(أ) محور المرافق العالجية-:
 -1رإية حول المراكز القومية التخصصية
 -2المجلس األعلى للمستشفيات
 -3الخطوط العريضة لتصور المستشفيات المسيرة ذاتيا
 -4مشروع إستقطاب الكفاءات من الداخل والخارج
 -5القوائم المعتمدة للوحدات التخصصية واإلختصاصيين بالمستشفيات اإلتحادية
بالخرطوم
 -6اعتماد الوحدات التخصصية بالمستشفيات اإلتحادية
 -7مهام اإلختصاصي بالمستشفيات اإلتحادية
 -8تنظييييم إسيييتيعاب اإلختصاصييييين مييين كلييييات الطيييب الحكوميييية بالمستشيييفيات
اإلتحادية
 -9العاملين المإقتين والمتعاقدين بالمستشفيات اإلتحادية
 -11اإلقرار الطبى وضوابط تسجيل اإلجانب
 -11تطبيق المناشير القانونية الخاصة بؤورنيك  8الجنائى
 -12تفويض السلطات بالمستشفيات التعليمية

(ب) محور المجالس-:
 -1مجلس إدارة المستشفيات
 -2الئحة المجالس اإلستشارية التخصصية للعام 2118

1

(ج) محور التدريب بالمرافق

العالجية:

 -1تنظيم تدريب طالب كليات الطب بالمستشفيات اإلتحادية
 -2مسئولية نواب اإلختصاصيين بالمستشفيات اإلتحادية
 -3لجنة التدريب والبحوث بالمستشفيات
 -4إعتماد فترة اإلدارة الطبية ألغراض التدريب
 -5التدريب على النفقة الخاصة لألطباء العمومييين بوظائف بوزارة الصحة
 -6لجنة التنسيق بين الطب العالجى ومإسسات التعليم العالى بالعاصمة القومية

(د) محور شئون األطباء:
-1

قرار إدارى  84توزيع وتنقالت األطباء

-2

العاملين المإقتيين والمتعاقدين بالمستشفيات اإلتحادية والمراكز القومية التخصصية

 -3التعيين والتنقل والسماح بالعمل لإلختصاصيين بالمستشفيات اإلتحادية
 -4إجراءات إستخراج خلو طرف من إدارات الطب العالجى
 -5ضوابط التعيين والتنقالت السنوية لإلختصاصيين للعام 2118م
 -6إجراءات النقل لإلختصاصيين والعموميين
-7

شروط ولوائح إعادة التعيين

 -8إجراءات وسياسات التعيين والنقل
 -9ضيوابط توزييع اإلختصاصيييين عليى الوالييات والمستشييفيات اإلتحاديية والمراكييز
القومية التخصصية

(هـ)محور الوحدات الهندسية-:
 -1نظام العمل والموجهات لوحدات الهندسة الطبية بالمستشفيات
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(و) محور خدمات نقل الدم-:
 -1المبادىء اإلساسية لخدمات نقل الدم
 -2األهداف العامة
 -3السياسة العامة لخدمات نقل الدم فى السودان
 -4الطرق العملية.
 -5تقصى سالمة الدم
 -6اإلستخراج السريرى الرشيد
 -7اإلمداد المركزى
 -8نظام الجودة الشاملة ألنشطة نقل الدم
 -9التبرع الطوعى
 -11التمويل
 -11المخزون اإلستراتيجى وتوزيع مشتقاته

(ز) محور الطوارىء واإلسعاف-:
 -1إدارة الكوارث
 -2السياسات الصحية لإلستعداد والتصدى للكوارث
 -3محاور السياسة
 -4العالقات مع القطاعات
 -5هياكل لجان الطوارىء الصحية (الخريف)
 -6خطة اإلستعداد المبكر للخريف
 -7مشروع اإلسعاف القومى
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وفقا للترتيبات الدستورية فى البالد فإن مسإولية تقديم الخدمات الصحية فى
المستويين األول والثانى تقع على عاتق المحليات والواليات وتقوم وزارة الصحة
اإلتحادية بوضع السياسات العامة والخطط والنظم ومتابعة وتقييم التنفيذ باإلشراف
الفنى على جميع المستويات .
تقوم المراكز القومية التخصصية كمستوى ثالث بالدور المرجعى حسب موقعها لتقديم
خدماتها لجميع قطاعات المرضى دون التقيد بجغرافية الموقع على أن تقوم بالدور
المناط بها فى مجالى التدريب و البحوث العلمية والسريرية .

الرؤيا
قيييام مراكييز مميييزة فييى مجيياالت الخييدمات الطبييية التخصصييية تسييتطيع تلبييية حاجييية
الخييدمات الصييحية بالسييودان وتكييون مراكييز تحويلييية مرجعييية وتتطييور تييدرجيا آخييذة
بالمعايير العالمية لتصبح مراكز تخصصية جاذبة إقليميا .
ويمكن أن تنشيىء المراكيز القوميية التخصصيية فروعيا لهيا بالوالييات وايضيا يمكين ان
تنشؤ مراكز تخصصية والئية .
على أن يقوم المركز الوالئى بإصدار دليل يوضيح الرإيية والرسيالة والقيييم فيى مجيال
تخصصه
وأن يكييون فيييه دليييل للمسييتفيدين يسييهل طريقيية الوصييول اليييه واإلسييتفادة ميين خدماتييه
وينظم إستخدام مرافقه بشكل سليم وآمن .
على أن تكون هناك الئحة مفصلة بالعالقة بين المراكز القومية التخصصية واإلقيليمة
والوالئية توضع بالتشاور مع المجالس اإلستشارية للتخصص المعنى .

الرسالة -:
 -1تقييديم رعاييية صييحية متميييزة لكييل المسييتفيدين إضييافة الييى التييدريب والتعليييم
الصحى المستمر وإجراء البحوث فى مجال التخصص .
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القيـم-:
التميز فى الخدمة المقدمة :
 تقديم رعاية طبية تلبى الحاجة الصحية والنفسية واالجتماعية والروحية للمستفيدين مراعاة روح الفريق الواحد فى العمل الشفافية والوضوح فى نظم المساءلة والمحاسبة -إحترام سرية اآلخرين

الغاية -:
 توفير خدمة صحية عالية الجودة تلبى حاجة المستفيدين وترضى طموحاتهم تهيئة بيئة العمل الصحية اآلمنة الشراكة مع الجهات األخرى -إجراء البحوث والتدريب

السياسات -:
 االستجابة لمتطلبات المستفيدين من الخدمة لضمان التمييز والجيودة فيهيا والتطيويرالمستمر وتبسيط االجراءات واستخدام التقنيات المتطورة والحديثة
 تعمييل المراكييز القومييية التخصصييية بتعيياون وثيييق وتكامييل مييع المجييالس اإلستشيياريةالتخصصية وذلك من أجل التطور المهنى لمختلف التخصصات ورعايية توسيعها عبير
تدريب ونشر اإلختصاصيين والكوادر المإهلية والمعيدات وتهيئية بيئية العميل جييث أن
المجالس االستشارية تضع السياسات العامة للمراكز ويقيوم المركيز المعنيى بتنفييذ هيذ
السياسات .
 تعمل المراكز القومية التخصصية تحت رعاية وإشراف وزارة الصحة القوميية
أوالوالئييية حسييب موقعهييا وذلييك بإدخييال نظييام الذاتييية ( ) Autonomyبعييد بنيياء
القيييدرات المإسسيييية (capacity

 ) Institutionlالالزمييية إلنجييياح هيييذا النظيييام

اإلدارى .
 وضيييع خطييية اسيييتراتيجية طويلييية ومتوسيييطة وقصييييرة الميييدى تشيييمل المجييياالت
المختلفة تحدد األولويات وطريقة تنفيذها وتركز على
 توفير الموارد البشرية وتؤهيلها وإستبقائها . -توفير المعدات واإلجهزة ذات الكفاءة العالية
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المحاور التالية -:

 تهيئة البنى التحتية وبيئة العمل -وضع النظم اإلدارية والموجهات الالزمة لضمان استمرار الخدمة

-

إجراء البحوث التطبيقة فى المجال

* تضييع المر اكييز القومييية اللييوائح المنظميية للعالقيية بينهييا وبييين الفييروع اإلقليمييية
والوالئية المتخصصة فى مجالها

 مجاالت المراكز القومية التخصصية
 طب وجراحة القلب والصدر طب وجراحة المخ واألعصاب جراحة العظام واإلصابات طب وجراحة العيون طب وجراحة الكلى والمسالك البولية طب وجراحة الجهاز الهضمى الحروق وجراحة التجميل جراحة األسنان والوجه والفكين األورام والطب النووى والعالج باإلشعة جراحة األوعية الدموية -طب النسائيات والخصوبة

مهام وإختصاصات المراكز القومية التخصصية
 تقديم خدمات طبية مرجعية فى المستوى الثالث التدريب (الطالب -األطباء  -الكوادر األخرى) الدراسات والبحوث فى المجاالت التخصصية رعايية وتوسيييع الخييدمات التخصصيية علييى مسييتوى اليبالد واإلشييراف علييىالمراكز الوالئية.
 وضييييع البروتييييوكالت والموجهييييات فييييى المجيييياالت التخصصييييية والمعيييياييربالتنسيق مع المجالس االستشارية للتخصص المعنى وتعميمها على المستوى
القومى والوالئى .
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 التطيييوير المسيييتمر للخيييدمات التخصصيييية والتعييياون ميييع المراكيييز القومييييةالتخصصية األخرى .
 التعيياون المشييترك مييع المراكييز العالمييية النظيييرة ميين أجييل تبييادل الخبييراتوتطوير الخدمات التخصصية بالبالد .
 تقييوم إدارة المركييز بالتنسيييق مييع القمسيييون الطبييى العييام بمتابعيية ومراجعييةاألمييراض التييى يييتم تحويييل المصييابين بهييا للخييارج حتييى يمكيين توطينهييا
بالداخل وفق الخطط التطويرية لهذ المراكز

طريقة اإلدارة-:
تنشؤ لكل مركز هيئية تنفيذيية وفيق الئحية تفصيل هيكيل هيذ الهيئية التنفيذيية ومهامهيا
وإختصاصتها  .وتشمل هذ الهيئة التنفيذية اإلدارة والجودة والتدريب والبحوث.
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حسييب قاعييدة الييربط السييريرى ولضييمان تجويييد األداء وتحديييد المسييئولية ولتحديييد
التييدريب ونظيييم الجييودة بالمستشيييفيات ييييتم إصييدار قيييوائم معتمييدة للوحيييدات التخصصيييية
واإلختصاصيين بالمستشفيات يراعى فيها األتى-:
 -1اإلختصاصيون بالقا ئمة فقط هم الذين يحق لهم ممارسة تقديم الخدمة والتدريب
وإجراء البحوث بالمستشفى.
 -2تقيييوم إدارة الطيييب العالجيييى وفيييق اليييربط السيييريرى بتحدييييد قيييوائم الوحيييدات
التخصصييية بالمستشييفيات بالتنسيييق مييع إدارات المستشييفيات ووفييق تقييييم األداء
للواحدات .
 -3يراعى أن يخصص  %51من الوحدات للوزارة والمتبقى للجامعات .
 -4على كل إختصاصى ورد إسيمه فيى قائمية اإلختصاصييين المعتميدة بالمستشيفى
مييييلء اإلسييييتمارة الخاصيييية بالمعلومييييات األساسييييية لإلختصاصيييييين المعتمييييدين
بالمستشفيات.
 -5على كل إختصاصى ضمن القائمة المعتمدة اإللتزام التام بجميع نظم وقرارات
إدارة المستشفى واإللتزام بملء إستمارة تقييم أداء الوحدات التخصصية شهريا .
 -6ال يجوز لميدير المستشيفى الطليب مين اإلدارة العامية للطيب العالجيى نقيل أى
إختصاصى من المستشفى فى حال عيدم التعياون أو عيدم اإللتيزام بينظم العميل
بالمستشفى ما لم تتم إجراءات المحاسبة اإلدارية حسب قوانين الخدمة العامة وفى
هذ الحالة ينظر فى إجراءات نقله الى مستشفى آخر فى حالة توفر الوظيفة .
 -7يجيييوز لإلختصاصييييين بوظيييائف فيييى وزارة الصيييحة اإلتحاديييية اليييذين ليييم تيييرد
أسييماءهم فييى القائميية المعتمييدة طلييب توضيييح األسييباب بمخاطبيية المييدير العييام
للطب العالجى .
 -8يجييوز تعييديل أعييداد الوحييدات واإلختصاصيييين متييى مييا نشييؤت الحاجيية لييذلك
بواسطة اإلدارة العامة للخدمات العالجية بتوصية من مدير عام المستشفى
لتنظيييم إسييتي عاب اإلختصاصيييين ميين كليييات الطييب بالمسشييتفيات المختلفيية تتبييع
السياسات األتية -:
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أ -أى إختصاصى مين وزارة الصيحة تيتم إحالتيه للمعيام ييتم تعييين إختصاصيى
آخر من الوزارة مكانه بمإهالت وخبرة مماثلية فيى نفيس الوحيدة التيى يعميل بهيا
اإلخت صاصى الذى تمت إحالته للمعام  ...لحفظ نسبة الوزارة .
ب -فى حالة رغبة أى كلية طب فى تعيين اإلختصاصى المحال الى المعام أو
التعاقد معه  ..تقدم الكلية طلبا لإلدارة العامة للطب العالجى للموافقة على عمليه
خصما على الوحدات المخصصة للجامعة .
ج -اإلدارة العامييية للطيييب العالجيييى غيييير ملزمييية بتخصييييص وحيييدات تخصصيييية
بالمستشفيات ألى عضو هيئة تدريس بكليات الطب يتم إسيتيعابه بواسيطة الكلييات
بييدون التنسيييق المسييبق مييع اإلدارة والتؤكييد ميين إمكانييية تييوفير وحييدة تخصصييية
إضافية للجامعة

سياسة إعتماد الوحدات التخصصية بالمستشفيات
 -1كل مستشفى تعليمى يمأل استمارة طلب اعتماد الوحدات التخصصية بالمستشفى
بدقة ومعلومات صحيحة عن كل وحيدة ويقيوم المستشيفى بترشييح اإلخصيائيين
للوحييدات التخصصييية حسييب الشييروط ( 3إختصاصييى فقييط لكييل وحييدة 11 :
أعوام فؤكثر وما بين  5و  8أعوام واقل من  5أعوام ))
 -2تسمى الوحدات باألرقيام ويحيدد رقيم لكيل وحيدة عليى أن تشيمل مهيام الوحيدة
تغطية المناوبات .
 -3تقييوم إدارة الخييدمات العالجييية وادارة التييدريب وتنمييية المييوارد البشييرية بزي يارة
المستشفى للتؤكد من وجود األسرة المحيددة لكيل وحيدة وتطابقهيا ميع اإلسيتمارة
وميين ثييم يييتم إعتميياد الوحييدات التدربييية بالمستشييفيات التعليمييية واعتم ياد قائميية
اإلخصائيين بالمستشفيات التعليمية.
لما سبق من سياسة الوحيدات التخصصيية وإعتمادهيا تقيرر أن تحيدد المهيام التاليية
ألى إختصاصيييى بالمستشيييفيات بإعتبيييار أن أى إختصاصيييى بهيييذ المستشيييفيات هيييو
(مدرب) ألطبياء اإلمتيياز واألطبياء نيواب اإلختصاصييين بغيض النظير عين تبعيتيه
اإلدارية -:
 -1تقديم الخيدمات الطبيية فيى مجيال تخصصيه بيؤعلى مسيتوى ممكين مين الجيودة
ووفق النظم التى يحددها المستشفى .
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 -2تيييييدريب الكيييييوادر الطبيييييية بالمستشيييييفى وأطبييييياء اإلمتيييييياز واألطبييييياء نيييييواب
اإلختصاصيين بالوحدة التخصصية حسب األعداد المحددة فى اليربط السيريرى
.
 -3تغطييية مناوبييات الحييوادث  -العيييادات المحوليية والمييرور التعليمييى الرئيسييى -
مرور ما بعد المناوبة وعيادة الوفيات والخروج -حلقات النقام التعليمية وتقييم
أداء المتدربين والعاملين بالوحدة التخصصيية وذليك حسيب التخصيص وطبيعتيه
ونظم العمل بالمستشفى .
 -4إجراء البحوث الطبية لتطوير األداء فى مجال التخصص
 -5القيييام بييإالجراءات اإلدارييية التييى تحييددها إدارة المستشييفى لمتابعيية أداء الوحييدة
التخصصية التى يعمل بهيا مين تقيديم للتقيارير الدوريية وحضيور اإلجتماعيات
 ...وفق ما تحدد نظم المستشفى
 -6المشاركة فى ترقية األداء بالمستشفى وتطوير بصورة عامة
 -7اإللتزام بؤى مهام أخرى ذات صلة يكلف بها من ادارة المستشيفى فيى مجيال
تخصصه ومسئولياته .
 -8تعتبر هذ المهام جزء أساسى من الوصف الوظيفى لإلختصاصى الذى يعمل
بالمستشييفى ويتبييع لجهيية حكومييية أخييرى مثييل الجامعييات  -عنييد قبولييه العمييل
بالمستشفى .
 -9تخضع جميع الوحدات التخصصية لتقييم مستمر ألدائها ويضمن قيامها بالمهيام
المحددة لها

 -11تقيييوم اإلدارة العاميييية للطييييب العالجييييى بتطيييوير إسييييتمارات التقييييويم والمتابعيييية
واإلشراف
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فييى إطييار السييعى لسييد اليينقص فييى العنصيير البشييرى وإسييتقطاب الكفيياءات السييودانية ميين داخييل
وخارج الوطن فى مجال التخصصات النادرة والدقيقة للعمل على ترقية الخدمات الموجيودة أصيال أو
إسييتحداث خييدمات لييم تكيين موجييودة تسييعى إدارة الخييدمات العالجييية مييع مييدراء المستشييفيات وإتحيياد
األطبيياء وال مجلييس الطبييى إلسييتقطاب الكفيياءات السييودانية ميين داخييل وخييارج الييوطن ولتنفيييذ هييذ
السياسات تتبع الخطوات التالية -:
 -1عمل حصر شامل للعدد الكلى المطلوب من كآفة الكوادر الصحية
 -2أن يتم اإلعالن عن الوظائف المطلوبة على مراحل
 -3أن تكييون المرحليية األولييى للمشييروع فييى شييكل  Pilotيييتم بعييدها تقييييم التجربيية ودراسييتها لسييد
الثغرات قبل اإلنتقال للمراحل التالية.
 -4تكون الفرصة متاحة لمن هم بالداخل والخارج للتقديم لهذ الوظائف
 -5تكون أسس اإلختيار واضحة بما يضمن العدالة والشفافية
 -6طرح إعالمى للتعريف باألهداف والمقاصد والطرق المتبعة فى اإلختيار
اآلليات -:
تكوين لجنة عليا لرعاية المشروع تمثل فيها الجهات االتية -:
-

وزارة مجلس الوزراء
وزارة الصحة اإلتحادية
وزارة المالية
وزارة العمل
المجلس الطبى

-

مجلس التخصصات الطبية

-

جهاز السودانيين العاملين بالخارج

-

إتحاد األطباء

-

وزير الصحة والية الخرطوم

-

وزارة العدل

-

وزارة الخارجية

-

تكوين لجنة فنية من وزارة الصحة اإلتحادية والجهات ذات الصلة مهمتها-:

-

اإلعالن عن الوظائف على مراحل

-

إعتماد الوصف الوظيفى وجداول العمل

-

تكوين لجان اإلختيار

-

فرز الطلبات وإجراء المعينات
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وتشمل

هذه

التخصصات -:

 -1جراحة المخ واألعصاب
 -2جراحة العظام
 -3طب الطوارى والحاالت الحرجة
 -4التخدير
 -5جراحة األطفال
 -6جراحة المناظير
 -7جراحة األوعية الدموية
 -8جراحة القلب
 -9جراحة نقل األعضاء
 -11طب المخ واألعصاب
 -11أمراض القلب
 -12أمراض الدم
 -13طب األورام
 -14االطفال والخدائج
 -15أمراض الشيخوخة
 -16تشخيص األنسجة
 -17العالج الطبيعى
 -18أطفال األنابيب
 -19جراحة المسالك
 -21أخرى

وفى مجال التمريض-:
إستيعاب السسترات المدربات للعمل فى -:
 -1العناية المكثفة
 -2غرفة العمليات
 -3الطوارى واإلصابات
 -4األطفال والخدائج
 -5األدارة والتدريب
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آليات اإلستقطاب
 -1اإلعالن عن الوظائف على مراحل
 -2إعتماد الوصف الوظيفى وجداول العمل
 -3تكوين لجان اإلختيار
 -4فرز الطلبات وإجراء المعاينات

المق ابل واإلمتيازات:
سيكون التعيين بعقد خاص ما بين المستشفى والطبيب او السستر (مرتيب شيهرى

تخصيص عربية

حكومية لإلستخدام) .
مالمح العقودات -:
 -1العمل فى القطاع العام فقط () Full Time
 -2العقد ألجل محدد برضاء الطرفين (سنة الى ثالث سنوات )
 -3تحديد واضح للوصف الوظيفى والجدول اإلسبوعى
 -4المسئولية تجا تدريب الكوادر
 -5وجييوب اإلنخييراط فييى البحييث العلمييى ونظييم المراجعيية وضييمان المواكبيية بييالتعليم والتييدريب
المستمر.
 -6ستوفر المستشفيات التمويل من إيرادتها الخاصة.

طريقة اإلختيار-:
يحق لمن هم داخل البالد التقديم لإلنخراط فى النظيام الجدييد إذا اسيتوفوا الشيروط المطلوبية فيى
المنافسة المفتوحة .

اإلعالن -:
سيتم اإل عالن التفصيلى فى موقع الوزارة على شبكة وموقيع جهياز المغنيربين والصيحف اليوميية
فييى السييودان والمواقييع اإللكترونييية للجمعيييات السييودانية فييى بريطانيييا وأيرلنييدا والسييعودية والسييفارات
السودانية فى أماكن تكتالت األطباء السودانين .

التقديم :
-1
-2
-3
-4

يمكن التقديم الكترونيا على الشبكة أو بالبريد أو الفاكس بعد إستالم الفورمات.
بعد تقييم الطلب يمكن قبول المتقدم مباشرة أو بعد إجيراء معاينية حسيب النقياط التيى
أحرزها .
يمكن إجراء المعاينات بالتلفون باتفاق الطرفين
يمكن تواقيع العقودات بالسفارات لمن هم فى الخارج
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السياسات التنسيقية بين وزارة الصحة اإلتحادية ووزارة
التعليم العالى
وفق موجهات مجلس التنسيق الصحى برعاية السيد /رئيس الجمهورية تنشؤ مذكرة
تفاهم بين كل الشركاء فى مجال تقديم الخدمات والتدريب وتبادل الخبرات وتشمل
هذ الموجهات المحاور التالية -:
محور التشغيل المشترك للموارد البشرية :
وذلك لإلستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة واإلمكانات المتوفرة لدى
الشركاء وتوضع الئحة لذلك تنظم هذ العالقة التنسيقية على أن يكون هنالك تكامل
وتنسيق لتغطية النقص فى التخصصات وزيادة الموارد المالية المحفزة لإلختصاصيين
من كل الجهات وتشمل هذ السياسات المحاور التالية -:

 محور تخصيص الجامعات والمستشفيات-:
تخصص لكل مستشفى عدد من الجامعات تستغل امكانات التدريب والخدمة
الصحية فيه وفق لوائح وشروط محددة .

محور البحوث المشتركة-:
يتم اإلستغالل األمثل لكل متوفرات المستشفيات التعليمية والجامعات فى مجال
البحث العلمى وفق رإى ومنهجية واضحة تخضع لألئحة تنسيقية تصب فى إطار
تشجيع البحث العلمى وبحوث لتحقيق األهداف المرجوة منه .

محور التدريب بالمرافق العالجية
انشاء لجان للتدريب والبحوث بكل مستشفى وذلك ألداء المهام األتية -:
 -1تنظيم جميع أنشطة التدريب لمختلف الكوادر والجهات داخل المستشفى وتنسيقها .
 -2التؤكد من تنفيذ مختلف برامج التدريب بالمستشفى وفق ما هو مخطط
 -3التؤكد من أن برامج التدريب تتم بالمستوى والجودة المطلوبة
 -4الموافقة على أى برامج تدريب تتم بالمستشفى
 -5تنسيق تدريب األطباء النواب بالمستشفى
 -6الموافقية علييى إجييراء جميييع البحييوث بالمستشييفى بمييا فييى ذلييك بحييوث طييالب الطييب والدراسييات
الطبية العليا من أى جهة .
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 -7تطوير وترقية األداء فى مجال التدريب والبحوث بالمستشفى
 -8تعتمد اللجنية الئحية لتنظييم عملهيا وتيودع صيورة منهيا ليدى اإلدارة العامية للتيدريب  -واإلدارة
العامة للطب العالجى  -وإدارة البحوث بالوزارة .
 -9تلتزم اللجنة فى عملها بجميع الضوابط والنظم واللوائح والقرارات والقيوانين الخاصية بالتيدريب
والبحوث بالوزارة .
 -11يصدر مدير عام المستشفى قرار تشكيل لجنة التدريب والبحوث بالمستشفى
فى هذا اإلطار وفيما يختص بتدريب طالب كليات الطب والعلوم التطبيقيية والمسياعدة واإلهتميام
بالحث العلمى لكل قضايا المجتمع فقد تم التنسيق بين وزارة الصيحة اإلتحاديية ووزارة التعلييم
العالى وفقا لإلتفاق الذى تم بين الوزارتين فى نوفمبر  2111وذلك لتحقيق األتى-:
 -1تحقيقا لإلستغالل األمثل للكفاءات والكوادر الصحية المإهلة فى المجال الطبى  ،يسمح
لإلخص ائيين وغيرهم من األطر الطبيية القييام بمهيام تقيديم الخدمية والتيدريب واألبحياث
بالمإسسات الصحية والتعليمية بالعاصمة القومية والواليات حسب الحاجة ووفق شيروط
مناسبة لكل حالة يتم اإلتفاق عليها فى حينها  ..وفق نظم المإسسة المعنية .
 -2فى حالة قيام اإلختصاصيين أو غيرهم من األطر الطبية من المإسسة األصيلية بعميل
وفق إتفاق وشروط مناسبة فيى المإسسية األخيرى  ،يمينح المتعياون نفيس المخصصيات
ويتمتع بكل المزايا التى تمنح لنظير فى المإسسة األصلية .
 -3ضييمانا إلسييتقرار العمييل ونجيياح خطييط مإسسييات وزارة الصييحة اإلتحادييية ومإسسييات
التعليم العالى فى تؤهيل أعداد كافيية مين األطبياء أو األطير الطبيية فيى فتيرات زمنيية
محددة ال يسمح بإستيعاب أو إنتقال األطباء أو األطير الطبيية بيين المإسسيات اإل بعيد
موافقة الجهات المختصة فى المإسسة األصيلة كتابة على اإلستيعاب أو اإلنتقال .
 -4للتنسيق الفاعل يحق لرإساء األقسام والمجاالت المختلفة بالمإسسات الصحية والتعليميية
لحضور إجتماع األقسام النظيرة مع اإللتزام بميا يحكيم هيذا اإلجتمياع مين نظيم وليوائح
.....
 -5تر اعييى المإسسييات التعليمييية فييى المجييال الطبييى عنييد إعييداد ومراجعيية المنيياهج  ،الحاجيية
الفعليية لييوزارة الصيحة اإلتحادييية ووزارات الصيحة الوالئييية بإعتبارهيا المخييدم الرئيسييى
لهييييوالء الخييييريجيي ن مييييع مراعيييياة الحفيييياظ علييييى المسييييتويات  ..ويييييتم تمثيييييل األقسييييام
والتخصصات النظيرة بوزارة الصحة عند إعداد ومراجعة المناهج .
 -6يتم التنسيق الكامل بين وزارة الصحة اإلتحادية ووزارة التعليم العالى والبحيث العلميى
فى مجاالت التدريب والبحوث وتقديم الخدمة الطبية وبرامج الصحة الوقائية والرعايية
الصحية األولية بآليات مناسبة على المستوى اإلتحادى والوالئى.
 -7يسمح للعياملين بالمإسسيات التعليميية أو الصيحية بتيولى مهيام اإلدارة وبرئاسية األقسيام
فى أى من المإسسات التعليمية أو الصيحية بعيد موافقية إدارة المإسسيات التعليميية أو
وكيل وزارة الصحة حسب الحيال  ...ميع مراعياة الينظم التيى تحكيم عميل المإسسيات
الصحية أو التعليمية .
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 -8يتولى مجلس تنسيق الخدمات متابعة تنفيذ اإلتفاق وتطوير
ولتحقيق هذ السياسات توضع نظم وضوابط للتدريب تشمل األتى -:
 -1أن ال يتعدى عدد الطالب فى المجموعات التى تتلقى التدريب السيريرى بالعنيابر 15
طالبا فى المجموعة الواحدة .
 -2أن تلييزم جميييع كليييات الطييب طالبهييا الييذين يتييدربون بالمستشييفيات اإلتحادييية بإرتييداء
البالطوء األبيض عند الدخول للمستشفيات للتدريب وحمل بطاقة جامعية سارية
 -3ال يسمح أل ى أخصيائى بتيدريب طيالب كلييات الطيب بالمستشيفيات ميا ليم يكين اسيمه
ضمن القائمة المعتمدة لإلختصاصيين بالمستشفى المعين والتى تصدر عن إدارة الطب
العالجى.
 -4أن يلتزم اإلختصاصى مين كليية الطيب بؤنشيطة الوحيدة داخيل المستشيفى مين أنشيطة
أكاديمييية ومييرور وعيييادة محوليية وعمليييات واإلشييراف الكامييل عنييد تغطييية الحييوادث
والمرور المسائى متى ما كان ذلك ضروريا  -وتحدد تقيارير القسيم والمستشيفى ذليك
 .......على أن يتواجد شخصيا خالل هذ األنشطة.
 -5تقيدم إدارة المستشيفى تقيارير أداء وحييدات اإلختصاصييين لكيل كلييية طيب بينفس اليينظم
المتبعة مع اإلختصاصيين من الوزارة
 -6جميع اإلختصاصيين من كليات الطب بمختلف درجاتهم مساءلون لدى إدارة المستشفى
(رئيس القسم  -المدير العام ) فيما يليهم من مسئوليات بالمستشفى وملزمون بكل نظم
وليوائح وقيرارات وزارة الصيحة  ..كميا أنهييم مسياءلون ليدى المجليس الطبيى والجهييات
العدلية عن أى إدعاءات ضدهم نتيجة ممارستهم المهنية داخل المستشفى .
 -7يوقييع المتعيياونين ميين التعليييم العييالى مثييل غيييرهم عقييدا مييع المستشييفى يحييدد مهييامهم
وإختصاصييياتهم ومسييياءلتهم بواسيييطة إدارة المستشيييفى والجهيييات األخيييرى وفيييق الييينظم
المتبعة والمحاسبية المعمول بها
يتم تحديد عدد الوحدات الممكنة فى كل قسم بواسطة رئييس القسيم وذليك وفيق الموجهاات
الملزمة التالية -:
أ – عدد األسرة بكل وحدة  15سرير فقط
ب -كيل وحيدة بهيا عيدد ( )3أخصيائى كحيد أقصيى عليى أن يكيون أحيدهم بخبييرة
عشرة أعوام أو أكثر بعد التخصص واآلخر خبرة بين خمسة وثمانية أعوام بعد التخصص
وآخر أقل من  5أعوام
ج -األخصائى الواحد يدرب مجموعة طالب واحيدة فقيط فيى الييوم بعيدد طيالب ال
يتجاوز  15طالبا
د – يكون التدريب بالعنابر فى الفترة من الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر
هـ  -عدد مرات تدريب اإلختصاصى لمجموعة طالبية ال يزيد على ثالثة مرات فى
اإلسبوع كحد أقصى ال يتم تجياوز (داخيل المستشيفى اليذى يعميل بيه أو فيى أى مستشيفى
آخر ال تزيد عن ثالثة أيام )
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و_ يقيييييوم اإلختصاصيييييى بالمستشيييييفى بتيييييدريب الطيييييالب بوحدتيييييه فقيييييط واليسيييييمح
إلختصاصيين من خارج المستشفى ممن ليس لهم وحدات  -بتدريب الطالب بالمستشفى
ز – تقوم كل وحدة بتغطية الحوادث مرتين كل ( )4أسابيع لمدة  24سياعة متواصيلة
فى كل مرة كحد أدنى ...
 -7تقيييوم أى كليييية طيييب بتقيييديم قائمييية للمستشيييفى بؤسيييماء الطيييالب اليييذين يتلقيييون تيييدربيهم
بالمستشييفى بداييية كييل عييام أو فصييل دراسييى  ..توضييح مييع القائميية تيياريخ بييدء وإنتهيياء
التدريب وأيام وأوقات التدريب وإسم اإلختصاصيى المشيرف عليى التيدريب  ..وييتم إخطيار
المستشييفى بييؤى تغيييير فييى البرنييامج أو األسييماء  ...وال يسييمح لنييواب اإلختصاصيييين أو
غيرهم من اإلختصاصيين القييام بالتيدريب بيدال عين اإلختصاصيى المحيدد اإل فيى الحياالت
الطارئة  ..وبواسطة إختصاصى آخر وبعد إخطار إدارة المستشفى .
 -8يجب على إدارة كيل كليية طيب يشيارك اسياتذتها فيى العميل  -كيل الوقيت بالمستشيفى
تنسييق العطييالت السيينوية واإلجييازات لمختليف األسييباب لمنسييوبيها  -مييع إدارة المستشييفى ..
وإخطار اإلدارة بتاريخ بدء وانتهاء اإلجازة وترتيبات ضمان إنسياب الخدمة والتدريب .
 -9يييتم معامليية اإلختصاصيييين ميين الجامعييات ضييمن القائميية المعتمييدة لإلختصاصيييين لكييل
مستشييفى  -معامليية مماثليية لنظييرائهم ميين وزارة الصييحة فيمييا يخييتص بييالحوافز المرتبطيية
باألداء وفق النظم المجازة من كل مستشفى .
 -11ييييتم إنشييياء إدارة للتيييدريب والبحيييوث لكيييل مستشيييفى تخيييتص بتنظييييم وتنسييييق بيييرامج
التييدريب بالمستشييفى للكييوادر المختلفيية وطييالب الطييب وأطبيياء اإلمتييياز واألطبيياء النييواب ..
وتتولى متابعة تنفيذ ما يتم اإلتفياق علييه مين ضيوابط لتنظييم تيدريب طيالب كلييات الطيب
بالمستشفيات .
 -11يتم تحديد السعة اإلستيعابية لكل مستشفى من طالب كليات الطب وفق معايير  ..وال
يسييمح ألى مستشييفى بتييدريب طييالب فييوق العييدد األقصييى المحييدد أو فييى غييير األوقييات
المحددة لتدريب طالب الطب.
 -12يكييون التعاميييل فيمييا يخيييص تييدريب طيييالب الطييب وغييييرهم بمخاطبييات رسيييمية بيييين
المإسسات وال تعتمد أى إتفاقات فردية أو شفاهية.
 -13تتحمل أى كلية طب التلتزم بهذ القرارات أى تبعيات مباشيرة أو غيير مباشيرة نتيجية
لعدم إلتزامها .
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سياسة التدريب على النفقة الخاصة لألطباء العموميون بوظائف
بوزارة الصحة اإلتحادية
نسيييبة ألن التيييدريب يسيييتدعى التفييير

كيييل الوقيييت ولحوجييية المستشيييفيات لوظيييائف اإلطبييياء

العموميين الذين يلتحقون للتدريب بالمجلس القومى السودانى للتخصصات الطبية وتمشيا ميع
قوانين الخدمة العامة ولوائح التدريب يجب اتباع األتى -:
 -1ال يحق ألى طبيب عميومى إلتحيق بيالمجلس القيومى السيودانى للتخصصيات الطبيية
اإلحتفاظ بوظيفته كطبيب عمومى سواءا كان التدريب مين اليوزارة أو عليى النفقية
الخاصة
 -2بمجرد إختيار الطبيب للتدريب كنائب إختصاصى يتم تلقائيا إخالء وظيفته كطبيب
عمومى  ،ومأل الوظيفة باإلعالن عنها وفق الضوابط المعتمدة .

المراجع -:
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 -1إتفاقية التعاون بين وزارة الصحة والتعليم العيالى والبحيث العلميى فيى نيوفمبر
2111
 -2قرار إدارى رقم  9لسنة 2117م
 -3قرار إدارى رقم  14لسنة 2117م
 -4قرار إدارى رقم  32لسنة 2117م
 -5قرار إدارى رقم  45لسنة  2117م
 -6قرار إدارى رقم  51لسنة 2117م
 -7تعميم إدارة الطب العالجيى لميدراء المستشيفيات بتياريخ 2117/4/2م بيالنمرة و
ص  /ط ع/21/أ1/
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سياسة ذاتية االمستشفيات
تهدف هذ السياسة لتحويل السيلطات العمليية للمستشيفيات الحكوميية بغيرض رفيع الكفياءة وتحسيين
جودة الخدمات  ،ويحتوى هذا النظام على ثالثة مكونات أساسية تشمل -:
 -1القيادة والحوكمة
 -2إدارة العمليات
 -3التمويل
ويهييدف هييذا النظييام الييى تقييديم المستشييفيات خييدمات عالييية الجييودة بطريقيية آمنيية ومقبوليية لييدى
المجتمع وتكون مستقلة ماليا واداريا وفق سياسات ونظم ومعايير وزارة الصحة اإلتحاديية وتقيدم
الحكومة فيه دعما محدودا مربوطا باألداء الكليى للمستشيفيات بجانيب دعيم المرضيى الفقيراء ميع
الجهات ذات الصلة  ,حيث وجد أن معظم المستشفيات الحكومية تعانى من

المشاكل

األتية -:

 -1اإلستخدام الغير مرشد للموارد
 -2ضعف القدرات االدارية باإلشراف
 -3ضعف النظم والهياكل
 -4ضعف التمويل
 -5ضعف النظم التحفيزية

دواعى هذه السياسة -:
بييالرغم ميين أن جييل الصييرف الحكييومى موجييه نحييو المستشييفيات اإل أنهييا تعييانى ميين مشيياكل
موروثة داخلها تكبل كل عمليات اإلصيالح المنشيودة  .ولعيل مين أبيرز هيذ المشياكل ( الترهيل
الكبير فى القوى العاملة وضعف نظم المحاسبة والبروقراطية فى ادارة العمل )
وبالرغم من إدخال رسوم الخدمات بالمستشفيات اإل أن وجود نسيبة عاليية للفقير جعليت المسيافة
كبيرة بين إسترداد القيمة للتكلفة وبين رسوم الخدمة  ,أضف الى ذلك التعقييدات التيى صياحبت
رسوم الخدمات من حيث تقديم الخدمة المطلوبة وتحمل المرضيى مسيإلية عميل التحالييل الطبيية
المختلفة وشراء العالجات .
ولعل من اإليجابيات التزايد المضطرد فى ما تخصصه الدولة للصحة عاما بعد عام خاصة فى
ظل التحسن الكبير فى موارد الدولة بعد دخول مورد النفط اإل أن احتياج الرعاية الصيحية ميا
زال كبيرا فى ظل التطور المضطرد فى الطب وتقانته .
هييذا التصييور يييؤتى كاحييد المعالجييات الهادفيية الييى إصييالح النظييام الصييحى بحيييث تركييز مييوارد
الصييحة علييى بييرامج الصييحة العاميية وبييرامج الرعاييية الصييحية األولييية كمييا يشييير لييذلك دسييتور
السييودان اإلنتقييالى لسيينة 2115م بمعنييى كيييف تصييبح المستشييفيات وحييدات تسييير نفسييها ذاتيييا ميين
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مواردهييا الخاصيية وتراعييى الفئييات غييير المقتييدرة التييى ال تسييتطيع شييراء الخدميية ميين القطيياع
الخاص وبذلك يتحيز التمويل الى المناطق الطرفية والريفية ويساهم فى تحقييق قيدر مين العدالية
بإعتبار أن خدمات المستشيفى بصيورة أساسيية تخيدم سيكان الميدن واليذين هيم فيى الغاليب أيسير
حاال من سكان الريف .

األهداف المباشرة لهذ السياسة -:
زيادة كفياءة المستشيفيات () efficiencyفيى ادارة الميوارد وفاعليتهيا ( )effectivenessفيى تحقييق
التوزان بين االيرادات والمصروفات دون المساس بالجودة ويعنى هذا الهدف االتى-:
 -1خلق مإسسات عالجية قادرة على االستجابة لمتطلبات ومقتضيات المرحلة
 -2تحقيق مردود اكبر للموارد المستخدمة ( )value for money
 -3تحقيق االستمرارية المالية واستمرارية الخدمة
 -4تحقيق الجودة المطلوبة
 -5تحقيق رضاء المستهدفين من الخدمة
هنالك عدة أسباب تستدعى تطبيق نظام ذاتية المستشفيات خاصة اإلتحادية منها -:
-

زيييادة اإلنفيياق الحكييومى علييى هييذ المستشييفيات فييى كافيية المجيياالت (الفصييل األول -
التنمية )

-

وفيييى بعيييض اليييدول وجيييد ان حيييوالى  %61مييين اإلنفييياق الحكيييومى ييييذهب لخيييدمات
المستشفيات

-

تقوية شراكة المجتمعات

-

زيادة الملكية والجودة

-

حصر الدور للوزارة اإلتحادية فى مجال صياغة السياسات بيدال مين اإلشيراف المباشير
على المستشفيات اإلتحادية .

واألهداف الخاصة لهذ السياسة تتمثل فى -:
 -1رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من المستشفيات
 -2التوظيف األمثل للموارد المتاحة والكفاءة فى استخدام هذ الموارد
 -3توجيه الموارد لتكون العناية بالمريض هى األولوية القصوى بالمستشفى
 -4وضع آليات لضبط الصرف وزيادة اإليرادات
 -5اشراك القطاع الخاص فى الخدمة والتمويل
 -6تخفيض العمالة الزائدة

السياسات -:
 -1تهدف إستقاللية المستشفيات الى استقالل تام للمستشفى إداريا وماليا
 -2زيادة كفاءة الخدمة المقدمة وتجويدها
 -3تحقيق مبدا المساءلة لدى الوزارة والمجتمع
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 -4تطبيق مبدأ التحفيز المربوط باألداء
 -5للمستشفيات الحق فى عمل الهياكل اإلدارية والنظم المالية وفق السياسات الكلية
 -6ضرورة إستيعاب العاملين وفق شروط الخدمة التى تحددها الوزارة ووفق الحاجة الحقيقية
 -7العمل وفق مإسسية مثل مجالس اإلدارات ومجالس األقسام
 -8تطبيق النظم والمعايير التى تحددها الوزارة

وتطبيق هذ السياسات يتطلب -:
 -1متطلبات البنية  Structureتؤهيل كامل البنيات وذلك لوقف الصرف على الصيانات المإقتة
والتييى تؤخييذ دعمييا كبيييرا ميين ميزانييية المستشييفيات  ،تييوفير اإلجهييزة والمعييدات الحديثيية حسييب
المعايير والنظم ,
 -2وضيييع الييينظم والمعيييايير الالزمييية إلنجييياح نظيييام الذاتيييية مثيييل نظيييام متابعييية آداء الوحيييدات
التخصصية والجودة ومكافحة األداء
 -3إعادة هيكلة المستشفيات وفق قاعدة الربط السريرى
 -4زيادة بناء قدرات المستشفيات من خالل التدريب المستمر
متطلبات النتائج -: Outcome
وتشمل وضع المعايير المطلوبة لمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق اإلعتماد

 مراحل التنفيذ-:
المرحلة األولى وتشمل :
-

عمل النظم والسياسات والمعايير الالزمة

-

توفير البنية التحتية الالزمة

-

البدء فى التحول التدريجى نحو الرإية

-

اختيار عدد من المستشفيات ويفضل مستشفيات لها بنية تحتية مإسسة

-

عمل التدريب الالزم لإلداريين والكوادر الطبية

المرحلة الثانية -:
-

البدء فى التطبيق فى المستشفيات المختارة
اإلدارة المستقلة عن الوزارة

المرحلة الثالثة -:
 التقييم الشامل للتجربة بكل تفاصيلهاالتحديات -:
-

ضعف البنية التحتية
ضعف التمويل

-

الترهل فى العمالة
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مح تويات
 -1سياسة المراكز القومية التخصصية
 -2السياسات التنسيقية بين وزارة الصحة والتعليم العالى
 -3سياسة إستقطاب الكف اءات من الداخل والخارج
 -4سياسة ذاتية المستشفيات
 -5سياسة الوحدات التخصصية بالمستشفيات
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