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 نشيد جبهـود منظمـة الـصحة العامليـة   
ُ

مكتـب العـراق ملـساهمتها / 

الفعالــة   يف إطــالق نتــائج املــسح البيئــي لنــشاط اخلــدمات الطبيــة 

 نعيمـة ة  الـدكتور- يف مراحلـه النهائيـة -السيما منسقي العمـل 

ممثل منظمة الصحة العاملية يف العـراق واألسـتاذ املهنـدس / القصري 

مسؤول برامج صـحة البيئـة يف املنظمـة ملـا / حممد مصطفى محاشة 

أبدوه من تعاون مثمر وبناء خدمة لعراقنا العزيز  
ّ ُ
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 منظمة الصحة العالمية

  مهدي حمسن العالق. د 
  رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء

 وتكنولوجيا املعلومات
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 هيئة إحصاء اقليم كردستان الجهاز المركزي لالحصاء



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
   

  ..ر ــديـر وتقــ شك
  

اجلهـــاز املركـــزي لإلحـــصاء /      تـــشكر وزارة التخطـــيط والتعـــاون اإلمنـــائي 

وتكنولوجيا املعلومات كل اجلهود التي قدمت
ُ

 خالل مراحـل اإلعـداد والتنفيـذ 

 التقرير ، ال سيما السادة أعضاء اللجنة العليـا واللجنـة الفنيـة واللجنـة  وإصدار

 واملشرفون املركزيون وفريق العمل امليـداني مـن وزارة الـصحة وكـوادر إلداريةا

  .اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات من بغداد واحملافظات 

كامـل منـال ( د املبذولة مـن قبـل خبـرية املـسح الـسيدة وتشيد باجلهو  

ملــساهمتها الفعالــة يف فــرتة اإلعــداد والتهيئــة وتــصميم االســتمارة ) اليــاس 
ّ

 .واملشاركة يف إلقاء احملاضرات  وتدقيق االستمارات وإعداد التقرير 

 -ب -



  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

 
  

  

א א אאא א  2008א

   رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات–مهدي حمسن العالق . د  

  خبرية املسح –السيدة منال كامل الياس  

   اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات–  هدى هداوي حممد اآلنسة  

 كوردستان  وكيل رئيس هيئة احصاء اقليم –السيد حبيب فرنسي  

  وزارة الصحة –حممد جالب امحد . د  

  وزارة البيئة –الست تغريد خلف عبد الرزاق  

  اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات– سامي علي أبو كطيفالسيد  

 

א א א אא א א  2008א

   عام الشؤون اإلدارية واملاليةمدير –السيدة نسرين سامي سوادي  

   اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات–  هدى هداوي حممداآلنسة  

   اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات–اآلنسة شيماء فاخر علي   

   اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات–السيد حسنني حممد سلمان  

   اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات–م خزعل السيدة سهاد هاش 

   اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات– فاضلسعاد حسن السيدة  
 

 -ج -



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אא אא א א  2008א

   رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات–مهدي حمسن العالق . د  

 اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات  –  هدى هداوي حممد اآلنسة  

  املركز/هيئة احصاء إقليم كوردستان  –د حممد صديق فاضل السي 

  اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات- سامي علي أبو كطيفالسيد  

 اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات -السيدة هليب جليل عبود  

 اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات -اآلنسة ندى هادي زاير   

اآلنسة عريب منذر حممود  
ُ

 إلحصاء وتكنولوجيا املعلوماتاجلهاز املركزي ل -

 اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات -السيد حممد كاظم عبد األمري 

  وزارة البيئة –اآلنسة سامية ناصر حسني  

 صحةوزارة ال –السيد سعد شالل مكصد  

   امانة بغداد–علي حممود فاضل السيد  

 - د -



  فهرست املوضوعات واجلداول
  

رقم   املوضــوع
  الصفحة

  1  تمهيد   .1

  1  المقدمة  1.1

  1  اهداف المسح  2.1

  2-1   النتائج والفوائد المتوقعة من المسح 3.1

  2   المشاكل والتحديات 4.1

  2  منهجية العمل وتنفيذ المسح  . 2

  2   التمثيل  مستوى1.2

  4-3  استمارة اإلستبيان  2.2

  5  2008  التوقيتات الزمنية للمسح البيئي لقطاع الخدمات الطبية في العراق لسنة 3.2

  6    التدريب4.2

  6    خطوات التنفيذ5.2

  7-6    العمل الميداني6.2

  7  كتبي  العمل الم7.2

  7    تدقيق النتائج8.2     

  8  2008ن المركزيين في متابعة المسح البيئي لنشاط الخدمات الطبية في العراق لسنة    خالصة بعمل المشرفي. 3

     المشاكل الفنية واألدارية والتنظيمية الرئيسة التي الحظها المشرفون المركزيون خـالل المـسح الميـداني                  . 4

  مارات األستملءعانى منها الباحث الميداني عند والتي 
8  

 ظها المشرفون المركزيون خالل المسح الميداني والتيالتي الحنظيمية الثانوية   الت  المشاكل الفنية واألدارية و       . 5

   األستماراتملءعانى منها الباحث الميداني عند 
8-9   

  9  اإلجراءات المتبعة من قبل المشرف المركزي .    6

  15-9  تحليل النتائج .    7

  16  اناتجداول البي

  17  2008خالصة مؤشرات المسح البيئي لنشاط الخدمات الطبية في العراق لسنة 

  17   المؤسسات انواعاعداد المؤسسات الصحية والمرضى حسب   ) 1-1(جدول رقم 

  17  كمية المياه المستهلكة والمتخلفة واإلستهالك اليومي حسب اصناف المؤسسات   ) 2-1(جدول رقم 

اعداد المؤسسات الملتزمة بتطبيق نظام فرز النفايات الطبية وكميات النفايات المفرزة حسب    )3-1(جدول رقم 

  المؤسسات    انواع
18  

اعداد المؤسسات الصحية غير الملتزمة بتطبيق نظام فرز النفايات الطبية وكميات النفايات   ) 4-1(جدول رقم 

   المؤسسات انواعغير المفرزة حسب 
18  

  19   المؤسسات انواعاعداد العاملين والمحارق وكميات النفايات المحروقة حسب   ) 5-1(جدول رقم 

  
 - هـ -



  فهرست املوضوعات واجلداول
  

رقم   املوضــوع
  الصفحة

 انواعاجمالي كميات النفايات الكلية المفرزة وغير المفرزة ونسبتها للمريض او الراقد حسب   ) 6-1(جدول رقم 

  المؤسسات
19  

  19   المؤسساتانواعكلف معالجة النفايات وكلف المياه والطاقة المستهلكة حسب   )7-1(جدول رقم 

  20  30/6/2008- 1/1/2008اعداد المؤسسات الصحية موزعة حسب االنواع والمحافظة للفترة من     ) 2(جدول رقم 

  21  اعداد المستشفيات الحكومية حسب سنة اإلنشاء وحسب المحافظة    ) 3(جدول رقم 

  22  اعداد المستشفيات األهلية حسب سنة اإلنشاء وحسب المحافظة    ) 4(دول رقم ج

عدد الردهات وصاالت العمليات واألسرة الكلية والمهيأة للرقود والنسبة المئوية لألسرة المهيأة    ) 5(جدول رقم 

  30/6/2008 – 1/1/2008الحكومية واألهلية حسب المحافظة  للفترة من  للرقود في المستشفيات
23-24  

 عدد المراجعين والراقدين حسب الجنس في المستشفيات الحكومية واألهلية حسب المحافظة للفترة   )6(جدول رقم 

  30/6/2008 - 1/1/2008من 
25-26  

النسب المئوية للمراجعين والراقدين حسب الجنس في المستشفيات الحكومية واألهلية حسب    )7(جدول رقم 

  30/6/2008 – 1/1/2008رة من المحافظة للفت
27-28  

نسبة أنشغال االسرة للراقدين في المستشفيات الحكومية  واالهلية حـسب المحافظـة للفتـرة مـن        )8(جدول رقم   

1/1/2008  - 30/6/2008  
29-30  

ة مـن   حسب المحافظة  للفتـر    ) عدا المستشفيات   ( عدد المراجعين في المؤسسات الصحية األخرى          )9(جدول رقم   

1/1/2008 – 30/6/2008  
31  

كمية المستلزمات السلعية المستخدمة في المستشفيات الحكومية واألهلية والمؤسـسات الـصحية               )10(جدول رقم   

   30/6/2008 – 1/1/2008األخرى حسب المحافظة للفترة من 
32-37  

ت الحكوميـة واألهليـة والمؤسـسات       كمية المواد الكيمياوية الخطرة المستخدمة في المستـشفيا          )11(جدول رقم   

   30/6/2008 – 1/1/2008حسب المحافظة  للفترة من  الصحية األخرى 
38-48  

كمية المواد الكيمياوية واألدوية المنتهية الصالحية الموجودة في المستشفيات الحكومية واألهليـة               )12(جدول رقم   

لص منها حسب المحافظة للفترة مـن       والمؤسسات الصحية األخرى والنسب المئوية ألساليب التخ      

1/1/2008 – 30/6/2008  

49-54  

المنتهية الصالحية والنسب المئويـة     ) المشعة والسامة للجينات    ( كمية المواد الكيمياوية الخطرة        )13(جدول رقم   

إلساليب التخلص منها في المستشفيات الحكومية واألهلية والمؤسسات الصحية األخـرى حـسب             

  30/6/2008 – 1/1/2008لفترة من المحافظة  ل

55-56  

اعداد الموجودات الثابتة لدى المستشفيات الحكومية واألهليـة والمؤسـسات الـصحية األخـرى                 )14(جدول رقم   

لحماية البيئة وصالحيتها ومعدالت درجات الحرارة والقدرة اإلستيعابية لهـا ومعـدل             والمستخدمة

  30/6/2008 – 1/1/2008ترة الفترة الزمنية على مستوى العراق للف

57  

كمية  المياه المستهلكة والمتخلفة والنسب المئوية لمصادر المياه المـستهلكة فـي المستـشفيات                  )15(جدول رقم   

  59-58  30/6/2008 – 1/1/2008حسب المحافظة للفترة من  الحكومية واألهلية 

ب المئوية لمصادر المياه المستهلكة في المؤسسات كمية  المياه المستهلكة والمتخلفة والنس   )16(جدول رقم 

  30/6/2008 – 1/1/2008حسب المحافظة للفترة من )  عدا المستشفيات (  الصحية األخرى
60  

 - و -



  فهرست املوضوعات واجلداول
  

رقم   املوضــوع
  الصفحة

لجة واساليب التخلص منها فـي      اكمية المياه  المتخلفة والمعالجة والنسب المئوية لكمية المياه المع           )17(جدول رقم   

  30/6/2008 – 1/1/2008للفترة من  ستشفيات الحكومية واألهلية حسب المحافظةالم
61-62  

كمية المياه المتخلفة والمعالجة والنسب المئوية لكمية المياه المعالجة واساليب التخلص منها فـي                 )18(جدول رقم   

 – 1/1/2008ب المحافظـة للفتـرة مـن        حـس ) عدا المستـشفيات  (المؤسسات الصحية األخرى    

30/6/2008  

63  

النسب المئوية لوجود وحدات معالجة المياه المتخلفة والحالة العملية ونوعية المعالجـة وعمليـة                )19(جدول رقم   

ستشفيات الحكومية واألهلية والمؤسـسات     وحدات المعالجة في الم    اجراء الصيانة في حالة عطل      

  30/6/2008 – 1/1/2008فظة للفترة من الصحية األخرى حسب المحا

64  

النسب المئوية الستخدام اسلوب فرز النفايات الطبية الخطرة واسلوب الفـرز بـااللوان والجهـة                  )20(جدول رقم   

اللوان االكياس والحاويات المستخدمة في جمع النفايـات         المحددة الستخدام الفرز والنسب المئوية    

 – 1/1/2008 الحكومية واالهلية وحسب المحافظـة للفتـرة مـن       الطبية الخطرة في المستشفيات   

30/6/2008  

65-66  

النسب المئوية الستخدام اسلوب فرز النفايات الطبية الخطرة واسـلوب الفـرز بـااللوان والجهـة                  )21(جدول رقم   

يـات  اللوان االكياس والحاويات المستخدمة في جمع النفا       المحددة الستخدام الفرز والنسب المئوية    

وحسب المحافظة للفترة مـن     ) عدا المستشفيات   ( الطبية الخطرة في المؤسسات الصحية االخرى       

1/1/2008 – 30/6/2008  

67  

كمية النفايات الطبية الخطرة المتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب المئوية ألساليب التخلص النهائي               )22(جدول رقم   

يات خاصة لجمع اآلآلت الحادة النبيذة والنفايـات المـشعة من النفايات الطبية الخطرة ووجود حاو 

  30/6/2008 – 1/1/2008في المستشفيات الحكومية واألهلية حسب المحافظة للفترة من 

68-69  

كمية النفايات الطبية الخطرة المتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب المئوية ألسلوب التخلص النهائي               )23(جدول رقم   

 الطبية الخطرة ووجود حاويات خاصة لجمع اآلآلت الحادة النبيذة والنفايات المشعة في     من النفايات 

 – 1/1/2008حـسب المحافظـة للفتـرة مـن         ) عدا المستشفيات   (  المؤسسات الصحية األخرى  

30/6/2008  

70  

ت الطبية الخطـرة    النسب المئوية ألسلوب نقل النفايات ووجود غرفة خاصة او مخزن لجمع النفايا              )24(جدول رقم   

والمواد او النفايات المشعة ووجود سجل تثبيت لها في المستشفيات الحكوميـة واألهليـة حـسب         

  30/6/2008 – 1/1/2008المحافظة للفترة من 

71-72  

النسب المئوية لوجود غرفة خاصة او مخزن لجمع النفايات الطبية الخطرة والمـواد او النفايـات                   )25(جدول رقم   

عـدا  ( وجود سجل تثبيت لها واساليب التخلص منها  في المؤسسات الصحية األخرى             المشعة و 

  30/6/2008 – 1/1/2008حسب المحافظة للفترة من ) المستشفيات 

73  

كمية النفايات اإلعتيادية المتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب المئوية ألساليب التخلص النهائي منها              )26(جدول رقم   

س او الحاويات المستخدمة في جمع النفايات اإلعتيادية ولوجود سجل تثبيت لها  في              وألوان األكيا 

  30/6/2008 – 1/1/2008المستشفيات الحكومية واألهلية حسب المحافظة للفترة من 
74-75  

لنهائي منها والـوان    كمية النفايات اإلعتيادية المتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب المئوية ألساليب التخلص ا             )27(جدول رقم   

 لهـا  فـي المؤسـسات الـصحية       األكياس او الحاويات المستخدمة في جمع النفايات ولوجود سجل تثبيت         

  30/6/2008 – 1/1/2008حسب المحافظة للفترة من )  عدا المستشفيات ( األخرى
76  

  

 - ز -



  فهرست املوضوعات واجلداول
  

رقم   املوضــوع
  الصفحة

يات الحكومية واألهلية التي تطبق نظام الفرز والمعدل اليـومي لكميـة النفايـات              عدد المستشف   ) 28(جدول رقم   

الطبية الخطرة واإلعتيادية واعداد الحاويات الكبيرة المخصصة للتجميـع النهـائي للنفايـات             

 – 1/1/2008اإلعتيادية والطبية الخطرة ومعدل عدد مرات تفريغها حسب المحافظة للفترة من            

30/6/2008  

77-78  

التي تطبق نظام الفرز والمعدل اليـومي       ) عدا المستشفيات   ( عدد المؤسسات الصحية األخرى        )29(جدول رقم   

لكمية النفايات الطبية الخطرة واإلعتيادية واعداد الحاويات الكبيرة المخصصة للتجميع النهائي           

ـ           ة للفتـرة مـن     للنفايات اإلعتيادية والطبية الخطرة ومعدل عدد مرات تفريغها حسب المحافظ

1/1/2008 – 30/6/2008  

79  

وكميـة النفايـات المتخلفـة    ) التي التطبق نظام الفـرز    ( عدد المستشفيات الحكومية واالهلية        )30(جدول رقم   

ومعدالتها اليومية والنسب المئوية لوجود سجل تثبيت لكمية النفايات المتخلفة وطـرق جمـع              

  30/6/2008 – 1/1/2008 المحافظة للفترة من النفايات ونقلها وعدد عربات النقل وحسب

80-81  

وكميـة النفايـات    ) التي التطبق نظام الفرز     (عدد المؤسسات الصحية االخرى عدا المستشفيات          )31(جدول رقم   

المتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب المئوية لوجود سجل تثبيت لكمية النفايات المتخلفة وطرق            

ـ      – 1/1/2008دد عربـات النقـل حـسب المحافظـة للفتـرة مـن              جمع النفايات ونقلها وع

30/6/2008  

82  

فـي المستـشفيات    ( اعداد الحاويات الكبيرة المخصصة للتجميع النهائي للنفايـات المتخلفـة             ) 32(جدول رقم   

ومعدل عدد مرات تفريغهـا والنـسبة المئويـة         ) الحكومية واالهلية التي ال تطبق نظام الفرز        

 النهائي منها في المستشفيات الحكومية واألهلية وحسب المحافظة للفترة من           إلسلوب التخلص 

1/1/2008 – 30/6/2008  

83-84  

في المؤسسات التـي ال     ( اعداد الحاويات الكبيرة المخصصة للتجميع النهائي للنفايات المتخلفة            )33(جدول رقم   

ة السلوب التخلص النهائي منهـا      ومعدل عدد مرات تفريغها والنسبة المئوي     ) تطبق نظام الفرز    

 – 1/1/2008وحسب المحافظة للفترة من     ) عدا المستشفيات   ( في المؤسسات الصحية األخرى     

30/6/2008  

85  

عدد عمال الخدمة المسؤولين عن جمع النفايات ونقلها وعزلها وعدد الدورات التدريبية والنسب              ) 34(جدول رقم   

تدريب كوادرها والعمال الملقحين ضـد امـراض المهنـة          المئوية للمؤسسات الصحية التي تم      

وإصابات التهاب الكبد الفيروسي واعداد اإلصابات ونسبتها المئوية في المستشفيات الحكوميـة            

  30/6/2008 – 1/1/2008واألهلية حسب المحافظة للفترة من

86-87  

عدد عمال الخدمة المسؤولين عن جمع النفايات ونقلها وعزلها وعدد الدورات التدريبية والنسب      )35(جدول رقم   

المئوية للمؤسسات الصحية التي تم تدريب كوادرها والعمال الملقحين ضـد امـراض المهنـة               

وإصابات التهاب الكبد الفيروسي واعداد اإلصابات ونسبتها المئوية في المؤسـسات الـصحية             

  30/6/2008 – 1/1/2008منحسب المحافظة للفترة ) ا المستشفياتعد(األخرى 

88  

النسب المئوية لتوفر مالبس ومستلزمات الوقاية الشخصية وإلرتـدائها ولوجـود عالمـات او                 )36(جدول رقم   

ارشادات او ملصقات تدل على خطورة المخلفات الطبية ووجود جهة رقابيـة إلدارة النفايـات               

ية نافذة للتخلص من النفايات الطبية في المستشفيات الحكوميـة واألهليـة            ووجود تعليمات بيئ  

  30/6/2008 – 1/1/2008حسب المحافظة للفترة من 

89-90  
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  فهرست املوضوعات واجلداول
  

رقم   املوضــوع
  الصفحة

مـات او   النسب المئوية لتوفر مالبس ومستلزمات الوقاية الشخصية وإلرتدائها ولوجـود عال             )37(جدول رقم   

ارشادات او ملصقات تدل على خطورة المخلفات الطبية ووجود جهة رقابية إلدارة النفايـات              

عدا ( ووجود تعليمات بيئية نافذة للتخلص من النفايات الطبية في المؤسسات الصحية األخرى 

  30/6/2008 – 1/1/2008حسب المحافظة للفترة من  )المستشفيات 

91  

بس ومستلزمات الوقاية الشخصية للعاملين في المستشفيات الحكومية واألهلية حسب          عدد مال    )38(جدول رقم   

  30/6/2008 – 1/1/2008المحافظة للفترة من 
92  

النسب المئوية لمالبس ومستلزمات الوقاية الشخصية للعاملين في المستشفيات الحكومية    ) 39(جدول رقم 

  30/6/2008 – 1/1/2008واألهلية حسب المحافظة للفترة من 
93  

عـدا  ( عدد مالبس ومستلزمات الوقاية الشخصية للعاملين في المؤسسات الصحية األخـرى               )40(جدول رقم   

  30/6/2008 – 1/1/2008حسب المحافظة للفترة من ) المستشفيات 
94  

حية األخرى  النسب المئوية لمالبس ومستلزمات الوقاية الشخصية للعاملين في المؤسسات الص            )41(جدول رقم   

  30/6/2008 – 1/1/2008حسب المحافظة للفترة من ) عدا المستشفيات ( 
95  

عدد المحارق والحالة العملية لها وكمية النفايات المحروقة ومعدالتها اليومية والنسب المئوية    )42(جدول رقم 

شفيات لنوع العطل واإلجراءات المتبعة في حالة عطلها ونوع الوقود المستخدم في المست

  30/6/2008 – 1/1/2008الحكومية واألهلية حسب المحافظة للفترة من 

96-97  

عدد المحارق والحالة العملية لها وكمية النفايات المحروقة ومعدالتها اليومية والنسب المئوية               )43(جدول رقم   

 لنوع العطل واإلجراءات المتبعة في حالة عطلها ونوع الوقـود المـستخدم فـي المؤسـسات               

  30/6/2008 – 1/1/2008حسب المحافظة للفترة من ) عدا المستشفيات ( الصحية األخرى 

98  

عدد المحارق المطابقة للمواصفات البيئية والنسبة المئوية لكفائتها واسـلوب الـتخلص مـن                 )44(جدول رقم   

ة مـن   النفايات اثناء عطل المحرقة في المستشفيات الحكومية واألهلية حسب المحافظة للفتـر           

1/1/2008 – 30/6/2008  

99-100  

عدد المحارق المطابقة للمواصفات البيئية والنسب المئوية لكفائتها واسـاليب الـتخلص مـن                 )45(جدول رقم   

حـسب  ) عـدا المستـشفيات     ( النفايات اثناء عطل المحرقة في المؤسسات الصحية األخرى         

  30/6/2008 – 1/1/2008المحافظة للفترة من 

101  

معدل عدد مرات تشغيل المحرقة في اإلسبوع وفترة التشغيل ومعدل ارتفاع المدخنة والنـسب                 )46( رقم   جدول

المئوية لكفاءة المحرقة واحتوائها على اجهزة سيطرة على الملوثات واجهزة قياس للملوثـات             

 1/1/2008المطروحة في الجو في المستشفيات الحكومية واألهلية حسب المحافظة للفترة من            

– 30/6/2008  

102-103  

معدل عدد مرات تشغيل المحرقة في اإلسبوع وفترة التشغيل ومعدل ارتفاع المدخنة والنـسب                ) 47(جدول رقم   

المئوية لكفاءة المحرقة واحتوائها على اجهزة سيطرة على الملوثات واجهزة قياس للملوثـات             

ـ  ( المطروحة في الجو في المؤسسات الصحية األخرى         حـسب المحافظـة    ) شفيات  عدا المست

  30/6/2008 – 1/1/2008للفترة من 

104  

النسب المئوية لوجود ميزان لوزن النفايات وللقيام بعملية وزن النفايات قبل الحرق ومعدل وزن النفايات                  )48(جدول رقم   

قبل الحرق والنسب المئوية لوجود سجل تثبيت كميات المواد المحروقـة وادامتـه فـي المستـشفيات                 

  30/6/2008 – 1/1/2008الحكومية واألهلية التي تمتلك محرقةحسب المحافظة للفترة من 
105-106  
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    فهرست املوضوعات واجلداول

رقم   املوضــوع
  الصفحة

النسب المئوية لوجود ميزان لوزن النفايات وللقيام بعملية وزن النفايات قبل الحـرق ومعـدل                  )49(جدول رقم   

رق والنسب المئوية لوجود سجل تثبيت كميات المواد المحروقة وادامته          وزن النفايات قبل الح   

 1/1/2008حسب المحافظة للفترة مـن  ) عدا المستشفيات ( في المؤسسات الصحية األخرى     

– 30/6/2008  

107  

ه والنسب المئوية إلسلوب التخلص من    )  نواتج الحرق   ( معدل وزن الرماد الناتج في اإلسبوع          )50(جدول رقم   

والنسب المئوية للمستشفيات الحكومية واألهلية التي تستخدم محارق مؤسسات صحية اخـرى            

ومعدل كميات النفايات المستلمة يومياً في المستشفيات الحكومية واألهلية حـسب المحافظـة             

  30/6/2008 – 1/1/2008للفترة من 

108-109  

والنسب المئوية إلسلوب التخلص منه     ) واتج الحرق   ن( معدل وزن الرماد الناتج في اإلسبوع          )51(جدول رقم   

والنسبة المئوية للمؤسسات الصحية التي تستخدم محارق مؤسسات صـحية اخـرى ومعـدل              

حـسب  ) عدا المستـشفيات    ( كميات النفايات المستلمة يومياً في المؤسسات الصحية األخرى         

  30/6/2008 - 1/1/2008المحافظة للفترة من 

110  

النسبة المئوية للعاملين المتدربين وعدد الدورات التدريبية والنسبة المئوية ألرتداء مالبس )   52(جدول رقم 

ومستلزمات الوقاية وعدد الكوادر العاملة في المحرقة حسب التأهيل العلمي في المستشفيات 

  30/6/2008 – 1/1/2008الحكومية واالهلية حسب المحافظة للفترة من 
111-112  

النسبة المئوية للعاملين المتدربين وعدد الدورات التدريبية والنسبة المئوية ألرتـداء مالبـس                )53(جدول رقم   

ومستلزمات الوقاية وعدد الكوادر العاملة في المحرقة حسب التأهيل العلمي في المؤسـسات             

  30/6/2008 – 1/1/2008حسب المحافظة للفترة من ) عدا المستشفيات ( الصحية األخرى 
113  

النسب المئوية إلسلوب التخلص من النفايات الطبية الخطرة في حالـة عـدم وجـود محرقـة         )54(دول رقم   ج

لوزن النفايات ووجود سجل لتثبيت كمية النفايات  ومعدل عدد مرات تسليم             والنسبة المئوية   

 النفايات في اإلسبوع لجهة رسمية  قبل التخلص منها  في المستشفيات الحكوميـة واألهليـة     

  30/6/2008 – 1/1/2008حسب المحافظة للفترة من 

114-115  

النسب المئوية إلسلوب التخلص من النفايات الطبية الخطرة في حالة عدم وجود محرقـة فـي           )55(جدول رقم   

المؤسسة الصحية والنسب المئوية لوزن النفايات ووجود سجل لتثبيت كمية النفايـات  قبـل               

 تسليم النفايات في اإلسبوع لجهة رسـمية فـي المؤسـسات            التخلص منها ومعدل عدد مرات    

  30/6/2008 – 1/1/2008حسب المحافظة للفترة من ) عدا المستشفيات ( الصحية األخرى 

116  

تكلفة المستلزمات المستخدمة في ادارة النفايات واجور العاملين المؤقتين والدائميين في مجال               )56(جدول رقم   

وقيمة اإلندثار الـسنوي إلجهـزة المعالجـة وتكلفـة معالجـة النفايـات              التعامل مع النفايات    

  30/6/2008 – 1/1/2008للمستشفيات الحكومية واالهليةحسب المحافظة للفترة من 

  
117-118  

تكلفة المستلزمات المستخدمة في ادارة النفايات واجور العاملين المؤقتين والدائميين في مجال               )57(جدول رقم   

ع النفايات وقيمة اإلندثار السنوي إلجهزة المعالجة وتكلفـة معالجـة النفايـات فـي               التعامل م 

 – 1/1/2008حسب المحافظة للفتـرة مـن       ) عدا المستشفيات   (  المؤسسات الصحية األخرى  

30/6/2008  

119  
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 2008املسح البيئي لنشاط اخلدمات الطبية يف العراق لسنة 

 1

  

  ـ التمهيد 1
   املقدمة 1ـ1

العـالج  و  الخدمات الطبية الرعاية الصحية للمواطن من خالل الخدمات التي يقدمها فـي الفحـص              عيوفر قطا      

ـ      حماية صحة المواطن والحد     على  وفي الوقت الذي يعمل هذا القطاع       ،  والجراحة                  قـد  همن انتـشار األمـراض فأن

               يما لو لم تتبع األساليب الصحيحة واآلمنة فـي التعامـل مـع النفايـات               صحية وبيئية ف   يكون سبباً في خلق مخاطر    

 أو  ات الـصحية  التي تفرز نتيجة تأدية العمل اليومي وفي التخلص منها بأسلوب صحيح سواء أكانت داخل المؤسـس               

ية ونفايات كيماوية ومشعة والتـي تـشكل        وبالتحديد النفايات الخطرة والحاوية على مواد باثولوجية ومعد        ،   هاخارج

 تلك المؤسسات وعلى المجتمع والبيئة إذا ما تم خلطها مع بقية نفايات             داخلمخاطر صحية على المرضى والعاملين      

  .المؤسسة الصحية وطرحها إلى البيئة الخارجية بدون إجراء المعالجات الالزمة عليها

ات النفايات المطروحة واألساليب المتبعة في جمعها وفرزها ونقلهـا           التعرف على كمي   ي من الضرور  لذا أصبح       

ة في التخلص منها وعلى     ع، كذلك التعرف على كميات المياه المستهلكة والمتخلفة مع المعالجات المتب          والتخلص منها   

                وى الـوعي  وعن العاملين فـي هـذا المجـال ومـست         كيفية التعامل مع الملوثات الغازية الناتجة عن حرق النفايات          

 فـي  نوعـهِ  ، وذلك عن طريق إجراء مسح موسع يشمل المؤسسات الصحية والذي يعتبر األول مـن              البيئي لديهم   

  . العراق 
  

    أهداف املسح2ـ1
من خالل المؤشرات   الصحية  المؤسسات  كل ما يتعلق بواقع حال بيئة       بيانات عن   قاعدة   توفير    المسح إلى  يهدف     

  ـ : التالية 

   . في المستشفيات وعدد الردهات وصاالت العملياتاألنواعالصحية حسب عداد المؤسسات أ .1

 . انشغال األسرة ونسبة  عدد المرضى الراقدين والمراجعين وأيام المكوث .2

 . أعداد وكميات وأصناف المستلزمات السلعية المستخدمة والمستهلكة في المؤسسات الصحية  .3

 .والمتخلفة وأساليب التخلص منهاكميات المياه المستهلكة  .4

واألنظمة  النفايات    ونقل معدات جمع و وأساليب التخلص منها     ) أو اعتيادية    خطرة( كميات النفايات المتخلفة     .5

 .  المستخدمة في إدارة النفايات 

 .إعداد الكوادر العاملة ومدى تأهيلهم العلمي ومستويات الوعي البيئي  .6

 .وتكاليف معالجة النفايات الصحية مستهلكة في المؤسسات م الوقود والطاقة القيكميات و .7
 
     النتائج والفوائد املتوقعة من املسح  3ـ1

 علـى           تقدير حاجة سكان المحافظات إلى مؤسسات صحية جديدة أو توسيع وتطوير القـائم منهـا اعتمـاداً                   .1

  .ىوأعداد المرضشغال األسرة إن نسبةبالنتائج أو اإلحصائيات الخاصة 

 .تحديد االحتياج الفعلي للمواد والمستلزمات الطبية األكثر استخداماً .2

ــارق   .3 ــن مح ــاج م ــد االحتي ــة  للتحدي ــيم األدوات الطبي ــة بتعق ــيم الخاص ــزة التعق ــات وأجه                        نفاي

               تلـوث  الحـد مـن ال     أوأجهزة أخرى حديثة يتطلب استيرادها لمعالجـة النفايـات          أية   و أ استخدامها المعاد

 . البيئي

  مـن الميـاه المتخلفـة     في المؤسسات الصحية ومصادرها وأساليب التخلص       تحديد كميات المياه المستخدمة      .4

           إنلعمل على تـوفير وحـدات تـصفية ومعالجـة           لو الصالحة لالستخدام    ه لمعرفة االحتياج الفعلي للميا    منها

 .تَطلب األمر 
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 المستخدمالمعالجة  وأسلوب  الجمع والنقل    مستلزماتايات االعتيادية والخطرة و   يات النف توفير بيانات حول كم    .5

 .  إدارة النفايات وتوفير معالجات ذات تقنية عالية نظمةألالستفادة في تطوير 

للعمل التعرف على إعداد الكوادر العاملة في هذا المجال ومستوى الحماية الشخصية والوعي والثقافة البيئية                .6

 . من مخاطر المهنة امل وحمايتِهرفع كفاءة العى عل

 .مات الصحية من اجل تقديم أفضل الخدتحتاجها المؤسسات التي تحديد الحاجة الفعلية للطاقة  .7

مؤسـسات  ال قييمالصحية لت ومن الجهات البيئية     ضوء ما ذكر فأن هذا المسح يوفر فرصة ألصحاب القرار            فيو           

بـرامج لتوعيـة     وإعدادإدارة النفايات     وضع أنظمة حديثة في مجال      مع حسين واقعها البيئي  تالعمل على   الصحية و 

والتشريعات وكل ما يهدف إلى تـوفير أفـضل          استحداث أو تحديث التعليمات    و المعنيين في تلك المؤسسات   العاملين  

   .يئةاألنشطة على صحة اإلنسان والبالخدمات للمرضى والحد من المخاطر الناجمة عن هذه 
   

  املشاكل والتحديات  4ـ1
    حداثة المسح وعدم وجود استمارات أو قاعدة بيانات أولية         بمشاكل وتحديات تعود باألساس إلى       تنفيذ المسح  مر

   . وفيما يلي ملخص ألهم تلك المشاكل والتحدياتمن المسوح المتخصصةسابقة ومتكاملة لمثل هذا النوع 

توفير سجالت نظامية لدى إدارات المؤسـسات الـصحية تخـص كميـات     ونات توثيق البياالنقص الكبير في   .1

 . النفايات بأنواعها والكميات المحروقة منها 

فـي المؤسـسات الـصحية    االعتماد على تقديرات لكميات المياه المصروفة على أساس إعداد خزانات المياه        .2

 .المؤسسات الصحية  اليوم الواحد لعدم توفر قوائم الماء ألغلب فيتكرار تعبئتها و

صعوبة الحصول على البيانات المطلوبة بسبب اإلجراءات الروتينية في بعض المؤسسات الصحية ممـا أدى                .3

 . إلى تأخر استالم استمارات المسح

 لعدم توفر الخبرة الالزمة لدى غالبيـة        صعوبة الحصول على معلومات تقنية دقيقة حول مواصفات المحارق         .4

  .  المسؤولين عن المحارق   خصوصاًتالعاملين في المستشفيا

 على تجارب دول أخـرى لـديها        والحاجة إلى التعرف   الخبرة الالزمة لمنتسبي مديرية إحصاءات البيئة        نقص .5

  .منطقية البيانات  التي واجهت المديرية في تدقيق وقد كانت هذه من اكبر التحديات خبرة في هذا المجال
 

  ـ منهجية العمل وتنفيذ املسح 2
      مستوى التمثيل 1ـ2

شمل المسح كافة المستشفيات الحكومية واألهلية ومختبرات الصحة المركزية وعيادات األمـراض الـصدرية                       

 والطـب العـدلي     التخصـصية   الـصحية  ساسية والربو والمراكز   لألسنان ومراكز أمراض الح    التخصصيةوالمراكز  

  . فقط )الرئيسة( الصحية العامة المراكز المسح ايضاً وقد شملومصارف الدم ، 

   . بما فيها محافظات إقليم كردستانوكان المسح على مستوى محافظات العراق كافة
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   2008المشمولة بالمسح لسنة  إعداد المؤسسات الصحية ويوضح الجدول اآلتي

  2008أعداد املؤسسات الصحية حسب النوع واحملافظة لسنة 
  

 المحافظة
مستشفى 

 حكومي
مستشفى 

 أهلي

مختبرات 

الصحة 

 المركزية

مركز 

صحي 

     عام

 )رئيس( 

عيادة 

األمراض 

  الصدرية

مركز 

تخصصي 

 لألسنان

مركز 

أمراض 

الحساسية 

 والربو

مركز 

صحي 

 تخصصي

الطب 

 العدلي
مصرف 

  الدم
 المجموع

 67 1 1 1 0 2 1 43 1 3 14 نينوى

 43 1 1 0 1 1 1 29 1 2 6 آرآوك

 28 1 1 0 0 1 1 11 1 3 9 ديالى

 37 1 1 0 0 1 1 19 1 1 12 االنبار

 216 2 1 14 1 13 1 108 2 35 39 بغداد 

 46 1 1 0 1 1 1 29 1 3 8 بابل

 30 1 1 0 0 1 1 18 1 2 5 آربالء

 32 1 1 0 0 1 1 17 1 1 9 واسط

 29 1 1 0 0 1 1 14 1 1 9 صالح الدين

 31 1 1 0 0 1 1 17 1 3 6 النجف

 36 1 1 0 0 1 1 24 1 2 5 القادسية

 26 1 1 0 1 1 1 15 1 1 4 المثنى

 40 1 1 0 0 2 1 25 1 1 8 ذي قار

 33 1 1 1 0 1 1 21 1 0 6  ميسان

 64 1 1 0 1 1 1 41 1 5 12 البصرة

 86 1 1 8 1 1 1 43 2 7 21 السليمانية

 56 0 0 4 0 1 1 26 1 6 17 اربيل

 46 1 1 9 0 0 0 23 1 4 7 دهوك

 946 18 17 37 6 31 17 523 20 80 197 عالمجمو

المراآز الجديدة 
والمتوقفة والتي 
  تحت التأهيل

6 6 0 20 1 3 0 7 0 0 43 

 989 18 17 44 6 34 18 543 20 86 203  المجموع الكلي

  

   استمارة االستبيان   2ـ2
اسـتمارة المـسح     حظيتا المعلومات فقد    ح في الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجي      لحداثة هذا النوع من المس               

 الطبية التي أجريت في بعض الدول وقد عرضـت           البيئية  ضوء استمارات المسوح   فيأهمية كبيرة حيث تم إعدادها      ب

  ـ:  ومن هذه الجهات ن والدوليين من اجل أغناء االستمارة بآرائهم ومعلوماتهميعلى عدد من الخبراء الوطني

 .وزارة البيئة  .1

 .صحة وزارة ال .2

  .)اليونيسف( األمم المتحدة للطفولة منظمة .3
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  .WHOمنظمة الصحة العالمية  .4

  .أألردن  / ةإحصاءات البيئ يةمدير .5

  .الجهاز المركزي لإلحصاء / ت القوميةمديرية الحسابا .6

  .الجهاز المركزي لإلحصاء/  االجتماعي اإلحصاءمديرية   .7
  

  
 

 وتحليل البيانـات    منطقية البيانات ة النهائية لالستمارة وتدقيق     غداد الصي عإلكما تم التعاقد مع خبير بيئي محلي             

   .  التقرير النهائي إعداداإلحصائية والمشاركة في 
  

  ـ :  ومشلت استمارة املسح األقسام التالية 
  .بيانات تعريفية .1

 .بيانات عامة .2

 .مستلزمات السلعية المستخدمة ال .3

 .المواد الكيماوية الخطرة المستخدمة .4

 .اوية واألدوية المنتهية الصالحيةالمواد الكيم .5

 . منتهية الصالحية )المشعة والسامة للجينات(المواد الكيماوية الخطرة  .6

 .الموجودات الثابتة المستخدمة لحماية البيئة .7

 .بيانات عن المياه .8

 .بيانات عن النفايات .9

  .النظام الدولي لتصنيف النفايات الدولية  .10

  .ارقمعلومات عن المح .11

  .تكلفة معالجة النفايات  .12

  .كمية وقيمة الطاقة المستهلكة .13   
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  2008البيئي لقطاع اخلدمات الطبية يف العراق لسنة لمسح  لالزمنية لتوقيتاتا  3ـ2
   

  الفترة الزمنية  الفعالية  ت

   والتهيئةمرحلة اإلعداد  أوالً

  25/2/2008 - 15    تشكيل اللجان  
  2008 / 3 / 10 – 1  يم االستبيان وإعداد األطر اإلحصائية تصم  
  2008 / 3 /  20 – 11   إعداد جداول اإلخراج  
  2008 / 5 / 11 – 4 / 7    مناقشة االستبيان مع الخبراء  
  2008 / 5 / 13    أجراء االختبار القبلي والمسح التجريبي   
  12/6/2008    إقرار الصيغة النهائية لالستبيان   
  12/6/2008  االستبيان والتدقيق والترميزء    إعداد تعليمات مل  
  15/7/2008 – 15/6/2008    إعداد نظم الحاسبة لإلدخال وجداول اإلخراج والتقارير   
+ مـستلزمات   + طباعة  (  تحديد وتهيئة مستلزمات العمل للدورات والعمل الميداني        

  وتسليمها إلى المحافظات) نقل
31/ 8 – 4 / 9/  2008  

  الدورات التدريبية  

  2008 / 9 / 17 – 15  للمشرفين المركزيين والمحليين والباحثين الميدانيين:   الدورة التدريبية األولى   

  2008 / 9 / 18  نمزيردورة المدققين والم:   الدورة التدريبية الثانية   

  2008 / 9 / 18  دورة مدخلي البيانات:   الدورة التدريبية الثالثة   

   مرحلة العمل الميداني  ثانياً

      تحديث اإلطار ميدانياً

    العمل الميداني
5/ 10 – 6 / 11 / 2008   

  مرحلة العمل المكتبي  ثالثاً

  15/12/2008  -9/11    التدقيق والترميز  

  مرحلة اإلدخال والمعالجة اآللية  رابعاً

    23/12/2008-16    إدخال االستمارات في الحاسبة

  29/1/2009-4/1    فحص النتائج النهائية  

  مرحلة إعداد التقارير وإصدارها  خامساً

  12/2/2009-1/2  ة إعداد التقرير األولي مرحل

  15/2/2009    تقويم التقرير األولي

  16/2/2009    إعداد التقرير النهائي

  

  31/3/2009    إصدار التقرير النهائي
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  التدريب  4ـ2
 وإنمـا شـملت      كبير ولم تقتصر عملية التدريب على الكوادر الفنية ،         باهتماميت عملية تدريب الكوادر الفنية      ظح      

أعضاء اللجان والمشرفين المركزيين والمدققين المكتبيين ومعالجي البيانات ، وشارك في العمل الميداني فريق مكون               

 الثـاني  باحث من منتسبي الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات و         ااحدهم) 2 (دمن باحثين ميدانيين بعد   

  .حافظات من منتسبي وزارة الصحة  في بغداد والم
  

  واجلدول التايل يوضح عدد املتدربني 
  

  العدد  نوالمتدرب

  12  أعضاء اللجنة الفنية

  9  المشرفون المركزيون

  18  المشرفون المحليون

  50  الباحثون الميدانيون

  12  ون المكتبيونالمدقق

  2   األنظمةمحللو

  9   البياناتمدخلو

  9  المساندون

  121  المجموع
  

  : ذ خطوات التنفي 5ـ2
صياغة خطة أولية تتضمن األهداف التفصيلية ، التوقيتات الزمنية ، آلية العمل ، االسـتمارات اإلحـصائية                   •

 .والتعليمات وقواعد التدقيق 

 .تدريب الكوادر   •

 . المستلزمات ةتهيئ  •

 .التنفيذ الميداني   •

 .العمل المكتبي  •

 .إدخال االستمارات إلى الحاسبة  •

   . التقارير إعداد   •
  

  العمل امليداني  6ـ2
  

  -: يأتي بماوضعت خطة تفصيلية النجاز العمل الميداني يمكن إجمالها     

محافظات لكل مشرف باستثناء     على المحافظات وبواقع ثالث    ) 9( البالغ عددهم    ونالمركزيتوزع المشرفون    .1

  .واسط  وومشرف واحد لكل من محافظتي صالح الدين ) ثالثة ( بغداد حيث بلغ عدد المشرفين 

 . في كل محافظة اإلحصاء ممثال بمديرمشرف محلي  ) 18( بلغ عدد المشرفين المحليين  .2
  .  على المحافظاتم وتم توزيعهباحثاً ) 50( بلغ عدد الباحثين الميدانيين  .3
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   2008 حسب المحافظة لسنة  الميدانيينويوضح الجدول اآلتي عدد الباحثين

  احملافظة  حسب  امليدانينياحثنيعدد الب
 

  المحافظة  ت
عدد 

 الباحثين
  المحافظة  ت

عدد 

 الباحثين
  المحافظة  ت

عدد 

  الباحثين

  2  ذي قار  13  2  كربالء  7  2  نينوى  1

  2  ميسان  14  2  واسط  8  2  كركوك  2

  2  البصرة  15  2  صالح الدين  9  2  ديالى  3

  4  دهوك  16  2  النجف  10  4  االنبار  4

  4  أربيل  17  2  القادسية  11  6  بغداد  5

  6  السليمانية  18  2  المثنى  12  2  بابل  6

  50  المجموع
    

  

وحسب حجم العمل في المحافظة ولغرض ضمان       يوم   ) 25-20( لمدة تتراوح مابين      الميداني وقد استمر العمل               

     .التنفيذ الكفوء والفعال للعمل الميداني فقد خصصت واسطة نقل للفرق الميدانية والمشرفين المركزيين 
  

  كتبي العمل امل7ـ2
  

  - :األتي بالشكل إجمالهايمكن  من العمل الميداني خضعت االستمارات لسلسلة من العمليات المكتبية ءبعد االنتها   

 .تدقيق االستمارات المنجزة ميدانيا من قبل المشرف المركزي  .1

 .تدقيق عينات من االستمارات المنجزة من قبل خبير المسح  .2

  مـوظفي   وتكنولوجيا المعلومات مـن قبـل      لإلحصاء مركز الجهاز المركزي     فيات ولمرتين   تدقيق االستمار  .3

  . البيئة إحصاءاتمديرية 

  .مزة أصالً في االستمارة رترميز المستلزمات واألدوية المضافة وغير الم .4

  .أوراكلإدخال بيانات االستمارات إلى الحاسبة االلكترونية باستخدام برنامج  .5

بالشخص  هاتفياًاإلتصال  ميدانياً أو   وتدقيقها   الشاذةالقيم  إيجاد  ءة للبيانات المدخلة من اجل      إجراء عملية قرا   .6

 .اإلدخال عمليات البيانات بعد  وتنقية ة التصحيحات الالزموإجراءالمسؤول 

  

  تدقيق النتائج 8ـ2
  

البيئة وبعد أن تم االنتهاء مـن        إحصاءاتتم تدقيق منطقية البيانات كمرحلة أولية من قبل خبيرة المسح ومديرية               

  :أعداد الجداول تم عرض التقرير على الجهات التالية 

  .اللجنة العليا للمسح .1

 فريق فني/ وزارة الصحة  .2

 وزارة البيئة .3

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .4

 خبراء من منظمة الصحة العالمية .5

  االجتماعياإلحصاءمديرية  .6

رجوع بها إلى االستمارات وفي بعض االحيان إلى المؤسسات الصحية للتأكد من            وقد وردت مالحظات كثيرة تم ال     

 .دقة البيانات وعدلت على ضؤها النتائج
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الطبيـة يف  ملـسح البيئـي لنـشاط اخلـدمات يف متابعـة ا املشرفني املركـزيني عملخالصة ب  ـ3 
   .2008العراق لسنة 

            2008شاط الخدمات الطبيـة فـي العـراق لـسنة            بلغ عدد المشرفين المركزيين في المسح البيئي لن        

  . مشرفين ) 9(

 .زيارة) 85(عدد الزيارات الكلي من قبل المشرفين المركزيين  للمحافظات كافة مع إقليم كردستان   
  

  المؤسـسات الـصحية التـي زارهـا المـشرفون المركزيـون ميـدانياً مـع البـاحثين الميـدانين                                  بلغ عدد   

   . مجموع المؤسسات الصحيةمن %) 22.3(مؤسسة صحية أي بنسبة  )211(

  مؤسسة صـحية   ) 85( بعد الباحثين الميدانيين  المؤسسات الصحية التي زارها المشرفون المركزيون        بلغ عدد   

   . مجموع المؤسسات الصحيةمن %) 9.1(أي بنسبة 
      

                       اسـتمارة أي بنـسبة    ) 429(المركزيـون مكتبيـاً     بلغ عدد اإلسـتمارات التـي اطلـع عليهـا المـشرفون               

 . مجموع المؤسسات الصحية من %) 45.3(

  
 

  
 

ــة   ـ4 ــشاكل الفني ــةوامل ــة والتنظيمي ــسةاإلداري ــا الرئي ــي الحظه ــشرف  الت ــوامل   نون املركزي
   : االستماراتءعانى منها الباحث امليداني عند مل والتي خالل املسح امليداني

مـن المحافظـات وطلـب      %) 11.1(فـي   المتناع عن اإلدالء بالبيانات من قبل كادر المؤسسات الصحية          ا 

  معنون إلى المستشفى أو المركز الصحي باالسـم مـن وزارة الـصحة رغـم              الحصول على كتاب رسمي     

 . الباحثين الميدانيين الدوائر التابعة لها رسمياً للتعاون مع وزارة الصحة مخاطبة 

من المحافظـات  حيـث      %) 33.3 (لـالمستلزمات الخاصة بإدارة النفايات     ر المعلومات عن قيمة      توف عدم 

  .وردت الكميات دون ذكر القيم وقد تم االعتماد على أسعار السوق في تقديرها 

وقد انعكـس ذلـك      البيئية   بالجوانب اإلحصائية من المحافظات   %) 33.3(في   المؤسسات الصحية    قلة إلمام  

 االتـصاالت أجراء الزيارات الميدانية و    تكرار   إلىالباحث الميداني   المقدمة مما أضطر    ة البيانات   على منطقي 

  . النفايات الخطرة واالعتيادية فيما يتعلق بكمياتالمعلومات وخصوصاً   منطقيةالهاتفية لتدقيق

 ىحية فقـد عـان    ل الموجودات الثابتة لدى المؤسـسات الـص       جدوالصعوبة في توفير المعلومات المتعلقة ب      

 إلـى   إضـافة الحصول على هـذه البيانـات       من المحافظات من صعوبة     %) 16.7(الباحثين الميدانيين في    

  . على صعوبة احتساب االندثار السنويم األجهزة مما انعكس البيانات المتعلقة بقي

بسبب عـدم   ظات  من المحاف %) 16.7( كمية النفايات المحروقة تقديرياً من قبل عامل المحرقة في           احتساب 

  .وجود ميزان لوزن النفايات قبل الحرق 

عدم توفر قـوائم للمـاء والكهربـاء والوقـود فـي      احتساب كميات وقيم الطاقة المستهلكة تقديرياً بسبب        

  .ات المحافظمن %) 83.3(لـ المؤسسات الصحية 

  
 

  

    املركزيــوناملــشرفون التــي الحظهــاالثانويــة اإلداريــة والتنظيميــة واملــشاكل الفنيــة ـــ 5
   : االستماراتءعانى منها الباحث امليداني عند مل والتي خالل املسح امليداني

  

صعوبة الحصول على كافة البيانات المطلوبة في االستمارة في وقت واحد بسبب تنـوع البيانـات وتعـدد                   

 .مصادر المعلومات في المؤسسة الصحية مما أدى إلى تكرار زيارات الباحث الميداني للمؤسسات الصحية 
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د بسبب عـدم انتظـام      صعوبة الحصول على البيانات المطلوبة من قبل الباحث الميداني وفي الوقت المحد            

 . موظفي اإلحصاء في المستشفيات األهلية دوام 

صعوبة الحصول على المعلومات الخاصة باستمارة المسح  في بعض األقضية والنواحي بسبب الظـروف                

 .األمنية مثل قضاء خانقين وجلوالء

 والتـي تحيـل    منيـاً الغير مـستقرة ا    في بعض المحافظات      المستهلكة لمواد الكيمياوية بيانات ل عدم وجود    

 .  بغداد لصرف بعض العالجاتها إلىامرض

 في المستشفيات والمؤسسات الصحية للمعلومات البيئية او عدم وجودهـا فـي             اإلحصائيضعف التسجيل    

 .البعض منها
 

 

  :اإلجراءات املتبعة من قبل املشرف املركزي ـ  6
  

سسات الصحية بهدف الحصول على المعلومـات       المتابعة المستمرة للباحث الميداني وتكرار الزيارات للمؤ       

 .  الدقيقة

التأكيد على الباحثين الميدانيين بضرورة االستعانة بموظفي اإلحصاء من دائرة الـصحة لمطابقـة بعـض                 

 .المعلومات الواردة في االستمارة 

ـ         ل التابعالتأكيد على الباحث الميداني       ة بالمـاء   وزارة الصحة بضرورة الحصول علـى المعلومـات المتعلق

 . المؤسسات الصحية والكهرباء والوقود من دائرة الصحة التابعة لها تلك 

وتالفـي  ) في المراكز الـصحية حـصراً       ( المسؤول المعني   على المعلومات مباشرةً من     للحصول  التأكيد   

 .التأخير 

فـي نفـس مبنـى       والمسؤول عن البيانـات      تدقيق االستمارة من قبل الباحث الميداني     التأكيد على أن يتم      

 . المؤسسة الصحية 
 

   حتليل النتائج ـ 7
لنشاط الخدمات الطبية في العـراق ويالحـظ مـن جـدول                      هو خالصة لمؤشرات المسح البيئي       )1( جدول رقم     .1

      الى النفايات الكليـة فـي المؤسـسات الـصحية التـي تفـرز       *بأن نسبة النفايات الطبية الخطرة) 3-1(رقم  

     حسب مصادر منظمة الصحة العالمية وبـالرجوع الـى نتـائج المـسح            % ) 25 -% 10(ها تتراوح بين    نفايات

في المستشفيات األهليـة وفـي المؤسـسات        %) 23(في المستشفيات الحكومية و   %) 17(فإن النسبة قد بلغت     

   .وهي ضمن المعدالت أعاله %) 25(الصحية األخرى 

يـوم  /مريض/كغم) 0.6(مية النفايات الكلية المتخلفة للمريض الواحد في اليوم         الى إن ك  ) 6-1(جدول رقم   يشير       

   .األهلية للمستشفيات يوم/مريض/كغم) 1.8(تشفيات الحكومية و سللم

) 4.5(يوم وفي المستشفيات االهليـة      /راقد/كغم) 5.2(    إن مقدار تولد النفاية لكل راقد في المستشفيات الحكومية          

  . يوم/راقد/كغم

الحكوميـة و   يـوم للمستـشفيات     /سرير/كغم )1.02( كمية النفايات الكلية المتخلفة للسرير الواحد يومياً هي          ن  أ  

كميـة النفايـات    مع البيانات العالمية فإن      بياناتوبمقارنة هذه ال   األهلية،يوم للمستشفيات   /سرير/كغم ) 1.01(

ر المتوسط وحسب مصادر منظمة الصحة العالمية        في المؤسسة الصحية لدول شرق البح      يوم/ المتخلفة للسرير   

  . يوم /سرير/كغم) 3-1.3(هو 

  

  )2(  ملحق رقم *
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 دكـا  –يـوم ،بـنغالدش   /سـرير /كغم )2.7( في مستشفيات طهران *يوم  / كمية النفايات المتخلفة للسرير          أما  

  . يوم /مريض/كغم ) 0.52(يوم و /سرير/كغم )1.93(

تخلفة للسرير الواحد أو للمريض يومياً تختلف من بلد الى آخر وتعتمد على ثقافات الـسكان                    إن كمية النفايات الم   

  . ونوع ومستوى الخدمات الصحية المقدمة 
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  .2006 األردن – ألنشطة صحة البيئة عمان اإلقليميالمركز /  لنفايات أنشطة الرعاية الصحية اآلمنة اإلدارة

  2008 للعام www. biomed central.comالمنشورة على الموقع أحد البحوث 
 

أعـداد)2(يوضح جدول رقم    .2
المؤسسات الـصحية حـسب     
ــدد   ــغ ع ــد بل ــواع وق األن
المؤسسات الصحية المشمولة   

مؤســسة ) 946(بالمــسح 
ة فعالً، وهناك عدد    صحية عامل 

قليل من المؤسسات الـصحية     
إما متوقفة عن العمل أو تحت      

) 43(التأهيل وقد بلغ عـددها      
 .مؤسسة صحية

مستشفى تركز العدد األكبر منها ) 197(لعراق بواقع    شمل المسح كافة المستشفيات الحكومية في محافظات ا
مستشفى حكومي ) 21(مستشفى حكومي تليها محافظة السليمانية بواقع ) 39(في محافظة بغداد حيث بلغ  

مستشفيات حكومية ويعود السبب النخفاض عدد سكانها مقارنة ببقية ) 4(واقلها عدداً في محافظة المثنى بواقع 
 . المحافظات 

مستشفى أهلي منها ) 80( كما شمل المسح كافة المستشفيات األهلية حيث بلغ العدد الكلي     
  .في محافظة بغداد وهي موجودة في كافة المحافظات عدا محافظة ميسان  مستشفى أهلي) 35(
)  رئيس ( مركز صحي عام ) 108(ها مركزاً صحياً من) 523( أما المراكز الصحية العامة الرئيسة فقد بلغت         

مركزاً صحياً لكل منهما واقل عدد ) 43(في محافظة بغداد وتليها محافظتا نينوى والسليمانية حيث بلغ عددها 
في حين  بلغ عدد  المؤسسات الصحية األخرى ) . رئيس(مركز صحي عام ) 11(في محافظة ديالى بواقع 

تضمن مختبرات الصحة المركزية ، الطب العدلي ، مصارف الدم ، مؤسسة صحية ت) 146(المشمولة بالمسح 
 .الخ   .... مراكز صحية متخصصة 

  

   احلكومية واألهلية حسب سنة اإلنشاء املستشفيات أعداد 

أن)3(يالحظ من جدول رقـم .3
المستـشفيات  التوسع في إنشاء    

الحكومية قد بلغ ذروته في عقد      
ــدد  ــغ ع ــث بل ــسبعينات حي ال
المستشفيات الحكومية المـشيدة    

مستشفى ثم بدأ باالنخفاض    ) 60(
حتى العقد الحالي ويعـزى ذلـك       
إلى انخفاض مـشاريع التنميـة      
الصحية بسبب ظروف الحـصار     

 . والحرب
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مستـشفى حكـومي تركـز اغلبهـا فـي           )14( لم ينشأ سوى2003     ويشير الجدول أيضا إلى أن بعد عام
 . السليمانية وأربيل 

يبين أن غالبية المستشفيات األهلية ُأنشئت في نهاية الثمانينـات والتـسعينات فـي كافـة                ) 4(جدول رقم   . 4
أما بعد عـام     ) 1985 -1976(ترة الزمنية   ايضاًُ عدم إنشاء أي مستشفى أهلي خالل الف       المحافظات ويالحظ   

  .منها في إقليم كردستان ) 8(مستشفى أهلي ) 18( فقد ُأنشئت 2003

ــن   .5 ــدين م ــوع الراق ــغ مجم بل
الذكور واإلنـاث فـي المستـشفيات       

راقـد خـالل    ) 1190881(الحكومية  
ــن   ــرة م ــة 1/1/2008الفت  ولغاي

 ، أما عـدد المـراجعين  30/6/2008
فــي المستــشفيات الحكوميــة مــن  

) 9972138(الذكور واألثاث فقد بلـغ   
 .اجع مر

ــي    ــدين ف ــوع الراق ــا مجم    أم
المستشفيات األهلية وللفترة أعاله من     

 راقد ) 91348(الذكور واإلناث قد بلغ
عين مـن   مراجع شكَلت اإلناث النسبة األكبر مـن المـراجعين والراقـدين لكـال النـو              )134954(والمراجعين  

 ) .7(و) 6(المستشفيات كما موضح في جدول رقم 
%)  10.7(في المستشفيات الحكومية) المراجعين والراقدين(   أن نسبة الراقدين إلى عدد المرضى الكلي 

، من هذا يستدل أن المستشفيات الحكومية تستقبل أعداد كبيرة من %)  40.4(ونسبتهم في المستشفيات األهلية 
ض الفحص والعالج وذلك لمحدودية األجور ولتوفر األدوية بينما يقل عدد المراجعين في المراجعين لغر

المستشفيات األهلية ويزداد عدد الراقدين بسبب طبيعة الخدمات الصحية التي تقدمها تلك المستشفيات والمتمثلة 
 .بالعمليات الجراحية والوالدات

معدل إنشغال االسرة يف املستشفيات احلكومية واألهلية 
ّ

 
إن)8(يالحظ من جدول رقم . 6

نشغال االسرة في إنسبة 
المستشفيات الحكومية هو 

في حين بلغ في ) % 49.8(
 )% . 34.8(المستشفيات األهلية 

 إلنشغالدل وقد كان أعلى مع  
األسرة في المستشفيات الحكومية 
في محافظة بابل إذ بلغ 

واقلها في محافظة )% 79.1(
  )% . 35.5(ديالى حيث بلغ 

 :سب نسبة انشغال االسرة حسب المعادلة اآلتية ويح
  

   %=    انشغال االسرةنسبة
  

  
  )2(ملحق رقم * 

 أيام المكوث لكافة المرضى لفترة الستة أشهر عدد

   يومx182 عدد األسرة المهيأة للرقود 
x  100 

 يف املستشفيات احلكومية واألهلية النسبة املئوية  للراقدين واملراجعني 
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كمية املياه املتخلفة واملستهلكة يف املستشفيات احلكومية واألهلية 
من خالل االطالع على جـدول. 8 3مليون م/واملؤسسات الصحية األخرى

والـذي يبـين كميـة      ) 15(رقم  
المياه المستهلكة في المستشفيات    

ــغ   ــة إذ تبلـ )  2.4(الحكوميـ
 للستة أشهر أمـا فـي       3مليون م 

ــشفي ــد  المست ــة فق ات االهلي
 للـستة   3مليون م ) 0.16(بلغت  
 .أشهر

ــستهلكة   ــاه الم ــة المي   إن كمي
  للمريض الواحد  في المستشفيات

مريض حيث يعتمد االستهالك    / لتر  ) 698.8(مريض وفي المستشفيات االهلية     / لتر  ) 211(الحكومية قد بلغت    

على طبيعة عمل تلك المستشفيات ونوع الخدمات الصحية المقدمة ونوع المرضى ففـي المستـشفيات األهليـة             

وغالبية الخدمات الصحية عمليات جراحية ووالدات ، في حين إن          غالبية المرضى من الراقدين ومعهم مرافقين       

علمـاً إن الميـاه المـستهلكة تتـضمن كافـة           . أغلبية المرضى في المستشفيات الحكومية هم من المراجعين         

 .  مياه السقي وتنظيف الساحات الخارجية ومياه التبريد إن وجدت بضمنهااستخدامات المياه 

 أي إن  3 مليون م) 0.46(إن كمية المياه المستهلكة في بقية المؤسسات األخرى تبلغ ) 16(    يبين جدول رقم 
 . مريض وجميعهم من المراجعين / لتر) 40(استهالك  المريض من المياه يومياً 

   يشير الجدولين ايضاً إلى إن المصدر األكثر شيوعاً للمياه المستهلكة والمستخدمة في عموم المؤسسات  
 بضمنها المستشفيات هو شبكة ماء اإلسالة ،  يتميز إقليم كردستان في استغالل مياه اآلبار كمصدر مياه الصحية
  . إضافي 

بأن كمية المياه المتخلفة عن المستشفيات الحكومية خالل الستة أشهر تبلغ  )17(يوضح الجدول رقم. 9
من المياه %) 70.6(ات المعالجة يطرح ما نسبته منها في وحد%) 0.2( يتم معالجة 3مليون م) 1.97(

 . الى حفرة امتصاصية مصمتة %) 15.4(المتخلفة الى شبكات المجاري و 

مراجع وعـدد مراجعـي الطـب العـدلي         ) 9352994(فقد بلغ )الرئيسة(أما عدد المراجعين للمراكز الصحية العامة
 . مراجع ) 18415(

إن أعــداد)9(يبــين جــدول رقــم. 7
المراجعين في المؤسـسات الـصحية      

المـشمولة  ) عدا المستشفيات (األخرى  
مراجع خـالل   ) 10944390(بالمسح  

ستة أشهر ويالحظ تفـاوت األعـداد       
 شـكَلت محافظـة     حسب المحافظات ،  

بغداد العدد األكبر من حيث المراجعين      
مراجـع  ) 2857377(فقد بلغ عددهم    

في حين كان العدد األقل في محافظـة        
 مراجع، ) 147785(ديالى حيث بلغ 

 عدد املراجعني يف املؤسسات الصحية األخرى



 2008املسح البيئي لنشاط اخلدمات الطبية يف العراق لسنة 

 13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اهلية حكومية مؤسسات صحية اخرى  ام تطبق نظ
امالفرز ال تطبق نظ

الفرز

0

10

20

30

40

50

60

70

80
رز تطبق نظام الف رز ال تطبق نظام الف

  
  
  
 
  
  
  

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0

4000.0

4500.0

5000.0
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ة  ات الطبي آمية النفاي ة    ات االعتيادي ة النفاي آمي

  
  
  
  
  
  
  

اتإن كمية ما تطرحه المستشفي. 11
الحكومية للستة أشهر من 

) 990(النفايات الطبية الخطرة هو
ألف كغم وأن ما تطرحه 
المستشفيات في اليوم الواحد 

يوم ، وان /ألف كغم ) 5.4(يبلغ 
كمية ما تطرحه المستشفيات 

 للستة ألف كغم) 76.4(األهلية 
يوم /ألف كغم) 0.4( أي أشهر

) 194(وبقية المؤسسات الصحية 
) 1.3( أي  أشهرللستة ألف كغم
 .يوم /ألف كغم 

%) 80.8( ،   3ألـف م  )122.7( في المستشفيات األهلية فإن كمية المياه المتخلفة خالل الستة أشهر تبلغ             إما     
يطرح في حفر امتصاصية مصمتة ،  في حين يوضح          %) 18.4(من المياه المتخلفة تطرح إلى شبكة المجاري و       

 يطـرح مـا     3 م الف) 338(ت   كمية المياه المتخلفة عن المؤسسات الصحية األخرى قد بلغ         إن) 18(جدول رقم   
 . يطرح في حفر امتصاصية مصمتة %) 25.5(الى شبكة المجاري و%) 70.2( نسبته 

 اليه أنه ال توجد أي معالجة للمياه المتخلفة عـن المستـشفيات االهليـة والمؤسـسات                 اإلشارةومما تجدر       
متخلفة تصرف الى شبكات المجاري     الصحية االخرى وأن هذه النسب ذات مغزى خطير حيث أن غالبية المياه ال            

  .  األنهاردون أي معالجة لما تحمله من ملوثات خطيرة وبالتالي تطرح الى 
  

وان اللون األصفر هو األكثر استخداماً لألكياس والحاويات المستخدمة لجمع النفايات )الخ...... مركز صحي
 . الطبية الخطرة  وهو اللون الذي تعتمده منظمة الصحة العالمية 

  

النسبة املئوية للمؤسسات الصحية التي تطبق نظام 
 الفرز والتي ال تطبق نظام الفرز

و ) 20(يالحظ فـي الجـدولين رقـم         . 10

أن المستشفيات الحكومية تلتزم بفرز     ) 21(

  عن االعتياديـة   *النفايات الطبية الخطرة    

ــسبة  ــشفيات %) 77.1(بن ــزم المست وتلت

، أما  %) 78.7( بنسبة   أعالهاالهلية بالفرز   

بقية المؤسسات الـصحية فتلتـزم بـالفرز        

وتختلف نـسبة االلتـزام     %) 58.6(بنسبة  

حسب المحافظـات ، يطبـق نظـام الفـرز          

 ويختلف حـسب نـوع المؤسـسة        باأللوان

  ، أهليمستـشفى حكومي ، (  الصحية  

كمية النفايات الطبية واالعتيادية املتخلفة يف املؤسسات 
 الصحية

في المستشفيات الحكومية وبقية *  أستخداماً للتخلص النهائي من النفايات الخطرة األكثر األسلوب   إن 

أستخدام محرقة خاصة ، أما المستشفيات االهلية فأن المؤسسات الصحية االخرى هو الحرق داخل الموقع ب

و ) 22( أستخداماً هو الحرق خارج الموقع بأستخدام محرقة مركزية كما موضح في الجدولين األكثر األسلوب

)23 .(  
  )2(ملحق رقم * 
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إن كمية النفايات االعتيادية التي تطرحها المستشفيات الحكومية للستة ) 27(و ) 26( الجدوالن رقم يبين .12

يوم ، أما / ألف كغم ) 26(في اليوم الواحد مليون كغم وان ما تطرحه المستشفيات الحكومية ) 4.7(أشهر تبلغ 

ألف كغم وان ما تطرحه المستشفيات ) 252(كمية النفايات التي تطرحها  المستشفيات األهلية للستة أشهر تبلغ 

ألف ) 559(يوم  إما بقية المؤسسات الصحية األخرى فتطرح / ألف كغم ) 1.4(يبلغ في اليوم الواحد األهلية 

  . يوم / ألف كغم ) 3.7( إن ما تطرحه المؤسسات الصحية في اليوم الواحد يبلغ أيللستة أشهر كغم 
  

 

مستشفى حكومي فقط ال يطبق نظام الفرز أي ما  ) 45(استكماال لما ورد سابقاً حول موضوع فرز النفايات فان .13

 من المستشفيات  %)21.3(مستشفى أهلي أي ما نسبته  ) 17( من المستشفيات الحكومية و %) 22.8(نسبته 

من بقية  %) 41.4(منها ال تطبق نظام الفرز أي بنسبة ) 277(األهلية أما بقية المؤسسات الصحية األخرى فأن 

،  علماً إن معظم ) 31(و ) 30(المؤسسات الصحية المشمولة بالمسح كما موضح في الجدولين  رقم 

  .  البيانات المؤسسات الصحية المشمولة بالمسح تفتقر إلى سجالت لتوثيق

)  النفايات غير المفرزة (      بلغت كمية النفايات الكلية المتخلفة للمستشفيات الحكومية التي ال تطبق نظام الفرز 

يوم  ، / ألف كغم ) 2.9(ألف كغم للستة أشهر وان ما تطرحه المستشفيات الحكومية في اليوم الواحد ) 522(

 أي إن ما تطرحه المستشفيات األهلية في اليوم  للستة أشهرألف كغم) 82.5(أما في المستشفيات األهلية فتبلغ 

 أي ان ما تطرحه  للستة أشهرألف كغم) 424(يوم وبقية المؤسسات األخرى / ألف كغم  ) 0.4( الواحد 

  . يوم / ألف كغم ) 2.8(المؤسسات األخرى يبلغ 

بأن  ) 33 ، 32(ونها غير مفرزة ويبين الجدوالن رقم      هذه النفايات يتطلب التعامل معها كأنها نفايات خطرة ك

  .األسلوب األكثر شيوعاً في التخلص منها هو تسليمها إلى البلدية لطمرها أو حرقها 
  

  عامل في ) 3712(أعداد العاملين المسؤولين عن خدمة جمع ونقل النفايات والبالغ ) 34(يبين الجدول رقم . .14

  منهم تم تدريبهم على خطورة النفايات وفي المســتشفيات  %) 35.5(نسبته المستشفيات الحكومية وان ما 

أما في المؤسـسات الـصحية االخـرى فقـد بلـغ عـدد  )  26.2(عامل ونسبة المتدربين بلغت   ) 339(األهلية  

  . %)16.4(عامل ونسبة المتدربين منهم ) 2280(العاملين  

 النووي ومعالجة األورام كميات من النفايات المشعة تبلغ  بالطبمتخصصة المستشفيات ال    تتخلف عن 

ع من المستشفيات والموجودة في محافظة  بغداد ، يوم وهي مجمل النفايات التي يطرحها هذا النو/ كغم ) 76( 

 وبالرغم من قلة كميتها نسبة إلى كميات النفايات الكلية التي تفرز من كافة المؤسسات  وأقليم كردستاننينوى

  .  الصحية إال  إنها تعتبر خطرة جداً نظراً لخطورة مكوناتها وتأثيراتها الطويلة األمد على اإلنسان والبيئة 
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إن تكلفة المستلزمات المستخدمة في إدارة النفايات ولستة أشهر بلغـت           ) 57(و  ) 56(دولين رقم   يالحظ من الج  . 17

مليون دينار عراقي في المستشفيات األهلية      ) 193.4(مليون دينار عراقي في المستشفيات الحكومية و      ) 1526.1(

 .مليون دينار عراقي ) 487.9(أما المؤسسات الصحية األخرى  فقد بلغت 

 بما فيها المستلزمات المـستخدمة فـي إدارة النفايـات وأجـور              ولستة أشهر  لتكلفة الكلية لمعالجة النفايات    أما ا 

العاملين في مجال التعامل مع النفايات وقيمة االندثار السنوي ألجهزة المعالجة فقد بلغت في المستشفيات الحكومية        

مليون دينار والمؤسسات الصحية األخرى     ) 642.4(غت  مليون دينار أما في المستشفيات األهلية فقد بل       ) 5447.3(

  .مليون دينار ) 3573.1(فقد بلغت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  )2(ملحق رقم * 

،)44(،)43(،)42( تشير الجداول 15 عدد احملارق الكلية والعاملة يف املؤسسات الصحية
إلى أعداد المحارق في المستشفيات ) 45(

محرقة كان عدد ) 162(الحكومية حيث بلغت 
حرقة م) 94(محرقة و) 128(المحارق العاملة 

 أما في *منها مطابقة للمواصفات البيئية
محارق ) 7(المستشفيات األهلية فقد بلغت 

منها مطابقة ) 3(منها عاملة و) 5(
أما المؤسسات الصحية . للمواصفات البيئية 

محرقة ) 300(األخرى فبلغ عدد محارقها 
محرقة والمطابقة ) 261(العاملة منها 

ب ما محرقة وحس) 79(للمواصفات البيئية 
 .ذكرته إدارات المؤسسات الصحية 

والمستشفيات   كغم مليون) 2.77(تقدر كمية النفايات المحروقة في المستشفيات الحكومية ولستة أشهر . 16

ألف كغم كما موضح في الجدولين رقم ) 546(ألف كغم ، أما بقية المؤسسات الصحية األخرى ) 28.4(األهلية 

 .) 43(و ) 42(
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  املصطلحات واملفاهيم
  

  :النفايات الطبية 
صحية االخرى  رات والمؤسسات ال ادات والمختب شفيات والعي ا المست ي تطرحه ل الفضالت الت شمل , هي آ وت

  . والنفايات الطبية الخطرة)االعتيادية (النفايات الطبية غير الخطرة 

  :النفايات الطبية اخلطرة 
ي  ال الفحص   ه ن اعم دة م ات المتول شريح والفحص ال   النفاي ة والت الج والجراح شخيص والع ري م والت ختب

ا  التعامل غير اآل  وغيرها والتي تتسبب في مخاطر جسيمة على االنسان والبيئة في حالة  سبة    من به شكل ن وت

  من مجمل النفايات الطبية % 10-25

   :االعتياديةالنفايات الطبية 
 من  ألمختبرات والمؤسسات الصحية األخرى والتي تنش     هي الفضالت التي تطرحها المستشفيات والعيادات وا     

ة ومستلزمات الحفظ                    ا االطعم ات المطابخ من بقاي خ   ...... االنشطة االدارية والخدمية مثل نفاي وهي شبيهة    ال

  .من مجمل النفايات الناتجة عن الخدمات الصحية % 90-75بالنفايات المنزلية وتشكل ما نسبته 

تم    ة النفايوي ساب آمي ة  أحت ن خالل وزن آمي صحية م ة عن المؤسسات ال رة الناتج ة الخط ات الطبي

 والتي تفرز   ختبريماعمال الفحص والتشخيص والعالج والجراحة والتشريح والفحص ال       النفايات المتولدة عن    

  .في حاويات وأآياس مخصصة للنفايات الطبية

  :تماد على الصيغة أما أحتساب نسبة النفايات الطبية الخطرة إلى االعتيادية باالع

  

  =                                                                      نسبة النفايات الطبية الخطرة 

  
  

ا               ) المريض  ( يمثل  :   مالحظة   شفيات والمؤسسات الصحية ، أم راجعين في المست دين والم ة الراق آاف

  .متخلفة عن المرضى الراقدين في المستشفيات آمية النفايات للسرير فتمثل آمية النفايات ال

  
  :نسبة أنشغال االسرة 

ة المرضى خالل                  عبارة عن االنشغال الفعلي لألسرة في مدة معينة ويستخرج من تقسيم مجموع ايام مكوث آاف
  x100ويضرب الناتج ) آأن تكون سنة أو ستة أشهر ( مدة معينة على عدد االسرة مضروب في مدة معينة 

  
  :  انشغال االسرة حسب المعادلة اآلتيةنسبة يحسبو
  

    = %  انشغال االسرةنسبة
  

  
  
  

 ات الطبية الخطرةآمية النفاي

 آمية النفايات الكلية

    يومx182  عدد األسرة المهيأة للرقود

  أيام المكوث لكافة المرضى لفترة الستة أشهر عدد
X  100  

X  100  
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  :ميكن تصنيف النفايات الطبية اخلطرة اىل 

 : النفايات املرضية  •

الـخ ،سـوائل    ...أنسجة وأعضاء وأجزاء بشرية كاألحشاء داخلية ، خالصات الوالدة ، أجنة            : أمثلة  

س الدم واإلدرار الملوثة ، العينات المسحوبة للفحص المختبري ، فوط           الجسم والدم وما يلحقها من أكيا     

  .الخ ...... وضمادات ،  كمامات ، كفوف مستعملة ملوثة

 ، طفيليـات ،     فيروساتبكتريا ،   (  وهي المتوقع احتوائها على المسببات المرضية        :النفايات املعديـة  •

 .وبتراكيز وكميات تسبب عدوى المرض ) فطريات 

أوساط زرعية في أعمال المختبر ، أنسجة ومواد ومعدات بتماس مع الـدم وسـوائل جـسم                 : (أمثلة  

المريض من أعمال الجراحة والتشريح لمرضى األمراض المعدية ، إفرازات الجسم ومسحات وضمادات             

وألبسة ملوثة بالدم وسوائل الجسم من صاالت الجراحة والتشريح وردهات العزل ، أدوات ومستلزمات              

  ) . الخ ....من صداري وكفوف ومناشف ) غسيل الكلى ( ية الديلزة عمل

 . ثقب أو قطع  أو في جروحبكل ما يتسب : النفايات احلادة و اجلارحة •

، مشارط ، شـفرات ، سـكاكين ، مناشـير ، مكاسـير زجـاج ،                 ) السرنجات(الحقن النبيذة   : أمثلة  

  . عالية الخطورة الخ حتى لو كانت غير معدية فهي تعتبر...... مسامير

تشمل الكيمياويات السائلة والصلبة والغازية وتكون خطـرة إذا مـا أتـسمت              : النفايات الكيمياويـة •

وغيـر خطـرة مثـل المـواد الـسكرية          ) سمية ، مؤكسدة ، قابلة لالشتعال ، قابلة للتفاعل          (بخواص

 . والحوامض االمينية وبعض األمالح العضوية والالعضوية 

رمالديهايد يستخدم في التنظيف والتعقيم وحفظ العينات ، المواد الكيمياويـة المـستخدمة فـي            الفو :  أمثلـة 

التصوير الفوتوغرافي في غرف األشعة ، المذيبات والصبغات والكواشف والحـوامض والقواعـد             

والمؤكسدات وغيرها المستخدمة في أقسام مختبرات الباثولوجي والهستولوجي والهيمـاتولوجي ،           

لتنظيف والتعقيم المستخدمة في تنظيف األرضيات والكيمياويات في غرف اللوندري ، مواد            سوائل ا 

  .الخ ...... التبريد والدهون والزيوت المستعملة في قسم الصيانة

 :النفايات الصيدالنية  •

لحاجة نواتج أدوية منتهية الصالحية ، غير مستعملة ، منسكبة ، ملوثة ، مصول ولقاحات أنتفت ا                ( :  أمثلة 

  ) .لها  ومطلوب التخلص منها وتشمل أيضا عبوات بقايا األدوية الملوثة والكمامات والكفوف 

 . النفايات ذات احملتوى العايل من املعادن الثقيلة  •

 نفايات الزئبق من أنسكابات أو كسر األجهزة الطبية ومن أعمال طبابة األسنان ، نفايات الكـادميوم                 :  أمثلة 

لمستهلكة ، نفايات الرصاص المستخدم لتبطين المعدات وغـرف األشـعة وبعـض             من البطاريات ا  

  .أقسام التشخيص

 : احلاويات املضغوطة  •

 أسطوانات الغاز المضغوطة التي أنتفت الحاجة من استعمالها مثل غازات التخدير او غازات تعقـيم                :  أمثلـة 

خدم في عمليـة التنظيـر ، قنـاني     المستCO2األدوات الجراحية الطبية ، قناني األوكسجين وغاز   

  .والتي يتطلب التعامل معها بحذر كونها تنفجر إذا ما ثقبت أو احترقت ) السبري(الرذاذ 
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 النفايات املشعة •
ّ

تتضمن مواد ملوثة باإلشعاع النووي من نتائج أنشطة التـشخيص مثـل تـصوير               : 

 الداخلية وتحديد موقع األورام ومن نتائج أنشطة عـالج سـرطان            أعضاء الجسم 

 .الغدة الدرقية 

، مستلزمات زجاجية مستخدمة في التـشخيص والعـالج ،          ) السرنجات  (  محاليل ، الحقن النبيذة      :  أمثلـة 

  .إفرازات المرضى المعالجين أو المفحوصين بمواد إشعاعية 

ًالنفايات السامة جينيا •
عالية الخطورة ولها خـواص مـسرطنة ومحدثـة للطفـرات           وهي نفايات    : 

 .الوراثية واألورام 

 بقايا أدوية أو أدوية نافذة المفعول تستخدم لمعالجة أألورام الخبيثة وفي عمليات زرع األعـضاء ،                 :  أمثلـة 

 المرضى الذين يتعاطون هذا النوع من األدوية ، مستلزمات طبيـة مثـل الحقـن                وإفرازاتنفايات  

  .والقناني المستخدمة في تحضير هذا النوع من األدوية ) السرنجات(ذة النبي

       لكل صنف من األصناف الواردة طريقة محددة للجمع بمعزل عن األخر وأسلوب للتخلص النهائي منه               

  . على خطورة مكوناته اعتمادا
  

طرة مـن منطقـة تولـدها فـي         يقصد به عزل أو فصل النفايات االعتيادية عن النفايات الطبية الخ          : الفرز 

  .حاويات مخصصة لها ليتم معاملة كل نوع باألسلوب اآلمن المحدد له ولتالفي جمع النوعين من النفايات

والمخصصة ) الخ.......أكياس ، حاويات ،(وهو نظام ترميز باأللوان لكافة أنواع العبوات  : الفرز باأللوان

 مخصص ألكياس وحاويات جمع النفايات االعتيادية و األصفر فمثال اللون األسود(لجمع نوع من النفايات 

  ).مخصص لجمع النفايات الطبية المرضية

  :مواصفات احملارق 
 ان تكون المحارق تعمل بالطاقة الكهربائية .1

ى               التران تكون مزودة بف    .2 ؤثر عل  للتخلص من العوالق الصلبة المتطايرة التي تنتج عن الحرق والتي ت

 البيئة المحيطة

ل                   ان   .3 شفى حيث يجب ان اليق ازل المجاورة للمست اع المن يكون ارتفاع المدخنة فيها يتناسب مع ارتف

 عن مترين عن سطح الدور المجاورة

 ان تكون طاقة المحرقة تتناسب مع سعة المستشفى وحجم المخلفات الصلبة المطلوب حرقها .4

ى ان     ىوبموقع يضمن عدم التأثير عل  ان تنصب المحرقة داخل سياج المستشفى .5 ة المجاورة عل االبني

 .م15 بين موقع المحرقة واالبنية المجاورة عن ال تقل المسافة
 

  .أساليب التخلص واملعاجلة للنفايات الطبية
  : احلرق 

هو أكثر الطرق شيوعاً لمعالجة النفايات الطبية الخطرة وهي عملية أكسدة جافة تتم بدرجات حـرارة                  

فايات العضوية والنفايات القابلة للحرق وتقليل حجمها ووزنها إلى حـد           عالية جداً بحيث يتم اختزال الن     

كبير مع قتل المسببات المرضية الموجودة فيها وينتج عن عملية الحرق غازات مثل اكاسيد الكربـون                

  .والنتروجين وغازات سامة مع تخلف رماد يحتوي على مواد سامة



 2008املسح البيئي لنشاط اخلدمات الطبية يف العراق لسنة 

 150

صة ألنواع محددة من النفايـات الطبيـة الخطـرة          تستخدم لهذه العملية محارق بتقنيات مختلفة مخص        

  .وبدرجات حرارة وسعات مختلفة
  

  ) :جتميع منعزل ( التخزين 
هو وسيلة لتجميع وحجز النفايات قبل معالجتها أو طرحها قـد يكـون فـي منخفـضات سـطحية أو                      

عـن كهـوف    وهي عبارة   ) للنفايات المشعة أو التي تخلط مع النفايات الخطرة       (مستودعات جيولوجية   

  .محفورة على عمق تحت سطح األرض

  : موقع خاص لطمر النفايات اخلطرة
وهو موقع مخصص جيولوجيا وذو مواصفات خاصة لطمر النفايات الخطرة بضمنها النفايات الطبيـة                

  .وفي مواقع معزولة وتحت أشراف وسيطرة من قبل جهات مختصة
  

  : التدوير 
مفروض التخلص منها وقد يتضمن التدوير إدخال النفايـات فـي           إعادة استخدام النفايات والتي من ال       

  . عمليات إلنتاج منتج آخر
  

  : حفرة امتصاصية مصمتة
حفرة مصممة على مبدأ احتواء الفضالت السائلة بشكل ال يسمح بالنفاذية أو التـسرب إلـى التربـة                    

  .المجاورة
  

  : التغليف 
لية الكثافة ومحكمة أو في براميل معدنيـة ثـم ملئهـا    هو عملية دفن النفايات في أوعية بالستيكية عا        

 طمرهـا فـي     باإلمكـان بمواد بالستيكية رغوية أو مونة اسمنت أو مواد طينية صلبة وبالتالي يصبح             

  .مواقع الطمر وتستخدم عادة للنفايات الصيدالنية والحادة
  

    :  التعقيم الكيمياوي
فايات لقتـل المـسببات المرضـية التـي تحتويهـا           وهي عملية إضافة مواد كيمياوية مطهرة على الن         

 المريض أمـا النفايـات الحـادة        وإفرازاتوتستخدم لبعض أنواع النفايات المرضية مثل الدم واإلدرار         

  .فيتطلب إجراء عملية السحق عليها قبل إجراء عملية التعقيم الكيمياوي
  

  ):االوتوكليف( التعقيم باحلرارة الرطبة أو البخار 
ة تعريض النفايات إلى درجات حرارة وضغط عالية وتستخدم للنفايـات الحـادة ونفايـات               وهي عملي   

  ) .أطباق زرع البكتريا (  المختبرات

  : التعقيم باملايكروويف
وهي عملية تعريض النفايات بعد سحقها وترطيبها إلى موجات ذات ذبذبات عالية كافية لتسخين سريع                 

ل المسببات المرضية بالحرارة العالية وتستخدم للنفايـات المعديـة       لسوائل النفايات بشكل يؤدي إلى قت     

  .والمرضية والحادة
  

  : التخميل

  أو الجير قبل التخلص النهائي لها الغرض منه تقليل مخاطر سميتها           ت     هي عملية خلط النفايات باإلسمن    

  .  تستخدم للنفايات الصيدالنية ولرماد الحرق الحاوي على المعادن الثقيلة
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المجموعمؤسسات اخرىمستشفى اهليمستشفى حكوميالمؤشر

19780669946عدد المؤسسات الصحية الكلي المشمولة بالمسح

1282229ـــ119088191348مجموع الراقدين خالل االشهر الستة

99721381349541094439021051482مجموع المراجعين  خالل االشهر الستة 

111630192263021094439022333711مجموع المرضى ( المراجعين + الراقدين ) خالل االشهر الستة

ــــــ10.740.4نسبة الراقدين إلى عدد المرضى ( المراجعين + الراقدين )  %

ــــــ33691.02229.0عدد األسرة المهيأة للرقود

ــــــ49.834.8المعدل العام النشغال االسرة خالل االشهر الستة

المجموعمؤسسات اخرىمستشفى اهليمستشفى حكوميالمؤشر

2360239.5158149.0455538.32973926.8كمية المياه المستهلكة خالل االشهر الستة ( م3 )

1969128.5122672.0336981.22428781.7كمية المياه المتخلفة خالل االشهر الستة ( م3 )

ـــ0.210.700.04االستهالك اليومي من المياه ( لتر / مريض )

اعداد املؤسسات الصحية واملرضى حسب انواع املؤسسات 

جدول رقم ( 2-1 )
كمية املياه املستهلكة واملتخلفة واإلستهالك اليومي حسب انواع املؤسسات

خالصة مؤشرات املسح البيئي لنشاط اخلدمات الطبية يف العراق لسنة 2008
جدول رقم ( 1-1 )

مؤسسات اخرى تشمل المراآز الصحية ، مختبرات الصحة المرآزية ، الطب العدلي ، مصارف الدم ، ومراآز تخصصية اخرى . 

يحتسب المعدل العام إلنشغال األسرة بقسمة عدد ايام المكوث للمرضى / (عدد األسَرة المهيأة للرقود 182x يوم أي ستة اشهر )
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المجموعمؤسسات اخرىمستشفى اهليمستشفى حكوميالمؤشر

15263392607عدد المؤسسات الصحية التي تطبق نظام فرز النفايات 

77.278.858.664.2نسبة المؤسسات الصحية التي تطبق نظام فرز النفايات %

990.176.4194.1126.6كمية النفايات الطبية الخطرة لستة اشهر (الف كغم)

54404201294.247154.24كمية النفايات الطبية الخطرة(كغم /يو م)

ـــــــــ13.8كمية النفايات المشعة لستة اشهر (الف كغم )

4729.3252.3559.25540.8كمية النفايات اإلعتيادية لستة اشهر (الف كغم )

25984.91386.13727.731098.7كمية النفايات اإلعتيادية (كغم /يوم)

17.323.325.818.7نسبة النفايات الطبية الخطرة الى النفايات الكلية المفرزة %

ـــ35.47.33.1المعدل اليومي لكمية النفايات الخطرة ( كغم / مؤسسة )

ـــ173.824.79.4المعدل اليومي لكمية النفايات اإلعتيادية ( كغم / مؤسسة )

المجموعمؤسسات اخرىمستشفى اهليمستشفى حكوميالمؤشر

4517277339عدد المؤسسات الصحية التي ال تطبق نظام فرز النفايات 

22.821.341.435.8نسبة المؤسسات الصحية التي ال تطبق نظام فرز النفايات %

522.282.5423.81028.5كمية النفايات المتخلفة غير المفرزة لستة اشهر (الف كغم )

2869.1453.52825.56148.1كمية النفايات المتخلفة غير المفرزة ( كغم /يوم)

جدول رقم ( 3-1 )
اعداد املؤسسات امللتزمة بتطبيق نظام فرز النفايات الطبية وكميات النفايات املفرزة حسب انواع املؤسسات

 عدد ايام اشتغال المستشفى سبعة ايام في األسبوع أي (182) يوم للستة اشهر في حين بقية الؤسسات الصحية خمسة ايام في األسبوع أي (150) يوم للستة اشهر

جدول رقم ( 4-1 )
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اعداد املؤسسات الصحية غري امللتزمة بتطبيق نظام فرز النفايات الطبية وكميات النفايات غري املفرزة حسب انواع املؤسسات



المجموعمؤسسات اخرىمستشفى اهليمستشفى حكوميالمؤشر

371233922806331اعداد العاملين المسؤولين عن  خدمة جمع النفايات 

1627300469اعداد المحارق في المؤسسات الصحية المشمولة بالمسح 

15132.9156.33639.918929.1كمية النفايات المحروقة ( كغم /يوم )

المجموعمؤسسات اخرىمستشفى اهليمستشفى حكوميالمؤشر

6241.6411.31177.28572.7كميات النفايات الكلية المفرزة وغير المفرزة للستة اشهر(الف كغم)

34294.02261.47847.544402.9كميات النفايات الكلية المفرزة وغير المفرزة  ( كغم/يوم )

ـــ0.61.80.1كمية النفايات الكلية لكل مريض (كغم/ مريض في اليوم)

( /يوم سرير (كغم/ ــــــ1.021.01كمية النفايات الكلية لكل سرير

المجموعمؤسسات اخرىمستشفى اهليمستشفى حكوميالمؤشر

15260671934484879682207483مستلزمات ادارة النفايات ( الف دينار )

544730664242835731499662883كلفة معالجة النفايات ( الف دينار )

2459451790645732309583كلفة المياه المستهلكة (الف دينار )

5487270151228119632108962761كلفة الطاقة عدا الكهرباء (الف دينار )
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امجايل كميات النفايات الكلية املفرزة وغري املفرزة ونسبتها للمريض او الراقد حسب انواع املؤسسات

جدول رقم ( 7-1 )
كلف معاجلة النفايات وكلف املياه والطاقة املستهلكة حسب انواع املؤسسات

جدول رقم ( 5-1 )
اعداد العاملني واحملارق وكميات النفايات احملروقة حسب انواع املؤسسات

جدول رقم ( 6-1 )



مستشفى اهليمستشفى حكوميالمحافظة
مختبرات الصحة 

المركزية

مركز صحي عام 

(رئيس)

عيادة األمراض 

الصدرية

مركز تخصصي 

لألسنان

مركز امراض 

الحساسية والربو

مركز صحي 

تخصصي
المجموعمصرف الدمالطب العدلي

14314312011167نينوى
6212911101143كركوك
9311111001128ديالى
12111911001137األنبار
3935210811311412216بغداد
8312911101146بابل
5211811001130كربالء
9111711001132واسط

9111411001129صالح الدين
6311711001131النجف
5212411001136القادسية
4111511101126المثنى
8112512001140ذي قار
6012111011133ميسان
12514111101164البصرة
اقليم كردستان
21724311181186السليمانية
17612611040056اربيل
7412310081146دهوك
197802052318316361718946المجموع

جدول رقم (2)
اعداد املؤسسات الصحية موزعة حسب االنواع واحملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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بعد 20012003-19962002 - 19912000 - 19861995 - 19811990 - 19761985 - 19701980 - 1975قبل 1970المحافظة

532020011نينوى
310100100آرآوك
220111011ديالى
250040100األنبار
12101451222بغداد
222110000بابل
011021000آربالء
102111210واسط

122300100صالح الدين
210200001النجف
110210000القادسية
010210000المثنى
212200001ذي قار
132000000ميسان
342012000البصرة

اقليم كردستان
212330505السليمانية
204501203اربيل
200200300دهوك
4338222922717514المجموع

جدول رقم (3)
اعداد املستشفيات احلكومية حسب سنة اإلنشاء وحسب احملافظة
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بعد 20012003-19962002 - 19912000 - 19861995 - 19811990 - 19761985 - 19701980 - 1975قبل 1970المحافظة

000003000نينوى
000001100كركوك
000001101ديالى
000000010األنبار
4300119224بغداد
000020001بابل
000000101كربالء
000010000واسط

000000010صالح الدين
000001002النجف
000010010القادسية
000000100المثنى
000010000ذي قار
000000000ميسان
100012001البصرة

اقليم كردستان

000003103السليمانية
000011112اربيل
000000103دهوك
530018219618المجموع

جدول رقم (4)
اعداد املستشفيات األهلية حسب سنة اإلنشاء وحسب احملافظة
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نسبة األسرة المهيأة للرقود إلى االسرة الكلية %عدد األسرة المهيأة للرقودعدد األسرة الكليةعدد صاالت العملياتعدد الردهاتالنوعالمحافظة

114583326300690.4حكومية
29116116100.0اهلية
572711801180100.0حكومية
065656100.0اهلية
5727116497783.9حكومية
37645484.4اهلية
108431552124580.2حكومية
032424100.0اهلية
46428111148936784.0حكومية
581061203110892.1اهلية
79221428125487.8حكومية
2076060100.0اهلية
401797587689.8حكومية
39686798.5اهلية
68311536135788.3حكومية
022020100.0اهلية
54251523133887.9حكومية
05352571.4اهلية
57131454100969.4حكومية
099292100.0اهلية

النجف

واسط

صالح الدين

23

عدد الردهات وصاالت العمليات واألسرة الكلية واملهيأة للرقود والنسبة املئوية لألسرة املهيأة للرقود يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة  للفرتة من 
2008/6/30 -  2008/1/1

جدول رقم (5)

نينوى

كركوك

ديالى

األنبار

بغداد

بابل

كربالء



نسبة األسرة المهيأة للرقود إلى االسرة الكلية %عدد األسرة المهيأة للرقودعدد األسرة الكليةعدد صاالت العملياتعدد الردهاتالنوعالمحافظة

17427106998592.1حكومية
664343100.0اهلية
451488786397.3حكومية
122020100.0اهلية
15731103497694.4حكومية
03482041.7اهلية
49171038103699.8حكومية
00000.0اهلية
112483468293884.7حكومية
021180180100.0اهلية

اقليم كردستان

120582450198881.1حكومية
622115213890.8اهلية
208602427220190.7حكومية
412417114081.9اهلية
42301099109599.6حكومية
715876675.9اهلية
2005829387583369186.9حكومية
2032552439222991.4اهلية

البصرة

المجموع

القادسية

المثنى

ذي قار

السليمانية

اربيل

دهوك

ميسان

تابع /جدول رقم (5)
عدد الردهات وصاالت العمليات واألسرة الكلية واملهيأة للرقود والنسبة املئوية لألسرة املهيأة للرقود يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة  للفرتة من 

2008/6/30 -  2008/1/1

24



المجموعاناثذكورالمجموعاناثذكور

2992975885105814360016450577810593حكومية
4926131105000اهلية
1967019640393106507955041120120حكومية
79712702067000اهلية
109202046131381116556137901254457حكومية
26676510315508171367اهلية
282673596564232296447349285645732حكومية
2009001100100300400اهلية
92674934111860859396408882651827905حكومية
104683113141599204376068081117اهلية
345743887873452197284244636441920حكومية
69616772373000اهلية
239083707760985247846198884446730حكومية
120923793588100180280اهلية
215633218553748218874354647573521حكومية
8254941319000اهلية
117162303834754213472232859446331حكومية
61637698306090اهلية
166403527951919292848297820590668حكومية
221738576074000اهلية

نينوى

كركوك

ديالى

األنبار

جدول رقم (6)
عدد املراجعني والراقدين حسب اجلنس يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المراجعينالراقدين
النوعالمحافظة

بغداد

بابل

صالح الدين

النجف

كربالء

واسط

25



المجموعاناثذكورالمجموعاناثذكور

189612294741908158948180454339402حكومية
146633954861000اهلية
140912659640687206108221609427717حكومية
52173225000اهلية
201183022850346268074281130549204حكومية
133835968000اهلية
151632070835871143664171820315484حكومية
000000اهلية
3268256499891814790205232631002283حكومية
22994614691366572437531032اهلية

اقليم كردستان

4352764044107571145836167671313507حكومية
180236475449310828165924اهلية
224104400366413213709297104510813حكومية
426244268688812510619186اهلية
270343019057224155075200676355751حكومية
137619143290219333655558اهلية
4838477070341190881471849652536429972138حكومية
2862162727913484130093654134954اهلية

المجموع

ذي قار

ميسان

البصرة

القادسية

المثنى

تابع /جدول رقم (6)

المحافظة

السليمانية

اربيل

دهوك

26

النوع
المراجعينالراقدين

عدد املراجعني والراقدين حسب اجلنس يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30



 النسبة المئوية لالناثالنسب المئوية للذكور المجموع النسبة المئوية لالناثالنسب المئوية للذكور المجموع

10581428.371.781059344.455.6حكومية
110544.555.500.00.0اهلية
3931050.050.012012054.245.8حكومية
206738.661.400.00.0اهلية
3138134.865.225445745.854.2حكومية
103125.874.2136740.259.8اهلية
6423244.056.064573245.954.1حكومية
110018.281.840025.075.0اهلية
18608549.850.2182790551.448.6حكومية
4159925.274.88111725.274.8اهلية
7345247.152.944192044.655.4حكومية
237329.370.700.00.0اهلية
6098539.260.844673055.544.5حكومية
358833.766.328035.764.3اهلية
5374840.159.957352138.261.8حكومية
131962.537.500.00.0اهلية
3475433.766.344633147.852.2حكومية
6988.791.39033.366.7اهلية
5191932.068.059066849.650.4حكومية
607436.563.500.00.0اهلية

جدول رقم (7)
النسب املئوية للمراجعني والراقدين حسب اجلنس يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النوعالمحافظة
المراجعينالراقدين

نينوى

كركوك

ديالى

األنبار

بغداد

بابل

كربالء

واسط

صالح الدين

النجف

27



 النسبة المئوية لالناثالنسب المئوية للذكور المجموع النسبة المئوية لالناثالنسب المئوية للذكور المجموع

4190845.254.833940246.853.2حكومية
486130.269.800.00.0اهلية
4068734.665.442771748.251.8حكومية
22523.176.900.00.0اهلية
5034640.060.054920448.851.2حكومية
96813.786.300.00.0اهلية
3587142.357.731548445.554.5حكومية
00.00.000.00.0اهلية
8918136.663.4100228347.852.2حكومية
691333.366.73103221.578.5اهلية

اقليم كردستان

10757140.559.531350746.553.5حكومية
544933.166.9592452.547.5اهلية
6641333.766.351081341.858.2حكومية
868849.150.9918688.411.6اهلية
5722447.252.835575143.656.4حكومية
329041.858.2555839.560.5اهلية
119088140.659.4997213847.352.7حكومية
9134831.368.713495430.669.4اهلية

القادسية

المثنى

النوعالمحافظة
المراجعينالراقدين

تابع / جدول رقم (7)

دهوك

المجموع

ذي قار

ميسان

البصرة

السليمانية

28

النسب املئوية للمراجعني والراقدين حسب اجلنس يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

اربيل



نسبة أنشغال االسرة %عدد االسرة المهيأة للرقودعدد أيام المكوث لكافة المرضىعدد المستشفياتنوع المستشفىالمحافظة

14247081300645.2حكومية
3443911621.0اهلية
683127118038.7حكومية
250765649.8اهلية
96303597735.5حكومية
319915420.3اهلية
12130400124557.5حكومية
120002445.8اهلية
39709068936741.6حكومية
3554505110827.0اهلية
8180472125479.1حكومية
338436035.2اهلية
58776887655.1حكومية
287206771.5اهلية
9105098135742.6حكومية
126282072.2اهلية
9104892133843.1حكومية
112832528.2اهلية
6133619100972.8حكومية
389949253.7اهلية

النجف

29

بابل

كربالء

واسط

صالح الدين

جدول رقم (8)
نسبة  أنشغال االسرة للراقدين يف املستشفيات احلكومية  واالهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

ّ

نينوى

كركوك

ديالى

األنبار

بغداد



نسبة أنشغال االسرة %عدد االسرة المهيأة للرقودعدد أيام المكوث لكافة المرضىعدد المستشفياتنوع المستشفىالمحافظة

511402898563.6حكومية
252374366.9اهلية
48820486356.2حكومية
112792035.1اهلية
810153697657.2حكومية
114682040.3اهلية
692656103649.1حكومية
0000.0اهلية
12252023293847.1حكومية
51028718031.4اهلية

اقليم كردستان

21217530198860.1حكومية
7778513831.0اهلية
17224005220155.9حكومية
61839514072.2اهلية

7120876109560.7حكوميةدهوك
432086626.7اهلية
19730554183369149.8حكومية
80141138222934.8اهلية

= 100xنسبة انشغال االسرة

البصرة

المجموع

القادسية

المثنى

ذي قار

ميسان

السليمانية

اربيل

تابع / جدول رقم (8)
نسبة  أنشغال االسرة للراقدين يف املستشفيات احلكومية  واالهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

ّ

عدد االسرة المهيأة للرقود *182
عدد ايام المكوث لكافة المرضى لستة اشهر 

30



المحافظة
مختبرات الصحة

المركزية

مركز صحي عام

(رئيس)

عيادة األمراض 

الصدرية

مركز تخصصي

لألسنان

مركز امراض

الحساسية والربو

مركز صحي

تخصصي
المجموعمصرف الدمالطب العدلي

4200075074493428466014709420027000868053نينوى
540028157120575280670008747200309082كركوك
8723126374160730720035004509147785ديالى
129332733474950106000041103426309366األنبار
967032372821240095053211611977051478700562857377بغداد
5100054809413695643510495062610406640751بابل
163634207863525172410052515000473440كربالء
1500623668062652549006842738263922واسط

2596732119363256397002803630363792صالح الدين
790504253892914130490030012000532702النجف
621458751565656000001339800616227القادسية
4135718341344048655649502244210248758المثنى
19350517689276911249005256555558137ذي قار
482373902428611242107993164221457097ميسان
1742350230835448385188001384623538301البصرة

اقليم كردستان

71610631455360021319153608996616314000847473السليمانية
132003570089000273600934100415909اربيل
16176426365000443383399000496218دهوك
586712935299475415283531620913568581841520837410944390المجموع

جدول رقم (9)
عدد املراجعني يف املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب احملافظة  للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

31



سكاكينابر(حقن نبيذة )شفراتقناني ماء مقطراكياس ماء مغذيمناشف مواد غيارشاشقطنقفازاتكمامات

عددعددعددعددعددعددكغممكغمعددعدد

4630050258832961.5658527541309127592922976653476153137582نينوى
16822769095632132080301484177810560016413657503150كركوك
256508813716395569601162273222657913717292323590ديالى
507311716084360210870082635361769746688490974614348االنبار
290100150095319083771074404092055561651620065329247645235063269بغداد
4981614027063206189793256442250924245762725181310147118بابل
875904973809895130461020030264492747503440126000365كربالء
10203112497161210777218019498486107823199103282527507واسط

3107413378019559541500192234314332514935931120صالح الدين
52621220460339322656660030517407240281268107122486616النجف
373703010582017625564802892482015029534284211013300القادسية
157552268109961502418851349882817898410657686645237المثنى
24795178423147032945560270851954156533190291672194.80ذي قار
1498012032019921771315035013094255401921411124059018ميسان
32445583196311419540283043256337247770514635425982941500البصرة

اقليم كردستان

1126423765798789.72926781021210328692133325738466105164934255السليمانية
192880998770638183729504992117718901982589323014158072375000اربيل
593604442083495.54036891624012392014583576704643310653211720دهوك

14431448185149209125.75065430640544874268126256204932156962329963567.874815المجموع

المحافظة

جدول رقم (10)

كمية املستلزمات السلعية املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

32



اكياس دممساميرمناشير
اعضاء بشرية 

حية(للزراعة )

اعضاء بشرية 

صناعية(للزراعة )
حشوات اسنانقطع اسنان صناعية

مستلزمات مختبرية 

وطبية(بالستك)

مستلزمات مختبرية 

وطبية(زجاجية)

اجهزة فصل خاليا 

الدم

عددعددعددغمعددعددعددعددعددعدد

39301294590091218872439848175861670نينوى
00957100100066175309597752كركوك
0120530800016000271942266362ديالى
21083681838000193278723206455644714االنبار
6392328269750002631012655310747454771321801بغداد
3115483162640030537654517462280965بابل
558501613000886391351598624831521كربالء
4177308996004252247473617547106واسط

200065750030059756923326023523صالح الدين
501200001000187040302376684102النجف
936284060096498373022861913193القادسية
146033300546040737622730132المثنى
00130100090417413331711230511ذي قار
111120555100143884495629309831ميسان
663684251750018217425269257407760البصرة

اقليم كردستان

4647905022753005713158499552624635294السليمانية
6448440180571717254920022216866806721اربيل
417171813819003017031.450513235206050دهوك

74867850828873717172322271181946.4573087818955214018المجموع

المحافظة

كمية املستلزمات السلعية املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

تابع / جدول رقم (10)

33



اوعية خاصة 

بأجهزة غسيل الكلى
صور األشعةاجهزة اشعة

صور األشعة 

الخاصة باألسنان

صدرية رصاص 

للوقاية من اإلشعاع
صداري من القماش

اغطية أسرة 

وعمليات
مسحاتبطانياتمخدات

عددعددعددعددعددعددعددعددعددعدد

010317383849914242184701233437017276نينوى
0203678076062340144083710942690آرآوك
03135847280620933628195930951393ديالى
039107526415221242436181578195427077االنبار
2880922249421510397149237643589299091139251531بغداد
13614664882318695210532131416406385بابل
360232257617040243436091087146679495آربالء
122727100156813105936623728541706واسط

027812035097291600865119312847صالح الدين
120335345025078033295212211112325705النجف
93952523190015466415462159917661898القادسية
2539150464026406611117461470المثنى
0356357968624186615235456016578ذي قار
02956617815938117465332796563ميسان
106710622215703534709350882617340195552البصرة

اقليم كردستان

24011579564105330071343039254640889السليمانية
339080121374183862683995924208412014371اربيل
1704219729275626113813161647194660537دهوك

34442872183173554270626719721665913736045079393963المجموع

المحافظة

كمية املستلزمات السلعية املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

تابع / جدول رقم (10)
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عيدان خشبيةLANCETجهاز أعطاءصوندة أدراركيس أدرارباندجلفاف طبياالليزجبسونة كسوربالستر

عـددعـددعـددعـددعـددعـددرولـةعـددمتـرمتـر

0000000000نينوى
0000000000آرآوك
0000000000ديالى
0000000000االنبار
391985111176570048750380842000بغداد
0000000000بابل
000107023133975427026800480012000آربالء
0000000000واسط

20000000036300صالح الدين
0000000000النجف

0000000000القادسية

689995685196000000000المثنى
0000000000ذي قار
0000000000ميسان
0000000000البصرة

اقليم كردستان

0000000000السليمانية
000000001000اربيل
0000000000دهوك

690585883201111283593174850427064884873012000المجموع

تابع / جدول رقم (10)

كمية املستلزمات السلعية املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة

35



كانيوال (كانونة)خيوط سلكأستكخافضة لسانأكياس حفظ الموتىخيوط نايلونبالسترخيوط جراحيةسيت فتح بطنسيت جراحي

عـددعـددعـددعـددعـددلفـةعـددعـدددرزندرزن

0000000000نينوى
00028000000آرآوك
0000000000ديالى
0000000000االنبار
00111232769002830013400104017043بغداد
0000000000بابل
14300000000آربالء

0000000000واسط
002000000000صالح الدين
0000000000النجف
0000000000القادسية
0000000000المثنى
000117300160000ذي قار
0000000000ميسان
0000000000البصرة

اقليم كردستان

0000000000السليمانية
0000000000اربيل
0000000000دهوك

143113232914300162830013400104017043المجموع

المحافظة

تابع / جدول رقم (10)

كمية املستلزمات السلعية املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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قراصة صرةحفاظات اطفالأنج تيوبجبسونة كسورصناديق أتالفناموسياتجهاز تخطيط القلبمحرار طبيخافضة لسان

عـددعـددعـددعـددعـددعـددعـددعـددباكيـت

000000000نينوى
000000000آرآوك
000000000ديالى
000000000االنبار
514160507096300010000بغداد
000000000بابل
000000000آربالء
000000000واسط

000000001800صالح الدين
000000000النجف
000000000القادسية
000000000المثنى
000000000ذي قار
000000000ميسان
000000000البصرة

اقليم كردستان

000000000السليمانية
000000000اربيل
000000000دهوك

514160507096300010001800المجموع

المحافظة

كمية املستلزمات السلعية املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

تابع / جدول رقم (10)
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اكريلك باودراكريلك اليندمواد التبريدمواد التبريدMUDESالمحافظة
Alloy 

powder

Amalgaw 

cap.

Lofflers 

methylene 

blue

Ominipage
بروكترون 

لفحص الخصوبة

بروليشن لفحص 

الخصوبة

Strong 

Carbol 

Fusion

اثيل اسيتيت

لترلترسم3سم3لترلترعددكغمكغملترقنينةكغملتر

0.00.00.00.00.00.00.03.30.00.00.01502.50.0نينوى
0.00.00.00.00.00.00.00.10.00.00.00.60.0كركوك
0.00.00.00.00.00.00.01.00.00.00.01.00.0ديالى
0.0390.00.00.00.00.00.01.13.50.00.01.11.0االنبار
0.00.09.00.00.00.00.027.30.00.00.041.34.0بغداد
0.00.00.00.00.00.00.05.00.00.00.05.00.0بابل
7.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كربالء
0.00.00.00.00.00.00.00.70.00.00.00.70.0واسط

0.00.06.00.00.00.00.00.00.00.00.055.00.0صالح الدين
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.020.0النجف
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0القادسية
0.00.00.05.04.03.54.00.00.0120.0360.00.00.0المثنى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ذي قار
0.0180.00.00.00.00.00.01.20.00.00.01.70.0ميسان
10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.060.00.0البصرة

اقليم كردستان
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.20.0السليمانية
0.0390.00.00.00.00.00.056.00.00.00.051.00.0اربيل
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0دهوك
17.0960.015.05.04.03.54.095.73.5120.0360.01727.125.0المجموع

جدول رقم (11)
  كمية املواد الكيمياوية اخلطرة املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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اوكسيد النتروزإن فلورينالهيدروكونونالميثانولالكلوروفورمالفينولالفورمالديهايدالفضةالزايلينالزايلولالبوميناكستيناسيتونالمحافظة

قنينةلترلترلترلترلترلترغراملترلترلترلترلتر

7.00.00.0647.697.00.0144.00.01.063.00.00.00.0نينوى
10.50.00.0108.66.00.023.00.00.026.00.00.06.0كركوك
2.00.00.023.0108.20.0231.00.00.080.10.00.00.0ديالى
14.00.00.090.082.010.0713.52.01.033.00.50.06070.0االنبار
99.30.03.01332.61622.70.51042.03.634.0575.80.00.0160.0بغداد
1.00.00.09.536.0350.0180.10.00.010.070.00.04320.0بابل
0.00.00.00.412.00.0118.00.04.614.00.00.01.0كربالء
0.0270.00.0252.651.50.0250.00.00.016.50.00.00.0واسط

3.50.00.09.13.50.010.00.00.028.20.00.00.0صالح الدين
13.00.00.052.34.8600.0130.00.030.087.50.00.00.0النجف
360.10.00.04.60.30.0525.10.00.01.60.00.00.0القادسية
0.00.00.00.00.00.00.50.00.00.00.00.00.0المثنى
10.50.00.0181.560.084.0115.00.18.845.00.00.00.0ذي قار
301.20.00.0264.310.00.042.00.01.05.00.00.02.0ميسان
0.020.00.0114.0255.00.0963.08.05.0290.00.020.00.0البصرة

اقليم كردستان
2.00.00.030.0372.0100.0711.010.09.022.025.00.00.0السليمانية
113.00.00.077.231.03000.0610.06.03.0616.00.00.00.0اربيل
0.00.00.00.00.10.0393.00.00.0569.00.00.00.0دهوك
937.1290.03.03197.32752.04144.56201.129.797.42482.695.520.010559.0المجموع

تابع / جدول رقم (11)

     كمية املواد الكيمياوية اخلطرة املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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باريومايودينايزوفلورينايزوفلورينآيزوبروبانولايثرايثانولالمحافظة
باي سلفات 

الصوديوم
هكساتين

برمنكنات 

البوتاسيوم
بريمارين

بلورات 

االوكساالت 

البنفسجية

بنتوثال

امبولةلترعلبةغراملترغرامكغملترعلبةلترلترلترلتر

313.00.00.0240.0166.03549.20.00.06211.80.00.00.80.0نينوى
19.00.00.00.00.0369.70.00.00.00.00.00.00.0كركوك
110.00.070.00.00.012.00.00.00.00.00.01.00.0ديالى
173.00.06.062.00.02170.015.00.00.01000.00.00.10.0االنبار
980.60.0519.086.025.012957.70.00.02541.02000.00.03.420.0بغداد
26.00.07.02.00.07050.00.00.0114.00.013.02.00.0بابل
1540.80.00.00.00.02598.10.00.00.00.00.00.00.0كربالء
2.00.00.00.00.02758.00.00.00.00.00.00.00.0واسط

17.00.00.00.00.01109.00.0500.00.0500.00.00.00.0صالح الدين
173.00.00.00.00.07099.00.00.0100.010.00.00.00.0النجف
0.50.00.00.00.03299.10.00.01730.01000.00.00.00.0القادسية
0.00.00.00.00.0949.00.00.01345.00.00.00.00.0المثنى
75.32.00.00.00.02086.10.00.00.00.00.00.00.0ذي قار
43.60.00.00.0950.02498.00.00.0200.00.00.00.20.0ميسان
209.00.00.076.00.05232.00.00.0720.02000.00.06.00.0البصرة

اقليم كردستان
328.10.00.00.0268.04782.50.00.00.01000.00.00.00.0السليمانية
494.00.00.00.036.04323.00.00.060.08900.00.00.00.0اربيل
2.00.00.00.00.05553.026.00.00.00.00.00.10.0دهوك
4506.92.0602.0466.01445.068395.441.0500.013021.816410.013.013.620.0المجموع

تابع / جدول رقم (11)

     كمية املواد الكيمياوية اخلطرة املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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مسحوق تنظيفبير كلورو اثلينبيتادينبوفيدونهيبتينالمحافظة
مواد تحليل 

التايفوئيد

مواد تحليل 

السكر

مواد تحليل 

الكوليسترول

مواد تحليل 

اليوريا

مواد تحليل حمى 

مالطا
تولوين

هيدروكسيد 

البوتاسيوم
جبس

كغملترلترعددعددعددعددعددعلبةلترلترلترلتر

294.01.00.015.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0نينوى
2260.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.30.0كركوك
1085.00.0575.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ديالى
2755.00.0900.00.00.00.00.00.00.00.06.00.50.0االنبار
5085.0456.00.00.00.03.0560.0200.0200.00.050.51.325.0بغداد
120.01844.00.00.02100.00.00.00.00.00.00.00.00.0بابل
6069.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كربالء
570.00.00.00.50.00.00.00.00.00.00.00.50.0واسط

1285.00.00.00.00.0241.04.02.01.0282.00.00.00.0صالح الدين
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03500.50.0النجف
65827.00.010.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0القادسية
640.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0المثنى
378.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ذي قار
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ميسان
4574.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0500.50.0البصرة

اقليم كردستان
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.030.50.0السليمانية
705.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.012.50.0اربيل
615.00.00.00.0600.00.00.00.00.00.00.00.00.0دهوك
92262.02301.01485.015.52700.0244.0564.0202.0201.0282.056.54046.525.0المجموع

تابع / جدول رقم (11)

     كمية املواد الكيمياوية اخلطرة املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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حامض الكروميكحامض الكبريتيكحامض االسيتيكجل السونارالمحافظة
حامض 

الكلوتاريك
حامض النتريك

حامض 

الهيدروكلوريك
حامض اليوريك

داي كرومات 

البوتاسيوم
دراثين

درايكن/محلول 

السيانيد
دفلوبر

دليل المثيل 

البرتقالي

مللترلترلترغراملترلترلترلترلترلترلترلتر

0.00.20.90.00.03.01269.30.00.00.00.00.00.0نينوى
0.011.04.50.00.00.010.00.00.00.00.00.00.0كركوك
0.00.02.10.00.00.00.00.00.00.00.096.00.0ديالى
327.017.3202.20.00.04.0366.00.01000.00.00.01840.00.0االنبار
1391.0288.078.71.00.03.0552.00.00.00.02.0245.00.0بغداد
0.0120.04.00.00.01.0109.80.00.00.00.00.00.0بابل
0.00.60.90.00.00.5109.20.00.00.00.00.00.0كربالء
0.062.30.40.02.00.079.80.0250.00.00.00.00.0واسط

0.02.63.50.00.02.57.01.0500.00.00.00.00.0صالح الدين
0.06.211.00.00.02.020.30.0250.00.00.00.00.0النجف
0.01.00.00.0600.00.01517.70.00.00.00.0200.00.0القادسية
0.00.00.00.02.00.00.30.00.00.00.092.00.0المثنى
0.04500.03.00.00.00.012.00.00.08.70.00.0250.0ذي قار
0.02.0104.00.00.00.011.60.00.00.00.00.00.0ميسان
0.04.0212.50.00.02.06.00.00.00.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان
0.0104.436.50.00.01.515.90.00.00.00.00.00.0السليمانية
0.0256.013.00.00.05.024.30.02000.00.00.0120.00.0اربيل
0.00.025.30.00.00.00.00.00.00.00.0120.00.0دهوك
1718.05375.5702.41.0604.024.54111.11.04000.08.72.02713.0250.0المجموع

تابع / جدول رقم (11)

     كمية املواد الكيمياوية اخلطرة املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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سافيتونسافلونسافرانينزايلوكينسائل للتنظيفزئبقديتولالمحافظة
هيدروكسيد 

الصوديوم
سترات الصوديومستافيلونسبيرتوسبتولساندكس

لترلترلترلترلترلترلترلترلترعددلتركغملتر

7317.50.00.00.02.80.00.02.10.00.0643.260.00.0نينوى
4551.00.00.00.00.50.00.00.10.00.0319.00.00.0كركوك
775.00.00.00.00.0250.00.013.10.00.018.00.00.0ديالى
6718.00.00.00.01.10.00.02.7730.00.01984.00.00.0االنبار
15240.01.0980.0400.0723.4472.00.045.6105.00.05761.012.21.0بغداد
9380.00.0230.00.027.00.00.016.40.00.0333.00.00.0بابل
1554.00.00.00.010.00.00.015.30.00.0234.00.00.0كربالء
3820.00.0540.00.0100.00.00.00.50.00.0243.00.00.0واسط

1835.00.00.00.00.00.00.01.50.00.00.00.00.0صالح الدين
5440.00.00.00.00.00.00.06.70.00.01214.00.00.0النجف
1350.30.00.00.02.05.00.00.50.025.0447.00.00.0القادسية
388.00.00.00.00.00.00.00.00.0255.00.00.00.0المثنى
1460.00.00.00.00.00.00.00.10.00.046.00.00.0ذي قار
439.00.00.00.020.00.00.03.90.00.0103.00.00.0ميسان
3328.00.00.00.05.040.025.0706.5180.00.0198.00.00.0البصرة

اقليم كردستان
5839.00.00.00.0191.00.00.0105.00.00.02001.00.00.0السليمانية
24018.00.00.00.0451.00.00.0204.00.00.01579.00.00.0اربيل
7882.00.0294.00.0375.00.020.02.00.00.01206.00.00.0دهوك
101334.81.02044.0400.01908.8767.045.01125.91015.0280.016329.272.21.0المجموع

تابع / جدول رقم (11)

     كمية املواد الكيمياوية اخلطرة املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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مواد صنف الدمصبغة المالرياهيماتوكسينصابون جراحيسلفات الصوديومسكولينالمحافظة
صوديوم باي 

سلفيت
غاز O2غاز N2غاز CO2غاز CO2صوديوم ستريت

مواد فحص 

التهاب الكبد

سم3سلندرسلندركغمقنينةملغرامعددمللترلترملامبولة

0.0250.00.00.00.00.00.00.04.00.00.00.00.0نينوى
0.00.030.00.00.00.00.00.03349.00.00.00.00.0كركوك
0.00.01575.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ديالى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.065.00.020.00.0االنبار
50.00.0287.03.00.03.00.018250.09.00.0138.06793.00.0بغداد
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0بابل
0.00.0180.00.00.00.00.00.014.00.00.0360.00.0كربالء
0.01500.00.00.00.00.00.00.00.0300.00.00.00.0واسط

0.01500.00.00.060.0188.00.00.00.00.00.00.00.0صالح الدين
0.0250.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0النجف
0.00.0210.00.00.00.00.0720.00.02500.00.00.00.0القادسية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0380.0المثنى
0.00.05878.00.00.00.00.00.00.08.00.00.00.0ذي قار
0.0500.00.00.00.00.0100.0530.016.00.00.00.00.0ميسان
0.00.00.00.00.00.00.00.060.012.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان

0.04000.00.00.00.00.00.00.00.0181.00.00.00.0السليمانية
0.00.00.00.00.00.00.0900.00.0103.00.00.00.0اربيل
0.00.010.00.00.00.00.027.020.039.00.00.00.0دهوك
50.08000.08170.03.060.0191.0100.020427.03472.03208.0138.07173.0380.0المجموع

تابع / جدول رقم (11)

     كمية املواد الكيمياوية اخلطرة املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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المحافظة
مواد فحص 

LH الخصوبة

مواد فحص 

العوز المناعي

مواد فحص 

T3  T4 الغدة

مواد فحص 

TSH الغدة

مواد فحص 

هرمون الحمل
قاصرفينونفثالينفيدار السفلسفورمالينفلورو كليسنولفلوثينفالشفكسر

لترغراممللترغراملترلترلترسم3سم3سم3سم3سم3

0.00.00.00.00.00.00.00.00.047.10.00.00.0نينوى
0.010.00.00.00.00.00.00.00.0480.00.00.0216.0كركوك
0.00.00.00.00.054.00.00.00.0300.00.00.00.0ديالى
0.00.00.00.00.01840.00.00.00.0505.10.00.00.0االنبار
0.00.00.00.00.0417.00.04.00.00.05.00.011084.0بغداد
0.00.00.00.00.00.050.00.00.00.00.00.0700.0بابل
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كربالء
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0واسط

0.00.00.00.01044.00.00.00.00.00.00.00.00.0صالح الدين
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0النجف
0.00.00.00.00.0200.00.00.00.025.00.00.00.0القادسية
360.01200.0240.0120.0120.032.00.00.00.00.00.00.00.0المثنى
0.00.00.00.00.00.00.00.05.00.00.0250.025.0ذي قار
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ميسان
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان

0.00.00.00.06.00.00.00.00.00.00.00.00.0السليمانية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0700.00.00.00.0اربيل
0.00.00.00.090.00.0100.00.00.00.00.00.02440.0دهوك
360.01210.0240.0120.01260.02543.0150.04.05.02057.25.0250.014465.0المجموع

تابع / جدول رقم (11)

     كمية املواد الكيمياوية اخلطرة املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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محلول ESRمحاليل االمونياكوكستاركليسرينكلوريد الصوديومكلور هكساتينكلوركلوتوسايدكلوتاميدكلوتار الديهايدكتلوتاسينكبريتات النحاسكاربولالمحافظة

لترلترلترلتركغملترلترلترلترلترلترغراملتر

0.00.00.05.00.0530.00.00.00.00.00.00.30.0نينوى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كركوك
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ديالى
0.00.00.0160.00.00.00.00.00.00.00.070.00.0االنبار
421.00.00.0198.052.0645.030.00.018.02.00.010.20.7بغداد
0.00.00.0273.00.00.00.05.00.00.00.04.00.0بابل
0.00.00.00.00.00.048.00.00.00.00.06.80.0كربالء
0.00.00.00.00.00.0540.00.00.00.00.00.00.0واسط

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.049.00.0صالح الدين
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.016.00.0النجف
0.00.00.00.10.0755.00.00.00.00.00.00.016.0القادسية
0.00.00.00.00.0120.00.00.00.00.00.00.00.1المثنى
0.050.00.00.00.00.00.03000.00.00.00.00.30.0ذي قار
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.00.0ميسان
0.00.05.0640.00.00.00.00.00.00.08.044.00.0البصرة

اقليم كردستان

0.00.00.01723.00.00.00.00.00.00.00.01.00.0السليمانية
0.00.00.0680.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اربيل
0.00.00.025.00.00.0300.00.00.00.00.00.00.0دهوك
421.050.05.03704.152.02050.0918.03005.018.02.08.0208.516.8المجموع

تابع / جدول رقم (11)

     كمية املواد الكيمياوية اخلطرة املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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محلول WBCمحلول VDPمحلول HCLمبيد القوارضمبيد القوارضمبيد القوارضمبيد حشريمبيد حشريمبيد حشريالمحافظة
محلول 

WIDAL TEST
محلول درايكسنمحلول بندكت

محلول دراين 

درايفر

سم3لترسم3ململململكغمعددلتركغمعددلتر

538.5429.0283.40.074.0210.00.00.00.00.00.00.00.0نينوى
0.00.0177.00.00.010.00.00.00.00.00.00.00.0كركوك
0.00.024.00.00.060.00.00.00.00.00.00.00.0ديالى
453.030.00.0723.020.0260.00.00.00.00.00.00.00.0االنبار
1087.0428.051.01087.01196.01095.01519.0100.03799.0372.04000.00.01100.0بغداد
16.015.0188.70.016.054.80.00.00.00.00.00.00.0بابل
102.7176.02099.04.0132.0287.50.00.00.00.00.00.00.0كربالء
13.0410.020.00.010.010.00.00.00.00.00.00.00.0واسط

95.00.034.06.00.0182.00.00.0250.04.00.00.00.0صالح الدين
0.0467.043.5120.00.0114.00.00.00.00.00.00.00.0النجف
6.00.01.06.00.01.00.00.0268671.00.00.00.00.0القادسية
30.00.011.016.00.017.30.00.00.00.00.00.00.0المثنى
154.00.0126.00.00.047.20.00.00.00.00.00.00.0ذي قار
45.00.077.09.00.030.00.00.090.00.00.06.00.0ميسان
0.030.00.00.00.03.00.00.00.00.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان

502.0200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0السليمانية
47.0343.00.099.027.015.00.00.00.00.00.00.00.0اربيل
190.0541.00.046.00.070.00.00.00.00.00.00.00.0دهوك
3279.23069.03135.62116.01475.02466.81519.0100.0272810.0376.04000.06.01100.0المجموع

تابع / جدول رقم (11)

     كمية املواد الكيمياوية اخلطرة املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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المحافظة
محلول 

هكسوتاسين
هايبو كسايدهايبو كلورهالوثينهالوثيننيوستكمينيودنترات الفضةنترات الصوديومملستاسيدمكونكي اكارمعطر جومسحوق غسيل

لترلترقنينةلترامبولةلتركغممللتركغمقنينةكغملتر

0.00.00.00.00.00.00.00.00.01060.550.00.00.0نينوى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.060.0130.00.00.0كركوك
0.00.00.00.00.00.00.088.00.013.00.00.00.0ديالى
0.00.00.00.00.00.00.01100.00.0114.3230.00.00.0االنبار
0.00.00.00.00.00.0100.00.0100.0467.51197.0900.00.0بغداد
0.00.00.00.00.00.00.00.0180.026.150.00.00.0بابل
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0681.00.00.0كربالء
0.00.0540.00.00.00.00.00.00.00.3215.00.00.0واسط

0.00.00.06.00.03250.00.00.00.02.30.00.00.0صالح الدين
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0235.00.00.0النجف
0.00.00.00.0415.00.00.00.00.05.50.00.060.0القادسية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.044.00.00.00.0المثنى
0.025.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ذي قار
0.00.00.02.00.00.00.00.00.00.0438.00.00.0ميسان
60.00.00.00.00.00.00.00.00.0368.0480.00.00.0البصرة

اقليم كردستان

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0238.5615.00.00.0السليمانية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0771.00.00.00.0اربيل
0.020.00.00.00.00.00.00.00.0165.08677.00.00.0دهوك
60.045.0540.08.0415.03250.0100.01188.0280.03336.012998.0900.060.0المجموع

تابع / جدول رقم (11)

     كمية املواد الكيمياوية اخلطرة املستخدمة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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12345671234567

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0نينوى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كركوك
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ديالى
0.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.0االنبار
0.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.00.0بغداد
0.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.0بابل
0.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0كربالء
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0واسط

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0صالح الدين
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0النجف
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0القادسية
0.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0المثنى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ذي قار
0.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.0ميسان
0.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان
0.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0السليمانية
0.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0اربيل
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0دهوك
0.00.00.06.30.892.90.096.60.00.00.43.00.00.0المجموع

15
26
37
4

جدول رقم (12)
كمية املواد الكيمياوية واألدوية املنتهية الصالحية املوجودة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى والنسب املئوية ألساليب التخلص منها حسب احملافظة للفرتة من 

2008/6/30 -  2008/1/1

المحافظة
كمية المواد الكيمياوية واألدوية 

المنتهية الصالحية (لتر)

كمية المواد الكيمياوية واألدوية النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

المنتهية الصالحية (غرام)

النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

00
00
00

1340
5565
250
014000
00
00
00
00
0490
00
1500
01408

60
6500

87116463
الحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة

الحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مركزية
أعادتها الى المصدر المجهز

تسليمها إلى جهة مختّصة أو رسمية

الحرق العشوائي بدون أستخدام محرقة

الخزن في المؤسسة لحين تسليمها إلى الجهات المختصة

اخرى
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12345671234567

0.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0100.00.0نينوى
0.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.0كركوك
0.00.00.00.00.0100.00.0100.00.00.00.00.00.00.0ديالى
0.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.0االنبار
0.00.00.00.00.0100.00.080.40.00.00.00.019.60.0بغداد
0.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0100.00.0بابل
0.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0كربالء
0.00.00.03.20.096.80.00.00.0100.00.00.00.00.0واسط

0.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.0صالح الدين
0.00.00.016.90.072.011.10.00.00.0100.00.00.00.0النجف
0.00.00.01.30.098.70.00.00.00.00.00.00.00.0القادسية
0.00.00.082.10.017.90.00.00.00.00.00.00.00.0المثنى
0.00.00.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.0ذي قار
0.00.00.048.30.051.70.00.00.00.00.00.00.00.0ميسان
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان
0.00.00.01.099.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0السليمانية
0.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.0اربيل
0.00.00.00.00.072.727.30.00.00.00.00.00.00.0دهوك
0.00.00.032.816.337.812.98.70.029.78.749.63.20.0المجموع

15
26
37
الخزن في المؤسسة لحين تسليمها إلى الجهات المختصة4

اخرىالحرق العشوائي بدون أستخدام محرقة

تسليمها إلى جهة مختّصة أو رسميةالحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مركزية

تابع / جدول رقم (12)
كمية املواد الكيمياوية واألدوية املنتهية الصالحية املوجودة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى والنسب املئوية ألساليب التخلص منها حسب احملافظة للفرتة من 

2008/6/30 -  2008/1/1

المحافظة
كمية المواد الكيمياوية واألدوية 

المنتهية الصالحية (قنينة)

النسبة المئوية ألساليب التخلص منها
كمية المواد الكيمياوية واألدوية 

المنتهية الصالحية (علبة)

النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

367070
4000
118363

30
8480373
2401105

0300
31562269
111083787
2010216
2990

276430
9315450
24320

741187633
أعادتها الى المصدر المجهزالحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة

550

10100
9530

00
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12345671234567

0.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0نينوى
100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كركوك
1.00.00.00.00.00.098.7100.00.00.00.00.00.00.0ديالى
0.00.022.20.00.00.077.80.00.00.00.00.00.00.0االنبار
0.113.60.784.11.60.00.00.00.00.00.00.0بغداد
0.00.00.00.00.399.70.00.00.00.00.00.00.00.0بابل
5.60.00.094.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كربالء
70.50.026.53.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0واسط

0.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0صالح الدين
0.00.00.034.00.05.760.30.00.00.00.00.00.00.0النجف
0.00.00.06.50.093.50.00.00.00.00.00.00.00.0القادسية
4.20.00.095.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0المثنى
0.00.00.019.40.00.080.60.00.00.00.00.00.00.0ذي قار
23.32.60.047.22.124.80.00.00.00.00.00.00.00.0ميسان
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان
0.00.032.953.96.17.10.00.00.00.00.00.00.00.0السليمانية
2.00.094.60.00.03.40.00.00.00.00.00.00.00.0اربيل
0.00.00.00.026.065.98.10.00.00.00.00.00.00.0دهوك
14.51.28.432.513.915.513.9100.00.00.00.00.00.00.0المجموع

15
26
37
الخزن في المؤسسة لحين تسليمها إلى الجهات المختصة4

أعادتها الى المصدر المجهزالحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة
تسليمها إلى جهة مختّصة أو رسميةالحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مركزية

تابع / جدول رقم (12)
كمية املواد الكيمياوية واألدوية املنتهية الصالحية املوجودة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى والنسب املئوية ألساليب التخلص منها حسب احملافظة للفرتة من 

2008/6/30 -  2008/1/1

المحافظة
كمية المواد الكيمياوية واألدوية 

المنتهية الصالحية (عدد)

كمية المواد الكيمياوية واألدوية النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

المنتهية الصالحية (كيس)

النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

113210
9000

120711990
25240
604280
134190
789500
1391000
1057720
1617250
187620
994100
189900
1189300

00

256530
346760

9362211990

اخرىالحرق العشوائي بدون أستخدام محرقة

335900
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12345671234567

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0نينوى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كركوك
100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ديالى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0االنبار
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.0بغداد
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0بابل
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كربالء
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0واسط

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0صالح الدين
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0النجف
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0القادسية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.00.0المثنى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ذي قار
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.0ميسان
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان
0.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0السليمانية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اربيل
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0دهوك
61.80.038.20.00.00.00.00.00.00.025.574.40.10.0المجموع

15
26
37
الخزن في المؤسسة لحين تسليمها إلى الجهات المختصة4

اخرىالحرق العشوائي بدون أستخدام محرقة

أعادتها الى المصدر المجهزالحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة

تابع / جدول رقم (12)
كمية املواد الكيمياوية واألدوية املنتهية الصالحية املوجودة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى والنسب املئوية ألساليب التخلص منها حسب احملافظة للفرتة من 

2008/6/30 -  2008/1/1

المحافظة
كمية المواد الكيمياوية واألدوية 

المنتهية الصالحية (باكيت)

كمية المواد الكيمياوية واألدوية النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

المنتهية الصالحية (مل)

النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

00
00

1620
00
04
00
00
00
00
00
00
01030
00
03000

2624034

تسليمها إلى جهة مختّصة أو رسميةالحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مركزية

00

1000
00

00
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12345671234567

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0نينوى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كركوك
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ديالى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0االنبار
0.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0100.00.0بغداد
0.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0100.00.0بابل
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كربالء
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.0واسط

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.0صالح الدين
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.0النجف
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.0القادسية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.065.20.034.80.0المثنى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.032.20.00.067.8ذي قار
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.0ميسان
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.04.216.379.50.0السليمانية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.0اربيل
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.043.018.238.7دهوك
0.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.010.311.573.94.3المجموع

15
26
37
الخزن في المؤسسة لحين تسليمها إلى الجهات المختصة4

أعادتها الى المصدر المجهزالحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة
تسليمها إلى جهة مختّصة أو رسميةالحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مركزية

تابع / جدول رقم (12)
كمية املواد الكيمياوية واألدوية املنتهية الصالحية املوجودة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى والنسب املئوية ألساليب التخلص منها حسب احملافظة للفرتة من 

2008/6/30 -  2008/1/1

المحافظة
كمية المواد الكيمياوية واألدوية 

المنتهية الصالحية (جرعة)

كمية المواد الكيمياوية واألدوية النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

المنتهية الصالحية (أمبولة)

النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

00
00
00
00
501881
1815405
00
08361
01740
0989
0320
05340
02451
01833
00

018976
0451

23148909

اخرىالحرق العشوائي بدون أستخدام محرقة

53
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12345671234567

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0نينوى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كركوك
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ديالى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0االنبار
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0بغداد
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0بابل
100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كربالء
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.0واسط

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0صالح الدين
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0النجف
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.0القادسية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0المثنى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ذي قار
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ميسان
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان
0.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0السليمانية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اربيل
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0دهوك
98.90.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.0المجموع

15
26
37
4

اخرىالحرق العشوائي بدون أستخدام محرقة

الخزن في المؤسسة لحين تسليمها إلى الجهات المختصة

أعادتها الى المصدر المجهزالحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة

تابع / جدول رقم (12)
كمية املواد الكيمياوية واألدوية املنتهية الصالحية املوجودة يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى والنسب املئوية ألساليب التخلص منها حسب احملافظة للفرتة من 

2008/6/30 -  2008/1/1

المحافظة
كمية المواد الكيمياوية واألدوية 

المنتهية الصالحية (درزن)

النسبة المئوية ألساليب التخلص منها
كمية المواد الكيمياوية واألدوية 

المنتهية الصالحية (الف قنينة)

النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

00
00
00
00
00
00

4500
091
00
00
0183
00
00
00

455274

تسليمها إلى جهة مختّصة أو رسميةالحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مركزية

0
00

00

54

00

5



123123123

00.00.00.000.00.00.000.00.00.0نينوى
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0كركوك
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0ديالى
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0االنبار
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0بغداد
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0بابل
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0كربالء
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0واسط

00.00.00.000.00.00.000.00.00.0صالح الدين
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0النجف
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0القادسية
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0المثنى
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0ذي قار
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0ميسان
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0البصرة

00.00.00.0160100.00.00.0428099.40.00.6السليمانية
2520.0100.00.000.00.00.000.00.00.0اربيل
00.00.00.000.00.00.000.00.00.0دهوك
2520.0100.00.0160100.00.00.0428099.40.00.6المجموع

1
2
3

جدول رقم (13)
كمية املواد الكيمياوية اخلطرة ( املشعة والسامة للجينات ) املنتهية الصالحية والنسب املئوية إلساليب التخلص منها يف املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى 

حسب احملافظة  للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
كمية األدوية والمواد 

الكيمياوية الخطرة (المشعة 

والسامة للجينات)(لتر)

كمية األدوية والمواد النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

الكيمياوية الخطرة (المشعة 

والسامة للجينات) (قنينة)

كمية األدوية والمواد النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

الكيمياوية الخطرة (المشعة 

والسامة للجينات) (عدد)

النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

اقليم كردستان

المحافظة

تخزن داخل المؤسسة الصحية لحين التخلص منها
التصريف الى شبكة المجاري العامة
تسليمها إلى جهة مخّتصة أو رسمية

55



123123

0.00.00.00.00.00.0نينوى
0.00.00.00.00.00.0كركوك
0.00.00.00.00.00.0ديالى
0.00.00.00.00.00.0االنبار
0.00.00.00.00.00.0بغداد
0.00.00.00.00.00.0بابل
0.00.00.00.00.00.0كربالء
0.00.00.00.00.00.0واسط

0.00.00.00.00.00.0صالح الدين
0.00.00.00.00.00.0النجف
0.00.00.00.00.00.0القادسية
0.00.00.00.00.00.0المثنى
0.00.00.00.00.00.0ذي قار
0.00.00.00.00.00.0ميسان
0.00.00.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان
100.00.00.0100.00.00.0السليمانية
0.00.00.00.00.00.0اربيل
0.00.00.00.00.00.0دهوك
100.00.00.0100.00.00.0المجموع

1
2
3

تابع / جدول رقم (13)

المحافظة

كمية األدوية والمواد 

الكيمياوية الخطرة ( المشعة 

والسامة للجينات ) (علبة)

كمية األدوية والمواد النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

الكيمياوية الخطرة ( المشعة 

والسامة للجينات ) (امبولة)

النسبة المئوية ألساليب التخلص منها

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

500
00

00

56

كمية املواد الكيمياوية اخلطرة ( املشعة والسامة للجينات ) املنتهية الصالحية والنسب املئوية إلساليب التخلص منها يف املستشفيات احلكومية واألهلية 
واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة  للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

تخزن داخل المؤسسة الصحية لحين التخلص منها
التصريف الى شبكة المجاري العامة
تسليمها إلى جهة مخّتصة أو رسمية

00
12500

12



ساعةدقيقةالوحدةالكميةالعاطلةالعاملة

332آغم /يوم35296629155ذات الغرفتين

412آغم /يوم17514233357127ذات الغرفة الواحدة

282آغم /يوم12102835158الفرن الدوار

12آغم /يوم95801526191محرقة من برميل اسطواني

62آغم /يوم2141843024344محرقة من الطابوق او الكونكريت

جهاز تعقيم بالضغط

( الحرارة الرطبة )
561آغم1223108413917120

جهاز تعقيم بالحرارة

الجافة
521آغم2145203411118576

مخزن خاص للمواد

الخطرة والقابلة 

لإلنفجار

متر مكعب4836

39783591339المجموع

جدول رقم (14)
اعداد املوجودات الثابتة لدى املستشفيات احلكومية واألهلية واملؤسسات الصحية األخرى واملستخدمة حلماية البيئة وصالحيتها ومعدالت درجات احلرارة والقدرة اإلستيعابية هلا 

ومعدل الفرتة الزمنية على مستوى العراق للفرتة 2008/1/1 - 2008/6/30

العددالصنفالنوع
معدل درجة الحرارة ( م° ) الصالحية

للجهاز

معدل الفترة الزمنيةمعدل القدرة اإلستيعابية

مرمدات ( محارق )

وحدة معالجة المياه 

المتخلفة
3128

57

متر مكعب3156



شبكة مياه الشرب

(اإلسالة)
المجموعاخرىمياه ROسيارات حوضيةنهربئر ارتوازي

21590115042497.61.00.01.40.00.0100.0حكومي
84007900100.00.00.00.00.00.0100.0اهلي
564765419667.731.80.00.00.50.0100.0حكومي
64323932100.00.00.00.00.00.0100.0اهلي
286592477990.29.80.00.00.00.0100.0حكومي
14021202100.00.00.00.00.00.0100.0اهلي
13344012015893.75.01.40.00.00.0100.0حكومي
540200100.00.00.00.00.00.0100.0اهلي
87581574439898.40.00.01.00.60.0100.0حكومي
952846998798.90.00.00.00.01.1100.0اهلي
851505867999.10.00.00.00.90.0100.0حكومي
76205080100.00.00.00.00.00.0100.0اهلي
28602200100.00.00.00.00.00.0100.0حكومي
940750100.00.00.00.00.00.0100.0اهلي
20500417412499.10.00.80.00.10.0100.0حكومي
16001100100.00.00.00.00.00.0100.0اهلي
766376300097.03.00.00.00.00.0100.0حكومي
4005350599.90.10.00.00.00.0100.0اهلي
13868011767070.820.90.07.80.50.0100.0حكومي
34403050100.00.00.00.00.00.0100.0اهلي

بغداد

بابل

النوع

كربالء

واسط

نينوى

كركوك

ديالى

االنبار

المحافظة

جدول رقم (15)

كمية  املياه املستهلكة واملتخلفة والنسب املئوية ملصادر املياه املستهلكة يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

كمية المياه 

المستهلكة م3

كمية المياه 

المتخلفة م3

كمية المياه المستهلكة حسب المصدر %

58

صالح الدين

النجف



شبكة مياه الشرب

(اإلسالة)
المجموعاخرىمياه ROسيارات حوضيةنهربئر ارتوازي

24970.020739.0100.00.00.00.00.00.0100.0حكومية
5500.05200.0100.00.00.00.00.00.0100.0اهلية
11386.510450.599.80.00.00.00.20.0100.0حكومية
185.0160.0100.00.00.00.00.00.0100.0اهلية
58467.053248.0100.00.00.00.00.00.0100.0حكومية
540.0486.0100.00.00.00.00.00.0100.0اهلية
111800.096920.096.10.00.00.03.90.0100.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
129686.0125694.096.00.00.00.04.00.0100.0حكومية
8991.08840.096.80.00.00.03.20.0100.0اهلية

اقليم كردستان

141730.095154.027.566.10.06.40.00.0100.0حكومية
7630.06020.028.748.50.022.80.00.0100.0اهلية
38590.035165.064.035.40.00.60.00.0100.0حكومية
1860.01795.0100.00.00.00.00.00.0100.0اهلية
24988.022130.082.114.20.00.03.70.0100.0حكومية
3780.03465.0100.00.00.00.00.00.0100.0اهلية
2360239.51969128.590.57.30.11.40.70.0100.0حكومية
158149.0122672.095.72.30.01.10.20.6100.0اهلية

اربيل

دهوك

تابع / جدول رقم (15)

المحافظة
كمية المياه 

المستهلكة م3

كمية المياه 

المتخلفة م3

المجموع

النوع

ذي قار

ميسان

البصرة

السليمانية

المثنى

كمية  املياه املستهلكة واملتخلفة والنسب املئوية ملصادر املياه املستهلكة يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

كمية المياه المستهلكة حسب المصدر %

59

القادسية



شبكة مياه الشرب

(اإلسالة)
المجموعاخرىمياه ROسيارات حوضيةنهربئر ارتوازي

53625.047755.095.73.00.01.30.00.0100.0نينوى
11754.08544.093.56.50.00.00.00.0100.0كركوك
3454.02711.091.09.00.00.00.00.0100.0ديالى
9461.07724.0100.00.00.00.00.00.0100.0األنبار
159875.0102402.099.70.00.00.30.00.0100.0بغداد
20730.016165.0100.00.00.00.00.00.0100.0بابل
6505.04460.0100.00.00.00.00.00.0100.0كربالء
16660.011835.098.81.20.00.00.00.0100.0واسط

5863.04853.099.70.10.00.00.00.2100.0صالح الدين
16757.016140.0100.00.00.00.00.00.0100.0النجف
8888.07856.0100.00.00.00.00.00.0100.0القادسية
9816.37361.599.70.00.00.00.30.0100.0المثنى
21269.019421.799.50.00.00.00.50.0100.0ذي قار
10556.08523.098.00.00.00.01.70.3100.0ميسان
21052.019948.094.00.00.00.06.00.0100.0البصرة

اقليم كردستان

57293.031420.033.165.80.01.10.00.0100.0السليمانية
8460.07650.077.621.90.00.50.00.0100.0اربيل
13520.012212.095.64.30.00.00.10.0100.0دهوك

455538.3336981.289.89.40.00.40.40.0100.0المجموع

جدول رقم (16)

المحافظة
كمية المياه 

المستهلكة م3

كمية المياه المتخلفة 

م3

(%) كمية المياه المستهلكة حسب المصدر

كمية  املياه املستهلكة واملتخلفة والنسب املئوية ملصادر املياه املستهلكة يف املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات )  حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

60



الطرح الى شبكة 

المجاري
الطرح الى مبزلالطرح الى النهر

اراضي مجاورة 

(طرح عشوائي)

حفرة امتصاصية 

ترابية

حفرة امتصاصية 

مصمتة
المجموعاخرىاعادة استخدامها

150424.0604.00.464.30.00.02.77.224.80.01.0100.0حكومي

7900.00.00.043.00.00.00.00.057.00.00.0100.0اهلي

54196.0786.01.539.456.10.00.00.00.00.04.5100.0حكومي

3932.00.00.036.40.00.00.00.063.60.00.0100.0اهلي

24779.00.00.028.20.00.00.00.071.80.00.0100.0حكومي

1202.00.00.058.40.00.00.00.041.60.00.0100.0اهلي

120158.0157.00.125.00.050.00.00.020.50.04.5100.0حكومي

200.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0100.0اهلي

744398.090.00.099.40.00.00.00.20.20.00.2100.0حكومي

69987.00.00.097.90.00.00.00.00.70.01.4100.0اهلي

58679.097.20.275.60.018.70.00.05.70.00.0100.0حكومي

5080.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.0100.0اهلي

2200.00.00.076.80.00.00.00.00.00.023.2100.0حكومي

750.00.00.060.00.00.00.00.040.00.00.0100.0اهلي

174124.0300.00.221.30.015.540.20.022.30.00.7100.0حكومي

1100.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0100.0اهلي

63000.040.00.111.30.00.01.40.087.30.00.0100.0حكومي

3505.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0100.0اهلي

117670.038.00.068.50.00.021.20.010.30.00.0100.0حكومي

3050.00.00.042.60.00.00.00.057.40.00.0100.0اهلي

كمية المياه 

المتخلفة ( م³ )

جدول رقم (17)
كمية املياه  املتخلفة واملعاجلة والنسب املئوية لكمية املياه املعاجلة واساليب التخلص منها يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة

للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النوعالمحافظة

كمية المياه المعالجة 

في وحدات المعالجة 

(م³)

النسبة المئوية 

 للمياه المعالجة

النسب المئوية  ألساليب التخلص منها

نينوى

كركوك

ديالى

االنبار

بغداد

بابل

كربالء

واسط

صالح الدين

النجف
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الطرح الى شبكة 

المجاري
الطرح الى مبزلالطرح الى النهر

اراضي مجاورة 

(طرح عشوائي)

حفرة امتصاصية 

ترابية

حفرة امتصاصية 

مصمتة
المجموعاخرىاعادة استخدامها

20739.036.00.233.40.00.00.00.066.60.00.0100.0حكومية

5200.00.00.053.80.00.00.00.046.20.00.0100.0اهلية

10450.589.60.90.021.169.40.00.09.60.00.0100.0حكومية

160.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.0100.0اهلية

53248.0100.00.277.60.00.00.00.011.50.011.0100.0حكومية

486.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0100.0اهلية

96920.0380.00.4100.00.00.00.00.00.00.00.0100.0حكومية

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

125694.00.00.030.50.00.00.00.069.50.00.0100.0حكومية

8840.00.00.078.80.00.00.00.021.20.00.0100.0اهلية

95154.00.00.098.50.00.00.01.50.00.00.0100.0حكومية
6020.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0100.0اهلية
35165.01610.04.690.30.00.00.09.70.00.00.0100.0حكومية
1795.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0100.0اهلية
22130.060.00.367.50.00.00.00.018.70.013.9100.0حكومية
3465.00.00.012.30.00.00.00.087.70.00.0100.0اهلية
1969128.54387.80.270.61.75.45.10.915.40.01.1100.0حكومية
122672.00.00.080.80.00.00.00.018.40.00.8100.0اهلية

كمية المياه 

المتخلفة ( م³ )

تابع / جدول رقم (17)

القادسية

المثنى

كمية املياه  املتخلفة واملعاجلة والنسب املئوية لكمية املياه املعاجلة واساليب التخلص منها يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة
للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النوعالمحافظة

كمية المياه المعالجة 

في وحدات المعالجة 

(م³)

النسبة المئوية 

 للمياه المعالجة

النسب المئوية  ألساليب التخلص منها
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السليمانية

اربيل

دهوك

المجموع

ذي قار

ميسان

البصرة

اقليم كردستان



الطرح الى شبكة 

المجاري
الطرح الى مبزلالطرح الى النهر

اراضي مجاورة 

(طرح عشوائي)

حفرة امتصاصية 

ترابية

حفرة امتصاصية 

مصمتة
المجموعاخرىاعادة استخدامها

47755.00.00.071.00.00.00.00.028.20.00.8100.0نينوى
8544.00.00.051.30.00.00.019.729.00.00.0100.0كركوك
3611.00.00.02.80.00.00.00.097.20.00.0100.0ديالى
7724.00.00.038.60.00.00.01.959.50.00.0100.0االنبار
102402.00.00.091.90.00.00.01.86.00.00.3100.0بغداد
16165.00.00.038.30.00.00.012.149.70.00.0100.0بابل
4460.00.00.060.20.00.00.06.226.90.06.7100.0كربالء
11835.00.00.040.91.30.00.02.555.30.00.0100.0واسط

4853.00.00.035.40.00.00.019.645.00.00.0100.0صالح الدين
16140.00.00.035.90.00.00.00.064.10.00.0100.0النجف
7856.00.00.047.60.00.02.50.02.50.047.4100.0القادسية
7361.50.00.014.61.60.00.00.083.80.00.0100.0المثنى
19446.00.00.087.70.70.00.02.19.60.00.0100.0ذي قار
8523.00.00.094.10.00.00.04.51.40.00.0100.0ميسان
19948.00.00.041.31.50.00.00.057.30.00.0100.0البصرة

31420.00.00.097.00.00.00.30.52.20.00.0100.0السليمانية
7650.00.00.088.50.00.00.83.56.10.01.1100.0اربيل
12212.00.00.041.80.00.04.40.053.80.00.0100.0دهوك
337905.50.00.070.20.20.00.32.525.50.01.4100.0المجموع

اقليم كردستان

جدول رقم (18)

المحافظة

كمية المياه 

المتخلفة الكلية 

(م³)

كمية المياه

المعالجة في 

وحدات المعالجة 

(م³)

النسبة المئوية  

للمياه المعالجة

النسب المئوية  ألساليب التخلص منها

كمية املياه املتخلفة واملعاجلة والنسب املئوية لكمية املياه املعاجلة واساليب التخلص منها يف املؤسسات الصحية األخرى (عدا املستشفيات) حسب احملافظة للفرتة من 
2008/6/30 -  2008/1/1
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جزئيةمتكاملةجزئيةمتكاملة

17.7100.066.733.3100.00.00.00.00.00.0نينوى
37.5100.033.366.7100.00.00.00.00.00.0كركوك
16.70.00.00.050.00.00.00.00.00.0ديالى
15.4100.0100.00.0100.00.00.00.00.00.0االنبار
1.3100.00.0100.0100.00.00.00.00.00.0بغداد
9.1100.00.0100.0100.00.00.00.00.00.0بابل
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0كربالء
20.050.0100.00.050.00.00.00.00.00.0واسط

20.0100.00.0100.0100.00.00.00.00.00.0صالح الدين
11.1100.0100.00.0100.00.00.00.00.00.0النجف
28.6100.00.0100.0100.00.00.00.00.00.0القادسية
80.075.066.733.375.00.00.00.00.00.0المثنى
11.1100.0100.00.0100.00.00.00.00.00.0ذي قار
16.7100.00.0100.0100.00.00.00.00.00.0ميسان
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0السليمانية
13.0100.066.733.366.70.00.00.00.00.0اربيل
9.1100.00.0100.0100.00.00.00.00.00.0دهوك
10.586.252.048.082.80.00.00.00.00.0المجموع

جدول رقم (19)
النسب املئوية لوجود وحدات معاجلة املياه املتخلفة واحلالة العملية ونوعية املعاجلة وعملية اجراء الصيانة يف حالة عطل وحدات املعاجلة يف املستشفيات احلكومية واألهلية 

واملؤسسات الصحية األخرى حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة

)المستشفيات الحكومية واألهلية المؤسسات الصحية األخرى ( عدا المستشفيات

النسبة المئوية لوجود

وحدات معالجة المياه 

المتخلفة

النسبة المئوية للحالة 

العملية لوحدات المعالجة

النسبة المئوية لنوعية 
النسبة المئوية لصيانة 

وحدات المعالجة

النسبة المئوية للحالة 

العملية لوحدات المعالجة

النسبة المئوية لنوعية
النسبة المئوية لوجود وحدات 

معالجة المياه المتخلفة
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النسبة المئوية لصيانة 

وحدات المعالجة



المؤسسة 

الصحية
الوان اخرىرصاصيازرقابيضاحمراصفراسودوزارة البيئةوزارة الصحة

100.078.627.363.69.19.154.618.29.19.10.00.0حكومي

33.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلي

100.0100.016.783.30.00.083.30.00.016.70.00.0حكومي

100.0100.050.050.00.00.0100.00.00.00.00.00.0اهلي

66.783.360.040.00.00.040.040.020.00.00.00.0حكومي

33.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلي

41.7100.020.060.020.00.040.040.00.020.00.00.0حكومي

100.0100.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.0اهلي

94.994.625.754.320.00.097.10.00.02.90.00.0حكومي

100.071.440.048.012.04.060.08.00.020.04.04.0اهلي

100.062.520.080.00.00.060.040.00.00.00.00.0حكومي

100.066.750.050.00.00.050.050.00.00.00.00.0اهلي

100.0100.00.080.020.00.0100.00.00.00.00.00.0حكومي

100.0100.00.0100.00.00.0100.00.00.00.00.00.0اهلي

100.066.750.016.733.30.066.70.00.033.30.00.0حكومي

100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلي

88.937.533.333.333.30.033.30.00.066.70.00.0حكومي

100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلي

100.0100.033.350.016.70.016.783.30.00.00.00.0حكومي

100.0100.033.366.70.033.366.70.00.00.00.00.0اهلي

كربالء

واسط

صالح الدين

النجف

النسب املئوية الستخدام اسلوب فرز النفايات الطبية اخلطرة واسلوب الفرز بااللوان واجلهة احملددة الستخدام الفرز والنسب املئويةاللوان االكياس واحلاويات املستخدمة يف مجع النفايات الطبية 
اخلطرة يف املستشفيات احلكومية واالهلية وحسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

جدول رقم (20)

النسبة المئوية إللوان األكياس والحاويات المستخدمة لجمع النفايات الطبية الخطرة

المحافظة
النسبة المئوية لفرز النفايات 

الطبية الخطرة عن اإلعتيادية

النسبة المئوية 

إلستخدام الفرز 

باأللوان

النسبة المئوية للجهة المحددة للفرز

النوع
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نينوى

كركوك

ديالى

االنبار

بغداد

بابل



المؤسسة 

الصحية
الوان اخرىرصاصيازرقابيضاحمراصفراسودوزارة البيئةوزارة الصحة

100.060.033.366.70.033.366.70.00.00.00.00.0حكومية

100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

100.050.0100.00.00.00.00.050.00.050.00.00.0حكومية

100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

100.0100.00.0100.00.025.025.037.50.00.00.012.5حكومية

100.0100.00.0100.00.00.0100.00.00.00.00.00.0اهلية

100.083.30.0100.00.00.0100.00.00.00.00.00.0حكومية

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

100.0100.075.08.316.78.391.70.00.00.00.00.0حكومية

100.080.025.00.075.00.0100.00.00.00.00.00.0اهلية

4.4100.0100.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
29.480.0100.00.00.050.00.025.00.025.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
100.071.440.060.00.00.00.020.020.060.00.00.0حكومية
100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
77.183.533.853.612.65.565.415.72.410.20.00.8حكومية
78.763.537.547.515.05.070.07.50.012.52.52.5اهلية

السليمانية

اربيل

دهوك

المجموع

ذي قار

ميسان

البصرة

اقليم كردستان

القادسية

المثنى

تابع / جدول رقم (20)
النسب املئوية الستخدام اسلوب فرز النفايات الطبية اخلطرة واسلوب الفرز بااللوان واجلهة احملددة الستخدام الفرز والنسب املئويةاللوان االكياس واحلاويات املستخدمة يف مجع النفايات الطبية 

اخلطرة يف املستشفيات احلكومية واالهلية وحسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النوعالمحافظة
النسبة المئوية لفرز النفايات 

الطبية الخطرة عن اإلعتيادية

النسبة المئوية

إلستخدام الفرز 

باأللوان

النسبة المئوية إللوان األكياس والحاويات المستخدمة لجمع النفايات الطبية الخطرةالنسبة المئوية للجهة المحددة للفرز
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المؤسسة 

الصحية
الوان مختلفةازرقبرتقاليابيضاخضراحمراصفراسودوزارة البيئةوزارة الصحة

40.055.09.190.90.09.190.90.00.00.00.00.00.0نينوى
85.770.00.0100.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0كركوك
18.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0ديالى
4.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0االنبار
80.160.213.272.114.72.988.20.01.54.41.51.50.0بغداد
82.931.00.0100.00.011.177.811.10.00.00.00.00.0بابل
91.395.20.0100.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0كربالء
31.828.650.050.00.050.050.00.00.00.00.00.00.0واسط

79.06.70.0100.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0صالح الدين
95.585.772.222.25.611.177.85.60.00.00.00.05.6النجف
82.825.00.0100.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0القادسية
71.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0المثنى
58.194.423.576.50.011.870.617.70.00.00.00.00.0ذي قار
14.825.00.0100.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0ميسان
87.256.147.821.730.417.482.60.00.00.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان

1.80.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0السليمانية
9.133.3100.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.0اربيل
71.420.020.080.00.00.060.00.020.00.00.020.00.0دهوك

58.651.920.270.98.96.486.23.01.01.50.51.00.5المجموع

جدول رقم (21)
النسب املئوية الستخدام اسلوب فرز النفايات الطبية اخلطرة واسلوب الفرز بااللوان واجلهة احملددة الستخدام الفرز والنسب املئويةاللوان االكياس واحلاويات املستخدمة يف مجع النفايات الطبية 

اخلطرة يف املؤسسات الصحية االخرى ( عدا املستشفيات ) وحسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النسبة المئوية إللوان األكياس والحاويات المستخدمة لجمع النفايات الطبية الخطرة

المحافظة

النسبة المئوية لفرز

النفايات الطبية الخطرة 

عن اإلعتيادية

النسبة المئوية

إلستخدام الفرز 

باأللوان

النسبة المئوية للجهة المحددة للفرز باأللوان
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123456
وجود حاويات لجمع 

اآلالت الحادة النبيذة

وجود حاويات مبطنة 

بالرصاص لجمع النفايات 

المشّعة

40003.615.778.614.37.10.00.00.035.70.0حكومي
910.05.0100.00.00.00.00.00.0100.00.0اهلي
28828.826.4100.00.00.00.00.00.085.70.0حكومي
3640.010.00.00.00.00.00.0100.0100.00.0اهلي
14305.213.133.316.750.00.00.00.016.70.0حكومي
182.01.00.0100.00.00.00.00.00.00.0اهلي
16926.018.6100.00.00.00.00.00.0100.00.0حكومي
728.04.0100.00.00.00.00.00.0100.00.0اهلي
334734.448.483.014.62.40.00.00.087.84.9حكومي
32041.15.02.934.20.02.90.060.080.00.0اهلي
38001.626.1100.00.00.00.00.00.025.00.0حكومي
6552.012.00.0100.00.00.00.00.066.70.0اهلي
37128.040.8100.00.00.00.00.00.060.00.0حكومي
4550.012.50.0100.00.00.00.00.0100.00.0اهلي
24406.214.955.60.044.40.00.00.066.70.0حكومي
728.04.00.00.00.00.00.0100.0100.00.0اهلي
25188.817.387.512.50.00.00.00.050.00.0حكومي
1820.010.00.0100.00.00.00.00.0100.00.0اهلي
61916.456.766.733.30.00.00.00.0100.00.0حكومي
6169.811.30.0100.00.00.00.00.066.70.0اهلي

14
25
36

تسليمها الى متعهد
نقل الى موقع خاص بالنفايات الطبية الخطرة

أخرى

النجف

الحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة
الحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مركزية

الحرق العشوائي بدون أستخدام محرقة
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صالح الدين

جدول رقم (22)
كمية النفايات الطبية اخلطرة املتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب املئوية ألساليب التخلص النهائي من النفايات الطبية اخلطرة ووجود حاويات خاصة جلمع اآلآلت احلادة النبيذة والنفايات املشعة 

 يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة

المعدل اليومي لكمية 

النفايات الطبية 

الخطرة (كغم/ يوم)

النسبة المئوية لـ :النسبة المئوية السلوب التخلص النهائي من النفايات الطبية الخطرة كمية النفايات 

الطبية الخطرة 

(كغم.ستة اشهر )

بغداد

بابل

كربالء

واسط

نينوى

كركوك

ديالى

االنبار

النوع



123456
وجود حاويات لجمع 

اآلالت الحادة النبيذة

وجود حاويات مبطنة 

بالرصاص لجمع النفايات 

المشّعة

53690.059.0100.00.00.00.00.00.0100.00.0حكومية
4550.012.550.050.00.00.00.00.00.00.0اهلية
38438.452.8100.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
546.03.00.00.00.00.00.0100.00.00.0اهلية
39312.027.087.512.50.00.00.00.0100.00.0حكومية
364.02.00.0100.00.00.00.00.0100.00.0اهلية
49140.045.0100.00.00.00.00.00.0100.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
84084.038.591.70.00.00.00.08.341.70.0حكومية
4914.05.40.020.00.00.00.080.060.00.0اهلية

9100.050.00.050.00.00.050.00.0100.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
40222.044.280.020.00.00.00.00.080.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
54654.642.9100.00.00.00.00.00.0100.00.0حكومية
8736.012.00.075.013.70.00.011.3100.00.0اهلية
990080.035.484.09.25.80.00.30.773.61.9حكومية

76430.97.36.844.70.91.60.046.062.50.0اهلية
14
25
36

الحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة
الحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مركزية

الحرق العشوائي بدون أستخدام محرقة

تسليمها الى متعهد
نقل الى موقع خاص بالنفايات الطبية الخطرة

أخرى

اربيل

دهوك

اقليم كردستان

المجموع

ذي قار

ميسان

البصرة

السليمانية

القادسية

المثنى

كمية النفايات 

الطبية الخطرة 

(كغم.ستة اشهر )

69

النوع

تابع /جدول رقم (22)
كمية النفايات الطبية اخلطرة املتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب املئوية ألساليب التخلص النهائي من النفايات الطبية اخلطرة ووجود حاويات خاصة جلمع اآلآلت احلادة النبيذة والنفايات املشعة 

 يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة

المعدل اليومي لكمية 

النفايات الطبية 

الخطرة (كغم/ يوم)

النسبة المئوية لـ :النسبة المئوية السلوب التخلص النهائي من النفايات الطبية الخطرة



123456

وجود حاويات

لجمع اآلالت الحادة 

النبيذة

وجود حاويات 

مبطنة بالرصاص 

لجمع النفايات 
7650.02.642.89.542.90.04.80.076.20.0نينوى
12058.02.786.66.76.70.00.00.036.70.0كركوك
902.42.033.30.066.70.00.00.00.00.0ديالى
151.21.00.00.0100.00.00.00.00.00.0االنبار
51354.53.063.59.614.80.98.62.672.20.0بغداد
9836.12.33.510.386.20.00.00.024.10.0بابل
10111.03.272.314.35.21.42.34.571.40.0كربالء
3452.53.357.128.614.30.00.00.042.90.0واسط

7182.33.212.431.343.80.012.50.093.80.0صالح الدين
15915.15.10.042.957.10.00.00.071.40.0النجف
16496.24.635.013.052.00.00.00.056.00.0القادسية
2991.31.346.60.040.00.06.76.70.00.0المثنى
4646.81.737.66.855.60.00.00.066.70.0ذي قار
1426.62.475.025.00.00.00.00.075.00.0ميسان
28401.94.692.70.04.90.02.40.022.00.0البصرة

اقليم كردستان
626.44.0100.00.00.00.00.00.0100.00.0السليمانية
1891.94.20.050.025.025.00.00.080.00.0اربيل
19042.45.142.320.630.50.00.06.696.00.0دهوك
194136.63.152.212.429.30.53.91.758.00.0المجموع

14
25
36

70

الطمر داخل الموقعالحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مركزية
أخرىالحرق العشوائي بدون أستخدام محرقة

جدول رقم (23)
كمية النفايات الطبية اخلطرة املتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب املئوية ألسلوب التخلص النهائي من النفايات الطبية اخلطرة ووجود حاويات خاصة جلمع اآلآلت احلادة النبيذة والنفايات املشعة يف 

املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

تسليم النفايات الى الجهات البلدية لطمرها أو حرقها الحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة

المحافظة

المعدل اليومي

لكمية النفايات 

الطبية الخطرة 

(كغم/ يوم)

كمية النفايات 

الطبية الخطرة 

(كغم .ستة اشهر)

النسبة المئوية لـ :النسبة المئوية السلوب التخلص النهائي من النفايات الطبية الخطرة



عدد العرباتبواسطة عرباتيدوياً

50.0 14.3 28.6 42 78.6 35.7حكومية
33.3 0.0 33.3 0 0.0 100.0اهلية
0.0100.01733.30.066.7حكومية
50.050.04100.00.0100.0اهلية
55.677.8110.00.00.0حكومية
100.033.320.00.00.0اهلية
16.783.3270.00.08.3حكومية
0.0100.02100.00.0100.0اهلية
20.087.541325.05.080.0حكومية
54.348.64528.60.062.9اهلية
37.587.52712.50.037.5حكومية
66.733.320.00.033.3اهلية
20.0100.0560.00.0100.0حكومية
50.050.0250.00.050.0اهلية
22.277.811422.20.055.6حكومية
0.0100.020.00.00.0اهلية
0.0100.02411.10.022.2حكومية
100.00.000.00.00.0اهلية
16.783.3170.00.083.3حكومية
33.366.7533.30.0100.0اهلية

كربالء

واسط

صالح الدين

النجف

ديالى

االنبار

بغداد

بابل

وجود مخزن خاص للمواد

او النفايات المشعة

وجود سجل لتثبيت كمية 

النفايات الطبية الخطرة

نينوى

كركوك

71

جدول رقم (24)
النسب املئوية ألسلوب نقل النفايات ووجود غرفة خاصة او خمزن جلمع النفايات الطبية اخلطرة واملواد او النفايات املشعة ووجود سجل تثبيت هلا يف املستشفيات احلكومية 

واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

وجود غرفة او مخزن لجمعالمحافظة

النفايات الطبية الخطرة

النوع

: النسبة المئوية لـ

أسلوب نقل النفايات



عدد العرباتبواسطة عرباتيدوياً

60.080.022.00.00.020.0حكومية
0.0100.05.00.00.050.0اهلية
25.0 0.0 0.0 36.0 100.0 0.0حكومية
100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0اهلية
12.587.562.037.50.050.0حكومية
100.00.00.00.00.00.0اهلية
0.0100.042.00.00.066.7حكومية
0.00.00.00.00.00.0اهلية
33.375.065.08.30.033.3حكومية
60.040.08.00.00.060.0اهلية

اقليم كردستان

82.652.243.04.30.00.0حكومية
85.728.69.00.00.00.0اهلية
58.858.838.00.00.05.9حكومية
83.3100.016.00.00.00.0اهلية
42.985.719.00.00.00.0حكومية
25.075.05.025.025.00.0اهلية
33.180.21075.012.52.039.7حكومية
60.050.0107.021.31.345.0اهلية

وجود مخزن خاص للمواد 

او النفايات المشعة

ذي قار

السليمانية

اربيل

دهوك

ميسان

البصرة

القادسية

المثنى

تابع /جدول رقم (24)
النسب املئوية ألسلوب نقل النفايات ووجود غرفة خاصة او خمزن جلمع النفايات الطبية اخلطرة واملواد او النفايات املشعة ووجود سجل تثبيت هلا يف املستشفيات احلكومية 

واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النوع

: النسبة المئوية لـ

وجود غرفة او مخزن لجمع أسلوب نقل النفايات

النفايات الطبية الخطرة

وجود سجل لتثبيت كمية 

النفايات الطبية الخطرة

المحافظة

72

المجموع



عدد العرباتبواسطة عرباتيدوياً

82.022.0150.00.010.0نينوى
74.328.6125.70.051.4كركوك
81.343.8110.00.00.0ديالى
79.220.880.00.00.0االنبار
86.517.7815.70.031.9بغداد
85.717.1110.00.05.7بابل
78.339.1220.00.047.8كربالء
81.818.250.00.00.0واسط

73.726.380.00.05.3صالح الدين
77.322.760.00.050.0النجف
89.710.330.00.06.9القادسية
71.428.670.00.019.0المثنى
74.225.8120.00.032.3ذي قار
74.155.6500.00.07.4ميسان
91.510.662.10.02.1البصرة

اقليم كردستان
92.912.5140.00.00.0السليمانية
75.851.5303.00.00.0اربيل
88.628.6120.00.02.9دهوك

83.223.73131.80.017.0المجموع

73

جدول رقم (25)
النسب املئوية لوجود غرفة خاصة او خمزن جلمع النفايات الطبية اخلطرة واملواد او النفايات املشعة ووجود سجل تثبيت هلا واساليب التخلص منها  يف املؤسسات 

الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة

: النسبة المئوية لـ

وجود غرفة او مخزن لجمعأسلوب نقل النفايات

النفايات الطبية الخطرة

وجود مخزن خاص للمواد او 

النفايات المشعة

وجود سجل لتثبيت كمية النفايات 

الطبية الخطرة



الوان اخرىازرقورديابيضاخضراحمراسود1234567

176729.369.429.00.014.357.10.00.00.081.80.00.00.09.19.10.042.9حكومية
6370.035.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
143783.6131.717.00.00.083.30.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.050.0حكومية
23660.065.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.050.0اهلية
29123.626.70.017.050.033.30.00.00.050.00.033.30.00.00.016.70.0حكومية
1820.010.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.0اهلية
402220.0442.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
7280.040.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.0100.0اهلية
1548284.9223.915.02.62.674.40.00.05.197.40.00.00.00.02.60.048.7حكومية
114851.118.00.02.90.085.78.62.90.0100.00.00.00.00.00.00.025.7اهلية
122493.384.138.00.00.062.50.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.037.5حكومية
9647.817.70.00.033.366.70.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
70434.077.420.00.00.080.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.080.0حكومية
10010.027.50.050.00.050.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.050.0اهلية
62244.038.033.00.022.244.40.00.00.077.822.20.00.00.00.00.044.4حكومية
2366.013.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
85365.358.60.00.012.562.512.512.50.087.50.00.00.00.012.50.012.5حكومية
4550.025.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
216576.4198.30.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.033.3حكومية
19475.835.70.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

15
26
37
4

تسليمها الى متعهد
تسليمها إلى جهة مخّتصة أو رسمية

اخرى

الحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة
الحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مرآزية

الحرق العشوائي بدون أستخدام محرقة
تسليم النفايات الى الجهات البلدية لطمرها أو حرقها

كمية النفايات 

االعتيادية المتخلفة 

( كغم . ستة اشهر)

المعدل اليومي 

لكمية النفايات 

اإلعتيادية (كغم)

إلوان األكياس او الحاويات المستخدمة لجمع النفايات اإلعتيادية

: النسبة المئوية لـ

نينوى

وجود سجل لتثبيت كمية إسلوب التخلص من النفايات اإلعتيادية

النفايات اإلعتيادية

كركوك

ديالى

االنبار

واسط

صالح الدين

النجف

74

جدول رقم (26)

النوعالمحافظة

كمية النفايات اإلعتيادية املتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب املئوية ألساليب التخلص النهائي منها وألوان األكياس او احلاويات املستخدمة يف مجع النفايات اإلعتيادية ولوجود سجل تثبيت هلا 
 يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

بغداد

بابل

كربالء



الوان اخرىازرقورديابيضاخضراحمراسود1234567

239848.7263.629.00.00.071.40.00.00.085.70.00.00.00.014.30.014.3حكومية
8736.024.00.050.00.050.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
309400.0425.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
1456.08.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
283556.0194.80.00.00.075.012.512.50.075.012.50.00.00.00.012.525.0حكومية
546.03.00.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
314856.4288.333.00.00.066.70.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.050.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
295757.3135.425.00.00.058.316.70.00.0100.00.00.00.00.00.00.08.3حكومية
30940.034.00.00.00.050.00.050.00.0100.00.00.00.00.00.00.040.0اهلية

18200.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
156219.7171.717.00.00.050.033.30.00.050.00.00.050.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
254163.0199.50.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
10556.014.50.00.00.0100.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
4729255.4173.816.41.35.970.13.71.31.389.72.01.31.60.83.21.331.5حكومية
252264.724.70.04.83.281.74.85.60.098.40.00.00.00.01.60.022.2اهلية

15
26
37
تسليم النفايات الى الجهات البلدية لطمرها أو حرقها4

تسليمها إلى جهة مخّتصة أو رسميةالحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مرآزية

اخرىالحرق العشوائي بدون أستخدام محرقة

تسليمها الى متعهدالحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة

كمية النفايات اإلعتيادية املتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب املئوية ألساليب التخلص النهائي منها وألوان األكياس او احلاويات املستخدمة يف مجع النفايات اإلعتيادية ولوجود سجل تثبيت هلا 
 يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

وجود سجل لتثبيت كمية 

النفايات اإلعتيادية

المجموع

المثنى

ذي قار

ميسان

البصرة

السليمانية

اربيل

دهوك

القادسية

المحافظة

تابع /جدول رقم (26)

النوع

: النسبة المئوية لـ

إسلوب التخلص من النفايات اإلعتيادية

اقليم كردستان

كمية النفايات 

االعتيادية المتخلفة 

( كغم . ستة اشهر)

المعدل اليومي 

لكمية النفايات 

اإلعتيادية (كغم)

إلوان األكياس او الحاويات المستخدمة لجمع النفايات اإلعتيادية

75



اخرىرصاصيازرقورديابيضاحمراصفراسود12345678

22140.07.415.00.035.050.00.00.00.00.056.36.30.06.36.325.00.00.05.0نينوى
23535.05.246.70.06.746.70.00.00.00.093.33.30.00.00.00.00.03.326.7كركوك
2250.05.033.30.033.30.00.00.00.033.30.00.00.00.00.033.067.00.00.0ديالى
2250.015.00.00.00.0100.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.0االنبار
139668.08.215.84.48.864.90.90.00.05.392.01.80.00.00.00.90.05.317.5بغداد
21445.54.90.010.313.875.90.00.00.00.093.10.00.00.00.00.07.00.00.0بابل
20475.06.519.04.80.071.40.00.00.04.8100.00.00.00.00.00.00.00.061.9كربالء
4504.54.342.90.014.328.60.00.00.014.383.30.00.00.00.00.017.00.00.0واسط

16605.07.46.30.031.331.30.031.30.00.093.80.00.00.00.06.00.00.00.0صالح الدين
62559.019.90.00.04.890.50.00.00.04.890.54.80.00.00.00.00.04.814.3النجف
52056.014.58.34.216.770.80.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.0القادسية
6637.53.00.00.00.0100.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.0المثنى
13500.05.027.85.638.927.80.00.00.00.083.35.66.00.00.06.00.00.016.7ذي قار
9450.015.875.025.00.00.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.050.0ميسان
128412.020.958.50.02.422.00.00.017.10.0100.00.00.00.00.00.00.00.02.4البصرة

1500.010.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0السليمانية
3748.58.30.00.00.0100.00.00.00.00.050.00.00.00.00.050.00.00.00.0اربيل
28425.07.612.00.00.088.00.00.00.00.0100.00.00.00.00.00.00.00.00.0دهوك
559161.09.420.95.710.959.40.31.21.82.691.41.60.30.30.32.71.32.113.0المجموع
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36 الحرق العشوائي بدون أستخدام محرقة

الطمر داخل الموقع
تسليمها الى متعهد

الحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة
الحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مرآزية

إلوان األكياس او الحاويات المستخدمة لجمع النفايات اإلعتيادية
وجود سجل لتثبيت كمية 

النفايات اإلعتيادية

76

جدول رقم (27)
كمية النفايات اإلعتيادية املتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب املئوية ألساليب التخلص النهائي منها والوان األكياس او احلاويات املستخدمة يف مجع النفايات ولوجود سجل تثبيت هلا  يف 

املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات )  حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة

المعدل اليومي 

لكمية النفايات 

اإلعتيادية (كغم)

كمية النفايات 

االعتيادية (كغم 

.ستة اشهر)

: النسبة المئوية لـ

اقليم كردستان

إسلوب التخلص من النفايات اإلعتيادية

تسليمها إلى جهة مخّتصة أو رسميةتسليم النفايات الى الجهات البلدية لطمرها او حرقها
اخرى



النوعالمحافظة

عدد

المستشفيات 

الكلي

عدد المستشفيات الحكومية 

واألهلية التي تطبق نظام الفرز

المعدل اليومي لكمية النفايات 

الطبية الخطرة كغم/مستشفى

المعدل اليومي لكمية 

النفايات اإلعتيادية  

كغم/مستشفى

عدد الحاويات الكبيرة المخصصة للتجميع 

النهائي للنفايات اإلعتيادية والطبية الخطرة

معدل عدد مرات تفريغ الحاويات الكبيرة 

(كل اسبوعين )

141415.769.4124حكومية
315.035.000اهلية
6623.3131.764حكومية
2210.065.027اهلية
9613.126.743حكومية
311.010.000اهلية
12518.6442.054حكومية
114.040.015اهلية
393748.3225.8273حكومية
35355.018.0304اهلية
8826.184.185حكومية
3312.017.733اهلية
5540.877.454حكومية
2212.527.529اهلية
9914.938.063حكومية
114.013.000اهلية
9817.358.683حكومية
1110.025.015اهلية
6656.7198.344حكومية
3311.335.710اهلية

77

كربالء

واسط

صالح الدين

النجف

جدول رقم (28)
عدد املستشفيات احلكومية واألهلية التي تطبق نظام الفرز واملعدل اليومي لكمية النفايات الطبية اخلطرة واإلعتيادية واعداد احلاويات الكبرية املخصصة للتجميع النهائي 

للنفايات اإلعتيادية والطبية اخلطرة ومعدل عدد مرات تفريغها حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

نينوى

كركوك

ديالى

االنبار

بغداد

بابل



النوعالمحافظة

عدد

المستشفيات 

الكلي

عدد المستشفيات الحكومية 

واألهلية التي تطبق نظام الفرز

المعدل اليومي لكمية النفايات 

الطبية الخطرة كغم/مستشفى

المعدل اليومي لكمية 

النفايات اإلعتيادية  

كغم/مستشفى

عدد الحاويات الكبيرة المخصصة للتجميع 

النهائي للنفايات اإلعتيادية والطبية الخطرة

معدل عدد مرات تفريغ الحاويات الكبيرة 

(كل اسبوعين )

5559.0229.057حكومية
2212.524.029اهلية
4452.8425.0412حكومية
113.08.018اهلية
8827.0194.8710حكومية
3.013  11اهلية
6645.3288.353حكومية
000.00.000اهلية
121238.5135.4107حكومية
555.434.046اهلية

اقليم كردستان

21150.0100.000حكومية
700.00.000اهلية
17544.2136.057حكومية
600.00.000اهلية
7742.9176.766حكومية
4412.014.546اهلية
19715235.3168.71274.9حكومية
80636.120.6523.6اهلية

المجموع

البصرة

السليمانية

اربيل

دهوك

ذي قار

ميسان

تابع / جدول رقم (28)
عدد املستشفيات احلكومية واألهلية التي تطبق نظام الفرز واملعدل اليومي لكمية النفايات الطبية اخلطرة واإلعتيادية واعداد احلاويات الكبرية املخصصة للتجميع النهائي 

للنفايات اإلعتيادية والطبية اخلطرة ومعدل عدد مرات تفريغها حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

القادسية

المثنى
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مالحظة : ال يوجد فرز للنفايات في المستشفيات األهلية في كل من محافظتي السليمانية واربيل.



المحافظة
عدد المؤسسات الصحية األخرى ( عدا 

المستشفيات ) التي تطبق نظام الفرز

المعدل اليومي لكمية النفايات الطبية 

الخطرة كغم /مؤسسة صحية

المعدل اليومي لكمية النفايات 

اإلعتيادية كغم /مؤسسة صحية

عدد الحاويات الكبيرة المخصصة للتجميع النهائي 

للنفايات اإلعتيادية والطبية الخطرة

معدل عدد مرات تفريغ الحاويات الكبيرة 

( كل اسبوعين )

202.67.4143نينوى
302.75.2225كركوك
32.05.000ديالى
11.015.011االنبار
1142.88.2552بغداد
292.34.9182بابل
213.26.5175كربالء
73.34.321واسط

153.27.320صالح الدين
215.019.900النجف
244.614.5188القادسية
151.33.084المثنى
181.75.052ذي قار
42.415.800ميسان
414.620.9305البصرة

اقليم كردستان

14.010.000السليمانية
34.38.338اربيل
255.17.6235دهوك
3923.19.42182.83المجموع

جدول رقم (29)
عدد املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) التي تطبق نظام الفرز واملعدل اليومي لكمية النفايات الطبية اخلطرة واإلعتيادية واعداد احلاويات الكبرية املخصصة للتجميع النهائي للنفايات 

اإلعتيادية والطبية اخلطرة ومعدل عدد مرات تفريغها حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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بواسطة عرباتيدوياًاخرىحاوياتاكياس

00.00.00.00.00.00.00.00.00حكومية
226572.073.00.0100.00.00.0100.00.00اهلية
00.00.00.00.00.00.00.00.00حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية
38190.015.00.00.0100.00.033.366.72حكومية
21456.04.050.050.050.00.066.733.31اهلية
780644.263.30.057.114.328.628.671.45حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية
23094.017.00.050.050.00.050.050.01حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية
00.00.00.00.00.00.00.00.00حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية
00.00.00.00.00.00.00.00.00حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية
00.00.00.00.00.00.00.00.00حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية
17280.040.0100.050.050.00.00.0100.01حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية
00.00.00.00.00.00.00.00.00حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية

كمية النفايات الكلية المتخلفة 

للمستشفيات التي التطبق نظام 

الفرز(كغم*6 أشهر)

المحافظة

المعدل اليومي 

لكمية النفايات 

المتخلفة (كغم/يوم)

عدد المستشفيات 

التي التطبق نظام 

الفرز

االنبار

بغداد

بابل

كربالء

واسط

صالح الدين

جدول رقم (30)

نينوى

كركوك

ديالى

عدد املستشفيات احلكومية واالهلية ( التي التطبق نظام الفرز ) وكمية النفايات املتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب املئوية لوجود سجل تثبيت لكمية النفايات املتخلفة وطرق مجع النفايات 
ونقلها وعدد عربات النقل يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

% لـ : النسبة المئوية

عدد العربات
وجود سجل تثبيت

لكمية النفايات 

المتخلفة

إسلوب نقل النفايات المتخلفةطرق جمع النفايات

80

النوع

النجف



بواسطة عرباتيدوياًاخرىحاوياتاكياس

00.00.00.00.00.00.00.00.00حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية
00.00.00.00.00.00.00.00.00حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية
00.00.00.00.00.00.00.00.00حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية
00.00.00.00.00.00.00.00.00حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية
00.00.00.00.00.00.00.00.00حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية

اقليم كردستان
20330148.090.70.062.537.50.062.137.910حكومية
719019.020.90.077.822.20.075.025.02اهلية
1292820.042.50.055.045.00.053.346.76حكومية
635490.032.50.054.545.50.045.554.56اهلية
00.00.00.00.00.00.00.00.00حكومية
00.00.00.00.00.00.00.00.00اهلية
45522176.253.72.354.840.74.650.749.325حكومية
1782537.032.65.968.931.10.066.633.49اهلية

عدد المؤسسات 

التي التطبق نظام 

الفرز

عدد العربات
وجود سجل تثبيت

لكمية النفايات 

المتخلفة

إسلوب نقل النفايات المتخلفةطرق جمع النفايات
% لـ : النسبة المئوية

المجموع

المثنى

ذي قار

ميسان

البصرة

المحافظة

المعدل اليومي 

لكمية النفايات 

المتخلفة (كغم/يوم)

اربيل

دهوك

81

كمية النفايات الكلية المتخلفة 

للمستشفيات التي التطبق نظام 

الفرز(كغم*6 أشهر)

النوع

السليمانية

القادسية

تابع / جدول رقم (30)
عدد املستشفيات احلكومية واالهلية ( التي التطبق نظام الفرز ) وكمية النفايات املتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب املئوية لوجود سجل تثبيت لكمية النفايات املتخلفة وطرق مجع النفايات 

ونقلها وعدد عربات النقل وحسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30



يدوياًاخرىحاوياتاكياس
بواسطة

عربات

30396008.80.025.075.00.076.723.37نينوى
555507.40.020.080.00.060.040.02كركوك
13103355.30.042.147.410.562.537.56ديالى
233864011.20.065.226.18.778.321.75االنبار
28378009.03.665.634.40.086.213.84بغداد
645005.00.033.350.016.783.316.71بابل
219506.50.0100.00.00.0100.00.00كربالء
15126005.60.013.353.333.386.713.32واسط

436006.00.050.025.025.0100.00.00صالح الدين
1225015.00.0100.00.00.0100.00.00النجف
5780010.40.060.040.00.0100.00.00القادسية
618002.00.083.316.70.083.316.71المثنى
13113105.846.275.018.86.376.923.13ذي قار
234933514.30.073.326.70.061.338.712ميسان
61512016.80.083.316.70.0100.00.00البصرة

اقليم كردستان

5711713513.70.086.911.51.687.912.17السليمانية
305265011.70.048.851.20.059.041.013اربيل
10118507.90.053.846.20.083.316.72دهوك

2774238259.02.559.735.94.478.521.565المجموع

عدد المؤسسات 

التي التطبق نظام 

الفرز

كمية النفايات المتخلفة للمؤسسات 

التي التطبق نظام الفرز  (كغم 

*ستة اشهر )

82

جدول رقم (31)
عدد املؤسسات الصحية االخرى عدا املستشفيات (التي التطبق نظام الفرز ) وكمية النفايات املتخلفة ومعدالتها اليومية والنسب املئوية لوجود سجل تثبيت لكمية النفايات املتخلفة وطرق 

مجع النفايات ونقلها وعدد عربات النقل حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة

المعدل اليومي لكمية 

النفايات المتخلفة 

(كغم/يوم)

: لـ % النسبة المئوية

عدد العربات وجود سجل لتثبيت كمية 

النفايات المتخلفة

إسلوب نقل النفاياتطرق جمع النفايات



123456
000.00.00.00.00.00.00.0حكومية
221.00.0100.00.00.00.00.0اهلية
000.00.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية
311.00.00.066.733.30.00.0حكومية
211.050.050.00.00.00.00.0اهلية
731.042.90.042.914.30.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية
200.0100.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية
000.00.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية
000.00.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية
000.00.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية
121.050.00.00.00.00.050.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية
000.00.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية

15
26
3
4
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النجف

تسليمها إلى متعهد
تسليمها إلى جهة رسمية 

الحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة
الحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مرآزية

الحرق العشوائي بدون استخدام محرقة
تسليم النفايات إلى الجهات البلدية لطمرها او حرقها

بابل

كربالء

واسط

صالح الدين

كركوك

ديالى

االنبار

بغداد

جدول رقم (32)
اعداد احلاويات الكبرية املخصصة للتجميع النهائي للنفايات املتخلفة ( يف املستشفيات احلكومية واالهلية التي ال تطبق نظام الفرز ) ومعدل عدد مرات تفريغها والنسبة املئوية إلسلوب 

التخلص النهائي منها يف املستشفيات احلكومية واألهلية وحسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة
عدد الحاويات الكبيرة لجمع 

النفايات المتخلفة

معدل عدد مرات تفريغ الحاويات 

الكبيرة ( كل اسبوعين )
النوع

عدد المستشفيات التي 

التطبق نظام الفرز

النسبة المئوية إلسلوب التخلص من النفايات المتخلفة غير المفرزة

نينوى



123456

000.00.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية
000.00.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية
000.00.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية
000.00.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية
000.00.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية

20226.07.70.011.569.20.011.5حكومية
722.00.00.00.071.40.028.6اهلية
12554.026.70.06.766.70.00.0حكومية
6138.00.00.00.080.020.00.0اهلية
000.00.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.0اهلية
45832.621.00.018.454.20.06.4حكومية
17183.05.917.60.057.67.111.8اهلية

15
26
3
4

الحرق العشوائي بدون استخدام محرقة
تسليم النفايات إلى الجهات البلدية لطمرها او حرقها

تسليمها إلى جهة مختصة او رسمية 
الحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة

الحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مرآزية
تسليمها إلى متعهد

النسبة المئوية إلسلوب التخلص من النفايات المتخلفة غير المفرزة معدل عدد مرات تفريغ الحاويات

الكبيرة ( كل اسبوعين )

اقليم كردستان

السليمانية

اربيل

دهوك

المجموع

ميسان

البصرة

القادسية

المثنى

ذي قار

النوعالمحافظة
عدد الحاويات الكبيرة لجمع 

النفايات المتخلفة

عدد المستشفيات التي

التطبق نظام الفرز

تابع / جدول رقم (32)
اعداد احلاويات الكبرية املخصصة للتجميع النهائي للنفايات املتخلفة ( يف املستشفيات احلكومية واالهلية التي ال تطبق نظام الفرز ) ومعدل عدد مرات تفريغها والنسبة املئوية إلسلوب 

التخلص النهائي منها يف املستشفيات احلكومية واألهلية وحسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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1234567

30382.00.08.044.736.80.010.50.0نينوى
583.020.00.080.00.00.00.00.0كركوك
1320.07.70.084.60.00.00.07.7ديالى
23212.034.80.013.052.20.00.00.0االنبار
28172.028.63.621.428.63.67.17.1بغداد
663.066.70.00.033.30.00.00.0بابل
222.00.050.00.00.00.00.050.0كربالء
1521.037.50.031.330.50.70.00.0واسط

410.00.00.00.025.075.00.00.0صالح الدين
100.00.00.0100.00.00.00.00.0النجف
559.040.020.020.020.00.00.00.0القادسية
647.016.716.750.016.60.00.00.0المثنى
13203.017.39.733.040.00.00.00.0ذي قار
2331.095.74.30.00.00.00.00.0ميسان
653.083.30.00.016.70.00.00.0البصرة

اقليم كردستان

57151.00.00.013.967.50.018.60.0السليمانية
30545.010.00.023.366.70.00.00.0اربيل
1083.018.20.00.081.80.00.00.0دهوك
2772112.623.03.424.939.61.65.91.6المجموع

15
26
37
4
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تسليم النفايات إلى الجهات البلدية لطمرها او حرقها

تسليمها إلى متعهد
تسليمها إلى جهة مختصة او رسمية 

اخرى

الحرق داخل الموقع باستخدام محرقة خاصة
الحرق خارج الموقع باستخدام محرقة مرآزية

الحرق العشوائي بدون استخدام محرقة

جدول رقم (33)
اعداد احلاويات الكبرية املخصصة للتجميع النهائي للنفايات املتخلفة ( يف املؤسسات التي ال تطبق نظام الفرز ) ومعدل عدد مرات تفريغها والنسبة املئوية السلوب التخلص النهائي 

منها يف املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) وحسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة
عدد الحاويات الكبيرة 

لجمع النفايات المتخلفة

معدل عدد مرات تفريغ الحاويات 

الكبيرة ( كل اسبوعين )

عدد المؤسسات الصحيةالتي ال 

تطبق نظام الفرز

النسبة المئوية إلسلوب التخلص من النفايات المتخلفة غير المفرزة



13442.9971.414.321.5حكومية
100.0033.333.3110.0اهلية
6650.01466.70.000.0حكومية
650.01100.00.000.0اهلية
15633.3511.10.000.0حكومية
1066.780.00.000.0اهلية
22816.7350.08.310.4حكومية
20.000.00.000.0اهلية
44864.15353.80.000.0حكومية
13028.62068.60.000.0اهلية
13862.51362.537.553.6حكومية
90.0033.30.000.0اهلية
10780.01080.00.000.0حكومية
2350.0350.050.014.4اهلية
7133.3544.40.000.0حكومية
30.000.00.000.0اهلية
11022.21077.80.000.0حكومية
40.000.00.000.0اهلية
2233.3566.70.000.0حكومية
5100.0433.30.000.0اهلية

النجف
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جدول رقم (34)

عدد عمال اخلدمة املسؤولني عن مجع النفايات ونقلها وعزهلا وعدد الدورات التدريبية والنسب املئوية للمؤسسات الصحية التي مت تدريب كوادرها والعمال امللقحني ضد امراض 
املهنة وإصابات التهاب الكبد الفريوسي واعداد اإلصابات ونسبتها املئوية يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النوع

نينوى

المحافظة
عدد عمال الخدمة المسؤولين عن 

جمع النفايات ونقلها وعزلها

النسبة المئوية للمتدربين 

في المؤسسات الصحية

 عدد الدورات 

التدريبية

واسط

صالح الدين

كربالء

النسبة المئوية للعمال 

الملقحين ضد امراض المهنة

ديالى

كركوك

االنبار

بغداد

بابل

عدد األصابات بمرض 

التهاب الكبد الفايروسي

النسبة المئوية لعدد اصابات 

التهاب الكبد الفايروسي

النسبة المئوية لظهور حاالت 

االصابة بمرض التهاب الكبد 

الفيروسي في المستشفيات



960.0060.00.000.0حكومية
750.0450.00.000.0اهلية
37425.01100.00.000.0حكومية
6100.010.00.000.0اهلية
55825.0362.512.510.2حكومية
90.000.00.000.0اهلية
23566.7866.70.000.0حكومية
00.000.00.000.0اهلية
6833.31041.70.000.0حكومية
2720.0220.00.000.0اهلية

اقليم كردستان

6178.7413.00.000.0حكومية
4214.3128.60.000.0اهلية
2536.3135.35.983.2حكومية
280.0016.70.0621.4اهلية
3114.3171.414.313.2حكومية
180.0050.00.000.0اهلية
371235.515551.14.6180.5حكومية
33926.24446.32.582.4اهلية

المجموع

النسبة المئوية للعمال 

الملقحين ضد امراض المهنة

النسبة المئوية لظهور حاالت 

االصابة بمرض التهاب الكبد 

الفيروسي في المستشفيات

عدد األصابات بمرض 

التهاب الكبد الفايروسي

البصرة

السليمانية

اربيل

دهوك

المثنى

ذي قار

القادسية

عدد عمال اخلدمة املسؤولني عن مجع النفايات ونقلها وعزهلا وعدد الدورات التدريبية والنسب املئوية للمؤسسات الصحية التي مت تدريب كوادرها والعمال امللقحني ضد امراض 
املهنة وإصابات التهاب الكبد الفريوسي واعداد اإلصابات ونسبتها املئوية يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النوعالمحافظة

ميسان

تابع / جدول رقم (34)

عدد عمال الخدمة المسؤولين عن 

جمع النفايات ونقلها وعزلها

النسبة المئوية للمتدربين 

في المؤسسات الصحية

 عدد الدورات 

التدريبية

النسبة المئوية لعدد اصابات 

التهاب الكبد الفايروسي
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1334.0268.00.000.0نينوى
8040.02242.90.000.0كركوك
876.3337.50.000.0ديالى
494.2175.00.000.0االنبار
52629.86270.20.000.0بغداد
980.0077.10.000.0بابل
5847.81578.30.000.0كربالء
730.0054.50.000.0واسط

880.0026.35.311.1صالح الدين
3636.4936.40.000.0النجف
11510.31048.33.521.7القادسية
9314.3371.40.000.0المثنى
13835.52171.03.210.7ذي قار
7825.91018.50.000.0ميسان
1324.3348.90.000.0البصرة

اقليم كردستان

2911.8228.60.000.0السليمانية
1013.2112.50.01413.9اربيل
1045.7268.65.732.9دهوك
228016.416654.80.7210.9المجموع

عدد األصابات بمرض التهاب 

الكبد الفايروسي

النسبة المئوية لعدد اصابات 

التهاب الكبد الفايروسي

88

جدول رقم (35)

عدد عمال اخلدمة املسؤولني عن مجع النفايات ونقلها وعزهلا وعدد الدورات التدريبية والنسب املئوية للمؤسسات الصحية التي مت تدريب كوادرها والعمال امللقحني ضد امراض املهنة 
وإصابات التهاب الكبد الفريوسي واعداد اإلصابات ونسبتها املئوية يف املؤسسات الصحية األخرى (عدا املستشفيات) حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة
عدد عمال الخدمة المسؤولين عن 

جمع النفايات ونقلها وعزلها

النسبة المئوية للمتدربين في 

المؤسسات الصحية
 عدد الدورات التدريبية

النسبة المئوية للعمال 

الملقحين ضد امراض المهنة

النسبة المئوية لظهور حاالت

االصابة بمرض التهاب الكبد 

الفيروسي في المؤسسات الصحية



توفر مالبس ومستلزمات الوقاية 

الشخصية

إرتداء مالبس ومستلزمات 

الوقاية الشخصية

وجود عالمات او ارشادات او 

ملصقات

وجود جهة رقابية مسؤولة عن 

ادارة النفايات

وجود تعليمات بيئية نافذة 

للتخلص من النفايات الطبية

85.785.778.6100.078.6حكومية
66.766.733.333.333.3اهلية
100.0100.0100.083.3100.0حكومية
100.0100.0100.0100.0100.0اهلية
88.977.866.7100.022.2حكومية
66.766.7100.0100.066.7اهلية
91.783.333.366.750.0حكومية
100.0100.0100.0100.0100.0اهلية
90.090.065.0100.092.5حكومية
71.462.942.994.385.7اهلية
100.0100.050.087.575.0حكومية
100.0100.00.033.333.3اهلية
100.0100.0100.0100.0100.0حكومية
100.0100.0100.0100.0100.0اهلية
77.877.866.7100.0100.0حكومية
100.0100.00.00.00.0اهلية
88.988.966.777.844.4حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
83.383.333.3100.066.7حكومية
66.766.7100.0100.0100.0اهلية

نينوى

بغداد

بابل

كربالء

واسط

: النسبة المئوية لـ

المحافظة

كركوك

ديالى

االنبار

صالح الدين

النجف

النسب املئوية لتوفر مالبس ومستلزمات الوقاية الشخصية وإلرتدائها ولوجود عالمات او ارشادات او ملصقات تدل على خطورة املخلفات الطبية ووجود جهة رقابية إلدارة 
النفايات ووجود تعليمات بيئية نافذة للتخلص من النفايات الطبية يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

جدول رقم (36)

النوع

89



توفر مالبس ومستلزمات الوقاية 

الشخصية

إرتداء مالبس ومستلزمات 

الوقاية الشخصية

وجود عالمات او ارشادات او 

ملصقات

وجود جهة رقابية مسؤولة عن 

ادارة النفايات

وجود تعليمات بيئية نافذة 

للتخلص من النفايات الطبية

60.060.060.0100.040.0حكومية
50.050.00.050.050.0اهلية
100.0100.050.0100.025.0حكومية
100.0100.0100.0100.00.0اهلية
87.575.087.587.525.0حكومية
100.0100.0100.00.00.0اهلية
66.766.7100.0100.0100.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
41.733.316.758.383.3حكومية
60.060.040.040.040.0اهلية

اقليم كردستان
87.087.043.556.517.4حكومية
85.785.771.471.428.6اهلية
76.558.829.452.935.3حكومية
100.066.733.333.30.0اهلية
100.0100.071.471.485.7حكومية
100.0100.025.075.0100.0اهلية
84.580.958.183.263.8حكومية
77.571.348.875.063.7اهلية

دهوك

المجموع

ميسان

البصرة

السليمانية

اربيل

النسب املئوية لتوفر مالبس ومستلزمات الوقاية الشخصية وإلرتدائها ولوجود عالمات او ارشادات او ملصقات تدل على خطورة املخلفات الطبية ووجود جهة رقابية إلدارة 
النفايات ووجود تعليمات بيئية نافذة للتخلص من النفايات الطبية يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المثنى

ذي قار

القادسية

النوع المحافظة

: النسبة المئوية لـ

تابع /جدول رقم (36)
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توفر مالبس ومستلومات الوقاية 

الشخصية

إرتداء مالبس ومستلزمات الوقاية 

الشخصية

وجود عالمات او ارشادات او 

ملصقات

وجود جهة رقابية مسؤولة عن 

ادارة النفايات

وجود تعليمات بيئية نافذة للتخلص 

من النفايات الطبية

14.010.054.044.046.0نينوى

45.745.771.480.077.1كركوك

25.018.856.375.00.0ديالى

0.00.050.054.241.7االنبار

31.225.549.690.172.3بغداد
85.782.98.654.362.9بابل
87.073.969.669.652.2كربالء
59.150.027.331.822.7واسط

42.121.126.336.831.6صالح الدين
9.19.150.090.981.8النجف
31.031.034.572.441.4القادسية
81.081.028.6100.019.0المثنى
61.358.154.864.516.1ذي قار
18.514.866.722.240.7ميسان
6.46.410.612.819.1البصرة

اقليم كردستان

44.644.644.639.316.1السليمانية
54.533.327.36.16.1اربيل
71.468.637.142.957.1دهوك
39.835.243.257.844.6المجموع
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جدول رقم (37 )
النسب املئوية لتوفر مالبس ومستلزمات الوقاية الشخصية وإلرتدائها ولوجود عالمات او ارشادات او ملصقات تدل على خطورة املخلفات الطبية ووجود جهة 
رقابية إلدارة النفايات ووجود تعليمات بيئية نافذة للتخلص من النفايات الطبية يف املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات )حسب احملافظة للفرتة من 

2008/6/30 -  2008/1/1

المحافظة

: النسبة المئوية لـ



 صدرية عادية بدلة العملالمحافظة
صدرية واقية من 

اإلشعاع
غطاء رأس / قبعةخوذةنظارات واقيةكماماتجزمةكفوف / قفازات

11934048017441940015نينوى
18749096015268300300كركوك
149116097141369254400410ديالى
545248011172248713207362االنبار
13811102341886254594541761852بغداد
22811256962252240025بابل
1662603021410012كربالء
702059169002واسط

93230124421170016صالح الدين
23102058192049035النجف
533805311530053القادسية
33644038624844400331المثنى
51539513141601740200ذي قار
2335008340173569990017ميسان
30205118370249البصرة

اقليم كردستان

81048117172526662301233220935السليمانية
56465781572544913386003196اربيل
7590247403490166939دهوك
5577338977116711463287813982487609المجموع

جدول رقم (38)

عدد مالبس ومستلزمات الوقاية الشخصية للعاملني يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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 صدرية عادية بدلة العملالمحافظة
صدرية واقية من 

اإلشعاع
غطاء رأس / قبعةخوذةنظارات واقيةكماماتجزمةكفوف / قفازات

2.11.00.04.11.64.80.00.00.2نينوى
3.41.40.00.83.30.80.00.03.9كركوك
2.73.40.08.32.910.540.80.05.4ديالى
9.87.30.09.65.48.10.02.84.8االنبار
24.832.544.216.211.810.817.32.424.3بغداد
4.13.36.50.64.90.30.00.00.3بابل
3.00.80.00.30.30.00.00.40.0كربالء
1.30.10.00.10.30.00.00.00.0واسط

1.70.70.00.10.90.10.00.00.2صالح الدين
0.40.00.01.80.42.30.01.20.1النجف
1.01.10.00.00.20.10.00.00.7القادسية
6.01.30.00.35.40.50.00.04.4المثنى
9.211.716.91.20.02.02.00.00.0ذي قار
4.21.50.07.137.58.00.00.00.2ميسان
0.50.10.00.00.40.00.00.80.6البصرة

اقليم كردستان

14.514.222.114.814.426.233.788.712.3السليمانية
10.119.410.413.59.715.200.042.0اربيل
1.30.30.021.20.710.36.13.60.5دهوك
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

النسب املئوية ملالبس ومستلزمات الوقاية الشخصية للعاملني يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

جدول رقم (39)
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صدرية عاديةبدلة عملالمحافظة
صدرية واقية من 

اإلشعاع
غطاء رأس / قبعةخوذةنظارات واقيةكماماتجزمةكفوف / قفازات

1460368170006نينوى
33110233036603005كركوك
22702400171800000ديالى
000000000االنبار
31735419488253251552081بغداد
63810125439423026بابل
51250141392401402كربالء
20280488000واسط

421604122460013صالح الدين
22060182000النجف
2344237038009القادسية
413501795270006المثنى
20976218220786000ذي قار
21470341200000ميسان
1215027016008البصرة

اقليم كردستان

11111648460851993082537السليمانية
1542320210550000اربيل
665114379036500334دهوك
1012112188415683231242019332707المجموع

جدول رقم (40)

عدد مالبس ومستلزمات الوقاية الشخصية للعاملني يف املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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صدرية عاديةبدلة عملالمحافظة
صدرية واقية من 

اإلشعاع
غطاء رأس / قبعةخوذةنظارات واقيةكماماتجزمةكفوف / قفازات

1.40.50.00.95.30.00.00.00.2نينوى
3.31.00.05.611.14.90.00.00.2كركوك
2.20.60.05.85.314.50.00.00.0ديالى
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0االنبار
31.331.621.611.716.420.226.360.63.0بغداد
6.27.20.03.012.13.40.06.10.2بابل
5.02.20.00.312.11.973.70.00.1كربالء
2.02.50.00.02.50.10.00.00.0واسط

4.21.40.00.16.80.40.00.00.5صالح الدين
0.20.20.00.00.01.50.00.00.0النجف
2.33.92.30.10.00.30.00.00.3القادسية
4.13.10.04.30.60.60.00.00.2المثنى
2.08.770.54.40.06.30.00.00.0ذي قار
2.14.20.08.20.00.00.00.00.0ميسان
1.21.30.00.10.00.10.00.00.3البصرة

اقليم كردستان

11.010.34.520.426.316.00.024.293.7السليمانية
15.220.70.00.51.50.40.00.00.0اربيل
6.50.41.134.60.029.40.09.11.3دهوك
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0المجموع

النسب املئوية ملالبس ومستلزمات الوقاية الشخصية للعاملني يف املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

جدول رقم (41 )
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ال يوجدنفط ابيضديزل/كازغازاستبدالصيانةكليجزئيغير عاملةعاملة

113199879.799.833.366.733.366.77.078.614.30.0حكومية
103185.017.50.00.00.00.00.00.0100.00.0اهلية
6048812.444.70.00.00.00.00.0100.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
254186.011.540.060.040.060.00.0100.00.00.0حكومية
010.00.00.0100.00.0100.00.0100.00.00.0اهلية
75222045.5174.30.0100.00.0100.00.083.38.38.3حكومية
101274.07.00.00.00.00.00.00.00.0100.0اهلية
302644007.0118.050.050.050.050.03.093.83.10.0حكومية
117971.643.80.0100.00.0100.00.050.00.050.0اهلية
80143168.598.30.00.00.00.013.087.50.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
5042861.047.10.00.00.00.00.0100.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
5459677.865.60.0100.00.0100.011.088.90.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
81124822.985.70.0100.00.0100.00.077.811.111.1حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
4186559.2118.9100.00.0100.00.00.080.020.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

النوع

جدول رقم (42)
عدد احملارق واحلالة العملية هلا وكمية النفايات احملروقة ومعدالتها اليومية والنسب املئوية لنوع العطل واإلجراءات املتبعة يف حالة عطلها ونوع الوقود املستخدم يف املستشفيات 

احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
المعدل اليومي لكميةعدد المحارق

النفايات المحروقة  

(كغم/يوم)

النسبة المئوية لنوع الوقود المستخدمالنسبة المئوية لألجراءاتالنسبة المئوية لنوع العطل كمية النفايات

المحروقة ( كغم * 

ستة اشهر )

المحافظة

بابل

كربالء

واسط

نينوى

كركوك

ديالى

االنبار

بغداد

صالح الدين

النجف
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ال يوجدنفط ابيضديزل/كازغازاستبدالصيانةكليجزئيغير عاملةعاملة

50324888.2357.00.00.00.00.020.080.00.00.0حكومية
103276.018.00.00.00.00.00.0100.00.00.0اهلية
2212812.835.2100.00.0100.00.00.0100.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
31125798.4230.40.0100.00.0100.00.075.025.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
60196046.8179.50.00.00.00.00.083.316.70.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
111186866.793.30.0100.00.0100.00.0100.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

اقليم كردستان
31175555.4321.5100.00.00.0100.00.050.050.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
6771427.765.471.428.6100.00.00.086.76.76.7حكومية
1012740.070.00.00.00.00.00.00.0100.00.0اهلية
61102986.594.3100.00.0100.00.00.0100.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
128342772402.4124.541.258.844.155.93.388.66.61.5حكومية
5228446.631.30.0100.00.0100.00.030.040.030.0اهلية

المجموع

تابع / جدول رقم (42)
عدد احملارق واحلالة العملية هلا وكمية النفايات احملروقة ومعدالتها اليومية والنسب املئوية لنوع العطل واإلجراءات املتبعة يف حالة عطلها ونوع الوقود املستخدم يف املستشفيات 

احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

حكومي

المعدل اليومي لكمية عدد المحارق

النفايات المحروقة  

(كغم/يوم)

النسبة المئوية لنوع العطل

ذي قار

ميسان

البصرة

اربيل

دهوك

السليمانية

القادسية

المثنى

كمية النفايات 

المحروقة ( كغم * 

ستة اشهر )

المحافظة

النسبة المئوية لنوع الوقود المستخدمالنسبة المئوية لألجراءات
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ال يوجدكهرباءنفط ابيضديزل/كازغازبنزيناستبدالصيانةكليجزئيغير عاملةعاملة

5111872.515.83100.00.0100.00.00.00.083.30.00.016.7نينوى
27124259.55.990.0100.0100.00.00.00.021.439.30.039.3كركوك
262418.08.0633.366.750.050.00.00.087.512.50.00.0ديالى
14160165.028.650.0100.0100.00.00.00.033.353.30.013.3االنبار
79397881.08.260.0100.00.0100.00.00.040.242.70.014.6بغداد
508250.0110.00.00.00.00.020.040.040.00.00.0بابل
15116605.07.380.0100.0100.00.00.00.062.525.00.012.5كربالء
11418925.511.470.0100.025.075.00.00.06.733.30.060.0واسط

2012000.0400.00.00.00.00.00.0100.00.00.00.0صالح الدين
020.01450.050.050.050.00.00.050.050.00.00.0النجف
9019764.014.640.00.00.00.00.00.055.644.40.00.0القادسية
4104050.06.7540.060.040.060.00.00.071.428.60.00.0المثنى
7016285.515.510.00.00.00.00.00.00.028.60.071.4ذي قار
24169084.019.19100.00.00.0100.00.00.032.060.04.04.0ميسان
440146124.022.140.00.00.00.04.50.095.50.00.00.0البصرة

اقليم كردستان

124387.529.25100.00.0100.00.025.00.050.025.00.00.0السليمانية
146450.043125.00.0125.00.00.00.057.114.328.60.0اربيل
11327456.016.6433.366.733.366.77.10.021.471.40.00.0دهوك
26139545977.517.718.160.031.147.01.20.348.134.50.814.3المجموع

جدول رقم (43)
عدد احملارق واحلالة العملية هلا وكمية النفايات احملروقة ومعدالتها اليومية والنسب املئوية لنوع العطل واإلجراءات املتبعة يف حالة عطلها ونوع الوقود املستخدم يف املؤسسات 

الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة

المعدل اليومي لكميةعدد المحارق

النفايات المحروقة  

(كغم/يوم)

النسبة المئوية لنوع الوقود المستخدمالنسبة المئوية لألجراءاتالنسبة المئوية لنوع العطل كمية النفايات

المحروقة (كغم 

*ستة اشهر )
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12345رديئةمتوسطةجيدة

14966.733.30.025.00.00.025.050.0حكومية
11100.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
6650.050.00.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
7125.025.050.080.00.00.020.00.0حكومية
100.00.00.0100.00.00.00.00.0اهلية
12428.628.642.940.020.00.020.020.0حكومية
110.0100.00.00.00.00.00.00.0اهلية
322865.631.33.150.050.00.00.00.0حكومية
210.0100.00.00.00.00.0100.00.0اهلية
8637.562.50.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
5180.00.020.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
9040.040.020.0100.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
9737.537.525.00.00.00.00.0100.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
5580.00.020.00.00.00.00.0100.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

1

2

3

4

5

النسبة المئوية إلسلوب التخلص من النفايات اثناء عطل المحرقة

جدول رقم (44)
عدد احملارق املطابقة للمواصفات البيئية والنسب املئوية لكفائتها واساليب التخلص من النفايات اثناء عطل احملرقة يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 

2008/6/30 -  2008/1/1

. رمي النفايات في األراضي المجاورة بدون حرق

كربالء

واسط

صالح الدين

النجف

. حرق النفايات في موقع المؤسسة الصحية بشكل عشوائي
. حرق النفايات في خارج المؤسسة الصحية بشكل عشوائي
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كركوك

النوعالمحافظة

. اخرى
. تسليم النفايات للبلدية لطمرها

ديالى

االنبار

بغداد

بابل

عدد المحارق

المطابقة 

للمواصفات البيئية

النسبة المئوية لكفاءة المحرقة عدد المحارق 

الكلية

نينوى



12345رديئةمتوسطةجيدة

5260.040.00.00.00.00.00.00.0حكومية
10100.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
410.075.025.00.00.00.00.0100.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
4233.366.70.00.050.00.050.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
6233.366.70.00.00.00.00.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
12627.372.70.00.00.00.00.0100.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

اقليم كردستان

4350.025.025.00.00.00.0100.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
13742.921.435.716.725.00.050.08.3حكومية
10100.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
7442.957.10.00.00.00.0100.00.0حكومية
000.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
1629449.540.210.338.012.50.025.723.8حكومية
7360.040.00.050.00.00.050.00.0اهلية

1
2
3
4
5

. تسليم النفايات للبلدية لطمرها
. اخرى

100

. حرق النفايات في موقع المؤسسة الصحية بشكل عشوائي
. حرق النفايات في خارج المؤسسة الصحية بشكل عشوائي

. رمي النفايات في األراضي المجاورة بدون حرق

تابع / جدول رقم (44)

دهوك

المجموع

السليمانية

ميسان

البصرة

النوعالمحافظة

عدد المحارق

المطابقة 

للمواصفات البيئية

النسبة المئوية لكفاءة المحرقة
عدد المحارق 

الكلية

اربيل

القادسية

المثنى

ذي قار

عدد احملارق املطابقة للمواصفات البيئية والنسبة املئوية لكفائتها واسلوب التخلص من النفايات اثناء عطل احملرقة يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 
2008/6/30 -  2008/1/1

النسبة المئوية إلسلوب التخلص من النفايات اثناء عطل المحرقة



12345رديئةمتوسطةجيدة

6566.716.716.70.00.00.0100.00.0نينوى
2813.796.30.00.00.00.0100.00.0كركوك
8033.30.066.775.012.512.50.00.0ديالى
15214.37.178.6100.00.00.00.00.0االنبار
823843.035.421.566.70.00.033.30.0بغداد
5120.040.040.00.00.00.00.00.0بابل
16346.733.320.0100.00.00.00.00.0كربالء
1509.154.536.460.020.00.020.00.0واسط

2150.050.00.00.00.00.00.00.0صالح الدين
200.00.0100.050.00.00.00.050.0النجف
9011.177.811.10.00.00.00.00.0القادسية
14012.562.525.09.19.10.09.172.7المثنى
700.071.428.60.00.00.00.00.0ذي قار
2500.084.016.0100.00.00.00.00.0ميسان
442113.686.40.00.00.00.00.00.0البصرة

اقليم كردستان

310.050.050.050.00.00.050.00.0السليمانية
550.057.142.950.00.00.050.00.0اربيل
1418.358.333.325.025.00.050.00.0دهوك

3007922.757.519.845.08.21.923.621.2المجموع

14

25

3
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عدد احملارق املطابقة للمواصفات البيئية والنسب املئوية لكفائتها واساليب التخلص من النفايات اثناء عطل احملرقة يف املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب 
احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النسبة المئوية إلسلوب التخلص من النفايات اثناء عطل المحرقةالنسبة المئوية لكفاءة المحرقة

. رمي النفايات في األراضي المجاورة بدون حرق

. حرق النفايات في موقع المؤسسة الصحية بشكل عشوائي
. حرق النفايات في خارج المؤسسة الصحية بشكل عشوائي

المحافظة
عدد المحارق المطابقة

للمواصفات البيئية

عدد المحارق

الكلية

جدول رقم (45)

. تسليم النفايات للبلدية لطمرها
. اخرى



رديئةمتوسطةجيدة

5.02.16.258.333.38.316.70.0حكومية
2.02.03.0100.00.00.00.00.0اهلية
5.01.25.050.016.733.366.70.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
6.07.05.00.050.050.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
2.02.04.850.033.316.70.00.0حكومية
4.02.03.00.0100.00.00.00.0اهلية
6.03.96.567.722.69.725.86.5حكومية
4.03.07.00.0100.00.00.00.0اهلية
4.03.86.950.050.00.012.512.5حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
7.03.84.880.020.00.020.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
6.03.610.240.040.020.060.020.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
4.01.96.962.525.012.537.50.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
6.02.38.060.020.020.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

102

واسط

صالح الدين

نينوى

كركوك

ديالى

االنبار

بغداد

بابل

النجف

كربالء

النسبة المئوية إلحتواء المحرقة على 

اجهزة قياس للملوثات المطروحة في 

الجو

جدول رقم (46)
معدل عدد مرات تشغيل احملرقة يف اإلسبوع وفرتة التشغيل ومعدل ارتفاع املدخنة والنسب املئوية لكفاءة احملرقة واحتوائها على اجهزة سيطرة على امللوثات واجهزة قياس للملوثات 

املطروحة يف اجلو يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

معدل ارتفاع 

المدخنة (متر)

النسبة المئوية إلحتواء المحرقة على النسبة المئوية لكفاءة المدخنة

اجهزة سيطرة على الملوثات 

المطروحة في الجو

معدل عدد مرات

تشغيل المحرقة في 

األسبوع (مرة)

النوعالمحافظة

معدل فترة

التشغيل في اليوم 

(ساعة)



رديئةمتوسطةجيدة

4.01.812.220.080.00.00.00.0حكومية
7.01.36.0100.00.00.00.00.0اهلية
13.03.56.50.050.050.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
5.02.77.333.366.70.033.30.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
5.04.06.316.750.033.316.70.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
4.02.84.745.554.60.09.19.1حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

اقليم كردستان

7.03.53.375.00.025.050.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
5.02.15.241.725.033.38.30.0حكومية
1.02.05.00.0100.00.00.00.0اهلية
4.03.69.742.942.914.342.90.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
5.43.16.651.534.913.621.53.7حكومية

3.62.14.840.060.00.00.00.0اهلية

103

مالحظة : إن عدد مرات التشغيل في اليوم الواحد ألآثر من مّرة ، لذلك نالحظ في محافظة المثنى في المستشفيات الحكومية المعدل ( 13.0 )

المجموع

البصرة

السليمانية

النسبة المئوية إلحتواء المحرقة على 

اجهزة قياس للملوثات المطروحة في 

الجو

تابع / جدول رقم (46)
معدل عدد مرات تشغيل احملرقة يف اإلسبوع وفرتة التشغيل ومعدل ارتفاع املدخنة والنسب املئوية لكفاءة احملرقة واحتوائها على اجهزة سيطرة على امللوثات واجهزة قياس للملوثات 

املطروحة يف اجلو يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النوع

معدل عدد مرات

تشغيل المحرقة في 

األسبوع (مرة)

معدل فترة

التشغيل في اليوم 

(ساعة)

دهوك

معدل ارتفاع 

المدخنة (متر)

النسبة المئوية إلحتواء المحرقة على النسبة المئوية لكفاءة المدخنة

اجهزة سيطرة على الملوثات 

المطروحة في الجو

القادسية

المثنى

ذي قار

ميسان

المحافظة

اربيل



رديئةمتوسطةجيدة

2.02.13.266.733.30.033.30.0نينوى
5.01.12.114.80.085.20.00.0كركوك
4.01.73.30.00.0100.00.00.0ديالى
2.01.42.416.78.375.00.00.0االنبار
4.01.73.850.728.021.33.80.0بغداد
3.01.34.040.020.040.00.00.0بابل
4.01.42.746.726.726.720.06.7كربالء
4.03.02.114.371.414.30.00.0واسط

2.03.05.050.050.00.00.00.0صالح الدين
5.03.04.00.00.0100.00.00.0النجف
4.01.22.912.587.50.00.00.0القادسية
4.01.12.30.025.075.00.00.0المثنى
4.01.42.80.060.040.00.00.0ذي قار
4.03.42.74.487.08.74.00.0ميسان
4.01.62.713.686.40.00.00.0البصرة

اقليم كردستان

3.02.53.30.050.050.025.00.0السليمانية
2.01.33.714.357.128.642.914.3اربيل
3.04.73.79.145.545.58.30.0دهوك
3.52.03.225.043.131.924.83.6المجموع
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جدول رقم (47)

معدل عدد مرات تشغيل احملرقة يف اإلسبوع وفرتة التشغيل ومعدل ارتفاع املدخنة والنسب املئوية لكفاءة احملرقة واحتوائها على اجهزة سيطرة على امللوثات واجهزة قياس 
للملوثات املطروحة يف اجلو يف املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النسبة المئوية إلحتواء المحرقة 

على اجهزة قياس للملوثات 

المطروحة في الجو

المحافظة

معدل عدد مرات تشغيل

المحرقة في األسبوع 

(مرة)

معدل فترة التشغيل في 

اليوم (ساعة)

معدل ارتفاع المدخنة 

(متر)

النسبة المئوية إلحتواء المحرقة على النسبة المئوية لكفاءة المدخنة

اجهزة سيطرة على الملوثات 

المطروحة في الجو



7.17.11.87.17.1حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
33.333.310.333.333.3حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
0.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
0.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
28.128.116.325.025.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
12.512.539.412.512.5حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
80.080.041.060.060.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
0.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
11.111.122.211.111.1حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
60.040.040.040.020.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
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النجف

بابل

كربالء

واسط

صالح الدين

كركوك

ديالى

االنبار

بغداد

جدول رقم (48)
النسب املئوية لوجود ميزان لوزن النفايات وللقيام بعملية وزن النفايات قبل احلرق ومعدل وزن النفايات قبل احلرق والنسب املئوية لوجود سجل تثبيت كميات املواد احملروقة 

وادامته يف املستشفيات احلكومية واألهلية التي متتلك حمرقةحسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النوع

نينوى

النسبة المئوية لوجود ميزانالمحافظة
النسبة المئوية للمؤسسات التي 

توزن النفايات قبل الحرق

معدل وزن النفايات قبل 

الحرق (كغم)

النسبة المئوية إلدامة سجل تثبيت 

كميات المواد المحروقة في 

المؤسسة الصحية

النسبة المئوية لوجود سجل تثبيت 

كميات المواد المحروقة في 

المؤسسة الصحية



0.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
0.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
0.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
0.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
8.38.39.38.38.3حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية

اقليم كردستان

0.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
0.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
0.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
12.511.820.010.710.1حكومية
0.00.00.00.00.0اهلية
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المجموع

البصرة

السليمانية

اربيل

دهوك

القادسية

المثنى

ذي قار

ميسان

تابع / جدول رقم (48)
النسب املئوية لوجود ميزان لوزن النفايات وللقيام بعملية وزن النفايات قبل احلرق ومعدل وزن النفايات قبل احلرق والنسب املئوية لوجود سجل تثبيت كميات املواد احملروقة 

وادامته يف املستشفيات احلكومية واألهلية التي متتلك حمرقةحسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النسبة المئوية لوجود ميزانالنوعالمحافظة
النسبة المئوية للمؤسسات التي 

توزن النفايات قبل الحرق

معدل وزن النفايات قبل 

الحرق (كغم)

النسبة المئوية لوجود سجل تثبيت 

كميات المواد المحروقة في 

المؤسسة الصحية

النسبة المئوية إلدامة سجل تثبيت 

كميات المواد المحروقة في 

المؤسسة الصحية



5066.76.71.76.76.7نينوى
352833.333.310.333.333.3كركوك
1680.00.00.00.00.0ديالى
24150.00.00.00.00.0االنبار
1428226.526.515.323.523.5بغداد
35512.512.539.412.512.5بابل
231680.080.041.060.060.0كربالء
22150.00.00.00.00.0واسط

19211.111.122.211.111.1صالح الدين
22260.040.040.040.020.0النجف
2990.00.00.00.00.0القادسية
21140.00.00.00.00.0المثنى
3170.00.00.00.00.0ذي قار
27250.00.00.00.00.0ميسان
47448.38.39.38.38.3البصرة

اقليم كردستان

5860.00.00.00.00.0السليمانية
3370.00.00.00.00.0اربيل
35140.00.00.00.00.0دهوك

6693057.57.520.46.66.5المجموع
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النسبة المئوية لوجود ميزانالمحافظة
النسبة المئوية للمؤسسات التي 

توزن النفايات قبل الحرق

معدل وزن النفايات قبل 

الحرق (كغم)

النسبة المئوية لوجود سجل

تثبيت كميات المواد المحروقة 

في المؤسسة الصحية

النسبة المئوية إلدامة سجل 

تثبيت كميات المواد المحروقة 

في المؤسسة الصحية

جدول رقم (49)

النسب املئوية لوجود ميزان لوزن النفايات وللقيام بعملية وزن النفايات قبل احلرق ومعدل وزن النفايات قبل احلرق والنسب املئوية لوجود سجل تثبيت كميات املواد احملروقة 
وادامته يف املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

عدد المؤسسات الصحية
عدد المؤسسات التي 

تمتلك محارق



123456

0.30.083.30.00.00.016.716.721.5حكومية
0.00.0100.00.00.00.00.00.00.0اهلية
9.70.083.30.00.016.70.033.34.5حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
0.00.0100.00.00.00.00.025.010.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
0.00.085.714.30.00.00.00.00.0حكومية
0.00.0100.00.00.00.00.00.00.0اهلية
17.30.078.13.10.015.63.150.035.1حكومية
0.00.0100.00.00.00.00.0100.015.0اهلية
4.00.087.50.00.012.50.012.520.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
5.220.080.00.00.00.00.060.05.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
0.00.080.00.00.020.00.060.07.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
2.50.050.012.512.512.512.575.09.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
11.00.0100.00.00.00.00.060.073.3حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

14
25
36

تسليمها الى متعهد
تسليمها إلى جهة مختّصة أو رسمية

اخرى

الخزن داخل المؤسسة الصحية لحين التخلص منها
تسليم النفايات الى الجهات البلدية لطمرها

( بعد المعالجة ) اعادة تدوير
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النسب المئوية ألساليب التخلص من الرماد

النجف

بابل

كربالء

واسط

صالح الدين

جدول رقم (50)
معدل وزن الرماد الناتج يف اإلسبوع ( نواتج احلرق )  والنسب املئوية إلسلوب التخلص منه والنسب املئوية للمستشفيات احلكومية واألهلية التي تستخدم حمارق مؤسسات صحية اخرى ومعدل 

ًكميات النفايات املستلمة يوميا يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النوع

معدل وزن الرماد في اإلسبوع 

(نواتج الحرق) (كغم) للمستشفيات 

التي تقوم بوزن الرماد

معدل كميات النفايات 

المستلمة يومياً (كغم)

النسب المئوية للمستشفيات الحكومية 

واألهلية التي تستخدم  محارق 

مؤسسات صحية اخرى

المحافظة

االنبار

بغداد

نينوى

كركوك

ديالى



123456

0.00.0100.00.00.00.00.020.015.0حكومية
0.00.0100.00.00.00.00.00.00.0اهلية
0.00.0100.00.00.00.00.025.07.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
0.00.066.70.033.30.00.033.3420.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
0.00.0100.00.00.00.00.016.750.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
13.60.090.90.09.10.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

اقليم كردستان

0.00.025.00.00.050.025.050.04.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
3.60.064.30.021.40.00.023.120.5حكومية
0.00.00.00.0100.00.00.00.00.0اهلية
0.00.0100.00.00.00.00.071.412.2حكومية

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية

7.50.882.12.33.38.03.536.044.6حكومية

0.00.080.00.020.00.00.043.815.0اهلية

14

25

36
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تسليمها إلى جهة مختّصة أو رسمية

( بعد المعالجة ) اخرىاعادة تدوير

تسليم النفايات الى الجهات البلدية لطمرها

تسليمها الى متعهدالخزن داخل المؤسسة الصحية لحين التخلص منها

دهوك

المجموع

النسبة المئوية ألسلوب التخلص من الرماد

ميسان

البصرة

السليمانية

اربيل

القادسية

المثنى

ذي قار

تابع / جدول رقم (50)
معدل وزن الرماد الناتج يف اإلسبوع ( نواتج احلرق )  والنسب املئوية إلسلوب التخلص منه والنسب املئوية للمستشفيات احلكومية واألهلية التي تستخدم حمارق مؤسسات صحية اخرى ومعدل 

ًكميات النفايات املستلمة يوميا يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النسب المئوية للمستشفيات الحكومية

واألهلية التي تستخدم  محارق 

مؤسسات صحية اخرى

معدل كميات النفايات 

المستلمة يومياً (كغم)
النوعالمحافظة

معدل وزن الرماد في اإلسبوع

(نواتج الحرق) (كغم) للمستشفيات 

التي تمتلك ميزان



12345

440.00.0100.00.00.00.00.00.0نينوى
70.40.033.30.03.763.03.75.0كركوك
80.00.066.70.00.033.30.00.0ديالى
90.00.0100.00.00.00.00.00.0االنبار
600.40.083.62.52.511.41.33.0بغداد
300.00.0100.00.00.00.00.00.0بابل
71.30.093.30.00.06.76.72.0كربالء
70.00.058.30.00.041.70.00.0واسط

170.00.050.050.00.00.00.00.0صالح الدين
200.00.0100.00.00.00.00.00.0النجف
200.00.0100.00.00.00.037.57.3القادسية
70.00.087.50.00.012.525.00.6المثنى
240.00.0100.00.00.00.00.00.0ذي قار
20.04.0100.00.00.00.00.00.0ميسان
30.00.081.80.018.20.00.00.0البصرة
اقليم كردستان

520.00.025.00.075.00.00.00.0السليمانية
260.00.085.70.014.30.00.00.0اربيل
210.00.091.70.00.08.30.00.0دهوك
3640.70.380.21.05.413.13.13.6المجموع

الخزن في المؤسسة لحين تسليمها إلى الجهات المختصة1
تسليم النفايات الى الجهات البلدية لطمرها 2
تسليمها الى متعهد3
تسليمها الى جهة مختصة او رسمية 4
اخرى5

110

معدل كميات النفايات 

المستلمة يومياً (كغم)

جدول رقم (51)
معدل وزن الرماد الناتج يف اإلسبوع ( نواتج احلرق ) والنسب املئوية إلسلوب التخلص منه والنسبة املئوية للمؤسسات الصحية التي تستخدم حمارق مؤسسات صحية اخرى ومعدل 

ًكميات النفايات املستلمة يوميا يف املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة

معدل وزن الرماد في اإلسبوع

(نواتج الحرق) (كغم) للمؤسسات 

التي تقوم بوزن الرماد

عدد المؤسسات

التي ال تمتلك 

محارق

النسبة المئوية للمؤسسات النسبة المئوية ألسلوب التخلص من الرماد

الصحية التي تستخدم  محارق 

مؤسسات صحية اخرى



المجموعاخرىاعداديةمتوسطةابتدائيةاُمي

41.7833.3101234332حكومية
0.000.0010001اهلية
66.7766.71511311حكومية
0.000.0000000اهلية
0.0075.0600017حكومية
0.000.0000000اهلية
14.310.002294742حكومية
0.000.0020002اهلية
58.13387.13428116685حكومية
100.01100.0010001اهلية
50.07100.03434418حكومية
0.000.0000000اهلية
80.012100.011020114حكومية
0.000.0000000اهلية
20.0220.0120306حكومية
0.000.0000000اهلية
50.01050.05720014حكومية
0.000.0000000اهلية
60.07100.04721014حكومية
0.000.0000000اهلية

النجف

جدول رقم (52)
النسبة املئوية للعاملني املتدربني وعدد الدورات التدريبية والنسبة املئوية ألرتداء مالبس ومستلزمات الوقاية وعدد الكوادر العاملة يف احملرقة حسب التأهيل العلمي يف 

املستشفيات احلكومية واالهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

النوعالمحافظة
عدد الكوادر العاملة في المحرقة في المستشفيات الحكومية واألهلية  عدد الدورات التدريبية 

للكوادر العاملة في المحرقة

نينوى

كركوك

االنبار

ديالى

النسبة المئوية إلرتداء 

مستلزمات الوقاية الشخصية

النسبة المئوية للعاملين 

المتدربين
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بغداد

بابل

كربالء

واسط

صالح الدين



المجموعاخرىاعداديةمتوسطةابتدائيةاُمي

0.0060.05602114حكومية
100.04100.0020002اهلية
50.0275.0350008حكومية
0.000.0000000اهلية
33.3233.34132212حكومية
0.000.0000000اهلية
0.000.04811014حكومية
0.000.0000000اهلية
18.2450.0122021136حكومية
0.000.0000000اهلية

اقليم كردستان

50.0250.022601029حكومية
0.000.0000000اهلية
16.7241.7293832173حكومية
0.00100.0200002اهلية
28.6328.6322029حكومية
0.000.0000000اهلية
37.710255.3147183443232438حكومية
48.7556.6260008اهلية
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النسبة املئوية للعاملني املتدربني وعدد الدورات التدريبية والنسبة املئوية ألرتداء مالبس ومستلزمات الوقاية وعدد الكوادر العاملة يف احملرقة حسب التأهيل العلمي يف 
املستشفيات احلكومية واالهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

اربيل

دهوك

المجموع

ذي قار

ميسان

البصرة

السليمانية

المثنى

القادسية

تابع / جدول رقم (52)

النوعالمحافظة
عدد الكوادر العاملة في المحرقة في المستشفيات الحكومية واألهلية النسبة المئوية للعاملين 

المتدربين

 عدد الدورات التدريبية 

للكوادر العاملة في المحرقة

النسبة المئوية إلرتداء 

مستلزمات الوقاية الشخصية



المجموعاخرىاعداديةمتوسطةابتدائيةاُمي

33.350.025600011نينوى
44.429.615152763455كركوك
0.033.30710008ديالى
0.00.0041934232االنبار
34.223.140696713916174بغداد
0.020.00411107بابل
40.080.010251510142كربالء
9.118.2218300122واسط

0.00.00410016صالح الدين
0.00.00100001النجف
11.122.216141501434القادسية
25.050.029010010المثنى
14.357.1312500017ذي قار
8.08.03212210044ميسان
4.62.336739209117البصرة

اقليم كردستان

0.00.00700108السليمانية
0.028.6013711022اربيل
16.716.7210911021دهوك

20.422.998305237302138631المجموع

النسبة املئوية للعاملني املتدربني وعدد الدورات التدريبية والنسبة املئوية ألرتداء مالبس ومستلزمات الوقاية وعدد الكوادر العاملة يف احملرقة حسب التأهيل العلمي يف 
املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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جدول رقم (53)

المحافظة
عدد الكوادر العاملة في المحرقة في المستشفيات الحكومية واألهلية النسبة المئوية للعاملين 

المتدربين

 عدد الدورات التدريبية 

للكوادر العاملة في المحرقة

النسبة المئوية إلرتداء 

مستلزمات الوقاية الشخصية



تحرق داخل حدود 

المؤسسة الصحية

تحرق بشكل عشوائي 

خارج المؤسسة الصحية

ترمى في األراضي 

المجاورة
اخرىتسلم الى جهة رسمية

0.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.0100.00.00.00.03.0اهلية
0.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.0100.00.0100.0100.02.5اهلية
0.050.00.050.00.00.00.02.0حكومية
0.00.050.00.050.00.00.00.0اهلية
0.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
0.00.00.0100.00.028.650.03.4حكومية
2.90.00.097.10.039.4100.02.0اهلية
0.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.0100.00.00.00.01.3اهلية
0.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.0100.00.050.0100.02.0اهلية
0.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.0100.00.00.00.03.0اهلية
0.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.0100.00.00.00.03.0اهلية
0.00.00.0100.00.00.00.06.0حكومية
0.00.00.0100.00.066.7100.04.0اهلية

االنبار

بغداد

بابل

كربالء

نينوى

كركوك

المحافظة

ديالى
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واسط

صالح الدين

النجف

النسبة المئوية لوزن 

النفايات قبل التخلص 

منها

النسبة المئوية لوجود سجل 

لتثبيت كمية النفايات قبل 

التخلص منها

معدل عدد مرات تسليم النفايات 

في اإلسبوع في حالة تسليمها 

الى جهة رسمية

جدول رقم (54)
النسب املئوية إلسلوب التخلص من النفايات الطبية اخلطرة يف حالة عدم وجود حمرقة والنسبة املئوية لوزن النفايات ووجود سجل لتثبيت كمية النفايات  ومعدل عدد مرات تسليم النفايات يف 

اإلسبوع جلهة رمسية  قبل التخلص منها  يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
النسبة المئوية إلسلوب التخلص من النفايات الطبية الخطرة في حالة عدم وجود محرقة في المؤسسة الصحية

النوع



تحرق داخل حدود 

المؤسسة الصحية

تحرق بشكل عشوائي 

خارج المؤسسة الصحية

ترمى في األراضي 

المجاورة
اخرىتسلم الى جهة رسمية

0.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.0100.00.00.00.07.0اهلية
0.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.0100.00.00.00.02.0اهلية
0.00.00.075.025.00.00.05.0حكومية
0.00.00.0100.00.00.00.02.0اهلية
0.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.00.00.00.00.00.0اهلية
0.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية
0.00.00.0100.00.00.00.03.4اهلية

اقليم كردستان

0.013.60.086.40.00.00.03.3حكومية
0.012.50.087.50.00.00.03.1اهلية
0.066.70.033.30.00.00.02.0حكومية
0.00.00.0100.00.00.00.03.6اهلية
0.00.00.00.00.00.00.00.0حكومية

0.00.00.025.075.00.00.06.0اهلية

0.014.10.083.12.95.710.03.6حكومية

1.41.31.589.95.924.555.93.2اهلية
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المثنى

ذي قار

ميسان

المجموع

البصرة

السليمانية

اربيل

دهوك

القادسية

تابع / جدول رقم (54)
النسب املئوية إلسلوب التخلص من النفايات الطبية اخلطرة يف حالة عدم وجود حمرقة والنسبة املئوية لوزن النفايات ووجود سجل لتثبيت كمية النفايات  ومعدل عدد مرات تسليم النفايات يف 

اإلسبوع جلهة رمسية  قبل التخلص منها  يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة

النسبة المئوية لوزن

النفايات قبل التخلص 

منها

النسبة المئوية لوجود سجل

لتثبيت كمية النفايات قبل 

التخلص منها

معدل عدد مرات تسليم النفايات 

في اإلسبوع في حالة تسليمها 

الى جهة رسمية

النوع

النسبة المئوية إلسلوب التخلص من النفايات الطبية الخطرة في حالة عدم وجود محرقة في المؤسسة الصحية



تحرق داخل حدود 

المؤسسة الصحية

تحرق بشكل عشوائي 

خارج المؤسسة الصحية
اخرىتسلم الى جهة رسميةترمى في األراضي المجاورة

28.232.40.039.40.00.00.03.0نينوى
28.642.90.028.60.014.3100.06.0كركوك
62.537.50.00.00.00.00.00.0ديالى
22.211.10.066.70.00.00.01.2االنبار
26.818.30.053.51.48.560.02.4بغداد
58.814.70.023.52.90.00.04.9بابل
0.00.00.071.428.628.6100.03.4كربالء
12.525.00.037.525.00.00.03.3واسط

31.610.50.052.65.30.00.03.0صالح الدين
47.64.80.047.60.025.0100.03.7النجف
66.70.00.033.30.00.00.05.0القادسية
28.628.60.028.614.30.00.04.5المثنى
63.30.00.033.33.34.2100.02.6ذي قار
0.00.00.0100.00.050.0100.02.5ميسان
66.70.00.033.30.00.00.03.0البصرة

اقليم كردستان

6.810.21.781.40.00.00.03.7السليمانية
23.816.70.057.12.43.90.03.4اربيل
25.015.00.050.010.00.00.03.4دهوك

32.415.30.248.83.04.426.33.5المجموع
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النسبة المئوية لوجود سجل

لتثبيت كمية النفايات قبل 

التخلص منها

معدل عدد مرات تسليم النفايات 

في اإلسبوع في حالة تسليمها 

الى جهة رسمية

جدول رقم (55)
النسب املئوية إلسلوب التخلص من النفايات الطبية اخلطرة يف حالة عدم وجود حمرقة يف املؤسسة الصحية والنسب املئوية لوزن النفايات ووجود سجل لتثبيت كمية النفايات  

قبل التخلص منها ومعدل عدد مرات تسليم النفايات يف اإلسبوع جلهة رمسية يف املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 
2008/6/30

المحافظة

النسبة المئوية لوزنالنسبة المئوية إلسلوب التخلص من النفايات الطبية الخطرة في حالة عدم وجود محرقة في المؤسسة الصحية

النفايات قبل التخلص 

منها



( الف دينار )

النوعالمحافظة
تكلفة المستلزمات المستخدمة 

في ادارة النفايات

اجور العاملين في مجال 

التعامل مع النفايات

قيمة اإلندثار السنوي 

إلجهزة المعالجة
تكلفة معالجة النفايات

1539871548380308825حكومية
17759000010775اهلية
3603010100024015161045حكومية
165010200011850اهلية
3745134838370138953حكومية
10609000010060اهلية
7405322913813568316759حكومية
235012001803730اهلية
182423410485885593793حكومية
1060781238303880233788اهلية
73771125410130199311حكومية
2704013680040720اهلية
13160943140107474حكومية
212036600038720اهلية
671858058416630164399حكومية
115180001915اهلية
4277281280745124797حكومية
11803600204800اهلية
1820429132118548521حكومية
3066390006966اهلية

كربالء

واسط

صالح الدين

النجف
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تكلفة املستلزمات املستخدمة يف ادارة النفايات واجور العاملني املؤقتني والدائميني يف جمال التعامل مع النفايات وقيمة اإلندثار السنوي إلجهزة املعاجلة وتكلفة معاجلة 
النفايات للمستشفيات احلكومية واالهليةحسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

جدول رقم (56 )

نينوى

كركوك

ديالى

االنبار

بغداد

بابل



( الف دينار )

النوعالمحافظة
تكلفة المستلزمات المستخدمة 

في ادارة النفايات

اجور العاملين في مجال 

التعامل مع النفايات

قيمة اإلندثار السنوي 

إلجهزة المعالجة
تكلفة معالجة النفايات

615788374094531حكومية
4238510009338اهلية
67240362300150429690حكومية
460432004780اهلية
29629252464039200860132حكومية
523010800350019530اهلية
1329901853500318340حكومية
0000اهلية
1337849860109264330حكومية
43153835027042935اهلية

اقليم كردستان

27260876398677201044314حكومية
1392180890190096711اهلية
3770026262085950386270حكومية
1503058860575079640اهلية
3437251450085822حكومية
382022350026170اهلية

152606737295991916405447306حكومية

19344843348015500642428اهلية
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مالحظة : أن البيانات الخاصة بقيمة االندثار السنوي ألجهزة المعالجة لم تذآر في جميع المؤسسات الصحية في المحافظات 

المجموع

البصرة

السليمانية

اربيل

دهوك

ذي قار

ميسان

القادسية

المثنى

تابع / جدول رقم (56)
تكلفة املستلزمات املستخدمة يف ادارة النفايات واجور العاملني املؤقتني والدائميني يف جمال التعامل مع النفايات وقيمة اإلندثار السنوي إلجهزة املعاجلة وتكلفة معاجلة 

النفايات يف املستشفيات احلكومية واالهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30



( الف دينار )

المحافظة
تكلفة المستلزمات المستخدمة في 

ادارة النفايات

اجور العاملين في مجال التعامل مع 

النفايات

قيمة اإلندثار السنوي إلجهزة 

المعالجة
تكلفة معالجة النفايات

43071580090162316نينوى
119951186621120131777كركوك
14557366512075240ديالى
36780692253616109621االنبار
778904916222075571587بغداد
130521472705160327بابل
151551016240116779كربالء
827973121081400واسط

2377677590340101706صالح الدين
1150252734064236النجف
7481728300173578القادسية
80851143420122427المثنى
7727916121061725300214ذي قار
71150909620162112ميسان
135911458382398161827البصرة

اقليم كردستان

5592952851342175626617السليمانية
4686018397047050277880اربيل
101351633700173505دهوك

48796829245571606243573149المجموع

جدول رقم (57)

تكلفة املستلزمات املستخدمة يف ادارة النفايات واجور العاملني املؤقتني والدائميني يف جمال التعامل مع النفايات وقيمة اإلندثار السنوي إلجهزة املعاجلة 
وتكلفة معاجلة النفايات يف املؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30
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القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية (عدد)القيمةالكمية (م³)

21607549194545256642615581107111564633383313حكوميةنينوى
84003602419200335008532اهلية

56521111041440750088133575225000100000حكوميةكركوك
643212860075506690036976اهلية

28136775596595955800030080687200344100حكوميةديالى
140227000002556016703اهلية

13164017106214629862205140107314609570345998حكوميةاالنبار
5401083045000100005850اهلية

847898725258623821347328203334591726119680809حكوميةبغداد
942747373418450826940182401178072686807اهلية

8435046796089724750224856101185383100175880حكوميةبابل
76203630040256336025630اهلية

2860170782235421974971311844040632حكوميةكربالء
9405700004568015988اهلية

20500417157292414690768273342722600092809حكوميةواسط
1600130000144006480اهلية

7493734621183105807306933977343220148363حكوميةصالح الدين
4005120182703601802640010560اهلية

1386801631014577485902214059927238899341حكوميةالنجف
3440682660003757113150اهلية

الكاز
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جدول رقم (58)
كمية وقيمة الطاقة املستهلكة يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

القيمة (الف دينار)

النوعالمحافظة
البنزينالغاز المنزليالمياه



القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية (عدد)القيمةالكمية (م³)

2515056040098316428927561429985حكوميةالقادسية
55004411045003960019800اهلية

11386.552107558327900013600053600حكوميةالمثنى
18542000072002520اهلية

57380186156935450019700079150حكوميةذي قار
54020000072002520اهلية

11180046036218325281557012506424414385450حكوميةميسان
00000000اهلية

1296861329154863464819095285189336518118200حكوميةالبصرة
89914262260176494244510373872137885اهلية

اقليم كردستان

139131692482456490174590107981380200166087حكوميةالسليمانية
76301073382543007606925529254اهلية

394103053649326371169450104088559520313771حكوميةاربيل
18603261117921400153085420231060اهلية

5011671501170850766840026664633350262448حكوميةدهوك
208301110000087132108322اهلية
2801211.52459451127833988152510687119591887180153519936حكومية
174189179069158335385392529521711221358037اهلية
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تابع / جدول رقم (58)
كمية وقيمة الطاقة املستهلكة يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

الكاز

القيمة (الف دينار)

المجموع

البنزينالغاز المنزلي
النوعالمحافظة

المياه



القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية  (طن)القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية  (طن)

0000000000حكوميةنينوى
0000000000اهلية

0020752075000000حكوميةكركوك
00310310000000اهلية

0000000000حكوميةديالى
0000000000اهلية

001364940811000000حكوميةاالنبار
0000000000اهلية

001342033823000000حكوميةبغداد
006973689175000000اهلية

002200180100362700حكوميةبابل
0019503300000000اهلية

00000014140000حكوميةكربالء
00320960000000اهلية

0000000000حكوميةواسط
0000000000اهلية

0000000000حكوميةصالح الدين
0000000000اهلية

0000000000حكوميةالنجف
0000000000اهلية

122

النوعالمحافظة
الفحم

تابع / جدول رقم (58)
كمية وقيمة الطاقة املستهلكة يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

القيمة (الف دينار)
زيت محركغاز سائل نفطدهن مولدة



القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية  (طن)القيمةالكمية  (طن)

0000000000حكوميةالقادسية
00300600000000اهلية

0022152215000000حكوميةالمثنى
00150150000000اهلية

0015353070000000حكوميةذي قار
00180360000000اهلية

0000000000حكوميةميسان
0000000000اهلية

0000000010400حكوميةالبصرة
0000000000اهلية

اقليم كردستان

009099019254000000حكوميةالسليمانية
00224606525000000اهلية

600450692013510000000حكوميةاربيل
00400900000000اهلية

00175007620000000حكوميةدهوك
001070428000000اهلية
6004501505041241790017202710400حكومية
0096876102708000000اهلية
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تابع / جدول رقم (58)
كمية وقيمة الطاقة املستهلكة يف املستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

القيمة (الف دينار)

المحافظة
زيت محرك دهن مولدة نفطغاز سائل

المجموع

النوع
الفحم



القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية (عدد)القيمةالكمية (م³)

53265295323820694500219314830052643نينوى
11554382531896038423023491994كركوك
317455826390640031806738032600ديالى
926111792682478188121164510980558420االنبار
1594117780492524796269494041441907540078بغداد
2073011814120715020685912558451394بابل
6525470684000016158056475كربالء
16160859301851682170655667425652واسط

574713193233610980516011306046343صالح الدين
167572734614601681674587992028298النجف
109943675000013975057700القادسية
9036.21239783900017023059581المثنى
20051669512613000105011061840762ذي قار
105568702823030354001593024882087562ميسان
213828551183107011580464916628458262البصرة

اقليم كردستان

5359014526204400636303593620243176929السليمانية
8517287820214304945059320288720144582اربيل
810035406450914600657023807096646دهوك

444810.24573227392288036423821680340993671605921المجموع

124

جدول رقم (59)
كمية وقيمة الطاقة املستهلكة للمؤسسات الصحية األخرى ( عدا املستشفيات ) حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

المحافظة
البنزينالغاز المنزليالمياه

القيمة (الف دينار)
الكاز



القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية (لتر)القيمةالكمية  (طن)القيمةالكمية  (طن)

0000370012200000نينوى
0055415541000000كركوك
0000000000ديالى
003117931310008450000االنبار
0014452184154601000000بغداد
0031903061000000بابل
000025005000000كربالء
0000000000واسط

0000000000صالح الدين
0000000000النجف
006060000000القادسية
0034203420000000المثنى
0019273790000000ذي قار
0000000000ميسان
0000000000البصرة

اقليم كردستان

006655016104000000السليمانية
0031507825000000اربيل
0068001600400800000دهوك

0010820769129806027450000المجموع

125

تابع / جدول رقم (59)
كمية وقيمة الطاقة املستهلكة للمستشفيات احلكومية واألهلية حسب احملافظة للفرتة من 2008/1/1 - 2008/6/30

زيت محركدهن مولدةنفط

القيمة (الف دينار)

المحافظة
غاز سائلالفحم





                                                                                         
         

                                                                                 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  مجهورية العراق
  وزارة التخطيط والتعاون االمنائي

  اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات
 مديرية إحصاءات البيئة

 2009 آب  

  ةــالصحوزارة 
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  مقدمة ــ  1 
العـالج  و  الخدمات الطبية الرعاية الصحية للمواطن من خالل الخدمات التي يقدمها فـي الفحـص              عيوفر قطا      

ـ      حماية صحة المواطن والحد     على  وفي الوقت الذي يعمل هذا القطاع       ،  والجراحة                  قـد  همن انتـشار األمـراض فأن

               يما لو لم تتبع األساليب الصحيحة واآلمنة فـي التعامـل مـع النفايـات              ف صحية وبيئية    يكون سبباً في خلق مخاطر    

 أو  ات الـصحية  التي تفرز نتيجة تأدية العمل اليومي وفي التخلص منها بأسلوب صحيح سواء أكانت داخل المؤسـس               

ماوية ومشعة والتـي تـشكل      وبالتحديد النفايات الخطرة والحاوية على مواد باثولوجية ومعدية ونفايات كي          ،   هاخارج

 تلك المؤسسات وعلى المجتمع والبيئة إذا ما تم خلطها مع بقية نفايات             داخلمخاطر صحية على المرضى والعاملين      

  .المؤسسة الصحية وطرحها إلى البيئة الخارجية بدون إجراء المعالجات الالزمة عليها

لمطروحة واألساليب المتبعة في جمعها وفرزها ونقلهـا         التعرف على كميات النفايات ا     ي من الضرور  لذا أصبح       

ة في التخلص منها وعلى     ع، كذلك التعرف على كميات المياه المستهلكة والمتخلفة مع المعالجات المتب          والتخلص منها   

                وعن العاملين فـي هـذا المجـال ومـستوى الـوعي           كيفية التعامل مع الملوثات الغازية الناتجة عن حرق النفايات          

 فـي  نوعـهِ  ، وذلك عن طريق إجراء مسح موسع يشمل المؤسسات الصحية والذي يعتبر األول مـن              البيئي لديهم   

  . العراق 
  

  

   أهداف املسح ــ 2  
من خالل المؤشرات   الصحية  المؤسسات  كل ما يتعلق بواقع حال بيئة       بيانات عن   قاعدة   توفير    المسح إلى  يهدف     

  ـ : التالية 

   . في المستشفيات وعدد الردهات وصاالت العملياتاالنواعالصحية حسب د المؤسسات عداأ .1

 . انشغال األسرة ونسبة  عدد المرضى الراقدين والمراجعين وأيام المكوث .2

 . أعداد وكميات وأصناف المستلزمات السلعية المستخدمة والمستهلكة في المؤسسات الصحية  .3

 . وأساليب التخلص منهاكميات المياه المستهلكة والمتخلفة .4

واألنظمة  النفايات    ونقل معدات جمع و وأساليب التخلص منها     ) أو اعتيادية    خطرة( كميات النفايات المتخلفة     .5

 .  المستخدمة في إدارة النفايات 

 .إعداد الكوادر العاملة ومدى تأهيلهم العلمي ومستويات الوعي البيئي  .6

 .وتكاليف معالجة النفايات الصحية ي المؤسسات م الوقود والطاقة المستهلكة فقيكميات و .7

  

     النتائج والفوائد املتوقعة من املسح  ــ 3  
 علـى           تقدير حاجة سكان المحافظات إلى مؤسسات صحية جديدة أو توسيع وتطوير القـائم منهـا اعتمـاداً                   .1

  .وأعداد المرضىشغال األسرة إن نسبةبالنتائج أو اإلحصائيات الخاصة 

 .ديد االحتياج الفعلي للمواد والمستلزمات الطبية األكثر استخداماًتح .2

ــارق   .3 ــن مح ــاج م ــد االحتي ــة  للتحدي ــيم األدوات الطبي ــة بتعق ــيم الخاص ــزة التعق ــات وأجه                        نفاي

                الحـد مـن التلـوث      أوأجهزة أخرى حديثة يتطلب استيرادها لمعالجـة النفايـات          أية   و أ استخدامها المعاد

 . البيئي

  مـن الميـاه المتخلفـة     في المؤسسات الصحية ومصادرها وأساليب التخلص       تحديد كميات المياه المستخدمة      .4

           إنلعمل على تـوفير وحـدات تـصفية ومعالجـة           لو الصالحة لالستخدام    ه لمعرفة االحتياج الفعلي للميا    منها

 .تَطلب األمر 
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 المستخدمالمعالجة  وأسلوب  الجمع والنقل    مستلزماتايات االعتيادية والخطرة و   نفتوفير بيانات حول كميات ال     .5

 .  إدارة النفايات وتوفير معالجات ذات تقنية عالية نظمةألالستفادة في تطوير 

للعمل التعرف على إعداد الكوادر العاملة في هذا المجال ومستوى الحماية الشخصية والوعي والثقافة البيئية                .6

 . من مخاطر المهنة امل وحمايتِهكفاءة العرفع على 

 .مات الصحية من اجل تقديم أفضل الخدتحتاجها المؤسسات التي تحديد الحاجة الفعلية للطاقة  .7
 
مؤسـسات  ال قييمالصحية لت ومن الجهات البيئية     ضوء ما ذكر فأن هذا المسح يوفر فرصة ألصحاب القرار            فيو           

 بـرامج لتوعيـة     وإعدادإدارة النفايات     وضع أنظمة حديثة في مجال      مع واقعها البيئي تحسين  العمل على   الصحية و 

والتشريعات وكل ما يهدف إلى تـوفير أفـضل          استحداث أو تحديث التعليمات    و المعنيين في تلك المؤسسات   العاملين  

   .األنشطة على صحة اإلنسان والبيئةالخدمات للمرضى والحد من المخاطر الناجمة عن هذه 

  
   

  املشاكل والتحديات   ــ 4  
    حداثة المسح وعدم وجود استمارات أو قاعدة بيانات أولية         بمشاكل وتحديات تعود باألساس إلى       تنفيذ المسح  مر

   . وفيما يلي ملخص ألهم تلك المشاكل والتحدياتمن المسوح المتخصصةسابقة ومتكاملة لمثل هذا النوع 

توفير سجالت نظامية لدى إدارات المؤسـسات الـصحية تخـص كميـات     ونات توثيق البياالنقص الكبير في   .1

 . النفايات بأنواعها والكميات المحروقة منها 

فـي المؤسـسات الـصحية    االعتماد على تقديرات لكميات المياه المصروفة على أساس إعداد خزانات المياه        .2

 .المؤسسات الصحية  اليوم الواحد لعدم توفر قوائم الماء ألغلب فيتكرار تعبئتها و

صعوبة الحصول على البيانات المطلوبة بسبب اإلجراءات الروتينية في بعض المؤسسات الصحية ممـا أدى                .3

 . إلى تأخر استالم استمارات المسح

 لعدم توفر الخبرة الالزمة لدى غالبيـة        صعوبة الحصول على معلومات تقنية دقيقة حول مواصفات المحارق         .4

  .  المسؤولين عن المحارق   خصوصاًتالعاملين في المستشفيا

 على تجارب دول أخـرى لـديها        والحاجة إلى التعرف   الخبرة الالزمة لمنتسبي مديرية إحصاءات البيئة        نقص .5

  .منطقية البيانات  التي واجهت المديرية في تدقيق وقد كانت هذه من اكبر التحديات خبرة في هذا المجال
 

 

  سح  منهجية العمل وتنفيذ امل ــ5  
      مستوى التمثيل  أ ـ

شمل المسح كافة المستشفيات الحكومية واألهلية ومختبرات الصحة المركزية وعيادات األمـراض الـصدرية                       

 والطـب العـدلي     التخصـصية   الـصحية  ساسية والربو والمراكز   لألسنان ومراكز أمراض الح    التخصصيةوالمراكز  

حيث بلغ عدد المستشفيات الحكوميـة       فقط   )الرئيسة( الصحية العامة    لمراكزا المسح ايضاً    وقد شمل ومصارف الدم ،    

مؤسسة صحية متوقفة أو    ) 43(، وهناك   مؤسسة صحية أخرى    ) 669(مستشفى و   ) 80(مستشفى واالهلية   ) 197(

  .  بما فيها محافظات إقليم كردستانوكان المسح على مستوى محافظات العراق كافة. تحت التأهيل 

  ارة االستبيان   استم ب ـ 
اسـتمارة المـسح     حظيتح في الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات فقد          لحداثة هذا النوع من المس               

 الطبية التي أجريت في بعض الدول وقد عرضـت           البيئية  ضوء استمارات المسوح   فيأهمية كبيرة حيث تم إعدادها      ب

  ـ:  ومن هذه الجهات وليين من اجل أغناء االستمارة بآرائهم ومعلوماتهمن والديعلى عدد من الخبراء الوطني
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 .وزارة البيئة  .1

 .وزارة الصحة  .2

  . ) اليونيسف( األمم المتحدة للطفولة منظمة .3

  .WHOمنظمة الصحة العالمية  .4

  .أألردن  / ةإحصاءات البيئ يةمدير .5

  .الجهاز المركزي لإلحصاء / ت القوميةمديرية الحسابا .6

  .الجهاز المركزي لإلحصاء/ ية االحصاء االجتماعي مدير  .7
  

 

 وتحليل البيانـات    منطقية البيانات ة النهائية لالستمارة وتدقيق     غعداد الصي إلكما تم التعاقد مع خبير بيئي محلي             

   .  التقرير النهائي اعداداإلحصائية والمشاركة في 
  

  التدريب  ج ـ 
 كبير ولم تقتصر عملية التدريب على الكوادر الفنية ، وإنمـا شـملت              باهتمامفنية  يت عملية تدريب الكوادر ال    ظح      

أعضاء اللجان والمشرفين المركزيين والمدققين المكتبيين ومعالجي البيانات ، وشارك في العمل الميداني فريق مكون               

 الثـاني نولوجيا المعلومات و   باحث من منتسبي الجهاز المركزي لإلحصاء وتك       ااحدهم) 2 (دمن باحثين ميدانيين بعد   

  .من منتسبي وزارة الصحة  في بغداد والمحافظات 

  

  خطوات التنفيذ د ـ 
  :تنفيذ المسح باالتي تتلخص خطوات     

  .أعداد خطة أولية تتضمن االهداف التفصيلية والتوقيتات الزمنية وآلية العمل .1

يوم حسب حجم العمـل وفـي كافـة         ) 25-20(أستمر العمل الميداني لمدة تتراوح بين       : التنفيذ الميداني    .2

 .محافظات العراق وقد خصصت واسطة نقل للفرق الميدانية والمشرفين المركزيين 

بعد االنتهاء من العمل الميداني خضعت االستمارات لسلسلة من العمليات المكتبية أهمهـا             : العمل المكتبي    .3

ال تلك البيانات إلى الحاسبة االلكترونية بأسـتخدام        تدقيق منطقية البيانات الواردة وترميز االستمارات وإدخ      

 .ومن ثم المعالجة االلية للبيانات) أوراكل ( برنامج 

 :عملية التدقيق مرت بالمراحل االتية : تدقيق النتائج  .4

 .تم تدقيق منطقية البيانات كمرحلة أولية من قبل خبيرة المسح ومديرية أحصاءات البيئة ♦

 العليا للمسح وقدمت اللجنة مقترحاتها ومالحظاتها وتم أجـراء التعـديل             عرضت النتائج على اللجنة    ♦

 .على ضوء ما ورد من اللجنة المذكورة

 مالحظاتهتم تشكيل فريق فني في وزارة الصحة أطلّع على تقارير المسح وأبدى : وزارة الصحة  ♦

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ♦

 . (WHO)خبراء منظمة الصحة العالمية  ♦

  .مديرية االحصاء االجتماعي في الجهاز المركزي لإلحصاء ♦
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   حتليل النتائج  ــ6
  :أتضح ما يلي لنشاط الخدمات الطبية في العراق  المسح البيئي بعد أستخراج جداول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بر مستشفى تركز العدد األك) 197(شمل المسح كافة المستشفيات الحكومية في محافظات العراق بواقع 
مستشفى حكومي ) 21(مستشفى حكومي تليها محافظة السليمانية بواقع ) 39(منها في محافظة بغداد حيث بلغ  

مستشفيات حكومية ويعود السبب النخفاض عدد سكانها مقارنة ببقية ) 4(واقلها عدداً في محافظة المثنى بواقع 
 . المحافظات 

مستشفى أهلي منها                      ) 80(يث بلغ العدد الكلي      كما شمل المسح كافة المستشفيات األهلية ح
 .في محافظة بغداد وهي موجودة في كافة المحافظات عدا محافظة ميسان  مستشفى أهلي) 35(
)   رئيس ( مركز صحي عام ) 108(مركزاً صحياً منها ) 523(     أما المراكز الصحية العامة الرئيسة فقد بلغت     

مركزاً صحياً لكل منهما واقل عدد في ) 43(ظة بغداد وتليها محافظتا نينوى والسليمانية حيث بلغ عددها في محاف
في حين  بلغ عدد  المؤسسات الصحية األخرى المشمولة ) . رئيس(مركز صحي عام ) 11(محافظة ديالى بواقع 

ي ، مصارف الدم ، مراكز صحية مؤسسة صحية تتضمن مختبرات الصحة المركزية ، الطب العدل) 146(بالمسح 
  .الخ   .... متخصصة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن غالبية المستشفيات األهلية ُأنشئت في نهاية الثمانينات والتسعينات في كافة المحافظات ويالحظ ايضاًُ عـدم                .  3
 مستـشفى   )18( فقد ُأنـشئت     2003أما بعد عام     ) 1985 -1976(إنشاء أي مستشفى أهلي خالل الفترة الزمنية        

  .منها في إقليم كردستان ) 8(أهلي 

 

  أعداد املستشفيات  احلكومية واألهلية حسب سنة اإلنشاء 

بلغ عدد المؤسسات الصحية. 1
ــشمولة  ــسح الم ) 946(بالم

مؤسسة صحية عاملة فعـالً،     
ــن   ــل م ــدد قلي ــاك ع وهن
المؤسسات الصحية إما متوقفة    
عن العمل أو تحت التأهيل وقد      

مؤســسة ) 43(بلــغ عــددها 
 .صحية

 

 

 أعداد املؤسسات الصحية موزعة حسب األنواع 
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أن التوســـع فـــي إنـــشاء. 2
المستشفيات الحكومية قد بلغ ذروته     
في عقد السبعينات حيث بلـغ عـدد        

) 60(مية المشيدة   المستشفيات الحكو 
مستشفى ثم بدأ باالنخفـاض حتـى       
العقد الحـالي ويعـزى ذلـك إلـى         
انخفاض مشاريع التنميـة الـصحية      
. بسبب ظروف الحـصار والحـرب     

 لم ينـشأ    2003أن بعد عام     يالحظ
مستشفى حكومي تركز   ) 14(سوى  

 .اغلبها في  السليمانية وأربيل 
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ونسبتهم %)  10.7(في المستشفيات الحكومية) المراجعين والراقدين(   أن نسبة الراقدين إلى عدد المرضى الكلي 
ن ، من هذا يستدل أن المستشفيات الحكومية تستقبل أعداد كبيرة من المراجعي%)  40.4(في المستشفيات األهلية 

لغرض الفحص والعالج وذلك لمحدودية األجور ولتوفر األدوية بينما يقل عدد المراجعين في المستشفيات األهلية 
ويزداد عدد الراقدين بسبب طبيعة الخدمات الصحية التي تقدمها تلك المستشفيات والمتمثلة بالعمليات الجراحية 

  .والوالدات 

  
  

  

  
 
  

 
  
  
  
  

  : حسب المعادلة اآلتيةويحسب نسبة انشغال االسرة 
  

  

  %=   نسبة انشغال االسرة 
  
  
  
  
  

 الستة أشهرعدد أيام المكوث لكافة المرضى لفترة

   يومx 182االسرة المهيأة للرقود عدد 

ــن  ب.4 ــدين م ــوع الراق ــغ مجم ل
الذكور واإلناث في المستشفيات الحكومية     

راقد خـالل الفتـرة مـن       ) 1190881(
 ، أمـا    30/6/2008 ولغاية   1/1/2008

عدد المراجعين في المستشفيات الحكومية     
) 9972138(من الذكور واألثاث فقد بلغ      

 .مراجع 
 مجموع الراقدين في المستشفيات        أما

األهلية وللفترة أعاله من الذكور واإلناث      
والمــراجعين  راقــد) 91348(قــد بلــغ

مراجع شكَلت اإلناث النسبة    ) 134954(
األكبر من المراجعين والراقـدين لكـال       

  .النوعين من المستشفيات 

 النسبة املئوية  للراقدين واملراجعني يف املستشفيات احلكومية واألهلية 
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إن نسبة أإنشغال االسرة في . 5
المستشفيات الحكومية هو 

في حين بلغ في ) % 49.8(
 )% . 34.8(المستشفيات األهلية 

ن أعلى معدل إلنشغال وقد كا  
األسرة في المستشفيات الحكومية 
في محافظة بابل إذ بلغ 

واقلها في محافظة )% 79.1(
  )% . 35.5(ديالى حيث بلغ 

  

معدل إنشغال االسرة يف املستشفيات احلكومية واألهلية 
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مراجع وعدد مراجعي الطـب العـدلي       ) 9352994(فقد بلغ     ) الرئيسة  (أما عدد المراجعين للمراكز الصحية العامة       

 . مراجع ) 18415(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ففي المستشفيات األهليـة غالبيـة المرضـى مـن       تلك المستشفيات ونوع الخدمات الصحية المقدمة ونوع المرضى         

الراقدين ومعهم مرافقين وغالبية الخدمات الصحية عمليات جراحية ووالدات ، في حين إن أغلبيـة المرضـى فـي                   

علماً إن المياه المستهلكة تتضمن كافة استخدامات المياه بـضمنها ميـاه          . المستشفيات الحكومية هم من المراجعين      

 . ساحات الخارجية ومياه التبريد إن وجدت السقي وتنظيف ال

 أي إن استهالك  المريض من 3 مليون م) 0.46(    إن كمية المياه المستهلكة في بقية المؤسسات األخرى تبلغ 
 . مريض وجميعهم من المراجعين / لتر) 40(المياه يومياً 

   إن المصدر األكثر شيوعاً للمياه المستهلكة والمستخدمة في عموم المؤسسات  الصحية بضمنها المستشفيات هو 

  .شبكة ماء اإلسالة ،  يتميز إقليم كردستان في استغالل مياه اآلبار كمصدر مياه إضافي 
  

%) 0.2( يتم معالجة 3مليون م) 1.97(أن كمية المياه المتخلفة عن المستشفيات الحكومية خالل الستة أشهر تبلغ . 8

الى حفرة %) 15.4(من المياه المتخلفة الى شبكات المجاري و %) 70.6(منها في وحدات المعالجة يطرح ما نسبته 

  .امتصاصية مصمتة 
 مـن %) 80.8( ، 3ألـف م ) 122.7(إما في المستشفيات األهلية فإن كمية المياه المتخلفة خالل الستة أشهر تبلغ                

  .يطرح في حفر امتصاصية مصمتة %) 18.4(المياه المتخلفة تطرح إلى شبكة المجاري و

ــي. 6 ــراجعين ف ــداد الم إن أع
عدا (المؤسسات الصحية األخرى    

المشمولة بالمـسح   ) المستشفيات
مراجع خالل ستة   ) 10944390(

أشهر ويالحظ تفـاوت األعـداد      
ــكَلت   ــات ، ش ــسب المحافظ ح
محافظة بغداد العدد األكبـر مـن       
حيث المراجعين فقد بلغ عـددهم      

مراجع في حين كان  ) 2857377(
العدد األقل في محافظـة ديـالى       

 مراجع، ) 147785(حيث بلغ 

 عدد املراجعني يف املؤسسات الصحية األخرى
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إن كمية المياه المستهلكة فـي. 7
ــغ  ــة تبل المستــشفيات الحكومي

 للستة أشهر أما    3مليون م ) 2.4(
في المستشفيات االهلية فقد بلغت     

 . للستة اشهر3مليون م) 0.16(
ــستهلكة   ــاه الم ــة المي   إن كمي
للمريض الواحد  في المستشفيات     

/ لتـر   ) 211 (الحكومية قد بلغت  
وفي المستشفيات االهلية    مريض

مـريض حيـث    / لتر  ) 698.8(
  عمل االستهالك على طبيعة يعتمد

لية كمية املياه املتخلفة واملستهلكة يف املستشفيات احلكومية واأله
 3مليون م/واملؤسسات الصحية األخرى
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%)  70.2(  يطرح مـا نـسبته       3الف م ) 338(        ان كمية المياه المتخلفة عن المؤسسات الصحية األخرى قد بلغت           
 . يطرح في حفر امتصاصية مصمتة %) 25.5(الى شبكة المجاري و
ة اليه أنه ال توجد أي معالجة للمياه المتخلفة عن المستشفيات االهلية والمؤسـسات الـصحية                    ومما تجدر االشار  

االخرى وأن هذه النسب ذات مغزى خطير حيث أن غالبية المياه المتخلفة تصرف الـى شـبكات المجـاري دون أي                     

  .  معالجة لما تحمله من ملوثات خطيرة وبالتالي تطرح الى االنهار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   إن األسلوب األكثر أستخداماً للتخلص النهائي من النفايات الخطرة في المستشفيات الحكومية وبقية المؤسسات 

الصحية االخرى هو الحرق داخل الموقع بأستخدام محرقة خاصة ، أما المستشفيات االهلية فأن االسلوب االكثر 

  .حرقة مركزيةأستخداماً هو الحرق خارج الموقع بأستخدام م
    تتخلف عن المستشفيات المتخصصة بالطب النووي ومعالجة األورام كميات من النفايات المشعة تبلغ               

يوم وهي مجمل النفايات التي يطرحها هذا النوع من المستشفيات والموجودة في محافظة  بغداد ، / كغم ) 76( 

ميات النفايات الكلية التي تفرز من كافة المؤسسات الصحية إال  إنها تعتبر نينوى وبالرغم من قلة كميتها نسبة إلى ك

  .  خطرة جداً نظراً لخطورة مكوناتها وتأثيراتها الطويلة األمد على اإلنسان والبيئة 

أن المستشفيات الحكومية تلتزم بفـرز       . 9

النفايات الطبية الخطرة عن االعتيادية بنسبة  

ــة %) 77.1( ــشفيات االهلي ــزم المست وتلت

، أمـا بقيـة     %) 78.7(بالفرز اعاله بنسبة    

المؤسسات الصحية فتلتزم بـالفرز بنـسبة       

وتختلف نسبة االلتـزام حـسب      %) 58.6(

 ، يطبق نظام الفـرز بـااللوان        المحافظات

ويختلف حسب نـوع المؤسـسة الـصحية  

مستـشفى حكـومي ، اهلـي ، مركـز         (  

  ).الخ ......صحي
وان اللون األصفر هو األكثر استخداماً 
لألكياس والحاويات المستخدمة لجمع 
النفايات الطبية الخطرة  وهو اللون الذي 

 . تعتمده منظمة الصحة العالمية 

النسبة املئوية للمؤسسات الصحية التي تطبق نظام 
 التي ال تطبق نظام الفرزالفرز و

اهلية حكومية مؤسسات صحية اخرى  ام تطبق نظ
امالفرز ال تطبق نظ

الفرز
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إن كمية ما تطرحه المستشفيات. 10
الحكومية للستة أشهر من النفايات 

ألف كغم وأن ) 990(الطبية الخطرة هو
 في اليوم الواحد ما تطرحه المستشفيات

يوم ، وان كمية /ألف كغم ) 5.4(يبلغ 
) 76.4(ما تطرحه المستشفيات األهلية 

ألف ) 0.4(ألف كغم للستة أشهر أي 
يوم وبقية المؤسسات الصحية /كغم

) 1.3(ألف كغم للستة أشهر أي ) 194(
 .يوم /ألف كغم 

  

 كمية النفايات الطبية واالعتيادية املتخلفة يف املؤسسات الصحية
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مليون كغم وان ما ) 4.7(إن كمية النفايات االعتيادية التي تطرحها المستشفيات الحكومية للستة أشهر تبلغ  .11

يوم ، أما كمية النفايات التي تطرحها  المستشفيات / ألف كغم ) 26(طرحه المستشفيات الحكومية في اليوم الواحد ت

/ ألف كغم ) 1.4(ألف كغم وان ما تطرحه المستشفيات األهلية في اليوم الواحد يبلغ ) 252(األهلية للستة أشهر تبلغ 

ألف كغم للستة أشهر أي إن ما تطرحه المؤسسات الصحية ) 559(يوم  إما بقية المؤسسات الصحية األخرى فتطرح 

  . يوم / ألف كغم ) 3.7(في اليوم الواحد يبلغ 
  

 

مستشفى حكومي فقط ال يطبق نظام الفرز أي ما   ) 45(استكماال لما ورد سابقاً حول موضوع فرز النفايات فان .12

من المستشفيات  %) 21.3(أهلي أي ما نسبته مستشفى  ) 17( من المستشفيات الحكومية و %) 22.8(نسبته 

من بقية  %) 41.4(منها ال تطبق نظام الفرز أي بنسبة ) 277(األهلية أما بقية المؤسسات الصحية األخرى فأن 

المؤسسات الصحية المشمولة بالمسح، علماً إن معظم المؤسسات الصحية المشمولة بالمسح تفتقر إلى سجالت 

  . لتوثيق البيانات 

)  النفايات غير المفرزة (    بلغت كمية النفايات الكلية المتخلفة للمستشفيات الحكومية التي ال تطبق نظام الفرز   

يوم  ، أما في / ألف كغم ) 2.9(ألف كغم للستة أشهر وان ما تطرحه المستشفيات الحكومية في اليوم الواحد ) 522(

      ة أشهر أي إن ما تطرحه المستشفيات األهلية في اليوم الواحدألف كغم للست) 82.5(المستشفيات األهلية فتبلغ 

ألف كغم للستة أشهر أي ان ما تطرحه المؤسسات األخرى ) 424(يوم وبقية المؤسسات األخرى / ألف كغم  ) 0.4( 

  . يوم / ألف كغم ) 2.8(يبلغ 

فرزة وأن األسلوب األكثر شيوعاً في التخلص      هذه النفايات يتطلب التعامل معها كأنها نفايات خطرة كونها غير م

  .منها هو تسليمها إلى البلدية لطمرها أو حرقها 
  

الى النفايات الكلية في المؤسسات الصحية التي تفرز نفاياتهـا تتـراوح بـين                 أن نسبة النفايات الطبية الخطرة       .13

في %) 17( المسح فإن النسبة قد بلغت       حسب مصادر منظمة الصحة العالمية وبالرجوع الى نتائج       % ) 25 -% 10(

وهـي ضـمن    %) 25(في المستشفيات األهلية وفي المؤسسات الصحية األخـرى         %) 23(المستشفيات الحكومية و  

   .المعدالت أعاله 

يوم للمستـشفيات الحكوميـة و      /مريض/كغم) 0.6(     إن كمية النفايات الكلية المتخلفة للمريض الواحد في اليوم          

  .يوم للمستشفيات األهلية /ريضم/كغم) 1.8(

) 4.5(يوم وفي المستشفيات االهليـة      /راقد/كغم) 5.2(    إن مقدار تولد النفاية لكل راقد في المستشفيات الحكومية          

  .يوم /راقد/كغم

 و  يوم للمستـشفيات الحكوميـة    /سرير/كغم )1.02(أن كمية النفايات الكلية المتخلفة للسرير الواحد يومياً هي                     

مع البيانات العالمية فإن كمية النفايات المتخلفة        بياناتوبمقارنة هذه ال   يوم للمستشفيات األهلية،  /سرير/كغم ) 1.01(

) 3-1.3(يوم في المؤسسة الصحية لدول شرق البحر المتوسط وحسب مصادر منظمة الصحة العالمية هو               / للسرير  

  .يوم /سرير/كغم

 دكـا   –يـوم ، بـنغالدش      /سرير/كغم )2.7(يوم  في مستشفيات طهران      / لفة للسرير    أما كمية النفايات المتخ         

  . يوم /مريض/كغم ) 0.52(يوم و /سرير/كغم )1.93(

    يالحظ إن كمية النفايات المتخلفة للسرير الواحد أو للمريض يومياً تختلف من بلد الى آخر وتعتمد على ثقافـات                   

  .  المقدمة السكان ونوع ومستوى الخدمات الصحية
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عامـل فـي المستـشفيات      ) 3712(إن أعداد العاملين المسؤولين عن خدمة جمع ونقل النفايـات والبـالغ              . 14

) 339(منهم تم تدريبهم على خطورة النفايات وفـي المســتـشفيات األهليـة              %) 35.5(الحكومية وان ما نسبته     

عامل ونسبة المتـدربين    ) 2280 (لمؤسسات الصحية فقد بلغ   أما بقية ا   العاملين   26.2(عامل ونسبة المتدربين بلغت     

  %).16.4(منهم 
    

 

مؤسساتاهلية حكومية 
صحية اخرى 

عدد المحارق الكلية 
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 والمستـشفيات                 كغـم  مليـون ) 2.77(تقدر كمية النفايات المحروقة في المستشفيات الحكومية ولستة أشـهر            . 16

  .ألف كغم) 546(ألف كغم ، أما بقية المؤسسات الصحية األخرى ) 28.4(األهلية 
  

مليون دينـار عراقـي فـي       ) 1526.1(إن تكلفة المستلزمات المستخدمة في إدارة النفايات ولستة أشهر بلغت           . 17

مليون دينار عراقي في المستشفيات األهلية أما المؤسسات الـصحية األخـرى             ) 193.4(المستشفيات الحكومية و  

 .مليون دينار عراقي ) 487.9(فقد بلغت 

ة النفايات ولستة أشهر بما فيها المستلزمات المـستخدمة فـي إدارة النفايـات وأجـور                 أما التكلفة الكلية لمعالج   

العاملين في مجال التعامل مع النفايات وقيمة االندثار السنوي ألجهزة المعالجة فقد بلغت في المستشفيات الحكومية        

ار والمؤسسات الصحية األخرى    مليون دين ) 642.4(مليون دينار أما في المستشفيات األهلية فقد بلغت         ) 5447.3(

  .مليون دينار ) 3573.1(فقد بلغت 

  

 إن أعداد المحارق في المستشفيات 15
محرقة كان عدد ) 162(بلغت  الحكومية

محرقة ) 94(محرقة و) 128(محارق العاملة ال
منها مطابقة للمواصفات البيئية أما في 

محارق ) 7(المستشفيات األهلية فقد بلغت 
منها مطابقة ) 3(منها عاملة و) 5(

أما المؤسسات الصحية . للمواصفات البيئية 
محرقة ) 300(األخرى فبلغ عدد محارقها 

محرقة والمطابقة ) 261(العاملة منها 
محرقة وحسب ما ) 79(للمواصفات البيئية 

 .ذكرته إدارات المؤسسات الصحية 
  

 عدد احملارق الكلية والعاملة يف املؤسسات الصحية




