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 الى 

ً
 اتاحةة"  علاى تعما  ا  الصاحة وزارةعلاى  فاا   2023 -2014  الوطنية الصحية السياسة استنادا

 املتاحة املوارد وباستثمار الجودة من مستوى  وبأعلى املجتمع أفراد لكافة والشاملة املتكاملة الصحية الرعاية

 للةوزارة االشةراف  الةدور  وتعزيةز الصةي  القطةا  إدارة فة اللمركزيةة   مةن مزيةد نحةو التوجة  خةل  مةن ةبكفةاء

 .)املصلحة أصحاب واشراك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحقيق  8-3) الفرع  الهدف

 بما الشاملة، الصحية التغطية

 حصو   ذلك وإمكانية ف 

 واللقاحات األدوية على الجميع

 التكلفة امليسورة الفعالة

 

  تحقيق 8-3الهدف الفرع  )

التغطية الصحية الشاملة، بما 

إمكانية الحصو  على  ف  ذلك

خدمات الرعاية الصحية 

 األساسية 

د  تعزيز قدرات -3الفرع  )الهدف 

جميع البلدان، وال سيما البلدان 

النامية، ف  مجا  اإلنذار املبكر 

والحد من املخاطر وإدارة املخاطر 

 الصحية الوطنية والعاملية.

 

  وضع نهاية 2-3الهدف الفرع  )

لوفيات املواليد واألطفا  دون سن 

الخامسة التي يمكن تفاديها بحلو  

 2٠3٠عام 

 

  الحد 9-3الهدف الفرع  )

بدرجة كبيرة من عدد الوفيات 

واألمراض الناجمة عن التعرض 

للمواد الكيميائية الخطرة 

وتلويث وتلوث الهواء واملاء 

 .2٠3٠والتربة بحلو  عام 

 

 الهدف

 3  

التدقيق كانت وفق التوج  العام لوزارة الصحة االهداف الفرعية التي ركزت عليها اعما  

 -تمثلت باالتي: لتحقيق تلك االهداف ذات الصلة املباشرة بالواقع العراق  اكثر من غيرها
 

ع ضمان
ّ
 ف  وبالرفاهية صحية عيش بأنماط الجميع تمت

 األعمار جميع
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   2017التقرير/  تاريخ صدور . أ
 وسائل العمل . ب

 التعليمات والضوابط واالوامر الصادرة عن وزارة الصحة والبيئة 
 . التعليمات والضوابط الصادرة عن دائرتي صحة بغداد الكرخ والرصافة 
 .الخطة السنوية لوزارة الصحة والبيئة الخاصة بمشروع الغربلة لحديثي الوالدة 
 في  االولية يةحالص الرعايةفي مراكز  الرعاية لمقدمي الوالدة ثييدححص لف نيطالو  الدليل

 .العراق
 كز والمرا القطاعات بعضو  البرنامجب مولةشلما المستشفيات الزيارات الميدانية لفريق التقويم الى

 .لها عةالتاب يةحالص
 ملخص تنفيذي . ج

فحصصص االطفصصاي حصصديثي برنصصامج وطنصي لصصوزارة الصصصحة والبيئصصة يهصد  الصصى فحصص الغربلصصة  صصو 
( لتحديد االطفاي الذين يعانون من امراض يمكن عالجها قبل تفاقم الحالة المرضية NBSالوالدة)

، والكشص  المبكصر عصن االطفصاي حصديثي الصوالدة يتعصذر معالجتهصا ألضراربل التعرض سريريًا او ق

 عينة 

 من التقارير الصادرة 

على مشرو  غربلة االطفا  حديثي  التخصص ي الرقابة والتدقيق اعما تقرير  1

  2٠17 – 2٠14) من للفترة بغداد ف  الكرخ والرصافة صحة ف  دائرتي الوالدة
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يسصهم فصي خفصض االكثر عرضة لخطر التعرض لالمراض االيضصية والوراثيصة او الخلقيصة، وبمصا 
 معدالت الوفيات لالطفاي دون سن الخامسة بمقدار الثلثين.

، وبعصض القطاعصات والمراكصز ولة بالبرنصامج ميم المستشفيات المشوقد شمل نطاق عملية التقو 
  .، ومختبر الصحة العامة المركزيالصحية في جانبي بغداد )الكرخ والرصافة(

 روعشلم المقدمة يةحوالص الطبية بالخدمات التقدموى مست معرفة العمل وتمثلت ا دا  فريق
 روعشالم يواجهها التي ( وتشخيص المعوقات2017-2014من ) للفترة  حديثي الوالدة غربلة
لعصاملين مصن االطبصا  ا تصوفر ، ومصدىالمقدمصة ةصصحيوال الخصدمات الطبيصة علصى اير صاثتدى ومص

 انطالقه.  منذ روعشالم عليها يعتمد التي واالدوية واالجهزة والممرضين 
لغرض  والمسموعة والمرئية المقروئة باالعالنات والبيئة الصحة وزارة أ تمام عدم حيث لوحظ

وقلة المبالغ المخصصة لتوفير االدوية وتثقي  المجتمع بخطورة االمراض الوراثية وابعاد ا  توعية
لبرنامج غربلة حديثي الوالدة، فضاًل عن عدم كفاية التدريب الكافي للعاملين مما ادى الى خلل 

 .في تطبيق البرنامج من ناحية دقة اخذ عينات الدم لالطفاي
 توصياتالاهم  . د

 كش  المكبر عن االمراض االيضية لحديثي الوالدة لضمان شموي ال رنامجب توسيع على العمل
 كافة.محافظات العراق 

  لصصصةغرب برنصصامجب اصصصةالخ المرئيصصة او المسصصموعة او ةالمقصصصرو  سصصوا  االعالنصصاتب اال تمصصام ورةضصصر 
 .الوالدةحديثي 

 لبرنامج  روريةضال الطبية ماتز لوالمست االدوية توفيرل صصةخالم انيةز الميب رظالن اعادة ضرورة
 . الوالدةغربلة حديثي 

 ض ر غل يالمركز  العامة ةحالص تبرمخ في  يديةالتوك وصحالفب اصةالخ ةز االجه توفير ضرورة
 .العراق ارجخ العيناتحص وف نقل   مناليالتك وتقليل يصيةشخالت دمةالخ املتك

 جصصودة بصصه لضصصمان نللعصصاملي لصصةغربال برنصامجب اصصصةالخ يطيةشصصالتن الصصدورات وتكثيصص  يصصادةز  ضصرورة 
 .الوالدةمن االطفاي حديثي  ةحوبالمس العينات
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   2017تاريخ صدور التقرير/  . أ
 وسائل العمل . ب
 

  اجصرا  المقصصابالت الشخصصصية وتوجيصه المصصذكرات واالستفسصصارات واجصرا  الزيصصارات الميدانيصصة الصصى
 المستشفيات.

  وتعليمصصات السصصالمة المهنيصة الصصصادرة عصصام  2013مراجعصة قصصانون الصدفاع المصصدني الصصصادر عصام
( الخاصة بالتصاميم المعمارية واالنشائية والخدمية NFPA 101والمحددات العالمية ) 1985

والدليل  2011المشاريع ومراقبة سالمة تنفيذ ا لسنة  ية النشا ، وكذلك تعليمات المحددات البيئ
الوطني لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية الحكومية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 

2009. 
 ملخص تنفيذي . ج

تم اعداد التقرير لغرض دراسة وتشخيص نقاط الخلل المتعلقة بضع  اجرا ات وزارة الصحة 
متطلبات الوقاية والسالمة المهنية في المؤسسات الصحية الحكومية وكذلك والبيئة في توفير وتطبيق 

ي ظا رة الفيضانات في فصل الشتا ، ودراسة مدى فعالية اجرا ات فوضع الحلوي والمقترحات لتال
وزارة الصحة والبيئة المتمثلة في تشكيل لجان السالمة في المستشفيات والمؤسسات الصحية وتوفير 

 لحريق ونصب اجهزة االنذار المبكر للحرائق.وصيانة مطافئ ا
وقد تم اجرا  تحليل معمق للمخاطر والظوا ر السلبية المصؤثرة  وحسصب ا ميتهصا  ذات الصصلة 

حيث لوحظ عصدم وجصود منظومصات اطفصا  ذاتصي فصي جميصع المستشصفيات التصي تصم بالمشكلة الرئيسية، 
في بعض المستشفيات او سو  توزيعها في  زيارتها وعطل اغلب منظومات االنذار وقلة عدد المطافي

البعض االخر مما يشكل صعوبة في السيطرة على الحريق، فضاًل عصن عصدم وجصود خصراطيم الميصا  
تتوفر فيها منظومة  حيث بلغت نسبة المستشفيات التيالخاصة باالطفا  في حاي حدوث الحرائق 

%( مصن مجمصصوع المستشصفيات التصي تصم زيارتهصصا، باالضصافة الصى ضصع  اجصصرا ات 54) خصراطيم الميصا 
اقة الكهربائية السالمة الخاصة بالمولدات الكهربائية وخزانات الوقود وعدم وجود مصدر احتياطي للط

 .في بعض المستشفيات
 
 

تقويم اداء سياسة وزارة الصحة والبيئة ف  توفير وتطبيق متطلبات الوقاية  تقرير

 والسلمة املهنية ف  املؤسسات الصحية الحكومية

 

2 
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 توصياتاهم ال . د
 لة لالشتعاي على الرغم من التحقيق في اسباب استمرار استخدام مواد البنا  واالنها ات القاب

 تكرار حوادث الحريق.
 ة المهنيصصصة كطفايصصصصات الحريصصصصق ومنظومصصصات االنصصصصذار المبكصصصصر باالعصصصصداد تصصصوفير متطلبصصصصات السصصصصالم

فاظ على حوالمواصفات المناسبة ومراعاة توزيعها داخل المستشفيات بطريقة صحيحة لغرض ال
 سالمة العاملين والمراجعين.

 وخزانات الوقود الرئيسية وتوفير سياج  اصة بالمولدات الكهربائيةتوفير متطلبات السالمة الخ
مقاوم للحريق للصمود في حالة احتراق الخزانات للحيلولة دون انتشار  ووصوله الى مباني 

 المستشفيات.
  علصصصى حصصصوادث الحريصصصق وتقليصصصل زيصصادة اعصصصداد اعضصصصا  لجصصصان الصصصدفاع المصصصدني المصصصدربين للسصصصيطرة

 .الخسائر
  توفير الظرو  الصحية المالئمة لسالمة العاملين في مختبرات المستشفيات واالجهزة الخاصة

  بالمختبرات الكيمياوية والبايولوجية للحفاظ على سالمة العاملين. 
 
 
 
 
 
 
 
   2019تاريخ صدور التقرير/  . أ

 وسائل العمل . ب
 التابعة الصحية الرعاية ومراكز ووحدات بشعب الخاصة المؤشرات قوائم التدقيق فريق اعتمد 

 . الرصافة لقطاع
 الزيارات على االعتماد خالي من المريض الى المقدمة الخدمة وتقييم القطاع أوليات تدقيق 

 .الميدانية
 بعملية للقيام المطلوبة المعلوماتللحصوي على  القطاع دارةا الى الرسمية المذكرات تقديم 

 2015لالعوام  السنوية والفعلي، الخطط القياسي والمالك التنظيمي ومنها )الهيكل التدقيق
 الطبية واألجهزة والمستلزمات األدوية من والمجهز ،االحتياج بالقطاع الخاصة 2018 ولغاية

3 
 الصحية الرعاية قطا  نشاطات على التخصص ي والتدقيق الرقابة تقرير

  2٠18-2٠15) من للفترة االولية
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والمنتهية  والمفقودة الشحيحة الطبية والمستلزمات األدوية يبين كش  خالي سنوات التقويم ،
خالي  للقطاع والتابعة الفعلية والمصروفات اإليرادات النفاذ، كش  يبين والقريبة المفعوي

 .سنوات التقويم
 المعايير االتية : اعتماد- 

 الفرعية الصحية الرعاية ومراكز االولية الصحية الرعاية مراكز انشا  مراجعة معايير . 
 قطاعات الرعاية ضمن المنفذة البرامج بخصوص الصحة ارةز و  من الصادرة التعليمات 

 .االولية الصحية
 الصحة . وزارة تعليمات بسح وتوزيعها والطبية الصحية المالكات توفر معايير 
 الصحة وبرامج االم والطفل ورعاية التبريد وسلسة بالتحصين الخاصة البرامج تنفيذ معايير 

 وبرنامج الخامسة سن دون  الوالدة لحديثي املةالمتك والرعاية الصحة تعزيز وبرامج المدرسية
 الصحة وبرنامجي ر والسك طالضغ وبرنامج الوالدة لحديثي بلةالغر  وبرنامج االسرة تنظيم
 . التلوث ىلع السيطرة وبرنامج النفسية

 اعال المذكورة بالبرامج الخاصة الخطط . 
 

 تنفيذيملخص  . ج
 فصصي األوليصصة الصصصحية الرعايصصة قطصاع فصصي المقدمصصة الصصصحية الخصدمات تقيصصيميهصد  التقريصصر الصصى 

 الخدمصصصصةو  والصصصصحية الطبيصصصة الخدمصصصة تقيصصصيم خصصصالي مصصصن (2018-2015) ماألعصصصوا خصصصالي الرصصصصافة
 واألدويصة األجهصزة تصوافر ومصدى ،القطصاع داخصل الموجصودة المرافصق وأ ليصة ةبيئص تقييمو ، صائيةحاإل

للمرضصى  عاليصة جصودة وذات املصةمتك بيصةط خدمصة لتقصديم مصةز الال والمختبريصة الطبيصة والمستلزمات
 ة.رافيالجغ الرقعة داخل نينوالمواط

 المخصصة نةز الموا في المرصدة المالية التخصيصات الياستغ وقد اظهرت نتائج التدقيق عدم
 البصصرامج ، كمصصا ان اغلصصب(2017 – 2015) وللسصنوات القطصصاع قبصصل مصصن تنفيصذ ا يصصتم التصصي للبصرامج
 األوليصة الصصحية المراكصز بصين ما والتنسيقالتعاون  ضع  منتعاني  القطاع في المنفذة الصحية
 االسصصصصترجاعية ذيصصصةالتغ فصصصي ضصصصصع  ( ممصصصا ادى الصصصىفياتشصصصصالمست) الثانويصصصة الصصصصحية سسصصصاتوالمؤ 

 معد، باالضافة الى األولي الصحي المركز قبل من عللمراج المرضية الحالة لمتابعة الضرورية
 الصذي لبالشصك بصالفحص خاصصة رفةغ من النفسية الصحة خدمات لتقديم مناسبة عمل ةبيئ وجود
 صحة برنامج تطبيق عددكذلك لوحظ لحالة المراجع،  التامة والسريةواالطمئنان  الخصوصية يوفر
 المالكات توفر عدد بسبة صحيال كزامر بعض ال  عدا للقطاع التابعة المراكز عجمي في األسرة
 ه.لتطبيق مةز الال والصحية الطبية
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 توصيات . د
 والصحية الطبية توزيع المالكات على بالعمل الرصافة في األولية الصحية الرعاية قطاع قيام 

 المالكصصصات عصصاتق ىلصصع الملقصصاة المهصصصام مصصن والتقليصصل اجصصةح األكثصصصر عالموضصص حسصصب واإلداريصصة
 . القطاع في الموجودة

  للقطصصاع المخصصصصة الموازنصصة ضصصمن المرصصدة الماليصصة التخصيصصصات اسصصتغالي علصصى العمصل 
 .بالصر  الخاصة التعليمات ومراعاة

 الصحية المراكزعلى  واإلشرا  المتابعة عملية لتحقيق الموضوعة بالخطط االلتزام ضرورة 
 .للزيارات ووضع الية للقطاع التابعة

 عجمي وتطبيق الخطة ضمن هعلي المنصوص لبالشك النفسية الصحة برنامج بتفعيل نوصي 
 .بالمراجعين الخاص المكان وتوفير البرنامج على للعاملين المناسبة العمل ةبيئ ةوتهيئ جوانبها

 وتوزيصع الطبيصة والمسصتلزمات األدويصة من االحتياج احتساب في صحيحة الية اعتماد ضرورة 
 .لها وفقا الطبية والمستلزمات األدوية

 
 

 
 
 
 

 
   2018تاريخ صدور التقرير/  . أ

 وسائل العمل . ب
  اجرا  تحليل للمخاطر المتعلقة بالمشكلة الرئيسية المتمثل بعدم مواكبة المنتج المحلي الحكومي

 .من حيث الكم والنوع الحتياج وزارة الصحة من االدوية والمستلزمات الطبية
  االعتماد على المعايير المتمثلة بالقوانين والتعليمات الصادرة في عملية دعم المنتجات الوطنية

الحكومية، االليات العالمية العتماد تطبيقات التصنيع الجيد في مجاي االدوية والمستحضرات 
 .االدوية والمستلزمات الطبية العامة لتسويق وصناعة ةالطبية ، خطط الشرك

 ملخص تنفيذي . ج
تعتبر صناعة االدوية صناعة استراتيجية ومن ا م  الدعائم االقتصادية لما تدر  من امواي من 

 جهة وتوفير الدوا  االمن التي تلبي االحتياج ضمن المواصفات العلمية.

 الطبية واملستلزمات االدوية من الحكومي املنتج دعم ف  الدولة سياسة 4



 املستدامة التنمية اهداف من الثالث الهدف لتنفيذ والبيئة الصحة وزارة نشاط اداء تقويم نتائج|  8
 

تم اعداد  ذا التقرير بهد  االسهام في رفع مستوى الصدعم المقصدم الصى الشصركات والمصصانع 
الحكوميصة المصصنعة لالدويصة والمسصصتلزمات الطبيصة والمختبريصة بطريقصة علميصصة وكفصو ة تضصمن وصصصوي 

د مات ومختبرات امنة وذات فعالية عالية بما يسز الشركات والمصانع الحكومية الى انتاج ادوية ومستل
 .الحاجة الفعلية للسوق 

وقصصد اسصصصفرت نتصصائج التصصصدقيق عصصن عصصصدم مواكبصصصة المصصصانع الحكوميصصصة الوطنيصصة المنتجصصصة لالدويصصصة 
كمصا ان  والمستلزمات لشروط ومتطلبات التصنيع الجيد مما اثر وبشكل كبيصر علصى كفصا ة المنتجصات

العصصصام مصصصن االدويصصصة  القصصصدرة االنتاجيصصصة لهصصصذ  المصصصصانع ال تسصصصد حاجصصصة السصصصوق او علصصصى االقصصصل القطصصصاع
، فضالً عن ضع  التطور الخاص بالمكائن وكذلك ضع  والمستلزمات الطبية والمختبرية واللقاحات

يضا  الى ذلك ضع  في تفعيل بعض ، في ادخاي صناعة ادوية جديدة على الخطوط االنتاجية
ا دعصم المنصصتج  القصوانين وضصع  تطبيصق االجصرا ات التصصي تقصوم بهصا المؤسسصات المعنيصة التصصي مصن شصانه

لصه كمصا ونوعصا بمصا يضصمن سصد الحاجصة  الوطني ورفع كفا ة المنتج المحلي وكفا ة المصصانع المنتجصة
للدوا  اوال وفتح باب المنافسة التسويقية العادلة مع المنتجات االجنبية التي تتيح لالنتاج مدى واسع 

وق المحلية بالمستحضرات من مختل  من العمل والتنويع والتي تاثرت باالستيراد المفتوح واغراق الس
 المناشئ وبصورة غير مسيطر عليها.

 التوصيات . د
  التطبيصق الفعلصي لتوصصيات اللجصان الفنيصة التابعصة لصوزارة الصصحة لغصرض الوصصوي بالمصصانع الصصى

 متطلبات وشروط التصنيع الجيد بالشكل الصحيح وتوفير البيئة المناسبة النتاج دوا  امن وفعاي.
  التطبيق الفعلي للبحوث المنجزة وفق خطة بحثية معدة للتطوير وزيادة اعداد المستحضرات تفعيل

 المضافة على الخطوط االنتاجية في المصنع.
   لضمان توفير المواد  البرام العقودابرام العقود الحكومية استثنا  شركات االدوية من التعليمات

 تاخير.االولية لخاصة باالدوية بالوقت المطلوب وبدون 
  احالة معهد المصوي واللقاحات وبعض الخطوط االنتاجية الصى االسصتثمار للنهصوض بواقصع حصاي

 المنتج الدوائي الوطني وسد حاجة المؤسسات الصحية من  ذ  المنتجات الطبية.
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   2019تاريخ صدور التقرير/  . أ
 وسائل العمل . ب

 اجرا  التخطيط االستراتيجي وفق مصفوفة تحليل المخاطر االساسية والفرعية لمشكلة التقويم
 المتمثلة بتباين مستوى الخدمة التمريضية المقدمة في المؤسسات الحكومية.

 والضوابط واالوامر االدارية الصادرة من وزارة الصحة والبيئة ودوائر ا في مراجعة التعليمات
 بغداد والمحافظات.

بالعمصل لقسصم شصؤون التمصريض الصصادر عصن وزارة الصصحة والبيئصة مثصل )دليصل  االدلة الخاصة
السيطرة على التلوث في المستشفيات، االسعافات االولية للمالكصات التمريضصية العاملصة فصي 
المستشصصفى، دليصصصل العنايصصصة التمريضصصية فصصصي وحصصصدة العنايصصصة المركزيصصة، دليصصصل تمصصصريض االمصصصراض 

 الخدج، ...الخ( االنتقالية، دليل تمريض االطفاي
 الملخص التنفيذي . ج

جصصا   صصصذا التقريصصصر بهصصد  معرفصصصة مصصصدى االلتصصزام بتطبيصصصق معصصصايير جصصودة الخدمصصصة التمريضصصصية فصصصي 
المؤسسصصصات الصصصصحية، وتشصصصخيص المعوقصصصات والسصصصلبيات التصصصصي تصصصؤدي الصصصى تصصصدني مسصصصتوى الخصصصصدمات 

في االعصداديات او  التمريضية ومعرفة مدى وجود تحسين في المنهاج التربوي والتعليمي سوا  كان
 المعهد او الكليات الخاصة بالتمريض.

اظهر ضع  االدا  التمريضي مؤشرات سلبية على الخدمات التمريضية في المؤسسات حيث 
الصحية الحكومية بصورة عامة و ذا االمر ينطوي عليه عصدة امصور سصلبية منهصا المظصا ر السصلوكية 

نظرا الن المريض )المستفيد من الخدمة( دائما يطلب واالدا  الوظيفي والتطويري لمهنة التمريض و 
المزيد من الرعاية الصحية ويتوقع االفضل لذا البد ان تتبع ادا  متكامل من قبل الكادر التمريضي 

 في المستشفيات.
ضصصع  الرقابصصة علصى ادا  المالكصصات التمريضصصية فصصي المؤسسصات الصصصحية مصصن قبصصل لصصوحظ  وقصد

حة والبيئصصة  والصصدوائر التابعصصصة لهصصا ممصصا تسصصبب فصصي ضصصع  الخصصصدمات الجهصصات المعنيصصة فصصي وزارة الصصص
التمريضصية المقدمصصة للمرضصصى الراقصصدين والمصصراجعين، وكصصذلك سصصو  توزيصصع المالكصصات التمريضصصية علصصى 
المؤسسات الصحية مما تسبب في معاناة اغلب ادارات المؤسسات الصحية من وجود حاجة للمالكات 

ت اخرى، فضاًل عن عدم فاعلية المنا ج التدريبية المقدمة للمالك التمريضية ووجود فائض في ادارا

من  للعوام التمريضية الخدمات تطوير ف  والبيئة الصحة وزارة سياسة 5

 2٠19ولغاية النصف االو  من عام  2٠15
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مصة التمريضصية الجيصدة والتصي دوتصدني الخالتمريضي اثر سلبا علصى تطصوير المهصارات الفنيصة واالداريصة 
 تحقق رضا المريض. 

 التوصيات . د
  على تشديد الرقابة على المالكات التمريضية مصن قبصل  زارة الصحة والبيئة بضرورة التاكيدقيام و

 الجهات المسؤولة في الوزارة ومعاقبة المخالفين لضمان االرتقا  بمستوى الخدمات التمريضية.
  اعصصادة النظصر باليصة توزيصع المالكصصات قيصام دائصرة التخطصيط وتنميصة المصصوارد فصي وزارة الصصحة والبيئصة

ن مع االخذ بنظر االعتبصار الكثافصة السصكانية بالتعصاون مصع لشادة بهذا االتمريضية وفق دراسة مع
 وزارة التخطيط

  الدورات التدريبية يضية المشاركة في توجيه ادارات المستشفيات باجرا  تقييم فعلي للمالكات التمر
وتوجيه الدعم المالي والمعنوي للمتميزين وتقديم مكافاة تشجيعية لهم لالرتقا  بمستوى الخصدمات 

 يضية المقدمة للمرضى.التمر 
  المرسلة الى المؤسسات الصحية  بتوحيد التوجيهات واالعماماتام وزارة الصحة والبيئة يقضرورة

لضصمان انسصصيابية الخصدمات التمريضصصية واالتقصا  بالخدمصصة مصن خصصالي تفعيصل التنسصصيق مصع منظمصصات 
المجتمع المدني والوزارات ذات العالقة بالخدمة التمريضية لتقديم خدمات تمريضية متكاملة في 

 المؤسسات الصحية.

 

 

 

 

   2020تاريخ صدور التقرير/  . أ
 وسائل العمل . ب

  دعدااب صحية سساتؤ م رتوف قلةب المتمثلة الرئيسية بالمشكلة المتعلقة المخاطر تحليل اجرا 
 فية.راغالج والرقعة السكانية ةفالكثا مع ئمتتال

 التالية المعايير على التدقيق اعتماد :- 
 لمعرفصصصصصصصة  2023 - 2019 و 2018 - 2014  لألعصصصصصصصوام الوطنيصصصصصصصة الصصصصصصصصحية السياسصصصصصصة
 . وسياستها والبيئة الصحة وزارة وجهاتت
 (2022 - 2018)و (2017 – 2013) لألعوام الوطنية التنمية طةخ. 

 معسياسة الدولة ف  زيادة عدد  6
ً
الكثافة  املؤسسات الصحية انسجاما

 2٠19- 2٠٠3السكانية والرقعة الجغرافية لألعوام 
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 (2019 -2003) لألعوام والبيئة الصحة وزارة الهندسية والخدمات المشاريع ائرةد طةخ. 
 رقعصة وتغطيتهصا لكصل المستشصفيات وأعصداد نسصمة 1000 - األسرة أعداد بخصوص معايير 

 الموارد وتنمية التخطيط دائرة قبل من وضعت التي واأل دا  التخطيط وزارة من جغرافية
 . والبيئة الصحة وزارة في

 نسمة 1000 لكل( 3) االسرة دعد ديحد يوالذ  الوزرا مجلس قرارات. 
 نالسكا من نسمة (  50000) لكل مستشفى معيار. 
 نالسكا من نسمة (10000) لكل صحي رمرك معيار. 

 ملخص تنفيذي . ج
 ىالمسصتو  شصراتؤ وم التنميصة شصراتؤ م ضصمن بيصرةك أ ميصة لها الصحية شراتؤ الم نبا كالش
 ىالمستو  ةمعرف في جو ر عنصر  ي نللسكا الصحية الحالة ان المعلوم ومن بلد يألاالقتصادي 
  صذا تحديصد فصي الرئيسصية المهمة والبيئة الصحة وزارة تتولى العراق وفي، البلد ن ذلكلسكا الصحي
 سساتؤ والم المستشفيات من متكاملة ومةمنظ طريق عن به المرتبطة شراتؤ والم الصحي ىالمستو 
 .الصحية

 سسصاتؤ م يرفتصو  دون  تحصوي التصي لالمشصاك تحديصد فصي االسصهام هصد تم اعداد  ذا التقريصر ب
 . يةفراغالج الرقعة ىمستو  وعلى السكانية ةفالكثا ةزياد مع ئمتتال صحية وتخصصات باعداد صحية

 من والمنفذة (2022 – 2013) لألعوام الوطنية التنمية طةخ تنفيذ متابعة ضع  حيث لوحظ
 سسصاتؤ والم التحتيصة البنصى يرفتصو  يصثح من الصحة بقطاع للنهوض والموضوعة طالتخطي وزارة قبل

 من المنفذة للمشاريع التخطيط وزارة تجريها التي المتابعة زيارات قلةب بسب والثانوية األولية الصحية
 توسصيع فصي والبيئة الصحة وزارة قبل من واضحة طةخ وضع عدم ىال ةفضاالبا. الصحة وزارة قبل
 المعنية الوزارة ىلد وواضح سمدرو  تخطيط وجود وعدم السريرية السعة ةزياد اصةخو  التحتية البنى
وكذلك  الصحة لوزارة االستراتيجية الخطر ضمن المدرجة المشاريع تيارخا في األولويات تحديد في

 ( التخصصية المراكز ،صحية مراكز، المستشفيات) لها المخطط المشاريع انجاز تنفيذ تلكو  وضع 
 التوصيات  . د

 ضمن المستهدفة الوطنية والمؤشرات التنمية خطة دراسة اعادة على بالعمل التخطيط وزارة قيام 
 والحقيقيصصة المناسصبة الحلصوي ووضصع محصدد اطصصار زمنصي وضصمن مكممصة تكصون  وان الصصحة قطصاع
 وزارة تصصصصدر ا التصصي السصصنوية المتابعصصة تقصصارير ضصصمن الخطصصصة تنفيصصذ تواجصصه التصصي المشصصاكل لتالفصصي
 .التخطيط
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 بالعمصل الحكوميصة متابعة المشصاريع قسم الحكومية االستثمارية البرامج /دائرة التخطيط وزارة قيام 
 تنفيذ متابعة منيض بما الصحة قطاع ضمن المنفذة االستثمارية المشاريع يارةلز  طةخ وضع على

 . المشاريع
 االولية) نواعهابا الصحية سساتؤ الماعداد  من الفعلية الحاجة تحديدب الصحة وزارة قيام رورةض 
 باالعتماد راجهاواد منها القياسية باالعداد مقارنة المطلوبة االسرة اعداد وتحديد( والثالثية الثانويةو 
 راجهصاواد اتفظصوالمحا غصدادب فصي الصصحة وائصرد ضصمن الفعليصة الحاجصة ومكصامن االولويصات ىعلص

 لتلصصصك الحاجصصصة الفعليصصصة مصصصن االدنصصصى الحصصد تصصصوفير لغصصصرض المسصصصتقبلية االسصصصتراتيجية الخطصصصة ضصصمن
 المرسوم القياسي المعيار ضمن المؤسسات تلك توفير نحو لالنطالق نقطة واعتبار ا المؤسسات
 . عالميا

 واالسصصكان، الكهربصصصا ،  الماليصصة، االعمصصار الداخليصصة، المعنيصصة و صصم كصصل مصصصن )وزارة االطصصرا  توجيصصه
 البلديصة والهيئصاتبغصداد الصدوائر  امانصة الخدمية، االجتماعية والدوائر والشؤون  االتصاالت، العمل

 االجرا ات بتسهيل للضرائب( العامة للكمارك، الهيئة العامة الحدودية، الهيئة المنافذ العامة) يئة
 والمبينصصة المعوقصات رفصع بهصد  الصصحة بصوزارة الخاصصة انجصاز المشصاريع متطلبصات لتصوفير االزمصة
 وحسب الخدمية الصحية عالمشاري النجاز الصحة وزارة تواجه والتي الرقابي  ذا التقرير ضمن

 .النافذة والقرارات والضوابط التعليمات
 حجم الصحة وزيادة وزارة بمشاريع الخاصة المالية للتخصيصات التمويل بتوفير قيام وزارة المالية 

 السكاني التوسع مع يتالئم الواجب تنفيذ ا بما الصحية المشاريع يتناسب وحجم بما التخصيصات
 الفعلية الحاجة وتحديد الواقع راسةد ىال اواستناد العراقي للمجتمع الصحية المتطلبات حجم وتزايد
 التخطيط.وزارة  و والبيئة الصحة وزارة قبل من
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   2019تاريخ صدور التقرير/  . أ
 وسائل العمل . ب
 الرئيسصية بالمشصكلة والظوا ر السلبية المؤثرة وحسصب ا ميتهصا ذات الصصلة المخاطر تحليل تم 

 بصورة منها وعدم التخلص الصحية المؤسسات في الخطرة الطبية تكدس المخلفاتب المتمثلة
 .صحيحة

  1988 لسنة البيئة وتحسين حماية دائرة من الصادرة البيئية التشريعاتمراجعة. 
  2008 لسنة (37) رقم البيئة ارةز و  قانون االطالع على. 
  حماية قانون  من (38) المادة الحكام استناداالصادرة  2015 لسنة( 1) رقم تعليماتمراجعة 

 .2009 لسنة (27) رقم البيئة وتحسين
 العدوى لمكافحةي الوطن الدليلو  الصحية سساتؤ للم يالبيئ الدليل مراجعة. 
 االتحادي المالية الرقابة لديوان السابقة التخصصية التقارير. 
 الملخص التنفيذي . ج

تكدس  ياالستراتيجالتخطيط  مرحلة اليخ التقويم فريق اجرا ا يالت االولية الدراسات أظهرت
 نتيجصة صصحيحة بصصورة منهصا صالصتخل وعصدم الصصحية سسصاتؤ الم فصي الخطصرة الطبيصة المخلفصات
 كونها الظا رة  ذ لمعالجة المناسبة تاالجرا ا اتخاذ دون  أسباب ولعدة والمتابعة التخطيط ضع 
 المسصتخدمة ةالحديثص االجهصزة ؤتلك أ مها اخرى مشاكل عدة عليها اثرت يوالت الرئيسية المشكلة

 .الطبية المخلفات من صالتخل فيShredder ) ) والتعقيم رمثلل
 ارةز و  قبصصل مصن المتخصصذة االجصرا ات تقيصصيم  صو  تقصويمال عمليصصة اجصرا  مصصن اإلسصاس الهصد  ان
 التقنيصات اسصتخدام اليخص مصن العصراق مستشصفيات فصي يالبيئص الواقصع لتحسين وذلك والبيئة الصحة
 المخلفصات معالجصة فصي الكبيصرة إل ميتهصا وذلصك الطبيصة المخلفصات مصن صللصتخل والمتطورة ةالحديث
 التلوث حاالت انتشار الى ديؤ ت يالت النفاياتتكدس  من للحد وذلك للبيئة صديقة بطريقة الطبية

 والعدوى. واإلمراض
 صللصتخل القديمة التقنيات على مستشفياتال من العديد اعتماد وقد لوحظ من خالي التدقيق

 يةز الغا انبعاثاتها بسبب للبيئة صديقة غير تكون  يوالت المحارق  لمث الصلبة الطبية المخلفات من

7 
استخدام التقنيات الحديثة واملتطورة ف   وزارة الصحة والبيئةسياسة 

 للتخلص من املخلفات الطبية ف  عموم العراق
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سبب  ويعود االنسان بصحة رةالمض من الغازات وغير ا والدايوكسين اتز الغا اكاسيدمثل  الخطرة
 تلك ان علما العمل عن هاوتوق  بعض نصبها تم يالتShredder) ) اجهزة اعداد قلة ذلك الى
 وحدات وجود عدم، وكذلك عطلها او يجزئ بشكل عملها بين ما كبير ررتض من يتعان المحارق 
 وقصدم والمحافظصات بغصداد فصي المتواجصدة المستشفيات باغل في السائلة الطبية للمخلفات معالجة
 باغلصصص ان رؤشصصصي ممصصا المستشصصصفيات فصصي الموجصصصودة المعالجصصصة وحصصدات بعصصصض فصصي العمصصصل  وتوقصص

 معالجة أي اجرا  دون  واالنهر يالصح الصر  بكاتش الى السائلة مخلفاتها حتطر  المستشفيات
 الصحية سساتؤ الم نشاطات عن ناتجة كونها المائية المصادر في تلوث حدوثالى  ديؤ ي مما
 قاعدة وجود عدم، فضاًل عن االنسان وصحة البيئة على عالية طورةخ ذات ملوثات تعتبر يوالت

 الخاصصصصصة الفحوصصصصات ونوعيصصصة اعصصصداد بخصصصصوص الفنيصصصة االمصصصور دائصصصرة قبصصصل مصصصن ومتابعصصصة بيانصصصات
 وذلصك والمحافظصات بغصداد فصي تنصصيبها تصم يالتص االجهصزة لجميع ((Shredder اجهزة بمخرجات
 الملوثصصصصصات مصصصصن الطبيصصصصصة النفايصصصصات لصصصصوخ ومصصصصصدى جيصصصصد بشصصصصصكل الطبيصصصصة النفايصصصصات اتصصصصصال  مصصصصن للتاكصصصصد

 . البكتريولوجية
 التوصيات  . د
 المحصارق  مثصل الصصلبة الطبيصة المخلفصات مصن صللصتخل القديمصة التقنيصات علصى االعتمصاد عصدم 

 (Shredder) اجهصزة اعداد تجهيز زيادة على والعمل االنسان وصحة بالبيئة مضرة كونها
 .منها البعض توق  اسباب ومعالجة منها العاطل حواصال

 العراق مستشفيات جميع في السائلة الطبية للمخلفات جديدة معالجة وحدات نصب ضرورة 
 المتوقفصة المعالجصة وحصدات بعصض تأ يصل اعصادة على والعمل معالجة وحدات تمتلك ال التي
 .المائية المصادر في تلوث حدوث عدم مانلض وذلك

 اجهصصزة  ومخرجصات عمصصل علصى الفنيصصة االمصور دائصصرة قبصل مصصن الدوريصة المتابعصصة اجصرا  ضصرورة
(Shredder) لجميصصع بمخرجصات االجهصزة الخاصصة الفحوصصات حصوي بيانصات قاعصدة واعصداد 

 الطبيصصة النفايصات اتصال  مصصن للتأكصد وذلصك والمحافظصصات بغصداد فصي تنصصصيبها تصم التصي االجهصزة
 . للبيئة ملوث وغير جيد بشكل

 اجهصصصزة اعصصصصداد توزيصصصع زيصصصادة (Shredder) مصصصع اعصصصصداد تتناسصصصصب ولكصصصي للبيئصصصة صصصصصديقة كونهصصصا 
 .المتراكمة الطبية المخلفات من للتخلص وذلك والمحافظات بغداد في الصحية المؤسسات

 السائلة على المخلفات البكتريولوجية الفحوصات اجرا  بضرورة البيئة مديريات على التأكيد 
 عصدم مصن للتأكصد وذلصك تشصغيلها فتصرة طصوي (Shredder) اجهصزة عمصل عصن الناتجصة والصصلبة
 .البيئة الى مطلقة ملوثات وجود
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 معلومات االتصا 

يسرنا استقبا   تفسار للمزيد من املعلومات واالس

التواصل ف  طرحها  استفساركم واي امور ترغبون 

 االتية:عبر العناوين معنا 

 ديوان الرقابة املالية االتحادي

 دائرة الشؤون الفنية والدراسات

Website: www.fbsa.gov.iq 

e-mail: info@fbsa.gov.iq 


