
 

ARABIC HEALTH SERVICES USERS INTERVIEW THEMES 

 موضوعات المقابلة العميقة للمستخدمين

 ........................................العمر

 ........................................الوظيفة

 

أنت أو أحد أفراد  تكون ما هي تجربتك في تلقي الخدمات الصحية، أو كيف تحصل على الخدمة الصحية عندما

 األسرة مريضا؟

 ؟( المركزية الخدمات الصحية) 1122كيف تغيرت تجربتك في تلقي الخدمات الصحية بعد عام  

 ما هي أهم ثالثة تغييرات إيجابية حدثت بعد الالمركزية؟ 

 ما هي أهم ثالثة تغييرات سلبية حدثت  بعد الالمركزية؟ 

 الصحية بعد الالمركزية؟ و كيف؟ هل واجهت أي تغيير في نوعية الخدمات 

 ما هي أهم العوامل التي تمنعك من الوصول إلى الخدمات الصحية؟ 

 ما هي اقتراحاتكم لتحسين تنفيذ الالمركزية؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARABIC HEALTH CARE PROVIDERS INTERVIEW THEMES 

 موضوعات المقابلة العميقة لمقدمي الخدمة عن رضاهم الوظيفي

 :العمر

 :الوظيفة

 :كم من الزمن وانت تعمل في هذه الوظيفة

Q2     حدثنا عن تجربتك مع تطبيق األيلولة؟ 

Q1  ( البنية التحتية والمستلزمات الطبية واألدوية)من خالل تجربتك ماهي التغييرات التي طرأت بشأن بيئة العمل الخاصة بك

 بعد األيلولة ؟

Q3  الصحية؟هل تلقيت تدريب حول أيلولة الخدمات 

Q4: ما هي تصوراتك للتغيير بخصوص تقديم الخدمات الصحية للمرضى بعد األيلولة ؟ 

Q5 ما هو التغيير الذى حدث لك من ناحية التنمية المهنية والتدريب بعد األيلولة ؟ 

Q6 ما هي ثالثة تغييرات إيجابية حدثت بعد األيلولة ؟ 

 Q7لة ؟ما هي ثالثة تغييرات سلبية حدثت بعد األيلو 

Q8 هل تشعر باالرتياح حول راتبك؟ لماذا؟ 

Q9  هل تشعر بأنك راض عن عملك؟ لماذا؟ 

Q21  ما هو التغيير الذى حدث في السكن الخاص بك بعد األيلولة ؟ 

Q22هل أنت أكثر انخراطا في اتخاذ القرارات في المسائل اإلدارية بعد األيلولة ؟ 

Q21األيلولة ؟ هل ميزانية المستشفى أكثر مالئمة بعد 

Q23 ما هي اقتراحاتكم لتحسين تنفيذ األيلولة ؟ 

 

 

 



ARABIC INTERVIEW THEMES FOR POLICYMAKERS AND HEALTH 

RELATED ORGANIZATIONS REPRESENTATIVES 

:العمر  

:الوظيفة  

:كم من الزمن وانت تعمل في هذه الوظيفة  

:التنظيمات التي لها عالقة بالصحةمواضيع المقابلة العميقة مع واضعي السياسات وممثلي   

 ماهي تجربتك مع تطبيق األيلولة؟ -2

نظام , النظام الدوائي, ميزانية الصحة)من خالل تجربتك مافي التغييرات التي طرأت علي النظام الصحي بعد األيلولة  -1

 ؟(ووجود التنظيمات التي تعمل في مجال الصحة, التحويالت للمرضي

 ة حدثت في النظام الصحي بعد األيلولة؟ماهي ثالثة تغييرات ايحابي -3

 ماهي ثالثة تغييرات سلبية حدثت في النظام الصحي بعد األيلولة؟ -4

 ماهي تصورك للتغييرات التي حدثت في الخدمة الصحية المقدمة للمرضي؟ -5

 ماهي تصوراتك للتغييرات التي حدثت في نظام التدريب والتنمية المهنية بعد األيلولة؟ -6

تغيير الذي حدث في مشاركة التنظيمات التي لها عالقة بالصحة في ادارة شئون الصحة بعد مافي تصوراتك لل -7

 األيلولة؟

 ماهي مقترحاتك لتطوير تطبيق األيلولة؟ -8

 


