أطباء من أجل حقوق اإلنسان

تحديات القطاع الصحي العراقي في مواجهة كوفيد19-
موجز قضايا – إعداد أطباء من أجل حقوق اإلنسان
نيسان/أبريل 2021
بقلم عبد الرزاق الساعدي ،ماجستير في إدارة الحكم ،خبير في الشؤون العراقية ،ومرام حداد ،ماجستير ،مسؤولة
البرامج

بعد عام واحد من إعالن منظمة الصحة العاملية كوفيد 19-جائحة عاملية ،ل يزال القطاع الصحي في العراق غير قادر
على معالجة األزمة بشكل مناسب .لقد كافح العراق ملواجهة حالة الطوارئ التي سببتها الجائحة منذ ظهور أول إصابة
في البالد أواخر شباط/فبراير  1.2020إن عوامل الضعف التي سببتها أكثر من ثالثة عقود من النزاع والعقوبات
الدولية والفساد واإلهمال الجتماعي والقتصادي ،2جعلت البلد ونظامه الصحي غير مهيئين ملواجهة الوباء.
وبحلول أواخر آذار/مارس  ،2021وبعد زيادة كبيرة أخرى في اإلصابات ،تجاوز عدد العراقيين املصابين بالفيروس
 3،844000توفي منهم أكثر من  4.14200ويبلغ عدد اإلصابات نحو  22لكل  1000نسمة ،وهو معدل يجعل العراق
من أكثر البلدان تضررا في الشرق األوسط .5ومن شبه املؤكد أن األرقام الرسمية ،التي تستند إلى اختبارات محدودة
وأنظمة بيانات فقيرة ،أقل من العدد الفعلي لإلصابات والوفيات.
أزمة قديمة تتكشف نتائجها اليوم
تشهد الصحة العامة في العراق ،من جوانب كثيرة ،أزمة قديمة تتكشف نتائجها اليوم .فقد أدت عقود من النزاع ،إلى
جانب العقوبات الدولية وضعف الهتمام بالقطاع الصحي ،إلى إلحاق أضرار جسيمة بنظام الرعاية الصحية ،مما
شكل بيئة دفعت الكثير من األطباء املؤهلين وغيرهم من املهنيين الطبيين إلى مغادرة البالد.6
ينفق العراق على الصحة أقل من العديد من جيرانه .فقد بلغت املوازنة السنوية للبالد في عام  2019نحو 133
تريليون دينار عراقي ،أنفق منها ستة تريليونات فقط ( )%4.5على الصحة والبيئة .وتقول منظمة الصحة العاملية إن
العراق أنفق  154دولرا فقط للفرد على الخدمات الصحية في عام  ،2015مقابل  366دولرا في إيران و 257دولرا في
األردن.7
ترك ضعف نظام الصحة العامة في العراق ونقص موارده أثرا سلبيا عميقا وواسع النطاق على الصحة العامة.
فاألمراض غير املعدية ،كالسرطان وأمراض القلب والسكري وأمراض الرئة املزمنة ،تسبب  %55من الوفيات في
البالد .8ويعاني أكثر من  %30من السكان من ارتفاع ضغط الدم ،و %14من السكري ،وأكثر من  %30من السمنة.9
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تحديات القطاع الصحي العراقي في
مواجهة كوفيد19-

في العقود الثالثة املاضية ،شهد عدد سكان العراق زيادة كبيرة (من  7.28مليون في عام  1960إلى أكثر من  39مليون
في عام  .10)2019ولكن النظام الصحي لم يواكب هذه الزيادة .وبحسب البنك الدولي ،لكل  1000عراقي ،هناك 1.3
سرير في املستشفيات (كان الرقم  1.9في عام  11،)1980و 0.8طبيب (بانخفاض كبير عن  1.0في عام  .)2014هذا أقل
بكثير من البلدان األخرى في الشرق األوسط.12
والتحديات متعددة الجوانب كما يقول الدكتور عبد األمير الشمري ،االنقيب السابق لنقابة األطباء العراقية التي
تنظم وتشرف وتدافع عن حقوق األطباء .فهو يقول :قطاع الصحة العامة يعاني .وعدد العاملين الصحيين واملراكز
الصحية قليل جدا ول يجاري الزيادة السكانية .وثمة نقص في اإلمدادات الطبية وسوء إدارة للموارد البشرية .وقوائم
النتظار في املستشفيات العامة طويلة جدا .ويفضل املرض ى القطاع الخاص عليها .ول يوجد مبادئ توجيهية ملعالجة
النفايات أو التخلص منها" .13
كما ترك إهمال قطاع الصحة مدة طويلة أثرا سلبيا واضحا على البنية التحتية الصحية للبلد .فاملراكز الصحية
تعاني من نقص مزمن في اإلمدادات واملوارد الطبية .14صحيح أن خدمات الرعاية الطبية الحكومية غير مكلفة
بالنسبة للعراقيين ،لكن جودتها دون املستوى املطلوب لدرجة أن العديد يلجؤون إلى القطاع الخاص إذا توفرت
لديهم اإلمكانيات املالية .15وبسبب عدم وجود تأمين صحي خاص ،يسدد املواطن العراقي العادي من جيبه قرابة %70
من نفقاته الصحية الشخصية ،مما يجعل كلفة الرعاية الصحية الجيدة مرتفعة ملعظم الناس .16ويسعى كثير من
العراقيين للحصول على رعاية طبية في دول أخرى ،كالهند وإيران واألردن ولبنان وتركيا.17
إحباط جهود السيطرة على الوباء
اتخذت الحكومة العراقية تدابير بينها حظر التجول ،وإغالق املدارس واملباني العامة األخرى ،وإغالق الحدود،
ملواجهة جائحة كوفيد .19-في بعض الحالت ،كانت هذه الخطوات غير كافية وغير فعالة .في آذار/مارس ،2020
أطلقت الحكومة العراقية "خلية األزمة" الخاصة بكوفيد 19-إلعداد وتنفيذ تدابير تأهب شملت حظر التجول
الشامل ،وإغالق املدارس والجامعات ،وتعليق السفر الجوي الدولي ،والدعم املالي واألمني ملشتريات وزارة الصحة من
املستلزمات الطبية الضرورية .18ورغم هذه الجهود ،ارتفع عدد اإلصابات أضعافا مضاعفة في جميع أنحاء البالد في
غضون أشهر .19في الشهر نفسه ،حذرت منظمة الصحة العاملية من نقص كبير في معدات الحماية الشخصية في
العراق وذكرت أن هذا النقص يعرض العاملين في الخطوط األمامية للخطر وسيصبح عامال رئيسيا في زيادة انتشار
الفيروس في البالد .20ورغم الستجابة السريعة للجهات املانحة ووكالت األمم املتحدة للتبرع بمعدات الحماية
الشخصية وإنشاء مختبرات جديدة لكوفيد 21،19-استمر انتشار الفيروس بال هوادة في العراق .إضافة لذلك ،ومنذ
بدء الوباء قبل عام من اآلن ،لم يتبع غالبية السكان إرشادات ارتداء الكمامات في األماكن العامة واللتزام بالتباعد
الجتماعي.22
في بداية الجائحة ،اعتبرت جهود الحكومة العراقية لعزل األشخاص املصابين ثقيلة الوطأة وساعدت في وصم
املصابين .فقد أرسلت الحكومة في البداية قوات األمن مع العاملين الطبيين للقبض على املصابين وإدخالهم إلى
املستشفيات  -وهو ما خلق انطباعا بأنها تجرم املصابين .23وكان األشخاص الذين تثبت إصابتهم يعزلون في مرافق
طبية تفتقر في كثير من الحالت إلى اإلمدادات الطبية األساسية .24وخالل األيام األولى للوباء ،كان يتم عزل الرجال
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والنساء معا بانتظار نتائج الختبارات 25،وهذا أدى إلى تفاقم الشعور بالوصمة والعار مما دفع الكثير من املرض ى إلى
تجنب الحجر الصحي وإنكار اإلصابة 26،وإخفاء األعراض لتجنب الحتجاز .وانتشر هذا املوقف بشكل خاص بين
النساء ،ألن العديد من العائالت العراقية املحافظة ترفض إبتعاد الزوجات والبنات عن املنزل.27
كما واجهت جهود الحكومة لفرض التباعد الجتماعي تحديات كبيرة .فرغم حظر التجول للحفاظ
فإن هذا اإلجراء لم يكن سهال ،ل سيما لدى الذين تضرروا أكثر من غيرهم بالعواقب املالية والقتصادية لحظر
التجول.
على التباعد28،

فأثناء الحظر واإلغالق ،كانت البطالة في القطاع غير الحكومي أعلى بكثير من بقية القطاعات .29ورغم استمرار
الحكومة في دفع رواتب موظفيها ،فإنها لم تقدم أي مساعدة مالية للقطاع الخاص .30وبحسب طبيب أمراض باطنية
يعمل في العراق" ،ل يلتزم الناس باإلغالق بسبب الصعوبات القتصادية .ول يلتزم مرض ى كوفيد بالحجر الصحي ملدة
 14يوما .وهذا يجعل من الصعب السيطرة على انتشار العدوى".31
في املناطق املكتظة بالسكان وذات الدخل املنخفض ،حاولت الحكومة منع حركة وتجمع األشخاص الذين كانوا
بحاجة إلى العمل إلطعام أسرهم .ففي مدينة الصدر ،أحد األحياء الفقيرة في بغداد ،أقامت السلطات جدرانا
خرسانية مؤقتة عند املدخل الرئيس ي في محاولة للسيطرة على حركة نحو مليوني ساكن .32ولم تكن هذه الجهود
فعالة أبدا في السيطرة على الوباء ،وسرعان ما تم التخلي عنها.
طلب الزعماء الدينيون من أتباعهم اللتزام بتوجيهات التباعد الجتماعي الحكومية؛ 33ومع ذلك ،حصلت مخالفات
صريحة أثناء بعض املناسبات الدينية الرئيسية .فعلى سبيل املثال ،تجمع آلف الزوار الشيعة في ضريح اإلمام الكاظم
في بغداد في آذار/مارس  2020دون اتباع تعليمات الصحة العامة األساسية .34كما ادعى بعض رجال الدين أن
الصلوات الجماعية توفر الحماية املطلقة والشفاء  -وهو ما شجع البعض على التجمع اثناء الجائحة التي تهدد
الحياة.35
قطاع صحي يترنح تحت وطأة كوفيد19-
لقد كافح نظام الرعاية الصحية العراقي بأكمله ملواجهة الجائحة .وأصبح النظام ،الذي أضعف باألساس بفعل
سنوات من التمويل غير الكافي والفساد ،أكثر هشاشة عندما واجه نقصا كبيرا في اإلمدادات الطبية ،ونقصا في أعداد
العاملين الصحيين ،وزيادة في عدد املرض ى بسبب كوفيد .19-وأعرب تقرير صدر مؤخرا عن املفوضية العليا لحقوق
اإلنسان في العراق عن قلق بالغ إزاء تدهور الوضع الصحي في جميع أنحاء البالد بسبب نقص البنية التحتية القادرة
على استيعاب العدد الكبير لإلصابات اليومية .36كما أشارت اللجنة إلى عدم تقديم الحكومة الدعم الكافي
للمستشفيات ،مما أدى إلى نقص حاد في األكسجين ،وفي اختبارات  ،PCRواألدوية الوقائية.37
وباملثل ،تعرض العاملون الصحيون العراقيون إلى ضغط شديد بسبب الوباء .قال الدكتور نبيل إبراهيم ،طبيب
األمراض الباطنية في بغداد ،إنه في ذروة اإلصابات ،كان يضطر في كثير من األحيان لفحص أكثر من  100مريض في
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اليوم .وذكر أن "هذا يصيب األطباء باإلنهاك الشديد ،واملرض ى باإلحباط ألنه يستحيل إعطاء وقت كاف لكل
مريض".38
وظهرت مقاطع فيديو مزعجة على منصات التواصل الجتماعي تظهر املعاملة املحزنة للمرض ى في املستشفيات .فقد
أظهر أحدها مصابا بكوفيد 19-عليه عالمات الكرب ،فيما يقرع أشخاص باب الجناح بشكل محموم طلبا للمساعدة
ُ
الطبية .وتظهر مقاطع أخرى حمامات في املستشفى بدون مياه ،39أو موظفين يعملون فوق طاقتهم ويعجزون عن
رعاية املرض ى بسبب نقص معدات الوقاية الشخصية واألكسجين واملعدات الطبية األخرى .وقال عباس الفرطوس ي،
أحد سكان بغداد ورافق عمه املصاب بكوفيد 19-في مستشفى الكندي العام في بغداد:

"خدمات الرعاية والعالج سيئة جدا .لم يكن يوجد أكسجين مركزي في القسم في فترة وجود عمي .كنت أضطر
لتغيير اسطوانة األكسجين له كل ساعتين ،عندما ل تفعل املمرضات ذلك .كان األطباء يفحصونه مرة واحدة
في اليوم ملدة تقل عن خمس دقائق .لم يكن أحد يتذكر استبدال األمصال الوريدية له؛ كان علي أن أتوسل
املمرضات للقيام بذلك .في وقت لحق ،تمكنت من نقل عمي إلى القسم الذي تديره منظمة أطباء بال حدود في
املستشفى .بقيت أنتظر سريرا شاغرا هناك إلى أن توفي أحد املرض ى .وفور النتقال إلى هناك ،ملست فرقا كبيرا.
كانت املمرضات يفحصن عمي كل ساعتين."40
بعد أربعين يوما في املستشفى ،توفي عم عباس.
اإلحباط العام يتسبب بمهاجمة العاملين الصحيين
ّثمنت الحكومة العراقية والكثير من السكان والزعماء الدينيين دور العاملين الصحيين في رعاية مرض ى كوفيد،19-
وأطلقوا عليهم اسم "الجيش األبيض" .ولكن هذه النظرة ليست كذلك لدى العديد من املرض ى واألسر الذين يتلقون
رعاية كوفيد 19-في النظام الصحي العراقي.
لقد كافحت املستشفيات التي تعاني من نقص الكوادر واألطباء املرهقين ملعالجة األعداد الكبيرة من املرض ى ،مما أدى
إلى رعاية طبية غير كافية .وأدى هذا بدوره إلى زيادة إحباط املرض ى وأسرهم من النظام الطبي .وتعرض بعض املهنيين
الطبيين للهجوم من قبل أسر املرض ى ،الذين يغضبون مما يعتبرونه رعاية غير مقبولة .41على سبيل املثال ،من بين
الهجمات الخمس املرتبطة بكوفيد 19-التي سجلتها  – Insecurity Insightوهو فريق لجمع وتحليل البيانات عن
حوادث العنف والتهديدات ضد الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم – حصل هجومان نتيجة مباشرة لعتراض
العائالت على املستشفيات أو املباني املستخدمة في العالج ،واثنان آخران نتيجة العتراض على التدابير الطبية.42
حتى قبل الوباء ،كان األطباء واملمرضات يخشون التعرض لألذى أثناء عملهم .قال الدكتور إبراهيم ،طبيب األمراض
الباطنية" :يتجنب بعض األطباء إجراء عالجات عالية الخطورة ،خوفا من ردود الفعل السلبية املحتملة لألسرة إذا
لم ينج مريضها بعد الرعاية .وهذا يؤثر على جودة الرعاية الطبية وتحديد ما هو األفضل للمريض."43
بعد انتشار كوفيد 19-في العراق ،تصاعدت العتداءات الجسدية واللفظية على العاملين الصحيينُ ،
وسجلت
حوادث ضرب كثيرة على منصات التواصل الجتماعي .44وفي إحداها ،تعرض الدكتور طارق الشيباني ،مدير
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مستشفى األمل في مدينة النجف ،جنوب العراق ،للضرب حتى فقد وعيه على يد عشرة من أقارب مريض توفي نتيجة
كوفيد45.19-
ويرجح أن يكون غياب األمن والستقرار في العراق قد جعل املهنيين الطبيين أكثر عرضة لهذه الهجمات .وقال الدكتور
الشمري إن العديد من األطباء اعتمدوا في طلب الحماية على "العالقات العشائرية" وليس على الشرطة املحلية.46
كما اتهم بعض وسائل التواصل الجتماعي وبرامج التلفزيون األطباء بالجشع ،مع ادعاءات بأنهم يولون مصالحهم
املالية أولوية على صحة مرضاهم .47وقد عرضت هذه الرواية األطباء ملزيد من مخاطر العنف ،األمر الذي أدى بدوره
إلى تقديم طلبات لتعزيز التدابير القانونية القائمة لحماية العاملين الصحيين .ففي أيلول/سبتمبر ،شارك عشرات
األطباء العراقيون في احتجاج في بغداد مطالبين بحماية أفضل للكوادر الطبية .وركز كثيرون على تطبيق املادة األولى
من "قانون حماية األطباء العراقي" لعام  ،2013والتي تنص على "حماية الطباء من العتداءات واملطالبات العشائرية
عن نتائج أعمالهم الطبية."48
في العراق ،لن تؤدي هذه الحلقة املفرغة  -التي تبدأ ببنية تحتية ضعيفة وموارد غير كافية وتتفاقم بسبب كثرة الطلب
على مهنيين صحيين مثقلين باألعباء ،والذي بدوره يغذي عدم الثقة والعداء تجاه املؤسسة الطبية  -إل إلى نظام
رعاية صحية غير قادر على مواجهة التحديات املستمرة لوباء عاملي.
توصيات
على الرغم من التحديات الهائلة التي يواجهها نظام الرعاية الصحية في العراق ،يمكن للبلد تحسين قدرته على توفير
رعاية طبية كافية ملواجهة كوفيد .19-هذه الفرص موجودة في أربعة مجالت رئيسية :زيادة الستثمار في قطاع الصحة
العراقي؛ وتعزيز الحماية القانونية؛ وتدريب ودعم أفضل للمهنيين الطبيين؛ واستراتيجيات إعالم وتواصل أفضل
للصحة العامة ملكافحة املعلومات املضللة وتقليل نفور السكان من النظام الصحي.
على الحكومة العراقية زيادة استثماراتها في قطاع الصحة من خالل تخصيص تمويل محلي وطلب مساعدات دولية،
من أجل:
• دعم املستشفيات عبر تحديث املعدات الطبية الرئيسية لتلبية طلب املرض ى بشكل أفضل وزيادة القدرات في
ظروف كوفيد 19-واحتياجات وحالت الطوارئ الصحية العامة األخرى؛
• زيادة عدد الكوادر الطبية في املرافق العامة لتلبية احتياجات سكان العراق؛ وإذا لم يتوفر عدد كاف من املهنيين
الطبيين لتلبية متطلبات التوظيف ،على الحكومة تنفيذ استثمارات فورية في التدريب والتعليم الطبي اإلضافي،
مع تلبية الحاجات العاجلة واملؤقتة من خالل الشراكات مع البلدان األخرى واملنظمات الدولية الحكومية
ومنظمات املساعدة الدولية غير الحكومية؛
• مراجعة وتقييم حمالت التوعية الحالية في مجال الصحة العامة ومعالجة الثغرات التي تعيقها عن املساعدة
الفعالة في تغيير السلوكات لتحسين مكافحة انتشار الفيروس؛
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• إجراء تقييم لتحديد مجالت النقص في توريد معدات الوقاية الشخصية عالية الجودة ،وتزويد املستشفيات
ومراكز الرعاية الصحية في جميع أنحاء البالد بكميات كافية من هذه املعدات؛
• ضمان تعويضات منصفة للعاملين الصحيين في املستشفيات العامة.
إضافة ملا سبق ،على العراق اتخاذ خطوات لتحسين آليات املساءلة للمهنيين الطبيين وللمرض ى ،على النحو التالي:
• تطبيق "قانون حماية األطباء العراقي" بشكل كامل؛
• ضمان الشفافية واملساءلة والتعويض للمرض ى وعائالتهم إذا تلقوا رعاية غير كافية أو غير لئقة تؤدي إلى إصابة
خطيرة أو وفاة.
على الحكومة العراقية تحسين التدريب املنهي والدعم للعاملين الصحيين ،من خالل:
• وضع شرط إجراء تدريب شامل على أخالقيات املهن الطبية لجميع العاملين الصحيين واملهن الصحية ،وتوفير
املوارد الكافية لتنفيذ مثل هذا التدريب عن طريق النقابات املهنية؛
• إعطاء األولوية للتدريب واملوارد في إدارة الرعاية الصحية وتصميم النظم لتمكين العاملين الصحيين من تحسين
إدارة أعباء العمل املتزايدة.
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