الواقع الصحي في العراق قبل وبعد االحتالل
د .عادل خضير الدوري
رئيس لجنة الصحة في المنتدى العراقي للنخب و الكفاءات

المقدمة
سيداتي وسادتي ال يخفى على احد ان النظام الصحي في العراق قبل ثالث عقود
مضت كان من بين االفضل في الشرق األوسط مستندا على راس المال من المركز
ونظام المستشفيات الصحيح بكل مؤسساته وملحقاته و اعتمدت البالد بنطاق
واسع على استيراد المعدات واالدوية الطبيه الحديثه انذاك وقد سعت الدولة في
العراق الى تقديم الخدمات الصحية والعالجية لمواطنيها كافه عبر المؤسسات
الصحيه العامه مجانا في تلك الفتره .
تشير معظم الدساتير الى حق االنسان في العيش في بيئه جيدة تؤمن له حياه
صحيه سعيده وامنه  .ويكفل المجتمع من خالل الدولة هذا الحق عن طريق تأمين
الرعايه الصحيه للفرد  .وقد حرصت الدساتير السابقه في العراق على تاكيد
الحقوق الصحية للفرد .حيث اشار الدستور المؤقت لعام  1964على ان الرعاية
الصحيه حق للعراقيين جميعا تكفله الدوله و بانشاء مختلف انواع المؤسسات
الصحيه كما الزم الدستور المؤقت لعام  1970الدوله بحماية الصحه العامه عن
طريق التوسع المستمر والخدمات الصحيه المجانيه في الوقايه والعالج .
ان حق التمتع بالرعاية الصحية هو الوصول بالفرد الى حاله من التكامل الجسدي
والعقلي واالجتماعي والنفسي وليس فقط غياب المرض او العله  .وللوصول الى
هذه الحاله يجب ان تقدم للفرد الرعاية الصحية التي تعتمد على وسائل تكنولوجيا

صالحه عمليا وسليمه علميا ومقبولة اجتماعيا ومتناسبة مع قدرات الفرد المالية
وتضمن هذه الرعاية للفرد والوقاية والعالج من االمراض التي يتعرض لها منذ
والدته حتى مماته لكي يتمتع بحياة سعيدة تمكنه من المساهمه في تنمية مجتمعه
وتقع على الدولة مسؤولية تأمين الرعاية الصحية الفراد المجتمع من خالل تهيئة
االطر التشريعيه  ,وقد حرصت الدولة في العراق منذ تأسيسها في عشرينيات
القرن الماضي على التزامها بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها واكدت تشريعاتها
السابقة على كفالة الدولة بتقديم هذه الرعاية مجانا .
ان السمة الغالبة على النظام الصحي في العراق هو مبني على اساس العالج في
المستشفيات العامة الن مساهمة القطاع الخاص كانت محدوده جدا عبر
مستشفيات صغيره منتشره في عدد من المحافظات العراقية تقدم خدماتها بتكاليف
مرتفعه نسبيا  .االمر الذي شكل ضغطا على المؤسسات الصحية العامة مما يتطلب
من الدولة في الحكومات المتعاقبة منذ عشرينيات القرن الماضي الى عام 2003
رصد المبالغ الكبيرة لتقديم الخدمات الصحيه وفق ما الزمته الدولة على نفسها
من خالل االطر التشريعيه في ضمن الحقوق الصحيه الفراد المجتمع  .فنهضت
الدولة على بناء المستشفيات باالستعانة بكبرى الشركات االجنبية و باالطر
الحديثه وتجهيزها بكافة المستلزمات الطبيه وتدريب كوادرها  .على سبيل الذكر
وليس الحصر مثال انشأت مستشفى ابن الخطيب عام  1962وكانت مستشفى تعنى
بحاالت االصابات باالمراض االنتقالية والمتوطنه والحمى غير مشخصه وكانت
جناحا تابعا للقوات المسلحة ثم انتقلت عائديتها الى وزارة الصحة كما تم بناء اول
مستشفى للوالدة في بغداد عام  1956ثم طورت عام  1969وسميت مستشفى
العلوية للوالدة وفي عام  1975افتتح قسم الخدج وحديثي الوالدة وهو اول قسم
يفتتح في الشرق االوسط وعملت الدولة في  1989تطويرها وفتح بنايات جديده
ومدرسة للتمريض و اعدادية للقبالة والتوليد .
وتم افتتاح مستشفى كمال السامرائي وهي المركز االول في الشرق االوسط وجد
في العراق مركز الخصوبة وعالج العقم واطفال االنابيب المختبرية .

وفي عام  1985افتتحت مستشفى الحسن بن الهيثم للعيون تيمنا بالفيلسوف
العربي وهي المؤسسه التخصصية الوحيده في العراق التي تقدم الخدمات الطبيه
والعالجيه لمرضى العيون باحدث االساليب العالجية المتطوره في ذلك الوقت .
وفي عام  1969افتتح مستشفى االشعاع والطب النووي ليقوم بمعالجة المرضى
المصابين باالورام السرطانيه وامراض الغدة الدرقية وباستخدام االشعة والعقاقير
الكيمياويه .
وفي عام  1979افتتحت مستشفى ابن النفيس وهو العالم مكتشف الدورة الدموية
الصغرى وهي تعنى وتضم اختصاصات دقيقة في االوعية الدموية والصدر والقلب
.
وفي عام  1982افتتحت المستشفى الوحيده في العراق المتخصصة في تأهيل
اصابات الحبل الشوكي والشلل وكانت مرتبطه بمديرية االمور الطبيه في وزارة
الدفاع وذلك الن العراق كان في حرب الخليج االولى مع ايران .
وعملت الدولة على تأسيس وبناء مستشفيات تجاور كليات الطب لتكون
مستشفيات لتدريب الطلبة من ناحية ومستشفى تعنى بالمواطنين بناحية اخرى في
بغداد وعدد من المحافظات مما جعل العراق يستقطب طلبة دراسة الكليات الطبية
في الوطن العربي في بغداد وبعض محافظاتها الجنوبية والشمالية .
وهنا برقت فكرة في عام  1920ببناء مستشفى مدينة الطب الحالية في بغداد
وكانت تسمى بالمجيدية وهي من اكبر المراكز الطبية في الشرق االوسط مع بناء
كلية طبية في نفس المكان والتي افتتحت عام  1927وسميت كلية الطب بغداد
وتزامن تطور الكلية مع المستشفى التعليمي لتدريب طلبة كلية الطب وبتتابع
الحكومات وفي عام  1961بعد دراسة طويلة واعداد تصاميم وبعقد  5ماليين
دينار عراقي انذاك ومواصفات ان لم تفوق فهي توازي المستشفيات االمريكية

وااللمانيه انذاك وضع حجر االساس وافتتحت في عام  1970واصبحت مدينة
بثمانية مستشفيات تخصصية ومراكز بحوث ومختبرات ومراكز اشعة تعليمية
وبنك للدم مع انشاء محرقة خاصة علمية حديثة للنفايات والمخلفات الطبية
والجراحية و بناء كلية طب االسنان مع قاعات ضخمه للمؤتمرات الدولية السنوية
الحدث البحوث واالنجازات العلمية ومساكن داخلية للطلبة وبناء عمالق لوزارة
الصحة مالصقا لمجمع مدينة الطب فاصبحت مدينة الطب صرح عراقي طبي علمي
حديث حتى في هندسته المعمارية .

وتزامنا مع هذا البناء العلمي الصحي تم انشاء كليات للطب مثل كلية طب الموصل
والبصرة و اربيل والسليمانية والكوفه والمستنصريه والكندي وكلية صدام الطبية,
واتسعت هذه الكليات لتشمل كليات طب االسنان والصيدلة والتمريض .

ونهضت الدولة وعملت على ابتعاث عدد كبير من الكوادر الصحيه في جميع
اختصاصاتها مع التقنيين الى خارج العراق لنيل الشهادات العليا واالختصاص في
مجاالتهم وتهيئتهم ليكونوا قادرين على ادارة المؤسسات الصحية وتقديم الخدمات
المميزه للمواطنين وذلك منذ اربعينيات القرن العشرين و حتى اواخر السبعينيات
ليكونوا هم بدورهم قادرين ايضا على تطوير برامج تدريب عراقية خالصة لالطباء
والكوادر الطبية وذلك في االربعينيات والخمسينيات الى السبعينيات فصاعدا من
القرن العشرين و على اثرها تم انشاء مراكز صحية رئيسيه وفرعيه في جميع
المحافظات العراقية واقضيتها .
ووجهت الحكومة المركزية وزارة الصحة باستيراد احدث االجهزة الطبية
والمختبرية لمستشفياتها من الدول الغربية المتطورة لمواكبة التطور الحاصل
فيها وانعاش المستشفيات العراقية باالجهزة الحديثة المتطورة .
وشهدت الدولة نهضة مشتركة بين وزارة الصناعة ووزارة الصحة وهي نهضة
الصناعة الدوائية وتعتبر الصناعة الدوائية في العراق من الصناعات الرائده
والمتميزة وقد اكتسب العراق طيلة السنين الماضية خبرة كبيرة فيها واصبحت
االدوية العراقية المنتجة تضاهي االدوية االجنبية وفي بداية الستينات تم توقيع
اتفاقية التعاون بين العراق واالتحاد السوفيتي انذاك ومن ضمن هذا االتفاق هو
انشاء مصنع لصناعة االدوية في سامراء والذي اصبح في ما بعد الشركة العامة
لصناعة االدوية والمستلزمات الطبيه وكان االنتاج يقتصر على الحبوب والمراهم
وفي نهاية الستينيات اكتشف ان معظم خطوط االنتاج ال تفي الغرض المطلوب
صناعيا واعتبر المصنع افضل مكان لتدريب المالكات على هذه الصناعة والبحث
فيها حيث ان صناعة االدوية تعتبر جديدة على العراق في ذلك الوقت وتم البدء
بتغيير خطوط االنتاج تدريجيا لمواكبة التطور التكنولوجي في صناعة االدوية
واستوردت لذلك خطوط انتاج من المانيا واسبانيا وكوريا .

وفي تسعينيات القرن الماضي اصبحت الشركة تضم المصانع التالية :
مصنع ادوية سامراء .مصنع المحاليل الوريدية في نينوى .مصانع الغازات الطبية في بغداد .مصنع المحاقن في بابل .مصنع ادوية نينوى .وضعت خطوط االنتاج معظم انواع االشكال الصيدالنية وهي :
الحبوب والحبوب المغلفة . الكبسوالت .المساحيق .الدهون والمراهم .قطرات العيون .المحاليل المطهرة .غاز االوكسجين .القوارير والحقن .بخاخ الربو القصبي .المحاقن النبيذية بمختلف اشكالها .انواع الشرابات .صورة مصنع ادوية سامراء عند تأسيسه

صورة معمل ادوية سامراء حديثا

وكان التنوع في االنتاج ومواكبة انواع االدويه المصنعه عالميا سبب النتاج
االدوية الممتازة في العراق وعزز ذلك في انشاء مصنع ادوية محافظة نينوى
بخبرات وجهود عراقية خالصة وضمت قائمة االنتاج فيها معظم االشكال
الصيدالنية المتعارف عليها اضافة لما وصل اليه بداية القرن الحالي النتاج نوعين
من ادوية عالج مرض السرطان والتي اثبتت فعاليتها بنجاح كبير .
لقد برز دور قطاع الصناعة الدوائية في العراق اهمية بالغة في ضروف الحصار
االقتصادي الجائر عليه منذ عام  1990ولهذا اصبحت مهمة للمالكات العراقية
وهي انتاج ادوية جديده تتماشى مع احتياجات السوق المحلية و االنواع الجديدة
من االدوية المصنعه عالميا .

وضمت قائمة االدوية االساسية التي اعتمدت من قبل وزارة الصحة العراقية 640
نوع وشكل صيدالني لتغطية خارطة االحتياجات من االدوية واتخذت قرارات مهمة
باضافة  100نوع من االدوية سنويا عن طريق الباحثين والعلماء العراقيين في
مجال الصناعة الدوائية وكان من المفروض ان تحقق قائمة االدوية االساسية في
نهاية عام  2004لقد تم تغطية ما يقارب  %50من خارطة االدوية االساسية
لوزارة الصحة وهذا يعني ان منتجات هذه الشركة وبجهود وزارة الصحة ووزارة
الصناعة قد ساهمت بدرء اخطار االمراض التي يتعرض لها شعب العراق في فترة
الحصار االقتصادي ووفرت مئات الماليين من الدوالرات بسبب انتاجات انواع
مختلفة وبجودة عالية من االدوية .
وعلى الرغم من ان صناعة االدوية في العالم صناعة مربحة جدا وفيها مساهمات
القطاع الخاص ولكن الدولة اخذت على عاتقها ان تكون هذه الصناعات مملوكة
للدولة حصرا لكي ال يكون الدواء عبئ على المواطن العراقي كما وضعت خطة
طموحة النتاج الفيتامينات والمكمالت الغذائية .
وقد سعت الدولة في العراق الى تقديم الخدمات الصحيه والعالجيه لمواطنيها كافه
مجانا اذ حصل تقدم في الخدمات الصحية المقدمة عبر المؤسسات الصحية العامة
قبل  2003حيث بلغ عدد المستشفيات نحو  307مستشفى عام و اكثر من 1354
مؤسسة صحية اخرى ونحو  480عيادة طبية شعبية وعيادات خاصة تعنى
باالمومة اثناء فترة الحمل وبعد الوالدة الى اكتمال اللقاحات الطبية المتعارف
عليها دوليا للمولود  .لقد مرت االوضاع الصحية بمراحل متعاقبة فقد شهدت
المؤشرات الصحية نتيجة لهذه الجهود للحكومات المتعاقبة قبل عام ,2003
التحسن في نهاية الثمانينات حيث كانت بعض تلك المؤشرات ايجابية اذ انخفض
معدل الوفيات الرضع من  80حالة لكل  1000حاله عام  1979الى  40حالة لكل
 1000حالة عام  1989كما ان مؤشر وفيات االطفال دون الخامسة من العمر قد
انخفض من  120حالة الى  60حالة لكل 1000خالل نفس الفترة كما ان مؤشر
توقع الحياة ارتفع الى  68عاما .

واخذت العيادات الطبية الشعبية على عاتقها المساهمة وتقديم الخدمات الطبية
والعالجية للمواطنين بعد ساعات الدوام وبما فيها المختبرات وعيادات طب
االسنان والصيدليات و خاصة متابعة مرضى االمراض المزمنة وتوفير االدوية
المزمنة (السكر  ,الضغط ,الربو القصبي  ,امراض القلب  )....وبحصة شهرية
كاملة ومجانا بنظام ادخاري لحصة المريض .
وانشأت الدولة العراقية قبل  2003مراكز طبية وعالجية خاصة لذوي االحتياجات
الخاصه ,والمعوقين من جراء حرب الخليج االولى والثانية مع انشاء مراكز
رياضيه خاصة لهم للتاهيل الطبي والعالج الطبيعي في بغداد وفي جميع
المحافظات وتوفير جميع المساعدات المساندة لكل نوع من االعاقة واقامة
البطوالت الرياضية لهم لغرض دمجهم مع المجتمع والتخفيف عليهم من الحاله
النفسية  ,مع صرف رواتب شهرية لهم .
وال ننسى دور هام جدا للتوعية الصحية للمواطن البسيط من قبل وزارة التربية
لبرامج محوى االمية حيث اصبح العراق من البلدان التي اختفت فيها اعداد
االميين واصبح معدل معرفة القراءة والكتابة هو االعلى في الشرق االوسط وذلك
مؤشر له ضمن الدراسات الدولية لمستوى محو االمية في العالم الى عام . 2003
لقد تاثر الوضع الصحي في العراق بشكل سلبي بالتطورات التي مر بها العراق في
الثمانيات وقد تمثلت بثالثة حروب كبيرة :
 الحرب العراقية االيرانية -حرب الخليج االولى 1988-1980حرب الخليج الثانية 1991الغزو االمريكي للعراق عام 2003فضال عن الحصار الجائر الذي استمر ثالثة عشر سنة ,و تاثيرات هذه االحداث
على الصحه يتجاوز كل االبعاد والمؤشرات المعتمدة تقليديا في هذا المجال الى
ماهو اخطر من ذلك بكثير فهي طالت بشكل مباشر الحق في الحياه والبقاء

الجسدي لما تسببت به من خسائر بشرية كبيرة في االرواح كذلك لما تسببت به
من اعاقات وامراض واصابات طالت مئات االلوف من سكان العراق وللظروف
الصعبة التي عاشها المواطن العراقي خالل فترة الحصار االقتصادي الجائر
المفروض دوليا بعد عام  1991التي اثرت بشكل كبير على حقه في الحصول
على مقومات الحياه االساسية وخاصة من الغذاء والدواء اذ بدأ مؤشر توقع
الحياة في تناقص (59عام) كما اظهر المسح الذي اجري عام . 1996

وان هناك  30الف طفل من كل  950الف طفل مصاب بسوء التغذية المزمن كما
تضاعفت حاالت وفيات االمهات خالل فترة الحصار ثالث مرات فبلغت  273حاالت
وفاة لكل  100الف من المواليد االحياء وان  %70من النساء الحوامل في فترة
الحصار الجائر يعانين من فقر الدم مما يعرضهم لخطر الوفاة .
و ان نسبة العوق الصحي حسب مسح االحوال الصحية و المعيشية خالل فترة
الحروب الثالثة والحصار الجائر ارتفعت من  % 0,9من مجموع السكان عام
 1977الى  %6عام . 2003

على الرغم مما حققه العراق من تحسن نسبي في اوضاع الصحة والمستوى
المعيشي الى حرب الخليج الثانية  1991اال ان االوضاع الصحية باتت تواجه
اخفاقات كثيرة  ,وشهدت مؤشرات الصحة العامة في مستوى ونوعية الخدمات
التي قدمتها تلك المؤسسات الصحيه قد تراجع خالل عقد التسعينيات بسبب ما
كانت تفتقر اليه المؤسسات الصحيه من المستلزمات الصحية والعالجية نتيجه
للحصار الجائر االقتصادي المفروض دوليا على العراق والذي كان بمثابة حرب
اقتصادية سالحها الحرمان وهدفها االبادة الجماعيه للشعب العراقي .

وجاء االحتالل في نيسان . 2003

الوضع الصحي العام بعد االحتالل  :تدهور متصاعد وامراض
متزايدة وقاتلة

ليقضي على ما تبقى من قدرات هذه المؤسسات في تقديم الرعاية الصحية
المطلوبة للمواطن بسبب عدم قيام سلطات االحتالل بواجبها اتجاه حماية
المؤسسات ,حيث خسرت هذه المؤسسات معظم قدراتها الفنيه نتيجة نهب وسلب
كافة محتوياتها ومستلزماتها من االجهزة الطبية وغير الطبية وباتت عملية ارجاع
المؤسسات الصحية الى وضعها الطبيعي ضرب من الخيال وبدا ذلك بصرف مبالغ
كبيرة على اعادة بناء وتأهيل بنايات المؤسسات الصحيه وهذا خطأ كبير بحد ذاته
الن هذه البنايات اصبحت غير صالحه ليس معماريا او مدنيا فقط بل صحيا
وضاعت هذه المبالغ هباءا وكان لتفشي الفساد االداري في معظم مؤسسات الدولة
ومنها المؤسسة الصحية الحصه االكبر ,ان هذا التراجع في مستوى الخدمات
والرعاية الصحية انعكس سلبا على حق االنسان في الحصول على رعاية صحيه
تؤمن له حياة صحيه وصحيحه ولغرض الوقوف على مستوى الخدمات الصحية
المقدمة ومسؤلية الدولة القانونية واالخالقية اتجاه تهيئه بيئه سليمه يتمتع فيها
الفرد بحياة سعيدة وسليمه .

لذلك نجد ان الدستور العراقي الجديد الذي تم االستفتاء عليه عام 2005تضمن
هذه الحقوق و اكد على :
 -1تكفل الدولة الحق بالرعاية الصحية لكل افراد المجتمع من خالل قيام الدولة
بتأمين وسائل الوقاية والعالج واقامة المستشفيات والمستوصفات ودور العالج .
-2رعاية الدولة لذوي الفئات الخاصة من المعوقين وتأهيلهم بغية دمجهم
بالمجتمع .
 -3ان الدولة تكفل حماية البيئه والتنوع االحيائي والحفاظ عليها .
ان ما اشار اليه الدستور خطوة مهمه بعد ان تعرض االنسان العراقي الى حرمانه
من ابسط الحقوق في الحصول على الدواء والعالج بعد انهيار الدولة العراقية عام
 2003ونهب كل مؤسساته الصحية وتدمير بيئته الصحيه السليمه بعد القصف
العنيف والتفجيرات واستخدام جميع االسلحة الفتاكه بما منها يحتوي اليورانيوم
المنظب اذ ان الدستور لم يشر الى كيفية تنفيذ حق الفرد بالعيش بظروف سليمه
وترك ذلك الى صالحيات االتحاد لرسم السياسه البيئيه لضمان حماية البيئه من
التلوث وهذا خطأ كبير للتعامل مع الموضوع كانه شيء ثانوي .
وتشير بيانات الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات الى ان عدد
المؤسسات الصحية العاملة في العراق عام  2006قد بلغ  904تقدم خدماتها
للمجتمع عبر امكانيات ومستلزمات عمل ال زالت متواضعه حيث يمكن تمييز ثالث
انواع رئيسيه كما يوضحها الجدول
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أ – تأتي المستشفيات في مقدمة المؤسسات الصحية التي تحتضر
وتعاني بعد االحتالل حيث بلغ عددها  204مستشفى عامة تقدم
مختلف الخدمات العالجية هذا فضال عن  98مستشفى اهلي خاص
التي اصبحت تقدم خدماتها بشكل واضح نسبيا عما كانت عليه بسبب
ما تعاني منه المستشفيات العامة من نقص في التجهيزات واالطباء
والكادر الطبي التي انعكس على مستوى الخدمة السيما بعد عام
. 2003
ب – مراكز الرعاية الصحية االولية من خالل مراكز منتشرة في
عموم المحافظات العراقية التي بلغ عددها نحو , 800يستقبل المركز
الواحد منها نحو  140مراجعا يوميا مما يشكل ضغطا على نوع
الخدمة المقدمة من هذه المراكز وخاصه انها تعاني من قلة الكوادر
العامله فيها ورداءة االبنيه التي هي فيها وعدم توفر العالج الطبي .
ج – العيادات الطبية الشعبية وهي عيادات تقدم خدماتها خارج اوقات
الدوام الرسمي وقد بلغ عددها نحو  300عيادة وهي االخرى تعاني
من تردي ابنيتها ونقص التجهيزات والكوادر واالدوية هذا فضال عن
عيادات التامين الصحي تخدم بعض الهيئات والمؤسسات الرسميه
الخاصه .

300
300

يشير الى ذلك ان المالكات البشريه هي االخرى كانت قليلة قياسا
للمؤشرات الدولية حيث ان االوضاع االمنيه الغير المستقرة
واالعتداءات المتكررة على الكثير من االطباء والكادر الصحي
واختطاف عدد كبير منهم مقابل فديه وقتل عدد كبير من االطباء
وعلى رأسهم نقيب االطباء ورئيس جامعة بغداد الدكتور محمد
الراوي داخل عيادته و قد ادى ذلك الى خروج اعداد كبيرة منهم الى
خارج العراق مما ادى الى تراجع نسبة االطباء قياسا الى السكان
لتصل  0,6لكل  10000فرد من السكان حيث توضح بيانات مركز
حمورابي للبحوث والدراسات االستراتيجية تراجع عدد االطباء وكذلك
الحال بالنسبة للمالك الصحي الذي لم تزد النسبة عن  1,4لكل
 10000فرد من السكان.
و نتيجة لهجرة الكوادر الطبية والتعليمية الطبية ادى الى فراغ كليات
المجموعة الطبية من اساتذتها اصحاب الخبرة والكفاءات و حملة
الشهادات العليا العالمية مما انعكس سلبا على واقع التعليم على طلبة
كليات المجموعة الطبية ومستوى خريجيها وبالتالي انعكس سلبا على
الفرد العراقي حين يراجع المستشفيات واالطباء فاصبح يعاني من
حرمانين الدراية والعناية.
مما ادى الى ذهاب عدد كبير من ميسورين الحال من المواطنين الى
خارج العراق للتداوي في ابسط الحاالت الطبية وذهاب عدد كبير من
المواطنين البسيطين الحال الذهاب الى خارج العراق لعالج الحاالت
المستعصيه لعدم ثقتهم بالواقع الصحي العراقي ونشير في ذلك ان
جميع مسؤولي الدولة بدون استثناء مع عوائلهم يتعالجون خارج
العراق في ارقى المستشفيات في الدول المتطورة والبسط الحاالت
الطبية وذلك لعدم ثقتهم بعلمية و كفاءة الكوادر العراقية.
وال ننسى ارتفاع العدد الهائل بين المواطنين في امية التعليم وخاصة
في عمر الشباب  ,االبتدائيه لتركهم التعليم واتجاههم الى االعمال

المهنية الوقتية مما ادى الى تفشي التخلف الصحي في هذه الطبقه
الغير متعلمة .

مؤشرات الصحة العامة
ادت ضروف االحتالل بعد عام  2003وتداعياته على المستوى االجتماعي
والصحي الى تراجع بعض مؤشرات الصحه العامه حيث تشير دراسة خارطة
الحرمان ومستويات المعيشه التي قامت بها وزارة التخطيط للتعاون مع برنامج
االمم المتحدة االنمائي الى مستوى الحرمان من الخدمات الصحيه اذ اوضحت
الدراسة ان  %31من االسر التي شملتها الدراسه كانت محرومه من الخدمات
الصحيه  ,اما مستوى الحرمان بالنسبه لالفراد فقد بلغ نحو  %32خالل نفس سنة

الدراسة مما يشير الى ان ( 1/5خمس) افراد المجتمع العراقي يعانون من حرمان
الرعاية الصحية منهم نسبة  %8.9حرمان عالي جدا على مستوى االسر .

تشمل دراسة مستوى الحرمان المؤشرات التالية :
 – 1االمراض المزمنة والمشاكل الصحية .
 – 2الحالة التغذوية لالطفال ويتضمن مؤشر الوزن الى العمر لالطفال دون
الخامسة ونجد ازدياد نسبة التقزم بالطول نسبة للعمر .اما مؤشر مستوى التغذية
فنالحظ ان %41من االسر التي شملتها الدراسة تعاني من الحرمان التغذوي وهذا
ما اكدته وزارة التخطيط بانه ال زالت نسبة  %42من سكان العراق يعيشون
بمستوى من الفقر حتى نهاية . 2012
 – 3الرعاية الصحية اثناء الحمل ورداءة الخدمات التي تحصل عليها المرأة الحامل
.
 -4امكانية الوصول الى المستشفى او المستوصف الصحي حيث يستغرق الوصول
الى المستشفى اكثر من  60دقيقة واكثر من  40دقيقة للوصول الى المركز الصحي
 ,وهذا اصبح وقتا طبيعيا اعتاده المواطن العراقي لكثرة الطرق المغلقة والسيطرات
العسكرية والمليشياوية في جميع الطرق وهذا ادى وبدون مبالغة الى ان عدد كبير
من المواطنين يفارقون الحياة اثناء نقلهم الى المستشفى .
 -5وان نسبة العوق في العراق وحسب بيانات وزارة الصحه الى ان عدد المعوقين
في العراق قد بلغ  %12من مجموع السكان اي ان هناك اكثر من  3مليون فرد
معوق بسبب اعمال العنف واالعمال المسلحة والتفجيرات وهذا العدد في ازدياد الى
يومنا هذا بسبب الفوضى وانعدام االمن .

الواقع البيئي العام وتاثيره على الواقع الصحي
 – 1التلوث االشعاعي يهدد سكان العراق باالورام السرطانيه  ,ان ما شهده
العراق من حروب الخليج الثانية  1991وحرب االحتالل  2003والكمية الهائلة
من المقذوفات الحربية المتطورة من دول االحتالل وما تحتويه من اليورانيوم
المنضب في ضرب االهداف العراقية قبيل احتالله وزيادة مخلفات التلوث
االشعاعي نتيجة لذلك في المدن العراقية بصورة عامة ومحافظة البصرة
والمحافظات الجنوبية بصورة خاصة من زيادة خطيرة في مستويات انتشار
االورام السرطانيه بين المواطنين بنسب غير مسبوقه حيث فاقت  %130في حين
يقول المتخصصون في االشعاعات ان هذه النسبة يجب ان اال تتجاوز  0.3فضال
عن التشوهات الخلقيه لحديثي الوالدة مع انعدام الخدمات الصحية الخاصة
المحترفة لضحايا االشعاع الناجم عن الحروب ولترك مخلفات الحروب وهي االف
االطنان من قطع الحديد المنتشرة في جميع المدن وعدم رفعها او معالجتها او
دفنها  .وبينت االحصاءات الصادرة من مستشفى االشعاع والطب الذري في بغداد
ان نحو ثلثي المصابين في السرطان في العراق هم من منطقة البصرة والمناطق
المحيطة فيها خصوصا تلك المحاذية للكويت تليها مدينة الفلوجة في محافظة
االنبار والتي استخدمت القوات المحتله فيها اليورانيوم المنضب والفسفور االبيض
خالل معركتي الفلوجة االولى والفلوجة الثانية ثم تليها مدن ذي قار وميسان .

اضافة الى عدم توفر المستشفيات الخاصة للعالج السرطاني وعدم قدرتها على
احتواء هذا العدد وال توجد ادوية كيميائية ومراكز اشعاع كافية لعدد المصابين .

الطمر الصحي والنفايات واخطاره :
تقاعس الحكومة على اتخاذ إجراءات الزمة لحل مشكله تراكم النفايات في العديد
من مناطق العاصمة العراقية بغداد للحد من ملوثات فيروسيه وبكتيرية تودي
بحياة المواطنين .وان مدينه بغداد تعاني من تراكم النفايات في غالبيه الشوارع
الرئيسة والفرعية منها وخاصة في بعض المناطق الشعبية لتصبح مستنقعات

للنفايات تعمل على تشويه وجه بغداد الحضاري وأيضا مصدرا النتقال اإلمراض .
وبالنتيجة سبب ذلك تلوثا بيئيا يلحق باالنسان و تلوثا للهواء والمياه والتربة
اضافة ان هذه النفايات اثرت على الناحية الجمالية للبيئة .وان النفايات خلفت
اإلمراض الوبائية القاتلة كما سببت ظاهره التلوث المائي ومخلفات المصانع
الخاصة والمستشفيات التي تذهب إلى األنهار تلوثا مائيا بملوثات فيروسيه
وبكتيرية تؤدي إلى تسمم اإلحياء المائية إما بالنسبة إلى مخلفات النفايات الطبية
التي تلقى بالقرب من البوابات لمعظم المستشفيات فإنها يمكن إن تنقل البكتيريا و
الفيروسات بسهوله  ,فاإلنسان والثروة الحيوانية واالحياء المائية وانخفاض
منسوب مياه نهري دجله والفرات صيفا جعل من مياه االنهر شبه راكدة و ملوثه
وانعدام عمليات كري االنهار ونتيجة لرمي مياه الصرف الصحي والمبازل
والنفايات فيها ولعدم وجود الرقابة ,وان قلة عمليات حرق النفايات في بعض
المستشفيات فهي تفتقر إلى التحديث في تقنيتها و تؤثر سلبا على حياة االنسان
وإذا لم تعالج بشكل مناسب قد تصيب المجتمع بإمراض تودي بحياة المواطنين
مشيرة الى ان مواقع الطمر الصحي في بغداد في أبو غريب والنهروان غير
مطابقة للمواصفات الصحية والبيئية العالمية .ونشيرايضا الى عدم استخدام آليات
حديثه متخصصة لجمع النفايات ونقلها إلى مواقع الطمر الصحي والمطابقة
للمواصفات العالمية  ,واالستفادة من هذه المخلفات والنفايات اقتصاديا من خالل
أعاده تدويرها واالستفادة من التجارب العالمية في عمليه تدوير النفايات وإنتاج
وتوليد الطاقة من النفايات كالطاقة الكهربائية والطاقة الحرارية المجربة في أوربا
واليابان والواليات المتحدة االمريكية .

المخدرات شبح يفتك بالشباب مصاحبا لمرض نقص المناعة
المكتسبة:
ينتشر مرض نقص المناعة المكتسبة االيدز في العراق بعد 2003بشكل متسارع
وسط تفاوت كبير في تقدير اعداد المصابين بالمرض وتقول وزارة الصحة ان
حوالي  1500حالة ايدز سجلت في بغداد وتجمع كافة المصادر حول وجود خلل
بالنظام الصحي في العراق وضعف في تطبيق الضوابط االمنية والفحص الطبي
خاصة للوافدين االجانب وما يصاحبه من فوضى ومن جانب اخر انتشار تعاطي
المخدرات بشكل كبير بين الشباب وخاصة في المناطق الوسطى و الجنوبية بشكل
ملحوظ ومنظم و شبه علني مع ازدياد اعداد تجارها وذلك لعدم وجود رادع من

الجهات االمنية و تفشي الفساد االداري و ظهور مليشيات مسلحة و مافيات
مدعومة و متنفذة تدير هذه التجارة الرائدة االن في العراق .ناهيك عن عدم وجود
اي مراكز نهائيا لتاهيل المدمنين او برامج لمكافحتها .

الفساد االداري المستشري في كل مفاصل الدولة سرطان مستفحل:
ومنها و بشكل ملحوظ القطاع الصحي في العراق متمثال في وزارة الصحة
فعلى الرغم من توفر المال وارتفاع أسعار النفط وتشكيل حكومات ودورات
برلمانية متعاقبة ،بعد غزو  ،2003فإن المؤشرات كلها أكدت استمرار انهيار
الوضع الصحي وخدمات البنية التحتية بنحو متواتر ،وهو ما يؤكد وجود مخطط
متعمد يستهدف القطاع الطبي والصحي واألطباء واألكفاء فيه بتدمير مؤسساته
وإنجازاته،وقبل إعالن جورج دبليو بوش الرئيس السابق للواليات المتحدة األمريكية
انتهاء العمليات الحربية في العراق ،كان أكثر من  70المئة من المستشفيات
العراقية ،من ضمنها أقسام الطوارئ واإلسعافات األولية ،قد دمرت وسرقت .وألن
الفساد في العراق حالة عامة لذلك لم يكن من المستغرب أن يتغلغل في قطاعه
الصحي فمنذ عام 2003م وحتى عام 2015م ،أنفقت الحكومة العراقية  17مليار
دوالر لخطة تطوير القطاع الصحي في البالد والنهوض به ،إال أن هذا القطاع ال
يزال يعاني من نقص المستشفيات وانعدام األجهزة وقلة الكوادر الطبية ،كما سجّ ل
حاالت وفيات قياسية في العامين الماضيين ،باإلضافة إلى تل ّقي القضاء العراقي
ملفات فساد عديدة في المجال الصحي وبناء المستشفيات ،من بينها ملف أجهزة
السونار والسكانر بقيمة  91مليون دوالر ،وملف أجهزة صاالت اإلشعاع الذري
لمرضى السرطان بقيمة  78مليون دوالر .ولم يسلم ملف بناء المستشفيات الجديدة،
ومراكز طبية لرعاية الحوامل واألطفال بقيمة  895مليون دوالر من الفساد .وقد
ا ّدعت حكومة العراق ،في هذا الصدد ،أنها “أعادت إعمار مستشفى غربي البالد”،
قبل أن يتبيّن أن زوجة صحافي ياباني مرافق للجيش األميركي ،قُتل بالعراق ،هي
من قامت بالتبرّ ع بقيمة إنشاء المستشفى ،وليس كما ا ّدعت الحكومة ،التي ضمنت

المبلغ ضمن موازنة اإلنفاق لقطاع المستشفيات .وعن الفساد اإلداري والمالي في
وزارة الصحة ،فقد تم إلغاء قيود وشروط استيراد األجهزة واألدوية والمستلزمات
الطبية وتغيير قوائم األدوية األساسية وتصنيفها ،مما تسبب في نقص شديد فيها كما
ونوعا ،ودخلت العراق أدوية غير فاعلة بل ملوثة وسامة أحيانا من كل حدب
وصوب وناهيك عن تصنيعها محليا وبدون ترخيص وبيعها على االرصفة.
ويرى مختصون في المجال الصحي أن من بين الحقائق الخطيرة أيضا التستر على
الفساد المالي واإلداري في وزارة الصحة واالعتماد على كوادر غير نزيهة وغير
مهنية وفق معايير االنتماء الطائفي والمحاصصة بسبب سلوك سياسة اإلقصاء
والتهميش ،وقلة التخصيص المالي في موازنات الدولة لشؤون الصحة والتعليم والتي
ال تتجاوز  3.2بالمئة من مجمل الموازنة .باإلضافة إلى إهمال خدمات الرعاية
الصحية األولية والوقائية والمراكز الصحية من ضمنها مراكز األمومة والطفولة
وبرامج التلقيحات وتحطيم البنية التحتية للخدمات ذات العالقة بصحة اإلنسان كعدم
توفير المياه الصالحة للشرب وغياب الصرف الصحي والتخلص من النفايات ونقص
تجهيز الكهرباء وخدمات البنية التحتية ،فضال عن السياسة الدوائية الفاشلة وفقدان
الرقابة والتفتيش على الدواء والغذاء وتدهور الصناعة الدوائية .وقد ارجع العديد من
المحللون السياسيون للشأن العراقي أن الحريق الذي اندلع في مستشفى اليرموك في
آب/أغسطس من العام  2017وأودى الحريق بحياة  11طفال خديجا ،أسبابه
إلى استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء وفساد اإلدارة في وزارة الصحة
كنموذج مصغر لما يجري في داخلها من عمليات فساد “يُعقد لها الحاجب من
الدهشة”.
ووفقا ً للوثيقة ،فإن الوزارة ،استوردت أجهزة قديمة وغير صالحة لبرنامج عالج
مرضى السرطان على نفقة الدولة ،ما تسبب في وفاة عدد من أولئك المرضى،
بحسب صحيفة “العربي الجديد”.
إن إنتشار الفساد هو إنعكاس لثقافة سلبية منتشرة في البيئة التي يخدمها القطاع
الصحي ،فقد أظهرت الدراسات أنه هو أقل إنتشاراً في الدول التي تحترم القانون،
وتتصف بالشفافية والثقة باألخر ،والتي يكون القطاع الصحي العام بها ملتزم بإدارة
ناجعة بمرجعية إجراءات ونظم أخالقية موثقة وآليات مسائلة معلنة وواضحة للجميع.
و عليه فإن مواجهة الفساد في مجال الرعاية الصحية هو قضية عمومية جوهرية

وهي هامة بحيث يمكن إعتبارها مسألة حياة أو موت خصوصا بالنسبة الى الماليين
من البشر وخاصة الفقراء منهم الذين يقعون ضحايا مقدمي الرعاية الصحية عديمة
األخالق والمبادئ .فالطب كمهنة وعلم وسلوك له ارتباط وثيق باإلنسان وصحته
وراحته وهنائه وبقائه ووجوده بال شك ،فمن المؤكد أن تحقيق أي فضيلة وإبداع في
تقدمه يحسب بكل المعايير أنه نهضة حقيقية بالحياة التي هي جوهر الكون .في الختام
يقول ُعلماء الفلسفة :النقاش في البديهيات “سفسطة” ويقول خبراء الصحة والمحللون
السياسيون واالقتصاديون أن فساد القطاع الصحي في العراق دراية وليس رواية.

االمراض االنتقاليه لدى النازحين في مدينة بغداد"
غادروا مدنهم وقراهم متجهين إلى المجهول بعد أن حاصرهم الموت من كل جانب.
هذا هو حال النازحين العراقيين في  5مدن شهدت صراعا عسكريا بين القوات
أشارت بعثة المنظمة
المسلحة والمليشيات من جانب وتنظيم داعش من جانب
الدولية للهجرة في العراق ،إلى أن النزوح في العراق مستمر باالرتفاع وأن النازحين
بحاجة إلى دعم شامل .وقد أفادت المنظمة  ،أن عدد العراقيين الذين شردهم النزاع
في العراق منذ بداية عام الفين واربعة عشر وصل إلى أكثر من ثالثة ماليين وربع
المليون نازح عراقي .واكدت إن النازحين يمثلون أكثر من خمسمائة ألف عائلة
عراقية وأن نسبة سبعة وثمانون بالمئة من الالجئين ينحدرون من ثالثة محافظات
هي األنبار ،ونينوى ،وصالح الدين ،والتي سيطر عليها تنظيم داعش االرهابي.
وذكر بيان لبعثة األمم المتحدة في العراق أن "مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة
الدولية للهجرة في العراق التي تم نشرها الى بداية سنة  2016هي ثالثة ماليين
و 182الفا ً و 736من األفراد النازحين داخليا ً مؤلفين  530الفا و 456أسرة منذ بداية
شهر كانون الثاني  ٢٠١٤حتى يوم  20شباط ."٢٠١6

والصور المرفقة خير متحدث:

