
 (  1مرفق رقم ) 

 نتائج التدقيقمصفوفة 

 التوصيات  التأثريات  ب ااالسب املعايري املكتشفة حلالةا
 ضعف يف تطبيق برامج رعاية االم والطفل -
ضعف يف تدريب املالكات الطبية والصحية وتنقل  -

 املالكات املتدربة بدون تنظيم مسبق  
عدم توفر االدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية  -

 املطلوبة  
 لزايرات امليدانية واالشرافية  ا صعوبة اجراءا -

العامةةةةةةة لرعايةةةةةةة اخلطةةةةةةة االسةةةةةة اتي ية -
 االطفال  

 التعليمات الصادرة عةةد دائةةرة الصةةحة-
 العامة  

اخلةةةةاق بتقليةةةةل  عةةةةدم  قيةةةةق ا ةةةةد  قلة التخصيصات املالية
 وفيات االطفال  

عةةةدم متةةةابعتهم واعطةةةائهم العالجةةةات 
املطلوبةةةةةةةةةةةةةةةةة  لسةةةةةةةةةةةةةةةةرعة املطلوبةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والتشةةةةةةةةةةةخيح السةةةةةةةةةةةليم للحةةةةةةةةةةةاالت 

 املرضية  

مةةةد قبةةةةل وصارة الصةةةةحة  ختصةةةيح ميزانيةةةةة كافيةةةةة العمةةةل علةةةة  
الدامةةةةةة وتنشةةةةةيم عمةةةةةل الةةةةة امج  لتباحةةةةةو مةةةةةا وصارة املاليةةةةةة 

الصحية املتعلقة بصةةحة االم والطفةةل وتةةوفري االدويةةة واالجهةةزة 
طفةةةال و مةةةل وسةةةائل نقةةةل الجةةةراء الةةةزايرات الطبيةةةة لعةةةال  اال

هةةةةدا  امليدانيةةةةة واالشةةةةرافية ملتابعةةةةة تنفيةةةةل الةةةة ام  و قيةةةةق اال
 وهد  التنمية املستدامة     املتعلقة  خلطة

ل حةةدي ا الةةوالدة بعةةدد ااخنفاض مؤشرات التحصل لالطف
ع اللقاحةةات عةةد ا ةةد  املطلةةوب وفةةق مؤشةةرات ا مةةد انةةو 

 الوطينمنظمة الصحة العلمية عل  املستوى الدويل و 

( لسنة 89) قانون الصحة العامة رقم
1981 

 اخلطة االس اتي ية للتحصل 
 
 
 

 قلة التخصيصات املالية   -
نقح يف توريد اللقاحات  -

 املطلوبة 
 طفال تسرب اال -

االصةةةابة  المةةةراض االنتقاليةةةة اخلطةةةرية 
الةةت تعةةد مةةد مسةةببات الوفيةةات للف ةةة 

 العمرية دون سد اخلمس سنوات  

لشةةةةراء مةةةةد قبةةةةل الةةةةوصارة العمةةةةل علةةةة   مةةةةل املبةةةةال  املطلوبةةةةة 
ملسةةتلزمات الطبيةةة لصةةةا  احتياجاهتةةا مةةد االدويةةة واالجهةةةزة وا

لتنسةةةيق مةةةا كيمةةةاداي وفةةةق احتياجةةةات وصارة براجمهةةةا الصةةةحية  
ومةةا منظمةةة الصةةحة العامليةةة يف مةةا الصحة ووفًقا لظةةرو  البلةةد 
 خيح املغلايت والفيتامينات  

لقةةةةاك توكسةةةةيد اخنفةةةةاض مؤشةةةةر تلقةةةةي  النسةةةةاء احلوامةةةةل  
 الكزاص  

( لسنة 89قانون الصحة العامة رقم) 
1981 

 يف العراقاخلطة االس اتي ية للتحصل 

قلة الوعا وعدم االلتزام -
 جبدول اللقاحات  

نقح يف توريد اللقاحات  -
 املطلوبة  

التةةأثري سةةلباً علةة  صةةحة االم وا نةةل 
خةةةةةةةةالل مرحلةةةةةةةةة احلمةةةةةةةةل وتعرضةةةةةةةةها 

 لالمرض

صايدة عةةةدد  ةةةالت التوعيةةةة السةةةيما يف املنةةةاطق النائيةوالبعيةةةدة 
و مل التواصل بل النساء احلوامةةل  الرشةةادهد حةةول موضةةوع 

 خماطر االصابة  المراض اثناء احلمل 

ارتفةةةةاك حةةةةاالت االصةةةةابة  السةةةةهال واالمةةةةراض التنفسةةةةية 
 متزامنة ما حاالت سوء التغلية  

بشأن  عليمات منظمة الصحة العاملية  ت
 االصابة  المراض االنتقالية

 

قلة وعا مد قبل االهل  -
خبصوق ابنائهم ومضاعفات  

ل  اسوء التغلية وا زال لالطف 

حدوث صايدة يف عدد الوفيات لف ة  
 االطفال الصغار  

 مةةةل تةةةوفري الغةةةلاء الصةةةحا مةةةد قبةةةل االهةةةل ووصارة الت ةةةارة 
 لالسر الضعيفة  

ردهةةةات  وفري مةةةل العالجةةةات الفوريةةةة للحةةةاالت احلرجةةةة وتةةة و 



 

 التوصيات  التأثريات  ب ااالسب املعايري املكتشفة حلالةا
 نتي ة الفقر  

ضعف خدمة توصيل املياه  -
ع  شبكات  الصاحلة للشرب  

 نقل وتوصيا املاء الصايف 
 العدوى   المراض التنفسية  -

 مد قبل وصارة الصحةواملكمالت الغلائية  للتأهيل التغلوي  
وتوصيةةا امليةةاه الصةةاحلة للشةةرب مةةد  هيل وصيانة شةةبكات نقةةل 

 قبل مديرايت املاء

طفةةال دون سةةد اخلامسةةة  بفيتةةامل الااخنفاض نسبة تغطية  
(A) 

( يف Aعةةةةةةدم تةةةةةةوفر فيتةةةةةةامل ) لتغلية الوطنية لاخلطة االس تي ية
 مراكز الرعاية الصحية  االولية

ضةةةةةةةعف مناعةةةةةةةة ا سةةةةةةةم وخصوصةةةةةةةاً 
لالطفةةةةةةال حةةةةةةدي ا الةةةةةةوالدة و لتةةةةةةايل 

بة مبشةةةةةاكل صةةةةةحية اتعرضةةةةةهم لالصةةةةة 
عديةةةةدة منهةةةةا سةةةةوء التغليةةةةة وخمتلةةةةف 

 املعدية  االمراض 

 مةةل احتياجةةات مراكةةز الرعايةةة الصةةحية االوليةةة مبةةادة فيتةةامل 
(Aمد خالل ا ) ومنظمةةة  (كيمةةاداي)لتواصل ما الشركة العامة

الصحة العاملية لتوفري تلك املادة و قيق نسبة التغطيةةة املطلوبةةة 
 ظ عل  صحة وسالمة الطفال دون سد اخلامسة اللحفبه 


