئەوەی  لێدەکرێت.11  کارکردنیان  هەفتەیەکدا  لە  کاتژمێر   35 پێشبینی 
کە  لێهاتووە  مانایەی  بەو  هەفتەیەکدا  لە  کاتژمێر   35 بەکارکردنی  بوون  پێویست  کاردەکەن،  هەفتەیەکدا 
کارکردن بێت لە 8 پێشنیوەڕۆ تان 2 پاشنیوەڕۆ، پێنج ڕۆژە لە هەفتەیەکدا سەرباری کاتژمێرەکانی ئێشکگری 

دوو تا سێ ڕۆژ لە مانگێکدا بۆ ماوەی 24 کاتژمێر. 

11  مەرجی یاسایی 35 کاتژمێرە، بەاڵم ژمارەیەکی زۆر لە پزیشکان بیرۆکەیەکی کەمیان هەیە لەسەر مەرجی فەرمی. ژمارەیەکی زۆر لەوان لە 

پێنج ڕۆژ لە هەفتەیەکدا کاردەکەن تەنانەت نازانن کە ژمارەی کاتژمێرە فەرمیەکانی کارکردنی هەفتانە بریتیە لە 35 کاتژمێر لەبری 30 کاتژمێر، 
لەبەرئەوەی ئەوان ژمارەیەکی کەمتری کاتژمێرەکان کەمتر لە هەر ستانداردێک کاردەکەن )کە لەم کاتەدا مانایەکی کەمی هەیە(.
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هەروەها بۆمان دەرکەوت، لە زۆربەی حاڵەتەکاندا، بەشنەکردنی هۆڵەکانی نەشتەرگەری هۆکارێک بووە 
بۆ ئەوەی پزیشکان ژمارەیەکی کەمتر لە ستانداردی کاتژمێرەکان کاربکەن. کاتژمێرەکانی کارکردنی پزیشکانی 

فریاکەوتن زۆر جیاوازە.
خشتەی دەوامی پزیشکانی فێرکاری بە تایبەتی پێشبینی ناکرێت. ئەوان کاتیان لەنێوان زانکۆ، نەخۆشخانە، 
و پراکتیزەی تایبەتی خۆیاندا دابەش دەکەن. هەروەک الی خوارەوە باسی دەکەین، ئەم شێوازە پەرتبووەی 
پراکتیزە بووەتە مایەی ژیانێکی شڵەژاو بۆ ئەم پزیشکانە. ژمارەیەکی زۆر لە پزیشکان وتیان کە ئەوان خۆشحاڵ 
دەبن واز لە پراکتیزەی کەرتی تایبەت بێنن لە پێناوی تەباییەکی باشتر و هاوسەنگی ژیان لە کەرتی گشتیدا ئەگەر 

هەقدەست لە کەرتی گشتی بەرزتر بکرێتەوە.
کاتی ڕاستەقینەی کارکردن لە کەرتی گشتی: ئێمە پرسیاری ئەوەمان ئاراستەی بەشداربووانی گرووپی 
تەرکیز کرد کە چەند کاتژمێر بەسەر دەبەن لە کەرتی گشتی پێش ئەوەی بڕۆن یان ئەوەتا بۆ پراکتیزەی 
کەرتی تایبەت یان کلینیکی ڕاوێژکاری. وەاڵمەکان جیاواز بوون، بەاڵم بەشداربووان وتیان کە ئەوان، بەگشتی، 
نزیکەی چوار کاتژمێر لە ڕۆژێکدا لە کەرتی گشتی بەسەر دەبەن. کاتێک هەمان پرسیاریان ئاراستە کرا، موقیمە 
بەوەی هەرچەندە مەودایەک  بوون، وەاڵمیان دایەوە  لەژێر ڕاهێناندا  بەاڵم هێشتا  بوون  پزیشک  بااڵکان، کە 
هەیە، بەاڵم زۆربەی پزیشکان ژمارەیەکی کەمتر لە سێ کاتژمێر لە ڕۆژێکدا بەسەر دەبەن پێش ئەوەی بڕۆن 
تایبەت بە خۆیان. لەڕاستیدا، هەندێک لە پزیشکان وتیان کە ئەوان کاتژمێرێک یان کەمتر لە  بۆ کلینیکەکانی 
نەخۆشخانە گشتیەکان بەسەر دەبەن، و هەندێکیان تەنها جاروبار و بۆ سەلماندنی ئامادەبوونیان دەردەکەون. 
کەرتی  لە  کەمتر  کاتێکی  زیاترە  ئەوە  ئەگەری  بێت،  بەناوبانگتر  و  ئەزموونتر  بە  بەتەمەنتر،  پزیشکەکە  هەتا 
گشتیدا بەسەر ببات.12 هەروەها بەشێوەیەکی تێکڕا، پزیشکانی پسۆر کاتێکی کەمتر لە نەخۆشخانە گشتیەکاندا 

بەسەردەبەن بەراورد بە پزیشکانی گشتی هاوەاڵنیان.
بەشداربوون بەزۆری دەیانووت کە سیستمی ئێستا، کە پزیشکان خانەنشین دەبن بۆ ئەوەی پاشنیوەڕوان 
بە  پزیشکان  کەنداو،  یەکەمی  جەنگی  پێش  وانەبووە.  هەمیشە  پێشتر  بکەن،  خۆیان  تایبەتی  کاری  پراکتیزەی 
شێوەیەکی ڕۆتینی کاتژمێر 8 پێشنیوەڕۆ تا 4 پاشنیوەڕۆ کاریان دەکرد. تەنها کەمێکیان نەبێت کە کلینیکی تایبەت 
بە خۆیان هەبووە. پاش جەنگی یەکەمی کەنداو، ڕەوشی سیاسی نادڵنیایی بەخۆوە بینی، و بەغدا نەیتوانی بۆ 
ماوەیەک بەشێوەیەکی جێ متمانە مووچەکانی پزیشکان بنێرێت. لە ئەنجامدا، پزیشکان ڕوویان کردە پراکتیزەی 

کەرتی تایبەت بۆ پشتیوانیکردنی خێزانەکانیان.

هاندەری بەشداریکردن لە دوو کاریدا
هاندەری سەرەکی بریتی بوو لە بەدەستهێنانی پارەی زیاتر: بەنزیکەیی بەشێوەیەکی گشتی، یەکەم هۆکارێک 
کە بەشداربووان بۆ دوو کاری باسیان کردبێت بریتی بوو لە پێویست بوون بە پارە. هەموویان هەستیان بەوە 
دەکرد ئەو کرێیەی لەالیەن کەرتی گشتیەوە دەدرێت بەشی بژێوی خێزانەکانیان ناکات. ژمارەیەکی زۆر لە 
پزیشکان هاوسەرگیرییان لەگەڵ پزیشکانی تر ئەنجامداوە، بەاڵم بەشداربووان سەرنجی ئەوەیاندا کە تەنانەت 
ئەم خێزانانەش لە بارودۆخێکی دژواردا ژیاون. هەمووان ئەو ڕاستیەیان دەزانی کە پزیشکان دەتوانن چەند 
تایبەت و/یان  بێنن بە کارکردن لە کەرتی   هێندەی ئەو مووچەی لە کەرتی گشتی وەری دەگرن بەدەست 
کلینیکە ڕاوێژکاریەکان. ئێمە هەوڵمان نەدا بۆ دڵنیابوون لەو جیاوازیە، بەاڵم وادیار بوو جیاوازیەکی گەورە هەبێت 

بەپێی بواری پسپۆری و لەسەر ئاستی تاکەکەسی پزیشکان.
هۆکارە الوەکیەکان: بە دەگمەن بەدەستهێنانی پارە تەنها هۆکار بوو بۆ دوو کاری. بە بەردەوامی باس لە هۆکاری 

تریش دەکرا لەالیەن هەموو گرووپەکانی تەرکیزەوە کە ئەنجاممان دان. ئەمانە ئەمانەی الی خوارەوە دەگرنەوە:

نەبوونی دامەزراوە گشتیەکان و ئامێرەکان بەپێی پێویست: لە زۆرێک لە حاڵەتەکان، پزیشکان وتیان کە 	 
ئەوان خۆشحاڵ دەبن بۆ ماوەیەکی درێژتر لە نەخۆشخانە گشتیەکاندا کاربکەن، بەاڵم ئەو دامەزراوانەی 
بۆ ئەنجامدانی پیشەکانیان پێویستن بۆیان بەردەست نیین.  ئەوان ئاماژەیاندا بەوەی ژمارەی ژوورەکانی 
پێویست  ژمارەی  ناکەن،  بەش  تاقیگەکان  ناکات،  دانیشتووان  پێویستی  بەشی  نەشتەرگەری  و  پشکنین 

قەرەوێڵەی نەخۆشخانە نییە، و ئەگەری بەردەستبوونی نوێترین ئامێر و پێداویستیەکان زۆر الوازە.

12  وادیارە پزیشکان لە سلێمانی بەنیازن کاتی زیاتر لە کەرتی گشتیدا بەسەر بەرن وەک لەوەی پزیشکان لە دهۆک یان 

هەولێر، بەاڵم ئەم شێوازە ڕەنگە لە ئەنجامی ئەو سامپڵە بچووکەی پزیشکان بێت کە چاوپێكەوتنمان لەگەڵدا ساز کرد.
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پزیشکان 	  نیین:  بەردەست  ڕۆژ  بەدرێژایی  گشتیەکان  دامەزراوە  یاریدەدەرەکانی  خزمەتگوزاریە 
سەرنجیانداوە کە تەنانەت ئەگەر بیانەوێت ژمارەیەک کاتژمێری زیاتر کاربکەن، ناتوانن چاودێری 
ئەنجامدانی  بۆ  پێویستەکان  یاریدەدەرە  خزمەتگوزاریە  لەبەرئەوەی  بکەن  دەستەبەر  پێویست 
کارەکانیان، وەک خزمەتگوزاریەکانی تاقیگە و تیشکی ئێکس کاتژمێر 1:00 پاشنیوەڕۆ دادەخرێن. 
ناتوانن چاودێری تەندروستی کواڵیتی دەستەبەر بکەن هەتا ئەم  تایبەتمەند  زۆرێک لە پزیشکانی 

خزمەتگوزاریانەش بەردەست نەبن.
ببینن 	  فشاری نەخۆش: پزیشکان بەگشتی هەستیان بەوە دەکرد کە دەبێت ژمارەیەکی زیاتر نەخۆش 

ژمارەی  گونجاوە.  پێویست  تەندروستی  چاودێری  دەستەبەرکردنی  بۆ  لەوەی  زیاتر  کاتژمێرێکدا  لە 
نەخۆشانی پشکنراو بەشێوەیەکی زۆر جیاوازن بەپێی ئەوەی داخۆ پزیشکەکە موقیمی بااڵیە یان ڕاوێژکار، 
کە  واگەیەنراوە  دهۆک  لە  بااڵ  موقیمانی  نمونە،  بۆ  نمونەیی.  ژمارەی  لە  بووە  زیاتر  هەمیشە   بەاڵم 
لە  موقیمەکان  پزیشکە  فریاکەوتندا.  ژووری  لە  کاتژمێر   24 لەماوەی  دەپشکنن  نەخۆش   300-200
کلینیکی پزیشکی هەناوی 50-60 نەخۆشیان پشکنیوە لەماوەی چوار کاتژمێردا— نزیکەی 12-15 نەخۆش 
ئەوان هەوڵ دەدەن  کە  وتیان  تیشک  پزیشکانی  لە هەولێر،  نەخۆشخانەی ڕزگاری  لە  کاتژمێرێکدا.   لە 
30 وێنەکاری سکانی موگناتیسی )MRI( و 20 پشکنینی سەروو دەنگی لەماوەی چوار کاتژمێردا ئەنجام 
پزیشکانی  دەرەکیە.  کلینیکی  بەشی  )ENT( سەرقاڵترین  قوڕگ  و  لووت  گوێ،  پزیشکی  بەشی  بدەن. 
پسپۆری گوێ، لووت و قوڕگ لەماوەی چوار کاتژمێری ڕۆژدا 160-180 نەخۆش دەپشکنن— بەنزیکەیی 
تایبەت  کەرتی  کلینیکەکانی  لە  نەخۆشانەی  ئەو  ژمارەی  بەپێچەوانەوە،  کاتژمێرێکدا.   لە  نەخۆش   15
دەپشکنرێن زۆر نزمترە و باشتر کۆنترۆڵکراوە. لە ئەنجامدا، بۆچوونی پزیشکی ئەوە بوو کە دەتوانن لە 

کەرتی تایبەت چاودێری تەندروستی باشتر و پسپۆرانەتر پێشکەش بکەن.
ڕاهێنانیان الوازە 	  بەشناکات،  پەرستاری  وتیان کە ستافی  ناوچەکان  پزیشکانی هەموو  پەرستاری:  ستافی 

نییە.  ڕاست  لە هەرێمدا  پەرستاران  بە هەموو  ئەمە سەبارەت  بێگومان،  نییە.  کارامەییان  و  هاندەر  و 
بەاڵم ستافی پەرستاری بە نزیکەیی لە هەموو دامەزراوەکانی کەرتی گشتی کارامەییان لەژێر ستانداردی 
پێویستەوەیە بۆ پێشکەشکردنی کەمترین ئاستی چاودێری پێویست. بۆچوونی پزیشکان وەها بوو کە ستافی 
کارامەتر  پەرستارانی  سەرنجی  بەرز  کرێی  باشترە.  زۆر  تایبەتدا  کەرتی  دامەزراوەکانی  لە  پەرستاری 

ڕادەکێشێت و داخوازی پزیشکانیشە، و بەمەش خزمەتگوزاری زیاتر هاندراو بەدەست دێت.
ڕێگاکانی باشترکردنی کەرتی گشتی

گشتیەکان  نەخۆشخانە  کەرتی  باشترکردنی  بۆ  ڕێگاکان  کرد  تەرکیز  گرووپەکانی  لە  داوامان  ئێمە 
تێوەگالن لە دوو کاری ڕەنگدانەوەی  بۆ  نەبوو کاتێک وەاڵمەکانیان  بکەن. مایەی سەرسوڕمان  پێشنیار 
و  چاودێری  کواڵیتی  بە  پەیوەست  مەسەلەکانی  باسکردنی  باسکران.  الی سەرەوە  بوون  هۆکارانە  ئەو 
بەشکردوویی دامەزراوەکان بەنزیکەیی هەمیشە بە پلەی یەکەم دێن، و بەدواشیدا نیگەرانیەکانی چارەسەر 

و بەڕێوەبردن دێت.
کواڵیتی چاودێری

پەرستاری: باشترکردنی چاودێری پەرستاری.	 
خزمەتگوزاریە یاریدەدەرەکان: باشترکردنی تاقیگەکان؛ ئەنجامەکان لە ئێستادا بەزۆری ناڕاست یان ناتەبان 	 

لەگەڵ تێبینیەکانی پزیشکان.
فشاری نەخۆش: کەمکردنەوەی فشاری نەخۆش بۆ ئاستێک کە پزیشکان تەنها ئەو ژمارەیە لە نەخۆشەکان 	 

بپشکنن کە دەکرێت چاودێری کواڵیتی باشی تەندروستیان بۆ دەستەبەر بکەن.
قەرەوێڵە: دەستەبەرکردنی قەرەوێڵەی نەخۆشخانە و ژووری زیاتر بۆ پشکنینی نەخۆشەکان.	 
دەرمان: ئەنجامدانی کارێکی باشتر لە دڵنیابوون لەوەی دەرمان و خزمەتگوزاریە پزیشکیەکان بەردەست 	 

دەبن لەکاتی پێویستی دا.
مەسەلەکانی بەڕێوەبردن

سیستمی ژوانگری: جێبەجێکردنی سیستمێکی ژوانگری. 	 
وەسفەکانی پیشە: ئامادەکردنی وەسفی پیشە بۆ هەریەک لەو کەسانەی لە کەرتی گشتی تەندروستیدا 	 

کاردەکەن.
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ڕەوانەکردن: جێبەجێکردنی سیستمێکی باشتری ڕەوانەکردن. ئەمە لەخۆیدا مەسەلەی کواڵیتی و مەسەلەی 	 
یان مەزندەی ئەوە  لەبەرئەوەی کلینیکەکانی چاودێری سەرەتایی بەزۆریی بەشناکەن  بەڕێوەبردنیشە. 
هەیە بەشنەکەن، نەخۆشەکان ڕاستەوخۆ دێن بۆ نەخۆشخانەکان لەکاتێکدا لەڕاستیدا پێویست ناکات بچن. 
ئەمە بارگرانی لە دامەزراوەکاندا دروست دەکات و پزیشکان ناچار دەکات ژمارەیەکی زیاتر لە پێویستی 

نەخۆشەکان بپشکنن.13
تۆمارەکان: پزیشکان هەستیان بەوەکرد کە تۆمارکردن بەشێوەیەکی ڕێکوپێک ناچێت بەڕێوە و پێشنیاری 	 

ئەوەیان کرد کە هەرێمی کوردستان - عێڕاق بەرەو تۆماری ئەلەکترۆنی هەنگاو بنێت.
هێشتنەوەی نەخۆشخانەکان بە کراوەیی بۆ کاتژمێری درێژتر: ژمارەیەک لە پزیشکان کە لە دەرەوەی 	 

واڵت ڕاهێنانیان وەرگرتووە و کاریان کردووە هەستیان بەوە دەکرد کە دەبێت نەخۆشخانەکان بۆ ماوەی 
کاتژمێری زیاتر کراوە بن. دامەزراوە تەندروستیەکان لە دەرەوەی واڵت ڕۆژانە 24 کاتژمێر لەکاردان، 
و پێشنیاری ئەوە کرا کە دەکرێت زۆربەی دامەزراوەکان لە هەرێمی کوردستان - عێراق یش هەمان 

سیستم پەیڕەو بکەن.

ئاستەکانی هەقدەست
ئێمە پرسیارمان ئاراستەی بەشداربووانی شەش گرووپەکەی تەرکیز کرد سەبارەت بەوەی ئاستی هەقدەست 
چەند پێویستە بۆ ئەوەی هاندەری پزیشکان بێت زیاتر لە کەرتی گشتیدا کاربکەن. وەاڵمەکان بەگوێرەی شوێن، 
تایبەتمەندی و بااڵیی جیاواز بوو. وادیار بوو هەرە گرنگترینی هۆکارەکان تایبەتمەندیی بوو. زۆر جار پزیشکان 
مانگانەی 8,000  مووچەی  داوای  هەناوی  پسپۆری  پزیشکێکی  نمونە،  بۆ  دەکرد.  یەکتریان  ڕکابەری  لەمەدا 
دۆالری دەکرد، پزیشکێکی نەشتەرگەر— کەخۆی وەها ڕادەبینێت بەهای زیاترە— وەاڵمەکەی ژمارەیەکی وەک 
10,000 دۆالر بوو لە مانگێکدا. )لەم بڕگەیەدا هەموو ئاستەکانی مووچە کە باسکراون بریتین لە کۆی مووچەی 
مانگانە مەگەر بەشێوەیەکی تر باسکرابن.( پزیشکان بەزۆری بەدەمەوەچوونیان بۆ مووچەیەک دەبێت لەنێوان 
بڕێکی وەک 10,000-15,000 دۆالر مانگانەدا بێت، ئەمەش دەوەستێتە سەر بارگرانی ئەرکەکە، یان دەڵێن کە 
بڕی پێویست دەوەستێتە سەر ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن و داخۆ ڕێگەیان پێدەدرێت لە پراکتیزەی کاری 
تایبەتی خۆیان بەردەوام بن. نائومێدیەکی گەورە لەئارادابوو دەربارەی ئەوەی کە هەموو پسپۆران کەم یان 
زیاد هەمان مووچە وەردەگرن و ئەوانەی کە نەخۆشی زیاتر دەپشکنن، کۆششی باشتر دەکەن، و ژمارەیەکی 

درێژتری کاتژمێرەکان کاردەکەن بەاڵم پاداشتی ماندوو بوونیان بە پارە قەرەبوو ناکرێتەوە.
خشتەی 3.1 پوختەی هەقدەستی مانگانە پیشان دەدات کە هەموو پزیشکان لە ناوچە جیاجیاکان بەبۆچوونی 
ئەوان هاندەریان دەبێت بۆ کارکردن بە شەفتی تەواو لە کەرتی گشتیدا. هەموویان بۆ زیادکردنی بەرچاوی 
مووچەکانی ئێستایان دەڕوانن، کە بە نزیکەیی 1,200 دۆالرە لە مانگێکدا بۆ ئاستێک کە دوو هێندەی ئەو بڕە 

بێت. 
وێنەیەکی ڕوونتریان  ئەوان  بوون،  پزیشکانی گشتی  لەوان  ژمارەیەکی زۆر  ڕێژەیی  بەشێوەیەکی  لەبەرئەوەی 
پیشانداوە. بەشێوەیەکی گشتی، هەردوو پزیشکە موقیمەکان و پزیشکانی ڕاوێژکار هەستیان بەوە دەکرد کە مووچەیەکی 
مانگانەی 2,000-3,000 دۆالر )زیادبوونێک بەبڕی 800-1,000 دۆالر( بەسە بۆ هاندانی پزیشکانی گشتی بۆ کارکردن 
بە کاتژمێری تەواو لە هەفتەیەکدا )هەفتانە 35 کاتژمێر(. ژمارەیەکی زۆر لە پزیشکان بە پەسەندی دەزانن ژمارەیەکی 
درێژتری کاتژمێرەکان کاربکەن )بۆ نمونە 42-50 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا( لەبری تەنانەت مووچەیەکی بەرزتر )بۆ 
نمونە  4,000-5,000 دۆالر مانگانە بۆ پزیشکانی گشتی(. وا دیار بوو بۆچوونی پزیشکان وەهایە کە دەبێت پزیشکی 
نەشتەرگەر نزیکەی 10,000 دۆالر لە مانگێکدا یان زیاتر وەربگرێت. بەاڵم دووبارە، زۆربەی پزیشکان بە پەسەندی 
دەزانن کە بۆ کاتژمێری درەنگتر کاربکەن بەرانبەر مووچەی زیاتر. کاتێک پرسیاریان لێکرا پابەندی بە کاتەوە تا چەند 
وەاڵمی  پزیشکان  زۆربەی  کاربکەن،  گشتیدا  کەرتی  لە  تەواو  کاتژمێری  بێت  پزیشکان  هاندەری  ئەوەی  بۆ  پێویستە 
ئەم پرسیارەیان نەدایەوە. لەبری ئەمە، ئەوان وتیان کە بە پەسەندی دەزانن بۆ ماوەی کاتژمێری زیاتر کاربکەن )بۆ 
نمونە 8 پێشنیوەڕۆ تا 4 پاشنیوەڕۆ یان تەنانەت 8 پێشنیوەڕۆ تا 6 پاشنیوەڕۆ( بەرانبەر بە زیانبوونێکی گەورەتر لە 
پێویستی بە ئاستێکی گونجاوی داهاتە و وا بەپەسەند دەزانرا کە بە  مووچەکەیاندا. هەست بەوە دەکرا کە پزیشک 

کارکردن تەنها لە کەرتی گشتی بگەنە ئەو ئاستە، ئەویش بە درێژکردنەوەی کاتژمێرەکانی کارکردن.

13  لە ڕاپۆرتەکانی پێشووترماندا )موور و هاوکاران، 2014، و ئەنتۆنی و هاوکاران، 2014(، ئێمە ئەم مەسەالنەمان دۆکیومێنت کردبوو و 

چەندین پێشنیارمان کردبوو بۆ باشترکردنی سیستمی چاودێری سەرەتایی.
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زۆرنەی زۆری پزیشکان )زیاتر لەسەدا 80( ئاماژەیان بەوەدا ئەگەر مووچەیەکی بەرزتریان پێبدرێت و 
سەرچاوەکان بۆیان بەردەست بن بۆ ئەنجامدانی کارەکانیان، ئەوان بە پەسەندی دەزانن تەنها لە کەرتی گشتی 
کاربکەن لەبەرئەوەی بە بڕوای ئەوان هاوسەنگیەکی باشتری ژیانیان بۆ مسۆگەر دەکات و وەهایان دەبینی کە 
چاودێری تەندروستی لە کەرتی گشتیدا کواڵیتیەکی بەرزترە، بەو مانایەی کە شەبەنگێکی فراوانتر چاودێری و 
توانایەکی زیاتر بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ حاڵەتە ئاڵۆزەکان لەئارادایە. ئەم خاڵە جێگەی باسی هەموو گرووپەکانی 

تەرکیز بوو، وێڕای جیاوازی بااڵیی گرووپەکە و سەربەخۆیی پارێزگا.
ئەم ئامانجانە بەگشتی تەبا بوون لەگەڵ ئەو ڕووپێوەی ساڵی 2011 ئەنجامدرا و لە کۆنگرەی نێودەوڵەتی 
بۆ چاکسازی و پەرەپێدانی سیستمی چاودێری تەندروستی لە هەرێمی کوردستان شوباتی 2011 لە هەولێر 

خشتەی 3.1
مووچەی داواکراو بۆ کارکردن بە کاتی تەواو لە هەموو بوار و پسپۆریەکاندا

کاتژمێر لە هەفتەیەکداکاتژمێر لە ڕۆژێکداپسپۆریشوێنئاستی بااڵیی

کۆی مووچە بۆ مانگێک 
)بە دۆالری ویالیەتە 
یەکگرتووەکان ئێستا(

2,000-3,000 دۆالر830 پێشنیوەڕۆ تا 2 پاشنیوەڕۆپزیشکی گشتیهەولێرپزیشکی موقیم

3,000 دۆالر840 پێشنیوەڕۆ تا 4 پاشنیوەڕۆ

 3,000-4,000 دۆالر850 پێشنیوەڕۆ تا 6 پاشنیوەڕۆ

4,000 دۆالر840 پێشنیوەڕۆ تا 4 پاشنیوەڕۆپزیشکی گشتیدهۆک

5,000 - 6,000 دۆالر850 پێشنیوەڕۆ تا 6 پاشنیوەڕۆپزیشکی منداڵ

10,000 دۆالر850 پێشنیوەڕۆ تا 6 پاشنیوەڕۆپزیشکی نەشتەرگەر

3,000 دۆالر830 پێشنیوەڕۆ تا 2 پاشنیوەڕۆپزیشکی گشتیسلێمانی

10,000 دۆالر830 پێشنیوەڕۆ تا 2 پاشنیوەڕۆپزیشکی نەشتەرگەر

 پزیشکی مناڵبوون/
پزیشکی نەخۆشیەکانی ژنان

10,000 دۆالر850 پێشنیوەڕۆ تا 6 پاشنیوەڕۆ

3,000 - 4,000 دۆالر840 پێشنیوەڕۆ تا 4 پاشنیوەڕۆپزیشکی گشتیهەولێرڕاوێژکاران

10,000 دۆالر830 پێشنیوەڕۆ تا 2 پاشنیوەڕۆپزیشکی نەشتەرگەر

20,000 دۆالر830 پێشنیوەڕۆ تا 2 پاشنیوەڕۆپزیشکی هەناوی

20,000 دۆالر830 پێشنیوەڕۆ تا 2 پاشنیوەڕۆپزیشکی تیشک

40,000 دۆالر840 پێشنیوەڕۆ تا 6 پاشنیوەڕۆ

ENT15,000 دۆالر850 پێشنیوەڕۆ تا 6 پاشنیوەڕۆ

پزیشکی نەخۆشیەکانی 
دەمار

12,000 دۆالر850 پێشنیوەڕۆ تا 6 پاشنیوەڕۆ

4,000 - 5,000 دۆالر830 پێشنیوەڕۆ تا 2 پاشنیوەڕۆپزیشکی گشتیدهۆک

9,000 - 10,000 دۆالر830 پێشنیوەڕۆ تا 2 پاشنیوەڕۆپزیشکی نەشتەرگەر

4,500 دۆالر830 پێشنیوەڕۆ تا 2 پاشنیوەڕۆپزیشکی هەناوی

پزیشکی مناڵبوون/پزیشکی 
نەخۆشیەکانی ژنان

9,000 - 10,000 دۆالر830 پێشنیوەڕۆ تا 2 پاشنیوەڕۆ

5,000 دۆالر850 پێشنیوەڕۆ تا 6 پاشنیوەڕۆپزیشکی گشتیسلێمانی

النیکەم 10,000 دۆالر850 پێشنیوەڕۆ تا 6 پاشنیوەڕۆپزیشکی نەشتەرگەر

5,000 دۆالر850 پێشنیوەڕۆ تا 6 پاشنیوەڕۆپزیشکی تیشک
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پێشکەشکرا.14 لە ڕووپێوەدا هاتووە کە لەسەدا 87 ی پزیشکان وتیان کە ئەوان بە پەسەندی دەزانن ماوەیەکی 
زیاتری ڕۆژانە کاربکەن )8 پێشنیوەڕۆ تان 5 پاشنیوەڕۆ( بەرانبەر بە بڕی مانگانەی مووچەیەک لەنێوان 5,000 
تا 10,000 دۆالر. ڕووپێوێک کە دوابەدوای گرووپەکانی تەرکیز لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی پالندانانی وەزارەتی 
تەندروستی )حکومەتی هەرێمی کوردستان، 2015( ئەنجامدرا دەریخست کە لەسەدا 16 ی پزیشکان دەیانویست 
مووچەکەیان بەبڕی لەسەدا 100 زیاد بکرێت، لەسەدا 16 دەیانویست بەبڕی لەسەدا 150 زیاد بکرێت، و 

لەسەدا 40 یش داوای زیادکردنێکیان دەکرد بەبڕی زیاتر لەسەدا 200.
ئەگەر شیکاریەک بۆ ئەنجامەکانی کاتی کارکردنی ئەمڕۆ بەراورد بە ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن و 
داواکاریەکانی مووچە بۆ هاندانی کارکردن بە ژمارەی کاتژمێری هەفتانەی تەواو ئەنجام بدرێت سەبارەت بە 
پزیشکانی گشتی، ژمارەیەک لە هۆکارەکان ڕوون دەبنەوە )بڕوانە پاشکۆی C بۆ شیکاری زیاتری ئەنجامەکان(:

لە ئێستادا، پزیشکانی گشتی پارەی 35 کاتژمێری کارکردن لە هەفتەیەکدا وەردەگرن بەاڵم نیوەی ئەو بڕی 	 
کاتژمێرانە کاردەکەن، ئەمەش بووەتە مایەی ناکارایی و بەهەدەردانێکی گەورەی بودجە لە کەرتی گشتیدا.

پزیشکانی گشتی 	  ژمارەی  کاربکەن،  کاتژمێر هەفتانە   35 بۆ  لە کەرتی گشتیدا  پزیشکانی گشتی  ئەگەر 
پێویست بۆ دەستەبەرکردنی هەمان ئاستی ئەو خزمەتگوزاریەی ئەمڕۆ پێشکەش دەکرێت دەکاتە نزیکەی 

نیوەی کۆی ژمارەی پزیشکانی کارکردووی ئەمڕۆ.
بۆ ئەوەی هەمان ئاستی خزمەتگوزاریەکان پێشکەش بکرێن، بڕی بودجەی پێویست بۆ خزمەتگوزاریەکانی 	 

پزیشکانی گشتی لە کەرتی گشتیدا دەبێت بەرز بکرێتەوە بۆ داراییکردنی مووچەیەکی بەرزتر بۆ پزیشکانی 
گشتی بۆ هاندانیان لەسەر کارکردن بۆ 35 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا، لە بەرانبەر ئەمەدا بەشێوەیەکی 

بەشەکی پێویستمان نابێت بەو ژمارە زۆرەی پزیشکان کە پێشتر هەبوون. 
ئەو 	  زۆربەی  لەبەرئەوەی  گشتی،  پزیشکانی  حاڵەتی  دایە  سەرنجمان  زیاترەوە  وردەکاریەکی  بە  ئێمە 

داتایانەی هەمانبوو پەیوەندیدار بوو بەم گرووپەی پزیشکان. ئاستی مووچەی مانگانەی پزیشکی گشتی 
لە ئێستادا نزیکەی 1,200 دۆالرە، کە بۆ نزیکەی 15 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا کاردەکەن )60 کاتژمێر 
لە مانگێکدا(. هەروەها بە هەڵینجان لە وەاڵمەکانەوە )بڕوانە پاشکۆی C(، بۆمان دەرکەوت کە هاندانی 
پزیشکانی گشتی بە پارە بۆ کارکردن بە بڕی 35 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا )144 کاتژمێر لە مانگێکدا( 
پێویست دەکات بە پێدانی 2,000-3,000 دۆالر مانگانە )بە تێكڕا 2,500 دۆالر، بەگوێرەی ڕاوێژکاران 
و موقیمەکان بە هەمان شێوە(. ژمارەیەکی زۆر لە پزیشکان بە پەسەندی دەزانن ژمارەیەکی درێژتری 
کاتژمێرەکان کاربکەن )بۆ نمونە 40-50 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا( لەبری تەنانەت مووچەیەکی بەرزتر )بۆ 

نمونە 4,000-5,000 دۆالر مانگانە بۆ پزیشکانی گشتی(.
دەتوانین بە بەکارهێنانی ژمارەکانی الی سەروو، مەزندەی کێرڤی دابینکردن بکەین بۆ خزمەتگوزاریەکانی 
پزیشکی گشتی بەوەی بە تێکڕا چەند بودجە پێویستە بۆ زیادکردنی مووچەی پزیشکانی گشتی لە کەرتی گشتیدا 
بۆ ئەوەی لە ئاستەکانی ئێستادا نەخۆشخانە گشتیەکان و بنکەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی بە ستاف 
پۆشتە بکەن. ئەگەر مووچەی مانگانە بەرزکرایەوە بۆ 2,500 دۆالر، پزیشکانی گشتی خوازیار دەبن بە کارکردن 
بۆ 35 کاتژمێری تەواو لە هەفتەیەکدا؛ ئەمە بە مەزندەیی دوو هێندەی بڕی ئەو مووچەیە دەکات کە ئێستا 
وەریدەگرن، و ئەو بڕەیە کە خوازیارن کەمێک زیاتر لە دوو هێندەی ئەو کاتەی کارکردنی ئێستایانی لە کەرتی 
ئاستی بەرهەمداری  بمێنێتەوە )بۆ نمونە ئەگەر  بکەن. ئەگەر هەموو شتێک وەک خۆی  گشتیدا بۆ تەرخان 
هەمان بوو و هەمان ژمارەی کاتژمێرەکانی کاری پزیشک دەستەبەرکران( و ئەگەر سیاسەتەکە بە دامەزراوە 
کرا، دامەزراوە گشتیەکان ئەوکاتە پێویستیان بە تەنها نیوەی ئەو ژمارە زۆرەی پزیشکانی گشتی دەبێت کە لەکاتی 
ئێستادا لەکاردان، هەریەک لەوان نزیکەی دوو هێندەی کاتی ئێستا کار دەکات. بەاڵم، وەزارەتی تەندروستی 

دەبێت ئەو کاتە مووچەی پزیشکانی گشتی بەرزبکاتەوە بۆ بەدەستهێنانی ئەم ئەنجامانە.15
جیاوازی  ئاستی  ئێمە  بودجەکە،  کاریگەرییەکانی  لە  هەبێت  باشترمان  تێگەیشتنێکی  ئەوەی  بۆ 
تا   دۆالر   2,500 لە  تەواو  کاتژمێری   35 کارکردن  بۆ  گشتی  پزیشکانی  هاندانی  بۆ  دانا  مووچەمان 
دەبێت  پێویستی  تەندروستی  وەزارەتی  بودجەی  کە  کرد  زیادبوونەمان  ئەو  ئەژماری  و  3,000دۆالر 
ئێستادا.  ئاستەکانی  لە  ستاف  بە  دامەزراوەکان  پۆشتەکردنی  بۆ  گشتی  پزیشکی  خزمەتگوزاریەکانی  بۆ 
هەروەک  پزیشکان  کارکردنی  کاتژمێرەکانی  ژمارەی  هەمان  ئەگەر  دۆالر،   2,500 مانگانەی  بڕی  بە 

14  تاهیر، 2011.

بۆ  لە پزیشکان دەبێت  پێویستی بە ژمارەیەکی کەمتر  باسکراوە، ڕاستیەکەی ئەوەیە کە وەزارەتی تەندروستی  15  هەروەک لە چەندین جێگەدا 

دەستەبەرکردنی هەمان ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن هەروەک ئەمڕۆ هەن ئەوە ناگەیەنێت کە ئەمە ژمارەی نمونەییە. پزیشکان لە ژمارەیەکی 
زۆر لە دامەزراوەکاندا بارگرانیان لەسەرە و بەهۆی نەبوونی ئامێرەکان یان ئاسانکاریە یاریدەدەرەکان، بەو شێوەی پێویستە بەرهەمدار نیین. 
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ئەمڕۆ هەیە دەستەبەر کران، کۆی بودجەی پێویست بۆ خزمەتگوزاریەکانی پزیشکانی گشتی لە هەرێمی 
بودجەی  پێچەوانەشەوە،  بە  10؛  لەسەدا  نزیکەی  ڕێژەی  بۆ  دادەبەزێت  لەڕاستیدا  عێراق   - کوردستان 
لەسەدا  و   7 لەسەدا  ڕێژەی  بە  دەبێت  بەرزکردنەوە  بە  پێویستی  گشتی  پزیشکی   خزمەتگوزاریەکانی 

24 ئەگەر مووچەکانیان بەرز بکرێتەوە بۆ بڕی 2,750 یان 3,000 دۆالر یەک لەدوای یەک.
ئەم ڕاهێنانە ڕوونی دەکاتەوە کە: 

زیادکردن لە بودجەی پێویست بۆ بەدەستهێنانی کارایی زۆر کەمترە لەوەی لە ئێستادا بیری لێدەکرێتەوە، . 1
لەبەرئەوەی ناکارایی بنەبڕ دەبێت کاتێک ژمارەی پزیشکانی گشتی دامەزرێنراو کەمدەکرێتەوە.

بڕی بودجەی زیادبوو زۆر هەستیارە بۆ ئەو بڕی زیادبوونەی لە مووچەکانی پزیشکی گشتیدا . 2
ئەنجام دەدرێت.

لەسەر . 3 لێکۆڵینەوە  و.یان  پزیشکان  پەسەندیەکانی  فەرمیتری  و  گەورەتر  ڕووپێوێکی 
پێوەرەکان پێویستە بۆ ئەوەی ئەژمارێکی وردتر لەبەردەستدا بێت پێش ئەوەی بتوانرێت 

سیاسەتی کۆتا بەشێوەیەکی وردتر پەرەی پێبدرێت.

لە  سەدی(  ڕێژەی  )بە  مووچەدا  لە  زیادبوونەکان  سەدی  ڕێژەی  لەوەی  هۆشداریمانداوە  ئێمە 
ئاستەکانی ئێستاوە بۆ بەدەستهێنانی 35 کاتژمێر کارکردن لە پزیشکانی گشتیەوە پێویستن زۆر کەمترە 
لەوەی  دەکرد  بەرزتریان  زۆر  ئێجگار  مووچەیەکی  داوای  کە  نەشتەرگەران،  وەک  پسپۆرانی  لەوانەی 
پزیشکانی گشتی بۆ کارکردنی 35 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا. ئەمڕۆ، پزیشکانی نەشتەرگەریش هەروەها، 
بەتێکڕا، ژمارەیەکی کەمتر لەو کاتژمێرانەی پزیشکانی گشتی کاردەکەن. بەم پێیە، زیادبوونێکی گەورەتر 
لە بڕی مووچەکان و بودجەدا پێویستە بۆ هاندانی پزیشکانی نەشتەرگەر و پسپۆرانی تر بۆ کارکردنی تەواو 
لەو زیادکردنەی کە بۆ پزیشکانی گشتی پێویستە. بە واتایەکی تر، بەشێکی زۆر بچووکتری زیادکردن لە 
کۆی بودجەدا بۆ هاندانی پزیشکانی نەشتەرگەر دەبێت بۆ کارکردن بە بڕی 35 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا 

بەس دەبێت بۆ دامەزراندنی ژمارەیەکی کەمتر لەوان بەراورد بە حاڵەتی پزیشکانی گشتی.
هەروەها لە گرووپەکانی تەرکیزەوە بۆمان دەرکەوت کە ژوورەکانی پشکنین، قەرەوێڵەکانی نەخۆشخانە، یان 
خزمەتگوزاریە یاریدەدەرەکان بەپێی پێویست نیین بۆ ئەوەی یارمەرتیدەری پزیشکان بن، لەوانە پزیشکانی گشتی، 

بۆ کارکردن بە ژمارەی پێویستی کاتژمێرەکان لەبەرئەوەی نەبوونی سەرچاوەکان بەپێی دامەزراوە دەگۆڕێت. 
بە تێکڕا، پزیشکان ڕایانگەیاند کە ئەوان بە پەسەندی دەزانن بەتایبەتی لە کەرتی گشتیدا کاربکەن ئەگەر 
بتوانن مووچەیەکی بەرزتر وەربگرن، سەرباری ئەو ڕاستیەی کە هەرچەندە مووچەی کەرتی گشتی بەرزتر بێت 
هێشتا نزمترە بەراورد بەو مووچەی لە کەرتی تایبەت بەدەستی دێنن. ڕوون و ئاشکرایە کە وەزارەتی تەندروستی 
دەتوانێت پێداویستی هێزی کار بە ژمارەیەکی کەمتری پزیشکانەوە هاوتا بکات کە هەریەکەیان بۆ کاتژمێری 
درێژتر کاربکەن، و بەمەش سیستمێکی کارا دێتە ئاراوە. لە جێبەجێکردنی ئەم گۆڕانکاریانەدا، داڕێژەرانی بڕیار 
پێویستیان بە هەماهەنگی گۆڕانکاریەکان دەبێت لە سەرچاوەکانی نەخۆشخانەدا، وەک قەرەوێڵەکان، ئاسانکاریە 

یاریدەدەرەکان، و ئەو خزمەتگوزاریانەی تر کە بۆ پزیشکان پێویستن بۆ ئەوەی بۆ کاتژمێری زیاتر کاربکەن. 
داتا سەبارەت بە پێداویستی پزیشک، هەقدەست، و زیادکردنەکانی بودجە بە وردیی لەالیەن گرووپی 
تایبەتمەندەوە لە ئێستادا بەردەست نییە. ڕێگایەک بۆ بەدەستهێنانی زانیاری لەسەر پێداویستی پزیشک بریتیە 
لە ئەنجامدانی ڕووپێوێکی گشتگیرانە لە نێو هەموو گرووپەکانی تایبەتمەندیدا بۆ ئەژمارکردنی هەقدەست 
و زیادکردنەکانی بودجە بە وردەکاری زیاترەوە کە هەریەک لە گرووپە تایبەتمەندەکان پێویستیان دەبێت 
بۆ بەدەستهێنانی سیاسەتی جێخواست. لەکاتێکدا ڕەنگە پزیشکان بە بڕێکی کەمتر لەوەی داوای دەکەن بۆ 
کارکردنی 35 کاتژمێری تەواو لە هەفتەیەکدا ڕازی ببن، دەبێت بە وریاییەوە بۆ ئەنجامەکان بڕوانرێت 
کاریگەری  بە  ڕاستەقینە سەبارەت  ئەزموونی  بەدەستهێنانی  بۆ  بدرێت  ئەنجام  قۆناغ  بە  زیادکردنەکان  و 
گرووپەکانن،  گەورەترینی  گشتی  پزیشکانی  لەبەرئەوەی  پزیشک.  ئاکاری  لەسەر  مووچە  زیادکردنەکانی 
دەکرێت زێدەڕۆیی سامپڵکردن بکرێت بۆ بەدەستهێنانی باشترین بیرۆکەی گونجاو سەبارەت بەو ئاستی 
لە کەرتی گشتی.  دەبێت ڕووپێوی پڕ  هەقدەستەی هاندەر دەبێت بۆ ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن 
وردەکاری پزیشکانی خاوەن پسپۆری جیاواز بگرێتەوە. دەکرێت هەروەها بڕوانرێتە جیاوازی پارەدانی نێوان 
بە  تر دەبینرێت و/یان  لە واڵتانی  پارەدانەی  ئەو جیاوازی  بنەمای  لەسەر  پسپۆرێک و  پزیشکانی گشتی و 
ڕوانین بۆ پێوەرەکانی تێکڕای هەقدەست لەسەر بنەمای پێوانەکانی وەک پێوەرەکانی بەهای پەیوەندیدار 

کە بۆ دانانی نرخەکانی پزیشک لە ویالیەتە یەکگرتووەکان بەکاردەهێنرێت.16

16  برنسۆن و هاوکاران، 2010.
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پێویست بوون بە ماوەیەک خزمەتکردن لە کەرتی گشتی پێش پراکتیزەی کەرتی تایبەت
کارکردن  بۆ  پزیشکان  پێویستبوونی  لەسەر  وروژاند  بەشداربووانی  بۆچوونەکانی  تەرکیز  گرووپەکانی 
کاربکەن.  تایبەت  کەرتی  لە  بدرێت  پێ  ڕێگەیان  ئەوەی  پێش  گشتیدا  کەرتی  لە  دیاریکراو  ماوەیەکی 
ڕاهێنانێکی  مایەی  دەبێتە  ئەمە  وابوو  ڕایان  و  وەربگرن  سیاسەتێک  وەک  ئەمە  بوون  خوازیار  خەڵکی 
ئەو  تەنانەت  دەستپێدەکەن.  تایبەت  کەرتی  نەخۆشەکانی  چارەسەرکردنی  کاتێک  پزیشکان  بۆ  باشتر 
پزیشکە موقیمانەی کە ئەگەری زیاتر هەیە کاریگەری سیاسەتی نوێیان لەسەر دروست بێت زیاتر لە 
پزیشکانی تر کە هەر پێشتر لە دۆخی ڕاوێژکاریدا بوون لەو بڕوایەدا بوون کە داواکاریەکی لەو جۆرە 
کەمکردنەوەی  بۆ  هەبێت  قۆناغداری  ماوەیەکی  دەبێت  ئەوان  بۆچوونی  بە  بەاڵم  ڕەزامەندیە.  مایەی 
کاریگەرییەکان لەسەر ئەو پزیشکانەی کە تازە چوونەتە سکوڵی پزیشکی. ڕوون و ئاشکرایە کە سیاسەتی 
نوێ پێویستی بە هاودەمکردنە لەگەڵ ڕاهێنانی پسپۆری. سیاسەتێکی لەوجۆرە هەندێک سەقامگیری بە 
بۆ هێنانەدی  باشتری هەبێت  پالنێکی  تەندروستی دەدات  بە وەزارەتی  سیستمەکە دەبەخشێت و ڕێگە 
داخوازیەکانی کەرتی گشتی. لەبەرئەوەی لەکاتی ئێستادا ژمارەی پزیشکان بە نزیکەی هەمان ژمارەی 
ناتوانرێت   ،)2014 هاوکاران،  و  )ئەنتۆنی  وەستاندووە  پراکتیزەیان  یان  بوون  خانەنشین  کە  ئەوانەیە 
یارمەتیدەر  سیاسەتەکەدا  بژاردەکانی  لە  هەندێک  لە  بەاڵم  بزانرێت  بەگشتی  کاریگەرییەکە  قەبارەی 

دەبێت هەروەک الی خواروو پیشاندراوە.

ئاراستەکانی سیاسەت

پێوەرەکانی بڕیاردان
پێش تاقیکردنەوەی باشترین بژاردەکانی سیاسەت کە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان بەردەستن، ئێمە 
پێوەرێکی بڕیاردانمان پەرەپێدا کە حوکم بەسەر بژاردەکاندا دەدات بە جیاواز لە یەکتری و بەیەکەوە 
سیاسەتەکە  چەندە  هەتا  بگرێت  لەخۆ  پلەیە  ئەو  سەرەکی  پێوەری  دەبێت  تردا.  سیاسەتەکانی  لەگەڵ 
چاودێری  نیشتیمانیەکانی  ئامانجە  بەدەستهێنانی  بۆ  دەبێت  کوردستان  حکومەتی هەرێمی  یارمەتیدەری 

تەندروستی. ئەمانە دڵنیابوون لەوەی بژاردەیەکی سیاسەت

بە ئاسانی و گونجاوی قابیلی جێبەجێکردنە دەگرنە خۆ	 
ئاڵۆزی رێکخستن کەمدەکاتەوە )بۆ نمونە شایستەیی زیاد دەکات(	 
یەکسانە )بۆ نمونە بانگەشەی دوو دەستەیی سیستمی چاودێری تەندروستی ناکات(	 
هانی کارایی دەدات	 
لە خەرجیەکانی بودجەی گشتی کەمدەکاتەوە	 
زامنی دابینکردنی یەکسانی خزمەتگوزاریە پزیشکیەکان دەکات لە کەرتی گشتیدا بە کواڵیتی بەرز	 
هاندەرە بۆ باشترکردنی کواڵیتی چاودێری.	 

ئێمە ئەم پێوەرەمان وەک بنەمایەک بۆ هەڵسەنگاندنی بژاردەکانی سیاسەت هەروەک الی خواروو 
هاتوون بەکارهێنا.

ئاراستەکانی سیاسەت
لەسەر بنەمای ئەدەبیات و سروشتی سیستمەکانی داراییکردنی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان، چوار 
ئاراستەی نابەرابەر و تاکانەی گونجاومان دیاریکرد بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەکانی پەیوەندیدار بە دوو کاری:17

خۆ بە دوور گرتن لە کردەوەی سنووردارێتی لەسەر دوو کاری و کردنەوەی رەهەندی گۆڕینی بازاڕ.	 
سەپاندنی بەربەستە یاسایی و/یان تەنزیمیەکان کە دوو کاری سنوردار دەکەن.	 
بەکارهێنانی هاندەرەکان بۆ ئاراستەکردن یان کەمکردنەوەی دیاردە نەرێنیەکانی دوو کاری.	 
باشترکردنی کواڵیتی چاودێری تەندروستی لە کەرتی گشتیدا.18 	 

17  بڕوانە ئەنتۆنی و هاوکاران، 2014، بۆ شرۆڤەیەکی تەواوی ئەم بژاردانە.

18  کواڵیتی چاودێری بە وردەکاری زیاترەوە لە بەندی چواری ئەم ڕاپۆرتەدا هاتووە. لەبەرئەوە، لێرەدا بە وردەکاریەوە باس ناکرێت.
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تەواوی  مەودایەکی   ،)47-44 الپەڕەکانی   ،2014 هاوکاران،  و  )ئەنتۆنی  پێشووترماندا  لەکاری 
ئاراستەکانی سیاسەتەکەمان بە کەمێک وردەکاریەوە تاقیکردەوە. لێرەدا، گفتوگۆکانمان سەبارەت بە دانانی 
کۆمەڵە ئەڵتەرناتیڤێکی گونجاو سنوردار دەکەین— بۆ نمونە، ئەوانەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان 

دەتوانێت ساڵی داهاتوو دەست بە جێبەجێکردنیان بکات.
لە  بریتی دەبێت  بکات،"  بازاڕ گەشە  "لێگەڕێ  ئاراستەی سیاسەت،  یەکەم  پێدرا،  ئاماژەی  هەروەک 
ئەنجامدانی شتێکی کەم یان هەر هیچ و ڕێگەدان بە بازاڕ لە وەاڵمی هێزەکانی بازاڕدا گەشە بکات. ئەمە 
بە مانای بەردەوامبوون دێت لەسەر پێدانی مووچەیەک بەو پزیشکانەی دوو کاری دەکەن بەرانبەر بە 
ئێستا  بارودۆخی  بنەڕەتی  بەشێوەیەکی  ئەمە  دەبینرێت.  ئەمڕۆ  کەرتی گشتی، هەروەک  لە  کارکردنیان 
ڕادەگرێت. ئەگەر سیاسەتێکی لەو جۆرە پەیڕەو بکرێت، ئیتر بە مەبەست بێت یان بێمەبەست، بێگومان 
بە  پارە  هەیە  دەسەاڵتیان  کەسانەی  ئەو  تەندروستی.  چاودێری  سیستمی  دەستەیی  دوو  مایەی  دەبێتە 
چاودێری تەندروستی کەرتی تایبەت بدەن دەتوانن بەردەوام بن، بەمەش ڕێگە بۆ ئەوانە چۆڵ دەکەن کە 
بەختیان کەمترە و پشت بە کەرتی گشتی دەبەستن. پزیشکانی کارامەیی بەرز و باشتر ڕاهێنراو کە سەرنجی 
نەخۆشانی کەرتی تایبەت ڕادەکێشن ئەگەری زیاتریان ئەوەیە تەنانەت کاتی زیاتر لە کەرتی تایبەتدا بەسەر 

ببەن، بەمەش دۆخەکە هێدنەی تر ناکارا دەبێت.
ئاراستەی دووەم کۆنترۆڵە یاسایی یان تەنزیمیەکان لەخۆدەگرێت سەبارەت بە بڕی کاتی ڕێپێدراو بۆ 

پراکتیزەکردن لە کەرتی تایبەت. سیاسەتەکانی تر ئەمانەی الی خوارەوە لەخۆدەگرن:
پێویست بوون بە کارکردن بۆ ژمارەیەک ساڵی دیاریکراو لە کەرتی گشتیدا پێش ئەوەی ڕێگەبدڕیت 	 

بە پراکتیزە لە کەرتی تایبەت. سیاسەتێکی لەوجۆرە بەڕێوەبردن و ڕێکخستنی ئاسانە. ئەم سیاسەتە 
هاوشێوەیە لە مەبەستدا لەگەڵ مەرجی ئێستای هەرێمی کوردستان - عێراق کە پزیشکانی ژێر ڕاهێنان 
دەبێت یەک ساڵی خزمەتگوزاری لە بنکەیەکی چاودێری تەندروستی بەسەرببەن بۆ ئەوەی شیاویان 

بکات بە پلەیەکی پزیشکیەوە خوێندن تەواو بکەن.
دیاریکردنی ژمارەی ساڵی پێویستی خزمەتگوزاری و کاتگری جێبەجێکردن لە سوڕی ڕاهێنانی 
هەوڵی  لە  پزیشکان  لە  زۆر  ژمارەیەکی  لەبەرئەوەی  دەوێت،  ڕەچاوکردنی  هەندێک  پزیشکدا 
بەدەستهێنانی پسپۆریدان پاش ئەوەی دەبنە پزیشکی گشتی، ئەمەش سااڵنێکی درێژ دەخایەنێت بۆ 
ئەوەی تەواو بکرێت.  چارەسەرکردنی ئەمە پێویستی بە ڕێنمایی بیرتیژانەی سیاسەتە. سیاسەتێکی 
لەوجۆرە دڵنیایی دەدات بە پزیشکانی نوێ لە هێزی کاردا کە دەگەنە ئاستێکی دیاریکراوی کارامەیی 
هەیە  لۆژیکی  پاساوێکی  و  کاربکەن  تایبەتدا  کەرتی  لە  پێدرێت  ڕێگەیان  ئەوەی  پێش  ئەزموون  و 
لەوەدا کە پزیشکان هەندێک لە تێچوونەکانی فێرکردنیان دەدەنەوە بە کۆمەڵگە. بۆ کەمکردنەوەی 
بەباش  قۆناغداری  ماوەیەکی  ڕاهێناندان،  ژێڕ  لە  ئێستادا  لەکاتی  پزیشکانەی  ئەو  لەسەر  کاریگەری 

دەزانرێت. سیاسەتێکی لەو جۆرە لەڕووی تەنزیمی و تێچوونەوە گونجاو دەردەکەوێت.19 
پزیشکان ناچار دەکات بە هەڵبژاردن لەنێوان کارکردن تەنها لە کەرتی تایبەت یان گشتی. هەندێ لە 	 

 واڵتەکان پزیشکان ناچار دەکات بە هەڵبژاردن لە نێوان کارکردن لە کەرتی گشتی یان کەرتی تایبەت ؛ 
ڕێگەیان پێنادرێت لە هەردوو کەرتدا کاربکەن، ئیتر بە تەواوی بێت یان لە چەند کاتێکی دیاریکراودا. 
الیەنگرانی ئەم روانگەیە ئاماژە بە جێگیربوونی سیستمێکی تەواو پێناسە کراو دەکەن کە بەڕێوەبردن و 
جێبەجێکردنی بەو مەرجەی حکومەت خواستی سیاسی هەبێت بۆ پیادەکردنی ئەم سیاسەتە، تاڕادەیەک 
پزیشکان،  بۆ  تایبەت  کەرتی  هەقدەستی  پێویستی  رکابەرایەتی  نەبوونی  لە  ترەوە،  الیەکی  لە  ئاسانە. 
زۆرجار سیاسەتێکی لەو جۆرە دەبێتە هۆی درووستبوونی دیاردەی چاودێری پزیشکی دوو دەستە، کە 
تێیدا پزیشکە باوەڕپێکراوەکان لە کەرتی تایبەتدا کار دەکەن و چاودێریەکی تەندروستی باشتر پێشکەش 

ئەو کەسانە دەکەن کە توانای داراییان باشە، و/یان پزیشکان بەسانایی ڕێساکان پشتگوێ دەخەن.
سەپاندنی بەربەستەکان لەسەر بنەمای کات، داهات، یان هەندێک هۆکاری تر پێش ڕێگەدان بە کارکردن لە 	 

کەرتی تایبەت. بەڕەچاوکردنی ئەوەی سیستمی داراییکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر بنەمای 
بودجەیە، بەردەست نەبوونی داتا، و نەبوونی دەسەاڵتی پێویست بۆ ڕێکخستن و پیادەکردنی سیاسەتەکان، 

سەربازیدا،  لە  خوێندن  تێچوونی  کە  یەکگرتووەکان  ویالیەتە  لە  نمونە،  بۆ  دەبینرێن،  تریشدا  واڵتەکانی  لە  هاوشێوەکان  پابەندیە    19

خزمەتگوزاری تەندروستی گشتی و ویالیەتە یەکگرتووەکان )USPHS(، و هەندێک لە بەرنامە فیدراڵیەکانی تر ناچار دەکرێن کە تێچوونی 
ڕاهێنانیان بە شێوەی نانەختینەیی بە شێوەی خزمەتکردن لە سەربازی یان ئەرکی چاالکی USPHS دا یان پێشکەشکردنی چاودێری پزیشکی 

لە ناوچە بێبەشە دیاریکراوەکاندا بۆ ماوەی چەند ساڵێکی دیاریکراو بدەنەوە و پێش ئەوەی بتوانن ڕاژەیان بۆ کەرتی تایبەت بگوازنەوە.
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ئەو سیاسەتانەی پشت بە ستراتیژەکانی هەقدەست یان داهات دەبەستن ئەمڕۆ بۆ کارکردنی کەرتی 
گشتی گونجاو نیین.20 بەاڵم دەگونجێت داوا لە پزیشکان بکرێت ژمارەیەک کاتژمێری دیارکراو کاربکەن، 
ژمارەیەک ڕێکاری دیاریکراو پەیڕەو بکەن، یان ژمارەیەک نەخۆشی دیاریکراو بپشکنن لە کەرتی گشتیدا 
بەگوێرەی کاتی دیاریکراو پێش ئەوەی ڕێگەیان پێ بدرێت لە کەرتی تایبەتدا کاربکەن. سیاسەتێکی لەو 
جۆرە بەشێوەیەکی ڕێژەیی ئاسانە بۆ بەڕێوەبردن بەاڵم پێویستی بە سیستمێکی چاودێری هەیە بۆ بڕی ئەو 
کاتەی کە پزیشکان ڕۆژانە لە کەرتی گشتی تەندروستیدا بەسەری دەبەن. هەندێک سیستمی ئاسان هەن، 
وەک یاداشتی چوونە ژوورەوە، کارتی سواپی ئەلەکترۆنی، یان چاودێریکردنی بایۆمەتری، کە دامەزراندن 
و بەکارهێنانیان بەشێوەیەکی ڕێژەیی ئاسانە. هەندێک لەمانە بەشێوەیەکی ڕێژەیی گرانن، و ئێمە لەو 

بڕوایەداین کە دەتوانرێت بەنزیکەیی لەماوەی ساڵێکدا لە هەرێمی کوردستان - عێراق دابمەزرێنرێت. 

کاری  دوو  ئاراستەکردنی  و  کۆنترۆڵکردن  بۆ  هاندەرەکان  بەکارهێنانی  لە  بریتیە  سێهەم  ئاراستەی 
بەشێوەیەک کە تەبا بێت لەگەڵ ئامانجە نیشتیمانیەکانی تەندروستیدا. بژاردەکانی نێو ئەم ئاراستەیە پارەدان بە 
جیاواز بۆ هەمان خزمەتگوزاری پێشکەشکراو لە ڕێکبەندێکی کەرتی گشتی یان تایبەتدا دەگرنەوە یان، هەروەک 
لەم دواییەدا ڕوویداوە، بەستنەوەی پارەدان بە ئەدای پزیشکەوە.  ئاراستەکانی پارەدان بەگوێرەی ئەدا، کە 
نەک بە تەنها پاداشتکردنی بڕی ئەو خزمەتگوزاریانە دەگرێتەوە کە پێشکەش دەکرێن بەڵکو ڕێکارەکانیش بۆ 
کواڵیتی ئەو خزمەتگوزاریە لەخۆدەگرن، نزیکە ببێتە ڕەفتارێکی باو. ئەو جۆرە ئاراستانە لە ئێستادا لە هەرێمی 
کوردستان - عێراق گونجاو نیین لەبەرئەوەی پێویستیان بەو داتا و سیستمانەیە کە لە هەرێمدا بەردەست 

نیین. لەبەرئەوە ئەم ئاراستەیە لە بژاردەکانی سیاسەتی دواتردا گفتوگۆیان لەبارەوە ناکرێت.
"باشترکردنی کواڵیتی چاودێری تەندروستی لە کەرتی گشتیدا،" بە وردەکاری  ئاراستەی چوارەم، 

زیاترەوە لە بەندی داهاتوودا باسکراوە.

جێبەجێکردنی قۆناغداری سیاسەتی دەسنیشانکراو
گرنگ نییە چ بژاردەیەک هەڵدەبژێررێت، ئێمە پێشنیاری قۆناغداری دەکەین لە گۆڕانکاریەکاندا لەپێناوی 
ئاراستە  لە  یەکێک  تەندروستیدا.  چاودێری  لە  پچڕان  کەمترین  و  کاریگەری  زۆرترین  بەدەستهێنانی 

قۆناغدارە گونجاوەکان الی خواروو نمایشکراوە.

قۆناغی I )ساڵی 1(: ئامادەکاری بۆ گۆڕینی سیاسەت. 	 
قۆناغی II )ساڵی 2-4(: هێنانە کایەی چاکسازیەکانی سیاسەت.	 
قۆناغی III )ساڵی 5 و بەردەوام(: پێداچوونەوە و نوێکردنەوە بەپێی پێویست.	 

لە هەموو بژاردەکانی سیاسەتدا، ساڵی یەکەم )قۆناغییەکەم( بە ناساندنی گرووپەکانی بەرژەوەندی، جەماوەر 
سەرخستنی  بۆ  کە  پێشوەختەکان  مەرجە  خستنەگەڕی  و  پێشنیارکراوەکان  گۆڕانکاریە  بە  سیاسیەکان  سەرکردە  و 
سیاسەت  چاکسازی  دەخایەنێت،  ساڵ  سێ  النیکەم  کە  دووەمدا،  قۆناغی  لە  دەکرێت.  بەڕێ  پێویستە  چاکسازیەکە 
چاکسازی  ئەزموونی  و  دەرەنجام  لە  ئەزموون  هەندێک  بەدەستهێنانی  پاش  جێبەجێکردنەوە.  بواری  دەخرێتە 
ناسێنراودا، پێداچوونەوەکان بە سیاسەتەکە لە قۆناغی سێهەمدا دێتە کایەوە. باشترین شێوەی ئەمە لەسەر بنەمای 
ئەنجامەکانی نرخاندنێکی فەرمی سیاسەتەکانی چاکسازی دەبێت کە هێنراوەتە کایەوە. بێگومان دەکرێت پێداچوونەوە 
بە سیاسەتەکاندا پێشتر ڕوو بدات، بەاڵم دەبێت هەروەها نرخاندنێکی فەرمی بۆ چاکسازی دوو کاری ئەنجام بدرێت 

بەمەبەستی هەسانکردن و باشترکردنی ئەو سیاسەتانەی هێنراونەتە کایەوە.
لە قۆناغی ئامادەکاری یەکەم، لە هەموو بژاردە ڕەچاوکراوەکانی سیاسەتدا، پێشبینی ئەوەمان دەکرد کە 
ئەم کردارانەی الی خوارەوە، لە کەمترین ئاستدا، ئەنجام بدرێن کە دەبنە مایەی هاتنە کایەی چاکسازی سیاسەت. 

20  بڕوانە ئەنتۆنی و هاوکاران، P 46 ،2014 بۆ شرۆڤەیەکی تەواوتری بژاردەکانی ناو ئەم پۆلبەندیە کە لە هەرێمی کوردستان - عێراق 

گونجاو نیین.
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وەزارەتی 	  دەبێت  یەکەم،  هەنگاوی  وەکوو  کاری.  دوو  سیاسەتی  گۆڕینی  لە  مەبەست  ڕاگەیاندنی 
تەندروستی مەبەستی خۆی بۆ گۆڕینی سیاسەتی پەیوەندیدار بە دوو کاری بە پزیشکان و جەماوەر 
ڕابگەیەنێت. دواتر دەبێت وەزارەتی تەندروستی داوای پێدەر لە پزیشکان و پسپۆران و هاوپشکانی 
تری بواری تەندروستی بکات بۆ دڵنیا بوون لەوەی کە بە رادەی پێویست بیر لە گۆڕینی سیاسەت 
پزیشکان  کۆمەڵگەی  بۆ  بەتایبەتی  ئەمە  بەدەستهاتوون.  شیاو  رادەی  تا  رێککەوتنەکان  و  کراوەتەوە 

گرنگە، لەبەرئەوەی ڕەنگە هەر داوایەک بۆ گۆڕانکاری ڕەتدەکەنەوە ئەگەر ڕاوێژی تێدا نەکرابێت.
جێبەجێکردنی گۆڕانکاریە پێویستەکان لەپێناوی چاکسازیەکی سەرکەوتووانەی دوو کاریدا. گۆڕانکاری 	 

مەرجە  ئەم  بێگومان  بەاڵم  هەڵبژێردراوەکان  سیاسەتە  بە  هەیە  پەیوەندی  پێویست  شێوازی 
پێشوەختانە لەخۆدەگرێت بۆ سەرخستنی چاکسازی سیاسەت:

بۆ جێبەجێکردنی گۆڕنکاریەکانی سیاسەتی 	  پێویست  بۆ کۆکردنەوەی داتای  پیادەکردنی سیستمێک 
پەیڕەوکراو )بۆ نمونە ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن لە ڕۆژێکدا(. دەبێت وەزارەتی تەندروستی 
نەخۆشخانە  هەموو  لە  ڕۆژێکدا  لە  کارکردن  کاتژمێرەکانی  ڕچەگری  بۆ  پێبدات  پەرە  شێوازێک 
تۆمارە  لەڕێگەی  ئەمە  دەکرێت  گشتی.  کەرتی  سەرەتایی  تەندروستی  چاودێری  بنکەکانی  و 
واژۆکراوەکانی کات، کاتژمێری کاتگر، کارتی خشاندن، یان چوونە ژوورەوەی بایۆمەتری بەدەست 
ڕچەگر  داتای  دکرێت  جێبەجێکردنەوە،  بواری  دەخرێتە  جۆرە  لەو  سیستمێکی  ئەوەی  پاش  بێت. 
بەشێوەی ئەلەکترۆنی هەفتانە، دوو هەفتا جارێک یان مانگانە بۆ وەزارەتی تەندروستی ڕاپۆرت بکرێت؛ 

وەزارەتی تەندروستی دەتوانێت ئەو داتایە بگەیەنێت بە وەزارەتی دارایی بۆ پێدانی مووچەکان.21
ئەنجامدانی توێژینەوە بۆ ئاگادارکردنەوەی داڕێژەرانی سیاسەت لەبارەی ئاستەکانی هەقدەستی پزیشکان 	 

بەگوێرەی پسپۆری کە بۆ بەدەستهێنانی ئەنجامە خوازراوەکان پێویستە. چەند ڕێگایەک هەن بۆ بەدەستهێنانی 
ئەمە. یەکەم، ڕووپێوێکی پڕ وردەکاری دەتوانێت زانیاری کۆبکاتەوە دەربارەی ئەو ئاستانەی کرێ کە بۆ 
هاندانی پزیشکان پێویستن لە بوارە جیاوازەکانی پسپۆریدا بۆ کارکردن لە کەرتی گشتی بۆ مەودای ئەو 
کاتژمێرانەی بیری لێدەکرێتەوە. لەبەرئەوەی ڕەنگە پزیشکان بە کەمتر لەو بڕە ڕازی بن کە داوای دەکەن، 
لە هەرێمی کوردستان -  ئاستەکانی مووچە  بەراوردکردنی  بۆ  توێژینەوە  ئەمە دەبێتە هەنگاوی یەکەم. 
عێراق لەگەڵ ئەوانەی دەوروبەر و واڵتانی هاوشێوە بە سوودە. لەکۆتایشدا، لەکاتێکدا داتای پزیشکانی گشتی 
)گەورەترین گرووپی پزیشکان پێک دێنن( ئەگەری وردبینی زیاترە، دەکرێت بۆ جیاوازی نێوان پزیشکانی 
پسپۆر و پزیشکانی گشتی بڕوانرێت بە بەراوردکردنیان لەگەڵ واڵتانی تردا و/یان بە تێڕوانینی جیاوازیەکان 
بە بەکارهێنانی ڕێگەکانی پێوانەکردنی بەهای خزمەتگوزاریە جیاوازەکان، وەک پێوانەیەکی ڕێژەیی بەها. 22 
دەبێت بە تێپەڕبوونی کات زیادبوون لە ڕێژەکاندا ڕوو بدات بۆ حوکمدان لەسەر کاردانەوەی پزیشکان 
بەرانبەر زیادبوونەکانی نرخ بۆ ئەوەی مووچەکان لەسەروو ئاستی پێویستەوە بن بۆ بەدەستهێنانی ئاستە 
جێ خواستەکانی هێزی کار. لە هەندێک شوێندا کە سیستمەکانی داتا ڕێگە دەدەن، دەبێت هەڵسەنگاندنێکی 
ئەوەی  بۆ  بدرێت  ئەنجام  پسپۆری  بەگوێرەی  پزیشکان  کاری  هێزی  پێداویستیەکانی  بۆ  وردەکاری  پڕ 
یاریدەدەر بێت بۆ پالندانانی ئایندە و بەشێوەیەکی باشتر لێکچوو بێت لەگەڵ پێداویستیە تەندروستیەکانی 
ئەوەماندا  ئامانجە کۆمەاڵیەتیەکان. هەروەها سەرنجی  و  ناوچەکان  بودجەکانی  کەرتی گشتی، هەروەها 
کە ڕەنگە وەزارەتی تەندروستی بڕیار بدات لەسەر پێدانی مووچەیەکی بەشێوەیەکی ڕێژەیی کەمتر بۆ 
هەندێک بواری پسپۆری کە زێدە دابینکراون و بەشێوەیەکی ڕێژەیی زیاتر بدات بە پزیشکانی گشتی بۆ 

هاندانی زیاتری پزیشکان بۆ ئەوەی ببنە پزیشکی گشتی و کەمتر لەو ژمارانە ببنە پزیشکانی تایبەتمەند.
دەستەبەرکردنی 	  بە  پابەندی  و  سیاسەت  گۆڕانکاری  بۆ  وەزیران  ئەنجومەنی  ڕەزامەندی  بەدەستهێنانی 

داراییکردنی پێویست.
دەستپێکردن بە پرۆسەی ڕاهێنانی بەڕێوەبەرانی نەخۆشخانە لەبواری بەڕێوەبردن و دەستپێکردن بە 	 

پرۆسەی پێدانی دەسەاڵت پێیان سەبارەت بە بەکرێگرتن، دەرکردن، و پاداشتکردنی ڕەفتاری پزیشکان.
بەرزکردنەوەی توانای دامەزراندن و تەنزیمیی وەزارەتی تەندروستی لە رێگەی دامەزراندن و راهێنانەوە.	 

فێرکاری 	  بە  بەردەوامیدان  پزیشکان،  مۆڵەتی  بۆ  سیستمێک  پیادەکردنی  پزیشکە.  مۆڵەتی  بە  پێویستی 
پزیشکی، و دووبارە بڕوانامەپێدان بۆ دڵنیابوون لەوەی ستانداردێکی بەرزی چاودێری کواڵیتی پەیڕەو 

دەکرێت و کارامەیی پزیشکان ئاستێکی ستانداردی چاودێری کواڵیتی دامەزراو بەدەست دێنێت.

21  دەبێت ئەم سیاسەتە دووبارە ڕەچاو بکرێت ئەگەر لە داهاتوودا بەڕێوەبەری نەخۆشخانە دەسەاڵتی دامەزراندن و دەرکردنی کارمەندی 

پێدرا، هەروەها ئەو ئاستەی کە مووچەی کارمەندانی خۆیانی پێدەدەدن، لەوانە پزیشکان. 
22  برنسۆن و هاوکاران، 2010.
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بژاردە گونجاوەکانی سیاسەت
بە سنوردارکردنی خۆمان بەو بژاردانەوە کە گونجاون— بۆ نمونە، ئەوانەی کە قابیلی جێبەجێکردنن لە هەرێمی 
کوردستان - عێراق لەماوەی چەند ساڵێکی کەمدا— و داڕشتنی ئەدەبیاتی تیۆری، زانستی ئێمە دەربارەی هەرێمی 
کوردستان - عێراق، و زانیاری هەڵێنجراو لە گرووپەکانی گفتوگۆوە، الی خوارەوە شرۆڤەی چوار بژاردەی دیاریکراوی 
سیاسەت دەکەین بە وردەکاری زیاترەوە )لە خشتەی 3.2 پوختەکراوە( کە بە بۆچوونی ئێمە بژاردەی کراوەی 
گونجاون بۆ سەرکردەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەم کاتەدا. بژاردەکان پێکهاتەیەک لەو ئاراستانە پێک 
دێنن کە الی سەروو شرۆڤە کراون بۆ بەدەستهێنانی ئەو ئەنجامانەی بە باشترین شێوە پێوەری ئەو بڕیارانە دێننە 

دی کە ڕاگەیەنراون. هەروەها ڕوونی دەکەینەوە چۆن دەتوانرێت هەریەک لەو بژاردانە جێبەجێ بکرێت.
پێش  گشتیدا  کەرتی  لە  دیاریکراو  ساڵێکی  چەند  بۆ  کارکردن  بۆ  پزیشکان  لە  داواکردن  لەبەرئەوەی 
ئەوەی ڕێگەیان پێبدرێت لە کەرتی تایبەتدا کاربکەن الیەنی نەرێنی زۆر کەمە، ئێمە ئەم کردارەی سیاسەت لە 
هەموو بژاردەکانی سیاسەتدا کە پێشکەش دەکرێن لەخۆدەگرین. ژمارەی ساڵە پێویستەکان بۆ دابین کردنی 
نزیک بوونەوە تاڕادەیەک هەڵبژاردەیە بەاڵم دەکرێت بە شێوەی لۆژیکی لە مەودای سێ و پێنج ساڵ دوای 

تەواوکردنی خوێندن لە خولی پزیشکی گشتی یان پەروەردەی پسپۆری دیاری بکرێت.

خشتەی 3.2
تایبەتمەندیەکانی بژاردەکانی سیاسەت

تایبەتمەندی

 بژاردەی 1: 
لێگەڕێ بازاڕ گەشە 

بکات

 بژاردەی 2: 
بەستنەوەی کاتی 

کارکردن بە 
مووچەوە 

بژاردەی 3: 
جیاکردنەوەی 

پراکتیزەی ڕۆژ بەاڵم 
ڕێگەدان بە پراکتیزەی 

کەرتی تایبەت لە 
ئێواراندا

 بژاردەی 4: 
جیاکردنەوەی هەموو 

پراکتیزەکان

سێ تا پێنج ساڵ خزمەتگوزاری گشتی پێویستە پێش 
ڕێگەدان بە کارکردن لە کەرتی تایبەت 

بەڵێبەڵێبەڵێبەڵێ

وەزارەتی تەندروستیaوەزارەتی تەندروستیaپزیشکانپزیشکانداڕێژەری بڕیار دەسەاڵتی هەیە

وەزارەتی تەندروستی کۆنترۆڵی ژمارەی پزیشکان 
دەکات کە لە کەرتی گشتی کاردەکەن

بەڵێaبەڵێaنەخێرنەخێر

ئەو پزیشکانەی کە کاتژمێری پێویست کاردەکەن 
هەروەک لەالیەن وەزارەتی تەندروستی دانراوە 

لەماوەی قۆناغداری کرێی زیادە وەردەگرن 

بەڵێبەڵێبەڵێنەخێر

کارکردن لە کەرتی تایبەت ڕێپێدراوە پاش 
تەواوکردنی خزمەتگوزاری گشتی

هەمیشە 
ڕێگەدەدرێت

نەخێربەڵێبەڵێ

پزیشکان بە هەڵبژاردەی خزمەتگوزاری کەرتی گشتی 
یان تایبەتەوە پەیوەست بۆ ماوەیەکی دیاریکراو )بۆ 

نمونە سێ تا پێنج ساڵ(

بەڵێبەڵێنەخێرنەخێر

پێویست بەوە دەکات وەزارەتی تەندروستی هەفتەی 
 کارکردنی ستاندارد

بەرز بکاتەوە )بۆ نمونە بۆ 40-50 کاتژمێر(

بەڵێنەخێرنەخێرنەخێر

نەخێرنەخێربەڵێبەڵێدەکرێت کلینیکی ڕاوێژکاری بەردەوام بێت

بەڵێبەزۆرینەخێربەڵێجێبەجێکردن و کارگێڕی ئاسانە

سەرچاوە بەهەدەرچووەکان لە سیستمی ئێستادا 
دەگرێت

بەڵێبەڵێهەندێکنەخێر

نەخێرنەخێربەڵێبەڵێئەگەری زیاترە ببێتە مایەی دوو دەستەیی چاودێری

پزیشکێک بژاردەی ئەوە پەسەند بکات داخۆ لە کەرتی گشتی یان تایبەت کاربکات و بۆ چەند ساڵێک پەیوەست دەبێت وەزارەتی تەندروستی بڕیار داڕێژەری راستەقینەیە 

لەبەرئەوەی ژمارەی ئەو پزیشکانە دادەنێت کە ڕێگەیان پێدراوە لە کەرتی گشتی کاربکەن تەنانەت ئەگەر ژمارەی ئەو پزیشکانەش زیاتر بن کە خوازیارن ئەمە بکەن.
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ئەو چوار بژاردەی کە بۆ ڕەچاوکردنی حکومەتی هەرێمی کوردستانی پێشنیار دەکەین وەک الی خوارەوەن:

بژاردەی 1: لێگەڕێ بازاڕ گەشە بکات. ئەم ئاراستەیە ڕێگە بە پەرەپێدانی بازاڕ دەدات هەروەک 	 
ئەمڕۆ دەبینرێت بە دەستێوەردانێکی سنورداری سیاسەتی حکومەتەوە. حکومەت بەردەوام دەبێت 

لەسەر پێدانی مووچە بەو پزیشکانەی بە ژمارەی کاتژمێری پێویستی هەفتانە کارناکەن.
بژاردەی 2: بەستنەوەی کاتژمێری کارکردن بە هەقدەستەوە بۆ هاندانی دارایی ڕەفتاری پزیشکی. 	 

ئەم بژاردەیە هاندەری دارایی دێنێتە کایەوە بۆ ئەوەی هانی پزیشکان بدات کارکردن بە ژمارەی 
پزیشکان  بەاڵم  هەڵبژێرن  دەکات  دیاری  تەندروستی  وەزارەتی  هەورەک  کاتژمێرەکان  تەواوی 
یان  هەڵدەبژێرن،  گشتی  یان  تایبەت  کەرتی  لە  تەنها  کارکردن  داخۆ  بەوەی  دەکات  سەرپشک 

کارکردن لە کەرتی تایبەت پاش کاتژمێرەکانی کارکردنی کەرتی گشتی. 
بژاردەی 3: جیاکردنەوەی پراکتیزەی کەرتی گشتی و تایبەت لە ڕۆژدا بەاڵم ڕێگەدان بە پراکتیزەی کەرتی 	 

یان  پێویستە پزیشکان هەڵیبژێرن داخۆ لەکاتی ڕۆژدا بۆ کەرتی گشتی  ئێواراندا. لەم بژاردەیەدا،  تایبەت لە 
کەرتی تایبەت کاردەکەن بەاڵم دەتوانن پاش کاتژمێری تەواوی کەرتی گشتی پراکتیزەی کەرتی تایبەت بکەن. 

بژاردەی 4: جیاکردنەوەی تەواوی پراکتیزەکردنی کەرتی گشتی و تایبەت. ئەم بژاردەیە داوا لە 	 
پزیشکان دەکات بە تاکانە یان ئەوەتا کەرتی گشتی یا کەرتی تایبەت هەڵبژێرن، و پەیوەستکردنی 

پزیشکی کەرتی گشتی بەو هەڵبژاردەوە بۆ ماوەیەکی دیاریکراو.

بۆ ئەوەی ئەم گۆڕانکاریە سەرکەوتوو بێت، پێویست بەوە دەکات حکومەت چاودێری پابەندبوون 
بەم بژاردەیەوە بکات کە دەسنیشانکراوە و بیسەپێنێت، ئەمەش ئیرادەیەکی سیاسی گەورەی دەوێت. 
بۆ  بکات  زیاد  پزیشک  مووچەی  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  کە  ئەوەیە  زیاتر  ئەگەری  هەروەها 
ئەوەی پزیشکەکان هەوڵی خۆدزینەوە لە مەرجە سەپێنراوەکان نەدەن یان بە تەواوی دژی بوەستنەوە.
لە کۆتایشدا، دەبێت چاکسازی لە تەواوی سیستمی مووچەی خانەنشینی حکومەتدا بکرێت. لەبەرئەوەی 
ئەمە سیستمێکی حکومیە، ئێمە لێرەدا باسی ناکەین. لە بژاردەی 1 دا )لێگەڕێ بازاڕ گەشە بکات(، پزیشکان 
بە خودکار مووچەی خانەنشینی وەردەگرن. سەبارەت بە سێ بژاردەکەی تر، ئێمە پێشنیاری ئەوە دەکەین 

کە بڕەکانی مووچەی خانەنشینی لەسەر بنەمای ساڵەکانی خزمەت بێت.

بژاردەی 1: لێگەڕێ بازاڕ گەشە بکات
بەبێ  دەبینرێت  ئەمڕۆ  هەورەک  بکات  گەشە  دەدات  بازاڕ  بە  ڕێگە  ڕێکارە  ئەم  سیاسەت: 
دەستێوەردانی سیاسەتی حکومەت بەاڵم هەروەها پێویستی بە خزمەتکردن بۆ سێ تا پێنج ساڵی کەرتی 
گشتی دەبێت پاش ئەوەی دەبێت بە ڕاوێژکار و پێش ئەوەی ڕێگەی پێبدرێت لە کەرتی تایبەتدا کاربکات. 
خانەنشینی  بیمەکانی  و  مووچە  و  حکومەتەوە  لەالیەن  دامەزراندنیان  لەسەر  دەبن  بەردەوام  پزیشکان 

وەردەگرن هەروەک ئەمڕۆ هەیە.
بەگوێرەی ئەم بژاردەیە، حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێگە دەدات بە گەشەکردنی بازاڕ بەاڵم ڕەچاوی 
چەند گۆڕانکاریەکی تەنزیمی دەکات بۆ دڵنیابوون لە کواڵیتی و ڕەوایی بازاڕ، بەتایبەتی بۆ هەژاران. ڕەنگە ڕێساکان 
هەندێک کردار لەخۆبگرن بۆ دڵنیابوون لە کواڵیتی، دانانی نرخ بۆ کەرتی تایبەت، و دڵنیابوون لە دەستگەیشتن بە 

چاودێری تەندروستی بۆ ئەوانەی کە لە توانایاندا نییە چاودێری تەندروستی کەرتی تایبەت بەدەست بێنن.
لەم ئاراستەیەدا، دوو کاری بەردەوام دەبێت، سیستمەکە بەردەوام بە ناکارایی دەمێنێتەوە و چاودێری 
دوو دەستەیی ئەگەری بەردەوام پەرەپێدانی هەیە. ئەم بژاردەیە هیچکام لەو گرفتانە چارەسەر ناکات کە ئێستا 

لە هەرێمی کوردستان - عێراق لە ئارادان بەاڵم کەمترین بڕی داڕشتنی بڕیاری سیاسی لەخۆدەگرێت.
کەم  بڕێکی  بە  پێویستی  ئەمە  جێبەجێکردن.  بۆ  سیاسەتە  بژاردەی  ئاسانترین  ئەمە  جێبەجێکردن: 
کرداری حکومەت دەبێت، هەرچەندە سیاسەتی لەو جۆرەی سیستمی مۆڵەتی پزیشکی و پێویست بوون 
بە کارکردن بۆ چەند ساڵێکی دیاریکراو لە کەرتی گشتیدا پێش پراکتیزەی کەرتی تایبەت دەبێت بخرێنە 
بواری جێبەجێکردنەوە بۆ ئەوەی یارمەتی سیستمەکە بدات باشتر کاربکات، زامنی کەمترین ئاستی کواڵیتی 
چاودێری بکات، و ڕێگەکان پەرە پێبدات بۆ هێنانەدی کاریگەرانەی پێداویستیەکانی چاودێری تەندروستی 
بۆ ئەوانەی توانای بەدەستهێنانی چاودێری کەرتی تایبەتیان نییە. ئەم سیاسەتە خۆی بەدوور دەگرێت لە 

بڕیارە سیاسیەکان و لەگەڵ ئاراستەکانی ئێستادا بەردەوام دەبێت. )بڕوانە خشتەی 3.3(
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بژاردەی 2: بەستنەوەی کاتژمێری کارکردن بە هەقدەستەوە بۆ هاندانی دارایی ڕەفتاری پزیشکی
سیاسەت: لەم بژاردەیەدا، حکومەتی هەرێمی کوردستان هەقدەستێکی بەرزتر بۆ ئەو پزیشکانە دەستەبەر 
دەکات کە کاتژمێری تەواو کاردەکەن هەروەک لەالیەن وەزارەتی تەندروستی دانراوە، ئەمەش لە بنەڕەتدا وەک 
بەخشیش دەبێت و پاشان دەچیتە سەر مووچەی بنەڕەتی. ئەم بژاردەیە بە مەبەستی زیاتر کاراکردنی سیستمەکە 
داڕێژراوە بە هاندانی زیاتری پزیشکان بۆ کارکردنی 35 کاتژمێری ئێستا لە هەفتەیەکدا )یان هەر ستانداردێکی 
تر کە وەزارەتی تەندروستی دایدەنێت( پێش ئەوەی بچن بۆ سەرکاری خۆیان لە کەرتی تایبەت. ئەم بژاردەیە 
و  کاتەکە  کۆنترۆڵکردنی  چۆنێتی  بەاڵم  داراییەکان  هاندەرە  بەدەمەوەچوونی  بۆ  دەبەستێت  پزیشکان  بە  پشت 
بەسەربردنی بۆ ئەوان بەجێ دێڵێت و بە هیچ تەرتیباتێکی مەودا درێژەوە پەیوەستیان ناکات. ئەمە تا ڕادەیەک 
کارایی باشتر دەکات بەاڵم بەو شێوەیە بەشدارکردنی کەرتی گشتی لە کەرتی تایبەت جیاناکاتەوە هەروەک لە 
بژاردەکانی 3 و 4 دەیکەن هەروەک الی خوارەوە هاتوون. لەبەرئەوەی لە هەموو بژاردەکاندا، ژمارەیەک ساڵی 

خزمەت لە کەرتی گشتیدا پێویستە پێش ئەوەی پزیشکان شیاو بکات بۆ کارکردن لە کەرتی تایبەت.
جێبەجێکردن: بۆ جێبەجێکردنی بژاردەی 2، وەزارەتی تەندروستی دەبێت لەسەر هەفتەیەکی کاری 
ستاندارد بڕیار بدات و پاشان ئەژمارەی مووچەی پێویست بۆ هاندانی پزیشکان، بەگوێرەی پسپۆری، بۆ 
کارکردن بەبڕی کاتژمێرە جێ خواستەکان ئەژمار بکات.23 دەبێت ئەم ئەژمارکردنە لەژێڕ ڕێنمایی ڕووپێوێكی 
پڕ وردەکاری پزیشکان، هەروەها بە پێوانەکردن بەراورد بە واڵتان یان هەرێمەکانی تر ئەنجام بدرێت. پاش 
 ساڵی بەرایی بۆ ئامادەکردنی گۆڕانکاری سیاسەت، ئەو پزیشکانەی کە بەگوێرەی ستاندارد کاردەکەن )بۆ نمونە 
بەخشیشێک  دادەنرێت  تەندروستی  وەزارەتی  لەالیەن  هەفتەیەکدا( هەروەک  لە  زیاتر  یان  کاتژمێر   35
ئەو  ناکات؛  زیاد  یەکەم  بۆ سێ ساڵی  بنەڕەتیان  بەاڵم مووچەی  زیاد دەکات  کرێکەیان  کە  وەردەگرێت، 
پزیشکانەی ناگەنە ئاستی پێویست بەخشیشەکە وەرناگرن، بەاڵم بەردەوام دەبن لەسەر وەرگرتنی مووچەی 

بنەڕەتی خۆیان.24 

23  هەروەک ئاماژەی پێدرا، وەزارەتی تەندروستی ڕووپێویەکی ئەنجامدا بۆ ئەوەی یارمەتیدەر بێت بۆ بڕیاردان لەسەر نرخەکانی هەقدەست 

بۆ پزیشکانی گشتی و پاشان بەکارهێنانی ئەزموونی واڵتانی تر یان پێوەرەکانیان، وەک تێکڕای پێوانەی بەهای ڕێژەیی بۆ پسپۆران، بۆ دیاریکردنی 
مووچەی پسپۆر وەک هەندێک فرە هەقدەستی پزیشکانی گشتی. هەروەها پێشنیار دەکرێت بۆ وەزارەتی تەندروستی ڕێژەکانی زیادکردنی 

مووچە بە قۆناغ بەرز بکاتەوە بۆ بەدەستهێنانی داتا لەسەر پەیوەندی نێوان زیادکردنەکان لە کرێ و بەشداریکردنی پزیشکانی کەرتی گشتی.
24  جێگرەوەیەکی سیستمی بەخشین بریتی دەبێت لە دانانی ڕێژەیەکی کاتژمێری پارەدان بەپێی پسپۆری و پاشان پێدانی مووچە بە پزیشکان بەرانبەر 

توانا  و  داتا  کۆکردنەوەی  سنورداری  و  ئێستا  سیستمی  پێکهاتەی  ڕەچاوکردنی  بە  کاتژمێر.   نرخی  لەگەڵ  لێکدانی  بە  کارکردن  کاتژمێرەکانی  ژمارەی 
کارگێڕیەکان، جێبەجێکردن و بەڕێوەبردنی سیستمێکی لەو جۆرە زۆر ئاڵۆز دەبێت. ئەمە پێچەوانەیە لەگەڵ سیستمی خزمەتگوزاری مەدەنی ئێستا و ناتوانێت 
بەهەدەردانی سیستمی ئێستا بنەبڕ بکات. لەبەر هۆکارەکانی الی سەروو، ئەمە هەڵبژاردەیەکی سیاسی ژیرانە نییە، و بە وردەکاریەوە ڕەچاونەکراوە لێرەدا. 

خشتەی 3.3
پالن بۆ جێبەجێکردنی بژاردەی 1

ساڵی +5ساڵی 2-4ساڵی 1

ڕاگەیاندنی نیازی حکومەتی هەرێمی 	 
کوردستان بۆ گۆڕینی سیاسەتی دوو کاری

بەشداریپێکردنی کۆمەڵگەی پزیشکان لە 	 
گفتوگۆکاندا. ئەمە قسەکردن بۆ سەندیکای 

پزیشکان لەخۆدەگرێت، کە لە ئێستادا 
کەرتی تایبەت ڕێک دەخات.

دامەزراندنی توانای تەنزیمی بۆ 	 
سەرپەرشتیەکی باشتری سیستمەکە.

جێبەجێکردنی سیستمی مۆڵەتپێدانی 	 
پزیشک.

پیادەکردنی سیستمێک بۆ کۆکردنەوەی 	 
داتای پێویست بۆ چاودێریکردنی 

سیستمەکە.
بەدەستهێنانی ڕەزامەندی ئەنجومەنی 	 

وەزیران بۆ سیاسەتەکە و پابەندیەکانی 
داراییکردن، ئەگەر هەبن. 

ڕێگەدان بە پەرەسەندنی بازاڕ و 	 
گەشەکردنی و پراکتیزەی تایبەت.

ڕێگەدان بە کارکردن لە کەرتی تایبەت بە 	 
خواستی پزیشکان.

دامەزراندنی سیستمەکان بۆ چاودێرکردنی 	 
خزمەتگوزاری و ڕێگەکان بۆ دڵنیابوون 

لەوەی ئەوانەی توانای چاودێری 
تەندروستی کەرتی تایبەتیان نییە 

دەستگەیشتنی گونجاویان دەبێت بە 
چاودێری تەندروستی گشتی.

نوێکردنەوە و پێداچوونەوەی سیاسەت 	 
بەپیی پێویست.
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و  بژاردەیە  ئەم  جێبەجێکردنی  بۆ  کارکردن  کاتژمێرەکانی  ڕچەگری  بۆ  دامەزرێت  سیستمێک  دەبێت 
چاودێریکردنی پابەندیی. لەم بژاردەیەدا، وەزارەتی تەندروستی ڕێساکان دادەنێت، بەاڵم پزیشکان داڕێژەری بڕیاری 
ڕەهان سەبارەت بە بڕی ئەو کارەی لە کەرتی گشتی ئەنجامی دەدەن )وەک سیستمی ئێستا(. پزیشکان هێشتا مووچەی 
بنەڕەتی و خانەنشینی وەردەگرن تەنانەت ئەگەر بڕیاریش بدەن لەسەر کارکردنی کەمتر لە کەمترینی ژمارەی 

کاتژمێرە ستانداردەکانی کەرتی گشتی لە یەکەم سێ ساڵدا هەروەک لەالیەن وەزارەتی تەندروستی دادەنڕیت.
لە ساڵی 4 دا، سیاسەتەکە داوا لە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات کە مووچەی ئەو پزیشکانە بدات 
کە ژمارەی کاتژمێری ستانداردی هەفتە کاردەکەن. لە ساڵی 4 دا، مووچەی بنەڕەتی بەرز دەکرێتەوە بەو بڕەی 
پێویستە بۆ هاندانی ژمارەی ئەو پزیشکانەی بەگوێرەی پسپۆری پێویستن بۆ کارکردن لە کەرتی گشتی بەو ژمارەی 
کاتژمێرانەی دانراوە )بۆ نمونە مووچەی بنەڕەتی کۆ لەگەڵ بڕەکانی بەخشیش(. تەنها ئەو پزیشکانەی ستانداردی 
پێدەدرێت.  مووچەیان  دەهێننەدی  مانگانە  بنەمای  لەسەر  تەندروستی  وەزارەتی  لەالیەن  دانراو  کارکردنی 
پرسیاردایە.25  لەژێر  کە  وەرناگرن  مانگەدا  لەو  هەقدەست  نایەت  بەدی  تێدا  ستانداردەکەیان  پزیشکانەی  ئەو 
سەرنجی ئەوە بدە کە دەتوانرێت ئاستەکانی هەقدەست بۆ هاندانی تێکەڵەیەک لە پسپۆری پزیشکیی جێ خواست 
بەکاربهێنرێت. بۆ نمونە، ئەگەر ژمارەیەکی ئێجگار کەم لە پزیشکانی گشتی خوازیاری کارکردن بوون لە کەرتی 

گشتی، دەتوانرێت هەقدەستەکەیان بەشێوەیەکی ڕێژەیی بەراورد بە پسپۆران بەرز بکرێتەوە.
ئەوەی  بۆ  ڕابگرێت  بەهەدەرچوو  سەرچاوەی  و  بێت  ڕێکتر  ئاراستەیە  ئەم  وادیارە  هەرچەندە   
ئاراستە بکرێتەوە بەرەو تێچوونی مووچەی بەرزکراوەی پزیشکان، سیاسەتێکی لەوجۆرە هەندێک ملمالنێی 
کارگێڕی و یاسایی دروست دەکات. لەڕووی کارگێڕیەوە، وەزارەتی تەندروستی پێویستی بە بڕیاردانە 
نمونە،  بۆ  پزیشکان.  بۆ  مەسەالنە  ئەم  ڕوونکردنەوەی  و  کاتژمێرەکان  ژماردنی  بۆ  ڕێساکان  لەسەر 
دەکرێت و ئەگەری ئەوە زیاترە کە مۆڵەتەکانی پشوو و نەخۆشی بە هێنانەدی کاتژمێری کارکردنی 
پێویست لە هەفتەیەکدا ڕەچاو بکرێت. مەسەلەکانی تری وەک چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو کاتەی 
لە وانە وتنەوەی سکوڵەکانی پزیشکیدا سەرف دەکرێت کەمتر ڕوونە. لەگەڵ هەبوونی بەدەرکاری زیاتر 

هەلەکانی خراپ بەکارهێنان و ئەرکی کارگێڕی قورستری جێبەجێکردن دێتە کایەوە. 
ستاندارد  کاتی  لە  کەمتر  کەمی  کاتژمێرێکی  کە  پزیشکانەیە  ئەو  گەورەتر  یان  یەکسان  نیگەرانی 
کاردەکەن. ئەگەر زیاتر ئەوەیە ئەمانیش داوای شتێک هەقدەست بکەن، و فشارێکی گەورە لەسەر وەزارەتی 
تەندروستی دروست دەبێت بۆ پێدانی شتێک پارە بەم پزیشکانە. بۆ ئەوەی سیستمەکە بەشێوەیەکی کارا 
کاربکات، دەبێت وەزارەتی تەندروستی لەژێر ئەم فشارەدا بەرگری بکات، بەاڵم ڕەنگە ئەمان خوازیاری 
ئەوە بن بەشێوەیەکی ڕەواتر بەشداری بکەن. لەگەڵ کارکردنی 35 کاتژمێری ستاندارد لە هەفتەیەکدا، 
پێوەرێکی لەو جۆرەی مووچە وەک الی خوارەوە دەبێت: بۆ کەمتر لە 26 کاتژمێر کارکردن لە هەفتەیەکدا، 
پارەدان بریتیە لە سفر؛ بۆ 26 تا کەمتر لە 30 کاتژمێر کارکردن، پارەدان بریتیە لە لەسەدا 50 ی مووچەی 
بنەڕەتی؛ بۆ 30 تا کەمتر لە 33 کاتژمێر کارکردن لە هەفتەیەکدا، پارەدان بریتیە لە لەسەدا 70 ی مووچەی 
 بنەڕەتی؛ بۆ 33 تا کەمتر لە 35 کاتژمێر کارکردن، پارەدان بریتیە لە لەسەدا 85 ی مووچەی بنەڕەتی؛ و بۆ 

35 کاتژمێر یان زیاتر کارکردن، پارەدان بریتی دەبێت لە لەسەدا 100 ی مووچەی بنەڕەتی. 
ستانداردی ئێستای کارکردن لە هەفتەیەکدا بریتیە لە 35 کاتژمێر، بەاڵم ئەوەی ڕوون و ئاشکرایە زۆربەی 
پێیە، حکومەتی هەرێمی  ئەو پزیشکانەی لە کەرتی گشتیدا کار دەکەن لەڕاستیدا کەمتر لەمە کاردەکەن؛ بەم 
کوردستان پێویستی بە دامەزراندنی ئەو ژمارە زۆرەی پزیشکان نابێت لە کەرتی گشتیدا بۆ پێشکەشکردنی هەمان 
کۆی ژمارەی کارکردن لە خزمەتگوزاریەکانی کەرتی گشتی هەروەک ئەمڕۆ دەبینرێت. دەبێت حکومەتی هەرێمی 
کوردستان نرخەکان بەجۆرێک دابنێت ژمارەی بە ئامانجکراوی پێویست بەپێی هەریەک لە پسپۆریەکان بەدەست 
بێنێت. با وای دابنێین کە 35 کاتژمێری ستانداردی کارکردن لە هەفتەیەکدا ناگۆڕێت، ئەگەر نرخە نوێکانی کرێ 
لە کەرتی گشتی )بۆ نمونە هەتا  لە پزیشکان خوازیاری کارکردن بن  بوونە مایەی ئەوەی ژمارەیەکی زۆرتر 
ئاستی ستاندارد( لەوەی بە ئامانجکراوە، وەزارەتی تەندروستی دەتوانێت ئاستەکانی مووچە دابەزێنێت، ئەمەش 

هیچ  و  ئایندە  بەرەو  بەخشیش  سیستمی  لەسەر  بێت  بەردەوام  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  کە  ئەوەیە  بژاردەیە  ئەم  بۆ  جێگرەوەیەک    25

جێگرەوەیە  ئەم  بەاڵم  کارکردن.  ستانداردی  ئاستی  ناگەنە  کە  بوەستێنێت  پزیشکانە  ئەو  مووچەی  یان  نەدات  ئەنجام  مووچەدا  لە  زیادکردنێک 
بەردەوامی دەدات بە ناکارایی سیستمی ئێستا و بەردەوام دەبێت لە بەهەدەردانی سەرچاوەکان سەبارەت بەو پزیشکانەی ستاندرادی پێویست 
ناهێننەدی کەچی بەردەوام مووچە وەردەگرن. با بەجۆرێکی تر بڵێین، سیستمەکە ناتوانێت سەرچاوە بە هەدەرچووەکانی ئەو پزیشکانە ڕابگرێت 
کە کەمترین ژمارەی ستانداردی کاتژمێرەکانی کارکردن لە کەرتی گشتیدا کارناکەن )بەاڵم هێشتا مووچەی تەواو وەردەگرن(، و ئەو سەرچاوانە 

بەردەست نابن بۆ یارمەتیدان لە پشتیوانیکردنی زیادکردنەکان لە مووچەدا بۆ ئەو پزیشکانەی ژمارەی کاتژمێری پێویست کاردەکەن.
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هاندەری دارایی بۆ پزیشکان کەمدەکاتەوە بۆ کارکردنی کاتژمێری زیاتر. بە پێچەوانەشەوە، ئەگەر ژمارەی ئەو 
پزیشکانەی کە کار بۆ کاتژمێری ئامانج دەکەن بەشی نەکرد، وەزارەتی تەندروستی دەتوانێت ئاستەکانی مووچە 
بەرز بکاتەوە بۆ زیادکردنی هاندەری دارایی بۆ پزیشکان بۆ ئەوەی بەڕێژەی ستاندارد کاربکەن. بەم ڕێگەیە 
دەتوانرێت ژمارەی نمونەیی پزیشکان بەدەست بێت. کەمکردنەوە لە تێچوونەکاندا لە ئەنجامی پێدانی مووچە بە 
ژمارەیەکی کەمتر لە پزیشکان لە کەرتی گشتیدا دەکرێت بەشێوەیەکی بەشەکی بۆ ڕاستکردنەوەی تێچوونەکانی 

بەرنامەکە بەکاربهێنرێت کە لە ئەنجامی زیادکردنی هەقدەست بۆ پزیشکانەوە دێتە ئاراوە. 
لەبەرئەوەی پزیشک بەپێی شوێن و دامەزراوەیەکی تایبەت پێویستە، وەزارەتی تەندروستی هەروەها پێویستی 
بەوە دەبێت بە وردیی لێکۆڵینەوە لەسەر ژمارەی پزیشکانی پێویست بەگوێرەی پسپۆری و شوێن بکات بۆ ئەوەی 
بەشێوەیەکی ڕێکوپێک پێداویستیەکانی خزمەتگوزاری لە کەرتی گشتیدا بەدەست بێت. ئەم ئەژمارکردنە شانبەشانی 
بدات  پزیشکان  یارمەتی  ئەوەی  بۆ  بەڕێوە،  پشکنین دەچێت  دەستەبەرکردنی سەرمایەی زێدەی وەک ژوورەکانی 
دروستی  ژمارەی  بەدەستهێنانی  ڕەنگە  دێنێت.  پێک  گرنگ  کارگێڕی  پڕۆژەیەکی  ئەمە  کاربکەن.  تەواو  کاتژمێری 
پزیشکان پێویست بەوە بکات حکومەت کۆنترۆڵی هەبێت بەسەر پرۆسەی دابەشبوونی پزیشکان بەپێی ناوچەی جوگرافی 
یان هاندەری دارایی جوگرافی )بۆ نمونە هاندەری کارکردن لە شوێنێکی دیاریکراودا وەک بەشێک لە مووچە( بۆ 
بەدەستهێنانی ڕەفتاری پێویست. لەم بژاردەیەدا، پاش ئەوەی پزیشکان ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردنی خۆیان تەواو 

دەکەن، ئازاد دەبن لەوەی بەردەوامی بە کاری خۆیان بدەن لە کەرتی تایبەتدا بەو شێوەی بۆیان دەگونجێت.
ژمارەی  بە  کارکردن  بۆ  پزیشکان  بەردەستی  دەخاتە  بەهێز  هاندەرێکی  بژاردەیە  ئەم  بەگشتی، 
بڕی  لەبری  پزیشکان  بە  مووچە  پێدانی  گرفتی  ڕیگەیە،  بەم  گشتیدا.  کەرتی  لە  کاتژمێرەکان  پێویستی 
ژمارەیەکی دیاریکراو لە کاتژمێرەکانی کارکردن و وەرگرتنی تەنها بەشێک لەو خزمەتگوزاریە لەالیەن 
پزیشکان خۆیانەوە بنەبڕ دەکرێت بە هەڵبژاردنی کارکردن یان کارنەکردن لە کەرتی گشتی. بەهەرحاڵ، 
بڕیاردان لەالیەن تاکەکانی پزیشک خۆیانەوە لەسەر بنەمایەکی مانگانە توانای حکومەتی هەرێمی کوردستان 
بۆ دانانی پالنێکی کاریگەرانە بەرەنگاری کارگێڕی گەورە بەشێوەیەکی سەخت سنوردار دەکات. پالنێکی 

جێبەجێکردن بۆ بژاردەی 2 لە خشتەی 3.4 هاتووە.

خشتەی 3.4
پالن بۆ جێبەجێکردنی بژاردەی 2

ساڵی +5ساڵی 2-4ساڵی 1

ڕاگەیاندنی نیازی حکومەتی هەرێمی 	 
کوردستان بۆ گۆڕینی سیاسەتی دوو کاری

بەشداریپێکردنی کۆمەڵگەی پزیشکان 	 
لە گفتوگۆکاندا. ئەمە قسەکردن بۆ 

سەندیکای پزیشکان لەخۆدەگرێت، کە ئێستا 
کەرتی تایبەت ڕێک دەخات.

دامەزراندنی توانای تەنزیمی بۆ 	 
سەرپەرشتی سیستمەکە.

جێبەجێکردنی سیستمی مۆڵەتپێدانی 	 
پزیشک.

دەستپێکردنی ڕووپێوێکی پزیشکی بۆ 	 
بڕیاردانی باشتر لەسەر ئاستەکانی مووچە 

و خانەنشینی پێویست بۆ پشتیوانیکردنی 
گۆڕینی سیاسەت. 

پیادەکردنی سیستمێک بۆ کۆکردنەوەی 	 
داتای پێویست بۆ جێبەجێکردن و 

چاودێریکردنی سیستمی پەیڕەوکراو.
بەدەستهێنانی ڕەزامەندی ئەنجومەنی 	 

وەزیران بۆ سیاسەتەکە و پابەندیەکانی 
داراییکردن. 

پێشکەشکردنی وردەکاریەکانی گۆڕانکاریە 	 
هەموارکراوەکانی سیاسەت لەسەر بنەمای 

سەرنجە گشتیەکان و ڕووپێوکردن.
ئەژمارکردنی زیادکردنی پارەدانی 	 

پێویست بۆ بەرزکردنەوەی مووچەکان 
بۆ لەسەدا 20 تا 30 سااڵنە بۆ ئاستە 

نزیکەییەکان بۆ هاندانی ژمارەی پزیشکانی 
پێویست لە کەرتی گشتیدا لەڕێگەی ئەو 
بەخشیشانەی لە کۆتایی ساڵدا دەدرێن.

زیادکردنی پارەدانەکانی خەاڵت وەک 	 
پاداشت )نەک وەک زیادکردن لە 
مووچەی بنەڕەتیدا( لەسەر بنەمای 

کاتژمێرە کارکردووەکانی مانگی ڕابردوو. 
پاداشتەکە لە کۆتایی مانگدا دەدرێت.

لەسەر بنەمای ڕووپێوی پڕ وردەکاری 	 
و زانیاری تر، پێداچوونەوە یان 

بەرزکردنەوەی بڕەکان بە ئەژمارکردن 
بۆ پسپۆری.

رێگەدان بە کارکردن لە کەرتی تایبەت 	 
پاش هاتنەدی مەرجەکانی وەزارەتی 

تەندروستی.

داوا لە پزیشکان دەکرێت ژمارەی ئەو 	 
کاتژمێرانە کاربکەن هەروەک لەالیەن 
وەزارەتی تەندروستی دادەنرێت )بۆ 

نمونە 36 یان 42 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا( 
بۆ وەرگرتنی هەقدەست، کە ئێستا 

لەڕێگەی مووچەی بنەڕەتیەوەیە.
نوێکردنەوە و پێداچوونەوەی سیاسەت 	 

کاتێک داوای نوێ و ئامڕازەکانی سیاسەت 
بەرەدست دەبن.



چاکسازی دارایی دوو کاری پزیشک   53

بژاردەی 3: جیاکردنەوەی پراکتیزەی کەرتی گشتی و تایبەت لە ڕۆژدا بەاڵم ڕێگەدان بە پراکتیزەی کەرتی تایبەت لە ئێواراندا
سیاسەت: لەم بژاردەیەدا، پزیشک هەڵبژاردەی ئەوەی دەبێت لە کەرتی گشتی یان تایبەتدا کاربکات 
لە ڕۆژدا، و ئەوانەی خزمەتگوزاری کەرتی گشتی هەڵدەبژێرن بۆ چەند ساڵێکی دیاریکراو )بۆ نمونە سێ تا 
پێنج ساڵ( بەو هەڵبژاردەیەوە پەیوەست دەبن بەاڵم دەتوانن هەڵبژاردەی کارکردنیان هەبێت لە کەرتی 
تایبەت پاش تەواوکردنی کاری تەواوی ڕۆژانەی کەرتی گشتی. ئەم بژاردەیە سیاسەتێک لەخۆدەگرێت 
کە پزیشکان ناچار دەکات بۆ ماوەی سێ تا پێنج ساڵ لە کەرتی گشتیدا بەردەوام بن پاش ئەوەی دەبن 
بە ڕاوێژکار و پێش ئەوەی ڕێگەیان پێبدرێت لە کەرتی تایبەتدا کار بکەن. ژمارەی ئەو پزیشکانەی لە 
کەرتی گشتیدا بەکرێ گیراون و ژمارەی ئەو کاتژمێرانەی بۆ کارکردن پێویست دەبن لەالیەن وەزارەتی 
تەندروستیەوە بڕیاری لەسەر دەدرێت. ئەم بژاردەیە مافی بڕیاردانی ڕەها دەداتە دەستی وەزارەتی 
تەندروستی و بەجۆرێک داڕێژراوە کە بەڕوونی کەرتی گشتی لە کەرتی تایبەت جیابکاتەوە. پاش ئەوەی 
پابەندیان بۆ کاری ڕۆژانە تەواو دەبێت، پزیشکان ئازاد دەبن لە کارکردن لە کەرتی تایبەت لە ئێواراندا. 
جوگرافیدا  ناوچەیەکی  چ  لە  تەنانەت  و  شوێن،  و  پسپۆری  بەپێی  پزیشکان  ژمارەی  لەسەر  بڕیاردان 
بە  ڕێگە  سیستمەکە  تەندروستیە،  وەزارەتی  بڕیاردەر  لەبەرئەوەی  دەبێت.  حکومەتدا  لەدەستی  دەبن، 

کۆنترۆڵێکی زیاتر و توانایەکی باشتر بۆ پالندانان و کارگێڕیەکی ئاسانتر دەدات.
هەروەک بژاردەی 2، دەبێت وەزارەتی تەندروستی ئەژماری بڕی خزمەتگوزاری پێویستی پزیشکان 
بکات بەپێی پسپۆری بۆ هێنانەدی پێداوسیتیەکانی کەرتی گشتی. دەتوانرێت ئەم دابەشکردنی ژمارەی 
کاتژمێرانەی کارکردن بەسەر ژمارەی ئەو کاتژمێرانەی بە کاری تەواو ئەژمار دەکرێن )بۆ نمونە 35 یان 
42 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا( بۆ ئەژمارکردنی ژمارەی پزیشکان بەپێی جۆر و شوێنی جوگرافی پێویست بۆ 
پۆشتەکردنی دامەزراوە گشتیەکان بە ستاف بەکاربهێنرێت. پزیشکان سەرپشک دەکرێن بە کارکردن یان 
لە کەرتی گشتی یان کەرتی تایبەت لەکاتی ڕۆژدا، هەتا ژمارەی ئەو پزیشکانەی پێویستن بۆ پۆشتەکردنی 
تەواوی پێداویستیەکانی وەزارەتی تەندروستی لە ستاف، بەاڵم ئەو پزیشکانەی کەرتی گشتیان هەڵبژاردووە 
بۆ ژمارەی ئەو سااڵنە کە وەزارەتی تەندروستی بڕیاری لەسەرداوە بەم هەڵبژاردەیانەوە پەیوەست دەبن. 
ڕایان  نەوەک  بۆ دەڕەخسێنرێت  کراوەیان  بوارێکی  تایبەت هەڵدەبژێرن سااڵنە  پزیشکانەی کەرتی  ئەو 

بگۆڕن و بژاردەی کەرتی گشتی بە پەیوەستبوونی ماوەی سێ تا پێنج ساڵ کارکردن هەڵبژێرن.
بۆ ئەوەی ئەم بژاردەیە کار بکات، دەبێت وەزارەتی تەندروستی هەقدەستی پزیشکان لە کەرتی گشتیدا 
بۆ ئاستێک بەرز بکاتەوە کە لێکۆڵینەوە و ئەزموون دەری دەخات پێویستە بۆ هاندانی ژمارەی پێویستی پزیشکان 
بەپێی پسپۆریان بۆ کارکردن لە کەرتی گشتیدا.26 ئێمە پێشنیاری ئەوە دەکەین هەقدەستی پزیشک لەماوەی 
کاتژمێرە  ژمارەی  کە  حاڵەتەدا  لەو  تەنها  و  ئەگەر  بدرێت  بەخشیش  وەک  و  بکرێتەوە  بەرز  ساڵێکدا  چەند 
پێویستەکانی کارکردن لە هەفتەیەکدا کاری تێداکرا. پێویستە ئاستی تەواوی مووچەی پێویست بەپێی پسپۆری بۆ 
هاندانی ژمارەی ئەو پزیشکانەی کەرتی گشتی هەڵدەبژێرن لە توێژینەوە و ئەزموونەوە سەرچاوەی گرتبێت.27 
جێبەجێکردن: ئەم بژاردەیە بێ پێچ و پەنایە و تێگەیشتنی ئاسانە، و بە نزیکەیی ئاسانە بۆ بەڕێوەبردن 
و جێبەجێکردن. پاش ئەوەی بۆ چەند ساڵێک بەخشیشی زیادکردنەکان وەردەگرن بەرانبەر کارکردن بەو 
پابەندی بە  ژمارەی کاتژمێرانەی لەالیەن وەزارەتی تەندروستی داواکراون، داوا لە پزیشکان دەکرێت 
کارکردنەوە بنوێنن ئیتر لە کەرتی گشتی بێت یان تایبەت، و ئەوانەش کە کەرتی گشتی هەڵدەبژێرن بۆ 
ماوەی چەند ساڵێک )بۆ نمونە سێ تا پێنج ساڵ( پەیوەست دەبن بە کەرتی گشتیەوە، لەکاتێکدا ئەوانەی 
کەرتی تایبەتیان هەڵبژاردووە سااڵنە بژاردەی کارکردن لە کەرتی گشتی دەخرێتەوە بەردەستیان. ڕەنگە 
پێویست بە دەستەبەرکردنی هەندێک پارەدان یان بیمەی زێدەی پێویست بکات بۆ دڵنیابوون لەوەی 

ژمارەی پێویست لە پزیشکانی کارامەیی بەرز بۆ کەرتی گشتیدا بەردەست دەبن. 

26  ڕەنگە پێویست بە ڕەچاوکردنی پێدانی جیاوازی مووچە بکات بۆ پڕکردنەوەی بژێوی ژیان لە بوارە جیاوازەکاندا بە مەبەستی هاندانی 

بەشداریکردنی پزیشکان.
ئەنجامەکانی  دەکرێت  پرۆسەیە.  ئەم  ناساندنی  بۆ  بدرێت  ئەنجام  گشتگیرانە  توێژینەوەیەکی  دەبێت  کرد،  پێشنیارمان  هەروەک    27

داڕشتنی  لە  بن  یارمەتیدەر  پارەدان  تری  و سیستمەکانی  ترەوە  واڵتانی  لە  ئەزموون  جیاوازی  بە  پاڵپشتیکرابێت  جۆرە  لەو  ڕووپێویەکی 
ئاستەکانی هەقدەست. لەبەرئەوەی لەڕووی سیاسیەوە بەرزکردنەوەی هەقدەست ئاسانتر دەبێت لە دابەزاندنیان، باشترین شت ئەوەیە 
کە نرخە بنەڕەتیەکان لەسەر ئاستی نزمی ئەو ڕێژەیە دابنرێت کە توێژینەوەکە دەریدەخات، هەر ئەمەش مەودای گونجاو بۆ بەدەستهێنانی 

ئەنجامە خوازراوەکان بەدەست دێنێت.
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ڕێگەدان بە پزیشکان بۆ کارکردن لە کلینیکەکانیان پاش تەواوبوون لە پابەندیەکانی خزمەتگوزاری 
کەرتی گشتی هەندێک مەترسی هەڵدەگرێت. پێویست بە هەوڵێکی زیاتر دەکات بۆ پێداگریی سیاسی 
بە مەبەستی چاودێریکردن و خستنەگەڕی سیستمەکە، لەبەرئەوەی ئەگەر هەوڵێکی لەو جۆرە لەئارادا 
نەبێت، دەکرێت ببێتە مایەی ئەوەی هەندێک لە پزیشکان ڕێساکان پشتگوێ بخەن و زووتر کارەکانیان 
بەجێ بێڵن و بەرەو پراکتیزەی کەرتی تایبەتی خۆیان بڕۆن، هەروەک ئەمڕۆ ڕوو دەدات. ڕێگەدان بە 
پراکتیزەی کەرتی تایبەت لە ئێواراندا هەروەها ئەگەری ئەوە دێنێتە کایەوە کە پزیشکان هەروا بە ئاسانی 
نەخۆشەکانی کەرتی گشتی ڕەوانەی کلینیکەکانی ئێوارانی خۆیانیان بکەن، بەمەش بژاردەی سیاسەتەکە 

بەهایەکی زۆری کۆمەاڵیەتی خۆی لەدەست دەدات.
گواستنەوە بەرەو سیستمێکی کارای باشکراو هەروەها پێویستی بە بەردەستبوونی دامەزراوەکان و 
خزمەتگوزاریە یاریدەدەرەکان دەبێت کە پزیشکان پێویستیانە بۆ جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان. لە ئێستادا، 
ئەگەر دەستبەجێ داوا لە پزیشکان بکرێت 35 کاتژمێر لە نەخۆشخانەکاندا دەوام بکەن، ئەوان بڕێکی زۆر 
لە کاتەکەیان بێکار دەبن لەبەرئەوەی دامەزراوە و خزمەتگوزاریە یاریدەدەرەکان بەو ئاستە بەردەست 
نیین کە لەگەڵ ژمارەی تەواوی ستافی پزیشکیدا بگونجێت.  دەبێت نەبوونی ئەم پێدەرە پێویستانە بە 

زووترین کاتی گونجاو لەماوەی چەند ساڵێکدا ڕاست بکرێتەوە.

بژاردەی 4: جیاکردنەوەی تەواوی پراکتیزەکردنی کەرتی گشتی و تایبەت
کاربکەن  گشتیدا  کەرتی  لە  خوازیارن  داخۆ  دەریدەخەن  پزیشکان  بژاردەیە،  ئەم  بەگوێرەی  سیاسەت: 
و وەزارەتی تەندروستی بە خواستی خۆی بڕیار لەسەر ژمارەی ئەو پزیشکانە دەدات کە بەکرێیان دەگرێت. 
پزیشکانی بەکرێگیراو لەالیەن وەزارەتی تەندروستی پەیوەست دەبن بە خزمەتگوزاری کەرتی گشتیەوە بۆ ئەو 
ماوەیەی کە دیاری دەکرێت )بۆ نمونە سێ تا پێنج ساڵ(. ئەم بژاردەیە سیاسەتێک لەخۆدەگرێت کە پزیشکان 
ناچار دەکات بۆ ماوەی سێ تا پێنج ساڵ لە کەرتی گشتیدا بەردەوام بن پاش ئەوەی دەبن بە ڕاوێژکار و پێش 
ئەوەی ڕێگە بدرێت لە کەرتی تایبەتدا کار بکەن. ژمارەی ئەو پزیشکانەی لە کەرتی گشتیدا بەکرێ گیراون و 
ژمارەی ئەو کاتژمێرانەی بۆ کارکردن پێویست دەبن لەالیەن وەزارەتی تەندروستیەوە بڕیاری لەسەر دەدرێت.
ئەم بژاردەیە بە تەواوی وەک ئەوەی بژاردەی 3 کاردەکات جگە لەوەی کە وەزارەتی تەندروستی گرێبەست 
لەگەڵ پزیشکانی کەرتی گشتی دەکات و ڕێگەش بەو پزیشکانە نادرێت لە کەرتی تایبەتدا کاربکەن. ئەم بژاردەیە 
هەموو الیەنە ئەرێنیەکانی بژاردەی 3 لەخۆدەگرێت لەگەڵ هەندێک الیەنی نەرێنی خۆی. ئەمە ئاسانترین بژاردەی 
تیبگەن.  لێی  گشتی  بە  خەڵکی  بۆ  ئاسانترینە  و  ڕوونترین  بێگومان  و  بەڕیوەبردن  و  جێبەجێکردن  بۆ  چاکسازیە 
لەبەرئەوەی پزیشکان پابەند دەبن بە کارکردن یان ئەوەتا لە کەرتی گشتی یان تایبەت، بەشداریکردیان ڕوونە، و 
چاودێریکردنی ئەدایان )پزیشکانی کەرتی گشتی( ئاسانتر دەبێت. لەبەرئەوەی بۆ ماوەیەکی زۆر پزیشکان پابەند 
دەبن بە هەڵبژاردەکەیانەوە، بەڕێوەبردنی سیستمەکە دەبێت ئێجگار ئاسان بێت و پێویستی بە کەمێک گۆڕانکاریە 
لە ڕێسا و ڕێکارەکانی فەرمانبەرانی ئێستادا. لەبەرئەوەی وەزارەتی تەندروستی بەرپرس دەبێت لە بەکرێگرتن و 
بڕیاردان، دەتوانێت پالنێکی کاریگەرانە دابنێت و ناهاوسەنگیەکان چارەسەر بکات، کاتێک دێنە کایەوە. لەبەرئەوەی 
تایبەت سەبارەت بەو پزیشکانەی کەرتی گشتیان  بەگوێرەی ئەم بژاردەیە رێگە نادرێت بە کارکردن لە کەرتی 
هەڵبژاردووە، دەبێت وەزارەتی تەندروستی ستانداردی کارکردنی هەفتانە بەزر بکاتەوە بۆ 42 کاتژمێر کارکردن 
لە هەفتەیەکدا، ئەگەر زیاتریش نەبێت، بۆ ئەوەی پزیشکان بتوانن ئەو ئاستی هەقدەستە بەدەست بێنن کە هەست 
داهاتە  ئەو  نەکرێنەوە،  بەرز  تێکڕای مووچەکان  و  کاتژمێرەکان  ئەگەر  پێویستە.  خێزانەکانیان  بژێوی  بۆ  دەکەن 
ئامانجەی پزیشکان بە پێویستی دەزانن بەدەست نایەتە دی، بەمەش ژمارەی ئەو پزیشکانە کەم دەبێتەوە کە کەرتی 

گشتیان هەڵبژاردووە و لە کۆتایشدا نرخی کاتژمێری کارکردن لەسەر وەزارەتی تەندروستی زیاد دەکات.
جێبەجێکردن: سوودێکی تری بژاردەی 4 ئەوەیە کە دەتوانرێت بە خێرایی و کاریگەرانە بخرێتە بواری 
تەنانەت ئەگەر هەموو پێدەرە زێدەکانیش کە پێشتر باسکران )وەک خزمەتگوزاریەکانی  جێبەجێکردن 
لەبەرئەوەی  ئەمەش  نەبوون.  لەکاردا  تەواوی  بە  جێبەجێکردندا  لەکاتی  پشکنین(  ژوورەکانی  تاقیگە، 
کاتێک ژمارەی کاتژمێرەکانی پێویستی پزیشکان بەپێی پسپۆری لە پرۆسەی ڕووپێوەکەدا بڕیاری لەسەر 
لە  کە  پزیشکانەی  ئەو  ژمارەی  تەنها  هاندانی  بۆ  بکرێت  دیاری  پارەدان  ڕێژەکانی  دەدرێت، دەکرێت 
کەرتی گشتیدا کاردەکەن بەو ڕێژەی کە ژێرخانەکە پشتیوانی لێدەکات هەتا پێدەری زێدە دەخرێتەکار. 
هەرچەندە قۆناغی گواستنەوەیی ڕەنگە ماوەیەک بخایەنێت، دەکرێت ژمارەی پزیشکان زیاد بکرێن بە 

بەرزکردنەوەی ئاستەکانی مووچە بۆ هاندانی پزیشکان بۆ بەشداریکردن.
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هەرچۆنێک بێت کەمکردنەوەی ژمارەی پزیشکانی دامەزرێنراو کارێکی قورسترە. زۆربەیان پەیوەست 
خۆشیەوە  پزیشکەکە  و هەروەها  حکومەت  الیەنی  پابەندی هەردوو  کە  پابەندیەکانەوە،  فرە  بە  دەبن 
دەنوێنێت. الیەنی نەرێنی ئەم بژاردەیە ئەوەیە کە ڕەنگە ژمارەیەکی ئێجگار زۆر لەو پزیشکانەی کواڵیتی 
پسپۆرانی  بە  زێدە  بیمەی  پێشکەشکردنی  بە  ڕەنگە  بهێڵن.  بەجێ  گشتی  کەرتی  بەرزە  خزمەتگوزاریان 
کواڵیتی بەرز چارەسەری ئەمە بکات بۆ دڵنیابوون لەوەی کە کەرتی گشتی بەجێ ناهێڵن. دەکرێت ئەم 
تەرخانکراوی  کاتی  نەشتەرگەری،  تایبەتەکانی  یان ژوورە  پێشکەوتوو  ئامێری  ناوبانگی گەورە،  سوودانە 
زیاتر هۆڵەکانی نەشتەرگەری، بیمەی خانەنشینی باشتر و کاتی ئامادەباشی ئێشکگری کەمکراوە لەخۆبگرن. 

)بڕوانە خشتەی 3.5 بۆ وردەکاریەکانی جێبەجێکردن.(
و  چاودێریکردن  بۆ  سیاسیە  خواستی  و  داتا  وردی  راپۆرتی  بە  پێویستیان  سیستمانە  ئەم  هەموو 
داتای  کە  سیستمێکە  بە  پێویستی  تەندروستی  وەزارەتی  دەسنیشانکراوەکان.  سیاسەتە  جێبەجێکردنی 
وەرگیراو بەردەوام بپشکنێت و پێویستی بە سەپاندنی ڕێساکانی کۆکردنەوەی داتا دەبێت. لە نەبوونی 

جێبەجێکردنی یاسادا، ڕەنگە سیستمەکە بەڕێکوپێکی کارنەکات.

خشتەی 3.5
جێبەجێکردنی بژاردەکانی سیاسەتی 3 و 4

ساڵی +5ساڵی 2-4ساڵی 1

ڕاگەیاندنی نیازی حکومەتی هەرێمی 	 
کوردستان بۆ گۆڕینی سیاسەتی دوو کاری

بەشداریپێکردنی کۆمەڵگەی پزیشکان لە 	 
گفتوگۆکاندا. ئەمە قسەکردن بۆ سەندیکای 

پزیشکان لەخۆدەگرێت، کە ئێستا کەرتی 
تایبەت ڕێک دەخات.

دامەزراندنی توانای تەنزیمی بۆ 	 
سەرپەرشتی سیستم.

جێبەجێکردنی سیستمی مۆڵەتپێدانی 	 
پزیشک.

دەستپێکردنی ڕووپێوی پزیشکی بۆ 	 
بڕیاردانی باشتر لەسەر ائستەکانی مووچە 

و خانەنشینی پێویست بۆ پشتیوانیکردنی 
گۆڕینی سیاسەت. 

پیادەکردنی سیستمێک بۆ کۆکردنەوەی 	 
داتای پێویست بۆ جێبەجێکردن و 

چاودێریکردنی سیستمی پەیڕەوکراو.
بەدەستهێنانی ڕەزامەندی ئەنجومەنی 	 

وەزیران بۆ سیاسەتەکە و پابەندیەکانی 
داراییکردن.

با وەزارەتی تەندروستی بڕیاردەر بێت 	 
لەسەر کاتژمێرەکانی کارکردنی پێویست 

لە هەفتەیەکدا )بۆ نمونە 35 یان 40 
کاتژمێر لە هەفتەیەکدا(.

جێبەجێکردنی سیستمێک بۆ ڕچەگری 	 
کاتژمێرەکانی کارکردنی پزیشکان و 

ژمارەی ئەو نەخۆشانەی پشکنینیان بۆ 
ئەنجام دەدرێت. 

ڕاگەیاندنی ئاشکرای وردەکاریەکانی 	 
گۆڕانکاریەکانی سیاسەتی پالن بۆدانراو. 

بەرزکردنەوەی مووچەی پزیشک لەسەرەتای 	 
ساڵی 2:

لە ساڵی 2 دا زیادکردنی پارەدانی 	 
پاداشتی سااڵنەی لەسەدا 20 تا 30 وەک 

پاداشتێک بۆ کارکرد بە ژمارەی کاتژمێرە 
پێویستەکان.

لە کۆتایی ساڵی 2 دا داوا لە پزیشکان 	 
دەکرێت هەڵبژێرن لەنێوان پراکتیزەی 

کەرتی گشتی یان کەرتی تایبەت بۆ 
ماوەیەکی دیاریکراو )بۆ نمونە دوو تا پێنج 

ساڵ(.
دانانی کاتژمێری کارکردنی هەفتانە بە 	 

35 کاتژمێر.
تێهەڵکێشکردنی بڕەکانی پاداشت 	 

بۆ نێو مووچەی بنەڕەتی بۆ ئەو 
پزیشکانەی خزمەتگوزاری کەرتی گشتی 

هەڵدەبژێرن و پارەدان بە بڕی
لەسەدا 20-30 هەروەک 	 

لەسەرەوە سەرنجدراوە 
و بڕێکی زێدە بۆ ئەژمارکردنی 	 

زیادکردن لە کاتژمێرەکانی 
کارکردنی هەفتانەدا بۆ 42 

کاتژمێر.
سەبارەت بە بژاردەی 3 ڕێگە دەدرێت بە 	 

پراکتیزەی کارتی کەرتی تایبەت ئێواران.
سەبارەت بە بژاردەی 4 ڕێگە نادرێت بە 	 

پراکتیزەی کارتی کەرتی تایبەت ئێواران.
لەسەر بنەمای وردەکاری ڕووپێو و زانیاری تر:	 

پێداچوونەوە یان زیادکردنی بڕەکانی 	 
پاداشت بە ئەژمارکردنی پسپۆری، بەهای 

زیادکراو، و ئەو نەخۆشانەی پشکنینیان 
بۆ ئەنجام دەدرێت بۆ بڕەکانی مووچەی 

بنەڕەتی ساڵی 3.
کاتێک سیستمەکانی داتا ڕێگەدەدەن، سیستمەکە 	 

دەستکاری بکە بۆ ڕەچاوکردنی ئەدا.

نوێکردنەوە و پێداچوونەوەی سیاسەت 	 
کاتێک داوای نوێ و ئامڕازەکانی 

سیاسەت بەرەدست دەبن.
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مەسەلەکانی تر
ئەو گۆڕانکاریانەی لە چاکسازیەکانی سیستمی داراییکردنی تەندروستی بەگەڕ دەخرێن دەکرێت کاریگەریی ڕیشەیی 
هەبێت و دەکرێت هەلی نوێ بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی دوو کاری بڕەخسێنێت. ئەگەر حکومەتی هەرێمی 
کوردستان بەرەو سیستمێکی دڵنیایی کۆمەاڵیەتی هەنگاوی بنایە، دەگونجا پاداشتی ئەو دابینکەرانەی خزمەتگوزاری 
بکات بۆ کارایی و کواڵیتی ئەو خزمەتگوزاریانەی پێشکەشی دەکەن.  لە سیستمی دڵنیایی کۆمەاڵیەتیدا، پارەدان 
گروپی  وەکوو  پارەدان،  گورزەیەکی  بنەمای  لەسەر  بەهرەداری  ئاستی  بەرزکردنەوەی  بۆ  نەخۆشخانەکان  بە 
پەیوەندیدار بە دەسنیشانكردنی نەخۆشیەکان، بە مەبەستی هاندانی کاراییان ئەنجام دەدرێت. ڕەنگە ئەم جۆرە 
پارەدانە هەقدەستی پزیشکان لەخۆ بگرێت یان لەخۆ نەگرێت. پێدانی بڕی هاوشێوە بە نەخۆشخانەکانی کەرتی 

گشتی و تایبەت بۆ هەر نەشتەرگەرییەک دەبێتە هۆی رکابەرایەتی لە نێوان کەرتی گشتی و تایبەتدا. 
حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەم بوارانەی الی خوارەوە بۆ چاکسازی تاقیدەکاتەوە: چارەسەریەکانی 
بەڕێوەبردنی نەخۆشخانه، چارەسەریەکانی دەسنیشانکردنی بەڕێوەبەری نەخۆشخانە، بڕی ئەو دەسەاڵت و 
مرونەتەی بەڕێوەبەری نەخۆشخانە بەسەر بودجەدا هەیەتی، و لێپرسینەوە. بەڕێوەبەری نەخۆشخانەکان 
لە زۆربەی واڵتان کە سیستمی چاودێری تەندروستی کارایان هەیە توانا و دەستباڵویان هەیە بۆ پێدانی 
کە  هەیە  بڕیارانەیان  ئەو  دەسەاڵتی  هەروەها  بەرهەمداری،  و  کار  پاداشتکردنی  بۆ  دارایی  هاندەری 
کاریگەری بۆ سەر کارمەندان و بەڕێوەبردن دەبێت. دەکرێت ئەم ئامانجە بە چەندین ڕێگە بەدەست 
گواستنەوە  لە  دەبێت  بریتی  عێراق   - ئێستای هەرێمی کوردستان  لە سیستمی  بەاڵم ساکارترینی  بێت، 
بەرەو پێدانی بودجەیەکی گشتی بە نەخۆشخانەکان )بۆ نمونە بودجەیەکی جێگیری سااڵنە( هەتا بتوانن 
بەو شێوەی دەگونجێت بەکاری بهێنن— بۆ نمونە بۆ مووچە و ئامێرەکان. دەبێت النیکەمی ئاستی کواڵیتی 
وەزارەتی  بکرێت.  مسۆگەر  و  جێبەجێ  گشتییەکاندا  نەخۆشخانە  لە  مۆڵەتدانەوە  و  ڕێساکان  رێگەی  لە 
لێکۆڵینەوە و جێبەجێکردنی سیستمی مۆڵەتپێدانی نەخۆشخانەی لەسەر بنەمای  تەندروستی هەر پێشتر 

ستانداردە نێودەوڵەتیەکان ڕەچاو کردووە. 

دەرەنجامەکان و پێشنیارەکان

بە ڕەچاوکردنی ئەو زانیاریانەی کۆکراونەتەوە، ئێمە لەو بڕوایەداین کە بژاردەی 4 باشترین هەڵبژاردەیە بۆ ئەم کاتەی 
هەرێمی کوردستان - عێراق. خشتەی 3.6 لەنێو کۆمەڵە پێوەرێکی بڕیارداندا هەڵسەنگاندن بۆ چوار بژاردە دەکات.

بژاردەی 2 )کە هەقدەست وابەستەی ئەو کاتە دەکات کە کاری تێداکراوە و لە پارەی ئەو پزیشکانە 
دەبڕێت کە ژمارەی کاتژمێرە پێویستەکان کارناکەن( و بژاردەی 3 و 4 )کە پزیشکان سەرپشک دەکات لەسەر 
هەڵبژاردن لەنێوان کارکردن لە کەرتی گشتی و کەرتی تایبەتدا( کارایی سیستمی ئێستای هەرێمی کوردستان 
- عێراق باشتر دەکات؛ بژاردەکانی 3 و 4 زۆر کاراترن لە بژاردەی 2. بەبێ هەبوونی بەرنامە تایبەتەکان، هیچ 
بژاردەیەک بە تایبەتی باش نییە بۆ هێشتنەوەی پزیشکانی کارامە لە سیستمی کەرتی گشتیدا، بەاڵم ئێمە پێشبینی 
ئەوە دەکەین پێدانی مووچەی بەرز کە دەبێتە مایەی بەرزبوونەوەی کرێکان و کارکردنی زیاتر لە کاتژمێرەکانی 
بۆ کاتژمێری زیاتر، دەبێتە  بە کارکردن  پێدەری زێدەی نەخۆشخانە و ڕێگەدان  بە  پاڵپشتیکرابێت  ستاندارد، 
لەوەی  هەڵبژێرن  کارکردن  بۆ  کەرتی گشتی  بەرز  کواڵیتی  پزیشکانی  گەورەتری  ژمارەیەکی  ئەوەی  مایەی 

پێچەوانەی ئەمە ڕووبدات.
ڕێگەنەدانی  یان  ڕێگەدان  بە  تایبەت  و  پراکتیزەی کەرتی گشتی  )جیاکردنەوەی   4 و   3 بژاردەی 
ڕێکخستنیان  و  بەڕێوەبردنیان  جێبەجێکردنیان،  و  ئاشکران  و  ڕوون  تایبەت(  کەرتی  ئێوارانی  پراکتیزەی 
تایبەت،  کەرتی  پراکتیزە  بە  ڕێگەدان  بەبێ  دەکات  تەواو  جیاکردنەوەی  داوای  کە   4 بژاردەی  ئاسانە. 
مەترسی   4 بژاردەی  هەروەها  چاودێریکردن.  و  جێبەجێکردن  بۆ  ئاسانترینە  و  ئاشکراترین  و  ڕوون 
بکەن،  تایبەتەکانی خۆیان  کلینیکە  نەخۆشەکان ڕەوانەی  پزیشکانی کەرتی گشتی  بنەبڕ دەکات کە  ئەوە 
هەروەها لە بژاردەی 3 دا هەیە. بە ڕەچاوکردنی ئەم هۆکارانە، ئێمە لەو بڕوایەداین کە بژاردەی 4، کە 
جیاکردنەوەیەکی تەواو لەنێوان کەرتی گشتی و تایبەتدا پەیڕەو دەکات و پزیشکان پەیوەست دەکات بە 
هەڵبژاردنەکەیانەوە بۆ چەند ساڵێک بەبێ ڕێگەدان بەوان پاش دەوامی کەرتی گشتی پراکتیزەی کەرتی 

تایبەت بکەن، باشترین پێوەری داڕێژراو دێنێتە دی )بڕوانە خشتەی 3.6(.
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بۆ کارکردن  پزیشکان  لە  تەنها داواکردن  بە  ڕاپۆرتەدا سەرنجمان داوە،  لەم  هەروەک چەندین جار 
پێدەرەکان  لەوەی  دڵنیابێت  ئەوەتا  یان  حکومەت  پێویستە  ناکات.  گرفتەکە  چارەسەری  زیاتر  کاتژمێری 
)قەرەوێڵە، خزمەتگوزاریەکانی تاقیگە، هتد.( ی پێویست بۆ پزیشکان بۆ ئەنجامدانی کارەکانیان بەردەستن پێش 
ئەوەی سیاسەتەکە جێبەجێ بکرێت یان پێویستە بەرنامەیەک دەستپێبکرێت بۆ دڵنیابوون لەوەی پێدەرەکان 
ئامادە دەبن کاتێک داوا لە پزیشکان دەکرێت بۆ کاتژمێری زیاتر کاربکەن. ئەگەر مەرجێکی ماوەی کارکردنی 
هەفتانە بەرزتر بوو لە توانای پێدەرەکان بۆ پشتیوانی، بەوە کۆتایی دێت کە پزیشکان بۆ چەند کاتژمێرێکی 
زێدە بێکار دادەنیشن و سەرچاوەکان بەهەدەر دەبەن.  ئەگەر مەرجی کارکردنی هەفتانە دابنرێت کاتێک 
کاتژمێر   20 شێوازێکی  نمونە،  کاربکەن— بۆ  تەواوی  بە  بتوانن  پزیشکان  ئەوەی  بۆ  ئارادان  لە  پێدەرەکان 
کارکردن بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە ئیتر قورستر و گران دەکەوێت لە داهاتوودا گۆڕانکاری تێدا بکرێت، 

کاتێک پێدەری پێویست بۆ پشتیوانکردنی کاتژمێری درێژتر لەمە بەردەست دەبێت.
لە  پراکتیزەی کەرتی گشتی  تەواوی  4 )جیاکردنەوەی  بژاردەی  بڕوایەداین  لەو  ئێمە  بە کورتی، 
کەرتی تایبەت بۆ پزیشکان( لەم کاتەدا باشترین هەڵبژاردەی سیاسەت پێشکەش بە هەرێمی کوردستان - 
عێراق دەکات. ئەمە بەهەدەردان بنەبڕ دەکات، جێبەجێکردنی زۆر ئاسانە، و مرونەتی تێدایە و قابیلی خۆ 
گونجاندنە لەگەڵ پێویستی گۆڕانکاری بە تێپەڕینی کات. ئێمە هۆشداری ئەوە دەدەین کە دەبێت هەموو 
پالنێک قۆناغداری بێت و پێەیستی دەبێت بە سەرچاوە حکومیەکان بۆ داراییردنی کڕینی پێدەرەکان و 
مووچەی بەرز بۆ پزیشکان. سەرباری ئەمە، هەبوونی خوازیاری بۆ سەپاندنی پابەندی کارێکی بنەڕەتیە 

بە تێپەڕینی کات ئەگەر بتەوێت چاکسازی سیاسەتەکە سەرکەوتوو بێت. 
هەرێمی  لە  بودجە  ئاستەنگەکانی  و  بەشەکیە  هۆکارێکی  داعش  کە  عێراقدا  لە  سیاسی  نادڵنیایی 
کوردستان - عێراق پرۆسەی جێبەجێکردن ئاڵۆز دەکەن. هەرچۆنێک بێت، پێداویستیەکانی بودجە بۆ ساڵی 
یەکەم بۆ داراییکردنی ڕووپێوێکی پڕ وردەکاری، دامەزراندنی سیستمەکانی داتا، و خستنەگەری سیستمێک 
بۆ ڕچەگری کات داواکاری بچووکن. لەبەرئەوە، ئێمە لەو بڕوایەداین کە دەبێت چاکسازی بە زووترین 
کاتی پێویست دەستپێبکات و خشتەی زەمەنی بەپێی پێویست دەستکاری بکرێت بۆ جێکردنەوەی ڕەوشی 

بودجەکاری و سیاسی پەرەسەندوو.

خشتەی 3.6
پێوەری بڕیار بەسەر بژاردەکاندا پیادە دەکرێت

هۆکاری نرخاندن

بژاردەی 1:
لێگەڕێ بازاڕ گەشە 

بکات

بژاردەی 2:
بەستنەوەی 

کاتژمێری کارکردن 
بە هەقدەستەوە 

بۆ هاندانی دارایی 
ڕەفتاری پزیشکی

بژاردەی 3:
جیاکردنەوەی 

پراکتیزەی کەرتی 
گشتی و تایبەت لە 

ڕۆژدا بەاڵم ڕێگەدان 
بە پراکتیزەی کەرتی 

تایبەت لە ئێواراندا

بژاردەی 4:
جیاکردنەوەی تەواوی 
پراکتیزەکردنی کەرتی 

گشتی و تایبەت

    جێبەجێکردنی کارگێڕی ئاسان دەکات 

    ئاڵۆزی تەنزیمی کەمدەکاتەوە

    هانی کارایی دەدات 

    لە خەرجیەکانی بودجەی گشتی کەمدەکاتەوە

    پزیشکانی کواڵیتی دەهێڵێتەوە 

    هانی کواڵیتی دەدات

خەرجیەکانی وەبەرهێنان دادەبەزێنێت

هانی دەستگەیشتنی یەکسان دەدات بۆ چاودێری 
کواڵیتی

    

تێبینیەکان: سوور = نەخێر، پرتەقاڵی = بێالیەن، سەوز - بەڵێ.
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و  باشترکردن  بە  پابەندە  کوردستان  حکومەتی هەرێمی  پالندانانی  وەزارەتی  و  تەندروستی  وەزارەتی 
هاوچەرخکردنی سیستمی چاودێری تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان. ئامانجی ڕەهایان گەیاندنی 
چاودێری تەندروستیە بە خەڵکی لە هەرێمی کوردستان - عێراق و بزاوتنی چاودێری تەندروستی هەرێم 

بە ئاراستەی سیستمێکی گەیاندنی چاودێری تەندروستی ناسراو لە ئاستی جیهانیدا. 
بەشەکانی تری ئەم ڕاپۆرتە تیشک دەخەنە سەر نوێترین پێشهاتەکان لەبواری پەرەپێدانی ژێرخانی 
هەرێمی  حکومەتی  پێشەنگانی  کە  ئەوەیە  بێت  ڕوون  ئەوەی  ئامانجە.  ئەو  بەدەستهێنانی  بۆ  پێویست 
کوردستان پاڵنەر و پەرۆشیی پێویستیان هەیە. لەڕووی داراییەوە، حکومەتی هەرێمی کوردستان پێویستی 
خەاڵتکردنی  و  چاودێری  گەیاندنی  بۆ  بەرپرسیارێتی  لەگەڵ  دەسەاڵت  کە  داراییکردنە  دیزاینێکی  بە 

دەستپێشخەری و هەوڵەکان بۆ بەدەستهێنانی ئامانجە بااڵکان هاوتا دەکات. 
لەماوەی قۆناغی دووەمی پشتیوانی خۆی بۆ وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی پالندانانی حکومەتی 
هەرێمی کوردستان )ئەنتۆنی و هاوکارانی 2014(، تیمی ڕاند )RAND( هاوکاری کرد لەگەڵ پێشەنگانی 
چاودێری تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ناسینەوەی دیدی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ 
کردە  تەرکیزی  دەستپێشخەریەکان  کوردستان.  لە  دەدەن  چاودێری  بەدەستهێنانی  هەوڵی  کەسانەی  ئەو 
سەر بنیاتنانی ستراتیژێکی داراییکردنی تەندروستی و نەخشە ڕێگایەک؛ داڕشتنی سیاسەتەکان بۆ مامەڵەکردن 
لەگەڵ مەسەلەی ئەو پزیشکانەی کە لەهەردوو کەرتی گشتی و تایبەت کاردەکەن؛ پەرەپێدانی ئاراستەیەک 
بۆ بەرەنگاربوونەوەی مەسەلەی کواڵیتی و سەالمەتی نەخۆش؛ و کارکردن لەسەر مەسەلەکانی چاودێری 
سەرەتایی، لەوانە پەرەپێدانی سیستمێکی زانیاری بەڕێوەبردن و کۆمەڵێک لەو خزمەتگوزاریانەی کە دەبێت لە 
هەر جۆرێکی بنکە تەندروستیەکان دەستەبەر بکرێن. کواڵیتی و سەالمەتی نەخۆش پێشتر وەک ئەولەویەتێک 

بۆ ڕاهێنان دیاریکرابوون، تواناسازی، و جێبەجێکردنی ستراتیژە نوێ و سەقامگیرەکانی کواڵیتی. 
لەماوەی قۆناغی سێهەمی پشتیوانی بۆ وەزارەتی تەندروستی لەسەر بەڕێوەبردنی نەخۆشخانە، ڕاند 
)RAND( ڕاهێنان و پشتیوانی بۆ بەرەو پێشبردنی ئەجندای کواڵیتی و سەالمەتی نەخۆش دەستەبەر کرد. 
پێشبینی دەکرا ئەم ڕاهێنانە ببێتە خاڵی دەستپێک بۆ بنیاتنانی ژێرخانێکی کواڵیتی لە سەرانسەری هەرێمی 
کارامەیی و هاندانی  بە  پۆشتە  بەرنامەکە،  ڕاهێنراوانی  ئەوەیە کە  ئێمە  پێشبینی  عێراقدا.   - کوردستان 
ڕێکوپێک، بتوانن ستراتیژێکی کارا و سەقامگیر دەستەبەر بکەن بۆ ئەجندای کواڵیتی زیاتر، هاوبەشکردنی 
سەرکەوتنەکان و ڕاهێنانی ئەندامانی تیمەکان لە دامەزراوەکانی تر بۆ بەدەستهێنانی پێشکەوتنی چاودێری 

تەندروستی کواڵیتی لە سەرتاپای هەرێمی کوردستان - عێراقدا.
کواڵیتی  پێشەنگانی  لەگەڵ  بنەڕەتی  فێرکاری  بەرنامەیەکی  کە  دەرەنجامەی  ئەو  گەیشتینە  ئێمە 
کلینیکی لە هەرێمی کوردستان - عێراق خاڵێکی بنەڕەتی گونجاو بوو بۆ دەستپێکردن، بە ڕەچاوکردنی 
کات و سەرچاوەی سنوردار. لەبەر ئەو هۆکارەی الی سەروەوە باسکرا، ئێمە پێشبینی ئەوەمان کرد بە 
پشتیوانی تیمی ڕاند )RAND(، بەشداربووانی بەرایی پەرۆشیان تێدا دروست دەبێت بۆ فراوانکردنی 
تر  دامەزراوەکانی  بەرەو  کۆچکردن  بۆ  بنەمایەک  وەک  بتوانێت  کاتە  ئەو  بەجۆرێک  دامەزراوەکانیان 
ئەستانبوڵ  لە  دەسنیشانکرد  دامەزراوەیەکمان  ئێمە  سەرنجدرا،  خواروو  الی  هەروەک  بکات.  خزمەت 
کە  دەیسەلمێنێت  دامەزراوەیە  ئەم  لەبەرئەوەی  گرتۆتەبەر،  هاوشێوەی  ئاراستەیەکی  کە  تورکیا   -
پێشنیارەکان دەربارەی چۆنێتی باشترکردنی کواڵیتی پراکتیکی و قابیلی جێبەجێکردنە. ئەم دەستێوەردانە 
پەروەردەییە بەو مەبەستەیە ببێتە یەکەمینی زۆرێک لەو دەستێوەردانانەی لەالیەن پەیمانگەی کواڵیتی 

هەرێمی و سەالمەتی نەخۆشەوە ئەنجام دەدرێت هەروەک الی خوارەوە باسکراوە. 
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دامەزراوەی ڕاند )RAND( ژمارەیەک لە ئاراستە جیاوازەکانی دۆزیەوە بۆ هەڵسەنگاندنی کواڵیتی 
و چاکسازی بۆ بەکارهێنان وەک چوارچێوەیەکی کار بۆ بەرنامەی ڕاهێنانەکەمان. ئێمە لە دەسنیشانکردنی 

ئەم ئاراستەیە ڕەهەندەکانی الی خوارەوەمان ڕەچاوکرد:

گشتگیری سەبارەت بە فراوانکردنی مەودای چاالکیەکانی چاودێری تەندروستی لە کوردستان	 
پەسەندکردنی گشتی ئاراستەکە لە ڕێکبەندەکانی تردا لە هەرکوێیەک کارپێکراو بێت	 
بەکارهێنانی ئاراستەیەکی هاوشێوە لە واڵتانی دەوروبەر و لەالیەن دامەزراوە پەیوەندیدارەکانەوە لەو واڵتانە 	 
بەردەستبوونی پسپۆر بۆ ڕاهێنان و ڕاوێژپێدانی هاوەاڵنی کوردستان لەسەر دیاردەکانی ئەم ئاراستەیە	 
بەڵگە لەسەر ئەوەی کە ڕێبازەکە شایانی بەدیهاتنە، بەردەوامیی دەبێت و ئەنجامە پێوانە کراوەکان بەدی دەهێنێت.	 

 )JCI( ئەو ئاراستەی بۆ کواڵیتی دەسنیشانکرد کە لەالیەن لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی )RAND( ڕاند
بەکاردەهێنرێت بۆ خزمەتکردن وەک بنەمایەک بۆ ڕاهێنان. ڕاند )RAND( بۆی دەرکەوت کە چوارچێوەی کاری 
)JCI( لە ژمارەیەک لە دامەزراوە کواڵیتیەکانی چاودێری تەندروستی لە واڵتانی دەوروبەر جێبەجێ کرابوو )بۆ 
نمونە تورکیا، ئیماراتی عەرەبی یەکگرتوو، قەتەر(. پتر لەمەش، ڕاوێژکارانی پەیوەندیدار بە ئەزموونی ڕۆژهەاڵتی 
ستانداردەکانی   .)JCI( نێودەوڵەتی  هاوبەشی  لیژنەی  لەگەڵ  کردبوو  کاریان  یان  دەکرد  کاریان  ناوەڕاست 
لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی )JCI( لەسەر ئاستی جیهان وەک ستانداردێک بۆ کواڵیتی سیستمی نەخۆشخانە 
نێودەوڵەتی  لیژنەی هاوبەشی  ناسراون. لەوەش گرنگتر ئەوەیە کە دەگونجێت ستانداردەکانی  و تەندروستی 
)JCI( وەک چوارچێوەیەکی کار بۆ فێرخوازی کواڵیتی و پالندانان بەکاربهێنرێت وەک ئاراستەیەکی پلەیی کە 

.)JCI( لەکۆتاییدا دەبێتە مایەی پشت بەستن بە پێوەرەکانی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی
ڕاند )RAND( هەستیار بوو بەو کێشە و بەرەنگاریانەی ڕووبە ڕووی سیستمی چاودێری تەندروستی 
حکومەتی هەرێمی کوردستان بووەوە. کوردستان چەندین کەسانی بلیمەت و تایبەتمەندی هەیە و مێژوویەکی 
دێرینی هەیە لەبواری نایابی پەروەردە و چاودێری تەندروستی. بەهۆی کێشەی سیاسی وێرانکەر و درێژخایەنی 
عێراقی لەماوەی دەیەی رابردوودا، بەرەوپێشچوونی هەرێمی کوردستان - عێراق لە پێشڕەوی وەستاوە و 
بەاڵم  ببەن  بەرەوپێش  پیشەکانیان  نەیانتوانی زانست و  پسپۆران  لە کەمتەرخەمیدا داڕزاون.  دامەزراوەکان 
سۆزێکی بەهێز و بەردەوامیان هەبوو بۆ گەیاندنی چاودێری تەندروستی پلە جیهانی. لەبەرئەوە گرنگ بوو 
سیستمێک دەسنیشان بکەن کە بتوانێت بەجۆرێک هەموار بکرێت پەرەسەندنێکی هەنگاو بە هەنگاو دەستەبەر 
بکات بەرەو هێنانەدی )یان تێپەڕاندنی( هەموو ستانداردە نێودەوڵەتیەکان، خەاڵتکردنی بەشداربووان بۆ ئەو 
نایابی لە بواری چاودێری تەندروستیدا.  پاشتر دەبێت بە هەوڵی بەردەوام بەرەو  پلەییەی کە  سەرکەوتنە 
پیادەکردنی چوارچێوەی کاری لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی )JCI( بۆ کواڵیتی ئەگەری تواناکانی دامەزراوە 
تاکەکان ڕەچاو دەکات بۆ بەدەستهێنانی متمانەی باوەڕپێکراو لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی وەک جەختکردنەوەیەک 
لەسەر پابەندی کواڵیتیان بەبێ پشت بەستن بەو پێشبینیەی کە لەماوەیەکی کورتدا هەموو دامەزراوەکان ئەو 
ستانداردانە دەهێننەدی. ئەمەش بەو مانایە دێت کە دەبێت پێشکەوتنی هەنگاو بە هەنگاو بەرەو هێنانەدی 
هەموو ستانداردەکان خەاڵت بکرێت و نابێت ئەوانەی ئەو بەڵێنی ئەو هەواڵنە دەدەن بە شکست خواردوو 

ڕەچاو بکرێن کاتێک ناتوانن دەسبەجێ هەموو ستانداردەکان بهێننەدی. 

پرۆگرامی فێرکردنی بەرایی لەسەر کواڵیتی نەخۆشخانە و سەالمەتی نەخۆش سەالمەتی نەخۆش

لە  چاودێریە  کواڵیتی  بەرەوپێشبردنی  بۆ  پەرۆشیە  خوڵقاندنی  یەکەمینە  کواڵیتیە  هەوڵە  ئەم  ئامانجی 
نەخۆشخانەکانی کوردستان و دیاریکردنی گرووپێکە لە پێشەنگانی کواڵیتی کە کارامەیی و ئاکاری پێویستیان 
هەیە بۆ بانگەشەکردن بۆ ئەجندای کواڵیتی. گرنگە ئەو کەسانە دیاری بکرێن کە لەنێو ڕێکخراوەکانیاندا 
دەسەاڵت و ڕێزی پێویستیان هەیە بەجۆرێک کە توانای ڕاکێشانە مەیدان و پەرەپێدان و خستنە گەڕی 

بەرنامەکانیان هەیە لەسەر ئاستی ناوخۆیی. 
ئەمانە  دەسنیشانکران،  تەندروستی  وەزارەتی  لەالیەن  سەرکردە  هەشت  لە  پێکهاتوو  وەفدێکی 
 27-23 ڕۆژانی  لە  عێراق،   - کوردستان  هەرێمی  سەرتاپای  لە  دەکرد  نەخۆشخانەکانیان  نوێنەرایەتی 
شوباتی 2014 لە بەرنامەیەکی سازێنراوی 3.5 ڕۆژی پەروەردەییدا لە ئەستانبوڵ - تورکیا بەشداریانکرد. 
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ئەم بەرنامە کاردانەوەیی و ئەزموونیە لەالیەن ڕاوێژکارانی ڕاند )RAND( بە هاوکاری لەگەڵ گرووپی 
نەخۆشخانەکانی ئاچیبادەم )Acibadem Hospitals Group(، کە بریتیە لە سیستمێکی نەخۆشخانەی 
کەرتی تایبەت بارەگاکەی لە تورکیایە و بە سەرکەوتوویی ستانداردەکانی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی 
)JCI( جێبەجێکردووە، ڕێکخرا و پێشکەشکرا. بەشداربووانی کورد لەم بەرنامەیەدا هاواڵتیانی لە هەموو 
هەرێمی کوردستان - عێراق لەخۆگرتبوو کە بریتی بوون لە بەڕێوەبەرانی نەخۆشخانە گشتیەکان )پێنج( 
چاودێری  لە  ستانداردەکانن  کە سەرپەرشتیاری گشتی  تەندروستی  وەزارەتی  کارمەندانی سەرەکی  و 
کلینیکیدا )سیان(. گرووپەکە بۆیان دەرکەوت کە دیدی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ باشترکردنی 
کواڵیتی چاودێری هەتا ساڵی 12020 لەو خزمەتگوزاریانە دەکۆڵێتەوە کە تەرکیز دەکەنە سەر نەخۆش 
و سەالمەتی نەخۆش. باڵونامەی دیدەکە وەک الی خوارەوە شرۆڤە کرا: "هەتا ساڵی 2020، سیستمێکی 
ڕێگری  بۆ  دەكات  دابین  هەمووان  بۆ  بەرز  كواڵیتی  بنەڕەتی  خزمەتگوزاری  كە  گونجاو  تەندروستی 
كردن، چارەسەركردن، و بەڕێوەبردنی نەخۆشی و برینە جەستەیی و دەروونیەكان." ئەم باڵونامەی دیدە 

پێشینەیەکی بۆ دەستپێشخەری بەرنامەی کواڵیتی دەستەبەر کرد.
ڕاوێژکارانی ڕاند )RAND( کە بەرنامە فێرکاریەکەیان ئەدا کرد ئان ڕوونی، ئاڕ ئێن، ئێم ئێس، 
ئێم پی ئێچ؛ الورا بۆتوینیک، ئێم ئێس؛ و لیی هیڵبۆرن، ئێم دی، ئێم پی ئێچ. هەر سێ ئەندامانی فاکەڵتی 
ڕاوێژکار ئەزموونی چڕوپڕیان هەیە لە بوارەکانی کواڵیتی، سەالمەتی نەخۆش، و ستانداردەکانی متمانە 
بەخشینی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی )JCI(، و ئەم پەروەردە سازێنراوەیان دیزاینکرد بۆ هێنانەدی 

پێداویستیە تایبەتەکانی بەشداربووان.
بەرنامەی پەروەردەیی لە نەخۆشخانەی سەرەکی ئاچبادەم ی تەمەن پێنج ساڵ ئەنجامدرا، ئاچبادەم 
جیهانیەوە  هاوبەشی  لیژنەی  لەالیەن  جار  دوو  کە  تەواوە  خزمەتگوزاری  نەخۆشخانەیەکی  مەسلەک 
متمانەی بەدەست هێناوە. ئاچبادەم وەک پێگەیەکی راهێنانی خانەخوێ دەسنیشانکرا بەو هۆیەی ناوبانگێکی 
دامەزراوی هەیە بۆ کواڵیتی لە ناوچەکەدا و خوازیاری ئەوان لە هاوبەشکردنی زانیاری لەگەڵ الیەنەکانی 
تردا سەبارەت بە گەشتی کواڵیتی و سەالمەتی نەخۆشی نەخۆشخانەکە. هەروەها بەو هۆکارەی ستافی 
ئاچبادەم بە هەردوو زمانەکانی عەرەبی و ئینگلیزی دەدوێن و بەسەر ئەو ئاستەنگانەدا زاڵبوون کە ئێجگار 

نالێکچوو نییە لەگەڵ ئەوانەی ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان - عێراق هەن.
حاڵەت،  توێژینەوەی  ڤیدیۆ،  سالید،  بە  لەخۆگرتبوو  فێرکاریەکانی  نمایشە  پەروەردەیی  بەرنامەی 
ڕاهێنانەکانی چارەسەرکردنی گرفت لەڕێگەی گرووپە بچووکەکان، گرووپە گەورەکانی گفتوگۆ، و نمایشە 
 )RAND( کە لەالیەن ڕاوێژکارێکی ڕاند )JCI( ڕچەگرەکانی هەڵسەنگاندنی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی
لە  بەڕێوەبردن  ستافی  ئەنجامدرا.  نەخۆشخانەکەدا  لەنێو  نەخۆش  چاودێری  جیاجیاکانی  یەکە  بەسەر 
لەگەڵ  کرد،  هاوبەش  یان  ئاچیبادەم  کواڵیتی"  "گەشتی  هەروەها  ئاچیبادەم  نەخۆشخانەکانی  گرووپی 
سەالمەتی  دەستپێشخەریەکانی  و  تەندروستی  چاودێری  کواڵیتی  ئێستای  ژینگەی  دەربارەی  زانیاری 
و  نمایشەکان  هەموو  کە  وەرگرت  کارنامەیە  لەو  کۆپیەکی  بەشداربوویەک  هەر  تورکیا.  لە  نەخۆش 
کۆپیەکی لە بەڵگەنامەی تازە باڵوکراوەی ستانداردەکانی متمانە بەخشینی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی 
بۆ نەخۆشخانەکان، وەشانی پێنجەم )JCI،2015(، کە بۆ ڕووپێوەکانی متمانە بەخشین کاریگەر بوو لە 
وەک  وەرگرت  ئامڕازانەیان  جۆرە  ئەو  حاڵەتەکانی  نمونە  بەشداربووان  هەروەها    .2014 نیسانی   1
فۆرمەکانی هەڵسەنگاندنی ئازار، پۆستەرەکانی سەالمەتی نەخۆش، سەرچاوەکانی بەڕێوبردنی دەرمان، و 
سەرچاوەکانی پاکوخاوێنی دەستەکان، بە هەردوو شێوەی چاپکراو و ئەلەکترۆنی. وردەکاری ئەجنداکە کە 

شرۆڤەی بەرنامە فێرکاریەکە دەکات لە پاشکۆی D دا هاوبەشکراوە.
بۆ  بوون  پەرۆش  و  بوون  بابەتەکان  خوازیاری  بوون،  چاالک  بەرنامەکەدا  لە  بەشداربووان 
بەرجەستەکردنی زانیاریە نوێکانیان بە پراکتیزە لە نەخۆشخانەکانی کوردستان. ئەولەویات، بەرەنگاریەکان، 
دیدێکی  ئەمانە  هاتوون.  دا   E پاشکۆی  لە  دەسنیشانکراون  کواڵیتیەوە  پێشەنگانی  لەالیەن  کە  هەلەکان  و 
تەرکیزکردوو لەسەر ئەجندای باشترکردنی کواڵیتیان دامەزراند: "چاودێری تەندروستی باشترکراو لەڕێگەی 
پیادەکردنی باشترین پراکتیزە نێودەوڵەتیەکان بۆ کواڵیتی و سەالمەتی." بە بۆچوونی گرووپەکە، ئاماژەدان 

بە "باشترین پراکتیزە نێودەوڵەتیەکان" یارمەتیدەر دەبێت لە بنیاتنانی پشتیوانی بۆ باڵونامەی دیدەکە.

1  حکومەتی هەرێمی کوردستان،وەزارەتی پالندانان، هەرێمی کوردستان— عێراق 2020: دیدێک بۆ ئایندە، ئەیلولی 2013.
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لە ڕۆژی کۆتای بەرنامە پەروەردەییەکەدا، ناوەرۆکەکە تەرکیزی کردە سەر بەڕێوەبردنی گۆڕانکاری 
و  کواڵیتی  دیاریکراوەکانی  دەستێوەردانە  کردنی  گەاڵڵە  بە  دەستپێبکەن  دەتوانن  بەشداربووان  چۆن  و 
سەالمەتی، وەک پاکوخاوێنی دەستەکان، لە نەخۆشخانە گشتیەکانی هەرێمی کوردستان - عێراق. نمایشەکە 
بە وتەیەک لەالیەن پێشەنگانی تەندروستی کوردستان خۆیانەوە دەستیپێکرد، کە پێشتر لە کایەی ڕاهێنانەکەدا 

ئامادە کرابوو: "گۆڕانکاری تەنها لە یەک هەنگاوەوە دەستپێدەکات. پێویستە دەستپێبکەین."
ئەجندایەکی  گرووپەکە  گۆڕانکاری،  بەڕێوەبردنی  بۆ  دامەزراو  شێوازناسیەکی  بەکارهێنانی  بە 
پێشنیارکراوی ڕێپیشاندەری چاکسازی کواڵیتی و سەالمەتی نەخۆش ی بۆ نەخۆشخانەکانیان بۆ ماوەی 
شەش مانگی داهاتوو دامەزراند. بە کۆدەنگی گرووپ، بەشداربووان پێنج ئەولەویەتی بااڵی کواڵیتی و 
سەالمەتیان دیاریکرد، کە دەستێوەردانە بە ئامانجکراوەکان دەنوێنێت کە بەبۆچوونی ئەوان گونجاون بۆ 

دەسبەجێ جێبەجێکردن لە نەخۆشخانەکانیان )بڕوانە شێوەی 4.1(:

کۆنترۆڵکردنی پیسبوون )پاکوخاوێنی دەستەکان(	 
دیاریکردنی نەخۆشەکان 	 
بەستانداردکردنی سەبەتەی فریاکەوتن 	 
پرۆتۆکۆلەکانی نەشتەرگەری سەالمەت 	 
تۆماری پزیشکی بە شێوەیەکی تەواو و ستاندارد بێت.	 

بە  بوون  پێویست  لەسەر  بوون  هاوڕا  کواڵیتی  پێشەنگانی  ڕێکەوتووەکان،  ئامانجە  بەدەستهێنانی  بۆ 
تەندروستی،  وەزارەتەکانی  بەشداریکردن  پێویستە  هەرێم.  ئاستی  لەسەر  گۆڕانکاری  بۆ  پابەندی  هەبوونی 
پەروەردە، پالندانان، و دارایی بگرێتەوە، لەگەڵ پێشەنگانی کۆمەڵگە )بۆ نمونە سەرکردە ئاینیەکان، سەرکردە 
سیاسیەکان( و میدیاکان، بۆ ناسینەوەی هەوڵەکانی کواڵیتی لەالیەن ناوەندە پێشەنگەکانەوە. پێویستە تێکڕای 
شەبەنگی کۆمەڵگەی چاودێری تەندروستی، لەوانە سەرکردە کلینیکیەکان، پزیشکانی نوێ، کارمەندانی چاودێری 
تەندروستی یاریدەدەر، و کۆمەڵە پزیشکی و پەرستاریەکان بە هەمان شێوە پشتیوانی دەستپێشخەریەکە بن. 
وانەبێژانی کۆرسەکە جەختیان کردەوە و گرووپەکەش ڕازیبوون بەوەی پێویستە گۆڕانکاریەکان بە دامەزراوە 
پێکهاتەکان،  ڕێنماکان،  سیاسەتەکان،  نێو  بۆ  تێڕوانین  ڕێکخراوەکە— بە  نێو  بۆ  "چنرابێت"  نمونە،  بکرێن— بۆ 

خەاڵتەکان، هاندەرەکان، ڕاهێنان، ئامێرەکان، و پێداویستیەکان )بۆ نمونە وێستگەکانی پاکوخاوێنی دەستەکان(.
چاودێریکردنی گەشەکردن کارێکی بنەڕەتیە بۆ سەرکەوتن لە بەدەستهێنانی هەر ئامانجێکی دیاریکراودا. 
گرووپەکە ڕازیبوون بە پەرەپێدان و کۆکردنەوەی داتای بنکە بۆ پێوانەکردنی دۆخی کواڵیتی لە دەستپێکی 

هەر هەوڵێکی چاکسازیدا، و پاشان نمایشکردنی چاکسازی بە تێپەڕینی کات لەڕێگەی پێوەرە بابەتیەکانەوە.

گەشەکردنی جێبەجێکردنی ئەولەویەتەکانی چاکسازی
لە شوباتی 2014 و بەدواوە، بەرنامەی فێرکاری کواڵیتی و سەالمەتی نەخۆش، هەرێمی کوردستان لە 
ملمالنێدایە لەگەڵ مەسەلە تەندروستیە گرنگەکان کە پەیوەندیدارن بە جەنگ لە سوریا و داگیرکردنی 
عێراق لەالیەن داعش کە بووە مایەی کۆڕەوی زیاتر لە یەک ملیۆن پەنابەر و ئاوارەی ناوخۆ، هەروەها 
کەموکوڕی لە دەرمان و پێداویستیە بنەڕەتیەکان لە هەندێک نەخۆشخانە و ژمارەیەکی زۆر لە بنکەکانی 
چاودێری تەندروستی سەرەتایی. سەرباری ئەم هەموو بەرەنگاریە ڕاستەقینانە، ئێمە ئاگادارین بەوەی 
بەشداربووەکان  نەخۆشخانە  لە  یەکێک  لە  النیکەم  بنەڕەتی  سەالمەتی  و  کواڵیتی  چاکسازی  هەندێک 

جێبەجێکراون، ئەویش نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژاوای هەولێرە.2
بەڕێوەبەری نەخۆشخانە دکتۆر الوەند حامد میران ڕایگەیاند کە سەرباری ئەو ئاستەنگانەی هاتوونەتە ئەو 
و نەخۆشخانەکانی تر لە هەرێم لەساڵی پارەوە )2014(، خۆی و تیمی نەخۆشخانەکەی تەرکیزیان کردۆتە سەر

جێبەجێکردنی سیستمێکی دروست بۆ ناسینەوەی نەخۆش	 
جێبەجێکردنی ئامێر، پێداویستی، و چارەسەریە بەردەستەکان بۆ پاکوخاوێنی دەستەکان	 
نمایشکردنی چاکسازیەکانی کۆنترۆڵکردنی پیسبوون	 
تۆکمەکردنی پەیوەندیە باشکراوەکان لەنێوان پزیشکان، ستاف و نەخۆشەکاندا	 

2  ئێمە ئاگاداری بەرەوپێشچوون نیین لە نەخۆشخانەکانی تر لەم کاتەدا، بەاڵم لەو بڕوایەداین کە دامەزراوەکانی تریش بە هەمان شێوە 

چاکسازی گەورەیان لە بواری کواڵیتی چاودێریدا ئەنجامداوە.
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بەکارهێنانی 	  لەڕێگەی  سەروو  الی  چاکسازیەکانی  بۆ  چاودێری  سیستمەکانی  دامەزراوەکردنی  بە 
چاودێرانی ڕاهێنراو. 

فریاکەوتنی  نەخۆشخانەی  لە  کە  کواڵیتی  چاودێری  جاکسازی  چاالکیەکانی  لە  کەمێک  نمونەکانی 
حاویەیەک  خاوێنکەرەوە،  جێڵی  لەوانە  پیشاندراوە،  دا   4.1 شێوەی  لە  دەکرێت  پیادە  هەولێر  ڕۆژاوای 
نوێ.  نەخۆشی  ناسەرەوەی  دەستەوانەی  و  بەکارهێنان،  یەکجار  جزمەی  پیسبوون،  کۆنترۆڵکردنی  بۆ 

چاالکیەکانی تر یاداشتەکانی کات و پشکنینە ڕانەگەیەنراوەکان دەگرنەوە. 

خوڵقاندنی گوڕوتینێک بۆ ئایندە

مایەی  ئەوەی  بوو.  ئاسایی  سەروو  راهێنانەکەدا  کایەی  لە  بەشداربووان  یەکالکراوەیی  و  زانست 
هەولێرەوە  ڕۆژاوای  فریاکەوتنی  نەخۆشخانەی  لەالیەن  کە  چاکسازی  بۆ  هەواڵنەیە  ئەو  سەرسوڕمانە 
دەدرێت و ئەگەری هەیە ئەوانی تریش پاش کایەی راهێنانەکە ئەنجامی بدەن.  ئەم گۆڕانکاریانە دووپاتی 
لەڕاستیدا  بەرز  کواڵیتی  بە  تەندروستی  چاودێری  نوێی  سیستمێکی  کایەی  هاتنە  کە  دەکەنەوە  ئەوە 
دەشێت بە تێچوونێکی ئێجگار گونجاو بەدەست بێت. لەبەرئەوە، ڕاند )RAND( پێشنیاری ئەوە دەکات 
کە وەزارەتی تەندروستی هەڵسیت بە ئەنجامدانی تواناسازی زیاتر لەبواری چاکسازی کواڵیتی و سەالمەتی 
 )RAND( ڕاند  لە هەرێمی کوردستاندا.  هەروەها  تەندروستی گشتی  لە سەرتاپای کەرتی  نەخۆشدا 

شێوەی 4.1
چاکسازیەکانی چاودێری کواڵیتی لە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژاوای هەولێر

  
حاویەی نووک تیژەکان بۆ کۆنترۆڵکردنی پیسبوون جێڵی پاکوخاوێنی دەستەکان لەسەر مێزی بەڕێوەبەری نەخۆشخانە 

  
دەستەوانەی نوێی ناسینەوەی نەخۆش  جزمەی یەکجار بەکارهێنان کاتێک دەچیتە ناو ژووری نەخۆشەکان 

سەرچاوە: ڕۆس ئەنتۆنی، تشرینی یەکەمی 2014.
RAND RR1658-4.1
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بەئاگایە لە ناکۆکی سیاسی لەو کاتەوەی ڕاهێنانەکە دەستیپێکردووە بووە بە بەربەست لەبەردەم کەسانی 
لەخۆبردوودا بۆ بەدەستهێنانی ئەو سەرکەوتنانەی کە بەدەست هاتنیان ڕوون و ئاشکرایە. گرنگە یارمەتی 
ڕادەی  ئەو  هەتا  بکەنەوە  بەشداری  دووبارە  ئەوەی  بۆ  بدرێت  بنەڕەتیەکان  بەشداربووە  دامەزراوە 
پێویستە هاوکات کار لەسەر فراوانکردنی مەودای بەشداریکردن دەکرێت لە هەموو هەرێمی کوردستان 

- عێراق دا.
یەکێک لە ئاراستەکانی ئەو جۆرە تواناسازیە بریتیە لە پەرەپێدانی پەیمانگەی کواڵیتی و سەالمەتی 
نەخۆشی هەرێمی لە هەولێر کە شێوازناسی ڕاهێنانی ڕاهێنەر بەکاردێنێت. بەڕێوەبەرانی نەخۆشخانە لە 
نەخۆشخانەی فریاکەوتنی ڕۆژاوای هەولێر کە هەر پێشتر پابەندییان دەربڕیوە بە پێشەنگی کردنی ئەم 
چاکسازیانەی کواڵیتی و سەالمەتی، دەتوانن وەک هاو-فاکەڵتی لە ڕاهێنانەکانی داهاتوودا خزمەت بکەن، 
بەشێوەیەک کە زۆربەی ڕاهێنانەکان ئەگەر هەمووشی نەبێت بگوازنەوە بە مەبەستی بەدامەزراوەکردنی 
و  نەخۆشخانە  کواڵیتی  بەرنامەی  لەو  پێویست  بەپێی  پەیمانگەکە  بنەڕەتی  مەنهەجی  دەکرێت  ستاف. 
سەالمەتی نەخۆشەوە پیادە بکرێت کە مانگی شوباتی 2014 لە ئەستانبوڵ بۆ گرووپی بچووکی پێشەنگانی 
نەخۆشخانە دەستەبەر کرا. پەیمانگەکە بەتێپەڕینی کات دەبێتە سەرچاوەیەک و کتێبخانەیەک بۆ مەوادەکانی 
ڕاهێنان، باشترین پراکتیزە نێودەوڵەتیەکان و دۆزینەوە توێژینەوەکان کە بە ستراتیژەکانی کواڵیتی کاریگەر 
بەرز و سەالمەتی نەخۆشەوە پەیوەندیدارن. دەکرێت پالن و شێوازناسیەکان بۆ پەیمانگەی کواڵیتی و 

سەالمەتی نەخۆشی هەرێمی دەسبەجێ لەماوەی ساڵێکدا پەرەی پێبدرێت و جێبەجێ بکرێت.
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بەشی پێنجەم

دەرەنجامەکان 

ئێمە لەم ڕاپۆرتەدا، شێوازەکان، شیکاریەکان، دۆزینەوەکان، و پێشنیارەکانمان لە کارەکانمانەوە لە هەر 
لە:  کەبریتین  کردووە  پێشکەش  کوردستانەوە  هەرێمی  حکومەتی  تەندروستی  کەرتی  بوارەکەی  سێ 
چاودێری  کواڵیتی  و  پزیشک،  کاری  دوو   ،)MIS( بەڕێوەبردن  زانیاری  سیستمی  سەرەتایی،  چاودێری 
ئەمانە  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  پالندانانی  وەزیری  و  تەندروستی  وەزیری  نەخۆشخانەکان.  لە 
دۆزینەوە  ئێمە  دەناسێنن.  گرنگ  بە  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  تەندروستی  کەرتی  چاکسازی  بۆ 

سەرەکیەکان و پێشنیارەکانمان بۆ هەریەک لە بوارەکان لە بەشەکانی دواتردا پوختە کردووە.

سیستمی زانیاری بەڕێوەبردنی چاودێری سەرەتایی

چاودێری سەرەتایی بڕبڕەپشتی سیستمێکی تەندروستی باش بەگەڕخراوە لە هەر واڵتێکدا. پێویستە سیستمی 
ئامێری  و  کارامە،  ستافی  دامەزراوەکان،  پێویستە  کاربکات:  بەباشی  لەخۆیدا  خۆی  سەرەتایی  چاودێری 
پێویستی هەبێت بۆ دەستەبەرکردنی کۆمەڵە خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی بنەڕەتی بۆ تێکڕای دانیشتووان 
لەچوارچێوەی دووری یان بڕی کاتی گونجاودا لە ماڵەکانیانەوە. دەبێت کارکردنەکانی بنکە تەندروستیەکان 
دەسنیشانکردنی  نەخۆشەکان  ئەوەی  زامنکردنی  بۆ  بێت  کارا  ڕەوانەکردن  سیستمی  و  بیت،  بەشکردوو 
نەخۆشی یان خزمەتگوزاریەکانی چارەسەرکردنی زێدە وەردەگرن کە لە سیستمی چاودێری سەرەتاییدا 
بەردەست نیین؛ هەروەها پێویستە میکانیزمێک لەکاردا بێت بۆ ناردنی زانیاری لەو جۆرە خزمەتگوزاریانەی 
سیستمی  بەڕێوەبردنی  پزیشکی"(.  )"ماڵی  نەخۆشەکە  سەرەتایی  چاودێری  بنکەی  بۆ  ڕەوانەکردنەوە 
خزمەتگوزاریەکان،  ئامێرەکان،  ستاف،  شوێن،  لە  داینەمیکیە  تێگەیشتنێکی  بە  پێویستی  سەرەتایی  چاودێری 
و کارکردنەکان لە هەموو بنکەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتاییدا. سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن بە 
بەڕێوەبردنمان  زانیاری  سیستمی  سوودی  و  شیاویی  ئێمە  زانیاریانەیە.  ئەو  دەستەبەرکردنی  مەبەستی 
و  سەرەتاییەوە  تەندروستی  چاودێری  بنکەی   600 لە  زیاتر  لە  بەهێز  داتای  وەرگرتنی  بە  سەلماندووە 
پوختەی داتاکانمان بە خشتە، هێڵکاری و شێوەی نەخشە پیشانداوە. ئێمە ژمارەیەک گرفتمان دۆزیوەتەوە 
بنکەکان  ئاراستەکانی بەڕێوەبردنمان کردووە بۆ بەرەنگاربوونەوەیان. بۆ نمونە، هەندێک لە  پێشنیاری  و 
کەمتر  زۆر  ژمارەیەکی  بە  خزمەت  تریان  هەندێکی  و  دەکەن،  خەڵکی  لە  زۆر  ژمارەیەکی  بە  خزمەت 
دەکەن؛ دابەشبوونی پسپۆرانی پزیشکی )پزیشکان، پەرستاران، پزیشکانی ددان، و دەرمانسازان( ناهاوتایە؛ 
زۆربەی بنکە سەرەکی و لقیەکان پاکێجێکی تەواوی خزمەتگوزاریە بنەڕەتیەکان پێشکەش ناکەن؛ هەندێک لە 
بنکەکان ئامێرە سەرەکیەکانیان نییە، و ئامێرەکان لە هەندێک لە بنکەکان لەکاردا نیین؛ و هەندێکیان سیستمی 
ڕەوانەکردنیان لەکاردا نیە بۆ دڵنیابوون لە بەردەوامی چاودێری. ئێمە پێشنیاری ئەوە دەکەین سیستمی 
زانیاری بەڕێوەبردنی بەشێوەیەکی تەواو دامەزراوە بکرێت، لەوانە پەرەپێدانی دەستگەیشتنی سەرهێڵ بە 

تێکردنی داتا و هێنانەوەی شیکاریەکانی داتا و ئاشناکردنێکی بەهێز بە هەموو بەکارهێنەر و بەڕێوەبەران.

دوو کاری پزیشک

ئێمە لێکۆڵینەوەمان دەربارەی ئەو گرفتە ئەنجامدا کە دوو کاری پزیشک بۆ پرۆسەی چاکسازی چاودێری 
ئێمە  دەکەوێتەوە.  لێی  ناتەباییانەی  ئەو  و  ڕوو  دەیخاتە  عێراقدا  کوردستانی  هەرێمی  لە  تەندروستی 
پزیشک  کاری  دوو  لەسەر  کە  کرد  پێشکەش  تەرکیزمان  گرووپەکانی  لە  زنجیرەیەک  ئەنجامەکانی 
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ئەنجامماندا و پاشان چوار بژاردەی دەستەبەرمان دانا بۆ وەزارەتی تەندروستی بۆ چاکسازی سیستمەکە 
لە ئایندەیەکی نزیکدا بەو سەرچاوە و توانایانەی بەڕێوەبردنەوە کە ئەمڕۆ بەردەستن یان لە چەند ساڵی 
داهاتوودا دەستگەیشتن بۆیان ئاسان دەبێت. هەڵسەنگاندنیشمان بۆ ئەو بژاردانە ئەنجامدا و پێشنیاری 
ئەوەمان کرد کە وەزارەتی تەندروستی ڕەچاوی سیاسەتێکی چاکسازی بکات کە بەشێوەیەکی تەدریجی 
ڕێژەکانی هەقدەستی پزیشک بۆ ئاستێک بەرز بکاتەوە کە پێشبینی ئەوەی لێبکرێت هێزی کاری پزیشکی 
پێویست  بەشێوەی  کۆمەاڵیەتیەکانی  بەرپرسیارێتیە  بتوانێت  کە  بێت  ئەوتۆ  بەشکردووی  ڕێژەی  بە 
پڕبکاتەوە بە بەکارهێنانی کەمترین ئاڵۆزی کارگێڕی. بژاردەی پێشنیارکراو پزیشکان سەرپشک دەکات، 
لە هەردووکیاندا،  نەک  تایبەت  یان کەرتی  لە کەرتی گشتی  ئەوەتا  یان  کە  تەدریجی،  ماوەیەکی  پاش 
بەردەوامی بە کارکانیان بدەن. ئەوانەی کەرتی گشتی هەڵدەبژێرن دەبێت بۆ ماوەی سێ تا پێنج ساڵ 
بە هەڵبژاردەکەیانەوە پەیوەست بن، لەکاتێکدا ئەوانی کەرتی تایبەت هەڵدەبژێرن، سااڵنە هەلی ئەوەیان 
پێویست  زێدە  پزیشکی  کاری  تەندروستی هێزی  وەزارەتی  ئەگەر  کەرتی گشتی هەڵبژێرنەوە  دەبێت 
بدرێت هەتا  پێ  زیاتریان  پارەیان  ئەوەی  بۆ  کارکردنی کەرتی گشتی درێژ دەکرێتەوە  کاتەکانی  بوو. 
دەگاتە لێواری ئەو مووچەی کە بە بۆچوونی ئەوان یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی بەبێ پەنابردن بۆ کەرتی 
تایبەت بژێوی خێزانەکانیان دەستەبەر بکەن. هەروەها سیاسەتەکە هاوکات زیادکردن لە دامەزراوە و 
ستافی پێویستدا لەخۆدەگرێت بۆ ئەوەی پزیشکان بتوانن ماوەی زیاتر کاربکەن، وەک هەبوونی ژمارەی 
زیاتری ژوورەکانی پشکنین و ژوورەکانی نەشتەرگەری، ماوەی درێژتری خزمەتگوزاریە یاریدەدەرەکان، 

و ماوەی درێژتر و باشتری خزمەتگوزاریەکانی پەرستاری.

کواڵیتی چاودێری نەخۆشخانە

پاش نرخاندنی دۆخی ئێستای باشبوونی کواڵیتی لە نەخۆشخانەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق، بۆمان 
دەرکەوت کە خوازیاری و هاندانیش لەئارادایە بۆ باشترکردنی کواڵیتی چاودێری پێشکەشکراو بەوانەی 
لە سنوری هەرێمی کوردستانی عێراقدا دەژین. گرنگ بوو چوارچێوەیەکی کاری هاوبەش پێک بهێنرێت 
 JCI بۆ ڕێنماییکردنی ئەو هەواڵنە، و بۆ ئەم مەبەستەیش ستانداردەکانی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی
لەڕووی  نەخۆشخانانەی  ئەو  ناسراون،  بەباشی  نێودەوڵەتیدا  لەئاستی  لەبەرئەوەی  دەسنیشانکرد  مان 
جوگرافیەوە لە هەرێمی کوردستانی عێراقەوە نزیکن ستانداردەکانیان بە سەرکەوتوویی پەیڕەو کردووە، 
و هەرێمی کوردستانی عێراقیش لە توانایدایە هەڵسەنگاندن بۆ ئەدا بکات و ئاراستەیەکی هەنگاوبەهەنگاو 
دەست پێبکات بۆ بەدەستهێنانی ستانداردەکان، بەشێوەیەک کە ئامانجی ڕەهای بەدەستهێنانی متمانەی 

لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی JCI بێت. 
ئێمە ڕێکەوتین لەسەر ئەوەی دەستێوەردانێکی فێرکاری بەرایی خاڵی دەستپێک دەبێت، بە هەبوونی 
پشتیوانی زێدە و دەستپێشخەری قووڵی زیاترەوە بۆ پەیڕەو کردن. بەشداربووانی بەرنامەی فێرکاری 
بەرایی پێشەنگانی کواڵیتی کلینیکی لە هەریەک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستانی عێراقدا نوێنەرایەتی 
دەکەن کە لەو دامەزراوانەدا کاردەکەن بەوە ناسراون کە پێشەنگن لە ناوچەکانی خۆیاندا. پەرۆشی لە 
بەشداریکردندا دەبینرا، و پاش گفتوگۆی بەرایی، تیمەکە بەیەکەوە پێنج بواری ئەولەویەتیان دیاری کرد 
کەبریتی بوون لە: کۆنترۆڵکردنی پیسبوون )تەندروستی دەستەکان(، ناسینەوەی نەخۆش، ستانداردکردنی 
تۆماری  بەستانداردکردنی  تەواوکاری و  بێوەی، و  نەشتەرگەری  پرۆتۆکۆلەکانی  سەبەتەی فریاکەوتن، 
بەردەوام  کاردانەوەی  و  ڕێنمایی  پشتیوانی،  لەسەر دەستەبەرکردنی  ڕیکەوتن   RAND تیمی  پزیشکی. 
لەسەر ئەم هەوڵە بەراییانە. لەسەر بنەمای ئەنجامەکان، سوڕی باشترکردنی کواڵیتی زێدەی بەدوادا دێت 

بۆ هەموارکردنی دەستێوەردانەکان و بەرنامە درێژکراوەکانی دوای ئاسانکاریە بەراییەکان.
هەرچەندە بەرەنگاریە سیاسیەکان لەناوچەکەدا ڕێگربوون لە بەردەم جێبەجێکردنی تەواوی ڕێنمایی 
و پێشنیارەکانی کۆبوونەوەکە، هەندێک لە ڕێکخراوەکان توانیان گۆڕانکاریەکان بە سەرکەوتوویی ئەنجام 
بوو،  گونجاو  کاتێک  هەر  بکات.  باشتر  تەندروستی  چاودێری  بێوەیی  و  کواڵیتی  کە  جۆرێک  بە  بدەن 
ئاسانکاریانە بخەینەوە گەڕ، لەوانە پێشەنگانی نوێ و گەڕاوە، بۆ ئەوەی پەرۆشی بۆ  جێی خۆیەتی ئەم 

باشترکردنی کواڵیتی لە نەخۆشخانەکانی هەرێمی کوردستانی عێراقدا پەرە پێبدەنەوە. 
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A پاشکۆی

فۆرمی سیستمی زانیاری بەڕێوەبردن )MIS( ی چاودێریی سەرەتایی نمونەیی

جۆریڕاوێژکاریبنکەی گشتیەئەگەر

خاڵی خاڵی

ژمارەی نەخۆش کە خزمەتگوزاری تەندروستی وەرگرتووە لە مانگێکدا

مەشقیژمارەی پەرستاران
پێشکەوتوویان بینیوە - لە کۆلیژ

مەشقی پلەژمارەی پەرستاران
دەرچووی پەیمانگە

دەرچووی ئامادەیی پەرستاریمەشقی پلەژمارەی پەرستاران

مەشقی پلە چوارژمارەی پەرستاران
بەشێوەی نافەرمی

ژمارەی یاریدەدەری
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سیستمی

خزمەتگوزاری

چارەسەرکردنی نەخۆشی

ئایا خزمەتگوزاری پزیشکی ددان
لە بنکەکەتان ھەیە

تێستی ھیمۆگڵۆبینی خوێن
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B پاشکۆی

پرسیارنامەی گرووپی تەرکیز لەسەر دوو کاری بۆ هەرێمی کوردستان - عێراق 

پێشەکی

بۆ بەشداربووانی ڕوون بکەرەوە کە هەموو وەاڵمەکان بە تۆمارنەکراوی دەمێننەوە و بە بێ ڕەزامەندی 
پێشوەخت بە هیچ کەسێکەوە پەیوەست ناکرێن. هەروەها ڕوونی بکەرەوە کە وەزیری تەندروستی 
خوازیارە بڕوانێتە سیاسەتی "دوو کاری" پزیشکان )ئەوەی کە پزیشکان ڕۆژانە بۆ چەند کاتژمێریکی 
کەم لە نەخۆشخانە گشتیەکاندا کاردەکەن پێش ئەوەی خانەنشین بن و کاتیان بۆ کلینیکە تایبەتەکانی 
خۆیان تەرخان بکەن( و RAND لە هەوڵی ئەوەدایە زانیاری کۆبکاتەوە بۆ ئەوەی بتوانێت زانیاری 
بکەرەوە کە  بکات. ڕوونی  بۆ وەزیر دەستەبەر  ئەگەرەکانی سیاسەتی چاکسازی  بژاردە  پێویست و 

RAND کێیە و چۆن لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان کاردەکەین.

پرسیارەکان

زانیاری پێشینە: تکایە هەمووتان ئەگەر بکرێت پێمان بڵێن بواری پسپۆریتان چییە و لە چ ئاستێکی . 1
پزیشکیدایت )جێ نشین، پاش دکتۆرا، ڕاوێژکار(؟

شرۆڤەی دووکاری واقیعی حاڵ: لە ماوەی هەفتەیەکدا بەشێوەیەکی نمونەیی چەند کاتژمێر لە . 2
نەخۆشخانەی گشتی و تایبەتدا دووکاری دەکەیت؟ لە هەریەک لەو ڕێکبەندانەدا هەفتانە چەند 
نەخۆش دەبینیت؟ بەشێوەیەکی ئاسایی ڕۆژانە چەند کاتژمێر لە نەخۆشخانە کاردەکەیت پێش 

ئەوەی بڕۆیت بۆ کلینیکی تایبەتی خۆت؟
پاڵنەرەکانی دوو کاری: بۆچی پزیشکان پەیڕەوی پراکتیزەی باو دەکەن لە هەرێمی کوردستانی . 3

عێراق کاتێک لە نەخۆشخانە گشتیەکاندا تەنها بۆ چەند کاتژمێرێکی کەم کاردەکەن، ئەگەر ئەوە 
زۆر بێت، لەبری ئەوەی 7 کاتژمێر بمێننەوە هەروەک بڕیاروایە، پێش ئەوەی بڕۆن بەالی کلینیکە 
تایبەتەکانی خۆیانەوە؟ )بۆ هۆکارە ئەگەرەکان بگەڕێ، لەوانە هەقدەست؛ چۆن کایەکان خشتەکراون؛ 
ڕێزگرتن؛ نەبوونی ئاسانکاریەکان و خزمەتگوزاریە یاریدەدەرە پاڵپشتیەکان؛ ئاسانکاری باشتر، بۆ 
ئامێر، پێداویستیەکان، یان ستاف؛ جۆرە جیاوازەکانی نەخۆش؛ و نەبوونی خزمەتگوزاریە  نمونە: 

یاریدەدەرەکان لە نەخۆشخانە گشتیەکاندا.(
سیستمەکانی . 4 لەهەردوو  کارەکەت  ئێستای  دابەشبوونی  ئایا  دەگۆڕیت؟  ئێستا  بارودۆخی  چۆن 

کەرتی گشتی و تایبەتدا دەگۆڕیت؟ ئەگەر وایە، چی وات لێدەکات کاتێکی زیاتر لە نەخۆشخانە 
گشتیەکان یان تایبەتەکاندا بەسەر ببەیت؟

تۆ . 5 ئاستێک  لە سیستمی کەرتی گشتیدا دەستەبەر دەکرێت: هەتا چ  ڕازیبوون بەو چاودێریەی 
ڕازیت بە سەرچاوەکان و کواڵیتی ئەو چاودێریەی لە کەرتی گشتیدا دەستەبەر دەکرێت؟

هەقدەست: ئایا هەست بەوە دەکەیت کە پزیشکان لە کەرتی گشتیدا بەپێی پێویست هەقدەست . 6
وەردەگرن؟ مووچەکەت چەند زیاد بکرێت بۆ ئەوەی بگاتە ئاستێک ڕازیت بکات بەوەی زیاتر لە 

کەرتی گشتیدا کاربکەیت؟
گریمانەکانی بژاردە یاساییەکان بۆ دەستەبەرکردنی یارمەتیە هاندەرەکان لە کەرتی گشتیدا: ئەو دوو . 7

یان سێ گۆڕانکاریە سەرەکیە چیین لە کەرتی گشتیدا کە هاندەری پزیشکان دەبن بۆ زیادکردنی ئەو 
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چاودێریەی لە کەرتی گشتیدا پێشکەشی دەکەن؟ ئەگەر هەقدەست لە هەردوو ڕێکبەندەکەدا هاوتا 
کرا، هێشتا چیتر ماوە بگۆڕێت پێش ئەوەی پزیشکان هەردوو سیستمەکە بە یەک چاو سەیر بکەن؟ 

ڕازیبوون بە کەرتی تایبەت: هەتا چ ئاستێک تۆ بەو ڕەوش و چاودێریانەی نەخۆش ڕازیت کە لە . 8
کەرتی تایبەتدا دەیبینیت؟ 

بەراورد: بەگشتی، ئایا تۆ بەالتەوە باشترە چاودێری پێشکەش بە سیستمی کەرتی گشتی بکەیت یان . 9
بۆ ئەو نەخۆشانەی کەرتی تایبەت کە پارە دەدەن بۆ خزمەتگوزاریەکان؟ بۆچی؟

ڕچەگری کات: ڕات چییە سەبارەت بە دانانی یاسایەک بۆ ڕچەگری ئەو کاتژمێرانەی لە هەفتەیەکدا . 10
لە کەرتی گشتیدا کار دەکەیت و پێدانی پارە بەوانەی کە زیاتر لەو کاتژمێرانە کاردەکەن؟

ڕات چییە سەبارەت بە دانانی یاسایەک کە هەڵبژاردە بداتە دەستی پزیشکان بەوەی یان ئەوەتا . 11
لە کەرتی گشتیدا کاربکەن یان کەرتی تایبەت؟ ئایا هەڵبژاردەکەت دەگۆڕێت ئەگەر هەقدەست 

لە کەرتی گشتیدا دووقات زیادی کرد؟
ئایا هیچ پرسیارێکی ترت هەیە یان ئایا بواری تر هەن کە گفتوگۆیان لەبارەوە نەکراوە و خوازیاریت . 12

تۆ لەبارەیانەوە لێکۆڵینەوەی زیاتر بکەیت؟
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C پاشکۆی

پێداچوونەوەیەکی تەکنیکی بە هەقدەستی پزیشکدا 

ئەنجامەکانی هەقدەستی پزیشکی گشتی

کە  نەخشاندووە  هەقدەستمان  ئاستەکانی  ئەنجامەکانی  خوارەوە،  الی  هێڵکاریانەی  لەم  ژمارەیەک  لە 
پزیشکانی گشتی ڕایانگەیاندووە کە پێویستیانە بۆ کارکردن بۆ چەند ژمارەیەکی دیاریکراو و جیاواز لە 
کەرتی گشتیدا. مووچەکان بەگشتی بە گوێرەی ئاستەکانی مووچە لە مانگێکدا گوزارش کراون، لەکاتێکدا 
ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن بەشێوەیەکی ئاسایی لەسەر بنەمای هەفتانە دانراوە. بۆ بەرچاوڕوونی 
ئەم پاشکۆیە و بۆ ئەوەی بتوانین بەشێوەیەکی ڕەهەند یەکسان لە ژمارەکان بکۆڵینەوە، ئێمە نەک بە تەنها 
ژمارەی کاتژمێرەکان لەهەفتەیەکدا بەڵکو ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن لە مانگێکیشدا لە نێو کەوانەدا 
دانراوە. بەم پێیە دەتوانین بڵێین کە 20 کاتژمێر کارکردن لە هەفتەیەکدا وەک 82 کاتژمێر کارکردن 

لە مانگێکدا بۆی دەڕوانرێت و بە 20 )82( لە خوارەوە نمایش دەکرێت.
لە شێوەی C.1، ئێمە داواکاریەکانمان بە ژمارەی جیاوازی کاتژمێرەکانی کارکردن بە تێكڕای پزیشکانی گشتی ڕوون 
کردۆتەوە )هێڵە ڕەشەکە(. ئەو سامپڵەی چاوپێکەوتنمان لەگەڵ ئەنجامداوە زۆر بچووک بوو، بەاڵم ئەو داتایانەی کۆمان 
کردنەوە بە زانیاری پاڵپشتیکراو لە چاپکراوەکانەوە، یارمەتیداین ئەم هێڵە بکێشین. مەودایەکی بەرفراوان لە ڕاوبۆچوونەکان 
لەئارادا بوون، هەندێک لە پزیشکانی گشتی بەشێوەیەکی بنەڕەتی داوای زیاتریان دەکرد لەوەی بە هێڵە ڕەشەکە پیشاندراوە. 
هێڵە ڕەشەکە )OAEF( ئەوە دەنوێنێت کە ئێمە زۆرترین بیستوومانە کە بەزۆری سەبارەت بە هەقدەست باسکراوە 
بەوەی بە بڕوای ئەوان بەگوێرەی ژمارەی کاتژمێرەکانی کردکردن لە هەفتەیەکدا بۆ پزیشکێکی گشتی بە تێكڕا گونجاوە. 

C.1 شێوەی
مووچەی داواکراو لەالیەن پزیشکان بۆ چاالککردنی ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن لە هەفتەیەکدا
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ئێستا بە تەرکیزکردنە سەر هێڵە ڕەشەکە، لەڕێگەی گرووپەکانی تەرکیز و زانیارییەکانی وەزارەتی 
هەفتانە  و  وەردەگرێت  دۆالر   1,200 مانگانە  ئەمڕۆ  گشتی  پزیشکی  کە  دەزانین   تەندروستیەوە 
دا   C.1 شێوەی  لە   A خاڵی  وەک  زانیاریانە  ئەم  کاردەکات.  مانگێکدا(  لە  کاتژمێر   61( کاتژمێر   15
دیاریکراوە. ئێمە لە گرووپەکانی تەرکیزەوە زانیمان کە بەشێوەیەکی تێکڕا، پزیشکان بە پەسەندی دەزانن 
کاربکەن  مانگێکدا[(  لە  کاتژمێر   173 ]بەنزیکەیی  کاتژمێر   42 هەفتانە  نمونە  )بۆ  درێژتر  ماوەی  بۆ 
بەرانبەر بە مووچەیەکی بەرزتری نزیکەی 3,000 دۆالر لە مانگێکدا )خاڵی F(. خاڵی E ئەو خاڵەیە کە 
بەدرێژایی هێڵەکە دێت و بڕی پێویستی مووچەی مانگانە دیاری دەکات بۆ ئەوەی بە تێکڕا پزیشکی گشتی 

35 کاتژمێری تەواو لە هەفتەیەکدا کاربکات، ئەمەش بڕی ئەو کاتژمێرانەیە کە بڕیار وابوو کاربکەن.
شێوەی  لە  دەچن.  بەهەدەر  ئێستادا  سیستمی  لە  کە  دەکۆڵینەوە  سەرچاوانە  ئەو  بڕی  لە  ئێستا  ئێمە 
C.1 دا، ئێمە تەنها هێڵی پزیشکی گشتیمان بە تێکڕا کێشاوە. ئێمە دەزانین کە حکومەتی هەرێمی کوردستان 
دەستەبەر  گشتی  پزیشکی  بۆ  دۆالر   1,200 بڕی  تێکڕای  بە  بنەڕەتی  مووچەیەکی مانگانەی  ئێستادا  لەکاتی 
دەکات بەرانبەر بە کارکردنی 35 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا )144 کاتژمێر لە مانگێکدا(، کە بریتیە لە خاڵی B ی 
هێڵکاریەکە. بەاڵم ئێمە لە گرووپەکانی تەرکیز و چاوپێکەوتنەکانی ترەوە بۆمان دەرکەوت کە پزیشکانی گشتی بە 
 تەواوی 35 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا کارناکەن و لەبری ئەمە تەنها نزیکەی 15 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا کاردەکەن 
)61 کاتژمێر لە مانگێکدا(، ئەمەش بە خاڵی A لە هێڵکاریەکەدا پیشاندراوە، بەاڵم پزیشکانی گشتی هێشتا مووچەی 
تەواو وەردەگرن. کۆی بڕی ئەو مووچەیەی بەشێوەیەکی تێکڕا مانگانە دەدرێت بریتیە لە 1,200 دۆالر بەرانبەر 
نیوەی ئەو کاتەی گرێبەستی بۆ کراوە دەستەبەر دەکرێت. خانەی  لە  144 کاتژمێر کارکردن، بەاڵم کەمتر 
ABCD لە هەردوو شێوەکەدا بەهای ئەو پارەیە دەنوێنێت کە حکومەت خەرجی دەکات بۆ خزمەتگوزاریەکانی 

پزیشکی گشتی بۆ هەر پزیشکێکی گشتی کە وەری ناگرێت— بۆ نمونە: سەرچاوە بەهەدەرچووەکان.
قەرەوێڵەکانی  پشکنین،  ژوورەکانی  کە  دەرکەوت  بۆمان  تەرکیزەوە  گرووپەکانی  لە  هەروەها 
نەخۆشخانە، یان خزمەتگوزاریە یاریدەدەرەکان بەپێی پێویست نیین بۆ ئەوەی یارمەرتیدەری پزیشکان بن، 
لەوانە پزیشکانی گشتی، بۆ کارکردنی 35 کاتژمێر هەروەک بڕیارە کاربکەن. نەبوونی سەرچاوەکان، هاوکات 
لەگەڵ کەمی ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردنی پزیشکان لە کەرتی گشتیدا، سێ تێبینی گرنگ پێشنیار دەکەن:

بۆ ئەوەی ئەم سیستمە بەشێوەیەکی ڕێکوپێک کاربکات، دەبێت حکومەت ئەژماری ئەو کاتژمێرانە . 1
بکات کە پێویستە پزیشکان لە دامەزراوەکانی کەرتی گشتیدا بە شێوەیەکی ڕیکوپێک کاری تێدا 
بکەن و پاشان ئەژماری ئەو مووچەیە بکات کە پێویستە بۆ هاندانیان لەسەر کارکردن بەو بڕەی 
دەستەبەر دەکرێت. بەکورتی، دەبێت داڕێژەرانی سیاسەت تەنها ئەو بڕە بدەن کە پێویستە بۆ 

هاندانی تەرخانکردنی کاتی پێویست بۆ بەگەڕخستنی نەخۆشخانەکان بە توانای تەواو.
پێویستە ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن لەالیەن پزیشکانەوە هاودەم بێت لەگەڵ ئەو وەبەرهێنانەی . 2

لە قەرەوێڵەکانی نەخۆشخانە، ئامێرەکان، ژوورەکانی پشکنین و خزمەتگوزاریە یاریدەدەرەکاندا 
دەکرێت کە بۆ یارمەتیدانی پزیشکان پێویستن بۆ ئەوەی کاتژمێرەکانی کارکردن درێژتر بکەنەوە 

ئەگەر بمانەوێت ئەم سیاسەتە سەرکەوتوو بیت.
ئەگەر سیاسەتەکان بەشێوەیەکی ڕێکوپێک پەیڕەو کراون )بۆ نمونە مووچەی پزیشکان زیادکرا . 3

و پزیشکان سەرپشک کران لە هەڵبژاردنی کارکردن لەنێوان کەرتی گشتی و تایبەتدا(، ئەوکاتە 
ژمارەی پزیشکانی پێویست بۆ ئەوەی نەخۆشخانەکان بە توانای تەواو بەگەڕبخەن دادەبەزێت، 
)بۆ  نەکراون  ئەدا  کە  دەدرێن  ئەرکێک  بە  بەرانبەر  بودجانەی  لەو  هەندێک  دەتوانرێت  و 
پڕکردنەوەی  بۆ  بەشەکی  بەشێوەیەکی   )]ABCD ]خانەی  بەهەدەرچووەکان  سەرچاوە  نمونە 
بودجە  لەو  هەندێک  دەکرێت  بەکورتی،  بەکاربهێنرێن.  پزیشک  مووچەی  زیادکردنەکانی 
بەهەدەرچووانە بەشێوەیەکی ڕێکوپێکتر بۆ داراییکردنی کاری ڕاستەقینەی پزیشکان بەکاربهێنرێن. 
هەروەها سەرنجی ئەوە بدە کە لەبەرئەوەی ئیتر ژمارەیەکی کەمتری پزیشکان کاردەکەن، بڕی 

ئەو وەبەرهێنانە کەمتر دەکەوێتەوە لەوەی هەندێک پێشبینی دەکەن.

شێوەی C.2 ئەو هەڵوێستە پیشان دەدات کە حکومەت تێیدا بڕیار دەدات ئەو بڕی مووچەیە بدات 
بە پزیشکانی گشتی کە بە تێکڕا پێویستە، بۆ ئەوەی وایان لێنکات 35 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا کاربکەن )خاڵی 
پزیشکی خەرج  بۆ خزمەتگوزاریەکانی  کە  پارەیەدا ڕوو دەدات  لەو  زیادکردن  هێڵکاریەکە(.  لەسەر   E
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ئێستادا دەوام  لە  کە  پزیشکانە دەبێت  ئەو  ژمارەیەکی کەمتری  بە  پێویستی  بەاڵم حکومەت  دەکرێت، 
دەکەن بۆ ئەوەی نەخۆشخانە گشتیەکان ستافی تەواوی هەبێت. تێکڕای ئەو مووچەی بە پزیشکانی گشتی 
دەدرێت کە لە کەرتی گشتیدا دەمێننەوە لە نزیکەی 1,200 دۆالرەوە زیاد دەکات بۆ 2,400 دۆالر 
 ABCD مانگانە، بەاڵم ئیتر سەرچاوەکان بەشێوەیەکی بەشکردوو تەرخان دەکرێن. لەکاتێکدا ئەو خانەی
دەبێتە  ئێستا  دەنواند،  بەهەدەرچووەکانی  سەرچاوە  پێشتر  نمایشکراوە  سوور  پچڕپچڕی  خاڵی  بە  کە 
 ABE بەشێک لەو زیادکردنەی مووچە کە بەرانبەر کاری بەرهەمداردا دەدرێت. سێگۆشە سوورەکەی
زیادکردنی ئەو بڕی پارەدانە دەنوێنێت کە پێویستە بۆ خستنەکاری پزیشکانی گشتی بەبڕی 35 کاتژمێر 
کارکردن لە هەفتەیەکدا کە لە سەرچاوە بەهەدەرچووەکانەوە بەدەست نایەت. دەکرێت ئەم ئاراستەیە 
بۆ تاقیکردنەوەی هەر پێکهاتەیەکی پارەدانی مووچەی بنەڕەتی بەکاربهێنرێت بەرانبەر بە بڕی ئەو کارەی 

کە لە پزیشکانی گشتی یان هەر ستافێکی تایبەتمەندی ترەوە بەدەست دێت.

C.2 شێوەی
مووچەی داواکراو لەالیەن پزیشکان بۆ چاالککردنی ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردن لە هەفتەیەکدا، بەزیادکردنی ژێدەرەکانی کاری 
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D پاشکۆی

ئەجندای بەرنامەی فێرکاری کواڵیتی نەخۆشخانە و سەالمەتی نەخۆش، 23-27 شوبات 2014 

ڕۆژی 1: یەک شەمە، 23 شوباتی 2014

بۆ  جیهانی؛پێشەکیەک  نەخۆشی  سەالمەتی  و  کواڵیتی  دەستپێشخەریەکانی  دۆخی  بۆ  گشتی  تێڕوانینی 
)JCI( ستاندارد و پرۆسەکانی متمانە بەخشینی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی

0900-0945 )ئان ڕوونی و الورا بۆتوینیک(:
پێشکەشکردنی پێشەنگانی نەخۆشخانەی خانەخوێ، بەشداربووانی کورد، و فاکەڵتی.	 
پێداچوونەوە بە ئەجنداکەدا.	 
هاوبەشکردنی ئامانجە تاکەکەسیەکان و مەبەستەکانی ڕاهێنان.	 
پێداچوونەوە بە پرۆسە و پرۆتۆکۆلەکانی بەرنامەی ڕاهێنان و گفتوگۆ.	 

 :1030-0945
تێڕوانینی گشتی بزاڤی کواڵیتی و سەالمەتی نەخۆشی جیهانی: لە دوو دەیەی ڕابردوو چی فێربووین؟ 	 

)لیی هیڵبۆرن(
پزیشکی، 	  )پەیمانگەی  کواڵیتی  کەلێنی  لە  پەڕینەوە  و  هیومان  ئیس  ئێڕ  توو  سەرەکیەکانی   وانە 

2000 و 2001(
نمونە 	  )بۆ  چیین  تەندروستی  کواڵیتی  چاودێری  ڕێکخراوی  گرنگەکانی  هەرە  تایبەتمەندیە 

تەرکیزکردوو لەسەر نەخۆش، بەشداریپێکردن لە پێشەنگی، بەشداریپێکردنی پزیشک، کاری بەکۆمەڵ، 
پەیوەندیەکان، کولتور، ستانداردەکان، پرۆسەکانی بەڕێوەبردن و کلینیکی بە ستانداردکراو(؟

پرسیارەکانی گفتوگۆ: 	 
نەخۆشخانەکانی  – لە  سەالمەتی  و  کواڵیتی  باشترکردنی  بۆ  سەرەکیەکان  ستراتیژیە  ئەولەویەتە 

کوردستان و ڕێکبەندەکانی گەیاندنی چاودێری تەدندروستی چیین؟ 
دۆخی ئێستای کواڵیتی و سەالمەتی لە نەخۆشخانەکانی کوردستان چۆن وەسف دەکەیت؟  –

:1200-1100
پێشەکیەک بۆ متمانە بەخشین وەک چوارچێوەیەکی کار بۆ کواڵیتی و سەالمەتی )ئان ڕوونی و الورا 	 

بۆتوینیک( 
مێژوویەکی کورتی متمانە بەخشین لە سەرەتاکانەوە لەگەڵ کۆلیژی ئەمریکی نوژداری تا بزاڤی  –

جیهانی، لەوانە پێناسەی کارکردن و بنەما سەرەکیەکان 
ڕۆڵی متمانە بەخشین وەک ئامڕازێک لە بنیاتنانی ئەجندایەک بۆ کواڵیتی؛ چۆن متمانە بەخشین  –

وەک نرخاندنێکی دەرەکی جێ متمانە و بابەتی پشتی پێ دەبەسترێت 
خەڵکی  – خاوەنکاران،  حکومەت،  وەک  دەرەکی،  هاوبەشانی  لەگەڵ  بەخشین  متمانە  ڕووکاری 

بەگشتی، کۆمپانیاکانی دڵنیایی، هتد.
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مێژوویی،  – کورتەیەکی   :)JCI( نێودەوڵەتی  هاوبەشی  لیژنەی  بەخشینی  متمانە  بۆ  پێشەکیەک 
دۆخی ئێستای متمانە بەخشین لەهەموو جیهاندا، و تێڕوانینی گشتی دەربارەی چۆنێتی ڕێکخستنی 

ستانداردەکان، پرۆسەی ڕووپێوکردن، شێوازناسی ڕچەگری، و پێوەرە بەردەوامەکان 
پرسیارەکانی گفتوگۆ: 	 

سەرپەرشتی حکومەت چ ڕۆڵێک دەبینێت لە دڵنیابوون لە کواڵیتی و سەالمەتی لە نەخۆشخانەکانی  –
کوردستان؟ 

باشترکردنی  – یان  بەستانداردکردن  بۆ  کە  مۆڵەتپێدان  ڕێوشوێنەکانی  یان  ستانداردەکان 
سەرپەرشتی بەکاردەهێنرێت چۆنن؟ چۆن بە بڕوای تۆ دەتوانرێت ئەم ستانداردانە بە باشترین 

شێوە باشتر دەکرێت؟ 

:1515-1245
 	 )JCI( تێڕوانینی گشتی ستانداردەکانی متمانە بەخشینی نەخۆشخانەی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی

)فرمانەکانی چاودێری نەخۆش( )ئان ڕوونی( 
پرسیارەکانی گفتوگۆ: 	 

بەرەنگاریە سەرەکیەکان لە نەخۆشخانەکانی کوردستان چیین سەبارەت بە پرۆسە و فرمانەکانی  –
بەڕێوەبردنی  نەخۆش،  هەڵسەنگاندنی  فریاکەوتن،  چاودێری  نمونە  )بۆ  کلینیکی  چاودێری 

دەرمان(؟
چوارچێوەی ستانداردی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی )JCI( چۆن دەتوانێت یارمەتیدەر بێت لە  –

بەرەنگاربوونەوەی ئەم بەرەنگاریانە؟ 

 :1600-1545
پوختەی کۆتایی، ڕۆژی 1: گرووپەکە ڕاهێنانێکی +/دێلتا لەسەر فلیپ چارت ئەنجام دەدات )ئەوەی 	 

بەباشی چوو بەڕێوە و بەشداربووان بۆ ڕۆژانی دواتر چی دەگۆڕن( 
بڕگەی پرسیار و وەاڵم	 

ڕۆژی 2: دووشەممە، 24 شوباتی 2014

ستانداردە  تێڕوانینی   ،)JCI( نێودەوڵەتی  هاوبەشی  لیژنەی  بەخشینی  متمانە  پێدانی  بەردەوامی 
)RCA( ڕێکخراوەییەکان، گەشتی کواڵیتی مۆدێل بۆ چاکسازی، و شیکاری ڕەگ و شیکردنەوەی

 :0945-0900
 	 )JCI( تێڕوانینی گشتی ستانداردەکانی متمانە بەخشینی نەخۆشخانەی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی

)فرمانە ڕیکخراوەییەکان( )ئان ڕوونی(
پرسیارەکانی گفتوگۆ: 	 

بەرەنگاریە سەرەکیەکان لە نەخۆشخانەکانی کوردستان چیین سەبارەت بە پرۆسە و فرمانەکانی  –
بەڕێوەبردنی  نەخۆش،  هەڵسەنگاندنی  فریاکەوتن،  چاودێری  نمونە  )بۆ  کلینیکی  چاودێری 

دەرمان(؟ 
چۆن ئەدای ئەم پرۆسە و فرمانانە دەپێورێت و دەنرخێنرێن؟  –
چوارچێوەی ستانداردی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی )JCI( چۆن دەتوانێت یارمەتیدەر بێت لە  –

بەرەنگاربوونەوەی ئەم بەرەنگاریانە؟ 
 :1045-0945

بنەما سەرەکیەکانی ستراتیژە جیهانیەکان لە سەالمەتی نەخۆشدا	 
تێڕوانینی گشتی چەمک و ستراتیژەکانی سەالمەتی نەخۆشی جیهانی )الورا بۆتوینیک(  –
–  )JCI( پێشەکیەک بۆ ئامانجەکانی سەالمەتی نەخۆشی نێودەوڵەتی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی

)ئان ڕوونی(
پرسیارەکانی گفتوگۆ:	 

گرفتە سەرەکیەکانی سەالمەتی نەخۆش لە نەخۆشخانە گشتیەکانی کوردستان چیین؟ –
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چۆن ڕچەری گرفتەکانی نەخۆش و ئەدای گشتی نەخۆشخانە لەم ناوچەیەدا دەکەیت؟  –
لە  – و/یان  لەکاردان  ئێستادا  لەکاتی  کە  چیین  نەخۆش  سەالمەتی  ستراتیژەکانی  نمونەکانی 

نەخۆشخانە گشتیەکانی کوردستان بۆیان دەڕوانن؟ 

:1230-1100
نمایش لە پێشەنگانی تەندروستی ئاچیبادەم 	 

ستراتیژە  – لەوانە  کواڵیتی،  بەڕێوەبردنی  ستراتیژەکانی  و  ستاندارد  جێبەجێکردنی  بۆ  گەشتێک 
پراکتیکیەکان بۆ بەشداریپێکردنی پزیشکان و ستاف، و بەڕێوەبردن )فاکەڵتی ئاچیبادەم(

پرسیارەکان دەربارەی پەناڵی ئاچیبادەم:	 
چۆن بڕیاردرا لەسەر هەوڵدان بۆ بەدەستهێنانی متمانە بەخشینی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی  –

)JCI(؟ بۆچی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی )JCI(؟
چۆن پرۆسەکە دەستی پێکرد؟ کێ پێشەنگی کرد؟  –
ڕۆڵی سەرکردایەتی بااڵ لە گەشتی متمانە بەخشیندا چی بوو؟ –
بەشداری پزیشکان چۆن بوو لە جێبەجێکردنی ستانداردەکان و باشترکردنی چاودێری؟  –
ئایا پڕۆژەکە بەڕێوە برا؟  –
ئایا ژێدەرە سەرەکیەکانی ئاچیبادەم )بۆ نمونە ڕێژەکانی پیسبوون، هەڵەکانی دەرمان( لە هێڵی  –

بنکە یان دەستپێکی پڕۆژەدا بوو پاشان بەراوردکردن لەکاتی ڕووپێوکردنی بڕوا پێدان؟ 
تێچوونی گشتی )بەنزیکەیی( چەند بوو بۆ بەدیهێنانی ستانداردەکان و بەدەستهێنانی بڕواپێدان؟  –

ئایا دەرەنجامە باشکراوەکان قەرەبووی تێچووە گشتیەکانی بەدەستهێنانی بڕواپێدانی کردۆتەوە؟ 
هەندێک لە بەرەنگاریەکان چی بوون و چۆن نەخۆشخانەکە توانی بەسەریاندا زاڵ بیت؟  –
کام لە ستانداردەکان بەالی نەخۆشخانەکەوە قورس بوو بۆ بەدیهێنان؟  –
بەشداریکردنی تیمەکە و ستافەکان چۆن بوو؟  –
ئایا بڕواپێدان لەڕووی چەمکی گشتی یان لەڕووی چەمکێکی بزنسەوە جیاوازیەکی دروستکرد؟  –
پابەندی بە ستانداردەکانەوە لەسەر بنەمایەکی بەردەوام پەرەپێداوە، نەک  – ئایا نەخۆشخانەکە 

تەنها لەکاتی ڕووپێوکردنی بڕواپێداندا؟ 
گفتوگۆی بەکۆمەڵ )بەڕێوەبردنی لەالیەن الورا بۆتوینیک( 	 

 :1400-1315
پێشەکی بۆ مۆدێلێک بۆ چاکسازی )الورا بۆتوینیک( 	 

شرۆڤەی ئاراستەی پەیمانگەی چاکسازی چاودێری تەندروستی )و ئەوانی تر بەپێی گونجان( بکە  –
مۆدێلەکە بەسەر گرفتێکی کواڵیتی نمونەدا پیادە بکە بۆ دەرخستنی ئەوەی چۆن لە پراکتیزەدا  –

بەکاربهێنرێت

 :1430-1400
پێشەکی بۆ شێوازناسی نرخاندنی ڕچەگر )ئان ڕوونی(	 

چۆن لە ڕووپێوکردنی بڕواپێدان، سامپڵکردن، هتد، دا بەکارهێنرا.  –
چۆن دەتوانرێت وەک ستراتیژێکی بەڕیوەبردنی کواڵیتی ناوخۆیی بەکاربهێنرێت  –
بە نمونەکەدا بچۆرەوە، گرووپەکە بە پرسیار کردن بەشداری پێبکە –

 :1545-1445
 بۆ RCA پێشەکی )ئان ڕوونی و الورا بۆتوینیک( 	 

تێڕوانینی گشتی ئاراستەی RCA، پێنج "بۆ" کە، هتد.  –
نمونەیەک باس بکە چۆن و کەی دەتوانرێت بەکاربهێنرێت –
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ئەنجامدانی –  بە  بەشداربووان  سەرقاڵکردنی  بۆ  گرووپ(  )دوو  بچووک  گرووپی  ڕاهێنانی 
الساییکردنەوەی RCA بۆ بەدەمەوەچوونی ڕووداوێکی نۆبەتی مەجازی

:1600-1545
پوختەی کۆتایی، ڕۆژی 2: گرووپەکە ڕاهێنانێکی +/دێلتا لەسەر فلیپ چارت ئەنجام دەدات )ئەوەی بەباشی 	 

چوو بەڕێوە، بەشداربووان بۆ ڕۆژانی دواتر چی دەگۆڕن، هەتا چەند بەباشی ئامانجەکانمان بەدی هێنا(
کایەی پرسیار و وەاڵم )ئان و الورا(	 

ڕۆژی 3: چوارشەممە، 26 شوباتی 2014

تەرکیزکردنە سەر نمایشەکانی شێوازناسی ڕچەگر لە نەخۆشخانەی مەسلەک کۆ لەگەڵ دۆخی شکست و 
شیکردنەوەی کاریگەرییەکان )FMEA( و نمایشێک لەسەر ئەجندا و ستراتیژی کواڵیتی نیشتیمانی تورکی

:0915-0900
و 	  پرۆتۆکۆل  و  ڕۆژەدا  ئەو  ئەجنداکەی  بە  پێداچوونەوە  بۆ  کۆنفرانس  ژووری  لە  کۆبوونەوە 

پێشبینیەکان بۆ ڕاهێنانەکانی گەڕان بەنێو نەخۆشخانە و ڕەچەگرییدا

 :1230-0915
نمایشەکانی ڕچەگریی نەخۆشخانە )مەیدانی لە ناوچەکانی چاودێری نەخۆش(

تێبینی: دوو گرووپ پێک دێنن، ئان ڕوونی پێشەنگیی نێردەکە دەکات و سەرکردەیەک مەسلەکەوە 	 
یاوەر دەبێت. گرووپەکەی تر لە ڕاهێنانی گرووپی بچووکدا لەسەر نەخشەکێشانی RCA بەشداری 

دەکەن. 
تاقیگە، 	  نەشتەرگەری،  فریاکەوتن،  بەشی  مناڵبوون/منداڵ،  نمونە،  )بۆ  نوێنەر  سەردانکردنی 

و  نەخۆش  چاودێری  بوارەکانی  دەرەکی(  کلینیکی  مامناوەندی، خزمەتگوزاریەکانی  نەشتەرگەری 
دەسنیشانکردنی نەخۆشیەکان لە هەموو نەخۆشخانەکەدا )نزیکەی 45 خولەک بۆ ڕچەگرێک( بۆ 

نمایشکردنی شێوازناسی ڕچەگریی )ئان پێشەنگیی دەکات( 

 :1400-1315
 FMEA کایەی چارەسەرکردنی گرفت لەگەڵ نەخۆشخانەی مەسلەک: ڕاهێنانێکی

تیمێک لە نەخۆشخانەی ئاچیبادەم مەسلەکەوە ڕاهێنانێکی FMEA بۆ گرووپەکە وەک بەشێک لە 	 
نمایش  بەکاردەهێنرێت  نەخۆشخانەکە  لە  کە  گشتی  کواڵیتی  و  مەترسی  بەڕێوەبردنی  ئاراستەی 

دەکات )الورا بوتوینیک ئاسانکاری گفتوگۆی پاش ڕاهێنانەکە دەکات(

 :1530-1415
نمایشێک لەسەر ستراتیژ و ئەجندانی کواڵیتی نیشتیمانی تورکی

نمایشێک لەسەر دەستپێشخەریەکانی کواڵیتی ئێستا لە تورکیا )لەالیەن د. حەسەن کوش، سەرۆکی 	 
کۆمەڵەی کواڵیتی چاودێری تەندروستی و سەرکردەی ئاچیبادەم( 

بڕواپێدان چ ڕۆڵێک دەبینێت وەک بەشێک لە ئەجندای کواڵیتی نیشتیمانی ئەو؟  –

 :1600-1530
پوختەی کۆتایی، ڕۆژی 3: گرووپەکە ڕاهێنانێکی +/دێلتا لەسەر فلیپ چارت ئەنجام دەدات )ئەوەی 	 

بەباشی چوو بەڕێوە، بەشداربووان بۆ ڕۆژانی دواتر چی دەگۆڕن( 
گفتوگۆ لەسەر ئەو وانانەی لە ڕاهێنانی ڕچەگریی فێربوون 	 
کایەی پرسیار و وەاڵم )ئان و الورا( 	 
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ڕۆژی 4: پێنج شەممە، 27 شوباتی 2014 

پالندانانی ستراتیژی بۆ جێبەجێکردنی سیستمێکی کواڵیتی و بڕواپێدان لە نەخۆشخانە گشتیەکانی کوردستان 

 :1015-0900
گفتوگۆ و پالندانان لەسەر ئەو وانانەی فێربوون و ستراتیژە کردەییەکان بۆ جێبەجێکردنی چاکسازی 	 

کواڵیتی، سەالمەتی نەخۆش، و ستراتیژەکانی بڕواپێدان لە کوردستان
پرسیارەکانی گفتوگۆ: 	 

ستانداردەکانی  – جێبەجێکردنی  لە  دەکرێت  کە  دەبینێت  مەزنانە  سوودە  بەو  چی  گرووپەکە 
بڕواپێدانی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی )JCI( و ئامانجەکانی سەالمەتی نەخۆشدا بەدەست 

بێن؟ 
لە دیدی تۆوە کامانە بە گەورەترینی بەرەنگاریەکان دەبینیت؟  –
گفتوگۆ دەربارەی فەلسەفەی بەڕێوەبردنی گۆڕانکاری و پیادەکردنی بەسەر دەستپێشخەریەکانی 	 

کواڵیتی و بڕواپێداندا لە نەخۆشخانە گشتیەکانی کوردستان
ئەگەری  – مەزنترین  لەپێناوی  ببرێت  بەڕێوە  و  دابڕێژرێت  چۆن  دەستپێشخەریەکە  دەکرێت 

سەرکەوتندا؟

 :1200-1030
پالندانانی پڕۆژە بۆ جێبەجێکردنی کواڵیتی لە نەخۆشخانە گشتیەکانی کوردستان

گفتوگۆی بەکۆمەڵ و ڕاهێنان: پالنێکی پڕۆژەی ئاست-بااڵ دابڕێژە بۆ جێبەجێکردنی ستانداردەکان 	 
لەسەر ئاستێکی نیشتیمانی 

لەکوێوە دەستپێدەکەیت؟ هەڵسەنگاندنی هێڵی بنکە و شیکردنەوەی کەلێن –
گشتی،  – بەڕێوەبردنی  تیمەکان،  لێپرسینەوەکان،  و  بەرپرسیارێتیەکان  پڕۆژە،  ڕێکخستنی 

چوارچێوەکانی کات
ڕەچاوکردنە داراییەکان –
پێداویستیەکانی ڕاهێنان –
پەرەپێدانی سیاسەت و ڕێکار –
سەرچاوە پێویستەکان چیین، وەک چاکسازیەکان لە ژینگەی نەخۆشخانە، پێداویستیەکانی ئامێر،  –

هتد. 
بکە کە دەکرێت لەماوەی سێ مانگی  – ئامانجەکانی سەالمەتی نەخۆش دیاری  لە  یا سیان  دوو 

داهاتوودا لە نەخۆشخانەکەت جێبەجێ بکرێن. 
بە دانانی پالنێکی پڕۆژە، چورچێوەکانی کات، و ستراتیژە دیاریکراوەکان بەجێی بهێڵە.  –
بەنیازیت سبەینێ چی بکەیت؟  –
کۆتایی پێهێنان و نرخاندنی بەرنامەی ڕاهێنانەکە )+/دێلتا(	 
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وەک  ڕاهێنانەکە  بەدرێژایی  کە  کرد،  دیاری  چاکسازی  ستراتیژیانەی  ئەولەویەتە  ئەم  گرووپەکە 
سەرچاوەیەک بەکارهێنران:

سیستمی ڕەوانەکردنی باشترکراو	 
دەستگەیشتن بە چاودێری	 
تەرکیزی زیاتر لەسەر تەندروستی خۆپارێزی/گشتی	 
پێویست بوون بە پراکتیزەکان لەسەر بنەمای بەڵگە	 
پێویست بوون بە ستانداردکردن	 
دیزاینکردنی باڵەخانە و ژێرخان	 
داتایە، 	  بە  پێویستی  تەندروستی(:  زانیاری  )سیستمی  سەرەکیەکان  ئاماژە  ڕاپۆرتکردنی  سیستمی 

سیستمی ئێستا "لێکهەڵوەشاوە"، و بواری سەالمەتی ئەولەویەتە
پەرەپێدانی کارامەیی بۆ کارگێڕانی سیستمەکانی نەخۆشخانە/تەندروستی	 
باشترکردنی چاودێری پەرستاری و لێهاتوویی پەرستاری	 
باشترکردنی چاودێری پزیشکی	 
زیادکردنی توانای نەخۆشخانە )کەمکردنەوەی قەرەباڵغی(	 
راپۆرتکردن و ئاماری باشتر )لە ئێستادا پچڕپچڕە و بەدواداچوونی بۆ نییە(	 
بەردەوامیدان بە فێرکاری پزیشکی	 
پەیوەندی باشترکراو لەگەڵ نەخۆش	 

بنەمای  لەسەر   ،JCI نێودەوڵەتی  هاوبەشی  لیژنەی  ستانداردەکانی  دەربارەی  گفتوگۆکردن  پاش 
پێداچوونەوەی ستاندارد، گرووپەکە ئەم مەسەلە و بەرەنگاریانەی الی خوارەوەی لە ژینگەی ئێستادا دۆزیەوە: 

سیاسەت و ڕێکارەکانی نەخۆشخانە	 
داڕشتنی سیاسەت، ڕێکار، پرۆتۆکۆل، ئامڕازەکان بە نووسراو و گشتگیرانە.	 
دەربارەی 	  گفتوگۆکان  لە  بەشداریپێکردنیان  النیکەم  خێزانی— یان  سەردانی  سنوردارکردنی 

کۆنترۆڵکردنی پیسبوون.
سەرچاوە مرۆییەکان	 
گشتیەکانی 	  نەخۆشخانە  لە  بن.  شیاو  نەخۆشخانە  پێشەنگی  تیمی  سەرجەم  دەکات  بەوە  پێویست 

هەرێمی کوردستان، ژمارەیەکی زۆر کە لەئاستی پێشەنگیدان کارامەیی و خوازیاری پێویستیان نییە.
دەبێت ئاکاری ستافی کلینیکی بگۆڕێت— بۆ نمونە هەڵسەنگاندنی نەخۆش )بەسەربردنی کاتی زیاتر 	 

لەگەڵ نەخۆش، ڕاپۆرتکردنی ئەوەی چاودێری دەکەن، بەردەوامی چاودێریکردن(
باشترکردنی ڕوونی پەیوەندیە نووسراوەکان )دەستنووس(	 
لەگەڵ 	  زارەکی  بەشێوەیەکی  پێویستە  و  بخوێننەوە  چاودێری  پالنی  ناتوانن  بەزۆری  پەرستاران 

پزیشکدا لە پەیوەندیدا بن بۆ تێگەیشتن لە پێشبینیەکان. 
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باشترکردنی ستاف )بۆ نمونە هەندێک جار نەخۆشخانەی مناڵبوون تەنها دوو پەرستاری هەیە بۆ 	 
50 نەخۆش، کەچی هێشتا کاربەدەستانی نەخۆشخانە بەشێوەیەکی ناوخۆیی توانای دامەزراندن و 

بەکرێگرتنی پەرستاری زیاتریان نییە(. 
پێویست بوون بە ستافی یاریدەدەری پزیشکی یان پاڵپشتی بۆ یارمەتیدانی پەرستاران لە یاریدەدانی 	 

نەخۆشەکاندا. 
پەرەپێدانی تیمەکانی ئەمبوالنسی ڕاهێنراو.	 
بودجە 	  و  ستاف  ناوخۆی  کۆنترۆڵی  بە  سەبارەت  ملمالنێیەک  پەرستاری،  ستافی  بە  سەبارەت 

دەسنێشان کرا.
پرۆسەیەکی ستانداردکراو لەئارادا نییە بۆ ستافی پرۆفیشناڵ بۆ ئەوەی وەک مەرجێک بۆ کارکردن لە نەخۆشخانە، 	 

لەسەر هەردوو بنەمای بەرایی و بەردەوام لێهاتووییان لە چاودێریکردنی نەخۆشەکاندا نمایش بکەن. 
سەبارەت بە بڕواپێدانی پزیشکی و سەرچاوەی سەرەکی سەلماندنی خوێندن و ڕاهێنان، وەزارەتی 	 

تەندروستی تۆمارێک بە پلەکان ڕادەگرێت و وەزارەتی خوێندنی بااڵیش هەڵدەستێت بە سەلماندنی 
سەرچاوەی سەرەکی. هەرچۆنێک بێت، بەستانداردکردنی ئەم پرۆسەیە هەلێکە بۆ باشترکردن. 

لێهاتوویی نمایشکراو، پرۆسەیەکی 	  بنەمای  ئیمتیازپێدانی پزیشکان لەسەر  سەبارەت بە ڕێکارەکانی 
ستانداردکراو لەئارادایە بۆ بەخشینی ئیمتیازات بۆ هەندێک لە ڕێکارە دیاریکراوەکان. هەرچۆنێک 

بێت، ئیمتیازپێدانی پراکتیزەی الوەکی هەلێکە بۆ باشترکردن. 
پرۆسەیەکی دیاریکراو لەئارادا نییە بۆ پێدانی کاردانەوەی ئەدا بۆ پزیشکان.	 
مافەکانی نەخۆش	 
ڕەزامەندی نەخۆش بەشێوەیەکی پچڕپچڕ بەکاردەهێنرێت، نەک بە شێوەیەکی یەکخراو لە هەموو 	 

نەخۆشخانەکاندا. 
ڕەزامەندی بەئاگایانە بۆ ڕێکارە سەپێنراوە نانەشتەرگەریەکان یان کۆنترۆڵکردنی خوێن.	 
نەخۆشخانە 	  لە  گشتی  بەشێوەیەکی  ئامڕازەکانە(  و  پرۆسە  بە  پێویستی  )کە  ئازار  هەڵسەنگاندنی 

گشتیەکانی کوردستاندا هەبوونی نییە. 
داوای 	  هەیە  ئەوەیان  مافی  ژنان  ئایا   :C قەیسەری  نەشتەرگەری  نمونە  )بۆ  نەخۆش  مافەکانی 

نەشتەرگەریی قەیسەری بژاردەیی بکەن، تەنانەت ئەگەر پزیشک ئاماژەی پێنەدابوو؟( 
پرۆسەکانی چاودێری	 
گواستنەوەکان گرفتن. 	 
پالندانانی چاودێری ڕوون و بەبەڵگەکراو	 
گفتوگۆ ئەنجامدرا دەربارەی گرنگی فێرکاری نەخۆش و خێزان و بەشداریپێکردنی نەخۆشەکان 	 

وەک هاوبەشێک لە چاودێریاندا. ئەمە وەک ئەولەویەتێکی باشترکردن دیاریکرا. 
هەبوو 	  گشتی  هاوراییەکی  پێویستە.  نەخۆش  تۆماری  بەڕێوەبردنی  بە  سەبارەت  سیاسەتێک  هەبوونی 

لەوەی ئەمە هەلێکی مەزنە بۆ چاکسازی— بۆ بەستانداردکردنی ناوەرۆک و تەواوکاری تۆماری نەخۆش. 
سەالمەتی دەرمان	 
سەبەتەکانی "شکاندن" )فریاکەوتن( بە زۆری هەبوونیان نییە و/یان ستاندارد نەکراون.	 
گفتوگۆی پرۆسەی پەیوەندیدار بە بڕگەی دەسنیشانکردن و بەدەستهێنانی بەشی بەڕێوەبردن و 	 

بەکارهێنانی دەرمانی ستانداردەکانی لیژنەی هاوبەشی نێودەوڵەتی JCI: ڕێکەوتننامەیەکی ئاشکرا 
هەبوو کە دەبێت پێداچوونەوەی پێدابکرێت، نوێ بکرێتەوە، و ستاندارد بکرێت. 

بەیاسا ڕێک 	  لەئارادایە، بەجۆرێک کە سەرپەرشتی گشتی دەرمان  پرۆسەیەک بۆ هێنانەوەی دەرمان 
دەخرێت و پەیڕەو دەکرێت. دەرمانسازەکانی نەخۆشخانە هەڵدەستن بە پێداچوونەوە بەمەدا، و ئەوان 

دەزانن لەکوێ دەرمانی هێنراوە لە نەخۆشخانەدا بدۆزنەوە.
ڕووداوێکی 	  هەر  بە  سەبارەت  کاردانەوە  یان  شیکاری،  ڕاپۆرتکردن،  بۆ  سیستماتیکی  پرۆسەیەکی 

دەرمانی پێچەوانە لەئارادا نییە.
لەو نەخۆشخانانەدا کە دەرمانسازی کلینیکی لەگەڵ پزیشکاندا "نۆرە" ی پێدەکرێت، ئەم پراکتیزەیە 	 

بەشێوەیەکی ئەرێنی بەهێز دەبینرێت. شێوازێکی نوێ لە دەرمانسازی کلینیکی هەیە کە ئێستا لەو 
تۆمارەدا دەردەکەوێت کە یارمەتیدەرە.
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بریکارێتی 	  لەڕێگەی  ناڕێکوپێک  پزیشکەوانی  زیندەگی  دژە  کەمکردنەوەی  بە  بوون  پێویست 
پراکتیزەکان  گۆڕینی  بە  بکرێت  پاشەکەوت  پارە  هەندێک  دەکرێت  باشترکراو.  دژەمایکرۆبی 

لەکاتێکدا کاریگەری ئەرێنی دەبێت لەسەر بەکارهێنانی دژەمایکرۆبیەکان.
ژینگەی چاودێری	 
قەرەباڵغی— لێشاوی نەخۆش گرفتە. 	 
باشترکردنی دیزاینی نەخۆشخانە لەپێناوی کۆنترۆڵکردنی باشترکراوی پیسبوون. 	 
ژێرخانی سەالمەتی نەخۆش	 
هیچ سیستمێکی ڕاپۆرتکردنی ڕووداوی پێچەوانە یان هەڵەی پزیشکی لەئارادا نییە. 	 
ژێدەرە گشتیەکان ڕچەگری دەکرێن )بۆ نمونە، گیان لەدەستدانی دایک، پێوەرە دیاریکراوەکانی 	 

 .)WHO تری ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی
پێویستە هەندێک داتا )بۆ نمونە داتای گیان لەدەستدان( مەترسیەکانی ڕەچاو بکرێت. 	 
پرۆسەیەک نییە بۆ بەراوردکردنی ئەدا لە هەموو نەخۆشخنە گشتیەکاندا. 	 
نازانرێت. 	  ئاراستەی  یان  ناکرێت  ڕچەگری  نەخۆشخانەکان  بە  پەیوەندیدار  پیسبوونی  ڕێژەکانی 

گرفتێکی گەورە لەئارادایە سەبارەت بە زێدە بەکارهێنانی دژە زیندەگی بەراورد بە تەرکیز کردنە 
سەر هێڵی پێشەوەی خۆپارێزی لە پیسبوون. 

بەرنامەیەکی ڕاهێنانی ستانداردکراو بۆ هەموو ستاف لە ئارادا نییە بۆ بەدەمەوەچوونی ئاگرکەوتنەوە، 	 
و هیچ راهێنانێکی ئاگرکەوتنەوە النیکەم سااڵنە ئەنجام نادرێت. 

نەخۆشخانە 	  هەموو  لە  نییە  کورتکراوەکان  ستانداردکراوی  یان  یەکخراو  پەسەندکراوی  لیستێکی 
گشتیەکاندا. 

ڕەچاوکردنە دەرەنجامەکان سەبارەت بە بەشداری پێکردن:

وەزارەتی تەندروستی بەرپرسە لە سەرپەرشتی کواڵیتی و سەالمەتی، و بەڕێوەبەرانی نەخۆشخانە 	 
بەرپرسن لە جێبەجێکردنی. دەبێت وەزارەتی تەندروستی و ستافی تری وەزارەتی تەندروستی لەم 

ڕاهێنانەی کواڵیتی و سەالمەتی نەخۆشدا بەشداری بکەن. 
پابەندی سەرکردایەتی بە کواڵیتی و سەالمەتی نەخۆش چارەسەرە!	 
ڕەچاوی زیاتری المەرکەزیەت هەلێکە بۆ باشترکردن، و دەسەاڵتی کاربەدەستانی نەخۆشخانە پێناسە 	 

دەکات بۆ بڕیاردان سەبارەت بە تەرخانکردنی سەرچاوە. 
دڵنیابە لەوەی هەموو ستاف و پزیشکان لە ئەولەویەتەکانی سەالمەتی نەخۆشدا بەشداری دەکەن 	 

)بۆ نمونە پابەندی پاکوخاوێنی دەستەکان(. 
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