
  برنامج العيادات الجوالة 

 

 

 العيادة الجوالة في بابل 

 :وفي ثالث مناطق على التوالي ٢٠٠٣تشرين الثاني  ١٠باشرت جمعية األمل العمل بالعيادة في  

  .استمر العمل فيها مدة عشرة أسابيع : منطقة طفيل – ١

  استمر العمل فيها مدة خمسة: منطقة أبو سميج – ٢

  .استمر العمل فيها مدة سبعة أسابيع: سوق دوهان – ٣

    ٩٢١٩(بلغ عدد المستفيدين المباشرين من العيادة الجوالة في محافظة بابل (
حالة من النساء واألطفال، إضافة إلى عدد كبير من المستفيدين بصورة غير 
مباشرة، من خالل حمالت التوعية التي قامت بها العيادة ونشر المعلومات 

  .األهاليالصحية بين 

  طفالً دون ) ٩٨٥(امرأة ضد مرض الكزاز ، وتلقيح ) ١١٧٥(جرى تلقيح
  .الخامسة من العمر ضد مرض الكزاز والتهاب الكبد 

  في المختبر الملحق  حالة ١٢٩١تم إجراء الفحوص المختبرية لــــــ   
  .بالعيادة الجوالة

  معظمهم ) ٢٥٩(بلغ عدد المستفيدين من التالميذ الذين تمت معالجتهم ،
كما جرت حملة بين تالميذ المدارس لمكافحة القمل . مصابين بالتراخوما

  .المنتشر بينهم

  ٢٠٠٤انتهى العمل في آذار.  

 
  



  العيادة الجوالة في ديإلى

قرية أحمد  –وتم اختيار ناحية كنعان .  ٢٠٠٤آذار  ١٧بدأ عمل العيادة الجوالة في محافظة ديإلى بتاريخ  
نسمة، بسبب افتقاد المركز الصحي فيها إلى  ٧٠٠٠المجاورة لها، التي تبلغ كثافتها السكانية خلف والقرى 

المستلزمات العالجية، والطريق اليه غير معبد ، ومعظم أطفال المنطقة لم يتم تلقيحهم بسبب المسافة 
لى المياه الصالحة للشرب والحظ فريق العمل إن المنطقة تفتقر إ. البعيدة ، مع انتشار فقر الدم بين النساء 

ساعة   سنة، والتيار الكهربائي يصل للمنطقة لمدة ١٤شبكات المياه خارج نطاق االستعمال منذ   ، حيث إن
 .واحدة فقط باليوم، وفي بعض األحيان يصل قطع الكهرباء إلى ثمانية أيام

 إضافة إلى المستفيدين غير المباشرين من) ٢٤٦٠(  العدد الكلي للمستفيدين 
  .خالل حمالت التوعية

 محاضرات توعية صحية حول النظافة والوقاية من األمراض ،    تم تنظيم
وكيفية معالجة مختلف األنواع من األورام والوقاية منها، والحماية من العدوى 

من خالل أخذ أنواع معينة من   بين العائلة الواحدة ، والوقاية من فقر الدم
  .الضرورية لألم والطفل الغذاء ، وإجراء التلقيحات 

  محاضرات يومية حول الوقاية من اإلسهال ، وما هو الغذاء المناسب للمريض
  .الذي يعاني من اإلسهال

  طفالً ، ) ٣٠(تمت زيارة مدرستين فقط للتوعية المدرسية ، وتمت معالجة
  .جرى إضافتهم إلى عدد المستفيدين الكلي 

  ن فقط مدرسي ٦تم تنظيم ندوات للمدرسين حضرها.  

  وجرى تزويد القابالت . تم استحصال الموافقة من اجل إقامة ندوات للقابالت
  .بالعدد الالزمة لعملهن ومنها الكفوف والقطن 

  تم تدريب إحدى نساء القرية على زرق اإلبر وقياس ضغط الدم، وأصبحت
  .أفضل مساعدة في العيادة

  ٢٠٠٤انتهى العمل بالعيادة في حزيران .  

 



 العيادة الجوالة في واسط 

حي الجهاد في مدينة الكوت لنشاط العيادة    وتم اختيار منطقة.  ٢٠٠٤تشرين األول  ١بدأ العمل في    
منخفض جداً ، إضافة    فالوعي الصحي فيها  . فريق األمل   الجوالة الثالثة، وفقاً للدراسات التي أنجزها

منطقة زين القوس ، الفتقار المنطقة إلى خدمات الرعاية الصحية وبعدها انتقل العمل إلى . إلى قلة األدوية
األولية، بسبب عدم توفر إي مركز صحي فيها، مما يستدعي ذهاب أهالي المنطقة إلى المناطق المجاورة 

حالة، وجرى خالل الفترة  ١٥٠بلغ عدد المراجعين اليومي في العيادة بحدود . بحثا عن الرعاية الصحية
 :ات التاليةتنفيذ النشاط

  تنظيم محاضرات توعية للنساء حول الرضاعة الطبيعية واإلرواء الفموي
  .لألطفال 

  قابلة مأذونة في  ١٢تنظيم ورش عمل للقابالت لمدة أسبوعين و لـــ
  .المنطقة، من أجل تجديد معلوماتهن وخبراتهن 

  من النساء واألطفال) ١١٣٣٢(بلغ عدد المستفيدين الكلي من عيادة واسط  ،
  .إضافة إلى عدد من المستفيدين غير المباشرين 

 ١٧٢التوعية المدرسية التي كانت تقام بصورة منتظمة، تمت معالجة   خالل 
مدارس ، يضافون إلى عدد  ١٠سنوات في  ٧-٦من التالميذ ما بين عمر 

  .المستفيدين الكلي 

  حالة ٥٧٤عدد المراجعين للمختبر الملحق بالعيادة الجوالة هو.  

 ٢٠٠٥تهى العمل في تموز ان .  

 
  



  العيادة الجوالة في الديوانية 

وتم اختيار مناطق الشنافية ، الكايم . في محافظة الديوانية ٢٠٠٥بدأ العمل في الرابع من نيسان 
نسمة، إضافة إلى انخفاض المستوى  ٥٦٠٠٠الكثافة السكانية العالية التي تصل إلى    بسبب  والنغيشية
 .واالفتقار إلى األدوية، مما أدى إلى تقليل فاعلية المراكز الصحية فيهاالصحي ، 

 ٢٠٠٥أيلول  ٣٠نيسان ولغاية  ٤بدأ العمل بها في :  منطقة الشنافية .  

 كانون األول  ٣١بدأ العمل بها من األول من آب لغاية :  منطقة النغيشية
٢٠٠٥.  

 كانون األول  ٣١ولغاية تشرين األول  ١بدأ العمل بها في :  منطقة الكايم
٢٠٠٥.  

  

  حالة يومياً  ٧٠بلغ عدد المراجعين تقريبا.  

 قامت جمعية األمل العراقية بترميم مستوصف في الشنافية وتأثيثه.  

 في مواضيع مختلفة، مثل الرضاعة الطبيعية واإلرواء الفموي  التوعية الصحية
طفل، وتعقيم المياه ، ، ومالحظة األم لحرارة الطفل ، وأهمية التلقيح لألم وال

  .وإجراء الفحوص الدورية لألم خالل فترة الحمل

   حالة مرضية ، إضافة إلى عدد ) ١١١٦٠(بلغ عدد المستفيدين من المشروع
  .من المستفيدين غير المباشرين

 المختبر الملحق   عدد الحاالت التي تم إجراء الفحوص المختبرية لهم في
  .حالة  ٥٦٠بالعيادة هو 

 ٢٠٠٥لعمل بتاريخ كانون األول انتهى ا . 

  



  األنبار/ الجوالة في القائم العيادة 

، واختيرت محافظة األنبار لما أصابها من ضرر نتيجة الصراع المسلح ،  ٢٠٠٥بدأ العمل في أيلول 
 .والفتقار المنطقة إلى الخدمات الصحية الضرورية

  األنبار بتقديم الخدمات باشرت جمعية األمل العراقية نشاطها في محافظة
الصحية والعالجية، والتثقيف الصحي للنساء واألطفال في منطقتي الكرابلة 

السورية، التي يتجاوز عدد نفوسهما  –والحصيبة القريبتين من الحدود العراقية 
  .ألف نسمة ٦٥

  حالة يومياً ٧٠بلغ العدد التقريبي للمراجعين.  

 العيادة في المواضيع المختلفة، مثل  كان من أولويات عمل  رفع الوعي الصحي
وأهمية التلقيح لألم والطفل، وتعقيم  الرضاعة الطبيعية واإلرواء الفموي ،(

  ).المياه ، وإجراء الفحوص الدورية لألم خالل فترة الحمل

  بلغ عدد المستفيدين المباشرين منذ فتح العيادة ولغاية نهاية تشرين األول
والنساء، إضافة إلى عدد من المستفيدين غير من األطفال ) 14739( ٢٠٠٦

  .المباشرين

  أشهر تم إجراء فحوص مختبرية لــ  ٥بدأ العمل بالمختبر الحقاً، وخالل
  .امرأة وطفل) ٢٢٢٧(

تبرعت الجمعية من خالل عيادة القائم بأجهزة طبية وكراسي لذوي االحتياجات الخاصة لمستشفى القائم 
  .صيدلية طوارئ إلى المدارس الموجودة في المنطقة) ١٤(وتوزيع العام، إضافة إلى فراش، 

 
  



 جدول بعدد المستفيدين من خدمات عيادات األمل الجوالة في المحافظات

العدد الكلي  المختبر الفترة الزمنية عدد المستفيدين المحافظة ت
 إلى من اطفال نساء للمستفيدين

 ١٢٤٢ ----  ٢٠٠٣أيار  ٢٠٠٣نيسان  ٢٠٤ ١٠٣٨ لأربي   .١

الثاني   ت ٤٠٨٥ ٥١٣٤ بابل   .٢
٢٠٠٣  

 ١٠٥١٠ ١٢٩١ ٢٠٠٤أذار  

 ٢٤٦٠ -----  ٢٠٠٤حزيران  ٢٠٠٤أذار  ١٢٠١ ١٢٥٩ ديالى   .٣

 ١١٩٠٦ ٥٧٤ ٢٠٠٥تموز  ٢٠٠٤أيلول  ٦٥٩٠ ٤٧٤٢ واسط   .٤

 ١١١٧١ ٥٦٠ ٢٠٠٥ك األول  ٢٠٠٥نيسان  ٥٠٢٦ ٥٥٨٥ الديوانية   .٥

ت األول  ٣١ ٢٠٠٥أيلول  ٧٩٣٥ ٦٨٠٤ األنبار   .٦
٢٠٠٦ 

١٦٩٦٦ ٢٢٢٧ 

 ٥٤٢٥٥ ٤٦٥٢ شهراً ٤٠بحدود    ٢٥٠٤١ ٢٤٥٦٢ المجموع  
 

  



 :األمراض الشائعة التي عالجتها العيادات الجوالة في مختلف المناطق كانت 

 التهاب القصبات الهوائية واللوزتين والبلعوم        -

  فقر الدم        -

  سوء التغذية        -

  االلتهابات النسائية        -

  التهاب وحساسية الجهاز التنفسي        -

  حمى التيفوئيد        -

  )األمراض الجلدية(األكزيما         -

  رمد العين        -

  التهاب المجاري البولية        -

سياسة الترشيد في الصرف تمكنت  وبأستخدام. علماً إن التمويل الخاص بالعيادات الجوالة كان محدوداً 
  :المنظمات الدولية الممولة هي. الجمعية من توسيع البرنامج إلى خمس عيادات جوالة في خمس محافظات

   مساعدات الشعب النرويجي) NPA .(    

 اللجنة اليونانية للتضامن الديمقراطي العالمي ) EEDDA  .(  

  اسبانيا  -لجنة السالم الكاتالونية) ACP .(  

  اسبانيا –صيادلة العالم في كاتالونيا 

 


