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الواليات الشمالية للسودان

الفترة الزمنية

 6سنوات ( )2013-2008مقسمة لثالث مراحل

الجهات المنفذة

برنامـــــك مكاـحـــــة البلهارسيــــا والديـــــدان المنقولـــــة بالتربـــــة /وزارات
الصحة بالواليات المستهدـة /الجهات ذات الصلة

المستفيدين من المشروع

السكان بالمحليات المستهدـة ( 34محلية) موزعين على  12والية

وصف المشروع
أهداف المشروع

يرمــى المشــروع للحــد مــن انتشــار مــرض البلهارســيا والديــديان المعويــة
للدرجــة التــى ال تكــون معهــا مشــكلة صــحية بالســودان تمهيــدا الستهصــالها
نهاهيا ويتوقع ان يتم ذلك عبر تحقيق األهداف التالية:


خفض نسبة االنتشار بالبلهارسيا لتصل بنهاية عام  2013الى أقل
من %10



خفض نسـبة اننتشـار بالديـدان المعويـة لتصـل بنهايـة عـام 2013
الى أقل من %1

استراتيجيات المشروع

يقوم المشروع على االستراتيجيات المجازة والواردة بالخطـة االسـتراتيجية
لمكاـحة البلهارسيا وتتلخص ـى :العالج الجماعي ،رــع الـوعي الصـحي ،
مكاـحة العاهل الوسيط  ،اتاحة المياه الصالحة للشرب ،التخلص السليم مـن
ـضالت االنسان  ،بناء القدرات المحلية ضمانا للحفاظ علـى مـا يـتم تحقيقـ
عبر هذا المشروع.

المؤشرات

نســبة انتشــار مــرض البلهارســيا والديــديان المعويــة وســط طــالب مرحلــة
األساس

الميزانيـــــــــــــة (بالجنيـــــــــــــ

التكلفة الكلية للمشروع  1777مليـون جنيـ منهـا  777مليـون جنيـ للمرحلـة

السودانى)

األولى

مشروع الحد من مرض البلهارسيا والديدان المنقولة بالتربة بالسودان

3

 .0مقدمة:
 0..البلهارسٌا والدٌدات المعوٌة كمشكلة صحٌة:
عرـــت البلهارســيا والديــدان المعويــة كاحــد أهــم األمــراض التــى تتســبب ـــى اعاقــة النمــو االجتمــاعى
واالقتصادى .على مستوى العالم ـان هناك مـا يقـدر ب 200مليـون نسـمة يحملـون الطفيليـات باجسـادهم
و 300ألف منهم يعانون مـن المراضـة الشـديدة والتـي قـد تـؤدى الـى مشـكلة مزمنـة .اثـر المـرض يظهـر
بوضــوو وســط االطفــال ـــى عمــر المــدارس ممــا يــؤثر علــى أداههــم الدراســى (منظمــة الصــحة العالميــة،
.)a 2006
 8.0مكافحة البلهارسٌا والدٌدات المعوٌة:
تقوم مكاـحة البلهارسيا والديدان المعوية على العالج الوقـاهى بصـورة اساسـية والـذى بـدوره يتحـدد مـداه
بنــاء علــى نتــاهك المســوحات الوباهيــة وســط طــالب المــدارس .تــدعم هــذه وتعضــد برـــع الــوعى الصــحى
والنظاـة الشخصية اضاـة الى التخلص السليم من ـضالت االنسان .توـير المياه الصحية يقلل من ــرص
انتقال المرض ويحاـظ على اى نجاو يتحقق .ـيما يلى البلهارسيا ـان مكاـحة القواقع تعتبر ركنا مهما ـى
بعض المناطق (منظمة الصحة العالمية.)2006b & a2006 ،
 2.0تارٌخ مرض البلهارسٌا فى السودان:
يعود تاريخ مشكلة البلهارسيا الحديث بالسودان إلى قيام خزان سـنار عـام 1924م (بيـومى )1979 ،ومـا
ترتب علي من قيام مشروع الجزيرة حيـث تـم زراعـة  2مليـون ــدان بـالرال االنسـيابي .أوجـد ذلـك بيهـة
صالحة لنمو العاهل الوسيط (القواقع) ومع تواـد العمال من مناطق مؤبوة ومع عدم االهتمام بالمشكلة نتك
عن ذلك ظهور النسب العالية لمرض البلهارسيا .ـي بداية السبعينات من القرن الماضي وصلت النسب
لدرجة الوباهية اال ان المعالجات اختصرت ـي وضع بعض المبيدات بقنوات الرال.
ـي بداية عام 1980م قام مشروع النيل األزرق الصحي واستمر لمدة عشر سـنوات حيـث تمكـن
من خفـض نسـبة االنتشـار ــي الجزيـرة والمناقـل مـن  %5473إلـى  %6ـقـط .توقـف المشـروع ــي عـام
1990م وبتوقف بدأت نسبة انصابة ـي االرتفاع مرة اخرى .اضاـة الى هذا سجلت كل واليات السودان
نسبا مرتفعة تناسبت وطبيعة كل والية ما عـدا واليـة البحـر األحمـر والتـي لـم تسـجل نسـب إصـابة تـذكر
حتى اآلن .ـي العام 1997م وــي دراسـة ممولـة مـن البنـك الـدولي قـدر عـدد المعرضـين للمـرض بنسـبة
 %80من السكان والمصابين بعدد  5مليـون مصـاب .وــي العـام 2000م أنشـا البرنـامك القـوم لمكاـحـة
البلهارسيا كبرنامك قومي لمكاـحة مرض البلهارسيا والديدان المعوية  ،بدأ البرنامك ـي تكـوين أزرع لـ
بالواليات حيث تم تكوين  11منسق بالواليات الشمالية حتى نهاة عام 2007م.
ـي الفترة من العام 2007-2003م استطاع البرنامك عمل المسوحات الوباهية والعالج الجمـاعي
بعدد من الواليات والتـى اوضـحت ان نسـبة انصـابة تراوحـت مـا بـين ( %10 – 90البرنـامك القـومى
مشروع الحد من مرض البلهارسيا والديدان المنقولة بالتربة بالسودان
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لمكاـحة البلهارسيا .)2007 ،أظهرت المشاريع الزراعية للسكر أعلى نسب حيث سجلت عسالية %80
وكنانــة  %60وســكر الجنيــد  %60وحلفــا الجديــدة  % %50وســنار ( %37الجــدول رقــم  1يوضــ
المحليــات المتــاثرة بالواليــات الشــمالية) .ايضــا اســتهدـت اعمــال المس ـ تحديــد نســب االصــابة بالديــدان
المنقولة بالتربة والتى اظهرت نسبا عالية وسط طالب المدارس.
يجـ هــذا المشــرو ع كاســتجابة مـن الدولــة ايمانــا منهــا ان البلهارسـيا والديــديان المعويــة اصــبحت
تشكل مهددا اساسيا للصحة والتطور االقتصادى واالجتماعى .بنى المشروع على التجـارب والمحـاوالت
الســابقة وهــو اول مشــروع ياخــذ ـــى الحســبان كــل المنــاطق المتــاثرة ويســتهدف القضــاء علــى البلهارســيا
والديديان المعويـة خـالل  6سـنوات .المشـروع راعـى كـذلك األخـذ باالسـتراتيجيات الموصـى بهـا عالميـا
واهمها المعالجة الوقاهية باستخدام عقارى البرازكوانتل والبندازول.

 .8أهداف المشروع:
 0.8الهدف العام:
 الحد من انتشار مرض البلهارسيا والديـديان المعويـة للدرجـة التـى ال تكـون معهـا مشـكلة صـحية
بالسودان تمهيدا الستهصالها نهاهيا.
 8.8األهداف المحددة:


خفض نسبة اننتشار بالبلهارسيا لتصل بنهاية عام  2013الى أقل من %10



خفض نسبة اننتشار بالديدان المعوية لتصل لتصل بنهاية عام  2013الى أقل من %1

 .2االستراتٌجٌات:
 .1العالج الجماعي باستخدام عقـارى البرازكوانتـل والبنـدازول وـقـا لنتـاهك المسـوحات الوباهيـة
والتى تجرى وسط عينة من طالب مرحلة األساس..
 .2رـع الوعي الصحي لدى المواطنين.
 .3مكاـحة العاهل الوسيط (القواقع) بالوساهل المناسبة.
 .4اتاحة المياه الصالحة للشرب عبر التعاون اللصيق مع الجهات ذات الصلة
 .5التخلص السليم من ـضالت االنسان عبر تشجيعهم على حفلر واستخدام المراحيض الصحية
 .6بناء القدرات المحلية ضمانا للحفاظ على ما يتم تحقيق عبر هذا المشروع.
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 .4األنشطة األساسٌة-:
أ-

العالج الجماعً -:
 )iإجراء المسوحات الوباهية.
 )iiتوـير الدواء.
 )iiiتوزيع العالج عبر المتطوعين.

ب -التوعٌة الصحٌة
 )iبث رسالة البلهارسيا عبر انذاعة والتلفزيون.
 )iiتوعية المجتمع عبر طالب المدارس .
ت -مكافحة القواقع-:
 )iتوـير المبيد.
 )iiتنفيذ حمالت مكاـحة القواقع
 )iiiنظاـة قنوات الرى
ث -اتاحة المٌاه الصالحة للشرب-:
 )iتحديد الحاجة لوساهل المياه الصحية بالتعاون مع المجتمعات المتاثرة والجهات ذات الصلة
 )iiحث الجهات ذات الصلة لتوـير المياه النقية.
ج -التخلص السلٌم من فضالت االنسان-:
 )iتوـير األغطية الخرصانية للمراحيض
 )iiالعمل مع المواطنين لحفر المراحيض الصحية.
ح -بناء القدرات-:
 )iتوـير عدد ( )8عربة لرهاسة البرنامك وعدد ( )5عربات للواليات.

 )iiالتدريب القصير لالطر العاملة.
 )iiiتاهيل مبنى االدارة ومركز ابى عشر للتدريب

 .5ادارة المشروع وبناء الشراكات وتحدٌد المسئولٌات-:
 يعتبـــر البرنـــامك القـــومى لمكاـحـــة البلهارســـيا والديـــدان المعويـــة هـــو المرجعيـــة ـيمـــا يخـــص
االستراتيجيات المعتمدة ومتابعـة التنفيـذ والتقيـيم كمـا يقـع عليـ تـوـير معينـات العمـل واسـتقطاب
الموارد.
 البرامك الوالهية لمكاـحة البلهارسيا والديـدان المعويـة يقـع عليهـا عـبء التخطـيط المحلـى المبنـى
على االستراتيجيات القومية وتكون راس الرم ـى التنفيذ.
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 سيتم كذلك بناء شراكات مع الجهات التالية على المستوى االتحادى والوالهى:
 oوزارة المالية
 oوزارة الزراعة
 oوزارة الرى
 oوزارة التخطيط العمرانى
 oوزارة التربية والتعليم
 oوزارة الرعاية االجتماعية
 oوزارة الثقاـة واالعالم
 oمجالس وادارات المشاريع التنموية
 oمنظمات االمم المتحدة (اليونسيف والصحة العالمية)
 oالمنظمات الطوعية
 oاخرين
 بناء علي سيكون تنفيذ االنشطة االساسية اعاله بواسطة الشراكاء المذكورين اعاله كما يلى:
االنشطة االساسية

الجهات المسهولة

إجراء المسوحات الوباهية.

وزارة الصحة ،المشاريع الزراعية

توـير االدوية

وزارة المالية ومنظمة الصحة العالمية

توزيع العالج عبر المتطوعين.

وزارة الصحة ،المنظمات التطوعية

بث رسالة البلهارسيا عبر انذاعة والتلفزيون

وزارة الثقاـة واالعالم واليونسيف

توعية المجتمع عبر طالب المدارس

وزارة التربيــــــة والتعلــــــيم ،الرعايــــــة االجتماعيــــــة
واليونسيف

توـير المبيد.

وزارة المالية

تنفيذ حمالت مكاـحة القواقع

الصحة ،الزراعة ،الرى.

نظاـة قنوات الرى

الرى ،الزراعة ،.المشاريع الزراعية

توـير األغطية الخرصانية

التخطيط العمرانى ،واليونسيف

توـير عربات

المالية

توـير المياه النقية.

التخطيط العمرانى ،منظمات االمم المتحدة
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 .6خارطة الطرٌق علً مستوي المحلٌات:
للوصول لالهداف المرجوة سيقسم العمل الـى  3مراحـل (كـل مرحلـة سـنتين2009-2008 :
 .)2013 -2012 / 2011-2010 /يتعــين اتبــاع الخطــوات التاليــة بكــل محليــة مســتهدـة
خالل ـترة المشروع الممتدة من :2013 – 2008
المرحلة األولى:
 .1المس األولي لتحديد نسبة انصابة بالمحلية (الثلث األول من عام )2008
.2

تطبيق العالج حسب نتيجة المس

 .3تطبيق العالج حسب نتيجة المس

الوباهي – الجولة األولى
الوباهي – الجولة الثانية

المرحلة الثانٌة:
 .4المس الثانى ـى الثلث األول من عام ( 2010بعد الجولة األولى من العالج الجماعى بسنتين)
.5

تنفيــذ العــالج الجمــاعي  -الجولــة الثالثــة والرابعــة -حســب نتــاهك المس ـ الثــانى خــالل عــامى

 2010و2011
المرحلة الثالثة:
 .6المس الثالث ـى الثلث األول من عام ( 2012بعد الجولة األولى مـن العـالج الجمـاعى بـاربع
سنوات)
.7

تنفيذ العالج الجماعي  -الجولة الخامسة والسادسـة -حسـب نتـاهك المسـ الثالـث خـالل عـامى

 2012و2013
إذا وجد ان نسبة االنتشار اقل من  %00فى اى مرحلة نتبع األتً:
 توـير العالج مجانا علي مستوال الوحدات الصحية لمعالجة المصابين كاـراد
 يكرر المس

بعد سنتين ( بعينة مصغرة ) وإذا كانت نسبة االنتشار اقل من :%10
 .1يستمر ـي سياسة توـر العالج مجانـا علـي مسـتوال الوحـدات الصـحية لمعالجـة
المصابين كاـراد
 .2المتابعة من خالل نظام تقارير الوحدات الصحية.
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 .8المتابعة والتقٌٌم-:
تقوم اعمال المتابعة والتقييم لهذا المشروع على نشاطيين اساسيين:
 جمع البٌانات وتحلٌلها والعمل بموجبها:
حيث يتم جمع المعلومات عبر المسوحات التى تجرى سنويا بكل محليـة مسـتهدـة كمـا يـتم كـذلك
جمع البيانات والمعلومات االخرى عبر التقـارير الشـهرية والسـنوية التـى تـرد للبرنـامك القـومى.
تقارير االشراف كذلك تعتبر احد اهم مصادر المعلومات .يتم تحليل البيانات التى تجمع بواسطة
المسوحات الوباهية بواسطة البرنامك على جميع المستويات وتبـى سياسـة العـالج الوقـاهى عليهـا.
هذه البيانات والمعلومات تعالك وتحفظ بواسطة الحاسوب على المستوى القومى وسيتم ابتداء من
هذا العام تخريطها بواسطة برامك الخراهط المناسب.
 التعرٌف بموقف البرنامج واعمال المكافحة:
سيتم ذلك عبـر عمـل تقريـر موحـد يعكـس انشـطة الترنـامك مسـتفيدا مـن المعلومـات اعـاله علـى
اساس سنوى ونشرة ربع سنوية .سيتم توزيع التقرير للجهات التى تهتم بقضية البلهارسيا.
.9

المخطط الزمنى والمٌزانٌة:

 المــدى الزمنــى المتوقــع لهــذا البرنــامك  6ســنوات 2013- 2008 :وبعــدها يتوقــع امــا ان تكــون
البلهارسيا والديديان المعوية ليست مشكلة صحية (نسـبة انتشـار اقـل مـن  )%10او انهـا سـتكون
محصورة ـى عدد قليل من المحليات .ـى الحالتين سترسم خطى البرنامك باستراتيجيات جديدة.
 المخطط الزمنى الذى يعكس مواقيت األنشـطة االساسـية خـالل الفتـرة  2013- 2008يظهـر ــى
الشكل رقم  1الملحق
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 الجدول ادناه يوض الميزانيات المقدرة خالل الفترة القادمة
األنشطح األساسَح

8009-8008

8000-8000

8002-8008

انعالج انجماعٌ
اجشاء انمسُحاخ انُتائٕح فّ عذد  34محهٕح

170,000

110,000

70,000

ذُفٕش حثُب انثشاصاكُورٕم

4,800,000

3,200,000

2,400,000

ذُفٕش حثُب انثىذاصَل

1,200,000

1,200,000

800,000

ذىفٕز حمالخ ذُصٔم انعالج انمجاوّ نهمُاطىٕه

748,000

748,000

500,000

اننوعَح انصحَح
تس سسائم تذَسٔح شاترح عثش االراعح َانرهفضُٔن َانصحف

50,000

50,000

50,000

مىرذِ اعالمٓ نهرعشٔف تمُقف حمهح انقضاء عهّ انثهٍاسسٕا َانذٔذان انمعُٔح

5,000

5,000

5,000

انرُعٕح عثش االذصال انمثاشش النمجرمعاخ َانقشِ انمسرٍذفح تانمسُحاخ َانعالج انجماعّ

60,000

40,000

20,000

مكافحح انعائم انوسَط (انقواقع)
ذُفٕش عذد  2طه مثٕذ انثٕهُسٕذ

48,000

48,000

48,000

ذىفٕز حمالخ مكافحح انعائم انُسٕظ تعذد َ 10الٔاخ مسرٍذفح7

80,000

80,000

80,000

ذشَد انمزاحَض انصحَح واذاحح انمَاه انصانحح نهشزب
حس انمُاطىٕه نحفش انمشاحٕض عثش ذُفٕش االغطٕح انخشصاوٕح (تانرعاَن مع انُٕوسٕف)***

10,000

10,000

10,000

مساعذج انمُاطىٕه فّ انحصُل عهّ مصادس مٕاي وقٕح (َصاسج االسكان)***

15,000

15,000

15,000

تناء انقدراخ
ذإٌم مشكض اتحاز انثهٍاسسٕا تمذٔىح اتُعشش7

150,000

100,000

50,000

ذُفٕش عذد  2عشتح نشئاسح انثشوامج نهمسُحاخ انُتائٕح

120,000

0

0

ذُفٕش عذد  5عشتاخ نهُالٔاخ

180,000

120,000

0

انرذسٔة انقصٕش نكُادس انثشوامج

40,000

0

0

ذإٌم مثىّ االداسج

50,000

0

0

انركهفح انكهَح

727862000

527862000

420482000

*** تكلفة االغطية الخرصانية ومحطات المياه تدـع من الشركاء وليست جزءا من هذه التكلفة
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المالحق:
شكل رقم  :1المخطط الزمنى الذى يعكس مواقيت األنشطة االساسية خالل الفترة 2013- 2008
األنشطة األساسية

8009

2008

8000

8000

8002

8008

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
اجراء المسوحات الوباهية

√

√

تنفيذ حمالت العالج الجماعى

√

√

توعية المواطنين

√

√

√

تنفيذ انشطة مكاـحة القواقع

√

√

√

√

√

√
√

اتاحة المياه الصالحة للشرب
اتاحة المراحيض الصحية

√

√

بناء المقدرات

√

√

√
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√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√
√

√

√
√

√
√

√

√

√
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جدول رقم  :0المحلٌات المستهدف العمل بها خالل العام ( 8009 - 8008م)
الوالٌة
الوالية الشمالية
والية نهر النيل
والية الخرطوم
والية الجزيرة

والية سنار
والية النيل األبيض

والية النيل األزرق
والية شمال كردـان
والية شمال دارـور
والية جنوب دارـور
والية القضارف
والية كسال

المحلٌات المستهدفة
 .1محلية دنقال
 .2محلية الدبة
 .3محلية مروى
 .4محلية بربر
 .5محلية الدامر
 .6محلية شندى
 .7محلية الخرطوم
 .8محلية جبل أولياء
 .9محلية شرق النيل.
 .10محلية الحصاحيصا
 .11محلية المناقل
 .12محلية جنوب الجزيرة
 .13محلية الكاملين
 .14محلية شرق الجزيرة
 .15محلية سنجة.
 .16محلية السوكي.
 .17محلية القطينة
 .18محلية الجبلين
 .19محلية جنوب كوستى.
 .20عسالية
 .21الرصيرص
 .22باو
 .23محلية .الرهد
 .24محلية النهود
 .25محلية الفاشر
 .26محلية مليط
 .27محلية اللعيت الطويشة
 .28محلية رهيد البردى
 .29محلية عد الفرسان
 .30محلية تلس
 .31محلية الفاو.
 .32محلية وسط القضارف.
 .33محلية حلفا الجديدة
 .34محلية نهر عطبرة

مشروع الحد من مرض البلهارسيا والديدان المنقولة بالتربة بالسودان

ملحوظات
بالتعاون مع مشروع سد مروى

بالتعاون مع مشاريع كنانة وعسالية

بالتعاون مع مشروع البنك الدولى

بالتعاون مع جمهورية مصر
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تقدٌرات المسح الوبائً لمحلٌة ٌقدر سكانها ب  400,000نسمة إلى  8002000نسمة
حساب التكلفة للمسح الواحد:
 حجم العينة 10 :مدارس تختار حسب طبيعة المحلية

عدد أيام المس  5 -:أيام.

.0

عدد  4فنََن نمدج  6أٍاو

 6 × 4أٍاو × 0800 = 50

.8

رئَس فزقح اذحادً

 6 × 0أٍاو × 480 = 70

.2

سائق اذحادً

.4

وقود +سٍد +أخزى

.5

عزتح من انمحهَح او انوالٍح

 4 ×0أٍاو × 840 = 40
= 500
860

=

.6

أدواخ انمسح

=

0000

.7

أدواخ مكرثَح

=

500

.8

أخزى

=

انجمهح

880
 5000جىًٕ

=

اندواء انمطهوب نعالج انعدد انمذكور أعاله
انثزاسٍكونرَم 0.4 × 0000000 :جنَو

=

انثنداسول 0.8 ×250000 :جنَو

4002000
=

ذزحَم اندواء

702000
=
=

انجمهح

52000
 4752000جنَو

ذكهفح ذنفَذ حمهح انعالج انجماعٌ
.0

ذكهفح انفزٍق االذحادً (ذشمم انعزتح وانسائق وانفزٍق)

= 4000

.8

نثزٍاخ ٍوو انردرٍة

= 8000

.2

مسرحقاخ  800مرطوع نروسٍع انعالج  7 × 05 × 800أٍاو

= 80000

 8 × 20 × 00أٍاو

.4

مسرحقاخ  00مشزف والئٌ

.5

إٍجار عزتاخ نروسٍع انعالج  8 ×00أٍاو × 75

.6

أدواخ مكرثَح

.7

أخزى

= 0000

78

انجمهح

=  272400جىًٕ

مشروع الحد من مرض البلهارسيا والديدان المنقولة بالتربة بالسودان

= 8400
= 6000
= 0000
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ذقدٍزاخ انمسح انقوقعي (انعائم انوسَط) لمحلٌة ٌقدر سكانها ب  400,000نسمة إلى  8002000نسمة

حساب التكلفة للمسح القوقعى:


المس القوقعي بالمحلية يتم بواسطة ـرق مكون من المحلية والوالية بانضاـة لي انتحادية وذلك خالل ـترة إسبوع.



جدول التكلفة أدناه.

انشقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الغرض

العدد

فشٔق مالحظٓ انصحح
سئٕس انفشٔق االذحادْ
سائق اذحادْ
َقُد +صٔد +أخشِ
عشتح مه انمحهٕح أَ انُالٔح
أدَاخ انمسح
أدَاخ مكرثٕح
أخشِ
انجمهح

4
1
1
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1

انركهفح تانجىًٕ
720
420
300
500
260
500
300
200
3400
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