
 

 

 الشاملة الصحية التغطية لتحقيق كنهج العراق في األسرة أطباء قدرة تعزز العالمية الصحة منظمة

 

( من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وافقت 3في إطار الهدف الثالث ) -، بغداد، العراق 2017 نوفمبر  15

. وكجزء من 2030جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة على محاولة تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 

منظمة الصحة العالمية  المكتب  العراق، قامت الصحية الشاملة في دعمها لتعزيز تقديم الخدمات من أجل التغطية

 .لبنان -اإلقليمي لشرق البحر المتوسط بدعمها تدريب المدربين ألطباء األسرة العراقيين في بيروت

لمدة أربعة أيام من قبل قسم طب األسرة في المركز الطبي لجامعة بيروت األمريكية وقد تم تصميم منهاج تدريبي 

من إخصائي طب األسرة في وزارة الصحة العراقية  21لصحة العالمية، بهدف بناء قدرات بناء على طلب منظمة ا

للممارسين العامين في البالد  برنامج تجسيريو وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي إلعدادهم لتبني 

 . وتوجيههم على مبادئ وعناصر خدمات الرعاية األولية

 تجسيري مزيج من العملي والنظري وطني  مع وزارة الصحة على إنشاء "برنامج المدربونوسيعمل المشاركون 

 الضوابط التعليميةلتتناسب مع  البرنامج الممزوجللممارسين العامين في طب األسرة في العراق"، وتصميم وتعديل 

الصحية قديم الخدمات في ت مهاراتهم التقنية وتطوير الممارسين العامين أداء وحاجة وزارة الصحة، من أجل تحسين

 .أطباء األسرةلتغطية الصحية الشاملة فضال عن زيادة عدد الوصول لمن أجل 

. وقد ، ينالمختصياألطباء % من مجموع عدد 45ويقدر نسبة األطباء الممارسين العاميين في العراق بحوالي 

خدمات الرعاية الصحية األولية في باعتبارها نهجا فعاال لتحسين تقديم  طب األسرةحددت منظمة الصحة العالمية 

 اإلقليمبلدا في  22ولية في ألللرعاية الصحية احيث أظهرت التقييمات األولية  . شرق البحر المتوسطبلدان منطقة 

يديرها أطباء عامون مؤهلون للعمل بدون مزيد من التدريب  األوليةالرعاية الصحية  مراكز٪ من 90أن 

 .الطب من كليات مالمتخصص بعد تخرجه

من  توفير الحمايةوتهدف التغطية الصحية الشاملة إلى ضمان حصول الجميع على خدمات الجودة التي يحتاجونها، و

الصحي من دون وسيلة للحد من الفقر وزيادة األمن  و تعتبر من صعوبات مالية. عانييالتهديدات الصحية، دون أن 

 التخلي عن اي فرد من أفراد المجتمع.
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