الحقوق الصحيظ للفرد الطراقي بين الواقع ومدؤوليظ الدولظ
أ.م.د أحمد رمر الراوي
مركز المدتنصريظ للدرادات الطربيظ والدوليظ

المقدمظ
تشير معظم الدساتير إلى حق اإلنسان في العيش ببيئة جيدة تؤمن لو حياة صحية
سعيدة  .ويكفل المجتمع من خالل الد ولة ىذا الحق عن طريق تأمين الرعاية الصحية لمفرد .
وقد حرصت الدساتير السابقة في العراق عمى تأكيد الحقوق الصحية لمفرد  ،حيث أشار
الدستور المؤقت لعام  4691عمى إن الرعاية الصحية حق لمعراقيين جميعاً تكفمو الدولة
بإنشاء مختمف أنواع المؤسسات الصحية

()1

 .كما الزم الدستور المؤقت لعام  4691الدولة

بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الصحية المجانية في الوقاية

والعالج .
وقد سعت الدولة في العراق الى تقديم الخدمات الصحية والعالجية لمواطنييا كافة.اذ حصل

تقدم في الخدمات الصحية المقدمة عبر المؤسسات الصحية العامة قبل عام  ،3112حيث بمغ
عدد المستشفيات نحو  219مستشفى عام وأكثر من  4231مؤسسة صحية أخرى ونحو 14
عيادة طبية شعبية

() 2

 .إال إن مستوى ونوعية الخدمات التي قدمتيا تمك المؤسسات

الصحية قد تراجع خالل عقد التسعينات بسبب ما كانت تفتقر إليو المؤسسات الصحية من

المستمزمات الصحية والعالجية  ،نتيجة لمحصار االقتصادي المفروض دولياً عمى العراق ..

وجاء االحتالل في ربيع عام  3112ليقضي عمى ما تبقى من قدرات ىذه المؤسسات في تقديم

الرعاية الصحية المطموبة لممواطن بسبب عدم قيام سمطات االحتالل بواجبيا تجاه حماية تمك

المؤسسات ،حيث خسرت ىذه المؤسات معظم قدراتيا الفنية ،نتيجة نيب وسمب كافة
محتوياتيا ومستمزماتيا من االجيزة الطبية .وباتت عممية إرجاع الرعاية الصحية إلى وضعيا
()4

الدستور العراقي المؤقت لعام  4691المادة الثالثة والثالثون .

()3الجياز المركزي لإلحصاء ولتكنموجيا لمعمومات المجموعة اإلحصائية لعام  3111جدول  41/ 4ص. 114
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خالل ما كانت عميو في عقد الثمانينات يحتاج موارد كبيرة وادارات أمينة .اذ ان معظم ما رصد
من مبالغ لم ينعكس ايجابياً عمى واقع الخدمات الصحية ،بسبب أن القسم األكبر تم انفاقو
عمى اعادة بناء وتأىيل بنايات المؤسسات الصحية ،واآلخر قد ضاع نتيجة تفشي الفساد
اإلداري في معظم مؤسسات الدولة ومنيا المؤسسة الصحية .
إن ىذا التراجع في مستوى الخدمات والرعاية الصحية انعكس سمباً عمى حق اإلنسان في

الحصول عمى رعاية صحية تؤمن لو حياة سعيدة وصحيحة.

ولغرض الوقوف عمى مستوى الخدمات الصحية المقدمة ومسؤولية الدولة القانونية واالخالقية
تجاه تييأة بيئة سميمة يتمتع فييا الفرد بحياة سعيدة وسميمة.
أوال :الرعاية الصحية ومسؤولية الدولة:
ان حققق التمتققع برعايققة صققحية ،ىققو وصققول بققالفرد الققى حالققة مققن التكامققل الجسققدي والعقمققي
واالجتماعي والنفسي ،وليس فقط غياب المرض او العمة .ولموصول الى ىذه الحالقة يجقب ان تققدم

لمفرد الرعاية الصحية التي تعتمد عمى وسقائل تكنولوجيقا صقالحة عمميقا ،وسقميمة عمميقا  ،ومقبولقة
اجتماعيققا ومتناسققبة مققع قققدرات الفققرد الماليققة .وتضققمن ىققذه الرعايققة لمفققرد ،الوقايققة والعققالج مققن
االمراض التي يتعرض ليا منذ والدتو حتقى مماتقو ،لكقي يتمتقع بحيقاة سقعيدة تمكنقو مقن المسقاىمة
في تنمية مجتمعقو .وتققع عمقى الدولقة مسقؤولية تقأمين الرعايقة الصقحية ألفقراد المجتمقع مقن خقالل

تييققأة االطرالتشققريعية والمؤسسققية لضققمان حصققول الفققرد عمققى الرعايققة الصققحية كحققق اساسققي ألن
يحيا بنشاط وحيوية.
وقد حرصت الدولة فيي العراق منذ تأسيسيا في عشرينيات القرن الماضي عمى التزاميا بتققديم

الرعاية الصحية لمواطينيا .واكدت تشريعاتيا السابقة عمى كفالة الدولقة بتققديم ىقذه الرعايقة مجانقا
أو مقابل رسوم رمزية.
لقذلك نجققد ان الدسققتور العراقققي الجديققد ،الققذي تققم االسققتفتاء عميققو فققي عققام  3113تضققمن ىققذه

الحقوق وأكد عمى اآلتي :

 -4تكفل الدولة الحق بالرعاية الصحية لكل أفراد المجتمع من خقالل قيقام الدولقة بتقأمين وسقائل
الوقاية والعالج عن طريق إقامة المستشفيات والمستوصفات ودور العالج

()3

.

 -3رعاية الدولة لذوي الفئات الخاصة من المعوقين وتأىيميم بغية دمجيم بالمجتمع .

()3الدستور العراقي الجديد المادة . 23-24
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 -2أكققد الدسققتور عمققى دور القطققاع الخققاص فققي إنشققاء المستشققفيات والمستوصققفات الصققحية
وبأشراف الدولة .

 -1كما أكد الدستور عمى أن الدولة تكفل حماية البيئة والتنوع أألحيائي والحفاظ عمييا .
إن ما أشار إليو الدستور من حقوق صحية وبيئية سميمة يجب توفيرىا لإلنسان العراققي  ،تعقد
خطوة ميمة بعد إن تعرض اإلنسان العراقي إلى حرمانو من ابسط حقوق في الحصول عمى القدواء

والعالج وتدمير بيئتو الصحية السميمة .مما يتطمقب إصقدار التشقريعات الالزمقة لتنفيقذ ىقذه البنقود
،إذ إن الدسققتور لقققم يشققر إلقققى كيفيققة تنفيقققذ حققق الفقققرد بققالعيش بظقققروف سققميمة وتقققرك ذلققك إلقققى
صالحيات االتحاد لرسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التموث

()4

.

ثانيا  :الوضع الصحي في العراق  ..نبذة تأريخية
لقققد تققاثر الوضققع الصققحي فققي العققراق بشققكل سققمبي بققالتطورات التققي مربيققا العققراق منققذ عقققد
الثمانينات حتى االن ،والتي تمثمت بثالثة حروب كبيرة ىي ( الحرب العراقية االيرانية-حرب الخمقي

االولققى ، 644/641وحققرب الخمققي الثانيققة 4664والغققزو االمريكققي عققام)3112فضققال عققن الحصققار
الذي اسقتمر ثالثقة عشقر سقنة .ان تقاثيرات ىقذه االحقداث عمقى الصقحة يتجقاوز االبعقاد والمؤشقرات

المعتمدوة تقميديا في ىذا المجال الى ما ىو اخطر من ذلك بكثير  ،فيي طالت بشكل مباشر الحقق
في الحياة والبقاء الجسدي لما تسببت بو من خسائر بشرية كبيقرة فقي االرواح  ،كقذلك لمقا تسقببت

بو من اعاقات وامراض واصابات طالت عشرات االلوف من سكان العراق.

لقد مرت االوضاع الصحية بمراحل متعاقبة ففد شيدت المؤشرات الصحية بعض التحسقن نيايقة
الثمانينيققات ،حيققث كانققت بعققض تمققك المؤش قرات ايجابيققة ،اذ انخفققض معققدل الوفيققات الرضققع مققن

41حالة لكل الف عام 4696الى 11حالة عام .4646كما ان مؤشر وفيقات االطفقال دون الخامسقة
من العمر قد انخفض من  431حالة الى  91حالة بااللف خالل نفس الفترة (.)5

ولمظروف الصعبة التي عاشيا المواطن العراقي خالل فترة الحصار االقتصقادي بعقد عقام4664

التي أثرت بشكل كبير عمقى حققو فقي الحصقول عمقى مقومقات الحيقاة االساسقية السقيما مقن الغقذاء
والقققدواء،اذ أن مؤشقققرتوقع الحيقققاة بقققدال مقققن ان يرتفقققع القققى  94كمقققا مخطقققط لقققو انخفقققض نيايقققة
التسعينيات الى 36عاما.كما اظير المسح الذي اجري عام  4669بان طفال مقن كقل خمسقة اطفقال
()4الدستور العراقي الجديد المادة (-441ثالثاً) .

( )5الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات،برنام
العراق،الجزء االول 3119ص93

االمم المتحدة االنمائي،خارطة الحرمان

ومستويات المعيشة في
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يعاني من نقص الوزن ،ويعني ذلك ان  %46من اطفال العراق يعانون سقوء التغذيقة.أي اكثقر مقن
 631ألققف طفققل  ،وىنققاك نحققو 21ألققف طفققل مصققاب بسققوء التغذيققة المققزمن .كمققا تضققاعفت حققاالت
وفيات االميات خالل عقد التسعينيات ثالث مرات فبمغت  392حالة وفاة لكل 411ألف من المواليد

االحياء .وان %91من النساء الحوامل يعانين من فقرالدم مما يعرضين لخطر الوفاة(. )6
ثانيا:واقع الخدمات الصحية في العراق:

ان السمة الغالبة عمى النظام الصحي في العراق ىو مبني عمى اساس العالج في المستشفيات

العامة في االغمب ،أل ن مساىمة القطاع الخاص كانت محدودة عبر مستشفيات صغيرة منتشرة
في عدد من المحافضات العراقية تقدم خدماتيا بتكاليف مرتفعة نسبيا .االمر الذي شكل ضغطا
عمى المؤسسات الصحية العامة.مما يتطمب من الدولة رصد المبالغ الكبيرة لتقديم الخدمات
الصحية وفق ما الزمتو الدولة عمى نفسيا من خالل االطر التشريعية،في ضمان الحقوق الصحية
الفراد المجتمع.وان اعادة الخدمات الصحية الى وضعيا السابق يتطمب استثمارات كبيرة في

القط اع الصحي السيما بعد ما تعرضت لو ىذه المؤسسات من نيب وسمب وتدمير لمعظم
موجوداتيا بعد االحتاللفي عام .3112
وتشير بينات الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات الى ان عدد المؤسسات الصحية
العاممة في العراق عام  3119قد بمغ  ، 3464تقدم خدماتيا لممجتمع عبر امكانياتومستمزمات

عمل ال زالت متواضعة.حيث يمكن تميز ثالث انواع رئيسة ،كما يوضحيا الجدول ( ،)4من
المؤسسات الصحية كالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات الشعبية:
(أ) تأتي المستشفبات في مقدمة المؤسسات الصحية حيث بمغ عددىا عام  3114نحو 311

مستشفى عامة ،تقدم مختمف الخدمات العالجية .ىذا فضال عن  44مستشفى أىمى ،التي
اصبحت تقدم خدماتيا بشكل واسع نسبيا عما كانت عميو بسبب ما تعاني منو المستشفيات
العامة من نقص في التجييزات التي انعكس عمى مستوى الخدمة المقدمة السيما بعد عام

.3112

) ) 6االمم المتحدة  ،االسكوا ،االىداف االنمائية لاللفيةفي االمنطقة العربية3113-ص44

4

(ب) مراكز الرعاية الصحية االولية:
تقدم خدمات الرعاية الصحية من خالل مراكز منشرة في عموم محافظات العراق .التي بمغ
عددىا نحو 634مرك از يستقبل المركزالواحد منيا نحو 431مراجعا يوميا،مما يشكل ضغطا عمى
نوعة الخدمة المقدمة من ىذه المراكز.

(ج) العيادات الطبية الشعبية،وىي عيادات تقدم خدماتيا خارج اوقات الدوام الرسمي  .وقد بمغ
عددىا عام  3114نحو  221عيادة .وتقدم خدماتيا العالجية وخدمات رعاية االسنان

لممواطنين باسعار مخفضة السيما أصحاب االمراض المزمنة.

ىذا فضال عن  246عيادات تأمين تخدم منتسبي بعض الييئات والمؤسسات الرسمية والخاصة.
جدول ( )4يبين عدد المؤسسات الصحية في العراق خالل الفترة3114/3113
3114
3119
3119
3113
المؤسسة الصحية
311
439
433
439
المستشفيات العامة
المستشفيات

94

91

91

44

الخاصة
مراكزرعاية صحية

4431

عيادات شعبية

216

234

219

عيادة تأمين صحي

233

239

234

416

634
221
246

المصدر :مركز حمو اربي لمبحوث والدراسات الستراتيجية،التقرير الستراتيجي العراقي الثاني 3116ص.332
كما ان ال مالكات البشرية ىي االخرى كانت قميمة قياسا لممؤشرات الدولية  ،حيث أن االوضاع

األمنية غير المستقرة واالعتداءات عمى الكثير من االطباء قد ادى ذلك الى خروج اعداد كبيرة

منيم الى خارج العراق  ،مما تراجعت نسبة االطباء قياسا الى السكان لتصل  1,9لكل  41111فرد
من السكان.حيث توضح بيانات الجدول ( )3تراجع عدد االطباء خالل الفترة  3114-3113وكما
يأتي:
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جدول ( )3يبين المالكات الصحية العاممة بالقطاع الصحي بالعراق لمغترة 3114-3113
3114
3119
3119
3113
المالك الطبي
49112
43661
49344
49944
أطباء
أطباء اسنان

2161

2913

2343

2994

صيادلة

3699

2314

2239

2669

المالك الصحي

32131

32344

33499

23991

المالك التمريضي

21429

22223

24943

29499

المصدر :مركز حمورابي لمبحوث والدراسات الستراتيجية،التقرير الستراتيجي العراقي

الثاني

 3116ص.332
وكذلك الحال بالنسبة لممالك الصحي الذي لم تزد النسبة عن 4.1لكل 41111فرد من السكان

قياسا الى نسبة  1المتارف عمييا صحيا.
كما يشير الى جدول ( )2التالي:

تشير بيانات الجدول( )4التالي إلى مؤشرات البقاء لإلنسان العراقي التي تعكس مستوى
الرعاية الصحية في العراق

.

ثالثا:مؤذرات الصحظ الطامظ:
ادت ظروف االحتالل بعد عام  3112وتداعياتو عمى المستوى االجتماعي والصحي الى
تراجع بعض مؤشرات الصحة العامة.حيث تشيردراسة خارطة الحرمان ومستويات المعيشة التي
قامت بيا وزارة التخطيط بالتعاون مع برنام االمم المتحدة االنمائي عام 3119الى مستوى

الحرمان* من الخدمات الصحية .اذ اوضحت الدراسة ان نسبة%34من االسر التي شممتيا
الدراسة كانت محرومة من الخدمات الصحية  .اما مستوى الحرمان بالنسبة لالفراد فقد بمغ
نحو% 33خالل نفس السنة .مما يشير الى ان خمس افراد المجتمع العراقي يعانون من
حرمان الرعاية الصحية.منيم نسبة  %9,6حرمان عالي جدا عمى مستوى االسر.كما موضح
ذلك في الجدول(.)2
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*تشمل دراسة مستوى الحرمان المؤشرات التالية:
-4االمراض ال مزمنة والمشاكل الصحية،ويمثمو عدد أفراد االسرة الذين يعانون من مرض عضوي
أو مشاكل صحية.

-3الحالة التغذوية لالطفال،ويتضمن مؤشر الوزن الى العمر لالطفال دون الخامسة من
العمر(سوء التغذية) ،اضافة الىمؤشر الطول الى العمر(التقزم)

-2الرعاية الصحية أثناء الحمل ،وتتمثل بالرعاية الصحية خالل فترة الحمل
-1امكانية الوصول الى المستشفى،ويمثل الوقت المستغرق لموصول الى المستشفى أو المركز
الصحي.وتعتبر االسرة محرومة اذا استغرق الوصول الى المستشفى أكثر من 11دقيقة .وأكثر
من  31دقيقة لموصول الى المركز الصحي.
 -3مستوى الخدمات الصحية  ،ويمثل ىذا المؤشر ىو مدى رضا االسرة والفرد عن الخدمات
الصحية المقدمة .ولمزيد من االطالع راجع الدراسة المشار الييا.
جدول ( )2يبين مستويات الحرمان لدليل الصحة ودليل مستوى المعيشة عام 3119
المؤشر

حرمان عالي

حرمان

حرمان منخفض

مؤشر الصحة(أسر)

31.9

متوسط
31.3

33.4

مؤسرمستوى

24.3

11.4

31.4

التغذية(أسر)
مؤشر الصحة (أفراد)

33.1

31.6

32.4

مؤشرمستوى

22.4

11.9

34.9

التغذية(أفراد)
المصدر :الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات .خارطةالحرمان ومستويات
المعيشة في العراق .التقرير التحميمي 3119ص93
اما مؤشر مستوى التغذية فنالحظ ان  %24من االسر التي شممتيا الدراسة تعاني من الحرمان
التغذوي  .وىذا ما أكدتو وزارة التخطيط بانو ال زالت نسبة  %23من سكان العراق يعيشون
بمستوى من الفقرحتى نياية عام .3116
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وشكل المؤشر االول المتعمق بعدد االسر الذين يعانون من مرض عضوي مزمن أو مشاكل
صحية كالعوق قد بمغ نسبتيا حسب مسح االحوال المعيشية  3111بنحو %43يشكمون مانسبتو

 %4من مجموع السكان .أي أن نسبة العوق في العراق قد أرتفعت من  %1,6من مجموع
السكان عام 4699الى  %4عام.3111وتشير بيانات وزارة الصحة الى ان عدد المعوقين في
العراق عام  3116قد بمغ نحو %41من مجموع السكان .أي ىناك نحو  2مميون فرد معوق

بسبب اعمال العنف واالعمال المسمحة والتفجيرات.ان ىذا العدد الكبير من المعوقين يحتاج الى
رعاية صحية كبيرة .االمر الذي يحمل الدولة مسؤولية كبيرة في تأمين الرعاية الصحية ليذه
الشريحة التي اصبحت عاجزة عن اداء حياتيا بشكل طبيعي .
وأن توزيع االسر التي تعاني من الحرمان من الخدمات الصحية حسب مناطق العراق نجد ان
المنطقة الشمالية من العراق اكثر المناطق حرمانا .اذ بمغت نسبة االسر المحرومة فييا
بنحو %33.2من االسر .واقل االسر حرمانا ىي في بغداد التي بمغت نسبتيا  %49.3من مجموع
االسر.ويوضح الجدول ( )1مستوى الحرمان لالسر حسب مناطق العراق.

جدول ( )1يبين التوزيع الجغرافي لنسب االسر المحرومة من الرعاية الصحية ومستوى المعيشة
(%لألسر)
المنطقة

ميدان الصحة

الشمالية

33.2
32.9

21.3

بغداد

49.3

31.1

الجنوبية

31.1

13.6

31.9

24.3

الوسطى

مجموع العراق
المصدر :الجياز المركزي لالحصاء وبرنام

دليل مستوى المعيشة
32.6

االمم المتحدة االنمائي،خارطة الحرمان ومستويات

المعيشة في العراق،التقرير التحميمي 3119ص93
كما يتضح من بيانات الجدول المذكورأن الحرمان قي مستوى المعيشة كان أكبر من مستوى
الحرمان في ميدان الصحة ،اذ بمغت نسبة االسر المحرومة لمستوى المعيشة عمى مستوى العراق
% 24.3من االسر .وىذا ما يشكل عبئ كبير عمى الدولة في تقميل نسبة الحرمان من الخدمات
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الصحية .ألن من الطبيعي ان الحرمان من مستوى المعيشة سيؤدي الى تعرض افراد االسر الى
االمراض مما يتطمب ان تكون ىتاك رعاية صحية اكبر.وىذا ما يضيف مسؤولية مزدوجة عمى

الدولة في السعي لتقميل مستوى الحرمان في الميدان الصحي ومستوى المعيشة.
رابطا  :مؤذرات دليل الصحظ رلى مدتوى الريف والخضر:

عمى الرغم من أن العراق قد حقق بعض التقدم في الميدان الصحي قبل عام  4661اال انو
كان ىناك تفاوت في مستوى الحرمان من الخدمات الصحية بين مناطق العراق ’مما أدى ىذا

التفاوت الى تحول معاناة النظام الصحي من االمراض االنتقالية الى االمراض المزمنة ،فمكث
النظم الصحي في تمك المرحمة في مننصف الطريق ،ثم جاءت ظروف ما بعد التسعينات من
القرن الماضي لتعرض النظام الصحي الى انتكاسة اضافية بسبب تعرض الواقع الصحي لالفراد

الى مزيد من االمراض االنتقالية والمزمنة عمى حد سواء ،مما اثقل كاىل النظام الصحي بدرجات

مرتفعة من الحرمان في مجال الرعاية الصحية التي اصبحت غير قادرة عمى االستجابة لمتطمبات
المجتمع من الخدمات الصحية بسبب الظروف السياسية واالقتصادية التي مر بيا البمد.

وقد تفاوتت درجات الحرمان ليس فقط عمى مستوى مناطق العراق بل كان التفاوت اكبر عمى

مستوى ربف وحضر العراق ،حيث بمغت نسبة الحرمان في الريف اكثر من الضعف في
الحضرلتسجل ما نسبتو  %2,3من مجموع االسر  .وتشيربيانات الجدول ( )3الى درجات الحرمان
لمؤشرات الصحة بين ريف العراق وحضره .اذ نجد ان اعمى نسبة من االسر المحرومة من

الخدمات الصحية كانت في المنطقة الشمالية ،حيث بمغت في الريف بنحو  %34.1من
االسر،وىي نسبة عالية تدل عمى انخفاض مستوى الرعاية الصحية في تمك المنطقة من القطر

رغم انيا كانت تمثل نسبيا أكثر استفرار من بقية مناطق العراق.االمر الذي يتطمب اعادة النظر
بمستوى البرام الرعاية الصحية وتوزيعيا بما يخدم مناطق الريف والحضر والعمل عمى تقميل
التفاوت بينيما في مستوى الخدمات الصحية.
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جدول( )3يبين توزيع درجات الحرمان عمى مستوى الحضر والريف (%لألسر)
دليل ميدان الصحة
34.2
34.1

دليل مستوى المعيشة
49.1
94.4

المنطقة

البيئة

المنطقة الشمالية

حضر
حضر

42.9
26.2

43.4
34.3

بغداد

حضر

43.3
23.9

46.2
23.4

المنطقة الجنوبية

حضر

42.2
29.4

21.3
91.3

حضر

43.2
26.3

34.3
91.6

المنطقة الوسطى

ريف
ريف

مجموع العراق

ريف
ريف
ريف

المصدر :الجياز المركزي لالحصاء وبرنام االمم المتحدة االنمائي،خارطة الحرمان ومستويات
المعيشة في العراق،التقرير التحميمي  3119ص.99
خامدا:حق القرد في الحصول رلى الررايظ الصحيظ:
لقد اوجب الدستور العراقي ،المقر عام  ،3113عمى الدولة تأمين البيئة الصحية الجيدة الفراد

المجتمع  ،مع تقديم الرعاية الصحية لمفرد منذ والدتو حتى مماتو ،من أجل ان يعيش الفرد حياة
سعيدة.ولكي يتحقق ىذا اليدف يتطمب من الدولة اعتماد برام

وسياسات تسعى من خالليا

تأمين كافة الخدمات الصحية وتقميل نسب حرمان الفرد من الحصول عمى الدواء والغذاء .وقد

عانى الفرد في العراق من ظروف قاسية جراء الحروب والحصار وتداعيات ذلك عمى توفير الغذاء

والرعاية الصحية .حيث ان حرمان الفرد من الحصول عمى الغذاء الكاف يكون سببا في تعرضو
الى االعتالل والمرض وربما الوفاة ،ال سيما بالنسبة لالطفال دون سن الخامسة من العمر.جراء
ضعف مقاومتيم لالمراض.كما ان قصور النظام الغذائي يؤدي الى حاالت من العاىات الصحية

لالطفال كحاالت التقزم والتشوه في البنية .

وأن تامين الرعاية الصحية ،التي نص عمييا الدستور كمسؤولية اساسية عمى الدولة ،يتوجب
العمل الجاد لتفع يل دور المؤسسات الصحية السيما في ظروف ازداد فييا حرمان الفرد من الرعاية
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الصحية والتغذوية.اذ ال زالت كثير من المؤشرات تشير الى ارتفاع نسب الحرمان من الرعاية
الصحية .حيث ان نسبة ليست بالقميمة من االميات يولدن تحت أيدي قابالت غير متدربات ،مع

العمل عمى نشر المؤسسات الصحية بما يؤدي الى تقميل الوقت المستغرق لموصول الييا .حيث
ان الوصول الى مركز صحي أو طبيب يعد من القضايا الجوىرية في مجال الرعاية الصحية

وىوحق من حقوق االنسان.أن الوصول بيسر وسيولة الى المؤسسة الصحية يعد عامال اساسيا
لممحافظة عمى صحة االنسان.حيث اشرت المعطيات ان حوالى %13من االسر ال زالت محرومة

من ىذا الحق الذي كفمو القانون لمفرد.
كما ان توفير الحاجات االساسية لمفرد كالغذاء والتعميم من العوامل التي تسيم في تقميل
الحاجة الى الخدمات الصحية وبالتالي تقمل من درجات الحرمان من الرعاية الصحية ،التي
يحتاجيا الفرد فيما اذا كان ىناك قصور في توفير الحاجات االساسية ،حيث تظير المؤشرات ان
ىناك عالقة طردية بين اتجاىات الحرمان من الحاجات االساسية وبين الحرمان من الرعاية

الصحية.

داددا :الخالصظ والتوصيات:
عمى الرغم مما حققو العراق من تحسن نسبي في اوضاع الصحة والمستوى المعيشي فبل
حرب الخمي

الثانية( )4664اال ان االوضاع الصحية باتت تواجو اخفاقات كثيرة .اذ لم يترد

الوضع الصحي كما تردى في العراق.وشيدت مؤشرات الصحة العامة تدىو ار كبيرا،وتحول معاناة

المجتمع من انتشار االمراض االنتقالية الى االمراض المزمنة نتيجة الظروف التي مر بيا
العراق.والتي زادت من درجات حرمانو في جميع مجاالت الحياة وفي مقدمتيا ااجانب الصحي.

وبعد عام 3112ونتيجة االحتالل االمريكي لمعراق وتداعياتو ،فقد شيدت المؤسسات الصحية

تراجعا كبي ار في مستوى االمكانيات بسبب ما تعرضت لو ىذه المؤسسات من النيب والسمب التي
رافقت االحتالل ،وتدمير مختبرات الصحة المركزية ومعيد المقاحات .فضال عن النقص الحاد في
المالك الطبي السيما بالنسبة لالطباء.االمر الذي ادى الى زيادة درجات الحرمان من الرعاية
الصحية لتشكل نحو  %34من االسر العراقية التي تعاني من حرمان مؤشر في مستوى الخدمات
الصحة المقدمة ليا .كما تؤكد المعطيات ان ىناك نحو  %23من الشعب العراقي يعاني من حالت
الفقر وانخفاض مستوى المعيشة مما يزيد من درجات الحرمان في الحصول عمى الحاجات
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االساسية لمحياة الكريمة المنشودة الفراد المجتمع .ىذا فضال عن  %41يعانون من حاالت العوق
الجسدي والنفسي نتيجة لتعرضيم العمال العنف والصرعات المسمحة.

وقد اشرت دراسات الحرمان ومسح المستوى المعاشي التي اجرتيا وزارة التخطيط درجات عالية

من الحرمان .وان الحرمان في المستوى الصحي لم يقتصر عمى منطقة دون االخرى وانما شمل
جميع مناطق العراق .وان مايمفت النظر ان الحرمان كان مرتفعا في المنطقة الشمالية رغم انيا

كانت ت تمتع باستقرار نسبي اكثر من غيرىا من مناطق العراق  ،كما ان ىناك تفاوتا في درجات
الحصول عمى الخدمات الصحية بين مناطق العراق والتفاوت كان اكبر بين الريف والحضر .مما
يؤشر الخمل في البرام والسياسات المعتمدة في القطاع الصحي التي لم تراع حالة التوازن في
توزيع المؤسسات الصحية عمى مناطق العراق وفق البيئة والكثافة السكانية.
وعميو في ضوء ىذه الصورة لمستوى الرعاية الصحية الفراد المجتمع العراقي كحق اقرتو
التش ريعات الوطنية والدولية حول تأمين الحياة الكريمة لالنسان من خالل بيئة صالحة خالية من
االمراض والحرمان السيما في الجانب الغذائي واالصحي ،ولتقميل مستويات الحرمان يتطمب العمل

باالتي:
 وضع ستراتيجية وطنية تستيدف الوصول الى المؤشرات الصحية المطموبة بما يؤمن حياة
سعيدة لممواطن من خالل :

تقميل نسبة وفيات االطفال دون سن الخامسة من العمر تقميل نسبة وفيات االميات اثناء الوالدة الى الحدود المقبولة .-الحد من حاالت االصابة باالمراض السرطانية.

 الحد من حاالت التقزم التي يعاني منيا نسبة ليست بالقميمة من االطفال نتيجة سوءالتغذية.
* تقميل نسبة الحرمان من الرعاية الصحية من خالل نشر المؤسسات الصحية عمى مستوى
محافظات العراق بما ينسجم مع الكثافة السكانية والبيئة.

* وضع خطة لتأىيل المؤسسات الصحية العاممة حاليا بما يؤمن تقديم خدمات صحية جيدة.
* العمل عمى تنفيذ برام

لتطوير المالكات الطبية الوطنية مع تييأة الظروف التشجيعية لعودة

االطباء الميجرين والمغتربين.

* العمل عمى تقميل التفا وت في تقديم الخدمات الصحية بين مناطق العراق وبين الحضر والريف بما
يؤمن تقديم رعاية متوازنة لجميع افراد المجتمع.
12

* التأكيد عمى استكمال التشريعات القانونية التي تؤمن الرعاية الصحية الفراد المجتمع بما يمكن من
العيش بحياة كريمة وسعيدة.

* وضع برام صحية خاصة لذوي االمراض والعاىات المزمنة من المعوقين بما يمكنيم من القيام
بواجباتيم الحياتية بكل يسر وسيولة.
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