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مقدمة
البصرة جزء مهم من العراق فما تعانيه من فجوات يف القطاع الصحي هو انعكاس ملا موجود 
يف العراق من مشكالت انمجة عن أتخر النظام الصحي العراقي عن اللحاق مبا وصل إليه العامل يف 

مستوى اخلدمات الصحية.
لكي نعدُّ خطة واعدة لتطوير القطاع الصحي يف البصرة علينا أواًل حتديد حجم الفجوات 
أو  للمواطني،  املطلوبة، واملقنعة  الصحية  احلالية، واخلدمات  الصحية  اليت تفصل واقع اخلدمات 

بعبارة أخرى الفجوة بي واقعنا وطموحاتنا.
لذا أُِعدَّ هذا التقرير بناًء على بياانت قسم التخطيط يف دائرة صحة البصرة، وبياانت هيئة 
وتقرير  البصرة،  حمافظة  ديوان  يف  املشاريع  إدارة  قسم  يف  املباين  شعبة  وبياانت  البصرة،  استثمار 
برانمج  وبياانت  2019م،  لسنة  العمل(  وأولوايت  التحدايت   ... العراق  يف  الصحي  )الوضع 
اإلخالء واالستقدام الطيب حملافظة البصرة، فضاًل عن االجتماعات املتكررة مع السيد املدير العام 
الصحية  للمؤسسات  امليدانية  الزايرات  الصحية، وكذا  املؤسسات  البصرة، ومديري  لدائرة صحة 
واللقاءات املتكررة مع العاملي يف قطاع الصحة واملواطني من متلقي اخلدمات الصحية، وعملي 
بوصفي طبيباً اختصاصاً يف القطاع الصحي من أكثر من عقدين من الزمن، وكذا حبكم موقعي 

بوصفي انئباً إدارايً للمحافظ.

فجوات قطاع الصحة في العراق )البصرة نموذجًا(
د. ضرغام األجودي *

* النائب اإلداري حملافظ البصرة.
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نبذة اترخيية
يعاين القطاع الصحي يف العراق من مشكالت كبرية مزمنة منذ أربعة عقود من الزمن حينما 
تراجع دعم الدولة للقطاع الصحي يف احلرب العراقية اإليرانية، وما تالها من ضربة قاضية تلقاها 
له  وسبَّبت  الصحي،  القطاع  أهنكت  الشامل  احلصار  من  عاماً  عشر  ثالثة  الصحي يف  القطاع 

الرتاجع اهلائل الذي ما زلنا نعاين منه إىل اليوم.
لقد انقطع العراق عن العامل منذ عام 1980م حينما منع األطباء وسائر املواطني من السفر 

إىل اخلارج؛ جللب املعرفة واالطالع على التكنلوجيا والتقنيات احلديثة.
إرهايب غري  أهلية وغزو  تاله من حرب  وما  2003م  عام  العراق  احتالل  بعد  ولألسف 
مسبوق، وتزعزع االستقرار األمين وسياسي ألكثر من عقد ونصف من الزمن؛ ممَّا تسبَّب حبرق 
فبقي  والتهجري،  ابلقتل  لألطباء  واستهداف  وختريبها،  الصحية  واملؤسسات  املستشفيات  معظم 
القطاع الصحي العراقي مرتحناً حتت هذه األزمات املتفاقمة واحلروب طيلة أربعي عاماً دون انصٍر 

وال معي، ويف الوقت نفسه كان العامل يتقدَّم بسرعة، ويتطوَّر تطوُّراً هائاًل.
عرض البياانت

البياانت اخلاصة ابملؤشرات الصحية العامة يف البصرة هي نفسها يف عموم العراق، فنسبة 
َوفـََيات األطفال دون سن اخلمس سنوات تزيد عن )%3(، ونسبة املصابي ابرتفاع ضغط الدم 
 )30%( ابلسمنة  واملصابي   ،)14%( السكري  بداء  واملصابي   ،)30%( تبلغ  السكان  بي 
)العلوان، 2019(، كما أنَّ العراق هو األعلى عاملياً يف نسبة الَوفـََيات بسبب احلوادث )20% 

من الَوفـََيات( )تقرير عوامل اخلطورة، 2018(.
يبلغ عدد سكان حمافظة البصرة )3,142,449( نسمة َوْفق وزارة التخطيط، وهذه األرقام 
َوْفق  البصرة خبمسة ماليي نسمة  غري دقيقة، وترفضها احلكومة احمللية اليت تقدر سكان حمافظة 

إحصاءات اجملالس احمللية فيها وبياانهتا.
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فيما يلي بعض اجلداول واملخططات اليت تبيِّ حجم القطاع العام واخلاص ومدى توافقها 
مع احلاجة احمللية:

مؤشرات عامة حملافظة البصرة لعام 2021م

92,574عدد الوالدات

16,416عدد الَوفـََيات

2,339عدد حاالت السرطان اجلديدة املسجلة

16عدد املستشفيات احلكومية

8عدد املستشفيات األهلية

4921عدد َأِسرَّة الرقود يف املستشفيات احلكومية واألهلية

141عدد مراكز الرعاية الصحية األولية

19عدد املراكز الطبية التخصصية احلكومية

7عدد مراكز الرعاية الصحية النموذجية

156,562عدد العمليات اجلراحية يف القطاع احلكومي

234,615عدد الراقدين يف املستشفيات احلكومية

5,514,199عدد املراجعي للمؤسسات الصحية احلكومية

يتبيَّ من اجلدول يف أعاله عدد أِسرَّة الرقود هو سرير واحد لكل ألف مواطن، وهو أقل من 
املعيار العاملي البالغ )3 – 5( أِسرَّة رقود لكل ألف مواطن.
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خمطط يبني الفرق بني أعداد الطواقم الطبية والصحية الفعلية واملثالية

5 
 

املعدل   وهو أقل من   ، لكل عشرة آالف مواطن  ( 7) عدد الطباء هو    أعاله أن  يف  خطط  امل يبنيّ  
 لكل عشرة آالف مواطن.  اً طبيب (20)والبالغ    ، املطلوب عاملياً 
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يبيِّ املخطط يف أعاله أنَّ عدد األطباء هو )7( لكل عشرة آالف مواطن، وهو أقل من 
املعدل املطلوب عاملياً، والبالغ )20( طبيباً لكل عشرة آالف مواطن.
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خمطط يبني حجم القطاع اخلاص مقارنة مع القطاع العام
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يبيِّ املخطط يف أعاله أنَّ القطاع اخلاص ميثِّل )%8( فقط من جمموع األِسرَّة املخصَّصة 
املركَّزة،  للعناية  املخصَّصة  األِسرَّة  من   )50%  -  16( ميثِّل  البصرة، يف حي  حمافظة  للرقود يف 
القطاع  أنَّ  هذا  ويعين  اخلدج(،  و)حاضنات  الوالدة،  العمليات، وصاالت  واإلنعاش، وصاالت 
اخلاص يقدِّم خدمات أكثر ختصُّصاً مقارنة مع عدد األِسرَّة القليلة اليت يوفِّرها. )احلسي، 2022(

املستشفيات العاملة يف حمافظة البصرة 2022م

عدد األِسرَّة اسم املستشفى احلكوميت
عدد األِسرَّة اسم املستشفى األهليالكلي

الكلي
79مستشفى املواساة747مستشفى البصرة التعليمي 1
70مستشفى دار الشفاء 591مستشفى الصدر التعليمي2
51مستشفى املوسوي 548مستشفى الفيحاء التعليمي 3
51مستشفى املودة اجلراحي 471مستشفى البصرة للنسائية واألطفال 4
50مستشفى السعدي426مستشفى املوانئ التعليمي 5
50مستشفى األمريات286مستشفى القرنة العام6
48مستشفى ابن البيطار 267مستشفى املدينة العام 7
19مستشفى النور 248مستشفى الزبري العام 8
225مستشفى البصرة التخصصي لألطفال 9

200مستشفى الشفاء العام 10
127مستشفى البصرة ألمراض القلب 11
100مستشفى البصرة لألمراض االنتقالية 12
88مستشفى أيب اخلصيب العام 13
77مستشفى أم قصر العام 14
52مستشفى الفاو العام 15
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املستشفيات العاملة يف حمافظة البصرة 2022م

50مستشفى اجلهاز اهلضمي والكبد 16
4503418اجملموع

املستشفيات يف مرحلة اإلنشاء يف حمافظة البصرة

عدد األِسرَّةالقطاعاسم املستشفى
100حكوميمستشفى سفوان 
100حكوميمستشفى اهلارثة 
200حكوميمستشفى الزبري 

200حكوميمستشفى أيب اخلصيب 
492حكوميمستشفى السياب
460حكومياملستشفى اجلامعي

400حكومياجملمع الباطين
65أهليمستشفى الفراهيدي

121أهليمستشفى النبأ العظيم التخصصي
100أهليمستشفى العراق الدويل

60أهليمستشفى ضفاف الفرات
160أهليمستشفى الكوثر

72أهليمستشفى كاظم البطاط
50أهليمستشفى احلياة

نالحظ يف اجلدول يف أعاله أنَّ القطاعي احلكومي واخلاص كالمها يشهداِن نواً كبرياً، وَوْفق 
نسب اإلجناز نتوقع أن يكون حجم النمو يف عدد أِسرَّة الرقود يف عام 2025م هو )%43( يف 
القطاع احلكومي بعد دخول )1952( سرير للخدمة، وبنسبة )%150( يف القطاع اخلاص بعد 
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دخول )628( سرير للخدمة، ليمثِّل القطاع اخلاص )%14( بداًل من )%8( من عدد أِسرَّة 
الرقود يف عام 2025 يف حمافظة البصرة )احلسي، 2022(.

عدد  لديها  اليت  السعودية  العربية  اململكة  دولة جماورة وهي  مع  يسرية  مقارنة  عقد  وحي 
ا متتلك  سكان وثروات مقاربة ملا موجود يف العراق فيبلغ عدد سكاهنا )33( مليون نسمة، جند أهنَّ
)70844( سرير لرقود املرضى، و)28( طبيباً لكل عشرة آالف مواطن، يف حي ميلك العراق 
)40( ألف سرير رقود لـ)44( مليون مواطن، و)7( أطباء لكل عشرة آالف مواطن)السعودية، 

.)2021
الفجوات اليت يعاين منها القطاع الصحي العراقي 

يعاين القطاع الصحي يف العراق من الفجوات عديدة، وهي:
1. فجوة التخطيط

غياب التخطيط اإلسرتاتيجي العلمي الصحيح للبلد، وخصوصاً للقطاع الصحي، ومع أمهية 
قطاع الصحة للمواطني لكنَّنا ما زلنا ال جند خطة إسرتاتيجية حكومية للنهوض ابلقطاع الصحي 
الوزارات األخرى من وضع خطط إسرتاتيجية  به بعض  الذي تقوم  الشكلي  حىت على املستوى 
مركونة على الرفوف من دون تطبيق. وجيري العمل منذ عقود من الزمن َوْفق الروتي اليومي املعتاد، 
وأحياانً خبطط سنوية لبعض القطاعات الصحية، واليت تتأثَّر بتقلبات املوازنة العامة للدولة والظروف 

فال تؤدِّي إىل أي تطور مدروس، أو خمطَّط له. 
2. فجوة إدارية

اهليكل والنظام اإلداريي للقطاع الصحي يف العراق مرتهِّالن وغري عمليي، ويعاني من شيوع 
النمط االستهالكي مع غياب املرونة يف اإلدارة، فهو نظام قدمي مل ُيدَّث منذ أكثر من نصف 
قرن من الزمن، ويعتمد اعتماداً كاماًل على الدعم احلكومي يف تقدمي اخلدمات اجملانية للمواطني، 
الثالثي  السنوات  يف  كبرياً  اهنياراً  اخلدمات  مستوى  واهنيار  احلكومي،  الدعم  حمدودية  وبسبب 
املاضية، خصوصاً أنَّ اخلدمات الصحية مبذولة للجميع دون مقابل، ممَّا تسبب يف استنفاذها من 
قبل مستحقيها، وغري مستحقيها بصورة عشوائية من دون أي ترشيد يف االستهالك مع غياب 
للتأمي الصحي؛ ممَّا جعل الفقراء غري قادرين على احلصول على اخلدمات الصحية املناسبة اليت 

ينافسهم عليها كل أبناء البلد.



11

فجوات قطاع الصحة يف العراق )البصرة منوذجًا(

فشل نظام األجنحة اخلاصة احلايل يف تقدمي خدمة مقنعة للمواطن؛ ألنَّ املريض ما زال يتلقَّى 
خدمات فندقية، ال ترقى ملستوى القطاع اخلاص، فضاًل عن استمرار املريض يف شراء بعض األدوية، 
ومعظم املستلزمات اجلراحية من السوق، مع تلقيه العالج يف اجلناح اخلاص، كذلك يعاين الطبيب 
والعاملي معه يف اجلناح اخلاص من الظلم، إذ ال يتلقَّى سوى نسبة ضئيلة من واردات اجلناح فيما 
تكون أرابح اجلناح اخلاص موزعة على كبار املسؤولي يف الوزارة، مع عدم تقدميهم ألي عمل فيها 

سوى وجودهم يف املنصب.
ما يزال العراق معتمداً على نظام ميزانية البنود، وهو نط تقييدي غري مرن وال يرتبط مبستوى 

اإلجناز على أرض الواقع، واحلل له هو تغيري نظام امليزانيات هذا
إىل نظام ميزانية البامج واألهداف، إذ يرتبط اإلنفاق ارتباطاً وثيقاً ابإلجناز واحلاجة الفعلية 

على أرض الواقع )الوقائع، 2021(.
ال يوجد برانمج إحصاء متكامل يف العراق يتيح لصاحب القرار وللباحثي احلصول على 
بياانت دقيقة ألغراض البحث العلمي، وحتسي اخلدمات الصحية، فضاًل عن إمهال الدراسات 

والبحوث الطبية، وعدم تبينِّ توصياهتا.
3. فجوة مالية

غياب التمويل الضروري لصمود القطاع الصحي وتطويره، إذ ال ينفق العراق إالَّ النزر اليسري 
من األموال على قطاع الصحة، فمثاًل تنفق الوالايت املتحدة األمريكية )%20( من انجتها احمللي 
اإلمجايل على قطاع الصحة، وتنفق بريطانيا وأسرتاليا )%9( من انجتهما احمللي اإلمجايل، وتنفق 
السعودية وإيران واألردن ولبنان )3 - %5( من انجتها احمللي اإلمجايل، على حي ينفق العراق 
أقل من )%1( من انجته احمللي اإلمجايل، وهو أقل من مجيع دول العامل ما عدا أفغانستان واليمن 
والصومال)3(. إذ يبلغ معدل اإلنفاق احلكومي يف العراق على القطاع الصحي )154( دوالر 
للفرد الواحد سنوايً)4(، كمعدل وهو قليل جداً مقارنة مع مجيع دول العامل، فمثاًل تنفق البحرين 
)1190( دوالر وتنفق قطر )2090( دوالر، وتنفق سنغافورة )2507( دوالر، وتنفق بريطانيا 
الوالايت  تنفق  كما  دوالر،   )4000( من  أكثر  وكندا  وفرنسا  أملانيا  وتنفق  دوالر،   )3405(
 ،)2017 )العاملية،  مواطنيها،  من  الواحد  الفرد  على  كمعدل  سنوايً  دوالر   )8508( املتحدة 

فالحظ الفرق اهلائل بي ما ينفقه العراق وبي ما تنفقه سائر دول اجلوار والعامل.
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يتكبَّد املواطن العراقي )%70( حالياً من تكاليف العالج؛ ممَّا يزيد من األعباء االقتصادية 
على املواطن وجيعله عرضة للفقر، إذ نالحظ أنَّ بعض اأُلَسر ذات الدخل املتوسط تتحول إىل ُأَسر 
فقرية، وتضطر إىل بيع سيارهتا، أو منزهلا؛ لتوفري العالج ألحد أفرادها عند إصابته مبرض عضال 

كالسرطان، أو العجز الكلوي، أو عجز الكبد )العلوان، 2019(.
4. فجوة البىن التحتية

يعاين القطاع الصحي يف العراق من نقص شديد يف البىن التحتية، وأنخذ حمافظة البصرة 
كمثال: 
يوجد يف البصرة َأِسرَّة رقود للمرضى مبعدل سرير واحد لكل )1000( مواطن، يف حي  •

لكل  سرير   )5  –  3( يكون  أن  جيب  اأَلِسرَّة  عدد  أنَّ  تفرتض  العاملية  الصحة  منظمة  معايري 
)1000( مواطن. 

يوجد يف البصرة ثالثة َأِسرَّة للعناية املركزة فقط لكل )100,000( يف حي يف الدول اجملاورة  •
تركيا مثاًل )46( سريراً لكل )100,000(.

5. فجوة املوارد البشرية
يوجد نقص مزمن يف املالكات الطبية والصحية فعدد األطباء يف البصرة هو سبعة أطباء لكل 

عشرة آالف مواطن، وهو ثلث العدد املطلوب َوْفق معايري منظمة الصحة العاملية.
وكذا توجد َشحَّة يف بعض التخصصات املهمة، فمثاًل يوجد طبيب اختصاص واحد فقط يف 
الطب النووي، وكذلك طبيب اختصاص واحد فقط يف جراحة تشوهات القلب الوالدية، وال يوجد 
طبيب اختصاص يف األشعة التداخلية، وال يف اضطراب طيف التوحد، أو الطب النفسي لألطفال، 
أمَّا يف جمال زراعة الكلى فيوجد جراحان اثنان فقط، وكذا جراحة القلب يوجد جرَّاحان اثنان فقط.

6. فجوة اخلربات
يعاين القطاع الصحي من إمهال واضح جداً يف جمال بناء اخلبات، وتطوير املالكات الطبية، 
والصحية، إذ ياول األطباء احلصول على تدريب خارج العراق، أو املشاركة يف املؤمترات على نفقتهم 
اخلاصة؛ لغرض تطوير قابلياهتم، ولعدم رصد أي مبالغ للتدريب، وال تتبىنَّ وزارة الصحة أي برانمج 
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لالبتعاث خارج العراق، وليس لديها أي شراكات خارج العراق للحصول على زماالت دراسية أو 
تدريبية، إذ تعاين املراكز التخصصية يف عموم العراق من ضعف يف خبات العاملي، وكذلك هو 
الوضع مع سائر املهن الصحية، إذ تعاين الطواقم التمريضية من نقص شديد يف اخلبات، واملعرفة؛ 

لعدم توفُّر برامج التدريب، والتأهيل الفعالة. 
7. فجوة األدوية واملستلزمات الصحية

مل تتمكن وزارة الصحة -يف عام 2019م وما تاله- من توفري سوى )%12( فقط من 
األدوية األساسية طيلة أايم السنة، و)%39( فقط لبعض الشهور يف السنة، و)%49( يشرتيها 
املواطن من خارج املؤسسات الصحية احلكومية )العلوان، 2019(، ويعاين قطاع األدوية احلكومي 
من أزمة حقيقية منذ عام 1991 وإىل اليوم؛ بسبب َشحَّة التمويل، والروتي اإلداري، والفساد 

املستشري.
ويعاين القطاع الدوائي اخلاص من مشكالت مزمنة تتمثَّل يف صعوبة استرياد األدوية؛ بسبب 
اآلليات املكلفة واملعقدة جداً، واليت تستغرق وقتاً طوياًل، ولعل من املفارقة أنَّ عملية استرياد األدوية 
بصورة رمسية وأصولية تكون أكثر تعقيداً، وكلفة، وتستغرق وقتاً أكب من استريادها بصورة غري رمسية. 

8. فجوة ضعف القطاع الصحي اخلاص
ما زال القطاع الصحي اخلاص مرتاجعاً مقارنة مع القطاع اخلاص يف دول العامل األخرى ومع 
حاجة البالد، ويعود السبب إىل التضييق الذي متارسه الدولة على القطاع اخلاص، وعدم تقدمي 
التسهيالت والدعم، إذ إنَّ السائد هو الروتي املعقَّد وكثرة املتطلبات والشروط اليت ختضع ملزاجيات 
املوظفي والفساد اإلداري. ومع أنَّ القطاع اخلاص يف كل دول العامل أسرع نواً وأقدر على التأقلم 
وأكفأ يف جمال اإلدارة والتطوير وأسرع يف نقل التكنولوجيا، لكنَّه يف العراق يعاين من تعدُّد اجلهات 

اليت يستحصل موافقاهتا، ومن اجلمود يف التعامل مع النصوص القانونية وضياع الوقت.
9. فجوة أخالقية

بسبب الوضع املربك للبالد، وعدم استقرارها طوال العقود األربعة املاضية، وغياب تطبيق 
القانون بفعالية، فإنَّ هذه الظروف العصيبة مع التدهور املستمر لقطاع الصحة تؤدِّي إىل ظهور 
بدايتها، ولعل من بي  الوقت عند عدم معاجلتها يف  السلبية، وتزايدها مبرور  الظواهر  عديد من 
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لي(؛ لغرض جذب املرضى  الظواهر املشينة ملهنة الطب هي ظاهرة استعانة بعض األطباء بـ)الدالَّ
ل( على املريض يف سبيل توجيهه إىل عيادة طبيب  بطرائق مرفوضة قانوانً وشرعاً، إذ يتال )الدالَّ
ل( أجراً من  النظر عن اختصاص الطبيب، وعالقته حبالة املريض، ويتقاضى )الدالَّ معي، بغض 
الطبيب قد يصل إىل كل مبلغ املعاينة أو أكثر، فيقوم الطبيب إبحالة املريض إىل بعض الفحوصات 
املختبية، أو األِشعَّة، أو إحالته إىل صيدلية معينة ليتقاضى مبالغ مالية من املختب، أو الصيدلية، 

أو مركز األِشعَّة مقابل إحالة املريض إليهم، وهنا يتولَّد إشكاالن مها: 
دفع املريض ملبالغ إضافية قد تصل إىل ضعف سعر الفحص مقابل اخلدمات اليت يتلقاها. •
خضوع املريض إىل حتاليل وفحوصات خمتبية، أو أخذ األِشعَّة، أو صرف أدوية ال يتاجها. •

 ويتعرَّض املريض يف كلتا احلالتي إىل الضرر املادي واملعنوي نتيجة هذه املمارسات غري 
األخالقية.

10. فجوة ثقافية ومعرفية
يعاين اجملتمع العراقي من تدنٍّ يف الثقافة الصحية معاانة متزايدة، ويسبِّب هذا تفاقماً لكثري 
من احلاالت املرضية، ووقوع املريض بعواقب وخيمة، وتوجد أسباب عديدة لتديّنِ مستوى الثقافة 

الصحية منها:  
فقر املناهج الدراسية مبوضوع الثقافة الصحية، وطرائق انتقال العدوى، والتغذية السليمة،  •

ن من الوقوع يف املخدِّرات، واإليدز، واألمراض املنقولة جنسياً إال  واملمارسات الصحية، وال حتصِّ
مبقدار ضئيل جداً.

غياب البامج اإلذاعية والتلفزيونية الصحية التثقيفية، بل جند العكس متاماً، فنجد قنوات  •
إعالمية ترّوِج لبعض الدجَّالي، أو للممارسات غري الصحية.

ضعف دور الطبيب يف التثقيف الصحي، ويعود لسببي: األول، عدم تلقِّي الطبيب التدريب  •
على كيفية تثقيف املريض، واآلخر، عدم توفر الوقت الكايف للطبيب للتثقيف؛ بسبب االزدحام، 

أو عدم توفر البيئة املكانية املناسبة للتثقيف الصحي. 



15

فجوات قطاع الصحة يف العراق )البصرة منوذجًا(

 الواقع الصحي يف حمافظة البصرة
الواقع  صحي يف البصرة مرتبط ابلواقع الصحي يف العراق، وميكن أن حتقِّق البصرة قفزة نوعية 
عند توفر الدعم الالزم هلا، فمع هذه الفجوات لكن الوضع يف حمافظة البصرة أفضل من معظم 

احملافظات اليت تعاين معاانة أكب.
ويعود السبب يف ذلك إىل أنَّ احلكومة احمللية تساهم مسامهة جادة يف دعم القطاع الصحي، 
والبصرة هي حمافظة كبرية  املتاحة.  اإلمكانيات  االرتقاء مبستوى خدماهتا ضمن  وحتاول جاهدة 
من  أفضل  بصورة  فيها  اخلاص  القطاع  بنمو  مسحت  اقتصادية كبرية  إمكانيات  وفيها  وعريقة، 

احملافظات األخرى، وإلثبات ذلك نذكر املؤشرات اآلتية:
1. حتتل البصرة املرتبة الثانية يف عدد املستشفيات احلكومية واألهلية بعد العاصمة بغداد.

2. افـْتُِتَحت فيها -يف العامي األخريين- مستشفيات عديدة، هي:
مستشفى اجلهاز اهلضمي )حكومي(.	 
مستشفى البصرة ألمراض القلب )مستشفى النفط( بنته شركة نفط البصرة )حكومي(.	 
مركز أمراض الدم الوراثية، وهو أكب مركز يف ختصصه يف العراق )حكومي(.	 
مستشفى البصرة لألمراض االنتقالية )حكومي(.	 
مستشفى دار الشفاء االستثماري )قطاع خاص(.	 
مستشفى األمريات )قطاع خاص(.	 
مستشفى املودة التخصصي )قطاع خاص(.	 

3. من املؤمل أن تفتتح فيها يف العام املقبل 2024م مستشفيات حكومية عديدة.
4. توجد مخسة مستشفيات متوهلا وتنفذها احلكومة احمللية قيد اإلنشاء حالياً.

5. فيها املركز الطب النووي الوحيد يف املنطقة اجلنوبية، ومن املؤمَّل افتتاح أول مركز حكومي 
للطب النووي يف العراق.
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التخصصية  املراكز  املاضية بتمويل احلكومة احمللية- عدد من  السنوات  افـْتُِتَحت -يف   .6
املهمة مثل:

مركز البصرة لزراعة الكلى.	 
مركز أمراض السكري والغدد الصم.	 
مركز عالج احلروق.	 
مركز زراعة القوقعة.	 
مركز جراحة قاع اجلمجمة.	 

7. استضافت البصرة عدداً من الفرق الطبية األجنبية؛ إلجراء العمليات اجلراحية املعقدة، 
وتدريب األطباء، والطواقم الصحية عن طريق برانمج االستقدام الطيب الذي تقدمه احلكومة احمللية، 

إذ عاجلت هذه الفرق )347( مريض يف عام 2022م.
فريق حتالف نوفك األوريب جلراحة القلب لألطفال.	 
فريق هندي جلراحة القلب للكبار.	 
فريق أملاين الستبدال مفصل الركبة.	 
فريق روسي إلجراء عمليات اليزاروف اخلاصة بتصليح هتشم العظام.	 
فريق تركي لزراعة القرنية.	 
فريق تركي جلراحة الشبكية.	 
فريق تركي جلراحة اجلملة العصبية.	 

8. تقوم احلكومة احمللية ابلتعاون مع دائرة صحة البصرة بعالج بعض احلاالت املستعصية 
خارج العراق، إذ عاجلت )780( مريض عام 2022م يف تركيا، وتضمَّنت زراعة الكبد، والنخاع، 

والعمليات اجلراحية املعقدة، والسرطان، وغريها.
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والرني،  )املفراس،  مثل:  املتطورة،  الطبية  األجهزة  توفري  يف  احمللية  احلكومة  سامهت   .9
والنواظري اجلراحية، وأِسرَّة العمليات، وعرابت التخدير، وسيارات اإلسعاف، وغريها(؛ لسدِّ النقص 

املوجود يف املؤسسات الصحية.
10. قامت احلكومة احمللية ببناء عديد من املراكز الصحية والردهات وصاالت العمليات.

11. متكَّنت دائرة صحة البصرة بدعم احلكومة احمللية من توفري العالج اإلشعاعي للسرطان 
من دون قائمة انتظار بعد أن كان مرضى حمافظة البصرة يسافرون لتلقِّي العالج اإلشعاعي يف بغداد 

ضمن قوائم انتظار قد تصل إىل ستة أشهر.
مركز  مثل:  املتطورة،  التخصصية  املراكز  استحداث  إىل  البصرة  دائرة صحة  تسعى   .12

جراحة تشوهات القلب الوالدية، ومركز زراعة النخاع، ومركز زراعة الكبد.
13. متكَّنت دائرة صحة البصرة من ختفيض مدة االنتظار؛ إلجراء فحوصات )املفراس، 

والرني( من سنة إىل شهرين )للرني(، ومن دون انتظار )للمفراس(.
14. متكَّنت دائرة صحة البصرة من اجتياز أزمة كوروان من دون حدوث مشكالت، أو 

إخفاقات.
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التوصيات
ذات  الصحي  ابلقطاع  النهوض  تستهدف  واقعية  إسرتاتيجية  خطة  وضع  من  بدَّ  1.ال 

أهداف واضحة وحمددة، وضمن سقف زمين دقيق، وترصد هلا األموال الالزمة.
2. من الضروري جداً استحداث نظام صحي جديد للعراق يضمن حقوق العالج اجملاين 
للفقراء، وملرضى األمراض املزمنة، وللخدمات الوقائية، ويف الوقت نفسه يد من هدر املوارد املالية، 
والبشرية عن طريق اإلنفاق التشاركي بي الدولة واملريض، والذي سيساهم يف استعمال املوارد عند 
احلاجة الفعلية فقط، مع احلرص على تقدمي خدمات مقبولة، وأبسعار مناسبة بطريقة تنافسية يف 

مستوى اخلدمة وأسعارها.
اإلدارية،  اهلياكل  ترشيق  تتطلب  عديدة  إدارية  مشكالت  من  الصحي  النظام  يعاين   .3
وتوسيع الصالحيات، وزايدة املرونة مع ضرورة اعتماد سياقات اثبتة للعمل، وللعالج ضمن أدلة 

اسرتشادية، وبروتكوالت عالجية.
4. من املالحظ أيضاً أن تويل املناصب اإلدارية يكون من قبل األطباء من دون حصوهلم 
على دورات، أو شهادات يف اإلدارة، مثل دبلوم إدارة املستشفيات، أو ماجستري إدارة أعمال أو 
غريها، لذا من الضروري جداً استحداث مركز يف وزارة الصحة مينح شهادات لدورات مكثَّفة )3 
– 6( أشهر يف إدارة املؤسسات الصحية؛ لتكون الدورة شرطاً يف تويل منصب مدير مستشفى، 

أو قطاع، أو قسم.
5. ميكن للجامعات العراقية أن تقدِّم خدمات انفعة للقطاع الصحي عن طريق استحداث 
معاجلة  دراسة كيفية  الصحية، وكذلك  اخلدمات  ودبلوم جودة  الصحية،  املؤسسات  إدارة  دبلوم 

عديد من املشكالت اإلدارية، واخلدمة يف قطاع الصحة.
6. ضرورة إصدار تعليمات خاصة بشراء األدوية، واللقاحات واألجهزة، واملستلزمات الطبية 

بداًل عن تعليمات تنفيذ العقود احلكومية، خلصوصية القطاع الصحي وارتباطه أبرواح الناس.
التحتية عن طريق  البىن  الفجوات يف  لردم  7. إطالق مبادرة وطنية كبى -مهم جدًا-؛ 
استثمار الوفرة املالية، واستثمار )%10( من احتياط البنك املركزي يف حساب مصريف خيصص 
إلنشاء مشاريع صحية إسرتاتيجية كبى عديدة يف مجيع احملافظات؛ إلحداث نقلة نوعية يف حتسي 
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اخلدمات الصحية، وهو استثمار أمثل لثروات البلد بتحويلها ملؤسسات صحية متقدمة تنفع الناس 
بداًل من خزهنا يف البنك الفدرايل األمريكي، ونقرتح مشاريع عديدة لكل حمافظة، مثل:

بناء مستشفى رعاية اثلثية تعمل بنظام اإلحالة بسعة )400( سرير تضم املراكز التخصصية 	 
فقط، مثل: األورام، وجراحة القلب، وزارعة األعضاء، واجلملة العصبية، والتخصصات الدقيقة.

بناء مستشفى لألطفال والوالدة بسعة )400( السرير.	 
مستشفى للطوارئ بسعة )100( سرير.	 
 مستشفى األمراض النفسية واإلدمان بسعة )100( سرير.	 

وبذلك نضيف )1000( سرير لكل حمافظة، وهو ميثِّل زايدة مبقدار )%50( يف عدد أِسرَّة 
الرقود يف العراق.

8. ال ميكن حتقيق أي تطور أو حتسن حقيقي يف اخلدمات الصحية، ما مل يـَُزِد اإلنفاق 
احلكومي على قطاع الصحة إىل )%10( كحدٍّ أدىن من حجم اإلنفاق احلكومي يف املوازنة، إذ 
يتاج العراق إىل زايدة إنفاقه احلكومي السنوي على قطاع الصحة من )%2,7( إىل )%15( من 
املوازنة حكومية َوْفق توصيات منظمة الصحة العاملية؛ لكي يتمكَّن العراق من إحداث تغيري إجيايب 

)Alajwady, 2022( ملموس بعد سنوات عديدة
9. حل أزمة الطواقم الطبية والصحية حاًل جذرايً هو مهم جداً عن طريق خطوات عديدة، 

مثل:
انفكاك كليات الطب والتمريض من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وربطها بوزارة الصحة، 	 

وبذلك نسد النقص يف الطاقم التدريسي.
جعل القبول يف كليات اجملموعة الطبية للطالب من احملافظة نفسها؛ لتضمن احملافظة حصتها 	 

من األطباء واملمرضي اخلرجيي.
منح احلوافز واملخصصات للتخصصات النادرة اليت يعزف عنها األطباء، مثل: الطب النووي، 	 

وجراحة تشوهات القلب الوالدية، والطب العديل، وغريها، خصوصاً مع جناح جتربة جذب 
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األطباء إىل اختصاص التخدير.
زايده القبول يف البورد العراقي والعريب.	 

10. نقرتح معاجلات عديدة؛ لغرض سد فجوة نقص اخلبات، وهي:
استحداث برانمج ابتعاث خاص بوزارة الصحة للحصول على التخصصات املهمة من أورواب، 	 

العراق  الطب يف  لتجديد  املبتعثي؛  وأمريكا، وأسرتاليا، مع ضماانت مشددة لضمان عودة 
خصوصاً يف التخصصات الدقيقة على أن تكون نسبة االبتعاث ال تقل عن )%25( من عدد 

املقبولي يف الدراسات العليا يف العراق يف جمال الصحة.
استحداث برانمج تدريب سنوي لتدريب األطباء يف بعض التخصصات خارج العراق لشهر 	 

واحد يف السنة؛ لغرض كسب اخلبة، ونقل التجارب، وزايدة االندفاع واحلماس يف العمل.
مع 	  مستمرة  بصورة  التمريضية  الطواقم  لتدريب  وللبحوث؛  املهين  للتطوير  مراكز  استحداث 

مشوهلم بدورات تدريبية خارج العراق.
العقبات  11. عمل تغيري جذري وشامل يف آلية تسجيل األدوية واستريادها، وإزالة كل 
واملعوقات، واستبداهلا بنظام إلكرتوين شفاف ومرن، ونشر مراكز الرقابة الدوائية يف عموم العراق؛ 
لغرض فحص النماذج، وميكن أن تكون مراكز الرقابة اتبعة لكليات الصيدلة كمكاتب استشارية.

الصحي، واختاذ  العالقة ابلقطاع  والقواني األخرى ذات  األطباء  نقابة  قانون  فعيل   .12
إجراءات صارمة حبق َمن خيون شرف مهن الطب والصيدلة، ومنعهم من مزاولة املهنة، إذا ثبت 
أو  لي(،  )الدالَّ استعمال  مثل  أخالقية  جتارية ال  ممارسات  بسبب  ابملرضى؛  األضرار  تورطهم يف 

صرف أدوية، أو عمل فحوصات ال يتاجها املريض؛ ألغراض الرتبُّح غري املشروع.
13. للقطاع الصحي اخلاص دور كبري يفوق الدور احلكومي يف معظم دول العامل، ومن 
الضروري جداً تشجيع أصحاب رؤوس األموال على االستثمار يف بناء املستشفيات واملراكز الطبية 
وصناعة األدوية؛ بداًل من استثمار أمواهلم يف بناء املوالت التجارية، والفنادق، واملطاعم، ومعارض 
التجارة؛ لذا  القطاع الصحي صعب وغري مربَّح مقارنة مع قطاع  السيارات. وألنَّ االستثمار يف 
فهو يتاج إىل دعم وتسهيالت كثرية من الدولة؛ لتحويل أنظار املستثمرين من التجارة إىل الصحة 
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مثل منح قطع األراضي، ومنح القروض، واإلعفاءات الضريبية واجلمركية، وخفض أسعار الكهرابء 
والوقود.

14. من املهم جداً تضمي املناهج يف كل املراحل الدراسية يف وزارة الرتبية مبواد تنمِّي الثقافة 
ع ممارسة الرايضة، وحتصِّن التلميذ  الصحية والعادات الغذائية والسلوكية السليمة وتزرعها، وتشجِّ

والطالب من الوقوع يف املمارسات املضرة كالتدخي، وتناول الكحول، وتعاطي املخدِّرات.
15. جيب على هيئة اإلعالم واالتصاالت إلزام القنوات اإلعالمية بكل صورها على تقدمي 
برامج صحية تثقيفية أسبوعية، وفواصل إعالنية قصرية بصورة يومية حتت إشراف وزارة الصحة، 
مع دعم الوزارة إلنشاء مواقع إلكرتونية متخصصة للتثقيف الصحي، فضاًل عن اجملالت الصحية.

16. بناء قاعدة بياانت إلكرتونية حُتدَّث حتديثاً مباشراً يومياً، وتتيح البياانت بصورة مفهرسة 
ومفصلة للباحثي؛ متكِّنهم من تنبُّؤ حصول املشكالت بصورة مبكِّرة، كذلك ستساهم يف توجيه 
البحوث  على  تطلع  عليا  أو جلنة  هيئة،  مع ضرورة وجود  املستقبلية،  اخلطط  إعداد  البوصلة يف 

والدراسات، وتتبىنَّ توصياهتا، وتنفيذها على أرض الواقع.
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