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دەرووندروستی لە شاری هەولێر
ئەم ئەمە كورتەی ڕاپۆرتێکە کە دەرئەنجامە سەرەكییەكانی لێكۆلینەوەیەك لە سەر نەخۆشیەکانی دڵەڕاوکێ و

خەمۆکیی لە شاری هەولێر دەخاتە ڕوو كە لە الیەن ئەنستیتۆی توێژینەوە و گەشەپێدان ـ كوردستان ئامادە كراوە.

دەرئەنجامەكانی لێكۆلینەوەكە لە سەر بنەمای زانستینە و پشت دەبەستن بە توێژینەوەی مەیدانی ،وەكو :ڕاپرسی

و چاوپێكەوتن ،سازكردنی سمینار و گفتوگۆ كردن لە گەڵ شارەزایانی بواری تەندروستی.

د .رێدار محەمەدئەمین ــ پ .ی .د .شێرزاد عەلی
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HEALTH

 -١پێشەکی
ئەمه كورتەی ڕاپۆرتێکە کە دەرئەنجامە سەرەكییەكانی لێكۆلینەوەیەك لە سەر نەخۆشیەکانی دڵەڕاوکێ و خەمۆکیی لە شاری
هەولێر دەخاتە ڕوو كە لە الیەن ئەنستیتۆی توێژینەوە و گەشەپێدان ـ كوردستان ئامادە كراوە .دەرئەنجامەكانی لێكۆلینەوەكە لە
سەر بنەمای زانستینە و پشت دەبهستن بە توێژینەوەی مەیدانی ،وەكو :ڕاپرسی و چاوپێكەوتن ،سازكردنی سمینار و گفتوگۆ كردن
لە گەڵ شارەزایانی بواری تەندروستی.
ئامانجی سەرەكی ئەم لێكۆڵینەوە بۆ ئهوهبوو كەموكوڕیەكانی بواری دەروندروستی ئاماژەی پێ بکرێ و هەڵبسەنگێندرێ و
خزمەتگوزاریەکانی دەروندروستی لە ڕووی چەندێتی و چۆنێتیشهوه باس بکرێت .بۆ ئهم مهبهستهش ههوڵماندا رێژەی نەخۆشیە
دەرونییەکان و بە تایبەتیش دڵەڕاوکێ و خەمۆکی لە شاری هەولێردا بخەینە ڕوو.
-٢ئامانجەكانی لێكوڵینەوەكه
ئامانجەکانی ئەم لێکۆڵینەوەیە لەم خااڵنەی خوارەوەدا بە کورتی دەبیندرێت:
•
•
•
•

دیاریكردنی باڵبوونەوەی ڕێژەی نەخۆشی دڵەڕاوكێ و خەمۆكی و باوترینیانه لە شاری هەولێر.
جیاكردنەوەی ڕێژەی نەخۆشییە دەروونییەكان بە پێی تەمەن و ڕەگەز و باری كۆمەاڵیەتیان.
دۆزینەوەی پەیوەندی نێوان نەخۆشیە دەروونیەكان و گۆڕاوەكان)(Variableی وەك تەمەن و ڕەگەز و باری كۆمەاڵیەتی
و...هتد.
دۆزینەوەی ڕێژە و جۆری خزمەتگوزاریە دابینكراوەكانی دەرووندروستی لە ڕووی سیاسەتی دەرووندروستی ،خەرجی
دەرووندروستی ،خزمەتگوزاری دەرووندروستی ،دەرووندروستی لە یەكەی چاودێری سەرەتایی ،سەرچاوە مرۆییەكان ،هۆشیاری
گشتی و پەیوەندی لەگەڵ كەرتەكانی تردا بۆ بەدواداچون و توێژینەوەكان.

-٣بارودۆخی ئێستا

گرفتە دەروونیەكان زیاتر لە هەر هۆكارێكی تر دەبنە هۆی زیادبوونی رێژەی مردن ،هەندێك لەو هۆكارانە بریتین لە خۆكوشتن و
توندوتیژی ،نەخۆشیەكانی كۆئەندامی هەناسە ،نەخۆشی دڵ و چەندان نەخۆشی تر ،هەندێكی تریش بەهۆی گرنگی نەدان بە
تەندروستی گشتی.
نەخۆشیە دەروونیەكان كاریگەریان لەسەر رێژەی پەككەوتەیی لە جیهاندا هەیە ،گرفتەكانی میزاژ ،شیزۆفرینیا و ئالودەبوون بە
ئەلكهول نزیكەی %20ی هۆكاری پەككەوتەیین لە جیهاندا ،بەپێی توێژینەوەكانی رێكخراوی تەندرووستی جیهانی ،گرفتە
دەروونیەكان یەكێكن لەو دە هۆكارە یەكەمەی كە دەبنە هۆی پەككەوتن و نزیكەی لە %22ی هۆكاری پەككەوتنن لە جیهاندا .بۆ
هەر چوار كەس لە ساڵێك یەكێك تووشی گرفتی دەروونی دەبێت ،بۆ تێكڕایی تەمەنیش سێیەكی دانیشتوان تووشی نەخۆشیە
دەروونیەكان دەبن .نزیكەی %5ی ئەو نەخۆشانەی دەچنە بەشی فریاكەوتن تەنها گرفتی دەروونیان هەیە ،بەاڵم %30-20یان
گرفتی دەروونی و جەستەییان هەیە %40-20 ،،ئەو نەخۆشانەی سەردانی نۆڕینگەی دەرەكی دەكەن ,یان لە نەخۆشخانە
دەخەوێندرێن گرفتی دەروونیان هەیە.
نەخۆشی دڵەڕاوكێ و خەمۆكی دوو نەخۆشی باڵون بە بەراورد لەگەڵ نەخۆشیەكانی تری دەروونی لە نێو هاوواڵتیانی شاری
هەولێردا ،بە تایبەت لە نێو ئافرەتانی خێزاندار و گەنجانی كەم دەرامەت .سەبارەت بە ڕێژەی دڵەڕاوكی بە گوێرەی تەمەنەكان،
گروپی تەمەنی  29-18زۆرترین ڕێژەی توشبوون بە هەردوو نەخۆشی دەروونی پیشان دەدات ،دڵەڕاوكێ  ،%39,3كەچی ڕێژەی
خەمۆكی  %46.7بوو .سەبارەت بە پەیوەندی نێوان نەخۆشیەكان و پارەی دەستكەوتوی مانگانە ،ڕێژەی دڵەڕاوكێ لەوانەی
پارەی دەستكەوتوی مانگانەیان لە دوو ملیون دینار و بۆ سەرەوە بێت لە هەوان زیاترە كە  ،%22بەهەمان شێوەش ،رێژەی
خەمۆكیش  .%16.7بە پێی دەرئەنجامەکانی ئەم لێکوڵینەوەیە باڵویی ئەو دوو جۆرە نەخۆشیە هۆكاری جیاوازی وەکو ئەوانەی
خوارەوە هەیە:

Page 1

وەزارەتی تەندروستی سیاسەتێكی نووسراوی بۆ دەرووندروستی نیە ،وەك یەكەی چاودێری سەرەتایی كە بنكە تەندروستیەكانن،
گرنگیدانی سەرچاوە مرۆییەكانی ئەو بوارە ،بەشداری پێكردنی خێزان و نەخۆش ،سیستەمێكی چاودێری كردنی چەندایەتی و
چۆنایەتی .بۆیە لە كاتی تەنگژەو ڕوودانی كارەساتیشدا باری دەروندروستی خەڵکی بەرەو خراپتر دەڕوات.
نەبوونی یاسایەكی دەرووندروستی لەو بوارە كێشەكەی قوڵتر كردوەتەوە ،لە پارێزگاری و پاڵپشتی كردنی نەخۆش و پاراستنی
مافیان و یەكسانی و دادپەروەری لە دابین كردنی خزمەتگوزاری دەرووندروستی بۆ گشت چین و توێژەكانی كۆمەڵگە.
بەبەراورد لەگەڵ ئەنجامەكانی ڕاپرسیەكەی ڕێكخراوی تەندروستی جیهانی 2009-كە تیایدا %23ی وواڵتە گوزەران نزمەكان و
%13ی وواڵتەگوزەران نزم-مامناوەندەكان (كە وواڵتی عێراقیشی تێدایە) سیاسەت و پالنی دەرووندروستیان نیە ،كەچی هەموو
وواڵتە گوزەران بەررزەكان یان سیاسەت وەیان پالنی دەرووندروستیان هەیە.
لە کوردستاندا ،هیچ بەڕێوبەرایەتیەكی دەرووندروستیمان نیە كە هەڵسێت بە دانانی سیاسەتی دەرووندروستی تۆكمە بۆ پێشكەش
كردنی خزمەتگوزاریە تایبەتیەكانی ئەو بوارە .تەنها یەك نەخۆشخانەی دەرووندروستی بەناوی (نەخۆشخانەی دەروونی) هەیە كە
سەر بە بەڕێوبەرایەتی تەندروستی گشتی هەولێرە ،بەمەش ،هەر بودجەیەك بۆ ئەو نەخۆشخانە تەرخان بكرێت لە الیەن ئەو
بەڕێوبەرایەتیەوە پشكی دەرووندروستی بە ڕێژەیەكی دیاریكراو لە خەرجی گشتی پێشكەش دەكرێت.
هەروەک ئاماژەمان پێکرد ،تا ئێستا لە هەرێمی کوردستان یەك نەخۆشخانە هەیە كە تا ساڵی  2013فایلی بۆ 3289
توشهاتوانی نەخۆشیە دەروونیە درێژخایەنەكان كردۆتەوە ،ڕۆژانەش بەالی كەمی  50نەخۆش لە كلینیكی دەرەوەی نەخۆشخانەكە
دەبیندرێت ،بە هیچ شێوەیەك لە توانایدا نیە خزمەتگوزاری بۆ هەموو كۆمەڵگا یان تەنانەت بۆ ( )416،314كەس لە سەرووی
تەمەنی  18ساڵیەوە (بەپێی ئاماری دەستەی ئاماری هەرێم) دابین بكات.
ڕێژەی سایكۆلۆجیست و توێژەر و چارەسەری پیشەیی كە لە بواری كەرتی حكومی كاردەكەن بریتین لە  15كەس (لە ناو
نەخۆشخانەی دەروونی هەولێر) .بەاڵم هیچ داتایەك بۆ ئەو .ڕێژەیە لە كەرتی تایبەتدا نیە.
پشكی دەرووندروستی لە خەرجی گشتی تەندروستی تەنها ( )0.23%لەم بڕە پارەیەش ،نزیكەی ( )80%بۆ دەرمان كڕین
سەرف دەكرێت و ئەوەی دەمێنێتەوەش بۆ خزمەتگوزاری و موچەی كارمەندان تەرخان دەكرێت( .وێنەی خوارەوە)

وێنەکێشێ ژمارە ( )١کە جیاوازی و کەمی خەرجی (دەروندروستی) لە تەندروستیدا دەخاتەڕوو
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تا ئێستاش ،هیچ بیمەیەكی دەرووندروستی نیە ،ئەوەی كە هەیە بریتیە لە هاوكاریەكی مانگانە بەناوی چاودێری كۆمەاڵیەتی كە
مانگانە ( )100000،000-150هەزار دیناری عێراقیە بۆ نەخۆشیە دەروونیە درێژخایەنەكان ،ئەو بڕە پارەیەش تەنانەت
بەشی دەرمانی نەخۆشەكان ناكات.
كارمەند

ژمارە

پزیشک

22

پزیشکی تیشک

1

پەرستار

22

سایكۆلۆجیست

11

توێژەر

4

کۆی گشتی

60
خشتەی ( )٢ژمارەی کارمەند لە نەخۆشخانەی دەروونی بە پزیشکەکانەوە

وەک لە خشتەی ()٢دا دیارە ،ژمارەی پزیشكانی دەروونی لەناو نەخۆشخانەی دەروونی بریتیە لە  22پزیشك ،لەگەڵ  1پزیشكی
تیشك و سۆنەر 22 ،پەرستارو  11سایكۆلۆجیست و  4توێژەرو چارەسەری پیشەیی .بەاڵم هیچ کام لەمانەی کە باس کران لە
پزیشكێك یان پەرستاری دەروونی لە دەرەوەی شار كارناكات .لەالیەکی ترەوە ،جگە لە پزیشكانی دەروونی كە  15پزیشكن و ()4
سایكۆلۆجیست ،هیچ كارمەندێكی تری ئەم بوارە وۆرك شۆپیان بۆ نەكراوە .هەروەها ( )4پزیشكی دەروونی لە بواری مندااڵن و
هەرزەكاران ڕاهێنانیان كردوە ،بەاڵم هیچ پەرستارێك ،سایكۆلۆجیستێك ،توێژەری كۆمەاڵیەتی بەشداری نەكردووە لەو ڕاهێنانەدا.
سەبارەت بە رۆڵی حکومەتیش لەم روەوە ،تا ئێستا هیچ یارمەتیەكی دارایی ئاماژەپێكراوی بۆ خێزانی نەخۆش دابین نەكردوە
ئەگەرچی لە پالنی سااڵنەی حكومەت بۆ ساڵی  2014دانراوە.
-٤دەرئەنجامەكانی لێكوڵینەوە
دیارە بەشداربوونی نیوە بە نیوەی پیاوو ئافرەت بۆ ئەو ڕاستیە دەگەرێتەوە كە ڕێژەی هەردوو نەخۆشی دڵەڕاوكێ و خەمۆكی وەك
زۆربەی توێژینەوەكان ئاماژەی پێ دەكەن لە ئافرەت زیاترە وەك لە پیاوان ،بەمەش بەو یەكسانیە كاریگەری توخم لە ڕووی
میتۆدەوە زیاتر بەدیار دەكەوێت:


سەبارەت بە ڕێژەی توشبون بە دڵەڕاوكێ و خەمۆكی ،ئەو توێژینەوەیە پیشانی دا كە ڕێژەی توشبوان بە دڵەڕاوكێ  56كەسە کە
دەکاتە(،)14%و ڕێژەی خەمۆكێش  60كەس بوو کە دەکاتە (.)15%

 هەردوو ڕێژەی دڵەڕاوكێ و خەمۆكی بەبەراورد لەگەڵ واڵتانی دیكە زۆر دەرچوە ،بۆ نمونە خەمۆكی و دڵەڕاوكێ لە
بەریتانیا بەیەكەوە ( 7%پیاو و  %11ئافرەت) ،بۆ دڵەڕاوكێ ( 4%پیاو و  %5ئافرەت) ،بۆ خەمۆكی ( %2پیاو
و  %3ئافرەت)
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 دیارە نەبوونی ژمارەی پێویست لە پزیشكانی دەروونی ( 22پزیشك) و سایكۆلۆجیست و كەمی نۆڕینگەی دەروونی و
بەتەنها بونی یەك نەخۆشخانە بۆ زیاتر لە  1،400،000كەس لە پارێزگای هەولێر ،ئەوە سەرەڕای بونی سیاسەتی
ڕاگواستنی گوندەکان ،سیاسەتی زەوی سوتاندن (سياسة االرض المحروقه) وێرانکردنی شارەکان ،بە
ئۆردوگاکردنی دانیشتوان ،ئەنفال ،شەڕی عێراق  -ئێران ،شۆڕش ،کۆڕەو و شەری ناوخۆ ،بێکاری و بێ ئیستیقراری
کۆمەاڵیەتی دوای ڕزگاری كاریگەری نەرێنی لەسەر باری دەروونی هاوواڵتیان هەیە .بەاڵم ڕێژەكان لە مێ زیاترن وەك لە
نێر.
 ڕێژەی سەدی دڵەڕاوكی  %69،6و خەمۆكی  %53،3لە ئافرەتان بەبەراورد لەگەڵ رێژەی دڵەڕاوكێ كە  %30،4و
خەمۆكێ  %47،7لە پیاوان پەیوەندیەكی ئاماری بایەخدار دیارە.
 .٥ڕاسپاردەکان:
•
•
•
•

ئەم توێژینەوەیە لە ڕووی ستراکتورەوە هەموو هەرێم داناپۆشێت بۆیە پێویستە لە هەموو پارێزگاکانی هەرێمدا دووبارە ئەنجام
بدرێتەوە.
هەوڵ بدرێت وانەو كۆڕی گشتی لە میدیاكانی شاری هەولێر ساز بكرێت تا خەڵك شارەزای ئەو دوو نەخۆشیە بن و فێری
ئەوەش بكرێن چۆن خۆیانی لێ بپارێزن.
پزیشكانی دەروونی ئاگاداری ئەو ڕێژە زۆرەی نەخۆشی بكرێنەوە تا بە هەندی وەربگرن.
نەخۆش فێری شێوازەكانی چارەسەریی كێشەكانی ڕۆژانە بكرێنەوە ،تا دوركەونەوە لە توشبوون بەو نەخۆشیە دەرونیانە.

-6پێشنیار بۆ سیاسەت:
•
•
•
•
•
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ئەم توێژینەوەیە لە رووی ستراکتۆرەوە هەموو هەرێم داناپۆشێت بۆیە پێویستە لە هەموو پارێزگاکانی هەرێمدا دووبارە ئەنجام
بدرێتەوە.
دانانی سیاسەتێکی نوسراو لە بواری دەروندروستی بۆ فەراهەم کردنی خزمەتگوزاری بە لەبەرچاوگرتنی مافی نەخۆش.
هەبوون و دامەزراندنی نەخۆشخانەی تایبەت بۆ دەروندروستی بۆ پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری بۆ هاواڵتیان
داڕشتنی یاسای دەروندروستی بە لەبەرچاوگرتنی بیمەی دەروندروستی
بەدواداچونی کاری نەخۆشخانەکانی هەرێم لە ڕووی دابینکردنی خزمەتگوزاری بۆ هاواڵتیان.

