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كلمة العدد
تقوية النظام ال�صحّ ي الالمركزي

�إكتمال كافة الرتتيبات الجتماع وزراء ال�صحة ب�شمال كردفان

اخلرطوم  :مروان الريح
�أكد الدكتور ع�صام الدين حممد عبد الله وكيل
وزارة ال�صحة الإحتادية � ،إكتمال كافة الرتتيبات
لإجتماع وزراء ال�صحة بوالية �شمال كردفان،
وي�أتي الإجتماع حتت �شعار»نحو تقوية النظام
ال�صحي الالمركزي» و قال الدكتور ع�صام يف
م�ؤمتر �صحفي عقده �أم�س �أن الإجتماع يهدف
�إىل تقوية النظام ال�صحي بالواليات و املحليات،
م�شري ًا �إىل الأوراق التى �ستقدم خالل الإجتماع،

كا�شف ًا �أن �أبرزها ورقة عن الإ�سهاالت املائية وورقة
عن النظام ال�صحي املحلي و التحديات التى
تواجهه ،مطالب ًا بتوفري اخلدمات ال�صحية الأولية
للمواطنني يف مناطقهم ،و�أ�ضاف :امل�شروع جهد
م�شرتك بني وزارة ال�صحة الإحتادية ووزارات
ال�صحة بالواليات ،و�أكد الوكيل مناق�شة الإجتماع
مل�شروع تطبيق نظام «حو�سبة» نظام املعلومات
ال�صحية ،يف ال�سياق قال الدكتور خلف الله عبد
املنعم رئي�س اللجنة الإعالمية للإجتماع و مدير

�إدارة تعزيز ال�صحة بالوزارة �أن الإعالم يلعب
دور ًا كبري ًا يف ن�شر الوعي ال�صحي و التثقيف،
و �أكد خلف الله �إكتمال كافة الرتتيبات الإعالمية
لنقل فعاليات �إجتماع وزراء ال�صحة بالأبي�ض
مثمن ًا ال�شراكة الفعالة بني الوزارة وو�سائل
الإعالم املختلفة ،اجلدير بالذكر �أن الإجتماع
بح�ضور وزير ال�صحة الإحتادي الأ�ستاذ بحر
�إدري�س �أبو قردة وت�شريف وايل �شمال كردفان
موالنا �أحمد هارون.

رئي�س اللجنة العلمية :الأوراق تهدف للت�شاور مع الواليات
وتنويرهم بامل�ستجدات على امل�ستوى الإحتادي
اخلرطوم� :سلمى عبد العزيز
قالت د� .إقبال �أحمد ب�شري مدير الإدارة العامة لتنمية املوارد الب�شرية رئي�س اللجنة العلمية للإجتماع التن�سيقي
لوزارء ال�صحة بالواليات � ّأن م�ؤمتر وزراء ال�صحة بالواليات هذا العام ي�ضم جمموعة من الأوراق املُهمة ،والتي
تتطرق للعديد من املحاور ،م�شرية �إىل � ّأن الهدف الأ�سا�سي منها هو الت�شاور مع الواليات وتنويرهم بامل�ستجدات
على امل�ستوى الإحتادي� ،إ�ضافة للإتفاق معهم على منهجيات التنفيذ.

حتت هذا ال�شعار (نحو تقوية النظام ال�صحّ ي الالمركزي) تلتئم
�أعمال م�ؤمتر وزراء ال�صحّ ة بالواليات يف الفرتة من /28-26
�سبتمرب اجلاري ،بعرو�س الرمال حا�ضرة �شمال كردفان مدينة
الأبي�ض ،والذي �سيناق�ش ق�ضايا اال�سرتاتيجيّات ال�صحيّة،
وق�ضايا ال ُن ُظم ،وال�سيا�سات ال�صحيّة ،وغريها من املحاور املهمّة،
واملتخ�ص�صة التي متثل خارطة
عرب حِ زمة من الأوراق العلمية
ّ
طريق لتحديد التحدّيات واقرتاح احللول واملعاجلات املطلوبة.
�شعار امل�ؤمتر (نحو تقوية النظام ال�صحّ ي الالمركزي) ،ي�شري
بجالء وي�ؤكد الإهتمام الكبري الذي توليه وزارة ال�صحّ ة الإحتادية
لتقوية النظام ال�صحّ ي على امل�ستويات الأدنى مم ّثلة يف املحليّات
باعتبارها تلعب دور ًا مهم ًا وحمور ّي ًا يف النظام ال�صحّ ي ،وبالتايل
تقويتها تعني بال�ضرورة تقوية املنظومة ال�صحيّة يف م�ستوياتها
الأعلى �سواء بالواليات �أو على امل�ستوى الإحتادي.
هنالك الكثري من الق�ضايا ال�صحيّة التي ترتبط ب�صورة مبا�شرة
باملجتمعات املحليّة ،و�إحداث �إخرتاق فعلي يف تلك الق�ضايا
ي�ستدعي تدعيم ا ُ
خلطط والربامج باجلوانب التوعويّة والتثقيفيّة،
ولأن طبيعة املحليّات تختلف يف كث ٍري من املناحي ،ف�إنها تكون
الأقدر على خماطبة ق�ضاياها ال�صحيّة والتع ُّرف على مكامن اخللل
والعادات ال�صحيّة ال�سالبة ،وبذات القدر حتديد الو�سائل الأجنع
والآليّات الأن�سب ملعاجلة ذلك�.شعار امل�ؤمتر �أي�ض ًا(نحو تقوية
وب�شكل كبري مع امل�شروع
النظام ال�صحّ ي الالمركزي) ،يتوافق
ٍ
التو�سع
الذي طرحته وزارة ال�صحّ ة الإحتادية وهو م�شروع
ُّ
يف اخلدمات ال�صحيّة والذي يعني املزيد من �إن�شاء امل�ؤ�س�سات
العالجيّة وتوفري اخلدمة ال�صحيّة للمجتمعات املحليّة بجودة
عالية� ،سواء على م�ستوى مراكز �صحّ ة الأ�سرة� ،أو غريها من
امل�ؤ�س�سات العالجيّة ،ف�ض ًال عن ت�أهيل وتدريب الكادر الذي
ي�ضطلع بتقدمي هذه اخلدمات ،وبالتايل ف�إن بناء الفرق ال�صحية
باملحليّات وتقويتها وتوفري م�ؤ�س�سات عالجيّة �شاملة لكل املناطق،
ف�إن ذلك يعني كذلك تغطية �أ�شمل من ناحية �أفقيّة و�أجود من ناحية
اخلدمات املطلوبة ،ومن هنا تبد�أ القوة احلقيقيّة حيث تتد ّرج
ر�أ�سي ًا من الوحدات الإدارية �إىل املحليّات فالواليات ،وهكذا.
من امل�أمول �أن يخرج امل�ؤمتر بعدد من التو�صيات والقرارات التي
�سيكون لها مابعدها يف تقوية النظام ال�صحي الالمركزي ،والتي
�ستتم ترجمتها �إىل برامج عمل و�أن�شطة وبرامج ،ت�صب جميعها
يف تقوية النظام ال�صحي الالمركزي ،ومن ثم النظام ال�صحي
القومي ،مما يحقق ا�سرتاتيجية وزارة الدولة ال�صحيّة ،الرامية
لوطن �صحي معافى ،يقود النهذة ويحقق الرفاه.

وكيل وزارة ال�ص ّحة :ن�ست�شرف امل�ستقبل ب�سيا�سات فاعلة ونظام �ص ّحي المركزي قوي
قال الدكتور ع�ص�ضام الدين حممد عبد الله
وكيل وزارة ال�صحّ ة الإحتاديّة �أنّ وزارته
ت�ست�شرف امل�ستقبل ب�سيا�سات فاعلة ونظام
�صحّ ي المركزي قوي يحقق الأهداف املخططة
وي�سهم يف �إجناح م�شروع
التو�سع يف
ُّ
اخلدمات ال�صحيّة على م�ستوى املحليّات.
وك�شف الوكيل يف حواره مع �صحيفة (الوفاق)

عن تقدمي الوزارة لعدد من املو�ضوعات
للنقا�ش �ضمن �أجندة امل�ؤمتر ال�سنوي لوزراء
ال�صحة بالواليات الذي �سيُعقد مبدينة الأبي�ض
يف الفرتة من � 28-26سبتمرب اجلاري
حتت �شعار (:نحو تقوية النظام ال�صحّ ي
الالمركزي) .و�أبان الوكيل �أن �أبرز املو�ضوعات
التي �سيتم مناق�شتها وتقدمي مقرتحات حلول

حولها تتم ّثل يف ال�سيا�سات والنظم ال�صحيّة،
وغريها من الق�ضايا ذات العالقة بني امل�ستويني
الإحتادي والوالئي مبين ًا �أن �إجازتها تقت�ضي
طرحها ومناق�شتها على م�ستوى املحليّات مبا
ي�ضمن تنفيذها بال�صورة املُثلى.
(ن�ص احلوار بالداخل).

تقاريــــــــــــــر
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�إجتماع وزراء ال�صحة بالواليات  ..نحو تقوية النظام ال�صحي الالمركزي
تقرير :مروان الريح
حراك كثيف �سبق الإجتماع ال�سنوي الدوري لوزراء
ال�صحة بالواليات و الذي حتت�ضنه والية �شمال
كردفان يف الفرتة من « 26اىل � »28سبتمرب اجلاري،
و �أكد رئي�س اللجنة الإعالمية للإجتماع الدكتور
خلف الله عبد املنعم �إكتمال كافة الرتتيبات الفنية
لقيام الإجتماع ،و�سيناق�ش الإجتماع عدد من الأوراق
العلمية ،و �أبرز التحديات التى تواجه النظام ال�صحي
بالبالد

ح�ضور كبري:

�إ�ستنادا �إىل مقولة «ال�صحة م�س�ؤولية اجلميع» دعت اللجنة
املكلفة بالدعوة لإجتماع وزراء ال�صحة الذي ت�شهده مدينة
الأبي�ض حا�ضرة والية �شمال كردفان عدد كبري من �شركاء
ال�صحة ،و�أكد وكيل وزارة ال�صحة الإحتادية الدكتور
ع�صام الدين حممد عبد الله م�شاركة عدد من اجلهات ذات
ال�صلة للإجتماع ،ويف مقدمة امل�شاركون وزير وزارة
ال�صحة الإحتادية بحر �إدري�س �أبو قردة ،ف�ض ًال عن �إدارات
وزارة ال�صحة الإحتادية و مدراء ال�صحة بالواليات،
وممثل ملجل�س الوزراء و جلان ال�صحة باملجل�س الوطني
و جمل�س الواليات ،ف�ضال عن م�شاركة ممثليني لوزارة
املالية و مفو�ضية تخ�صي�ص الإيرادات و الإدارات ال�صحية
و الأمم املتحدة ،ن�سبة لأهمية املو�ضوعات التى �سيناق�شها
�إجتماع وزراء ال�صحة� ،إ�ضافة اىل ت�شريف موالنا �أحمد
هارون وايل والية �شمال كردفان.

الهدف من الإجتماع ال�سنوي:

الهدف الأ�سا�سي من قيام �إجتماع وزراء ال�صحة بالواليات
هو التعرف على التجارب ال�صحية بالواليات ،و�سيناق�ش
الإجتماع العديد من الق�ضايا التى تخت�ص بال�صحة ،كما
�سينقا�ش امل�شكالت التى تواجه ال�صحة بالواليات ،ويهدف
�إجتماع �إىل تقوية النظام ال�صحي الالمركزي� ،إ�ضافة
اىل �إجازة بع�ض ال�سيا�سات التى مت تطويرها و حتديثها
م�ؤخر ًا ،كما �سيناق�ش الإجتماع التحديات التى تواجه
ال�سيا�سات ال�صحية بالبالد و كيفية �إي�صال خدمات الرعاية
ال�صحية الأولية للمواطنني يف قراهم و حملياتهم ،وطالب
وكيل الوزراة يف م�ؤمتر �صحفي عقده �أم�س بتوفري
الرعاية ال�صحية الأولية ،م�شريا اىل �إ�شكاالت تواجه

النظام ال�صحي و قال الدكتور ع�صام �أن النظام ال�صحي
يحتاج �إىل حتديث و �أ�ضاف :نحتاج اىل تغطية �شاملة
للربامج ال�صحية وطالب بحو�سبة النظام ال�صحي ،كا�شف ًا
عن مناق�شتهم لهذه الق�ضية يف �إجتماع وزراء ال�صحة
بالواليات.

الإ�سهاالت املائيّة..على جدول
الأعمال

بالرغم من �إنح�سار الإ�سهالت املائيّة بالواليات� ،إال �أن
الوزارة تريد طرح املو�ضوع على امل�شاركني يف امل�ؤمتر
للمزيد من النقا�ش لتعدد ال�شركاء حول هذه الق�ضيّة ،و�أكد
الوكيل مناق�شتهم ق�ضية الإ�سهاالت املائية والأوبئة التى
�شهدتها عدد من واليات البالد ،وقال ع�صام �أن الإ�سهاالت
املائية الآن ت�شهد حالة �إنح�سار كبري يف جميع واليات
ال�سودان بعد �أن كثفت وزراة ال�صحة جهودها يف ن�شر
طرق الوقاية ،و تثقيف املواطنني يف كيفية حماية �أنف�سهم

من الإ�صابة باملر�ض.

معاجلة �شاملة للإ�سهاالت:

�أكد الدكتور ع�صام الدين وكيل وزراة ال�صحة معاجلة
ق�ضية الإ�سهاالت املائية معاجلة �شاملة ،حتى ت�صبح
جميع واليات ال�سودان خالية من املر�ض ،و�أ�شار الوكيل
خالل حديثه اىل �إ�ست�صحاب جتارب بع�ض الواليات و
�إ�ستعرا�ضها حتى ي�ستفاد منها ،و�سيخرج الإجتماع اىل
خمرجات حمددة ،و�سيتم تنفيذها باجللو�س مع اجلهات
ذات ال�صلة  ،و�سي�شهد الإجتماع مناق�شة كافة املعوقات
التى تواجه القطاع ال�صحي بالواليات ،من �أجل دعم العمل
ال�صحي بالبالد  ..وكانت والية جنوب دارفور قد �شهدت
العام املا�ضي �إجتماع وزراء ال�صحة بالواليات ،ومت تنفيذ
عدد كبري من خمرجات �إجتماع وزراء ال�صحة بنياال.

دور الوزراة الإحتادية:

توفر وزارة ال�صحة الإحتادية عدد من اخلدمات للواليات

�أبرزها توفري املعدات الطبية التى ت�صرف من �صندوق
الإمدادات الطبية و ت�شرف عليه وزراة ال�صحة الإحتادية،
وبالرغم من رفع الدعم عن الدواء �إال �أن وزراة ال�صحة
تعمل جاهدة مع م�ؤ�س�سات الدولة يف تخفي�ض و دعم
�أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة  ،كما �شهدت ميزانية العالج
املجانية زيادة ملحوظة  ،ف�ض ًال عن حتفيز الأخ�صائيني و
الأطباء العموميني مببالغ ت�صل حتى « � »20ألف جنيه يف
بع�ض املناطق البعيدة ،يف وقت ي�شهد فيه برنامج التغطية
ال�شاملة.

القابالت ..رعاية رئا�سيّة

ك�شف الوكيل عن �إهتمام الوزارة بالقابالت وك�شف عن
تدريب �أكرث من ع�شر �آالف منهن يف �إطار توجيه رئا�سة
اجلمهوريّة بتوفري قابلة لكل قرية ،م�شيد ًا بحكومات
الواليات التي قامت بتعيني عدد كبري من القابالت يف
وظائف ثابتة.

رئي�س اللجنة العلمية د� .إقبال الب�شري:

�ستطرح �سبعة �أوراق علمية مهمة و�سنعر�ض جتربتنا يف مكافحة وباء الإ�سهاالت املائية
�أو�ضحت مدير الإدارة العامة لتنمية املوارد الب�شرية رئي�س اللجنة العلمية
للإجتماع التن�سيقي لوزارء ال�صحة بالواليات د� .إقبال �أحمد ب�شري يف
حديثها لـ( �صحة بلدنا ) � ّأن م�ؤمتر وزراء ال�صحة بالواليات هذا العام
ي�ضم جمموعة من الأوراق املُهمة  ،والتي تتطرق ملحاور عدة  ،الفتة �إىل
� ّأن الهدف الأ�سا�سي منها هو الت�شاور مع الواليات وتنويرهم بامل�ستجدات
على امل�ستوى الإحتادي � ،إ�ضافة للإتفاق معهم على منهجيات التنفيذ � .سبعة
�أوراق �سوف يتم عر�ضها و مناق�شتها يف امل�ؤمتر الذي ت�ست�ضيفه ( الأبي�ض
) هذا العام وهي :

التن�سيق ال�صحي

ُت�شري د� .إقبال �إىل �أن الورقة الثالثة التي �سوف يتم طرحهها يف امل�ؤمتر هي
التن�سيق ال�صحي  ،قائلة  :لقد �إ�ستجلبنا جتارب الواليات  ،ومبعيتنا جتربة يف
والية اجلزيرة عن تقوية ال�شراكات  ،والعالقات التن�سيقية بني وزارة ال�صحة
الإحتادية والقطاعات ذات ال�صلة � ،إ�ضافة لتجربة من والية جنوب كردفان يف
تفعيل التن�سيق ال�صحي لقطاع كردفان يف والياتها الثالث ( غرب  ،وجنوب ،
و�شمال كردفان )  ،وقد اتخذت قطاع كردفان نهج يف التن�سيق فيما بينهم يف
القطاع ال�صحي ،وبدورها ُتريد عك�س جتربتها وعر�ضها على بقية الواليات .

التغطية ال�شاملة :

ال�سيا�سات ال�صحية

تقول د� .إقبال � ّإن ورقة التغطية ال�شاملة تت�ضمن تقرير عن م�شروع التو�سع
يف اخلدمات ال�صحية الأ�سا�سية  ،الفتة �إىل �أن التقرير �سيتحدث عن التقدم
الذي مت �إحرازه منذ بداية امل�شروع يف العام (  )2012وحتى العام . 2017
كما ت�ضم ذات الورقة جتربة التغطية ال�شاملة يف والية �شمال كردفان  ،م�ؤكدة
�أن هذه واحدة من مناهج �إجتماع وزراء ال�صحة حيث يقوم بعر�ض جتارب
الواليات حتى ت�ستفيد من بع�ضها البع�ض  ،من حيث تو�ضيح الإ�شكاليات
والتحديات والإجنازات املحرزة وكيفية الإ�ستفادة منها.

حمور ال�سيا�سيات ال�صحية �سوف تتم مناق�شته كورقة رابعة  ،فوزارة
ال�صحة االحتادية بدورها اال�سا�سي يف �إعداد ال�سيا�سيات املوجهة للقطاع
ال�صحي  ،تعد �سيا�سات يف خمتلف املوا�ضيع  ،ونهج �إعداد هذه ال�سيا�سات ال
بد من �إ�شراك الواليات فيه ،مُ�ضيفة واحلديث مازال لدكتور �إقبال ـ حاليا لدينا
حوايل (� )4سيا�سات يجب ا�شراك الواليات فيها  ،ملناق�شتها والو�صول التفاق
حولها � .أما الورقة اخلام�سة () .

�أما الورقة الثانية التي �سيتم طرحها يف امل�ؤمتر هي تقوية النظام ال�صحي
 ،قائلة  ( :مهم جد ًا �أن �أ�شري �إىل �أن �شعار هذا امل�ؤمتر هو ( تقوية النظام
ال�صحي الالمركزي ) وهذا ي�صب يف معني � ّأن حماور هذا الإجتماع تقوم
بتغطية مدلول ال�شعار ـ �أنف الذكر ـ مُ�ضيفة لدينا ورقتني احداهما تتحدث
عن مفهوم ( اجلودة )  ،وهي واحدة من �أهم مقومات تقوية النظام ال�صحي
 ،نتحدث فيها عن مفهوم اجلودة ومتطلباتها  ،وماذا نريد من الواليات
لتقويتها ؟ ،وامل�ضي بها قدما � ،إ�ضافة لورقة �أخرى عن النظام ال�صحي
املحلي  ،التحديات ومقرتحات احللول � ،سيما �أن اجلميع يعلم انه بالرغم

�أما الورقة ال�ساد�سة املعلومات ال�صحية  ،وهي واحدة من اال�شياء التي
بها ا�شكاليات على م�ستوى الواليات واملحليات  ،وبالتايل ر�أينا انه ال بد
من تقوية نظام املعلومات  ،ولدينا مقرتح لتقويته ونريد عر�ضه ملناق�شته
وا�شراك الواليات فيه � .أما املحور ال�سابع والأخري فهو حمور الطوارئ
ال�صحية والعمل االن�ساين ،و ُت�شري د .حممودة �إىل �أ ّنه �سوف يتم عر�ض
تقرير عن وباء الإ�سهاالت املائية ،الفتة �إىل انه �سيتم عر�ضه بُغية الإ�ستفادة
من الدرو�س التي تعلمناها من ظهور هذا الوباء ،مُ�ضيفة كما �سنقوم بعر�ض
جتربتنا يف احتواء الوباء والتو�صيات التي �سنخرج بها ان �شاء الله .

املعلومات ال�صحية

تقوية النظام ال�صحي

من االجنازات املحرزة يف تقوية النظام ال�صحي املحلي � ،إال �أنه مازال هناك
حتديات  ،وبالتايل قمنا بعمل تقيم �سريع  ،يف حمليات ال�سودان املختلفة ،
ومن نتائج هذا التقيم خرجنا بتحديات  ،قائلة  ( :مبعيتنا مقرتحات وحلول
�سوف تتم مناق�شتها يف االجتماع ) .
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ٌ
تعزيز ال�صحة � ..إدارة تهدف لل�سيطرة على املر�ض
تقرير � :صحة وطن

تعزيز ال�صحه هي عملية متكني النا�س من زيادة ال�سيطره على �صحتهم وحت�سينها وبالتاىل واجلماعات لزيادة التحكم وال�سيطره علي حمددات ال�صحة وبالتايل حت�سني �أو�ضاعهم
حت�سني �أو�ضاعهم ال�صحية  .علم ًا ب�أن تعزيز ال�صحة يتجاوز احلفاظ على ال�صحة �إىل حت�سني ال�صحية) .ويعترب الهدف العام من �إدارة تعزيز ال�صحة متكني املجتمعات املحليه لزيادة
احلالة ال�صحية .وع ِ ُّرفت تعزيز ال�صحة ب�أنها( :جمموعة العمليات التي ت�ساعد الأفراد ال�سيطرة على حمددات ال�صحة من خالل التدخالت القائمه على الأدلة لتعزيز ال�صحة.

ر�ؤية تعزيز ال�صحة

تعزيز الأمناط ال�سلوكية االيجابية ،التوا�صل ال�صحي الفعّال ،تطوير ال�سيا�سات
املعززة لل�صحة ،تقوية مبادرات امل�سئولية االجتماعية لل�شراكات وامل�شاريع
التنموية الكربى جتاه ال�صحة وبناء ال�شراكات اال�سرتاجتية فى جماالت تعزيز
ال�صحة ،متتني العالقه مع املجتمع ومتكينه من قيادة مبادرات تعزيز ال�صحة
وتي�سري الو�صول للخدمات املعززة لل�صحة لكل الأفراد واجلماعات لتح�سني
نوعية �أمناط حياة النا�س فى ال�سودان.
ويكون ذلك عرب و�سائل الإعالم اجلماهرييه (مثل ال�صحف ,واالذاعة والتلفزيون
ومواقع التوا�صل االجتماعي) و�سيله �أ�سا�سيه ميكن �إي�صال الر�سائل عربها �إىل
جمموعات كبرية ومتنوعه من النا�س .وتعترب هذه الو�سائل و�سائل �أ�سا�سية
لنقل املعلومات جلمهور ي�شمل اجلميع ابتداء من العامة �إىل �صناع القرار يف
الدولة والهدف العام لإدارة تعزيز ال�صحة هو رفع الوعي وحتريك املجتمع.

مهام واخت�صا�صات �إدارة تعزيز ال�صحة:

حتديد الو�ضع ال�صحي و�أمناط حياة �سكان ال�سودان ليتم على �أ�سا�سها و�ضع
برامج حمددة لتعزيز ال�صحة .
و و�ضع الربامج املنا�سبة لتعزيز ال�صحة لدعم �أهداف وزارة ال�صحة الإحتادية
و العمل كمرجعية يف كل ما يخ�ص تن�سيق وتنفيذ �أن�شطة تعزيز ال�صحة بني
الإدارات والربامج واملنظمات داخل وخارج وزارة ال�صحة (الإحتادية  -الوالئية)
وكذلك الإ�شراف على �أن�شطة تعزيز ال�صحة وتقييم نتائجها و�إحياء املنا�سبات
واملوا�سم ال�صحية الدولية وتنفيذ الأيام ال�صحية العاملية و�إجراء البحوث
والدرا�سات املتعلقة بتعزيز ال�صحة والرتويج للربامج ال�صحية وت�صميم و�إنتاج
املواد التثقيفية واملل�صقات واملطبوعات ال�ستخدامها يف حمالت تعزيز ال�صحة
وا�ستغالل الو�سائط االعالمية املتاحة فى اي�صال الر�سائل ال�صحية التثقيفية
وتطوير وحتديث ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املتعلقة مبكون تعزيز ال�صحة
و و�ضع �آليات لـتنفيذ �سيا�سة ال�صحة يف جميع ال�سيا�سات لتح�سني احلاكمية
وزيادة ال�شفافية والتن�سيق بني القطاعات ذات ال�صلة لتحقيق التغطية ال�صحية
جلميع
ال�شاملة
ال�سكان.

مكوّنات
ِ
الهيكل

يتكون هيكل الإدارة من
�أربعة �أق�سام بالإ�ضافة
تنفيذية،
لإدارة
ويتكون كل ق�سم من
عدد من الوحدات �أو
الربامج ومن �ضمنها
ق�سم ال�صحة املدر�سية
وتعترب هذه الوحدة
هي كافة الأن�شطة

واخلدمات ا ملقدمة يف املدار�س �أوبالتعاون معها و امل�صممة لتعزيز �صحة
التالميذ والعاملني بدني ًا ونف�سي ًا واجتماعي ًا من خالل براجمها ال�صحية ومن
�ضمن الأق�سام �أي�ضا ق�سم البيئات ال�صحية هو الق�سم الذى بهدف اىل حت�سني
�أ�سلوب ونوعية حياة النا�س بتعزيز �إح�سا�س الفرد بامل�س�ؤولية جتاه نف�سه
و�أ�سرته وجمتمعه وبالتايل جتاه الوطن ب�إنتهاج ال�سلوك الذي يعزز �صحة
الفرد واملجتمع و البيئة من حوله وينظر ايل العوامل الإجتماعية وال�سيا�سية
و الإقت�صادية و ومراعاة متثيل النوع االجتماعي و ق�سم الإت�صال ال�صحي
ويعترب ق�سم االت�صال ال�صحي هو املعني بجميع العمليات املخططة التي ميكن
من خاللها �أن ي�ؤثر على �سلوك الآخرين وذلك با�ستغالل و�سائط التوا�صل
بحيث تنمي وتراعى �شخ�صية املتلقى بجوانبها املختلفة :العقلية ،اجل�سمية،
النف�سية ،الدينية ،االجتماعية ،الفنية.
ق�سم التخطيط واملتابعة والتقييم وهوالق�سم الذى يقوم بو�ضع وتطوير
وحتديث �سيا�سة وخطة تعزيز ال�صحة وذلك بتجميع ومراجعة خطط
و�سيا�سات وتقارير االق�سام والواليات ويعنى بالتدريب والبحوث ذات العالقة
ق�سم ال�صحة يف جميع ال�سيا�سات هي منهجية لل�سيا�سة العامة يف القطاعات
املختلفه ،ت�أخذ بطريقة منظمة الأثر ال�صحي للقرارات بحيث تكون متجان�سة
فيما بينها والت�ؤثر �سلب ًا على ال�صحة وذلك بغر�ض حت�سني �صحة ال�سكان
وامل�ساواه يف جمال ال�صحة.

�أهم الأن�شطة

من �أهم الأن�شطة التوعوية هو منتدى مكافحة التبغ والذى حتدث عن �أهمية
اجلانب التوعوى و�أجمل �أ�سباب امل�شكلة فى �ضغوطات املجتمع وتغيري املفاهيم
والنواحي ال�سلوكية متحدث ًا عن حماور املنتدى ومن �أهم حماور الن�شاط
التوعوي معرفة مكونات التبغ ومعرفة بع�ض الإح�صائيات و معرفة الأ�ضرار
ال�صحية لتدخني الن�ساء والتدخني الق�صرى والآثار االجتماعية واالقت�صادية
واجلوانب ال�شرعية بعدها ا�ستعر�ض جتربة برنامج مكافحة التدخني مبنطقة
مكة املكرمة م�ؤكد ًا خطورة التبغ مبختلف �أ�شكاله وت�سببه ل�سرطان الرئة

والت�شوهات اخللقية للجنني وغريه من الأمرا�ض م�ست�صحب ًا �صور مل�ضار
التبغ و�إختتمت املحا�ضرة ب�أ�سئلة الإعالميني والإجابة عليها و�أو�صى املنتدى
ب�ضرورة االهتمام بو�ضع ا�سرتاتيجية قومية علي امل�ستوي القومي و علي
م�ستوي الواليات واهم حماور هذه اال�سرتاتيجيات و�ضرورة االهتمام مبكافحة
التبغ علي كافة امل�ستويات و و�ضع ا�سرتاتيجية قومية تعمل علي خف�ض ن�سب
االنت�شار واالهتمام بال�شباب واملراهقني من خالل برنامج توعوي للمدار�س
بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم العام واالهتمام بالتدريب وتدريب
الكوادر العاملة والكوادر امل�ساعدة واالهتمام باجلوانب العالجية والعمل علي
فتح عدد من العيادات علي م�ستوى املركز والواليات مل�ساعدة املدخنني لالقالع
واالهتمام بالدرا�سات والبحوث والعمل علي حتليل الو�ضع الراهن وكيفية
و�ضع ا�سرتاتيجيات تعمل علي تخفي�ض ن�سب االنت�شار واالهتمام باحلمالت
التوعوية بجميع اطارات تدخالت تعزيز ال�صحة (امل�ؤ�س�سات التعليمية –
امل�ؤ�س�سات ال�صحية – امل�ؤ�س�سات الدينية – و�سائل الإعالم) وتوحيد الر�سالة
التوعوية واالهتمام بتكوين اللجنة الوطنية ملكافحة التبغ (علي ان متثل كل
جهة بالرجل االول او الثاين او الثالث) ومن مهامها ا�صدار القوانني واللوائح
والت�شريعات التي ت�ساعد علي حماية الفرد واملجتمع وتكوين برنامج مكافحة
التبغ على م�ستوى الوزارة والواليات للعمل على تنفيذ برامج التوعية والعالج
ومتابعة تنفيذ الت�شريعات والعمل على خلق �شراكات مع اجلهات ذات ال�صلة
وتكوين جلنه فنية م�صغرة تعمل على �إعداد الر�سائل التوعوية التى يكون
لها وقع علي توعية املجتمعات والتن�سيق مع م�سئوىل ال�صفحات الطبية
والإلكرتونية لن�شر ر�سائل التوعية والتن�سيق مع بع�ض القنوات النتاج �أفالم
توعوية ق�صرية.

التوعية مبكافحة مر�ض ال�سرطان

الن�سب للمر�ض و�أعداد املر�ضى غري معروفة على وجه الد ّقة لعدم ح�ضور
امل�صاب للم�ؤ�س�سة ال�صحية و�سفر معظم ال�سودانيني للعالج باخلارج و�أي�ض ًا
هناك ا�سباب لعدم موا�صلة العالج رغم جمانية اجلرعات وهى تكاليف �إعا�شة
وتنقل املري�ض من
و�إىل مكان �إقامته،
وح ًال لهذه امل�شكله
�ضرورة �إقامة مراكز
م�ؤهلة
عالجية
باملناطق ال�سكنية
ل�ضمان
الطرفية
املري�ض
موا�صلة
لعالجه و�ضرورة
�صيانة الأجهزة الطبية
ب�صورة دورية لعدم
و�ضرورة
توقفها
التعاون والتن�سيق
مع كافة مراكز العالج
واملنظمات العاملة. .
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�إدارة املعلومات ال�صحية والبحوث

من �أجل جمابهة التحديات املتعلقة بنظام
املعلومات ال�صحية يف ال�سودان

تقرير � :صحة وطن

ال يخفى دور املعلومة و�أهميتها عند احل�صول
عليها يف وقتها مع الدقة وال�صحة وامل�صداقية
حيث تبني عليها عملية التخطيط واتخاذ
القرارات و ُتبنى عليها �أي�ض ًا عملية تنفيذ
امل�شروعات وعربها تتم عمليّة الإدارة الفاعلة
وتعتمد عليها م�س�ألة العدالة يف توزيع املوارد
ح�سب احلوجة الفعلية لكل جمتمع ومنطقة
لكل م�ستوى.
املعلومات ال�صحية �أمر بالغ الأهمية لقرارات
النظام ال�صحى امل�ستنرية و�صنع ال�سيا�سات
لتحقيق نتائج �صحية �أف�ضل حيث �أنه ي�ؤثر
يف حتديد الأولويات ،ور�صد الأداء وتقييم
التقدم نحو حتقيق �أهداف ومرامى النظام
ال�صحي الكلية� .إال �أن نظام املعلومات
ال�صحية احلاىل يحتاج �إىل زيادة فاعليّة
�آليات التن�سيق والتعاون بني املنتجني
وامل�ستخدمني للمعلومات ال�صحية ،وعالوة
على ذلك هناك حاجة �إىل �أدوات للتنا�سق
بني نظم املعلومات ال�صحية القائمة لتجنب
الإزدواجية و�ضمان الإ�ستخدام الر�شيد
للموارد وتوفري املعلومات املالئمة ذات
امل�صداقية يف الوقت املنا�سب.

مدير �إدارة
الإح�صاء  :ن�سعى
لوجود كادر �صحي
مُدرب و ُم�ؤهل يف كل
م�ؤ�س�سة �صحية

نظام التقرير الواحد

يقول د .خالد عبداملطلب املر�ضي يف حديثه لـ(�صحة وطن)
ما يجدر تو�ضيحه �أن ادارة الإح�صاء هي �إدارة معنية
مبتابعة وتطوير وتوثيق ون�شر التقارير الإح�صائية
والأرقام وامل�ؤ�شرات املتعلقة بوزارة ال�صحة االحتادية،
وداخل هذا االطار لالدارة عدة جماالت ومن �ضمنها التقارير
الإح�صائية من امل�ؤ�س�سات ال�صحية .مُ�ضيف ًا يعترب نظام
املعلومات عن�صر �أ�سا�سي يف �إدارة الإح�صاء ،لذلك جتتهد
وزارة ال�صحة الإحتادية من �أجل تطويرها ،وقد عكفت
الإدارة على نظام التقارير و�إعدادها ب�شكل جديد لتلبية كافة
احتياجات االدارات والربامج حتى تقلل العبء واجلهد
والزمن على الكادر االح�صائي املوجود بامل�ؤ�س�سة ال�صحية
حيث يتم تلخي�ص �أهم املعلومات املطلوبة التي ت�ساعد يف
التخطيط واتخاذ القرارات يف تقرير واحد بد ًال عن العديد
من التقارير.

تدريب الكوادر ال�صحية

ما يجدر ذكره ـ واحلديث مازال لدكتور خالد ـ �أن هذه
ال�سجالت املعلوماتية انطبعت مببالغ باهظة جد ًا وقد مت
توزيعها للواليات واملحليات والوحدات ال�صحية حتى يتم
الت�أكد من �صحة املعلومات و�صدقها فهذه القرارت ُت�ؤخذ

من بيان وم�صدر حقيقي وموثوق ،و ُي�ؤكد د .خالد لـ(�صحة
وطن) �إ ّنه مت تدريب �أعداد كبرية جد ًا من الكوادر ال�صحية
و�صلت ن�سبتها �إىل (  .% ) 90قائ ًال ( :ن�سعى على الأقل
لوجود كادر �صحي مُدرب و ُم�ؤهل يف كل م�ؤ�س�سة �صحية)
مُردف ًا (هذا الكادر بدوره يقوم بتدريب وتنوير الكوادر
الأُخرى املوجودة معه داخل امل�ؤ�س�سة) ،لذلك قمنا ب�إ�ستهداف
كافة مُوارد الإح�صاء يف كل الوحدات ال�صحية وتدريبهم من
�أجل تو�ضيح الر�ؤية.

نظام التقارير الإلكرتونية

ُي�ؤكد د .خالد يف حديثه لـ(�صحة وطن) �إ ّنه يف الوقت احلايل
مت تطوير النظام التقارير ،حيث �إنتقلت الإدارة �إىل نظام
التقارير الإلكرتونية يف كل واليات وحمليات ال�سودان
املُختلفة .حيث ي�أت التقرير من م�ؤ�س�سة �صحية عرب ال�شبكة
العنكبوتية من الواليات واملحليات الأخرى وقد مت توفري
الأجهزة و�شبكة االنرتنت يف كل الواليات واملحليات على
نطاق ال�سودان با�ستثناء والية اخلرطوم التي ن�سعي حالي ًا
من �أجل �ضمها لهذا النظام و�إدخالها يف ال�شبكة ال�صحيّة
املوحدة.

�أهم االجنازات

�إجنازات عديدة جنحت يف حتقيقها �إدارة املعلومات فقد قامت

بتنفيذ دورة تدريبية فى �أخالقيات البحث ال�صحي بوالية
اجلزيره لعدد ( )25م�شارك من وزارة ال�صحة واجلامعات
واملعاهد البحثيه لواليات (اخلرطوم  ,اجلزيره� ,سنار  ,النيل
الأبي�ض ,النيل الأزرق) ،كما عُقد االجتماع التن�سيقي ملديري
املعلومات ال�صحية ومدراء املتابعة والتقييم بالواليات،
�إ�ضافة جلمع امل�ؤ�شرات املفتاحية للواليات لعام 2016م ،وقد
مت عقد(� )23إجتماع مع االدارت بالوزارة لتحديث امل�ؤ�شرات
الوطنيه الأ�سا�سية ،وقد مت تنفيذ( )4ور�ش تدريبية لت�أهيل
االح�صائيني بامل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية على الت�صنيف
الدويل للأمرا�ض.

نظام املعلومات ال�صحية

و�ضع �سيا�سة نظام املعلومات ال�صحية هو خطوة هامة
نحو جمابهة التحديات املتعلقة بنظام املعلومات ال�صحية
يف ال�سودان ،ف�إن ال�سيا�سة املقرتحة ب�شكل خا�ص �سوف
ت�ساعد يف �إن�شاء نظام معلومات متما�سك وقوي و ي�ستجيب
لإحتياجات النظام ال�صحي ،ال �سيما فيما يتعلق بتح�سني
امل�ساواة يف احل�صول على الرعاية ال�صحية ،كما �أن
وثيقة ال�سيا�سة ت�ستقطب الدعم والت�أييد ملزيد من التعاون
والتن�سيق بني �أ�صحاب ال�ش�أن كما تقرتح جمموعة من
التدخالت جتمع �شركاء نظام املعلومات ال�صحية وت�سهل
التخطيط امل�شرتك وتنفيذ الأن�شطة على م�ستوى ال ُقطر
كما �أن ال�سيا�سة تقرتح �إ�صدار قوانني املعلومات ال�صحية
وتوفري البنيات الأ�سا�سية الداعمة والإمكانيات الب�شرية
املطلوبة لتقوية نظام املعلومات ال�صحية القطري.

نظام املعلومات ال�صحية القطري

هذه الوثيقة ( نظام املعلومات ال�صحية) تعترب �إلتزا ًم قويً
من جانب وزارة ال�صحة جتاه نظام املعلومات ال�صحية
القطرى ويف اعتقادي القوي ف�إن تنفيذ هذه ال�سيا�سة على
ال�صعيدين القومي والوالئى واخلدمي �سوف يت�صدي
للتحديات التى تواجه نظام املعلومات القطرى وت�ساعد على
حت�سني �إدارة و�أداء النظام ال�صحي يف ال�سودان ولذلك،
ف�إنني �أ�شجع �أ�صحاب ال�ش�أن فى كافة امل�ستويات لإتخاذ
اخلطوات ال�ضرورية ل�ضمان �إعمال ن�صو�ص ال�سيا�سة
والتو�صيات الواردة يف هذه الوثيقة و�أخري ًا �أود �أن �أثني
على العمل اجلاد والتفاين لفريق العمل الوطني ،ف�ضال
عن �أع�ضاء من �إدارات املعلومات ال�صحية وال�سيا�سة يف
الإ�شراف على �إعداد هذه الوثيقة.

قمنا بتطبيق نظام التقارير الإلكرتونية يف كل واليات وحمليات ال�سودان املُختلفة

مت تنفيذ( )4ور�ش تدريبيه لت�أهيل االح�صائيني بامل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية على الت�صنيف الدويل للأمرا�ض
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�إ�سماعيل الكام�ش مدير �إدارة �صحة البيئة و رقابة ال�صحة بوزارة ال�صحة الإحتادية :

من �أولوياتنا و�ضع اخلطط و الت�شريعات املخت�صة بالبيئة

�ضعف الرقابة يف الواليات و املحليات ت�سببت يف �إنت�شار النفايات
نهتم بالتدريب و الت�أهيل وتوفري معينات العمل
تقرير � :صحة وطن
ال�صحة هي حالة من التكامل البدين و العقلي و الإجتماعي و النف�سي و
لي�س خلو اجل�سم من الأمرا�ض ،وهناك عوامل ت�ؤثر على �صحة الإن�سان �سلبا
و �إيجابا  ،وهي تتمثل يف �سالمة الأغذية و نظافة املياة و جودة الأغذية و
التخل�ص من النفايات املنزلية و الطبية اخلطرة واملواد الكيميائية و ال�صحة
الإمنائية و بيئة العمل ،ومن العوامل التى ت�ؤثر على �صحة الإن�سان بيئة العمل
التى يعمل بها ،لذلك يجب �أن تكون بيئة العمل خالية من �أي م�شاكل بيئية
وتهدد �صحة العمال ،ويعتربال�صرف ال�صحي �أي�ضا �أحد امل�ؤثرات البيئية ،و
التخل�ص من النفايات ال�سائلة ،و مكافحة نواقل الأمرا�ض  ،وتهتم �إدارة البيئة
بوزارة ال�صحة الإحتادية بالتوعية و ترقية �سلوك املواطن و تعامله مع البيئة
ب�صورة جيدة حتى ال ت�سبب له املخاطر ،لأنهاء جزء من النظام ال�صحي ،
الهدف منه امل�ساعدة و الوقاية من الأمرا�ض املرتبطة بالبيئة ،مثل الأمرا�ض
التى تنتقل من �شخ�ص �إىل �أخر وهناك �أمرا�ض ال تنتقل عرب العدوى مثل
ال�سرطانات ،ويقول �إ�سماعيل �أحمد الكام�ش مدير �إدارة �صحة البيئة و رقابة
ال�صحة بوزارة ال�صحة الإحتادية �أن �أولوياتهم و�ضع اخلطط و ال�سيا�سات
و الت�شريعات املخت�صة بالبيئة ،ف�ضال عن التدريب و الت�أهيل و توفري معينات
العمل ،وي�ضيف �إ�سماعيل خالل حديثه لل�صحيفة « يف ال�سابق كانت ادارة
البيئة مركزية ت�شرف على جميع واليات البالد والأن ال�سلطة �أ�صبحت م�شرتكة
مع الواليات لإجراء الدرا�سات و البحوث و بناء القدرات و التثقيف ال�صحي
و الإر�شاد  ،ومكافحة الإ�سهاالت املائية « �إ�ضافة اىل توفري مياه ال�شرب النقية
بالتن�سيق و التعاون مع كثري من اجلهات وتوفري الكوادر وو�ضع املوجهات
يف حمور نقل النفايات وتوفري معينات اخلريف ،وحول التحديات و امل�شكالت
التى تواجه �إدارته يقول �إ�سماعيل لـ «�صحة وطن»:
«هي �ضعف الرقابة يف الواليات و املحليات ،و هي �أحد امل�شكالت التى نعاين
منها ،ف�ض ًال عن هجرة الكوادر ال�صحية و عدم العدالة يف توزيع الكوادر
ال�صحية ،و توجد م�شكلة يف توفري كوادر م�ؤهلة للعمل ببع�ض الواليات و عدم
و جود ميزانية حمددة لرتقية البيئة و يوجد ت�ضارب يف بع�ض الإخت�صا�صات
مع بع�ض اجلهات وتوجد بع�ض التداخالت بني وزارة ال�صحة ووزارة املوارد
املائية» ،لذلك يدعو �إ�سماعيل �إىل زيادة دور التوعية املجتمعية لأن ال�صحة
هي لي�ست م�س�ؤولية الدولة وحدها بل هي م�س�ؤولية كل املجتمع ،و وطالب
تدن يف
�إ�سماعيل �شرائح املجتمع التعامل مع الوزارة  ،و �أقر بوجود حتى ٍ

الب�صري ،و�إنت�شار النفايات ب�صورة كبرية ،وف�شلت �سيا�سة املحليات يف
الإرتقاء بالبيئة يف الأحياء ال�سكنية  ،ونالت والية اخلرطوم احلظ الأوفر يف
�إنت�شار النفايات ،وللحد من هذه الظاهرة حدد نائب وايل اخلرطوم «»100
فقط ،جلعل عا�صمة البالد خالية من «الكو�ش» �ضمن امل�شروع الذي �إبتدره
حممد حامت �سليمان.
و تدعوا «�صحة وطن» وزراء ال�صحة بالواليات يف القيام مبثل هذه املبادرات
من �أجل احلفاظ على ال�صحة و البيئة ،ويجب �أن تت�ضافر جهود احلكومة مع
اجلهد ال�شعبي من �أجل نظافة البيئة و الإرتقاء بها ،وعلى منظمات املجتمع
املدين وامل�ؤ�س�سات ال�شبابيّة والطالبيّة وقطاع املر�أة الإ�سهام يف تعزيز �صحّ ة
البيئة.

تكامل الأدوار ال�صحية و البيئية:

تعترب وزارة ال�صحة الإحتادية ووزارة البيئة الإحتادية وجهان لعملة واحدة،
يهدفان �إىل املحافظة على البيئة والتكيف مع تغري املناخ و تقييم الأثر البيئي
الكت�شاف وتقومي �آثار التنمية الب�شرية على البيئة ومتكن من �أخذ امل�شاكل
البيئية يف االعتبار خالل مراحل عمر �أي م�شروع ،بداية من الفكرة املبدئية
ومرور ًا بالتخطيط التف�صيلي ،ويعترب املجل�س الأعلى للبيئة و الرتقية
احل�ضرية والية اخلرطوم �أمنوذج يف الإهتمام بق�ضايا البيئة  ،حيث قام
املجل�س الأعلى للبيئة و الرتقية احل�ضرية بالوالية بتقييم الأثر البيئي مل�شاريع
التنمية التي تقام �أو تن�ش�أ داخل الوالية وذلك ب�إ�صدار قانون حماية وترقية
البيئة لعام 2008م تعديل �سنة  ،2010فقد مت الإ�شارة �إىل �إلزامية �إعداد درا�سة
تقييم الأثر البيئي بالف�صل الرابع من القانون املادة الثامنة والتا�سعة و

تق�سم �أهداف تقييم الأثر البيئي �إىل نوعني:

نقل النفايات و توالد الذباب و احل�شرات.

البيئة يف الواليات:

ال تخلوا عدد كبري من واليات ال�سودان من املظاهر امل�ضرة بالبيئة  ،والتلوث

الهدف القريب (ق�صري املدى) لتقييم الأثر البيئي :هو اخبار متخذ القرار
بالت�أثريات البيئية املتوقعة واملخاطر املحيطة مب�شروعات التنمية املقرتحة،
وذلك من خالل
حت�سني الت�صميم البيئي للم�شروع املقرتح.
�أما الهدف البعيد فهو حتقيق التنمية امل�ستدامة لأن م�شروعات التنمية ت�ؤثر
على �أ�سلوب احلياة و املعي�شة يف املجتمع  ،لذلك ت�ؤثر على البيئة
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�إدارة التخطيط وال�سيا�سات  ( ...دينمو ) امل�شاريع الناجحة

ُ
مدير �إدارة التخطيط  :نعمل من �أجل خطة واحدة للقطاع ال�صحي

واحدة من لبنات النظام ال�صحي ال�ستة املعروفة ،التي ت�شمل �أي�ض�أً التمويل
ال�صحي ،فتكمن �أهمية هذه الإدارة يف �أنها تقود العمل ال�صحي بكتابة اخلطط
اال�سرتاتيجية والت�شغيلية مع كل ال�شركاء ومتابعة تنفيذها،عمل امل�سوحات
والدرا�سات ملعرفة الإنفاق وال�صرف على ال�صحة معرفة كيفية �إ�ستخدام
املوارد ال�صحية؛ و�ضع املعايري واملوجهات اخلا�صة بذلك وو�ضع التو�صيات
املنا�سبةالعادة ت�شكيل ال�سيا�سات التمويلية لل�صحة .ومن �أبرز مهام الإدارة
عمل ال�سيا�سات ال�صحية املبنيه على االدله والرباهني  ،بالإ�ضافة لتنمية
القدرات يف جمال حوار ال�سيا�سات ال�صحية مع �أ�صحاب القرار .وعطف ًا على
املذكور �أعاله ف�إن الإدارة ت�شارك يف و�ضع م�ؤ�شرات القيا�س بالتن�سيق مع
�إدارة املعلومات والبحوث ،لي�س هذا فح�سب بل الإدارة م�سئولة عن برنامج
تطوير النظام ال�صحي وبناء القدرات لإدارات و�أق�سام التخطيط للوزارة
الإحتادية والواليات.

تقرير� :صحة وطن
متثل �إدارة التخطيط وال�سيا�سات قلب وزارة ال�صحة الإحتادية وقد ظلت
هذه الإدارة ل�سنوات عديدة ترفد الوزارة بلفيف من ا ُ
خلطط وال�سيا�سات
التي �ساهمت يف �إجناح م�شاريع ِعدة�( ،صحة وطن) جل�ست مع القائمة
على �أمر االدارة و�أعدت التقرير الآتي:

الإدارة العامة للتخطيط وال�صحة الدولية

وال�سيا�سات واحدة من �أقدم الإدارات بوزارة ال�صحة
ُتعد �إدارة التخطيط ِ
الإحتادية ،حالي ًا هي واحدة من �أربع �إدارات تتبع للإدارة العامة للتخطيط
وال�صحة الدولية ،وقد مت �إن�شائها بُغية و�ضع اخلطط وال�سيا�سات ومن ثمة
تنفيذها .تقول مُديرة ق�سم التخطيط د.حممودة حممد خليل يف مطلع حديثها
مع حمرر (�صحة وطن)  :تتبع هذه الإدارة للإدارة العامة للتخطيط وال�صحة
الدولية ،وت�ضم يف جُ عبتها �أربع �إدارات هي�( :إدارة التخطيط وال�سيا�سات،
ال�صحة الدولية ،املعلومات ال�صحية ،و �إدارة التنمية وامل�شروعات) ،وبدورها
حتت�ضن �إدارة التخطيط وال�سيا�سات خم�سة �أق�سام هي( :التخطيط ،ال�سيا�سات،
اقت�صاديات ال�صحة ،دعم الواليات ،ومتابعة وتنفيذ ا ُ
خلطط) .
ماذا نعني بالتخطيط ؟
�س�ؤال يدور يف مخُ يلة الكثريين عن ماهية «التخطيط» كم�صطلح ومفهوم،
ول�سرب غوره ،طرحنا هذا ال�س�ؤال على د .حممودة ،ما املق�صود بالتخطيط ؟،
فقالت هو العملية املمنهجة لو�ضع ر�ؤية م�ستقبلية لتحقيق الأهداف املن�شودة،
مُ�ضيفة ُتعترب ا ُ
خلطة �أهم مرحلة يف �أيّ عمل ،ومن املُ�ستحيل � ّأن ينجح م�شروع
ما دون ُخطة وا�ضحة ومدرو�سة ُتعني يف الو�صول للأهداف املرجوة ،الفتة �إىل
�أ ّنه كعملية يجب � ّأن مير ب�أربعة مراحل ت�أتي يف مُقدمتها �أين نحن الآن؟ّ ،ثم �إىل
�أين ُنريد � ّأن ن�صل؟ ،وكيف ن�صل ؟ و�أخري ًا كيف نت�أكد �أننا و�صلنا؟.

�إجنازات وفرية

م�سرية حافلة بالإجنازات

�شهدت د .حممودة يف بداية توظيفها بوزارة ال�صحة الإحتادية ما و�صفته
بالإجناز ال�ضخم وغري امل�سبوق قائلة ملحرر (�صحة وطن) :يف منظوري و�ضع
و�إعداد ا ُ
خلطة الإ�سرتاتيجية ال�ساد�سة للقطاع ال�صحي والتي بد�أت مُذ يناير
 2016مبُ�شاركة كافة ُ�شركاء ال�صحة يف جميع الواليات �إجناز ي�ستحق الإ�شادة
والتقدير ،مُ�سرت�سلة لقد مت ت�شكيل ( )8جلان �إ�سرتاتيجية من الوزارة لإجناز
هذا امل�شروع ،كما عُقدت
ور�ش عديدة يف ُقرابة الـ(
 )18والية على �إثرها وُ�ضعت
ا ُ
خلطة الإ�سرتاتيجية ،قائلة :
( كان عمل مميز للغاية) .

و�ضع و�إعداد
ُ
اخلطة
الإ�سرتاتيجية
ال�ساد�سة للقطاع
ال�صحي �إجناز
عظيم

ُخطة واحدة لكافة
القطاع ال�صحي

مل تتوقف �إجنازات �إدارة
التخطيط وال�سيا�سات عند
هذا احلد ،ممُ تدة ومُتوا�صلة
كجريان النيل ،ويف الوقت
احلايل تتبنى وزارة ال�صحة
الإحتادية منهج ا ُ
خلطة
وامليزانية والتقرير الواحد
للقطاع ال�صحي ،وقد حتققت
العديد من النجاحات يف
هذا الإجتاه الذي �سارت فيه
الوزارة مُذ العام ()2016
ومازالت مُ�ستمرة ،حيث
توا�صل العمل خالل العام
 .2017الفتة واحلديث
مازال لـ( حممودة) لقد
عقدنا قبل ُقرابة الإ�سبوعني
�إجتماع «التخطيط ال�سنوي»
مب�شاركة وا�سعة من جميع اجلهات ،كان الهدف الرئي�سي من هذا الإجتماع هو
اخلروج بُخطة واحدة لكافة القطاع ال�صحي مطلع العام (.)2018

دورات تدريبية

�إ�ضافة لكل ما ذكرت� ،أ�شرفت �إدارة التخطيط وال�سيا�سات مب�شاركة من ق�سم
ال�سيا�سات على عدد مُقدر من اللجان الفنية بُغية و�ضع �سيا�سات �صحية� ،إ�ضافة
لتنمية ُقدرات العاملني يف القطاع ال�صحي مبجايل التخطيط وال�سيا�سات،
كما عُقدت عدد لي�س بالقليل من الور�ش التدريبية على امل�ستوي الإحتادي
والوالئي ،ومثلها ور�ش خا�صة بتدريب املدربني يف جمال التخطيط ال�صحي،
ومل نقف عند هذا احلد حيث قمنا بعقد ور�شة كبرية تبنت «منهج ال�سيا�سات»
وهو منهج جديد يف الوزارة ،وقد �شارك يف هذه الور�شة خبري �أجنبي متت

دعوته من جامعة (ليز) .مل تن�سى د .حممود � ّأن ُت�شيد بق�سم (مُتابعة وتنفيذ
اخلطط) ،قائلة( :يقوم هذا الق�سم بدور كبري يف جتميع التقارير و�إعداد
التقرير الربع �سنوي واخلتامي للعام لعر�ضه على جمل�س الوزارة) .وكذلك
ق�سم (�شئون الواليات) الذي يقوم بالتن�سيق بني الوزارة وواليات ال�سودان
املُختلفة ،وا�صفة ق�سم (اقت�صاديات ال�صحة) ب�أنه ق�سم (ح�سا�س) �إذ تقع على
عاتقه كافة احل�سابات ال�صحية.

عمل كبري

ختمت د .حممودة حديثها ملحرر (�صحة وطن) ب� ّأن ال�صحة يف (بلدنا) موعودة
بربنامج (تنفيذ التقييم ال�سنوي املُ�شرتك ُ
خلطة القطاع ال�صحي) وهو برنامج
يتم تنفيذه لأول مرة يف ال�سودان ،مُو�ضحة �أ ّنه �سيكون مبُ�شاركة وا�سعة
من ُ�شركاء القطاع ال�صحي وكذلك كافة املُنظمات املعنية ،الفتة �إىل �أ ّنه �سيتم
الإ�ستعانة بخبريين (�أجنبي ووطني)ُ ،م�ؤكدة � ّأن الإدارة الآن يف مرحلة
«جمع املعلومات» حيث مت تكوين ( )8فرق من خم�س واليات ُهن (نهر النيل،
الق�ضارف ،النيل الأزرق� ،شمال كردفان ،و�شمال دارفور) �إ�ضافة لفريقني
احتاديني �إحداهما معني بـ( املجال�س والإحتادات الوطنية) و�أخر بـ(املنظمات)
 ،مُ�شرية �إىل � ّأن �إدارة التخطيط ُتعترب مبثابة الـ( دينمو ) ـ املُحرك الرئي�سي ـ
لهذا الربنامج.

مُهام عديدة

يعترب التخطيط ال�صحي من �أهم مكونات (احلاكمية) والتي بدورها

�أهم �إجنازات �إدارة التخطيط وال�سيا�سات هو عمل اخلطه الواحده للقطاع
ال�صحي للعام  ،2017و�إعداد الإ�سرتاتيجية الثالثة للقطاع ال�صحي -2017
 2020متا�شي ًا مع توجيهات
جمل�س الوزراء وباللغة
العربية ومب�شاركة جميع
الواليات‘ والقطاعات ذات
ال�صلة وال�شركاء� .أي�ض ًا مت
عمل تدريب لإدارات ووحدات
للم�ستويني
التخطيط
االحتادي والوالئي على
الت�شغيلي
التخطيط
ب�إ�ستخدام دليل التخطيط
الت�شغيلي الذي �أعدته الإدارة
لهذا الغر�ض� .أما يف جمال
ال�سيا�سات مت عمل �أكرث من
تدريب مدربني ور�شة (دمج
ال�صحة يف جميع ال�سيا�سات)
بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة
والية اخلرطوم مب�شاركة
 9وزارات و 4جهات ذات
�صلة وهي وزارات الرتبية
والتعليم ،املالية ،الثقافة
والإعالم ،ال�شباب والريا�ضة،
الزراعة ،الرثوة احليوانية
التخطيط
وال�سمكية،
العمراين ،الرعاية وال�ضمان
الإجتماعي ،وذلك ل�ضمان
التن�سيق يف �شئون ال�صحة مع جميع هذة الوزارات وغريها .بالإ�ضافة اىل كل
من املجل�س الأعلى للتخطيط الإ�سرتاتيجي ،املجل�س القومي لل�سكان ،الت�أمني
ال�صحي الإحتادي ،ال�سالح الطبي.كما مت عمل عدد من حوارات ال�سيا�سات
بالواليات� .أما يف الوقت احلايل تقوم االداره بتنفيذ التقييم ال�سنوي امل�شرتك
خلطة القطاع ال�صحي للعام  2016والن�صف االول من العام 2017ب�شراكه مع
منظمه ال�صحه العامليه و مب�شاركه وا�سعة من جميع �شركاء ال�صحة وهي يف
املرحله الثالثه وهي مرحلة جمع املعلومات من �سته واليات خمتاره باال�ضاف
جلميع �شركاء القطاع ال�صحي.

لأول مرة يف
ال�سودان ...
مت تنفيذ برنامج
(التقييم ال�سنوي
املُ�شرتك ُ
خلطة
القطاع ال�صحي)

تقاريــــــــــــــر
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(التو�سع) ...
ُّ
�إدارة العدالة والتغطية ال�شاملة
مدير �إدارة التو�سع  :نهدف لبناء عدد كبري من من املراكز
والوحدات ال�صحية والتدريب ال�شامل للكوادر الطبية
الرعاية ال�صحية �أكرب م�شروع تتبناه الدولة منذ الإ�ستقالل
ن�سعى لتو�صيل اخلدمات ال�صحية لكل مواطن يف مكان تواجده
تقرير � :صحة وطن

الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية هي خدمات �أ�سا�سية موزعة بعدالة على املواطنني ومي�سورة
لهم يف �أماكن �سكنهم وعملهم ويتم التخطيط لها وتنفيذها مب�شاركة كاملة من املواطنني
وبتن�سيق كامل بني القطاعات الر�سمية ذات ال�صلة وتعتمد على تقنيات مقبولة ومالئمة
وبتكلفة مي�سورة للدولة وللمواطنني .متثل خدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية احللقة
الأوىل لتقدمي اخلدمات ال�صحية الوقائية والعالجية والت�أهيلية حيث مت عمل و�إجازة

خارطة �صحية تو�ضح واقع خدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية من حيث ن�سبة ال�سكان الذين
تتوفر لهم اخلدمة يف حدود  5كلم (على م�ستوى املجتمع وامل�ؤ�س�سات ال�صحية) بالإ�ضافة
�إىل مدى توفر ِح َزم الرعاية بالوحدات القائمة بكل والية مع حتديد احلاجة وتوفر القوى
العاملة على م�ستوى املجتمع (القابالت واملعاونيني ال�صحيني) ،يف نهاية العام  2015مت
حتديث اخلارطة ال�صحية و�إجازتها جلميع الواليات.

التغطية ال�شاملة

�أو�ضح مدير �إدارة التو�سع د.معتز عبدالله عبدالهادي يف حديثه
التو�سع م�أخوذ من الق�ضية الكربي
لـ(�صحة وطن) �أن م�شروع
ُّ
وهي التغطية ال�شاملة ،وهو �أكرب م�شروع تتبناه الدولة منذ
الإ�ستقالل يف ق�ضية اخلدمات ال�صحية ويهدف هذا امل�شروع �إىل
بناء عدد كبري من املراكز والوحدات ال�صحية والتدريب الأ�سا�سي
وال�شامل للكوادر الطبية ،فيتم تخريج امل�ساعد الطبي بعد درا�سة
ثالثة �سنوات والقابلة بعد درا�سة �سنتني.

ت�أهيل امل�ست�شفيات الريفية

م�شري ًا �إىل �أن امل�شروع ممول بالكامل من الدولة ويتبني ت�أهيل
امل�ست�شفيات الريفية والإحالة وتعني توفري عربات نقل املر�ضي
(الإ�سعافات) يف الواليات وكانت بداية م�شروع التو�سع يف
خدمات الرعاية ال�صحية يف العام 2012م بعد عملية م�سح
للخدمات ال�صحية يف كل ال�سودان وبعد عملية امل�سح �إت�ضح ب�أن
هناك ن�سبة  %14من �سكان ال�سودان ال ت�شملهم الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية على الإطالق وللم�شروع عدة �إ�سرتاتيجيات ومن �أهمها
الإن�شاءات وهي �إن�شاء مراكز ووحدات �صحية (�إن�شاءات جديدة)
يف كل واليات ال�سودان وتدريب امل�ساعدين الطبيني .
قابلة لكل قرية
�إ�ضافة �إىل تدريب القابالت من �أجل تغطية اخلدمات ال�صحية �ضمن م�شروع
(قابلة لكل قرية) يف جميع الواليات وهذا بق�صد تقليل معدل وفيات الأمهات
والأطفال يف كل ال�سودان ويوجد �أي�ض ًا تدريب تكاملي للكوادر الطبية داخل
اخلدمة.

م�شروع �صحة الأ�سرة

و�أكد د .معتز عبدالله �أنه من �أهم ق�ضايا م�شروع �إدارة
التو�سع هي ق�ضية �صحة الأ�سرة ويتم تنفيذها بوا�سطة
ا�سرتاتيجية طب الأ�سرة ويتم دعمها الآن يف عدد 6
واليات وهي والية (اخلرطوم واجلزيرة ووالية نهرالنيل
والبحر الأحمر ووالية النيل الأبي�ض و�شمال كردفان)
وتعترب هذه الواليات هي واليات املرحلة الأوىل من
تنفيذ هذا امل�شروع ويتم الآن التخطيط ،عند حلول العام
2018م تدخل الواليات الأخرى ويعتمد هذا على وجود
�أطباء من الوالية نف�سها يتم تدريبهم يف معهد ال�صحة
العامة ويف اجلامعات ويتم تدريبهم بتمويل كامل من
م�شروع التو�سع ويتم الآن عدد تدريب ( )302طبيب يف
جمل�س التخ�ص�صات عرب جمل�س ال�صحة العامة وهي
عبارة عن دفعه ثانية.
�إن�شاء مراكز �صحية بالواليات
الفت ًا �إىل �أنه يتم �أي�ض ًا متويلهم بالكامل من م�شروع
التو�سع يف خدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية وهي من
�أجل توفري اخلدمات يف املراكز ال�صحية ،وقد مت �إن�شاء
مراكز و وحدات �صحية يف عدد من واليات ال�سودان،

قائ ًال �إن املفهوم ال�شامل مل�شروع التو�سع يف خدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية
(التغطية ال�شاملة) هو تو�صيل اخلدمات ال�صحية لكل مواطن يف مكان تواجده
بحيث تكون اخلدمة ال�صحية متاحة ومي�سورة واليكون بها عبء مايل عليه
حتي ال يدخل املواطن يف خماطر مالية.

م�شاريع منجزة

التو�سع من �إجنازات خالل الفرتة من العام
و�إ�ستعر�ض د  .معتز ما حققته �إدارة ُّ

� 2013إيل العام 2017م  ،قائ ًال هناك تقدم ًا مقدر ًا يف الأهداف
املعلنة للم�شروع حيث �سعت اجلهود يف املقام الأول
لرفع التغطية بخدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية
مب�ستوياتها املختلفة وتوفري اخلدمات ال�صحية
و�إتاحتها جلميع الفئات املجتمعية وب�أقل
تكلفة .فقد مت � ً
أول �إن�شاء املراكز ال�صحية
والوحدات ال�صحية للفرتة من -2013
�سبتمرب 2017م ،منها (مت ت�شييد عدد 441
وحدة �صحة �أ�سرة ،ومت طرح العطاء لعدد
 196بن�سبة  % 83من امل�ستهدف الكلي
للم�شروع عدد ( )760وحدة �صحة �أ�سرة ،و
عدد 174مركز �صحة �أ�سرة ومت طرح العطاء
لعدد  181مركز �صحي عرب التمويل البنكي
بن�سبة  %100من جملة امل�ستهدف عدد ()355
مركز �صحة �أ�سرة بالإ�ضافة �إىل توفري املعدات
املطلوبة للمراكز والوحدات ال�صحيه.
مُ�ضي ًفا حققت ( ال�شمالية -اجلزيرة� -سنار -النيل الأزرق-
النيل الأبي�ض� -شمال كردفان) ن�سبة  %100فى اكتمال ت�شييد
املراكز ال�صحية ،كما حققت الواليات (ال�شمالية -النيل الأزرق -البحر الأحمر
ن�سبة  %100فى اكتمال الوحدات ال�صحية) �.أما يف جمال تدريب القابالت
فقد مت تدريب عدد( )12,571قابلة جمتمع بن�سبة ( )%93من امل�ستهدف الكلي
للقابالت عدد ( )13,522قابلة جمتمع .وقد حققت كل من ( ك�سـ ـ ـ ـ ــال -النيل
الأزرق -غرب كردفان -غرب دارفور -جنوب دارفور -و�سط دارفور بن�سبة
 ).%100كما مت تعيني عدد ( )10,782من القابالت بن�سبة  %51من امل�ستهدف
الكلي للتعيني ،وقد حققت كل من الوالية (ال�شمالية ،النيل الأزرق  -ك�سال ن�سبة
تعيني . ). %100

تدريب امل�ساعد الطبي

�أما فيما يتعلق بتدريب امل�ساعدين الطبيني فقد مت تدريب
عدد ( )2,144م�ساعد طبي بن�سبة  %42من امل�ستهدف
الكلي لتدريب امل�ساعدين عدد ( )5,110م�ساعد طبي ،وقد
حققت كل من �شرق دارفور – غرب دارفور ن�سبة ..%100
كما مت تعيني عدد ( )2496من امل�ساعدين الطبيني بن�سبة
 %72من امل�ستهدف الكلي للتعيني ،وقد حققت كل من غرب
دارفور  -نهر النيل  -البحر الأحمر  -اجلزيرة � -سنار
 النيل الأزرق ن�سبة تعيني  .. %100هذا بجانب تدريبعدد ( )4222معاون �صحي بن�سبة  .%82من امل�ستهدف
الكلي عدد ( )5,160معاون �صحي ،وقد حققت كل من
ال�شمالية� -سنار -جنوب دارفور -و�سط دارفور -النيل
الأزرق -نهر النيل� -شرق دارفور -البحر الأحمر ن�سبة
 ،.%100كما مت تعيني عدد ( )1,641من املعاونني الطبيني
بن�سبة  %52من امل�ستهدف الكلي للتعيني ،وقد حققت كل
من والية اخلرطوم ،البحر الأحمر ،النيل الأزرق وجنوب
كردفان ن�سبة تعيني .%100
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ال�صحة االحتادية الدكتور
وكيل وزارة
ّ
ع�صام الدين حممد عبد اهلل:
امل�ؤمتر يناق�ش عدد ًا من
املحاور املُه ّمة من �أبرزها
ق�ض ّية النظام ال�صحّ ي

ت�شهد مدينة الأبي�ض حا�ضرة والية �شمال كردفان امل�ؤمتر ال�سنوي للعام 2017م
ال�صحي الالمركزي)،
ال�صحة بالواليات ،حتت �شعار( :نحو تقوية النظام
لوزراء
ّ
ّ
ال�صحة الإحتادية ب�صورة دور ّية �سنو ّية يف �إطار التقييم
والذي تقيمه وزارة
ّ
والتقومي لرباجمها و�أن�شطتها ،وذلك بح�ضور وم�شاركة فاعلة ل�شركاء الوزارة على

م�شاركة
الواليات يف
مناق�شة و�إجازة
ال�سيا�سات
ال�صح ّية �سي�ؤدي
لإنفاذها
بال�صورة املُ ْث َلى

ال�صلة على امل�ستوى
م�ستوى منظمات الأمم املتحدة
املتخ�ص�صة وامل�ؤ�س�سات ذات ّ
ّ
الإحتادي.
ُ
ُ
ّ
ملعرفة �أهداف امل�ؤمتر و�أبرز الق�ضايا التي �سيناق�شها و �أهم املخرجات املتوقعة،
التقينا الدكتور ع�صام الدين حممد عبد الله فكانت الإفادات التالية:

* ت�شهد مدينة الأبي�ض قيام امل�ؤمتر ال�سنوي لوزراء ال�صحّ ة بالواليات الأ�سبوع
القادم..ه ّال �ألقيت ال�ضوء حوله؟.
 #تعقد وزارة ال�صحّ ة الإحتاديّة م�ؤمترها ال�سنوي الأول للعام 2017م
لوزراء ال�صحّ ة يف واليات ال�سودان ،وهو ن�شاط دوري �سنوي ي� ِأت يف �إطار
العمل الروتيني للوزراة بغر�ض التقييم والتقومي لتجويد الأداء والت�أ ّكد من
تنفيذ ا�سرتاتيجيّة ال�صحّ ة ،ومنع ًا للإنحراف عن امل�سار اال�سرتاتيجي ،امل�ؤمتر
�سيكون مبدينة الأبي�ض حا�ضرة والية �شمال كردفان با�ست�ضافة كرمية من
حكومة الوالية ،و�سيُعقد يف الفرتة من �/28-26سبتمرب اجلاري.
* من هم �شركاء امل�ؤمتر؟.
 #بالرغم من �أن ا�سم امل�ؤمتر لوزراء ال�صحّ ة بالواليات� ،إال �أنه ب�ضم مع
الوزراء مدراء العموم بالواليات ،بالإ�ضافة �إىل كل �شركاء ال�صحّ ة على
ال�صلة التي
كا ّفة امل�ستويات ،وه�ؤالء ي�شملون الوزرات وامل�ؤ�س�سات ذات ّ
لها تن�سيق مع ال�صحّ ة الإحتاديّة مثل املجل�س الطبّي ال�سوداين ،جمل�س املهن
الطبيّة وال�صحيّة ،اخلدمات الطبيّة بالقوات امل�سلحة وال�شرطة وجهاز الأمن
واملخابرات الوطني ،بالإ�ضافة للوحدات التابعة لوزارة ال�صحّ ة الإحتاديّة،
واملنظمات الدوليّة ذات العالقة بال�صحّ ة والتي لنا معها �شراكة ا�سرتاتيجيّة
مثل منظمة ال�صحّ ة العامليّة WHOـ� ،صندوق الأمم املتحدة لرعاية
الطفولة(يون�سيف) ،و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،UNFPAكل ه�ؤالء
وغريهم من �شركائنا �سي�شاركون يف هذا امل�ؤمتر.
*ماهي �أهم �أهداف امل�ؤمتر؟.
 #امل�ؤمتر يُع َنى مبناق�شة الق�ضايا ذات العالقة بني امل�ستويني الإحتادي
والوالئي ،مثل ق�ضايا ال�سيا�سات باعتبار �أنها يجب �أن ُتناق�ش وتجُ از يف هذا
امل�ستوى ،وال ُب ّد �أن توافق الواليات على ال�سيا�سات ال�صحيّة ،حتى ي�سهموا
يف �إنفاذها بال�صورة املُ ْث َلى وتطويرها ،وبالتايل ف�إجازتها البد �أن تكون يف
ح�ضور وزراء ال�صحّ ة بالواليات ،كذلك �سيناق�ش ق�ضايا اال�سرتاتيجيّات
ال�صحيّة ،وق�ضايا ال ُن ُظم ،وغريها من املو�ضوعات التي حتتاج لوقفات عندها
ومراجعتها يف �سبيل التطوير والتح�سني امل�ستمر ،كذلك �س ُتناق�ش الق�ضايا ذات
ال�صلة بق�سمة املوارد التي لها عالقة �إحتاديّة ،حيث البد �أن تناق�ش مع الواليات
ّ

واحل�صول على موافقتهم على ن�سب هذا التق�سيم ،خ�صو�ص ًا �إذا كانت هذه
الن�سب ال ُتق�سّ م بالت�ساوي بني هذه الواليات ،و�إمنا يتم التق�سيم ح�سب احلاجة
وغري ذلك من املعايري ،امل�ؤمتر �أي�ض ًا يناق�ش �أداء الأعمال التي ّ
متت يف الفرتات
ال�سابقة ذات العالقة الإحتادية و�إن كانت والئيّة مثل الإ�سهاالت املائيّة وماحدث
فيها من عمل وما بُذل فيها من جهد على امل�ستوى الإحتادي والوالئي وعلى
م�ستوى ال�شركاء ،وغري ذلك من املو�ضوعات.
*امل�ؤمتر �أقرب للقاء التقومي والتن�سيق بني ال�صحّ ة الإحتاديّة والواليات؟.
 #هو بالت�أكيد اجتماع تن�سيقي ،و�أي�ض ًا ميثل خطوة نحو ا�ست�شراف
امل�ستقبل حيث �سيتم طرح ومناق�شة و�إجازة بع�ض الق�ضايا التي �أ�شرت
�إليها ،ومن ثم �إ�صدار قرارات متع ّلقة بهذه الق�ضايا ال�صحيّة ،من �أجل غ ٍد
�أف�ضل و�أداء �أجود.
*ماهي �أبرز الأن�شطة امل�صاحبة لقيام امل�ؤمتر؟.
 #امل�ؤمتر ت�ست�ضيفه والية �شمال كردفان ،بالتايل �سيكون فر�صة للم�شاركني
فيه للتع ُّرف على العمل الذي تقوم به الوالية يف املجاالت التنمويّة ب�صورةٍ
عامّة ،ويف القطاع ال�صحّ ي على وجه اخل�صو�ص ،ولع ّل الوالية لها كتاب م�شرق
يف هذا اجلانب �ستقدمه للم�ؤمترين .و�سيكون لديها عدد من الأن�شطة داخل
ُغرف امل�ؤمتر وخارجها لكي ي�ستطيع امل�شاركون �أن يتع ّرفوا على ماتقوم به
وزارة ال�صحّ ة بالوالية .كما � ّأن امل�ؤمتر ميثل فر�صة لنقل التجارب بني الواليات
املختلفة من جهة وبني الوالية امل�ست�ضيفة من جهة �أخرى.
* هنالك تركيز على مو�ضوع النظام ال�صحّ ي..ما املُخرجات املتو ّقعة حوله؟.
 #امل�ؤمتر يناق�ش عدد ًا من الق�ضايا ال�صحيّة املهمّة ،ومن �ضمنها ق�ضيّة النظام
ال�صحّ ي ،هذه الق�ضيّة ظ ّلت حمور نقا�ش دائم ،وفيها كثري من الإ�شكاالت
على م�ستوى التنفيذ ،ورغم �أهميتها مل جتد ّ
حظها من التطبيق املطلوب ،ونرى
ً
ً
� ّأن النظام ال�صحّ ي على م�ستوى املحليّات مايزال �ضعيفا وقا�صرا عن تقدمي
الدور املطلوب منه ،لذا �ستكون هنالك ورقة تف�صيليّة حول النظام ال�صحّ ي
مُدعّمة بتحليل الواقع وتقرتح بع�ض املعاجلات واحللول لهذه الق�ضيّة املهمّة
واملحوريّة.
* وماذا عن املُخرجات امل�أمولة حول الإ�سهاالت املائيّة وال�سيا�سات ال�صحيّة؟.
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 #م�ؤكد �أن ا�ستعرا�ضنا لق�ضيّة الإ�سهاالت املائيّة �سيبينّ مُ�سبّبات ذلك،
ويحدد الأدوار ل�شركاء �آخرين ،خ�صو�ص ًا �أن الإ�سهاالت املائيّة ترتبط
ارتباط ًا وثيق ًا ب�صحّ ة البيئة ،وهي �أي�ض ًا من الق�ضايا ال�شائكة التي لدينا فيها
كثري من الإ�شكاالت� ،أي�ض ًا �سيتم تقدمي ورقة حول هذا املحور و�ستتم مناق�شتها
با�ستفا�ضة حتى يتم ّكن امل�شاركون من و�ضع �أيديهم على مكامن اخللل وبالتايل
اقرتاح املعاجلات املطلوبة يف هذه الق�ضيّة التي ظ ّلت ت�ؤرقنا.
وفيما يلي ال�سيا�سات وماهو متو ّقع من خمرجات حولها� ،ستعر�ض بع�ض
ال�سيا�سات التي مت �إعدادها يف الفرتة الأخرية ،على الأقل امل�سودة الأوليّة فيها،
لتكون معرو�ضة للنقا�ش والإجازة من امل�شاركني ،نتو ّقع �أي�ض ًا �أن يكون امل�ؤمتر
فر�صة طيّبة للنقا�ش العلمي حول كثري من املو�ضوعات التن�سيقيّة املقرتحة
و�إبداء املالحظات حولها تعدي ًال �أو �إ�ضافة ومن ثم �إجازتها لتكون هادي ًا لعمل
وزارة ال�صحّ ة الإحتاديّة ووزارات ال�صحّ ة بالواليات يف الفرتة القادمة.
* بع�ض الق�ضايا ال�صحيّة ترتبط ب�شركاء �آخرين مثل الإ�سهاالت املائيّة التي
�أ�شرمت �إليها..ما مدى وجود تن�سيق فاعل مع تلك اجلهات؟.
 #بالت�أكيد هنالك بع�ض الق�ضايا ال�صحيّة ترتبط ب�آخرين ،فالإ�سهاالت املائيّة
ال�شريك الأ�صيل فيها مع وزارة ال�صحّ ة الإحتاديّة هي الواليات نف�سها ،وهذا
يقت�ضي املزيد من التن�سيق وحتديد الأدوار ،وهو مانرجوه من هذا امل�ؤمتر،
وبحمد الله جتاوزنا التن�سيق مع الواليات وتعديناها �إىل �شركاء �آخرين،
فتوجد جهات �ساهمت وت�ساهم معنا يف هذه اجلهود التي ُتبذل يف مثل هذه
الق�ضايا ،فنجد � ّأن جميع وكاالت الأمم املتحدة �شاركت معنا بقوّ ة وماتزال
ت�شارك حكومة ال�سودان جهودها يف حماربة الإ�سهاالت املائيّة ،وكذلك كثري من
منظمات املجتمع املدين العاملة يف احلقل ال�صحي ،وبع�ض القطاعات الأخرى
مثل البيئة واملياه واحلكم الإحتادي والرتبية والتعليم وال�ضمان والتنمية
االجتماعيّة والإعالم ،وغريها ،كل هذه اجلهات كانت لها م�ساهماتها الفاعلة يف
هذه الق�ضيّة ك ًال ح�سب تخ�ص�صه وجماله ،وامل�ؤمتر �سيويل هذا اجلانب �أولويّة
للنقا�ش امل�ستفي�ض حول املزيد من التن�سيق وتعزيز هذه ال�شراكات وتفعيلها
مبا يخدم �أهداف الوزارة ويحقق ا�سرتاتيجيتها.
* �شعار امل�ؤمتر (نحو تقوية النظام ال�صحّ ي الالمركزي) ،ي�شري لأن وزارة
ال�صحّ ة الإحتاديّة �سيكون لها دور مبا�شر فيتعزيز ال�صحّ ة باملحليّات؟.
 #كما �سبق وقلت � ّأن ق�ضايا ال�صحّ ة على امل�ستويات املحليّة من �أهم
املو�ضوعات املطروحة يف امل�ؤمتر ،وهنالك تركيز على تقوية النظام ال�صحّ ي
باملحليّات باعتبار � ّأن لها دور ًا كبري ًا ميكن �أن ت�ضطلع به يف حت�سني ال�صحّ ة
وحت�سني ال ُن ُظم ال�صحيّة� ،إذا �أخذنا م�س�ألة الأوبئة بالتحديد ،جند � ّأن املحليّات
مت ّثل خط الدفاع الأول يف هذه الق�ضيّة احليويّة ،لكونهم الأكرث �إلت�صاق ًا
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مبجتمعاتهم املحليّة ،والأكرث معرفة ل�سلوكهم ال�صحي ،ال�سيما � ّأن كثري من
الق�ضايا ال�صحيّة حتتاج لتغيري �سلوك املجتمعات ،وبالتايل �سيكون للمحليّات
دور كبري يف التوعية ال�صحية والتثقيف ب�صورة دائمة ومنتظمة واختيار
الو�سائل املنا�سبة لذلك.
* جند �أن الواقع ال�صحّ ي باملحليّات �أكرب من قدراتها مما ي�ستدعي توفري
ُّ
والتدخل من ال�صحّ ة الإحتاديّة؟.
الإ�سناد
#م�ؤكد �أن ق�ضيّة احلكم الالمركزي حتتاج �إىل �إعادة نظر ،وهي جتربة
جديدة متجدّدة ،مبعنى �أنها جتربة حديثة بال�سودان ،وهنالك م�ساحة
لإعادة النظر يف هذه الق�ضيّة ورمبا اخلروج ببع�ض املالحظات حولها ،ورمبا
التعديالت املطلوبة يف عالقات م�ستويات ا ُ
حلكم املختلفة.
مع ت�أكيدنا على � ّأن وزارة ال�صحّ ة الإحتاديّة ظ ّلت تدعم املحليات وت�سهم
ب�صورة فاعلة ومبا�شرة يف تقوية الواقع ال�صحي باملحليّات املختلفة ،لقناعتنا
�أنها متثل خط الدفاع الأول يف العمل الوقائي والعالجي كذلك.
*�إذ ًا وزارة ال�صحّ ة الإحتادية تود �إحداث �إخرتاق �صحي مبا�شر عرب
املحليّات؟.
 #للمحليّات دور طليعي يف دعم النظام ال�صحي ب�أدوار كبرية ومتميّزة،
الوزارة الإحتاديّة طرحت م�شروع ًا كبري ًا للتو�سّ ع يف اخلدمات ال�صحيّة
بالرتكيز على املناطق البعيدة وذات احلاجة العالية ،وذلك من خالل بناء
وت�أ�سي�س �أعداد كبرية من م�ؤ�س�سات تقدمي اخلدمات ال�صحيّة ،ومراكز
�صحة الأ�سرة ،وتدريب �أعداد كافية من مُقدّمي اخلدمات كامل�ساعدين الطبيني
واخت�صا�صي �صحّ ة الأ�سرة ،وغري ذلك من االحتياجات على م�ستوى املجتمع
ّ
التو�سع يف اخلدمات ال�صحيّة
مثل القابالت واملعاونيني ال�صحيني ،وهذا
ُّ
التو�سع مع �ضرورة تقدمي
يحتاج �إىل وجود فريق �صحي ي�ستطيع �أن يدعم هذا ُّ
اخلدمة ال�صحيّة باجلودة املطلوبة يف زمانها ،وبالتايل فالنظام ال�صحّ ي على
م�ستوى املحليّات البُد �أن يكون قوي ًا ي�ستطيع �أن ي�ضطلع بدوره يف حت�سني
ب�شكل متكامل ،وهذا واحد من �أهم
ورقابة وجتويد هذه اخلدمات املطلوبة
ٍ
حماور النقا�ش بامل�ؤمتر.
*ر�سالة �أخرية و�أنتم تعدّون ال ُعدّة لقيام امل�ؤمتر؟.
�#شاكرون للأخوة يف والية �شمال كردفان ال�ست�ضافتهم لهذه الفعالية
الكربى ،وحتمّلهم لكافة نفقات و�إقامة هذه الوفود من امل�شاركني يف امل�ؤمتر
وترحيلهم الداخلي بالإ�ضافة لعمل اجتماع م�صاحب لفعاليات امل�ؤمتر ،وميتد
�شكرنا حلكومة و�شعب والية �شمال كردفان ،ولوزارة ال�صحّ ة بالوالية� ،آملني
بتو�صيات حتقق ا�سرتاتيجيّة وزارة ال�صحّ ة الإحتادية
�أن يخرج امل�ؤمتر
ٍ
ل�سودان ناه�ض معافى �آمن.
الرامية
ٍ

ن�ست�شرف امل�ستقبل
ب�سيا�سات �صحيّة فاعلة
ونظام ّ
�صحي قوي
امل�ؤمتر ُي َ
عنى مبناق�شة
الق�ضايا ذات العالقة
بني امل�ستويني
الإحتادي والوالئي

9

متابعــــــــــات
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�إدارة اجلودة
والتطوير والإعتماد
مُ�ستقبل واعد ور�ؤى مدرو�سة

مدير �إدارة اجلودة  :الهيئة ال�سودانية لإعتماد املوا�صفات الطبية ُحلم �سيتحقق قريباً
مُوظفي اجلودة  :نعمل
من �أجل تر�سيخ ثقافة
(اجلودة) و�أهميتها يف
�أذهان املواطنني
ال�سودان من �أوىل
الدول يف ال�شرق الأو�سط
التي بد�أت الإهتمام بـ
اجلودة) ال�صحية
لنا امل�ستقبل

د .حممد �صالح الدين مدير �إدارة اجلودة بوزارة
ال�صحة الإحتادية  ،طبيب �أ�سنان يف ريعان �شباب،
�إختار طوع ًا العمل ب�إدارة اجلودة على مُزاولة طب
الإ�سنان وعندما �س�ألته عن ال�سبب قال ( :وظيفة
مُ�ستقبلية ،ف� ّإن �أردت الإغرتاب خارج ال�سودان
كال�سواد الإعظم من ال�شباب هي اخليار الأف�ضل
من حيث فر�ص التوظيف) مُردف ًا (ال�سعودية
على �سبيل املثال مل تعد ُتريد �أطباء �أ�سنان لكنها
تبحث عن حاملي �شهادات ودار�سني لنظم اجلودة
وتقوم بتوظيفهم مببالغ طائلة) لي�س هذا فح�سب
فـ»حممود» يرى بعيني خربته اجليدة يف هذا
املجال �إذ بدء العمل مطلع العام (ّ � ) 2010أن
املُ�ستقبل لها ،فالعامل تخطى مرحلة الأ�سا�سيات �إىل

تقرير � :صحة وطن
ُتعد �إدارة اجلودة والتطوير
والإعتماد واحدة من �أهم
الإدارات بوزارة ال�صحة
الإحتادية من حيث الأهداف
واملهام ،وهي لي�ست من �ضمن
الإدارات الوليدة� ،إذ �إنبثق
نورها مُذ مطلع العام ()2001
وبعد � ّأن كانت جمرد ق�سم تابع
لإدارة الطب العالجي  ،طالب
القائمني على �أمرها واملُهتمني
بنه�ضتها وحت�سينها ب�إ�ستقاللها
ك�إدارة منف�صلة وذلك لإميانهم
ب�أهميتها وقد كان مل ما �أرادوا .

ما بعدها حيث التجويد الدقيق.

برنامج الأيزو

يُعترب ال�سودان من �أوىل الدول يف ال�شرق الأو�سط
التي بد�أت الإهتمام بـ(اجلودة) ال�صحية� ،إال �أ ّنه
نتيجة لبع�ض العقبات مل يتمكن من تطوير هذا
املجال مقارنة بدول كاململكة العربية ال�سعودية
التي بلغت فيها �شئونا بعيد ًا حيث ُتغلق كافة املرافق
ال�صحية غري املعتمدة عن طريق هيئة م�ستقلة تقوم
بو�ضع معايري الإعتماد  .وكذلك (الأردن) التي بد�أت
بتطبيق برنامج (الأيزو) ثم تطورت �إىل � ّأن متكنت
من �إن�شاء هيئة �إعتماد قوية لديها �صالحياتها التي
ت�صل حد �إغالق امل�ست�شفيات ،ال�صيدليات ،غري
املطابقة للموا�صفات.

املعاير الوطنية للم�ست�شفيات

يقول د .حممد �صالح يف حديثه لـ(�صحة وطن)
� ّأن �إدارة اجلودة يف �سريتها الأوىل بد�أت ب�صورة
و�صفها بالقوية حيث كانت جتد �إهتمام كبري
من قبل قيادات الوزارة لعلمهم م�سبقا ب�أهميتها
وفداحة دورها� ،إال � ّأن عدم �إ�ستقرار املدراء يف
هذه الإدارة �أدى �إىل زعزعة �أمنها وبالتايل
التقليل من �أن�شطتها يف فرتات معينة � ،إال �أ ّنها
�سرعان ما �إ�ستعادت ن�شاطها وزهوها حيث متت
�إعادة هيكلتها من جديد� ،إبان تعني د .معز مدير ًا
لها ،وقد مت ترميم مكاتبها وتعني موظفني جُ دد،
�إ�ضافة لإتاحة العديد من فر�ص التدريب  ،وبالطبع
�إنعك�ست هذه الإ�ضافات عليها ،فبد�أت �إدارة اجلودة
تقوم بالعديد من الإن�شطة والإجنازات حيث �أعدت
الإدارة (املعاير الوطنية للم�ست�شفيات)� ،إ�ضافة
تعني من�سقني تابعني للإدارة يف واليات ال�سودان
املختلفة.

جناحات متعددة

يبذل املوظفني ب�إدارة اجلودة يف الوقت احلايل
ُق�صارى جهدهم من �أجل تر�سيخ ثقافة (اجلودة)
و�أهميتها يف �أذهان املواطنني� ،إال �أ ّنه لي�س بالأمر
ال�سهل �سيما يف الوقت احلايل ،نظر ًا �إىل � ّأن غالبية

املواطنني ال خلفية لهم عن ماهية اجلودة ،يُ�ضيف
د .حممد هذه واحدة من امل�شاكل التي تواجهنا ،
�إال �أ ّننا نعمل على حلها ،قائ ًال  :بالرغم من �أ ّنها
�أ�صبحت �أولوية يف كافة املرافق ال�صحي  .مهام
عديدة يقومون بها يف �إدارة اجلودة �أولها يتمثل
يف كتابة (املعايري)� ،إ�ضافة لعمل �سيا�سة قومية
للدولة الفت ًا �إىل انه متت �إجازتها  ،عطف ًا على هذا
كله ف�إن الإدارة تقوم بتوفري فر�ص تدريبية متعلقة
باجلودة ،و�أي�ض ًا ن�شر الوعي عن مفهوم اجلودة
للعاملني يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية.

تقدم م�ستمر

وحتى يتمكن العاملني ب�إدارة اجلودة من تنفيذ
كافة خططهم امل�ستقبلية على �أكمل وجه البد من
حت�سني بيئة العمل التي �أكد د .حممد �صالح �أ ّنها
يف تقدم م�ستمر حيث �إختلف الو�ضع كثري ًا عن
ال�سابق �إال �أ ّنه يطمحون للمزيد� ،إال �أن العائق
املادي و�ضعف امليزانية يقفان يف طريق العديد
من امل�شاريع املهمة� ،إ�ضافة لتوفري فر�ص تدريب
للعاملني بالإدارة الذين يتميزون بالكفاء والدقة
يف العمل وبقليل من الإجتهاد لن حتتاج الوزارة
لإ�ستجالب خرباء �أجانب مببالغ طائلة ،لأ ّنه
�سيكون لديها خرباء (حمليني).

الهيئة ال�سودانية لإعتماد
املوا�صفات الطبية

�أكد دز حممد �صالح يف ختام حديثه لـ(�صحة
وطن) عن �إجتاه الوزارة لإن�شاء الهيئة ال�سودانية
لإعتماد املوا�صفات الطبية وهوم م�شروع �ضخم
للغاية (م�شروع مبثابة حلم) يف حال متت �إجازة
قانون الإعتماد الذي عرب من جمل�س الوزارء ولآن
مبعية وزارة العدل �سيكون الإنت�صار الأكرب لإدارة
اجلودة حيث �ستتجه الوزارة مبا�شرة لإن�شاء هذه
الهيئة التي �ستكون هيئة م�ستقلة �إال �أن �صالحياتها
�ستكون بيد وزير ال�صحة الإحتادي مثلها واملجل�س
الطبي متام ًا .خامت ًا جديثه بقوله( :هو طريق
طويل ولكننا �سنجتهد يف عبور ب�إذن الله) .

متابعــــــــــات
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�إدارة الطوارئ والعمل الإن�ساين  ...على �أٌوهبة الإ�ستعداد ً
دائما

كافة �أق�سام الإدارة قامت بعمل د�ؤوب فيما يتعلق مبلف
الإ�سهاالت املائية منذ بداية �إنت�شارها وحتى الآن
تقرير � :صحة وطن

�إن�سلخت �إدارة الطوارئ والعمل الإن�ساين من وحدة ال�صحة الدولية يف مطلع العام ( )2010مُكونة كيان مُنفرد خا�ص بها  ،و�أ�صبحت فيما بعد من
�أقوى الإدارات داخل وزارة ال�صحة الإحتادية ،حيث جتد كافة طاقهما كـ( خلية النحل ) �سيما يف حالة الطوارئ والأوبئة التي جتتاح البالد .

�إدارة الطوارئ

فور ولوجك لباحة وزارة ال�صحة الإحتادية  ،يلفتُ
�إنتباهك مبني جميل  ،تعلو وجهه الفتة عري�ضة
ُكتب عليها ( �إدارة الطوارئ والعمل الإن�ساين )
مُردفة ب�أخرى ُنحتت بعناية حوت اجلملة الأتية :
( ُننقذ الأرواح ونحمي ال�صحة ) � ،إال � ّأن ما بالداخل
�أجمل و�أبهى  ،مكاتب �إمتازت بدقة الت�صميم ومتانة
الإثاث  ،مُزينة �أزقتها بـ( �أً�ص�ص) منقو�شة ب�ألوان
زاهية،عك�ست بو�ضوح ُخ�ضرة ما حتت�ضنه من (
زهر ) � ،أما �أكرث ما لفت ناظري نظافة املبنى الفائقة
ال�شئ الذي جعله يرتبع على قائمة �أجمل مباين
الإدارات بالوزارة .

الإ�ستجابة حلاالت الطوارئ

( �صحة بلدنا ) جل�ست �إىل مدير ق�سم الإ�ستعداد
ب�إدارة الطوارئ د .ليلي حمد النيل يف محُ اولة
للتعرف على �أهم مهام و�إجنازات هذه الإدارة ،
فراحت ت�سرد ب�إ�سهاب تام كل ما جادت به قريحتها
حيث قالت � :إدارة الطوارئ من �أقدم الإدارات
بوزارة ال�صحة الإحتادية  ،فبعد � ّأن �إن�سلخت من
ال�صحة الدولية يف العام ( )2010باتت �إدارة
مبفردها  ،مُ�ضيفة تهدف �إدارة الطوارئ لدعم وزارة
ال�صحة الإحتادية والإ�ستجابة حلاالت الطوارئ
والكوارث التي جتتاح البالد  ،وذلك بالتن�سيق مع
ُ�شركاء ال�صحة ومن ثمة تو�ضيح م�س�ؤولية القطاع
ال�صحي فيما يتعلق بـ( كارثة ما ) �سواء كانت كارثة

وبائية �أو كيميائية �أو �أحيائيية �أو كوارث الذرة
 ،حيث تعمل الوزارة عن طريق هذه الإدارة على
تتبع ور�صد ثم الإ�ستجابة الفورية للكوارث .

�إنح�سار الإ�سهاالت املائية

�أو�ضحت د .ليلى � ّأن �إدارة الطوارئ كانت مُق�سمة
جلزئني رئي�سيني ُهما ( الوبئيات ـ والطوارئ ) ،
�إال �أ ّنه مت دجمهم منذ ثالث �سنوات يف �إدارة واحدة
هي ( �إدارة الطوارئ )  ،الفتة �إىل � ّأن مُهمة ق�سم
الوبئيات تتمثل يف تر�صد ومتابعة وح�صر كافة
الأمرا�ض الوبائية بالبالد  ،كما حدث يف وباء (
الإ�سهاالت املائية ) الذي عانت منه البالد الأ�شهر
املن�صرمة  ،كا�شفة عن مجُ هودات الإدارة املكثفة
فيما يتعلق بالإ�سهاالت املائية قائلة  :لقد ظلت
الإدارة ُتتابع الإ�سهاالت املائية من �شهر �أغ�سط�س
العام املا�ضي وحتى الآن  ،م ّنوهه �إىل �أ ّنه بدء
بالإنح�سار الآن .

مُ�ساندة الواليات يف الأوبئة
مُ�سرت�سلة  :كافة �أق�سام الإدارة قامت بعمل د�ؤوب
فيما يتعلق مبلف الإ�سهاالت املائية منذ بداية
�إنت�شارها ومازال العمل م�ستمر حيث قام ق�سم
التخطيط مبتابعة خطط الواليات املختلفة ملجابهة
هذا الوباء  ،بينما بدء ق�سم « الإ�ستعداد « بتدريب
الكودار املختلفة يف الواليات يف كيفية االإ�ستجابة
لهذا الوباء وكيفية الت�صرف يف حالة �إكت�شاف
حاالت �إ�صابة على الفور  ،لي�س هذا فح�سب بل

قمنا بتوفري الإمداد الطبي و�إن�شاء مراكز العزل
يف الواليات التي ظهرت فيها الإ�سهاالت املائية .
�أما ق�سم « الإ�ستجابة « فتتمحور مهامه يف التدخل
الفوري يف حالة ظهور حاالت تفوق قدرة الوالية
على حتملها  ،يف هذه احلالة يهرع الق�سم مل�ساعدة
الوالية املعنية بكافة ال�سبل وال يخرج من الوالية �إال
يف حالة الت�أكد من �أنها باتت قادرة على ( الوقوف
على رجلها ) وموا�صلة العمل مبفردها  .مُ�شرية �إىل
� ّأن الأوبئة والكوارث الكبرية كالإ�سهاالت املائية
واحلمى ال�صفراء  ...الخ  ،تندرج �ضمن مهام
وزارة ال�صحة الإحتادية .

مُتابعة مداخل البالد

�إ�ضافة لكل ما ذكرت ُ ،هناك ق�سم « الرت�صد
واملعلومات « ومُهمته تتمثل يف حت�صيل املعلومات
ب�صورة يومية من مراكز العزل ( عدد احلاالت ،
عدد الوفيات  ،عدد الذين خرجوا من العزل ....
الخ ) � .أما �أهم الأق�سام هو ( املحاجر ) وهذا الق�سم
تتمحور مهامه يف مُتابعة مداخل ال�سودان �أيّ ـ
املطارات  ،املعابر الأر�ضية ـ املعابر الربية  ،ـ ومن
ثمة فح�ص الالجئينب للت�أكد من �سالمتهم ال�صحية
وكذلك ( املوا�شي ) القادمة من خارج البالد  ،منع ًا
لدخول الأمرا�ض وتف�شيها بني املواطنني  .و ُهناك
�أي�ض ًا الق�سم ( الإداري ) وهو معنى بكافة ال�شئون
الإدارة ب�إدارة الطوارئ من متابعة �شئون العاملني
� ،صرف مرتباتهم ـ حوافز  ،مُتابعة �سري العمل (
غياب وح�ضور )  ...الخ .

قمنا بتوفري الإمداد الطبي و�إن�شاء
مراكز العزل يف الواليات التي ظهرت
فيها الإ�سهاالت املائية
نقوم بالتدخل الفوري يف حالة
ظهور حاالت ( كوارث ) تفوق قدرة
الواليات على حتملها

منـــــــــــــــــــــوعات
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للورد والزهر فوائد �صحية
مو�سى �إبراهيم �أبوه*

الورود من �أجمل النباتات التي خلقها الله �سبحانه وتعاىل؛ ملا ت�ضيفه من
�شعور بالبهجة وال�سعادة والدعم النف�سي واملعنوي ،فلو مل يكن كذلك ملا �أخذناه
يف زياراتنا �إىل املر�ضى وامل�ست�شفيات ،ولكن الكثري م ّنا يجهل �أن يكون للورد
فوائد طبية و�صحيّة ،والنا�س ي�شرتون الورد و الأزهار ملجرد �شكلها اجلميل،
�أو للتعبري عن احلب �أو عن معاين �أخرى بح�سب لون الأزهار �أو الورود
� ،إال �أن احلقيقة الأخرى عن هذه النباتات اجلميلة �أنها ذات
مفعول قوي يف الت�أثري على مزاج الن�ساء .فالورود �أو
الزهور بالن�سبة للمر�أة يتعدى �أن يكون جمرد
ديكور ،فقد �أثبتت الأبحاث العلمية �أن لرائحة
الورد مفعو ًال قوي ًا ي�ؤثر على مزاج املر�أة،
�إال �أن الت�أثري يختلف يف قوته بح�سب
نوع الزهرة و اختالف رائحتها.
فالرائحة ذات مفعول يف تخفيف
احلزن و التنفي�س عن الغ�ضب
و�أثبتت الدرا�سة �أن الن�ساء اللواتي
مت تعري�ضهن لرائحة اخلزامى
�أثناء �إجراء االمتحانات� ،أفدن
�أنهن ُكن م�سرتخيات �أكرث من
غريهن لذلك تن�صح الدرا�سة كل
الن�ساء اللواتي يتعر�ضن لل�ضغط
يف عملهن �إىل �إحاطة �أنف�سهن
بالأزهار لتح�سني �أمزجتهن و
�أدائهن يف العمل.
وحول الزيوت العطرية ب�شكل عام
ف�إنها حتتوي على مركبات عطرية
زيتية مركزة من النباتات العطرية ،ولها
خ�صائ�ص عالجية وجتميلية متعددة .وهي
ت�ستخل�ص عادة بالتقطري من الفواكه ،الأزهار،
الأع�شاب ،الأ�شجار والتوابل.
ولكل زيت تركيبته الكيميائية اخلا�صة التي متد اجل�سم
بنوع معني من القدرة ال�شفائية ،ويتم ذلك عن طريق حتفيز وتثبيط
قدرات اجل�سم العالجية الذاتية الكامنة فيه ،وتدخل الزيوت �إىل اجل�سم عن
طريق اجللد واال�ستن�شاق .ويبدو �أن للروائح ت�أثريا على اخلاليا الدماغية
وخ�صو�صا تلك املخت�صة بالذاكرة والعواطف ،مما ي�ؤدي �إىل حت�سن يف
اجل�سم والنف�س والعواطف.كما جند �أن ر�ؤية الأزهار املتفتحة ت�ساعد يف قدرة
الإن�سان على حتمل الأمل ومت التو�صل لهذه النتيجة عن طريق و�ضع الن�ساء يف
غرفة ت�شبة غرف امل�ست�شفيات و مت و�ضع �أيدي الن�ساء يف الثلج ملعرفة مدى

حتملهن للأمل .كانت النتيجة �أن الن�ساء اللواتي كن حماطات بالورود املتفتحة
ا�ستطعن حتمل الأمل ملدة دقيقة �أكرث من الن�ساء اللواتي كن يف غرفة فارغة.
كما جند �أن الورد م�ضاد لالكتئاب من خالل احتوائه على مواد تزيد من الثقة
بالنف�س ،وتن�شط القوّ ة الذهنية وت�ساعد على التخفيف من االكتئاب بغ�ض
النظر عن �سببه ،كما يعمل الورد على التخل�ص من ال�شعور بالقلق،
ويزيد يف املقابل من ال�شعور بالأمل وانبعاث الطاقة
والتفكري الإيجابي.
وهو �أي�ض ًا م�ضاد لاللتهابات لأن الورد
يحتوي على مواد معينة تخفف من
احلمى ودرجة حرارة اجل�سم
املرتفعة ،وبالتايل ت�س ّكن من
االلتهاب الناجت عن الأمرا�ض
�أو امل�شاكل ال�صحية ،ف�أثبتت
فاعليته يف �إزالة االلتهابات
البكتريية حتديد ًا� ،إ�ضاف ًة
لعالج الت�سمم حتديد ًا الذي
ينتج عن تناول مادة �سامّة،
وي�سهل من عملية اله�ضم
ويق�ضي على اجلفاف،
وي�ساعد على التئام اجلروح
ب�شكل �أ�سرع ،ويحميها من
ٍ
الإ�صابة بااللتهاب .و�أي�ض ًا
م�ضاد للبكترييا بحيث ي�ساعد
على عالج وتخفيف الكثري من
الأمرا�ض وامل�شاكل التي ت�سببها
�أنواع متعددة من البكترييا ،منها
مر�ض التيفوئيد والإ�سهال� ،إ�ضاف ًة
للكولريا والت�سمّم الغذائي ،كما ي�ساعد على
�إزالة الكثري من االلتهابات البكتريية التي ت�صيب
�أجزاء داخلية من اجل�سم كاملعدة والأمعاء �إ�ضاف ًة
للقولون وامل�سالك البولية ،وااللتهابات التي ت�صيب �أجزاء
خارجية من اجل�سم كاجللد والعني والأذن ،و�أنواع خمتلفة من اجلروح .وهو
م�ضاد للفريو�سات لأنه يقي اجل�سم من الإ�صابة ب�أي نوع من �أنواع الفريو�سات
بغ�ض النظر عن نوعها .و�أي�ض ًا عالج للت�ش ّنجات وحتديد ًا التي ت�صيب اجلهاز
التنف�سي كالتي حتدث للأمعاء� ،إ�ضاف ًة للع�ضلية التي ت�صيب الأطراف.
_____________
*�إخت�صا�صي �صحة عامة

فنـــــــــــــــــــــــــــون

جرب اهلل عو�ض ال�سيد

م�سدار الرعاية ال�صح َّية الأول ّية

جادة و�ساعية
وزارة ال�صحة باذلة جهودا َّ
بي خدماتا يل كل املواطنني راعية
يل توفري �أ�سا�س ال�صحة �أول داعية
مدربة واعية
كوادر جاهزة للتنفيذ َّ
//
مع �أربع دول يف جتربتنا بدينا
ال�س ُبل جدينا
يل �إجناحا بي كل ُ
فوق درب الهدف قمنا و ُن�شاط مدينا
ن�سوى حمل عالج يف كل ريف ومدينة
//
أقروا التجربة وذاعوها يف �أملاتا
� ُّ
بقت ر�سمية واكتملت جميع هيئاتا
أجدعن ّمناتا
اخلالين �أدوبي و� ِ ّ
�أنقذوا نا�س كتار كانت و�شيكة وفاتا
//
وق�صة التنظيم
متابعني �صحة الأم َّ
وحت�صني ال�صغار من كل معدي و �أليم
يدو ثقافة للنا�س توعية وتعليم
ُّ
حتى الفي البوادي يكون معاهم تيم
//
وزع بي عدالة �ضرورة
اخلدمات ُت َّ
يف حمل العمل والبيت تكون مي�سورة
م�شاركة املواطنني بر�ضو تلعب دورة
يف َح َل ْ
ك املجاهل لينا ي�شلع نورة
//
الكادر املعاون يف الريف مهم للغاية
غري ما جنتهد ما �أظن ن�صل يل غاية
ماتكون الكوادر يف البلد ما كفاية
يخ�ص ُ
�صولن داية
كل �ألفني مواطن
ِّ
//
ال�صحة
خدمة املجتمع يف كل مناحي
َّ
يف هادا الزمن �صبحت �ضرورة ُملِ َّحة
�صح
رعاية �أ�سا�سا لو كان املخطِ ّ ط َّ
نت�ضحى
فوق العافية من�سي ويف نعيم
َّ
//
ن�شيد وحداتنا بي مالنا و�إيدينا نعافر
دايرين العالج يف ريفنا ي�صبح وافر
يرتاح املواطن و�إن مر�ض ما ي�سافر
عالجو يكون قريب ال ين�شغل ال يدافر
//
ال�صحة وامل�ست�شفى يف الأرياف
مراكز
َّ
برتيح للبعيد تغنيهو من �إ�سعاف
بعد ما جنتهد نبنيها كاملة �أو�صاف
عقبان املواطن من مر�ض مايخاف
//
املالية
ال�صحة بالتن�سيق مع
وزارة
َّ
َّ
ً
ر�صدت للعمل ماال كتري مو �شو َّية
�شعبية
اجلمهور ي�شارك بي جهود
َّ
النية
الداير ُّنو بنتم ب ِ ّي ُ�ضولنا َّ
//
�أبنولنا املراكز والنقاط يف ال َّأول
ً
نتحول
حاالتا ُقالل
يل امل�ست�شفى
َّ
َ
يتمول
ن
ومعمل
ة
ال�صيدلي
بعد
ْ
َّ
َّ
ً
وطول
ن�ست�أ�صل جميع مر�ضا م�سكنا
َّ
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//
من امل�ست�شفى بنيان املراكز �أوىل
ليها احلوجة �أكرت وعليها قادرة الدوله
ن�شيدن يف القرى ويف ريفنا ناخد جوله
عقبان املر�ض ال ُقدرة يل وال حوله
//
مكافحة املر�ض نطرق جميع �أبوابا
يف الريف واحل�ضر ننهي ونزيل �أ�سبابا
وال�صحة ما نتغابا
تعزيز ال�سلوك
َّ
�أعمال خري ن�شارك و�إن دعوك ماتابا
//
عل�شان يف الرعاية يكون �شغلنا ن�ضيف
كل القابالت يجدن فر�ص توظيف
تبقى املهنة ملزمة يف احل�ضر والريف
يل �سبب الوفيات نبقى روق و�صريف
//
لو جنهل خدمة القابلة �أمر غريب
غرين كيف حياة الأمهات بتطيب
ِّ
ونكثف التدريب
نزيد القابالت
�أيها قرية منهن يبقى ليها ن�صيب
//
نعتني بالقبالة ون�سعى يل تطويره
بكالريو�س تكون درجة علوما كبرية
نعمل تاين دورات فرتة تبقى ق�صرية
تن�شيطية ليهن وباجلديد تنويره
//
احلنية
ندرِ ّ ب قابالتنا ونزرع َّ
النف�سية
نقدر حالتا
ويل احلامل ّ
َّ
�أداها مت ِ ّيزو لو حتى ما مكر َّية
خا�صة �أكان بقت حالة احلمل بكر َّية
//
نهتم ما نتغابا
بالأمر العظيم
َّ
تلقائية م َنّنا ما علينا رقابة
َّ
الأم كان تو َّفت وودعت �أحبابا
نبلِ ّ غ ع َنّها نح�صى ونعرف �أ�سبابا
//
مدنية
منظمات
ومعاها
ال�صحة
وزارة
َّ
والدولية
هيئات وال�صناديق حملِ ّ ي
َّ
ميزانية
رعاية الأمهات ختوال
َّ
وع�شية
يف الريف واحل�ضر �إر�شاد �صباح
َّ
//
للعايدات من املوت الرعاية ندوره
مرحلة تانية من الأوىل زايدة خطوره
ِ رّ
تكت يف ال�سوايل �أو النف�س بتدوره
لنب ون�ش�أ وع�صاير �أوعى تف�ضى الكوره
//
ّ
ومغت
املو�ضوع مهم ما نخلِ ي �سر
َّ
ُ
ينبت
والب�ضر
الب�صلح من�سكو
َّ
منبت
ع�شان ما تكون قواك من التعب
َّ
�ست
التنظيم حمدد ليك و�سائل َّ
//
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ال�صحة املدر�سية :

ً
مدار�س �صحية لغدا �أف�ضل

حتقيق مُ�صور � :صحة بلدنا
ٌتتعرب ال�صحة املدر�سية واحدة من مقومات جناح ال�سل�سلة التعليمية بالبالد  ،ولذلك درجت
وزارة ال�صحة الإحتادية على �إعطاها القدح املعلى من الإهتمام والرعاية  ،فالطالب �أمانة
يجب احلفاظ على �صحتهم �سيما و�أن ( العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم ) واملُعافى من

الأمرا�ض التي تنتقل ب�سبب الرتدي يف بيئة املدر�سة� ( .صحة بلدنا ) مبعيتها عدد من ال�صور
التي تو�ضح � ،إهتمام ق�سم ( ال�صحة املدر�سية ) التابع لإدارة تعزيز ال�صحة بالوزارة بهذا
اجلانب املُهم واحل�سا�س  .ولأن ال�صورة �أف�ضل بكثري فكما يقولون ال�صورة ( ال تكذب وال
تتجمل ) نرتككم مع �صور من �أر�ض الواقع .
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ميثاق الأ�سرة يف الإ�سالم
تكامل الزوجني :الذكر والأنثى

مع وحدة الإن�سان يف �أ�صل ا َ
خل ْل ِق من َن ْف ٍ�س واحدة ،فقد خلق الله منها بقدرته
زوجني :ذكرًا و�أنثى ،وال ت�ستمر احلياة و َت ْع ُم ُر الأر�ض و َي َتكا َثر اجلن�س
الب�شري �إال بتالقيهما وتعاونهما وتكاملهما ،وتلك هي �س ّنة الله يف جميع
الكائنات والأ�شياء الدنيويّة.ومن الرابطة بني الرجل واملر�أة تتكون الأُ ْ�سرة،
وهي النواة الأوىل للمجتمع الإن�ساين.

وحدة خطاب التكليف وامل�ساواة يف احلقوق
والواجبات.

تقت�ضي امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف ف ِْطرة ا َ
خل ْلق الطبيعيّة �أمرين:
�أولهما :امل�ساواة الكاملة بني الرجل واملر�أة يف الأغلب الأع ّم من �شئون احلياة،
واعتبا ُر ٍّ
كل منهما ُم َك ِّم ًال للآخر ومُتمِّم ًا لر�سالته ،و�شريك ًا له يف احلياة الزوجيّة
والإجتماعيّة عدا بع�ض اخل�صو�صيات املُ َميِّزة ٍّ
لكل منهما يف تكوينه البدين
فيخت�ص ك ٌّل منهما مبا تمَ َ يَّز فيه.
والنف�سي
ّ
الثاين :ا َّت�ساق ًا مع هذا الأ�صل ،جاء اخلطاب ال�شرعي ُموَحَّ د ًا يتناول ك ًّال
من الرجل واملر�أة يف �سائر الأمور التي يت�ساويان فيها كالتكليف بالأوامر
والنواهي ،ويف احلالل واحلرام والثواب والعقاب ،ويف احلقوق والواجبات
خا�ص ًا ٍّ
بكل منهما
الإن�سانيّة العامّة ،ويف الكرامة الب�شريّة ،كما جاء هذا اخلطاب ّ
اخلا�صة به.
يف الأمور
َّ

ُّ
التخ�ص َ�صات
تنوع

� َّإن تمَ َ ا ُي َز ٍّ
كل من الرجل واملر�أة بخ�صائ�ص وملكات وقدرات بدنيّة
ونف�سيّة معيّنة ال جتعل �أحدَهما �أعلى �ش�أن ًا من الآخر ،ولكنه
َ
َم ُن ٌ
وظائف حياتي ٍة وحيوية معيّنة ال
وط
ب�صالح َّي ِته لأداءِ
ِ
ي�ستطيع الآخر القيام بها ،وهي �سُ َّنة الله يف الب�شر كا َّفة
حتى بني الرجال وبع�ضهم ،وبني الن�ساء وبع�ضهن .فاملر�أة
وال�س َكن
بعاطفتها ور ّقتها و�أنوثتها م�صدر الإ�ستقرار
َّ
النف�سي والإجتماعي للرجل والأ�سرة ،وبفطرتها و�صربها
ِّ
م�شاق احلمل والوالدة والأمومة ،ترعى
غري املحدود على
�أطفالهما وتعتني بهم ر�ضاعة وتربية وتقوم على �سائر
�شئونهم ،والرجل بقوّ ته وجَ َلده و َكدْحه املتوا�صل منوط به
حت�صيل ال ِّرزق وتلبية احتياجات �أ�سرته ،والقيام على
رعايتها وحمايتها.

توزيع امل�سئوليات مَ َ
وتا ُيز
املراكز القانون ّية.

� َّإن العدالة وامل�صلحة ت�ستوجب
مراعاة هذه اخل�صائ�ص الفطريّة
الطبيعيّة ٍّ
لكل من الرجل واملر�أة
يف توزيع امل�سئوليات والتبعات
والوظائف التي ي�ؤديها ك ٌّل منهما
يف احلاالت التي تقت�ضيها؛
وهو ما ي�ؤدي حتم ًا �إىل
تمَ َ ايُز املركز القانوين ٍّ
لكل
من الرجل واملر�أة يف
نطاق هذه احلاالت دون
غريها .والأ�سرة من

�أهم امليادين التي تربز فيها تلك الفروق وامللكات واملُ َكوِّ نات اخلِ ْل ِقيَّة البدنيّة
والنف�سيّة لكل من الرجل واملر�أة.

�صالح املجتمع يف الإقرار باخل�صائ�ص
الفطر ّية.

� ّإن ال َت َن ُّكر لهذه الفروق واخل�صائ�ص غري جائز عق ًال
وطبع ًا و�شرع ًا؛ ملا فيه من امتهان للفطرة و�إنكار
لظواهر طبيعيّة متج�سدة واقع ًا وعم ًال
ومعلومة للكافة بالعلم اليقيني واملعملي.
كما ال يجوز �شرع ًا التو�سع يف �إعمال هذه
الفوارق بمِ َ ِّدهَـا خارج نطاق احلاالت التي
ت�ستوجبها ال�شريعة �أو ت�شهد لها الفطرة
ظلم للمر�أة وافتئات على �أحكام
ملا فيه من ٍ
ال�شريعة ،ولأن ِكال الأمرين ي�ؤدّي �إىل
ف�سا ٍد كبري وخلل جمتمعي وقيمي يهدد
بتدمري املجتمع ولو طال الأمد.ومل يَحْ َظ
نظام اجتماعي بالعناية والتف�صيل يف القر�آن
الكرمي مبثل ما حَ ظِ يَت به الأُ ْ�سرة يف كل �شئونها على
النحو الوارد تف�صي ًال يف الأحكام ال�شرعيّة.

حترمي ال ْإقتان غري ّ
ال�شرعي .
رِ

الزواج ّ
ال�شرعي :هو الو�سيلة املح َّددَة على �سبيل احل�صر
لإباحة اقرتان ال ّرجل ب�إمر�أة والأ�سا�س الوحيد لبناء
الأ�سرة.وقد حَ َّر َم الإ�سالم كا ّفة ال�صور الأُ ْخرى
للعالقة بني الرجل واملر�أة ولو �سُ ِّميَت ُزورًا با�سم
الزواج ،كما حَ َّر َم كا ّفة الدواعي امل�ؤديّة �إليها.

تطور مظاهر الزواج برُ قِ يّ
الإن�سان .

َخ ْل ُق الإن�سان من ذكر و�أنثى ،يك�شف عن الإرادة

الإلهيّة يف جَ ع ِْل الزواج ف ِْطر ًة ب�شر ّي ًة و�ضرور ًة اجتماع ّي ًة ونظامًا �أ�سا�س ّي ًا
لتكوين الأ�سرة والرتابط الإجتماعي بني الأ�سر.

نِطـــَــاق الأُ�سْ رة .

الأُ ْ�سرة يف الإ�سالم ال تقت�صر على الزوجني والأوالد فقط ،و�إمنا متتد �إىل �شبكة
وا�سعة من َذ ِوي ال ُق ْربى من الأجداد واجلدّات والأخوة والأخوات
والأعمام والعمّات والأخوال واخلاالت وغريهم ممن
جتمعهم رابطة الن�سب �أو امل�صاهرة �أو الر�ضاع
�أينما كان مكانهم ،و َت َّت ِ�سع حتى ت�شمل املجتمع
كله.

�أهم ّية الأ�سرة و�ضرورة
وجود رئي�س لها.
ُ

الأ ْ�سرة كمجموع ب�شري من ذكر و�أنثى :هي
اللبنة الأوىل والوحدة الإجتماعيّة الأ�سا�سيّة
للمجتمع ،وتتج�سّ د فيها �أركان املجتمع
ومقوماته البنائيّة ،ومهما َ�ص ُغر حجمُها �أو عد ُد
�أفرادها ف�إنهم يرتبطون بعالقات عاطفيّة واجتماعيّة
وماليّة و ُت َن ّظمهم حقوق وواجبات ،فال ي�ستقيم �أمرها دون
قيادة تدير �شئونها وهي :قوامة الرّجُ ل ،وهي �إدارة خا�ضعة لل�ضوابط والأحكام
ال�شرعيّة يف كتاب الله و�سنة ر�سوله �صلى الله عليه و�سلم.

حفظ الن�سل (النوع الإن�ساين

امل ْق ِ�صد الأوّ ل للأُ�سرة يف ال�شريعة الإ�سالميّة هو حفظ الن�سل �أو اجلن�س الب�شري
تعمري ًا للأر�ض ،وتوا�ص ًال للأجيال ،وقد فطر الله الرغبة اجلن�سيّة يف الأبدان
لكونها الو�سيلة الطبيعيّة للإجناب امل�شروع ،ولي�ست غاية يف ذاتها .وحتقي ًقا
لهذا امل ْق ِ�صد َق َ�ص َر الإ�سالم الزواج امل�شروع على ما يكون بني ذكر و�أنثى ،وحَ َّر َم
كل �صور اللقاء خارج الزواج امل�شروع ،كما حَ َّر َم العالقات ال�شا ّذة التي ال ت�ؤدِّي
�إىل الإجناب ،ومل ي ُِج ْز تنظيم الن�سل �إ ّال مبوافقة ال ّزوجني.

حتقيق ال�سكن واملودة والرحمة

حتى ال تنح�صر العالقة بني الزوجني
يف �صورة ج�سدية بحتة ،فقد َن َّبهَتْ
ال�شريعة �أن مِ نْ مقا�صد هذه العالقة
�أن ي�سكن كل من الزوجني �إىل
الآخر ،و�أن تتحقق بينهما املودة
والرحمة .وبذلك ُت�ؤَمِّن ال�شريعة
لكل �أفراد الأ�سرة حيا ًة اجتماعي ًة
هانئ ًة و�سعيدة قوامها املودّة واحلب
والرتاحم والتعاون يف ال�سراء
وال�ضراء وتحُ َ ِّقق اال�ستقرار وال�سكن
َ
املتبادلة.و�ش َرعَتْ
النف�سي والثقة
لتحقيق هذا المْ َ ْق ِ�صد �أحكامًا و�آدابًا
للمعا�شرة باملعروف بني الزوجني،
وغري ذلك من الأحكام التي ُت َو ِّفر
العائلي اململوء دف ًئا وحنا ًنا،
اجل َّو
ّ
وم�شاعر راقية.

وي�س�ألونك

نقاط متقاربة

د.يا�سر عثمان �أبوعمّار

د.ال�صادق الب�شري �أحمد

�صحّ تك بالدنيا

ً
ال�صحة
مرحبا وفود ّ

مدخل �أول:
قول النبي �-صلى الله عليه و�سلم( :نعمتان مغبون فيهما
ري من النا�س ال�صحّ ة ،والفراغ).
كث ٌ
مدخل ثان:
ال�صحَ ـة َف ْ�ض ٌل َو َهنـا ْء
ِنـ ْعمَة ِ ّ
ِلنرُ اعي ِح ْفظها ِمنْ ُك ِ ّل َ�شـ ْر
ْـدان ِللمـ ـَرْءِ بَـال ْء
َ�سـ َق ُم الأب ِ
راحَ ة ال َعيْ�ش َنعيما ً يُـ ْف َت ـ َق ْر
*ال�شواهد ت�ؤ ّكد �أن ال�صحة من �أعظم �أنعُم الله على عباده،
وتقت�ضي ُ
ال�شكر على الدوام ،و�شكرها يكون باملحافظة
رب واخلري ،واحلفظ على نعمة
عليها ،وتوظيفها لأعمال ال ّ
ال�صحّ ة ي�ستدعي حمايتها من كل الأخطار التي ت�ضر
والتنفع ،ت�ؤذي والتفيد ،كاملخدّرات ،والتدخني ،وغري
ذلك من �آفات املجتمع ،وتتجاوز ذلك لعدم �إنهاك اجل�سم
فيما هو حم ّرم ،حيث يجب �أن تكون الطاقة للعبادات
و�صلة الأرحام والأعمال املفيدة ،ولذلك جاءت الو�صيّة
النبوية ال�صاحلة لكل زمان ومكان(يا ُب َن ّي احفظ الله
يحفظك).
*كثري ًا من العادات واملُمار�سات ال�سالبة ،ت�ؤذي الأن ُف�س
وت�ض ّر بالأج�ساد ،وت�شيع الأوبئة والأمرا�ض الف ّتاكة
واملُعدية ،ويرت ّتبُ عليها من امل�ضا ّر ما ال يعلم �أذاه �إال
الله ،وماتزال تلك املمار�سات ال�ضا ّرة ت�سود يف كث ٍري من
املجتمعات.
*ال�سلوك ال�صحّ ي الإيجابي هو املدخل املنا�سب
ل�سودان �صحّ ي ،وهذا لن يتح ّقق
والو�سيلة الفاعلة
ٍ
�إال بالعمل التوعوي والثقايف الذي يخاطب النا�شئة
ويغر�س فيهم ماهو مطلوب لتعزيز ال�صحّ ة وا�ستدامتها
من �أجل جمتمع �سليم معافى.
*الإعالم ال�صحّ ي هو الركن الركني ور�أ�س الرمح يف
تعزيز وا�ستدامة ال�صحّ ة ،ل ُقدرته على توظيف كا ّفة
املن�صات ل�صالح الأهداف اال�سرتاتيجيّة
الو�سائط وجميع ّ
تخ�ص�ص ًا مهم ًا يف الإعالم ،بل هو
لل�صحّ ة ،وقد �أ�صبح ُّ
املتخ�ص�ص.
الأهم يف جمال الإعالم
ّ
*وزارة ال�صحّ ة الإحتاديّة ومبا تتحمّله من م�س�ؤليّات
ِج�سام على م�ستويات التخطيط والتوعية والتثقيف
ّ
وحمطة �إذاعيّة ومطبعة
جدي ٌر بها �أن تن�شئ قناة ف�ضائيّة
خا�صة ،ف�ض ًال عن �ضرورة �إحاطتها بالربامج ال�صحيّة
ّ
بالو�سائط الأخرى وتدعيمها بالأفكار والر�ؤى املطلوبة.
*� ّإن م�ؤمتر وزراء ال�صحّ ة بالواليات والذي ت�ست�ضيفه
حا�ضرة �شمال كرفان �سيناق�ش عدد ًا من الأوراق التي
تخاطب وت�ش ّرح ق�ضايا �صحيّة كثرية مثل ال�سيا�سات
وال ُّن ُظم وغريها ،م�أمو ٌل منه �أن يناق�ش ق�ضيّة (الإعالم
ال�صحّ ي) ،لكونها الرابط الوثيق بني جميع الق�ضايا
الأخرى.

الأخيــــــرة

�صحّ تك
تهمنا

وقالت الكامريا

نائب رئي�س اجلمهورية الأ�ستاذ ح�سبو حممد
عبدالرحمن يكرم الأُ�ستاذة م�شتهى حممد نور من
ً
وعرفانا
مدر�سة القابالت بام درمان وفاءً

كلمة وغتايتا

التبغ وال�سرطان !!..

د.ال�سرعلي �سعد

على املا�شي

يف مكتبة عامة!!..

ميني الباب مبا�شرة (�صبية) ممُ �سكة بتلفون
ب�صوت عال  ..بهدوء �أخذت
(ثابت)وتتح َدّث
ٍ
كتاب وحاولت �أطالع ما به  ..و (ال�صبية)
و�ضعت الهاتف بق َّوةٍ �أحدثت �ضجيج ًا والتفتت
نحوي وهي (تفرطق) �أ�صابعها يف حركة �شبيهة
بحركة (الكم�ساري) لتنبهني �أنني مل �أ�سجل
ا�سمي يف ك�شف املُ�ستفيدين من املكتبة!!..
�سري احلمد لله �أنها  -رغم هذا
قلتُ يف ِ ّ
ال�ضجيج -منتبهة للداخلني.

د.علي عبد الرحمن القر�شي
خربان رئي�سيان فى ال�صحف
 % 20.8من طالب الثانويات يتعاطون
التبغ!!!..
ال�سودان الأعلى �إفريقي ًا يف الإ�صابة
ب�سرطان الفم،،
�سرطان الفم من �أهم �أ�سبابه تعاطى التبغ
وبالطبع فلي�س كل من يتعاطاه يُ�صاب
بال�سرطان ولي�س كل من مل يتعاطى
محُ َّ�صن �ضده  ،ولكن الإرتباط بينهما كبري
خ�صو�ص ًا فى الأعمار ال�صغرية حيث يوفر
منو اخلاليا ال�سريع فر�صة �أكرب لتح ُّولها

نقطة �أوىل:
يلتئم اليوم الإجتماع التن�سيقي ال�سنوي لوزارات
ال�صحّ ة بالواليات ،والذي تقيمه وزارة ال�صحّ ة الإحتادية
ب�صورة دوريّة راتبة ،و�إننا يف مدينة النفري وحا�ضرة
كردفان ال ُكبرْ َى وعرو�س الرمال مدينة الأبي�ض ِ ّ
نرحبُ
ترحيب ًا حار ًا ب�ضيوفنا الأكارم من واليات ال�سودان
املختلفة و�ضيوفهم من �شركاء ال�صحّ ة من امل�ؤ�س�سات
الدوليّة والإقليمية ،نقول ذلك ول�سان احلال ..جيد ًا
جيتو..وحبابكم مليون ،مع الأمنيات لكم ب�إقامة طيّبة
هانئة.
نقطة ثانية:
ال�صدف �أن يجئ هذا امل�ؤمتر متزامن ًا من
من حما�سن ُّ
نهاية الوثبة الثانية من عمر النفري ،ليكون ح�ضوره
�شهود ًا على كتاب الإجناز والإعجاز يف والية �آثرت �أن
تنه�ض ب�سواعد بنيها وتختط لنف�سها م�سار ًا وا�ضح ًا
لتحقيق �أهدافها اال�سرتاتيجيّة وغاياتها املرجوّ ة ،وتعقد
العزم ومت�ضي نحو ذلك به ّم ٍة التفرت وعزم اليلني ،فكان
الإعجاز على كافة امل�ستويات ،ولأن من ر�أى لي�س كمن
�سمع ،فدونكم �صفحات كتاب النفري.
نقطة ثالثة:
تزداد �سعادتنا ب�ضيوف ال�صحة و�شركائهم ،لأن الوالية
الناه�ضة يوم حتاور قادتها مع جماهريها لر�سم معامل
النفري وحتديد م�سارات النه�ضة ،كانت ال�صحة متثل
ال�ضلع الثالث ،فجاء ال�شعار اخلالد:
موية..طريق..م�ست�شفى
والنه�ضة خيار ّ
ال�شعب.
فامل�ست�شفى عندنا التقل �أهميّة عن املوية والطرق،
وهي �أحد �أركان النه�ضة وثالثة ثالثة من �أعمدتها التي
�شيدت بعرق الرجال و�أموال اجلميع فقريهم قبل غنيّهم،
موظفهم قبل تاجرهم ،واليهم قبل طالبهم.
جملة النقاط:
النه�ضة التي �ستجدونها مت�شي على قدمني يف طرقات
الوالية ،كان النا�س جميع ًا فيها �شركاء ،كانت ثقافة
وقيمة معنويّة قبل �أن تكون �أموال ُتدفع �أو جهود تبذل،
وال�صحة –كما نراها -قيمة نبيلة وغاية عظيمة ،نرجو
�أن ي ّت�سع ماعونها لتكون ثقافة جمتمع ،وهذا لن يت�أ ّتى �إال
ب�إعالم فاعل وقادر.
�آخر نقطة:
�شكر ًا جمي ًال احلبيب وال�صديق الدكتور يا�سر �أبوعمار
و�أنت متنحنا هذه امل�ساحة وتدعونا لرنحب مبقدمكم
امليمون عرب �صحيفتكم الوليدة (�صحّ ة وطن) والتي
�سيكون لها مابعدها� ،شكر ًا ال�صحة الإحتادية� ،شكر ًا
ال�صحة بالواليات� ،شكر ًا ال�ضيوف الكرام ،وعربكم
ال�شكر حلكومة و�أهل هذه الوالية املعطاءة ،ويف �أمان
الله نرتككم ،مع �أمنياتنا بدوام ال�صحة والعافية.

خلاليا �سرطانية.
يحتوى التبغ على ع�شرات املواد
امل�سرطنة،،
يتم تعاطى التبغ يف عدة �أ�شكال منها
ال�سجائر ،ال�شي�شة ،والتمباك،،
يعتمد عالج ال�سرطان علي ا�ستئ�صال
الع�ضو املُ�صاب �إذا كان يف مراحله الأولية
( تخيل �شكلك بعد ا�ستئ�صال الفم �أو جزء
منه) !!!..ثم بالعالج الكيميائي لت�سميم
اخلاليا ال�سرطانية �أو الإ�شعاعي حلرقها
وبن�سب جناح متفاوتة ولكنها �ضعيفة.
وقانا الله و�إياكم،،و رم�ضان كرمي.

