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تناول موضوع الدراسة الخدمات الصحیة الحكومیة في محافظة البحیرة باستخدام نظم المعلومات  :ملخص
الجغرافیة وذلك بھدف التعرف على أثر العوامل الجغرافیة على توزیع الخدمات الصحیة ودراسة مدى 

حیة وإنتاج خرائط رقمیة كفاءتھا بالمحافظة وتحدید مناطق العجز وتقییم إمكانیة الوصول إلي النشآت الص
توضح الخدمة الصحیة الحكومیة بالمحافظة، ومتغیراتھا وتحلیل البیانات اإلحصائیة لتقدیم معلومات دقیقة 

لمتخذى القرار في مجال التخطیط الصحي، وتسلیط الضوء على األداء الطبي، وتقییم مستوى إدارة 
أنھا أن تسھم في حل مشكالت الخدمة الصحیة الخدمات الطبیة، وكذلك إیجاد أنسب الحلول التى من ش

ُسمت الدراسة إلي ستھ فصول رئیسیة یسبقھا مقدمة وتنتھي بخاتمة ً على ذلك ق   .بالمحافظة، وبناء
یتناول العوامل المؤثرة في توزیع الخدمات الصحیة الحكومیة بمحافظة البحیرة من خالل : الفصل األول 

  .في توزیع الخدمات الصحیة الحكومیة دراسة أثر الموقع ومساحة المحافظة: 
تم عرض المفاھیم والمصطلحات الخاصة بالخدمات الصحیة الحكومیة من خالل ھذا : الفصل الثانى 

  .الفصل وكذلك معاییر تقدیم ھذه الخدمة
  .شرح التحلیل المكانى للتوزیع الجغرافي للمنشآت الصحیة الحكومیة بمحافظة البحیرة: الفصل الثالث 

تم من خالل ھذا الفصل عرض لتحلیل نشاط المستشفیات الحكومیة ومعدالت الخدمة من : الرابع  الفصل
  .حیث تخطیط وتقییم المستشفیات

یختص بدراسة الخدمات الصحیة في العیادات الخارجیة لعینة من المستشفیات الحكومیة :الفصل الخامس 
  .بمحافظة البحیرة
بل الخدمات الصحیة الحكومیة بمحافظة البحیرة من خالل تقییم قدم الفصل عرض لمستق: الفصل السادس 

ً للمعاییر التخطیطیة   .الوضع الراھن وفقا
 .وتنتھى الدراسة بالخاتمة والتي تشتمل على أھم نتائج الدراسة والتوصیات التي توصلت إلیھا الدراسة
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