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الحقائب 679

Indicators
حقیبة طوارئ أساسیة     15 

حقیبة طوارئ كاملة       3
حقیبة طوارئ أ و ب      3

حقیبة أمراض اإلسھال    18

حقیبة جراحیة              1

Indicators
حقیبة طوارئ أساسیة ....25  
حقیبة طوارئ كاملة........5   
حقیبة أمراض اإلسھال......8  

Indicators
حقیبة طوارئ أساسیة 2

Indicators

IndicatorsJul

Indicators
Indicators

Indicators كاملة........2 حقیبة طوارئ 
حقیبة طوارئ أساسیة ....80
حقیبة طوارئ أ و ب ....4

[86]

حقیبة طوارئ أساسیة 40
 حقیبة طوارئ كاملة .25
 حقیبة طوارئ أ و ب ...2
حقیبة أمراض اإلسھال 48 

[17]

[األدویة األساسیة]
[األدویة األساسیة]

[األدویة األساسیة]

[حقائب الطوارئ]

إربیل

[األدویة األساسیة]
بغداد

نات المسّكِ    2,399,500 
مضادات االلتھاب    2,060,560
األدویة المضادة للعدوى    1,411,300 

أدویة جلدیة        416,550
محالیل تعویض السوائل بالفم        402,000
أدویة الحساسیة واأللیرجیا

أدویة القلب واألوعیة

       388,200 
 محالیل تصحیح الماء
 والكھرلیات والحموضة والقلویة

       120,000 

أدویة لألذن واألنف والحنجرة          60,000
مطھرات          43,200
أدویة تنفسیة          23,490
مضادات الصرع ومضادات االختالج            2,000
محرضات الوالدة            2,000
1,000            أدویة ھضمیة

[حقائب الطوارئ]

حقیبة طوارئ مشتركة بین الوكاالت أساسیة 19
حقیبة طوارئ مشتركة بین الوكاالت كاملة 7
5 حقیبة طوارئ أ و ب
حقیبة أمراض اإلسھال 4

[األدویة األساسیة]
السلیمانیة

النجف

 محلول تصحیح الماء
 والكھرلیات والحموضة والقلویة

[حقائب الطوارئ]

أدویة القلب واألوعیة 356,480

أدویة مضادة للعدوى 16,200
نات مسّكِ 7,900
تنفسیة 3,610
محرضات الوالدة 3,600
مضادات الصرع ومضادات االختالج 2,000
محالیل تعویض السوائل بالفم 2,000
أدویة ھضمیة 1,000
أدویة التخدیر 760
مضادات التشنج 700

أدویة جلدیة 400

100

حقیبة طوارئ مشتركة بین الوكاالت أساسیة 10

 
  
 
 
 
 

أدویة جلدیة 5,315 
مضادات التشنج 1,600 
مضادات الصرع ومضادات االختالج 1,000 
نات المسّكِ 200 
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حقیبة طوارئ مشتركة بین الوكاالت أساسیة 328
حقیبة طوارئ مشتركة بین الوكاالت كاملة 32
حقیبة طوارئ أ و ب 28

حقیبة أمراض اإلسھال 93

صالح الدین
دھوك[حقائب الطوارئ]

[حقیبة الطوارئ]

[حقیبة الطوارئ]

[حقیبة الطوارئ]

[األدویة األساسیة]
نینوى

األنبار

[Emergency Kit]

كركوك

[حقائب الطوارئ]

[حقیبة طوارئ]
حقیبة طوارئ  أساسیة 20
حقیبة طوارئ كاملة 1

حقیبة طوارئ كاملة 1
حقیبة طوارئ أ و ب 24

أدویة جلدیة 700

حقیبة طوارئ أساسیة 30
حقیبة طوارئ كاملة 4

 
 

 
 
 

أدویة جلدیة 560 

حقیبة طوارئ مشتركة بین الوكاالت أساسیة 18
(حقیبة طوارئ مشتركة بین الوكاالت كاملة 4
حقیبة أمراض اإلسھال 17

10
6

حقیبة أمراض اإلسھال 1

أدویة القلب واألوعیة 224,740

نات المسّكِ 5,000
مضادات االلتھاب 5,000
أدویة ھضمیة 3,000
مضادات التشنج 700
مضادات العدوى 600
مضادات الصرع واالختالجات 500

حقیبة طوارئ مشتركة بین الوكاالت أساسیة 15
حقیبة طوارئ مشتركة بین الوكاالت كاملة 1
حقیبة أمراض اإلسھال 3

حقیبة طوارئ مشتركة بین الوكاالت كاملة
حقیبة طوارئ أ و ب

حقیبة جراحیة4

حقیبة جراحیة 7

أدویة السكري والغدد الصّم 454,880
أدویة تنفسیة 126,200
أدویة مضادة لاللتھاب 72,000
أدویة القلب واألوعیة 54,880
أدویة مضادة للعدوى 50,242
أدویة ھضمیة 39,500

مضادات العدوى 80,670

مضادات االلتھاب 4,000
تنفسیة 6,760

أدویة السكري والغدد الصم 421,800
أدویة القلب واألوعیة 323,560

حقیبة الطوارئ أ و ب1

477,200

التنفسیة 20,040
أدویة السكري والغدد الصم 78,000

أدویة السكري والغدد الصّم 200,000

حقیبة طوارئ مشتركة بین الوكاالت أساسیة 5

حقیبة طبیة للطوارئ مشتركة بین الوكاالت أساسیة  60

 حقیبة طبیة للطوارئ مشتركة بین الوكاالت أساسیة  440 

حقیبة طبیة ألمراض اإلسھال    118

حقیبة طوارئ أ و ب   68

حقیبة جراحیة        11
حقیبة الرضوض أ 1
حقیبة الرضوض ب 1

تدخالً عالجیا

= 1000 شخص  =250ً طوارئ أساسیة تدخالً عالجیا حقیبة

= 100000 شخص/3 أشھر  حقیبة طوارئ كاملة

حقائب طبية

العراق: توزیع األدویة األساسیة في عام 2016

 إخالء مسؤولیة: إن الحدود واألسماء والتعیینات التي تظھر على ھذه الخریطة ال تعني 
التعبیر عن أي وجھة نظر كانت من جانب منظمة الصحة العالمیة تتعلق بالوضع 
القانوني ألي بلد أو أرض أو مدینة أو منطقة أو تتعلق بسلطات أي منھا أو تتعلق 

بتحدید حدودھا أو تخومھاوقد اتخذت منظمة الصحة العالمیة جمیع االحتیاطات الممكنة 
إلنتاج ھذه الخریطة، ومسؤولیة تفسیرھا واستخدامھا یتحملھا المستخدم لوحده، ومنظمة 

الصحة العالمیة غیر مسؤولة بأي شكل من األشكال عن أي أضرار قد تنشأ من 
استخدامھا. منظمة الصحة العالمیة 2016. جمیع الحقوق محفوظة.

البرید اإللكتروني
 wriraq@who.int 

مصدر المعلومات منظمة الصحة العالمیة، العراق
 تاریخ اإلنتاج السابع عشر من حزیران/یونیو

2016
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حقیبة طوارئ كاملة........5
حقیبة طوارئ أساسیة ......94

حقیبة طوارئ أ و ب ....10
حقیبة أمراض اإلسھال....2

حقیبة جراحیة .....3

حقیبة طوارئ كاملة........7
حقیبة طوارئ أساسیة ....160

حقیبة طوارئ أ و ب ....17
حقیبة أمراض اإلسھال....13

حقیبة جراحیة .....3

حقیبة طوارئ كاملة   2
حقیبة طوارئ أساسیة  6
حقیبة أمراض اإلسھال 1

حقیبة طوارئ كاملة   2
حقیبة أمراض اإلسھال  11

حقیبة جراحیة   4

حقیبة طوارئ أساسیة   40
حقیبة طوارئ كاملة  25
حقیبة طوارئ أ و ب  2

حقیبة أمراض اإلسھال  6
حقیبة طوارئ كاملة  2
حقیبة طوارئ أ و ب  2

  حقیبة أمراض اإلسھال  6




