االدارة العامة للجودة
والتطوير واالعتماد

ف ٟػاَ ٕٕٔٓ ،أطذ ََست اٌٍجٕة اإللٍ١ّ١ة ٌّٕظّة اٌظحةحة
اٌؼاٌّ١ة ف ٟاإللٍ ُ١ششق اٌّحٛسظ لشاساً طا َدلَث بحّحٛهح حٗ
اٌّمحشحة بشأْ جم٠ٛة إٌُظُُ اٌظحةح١حة
ػٍ ٝخاسطة اٌطش٠ك
َ
وأحذ األ٠ٌٛٚات االسحشاج١ج١ةٚ ،ػٍ ٝاٌخطٛات اٌضشٚس٠ة
ٌحؼض٠ض اٌحغط١ة اٌشاٍِة بخذِات طة١ة ػاٌ١ة اٌجٛدة ػحٍحٝ
ِسح ٜٛاٌسىاْ ٚاألفشاد ػٍ ٝح ٍّذ سٛاء.
ً
٠ٚحُ جظٕ١ف اٌ ٍذاْ ئٌ ٝذحثخ ِحجحّحٛػحات اسحححٕحادا ئٌحٝ
اٌةظائً اٌظة١ة ٌحٍحسحىحاْٚ ،ئٌح ٝأداء اٌحُٕحظُحُ اٌظحةح١حة،
ِٚسح ٜٛاإلٔفاق ػٍ ٝاٌظةة .جضُ اٌّجّٛػة اال ٌٟٚسحة
ِٓ بٍذاْ ِٕطمة اٌخٍ١ج اٌؼشب ، ٟأِحا اٌحّحجحّحٛػحة اٌحرحأح١حة
فححححضحُ ػشحشة دٚي ِحٕححٙحا ِظححش ٚاٌححّحغححش فح١ححّحا جضححُ
اٌّجّٛػة اٌرحاٌحرحة بحجحأحد اٌسحٛداْ وحً ِحٓ أفحغحأسحححاْ،
ٚباوسحاْٚ ،اسبؼة دٚي اخش.ٞ

السنة الثانية

العدد الرابع
وزارة الصحة االتحادية
Tele: 018376993
Fax: 0183785776
Email: quality@fmoh.gov.sd

ٚور١شاً ِا جٛاهٗ اٌ ٍذاْ اٌٛالؼة ف ٟاٌّجّٛػح ٓ١اٌرأ١ة ٚاٌراٌحرحة ِشحاوحً جحححّحرحً فحٟ
اٌحّ ً٠ٛغ١ش اٌىافٚ ،ٟاسجفاع حظحة اٌحّحذفحٛػحات اٌظحةح١حة اٌحّح حاشحشة ِحٓ هح١حٛ
اٌّشضٚ .ٝلذ جشجفغ ٘زٖ اٌّذفٛػات ف ٟبؼض اٌ ٍذاْ رات اٌذخً إٌّخفضٌ ،حظحً
ئٌ ِٓ 57% ٝئهّاٌ ٟاإلٔفاق اٌظةٚ ٟجّرًِّ اٌّسح٠ٛات اٌّشجفؼحة ِحٓ اٌحّحذفحٛػحات
اٌّ اششة ِٓ ه ٛ١اٌّشض ٝػم ة و ١شة أِاَ ِساػح ٟجحةحمح١حك اٌحححغحطح١حة اٌظحةح١حة
اٌشاٍِة ٕ٘ٚ.اٌه جةذ٠ات أخش ٕ٠ ٜغ ٟاٌحؼاًِ ِؼٙا خحثي سحؼح١حٕحا ٌح حٍحٛؽ اٌحححغحطح١حة
اٌظة١ة اٌشاٍِة ح١د ئٔٙا جحؼٍك باالفحماس ئٌ ٝخذِحات اٌحشػحا٠حة اٌظحةح١حة اٌشحاِحٍحة
ٚاٌؼاٌ١ة اٌجٛدة ٚاٌح ٟجشوض ػٍ ٝإٌاطٚ ،اٌحأوذ ِٓ جٛافش اٌمح ٜٛاٌحؼحاِحٍحة اٌظحةح١حة
اٌىاف١ةٚ ،جةس ٓ١س ً اٌةظٛي ػٍ ٝاألد٠ٚة ٚاٌحىٌٕٛٛه١ا األساس١ةٚ ،سأ اٌفجٛات
اٌّٛهٛدة حاٌ١ا فٔ ٟظُ اٌّؼٍِٛات اٌظة١ةٚ .ػٍ ٝاٌجأد ا٢خش ،فاْ اٌحةحاهحة ئٌحٝ
جٛافش اإلسادة ٚاالٌحضاَ اٌس١اس ٓ١١ػٍ ٝأسفغ اٌّسح٠ٛات ،بحاٌحححةحشَن طَح ْٛجحةحمح١حك
اٌحغط١ة اٌظة١ة اٌشاٍِة بخذِات سػا٠ة طة١ة ػاٌ١ة اٌجٛدة ٌٍسىاْ ٚاألفشادّ٠ ،حرِّحً
اٌحةذِّ ٞاٌسائذ بإٌس ة ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌ ٍذاْ.
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٠ ٚحؼ ٓ١االسجماء بجٛدة اٌشػا٠ة سفغ ِسح ٜٛسثِة اٌّشض.ٝ
فمذ أظٙشت اٌذساسات ف ٟبؼض اٌ ٍذاْ أْ ِؼذي أحشاس
األحذاخ اٌضاسة باٌّشضِ ٟشجفغٚ ،لذ ٠ظً ئٌٔ ٝة٪ٔ1 ٛ
ِٓ ب ٓ١حاالت اٌذخٛي ئٌ ٝاٌّسحشف١ات.

متطلبات تحسين الخذمات الصحية

الحوكمة )(Governance
بّا أْ جةس ٓ١اٌةٛوّة ف ٟاٌظةة ٘ ٛأحذ اٌحةذ٠ات اٌى حش ،ٜفحاْ ئدسان هحّح١حغ اٌح حٍحذاْ
ألّ٘١ة
اٌحظذٌ ٞمض١ة اٌةٛوّة ف ٟاٌظةة ِغ اٌحشو١ض ػٍ ٝجةٍ ً١اٌس١اسات ٚاٌحخط١ظ اٌظحةحٟ
االسحشاج١ج ٛ٘ ٟأحذ اٌخطٛات اإل٠جاب١ة ف٘ ٟحزا االجحجحاٖٚ .ال ٠حخحفح ٝأْ لحذسات ِحؼحظحُ
ٚصاسات اٌظةة ِةذٚدة فِ ٟجاي جةٍٚ ً١ئػذاد اٌس١اسات ٚاٌحخط١ظ٠ٚ .ى٘ ْٛحزا األِحش
أورش خطٛسة بإٌس ة ٌٍ ٍذاْ اٌح ٟجؼأ ِٓ ٟاألصِات ٔ ِٓٚمض اٌمذسات اٌّإسس١حة ػحٍحٝ
اٌّسح ٜٛاٌٛطٕٚ ٟدْٚ
اٌٛطٌٕ ٟحشهّة اٌس١اسات اٌظة١ة اٌٛطٕ١ة ٚجةٍٙ٠ٛا ٌٚ ٝالغ ٍِّٛطِٚ .ا ِٓ شه ف ٟأْ
اسحّشاس األصِات ٠ضؼف إٌظاَ اٌظة ٟػٍٔ ٝةِ ٛحٛاطً ،ف ٟح ٓ١جحٙح١حّحٓ اٌحخحذِحات
اٌّٛهٙة ٔة ٛحاالت اٌطٛاسب ػٍ ٝجطٛس رٌه إٌظاَٚ .جّرً اٌّساءٌة ٚاٌشحفحافح١حة لضح١حة
أساس١ة ف ٟاٌ ٍذاْ إٌّخفضة اٌذخًٚ .ػٍٔ ٝةِ ٛشابٗ ،فاْ اٌحةحاهحة ِحاذحٍحة ٌحٍحححؼحاِ ْٚحغ
اٌششواء ٚاألطشاف اٌفاػٍة ِٓ غ١ش اٌذٚيٕ٘ٚ .ان جٛسغ ف ٟدٚس اٌمطاع اٌخاص ف ٟئ٠ححاء
اٌشػا٠ة اٌظة١ة ،ب١ذ أْ جٕظ ُ١اٌخذِات اٌح٠ ٟمذِٙا رٌه اٌمطاع جظً جشىحً جحةحذ خحش ِحٓ
ٔٛع اخش

.
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التمويل الصحي
)(Health Financing
جّ١ض اإللٍ ،ُ١حس ّا ََ ٚسد ف ٟاٌحمش٠ش اٌسٌٍٕ ٞٛحؼحاَ
اٌسابك ،بحاسجحفحاع ٔظح١حد اإلٔحفحاق ػحٍح ٝاٌظحةحة
ِ اششة ِٓ ه ٛ١اٌّشضٝ؛ األِش اٌزَ ُ٠ ٞؼ َذ ػم ة
ف ٟس  ً١بٍٛؽ اٌحغط١ة اٌظة١ة اٌشاِحٍحة .ال ٠حضاي
اٌىر١ش ِٓ بٍذاْ اٌّجّحٛػحات اٌحرحثخ فح ٟاإللحٍح١حُ
٠فحمش ئٌ ٝسؤ٠حة ٚاضحةحة ٌحىح١حفح١حة جحةحسح١حٓ ُٔحظُحُ
اٌحّ ً٠ٛاٌظةٌ ٟذٙ٠ا

فٕٙاٌه لظٛس ٠ش ٛاسح١ؼا ِفا٘ ُ١اٌحّح٠ٛحً اٌظحةح،ٟ
ئٌ ٝهأد ػذَ جٛافش اٌمذسات فِ ٟجاي ئهشاء اٌحذساسحات
ٚئػحذاد األدٚات فحِ ٟححجحاي جحّح٠ٛححً اٌظححةحةٚ ،السحح١حّححا
اٌةسابات اٌظة١حة اٌحٛطحٕح١حةٚ ،أداة اٌحححمح١ح١حُ اٌحححٕحظح١حّحٟ
ٌحةس ٓ١اٌحّ ً٠ٛاٌظةٚ ٟجحمح٠ٛحححٗٚ ،ئٔحفحاق األ َسحش ػحٍحٝ
اٌظحةححةٚ ،اٌححّحسححٛحححات حححٛي االٔححححفححاع ِحٓ اٌحخححذِححات،
ٚدساسات اٌفؼاٌ١ة ٌماء اٌحىاٌ١فٚ ،اسححخحذاَ ٘حزٖ األدٚات
ف ٟجٛه ٗ١ػٍّ١ة طٕغ اٌمشاس

تنمية الق َوى العاملة الصحية :
جحّرً اٌحةذِّ٠ات اٌشئ١س١ة اٌح ٟجٛاهٗ اٌ ٍذاْ فِ ٟجاي جّٕ١ة اٌم ٜٛاٌؼاٍِة اٌظة١ة فٔ ٟمض اٌم ٜٛاٌؼاٍِة ٚسٛء
اٌحٛص٠غٚ ،السّ١ا بإٌس ة ٌٍّّشضات ٚاٌمابثت ٚاٌّ ٓٙاٌط ١ة اٌّؼأٚةٚ ،أٔشطة اٌحذس٠د ٚاٌحؼٍ ُ١اٌّسحّش،
ٚاٌةفاظ ػٍ ٝاٌؼاٍِ ٓ١ر ٞٚاٌىفاءة .فاٌؼذ٠ذ ِٓ بٍذاْ اٌّجّٛػح ٓ١اٌرأ١ة ٚاٌراٌرة  ٚاٌسٛداْ ٚاحذ ِٕ ُٙجؼأِٓ ٟ
ضؼف ُٔظُُ ئداسة اٌم ٜٛاٌؼاٍِة اٌظة١ة ٚػذَ وفا٠ة اٌحٕس١ك فّ١ا ٠حؼٍك بحّٕ١ة اٌم ٜٛاٌؼاٍِة اٌظة١ةِٓٚ .
اٌشٛاغً اٌشئ١س١ة ػٍِ ٝسح ٜٛاإللٍ ُ١وىً اٌةاهة ئٌ ٝضّاْ اجّساق ٘جشة اٌم ٜٛاٌؼاٍِة اٌظة١ة ٚجٕمٍٙا
ٚحمٛلٙا ٚٚاه اجٙا ِغ ِذٔٚة ِٕظّة اٌظةة اٌؼاٌّ١ة ٌمٛاػذ اٌّّاسسة بشأْ جٛظ١ف اٌؼاٍِ ٓ١اٌظة ٓ١١ػٍٝ
اٌّسح ٜٛاٌذ.ٌٟٚ
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األدوية والتكنولوجيات األساسية :

P AGE

ال ٠ضاي اٌٛطٛي ئٌ ٝإٌّحجات اٌط ١ة بّا فٙ١ا األد٠ٚة األساس١ةٚ ،اٌٍحمحاححاتِٚ ،حٕحححجحات
اٌذَٚ ،األهٙضة اٌط ١ةٚ ،اٌحشخ١ظ١ة ّ٠رً جةذ٠ا ً ٠ضداد جفالّا ً ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌح حٍحذاْ هحشاء
ػذَ االسحخذاَ اٌىاًِ ٌألد٠ٚة اٌّضّٔٛة اٌجٛدةٚ ،االسحخذاَ غ١ش اٌشش١ذ ٌألد٠ٚةٚ ،ػحذَ
وفاءة ُٔظُُ اٌششاء ٚاٌحٛص٠غٚ .باإلضافة ئٌ ٝرٌه ٌُ ،جسححَحفِحذ اٌح حٍحذاْ اسحححفحادة وحاِحٍحة ِحٓ
األدٚات اٌّحاحة (ِرً جم ُ١١اٌحىٌٕٛٛه١ا اٌظة١ة) ٌّساػذجٙا ف ٟاجخار لحشاسات ِسحححٕح١حشة
بشأْ االسحرّاس ف ٟاٌحىٌٕٛٛه١ا اٌظة١ةٚ .جضداد حذة اٌحةذِّ٠ات اٌىإِة فِ ٟحجحاي األد٠ٚحة
األساس١ة ٚاٌحىٌٕٛٛه١ا اٌظة١ة بّذ ٜاٌةاهة ئٌ ٝجم٠ٛة اٌسٍطات اٌحٕظ١ّ١حة اٌحٛطحٕح١حة فحٟ
ِؼظُ اٌ ٍذاْ

ُن ُظم المعلومات الصحية:
٠حّسُ ٚضغ ُٔظُُ اٌّؼٍِٛات اٌظة١ة ف ٟاإللٍ ُ١باٌح ا ٓ٠اٌشذ٠ذ؛ ئر أْ بٍذأا ً ور١شة ٌحذ٠حٙحا
اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّجاالت اٌح٠ ٟجد جم٠ٛحٙا ،بّا ف ٟرٌه اٌس١اسات ٚاٌحشحش٠حؼحاتٚ ،اٌحّحٛاسد
اٌشطْ ذ ٚاٌحمح١ح١حُِٚ ،حٙحاسات هحّحغ اٌحّحؼحٍحِٛحات اٌحذلح١حمحة
اٌ شش٠ة ٚاٌّاد٠ةِٚ ،إششات َ
ٚجةٍٍٙ١ا ٔٚشش٘ا ف ٟاٌٛلث إٌّاسدٌ ،ثسححششحاد بحٙحا فح ٟطحٕحغ اٌحمحشاساتٚ .لحذ لحاَ
اٌّىحد اإللٍ ،ّٟ١ػمد اػحّاد اٌٍجٕة اإللٍ١ّ١ة ٌمشاس٘ا بشأْ جحمح٠ٛحة اٌحُٕحظُحُ اٌظحةح١حة،
ب زي هٛٙد ِخٍظة ٌذػُ اٌ ٍذاْ ِٚساػذجٙا ف ٟجةسُٔ ٓ١ظُُ اٌّؼٍِٛات اٌظة١ة ٌذٙ٠ا

الصحة اإللكترونية:
ُ٠ؼذ اسحخذاَ اٌظةة اإلٌىحش١ٔٚة داخً اٌحُٕحظُحُ اٌظحةح١حة فح ٟاإللحٍح١حُ فحٟ
اٌٛلث اٌشا٘ٓ اسحخذاِا ً ِةذٚداً ،ئر ٠حؼ ٓ١ئػذاد اسحححشاجح١حجح١حات اٌظحةحة
اإلٌىحش١ٔٚة اٌٛطٕ١ة اٌح ٟجحؼاطِ ٝغ اٌحةذِّ٠ات اٌّاٌ١ة اٌح ٟجحجحابحٗ اٌحُٕحظُحُ
اٌظة١ةٚ ،ص٠ادة اٌةاهة ئٌ ٝاٌىفاءةٚ ،اسجفاع سمف جٛلؼات اٌّحٛاطحٕح١حٓ.
ٚلذ طاٌ ث هّؼ١ة اٌظةة اٌحؼحاٌحّح١حة اٌحذٚي األػضحاء بحٛضحغ سح١حاسحات
ٚطٕ١ةٚ ،اٌحخط١ظ ٌخذِات اٌظةة اإلٌىحش١ٔٚة إٌّاس ةٚ ،جٕف١حز ِحؼحا٠ح١حش
اٌ ١أات اٌظة١ة ف ٟبٍذأ.ُٙ
ٔٛع أ ٚخش ِٓ اٌحّح حادسات ،جحظحً ٘حٕحان
ٚبّٕ١ا بذأت دٚي ػذة ف ٟجٕف١ز ٍ
فجٛة ِؼحشف بٙا ف ٟاٌحمحذسات اٌحٛطحٕح١حة اٌحثصِحة إلداسة ػحّحٍح١حة ئػحذاد
االسحشاج١ج١ات ٚاٌس١اسات اٌٛطٕ١ة ف٘ ٟزا اٌّجاي .أِا اٌحم َذَ ف ٟاػحححّحاد
ِؼا١٠ش اٌ ١أات اٌظة١ة ٚجٕف١ز٘ا ف١شٛبٗ اٌ ظء٠ٚ ،حشافك رٌه ِغ اٌةحاهحة
ئٌ ٝش ىات ٚطٕ١ة ٌذػُ جذفك اٌّؼٍِٛحات دخحً اٌحٕحظحاَ اٌظحةح ،ٟاألِحش
اٌزّ٠ ٞرً ػائما ً أِاَ جط٠ٛش اٌظةة اإلٌىحش١ٔٚة.

