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بغداد 2 مارس 2019 - وضعت كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية خطة عمل لتحسين سلامة وخدمات نقل الدم
تناولت الثغرات التي تم تحديدها بما في ذلك: (أ) الإجراءات الفورية - تلبية الطلب المتزايد على الدم في حالات الطوارئ الإنسانية

وخلال مرحلة التعافي الراهنة، (ب) إجراءات طويلة الأمد - تطوير خدمات نقل الدم في العراق.

  

ومن أجل دعم الجهود المستمرة التي تبذلها كلًا من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، تم ارسال بعثة دعم فني تابعة لمنظمة
الصحة العالمية في عام 2016. وأتت تلك البعثة بمثابة متابعة لبعثة سابقة لمنظمة الصحة العالمية تمت في عام 2011 بغية (أ) تقييم

وضع إمدادات الدم واستخدامه السريري، و(ب) عقد ورشة عمل متوافقة الأرآء لخلق الوعي وملكية القضايا الرئيسية المتعلقة بإصلاح
برنامج نقل الدم الوطني، و(ج) المساعدة في المراجعة الفنية لأجراءات التشغيل القياسية المتعلقة بنقل الدم والمبادئ التوجيهية

التقنية المقدمة من قبل وزارة الصحة. وبالأضافة الى بعثة عام 2016، قامت منظمة الصحة العالمية في العراق بأجراء زيارات رقابية
منتظمة للمركز الوطني لخدمات نقل الدم لمناقشة التحديات التي واجهت تنفيذ توصيات تقرير بعثة عام 2016. وقد اجريت اخر زيارة

للمراقبة في كانون الثاني 2019 تبعتها بعثة من الخبراء وورشة عمل أقيمت في الفترة من 24-18 شباط 2019.

  

  

وُأقيمت مناقشات مع الشركاء من الخدمة الوطنية لنقل الدم والمركز الوطني لنقل الدم وغيرهم من المهنيين العراقيين المعنيين
بسلامة الدم في بغداد والمحافظات الأخرى، بما في ذلك إقليم كردستان. وقد قام خبراء من منظمة الصحة العالمية بزيارات إلى

المستشفيات والمرافق المعنية بتوفير خدمات نقل الدم أو الخدمات المرتبطة بسلامة الدم للمستفيدين، كمستشفى بغداد
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ومستشفى الكرامة. وعقدت ندوة في المركز الوطني لخدمات نقل الدم حول الاستخدام الرشيد للدم والحوكمة السريرية. وعقدت
ورشة عمل في 26-25 شباط 2019 حيث اجتمع عدد من الخبراء مع المسؤولين العراقيين لمناقشة خطة عمل لتحسين سلامة الدم

وخدمات نقله في العراق والاتفاق عليها. وُأختتمت البعثة باجتماع لإيجاز المعلومات مع معالي وزير الصحة وكبار المدراء في وزارة
الصحة. وقد سلطت جلسة الايجاز الضوء على الإجراءات التالية:

  

على المدى الطويل - التنظيم والحوكمة: التنظيم السليم والإدارة الفعالة لبرنامج الدم، مع تحديد المسؤوليات بوضوح في تشريع
يخص الدم تفرضه جهة تنظيم أو سلطة مَنظمة تنظيمًا جيدًا ومدعومة بشكل جيد.

  

على المدى المتوسط - التنسيق والتعاون: إنشاء آلية بين برامج إمداد الدم ونقله، وإيجاد تنسيق فعال بين مصارف الدم في البلد مع
تركيز الأنشطة الحيوية تحت قيادة المركز الوطني لخدمات نقل الدم.

  

على المدى القصير- القضایا التشغیلیة: جعل خدمات نقل الدم الوطنیة فعالة بشکل کامل من خالل توفیر الدعم الالزم لتمکین الرقابة
الشاملة علی برنامج الدم بأكمله وضمان أن مصارف الدم تخضع للمساءلة القانونية وإنشاء برنامج تطوعي مجاني ومنتظم للتبرع

بالدم وقائمة مشتريات مخصصة لبرنامج الدم ودعوة السياسيين وصناع القرار ووزارة المالية للحصول على التمويل الكافي.

  

  

هذا وقد شكر معالي الدكتور علاء العلوان، وزير الصحة العراقي، منظمة الصحة العالمية قائلًا: "نحن ممتنون جدًا للفريق الممتاز
الذي أرسلته لنا منظمة الصحة العالمية. لقد أجروا تقييمًا شاملًا للغاية لما نحن فيه من حيث خدمات نقل الدم، وحددوا المجالات التي

تم فيها إحراز تقدم في السنوات الاخيرة، والأهم من ذلك الثغرات الموجودة والواجب معالجتها. لقد ناقشنا امكانية معالجة تلك
الثغرات بالأضافة الى مكونات خطة عمل وطنية لتعزيز خدمات نقل الدم وتقديم الدعم لتعزيز البرنامج في العراق ومساعدتنا على

المضي قدمًا".

  

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بــ :
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غيدا المياحي
مسؤولة التواصل والاعلام لمنظمة الصحة العالمية 

(+964) 7827886765
almayahig@who.int

  

بولين أجيلو
مسؤولة التواصل والاعلام لمنظمة الصحة العالمية

(+964) 7510101460 
ajellopa@who.int

  

أجيال سلطاني
مسؤولة التواصل والاعلام لمنظمة الصحة العالمية

 (+964) 7740 892 878
sultanya@who.int
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