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الفصؿ األوؿ
-7

المقدمة

مبررات التقييـ
فػي الفتػرة السػابقة حصػػمت تطػورات كثيػرة فػي السياسػػات والتنظيمػات ادداريػػة والصػػفات
السكانية ذات الصمة بالصحة في السوداف  ،التي يمكف إيجازها كاآلتي-:
 تطبيػػؽ نظػػاـ الحكػػـ الفيػػدرالي حيػػث قسػػمت الػػبالد الػػي  26واليػػة لكػػؿ منهػػا و ازرة لمصػػحة
لها كثير مف السمطات في إتخاذ الق اررات ووضػ االسػتراتيجيات وتنفيػذ العمػؿ الصػحي1
وقد تـ وض قوانيف ونظـ لتنظيـ العالقة بيف المستوييف الفيدرالي والوالئي
 التحركات السػكانية الضػخمة التػي كػاف مػف نتاجهػا احتقػاف المػدف بأعػداد كبيػرة مػف سػكاف
الريؼ مما أدى إلى خمؽ قري ومعسكرات سكنية عمي أطػراؼ تمػؾ المػدف أهمبهػا عشػوائي
وليس به القدر الكػافي مػف الخػدمات وال يمتػزـ سػكانه ،الػذيف ينتمػوف إلػى مختمػؼ األعػراؽ
ويأتوف مف أماكف مختمفة ،بالقوانيف والنظـ الصحية السائدة1
 التوس في التعميـ الطبي ونمو القطاع الخاص الصحي إذ أنه قد تـ إنشاء عدد كبيػر مػف
كميات الطب وتوس العمؿ الخاص في السوداف وتزايد عدد المستشفيات الخاصة1
 حدوث كثيػر مػف الكػوارث والطػوارئ التػي كػاف بعضػها نتيجػة لعوامػؿ الطبيعػة واآلخػر مػف
صن االنساف مما اثر سمباً في تقدـ القطاع الصحي وأولوياته1

 اآلثار االقتصادية السمبية الناتجةمف زيادة نسبة الفقر وقمة الموارد الصحية
 هجرة كثير مف االطباء والفنييف الصحيف او التحاقهـ بالعمؿ الخاص
 التغي ػرات التػػي ط ػرأت عمػػي انمػػاط الحيػػاة بعضػػها نتاج ػاً لمػػا ذكػػر أعػػال  ،وبعضػػهااآلخر

نتيجة آلثار العولمة واتساع الفوارؽ األجتماعية واألقتصادية بيف السكاف ،مما أدي أحيانػاً
إلػػي حالػػة مػػف األحبػػاط الػػذي أصػػاب جػػزءاً كبي ػ أر مػػف الطبقػػة الوسػػطي التػػي يعتمػػد عميهػػا

العمؿ العاـ مما خمؽ ثقافة الال مباالة وعدـ االهتماـ بالعمؿ العاـ في بعض المواق 1

كؿ ىذه التغييرات التي تنعكس ايجاباً او سمباً عمػي العمػؿ الصػحي جعمػت وزارة الصػحة أف
تفكػػر ػػي تقيػػيـ الوضػػع الحػػالي كخطػػوة اوليػػة ػػي وضػػع الخطػػط المناسػػبة والقػػادرة عمػػي

التجاوب مع ،واستيعاب المتغيرات المذكورة
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لقػػد تػػـ تخػػر تقيػػيـ لمخػػدمات الصػػحية بتركيػػز عمػػي الرعايػػة الصػػحية األوليػػة عػػاـ 1987
ولقػ ػػد قػ ػػاـ بػ ػػذلؾ العمػ ػػؿ عػ ػػدد كبيػ ػػر مػ ػػف الخب ػ ػراء االجانػ ػػب والػ ػػوطنييف ورهػ ػػـ أف بعػ ػػض
استنتاجات وتوصيات ذلؾ التقيػيـ مػا ازلػت مطابقػة لموضػ الحػالي إال أف ذلػؾ التقيػيـ لػـ
يكف في امكانه اف يتطرؽ لما استجد مف تطورات ،ولهذا قامت و ازرة الصحة بالتعاوف مػ
منظمة الصحة العالمية واليونيسػيؼ بػدعوة عػدد مػف الخبػراء المحميػيف العػامميف بالخػدمات
الصحية عمي المستوييف الفيدارلي والوالئي لتنفيذ عممية تقيػيـ الوضػ الحػالي ويشػترؾ فػي
هػػذا الفريػػؽ بعػػض الخب ػراء مػػف الجامعػػات وو ازرة الماليػػة ودي ػواف الحكػػـ االتحػػادي 1كمػػا
يشترؾ فيه أيضاً عدد كبير مف الباحثيف
 1-7أىداؼ التقييـ

 قي ػػاس م ػػدي انس ػػجاـ الخ ػػدمات الص ػػحية مػ ػ مفه ػػوـ وفمس ػػفة وسياس ػػة واس ػػتراتيجيات
الرعاية الصحية األولية وألسياسات والموجهات الثقافية الوطنية1
 استكشػػاؼ ود ارسػػة وتحميػػؿ مجػػاالت النجػػاح ومواقػ الضػػعؼ فػػي الخػػدمات الصػػحية
وتقديـ التوصيات المناسبة لتركيز النجاحات واصالح مواق الضعؼ
 إستغالؿ نتائج هذ الدراسة التقويمية لتطوير خطة صحية لمعشر سنوات القادمة
 وضػ المبنػػة األولػػي لخمػػؽ عمميػػة تطويريػػة متواصػػمة يكػػوف مػػف نتاجهػػا قيػػاـ الواليػػات
المختمفة بدراسات مماثمة تساعدهـ عمي وض خططهـ الصحية الوالئية

 3-7مستويات التقييـ
تػػـ تقيػػيـ الوضػ الحػػالي عمػػي مختمػػؼ مسػػتويات الخػػدمات الصػػحية التػػي تشػػمؿ المسػػتوي
الػػوزاري الفيػػدرالي وال ػوالئي ،مسػػتوي المحافظػػة  ،مسػػتوي المحميػػات  ،المسػػتوي المجتمعػػي
والمستوي األسري .وتػـ تقيػيـ البػرامج والمؤسسػات الصػحية عمػي مختمػؼ هػذ المسػتويات
وايضػ ػاً بع ػػض المؤسس ػػات ذات العالق ػػة بالعم ػػؿ الص ػػحي مث ػػؿ كمي ػػات الط ػػب  ،التػ ػػأميف
الصحي  ،مجمس الصحة العامة و االمدادات الطبية

 4-7محتويات التقييـ
-

المعمومات السكانية واألقتصادية واألجتماعية ذات العالقة بالصحة
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-

الهياكؿ التنظيمية والوصؼ الوظيفي لمختمؼ المستويات الصحية

-

الُنظـ الصحية

-

السياسات واالستراتيجيات الصحية

-

التشريعات الصحية

-

العدال ػػة ف ػػي توزيػ ػ الخ ػػدمات وس ػػهولة الوص ػػوؿ اليه ػػا ونس ػػبة تغطيته ػػا وج ػػودة
نوعيتها

-

القوي العاممة الصحية عددياً ونوعياً وقدرتها عمي االداء والتعاوف

-

التمويؿ والصرؼ والتأميف الصحي

-

اآلدارة الصحية التقنية وادارة الموارد

-

نظـ المعمومات الصحية والبحوث والدراسات

-

الخدمات الصحية ودرجة قبولها واستعمالها بواسطة المواطنيف

-

تغطية الخدمات الصحية وتثارها

-

التعػػاوف داخػػؿ القطػػاع الصػػحي والتعػػاوف بػػيف القطاعػػات واالدوار التػػي يقػػدمها
المشاركوف في تقديـ الخدمات الصحية

-

نظػػاـ المنػػاطؽ الصػػحية  ،نظػػاـ ادحالػػة  ،التقصػػي الوبػػائي ،خػػدمات الطػػورائ
الخ111

-

الخدمات الطبية العالجية

-

الخدمات المخبرية

-

التغطية بخدمات البرامج ذات األولوية ،بما في ذلؾ المالريػا ،خػدمات االمومػة
والطفول ػػة ،برن ػػامج التحص ػػيف الموسػ ػ  ،مكافح ػػة األمػ ػراض المعدي ػػة ومكون ػػات
الرعاية الصحية األولية األخري

-

المشاكؿ التي تواجه العمؿ الصحي

 5-7طريقة التقييـ
أعتمدت طرؽ متعددة الجراء التقييـ منها-:
-

المقابالت المباشرة والنقاش البؤري
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-

زيارة المؤسسات والمكاتب واددارات والبرامج الصحية المختمفة

-

الد ارس ػ ػػات األسػ ػ ػرية وتح ػ ػػوي تقي ػ ػػيـ الحال ػ ػػة الص ػ ػػحية وأث ػ ػػر الخ ػ ػػدمات وقناع ػ ػػة
المواطنيف وقدرتهـ عمي إستعمالها وسهولة الوصوؿ الي مواق تقديـ الخدمات

-

تقييـ وتحميؿ الدراسات والبحوث التي نفذت حديثاً

-

تنظيـ ورش عمؿ

-

إجتماع تشاوري لمناقشة نتائج وتوصيات الدراسة أو التقييـ

 6-7إختيار العينة لمدراسة

تـ إختيار ثالثػيف عنقػوداً حضػرياً وثالثػيف ريفيػاً بطريقػة عشػوائية فػي كػؿ عنقػود تػـ د ارسػة
خمسة وعشريف أسرة اختيروا بطريقة عشوائية كما تـ تقييـ الوحػدات والمؤسسػات الصػحية

األقػػرب الػػي العناقيػػد المختػػارة ،إضػػافة إلػػي ذلػػؾ تمػػت زيػػارة ونظػػـ نقػػاش تقييمػػي مػ كػػؿ
متخػػذي الق ػرار عمػػي المسػػتوي الفيػػدرالي وال ػوالئي بمػػا فػػي ذلػػؾ وزراء الصػػحة ،وكيػػؿ و ازرة
الصحة الفيدرالي ،المديريف الوالئييف العػامميف بالصػحة ،مػديري االدرات والبػرامج المختمفػة
ومػ ػػديري ورؤسػ ػػاء الهيئػ ػػات المسػ ػػتقمة ذات العالقػ ػػة بالصػ ػػحة والعػ ػػامميف الصػ ػػحييف عمػ ػػي
المستويات الحقمية
 عينػػػة األسػػػرة :العينػػة المختػػارة لمسػػن األسػػر كانػػت عينػػة عنقوديػػة ذات م ارحػػؿ1
المرحمػػة األولػػي يػػتـ فيهػػا اختيػػار بعػػض الواليػػات ولقػػد تػػـ بالفعػػؿ إختيػػار  12واليػػة

منهػ ػػا أثنػ ػػاف فػ ػػي جنػ ػػوب السػ ػػوداف ،تػ ػػـ األختيػ ػػار عش ػ ػوائياً عػ ػػف طريػ ػػؽ األمتحػ ػػاف
المتناسػب مػ الحجػـ 1 PPSفػي المرحمػة الثانيػة تػـ إختيػار العناقيػد داخػؿ الواليػػة
المختػػارة أيضػاً عػػف طريػػؽ األحتمػػاؿ المتناسػػب مػ الحجػػـ 1ولقػػد وزعػػت العناقيػػد
وهي مجػالس القػري فػي الريػؼ ومجػالس األحيػاء فػي الحضػر ،بتوزيػ يتناسػب مػ

حجـ الوالية المختارة( 1أنظر القائمة المرفقة) المرحمػة الثالثػة كانػت أختيػار األسػر
في داخؿ العناقيد المختارة وتـ ذلؾ عشوائياً عف طريؽ العينة المنتظمة1

 المطابقة :تمت عممية مطابقػة فػي هػذ العينػة ،حيػث تػـ تقسػيـ المجتمػ المػدروس
إلي ريؼ وحضر بمفهػوـ أف خػدمات الرعايػة الصػحية األوليػة تختمػؼ فػي كػؿ مػف
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الريػػؼ والحضػػر 1ولقػػد تػػـ إختيػػار  31عنقػػود (مجمػػس قريػػة) فػػي الريػػؼ ،و31
عنقود (مجمس حي) مف الحضر
 حجػػـ العينػػة :تػػـ حسػػاب حجػػـ العينػػة بػػالطرؽ األحصػػائية المعروفػػة وذلػػؾ لتقميػػؿ

هػامش الخطػأ فػي النتػائج ،واُختيػر هػامش خطػأ ال يتعػػدي ( )13135أي %335
أقؿ مف 1%5وعمي هذا األساس كاف حجـ العينة  751أسرة في كػؿ مػف الريػؼ

والحضر
قائمة الواليات المختارة والعناقيد
الر
قـ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

الوالية المختارة
الخرطوـ
النيؿ
البحر األحمر
القضارؼ
الجزيرة
النيؿ األزرؽ
شماؿ كردفاف
هرب كردفاف
شماؿ دارفور
جنوب دارفور

عدد عناقيد

عدد عناقيد

مجموع

الريؼ
2
2
2
2
11
1
2
2
2
5
-

الحضر
8
1
1
2
3
1
2
1
2
3
3
3

العناقيد
11
3
3
4
13
2
4
3
4
8
3
3

-

أعالي ألنيؿ
بحر الجبؿ
المجمػػوع


30

30

60

عينػػػات مؤسسػػػات والعػػػامميف بالرعايػػػة الصػػػحية األوليػػػة :باألض ػػافة إل ػػي مس ػػن

األس ػرة ،فمقػػد تػػـ تصػػميـ اسػػتمارات لكػػؿ العػػامميف والوحػػدات فػػي الرعايػػة الصػػحية األوليػػة
كاآلتي-:
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 هنال ػػؾ إس ػػتمارة لمتخ ػػذي القػ ػ اررات عم ػػي المس ػػتوييف األتح ػػادي والػ ػوالئي بالنس ػػبة
لخػػدمات الرعايػػة الصػػحية األوليػػة تتمثػػؿ فػػي وزراء الصػػحة والمػػدراء العػػامييف
لمو ازرة في الوالية.
 هنالػػؾ إسػػتمارة لمػػدير الرعايػػة الصػػحية األوليػػة فػػي الواليػػة ،وكػػذا إسػػتمارة رئػػيس
كؿ وحدة داخؿ الرعايػة الصػحية األوليػة مثػؿ وحػدة التحصػيف ،التغذيػة ،التثقيػؼ
الصحي 11الخ
 هطػػي المسػػن ايضػاً خػػدمات البػرامج األخػػري مثػػؿ المالريػػا ،األسػػهاالت ،الػػدرف،
األيدز1

 أهػػتـ المسػػن أيض ػاً بخػػدمات الرعايػػة الصػػحية األوليػػةعمي المسػػتويات والوحػػدات
المحيطػػة ،حيػػث صػػممت اسػػتمارات لوح ػػدات الصػػحة األوليػػة مثػػؿ المستش ػػفي،

المركز الصحي ،الشػفخانات 11الػخ الموجػودة داخػؿ كػؿ عنقػود مختػار ،وأيضػاً
إستمارات لمقابالت والمعاوف الصحي داخؿ العنقود1

 لتغذيػػة المعمومػػات الصػػحية ،فمقػػد كانػػت هنالػػؾ مناقشػػة لممجموعػػات البؤريػػة فػػي
كؿ عنقود لعكس رأي المجتم بالخدمات الصحية في مجتمعهـ1
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معمومات عامة

 7-1المعمومات السكانية:
حسب تقرير مكتب االحصاء المركزي لعاـ  2111فإف جممة سكاف السوداف
 3131813111منهـ  2631463111يسكنوف شماؿ السوداف بينما يسكف
 531353111في جنوب السوداف .هذا الرقـ ال يعكس النسبة الحقيقية بالنسبة لسكاف
االقميميف ،اذ أف أعداداً كبيرة مف مواطني االقميـ الجنوبي يسكنوف في الواليات الشمالية
 .نسبة السكاف الحضر هي

 36366( %3333في الشماؿ و  1931في الجنوب)

 % 16325 .مف السكاف تحت سف الخامسة وبينما تتساوى نسبة الجنسيف تقريبا فاف
نسب عالية مف السكاف ( %43332مف السكاف هـ في سف الطفولة (أقؿ مف 15
سنة).
نسبة السكاف القادريف عمى القراءة و الكتابة في السوداف تبمغ حوالي %66لمرجاؿ
و  %41لمنساء.
يظهػػر الجػػدوؿ( رقػػـ  )1المعمومػػات السػػكانية بمػػا فػػي ذلػػؾ نسػػبة التعمػػيـ ونسػػبة الوفيػػات
ومتوسط العمر عند الػوالدة .ويبػيف الجػدوؿ عػدد السػكاف حسػب الواليػات ،وفئػات العمػر و
الجػػنس .وحسػػب هػػذ المعمومػػات فػػاف معػػدؿ النمػػو السػػكاني السػػنوي بالنسػػبة لمسػػوداف هػػو
 %2363وأف نسبة الخصوبة بالنسبة لجممة السكاف هي 1%536
ويظهر الجدوؿ (رقـ  – 1أ) األحصائيات الحيوية بالنسبة لمسكاف في السوداف1
(جدوؿ رقـ ا – أ)
نسبة وفيات األمهات ()92 – 1981

1113111/556

نسبة وفيات الرض ()2111

1113111/111

العمر المتوق عند الوالدة ()2111

 56سنة

الوزف الناقص

%15

نسبة الخصوبة ()1999

 537مواليد/األـ

11

األستهالؾ الغذائي ()1991 – 98

%87

نسبة الطهارة بيف ادناث

%89

نسبة إستعماؿ موان الحمؿ

%11

التوليػ ػ ػ ػػد بواسػ ػ ػ ػػطة قابمػ ػ ػ ػػة مدرب ػ ػ ػ ػػة (%18 -88
)1993
س ػ ػ ػػهولة الوص ػ ػ ػػوؿ لمخ ػ ػ ػػدمات الص ػ ػ ػػحية %51
األساسية ()1993 – 88
نسبة النساء الممقحات ضد التيتانوس

%16
(جدوؿ رقـ )7

(المعمومات السكانية لمواليات – )1000
المعمومات السكانية

السوداف

العمر التقديري 2111-

31181

نس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة النم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكاني 2363 – 98

الواليػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الواليػػػػػػات
الشمالية
26146

الجنوبية
5135

2383

1361

)%(2113
36366

19317

السكاف تحت  5سنوات 16316 )%( 2111
النس ػػاء ف ػػي س ػػف األنج ػػاب 7513 ،49-15

16319

15399

6321

1192

2111
السكاف أقؿ مف  15سنة 2111

43332

43323

43384

نسبة األناث لمذكور 2111

11135

99313

نسبة األمية لمجنسيف

5334

5433

11437
6
5236

نسبة الذكور

66

6636

6534

نسبة ادناث

4138

4234

3933

3738

3738

38

نسبة سكاف الحضر )%( 2111

نسبة المواليد 2111 – 1998

3333

12

نسبة الوفيات 2111 - 1998

1135

نس ػ ػػبة الزي ػ ػػادة الطبيعي ػ ػػة لمس ػ ػػكاف ف ػ ػػي 2633

11

1339

2638

24

األلؼ 2113– 89
نسبة وفيات الرض 1993
الذكور

134

116

152

ادناث

115

98

131

العمر المتوق عند الوالدة 1993
الذكور

5235

5336

4539

ادناث

5535

5637

4837

النسبة الكمية لمخصوبة

537

538

536
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تظهػ ػػر الجػ ػػداوؿ رقػ ػػـ (2أ) – (2د) الػ ػػدخؿ القػ ػػومي بالجنيهػ ػػات السػ ػػودانية لمفت ػ ػرة – 96
1999ـ1
( 2أ)
بمالييف الجنيهات العاـ
96
113331367835
G.D.P
163769337235
233151353432
293193385837

97
98
99
( 2ب)

بمالييف الجنيهات
113337336732
163787378136
233157357535
283834321139

96

العاـ
G.N.P

97
98
99
( 2ج)

بمالييف الجنيهات
3713471
5853593
7853421
9593663

العاـ
G.N.P Per 96
Capita
97
98
99
( 2د)

بمالييف الجنيهات
3713222
5843951

العاـ
G.N.P Per
96
Capita
97
14

98
99

15

7853951
9683311

 1-1التقسيمات االدارية:
 1-1لتقسيمات األدارية والقوانيف المالية الحاكمة

تػػـ تطبيػػؽ نظػػاـ الحكػػـ األتحػػادي فػػي عػػاـ  1991وتػػـ تقسػػيـ السػػوداف إداري ػاً إلػػي 26
والية ،ثالث مستويات لمحكػـ  :إتحػادي ،والئػي ومحمػي 1المسػتوي االتحػادي عميػه وضػ

الخطػػط والسياسػػات واألسػػتراتيجيات العامػػة واألش ػراؼ عمػػي المؤسسػػات القوميػػة والمسػػتقمة
والدفاع والقطاع القانوني ووض الميزانيات األتحادية والتدريب القومي1
امػػا المسػػتوي ال ػوالئي تكػػوف حكومػػة الواليػػة برئاسػػة ال ػوالي الػػذي يػػتـ تعيينػػه بواسػػطة رئػػيس
الجمهوريػػة ويػػتـ تعيػػيف وزيػػر لكػػؿ حكومػػة والئيػػة مػػف ضػػمنها وزيػػر الصػػحة الػوالئي والػػذي
ربما يقوـ ببعض األعباء األخري الي جانب اعباء و ازرة الصحة الوالئية1
بالنسػػبة لمقػوانيف الماليػػة توجػػد قػوانيف ول ػوائن ماليػػة ذات صػػمة هيػػر مباشػرة بػػو ازرة الصػػحة
مثؿ-:
 قانوف االجراءات المالية
 الئحة االجراءات المالية والمحاسبية لسنة  1995ـ1
 قانوف المراجعة العامة
 الئحة المراجعة الداخمية لسنة  1998ـ
 قانوف الحكـ األتحادي
كما أف هناؾ قوانيف ذات صمة مباشرة بالصحة مثؿ:
 قانوف المجمس الطبي السوداني
 قانوف مجمس الصحة العامة
 قانوف الصيدلة والسموـ
 قانوف المحاجر الصحية
عند تطبيؽ الحكـ األتحادي  1991بموجب المرسوـ الدستوري الراب تـ تقسيـ السػمطات
إلي سمطات إتحادية خالصة وأخري مشتركة وثالثة والئية وأخري محمية1
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أوالً المسػػػتوي األتحػػػادي :يتػػولي المس ػػائؿ ذات الص ػػيفة السياس ػػية واألتحادي ػػة والت ػػي تب ػػدأ
بصالحيات التشري وتنتهي بصالحيات الطواريء1

ثانيػ ًػا :المسػػتوي ال ػوالئي :هػػذا المسػػتوي ذو طبيعػػة تنفيذيػػة والتػػي تبػػدأ بػػالتخطيط ال ػوالئي
والتنمية وتنتهي بحماية البيئة بالتنسيؽ م السمطات األتحادية1
ثالثا :السمطات المشتركة :هي األختصاصات التػي تمارسػها األجهػزة التشػريعية والتنفيذيػة
ً
عمي المستوييف األتحادي والوالئي عمي أف تكوف السيادة في هذ السمطات لمقرار إتحػادي
في حالة تعارض الق اررات الوالئية م األتحادية في ممارسة هذ السمطات المشتركة1
ػػػػا :المسػػػػػتوي المحمػػػػػي :حي ػ ػػث تم ػ ػػارس س ػ ػػمطات كان ػ ػػت ف ػ ػػي الس ػ ػػابؽ م ػ ػػف ص ػ ػػميـ
رابعػ ً

اختصاصػػات الػػو ازرات المركزيػػة مثػػؿ التعمػػيـ ،الصػػحة والخػػدمات األخػػري وتػػـ تحويػػؿ هػػذ
السمطات لها بحكـ القانوف "قوانيف الحكـ المحمي"

هذا مف جانب السمطات اما مف الناحية المالية تـ إنشػاء الصػندوؽ القػومي لػدعـ الواليػات
بموج ػػب الم ػػادة ( ،)116وهدف ػػه خم ػػؽ تػ ػوازف م ػػالي ب ػػيف الوالي ػػات بإس ػػتقطاب مس ػػاهمات
الواليات إلي جانب مساهمات الحكومة األتحادية واعادة توزيعها مف خالؿ معايير محػددة
تـ وضعها وتحسب بواسطتها ماسهمات الواليات في هذا الصندوؽ وهذ المعايير هي:
األداء المالي

%21
%11

الكثافة السكانية
الموارد البشرية

%11

البنية التحتية

%11

التعميـ

%11

الصحة

%11

األمف

%11

17

متوسط دخؿ الفرد

%11
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 3-1الييكؿ التنظيمي لمخدمات الصحية:
يعكس الرسـ البياني رقـ ( )1الهيكػؿ التنظيمػي لػو ازرة الصػحة األتحاديػة التػي تتكػوف مػف
ثمانيػ ػػة إدارات عامػ ػػة هػ ػػي الشػ ػػئوف الماليػ ػػة واألداريػ ػػة ،الرعايػ ػػة الصػ ػػحية األوليػ ػػة ،الطػ ػػب
الوق ػػائي ،الط ػػب العالج ػػي ،الص ػػيدلة ،المعام ػػؿ  ،التخط ػػيط والتنمي ػػة الص ػػحية ،والعالق ػػات
الدولية1
هنالػ ػػؾ مكتبػ ػػاف يعمػ ػػالف م ػ ػ مكتػ ػػب الػ ػػوزير وهمػ ػػا المكتػ ػػب التنفيػ ػػذي ومكتػ ػػب المستشػ ػػار
القانوني ويتب كؿ مف القمسيوف الطبي ومجمس الصحة العامػة ووحػدات التطػوير األداري
والمراجعة الداخمية والعالقات العامة لموكيؿ مباشرة ،ولموكيؿ مكتب تنفيذ ايضاً1
والواضن أف الهيكؿ التنظيمي ال يحوي أي وحدات أو إدارات أفقيػة تعكػس عمػالً مشػتركاً

بيف األدارات والوحدات المختمفة1

هذا وعند مراجعة األدارات العامة المختمفة كما ستأتي الحقاً – فمقد إتضن أف بعػض هػذ

األدارات قد توسعت وأنشػأت بعػض االدارات او مػا يشػبه االدارات بالنسػبة لػبعض البػرامج

رهـ اف هنالؾ بعض التوجه اآلف لدمج بعض مف هذ لبرامج تحت ادارات قائمة1
أمػا بالنسػػبة لممسػػتوي الػوالئي فهنػػاؾ وزيػػر الصػػحة الػوالئي ومػػدير عػػاـ يشػػرؼ عمػػي العمػػؿ
الفني ويشرؼ عمي إدارات مختمفة ،هػي إنعكػاس لػالدارات العامػة بػالو ازرة األتحاديػة ولكػف
ليس بالضرورة بنفس العدد 1أف المالحظ أنه لـ يتـ إتفاؽ عمي الحد األدني مػف التكػويف
التنظيمي عمي المستوي الوالئي مما خمؽ تفاوتاً في عدد األدارات والبرامج التابعة لها1
ومػػف الواض ػػن أف األدارات العامػػة والبػ ػرامج عم ػػي المسػػتوي األتح ػػاددي التػػي تتمق ػػي دعمػ ػاً

خارجيػ ػاً اس ػػتطاعت أف تخم ػػؽ له ػػا فروعػ ػاً بالوالي ػػات ويت ػػأثر حج ػػـ التع ػػاوف والتنس ػػيؽ عم ػػي
المس ػػتوييف االتح ػػادي والػ ػوالئي  1يق ػػدر ال ػػدعـ ال ػػذي تقدم ػػه البػ ػرامج األتحادي ػػة لمثيالته ػػا

الوالئية1
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الهيكؿ التنظيمي لمو ازرة

20

الوضع الصحي حسب التقارير الرسمية:

3

الجدوؿ رقـ  2و  3يظهر عدد المؤسسات الصحية و القوى العاممة حتى العاشر مف ينػاير عػاـ
 2111ـ .ه ػػذ المعموم ػػات تق ػػارف النم ػػو ف ػػي المؤسس ػػات الص ػػحية و الق ػػوى العامم ػػة ف ػػي فتػ ػرات
تتكوف كؿ منها مف ثالث سنوات مف عاـ  1998إلى عاـ .2111
دراسة مقارنة
–1000المؤسسات الصحية 89
جدوؿ رقـ ()1
الخدمات
ال

مقارنة 93 – 89
93 89

ص

مقارنة 97 – 93

مقارنة 1000 - 97

الزيا  97 93 %الزيا  21 97 %الزيا
دة

11

دة

%

دة

ح
ية
عدد
المستشفيا

23 22 21

1

46 27 22

2

11 35 31 27

8

13

4

1.

23

5

8

2

األسر

7

1

ت الكمي
عدد

4

9

42 23 22 73 16 22 21 93 18 21 19
24 12 21
1

4

5

32 65 12
4

6

21

7

17 65
6

6

1

13
8

مراكز

47 45

2

خدمات

11 57 47 43

2

4

13

63 57

6

11
.5

3

أخصائيف
مستشفيا

21 19

2

ت

4

48 15 46 31

1

11 31 21

13

73

.3

5

6

تخصصية
مراكز
صحية
شفخانات

78 47 39

1

7

93

9

21 69 47
7

3

6

5

4

32 22 91 69

53

.0

3

5

3

14 14 93 12 14 13 93 12 13 12
46 24

2

نقاط غيار 12 13 12
88 59

9

31 32

-

5

68 46

1

12 14 33 54 14 13

2

42 88 13

1
9

وحدات
صحية

13 11

أولية
بنوؾ دـ

37 31

63 19
8

2

6

1

7

75 68
36 42

2
-

2

13
4

-

-

14 21
6

27 31
29 13

-

-

93 28

25 27
58 29

-

6-

17

4

4

4

1

34 14 55 41

93

13

.1

4

8

41 37

22

1

وحدات
أشعة

57 55

2

11 68 57 33

1

22 15 83 68

6

93

.0

3

دراسة مقارنة

–1000القوى العاممة 89
جدوؿ رقـ ()3
مقارنة 1000 - 97
مقارنة 97 – 93
مقارنة 93 – 89
المهف
الطبية  93 89الزيا  97 93 %الزيا  21 97 %الزياد %
11
ة
دة
دة
األخصا 32 19 81 61 163 85 61 53 73 - 53 57
233 8
4
6
6 18 6
1 7 44 1
5
 7 61 31 25 27 5 25 68ئيوف 68 89
253 28 3
3
أطباء 2 21 3 92 23 - 92 13
21 2 68
2
3 14 11 213 1 11
2
نواب
823 11 15 22 6 83 22 39 .5 - 39 27
2 11 22 12 21 6 12
1 23 44 1
عموميو 8
832 17 38 27 338 21 27 18 .6 6 18 18
ف
22 21
21 5 41 11 5
9
امتياز
2
5
5
.6 3
أطباء
4
أسناف
23
1
 453 15 49 34 113 13 34 21مجموع - 21 24
8 69 92 23 8 26 23 97 16 41 97 99
األطباء
2
.1
الكمي
23

األطباء 16
2
الصياد

31 633 11 31 18 14 24 18
2
2
6
2
6 .8
6

31
6

4

133

لة
الفنيوف 16
41
المساعد 49
37
وف

16
29
45
81

الطبيوف
الممر
ضوف

16
95
4

الزائرات 55
1
الصحيا

11
35
7

- 16
94 11
6
8
51 61
1

13
6
73
2
53
6
93
1

16
29
45
81

16 213 33 19
91 4
2 61
57 253 11 57
42 4 62 42

24
33
61
93

243 47
1
2
738 45
1

16 331 51 16 16
51
3 51 11
9
9
6

17
52
6

631 11
17

73 213 13 73 61
1
8
1
1
1

65
5

11

76

ت
القابال
ت

53
18

75 273 16 75 58 11 57 58
16 6 25 16 81 .7 3 81

92
91

233 17
7 84

القانونيا
ت
مفتش
و

23
4

17 25
1

73
3

27 936 24 27 25
5
5
1

36
5

323 91
7

ضباط
صحة
مالحظ
ي

69
1

69
7

7

1

93 343 24 93 69
8
5
1
8
7

صحة

24

91
7

21

2-

ـ.
مالحظ

11
35

ي
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5
1

14
73

423 43
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الصحة
وحسب هذ المعمومات فقد إرتفػ عػدد المستشػفيات فػي العشػرة سػنوات السػابقة بمعػدؿ الثمػث مػف
 215فػػي عػػاـ  89الػػي  319عػػاـ  2111وارتفػ عػػدد االسػرة بنسػػبة أقػػؿ ،حيػػث كانػػت جممػػة
االس ػرة فػػي عػػاـ  89ح ػوالي  19211وصػػمت عػػاـ  2111إلػػي  23176س ػري اًر  1وارتفعػػت
جممة وحدات الرعاية الصحية األولية مف م اركػز صػحية وشػفخانات ونقػط هيػار ووحػدات صػحية

أولية مف  6193عاـ  89إلي  6184عاـ  2111ونالحظ أف الزيػادات فػي وحػدات الرعايػة
الصػػحية األوليػػة ضػػعيفة إذا مػػا قورنػػت بالزيػػادة السػػكانية مػ مالحظػػة أف هنالػػؾ بعػػض الوحػػدات
ت ػػـ الغائه ػػا وبعض ػػها ت ػػـ ترفيعه ػػا ال ػػي مس ػػتويات أعم ػػي ول ػػيس هنال ػػؾ خطػ ػة توسػ ػ ف ػػي الوح ػػدات
الصػػحية عمػػي المسػػتوي القطػػري أو ال ػوالئي وهػػذا نػػاتج مػػف عػػدـ وضػػوح الرؤيػػا بالنسػػبة لممعػػايير
التي تحكـ إنشػاء هػذ الوحػدات 1وهنالػؾ مػا يشػير الػي اف كثيػر مػف الوحػدات تػـ انشػائها بجهػد
مف افراد المجتم والمالحظ أف جزءاً ال يستهاف به في الوحػدات وصػؿ فػي بعػض الواليػات إلػي
اكثر مف النصؼ (جدوؿ رقـ  )4ال يعمؿ ،إما لتػدهور المبػاني او عػدـ وجػود العػامميف او المػواد

وضعؼ المتابعة1
المؤسسات الصحية
جدوؿ رقـ ()4
الرقـ

الواليات

1

هرب كردفاف

2

الخرطوـ

المس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوي األوؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف الوح ػ ػ ػ ػ ػ ػػدات الص ػ ػ ػ ػ ػ ػػحية (مرك ػ ػ ػ ػ ػ ػػز
صحي/شفخانة/وحدة صحية)
عػػامم هيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر  %لمغيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر العامم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالنس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبة
عاممة
ة
3 34
2
12 26

عاممة
139

23943 :1

433

183275 :1

25

لمسكاف

3

جنوب دارفور

4

نهر النيؿ

5

هرب دارفور

6

كسال

7

البحر األحمر

8

هرب بحر الغزاؿ

9

القضارؼ

11

الشمالية

11

جنوب كردفاف

12

أعالي النيؿ

13

شماؿ دارفور

9
22
3
36
9
19
4
31
1
33
2
46

163

4232

123321 :1

-

-

23314 :1

19

839

739 :1

5

136

534 :1

36

1334

336 :1

35

43.2

534 :1

-

535 :1

-

139 :1

31

437 :1

5838

2239 :1

332

534 :1

- 25
7
- 31
3
114 23
1
41 28
9 27
1

حسػػب المعمومػػات الموجػػودة لعػػاـ  1999اف أكثػػر مسسػػبات الوفيػػات لأطفػػاؿ أقػػؿ مػػف خمسػػة
سػػنوات تتكػػوف مف:االلتهابػػات الرئويػػة الحػػادة .مالريػػا ،اسػػهاالت و ن ػزالت معويػػة ،سػػوء تغذيػػة،
فق ػػداف سػ ػوائؿ ،أمػ ػراض الجه ػػاز التنفس ػػي ،فق ػػر ال ػػدـ ،التس ػػمـ ال ػػدموي ،س ػػحائي و الته ػػاب الكب ػػد
الفيروسػػي .هػػذ األمػراض العشػرة تسػػبب فػػي وفػػاة  %8937مػػف وفيػػات األطفػػاؿ أقػػؿ مػػف خمسػػة
سنوات.
الجدوؿ (رقـ  ) 5يظهر عدد الحاالت المبمغ عنها لهذ األمراض و عدد الوفيات.
وحسب المعمومات المستقاة مف المستشفيات فػاف أكثػر عشػرة أمػراض مسسػبة لموفػاة لكػؿ السػكاف
تتكػػوف مف:المالريػػا ،التهػػاب رئػػوي ،سػػحائي ،االسػػهاالت و النػزالت المعويػػة ،أمػراض القمػػب ،فقػػر
الػػدـ ،السػػؿ الرئػػوي ،أم ػراض الكبػػد ،مػػرض السػػكري و األوراـ السػػرطانية .هػػذ األم ػراض تسػػبب
حوالي  %63مف الوفيات.
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أكثر عشرة أمراض سببا" لو اة دخوؿ المستشفيات
بيف األطفاؿ دوف الخامسة مف العمر 7999ـ
the (10) Leading causes of deaths
in Sudan under 5 year of age 1999
(جدوؿ رقـ )5
الرقـ األمراض
Diseases

-7

التيػػػػػػاب رئػػػػػػوي
Pneumonia

-1

مالريػا

عدد الحاالت

النسبة %

951

1660

756 Malaria

1066

-3

االسياالت و النزالت المعوية
Diarrhoea
&
G.E.

315

960

-4

سػػوء تغذيػػة
Malnutrition

149

667

-5

قداف سوائؿ
Dehydration

138

664

-6

أمػراض الجيػاز التنفسػي D.
of Respiratory

174

568

27

-7

أنيميػا ( قػر دـ) Anemia

795

563

-8

تسػػػمـ دمػػػوي 774 Septicemia

467

-9

سحائي
C.S.M.

715

364

70
-

يرقافViral Hepatitis

58

766

مجموع العشرة اسباب لمو يات

3186

8967

و يات أخرى ()5-0

377

7063

المجموع الكمي لمو يات

3663

%700

28

يظهر الجدوؿ (رقـ  ) 6عػدد الحػاالت المبمػغ عنهػا لهػذ األمػراض و نسػبة الوفيػات التػي تتسػبب
فيها
أكثر عشرة أمراض سببا" لو اة  /دخوؿ المستشفيات 7999
the (10) Leading causes of deaths
in Hospitals (all ages) 1999
(جدوؿ رقـ )6
الرقـ األمراض

-1

مالريػا

Diseases

عدد الحاالت

2622 Malaria

النسبة %

19.5

-2

التهاب رئوي Pneumonia

1299

9.6

-3

س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحائي 1155 C.S.M.

7.8

863

6.4

486

3.6
3.5

-4

االسػػهاالت و الن ػزالت المعويػػة
Diarrhoea & G.E.
أمػراض القمػب األخػرى
Heart Disease
أنيميا (فقػر دـ) Anemia

476

-7

سؿ رئوي

T.B

431

3.1

-8

أم ػ ػراض الكبػ ػػد
Disease

426 Liver

238

-9

سػػكري

385

238

-5
-6

Diabetes

29

Mellitus
 11أوراـ خبيث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة 343
Malignant
Neeoplasm
8386
مجموع العشرة اسباب لموفيات
5117
مجموع الوفيات األخرى
13393
المجموع الكمي لموفيات

30

235

8937
1133
%111

بينما يعكس الجدوؿ رقـ  7الحاالت المعالجة في العيادات الخارجية عاـ 1999
أكثر عشرة أمراض ترددا"

بيف األطفاؿ دوف الخامسة مف العمر 7999ـ
the (10) Leading Diseases treated
of (> 5 years) treated in Hospitals (Outpatients) 1999
(جدوؿ رقـ )7
األمراض
الرقـ
Diseases
 -7األسياالت Diarrhoea

عدد الحاالت

النسبة %

7150058

7867

7077837 Malaria

7561

-1

مالريػا

-3

االسياالت و النزالت المعوية
Diarrhoea
&
G.E.
أمراض الجياز التنفسي ARI

315

960

684995

7061

-5

سؤ التغذية

138

664

-6

أمػراض الجيػاز التنفسػي D.
of Respiratory
أنيميػا ( قػر دـ) Anemia

174

568

795

563

-8

تسػػػمـ دمػػػوي 774 Septicemia

467

-9

سحائي
C.S.M.

715

364

70
-

يرقافViral Hepatitis

58

766

-4

-7

31

مجموع العشرة اسباب لمو يات

3186

8967

و يات أخرى ()5-0

377

7063

المجموع الكمي لمو يات

3663

%700
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والجػػدوؿ( رقػػـ ُ ) 8يظهػػر عػػدد الحػػاالت المعالجػػة فػػي العيػػادات الخارجيػػة بػػيف األطفػػاؿ أقػػؿ مػػف
خمسة سنوات.
أكثر عشرة أمراض ترددا" عمى عيادات المؤسسات الصحية لعاـ 7999
the (10) Leading diseases treated in health units
(outpatients) 1999
(جدوؿ رقـ )8
الرقـ

األمراض Diseases

عدد الحاالت

الحػ ػػالت لكػ ػػؿ 1111
نسمة

4215318 Malaria

-1

مالريػا

-2

االسػياالت
Diarrhoea
س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحائي 1155 C.S.M.

-3

3305578

139
960
7.8

863

6.4

486

3.6

3.5

-4

االسػػهاالت و الن ػزالت المعويػػة
Diarrhoea & G.E.
أمػراض القمػب األخػرى
Heart
Disease
أنيميا (فقػر دـ) Anemia

476

-7

سؿ رئوي

T.B

431

3.1

-8

أم ػ ػراض الكبػ ػػد
Disease

426 Liver

238

-9

سػػكري

385

238

-5
-6

Diabetes

33

Mellitus
 11أوراـ خبيث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة 343
MalignantNeeoplasm
8386
مجموع العشرة اسباب لموفيات
5117
مجموع الوفيات األخرى
73393
المجموع الكمي لمو يات

235
8937
1133
%700

مػػا ازلػػت األمػراض المعديػػة هػػي األكثػػر حػػدوثا و خطػػورة فػػي السػػوداف حسػػب مػػا هػػو واضػػن مػػف
جدوؿ رقـ.9

34

جدوؿ رقـ
9

35

بالنسبة لمقوي العاممة فاف هنالؾ تفػاوت فػي توزيػ القػوي العاممػة فػي مختمػؼ الواليػات وكمػا ذكػر
سػػابقاً فػػإف هنالػػؾ تمركػػز لمقػػوي العاممػػة بالرعايػػة الصػػحية األوليػػة فػػي العواصػػـ والمػػدف الرئيسػػية

ورهػػـ ذلػػؾ نجػػد أف بعػػض هػػذ المػػدف فػػي حوجػػة دعػػداد اكثػػر نسػػبة لمتكػػاثر السػػكاني – ويظهػػر
جدوؿ رقـ ( )11نسبة عاممي الرعاية الصحية األولية بالنسبة لمسكاف1
نسبة العامميف ي الرعاية الصحية األولية بالنسبة لمسكاف حسب الواليات
جدوؿ رقـ ()70

الواليات

مساعد

نسبة

زائرات و ـ0

نسبة الزائرات

يف

المساعديف

زائرات

لمسكاف

صحيات
35

2

هرب كردفاف

طبييف
54

28759 :1

18641 :1

3

جنوب كردفاف

52

21785 :1

42

25735 :1

4

شماؿ كردفاف

113

14411 :1

51

29665 :1

5

الخرطوـ

251

19663 :1

113

43514 :1

6

جنوب دارفور

99

27751 :1

29

94733 :1

7

هرب دارفور

37

41649 :1

17

91647 :1

8

شماؿ دارفور

158

7316 :1

33

35126 :1

9

نهر النيؿ

176

4831 :1

129

6589 :1

238

2384 :1

59

9613 :1

65

12693 :1

39

21154 :1

 13القضارؼ

137

11365 :1

23

617393 :1

 14سنار

159

7135 :1

36

31513 :1

 15الجزيرة

347

9156 :1

115

27626 :1

11952 :1

27

22575 :1

7789 :1

49

28611 :1

9

27556 :1

 11الشمالية
 11كسال
 12البحر األحمر

 16النيؿ األزرؽ

51

 17النيؿ األبيض

181

 18غ 1بح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

14

الطبييف لمسكاف

17714 :1
36

الغزاؿ
 19بحر الجبؿ

41

6713 :1

4

67126 :1

 21اعالي النيؿ

41

15695 :1

6

117252 :1

العدد الكمي

815

2211

37

وحسػػب تقػػارير الخػػدمات لمرعايػػة الصػػحية األوليػػة لعػػاـ  2111فػػإف التغطيػػة بالمقاحػػات لأطفػػاؿ
دوف عمر السنة هي  %66لمبي سي جػي و %65بػالثالثي و %65تمقػوا الجرعػة الثالثػة لشػمؿ
األطف ػػاؿ بينم ػػا وص ػػمت التغطي ػػة بمق ػػاح الحص ػػبة  %61والجرع ػػة الثاني ػػة بالنس ػػبة لمق ػػاح الكػ ػزاز
وصػػمت حػوالي  1%37وهػػذ النسػػب كانػػت لعػػاـ  99أحسػػف حػػاالً وهػػي حسػػب الترتيػػب أعػػال

 ،%79 ،%78 ،%79 ،%92و 1%47بن ػ ػ ػ ػػاءاً عم ػ ػ ػ ػػي تقريػ ػ ػ ػ ػػر ع ػ ػ ػ ػػاـ  2111لبرنػ ػ ػ ػ ػػامج

التحصيف 1وأسباب هذا التدهور كاف نتيجة لقمة االمكانيات ،ومشاكؿ سمسػمة التبريػد واالنصػراؼ
مف العمؿ الروتيني لبرنامج التحصػيف الػذي تسػبب فيػه حمػالت التطعػيـ ضػد شػمؿ األطفػاؿ التػي

وقدر مف األمكانات1
تأخذ وقتاً كبي اًر مف العامميف
اً
وبالنسػبة لحػاالت األمػراض المبمػػغ عنهػا عػاـ  99وعػػاـ  2111لأمػراض المسػتهدفة بالمقاحػػات
فقػػد زادت بعػػض األمػػرض مثػػؿ  AFPمػػف  91الػػي  211وحػػاالت السػػؿ الرئػػوي مػػف  43إلػػي
 56وذلؾ ربما يكوف نتيجة لتنشػيط عمميػة التقصػي ،أمػا األمػراض األخػري فقػد سػجمت إنخفاضػاً

بػػيف العػػاميف فقػػد إنخفضػػت حػػاالت الك ػزاز الوليػػدي مػػف  85عػػاـ  99إلػػي  61حالػػة فػػي عػػاـ

 2111وفي عاـ  99كانت هنالؾ  3925حالة حصػبة إنخفضػت إلػي  2588عػاـ 2111
وفػػي عػػاـ  1999كانػػت حػػاالت السػػعاؿ الػػديكي  53وحػػاالت الػػدفتريا  7وحػػاالت السػػؿ 85
إنخفضػػت حسػػب الترتيػػب إلػػي  4/14إال أف حػػاالت السػػؿ أرتفعػػت الػػي  541حالػػة ولػػيس مػػف
المؤكػػد أف كػػاف هػػذا األنخفػػاض حقيقي ػاً أـ نتيجػػة لضػػعؼ فػػي تقصػػي هػػذ األم ػراض واألنص ػراؼ

كمياً لتقصي حاالت شمؿ األطفاؿ1

وبالنسبة لحمالت التطعيـ الوطنية لشمؿ األطفاؿ فقد وصػمت نسػبة التغطيػة اثنػاء الحممػة السػابعة
الػػي حػوالي  %8631وهنالػػؾ شػػكوي شػػبه عامػػة أف أنشػػطة ايػػاـ التطعػػيـ الوطنيػػة تػػؤثر سػػمباً فػػي
نش ػػاطات برن ػػامج التحص ػػيف الموسػ ػ خاص ػػة والخ ػػدمات الص ػػحية األخ ػػري عام ػػة 1أم ػػا بالنس ػػبة
لسمس ػػمة التبري ػػد وحس ػػب التقري ػػر المش ػػار الي ػػه ف ػػأف  %31م ػػف جمم ػػة أجهزته ػػا قديم ػػة وال تعم ػػؿ
و %55بالنس ػػبة لمثالج ػػات العامم ػػة بالطاق ػػة الشمس ػػية معطم ػػة بس ػػبب قم ػػة قطػ ػ الغي ػػار وض ػػعؼ
عمميات الصيانة1
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ممخص الدراسات والبحوث
دراسة رقـ ()7

مسح انقاذ األمومة  7999ـ (SMS ):
تـ قياـ مسن األمومة عاـ  1999ـ بغرض التعرؼ عمي المؤشػرات المػؤثرة عمػي النسػبة العاليػة
لوفيػػات األمومػػة والطفولػػة فػػي السػػوداف وتقصػػي أسػػباب هػػذ الوفيػػات وجػػاءت النتػػائج ال تيػػة
لتشير إلي تمؾ المؤشرات:
 ارتفاع نسبة األمية فػي السػوداف  % 51لإلنػاث و % 34لمػذكور .وارتفػاع تمػؾ النسػبة
بيف سكاف الريؼ خاصة والذيف يمثموف المسبة العالية لمسكاف في السوداف.
 % 37 مف السكاف في السوداف ليست لديهـ وسيمة إصحاح صحي .
 % 21 مػ ػػف النسػ ػػاء الالتػ ػػي شػ ػػممتهف الد ارسػ ػػة يسػ ػػتخدمف اآلف طريقػ ػػة مػ ػػا لمن ػ ػ الحمػ ػػؿ.
أهمبيػػتهف مػػف الحضػػر (  % 71 .) % 39مػػف النسػػاء يتمقػػيف عنايػػة أثنػػاء الحمػػؿ.
مقدـ الخدمة لحوالي  % 23مف المبحوثات هو طبيب.
 معدؿ وفيات األطفاؿ دوف الخامسة مف العمػر تسػاوي  114مػف كػؿ  1111مولػود
حي 115 ( .في الريؼ و 111في الحضر ).
 معػػدؿ وفيػػات األطفػػاؿ دوف السػػنة الواحػػدة مػػف العمػػر هػػو ح ػوالي  68حالػػة وفػػاة لكػػؿ
1111مولود.
 معػدؿ وفيػات الحمػؿ والػوالدة هػي  514حالػة وفػاة لكػؿ . 111,111منهػا  514فػي
الريؼ.
 % 17 مف النساء يرضعف أطفالهف مف عمر  5– 3شهور دوف إعطػائهـ أي سػوائؿ
أخري.

دراسة رقـ ()1
مسح المؤشرات المتعددة :) MICS ( 1000

تـ قياـ مسن المؤشرات المتعػددة فػي السػوداف عػاـ  . 2111شػممت الد ارسػة كػؿ أفػراد األسػرة .
اله ػػدؼ الرئيس ػػي م ػػف ه ػػذا المس ػػن ه ػػو الحص ػػوؿ عم ػػي بيان ػػات حديث ػػة لتقي ػػيـ وضػ ػ األموم ػػة
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والطفولة بنهاية القرف العشريف لالستفادة مف هذ البيانات في رصػد ومتابعػة أهػداؼ قمػة
العالـ لأطفاؿ  ،ووض أسس لمعمؿ المستقبمي .
تضمنت نتائج البحث مؤشرات صحة األمومة والطفولة والوفيات والتعميـ والتطعيـ… الخ
1
وجاءت نتائج الدراسة كاآلتي:
 وجػ ػػد أف نسػ ػػبة االنضػ ػػماـ لتعمػ ػػيـ األسػ ػػاس فػ ػػي السػ ػػوداف هػ ػػو % 46 .% 47
لإلناث و % 48لمذكور .
 نسبة السكاف الذيف لديهـ مصدر صحي لمميا حوالي .% 61
 % 41 مف األطفاؿ دوف سف الخامسة لـ يتمقوا جرعة فيتاميف (أ) .
 % 11 هي نسبة سؤ التغذية بيف األطفاؿ .
 % 28 م ػػف األطف ػػاؿ ك ػػانوا مص ػػابيف بادس ػػهاؿ خ ػػالؿ األس ػػبوعيف الس ػػابقيف
لممسن .
 % 41 مف النساء في عمر ادنجاب  49 - 15سمعوا بمرض اديدز .
 % 28 مف النساء في الريؼ وفي هذ الفئة العمرية سمعوا بمرض اديدز .
دراسة رقـ ()3
الخدمات الصحية بوالية الخرطوـ – الوضع الراىف ونظاـ التحويؿ:
تمػػت هػػذ الد ارسػػة فػػي مػػايو  1999بغػػرض تقيػػيـ الخػػدمات الصػػحية المقدمػػة عبػػر المستشػػفيات
والمراكز الصحية وتقييـ نظاـ التحويؿ بوالية الخرطوـ.
خمصػت الد ارسػة إلػػي أف الخػدمات الصػحية المقدمػػة عبػر الم اركػز الصػػحية مقنعػة بالنسػبة لمعظػػـ
المت ػػردديف وتعتب ػػر س ػػهولة المواص ػػالت و/أو الوص ػػوؿ إليه ػػا مش ػػياً ه ػػو العام ػػؿ األوؿ ف ػػي ت ػػردد
المرضػػى عميهػػا .ح ػوالي  % 76مػػف المبحػػوثيف يقعػػوف عمػػي مسػػافة تقػػؿ عػػف اؿ  5كيمػػومترات

بعداً عف المركز الصحي المعيف كما أف  % 65منهـ يصمونها مشياً عمي األقداـ.

أظهرت الدراسة أف  % 87مف المستشفيات تستقبؿ كؿ الحاالت التي تػرد إليهػا كمػا أف % 85

مػػف المتػػردديف عميهػػا نجػػدهـ قػػد تخطػوا المسػػتوي األوؿ لمخدمػػة الطبيػػة .وهػػذا يمكػػف أف يشػػير إلػػي
وجود ضعؼ في نظاـ التحويؿ بالوالية.
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واألسػػباب فػػي ذلػػؾ ترجػ إلػػي أف المسػػتويات العالجيػػة هيػػر واضػػحة ،عػػدـ وجػػود تنسػػيؽ وتعػػاوف
بػػيف المسػػتويات المختمفػػة لمتحويػػؿ ،عػػدـ وجػػود تغذيػػة راجعػػة لممسػػتويات األقػػؿ ،المعػػدات وأدويػػة
الطوارئ تجدها متػوفرة فػي بالمستشػفيات والعيػادات الخارجيػة بينمػا ال توجػد عمػي مسػتوي الم اركػز
الصػػحية  .أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػبعض االحتياجػػات قميمػػة التكمفػػة والهامػػة فػػي ذات الوقػػت مثػػاؿ لػػذلؾ
مي ػزاف الحػػارة نجػػدها ال تتػػوفر فػػي جمي ػ مسػػتويات تقػػديـ الخدمػػة كمػػا يوجػػد نقػػص فػػي خػػدمات
األشعة وبنوؾ الدـ وادسعافات ومولدات الكهرباء.
أوصت الدراسة بزيادة عدد المراكز الصحية لضماف زيػادة التغطيػة بحيػث تصػبن الخدمػة متاحػة،
كما أوصت كذلؾ بأف توض مواصػفات قياسػية لخػدمات المركػز الصػحية والمستشػفات ،والتوسػ
في العيادات التخصصية بالمراكز التخصصية ،وتدريب المدراء الطبييف عمي األساليب ادداريػة،
وتفعيػ ػػؿ الوصػ ػػؼ الػ ػػوظيفي لجمي ػ ػ العػ ػػامميف بػ ػػالمراكز الصػ ػػحية ،تػ ػػوفير معينػ ػػات العمػ ػػؿ وأدويػ ػػة
الط ػوارئ بالعيػػادات الخارجيػػة بالمستشػػفيات ،وعقػػد ورشػػة عمػػؿ لمجهػػات المقدمػػة لمخدمػػة بالواليػػة
بغػرض االلتػزاـ تجػا نظػػاـ التحويػػؿ وايجػاد التنسػػيؽ الػالزـ بينهػػا ورسػػـ خريطػة لمخػػدمات الصػػحية
بالواليػػة تحػػدد المسػػتويات وخػػط تحويػػؿ المرضػػى مػػف مسػػتوى آلخػػر ووض ػ موجهػػات وض ػوابط
لنظاـ التحويؿ ،نظاـ التغذية الراجعة وارجاع المريض لممستوي األدنى بعد إتماـ العالج1

دراسة رقـ ()4
تقييـ نظاـ المعمومات الصحية بوالية النيؿ األبيض:
ه ػػدؼ ه ػػذ الد ارس ػػة ه ػػو التع ػػرؼ عم ػػي المش ػػاكؿ الت ػػي تعي ػػؽ الوص ػػوؿ إل ػػي المعموم ػػات الوبائي ػػة
والمعديػػة والمسػػتوطنة والتػػي تعػػيف عمػػي درء الك ػوارث بواليػػة النيػػؿ األبػػيض .كمػػا هػػدفت الد ارسػػة
أيضػاً إلػػي قيػػاس إلمػػاـ الكػػادر العامػػؿ فػػي بالوحػػدات الصػػحية بالمعمومػػات الصػػحية ،كيفيػػة تحميػػؿ
المعمومػات ،مػدي االسػػتفادة مػف نتػػائج الد ارسػات  ،وفػرة السػجالت ادحصػػائية بالوحػدات الصػػحية

وكيفية ادشراؼ والمتابعة ومشاكؿ ذلؾ .
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اسػػتهدفت هػػذ الد ارسػػة مراجعػػة خمسػػة م اركػػز لإلحصػػاء بواليػػة النيػػؿ األبػػيض  :مركػػز المعمومػػات
بكؿ مف مدينة ربؾ ،كوستي ،الجبميف ،الدويـ والقطينة.مدينة ربؾ.
مػػف أهػػـ نتػػائج الد ارسػػة تكػػدس الع ػػامميف بأقسػػاـ ادحصػػاء بالمستشػػفيات ( )%91عمػػي حس ػػاب
الوح ػػدات والم ارك ػػز الص ػػحية والمستش ػػفيات الريفي ػػة بالوالي ػػة % 77 .م ػػف الع ػػامميف به ػػذ الم ارك ػػز
المعموماتيػػة مػػف العنصػػر النسػػائي حيػػث مػػف الصػػعب نقمهػػف لتغطيػػة الحوجػػة لهػػف فػػي المركػػز
الصحية المنتشرة في مختمؼ مواق الوالية وفي المستشفيات الريفية كذلؾ.
مف الناحية التدريبيػة نجػد أف  % 16مػف المبحػوثيف قػد تمقػوا تػدريباً فػي حفػظ وتحميػؿ المعمومػات

عػػف طريػػؽ الحاسػػب اآللػػي % 81 .مػػف المواقػ التػػي تمػػت د ارسػػتها ذكػػرت الػػنقص فػػي كػػؿ مػػف
الكادر العامؿ بها ونفس النسبة ذكرت عدـ وجود ميزانيات كافية اتسيير العمؿ.
فيم ػػا يتعم ػػؽ بالزي ػػارات ادشػ ػرافية نج ػػد أف  % 8فق ػػط م ػػف جمم ػػة المبح ػػوثيف ذك ػػروا إتم ػػاـ زي ػػارات
إشرافية مف قبؿ المسئوليف.
السػػجالت المختمفػػة مػػف شػػهادات مػػيالد ،وشػػهادات وفيػػات وهيرهػػا مػػف األوراؽ الثبوتي ػة الصػػحية
تتواج ػػد عم ػػي مس ػػتوي المستش ػػفيات لكنه ػػا ال توج ػػد عم ػػي مس ػػتوي الم ارك ػػز الص ػػحية الت ػػي ش ػػممتها
الدراسة.
 خمصت الدراسة لوجود تدني شػديد فػي نظػاـ المعمومػات الصػحية بالواليػة .فهنالػؾ نقصػاف
واضن في عمميات التسجيؿ والرصػد لمبيانػات كمػا أنػه ال يعمػؿ عمػي تحميمهػا واسػتخالص
النتائج منها.
 التقرير السنوي لموالية يتضمف معمومات صحية عف بعض المستشفيات فقط .
 عدـ وجود التغذية الراجعة والزيارات ادشرافية لموحدات الصحية المختمفة.
 نقص الكوادر وسؤ توزيعها وقمة تدريبها.
 الحوجة لتوفير ميزانيات التسيير ،وسائؿ الحركة وأجهزة الحاسوب.
توصيات الدراسة
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ر ع الوعي اإلحصائي بيف العامميف ي القطاع الصحي ،زيادة الكوادر اإلحصائية ،تدريبيا
واعادة توزيعيا .االستفادة القصوى مف كؿ ما ىو متاح مف وصائؿ اتصاؿ تمفونية ،بريد
إلكتروني وغيرىا لتوصيؿ المعمومة الصحية  .تفعيؿ دور مفتشي الشفخانات بالمحميات
والمحا ظات والرئاسة ،مناقشة التقرير السنوي اإلحصائي بحضور مختمؼ مستويات العامميف
بأقساـ اإلحصاء المختمفة ،مراجعة أسس التحفيز المادي والمعنوي لمعامميف اإلحصاء.

دراسة رقـ ()5
المجمس األعمى لصحة البيئة:

دراسة عف تحصيؿ رسوـ مالية في مقابؿ الخدمة المقدمة لصحة ألبيئة واألمراض الوبائية
أجريػػت هػػذ الد ارس ػػة فػػي والي ػػة الخرطػػوـ بمحافظاته ػػا السػػب

الخرط ػػوـ  ،أمػػدرماف  ،وبح ػػري ،

وامبدة وجبؿ اولياء وكرري ،وشرؽ النيؿ
بعػػد أف تػػـ تنزيػػؿ خػػدمات صػػحة ألبيئػػة لممحميػػات لػػـ يكػػف فػػي مقػػدرة المحميػػات بسػػبب ضػػعؼ
موارده ػػا المحمي ػػة أف تق ػػوـ بخ ػػدمات ص ػػحة ألبيئػ ػة عم ػػي الوج ػػه األكم ػػؿ  .بقػ ػرار م ػػف الس ػػيد وال ػػي
الخرطوـ ( قرار رقـ ) ، 93تػـ تكػويف المجمػس األعمػى لصػحة ألبيئػة كمػا نػص المرسػوـ المؤقػت
لقػػانوف حمايػػة الصػػحة العامػػة أف يػػتـ تحصػػيؿ رسػػوـ ماليػػة لمقابػػؿ تقػػديـ خػػدمات صػػحة ألبيئػػة
ومكافح ػػة األمػ ػراض الوبائي ػػة 1ت ػػـ تنفي ػػذ التجرب ػػة لوالي ػػة الخرط ػػوـ ( 35محمي ػػة) ب ػػدأت التجرب ػػة
بإنشاء وحدة مركزية عمي مستوي الوالية بغرض التفكر والتشاور م و ازرة الماليػة ومجمػس تنسػيؽ
المحميات لوض التصور السميـ في كيفية المتابعة واألشراؼ عمي تحصيؿ هػذ الرسػوـ ومػف ثػـ
تـ االتفاؽ عمي-:
 أف تكوف المحمية هي الوحدة األساسية لمتحصيؿ ويتـ ذلؾ بواسطة جهاز التحصػيؿ القػائـ
بها أصال وقي حاؿ عجز عف ذلؾ يتـ تعييف متحصميف بواسطة المجمس
 أف تتكػػوف لجنػػة ثالثيػػة عمػػي مسػػتوي المحميػػة عمػػي أف يكػػوف المػػدير التنفيػػذي عمػػي راس
المجنة ومهمتها األشراؼ وانساب الدفاتر المالية ومراجعتها
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 أف يػػتـ تحصػػيؿ الرسػػوـ بواسػػطة أورنيػػؾ مػػالي بصػػحة ألبيئػػة واف يػػتـ توريػػد الحسػػاب باسػػـ
المجمس األعمى لصحة ألبيئة
 أف ي ػػتـ خص ػػـ  % 15م ػػف جمم ػػة اديػ ػرادات عم ػػي أف توظ ػػؼ لتس ػػير خ ػػدمات التحص ػػيؿ
بالمحمية وأف تتولي المجنة الثالثية بالتصرؼ في تمؾ المبالغ
 أف تشػػرؼ عمػػي هػػذا العمػػؿ لجنػػة خماسػػية عمػػي مسػػتوي المحافظػػة  ،عمػػي هػػذ المجنػػة أف
تطمػ ػ بالتص ػػرؼ ف ػػي نس ػػبة أؿ  % 85الػ ػواردة م ػػف المحمي ػػات عم ػػي أف توظ ػػؼ % 15
منها لمكافحة األمراض الوبائية
 إدارة التحص ػػيؿ عم ػػي مس ػػتوي ال ػػو ازرة ه ػػي الجه ػػة المس ػػئولة ع ػػف األشػ ػراؼ والمتابع ػػة له ػػذا
النظػػاـ المػػالي  ،والخػػدمات التػػي يقػػدمها المجمػػس األعمػػى لصػػحة ألبيئػػة هػػي  ،خػػدمات
مكافحة المالريا  ،خدمات التخمص مف النفايات  ،وخدمات مكافحة األوبئة وادمراض
جممػػة ادي ػرادات التػػي تػػـ تحصػػيمها خػػالؿ الفت ػرة مػػف  16أهسػػطس حتػػى  15نػػوفمبر مػػف عػػاـ
 1999بمغػػت خمسػػيف مميػػوف تسػػعمائة أربعػػة وثمػػانوف ألػػؼ وخمسػػمائة وسػػتة دينػػار  ،وجػػاءت
اديرادات كما هو موضن في الجدوؿ أدنا ( :المبالغ بالدينار).
جممة اديرادات

مخالفات

إيرادات األوبئة

إيرادات النفايات إيرادات المالريا

وتسويات
بالدينار
113111339 213196347 123593398 731933649 513984351
9
3
5
6
محافظة الخرطوـ  :كانت صاحبة النسبة األكبر في اديرادات إذ بمغت إيراداتها حوالي % 22
بينما محافظة امبدة كانت  % 8مف جممة اديرادات المتحصمة  .الجدوؿ أدنا يوضن ذلؾ:

الخرطوـ
أمدرماف
بحري
أمبدة
جبؿ أولياء
كرري
شرؽ النيؿ
الجممة
11311731 8313336 11368932 4321835 7372735 4361536 4359239 513984.5
41
78
31
66
93
25
33
16
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دراسة رقـ ( )6
إشراؾ المجتمع المحمي ي عممية اإلعالـ والتعميـ والتثقيؼ الصحي:
عمؿ برنامج السوداف لأدوية األساسية خالؿ السنوات مف ينائر  1992وحتى ديسمبر
1998
عمي تنفيذ برنامج مجتمعي قاعدي بيف الجمهور عف االستعماؿ الرشيد لممحاقف والدواء.
هدفت الدراسة إلي:
 إعطػػاء وصػػؼ تفصػػيمي موثػػؽ لإلنجػػازات واالخفاقػػات التػػي صػػادفتها المنهجيػػة التػػي
صممت لتثقيؼ المجتم المحمي القاعدي عف االستعماؿ الصحين لممحاقف والدواء.
 قدرة المنهجية واالستراتيجية التي تـ تصميمها لمتثقيؼ الصحي عمي رف درجػة الػوعي
واددراؾ وتبني السموؾ الصحين لمحاقف والدواء
 قيػػاس أثػػر تجربػػة إشػراؾ الجمهػػور فػػي بػرامج التثقيػػؼ الصػػحي عمػػي ترقيػػة ورفػ نسػػبة
المعرفة وتبني السموكيات الصحيحة في األستعماؿ الرشيد لممحاقف والدواء.
نبذة عف منيجية واستراتيجية التثقيؼ عف االستعماؿ الصحيح لممحاقف والدواء:
إجػراء د ارسػػة نوعيػة وصػػفية بػاثني عشػػر منطقػة ريفيػػة واثنػي عشػػر أخػرى حضػرية ددراؾ نوعيػػة
الممارس ػػات الخاطئ ػػة ع ػػف اس ػػتعماؿ المح ػػاقف وال ػػدواء والتع ػػرؼ عم ػػي قنػ ػوات االتص ػػاؿ المت ػػوفرة
بمناطؽ الدراسة.
استعماؿ نتائج الد ارسػة النوعيػة لمتخطػيط لعمميػة التثقيػؼ الصػحي القاعػدي بػيف الجمهػور .وجػاء
التخطيط كاآلتي:
 القياس الكمي لحجـ المشػكمة  .عمػي أف يؤخػذ فػي الحسػباف تصػميـ د ارسػة تضػمف قيػاس
الدالالت ادحصائية لمفرو قات في المعرفة واددراؾ والسموؾ.
 أف تحدد مناطؽ تجريبية ريفية وأخرى حضػرية ينفػذ فيهػا برنػامج التثقيػؼ الصػحي المحمػي
لمجمهور فيما يمن عف مناطؽ أخرى مماثمة بغرض القياس العممي لمتجربة.
 أف يػػتـ تنزيػػؿ البرنػػامج عبػػر التكػػويف ادداري الرسػػمي  ،شػػبه الرسػػمى وهيػػر الرسػػمي بػػدءاُ
انتهاء بالقيادات المحمية عمي مستوي المجتم  .تكوف ما يعرؼ بالخاليػا الصػحية
بالوالية و َ
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بك ػػؿ منطق ػػة م ػػف من ػػاطؽ التجري ػػب لتك ػػوف بمثاب ػػة القنػ ػوات الت ػػي تص ػػب رس ػػائؿ البرن ػػامج
لمختمؼ المستويات1
 قػػدرة المنهجيػػة واالسػػتراتيجية التػػي تػػـ تصػػميمها لمتثقيػػؼ الصػػحي عمػػي رف ػ درجػػة الػػوعي
واددراؾ وتبني األستعماؿ الصحين لممحاقف والدواء
 قياس أثر تجربة إشراؾ الجمهور في برامج التثقيؼ الصحي عمي ترقية ورفػ نسػبة المعػرة
وتبني السموكيات الصحيحة في استعماؿ الرشيد لممحاقف والدواء.
نبذةعف منيجية واستارتيجية التثقيؼ عف االستعماؿ الصحيح لممحاقف والدواء:
إجراء دراسة نوعية وصػفية بػاثني عشػر منطقػة ريفيػة واثنػي عشػر أخػرى حضػرية ددراؾ
نوعيػػة الممارسػػات الخاطئػػة عػػف اسػػتعماؿ المحػػاقف والػػدواء والتعػػرؼ عمػػي قنػوات االتصػػاؿ
المتوفرة بمناطؽ الدراسة.
استعماؿ نتائج الدراسة النوعية لمتخطيط لعممية التثقيؼ الصحي القاعػدي بػيف الجمهػور.
وجاء التخطيط كاآلتي:
القياس الكمي لحجـ المشػكمة  .عمػي أف يؤخػذ فػي الحسػباف تصػميـ د ارسػة تضػمف قيػاس
الدالالت لمفرو قات في المعرفة واددراؾ والسموؾ.
 عف منيجية واستراتيجية التثقيؼ عف االستعماؿ الصحيح لممحاقف والدواء:

إجراء دراسة نوعية وصػفية بػاثني عشػر منطقػة ريفيػة واثنػي عشػر أخػرى حضػرية ددراؾ

نوعيػػة الممارسػػات الخاطئػػة عػػف اسػػتعماؿ المحػػاقف والػػدواء والتعػػرؼ عمػػي قنػوات االتصػػاؿ
المتوفرة بمناطؽ الدراسة.
استعماؿ نتائج الدراسة النوعية لمتخطيط لعممية التثقيؼ الصحي القاعػدي بػيف الجمهػور.
وجاء التخطيط كاآلتي:
القياس الكمي لحجـ المشػكمة  .عمػي أف يؤخػذ فػي الحسػباف تصػميـ د ارسػة تضػمف قيػاس
الدالالت لمفرو قات في المعرفة واددراؾ والسموؾ.
 أف تحدد مناطؽ تجريبية ريفية وأخرى حضػرية ينفػذ فيهػا برنػامج التثقيػؼ الصػحي المحمػي
لمجمهور فيما يمن عف مناطؽ أخرى مماثمة بغرض القياس العممي لمتجربة.
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أف يتـ تنزيػؿ البرنػامج عبػر التكػويف ادداري الرسػمي  ،شػبه الرسػمى وهيػر الرسػمي بػدءاُ

انتهاء بالقيادات المحمية عمي مستوي المجتم .
بالوالية و َ
 اطؽ تجريبيػة ريفيػة وأخػرى حضػرية ينفػذ فيهػا برنػامج التثقيػؼ الصػحي المحمػي لمجمهػور
فيما يمن عف مناطؽ أخرى مماثمة بغرض القياس العممي لمتجربة.

أف يتـ تنزيػؿ البرنػامج عبػر التكػويف ادداري الرسػمي  ،شػبه الرسػمى وهيػر الرسػمي بػدءاُ

انتهاء بالقيادات المحمية عمي مستوي المجتم .
بالوالية و َ
 يمن عف مناطؽ أخرى مماثمة بغرض القياس العممي لمتجربة.

أف يتـ تنزيػؿ البرنػامج عبػر التكػويف ادداري الرسػمي  ،شػبه الرسػمى وهيػر الرسػمي بػدءاُ

انتهاء بالقيادات المحمية عمي مستوي المجتم .
بالوالية و َ
 تكويف ما يعرؼ بالخاليا الصػحية بكػؿ منطقػة مػف منػاطؽ التجريػب لتكػوف بمثابػة القنػوات
التي تصب
 رسائؿ البرنػامج لمختمػؼ االتالميػذ لبػث وتوصػيؿ الرسػائؿ الصػحية ذو تػأثير بػالغ فػي رفػ
درجة الوعي الصحي في المنطقة.
 ئػػؿ البرنػػامج لمختمػػؼ االتالميػػذ لبػػث وتوصػػيؿ الرسػػائؿ الصػػحية ذو تػػأثير بػػالغ فػػي رف ػ
درجة الوعي الصحي في المنطقة.
 لوحظ أف ادناث أبديف اسػتعداداً ومشػاركة أكبػر فػي تحريػؾ البرنػامج عمػي نطػاؽ المجتمػ
المحمي بالمقارنة م الذكور.

 أراني ػػؾ المتابع ػػة الميداني ػػة الت ػػي ص ػػممت خصيصػ ػاً لي ػػدوف عميه ػػا أفػ ػراد الخمي ػػة الص ػػحية
مجموعػػة األنشػػطة التثقيفيػػة التػػي تمػػت عمػػي نطػػاؽ مجتمعػػاتهـ المحميػػة هػػي ووسػػيمة جيػػدة
لمتابعة وتقييـ حركة البرنامج في المجتم المحمي.
 الحوافز الممنوحة أثناء الدورات التدريبية  -عمي قمتهػا – كانػت ذات أثػر بػالغ فػي تشػجي
أفراد المجتم المحمي عمي االنخراط في تنشيط عمميات التثقيؼ الصحي
توصيات الدراسة
 تدريب الكوادر الصحية وغيرىػا ػي عمميػة التثقيػؼ الصػحي عمػي مسػتوى المجتمعػات
المحمية.
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 بناء الخاليا الصحية عمي مستوى المجتمعات المحمية لتوصيؿ رسائؿ التثقيؼ الصػحي
لمختمؼ شرائح المجتمع.
 إشراؾ التنظيمات المحمية ذات المواصفات اآلتية:
 ذات قواعد بشرية كبيرة مثؿ المدارس.
 لدييا نظاـ إداري معروؼ.

 لدييا صفة الديمومة والثبات والترابط الداخمي بيف أ رادىا.
 لدييا عضوية ثابتة أو مستقرة ي تنظيميا .
 أف يكوف المجتمع المحمي قابالً ومشاركاً ي تكوينيا.

 تطوير مختمؼ الوسائؿ التعميمية البسيطة وطباعتيا واعدادىا قبؿ وقت ٍ
كاؼ مػف البػدء
ي تنفيذ البرنامج.

 تطوير وسائؿ تعميمية مخصصة لألمييف واألطفاؿ.
 تشػػجيع الػػذكور ػػي االنخ ػ ارط ػػي عمميػػة التثقيػػؼ والتوعيػػة الصػػحية أل ػراد المجتمػػع
المحمي ودعميا وتشجيعيا .

 تطوير آلية متابعة وتقييـ بسيطة تمكف استعماليا بواسطة المجتمعات المحمية.
 ب ػرامج التثقيػػؼ الصػػحي عمػػي مسػػتوي المجتمعػػات المحميػػة ال بػػد مػػف أف يت ػوازى معيػػا
برامج تدريبية لمعػامميف الصػحييف بالمنطقػة لضػماف اتسػاؽ مضػموف الرسػائؿ الصػحية

عمي مستوي الوحدات الصحية والمجتمعات المحمية.

 ضػػػرورة المتابعػػػة الميدانيػػػة واإلشػػػراؼ المتصػػػؿ عمػػػي تنفيػػػذ البػػػرامج الميدانيػػػة لبػػػرامج
التثقيؼ الصحي.
 تو ير الدواء عند تنفيذ برنامج لمتثقيؼ الصحي عف المحاقف والدواء.
 إعادة تنفيذ التجربة ي مناطؽ أخرى.
 االستفادة مف االستراتيجية والتصميـ ي تنفيذ مختمؼ برامج التثقيؼ الصحي.
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دراسة رقـ ()7
األداء بالمستشفيات التعميمية بوالية الخرطوـ:
بسبب العديد مف الشكاوي القانونية المقدمة مف المواطنيف ضد األطباء  ،كانت التوصية بأهمية
التعرؼ عمي األداء بالمستشفيات التعميمية.
أجريت الدراسة عمي مستوييف هما:
-1

قيادي و ازرة الصحة االتحادية.

-2

ثماني ػػة م ػػف المستش ػػفيات التعميمي ػػة والتخصص ػػية بوالي ػػة الخرط ػػوـ ه ػػي( :مستش ػػفى
الخرط ػػوـ ،مستش ػػفى أم ػػد رم ػػاف ،ومستش ػػفى بح ػػري ،مستش ػػفى األطف ػػاؿ الخرط ػػوـ،
مستشػ ػػفى األطفػ ػػاؿ أمػ ػػد رمػ ػػاف  ،مستشػ ػػفى ال ػ ػوالدة أمػ ػػد رمػ ػػاف ،مستشػ ػػفى الشػ ػػعب
ومستشفى األذف واألنؼ والحنجرة التعميمي بالخرطوـ.

تـ جم البيانات عمي المستوي األوؿ عف طريؽ التقصي الفردي بهدؼ التعرؼ عمي:
 سياسات العمؿ الصحي 1
 العوامؿ المؤثرة سمباً عمي القطاع الصحي.

 وجهات النظر حوؿ الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات التعميمية.
ولقد أبرزت الدراسة التي أجريت عمي المستوي األوؿ ( قيادي و ازرة الصحة االتحادية ) العوامؿ
اآلتيه كعوامؿ مؤثرة عمي األداء بالمستشفيات التعميمية :
 عدـ استقرار سياسات العمؿ الصحي.
 اختالؼ الميزانيات واألولويات في الصرؼ عمى محاور الخدمات الصحية .
 تسييس الوظائؼ.
 بناء النظاـ الفدرالي بالواليات عمى حساب البنيات األساسية لمصحة .
 عدـ استقرار القيادات في المناصب اددارية .
 الضعؼ الشديد في كيفية إعداد تقارير المتابعة والتغذية الراجعة.
 عدـ وضوح الوصؼ الوظيفي لتحديد األولويات واالختصاصات .
 تداخؿ المهاـ بيف اددارات وعدـ التنسيؽ بينها .
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 شروط الخدمة هير المجزية .
 عدـ االستغالؿ األمثؿ لمموارد المالية.
 عدـ تفعيؿ ما جاء في ادستراتيجية القومية الشاممة فيما يتعمؽ بالخدمات الصحية.
باستصحاب نتائج الدراسة أعال تـ بناء الجزء الثاني مف المنهجية بالهدؼ العاـ التالي:
اليدؼ العاـ :التعرؼ عمي العوامؿ المؤثرة عمي الخدمات بالمستشفيات التعميمية.

األىػػػداؼ الخاصػػػة ىػػػي التعػػػرؼ عمػػػي :العوامػػؿ المػػؤثر عمػػي أداء األطبػػاء والك ػوادر المسػػاعدة

بالمستشفيات التعميمية بما في ذلؾ:
 إمكانات الخدمات المعممية بالمستشفيات التعميمية.
 مشاكؿ الدواء والصيدليات بالمستشفيات التعميمية.
 األجهزة والمعدات بالعيادة الخارجية  ،العممية الصغيرة وهرفة الوالدة.
 طريقة رصد البيانات بسجؿ المريض الطبي وكرت العيادة المحولة.
 رأي المرضي والمرافقيف عف خدمات المستشفيات التعميمية.
وصوالً لأهداؼ أعال تـ إجراء عدد  15د ارسة مركبة استهدفت مجتمعات بشرية(المدير العاـ
لممستشفى ،المدراء الطبيوف ،النواب ،األطباء العموميوف ،أطباء االمتياز ،الصيادلة  ،إضافة

لمكوادر المساعدة مف أخصائي المعامؿ ،فنيي ومساعدي المعامؿ  ،السسترات و الممرضيف،
مساعدي الصيادلة  ،فنيي األشعة  ،المخدريف والمحضريف إضافة إلي المرضى ومرافقي
المرضى بالحوادث ،المرضى ومرافقي المرضى بالعيادة المحولة ،المرضى بالعنابر ومرافقي
المرضى بالعنابر) .
اسػػتهدفت الد ارس ػػة أيضػ ػاً جم ػ المعموم ػػات هي ػػر البشػ ػرية وهػػي ( المعموم ػػات والبيان ػػات المس ػػجمة

بس ػػجالت المرض ػػى،المعمومات والبيان ػػات المس ػػجمة ببطاق ػػة العي ػػادة المحول ػػة ،األجهػ ػزة والمحالي ػػؿ
الطبي ػػة الموج ػػودة ف ػػي المعام ػػؿ المتخصص ػػة ،األجهػ ػزة والمحالي ػػؿ الطبي ػػة الموج ػػودة ف ػػي المعام ػػؿ
العامة ،أنػواع وأسػعار األدويػة الموجػودة فػي الصػيدليات الممحقػة بالمستشػفيات التعميميػة،معينات
ومعػ ػػدات الكشػ ػػؼ والتشػ ػػخيص لػ ػػدى األطبػ ػػاء بالحوادث،معينػ ػػات ومعػ ػػدات الكشػ ػػؼ والتشػ ػػخيص
بالعمميػػة الصػػغيرة ،معينػػات ومعػػدات الكشػػؼ والتشػػخيص بغرفػػة ال ػوالدة)  .كانػػت الد ارسػػة مركبػػة
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األبع ػػاد جمع ػػت ك ػػؿ مقترح ػػات تحس ػػيف األداء المقدم ػػة بواس ػػطة مختم ػػؼ الكػ ػوادر الت ػػي ت ػػـ بحثه ػػا
وجاءت المقترحات كاآلتي:
مقترحات الكوادر لتحسيف األداء بالمستشفيات التعميمية :توفير كؿ ادمكانات المادية والفنية

الالزمة لحؿ المشاكؿ التي يعاني منها األطباء والكوادر المساعدة ،تحسيف واقامة المنشآت التي

تري المستشفيات أنها ذات أولوية في الصيانة وادنشاء  ،تفعيؿ وصؼ وظيفي ديواني واضن
يحدد المهاـ واألعباء التي يجب أف يقوـ بها الكوادر الطبية والمساعدة ،تحسيف الوض المالي
لمكوادر الطبية والمساعدة م األخذ في االعتبار ربط الحافز بادنتاج،ترقية بيئة العمؿ وتوفير
الترحيؿ ،االستراحات والمكاتب المالئمة ،الغذاءات المناسبة أثناء النوبتجيات ،مجانية العالج أو
دعمه خاصة لمكادر العامؿ ب المستشفى  ،عمؿ عيادات لصغار األخصائييف في العيادات
المحولة تحفي از لهـ ،عمؿ عيادات لصغار األخصائييف في العيادات المحولة تحفي از لهـ ،الحفاظ
عمى التواجد المنتظـ مف قبؿ كافة الكوادر العاممة بالمستشفى وخمؽ تلية لضبط أداء كؿ الكوادر
الطبية والمساعدة بما فيهـ األخصائييف.
المشورة وابداء الرأي :التواصؿ والتشاور بيف اددارات واألقساـ المختمفة في كافة شئوف

المستشفى،تغيير بعض اددارات بأخرى ،زيادة الميزانية المتاحة لممستشفيات مف قبؿ الجهات

الحكومية  ،أف توفي و ازرة المالية بالتزاماتها المادية تجا أدوية الطوارئ في الوقت المناسب ،
جعؿ الصحة أولوية قصوى مف قبؿ و ازرة المالية واستقطاب دعـ الخيريف .
المستشفيات الطر ية :االهتماـ بالمستشفيات الريفية والمستشفيات الطرفية ووحدات الرعاية
الصحية األولية والعمؿ عمى تأهيمها،تقوية وتفعيؿ نظاـ األحالة خاصة فيما يتعمؽ بنقؿ
المعمومات عف حالة المريض بيف مختمؼ مستويات تقديـ الخدمات،مجانية العالج ودعمه ،خمؽ
تليات مبتكرة لتوظيؼ دعـ الزكاة لممستشفيات التعميمية بما يكفؿ المساعدات العالجية لمفقراء
والقادميف مف الواليات الطرفية ،ترقية وتحسيف سياسات العوف الذاتي بما يكفؿ راحة المرضى
ومرافقيهـ ،التوعية الصحية لممرضى والمرافقيف 1
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الطوارئ والحوادث :فصؿ تجهيزات الطوارئ عف العيادة الخارجية ( الحوادث)  ،دعـ الخدمات
التشخيصية والعالجية والمعممية بالمستشفيات التعميمية ،صيانة وتأهيؿ وتجديد أدوات ومعينات
التمريض  ،معالجة األسباب المؤدية لتدني درجة النظافة وسؤ التهوية وضعؼ ادضاءة بالعنابر
ونقص الميا وتحسيف الصرؼ الصحي خاصة في مستشفي أمدرماف التعميمي ،زيادة عددية
الكادر العامؿ في بعض األقساـ التي بها نقص مثؿ الصيادلة والمحضريف والمخدريف ،تأهيؿ
الكوادر المساعدة ،تدريب القوي العاممة والحاقهـ بما هو جديد في مجاؿ المعمومات ،إعادة
النظر في قطاع النظاـ العاـ وترقية أداء بما يكفؿ النظاـ العاـ في المستشفى.
المعامؿ :رف كفاءة المعامؿ الممحقة بالمستشفيات التعميمية وتوفير معدات ومعينات الفحص
والتحميؿ الالزمة ألداء كؿ نوع مف أنواع الفحوصات بالمعامؿ المختمفة،بناء مجم واحد كبير
كمرج ألنواع األدوية القومية الموصي بها ومركباتها ،تثبيت أسعار مختمؼ أنواع األدوية بيف
الصيدليات الممحقة بالمستشفيات التعميمية ،توفير مختمؼ أنواع األدوية بأسعار تقؿ عف أسعار
الصيدليات التجارية ،تحسيف بيئة التخزيف بالصيدليات لضماف سالمة األدوية وفعاليتها ،عمؿ
الالزـ لضماف جودة تعبئة وتغميؼ األدوية ،تفريغ الصيدليات مف التالؼ مف مختمؼ أنواع
األدوية وتسهيؿ عممية إبادتها ،تحديث األجهزة الخاصة بالتشخيص وأجهزة ومعدات التحضير
والتخدير  ،خمؽ نوعية مف التواصؿ وتبادؿ المعمومات بيف األطباء والصيادلة فيما يتعمؽ بنوعية
األدوية المتوفرة بالصيدليات وحوجة األطباء لتوفير نوعيات بعينها مف األدوية وتبسيط إجراءات
الحصوؿ عمى الدواء مف الصيدليات.
السجؿ الطبي :تعريؼ األطباء خاصة أطباء االمتياز بأهمية السجؿ الطبي وأهمية كتابة
المعمومات المطموبة بالدقة الالزمة ،توفير أجهزة الحاسب اآللي ددخاؿ المعمومات ،كتابة
التشخيص بالمغة العربية ليتمكف ادخصائيوف مف كتابة التقرير الشهري والسنوي بدقة ،توفير
الممفات والسجالت ادحصائية بصورة دائمة ومستمرة ،تعاوف األقساـ األخرى م العامميف بقسـ
ادحصاء ،إرشاد المرضى ومرافقيهـ بأهمية االحتفاظ بكرت المتابعة الذي يحمؿ رقـ السجؿ
الطبي.
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األجيزة والمعدات :أف يكوف شراء األجهزة عف طريؽ و ازرة الصحة وليس عف طريؽ الشركات
الخاصة أو تجار الشنطة وبالتالي ضماف الصيانة لتمؾ األجهزة عف طريؽ جهات معترؼ بها
رسمياً ،توفير الصيانة الوقائية لأجهزة والمعدات لضماف استم ارريتها لفترات أطوؿ  ،الصيانة
الدورية لأجهزة والمعدات بمختمؼ المواق بالمستشفيات.
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الفصؿ الثاني
النتائج الرئيسية:
مالحظات عامة

 -7المستوى الفدرالي

 1-1تػػـ تنظػػيـ اجتماعػػات م ػ وزيػػر الصػػحة الفػػدرالي ووزيػػر الدولػػة ووكيػػؿ و ازرة الصػػحة وقػػد
ك ػػاف هنال ػػؾ نقاش ػػا مفتوح ػػا أثن ػػاء ه ػػذ االجتماع ػػات ت ػػـ التع ػػرض فيهم ػػا لموضػ ػ الح ػػالي
لمخدمات الصحية ،الطموحات و المشاكؿ الرئيسية1
شػ ػػهدت و ازرة الصػ ػػحة فػ ػػي الشػ ػػهور القميمػ ػػة السػ ػػابقة عمميػ ػػة تجديػ ػػد و تحػ ػػديث فاعمػ ػػة فػ ػػي
االدارات العام ػػة و أقس ػػامها المختمف ػػة له ػػا خط ػػط زمني ػػة مح ػػددة و ي ػػتـ تنظ ػػيـ اجتماع ػػات
تشػػاورية بػػيف مختمػػؼ األقسػػاـ .و قػػد تم ػػت بعػػض التغي ػرات فػػي المواق ػ حػػديثا وره ػػـ أف
مػػذكرات التسػػميـ و التسػػمـ لػػـ تسػػتخدـ إال أف المسػػئوليف الجػػدد اسػػتطاعوا أف يتكيف ػوا م ػ
وضػ وظػائفهـ الجديػدة وأف يمتمكػوا رؤيػة واضػحة عػف مػا يػودوف انجػاز و بػأي األسػػاليب
يتـ ذلؾ.
رهـ أف هنالؾ بعض المجػالس االستشػارية و وجػود توجػه عػاـ نحػو االسػتفادة مػف الخبػراء
و جهػػد لتطػػوير شػػبكة المعمومػػات وجعمهػػا فػػي متنػػاوؿ أيػػدي متخػػذي الق ػرار بطريقػػة سػػهمة
وميسرة إال أف الجهد يحتاج اف يتواصؿ لتطوير و تقويػة اتخػاذ القػرار ورهػـ أف المجػالس
االستشػػارية و اجتماعػػات المػػديريف دعمػػت التعػػاوف داخػػؿ القطػػاع الصػػحي إال أف التعػػاوف
مػ ػ القطاع ػػات األخ ػػرى ذات الص ػػمة تحت ػػاج ال ػػى جه ػػد أكب ػػر حت ػػى تتفاع ػػؿ مػ ػ القط ػػاع
الصحي وتدعمه.
 2-1ه ػػذ التط ػػورات التنش ػػيطية ق ػػد أح ػػدثت كثيػ ػ اًر م ػػف التحس ػػينات االيجابيي ػػة ف ػػي و ازرة
الصػػحة عمػػى المسػػتوى الفػػدرالي إال أنػػه ال توجػػد خطػػة أو حتػػى رؤيػػة متكاممػػة فػػي
كيفية االستفادة مف هذ التطػورات عمػى المسػتوى الػوالئي .و هػذ الحالػة نتيجػة أف
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القػ ػوانيف الفدرالي ػػة ،ره ػػـ ش ػػموليته ،ا ل ػػـ ي ػػتـ فهمه ػػا ب ػػذات الق ػػدر عم ػػى المس ػػتوييف
الفدرالي و الوالئي .و هنالؾ سبب تخر و هو أف النظاـ الفدرالي لػـ يطبػؽ بطريقػة
تدريجيػػة .و لػػـ يكػػف هنالػػؾ برنامجػػا متكػػامال فعػػاال لتػػدريب العػػامميف فػػي مجاالتػػه
المختمفة و السبب الثالث أنه لـ يتـ تطوير تليات الستكشػاؼ الصػعوبات و مواقػ
العثػرات أثنػػاء عمميػػة تطبيػػؽ النظػػاـ الفػػدرالي ،األمػػر الػػذي أدى الػػى تراكمػػات لعػػدد
مػػف المشػػاكؿ لػػـ يػػتـ حصػػرها و تحميمهػػا و لػػـ توضػ لهػػا الحمػوؿ الناجعػػة .السػػبب
ال ارب ػ عػػدـ وجػػود اسػػموب فعػػاؿ لتبػػادؿ الخب ػرات بػػيف الواليػػات المختمفػػة .فػػالو ازرة
الفدرالي ػػة ل ػػـ تبن ػػي نظام ػػا توثيقي ػػا لمتج ػػارب المختمف ػػة حت ػػى يمك ػػف االس ػػتفادة منه ػػا
بواسػػطة العػػامميف فػػي الواليػػات األخػػرى .وهػػذ الحالػػة أكثػػر وضػػوحاً بالنسػػبة لمػػا

حصػػؿ فػػي واليػػة الخرطػػوـ حيػػث أف هنالػػؾ كم ػاً مػػف االبتكػػارات و العمػػؿ المػػنظـ
كثير منه هير معروؼ و هير مطبؽ في الواليات األخرى.

 3-1الكثيػػر مػػف كبػػار المػػوظفيف فػػي رئاسػػة الػػو ازرة الػػذيف يقومػػوف بأعبػػاء وظػػائؼ مػػديريف أو
أعم ػػى ل ػػـ يتمقػ ػوا ت ػػدريبا ك ػػامال ف ػػي االدارة التقني ػػة الحديث ػػة .اال أن ػػه نتيج ػػة لحماس ػػهـ الداء
العمؿ و الجهود التي يقوموف بها لزيػادة معػرفتهـ و مهػاراتهـ فقػد أصػابوا قػد اًر ال يسػتهاف
به مف النجاحات في تحقيؽ بعض الطموحات التي يسعوف إليها.

 4-1لػػيس هنالػػؾ تليػػة محػػددة ومعروفػػة تسػػاعد فػػي تحديػػد أولويػػات ألعمػػؿ الصػػحي و التركيػػز
عمى المجاالت العممية ذات األثر الفعاؿ في تحقيؽ هذ األولويات.
 5-1يمكػػف لػػو ازرة الصػػحة االفدراليػػة أف تسػػتفيد كثيػ ار مػػف خمػػؽ جهػػاز و تاليػػة تسػػاعد فػػي اتخػػاذ
القرار و دعمه .في الوقت الحاضػر ليسػت هنالػؾ معمومػات أو م ارجػ يمكػف الرجػوع إليهػا
لتساعد في اتخاذ القرار عندما يكوف ذلؾ مطموبا عمى وجه السرعة.
 6-1تػػتـ اآلف مراجعػػة التش ػريعات الصػػحية إال أف تجديػػد التش ػريعات الصػػحية وحػػد لػػف يكػػوف
كافيػػا مػػا لػػـ يػػتـ تطػػوير اسػػتراتيجيات تسػػاعد عمػػى تنفيػػذ هػػذ التشػريعات ومػػف األفضػػؿ أف
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يسػػبؽ تطػػوير تمػػؾ االسػػتراتيجيات د ارسػػات تحمػػؿ مسػػببات عػػدـ تطبيػػؽ التش ػريعات سػػابقاً

حيث لـ يجد هذا الفريؽ ما يؤكد أف مثؿ هذ الد راسة قد تمت فعالً.

 7-1لـ يحصؿ فريؽ التقصي عمػى وثيقػة تشػرح بالتفصػيؿ أهػداؼ و اسػتراتيجيات التعػاوف بػيف
القطاعات المرتبطة بالصحة مثؿ هيئة التأميف الصحي ،وهيئة األمدادات الطبيػة ومجمػس
الصػػحة العامػػة والػػو ازرات ذات العالقػػة بالعمػػؿ الصػػحي مثػػؿ و ازرات الشػػئوف األجتماعيػػة
وادعالـ ،التعميـ ،البيئة ،الثروة الحيوانية وكميات الطب والعموـ الصحية1
 8-1ت ػػنظـ اجتماع ػػات اس ػػبوعية لمم ػػدراء الع ػػاميف و وكي ػػؿ و ازرة الص ػػحة .تن ػػاقش ه ػػذ
االجتماعات في العادة التقدـ في تنفيػذ الخطػط و يػتـ االتفػاؽ أثنائهػا عمػى الخطػط
الشهرية المستقبمية .كما يػتـ مناقشػة مشػاكؿ العمػؿ و وضػ الحمػوؿ المناسػبة لهػا.
و لقػػد تػػـ ادخػػاؿ هػػذا االسػػموب التشػػاوري فػػي العمػػؿ حػػديثا فػػي و ازرة الصػػحة .ويػػتـ
العمؿ به عمػى مسػتوى االدارات و المسػتويات األخػرى المختمفػة .إال أنػه لػـ يكتمػؿ
تطػ ػػوير هػ ػػذا النظػ ػػاـ لمحػ ػػد الػ ػػذي يػ ػػتـ فيػ ػػه تطػ ػػوير ب ػ ػرامج مشػ ػػتركة بػ ػػيف االدارات
المختمفة.
 9-1لػػوحظ أف كثيػػر مػػف الػػزوار لمػػو ازرة يبحثػػوف عػػف حػػؿ لممشػػاكؿ التػػي هػػي أصػػال مػػف
مسئوليات الواليات األمر الذي يتسبب في ضػياع كثيػر مػف الوقػت و الجهػد لػو ازرة
الصػحة الفدراليػػة .رهػػـ أنػػه لػػـ تػػتـ د ارسػػة عمميػػة فػػي هػػذا الخصػػوص إال أف هنالػػؾ
احسػػاس أف المػواطنيف ليسػوا عمػػى عمػػـ كامػػؿ بتقسػػيـ المسػػئوليات الصػػحية حسػػب
القانوف الفدرالي.

11-1

و ازرة الصػػحة الفدراليػػة هػػي المسػػئولة حسػػب القػػانوف عػػف وضػ السياسػػات

و األهػػداؼ العامػػة و الخطػػوط العريضػػة السػػتراتيجيات العمػػؿ و هػػي المنػػاط بهػػا
التأك ػػد م ػػف ض ػػبط الج ػػودة حس ػػب المع ػػايير المتف ػػؽ عميه ػػا وطني ػػا .و تضػ ػ و ازرة
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الصػػحة الفدراليػػة الخطػػة الوطنيػػة العامػػة التػػي يػػتـ عمػػى ضػػوئها تطػػوير الخطػػط
الص ػػحية الوالئي ػػة .و رهػ ػػـ أف االلتػ ػزاـ الػ ػوالئي بهػ ػػذ اآللي ػػة في ػػه كثيػ ػػر م ػػف عػ ػػدـ
الوض ػػوح اال أن ػػه م ػػف الض ػػروري اف يط ػػور نظ ػػاـ التخط ػػيط بحي ػػث تبن ػػى الخط ػػة
الوطنيػػة عمػػى الخطػػط الوالئيػػة و يػػتـ أيضػػا تقويػػة نظػػاـ وض ػ المعػػايير و ضػػبط
الجودة ميدانياً بحيث يكوف في مقدور الو ازرة الفدراليػة التأكػد مػف االلتػزاـ الػوالئي و
الحقمي و احتراـ تمؾ المعايير.
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ألتوصيات عمي المستوي الفيدرالي
-7

حتي يمكف تفادي اآلثار السمبية لمتغيرات السريعة التي تتـ بيف المناصب العميػا
يقترح أف تنفذ الخطوات اآلتية-:

 7-7تجييز حزمة مف الوثائؽ المرجعية والتقارير واألولويات بما ػي ذلػؾ التشػريعات
والقوانيف التي تحكـ العمؿ الصحي والوصؼ الػوظيفي لػألدارات المختمفػة لمػوزارة

بحيػػث تكػػوف ىػػذه الحزمػػة المرجعيػػة متػػو رةً وسػػيمو الرجػػوع الييػػا عمػػي مختمػػؼ

المستويات مف مدير اإلدارة مرو ارً بالمػدراء العػاميف والػوكالء والػوزراء وتسػتعمؿ
الجدد0
كمادة تعريفية لشاغمي الوظائؼ ُ

 1-7خمػػؽ مكتػػب نػػي عمػػي مسػػتوي الػػوزارة تكػػوف ميمتػػو األساسػػية المحا ظػػة عمػػي
المؤسسية واالستمرارية 0ويتكوف مف نواة بشرية عالية التأىيؿ ومتفرغة وتممؾ

خبػػػرات وميػػػارات ػػػي وضػػػع السياسػػػات واسػػػتعماؿ وتحميػػػؿ المعمومػػػات والتنبػػػؤ
بالمستجدات المستقبمية ،ويتـ دعـ ىذه النواة بعناصر ذات خبرة متفرغة 0

 3-7تنظيـ دورات تعريفية متكاممة بواسطة المكتب الفني لكؿ العامميف الجدد0

 4-7إنشػػػػاء غر ػػػػة عػػػػرض إيضػػػػاحي بيػػػػا مػػػػواد تعريفيػػػػة وأ ػػػػالـ وثائقيػػػػة متجػػػػددة
واحصائيات جديػدة مػف مختمػؼ اقسػاـ وبػرامج وُنظػـ وزارة الصػحة يسػتفيد منيػا
العامموف الجدد وتكوف تحت أشراؼ المكتب الفني0

 5-7خمػػؽ األسػػتقرار األداري عػػف طريػػؽ التقميػػؿ مػػا أمكػػف مػػف التغييػػر ػػي المواقػػع
الحساسػػة مػػا لػػـ يػػتـ تػػدريب وتأىيػػؿ مػػف يقػػوـ بأسػػتالـ الموقػػع وتقنػػيف نظػػاـ
التسميـ والتسمـ0
-1

دعـ القرار:

إنشاء آلية أو قسـ خاص يساعد ي اتخاذ ودعػـ القػرار تتكػوف ىػذه اآلليػة عمػي الحػد

األدني مف اآلتي-:

 :7-1معمومػػات محميػػة واقميميػػة وعالميػػة كاممػػة ومتجػػددة ػػي متنػػاوؿ اليػػد مػػع تطػػوير
العمميػػة المعموماتيػػة بحيػػث يسػػتطيع كػػؿ متخػػذ ق ػرار اف يتحصػػؿ عم ػي المعمومػػة
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التػػي يحتاجيػػا عنػػد الرجػػوع إلػػي جيػػاز الحاسػػوب الػػذي يجػػب اف يكػػوف موجػػوداً

دائماً بجواره0

 1:-1كشػػؼ كامػػؿ بكػػؿ الخب ػراء ػػي المجػػاالت اليامػػة داخػػؿ الػػبالد مػػع تحديػػد وسػػيمة
االتصاؿ بيـ كمما استدعي األمر0

 :3-1السياسات الصحية وموجز لموثائؽ المرجعية التي تتعمؽ بحاالت الطوارئ0
 4:-1مػػوجز لمقػوانيف والتشػػريعات األساسػػية وخطػػط العمػػؿ حيػػث يسػػيؿ الرجػػوع إلييػػا
واالستفادة منيا عند إتخاذ القرار0
 :5-1خرائط صحية وتنموية وسكانية حسب ما يتطمب العمؿ الصحي0
 -3المجمس األستشاري

تنشيط المجمس االستشاري الوطني لموزارة مع تفعيؿ دور القطاعات األخري يو والتأكػد
مف تنظيـ جمسات توعيػة لممثمػي القطاعػات ذات العالقػة بالصػحة يػتـ ييػا تنػوير عػف
الواقػػع الصػػحي وأولياتػػو والخطػػط المعمػػوؿ بيػػا والسياسػػات والموجيػػات العامػػة ليػػذه

الخطػػط مػػع وضػػع أدلػػة وارشػػادات توجيييػػة عػػف دور القطاعػػات المختمفػػة ػػي العمػػؿ
الصػػحي وتكػػوف مػػف أىػػـ واجبػػات ىػػذا المجمػػس وضػػع السياسػػات والموجيػػات العامػػة
لمعمؿ الصحي0
-4

التنبؤ الصحي:

تطػػػوير نظػػػاـ التنبػػػؤ الصػػػحي بحيػػػث تسػػػتطيع الػػػوزارة أف تتنبػػػأ ولػػػو جزئيػػػاً بػػػالتغيرات
والتطورات الصحية المستقبمية خصوصاً ي مجاؿ تحديد نوعيػة وعدديػة القػوي العاممػة
واالحتياجػػات الدوائيػػة واالمداديػػة األخػػري ،ويسػػاعد ىػػذا النظػػاـ أيض ػاً ػػي رسػػـ صػػورة
التطػػور واالحتياجػػات بالنسػػبة لممؤسسػػات الصػػحية ونوعيػػة الخػػدمات التػػي يمكػػف اف

تقػػػدميا  0كمػػػا يسػػػتطيع ىػػػذا النظػػػاـ التنبػػػؤ بػػػالتغيرات الوبائيػػػة واألمػػػراض والكػػػوارث
المتوقعة0
-5

إستكشاؼ وحؿ المشاكؿ:

59

تطػػوير آليػػة الستكشػػاؼ واسػػتنباط المشػػاكؿ التػػي تواجػػو العمػػؿ وتسػػييؿ ميمػػة تحميميػػا
ووضع وتنفيذ الحموؿ المناسبة مػع التأكػد مػف تػدريب العػامميف المختصػيف ػي اسػموب
تحميؿ وحؿ المشاكؿ0
يمكف أف يشرؼ جياز دعـ إتخاذ القرار عمي تطبيؽ ىذه اآللية0
-6

طب المجتمع:

إتخاذ الخطوات الكفيمة لتقوية ودعـ التخصػص ػي طػب المجتمػع عمػي أف تحػوي ىػذه
الخطوات بعض ىذه المقترحات أو جميعيا
0
 7:-6ػػتح الكػػادر الػػوظيفي وتوسػػيعو ألخصػػائي طػػب المجتمػػع أسػػوة بأخصػػائي الطػػب
العالجي وتأكيد أف يكوف كؿ مديري الصحة العاميف بالواليات مف أخصػائي طػب

المجتمع حص ارً0

 :1-6تشجيع التخصصات المختمفة ي مجاؿ طػب المجتمػع مثػؿ ،إدارة المستشػفيات،
االدارة الصػػػحية التقنيػػػة ،األقتصػػػاد الصػػػحي ،ابحػػػوث ،تنميػػػة القػػػوي البشػػػرية،

التنميػػػة المجتمعية،ضػػػبط الجػػػودة  ،المعمومػػػات ،التقصػػػي الوبػػػائي ،التخطػػػػيط
الصحي الخ000
 :3-6تح مجاؿ التخصصات النوعية العالجية ي مجاالت األمػراض المعديػة وأمػراض
المناطؽ الحارة بيف أخصائي طب المجتمع 0

 :4-6حتػػي يمكػػػف دعػػػـ العمػػػؿ تقػػػوـ وزارة الصػػػحة بالتنسػػػيؽ مػػػع القطاعػػػات األخػػػري
ألعطػػاء أولويػػة ألخصػػائي طػػب المجتمػػع بحكػػـ انيػػـ يقومػػوف بميػػاـ أساسػػية
لممواطف تتطمب التفرغ والترحػاؿ ػي مجػاالت السػكف ،التعمػيـ المجػاني لألطفػاؿ،
العالج األقتصادي والتعويض المالي0
 :5-6التزاـ المؤسسات الصحية الخاصة باالستفادة مف أخصائي طػب المجتمػع لمتأكػد
مػف مراعػػاة تمػػؾ المؤسسػػات لمتطمبػػات الطػب الوقػػائي مثػػؿ عػػدـ نقػػؿ العػػدوي او
األضػػػرار بالبيئػػػة او عػػػدـ مالئمػػػة المبػػػاني لمتطمبػػػات العمػػػؿ واإلدارة السػػػميمة
لممؤسسات0
-7

األخصائييف
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ىنالؾ نقص عاـ ي عدد األخصائييف ونقص نوعي لبعض التخصصػات نتيجػة لميجػرة
الخارجية وااللتحاؽ بالعمؿ الخاص كما أف ىنالػؾ عػدـ اسػتعدادية لتنفيػذ التػنقالت ممػا
أدى الػػي تمركػػز االخصػػائييف ػػي العواصػػـ الرئيسػػية ممػػا يسػػتدعي الرجػػوع الػػي تطبيػػؽ
توصيات لجنة مسار الطبيب وتنظيـ ندوة بيف المسئوليف الوالئييف واألخصائييف لوضػع

الحموؿ المقبولة لمجانبيف0
-8

المكتبات والتوثيؽ
مف المالحظ أف ىنالؾ ضعفاً ي المجػاؿ التػوثيقي ومجػاؿ المكتبػات ويجػب التفكيػر ػي
دعـ عممية التوثيؽ وتطوير نظاـ المكتبات الصحية بحيث يحدد نوعية المواد المرجعيػة

المرئيػػة والمقػػرؤة الواجػػب تو رىػػا ػػي مختمػػؼ المسػػتويات بػػدأً مػػف نقػػاط الغيػػار ومػػرو ارً
بالشفخانات والمراكز الصحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية االدارية المختمفػة مػع

التوسػػػع ػػػي إصػػػدار وتوزيػػػع موجيػػػات وارشػػػادات العمػػػؿ خصوصػػػاً بالنسػػػبة لمجانػػػب
العالجػػي ومكا حػػة االوبئػػة والك ػوارث واالشػػتراؾ ػػي الػػدوريات واألصػػدارات االلكترونيػػة

وتو يرىا ي شبكة متكاممة لمعامميف0

إف إعادة إنشاء المكتبة المركزيػة لػوزارة الصػحة أمػر ػي غايػة األىميػة ينالػؾ حوجػة

لجمػػع كػػؿ المراجػػع الالزمػػة ػػي مكػػاف واحػػد واألشػػتراؾ ػػي الػػدوريات المختمفػػة وتطػػوير
منظومة المكتبات األلكترونية0
باألضػػا ة إلػػي ذلػػؾ تممػػؾ وزارة الصػػحة الكثيػػر مػػف الوثػػائؽ والتقػػارير والمراجػػع األثريػػة
ذات قيمػػة تاريخيػػة وثقا يػػة ،كمػػا أف ىنالػػؾ بعػػض األجيػػزة األثريػػة الغيػػر موجػػودة اآلف
ي الدوؿ األخري مثؿ أجيزة معمػؿ ويمكػوـ لمبحػوث الطبيػة المداريػة ،الػذي انشػ عػاـ

 7903وما زاؿ يحتفظ بالعديد مف األجيزة واألثاثات القيمة وليذا يري الفريؽ ضػرورة
إعادة إنشاء المكتبة المركزية عمػي أف يكػوف جػزءاً منيػا متحفػاً يسػتفيد منػو البػاحثوف

والػػػزوار 0بمػػػا أف مبػػػاني المكتبػػػة القديمػػػة تُسػػػتعمؿ اآلف كمكاتػػػب لمنظمػػػة الصػػػحة
العالمية إف الفريؽ يري أف ىنالؾ التزامػاً أخالقيػاً عمػي المنظمػة أف تسػاعد ػي إنشػاء

61

المكتبػػة المركزيػػة والمتحػػؼ الصػػحي ،كمػػا يمكػػف أف تسػػاعد جيػػات أخػػري بمػػا ػػي ذلػػؾ
جميرة األطباء والعامميف الصحييف وقادة المجتمػع وتنظيماتػو وواليػة الخرطػوـ ػي ىػذا
المشروع الوطني الياـ0
-9

التشريعات الصحية:
عند إكمػاؿ مراجعػة التشػريعات الصػحية سػيكوف مػف األمثػؿ وضػع خطػة لضػماف تنفيػذ
تمؾ التشريعات عمػي اف تأخػذ تمػؾ الخطػة ػي الحسػباف األسػباب التػي قػادت إلػي عػدـ
تطبيؽ التشريعات الصحية بصورة كاممة كما ي السابؽ0
ويقترح أف يكوف ىذا ىو اسموب عمؿ المجاف المستقبمية التي تعالج مختمؼ المواضػيع
بحيػػػث تضػػػع مػػػع توصػػػياتيا طريقػػػة تنفيػػػذىا التػػػي تبنػػػي عمػػػي التجػػػارب السػػػابقة ػػػي

التنفيذ0
-70

األولويات:

وضػػع آليػػة لتحديػػد اولويػػات العمػػؿ الصػػحي عمػػي مختمػػؼ المسػػتويات والب ػرامج بحيػػث
تعطي االولويات حقيا مف المػوارد المتاحػة 0ويقتػرح اف يسػتحدث قسػـ خػاص أو إدارة
لمبػػػرامج ذات االولويػػػة تكػػػوف تحػػػت اشػػػراؼ الوكيػػػؿ مباشػػػرة ويمكػػػف تجديػػػد وتحػػػديث
االولويات حسب ما يستجد مف تطػور صػحي او اجتمػاعي وكمثػاؿ لػذلؾ يمكػف اعتبػار

أف اولويػػات العمػػؿ الصػػحي الحاليػػة تقػػع ػػي ثػػالث مجػػاالت وىػػي محاربػػة الفقػػر ومػػا
يسػػببو مػػف أم ػراض (أم ػراض الفقػػر) والتػػدىور البيئػػي وأنمػػاط الحيػػاة السػػمبية وبعػػض
األمراض المعديػة (المالريػا واأليػدز والسػؿ) واعػادة تأىيػؿ المؤسسػات الصػحية 0ىػذه
األولويػػات يجػػب أف تجػػد الػػدعـ األو ػػي مػػف الم ػوارد وتفعيػػؿ الػػدور القطػػاعي لػػدعميا
وتنشيط الشراكة مع المجتمع ،ويقترح أف يستعمؿ نظاـ البرمجة الطبقية االندماجية
)(Stratified integrated proramming
 -77ربمػػا تكػػوف ىنالػػؾ حاجػػة لمراجعػػة ألييكػػؿ التنظيمػػي لمػػوزارة عمػػي أف يعيػػد التشػػكيؿ
الجديػػد وضػػعية بعػػض البػرامج بحيػػث تكػػوف كػػؿ األمػراض المعديػػة والغيػػر معديػػة تحػػت
إدارة واحػػدة ومػػف المقتػػرح تغييػػر إسػػـ ادارة الطػػب الوقػػائي الػػي االدارة العامػػة لمكا حػػة
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األمراض والسيطرة عمييا 0كما يجب أف يحوي الييكؿ عمي ترتيبات وبرامج أ قية تؤكػد
وتقوي التعاوف بيف البرامج واإلدارات المختمفة والقطاعات األخري وىذه البػرامج األ قيػة
القطاعية يمكف أف تحوي :


مكا حة الحوادث



األحتياجات التنموية األساسية (محاربة الفقر)



إصحاح البيئة



مجابية الكوارث
ويجػػػب أف يعػػػالج الييكػػػؿ الجديػػػد أطػػػر التعػػػاوف بػػػيف اإلدارات المختمفػػػة والقطاعػػػات
والمؤسسػػػػػات ذات العالقػػػػػة 0ومػػػػػف المالحػػػػػظ أف قػػػػػانوف المجمػػػػػس الطبػػػػػي األعمػػػػػي

لممستشػفيات التعميميػة والمؤسسػػات التشخيصػية الصػػادر عػاـ  7994لػػـ ُيمغػي ولكػػف
تـ تجميده وأُرجعت المستشفيات لوزارة الصحة ومف بعػد تػـ إلحػاؽ بعػض المستشػفيات

بالواليػػات وأصػػبحت ىنالػػؾ  77مستشػػفي تحػػت الػػوزارة األتحاديػػة ،وعنػػد الوقػػوؼ عمػػي
الممارسة الفعمية أتضح أف كؿ مستشفي يكاد يكوف جزيرة قائمة بذاتيا ال تربطو بوزارة

الصحة غير مسئولية األخيرة مف حيث تعييف الكادر الطبي واذا مػا أسػتمر ىػذا الوضػع
سػػتختمؼ المعػػايير وتتنػػوع األسػػتراتيجيات وسػػتتأثر الجوانػػب الفنيػػة والتقنيػػة ولػػف يكػػوف
ىنالػػؾ نظػػاـ ضػػامف لممراقبػػة والتقيػػيـ وضػػبط الجػػودة وليػػذا تػػـ إقت ػراح تكػػويف مؤسسػػة
عالجية مكاف األدارة العامة لمطب العالجػي 0سػيكوف مسػئولية ىػذه المؤسسػة إدارة
المستشػػػفيات التػػػي تحػػػت مسػػػئوليتيا واألشػػػراؼ عمػػػي المستشػػػفيات األخػػػري وتطػػػوير
المعػػػايير واألسػػػػس والتػػػدريب ونظػػػػاـ المعمومػػػات وضػػػػبط الجػػػودة ،ويقتػػػػرح أف تكػػػػوف
المؤسسػػة العالجيػػة شػػبو مسػػتقمة تحػػت االشػراؼ الفنػػي لػػوزارة الصػػحة ولكنيػػا مسػػتقمة
مالي ػاً واداري ػاً ويكػػوف تحػػت مظمتيػػا كػػؿ المؤسسػػات العالجيػػة عمػػي مختمػػؼ المسػػتويات
والقطاعات ويتـ إنشاءىا بصورة تدريجيػة  ،عمػي أف تبػدأ بالمستشػفيات التابعػة لمػوزارة

األتحاديػػة كخطػػوة أولػػي يػػتـ تقييميػػا بعػػد تػػرة مقبولػػة واذا مػػا تمػػت القناعػػة بفعاليتيػػا
تػػدخؿ ييػػا كػػؿ مستشػػفيات واليػػة الخرطػػوـ ومػػف ثػػـ الواليػػات األخػػري ثػػـ مستشػػفيات
القوات النظامية ويستمر اش ار يا المباشر عمي مستشفيات القطاع الخاص0
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تحديث الوزارة
ىنالؾ بعػض التطػورات التنظيميػة والتنشػيطية التػي تػـ إدخاليػا ػي وزارة الصػحة أخيػ ارً
واألسػػتمرار ػػي تطبيقيػػا يسػػاعد كثيػ ارً ػػي تفعيػػؿ العمػػؿ الصػػحي 0ونوصػػي بنشػػر ىػػذا

االسموب عمي المستوي الوالئي وادخاؿ زيارات ميدانية مشتركة يو والتقميؿ مػف عدديػة

االجتماعػػات المكتبيػػة وأف يكػػوف إجتمػػاع الوكيػػؿ الػػذي يتػػابع تنفيػػذ الخطػػط شػػيرياً وأف
يكػػػوف األجتمػػػاع األسػػػبوعي لحػػػؿ المشػػػاكؿ والمتابعػػػة أو لمتعمػػػؽ ػػػي مناقشػػػة احػػػدي

األولويات كؿ أسبوع0
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التعاوف القطاعي:

تطوير سياسة واضحة ومحددة الجوانػب وسػيمة المتابعػة والتقيػيـ بالنسػبة لمعالقػة بػيف
أسػػس
القطػػاعيف العػػاـ والخػػاص ػػي العمػػؿ الطبػػي مػػع التأكػػد مػػف االلتػػزاـ بمعػػايير و ُ
وواجبات متفؽ عمييا0

-74

العائد المادي لمصحة:
وضع سياسة واضحة بالنسبة لألنشطة والخػدمات والمؤسسػات ذات العائػد المػادي مػف
حيػػث حجػػـ ىػػذا العائػػد وطريقػػة إدارتػػو والنظػػر ػػي إسػػتغالؿ بعضػػو لػػدعـ االولويػػات
الصحية والتنسيؽ ي ىذا المجاؿ مع التأميف الصحي والمحاولة قدر األمكػاف ػي عػدـ
السماح لبعض البػرامج ،القيػاـ بنشػاطات تجاريػة يمكػف أف تخمػؽ نوعػاً مػف الخمػط بػيف
األنشػػطة المختمفػػة وتػػدخؿ العػػامميف الصػػحييف ػػي مجػػاالت خارجػػة مػػف تخصصػػاتيـ

وخبراتيـ كما يمكف تشجيع القطاع الخاص أف يستثمر ي مجاالت الصحة العامة0
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تحديث األستراتيجية الصحية:
النظػػر ػػي تطػػوير اسػػتراتيجية العمػػؿ الصػػحي بالسػػوداف بحيػػث ترتكػػز عمػػي األولويػػات
ومكونات الصحة مف االحتياجات أألساسية والتركيز عمي خمػؽ كػادر صػحي مقتػدر مػع

تأكيػد ضػػبط الجػػودة وتشػجيع االبتكػػار والتجديػػد واعطػػاء العمػؿ الصػػحي إبعػػاده الثقا يػػة
واالجتماعية والروحانية0
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أخالقيات العمؿ الصحي:
ىنالؾ حوجة لمراجعة الوضعية االخالقيػة لمعمػؿ الطبػي األمػر الػذي يتطمػب قيػاـ دراسػة
لمتحقؽ مػف الوضػع ػي ىػذا المجػاؿ ومتابعػة شػكاوي المػواطنيف ووضػع معػايير تحمػؿ

مؤش ػرات دقيقػػة تكػػوف جػػزءاً مػػف تقػػارير إلزاميػػة يقػػدميا القطػػاع الخػػاص والمؤسسػػات
العالجية األخري عف ادائيا0
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األعالـ الصحي:
دعػػـ االعػػالـ الصػػحي وخمػػؽ أ ػػرع لػػو بمختمػػؼ الواليػػات واش ػراؾ قطاعػػات وتنظيمػػات
المجتمع ي ىذا المجاؿ0
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األقتصاد الصحي
األىتماـ بالتخصص ي مجػاالت األقتصػاد الصػحي وتنظػيـ دورات تدريبيػة وبعثػات ػي

ىػػذا المجػػاؿ والقيػػاـ بدراسػػة اقتصػػادية صػػحية محػػدودة الرقعػػة والمػػدي لتقػػدير نسػػبة
الضياع واليدر 0وتحديد مسبباتو والعوامؿ المساعدة عمػي التػو ير ودعميػا كمػا يمكػف
اف تقيس تمؾ الدراسة مصادر تمويؿ الخدمات الصػحية والمجػاالت المختمفػة ويمكػف اف

تتبػػع ىػػذه الدراسػػة وضػػع سياس ػة ماليػػة "سياسػػة ميزانيػػة" حيػػث تحكػػـ طريقػػة التمويػػؿ
والصػػرؼ ػػي المجػػاؿ الصػػحي واألسػػس المختمفػػة التػػي تحػػدد ذلػػؾ وبعػػد تطػػوير وثيقػػة
سياسة الميزانية المقترحة يمكف وضع خطة مالية لمعمؿ الصحي0
-79

النظاـ التحفيذي
مراجعة النظاـ التحفيذي الذي تنفذه وزراة الصحة االف وربطو باالداء وبتنفيػذ األىػداؼ

وتحقيػػؽ النتػػائج المتوقعػػة واف ال ينظػػر اليػػو كجػػزء مػػف المرتػػب الشػػيري واف يخضػػع
النظاـ التحفيذي لممراقبة الصارمة وتقييـ حيادي دوري0
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الخدمات الصحية

هنال ػػؾ ثماني ػػة إدارات عام ػػة تتك ػػوف م ػػف اددارة العام ػػة لمتخط ػػيط والتنمي ػػة الطبي ػػة ،األدارة
العامة لمطب الوقائي  ،اددارة العامة لمخدمات العالجية  ،اددارة العامػة لمصػحة الدوليػة،
اددارة العامة لمرعاية الصحية األولية ،اددارة العامة لمصيدلة  ،اددارة العامة لممعامػؿ،
األدراة العامػػة لمشػػئوف االداريػػة والماليػػة .هػػذ األدارات العامػػة هػػي التػػي تخطػػط وتشػػرؼ
عمي الخدمات الصحية وتض معاييرها1
كػ ػػؿ هػ ػػذ االدارات العامػ ػػة تقػ ػػوـ االف بعمميػ ػػات مراجعػ ػػة لمعمػ ػػؿ واعػ ػػادة تنظػ ػػيـ 1ويشػ ػػكؿ
المػػديروف العػػاموف لهػػذ االدرات عضػػوية مجمػػس الوكيػػؿ حيػػث تػػتـ اجتماعػػاتهـ اسػػبوعياً1
ولقد قامػت كػؿ هػذ االدارات العامػة بوضػ خطػط عمػؿ سػنوية  ،تتكػوف هػذ الخطػط مػف

األهػ ػػداؼ المتوق ػ ػ تنفيػ ػػذها و تحديػ ػػد االنشػ ػػطة وتػ ػػاريخ القيػ ػػاـ بهػ ػػا م ػ ػ ذكػ ػػر الوسػ ػػائؿ او
االستراتيجيات وتحديد العامؿ الزمني لتنفيذ النشاط والمؤشرات التي يمكف بواسػطتها قيػاس
ذلػػؾ التنفيػػذ والتكمفػػة المتوقعػػة 1وقػػد شػػكؿ هػػذا التطػػور عػػامالً ايجابي ػاً هام ػاً نحػػو تفعيػػؿ

االداء وتقيػػيـ النتػػائج ولقػػد لػػوحظ اف هػػذ الخطػػط موضػػوعة ايض ػاً بكػػؿ المػػديريات التابعػػة
لالدارات العامة ،ورهـ اف هذ الخطط وضعت بطريقة تعتبر جيدة وعمميػة إال انهػا تمػت

ب ػػدوف ت ػػدريب لمع ػػامميف ال ػػذيف ق ػػاموا بوض ػػعها وه ػػذا يعك ػػس مق ػػدرة وامكاني ػػة بشػ ػرية مقت ػػدرة
تسػػتطي اف تخطػػط وتنفػػذ وتقػػيـ عمػػي كػػؿ المسػتويات بوجػػه أفضػػؿ إذا مػػا تمقػػت التػػدريب
المناسب1
لػػـ يالحػػظ الفريػػؽ الػػذي قػػاـ بهػػذ الد ارسػػة مػػا يػػوحي اف كػػاف هنالػػؾ تعػػاوف بػػيف المػػديريات
المختمفة اثناء عمميػة التخطػيط كمػا انػه لػـ يػتـ اشػراؾ قطاعػات خػارج الػو ازرة بهػذ العمميػة
التخطيطيػػة ولػػـ تعػػالج هػػذ الخطػػط االليػػات التػػي يمكػػف عػػف طريقهػػا تقويػػة التنسػػيؽ بػػيف
المستوييف الفيدرالي والوالئي ولـ تطور تلية الستكشاؼ المشاكؿ أو وض الحموؿ لها1
وحتي يمكف أف توضع ىذه الدراسة ي إطارىا الصػحيح قػد تمػت مراجعػة أنشػطة ىػذه
األدارات وتقػػدير أدوارىػػا ػػي تطػػوير وتركيػػز الخػػدمات الصػػحية و ػػي الصػػفحات القادمػػة

66

سيتـ تمخيص المالحظات العامة عف كاؿ إدارة عامة والبرامج التابعة ليا عمي حدة مػع
وضػػػع التوصػػػيات والمقترحػػػات المتعمقػػػة بعمػػػؿ تمػػػؾ األدارات العامػػػة وأحيانػػػاً برامجيػػػا

المختمفة0

 7-1ألتخطيط والتنمية الطبية:

مثمها مثؿ المديريات العامة األخرى لقد اقترحت هػذ اددارة هيكمهػا التنظيمػي ووصػفها الػوظيفي،
والمالحظ أف مدير عاـ اددارة والعامميف معهـ لهـ رؤية واضحة عما يجب أف تقوـ بػه إدارتهػـ ،
وق ػػد ت ػػـ تط ػػوير خط ػػة العم ػػؿ ،وق ػػد اعتم ػػدت ف ػػي وضػ ػ خطته ػػا عم ػػي موجه ػػات الخط ػػة العام ػػة
ومحتويات خطة اددارات التابعة لممديرية 1ليس هنالؾ ميزانية محددة لهذ المديرية شػأنها شػأف
المديريات األخرى التي تجد الدعـ المالي مف الميزانيػة العامػة لمػو ازرة 1هػذا األمػر ممارسػة سػابقة
كانت األمثؿ في وقتها حيػث لػـ تكػف هنالػؾ خطػط محػددة لكػؿ مديريػة يمكػف عمػي ضػوئها وضػ
ميزانية منفصمة لها ،األمر الذي حتـ أف تكػوف الميزانيػة عامػة يصػرؼ منهػا لكػؿ المػديريات  ،إال
اف العامميف يروف ضرورة مراجعة هذا األسموب1
تتكػػوف مسػػئوليات اددارة العامػػة لمتخطػػيط والتنميػػة مػػف وضػ الموجهػػات العامػػة لمخطػػة الصػػحية،
كمػا تشػرؼ اددارة عمػي المعػدات واألجهػزة والتػدريب وتنميػة القػوي البشػرية وتمػت إضػافة دائرتػي
المعمومػػات والبحػػوث .ليسػػت لممديريػػة مسػػئوليات حقميػػة كمػػا أف دورهػػا بالنسػػبة لمتخطػػيط ال ػوالئي
هيػػر واضػػن رهػػـ انػػه ال توجػػد إدارات لمتخطػػيط عمػػي مسػػتوي الواليػػات باسػػتثناء واليػػة الخرطػػوـ.
تق ػػوـ المديري ػػة بجمػ ػ الخط ػػط لمم ػػديريات العام ػػة األخ ػػرى وتق ػػدمها ب ػػدوف دمجه ػػا كخط ػػة ل ػػو ازرة
الصحة ليتـ نقاشػها ويوافػؽ عميهػا مجمػس الوكيػؿ ،لػيس هنالػؾ مػا يؤكػد وجػود نشػاطات مراقبػة أو
متابعػػة لمعمػػؿ عمػػي مختمػػؼ المسػػتويات الوالئيػػة تقػػوـ بػػه إدارة التخطػػيط كمػػا انػػه ال توجػػد خطػػة
تقيميػػه موثقػػة 1ولهػػذا تفتقػػد هػػذ اددارة القػػدرة عمػػي معرفػػة قيػػاس مػػدي الت ػزاـ اددارات األخػػري
بتنفيذ خططها1
تعمػػؿ األدارة اآلف عمػػي ضػػؤ االسػػتراتيجية العش ػرية التػػي يتوق ػ أف تنتهػػي بنهايػػة عػػاـ ،2112
ولهذا بدأت األدارة فػي التحضػير لوضػ االسػتراتيجية العشػرية الجديػدة 1ومػف أهػـ المشػاكؿ التػي
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تواجػػه هػػذ المديريػػة هػػي عػػدـ وجػػود ميزانيػػة منفصػػمة وعػػدـ مالءمػػة مكػػاف العمػػؿ واالتصػػاالت
ويعمػػؽ المشػػكمة عػػدـ وجػػود أقس ػػاـ لمتخطػػيط عمػػي مسػػتوي الوالي ػػات وعػػدـ تػػدريب العػػامميف ف ػػي
مجػػاالت التخطػػيط 1ويمكػػف المسػػاعدة عمػػي حػػؿ هػػذ المشػػاكؿ عمػػي حسػػب رأي المػػدير العػػاـ
بتػدريب العػامميف فػي نظػاـ التخطػيط  ،وخمػؽ أقسػاـ لمتخطػيط عمػي مسػتوي الواليػات ودعػـ اددارة
ببعض الخبراء 1
توصيات
التخطيط:

-7

تػػػػدريب مسػػػػئولي اإلدارة والمػػػػديريف العػػػػاميف ػػػػي الواليػػػػات ػػػػي مجػػػػاؿ


التخطيط0



وضع الخطة العشرية القادمة عمي خطوات يمكف أف تحوي -:

إنشاء مجموعة خبراء محميػيف وأجانػب لمسػاعدة األدارة ػي المراحػؿ لوضػع
الخطة



إستعماؿ نتيجة وتوصيات ىذا التقييـ والدراسات األخري



حصر جميع التوصيات ذات العالقة التي تمػت نتيجػة لتػداخالت واجتماعػات
سابقة



وضػػػع مؤشػػػرات توجيييػػػة ومعػػػايير وأسػػػس تمتػػػزـ بيػػػا الواليػػػات ػػػي وضػػػع

خططيا العشرية0


التحرؾ لدعـ الواليات لوضع خططيا العشرية0



تحريؾ األدارات العامة الخري لدعـ العممية التخطيطية الوالئية0

 مسػاعدة األدارات المختمفػة لوضػع خططيػا العشػرية عمػي أف تبنػي عمػي أسػس
عممية ومعمومات متجددة0
 وضع الخطوط العريفية لمخطة الصحية الوطنية لمعشرة سػنوات القادمػة معتمػدة
عمي قدر كبير عمي الخطط الوالئية وخطط األدارات العامة األخري0



مناقشة ىذه الخطوط العامة ي مشاورة وطنية 0



األستفادة مف خبراء أجانب ومحمييف ي صياغة الخطة النياية0
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وضػػػػع الخطػػػػوات التنفيذيػػػػة واألنشػػػػطة العمميػػػػة لمخطػػػػة وتطػػػػوير مؤشػػػػرات
وأستراتيجية مراقبة وتقييـ تنفيذىا0

-1

القوي البشرية

وضػػع سياسػػة واضػػحة يػػتـ االلت ػزاـ بيػػا ونشػػرىا عمػػي أوسػػع نطػػاؽ بالنسػػبة لتنميػػة القػػوي
البشرية مف حيث الحوجة واالختيار والتوزيع والترقيات والتدريب والتحفيز كما يمكف اف تحػوي
ىػػذه السياسػػات وخطػػة تطبيقيػػا اسػػتراتيجيات السػػتقطاب العقػػوؿ الصػػحية السػػودانية الميػػاجرة
ويكوف مف خطوات تنفيذ ىذه السياسة.
وضػػع برنػػامج متكامػػؿ لتػػدريب العػػامميف عمػػي مسػػتوي االدارات المختمفػػة عمػػي أف يحػػوي ىػػذا

البرنامج كحد أدني التدريب ي المجاالت اآلتية-:


الميػػػػارات االساسػػػػية مثػػػػؿ ا الحصػػػػاء – الكمبيػػػػوتر – اسػػػػتعماؿ شػػػػبكة
المعمومات – اسموب تحميؿ وحؿ المشاكؿ  00الخ0



الميػػارات األبداعيػػة االنسػػانية مثػػؿ طريقػػة التفكيػػر – االبتكػػار وميػػارات

التخاطب


األدارة التقنية
 دمج البرامج التدريبيػة حتػي يمكػف لمبػرامج التػي ال تجػد دعمػاً خارجيػاً أف تسػتفيد
مف الدعـ الخارجي الموجو لبرامج أخػري 0تسػييؿ التػدريب والتأكػد عمػي احتوائػو

لمػػا يسػػتجد مػػف مجػػاالت تطػػوير اسػػموب التعمػػيـ والػػتعمـ وتصػػميـ وصػػياغة المػواد
التعميمية واستعماؿ وسائؿ التعميـ الحديثة وتطوير نشاطات التدريب المستمر0
 يقترح إنشاء أكاديمية لمعمػوـ الصػحية تعنػي بكػؿ األنشػطة التدريبيػة ويكػوف بيػا
مركػػز لتطػػوير المػواد التدريبيػػة وآخػػر السػػتحداث اسػػاليب التػػدريب عمػػي أف تكػػوف
ىذه االكاديمية عممية توسيعية ألحدي المؤسسات القائمة مثؿ مدرسة الصحة أو

البعػػد العممػػي كمػػا كػػاف الحػػاؿ
كميػػة التمػػريض العػػالي ممػػا يعطػػي ىػػذه األكاديميػػة ُ
بالنسبة لبخت الرضا ومدرسة مبروكة0
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 تحويؿ األدارة العامة لمتدريب الي مؤسسة تدريبية تابعة ألكاديمية العمػوـ الصػحية" عمػي
أف تشرؼ عمي المعاىد الصػحية القوميػة ويػتـ تطويرىػا ػي أحػد ىػذه المعاىػد أو مركػز
التدريب بوالية الخرطوـ عمي أف تيتـ زيادة عمي واجبات األدارة باآلتي-:
 تحديػػػد األحتياجػػػات التدريبيػػػة الحاضػػػرة والمسػػػتقبمية بالنسػػػبة لكػػػؿ االدارات
والبرامج والمؤسسات الصحية0

 إنشاء مركز لتطوير مواد التعمػيـ والػتعمـ وتصػميميا واصػدارىا بالتعػاوف مػع
االدرات والمؤسسات المختصة0
 تصميـ المناىج والبرامج ألتدريبية حسػب إحتياجػات العمػؿ الصػحي بمػا ػي
ذلؾ الدورات القصيرة والمتوسطة0
 تقوية واالشراؼ عمي التعميـ المستمر

 وضػػع وتحقيػػؽ اولويػػات التػػدريب مثػػؿ التخصصػػات التمريضػػية وتخصصػػات
الصحة العامة ،األقتصاد الصحي ،األدارة الصحية ،ضبط الجودة الخ000
 التدريب ي الميارات األساسية وميارات األبداع
 مراقبة وتقييـ األنشطة التدريبية

 متابعة آخر التطورات ي وسائؿ وأساليب ومحتويات التدريب ي مختمؼ
انحاء العالـ واألستفادة منيا
 1-1خدمات الطب الوقائي
:تتكوف اددارة العامػة لمطػب الوقػائي حسػب الهيكػؿ المقتػرح لهػا مػف ثالثػة إدارات رئيسػية و هػي
إدارة األوبئة و ادنذار المبكر  ،إدارة األمراض المتوطنة و إدارة صحة البيئة و رقابػة األطعمػة .
تتكػػوف إدارة األوبئػػة مػػف خمسػػة ب ػرامج بينمػػا تتكػػوف إدارة األم ػراض المتوطنػػة مػػف عش ػرة ب ػرامج و
هنالؾ ثالثة وحدات في إدارة صحة البيئػة ورقابػة األطعمػة و يظهػر الهيكػؿ الػوظيفي المقتػرح فػي
الرسـ البياني المرفؽ أدنا 1
م ػػف المالح ػػظ أن ػػه ال توج ػػد ادارات أو بػ ػرامج ف ػػي ه ػػذ االدارة ف ػػي مج ػػاالت مكافح ػػة الحػ ػوادث و
الحمايػػة مػػف أم ػراض القمػػب و األنسػػجة الدمويػػة كمػػا أف برنػػامجي مكافحػػة السػػرطاف و السػػكري
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يقعاف تحت إدارات أخرى .وربما يكوف االسػـ هيػر مالئػـ لهػذ االدارة إذ انػه ذو مػدلوؿ اكػاديمي،
والمالحظ أف بعض االدارات العامة األخري لها واجبات تق تحت طائمة الطب الوقائي كمػا ُذكػر
أعال 1

تقػػوـ إدارة الطػػب الوقػػائي بترشػػين المػػديريف العػػاميف بالواليػػات مػػف بػػيف أخصػػائي طػػب المجتم ػ
األمػر الػػذي ربمػا ال ُينفػػذ عمػى المسػػتوى الػوالئي حيػث أف هنالػػؾ أثنػيف فقػػط مػف المػػديريف العػػاميف
الوالئييف متخصصيف في صحة المجتم .
يوجػػد هنالػػؾ ح ػوالي  76فقػػط مػػف أخصػػائي طػػب المجتم ػ فػػي و ازرة الصػػحة فػػي كػػؿ السػػوداف
نتيجػػة لهجػرة الغالبيػػة مػػنهـ و التحػػاؽ البقيػػة بالجامعػػات 1هػػذا و بادضػػافة لقمػػة عدديػػة أخصػػائي
طػػب المجتم ػ هنالػػؾ سػػوء فػػي التوزي ػ حيػػث أف ح ػوالي  57مػػنهـ يعمػػؿ بالعاصػػمة القوميػػة و
هنالػػؾ بعػػض الواليػػات ال يوجػػد بهػػا أخصػػائي طػػب مجتم ػ رهػػـ أف الحػػد األدنػػى الػػذي يجػػب أف
يتوفر بكؿ والية هو ثالثة أخصائي طػب مجتمػ حتػى األخصػائييف الموجػوديف تتفػاوت مػؤهالتهـ
و أمػػاكف تػػدريبهـ حيػػث أف بعضػػهـ تمقػػى تػػدريبا" لمػػدة عػػاميف بعػػد الجامعػػة و تخػػروف تحصػػموا
عمى دبموـ صحة عامة في سنة واحدة .
العناصػػر الصػػحية األخػػري التػػي تمػػي فػػي األهميػػة بعػػد أخصػػائي طػػب المجتمػ فػػي مجػػاؿ الطػػب
الوقػػائي هػػـ ضػػباط الصػػحة العامػػة و هػؤالء أيضػػا" قػػؿ عػػددهـ كثيػرا" و هنالػػؾ سػػوء فػػي تػػوزيعهـ
حيث يعمؿ جميعهـ في المدف الرئيسية عممػاً بػأف العػدد الكمػي حػوالي  711ضػابط صػحة عامػة

يعمؿ نصفهـ في والية الخرطوـ .

إحدى مشاكؿ سوء التوزي تتعمؽ بنظاـ نقؿ العامميف و فػي كثيػر مػف األحيػاف يػتـ اقتػراح فيػدرالي
لنقػؿ بعػض العػػامميف إلػى الواليػػات ال يجػد القبػػوؿ مػف السػمطات الوالئيػػة فػالوالة لهػػـ مطمػؽ الحريػػة
في قبوؿ أو تعييف مف يرونه مناسبا" و أحيانا" ال يتقيدوف بالمؤهالت المطموبة لموظيفة .
تمثؿ النقاط المذكورة أعال المشاكؿ األساسية في مجاؿ القوى البشرية العاممة في الطػب الوقػائي
إال أف هنال ػػؾ مش ػػاكؿ أخ ػػرى ،منه ػػا ع ػػدـ وج ػػود خط ػػة متكامم ػػة لمت ػػدريب بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ الت ػػدريب
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المستمر الذي كاد أف ينعػدـ و مػف المشػاكؿ األخػرى فػي هػذا المجػاؿ عػدـ د اريػة العػامميف بقػانوف
الحكػػـ الفيػػدرالي و جهمهػػـ بالتشػريعات الصػػحية بادضػػافة لعػػدـ وجػػود معػػايير محػػددة أو مػػؤهالت
مطموبػػة بالنسػػبة لموظػػائؼ خصوصػػا" عمػػى المسػػتوى ال ػوالئي 1ال يوجػػد نظػػاـ فعػػاؿ لتقيػػيـ األداء
عمى المسػتوى الحقمػي إذ أف هنالػؾ تضػارب فػي االختصاصػات بػيف السػمطات الوالئيػة والفيدراليػة
م عدـ وجود نظاـ لضبط الجػودة فػي مجػاؿ القػوى العاممػة و هنالػؾ نقػص فػي بعػض المجػاالت
مثػػؿ التقصػػي الوبػػائي  ،ادحصػػاء  ،االقتصػػاد الصػػحي  ،التأهيػػؿ و طػػب الط ػوارئ  .و لػػـ يػػتـ
تػػدريب المسػئوليف فػػي مجػػاالت اددارة الصػػحية و ضػػبط الجػػودة إضػػافة ألنعػػداـ متخصصػػيف فػػي
إجراء البحوث الصحية الحقمية باددارة .
تتمقى كثير مف برامج الطب الوقائي دعما" خارجيا" يأتي مػف المنظمػات الدوليػة هػذا الػدعـ يػأتي
في العادة لبرامج عموديػة مثػؿ المالريػا و البمهارسػيا و الػدرف الػخ… األمػر الػذي خمػؽ نوعػاً مػف

االسػػتقاللية لػػبعض هػػذ البػرامج و لػػـ يسػػاعد عمػػى خمػػؽ أنشػػطة مشػػتركة و نظػػاـ تكػػاممي بينهػػا1
فػػالبرامج التػػي تتمقػػى هػػذا الػػدعـ اسػػتطاعت أف تخمػػؽ لهػػا وحػػدات عمػػى المسػػتوى الػوالئي فتسػػتطي
بػػذلؾ التػػأثير عميهػػا و تقويػػة التعػػاوف معهػػا خصوصػػا" فػػي مجػػالي تبػػادؿ المعمومػػات و التػػدريب و
هنالؾ برامج فيدرالية ليس لها وحػدات فػي بعػض الواليػات رهػـ وجػود الحوجػة و إذا مػا وضػ فػي
االعتبػػار أف المسػػتوى الفيػػدرالي ال يسػػتطي أحيانػػا" أف يقػػوـ بنشػػاط حقمػػي عمػػى المسػػتوى ال ػوالئي
وأف الزيػارات الميدانيػة قػد قػػؿ عػددها نتيجػة لضػعؼ ادمكانيػػات و قمػة العػامميف و ضػعؼ متابعػػة
نتائجها فإنه مف السهؿ توق تدهور متواصؿ في المستوي الخدمي الوالئي.
هنالؾ نظاـ معمومات جيد عمػى مسػتوى المديريػة العامػة لمطػب الوقػائي إال أنػه لػيس مػف الواضػن
كيؼ تستعمؿ هذ المعمومات عمى المسػتوى المحمػي حيػث أنػه لػـ يػتـ تقيػيـ فػي هػذا المجػاؿ و ال
توجد مطبوعات تغذية راجعة يمكف الرجوع أليها 1
ره ػػـ أف هنال ػػؾ تع ػػاوف ب ػػيف إدارة الط ػػب الوق ػػائي و بع ػػض القطاع ػػات األخ ػػرى مث ػػؿ و ازرة الث ػػروة
الحيوانيػ ػػة إال أف هنالػ ػػؾ حوجػ ػػة لتقويػ ػػة النشػ ػػاط القطػ ػػاعي و تفعيمػ ػػه بطريقػ ػػة مؤسسػ ػػية و موثقػ ػػة
خصوصا" عند إنشػاء مشػاري تنمويػة ضػخمة مثػؿ سػد الحمػداب و مشػاري السػكر و الصػناعات
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األخػػرى حي ػػث ل ػػـ ي ػػتـ الرج ػػوع فيه ػػا إلػػى و ازرة الص ػػحة  .و بالنس ػػبة لمقط ػػاع ادعالم ػػي ف ػػإف إدارة
الطػب الوقػػائي تواجػػه بعػػض العقبػػات فػػي إسػتعماؿ أجهػزة التميفزيػػوف و الراديػػو فػػي عمميػػة التثقيػػؼ
أو مكافحػػة األوبئػػة إال إذا التزمػػت بػػدف التكمفػػة وهػػذ المعاممػػة التجاريػػة ال تتناسػػب مػ وضػ بمػػد
ته ػػددها األمػ ػراض المعدي ػػة و تض ػػعؼ مقاوم ػػة س ػػكانها أنم ػػاط الحي ػػاة الس ػػمبية مػ ػ أتس ػػاع الرقع ػػة
األرضية و ضعؼ وسائؿ االتصاؿ و التواصؿ إال أنه ُذكر أف هنالؾ بعض األساليب ادخراجيػة
التي يمكف عف طريقها إستعماؿ التمفزيوف والراديو بدوف مقابؿ مادي.

ت ػػـ تك ػػويف لجن ػػة لمراجع ػػة نظ ػػاـ التقص ػػي المرض ػػي و قام ػػت المجن ػػة بمراجع ػػة القػ ػوانيف و ال ػػنظـ
الحاكمػ ػػة لهػ ػػذا النظػ ػػاـ ووضػ ػػعت توصػ ػػيات تتعمػ ػػؽ بتػ ػػدريب و تحفيػ ػػز العػ ػػامميف  ،مراجعػ ػػة ق ػ ػوائـ
األمراض التي يجب التبميغ عنهػا حػاال" أو أسػبوعيا" كمػا راجعػت قػوائـ األمػراض الوبائيػة األخػرى
ووضعت معػايير لمعمػؿ و معػايير تشخيصػية لأمػراض و الطػرؽ المعتػرؼ بهػا لتأكيػد التشػخيص
و قد حوت القائمة  22مرضا" وبائيا" .
مث ػػؿ اددارات األخ ػػرى ليس ػػت هنال ػػؾ ميزاني ػػة منفص ػػمة لمط ػػب الوق ػػائي و ي ػػذهب دع ػػـ المنظم ػػات
مباش ػرة لمب ػرامج المتفػػؽ عميهػػا بػػدوف الرجػػوع أحيانػػا" ددارة المديري ػة العامػػة  .تػػنظـ اددارة العامػػة
اجتماعات أسبوعية لمسئولي الوحدات المختمفة حيث يتـ مناقشػة مسػتوى تنفيػذ الخطػط و معالجػة
مشاكؿ العمؿ .
توصيات (الخدمات العامة لمطب الوقائي)
 تغيير األسـ إلي األدارة العامة لمكا حة األمراض واألوبئػة ووضػع األمػراض غيػر المعديػة
تحت مسئوليتيا0
 تأكيد أف المديريف العاميف لمواليات أخصائيو طب مجتمع0
 تنشيط التشريعات والقوانيف الالزمة التي تفرض التحصػؿ عمػي التصػريح الصػحي إلقامػة
المشػػاريع الصػػناعية والزراعيػػة والتنمويػػة األخػػري وتأكيػػد دور ىػػذه األدارة ػػي مػػنح ىػػذه

التصاريح0
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 تقويػػػة التعػػػاوف القطػػػاعي عػػػف طريػػػؽ تطػػػوير إرشػػػادات توجيييػػػة تحػػػدد دور القطاعػػػات
المختمفة ي العمؿ الصحي واشػراؾ ممثمييػا ػي األنشػطة التدريبيػة والمجػاف والمػؤتمرات
واألجتماعات التخطيطية التي تعػالج المواضػيع الصػحية ذات الطػابع القطػاعي كمػا يجػب

إمدادىـ بالمعمومات الصحية بصفة منتظمة ودائمة0

 تقويػػة التعػػاوف بػػيف الب ػرامج واألدارات التػػي تتبػػع األدارة العامػػة لمطػػب الوقػػائي واألدارات
العامة األخري عف طريؽ تطوير بػرامج أ قيػة مشػتركة وتطػوير آليػات التنسػيؽ المختمفػة
والمشاركة ػي عمميػات التخطػيط بحيػث تكػوف الخطػط شػاممة ومتكاممػة وليسػت عموديػة
وأيض ػاً ػػي أنشػػطة المراقبػػة والتقيػػيـ واألنشػػطة التدريبيػػة المختمفػػة حتػػي يمكػػف التعػػاوف

أيض ػاً ػػي مجػػاؿ األصػػدارات والنش ػرات التعريفيػػة واألعالميػػة والتثقيػػؼ الصػػحي والعمػػؿ

المجتمعي0

 تقويػػة العمػػؿ ال ػوالئي عػػف طريػػؽ إنشػػاء إدارات والئيػػة لب ػرامج الطػػب الوقػػائي واسػػتغالؿ
بعض الموارد الصحية لدعـ األنشطة الوقائية وتو ير الكادر المدرب وتطػوير نظػـ مراقبػة
القوي العاممة 0وتأكيد أف يكوف المديريرف العامييف متخصصيف ي طب المجتمع0
 تقوية البحوث ي مجاالت األمراض المختمفة وأستراتيجيات مكا حتيػا بالتنسػيؽ مػع إدارة
البحوث والجيات ذات الصمة ويتـ متابعة تنفيذ توصيات البحوث كمما كانت مناسبة0

-3-1

البرامج التابعة لمطب الوقائي

 :7-3-1البرنامج القومي لمكا حة األيدز عمي المستوي الفيدرالي-:
الييكمية :يوجد هيكؿ تنظيمي بالبرنامج تمت إجازته في شهر أهسطس الماضي1
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لمبرنامج وحدات والئية في  19والية ،ولكف معظمها هير نشط اآلف نسبة لعػدـ تػوفر الكػوادر
العاممة بالواليات وهجرة الكوادر التي تـ تدريبها بواسطة البرنامج في السابؽ1
خطػػة العمػػؿ – الميزانيػػة – األنشػػطة -:توجػػد خطػػة عمػػؿ لعػػاـ  ،2111تػػـ وضػػعها فػػي بدايػػة
العػػاـ وتػػـ تجديػػدها فػػي أهسػػطس الماضػػي 1لػػـ يػػتـ تنفيػػذ أنشػػطة بالخطػػة لعػػدـ تػػوفر التمويػػؿ

الالزـ1
يعتمد البرنامج في تنفيذ أنشطته عمي الدعـ الخارجي مف منظمػة الصػحة العالميػة – اليونيسػيؼ
وبرنػػامج األمػػـ المتحػػدة المشػػترؾ لمكافحػػة األيػػدز بينمػػا تقػػوـ و ازرة الصػػحة بتمويػػؿ الفصػػؿ األوؿ
لمعامميف بالبرنامج1
المنػػاطؽ األكثػػر خطػػورة :حسػػب المسػػوحات التػي أجريػػت فػػي السػػابؽ فػإف أكثػػر المنػػاطؽ عرضػػة
لمعػػدالت أصػػابة عاليػػة بفيػػروس عػػوز المناعػػة البشػػري هػػي الواليػػات الجنوبيػػة ،واليػػة الخرطػػوـ،
الواليػػات الشػػرقية 1بػػالرجوع إلػػي تقريػػر الترصػػد الوبػػائي لمربػ الثػػاني مػػف هػػذا العػػاـ فػػإف حػػاالت
األيػػدز التػػي تػػـ التبميػػغ عنهػػا بمػػغ  33866حالػػة وحالػػة األصػػابة بػػالفيروس التػػي تػػـ التبميػػغ عنهػػا
بمػػغ  33562حالػػة ويشػػير التقريػػر إلػػي أرتفػػاع سػػنوي فػػي عػػدد حػػاالت األيػػدز المبمػػغ عنهػػا منػػذ
بداية البرنامج في عاـ .1987
كمػػا يعكػػس نفػػس التقريػػر أف معظػػـ الحػػاالت المبمػػغ عنهػػا تتػراوح أعمػػارهـ مػػف  49 – 21سػػنة،
واف أكثر مف  %97مف الحاالت انتقمت إليهـ العدوي عف طريؽ األتصاؿ الجنسي1
يقػػدر عػػدد المصػػابيف بػػالفيروس "بنهايػػة عػػاـ  411 "2111ألػػؼ شػػخص ويقػػدر معػػدؿ إنتشػػار
الفيروس وسط البالغيف ب1%1
الػػرؤي المسػػتقبمية  :سػػوؼ يبػػدأ فػػي شػػهر أكتػػوبر القػػادـ نشػػاط وضػ الخطػػة األسػػتراتيجية ،ومػػف
المتوقػ أف تسػػتغرؽ هػػذ الخطػػة  6شػػهور وهػػي العمػػود الفقػػري الػػذي سػػوؼ يعتمػػد عميػػه البرنػػامج
في الفترة القادمة وهي خطة عمؿ لمدة  5سنوات وستركز هذ الخطة عمي-:
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 تقوية ودعـ البرنامج األتحادي والبرامج الوالئية حتي تتمكف مف القياـ بدورها1
 تنشيط التعاوف والتنسيؽ القطاعي
 تقويػػة نظػػاـ الرصػػد والمعمومػػات وزيػػادة عػػدد م اركػػز الرصػػد المخبػػري بفي ػروس عػػوز المناعػػة
البشري1
المستوي الوالئي :ال يعمؿ البرنامج عمي المستوي الوالئي بنفس القدر مػف النشػاط الفيػدرالي وفػي

الحػػالتيف يحتػػاج البرنػػامج لتفعيػػؿ أكثػػر خصوص ػاً عمػػي المسػػتوي ال ػوالئي ،حيػػث ال توجػػد وثػػائؽ

مرجعيػة او مػواد تعريفيػػة كافيػػة وهنالػؾ ضػػعؼ رؤيػػة بالنسػػبة لسياسػات العمػػؿ واألهػػداؼ وتتفػػاوت
درجات النشاط وتختمػؼ األهتمامػات األسػتراتيجية ورهػـ أنػه قػد ذكػر أف هنالػؾ  19دائػرة لمػرض
األيدز في الواليات إال أف أهمب هذ األدارات ال يوجد بها هيكؿ وظيفي واضن كما تقػؿ الكػودار
المدربة وليس هنالؾ ما يثبت أف هنالؾ أنشطة تدريبية قائمة وهنالؾ ضػعؼ فػي الميزانيػات ورهػـ
أف الخطط الموضوعة ال تغطػي كػؿ األنشػطة الضػرورية إال أنػه ال يػتـ تنفيػذها بالقػدر المطمػوب،
وهنالؾ عدـ إطمئناف في مجاؿ سالمة الدـ المنقوؿ وحتي لػو وجػدت فإنهػا مقصػورة عمػي مسػتوي
عواصػػـ الواليػػات 1ومػػف مواق ػ الضػػعؼ الرئيسػػية فػػي البرنػػامج هػػو عػػدـ الت ػدريب فػػي إسػػتنباط

وادارة المعمومػات ،ومػا يوجػػد مػف معمومػػات رهػـ قمتػه ،ال ُيسػػتعمؿ لتحسػيف األداء ولػػـ يجػد الفريػػؽ
ما يؤكد إجراء أي دراسات أو بحوث عمي مستوي الواليات1
وفي مجػاؿ التنسػيؽ بػيف المسػتوييف األتحػادي والػوالئي فإنػه موجػود ولكػف لػيس بالضػرورة فعػاالً ،

وفػػي معظػػـ الواليػػات توقػػؼ هػػذا التنسػػيؽ إلػػي درجػػة مػػا ،أمػػا التنسػػيؽ م ػ الب ػرامج األخػػري داخػػؿ
الو ازرات األقميمية فإنه محدود ،وال يوجد أي تنسيؽ م القطاعات األخري إال ما ندر1
نظػػاـ إكتشػػاؼ الحػػاالت والرصػػد الوبػػائي متوقػػؼ بالواليػػات فػػي أهمػػب الحػػاالت ،ويحتػػاج البرنػػامج

عمػي مسػػتوي الواليػػات لػدعـ فنػػي فػػي هػػذا المجػاؿ ،وأيضػاً فػػي مجػػاالت تطػػوير األدارة التقنيػػة بمػػا
في ذلؾ األشراؼ والتقييـ م إستم اررية التغذية الراجعة مف البرنامج األتحادي1
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التوصيات



لقػػد عػػاني برنػػامج األيػػدز لفتػػرة طويمػػة مػػف عػػدـ األلت ػزاـ السياسػػي إال أف السػػيد
رئػػػيس الجميوريػػػة قػػػد غيػػػر ىػػػذا الواقػػػع بتشػػػكيمو مجمسػػػاً لمكا حػػػة األوبئػػػة واألمػػػراض

المعدية مستيد اً ييػا ثالثػة أمػرض ىػي األيػدز المالريػا والػدرف ووجػو بتكػويف مجمػس
قومي لكؿ مف ىذه األمراض برئاسة وزير الصحة ،ويري الفريؽ أنو مف األىميػة بمكػاف
أف يترجـ األلتزاـ الرئاسي ىذا إلي خطوات تساعد عمي تفعيؿ البرنامج منيا تكويف ىػذه
المجالس عمػي المسػتوي الػوالئي مػع تحديػد الميػاـ واألختصاصػات ليػا وتطػوير اآلليػة

المناسبة لمتابعة أنشطتيا وبناء اليياكؿ التنظيميػة لمبرنػامج عمػي المسػتوييف األتحػادي
والػوالئي وأخيػ ارً تقػػديـ الػػدعـ المػػالي والعينػػي واألداري ليػػذا البرنػػامج عمػػي أف تكػػوف كػػؿ

ىػػذه األعمػػػاؿ ػػي إطػػػار قطػػاعي تتعػػػاوف يػػو و ازرات األعػػػالـ والتعمػػيـ والعمػػػؿ والحكػػػـ
المحمي والمالية الخ00مع وزارة الصحة 0



ىنالؾ عدـ وضوح بالنسبة لمسياسات الوطنية ي موضػوع األيػدز كمػا أف ىنالػؾ

بعض األ تراضات الفقيية التي لـ تسوي بعد مما يمكف أف يؤخر تطوير ىػذه السياسػات
 ،ىذا األمر يجب أف يعطػي األولويػة الالزمػة وعمػي وزارة الصػحة أف تقتػرح السياسػات
المناسػػبة ،بمػػا ػػي ذلػػؾ تشػػجيع إسػػتعماؿ ال ػواقي الػػذكري مراعػػاة لمحقيقػػة األجتماعيػػة

القائمة ،ومتمشياً مع إختالؼ األعراؽ والسموكيات ي المجتمع السوداني وعػدـ إمكانيػة
السػػيطرة عمػػي التحركػػات السػػكانية مػػف والػػي خػػارج الػػبالد نسػػبة لتزايػػد عػػدد المسػػا ريف

وا ػ ارزات العولمػػة 0ويقتػػرح أف تحػػوي ىػػذه السياسػػات دعػػـ تشػػجيع الفحػػص الطػػوعي،
ونشػػر األرشػػاد النفسػػي ،وضػػماف إحتػراـ المجتمػػع لأل ػراد المصػػابيف ورعػػايتيـ واألبتعػػاد

عف إظيارىـ بصورة المتابعيف قانونياً أو الموصوميف إجتماعياً0


إعتبار برنامج األيدز إحدي أولويات وزارة الصحة



خمػػػؽ تنظػػػيـ ىرمػػػي تكػػػوف قاعدتػػػو عمػػػي المسػػػتوي المجتمعػػػي وأف تمثػػػؿ يػػػو

المؤسسات المجتمعية مثؿ المدارس األبتدائيػة والمراكػز الصػحية والمحميػات ويكػوف مػف
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ضمف عضويتو القادة المجتمعييف وأف تكوف ىذه القاعدة عمي عالقة متواصمة وتنسيؽ
عممي مع تنظيـ مماثؿ عمي مستوي المحا ظة ومف ثـ عمي المستوي الوالئي ،عمػي أف
تُمثػػػؿ القطاعػػػات ذات الصػػػمة مثػػػؿ التعمػػػيـ واألعػػػالـ والشػػػئوف الدينيػػػة ػػػي المسػػػتوييف
اآلخيػػريف 0ويػػتـ تحديػػد وصػػؼ وظيفػػي ليػػذه التنظيمػػات بتركيػػز خػػاص عمػػي التثقيػػؼ
الصحي وتشجيع إتباع أنماط الحياة األيجابية بابعادىا الثقا يػة والروحانيػة واالجتماعيػة
والقياـ بالدراسات الحقمية ،وأف يتولي ىذا التنظيـ إستنباط الدعـ المالي والعيني


وضع برنامج لتنمية القوي العاممة ي مشروع األيدز مع تحديػد نوعيػة األنشػطة
التدريبيػة التػػي يجػب اف تػػتـ عمػي مختمػػؼ مسػتويات العػػامميف ،وأف ُيػدعـ ىػػذا البرنػػامج
التدريبي بما يمزـ مف أدلة وتوجييػات أرشػادية والممصػقات الالزمػة وأف يوجػو جػزء منػو
لتدريب أعضاء التنظيمات المجتمعية والمجاف القطاعية



إف الضػػعؼ الواضػػح ػػي مسػػتوي الػػوعي لػػدي العامػػة بالنسػػبة لأليػػدز يسػػتدعي
جيػػػداً إبتكاريػػػاً ػػػي مجػػػاؿ التثقيػػػؼ يمكػػػف أف يصػػػؿ إلػػػي األميػػػيف والعمػػػاؿ الموسػػػمييف
والطالب والعاطميف عف العمؿ وسائقي الشاحنات والعامميف المذيف يمزميـ نوعيػة عمميػـ

السكف بعيداً عف أسرىـ ،مثؿ رجاالت القوات المسمحة وأف يكوف جزءاً مف ىذا البرنػامج
اإلستعماؿ المكثؼ ألجيزة اإلعالـ مف تمفزيوف وراديو وصحؼ ،وادخاؿ إرشادات الػوعي

والتثقيػػػؼ ػػػي المنػػػاىج التػػػي تػػػدرس بمختمػػػؼ المؤسسػػػات التعميميػػػة ،وأف يػػػتـ إصػػػدار

ممصػػقات خاصػػة تُعمػػـ ػػي جميػػع المكاتػػب والمصػػالح الحكوميػػة والمؤسسػػات الصػػناعية
واألقتصػػػادية الخاصػػػة وعنػػػد نقػػػاط المػػػرور ،مػػػع مالحظػػػة إف أسػػػتمرارية ىػػػذا البرنػػػامج
التثقيفي ضرورية لنجاحو


وضػػػع خطػػػة لمبحػػػوث والدراسػػػات لتحديػػػد الفئػػػات األكثػػػر ُعرضػػػة والمنػػػاطؽ ذات



تأىيؿ المعامؿ وبنػوؾ الػدـ عػف طريػؽ تػو ير األمػدادات واألجيػزة وتػدريب القػوي

الخطورة العالية وتطوير إستراتيجيات العمؿ وتفعيؿ العمؿ المجتمعي والقطاعي0

العاممة وتطويرال ُنظـ والمعايير ودعميا بالتشريعات والقوانيف الالزمة وضبط الجودة
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 :1-3-1برنامج مكا حة البميارسيا
مػػرض البمهارسػػيا مػػف أكثػػر األم ػراض توطن ػاً بالسػػوداف وقػػد أنتشػػر فػػي مختمػػؼ ارجػػاء الػػبالد م ػ

التوسػ فػي المشػػاري الزراعيػة التنمويػة وهػػو مػف األمػراض التػػي ُحظيػت بكثيػر مػػف الد ارسػات فػػي
نصؼ القرف السابؽ ولقػد جػرب العػالج بػاألنتموني ألوؿ مػرة فػي العػالـ بمستشػفي الخرطػوـ ومػف
األسباب الرئيسية التي خمقت األهتماـ بهذا المرض هػو أرتباطػه بمشػروع الجزيػرة الز ارعػي – مػف
أكبر المشاري المروية في العالـ1
كؿ الشواهد نشير إلي إرتفاع نسبة األصػابة بالبمهارسػيا فػي السػنيف األخيػرة خصوصػاً بعػد توقػؼ

مشروع النيؿ األزرؽ الصحي ونتيجة لمتدهور الذي اصاب جزءاً كبيػ اًر مػف المؤسسػات والخػدمات
الصػػحية 1ولقػػد تمػػت د ارسػػة فػػي كػػؿ مػػف واليػػة الجزي ػرة وسػػنار والنيػػؿ األزرؽ وكسػػال وجنػػوب

كردفػػاف ودارفػػور حيػػث ثبػػت أف نسػػبة األصػػابة بػػيف تالميػػذ مػػدارس األسػػاس تت ػراوح بػػيف – 21
1%81
وضػػعت خطػػة عمػػؿ ألدارة مكافحػػة البمهارسػػيا هػػدفها العػػاـ السػػيطرة
إنطالقػاً ممػػا ذكػػر أعػػال فقػػد ُ
عمػػي الم ػػرض والح ػػد م ػػف إنتشػػار بحي ػػث ال يص ػ ُػبن مش ػػكمة صػػحية ،وه ػػذا يعن ػػي أف تك ػػوف نس ػػبة

األص ػػابة أق ػػؿ م ػػف  ،%11وس ػػيكوف هنال ػػؾ تركيػ ػ اًز ف ػػي بع ػػض الوالي ػػات الموب ػػوءة ب ػػالمرض مث ػػؿ
الجزيرة ،سنار ،النيؿ األبيض ،كسال ،جنوب دارفور وجنوب كردفاف ،حتي تنخفض األصػابة فػي

المحػػدد ،وتهػػدؼ الخطػػة أيض ػاً إلػػي تقويػػة التنسػػيؽ فػػي مجػػاؿ مكافحػػة
هػػذ الواليػػات إلػػي الهػػدؼ ُ
البمهارسػػيا م ػ القطاعػػات األخػػري بمػػا فػػي ذلػػؾ و ازرات الماليػػة والز ارعػػة والػػري والتربيػػة والتعمػػيـ
والجامعات1
هنالػػؾ هيكػػؿ تنظيمػػي مقتػػرح لػػالدارة لػػـ تػػتـ إجازتػػه حتػػي اآلف  1ولقػػد أُقتػػرح قيػػاـ إدارات والئيػػة
بنفس الهيكؿ التنظيمي1
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_________________

الوحدة االدارية

التدريب والبحوث

وحدة
التدريب
واألحصاء

وحدة
البحوث
والدراسات

العالج املتكامل

ضبط اجلودة
والتشخيص

وحدة
العالج

مكافحة الناقل

وحدة
املكافحة

التثقيف الصحي واملشاركة اجلماهري

وحدة
التقصي

التصميم
والطباعة

بنػػاءاً عمػػي التنظػػيـ الجديػػد سػػتكوف إدراة البمهارسػػيا جػػزءاً مػػف إدارة تجمعهػػا م ػ المالريػػا

والمشمانيا1

تػػـ التصػػديؽ عمػػي ميزانيػػة لعػػاـ  2111وقػػد وصػػمت إلػػي مبمػػغ 911مميػػوف جنيػػه وتمػػت
إجازتها بصورة جزئية مف الميزانية المقترحة وهي عػادة ال تفػي بمتطمبػات العمػؿ 1هنػاؾ
جػػزء مػػف الميزانيػػة تػػوفر منظمػػة الصػػحة العالميػػة "خمسػػوف ألػػؼ دوالر لعػػامي (-2111
)2111
األسػػتراتيجيات :تقػػوـ أنشػطة األدارة عمػػي  4أسػػتراتيجيات تتكػػوف مػف تشػػخيص وعػػالج الحػػاالت،
مكافحة القواق  ،التثقيؼ الصحي وتوفير الميا النقية
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ا
ا

ره ػػـ أن ػػه يوج ػػد بروتك ػػوؿ عالج ػػي لمبمهارس ػػيا ،لك ػػف ل ػػـ ي ػػتـ توزيع ػػه عم ػػي نط ػػاؽ واسػ ػ لمق ػػدمي
الخدمات العالجية وذلؾ لعدـ توفر الميزانية الكافية1
وفي مجاؿ تنمية القوي البشرية ينحصر التدريب عمي طرؽ مكافحة البمهارسيا وطػرؽ التشػخيص
والعػػالج والواضػػن أف الفػػرص التدريبيػػة محػػدودة لقصػػور الميزانيػػة وهنالػػؾ حوجػػة لوضػ برنػػامج
تدريبي متكامؿ 1أما بالنسبة لمتعػاوف القطػاعي ال توجػد تليػة واضػحة تحػدد تكويناتػه واسػتراتيجيته
ف ػػي القطاع ػػات المختمف ػػة مث ػػؿ الز ارع ػػة وال ػػري حي ػػث أف ه ػػذ ال ػػو ازرات ال تتص ػػؿ ب ػػاالدارة به ػػدؼ
المشورة والتخطيط لممشػاري التنمويػة  ،وحتػي فػي حالػة مبػادرة االدارة باالتصػاؿ بهػذ الجهػات ال
تػػتـ االسػػتجابة المطموبػػة بسػػبب عػػدـ تخصػػيص ميزانيػػة لأنشػػطة الصػػحية فػػي هػػذ المشػػاري ،
ونسبة ألف هذ المشاري ال تعطي المعطيات الصحية األهمية الالزمة1
ينحصر التعاوف الخارجي م منظمة الصحة العالمية كما سبؽ األشارة إليه1
المعمومػػات :ال يوجػػد نظػػاـ نقػػارير مػػف الواليػػات حاليػاً  1كمػػا ال توجػػد تقػػارير دوريػػة 1ولقػػد تػػـ

تصميـ إسػتمارة تقريػر شػهري لػـ يػتـ إسػتخدامها حتػي اآلف ولهػذا فجممػة الحػاالت هيػر معروفػة.
لػػـ يػػتـ مسػػن شػػامؿ لتحديػػد حجػػـ مشػػكمة البمهارسػػيا فػػي السػػوداف ولكػػف اجريػػب مسػػوحات فػػي
بعض المناطؽ مثؿ والية القضارؼ عاـ  2111ولقد أظهرت نتائجها أف نسبة األصابة ---
لػػيس هنالػػؾ معمومػػات عػػف حجػػـ المضػػاعفات الناتجػػة عػػف البمهارسػػيا 1ورهػػـ أف مشػػروع النيػػؿ
األزرؽ لمكافحة األمراض المنقولة مائياً يممؾ الكثير مف المعمومات واألحصائيات إال أنػه لػـ يػتـ
تحميمها وحصرها لأستفادة منها 1

فػػي السػػابؽ كانػػت تػػتـ بعػػض البحػػوث بواسػػطة الجامعػػات ،دوف خطػػة واضػػحة وأولويػػات مسػػبقة1
اآلف ت ػػـ تك ػػويف مجموع ػػة بحثي ػػة بالتع ػػاوف مػ ػ بع ػػض الجامع ػػات والمعاه ػػد العمي ػػا 1وأتف ػػؽ عم ػػي
أولويػػات البحػػوث فػػي مجػػاؿ البمهارسػػيا ،وتقػػرر أف تسػػتمـ األدارة نتػػائج البحػػوث وممخصػػاتها بعػػد
االنتهاء منها1
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أىـ األنجازات ي عامي 2111 – 2111ـ تتكوف مف:
 تػػـ تحقيػػؽ إعػػالـ قػػوي بمشػػكمة البمهارسػػيا ،حيػػث تػػـ وضػػعها ضػػمف اولويػػات
البحوث الصحية بالسوداف1
 تـ التعاوف م والية القضارؼ حيث تـ اكماؿ مسن البمهارسيا بالوالية
 تكػػويف مجموعػػة بحثيػػة بالتعػػاوف م ػ الجامعػػات ،وتحديػػد أولويػػات البحػػوث فػػي
البمهارسيا
 إعداد إستمارة لمتقارير الشهرية
 إعداد قائمة مراجعة لبرنامج مكافحة البمهارسيا بالواليات
الصعوبات األساسية التي ُذكرت ىي:

 عدـ توفر الميزانية الكافية
 عدـ إجازة الهيكؿ التنظيمي لالدارة العامة حتي يتـ تنفيذ 1
 قمة االمدادات وعدـ توفر معينات عمؿ كافية
 قصور أنشطة التدريب

المستوي الوالئي :يوجد برنامج والئي لمكافحة البمهارسيا بػواليتيف فقػط مػف الواليػات التػي أُجريػت
بها الدراسة "الجزيرة – النيؿ األزرؽ"1
ب ػرامج البمهارسػػيا بالواليػػات ضػػعيفة التكػػويف حيػػث ال يوجػػد هيكػػؿ تنظيمػػي وال ميزانيػػة لتسػػيير
العمؿ وال توجد خطط والية موثقة لمكافحة البمهارسػيا كمػا أنػه ال يوجػد نظػاـ تقػارير دوريػة وال
تلي ػػة لمرص ػػد واألشػ ػراؼ وال توج ػػد تلي ػػة لجمػ ػ المعموم ػػات وتحميمه ػػا واالس ػػتفادة منه ػػا 1ه ػػذ
الحقائؽ تجعمنا أف نستخمص أنه ال توجد أنشطة فعالة ألدارة مكافحة البمهارسيا بالواليػات1

توصيات (البميارسيا)
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 تطوير مؤشرات قياسية لمرض البميارسيا وتنظيـ دراسة وطنية مستعممة ىذه المؤشػرات
لتحديد عدد الحاالت ونسبة األصابة والمناطؽ والفئات العمرية األكثر تأث ارً.
 تنظيـ وتفعيؿ نظاـ المعمومات مما يمكف مف معر ة عدد الحاالت وتوزيعيا والقػدرة عمػي
قيػػاس مؤشػػػرات البرنػػػامج ومتابعػػة تنفيػػػذه وتقويػػػة نظػػاـ األدارة التقنيػػػة لمبرنػػػامج عمػػػي

مختمؼ المستويات0
 إعتبار البميارسيا إحدي أولويات وزارة الصحة ومف أىـ محتويات الصحة المدرسية0
 تقويػػػةالتعاوف القطػػػػاعي خصوصػػػػاً مػػػػع و ازرات الػػػػري ،الزراعػػػػة والتعمػػػػيـ واشػػػػراؾ ىػػػػذه
القطاعػػات ػػي التخطػػيط والمتابعػػة وتمقػػي المعمومػػات ودعػػـ التنفيػػذ والتثقيػػؼ الصػػحي

والتدريب 0
 وضع وتنفيذ خطة متكاممة لتنمية القوي البشرية0
 تأكيد تو ر األدوية العالجية وتسييؿ الحصوؿ عمييا بواسطة المرضي0

 :3-3-1البرنامج القومي لمكا حة التدرف
المستوي الفيدرالي بدأ البرنامج القومي لمكافحة الدرف نشاطه في السوداف في  1976و في
بداية األمر انحصر النشاط فقط عمى المستشفيات  ،توسعت الخدمات في السنيف التالية لتغطي
المؤسسات الصحية األخرى مف مراكز وشفخانات في جمي أنحاء السوداف وتـ ادخاؿ
المعالجة الموحدة في عاـ  ( 1991تـ التحديث في  )1993وهذا البرنامج يعتبر مف البرامج
النشطة واألكثر تنظيماً1
يهػػدؼ البرنػػامج لتقويػػة نظػػاـ االمػػداد  ،العثػػور عمػػى الحػػاالت و متابعتهػػا وعالجهػػا بػػالتركيز عمػػى
العالج المباشر (قصير المدى) لضماف عالج أكثر مف  %85مف الحاالت.
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الوحدة المركزيػة :تتكػوف مػف المػدير و نائػب المػدير و ضػابط تػدريب  ،إشػراؼ  ،امػداد  ،تثقيػؼ
صحي  ،إحصاء ،منسؽ معامؿ و كوادر مساعدة
الوحػػدات الوالئيػػة :يػرأس البرنػػامج عمػػى مسػػتوى الواليػػة المنسػػؽ الػوالئي و يفضػػؿ دائمػاً أف يكػػوف
أخصػػائي أم ػراض الصػػدر و لكػػف نسػػبة لقمػػة أو إنعػػداـ هػػذ الك ػوادر بالواليػػات  ،وجػػد أف أهمبيػػة

منسػػقي البرنػػامج بالواليػػات هػػـ أطبػػاء عمػػومييف أو مسػػاعديف طبيػػيف  ،و تتػػدرج المسػػؤليات بعػػد
منسقي الواليات الى منسقي المحافظات و منسقي المحميات و حتى المجتم المحمي نفسه.
تتكوف الوحدة التشخيصية لمرض الدرف مف  3كوادر وهـ :
 مساعد طبي
 فني معمؿ
 فني إحصاء
ويتـ إنشػاء الوحػدة التشخيصػية بممنػاطؽ التػي بهػا كثافػة عاليػة مػف السػكاف حتػي يخػدـ كػؿ مركػز
 1111نس ػػمة و العػ ػدد الكم ػػي الموج ػػود اآلف  241وح ػػدة تشخيص ػػية تتك ػػوف بعض ػػها فق ػػط ال ػػى
ميكروسكوب و سجؿ لمحاالت المرضية
لكؿ وحدة تشخيصية يوجد  3م اركػز عالجيػة  ،و االسػتراتيجية المتبعػة بػالمراكز التشخيصػية هػي
اس ػػتراتيجية الع ػػالج المباش ػػر ) .(DOTSيه ػػدؼ البرن ػػامج لتغطي ػػة  %61م ػػف الوالي ػػات بم ارك ػػز
العالج المباشر بنهاية عاـ  2111ـ
ادشراؼ و المتابعة :توجد لجنة استشارية عمػى المسػتوى االتحػادي لضػبط الجػودة بمراجعػة عمػؿ
الواليات و ذلؾ بمراجعة  %11مف الشرائن السالبة و  %111مف الشرائن الموجبة
 العم ػػؿ ادشػ ػرافي ممي ػػز حي ػػث يق ػػوـ البرن ػػامج ادتح ػػادي بعم ػػؿ زي ػػارات إشػ ػرافية
لمواليات بصورة دورية و كذلؾ مف المنسؽ الوالئي لممستوى األدنى
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 نظػػاـ المعمومػػات يعتمػػد عميػػه عبػػر تقػػارير رب ػ سػػنوية مػػف الوحػػدة العالجيػػة أو
التشخيصية الى منسؽ المحافظة ثـ الى منسؽ الوالية فالمستوى االتحادي.
التثقيؼ الصحي ي مجاؿ التدرف:

 يوجد مثقفيف صحييف عمى المستوى الوالئي
 يقوـ الممرضوف بعمؿ التقيؼ الصحي عمى مستوى الوحدات التشخيصية.
 بكؿ الوحدات العالجية توجد أشرطة كاسيت عف مكافحة و عالج الدرف
 يتـ التعاوف م كميتػى الطػب بجامعػة الخرطػوـ وكميػة االحفػاد الجامعيػة و ذلػؾ
بقيػػاـ قوافػػؿ صػػحية يقػػوـ فيهػػا الطػػالب بػػالتثقيؼ الصػػحي مػػف خػػالؿ زي ػػارات
منزلية في مجاؿ الدرف.

الجيات الداعمة و المتعاونة :ال توجد ميزانية مخصصػة لمبرنػامج ولكػف يجػد البرنػامج دعمػاً مػف
الو ازرة االتحادية ،جمعية الصدر النرويجية ،بنؾ التنمية االسالمي ،شركة حجػار والمركػز الثقػافي

البريطاني
يػػتـ لمنسػػقي الواليػػات والك ػوادر الصػػحية

المسػػاعدة والمشػػرفيف عمػػي العػػالج المباشػػر  ،كمػػا يػػتـ

أيض ػػا ت ػػدريب لمنس ػػقي المعام ػػؿ بالوالي ػػات و الكػ ػوادر ذات الص ػػمة مث ػػؿ الم ػػدراء الع ػػاميف ل ػػو ازرات
الصحة بالواليات و أخصائي طب المجتم 1
منذ عاـ  1994و حتى اآلف جممة العناصر التي تـ تػدريبها بمػغ  2748عنصػر صػحي مػنهـ
أطباء  ،مساعديف طبييف  ،فني معامؿ ،فني إحصاء وعناصر مساعدة أخرى.
المشاكؿ:
 ال توجد إحصائية لمسكاف و يضطر البرنامج السػتخداـ األرقػاـ المرصػودة بواسػطة
UNFPA
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توجػػد واليػػات هيػػر مغطػػاة بنشػػاط البرنػػامج نسػػبة لظػػروؼ إداريػػة وأمنيػػة،



وله ػػذا هنال ػػؾ  8محافظ ػػات ال توج ػػد فيه ػػا وح ػػدات تشخيص ػػية أو عالجي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ
الدرف.
المستوى الوالئي :أظهرت الدراسة أف وض البرنامج في الواليات كاآلتي-:
 توجد مادة تعريفية عف االدارة في  %51مف الواليات ال توجد وثائؽ مرجعية في معظـ الواليات  %25مف الواليات تقوـ بوض خطة عمؿ السياسات المتبعة هي سياسة العالج المباشر في كؿ الواليات ال توجد تشريعات و قوانيف لتحكـ عمؿ االدارة العامة بالواليات  %65مػ ػػف الواليػ ػػات لػ ػػديها هيكػ ػػؿ وظيفػ ػػي و لكػ ػػف ال توجػ ػػد ق ػ ػوانيف خاصػ ػػة فػ ػػي كػ ػػؿالواليات عدا البحر األحمر
  %51مف الواليات تعاني مف نقص في القوى العاممة مػف حيػث العدديػة و النوعيػة والمؤهالت
 توضػ الخطػػط السػػنوية بواسػػطة البرنػػامج االتحػػادي بمشػػاركة المنسػػؽ الػوالئي .و لكػػفال يوجػػد تقييػػد بػػالخطط – أمػػا المراقبػػة فتػػتـ أثنػػاء الزيػػارات ادش ػرافية بواسػػطة االدارة
االتحادية لمواليات %35 .مف الواليات لـ تقـ بعمؿ زيارات إشرافية إطالقاً1

 التقارير :توجد استمارات لجم المعمومات (سػجالت  /بطاقػات) و يػتـ رفػ تقريػر ربػسػػنوي .تحفػػظ البيانػػات بالواليػػة بعػػد ارسػػاؿ صػػورة الػػى البرنػػامج االتحػػادي لمتحميػػؿ-
توجد تغذية راجعة.
الميزانيات:
 ال توجد ميزانية لتسيير العمؿ في معظـ الواليات ()%65 الواليات التي تتوفر بها ميزانية توزع الميزانية لإلشراؼ والحوافز و الترحيؿ و الدواء.البحوث:
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 ال يوجد نشاط في مجاؿ البحوث عدا والية البحر األحمر.توصيات (التدرف)
 األستمرار في تقوية وانتشار المعالجة تحت األشراؼ المباشر1
 تقوية الجانب الوقائي والتثقيفي بالنسبة لمبرنامج إذ أف أنشطته في هػذا المجػاؿ محػدودة إذا
قورنت باألنشطة العالجية1
 هنالػؾ حوجػة لتنظػيـ د ارسػة فػػي المنػاطؽ األكثػر تػأث اًر والفئػػات األكثػر عرضػة لتحديػد حجػػـ
المشكمة وتقييـ نجاحات البرنامج1

 إعتبار التدرف إحدي أولويات و ازرة الصحة1
 وض خطة لمكافحة المرض في الواليات الجنوبية1

 4–3–1برنامج مكا حة المالريا
المستوي الفيدرالي:

الييكؿ الوظيفي -مكتمؿ ويتكوف مف -:
 مدير األدارةالقومية لمكافحة المالريا
 نائب مدير األدارة لمكافحة المالريا
 إدارة التدريب
 إدارة تنسيؽ شئوف الواليات
 إدارة ضبط الجودة والتشخيص العالجي
 إدارة ادعالـ والتوعية الصحية واألتصاؿ
 األنذار المبكر والتحسب لالوبئة
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 إدارة مكافحة النواقؿ
 إدارة الحشرات والمبيدات
القوي العاممة 6 :أطبػاء 3 ،منسػقيف (مفػتش صػحة) 9 ،ضػباط صػحة ،أمػيف مخػزف ،أخصػائي
صحة 18 ،فاحص المالريا 2 ،محاسبيف،

مدير إداري ومالي و 5سائقيف1

الخطػػة القوميػػة لمكا حػػة المالريػػا :توجػػد خطػػة قوميػػة لمكافحػػة المالريػػا ذات هػػدؼ واضػػن وهػػو
تقميػػؿ نسػػبة األصػػابة بػػالمرض وتقميػػؿ الوفيػػات  1واسػػتراتيجيات تتكػػوف مػػف التشػػخيص المبكػػر
والعالج الناج  ،التركيز عمي مكافحة الباعوض في الطور المػائي والطػائر والتقميػؿ مػف إسػتعماؿ
المبيػ ػػدات ذات اآلث ػ ػػر البػ ػػاقي  ،التثقي ػ ػػؼ الصػ ػػحي  ،تحري ػ ػػؾ الجمػ ػػاهير لممش ػ ػػاركة فػ ػػي أعم ػ ػػاؿ
المكافح ػػة ،العناي ػػة ب ػػالبحوث الميداني ػػة لمعرف ػػة حساس ػػية البع ػػوض لممبي ػػدات وحساس ػػية الطفيم ػػي
لمعقػػاقير ،تقويػػة وحػػدات المالريػػا بالواليػػات ،وبتقميػػؿ نسػػبة األصػػابة إلػػي  %51مػػف خػػالؿ اؿ5
سػػنوات المقبمػػة ،وذلػػؾ بالتوس ػ فػػي إسػػتعماؿ الناموسػػيات المشػػبعة م ػ الشػػركاء مػػف المؤسسػػات
التجارية والبنوؾ والتعاوف م القطاعات ذات الصمة (الري ،الزراعة والشئوف الهندسية1
مصادر التمويؿ
رقـ
1

النشاط

التكمفة بالدينار

التمويؿ

تفعيؿ األلتزاـ السياسي

 5مميوف

المالية

2

التوعية الصحية

 4مميوف

يونيسيؼ

3

ادعالـ

" 2

يونيسيؼ

4

الشراكة لدحر المالريا

6

5

بناء القدرات لأدارة القومية

" 51

6

تقوي الواليات  ،بناء النظـ

" 51

7

المعمػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المرجعػ ػ ػ ػ ػ ػػي لممالريػ ػ ػ ػ ػ ػػا " 51

الماليػ ػ ػػة/WHO/يػ ػ ػػوني

(طفيميات)

سيؼ

"

المالية
الماليػ ػ ػػة/WHO/يػ ػ ػػوني
سيؼ
الماليػ ػ ػػة/WHO/يػ ػ ػػوني
سيؼ
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8

معمؿ الحشرات

" 51

الماليػ ػ ػػة/WHO/يػ ػ ػػوني
سيؼ

وهن ػ ػ ػػاؾ ع ػ ػ ػػدة أنش ػ ػ ػػطة – تبم ػ ػ ػػغ إجم ػ ػ ػػالي لمميزاني ػ ػ ػػة

 1667ممي ػ ػ ػػوف مػ ػ ػ ػ مش ػ ػ ػػاركة

المالية/WHO/يونيسيؼ
أيضػاً يوجػػد عػػوف سػػعودي مقػػد عبػػارة عػػف أدويػػة ومبيػػدات وزعػػت عمػػي  26واليػػة بنسػػب

حسب حجـ المشكمة1

الوضػ ػ الم ػػالي ممت ػػاز ج ػػداً ف ػػي ه ػػذا الع ػػاـ وق ػػد ب ػػدأ الص ػػرؼ الفعم ػػي حس ػػب البن ػػود وتمش ػػياً مػ ػ

األسػػتراتيجية ولكػػف ورهػػـ أف العمػػؿ يػػتـ عمػػي مسػػتويا المحميػػات إال أف الفريػػؽ لػػـ يجػػد مػػا يؤكػػد
وصوؿ قدر فاعؿ في هذا الدعـ لممستوي المحمي1
المشاكؿ األساسية:
 مشػ ػػاركة المحميػ ػػات ضػ ػػعيفة مػ ػػف ناحيػ ػػة التمويػ ػػؿ واختيػ ػػار األولويػ ػػات وذلػ ػػؾ نتيجػ ػػة ألف
المحميات ال تممؾ مف الموارد ما تستطي به تعيف العناصر الصحية الالزمة
 البنيػػة التحتيػػة لػػأدارات بالواليػػات بشػػكؿ عػػاـ تحتػػاج لمراجعػػة – لعػػدـ إكتمالهػػا فػػي أهمػػب
األحياف
 التػػدريب :ال يسػػتفاد منػػه وخاصػػة األطبػػاء الػػذيف يتخرجػػوف مػػف معهػػد المالريػػا (مػػدني) ،ال
يمتزموف بقيادة الوحدات بالواليات 1
ورهػػـ هػػذا الػػدعـ الواضػػن وااللت ػزاـ السياسػػي عمػػي أعمػػي المسػػتويات فػػإف المالريػػا مػػا ازلػػت
تحصػ ػػد تالؼ األرواح وتهػ ػػدد إمكانيػ ػػات الػ ػػوطف والم ػ ػواطنيف وهػ ػػي السػ ػػبب الرئيسػ ػػي لممػ ػػرض
والموت في السػوداف ،والواضػن أف هنالػؾ ف ارهػاً هيػر مممػوس بػيف مسػتوي البرنػامج األتحػادي
الذي يعكس صورة ممتازة ووضن لمرؤيػا والتػ ازـ بالعمػؿ والوضػ عمػي المسػتوي المحمػي حيػث

يجب أف يتـ تنفيذ األنشطة وتظهر النتائج1
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محطػػػات رصػػػد ناقػػػؿ المالريػػػا بالسػػػوداف :توجػػد محطػػات لرصػػد الناقػػؿ عمػػي مسػػتوي المحميػػات
بأهمػػب أنحػػاء القطػػر ولكنهػػا تعمػػؿ بصػػورة موسػػمية فػػي أهمػػب الواليػػات ففػػي واليػػة الخرطػػوـ توجػػد
 12محطػػة رصػػد ثابتػػة و 24محطػػة يصػػؿ مػػدي التفتػػيش فيهػػا الػػي  1311موق ػ حيػػث يقػػوـ
فريقػػاف كػػؿ فريػػؽ مكػػوف مػػف ثالثػػة أف ػراد بػػالخروج يومي ػاً وفػػؽ جػػدوؿ لتغطيػػة كػػؿ المواق ػ بالواليػػة
خالؿ الشػهر الواحػد مػ رصػد تقريػر عػف الطػور المػائي فػي جميػ المواقػ المحػددة ورصػد تقريػر
عف الطور الطائر في جمي المواق المحددة1
و يتـ األشراؼ العمؿ وبصػورة منتظمػة منػذ عػاـ  1992تحػت إشػراؼ كبيػر أخصػائي الحشػرات
الطبيػػة بالمعمػػؿ القػػومي الصػػحي وتوجػػد تسػػجيالت لنتػػائج الرصػػد أمػػا بالنسػػبة لمواليػػات األخػػري
خارج فإف ألعمؿ موسمي وال توجد معمومات كاممة عف برامج العمؿ الموسمية لمواليات1
إال أنػه مػف المعمػػوـ أنػػه توجػػد بواليػػة سػنار ( )5محطػػات رصػػد ثابتػػة ،و( )6بواليػػة شػػماؿ كردفػػاف
و 12بوالية النيؿ األبيض
المستوي الوالئي :توجد خطط لمكافحة المالريا تهدؼ إلي-:
خفض معدالت المرض والوفيات

o


السيطرة عمي مرض المالريا



التشخيص والعالج



تدريب الكوادر المختمفة



توفير عالجات المالريات المختمؼm



توفير مواد الفحص



مكافحة الناقؿ في أطوار المختمفة
ويقوـ البرنامج األتحادي بدعـ الواليات عف طريؽ توفير الدواء والمبيدات ،ومعدات ومػواد
المعامؿ
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األشػ ػراؼ عم ػػي المرك ػػز التشخيص ػػية والعالجي ػػة بالوالي ػػات ،متابعػ ػػة

-

تقػػارير الم اركػػز (رب ػ سػػنوية ،المسػػوحات الحش ػرية وتقػػديـ دعػػـ ؿ  14وحػػدة مػػف
الوحػػدات التشخيصػػية والعالجيػػة بالواليػػات ،و  18معمػػؿ مػػف المعامػػؿ المرجعيػػة
وتوزي بروتوكوؿ العالج

-

يستعمؿ برنامج المالريا:



مبيد ذو اآلثر الباقي (مالثيوف)



مكافحة الطوارئ المائي (أبيت)

-

ال توجد أحصائيات حديثة عف مقاومة الطفؿ لممبيدات

-

حسػػب الد ارسػػة وجػػد أف اسػػتخداـ الناموسػػيات المشػػبعة ضػػعيؼ جػػداً

في بعض الواليات ال يتجاوز  %31مف السكاف ،وهير موجػود فػي بػاقي الواليػات
المبحوثػػة 1ال يوجػػد عائػػد اسػػتثماري محػػدد ألسػػتعماؿ الناموسػػيات1ورهػػـ انػػه يػػتـ
تػػوفير طممبػػات رش مػػف البرنػػامج األتحػػادي لمواليػػات (طممبػػات هيدسػػوف) ولكنهػػا
بكميػػة قميمػػة ال تكفػػي إحتيػػاج الواليػػات ،كمػػا ال توجػػد ورش لصػػيانة الطممبػػات فػػي
معظ ػػـ الوالي ػػات ولك ػػف الع ػػامموف م ػػدربوف عم ػػي ال ػػرش1وهنال ػػؾ مس ػػوحات حشػ ػرية
ووبائية بكؿ الواليات1
ويتكوف دور الواليات في المكافحة:
 توفير القوي العاممة
 توفير المبيدات والطممبات ووسائؿ الحركة
 التدريب الداخمي
 التثقيؼ الصحي لممواطنيف (راديو ،تمفزيوف ،ندوات)
 إستنفار الجهد الشعبي والمنظمات الوطنية واألجنبية1
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توصيات (المالريا)


إعتبار المالريا إحػدي أولويػات العمػؿ الصػحي وتطػوير برمجػة خاصػة لمكا حػة المػرض
تستغؿ كؿ إمكانيات المجتمع مف مدارس ومؤسسات وقطاعات مختمفة



تنميػػة القػػوي البشػػرية خصوص ػاً ػػي الواليػػات والتركيػػز عمػػي مسػػتوي المحميػػات وتأكػػد
وصػػوؿ الػػػدعـ لػػػذلؾ المسػػتوي وتقويػػػة نشػػػاطات التثقيػػؼ الصػػػحي والرعايػػػة السػػػتعماؿ
النواميس المشبعة وطرؽ الحماية المختمفة0



تقوية عمميات مكا حة الناقؿ والسػيطرة عمػي المالريػا عمػي مسػتوي المحميػات والواليػات

وتفعيؿ دور عماؿ الناموس وامدادىـ بإحتياجات العمؿ وتطوير النظـ األداريػة خصوصػاً

المراقبة والتقييـ0


تأىيؿ المخابر عمي المستوي المحيط عػف طريػؽ تأىيػؿ الكػوادر الطبيػة وتػو ير األجيػزة
والمعدات واألمدادات وتقوية نظـ المراقبة والمعمومات ي القطاعيف العاـ والخاص0



تفعيػػؿ دور القطاعػػات األخػػري وتنظيمػػات المجتمػػع وطػػالب المػػدارس والمتطػػوعيف ػػي
العمؿ مف أجؿ الحد مف آثار المالريا0



العمؿ عمي اعفاء متطمبات مكا حة المالريا مػف ناموسػيات وأجيػزة وأدويػة الػخ 00مػف
الرسوـ الجمركية0



تشجيع البحوث والدراسات ي المجاالت المختمفة لمبرنامج0
 :5 – 3 – 1خدمات صحة البيئة ورقابة األطعمة

 تتب ػ هػػذ األدارة لػػأدارة العامػػة لمطػػب الوقػػائي ولقػػد تخػػرج المهنيػػوف العػػامموف بهػػا مػػف كميػػة
الص ػػحة والد ارس ػػات البيئي ػػة الت ػػي اص ػػبحت اآلف تس ػػمي كمي ػػة الص ػػحة العام ػػة وص ػػحة البيئ ػػة
وضمت الي جامعػة الخرطػوـ وتتكػوف األدارة مػف سػتة أقسػاـ وهػي قسػـ إدارة النفايػات – قسػـ
رقابػػة وس ػػالمة األطعمػػة  ،قس ػػـ رقاب ػػة وسػػالمة المي ػػا  ،قس ػػـ التػػدريب والمعموم ػػات والبح ػػوث
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وشػئوف الواليػػات ،قسػـ مكافحػػة النواقػؿ وقسػػـ السػكف الصػػحي ومنػ تمػػوث الهػواء والتربػػة ومػػف
المفترض أف يعمؿ بها سبعة عشر مف ضباط الصحة إال أف العدد الموجود اقؿ مف ذلؾ1
 المهاـ الرئيسية لأدارة تتكوف مف رسػـ السياسػات وتطػوير الخطػط ،تحديػد األُسػس والمعػايير،
األشراؼ والمتابعة ،التدريب والتأهيؿ ،الدراسات والبحوث ،الرصد والتقصي المرضي وتطوير

ومتابعة تنفيذ التشريعات كما يق تحت مسئولياتها تشجي األسػتثمار الػداعـ لمبيئػة وأسػتقطاب
الدعـ وتوسي وتحريؾ الكوادر
 بعد تنفيذ قانوف الحكـ األتحادي نقمت جمي أنشطة البيئة إلي مستوي المحميات .ونسبة ألف
هذ المحميات ال تممؾ الموارد الكافية فأف أهمب العامميف بها معينوف بصفة مؤقتة
والمحميات ال تممؾ المقومات الكافية لتنفيذ واجباتها 1وحسب قانوف األنتداب فإف األدارة
مسئولة عف تعييف ضباط الصحة مركزياً ومف بعد يتـ إنتدابهـ لمواليات ولكف في حقيقة
األمر ال تتجاوب الواليات كامالً في هذا المجاؿ فأحياناً ال تقبؿ األنتداب وأحياناً تنهيه بدوف

أسموب مؤسسي وتقوـ الواليات أحياناً بتعينات مباشرة وحينما أستخدمت نظاـ المناطؽ
الصحية تولت الواليات تعييف كؿ العامميف بها بدوف إشراؾ المحميات في ذلؾ مما أضعؼ

عمؿ الفريؽ عمي مستوي المناطؽ الصحية1
 أحياناً يتـ تعييف أفراد هير مؤهميف في مواق فنية خارجة مف تخصصاتهـ1
الصعوبات-:
 إزدواجية وعدـ وضوح في إدارة خدمات الصحة العامة بيف الواليات والو ازرة األتحادية
 تػػـ وض ػ ق ػوانيف لمصػػحة العامػػة عمػػي مسػػتوي بعػػض الواليػػات بػػدوف الرجػػوع الػػي السػػمطات
الصحية وأحياناً يتـ إهفاؿ القوانيف مثؿ مػا يػتـ كثيػ اًر بالنسػبة لقػانوف رقابػة األطعمػة حيػث يػتـ

التصػػديؽ المباشػػر لممتػػاجرة فػػي األطعمػػة وعػػدـ تطبيػػؽ المعػػايير والمتطمبػػات الصػػحية بالنسػػبة
ألماكف البي أو العامميف في تمؾ األماكف وكمثاؿ تخر فقد ثبػت أف هنالػؾ إضػافة مػواد لميػا
الشرب أو إضافة مواد لمخبز بدوف أذف صحي1
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 هنال ػػؾ ض ػػعؼ مت ازي ػػد ف ػػي ت ػػدريب الكػ ػوادر المس ػػاعدة حي ػػث يق ػػوـ أحيانػ ػاً هي ػػر الم ػػؤهميف م ػػف
القطاع الخػاص بمناقشػة مواضػي فنيػة بحتػة فػي أجهػزة األعػالـ يػذكروف فيهػا معمومػات هيػر

صحيحة وقد تضر بصحة المواطنيف أو بيئتهـ1
 ال تعتبر الصحة العامة إحدي أولويػات العمػؿ الصػحي أو التنمػوي بواسػطة بعػض المسػئوليف
وقػػادة المجتم ػ ممػػا أضػػعؼ كثي ػ اًر التجػػاوب م ػ ب ػرامج وجهػػود الصػػحة العامػػة وحمايػػة البيئػػة

ورقابة األطعمة1
النفايات

 عممية جم وترحيؿ والتخمص مف النفايات هي جزء مف واجبات المحميات وحسب التقارير
فإف  % 15فقط يتـ جمعها وترحيمها والتخمص منها بطريقة صحيحة ولكف تتفاوت هذ
النسبة مف مكاف إلي تخر فقد تصؿ النسبة في الخرطوـ إلي  %62في بعض المحميات
وتهبط إلي الصفر في بعض المحميات الريفية ورهـ أف هنالؾ رسوـ تدف بواسطة المواطنيف
لجم النفايات فإف ما يقدـ مف عمؿ في هذا المجاؿ أقؿ بكثير مما هو متوق مما يدؿ عمي
أف هذ الرسوـ ال تستغؿ في جم

النفايات وهنالؾ مشكمة اساسية بالنسبة لمنفايات

الصناعية والنفايات الطبية 1بعض النفايات الصناعية قد تجمعت بكميات كبيرة بعد سنيف
كثيرة مف التراكمات وبعضها مثؿ نفايات مصنعي األسبستس في الخرطوـ بحري والشجرة
(ومما يشاع أف بعضها استعمؿ لردـ شوارع الدروشاب) تشكؿ خطورة صحية يجب التعامؿ
ال ليس هنالؾ تلية
معها بصفة عاجمة اما بالنسبة لمصناعات الجديدة أو تمؾ القائمة اص ً
لمراقبتها وتقييـ أضرارها بالبيئة والتاكد مف التخمص مف نفاياتها بطريقة صحيحة1

 هنالػػؾ حػوالي  5الػػؼ طػػف مػػف النفايػػات الطبيػػة ال يػػتـ التعامػػؿ معهػػا بالطريقػػة الصػػحيحة ولػػـ
يتـ تدريب لمعامميف بالمستشفيات العامة والخاصة عػف طريػؽ الػتخمص منهػا ولػـ تػتـ د ارسػات
يمكف األعتماد عميها في مجاؿ النفايات الطبية أوالنفايات الصناعية وسبؿ التخمص منها1
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 تػػـ تكػػويف لجنػػة إستشػػارية لمصػػناعات لػػيس مػػف الواضػػن إذا كانػػت و ازرة الصػػحة ممثمػػة فيهػػا،
وتمتزـ اآلف هيئة األستثمار بعدـ التصديؽ ألي مشروع إال إذا كاف هنالؾ نظػاـ لمػتخمص مػف
النفايات1
 هنالؾ تنسيؽ بيف و ازرة الصحة وو ازرة البيئة ،فو ازرة الصحة ممثمػة فػي المجمػس األعمػى لمبيئػة
والمػ ػوارد الطبيعي ػػة ،ولق ػػد تم ػػت بع ػػض الد ارس ػػات المش ػػتركة وهنال ػػؾ بع ػػض الجه ػػد ول ػػو ك ػػاف
محدوداً في مجاؿ تبادؿ المعمومات
 رهـ البدء في صناعة البتػروؿ فػي السػوداف لػيس هنالػؾ مػا يؤكػد وجػود أي جهػد لمتػدريب فػي
مجاؿ أثر هذ الصناعة عمي البيئة وال توجد خطة في هذا المجاؿ
 مراقبة األطعمة هنالؾ قوانيف وتشريعات تنظـ رقابة األطعمة خصوصاً تمػؾ التػي تسػتورد مػف
الخػػارج ولكػػف ضػػعؼ عمميػػات الرقابػػة الحقميػػة تشػػكؾ فػػي مػػدي األلتػزاـ بتمػػؾ القػوانيف وحسػػب

قػػانوف رقابػػة األطعمػػة فأنػػه ال يسػػمن بأسػػتيراد أي مػواد هذائيػػة لػػـ يتبقػػي مػػف صػػالحيتها اكثػػر
م ػػف ثمث ػػي م ػػدة الص ػػالحية وي ػػتـ الفح ػػص المخب ػػري بالمعم ػػؿ الق ػػومي الص ػػحي وهنال ػػؾ معم ػػؿ
(مخبػػر) تػػاب لسػػمطات الجمػػارؾ وتخػػر تػػاب لهيئػػة المواصػػفات وال يوجػػد أي تنسػػيؽ بػػيف هػػذ
المؤسس ػػات 1تق ػػوـ المحمي ػػات بعممي ػػات رقاب ػػة األطعم ػػة ومػ ػ قم ػػة األمكاني ػػات ف ػػإف عممي ػػات
الرقابة محدودة حسب التقارير فإف  %25مف بائ األهذية يتـ الكشػؼ عمػيهـ طبيػاً وال يوجػد

نظاـ تفتيش المطاعـ1

التوصيات ي مجاؿ صحة البيئة


تنفيذ خطة عاجمة لمتخمص مف الفضالت والنفايات مف مصنعي األسبسػتس ػي

الخرطوـ بحري والشجرة والتحقيؽ ي المعمومات التي تخبر عف د ػف ىػذه النفايػات ػي
السامراب والشجرة وعمي شواط النيؿ و ي شوارع الدروشاب0
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 إعتبار صحة البيئة إحدي أولويات العمؿ الصحي والبػدء ػي جيػد إعالمػي واسػع لر ػع
مستوي الوعي البيئي بيف العامميف والمواطنيف عامة
 وضع خطة بالنسبة لمتخمص مف النفايات الطبية وتنفيذ التوصيات التػي أُقترحػت سػابقاً
ي ىذا المجاؿ0

 تفعيػػؿ التشػػريعات والق ػوانيف والم ػوائح ذات العالقػػة لمػػتخمص مػػف النفايػػات وتأكيػػد عػػدـ
السػػماح ألي مصػػانع أو مشػػاريع خاصػػة أو عامػػة أف ت ُنشػػأ مػػا لػػـ يكػػف ىنالػػؾ طريقػػة

لمػػتخمص مػػف النفايػػات واضػػحة ومقبولػػة صػػحياً وتطػػوير أسػػاليب الػػتخمص مػػف بعػػض
المموثات البيئية مثؿ أكياس البالستيؾ0

 دعػػػـ المحميػػػات وتػػػدريب كوادرىػػػا وتفعيػػػؿ مراقبػػػة وتقيػػػيـ أنشػػػطتيا واشػػػراؾ التنظيمػػػات
والقيادات المجتمعية ي عممية دعميا0
 ترشيد إستخداـ الموارد التي تجمع كرسوـ صحية واسػتغالليا ػي دعػـ خػدمات الصػحة
العامة واصحاح البيئة 0


نشر مفيوـ سالمة الغذاء واألمف الغذائي ور ع مستوي الوعي بيف مختمؼ ئات
المجتمع بالنسبة ليذا المجاؿ0


ىنالؾ نقص كبير ي القوي العاممة عددياً ونوعياً خصوصاً عمي مستوي المحميػات ممػا
يستمزـ خطوات سريعة و عالة ي ىذا المجاؿ عف طريؽ-:

 أوالً :عػػػدـ المجػػػؤ لمتعيينػػػات المؤقتػػػة حسػػػب مػػػا ىػػػو الحػػػاؿ ػػػي المحميػػػات وبعػػػض
المحا ظات والواليات ي الوقت الحاضر0

 ثانياً:التوسع ي مدارس الصحة عمي المستوي المحمي

 ثالثػػػاً :وضػػػع خطػػػة تنميػػػة بشػػػرية متكاممػػػة تعنػػػي بتأىيػػػؿ وتعيػػػيف وترقيػػػات وتوزيػػػع
العامميف ي مجاؿ صحة البيئة0
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تقييـ اآلثار الحاضرة والمستقبمية لصناعة البتروؿ عمي البيئة



القياـ بدراسة لتحديد الوضػع البيئػي ػي جنػوب السػوداف ومػدي أثػر عػدـ األسػتقرار ػي
البيئة0
 :4 – 1خدمات ألطب العالجي

تتكوف هذ اددارة مف مػدير عػاـ يشػرؼ عمػى خمسػة إدارات و هػي إدارة المؤسسػات االتحاديػة و
التي تتكوف مف سبعة عشر مستشفى  ،إدارة شئوف األطبػاء التػي تشػرؼ عمػى تػوزيعهـ و تػدريبهـ
 ،إدارة ضػػبط الجػػودة  ،إدارة خػػدمات األسػػناف و إدارة التمػريض العػػالي .يعمػػؿ تحػػت هػػذ اددارة
125أخصػائي باطنيػػة  124 ،أخصػػائي نسػػاء و توليػػد 115 ،جػراح  57 ،أخصػػائي أطفػػاؿ ،
 34أخصائي جمدية  54 ،أخصائي طب و جراحة العيوف  21 ،أخصائي أمراض طػب نفسػي
 23 ،أخصائي أمراض صدرية  21 ،أخصػائي أمػراض أذف و أنػؼ و حنجػرة  11 ،أخصػائي
عظػ ػػاـ  8 ،أخصػ ػػائي طػ ػػب نػ ػػووي و عػ ػػالج باألشػ ػػعة  24 ،أخصػ ػػائي أشػ ػػعة و  29أخصػ ػػائي
تخػػدير  .هنالػػؾ سػػوء توزي ػ له ػؤالء األخصػػائييف إذ أف  %71مػػنهـ يعممػػوف فػػي الخرطػػوـ  .لقػػد
كػػاف هنالػػؾ كشػػؼ تػػنقالت دوري سػػنوي لػػـ يعمػػؿ بػػه خػػالؿ األربعػػة سػػنوات السػػابقة إذ تحصػػؿ
اعتراضات نقؿ خارج العاصمة نتيجة لظروؼ اجتماعية  ،اقتصػادية أو تعميميػة و قػد تػؤدي هػذ
االعتراضات أحيانا" إلى االستقالة مف العمؿ أو الهجرة خارج البالد .
ال يػ ػػتـ ممارسػ ػػة التخصػ ػػص قػ ػػي السػ ػػوداف بػ ػػدوف إذف مػ ػػف المجمػ ػػس الطبػ ػػي الػ ػػذي يقػ ػػوـ بتقيػ ػػيـ
األخص ػػائي ع ػػف طري ػػؽ إختب ػػار يش ػػرؼ عمي ػػه كب ػػار األخص ػػائييف أو ع ػػف طري ػػؽ الح ػػاؽ بوح ػػدة
تخصصية تحت إشراؼ أحد كبار األخصائييف أما األخصائييف ذوي الشهرة و االعتراؼ العػالمي
يس ػػمن له ػػـ بمزاول ػػة العم ػػؿ ب ػػإذف خ ػػاص م ػػف لجن ػػة كب ػػار األخص ػػائييف  .ال توج ػػد سياس ػػة موثق ػػة
بالنسػػبة لعمػػؿ األطبػػاء األجانػػب فػػي السػػوداف إال أنهػػـ ال يمكػػنهـ مزاولػػة العمػػؿ بػػدوف التسػػجيؿ
بػػالمجمس الطبػػي  .هنالػػؾ همػػوض بالنسػػبة لمعػػدد الكمػػي لأطبػػاء األجانػػب الػػذيف يمارسػػوف الطػػب
في السوداف إذ قامػت بعػض الواليػات بػإجراء إتفاقيػات مباشػرة مػ أقطػار أجنبيػة دمػدادها بػبعض
األخصػػائييف  .بالنس ػػبة لأطبػػاء العم ػػوميف فإن ػػه ال توجػػد مع ػػايير أو نظػػـ أو سياس ػػة لت ػػنقالتهـ و
هنالػػؾ بع ػػض المش ػػاكؿ فػػي الوظ ػػائؼ الخالي ػػة إذ توجػػد تح ػػت تص ػػرؼ السػػمطات الوالئي ػػة و ي ػػتـ
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التعيػػيف أو الترشػػين لهػػا بواسػػطة و ازرة الصػػحة الفيدراليػػة بينمػػا تقػػوـ السػػمطات الوالئيػػة بتعيينػػات
األطباء بطريقة مباشرة في بعض األحاييف.
في سبيؿ وض الحموؿ لممشاكؿ أعال تـ تشكيؿ لجنة لوض سياسات التدريب و التدرب لمسػار
األطباء و لقد وضعت تمؾ المجنة مجموعة مف التوصيات تتعمؽ بالمجاالت اآلتية:
-

الترتيب ادداري داخؿ المستشفيات.

-

ترتيب التدريب بالمستشفيات التعميمية.

-

تنظيـ العمؿ عمى مستوى إدارة التدريب بالو ازرة.

-

األط ػ ػػر المطموب ػ ػػة عم ػ ػػى المس ػ ػػتويات المختمف ػ ػػة ف ػ ػػي النظ ػ ػػاـ
الص ػػحي ال ػػذي يتك ػػوف م ػػف المنطق ػػة الص ػػحية  ،المستش ػػفى
الريفػ ػ ػ ػػي  ،مستشػ ػ ػ ػػفى المحافظػ ػ ػ ػػة  ،المستشػ ػ ػ ػػفى ال ػ ػ ػ ػوالئي و
المستشفيات التعميمية .

-

فترة ادمتياز .

-

فترة ما بعد االمتياز.

-

األخصائييف .

-

أخصائي طب المجتم .

-

أسس االعتراؼ بالمستشفيات التعميمية.

هذ التوصيات في جممتها شاممة و منطقيػة و يمكػف أف تسػاهـ كثيػرا" فػي تطػوير العمػؿ الصػحي
عمى مختمؼ المستويات بالقطر إذا ما تـ تنفيذها م مالحظة أف هػذ التوصػيات لػـ تحمػؿ معهػا
خطة عمؿ واستراتيجيات عممية تساعد عمى تنفيذها و مراقبة و تقييـ تثارها في المستقبؿ وطريقػة
تحديثا إذا لزـ األمر.
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توصيات (الطب العالجي)


ىنالؾ سؤ توزيع بيف األخصائييف إذ أف أغمبيـ ال يرغب ي العمػؿ بػالريؼ األمػر الػذي
جعؿ بعض الواليات بدوف اخصائييف  0يػري الفريػؽ أف معالجػة ىػذا الوضػع ذا أىميػة

أساسية ويقترح إتباع ىذا األسموب 0



وضع األمر أماـ األخصائييف أو كبارىـ ألقتراح حموالً مقبولة يمتزموف بيا0
تطوير النظـ الدورية حيث يعمؿ األخصائيوف لفترة محدودة ي األقاليـ0



تنظيـ زيارات إقميمية لألخصائييف لفترات قصيرة0



تو ير السكف والمواصالت والحوا ز المقبولة لألخصائييف باألقاليـ 0



تنظػيـ القطػاع الخػػاص بحيػث يػػتـ التصػديؽ بالعيػػادات الخاصػة حسػػب الكثا ػة السػػكانية



إشػػػراؾ كبػػػار االطبػػػاء واألخصػػػائييف ػػػي تطػػػوير العمػػػؿ الصػػػحي والمسػػػاعدة ػػػي إتخػػػاذ

وبعد األرتقاء بالعمؿ ي األقاليـ0

الق اررات األستراتيجية واحتراـ أقدميتيـ0


إعطػػػاء األخصػػػائييف ػػػرص التػػػدريب والمشػػػاركة ػػػي األجتماعػػػات والمػػػؤتمرات العمميػػػة
والتحصؿ عمي الدوريات والتقنيات الحديثة وربط ىذه الحوا ز بالعمؿ ي الواليات0




إنشاء المؤسسة العالجية الوطنية كما ىو مبيف سابقاً ي ىذا التقرير0

ال يوجد أخصائي إدارة مستشفيات وليذا يجب حؿ ىذا الػنقص عػف طريػؽ تنظػيـ دورات
تدريبية ي إدارة المستشفيات ووضع خطػة متكاممػة لسػد الػنقص ػي ىػذا المجػاؿ عمػي

المدي البعيد0


وضع معايير وأسس بالنسبة النشاء المؤسسػات الصػحية العالجيػة ػي القطػاعيف العػاـ

والخاص0


إعفاء االطبػاء واألخصػائييف والعػامميف الصػحييف عػف تكمفػة العػالج والخػدمات الصػحية



القياـ بدراسة دقيقة عف الوضع الحالي بالمستشفيات0

ليـ وألسرىـ.
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 :5 – 1اإلدارة العامة لمعالقات الدولية
تتكػػوف اددارة العامػػة لمعالقػػات الدوليػػة مػػف مػػدير عػػاـ و أربعػػة مسػػاعديف أح ػدهـ منسػػؽ ألنشػػطة
التعاوف م منظمة الصحة العالمية و تخر لمنظمات األمـ المتحدة األخرى و الثالث مسئوؿ مػف
العالقات الثنائية و يشرؼ مساعد المدير الراب عمى التعاوف م المنظمات الطوعية .
تتعػػاوف و ازرة الصػػحة االتحاديػػة م ػ أربعػػة مػػف وكػػاالت األمػػـ المتحػػدة و هػػي الصػػحة العالميػػة ،
اليونيس ػػيؼ  ،ص ػػندوؽ األم ػػـ المتح ػػدة لمس ػػكاف و منظم ػػة األهذي ػػة و الز ارع ػػة العالمي ػػة و ثنائي ػػا"
تتعػػاوف مػ السػػمطات الصػػحية المصػرية فػػي محاربػػة ناموسػػة القامبيػػا كمػػا تتعػػاوف مػ دوؿ القػػرف
األفريق ػػي ف ػػي المب ػػادرة الخاص ػػة به ػػذ المجموع ػػة وهنال ػػؾ بع ػػض المنظم ػػات الغي ػػر حكومي ػػة ي ػػتـ
التعػػاوف معهػػا عػػف طريػػؽ مفوضػػية العػػوف ادنسػػاني حيػػث أف المسػػئوؿ عػػف القطػػاع الصػػحي فػػي
تمؾ المفوضية هو مسػاعد المػدير العػاـ لمعالقػات الدوليػة المكمػؼ بتنسػيؽ التعػاوف مػ المنظمػات
الطوعية و هنالؾ بعض البرامج و المؤسسات التي لها أنشطة صحية واسػعة مثػؿ برنػامج شػرياف
الحياة ال يق تحت مسؤولية هذ اددارة .
األهداؼ االستراتيجية لهذ اددارة تتكوف مف:
االس ػػتفادة القص ػػوى م ػػف ال ػػدعـ المق ػػدـ م ػػف منظم ػػات األم ػػـ

المتحدة
-

السعي لجمب مزيد مف الدعـ لترقية الخدمات الصحية

-

االسػػتفادة مػػف خب ػرات منظمػػات األمػػـ المتحػػدة فػػي المج ػػاؿ
الصحي
عكػ ػػس وجػ ػػه مشػ ػػرؽ لمسػ ػػوداف فػ ػػي المحافػ ػػؿ الدوليػ ػػة و بػ ػػيف

الدوؿ األخرى
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لػػـ تطػػور اددارة العامػػة لمعالق ػػات الدوليػػة خطػػة لالسػػتفادة م ػػف التعػػاوف م ػ العػػامميف والمهني ػػيف
الصحييف السودانيف في المهجر و ما زالت االستفادة مف السفارات السودانية فػي الخػارج محػدودة
وهنالؾ اتفاقيات صحية ثنائية م بعػض الػدوؿ فػي مجػاالت العػالج و التػدريب و تبػادؿ الخبػرات
مثؿ سوريا و األردف .
توصيات (العالقات الدولية)

حصػػر وتنسػػيؽ التعػػاوف الصػػحي الخػػارجي عمػػي وزارة الصػػحة األتحاديػػة وتوسػػيع العالقػػات
الخارجيػة لتسػتفيد مػػف العناصػر والمؤسسػػات الصػحية التػػي يشػرؼ عمييػػا سػودانيو الميجػػر-
وتطػػوير مرجعيػػة تحػػدد الممػػوليف الصػػحييف العػػالمييف والخب ػراء وطريقػػة االسػػتفادة مػػنيـ مػػع
القدرة عمي متابعة التطورات العممية العالمية وتوثيقيا ونشػرىا بػيف العػامميف ذوي العالقػة كمػا

يجب اف تخضع إدارة العالقات الدولية التعاوف الدولي لممعايير واالولويػات الوطنيػة مػع إحتػراـ
السياسات العالمية التي تتبناىا الدولة وكما يجب األشػراؼ عمػي األنشػطة الصػحية التػي يقػوـ
بيػا مختمػػؼ المنظمػات والبػرامج مثػؿ برنػػامج شػرياف الحيػػاة واليبػات ذات العالقػػة بالصػػحة او

الغذاء1
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 6 – 1خدمات ألرعاية الصحية األولية
تتكػػوف االدارة العامػػة لمرعايػػة الصػػحية االوليػػة (رع ص) مػػف سػػبعة إدارات يشػػرؼ عميهػػا مػػدير
عػػاـ ورهػػـ أف بقائػػه فػػي اددارة بػػدأ منػػذ أربعػػة شػػهور فقػػط إال أنػػه تػػـ تعيينػػه وزي ػ اًر والئي ػاً اثنػػاء

عمميػ ػػه الد ارسػ ػػةهذ  1تتكػ ػػوف ادارات (ر ع ص) مػ ػػف ادارة التحصػ ػػيف الموس ػ ػ  ،إدارة التغذيػ ػػة،

إدارة الص ػػحة االنجابي ػػة ،مكافح ػػة االس ػػهاالت والجه ػػاز التنفس ػػي ،التثقي ػػؼ الص ػػحي  ،الص ػػحة
الريفي ػػة الت ػػي تش ػػمؿ المنطق ػػة الص ػػحية مب ػػادرة بوم ػػاكو لالدوي ػػة االساس ػػية،ا الحتياج ػػات التنموي ػػة
االساسية و الصحة المهنية 1يشرؼ عمي كؿ مديرية مدير اداري وتتكوف كػؿ ادارة مػف عػدد مػف
البرامج يشرؼ عمي كؿ برنامج منها منسؽ.
ت ػػـ اقتػ ػراح هيك ػػؿ وظيف ػػي جدي ػػد يع ػػالج بع ػػض أوج ػػه القص ػػور ف ػػي الهيك ػػؿ الق ػػديـ خصوصػ ػاً ف ػػي
مجاالت دمج البرامج وتقوية التعػاوف بػيف البػرامج واالدارات المختمفػة والتحديػد الػدقيؽ لممسػئوليات

بحي ػػث يس ػػهؿ متابع ػػة القي ػػاـ به ػػا ،كم ػػا يرك ػػز الهيك ػػؿ الجدي ػػد عم ػػي تأكي ػػد أهمي ػػة حماي ػػة وتعزي ػػز
وتطوير الصحة 1
اتض ػ ػػن اف هنال ػ ػػؾ وض ػ ػػوح لمرؤي ػ ػػة بالنس ػ ػػبة لتعري ػ ػػؼ وسياس ػ ػػات واس ػ ػػتراتيجيات (ر ع ص) ب ػ ػػيف
العامميف ولقد ُبذؿ ُجهد كبير في فترة الشهور الماضية نحو تعميؽ هػذا المفهػوـ الػذي انعكػس فػي
تقوي ػػة التنظ ػػيـ الهيكم ػػي ووضػ ػ خط ػػة عم ػػؿ مح ػػددة االه ػػداؼ لك ػػؿ ادارة وتفعي ػػؿ نظ ػػاـ المراقب ػػة
والمتابعة عف طريؽ عقد اجتماعات اسبوعية وتنظيـ زيارات حقمية1
لقػػد طػػورت االدارة العامػػة نظام ػاً لممعمومػػات تتمقػػي عػػف طريقػػه احصػػائيات التنفيػػذ والتغطيػػة مػػف

مختمػػؼ االدارات وتنقمهػػا فػػي تقريػػر شػػهري لمػػو ازرة االتحاديػػة ،وقػػد تالحػػظ عػػدـ وجػػود نظػػاـ تغذيػػة
راجعػػة موثػػؽ كمػػا أف هنالػػؾ بعػػض الضػػبابية بالنسػػبة لممعمومػػات الوالئيػػة إذ تكػػوف كاممػػة بالنسػػبة
لمبػرامج التػػي لهػػا فػػروع فػػي الواليػػات وتضػػعؼ فػػي هيػػر ذلػػؾ والمالحػػظ أف جػػؿ هػػذ التقػػارير هػػي

تقػارير إحصػػائية ال تحمػػؿ سػػرداً لممشػػاكؿ او الخطػوات المتخػػذة محميػاً نتيجػػة لممعمومػػات الصػػحية

فػػي تمػػؾ المواقػ  1هنالػػؾ وعػػي بهػػذ المشػػكمة عمػػي مسػػتوي اددارة العامػػة ومػػديري اددارات وقػػد

تكتمؿ الصػورة مسػتقبمياً بينمػا يػتـ تطػوير عمميػة التخطػيط وحػؿ المشػاكؿ التػي تحػدث نتيجػة لعػدـ
الفهـ الكامؿ لمقانوف الفيدرالي وصالحيات مختمؼ المستويات 1
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لػػـ يجػػد فريػػؽ الد ارسػػة مػػا يثبػػت وثائقي ػاً اف هنالػػؾ نشػػاط مشػػترؾ بػػيف اددارات والب ػرامج المختمفػػة
بمعني انه ال توجد أنشطة مبرمجة وموثقة بيف ادارة وأخػري أو برنػامج وبرنػامج اخػر اال انػه مػف

الواضػػن اف هػػذا الػػنقص ُيعػػالج عػػف طريػػؽ االجتماعػػات االسػػبوعية التػػي تعتبػػر األسػػموب الوحيػػد
لتقويػػة العالقػػة بػػيف الب ػرامج المختمفػػة 1هػػذا وقػػد قػػدمت اقت ارحػػات مػػف اددارة العامػػة تعػػالج هػػذا
الػػنقص وتقت ػػرح نظام ػاً يس ػػاعد عم ػػي دمػػج البػ ػرامج المتشػػابهة وتقوي ػػة نظ ػػاـ العمػػؿ بينه ػػا وتخط ػػط

االدارة لتنفيذ هذا المقترح ،كما طورت االدارة العامة نظامػاً شػامالً يعػالج موضػوع المراقبػة بصػورة

تكاممية وينظـ التخطيط عمي مختمؼ المستويات بدءاً
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هيكؿ الرعاية الصحية األولية
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بالمسػػتوي المحػػيط مػػرو اًر بالمسػػتويات الوالئيػػة المختمفػػة الػػي االدارة العامػػة بػػالو ازرة االتحاديػػة 1تػػتـ
عمميات المراقبػة المشػتركة بواسػطة فػرؽ تتكػوف مػف ممثمػي لػالدارات المختمفػة والواليػات ،ويشػترؾ

ف ػػي ه ػػذ الف ػػرؽ احيانػ ػاً ممثم ػػوف لميونيس ػػيؼ 1وم ػػف ط ػػرؽ المعالج ػػات األخ ػػري تنظ ػػيـ االجتم ػػاع
التخطيطػػي السػػنوي الػػذي يشػػترؾ فيػػه مػػديرو الصػػحة بالواليػػات ومػػديروا ادارات الصػػحة األوليػػة

حيػػث ينػػاقش االجتمػػاع مختمػػؼ الب ػرامج ويض ػ خطػػة مشػػتركة يػػتـ االلت ػزاـ بهػػا عمػػي المسػػتوييف
الوالئي واالتحادي والمنظمػات الدوليػة الداعمػة حيػث يشػترؾ ممثموهػا فػي هػذا االجتمػاع ولقػد ُعقػد

االجتمػػاع التخطيطػػي التاس ػ فػػي الفت ػرة مػػف  11 – 7ديسػػمبر 2111ـ وقػػد تػػـ االتفػػاؽ عمػػي
عقد االجتماع العاشر فػي نػوفمبر عػاـ  ،2111ولقػد وضػعت توصػيات االجتمػاع التاسػ شػاممة
لبرامج التحصػيف الموسػ  ،التثقيػؼ الصػحي ،العػالج المتكامػؿ ألمػراض الطفولػة والتغذيػة كمػا أف
هنالؾ توصيات عامة تعالج بعض المواضي األخري1
التوصػػيات بالنسػػبة لمتحصػػيف الموسػ تتكػػوف مػػف دعػػـ التطعػػيـ الروتينػػي ،تأهيػػؿ العربػػات ،تػػوفير
األسبيرات لسمسمة التبريد ،توفير كػروت ودفػاتر التسػجيؿ ،تػدريب فنػي الصػيانة وقيػاـ ورشػة عمػؿ
لبحث سبؿ تقوية ودعـ التطعيـ الروتيني1
أمػػا بالنس ػػبة لمتثقي ػػؼ الص ػػحي فق ػػد تم ػػت التوص ػػية عم ػػي التنس ػػيؽ ب ػػيف وح ػػدات التثقي ػػؼ الص ػػحي
والبرامج القومية التعاوف وادارة التثقيؼ الصحي 1ووصي األجتماع التخطيطي بػربط تنفيػذ مبػادرة
الع ػ ػػالج المتكام ػ ػػؿ ألمػ ػ ػراض الطفول ػ ػػة مػ ػ ػ دح ػ ػػر المالري ػ ػػا والمن ػ ػػاطؽ الص ػ ػػحية بوم ػ ػػاكو وتمبي ػ ػػة
االحتياجات التنموية االساسية
وفػػي مجػػاؿ التغذيػػة تمػػت التوصػػية دستصػػدار تشػريعات والئيػػة خاصػػة باسػػتهالؾ الممػػن الميػػودف
وتكثيؼ التوعية

عػ ػػف اسػ ػػتهالؾ الممػ ػػن الميػ ػػودف وتػ ػػوفير كبس ػ ػوالت اليػ ػػود الزيتػ ػػي لمحػ ػػاالت

المرضػػية ،وكانػػت هنالػػؾ توصػػيات عامػػة شػػممت عمػػي تنفيػػذ ادش ػراؼ مػػف الم اركػػز لمواليػػات فػػي
ش ػػهر س ػػبتمبر م ػػف ك ػػؿ ع ػػاـ ليك ػػوف االنته ػػاء م ػػف الخط ػػط الوالئي ػػة ف ػػي اكت ػػوبر ويك ػػوف األجتم ػػاع
التخطيطػ ػػي فػ ػػي نػ ػػوفمبر وأف تمعػ ػػب الواليػ ػػات دو اًر أكبػ ػػر فػ ػػي تطبيػ ػػؽ المنػ ػػاطؽ الصػ ػػحية وتفعيػ ػػؿ
ادش ػراؼ عميه ػػا ،كم ػػا وصػػي بت ػػوفير وارس ػػاؿ الموجهػػات اآلتحادي ػػة لموالي ػػات قبػػؿ إع ػػداد الخط ػػط
الوالئية بوقت كافي والعمؿ عمي صرؼ الميزانيات المصدقة خالؿ النصؼ االوؿ مف السنة1
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تعتبػػر هػػذ التوصػػيات جيػػدة ومفيػػدة لمعمػػؿ ولكػػف ال توجػػد وثيقػػة تشػػرح كيفيػػة تنفيػػذ ومتابعػػة هػػذ
التوصيات1
التعاوف القطاعي -:تقوـ إدارة الرعاية الصحية األولية باالتصاؿ بالقطاعات ذات الصػمة بالعمػؿ
الصػػحي مثػػؿ التعمػػيـ والشػػئوف االجتماعيػػة وادعػػالـ كممػػا اقتضػػت الحاجػػة ،ولػػيس هنالػػؾ نظػػاـ
مؤسسي لتنظيـ هذ العالقة وتقويتهػا وتفعيمهػا بػالرهـ مػف وجػود لجػاف قطاعيػة لػبعض البػرامج إال
أف فعاليتها محدودة وليس هنالؾ مػا يؤكػد أف هػذا الوضػ مختمػؼ فػي المسػتويات الوالئيػة  1إف
عمػػؿ الفريػػؽ س ػواء أكػػاف قطاعي ػاً او صػػحياً بحت ػاً يصػػعب تأكيػػد وجػػود عمػػي مختمػػؼ مسػػتويات
العمػػؿ الصػػحي 1ال توجػػد هنالػػؾ ارشػػادات يمكػػف أف تسػػاعد القطاعػػات المختمفػػة فػػي فهػػـ دورهػػا
الصػػحي وليسػػت هنالػػؾ أي وثيقػػة تثبػػت مبػػادرات مػػف القطاعػػات األخػػري لمحاولػػة تفعيػػؿ دورهػػا
الصحي ورهـ أف هنالؾ مشاري تنموية في عدة مواق مف القطر إال اف مف الواضن اف الجهػات
المسئولة عنها ال تقوـ بالتنسيؽ م السمطات الصػحية فػي مرحمتػي التخطػيط والتنفيػذ األمػر الػذي
يخمػؽ عبئػاً اضػافياً عمػي هػػذ االدارة  1إضػافة إلػي مػا سػػبؽ ال تقػدـ القطاعػات األخػري أي دعػػـ

مػ ػػادي اوعينػ ػػي لهػ ػػذ االدارة حتػ ػػي تسػ ػػتطي أف تقػ ػػدـ الخ ػ ػدمات الصػ ػػحية الالزمػ ػػة لمشػ ػػاري تمػ ػػؾ
القطاع ػػات الجدي ػػدة مم ػػا يخم ػػؽ عبئػ ػاً ماليػ ػاً وعينيػ ػاً عم ػػي االدارة الت ػػي ل ػػـ يك ػػف ف ػػي حس ػػبانها تم ػػؾ
االضافات والمشاري التي لـ تخطر بحدوثها ،مثؿ الصحة المدرسية 1

مشاركة المجتمع -:فػي مجػاالت التعػاوف المجتمعػي ومشػاركة المػواطنيف فػي عمػؿ االدارة قامػت

االدارة بتطػػوير بعػػض الب ػرامج واالنشػػطة التػػي يمكػػف اف يكػػوف لهػػا اث ػ اًر إيجابي ػاً فػػي هػػذا المجػػاؿ،

وتجػػد االدارة تعاون ػاً جيػػداً وبػػدوف تكمفػػة مػػف و ازرة االعػػالـ فػػي مجػػاالت التثقيػػؼ الصػػحي ألف ػراد
المجتمػ  ،كمػػا أف التوسػ فػػي برنػػامج االحتياجػػات التنمويػػة االساسػػية سيسػػاعد كثيػػرا" عمػػي خمػػؽ

شراكة مجتمعية فعالة وتبقي الحقيقة اف هذا المجاؿ يعتمػد فػي تطػوير أساسػاً عمػي الجهػد الػوالئي

والمحمػػي 1وهنالػػؾ بعػػض الخط ػوات التػػي اتخػػذت فػػي هػػذا المجػػاؿ إال أف صػػعوبة مراقبػػة االداء
الوالئي احياناً تخمؽ بعض الصعوبات في قياس اآلثار الناتجة لبعض النشاطات االتحادية1
تنمية القوي العاممة بالرعايػة الصػحية األوليػة-:يػتـ تنفيػذ بػرامج الرعايػة الصػحية األوليػة حسػب

االسػػتراتيجيات المتفػػؽ عميهػػا وطني ػاً واقميمي ػاً وعالمي ػاً وبأنسػػجاـ تػػاـ م ػ توجيهػػات منظمػػة الصػػحة
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العالمية وقد تـ في هذا المجػاؿ تنظػيـ عػدداً كبيػ اًر مػف االنشػطة التدريبيػة كمػا تػـ تطػوير عػدد مػف
االدل ػػة واالرشػ ػػادات المس ػػاعدة لمعمػ ػػؿ وأُسػ ػػتغمت ف ػػرص البعثػ ػػات الخارجيػ ػػة لتقوي ػػة الكػ ػػادر الفنػ ػػي

لمختمؼ البرامج ،إال أف المشكمة األساسية هي وجود فارؽ كبير بيف البػرامج التػي تجػد دعمػاً مػف
المنظمػػات الدوليػػة وتمػػؾ التػػي تعتمػػد فػػي عممهػػا عمػػي الػػدعـ المحمػػي  ،ورهػػـ أف هنالػػؾ محػػاوالت
دائمة لتغطية هذا العجز عف طريؽ نظاـ العمؿ الشمولي ودمػج بعػض االنشػطة البرامجيػة إال أف
هػػذا المشػػكؿ يبقػػي قائم ػاً خصوص ػاً فػػي مجػػاؿ تػػدريب القػػوي العاممػػة وتحفيزهػػا واذا لػػـ يعػػالج هػػذا
األمر ربما تنشأ طبقية برنامجيه في العمؿ الصحي.

التقنية الصػحية -:رهػـ أف العػامميف األتحػاديف يبػذلوف جهػداً لتأكيػد إسػتعماؿ التقنيػة المالئمػة إال
أف جهػ ػػدهـ يهػ ػػزـ عمػ ػػي مسػ ػػتوي تقػ ػػديـ الخػ ػػدمات نتيجػ ػػة لقمػ ػػة االمػ ػػدادات فػ ػػي مجػ ػػاؿ التجهي ػ ػزات

ومعونػػات العمػػؿ والمػواد المسػػتهمكة واالمػػداد الػػدوائي فػػي ُجػػؿ المؤسسػػات الصػػحية عمػػي المسػػتوي
المحيط األمر الذي يفقد كثير مف هذ المؤسسات فعاليتها وقدرتها عمي القياـ بواجباتهػا .ال يوجػد
ما يؤكد التعاوف مػ الطػب البمػدي والتقميػدي لتطػوير إسػتعماؿ األعشػاب الطبيػة رهػـ إنتشػار ذلػؾ
ب ػػيف المػ ػواطنيف 1والواض ػػن أف المؤسس ػػات الص ػػحية ال ت ارع ػػي الظ ػػروؼ الجغرافي ػػة والبيئي ػػة ف ػػي
تص ػػميمها وتأسيس ػػها .ولق ػػد أُدخم ػػت بع ػػض التقني ػػات مث ػػؿ الطاق ػػة الشمس ػػية إال أف ع ػػدـ العناي ػػة
الكافية جعػؿ نصػؼ الثالجػات العاممػة بالطاقػة الشمسػية معطمػة ومػف أهػـ المالحظػات فػي مجػاؿ
إستعماؿ التقنية المناسػبة ضػعؼ القػدرة عمػي صػيانة واصػالح األجهػزة الصػحية والطبيػة وال توجػد
إرشادات وأدلة عمي مسػتوي المؤسسػات الصػحية 1إف عػدـ األسػتقرار فػي مصػادر الوقػود يخمػؽ
ضعفاً في مجاؿ التعقيـ مما يجعؿ الحقف ذات األستعماؿ لمرة واحدة ضرورياً ولكف يجػب تطػوير

عممية المراقبة الجيدة في هذا المجاؿ1

محتويػات الرعايػػة الصػحية األوليػػة -:محتويػات الرعايػة الصػػحية األوليػة التػي تقػػدـ فػي السػػوداف

تشػػمؿ كػػؿ مكونػػات الرعايػػة الصػػحية األوليػػة المعروفػػة عالميػاً ولكػػف تتفػػاوت مسػػتويات النجػػاح او
الفشؿ نتيجة لممسببات المذكورة سالفاً1
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إقتصػػاديات الرعايػػة الصػػحية األوليػػة -:بالنسػػبة لتكمفػػة العػػالج فػػي مؤسسػػات الرعايػػة الصػػحية
االوليػػة ال توجػػد سياسػػة وطنيػػة واضػػحة موحػػدة وموثقػػة فهنالػػؾ العػػالج االقتصػػادي حيػػث يػػدف
المراجعػوف لممؤسسػات الصػػحية بعضػاً مػف المسػػاهمة الماليػة التػػي قػد تصػؿ أحيانػاً لتكمفػة العػػالج

ويشمؿ ذلؾ الخدمات التشخيصية واالستشارية والػدواء 1وهنالػؾ نظػاـ التػأميف الصػحي الػذي مػا

زاؿ يغطي نسػبة قميمػة مقارنػة بعػدد السػكاف حيػث يػدف الم ارجػ المػؤمف صػحياً مػا يسػاوي %25

م ػػف تكمف ػػة عالج ػػه ويس ػػتفيد م ػػف الت ػػأميف الص ػػحي الموظف ػػوف ال ػػذيف ي ػػدفعوف  %11م ػػف دخمه ػػـ
(تتحمػػؿ الدولػػة  %6بينمػػا يػػدف الموظػػؼ  %4مػػف راتبػػه) ويػػؤمف صػػندوؽ دعػػـ الطػػالب عمػػي
الطػػالب بينمػػا ُيقػػدـ صػػندوؽ الزكػػاة ومنظمػػة الشػػهيد دعمػاً لمفقػراء وتكمفػػة تػػأميف أسػػر الشػػهداء أمػػا
النظػػاـ الثالػػث هػػو نظػػاـ الػػدواء الػػدوار حيػػث يقػػوـ الم ارجػ بػػدف قيمػػة الػػدواء القميػػؿ الكمفػػة 1مػػا
زالت بعض المؤسسات القميمة تقدـ خدمة مجانية فيما يخػتص باالستشػارة وتغطػي تجربػة العػالج
المجاني مجاالت الحػاالت الطارئػة والحػوادث فػي كػؿ المؤسسػات الصػحية ومػا ازلػت التجربػة قيػد
التقيػ ػػيـ ومراجعػ ػػة األسػ ػػس والض ػ ػوابط ألمكانيػ ػػة تعميمهػ ػػا م ػ ػ وجػ ػػود تفػ ػػاوت وشػ ػػن فػ ػػي الميزانيػ ػػة
المرصودة لمعالج المجاني1
المشػػػاكؿ األساسػػػية -:بعػػض المشػػاكؿ التػػي تواجػػه سػػير العمػػؿ فػػي الرعايػػة الصػػحية االوليػػة

تتعمػػؽ بتأهيػػؿ القػػوي العاممػػة خصوص ػاً فػػي مجػػاالت االدارة التقنيػػة وهنالػػؾ مشػػكمة التنسػػيؽ م ػ

الواليػػات ،نفػػس المشػػاكؿ التػػي تواجػػه االدارات األخػػري ومشػػكمة نقػػص الم ػوارد خصوص ػاً الب ػرامج

الغيػػر مدعومػػة خارجي ػاً ،ولعمػػه مػػف أكبػػر المشػػاكؿ التػػي تواجػػه الرعايػػة الصػػحية األوليػػة واكثرهػػا

تػػأثي اًر التفػػاوت فػػي فهػػـ السياسػػات واسػػتراتيجيات الصػػحة األوليػػة عمػػي مختمػػؼ المسػػتويات ذات

األثر في إتخاذ القرار ،ولقد فػاقـ مػف هػذا الوضػ التغيػرات الكثيػرة أحيانػاً بػيف المسػئوليف فػي تمػؾ

المس ػػتويات وع ػػدـ وج ػػود مػ ػواد تعريفي ػػة ووث ػػائؽ مرجعي ػػة يمك ػػف االس ػػتفادة منه ػػا بواس ػػطة ش ػػاهمي
الجػػدد ،ومػػف مشػػاكؿ الرعايػػة الصػػحية عػػدـ تكامػػؿ التشػريعات الصػحية وعػػدـ مخاطبػػة
المناصػػب ُ
تمؾ التشريعات لممستجدات والتطورات في المجاؿ الصحي وعػدـ وجػود تليػة لمتأكػد مػف تنفيػذ تمػؾ
التشػريعات ومحدوديػػة معرفػػة العػػامميف الصػػحييف بمحتوياتهػػا وعػػدـ تطػػوير تليػػة يمكػػف مػػف خاللهػػا
توعيتهـ عف التشري وتدريبهـ عمي طريقػة مراقبػة تطبيقهػا مػ مالحظػة أف العػامميف الصػحييف ال
يممكػ ػػوف سػ ػػمطات تنفيذيػ ػػة او قػ ػػدرات لمتابعػ ػػة تنفيػ ػػذ التش ػ ػريعات الصػ ػػحية 1ضػ ػػعؼ التعػ ػػاوف م ػ ػ
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السمطات القضائية وسمطات الشرطة واالدارة في المواق المختمفة ال يساعد عمي تأكيد تنفيػذ هػذ
السياسات ،هذا باالضافة الي ما سبؽ ذكر مف مشاكؿ1
حسػػب التقػػارير ال ػواردة لػػإلدارة العامػػة فػػأف نسػػبة التغطيػػة بالخػػدمات المختمفػػة جػػدوؿ رقػػـ ( )9و
( )11تتفػػاوت مػػف واليػػة إلػػي أخػػري وهنالػػؾ بعػػض الواليػػات ال ترسػػؿ تقػػارير منتظمػػة يمكػػف مػػف
خاللهػػا تقػػدير نسػػب التغطيػػة وتػػأتي التقػػارير هيػػر مكتممػػة مػػف بعػػض الواليػػات ،هػػذا ولقػػد تمػػت
بعػػض الد ارسػػات حسػػب مػػا مبػػيف فػػي القسػـ األوؿ منػػه هػػذا التقريػػر مػػف مػػا يسػػهؿ عمميػػة المقارنػػة
بيف ما أظهرته تمؾ الدراسات وما هو موجود في التقارير الدورية ونتائج هذ الدراسة1
وتشارؾ كؿ الوحدات في المركز في كؿ المسوحات القومية  ،وتساعد في تحميؿ بحوث الػدكتوراة
والماجستير لمعامميف مما أكسب العامميف خبرات في البحوث1
لقد تـ تقيػيـ لخػدمات الرعايػة الصػحية األوليػة عػاـ 1987ـ وحسػب إسػتنتاجات ذلػؾ التقيػيـ فػاف
مواق الضعؼ في خدمات الرعاية الصحية األولية نتجػت مػف بعػض العوامػؿ أهمهػا عػدـ تكييػؼ
الخدمات الصحية لتناسب نظـ الرعاية الصػحية األوليػة ،ضػعؼ القيػادة واألشػراؼ عمػي المسػتوي
المحػ ػػيط ،التخطػ ػػيط القػ ػػومي ،ضػ ػػعؼ المهػ ػػارات األداريػ ػػة ،عػ ػػدـ دمػ ػػج الب ػ ػرامج بعضػ ػػها الػ ػػبعض
والضػػعؼ الواضػػن فػػي التعػػاوف المجتمعػػي وبػػيف القطاعػػات ولقػػد كانػػت إحػػدي التوصػػيات الهامػػة
لػػذلؾ التقيػػيـ هػػي إدخػػاؿ نظػػاـ المنػػاطؽ الصػػحية وتطػػوير الب ػرامج الشػػاممة بطريقػػة تكامميػػة عمػػي
مس ػػتوي تق ػػديـ الخ ػػدمات وتمش ػػياً مػ ػ تم ػػؾ التوص ػػيات فق ػػد أدخم ػػت إدارة الرعاي ػػة الص ػػحية األولي ػػة
برنامج ػ ػاً مجتمعي ػ ػاً يشػ ػػمؿ األحتياجػ ػػات األساسػ ػػية ،العػ ػػالج المتكامػ ػػؿ ألم ػ ػراض الطفولػ ػػة ومبػ ػػادرة

بامػػاكو ،إضػػافة إلػػي وبػػدوف إضػػعاؼ لمخػػدمات التػػي تقػػدـ أصػالً وقػػد سػػمي هػػذا البرنػػامج ببرنػػامج
الحزـ الصحية المتكاممة ولقد طورت خطة لتنفيذ محددة األهداؼ واألستراتيجيات1
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خدمػة الرعايػة الصػحية األوليػة عمػػي المسػتوي الػوالئي:حػوالي  %83مػف مجمػوع الواليػات بهػػا
إدارة لمرعاية الصحية األوليػة يقػوـ عمػى أرسػها مػدير وتوجػد بهػا معظػـ إدارات وبػرامج (رع ص)
االتحادية حيث بمغت نسبة الواليات التي بها


إدارة لمتحص ػ ػػيف ( %111واليت ػ ػػيف -نه ػ ػػر الني ػ ػػؿ ،جوب ػ ػػا  -ال توج ػ ػػد بهم ػ ػػا إدارة
لمرعاية الصحية األولية ولكف توجد بهما أنشطة تحصيف)



التغذيػػة ( %83واليتػػيف  -النيػػؿ األزرؽ ،أعػػالي النيػػؿ  -بهػػا أنشػػطة عمػػى مسػػتوى
الوحدات الصحية ولكف ال يوجد مسئوؿ عمى مستوي الوالية)



مكافحػ ػػة ادسػ ػػهاالت والتهابػ ػػات الجهػ ػػاز التنفسػ ػػي ( %83واليتػ ػػيف – نهػ ػػر النيػ ػػؿ،
شػػماؿ دارفػػور -بهػػا أنشػػطة عمػػى مسػػتوى الوحػػدات الصػػحية ولكػػف ال يوجػػد مسػػئوؿ عمػػى
مستوي الوالية)



الصػ ػػحة ادنجابيػ ػػة ( %83واليتػ ػػيف  -النيػ ػػؿ األزرؽ ،جوبػ ػػا  -بهػ ػػا أنشػ ػػطة عمػ ػػى
مستوى الوحدات الصحية ولكف ال يوجد مسئوؿ عمى مستوي الوالية)



التثقيؼ الصحي ( %75واليات النيػؿ األزرؽ ،شػماؿ دارفػور ونهػر النيػؿ ال توجػد
بها إدارة منفصمة لمتثقيؼ الصحي)



الصػػحة الريفيػػة :ال توجػػد كػػإدارة موحػػدة بالواليػػات ولكػػف كأنشػػطة منفصػػمة كمػػا فػػي
السابؽ حيث توجد

o

مش ػػاري لتمبي ػػة االحتياج ػػات التنموي ػػة األساس ػػية قائم ػػة ف ػػي واليػ ػػات
شماؿ كردفاف ونهر النيؿ والخرطوـ.

o

مبادرة باماكو في واليات الخرطوـ ،الجزيرة  ،شماؿ وهرب كردفاف،
هرب وشماؿ دارفور ،النيؿ األزرؽ ونهر النيؿ

o

المن ػػاطؽ الص ػػحية فػ ػػي والي ػػات الخرط ػػوـ ،الجزي ػ ػرة ،ش ػػماؿ وهػ ػػرب
كردف ػ ػػاف ،جن ػ ػػوب وش ػ ػػماؿ دارف ػ ػػور ،نه ػ ػػر الني ػ ػػؿ ،الني ػ ػػؿ األزرؽ  ،أع ػ ػػالي الني ػ ػػؿ،
القضارؼ ،البحر األحمر واقميـ ادستوائية



الص ػػحة المهني ػػة ال توج ػػد كأنش ػػطة تابع ػػة لمرعاي ػػة الص ػػحية األولي ػػة ف ػػي الوالي ػػات
باستثناء والية الخرطوـ  ،حيث لـ تكف تابعة لها حتى عمى المستوى االتحادي
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مفهػػوـ الرعايػػة الصػػحية واضػػن بالنسػػبة لممبحػػوثيف العػػامميف بػػإدارات الرعايػػة الصػػحية األوليػػة فػػي
كؿ و ازرات الصحة بالواليات
ال يوجػػد هيكػػؿ إداري واضػػن بمعظػػـ إدارات الرعايػػة الصػػحية األوليػػة فػػي الواليػػات كػػذلؾ الب ػرامج
التابعة لها ( يوجد في %25فقط مف مجمػوع الواليػات) أيضػاً عػدد العػامميف فػي الواليػات التػي

توجد بها إدارة منفصمة لمرعاية الصػحية األوليػة محػدود (حػوالي  6عػامميف) ،فػي بعػض الواليػات
مػػدير (رع ص) هػػو المنسػػؽ لمعظػػـ الب ػرامج بالواليػػة (باسػػتثناء واليتػػي الجزي ػرة والخرطػػوـ والتػػي
يوجد بها كػادر منفصػؿ لكػؿ برنػامج) .العػامموف بػإدارات الرعايػة الصػحية األوليػة فػي كػؿ و ازرات

ويعتم ػػد ف ػػي تعػ ػريفهـ بمه ػػامهـ عم ػػي
الص ػػحة بالوالي ػػات ال يوج ػػد ل ػػديهـ وص ػػؼ وظيف ػػي مكت ػػوب ُ
األنشطة اليومية أو التدريب األساسي لهـ1

عالقة مدير رع ص بمنسقي البرامج والعامميف في معظـ الواليػات عالقػة فنيػة واداريػة حيػث يقػوـ
المدير باألشراؼ المباشر عمي أفراد إدارته 1وكذلؾ مدراء البرامج المختمفة بالعامميف بإداراتهـ.
مكػػاف ومعينػػات العمػػؿ -:كػػؿ الواليػػات التػػي تػػـ بهػػا التقيػػيـ تعػػاني مػػف نقػػص واضػػن فػػي معينػػات
العمػػؿ الخاصػػة بػػإدارة رع ص والبػ ػرامج التابعػػة لهػػا حيػػث ال توج ػػد وسػػائؿ لمحركػػة والميزاني ػػات
المصدقة محدودة مما يعوؽ تسيير العمؿ وتطبيػؽ األنشػطة  1كػذلؾ تعػاني معظػـ الواليػات مػف
نقص في الكوادر المؤهمة التي تقوـ بأنشطة البرامج
كذلؾ مكاف العمؿ هير مناسب في معظـ الواليات ويتمثؿ ذلؾ في أف عدد المكاتػب المخصصػة
لإلدارة وبرامجها محدودة أو ال توجد مباني منفصمة في بعض الواليات1
التنسػػػيؽ :هنال ػػؾ ض ػػعؼ واض ػػن ف ػػي التنس ػػيؽ ب ػػيف بػ ػرامج الرعاي ػػة الص ػػحية األولي ػػة ف ػػي معظ ػػـ
الوالي ػ ػػات وينع ػ ػػدـ تمامػ ػ ػاً ف ػ ػػي بع ػ ػػض الوالي ػ ػػات 1بػ ػ ػرامج التحص ػ ػػيف ،التغذي ػ ػػة ،مكافح ػ ػػة أمػ ػ ػراض

ادسهاالت والتهابات الجهاز التنفسي بينها تنسيؽ واضن في تنفيذ األنشطة خاصة في الحمػالت

واألسػػابي القوميػػة كمػػا أنهػػا فػػي معظػػـ الواليػػات تسػػتعمؿ معينػػات عمػػؿ واحػػدة  .كمػػا أف هنالػػؾ
تنسيؽ بيف هذ البرامج والتثقيؼ الصحي1
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التنسيؽ م اددارات األخرى هير مؤسس ويعتمد عمي األنشػطة المنفػردة لػإلدارات وينحصػر مػ
إدارة الصػػيدلة ،صػػحة البيئػػة والػػدرف  1وكػػذلؾ التنسػػيؽ م ػ االتحاديػػة هيػػر منػػتظـ فػػي معظػػـ
الوالي ػػات وينحص ػػر ف ػػي التخط ػػيط الس ػػنوي لمرعاي ػػة الصػ ػحية األولي ػػة  1العالق ػػة مػ ػ المنظم ػػات
تنحصػػر فػػي الػػدعـ المػػادي والعينػػي وفػػي معظمهػػا مػػف خػػالؿ البػرامج االتحاديػػة  ،بعػػض الواليػػات
لها تنسػيؽ مػ منظمػات محميػة حيػث تقػدـ الػدعـ المػادي والعينػي وتقػوـ بعػض المنظمػات بتػوفير
متطػػوعيف لمعمػػؿ فػػي مجػػاؿ الصػػحة 1التنسػػيؽ مػ القطاعػػات ذات الصػمة ينحصػػر مػ ادعػػالـ
فقط في بعض الواليات وحتى في هذ الواليات هير مستمر1
التػػدريب  :نسػػبة الكػوادر المدربػػة مػػف العػػامميف فػػي الرعايػػة الصػػحية األوليػػة وبرامجهػػا فػػي مجػػاؿ

اددارة والتنظػػيـ  ،القيػػادة ،التخطػػيط ،وض ػ الميزانيػػات وضػػبط الجػػودة ضػػعيؼ جػػداً وينعػػدـ فػػي

بعض الواليات.

معظ ػػـ الوالي ػػات ل ػػيس ل ػػديها مرجعي ػػة لالس ػػتعانة به ػػا ف ػػي وضػ ػ السياس ػػات ول ػػيس ل ػػديها خط ػػط
اسػتراتيجية مكتوبػة (الخطػط توضػ عمػي مسػتوي البػرامج فقػط ويشػارؾ أفػراد البرنػامج المحػدد فػي
وضػ الخطػػة) 1ال توجػػد مؤشػرات عامػػة لمرعايػػة الصػػحية األوليػػة (باسػػتثناء واليػػة واحػػدة) توجػػد
مؤشرات لمبرامج منفصمة ولها عالقة بالمؤشرات ادقميمية والعالمية (التحصيف ،الصحة ادنجابية
والتغذية)
الميزانيػػػات :مص ػػادر الميزاني ػػات ف ػػي معظ ػػـ الوالي ػػات م ػػف ال ػػو ازرة االتحادي ػػة م ػػف خ ػػالؿ البػ ػرامج
المحػػددة (أي ال توجػػد ميزانيػػة منفصػػمة ددارة رع ص فػػي معظػػـ الواليػػات)  .الميزانيػػات المصػدقة
مػػف رئاسػػة الواليػػات محػػدودة ،تسػػهـ المنظمػػات فػػي بعػػض الواليػػات بدرجػػة كبي ػرة فػػي ميزانيػػة
الرعاية الصحية األولية مف خالؿ أنشطة بعػض البػرامج  1معظػـ الواليػات ال تػدري نسػبة التنفيػذ
في األعواـ الثالثة األخيرة وذلؾ لعدـ وجود مستندات1
توضػ الميزانيػػات فػػي معظػػـ الواليػػات حسػػب األهػػداؼ العامػػة لمخطػػة وتػػوزع حسػػب األنشػػطة وال
توجد موجهات لوض الميزانية وال أسس لتوزيعها1
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ي ػػتـ ادشػ ػراؼ عم ػػي الج ػػزء المخص ػػص م ػػف الميزاني ػػات م ػػف الجه ػػات الممول ػػة وذل ػػؾ ع ػػف طري ػػؽ
التقارير ومتابعة تنفيذ األنشطة1
المعمومات والبحوث :تبادؿ المعمومػات بػيف المسػتويات األعمػى واألدنػى محػدود وهيػر منػتظـ فػي
معظػػـ الواليػػات وتعتمػػد فعاليتػػه عمػػي أنشػػطة الب ػرامج المعنيػػة 1المعمومػػات ال يػػتـ تحميمهػػا عمػػي
مستوي الواليات في أهمب األحياف حيث يشكؿ عدـ تدريب الكوادر عمػي جمػ البيانػات وتحميمهػا
عقب ػػة أساس ػػية 1معظ ػػـ المعموم ػػات المرفوع ػػة تك ػػوف ف ػػي ش ػػكؿ تق ػػارير إحصػ ػائية ال تحم ػػؿ س ػػرداً
لممشاكؿ أو الخطوات المتخذة محمياً نتيجة لتمؾ المعمومات الصحية .

في معظـ الواليات توجد استمارة جم معمومات موحدة ترسؿ لمكتب ادحصػاء وفػي واليتػيف فقػط
توجد استمارة ضبط إشرافية موحدة ألنشطة الرعاية الصحية األولية1
في إطار الرعاية الصحية األولية ال يوجد قسـ أو شخص معني بالبحوث في كػؿ الواليػات التػي
تـ فيها التقييـ إال أنه توجد إدارة منفصمة لمتدريب والبحوث فػي بعػض الواليػات وتتبػ هػذ اددارة
رأساً لممػدير العػاـ 1يتبػ ذلػؾ عػدـ وجػود أي نػوع مػف البحػوث عمػي مسػتوي الواليػات فػي مجػاؿ
الرعاية الصحية األولية1

العامموف في إدارات الرعاية الصحية األولية فػي الواليػات يتعػاونوف أحيانػاً فػي تنفيػذ األنشػطة فػي
معظـ الواليات خاصة في تنفيذ الحمالت العامة (الشمؿ وفيتاميف أ)

اإلشراؼ :األشػراؼ فػي الرعايػة الصػحية األوليػة وبرامجهػا ضػعيؼ فػي معظػـ الواليػات مػف حيػث
وج ػ ػػود الخط ػ ػػط وتنفي ػ ػػذها  1وس ػ ػػائؿ األشػ ػ ػراؼ المتبع ػ ػػة ف ػ ػػي الوالي ػ ػػات المختمف ػ ػػة تنحص ػ ػػر ف ػ ػػي
االستمارات  ،التقارير الدورية والزيػارات الميدانيػة 1ويػتـ األشػراؼ عمػي مسػتويات مختمفػة تشػمؿ
البرامج عمي مستوي الوالية والمحميات والوحدات الصحية1
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االسػػتفادة مػػف الزيػػارات ادش ػرافية واسػػتخداـ نتائجهػػا ضػػعيؼ جػػداً وال توجػػد تغذيػػة راجعػػة فػػي كػػؿ

الواليات
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توصيات (الرعاية الصحية األولية)


تطوير اسموب عمؿ الفريؽ الصحي عف طريؽ تنظيـ ريؽ صػحي لكػؿ مؤسسػة صػحية
يشػػمؿ العػػامميف الصػػحييف وبعػػض قػػادة المجتمػػع والقطاعػػات ذات العالقػػة ،يقػػوـ ىػػذا
الفريؽ بإدارة ودعـ وتطوير العمؿ بالمؤسسات الصحية0



تفعيػػؿ العمػػؿ عمػػي المسػػتوي المجتمعػػي وتنظػػيـ القػػري بحيػػث يػػتـ تطػػوير لجػػاف داعمػػة
لمعمؿ الصحي مثؿ لجاف الصحة والبيئة وتنمية المرأة وحماية الطفؿ0



إدخاؿ مفيوـ المنزؿ صديؽ الطفولة حسب المعايير المعموؿ بيا ي بعض البمداف0



تطوير برنامج عمؿ حقمي يحتوي عمي رزمة مندمجػة مػف أنشػطة البػرامج ذات األولويػة
مثؿ المالريا ،العالج المتكامؿ لمطفؿ ،وصيدلية القرية واألحتياجات األساسية0




إدخاؿ برنامج المتطوعيف الصحييف لدعـ العمؿ الصحي المجتمعي0

إف وجود كؿ برامج الرعاية الصحية األولية ي مكاف واحػد مػف العوامػؿ المسػاعدة عمػي

التعػػاوف بػػيف ىػػذه الب ػرامج ويقتػػرح الفريػػؽ أف يطبػػؽ ىػػذا النظػػاـ بالنسػػبة إلدارة الطػػب
الوقائي0


بنػػاء كػػادر عػػاؿ مػػف العػػامميف الصػػحييف المجتمعيػػيف عػػف طريػػؽ تفعيػػؿ دور المعػػاوف
الفنػػي وتػػدريب الػػدايات و نػػي المقاحػػات ،مرشػػدات التغذيػػة ،عػػاممي النػػاموس ومسػػاعدي
المالحظػػيف الصػػحييف واعػػادة تسػػميتيـ كمسػػاعديف صػػحييف مجتمعيػػيف وتحديػػد وصػػؼ
وظيفػػػػي ليػػػػـ وتػػػػدريبيـ عمػػػػي اداء وظػػػػائفيـ ودعميػػػػـ باألمػػػػدادات ومعونػػػػات العمػػػػؿ

واألرشادات الالزمة0


تنشيط الزيارات المنزلية وتقوية كادر الزائرات الصحيات ودعميف بالمساعديف الصػحييف
المذكوريف أعاله0



تطوير مؤشرات لقياس السموؾ الصحي بالنسبة لألسر والصناعات الريفية والمؤسسات
األخري وتدريب المساعديف الصحييف والزائرات الصحيات عمي قياس ىذه المؤشرات مػع

تقديـ الدعـ القانوني والتشريعي الالزـ0


وضػػع خطػػة متكاممػػة لتػػدريب العػػامميف بالرعايػػة الصػػحية األوليػػة بحيػػث تكػػوف شػػاممة
لألنشطة المختمفة ليست عمودية لكؿ برنامج منفرداً0
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تنظيـ المراقبة والتقييـ الشامميف التي تغطي مختمػؼ منػاح الرعايػة الصػحية األوليػة وأال
تكوف لبرامج محددة0



تطػػوير برنػػػامج ألنمػػاط الحيػػػاة األيجابيػػة وبرنػػػامج العنايػػة الذاتيػػػة ودمجيمػػا بالرعايػػػة
الصحية األولية

 7-1برامج الرعاية الصحية األولية
 : 7-7-1مكا حة أمراض اإلسياالت والتيابات الجياز التنفسي
بػػدأ العمػػؿ فػػي مكافحػػة األسػػهاالت عػػاـ  1986حيػػث تػػـ إنشػػاء برنػػامج مكافحػػة األسػػهاالت وتػػـ
إدخ ػػاؿ برن ػػامج أمػ ػراض الجه ػػاز التنفس ػػي الح ػػادة ع ػػاـ  1989 – 1988وف ػػي ع ػػاـ -1993
أسػػتعمؿ فيهػػا مؤش ػرات قياسػػية لنسػػبة حػػدوث األم ػراض،
 1994تمػػت د ارسػػة تقيميػػة لمبرنػػامجيف ُ
درجػ ػػة معرفػ ػػة األمهػ ػػات عػ ػػف البرنػ ػػامجيف وطريقػ ػػة العنايػ ػػة بالحػ ػػاالت  ،قػ ػػدرة واسػ ػػتعداد ومهػ ػػارات
العػػامميف الصػػحييف وتػػوفر األمػػدادات الالزمػػة مػػف محاليػػؿ ترويػػة ومضػػادات حيويػػة ومػواد تثقيفيػػة
الػػخ111وتكػػررت عمميػػة التقيػػيـ بعػػد عػػاميف وكانػػت النتػػائج إيجابيػػة تعكػػس قػػد اًر مػػف التطػػور فػػي
إستم اررية تنفيذ البرنامجيف وفي عاـ  1997تـ إدخاؿ مبادرة العالج المتكامػؿ ألمػراض الطفولػة
الذي حوي أمراض التنفس الحادة واألسهاالت ،الحصبة ،المالريا ،نقص التغذية1
وتركز هذ المبادرة الجديدة عمي األطفاؿ أقؿ مف خمسة سنوات وتهدؼ إلي -:
 تطوير مهارات العامميف الصحييف في مجاالت البرنامج
النظـ الصحية
 إعادة تأهيؿ وتطوير المؤسسات و ُ
 تط ػػوير أنم ػػاط الحي ػػاة وس ػػموكيات األس ػػر حت ػػي يمك ػػف لأس ػػر أف تحم ػػي األطف ػػاؿ وتحس ػػف
العناية بهـ بطريقة تكاممية1
ف ػػي أواخ ػػر ع ػػاـ  1997ت ػػـ إدخ ػػاؿ البرن ػػامج ف ػػي واليت ػػي الخرط ػػوـ و الجزيػ ػرة حي ػػث ت ػػـ إختي ػػار
منطقتػػيف لتنفيػػذ أنشػػطة البرنػػامج و فػػي نػػوفمبر  1999تػػـ تقيػػيـ تمػػؾ التجربػػة و تقػػرر بعػػد ذلػػؾ
ادنتشار في واليتي نهر النيؿ و سنار م إضافة مناطؽ أخرى فػي واليتػي الخرطػوـ و الجزيػرة و
فػي  2111تػـ إدخػاؿ البرنػامج فػي واليػة شػماؿ كردفػاف و لقػد تقػرر أف ينتشػر البرنػامج فػي عػػاـ
 2111في كسال  ،القضارؼ  ،جنوب دارفور و بحر الغزاؿ.
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في مجاؿ التدريب تـ تنظيـ عشرة دورات تدريبية لمعامميف فػي واليػات الخرطػوـ  ،سػنار  ،الجزيػرة
 ،شػػماؿ كردفػػاف و نهػػر النيػػؿ  ،و لقػػد تمػػت متابعػػة لأنشػػطة التدريبيػػة فػػي هػػذ الواليػػات .و قػػدـ
دعـ لمراكز التدريب يتكوف مػف بعػض األجهػزة و ادمػدادات .قػاـ البرنػامج بتفػديـ دعػـ فػي مجػاؿ
ادمدادات و األجهزة في الواليات التي ينفذ فيها البرنامج.
يتمقػػي البرنػػامج دعمػاً متواصػالً مػػف منظمتػػي الصػػحة العالميػػة و صػػندوؽ األمػػـ المتحػػدة لأطفػػاؿ

ولقد كاف يتمقي دعماً مف المعونة األمريكية حتي عاـ  1 1994ولـ تكف هنالػؾ أي ميزانيػة مػف
الدول ػػة م ػػا ع ػػدا م ػػا يػ ػوازي تكمف ػػة البن ػػد األوؿ (المرتب ػػات) ،إال أن ػػه وف ػػي ه ػػذا الع ػػاـ وألوؿ مػ ػرة ت ػػـ

التصػػديؽ بمبمػػغ  411مميػػوف جنيػػه كميزانيػػة لمتنميػػة وستسػػتعمؿ هػػذ الميزانيػػة لتأهيػػؿ المؤسسػػات
الصحية خاصة فػي مجػالي إمػدادها بػاألجهزة والمعػدات الالزمػة وتػدريب القػوي العاممػة كمػا سػيتـ
دعـ مراكز التدريب 1
المشاكؿ األساسية التي ُذكرت بواسطة العامميف في البرنامج -:

 فقػػد البرنػػامج لكثيػػر مػػف العػػامميف المػػدربيف نتيجػػة لأسػػتنزاؼ الػػذي يحصػػؿ فػػي
القوي العاممة المؤهمػة حيػث يهػاجر كثيػر مػنهـ إلػي دوؿ الخمػيج ،وبعضػهـ يمتحػؽ
بالعمؿ بعقػود مػ المنظمػات الدوليػة محميػاً لمعمػؿ فػي بػرامج أُخػري وهػذا أدي إلػي

نقص كبير في القوي العاممة نوعياً وعددياً

 قمة الموارد وعدـ وجود القوي العاممة المدربة في أسس ومهارات إدارة الموارد
 الض ػػعؼ الع ػػاـ ف ػػي مؤسس ػػات الرعاي ػػة الص ػػحية األولي ػػة م ػػف ناحي ػػة التجهيػ ػزات
ومسهالت العمؿ واددارة التقنية والقوي العاممة
ال يوجد منسؽ لمبرنامج في واليتيف فقط رهـ وجود األنشطة عمى مستوى الوحدات الصحية


يك ػػوف التعام ػػؿ ف ػػي معظ ػػـ الوالي ػػات مباشػ ػرة ب ػػيف المنس ػػؽ والكػ ػوادر الص ػػحية ف ػػي
الوحدات ( المساعديف الطبييف ،مرشدات التغذية وفني التحصيف)



مؤشرات البرنامج فػي معظػـ الواليػات هيػر معروفػة وفػي الواليػات التػي ذكػرت بهػا
كانت كاآلتي
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نسػػبة التغطيػػة بػػأمالح ادرواء فػػي واليػػة واحػػدة  %81وفػػي أخػػرى
 %111ولـ تذكر نسب في باقي الواليات



نسبة ادصابات بادسهاالت في واليتيف ()%11 -%435



نسبة ادصابات بإلتهابات الجهاز التنفسي لـ تذكر



نسبة الوفيات الناتجة مف ادسهاالت في والية واحدة %,4



نسبة التغطية بممن ادرواء في واليتيف ( )%111- %81



نس ػػبة تغطي ػػة الوح ػػدات بأرك ػػاف ادرواء ف ػػي  3والي ػػات ( -%25
)%111 - %66

 يقػوـ البرنػػامج بتوزيػ أمػالح ادرواء ،البنسػػميف المػػائي ،الفنتػوليف  ،سػػبتريف حبػػوب ،ال توجػػد
أسس ومعايير لمتوزي ويتـ ذلؾ حسب الطمب مف الوحدات الصحية والوفرة
 ك ػػذلؾ يق ػػوـ البرن ػػامج بإنش ػػاء وتأهي ػػؿ وح ػػدات لمت ػػدريب ف ػػي مستش ػػفيات الوالي ػػات التعميمي ػػة
( %75مػ ػػف الواليػ ػػات) بتػ ػػوفير أجه ػ ػزة سػ ػػمعية وبص ػ ػرية كػ ػػؿ ذلػ ػػؾ مػ ػػف الػ ػػدعـ المقػ ػػدـ مػ ػػف
المنظمات العالمية خالؿ البرنامج االتحادي.
 :1-7-1التثقيؼ الصحي

إدارة التثقي ػػؼ الص ػػحي ه ػػي إح ػػدي إدارات الرعاي ػػة الص ػػحية األولي ػػة وق ػػد وض ػػعت األدارة خط ػػة
عممها لمعاـ القادـ وتتكوف هذ الخطة مف اآلتي-:


األستفادة مف خبير لممساعدة فػي مراجعػة الخطػط السػابقة ووضػ األولويػات ومػف
المتوق أف يصؿ هذا الخبير أكتوبر هذا العاـ1



تطػػوير معػػايير قوميػػة عػػف ممارسػػات وسػػموؾ الم ػواطنيف وأنمػػاط حيػػاتهـ فيمػػا لػػه
عالقػػة بػػبعض المشػػاكؿ الصػػحية واسػػتعماؿ هػػذ المعػػايير لتنظػػيـ بحػػوث ود ارسػػات عػػف
السػػموكيات المتعمقػػة بػػبعض األم ػراض مثػػؿ المالريػػا والبمهارسػػيا وأستكشػػاؼ أكثػػر وسػػائؿ
األتصاؿ مالئمة1



تأهيؿ القوي العاممة بما في ذلؾ العامميف الصحييف والعامميف فػي القطاعػات ذات
العالقة بالصحة1
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نشػػر الػػوعي والمعرفػػة بػػيف الم ػواطنيف بإسػػتعماؿ كافػػة أسػػاليب األتصػػاؿ واألجه ػزة
المتوفرة1



تحسيف الجودة بالخدمات



دعػػـ أنشػػطة التثقيػػؼ الصػػحي عمػػي المسػػتوي ال ػوالئي عػػف طريػػؽ تػػوفير األجه ػزة
وتدريب القوي العاممة



تحديث قسـ الوسائؿ التعميمية



إحياء وتطوير المتحؼ الفني



إدخاؿ التثقيؼ الصحي ضمف مناهج تدريب المعمميف وتالميذ المدارس
ومػػف مشػػاكؿ التثقيػػؼ الصػػحي ضػػعؼ وسػػائؿ األتصػػاؿ وقمػػة القػػوي العاممػػة وعػػدـ توحيػػد السياسػػة
بالنسبة لتكمفة إستعماؿ األجهزة األعالمية وضعؼ التنسيؽ بيف القطاعات1
أنشػػطة التثقيػػؼ الصػػحي هػػي مػػف أقػػدـ الخػػدمات فػػي تػػاريخ و ازرة الصػػحة ،حيػػث بػػدأت مػ إنشػػاء
المتحؼ الصحي عاـ 1936وكاف المتحؼ الصحي يقوـ بتوعيػة العػامميف الصػحييف ومؤسسػات
التعم ػػيـ الع ػػاـ وجميػ ػ المػ ػواطنيف 1وف ػػي ع ػػاـ  1968ت ػػـ إنش ػػاء إدارة التثقي ػػؼ الص ػػحي وأص ػػبن
المتح ػػؼ ج ػػزءاً تعميميػ ػاً ف ػػي ه ػػذ األدارة وأس ػػتمر اس ػػتعماؿ المتح ػػؼ كمؤسس ػػة لمع ػػرض والتثقي ػػؼ

مستعمالً الوسائؿ المرئية والمسموعة وتنظيـ عروض سػينمائية وانتػاج وتوزيػ نشػرات وممصػقات،

وحديثاً تـ إنشاء وحدات لمتثقيؼ الصحي بعواصـ الواليات ،ومدت هػذ الوحػدات بعربػة سػينما إال
أنه ال توجد أي مف هذ الوحدات في حالػة عمػؿ اآلف 1وتطػورت إدارة التثقيػؼ الصػحي وأُنشػئت
بهػػا أقسػػاـ لمبحػػوث والتػػدريب واألنتػػاج ،ورهػػـ إنتمػػاء التثقيػػؼ الصػػحي إلػػي األدارة العامػػة لمرعايػػة
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الصػػحية األوليػػة إال أف األدارة تقػػوـ بالد ارسػػات والبحػػوث وخػػدمات التثقيػػؼ الصػػحي دعم ػاً لكػػؿ

البػرامج الصػػحية ،وقػػد قامػػت األدارة بتنفيػػذ عػػدة دورات تدريبيػػة بالتعػػاوف مػ مختمػػؼ البػرامج مثػػؿ
برن ػػامج استئص ػػاؿ ش ػػمؿ األطف ػػاؿ ،برن ػػامج األحتياج ػػات األساس ػػية ،األي ػػدز ،المن ػػاطؽ الص ػػحية،
إصحاح البيئة ،المالريا ومجاالت أخر ،يقوـ العامموف باألدارة بزيارات أشرافية حقمية 1
وقد ذكر المسئولوف بهذ األدارة بعض المشاكؿ التي يمكف تمخيصها في اآلتي-:


ضػػعؼ التنسػػيؽ والتكامػػؿ بػػيف بػرامج الرعايػػة الصػػحية األوليػػة والتػػي لػػـ تنعتػػؽ مػػف
صفة الرأسية 1



قم ػػة األي ػػدي العامم ػػة المدرب ػػة ف ػػي اددارة حي ػػث تع ػػاني ه ػػذ اددارة م ػػف نق ػػص ف ػػي
األيدي العاممة نتيجة لتركز الخدمة أو بالتقاعد وتظؿ الوظيفة الشاهرة1



ضعؼ الميزانيات المخصصة لعممية التثقيؼ الصحي السيما في ميزانية التنمية1

وبعػػد المسػػافة

ضػػعؼ وسػػائؿ األتصػػاؿ بػػيف المسػػتويات المختمفػػة لمنظػػاـ الصػػحي ُ
دتساع رقعة القطر1


كثير مف البرامج الصحية تسعي إلي تنفيذ أعمالهػا فػي مطػاب تجاريػة األمػر الػذي
قمؿ العائد الذي يمكف به صيانة وتسيير الماكينات1



عدـ وجود أو خمؽ موارد محمية لتمويؿ التثقيؼ الصحي1
توصيات (التثقيؼ الصحي)
 مػػػف المالحػػػظ أف اسػػػتراتيجية التثقيػػػؼ الصػػػحي مػػػا زالػػػت تقميديػػػة تعتمػػػد أساسػػػاً عمػػػي
الوسائؿ المسموعة والمرئية ورغػـ أىميػة ىػذا األسػموب الػذي نوصػي بأسػتمراره إال أنػو
مف الضرورة إبتكار أساليب جديدة تقوي البعػد العممػي والمجتمعػي ػي أنشػطة التثقيػؼ
الصحي وكأمثمة ليذا األسموب يمكف أف-:


دمج العمؿ التثقيفػي ػي عمػؿ تنمػوي لػو عائػد عممػي مثػؿ زراعػة الحػدائؽ

المنزليػػػة بيػػػدؼ تثقيػػػؼ المػػػواطنيف عػػػف تطػػػوير البيئػػػة  ،التغذيػػػة المتكاممػػػة
بتو ير الخضروات والفواكو الطازجة وزيػادة الػدخؿ حيػث تسػتطيع األسػر بيػع

منتجات ىذه الحدائؽ0
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 دمػػج التثقيػػؼ الصػػحي بأنشػػطة تر يييػػة واجتماعيػػة مثػػؿ تنظػػيـ المسػػابقات
الرياضية وعمؿ الدراما واألنشطة المسرحية األخري0
 دمج التثقيؼ الصحي مع األنشطة التنمويػة ذات العائػد المػادي مثػؿ برنػامج
تحقيؽ األحتياجات األساسية0

 التركيز عمي إنشاء مؤسسية لمتثقيؼ الصحي عمي المسػتوي المجتمعػي ويػتـ ذلػؾ عػف
طريؽ تنظيـ القػري بحيػث يػتـ إنشػاء مجموعػات ولجػاف صػحية و ئويػة وخدميػة يكػوف
جزءاً مف أنشطتيا التثقيؼ الصحي 0

 تقوية دور القطاعات المختمفة ي عممية التثقيؼ الصحي وتدريسة بأسموب عممي ػي
مؤسسات التعميـ العاـ ،وتحديد أدوار تقوـ بيا منظمات المجتمع المدني 0
 دعـ عمؿ التثقيؼ الصػحي بالتشػريعات والقػوانيف والمػوائح الالزمػة مػع تحميػؿ األسػباب

التي مف أجميا لـ يتـ تنفيػذ التشػريعات القائمػة ػي السػابؽ ووضػع الحمػوؿ المناسػبة
ػي ىػػذا المجػاؿ ويجػػب أف تركػز ىػػذه التشػريعات عمػػي العػادات وأنمػػاط الحيػاة السػػمبية

المضرة باألخريف0
ُ

 تطوير برامج داعمة لتحقيؽ ىدؼ ر ع الوعي الصحي بيف المواطنيف مثؿ برامج-:


تنمية انماط الحياة اإليجابية

 العناية الذاتية

 صحة المراىقيف


دعـ الجيد ي مجاالت البحث وتنظيـ الدراسػات ػي مختمػؼ مجػاالت التثقيػؼ الصػحي
وأبعػاده األجتماعيػة واألقتصػادية والروحانيػة واستكشػاؼ المػداخؿ المختمفػة التػي يمكػف
أف تُستعمؿ لكسب ثقة المواطنيف وضماف تجاوبيـ مع الجيد التثقيفي0
 :3-7-1برنامج التحصيف

تتب إدارة التحصيف لأدارة العامة لمرعاية الصحية األوليػة 1بػدأ تنفيػذ برنػامج التحصػيف فػي
السػػوداف فػػي عػػاـ  1976بعػػد إستئصػػاؿ الجػػدري وفػػي عػػاـ  1991وصػػمت نسػػبة التغطيػػة
بػػيف األطفػػاؿ دوف العػػاـ  %62وأنخفضػػت فػػي عػػاـ  1994إلػػي  1%51وبعػػد أرتفاعهػػا
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إلي  %81في عاـ  1996إنخفضت مرة أخػري إلػي حػوالي  %67عػاـ  2111ـ 1وهػذا
التذبذب في نسبة التغطية مربوط بتوفر األمكانيات والدعـ الخارجي1
لقد تـ تنظيـ سمسمة التبريد بالنسبة لمبرنامج بحيث يكوف هنالؾ مخزف اتحادي ومخػازف والئيػة
وأخري عمي مستوي بعػض المؤسسػات الصػحية وأحيانػاً توجػد مخػازف عمػي مسػتوي المحميػات

ولقػػد تػػـ تقيػػيـ سمسػػمة التبريػػد فػػي مػػايو عػػاـ  2111ـ وقػػد أظهػػرت نتيجػػة التقيػػيـ أف نصػػؼ
أجهػزة التبريػػد توجػػد فػػي الخرطػػوـ حيػػث يتواجػػد األمػػداد الكهربػػائي بينمػػا تعتمػػد الوحػػدات خػػارج
العاصمة عمي مبردات الغاز والكيروسيف والوحػدات العاممػة بالطاقػة الشمسػية وحسػب التقريػر
فػػإف  %61مػػف الوحػػدات العاممػػة بالطاقػػة الشمسػػية معطمػػة ممػػا جعػػؿ خػػدمات سمسػػمة التبريػػد
في المنطقتيف الجنوبية والشمالية في الػبالد المتػيف تعتمػداف عمػي الطاقػة الشمسػية شػبه منهػارة

ومػػف ناحيػػة أخػػري فػػإف  %32مػػف هػػرؼ التبريػػد و %26مػػف الثالجػػات الكهربائيػػة و%21
مػػف الفريػػزرات ال تعمػػؿ إمػػا نتيجػػة لقػػدـ األجهػزة وسػػوء األسػػتعماؿ وهيػػاب الصػػيانة أو تذبػػذب
األمداد الكهربائي ولقد وضعت بعض التوصيات كجزء مف التقرير الػذي نػتج مػف ذلػؾ التقيػيـ
ويري الفريؽ أف تنفيذ تمؾ التوصيات ضروري ألنجاح البرنامج1
تقػػدـ خػػدمات التحصػػيف بواسػػطة  1885وحػػدات ثابتػػة و 231وحػػدات جوالػػة وطرفيػػة ولقػػد
تأثر البرنامج سمبياً مف سوء الطرؽ وضعؼ وسائؿ المواصالت1
هنالؾ نظاـ معمومات يتـ جمعه عمي مستوي الوحدات الصػحية والمسػتويات المحميػة والوالئيػة
ومػػف ثػػـ إلػػي المسػػتوي األتحػػادي فػػي مجػػاالت إعػػداد ونسػػب التحصػػيف أمػػا بالنسػػبة لأمػراض
المسػػتهدفة فيػػتـ األبػػالغ عنهػػا عػػف طريػػؽ إدارة التقصػػي الوبػػائي التابعػػة لػػأدارة العام ػة لطػػب
الوقػػائي وحسػػب التقػػارير فػػإف نسػػبة التغطيػػة فػػي الواليػػات الشػػمالية تصػػؿ إلػػي  %67بالنسػػبة
لمجرعة الثالثة لمقاح الثالثي بيف األطفاؿ دوف عمر العاـ1
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تػػـ وض ػ خطػػة لمػػدة خمسػػة سػػنوات  2115 – 2111ولقػػد حػػددت هػػذ الخطػػة األهػػداؼ
واألس ػػتراتيجيات واألنشػ ػػطة بالنس ػػبة لأرتقػ ػػاء بالتغطي ػػة بالمقاحػ ػػات المح ػػددة واستئصػ ػػاؿ شػ ػػمؿ
األطفاؿ ويمكف الرجوع إلي وثيقة الخطة لمحصوؿ عمي تفاصيؿ تمؾ الخطة1
يتمقػي البرنػػامج دعمػاً مػػف بعػض المنظمػػات الدوليػة مثػػؿ اليونيسػيؼ ومنظمػػة الصػحة العالميػػة

كمػػا يتمقػػي أيض ػاً دعم ػاً مػػف المنظمػػات هيػػر الحكوميػػة مثػػؿ بػػالف سػػوداف ،أوكسػػفاـ ،الهػػالؿ
األحمر ،األهاثة األسالمية والبر الدولية ويتركز ذلؾ الدعـ في توفير وسػائؿ التنقػؿ والتػدريب

ومقابمة تكمفة الحمالت القومية1
لقد تـ تنفيػذ عػدة حمػالت قوميػة الستئصػاؿ شػمؿ األطفػاؿ تخرهػا كػاف فػي مػايو عػاـ 2111
وهي الحممة الثامنة وحسب التقرير فإف نسبة التغطيػة تفػوؽ  %111فػي  14واليػة وتتفػاوت
بيف  %71 – 41في أهمب الواليات الجنوبية وبما أف هنالؾ عدد مف الواليات والمواقػ فػي
الواليات الجنوبية ال يمكف الوصوؿ إليها فاف النسبة الكمية لمتغطية في الواليات الجنوبيػة هػي
 %7232وفي الواليات الشمالية تصؿ النسبة إلي  %11739وبالنسػبة لجممػة السػوداف فػاف
النسػػبة هػػي  %11238وهنالػػؾ خػػالؼ فػػي تثػػار الحمػػالت القوميػػة بالنسػػبة لنجاحػػات التمقػػين
الروتينػي 1فػبعض العػامميف ذكػروا أف تثػار هػػذ الحمػالت العموديػة تضػر بالبرنػامج الروتينػػي
والخدمات الصحية ويري تخروف العكس1
 :4-7-1برنامج التغذية
أنشػػئت إدارة لمتغذيػػة فػػي السػػوداف عػػاـ  1967كمػػا تػػـ إنشػػاء إدارات والئيػػة فػػي سػػب عشػرة مػػف
الواليات والكوادر التي تعمؿ في مجاؿ التغذية تتكػوف أساسػاً مػف ضػباط تغذيػة (د ارسػة جامعيػة)،

مرشدات تغذية (ثانوي عالي  +شهادة في التغذية)1

وضػػعت خطػػة قوميػػة لمغػػذاء والتغذيػػة بواسػػطة فريػػؽ قطػػاعي يتكػػوف مػػف و از ارت الصػػحة ،الز ارعػػة
والموارد الطبيعية ،الثروة الحيوانية ،التربية والتعمػيـ العػالي والبحػث العممػي ،التخطػيط األقتصػادي
والماليػػة األتحاديػػة ولقػػد أشػػتركت منظمػػة الصػػحة العالميػػة واألهذيػػة والز ارعػػة العالميػػة فػػي إعػػداد
هذ الخطة وقد اشتممت الخطة عمي تحميؿ الوض في ذلؾ الوقت وشػرح لمسياسػات العامػة ذات
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العالقة كما حددت الخطة األستراتيجيات الواجب إتباعها لتحقيؽ األهػداؼ فػي المحػاور المختمفػة
وتتكػوف تمػؾ المحػاور مػف مكونػات التغذيػػة السػميمة ،األمػف الغػذائي ،حمايػة المسػتهمكيف ،مكافحػػة
األم ػراض المعديػػة ،ترقيػػة الرضػػاعة الطبيعيػػة ،الرعايػػة الخاصػػة لممجموعػػات الضػػعفية ،معالجػػة
مش ػػاكؿ نق ػػص العناص ػػر الغذائ ػػة ،تط ػػوير أنم ػػاط الحي ػػاة الغذائي ػػة ومراقب ػػة وتقي ػػيـ تط ػػور الوضػ ػ
الغ ػػذائي لمس ػػكاف وق ػػد وض ػػعت الخط ػػط وت ػػـ إختي ػػار ع ػػدة مش ػػاري تس ػػاعد عم ػػي تنفي ػػذ األه ػػداؼ
المحددة1
بنػػاء عمػػي الخطػػة العامػػة تػػـ وضػ أهػػداؼ حتػػي نهػػاـ  2111تتكػػوف مػػف خفػػض نسػبة األصػػابة
بػػنقص التغذيػػة  %21مػػف العػػاـ  ،1999القضػػاء عمػػي نقػػص فيتػػاميف أ ،القضػػاء عمػػي نقػػص
اليود وتعميـ يودنة ممن الطعاـ وخفض نسبة فقر الدـ الغذائي بنسبة  %33ممػا كانػت عميػه فػي
العاـ 1991ـ1
األنجازات التي ذكرت األدارة ،أنه قد تـ تحقيقهػا فػي نهايػة عػاـ  2111هػي خفػض نسػبة نقػص
فيتاميف أ إلي أقؿ مف  %1في أحدي عشر والية ،تـ إنتاج الممن الميودف كمػا تػـ إعتمػاد ثالثػيف
مستشفي صديؽ لمطفولة وتـ إنشاء سبعة عشر مركز تأهيؿ هذائي في الواليػات الشػمالية  1قػد
تػـ إدخػاؿ توزيػ كبسػوالت فيتػاميف (أ) الوقائيػػة لأطفػاؿ أقػؿ مػػف عمػر خمسػة سػػنوات مػ الحممػػة
القوميػ ػػة لشػ ػػمؿ األطفػ ػػاؿ ولقػ ػػد كانػ ػػت نسػ ػػبة التغطيػ ػػة التػ ػػي تمػ ػػت م ػ ػ الحممػ ػػة القوميػ ػػة السادسػ ػػة
الستئصػػاؿ شػػمؿ األطفػػاؿ (مػػارس  %8435 )2111وأرتفعػػت هػػذ النسػػبة بعػػد الحممػػة القوميػػة
السػػابعة (نػػوفمبر  )2111إلػػي  %9337وكانػػت فػػي أبريػػؿ عػػاـ  2111وبعػػد الحممػػة الثامنػػة
1%9231
بالنسػػبة لموضػ الصػػحي التغػػذوي لأطفػػاؿ وحسػػب الد ارسػػات التػػي تمػػت فػػإف نسػػبة التغذيػػة عمػػي
المسػ ػػتوي القػ ػػومي  %18ونسػ ػػبة األصػ ػػابة بػ ػػالعمي الميمػ ػػي  %1312وتراوحػ ػػت نسػ ػػبة األصػ ػػابة
بتضػػخـ الغػػدة الدرقيػػة ب ػػيف ( %534واليػػة الخرطػػوـ  )1997إل ػػي ( %74هػػرب دارفػػور ع ػػاـ
 )2111وترواحػػت نس ػػبة اليػػود ف ػػي البػػوؿ ب ػػيف  1.995مايكروجراـ/ديسػػمتر (دارف ػػور )1997
و 93795مايكروجراـ/ديسمتر (الواليات الشرقية  )1997ونسبة األصابة باألنيميا لأطفػاؿ أقػؿ
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مػ ػػف عمػ ػػر  5سػ ػػنوات تت ػ ػراوح بػ ػػيف ( %538النيػ ػػؿ األزرؽ  )1999و ( %9838واليػ ػػة شػ ػػماؿ
دارفور 1)1997
بالنسػػبة لمرضػػاعة الطبيعيػػة فقػػد أظهػػر المسػػن متعػػدد المؤشػرات عػػاـ  2111أف نسػػبة الرضػػاعة
الطبيعية المطمقة  %2131في الشماؿ و  %17في الجنوب ،إدخاؿ التغذية التكميمية فػي عمػر
 5-4شػػهور بنسػػبة  %2334فػػي الشػػماؿ و %42فػػي الجنػػوب وفت ػرة الرضػػاعة الطبيعيػػة فػػي
العمر  15-12شهر  %8436في الشماؿ  %76في الجنوب1
تػتـ متابعػة النمػػو لأطفػاؿ وتختمػؼ نسػػبة التغطيػة بهػذ الخدمػػة مػف واليػة إلػػي أخػري كمػا موضػػن
في الجدوؿ أدنا 1
نسبة التغطية لبرنامج متابعة النمو لألطفاؿ دوف الخامسة بالواليات:
الجزيرة

نسبة التغطية ()%
91

الوالية
كسال

85

سنار

75

البحر األحمر

61

القضارؼ

51

النيؿ األبيض

51

النيؿ األزرؽ

41

جنوب دارفور

51

نهر النيؿ

51

شماؿ دارفور

41

شماؿ كردفاف

31

الشمالية

21

هرب دارفور

21

جنوب كردفاف

21

هرب كردفاف

21
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بحر الجبؿ

21

الخرط ػ ػ ػ ػػوـ ل ػ ػ ػ ػػـ تسػ ػ ػ ػ ػػتمـ
تقارير
عمي المستوي القومي
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يوجػػد منسػػؽ – ضػػابط تغذيػػة – عمػػي المسػػتوي الػوالئي فػػي معظػػـ الواليػػات حيػػث يتعامػػؿ مباشػرة
م مرشدات التغذية بالوحػدات الصػحية والالئػي يتفػاوت عػددهف مػف واليػة إلػي أخػري ( 135فػي
والية الجزيرة  3في شماؿ دارفور وواحدة فقط في أعالي النيؿ)1
 :5-7-1الصحة اإلنجابية
يتب ػ البرنػػامج االتحػػادي لمصػػحة االنجابيػػة لػػالدارة العامػػة لمرعايػػة الصػػحية األوليػػة و يتمقػػى هػػذا
البرنامج دعماً مف صندوؽ األمـ المتحدة لمسػكاف و لقػد وضػعت إدارة البرنػامج خطػة قوميػة لعػاـ

2111ـ تترك ػ ػػز أهم ػ ػػب اس ػ ػػتراتيجياتها و أنش ػ ػػطتها ف ػ ػػي مج ػ ػػاالت الت ػ ػػدريب و بن ػ ػػاء الق ػ ػػدرات و
الد ارسػػات  ،التثقيػػؼ الصػػحي و تنظػػيـ الزي ػػارات ادش ػرافية و األنشػػطة التقييميػػة و تحس ػػيف إدارة
المعمومات .لقد قامت اددارة بكثير مف األنشطة التدريبية في مختمؼ الواليات عػف طريػؽ تػدريب
عدد كبير مف الزائرات الصحيات و المشرفيف الوالئييف و القػابالت الرئيسػيات و معممػات مػدارس
التمريض و لقد نفذ البرنامج ثالثة ندوات تػرويج تثقيفػي كمػا درب بعػض العػامميف خػارج السػوداف
في مجاالت ضبط الجودة  ،وض السياسات  ،التنسيؽ و المعمومات و لقد ساعد صندوؽ االمػـ
المتحدة لمسكاف في تأهيؿ بعض مدارس القبالة و المراكز الصػحية و تقػديـ أدوات توليػد لقػابالت
القرى المدربات و الوض الحػالي لمسػتوى خػدمات الصػحة ادنجابيػة تػـ ذكػر عنػد عػرض د ارسػة
األمومة السميمة التي أشير اليها في في الفصؿ األوؿ مف هذا التقرير.

المشػػاكؿ األساسػػية فػػي مجػػاؿ الصػػحة ادنجابيػػة تق ػ فػػي مجػػاؿ ضػػعؼ الك ػوادر عػػددياً و نوعي ػاً

خصوصاً عمػى المسػتوى المحػيط و قمػة معرفػة المػواطنيف لفوائػد الصػحة ادنجابيػة مػ عػدـ تػوفر
المعمومػات الالزمػة لهػػـ  .هنالػؾ حوجػة لتحسػػيف الػنظـ ادداريػة خصوصػػا" فػي مجػاؿ ادشػراؼ ،

ضػبط الجػػودة و التقيػػيـ حيػػث لػػـ يجػػد الفريػػؽ وثيقػػة تحػػدد األنشػػطة فػػي هػػذ المجػػاالت و الواضػػن
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أف خ ػػدمات الص ػػحة ادنجابي ػػة  ،له ػػذ األس ػػباب ض ػػعيفة عم ػػى المس ػػتوى المجتمع ػػي مم ػػا يس ػػتمزـ
تط ػػوير مب ػػادرات مجتمعي ػػة ف ػػي ه ػػذا المج ػػاؿ 1ل ػػـ تق ػػدـ لمفري ػػؽ أى خط ػػة ف ػػي مج ػػاالت مكافح ػػة
األم ػراض المنقولػػة جنسػػيا" أو محاربػػة العػػادات الضػػارة بػػيف ادنػػاث أو خطػػة لتمبيػػة االحتياجػػات
األساسية لممرأة الريفية و تحسيف نوعية حياتها.
المالحظػػة العامػػة أف البرنػػامج لػػه رؤيػػة واضػػحة عػػف األهػػداؼ و السياسػػات الخاصػػة بالصػػحة
ادنجابيػػة و المقبولػػة عالميػػا" و إقميميػػا" إال أف البرنػػامج لػػـ يطػػور ادسػػتراتيجيات التػػي تأخػػذ فػػي
ادعتبػػار األبعػػاد الثقافيػػة و ادقتصػػادية و ادجتماعيػػة بالنسػػبة لمنسػػاء فػػي المجتم ػ السػػوداني و
العػػادات المختمفػػة فػػي مختمػػؼ منػػاطؽ الػػبالد و رهػػـ ذلػػؾ لقػػد حقػػؽ البرنػػامج نجاحػػات طيبػػة فػػي
مجػػاالت التأهيػػؿ  ،التػػدريب  ،التثقيػػؼ و إدارة المعمومػػات نتيجػػة لتنفيػػذ الب ػرامج المشػػتركة م ػ و
المدعومة مف صندوؽ األمـ المتحدة لمسكاف.
و تتوزع هذ المجاالت في خمسة برامج و هي:
األمومة السميمة
تطوير نظاـ ادحالة
مكافحة ادصابات المنقولة جنسيا"
التثقيؼ و مهارات ادتصاؿ في مجاالت الصحة ادنجابية المختمفة
تنظيـ األسرة
في جمي الواليات يوجد هيكؿ تنظيمي لإلدارة يشمؿ-:
-

المنسؽ الوالئي لمصحة ادنجابية

-

مفتش القابالت والزائرات عمي المستوي الوالئي

-

نائب مفتش القابالت والزائرات

-

مديرة مدرسة القابالت

-

مشرفة الزائرات القابالت بالمحافظات والمحميات

-

زائرات صحيات
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أيضاً يشمؿ البرنامج كوادر أخري وهـ-:
القابالت القرويات (القانونيات)

-

القابالت التقميديات (دايات الحبؿ)
 في إطػار خػدمات برنػامج الصػحة األنجابيػة ال زاؿ البرنػامج بعيػد جػداً عػف تحقيػؽ
هدؼ قابمة لكؿ قرية 1تتفؽ جمي الواليات في تقديـ الخػدمات الخاصػة بالصػحة

األنجابيػػة مػػف خػػالؿ مراكزهػػا الموزعػػة بالواليػػات بواسػػطة ك ػوادر مؤهمػػة مػػف حيػػث
التػػدريب األساسػػي مػػنهـ ازئ ػرات صػػحيات ومػػنهـ قػػابالت قرويػػات 1ويػػتـ تػػوفير
الخدمات في حدود األمكانيات المتاحة مف حيث المعدات ومعينات العمؿ1
 ال توجد إحصائيات في الواليات فيها يتعمؽ باآلتي-:
-

نسبة وفيات األمهات

-

نسبة وفيات األطفاؿ حديثي الوالدة

-

نسبة المستفيدات مف خدمات تنظيـ األسرة

-

نسبة التطعيـ ضد التيتانوس لمحوامؿ
 يتـ توزي تنظيـ األسرة بواسطة الزائرات في كؿ الواليات
 ال يوجد برنامج صحة مدرسية بجمي الواليات عدا والية الجزيرة
 :6-7-1تمبية اإلحتياجات التنموية األساسية
مػػف الب ػرامج الداعمػػة لمرعايػػة الصػػحية األوليػػة ويعتمػػد البرنػػامج أساس ػاً عمػػى المجتم ػ فػػي تحديػػد

مشػػاكمه ووض ػ أولوياتػػه وايجػػاد الحمػػوؿ لهػػا ويكػػوف دور الحكومػػة ومنظمػػات األمػػـ المتحػػدة دو اًر

داعماً فنياً م بعض الدعـ المادي

وقػػد تػ ػـ تطبيقه ػػا التجريبػػي ف ػػي والي ػػات النيػػؿ األب ػػيض  ،ش ػػماؿ كردفػػاف  ،نه ػػر الني ػػؿ ،الش ػػمالية،
الخرطوـ.
في الخمس سنيف السابقة تـ وض مقترحػات فػي جميػ الواليػات لعػدد ( )16مشػروع بنسػبة تنفيػذ
 %25فقط .توجد لجنة والئية في تمؾ الواليات التي نفذ بها البرنامج ،ويعتمد األختيػار لممنػاطؽ
والمشاري حسب إحتياج وطبيعة المنطقة واولويات المواطنيف وقدرتهـ لمتعامؿ م المشروع
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لقػػد ت ػػـ تقي ػػيـ لبرن ػػامج األحتياج ػػات التنموي ػػة األساس ػػية ف ػػي م ػػارس  2111بالتع ػػاوف مػ ػ منظم ػػة
الصػػحة العالميػػة 1تػػـ تنفيػػذ برنػػامج األحتياجػػات األساسػػية فػػي  9قػػري تق ػ فػػي  5واليػػات هػػي
الخرطوـ ،الشمالية ،نهر النيؿ ،النيؿ األبيض وشماؿ كردفػاف ولقػد تػـ تطػوير هػذ القػري فػي فتػرة
األربػ سػػنوات السػػابقة ورهػػـ أف السػػوداف كػػاف مػػف اوائػػؿ الػػدوؿ التػػي طبقػػت هػػذا البرنػػامج (اواخػػر
الثمانينػػات) إال أف الجهػػد األوؿ لػػـ يسػػتمر وأعيػػد بدايػػة تنفيػػذ البرنػػامج ابتػػداءاً مػػف عػػاـ 1997

وحسب الخطة الموضوعة فاف البرنامج سينشر في  6قري كؿ عاـ1

هذا وحسب الدراسة التي تمت فقػد تػـ حصػر بعػض النجاحػات فػي هػذ القػري التسػعة مثػؿ تنظػيـ
القػػري وتكػػويف لجانهػػا التنمويػػة وتػػدريب أعضػػائها ولقػػد أُدخمػػت بعػػض التقنيػػات الوسػػطية ضػػمف
البرنامج مثؿ صناعة الطوب والصناعات الزراعيػة واسػتعماؿ الطاقػة الشمسػية فػي مضػخات رفػ
الميػػا ولقػػد حفػػز البرنػػامج بعػػض القػػري المجػػاورة لتحػػزوا حػػزو القػػري المنفػػذة لمبرنػػامج هػػذا ولقػػد
أظهػػرت الد ارسػػة بعػػض مجػػاالت الضػػعؼ خصوصػاً فػػي مجػػاؿ إدارة المػوارد والقػػروض ومػػف أهػػـ
المشاكؿ التػي تواجػه البرنػامج هػي قمػة العػامميف فيػه وضػعؼ األمكانيػات خصوصػاً وسػائؿ التنقػؿ

ويحت ػػاج البرن ػػامج ايضػ ػاً لتفعي ػػؿ التع ػػاوف القط ػػاعي وأس ػػتنباط مص ػػادر أخ ػػري لم ػػدعـ حي ػػث يعتم ػػد
البرنامج األف عمي الدعـ المالي والفني التي تقدمه منظمة الصحة العالمية.
 :7-7-1المناطؽ الصحية
المنطقػػة الصػػحية هػػي منطقػػة ذات حػػدود جغرافيػػة محػػددة (أتفػػؽ عمػػى أف تكػػوف حػػدود المحميػػة)
ذات عػػدد محػػدد مػػف السػػكاف يقػػوـ عمػػى أرسػػها فريػػؽ صػػحي برئاسػػة الطبيػػب أو المسػػاعد الطبػػي
بالمنطقة وعضوية :
 2ضػػابط صػػحة ،ال ازئ ػرة الصػػحية بالمنطقػػة ،ضػػابط تغذيػػة ،فنػػي تحصػػيف ،فنػػي إحصػػاء ،فنػػي
معمؿ واداري مف المنطقة.
يقػػوـ الفري ػػؽ الصػػحي ب ػػالتخطيط ،ادش ػراؼ ،ادم ػػداد والمتابعػػة عم ػػى مسػػتوى المحمي ػػة والوح ػػدات
الصػػحية وذلػػؾ فػػي مجػػاؿ أنشػػطة الرعايػػة الصػػحية األوليػػة وقػػد تػػـ تطبيقهػػا فػػي واليػػات الخرطػػوـ،
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الجزي ػرة ،الشػػمالية ،النيػػؿ األبػػيض ،شػػماؿ وهػػرب كردفػػاف ،هػػرب وجنػػوب دارفػػور ،سػػنار ،النيػػؿ
األزرؽ ،نهر النيؿ ،القضارؼ ،البحر األحمر ،ادستوائية وبحر الغزاؿ
تػػـ قيػػاـ  56منطقػػة صػػحية فػػي الواليػػات المختػػارة لمتقيػػيـ مػػنهـ 17



منطقة نموذجية1


أُدخؿ برنامج تمبية األحتياجات األساسية في 3مناطؽ فقط منهـ1



أُدخمت تجربة باماكو في  11منطقة منها



توجد خطة تدريب في مجاؿ تطوير القيػادة فػي  4واليػات (الجزيػرة،
البحر أألحمر ،النيؿ األزرؽ وشماؿ كردفاف)


والخرطوـ

طُبقػػت اسػػتراتيجية المنػػاطؽ القابضػػة فقػػط فػػي واليػػة البحػػر األحمػػر

المنطقػػة القابضػػة هػػي عبػػارة عػػف منطقػػة ادحاطػػة بالنسػػبة لموحػػدة الصػػحية الموجػػودة بالمنطقػػة
والتػػي يػػتـ اختيارهػػا حسػػب التػػردد وموقعهػػا مػػف المنطقػػة .بعػػد تحديػػد المنطقػػة يػػتـ بهػػا إجػراء مسػػن
سكاني دقيؽ يتـ عف طريقه تحديد عدد السكاف ،عدد األطفاؿ أقؿ مػف عمػر عػاـ ،أقػؿ مػف عمػر
 5س ػػنوات ،ع ػػدد النس ػػاء الحوام ػػؿ .يس ػػتفاد م ػػف ه ػػذ المعموم ػػات ف ػػي تحدي ػػد المس ػػتهدؼ ،متابع ػػة
التغطيػػة وتحديػػد نسػػبها وتطبيػػؽ نظػػاـ الس ػواقط (المتخمفػػيف عػػف الحضػػور لموحػػدة الصػػحية) فػػي
متابعػػة الحمػػؿ ،التحصػػيف والتغذيػػة ويػػتـ ف ػػي هػػذا ادطػػار االسػػتفادة مػػف المتطوعػػات والق ػػابالت
القرويات


تـ تػدريب أتيػاـ فػي كػؿ الواليػات فػي حػؿ المشػاكؿ ولكػف بواقػ تنفيػذ
 %14حسب العدد المقترح لمتدريب وهو ( 261حوالي  28فريؽ صحي)



توجد مناهج نموذجية لمتدريب في  4واليات
 :8-7-1مبادرة باماكو
مبػػادرة بامػػاكو هػػي عبػػارة عػػف مشػػروع يػػتـ عػػف طريقػػه تػػوفير األدويػػة األساسػػية عػػف طريػػؽ منحػػة
دوائيػػة بسػػعر محػػدد .بعػػد بي ػ الػػدواء يػػتـ توزي ػ األربػػاح بنسػػب متفػػؽ عميػػه مسػػبقاً عمػػى تأهيػػؿ
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وتسػػيير عمػػؿ الوحػػدة الصػػحية وعمػػى الكػوادر العاممػػة فػػي المشػػروع كمػػا يػػتـ اسػػتعماؿ رأس المػػاؿ
لشػ ػراء كمي ػػة أخ ػػرى م ػػف األدوي ػػة .وق ػػد ت ػػـ تطبي ػػؽ ه ػػذ المب ػػادرة ف ػػي والي ػػات الخرط ػػوـ ،الجزيػ ػرة،
الشمالية ،النيؿ األبيض ،شماؿ وهرب كردفاف ،هرب وجنوب دارفور ،سنار ،النيػؿ األزرؽ ونهػر
النيؿ


المناطؽ المقترحة خػالؿ الخمسػة سػنوات الماضػية فػي الواليػات التػي تػـ بهػا التقيػيـ
 14منطقة بنسبة تنفيذ %29



كؿ الواليات قامت بوض خطط مستقبمية ولكف لـ يتـ التنفيذ
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المشاكؿ


عدـ توفر الميزانيػات لتنفيػذ أنشػطة الرعايػة الصػحية األوليػة وتحويمهػا أحيانػاً لبنػود



عدـ توفر الكادر المؤهؿ في معظـ الواليات  ،عدـ إستقرار وعدـ توزيعػه بصػورة

أخرى

مرضية وعادلة بيف الواليات


ضعؼ التنسيؽ بيف بػرامج الرعايػة الصػحية األوليػة وبػيف الرعايػة الصػحية األوليػة
والبرامج األخري والجهات ذات الصمة1



قمة تدريب الكوادر بالواليات في مجاؿ اددارة والتنظيـ  ،القيػادة ،التخطػيط ،وضػ
الميزانيات وضبط الجودة1



عػ ػػدـ تػ ػػوفر المعموم ػ ػات الصػ ػػحية عمػ ػػي المسػ ػػتويات المختمفػ ػػة وعػ ػػدـ وجػ ػػود نظػ ػػاـ
أحصائي فعاؿ يمكف مف تحميؿ المعمومة وادستفادة منها 1



عدـ وجود وسائؿ الحركة ومعينات العمؿ األخري1
المقترحات والحموؿ



العم ػػؿ عم ػػي تػ ػػدعيـ إدارات الرعاي ػػة الصػ ػػحية األولي ػػة فػ ػػي الوالي ػػات وذلػ ػػؾ
بتوفير الكوادر المدربة والعمؿ عمي إستقرارها وتوفير الميزانيات1



عق ػ ػػد دورات تدريبي ػ ػػة لمكػ ػ ػوادر بالوالي ػ ػػات ف ػ ػػي مج ػ ػػاالت التخط ػ ػػيط والقي ػ ػػادة
وادحصاء وتحميؿ المعمومات1



زيادة الزيارات ادشرافية الداعمة مف البرامج االتحادية لمواليات1



العمؿ عمي توفير وسائؿ الحركة ومعينات العمؿ لمواليات1



العم ػ ػػؿ عم ػ ػػى إيج ػ ػػاد نظ ػ ػػاـ لممعموم ػ ػػات فع ػ ػػاؿ يمك ػ ػػف م ػ ػػف رص ػ ػػد ومتابع ػ ػػة
المؤشرات المختمفة لبرامج الرعاية الصحية األولية
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 :8 – 1الخدمات الصيدالنية:
تخ ػػتص األدارة العام ػػة لمص ػػيدلة ب ػػو ازرة الص ػػحة االتحادي ػػة بالمس ػػئولية المباشػ ػرة ع ػػف الخ ػػدمات
الصيدالنية والدوائية بالبالد ومراقبة وتأميف الوض الػدوائي والرقابػة عمػي تصػني واسػتيراد وتػداوؿ
االدوي ػ ػ ػػة وفقػ ػ ػ ػاً لق ػ ػ ػػانوف الص ػ ػ ػػيدلة والس ػ ػ ػػموـ والمػ ػ ػ ػوائن الص ػ ػ ػػادرة بموجب ػ ػ ػػه وص ػ ػ ػػياهة السياس ػ ػ ػػات

واالستراتيجيات الدوائية القومية1


تػػـ تحػػديث السياسػػة الدوائيػػة القوميػػة واعتمادهػػا عػػاـ  ،1997وهػػي كسػػابقتها أخػػذت
بم ػػنهج األدوي ػػة األساس ػػية وته ػػدؼ ال ػػي ت ػػوفير حاج ػػة المػ ػواطنيف م ػػف األدوي ػػة األساس ػػية
ب ػػالجودة المطموب ػػة بص ػػورة منتظم ػػة بأق ػػؿ تكمف ػػة لممػ ػواطف والدول ػػة ،وترش ػػيد اس ػػتعمالها ،
وش ػػممت مكوناته ػػا العشػ ػريف مج ػػاالت الرقاب ػػة الدوائي ػػة واألم ػػداد ال ػػدوائي وجوان ػػب ترش ػػيد
وصؼ واستعماؿ األدوية – والتزمت االدارة العامة لمصيدلة لحد كبير بالسياسػة الدوائيػة
ووجػػدت دعم ػاً كبي ػ اًر مػػف منظمػػة الصػػحة العالميػػة فػػي تطبيقهػػا ولكػػف لػػـ تتضػػمف تمػػؾ
السياسة تلية ومؤشرات تقييمها1



ف ػػي مج ػػاؿ الخ ػػدمات الص ػػيدالنية تخ ػػتص االدارة االتحادي ػػة بت ػػدريب ص ػػيادلة األمتي ػػاز
نظريػ ػاً وعمميػ ػاً لم ػػدة ع ػػاـ يخض ػػعوف بع ػػد المتح ػػاف ي ػػؤهمهـ لمتس ػػجيؿ ب ػػالمجمس الطب ػػي
السػػوداني كمػػا تقػػوـ بتعيػػيف وتوزي ػ الصػػيادلة العػػامميف بالمستشػػفيات والم ارفػػؽ الصػػحية
الحكومية االتحادية والوالئية وتشرؼ عمي تنقالتهـ وترقياتهـ وتدريبهـ اثناء الخدمة1



يبمغ عدد الصػيادلة المسػجميف بػالمجمس الطبػي حتػي سػبتمبر الجػاري  2888صػيدلي
لكػػف الموجػػوديف مػػنهـ داخػػؿ السػػوداف ال يزيػػد عػػف  2111صػػيدلي – ومػػف بػػيف ه ػؤالء
يعمػػؿ  559صػػيدلي فقػػط فػػي و ازرات الصػػحة االتحاديػػة والوالئيػػة ونصػػؼ ه ػؤالء تقريب ػاً
يعمػػؿ بالعاصػػمة القوميػػة 1والسػػبب هػػو الػػدخؿ الكبيػػر واالمتيػػازات المغريػػة التػػي يجػػدها
الص ػػيادلة ف ػػي مؤسس ػػات القط ػػاع الخ ػػاص 1ون ػػتج ع ػػف ذل ػػؾ أف معظ ػػـ المستاش ػػفيات
بالواليػػات لػػيس بهػػا صػػيادلة ويسػػتعاض عػػنهـ بمسػػاعديف طبػػي الصػػيدلة 1والقمػػة التػػي
تعمػؿ بالقطػاع العػاـ تسػتأثر بهػا المستشػفيات التعميميػة والوالئيػة بالعاصػمة القوميػة ومػف

133

أسػػباب ذلػػؾ أف هالبيػػة الكػػادر الصػػيدلي الحكػػومي مػػف السػػيدات والالئػػي يصػػعب نقمهػػف
لمعمؿ بالواليات1


بػػالرهـ مػػف اف السياسػػة الدوائيػػة القوميػػة والئحػػة المستشػػفيات التعميميػػة تػػنص عمػػي قيػػاـ
لجاف الدواء في تمؾ المستشفيات لـ تكػوف هػذ او تفعػؿ رهػـ دورهػا فػي ترشػيد اسػتعماؿ
األدوية 1



اختصػػاص االدارة العامػػة لمصػػيدلة الثػػاني واألهػػـ والػػذي يشػػكؿ اكثػػر مػػف  %81مػػف
مسئولياتها واعبائها ومشغوليتها اليومية هػي مجػاالت الرقابػة الدوائيػة إذ أف األدارة تمثػؿ
االداة التنفيذيػػة لمسػػمطة القوميػػة الرقابيػػة والتػػي كانػػت بموجػػب قػػانوف الصػػيدلة والسػػموـ
لسػػنة  1963هػػي مجمػػس الصػػحة العامػػة وأصػػبحت بموجػػب قػػانوف الصػػيدلة والسػػموـ
لسنة  2111الجديد الذي صػدر فػي  2111/8/31ـ المجمػس األتحػادي لمصػيدلة ،
بينما ظمت جمي الموائن واألوامر الصادرة بموجب قانوف  1963سارية.



فقانوف الصيدلة والسموـ الجديد يحكػـ إنشػاء وادارة المؤسسػات الصػيدالنية مػف مصػان
ومسػػتودعات ادويػػة ومعامػػؿ صػػيدالنية وصػػيدليات ومحػػالت بي ػ ادويػػة وسػػموـ – كمػػا
ي ػ ػ ػػنص عم ػ ػ ػػي تس ػ ػ ػػجيؿ مص ػ ػ ػػان االدوي ػ ػ ػػة االجنبي ػ ػ ػػة وتس ػ ػ ػػجيؿ مستحضػ ػ ػ ػرات التجمي ػ ػ ػػؿ
والمسػتمزمات الطبيػػة ويقيػد ويحكػػـ إجػراء تجػػارب األدويػة عمػػي األنسػاف والحيػواف وجميػ
هذ لـ تكف واردة في قانوف .1963



ال ازل ػػت الئح ػػة تس ػػجيؿ العق ػػاقير لس ػػنة  1974س ػػارية وتحك ػػـ تس ػػجيؿ المستحضػ ػرات
الصػػيدالنية وفقػاً لمحاجػػة الطبيػػة لهػػا وأمانهػػا وفاعميتهػػا وجودتهػػا وسػػعرها 1وجعػػؿ قػػانوف
الصػػيدلة والسػػموـ لسػػنة  2111ـ الجديػػد سػػمطة التوصػػية بتػػرخيص مؤسسػػات االدويػػة

البيطريػػة وتسػػجيؿ المستحضػرات البيطريػػة مػػف اختصػػاص لجنػػة لأدويػػة البيطريػػة مقرهػػا
ومقر أجندتها التنفيذية و ازرة الثروة الحيوانية1
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نصت االستراتيجية القومية الشاممة والسياسات الدوائية المتعاقبة عمػي تشػجي التصػني
المحمػػي لأدويػػة األساسػػية وص ػوالً لالكتفػػاء الػػذاتي ،وقػػد أدي ذلػػؾ الػػي توس ػ كبيػػر فػػي
الصػػناعة الدوائيػػة المحميػػة حتػػي بمػػغ عػػدد المصػػان المرخصػػة  21مصػػنعاً ،منهػػا 14

عاممػ ػػة ونتػ ػػنج ح ػ ػوالي  151مستحض ػ ػ اًر تغطػ ػػي ح ػ ػوالي  %21مػ ػػف حاجػ ػػة ا لػ ػػبالد ،
وبالنسبة لممؤسسات الدوائية األخري فقد بمغ عدد مستوردي األدوية في القطػاع الخػاص

 137وعػ ػ ػػدد الصػ ػ ػػيدليات الخاصػ ػ ػػة  649صػ ػ ػػيدلية  ،والصػ ػ ػػيدليات الشػ ػ ػػعبية 182
صػػيدلية ،بينمػػا بمػػغ عػػدد المستحض ػرات الدوائيػػة المسػػجمة ح ػوالي  6111مستحض ػ اًر ،

وهػػذ األرقػػاـ تعكػػس ضػػخامة عػػدد المستحضػرات المسػػتوردة ووكالئهػػا بالسػػوداف 1هػػذا

وقػػد بمغػػت قيمػػة األدويػػة التػػي اسػػتوردها القطػػاع الخػػاص عػػاـ  2111مػػا يعػػادؿ 37
مميوف دوالر أمريكي1


بالنس ػػبة ل ػػوفرة ال ػػدواء واتاحت ػػه لممػ ػواطف فهن ػػاؾ وفػ ػرة م ػػف األدوي ػػة الص ػػيدليات الخاص ػػة
بالمستشفيات التعميمية والخاصة في المػدف الكبػري 1ولكػف هنػاؾ نقػص واضػن ومػزمف
في األدوية األساسية المقررة لمؤسسات الرعاية الصحية األولية خصوصاً الطرفيػة منهػا
لنقاط الغيار ووحدات الرعاية الصحية األولية والشفخانات والمراكز الصحية الريفية1



ورهػ ػػـ وف ػ ػرة الػ ػػدواء فػ ػػي المػ ػػدف فػ ػػاف تكمفتػ ػػه فػ ػػي الصػ ػػيدليات الخاصػ ػػة او الشػ ػػعبية او
المستشفيات العامة والخاصة تتجاوز امكانات معظػـ المػواطنيف الػذيف امػا أنصػرفوا عػف
شػرائها او اشػػتروا جػػزءاً منهػػا هػػو موصػػوؼ كمػاً أو نوعػاً 1وأصػػبحت تكمفػػة الػػدواء تمثػػؿ
الهػػاجس األكبػػر لمم ػواطف عنػػد مرضػػه او مػػرض أس ػرته – ولػػـ تسػػهـ صػػناديؽ التكافػػؿ

والزكػػاة كثي ػ اًر فػػي حػػؿ ه ػذ المشػػكمة الكبي ػرة ،كمػػا ال يغطػػي التػػأميف الصػػحي إال ح ػوالي

 %6مف هذ الحاالت1


أم ػػا بالنس ػػبة لترش ػػيد اس ػػتعماؿ ال ػػدواء فق ػػد اص ػػدرت االدارة العام ػػة الطبع ػػة الرابع ػػة م ػػف
القائمة القومية لأدوية األساسػية والتػي تػـ اعتمادهػا عػاـ  1995ومػف المقػرر تحػديثها
واعادة طباعتها بنهاية عاـ .2111
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كمػا تبنػػت االدارة تحػػديث واصػدار طبعػػة جديػػدة مػف الػػدليؿ القػػومي لمعقػاقير بطمػػب مػػف
المجمػػس الطبػػي ومػػف المنتظػػر صػػدورها فػػي بدايػػة عػػاـ  2112ـ  ،كمػػا صػػاهت عػػدداً

مػ ػػف الم ارشػ ػػد لممسػ ػػاعد الطبػ ػػي ومسػ ػػاعد الصػ ػػيدلة والمعػ ػػاوف الصػ ػػحي ودليػ ػػؿ ارشػ ػػادي
لمعالجػات المقػررة

) (Standard Treatment Guidelinesكمػا إنهػػا

بصػػدد تطبيػػؽ برنػػامج لمتوعيػػة الجماهيريػػة لمتعامػػؿ السػػميـ مػ الػػدواء فػػي واليػػة الخرطػػوـ
خالؿ ما تبقي مف هذا العاـ1


أما في مجاؿ البحوث فقد تـ في الماضي اجراء العديد مف بحوث العمميات في
مجاالت ثبات األدوية والمناعة الجرثومية لمضاداتها وتقدير الحاجة وترشيد وصؼ
واستعماؿ االدوية بدعـ مف منظمة الصحة العالمية ولـ تجر أي بحوث خالؿ الثنائية
 2111 – 2111ـ1

المشػػػاكؿ والحمػػػوؿ  :المشػػاكؿ الرئيسػػية التػػي اشػػارت اليهػػا االدارة العامػػة لمصػػيدلة تػػتمخص فػػي
اآلتي-:
 تهالؾ معظـ مباني االدارة وضيقها
 قصور معينات العمؿ الحديثة وتعثر حوسبة نظـ التسجيؿ واالحصاء الدوائي1
 تواض ػ شػػروط خدمػػة الصػػيادلة فػػي القطػػاع العػػاـ ممػػا أدي الػػي الػػنقص الكبيػػر فػػي
الصيادلة في هذا القطاع1
 ع ػػدـ ت ػػوفر دورات التخص ػػص ف ػػوؽ الج ػػامعي لمص ػػيادلة محميػ ػاً ف ػػي مج ػػاالت ص ػػيدلة
المستشفيات والصيدلة السريرية والصيدلة الصناعية1

 قصػ ػور إمكان ػػات ادارة ألرقاب ػػة والبح ػػوث الدوائي ػػة المختص ػػة بتحالي ػػؿ األدوي ػػة المادي ػػة
والبشرية 1
 إرتفاع تكمفة الدواء الي ما فوؽ طاقة معظـ المواطنيف مما كانت له نتػائج سػمبية عمػي
صحتهـ وصحة أسرهـ1
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التوصيات-:
 المشاكؿ المتعمقة بعػدـ مناسػبة المقػر تشػترؾ يػو إدارات أخػري بػوزارة الصػحة
رغـ أف الوضع ي إدارة الصيدلة أكثر سوءاً بحكػـ حجميػا والواجبػات المنوطػة

بيا الصيدلة أكثػر سػؤاً ،بحكػـ حجميػا والواجبػات المنوطػة بيػا وخطػط التوسػع
المستقبمية و ي كؿ الحاالت يجب أف ينظر ي ىذا األمر بصورة شػاممة تعػالج

مشكمة المقر بصورة جزرية ويقترح الفريؽ اآلتي-:
 متابعة إمكانية تنفيذ التوصيات السابقة ػي ىػذا المجػاؿ بمػا ػي ذلػؾ إحيػاء
المشاريع التي سبؽ إقتراحيا ألنشاء مقر جديد إلدارة الصيدلة األتحادية
 النظر ي نقؿ وزارة الصحة لوالية الخرطوـ لمقر والئي0
 التفكيػػر ػػي إنشػػاءات جديػػدة عػػف طريػػؽ تركيػػب مبػػاني جػػاىزة لحػػؿ المشػػكمة
بصورة سريعة0

 التفكير ي نقؿ بعض االدارات خارج الوزارة
 تو ير معينات العمؿ الحديثة
 رغػػػـ اف إدارة الصػػػيدلة ػػػي السػػػوداف كانػػػت أوؿ مػػػف سػػػعي إلػػػي إسػػػتعماؿ
الحاسػػوب ػػي مجػػاؿ تسػػجيؿ األدويػػة ،وأوؿ جيػػاز حاسػػوب قدمتػػو منظمػػة

الصػػحة العالميػػة ػػي المنطقػػة قػػدـ ليػػذه األدارة عػػاـ  7987ـ إال أنػػو منػػذ
ذلػػػؾ الحػػػيف لػػػـ يػػػتـ الػػػدعـ المناسػػػب الػػػذي يمكػػػف لػػػ دارة أف تتوسػػػع ػػػي
إسػػتعماؿ الحاسػػوب ػػي أعماليػػا مثػػؿ تسػػجيؿ الػػدواء والرقابػػة والمعمومػػات
الدوائية 00الخ 0وليػذا يوصػي الفريػؽ أف تعطػي وزارة الصػحة والمنظمػات
الدوليػػة أسػػبقية وامػػدادىا بالعػػدد الكػػا ي مػػف الحاسػػوب ودعميػػا الكػػا ي ػػي
مجػػاالت التػػدريب ػػي الحوسػػبة 0حتػػي تػػتمكف مػػف إنشػػاء شػػبكة معمومػػات

دوائية متكاممة0

 دعـ خػدمات األدويػة المخبريػة (معامػؿ إدارة الرقابػة والبحػوث الدوائيػة) عػف
طريؽ تو ير األجيزة واألمدادات والمستمزمات المخبرية والتركيػز عمػي تنميػة

القوي البشرية0

137

 تحسيف شروط خدمة الصيادلة ي القطاع العاـ عف طريؽ-:
 ػػػتح مجػػػاالت التخصصػػػات المختمفػػػة لمصػػػيادلة ووضػػػع الكػػػادر المناسػػػب لمػػػذيف
يجدوف رصة التخصص وؽ األختصاص الصيدلي
 دراسة موضوع إنشاء ىيئة عامة لمرقابة الدوائية حتػي يمكػف وضػع شػروط خدمػة
تنا س القطاع الخاص0

 النظػػر ػػي التعويضػػات الغيػػر مباشػػر لمصػػيادلة مثػػؿ العػػالج المجػػاني ومسػػاعدتيـ
عمي إنشاء مشاريع سكنية خاصة بيـ0
 تطوير نظاـ لمحوا ز يكوف مربوطاً باالداء0

 توسيع رص مشاركة الصيادلة ي المؤتمرات واألجتماعات األقميمية والدولية
 تو ير الدواء لممواطنيف باسعار مناسبة عف طريؽ-:
 التوسع ي وتطوير مبادرة باماكو والعالج األقتصادي
 توحيػػد عمميػػة الشػراء بتفعيػػؿ دور األمػػدادات الطبيػػة لتػػو ير إحتياجػػات كػػؿ مؤسسػػات
القطاع العاـ مف األدوية عف طريؽ عطاءات عالمية0

(ممحوظة :لتكممة الصورة بالنسبة لمخػدمات الدوائيػة يمكػف الرجػوع لمبػاب الخػاص بالهيئػة
العامة لأمدادات الطبية)
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 :9-1خدمات المعامؿ والبحوث الطبية
-1

الوضع التنظيمي

 ظمػػت الخػػدمات المعمميػػة فػػي وضػػعها التػػاريخي السػػابؽ تخػػتص بتوفيرهػػا واألشػراؼ
عميه ػػا اح ػػدي إدارات و ازرة الص ػػحة األتحادي ػػة العام ػػة وه ػػي اددارة العام ػػة لممعام ػػؿ
والبحوث الطبية ،وهي تختص بتحديد مستويات وتوفير الخدمات المعممية فػي كافػة
مس ػػتويات الم ارف ػػؽ الص ػػحية الحكومي ػػة واالشػ ػراؼ الفن ػػي عميه ػػا ،وت ػػوفير الخ ػػدمات
المختبريػػة المرجعيػػة والعاليػػة التخصػػص فػػي معاممهػػا المركزيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ تحاليػػؿ
األطعمػ ػػة وميػ ػػا الشػ ػػرب ومموثػ ػػات البيئػ ػػة ،وانتػ ػػاج األمصػ ػػاؿ والمقاحػ ػػات والمحاليػ ػػؿ
واألصػػباغ المختبريػػة ،وتػػدريب الك ػوادر العاممػػة فػػي مجػػاؿ التحاليػػؿ ،والرقابػػة الفنيػػة
وتدريب الكوادر العاممػة فػي مجػاؿ التحاليػؿ ،والرقابػة الفنيػة وضػبط الجػودة ،واجػراء
الدرس ػػات والبح ػػوث الطبي ػػة وت ػػوفير ال ػػدعـ المختب ػػري لمبح ػػوث الطبي ػػة الت ػػي تجريه ػػا
جهات أخري ذات اختصاص1
 حػ ػػدد مجمػ ػػس الػ ػػوزراء عػ ػػاـ  1997الهيكػ ػػؿ التنظيمػ ػػي والػ ػػوظيفي لػ ػػالدارة العامػ ػػة
لممعامػػؿ والبحػػوث الطبيػػة وأتب ػ لهػػا عمػػي المسػػتوي االتحػػادي ادارة المعامػػؿ الطبيػػة
وادارة المعامؿ الكيماوية بمجم المعمؿ القومي الصحي 1كما كػاف قػد سػبؽ تحويػؿ
قسػػـ تحاليػػؿ األدويػػة إلػػي األدارة العامػػة لمصػػيدلة عػػاـ  ،1991كػػـ تػػـ إنشػػاء إدارة
منفصػ ػػمة لمبحػ ػػوث برئاسػ ػػة و ازرة الصػ ػػحة األتحاديػ ػػة عػ ػػاـ  1999تتب ػ ػ أرس ػ ػاً لوكيػ ػػؿ
الو ازرة 1أما المعامؿ الصحية األقميمية بكؿ مف بورتسوداف وجوبػا واألبػيض وعطبػرة

والتػ ػػي كان ػ ػػت تُعتبػ ػػر فروعػ ػ ػاً لممعامػ ػػؿ المركزي ػ ػػة وتخػ ػػتص بتحالي ػ ػػؿ الصػ ػػحة العام ػ ػػة

والمس ػ ػػوحات الوبائي ػ ػػة وت ػ ػػدريب مس ػ ػػاعدي المعم ػ ػػؿ فق ػ ػػد ت ػ ػػـ تحويمه ػ ػػا ال ػ ػػي حكوم ػ ػػات
الواليػػات 1ولػػـ ينشػػأ أي معمػػؿ صػػحي اقميمػػي جديػػد منػػذ افتتػػاح معمػػؿ عطبػرة عػػاـ
.1993
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الخدمات المعممية التشخيصية
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 لػػـ تتحقػػؽ حتػػي اآلف مسػػتويات الخػػدمات المختبريػػة التشخيصػػية التػػي كانػػت مقػػررة
منػػذ منتصػػؼ السػػبعينات واعتمػػدتها الخطػػط الصػػحية واسػػتراتيجية التنميػػة الصػػحية
منذ ذلؾ الزمف1
 فعمي مسػتوي الرعايػة الصػحية األوليػة تػوفر خػدمات معمميػة بمسػتوي مسػاعد معمػؿ
ف ػػي المستش ػػفيات الريفي ػػة والم ارك ػػز الص ػػحية الت ػػي يعم ػػؿ به ػػا طبي ػػب ول ػػيس هن ػػاؾ
خػػدمات تشخيصػػية دوف ذلػػؾ ،كمػػا أف مسػػتوي تمػػؾ الخػػدمات لػػـ يحػػظ بتطػػور ُيػػذكر
1
 وفػ ػػي مسػ ػػتوي المستشػ ػػفيات الوسػ ػػيطة التػ ػػي يعمػ ػػؿ بهػ ػػا طػ ػػاقـ أخصػ ػػائييف أساسػ ػػي
(باطنيػػة  ،ج ارحػػة  ،أم ػراض نسػػاء وتوليػػد وأطفػػاؿ) مػػف المفػػروض أف تقػػدـ
خدمات معممية وسيطة عمي مستوي أخصائي عموـ امػراض سػريرية (Clinical
) Pathologistولك ػػف معظ ػػـ مستش ػػفيات و ازرات الص ػػحة بالوالي ػػات تفتق ػػر ال ػػي
ذلػػؾ ومػػا ازلػػت تعتمػػد عمػػي خػػدمات معمميػػة بمسػػتوي مسػػاعد معمػػؿ 1ورهػػـ ت ازيػػد
عدد أخصائيي األمراض السريرية بعد البػدء فػي تػأهيمهـ بالػداخؿ منػذ عػاـ 1992
وبمػػوغ عػػددهـ األجمػػالي  136أخصػػائياً فػػال يوجػػد بالمستشػػفيات الحكوميػػة خػػارج
العاص ػ ػػمة القومي ػ ػػة اخص ػ ػػائيوف اال ف ػ ػػي كس ػ ػػال والقض ػ ػػارؼ وسػ ػ ػنار ودنق ػ ػػال وني ػ ػػاال
أمػػا مسػػتوي تمػػؾ

ػاألبيض وبورتسػػوداف وعطب ػرة1
وبالمعامػػؿ الصػػحية االقميميػػة بػ ُ
الخ ػػدمات الوس ػػيطة بوج ػػود األخص ػػائي ه ػػي دوف م ػػا ه ػػو مطم ػػوب نظػ ػ اًر لض ػػعؼ

تػػدريب األخصػػائيف المػػؤهميف محمي ػاً فػػي الجوانػػب التطبيقيػػة)(Bench work
وعدـ توفر كؿ معينات العمؿ المختبري بصورة منتظمة 1

 أما عمي المستوي المركزي فبالنسػبة لمتحاليػؿ الطبيػة التػي تجػري فػي مجمػ المعمػؿ
القػ ػػومي الصػ ػػحي بػ ػػالخرطوـ فهػ ػػي قاص ػ ػرة عمػ ػػي الفيروسػ ػػات واألنسػ ػػجة المريضػ ػػة
والفطري ػػات وعص ػػيات ال ػػدرف 1وال يوج ػػد بالمعام ػػؿ الطبي ػػة المركزي ػػة اخص ػػائي ف ػػي
الفيروسات او في المناعيات1
 أم ػػا بالنسػ ػبة لتحالي ػػؿ الص ػػحة العام ػػة الت ػػي تق ػػوـ به ػػا المعام ػػؿ الكيماوي ػػة المركزي ػػة
بمجمػ المعمػػؿ القػػومي الصػػحي لأطعمػػة وميػػا الشػػرب ومموثػػات البيئػػة فػػال تتػػوفر
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فػػي الوقػػت الحاضػػر إال بهػػذ المعامػػؿ المركزيػػة فقػػط  1إذ كػػاف مػػف المفػػروض اف
يكوف هناؾ قسـ لهذ التحاليؿ بكؿ معمؿ اقميمي  ،ولكف لـ يتحقؽ ذلؾ1
 وقػػد تالحػػظ عػػدـ وجػػود نظػػاـ كمػػا كػػاف فػػي الماضػػي لرفػ التقػػارير الدوريػػة الخاصػػة
بالتحاليػػؿ المختبريػػة  ،أنواعهػػا وأعػػدادها ونتائجهػػا ،مػػف مسػػتوي آلخػػر حتػػي األدارة
العامة لممعامؿ لتحميؿ بياناتها واالستفادة منها1
-3

خػػدمات بنػػوؾ الػػدـ :تخػػتص االدارة العامػػة باالشػراؼ العػػاـ عمػػي خػػدمات بنػػوؾ الػػدـ وفػػي
المستشفيات التي بها اخصائي عموـ امراض سريرية تكوف إدارة بنػؾ الػدـ بالمستشػفي مػف

ضمف مسئولياته 1ودور االدارة العامة محصور في الوقت الحاضػر فػي دعػـ بنػوؾ الػدـ
الموجودة حالياً  1خصوصاً في مجاؿ فحص الدـ المنقػوؿ لمتأكػد مػف خمػو مػف فيروسػات
التهػاب الكبػػد الوبػػائي واأليػػدز 1وبينمػا هػػذا الفحػػص متػػوفر اآلف فػي بنػػوؾ الػػدـ بالعاصػػمة

القومي ػػة بنس ػػبة  %91ف ػػال زاؿ يتػ ػراوح م ػػف ص ػػفر إل ػػي  %51ف ػػي بقي ػػة انح ػػاء القط ػػر1
وهن ػػاؾ خط ػػة مق ػػررة وب ػػدأ تنفي ػػذها لت ػػوفير فح ػػص سػ ػري )test

 (Screeningلم ػػدـ

المنقوؿ في جمي مستشفيات السوداف بنهاية عاـ  2111الحالي1
-4

خدمات الطوارئ :الوبائيةحاالت الطوارئ التي تستدعي التدخؿ الفوري لممعامؿ

المركزية هي اوبئة السحائي والكولي ار والحميات النزفية 1هذا وال يوجد نظاـ لمرصد
المبكر لالوبئة وجهاز متكامؿ مجند وحاضر لمتدخؿ السري 1

التدريب والقوي البشرية ،أخصائيو عموـ األمراض السريرية
 بػ ػػدأ مجمػ ػػس الد ارسػ ػػات فػ ػػوؽ الجامعيػ ػػة بكميػ ػػة الطػ ػػب جامعػ ػػة الخرطػ ػػوـ عػ ػػاـ 1992
تخصصاً لمحصوؿ عمػي درجػة الماجسػتير فػي عمػوـ األمػراض السػريرية Clinical
 Pathologyسرعاف ما رف الػي مسػتوي الػدكتو ار ) (MDورفعػت سػنوات الد ارسػة

الػػي ثالثػػة سػػنوات ونصػػؼ 1وقػػد تخػػرج حتػػي اآلف حػوالي  51اخصػػائياً ،كمػػا بػػدأت
جامعة الجزيرة في تخػريج قمػة مػف أخصػائي عمػوـ األمػراض منػذ عػاـ  1994باعػداد

141

بسػ ػػيطة إذ لػ ػػـ يتجػ ػػاوز مػ ػػف تخرج ػ ػوا عش ػ ػرة أخصػ ػػائييف 1ورهػ ػػـ اف أخصػ ػػائيو عمػ ػػـ
األم ػراض المسػػجمة يبمػػغ ح ػوالي  136فػػاف معظمهػػـ يعمػػؿ فػػي الجامعػػات وقمػػة مػػنهـ
تعمػػؿ بالمستشػػفيات الحكوميػػة ولػػذلؾ هنػػاؾ نقػػص كبيػػر فػػي ه ػؤالء األخصػػائييف فػػي
المستشفيات الحكومية1
 مػػف ناحيػػة أخػػري يشػػير بعػػض كبػػار استشػػاري عمػػوـ األم ػراض إلػػي ضػػعؼ التػػدريب
التطبيقػػي )work

 (Benchلهػ ػؤالء وافتقػػارهـ إل ػػي الت ػػدريب بكػػؿ ط ػػرؽ ووس ػػائؿ

التحالي ػػؿ الحديث ػػة والمتج ػػددة مم ػػا يتطم ػػب تح ػػديث مق ػػر ارت ه ػػذا التخص ػػص واألهتم ػػاـ
بالتدريب العممػي كمػاً ونوعػاً 1كمػا يوجػد نقػص فػي المتخصصػيف فػي عمػـ الفيروسػات
وعمػػـ المناعيػػات 1وال يوجػػد أخصػػائي اآلف فػػي هػػذيف التخصصػػيف بالمعمػػؿ القػػومي
الصػػحي المرجعػػي ممػػا يعتبػػر نقص ػاً خطي ػ اًر يسػػتدعي إيفػػاد مبعػػوثيف فػػو اًر لمتخصػػص

فيهما بالخارج1

نيػػو (أو تقنيػػو) المعامػػؿ :أفُتػػتن مػػؤخ اًر عػػدد كبيػػر مػػف أقسػػاـ المختب ػرات
131-5
الطبية في كميات عامة وخاصة لتخريج فنيي (أو تقنيي) معامػؿ طبيػة أصػبن معػه
هذا الكادر متوف اًر بأعداد كافية 1وهناؾ ضرورة لتوحيد مقررات د ارسػاتهـ النظريػة

والعمميػػة 1كمػػا هنػػاؾ إقت ػراح بضػػرورة خضػػوعهـ لفت ػرة تدريبيػػة تمتػػد لعػػاميف (فت ػرة
إمتيػػاز) بأحػػد المستشػػفيات التعميميػػة قبػػؿ تسػػجيمهـ تسػػجيالً مسػػتديماً والسػػماح لهػػـ

بالعمؿ الخاص (أسوة باالطباء والصيادلة)1

 1-5مسػػػػػاعدو المعامػػػػػؿ :ال زاؿ مسػ ػػاعد المعمػ ػػؿ يمثػ ػػؿ العمػ ػػود الفقػ ػػري لمخػ ػػدمات المعمميػ ػػة
التشخيصية بػالبالد الشػا الػذي دعػا االدارة العامػة لرفػ مسػتوي القبػوؿ لمػدارس مسػاعدي

المعامػػؿ ليكػػوف حػػامالً لمشػػهادة الثانويػػة أو شػػهادة تم ػريض 1ورهػػـ وجػػود نقػػص فػػي هػػذا
الك ػػادر ف ػػي الوالي ػػات هن ػػاؾ ف ػػائض كبي ػػر مك ػػدس بالمعم ػػؿ الق ػػومي الص ػػحي لع ػػدـ وج ػػود

وظ ػػائؼ مس ػػاعدي معام ػػؿ الس ػػتيعابهـ بالوالي ػػات الت ػػي بعث ػػت به ػػـ أصػ ػالً ل ػػدخوؿ مدرس ػػة
المسػػاعديف ،ويوجػػد فػػي الوقػػت الحاضػػر خمػػس مػػدارس لمسػػاعدي المعمػػؿ وهنػػاؾ حاجػػة

لزيادة عددها وتطوير مناهجها وتقوية هيئات التدريس فيها
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إنتاج المقاحات واألمصاؿ ومحاليؿ وأصباغ التحاليؿ الطبية

 المق ػػاح الوحي ػػد ال ػػذي يج ػػري إنتاج ػػه ف ػػي الوق ػػت الحاض ػػر بالمعام ػػؿ الطبي ػػة ه ػػو لق ػػاح
السػػعر 1وهػػو ال زاؿ ينػػتج مػػف أنسػػجة مػػخ (التيػػوس) وبكميػػات محػػدودة ال تفػػي بحاجػػة
المستشػ ػػفيات 1كمػ ػػا تنػ ػػتج بعػ ػػض محاليػ ػػؿ وأصػ ػػباغ الفحوصػ ػػات المعمميػ ػػة البسػ ػػيطة
وبكميات محدودة1
 والسبب في عدـ التطػور فػي مجػاؿ هػذ المنتجػات وهيرهػا مػف أمصػاؿ ومشػتقات الػدـ
ومواد تحاليؿ متطورة هو التصديؽ منذ سنوات بانشاء مؤسسػة عامػة النتػاج المنتجػات
أسػػس تجاريػػة ،ولكػػف لػػـ
البيولوجيػػة ومصػػن قطػػاع خػػاص النتػػاج م ػواد التحميػػؿ عمػػي ُ
تتخذ أي خطوات جادة لقياـ هذيف المشروعيف حتي اليوـ1
-7

تطبيػػؽ نظػػاـ قػػومي لضػػبط الجػػودة :ظهػػرت الحاجػػة الماسػػة لتطبيػػؽ نظػػاـ فعػػاؿ لضػػبط
جودة التحاليؿ المعممية في القطاعيف العاـ والخاص منذ سنوات 1ولـ تساعد التشػريعات
الحاليػػة فػػي قيػػاـ االدارة العامػػة بصػػياهة وتطبيػػؽ هػػذا النظػػاـ إذ البػػد مػػف تقنينػػه ألغػػرض
ضبط الجودة في القطاعيف العاـ والخػاص 1وقػد ُأنشػئت بالمعمػؿ القػومي الصػحي وحػدة
مركزية لضبط الجودة 1وتحتاج الوحدة الي كػادر مػدرب ولالمكانيػات الالزمػة لتفعيػؿ هػذا
المنشط الهاـ عمي مستوي القطر1

-8

البحوث العممية :منذ قياـ االدارة المنفصمة لمبحوث الطبية برئاسة و ازرة الصحة
قبؿ عاميف أصبحت هي الجهة المنسقة لمبحوث وتحديد أولوياتها 1وبالفعؿ
أجرت تمؾ الوحدة دراسات عممية لتحديد مواضي وأسبقيات مجاالت ومواضي
البحوث الطبية وسعت لتوفير االمكانات المطموبة الجرائها 1وال يوجد لالدارة
العامة برنامج محدد لمبحوث الطبية وأمر البحوث متروؾ لأفراد كؿ حسب
اجتهاد  1واجراء وكتابة ونشر هذ البحوث متروؾ لممبادرات الشخصية لمعامميف
في المعامؿ المختمفة1
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الشئوف األدارية والمالية

 االدارة العامة مسئولة عف تعييف وتػنقالت اخصػائي عمػوـ األمػراض وفنيػي المعامػؿ
وتػػدريبهـ اثنػػاء الخدمػػة وترقيػػاتهـ  ،كمػػا تشػػرؼ بصػػورة مباش ػرة عمػػي ادارة المعامػػؿ
الطبيػػة وادارة المعامػػؿ الكيماويػػة ومدرسػػة مسػػاعد dالمعمػػؿ بػػالخرطوـ ،كمػػا تشػػرؼ
uل ػػي ص ػػيانة مب ػػاني مجمػ ػ المعم ػػؿ الق ػػومي الص ػػحي 1وك ػػؿ م ػػف ادارة المعام ػػؿ
الطبي ػ ػػة والمعام ػ ػػؿ الكيماوي ػ ػػة واس ػ ػػتقالله االداري ال ػ ػػداخمي عم ػ ػػي موظفي ػ ػػه وعمال ػ ػػه
وأسػػتقالله المػػالي1وبالنسػػبة لمصػػادر الميزانيػػة فػػإف  %91توفرهػػا الخزينػػة العامػػة
و %11مف المصادر الذاتية لممعمميف1
 وتحقؽ المعامؿ المركزية لمخزينة العامة ايػرادات كبيػرة مػف فحػص األيػدز لممغتػربيف
( 211مميػ ػػوف دوالر) والتحاليػ ػػؿ الطبيػ ػػة والكيماويػ ػػة ( 7مميػ ػػوف دينػ ػػار) ومنتجػ ػػات
المعامؿ ( 5مميوف دينار) في العاـ1
 -11المشاكؿ وأوجو القصور
أ)

ال ػ ػػدور الرق ػ ػػابي واالشػ ػ ػراؼ ل ػ ػػالدارة العام ػ ػػة عم ػ ػػي الخ ػ ػػدمات المعممي ػ ػػة ف ػ ػػي
القطػػاعيف العػاـ والخػػاص هيػػر محػػدد وهيػػر مقػػنف وأدي الػػي انعػػداـ الرقابػػة
عمي هذ الخدمات الحيوية1

ب)

تغيػ ػػر الػ ػػدور المقػ ػػرر لممعامػ ػػؿ الصػ ػػحية االقميميػ ػػة بعػ ػػد تبعيتهػ ػػا لحكومػ ػػات
الواليػػات ،م ػػف معامػػؿ تعن ػػي بالتحاليػػؿ المتخصص ػػة فػػي مج ػػاالت الص ػػحة
العامػػة والرقابػػة النوعيػػة عمػػي األهذيػػة وميػػا الشػػرب ومموثػػات البيئػػة واجػراء
المسػػوحات والد ارسػػات الوبائيػػة فػػي المنطقػػة ،الػػي معامػػؿ تشخيصػػية لخدمػػة
المستشفيات1

ت)

ال ػ ػػنقص الكبي ػ ػػر ف ػ ػػي اخص ػ ػػائي عم ػ ػػوـ األمػ ػ ػراض السػ ػ ػريرية وبق ػ ػػاء معظ ػ ػػـ
المستشػػفيات التػػي بهػػا طػػاقـ اخصػػائييف بػػدوف اخصػػائي عمػػوـ األم ػراض،
وض ػ ػػعؼ مس ػ ػػتوي التخص ػ ػػص المحم ػ ػػي ف ػ ػػي التحالي ػ ػػؿ المعممي ػ ػػة التطبيقي ػ ػػة
والنقص في اخصائي عمـ الفيروسات وعمـ المناعيات1
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ث)

تف ػػاوت مق ػػررات كمي ػػات فني ػػي المعام ػػؿ وع ػػدـ كفاي ػػة ت ػػدريبهـ العمم ػػي ال ػػذي
يؤهمهـ لمعمؿ الخاص1

ج)
ح)

عدـ تطور منتجات المعمؿ القومي الصحي كماً ونوعاً

التعثر في تطبيؽ النظاـ القومي لضبط الجودة وعدـ إصدار التشػري الػذي

يحقؽ ذلؾ1
خ)

عػػدـ تخصػػيص نصػػيب عػػادؿ لػػالدارة مػػف الميزانيػػة الممرك ػزة برئاسػػة و ازرة
الصحة بما يتناسب م حجـ العمؿ واالداء والتطوير المطموب1
التوصيات ي مجاؿ خدمات المعامؿ

 يجب إصدار ما يمزـ مف تشريع يخوؿ لالدارة العامة سمطة الرقابة الفنيػة
عمي الخدمات المعممية ي القطاعيف العػاـ والخػاص وتحديػد مواصػفاتيا
وضػػبط جػػودة امكاناتيػػا وادائيػػا والرقابػػة عمػػي كػػؿ المػواد او المسػػتمزمات

المعممية التي تستورد او تصنع محمياً0

 حسػػػػـ كػػػػؿ الشػػػػئوف الخاصػػػػة بالمعامػػػػؿ الصػػػػحية األقميميػػػػة بالنسػػػػبة
ألختصاصاتيا وتبعيتيا ودورىا ي رصد ودراسة األوبئػة ومكا حتيػا و ػي

تػػػدريب الكػػػوادر المعمميػػػة وعالقاتيػػػا مػػػع وزارة الصػػػحة الوالئيػػػة واالدارة
العامة لممعامؿ االتحادية0
 مراجعة وتحديث مقررات دراسة دكتوراة عموـ األمراض واالرتقاء بمسػتوي
الميارة العممية ي التحاليؿ0
 ابتعػػاث عػػدد مػػف خريجػػي الػػدكتوراه ػػي عمػػوـ األم ػراض لمتخصػػص ػػي
الفيروسات والمناعيات ي الخارج0
 توحيػػػد مقػػػررات كميػػػات نيػػػي المعامػػػؿ واخضػػػاع خريجييػػػا لفتػػػرة عػػػاميف
لمتدريب العممي ي المستشفيات التعميمية قبؿ تسجيميـ الدائـ0

 إحيػػػػاء وتنشػػػػيط اجػػػػراءات قيػػػػاـ مشػػػػروعي إنتػػػػاج االمصػػػػاؿ والمقاحػػػػات
ومنتجات الدـ ومشروع انتاج مواد الفحص المعممية محمياً0

 تو ير االمكانات المطموبة لتفعيؿ تطبيؽ النظاـ القومي لضبط الجودة0
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 تو ير معينات العمؿ مف أجيزة ومواد ومسػتمزمات معمميػة لكا ػة المعامػؿ
المركزيػػة واألقميميػػة ومعامػػؿ المستشػػفيات التعميميػػة والحكومػػة وتحػػديثيا
أوالً بأوؿ0

 صياغة وتطبيؽ نظاـ لمتعميـ والتدريب والتطوير المسػتمر لجميػع الكػوادر
المعممية مف أخصائييف و نييف ومساعدي معمؿ0
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 :11 -2إدارة الشئوف المالية واألدارية
أس ػػتخدمت ه ػػذ األدارة ع ػػاـ  1992نتيج ػػة لتوص ػػية المجن ػػة العمي ػػا لأنق ػػاذ الص ػػحي ()1991
حيث كانت قبؿ ذلؾ التاريخ جزءاً مف األدارة العامة لمتخطػيط واألدارة 1وتتكػوف هػذ األدارة مػف
إدارة شػ ػػئوف العػ ػػامميف وادارة الحسػ ػػابات 1هػ ػػذ هػ ػػي األدارة الوحيػ ػػدة التػ ػػي وجػ ػػد بهػ ػػا معمومػ ػػات

معروضة تعطي وصفاً كامالً لػأدارة مػف حيػث محتوياتهػا وأنشػطتها والمشػاكؿ التػي تواجػه األداء
في العمؿ الصحي عامة 1وهنالؾ أيضاً معمومات تعريفية عف و ازرة الصػحة ومختمػؼ العناصػر

التػػي تعمػػؿ بهػػا والميزانيػػات السػػنوية ودرجػػة الصػػرؼ منهػػا 1والواضػػن أف العمػػؿ يسػػير فػػي هػػذ

األدارة بطريقة سمسمة وهنالؾ وضوح لمرؤيا بالنسبة لدور األدارة وطريقػة تنفيػذ المعمومػات ومعرفػة
مقدرة بالقوانيف االدارية والمالية والصحية والتطور األداري بالو ازرة.
يعم ػػؿ داخ ػػؿ األدارة -ولك ػػف ل ػػيس تح ػػت س ػػمطاتها – أثن ػػاف م ػػف المػ ػراجعيف أح ػػدهما يتبػ ػ

ل ػػو ازرة

المالية واآلخر لديواف المراج العاـ مما يضمف شفافية ومراجعة دائمة لالداء1
الجػػدوليف أدنػػا يظه ػراف ميزانيػػة و ازرة الصػػحة فػػي البنػػديف األوؿ "القػػوي العاممػػة" والثػػاني "التسػػيير
لأعواـ  2111 – 1997ويظهر الجدوؿ الثالث ميزانية البند الثالػث "التنميػة" لهػذا العػاـ حيػث
لـ يخصص لهذا البند أي أعتماد في السنيف السابقة1

حجـ ميزانية الفصؿ األوؿ لوزارة الصحة األتحادية
الرقـ

الميزانية عاـ

المبمغ بالدينار

1

1997

125393131

2

1998

3

1999

11
153354131
11
211311131
147

11
4

2111

5

2111

3623911.00
1
1322235113
111

ألمصدقة
حجـ ميزانية الفصؿ الثاني ُ

المبمغ بالدينار
الميزانية عاـ
الرقـ
513111311
1997
1
1
142311131
1998
2
11
234311131
1999
3
11
251311131
2111
4
11
275311131
2111
5
11
مف المالحظ أف كؿ الميزانيات لـ تض أي إعتمادات لبند التنمية (الفصؿ الثالث) ما عدا حديث ًا

في عاـ  2111حيث تـ ألوؿ مرة التصديؽ بأعتمادات البند الثالث1
ميزانية الفصؿ الثالث المجازة (ط)50/7/
المشروع
مشروعات الصحة

تقديرات عاـ 1007
محمي أجنبي

تفاصيؿ إعتمادات الماية

الجممة مباني تالت

عربا

ومنشآ ومعدات ت

جمار

أخري

ؾ

ت
صحة

األمومة 933

313 2139
2

-

335

-

133

273
4

148

والطفولة
دعـ برامج التغذية

6

413 3536

-

6

-

1

6
الجهاز 26

إلتهاب

6

913 6434

-

31

-

3

4

التنفسي
التحصيف الموس

الصحة الريفية

5

.4

- 5153

51

483 4336

-

18

-

135

مكافحة األسهاالت

الصحية 21

بالواليات
(البنؾ

663
4

- 167 1423
7

المراكز

-

-

-

2

4
25

313
1

683 6434

األولية

51

4

6
وحدةالرعاية الصحية 4

573
4

- 615 5153 111
4

343

- 5637

1

111

.7

- 111 148 1283
9
.9

31

11

839

األسالمي

لمتنمية)
إعادة

تأهيؿ - 611

413 194 611

-

3

-

المستشفيات
التخصصية
المعمؿ

القومي 58

-

58

333
1

149

- 1739

5

2

الصحي
مكافحة الدرف

35

الجممة

707 888

138

353

-

- 3337

1

131

8
..

767

708 317 790
6

..

150

461

30

766

387

8

..

ال توجػ ػػد سياسػ ػػة برمجػ ػػة لمميزانيػ ػػة ويػ ػػتـ اآلف النسػ ػػب التػ ػػي أُسػ ػػتغمت بواسػ ػػطة اددارات والب ػ ػرامج
المختمفػػة وسػػيكتمؿ هػػذا العمػػؿ م ػ نهايػػة العػػاـ حيػػث سيسػػتغؿ لتقػػدير ميزانيػػة لكػػؿ إدارة منفصػػمة
إبتداءاً مف العاـ المالي القادـ حيث يتـ تطوير المعايير لتحديد تمؾ الميزانيات1
هذ الميزانية ال تحػوي إعتمػادات المستشػفيات أو الم اركػز التخصصػية أو الواليػات التػي تػدف لهػا
ميزانياتها مباشرة مف و ازرة المالية1
تقوـ هذ األدارة العامة بتقديـ الدعـ الفني لمواليات ،عندما يطمب منها ذلؾ ولػيس هنالػؾ برنامجػاً

محدداً لمثؿ هذا الػدعـ ولػيس مػف مسػئولياتها مراجعػة االداء المػالي أو األداري لمػو ازرات األقميميػة

حػػي تػػتـ المراقبػػة الماليػػة مػػف و ازرة الماليػػة والم ارجػ العػػاـ مباش ػرة ولػػيس هنالػػؾ نظامػاً لممراقبػػة أو
المراجعة األدارية1

تص ػػدر األدارة تقريػ ػ اًر دوريػ ػاً يعك ػػس التغييػ ػرات والتط ػػورات ذات العالق ػػة ب ػػالقوي العامم ػػة واألم ػػور
الماليػػة ،وبػػآخر تقريػػر صػػدر عػػف الفت ػرة  1994 – 1992كػػاف موجػػوداً 1تممػػؾ هػػذ األدارة

وثػػائؽ مرجعيػػة تعكػػس مختمػػؼ القػوانيف والمػوائن التػػي تحكػػـ عممهػػا والواضػػن انػػه يػػتـ الرجػػوع إليهػػا
لدعـ القرار1
لقد حددت األدارة عدداً كبي اًر مف المشاكؿ التي تواجهها وهي تعمؿ م السمطات المختمفػة اليجػاد
الحموؿ المناسبة لها حيث اف جؿ هذ المشاكؿ يقم تحت أو تتأثر به كؿ األدارات األخري1
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الييكؿ الوظيفي لمشئوف المالية واألدارية
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والمشاكؿ التي جمعتيا ىذه األدارة تتكوف مف-:
 عدـ إستقرار السياسات العميا
 عدـ إستقرار القياديف
 عدـ إستقرار إنفاذ القرار
 عدـ األستفادة مف المعمومات الموثقة
 هياب المسائمة اددارية
 تكدس أو عدـ ترشيد العمالة
 عدـ مواكبة أساليب الجودة الشاممة
 عدـ فاعمية التدريب
 عدـ توفر بيئة العمؿ الصالحة
 عدـ توفر مرشد
 عدـ وضوح العالقة م المستشفيات األتحادية
 عدـ وضوح العالقات م التعميـ العالي (أساتذة الجامعات)
 عدـ تبسط األجراءات
 عدـ كتابة تقارير األداء السنوية لمعامميف
 هياب المعمومات
 هياب الوصؼ الوظيفي
 هياب التنظيـ
 هياب المتابعة
 هياب التنسيؽ
 التعيينات المعيبة
 التنقالت المعيبة
 مراكز القوي
 هجرة الكوادر الطبية
 ادزدواجية في تنقالت األخصائييف
 مشكمة أطباء ادمتياز

153

 مشكمة األطباء األجانب
 ضغوط
 ضعؼ الميزانية
 الضباط المسرحوف
 بعض مظاهر السموؾ السمبي
 المشكمة م األمدادات الطبية
 تصدع المباني
( أألرضة والفئراف)
 ـ 1كدباس
 مشروع الجامبيا
 أطفاؿ أمدرماف والمجم
 مشكمة التوثيؽ المرئي والمسموع والمقروء
 سحب األرصدة
 التجنيد
 قطوعات الكهرباء
 هياب التدريب
وقد تـ تطوير نموذج الوصؼ الوظيفي ليصبح كاآلتي-:
أوالً:

البيانات األساسية

األسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ 111111111111111111111
الوظيفة111111111111111111111
الدرجة 11111111111111111111موق الوظيفة في الهيكؿ11111111111
ثانياً :العالقات التنظيمية

-1

إسـ الرئيس المباشر1111111111111111111111

وظيؼ الرئيس المباشر11111111111111111111
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درجته الوظيفية111111111111111111111111
-2

أسماء المرؤوسيف مباشرة

العدد 1111111111111الدرجة 11111111111
ثالثاً :األعباء والمسئوليات (تكتب تنازلياً حسب األىمية النسبية)
11111111111111111111111111111111111111111111111
1111
11111111111111111111111111111111111111111111111
1111
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رابعاً :السمطات-:

السمطات اددارية

السمطات المالية
السمطات الفنية
خامساً:

شروط شغؿ الوظيفة-:
المؤىالت الدراسية

-7

التدريب
الخبرة
المغات
المهارات
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-3

المستوي الوالئي
مالحظات عامة

-1

المسػئوؿ األوؿ عػف العمػؿ الصػحي عمػي المسػتوي الػوالئي هػو وزيػر الصػحة وهػو مسػػئوؿ
مباشػرة لػػدي والػػي الواليػػة ويسػػاعد مػػدير عػػاـ الػػذي يمثػػؿ المسػػئوؿ الفنػػي والتنفيػػذي األوؿ
في الو ازرة ورهـ أف طبيعة عمؿ المدير العاـ واألتفاؽ والفهـ المشترؾ بيف الػو ازرة الوالئيػة
والػو ازرة االتحاديػػة يسػتمزماف اف يكػػوف المػدير العػػاـ اخصػائياً فػػي طػب المجتمػ إال أنػه مػػا

ع ػػدا و ازرت ػػيف اقميميت ػػيف ف ػػاف جميػ ػ الم ػػدراء االقميم ػػيف ليس ػػو م ػػؤهميف ف ػػي ط ػػب المجتمػ ػ

وتتفػػاوت مػػؤهالتهـ وخبػراتهـ الػػي الحػػد اف هنالػػؾ بعػػض المػػدراء العػػامميف الػػذيف ال عالقػػة
لهـ وال خبرة بالعمؿ الصحي1
-2

هنال ػػؾ ع ػػدـ إس ػػتقرار ف ػػي إدارة العم ػػؿ الص ػػحي عم ػػي مس ػػتوي الوالي ػػة ن ػػتج م ػػف التغييػ ػرات
المتتالية في المواق الرئيسية في الفترة السابقة في بعض الواليات ورهـ هذا األشػكاؿ فمػـ
ي ػػتـ تط ػػوير نظ ػػاـ لعممي ػػة التس ػػميـ والتس ػػمـ وال توج ػػد م ارجػ ػ تعريفي ػػة أو مػ ػواد – م ػػا ع ػػدا
ادحصػػائيات – التػػي يمكػػف أف يسػػتفاد منهػػا بواسػػطة المسػػئوليف الجػػدد كمػػا أنػػه ال توجػػد
هنالؾ هيئات استشارية صحية عمي مستوي الوالية أو مكاتب فنية يمكف أف تحػافظ عمػي
االسػػتم اررية إال اف نظامػاً قػػد طػػور لعقػػد إجتمػػاع دوري لمػػدير اددارات المػػذيف ينظػػر الػػيهـ

كهيئ ػػة استش ػػارية فني ػػة 1المالح ػػظ ان ػػه ال توج ػػد هنال ػػؾ وث ػػائؽ يعتم ػػد عميه ػػا ف ػػي عممي ػػة
التخطػػيط ،لقػػد اسػػتطاعت بعػػض اددارات أف تخمػػؽ لنفسػػها مرجعيػػات ووثػػائؽ تسػػتعيف بهػػا
في عممية التخطيط وأحيانػاً فػي إتخػاذ القػرار 1لػيس هنالػؾ مػا يؤكػد أف الػو ازرات األقميميػة
تسػػتهدي فػػي وض ػ خططهػػا وق ارراتهػػا بالسياسػػات الصػػحية الوطنيػػة او الموجهػػات العامػػة

لمعمؿ الصحي1
-3

الموارد الرئيسية لمميزانية الصحية الوالئية تأتي مف و ازرة الماليػة عػف طريػؽ مكتػب الػوالئي
في و ازرة الماليػة مباشػرة ويػتـ تحديػدها بواسػطة السػمطات الوالئيػة بنػاءاً عمػي المقتػرح الػذي

تقدمػػه و ازرة الصػػحة الوالئيػػة 1ويقػػدـ ديػواف الحكػػـ المحمػػي دعمػاً لػػبعض الواليػػات ويػػدخؿ
هػذا الػػدعـ تمقائيػاً فػػي ميزانيػة الواليػػة  1وتتمقػي بعػػض الواليػات دعمػاً مػف منظمػػات األمػػـ
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المتحدة ومف الموارد المحمية ،وقد لُوحظ أف نسبة الصػرؼ فػي الميزانيػات الصػحية مقارنػة

بالميزانيػػات المصػػدؽ بهػػا ضػػعيؼ بالنسػػبة لممبمػػغ المصػػدؽ بػػه فػػي بعػػض الواليػػات وأعمػػي

نسبة صرؼ لمميزانية هي فػي حػدود  1%71ومػف المشػاكؿ االساسػية التػي تػؤثر تػأثي اًر

س ػػمبياً عم ػػي العم ػػؿ الص ػػحي الػ ػوالئي هػ ػو األعتم ػػاد ف ػػي تأدي ػػة كثي ػػر م ػػف الواجب ػػات عم ػػي
المستوي المحمي الذي تواجهه مشكمتاف :

اولهما :عدـ وجود ميزانية لمتسيير
وثانيهما :األعتماد عمػي قػوي عاممػة مؤقتػة إذ أف المحميػات تتػردد فػي مػؿء وظػائؼ دائمػة
لتخػػوفهـ مػػف عػػدـ القػػدرة عمػػي االلت ػزاـ بالمرتبػػات حيػػث أنػػه لػػوحظ اف كثيػػر مػػف العػػامميف
المؤقتيف لـ تدف لهـ مرتباتهـ لفترة طويمة 1
-4

لػػيس هنالػػؾ واليػػة يوجػػد فيهػػا نظػػاـ مؤسسػػي الستكشػػاؼ وتحميػػؿ المشػػاكؿ ،رهػػـ أف هنالػػؾ
بعػػض االبتكػػارات فػػي مجػػاالت تطػػوير اسػػتراتيجيات العمػػؿ  ،ورهػػـ هػػذ الحقيقػػة أجمعػػت
الواليات في تحديد المشاكؿ األساسية واألولويات التي تتكوف مف:
 تأهيؿ المؤسسات الصحية
 تدريب القوي العاممة


تطوير النظـ والمهارات



تطوير فهـ العامميف عف تعريؼ الحكـ الفيدرالي والتشريعات الصحية



تقوية العممية أال دراية الصحية خصوصاً عمميات المراقبة والتقييـ



دعػػـ العمػػؿ الصػػحي ال ػوالئي بػػالتجهيزات واألمػػدادات الالزمػػة مثػػؿ وسػػائؿ النقػػؿ

وأجهزة الحاسوب
-5

لػػـ يالحػػظ الفري ػػؽ اي نشػػاطاً مق ػػد اًر فػػي مجػػاؿ البح ػػوث الصػػحية او الد ارس ػػات ذات
العالقة بالصػحة ،كمػا أنػه ال توجػد تليػة تسػاعد عمػي التجديػد والتطػوير ،مػف الصػعوبة

الحكـ عمي مستوي جػودة نظػاـ المعمومػات ،فالعمػؿ يػتـ تنفيػذ عمػي مسػتوي المحميػات
وبالتالي يجب أف تكػوف المحميػات هػي المصػدر الرئيسػي لممعمومػات إال انػه قػد لػوحظ
اف المحميات ليس لها ميزانيات كثيرة واهمب العامميف الصحييف إمػا ليسػوا فػي الخدمػة
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المستديمة او ال يتمقوف مرتبػاتهـ بانتظػاـ ممػا خمػؽ وضػعاً يضػعؼ فيػه الحمػاس لػروح
العمؿ وفي كؿ الحاالت فاف نظاـ المعمومات يعتمػد اساسػاً عمػي االحصػائيات فهػو ال

يعكس طريقة استعماؿ المعمومات وال يحمؿ تلية لممراقبػة ولػـ يػتـ تقييمػه 1لػـ ُيالحػظ

أف المعموم ػػات الص ػػحية تس ػػتعمؿ خ ػػارج القط ػػاع الص ػػحي كم ػػا ال تح ػػوي المعموم ػػات
الصحية أنشطة القطاعات األخري ذات العالقػة بالصػحة وال تػنظـ السػمطات الصػحية
الوالئية اي تغذية راجعػة لممسػتويات الػدنيا فػي مختمػؼ فئػات العػامميف والمتعػاونيف فػي
العمؿ الصحي 1
-6

ماع ػػدا االجتماع ػػات الدوري ػػة لم ػػديري االدارات م ػػا زاؿ عم ػػؿ الفري ػػؽ الص ػػحي ض ػػعيفاً
وحتي عمي المستوي المحمي فإف عمػؿ الفريػؽ عمػي مسػتوي المؤسسػات الصػحية لػيس

لػػه وجػػود ورهػػـ هػػذ المالحظػػات إال أف بعػػض الواليػػات خمقػػت نظام ػاً تشػػاورياً فعػػاالً
حيػػث يػػتـ تنظػػيـ اجتماعػػات دوريػػة لمعػػامميف فػػي المنػػاطؽ الصػػحية حيػػث يػػتـ مناقشػػة
التقارير ووض الحموؿ لمشاكؿ العمؿ ،ولقد نجحت بعض الػو ازرات فػي السػيطرة عمػي
بعػػض األم ػراض مثػػؿ نجػػاح و ازرة الصػػحة بواليػػة القضػػارؼ فػػي السػػيطرة عمػػي مػػرض
الكالزار 1
-7

مػػا ازلػػت مشػػاكؿ الوصػػوؿ لممؤسسػػات الصػػحية مػػف القػػري الغيػػر مخدومػػة موجػػودة وق ػػد
تفاقم ػػت ه ػػذ المش ػػكمة ،إذ اف نس ػػبة تتف ػػاوت م ػػا ب ػػيف  %1إل ػػي  %59م ػػف المؤسس ػػات
الصػػحية هيػػر عاممػػة وهنالػػؾ نسػػبة عاليػػة ح ػوالي  %71هيػػر عاممػػة جزئي ػاً ممػػا يسػػتمزـ

س ػف اًر اكثػػر واطػػوؿ 1ولػػـ يحصػػؿ توس ػ فػػي انشػػاء المؤسسػػات الصػػحية بمػػا يتناسػػب م ػ

الزيػػادة السػػكانية إذ أف اقػػؿ مػػف مائػػة مؤسسػػة رعايػػة صػػحية أوليػػة تػػـ إنشػػاؤها فػػي العش ػرة

سنوات االخيرة في كؿ أنحاء السوداف م مالحظػة أف عػدد المؤسسػات لػـ يكػف كافيػاً منػذ

البداية.
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التػ ػػدهورالكبير فػ ػػي نسػ ػػبة عاليػ ػػة مػ ػػف الوحػ ػػدات الصػ ػػحية مػ ػػف ناحيػ ػػة االمػ ػػدادات والمبػ ػػاني
والتجهيزات مما أفقد الثقة فػي الخػدمات الصػحية وجعػؿ كثيػر مػف المػواطنيف يتجهػوف الػي
العيػػادات الخاصػػة التػػي يخػػدـ فيهػػا احيانػاً عػػامموف هيػػر مػػؤهميف ويمجػػأ السػػكاف الػػي ش ػراء

الػػدواء والحقػػف وحتػػي المحاليػػؿ الوريديػػة مػػف األمكنػػة التجاريػػة العاديػػة واحيان ػاً مػػف تجػػار

متجػ ػػوليف 1هػ ػػذ المستحض ػ ػرات واألدويػ ػػة التػ ػػي تبػ ػػاع بهػ ػػذا المن ػ ػواؿ ال تخػ ػػزف وال تحفػ ػػظ
بالطريقػػة الصػػحيحة وال يعػػرؼ بائعوهػػا طريقػػة االسػػتعماؿ األمػػر الػػذي يقػػود الػػي خطػػورات
صحية لأفراد والمجتم والبيئة1
-9

الع ػػامموف ف ػػي الوح ػػدات الص ػػحية النائي ػػة يعمم ػػوف بص ػػفة ش ػػبه اس ػػتقاللية حي ػػث تضػ ػػعؼ
مراقبتهـ ولـ يتـ تدريبهـ في إدارة المؤسسات الصػحية او ادارة المعمومػات و %64حسػب
د ارس ػػة وضػ ػ المؤسس ػػات الص ػػحية ع ػػاـ  ،1995ت ػػـ ت ػػدريبهـ ف ػػي االس ػػهاالت وأمػ ػراض
أدخمػت مبػادرة العػالج المتكامػؿ ألمػراض الطفولػة
الجهاز التنفسي فقط ومنذ عاـ ُ 1997
وتـ تطبيقها في اجزاء مػف خمػس واليػات والمتوقػ أف تكػوف نسػبة المتػدربيف اآلف أقػؿ مػف
 %64مف جممة المسئوليف في المؤسسات الصحية1

 -11التدهور البيئي يكاد يكوف عاماً ويكثر انتشار الباعوض والذباب والقاذورات وت ازيػدت تثػار

إذ أف واجبػػات المؤسسػػات والعػػامميف الصػػحييف البيئي ػة أو الزيػػارات المنزليػػة ال يػػتـ تنفيػػذها

باألسموب المطموب 1وليست هناؾ رقابة عميها
 -11ضػػعؼ تنظػػيـ المشػػاركة المجتمعيػػة ،فػػرهـ أف كثيػػر مػػف ا لم ػواطنيف يسػػاهموف فػػي دعػػـ
الخ ػػدمات الص ػػحية لك ػػف ع ػػدـ مؤسس ػػية ه ػػذ المش ػػاركة وض ػػعؼ ال ػػدخؿ ب ػػيف كثي ػػر م ػػف
الم ػ ػواطنيف وتفػ ػػاوت نشػ ػػاطات المجػ ػػاف الشػ ػػعبية فػ ػػي كثيػ ػػر مػ ػػف المواق ػ ػ ممػ ػػا أضػ ػػر كثي ػ ػ اًر

بالمشاركة المجتمعية

متخذي القرار عمي المستوي الوالئي:حسب نتيجةالدراسة التي تمت إف-:

 %75 مػػف متخػػذي القػرار كانػػت الم ارجػ التػػي اسػػتهدوا بهػػا عنػػد إسػػتالـ المنصػػب هػػي
التقارير المكتوبة عػف وضػ الػو ازرة فقػط وقػد أوضػن بعضػهـ أف هػذ التقػارير عبػارة عػف
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تقارير أحصائية %25 1مف المسػئوليف قػد ذكػروا أنهػـ تسػمموا مناصػبهـ مػف المسػئوليف
السابقيف شفاهة1
 توجػػد لػػدي معظػػـ متخػػذي القػرار هيئػػة إستشػػارية ( )%75وهػػي عبػػارة عػػف مجمػػس إدارة
يتكػ ػػوف مػ ػػف جمي ػ ػ األدارات بػ ػػالو ازرة أو األدارة المعنيػ ػػة ولكػ ػػف ال توجػ ػػد هيئػ ػػة إستشػ ػػارية
قطاعية أوخارج الو ازرة كالجامعات والتأميف الصحي الخ11
 توجػػد لػػدي جمي ػ الػػو ازرات ماعػػدا و ازرة واحػػدة (شػػماؿ كردفػػاف) وثػػائؽ مرجعيػػة وخطػػط
صحية وبرامج عمؿ محدد ومعمومات صحية إال أف مدي إكتمالها ومالئمتها يحتػاج إلػي
تقدير منفرد1
 %83 مػػف متخػػذي الق ػرار توجػػد لػػديهـ وثػػائؽ معروفػػة ومجػػدد كمػػا توجػػد لػػديهـ سياسػػة
صػػحية وتليػػة لتحديػػد األولويػػات وأهػػداؼ وطػػرؽ محػػددة ومسػػجمة وواضػػحة يسػػتنيروف بهػػا
في وضن الخطط1
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األدارة:
 يوجد تفويض لمصالحيات ولكف هير مرضي
 مدي وجود وفعالية التعاوف القطاعي هير واضحة
 بعػػض الواليػػات لػػديها تنسػػيؽ جيػػد بػػيف األدارات أمػػا الغالبيػػة التنسػػيؽ بػػيف األدارات هيػػر
ُمرضي أي ال يرقي لطموح األدارة أو الو ازرة1
 نظاـ المتابعة هير فعاؿ لدي معظـ األدارات
 نظاـ التقييـ هير مرضي عند البعض وال يوجد عند البعض اآلخػر إال أف هنالػؾ نسػبة
بسيطة لديها نظاـ تقييـ جيد وفعاؿ1
 نظاـ المعمومات والتغذية الراجعة ضعيؼ وهير ُمرضي لدي معظـ الواليات
 معظ ػ ػػـ متخ ػ ػػذي القػ ػ ػرار يتوص ػ ػػموف لممعموم ػ ػػات بس ػ ػػهولة إال أف ه ػ ػػذا يعتم ػ ػػد عم ػ ػػي ن ػ ػػوع
المعمومة 1كما أف هنالؾ مجموعة يجدوف صعوبة في الوصوؿ لممعمومات1
 ال توجد قاعدة بيانات لدي معظـ الواليات (1)%85
 %25 مف و ازرة الصحة الوالئية ال يوجد لديها وصؼ وظيفي واضن لمقوي العاممػة كمػا
ال يوجد لديها نظاـ مقن لمتقييـ1
المسئوليات عمي المستوي الوالئي-:

المسػػئوليات والمهػػاـ معرفػػة بوضػػوح ومفهومػػة لػػدي المسػػئوليف عمػػي المسػػتوي الػوالئي بنسػػبة
1%75
المشاكؿ الرئيسية الخاصة بالمسئوليات والمهاـ تتمخص في اآلتي-:


عدـ توفر التدريب وميزانيات التدريب



نقص القوي البشرية



عدـ توفر اآلليات والمعدات



عدـ وجود نظاـ النسياب األدوية واألمدادات



نقص معينات العمؿ والحركة



صعوبة الوصوؿ لممعمومات الصحية
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توزي المسئوليات والتنسيؽ بيف الوزراء الوالئييف واألتحادييف



عدـ إستقرار الكوادر الصحية



ال توجد عالقة واضحة وموثقة بيف الوالية واألتحادية



تمركز الكوادر المدربةوالقيادية في األتحادية



وقؼ الدعـ األتحادي عمي المرتبات

التمويػػؿ واألنفػػاؽ ػػي الصػػحة -:نسػػبة تمويػػؿ الصػػحة مػػف الميزانيػػة العامػػة هيػػر معروفػػة لػػدي
معظػػـ الواليػػات وأيض ػاً فػػأف نسػػبة الصػػرؼ الفعمػػي لمميزانيػػة خػػالؿ الخمسػػة سػػنوات األخي ػرة هيػػر

معروفة لمعظمهـ1

الم ػوارد الرئيسػػية لتمويػػؿ الصػػحة -:ال توجػػد أي معمومػػات عػػف الم ػوارد الماليػػة إال مػػف واليتػػيف
فقط1
األنفػػػاؽ ػػػي الصػػػحة -:توج ػػد لػػدي  %51م ػػف و ازرات الصػػحة الوالئي ػػة سياسػػة والئي ػػة لميزاني ػػة
الصحة1
الػػو ازرات التػػي ال توجػػد لػػديها سياسػػة والئيػػة لميزانيػػة الصػػحة تعتمػػد فػػي وضػ الميزانيػػات الصػػحية
عمي-:


الحوجة والتي تعتمد عمي التقييـ السنوي



ذكػ ػػر الػ ػػبعض أف األولويػ ػػة فػ ػػي وض ػ ػ الميزانيػ ػػة لمرعايػ ػػة الصػ ػػحية األوليػ ػػة ثػ ػػـ
الصحة العالجية ثـ تأهيؿ الشفخانات وقط الغيار1



معظػػـ و ازرات الصػػحة الوالئيػػة لػػيس لػػديهـ نسػػبة موضػػوعة واضػػحة لمخػػدمات
الصحية في ميزانية السنة الماضية (1)%75
تقرير ريؽ ممكاؿ
والية أعالي النيؿ
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وزارة الصحة بالوالية-:
رهػػـ شػػن الميزانيػػة ،وأنعػػداـ الميزانيػػة المرصػػودة ألنشػػطة البػرامج الوقائيػػة المختمفػػة نجػػد أف بعػػض
الب ػرامج تقػػوـ بعمػػؿ خطػػط سػػنوية ويػػتـ تنفيػػذها بتمويػػؿ مػػف اليونيسػػيؼ 1مثػػؿ برنػػامج التحصػػيف،
برنامج مكافحة األيدز.
الوض العاـ بالو ازرة يشير إلي ركود في الخدمات الصحية واألنشطة وهذا يرج إلي عدة أسػباب
-:
 إنحصػػار الميزانيػػة الم ػػوفرة مػػف قبػػؿ الوالي ػػة عمػػي الفصػػؿ األوؿ فق ػػط وهػػذا أيض ػاً ال ي ػػتـ
تػػوفير بنسػػبة  ، %111ودائمػاً مػػا تػػأتي مرتبػػات العػػامميف متػػأخرة " 6 – 4أسػػابي " ويػػتـ
إس ػػتقطاع  %15 – 5م ػػف المرتب ػػات دوف تبري ػػر واض ػػن حت ػػي بالنس ػػبة لمش ػػئوف المالي ػػة

بالو ازرة1
 هنالػػؾ حالػػة مػػف األحبػػاط حتػػي عمػػي مسػػتوي القيػػاديف بػػالو ازرة واداراتهػػا وال يوجػػد حمػػاس
لمعمؿ1
 ال توجػ ػػد وسػ ػػائؿ اتصػ ػػاؿ بػ ػػيف أرجػ ػػاء الواليػ ػػة  ،وال توجػ ػػد وسػ ػػائؿ حركػ ػػة كافيػ ػػة لمعػ ػػامميف
بالو ازرة ،إضافة إلي أنعداـ األمف في بعض المناطؽ مما يجعػؿ عمميػة األشػراؼ والرصػد
أم اًر شبه مستحيؿ 1هذا األمر جعؿ أنشطة البرامج محصورة في ممكػاؿ عاصػمة الواليػة
فقط ،وال توجد أنشطة عمي مستوي المحافظات 1

 قمػػة الك ػوادر المؤهمػػة العاممػػة بالمؤسسػػات الصػػحية ،وذلػػؾ لضػػعؼ التعػػويض عػػف العمػػؿ
ممػػا جعػػؿ الك ػوادر تتسػػرب مػػف و ازرة الصػػحة إلػػي المنظمػػات الطوعيػػة والقطػػاع الخػػاص
والهجرة خارج الوالية1
 ال يوجػػد نظػػاـ معمومػػات فعػػاؿ يغطػػي كػػؿ الواليػػة  ،ومركػػز المعمومػػات الموجػػود بالواليػػة
يعتمد عمي التقارير الواردة مف مستشػفي ممكػاؿ والم اركػز الصػحية الموجػودة داخػؿ ممكػاؿ
فقػػط 1ومركػػز المعمومػػات هيػػر مؤهػػؿ ،ال توجػػد معينػػات عمػػؿ كافيػػة  ،وال يوجػػد جهػػاز
كمبيوتر في كؿ إدارات الو ازرة1
 ال يوجػ ػػد نظػ ػػاـ تحويػ ػػؿ ،وال توجػ ػػد خػ ػػدمات صػ ػػحية بػ ػػأطرؼ الواليػ ػػة ممػ ػػا زاد العبػ ػػأ عمػ ػػي
مستش ػػفي ممك ػػاؿ خاص ػػة وأف الوالي ػػة به ػػا من ػػاطؽ تع ػػاني م ػػف اس ػػتيطاف الك ػػالزار وال ػػدرف
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بمعدالت عالية11ال يوجػد برنػامج لمكافحػة الكػالزار رهػـ معػدالت األنتشػار الواسػعة فػي
أرجاء كثيرة مف الوالية1
 هياب المعمومات الديموهرافية عمي مستوي رئاسة الوالية ،و ازرة الصحة وتكتب األحصاء
بالوالية مما جعؿ تحديد المعدالت الحيوية أم اَر ًً مستحيالً 1
 ال يوجػػد تػػدريب لمك ػوادر العاممػػة ومعظػػـ العػػامميف تمقػوا تػػدريب أسػػاس فقػػط  ،ولػػـ يػػتـ أي
تدريب تنشيطي لهـ1
األصحاح البيئي

صػػحة البيئػػة متػػدهور بصػػورة مريعػػة ،وتعػػاني ممكػػاؿ مػػف إنتشػػار اوبئػػة األسػػهاالت بصػػورة دوريػػة
تكاد تكوف سنوية ،ميا الشرب الصحية هير متوفرة لمعظـ السكاف ،وفي بعػض األحيػاء بالمدينػة
 %75مػػف المنػػازؿ ال توجػػد بهػػا م ػراحيض صػػحية 1ال يوجػػد نظػػاـ صػػرؼ لمػػتخمص مػػف ميػػا
األمطار الراكدة1
معظـ األنشطة في مجاؿ األصحاح البيئي تقوـ بها بعض المنظمػات التطوعيػة ،وال يوجػد تنسػيؽ
لهذ الجهود بواسطة و ازرة الصحة1
المشاركة المجتمعية

المشاركة المجتمعيػة فػي الصػحة تكػاد تكػوف معدومػة تمامػاً  1ال توجػد منظمػات مجتمعيػة تعنػي

بالصػحة ،وهػذا الػدور تقػوـ بػه –إفت ارضػاً – المجػاف الشػعبية 1هػذ المجػاف يػتـ تعيينهػا فػي معظػػـ
األحيػػاف دوف الرجػػوع إلػػي المجتم ػ  ،وال تجػػد القبػػوؿ المجتمعػػي الػػذي يؤهمهػػا لمقيػػاـ بػػأي دور فػػي
الصحة ،إضافة إلي إنعداـ الموارد لدي هذ المجاف1
و ازرة الصحة لـ تسعي لتفعيؿ المشاركة المجتمعية وال توجد أي جهود منها في هذا المجاؿ1
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دور المنظمات الطوعية
هنالػػؾ بعػػض المنظمػػات التطوعيػػة العاممػػة فػػي مجػػاؿ الصػػحة مثػػؿ قػػوؿ ،لجنػػة األنقػػاذ الدوليػػة،
الهالؿ األحمر السوداني إضافة إلي اليونيسيؼ وبرنامج الغذاء العالمي1
جهود هذ المنظمات تجد الشكر والقبوؿ عمي المستوي المجتمعي أكثػر مػف جهػود و ازرة الصػحة،
وه ػػذا ن ػػاتج م ػػف أف ه ػػذ المنظم ػػات ف ػػي معظ ػػـ األحي ػػاف تعم ػػؿ عم ػػي المس ػػتوي المجتمع ػػي وته ػػتـ
بػػالتثقيؼ والتوعيػػة الصػػحية عمػػي مسػػتوي المجتمعػػات باألحيػػاء 1تقػػوـ هػػذ المنظمػػات بأختيػػار
متطػػوعيف مػػف األحيػػاء المختمفػػة يػػتـ تػػدريبهـ لفت ػرة وجي ػزة فػػي مجػػاؿ التثقيػػؼ والتوعيػػة الصػػحي،
يسػػمي هػػذا الكػػادر  Community Health Promotors. CHPsوهػػـ يقومػػوف
بزيارات منزلية منتظمة إلػي األسػر حيػث أف كػؿ واحػد مػنهـ يخصػص لػه عػدد معػيف مػف المنػازؿ
يقوـ بزيارتها وأرشادها مرة في كؿ شهر1
هنال ػػؾ تجرب ػػة جي ػػدة لمتع ػػاوف ب ػػيف و ازرة الص ػػحة بالوالي ػػة ومنظم ػػة ق ػػوؿ ف ػػي إع ػػادة تأهي ػػؿ بع ػػض
الم اركػػز الصػػحية ،قامػػت و ازرة الصػػحة بتحويػػؿ هػػذ الم اركػػز ليػػتـ تشػػغيمها بواسػػطة منظمػػة قػػوؿ،
بحيػػث تسػػتوعب المنظمػػة كػوادر الػػو ازرة العاممػػة فػػي هػػذ الم اركػػز وتػػوفر لهػػـ حػوافز ماليػػة  ،وتقػػوـ
المنظمػػة بوض ػ رسػػوـ خدمػػة رمزيػػة تسػػاعد فػػي تمويػػؿ إعػػادة التأهيػػؿ لهػػذ الم اركػػز ،بعػػد إكتمػػاؿ
عممية التأهيؿ يتـ رجوع هذ المراكز لمو ازرة تدريجياً1
الصعوبات التي واجيت الفريؽ:
 ت ػزامف فت ػرة الد ارسػػة م ػ فصػػؿ األمطػػار ممػػا جعػػؿ حركػػة الفريػػؽ والبػػاحثيف صػػعبة لمغايػػة،
خاصة وأف هنالؾ بعض المناطؽ بمدينة ممكػاؿ تغمرهػا الميػا تمامػاً وتصػبن األحيػاء جػز اًر

معزولة1

 هي ػػاب وزي ػػر الص ػػحة ف ػػي الفتػ ػرة الت ػػي أجري ػػت فيه ػػا الد ارس ػػة إذ أن ػػه ك ػػاف ف ػػي مهم ػػة ف ػػي
الخرطوـ1
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 صػػعوبة الحصػػوؿ عمػػي المعمومػػات عمػػي مسػػتوي الواليػػة وكػػؿ المعمومػػات الموجػػودة بمركػػز
المعمومات تصؿ مف مدينة ممكاؿ فقط 1وعدـ وجود المعمومات الديموهرافية لـ يمكننػا مػف
حساب المعدالت الحيوية1
 عػ ػػدـ وجػ ػػود خطػ ػػاب مػ ػػف و ازرة الصػ ػػحة األتحاديػ ػػة يوضػ ػػن مهمػ ػػة الفريػ ػػؽ والغػ ػػرض مػ ػػف
الدراسة1
تقرير عف موقؼ الخدمات الصحية (والية بحر الجبؿ)
ألوصػػؼ الجغ ارفػػي :منطقػػة األسػػتوائية تتكػػوف مػػف ثػػالث واليػػات  ،واليػػة بحػػر الجبػػؿ ،واليػػة هػػرب
األستوائية ووالية شػرؽ األستوائيةمسػاحتها  1983111كػـ 2وتتػراوح الكثافػة السػكانية إلػي 134
مميػ ػػوف وفق ػ ػاً الحصػ ػػائية  ، 1983وبعػ ػػد ذلػ ػػؾ لػ ػػـ يػ ػػتـ أي أحصػ ػػاء نسػ ػػبة لنشػ ػػوب الحػ ػػرب فػ ػػي
المنطقة1

منطقة االستوائية تنقسـ إدارياً الي اآلتي-:
-1

والية بحر الجبؿ – عاصمتها جوبا

-2

شرؽ األستوائية – عاصمتها توريت

-3

هرب األستوائية – عاصمتها يامبيو

وال زالت هػرب االسػتوائية وشػرقها وجنوبهػا تحػت سػيطرة التمػرد فػي حػيف أف  %61مػف الػواليتيف
األخػرييف تحػػت سػػيطرة الحكومػػة وتعتبػػر منػػاطؽ يمكػػف الوصػػوؿ إليهػػا وتتػراوح نسػػبة السػػكاف بهػػذ
المنطقة  5893229منها  4423111يق في محيط والية بحر الجبؿ1
الحالػػة األقتصػػادية لمسػػكاف -:يعتمػػد جػػؿ السػػكاف فػػي معيشػػتهـ عمػػي الز ارعػػة ماعػػدا  %2يقػػوـ
بأعماؿ التجارة المتواضعة والبعض اآلخر ،رعاة لأبقار واألهناـ1

الكثا ػػػة السػػػكانية :واليػػة بحػػر الجبػػؿ  2353346إحصػػاء  .1983أمػػا العاصػػمة جوبػػا يبمػػغ
عدد سكانها  833111عػدد النػازحيف داخػؿ مدينػة جوبػا  143968كنتػاج فتػرة الحػرب  1أدت
إلي حالة عدـ األستقرار 1وأفرزت سمبيات في الحالة الصحية يرمز لها بالمؤشرات اآلتية-:
 حاالت سؤ التغذية بالذات وسط األطفاؿ والنساء الحوامؿ والمرضعات
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 ألتردي المري في صحة البيئة والماء الصالن لمشرب
 1111 -حالة والدة

 إرتفاع معدؿ وفيات حديثي الوالدة 113
 إرتفاع معدؿ وفيات النساء في عمر األنجاب

 1113111 – 851حالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

والدة
ه ػػذا باالض ػػافة إل ػػي القات ػػؿ التقمي ػػدي المالري ػػا والس ػػؿ والرئ ػػوي والته ػػاب الجه ػػاز التنفس ػػي واألي ػػدز
واألسهاالت ومرض النوـ1
البنية التحتية لمخدمات الصحية:

نسبة لحالة الحرب تركز الخدمات الصحية داخؿ مدينة جوبا1
األمداد الطبي والدوائي مف و ازرة الصحة األتحادية هير كاؼ وهير منتظـ1
المنشآت الصحية في حالة تردي تحتاج لصيانة عاجمة ،

وسائؿ الحركة هير موجودة لعد ـ إرسالها مف و ازرة الصحة األتحادية
هياب تاـ لمميزانية
الوالية

المستش ػ ػ ػػفيا م اركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز شػ ػ ػػفخانا الوح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدات الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحية المجموع

ت
بحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر 6

صحية
18

ت
23

األولية
72

الجبؿ

168

119

القوة العاممة بوالية بحر الجبؿ
القوة العاممة
أخصائييف

ممحوظات

(بحر الجبؿ)
8
كمهـ أخصائي طب وقائي يعمموف م المنظمات التابعػة
لأمػ ػػـ المتحػ ػػدة مػ ػػا ع ػ ػػدا واحػ ػػد (يوجػ ػػد اخصػ ػػائييف ف ػ ػػي
السالح الطبي)1

اطباء عموميف

13

صيادلة

5

أسناف
عالج طبيعي

1

ضابط صحة

6

فني معمؿ

2

ممرضيف وممرضات

8

فني تشعة

2

ضابط تغذية

18

زائرات صحيات

13

قابالت

4

ممرضيف بشهادة

136

ممرضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف تحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت

279

التمريف
مساعد زائرة

18

داية قرية

115

داية حبؿ

148

معاونيف صحييف

21

مالحظيف صحة

19

ـ/مالحظ

12

أمناء مخازف

13
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فني احصاء

21
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الزيارات الميدانية:
مركػػػز صػػػحي كػػػاتور :وتش ػػرؼ عمي ػػه و ازرة الص ػػحة ،ويق ػػدـ في ػػه ال ػػدواء لع ػػدـ وص ػػوؿ األم ػػداد1
العيادة الخارجية معدلها  51مريض1
مستشػػفي جوبػػا :يقػػدـ خدمػػة لمعمػػاؿ والمػػوظفيف ومنطقػػة حػػي السػػينما (العنقػػود الثالػػث) واألحيػػاء
األخػػري مع ػػدؿ العي ػػادة الي ػػومي  311م ػريض 1ل ػػيس ب ػػه أخص ػػائييف  1ماعػػدا جػ ػراح واح ػػد م ػػف
منظمة الصميب األحمر وهي المنظمة التي تشرؼ عمي المستشفي مف ناحية األمػداد الػدوائي -
والتغذية – والحوافز1
مركز صحي نيمكورف (العنقود رقـ  )1ويخػدـ منطقػة نيكػروف ويسػتقبؿ مرضػي مػف جميػ انحػاء
جوبا نسبة لتواجد الدواء المجاني وتشرؼ عميه منظمة ِ( ًِ ) ACPويستقبؿ هػذا المستشػفي يوميػاً

 211 – 151مريض
المنظمات المشاركة

 .1يونيسػػيؼ يػػدعـ صػػندوؽ األمػػـ المتحػػدة لأطفػػاؿ الرعايػػة الصػػحية األوليػػة خصوص ػاً
برامج األدوية األساسية والتغذية والميا الصالحة لمشرب

 .2منظمػػة الصػػحة العالميػػة وتػػدعـ إدارة الخػػدمات الصػػحية األوليػػة فػػي مجػػاالت التػػدريب
والتخطيط الصحي وبرامج مكافحة األمراض
 .3برنامج الغذاء العالمي يقوـ بتوزي مواد الغذاء
 .4صندوؽ األمـ المتحدة ويقدـ دعماً لمصحة األنجابية واألنشطة السكانية األخري
 .5منظمة  GLRAوتقدـ دعماً لبرنامجي السؿ والجزاـ

 .6منظمػػة الصػػميب والهػػالؿ األحمػػر العالميػػة وتقػػدـ دعم ػاً لمخػػدمات العالجيػػة بمستشػػفي
جوبا

 .7منظمػػةِ  ACFالتػػي تػػدعـ خػػدمات الرعايػػة الصػػحية األوليػػة خصوصػاً التغذيػػة والميػػا
الصحية وتحسيف البيئة وتقدـ هذا الدعـ في ثالث وحدات عالجية في مدينة جوبا

 .8منظمة أكولو وتقدـ دعماً في مجاؿ مكافحة األيدز ،تحسيف البيئة والزراعة
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وهنالؾ منظمات أخري كثيرة يصعب حصرها تعمؿ في مجاالت صحية مختمفة

إحصائيات صحية:

 معدؿ المواليد بوالية بحر الجبؿ 3338
 الوفيات كؿ األعمار 1136
 نسبة وفيات األطفاؿ الرض
 .1الذكور 177
 .2األناث 156
 معدؿ الحياة
 ذكور  4331سنة
 إناث  4536سنة

المشاكؿ:الميزانيات ضعيفة وال تستمـ في الميعاد
 عدـ صرؼ المرتبات في الزمف المحدد
 المرتبات إف وجدت توجد ناقصة بنسبة 1%41
 عدـ وجود ميا في الشبكة
 عدـ وجود كهرباء في الشبكة
 عدـ وجود مواصالت لنقؿ الحاالت الطارئة بالقدر الكافي وأيضاً نقؿ العامميف1

 عػػدـ تػػوفر الكػػادر المؤهػػؿ ،ممػػا يػػؤدي همػػي وجػػود الرجػػؿ الغيػػر مناسػػب فػػي المكػػاف
المناسب
 عدـ توفر الدواء بشكؿ منتظـ1
الحموؿ والمقترحات التي قدميا العاممو
 توفير الميزانيات لمخدمات الصحية مف و ازرة الصحة األتحادية
 العناية بالتدريب
 اكماؿ النقص في القوة العاممة المؤهمة
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 اكماؿ النقص في العربات
 االلتزاـ بتوفير الدواء
 تحسيف شبكة الميا والكهرباء1
التوصيات



العمؿ عمي تنفيذ الحموؿ والمقترحات التي قدميا العامموف



القياـ بتقييـ األعماؿ التي تقوـ بيا المنظمات المختمفة لمتأكد مػف جػودة نوعيتيػا
وانسػػجاميا مػػع السياسػػات واألىػػداؼ واألسػػتراتيجيات والمعػػايير الصػػحية المتفػػؽ عمييػػا
عالمياً ووطنياً ووضع خطػة لمتنسػيؽ بػيف ىػذه المنظمػات المختمفػة مػع بعضػيا الػبعض
ومع وزارة الصحة الوالئية



األستفادة مف مستشفي ىجمػيج الػذي يػؤدي خدمػة ممتػازة ػي مختمػؼ المجػاالت

الصحية كمركز تدريب لألطباء والعػامميف الصػحييف ػي الواليػات الجنوبيػة خصوصػاً ػي
مجاالت نوعية الخدمات العالجية واألدارة السريرية وسجالت ومعمومات المستشفيات0



ىنالؾ حوجة لمنظر بعمؽ والقياـ بتقيػيـ دقيػؽ لمعمػؿ الصػحي بالواليػات الجنوبيػة

ومف ثػـ وضػع إسػتراتيجية عمػي المػدي القريػب والبعيػد بالنسػبة لر ػع المسػتوي الصػحي
بالواليات الجنوبية وابتكار أنجع األساليب التي تناسب الوضع الحالي والمستقبمي
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-7

التوصيات عمي المستوي الوالئي
العمؿ عمي تأكيد االلتزاـ الوالئي بالمعايير الخاصة بػالقوي البشػرية نوعػاً وعػدداً حسػب
ما تقرره الوزارة األتحادية بعد التشاور مع الػو ازرات خاصػة بالنسػبة لممػديريف العػامييف

ومتخػػػذي القػػػرار الػػػذيف يجػػػب أف يكونػػػوا أخصػػػائي طػػػب مجتمػػػع وذوي خبػػػرة ػػػي إدارة

البرامج والتخطيط واألدارة وأف يتـ وضع برنامج تأىيؿ لشاغمي ىػذه الوظػائؼ يشػمؿ –
بجانب تنفيذ المعايير
 تدريباً خاصاً ي األدارة والمعمومات والبحوث
 دورة تدريبية ي تنمية الميارات القيادية

 األلحاؽ لمدة ثالث أياـ عمي األقؿ ي كؿ إدارة عامػة بػالوزارة
األتحاديػػة مػػع التركيػػز عمػػي الرعايػػة الصػػحية األولي ػة والطػػب

الوقائي ،وأسبوع بأحدي الو ازرات الصحية الوالئية المتميزة0
-1

لضماف األستمرارية عند تغيير الموقع يوصي:

وجػػود حزمػػة مرجعيػػة مػػف الوثػػائؽ تشػػمؿ الموجيػػات الصػػحية العامػػة،



القوانيف والتشريعات الصحية ،خطط العمؿ لألدارات األتحاديػة ،خطػط عمػؿ األدارات
الصػػحية الوالئي ػة ،المعمومػػات الصػػحية األتحاديػػة والوالئيػػة ،الػػخ ،00حتػػي يػػتمكف
العامموف ألجدد ي الوقوؼ عمي الوضع الحالي0

إنشػػػاء مكتػػػب نػػػي عمػػػي مسػػػتوي كػػػؿ وزارة صػػػحية والئيػػػة تمتمػػػؾ كػػػؿ



المػػؤىالت والمعمومػػػات الطبيػػػة الالزمػػػة التػػػي تسػػػاعد ػػػي عمميػػػة التسػػػميـ والتسػػػمـ
وتضػػمف إسػػتمرارية تنفيػػذ الخطػػط  0ويػػتـ تػػدريب المسػػئوليف بيػػذا المكتػػب الفنػػي
ليكوف مسئوالً أيضاً عف التخطيط والمراقبة والتقييـ وضبط الجودة0
-3

دعـ السمطات الصحية الوالئية عف طريؽ-:

 إرساؿ خبػراء مػف الػوزارة األتحاديػة أو مػف الواليػات األخػري لممسػاعدة ػي عمميػات
التخطيط

 وضع برنامج دوري لمتعميـ المستمر بالنسبة لمسئولي القطاع الصحي بالواليات.

174

 إشراؾ الو ازرات الوالئية ي البحوث والدراسات التي تتـ إتحادياً0

 تنظػػيـ زيػػارات خب ػراء ومحاضػػريف محميػػيف أو أجانػػب كممػػا سػػنحت الفرصػػة وحسػػب
حوجة الواليات وأولياتيا0
الوزرات الوالئية0
 تطور نظاـ رقابي وتقييمي مشترؾ بيف الوزارة األتحادية و ا
 خمؽ منا سات وجوائز تحفيذية ي بعض المجاالت بيف الواليات
 األكثار مف رحالت تبادؿ الخبرات بيف الواليات0
 تطػػػوير بػػػرامج مشػػػتركة بػػػيف بعػػػض الواليػػػات وبػػػيف بعضػػػيا والػػػوزارة والمؤسسػػػات
األتحادية وتشجيع تطوير البرامج القطاعية المشتركة0
 -4ىنالؾ حوجة ي كثير مف الواليات لدعـ اتحادي ي مجاالت األدارة ومف المفيػد
تنظػػػيـ زيػػػارات مػػػف االدارة العامػػػة لػػػألدارة والشػػػئوف الماليػػػة لمواليػػػات لمراجعػػػة

أعماليػػا وتحديػػد احتياجاتيػػا التدريبيػػة والوقػػوؼ عمػػي وضػػع التعيينػػات وتوزيػػع
العػػامميف وقػػد يكػػوف مػػف المفيػػد ربػػط نسػػبة محػػددة مػػف الػػدعـ المركػػزي لمواليػػات
بمدي األلتزاـ بتحديد وتنفيذ األولويات الصحية0

 -5تطوير آليات والئية الستكشاؼ وتحديد وتحميؿ ومعالجة المشاكؿ0
 -6تفعيؿ األنشطة البحثية حسب األولويات المحددة0
 -7تطػػوير عمػػؿ الفريػػؽ عمػػي المسػػتوي ال ػوالئي وتأكيػػد أىميػػة التعػػاوف القطػػاعي
والمدني ي دعـ العمؿ الصحي0

 -8يمكف معالجة مشكمة الوصوؿ لممؤسسات الصحية عمي مراحؿ:
المرحمة األولي:



تطػػوير الوضػػع الحػػالي بأقػػؿ تكمفػػة وبأسػػرع
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المرحمػػػة الوسػػػطي :تحميػػػؿ وحػػػؿ بعػػػض المشػػػاكؿ التػػػي تتناسػػػب



حموليا مع االمكانيات المتاحة.
المرحمة الثالثة:



التأىيػػػػػػػؿ الكامػػػػػػػؿ لممؤسسػػػػػػػات الصػػػػػػػحية

والعامميف بيا لتقػدـ مسػتوي مػف الخدمػة حسػب متطمبػات واسػتراتيجيات الرعايػة
الصحية األولية وطموحات المواطنيف0

عمي أف تشمؿ ىذه المراحؿ الثالث بعض أو كؿ مف األنشػطة أدنػاه حسػب قػدرة التنفيػذ
وأمكانية اإلستيعاب  ،واألنشطة ىي-:
أوالً :إيجػػاد تنظػػيـ مجتمعػػي مجتمعيػػة عمػػي مسػػتوي كػػؿ القريػػة



يػػدعـ العمػػؿ الصػػحي يتكػػوف مػػف ريػػؽ يسػػمي لجنػػة صػػحية ويكػػوف مػػف بعػػض
اعضػػػائو دايػػػة القريػػػة ،المعػػػاوف الصػػػحي ،المتطوعػػػوف الصػػػحيوف ،المعػػػالجيف

البمػػػدييف بعػػػد تػػػدريبيـ وبعػػػض قػػػادة المجتمػػػع عمػػػي أف تكػػػوف واجبػػػات ىػػػذه
المجموعة -:


واجبات الروتينية تتكوف مف -:



تسجيؿ المواليد والو يات



االبالغ عف حاالت األمراض الشائعة األساسية



التبميغ عف عدد األطفاؿ الممقحيف وحالة تحصينيـ



التبميغ عف الحػاالت الصػحية الطارئػة والحػوادث التػي
لـ تكف مألو ة
التبميػػػػغ عػػػػف التغييػػػػرات البيئيػػػػة ذات األثػػػػر والبعػػػػد


الصحي0


انشػػػطة ػػػي مجػػػاالت التثقيػػػؼ الصػػػحي ػػػي مجػػػاالت المقاحػػػات،

التغذيػػة ،الوقايػػة مػػف المالريػػا واألمػراض المعديػػة ،حفػػظ وتنقيػػة الميػػاه والػػتخمص
مف الفضالت بطريقة صحية وحماية البيئة
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ثانياً :أنشطة ومداخالت أخري-:




مناقشة وتحميؿ والتخمص مف العادات الضارة



القيػػػاـ بػػػأي أعمػػػاؿ توكػػػؿ بواسػػػطة المسػػػئوليف الصػػػحييف
األقرب ليـ



تدريب المجموعػة الصػحية ػي ا ألسػعا ات األوليػة وامػداد

القرية بصندوؽ االسعا ات


تطػػػوير الدايػػػة ومػػػدىا بػػػبعض العالجػػػات لألمػػػراض مثػػػؿ
الكموروكويف ومحموؿ التروية0



تطوير نظاـ تعاوني يتفؽ بيف األىالي عمي تنظيـ عمميػات
نقػػؿ المرضػػي او احضػػار المػػؤىميف الطبيػػيف الصػػحييف لمقريػػة بالتنسػػيؽ مػػع

السػػطات المحميػػة بالنسػػبة لوسػػيمة النقػػؿ المحميػػة مػػف ناحيػػة زمنيػػة وناحيػػة
طرؽ وتطوير االساليب األىمية حتي تتناسب مع األىالي0


ر ع مسػتوي اداء القابمػة وتػدريبيا لمقيػاـ بػبعض الخػدمات



األىتمػػػػاـ بالمعػػػػالجيف البمػػػػدييف وتػػػػدريبيـ لألبتعػػػػاد عػػػػف

الصحية مثؿ عالج حاالت االسياؿ وتروية الطفؿ 0

الممارسػػات الضػػارة وتطػػوير ميارتػػاىـ بطريقػػة تتناسػػب مػػع الطػػب الحػػديث

واسػػتيعابيـ ػػي الفريػػؽ الصػػحي المجتمعػػي ووضػػعيـ تحػػت الرقابػػة الصػػحية
الرسػػمية التػػي ممكػػف اف تقػػدـ ليػػـ بعػػض الػػدعـ ػػي عمميػػـ ممػػا يجعميػػـ
محا ظيف عمي ىذه العالقة مع المؤسسات الصحية


تقويػػة العمػػؿ الحقمػػي بالنسػػبة لموحػػدات الصػػحية وتفعيػػؿ
الزيػػارات المنزليػػة والفػػرؽ المتحركػػة مػػع تحديػػد أمػػاكف الزيػػارات واألبػػالغ قبػػؿ
وقت كا ي عنيا وتحديد حزمة مف الخدمات تقدـ ي تمؾ الزيارات وكممػا لػزـ

وسمحت الموارد تنشأ رؽ جولة لتغطية األماكف الغير مخدومة0
 -9المؤسسات الصحية

 تأىيؿ المؤسسات الصحية
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 تقوية المستوي المياراي بالنسبة لمعػامميف الصػحييف والتأكػد مػف معػر تيـ باألمػاكف
والمستيد يف0
 وضع معػايير محػددة لمقػوي العاممػة عػددياً ونوعيػاً عمػي مختمػؼ الوحػدات الصػحية
وتطبيػػؽ ىػػذه المعػػايير ووضػػع وصػػؼ وظيفػػي لكػػؿ عامػػؿ وتطػػوير نظػػاـ مؤش ػرات

يساعد عمي المراقبة والتقييـ وخمؼ نظاـ حوا ز

 أعتبػػار تأىيػػؿ المؤسسػػات الصػػحية إحػػػدي اولويػػات العمػػؿ الصػػحي ػػي السػػػوداف
ويقترح اف يتـ ذلؾ باالسموب التالي-:
أوالً :تقدير حجـ ضػعؼ الخػدمات ػي المؤسسػات الصػحية سػواء اف كػاف ػي
المباني أو التجييزات او القوي العاممة او االدارة والجوانب األخري

ثانياً :وضع مقترحات لمعالجة اوجو القصور
ثالثاً :تقدير التكمفة الفعمية لممعالجة

رابعاً :إستكشاؼ مصادر لمتمويؿ المطموب لتأىيؿ المؤسسات الصحية عبر:
أ-

ب-

تفعيؿ الدور المجتمعي

تنظػػيـ اجتماعػػات ممػػوليف بالتعػػاوف
مع منظمات األمـ المتحدة

ت-

تػػػػػػػو ير آليػػػػػػػة اقتصػػػػػػػادية لتػػػػػػػو ير

الخػػػػػػػػدمات الصػػػػػػػػحية لممسػػػػػػػػتعديف
باستعماؿ اساليب تعاقدية واالستفادة
مػػػػػف التػػػػػأميف الصػػػػػحي ػػػػػي ىػػػػػذا
المجاؿ0

 -70إعادة بناء ثقة المواطنيف ي الخدمات الصحية-:
 تو ير االمدادات العالجية والتشخيصية
 تطوير النظاـ االداري التقني
 االبقاء بمتطمبات العامميف مف حيث التنظيـ االداري ووضوح الرؤية0
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 وضػع معػايير لمخدمػة التػػي تقػدميا الوحػدة الصػػحية وتػدريب العػامميف لتمكيػػنيـ
مف القياـ بيذه األعباء
 توعية المواطنيف عف أىمية الصحية مف ناحية اقتصادية واجتماعية وأيضاً عػف
الدور الذي يمكف اف تقدمو المؤسسات الصحية والعمؿ عمػي وضػع الصػحة ػي

موقع اولوية بالنسبة لممواطنيف0
 -77بيع األدوية باألسواؽ-:

 تطبيؽ الرقابة الصحية لالسواؽ وقانوف الصيدلة والسموـ
 خمؽ حزمة مف العالجات بما ييا عالجات االسػعا ات االوليػة وتو رىػا عمػي
مسػػتوي القريػػة تحػػت اش ػراؼ شػػخص مػػدرب وبيعيػػا لمم ػواطنيف بأقػػؿ ربحيػػة

ممكنة0

 توعيػػػة المػػػواطنيف عػػػف مخػػػاطر شػػػراء الػػػدواء مػػػف امػػػاكف غيػػػر مرخصػػػة
والمضػػػاعفات الصػػػحية التػػػي تنػػػتج مػػػف ىػػػذه الممارسػػػات مػػػف ىػػػذا الػػػدواء

وتوعيتيـ عف طريقة إستعماؿ وحفظ الدواء0

 تطبيػػؽ الرقابػػػة عمػػػي نقػػػاط التفتػػػيش الحدوديػػة والوالئيػػػة لمحػػػد مػػػف تيريػػػب
األدوية وتقوية تفعيؿ دور الرقابة الدوائية لمتأكد مف سالمة الدواء0

 حقيقػػة اف بعػض العػػامميف الغيػػر مػػؤىميف الصػػحييف يزاولػػوف العمػػؿ الخػػاص
وحقيقػػة أف بعضػػيـ يقػػوـ بػػبعض األعمػػاؿ التجاريػػة خػػارج النطػػاؽ الصػػحي
موضوع يمكف معالجتو عػف طريػؽ الرقابػة وتقويػة األدارة واشػراؾ المػواطنيف
ػػػػي ادارة المؤسسػػػػات الصػػػػحية مػػػػع وضػػػػع ضػػػػوابط وأُسػػػػس لتنظػػػػيـ ىػػػػذه
المشاركة0
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 -4النظـ الصحية
 7-4نظـ البحوث الصحية:
 بػػدأت إدارة البحػػوث كوحػػدة بحػػوث لمػػنظـ الصػػحية التػػي تػػدعمها منظمةالصػػحة العالميػػة
عاـ .1998
 تػ ػػـ عقػ ػػد أوؿ مػ ػػؤتمر لمبحػ ػػوث الصػ ػػحية فػ ػػي ينػ ػػاير 1999ـ حيػ ػػث تقػ ػػرر إنشػ ػػاء إدارة
لمبحوث الصحية تابعػة لمكتػب الوكيػؿ ولقػد أنشػأ ذلػؾ المػؤتمر مجمسػاً لمبحػوث الصػحية
يتكوف مػف كػؿ عمػداء كميػات الطػب وعمػداء كميػات العمػوـ الصػحية ،كػؿ وزراء الصػحة

ومػػدرائها العػػاميف م ػ ممثمػػيف مػػف المؤسسػػات والقطاعػػات ذات العالقػػة ،ولقػػد تقػػرر أف
يجتم مجمس البحوث مرة كؿ عاـ ولقد تـ بالفعؿ أجتماعيف منذ إنشائه تػـ فيهػا تطػوير
أهػػداؼ وأسػػتراتيجيات البحػػوث كم ػا أجيػػزت الخطػػط الموضػػوعة بمػػا فيهػػا خطػػة التنسػػيؽ
بيف الجهات ذات العالقة1
 تتكوف إدارة البحوث الصحية مف ثالثة وحدات وهي وحدة التدريب ،وحدة تنفيػذ البحػوث
ووح ػػدة الش ػػئوف الماليػ ػػة واألداري ػػة ،م ػػا عػ ػػدا والي ػػة الخرط ػػوـ لػ ػػـ تنش ػػأ إلػ ػػي اآلف إدارات
بالواليػػات ولػػو أف بعػػض الواليػػات (الجزي ػرة – شػػماؿ كردفػػاف – نهػػر النيػػؿ – كسػػال –
شػ ػػماؿ دارفػ ػػور) قػ ػػد أتخػ ػػذت الق ػ ػرار النشػ ػػاء األدارة وعينػ ػػت شػ ػػخص هيػ ػػر متفػ ػػرغ ألدارة
البحوث1
 األهداؼ األساسية ددارة البحوث هي-:
 ترسػػيخ مفهػػوـ البحػػث العممػػي بػػيف العػػامميف األكػػاديميف والقطػػاعييف والعػػامميف
الصحييف عمي المستويات المحيطة والكوادر الصحية المساعدة1
 تحديد المشاكؿ الصحية ذات األولوية لدراستها واجراء البحوث الالزمة1
 تدريب القوي العاممة في مجاالت البحوث
-

النشاطات واألنجازات-:
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 تػػدريب فػػي كيفيػػة إج ػراء البحػػوث فػػي  14واليػػة وتنظػػيـ دورتػػيف ممػػاثميف
السػ ػػاتذة التم ػ ػريض كمػ ػػا تػ ػػـ عقػ ػػد دورتػ ػػيف لتػ ػػدريب مػ ػػدربيف مػ ػػف الواليػ ػػات
المختمفة1
 إنش ػػاء قاع ػػدة معموم ػػات تح ػػوي نت ػػائج أس ػػتبيانات أرس ػػمت لجميػ ػ المؤسس ػػات الص ػػحية
وم اركػػز البحػػوث والجامعػػات تحػػوي معمومػػات كاممػػة عػػف قػػدراتهـ وأنشػػطتهـ وخططهػػـ
البحثية1
 تطوير سجؿ لمبحوث به موجز ؿ  3111بحث سػبؽ تنفيػذها فػي المجػاؿ الصػحي فػي
السوداف وقد وضعت كؿ هذ المعموت في اقراص مدمجة
 تحديد أولويات البحوث الصحية فػي السػوداف وعمػي المسػتوييف الػوطني والػوالئي وقػد تػـ
تحديػػد هػػذ األولويػػات بعػػد د ارسػػة تحميميػػة لموض ػ الصػػحي لكػػؿ واليػػة أعقبتهػػا ورشػػات
عمؿ تمت فيها مناقشة الوض الصحي ومف ثـ تحديػد أولويػات البحػوث 1وقػد أعقبػت
ورش العمؿ الوالئية تمؾ ورشة عمػؿ وطنيػة حيػث تمػت مناقشػة مجمػؿ أولويػات الصػحة
بالواليات بواسطة ثمانية مجموعات ومف ثـ حددت األولويات البحثية الوطنية
التوصيات
 تأكيد األستمرار ي توزيع البحوث حسب األولويػات المحػددة مػع التركيػز عمػي البحػوث
ي النظـ الصحية

 توسيع دائرة الباحثيف واستحداث جائزة سنوية لمبحوث الصحية
 إدخاؿ التدريب ي مجاالت البحوث الصحية ضمف مناىج كميات الطب والعموـ الصحية
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 1-4نظاـ المعمومات:
لقػػد صػػدر أو ؿ تقريػػر إحصػػائي لمخػػدمات الصػػحية فػػي عػػاـ  1921وبعػػد إنشػػاء مكتػػب منظمػػة
الصػػحة العالميػػة بالس ػػوداف أُنشػػأ مكتػ ػب لأحصػػاء الصػػحي ُمرف ػػؽ م ػ األدارة الت ػػي تتعامػػؿ مػ ػ
منظمػػة الصػػحة العالميػػة فػػي داخػػؿ الػػو ازرة فػػي ذلػػؾ الوقػػت ،وكانػػت مهمػػة ذلػػؾ المكتػػب  ،رصػػد
األمراض الوبائية وبعض األنشطة األخري 1وم تطور الخدمات الصحية أممت الضػرورة بقيػاـ
إدارة لأحص ػػاء الص ػػحي والحي ػػوي ومػ ػ تط ػػور إحتياج ػػات المخط ػػط ومتخ ػػذ القػ ػرار تحول ػػت أدارة
األحصػػاء الصػػحي والحيػػوي إلػػي إدارة األحصػػاء الصػػحي والبحػػوث لتػػوفير البيانػػات والمؤش ػرات
التػ ػػي ال يتسػ ػػني توفرهػ ػػا عبػ ػػر النظػ ػػاـ الروتينػ ػػي وفػ ػػي عػ ػػاـ  1999تػ ػػـ إنشػ ػػاء المركػ ػػز القػ ػػومي
لممعمومػػات الصػػحية وذلػػؾ تجاوبػاً مػ متطمبػػات المعمومػػات االزمػػة لتطبيػػؽ األسػػتراتيجية القوميػػة
الشػ ػػاممة ،حيػ ػػث أُكتشػ ػػؼ أف األحصػ ػػائيات الصػ ػػحية السػ ػػابقة لػ ػػف تكػ ػػوف كافيػ ػػة لمتطمبػ ػػات هػ ػػذ
األستراتيجية إذ أنها لـ تكوف تحوي األحصاءات األقتصادية والقطاعية األخري1

الهيكؿ الوظيفي لممركز القومي لممعمومات الصحية يتكوف مف :
-1

المدير العاـ وتحته أرب وحدات هي-:


وح ػػدة إص ػػدار التق ػػارير وه ػػي الوح ػػدة المن ػػاط به ػػا تمق ػػي البيان ػػات األحص ػػائية م ػػف
المؤسس ػػات الص ػػحية األتحادي ػػة والوالئي ػػة والبػ ػرامج المختمف ػػة ومص ػػادر المعموم ػػات
الصػػحية األخػػري ،حيػػث يػػتـ تبويبهػػا وتحميمهػػا ومػػف ثػػـ إصػػدار التقػػارير الشػػهرية
والرب سنوية والسنوية1



وح ػػدة الحاس ػػوب والبح ػػوث وه ػػذ الوح ػػدة تق ػػوـ بمعالج ػػة البيان ػػات الػ ػواردة م ػػف ك ػػؿ
الواليػػات معالجػػة تليػػة وتحميمهػػا وكػػذلؾ تقػػديـ المسػػاعدة لمبػػاحثيف ،وتػػدريب العػػامميف
في مجاؿ الحاسوب1



وحػػدة االحصػػاءات السػػكانية واألحصػػاءات ذات الصػػمة ،مػػف واجبػػات هػػذ الوحػػدة
القيػ ػػاـ بجم ػ ػ البيانػ ػػات ذات الطػ ػػاب السػ ػػكاني بكػ ػػؿ خصائصػ ػػها وكػ ػػذلؾ البيانػ ػػات
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األخػػري ذات الصػػمة كم ػػا تقػػوـ هػػذ الوح ػػدة بػػالرد عمػػي أألستفس ػػارات ال ػواردة م ػػف
المنظمات العالمية ودعـ الباحثيف بالمعمومات المطموبة1


وحػدة اددارة والشػػئوف الماليػػة واألداريػػة ،مػػف مهامهػػا تنظػػيـ العمػػؿ األداري بػػالمركز
والشػػئوف الماليػػة واألشػراؼ عمػي كػػؿ العمػػؿ المػرتبط بتقػػديـ العػػوف االداري والمػػالي
وكذلؾ األشراؼ عمي مركز تدريب فنيي األحصاء1

كؿ وحدة لديها رئيس خاص بها ولـ تتـ مراجعة الهيكؿ الوظيفي في السنوات السابقة1
توجد خطة عمؿ مستوحاة مف االستراتيجية القومية الشاممة 1واألهداؼ األساسية لتمؾ الخطة
تتك وف مف رف جودة المعمومة وتفعيؿ إستخدامها عمي كؿ المستويات عف طريؽ إعماؿ نظاـ
الجودة لأشراؼ والمتابعة ،رف كفاءة العامميف في مجاؿ األحصاء  ،إكماؿ قاعدة البيانات
الصحية عمي مستوي رئاسة و ازرة الصحة واستخراج المؤشرات الصحية االحصائية 1وتبيف هذ
الخطة مواق الضعؼ وتقوي العمؿ األحصائي1
ُنظػػـ المعمومػػات الصػػحية مربوطػػة بهيكميػػة الخػػدمات الصػػحية فكػػؿ البيانػػات الصػػحية مػػف أصػػغر
الوحدات الصحية كوحدات الغيار والشفخانات والم اركػز الصػحية تنسػاب إلػي المستشػفيات الريفيػة
وم ػػف ث ػػـ ال ػػي المس ػػتوي الػ ػوالئي ث ػػـ المس ػػتوي االتح ػػادي 1ي ػػتـ جمػ ػ ه ػػذ البيان ػػات ع ػػف طري ػػؽ
السجالت واالستمارات األحصائية المعتمدة 1
هذا المركز ينتج البيانات بتقارير يومية وأسبوعية وتستخدـ مباشرة بواسطة إدارة الوبائيات1
 %75مػػف التقػػارير الشػػهرية فػػي الواليػػات تصػػؿ الػػي المركػػز وتػػوزع عمػػي جمي ػ االدارات بػػو ازرة
الص ػػحة ،ف ػػي ح ػػيف أف نس ػػبة وص ػػوؿ التقػ ػػارير الس ػػنوية تص ػػؿ إل ػػي  %91م ػػف الوالي ػػات 1م ػ ػ
مالحظة أنه ال تصؿ أي تقارير مف الواليات الجنوبية1
التقريػػر السػػنوي يشػػمؿ كػػؿ البيانػػات األساسػػية عػػف السػػوداف األقتصػػادية منهػػا والديمغرافيػػة وكػػؿ
البيانػػات التػػي لهػػا صػػمة بالصػػحة وكػػذا بيانػػات كػػؿ المصػػادر الماديػػة والبشػرية لمخػػدمات الصػػحية
في السوداف وفيها كؿ المؤشرات وتحميمها1
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يػػنظـ المركػػز ب ػرامج لمتػػدريب م ػرتيف فػػي السػػنة لمػػدة  4-3شػػهور لمفنيػػيف األحصػػائيف فػػي كػػؿ
الواليات  1ليس هنالؾ برنامج لتدريب الجػامعييف  1وقػد تػـ تنظػيـ  43دورة تدريبيػة منػذ إفتتػاح
المركز 1يقدـ المركز دعماً ألنشطة البحوث والدراسات ويشارؾ في بعضها1
المشػػاكؿ األساسػػية حسػػب رأي مػػدير المركػػز والعػػامميف فيػػه تقػ تحػػت ثالثػػة مجػػاالت :المجػػاالت
الفنيػػة والماليػػة وبعػػض المجػػاالت العامػػة 1أمػػا المشػػاكؿ الفنيػػة هػػي -:ضػػعؼ بيانػػات العيػػادات
الخارجية كماً ونوعاً 1وضعؼ التدريب وقدـ األجهزة التي ال تعمػؿ بكفػاءة 1أمػا المشػاكؿ الماليػة

فه ػػي ع ػػدـ الق ػػدرة عم ػػي طباع ػػة التق ػػارير الس ػػنوية وع ػػدـ وج ػػود ميزاني ػػة لمتس ػػيير حي ػػث ال يس ػػتطي

المركػػز تػػوفير األسػػتبيانات والسػػجالت المختمفػػة 1وهنالػػؾ مشػػاكؿ عامػػة تتمثػػؿ فػػي ضػػعؼ الػػوعي
األحصائي وعدـ مناسبة مكاف العمؿ والحوجة إلي تطوير بيئة العمؿ وأمكانياتها1
هذا وقد إتخذت إدارة المركز بعض الخطوات لحؿ هذ المشاكؿ ،حيث تـ إختيار بعض الواليػات
لمتركيز عميها وتطػوير عمميػة البيانػات الصػحية كخطػوة أولػي وهنالػؾ جهػد لتقويػة عمميػة التػدريب
خصوصاً عف طريؽ البعثات الخارجية ووض ميزانيػة خاصػة لممركػز واسػتبداؿ األجهػزة ،أمػا فػي
مجاؿ رف الوعي األحصائي فقد تـ تنظيـ دورات تدريبية لمدة أسبوع ومختمؼ درجات األطباء1

ولقػػد تمػػت مراجعػػة نظػػاـ المعمومػػات عمػػي المسػػتوي الػوالئي ،إذ تبػػيف أف هنالػػؾ مركػػز لممعمومػػات
الصحية في جمي الواليات ،ورهـ أف هذ المراكز أكػدت أف لهػا خطػط عمػؿ إال أف  %25منهػا
فقط أستطاعت أف تبرز تمؾ الخطة1
يتـ التدريب لمعامميف في الواليات بالمركز األتحػادي 1أهػـ المشػاكؿ التػي تواجػه الم اركػز الوالئيػة
هي  ،نقص في القوي العاممة ،وضعؼ في التدريب وقمة في األجهزة والموارد عامة.
وقد الحظ الفريؽ أف األسباب الرئيسية لضعؼ نظاـ المعمومات يتكوف مف
 عدـ وجود تليات لمعمؿ موحدة وعدـ تواجدها في بعض المؤسسات
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 بعػػض هػػذ اآلليػػات لػػـ تتجػػدد منػػذ  6سػػنوات وتكػػاثرت ولػػـ تجػػدد ممػػا خمػػؽ ضػػعفاً فػػي
بعػػض المواق ػ نػػاتج مػػف عػػدـ واقعيػػة وتضػػخـ المعمومػػات المطموبػػة نتيجػػة لمق ػ اررات
األنفرادية مف بعض البرامج
 عدـ المطالبة بالتقارير
 عدـ إستعماؿ المعمومات في أماكف حدوثها
 عػػدـ وجػػود نمطيػػة بحيػػث تقػػوـ بعػػض الواليػػات بتطػػوير نظامهػػا الػػداخمي لممعمومػػات
بدوف التنسيؽ م المركز القومي لممعمومات1
 ضعؼ ثقافة المعمومات بيف العامميف وعدـ ادراكهـ الهميتها في اتخاذ القرار
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توصيات
-7

تفعيؿ نظاـ المعمومات ويتـ وضعيا بطريقة مبسطة عف طريؽ-:
 تحديد نوعية المعمومات المطموبة لكؿ إدارة
 توحيد استمارات العمؿ وتصميميا بطريقة تكاممية ومبسطة
 خمؽ نظاـ موحد بالنسبة لممعمومات والتقارير والسجالت0


تجييز وطباعة االستمارات والسجالت وطريقػة االسػتعماؿ المطبوعػة ػي االسػتمارة
عمي المستوي القومي وتوزيعيا بالمجاف لمختمؼ مستويات العمؿ الصػحي بمػا ػي
ذلؾ السجالت الطبية

 ضػػماف انسػػياب واسػػتخداـ المعمومػػات مػػف وعمػػي مسػػتوي الواليػػات باتخػػاذ الخطػوات
اآلتية-

 تحديػػد مصػػػادر التقػػػارير والػػي مػػػف ترسػػػؿ ودوريتيػػا ومحتوياتيػػػا واعػػػالـ جميػػػع
المسئوليف بذلؾ0
 تأكيد إتخاذ الخطوات التنفيذية عمي أف تحوي التقارير الخطوات التي تػـ اتخاذىػا
بناءاً عمي المعمومات

 ربػػط وارسػػاؿ التقػػارير الصػػحيحة ػػي الوقػػت الصػػحيح لتقيػػيـ األ ػراد واسػػتحقاقيـ
لمحػوا ز والترقيػػات مػػع التأكيػػد عمػػي اف تسػػتعمؿ التقػػارير ػػي تحديػػد االحتياجػػات

التموينية والتمويمية0

 عممية تحديد اىداؼ زمنية تنظـ سػرعة تحميػؿ البيانػات وتقيػيـ الخطػوات العمميػة
التي تـ تنفيذىا0
-1

التأكػػد مػػف استصػػدار تغذيػػة راجعػػة مػػف مختمػػؼ المسػػتويات التػػي تسػػتمـ التقػػارير إلػػي
المسػػتويات األدنػػي عمػػي اف تكػػوف تمػػؾ التغذيػػة الراجعػػة بشػػكؿ تقيػػيـ لمعمػػؿ وتوجييػػات
مسػػتقبمية وتعتمػػد عمػػي مؤشػػرات محػػددة وأف يكػػوف مػػف ضػػمف محتوياتيػػا التعميقػػات
الشخصية عمي كؿ بند مػف محتويػات التقريػر حتػي يػتـ التأكػد مػف أف التقريػر قػد تمػت

دراستو واستيدي بو0
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-3

التأكػػد اف اسػػتمارات جمػػع البيانػػات وطريقػػة تحميميػػا تتناسػػب مػػع متطمبػػات الحوسػػبة
ويجػػب إنشػػاء شػػبكة معموماتيػػة متػػو رة سػػيمة الوصػػوؿ الييػػا بواسػػطة العػػامميف والػػذيف
يتطمب عمميـ استعماليا اوالرجوع اليو

 -4ر ع ثقا ة المعمومات وتأكيد أىميتيا عف طريؽ-:
 ر ع مستوي التوعية المعموماتية
 تدريب العامميف الصحييف بمختمؼ ئاتيـ ي نظاـ المعمومات
 إدخاؿ نظـ المعمومات ي مناىج التعميـ العاـ والميني وكميات الطب
 تقوية مراكز المعمومات عمي المستوي الوالئي والمحا ظات عف طريػؽ ر ػع كفػاءة
العامميف وخمؽ المنا سة والحوا ز0

 باالضا ة الي التقارير والمعمومات الصحية المتفؽ عمييػا يقػوـ مركػز المعمومػات
الػوطني بمتابعػػة مػا يسػػتجد مػػف معمومػات ذات عالقػػة بالعمػؿ الصػػحي والتطػػورات
التقنية بمختمؼ انحاء العالـ وجمعيا واصدارىا وتوزيعيا لمعامميف الصحييف0

 تقويػػة عالقػػات العمػػؿ بػػيف مراكػػز المعمومػػات والعػػامميف الصػػحييف خاصػػة متخػػذي
الق اررات عف طريؽ إجتماعات دورية وزيارات تفاكرية وتبػادؿ الخبػرات مػع التأكيػد
اف يقوـ كؿ مسئوؿ صحي والئػي بزيػارة مركػز المعمومػات عنػد حضػوره لمعاصػمة

القومية0
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ُ : 3-4نظـ األدارة التقنية وضبط الجودة:
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يتكوف نظاـ األدارة التقنية مف عممية التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييـ والبرمجة ،ولقد تػـ مناقشػة
العممية التخطيطية التي تتـ في و ازرات ا لصحة تنفاً ،ولقد رأينا كيػؼ أف األدارات المختمفػة بػدأت

تض خطتاً سنوية تتـ مراقبة عممية تنفيذها عف طريػؽ األجتماعػات الو ازريػة المشػتركة ورهػـ هػذ

البداية المشجعة إال أف العممية التخطيطية حتي تتطور تحتاج إلي قدر مف التدريب والممارسة1

عمي المستوي الوالئي توض الخطػة بواسػطة المػدير العػاـ والػوزير الػوالئي وتقػدـ كجػزء مػف خطػة
الوالي ػػة ال ػػي و ازرة المالي ػػة ب ػػدوف مراجعته ػػا بواس ػػطة و ازرة الص ػػحة األتحادي ػػة الت ػػي ال تس ػػاهـ ف ػػي
وضعها1
بالنسبة لممراقبة والتقييـ لػـ يجػد الفريػؽ نظامػاً موثقػاً هيػر مػا يػتـ فػي إجتماعػات الوكيػؿ األتحػادي

بالنسػػبة لمراقبػػة تنفيػػذ خطػػط األدارات األتحاديػػة ورهػػـ أنػػه ال توجػػد خطػػة لممراقبػػة الحقميػػة إال أف

إدارة الرعايػػة الصػػحية األوليػػة أدخمػػت نظام ػاً مشػػتركاً لممراقبػػة يقػػوـ بػػه فريػػؽ مػػف بػػيف أعضػػائه

مسػػئولوف والئيػػوف وممثمػػيف لكػػؿ مػػف الرعايػػة الصػػحية األوليػػة عمػػي المسػػتوي األتحػػادي ومنظمػػة
اليونيسػػيؼ 1هػػذا النظػػاـ لػػـ يعمػػـ بالنسػػبة لمب ػرامج األخػػري إال أنػػه أثبػػت فعاليتػػه بالنسػػبة لمرعايػػة
الصػػحية األوليػػة ،حيػػث يػػتـ تنظػػيـ إجتماعػػات وطنيػػة لكػػؿ مػػديري الرعايػػة الصػػحية األوليػػة م ػ
األدارة االتحادية حيث تناقش تقارير الرقابة المشتركة وتوض الحموؿ لممشاكؿ ويػتـ األتفػاؽ عمػي
الخطط المستقبمية ،وقد أُشير إلي هذا األمر بالتفصيؿ تحت بند الرعاية الصحية األولية1
أمػػا بالنسػػبة لمتقيػػيـ فمػػيس هنالػػؾ برنامجػاً أو خطػػة تػػـ تطويرهػػا فػػي هػػذا الخصػػوص 1تخػػر تقيػػيـ

لمرعايػػة الصػػحية األوليػػة تػػـ عػػاـ  1987ولػػيس هنالػػؾ أي وثيقػػة تثبػػت أف تقييم ػاً قػػد تػػـ بالنسػػبة
لأدارات األخري  1إال أنه قد تمت بعض أنشطة التقييـ في بعض البرامج التي تػدعمها منظمػة
الصحة العالمية ،مثؿ برنامج األحتياجات األساسية الذي تـ تقييمه في مارس مف هذا العاـ1
ضػػبط الجػػودة :لقػػد تضػػافرت عػػدة عوامػػؿ فػػي تػػدهور مسػػتوي الخػػدمات الصػػحية عامػػة والعالجيػػة
عمػػي وجػػه الخصػػوص خػػالؿ األع ػواـ العش ػرة الماضػػية رهػػـ الجهػػود التػػي بػػذلت مػػف قب ػؿ الدولػػة

لأرتقػػاء به ػػا 1وزار الط ػػيف بم ػػة خ ػػالؿ الس ػػنوات الخمػػس الماض ػػية إنته ػػاء عه ػػد مجاني ػػة الع ػػالج
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وأرتف ػػاع تكمفت ػػه ف ػػي القط ػػاعيف الع ػػاـ والخ ػػاص وتجاوزه ػػا وأرتف ػػاع تكمفت ػػه ف ػػي القط ػػاعيف العػ ػػاـ
والخػػاص وتجاوزهػػا مقػػدرات معظػػـ الم ػواطنيف 1وعػػالوة عمػػي ذلػػؾ تػػدني مسػػتوي الخدمػػة الطبيػػة
التي تقدمهاا لمستشفيات العامة لدرجة جعمت معظـ المواطنيف يجأروف بالشػكوي منهػا ويجػاهروف
بنقػػدها بػػؿ بفقػػدانهـ الثقػػة فيهػػا 1وقػػد أصػػبن هنػػاؾ رأي عػػاـ هالػػب بػػأف الخػػدمات العالجيػػة التػػي
تقػػدمها مؤسسػػات الدولػػة الصػػحية وصػػمت درجػػة مػػف السػػؤ يسػػتدعي إتخػػاذ أج ػراء س ػري وحاسػػـ
بش ػػأنها 1ه ػػذا دع ػػا المجم ػػس الطب ػػي الس ػػوداني ع ػػاـ  1999الجػ ػراء د ارس ػػة عممي ػػة ف ػػي  8م ػػف
المستش ػػفيات التعميميػ ػػة بالعاص ػػمة القوميػ ػػة ك ػػاف نتيجتهػ ػػا تأكي ػػد تػ ػػدني مس ػػتوي االداء فػ ػػي جمي ػ ػ
مجاالت الخدمة العالجية إلي دوف طموح المواطف المتمقي لمخدمػة ومقػدمي الخدمػة مػف العػامميف
بدءاً بالممرضيف مرو اًر باالطباء حتي مستوي األستشارييف ألسباب عديدة
لقد سعت و ازرة الصحة لوالية الخرطوـ منذ منتصؼ التسعينات إلي وقؼ تدهور الخدمات
الصحية واألرتقاء بمستواها وتحديثها وقد بذلت في ذلؾ جهداً كبي اًر  ،لكنها لـ ترتقي إلي

المستوي المقبوؿ لممواطف – وفي عاـ  1998رأت و ازرة الصحة بوالية الخرطوـ األستعانة
بنظاـ ألدارة الجودة يقوـ عمي أسس عممية سميمة بهدؼ تجويد الخدمات التي تقدمها مؤسسات
الوالية الصحية لممواطف باألمكانات المتاحة  1وتـ إنشاء إدارة لمجودة بالوالية وأجرت هذ
األدارة دراسات أولية وقياسات ومواصفات ،وتطور العمؿ ليشمؿ معظـ منسقات الوالية وتـ
تدريب واس لمعامميف في إدارات الجودة بوحدات الوالية وكذلؾ تـ إدخاله في المعامؿ والرعاية
الصحية والطب الوقائي ،وبدأ العمؿ في االتحادية منذ عشرة أياـ بإعداد رؤية خطة لباقي العاـ

حيث يتـ تجربتها في  3مستشفيات ثـ يتـ االنطالؽ لعشرة مستشفيات والئية وادارات الطب
الوقائي وخدمات الرعاية الصحية األولية عند بداية العاـ القادـ 1
وفي بداية شهر سبتمبر  2111تـ إنشاء إدارة جديدة لضبط الجودة برئاسة و ازرة الصحة
األتحادية تتب لموكيؿ لمقياـ بالمهاـ اآلتية-:
رفػ الػػوعي لػػدي العػػامميف بالحقػػؿ الصػػحي ألهميػػة تطبيػػؽ ُنظػػـ الجػػودة فػػي الحقػػؿ

الصحي وتدريب واس لكؿ العامميف في مجاؿ الجودة حسب المستويات المختمفة
إدخاؿ ُنظـ وبرامج الجػودة لػدي مؤسسػات و ازرة الصػحة التحاديػة والواليػات والعمػؿ

عمي استم ارريتها1
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قياس الجودة لدي المؤسسات الصحية



توثيػػؽ الصػػمة فػػي مجػػاؿ الجػػودة م ػ الجهػػات والمنظمػػات العاممػػة فػػي هػػذا المجػػاؿ
لأستفادة مف تجارب وخبرات تمؾ الجهات والمنظمات1
الييكؿ التنظيمي:يتكوف الهيكؿ التنظيـ عمي مستوي الو ازرة األتحادية مف -:



مجمس الجودة (برئاسة الوكيؿ)



إدارة الجودة



شعبة المستشفيات



شعبة أدارات الو ازرة



شعبة التدريب



شعبة األحصاء



شعبة التدريب



شعبة التحميؿ



منسقي األقساـ

مكونات األدارة-:



مجم ػػس الج ػػودة وي أرس ػػه الوكي ػػؿ ،يق ػػوـ ب ػػالتخطيط واالشػ ػراؼ عم ػػي أنش ػػطة وبػ ػرامج
الج ػػودة ويق ػػوـ ب ػػالتخطيط واألشػ ػراؼ عم ػػي أنش ػػطة وبػ ػرامج الج ػػودة ويق ػػوـ بإج ػػازة الخط ػػط
والبرامج والميزانيات ويتـ عقد كؿ  4مرات في السنة1



مدير إدارة الجودة ،هو مقرر مجمػس الجػودة المسػئوؿ التنفيػذي األوؿ ددخػاؿ ُنظػـ

وب ػرامج الجػػودة بالسػػوداف فػػي مجػػاؿ الصػػحة ويقػػوـ باألش ػراؼ عمػػي كافػػة وحػػدات الجػػودة
لإلدارات المركزية والواليات1


شعبة المستشفيات (الطب العالجي) برئاسة طبيب عمػومي حضػر كػورس أساسػي
لمجودة1
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النظـ لممستشفيات حسب الخطة المجازة1
تقوـ الشعبة بإدخاؿ ُ
شػػعبة التػػدريب برئاسػػة طبيػػب (حضػػر الكػػورس األساسػػي ) ويقػػوـ بإعػػداد منػػاهج



الت ػػدريب عم ػػي مختم ػػؼ المس ػػتويات والقي ػػاـ بالت ػػدريب ورفػ ػ ال ػػوعي ل ػػدي الع ػػامميف بالحق ػػؿ
الصحي1
شعبة التحميؿ واالحصاء يقوـ بإعداد استمارات واالشراؼ وتحميمها واعػداد التقػارير



الدورية عف اداء المؤسسات عبر سمسمة القياس المحددة في الخطة1

إحتياجات األدارة لكي يتـ تنفيذ الخطة هي-:
-1

األلت ػزاـ التػػاـ مػػف كافػػة القيػػادات فػػي المؤسسػػات والػػو ازرات المختمفػػة لتنفيػػذ ب ػرامج

الجودة وتسهيؿ مهاـ منسقي الجودة لتمؾ الوحدات وقيادة حممة إدخاؿ الجودة بأنفسهـ1
-2

تػػوفير كافػػة المعينػػات الالزمػػة لػػالدارة مػػف مكاتػػب (فػػي كافػػة الوحػػدات) وعربػػات

وأجهزة الكمبيوتر وكافة العقبات المختمفة:
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التوصيات:


تؤمف المجنة عمي المبادرة بإنشػاء إدارة الجػودة برئاسػة وزارة الصػحة األتحاديػة
كوسيمة حديثة و اعمة لتجويد الخدمات التي تقدميا المؤسسات الصحية العامػة
لممواطف



تشيد المجنػة بخطػط العمػؿ التػي صػاغتيا إدارة الجػودة برئاسػة الػوزراء لمعػاميف
 1001 – 1007وتوصي بتو ير جميع المتطمبات والمعينات الالزمة لػألدارة
لتمكينيا مف تنفيذ تمؾ الخطط دوف إبطاء



ضػػرورة مواصػػمة األدارة لجيػػدىا ػػي تعميػػؽ مفيػػوـ الجػػودة لػػدي العػػامميف ػػي
الحقؿ الطبي وتدريبيـ ي أسػاليب التخطػيط والعمػؿ عمػي األرتقػاء بػالجودة ػي

م ار قيـ


الزاـ كا ػة القيػادات ػي الػو ازرات الوالئيػة والمؤسسػات الصػحية المختمفػة بتنفيػذ
برامج الجودة وقيادة حممة إدخاليا بأنفسيـ0
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 :4-4نظاـ األحالة

لـ يطور نظاـ األحالة في السوداف إال أنه مف ناحية الممارسة تتـ إحالة حاالت التػي تحتػاج الػي
عناية خاصة أوتػداخالت تخصصػية مػف الوحػدات الصػحية إلػي المستشػفيات ،كمػا تقػوـ القػابالت
وال ازئ ػرات الصػػحيات بتحوي ػػؿ حػػاالت الػ ػوالدة المتعث ػرة إلػػي أق ػػرب مؤسسػػة ص ػػحية بهػػا طبي ػػب أو
خدمات توليد متخصصة1
لقػػد ذكػػر انػػه قػػد كػػاف هنالػػؾ نظامػاً لأحالػػة فػػي السػػابؽ إال أف ضػػعؼ الوحػػدات الصػػحية وتغيػػب
العػػامميف الصػػحييف أحيان ػاً فػػي بعػػض المواق ػ وعػػدـ أهميػػة بعػػض المؤسسػػات فػػي تقػػديـ الخػػدمات

المنوطػػة بهػػا قػػد أدي إلػػي زواؿ ذلػػؾ النظػاـ ،وبمػػا أنػػه لػػـ تػػتـ مراجعػػة أو تقيػػيـ لمنظػػاـ الػػذي كػػاف

سائداً في السابؽ ولـ يتـ تدريب العػامميف وتطػوير تليػات العمػؿ فػإف الوضػ أسػتمر كمػا هػو فتػتـ

ح ػػاالت االحال ػػة إس ػػتجابة لطم ػػب المػ ػريض أو بمب ػػادرة م ػػف المس ػػئوؿ الص ػػحي  1نس ػػبة لض ػػعؼ
الخػػدمات األسػػعافية ومشػػاكؿ األتصػػاؿ والمواصػػالت فػػي بعػػض المواق ػ فػػإف الم ػريض هػػو الػػذي
يتحمؿ تكمفة سفر إلي موق أو المؤسسة التي إحالته إليها1

تمت دراسة في والية الخرطوـ عف نظاـ األحالة ولوالية الخرطوـ أهمية خاصة إذ أف بهػا %56
مػػف المؤسسػػات الصػػحية والعػػامميف الصػػحييف ومػػف المتوق ػ أف تكػػوف مؤسسػػات الرعايػػة الصػػحية
األوليػػة أحسػػف حػػاالً مػػف الواليػػات األخػػري وبهػػا أيض ػاً أكثػػر المستشػػفيات تػػأهيالً ولهػػذا كػػاف مػػف
المتوق أف تكوف نظاـ األحالة فيها عمي مستوي عاؿ وفعاؿ إال أف الدراسة قد أظهرت هيػر ذلػؾ

 %8637ف ػػي المستش ػػفيات ف ػػي الخرط ػػوـ تس ػػتقبؿ ك ػػؿ الح ػػاالت المرض ػػية بينم ػػا  %1333م ػػف
المستشػػفيات تسػػتقبؿ الحػػاالت المحولػػة أو الطارئػػة فقػػط وقػػد أنحصػػرت أسػػباب التحويػػؿ فػػي أرب ػ
أهػراض رئيسػػية وهػػي إستشػػارة مختصػػة ( )%434دخػػوؿ المستشفػػي ( )%2135إجػراء فحػػص
متخصػػص ( )%1134أو الحاجػػة لتػػدخؿ طبػػي متخصػػص ( )%435وهػػذا األمػػر لػػيس لػػه مػػا
يبرر هير عدـ األهتماـ الرسمي بنظاـ األحالة وعػدـ تطػوير القػوانيف التػي تحكمػه وانعػداـ تػدريب
العامميف في مجاالته المختمفة فمراكز الرعاية الصحية األولية في والية الخرطوـ قادرة عمي تقػديـ
الرعايػػة األوليػػة فحسػػب التقػػارير فػػإف  %95مػػف الم اركػػز تقػػدـ خػػدمات رعايػػة الحوامػػؿ%91 ،
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تحص ػ ػػيف أطف ػ ػػاؿ وحوام ػ ػػؿ %81 ،مكافح ػ ػػة إس ػ ػػهاالت و  %65تق ػ ػػوـ بمتابع ػ ػػة النم ػ ػػو والتغذي ػ ػػة
لأطفاؿ1
وهنالؾ أسباب أخري لضعؼ نظاـ األحالة منها عدـ ربط المستشفيات بالرعايػة الصػحية األوليػة،
فالمستشػػفيات مػػا ازلػػت تمثػػؿ قمػػـ خػػدمات صػػحية ال يربطهػػا بالمسػػتويات األخػػري أي تنسػػيؽ أو
تعػػاوف أو قػػانوف وهػػذا الوض ػ ينطبػػؽ عمػػي جمي ػ المستش ػفيات فػػي السػػوداف هػػذا وبعػػد التنظػػيـ
الجديد أصبن كؿ مستشفي وحدة عالجية قائمػة بػذاتها ال تتعػاوف أو تنسػؽ حتػي مػ المستشػفيات
األخري وال تحكمها أي معايير أو أسس أو تشريعات منفذة1
التوصيات:

 إختيار مناطؽ صحية (منطقة صحية ػي كػؿ واليػة) عمػي أف يػتـ تطػوير نظػاـ األحالػة
ي تمؾ المناطؽ وتستعمؿ كمراكز لمتدريب ي نظاـ األحالػة ومػف ثػـ توسػيعيا تػدريجياً

لتغطي المناطؽ األخري0

 تنظػػيـ نػػدوات وحمقػػات نقػػاش بػػيف مسػػئولي المستشػػفيات ومسػػئولي الرعايػػة الصػػحية
األولية لتحديد المشاكؿ التي تعترض تطوير نظاـ األحالة ووضع الحموؿ ليا 0

 تطوير آليات وأدلة ونظاـ معمومات دقيؽ مف أجؿ تقوية نظاـ األحالة 0

 النظر ي وضع رسوـ إضا ية عمي كػؿ مػريض ال يرغػب ػي إتبػاع نظػاـ األحالػة وانمػا
يذىب إلي المستشفيات مباشرة دوف المرور بوحدات الرعاية الصحية األولية0

 لف ينجج نظاـ اإلحالة ما لـ يتـ تحسيف مستوي الخػدمات ػي المراكػز الصػحية واعػادة
تأىيميا وحصر عمؿ المستشفيات ي إستقباؿ الحاالت المحولػة وىػذه الخطػوات تحتػاج

لقػػدر مػػف التحضػػير والتػػدرج وتحتػػاج أيض ػاً إلعػػادة تعريػػؼ دور المستشػػفيات وترتيبيػػا
حيث يمكف أف تمعػب دو ارً داعمػاً لمرعايػة الصػحية األوليػة خصوصػاً ػي مجػاؿ التػدريب

واألشراؼ واإلحالة وتبادؿ المعمومات والتثقيؼ الصحي0
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 -5العامميف الصحييف عمي المستوي المجتمعي
(القابمة والمعاوف الصحي)

تمػػت زيػػارة  61موقعػاً مجتمعيػاً (عنقػػود) بهػػا  55وحػػدة صػػحية و 57كػوادر صػػحية معاونػػة
(قابمة  ،معاوف صحي) وكما هو واضن فػأف متوسػط العػامميف الصػحييف فػي تمػؾ المؤسسػات

الصػحية هػػي واحػػد لكػػؿ مؤسسػػة صػػحية ولكػػف فػػي واقػ األمػػر فػػإف عػػدد المعػػاونيف الصػػحييف
الممحقػػيف فػػي جميػ هػػذ الوحػػدات ال يتعػػدي األربعػػة ) )%637بينمػػا تتواجػػد الدايػػة او القابمػػة
في  46وحدة صحية ( )%7637بينما يوجد فقط إثنػاف مػف المسػاعديف الطبيػيف وأثنػاف مػف
الممرضيف ( )%333وفي كؿ هذ الوحدات الصحية ال توجد هير زائرة صحية واحدة
( )%137كما أف هنالؾ  5وحدات صحية بها أي عامؿ صحي ()%833


نالح ػػظ م ػػف ه ػػذ النت ػػائج أف توزيػ ػ الع ػػامميف الص ػػحييف هي ػػر مبن ػػي عم ػػي أُس ػػس
واض ػ ػػحة واذا الحظن ػ ػػا أف المع ػ ػػاوف الص ػ ػػحة والقابم ػ ػػة ال يعم ػ ػػالف ب ػ ػػداخؿ المؤسس ػ ػػات
الصحية وانما عمي المسػتوي المجتمعػي  ،هػذا يعنػي أف المؤسسػات الصػحية التػي بهػا
عنص اًر صحياً نظامياً ال تتعدي  %11وسػيتـ مناقشػة هػذا األمػر عنػد تحميػؿ البيانػات
الخاصة بالمؤسسات الصحية



المسػ ػ ػػتوي التعميمػ ػ ػػي لمعػ ػ ػػامميف بالوحػ ػ ػػدات الصػ ػ ػػحية المبحوثػ ػ ػػة متػ ػ ػػدني حيػ ػ ػػث أف
 %5835منهـ قد أكمؿ فترة التعميـ األساسي و %734فقط قػد أكممػوا التعمػيـ الثػانوي
بينمػا  %3431أميػيف ،وتتركػز أعػداد األميػيف بػيف الػدايات القرويػات  ،حػوالي %75
مػف العػػامميف الصػحييف النظػػامييف قػد أتمػوا فتػرة التعمػيـ الثػػانوي 1هػذا الوضػ يسػػتمزـ
أنػػه إذا مػػا تقػػرر مشػػاركة الػػدايات القرويػػات والمعػػاونيف الصػػحييف فإنػػه يجػػب م ارعػػاة
تصميـ وتطوير المواد التعميمية والتثقيفية التي تناسب األمييف1



الواض ػػن أنػ ػػه ل ػػيس هنالػ ػػؾ نظػ ػػاـ لمت ػػنقالت بػ ػػيف الع ػػامميف ،العػ ػػامموف المجتمعيػ ػػوف
(القابمة والمعاوف الصحي) يكونوف عادة مف أفراد المجتم ويعممػوف فػي مواقػ سػكنهـ
وحوالي  %25منهـ يعمموف في نفس الموقػ ألكثػر مػف  21سػنة بينمػا يعمػؿ %27
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مػػنهـ فػػي نفػػس الموقػ لفت ػرة مػػا بػػيف  21 - 11سػػنة وبػػاقي العػػامميف ظم ػوا فػػي نفػػس
الموق لفترات أقؿ مف  11سنوات 1رهـ أنه ال يتوق أف يتغيػر موقػ هػؤالء العػامميف
إال أنػػه كػػاف مػػف المفتػػرض أف يػػتـ تػػدريب عناصػػر جديػػدة تسػػاعدهـ فػػي العمػػؿ وتقػػوـ
مقامهـ عند الغياب وتساعد عمي التجديد والتطوير1
العظمي مػف هػؤالء العػامميف الصػحييف المجتمعيػيف ال يتمقػوف أي دعػـ مػف
 الغالبية ُ
إدارة الخ ػػدمات الصػ ػػحية و %73مػ ػػنهـ (هػ ػػالبيتهـ داي ػػات) ال يتمقػ ػػوف أي دعػ ػػـ بينمػ ػػا
يتمقػػي  %21مػػنهـ دعمػاً فنيػاً أو معنويػاً بينمػػا يتمقػػي  %5فقػػط دعمػاً ماديػاً و%234
دعماً فنياً وماديػاً  1رهػـ أنػه مػف المسػمـ بػه أف الػدايات فػي العػاـ يتمقػيف دعمهػف مػف

أف ػراد المجتم ػ إال أنػػه كػػاف مػػف المتوق ػ أف يكػػوف هنالػػؾ دعم ػاً فني ػاً ومعنوي ػاً بالدرجػػة

التػ ػػي تجعػ ػػؿ الخػ ػػدمات الصػ ػػحية قػ ػػادرة عمػ ػػي اسػ ػػتغاللهف فػ ػػي دعػ ػػـ العمػ ػػؿ الصػ ػػحي
خصوصػاً فػػي مجػػاالت التثقيػػؼ وجمػ المعمومػػات وتسػػجيؿ المواليػػد والوفيػػات وادبػػالغ

عػػف الوبائيػػات وبعػػض األم ػراض التػػي يػػتـ تحديػػدها ،وبمػػا أف نسػػبة قميمػػة جػػداً تتمقػػي
دعمػ ػاً فنيػ ػاً فه ػػذا يعن ػػي أف عممي ػػات الت ػػدريب لهػ ػؤالء الع ػػامالت الص ػػحيات تك ػػاد تك ػػوف

معدومة ،ويعني أيضاً أنه ال توجد عالقة لهف بالمؤسسػات الصػحية المحيطػة وبالتػالي

لػػيس هنالػػؾ أي رقابػػة أو تقيػػيـ لعممهػػف رهػػـ أف  %44ذكػػروا إنهػػـ قػػد اسػػتقبموا مسػػئوالً

صحياً عمي األقؿ اثناء فترة عممهـ1


حػ ػ ػوالي  %22فق ػ ػػط م ػ ػػف هػ ػ ػؤالء الع ػ ػػامميف الص ػ ػػحييف يعرف ػ ػػوف ع ػ ػػدد المس ػ ػػتهدفيف
بخدماتهـ والبقية قد تعرؼ جزئياً  %29أو ال يعرفوف شيئاً إطالقاً عػف معنػي أو عػدد
المستهدفيف %49



يعمؿ  %41مف هؤالء العامميف الصحييف المجتمعيف كػؿ أيػاـ األسػبوع بينمػا يقػدـ
 %34م ػ ػػنهـ خ ػ ػػدماتهـ عن ػ ػػد الحوج ػ ػػة أو عن ػ ػػدما ُيس ػ ػػتدعي بواس ػ ػػطة أح ػ ػػد المػ ػ ػواطنيف
لمسػ ػػاعدتهـ أمػ ػػا البقيػ ػػة فتتفػ ػػاوت عػ ػػدد أيػ ػػاـ العمػ ػػؿ مػ ػػف  3 – 1أيػ ػػاـ فػ ػػي األسػ ػػبوع1
الواضػػن انػػه لػػيس هنالػػؾ برنامجػاً لمعمػػؿ أو سػػاعات محػػددة وحتػػي اولئػػؾ الػػذيف ذكػػروا
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أنهػـ يعممػػوف طيمػػة أيػاـ األسػػبوع إنمػػا فػي الغالػػب يشػػيروف إلػي إسػػتعدادهـ لمعمػػؿ طيمػػة
اي ػػاـ األس ػػبوع أكث ػػر م ػػف م ػػا يص ػػفوف مزاول ػػة األنش ػػطة عم ػػي م ػػر األي ػػاـ  ،ولق ػػد ذك ػػر
 %91مػػنهـ إنهػػـ ال يأخػػذوف أي إجػػازة ويػػدعوف أنهػػـ يبقػػوف فػػي القريػػة التػػي ينتمػػوف
اليها طوؿ أشهر السنة


 %98مف القابالت والعامميف الصػحييف لػـ تصػرؼ لهػـ أي أدويػة أو معػدات ،إال
أف  %95مػػف الوحػػدات الصػػحية بهػػا شػػا مػػف المعػػدات يتفػػاوت عػػدداً ونوعيػػة بػػيف

وحػػدة وأخػػري ،ال توجػػد تليػػة لتقيػػيـ صػػالحية المعػػدات واألجه ػزة ولػػيس هنالػػؾ برنامج ػاً

معروفاً ألستبدالها أو إحاللها


عندما سؤؿ العامموف الصحيوف المجتمعيوف عف إحتياجاتهـ التدريبية ذكػروا عشػرة
مج ػػاالت يحت ػػاجوف فيه ػػا لمت ػػدريب تح ػػوي بػ ػرامج الرعاي ػػة الص ػػحية األولي ػػة  ،الص ػػحة
األنجابية ،محو األمية ،مكافحة األمػراض ،التثقيػؼ الصػحي ،نظػاـ األحالػة ،إسػعافات
أوليػػة ،القػػدرة عمػػي معرفػػة صػػالحية األدويػػة ،القػػدرة عمػػي تقيػػيـ حالػػة المعػػدات وتػػدريب
متخصػػص فػػي مجػػاؿ التوليػػد 1أف يػػذكر ه ػؤالء العػػامميف هػػذ الأحتياجػػات التدريبيػػة
تثبت متابعتهـ أو قػد اًر مػف وعػيهـ لمخطػط واألنشػطة الصػحية ،ممػا يػوحي إسػتعدادهـ
دستيعاب واألستفادة مما يتعممونه



لوحظ عدـ وجود تعاوف قطاعي أو حتي مجتمعي بيف العػامميف الصػحييف وممثمػي
القطاع ػػات أو ق ػػادة المجتمػ ػ وك ػػؿ الص ػػالت ب ػػيف ه ػػذ القطاع ػػات تترك ػػز ف ػػي طم ػػب
المس ػػاعدة وتق ػػديـ الخ ػػدمات ،فف ػػي  %75ال يوج ػػد أي تع ػػاوف مهم ػػا ك ػػاف نوع ػػه ب ػػيف
المؤسسات الصحية والقطاعات األخري لتنظيمات المجتم بينمػا يوجػد بعػض التعػاوف
م ػ ػ أف ػ ػراد وتنظيمػ ػػات المجتم ػ ػ فػ ػػي ح ػ ػوالي  %18يوجػ ػػد بعػ ػػض التعػ ػػاوف م ػ ػ قػ ػػادة
وتنظيم ػػات المجتمػ ػ وهنال ػػؾ تع ػػاوف ب ػػيف بع ػػض المؤسس ػػات الص ػػحية ( )%7وبع ػػض
المنظمػ ػػات الغيػ ػػر حكوميػ ػػة  1رهػ ػػـ أف المعػ ػػاوف الصػ ػػحي والقابمػ ػػة يعتب ػ ػراف عػ ػػامميف
صػ ػػحييف مجتمعيػ ػػيف إال أنهمػ ػػا جعػ ػػال مػ ػػف أنفسػ ػػهما عنص ػ ػريف بيروق ػ ػراطييف يقػ ػػدماف
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الخدم ػػة ألفػ ػراد المجتمػ ػ ش ػػأنهما ش ػػأف الع ػػامميف الص ػػحييف األُخ ػػر ول ػػـ يهتم ػػا بتنظ ػػيـ
المجتم واستقطاب دعمه لمخدمات الصحية كما لـ يقوما بجهداً فػي مجػاالت التثقيػؼ

والتوعية


عنػػدما سػػؤؿ العػػامموف الصػػحيوف المجتمعيػػوف عػػف أهػػـ المشػػاكؿ التػػي ت ػواجههـ
ذكروا كشفاً يتكوف مف  12مشكمة هي كاآلتي":

نقص المواد والمعدات الخاصة بالوالية



تهالؾ بعض الوحدات الصحية



ضيؽ المنشآت



صعوبة المواصالت




صعوبة تحويؿ الحاالت التي تحتاج إلي تحويؿ



عدـ وجود معينات العمؿ



عدـ توفر مرتبات لمقابالت



عدـ وجود المعاوف أوالداية في بعض ألمناطؽ




عدـ مقدرة األسر عمي دف رسوـ الشهادات




قمة التدريب

تأخير المرتبات

عدـ مقدرة بعض المواطنيف عمي توفير إحتياجات الوالدة1
التوصيات:



خمػػؽ روح العمػػػؿ الجمػػاعي عمػػػي مسػػتوي المحػػػيط عػػف طريػػػؽ تكػػويف الفريػػػؽ

الصحي المجتمعي الذي يمكف أف تتكوف بنيتو مػف المسػئوؿ بالوحػدة الصػحية أعضػاء
المجنة الصحية ،القابمة ،الزائرة الصحية إف وجػدت  ،مػدير المدرسػة ،ضػابط أو مالحػظ
الصػػحة ،بعػػض قػػادة المجتمػػع وممثمػػي القطاعػػات األخػػري ذات العالقػػة ،يجػػب تحديػػد

واجبػات مفصػمة ليػػذا الفريػؽ ودعمػػو نيػاً وعينيػاً وماديػاً عػف طريػػؽ التػدريب المسػػتمر
وتنظػػيـ زيػػارات لمنػػاطؽ أخػػري ألكتسػػاب خب ػرات جديػػدة وامػػداده بالمطبوعػػات الصػػحية
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واألرشادات التثقيفية وأدلة العمؿ الخ 00كمػا يمكػف إدخػاؿ نظػاـ حػوا ز ماليػة مربوطػة
باألنجازات األبداعية وتُقدـ كجوائز تنا سية بيف مختمؼ مناطؽ العامميف


البدء ي حممة محو أميػة بػيف القػابالت وتشػجيعيف لألنخػراط ػي صػوؿ محػو
األمية ي مناطقيف



القياـ بتقييـ وضع األجيزة الطبية عمي المستوي المحيط بحيث يػتـ تأكيػد إمػداد
الػػدايات بحقيبػػة أجيػػزة التوليػػد والتأكػػد مػػف إكتمػػاؿ معػػداتيا مػػف حيػػث عاليػػة األجيػػزة
واكتماؿ االمدادات األساسية0



وضػػػع آليػػػة عالػػػة لممراقبػػػة والتقيػػػيـ وتطػػػوير العالقػػػة بػػػيف العػػػامميف الصػػػحيف
المجتمعييف والوحدات الصحية القريبة مف أماكف عمميـ مع تحديػد أيػاـ زيػارة القػابالت

لممركػػز الصػػحي بطريقػػة منتظمػػة ومسػػتمرة وتنظػػيـ أنشػػطة إرشػػادية وتثقيفيػػة وتدريبيػػة
أثناء ىذه الزيارات ،والعمؿ عمي تحسيف صورة القابمػة ػي المجتمػع واالرتقػاء بمكانتيػا
بيف المواطنيف عف طريؽ حمالت توعية ،األرتقاء بمسػتوي األداء عػف طريػؽ التػدريب،
تكميؼ القابالت ببعض الواجبات الصحية األخري مثؿ تسػجيؿ الػوالدات والو يػات ،جمػع

المعمومات الصحية ،متابعػة حػاالت التحصػيف 00الػخ 0بنػاءاً عمػي مػا يػتـ مػف تطػور
ي خدمات القابالت ومستوي أدائيف يمكف إستيعاب بعضيف كعامالت صحيات بطريقة

نظامية مع خمؽ كادر خاص يتناسب ودورىف ي دعـ العمؿ الصحي المجتمعي
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 -6التغطية عمي مستوي المؤسسات الصحية
شمؿ المسن  57وحدة صحية بواق وحدة صحية في كؿ عينة عنقودية جدوؿ رقـ (:)1
جدوؿ رقـ ( )7المؤسسات الصحية التي شمميا البحث
العدد
17

نوع المؤسسة

النسبة

وحدة صحية /

%2938

شفخانة
36

مركز صحي

%63

4

مستشفي

%7

حيث يعمؿ بهذ المؤسسات  128كادر صحي جدوؿ رقـ ()2
جدوؿ رقـ ( )1الكوادر الصحية العاممة بالمؤسسات الصحية المبحوثة
الكادر
معاونيف

مستشفى
-

مركز صحي
1

وحدة صحية
5

المجموع
6

صحييف
ممرض

17

9

26

11

38

5

13

مساعد طبي

2

25

طبيب

1

12

زائرة

-

21

201

25

وقد وجد أف  %5139فقط مف هذ الوحدات الصحية يوجد بها وصؼ وظيفي لموحدة وأف
 %4931يوجد بها وصؼ وظيفي لمعامميف بينما تفتقر حوالي  %5139مف هذ الوحدات
لذلؾ.
وقػ ػػد ُوجػ ػػد أيض ػ ػاً أف  %1635فقػ ػػط مػ ػػف هػ ػػذ المؤسسػ ػػات توجػ ػػد بهػ ػػا وسػ ػػيمة ترحيػ ػػؿ لمحػ ػػاالت
المسػػتعجمة 1وأف  %2132فقػػط مػػف الحػػاالت المسػػتعجمة يػػتـ ترحيمهػػا بواسػػطة إسػػعاؼ الوحػػدة
بينما يبقي ترحيؿ الحاالت المستعجمة في المناطؽ األخػرى مسػئولية أهػؿ المػريض فػي %7838
و يسػػتغرؽ نقػػؿ إم ػرأة تشػػكو مػػف نزيػػؼ أقػػؿ مػػف نصػػؼ سػػاعة فػػي  %4132مػػف الحػػاالت بينمػػا
يستغرؽ أكثر مف نصؼ ساعة في .%5838
ويبق ػ ػػي أف نش ػ ػػير إل ػ ػػي أف  %6637م ػ ػػف ه ػ ػػذ المؤسس ػ ػػات ال تع ػ ػػرؼ ع ػ ػػدد س ػ ػػكاف المنطق ػ ػػة
المخدومػػة 1وقػػد أظهػػرت نتػػائج البحػػث أف  %2936فقػػط مػػف المؤسسػػات الصػػحية لػػديها خطػػط
ص ػػحية و %4137مؤشػ ػرات لقي ػػاس العم ػػؿ معظمه ػػا ف ػػي المستش ػػفيات وأف  %4538م ػػف ه ػػذ
المؤسسػػات تعػػرؼ المشػػاكؿ الصػػحية بالمنطقػػة التػػي تخػػدمها وأف  %4134فقػػط تسػػتطي تحديػػد
احتياجاتهػػا الصػػحية وتقػػوـ بمناقشػػة الخطػػط والمشػػاكؿ واالحتياجػػات الصػػحية م ػ أف ػراد أو قػػادة
المجتم بصورة منتظمة 1
 %34مف هذ المؤسسات مممة باألنماط السموكية السالبة لدي المواطنيف المخدوميف1
 %32م ػػف المؤسس ػػات تش ػػكو م ػػف نق ػػص الكػ ػوادر و  %41م ػػف المؤسس ػػات تش ػػكو م ػػف نق ػػص
إداري/مالي بينما نجد أف مشاكؿ نقص األدوية هي هاجس  %39مف المؤسسات.
 %4538مف المؤسسات الصحية تناقش إمكانية دعـ الوحدة الصحية مف األفراد أو المجتم 1
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 %9634مػػف المؤسسػػات تقػػدـ خػػدمات عالجيػػة لممػواطنيف بينمػػا  %3735فقػػط تشػػارؾ أو تقػػوـ
بعمؿ إصحاح البيئة1
 %9634بػػيف المؤسسػػات تقػػدـ خػػدمات عالجيػػة فػػي المجػػاالت المختمفػػة و  %9633منهػػا تقػػدـ
خ ػػدمات لأمه ػػات %8234 .م ػػف ه ػػذ المؤسس ػػات تس ػػتطي أف تق ػػدـ خ ػػدمات االرواء الفم ػػوي
و %6934يمكنهػػا تقػػديـ ترويػػة وريديػػة %9232 1مػػف المؤسسػػات الصػػحية بهػػا إمكانيػػة عػػالج
بالمضادات الحيوية بينما  %4239فقط مف هػذ المؤسسػات تسػتطي أف تعػالج حػاالت الطػوارئ
و %6831بها إمكانية تقديـ خدمات جراحية بسيطة1
تتػػوفر المقاحػػات فػػي  %8136مػػف المؤسسػػات الصػػحية بينمػػا  %74منهػػا تقػػدـ خػػدمات رعايػػة
الحوامؿ و  %6733تقػدـ خػدمات تنظػيـ األسػرة %7634 .مػف المؤسسػات تقػوـ بتقػديـ خػدمات
متابعة نمو األطفاؿ1
 %6134مػػف المؤسسػػات الصػػحية تهػػتـ بتقػػديـ خػػدمات الصػػحة المدرسػػية بينمػػا  %1936فقػػط
مف المؤسسات تشارؾ وتقوـ بأنشطة الوقاية مف المالريا %1136 1فقػط مػف الوحػدات الصػحية
تتأك ػػد م ػػف ص ػػحة مي ػػا الش ػػرب الت ػػي يس ػػتعممها المواطن ػػوف %21 .م ػػف المؤسس ػػات تش ػػارؾ ف ػػي
ادص ػ ػػحاح الص ػ ػػحي بينم ػ ػػا  %66منه ػ ػػا تق ػ ػػدـ جمس ػ ػػات أو حمق ػ ػػات تثقي ػ ػػؼ ص ػ ػػحي لممػ ػ ػواطنيف.
 %7335مف العامميف بالوحدات يقوموف بزيارات منزلية لممواطنيف ومتابعة المرضي1
أما فيما يختص بالفحوص المعممية فانها تتوفر في  %6734مف الوحدات الصحية المبحوثة.
ال توجد قطاعات داعمة لموحدة الصحية في  %3134مف المؤسسات بينما تجػد  %3134مػف
المؤسسػػات الػػدعـ مػػف لجنػػة الحػػي أو المجنػػة الشػػعبية و  %433تجػػد دعمػػا" مػػف المجتم ػ  .و قػػد
ذك ػ ػػرت  %51م ػ ػػف المؤسس ػ ػػات أف ال ػ ػػدعـ المق ػ ػػدـ م ػ ػػادي و فن ػ ػػي ف ػ ػػي  %633و معن ػ ػػوي ف ػ ػػي
.%1838
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أمػػا فػػي مجػػاؿ ادش ػراؼ فقػػد ذكػػر  %3231مػػف الوحػػدات أف هنالػػؾ زيػػارات إش ػرافية عمػػيهـ وقػػد
تركت تقارير مكتوبة لمزيارة ادشرافية لدى  %4239مف المؤسسات التي أشرؼ عميها.
أما في مجاؿ المعمومات فقد أقر  %51بعػدـ وجػود نظػاـ معمومػات %6333 .مػف المؤسسػات
بها شػخص مسػئوؿ عػف تسػجيؿ المعمومػات بينمػا يػتـ تحميمهػا عمػى مسػتوى الوحػدة فػي %1131
فقط مف المؤسسات الصحية.
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 -7الوضع عمي المستوي األسري
المبحوثوف-:
تـ مسن  1511أسرة ،منها  %5435في الريؼ و %4535في الحضر %51 .و %29مف
هذ األسر يتراوح عدد أفرادها ما بيف  9-6أشخاص و  5-3أشخاص حسب الترتيب1
(جدوؿ رقـ )7الفئات العمرية لممبحوثيف
الفئة العمومية
أقؿ مف سنة
سنة إلي 4
سنوات
 14 – 5سنة
25 – 15

ريؼ
171
588
1455
1125
1426
552

حضر
125
428
1219
1163
1295
541

العدد
296
1116
2664
2288
2721
1192

سنة

النسبة
%239
%1131
%2634
%2237
%27
%1138

49 – 26
سنة
 51فأكثر
الجممة

5377

4760

70077

%700

وقد كانت جممة المبحوثيف  11177شخص )%5233( 5271 ،إناث و 4816
( )%4737ذكور حسب (شكؿ رقـ :)1
شكؿ ( )7المبحوثوف  :ذكور واناث

205

ذكور
%48
إناث
%52

ح ػ ػوالي  )%6536( 5596مػ ػػف المبحػ ػػوثيف يعرفػ ػػوف الق ػ ػراءة والكتابػ ػػة )%5( 426 ،يعرف ػ ػػوف
القراءة فقط بينما  )%2934( 2518لـ ينالوا أي قسط مف التعميـ1جدوؿ (1 )2
وهؤالء ترتف نسبتهـ في الريؼ عنها في المدف (شكؿ 1)2
جدوؿ رقـ ()1

المعر ة بالقراءة والكتابة ( ،ريؼ وحضر)
المعر ة بالقراءة

يق أر و يكتب

يق أر فقط
ال يق أر و ال يكتب

المجموع

نوع المنطقة

المجموع

حضر
ريؼ
5596 2979
2617
%6536 %5332%4638

259
%6138
1566
%6234

443
2

426
167
%5 %3932
2518 942
%2934 %3736

4188
206

8518

شكؿ رقـ ()1

المعر ة بالقراءة و الكتابة

70
62.4

60.8
53.2
46.8
37.6

حضر

39.2

60
50
40

ريف

30
20
10
0
ال يقرأ و ال يكتب

3171

يقرأ فقط

يقرأ و يكتب

( )%3135م ػ ػػف المبح ػ ػػوثيف تمقػ ػ ػوا تعميمػ ػ ػاً إبت ػ ػػدائياً بينم ػ ػػا تمق ػ ػػي 2581

( ) %2536تعميماً متوسطاً أو ثانوياً و  )%633( 632جامعيوف جدوؿ رقـ ()3
جدوؿ رقـ ( )3عدد سنوات الدراسة
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عدد سنوات الدراسة

نوع المنطقة
ريؼ

لـ يمتحؽ بالمدرسة

232
%34
181
%2634
87
%1237
116
%17
66
%937
2
%3

المجموع

683

المرحمة األبتدائية
المرحمة المتوسطة
المرحمة الثانوية
المرحمة الجامعية
فوؽ الجامعية

المجموع
حضر

361
%4431
287
%3531
69
%834
67
%832
34
%432

817

592
%3935
467
%3131
156
%1134
183
%1232
111
%637
2%1
1511
%111

 )%2431( 368و  )%31( 472و  )%2132( 318م ػ ػ ػػف األس ػ ػ ػػر يع ػ ػ ػػولهـ مزارع ػ ػ ػػوف،
أعماؿ حرة أو موظفوف بالترتيب1
 )1938( 297 ، )%3534( 531 ، )%4438( 672مػ ػػف األسػ ػػر يحصػ ػػموف عمػ ػػي ميػ ػػا
الشرب مف الشبكة العامة  ،تبار أرتوازية أو مصػادر أخػرى (بئػر ،حفيػر  ،نهػر الػخ )...بالترتيػب
جدوؿ رقـ (1)4
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جدوؿ رقـ ( :)4مصدر المياه
الريؼ
مصدر الميا
292
شبكة عامة
%4335
بئر ارتوازي/مضػخة 311
%5834
يدوية

الحضر
381
%5635
212
%4136

المجموع
672
%4438
531
%3534

18
%4239
62
%8338
89
%7734
46
%6937
817

24
%5731
12
%1632
26
%2236
21
%3133
683

42
%238
74
%439
115
737

بئر سطحي
جماـ /حفير
نهر/ترعة/بحيرة
أخرى
المجموع

66
%434
1511

 %4836مف األسر تعمؿ عمػي معالجػة أو تنقيػة الميػا بينمػا يسػتعمؿ البقيػة الميػا كمػا تصػمهـ
دوف معالجة جدوؿ رقـ (.)5
جدوؿ رقـ ()5معالجة أو تنقية المياه بالمنزؿ
طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؽ المعالجة/التنقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الحضر

الريؼ

المجموع

بالمنزؿ
51
عف طريؽ الغمياف
%4531
عف طريؽ التنقي /الترشين 159
%6934
ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ إض ػ ػػافة م ػ ػ ػواد 85
%4239
محمية

62
%5439
71
3136%
113
%5731
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113
%735
229
%1533
198
%1332

83
هير ذلؾ
%4339
ال يعم ػ ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػ ػػى معالج ػ ػ ػ ػػة 315
%3936
الميا
683
المجموع

116
%5631
466
%6134

189
%1236
771
%5134

817

1511
%111

نج ػػد أف  %3133م ػػف األس ػػر يوج ػػد مص ػػدر المي ػػا داخ ػػؿ المس ػػكف بينم ػػا  %2837م ػػف األس ػػر
يحصػػموف عمػػي المػػاء مػػف مسػػيرة عش ػرة دقػػائؽ بينمػػا و حػوالي  %41مػػف األسػػر يحصػػموف عمػػى
المػػاء بعػػد مسػػيرة أكثػػر مػػف عشػػر دقػػائؽ  1أكثػػر مػػف  %65مػػف األسػػر يفػػوؽ اسػػتهالكها 21
جػػالوف يوميػ ػاً بينم ػػا أكث ػػر م ػػف  %538م ػػف األف ػراد اس ػػتهالكهـ يس ػػاوي أو يزي ػػد ع ػػف أدن ػػي مع ػػدؿ
متفؽ عميه عالمياً الستهالؾ الفرد اليومي مف الماء.

 )%7534( 1131مػ ػػف األسػ ػػر يقطنػ ػػوف بمنػ ػػازؿ ممػ ػػؾ لأس ػ ػرة بينمػ ػػا  )%1538( 237مػ ػػف
األسػ ػػر المبحوثػ ػػة يسػ ػػتأجروف المنػ ػػازؿ حيػ ػػث ترتف ػ ػ نسػ ػػبة اديجػ ػػار ( )%6838و االستضػ ػػافة
( )%6734في الحضر عنها في الريؼ جدوؿ رقـ ()6
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جدوؿ رقـ ()6
ممكية المنزؿ

ممكية المنزؿ
ممؾ لأسرة
إيجار
استضافة
المجموع

الحضر
431
%3831
163
%6838
89
%6734
683

المجموع
1131
%7534
237
%1538
132
%838
1511
%111

الريؼ
711
%6139
74
%3132
43
%32.6
817

 )%59( 8851مػػف السػػكاف يقيمػػوف بمنػػازؿ جيػػدة (هػػرفتيف أو أكثػػر مػ المنػػاف ) بينمػػا يسػػكف
 )%3638( 552مف السكاف في منازؿ تتكوف مف حجرة أو قطية مف هير سور جدوؿ (.)7
جدوؿ رقـ ()7
نوع السكف الذي تقتنيو األسرة
نوع السكف
بيت رحؿ
بي ػػت ح ػػديث ( ه ػػرفتيف أو أكث ػػر  +من ػػاف +
سور)
حجرة  /قطية مف هير سور
المجموع

الحضر
26
%41
447
%51

الريؼ
39
61%
447
%51

المجموع
65
%432
894
%59

4287
%47
4761

4831
%53
5317

9118
%3638
11177
%111
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 %6433م ػػف المنػ ػػازؿ بهػ ػػا مطػ ػػبخ منفصػ ػػؿ بينم ػػا  %3537مػ ػػف المنػ ػػازؿ ال يوجػ ػػد بهػ ػػا مطػ ػػبخ
منفصػػؿ %5239 .مػػف المنػػازؿ بهػػا مرحػػاض بمواصػػفات صػػحية بينمػػا  )%3137( 461بهػػا
مرحاض ال تنطبؽ عميه المواصفات الصحية و %1639مػف المنػازؿ ليسػت بهػا مػراحيض شػكؿ
رقـ (1)3
شكؿ رقـ ()3
نوع المرح اض
68.3

70
60

49

51.9

51

48.1

50
40

31.7

30
20
10
0
ال يوجد مرحاض

مرحاض غير صحي
ريف

مرحاض صحي

حضر

5133
 %مف األسر تتخمص مف القمامة بمجهود فردي إمػا عػف طريػؽ الحػرؽ أو الػدفف أو األثنػيف معػاً

بينمػػا  %1536مػػف األسػػر تعتمػػد عمػػى المحميػػات فػػي الػػتخمص منهػػا و %3432يتبعػػوف طػػرؽ
معروفة لمتخمص مف القمامة شكؿ رقػـ ( )4ويالحػظ أف دور المحميػات أكبػر فػي الحضػر مقارنػة
بالريؼ1
شكؿ رقـ ()4
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طرؽ التخمص مف القمامة
44.3

45
38.4

40
35

29.7

28.8

30
25

22.1

20
16.1

15
10

8.7
4.5

3.2 4

5
0

أخرى

الحرق و الدفن

بواسطة المحليات

ريف

الدفن

الحرق

حضر

 %61مف األسػر تػتخمص مػف الميػا ال اركػدة داخػؿ المنػزؿ عػف طريػؽ الػردـ أو الػرش او األثنػيف
معاً بينما  %2135ال يهتمػوف بػالتخمص منهػا 1أمػا الميػا ال اركػدة خػارج المنػزؿ فػإف %4437

مػػف األسػػر ال تهػػتـ بػػالتخمص منهػػا بينمػػا  %4331مػػف األسػػر يػػتخمص منهػػا بواسػػطة الػػردـ أو
الرش أو األثنيف معاً1

 %5431مػػف األسػػر تسػػتعمؿ األلبػػاف طيمػػة أيػػاـ األسػػبوع %1539 ،ال تسػػتعمؿ األلبػػاف نهائي ػاً

بينمػػا تس ػػتعممه البقي ػػة ح ػوالي مػ ػرتيف إل ػػي  6م ػرات ف ػػي األس ػػبوع و يختمػػؼ الح ػػاؿ عن ػػد اس ػػتعماؿ
المحوـ و البقوليات و الخضروات جدوؿ رقـ ()8
جدوؿ رقـ ()8
استيالؾ المواد الغذائية
المادة

كؿ األسبوع  2 – 1مرة  4-3مرات 6-5

177
812
األلباف
()%1835( )%5431
567
551
المح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ

115
()%737
222

213

مرات
57
()%338
78

ال تستعمؿ
نهائياً
239
()%1539
83

واألسماؾ
البقوليات
الحبوب
الخضروات

()%3637
551
()%3637
1188
()%7932
611
()%4131

()%3738
477
()%3138
223
()%1439
452
()%3131

()%1438
212
()%1335
38
()%235
215
()%1337

()%532
48
()%332
39
()%236
79
()%533

()%535
223
()%1439
12
()%138
163
()%1139

بيف  157طفؿ مف عمػر سػنة إلػي سػنتيف تػـ بحػثهـ وجػدت أف  %7435مػنهـ قػد تػـ إعطػاءهـ
الجرعة الثالثة مف المصؿ الثالثي و %79منهـ الجرعة الثالثة مف لقاح الشمؿ %7337 ،قد تػـ
تطعػػيمهـ مػػف الحصػػبة و  %8139مػػنهـ تػػـ تمقػػيحهـ ضػػد السػػؿ 1وقػػد ُوجػػد أف  %6937مػػنهـ
لديهـ كروت تطعيـ1
أظهػػرت نتػػائج البحػػث أف  1383مػػف المبحػػوثيف نسػػاء فػػي سػػف األنجػػاب وأف  197مػػنهـ كػػانوا
حوامؿ اثناء فترة البحث  %11 ،مف النساء في سػف األنجػاب قػد أخػذف جرعػة واحػدة مػف مصػؿ
التتانوس و  %1332أخذف جرعة ثانية و  %3433فقط أخذف ثالثة جرعات أو أكثػر فػي حػيف
أف  %4135منهف لـ يأخذف أى جرعة بتاتا"1
 %5937مف السيدات الحوامؿ قد ذهبف لمراجعة الحمؿ اثناء فترة الحمؿ
وقػػد تػػـ إسػػتجواب السػػيدات الالئػػي ولػػدف خػػالؿ السػػنة الماضػػية  238وقػػد أتضػػن أف %1731
العظمػي مػف الػوالدات بالمنػازؿ 1وقػد
فقط مف الوالدات قد تمت بالمستشفيات بينما تمت الغالبية ُ
أش ػػرؼ عم ػػي معظ ػػـ الػ ػوالدات داي ػػة قانوني ػػة  ،%6537داي ػػة تقميدي ػػة  ،%1533أخ ػػرى 1%19
شكؿ رقـ ()5
شكؿ رقـ ( )5أدشراؼ عمى الوالدة األخيرة
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أخرى
%19

تقلي دية
%15

قانون ية
%66

 % 7139مػػف األمهػػات يعتقػػدف أف حجػػـ الطفػػؿ عنػػد ال ػوالدة كػػاف طبيعي ػاً حسػػب تقػػديرهف بينمػػا
 %1736يعتقدف أف حجـ الطفؿ كاف ضعيفاً عند الوالدة بينمػا  %1237مػنهف ال يعػرفف شػكؿ
رقـ ()6

شكؿ رقـ ()6

حجـ الطفؿ عند الوالدة
ال يعرفن
%13
ضعيف
%17

طبيعي
%70

 %1237مػػف األمهػػات تمػػت زيػػارتهف مػرة واحػػدة و %1737مػرتيف بواسػػطة الدايػػة أثنػػاء النفػػاس
وقد ذكػرت  %4634مف األمهات أنهف نمف أكثر مف زيػارتيف بواسػطة الدايػة أو العامػؿ الصػحي
بينما  %4232لـ تتـ زيارتهف نهائيا"1
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س ػػجؿ الب ػػاحثوف  43حال ػػة إجهػ ػػاض ف ػػي الع ػػاـ السػ ػػابؽ لمد ارس ػػة %5639 1م ػػف السػ ػػيدات ال
يسػػتعممف اي وسػػيمة مػػف وسػػائؿ تنظػػيـ األس ػرة  %12 ،يسػػتعممف الحبػػوب  %232 ،يسػػتعممف
المولب %1834 ،يعتمدف عمي الرضاعة كوسيمة تنظيـ و  %3يعتمدف عمي فتػرة األمػاف شػكؿ
رقـ(.)7
شكؿ رقـ()7
وسائل منع الحمل

لولب
%2

حبوب
%12

أخرى
%8

فترة األمان
%3

رضاعة
%18

ال يستعملن
%57

 %19مػػف المرضػػعات أرضػػعف اطف ػالهف رضػػاعة مطمقػػة %8132 ،مػػف المرضػػعات قػػد بػػدأف
التغذي ػػة التكميمي ػػة عن ػػدما ك ػػاف عم ػػر الطف ػػؿ  6-4أش ػػهر بينم ػػا  %1839م ػػنهف ب ػػدأف التغذي ػػة
التكميمية قبؿ السف المقرر لذلؾ1
 %3132مػػف األطفػػاؿ أصػػيبوا باألسػػهاؿ فػػي خػػالؿ األسػػبوعيف السػػابقيف لمد ارسػػة بينمػػا أصػػيب
 %3234منهـ بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة1
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 %7937مف األسر المبحوثة أصيب أحد أفرادها بالمالريػا فػي خػالؿ الشػهريف السػابقيف لمد ارسػة
 %2839و  %1831تـ عالجهـ في مركز صحي أو لػدي معػاوف صػحي بينمػا لجػأ %1236
منهـ لمعالجيف بمدييف و  %1635لجأووا لطرؽ أخري لممعالجة شكؿ رقـ (.)8
شكؿ رقـ ( )8مكاف عالج المالريا

أخرى
% 22

مركز صحي
% 37

معالجين بلديين
% 17
معاون صحي
% 24

وقػ ػػد أتضػ ػػن أف  %4239مػ ػػف األمهػ ػػات يسػ ػػتعممف ممػ ػػن الترويػ ػػة لعػ ػػالج أطفػ ػػالهف فػ ػػي حػ ػػاالت
األص ػػابة باالس ػػهاؿ بينم ػػا  %1933يعتم ػػدف عم ػػي الع ػػالج البم ػػدي و يمج ػػأ الب ػػاقوف لط ػػرؽ أخ ػػري
لمعػػالج 1معرفػػة األمهػػات لمقواعػػد الثالثػػة لمعالجػػة األسػػهاؿ ضػػعيفة حيػػث أسػػتطاعت %1433
فقػػط مػػف األمهػػات ذكرهػػا 1ذكػػر  %4634مػػف األمهػػات أنهػػف ذهػػبف لمعامػػؿ الصػػحي بحثػاً عػػف
العالج ألطفالهف في حاالت األسهاؿ1

أتضن مف الدراسة أف  %7139مف األسر ما زالت تمارس عادة خفاض ادناث التى تنتشػر فػي
الريؼ ( )%8132أكثر منها في الحضر ( )%5836وأف  %5536مػف هػذ الممارسػة أجريػت
بواسطة كادر طبي مدرب و  %432بواسطة داية تقميديػة مدربػة و  %135بواسػطة دايػة تقميديػة
هير مدربة شكؿ رقـ (1)9
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شكؿ رقـ ()9

الكوادر التي قامت بإجراء
ممارسة خفاض اإلناث

تقلي دية غير مدربة
%4
تقلي دية مدربة
%40
كادر طبي
%56

 %437م ػػف األس ػػر به ػػا ش ػػخص مع ػػاؽ ترتفػ ػ نس ػػبة األعاق ػػة ب ػػيف ال ػػذكور  %62ع ػػف األن ػػاث
 1%38وقػػد نسػػبت أسػػباب هػػذ األعاقػػات لح ػوادث  ، %3731تعسػػر والدة  ،%2537و ارثػػة
 %134أو أسػ ػػباب أخػ ػػري  1%3731تغمػ ػػب األعاقػ ػػة الحركيػ ػػة  %2836والعقميػ ػػة %2134
والسػػمعية  %1537والبص ػرية  %1433عمػػي األسػػباب األخػػري (شػػكؿ  %3537 1)11مػػف
هؤالء المعاقيف يجدوف الرعاية العالجية1
شكؿ رقـ ( )70أنواع اإلعاقة
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حركية
%29

حركية
%0

أخرى
%20

بصرية
%14
عقلية
%21

سمعية
%16

 )%733( 119مػػف األسػػر المبحوثػػة حػػدثت بهػػا وفيػػات خػػالؿ العػػاـ المنصػػرـ كػػاف %7535
منها نتيجة حالة مرضية و  %832نتيجة حوادث بينمػا لـ تعرؼ أسػباب الوفاة في بقيػة الحػاالت
( 1)%1634وال يوجد إختالؼ كبير في نسبة وفاة الذكور ( )%52واألناث (1)%48
ُيفض ػ ػػؿ المواطن ػ ػػوف ال ػ ػػذهاب لممؤسس ػ ػػات الص ػ ػػحية الحكومي ػ ػػة  %64ع ػ ػػف المع ػ ػػالجيف البم ػ ػػدييف

 %1131أو الجهػػات األخػػري  %2439بينمػػا يختمػػؼ هػػذا التفضػػيؿ مػػف الريػػؼ عنػػه فػػي المػػدف
شكػ ػػؿ
رقـ()11
شكؿ رقـ()77

تفضيؿ المواطف لمخدمات الصحية
80
70.3
59.2

70
60
50
40
30

18.9
13.6

15.4

11.8
5.5

أخرى

20

معاون

10

5.3
معالج بلدي
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حكومية

0

وهذ مقارنة بيف تفضيؿ األسر لمخدمات الصحية المتقترحة بواسطة مؤسسات حكومية أو خاصة
حسب بعض المؤشرات جدوؿ رقـ (1)9

مؤسسة صحية حكومية
ال توجد مقبولة

مكاف األنتظار

%

%

1637

563
1

مؤسسة صحية خاصة

هير

ال

مقبولة

يعرؼ

%

%
1136

%
637

41
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ال توجد مقبولة
%
313
9

هير

ال يعرؼ

مقبولة

%

%
531

1334

1539

573
5
573
4

مدة األنتظار

1534

57

1237

المقابمة /المعاممة

1531

األستماع لمشكوي

1637

613
1
623
1
563
3

738

733

531

733

4232

635

8

4337

التثقي ػ ػ ػ ػػؼ وط ػ ػ ػ ػػرؽ 3137

463
9

تػ ػ ػ ػ ػ ػػوفر خػ ػ ػ ػ ػ ػػدمات 3337

443
5

خ ػ ػ ػػدمات جراحي ػ ػ ػػة 3133

443
4

توفر الدواء

3133

فعالية العالج

2635

443
5
49

األحػػالة

3134

األسعاؼ

4737

تكمفة الزيارة

3134

423
6
273
9
373
2

توقيت الخدمة

مس ػ ػ ػػافة الوص ػ ػ ػػوؿ 1536
لمموق

شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرح الحالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة 2135
لممريض
الحماية
المعمؿ
بسيطة

1134

733

4134

1137

123
7

4137

313
9
253
7

7

4139
4231

283
4
313
9
323
5
31

4535

283
6

739

531

4336

313
4

4537

273
1

931

735

4532

7

931

4331

539

113
4
113
1
739

4435

283
2
313
3
273
1
213
7
233
2

737

539

933

636

5.7
1435
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5131
4432

535

1335

939

1339

731

1431

336

1339

331

1337

238

1338

334
335
337

14
1338
1439

433

1338

4

1432

438

1532

433

1534

937

1432

توصيات (الوضع عمي المستوي األسري)
 بما أف غالبية السكاف ىـ مف صغار السف ( %61أقػؿ مػف  15سػنة) وحػواؿ %77
وؽ اؿ 50سنة 0إنا لخطة الصحية يجب أف تركز عمػي البػرامج ذات العالقػة بصػغار

السف (المراىقيف واألطفاؿ0

 بمػػا أف نسػػبة عاليػػة مػػف السػػكاف يعتبػػروف ػػي عػػداد األميػػيف خصوص ػاً سػػكاني الريػػؼ
يجب تصميـ المواد التثقيفية والخطط الصحية بما يناسب ىذه الفئة

 بمػػا أف نسػػبة عاليػػة مػػف األسػػر يعوليػػا أ ػراد مػػف ذوي الػػدخؿ المحػػدود مػػف الضػػروري
إدخػػاؿ األسػػاليب اإلبتكاريػػة لت ػأميف ىػػذه األسػػر صػػحياً والتركيػػز عمػػي خػػدمات الصػػحة

العامة خصوصاً ي مجاالت األمداد بالـء الصحي وتحسيف السكف والبيئة0

 األىتمػػػاـ بتحقيػػػؽ األحتياجػػػات الحياتيػػػة األساسػػػية مثػػػؿ الػػػدخؿ المناسػػػب ،اإلصػػػحاح
الصػػػحي ،الميػػػاه الصػػػحية ،السػػػكف المناسػػػب ،الخػػػدمات الصػػػحية األساسػػػية ،التعمػػػيـ

األساسػي والغػذاء ،ويػػتـ ذلػؾ عػػف طريػؽ تحمػػيس القطاعػات التنمويػػة المختمفػة بوضػػع
أولوياتيا والتعاوف مع بعضػيا الػبعض ػي تركيػز برنػامج مجتمعػي متكامػؿ لتحيػؽ تمػؾ
األولويات.
 تقويػة خػدمات التثقيػؼ الصػحي عمػي المسػتوي المجتمعػي بإسػتعماؿ أسػػتراتيجيات ذات
بعد عممي وتنموي
 إدخاؿ مفيوـ الصحة األنجابية المجتمعية بحيث تمعػب النسػاء دو ارً أساسػياً ػي تمكػيف
مفاىيـ الصحة األنجابية0

 تنفيػػذ برنػػامج تكػػاممي يشػػمؿ األولويػػات الصػػحية ويكػػا ح األم ػراض األكثػػر شػػيوعاً مثػػؿ
المالريا واألسػياالت والتػدرف واأللتيابػات التنفسػية الحػادة والبميارسػيا 00الػخ 0عمػي
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أف يػػتـ تػػدريب كػػؿ العػػامميف الصػػحييف عمػػي المسػػتوي المحػػيط ػػي تقػػديـ خػػدمات ىػػذه
البرامج بطريقة المأمورية عمي المستوي ا لحقمي0
 تشجيع األستمرار ي تطبيػؽ الممارسػات األيجابيػة والعػادات الصػحية الجيػدة وحمايتيػا
مػػف المػػؤثرات الثقا يػػة واألجتماعيػػة التػػي تيػػددىا ومػػف ىػػذه الممارسػػات األيجابيػػة ىػػي

إرضاع األطفاؿ رضاعة ُمطمقة والنظـ التكا مية األجتماعية 0
 بما أف  %77مف األسر ما زلف يمارسف عادة خفػاض البنػات رغػـ التشػريعات المعمنػة
ي ىذا المجاؿ إنو مػف الواجػب تطػوير األسػتراتيجيات الفعالػة لتػأميف تطبيػؽ القػوانيف
لمحاربة العادات والممارسات المضرة بالصحة0
 تطوير نظاـ العناية المجتمعية بالمعػاقيف وتػدريب العػامميف الصػحييف ػي ىػذا المجػاؿ،
ويػػتـ تػػدريب قػػادة المجتمػػع وتنظيماتػػو التػػي تيػػتـ بيػػذا المجػػاؿ ودعػػـ المؤسسػػات التػػي

تساعد بتأىيؿ وتدريب وتشغيؿ المعاقيف0

 تتسبب الحوادث ي  %37مف اإلعاقات وحػواؿ  %8مػف الو يػات ورغػـ ذلػؾ ال يوجػد
برنامج وطنػي لمكا حػة الحػوادث وليػذا يوصػي الفريػؽ بإنشػاء برنػامج وطنػي لػو ػروع

عمي مختمػؼ المسػتويات لمكا حػة الحػوادث والحػد مػف آثارىػا الصػحية ،عمػي أف يكػوف
ىذا البرنامج أ قياً تتعاوف يو كؿ القطاعات ذات الصػمة مثػؿ الصػحة والتعمػيـ واإلعػالـ
والشئوف الداخمية والصناعة0

223

-8

المؤسسات المستقمة ذات العالقة بالصحة
 7-8الييئة العامة لألمدادات الطبية

-7

نظاـ األمداد الدوائي ي القطاع العاـ

 يعتبػػر تػػوفير األدويػػة األساسػػية المقػػررة فػػي كافػػة الم ارفػػؽ الصػػحية الطرفيػػة والوسػػيطة
والمتخصصػػة مػػف أهػػـ مكونػػات الرعايػػة الصػػحية األوليػػة خاصػػة والخػدمات الصػػحية
عام ػػة وذل ػػؾ نس ػػبة لم ػػدور األساس ػػي ال ػػذي تمعب ػػه األدوي ػػة ف ػػي ك ػػؿ مج ػػاالت الرعاي ػػة
الصػػحية وقايػػة وعالجػاً وتعزيػ اًز لصػػحة المػواطف 1وقػػد أكػػدت ذلػػؾ السياسػػة الدوائيػػة

القوميػ ػػة التػ ػػي جعمػ ػػت هػ ػػدفها األوؿ والرئيسػ ػػي تػ ػػوفير حاجػ ػػة الم ػ ػواطف مػ ػػف األدويػ ػػة
األساسية بػالجودة المطموبػة بأقػؿ تكمفػة ممكنػة 1لهػذا السػبب قامػت المجنػة بػالتعرؼ
عمػػي الوض ػ الػػدوائي فػػي مختمػػؼ المؤسسػػات الصػػحية التػػي شػػممتها الد ارسػػة والػػدور
الػػذي تقػػوـ بػػه الهيئػػة العامػػة لأمػػدادات الطبيػػة فػػي مجػػاؿ األمػػداد الػػدوائي خاص ػػة
واألمدادات الطبية األخري عامة1
 أوضحت الدراسة عدـ توفر األدوية األساسية المقررة لممستويات المختمفػة فػي م ارفػؽ
الرعايػػة الصػػحية األوليػػة الطرفيػػة منهػػا والوسػػيطة والتػػي مػػف المفػػروض (نظري ػاً) أف

يتوفر فيها  %95مػف األدويػة األساسػية المقػررة فػي كافػة األوقػات 1كمػا أوضػحت
الدراسة الصعوبة التي يجدها معظـ المواطنيف في توفير قيمة الػدواء الموصػوؼ لهػـ
نسبة ألرتفاع تكمفته بالمقارنة بدخولهـ ***
 كمػا أوضػػحت الد ارسػػة أف تغييػػر نظػػاـ األمػػداد الػدوائي الػػوطني فػػي القطػػاع العػػاـ فػػي

منتصؼ التسعينات وخصوصاً بعد تطبيؽ نظاـ الحكـ األتحادي وأسػتقاللية الواليػات

تبع ػاً لػػذلؾ كػػاف لػػه أبمػػغ األثػػر فػػي عػػدـ تػػوفر األدويػػة األساسػػية المقػػررة فػػي الم ارفػػؽ
الصحية الطرفية والمستشفيات الريفية ،ففي نهاية الثمانينات وبدايػة التسػعينات أُدخػؿ

نظػػاـ ترحيػػؿ األدويػػة األساسػػية المقػػررة لم ارفػػؽ الرعايػػة الصػػحية األوليػػة (المستشػػفي
الريفي والشفخانات ونقاط الغيار ووحدات الرعاية الصحية األولية) مػرة كػؿ  3أشػهر
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بواسطة إدارة األمدادات الطبيػة أرسػاً لممنطقػة الصػحية حيػث يتسػممها المفػتش الطبػي
بالمنطق ػػة الص ػػحية ويحض ػػر المع ػػاوف الص ػػحي أو مم ػػرض نقط ػػة الغي ػػار أو مس ػػاعد

طب ػػي الش ػػفخانة مػ ػرة ك ػػؿ ش ػػهر (أو ثالث ػػة أش ػػهر) الس ػػتالـ حصص ػػهـ 1كم ػػا تم ػػت
تجربػة التوزيػ عػف طريػؽ الطػرود النمطيػػة ( )Drug Ration Kitsفػي واليػػة
نهػػر النيػػؿ فػػي عػػامي  1991 – 1991ضػػمف برنػػامج منظمػػة الصػػحة العالميػػة
لأدوي ػػة األساس ػػية تن ػػذاؾ بنج ػػاح كبي ػػر إذ تس ػػممت ك ػػؿ الوح ػػدات الص ػػحية الطرفي ػػة
والمستشفيات الريفية حصتها مف األدوية كاممة وفي مواعيدها بنسبة 1%111
 لكف م تحوؿ األمدادات الطبية إلي هيئة عامة عػاـ  1991مػف جهػة وبدايػة نظػاـ
الحكـ الالمركزي مف جهة أخري أعفيت هيئػة األمػدادات الطبيػة مػف مسػئولية ترحيػؿ
األدويػػة واألمػػدادات الطبيػػة األخػػري إلػػي المنػػاطؽ الصػػحية واألقػػاليـ ،وأصػػبحت كػػؿ
واليػػة مسػػئولة عػػف إسػػتالـ طمباتهػػا مػػف مخػػازف الهيئػػة بػػالخرطوـ وترحيمهػػا إلػػي الواليػػة
وتوزيعهػػا عمػػي مرافقهػػا بطريقتهػػا ،ممػػا عػػاد وجعػػؿ المستشػػفيات تسػػتأثر بسػػد حاجتهػػا
أوالً عمي حساب الم ارفػؽ الصػحية الطرفيػة فػي الواليػة والتػي أظهػرت الد ارسػة الحاليػة

نقص األدوية فيها1

 عالوة عمي ذلؾ أصبن عمي الوالية سداد تكمفة طمباتها بالكامؿ لمهيئػة قبػؿ إسػتالمها
وهػػذا أيض ػاً جعػػؿ الوالي ػات الفقي ػرة عػػاجزة عػػف ش ػراء كػػؿ إحتياجاتهػػا 1وقػػد أسػػتثنيت

م ػػف ذل ػػؾ قب ػػؿ ع ػػاميف أدوي ػػة الطػ ػوارئ ألقس ػػاـ الحػ ػوادث والت ػػي تص ػػرؼ لممػ ػواطنيف
بالعاصمة والواليات بالمجاف وتتكفؿ و ازرة المالية األتحادية بسداد قيمتها لمهيئة1
 أمػػا بالنسػػبة لمواليػػات الجنوبيػػة فعػػالوة عمػػي مػػا تػػوفر و ازرة الصػػحة لمواليػػات الجنوبيػػة
م ػػف ط ػػرؼ الحكوم ػػة م ػػف الهيئػ ػػة العام ػػة لأم ػػدادات الطبي ػػة – ي ػػوفر برنامػ ػػج شريػ ػػاف
الحيػػاة ( )Operation Lifeline Sudanالػذي تػدير األمػـ المتحػدة وتسػهـ
في تمويؿ بعض الدوؿ المانحة والمنظمات هير الحكومية جزءاً كبيػ اًر مػف أحتياجػات

الواليػػات الجنوبيػػة فػػي كافػػة المنػػاطؽ الخاضػػعة لسػػيطرة الحكومػػة أو لسػػيطرة حركػػة
التمرد (عف طريؽ كينيا) 1ولـ تستط المجنة الحصوؿ عمي تفاصيؿ ذلؾ1
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-2

تطور دور اإلمدادات الطبية المركزية ي اإلمداد الدوائي والطبي

 كانت مخازف و ازرة الصػحة وقسػـ ادمػدادات الطبيػة فيمػا مضػي وحتػي عػاـ 1991
إح ػ ػػدي الوح ػ ػػدات المركزي ػ ػػة الحكومي ػ ػػة الخازن ػ ػػة الت ػ ػػي ت ػ ػػديرها و ازرة الص ػ ػػحة وتمم ػ ػػؾ
مخزوناتهػا و ازرة الماليػة والتػي يػتـ شػراؤها مػف حسػاب جػاري المخػازف الخػاص بػو ازرة
الماليػة ويػػتـ الصػػرؼ منهػػا مػػف الميزانيػة السػػنوية المصػػدقة لػػو ازرة الصػػحة ومؤسسػػات
القطاع العاـ الصحية األخػري 1وكانػت القػوانيف والمػوائن الماليػة الحكوميػة تمػزـ كػؿ
مؤسسات القطاع العاـ بالحصوؿ عمػي أحتياجاتهػا مػف قسػـ ادمػدادات الطبيػة بػو ازرة
الصحة مباشرة أو بواسطتها1
 وم التوس المطرد في الخدمات الصحية فػي الثمانينػات ومػا صػاحبه ذلػؾ مػف شػن
شػػديد فػػي العمػػالت الح ػرة أصػػبحت ادمػػدادات الطبيػػة عػػاجزة عػػف تحقيػػؽ مػػا نصػػت
عميه السياسػة الدوائيػة القوميػة تنػذاؾ مػف تػوفير احتياجػات القطػاع العػاـ مػف األدويػة
وتطػوير وتحػديث وتوسػي منشػػآتها لتواكػب التوسػ والتطػػور فػي الخػدمات الصػػحية1
وصػػاحب ذلػػؾ إعػػالف الدولػػة عػػف عػػدـ إلتزامهػػا بتػػوفير األدويػػة فػػي الم ارفػػؽ الصػػحية
العامػػة لممػواطف بالمجػػاف وبضػػرورة مسػػاهمة المػواطف أو ألمجتمػ فػػي تكمفػػة األدويػػة
التػ ػػي يحتػ ػػاج إليهػ ػػا 1وظهػ ػػرت نتيجػ ػػة لػ ػػذلؾ الػ ػػنظـ المختمفػ ػػة لمشػ ػػاركة الم ػ ػواطف أو
المجتم ػ ػ ف ػ ػػي تكمفػ ػػة ال ػ ػػدواء كالصػ ػػناديؽ الخيري ػ ػػة والعػ ػػوف ال ػ ػػذاتي والػ ػػدواء ال ػ ػػدائري
والصيدليات الشعبية ونظاـ مبادرة باماكو وصناديؽ التكافؿ األجتماعي والزكػاة لغيػر
القادريف وهيرها1
 وسػػعت الػػو ازرة بواسػػطة منظمػػة الصػػحة العالميػػة لمحصػػوؿ عمػػي دعػػـ خػػارجي مػػف
ال ػػدوؿ المانح ػػة لتح ػػديث وتط ػػوير ادم ػػدادات الطبي ػػة  ،ونتج ػػت ع ػػف ذل ػػؾ األتفاقي ػػة
الثنائيػ ػػة م ػ ػ الحكومػ ػػة الهولنديػ ػػة عػ ػػاـ  1986والتػ ػػي كػ ػػاف أحػ ػػد شػ ػػروطها تحويػ ػػؿ
ادم ػػدادات الطبي ػػة بع ػػد تح ػػديثها إل ػػي هيئ ػػة عام ػػة وق ػػد ص ػػدر بالفع ػػؿ ق ػػانوف الهيئ ػػة
العامػ ػػة لإلمػ ػػدادات الطبيػ ػػة فػ ػػي  1991/5/18وأصػ ػػبحت لهػ ػػا شخصػ ػػية إعتباريػ ػػة
ومجمػػس إدارة برئاسػػة وزيػػر الصػػحة األتحػػادي يعينػػه مجمػػس الػػوزارء وتخػػتص بتػػوفير
226

وتخػ ػزيف وتوزيػ ػ ادم ػػدادات الطبي ػػة واحتياج ػػات المؤسس ػػات الص ػػحية (بم ػػا ف ػػي ذلػ ػؾ
الصيدليات الشعبية) عمي مستوي القطر1
 لقػػد شػػمؿ مشػػروع تحػػديث ادمػػدادات الطبيػػة المبػػاني والمنشػػآت واآلليػػات والتجهيػزات
ونظاـ التشغيؿ وفقػاً لممارسػات التخزينيػة الجيػدة الموصػي عميهػا مػف منظمػػة الصػحة
العالميػػة (practice

Storage

 )Goodكمػػا شػػمؿ تحػػديث نظػػاـ األدارة

( )Managementوالحوس ػػبة ( )Computerizationكم ػػا أهتم ػػت الهيئ ػػة
بتػػدريب مختمػػؼ الك ػوادر مػػف ضػػباط إمػػداد وامنػػاء مخػػازف عمػػي مسػػتوي القطػػر فػػي
نظـ األمداد الدوائي وضبط العهدة بدعـ مف منظمة الصحة العالمية1
-3

الوضع الراىف ي الييئة العامة ل مدادات الطبية

 توجػػد منشػػآت الهيئػػة الرئيسػية بػػالخرطوـ كمػػا لػػديها فػػرع فػػي مينػػاء بورتسػػوداف يتػػولي
مهمة تخميص وترحيؿ وارادات الهيئة لمخرطوـ1
 وتوجد برئاسة الهيئة بالخرطوـ اربعة إدارات هي-:
-1

إدارة شئوف الدواء

-2

إدارة المخازف والمخزونات

-3

إدارة الشئوف المالية واألدارية

-4

إدارة الورشة الطبية

 يشغؿ الوظائؼ العميا (حتي الدرجػة الثالثػة) فػي الهيئػة  7صػيادلة وخبيػر فػي األدارة
المالية ومهندس1
 عالوة عمي اعماؿ الفحص واألصالح والصيانة لممعدات الطبية تقوـ الورشػة الطبيػة
بأنتاج بعض المهمات الطبية التي تباع لممستشفيات1
 دخم ػػت الهيئ ػػة ف ػػي شػ ػراكة مػ ػ ش ػػركة ش ػػنغهاي لأدوي ػػة الص ػػينية ف ػػي إنش ػػاء مصػ ػن
لأدوية بػالخرطوـ بحػري (مصػن شػنغهاي – سػوداف لأدويػة) بنسػبة  %55لمهيئػة
و %45لمشركة الصينية  1وسوؼ يبدأ المصن إنتاجه في بداية العاـ القادـ1
 يوضن القرار األداء التنفيذي لمهيئة لعاـ  2111مايمي-:
 321عامؿ

 جممة عدد العامميف في الهيئة
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 مصروفات الفصوؿ األوؿ والثاني والثالث
 21536233665دينار

( مصروفات التشغيؿ)
 مصروفات إستثمارية:

 2437543632دينار

الورشة الطبية

 34638933719دينار

مصن شنغهاي
 تكمفة المشتريات

 2315138983635دينار

 جممة اديرادات

2374335313997دينار

 قيمة األصوؿ الثابتة (بخالؼ المباني)
 7531893221دينار

لمعاـ 2111

 بالنسبة لمشتريات االدوية تمتزـ الهيئة بقائمة األدوية األساسية 1وفي حاالت خاصػة
وبنػػاء عمػػي طمػػب األخصػػائييف يػػتـ تػػوفير ادويػػة اساسػػية لػػـ تضػػمف فػػي القائمػػة بعػػد
(في حدود  15دواء)1
 بالنسبة لأجهزة والمعدات واآلالت الجراحية تستعيف الهيئػة باألستشػارييف المختصػيف
والمهندسػػيف فػػي وض ػ المواصػػفات م ػ العمػػؿ عمػػي توحيػػد مصػػادر األجه ػزة الكبي ػرة
بقدر األمكاف لتوحيد الصيانة وقط الغيار1
 أس ػػهمت الهيئ ػػة بفاعمي ػػة ف ػػي دع ػػـ الص ػػناعة المحمي ػػة لم ػػدواء وذل ػػؾ بط ػػرح عط ػػاءات
خاص ػػة لممص ػػان المحمي ػػة لأدوي ػػة الت ػػي ينتجه ػػا أكث ػػر م ػػف مص ػػن محميػ ػاً واألكتف ػػاء
باألنتاج المحمي مف الشاش والغازات الطبية1

 تمتػػزـ الهيئػػة بقػػانوف والئحػػة ادج ػراءات الماليػػة والمحاسػػبية فػػي كػػؿ إجراءاتهػػا كمػػا
تحص ػػؿ عم ػػي تص ػػديؽ م ػػف و ازرة المالي ػػة ألي م ػػف مش ػػترياتها 1وتس ػػعي الهيئ ػػة ف ػػي
مشترياتها إلي توفير حاجة القطاع العاـ لعاميف إذا توفر لديها التمويؿ الالزـ1
التوصيات:
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 يجػػب أف يػػتـ ػػو ارً صػػياغة نظػػاـ وطنػػي لألمػػداد الدوائػػػي لمؤسسػػػات القطػػاع العػػاـ
الصحية ( )National Drug Supply Systemيحقؽ تػو ير حاجػة كػؿ
مػػػواطف مػػػف األدويػػػة األساسػػػية المقػػػررة لكػػػؿ مػػػف م ار ػػػؽ الرعايػػػة الصػػػحية األوليػػػة
والمؤسسػػات الصػػحية الوسػػيطة والمتخصصػػة بأقػػؿ تكمفػػة ممكنػػة وبصػػورة منتظمػػة
تحقػػػؽ ػػػي كػػػؿ مر ػػػؽ و ػػػي كػػػؿ وقػػػت تػػػو ير مػػػا ال يقػػػؿ عػػػف  %95مػػػف األدويػػػة
األساسية المقررة لتمؾ المؤسسة الصػحية 0ونقتػرح العػودة لنظػاـ األمػداد المباشػر
مف ىيئة اإلمػدادات الطبيػة إلػي المنطقػة الصػحية والنظػر ػي إمكانيػة تطبيػؽ نظػاـ
طػػػرود األدويػػػة النمطيػػػة سػػػابقة التعبئػػػة التػػػي اثبتػػػت التجػػػارب المحميػػػة واألجنبيػػػة
اعميتيػػا ػػي تػػو ير األدويػػة لمشػػفخانات ونقػػاط الغيػػار ووحػػدات الرعايػػة الصػػحية
األولية والمراكز الصحية الريفية0
 يجب األلتزاـ بالقائمة القومية لألدوية األساسية وبالمستويات المقررة ييػا لمختمػؼ
المؤسسات الصحية  ،وىذا اليمنع تو ير دواء حديث تثبت الحاجػة عميػو بنػاء عمػي
توصيات كبار األستشارييف أو لجنة تسجيؿ األدوية بوزارة الصحة األتحادية0

 تتولي الييئة العامة لألمدادات الطبية تجميػع كػؿ إحتياجػات و ازرات الصػحة الوالئيػة
ومؤسسػػػات القطػػػاع العػػػاـ الصػػػحية األتحاديػػػة والصػػػيدليات الشػػػعبية مػػػف األدويػػػة
وتو يرىا بكميات كا ية وبصورة منتظمة ي مخازنيا بالخرطوـ عف طريؽ العطاءات
العامة حتي يتحقؽ أكبر قدر مف المنا سة وانخفاض األسعار0
 يجػػػب أف تسػػػتمر الييئػػػة ػػػي سياسػػػتيا الخاصػػػة بػػػدعـ الصػػػناعة المحميػػػة لمػػػدواء
والغازات الطبية والشاش واألكتفاء ذاتياً مف كؿ ما يمكف إنتاجو محمياً0
 يجب إلزاـ جميع مؤسسات القطاع العاـ الصػحية قانونػاً بشػراء حاجتيػا مػف األدويػة
والغيػػػارات والمطيػػػرات واآلالت والمعػػػدات والمسػػػتمزمات الطبيػػػة مػػػف مخػػػازف الييئػػػة

العامة ل مدادات الطبية لضماف جودتيا أوالً وانخفاض أسعارىا ثانياً0
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 نوصػػػي بالسػػػعي الجػػػاد لحصػػػوؿ برنػػػامج شػػػرياف الحيػػػاة وكػػػؿ المنظمػػػات الدوليػػػة
ومنظمػػات الػػدوؿ الصػػديقة والمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة الحصػػوؿ عمػػي حاجتيػػا مػػف
األدوية مف األدارة العامة لألمدادات الطبية0
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 1-7الييئة العامة لمتأميف الصحي
تعريؼ:
الت ػػأميف الص ػػحي ه ػػو هيئ ػػة عام ػػة اتحادي ػػة مس ػػتقمة وتقػ ػ تح ػػت إشػ ػراؼ وزي ػػر التنمي ػػة والرعاي ػػة
االجتماعية وذات خػاتـ عػاـ وسػمطة تعاقبيػة ي أرسػها مجمػس إدارة يمثػؿ فيػه األطػراؼ ذات العالقػة
الفاعمة وأصحاب العمؿ وممثمي الحكومة ذوي العالقة.
تهدؼ الهيئة إلي إدارة نظاـ اتحادي لمتػأميف الصػحي بالتنسػيؽ مػ الهيئػات الوالئيػة لتقػديـ أفضػؿ
الخػ ػػدمات الطبيػ ػػة لممػ ػػؤمف عمػ ػػيهـ وتطويرهػ ػػا ووض ػ ػ خطػ ػػط وسياسػ ػػات لمتػ ػػأميف الصػ ػػحي لترقيػ ػػة
الخدمات الطبية لتواكب التطور في مجاؿ الخدمات الطبية ولتقميؿ العالج بالخارج.
يعتمد في تمويؿ التأميف الصحي عمي االشتراكات الدوريػة التػي يتحممهػا أصػحاب العمػؿ والعمػاؿ
والفئػات األخػػرى .أمػا الفئػػات الفقيػرة فيتحمػػؿ اشػتراكها ديػواف الزكػاة ويغطػػي التػأميف الصػػحي اآلف
سػػتة عش ػػر واليػػة وتش ػػرع الهيئػػة العام ػػة لمتػػأميف الص ػػحي فػػي وضػ ػ الترتيبػػات األساس ػػية إدخ ػػاؿ
الواليات الجنوبية التي تتمت بالسالـ في مظمة التأميف الصحي.
صػػدر أوؿ قػػانوف لمتػػأميف الصػػحي تحػػت اسػػـ قػػانوف الهيئػػة العامػػة لمتػػأميف الصػػحي فػػي الجمسػػة
( )23بتػاريخ  1994/7/24وبهػػذا تػـ إنشػػاء الهيئػة العامػػة لمتػأميف الصػػحي .تػـ إصػػدار قػػانوف
التػػأميف الصػػحي لسػػنة 2111ـ فػػي  2111/7/8لقػػانوف الهيئػػة العامػػة لمتػػأميف الصػػحي لمعػػاـ
1994ـ.
أغراض الييئة :
بموجب المادة ( )7مف قانوف الهيئة لمعاـ  1994تـ تحديد األهراض اآلتية لمهيئة:
.1

إدارة نظػػاـ قػػومي لمتػػأميف الصػػحي وتقػػديـ الخػػدمات الطبيػػة لممػػؤمف عمػػيهـ وتطويرهػػا

وفقاً لمبدأ المشاركة في التكمفة.

 .2وض ػ اسألسػػس العتمػػة لممشػػاركة فػػي تخفيػػؼ العػػبء العالجػػي وتخفيػػؼ العػػبء المػػالي عػػف
الدولة وذلؾ في عالج المؤمف عميهـ.

231

 .3وض ػ خطػػط وسياسػػات لمتػػأميف الصػػحي لترقيػػة الخػػدمات الطبيػػة التػػي تقػػدـ لممػػؤمف عمػػيهـ
لتواكب التطور في مجاؿ الخدمات الطبية ولتقميؿ العالج بالخارج.
 .4التنسيؽ م الهيئات الوالئية في استقطاب وتدريب وتأهيؿ الكػوادر الطبيػة ووضػ أسػس تػوفر
المناخ المناسب لمعمؿ.
 .5ادشراؼ الفني عمي التأميف الصحي بالواليات.
 .6أي أهراض أخري الزمة لمقياـ بها
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الييكؿ اإلداري لمييئة:
الرسػػـ التوض ػػيحي أدن ػػا يوض ػػن الهيك ػػؿ ادداري لمهيئ ػػة العام ػػة لمت ػػأميف الص ػػحي .مجم ػػس اددارة
يحتػػؿ رأس قائمػػة الهػػرـ ادداري لمهيئػػة .يميػػه المػػدير العػػاـ لمهيئػػة والػػذي يتػرأس المكتػػب التنفيػػذي
لمهيئػػة وتتب ػ لػػه مباش ػرة إدارتػػي االسػػتثمار وادعػػالـ والعالقػػات العامػػة .يميػػه فػػي التػػدرج الهرمػػي
ثػػالث إدارات هػػي اددارة العامػػة لمشػػئوف الماليػػة وادداريػػة ،اددارة العامػػة لمخػػدمات الصػػحية ثػػـ
اددارة العامة لمتخطيط  .الرسـ التوضيحي أدنا يوضن التدرج ادداري لمتخطيط.
مجمس اإلدارة

إدارة االستثمار

اإلدارة

واإلدارية

العامة

لمشئوف

المدير العاـ

المالية اإلدارة

الصحية

العامة

إدارة العالقات العامة

لمخدمات اإلدارة العامة لمتخطيط

اددارة العامة لمشئوف المالية واددارية:
يتب لهذ اددارة قسماف هما قسـ الشئوف المالية والقسـ اآلخر هو قسـ الشئوف اددارية.
اددارة العامة لمخدمات الصحية:
تش ػػتمؿ ه ػػذ اددارة عم ػػى ث ػػالث إدارات فرعي ػػة ه ػػي إدارة ض ػػبط الج ػػودة ،الخ ػػدمات الطبي ػػة وادارة
الصيدلة.
اددارة العامة لمتخطيط:
الرس ػػـ التوض ػػيحي الت ػػالي يوض ػػن أف هنال ػػؾ أربػ ػ إدارات فرعي ػػة تتبػ ػ ددارة التخط ػػيط ه ػػي إدارة
التخطيط والمشاري ،إدارة المعمومات  ،إدارة التدريب ،إدارة البحوث.
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اإلدارة العامة لمتخطيط

إدارة التخطيط
* الخطة العامة
واالستراتيجيات

إدارة المعمومات
* ادحصاء

إدارة البحوث
* المشاري

إدارة التدريب
* الخطة العامة

* الحاسوب

البحثية

لمتدريب

 خطط الواليات

* (طباعة/برمجة)

التمويؿ

* المناهج (إعداد)

 المتابعة

* ادنترنت

* التطبيؽ

* المعاهد والمؤسسات

 التقويـ

* التقارير

* المؤسسات

والمراكز التدريبية

* ادشراؼ

واددارات البحثية

* التنفيذ

التأميف الصحي بالواليات:
خدمات التأميف الصحي هطت ستة عشر والية مف واليات السوداف ( مرفؽ رقـ  )1هي سنار،
الخرطوـ ،نهر النيؿ ،الجزيرة ،القضارؼ ،البحر األحمر ،هرب كردفاف ،شماؿ دارفور ،النيؿ
األزرؽ ،النيؿ األبيض ،هرب دارفور ،الشمالية ،شماؿ كردفاف ،كسال ،جنوب كردفاف وجنوب
دارفور والية سنار هي أوؿ والية شهدت الدخوؿ تحت مظمة التأميف الصحي في عاـ .1995
 % 84مف مجموع محافظات الواليات المنضوية تحت مظمة التأميف الصحي مغطاة بخدمات
التأميف الصحي بينما  % 47مف محمياتها .الوالية الشمالية كانت األكبر مف ناحية التغطية
الجغرافية إذ تمت تغطية جمي محافظاتها ومحمياتها بخدمات التأميف الصحي .تمتها في ذلؾ
والية الخرطوـ حيث تمت تغطية جمي محافظاتها السب  %111بينما  32محمية مف
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محمياتها أؿ ( )% 89( 36مرفؽ رقـ  % 634 .)2مف العدد الكمي لسكاف السوداف تـ
إدراجهـ تحت مظمة التأميف الصحي .جاءت والية الخرطوـ في المقدمة حيث بمغت التغطية
حوالي  % 12مف الحجـ الكمي لمسكاف الكمي بالوالية ( مرفؽ رقـ  .)3تمتها والية الجزيرة حيث
تمت تغطية  %11مف الحجـ الكمي لسكانها .فيما يتعمؽ بتغطية الفئات هير العاممة بأجر
(مرفؽ رقـ  )4نجد أف أكبر فئة تـ إدراجها في مظمة التأميف الصحي هـ المعاشيوف بنسبة
 % 63م ػػف الع ػػدد الكم ػػي ال ػػذي ت ػػـ حص ػػر بوالي ػػات الس ػػوداف .ف ػػي د ارس ػػة لتقي ػػيـ وضػ ػ البػ ػرامج
الصػػحية ذات الصػػمة ببػرامج الرعايػػة الصػػحية األوليػػة تمػػت مقابمػػة مػػدراء بػرامج التػػأميف الصػػحي
بالوالي ػػات ومع ػػاونيهـ ف ػػي مختم ػػؼ الوالي ػػات بغ ػػرض الوق ػػوؼ عم ػػي ادنج ػػازات ومعوق ػػات العم ػػؿ
والخطط والبرامج الموضوعة لتنفيذ العمؿ.
نتائج الدراسة التي أجريت بالواليات

مناطؽ الدراسة:

شػػممت الد ارسػػة اثنتػػي عشػػر واليػػة هػػي واليػػات الخرطػػوـ  ،نهػػر النيػػؿ ،البحػػر األحمػػر ،الجزي ػرة،
القضارؼ ،شماؿ كردفاف ،شماؿ دارفػور ،هػرب كردفػاف ،جنػوب دار فػور ،النيػؿ األزرؽ دضػافة
إلي قطاعي أعالي النيؿ ( مدينة ممكػاؿ) وبحػر الجبػؿ ( مدينػة جوبػا) % 83 .مػف هػذ الواليػات
والقطاعات توجد بها إدارات لهيئة التأميف الصحي فيما عدا قطاعي بحر الجبؿ وأعالي النيؿ.
مجتمع الدراسة :
اسػػتهدفت هػػذ الد ارسػػة السػػادة مػػدراء الهيئػػة بالواليػػات المختمفػػة كػػأفراد أو فػػي حضػػور مػػف يرونػػه
مناسباً مف أفراد إداراتهـ.
أسموب جمع البيانات :

جمعػت بيانػػات هػػذ الد ارسػة عػػف طريػػؽ المقػابالت الفرديػػة أو الجماعيػػة بحسػب مػػا يرتػػب المػػدير
العاـ لمهيئة بكؿ والية.
عالقة التأميف الصحي بحكومات الواليات :
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معظػػـ الواليػػات جػػاءت إجاباتهػػا لتفيػػد أف عالقػػة وال ػػي الواليػػة بالهيئػػة هػػي تقػػديـ الػػدعـ السياس ػػي
والمعنػػوي لمبرنػػامج .وزيػػر الصػػحة تتمثػػؿ عالقتػػه فػػي الجانػػب الفنػػي والتنسػػيقي لمهيئػػة الفرعيػػة م ػ
الػػو ازرة بينمػػا وزيػػر الشػػئوف االجتماعيػػة تق ػ مهمتػػه لػػي الجانػػب ادداري وادشػراؼ .بعػػض الواليػػات
(الجزيػرة) رأت أف العالقػػة بػػيف الهيئػػة وحكومػػة الواليػػة هػػي عالقػػة إشػرافية فقػػط  .بينمػػا فػػي واليػػات
أخػػري ( القضػػارؼ وهػػرب كردفػػاف ) نجػػد أف وزيػػر الشػػئوف االجتماعيػػة هػػو رئػػيس مجمػػس اددارة.
عمماً بأف مجالس اددارات لـ تكف فاعمة رسمياً إذ تـ حمها بقرار جمهوري قبؿ إج ارء الدراسة.
عالقة التأميف الصحي بو ازرات الصحة الوالئية:
تضػػمف االسػػتبياف س ػؤاالً عػػف مفهػػوـ التػػأميف الصػػحي وعالقتػػه م ػ و ازرات الصػػحة الوالئيػػة فيمػػا

يتعم ػ ػػؽ بك ػ ػػؿ م ػ ػػف الك ػ ػػادر الطب ػ ػػي والفن ػ ػػي وال ػ ػػدوائي بالوالي ػ ػػة م ػ ػػف ناحي ػ ػػة وعالقت ػ ػػه بالمستش ػ ػػفيات
والمؤسسػػات الصػػحية مػػف ناحيػػة أخػػري .جميػ إفػػادات المبحػػوثيف ( ) %111جػػاءت لتشػػير إلػػي
أف نظاـ التأميف الصحي هو نظاـ تكػافمي تربطػه بػو ازرات الصػحة الوالئيػة عالقػة تنسػيقية مؤداهػا
تػػوفير مختمػػؼ الك ػوادر العاممػػة بػػالو ازرة مػػف مقػػدمي الخػػدمات العالجيػػة والتشخيصػػية  .أمػػا فيمػػا
يتعمػػؽ بعالقػػة التػػأميف الصػػحي بالمستشػػفيات والمؤسسػػات الصػػحية فهػػي عالقػػة تقػػوـ عمػػي ش ػراء
الخدمػة مػف المؤسسػات الصػػحية التابعػة لػو ازرة الصػحة مػ االسػتفادة مػف مؤسسػات و ازرة الصػػحة

(الم اركػػز الصػػحية ) القائمػػة أص ػالً  .إضػػافة لتطبيػػؽ نظػػاـ ادحالػػة لموحػػدات الصػػحية األعمػػى.
وبالرهـ مف ذلؾ نجد أف  % 51مف المبحوثيف يري أنها إدارة حكومية بينما يػري  % 51مػنهـ

بأنها إدارة مستقمة.
الييكؿ التنظيمي واإلداري لمييئة:
الصفة الغالبة لمهياكؿ اددارية لمتأميف الصحي هػي وجػود مجػالس إدارات وفػي بعػض الواليػات (
ه ػػرب كردف ػػاف ) ج ػػاء ال ػػوزير الػ ػوالئي ليحت ػػؿ رأس القائم ػػة ف ػػي مجم ػػس اددارة .يم ػػي ذل ػػؾ الم ػػدير
التنفيذي لمهيئة والمنوط به قيادة العمؿ ادداري والتنفيذي  .الهياكػؿ ادداريػة جػاءت محتويػة عمػي
عدد يتراوح بػيف خمسػة إلػي ثمانيػة إدارات تمػي المػدير التنفيػذي وهػي ادعػالـ والعالقػات العامػة،
الشئوف اددارية ،الشئوف والمالية  ،اددارة الطبية (ومهمتها ادشراؼ عمي المراكز وصرؼ الػدواء
والبطاقة العالجية)  ،االستثمار ،ادحصاء والبحوث والتخطيط كما هو الحاؿ في والية الجزيرة .
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شروط خدمة العامميف:

لػػـ ُيجػػاز الهيكػػؿ الػػوظيفي والراتبػػي لمهيئػػة العامػػة لمتػػأميف الصػػحي بعػػد .لػػذا اتفقػػت جميػ الواليػػات
بػػأف الشػػكؿ الخػػدمي لمك ػوادر العاممػػة فػػي التػػأميف الصػػحي هػػو إمػػا التعيػػيف المحمػػي أو التفػػرغ أو
االنتػػداب أو التعاقػػد م ػ الكػػادر العامػػؿ بػػو ازرات الصػػحة الوالئيػػة لممػػا مختمػػؼ الوظػػائؼ الفنيػػة

اددارية.
طريقة تقديـ الخدمات:
اتفقت جمي الواليات عمي أف التأميف الصحي يقدـ خدماته عمي المستوي األوؿ بواسطة الطبيػب
العم ػػومي وعػ ػف طري ػػؽ ادحال ػػة لممس ػػتوييف الث ػػاني والثال ػػث حي ػػث يمك ػػف التحوي ػػؿ لمرك ػػز الس ػػكري
التخصص ػػي م ػػثالً .عم ػػي أف ي ػػتـ ذل ػػؾ بالمج ػػاف ب ػػدءاً م ػػف مقابم ػػة الطبي ػػب العم ػػومي  ،الفح ػػص

المعممػػي ،تمقػػي خػػدمات األشػػعة واألشػػعة المقطعيػػة وال ػرنيف المغنطيسػػي ورسػػـ القمػػب والموجػػات
الصػػوتية ،مقابمػػة األخصػػائييف ،رسػػوـ العمميػػات والتقػػويـ بالمستشػػفيات الحكوميػػة (والتػػي تػػـ ش ػراء
الخدمػػة منه ػػا)  .كم ػػا يمكػػف أف تك ػػوف الخ ػػدمات مباش ػرة بتق ػػديـ رعاي ػػة الحوامػػؿ .أم ػػا ال ػػدواء في ػػتـ
عرضه ب  1/4القيمة.
عالقة الييئة بالقطاعات الطبية غير الحكومية:
صػػفة التعاقػػد مػ المستوصػػفات والمؤسسػػات العالجيػػة الخاصػػة شػراء الخدمػػة الطبيػػة هػػي الصػػفة
المعمػػوؿ بهػػا فػػي جمي ػ الواليػػات التػػي شػػممتها الد ارسػػة .كػػذلؾ الحػػاؿ فػػي التعامػػؿ م ػ الخػػدمات
المعممية وخدمات األشعة والصيدليات .
العالقة مع الشرطة الموحدة:

بػػنص القػػانوف -الشػػرطة الموحػػدة لهػػا خصوصػػية فػػي التعامػػؿ  % 33مػػف الواليػػات أدخمػػت هػػذ
الشريحة تحت مظمة التأميف الصحي ( نهر النيؿ ،شماؿ دارفور والخرطوـ) .
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التعامؿ مع المواطنيف خارج القطاع العاـ:
معظػػـ الواليػػات تسػػعي السػػتنباط تليػػات يمكػػف بهػػا إدخػػاؿ الفئػػات خػػارج القطػػاع العػػاـ فػػي مظمػػة
التأميف الصحي  .وهذ الفئات ذات طبيعة مختمفة وهـ:
الفئػػات هيػػر العاممػػة بػػأجر :كػػؿ واليػػة لهػػا تركيبتهػػا السػػكانية التػػي



تميزه ػػا ف ػػي وج ػػود مختم ػػؼ الفئ ػػات هي ػػر العامم ػػة ب ػػأجر مث ػػؿ الرع ػػاة والمػ ػزارعيف
وهيرهـ.
الفئات العاممة بأجور هير ثابتػة :مثػؿ الحػرفييف وأصػحاب الصػناعات



الصغيرة والتجار وأرباب المعاشات .
الفئػػات العاممػػة بػػأجور ثابتػػة خػػارج القطػػاع العػػاـ فػػي البنػػوؾ والشػػركات


الخاصة.


التأميف الشخصي الحر.
 % 85م ػػف الوالي ػػات الت ػػي ش ػػممتها الد ارس ػػة م ػػا ازل ػػت تجاربه ػػا ف ػػي نق ػػؿ وتوس ػػعة مفه ػػوـ الت ػػأميف
الصػػحي بػػيف الجهػػات المخدمػػة مػػف نقابػػات أو اتحػػادات أو هيرهػػا فػػي طػػور التسػػويؽ والتجريػػب.
تفاوتػػت الواليػػات فػػي تطبيػػؽ ذل ػؾ األمػػر فنجػػد أف واليػػة جنػػوب دارفػػور مػػثالُ مػػا ازلػػت بادئػػة فػػي
عرض ونشر الفكرة بيف األوساط أعال بينما بادرت بعض الواليات بالتجريػب كمػا هػو الحػاؿ فػي

واليػػة القضػػارؼ مػػثالً حيػػث طبػػؽ نظػػاـ التػػأميف الصػػحي الحػػر فػػي  11أحيػػاء بمدينػػة القضػػارؼ
بينما في حي واحد بمدينة شندي (مرب  )14بوالية نهر النيؿ  .لػدي شػماؿ كردفػاف تجربػة فػي
التعاقد الحر يتـ فيها دف مبمغ يتػراوح بػيف  11-6ألػؼ جنيػه شػهرياُ عمػي أف يػتـ تقػدـ الخدمػة

لمػػدة ثالثػػة أشػػهر .بينمػػا أفمحػػت واليػػة الجزي ػرة فػػي جػػذب أعػػداد مت ازيػػدة مػػف هػػذ الفئػػات بفضػػؿ
تحرؾ اددارة العميا وتبشيرها بفكرة المشروع وفمسفته التكافمية .
ربط االشتراكات:

العػػامميف بػػأجر فػػي مؤسسػػات القطػػاع العػػاـ يػػتـ ربػػط االشػػتراكات مػػنهـ بواقػ  %11مػػف األجػػر.

 % 4تخصـ مباشرة مف األجر بينما  % 6يعمؿ المخدـ عمي توفيرها.
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أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ باالشػػتراكات وعالقتهػػا بتقػػديـ الخػػدمات الطبيػػة فمػػـ تكػػف معظػػـ ادجابػػات واضػػحة
في معظـ الواليات .والية شماؿ دارفور جاءت إفادتها بأف تقديـ الخدمات يتوقؼ عمي مقػدار مػا
يدف مف اشتراكات بحكـ أف هنالؾ اتفاؽ تعاقدي مسبؽ عمي قيمة تقديـ الخدمػة لػدي المؤسسػات
العالجية التشخيصية.
متوسط أ راد األسرة المؤمف عمييـ:
اختمفػػت الواليػػات فػػي متوسػػط عػػدد أف ػراد األس ػرة المػػؤمف عمػػيهـ .إفػػادات واليتػػي الجزي ػرة وهػػرب
كردفاف جاءت لتشير إلي عدد  6أشخاص لمعامميف في القطاع العػاـ بينمػا  3أشػخاص لمعػامميف
في القطػاع الخػاص واليػات شػماؿ كردفػاف  ،شػماؿ دارفػور والقضػارؼ أفػادت  5أشػخاص ،بينمػا
 4أشخاص في والية نهر النيؿ و 8أشخاص في والية جنوب دارفور.
مفيوـ مف يعوؿ:
مفهوـ مف يعوؿ بتعريؼ الهيئة العامة لمتأميف الحي هػو أف كػوف الشػخص فػي كفالػة الػذي يعولػه
ولػػيس لػػه عائػػؿ هيػػر إمػػا لصػػغر سػػنه أو لكبرهػػا أو وفػػاة عائمػػه األصػػمي ويكػػوف ذلػػؾ بإشػػهاد مػػف
محكمة مختصة ،إالَّ أف إفادات المبحوثيف بالواليات جاءت متضػاربة فػي هػذا السػياؽ  .فبعضػهـ
مف يري أف مف يعوؿ المقصود به رب األسرة ومنهـ مف يري أنه هو المؤمف عميػه مػ بقيػة أفػراد
أسػرته مػػف زوجػػة وأبنػػاء ومػػنهـ مػػف يػػري أف مػػف يعػػوؿ تعنػػي ادعالػػة الكاممػػة ( الشػػرعية والماليػػة)
لأبناء فوؽ الثامنة عشر شريطة أف يكونوا طالباً و /أو هير متزوجيف.
حزمة الخدمات المقدمة بواسطة الييئة:
قانوف الهيئة ينص عمي أف التػأميف الصػحي يقػدـ كافػة الخػدمات العالجيػة والػدواء عػدا األمػراض
الت ػػي تػ ػػـ اس ػػتثناؤها بالقػ ػػانوف مث ػػؿ ز ارعػ ػػة األعض ػػاء ،عمميػ ػػات القم ػػب المفتػ ػػوح ،هس ػػيؿ الكمػ ػػي،
الخدمات التعويضية والتأهيمية السرطانات عدا سرطاف الثدي .ادجابات عمي هذا السؤاؿ لـ تكف
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محػػددة وواضػػحة فػػي معظػػـ الواليػػات فيمػػا عػػدا واليػػة شػػماؿ دارفػػور التػػي أفػػادت بػػنص القػػانوف
أعال .
الخدمات الوقائية والعالجية لمتأميف الصحي:
كػػؿ الواليػػات تتعامػػؿ مػ التػػأميف الصػػحي مػػف الناحيػػة العالجيػػة فقػػط بحسػػب القػػانوف إالَّ أف واليػػة
شماؿ كردفاف وضعت بعض الخطط لمخروج بالتأميف الصحي إلي دائرة الخدمات الوقائية.
الدراسات والبحوث:
 % 22مػف الواليػات واليػة شػماؿ كردفػاف قػد أجريػت بهػا بعػض الد ارسػات بغػرض إدخػاؿ الرعػاة
فػػي مظمػػة التػػأميف الصػػحي بينمػػا أجػػرت واليػػة الجزيػرة د ارسػػة بعنػواف التػػأميف الصػػحي مػػا لػػه ومػػا
عميه .لـ تفيد بقية الواليات بإجراء دراسات أو بحوث.
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التوصيات :
-7

توثيػؽ التجػػارب الوالئيػػة الخاصػة بالتػػأميف عمػػي األ ػراد العػػامميف خػػارج القطػػاع
العػػػاـ الحكػػػومي وتقييميػػػا والتسػػػويؽ العممػػػي لمتجػػػارب التػػػي ثبػػػت نجاحيػػػا ػػػي بعػػػض
الواليػات ليػتـ تطبيقيػا ػي واليػات أخػري ونقميػا لمختمػؼ المواقػع عمػي النطػاؽ المحمػػي
اإلقميمي والعالمي.

-1

دعـ العممية التدريبية عف طريؽ تبادؿ الزيارات واألشراؼ المتواصؿ عمػي األداء
واالستمرار ي توزيع أدلة وآليات العمؿ والتأكد مف ُحسف استعمالو

-3

مف المتوقع انتشار عممية التأميف الصحي وكمما زادت نسبة تغطية الفقراء كممػا
عمػػت الفائػػدة ويوصػػي الفريػػؽ بابتكػػار أسػػاليب مختمفػػة بزيػػادة عػػدد الفق ػراء المػػؤمف
عمييـ صحياً ويمكف أف تحوي ىذه األساليب -:



أف َّ
يتبنػػى التػػأميف الصػػحي برنامج ػاً شػػبيياً بمبػػادرة بامػػاكو بحيػػث يمػػوؿ

ش ػراء بعػػض األدويػػة ويضػػعيا تحػػت إش ػ ارؼ لجػػاف مختػػارة عمػػي مسػػتوي المحميػػات
وتباع ىذه األدوية بأرباح اسمية لممواطنيف الفقراء

ُيمكػػف أف يػػدخؿ التػػأميف الصػػحي ػػي االتفػػاؽ مػػع بعػػض المستشػػفيات

بتػػو ير بعػػض العالجػػات يػػتـ بيعيػػا لممحتػػاجيف بأسػػعار متيػػاودة ممػػا يػػو ر اإلمػػداد
لمحػػاالت المستعصػػية مثػػؿ مرضػػي السػػكري والصػػرع وأم ػراض القمػػب الػػخ 00وىػػذا
يفتح المجاؿ لمتأميف الجزئي برسوـ مخفضة مقارنة مع رسوـ التأميف الشامؿ الػذي
يتكفػػؿ بتػػو ير الخػػدمات والعالجػػات لػػبعض المصػػابيف بػػاألمراض المزمنػػة ويشػػجعيـ
لمدخوؿ ي التأميف الشامؿ ويأتي بعائد لمتأميف الصحي والمستشفي0


يمكػػف وضػػع بعػػض الواجبػػات المجتمعيػػة والمعػػايير الصػػحية والسػػموكية

التي بإتباعيا يستطيع المرء أف يحمي نفسو وأسرتو مػف األخطػار الصػحية ،ويمكػف
أف يمػػػنح الممتزمػػػوف بيػػػذه المعػػػايير تأمينػػػاً جزئيػػػاً أو تخفيضػػػاً ػػػي الرسػػػوـ الػػػذيف
يد عونيا ي التأميف الشامؿ 0ىذه المعايير يمكف أف تحوي اآلتي-:

242

-

االستفادة مف الخدمات الصحية المجانية مثػؿ التحصػيف و رعايػة
األمومة والطفولة

-

االمتناع عف التدخيف وتعاطي التبغ

-

التعامػػؿ بطريقػػة صػػحية بالنسػػبة لمػػتخمص مػػف النفايػػات والميػػاه

الراكدة واألضرار بالبيئة

بالنسػػبة ليػػذه المعػػايير ُيطمػػب إثبػػات موثػػؽ لاللتػزاـ بػػو وتنفيػػذ ىػػذه التوصػػية مػػع نظػػاـ
المنطقة الصحية0
-4

تطوير العالقات الخارجية واالستفادة مف المنظمات الدولية ػي مجػاالت البعثػات

واإلمدادات والتدريب المحمي والتأكيد عمي إشػراؾ ممثػؿ التػأميف الصػحي ػي األنشػطة
التخطيطية لممنظمات الدولية واإلقميمية.

-5

يثمف الفريؽ مجيودات التأميف الصحي ػي تأىيػؿ اسػتغالؿ مؤسسػات وخػدمات
الرعايػػػة الصػػػحية األوليػػػة واسػػػتمرار الجيػػػود ػػػي ىػػػذا االتجػػػاه حتػػػى يمكػػػف اسػػػتغالليا

-6

لخدمات التأميف الصحي.

يوصي أف يستثمر التأميف الصحي ي مجاالت الخدمات الوقائيػة المختمفػة مثػؿ

مكا حػػة األمػراض والتثقيػػؼ الصػػحي ومحاربػػة العػػادات الضػػارة ممػػا يػػو ر بطريقػػة غيػػر
مباشرة صرؼ التأميف الصحي نتيجة لمسيطرة عمي مسببات األمراض0
-7

لوحظ أف التػأميف الصػحي يصػرؼ مػا يفػوؽ  75مميػار جنيػو سػنوياً ػي تػو ير

األدوية التي يحتاج ليا المؤمنوف الصحييف وىذه تمثؿ  % 50مف كمفة العػالج وليػذا

يوصي الفريؽ أف يدخؿ التأميف الصػحي ػي مجػاالت التصػنيع الػدوائي وأيضػاً مجػاالت

االسػػػتثمار ػػػي أوجػػػو ومتطمبػػػات العمػػػؿ الصػػػحي المختمفػػػة واالسػػػتثمار ػػػي المجػػػاالت
الصحية األخرى
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-8

ضماف نجاح التأميف الصحي وتوسيع قدرتو ي تغطيػة السػكاف – الفقػراء مػنيـ
خاصة إنو مف الضروري أف يكوف التأميف الصحي نظامػاً اتحاديػاً تشػرؼ إدارتػو عمػي

العامميف يو عمي مختمػؼ المسػتويات ،كمػا يشػرؼ إشػ ار اً مباشػ ارً وعػف طريػؽ وحداتػو
وحسف اسػتغالؿ المػوارد
الوالئية المحمية عمي جميع أنشطتو مما يساعد ضماف الجودة ُ
والتوزيع العادؿ لمخدمات والقدرة عمي تأدية الواجبات بطريقة ُمثمي ،مع تأكيػد أف ُيمػنح
التػػػأميف الصػػػحي االسػػػتقاللية الكاممػػػة ػػػي اتخػػػاذ ق ارراتػػػو المتعمقػػػة بالعمالػػػة والمعػػػايير
وتطوير اإلستراتيجيات والخطط والتعاوف مع القطاعات ذات العالقة
-9

تقويػػة التعػػاوف والتنسػػيؽ بػػيف و ازرات الصػػحة والتػػأميف الصػػحي خصوص ػاً ػػي

-70

وضع خطة نشطة ومتكاممة لألعالـ عف التأميف الصحي ور ػع وعػي المػواطنيف

مجاؿ المعمومات وتبادؿ الخبرات والتدريب والبحوث وتأىيؿ المؤسسات الصحية

والعامميف الصحييف والمخدِّميف عف أىداؼ واستراتيجيات ونوعية الخدمات التي يقػدميا
التأميف الصحي واشراؾ ممثمي ىذه العناصر ي عمميات التخطيط والتطوير والتجديد0
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مر ؽ رقـ ()7
الييئة العامة لمتأميف الصحي
الرقـ

تاريخ الدخوؿ تحت المظمة

الوالية

.7

سنار

أكتوبر 7995

.1

الخرطوـ

يونيو 7996

.3

نير النيؿ

يونيو 7996

.4

الجزيرة

أغسطس 7996

.5

القضارؼ

أغسطس 7996

.6

البحر األحمر

سبتمبر 7996

.7

غرب كرد اف

ينائر 7997

.8

شماؿ دار ور

ينائر 7997

.9
70

النيؿ األ زرؽ

براير 7997

النيؿ األبيض

براير 7997

.77

غرب دار ور

أبريؿ 7997

.71

الشمالية

مايو 7997

.73

شماؿ كرد اف

مايو 7997

.74

كسال

يوليو 7997

.75

جنوب كرد اف

أكتوبر 7997

.76

جنوب دار ور

أكتوبر 7997
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مر ؽ ()1
الييئة العامة لمتأميف الصحي
التغطية الجغرافية بخدمات التأميف الصحي حتي 2111/12/31
الوالية

الرقـ

المحافظات*
الكمي

المغط النسبة

المحميات*
الكمي

المغطي النسبة

3

ي
3

%
111

21

7

7

111

36

32

6

6

111

34

17

51

4

4

111

23

17

74

4

4

111

19

9

47

5

5

111

26

18

69

4

4

111

21

7

33

5

5

111

24

14

58

4

2

51

17

6

35

4

4

111

15

15

111

5

5

111

17

11

65

5

2

41

19

6

32

5

3

61

29

8

28

.14هرب دارفور
.15جنوب دارفور

6

3

51

28

3

11

9

6

67

43

1

1

كردفاف
.16هرب غ

5

5

111

24

7

29

81

68

84

188 396

 .1سنار
 .2الخرطوـ

 .3الجزيرة
 .4القضارؼ

 .5البحر األحمر
 .6نهر النيؿ
 .7النيؿ األبيض
 .8شماؿ دارفور
 .9النيؿ األزرؽ
.11الشمالية

.11كسال
.12شماؿ كردفاف
.13جنوب كردفاف

الجممػػػة

18

%
86
89

47

 التغطية الجغرافية لممحافظة تعني وجود مركز صحي أو مستشفي (واحد عمي األقؿ)
برئاسة المحافظة به خدمات تأميف صحي1
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 التغطية الجغرافية لممحمية تعني وجود مركز صحي برئاسة المحمية (واحد عمي األقؿ) به
خدمات تأميف صحي1
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مر ؽ ()3
الهيئة العامة لمتأميف الصحي
جدوؿ يوضح التغطية السكانية بالواليات 1000/71/37

الوالية

الرقـ

العدد الكمي بالوالية

التغطية السكانية
العدد

 .1سنار
 .2الخرطوـ
 .3الجزيرة

 .4القضارؼ
 .5البحر األحمر
 .6نهر النيؿ
 .7النيؿ األبيض
 .8شماؿ دارفور
 .9النيؿ األزرؽ
 .11الشمالية
 .11كسال

 .12شماؿ كردفاف
 .13جنوب كردفاف
 .14هرب دارفور
 .15جنوب دارفور
 .16هرب كردفاف
-1

الجممة

النسبة
%
433

132143821

513354

437523732

1139 5653575

33374311

1131 3743514

134553669

733 1163792

7393311

513594

731

9633361

683913

732

138313111

953188

532

135923131

573313

336

6273311

653241

1134

5113569

373689

734

137653813

583257

333

134833231

413371

238

131513331

173961

136

135413319

243661

136

235743815

693576

237

131163546

273515

237

2635723837

1371334
11

634

248
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مر ؽ ()4
الهيئة العامة لمتأميف الصحي
جدوؿ يوضح ممخص تغطية التأميف الصحي لمفئات بكؿ واليات السوداف حتي
1000/71/37

الرقـ

الفئة

-3

الجممة

نسبة

ا

لتغطية التغطية %
التأمي

المعاشيف

883128

نية
553353

6238

.3

الطالب

2393271

353111

1436

األسر الفقيرة

.4

المزارعيف

138 1263928 15341137
82
134
73346 5393111

.1
.2

.5
.6
.7

الرعاة

1

1

1

المحاميف

43111

23111

51

أسر الشهداء

193115

83892

4638

250
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التعميـ الطبي التعاوف بيف وزارة الصحة وكميات الطب ومجمس التخصصات الطبية
تـ االتفاؽ عمي اختيار مؤسسات لمدراسة كاآلتي-:
-1
-2

ال لكميات الطب المختمفة
كمية طب الخرطوـ ممث ً

اكاديمية السوداف لمعموـ الطبية كممثؿ لكميات الطب الخاص

-3

مجمس التخصصات الطبية كممثؿ لمدراسات العميا

وقد تمت زيارة هذ المواق كما تمت اجراء مقابمػة مبرمجػة مػ االدارات األكاديميػة واألقسػاـ لتمػؾ
المؤسسات1
هػػذا التقريػػر يعك ػس نتػػائج هػػذ الد ارسػػة وبعػػض السػػمات والقسػػمات المشػػتركة بينهػػا ،وتخمػػص لهػػا
توصية لتحسيف االداء فيها 1حتي يمكف زيادة التعاوف بيف هذ المؤسسات م و ازرة الصحة1
بهدؼ رف مساهمتها في تقديـ الخدمات الصحية والطبية وحؿ المشاكؿ التي تواجههـ1
أوالً البنود األدارية والقانونية

تتب بعػض كميػات الطػب إلػي القطػاع الخػاص ولػيس هنالػؾ تنسػيؽ بينهػا وبػيف و ازرة الصػحة فػاف

كميػػات الطػػب الحكوميػػة كمهػػا تابعػػة لػػو ازرة التعمػػيـ العػػالي وال تتبػ قانونػاً أو تنسػػيقاً لػػو ازرة الصػػحة

وره ػػـ ذل ػػؾ ي ػػتـ كثيػ ػ اًر م ػػف التنس ػػيؽ عم ػػي المس ػػتوي الشخص ػػي كم ػػا س ػػوؼ ي ػػأتي ،ول ػػو اف بع ػػض
المنػػاطؽ حصػػؿ بهػػا تعػػاوف سػػديدوأحياناً وتعػػارؾ ون ػزاع اضػػر بالقضػػية كمهػػا بػػيف وزراة الصػػحة
الوالئية وكمية الطب المحمية مما يوضن الضرورة الي تقنيف العالقة بيف الجهتيف1

تمتزـ كؿ كميات الطب بقوانيف الجامعات التابعة لها قوانيف التعميـ العػالي عمومػاً وأوامػر تأسيسػها
الت ػػي انش ػػئت بموجبه ػػا كم ػػا تس ػػتعيف بمػ ػوائن الخدم ػػة المدني ػػة الحكومي ػػة ف ػػي تعاممه ػػا الي ػػومي مػ ػ
المشاكؿ االدارية والمالية1
ومف أهـ الوثائؽ المرجعية التي تحكـ ادارة الكميات مناهجهػا التعميميػة التػي تجيزهػا مجػالس تمػؾ
الكميات ومجمس االساتذة لتمؾ الجامعات1
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الييكؿ األداري
تمتػػزـ كػػؿ الجامعػػات بػػنفس الهيكػػؿ التنظيمػػي فعمػػي ادنػػي مسػػتوي هنالػػؾ مجمػػس القسػػـ ثػػـ هنالػػؾ
مجمػػس رؤسػػاء االقسػػاـ 1ثػػـ مجمػػس الكميػػة الػػذي يرف ػ توصػػياته إلػػي مجمػػس االسػػاتذة ،وأعمػػي
سمطة لها جميعاً هو مجمس الجامعة او مجمس امناء الجامعة1

يقػوـ المسػئولوف اف الهيكػؿ الػوظيفي موجػػود ونحػف نعمػـ ذلػؾ ولكػػنهـ لػـ يسػتطيعوا أف يبرزوهػا لنػػا
فهو منسي في ابػاريؽ وال يػتـ االلتػزاـ بػه فػي العمػؿ اليػومي امػا االجتماعػات فانهػا دوريػة منتظمػة
ويتـ اتخاذ القرار عمي مستوي تبمؾ المؤسسة بمشاركة واسعة وهي محمؿ ظاهرة
كؿ الق اررات التي يتـ إتخاذها م هػذ المسػتويات  ،يمتػزـ التنفيػذيوف عمػي كػؿ المسػتويات تنفيػذها
بمػػا فػػيهـ رؤسػػاء األقسػػاـ والعمػػداء ون ػوابهـ والمسػػجموف ون ػوابهـ والػػبعض القميػػؿ جػػداً مػػنهـ يحػػتفظ
بصفة شخصية بخطط أو برامج و ازرة الصحة ليستهدي بها في عممية التدريس1

وهذ المؤسسات الهرمية في اجتماع شبه يومي إلي اجتماع دوري شهري مف حيث إتخػاذ القػرار
وتنفيذ فهي جميعاً تعمؿ كمؤسسات 1
-4

الوضع المالي

كميات الطب الحكومية بالذات وضعها المالي حرج جداً فهي تعتمد عمػي الػدعـ الحكػومي بشػكؿ
اساسػػي وال تممػػؾ مػػف لمػػاؿ اال اعانػػة شػػهرية تقػػدمها لهػػا الجامعػػة األـ ولتسػػيير العمػػؿ الروتينػػي
اليومي  ،بؿ حتي دخؿ المستشػفيات االسػتثمارية الصػغير القائمػة داخػؿ حػرـ الكميػة يػذهب ريعهػا
أرسػاً الػػي الجامعػػة األـ ،مثػػؿ كافتريػػا الطػػالب ومحػػالت بيػ الكتػػب هػػذا الػػي الضػػعؼ الشػػديد فػػي

السيولة المالية1

أمػا كميػات الطػب الخاصػة فانهػا ال تواجػه مشػػاكؿ ماليػة الف مصػدر تمويمهػا هػو الطػالب انفسػػهـ
 1وتبمغ تكمفة طالب لطب في الكميػات الخاصػة  6 – 5االؼ دوالر فػي السػنة أي مػف – 12
 15ممي ػػوف جني ػػه س ػػوداني وه ػػو تقريبػ ػاً نف ػػس م ػػا يكمف ػػه الطال ػػب ،ام ػػا طال ػػب الط ػػب ف ػػي الكمي ػػات
الحكوميػػة فانػػه يكمػػؼ  4مميػػوف فػػي السػػنة أي ح ػوالي ثمػػث طالػػب الطػػب فػػي الكميػػات الخاصػػة
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ومجمس التخصصات الطبية يكمؼ الدارس  2مميوف جنيه في العاـ وهو نفس المبمػغ الػذي يكمفػه
طالب الجامعات مف الكميات األخري1
-5

نظـ المعمومات

كػػؿ هػػذ المؤسسػػات تعمػػؿ بالحاسػػب االلػػي فػػي أهمػػب اعمالهػػا االداريػػة واالكاديميػػة لػػيس هنالػػؾ
نظاـ معمومات صحي يمكف أف يتـ تبادله م و ازرة الصحة1
-6

محور الطالب

يحػػدد مكتػػب القبػػوؿ والتعمػػيـ بأالتفػػاؽ مػ الجامعػػات بػػدوف الرجػػوع الػػي المسػػتخدـ (و ازرة الصػػحة)
واحتياجات ػػه وه ػػذا ب ػػالطب ام ػػر هي ػػر مقب ػػوؿ وي ػػتـ القب ػػوؿ لك ػػؿ كمي ػػة حكومي ػػة ب ػػاكثر م ػػف طاقته ػػا
االس ػػتيعابية بنس ػػبة  1%41كمي ػػة ط ػػب الخرط ػػوـ م ػػثالً طاقته ػػا االس ػػتيعابية  181طال ػػب وتقب ػػؿ

سػػنوياً  251طالب ػاً 1وربمػػا كػػاف وض ػ كميػػة الخرطػػوـ افضػػؿ مػػف هيرهػػا إذ أف أهمػػب كميػػات
الطب االقميمية تعمؿ بامكانية ضئيمة جداً إلي الحد البعيد واعداد كثيرة مف الطالب

ويالحػظ ت ازيػػد الطالبػػات االنػاث فػػي كػػؿ عػاـ فػػي أهمػػب هػػذ الكميػات تزيػػد نسػػبة الطالبػات عمػػي
 %61مف مجموعة الطالب1
وهنػػاؾ كميػػات طػػب خاصػػة باالنػػاث فقػػط مثػػؿ االحفػػاد وأمػػدرماف االسػػالمية لمبنػػات 1وفػػي هػػذا
العاـ في الشهادة السودانية تفوقػت ادنػاث تفوقػاً كبيػ اًر عمػي الػذكور وكػاف طبيعيػاً اف يػنعكس ذلػؾ

عمػػي اعػػداد الطالبػػات فػػي كميػػات الطػػب 1وهػػذا ال يػػزعج ادارة هػػذ الكميػػات رهػػـ انهػػف يتكدسػػف
بصػػورة كبيػػرة فػػي العاصػػمة  ،مجمػػوع الخ ػريجيف الػػذيف يتخرجػػوف كأطبػػاء كػػؿ عػػاـ يقػػارب األلػػؼ

ومػػائتيف طالػػب وعمػػي المػػدي القصػػير ربمػػا يكػػوف مقب ػوالً ولكػػف الػػي حػػيف لسػػد الػػنقص الكبيػػر فػػي
الخدمات الصحية ولكف ما مدي استعدادهـ لمعمؿ في الريؼ عمي المدي البعيد أمر مشكوؾ في

محور االساتذة
الكمي ػػات الخاص ػػة وكمي ػػة ط ػػب الخرط ػػوـ تعم ػػؿ بع ػػدد ك ػػاؼ م ػػف األس ػػاتذة ول ػػو اف ذل ػػؾ اق ػػؿ م ػػف
طموحاتهـ %25 ،مف اساتذة كمية طب الخرطوـ القدامي خارج البالد  1وبكميػة طػب الخرطػوـ

254

مثالً  141استاذ و 151متعاوف وتصبن نسبة االساتذة لمطالب واحد إلي عشػرة وهػو المرهػوب
عالمياً1

والػػنقص أكثػػر مػػا يك ػوف فػػي أسػػاتذة العمػػوـ األساسػػية والعمػػوـ حػػوؿ الس ػريرية مثػػؿ طػػب المجتم ػ
وعموـ المختبػرات األخػري 1واألسػاتذة عمومػاً ارضػوف بعممهػـ رهػـ ضػآلة العائػد المػادي الػذي ال
يفي إحتياجاتهـ الضرورية فمجأوا الي العمؿ الخػاص الػذي سػد الػنقص كثيػ اًر بػؿ اف الػنقص جعػؿ

بعضهـ اصػبن يػذهب الػي عيادتػه الخاصػة اثنػاء سػاعات العمػؿ ممػا ُيعػد انح ارفػاً وتطػو اًر خطيػ اًر
وهير مسبوؽ في الخدمات الصحية بالسوداف ،خصوصاً وهـ يمثموف القدوة واالسػوة لكػؿ االطبػاء
والطالب  ،فمو اقتدوا بهـ لحمت كارثة عظيـ خصوصػاً أف العمػؿ الخػاص ال يتػرؾ لأسػاتذة وفقػاً
لمدراسة والبحوث ومشاركة الطالب في أنشطتهـ األكاديمية وتقديـ الدعـ لهـ1
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المناىج
األىداؼ التعميمية
كػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة تقػػوؿ انهػػا تسػػتمد مناهجهػػا مػػف اسػػبقيات الػػوطف كمػػا لخصػػها البرنػػامج
الق ػػومي لس ػػنة  1978وتس ػػتمد وص ػػفاً ظيفيػ ػاً م ػػف ذل ػػؾ ،لك ػػف ال يوج ػػد وص ػػؼ وظيف ػػي مفص ػػؿ
بالمعني الحقيقي لممفهوـ ليس هنالؾ ما يثبت هذا االدعاء مف ناحية توثيقية1
-7

طرؽ التدريب

ره ػػـ أف ك ػػؿ المؤسس ػػات ترك ػػز أف توجيهاته ػػا ه ػػي نح ػػو الط ػػرؽ االيجابي ػػة الحديث ػػة ف ػػي التعم ػػيـ
المرتكزة عمي اكتشاؼ المعرفة ذاتياً ،م التركيز عمي مشاركة الطالب مشاركة ايجابيػة والمعتمػدة
عمي اسموب حؿ المشاكؿ  11والتوجه المجتمعي نحو قضايا المجتم  ،رهـ اف كؿ ذلؾ مكتػوب
بمناهجها لكف الطاب التقميدي الذي تعودوا عميه االساتذة والطػالب (الحفػظ) هػو الغالػب ،وسػوؼ
تحتاج عممية التغيير الي زمف وشرح الوسائؿ التعميمية منذ بداية التأهيؿ الي نهايته حيػث يبتػدئي
بتركيز اكثر عمي المحاضرات وتنتهي باكتساب المهارات والقدرات في التدريب السريري1
بع ػػض الكمي ػػات به ػػا معام ػػؿ مه ػػارات )lab.

 (Skillsوت ػػـ ح ػػديثاً إدخ ػػاؿ الكمبي ػػوتر وش ػػبكة

المعموم ػػات لكنه ػػا ل ػػـ تس ػػتعمؿ بع ػػد ،ال لالس ػػاتذة وال لمط ػػالب ويحت ػػاج األم ػػر ال ػػي تغيي ػػر عقمي ػػة
واساليب1

وهنػػاؾ المكتبػػة االلكترونيػػة تػػـ ادخالهػػا ولكػػف اسػػتعمالها محػػدود جػػداً أو هيػػر موجػػود فػػي اهمػػب
األحيػػاف 1كثيػػر مػػف كميػػات الطػػب تسػػتعمؿ المحاض ػرات  ،السػػمنارات الطالبيػػة وحمقػػات النقػػاش
) (tutorialsوالتػػدريب المعممػػي والحقمػػي واالقامػػة الريفيػػة والمهػػاـ ومشػػاري البحػػث ،ويالحػػظ
اهتماـ الطالب وحماسهـ لمسمنارات الطالبية حيث يقدموف فيها ابداعاتهـ 1
وهنػػاؾ نقػػص شػػديد فػػي الم ارج ػ والػػدوريات العمميػػة وتسػػاعد الجامعػػة الطمبػػة فػػي الط ػوارئ عمػػي
ش ػرائها وأهمبهػػا كتػػب ألرعايػػة الصػػحية االساسػػية مػػف اهػػـ اهػػدافها ووسػػائمها ولكػػف الحيػػز الزمنػػي
الموضػوع لمرعايػػة الصػحية محػػدود جػداً 1ونػػزوؿ االسػاتذة الػػي هػذا المسػػتوي نػادر جػػداً ممػا يػػدؿ
عمي عدـ قدرتهـ عميه  ،اال بالمساف فقط1
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التقويـ
كػؿ الكميػات تػدعي االلتػزـ بػػالتقويـ المسػتمر وتؤخػذ نسػبة  %25فػػي االمتحػاف النهػائي وهػذا جيػػد
جداً لو تـ االلتػزاـ بػه 1بعضػها عنػد قائمػة تحقػؽ سػجؿ انجػازات الطالػب فػي االمتحػاف النهػائي

وال تػػتـ متابعػػة الخ ػريج فػػي مرحمػػة االمتيػػاز الف هػػذ المهمػػة نقمػػت مػػف كميػػات الطػػب الػػي ادارة
التػػدريب بػػو ازرة الصػػحة وال تػػتـ متابعتػػه بعػػد ذلػػؾ 1ولكػػف بعػػض الكميػػات عنػػدها خطػػة لمتابعػػة
خريجهػػا بعػػد التخػػرج ولك ػػف بعضػػها يقػػوؿ اف بق ػػاء خريجيهػػا فػػي الريػػؼ ه ػػو دليػػؿ تػػوجههـ نح ػػو
المجتم 1
-8

البحث العممي

كػػؿ هػػذ المعاهػػد هيػػر ارضػػية تمامػاً عػػف كميػػة البحػػث والنشػػر العممػػي وال عػػف نوعيتػػه مػػف حيػػث

تطابقػػه وتناسػػبه م ػ المشػػاكؿ الصػػحية لمػػبالد ،ولكنهػػا جميع ػاً توجػػه بػػالتركيز عمػػي القضػػايا ذات
األهمية واالسبقية في الحقؿ الصحي 1وبما اف البحث شرط أساسي لمترقيػات فكػاف المنتظػر اف

يكػػوف اكثػػر وأهػػزر ،وتركػػز جامعػػة الخرطػػوـ عمػػي اهميػػة البحػػث ) (Prevalanceومػػف حيػػث
النتائج المتوقعة منه وكذلؾ اف يخاطب المشاكؿ الحقيقية واف يعمؿ عمي حمها1
فػػي مجػػاؿ التعػػاوف بػػيف كميػػات الطػػب وو ازرة الصػػحة واضػػن اف هنػػاؾ كثي ػ اًر مػػف التعػػاوف الػػورقي

ولكف هير معموؿ به تماماً فكؿ المؤسسػات (و ازرة وكميػات الطػب) ممثػؿ فيهػا الجانػب اآلخػر11
ولكػف التقيػػد بالحضػور والمشػػاركة ضػعيؼ ،وهنػػاؾ بعػض االسػػاتذة يػديروف مشػػاري صػحية لػػو ازرة
الصػػحة مثػػؿ مشػػروع نقػػص المناعػػة المكتسػػب وعمػػي االنهػػار والمشػػمانيا والفالريػػا والسػػرطاف وفػػي
السابؽ كانت المالريا والجزاـ 1وقد شارؾ اساتذة مف كمية الطب في وض االستراتيجية القوميػة
السابقة 1ولكف اختيارهـ تـ مف االساتذة المتخصصيف فقط بالرعاية الصػحية المرجعيػة ولػذلؾ قػد
اوص ػوا مػػثالً بالغػػاء الرعايػػة الصػػحية االوليػػة ،ممػػا يظهػػر ألي حػػد يبتعػػد أسػػاتذة الجامعػػات عػػف
التطور الصحي العالمي1
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-9

التعاوف مع كميات الطب األخري

يػػتـ التعػػاوف بػػيف كػػؿ الكميػػات وكػػذلؾ مػ الجامعػػات األجنبيػػة خصوصػاً الواقعػػة فػػي منطقػػة شػػرؽ
البحػػر األبػػيض المتوسػػط وخصوصػاً باكسػػتاف والسػػعودية ومسػػاعدة منظمػػة الصػػحة العالميػػة ويػػتـ
التعػػاوف م ػ الجامعػػات والكميػػات الممكيػػة البريطانيػػة فػػي مجػػاؿ البعثػػات الػػي الخػػارج والممتحنػػيف
الخارجيف وكذلؾ هناؾ بعض التعاوف م كميات ومنظمات امريكية1
-70

الدراسات العميا

التكمفة هي أقؿ مف ( 2مميوف لمدراسة في العاـ) وقد تـ اآلف تجاوز الحساسيات هير المبررة
في مجاؿ التخصصات الطبية وكمية طب الخرطوـ 1والمخطط أف يخض الدارسوف في
الدراسات العميا لمتدريب العممي والحقمي في كؿ انحاء السوداف حيثما وجدت فرصة لمتدريب
عمي يد اساتذة ومشرفيف ومعمميف اكفاء وهذا يدعـ الخدمات الصحية األولية ويتين فرصة اكثر
لمدراسيف الكتساب المهارات السريرية والخبرة العممية1
ختاماً نوضن اف هناؾ فجوة بيف ما هو مكتوب وما هومطبؽ عمي ارض الواق ثـ هف هناؾ
فجوة بيف تدريب االطباء واالحتياجات األساسية1
التوصيات
أف يقػوـ فػي كػؿ واحػدة مػف كميػات الطػب قسػـ لتطػوير التعمػيـ الطبػي يهػتـ بػالكوادر الطبيػة وكػػؿ
الكوادر المساعدة مف حيث تحديث الوصؼ الوظيفي والتدريب عمي التعميـ 1
-

توصػػي الجامعػػات لمراجعػػة ط ػرؽ التػػدريس فيهػػا بحيػػث تقمػػؿ كثي ػ اًر مػػف المحاض ػرات ويػػتـ
التركيز عمي طرؽ التػدريب االيجابيػة المعتمػدة عمػي الطالػب أكثػر مػف األسػتاذ وعمػي حػؿ

المشاكؿ المجتمعية
-

توصي الجامعات بأف يتـ التركيز في كؿ مراحؿ التعميـ عمي المهارات والقدرات

-

اف يػػتـ تػػوفير الم ارجػ محمي ػاً باالسػػتفادة مػػف تجربػػة مص ػرية لطباعػػة الكتػػب المهمػػة محمي ػاً
مستفيديف في ذلؾ مف امكانيات مطبعة جامعة الخرطوـ 1
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-

تمتم ػػؾ الجامع ػػات كمػ ػاً ه ػػائالً م ػػف األخص ػػائييف وال ت ػػتـ االس ػػتفادة الكامم ػػة م ػػنهـ ف ػػي اداء
الخػػدمات ولػػذلؾ توصػػي بػػأف تسػػتفيد الػػو ازرة اكثػػر مػػف هػػذا الكػػـ الهائػػؿ مػػف األخصػػائييف

وتسػػتفيد مػػف االخ ػريف فػػي تغطيػػة األقػػاليـ بتقػػديـ الح ػوافز وشػػروط العمػػؿ الجاذبػػة وبػػدوف
ارهاـ الكتماؿ الفائدة مف أبحاث وأطروحات الطالب والدارسيف واالساتذة 1
-

أف يشارؾ ادارة البحث العممي بالو ازرة بإجازة مشاري البحػث واالطروحػات  11مػف حيػث
الموضوع المطروح لمبحث وكذلؾ النواحي العممية والمنهجية1

-

اف تقػ ػػوـ كػ ػػؿ مػ ػػف و ازرة الصػ ػػحة بالتعػ ػػاوف م ػ ػ الجامعػ ػػات والتعمػ ػػيـ العػ ػػالي وبػ ػػدعـ مػ ػػف
المنظمات الدولية بأصدار دورية لنشر ابحاث االساتذة والطالب1

-

أف يتـ توظيؼ البحث العممي واالطروحات لمحصوؿ عمي الػدرجات العميػا لد ارسػة وتحميػؿ
وحؿ مشاكؿ البالد الصحية والخدمية وكذلؾ ابحاث طالب الطب

-

أف تتاح الفرصة لممزيد مف اساتذة الجامعػات لالشػتراؾ فػي ادارة المشػاري الصػحية بػو ازرة
الصحة1

-

المزيػػد مػػف التكامػػؿ والػػتالحـ بػػيف و ازرة الصػػحة وكميػػات الطػػب اهتػػداء بالتجربػػة السػػودانية
فػػي الماضػػي وكػػذلؾ التجربػػة االيرانيػػة اآلف،ولػػيس نق ػالً حرفي ػاً له ػا 1ويػػتـ لهػػذا الغػػرض
انشػػاء مجمػػس اعمػػي لمتنسػػيؽ تتمثػػؿ فيػػه كميػػات الطػػب وو ازرة الصػػحة واف تكػػوف لػػه سػػمطة

ولػػيس مجػػرد مجمػػس استشػػاري وتكػػوف لػػه سػػكرتارية متفرهػػة وعمػػي مسػػتوي عػػالي بحيػػث
نستطي تنفيذ كؿ ق ارراته بما يختص بتنظيـ التعميـ الطبي عمي كؿ المستويات1
-

اف ترعػ ػ ػػي منظمػ ػ ػػة الصػ ػ ػػحية العالميػ ػ ػػة التعػ ػ ػػاوف والتبػ ػ ػػادؿ بػ ػ ػػيف كميػ ػ ػػات الطػ ػ ػػب ومجمػ ػ ػػس
التخصصات لأستفادة مف المعاشييف في التدريس والتدريب1

-

أف يكػػوف فػػي كػػؿ كميػػة طػػب  Skill labمعمػػؿ مهػػارات لمطػػالب بػػدالً مػػف اف يتعمم ػوا

-

اف تسػػاهـ كػػؿ الُشػػعب بالعمػػؿ بػػالمراكز الصػػحية ومستشػػفيات ريفيػػة ومجتمعػػات محػػددة

عمي المرضي الحقيقيف

الكتسػاب المزيػد مػػف الخبػرات فػػي هػذا المجػاؿ ولخمػػؽ العقميػة المتفتحػػة عمػي المجتمػ وأف
تتـ االقامة الريفية في مثؿ هذ المراكز الصحية والمستشفيات الريفية
-

اف توفر الجامعات بالتعاوف م و ازرة الصػحة الػدوريات الطبيػة االساسػية المعتبػرة عالميػاً
1
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-

اف ت ػػوفر ك ػػؿ كمي ػػات الط ػػب ف ػػرص اس ػػتفادة الطال ػػب م ػػف ش ػػبكة المعموم ػػات Internet
باسعار معقولة ومقدور عميها كما فعمت اكاديمية العموـ الطبية 1

-

أف يػػتعمـ ويتعػػود كػػؿ اسػػاتذة وكػػؿ طػػالب الد ارسػػات عمػػي اسػػتعماؿ التقنيػػات الحديثػػة مثػػؿ
الكمبيوتر واستعماؿ الفيديو في التقديـ والمحاضرات1

-

اف تض كػؿ كميػات الطػب وصػفاً وظيفيػاً لكػؿ كوادرهػا أوالً وكػؿ خريجيهػا ثانيػاً بحيػث يػتـ

-

اف تت ػػين كمي ػػات الط ػػب لممتع ػػاونيف معه ػػا م ػػف كب ػػار االخص ػػائييف درج ػػات عممي ػػة ش ػػرفية

التدريس عمي اساس ذلؾ1

كاستاذ زائر او استاذ مشارؾ تحف اًز لهـ وتقدي اًر لعطائهـ1
-

اف يتـ دعـ األنشطة الطالبية وتركيزهـ التعميـ الطػب ذي البعػد المجتمعػي لخمػؽ المواقػؼ
والقيـ المجتمعية لمطالب مف حيث إرتباطػه بػالمجتم واحساسػه بمعانػاة النػاس ورهبتػه فػي

خدمتهـ1
-

اف يتـ دعـ الجمعيات العممية التي يكونها الطالب مثؿ اصدقاء الطب النفسي وهيرها1

-

اف تػػدعـ الكميػػات والػػوزراة انشػػطة الطػػالب هيػػر االكاديميػػة خصوص ػاً فػػي مجػػاؿ الثقافػػة

-

ونسبة الهمية بقاء طالػب الطػب بػالقرب مػف كميػاتهـ ومستشػفياتهـ نوصػي بػأف تػتـ العػودة

والرياضة1

الػػي النظػػاـ القػػديـ وهػػو تػػوفير السػػكف لطػػالب الطػػب بػػالقرب مػػف كميػػاتهـ بػػدالً مػػف مػػؿء
داخميات الطب بطالب الكميات األخري مف الجامعات األخري1

-

عقد ندوة عممية لحؿ مشكمة تكدس الطبيبات األناث في العاصمة القومية1

-

ك ػػذلؾ عق ػػد ن ػػدوات لمناقش ػػة األع ػػداد المقبول ػػة والخػ ػريجيف ك ػػؿ ع ػػاـ وب ػػالنظر ال ػػي الض ػػيؽ
واحتياجػػات الػػبالد االتيػػة والمسػػتقبمية فػػي الحاصػػؿ فػػي كميػػات الطػػب 1أف يتػػرؾ المجػػاؿ
لكؿ كمية طب لالستفادة مػف المنشػآت االسػتثمارية الصػغيرة العائمػة عمػي أرضػها النهػا ال
تقبؿ عقالً وال منطقاً اف يعود ريعها الي الجامعة

-

لػػذلؾ ال يقب ػػؿ أف تعػػود عائ ػػدات زي ػػارة المستشػػفيات ال ػػي و ازرة المالي ػػة بػػدالَ م ػػف توظيفه ػػا

-

االس ػػتفادة م ػػف تجرب ػػة مجم ػػس التخصص ػػات الطبي ػػة ف ػػي ج ػػذب دع ػػـ األف ػػراد والمؤسس ػػات

لممساعدة في حؿ مشاكؿ تمؾ المستشفيات

الحكوميػػة وهيػػر الحكوميػػة فػػي إنشػػاء البنيػػات التحتيػػة وانشػػاءات كميػػات الطػػب إف الجهػػؿ
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بالحاسػػوب هػػو التعريػػؼ الحػػديث لأميػػة لػػذلؾ نوصػػي أف تقػػوـ الجامعػػات بمحػػو األميػػة
الحاسوبية مستفيدة في ذلؾ مف دعـ منظمة الصحة العالمية وكذلؾ المؤسسػات السػودانية
العاممة في هذا المجاؿ1
-

التأك ػػد عم ػػي أهمي ػػة المؤسس ػػية ف ػػي قي ػػادة العم ػػؿ عم ػػي ك ػػؿ المس ػػتويات ومحارب ػػة النزع ػػات
الفردية

-

مراجعة كػؿ القػوانيف لمتعمػيـ الطبػي وفػي كػؿ الخػدمات الطبيػة تهػدؼ الصػالحها وتحػديثها
استيعاباً لممتغيرات الكثيرة التي ظهرت عمي الساحة
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