
 شعبة مقاومة مضادات الميكروبات 

 الرؤيا 

من العدوى المقاومة لمضادات الميكروبات  مجتمع آمن  

 الرسالة 

زيادة الوعي لدى المجتمع ومقدمي الخدمة الصحية حول الميكروبات المقاومة وطرق السيطرة عليھا 
 وكيفية ع)جھا با'ستخدام الرشيد للمضادات الحيوية الفعالة 

 الھدف 

والوقاية منھا باستعمال ادوية  نسبة الوفيات ومعالجة ا'مراض الناتجة عن الميكروبات المقاومةخفض 
 .فعالة ومأمونة وتستخدم على نحو مسؤول وتتاح لكل من يحتاجونھا

 الھيكل التنظيمي لشعبة السيطرة على مقاومة مضادات الميكروبات

 

 

 

شعبة السيطرة على 
مقاومة مضادات 
الميكروبات 

وحدة رصد العدوى 
المرافقة 

وحدة رصد مقاومة 
مضادات الميكروبات

وحدة إدارة ورصد وحدة التوعية
مضادات الميكروبات 



 تاريخ التأسيس

ام والذي أكد على التز ١٨٣/ ٧٠ذي العدد  ٢٠١٦ايلول /٢١قرار ا�مم المتحدة بنيويورك في   •
مضادات الميكروبات بموافقة كافة الدول مقاومة لمعالجة مشكلة  اقليمي وعالميو سياسي وطني

 .٢٠١٧ /ا�عضاء على المضي قدما في تبني خطط وطنية خ:ل شھر ايار
بتاريخ ) ٤٧(الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية ) ١٣(قرار  •

والمتضمن احالة موضوع مقاومة مضادات الميكروبات الى اللجنة الفنية العليا للدواء  ٢٠١٧/اذار/١
العربي لدراسته واعداد التوصيات ال:زمة ، وبالتنسيق مع المكتب ا�قليمي لمنظمة الصحة العالمية 

 . رق المتوسط لش
اصدار مشروع قرار المكتب ا�قليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الصادر للدورة  و

 مقاومة مضادات الميكروباتوص السيطرة على بخص ٢٠١٧/الرابعة والستين لشھر تشرين ا�ول 
أكيد على تنفيذ اتخاذ اجراءات عاجلة للت متعدد القطاعات  ووالذي يتطلب التزام سياسي كفوء وقوي 

 .مفردات قرار ا�مم المتحدة المشار اليه اع:ه من قبل اقليم الشرق المتوسط 
استجاب العراق متمث: بوزارة الصحة باستحداث وحدة السيطرة على المقاومة الدوائية لمضادات   •

والتي تتبنى اعداد الخطة  ٢٠١٧/الميكروبات وتم اصدار بيان بالوحدة في شھر حزيران
ستراتيجية الوطنية وتشكيل اللجنة التنسيقية الوطنية المتعددة القطاعات والتي تعمل على تنفيذ وا�

وبعد اعداد الخطة تم اع:ن وزارة الصحة على تبني ھيكلية متكاملة في وزارة مفردات الخطة
 ٢٧/٦/٢٠١٩المؤرخ ١٧١الصحة ودوائر الصحة ورفع مستوى الوحدة الى شعبة بموجب البيان 

  
  المنجزاتاھم 

  
وزارة ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (تشكيل لجنة متعددة القطاعات تضم كل من  �

) دائرة ا�مور الفنية و دائرة الصحة العامة  ،البيئة  وزارة، نقابة الصيادلة ، الزراعة 
 "الصحة الواحدة "للعمل بمبدأ 

مقاومة مضادات الميكروبات  اعداد واط:ق الخطة وا�ستراتيجية الوطنية للسيطرة على �
من وزيري الصحة والزراعة  بتوقيع كل ٢٠١٩والتي تم ا�ع:ن عنھا في شھرنيسان 

 لغرض تحقيق التقدم المحرز في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات 
وزارة الزراعة تعمل تشكيل وحدة السيطرة على مقاومة مضادات الميكروبات في  �

رة في وزارة الصحة لتنفيذ فعاليات ونشاطات الخطة بالتنسيق  مع الشعبة النظي
 وا�ستراتيجية الوطنية 

عقد ا�جتماعات المستمرة مع الفريق التقني المتعدد القطاعات وفريق العمل الخاص  �
بوزارة الصحة لمتابعة سير عمل وتطبيق اليات السيطرة على مقاومة مضادات 

 الميكروبات
في وزارة  وبالتنسيق مع قسم تعزيز الصحة اعداد خطة للتوعية للتثقيف بالمضادات الحيوية  �

 :حيث تم العمل على مايليالصحة 



�ضافة الى ملصقات اعداد بوسترات توعوية ل:طباء والصيادلة واطباء ا�سنان والمجتمع با -
 جدارية ورسائلتوعوية 

اعداد وتوزيع مواد توعوية تحمل رسائل عن ا�ستخدام ا�مثل للمضادات الحيوية والتعريف  -
 بمقاومة مضادات الميكروبات 

فة مؤسساتنا الصحية اعداد محاضرات تثقيفية تستھدف الم:كات الطبية والصحية في كا -
 .افة الى محاضرات توعوية للمجتمعبا�ض با�ضافة 

 
فلم توعوي لطلبة المدارس المدرسية وتزويدھم بمحاضرات تثقيفية والتنسيق مع الصحة   -

 .ا�بتدائية والثانوية

وتزويدھم بالمحاضرات الخاصة بالم:كات وھيئة الحشد الشعبي التنسيق مع وزارة الدفاع  -
 . تثقيف بظاھرة مقاومة الميكروبات الطبية والصحية والمجتمع لغرض ال

 .والتي يتم تنفيذھا بصورة دورية  التوعوية اتفي الندووكليات العلوم مشاركة نقابة البيطرة  -

ام الدوائية وا�ستخد للتثقيف حول خطر المقاومةالوزارات والتجمعات  توعوية فيندوات  اقامة -
 .  وية ل للمضادات الحيا�مث

مستشفيات في ث:ت  ٢٠١٨/ اعداد مسح انتشار العدوى والذي تم تنفيذه خ:ل شھري اذار ونيسان �
دائرة صحة / مستشفى الكندي التعليمي ،دائرة مدينة الطب / مستشفى بغداد التعليمي (وھم كل من 

حيث ان نتائج المسح تحدد نسبة ) دائرة صحة البصرة / الرصافة ومستشفى الصدر التعليمي/بغداد
علما ان )  nosocomial infection(وانواع البكتيريا المقاومة ا�كثرانتشارا في المستشفيات 

 ا�ول المنفذ للمسح اع:ه من دول الشرق المتوسط  البلدھو العراق 
والذي يضم كافة ا�ليات المطلوبة �دارة برنامج مقاومة مضادات الميكروبات اعداد بروتوكول عمل  �

للعمل في التوعية ورصد مقاومة مضادات الميكروبات ورصد السيطرة على العدوى المرافقة وادارة 
 مضادات الميكروبات 

موقع متوزعة على كافة  ٢٤تغعيل رصد مقاومة مضادات الميكروبات والعدوى المرافقة في  �
فة المستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز محافظات العراق والعمل جاري لحين شمول كا

 الرعاية الصحية ا�ولية بالرصد 
 تفعيل لجان ادارة مضادات الميكروبات في كافة مستويات الرعاية الصحية ا�ولية والثانوية والثالثية  �
 التحري عن جينات البكتريا المقاومة ووضع الحلول المناسبة للحد من انتشارھا والسيطرة عليھا �
سيق مع دائرة ا�مور الفنية لغرض اعداد البروتوكو�ت الع:جية للبكتريا للعدوى الناتجة عن التن �

 .البكتريا متعددة المقاومة
التنسيق مع مختبر الصحة العامة المركزي وفتح مختبر مرجعي لمواقع الرصد وادخال فحص بقايا  �

 المضادات الحيوية في الغذاء 
وزارة التربية لغرض دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة و/ التنسيق مع شعبة الصحة المدرسية �



 .تحديث المناھج التعليمية لطلبة المدارس
مقاومة المضادات الحيوية  رصد  التنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في تنفيذ بحوث عن نتائج �

 .والجينات المقاومة
التوعية وتنفيذ البحوث العلمية حول مقاومة التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث في مجال  �

 .مضادات الميكروبات
 

 

 

  

 

 


