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افتتاحية

يرس وزارة الصحة ان تقدم نظام )حقيبة الخدمات الصحية األساسية -BHSP) التي ستمهد املسار العادة التشكيل الناجح لنظام الرعاية الصحية وتؤسس 

 .Alma-Ata املعلم الرضوري واالسايس لنظام رعاية صحة عامة ال مركزي مستندا اىل مبادئ بيان

لقد استند نظام الرعاية الصحية يف العراق منذ السنوات اىل منوذج املستشفى العالجي املركزي والذي ميتاز مبحدودية القدرة عىل تقديم الخدمات التي تعنى 

مبعالجة مشاكل الصحة الكربى التي يواجهها عامة الشعب باالستناد اىل اسس العدالة يف التوزيع والثبات.

ان النموذج الحايل للرعاية الصحية العامة ال يتناول مبدأ الجدوى االقتصادية الذي من شأنه ان يقدم املكاسب القصوى للرعاية الصحية مقابل املواد املنفقة، 

فضاًل عن عدم قدرته عىل االستجابة اىل الحاجات املتصاعدة واملعقدة للرعاية الصحية املقدمة اىل املواطنني بأسلوب فعال وكفوء . وان انطالقة وتنفيذ نظام 

)حقيبة الخدمات الصحية األساسية( سيضمن تقديم الخدمات التي تتصف مبراعاة الجدوى االقتصادية والتكامل يف االداء، اخذة بنظر االعتبار اولويات مشاكل 

النظام الصحي السائدة والتي تؤثر سلباً يف صحة الغالبية العظمى للمواطنني.

ان نظام )حقيبة الخدمات الصحية األساسية( سيضمن تقديم الخدمات الصحية التي تاخذ عىل عاتقها سهولة املنال والعدالة يف التوزيع من خالل اربعة 

مستويات من املؤسسات الصحية ابتداءاً املنازل املجتمعية الصحية وانتهاءاً مبستوى مستشفى القضاء,وبالتايل سيعمم تنفيذ هذا النموذج اىل جميع املؤسسات 

الصحية يف جميع املحافظات تدريجياً، هذا وسيمكننا من االستجابة اىل التزامات السرتاتيجية الدولية للتنمية (NDS) لالعوام 2010-2014 ووثيقة العهد 

الدويل مع العراق (ICI)  ودستور العراق عام 2005 التي تشرتط تفويض وال مركزية الصالحيات االدارية واملالية اىل مستوى املحافظة واالقليم.

وهنا اود ان انقل امتناين اىل صندوق اعامر العراق (UNDG ITF) لتمويله تنمية حقيبة الخدمات الصحية األساسية، وأود ان أعرب عن الشكر الخاص 

ملنظمة الصحة العاملية للدعم والعون التقني الذي قدمتة واىل جميع دوائر وزارة الصحة التي ساهمت يف تصميم وتطوير وانجاز نظام حقيبة الخدمات 

الصحية األساسية.

فلنأخذ بايدي بعضنا البعض ولنتعاون سويًة لتحقيق الهدف السامي لخدمة احتياجات اناسنا  وتحقيق هدفنا لتأسيس نظام رعاية ناجح وفعال للعراق.

الدكتور صالح مهدي  الحسناوي 

وزير الصحة 
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كلمة شكر 

تود أن تعرب وزارة الصحة عن تقديرها العميق لجميع املنظامت التي ساهمت يف تخطيط وتصميم ووضع اللمسات األخرية خالل عملية تطوير حقيبة 

الخدمات الصحية األساسية. تود أن تشكر منظمة الصحة العاملية عىل أخذ الخطوة األولية لتطوير هذه الحقيبة باإلضافة إىل مديرية التخطيط والتنمية 

ومديرية الصحة العامة يف الوزارة تشكرهم وتقدر تقديرا عاليا مساهامتهم الفنية. وتود أن تعرب عن خالص امتنانها للدكتور عامر الخزاعي، نائب الوزير ألول 

للشؤون الفنية، والدكتور عصام نامق  نائب الوزير لشؤون اإلعامر و املانحني من أجل اإلرشاف عىل عملية تطوير حقيبة الخدمات الصحية األساسية.

نود أن نقدراملساهامت واألفكار القيمة من اللجان الفنية والسياسية والتي ساهمت يف تطوير الصيغة النهائية لهذه الحقيبة. إن وزارة الصحة تعرب عن  

امتنانها وتقدر تقديرا عاليا مشاركة ودعم كل من وزارة التخطيط والتنمية ووزارة املالية.

وأخريا، تشكر وزارة الصحة مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية لتمويل عملية تطوير حقيبة الخدمات الصحية األساسية. 
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المقدمة
استند نظام الرعاية الصحية يف العراق إىل منوذج املستشفى املوجه إىل إستثامر رأس املال ذو الكفاءة املحدودة وال يضمن امكانية الوصول العادل. وتعترب وزارة 

الصحة املزود الرئييس لخدمات الرعاية الصحية العالجية والوقائية عىل حد سواء. ويوفر القطاع الخاص الخدمات العالجية فقط لعدد محدود من السكان 

عىل أساس الدفع مقابل الخدمات التي يقدمها. وبطبيعة الحال، تأثرت مسألة الوصول اىل الرعاية بسبب الرصاع والعقوبات االقتصادية و حاالت الطوارئ 

والعمليات العسكرية الجارية يف السنوات األخرية. 

واقرارا بهذه املخاوف املتزايدة, قامت وزارة الصحة عىل مدى السنوات الثالث املاضية باعادة توجيه نفسها وذلك باعداد النظام الصحي عىل أساس الرعاية 

التي من شأنها تحقيق أقىص  الكلفة  العامة من حيث  االقتصادية للصحة  التدخالت  اىل  األولية  الصحية  للرعاية  الحايل  الهيكل  األولية. وال يستند  الصحية 

قدر من املكاسب الصحية مقابل األموال املنفقة. وعالوة عىل ذلك ، تلبي الخدمات املقدمة حاليا عىل مستوى الرعاية الصحية األولية فقط وبشكل جزيئ، 

االحتياجات الصحية للسكان. هذا إىل جانب ان انخفاض جودة الرعاية املتوخاة يقود السكان للحصول عىل الرعاية من الدرجة الثانية والثالثة متجاوزين 

املستوى األسايس. 

  

ويف عام 2004 ، اوضحت وزارة الصحة العراقية رؤيتها للرعاية الصحية األولية عىل النحو التايل : »خدمات صحية جيدة شاملة وآمنة بحيث تكون متاحة ويف 

متناول الجميع وميكن الوصول اليها وهي خدمة تتميز بأعىل معايري الجودة التي ميكن إدراكها ومعقولة من الناحية املالية وتقوم عىل أسس علمية من أجل 

تلبية االحتياجات الصحية الحالية واملستقبلية للشعب العراقي بغض النظر عن العرق واألصل الجغرايف ، والنوع االجتامعي أو االنتامء الديني.

  

وتدعو هذه الرؤية إىل إصالح متكامل لنظام الرعاية الصحية األولية القائم. وحددت وزارة الصحة وضع حقيبة الخدمات الصحية األساسية، كخطوة أولية 

مناسبة يف هذا الصدد.

  

وقد بدأت وزارة الصحة بوضع حقيبة الخدمات الصحية األساسية يف إطار مرشوع نظم تعزيز الرعاية الصحية األولية. وبدأت هذه العملية مع استعراض الحالة 

الصحية للسكان العراقيني لتحديد املشاكل الصحية الرئيسية والتعرف عىل الخدمات الصحية األساسية ملعالجة هذه املشاكل )الباب 1-1(. وجرى ايضا تقييم 

شبكة الرعاية الصحية األولية من حيث بنيتها التحتية واملوارد البرشية وذلك لتحديد حجم ونوع الخدمات التي ميكن تقدميها )الباب 2-1(.

 وخلصت نتائج تحليل الوضع )الباب 1.1( إىل اقرتاحات ملجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية األساسية التي سيتم تقدميها كحقيبة واحدة موحدة 

مع »سلسلة متصلة الحلقات من الرعاية« تربط بني املجتمعات املحلية ومراكز الرعاية الصحية األولية واملستشفيات املحلية. ومتثل حقيبة الخدمات الصحية 

األولية الواردة يف الباب »2« رؤية وزارة الصحة للحصول عىل مجموعة موحدة من الخدمات الصحية األساسية التي من شأنها أن تشكل نواة لتقديم الخدمات 

يف جميع مرافق الرعاية الصحية األولية. الحقيبة عبارة عن »وثيقة حية« وبحاجة إىل أن تتطور مبرور الوقت واىل تحديث لالحتياجات املتغرية. ومع الخربة يف 

استعامل الحقيبة ، ميكن تطوير تلك الحقيبة وتحسني الخدمات بشكل ملحوظ.

  

ومن املتوقع االنتهاء من عملية تقدير التكاليف ووضع خطة حقيبة الخدمات الصحية األساسية يف آب 2010. وسوف يرتتب عىل ذلك وضع طريقة ونتائج 

موجزة لتقدير كلفة تقديم حقيبة الخدمات األساسية يف العراق. وبعد تحقيق التغيريات الالزمة يف الطريقة الدولية التي تستخدم لحساب التكاليف يف أي 

مكان آخر يف العامل سيتم استخدامها لتقدير تكاليف حقيبة الخدمات الصحية األساسية يف العراق.

  

وسوف تستفيد عملية تقديم حقيبة الخدمات الصحية األساسية من النظام القائم، عىل الرغم من محدوديته، للوفاء باالحتياجات العاجلة والالزمة، يف الوقت 

الذي يتم فيه الرشوع يف التغيري مع مرور الوقت. ويوجز امللحق »6« الخطوط اإلرشادية لتنفيذ الحقيبة عىل املدى القصري. 
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1. المعلومات األساسية عن الوضع الحالي للرعاية الصحية 
 األولية

 1.1 الحالة الصحية

تعرضت الحالة الصحية لسكان العراق لنكسات كبرية بسبب عقود من الحرب والعقوبات االقتصادية، مام أدى إىل انخفاض حاد يف الناتج املحيل االجاميل 

بالعراق، وبالتايل فإن اإلنفاق العام عىل الصحة أدى إىل تدهور نوعية الخدمات ونقص يف األدوية واللوازم. وعالوة عىل ذلك ، فإن استمرار الرصاع والوضع 

َّ يف البنية التحتية الصحية، وتسبب يف فقدان العديد من املهنيني يف مجال الصحة وأضعف امكانية وصول العراقيني اىل الخدمات  األمني غري املستقر أضرَ

الصحية األساسية.

وقد ركزَّ تقييم الوضع الصحي الحايل يف هذا القسم عىل :

التعرف	عىل	املشاكل	الصحية	ذات	األولوية	)من	حيث	عدد	الوفيات	واألمراض(	التي	تحتاج	إىل	أن	تكون	هدفا	للتدخالت	يف	حقيبة		 	• 	

الخدمات الصحية.   

التعرف	عىل	الفوارق	يف	الوضع	الصحي	)بحسب	السن	والنوع	االجتامعي	أو	املوقع	الجغرايف(	وذلك	لتحديد	املجموعات	السكانية		 			• 	

التي تحتاج ألن تكون هدفا للحقيبة.    
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1.1.1  المؤشرات الديموغرافية

 السكان

تشري التقديرات اىل ان مجموع السكان يف العراق وصل اىل 31 مليون نسمة يف 2008 )1( باملقارنة مع 28،5 مليون نسمة يف عام  2007 )2(. وقد 

بلغ معدل النمو السكاين السنوي 3% يف املتوسط عىل مدى العقود الثالثة املاضية.

السنة

 *2002

السنة

**2005

السنة

***  2007

السنة

**** 2008

25،5 السكان )مليون( 27،9 28.8 31

4 معدل الخصوبة الكيل 6 5 5

2 معدل النمو السكاين )%( 2،7 2،7 3

29،3 معدل املواليد الخام )لكل 1000 نسمة من السكان( 38 37 36

7،8 معدل الوفيات الخام )لكل 1000 نسمة من السكان( 10 8 5

املصادر: * العام 2002: مؤرشات التنمية العاملية، البنك الدويل عىل االنرتنت

           ** العام 2005: امللفات القطرية ملنظمة الصحة العاملية، املوقع االلكرتوين   

                              ملنظمة الصحة العاملية.

          *** العام 2007: بوصلة الصحة, وزارة الصحة

          **** العام 2008 : الجهاز املركزي لالحصاء وتكنولوجيا املعلومات ووزارة الصحة.

التوزيع الجغرايف للسكان

يف العام 2008، كان 66،53% 3 من السكان يعيشون يف املناطق الحرضية. ونتيجة الحرب، يعاين العراق من تحركات وتنقالت عالية جدا للسكان يف 

داخل البالد مع انتقال اعداد كبرية منهم إىل املناطق الريفية األكرث أمنا. وباإلضافة إىل ذلك، غادر الكثري من العراقيني البالد كلها. 

)1( بوصلة الصحة 2008 

)2( املصدر: وزارة الصحة العراقية

)3( بوصلة الصحة 2008 
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التوزيع العمري للسكان

ر الهرم السكاين التوزيع العمري للسكان لجميع األرس يف العراق عام 2006. ان التوزيع العمري منوذجي للسكان الذين يتمتعون بارتفاع معدالت  ُيصوِّ

الخصوبة. ان اكرث السكان من الشباب وأكرث من نصفهم دون سن 20 عاما و 17 % أقل من 5 سنوات. وحوايل 5 % فقط يف سن 60 عاما أو أكرث 

)املصدر : مسح صحة األرسة يف العراق ، 2007/2006(.

50%
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20%

40%

60%

80%

100%

التوزيع العمري للسكان العراقي�
2006

Above 60 years

20 - 60 years

Under 20 years 

5%

 التوزيع السّكاين بحسب النوع االجتامعي )الجندر( 

متوسط حجم األرسة 6.4 أشخاص )املصدر : مسح صحة األرسة العراقية ، 2007/2006(. نسبة الذكور إىل اإلناث هي 1.02 إىل 1 )املصدر : التعاون 

القطري: اسرتاتيجية العراق ومنظمة الصحة العاملية 2005-2010(. النسبة للنوع االجتامعي ُمتوازِنة عند الفئات العمرّية الفتّية؛ ولكن مّثة نقصاً 

وخياًم يف نسبة الذكور يف الفئات بني الـ40 والـ 54 من العمر، األمر الذي ُيعزى إىل ظروف الحرب.

3. بوصلة الصحة 2008 
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2.1.1 المؤشرات الصحية

العمر املتوقع عند الوالدة
كان العمر املتوقع عند الوالدة 60,6 سنة خالل عام 2008 مقارنة مع حوايل 58 سنة يف العام 2007 وهو متدين جدا مقارنة مع الدول املجاورة يف 

املنطقة.

معدالت الوفيات
 أحدث معدالت الوفيات املحددة بالعمر هي كام ييل :

كان	معدل	وفيات	األطفال	الرضع	35 لكل 1000 والدة حية عىل املستوى الوطني يف عام 2006 وفقا ألحدث مسح ملجموعة املؤرشات املتعددة   	•

(MICS3). ومع ذلك ، أفادت التقارير أن نفس املعدل قد وصل اىل 107.9 لكل 1000 والدة يف عام 2003 )امللف القطري ملنظمة الصحة    

العاملية(.  

كان	معدل	الوفيات	لالطفال	دون	سن	الخامسة	)احتامل	الوفاة	قبل	سن	الخامسة	(	41 لكل 1000 والدة حية عىل املستوى الوطني وفقا ملسح   		•

مجموعة املؤرشات املتعددة لعام 2006 . ومع ذلك، افادت تقارير كل من البنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية عن النسبة العالية للوفيات بني    

األطفال دون سن الخامسة اذ وصلت اىل  130 لكل 1000 والدة حية يف عام 2003.  

كانت	نسبة	وفيات	األمهات	)معدل	وفيات	األمهات(	84 لكل 100،000 والدة حية يف عام 2006 وفقا ملسح صحة األرسة يف العراق. ومع ذلك،    		•

افادت التقارير عن نسبة عالية جدا لوفيات األمهات بلغت 100،000/294 والدة حية يف عام 1999 )مسح وفيات األمهات واألطفال يف    

العراق(.  

ومن الصعب التحقق عام إذا كان االنخفاض الكبري يف الوفيات املحددة يف العمر الذي لوحظ  بني 2003 و 2006 يرجع إىل تحسن حقيقي يف الوضع 

الصحي أو ميثل مجرد تباينات يف مصادر البيانات أو أساليب جمع البيانات.  

الوحدةالسنة 2006السنة 2003املؤرش
لكل 1000 والدة حية35**107.9معدل وفيات األطفال الرضع

لكل 1000 والدة حية41**130معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة
 لكل 100،000 والدة حية84*294معدل وفيات األمهات

املصدر: العام 1999: مسح وفيات األطفال واألمهات يف العراق

                   2006: * مسح صحة العائلة العراقية، 2006 

                             ** مسح مجموعة املؤرش املتعدد يف العراق ، 2006 

3.1.1 اعباء المرض

يعاين العراق من العبء املزدوج للمرض مبا يف ذلك األمراض الحادة واملعدية مثل أمراض اإلسهال والتهابات الجهاز التنفيس الحادة واملالريا والسل 

وداء الليشامنيات. ويف الوقت نفسه، فان الحاالت املزمنة مثل أمراض القلب والرشايني والسكري وسوء التغذية والرسطان هي مثار قلق كبري.

تبني أحدث البيانات التي جمعتها وزارة الصحة العراقية )بوصلة الصحة يف العراق 2008( الحاالت التالية بوصفها أعىل عرشة مسببات للوفاة. 

4. افاد قياس نسبة وفيات األمهات بواسطة مسح وفيات األمهات واألطفال يف العراق عام 1999 عىل انه 294 حالة لكل 100،000 والدة حية.
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سبب املرضسبب الوفاةالرتتيب

التهاب املعدة واألمعاءأمراض القلب واألوعية الدموية1

الحوادث الحوادث2

التهاب القصباتاألورام3

اإلجهاضالشيخوخة4

االلتهاب الرئوي تسمم الدم5

 أمراض القلب واألوعية الدمويةالفشل الكلوي6

األورام الخبيثة السكتات الدماغية الوعائية7

 الفتق األريبارتفاع ضغط الدم8

 التهابات املسالك البوليةمرض السكري9

مرض السكريالربو املكتسب10

افادت وزارة الصحة ان املسببات الرئيسية املؤدية اىل وفاة االطفال دون سن الخامسة واألمهات هي عىل النحو التايل:

االطفال دون سن الخامسة

سبب املرض سبب الوفاة

أمراض اإلسهالأمراض اإلسهال الحاد

التهابات الجهاز التنفيس الحادةالتهابات الجهاز التنفيس الحادة

االمراض املعدية )الحصبة والنكاف والسعال الدييك والدفترييا والتيفوئيد سوء التغذية

وداء الليشامنيات(
التشوهات الخلقية

تسمم الدم

االسباب الخاصة باألمهات

سبب املرض سبب الوفاة

ارتفاع ضغط الدم النزيف1

مرض السكرياالنصامم الرئوي الحاد2

االكتئابارتفاع ضغط الدم3

الناسورالصدمة التي ال رجعة فيها4

األمراض املنقولة جنسيا والتهابات السبيل االنجايبالجلطة الناتجة عن السائل االمنيويت 5

الخمج 6
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سوء تغذية الطفل

تؤكد األرقام الواردة أدناه ، واملستمدة من عدة دراسات استقصائية، الحالة الغذائية الخطرية لألطفال الصغار يف العراق. فقد أصبح سوء التغذية لدى 

األطفال مشكلة كبرية يف العراق منذ حرب الخليج االوىل والعقوبات االقتصادية عام 1991. االرقام الوطنية لعام 2006 عن سوء التغذية لدى األطفال 

دون سن الخامسة مرتفعة مقارنة بأي بلد، ولدى بعض املحافظات املستويات عالية بشكل خطري. كام كانت املعدالت مرتفعة أيضا للتقزم والُهزال. 

ان العراق هو أيضا واحد من عدد قليل جدا من البلدان العربية التي تعاين من حاالت انخفاض الوزن عند الوالدة بنسبة تتجاوز 10 %.
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العمر )باالشهر(

q تقزم   q  انخفاض الوزن  q  ُهزال

نسبة األطفال الذين ترتاوح اعامرهم من 0-59 شهرا ويعانون من سوء التغذية يف العراق، 2006 )مسح ملجموعة املؤرشات املتعددة يف العراق(

واحد فقط من كل أربعة أطفال تقل أعامرهم عن ستة أشهر يرضع من الثدي )25 %(. يف عمر 6-9 أشهر، نصف األطفال يحصلون عىل رضاعة 

طبيعية مع تلقي االطعمة الصلبة أو األطعمة شبه الصلبة )51 %(.  

انتشار سوء التغذية بني األطفال دون سن الخامسة:

مسح الظروف 

املعيشية للعراق

2004  

تحليل األمن الغذايئ

)برنامج الغذاء العاملي( 

2007

مسح مجموعة 

املؤرش املتعدد يف 

العراق 2006

11،79،17،6نقص الوزن )%(

22،421،821،4التقزم  )%(

7،54،74،8الُهزال  )%(

املصادر:

العام 2004: مسح الظروف املعيشية للعراق، 2004

العام 2007: تحليل األمن الغذايئ يف العراق )برنامج الغذاء العاملي التابع لالمم املتحدة(
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األمراض السارية

تبقى األمراض السارية عىل قامئة األسباب الرئيسية ملعدالت األمراض والوفيات. نظام الرصد بحاجة إىل الدعم خاصة يف مجال التكامل، وإرشاك 

القطاع الخاص، وتحسني التشخيص املختربي وتحديث املبادئ التوجيهية لرصد املرض. ويغطي النظام األمراض املتوطنة واألوبئة ، وكذلك األمراض 

املستهدفة للقضاء عليها أو التخلص منها عىل مستوى العامل. 

التهاب الكبد: خالل عام 2006، قدمت منظمة الصحة العاملية كامل الدعم التقني واللوجستي لدراسة التهاب الكبد الفريويس يف العراق. وكان 

الهدف األسايس من هذه الدراسة هو تقدير مدى انتشار وحدوث جميع أنواع التهاب الكبد الفريويس. وأظهرت النتائج أن التهاب الكبد الوبايئ )أ( 

(A) مفرط يف التوطن مع معدل انتشار قدره 96.4 %، )مقارنة مع األرقام السابقة 90 % -95 %( ؛ التهاب الكبد هـ ( E) )هو أيضا مستوطن مع 

انتشار 20،3 %، كل من التهاب الكبد الوبايئ ب (B) و ج (C) هو من االمراض املستوطنة املنخفضة/ جدا )1،6 % و 0،4 % عىل التوايل(.

التيفوئيد: حمى التيفوئيد، من األمراض التي تنقلها األغذية واملياه ، متوطنة إىل حد كبري يف العراق. الطقس الحار واالنقطاع املستمر لإلمدادات 

الكهربائية واملياه خالل أشهر الصيف من عام 2006 اىل 2008 نبهت إىل الزيادة املتوقعة يف حدوث األمراض املنقولة باملاء. ونتيجة لذلك، تم تنفيذ 

العديد من التدخالت ملنع ومكافحة تفيش حمى التيفوئيد. ويف األعوام  2005 ، 2006 و 2007 و 2008، تم تسجيل ما مجموعه 33،720، 26،150، 

36،208 و 58،247  حالة من حاالت حمى التيفوئيد عىل التوايل.

الكولريا: ساهم تدين نوعية املياه وسوء الرصف الصحي وتدين املستوى األمثل للنظافة الشخصية يف تفيش وباء الكولريا بشكل واسع النطاق يف 

صيفي 2007 و 2008. حيث تم االبالغ عن 4691 حالة و 24 حالة وفاة يف عام 2007. وكانت الحاالت امُلبرَلَّْغ عنها من محافظات الشامل يف كركوك، 

السليامنية وأربيل. ويف املقابل، كانت هناك 925 حالة و 11 حالة وفاة يف عام 2008 حيث كانت الحاالت أساسا من املحافظات يف الوسط و الجنوب 

الديوانية وبابل وبغداد والبرصة وكربالء. وتم التأكد من حالتني باإلصابة بالكولريا يف الشهور الستة األوىل من عام 2009. ووضعت حالة التأهب 

للكولريا وخطة االستجابة يف عام 2007 وتم تحديثها باستخدام الدروس املستفادة يف عام 2008. 

فريوس العوز املناعي البرشي / العوز املناعي املكتسب واألمراض املنقولة جنسيا )اإليدز(: بلغ العدد الرتاكمي لحاالت العوز املناعي املكتسب 

واالمراض املنقولة جنسيا  )اإليدز( املسجلة يف الفرتة من 1986 إىل 2007، 269 حالة. ومن بني الحاالت املسجلة كان هناك 85 % من الذكور 

و77 % من مرىض الهيموفيليا املصابني يف بداية الثامنينات عن طريق مشتقات الدم امللوثة. ومنذ عام 2003 وحتى اآلن تم االبالغ عن 63 حالة.

 خالفا لحاالت سابقة، وبدا أن انتقال املرض عن طريق الجنس كان الطريقة الهامة لالنتقال. 

  

 وعىل الرغم من أن عدد حاالت االصابة بالعوز املناعي املكتسب واالمراض املنقولة جنسيا  )اإليدز( املسجلة يف العراق ال تزال منخفضة )أقل من 

معدل انتشار 0،1 %( ، عوامل الخطر التي قد تؤدي إىل انتشار املرض ، مثل انعدام األمن ، واختالل البنية االجتامعية، وزيادة يف العنف الجنيس وما 

إىل ذلك هي عوامل قامئة.

 

السل: استنادا إىل تقديرات 2008 ، بلغ معدل اإلصابة بالسل  56 حالة لكل 100000 نسمة من السكان يف السنة بالنسبة لجميع أشكال حاالت 

السل أي بنسبة 25 لكل 100،000 نسمة يف السنة بالنسبة للحاالت املعدية. ويصاب يف كل عام ما يقرب من 16،200 شخص مبرض السل يف البالد. 

ويف العقد املايض ، ونتيجة لتدهور الحالة االجتامعية واالقتصادية للسكان اخذ مرض السل يف االرتفاع. وشهد التحسن التدريجي والثابت يف الوضع 

االمني يف العامني املاضيني مع الدعم اإلضايف من الرشكاء ، مثل الصندوق العاملي )الصندوق العاملي ملكافحة االيدز والسل واملالريا( ، ومنظمة الصحة 

العاملية ومرفق االدوية العاملي، احياء اللجنة الوطنية لربنامج مكافحة السل. 

وقد ارتفعت االخطارات عن حاالت املسحات اإليجابية من 37 % يف عام 2007 إىل 43 % يف عام 2008 ، ووصلت نتيجة العالج الناجح للحاالت 

االيجابية يف عام 2008 ملسحات البلغم عن طريق التلطيخ اىل نسبة عالية قدرها 87 %. 

املالريا: يشري الوضع الحايل للمالريا إىل أن العراق يتجه نحو مرحلة القضاء عىل هذا املرض املعزول يف مناطق محددة جدا. وخالل عام 2008، 

تعرفت انشطة اكتشاف الحاالت النشطة عىل ستة حاالت منها حالتني  مستوردة، وحالتي انتكاس من الحاالت االربع الباقية لدى مواطنني أصليني. 

  



حقيبة الخدمات الصحية األساسية
للــعراق

حقيبة الخدمات الصحية األساسية
للــعراق

9

وتم اإلبالغ خالل عام 2007 عن ثالث حاالت مالريا فقط: حالتان من قرية سيديكان يف محافظة اربيل والحالة الثالثة مستوردة من اثيوبيا.  

داء الليشامنيات: عىل نحو مامثل، فإن معدل اإلصابة بالحمى السوداء ُيْظِهْر اتجاها انحداريا. ويف عام 2008 ، تم اإلبالغ عن 1005 حاالت مقارنة 

ب 806 حاالت أبلغ عنها يف عام 2007 )باستثناء محافظة األنبار( و1572 حالة يف عام 2006 و2059 حالة يف عام 2005 و 3218 حالة يف عام 2004. 

وُيْعزى انخفاض معدل اإلصابة بكل من املالريا والليشامنيا إىل مجموعة شاملة من أنشطة الوقاية واملكافحة التي قامت بها وزارة الصحة خالل 

السنوات السابقة مع كامل الدعم اللوجستي والفني من منظمة الصحة العاملية. وتشمل هذه األنشطة )من بني أمور أخرى(: التشخيص املبكر 

واالستجابة؛ والرش الداخيل؛ الضباب )الشبورة(؛ أنشطة رصد الحرشات؛ وأنشطة مكافحة القوارض. 

صحة االمهات والصحة االنجابية
تحقق املرأة العراقية، يف املتوسط، يف نهاية سنوات اإلنجاب، نسبة مساواة تبلغ 6،38 ان متوسط عدد األطفال الذين يولدون يف املناطق الريفية 

أعىل من املناطق الحرضية. واما معدل االجهاض فهو 9.7 لكل 100 حالة حمل. واما نسبة املواليد الذين يولدون امواتا فهي 0،8 من بني كل 100 

حالة حمل قابلة للحياة. وبلغ مجموع عدد مرات الحمل التي ال ينتج عنها والدة حية، 11 لكل 100 حالة )املصدر: مسح صحة األرسة العراقية 

.)2007/2006

وبلغ انتشار وسائل منع الحمل، بني النساء العراقيات 49،8%، حسب مسح مجموعة املؤرش املتعدد يف العراق لعام 2006. وتتم حوايل 63 % من 

الوالدات يف املرافق الصحية ويقوم بـ 88،5 % من الوالدات قابالت ماهرات )املصدر : مسح صحة األرسة العراقية  2007/2006(.

افاد مسح مجموعة املؤرشات املتعددة يف العراق انه يف عام 2006 كان 2.7 % فقط من النساء العراقيات لديهن معرفة شاملة عن انتقال فريوس 

العوز املناعي البرشي / العوز املناعي املكتسب واالمراض املنقولة جنسيا )اإليدز(. وكانت 34.7 % من النساء يعرفن طريقة واحدة عىل األقل ملنع 

انتقال الفريوس و8.3 % يعرفن الطرق الثالثة للوقاية من انتقال فريوس العوز املناعي البرشي.

االمراض املزمنة
االمراض املزمنة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية والرسطان وأمراض الجهاز التنفيس ومرض السكري من أهم األسباب املؤدية للوفيات يف 

 العراق )وزارة الصحة، 2008(.

ووفقا ملسح صحة األرسة يف العراق 2007/2006، فان اكرث الحاالت املزمنة امُلبَّلغ عنها هي ارتفاع ضغط الدم )41،5 لكل 1000 شخص(، ومرض 

السكري )21،8(، امراض املفاصل )18،6(، وأمراض القلب )12،0( وأمراض الجهاز الهضمي )11،2(. ويزداد معظم هذه الحاالت مع التقدم يف العمر. 
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عوامل اإلختطار

اظهر مسح عوامل إختطار األمراض املزمنة غري املعدية يف عام 2006 أن 40،4 % من السكان البالغني )25-65 عاما( يعانون من ارتفاع ضغط الدم، 

10،4 % من ارتفاع السكر يف الدم، و 37،5 يعانون من ارتفاع الكولسرتول يف الدم. وكان 66،9 % من السكان يعانون من زيادة الوزن والسمنة وهي 

تشكل ثلث السكان وهي أعىل بني االناث )38،2 %( باملقارنة مع الذكور )26،2 %(. وهناك 21،9 % من املدخنني، ويعاين 90،1 % من االستهالك املتدين 

للخضار والفواكة كام يعاين 56،7 % أيضا من انخفاض النشاط البدين. وتفرس هذه النتائج عبء املرض الخطري الذي يعكس زيادة يف معدالت األمراض 

والوفيات التي تعزى إىل األمراض غري املعدية.



حقيبة الخدمات الصحية األساسية
للــعراق

حقيبة الخدمات الصحية األساسية
للــعراق

11

2.1 نظام تقديم خدمة الرعاية الصحية األولية

إن وزارة الصحة هي الجهة الرئيسية التي تقدم الرعاية الصحية يف العراق. وهناك مديرية للصحة يف كل محافظة من املحافظات الثامنية عرشة. كام تنقسم 

املحافظات ألغراض إدارية اىل 118 قطاعا صحيا. وتغطي كل منطقة يف املتوسط ما بني 200،000 - 300،000 نسمة. 

  

ويجري تقديم الرعاية الصحية األولية من خالل مراكز الرعاية الصحية األولية واملستشفيات. وتستوىف رسوم رمزية من املرىض مقابل الحصول عىل الرعاية 

الخ فهي  الصحي  والتثقيف  للوالدة،  السابقة  والرعاية  والتحصني  الفحص واالستقصاء  التي تشمل  األولية  الصحية  الرعاية  واما خدمات  العالجية واألدوية. 

مجانية. 

1.2.1 البنية التحتية للرعاية الصحية األولية 

تقدم مراكز الرعاية الصحية األولية الخدمات الوقائية والتعزيزية والخدمات العالجية األساسية، جنبا إىل جنب مع فحوصات تشخيصية بسيطة. 

وهناك 1989 مركزا رئيسيا وفرعيا للرعاية الصحية األولية يف جميع أنحاء البالد. ويوجد يف نحو 50،4 % من مراكز الرعاية الصحية األولية طبيب واحد 

عىل األقل ويشار إىل تلك املراكز عىل انها مراكز رئيسية للرعاية الصحية األولية. واما النسبة الباقية البالغة  49،6 % فيعمل فيها عاملون مهرة يف 

املجال الصحي )ممرضني ومساعدين طبيني( ويشار اليها عىل انها مراكز فرعية للرعاية الصحية األولية.  

ويوجد يف كل قطاع يف املتوسط بني 5-10 مراكز للرعاية الصحية األولية تخدم مجموعة من السكان ترتاوح ما بني 10،000 - 45،000 نسمة . ويوجد 

حاليا يف املتوسط 0,7 مراكز للرعاية الصحية األولية لكل 10،000 نسمة. وهو معدل منخفض حسب املعايري الدولية ، وباملقارنة ايضا مع البلدان 

املجاورة )2-3 لكل 10،000 نسمة(. وتشكل مراكز الرعاية الصحية األولية األساسية 30 % فقط بينام تشكل مراكز الرعاية الصحية الفرعية 16% من 

احتياجات املجتمع.
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 املراكز الرئيسية للرعاية الصحية األولية 

هناك 3 فئات من مراكز الرعاية الصحية األولية الرئيسية:  

  

مراكز الرعاية الصحية األولية )الفئة : أ( - حوايل 817 مركزا:    • 

وهذه هي املراكز التي تقدم جميع خدمات الرعاية الصحية األولية.    

مراكز الرعاية الصّحية األولّية للتدريب )الفئة : »ب«( - حوايل 19 مركزا :    •

وهي ذاتها كالفئة )أ( زائدا قاعة للتدريب ضمن مبنى مركز الرعاية الصحية األولية وتقدم نفس األنشطة، باإلضافة إىل أنشطة التدريب للعاملني 

يف املهن الطبية املساعدة واملرافق الصحية واملؤسسات الطبية وطلبة الكليات الطبية. 

مراكز الرعاية الصحية األولية مجهزة بغرفة للوالدة ووحدة طوارئ : )الفئة ج( - حوايل 123 مركزا :    •

وتقدم هذه املراكز نفس الخدمات كام يف الفئة »أ« باالضافة اىل خدمات الرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ )للحاالت الطبية والجراحية البسيطة( 

وخدمات املخاض العادية.

 املراكز الفرعية للرعاية الصحية األولية 

 مراكز الرعاية الصحية األولية الفرعية )الفئة د( - حوايل 537 مركزا: 

وتقدم هذه املراكز الفرعية خدمات األمومة والطفولة البسيطة، انشطة التحصني والخدمات العالجية البسيطة. 

املستشفيات

ُتوّفر مستشفيات األقضية )مستشفيات اإلحالة األولّية( جميع خدمات مراكز الرعاية الصّحية األولّية مبا فيها الحاالت األكرث صعوبة. وتقدم الرعاية 

الثانوية والرعاية الثالثية من خالل 208 مستشفى من املستشفيات الحكومية. )49 منها يف اقليم كردستان( ، حيث يتوفر نحو 36،057 رسيرا يف 

ة املستشفيات العامة فهي 11.3 رسيرا لكل 10،000 نسمة مع  املستشفيات و 80 مستشفى خاصاً )2273 رسيرا( ، يقع ثلثيها يف بغداد. واما نسبة أرسِّ

نسبة اشغال للرسير قدرها %48 . 

شهد العقدين املاضيني تدهورا تدريجيا يف نوعية الرعاية. اذ تفتقر املراكز الصحية واملستشفيات إىل الصيانة املناسبة ، وتعاين نقصا يف االمدادات 

واألدوية والتجهيزات. وباإلضافة إىل ذلك ، كان هناك استنزاف مستمر للمهنيني من ذوي الخربة عىل جميع املستويات. وما زال العديد من املباين 

يفتقر إىل املرافق الصحية املناسبة ، والكهرباء  وبحاجة ماسة إىل إعادة تأهيل أو توسيع. واما املوارد البرشية فهي غري كافية من حيث العدد وموزعة 

عىل نحو متفاوت. وباإلضافة إىل ذلك، هناك ارتفاع يف معدل استبدال املوظفني عىل جميع املستويات، األمر الذي له تأثري سلبي عىل استمرارية 

تقديم خدمات الرعاية الصحية.
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  2.2.1 التوزيع الجغرافي لمرافق الرعاية الصحية األولية 

تتوزع مراكز الرعاية الصحية األولية بطريقة غري عادلة. وهناك اختالفات كبرية بني املحافظات وضمنها. كام توجد فوارق كبرية بني سكان الحرض 

والريف، وخاصة يف قدرتهم عىل الوصول إىل الخدمات الصحية. ويف حني أن 29 % من الناس يعيشون يف املناطق الحرضية و 26 % من هؤالء يف 

املناطق الريفية ، يضطرون للسفر مسافة 30 كم إىل أقرب مركز للرعاية الصحية األولية ، يقوم 5،4 % فقط من سكان الحرض بالسفر املسافة نفسها. 

وباإلضافة إىل ذلك، نتيجة لتدهور الوضع األمني اصبح الوصول يزداد صعوبة، وهذا الوضع يثري القلق للنساء الحوامل والنساء اللوايت يف املخاض. 

3.2.1  نظام اإلحالة بين الرعاية األولية والثانوية 

من الناحية العملية، هناك حد أدىن من التنسيق بني مستوى الرعاية الصحية األولية ومستشفيات القطاعات برصف النظر عن رصد االمراض السارية. 

ان نظام اإلحالة إما بدايئ أو شبه معدوم، مع عدم وجود نظام للطب العام او طب االرسة يجري تنفيذه. 

ومع ذلك ، تم قبول طب األرسة كسياسة ويجري تجربته يف ثالثة مواقع هي املوصل  والبرصة وبغداد. وال يوجد هناك تنسيق للرعاية بني املراكز 

الصحية واملستشفيات ضمن األجهزة الصحية يف القضاء. وباإلضافة إىل ذلك، فإن فرتة الحرب الطويلة والعقوبات أدت إىل تدهور نوعية الخدمات 

املقدمة، ونقص يف الخربات الفنية والخدمات التشخيصية والتقنني يف االدوية مام دفع املريض للبحث عن خدمات عىل مستوى الرعاية الصحية 

الثالثية. ونتيجة لذلك، يتوجه معظم الناس مبارشة اىل املستشفى. وتتم نحو 65 % من الوالدات يف املستشفيات. كام أن خدمات تنظيم األرسة تقدم 

بصورة رئيسية من خالل املستشفيات )%67(. 

4.2.1 الموارد البشرية 

املوارد البرشية من أجل الصحة ليست كافية من حيث العدد وموزعة عىل نحو متفاوت. وباإلضافة إىل ذلك، هناك ارتفاع يف معدل استبدال 

املوظفني عىل جميع املستويات ، والتي لها تأثري سلبي عىل استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية. وطبقا لتقرير وزارة الصحة السنوي لعام 

2008، هناك حوايل 19،334 طبيبا عىل املستوى الوطني، )مقارنة مع 18.887 جرى اإلبالغ عنهم من قبل بوصلة الصحة لعام 2007(. ويوجد عدد 

غري كايف من االطباء الذين يركزون عىل الرعاية الصحية األولية، بينام يوجد 5997 طبيبا من االخصائيني. وهناك نقص يف بعض املجاالت مثل التخدير، 

طب الطوارئ، الطب النفيس، طب املجتمع واألرسة. 

ويف حني أن نسبة األطباء إىل عدد السكان أقل مام هي عليه يف بلدان أخرى يف املنطقة ، فان التوزيع املعلن لالطباء لكل 10000 نسمة يختلف من 

2،9 يف ميسان اىل 10،5 يف السليامنية. وكان املعدل الوطني 6،1 )2008(. وهناك أيضا نقص حاد يف املمرضني املؤهلني، وخصوصا اإلناث )نسبة االناث 

اىل الذكور من املمرضات هي 3.6:1 (. واما  معدل املمرضني والعاملني يف املهن الطبية املساعدة لكل 000 10 من السكان فهو 11،4 و 13،2 عىل 

التوايل. وهناك أيضا نقص يف الصيادلة وأطباء األسنان 1.5 و 1.4 لكل 10،000 ، عىل التوايل. ويتفاوت تجهيز مراكز الرعاية الصحية األولية باملوظفني، 

إذ يوجد يف مركز الرعاية الصحية األولية الرئييس ، يف املتوسط ، 4 أطباء، 11 من العاملني يف املهن الطبية املساعدة، ومن واحد إىل خمسة اطباء 

اسنان يخدمون املنطقة اإلدارية للمركز.  

5.2.1 استخدام الرعاية الصحية  

يف املتوسط ، يكون كل مركز من مراكز الرعاية الصحية األولية مسئوال عن توفري الرعاية الصحية األولية ملجموعة من السكان ترتاوح ما بني 10،000 

- 45،000 نسمة. ووفقا للتقييم الرسيع ملراكز الرعاية الصحية األولية التي أجريت يف 19 قطاعا يف إطار مرشوع  تعزيزنظام الرعاية الصحية األولية، 

فإن نسبة حضور السكان ترتاوح بني 3 % - 26 %. وهناك تفاوت يف عدد األشخاص الذين يرتددون عىل مراكز الرعاية الصحية األولية، حتى ضمن  

نفس القطاع ، والتي ميكن أن تعزى إىل ما ييل : 

عدم		تخصيص	مراكز	صحية	للمناطق	االدارية	واملناطق	السكنية. 		•

يتفاوت حجم املناطق اإلدارية أونسبة عدد السكان الذين تقدم لهم الخدمات من قبل مراكز الرعاية الصحية األولية.    
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عدم	االنتظام	يف	توزيع	لوازم	االدوية	إىل	مراكز	الرعاية	الصحية	األولية.	 		•

	ميكن	أن	يختلف	توزيع	السكان	بني	القرى	املنترشة	واملدن	الصغرية	املجمعة.	 		•

الخصائص  األخرى لشبكة الرعاية الصحية األولية   6.2.1

حالة	البنية	األساسية	املادية	ليست	مرضية	وتحتاج	إىل	إصالحات	رئيسية.	وقد	تم	القيام	بعمل	واسع	النطاق	يف	مجال	البناء	والتأهيل	من	قبل		 		•

الحكومة  العراقية واملجتمع الدويل، وما زال هناك أوجه نقص كبرية. وعالوة عىل ذلك ، ال تستطيع مراكز الرعاية الصحية األولية العمل بشكل    

سليم بسبب نقص األجهزة واألدوية. وتبذل الجهود لتجهيز شبكة الرعاية الصحية األولية من أجل تلبية االحتياجات األساسية للمرىض. وجرى    

تطوير مسودة  مرشوع القامئة الوطنية لألدوية األساسية ضمن إطار مرشوع تعزيز نظام الرعاية الصحية األولية، وجاري التشجيع عىل ترشيد    

استخدام االدوية.  

مثة	سجالت	طّبية	متاحة	يف	جميع	مراكز	الرعاية	الصّحية	الرئيسية	عدا	املراكز	الفرعّية.	وقد	جرى	تحديثها	يف	بعض	املجاالت	كالصّحة	األم		 		•

والطفل  واألمراض السارية بينام ال تزال الحاجة قامئة إىل مراجعتها وتحديثها يف مجاالت أخرى لضامن الجودة يف جمع امُلعطيات وتسجيلها.  

تقديم الرعاية الصحية من خالل القطاع الخاص   7.2.1

عة من  م الخدمات عن طريق شبكة ُمتقطِّ ميلك القطاع الخاص القدرة عىل تعويض نقاط الضعف يف القطاع العام وخاّصة يف الخدمات العالجّية. ُتقدَّ

عدد كبري من العيادات عىل نطاق الوطن بأكمله، وكذلك من خالل مستشفيات صغرية خاّصة يقع معظمها يف بغداد. وال توجد أي آلية رسمية أو 

قانونية تنظم التعاون بني القطاعني العام والخاص والرشاكات بينهام

املزودون اآلخرون للخدمات الصحية 

يشتمل القطاع شبه الخاص عىل العيادات العامة العاملة يف مراكز الرعاية الصحية األولية يف فرتة ما بعد الظهر. أنها توفر الخدمات العالجية وتوزع 

األدوية عىل املرىض املصابني بأمراض مزمنة. ان الرسوم التي تدفع هنا أعىل من تلك التي تدفع يف املراكز العامة، ولكنها أقل من القطاع الخاص. 

املعلومات عن املعالجني التقليديني نادرة. وهناك العديد من املعالجني التقليديني، واملعالجني غري املؤهلني الذين يقدمون خدماتهم بطريقة غري 

ي العظام وموزعي أدوية األعشاب.  ربَّ مرشوعة. ويشمل ذلك القابالت التقليديات، وُمجرَ

ان خربة املنظامت غري الحكومية يف مجال توفري الرعاية الصحية هي خربة محدودة. ويجري بذل الجهود لتعزيز نظام الرعاية الصحية األولية من 

خالل املبادرات القامئة عىل املجتمع يف إطار مرشوع نظم تعزيز الرعاية الصحية األولية.  كام يجري تدريب العاملني يف املجال الصحي بهدف 

حصولهم عىل دور استشاري أو مساند يعزز من الصلة بني مراكز الصحة واملجتمع. 
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2.  تطوير حقيبة الخدمات الصحية األساسية  

1.2    تعريف حقيبة الخدمات الصحية األساسية 
تعرف حقيبة الخدمات الصحية األساسية عىل انها مجموعة الحد األدىن من الخدمات الصحية األساسية التي يحتاج جميع السكان اىل الوصول املضمون 

اليها. وأما الخدمات األساسية فهي تلك االخدمات الصحية التي تقدم الحد االقىص من الفائدة يف الوضع الصحي )عىل املستوى الوطني( مقابل األموال التي 

تنفق. وعىل العكس من ذلك، فإن الخدمات األساسية هي تلك الخدمات التي إذا مل تقدم، سوف تؤدي اىل اسوأ أثر عىل الوضع الصحي للسكان ككل .

2.2 النهج والمعايير الخاصة باشراك خدمة ما في حقيبة الخدمات الصحية األساسية

الطريقة الرئيسية هي يف تحديد الخدمات األساسّية التي ترجع بأكرب فائدة صحّية مقابل املال امُلنفق عليها )خدمات فّعالة التكلفة(. ومن املهم أيضاً األخذ 

مة. فالحقيبة التي تشتمل عىل نطاق واسع من الخدمات ولكنها غري ُمتاحة بالنسبة ملوارد العراقّيني سوف  باالعتبار املوازنة بني املوارد املتاحة والخدمات امُلقدَّ

تتظاهر بسوء الجودة، وقّلة االستخدام وهدر املوارد. وأخرياً، جرى التعرف عىل  جميع الخدمات املدرجة يف الحقيبة عىل أنها تلّبي أولوّيات العراقيني الصّحية 

وتستهدف السكان األكرث ُعرضة للتأّثر.
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باختصار ، تهدف حقيبة الخدمات الصحية األساسية يف العراق اىل:

  

 •		معالجة	املشاكل	الصحية	ذات	األولوية	مام	يؤدي	إىل	تحسني	الوضع	الصحي؛	

 •	استهداف	السكان	األكرث	ضعفا	ومن	هم	دون	الخدمة	وبالتايل	تحسني	املساواة	والوصول	الفعيل؛	

•	تحسني	كفاءة	القابلية	للتخصيص	يف	استخدام	املوارد	من	خالل	تشجيع	التخصيص	األفضل	مليزانية	الصحة	بني	الرعاية	األولية	والثانوية؛

•	تعزيز	الفعالية	الرسيرية	ونوعية	الرعاية	الصحية	من	أجل	تحسني	النتائج	الصحية	ورضاء	املستهلك؛	

•	ضامن	الجدوى	الفنية	واإلدارية	عن	طريق	النظر	يف	القوى	العاملة	والقيود	التشغيلية	

      

 لنظام الرعاية الصحية ؛ 

•		تأمني	االستدامة	املالية	بواسطة	ضامن	ان	تكون	الحقيبة	يف	متناول	الجميع،	وأن	تكون	مقبولة	اجتامعيا	وسياسيا	من	قبل	القيادة	العراقية	واملجتمعات					

    املحلية. 

عناصر حقيبة الخدمات الصحية األساسية   3.2

أُجِريت محاوالت للتأكد من اشتامل الحقيبة امُلقرترَحة عىل:

•		الخدمات	العملية	واألساسية	والشاملة.		

مة	عىل	كّل	مستوى. •		نطاق	من	االختبارات	التشخيصّية	امُلالمئة	التي	تنسجم	مع	الخدمات	امُلقدَّ

•		قامئة	األدوية	األساسية	لكل	مستوى	من	مرفق	الرعاية	الصحية	األولية.

•		تجهيزات	مالمئة	لكّل	من	املستويات.	

 

تتم احالة املرىض إىل املستوى التايل من الرعاية اذا كانت احتياجاتهم تقع خارج نطاق و/أو كفاءة املوظفني من مركز الرعاية الصحية األولية. ويحال املرىض 

الذين هم بحاجة إىل خدمات صحية اضافية او خدمات اجتامعية ، حسب االقتضاء. وسيكون ملراكز الرعاية الصحية األولية نظم العداد التقارير واإلرشاف 

واملراقبة لكل الخدمات املقدمة.  

وتناقش عنارص حقيبة الخدمات الصحية األساسية تاليا. وتفاصيل سلسلة الخدمات املعروضة يف كل من مستويات املرفق مدرجة يف الجداول ذات الصلة يف 

امللحق. ويف الوقت الحاض، يجري تقديم معظم الخدمات املقدمة يف الحقيبة ولكن ليس عىل كل املستويات وهي بحاجة اىل تعزيز. 
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1- صحة االمهات واملواليد الجدد )الجدول 1(

تقدم الخدمات للمرأة بطريقة شاملة ومتكاملة تغطي الجوانب الوقائية والتعزيزية والعالجية للرعاية. ويتم الرتكيز عىل: 

 	•	الرعاية	ما	قبل	الوالدة	

	•	الرعاية	الَتوليدية

 	•	الرعاية	ما	بعد	الوالدة	

 	•	تنظيم	األرسة	

 	•	العناية	بحديثي	الوالدة	

2- صحة الطفل والتحصني )الجدول 2( 

	•	تشمل	الخدمات	الوقائية	والعالجية	والتعزيزية	:	

	•		مراقبة	النمو	

ع	للتحصني	 	•	الربنامج	املوسَّ

	•	اإلدارة	التكاملية	ألمراض	الطفولة	

 3- معالجة األمراض السارية ومكافحتها )الجدول 3( 

يتناول هذا العنرص إدارة األمراض املعدية مع الرتكيز عىل الوقاية ، والتشخيص املبكر والبدء يف اتخاذ التدابري ملنع انتقال العدوى واألمراض الخطرية. وتشكل 

 مراقبة األمراض واإلبالغ عنها جزءا ال يتجزأ من أالنشطة. 

مثة فصول منفصلة تتعامل مع األمراض ، والتي تعترب امراض صحة عامة وطنية ذات اولوية و/او قد تتسبب يف تفيش املرض، وتشمل:

•	داء	السل

•	التيفوئيد

•	التهاب	الكبد	

•	الكولريا

•	املالريا

•	داء	الليشامنيات

•	داء	البلهارسيا

•	التهاب	السحايا

•	الَعَوز	املناعي	الَبرشي/الَعوز	املناعي	امُلكَتَسب	واألمراض	املنقولة	جنسياً

 4- التغذية )الجدول 4( 

يتم تحسني حالة التغذية من خالل مزيج من التداخالت املرتبطة مبختلف الخدمات ويهدف إىل استهداف فئات محددة، وال سيام النساء واألطفال. 

 وتشمل هذه الخدمات : 

 •		تعزيز	التغذية	السليمة	

 •		الوقاية	من	سوء	التغذية	

•		معالجة	سوء	التغذية	
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 5- التحصني )الجدول 5( 

بة ومربّدة من اللقاحات الواجب توافرها عىل الدوام. وتهدف الخدمات اىل استغالل كل فرصة  ُيعتربرَ التحصني خدمة أساسّية ويرتكز عىل سلسلة متواصلة وُمراقرَ

لضامن تغطية أوسع من خالل: 

	•	خدمات	التحصني	الروتينية	

•	أيام	التحصني	الوطنية		

•	حمالت	تحصني	خاصة	و	شاملة	خاصة	أثناء	تفيش	املرض	

•	رصد	األمراض	

6- معالجة األمراض غري السارية والوقاية منها )الجدول 6( 

الخدمات  نطاق هذه  توسيع  هو  ذلك  من  والقصد  األولية.  الصحية  الرعاية  مستوى  السارية عىل  غري  األمراض  من  والوقاية  املعالجة  تجربة  حاليا  يجري 

لجميع مراكز الرعاية الصحية األولية. وتهدف الخدمات إىل تعزيز منط الحياة الصحي وتقييم اإلختطار، واالدراك، وتقييم والرشوع يف املعالجة وإحالة حاالت 

الطوارئ. 

تشمل األمراض غري السارية ذات االولوية : 

	•	األمراض	القلبّية	الِوعائّية	)فرط	ضغط	الّدم،	وأمراض	القلب،	واألمراض	الدماغية	الِوعائّية(

•	السكري	

•	التهاب	املفاصل	

•		أمراض	الجهاز	الهضمي	

•		أمراض	االنسداد	الرئوي	املزمن	

•	أمراض	الكىل	

وتشمل األمراض غري السارية الشائعة ما ييل : 

•		حمى	الروماتزم

•	األمراض	الجلدية	

•		األورام	الخبيثة	

•		أمراض	العني	الشائعة	

•	مشاكل	األذن	الشائعة	

صحة الفم واألسنان 

تتكون خدمات الرعاية الصحية األساسية لصحة الفم واألسنان عىل مستوى الرعاية الصحية األولية من الخدمات الصحية الوقائية )التثقيف عىل صحة الفم 

و األسنان( وخدمات معالجة أساسّية وتسكني األمل يف الطوارئ وحاالت اإلنتان )مبا فيها قلع األسنان(.

  

7- الصحة النفسية )الجدول 7( 

تتوّجه السياسات نحو شمول خدمات الصّحة النفسية عىل مستوى مراكز الرعاية الصّحية األولّية. وتهدف خدمات الصّحة النفسية إىل التثقيف وإذكاء 

الوعي، واكتشاف الحاالت، والتدبري النفيس االجتامعي وإحالة الحاالت. وتشتمل عىل أهم مشاكل الصّحة النفسية:

•		الذهان	

•		القلق

•		االكتئاب	

•		الرصع	
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•	اإلعاقة	العقلية	

•		تعاطي	املواد	املخدرة	

•		ادارة	ضحايا	العنف	

8. الرعاية يف حاالت الطوارئ )الجدول 8( 

م مراكز الرعاية الصّحية األولّية خدمات طوارئ وإنعاش. وتهدف إىل توفري اإلسعافات األولّية و/أو اتخاذ التدابري األّولية الالزمة لنقل املرىض إىل مرافق  ُتقدِّ

رعّية الحالة، وُتوّفر اإلسعافات األولّية  م وليس كيفية تقدميها. عموماً، ُتقّيم املراكز الفرَ د الحقيبة أي من الخدمات التي ينبغي أن ُتقدَّ اإلحالة األولية. ُتحدِّ

الستقرار حالة املريض وإحالته إىل امُلستشفى. كذلك ُتقّيم املراكز الرئيسية الحالة، وُتشّخصها، وُتثبِّتها ثم تفاضل بني ُمعالجتها أو إحالتها. 

وتشمل خدمات الطوارئ ما ييل : 

•		الرعاية	األساسية	للتوليد	يف	الحاالت	الطارئة	

•		حاالت	الطوارئ	بشأن	الجهاز	التنفيس	/	القلب	)انعاش	القلب(	

•		حاالت	طوارئ	ملرىض	السكري		

•		طوارئ	حاالت	الحساسية

•		االشتباه	بالتسمامت	

•		اإلصابات	

•		النزيف	

9- السالمة الِغذائية، والصحة البيئية واملدرِسية )الجدول »9«( 

تنفذ خدمات سالمة األغذية وخدمات املعاينة ملنع األمراض التي تنقلها األغذية يف املدارس ، وأماكن تناول الطعام واملنشآت. ويتم جمع العينات بانتظام 

وترسل للتحقق منها.

  

ويتم توفري خدمات مراقبة الصحة البيئية من خالل أنشطة املراجعة املنتظمة التي تقوم بها مراكز الرعاية الصحية األولية الرئيسية حيث يتم أخذ عينات 

من املياه عىل أساس يومي للتحليل ، ومراقبة اإلدارة السليمة للنفايات.

  

وتنفذ خدمات الصحة املدرسية بالفعل لكنها تحتاج إىل تعزيز. وتشمل األنشطة املنسقة التي تغطي الخدمات املعززة للصحة والفحص العام للطلبة من 

خالل تنظيم زيارات منتظمة. 

أما الطالّب الذين يحتاجون تقيياًم رسيرّياً وتدبرياً أكرث تركيزاً، فُيحالون إىل أقرب مركز رئييّس للرعاية األولّية.

وتجرى الفحوصات قبل االلتحاق باملدرسة للطلبة الداخلني اىل الصف االول  يف املدارس االبتدائية )يف عمر السادسة(. ويجرى الفحص يف مراكز الرعاية الصحية 

صيَّة أو مشاكل يف السمع وتشوهات خلقية أو عظمية مع فحص سجل التطعيم للطالب.  األولية للكشف عن أخطاء عرَ

الفحوصات التي تجرى قبل االلتحاق بالكلية للطلبة الذين اكملوا املدرسة الثانوية ويتقدمون لاللتحاق بالجامعات. وتجرى هذه الفحوصات بواسطة لجنة 

خاصة يف بعض مراكز الرعاية الصحية األولية املختارة ضمن املنطقة اإلدارية للمدرسة.
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 10- التثقيف الصحي )الجدول 10( 

تدمج انشطة التثقيف الصحي يف جميع الخدمات املقدمة يف مراكز الرعاية الصحية األولية. ويتلقى جميع املراجعني  الذين يحرضون إىل املراكز تثقيفاً 

م الخدمات من خالل: صّحياً، ومعلومات صحية ودعاًم. ُتقدرَ

•	مقابالت	ُمباَشة

•	حمالت	للتثقيف	الصحي	يف	املناطق	شديدة	الخطورة	

•	التعبئة	املجتمعية	لربامج	صحية	مختلفة	

•	مواد	التثقيف	الصحي	

•	التثقيف	الصحّي	من	خالل	وسائل	اإلعالم

 11- الخدمات التشخيصية )الجدول 11( 

يجري دعم خدمات الرعاية الصّحية من خالل تقديم خدمات التشخيص املخربي والتصويري الفاعلة. وقد أتيح اآلن يف هذا املجال نطاقاً من التحاليل املخربّية 

مة عىل كل مستوى من مستويات املرافق الصّحية. وبحسب السياسات الوطنية وتوجيهات وزارة الصّحة أصبحت املخابر املركزية  تنسجم مع الخدمات امُلقدَّ

واملناطقية تقّدم الدعم الالزم لتأكيد االختبارات النوعية املطلوبة عىل املستوى الوطني.

وتشمل الخدمات املخربية املجاالت التالية : 

•		أمراض	الدم	

•		علم	األمصال		

•		الكيمياء	الحيوية	

•	الفريوسات	

•	علم	الجراثيم	

•		علم	الطفيليات	

وتشمل خدمات التصوير : 

•					األشعة	السينية	

تخطيط	الصدى	والتصوير	باملوجات	فائقة	الصوت. 					•

 12- األدوية األساسية )الجدول 12( 

مة يف  ُتسترَقى من الالئحة الوطنّية العراقّية قامئة منوذجّية لألدوية األساسّية لتلبية احتياجات الرعاية الصّحية ذات األولوّية، مع مراعاة الخدمات الصّحية امُلقدَّ

كّل من مستويات املرافق وفعالية التكلفة. ُيسعى إىل توفري األدوية األساسية يف سياق نظام فّعال يف جميع األوقات وبكمّيات كافية.

 13- التجهيزات )الجدول 13( 

تم تحديد مجموعة من التجهيزات الطبية األساسية لتلبية االحتياجات األساسية للخدمات الصحية لكل مستوى من مستويات املرفق الصحي. واما معايري 

االختيار فهي التكنولوجيا املالمئة والتطبيق املتعدد وتأثري التكلفة. وتشمل قامئة التجهيزات: 

•	خدمات	التشخيص	املخربي.		

•		خدمات	التصوير	اإلشعاعية.		

•		الخدمات	الجراحية.	
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4.2 أنواع المرافق التي تقدم حقيبة الخدمات الصحية األساسية

م الرعاية الصّحية األولّية عىل أربعة مستويات منوذجّية  ُتقدَّ

 1.4.2 المنازل المجتمعية الصحية  

سوف يتم تزويد املنازل املجتمعية الصحية  بعامل ذكور وإناث متخصصني يف صحة املجتمع، وسيكون لهم دور استشاري ومساند بهدف تعزيز الصلة 

الذكري ووسائل منع  الواقي  الخدمات املقدمة انشطة املعلومات والتثقيف والتواصل وتوزيع  الرعاية الصحية األولية. وتشمل  بني املجتمع ومراكز 

الحمل عن طريق الفم، واملغذيات الدقيقة التكميلية ، واإلسناد خالل حمالت التحصني ومراقبة النمو. وسيتم تقديم الرعاية العالجية املحدودة - بعد 

تلقي التدريب املناسب - إلدارة امراض الطفولة املتكاملة IMCI فضال عن العمل بصفة مقدمي دورة قصرية للعالج املراقب بصورة مبارشة. وسرتكز 

العامالت يف مجال صحة املجتمع عىل توفري الرعاية للوالدات العادية وتحديد عالمات الخطر وتحويلها إىل املراكز الصحية.

 2.4.2 مراكز الرعاية الصحية األولية الفرعية 

ن واحد، ويقدمون الخدمات  تخلو مراكز الرعاية الصحية األولية الفرعية من اطباء. فهي تدار بواسطة العاملني املدربني يف املهن الطبية املساعدة ومحصِّ

التشخيصية  واإلجراءات  األساسية  العالجية  والخدمات  الوقائية  الخدمات  تقدمها  التي  الخدمات  وتشمل  السكان.  من  نسمة   10000 اىل  اىل 5000 

البسيطة ما ييل: 

 

 •	خدمات	صحة	األم	والطفل	

 •	املساعدة	يف	الوالدة	الطبيعية	

•	إعالم	وتثقيف	واّتصاالت

•	أنشطة	التحصني	

 •	الخدمات	العالجية	

 •	بعض	األدوية	األساسية	

•	بعض	الخدمات	املختربية	
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3.4.2  مراكز الرعاية الصحية األولية الرئيسية 

يوجد يف مراكز الرعاية الصحية األولية موظفون كاألطباء واملمرضات والقابالت واملخترب والصيدلية. ويرتاوح عدد السكان الذين تقدم لهم الخدمات 

من 10000 – 30000 نسمة ولغاية 45000 نسمة يف حالة املراكز التي تقدم الخدمات يف مجال التوليد. وتوفر مراكز الرعاية الصحية األولية الرئيسية 

مجموعة واسعة من الخدمات الوقائية والعالجية مبا يف ذلك بعض الحاالت املعقدة نوعا ما والحاالت الصعبة ألمراض الطفولة وغريها من الخدمات 

العالجية. وتشمل الخدمات ما ييل : 

•	خدمات	صحة	األم	والطفل	

•	خدمات	التحصني	

•	األمراض	السارية	

•	األمراض	غري	السارية

•	الصحة	النفسية	

•	خدمات	الطوارئ	

•	خدمات	األسنان	

•	خدمات	املختربات	

•	األدوية	األساسية	

وتوفر بعض مراكز الرعاية الصحية األولية الرئيسية الرعاية الطبية والجراحية البسيطة والرعاية يف مجال التوليد الطارئة )الفئة ج( والتي تقسم 

حسب محدودية املساحة املتوفرة لرعاية املرىض املقيمني داخل املراكز. 

 4.4.2 مستشفيات األقضية   
توفر مستشفيات األقضية )اول مستشفى احالة( جميع خدمات حقيبة الخدمات الصحية األساسية مبا يف ذلك الحاالت األكرث تعقيدا. وتشمل الحاالت 

املحالة اىل مستشفى القضاء العمليات الجراحية الكربى تحت التخدير الكامل ، شاملة خدمات الرعاية التوليدية الطارئة، مبا يف ذلك إجراء العمليات 

القيرصية ؛ ووسائل تنظيم األرسة. كام يقدم املستشفى مجموعة واسعة من الخدمات املخربية واألدوية األساسية من مراكز الرعاية الصحية األولية. 

وتشمل هيئة امُلوّظفني عىل أطّباء، وأطّباء توليد وأطباء أمراض النساء، وجّراحني، وتقنّيي تخدير، وأطّباء أطفال، وقابالت، وتقنّيي مخابر وتصوير 

ُشعاعّي، وصيادلة، وأطّباء وتقنّيي أسنان. ويقدم كل مستشفى خدمات اىل 50000 - 150000 نسمة تبعاً إلمكانية وصولهم الجغرايف. 

5.2  توفير جهاز الموظفين في مرافق الرعاية الصحية األولية 
سيكون مستوى توفري جهاز املوظفني حسب تقدميه يف الحقيبة املعيار الحايل لوزارة الصحة. وقد ال يكون مثاليا أو عىل املستوى املطلوب ويحتاج اىل 

تعديل. وكان من الصعب اتخاذ قرار بشأن العدد املطلوب بسبب االختالف يف عدد السكان الذين تخدمهم مرافق الرعاية الصحية األولية. ومبا أن املوارد 

البرشية شحيحة وموزعة عىل نحو متفاوت، فإن املطلوب هو دراسة لتحليل املوارد البرشية )األعداد واملؤهالت والتوصيف الوظيفي والتوزيع( لتحديد 

أوجه النقص ولتقدير االحتياجات الحالية واملستقبلية من املوارد البرشية وفقا لكمية الخدمات واملهام، وتعديلها حسب الحقائق واألولويات املحلية. ويف 

الوقت نفسه، ينبغي النظر يف معايري وزارة الصحة الحالية عىل انها الحد األدىن من املتطلبات لتقديم الحقيبة . 

6.2 عملية تطوير حقيبة الخدمات الصحية األساسية
أكد النهج املتبع لوضع حقيبة الخدمات الصحية األساسية للعراق عىل »املمُْلكية« من جانب الحكومة العراقية بحيث ان املنتج املتولد من شأنه التوكيد عىل 

»وثاقة الصلة« باالحتياجات واألولويات للشعب العراقي. 

 (EPOS) وقد جرى تطوير الحقيبة من قبل فريق أسايس متخصص من وزارة الصحة من ذوي الخربة يف جميع املجاالت ذات الصلة. وكان دور االستشاريني

ل. وكانت الرؤية ان التنفيذ الناجح واالستدامة أمر غري ممكن إال إذا كانت  يف إطار مرشوع تعزيز نظام الرعاية الصحية األولية، مجرد دور استشاري ُمسهِّ

»وطنية« بدال من املنتجات املستندة إىل املانحني. 
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استغرقت العملية التعاونية عدة أشهر من التقييم والتخطيط واعتمدت عىل الدراسات واالعامل املنفذة يف السابق: 

اّمن يف اذار 2008، بهدف تحديد املنتج ، واالتفاق عىل اإلطار املفاهيمي والعصف الذهني حول محتوى حقيبة الخدمات  ُعِقدت حلقة عمل تخطيطية يف عرَ

الصحية األساسية. 

جِري تقييم الوضع الصّحي والبنية األساسية لتحديد األولويات الصّحية الحالية يف العراق. وكان التحليل رسيعاً واعتمد عىل مصادر    .1  

ُمعطيات ثانوية، حيث كان الرتكيز عىل إضافة الخدمات إىل الحقيبة بدال من اجراء تحليل دقيق للوضع الراهن.    

قام الخرباء ذوي الصلة املرَعنّيون يف وزارة الصّحة بوضع مسوّدة ُمحتوى الحقيبة )وفقاً للخدمات الواجب تقدميها عىل مختلف     .2  

مستويات شبكة  الرعاية الصّحية األولية(. وقد استخدمت عملية تشاركية للتعامل مع القضايا املشرتكة . وعقدت عدة جوالت من     

تبادل املعلومات عرب الربيد االلكرتوين والهاتف لتهذيب املحتوى والتوصل اىل توافق بشأنه.    

4.  يشكل التبادل بني ما هو ميسور التكلفة او ما ميكن عمله وما هو ِمثايّل التحدي األكرب نظراً إىل حقائق التنفيذ الراهنة يف العراق.   

وبفضل املساعدة الفنِّية مُلستشاري برنامج تعزيز خدمات الرعاية الصّحية األولّية، متت صياغة قوائم باألجهزة واألدوية األساسية    .5   

للخدمات التي اتفق عىل ادراجها يف حقيبة الخدمات الصّحية األساسية.   

اّمن يف أيار/مايو 2008 للبت يف الصيغة النهائية لحقيبة الخدمات الصّحية األساسية وبدء الِحوار املعني  وأخرياً، ُعِقدت سلسلة من املؤمترات عرب الفيديو يف عرَ

بأولويات التنفيذ وقضايا التخطيط االسرتاتيجي التي ينبغي عىل الحكومة العراقية معالجتها للتأكد من نجاح تطبيق حقيبة الخدمات الصحية األساسية عىل 

مستوى الوطن بكامله، واألهم من ذلك استدامتها.
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تفاصيل مكونات حقيبة الخدمات الصحية األساسية املدرجة يف املالحق من )1-5(. وتحدد الحقيبة لكل مستوى من هذه املستويات االربعة: 

 •	الخدمات	التي	ينبغي	أن	تكون	متاحة	

 •	الخدمات	التشخيصية	

 •	األدوية	األساسية	

 •	التجهيزات	حسب	نوع	املرفق	

 •	املستوى	األدىن	املوىص	به	/	نوع	التوفري	لجهاز	املوظفني.		

 •	املجاالت	األخرى	للدعم	واإلشاف	عىل	مستوى	القطاع	واملستوى	الوطني	

 نظمت التفاصيل يف املالحق عىل النحو التايل : 

 امللحق »1« : مكونات حقيبة الخدمات الصحية األساسية حسب نوع املرفق الصحي )الجداول 10-1( 

 امللحق »2« : الخدمات التشخيصية حسب نوع املرفق )الجدول 11( 

 امللحق »3« : األدوية األساسية حسب نوع املرفق )الجدول 12( 

 امللحق »4« : التجهيزات حسب نوع املرفق )الجدول 13( 

امللحق »5« : ملخص الخدمات، توفري جهاز املوظفني، التجهيزات واألدوية األساسية حسب نوع املرفق )الجداول 17-14( 

امللحق »6« : الخطوط اإلرشادية لتنفيذ حقيبة الخدمات الصحية األساسية
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الجدول 1: خدمات صّحة األمومة والطفولة تبعًا لنوع المرفق 

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

الرعاية السابقة للوالدة

نعم نعم نعم نعم IEC إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم نعم الفحص واالستنصاح السابق للزواج

نعم نعم افرتاضية افرتاضية تشخيص الحمل

نعم نعم نعم الزيارات السابقة للوالدة - قياسات الوزن، 

والطول إلخ..

نعم نعم التحصني ضّد الكزاز

نعم نعم نعم دة زهيدة املقدار  التكميل باملغّذيات املتعدِّ

نعم نعم نعم قياس ضغط الّدم

نعم نعم قياس سّكر الّدم

نعم نعم تحليل البول

نعم- فحص ّدم نعم- فحص ّدم تشخيص فقر الّدم

نعم-حديد/حمض 

الفوليك/دم )خسارة حادة 

للّدم(

نعم-حديد/حمض 

الفوليك/دم )خسارة حادة 

للّدم(

نعم-حديد/حمض 

الفوليك

معالجة فقر الّدم

نعم نعم معالجة التهاب السبيل البويل العديم األعراض

نعم نعم معالجة التهاب السبيل البويل املصحوب بأعراض

نعم اعتامداً عىل 

موجودات املخترب

نعم اعتامداً عىل 

موجودات املخترب

معالجة األمراض املنقولة جنسياً

نعم نعم نعم وإحالة  نعم وإحالة  اكتشاف الحمل امُلعرّض للخطر ) استعراف 

عالمات الخطر(

نعم نعم عند وجود ُمختّص معالجة اضطرابات ضغط الّدم امُلفرط املصاحبة 

للحمل

نعم نعم وإحالة رسيعة للحالة مات االرتعاج/االرتعاج معالجة ُمقدِّ

نعم معالجة إجهاض غري مكتمل

نعم تثبيت الحالة وإحالتها تثبيت الحالة وإحالتها مل ُمنترَِبذ )خارج الرّحم( معالجة حرَ

نعم نعم نعم اإلبالغ

نعم نعم نعم إرشاف ومراقبة

رعاية الوالدة

نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم مراقبة املرَخاض

نعم نعم ع الجنني اكتشاف سوء توضُّ

نعم )C نعم )للفئة مساعدة الوالدة الطبيعية

نعم )C نعم )للفئة إحالة  والدة تتطلب استعامل أدوات ُمساِعدة

نعم )C نعم )للفئة إحالة  إعطاء األوكسيتوسني بالوريد
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مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

نعم إعطاء سوائل بالوريد

نعم نقل دم

نعم )C نعم )للفئة كرَشط الرحم

نعم استئصال الرّحم

نعم )C نعم )للفئة يّل الحبل الرّسي تدبري تدرَ

نعم )C نعم )للفئة تدبري عرس الوالدة الكتفّية

نعم )C نعم )للفئة استخراج بالّتخلية )شفط(

نعم )C نعم )للفئة تحويل الرأس من الخارج

نعم والدة قيرصية

نعم نعم نعم ُمضاّدات حيوية بالوريد

نعم نعم نعم اإلبالغ

نعم اإلبالغ الرّسي حول وفّيات األّمهات

نعم نعم نعم إرشاف ومراقبة

الرعاية التالية للوالدة

نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم نعم نعم A التكميل بالفيتامني

نعم- إجراء فحوص 

مخربية

نعم- إجراء فحوص 

مخربية

إحالة الحاالت املشتبه بها إحالة الحاالت املشتبه بها اكتشاف فقر الدم

نعم نعم نعم معالجة فقر الدم

نعم نعم حالة إحالة الحاالت املشتبه بها تشخيص العداوى النفاسية

نعم نعم نعم نعم فحص الثدي

نعم نعم وصف املضادات الحيوية

نعم نعم نعم نعم االستنصاح املتعلق بتنظيم األرسة واإلطعام من 

الثدي

نعم نعم نعم نعم- العازل الذكري تقديم املساعدة عىل تنظيم األرس 

نعم نعم معالجة الذهان التايل للوالدة

نعم نعم نعم نعم اإلبالغ

نعم نعم اإلبالغ الرّسي حول وفّيات األّمهات

نعم نعم نعم اإلرشاف والرتّصد

نعم نعم نعم نعم االستنصاح

نعم نعم الفحص الرسيرّي

نعم نعم إحالة إحالة  التحّري عن األمراض املنقولة جنسياً

نعم - فموّياً/وريدّياً نعم - فموّياً/وريدّياً معالجة األمراض املنقولة جنسّياً

نعم نعم نعم نعم رّي كرَ توزيع العازِل الذرَ

نعم نعم نعم نعم ْمل الفموية توزيع موانع الحرَ

نعم نعم الّلولب

نعم تعقيم اأُلنثى 



حقيبة الخدمات الصحية األساسية
للــعراق

28
حقيبة الخدمات الصحية األساسية

للــعراق

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم اإلبالغ

نعم نعم نعم االرشاف والرتّصد

رعاية الوليد

نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم نعم نعم نعم تنبيه الوليد وتنظيف مسالكه الهوائية؛ تنظيفه، 

إغالق الحبل الرّسي وقطعه؛ إرساء اإلرضاع امُلبِكر 

من الثدي

نعم نعم نعم نعم د )التهاب العني( وقاية الوليد من الرَّمرَ

نعم نعم نعم إنعاش الوليد

نعم نعم الحاضنة

نعم نعم إحالة ُمبِكرة إحالة ُمبِكرة تدبري االلتهابات الوليدية )العينية(

نعم نعم إحالة ُمبِكرة إحالة ُمبِكرة تدبري اإلنتان الوليدّي

نعم استنصاح استنصاح استنصاح تدبري الريقان الوليدّي

نعم إحالة ُمبِكرة إحالة ُمبِكرة إحالة ُمبِكرة تدبري الكزاز الوليدّي

نعم التحّري عن اضطرابات االستقالب الِخلقّية

نعم نعم نعم نعم اإلبالغ

نعم نعم نعم إرشاف وترّصد
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الجدول 2: خدمات صّحة األطفال وتحصينهم تبعًا لنوع الِمرفق
 

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

مراقبة منّو األطفال تحت سّن الخامسة

نعم نعم نعم نعم مراقبة منّو األطفال تحت سّن الخامسة

نعم نعم نعم الرعاية الِسّنية لألطفال تحت سّن الخامسة

)EPI ع التحصني )خدمات برنامج التحصني املوسَّ

نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم نعم نعم ضامن توفرياللقاحات تبعاً لجدول برنامج 

EPI ع التحصني امُلوسَّ

نعم نعم نعم تخزين اللقاحات )سلسلة تخزين مربّدة(

نعم نعم نعم نعم - خدمات دعم  ،BCG تحصني روتيني )عصيات كامليت غريان

الُلقاح الثاليث »الُخناق والُسعال الّدييك والكزاز 

 ،OPV ولقاح شلل األطفال الفموّي ،»DPT

.)Measles صبة والحرَ

نعم نعم نعم نعم - خدمات دعم ع +  ع )تحصني ًموسَّ برنامج مكّمل للتحصني امُلوسَّ

لقاح التهاب الكبد B + فيتامينات تكميلية(

نعم نعم نعم نعم - خدمات دعم فيتامني A التكمييل تبعاً للجدول

نعم نعم نعم - خدمات دعم متابعة غري امللتزمني بالجدول

نعم نعم نعم - خدمات دعم دعوة إىل التحصني

نعم نعم - خدمات دعم نعم - خدمات دعم حمالت توعية )يوم التحصني الوطني(

نعم نعم نعم نعم مراقبة األمراض والتبليغ عن الحاالت

نعم نعم نعم نعم التبليغ

نعم نعم نعم اإلرشاف واملراقبة

التدبري التكاميل لعلل الطفولة )IMCI( لألطفال تحت سّن الخامسة

نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت، واستنصاح األمهات 

حول اإلرضاع من الثدي 

نعم نعم نعم نعم استنصاح األمهات حول وقت الرجوع بطفلهم 
فوراً

نعم نعم نعم استنصاح األمهات عام يجب فعله يف املنزل وعند 

امُلتابعة

أ. التدبري النموذجي لحاالت األمراض 

التنّفسية الحاّدة لألطفال تحت سّن 

الخامسة

ّيس نعم نعم نعم عدم وجود التهاب رئوّي )ُسعال وُزكام(

نعم نعم نعم إحالة الحالة وجود التهاب رئوّي
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مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

ب. مشاكل أذنية

نعم معالجة سابقة لإلحالة ثم 

إحالة فورية

معالجة سابقة لإلحالة ثم 

إحالة فورية

إحالة الحالة التهاب الُخّشاء

نعم نعم نعم إحالة الحالة التهاب أذيّن حاّد

نعم نعم نعم نعم وإحالة الحالة التهاب أُذيّن ُمزِمن

ج. الُحّمى

نعم نعم نعم نعم ُحّمى خفيفة

نعم معالجة سابقة لإلحالة ثم 

إحالة فورية

معالجة سابقة لإلحالة ثم 

إحالة فورية

إحالة الحالة وّي شديد الوخامة اضطراب ُحمَّ

نعم نعم نعم إحالة الحالة ُحّمى مع احتامل وجود التهاب ُجرثومّي

نعم نعم نعم إحالة الحالة ُحّمى مع التهاب جرثومي بعيد االحتامل

د. تدبري منوذجي لحاالت إسهال األطفال 

تحت سّن الخامسة

نعم نعم نعم نعم استعراف التجفاف

نعم نعم ّي إلسهال دموّي تشخيص مخربرَ

معالجة أعراض اإلسهال

نعم نعم نعم نعم غري ُمصاحب بتجفاف

نعم نعم نعم  أمالح لتعويض السوائل 

عن طريق الفم ثم إحالة

ب ببعض التجفاف ُمصاحرَ

نعم نعم/إحالة الحالة عند 

الرضورة

نعم/إحالة الحالة عند 

الرضورة

امالح تعويض السوائل 

عن طريق الفم ثم إحالة

ُمصاحب بتجفاف وخيم

نعم نعم/إحالة الحالة عند 

الرضورة

امالح تعويض السوائل 

عن طريق الفم ثم إحالة

امالح تعويض السوائل 

عن طريق الفم ثم إحالة

ب بإسهال وخيم ُمستديم ُمصاحرَ

نعم نعم وإحالة الحالة عند 

الرضورة

نعم إحالة الحالة إسهال ُمستديم

نعم نعم نعم إحالة الحالة ُزحار

هـ. إنقاص ُمعّدل املراَضة والوفيات من 

الَحصبة

نعم نعم نعم نعم صبة الحرَ

نعم نعم وإحالة الحالة نعم وإحالة الحالة إحالة الحالة بة مُبضاعفات يف العني أو الفم الحصبة امُلصاحرَ

نعم نعم نعم إحالة الحالة وخيمة، وُمعّقدة

و. سوء تغذية وفقر دّم

نعم نعم نعم نعم وإحالة الحالة ضعف غري شديد يف الوزن غري مصاحب بفقر دم 

نعم نعم/إحالة عند الرضورة نعم/إحالة عند الرضورة إحالة الحالة فقر دم أو ضعف شديد يف الوزن

نعم إحالة الحالة إحالة الحالة إحالة الحالة سوء التغذية وخيمة وفقر الدم

ز. فيتامينات تكميلية

نعم نعم نعم A فيتامني تكمييل
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مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

نعم إحالة الحالة إحالة الحالة إحالة الحالة التهاب جرثومّي خطري ُمحتمل

نعم نعم نعم نعم التهاب جلدّي موضعي

نعم إحالة الحالة إحالة الحالة إحالة الحالة ِبراز دموّي

نعم نعم نعم إحالة الحالة مشاكل يف اإلطعام

نعم نعم إحالة الحالة إحالة الحالة التهاب عينّي

نعم نعم إحالة الحالة إحالة الحالة التهاب فموّي

م الحقاً دَّ             خدمات غري ُمتواِفرة ولكنها سوف ُتقرَ

م الِحقاً مات غري ُمتواِفرة ولكنها سوف ُتقدَّ خدرَ
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الجدول 3.1: ُمكافحة األمراض الساِرية - خدمات حسب نوع الِمرفق

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم نعم نعم دعم تقييم عوامل االختطار

نعم نعم نعم دعم مراقبة وتبليغ عن األمراض

األمراض التنّفسّية

األمراض التنّفسّية الحاّدة

نعم نعم/إحالة الحاالت 

الوخيمة

نعم/إحالة الحاالت 

الوخيمة

نعم، إحالة الحاالت 

الوخيمة

اكتشاف وتدبري ُمبِكرين

االلتهاب الرئوّي

نعم نعم/إحالة الحاالت 

الوخيمة

نعم/إحالة الحاالت 

الوخيمة

نعم  اكتشاف وتدبري ُمبِكرين

االلتهابات املَِعدّية املَِعوّية

اإلسهال الَدَموّي

نعم نعم إحالة  تشخيص ِمخربّي

نعم نعم نعم للحاالت الخفيفة، 

وإحالة الحاالت امُلعّقدة

إحالة  تدبري الحالة

داء األميبات

نعم نعم نعم تشخيص ِمخربّي

نعم نعم نعم للحاالت الخفيفة، 

وإحالة الحاالت امُلعّقدة

إحالة تدبري الحالة

الُحّمى الَنزِفّية

نعم نعم إحالة الحاالت امُلشتبرَه بها إحالة الحاالت امُلشتبرَه بها تشخيص رسيرّي

نعم نعم تشخيص ِمخربّي

نعم معالجة وإحالة للحاالت 

امُلعّقدة

تدبري أّويّل وإحالة ُمبِكرة إحالة  تدبري الحالة

االلتهابات املنقولة جنسّياً

نعم نعم إحالة  إحالة تشخيص رسيرّي

نعم نعم إحالة إحالة  تشخيص ِمخربّي

نعم نعم نعم معالجة

م الِحقاً مات غري ُمتواِفرة ولكنها سوف ُتقدَّ خدرَ
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الجدول 3.2: مكافحة داء السّل - خدمات وفقًا لنوع الِمرفق

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

امُلشاِور 

الرسمي املعني 

بأمور السّل 

ق املحيّل  امُلنسِّ

املعنّي بداء 

السّل

مستشفى 

القضاء

املركز الرئييس 

للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي 

للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم نعم نعم تجميع العيِّنات 

وإرسالها

تجميع العيِّنات 

وإرسالها

تجميع العيِّنات 

وإرسالها

م املرىض امُلبلِّغني عن  تجميع ُلطاخات من رَبلغرَ

أنفسهم )3 ُلطاخات متتالية(

نعم نعم نعم نعم يف حال 

وجودها

كال كال ّيات  ّي( عن طريق اكتشاف ُعصرَ تشخيص )ِمخربرَ

ّينات البرَلّغم امُلجّمعة صاِمدة للحمض يف عرَ

نعم نعم نعم نعم نعم نعم دورة قصرية من جرعات األدوية امُلضاّدة ملرض 

السّل

نعم نعم نعم نعم نعم نعم متابعة غري امللتزمني بالعالج

نعم نعم نعم نعم عند توافرها كال كال صور ُشعاعّية للمرىض ذوي الُلطاخات السلبية

نعم نعم نعم كال كال كال كشف فعال للحاالت يف قسم الِعيادات 

الخارجية/امُلجتمع

نعم نعم نعم نعم نعم نعم عالج ِوقايئ لألطفال الذين عىل اتصال مبرىض 

السّل

نعم كال نعم كال كال كال تدبري الحاالت الوخيمة امُلعّقدة

نعم كال كال كال كال كال اكتشاف وتدبري السّل امُلقاوم ألدوية 

دة - دورة قصرية من جرعات األدوية  ُمتعدِّ

امُلضاّدة ملرض السّل

نعم نعم نعم نعم نعم نعم اقتفاء األشخاص الذين عىل اتصال مبرىض السّل

نعم نعم نعم نعم نعم نعم تسجيل وتبليغ

نعم نعم نعم نعم نعم إرشاف ومراقبة

م الِحقاً مات غري ُمتواِفرة ولكنها سوف ُتقدَّ خدرَ
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الجدول 3.3: خدمات مرضى فيروس الَعَوز الَمناعي البشري/متالِزمة الَعَوز 
المناعي الُمكتسب ِوفقًا لنوع الِمرَفق

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى  القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم نعم نعم نعم إحالة إىل استنصاح طوعي واختبار رّسيني 

VCCT

نعم، تشخيص رسيرّي، 

إحالة 

نعم، تشخيص رسيرّي، 

إحالة 

ز  ورَ ز املرَناعي البرشي/متالزِمة العرَ ورَ تشخيص العرَ

املناعي امُلكتسب

نعم نعم تشخيص االلتهابات املنقولة جنسياً ومعالجتها

نعم ز املناعي البرشي يف الدم  ورَ التحّري عن فريوس العرَ

امُلترّبَّع به

ز املناعي امُلكتسب AIDS )أقّل من 0.01%(. وبسبب الحساسية  ورَ ز املرَناعي البرشي HIV/متالزِمة العرَ ورَ ُيعترّب العراق من البلدان ذات االنتشار الضعيف لفريوس العرَ

عِنّية مبعالجته . ُتجرى اختبارات التحّري للمجموعات األكرث  الثقافية املرتفعة تجاه هذا املوضوع، تقترص أنشطة مكافحته عىل وحدات بؤرية يف اامُلحافظات مرَ

عرضة للخطر، وخاصة املتربعني بالّدم، وقبل الزواج والوالدة، وامُلصابني بالسل إلخ... ويرتكز التشخيص املِخربّي عىل اكتشاف امُلستِضّد/الِضّد Ag/Ab عرب ُمقايسة 

وِعّيني  ر االختبارات الرسيعة لالستنصاح واالختبار الطرَ امُلمترَّز املرَناعي امُلرتِبط باإلنزيم  ELISA method، التي تؤّكدها طريقة اإلسقاط الغريب WEstern Blott. ُتوفَّ

وللطوارئ. يرَجري التشخيص يف مختربات خاصة وامُلستشفيات الرئيسّية وبنوك الّدم يف امُلحافظات )مراكز بؤرية معروفة ومحدودة(. تستمرالدعوة إىل االستنصاح 

وِعّيني. تتوّجه األنشطة الرئيسية إىل أهداف ِوقائية أكرث منها إىل رفع حجم االختبارات التشخيصية. واالختبار الطرَ
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الجدول 3.4: األمراض الّسارية - الّتيفود

مستوى املرفق الصّحي امُلداخالت والخدمات

املخترب 

الوطني

مركز 

ُمكافحة 

األمراض يف 

بغداد

قسم 

الخدمات 

الصّحية

املنطقة 

الصّحية

مستشفى 

القضاء

املركز 

الرئييس 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املركز 

الفرعي 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم نعم إحالة 

الحاالت 

امُلشترَبرَه بها

إحالة 

الحاالت 

امُلشترَبرَه بها

تشخيص رسيرّي

نعم نعم نعم وإحالة 

الحالة إىل 

زرع الّدم 

للتأّكد

تشخيص ِمخربّي )اختبار فيدال( معنّي

نعم نعم تشخيص ِمخربّي )زرع دم(

نعم نعم نعم معالجة حاالت غري ُمعّقدة - الخيار 

األول يف العالج

نعم نعم معالجة حاالت غري ُمعّقدة - غري 

ُمسترَجيبة لعالج الخيار األول

نعم معالجة حاالت وخيمة وُمعّقدة

نعم نعم )تحليل( نعم )تحليل( نعم نعم نعم ررَصد األمراض والتبليغ عن الحاالت

نعم نعم نعم نعم تبليغ

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إرشاف وُمراقبة
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الجدول 3.5 األمراض المعدية - التهاب الكبد

مستوى املرفق الصّحيالخدمات 

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

املركز 

الفرعي 

للرعاية 

الصحية 

االولية 

املركز 

الرئييس 

للرعاية 

الصحية 

االولية 

مستشفى  

القضاء

مستشفيات 

متخصصة 

ب امراض 

 الكبد و 

االمراض 

املعوية 

دوائر القطاعات 

الصحة 

مركز 

االمراض 

االنتقالية 

بغداد

املخترب 

الوطني 

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم نعم نعم كال واحالة تشخيص رسيرّي

نعم نعم نعم نعم نعم تشخيص ِمخربّي )فحص دم(

معالجة حاالت غري ُمعّقدة - الخيار 

األول يف العالج

نعم نعم نعم 

معالجة حاالت غري ُمعّقدة - غري 

ُمسترَجيبة لعالج الخيار األول

نعم نعم 

نعم نعم معالجة حاالت وخيمة وُمعّقدة  

 نعم نعم نعم نعم ررَصد األمراض والتبليغ عن الحاالت

 )تجميع  

البيانات (

نعم 

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إرشاف وُمراقبة  

 

الخدمات التي مل تقدم لحد االن ولكنها ستقدم الحقا 
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لدّي + الَحَشوّي( الجدول 3.6 األمراض الّسارية - داء الليشمانّيات )الجِّ

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

امُلخترَب 

الوطنّي

مركز 

ُمكافحة 

األمراض يف 

بغداد

ُمديرّية 

الصّحة

املنطقة 

الصّحية

مستشفى 

القضاء

املركز 

الرئييس 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املركز 

الفرعي 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم كال وإحالة تشخيص رسيرّي

نعم  نعم تشخيص ِمجهرّي )للّدم(

نعم معالجة حاالت غري ُمعّقدة - عالج الخيار األّول

نعم معالجة حاالت غري ُمعّقدة - غري ُمستجيبة لعالج 

الخيار األول

نعم معالجة حاالت وخيمة وُمعّقدة

نعم نعم ّي رشرَ ناموسّية ُمعالرَجة مُببيد حرَ

نعم 

)تحاليل(

نعم نعم 

)تجميع 

البيانات(

نعم مراقبة األمراض والتبليغ عن الحاالت

نعم نعم نعم نعم نعم نعم إرشاف ومراقبة

م الِحقاً مات غري ُمتواِفرة ولكنها سوف ُتقدَّ خدرَ
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الجدول 3.7 األمراض الّسارية - المالريا

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

امُلخترَب 

الوطنّي

مركز 

ُمكافحة 

األمراض 

يف بغداد

ُمديرّية 

الصّحة

املنطقة 

الصّحية

مستشفى 

القضاء

املركز 

الرئييس 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املركز 

الفرعي 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم نعم نعم نعم نعم كال وإحالة  تشخيص رسيرّي

نعم  نعم نعم نعم نعم نعم تشخيص ِمجهرّي )للّدم(

نعم نعم نعم نعم نعم نعم معالجة حاالت غري ُمعّقدة - عالج الخيار األّول

نعم نعم نعم نعم نعم معالجة حاالت غري ُمعّقدة - غري ُمستجيبة لعالج 

الخيار األول

نعم معالجة حاالت وخيمة وُمعّقدة

نعم نعم ّي رشرَ ناموسّية ُمعالرَجة مُببيد حرَ

نعم نعم نعم نعم نعم نعم عة نّية ُمتقطِّ ة ظرَ ُمعالجرَ

نعم 

)تحاليل(

نعم نعم 

)تجميع 

البيانات(

نعم نعم مراقبة األمراض والتبليغ عن الحاالت

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تبليغ

نعم نعم نعم نعم نعم نعم إرشاف ومراقبة

م الِحقاً مات غري ُمتواِفرة ولكنها سوف ُتقدَّ خدرَ
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الجدول 3.8 األمراض الّسارية - الكوليرا

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

امُلخترَب 

الوطنّي

مركز 

ُمكافحة 

األمراض يف 

بغداد

ُمديرّية 

الصّحة

املنطقة 

الصّحية

مستشفى 

القضاء

املركز 

الرئييس 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املركز 

الفرعي 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم نعم كال وإحالة  تشخيص رسيرّي

نعم 

)التأكيد(

نعم نعم تشخيص ِمخربّي )زرع الرِباز(

نعم نعم نعم معالجة حاالت غري ُمعّقدة - عالج 

الخيار األّول

نعم معالجة حاالت غري ُمعّقدة - غري 

ُمستجيبة لعالج الخيار األول

نعم معالجة حاالت وخيمة وُمعّقدة

نعم )تأكيد( نعم 

)تحاليل(

نعم نعم )تجميع 

البيانات(

نعم نعم مراقبة األمراض والتبليغ عن الحاالت

نعم )تأكيد( نعم نعم نعم نعم نعم نعم تبليغ

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إرشاف ومراقبة
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الجدول 3.9 األمراض الّسارية - داء الِبلهارِسيات

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

امُلخترَب 

الوطنّي

مركز 

ُمكافحة 

األمراض يف 

بغداد

ُمديرّية 

الصّحة

املنطقة 

الصّحية

مستشفى 

القضاء

املركز 

الرئييس 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املركز 

الفرعي 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم نعم نعم نعم نعم إحالة 

الحاالت 

امُلشتبرَه بها

إحالة 

الحاالت 

امُلشتبرَه بها

تشخيص رسيرّي

نعم  نعم نعم تعم نعم نعم نعم تشخيص ِمجهرّي )للبول(

نعم نعم نعم نعم نعم معالجة حاالت غري ُمعّقدة - عالج الخيار 

األّول

نعم نعم نعم نعم نعم معالجة حاالت غري ُمعّقدة - غري 

ُمستجيبة لعالج الخيار األول

نعم معالجة حاالت وخيمة وُمعّقدة

نعم نعم 

)تحاليل(

نعم نعم )تجميع 

البيانات(

نعم نعم نعم مراقبة األمراض والتبليغ عن الحاالت

نعم نعم نعم نعم نعم نعم تبليغ

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إرشاف ومراقبة
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الجدول 3.10 األمراض الّسارية - التهاب الّسحايا

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

امُلخترَب 

الوطنّي

مركز 

ُمكافحة 

األمراض يف 

بغداد

ُمديرّية 

الصّحة

املنطقة 

الصّحية

مستشفى 

القضاء

املركز 

الرئييس 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املركز 

الفرعي 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم تشخيص رسيرّي

نعم نعم تشخيصلِمخربّي )الساِئل النُّخاعّي(

نعم معالجة حاالت غري ُمعّقدة - عالج 

الخيار األّول

نعم معالجة حاالت غري ُمعّقدة - غري 

ُمستجيبة لعالج الخيار األول

نعم معالجة حاالت وخيمة وُمعّقدة

نعم 

)تحاليل(

نعم نعم نعم مراقبة األمراض والتبليغ عن الحاالت

نعم نعم نعم نعم نعم تبليغ

نعم نعم نعم نعم إرشاف ومراقبة

املضمومة السابقة

وجود تسجيل دقيق لألمراض الّسارية

إعداد فريق للُمتابرَعة والقيام بالعمل 

الالزم وفقاً للمعلومات امُلتعلقة 

اية، واملآل مبصدر االلتهاب، والرسِّ

تدابري ِوقائّية ينبغي إجرائها وفقاً 

لنوع األمراض الّسارية

صياغة خطط دقيقة ملكافحة 

واستئصال األمراض الّسارية والخّلص 

منها تبعاً لخّطة وزارة الصّحة 

االسرتاتيجّية

تقديم عملية امُلراقبة يف جميع 

أنشطة الرعاية الصّحية األولّية فيام 

يخّص املراضات والوفيات األمومية 

والطفولية.

بني موّظفني صّحيني ُمدرَّ

عملية املتابعة
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الجدول 4 :  التدخالت التغذوية حسب نوع المرفق
  

مستوى املرفق الصّحيالتداخالت 

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

املركز الفرعي 

للرعاية 

الصحية 

االولية 

املركز الرئييس 

للرعاية 

الصحية 

االولية 

مستشفى  

القضاء

وزارة الصحة/دوائر الصحة

NRI

نعمنعمنعمنعمنعمنعمإعالم وتثقيف واتصاالت

نعمنعمدعمدعمدعمدعماجراء مسوحات لتقييم سوء التغذية 

دراسة عوامل االختطار داخل منطقة مستجمعات 

املياه

نعمنعمدعمدعمدعمدعم

تعزيز التغذية السليمة

ن نعمنعمنعمنعمنعمنعمتعزيز استخدام املِلح امُليرَودرَ

تعزيز استخدام األطعمة الغِنّية بامُلغذيات الزهيدة 

املِقدار

نعمنعمنعمنعمنعمنعم

الوقاية من سوء التغذية

الت الفيتامني A لألطفال دون سّن الخاِمسة   ُمكمِّ

)املرتبطة بخدمات صحة الطفل(

 support

during NIDs

ارشافارشافنعمنعمنعم

دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية يف وقت مبكر بعد 

الساعات االوىل من الوالدة, و الرضاعة الطبيعية 

الحرصية ملدة 6 أشهر    )مرتبطة بخدمات صحة 

الطفل (

نعمنعمنعمنعمنعمنعم

تعزيز التغذية الترَتميِمّية امُلالمِئة لألطفال الِصغار 

)مرتبطة بخدمات صحة الطفل (

نعمنعمنعمنعمنعمنعم

نعمنعمنعمنعمنعمنعمُمراقبة النمو 

الت حمض الفوليك للنساء الحواِمل  ُمكمِّ

وامُلرِضعات)مرتبطة بخدمات صحة االم (

ارشافارشافنعمنعمنعمدعم

الت الفيتامني A بعد الِوالدة )املرتبطة  ُمكمِّ

بخدمات صحة االم(

ارشافارشافنعمنعمنعمدعم

تعزيز الوضع التغذوي لالمهات   ) مرتبطه 

بخدمات الصحة النفاسية (

نعمنعمنعمنعمنعمنعم

  مراقبة ومنع أمراض اإلسهال وااللتهابات الطفيلية 

) مرتبطة مبراقبة االمراض املعدية  (

ارشافارشافنعمنعمنعمنعم

عالج سوء التغذية 

ارشافارشافنعمنعمنعمتحديد واحالة تشخيص أمراض نقص املغذيات الدقيقة والعالج

ارشافارشافنعماستقرار واحالة استقرار واحالة كال -احالةعالج سوء التغذية الحاد

ارشافارشافنعمنعمنعمكال -احالةعالج سوء التغذية املعتدل

ارشافنعمنعمنعمنعماالبالغ 

نعمنعمنعمنعمنعماإلرشاف وامُلراقبة
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الجدول 5: خدمات التحصين وفقًا لنوع الِمرَفق

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

نعم نعم ضامن تواُفر اللُّقاحات وفقاًً لربنامج التحصني 

ع امُلوسَّ

نعم نعم سلسلة محكمة التربيد لنقل اللُّقاحات وتخزينها*

نعم نعم نعم - دعم ورات تحصني روتينّية  إجراء درَ

نعم نعم نعم - دعم نعم - دعم الت )يوم التحصني العاملّي( مرَ حرَ

نعم نعم - دعم نعم - دعم دعوى إىل تحصني

نعم نعم نعم - دعم نعم - دعم الت ُكتلّية خاّصة خالل فرتات التفيش مرَ حرَ

نعم تحصني الفئات امُلعرَّضة الختطار مرتفع )التيفود، 

النزالت إلخ...( 

نعم نعم - دعم نعم - دعم الت الفيتامني A وفقاً للجدول املرَعنّي ُمكمِّ

نعم نعم نعم - دعم متابعة غري امُللتزمني

نعم نعم نعم ُمراقبة األمراض والتبليغ عن الحاالت

نعم نعم نعم نعم تبليغ

نعم نعم إرشاف وُمراقبة

* الرشط امُلسبرَق هو يف توافر امُلعّدات املالمِئة والّلقاحات الكافية يف جميع املناِطق الصّحية

م الِحقاً مات غري ُمتواِفرة ولكنها سوف ُتقدَّ خدرَ
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الجدول 6: ُمكافحة األمراض غير الّسارية - خدمات وفقًا لنوع الِمرَفق

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت، وتعزيز منط حياة 

صّحي، وتغذية سليمة، وُمكافحة التدخني 

م والكشف الطّبي امُلنترَظرَ

ماغّية الِوعائّية( األمراض القلبّية الِوعاِئّية )فرط ّضغط الدم، وأمراض القلب، واألمراض الدِّ

نعم نعم إحالة الحاالت امُلشترَبرَه بها تعزيز الكشف الطّبي التحّري عن فرط ّضغط الدم

نعم نعم/إحالة الحاالت 

الوخيمة

معالجة فرط ّضغط الدم

نعم نعم تشخيص أمراض القلب

نعم إحالة  معالجة أمراض القلب

نعم نعم تشخيص األمراض القلبّية الوعائّية

نعم إحالة معالجة األمراض القلبّية الِوعائّية

نعم اسعافات أولّية وإحالة تدبري حاالت الطوارئ

نعم نعم نعم نعم ُمتابعة عواِمل االختطار

داء السّكرّي

نعم نعم إحالة الحاالت امُلشتبرَه بها تعزيز الكشف الطّبي التحّري

نعم نعم دة معالجة الحاالت غري امُلعقَّ

نعم إحالة دة ُمعالجة الحاالت امُلعقَّ

نعم اسعافات أولّية وإحالة تدبري حاالت الطوارئ

نعم نعم نعم نعم ُمتابعة عواِمل االختطار

التهاب املَفاِصل

نعم إحالة الحاالت امُلشتبرَه بها إحالة التشخيص

نعم نعم/إحالة عند الرضورة تسكني األعراض وإحالة امُلعالجة

األمراض املَِعدّية املَِعوّية )َقرحة َهضمّية، والتهاب القولون التَقرُّحّي(

نعم إحالة الحاالت امُلشتبرَه بها إحالة التشخيص

نعم نعم/إحالة الحاالت 

الوخيمة

إحالة امُلعالجة

نعم إسعافات أولّية وإحالة إحالة تدبري حاالت الطوارئ

ة امُلزِمنة( األمراض التنفسّية امُلزِمنة )الربو، واألمراض امُلِسدَّ

نعم نعم/إحالة عند الرضورة إحالة ُمبِكرة التشخيص

نعم نعم/إحالة الحاالت 

دة امُلعقَّ

امُلعالجة

نعم إسعافات أولّية وإحالة إحالة ُمبِكرة تدبري حاالت الطوارئ

نعم نعم نعم ُمتابعة عواِمل االختطار

أمراض السبيل الَبويّل
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مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

نعم نعم/إحالة الحاالت 

رون الحرَ

تدبري أويّل/إحالة للحاالت 

رون امُلستدمية أو الحرَ

ُمعالجة التهاب السبيل البرَويّل

نعم إحالة إحالة  حاالت أخرى

األمراض الجلدية

نعم نعم/إحالة عند الرضورة نعم/إحالة الحاالت 

امُلستدمية

معالجة التهاب الِجلد والتهابات شائعة أخرى

نعم إحالة إحالة حاالت أخرى

األمراض الخبيثة

رسطان الّثدي

نعم فحص/ إحالة للحاالت 

امُلستدمية

اإلكتشاف امُلبِكر

نعم امُلعالجة

نعم التسجيل يف سجالّت الرسطان

رسطان عنق الرَّحم

ُلطاخة بابا نيكوالو إحالة الحاالت امُلشترَبرَه بها اإلكتشاف امُلبِكر

نعم امُلعالجة

نعم التسجيل يف سجالّت الرسطان

ُحّمى الروماتزم

نعم نعم إحالة ُمبِكرة للحاالت 

امُلشتبرَه بها

التشخيص

نعم نعم الترَوِقية الثانوّية

نعم إحالة ُمعالجة ُحّمى الروماتزم الحاّدة

أمراض العني الشاِئعة

نعم نعم/إحالة الحاالت 

الوخيمة

نعم/إحالة الحاالت 

دة امُلعقَّ

التهاب امُللتِحمة )تشخيص وُمعالجة(

رونة  أخطاء العني الحرَ

نعم نعم نعم التشخيص

نعم نعم إحالة التصحيح

الساّد )كاتاراكت(

نعم نعم إحالة الحاالت امُلشترَبرَه بها التشخيص

نعم إحالة امُلعالجة

الزَّرق

نعم نعم التشخيص

نعم إحالة ُمعالجة

َعتامة الَقرنّية

نعم نعم التشخيص

نعم إحالة امُلعالجة
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مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

أمراض األُذن الشائعة

مع فقدان السَّ

نعم نعم إحالة الحاالت امُلشتبرَه بها إحالة الحاالت امُلشتبرَه بها التشخيص

نعم نعم امُلعالجة

نعم نعم االلتهابات األُذنّية األخرى
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الجدول 7: خدمات الصّحة النفسية وفقًا لنوع الِمرَفق

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم تثقيف وترَوِعية

نعم نعم نعم اكتشاف الحاالت

نعم نعم نعم نعم توفري إسعافات أولّية نفسّية )التخفيف عن 

املرىض، وتقدير احتياجاتهم األساسّية وتأمينها، 

واالتصال بالدعم االجتامعي(؛ العمل تبعاً للدليل

نعم نعم نعم )ُمتابعة( هان: استعرافه وتدبريه البيولوجي النفيس الذُّ

نعم نعم نعم )ُمتابعة( رب التايل للرَّضح،  لق )مثل اضطراب الكرَ أمراض القرَ

لع( واضطراب الهرَ

نعم نعم نعم )ُمتابعة خفيفة( االكتئاب: استعرافه وتدبريه البيولوجي النفيس

نعم نعم إحالة ُوتابعة ع: استعرافه وُمعالجته رَ الرصَّ

نعم نعم نعم نعم اإلعاقة العقلّية: استعرافها وتثقيف األرَهل/ 

امُلجتمع

نعم نعم نعم نعم إدمان العقاقري: استعراف وتثقيف 

نعم مجموعات دعم مُلدِمني العقاقري، واملرىض 

النفسّيني/األرُس

نعم تعم نعم نعم ُمتابعة املرىض النفسّيني

نعم نعم سات امُلالمِئة إحالة إىل املؤسَّ

نعم نعم نعم نعم تبليغ

نعم نعم نعم إرشاف وُمراقبة
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الجدول 8: رعاية الطوارئ وفقًا لنوع الِمرَفق

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

تدبري الحاالت

نعم
نعم/إحالة الحاالت 

الصعبة
إسعافات أولّية وإحالة إحالة ُمبِكرة

سّية/القلِبّية )اإلنعاش  تدبري الطوارئ التنفُّ

القلبّي الرِّئوّي(

تقييم حالة الوعي

التأّكد من عدم انسداد املسلك الهوايئ، واسرتداد 

س، وإعادة الدورة الدموّية   التنفُّ

إحالة ُمبِكرة تدبري طوارئ مرض السّكرّي

نعم
نعم/إحالة الحاالت 

الصعبة
إسعافات أولّية وإحالة م وحالة الوعي نقص سّكر الدَّ

نعم
نعم/إحالة الحاالت 

الصعبة
إحالة م وحالة الالوعي نقص سّكر الدَّ

نعم
نعم/إحالة الحاالت 

الصعبة
إسعافات أولّية وإحالة إحالة ُمبِكرة ساِسّية تدبري طوارئ أمراض الحرَ

األدوية

نعم
نعم/إحالة الحاالت 

الصعبة
إسعافات أولّية وإحالة إحالة ُمبِكرة تدبري حالة االشتباه بالتسّمم

نعم
نعم/إحالة الحاالت 

الصعبة
إسعافات أولّية وإحالة إحالة ُمبِكرة دمة تدبري الصرَ

نعم
نعم/إحالة الحاالت 

الصعبة
إسعافات أولّية وإحالة إحالة ُمبِكرة تدبري النزيف

نعم
نعم/إحالة الحاالت 

الصعبة
إسعافات أولّية وإحالة إحالة ُمبِكرة تدبري الطوارئ التوليدّية

نعم نعم نعم
التنسيق مع وحدات الطوارئ يف مركز اإلحاالت 

إلجراءات مالمئة لنقل املرىض

نعم نعم نعم تبليغ

نعم نعم بة إرشاف وُمراقرَ



حقيبة الخدمات الصحية األساسية
للــعراق

حقيبة الخدمات الصحية األساسية
للــعراق

49

الجدول 9: خدمات السالمة الِغذائّية، والصّحة البيِئّية، والصّحة الَمدرسّية 
سات المسؤولة على المستويين المناطقي  وفقًا لنوع الِمرَفق والمؤسَّ

والوطني

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

وزارة الصّحة ُمديرّية 

الصّحة

املنطقة 

الصّحية

مستشفى 

القضاء

املركز الرئييس 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املركز الفرعي 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إعالم وتثقيف واتصاالت

السالمة الغذائّية

نعم نعم دراسة عوامل االختطار داخل مناطق 

االستجامع

نعم نعم نعم نعم نعم متابعة األوضاع الصّحية يف املتاِجر 

الِغذائّية، واملطاِعم ومقاِصف 

ناِدق، واملخاِبز ومتاِجر  الجاِمعات، والفرَ

الفطاِئر، واملرَقاهي، ودكاكني ُمنتجات 

األلبان واملثلجات، ومحالت الِجزارة

نعم نعم نعم نعم نعم أخذ عيِّنات من أطِعمة املتاِجر 

الغذائية، واملطاِعم ومقاِصف 

الجامعات

نعم نعم متابعة أوضاع الصناعات الِغذاِئّية

نعم نعم أخذ عيِّنات من الصناعات الِغذاِئّية

نعم* نعم* فحص عّينات األغذية واملياه*

نعم نعم نعم نعم نعم التبليغ

الصّحة البيئّية

نعم نعم نعم نعم نعم نعم تدبري الفضالت الطّبية

نعم نعم نعم نعم نعم نعم فحص يومي لنسبة اللكلور يف املياه 

نعم نعم نعم نعم نعم نعم أخذ عيِّنات مياه )أسبوعية( إلجراء 

تحاليل باكترييولوجية وكيميائّية

نعم نعم نعم نعم نعم تحليل وُمتابعة لكلور املياه املأخوذة 

لة من الصهاريج امُلتنقِّ

نعم نعم نعم نعم نعم نعم مراقبة الصّحة البيئّية داخل 

سات املؤسَّ

نعم نعم نعم نعم نعم نعم تبليغ

الصّحة املَدرِسّية

نعم صياغة فريق ُمختّص بخدمات الصّحة 

املدرسّية

نعم نعم نعم فحص الصّحة العاّمة للطالّب وفقاً 

للخطة االسرتاتيجية لوزارة الصّحة
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مستوى املرفق الصّحي الخدمات

وزارة الصّحة ُمديرّية 

الصّحة

املنطقة 

الصّحية

مستشفى 

القضاء

املركز الرئييس 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املركز الفرعي 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

نعم فحص طّبي قبل دخول املدارِس 

للطالّب الذين أنهوا الثانوّية 

مون للجاِمعات ويتقدَّ

نعم الت الفيتامني A )بالرتاُبط مع  ُمكمِّ

وّية( امُلداخالت التغذرَ

نعم تدابري ِوقائّية لألمراض الّسارية

نعم تشخيص ومعالجة حاالت ُمحالة إىل 

مراكز الرعاية الصّحية األولّية

نعم التحّري عن الصّحة الِسّنية وإحالتها 

إىل مراكز الرعاية الصّحية األولّية

نعم تقييم الصّحة املدرِسّية البيئّية

نعم ُمتابعة أوضاع مقاِصف املدارِس 

نعم عِنّية بتكملة التحصني وفقاً  ُمتابعة مرَ

ع لربنامج التحصني امُلوسَّ

نعم إعطاء اللقاحات وفقاً للحاجة

نعم نعم الصّحة النفسية والدعم النفيس 

للحاالت امُلحالة

نعم تبليغ

نعم إرشاف وُمراقبة )بالرتاُبط مع املدارِس 

الداِعمة للتعزيز الصّحي(

سات  * تجري يف مختربات امُلراقبة الِغذائّية )مديرية الصّحة( ومؤسَّ

البحوث الوطنّية )املركزّية( مات غري ُمتواِفرة ولكنها سوف  خدرَ
م الِحقاً ُتقدَّ
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الجدول 10: أنشطة التثقيف الصّحي وفقًا لنوع الِمرَفق

مستوى املرفق الصّحي الخدمات

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

نعم - اسرتاتيجية 

ُمستقبلّية
نعم نعم نعم ُمقابالت ُمبارّشة

نعم - اسرتاتيجية 

ُمستقبلّية
نعم نعم نعم ُمحاضات للموّظفني

نعم - اسرتاتيجية 

ُمستقبلّية
نعم نعم نعم إدماج األنشطة يف براِمج صّحية أخرى

نعم - اسرتاتيجية 

ُمستقبلّية
نعم نعم نعم ُمتابعة املرَرىض بعد التخريج

نعم نعم نعم تعبئة اجتامعية ملختلف الرباِمج الصّحية

نعم نعم نعم
حمالت تثقيف صّحي يف املناطق امُلعرضة 

الختطار مرتفع

نعم نعم نعم وات ُمجتمعّية نرَدرَ

نعم نعم نعم
توزيع مواد تثقيفّية صّحية )منشورات، 

قات، ورساِئل صّحية( وُملصرَ

نعم
بّث إعالن تلفزيويّن بواسطة تلفاز موجود يف 

بعض مراكز الرعاية الصّحية األولية

م الِحقاً مات غري ُمتواِفرة ولكنها سوف ُتقدَّ خدرَ
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َموّيات الجدول 1.11: الخدمات الُمختّبرّية وفقًا لنوع الِمرَفق - الدَّ

مستوى املرفق الصّحي االختبارات 

ُمخترَب الصّحة التشخيصّية

العاّمة املَركزّي

ُمديرّية الصّحة/

ُمخترب الصّحة 

العاّمة

املِنطقة الصّحية مستشفى 

القضاء

املركز الرئييس 

للرعاية الصّحية 

األولية

املركز الفرعي 

للرعاية الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

َمِوّيات الدَّ

نعم نعم نعم الفلم الدموي 

نعم نعم نعم نعم الهيموغلوبني

نعم نعم نعم نعم الهيامتوكريت

نعم نعم نعم م  ّد ُكريات الدَّ عرَ

مراء الحرَ

نعم نعم نعم ّد ُكريات  عرَ

م البيضاء  الدَّ

يحات والُصفرَ

نعم نعم نعم عّد الُكريات 

التفريقّي

نعم نعم نعم نعم ل  رسعة ترَثرَقُّ

مراء الُكريات الحرَ

نعم نعم ّري  اختبارات ترَحرَ

الترَخرث

نعم نعم نعم ّد الُكريات  عرَ

برَكّية الشَّ

نعم نعم نعم نعم تعيني الزُّمرة 

ِوّية وعامل  مرَ الدرَ

 RH الراهاء

السريولوجيا )ِعلم األمصال(

نعم نعم نعم نعم نعم اختبار فيدال )يف 

الُحّمى التيفّية(

نعم نعم نعم نعم نعم رِدّية الِبنغال ورَ

نعم نعم نعم نعم الربوتني امُلتفاِعل 

C

نعم نعم نعم نعم اختبار أضداد 

O قِدّية الحالِّة الِعُ

نعم نعم نعم نعم العاِمل 

الّروماتويدّي

نعم نعم نعم نعم وِّسات داء امُلقرَ

نعم نعم نعم نعم اختبار الرَّاِجنة 

البالزِمّية الرسيع 

)ُمختربرَ بحوث 

األمراض املنقولة 

ِجنِسياً(
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مستوى املرفق الصّحي االختبارات 

ُمخترَب الصّحة التشخيصّية

العاّمة املَركزّي

ُمديرّية الصّحة/

ُمخترب الصّحة 

العاّمة

املِنطقة الصّحية مستشفى 

القضاء

املركز الرئييس 

للرعاية الصّحية 

األولية

املركز الفرعي 

للرعاية الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم رثة الورَحيدات  كرَ

دواِئّية العرَ

نعم نعم نعم ئبة الُحامِمّية  الذِِّ

املرَجموِعّية

نعم ُمقايسة نازِعة 

ِهدرجني الغلوكوز 

- 6 - ُفسفات 

]إنزيم[

نعم نعم اختبار كومبس 

)اختبار ِضّد 

الغلوبولني(

نعم نعم نعم الحديد وطاقته 

الراِبطة اإلجاملية 

TIBC

الكيمياء الَحَيِوّية

نعم نعم نعم نعم م غلوكوز الدَّ

نعم نعم نعم اختبار وظاِئف 

الكىل

نعم نعم نعم اختبار وظائف 

الكِبد

نعم نعم نعم حمّيات شاِكلة الشَّ

نعم ُمقايِسة 

الهرمونات

ِعلم الفريوسات

نعم نعم/إحالة نعم/إحالة نعم/إحالة  A، ِبد الِتهاب الكرَ

B، وC حسب 

ُة امُلْمترَزِّ  ايرَسرَ ُمقرَ

املرَناِعيِّ امُلرْترَِبِط 

باإلِْنِزْيم

الباكترييولوجيا )ِعلم الجراثيم(

الفحص املِجهري 

امُلبارَش:

نعم نعم نعم نعم نعم أ -   فحص دّم 

عام

نعم نعم نعم نعم نعم ب - فحص براز 

عام

ِنية ُلطاخات َتلوُّ

نعم نعم نعم نعم ن غرام أ -  ُملوِّ
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مستوى املرفق الصّحي االختبارات 

ُمخترَب الصّحة التشخيصّية

العاّمة املَركزّي

ُمديرّية الصّحة/

ُمخترب الصّحة 

العاّمة

املِنطقة الصّحية مستشفى 

القضاء

املركز الرئييس 

للرعاية الصّحية 

األولية

املركز الفرعي 

للرعاية الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم نعم KLB ج - ملّون

َزرع:

نعم نعم نعم نعم البول

نعم نعم نعم نعم املًسحات

نعم نعم نعم الرِباز

نعم نعم نعم لق الحرَ

نعم نعم نعم م البرَلغرَ

نعم نعم نعم م الدَّ

نعم نعم نعم اِئل النُّخاعّي السَّ

نعم نعم نعم الزرع لكشف 

ترَِدّية الُخناِقّية الورَ

نعم نعم نعم الرزع لكشف 

الكولريا

نعم نعم نعم حات للزرع  سرَ مرَ

لكشف األمراض 
املنقولة ِجنسّياً

الَفحص الباكترييولوجي الرسيع

نعم فحص الرشاِئط 

لمونيّلة  الذكّية للسَّ

Smart test

نعم فحص الرشاِئط 

الذكّية للكولريا 

Smart test

نعم نعم نعم نعم فحص الرشاِئط 

الذكّية للملويات 

 Helicobacter

نعم نعم نعم نعم فحص الرشاِئط 

الذكّية لإلرشيكية 

E. Coli القولونية

نعم نعم نعم نعم امُلسترَنبتات

نعم نعم نعم نعم الحساسية 

مُلضاّدات 

املِكروبات

َفيِلّيات ِعلم الطُّ

نعم نعم نعم نعم تشخيص ُطّفيِليات 

املالريا

نعم نعم نعم نعم فحص عام للرِباز
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مستوى املرفق الصّحي االختبارات 

ُمخترَب الصّحة التشخيصّية

العاّمة املَركزّي

ُمديرّية الصّحة/

ُمخترب الصّحة 

العاّمة

املِنطقة الصّحية مستشفى 

القضاء

املركز الرئييس 

للرعاية الصّحية 

األولية

املركز الفرعي 

للرعاية الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم داء الليشامِنّيات 

وّي )كالزار(  شرَ الحرَ

بواسطة فحص 

األضداد التألُّقي 

؟ الال ُمبارشرَ

نعم نعم نعم نعم ُجذام ِجلدّي 

بواسطة ُلطاخة 

ِوّية مرَ درَ

نعم نعم نعم نعم فحص البول 

لبيوض الِبلهارسية

السيتولوجيا

نعم  نعم وإحالة ُلطاّخة ببا نيكوالو

نعم نعم نعم وإحالة سيتولوجيا البول

م قريباً مات غري ُمتواِفرة ولكنها سوف ُتقدَّ خدرَ
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الجدول 2.11: الخدمات التشخيِصّية - َخَدمات َتصويِرّية

مستوى املرفق الصّحي الخدمات الَتصويِرّية

مستشفى القضاء املركز الرئييس للرعاية 

الصّحية األولية

املركز الفرعي للرعاية 

الصّحية األولية

املنازل املجتمعية 

الصحية

1. التصوير الُشعاعي

نعم نعم در الصرَ

نعم البرَطن

نعم نعم الهيكل

وت 2. التصوير باملوجات فائقة الصَّ

نعم نعم وت التصوير باملوجات فائق الصَّ

نعم نعم هرِبّية القلب ط كرَ طَّ ُمخرَ
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الجدول 1.12 األدوية األساِسّية وفقًا لنوع الِمرَفق

مستوى املرفق الصّحي تقدير الُجرعات وشكلها ودرجة تأثريها األدوية

مستشفى 

القضاء

املركز 

الرئييس 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املركز 

الفرعي 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

1. أنواع التَّخدير

1.1 التَّخدير العام واألكسجني

نعم ن: 50 مغ )كالهريوكلوريد HCl(/مل يف  ُحقرَ

أمبولة بِسعة 10 مل

Ketamine كيتامني

نعم نعم نعم اسِتنشاق )غاز ِطّبي( Oxygen ُأكسجني

2.1 التَّخدير املَوِضعّي

نعم نعم ن: 0.5% )هيدروكلوري HCl( يف ِقنِّينة بسعة  ُحقرَ

20 مل

Bupivacaine بوبيفاكايني

نعم  + )HCl ن: تخدير نخاعي 5% )هيدروكلوريد ُحقرَ

ر  غطية - ُمخدِّرَ حلول ُمفرِط الضَّ ِدكسرتوز 7.5% )مرَ

نخاعي/ثقيل( يف أمبولة بِسعة 2 مل

Lignocaine+Dextrose لِغنوكايني + وِدكسرتوز

نعم نعم نعم وِضِعّية: )هيدروكلوريدHCl ( 2% ُهالمي؛  أنواع مرَ

م رهرَ 5% مرَ

 Lignocaine لِغنوكايني

نعم نعم خرطوشة ِسنِّية: 2% )هيدروكلوريد( + إيبينيفرين 

 1:80 000

ليدوكايني + أبينيفرين 

Lidocaine+Epinephrine

نعم نعم  + )HCl ن يف ِقنِّينة: 2% )هيدروكلوريد ُحقرَ

إيبينيفرين 000 1:200 

لِغنوكايني + أبينيفرين 

Lignocaine+Epinephrine

نات، وُمضاّدات الُحّمى، ومضاّدات االلتهاب الالستريوِدّية 2. امُلسكِّ

نات الأفيوِنّية املَفعول/ُمضاّدات الُحّمى/مضاّدات االلتهاب الالستريوِدّية 1.2 ُمسكِّ

نعم نعم نعم أقراص: 100 مغ  Acetylsalicylic مض األستيل ساليسيليك حرَ

Acid

نعم نعم نعم ّطاة: 325 مغ أو 300 مغ  ِوّية ُمغرَ أقراص ِمعرَ  Acetylsalicylic مض األستيل ساليسيليك حرَ

Acid

نعم نعم نعم أقراص: 500 مغ Paracetamol باراسيتامول

نعم نعم نعم اب: 125 مغ/5 مل رشرَ Paracetamol باراسيتامول

نعم نعم نعم ترَحاميل: 125 مغ )للِولدان( Paracetamol باراسيتامول

نعم نعم نعم ترَحاميل: 250 مغ )لألطفال( Paracetamol باراسيتامول

نعم نعم نعم رات: 100 مغ/مل أو 60 مغ/0.6 مل قرَطرَ Paracetamol باراسيتامول

نعم نعم أقراص: 25 مغ ديكلوفيناك الصوديوم

Anaphylaxis 3. ُمضاّدات األرِجية واألدوية امُلسَتخَدمة يف حاالت الَتأق

نعم نعم نعم إكسري: 10 مغ/5 مل هيدروكلوريد الديفينهيدرامني 

Diphenhydramine HCl
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مستوى املرفق الصّحي تقدير الُجرعات وشكلها ودرجة تأثريها األدوية

مستشفى 

القضاء

املركز 

الرئييس 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املركز 

الفرعي 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

نعم نعم نعم أقراص: 25 مغ هيدروكلوريد الديفينهيدرامني 

Diphenhydramine HCl

نعم نعم نعم أقراص: 4 مغ  Chlorpheniramine ماليات الكلورفينريامني

 Maleate

نعم نعم نعم اب: 2 مغ/5 مل رشرَ  Chlorpheniramine ماليات الكلورفينريامني

 Maleate

Antidotes رياقات 4. الدِّ

رياقات الالَنوِعّية 1.4 الدِّ

نعم ررَوايّن يف  جرعة ُمنفرِدة من 50 مغ من ُمسترَعلرَق غرَ

قارورة بالستيكّية 

ط فرَحم نبايت ُمنشَّ

ع َ 5. ُمضاّدات االخِتالج/ُمضاّدات الصَّ

نعم نعم أقراص: 200 مغ Carbamazepine كربامازيبني

نعم نعم اب: 100 مغ/5 مل رشرَ Carbamazepine كربامازيبني

نعم نعم ن: 5 مغ يف أمبولة بسعة 2 مل ُحقرَ Diazepam يازيبام درَ

نعم نعم ن: 500 مغ/مل يف أمبولة بسعة 20 مل ُحقرَ Magnesium Sulphate سلفات املرَغنيزيوم

نعم نعم أقراص: 15 - 30 مغ فينوباربيتال )فينوباربيتون( 

    Phenobarbitone(        Phenobarbital(

6. األدوية امُلضاّدة للَعداوى

1.6 أدِوية طارِدة للديدان

نعم نعم نعم أقراص: 100 مغ Mebendazole ميبيندازول

نعم نعم نعم ُمسترَعلقات: 100 مغ/5 مل Mebendazole ميبيندازول

نعم نعم نعم أقراص: 600 مغ Paraziquantel برازيكوانتيل

نعم نعم أقراص: 200 مغ Albendazole ألبيندازول

نعم نعم أقراص: 40 مغ Levamisole ليفاميزول

2.6 ُمضاّدات الجراثيم

1.2.6 أدوية البيتا الكتام

نعم نعم نعم كبسوالت: 250 مغ Amoxycillin أموكسيسيلني

نعم نعم كبسوالت: 500 مغ Amoxycillin أموكسيسيلني

نعم نعم نعم اب: 125 مغ/5 مل رشرَ Amoxycillin أموكسيسيلني

نعم نعم اب: 250 مغ/5 مل رشرَ Amoxycillin أموكسيسيلني

نعم نعم أقراص: 500 مغ + 125 مغ أموكسيسيلني + حمض الكالفوالنيك 

Amoxycillin+Clavulanic acid

نعم نعم نعم ن: 500 مغ )كصوديوم(/ِقنِّينة مرَسحوق للُحقرَ Ampicillin أمبيسيلني
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نعم نعم ن: 1.4 مليون وحدة دولِّية للِقنِّينة مرَسحوق للُحقرَ  Benzathine Benzyl بنزاثيل بنزيل بنيسيللني

Penicillin

نعم نعم ن: 2.4 مليون وحدة دولِّية للِقنِّينة مرَسحوق للُحقرَ  Benzathine Benzyl بنزاثيل بنزيل بنيسيللني

Penicillin

نعم نعم ن: 1 مليون وحدة دولِّية للِقنِّينة مرَسحوق للُحقرَ  Benzyl  برَنزيُل الِبنسلني بنزاثيل بنزيل بنيسيللني

Penicillin

نعم نعم نعم أقراص: 250 مغ           V( فينوكيس ميثيل الِبنِسلني )ِبنيسيلني

     Phenoxy Methyl Penicillin

نعم نعم نعم ِوية: 250 مغ/5 مل مرَ مرَسحوق للُمسترَعلقات الفرَ  V( )Penicillin فينوكيس ميثيل الِبنِسلني)ِبنِسلني

)V

نعم نعم نعم ن: 300.000 وحدة ُدورَلِية )300 مغ( +  ُحقرَ

100.000 وحدة ُدورَلِّية 60) مغ(/ِقنِّينة

وديوم  بروكايني الِبنِسلني + بنزيُل ِبنسلنِي الصُّ

 Procaine penicillin+ benzyl penicillin

sodium

نعم نعم ن: 600.000 وحدة ُدورَلِية/ِقنِّينة ُحقرَ  Procaine benzyl بروكايني برَنزيُل الِبنسلني

penicillin

نعم نعم ُمسترَعلرَق: 250 مغ/5 مل Cephalexin سيفاليكسني

كبسوالت: 250 مغ Tetracycline تيرتاسيكلني

2.2.6 ُمضاّدات أخرى للجراثيم

نعم كسينات الصوديوم  ن: ِقنِّينة بِسعة 1غ كسرَ ُحقرَ Chloramphenicol كلورامفينيكول

نعم نعم كبسوالت/أقراص: 100 مغ Doxycycline دوكيس سيكلني

نعم نعم نعم عِوّية ُمغّطاة( كسات مرَ أقراص: 250 مغ )إيثيل سرَ Erythromycine إيريرثوميسني

نعم نعم نعم مسحوق للُمسترَعلقات: 250 مغ/5 مل Erythromycine إيريرثوميسني

نعم نعم نعم رات لألُذن: %0.3  قرَطرَ Gentamycin جنتاميسني

نعم نعم نعم ن: 10 مغ؛ 40 مغ )كسلفات(/مل يف ِقنِّينة  ُحقرَ

بسعة 2 مل

Gentamycin جنتاميسني

نعم نعم أقراص: 480 غ Cotrimoxazol كوترميوكسيزول

نعم نعم ُمسترَعلق: 240 مغ/5 مل   Cotrimoxazol كوترميوكسيزول

)سلفاميتازول+ترمييرتوبني 

)Sulfamethazole+trimetropine

ل 3.2.6  ُمضاّدات السُّ

نعم نعم نعم أقراص: 400 مغ Ethambutol إيثامبوتول

نعم نعم نعم أقراص: 100 مغ Isoniazide إيزونيازيد

نعم نعم نعم أقراص: 300 مغ Isoniazide إيزونيازيد

نعم نعم نعم أقراص: 130 مغ )هيدروكلوريد( + 100 مغ إيثامبوتول + إيزونيازيد 

Ethambutol+Isoniazide

نعم نعم نعم أقراص: 500 مغ Pyrazinamide بريازيناميد
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نعم نعم نعم كبسوالت/أقراص: 300 مغ  Rifampin(( )ريفامبيسني )ريفامبني

Rifampicin

نعم نعم نعم ن 1 غ )كسلفات( يف ِقنِّينة مرَسحوق للُحقرَ Streptomycin سرتبتوميسني

3.6 ُمضاّدات الُفطِريات

نعم نعم أقراص ُمغّطاة: 100.000 وحدة ُدورَلِية؛ 500.000 

وحدة ُدورَلِّية

Nystatin ِنستاتني

نعم نعم ُمسترَعلق: 100.000 وحدة/مل Nystatin ِنستاتني

نعم نعم راِزج: 100.000 وحدة  فرَ Nystatin ِنستاتني

نعم نعم هِبيّل: 100.000 وحدة/4 غ م مرَ رهرَ مرَ Nystatin ِنستاتني

نعم نعم أقراص: 125 مغ؛ 500 مغ Griseofulvin غريزيوفولفني

Antiprotozoals 4.6 ُمضاّدات األوايل

1.4.6 ُمضاّدات األميَبات وُمضاّدات الِجاردّيات

نعم نعم أقراص: 250-500 مغ Metronidazole ِمرتونيدازول

نعم نعم ريّدّي: 5 مغ/مل، )100مل/ِقنِّينة( ترسيب ورَ Metronidazole ِمرتونيدازول

نعم نعم وّي: 200 مغ )كِبنزوات(/5 مل مرَ ُمسترَعلرَق فرَ  Metronidazole ِمرتونيدازول

نعم نعم أقراص: 500 مغ Diloxanide Furoate فيورات الديلوكسانيد

2.4.6 ُمضاّدات املالريا

نعم نعم نعم نعم أقراص: 150 مغ )كُفسفات أو كسلفات(  Chloroquine كلوريكني

نعم نعم نعم نعم رشاب: 75 مغ/5 مل Chloroquine كلوريكني

نعم نعم أقراص: 15 مغ )كُفسفات( Primaquine برمياكني

3.4.6 ُمضاّدات الليشامِنّيات

نعم ن: 100 مغ/مل )ِقنِّينات بِسعة 6 مل( أو  ُحقرَ

)ِقنِّينات بِسعة 100 مل(

Pentostam ِبنتوستام

رات الَبوِلّية  5.6 امُلطهِّ

نعم نعم أقراص: 50 - 100 مغ Nitrofurantoin ِنرتوفورانتوين

م 7. األدوية امُلؤثِّرة عىل الدَّ

م 1.7 ُمضاّدات َفقر الدَّ

نعم نعم نعم رشاب: 400 مغ/15 مل Ferrous Gluconate غلوكونات الحديدوز

نعم نعم أقراص: 200 مغ Ferrous Sulfate ديدوز ُسلفات الحرَ

نعم نعم نعم أقراص: 200 مغ )65 مغ حديد( + 0.25 مغ  Ferrous ديدوز + حمض الفوليك ُسلفات الحرَ

Sulfate+ Folic Acid

نعم نعم أقراص: 1 مغ؛ 5 مغ Folic Acid حمض الفوليك

نعم نعم ن: 50 مغ/مل، )أمبوالت بسعة 2 مل( عميقاً  ُحقرَ

ريدّي بطيء ل أو ترسيب ورَ داِخل العضرَ

Iron Dextran حديد الدكسرتان
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نعم ريِدّياً 5000 وحدة ُدورَلِّية/ ن: تحت الِجلد؛ ورَ ُحقرَ

مل، )أمبولة بسعة 5 مل(

Heparin sodium صوديوم الهيبارين

م وبداِئل البالزما 8. ُمشتّقات الدَّ

1.8 بدِئل البالزما

نعم نعم 5% يف الِدكسرتوز Dextran 70 ِدكسرتان

9. األدوية القلِبّية الِوعاِئّية

بحة 1.9 ُمضاّدات الذَّ

نعم نعم أقراص تحت الِلسان: 5 مغ Isosorbide dinitrate ُثنايّئ ِنرتات اإليزوسوربيد

2.9 ُمضاّدات اضطرابات الُنُظم

نعم نعم أقراص: 125 مكغ، 250 مكغ  Digoxin ديجوكسني

نعم ن: 250 مكغ/مل، )أمبوالت بسعة 2 مل( ُحقرَ Digoxin ديجوكسني

نعم نعم إكسري: 50 مكغ/مل Digoxin ديجوكسني

م 3.9 خاِفضات ضغط الدَّ

نعم نعم أقراص: 50 مغ Atenolol أتينولول

نعم نعم أقراص: 100 مغ Atenolol أتينولول

نعم نعم أقراص: 0.5 مغ Glyceryl Trinitrate ُثاليث ِنرتات الغليسرييل

نعم نعم أقراص: 250 مغ Methyldopa ميثيل دوبا

نعم نعم )HCl أقراص: 10 مغ؛ 40 مغ )هيدروكلوريد Propanolol بروبانولول

نعم ن، 50 مغ يف األمبولة مرَسحوق للُحقرَ Sodium Nitroprusside ِنرتوبروسيد الصوديوم

4.9  ماِنعات الُخثار

نعم نعم أقراص: 100 مغ  Acetylsalicylic ْمُض األسيتيل ساليسيليك حرَ

Acid

5.9 خاِفضات الَشحِمّيات

نعم نعم أقراص: 20 مغ؛ 40 مغ Simavastin ِسمفاستاتني

10. األدوية الِجلِدّية )َموِضِعّية(

1.10 ُمضاّدات الُفطِرّيات، موِضعّية

نعم نعم نعم م: %3 + %6 رهرَ مرَ  Salycilic اليسيليك + حمض الِبنزويك مض السَّ حرَ

acid + benzoic acid

نعم نعم نعم هون: %1 درَ Econazole nitrateِنرتات اإليكونازول

نعم نعم كريم: %1 Clotrimazole كلوترميازول

2.10 ُمضاّدات الُفطِرّيات وُمضاّدات الِحّكة

نعم نعم رهم: 1% )أسيتات( مرَ Hydrocortisoneهيدروكورتيزون

نعم نعم نعم رهم: %15 مرَ Zinc oxide ُأكسيد الزِّنك

3.10 األدِوية امُلؤثِّرة عىل الَتامُيز والَتكاّثر الِجلِدّيان
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نعم نعم نعم 25% ؟؟؟ Benzyl benzoate رَْنُزواِت الِبْنزيل

رات وامُلعقِّامت 11. امُلَطهِّ

نعم نعم نعم  )digluconate حلول: 5% )ديغلوكونات مرَ

للتمديد

Chlohexidine كلورِهكسيدين

نعم نعم نعم حلول: 10% )كحويل( مرَ  Povidone Iodine بوفيدون اليودي

12. ُمِدّرات الَبول

نعم نعم أقراص: 40 مغ Frusemide فروسيميد

نعم نعم ن: 20 مغ/2 مل لألمبولة ُحقرَ Frusemide فروسيميد

نعم نعم أقراص: 25 مغ؛ 50 مغ Hydrochlorothiazide هيدروكلوروثرَيازيد

نعم نعم أقراص: 25 مغ Spironolactone سبريونوالكتون

نعم ريِدّي: 10%؛ %20 حلول ورَ مرَ Mannitol ماّنيتول

13. األدوية املَِعِدية املَِعِوّية

1.13 ُمضاّدات الُحموَضة

نعم نعم نعم أقراص: 500 مغ Aluminium Hydroxide هيدروكسيد األملنيوم

نعم نعم ِوّية: 290 مغ/5 مل مرَ سواِئل فرَ Aluminium Hydroxide هيدروكسيد األملنيوم

نعم نعم نعم ف: 200 مغ + هيدروكسيد  فَّ ُهالم ُمجرَ

غنيزيوم 200 مغ + أقراص سيميثيكون بعيار  املمرَ

25 مغ

Aluminium Hydroxide هيدروكسيد األملنيوم

2.13 ُمضاّدات التقيؤ

نعم نعم نعم )HCl أقراص: 10 مغ )هيدروكلوريد Metroclopramide ميتوكلوبراميد

نعم نعم ن: 5 مغ )هيدروكلوريد HCl(/مل يف  ُحقرَ

أمبوالت بسعة 2 مل

Metroclopramide ميتوكلوبراميد

نعم نعم نعم )HCl اب: 5 مغ/5 مل )هيدروكلوريد رشرَ v ميتوكلوبراميد

3.13 ُمضاّدات الُكوليِنيَّات

نعم نعم نعم أقراص: 10 مغ  Hyoscine يوسني بوتيل بروميد الهرَ

butylbromide

نعم ن: 20 مغ/مل لألمبولة ُحقرَ  Hyoscine يوسني بوتيل بروميد الهرَ

butylbromide

نعم نعم اب: 1 مغ/مل رشرَ  Hyoscine يوسني بوتيل بروميد الهرَ

butylbromide

نعم نعم نعم ن: 0.6 مغ/مل، )أمبوالت بسعة 1 مل( ُحقرَ Atropine suphate سلفات األتروبني

4.13 املمَُليِّنات

نعم نعم نعم أشكال ُمعايرَرة ترَقليِدّية Senna نا سرَ

نعم نعم نعم تحاميل: 5 مغ )لألطفال( Bisacodyl بيساكوديل



حقيبة الخدمات الصحية األساسية
للــعراق

حقيبة الخدمات الصحية األساسية
للــعراق

63

مستوى املرفق الصّحي تقدير الُجرعات وشكلها ودرجة تأثريها األدوية

مستشفى 

القضاء

املركز 

الرئييس 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املركز 

الفرعي 

للرعاية 

الصّحية 

األولية

املنازل 

املجتمعية 

الصحية

واِئل الفموّي 5.13 ًمحلول تعويض السَّ

نعم نعم نعم نعم مرَسحوق واِئل الفموّي - محلول فموّي  حلول تعويض السَّ مرَ

واِئل لحّي لتعويض السَّ مرَ

14. الهرمونات، واألدوية الِصاّمِوّية األخرى، وموانع الحمل

1.14 الهرمونات الُكظِرّية والبداِئل الَتخليِقّية

نعم نعم ن: 8 مغ/2 مل )ُفسفات كملح الصوديوم  ُحقرَ

اليرَومّي(؟؟

Dexamethasone  ِديكساِميتاُزون

نعم نعم أقراص: 0.5 مغ Dexamethazone ِديكساِميتاُزون

نعم نعم ن: 100 مغ/2 مل يف ِقنِّينات أو أمبوالت ُحقرَ Hydrocortisone هيدروكورتيزون

نعم نعم أقراص: 5 مغ Prednisolone بريدنيزولون

2.14: موانع الحمل

نعم نعم نعم نعم أقراص: 20 مكروغرام + 1 مغ )إيثينيل 

إيسرتاديول 20 مكروغرام+ 150 مكروغرام 

ديزوجسرتيل( 

Ethinyloes إيثينيل إيسرتاديول + نوريثيستريون

 tradiol+Norethisterone

نعم نعم نعم نعم أقراص: 20 مكروغرام + 75 مكروغرام )إيثينيل 

إيسرتاديول 20 مكروغرام+1 مغ أستات 

نورإيثيستريون( 

إيثينيل إيسرتاديول + جيستودين 

Ethyniloestradiol+Gestodene

نعم نعم نعم نعم أقراص: 30 مكروغرام + 75 مكروغرام إيثينيل إيسرتاديول + جيستودين 

Ethyniloestradiol+Gestodene

نعم نعم )380( Tُنحاس IUD اللَّولرَب

نعم نعم نعم نعم رّي كرَ العازِل الذرَ

3.14 األنسولني وعوامل أخرى ُمضاّدة للُسّكرّي

نعم نعم أقراص: 5 مغ Glibenclamide غليبينكالميد

نعم نعم ن: 100 وحدة / مل ُحقرَ Insulin neutral أنسولني ُمتعاِدل

نعم نعم ن: 100 وحدة / مل ُحقرَ أنسولني ُمتجاِنس )ُمْسترَْعلرَُق األرَْنسولنِي امُلترَجاِنس( 

Insulin Isophane )NPH

نعم نعم ن: 30% + 70% أنسولني ُمتجاِنس )ُثنايِئّ  ُحقرَ

ور( 100 وحدة / مل الطَّ

soluble Insulin ّواب أنسولني ذرَ

نعم نعم أقراص: 500 مغ )هيدروكلوريد( Metformin ميتفورمني

15. ُمسَتحَضات َعيِنّية

1.15 امُلضاّدات املَوِضعية للعداوى

نعم نعم نعم نعم يِنّية: 1% هيدروكلوريد مراِهم عرَ Tetracycline ِترتاسيكلني

نعم نعم نعم يِنّية: %0.3 رات عرَ قرَطرَ Gentamicin ِجنتاميسني

2.15 ُمضاّدات االلتهابات وُمضاّدات الِحّكة

نعم نعم نعم هون درَ Calamine كاالمني
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نعم نعم يِنّية: %0.12 رات عرَ قرَطرَ Prednisone acetate أسيتات الربيدنيزولون

نعم نعم يِنّية: 0.5% )سلفات( + 0.025% )ِنرتات( رات عرَ قرَطرَ أنتازولني + نافثازولني 

Antazoline+naphthazoline

الت الِوالدة وُمضاّداتها 16. ُمَعجِّ

الت الِوالدة 1.16 ُمعجِّ

نعم نعم  hydrogen ن: 200 مكغ )ماليات الهيدروجني ُحقرَ

maleate( يف أمبوالت بسعة 1 مل

Ergometrine إرغوميرتين

نعم نعم ن: 10 وحدات ُدورَلِّية يف أمبوالت بسعة 1 مل ُحقرَ Oxytocin أوكسيتوسني

الت الِوالدة 2.16 ُمضاّدات ُمعجَِّ

نعم نعم وِرّية للُجرعة كبسوالت 10 مغ ذات إطالقة فرَ Nifedipine نيفيديبني

17. أدِوية امُلعالَجة الَنفِسّية

1.17 األدوية امُلسَتخَدمة يف األمراض الُذهاِنّية

نعم نعم أقراص: 100 مغ )هيدروكلوريد( Chlorpromazine كُلوربُرومازين

نعم نعم ن: 25 مغ )هيدروكلوريد(/مل يف أمبوالت  ُحقرَ

بسعة 2 مل

Chlorpromazine كُلوربُرومازين

نعم نعم وّي: 25 مغ )هيدروكلوريد(/5 مل مرَ ساِئل فرَ Chlorpromazine كُلوربُرومازين

نعم نعم أقراص: 1.5 مغ، 5 مغ Haloperidol هاُلوِبرِييُدول

نعم ن: 5 مغ يف أمبوالت بسعة 1 مل ُحقرَ Haloperidol هاُلوِبرِييُدول

2.17 األدِوية امُلسَتخَدمة يف االضطرابات االكِتئاِبّية

نعم نعم أقراص: 25 مغ )هيدروكلوريد( Amytriptiline أميرتيبتيلني

م واْضِطرابات النَّوم 3.17 األدِوية امُلسَتخَدمة يف اْضِطرابات الَقَلِق امُلَتَعمِّ

نعم نعم أقراص: 2 مغ Diazepam ياِزيبام درَ

نعم نعم أقراص: 5 مغ Diazepam ياِزيبام درَ

يّس 18. األدوية التي تعمل عىل السبيل التنفُّ

نعم نعم بو 1.18 ُمضاّدات الرَّ

نعم نعم أقراص: 100 مغ، 225 مغ Aminophylline أمينوفيلِّني

نعم نعم ن: 25 مغ/مل يف أمبوالت بسعة 10 مل ُحقرَ Aminophylline أمينوفيلِّني

نعم نعم نعم رات  رطرَ ن: 1 مغ )كهيدروكلوريد أو طرَ ُحقرَ

الهدروجني Hydrogen tartrade( يف أمبوالت 

بسعة 1 مل 

 Adrenaline((  )أِبينيفِرين )األدرينالني

Epinephrine

نعم نعم نعم أقراص: 2 مغ / 4 مغ Salbutamol سالبوتامول

نعم نعم نعم باِئبي(: 100 مكغ )كسلفات(  اسِتنشاق )ضرَ

للجرعة الواِحدة

Salbutamol سالبوتامول

نعم نعم نعم اب: 2 مغ/5 مغ )كسلفات( رشرَ Salbutamol سالبوتامول
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عال 2.18 ُمضاّدات السُّ

نعم نعم نعم أقراص: 15 مغ  Dextromethorphane Hbr ِديكسرُتوِميتورفان

نعم نعم نعم رشاب: 15 مغ/5 مل Dextromethorphane Hbr ِديكسرُتوِميتورفان

19.   ُمصححات التميه والَكهارِل واالضِطرابات الَحمِضّية القاِعِدّية

1.19 َفَمِوّية

نعم نعم نعم نعم ِوية لترَعويض السواِئل مرَ أمالح فرَ

2.19 بالِحَقن

نعم نعم قن، 5%؛ 10% ُمساِوية الترَوتُّر؛  سواِئل قاِبلة للحرَ

50% ُمفرِطة الترَوتُّر

غلوكوز

نعم نعم قن: 4% غلوكوز، 0.18% كلوريد  سواِئل قاِبلة للحرَ

الصوديوم )مبا يوازي 30 ِملليمول/مل من 

الصوديوم، و30 ِملليمول من الكلوريد(

غلوكوز مع كلوريد الصوديوم

نعم سواِئل: 11.2% يف أمبوالت بسعة 20 مل )مبا 

ُيوازي 1.5 ِملليمول/مل من البوتاسيوم، و1.5 

ِملليمول/مل من الكلوريد(

كلوريد البوتاسيوم

نعم نعم قن: 0.9% ُمساوية الترَوتُّر )مبا  سواِئل قاِبلة للحرَ

ُيوازي 154 ِملليمول/ل من الصوديوم، و154 

ِملليمول/ل من الكلوريد(

كلوريد الصوديوم

نعم قن: 1.4% ُمساِوية الترَوتُّر )مبا  سواِئل قاِبلة للحرَ

ُيوازي 167 ِملليمول/ل من الصوديوم، و167 

ِملليمول/ل من ال       (

ربونات هيدروجني الصوديوم كرَ

نعم نعم قن: 8.4% يف أمبوالت بسعة 10  سواِئل قاِبلة للحرَ

مل )مبا ُيوازي 1000 ِملليمول/ل من الصوديوم، 

و1000 ِملليمول/ل من ال     (

ربونات هيدروجني الصوديوم كرَ

نعم نعم قن بة: سواِئل قابلة للحرَ واِئل ُمررَكَّ سرَ الكتات الصوديوم

20. الفيتامينات واملَعاِدن

نعم نعم نعم كبسوالت أو أقراص: 4000 وحدة فيتامني A )الريتينول(

نعم نعم نعم رات البامليتات: 1500 وحدة/قطرة قرَطرَ A فيتامني

نعم نعم B الت الفيتامني ُمكمِّ

نعم نعم أقراص: 10 مغ فيتامني K )الِفيُتوميناديون( 

نعم نعم 500 مغ ربونات الكالسيوم كرَ

نعم نعم نعم دة زهيدة املِقدار ِذيات ُمتعدِّ ُمغرَ

21. الُلقاحات

نعم نعم نعم BCG لِقاُح يب يس جي

نعم نعم نعم DPT ّاللِّقاُح الثُّالرَيِث
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نعم نعم نعم صبرَة الحرَ

نعم نعم نعم وّي مرَ ُلقاح شلل األطفال الفرَ

نعم نعم نعم Tetanus Toxoid ذوفاُن الُكزاز

22. األمصال والغلوبولني املَناعّي

نعم نعم نعم Ipecacuannha USP ب هرَ ِعرُْق الذَّ

ظة: للحصول عىل الِئحة األدوية األساسية لرعاية الطوارئ يف مراكز الرعاية الصّحة األولّية ُأنظر  * ُمالحرَ

الِئحة ُمنفِصلة
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الَجدول 2.12: الئحة باألدوية األساِسّية لَوَحدات الَطوارئ في مراكز الرعاية 
الصّحية األولّية )فئة ج(

امُلعاَيرة والشكل والقّوة األدوية

أقراص: 50 مكغ Digoxin ديجوكسني

ن: 50 مكغ/مل )أمبوالت بسعة 2 مل( ُحقرَ Digoxin ديجوكسني

ن: 20 مغ/2 مل يف أمبوالت ُحقرَ Frusemide فروسيميد

ترَرسيب: 20% - 500 مل Mannitol ماّنيتول

ترسيب: 20 مغ لألمبولة Hydralazine HCl هيدراالزين هيدروكلوريد

ن: 50 مغ/مل )أمبوالت بسعة 5 مل( ُحقرَ Methyldopa ميثيل دوبا

أقراص: 0.5 مغ Glyceryl trinitrate ُثاليث ِنرتات الغليسرييل

ن: 5 مغ/10 مل يف أمبوالت ُحقرَ Glyceryl trinitrate ُثاليث ِنرتات الغليسرييل

ن: 0.6 مغ/مل يف أمبوالت ُحقرَ Atropine sulphate أتروبني سلفات

ن: 20 مغ/مل يف أمبوالت ُحقرَ Hyoscinebutylbromide يوسني بوتيل بروميد هرَ

ن: 25 مغ/مل )يف أمبوالت بسعة 2 مل( ُحقرَ Ranitidine Hcl راِنتيدين هيدروكلوريد

ضل أو داِخل الورَريد ن: 5 مغ/مل )يف أمبوالت بسعة 2 مل( داخل العرَ ُحقرَ Metoclopamide hcl ميتوكلوبراميد هيدروكلوريد

ن: 25 مغ/مل )يف أمبوالت بسعة 10 مل( داِخل الورَريد ُحقرَ Aminophylline أمينوفيللني

ن: 500 مكغ يف أمبوالت بسعة 5 مل ُحقرَ  Salbutamol as sulphate سالبوتامول كسلفات

اذات بعيار 5 مغ/مل  يّس من الررَذَّ محلول تنفُّ  Salbutamol as sulphate سالبوتامول كسلفات

ن: 1 مغ )كهيدروكلوريد أو ِنرتات األكسيجني( ُحقرَ Epinephrine أبينيفرين

ن: 10 مغ/مل )أمبوالت بسعة 1 مل( ُحقرَ Diphenhydramine Hcl ديفينهيدرامني هيدروكلوريد

ن: 5 مغ/مل )يف أمبوالت بسعة 2 مل(  ُحقرَ Diazepam ديازيبام

أقراص: 2 مغ، 5 مغ Diazepam ديازيبام

ن: 25 مغ/مل )يف أمبوالت بسعة 2 مل(  ُحقرَ Chlorpromazine Hcl كلوربرومازين هيدروكلوريد

ل )يف أمبوالت بسعة 2 مل(  ضرَ ن: 12.5 مغ/مل، داِخل العرَ ُحقرَ Prochlorperazine mesilate ميزيالت بروكلوربريازين

ِوّية ة ِمعرَ أقراص: 325 مغ ُملبَّسرَ Acetylsalicylic Acid ْمُض األسيتيل ساليسيليك رَحرَ

تحاميل: 125 مغ + 10 مغ )؟؟( Paracetamol + Phenobarbitone باراسيتامول + فينوباربيتون

ل ضرَ ن: 1 غ داِخل الوريد، داِخل العرَ ُحقرَ  Paracetamol باراسيتامول

ن: 500 مغ )يف ِقنِّينة( ُحقرَ Amoxycillin as sodium أموكسيسيلني كصوديوم

ن: 1 وحدة دولية للِقنِّينة ُحقرَ Penicillin G  ِبِنسلني

ل + مياه ُمذيبة ضرَ ن: 1 غ داِخل الورَريد، داِخل العرَ ُحقرَ Cefazolin سيفازولني

ن: 5 مغ/مل )100 مل يف أمبوالت( ترَرسيب داِخل الوريد ُحقرَ Metronidazole ِمرتونيدازول

ن: 100 وحدة/مل ُحقرَ Insulin neutral أنسولني ُمتعاِدل

ّي فقط( ن: 30% + 70% 100 مكرون/مل )برَرشرَ ُحقرَ biphasic isophane  )ور ّواب soluble Insulin + إيزوفان)ُثنايّئ الطَّ أنسولني ذرَ

ن: 8 مغ/2 مل يف ِقنِّينات ُحقرَ  Dexamethasone phosphate as ُفسفات الديكساميثازون كّثنايّئ الصوديوم

disodium

ن: 100 مغ/2 مل يف ِقنِّينات أو أمبوالت ُحقرَ  Hydrocortisone as sodium كسينات الصوديوم هيدروكورتيزون كسرَ

succinate

ن: 100 مغ/مل )أمبوالت بسعة 5 مل( ُحقرَ Tranexamic acid مض الرتانيكساميك حرَ
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ن: 10 مغ/مل )أمبوالت بسعة 1 مل( )داِخل الوريد أو وريدية بطيئة يف   ُحقرَ

خالل 30 ثانية(

 Phytomenadione )MM K1 يالت الفيتوميناديون امُلخترَلرَطة )فيتامني ُمذرَ

)MM Mixed Micelles )Vit. K1

ل( ضرَ ع حديثي الِوالدة( )داِخل العرَ ن: 1 مغ/1 مل )للرُضَّ ُحقرَ  Phytomenadione )MM K1 يالت الفيتوميناديون امُلخترَلرَطة )فيتامني ُمذرَ

)MM Mixed Micelles )Vit. K1

ح 8.2-6 )أمبوالت بسعة 10  )9.3 مغ( من إجاميّل الكالسيوم/مل مع باهاء ُمصحَّ

مل(

)Calcium gluconate )USP غلوكونات الكالسيوم

ن: 50% )أمبوالت بسعة 10 مل( ُحقرَ Magnesium sulphate ُسلفات املغنيزيوم

 in normal 70 N( Dextranِدكسرتان 70 يف ترَرسيب ِملحّي اعتيادّي )بالندر

   )saline )Plander N

Distilled Water ن بسعة 5 مل رة يف ُحقرَ طَّ ِمياه ُمقرَ

ترَرسيب: 5%، 500 مل  dextrose(  Glucose( )غلوكوز )ِدكسرتوز

ترَرسيب: 25%، 20 مل  dextrose(  Glucose( )غلوكوز )ِدكسرتوز

ن: 8.4% )ِقنِّينات بِسعة 50 مل( ُحقرَ Sodium bicarbonate بيكاربونات الصوديوم

ترَرسيب: 0.9% يف 100 مل Sodium chloride كلوريد الصوديوم

ريدّي )كمحلول الغلوكوز( ترَرسيب: 0.18% + 4% ترسيب ورَ Sodium chloride + dextrose كلوريد الصوديوم + ِدكسرتوز

ن: 25 مغ/مل )يف أمبوالت بسعة 3 مل( ُحقرَ Diclofenac sodium صوديوم الديكلوفيناك

يِنّية: %0.5 رات عرَ قرَطرَ Tropicamide تروبيكاميد

م وُهالم رهرَ 5% مرَ Lidocaine ليدوكايني

كريم %1 Silver sulphadiazine ة ُسلفاديازين الِفضَّ

اذ 10% ررَذَّ Lignocaine لِغنوكايني

ن: ِقنِّينات ُحقرَ  Polyvalent ناِكب ّيات والعقارِب والعرَ د التكافؤ للحرَ دِّ ُمضاد الزُّعاف ُمترَعرَ

Antivenom

ررَوايّن يف قارورة بالستيكية رِدة من ُمسترَعلق غرَ 50 غ جرع ُمنفرَ Activated Charcoal ط فرَحم نبايّت ُمنرَشَّ

USP :رشاب Ipecacuanha ب هرَ ِعرق الذَّ

ن: 500 مغ )ِقنِّرَينات( ُحقرَ Ampicillin+Cloxacillin أمبيسيلني + كلوكساسيلني

ن: 80 مغ )ِقنِّينات( ُحقرَ Gentamycin ِجنتاميسني
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الجدول 1.13 ُمِعّدات المراِكز الرئيسّية للرعاية الصّحية األولّية

التعليقات القسم الَعدد

IMAGING الَتصوير

General X-ray 50KW (500mA - 
125kV), floor mounted, bucky stand 
+ Voltage stabiliser complete with 
accessories

ِجهاز ترَصوير  ُشعاعي عام، 50 كيلواط )500 ِمليل 

أمبري - 125 كيلوفولت(، ُمثرَبَّت يف األرض، شاِخصة 

بوِك + وحدة لتثبيت الفولطاج مع ِقطعها اإلضافية

1

Benchtop semi-auto film processor 
+ stabiliser + Safe Light

ِجهاز تظهري ِمنضدّي نصف آيل + ُمثرَبِّت + ضوء مأمون 2

Cassettes (3 sizes) + Films + Lead 
lettering

كاسيتات )3 أحجام( + أفالم + نقش رُصايص لألحرف 3

Viewer X-ray single ِمْنظاٌر ُشعاِعّي واحد 4

Mobile Lead Screen with window شاشة رُصاِصية ُمتحرِّكة مع ناِفذة 5

Lead Gown & Hanger اّملة ِوزرة رُصاِصية وحرَ 6

LABORATORY امُلخترب

Microscope (4x mag) ر )تكبري × 4 ماغ( ِمجهرَ 1

Centrifuge (medium capacity) طة( عة ُمتوسِّ ة )سرَ ِمنبرَذرَ 2

Biochemistry Analyser + stabiliser 
(ref: MERCK Microlab300)

ِجهاز تحليل للكيمياء البيولوِجّية + ُمثرَبِّت )راجع مريك 

ميكروالب 300(

3

Haemotology analyser (18parmeters 
+ 3parts differential) + stabiliser

لِّل متاُيزّي من  ِوّيات )18 ُمتثاِبتة + ُمحرَ مرَ ِجهاز تحليل درَ

3 أجزاء( + مثّبت

4

Counter blood cell/WBC differential 
6 digits with totaliser

م/كريات الدم  اد تفريقي بستة أرقام لكريات الدَّ دَّ عرَ

البيضاء، مع جامعة

5

ELISA ُة امُلْمترَزِّ املرَناِعيِّ امُلرْترَِبِط باإلِْنِزْيم ايرَسرَ هاز ُمقرَ جرَ 6

Stopwatch ساعة توقيت 7

Lab Glasswares set ية مجموعة من األدوات الزجاِجّية املِخربرَ 8

haemocytometer counting chamber 
Fuchs-Rosenthal w 2 white cell 
pipette

ّد فوخس-روزنثال مع  رية عرَ ّدادة الُكريات مع ُحجرَ عرَ

تني للُكريات البيضاء صَّ ِممرَ

9

MicroPipette set variable volume 
(3sizes)

ّصات املِكررَِوية من أحجام ُمختِلفة  مجموعة من املِمرَ

)3 أحجام(

10

rack staining with glass rods & Dryer 
slides

ررَفررَف التلوين مع قضبان ُزجاجية وِجهاز تجفيف 

الرشاِئح )3 مقاسات(

11

Photometer + stabiliser ويّئ وُمثرَبِّت ِمقياس ضرَ 12

Westergreen ESR set مراء ِوسرتغرين يَّاِت الحرَ ِل الُكررَ ُة ترَثرَفُّ جهاز قياس رُسْعرَ 13

oven hot air drying 4.5cuft (126L) 
+25~+300ºC

فرن تجفيف بالهواء الساِخن 4.5  قدم مكعب )126 

ل( + 25~+ 300 درجة ِمئرَِوية

14

refrigerator reagent single door 
14cf(378l) w alarm

برَررَاد كاِشف بباب واحد 14 قدم مكعب )3781 ل( 

مع إنذار

15
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refrigerator domestic w freeze 2 door 
(approx. 380L) 

اّمدة ببابني )380 ل تقريباً(  نِزيل مع جرَ بّراد مرَ 16

sealer/stripper cutter blood م تم/نرَزع وقطع أنابيب الدَّ أدوات خرَ 17

fume hood ductless 1200mm length 
w sso,gas and water

ز بأنبوب بطول 1200 ملم مع  واق من الُدخان ُمجهَّ

مقياس للتحّكم sso )غاز وماء(

18

bath water laboratory (approx.22L) 
25100-degC, cw cover

ِّية )بِسعة 22 ل تقريباً(، 100-25  اّممات ماِئية ِمخربرَ حرَ

زة بغطاء درجة ِمئوّية، ُمجهَّ

19

refrigerator blood 450 bags lockable 
w alarm and recorder

بّراد دم بسعة 450 كيس قاِبل للقفل مع إنذار 

ل وُمسجِّ

20

DENTAL UNIT وحدة طب األسنان

Dental Treatment Unit/Chair MO + 
stabiliser cw compressor + suction 
+ filter

وحدة/كريس متحرّك للمعالجة السنِّية MO + ُمثبِّت 

ّص وترشيح د بوحدة ضغط ووحدة مرَ ُمزرَوَّ

1

Dental X-ray تصوير ُشعاعي لألسنان 2

Tooth extraction Instrument Set, 
Adult

مجموعة أدوات قلع األسنان، للبالغني 3

Tooth extraction Instrument Set, 
Child

مجموعة أدوات قلع األسنان، لألطفال 4

Dental Diagnostic Instrument Set عّدة أدوات التشخيص الِسنِّي 5

Stainless steel instrument tray set صيِنّية األدوات من الفوالذ امُلقاِوم للصدأ  6

Steriliser hot water electric م كهريّب باملاء الساِخن قِّ ُمعرَ 7

autoclave benchtop, flash, steam w 
prevacuum cycle

دة ِمنضِدّية، ورَميِضّية، مع دورات تخلية ُبخارية  موصرَ

ساِبقة للتعقيم

8

Steriliser, oven hot air 4.5cuft (126L) 
+25~+300ºC

م، بفرن الهواء الساِخن، 4.5 قدم ُمكّعب )126  قِّ ُمعرَ

لرت( +25~ + 300 درجة ِمئرَوّية

9

EPI (IMMUNIZATION UNIT) ع )وحدة الَتحصني( برنامج التحصني املََوسَّ

Desk Office w drawers طاولة مكتب مع جوارير 1

Chair office doctor كريس مكتب للطبيب 2

Chair patient كريس للمريض 3

Bench patient waiting ِمقعد انتظار املرىض 4

freezer vaccine single door 
18cf(504l) lockable -20 to -40°c  w 
alarm and recorder

ب )504  عَّ دة للُّقاحات بباب واحد 18 قدم ُمكرَ امرَ جرَ

لرت( قاِبل للقفل )- 20 إىل -40 درجة ِمئرَوّية( مع 

جهازي إنذار وتسجيل

5

cooler box for vaccines (UNICEF 
or WHO EPI programme for 
transportation)

صندوق ُمربِّد لّلقاحات )مبوجب بنود النقل يف برنامج 

ع لليونيسيف ومنظمة الصّحة العاملية(  التحصني امُلوسَّ

6

LABOUR & DELIVERY UNIT AND 
CLINIC FOR WMO

وحدة املخاض والِوالدة وعيادة ألطباء النسائية 

WMO  والتوليد
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Delivery Room غرفة الِوالدة

Obstetric delivery couch رسير خاص باملخاض والِوالدة  1

Baby Basinette mobile w shelf below د برّف سفيّل ل صغري لألطفال ُمزرَوَّ حوض ُمتنقِّ 2

Stethoscope infant اّمعة خاصة بالِولدان سرَ 3

Stethoscope adult اّمعة خاصة بالبالغني سرَ 4

Sphygmomanometer mercury 
(standard)

م زئبرَقي )منوذجي( ِمقياس ضغط دَّ 5

Infant measuring rod (cradle 
measure)

بة قياس الطول للولدان )للقياس يف املرَقفرَص( قرَصرَ 6

Infant scale non-digital ميزان غري ررَقرَمي لوزن الولدان 7

pump suction electric 2 jar (1.5L) 
0760-mmHg

ة مبرطبانني )1.5 لرت( 0-760 ملم  ة كهربية ماصَّ خَّ مضرَ

زئبقي

8

Procedure light 30kLux mobile لة لإلجراءات بطاقة 30 كيلولوكس إنارة ُمتنقِّ 9

Fetal Doppler battery ارية دوبِلر مُلراقبة األجّنة  بطرَ 10

Fetal Scope نيِنّي ِمنظار جرَ 11

Emergency Light with Rechargeable 
Battery

إنارة طوارئ مع بطارية قابلة للشحن 12

Infusion stand mobile w 2 prongs دة بعالّقتني لة ألدوات الترسيب ُمزوَّ حاِملة ُمتنقِّ 13

Instrument trolley بة أدوات عررَ 14

handwashing stand cw 2 bowls, 
mobile

وضني لغسيل اليدين لة بحرَ حاملة ُمتنقِّ 15

Oxygen Cylinders (Large) + pin 
index O2 Flowmeter & humidifier + 
trolley cylinder

أسطوانات )كبرية( من األكسيجني + دّبوس 

بة  ررَ ب + عرَ يان األكسيجني وُمرطِّ ررَ نسبي ملِقياس جرَ مرَ

لألسطوانات

16

Heater, floor ان أريّض خَّ سرَ 17

Infant Warmer mobile ل لتدفئة الولدان ِجهاز ُمتنقِّ 18

Resuscitation Set (Ambu bags, 
masks, airways, ETT, endotracheal 
introducer, tubings, Oxygen) for 
infant

وّي، وأقِنعة،  س اليدرَ أدوات إنعاش )أكياس هوائية للتنفُّ

ومسالِك هواِئّية، أنابيب ُرغامية، ِمدخال لألنبوب 

داِخل الرُّغامى، أنابيب، أكسيجني( للِولدان

19

vacuum extractor (manual) cw 3 
cups

د بـ3  واِئية ُمزرَوَّ جهاز يدوي لالسِتخراج باالتخلية الهرَ

كؤوس

20

Instrument Episiotomy set (suturing 
set)

ْرج )عّدة خياطة ِجراحية( عّدة برَْضع الفرَ 21

Instrument set baby assessment عّدة تقييم حالة الرَّضيع 22

Instrument vagina examination set عّدة فحص املرَهِبل 23

Instrument Delivery Set عّدة التوليد والوالدة 24

Instrument IUCD Insertion Set رز اللَّولب الرَّحمّي أدوات غرَ 25

Instrument D&C Set ْشط أدوات الترَوسيٌع والكرَ 26

Instrument Stainless steel tray set صينية األدوات الطبّية من الفوالذ امُلقاِوم للصدأ 27
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warmer blood/fluid dry heat 
transfusion/infusion rapid flow rate

ل  م و/أو السواِئل مُبعدَّ أداة تسخني بالحرارة الجاّفة للدَّ

جريان رسيع لنقل الدم و/أو السوائل أو ترسيبهام

28

Monitor - SpO2 + NIBP بُّع األوكسيجيني امُلحيطّي + وقياس  ِمرقرَب - للترَشرَ

م غري الجاِئر ضغط الدَّ

29

Stool for doctors قعد للطبيب مرَ 30

Instrument cabinet (glass lockable 
2 door)

فل( ِخزانة لألدوات )ببابني من الزجاج قاِبلة للقرَ 31

autoclave benchtop, flash, steam w 
prevacuum cycle

دة ِمنضِدّية، ورَميِضّية، مع دورات تخلية ُبخارية  موصرَ

ساِبقة للتعقيم

32

Steriliser hot water electric جهاز تعقيم كهريب باملاء الساِخن 33

Steriliser, oven hot air 4.5cuft (126L) 
+25~+300ºC

ب  جهاز تعقيم بفرن الهواء الساِخن 4.5 قدم ُمكعَّ

)126 لرت( + 25~ + 300 درجة ِمئِوية

34

Recovery Room for Delivery ُغرفة إنعاش وفاقة للِوالدات

Patient bed 2 section fixed height cw 
mattress + pillow

د بِفراش  رسير للمرىض، من قسمني بعلو ثاِبت وُمزرَوَّ

وِوسادات

1

bedside cabinets خزاِئن قرب الرسير 2

Infusion stand mobile w 2 prongs الّقتني لة للترسيب مع عرَ حاّملة ُمتنقِّ 3

Stethoscope adult امعة للبالغني سرَ 4

Sphygmomanometer mercury 
(standard)

م زِئبقي )منوذجّي( ْغِط دَّ ِْقياُس ضرَ 5

Oxygen Cylinders (Large) + pin 
index O2 Flowmeter & humidifier + 
trolley cylinder

أسطوانات )كبرية( من األكسيجني + دّبوس 

بة  ررَ ب + عرَ يان األكسيجني وُمرطِّ ررَ نسبي ملِقياس جرَ مرَ

لألسطوانات

6

Heater انة خَّ سرَ 7

Patient Trolley transfer/treatment 
fixed ht

بة بعلو ثاِبت لنقل املريض ومعالجته  ررَ عرَ 8

Wheelchair ُكريّس ُمتحرِّك 9

Consultation / Examination Room 
(WMO/LHV)

)WMO/LHV( ُغرفة االستشارة وامُلعاينة

Examination couch O&G with 
foldable stepstool

سنرَد  رسير للفحص الطبي الِنسايئ والوالدة مع مرَ

ّي للقدمني قابل للطرَ

1

Sphygmomanometer mercury 
(standard cuff)

ة منوذجية( م زِئبقي )ُكفَّ ِمقياس ضغط دَّ 2

Clinical digital thermometer + disp 
sleeves

ِمقياس حرارة ررَقرَمّي رسيرّي + مع ِغالف اسطواين 

عازِل

3

Diagnostic set 
(Opthalmoscope+otoscope)

أدوات تشخيصية )ِمنظار عينّي + ِمنظار األُذن( 4

Stethoscope adult عة للبالغني امَّ سرَ 5

Stethoscope child عة لألطفال امَّ سرَ 6
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Viewer X-ray single ِمنظار ُشعاعّي ُمنفرِد 7

Examination light 15kLux mobile ل للفحص بقوة 15 كيلولوكس   ِجهاز إنارة ُمتنقِّ 8

Heavy Duty Torch light تني ِحمالج إنارة مرَ 9

Instrument Tongue depressor & 
dressing jar

بانات للتضميد رطرَ خاِفضات الِلسان ومرَ 10

Ht & Wt scale manual أدوات يدوية لِقياس الوزن والطول 11

Infant Weighing scale manual وّي لوزن الِولدان ميزان يرَدرَ 12

ultrasound O&G w convex & TV 
probe  + thermal printer (** training 
to be provided to WMO)

وت  جهاز فحص ِنسايئ توليدي باملوجات فاِئقة الصَّ

راِرية )**  ب وِمسبار ِتلفزيوين + طاِبعة حرَ دَّ حرَ مع مرَ

مع وجوب تقديم التدريب إىل األطباء النسائيني 

)WMO ومساعديهم

13

Desk Office w drawers كتب مع جوارير طاولة مرَ 14

Chair office doctor كترَب للطبيب كريس مرَ 15

Chair patient كريس للمريض 16

Bench patient waiting قعد النتظار املرىض مرَ 17

ُمالحظة: وفقاً للوظيفة، ُتستخدم 

هذه الغرفة للُمعالجة املِهِنية 

البسيطة ، فتكون الئحة امُلعّدات 

كاآليت:

MINOR OT or Procedure Room ُغرفة املعالجة املِهِنّية أو اإلجراءات البسيطة؟؟

Minor OT (for minor surgery) ُمعالجة ِمهِنية بسيطة )للجراحات الُصغرى(

Operating table hydraulic general 
surgery cw accessories

دة  ة ُمزوَّ طاولة عملّيات هيدروليكية للجراحات العامَّ

بالِقطع اإلضافية

1

Anaesthesia machine minor w 
ventilator 2 vaporiser

ستان وِمبخرة جهاز تخدير صغري وُمنفِّ 2

Diathermy machine 300W cw 
accessories

رارّي صغري بقوة 300 واط مع ِقطعه  ِجهاز إنفاذ حرَ

اإلضافية

3

infusor pressure 500ml ُمرسِّب ضغطي 500 مل 4

Infusion stand 2 prongs حاِملة لعّدة الترسيب بعالّقتني 5

Viewer X-ray single ِمْنظاٌر ُشعاِعّي 6

pump suction electric 2 jar (1.5L) 
0760-mmHg

ة كهرِبّية مبرطبانني )1.5 لرت( 0.760 ملم  ِمضّخة ماصَّ

زئبقي

7

pump suction battery operated 1 jar 
(1L)

ِمضّخة ماّصة تعمل بالبّطارية مبرطبان واحد )1 لرت( 8

Monitor patient 4 channel (ECG/
SpO2/NIBP)

ِبيَِّة  ْهررَ ُط كرَ طَّ ِمرقرَب بأربعة أقنية ملراقبة املريض )ُمخرَ

م  بُّع األكسيجني امُلحيطي/ قياس ضغط الدَّ ْلب/ترَشرَ القرَ

غري الجاِئر(

9

Operating light 80kLux mobile لة للعمليات 80 كيلولوكس إنارة ُمتنقِّ 10
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Resuscitation Set (Ambu bags, 
masks, airways, ETT, endotracheal 
introducer, tubings, Oxygen) for 
adult, child & infant

وّي،  س اليدرَ أدوات إنعاش )أكياس دروع هوائية للتنفُّ

وأقِنعة، ومسالِك هواِئّية، أنابيب رُّغامية، ِمدخال 

لألنبوب داِخل الرُّغامى، أنابيب، أكسيجني( للبالغني 

واألطفال والِولدان

11

Laryngoscope set (adult+child) رة )للبالغني واألطفال( نجرَ عدة تنظري الحرَ 12

Emergency Light with Rechargeable 
Battery

إنارة طوارئ مع بّطارية قاِبلة للشحن 13

handwashing stand cw 2 bowls, 
mobile

دة بحوضني لغسل اليدين لة ُمزرَوَّ ة ُمتنقِّ ِمنصَّ 14

Instrument trolley عربة أدوات ِجراحية 15

Oxygen Cylinders (Large) + pin 
index O2 Flowmeter & humidifier + 
trolley cylinder

أسطوانات )كبرية( من األكسيجني + دّبوس 

بة  ررَ ب + عرَ يان األكسيجني وُمرطِّ ررَ نسبي ملِقياس جرَ مرَ

لألسطوانات

16

Stainless steel instrument tray set صيِنية لألدوات الطبّية من الفوالذ امُلقاِوم للصدأ 17

Surgical Instrument Sets for DHQ (to 
be specified later)

عدد من مجموعات من األدوات الِجراحية للمراكز 

د الحقاً( الصّحية املناطقية )ُتحدَّ

18

Surgical Instrument Sets for THQ (to 
be specified later)

عدد من مجموعات من األدوات الِجراحية املراكز 

د الحقاً(  الصحية الثالثية )ُتحدَّ

19

Surgical Instrument Sets for RHC (to 
be specified later)

عدد من مجموعات من األدوات الِجراحية للمراكز 

د الحقاً( الصّحية الريفية )ُتحدَّ

20

Insrument Minor Surgery set + 
Container

أدوات للجراحات البسيطة + صندوق 21

warmer blood/fluid dry heat 
transfusion/infusion rapid flow rate

ل  م و/أو السواِئل مُبعدَّ أداة تسخني بالحرارة الجاّفة للدَّ

جريان رسيع لنقل الدم و/أو السوائل أو ترسيبهام

22

Instrument cabinet (glass lockable 
2 door)

خزانة للمعّدات )ببابني من الزجاج القاِبل للقفل( 23

ُمالحظة: يف حال كان املستشفى 

داً بغرفة إفاقة ُمنفِصلة  ُمزوَّ

للمرىض الذين يف طور الَشفاء 

من الِجراحات. ِخالفاً لذلك، ميكن 

إعادة املريض إىل الجناح املَعنّي

Recovery Room غرفة اإلنعاش واإلفاقة

Patient Trolley transfer/treatment 
fixed ht

عربة لنقل/ُمعالجة املرَرىض بارتفاع ثاِبت 1

Monitor - SpO2 + NIBP بُّع األوكسيجيني امُلحيطّي + قياس ضغط  ِمرقرَب - للترَشرَ

م غري جاِئر الدَّ

2

Patient bed 2 section fixed height cw 
mattress + pillow

د بِفراش  رسير املريض، من قسمني، بعلو ثاِبت وُمزرَوَّ

وِوسادات

3

bedside cabinets خزاِئن قرب الرسير 4

Stethoscope adult عة للبالغني امَّ سرَ 5

Sphygmomanometer mercury 
(standard)

م  ِمقياس زِئبقّي منوذجي لضغط الدَّ 6
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Instrument trolley عربة أدوات 7

Infusion stand 2 prongs لة أداة ترسيب مع عالَّقتني امَّ حرَ 8

Oxygen Cylinders (Large) + pin 
index O2 Flowmeter & humidifier + 
trolley cylinder

أسطوانات )كبرية( من األكسيجني + دّبوس 

بة  ررَ ب + عرَ يان األكسيجني وُمرطِّ ررَ نسبي ملِقياس جرَ مرَ

لألسطوانات

9

ُمالَحظة: ِوفقاً لوظيفتها، ميكن 

استخدام هذه الغرفة للخياطة 

الجراحية البسيطة، والتضميد، 

إلخ...فتكون امُلعّدات كاآليت:

** PROCEDURE ROOM  غرفة اإلجراءات الِجراحية )وميكن استخدامها **

ر قسم  أيضاً للحاالت الطارِئة يف حال مل يتوفَّ

إصابات ُمنفِصل(

Procedure Room غرفة اإلجراءات الِجراحية

Trolley Procedure Hilo عربة هيلو لإلجراءات يف املوقع 1

Patient Trolley transfer/treatment 
fixed ht

عربة لنقل/ُمعالجة املرىض بعلو ثاِبت 2

Wheelchair كريس ُمتحرِّك 3

Anaesthesia machine minor w 
ventilator 2 vaporiser

ستان وِمبخرة جهاز تخدير صغري وُمنفِّ 4

Diathermy machine 300W cw 
accessories

رارّي صغري بقوة 300 واط مع ِقطعه  ِجهاز إنفاذ حرَ

اإلضافية

5

infusor pressure 500ml ُمرسِّب ضغطي 500 مل 6

Infusion stand 2 prongs حاِملة لعّدة الترسيب بعالّقتني 7

Viewer X-ray single ِمْنظاٌر ُشعاِعّي 8

pump suction electric 2 jar (1.5L) 
0760-mmHg

ة كهرِبّية مبرطبانني )1.5 لرت( 0.760 ملم  ِمضّخة ماصَّ

زئبقي

9

Monitor patient 4 channel (ECG/
SpO2/NIBP)

ِبيَِّة  ْهررَ ُط كرَ طَّ ِمرقرَب بأربعة أقنية ملراقبة املريض )ُمخرَ

م  بُّع األكسيجني امُلحيطي/ قياس ضغط الدَّ ْلب/ترَشرَ القرَ

غري الجاِئر(

10

Operating light 80kLux mobile لة للعمليات 80 كيلولوكس إنارة ُمتنقِّ 11

Resuscitation Set (Ambu bags, 
masks, airways, ETT, endotracheal 
introducer, tubings, Oxygen) for 
adult, child & infant

س  عّدة أدوات إنعاش )أكياس دروع هوائية للتنفُّ

وّي، وأقِنعة، ومسالِك هواِئّية، أنابيب رُّغامية،  اليدرَ

ِمدخال لألنبوب داِخل الرُّغامى، أنابيب، أكسيجني( 

للبالغني واألطفال والِولدان

12

Laryngoscope set (adult+child) عّدة لتنظري الحنجرة )للبالغني واألطفال( 13

Emergency Light with Rechargeable 
Battery

إنارة طوارئ مع بّطارية قاِبلة للشحن 14

handwashing stand cw 2 bowls, 
mobile

دة بحوضني لغسل اليدين لة ُمزرَوَّ ة ُمتنقِّ ِمنصَّ 15

Instrument trolley عربة أدوات ِجراحية 16

Oxygen Cylinders (Large) + pin 
index O2 Flowmeter & humidifier + 
trolley cylinder

أسطوانات )كبرية( من األكسيجني + دّبوس 

بة  ررَ ب + عرَ يان األكسيجني وُمرطِّ ررَ نسبي ملِقياس جرَ مرَ

لألسطوانات

17
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Stainless steel instrument tray set صيِنية لألدوات الطبّية من الفوالذ امُلقاِوم للصدأ 18

Surgical Instrument Sets for DHQ (to 
be specified later)

عدد من مجموعات األدوات الِجراحية للمراكز 

د الحقاً( الصّحية الرئيسية )ُتحدَّ

19

Surgical Instrument Sets for THQ (to 
be specified later)

عدد من مجموعات األدوات الِجراحية للمراكز 

الصحّية الثالثية )تحّدد الحقاً(  

20

Surgical Instrument Sets for RHC (to 
be specified later)

عدد من مجموعات األدوات الِجراحية للمراكز 

د الحقاً( الصّحية الريفية )ُتحدَّ

21

Insrument Minor Surgery set + 
Container

عّدة أدوات للجراحات البسيطة + صندوق 22

warmer blood/fluid dry heat 
transfusion/infusion rapid flow rate

ل  م و/أو السواِئل مُبعدَّ أداة تسخني بالحرارة الجاّفة للدَّ

جريان رسيع لنقل الدم و/أو السوائل أو ترسيبهام

23

Instrument cabinet (glass lockable 
2 door)

خزانة للمعّدات )ببابني من الزجاج القاِبل للقفل( 24

autoclave benchtop, flash, steam w 
prevacuum cycle

دة ِمنضِدّية، ورَميِضّية،  مع دورات تخلية ُبخارية  موصرَ

ساِبقة للتعقيم

25

Steriliser, oven hot air 4.5cuft (126L) 
+25~+300ºC

ب  جهاز تعقيم بفرن الهواء الساِخن 4.5 قدم ُمكعَّ

)126 لرت( + 25~ + 300 درجة ِمئِوية

26

Steriliser hot water electric جهاز تعقيم كهريب باملاء الساِخن 27

** EMERGENCY / CASUALTY 
(Can be doubled up as Procedure / 
Minor OT if there are no provision 
for a separate area/dept)

** أجهزة معالجة للطوارئ/واإلصابات البسيطة 

)ميكن ُمضاعفتها يف حال عدم وجود أقسام 

أو مناطق خاصة للقيام مبثل هذه اإلجراءات/

امُلعالجات البسيطة(

Emergency Room غرفة الطوارئ

Trolley Procedure Hilo عربة لإلجراءات متعددة الوظائف 1

Patient Trolley transfer/treatment 
fixed ht

عربة لنقل/ُمعالجة املرىض بعلو ثاِبت 2

Wheelchair كريّس ُمتنقِّل 3

Stretcher canvas نّقالة ِقامشية 4

Stethoscope adult اّمعة للبالغني سرَ 5

Stethoscope child اّمعة لألطفال سرَ 6

Examination couch with foldable 
stepstool

ّي سنرَد للقدمني قابل للطرَ رسير للفحص الطبي مع مرَ 7

Clinical digital thermometer + disp 
sleeves

ِمقياس حرارة ررَقرَمّي رسيرّي+ مع ِغالف اسطواين عازِل 8

Diagnostic set 
(Opthalmoscope+otoscope)

أدوات تشخيصية )ِمنظار عينّي + ِمنظار األُذن( 9

Heavy Duty Torch light تني ِحمالج إنارة مرَ 10

Instrument Tongue depressor & 
dressing jar

بانات التضميد رطرَ خاِفضات الِلسان ومرَ 11

Sphygmomanometer mercury 
(standard cuff)

عيارية( ة مرَ م )ُكفَّ ِمقياس زِئبقّي لضغط الدَّ 12
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pump suction electric 2 jar (1.5L) 
0760-mmHg

ة كهرِبّية مبرطبانني )1.5 لرت( 0.760 ملم  ِمضّخة ماصَّ

زئبقي

13

Procedure light 30kLux mobile ل للفحص 30 كيلولوكس ِجهاز إنارة ُمتنقِّ 14

Viewer X-ray single ِمنظار ُشعاعّي ُمنفرِد 15

Resuscitation Set (Ambu bags, 
masks, airways, ETT, endotracheal 
introducer, tubings, Oxygen) for 
adult, child & infant

وّي،  س اليدرَ أدوات إنعاش )أكياس دروع هوائية للتنفُّ

وأقِنعة، ومسالِك هواِئّية، أنابيب ُرغامية، ِمدخال 

لألنبوب داِخل الرُّغامى، أنابيب، أكسيجني( للبالغني 

واألطفال والِولدان

16

Laryngoscope set (adult+child) )عّدة تنظري الحنجرة )للبالغني واألطفال 17

Immobilisers, Plints & Cervical 
collars set

عّدة ألدوات التثبيت، وِمنضدات  ُمعالجة وأطواق 

ُعنقّية

18

Emergency Light with Rechargeable 
Battery

أضوية طوارئ مع بّطارية قاِبلة للشحن 19

handwashing stand cw 2 bowls, 
mobile

دة بحوضني لغسل اليدين لة ُمزرَوَّ ة ُمتنقِّ ِمنصَّ 20

Infusion stand mobile w 2 prongs حاِملة لعّدة الترسيب بعالّقتني 21

Stainless steel instrument tray set صيِنية لألدوات الطبّية من الفوالذ امُلقاِوم للصدأ 22

Instrument trolley عربة أدوات ِجراحية 23

Oxygen Cylinders (Large) + pin 
index O2 Flowmeter & humidifier + 
trolley cylinder

أسطوانات )كبرية( من األكسيجني + دّبوس 

بة  ررَ ب + عرَ يان األكسيجني وُمرطِّ ررَ نسبي ملِقياس جرَ مرَ

لألسطوانات

24

Insrument Minor Surgery set + 
Container

أدوات للجراحات البسيطة + صندوق 25

Instrument Dressing set أدوات التضميد 26

Instrument cabinet (glass lockable 
2 door)

خزانة للمعّدات )ببابني من الزجاج القاِبل للقفل( 27

autoclave benchtop, flash, steam w 
prevacuum cycle

دة ِمنضِدّية، ورَميِضّية، ُبخارية مع دورات تخلية  موصرَ

ساِبقة للتعقيم

28

Steriliser, oven hot air 4.5cuft (126L) 
+25~+300ºC

ب  جهاز تعقيم بفرن الهواء الساِخن 4.5 قدم ُمكعَّ

)126 لرت( + 25~ + 300 درجة ِمئِوية

29

Steriliser hot water electric جهاز تعقيم كهريب باملاء الساِخن 30

ECG Machine 3 / 6 channel ْلب 6/3 أقنية ِبيَِّة القرَ ْهررَ ِجهاز تخطيط كرَ 31

مُيكن إضافته حسب الحاجة تبعاً لنوع 

املِرفرَق الصّحي

Monitor - SpO2 + NIBP بُّع األوكسيجيني امُلحيطّي + قياس ضغط  ِمرقرَب - للترَشرَ

م غري جاِئر الدَّ

32

nebuliser electric adult / child 
ultrasonic

وِتّية للبالغني/األطفال هرِبية فوق صرَ اذة كرَ ررَذَّ 33

Peak flowmeter adult ريان للبالغني ِمقياس ذروة الجرَ 34

Peak flowmeter child ريان لألطفال ِمقياس ذروة الجرَ 35

Observation Rooms ُغرف امُلراقبة
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Patient bed 2 section fixed height cw 
mattress + pillow

دة  أرسّة للمرىض، من قسمني، بعلو ثاِبت وُمزرَوَّ

بِفراشات وِوسادات

1

bedside cabinets خزاِئن قرب الرسير 2

Infusion stand 2 prongs حاِملة لعّدة الترسيب بعالّقتني 3

pump suction electric 2 jar (1.5L) 
0760-mmHg

ة كهرِبّية مبرطبانني )1.5 لرت( 0.760 ملم  ِمضّخة ماصَّ

زئبقي 

4

Stethoscope adult عة للبالغني امَّ سرَ 5

Sphygmomanometer mercury 
(standard cuff)

ة عادية( م )ُكفَّ ِمقياس زِئبقّي لضغط الدَّ 6

Consultation / Examination Room 
(MO)

MO غرفة االستشارة/الفحص لألطباء

Examination couch with foldable 
stepstool

ّي سنرَد للقدمني قابل للطرَ رسير للفحص الطبي مع مرَ 1

Sphygmomanometer mercury 
(standard cuff)

ة عادية( م )ُكفَّ ِمقياس زِئبقّي لضغط الدَّ 2

Ear digital thermometer + disp 
sleeves

ِمقياس حرارة ررَقرَمّي ُأُذيّن  + مع ِغالف اسطواين عازِل 3

Clinical digital thermometer + disp 
sleeves

يرّي + مع ِغالف اسطواين  ِمقياس حرارة ررَقرَمّي رسرَ

عازِل

4

Diagnostic set 
(Opthalmoscope+otoscope)

أدوات تشخيصية )ِمنظار عينّي + ِمنظار األُذن( 5

Stethoscope adult اّمعة للبالغني سرَ 6

Stethoscope child اّمعة لألطفال سرَ 7

Viewer X-ray single ِمنظار ُشعاعّي ُمنفرِد 8

Heavy Duty Torch light تني ِحمالج إنارة مرَ 9

Instrument Tongue depressor & 
dressing jar

بانات التضميد رطرَ خاِفضات الِلسان ومرَ 10

Ht & Wt scale manual أدوات يدوية لِقياس الوزن والطول 11

Desk Office w drawers كتب مع جوارير طاولة مرَ 12

Chair office doctor كترَب للطبيب كريس مرَ 13

Chair patient كريس للمريض 14

Bench patient waiting قعد النتظار املرىض مرَ 15

CLINICS العيادات

Consultation / Examination Room 
(MO)

MO غرفة استشارة/فحص لألطباء

Examination couch with foldable 
stepstool

ّي سنرَد للقدمني قابل للطرَ رسير للفحص الطبي مع مرَ 1

Sphygmomanometer mercury 
(standard cuff)

م )منوذجي( ِمقياس زِئبقّي لضغط الدَّ 2
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Ear digital thermometer + disp 
sleeves

ِمقياس حرارة ررَقرَمّي ُأُذيّن  + مع ِغالف اسطواين عازِل 3

Clinical digital thermometer + disp 
sleeves

يرّي + مع ِغالف اسطواين  ِمقياس حرارة ررَقرَمّي رسرَ

عازِل

4

Diagnostic set 
(Opthalmoscope+otoscope)

أدوات تشخيصية )ِمنظار عينّي + ِمنظار األُذن( 5

Stethoscope adult اّمعة للبالغني سرَ 6

Stethoscope child اّمعة لألطفال سرَ 7

Viewer X-ray single ِمنظار ُشعاعّي ُمنفرِد 8

Heavy Duty Torch light تني ِحمالج إنارة مرَ 9

Instrument Tongue depressor & 
dressing jar

بانات التضميد رطرَ خاِفضات الِلسان ومرَ 10

Ht & Wt scale manual أدوات يدوية لِقياس الوزن والطول 11

Desk Office w drawers كتب مع جوارير طاولة مرَ 12

Chair office doctor كترَب للطبيب كريس مرَ 13

Chair patient كريس للمريض 14

Bench patient waiting قعد النتظار املرىض مرَ 15

WARDS األجِنحة؟؟

Wards (Male) (** depends on the 
number of beds in the health 
facility)

أجنحة الذكور )** استناداً عىل عدد األرِسَّة يف 

املِرَفق الصّحي(

Patient bed 2 section fixed height cw 
mattress + pillow

د بِفراش  رسير املريض، من قسمني، بعلو ثاِبت وُمزرَوَّ

وِوسادات

1

bedside cabinets خزاِئن قرب الرسير 2

table overbed mobile fixed height w 
support at both side

طاولة ُمتحرِّكة لالستخدام فوق الرسير بعلو ثاِبت 

ودعاِئم عىل الطرفني

3

Infusion stand 2 prongs حاِملة لعّدة الترسيب بعالّقتني 4

Oxygen Cylinders (Large) + pin 
index O2 Flowmeter & humidifier + 
trolley cylinder

أسطوانات )كبرية( من األكسيجني + دّبوس 

بة  ررَ ب + عرَ يان األكسيجني وُمرطِّ ررَ نسبي ملِقياس جرَ مرَ

لألسطوانات

5

Wards (Female)  (** depends on 
the number of beds in the health 
facility)

أجنحة اإلناث )** بحسب عدد األرِسَّة يف املِرَفق 

الصّحي(

Patient bed 2 section fixed height cw 
mattress + pillow

د بِفراش  رسير املريض، من قسمني، بعلو ثاِبت وُمزرَوَّ

وِوسادات

1

bedside cabinets خزاِئن قرب الرسير 2

table overbed mobile fixed height w 
support at both side

طاولة ُمتحرِّكة لالستخدام فوق الرسير بعلو ثاِبت 

ودعاِئم عىل الطرفني

3

Infusion stand 2 prongs حاِملة لعّدة الترسيب بعالّقتني 4
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Oxygen Cylinders (Large) + pin 
index O2 Flowmeter & humidifier + 
trolley cylinder

أسطوانات )كبرية( من األكسيجني + دّبوس 

بة  ررَ ب + عرَ يان األكسيجني وُمرطِّ ررَ نسبي ملِقياس جرَ مرَ

لألسطوانات

5

nebuliser electric adult / child 
ultrasonic

وِتّية للبالغني/األطفال هرِبية فوق صرَ اذة كرَ ررَذَّ 1

Pump Infusion Syringe نة ة ترَرسيب باملِحقرَ ِمّضخَّ 2

Pump Infusion Volumetric جِمية ِمضّخة ترسيب حرَ 3

Stethoscope adult اّمعة للبالغني سرَ 4

Sphygmomanometer mercury م  ِمقياس زِئبقّي لضغط الدَّ 5

Infusion stand 2 prongs حاِملة لعّدة الترسيب بعالّقتني 6

Instrument Ward Dressing Sets ناح مجموعات األدوات التضميدية الخاّصة بالجرَ 7

trolley instrument عربة أدوات ِجراحية 8

Steriliser hot water electric جهاز تعقيم كهريب باملاء الساِخن 9

HEALTH EDUCATION التثقيف الصّحي

T.V. تلفزيون 1

CD player قارئ لألقراص املضغوطة 2

Video camera ل فيديو ُمسجِّ 3

Digital camera آلة تصوير ررَقِمّية 4

Advertising board for health issues لرَوح دعايّئ للمساِئل الصّحية 5

Computer حاسوب 6
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الجدول 2.13 ُمِعّدات المراِكز الرئيسّية للرعاية الصّحية األولّية

Department القسم العدد

تعليقات LABORATORY امُلخَترب

Microscope (4x mag) ر )ِمقدار التكبري × 4 ماغ(        ِمجهرَ

 

1

Centrifuge (medium capacity) طة السعة( ِمنبرَذة )ُمتوسِّ 2

Hemoglobinometer ِمْقياُس الهيموغلوبني 3

Counter blood cell/WBC differential 
6 digits with totaliser

م/كريات  اد تفريقي بستة أرقام لعد كريات الدَّ دَّ عرَ

اسبة الدم البيضاء، مع حرَ

4

Stopwatch ساعة توقيت 5

Lab Glasswares set ية مجموعة من األدوات الزجاِجّية املِخربرَ 6

Rack test tubes & test tubes رفوف ألنابيب اختبار وأنابيب اختبار 7

Haemocytometer counting chamber 
Fuchs-Rosenthal w 2 white cell 
pipette

ّد فوخس-روزنثال مع  رية عرَ ّداد الُكريات بُحجرَ عرَ

تني للُكريات البيضاء صَّ ِممرَ

8

Pipette glass set fixed volume 
(3sizes)

ّصات الزُجاجية ذات أحجام ثاِبتة  مجموعة من املِمرَ

)3 أحجام(

9

Rack staining with glass rods & 
Dryer slides

ررَف التلوين مع قضبان ُزجاجية وِجهاز تجفيف 

الرشاِئح

10

Westergreen ESR set مراء ِوسرتغرين يَّاِت الحرَ ِل الُكررَ ُة ترَثرَفُّ جهاز قياس رُسْعرَ 11

refrigerator domestic1 door (approx. 
250L) 

نِزيل بباب واحد )بسعة 250 لرت تقريباً( برَّراد مرَ 12

EPI (IMMUNIZATION UNIT) ع )وحدة الَتحصني( برنامج التحصني املََوسَّ

Desk Office w drawers طاولة مكتب مع جوارير 1

Chair office doctor كريس مكتب للطبيب 2

Chair patient كريس للمريض 3

Bench patient waiting ِمقعد انتظار للمرىض 4

freezer vaccine single door 
18cf(504l) lockable -20 to -40°c  w 
alarm and recorder

ب )504  عَّ دة للُّقاحات بباب واحد 18 قدم ُمكرَ امرَ جرَ

لرت( قاِبل للقفل )- 20 إىل 40~ درجة ِمئرَوّية( مع 

ل إنذار وُمسجِّ

5

cooler box for vaccines (UNICEF 
or WHO EPI programme for 
transportation)

صندوق ُمربِّد لّلقاحات )مبوجب رشوط النقل يف 

ع لليونيسيف ومنظمة الصّحة  برنامج التحصني امُلوسَّ

العاملية( 

6

CLINIC FOR Female Health Worker/
Midwife with Delivery

عيادة لألخّصائيات الصّحيات/ُمَولِّدات مع 

ُمعّدات توليد

Delivery Room غرفة توليد

Obstetric delivery couch رسير الِوالدة النسايّئ 1
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Patient bed 2 section fixed height cw 
mattress + pillow

د بِفراش  رسير املريضة، من قسمني بعلو ثاِبت وُمزرَوَّ

وِوسادات

2

Baby Basinette mobile w shelf below د برّف سفيّل ل صغري لألطفال ُمزرَوَّ حوض ُمتنقِّ 3

Tape measurement plastic رشيط قياس بالستييك 4

Weighing scale hanging type for 
home delivery

ميزان من النوع امُلعلَّق للِوالدات املرَنزِلية 5

Infant measuring rod (cradle 
measure)

ع )قياس يف املرَقفرَص( بة قياس الطول للرُضَّ قرَصرَ 6

Infant scale non-digital ميزان غري رقمّي للِولدان 7

pump suction electric 2 jar (1.5L) 
0760-mmHg

ة كهربية مبرطبانني )1.5 لرت( 0-760 ملم  ة ماصَّ خَّ مضرَ

زئبقي

8

Procedure light 30kLux mobile لة  لإلجراءات 30 كيلو لوكس إنارة ُمتنقِّ 9

Fetal Doppler battery نينّية دوبِلر ارية ُمراقبة جرَ بطرَ 10

Fetal Scope منظار جنيني 11

Emergency Light with Rechargeable 
Battery

إنارة طوارئ مع بطارية قابلة للشخن 12

Infusion stand mobile w 2 prongs دة بعالّقتني لة ألدوات الترسيب ُمزوَّ حاِملة ُمتنقِّ 13

Instrument trolley بة أدوات عررَ 14

handwashing stand cw 2 bowls, 
mobile

وضني لغسيل اليدين لة بحرَ حاملة ُمتنقِّ 15

Oxygen Cylinders (Large) + pin 
index O2 Flowmeter & humidifier + 
trolley cylinder

أسطوانات )كبرية( من األكسيجني + دّبوس 

بة  ررَ ب + عرَ يان األكسيجني وُمرطِّ ررَ نسبي ملِقياس جرَ مرَ

لألسطوانات

16

Heater, floor ان أريّض خَّ سرَ 17

vacuum extractor (manual) cw 3 
cups

د بـ3  وي( ُمزرَوَّ واِئية )يرَدرَ جهاز اسِتخراج باالتخلية الهرَ

كؤوس

18

Instrument set baby assessment عّدة ألدوات تقييم حالة الرَّضيع 19

Instrument vagina examination set عّدة ألدوات فحص املرَهِبل 20

Instrument Delivery Set (Clinic) عّدة أدوات الِوالدة )يف العيادة( 21

Instrument Delivery Set (Home 
Delivery) cw carry bag

ل يف حقيبة عّدة أدوات الِوالدة )يف املنزل( ُتنقرَ 22

Instrument Stainless steel tray set صينية لعّدة األدوات الطبّية من الفوالذ امُلقاِوم للصدأ 23

Stool قعد للطبيب مرَ 24

Instrument cabinet (glass lockable 
2 door)

فل( ِخزانة لألدوات )ببابني من الزجاج قاِبلة للقرَ 25

Steriliser hot water electric جهاز تعقيم كهريب باملاء الساِخن 26

Gas cooker single unit cw LPG gas 
cylinder

ّباخ عىل الغاز ، وحدة ُمنفرِدة مع اسطوانة غاز  طرَ

نفطي ُمِسل

27

Sterilisator non-electric (pressured 
steam, large capacity)

هريّب )بخار مضغوط، ِسعة كبية( جهاز تعقيم غري كرَ
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Department القسم العدد

Consultation / Examination Room 
(midwife / female health worker)

غرفة استشارة/ُمعاَينة )للُمَولِّدات/األخّصائّيات 

الصّحيات(

Examination couch O&G with 
foldable stepstool

سنرَد  رسير للفحص الطبي الِنسايئ الترَوليدي مع مرَ

ّي للقدمني قابل للطرَ

1

Sphygmomanometer mercury 
(standard cuff)

ة منوذجية( م الزِئبقي )ُكفَّ ِمقياس ضغط الدَّ 2

Clinical digital thermometer + disp 
sleeves

يرّي+ مع ِغالف اسطواين عازِل ِمقياس حرارة ررَقرَمّي رسرَ 3

Stethoscope adult عة للبالغني امَّ سرَ 4

Stethoscope child عة لألطفال امَّ سرَ 5

Heavy Duty Torch light تني ِحمالج إنارة مرَ 6

Instrument Tongue depressor & 
dressing jar

بانات التضميد رطرَ خاِفضات الِلسان ومرَ 7

trolley instrument بة أدوات عررَ 8

Bathroom weighing scale dial م للحاّمم  ميزان ذو قرص ُمرقَّ 9

Desk Office w drawers كتب مع جوارير طاولة مرَ 10

Chair office doctor كترَب للطبيب كريس مرَ 11

Chair patient كريس للمريض 12

Bench patient waiting قعد انتظار للمرىض مرَ 13

CLINIC العيادة

Consultation / Examination / 
Treatment Room

غرفة االستشارة/الفحص/امُلعالجة

Examination couch with foldable 
stepstool

ّي سنرَد للقدمني قابل للطرَ رسير للفحص الطبي مع مرَ 1

Sphygmomanometer mercury 
(standard cuff)

ة عادية( م )ُكفَّ ِمقياس زِئبقّي لضغط الدَّ 2

Clinical digital thermometer + disp 
sleeves

يرّي + مع ِغالف اسطواين  ِمقياس حرارة ررَقرَمّي رسرَ

عازِل

3

Stethoscope adult اّمعة للبالغني سرَ 4

Stethoscope child اّمعة لألطفال سرَ 5

Heavy Duty Torch light تني ِحمالج إنارة مرَ 6

Viewer X-ray single ِمنظار ُشعاعّي ُمنفرِد 7

Instrument Tongue depressor & 
dressing jar

بانات التضميد رطرَ خاِفضات الِلسان ومرَ 8

Ht & Wt scale manual أدوات يدوية لِقياس الوزن والطول 9

Trolley instrument عربة أدوات ِجراحية 10

Instrument Dressing set أدوات التضميد 11

Steriliser hot water electric جهاز تعقيم كهريب باملاء الساِخن 12

Desk Office w drawers كتب مع جوارير طاولة مرَ 13
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Chair office doctor كترَب للطبيب كريس مرَ 14

Chair patient كريس للمريض 15

Bench patient waiting قعد انتظار للمرىض مرَ 16
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الَجدول 14: األخّصاِئيون الصّحيون الُمجتمعّيون: الَخّدمات، والُمِعّدات واألدوية 
األساِسّية

منطقة استجامع ُسّكانية: 1.000 - 1.500

األدوية األساسّية التجهيزات صهم وعددهم الوظفون تَخصُّ الخدمات

اإلعالم والتثقيف واالتصاالت

صّحة األمهات والِولدان

نات: باراسيتامول ُمسكِّ ِمقصات أخّصائية صّحية ُمجتمعّية، 1 رعاية ساِبقة للِوالدة

م ومعالجته بالحديد وبحمض  تشخيص فرَقر الدَّ

الفوليك

مالقط أخّصايئ صّحي ُمجتمعّي، 1 إحالة جميع حاالت الِوالدة، ومساعدة الِوالدات 

ر ذلك الطبيِعّية يف حال تعذَّ

ُمضاّدات الِهستامني: 

ماليات كلورفينريامني 
 Chlorpheniramine

Maleate

استعراف الِولدان املرىض، توفري اإلسعافات األولّية 

وإحالتهم

م التايل للِوالدة وااللتهابات  اكتشاف فرَقر الدَّ

الِنفاِسّية؛ ُمبارشة امُلعالجة وإجراء اإلحالة

رارة ِمقياس الحرَ الت تغذوية زهيدة املِقدار / ُسلفات  إعطاء ُمكمِّرَ

الحديدوز وحمض الفوليك

استنصاح فيام يخص تنظيم األرسة واإلرضاع 

االستثنايّئ من الثدي

تيدة الِوالدة املنزلّية عرَ ِوية مرَ رّي ومواِنع الحمل الفرَ كرَ توزيع العازِل الذرَ

صّحة األطفال والتحصني

ِوي مرَ ِوعاء ِقياس أرَْمالُح اإلْمهاِء الفرَ ع وحمالت  تعزيز دعوات برنامج التحصني امُلورَسَّ

التحصني

ُمكِمالت: ُمراقبة النمو

 Ferrous لفات الحديدوز سرَ
الفوليك  Sulphate+ حمض 

Folic acid

رشيط القياس )تغذية( ة وتدبري تكاُميل  ِسّية الحادَّ تدبري األمراض التنفُّ

دة ألمراض الطفولة وإحالة الحاالت امُلعقَّ

اِرية األمراض السَّ

م ِوعاء تجميع البرَلغرَ اِرية وإحالتها ُمبكراً اكتشاف حاالت األمراض السَّ

أدوية ُمضاّدة للُسّل:ّ ُمعالجة بدورة 

قصرية من الجرعات تحت اإلرشاف 

امُلبارش

ل - ُمعالجة بدورة قصرية من  داء السُّ

الجرعات تحت اإلرشاف امُلبارش

ُمعقِّامت: مواد تثقيِفّية صّحية م من األفراد الذين يعانون  تجميع ُلطاخات برَلغرَ

من ُسعال ألكرث من 4 أسابيع وإرسالها

كلورِهديكسني توفري دورة قصرية من األدوية امُلضاّدة للُسّل 

) ُمعالجة بدورة قصرية من الجرعات تحت 

اإلرشاف امُلبارش
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األدوية األساسّية التجهيزات صهم وعددهم الوظفون تَخصُّ الخدمات

افتقاء غري امُللتزمني بالعالج

إمهاء فموّي: عالج ِوقايئ لألطفال الذين عىل اتصال مبرىض 

الُسّل

ريِق  ْن طرَ واِئِل عرَ أرَْمالُح ترَْعويُض السَّ

م الفرَ

افتقاء الذين عىل اتصال مبرىض الُسّل

تسجيل وتبليغ

مواِنع الحمل: مالريا

وية، عازِل ذرَكرّي مرَ فرَ اكتشاف الحاالت وإحالتها

توزيع ناموسيات معالجة مببيد حرشي

الَعَوِز املَناِعيِّ الَبرَشِّي/الَعَوِز املَناِعيِّ 

امُلْكَتَسب )اإليدز(

ُمضاّدات العداوى: إعالم وتثقيف واتصاالت وإحالة إىل مراكز بؤِرّية 

للمشورة والفحوص الطوعية

ِترتاسيكلني داء الليشامِنيات / كاالزار

توزيع ناموسيات معالجة مببيد حرشي

فيتامينات وأمالح: التغِذية

ريتينول ن تعزيز استخدام املِلح امُليرَودرَ

تعزيز استخدام األطعمة الغِنّية بامُلغذيات 

الزهيدة املِقدار

الت  دعم خالل أيام التحصني العاملي إلعطاء ُمكمِّ

الفيتامني A لألطفال دون سّن الخاِمسة

دعم وتعزيز اإلرضاع االستثنايئ من الثدي

تعزيز التغذية الترَتميِمّية امُلالمِئة لألطفال الِصغار

ُمراقبة النمو

الت حمض الفوليك للنساء الحواِمل  ُمكمِّ

وامُلرِضعات

الت الفيتامني A بعد الِوالدة ُمكمِّ

ذيات الزهيدة  ز يف امُلغرَ تشخيص أمراض العورَ

املِقدار وإحالتها

التحصني

دعم دورات التحصني الروتيِنّية

الت  مرَ مالت )أيام التحصني العاملي(، وحرَ دعم الحرَ

الت الُكترَِلية  الخاّصة  مرَ الدعوى إىل التحصني والحرَ

الت الفيتامني A خالل أيام  مِّ دعم إعطاء ُمكرَ

التحصني العاملي

ُمتباعة غري امُللتزمني

ارية األمراض غري السَّ

تعزيز منط حياة صّحي، وتغذية سليمة، 

وُمكافحة التدخني وإجراء فحوصات طبية 

منتظمة
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األدوية األساسّية التجهيزات صهم وعددهم الوظفون تَخصُّ الخدمات

استعراف األشخاص األكرث عرضة لالختطار 

وإحالتهم

ة املرىض فيام يخّص عواِمل االختطار املرَعِنية ُمتابعرَ

الصّحة الَعقِلّية

تثقيف صّحي وإذكاء الوعي

اكتشاف الحاالت وإحالتها

لِية نفِسّية )التخفيف عن املريض،  إسعافات أوَّ

وتقدير احتياجاته األساِسّية وتلبيتها، واالتصال 

بالدعم امُلجتمعي(

سوء استخدام العقاقري: استعرافه والقيام 

بالتثقيف

ة املرىض فيام يخص عواِمل االختطار املرَعِنية ُمتابعرَ
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الجدول 15: المراِكز الفرعية للرعاية الصّحية األولّية: هيئة العمل والُمعّدات 
واألدوية األساسية

منطقة استجامع ُسّكانية: 5.000 - 10.000

األدوية األساسّية التجهيزات املوظفون عددهم وتخصصهم  الخدمات

اإلعالم والتثقيف واالتصاالت

أدِوية التخدير العاّم امُلخَترب الكوادر امُلساِعدة لألطّباء صّحة األمهات والِولدان

ُأكسيجني ِمجهر )جسامة التكبري ×  4 ماغ( 1 ُمساعد طبيب  رعاية ساِبقة للِوالدة؛ استعراف حاالت الحمل 

واختطاراتها وإحالتها

طة( ة )ِسعة ُمتوسِّ ِمنبرَذرَ 1 ُمساِعدة طبيب  رت اإلحالة، ساعد الِوالدات الطبيعية،  يف حال تعذَّ

استعرف عالمات الخطر، ثبت الحاالت ثم أحيلها

أدوية تخدير َموِضعّي: ِمقياس الهيموغلوبني 1 رِّض ُممرَ داوى  م التايل للِوالدة والعرَ اكتشاف فقر الدَّ

الِنفاِسّية؛ ُمبارشة املعالجة وإجراء اإلحالة

Lignocaine لِنيوكايني ساعة توقيت 1 رِّضة ُممرَ استعريف الِولدان املرىض، قّدمي االسعافات األولية 

وأحيليها

ية ُزجاِجّية أدوات ِمخربرَ 1 يداليّن ُمساِعد صرَ يات الزهيدة املِقدار/ سلفات  الت امُلغذِّ ُمكمِّ

الحديدوز وحمض الفوليك

نات: ُمسكِّ رفوف ألنابيب االختبار وأنابيب 

اختبار

جلسات استنصاح حول تنظيم األرُسة واإلرضاع 

االستثنايئ من الثدي

مض األسيتيل  باراسيتامول، حرَ

ساليسيك

حجرية عد ُكريات الدم  العمل االجتامعّي ري  كرَ خدمات متنيع الحمل: توزيع العازِل الذرَ

وية؛ وغرز اللولرَب يف حال  مرَ مل الفرَ وموانع الحرَ

وجود مدربني عىل غرزه

ّصات ُزجاجية بأحجام ثاِبتة ِممرَ 1 عاِمل اجتامعّي التحّري عن األمراض املنقولة جنسياً ومعالجتها

ررَفررَف التلوين مع قضبان ُزجاجية 

وِجهاز تجفيف الرشاِئح؟؟؟؟       

 

صّحة األطفال والتحصني

يَّاِت  ِل الُكررَ ُة ترَثرَفُّ جهاز قياس رُسْعرَ

مراء ِوسرتغرين        الحرَ

 

التفتيش الصّحي ع، ودعمه  سَّ تقديم خدمات برنامج التحصني امُلورَ

الت مرَ خالل الحرَ

بّراد )منِزيّل( 1 ُمفتِّش صّحي ُمراقبة النمو

م ِوعاء تجميع البرَلغرَ ة وتدبري تكاُميل  ِسّية الحادَّ تدبري األمراض التنفُّ

دة ألمراض الطفولة وإحالة الحاالت امُلعقَّ

مضادات الهستامني 

 :Antihistamines

ماليات الكلورفينريامني 

 ،Chlorphenarmine Maleate

وهيدروكلوريد الدايفينهيدرامني 

Diphenhydramine HCl

ع  برناِمج التحصني امُلَوّسَّ

)وحدة تحصني(

فو الدعم ُموظَّ اِرية األمراض السَّ

اّمدة للُّقاحات جرَ 1 دير ًمُ ة ادَّ ِسيَُّة حرَ أرَْمراُض تَّنرَفُّ

طارِدات الديدان: ميبيندازول 

Mebendazole، برازيكواتيل 

Praziquantel

صندوق ُمربِّد للُّقاحات 2 مسؤول السجالت اكتشاف ُمبِكر وتدبري؛ وإحالة الحاالت الورَخيمة
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2 عامل تنظيف التهاب رِئوّي

غرفة توليد 1 حارِس اكتشاف ُمبِكر وإحالة

ُمضاّدات الجراثيم: رسير توليد ِنسايئ + مقعد 1 عامل يف الحديقة

 ،Amoxicillin أموكسيسيلني

أمبيسيلني Ampicillin، ِبنيسيلني 

Penicillin، إريرثوميسني 

Erythromycin، ِجنتاميسني 

Gentamycin

رشيط قياس بالستييّك ّل                                                                            داء السُّ
تأمني التغطية بالتحصني

لَّق ميزان من النوع امُلعرَ العمل عىل توفري دورة قصرية من الجرعات تحت 

: اإلرشاف امُلبارشرَ

ل:  أدوية ُمضاّدة لداء السُّ

دورات قصرية من األدوية

ع )قياس  بة قياس الطول للرُضَّ قرَصرَ

يف املرَقفرَص(       

 

تجميع برَلغم من مرىض أبلغوا عن أنفسهم )3 

يِّنات ُمتتالية( وإرسالها إىل امُلختربرَ للتشخيص عرَ

ميزان غري ررَقرَمّي للِولدان توفري دورة قصرية من األدوية امُلضاّدة للُسّل 

DOTS َتحت اإلرشاف امُلبارشر

ِمصباح لإلجراءات اقتفاء غري امُللتزمني بالعالج

ُمضاّدات األميبات: 

ِمرتونيدازول 

Metronidazole

نينّية دوبِلر        ارية ُمراقبة جرَ بطرَ

 

عالج ِوقايئ لألطفال الذين عىل اتصال مبرىض 

ل السُّ

نينّي ِمنظار جرَ ل اقتفاء األشخاص الذين عىل اتصال مبرىض السُّ

التسجيل والتبليغ

أضوية طوارئ )عىل البّطارية(

لة أداة الترسيب امَّ حرَ إسهال َدَموّي

م: ُمضاّدات فقر الدَّ عربة أدوات  تشخيص ِمخربّي؛ تدبري الحاالت الخفيفة؛ إحالة 

الحاالت الورَخيمة

سلفات الحديدوز+حمض 

ديدوز الفوليك، غلوكونات الحرَ

ِمنّصة غسل اليدين داء األميبات

ان أريّض خَّ سرَ تشخيص ِمخربّي؛ تدبري الحاالت الخفيفة؛ إحالة 

الحاالت الورَخيمة

ُمضاّدات الفطِريات )جلدية(: ان أريّض خَّ سرَ التيفود

مض الساليسيليك حرَ أدوات تقييم حالة الرَّضيع       

 

إحالة ُمبِكرة للحاالت امُلشتبرَة بها

أدوات فحص املرَهِبل الكولريا

ُمضاّدات االلتهاب: ُأكسيد الزِّنك، 

حمض الساليسيليك، ِبنزوات 

الِبنزيل

أدوات الِوالدة )يف العيادة(       

 

تدبري أويّل وإحالة الحاالت امُلشتبرَة بها

أدوات الِوالدة )يف املنزل( ُحّمى َنزِفّية

ُمعقِّامت: صينية األدوات الطبّية من الفوالذ 

امُلقاِوم للصدأ       

 

تدبري أويّل وإحالة الحاالت امُلشتبرَة بها
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كلورِهكسيدين، بوفيدين يودّي صينية األدوات الطبّية من الفوالذ 

امُلقاِوم للصدأ       

 

داء الليشامِنّيات/كاالزار

ِخزانة لألدوات إحالة ُمبِكرة للحاالت امُلشتبرَة بها

توزيع ناموسيات معالجة مببيد حرشي

جهاز تعقيم كهريب باملاء الساِخن       

 

املالريا

ُمضاّدات الُحموضة: ِهدروكسيد 

األملنيوم

ّباخ عىل الغاز ، وحدة ُمنفرِدة  طرَ

مع اسطوانة غاز نفطي ُمِسل       

 

يِّنات وإرسالها؛ إحالة  تشخيص ِمخربّي؛ أخذ عرَ

للمعالجة

هريّب )بخار  جهاز تعقيم غري كرَ

مضغوط، ِسعة كبية(       

 

توزيع ناموسيات معالجة مببيد حرشي

داء الِبلهارسيات

Metochlor :يء ُمضاّدات القرَ إحالة الحاالت امُلشتبرَة بها

حايا التهاب السَّ

إحالة ُمبِكرة للحاالت امُلشتبرَة بها

يوسني  ُمضاّدات الكوليِنّيات: هرَ

 Hyoscine بوتنابروميد

Butylbromide، سلفات 

Atropine Sulphate األتروبني

التهاب الَكِبد

إحالة ُمبِكرة للحاالت امُلشتبرَة بها

استشارة/فحص )أنثى( الَعَوِز املَناِعيِّ الَبرَشِّي/الَعَوِز املَناِعيِّ 

امُلْكَتَسب )اإليدز(

رسير فحص + مقعد إعالم وتثقيف واتصاالت وإحالة إىل مراكز بؤِرّية 

لالستشارة والفحوص الطوعية

م جهاز ِمقياس ضغط الدَّ األمراض املنقولة جنسياً

يرّي+  ِمقياس حرارة ررَقرَمّي رسرَ

ِغالف اسطواين عازِل       

 

تشخيص ومعالجة، وإحالة الحاالت امُلعّقدة

اّمعة للبالغني سرَ التغِذية

نا، بيساكوديل ُملرَيِّنات: سرَ اّمعة لألطفال سرَ ن تعزيز استخدام املِلح امُليرَودرَ

تني        ِحمالج إنارة مرَ

 

تعزيز استخدام األطعمة الغِنّية بامُلغذيات 

الزهيدة املِقدار

وّي: أرَْمالُح اإلْمهاِء  مرَ إمهاء فرَ

ِوي مرَ الفرَ

بانات  رطرَ خاِفضات الِلسان ومرَ

 التضميد       

الت الفيتامني A لألطفال دون سّن الخاِمسة ُمكمِّ

بة أدوات        عررَ

 

دعم وتعزيز اإلرضاع االستثنايئ من الثدي

ميزان ذو قرص ُمرقَّم تعزيز التغذية الترَتميِمّية امُلالمِئة لألطفال الِصغار



حقيبة الخدمات الصحية األساسية
للــعراق

حقيبة الخدمات الصحية األساسية
للــعراق

91

األدوية األساسّية التجهيزات املوظفون عددهم وتخصصهم  الخدمات

وية، عازِل  مرَ مواِنع الحمل: فرَ

ذكرّي، لرَولب )عند توفر 

التدريب(

ُمراقبة النمو

غرفة مشاورات/فحص الت حمض الفوليك للنساء الحواِمل  ُمكمِّ

وامُلرِضعات

سنرَد  رسير للفحص الطبي مع مرَ

ّي        للقدمني قابل للطرَ

 

الت الفيتامني A بعد الِوالدة ُمكمِّ

ُمضاّدات االلتهاب )للعني(: 
 ،Tetracycline ِترتاسيكلني

Gentamycin ِجنتاميسني

م ِمقياس ضغط الدَّ تشخيص وُمعالجة سوء التغذية البسيط، وإحالة 

الحاالت الورَخيمة

يرّي+  ِمقياس حرارة ررَقرَمّي رسرَ

ِغالف اسطواين عازِل       

 

التحصني

بو: سالبوتامول  ُمضاّدات الرَّ
Salbutamol

عة للبالغني        امَّ سرَ

 

ضامن تواُفر الُلقاحات وفقاً لجدول برنامج 

ع  التحصني امُلوسَّ

عة لألطفال        امَّ سرَ

 

توفري سلسلة تربيد دقيقة لتقل الُلقاحات 

وتخزينها

تني        ِحمالج إنارة مرَ

 

إجراء دورات تحصني روتينّية؛ ُمتابعة غري 

امُللتزِمني

عال:  ُمضاّدات السُّ

ِدكسرتوميتورفان 

 Dextromrthorphane

Hbr

ِمنظار ُشعاعّي ُمنفرِد       

 

الت دعم )أّيام التحصني العاملي(؛ دعوى  مرَ حرَ

الت ُكترَلية خاصة خالل فرتات  مرَ إىل التحصني وحرَ

التفيش

بانات  رطرَ خاِفضات الِلسان ومرَ

 التضميد       

الت الفيتامني A وفقاً للجدول املرَعني مِّ إعطاء ُمكرَ

أدوات يدوية لِقياس الوزن 

 والطول       

ررَصد األمراض والتبليغ عن الحاالت

عربة أدوات طّبية      

 

األمراض غري السارية

فيتامينات وَمعاِدن:     فيتامني 
يات زهيدة املِقدار A، ُمغذِّ

أدوات التضميد تعزيز منط حياة صّحي، وتغذية سليمة، 

وُمكافحة التدخني وإجراء فحوصات طبية 

منتظمة

جهاز تعقيم كهريب باملاء الساِخن       

 

استعراف األشخاص األكرث عرضة لالختطار 

ة املرىض فيام يخّص عواِمل  وإحالتهم؛ وُمتابعرَ

االختطار املرَعِنية

لِقاحات: تفتيش صّحي الصّحة الَعقِلّية
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 ، لِقاُح يب يس جي، الِلقاح الثُّالرَيِثّ

صبة،  ِبد B، الحرَ الثُّاليث/التهاب الكرَ

وّي،  مرَ لل األطفال الفرَ لِقاح شرَ

ز زُّ الترَكرَ

قياس الكلور تثقيف صّحي وإذكاء الوعي

لِية نفِسّية  اكتشاف الحاالت: تقديم إسعافات أوَّ

)التخفيف عن املريض، وتقدير احتياجاته 

األساِسّية وتلبيتها، واالتصال بالدعم امُلجتمعي( 

وإحالتها

مواد صّحية تثقيفّية سوء استخدام العقاقري: استعرافه والقيام 

بالتثقيف

ة املرىض  ُمتابعرَ

وارئ رعاية الطَّ

س/ تقديم االسعافات األولية لطوارئ حاالت التنفُّ

دمة، النزيف  القلب، السّكري، األرَررَِجية، الصرَ

والترَوليد

التنسيق مع وحدات الطوارئ ومركز اإلحالة 

للنقل امُلالِئم

الصّحة البيِئية

الت الطّبية ضرَ تدبري الفرَ

فحص الكورين يف املياه

ّينات من املياه للتحليل البكرتيولوجي  أخذ عرَ

والكيميايئ

فحص الكورين يف مياه الصهاريج امُلتحرِّكة
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الجدول 16: المراكز الرئيسية للرعاية الصّحية األولية )فئة A(: خَدمات، 
وُمعّدات وأدوية أساِسّية

منطقة استجامع ُسّكانية: 10.000 - 30.000

األدوية األساسّية التجهيزات ص وعدد املوّظفني تَخصُّ الخدمات

اإلعالم والتثقيف واالتصاالت

صّحة األمهات والِولدان

أدوية التخدير العام: امُلخترب هيئة العمل الطّبية فحص ساِبق للِزواج واستنصاح

ُأكسيجني ر  )جسامة التكبري  ِمجهرَ

× 4 ماغ(

3 طبيب رعاية ساِبقة للِوالدة

أدوية تخدير 

َموِضعَي:

طة  ة )متوسِّ ِمنبرَذرَ

عة( السِّ

3 طبيبة ُمعالجة الحاالت الخفيفة الساِبقة لالرتعاج/

االرتعاج

لِغنوكايني، ليدوكايني + 

إبينيفرين

جهاز تحليل بيولوجي 

كيميايئ + ُمثرَبِّت

2 طبيب أسنان تدبري اإلجهاض غري امُلكتِمل/ اإلجهاض يف حال 

رت اإلحالة تعذَّ

نات: ُمسكِّ ِوّيات  مرَ جهاز تحليل درَ

+ ُمثرَبِّت

1 يداليّن صرَ مساعدة الِوالدات الطبيعية، وتوفري الرعاية 

رت  الترَوليدية الطارِئة األساسية يف حال تعذَّ

اإلحالة

باراسيتامول، حمض 

األسيتيل ساليسيليك، 

ديكلوفيناك

عّداد تفريقّي لكريات 

م البيضاء الدَّ

اخِتصايّص 

باكترييولوجيا

م معالجة فرَقر الدَّ

ُة امُلْمترَزِّ املرَناِعيِّ  ايرَسرَ ُمقرَ

امُلرْترَِبِط باإلِْنِزْيم

معالجة االتهابات الِنفاِسّية

ُمضاّدات االختالج: ساعة توقيت هان التايل للِوالدة تدبري الذُّ

كاربامازيبني، حمض 

األسيتيل ساليسيليك، 

ديكلوفيناك

ية        أدوات زجاِجّية ِمخربرَ

 

ُمساعدو األطّباء تقديم الرعاية للِولدان، وتدبري االلتهابات 

ليِدّية واإلنتان الورَ

ّداد الُكريات مع  عرَ

ّد         رية عرَ ُحجرَ

 

3 ُمساِعد طبيب يات زهيدة املِقدار مبا فيها حمض  الت امُلغذِّ ُمكمِّ

الفوليك

مجموعة من 

املَِمّصات املِكَرِوية 
من أحجام ُمختِلفة )3 

 أحجام(       

3 ُمساِعدة طبيب عني بتنظيم األرسة واإلرضاع االستثنايئ  استنصاح مرَ

من الثدي

ُمضاّدات الِهستامني: ررَفررَف التلوين مع 

قضبان ُزجاجية وِجهاز 

تجفيف الرشاِئح؟؟؟؟       

 

2 رِّض ُممرَ رّي  كرَ خدمات منع الحمل: توزيع العازِل الذرَ

وية؛ والّلولب يف حال توافر  مرَ ومواِنع الحمل الفرَ

التدريب الالزِم

كلورفينريامني ماليات، 

كلوريد الديفينهيدرامني

ويّئ يف الضَّ ِمقياس الطَّ 2 رِّضة ُممرَ التحّري عن األمراض املنقولة جنسياً ومعالجتها
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طارِدات الديدان: ُة  جهاز قياس رُسْعرَ

مراء  يَّاِت الحرَ ِل الُكررَ ترَثرَفُّ

ِوسرتغرين       

 

2 مساعدو طب األسنان صّحة األطفال والتحصني

ميبيندازول، 

برازيكوانتيل، 

ألبيندازول، ليفاميزول

فرن تجفيف بالهواء 

الساِخن 

2 يدلة ُمساعدو صرَ ع تقديم خدمات برنامج التحصني امُلورَسَّ

برَررَاد كاِشف مع إنذار 3 ُمساِعدو ُمختربرَ )مبا 

فيهم تقِنّيني معنّيني 

باملالريا(

مراقبة النمو

بّراد منِزيل وجاّمدة 2 ِتقنّيو ترَصوير ُشعاعّي ة وتدبري تكاميّل  ادَّ ِسيَُّة الحرَ تدبري األرَْمراُض التَّنرَفُّ

ألمراض الطفولة

أدوات إغالق/نرَزع 

م       وقطع أنابيب الدَّ

 

الصّحة املدرسية

ُمضاّدات الجراثيم: ز  خاِئن ُمجهَّ واق من الدرَ

بأنبوب
ارية األمراض السَّ

أموكسيسيلني، 

أمبيسيلني، 

كوترميوكسازول، 

إريرثوميسني، 

ِجنتاميسني، ِبنزاثني 

رَنزيُل الِبنسلني، ِبنسلني 

V، ِبنسلني الربوكايني، 

ِبنزيل الِبنسلني، 

دوكسيسيكلني، 

سيفاليكسني، 

كلورامفينيكول

ِّية                                         اّممات ماِئية ِمخربرَ حرَ

برَراد دّم                                                     

واِشف  تاِئد وكرَ عرَ

لفحوصات ُمختلفة مبا 

فيها ؟؟                 

فون ُمساِعدون ُمَوظَّ ة تشخيص وتدبري                                                                                                                                          ِسيَُّة َحادَّ أَْمراُض تََّنفُّ

التهاب رَِئوي                                                                  
اكتشاف وتدبري ُمبِكران، إحالة الحاالت الورَخيمة

ل: أدوية ُمضاّدة للسُّ م ِوعاء تجميع البرَلغرَ 1 ُمدير ل داء السُّ

إيثامبوتول، إيزونيازيد، 

بريانيزاميد، ريفامبيسني، 

سرِتبتوميسني

برنامج التحصني 

ع )وحدة  امُلَوسَّ

تحصني(

4 سؤول الِسجالّت مرَ التأكد من تغطية التحصني

اّمدة اللُّقاحات جرَ 1 أمني السّجل العمل عىل تقديم املعالجة بدورات قصرية من 

األدوية تحت اإلرشاف امُلبارشرَ 

ُمضاّدات الُفطِريات: صندوق ُمربِّد لّلقاحات 1 عاِمل عىل الحاسوب ي تجميع ُلطاخات برَلغم؛ تشخيص ِمخربرَ

نيستاتني، غريزيوفولفني 6 عاِمل تنظيفات تصوير ُشعاعّي للمرىض ذوي الُلطاخات السلبية 

)يف حال تواُجده(

ُمضاّدات األميبات: 2 حارِس تقديم املعالجة بدورات قصرية من األدوية 

ل تحت اإلرشاف امُلبارشرَ  امُلضاّدة للسُّ

ِمرتونيدازول، 

ديلوكسانيد فوروات؟؟
غرفة توليد 2 عامل يف الحديقة اقتفاء غري امُللتزِمني بالعالج
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ُمضاّدات املالريا: رسير الترَوليد + ِمقعد 1 ساِئق معالجة ِوقاِئية لألطفال الذين عىل اتصال مبرىض 

ل السُّ

كلوروكني، برمياكني ل للِولدان حوض ُمتنقِّ ل اقتفاء األشخاص الذين عىل اتصال مبرىض السُّ

اّمعة للِولدان        سرَ

 

تسجيل وتبليغ

ُمضاّدات 

الليشامنيات:

اّمعة للبالغني        سرَ

 

ِبنتوستام م  ِمقياس ضغط الدَّ

بالزئبرَق        

 

إسهال َدَموّي

ُمعقِّامت السبيل 

الَبويّل:

بة قياس الطول  قرَصرَ

ع للرُضَّ
الصّحة البيئية 

واملَدرِسية

ّي ومعالجة تشخيص ِمخربرَ

ِنرتوفورانتوين ميزان الِولدان )غري 

ررَقرَمّي(

1 امُلساِعد الصّحي 

املدريّس
داء األميبات

ة كهربية ة ماصَّ خَّ مضرَ 1 ُمفتِّش صّحّي ّي ومعالجة تشخيص ِمخربرَ

م: ُمضاّدات َفقر الدَّ ِمصباح إلنارة اإلجراءات 

الطّبية
التيفود

سلفات الحديدوز 

+ حمض الفوليك، 

غلوكونات الحديدوز

نينّية  ارية ُمراقبة جرَ بطرَ

دوبِلر

ي؛ ُمعالجة؛ وإحالة الحاالت  تشخيص ِمخربرَ

الصعبة

نينّي ِمنظار جرَ 1 عاِمل اجتامعّي الكولريا

بداِئل البالزما: إنارة طوارئ مع بطارية 

 قابلة للشخن       

إنارة طوارئ مع بطارية 

 قابلة للشخن       

تدبري أويّل للحاالت امُلشتبرَه بها وإحالة ُمبِكرة؛ 

تبليغ

ِدكسرتان 70 لة ألدوات  حاِملة ُمتنقِّ

 الترسيب 

بحة: ُمضاّدات الذَّ بة أدوات طّبية عررَ الُحّمى النزِفية                                                         
إحالة ُمبِكرة الحاالت امُلشتبرَه بها

إيزوسوربيد دينيرتات ِمنّصة غسل اليدين داء الليشامِنيات

ُمضاّدات اضطرابات 

النظم:

أسطوانات أكسيجني + 

نسبي ملِقياس  دّبوس مرَ

يان األكسيجني  ررَ جرَ

ب  وُمرطِّ

ّي للحاالت الِجلدّية؛ معالجة  تشخيص ِمخربرَ

الحاالت البسيطة بعالج الخيار األول؛ وإحالة 

دة الحاالت امُلعقَّ

ديجوكسني ان أريّض خَّ سرَ توزيع ناموسيات معالجة مببيد حرشي

ل لتدفئة  ِجهاز ُمتنقِّ

الوليد
كاالزار

عات األوِعية: ُمَوسِّ جهاز اسِتخراج باالتخلية 

وي( واِئية )يرَدرَ الهرَ

إحالة الحاالت امُلشتبرَه بها                                                          

توزيع ناموسيات معالجة مببيد حرشي
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سيناريزين أدوات تقييم حالة 

الرَّضيع
داء الِبلهارسيات

أدوات فحص املرَهِبل دة تشخيص وُمعالجة، وإحالة الحاالت امُلعقَّ

ُمضاّدات فرط 

الضغط:

أدوات الِوالدة )يف 

املستشفى(
مالريا

أتينولول، ميثيل دوبا، 

بروبرانولول، ِنرتوبروسيد 

الصوديوم

أدوات الِوالدة )يف 

املنزِل(

ي ورسيرّي، ُمعالجة وإحالة  تشخيص ِمخربرَ

الحاالت الوخيمة

مواِنع الُخثار:  رز اللَّولب  أدوات غرَ

الرَّحمّي
التهاب الَكبد

حمض األسيتيل 

ساليسيك

أدوات الترَوسيٌع 

ْشط        والكرَ

 

ّي؛ عالج الخيار األول؛  تشخيص رسيرّي وِمخربرَ

وإحالة الحاالت غري امُلستجيبة له

صينية األدوات الطبّية 

من الفوالذ امُلقاِوم 

للصدأ

حايا التهاب السَّ

ِخزانة لألدوات الطّبية  تشخيص رسيرّي وإحالة الحاالت امُلشتبرَه بها

أدوية َخفض 

حِميات:  الشَّ
ِسمفاستاتني

جهاز تعقيم كهريب باملاء 

الساِخن
الَعَوِز املَناِعيِّ الَبرَشِّي/الَعَوِز املَناِعيِّ 

امُلْكَتَسب )اإليدز(

ُمضاّدات الُفطريات 

)ِجلدية(:

جهاز تعقيم بفرن الهواء 

الساِخن

إعالم وتثقيف واتصاالت وإحالة إىل مراكز بؤِرّية 

للمشورة والفحوص الطوعية

حمض الساليسيليك 

+ حمض الِبنزويك، 

ِنستاتني، كلوترميازول

األمراض املنقولة جنسياً

ُغرفة اإلفاقة ّي؛ ُمعالجة تشخيص رسيرّي وِمخربرَ

ُمضاّدات االلتهابات: لة ألدوات  حاّملة ُمتنقِّ

الترسيب
رصد األمراض والتبليغ عن الحاالت

ُأكسيد الزِّنك، 

هيدروكورتيزون، حمض 

الساليسيليك، ِبنزوات 

الِبنزيل

أسطوانات أكسيجني + 

نسبي ملِقياس  دّبوس مرَ

يان األكسيجني  ررَ جرَ

ب وُمرطِّ

الَتغِذية

بة لنقل/ُمعالجة  ررَ عرَ

املريض

ن تعزيز استخدام املِلح امُليرَودرَ

ُمعقِّامت: تعزيز استخدام األطعمة الغِنّية بامُلغذيات 

الزهيدة املِقدار

كلورهيكسيدين، 

بوفيدون يودّي

الت الفيتامني A لألطفال دون سّن الخاِمسة ُمكمِّ

ُمِدّرات الَبول: غرفة االستشارات دعم وتعزيز اإلرضاع االستثنايئ من الثدي
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فروسيميد، 

هيدروكلوروثيازيد، 

سبريونوالكتون

م  ِمقياس ضغط الدَّ تعزيز التغذية الترَتميِمّية امُلالمِئة لألطفال الِصغار

ُمضاّدات الحموضة: ِمقياس حرارة ررَقرَمّي 

ُأُذيّنّ +  غالف اسطواين 

عازِل

ُمراقبة النمو

هيدروكسيد األملنيوم ِمقياس حرارة ررَقرَمّي 

يرّي + ِغالف  رسرَ

اسطواين عازِل

الت حمض الفوليك للنساء الحواِمل  ُمكمِّ

وامُلرِضعات

ُمضاّدات الَقيء: أدوات تشخيصية 

)ِمنظار عينّي + ِمنظار 

أُذيّن(       

 

الت الفيتامني A بعد الِوالدة ُمكمِّ

ميتوكلوبراميد اّمعة للبالغني سرَ تشخيص وُمعالجة سوء التغذية البسيط، وإحالة 

الحاالت الورَخيمة

ُمضاّدات الكولينّيات: اّمعة لألطفال سرَ التحصني

يوسني بوتيل بروميد،  هرَ

سلفات األتروبني

ِمنظار ُشعاعّي ُمنفرِد ضامن تواُفر الُلقاحات وفقاً لجدول برنامج 

ع  التحصني امُلوسَّ

ُمَليِّنات: تني ِحمالج إنارة مرَ توفري سلسلة تربيد دقيقة لتقل الُلقاحات 

وتخزينها

نا، بيساكوديل سرَ خاِفضات الِلسان 

بانات التضميد رطرَ ومرَ

إجراء دورات تحصني روتينّية؛ ُمتابعة غري 

امُللتزِمني

إمهاء َفَموّي: أدوات يدوية لِقياس 

الوزن والطول

الت دعم )أّيام التحصني العاملي(؛ دعوى  مرَ حرَ

الت ُكترَلية خاصة خالل فرتات  مرَ إىل التحصني وحرَ

التفيش

ِوي مرَ أرَْمالُح اإلْمهاِء الفرَ ِبيَِّة  ْهررَ ِجهاز تخطيط كرَ

ْلب القرَ

الت الفيتامني A وفقاً للجدول املرَعني مِّ إعطاء ُمكرَ

هرمونات ُكَظرية: تحصني الفئات عالية االختطار )املصابني بالتيفود، 

النَّزلة إلخ...(

ديكساميتازون )أو 

هيدروكورتيزون(
تصوير ررَصد األمراض والتبليغ عن الحاالت

مواِنع الحمل: ترَصوير ُشعاعي عام 50 

كيلواط ))500 ِمليل 

أمبري - 125 كيلوفولت(

ارية األمراض غري السَّ

ِوية، العازِل الذكرّي،  مرَ فرَ

اللرَولب )يف حال توافر 

التدريب الالزم(

جهاز تظهري األفالم تعزيز منط حياة صّحي، وتغذية سليمة، 

وُمكافحة التدخني وإجراء فحوصات طبية 

منتظمة

كرّي: ُمضاّدات السُّ ُعلرَيبات + أفالم + نقش 

رُصايص لألحرف
أمراض قلِبية ِوعاِئية

أنسولني، غليبينكالميد، 

ِمتفورمني

ِمْنظاٌر ُشعاِعّي ُمنفرِد التحري عن فرط الضغط وُمعالجته
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شاشة رُصاِصية ُمتحرِّكة 

مع ناِفذة

تشخيص وُمعالجة أمراض القلب واألمراض 

الِدماغية الِوعاِئية

ُمضاّدات العداوى 

)العينية(:

اّملة؟؟ ِوزرة رُصاِصية وحرَ تدبري الحاالت الطارِئة )إسعافات أولِّية( وإحالتها

ِترتاسيكلني جهاز تصوي باملوجات 

وت فاِئقة الصَّ

ُمتابعة عوامل االختطار

ُمضاّدات االلتهابات: 

الَعينية(

إندوميثاسني، 

ِبريدنيزولون، 

أنتازولني+نرَفثازولني

وحدة طّب األسنان السّكرّي

وحدة امُلعالجة الِسّنية دة  فحوصات، ُمعالجة وإحالة الحاالت امُلعقَّ

الت الِوالدة: ُمعجِّ التصوير الُشعاعّي 

الِسّني

تدبري الحاالت الطارِئة )إسعافات أولِّية( وإحالتها

إرغوِمرتين، ُأكسيتوسني مجموعة أدوات قلع 

األسنان، للبالغني

ُمتابعة عوامل االختطار

مجموعة أدوات قلع 

األسنان، لألطفال
التهاب املَفاِصل

دواء اِختياري للُمخاض 

امُلبِكر
ُمضاّدات الِوالدة 

امُلبِكرة: نيفيديبني

عّدة أدوات التشخيص 

الِسنِّي

تشخيص؛ ُمعالجة العوارِض وإحالة

صيِنّية األدوات من 

الفوالذ امُلقاِوم للصدأ 

م كهريّب باملاء  قِّ ُمعرَ

الساِخن
أمراض َمِعِديٌَّة ِمَعِويَّة

أدوية امُلعالجة 

النفسية:

دة ِمنضِدّية،  موصرَ

ورَميِضّية، ُبخارية 

رحة الهرَضمية  إحالة الحاالت امُلشتبرَه بها بالقرَ

رُّحّي الحاّد  والتهاب القولون التقرَ

أميرتيبتيلني، ديازيبام، 

كلوربرومازين، 

هالوبرييدول

م، بفرن الهواء  قِّ ُمعرَ

الساِخن

تدبري الحاالت الطارئة )إسعافات أولِّية( وإحالتها

ُمعالجة أمراض شاِئعة أخرى

بو: ُمضاّدات الرَّ سية ُمزِمنة )الربو، األمراض  أمراض تنفُّ

االنِسداِدّية(

سالبوتامول، أمينوفيّلني، 

إِبينيفرين
تفتيش صّحي دة تشخيص وتدبري؛ إحالة الحاالت امُلعقَّ

جهاز ِقياس الكلور تدبري الحاالت الطارِئة )إسعافات أولِّية( وإحالتها

عال: ُمضاّدات السُّ ُمتابعة عوامل االختطار

ِديكسرُتوِميتورفان التثقيف الصّحي التهابات السبيل الَبويل

تلفزيون، قارئ لألقراص 

ل  املضغوطة، ُمسجِّ

فيديو، آلة تصوير 

ررَقِمّية، لرَوح دعايّئ 

رون تشخيص وتدبري؛ إحالة الحاالت الحرَ
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حاسوب األمراض الِجلِدّية

تشخيص وُمعالجة التهاب الجلد وعداوى أخرى 

شاِئعة؛ إحالة عند الرضورة

أدوية عن طريق 

الَحقن:

األمراض الخبيثة

غلوكوز، غلوكوز+ 

كلوريد الصوديوم، 

كلوريد الصوديوم، 

كربونات هيدروجني 

الصوديوم؟؟، الكتات 

الصوديوم

رسطان الثدي                                                        
أكتشاف ُمبِكر وإحالة الحاالت امُلشتبرَه بها

رسطان الرحم                                                         
إحالة ُمبِكرة للحاالت امُلشتبرَه بها؛ تعزيز فحص 

ُلطاخة بابا نيكوالو

فيتامينات وَمعاِدن:

 ،Kو ،Bو ،A فيتامني

وكربونات الكالسيوم، 

يات زهيدة  وُمغذِّ

املِقدار

أمراض العني

تشخيص وُمعالجة التهاب امُللتِحمة

ُلقاحات: رون تشخيص وتصحيح األخطاء الحرَ

لِقاُح يب يس جي، الِلقاح 

، الثُّاليث/التهاب  الثُّالرَيِثّ

صبة، لِقاح  ِبد B، الحرَ الكرَ

وّي،  مرَ لل األطفال الفرَ شرَ

ز زُّ الترَكرَ

تشخيص وإحالة حاالت الكاتاراكت

تشخيص وإحالة حاالت الزرَررَق

رِنّية تامة القرَ تشخيص وإحالة حاالت العرَ

أمراض األُذن

تشخيص وُمعالجة االلتهابات الشاِئعة

ع مرَ تشخيص وُمعالجة فقدان السَّ

وماتزم ى الرُّ ُحمَّ

تشخيص وُمعالجة انِتقائية ثانوية

الصّحة العقلّية

تثقيف صّحي وإذكاء الوعي

اكتشاف الحاالت وتدبري االضطرابات العقلية: 

وإحالتها إىل ُمختّص عند الرضورة
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إساءة استخدام العقاقري؛ استعرافها والتثقيف 

بشأنها

رعاية الطوارئ

تقديم إجراءات اإلسعافات األولية الطارِئة 

ِسية/القلبية، والسكرّي، واألررَِجية،  لألمراض التنفُّ

دمة، والنزيف وحاالت الترَوليد  م، والصرَ والتسمُّ

وإحالتها

التنسيق مع مركز اإلحالة للنقل

الرعاية الِسنِّّية

تثقيف ونظافة ِسنِّّية

مة زيارات طبية ُمنتظرَ

شِوه( ُمعالجة )قلع السّن وحرَ

المة الِغذاِئية والصّحة البيئية السَّ

ُمتابعة الظروف الصّحية املتعلقة بالذين يعملون 

ق  ّينات وإرسالها للتحقُّ يف ُمناولة األغذية، وأخذ عرَ

منها

تدبري الفضالت الطّبية

فحص الكور يف املياه

يِّنات من املياه لتحليلها أخذ عرَ

فحص كلور املياه يف الصهاريج امُلتحرِّكة

التبليغ
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الجدول 17: المراكز الرئيسية للرعاية الصّحية األولية )فئة C مع ُغرف طوارئ 
وَتوليد(: خَدمات، وُمعّدات وأدوية أساِسّية

منطقة استجامع ُسّكانية: 10.000 - 30.000

األدوية األساسّية التجهيزات عدد املوّظفني وتخصصاتهم الخدمات

اإلعالم والتثقيف واالتصاالت

صّحة األمهات والِولدان

أدوية التخدير العام: امُلخترب هيئة العمل الطّبية فحص ساِبق للِزواج واستنصاح

ُأكسيجني ر  )جسامة التكبري  ِمجهرَ

× 4 ماغ(

3 طبيب رعاية ساِبقة للِوالدة

أدوية تخدير 

َموِضعَي:

طة  ة )متوسِّ ِمنبرَذرَ

عة( السِّ

3 طبيبة ُمعالجة الحاالت الخفيفة الساِبقة لالرتعاج/

االرتعاج

لِغنوكايني، ليدوكايني + 

إبينيفرين

جهاز تحليل بيولوجي 

كيميايئ + ُمثرَبِّت

2 طبيب أسنان تدبري اإلجهاض غري امُلكتِمل/ اإلجهاض يف حال 

رت اإلحالة تعذَّ

نات: ُمسكِّ ِوّيات  مرَ جهاز تحليل درَ

+ ُمثرَبِّت

1 يداليّن صرَ مساعدة الِوالدات الطبيعية، وتوفري الرعاية 

رت  الترَوليدية الطارِئة األساسية يف حال تعذَّ

اإلحالة

باراسيتامول، حمض 

األسيتيل ساليسيليك، 

ديكلوفيناك

عّداد تفريقّي لكريات 

م البيضاء الدَّ

اخِتصايّص 

باكترييولوجيا

م معالجة فرَقر الدَّ

ُة امُلْمترَزِّ املرَناِعيِّ  ايرَسرَ ُمقرَ

امُلرْترَِبِط باإلِْنِزْيم

معالجة االتهابات الِنفاِسّية

ُمضاّدات االختالج: ساعة توقيت هان التايل للِوالدة تدبري الذُّ

كاربامازيبني، حمض 

األسيتيل ساليسيليك، 

ديكلوفيناك

ية        أدوات زجاِجّية ِمخربرَ

 

ُمساعدو األطّباء تقديم الرعاية للِولدان، وتدبري االلتهابات 

ليِدّية واإلنتان الورَ

ّدادة الُكريات مع  عرَ

ّد         رية عرَ ُحجرَ

 

3 ُمساِعد طبيب يات زهيدة املِقدار مبا فيها حمض  الت امُلغذِّ ُمكمِّ

الفوليك

مجموعة من 

املَِمّصات املِكَرِوية 
من أحجام ُمختِلفة )3 

 أحجام(       

3 ُمساِعدة طبيب عني بتنظيم األرسة واإلرضاع االستثنايئ  استنصاح مرَ

من الثدي

ُمضاّدات الِهستامني: ررَفررَف التلوين مع 

قضبان ُزجاجية وِجهاز 

تجفيف الرشاِئح      

 

2 رِّض ُممرَ رّي  كرَ خدمات منع الحمل: توزيع العازِل الذرَ

وية؛ والّلولب يف حال توافر  مرَ ومواِنع الحمل الفرَ

التدريب الالزِم

كلورفينريامني ماليات، 

ديفينهيدرامني

ويّئ يف الضَّ ِمقياس الطَّ 2 رِّضة ُممرَ التحّري عن األمراض املنقولة جنسياً ومعالجتها
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طارِدات الديدان: ُة  جهاز قياس رُسْعرَ

مراء  يَّاِت الحرَ ِل الُكررَ ترَثرَفُّ

ِوسرتغرين       

 

2 مساعدو طب األسنان صّحة األطفال والتحصني

ميبيندازول، 

برازيكوانتيل، 

ألبيندازول، ليفاميزول

فرن تجفيف بالهواء 

الساِخن 

2 يدلة ُمساعدو صرَ ع تقديم خدمات برنامج التحصني امُلورَسَّ

برَررَاد كاِشف مع إنذار 3 ُمساِعدو ُمختربرَ )مبا 

فيهم تقِنّيني معنّيني 

باملالريا(

مراقبة النمو

بّراد منِزيل وجاّمدة 2 ِتقنّيو ترَصوير ُشعاعّي ة وتدبري تكاميّل  ادَّ ِسيَُّة الحرَ تدبري األرَْمراُض التَّنرَفُّ

ألمراض الطفولة

تم/إغالق  أدوات خرَ

م       وقطع أنابيب الدَّ

 

الصّحة املدرسية

ُمضاّدات الجراثيم: ز  خاِئن ُمجهَّ واق من الدرَ

بأنبوب
ارية األمراض السَّ

أموكسيسيلني، 

أمبيسيلني، 

كوترميوكسازول، 

إريرثوميسني، 

ِجنتاميسني، ِبنزاثني 

رَنزيُل الِبنسلني، ِبنسلني 

V، ِبنسلني الربوكايني، 

ِبنزيل الِبنسلني، 

دوكسيسيكلني، 

سيفاليكسني، 

كلورامفينيكول

ِّية                                         اّممات ماِئية ِمخربرَ حرَ

برَراد دّم                                                     

واِشف  تاِئد وكرَ عرَ

لفحوصات ُمختلفة 

مبا فيها  ِوعاء تجميع 

م البرَلغرَ

فون ُمساِعدون ُمَوظَّ ة تشخيص وتدبري                                                                                                                                          ِسيَُّة َحادَّ َأْمراُض تََّنفُّ

التهاب رَِئوي اكتشاف وتدبري ُمبِكرين، إحالة 
الحاالت الورَخيمة

ل: أدوية ُمضاّدة للسُّ برنامج التحصني 

ع )وحدة  امُلَوسَّ

تحصني(

1 ُمدير ل داء السُّ

إيثامبوتول، إيزونيازيد، 

بريانيزاميد، ريفامبيسني، 

سرِتبتوميسني

اّمدة اللُّقاحات جرَ 4 سؤول الِسجالّت مرَ التأكد من تغطية التحصني

صندوق ُمربِّد لّلقاحات 1 إحصايّئ العمل عىل تقديم املعالجة بدورات قصرية من 

األدوية تحت اإلرشاف امُلبارشرَ 

ُمضاّدات الُفطِريات: 1 عاِمل عىل الحاسوب ي تجميع ُلطاخات برَلغم؛ تشخيص ِمخربرَ

نيستاتني، غريزيوفولفني 6 عاِمل تنظيفات تصوير ُشعاعّي للمرىض ذوي الُلطاخات السلبية 

)يف حال تواُجده(

ُمضاّدات األميبات: 2 حارِس تقديم املعالجة بدورات قصرية من األدوية 

ل تحت اإلرشاف امُلبارشرَ  امُلضاّدة للسُّ
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ِمرتونيدازول، 

ديلوكسانيد فوروات
غرفة توليد 2 عامل يف الحديقة اقتفاء غري امُللتزِمني بالعالج

ُمضاّدات املالريا: رسير الترَوليد + ِمقعد 1 ساِئق معالجة ِوقاِئية لألطفال الذين عىل اتصال مبرىض 

ل السُّ

كلوروكني، برمياكني ل للِولدان حوض ُمتنقِّ ل اقتفاء األشخاص الذين عىل اتصال مبرىض السُّ

اّمعة للِولدان        سرَ

 

تسجيل وتبليغ

ُمضاّدات 

الليشامنيات:

اّمعة للبالغني        سرَ

 

ِبنتوستام م  ِمقياس ضغط الدَّ

بالزئبرَق        

 

إسهال َدَموّي

ُمعقِّامت السبيل 

الَبويّل:

بة قياس الطول  قرَصرَ

ع للرُضَّ
الصّحة البيئية 

واملَدرِسية

ّي ومعالجة تشخيص ِمخربرَ

ِنرتوفورانتوين ميزان الِولدان )غري 

ررَقرَمّي(

1 امُلساِعد الصّحي 

املدريّس
داء األميبات

ة كهربية ة ماصَّ خَّ مضرَ 1 ُمفتِّش صّحّي ّي ومعالجة تشخيص ِمخربرَ

م: ُمضاّدات َفقر الدَّ ِمصباح إلنارة اإلجراءات 

الطّبية
التيفود

سلفات الحديدوز 

+ حمض الفوليك، 

غلوكونات الحديدوز

نينّية  ارية ُمراقبة جرَ بطرَ

دوبِلر

ي؛ ُمعالجة؛ وإحالة الحاالت  تشخيص ِمخربرَ

الصعبة

نينّي ِمنظار جرَ 1 عاِمل اجتامعّي الكولريا

بداِئل البالزما: إنارة طوارئ مع بطارية 

 قابلة للشخن       

إنارة طوارئ مع بطارية 

 قابلة للشخن       

تدبري أويّل للحاالت امُلشتبرَه بها وإحالة ُمبِكرة؛ 

تبليغ

ِدكسرتان 70 لة ألدوات  حاِملة ُمتنقِّ

 الترسيب 

بحة: ُمضاّدات الذَّ بة أدوات طّبية عررَ الُحّمى النزِفية إحالة ُمبِكرة للحاالت امُلشتبرَه بها

إيزوسوربيد دينيرتات ِمنّصة غسل اليدين داء الليشامِنيات

ُمضاّدات اضطرابات 

النظم:

أسطوانات أكسيجني + 

نسبي ملِقياس  دّبوس مرَ

يان األكسيجني  ررَ جرَ

ب  وُمرطِّ

ّي للحاالت الِجلدّية؛ معالجة  تشخيص ِمخربرَ

الحاالت البسيطة بعالج الخيار األول؛ وإحالة 

دة الحاالت امُلعقَّ

ديجوكسني ان أريّض خَّ سرَ توزيع ناموسيات معالجة مببيد حرشي

ل لتدفئة  ِجهاز ُمتنقِّ

الوليد
كاالزار
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عات األوِعية: ُمَوسِّ أدوات إنعاش للِولدان إحالة الحاالت امُلشتبرَه بها                                                          

توزيع ناموسيات معالجة مببيد حرشي

سيناريزين جهاز اسِتخراج باالتخلية 

وي( واِئية )يرَدرَ الهرَ
داء الِبلهارسيات

أدوات تقييم حالة 

الرَّضيع

دة تشخيص وُمعالجة، وإحالة الحاالت امُلعقَّ

ُمضاّدات فرط 

الضغط:

ْرج أدوات برَْضُع الفرَ مالريا

أتينولول، ميثيل دوبا، 

بروبرانولول، ِنرتوبروسيد 

الصوديوم

أدوات فحص املرَهِبل ي ورسيرّي، ُمعالجة وإحالة  تشخيص ِمخربرَ

الحاالت الوخيمة

مواِنع الُخثار:  أدوات تقييم حالة 

الرَّضيع
التهاب الَكبد

حمض األسيتيل 

ساليسيك

أدوات الترَوليد ّي؛ عالج الخيار األول؛  تشخيص رسيرّي وِمخربرَ

وإحالة الحاالت غري امُلستجيبة له

رز اللَّولب  أدوات غرَ

الرَّحمّي
حايا التهاب السَّ

أدوات الترَوسيٌع 

ْشط    والكرَ

تشخيص رسيرّي وإحالة الحاالت امُلشتبرَه بها

أدوية َخفض 

حِميات:  الشَّ
ِسمفاستاتني

صيِنّية األدوات من 

الفوالذ امُلقاِوم للصدأ 
الَعَوِز املَناِعيِّ الَبرَشِّي/الَعَوِز املَناِعيِّ 

امُلْكَتَسب )اإليدز(

ُمضاّدات الُفطريات 

)ِجلدية(:

م/ جهاز تدِفئة الدَّ

السواِئل بالحرارة الجاّفة                           

ل  نقل دم/ترسيب مبعدَّ

جريان رسيع

إعالم وتثقيف واتصاالت وإحالة إىل مراكز بؤِرّية 

للمشورة والفحوص الطوعية

حمض الساليسيليك 

+ حمض الِبنزويك، 

ِنستاتني، كلوترميازول

بُّع  ِمرقرَب - تشرَ

ُأكِسجينّي ُمحيطي + 

ِمقياس غري جاِئر لضغط 

م الدَّ

األمراض املنقولة جنسياً

ِخزانة لألدوات الطّبية  ّي؛ ُمعالجة تشخيص رسيرّي وِمخربرَ

ُمضاّدات االلتهابات: دة ِمنضِدّية،  موصرَ

ورَميِضّية، ُبخارية   

 

رصد األمراض والتبليغ عن الحاالت

ُأكسيد الزِّنك، 

هيدروكورتيزون، حمض 

الساليسيليك، ِبنزوات 

الِبنزيل

م كهريّب باملاء  قِّ ُمعرَ

الساِخن
الَتغِذية

م، بفرن الهواء  قِّ ُمعرَ

الساِخن

ن تعزيز استخدام املِلح امُليرَودرَ

ُمعقِّامت: تعزيز استخدام األطعمة الغِنّية بامُلغذيات 

الزهيدة املِقدار
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كلورهيكسيدين، 

بوفيدون يودّي
ُغرفة اإلفاقة الت الفيتامني A لألطفال دون سّن الخاِمسة ُمكمِّ

ُمِدّرات البرَول: لة ألدوات  حاّملة ُمتنقِّ

الترسيب

دعم وتعزيز اإلرضاع االستثنايئ من الثدي

فروسيميد، 

هيدروكلوروثيازيد، 

سبريونوالكتون

أسطوانات أكسيجني + 

نسبي ملِقياس  دّبوس مرَ

يان األكسيجني  ررَ جرَ

ب وُمرطِّ

تعزيز التغذية الترَتميِمّية امُلالمِئة لألطفال الِصغار

ُمضاّدات الحموضة: بة لنقل/ُمعالجة  ررَ عرَ

املريض

ُمراقبة النمو

هيدروكسيد األملنيوم الت حمض الفوليك للنساء الحواِمل  ُمكمِّ

وامُلرِضعات

ُمضاّدات الَقيء: غرفة االستشارات الت الفيتامني A بعد الِوالدة ُمكمِّ

ميتوكلوبراميد م  ِمقياس ضغط الدَّ تشخيص وُمعالجة سوء التغذية البسيط، وإحالة 

الحاالت الورَخيمة

ُمضاّدات الكولينّيات: ِمقياس حرارة ررَقرَمّي 

ُأُذيّنّ +  غالف اسطواين 

عازِل

التحصني

يوسني بوتيل بروميد،  هرَ

سلفات األتروبني

ِمقياس حرارة ررَقرَمّي 

يرّي + ِغالف  رسرَ

اسطواين عازِل

ضامن تواُفر الُلقاحات وفقاً لجدول برنامج 

ع  التحصني امُلوسَّ

ُمَليِّنات: أدوات تشخيصية 

)ِمنظار عينّي + ِمنظار 

أُذيّن(       

 

توفري سلسلة تربيد دقيقة لتقل الُلقاحات 

وتخزينها

نا، بيساكوديل سرَ اّمعة للبالغني سرَ إجراء دورات تحصني روتينّية؛ ُمتابعة غري 

امُللتزِمني

وّي: مرَ إمهاء فرَ اّمعة لألطفال سرَ الت دعم )أّيام التحصني العاملي(؛ دعوى  مرَ حرَ

الت ُكترَلية خاصة خالل فرتات  مرَ إىل التحصني وحرَ

التفيش

ِوي مرَ أرَْمالُح اإلْمهاِء الفرَ ِمنظار ُشعاعّي ُمنفرِد الت الفيتامني A وفقاً للجدول املرَعني مِّ إعطاء ُمكرَ

رية: هرمونات ُكظرَ تني ِحمالج إنارة مرَ تحصني الفئات عالية االختطار )املصابني بالتيفود، 

النَّزلة إلخ...(

ديكساميتازون )أو 

هيدروكورتيزون(

خاِفضات الِلسان 

بانات التضميد رطرَ ومرَ

ررَصد األمراض والتبليغ عن الحاالت

مواِنع الحمل: أدوات يدوية لِقياس 

الوزن والطول
ارية األمراض غري السَّ

ِوية، العازِل الذكرّي،  مرَ فرَ

اللرَولب )يف حال توافر 

التدريب الالزم(

تعزيز منط حياة صّحي، وتغذية سليمة، 

وُمكافحة التدخني وإجراء فحوصات طبية 

منتظمة



حقيبة الخدمات الصحية األساسية
للــعراق

106
حقيبة الخدمات الصحية األساسية

للــعراق

األدوية األساسّية التجهيزات عدد املوّظفني وتخصصاتهم الخدمات

كرّي: ُمضاّدات السُّ غرفة اإلجراءات 

البسيطة أو 

امُلعالجات املَِهِنّية

أمراض قلِبية ِوعاِئية

أنسولني، غليبينكالميد، 

ِمتفورمني

طاولة عمِلّيات + 

قطعها اإلضافية

التحري عن فرط الضغط وُمعالجته

ِجهاز تخدير صغري 

رة سة؟؟ِمبخرَ وُمنرَفِّ

تشخيص وُمعالجة أمراض القلب واألمراض 

الِدماغية الِوعاِئية

ُمضاّدات العداوى 

)العينية(:

رارّي  ِجهاز إنفاذ حرَ

بـ3000 واط مع ِقطعه 

اإلضافية

تدبري الحاالت الطارِئة )إسعافات أولِّية( وإحالتها

ِترتاسيكلني جهاز ترسيب عىل 

غط بسعة 500 مل الضَّ

ُمتابعة عوامل االختطار

ُمضاّدات االلتهابات: 

الَعينية(

حاّملة ألدوات الترسيب 

الّقتني مع عرَ

إندوميثاسني، 

ِبريدنيزولون، 

أنتازولني+نرَفثازولني

ِمنظار ُشعاعّي ُمنفرِد السّكرّي

ة كهربية ة ماصَّ خَّ مضرَ دة  فحوصات، ُمعالجة وإحالة الحاالت امُلعقَّ

الت الِوالدة: ُمعجِّ ة تعمل عىل  ة ماصَّ خَّ مضرَ

البطارية

تدبري الحاالت الطارِئة )إسعافات أولِّية( وإحالتها

إرغوِمرتين، ُأكسيتوسني ِمرقب املرىض بأربعة 

ُط  طَّ أقنية )ُمخرَ

بُّع  ْلب/الترَشرَ ِبيَِّة القرَ ْهررَ كرَ

اأُلكسجيني امُلحيطي/

ِمقياس غري جاِئر لضغط 

م( الدَّ

ُمتابعة عوامل االختطار

ل  ِمصباح ُمتنقِّ

لإلجراءات الطّبية
التهاب املَفاِصل

دواء ِخيارّي للُمخاض 

امُلبِكر
ُمضاّدات الِوالدة 

امُلبِكرة:

أدوات إنعاش للبالغني، 

واألطفال والِولدان

تشخيص؛ ُمعالجة العوارِض وإحالة

نيفيديبني رة ِمنظار الحنجرَ

ِبيَِّة  ْهررَ جهاز تخطيط كرَ

ْلب القرَ
أمراض َمِعِديٌَّة ِمَعِويَّة

أدوية امُلعالجة 

النفسية:

رحة الهرَضمية  إحالة الحاالت امُلشتبرَه بها للقرَ

رُّحّي الحاّد  والتهاب القولون التقرَ

أميرتيبتيلني، ديازيبام، 

كلوربرومازين، 

هالوبرييدول

غرفة املوَصدة تدبري الحاالت الطارئة )إسعافات أولِّية( وإحالتها

دة/تعقيم عىل  موصرَ

البخار

ُمعالجة أمراض شاِئعة أخرى
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بو: ُمضاّدات الرَّ دة ِمنضِدّية،  موصرَ

ورَميِضّية، ُبخارية   

 

سية ُمزِمنة )الربو، األمراض  أمراض تنفُّ

االنِسداِدّية(

سالبوتامول، أمينوفيّلني، 

إِبينيفرين

م كهريّب باملاء  قِّ ُمعرَ

الساِخن

دة تشخيص وتدبري؛ إحالة الحاالت امُلعقَّ

م، بفرن الهواء  قِّ ُمعرَ

الساِخن

تدبري الحاالت الطارِئة )إسعافات أولِّية( وإحالتها

عال: ُمضاّدات السُّ عربة أدوات طّبية ُمتابعة عوامل االختطار

ِديكسرُتوِميتورفان التهابات السبيل الَبويل

رون تشخيص وتدبري؛ إحالة الحاالت الحرَ

األمراض الِجلِدّية

تشخيص وُمعالجة التهاب الجلد وعداوى أخرى 

شاِئعة؛ إحالة عند الرضورة

أدوية عن طريق 

قن: الحرَ
غرفة إفاقة األمراض الخبيثة

غلوكوز، غلوكوز+ 

كلوريد الصوديوم، 

كلوريد الصوديوم، 

كربونات هيدروجني 

الصوديوم، الكتات 

الصوديوم

لة ألدوات  حاّملة ُمتنقِّ

الترسيب
رسطان الثدي أكتشاف ُمبِكر وإحالة الحاالت 

امُلشتبرَه بها

أسطوانات أكسيجني + 

نسبي ملِقياس  دّبوس مرَ

يان األكسيجني  ررَ جرَ

ب وُمرطِّ

رسطان الرحم إحالة ُمبِكرة للحاالت امُلشتبرَه بها؛ 
تعزيز فحص ُلطاخة بابا نيكوالو

فيتامينات وَمعاِدن: بة لنقل/ُمعالجة  ررَ عرَ

املريض

 ،Kو ،Bو ،A فيتامني

وكربونات الكالسيوم، 

يات زهيدة  وُمغذِّ

املِقدار

أمراض العني

تشخيص وُمعالجة التهاب امُللتِحمة

ُلقاحات: التصوير رون تشخيص وتصحيح األخطاء الحرَ

لِقاُح يب يس جي، الِلقاح 

، الثُّاليث/التهاب  الثُّالرَيِثّ

صبة، لِقاح  ِبد B، الحرَ الكرَ

وّي،  مرَ لل األطفال الفرَ شرَ

ز زُّ الترَكرَ

ترَصوير عاّم ُشعاعي 50 

كيلواط ))500 ِمليل 

أمبري - 125 كيلوفولت(

تشخيص وإحالة حاالت الكاتاراكت

جهاز تظهري األفالم تشخيص وإحالة حاالت الزرَررَق

أدوية الطوارئ: ُعلرَيبات + أفالم + نقش 

رُصايص لألحرف

رِنّية تامة القرَ تشخيص وإحالة حاالت العرَ

أنظر الالئحة امُلنفِصلة ِمْنظاٌر ُشعاِعّي ُمنفرِد
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شاشة رُصاِصية ُمتحرِّكة 

مع ناِفذة
أمراض األُذن

اّملة ِوزرة رُصاِصية وحرَ تشخيص وُمعالجة االلتهابات الشاِئعة

جهاز تصوي باملوجات 

وت فاِئقة الصَّ

ع مرَ تشخيص وُمعالجة فقدان السَّ

وحدة  الطّب الِسّني وماتزم ى الرُّ ُحمَّ

وحدة امُلعالجة الِسّنية تشخيص وُمعالجة انِتقائية ثانوية

التصوير الُشعاعّي 

الِسّني

مجموعة أدوات قلع 

األسنان، للبالغني
الصّحة العقلّية

مجموعة أدوات قلع 

األسنان، لألطفال

تثقيف صّحي وإذكاء الوعي

عّدة أدوات التشخيص 

الِسنِّي

اكتشاف الحاالت وتدبري االضطرابات العقلية: 

وإحالتها إىل ُمختّص عند الرضورة

صيِنّية األدوات الطّبية 

من الفوالذ امُلقاِوم 

للصدأ 

إساءة استخدام العقاقري؛ استعرافها والتثقيف 

بشأنها

م كهريّب باملاء  قِّ ُمعرَ

الساِخن
رعاية الطوارئ

دة ِمنضِدّية،  موصرَ

ورَميِضّية، ُبخارية   

ِسية/القلبية،  تقديم تدابري طارِئة لألمراض التنفُّ

دمة،  م، والصرَ والسكرّي، واألررَِجية، والتسمُّ

والنزيف وحاالت الترَوليد

م، بفرن الهواء  قِّ ُمعرَ

الساِخن

التنسيق مع مركز اإلحالة للنقل

الرعاية الِسنِّّية

تثقيف ونظافة ِسنِّّية

مة زيارات طبية ُمنتظرَ

شِوه( ُمعالجة )قلع السّن وحرَ

تفتيش صّحّي المة الِغذاِئية والصّحة البيئية السَّ

فحص كلور املياه ُمتابعة الظروف الصّحية املتعلقة بالذين يعملون 

ق  ّينات وإرسالها للتحقُّ يف ُمناولة األغذية، وأخذ عرَ

منها

تدبري الفضالت الطّبية

فحص الكور يف املياه

يِّنات من املياه لتحليلها أخذ عرَ

فحص كلور املياه يف الصهاريج امُلتحرِّكة

التبليغ
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الملحق »6« : الخطوط اإلرشادية لتنفيذ حقيبة الخدمات 
 الصحية األساسية 

1.6 الخطوط اإلرشادية للتنفيذ على المدى القصير 

 1.1.6 التخطيط التنفيذي 

•	البت	يف	والتوصل	إىل	توافق	يف	اآلراء	بشأن	الخدمات	ومستويات	تقديم	حقيبة	الخدمات	الصحية	األساسية.	

•		صياغة	وتحديد	دور	وحدة	تنفيذ/	تنسيق	املرشوع	يف	كل	قطاع	وعىل	املستوى	املركزي	.

 •		وضع	خطط	التنفيذ	للقضاء	/	املحافظة	)ورشة	عمل	تخطيط	التنفيذ(	

 •	تطوير	خطة	املراقبة	والتقييم	

 2.1.6 البنية التحتية 

•		االستفادة	من	نتائج	»تقييم	احتياجات	مرافق	الرعاية	الصحية	األولية«	للتأكد	من	أن	املرفق	املادي	والتجهيزات	تفي	باالحتياجات	الالزمة			

    لتقديم حقيبة الخدمات الصحية األساسية. 

•		تنفيذ	أية	ترميامت	الزمة	أو	شاء	تجهيزات	

•		الرشوع	يف	حوار	وطني	حول	الرؤية	املستقبلية	لشبكة	الرعاية	الصحية	األولية	)انظر	القضايا	طويلة	األجل(

 3.1.6 تقديم الخدمات 
•		وضع	)تحديث/	مراجعة(	املعايري/	القواعد	والربوتوكوالت	الرسيرية	للخدمات	املدرجة	يف	حقيبة	الخدمات	الصحية	األساسية.	

•		وضع	الخطوط	اإلرشادية	لالحالة	وآليات	حراسة	البوابات	بني	مختلف	املستويات	ملراِفق	الرعاية	الصحية	األولية.	

•		استعراض	مستويات	وأمناط	ومؤهالت	املوظفني	للتأكد	من	ايفائها	مبتطلبات	حقيبة	الخدمات	الصحية	األساسية.	وتعبئة	الثغرات	يف	املوارد										

   البرشية بوزارة الصحة من خالل آليات التعيني والتعاقد وساعات العمل اإلضايف. 

•		إجراء	تقييم	الحتياجات	تدريب	الكادر	الطبي.	

•		تدريب	جميع	العاملني	ىف	املجال	الطبى	)األطباء	واملمرضني	والفنيني(	عىل	تقديم	حقيبة	الخدمات	الصحية	األساسية	ومعايريها.	

•		وضع	برامج	ضبط	الجودة	يف	املرفق	)	مقاربة	اإلدارة	،	عملية	منتظمة	للتحقق	ما	إذا	كانت	الخدمات	املقدمة	تفي	باالحتياجات/	املعايري	املحددة،	

ويشمل ذلك وضع معايري تنظيمية واضحة، وعملية شبيهة باالعتامد مبا يف ذلك تعريف نوعية الخدمات املقدمة وترجمتها إىل معايري قابلة للقياس 

الكمي/ دليل وقياس األداء باملقارنة مع املعايري املوضوعة(. 

 4.1.6 التنظيم واإلدارة 

•		وضع	خطط	صيانة	املرافق	وتجهيزاتها

•		تطوير	نظام	السجالت	الطبية	وأنظمة	معلومات	املرفق.

•		وضع	)تحديث	/	مراجعة(	أنظمة	املشرتيات	والجرد

•		وضع	خطة	إلدارة	النفايات	

•		تدريب	املوظفني	االداريني	وموظفي	االسناد	عىل	األنظمة	الجديدة	

•		مباشة	املناقشات	حول	الالمركزية	عىل	املدى	الطويل	من	خالل	مقاربة	إدارة	القضاء،		وتجربة	النموذج	يف	قضائني.
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5.1.6 التمويل 

•		تكلفة	حقيبة	الخدمات	الصحية	األساسية.

•		تحديد	التمويل	اإلضايف	الالزم	)الفرق	بني	تكلفة	تقديم	حقيبة	الخدمات	الصحية	األساسية	كام	حددت	يف	5-1 ومخصص وزارة الصحة الحايل ملرافق 

الرعاية الصحية األولية. 

•		تحديد	مصادر	التمويل	املمكنة	مللء	الثغرة	يف	5-2 عىل املدى القصري )مخصص اضايف لوزارة الصحة او متويل من الجهات املانحة( 

•		الرشوع	يف	حوار	وطني	بشأن	التمويل	عىل	املدى	الطويل،	وقضايا	االستدامة	)انظر	قضايا	املدى	الطويل(	

 2.6 القضايا طويلة األمد التي يتعين النظر فيها 
تعرض املناقشة التالية مالمح معينة لنظام الرعاية الصحية العراقية التي من شأنها أن تؤثر عىل التنفيذ الناجح لحقيبة الخدمات الصحية األساسية. ويف حني 

 أن بعض هذه القضايا ال يحتاج إىل تعامل فوري معها ، لكن ينبغي التصدي لها عىل املدى الطويل. 

 1.2.6 البنية التحتية 

وفقا ملصادر مختلفة ، فإن العدد اإلجاميل لوحدات ومراكز الرعاية الصحية األولية يف العراق كان نحو 0,5-1 لكل 10000 نسمة يف عام 2005. وهو 

مستوى منخفض حسب املعايري الدولية ، وباملقارنة مع الدول املجاورة )2-3 لكل 10،000(. 

متثل مجموعة من السكان الذين يتلقون الرعاية الصحية األولية )10000/0.5 اىل 10000/1( تفاوتا تبعا للموقع الجغرايف. ويشكل هذا التفاوت 

الجغرايف غري العادل يف توزيع مرافق الرعاية الصحية األولية مشكلة أيضاً. 

وعالوة عىل ذلك ، تخلق قلة عدد املرافق عىل املستويات املختلفة من شبكة الرعاية الصحية األولية )املراكز الفرعية ، واملراكز الرئيسية ومستشفيات 

األقضية( مشاكل يف اإلحالة. ان عدد مستشفيات األقضية البالغ عددها 85 مستشفى يف الدولة كلها هو عدد منخفض جدا. 

وتشكل هذه املالمح القضايا التالية التي يتعني طرحها للمناقشة. 

 •		إعادة	تحديد	ثالثة	مستويات	من	مرافق	الرعاية	الصحية	األولية	:	

-  زيادة مجموع عدد مراكز الرعاية الصحية األولية؟ 

-  تحديد مستقبل مراكز الرعاية الصحية األولية الفرعية . رفع مستواها إىل مرتبة الرعاية الصحية األولية الرئيسية؟ 

-  زيادة عدد املستشفيات يف األقضية؟  

•		استعراض	التوزيع	الجغرايف	لشبكة	الرعاية	الصحية	األولية	،	وتحديدها	عىل	أساس	عدد	السكان	الذين	تقدم	الخدمة	لهم	ومعدالت	االستخدام	واي	

املرافق  يحتفظ بها / يتم توسعتها وأرَُيها ُيغلق.   

•		استخدام	نتائج	»تقييم	االحتياجات	ملرافق	الرعاية	الصحية	األولية«	لتحديد	تجديد	املرافق	واالحتياجات	من	التجهيزات	ملرافق	الرعاية	الصحية	

األولية املعتزم رفع مستواها. 

 2.2.6  اإلدارة والتنظيم 

لدى العراق منوذج مركزي إلدارة الرعاية الصحية حيث القرارات )مثل تعيني املوظفني  ورشاء اللوازم( التي تؤثر عىل تشغيل املرافق الصحية عىل 

مستوى القضاء، يتم اتخاذها عىل املستوى املركزي لوزارة الصحة. 

•		يوفر	نهج	إدارة	القضاء	منوذجا	المركزيا	ميكن	اعتامده	يف	العراق.	وميكن	تفويض	إدارة	مهام	تقديم	الخدمات	)مثل	ساعات	العمل	،	واملشرتيات	،								

    وغريها( إىل األقضية الصحية. ومن شأن ذلك أن يضمن مقدرة أفضل عىل اإليفاء باحتياجات املجتمع. 
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•		وضع	خطوط	إرشادية	لالحالة	وآليات	حراسة	البوابة،	بحيث	يستطيع	ااالطباء	واملمرضني	يف	الرعاية	الصحية	األولية	احالة	املرىض	من	مستوى	إىل					

   آخر وفقا لخطوط إرشادية محددة.

 3.2.6 تقديم الخدمة 
•  عىل املدى القصري ، ميكن تعزيز منوذج املامرسة العامة وسيتم تنفيذ منوذج صحة األرسة عىل املدى الطويل. وسوف يتم تدريب أطباء يف طب األرسة بحيث يقدم طبيب  

    األرسة الخدمات يف حقيبة الخدمات الصحية األساسية لسجل عائلة معينة والعمل بصفته حارس بوابة نظام احالة املرىض اىل املرافق ذات املستوى األعىل عند الضورة.  

•  وضع املعايري والقواعد لجميع الخدمات الواردة يف الحقيبة لضامن جودة الرعاية. 

• تنقيح مستويات وأمناط توفري جهاز املوظفني يف املرافق التجريبية يف مقابل متطلبات الحقيبة. وسيتم االيفاء باحتياجات القوى العاملة الصحية الجديدة ويعاد تدريب  

   املوظفني الفائضني عن الحاجة او نقلهم. وسيتم تدريب االطباء واملمرضات لإليفاء باحتياجات الحقيبة. 

 4.2.6 التمويل 

بلغ مجموع اإلنفاق الصحي يف العراق لكل فرد  135 دوالرا دوليا يف عام 2004. وبلغ مجموع اإلنفاق عىل الصحة كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل  

5.3 %. ان هذه املستويات من اإلنفاق عىل الصحة منخفضة حسب كال املعيارين الدوليني وباملقارنة مع البلدان املجاورة. وعالوة عىل ذلك، فان معظم ميزانية 

وزارة الصحة يجري انفاقها عىل الرعاية العالجية بدال من الرعاية الصحية األولية. 

هناك نوعان من التكاليف التي سينظر فيها عند تنفيذ حقيبة الخدمات الصحية األساسية : 

•  تكاليف رأس املال: هذه هي االستثامرات األولية )تجديد املرافق واألجهزة وتدريب املوظفني الخ( املطلوبة لتمكني الشبكة الحالية للرعاية 

الصحية األولية من ايصال حقيبة الخدمات الصحية األساسية الجديدة. 

•  نفقات التشغيل: هذه تكاليف التشغيل املتكررة )الجارية ( لتقديم حقيبة الخدمات الصحية األساسية )رواتب املوظفني ، واللوازم / االدوية ، 

تكاليف صيانة املرفق / االجهزة ، وغريها من التكاليف غري املبارشة(. وينبغي لهذه التكاليف أن تكون ممولة بشكل مثايل من مصادر محلية لضامن 

االستدامة املالية. ومع ذلك ، فإن مستويات اإلنفاق الحالية عىل الرعاية الصحية األولية ال تتحمل تسليم حقيبة الخدمات الصحية األساسية بنوعية 

مقبولة. وميكن النظر يف الخيارات التالية: 

زيادة ميزانية الصحة اإلجاملية أي زيادة االنفاق الحكومي عىل الصحة. 

إعادة تخصيص ميزانية الصحة : نقل اإلنفاق من الرعاية العالجية إىل الرعاية الصحية األولية. 

متويل خدمات الصحة األولية األساسية من خالل مجموعة متكاملة من النفقات العامة والخاصة. وبامكان األرُس ان ُتسهم يف رسوم الزيارة امليسورة 

واملشاركة يف دفع تكاليف األدوية والفحوصات. 
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وتنظر حكومة العراق ووزارة الصحة، عىل وجه التحديد، يف مختلف آليات متويل الرعاية الصحية لضامن االستدامة املالية طويلة األجل. وأحد هذه 

الخيارات هو اعتامد التأمني الصحي االجتامعي لتمويل الرعاية الصحية الثانوية والثالثية . ان الوصول عىل مستوى العامل للرعاية الصحية األولية ، من 

خالل حقيبة الخدمات الصحية األساسية، سيكون حجر الزاوية يف أي إصالح لنظام الرعاية الصحية الذي يتعني اعتامده. ومن املتوقع أن زيادة بني 15-10 

% يف اإلنفاق الحكومي عىل الصحة التي اوىص بها املؤمتر الصحي األخري الذي عقد يف بغداد )حزيران 2008( ستدعم متويل التنفيذ لحقيبة الخدمات 

الصحية األساسية عىل مستوى الوطن.   


