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وزارة ال�صحة االحتادية� :إي�صال العالج املجاين مل�ستحقيه خط �أحمر

�شمال دارفور� :صحة وطن
�شدد وزير ال�صحة الإحتادية بحر �أبوقردة على
و�صول �أدوية العالج املجاين ف�ض ًال عن املخ�ص�ص
للأطفال دون �سن اخلام�سة مل�ستحقيه وحذر من
مغبة عدم االمتثال لذلك و�أ�ضاف (دا خط �أحمر
لن جنامل فيه)  .واطم�أن �أبوقردة خالل تد�شني
القافلة ال�صحية مبدينة الطينة بوالية �شمال
دارفور على تو ُّفر هذه الأ�صناف املجانيةُ ،م�ؤكد ًا
بداية العمل فى م�ست�شفيات (امربو – كرنوى
والطينة) بتكلفة  26مليون جنيه عرب التمويل
البنكي على �أن ُتفتتح يف يونيو القادم  .و�أعلن
االلتزام بت�شييد مركز �صحي مبدينة الطينة

الت�شادية ومده باملعدات الطبية ليكون رمز ًا
للإخاء والتعاون بني ال�شعبني ال�شقيقني وذلك
بناء على طلب حمافظها الذي خاطب املواطنني
يف حفل التد�شني ،ورهن مبوافقة اجلهات ذات
ال�صلة يف البلدين  .و�شهد �أبوقردة تخريج 80
دار�س يف الإ�سعافات الأولية من حملية كرنوي
�ضمن م�شروع املليون م�سعف الذى ينفذه الهالل
الأحمر ال�سوداين لدعم ال�سالم الإجتماعي
يف دارفور كما و�ضع حجر الأ�سا�س مل�ست�شفى
ال�سالم التخ�ص�صي بالطينة بتكلفة  45مليون
جنيه والذى يقدم خدماته فى خم�سة تخ�ص�صات
بجانب حجر الأ�سا�س للمحجر ال�صحي.

ال�سودان وايرلندا يوقعان اتفاقية �شراكية �صحيّة �شاملة
وقع ال�سودان ودولة ايرلندا اتفاقية �شراكة �صحية �شاملة بالعا�صمة االيرلندية دبلن .حيث وقع عن ال�سودان
الدكتور ع�صام الدين حممد عبد الله وكيل وزارة ال�صحة الإحتادية وعن احلكومة االيرلندية توين �أوبراين
مدير عام اخلدمات ال�صحية ،بح�ضور ال�سفري عبد الله الأزرق �سفري ال�سودان بدبلن والدكتور ال�شيخ ال�صديق
بدر الأمني العام للمجل�س ال�سوداين القومي للتخ�ص�صات الطبية.
وقال الدكتور ع�صام الدين حممد عبد الله �أن االتفاقيّة ُتعد مك�سب ًا كبري ًا للحقل الطبي واخلدمات ال�صحيّة ،م�شري ًا
ن�صت على التعاون بني البلدين يف ترقية اخلدمات ال�صحيّة وخماطبة الق�ضايا ذات الأولويّة ببناء
�إىل �أنها ّ
القدرات لكليّات الطب وامل�ست�شفيات ال�سودانية ،و�إتاحة فر�ص التدريب للكوادر الطبية ال�سودانية بايرلندا يف
جميع التخ�ص�صات وتبادل اخلربات بني الأطباء وامل�ؤ�س�سات ال�صحية لرفع الكفاءة املهنيّة للأطباء والكوادر
ال�صحية امل�ساعدة.
ن�صت على �إجراء البحوث امل�شرتكة بني البلدين يف املجال ال�صحي وتقوية الروابط
م�ضيف ًا �أن االتفاقية ّ
والتو�أمة بني امل�ؤ�س�سات ال�صحية مبا يدعم ويطور هذه امل�ؤ�س�سات ويزيد من كفاءتها وجودة خدماتها مبا يدعم
ا�سرتاتيجية الوزارة يف اجلودة.

وزارة ال�صحة تعلن جمانية عمليات القلب والق�سطرة اعتبار ًا من دي�سمرب
الفا�شر� :صحة وطن
�أعلن وزير ال�صحة الإحتادي بحر �أبوقردة� ،إكتمال كافة الإجراءات
املُتع ِ ّلقة مبجانية عمليات القلب املفتوح والق�ساطر العالجية
والت�شخي�صية وعمليات القلب الأخرى ،وذلك �ضمن منظومة العالج
املجاين على �أن تنفذ اعتبار ًا من دي�سمرب املقبل بتكلفة ( )40مليار
جنيه يف العام .وك�شف �أبوقردة خالل تف ُّقده املرافق ال�صحية بوالية
�شمال دارفور ،عن قرار و�شيك بتحويل كل العالج املجاين للت�أمني
ال�صحي ،منا�شد ًا الأ�سر بالإ�سراع يف ا�ستخراج بطاقة الت�أمني ال�صحي،
و�أ�شار �أبوقردة �إىل تعزيز اخلدمات العالجية التخ�ص�صية كن�شر

االخت�صا�صيني الذين بلغ عددهم الآن  1300اخت�صا�صي بالواليات،
ونوه �إىل تعيني وتدريب قابالت املجتمع
مقابل  239يف العام َّ ،2012
والالئي بلغ عددهن � 12ألف قابلة ،من جملة � 13ألف قابلة متثلها
حاجة النظام ال�صحي بالبالد من القابالت ،ف�ض ًال عن االهتمام بال�صحة
املدر�سية .و�أعلن عن انطالق العمل يف ت�أهيل  103م�ست�شفيات ريفية
بالبالد خالل �أ�سبوعني ،بت�أهيل مبانيها و�أق�سام غرف العمليات،
املعامل ،بنوك الدم ،ال�صيدلية ،والأ�سنان ،مع توفري املعدات الطبية
لهذه الأق�سام عرب التمويل البنكي �ضمن م�شروع الت�أهيل الذي تنفذه
الوزارة .

كلمة العدد
بيان �صحفي
يف الوقت الذي تقوم به وزارة ال�صحة الإحتادية من جمهودات
داخل وخارج ال�سودان من �أجل �أن ينعم املواطن ال�سوداين بوافر
�صحة ومتام عافية .و�آخرها تر�أ�س ال�سودان لل�شبكة العاملية
لل�صحة يف جميع ال�سيا�سات والتي ت�ضم يف ع�ضويتها �أكرث من
 60دولة ،بجانب منظمات الأمم املتحدة كمنظمة ال�صحة العاملية.
مقرونا بن�شاط داخلي يف توفري العالج املجاين وتقوية النظام
ال�صحي املحلي وتطبيق م�شروع التغطية ال�شاملة بخدمات
الرعاية ال�صحية و�إعالنها الأخري عن جمانية عمليات جراحة
القلب لكل املر�ضى بال�سودان وحر�صها الد�ؤوب يف �إبعاد �شبهة
االجتار بالب�شر من خالل القرار التاريخي ،مبنع ال�سفارات من
التدخل يف اجراء عمليات زراعة الكلى لل�سودانيني باخلارج،
وربطها ب�ضوابط من الداخل للجهات املخت�صة متمثلة فى املجل�س
اال�ست�شاري لأمرا�ض وجراحة الكلي والقم�سيون الطبي القومي،
وغريها من مهام يعرب بها عن حر�ص وزارة ال�صحة الإحتادية
ورعايتها وا�شرافها على كافة الأن�شطة املتعلقة بال�صحة بواقع
م�س�ؤوليتها الأخالقية والأدبية يف هذا ال�ش�أن ولن تتقاع�س عن
دورها املنوط بها ،و�ستظل الوزارة علي العهد بها تنفذ �سيا�سة
العالج املجاين لعدد من الأمرا�ض املفقرة والتي من �ضمنها عالج
مر�ضي ال�سرطان  .فى ظل كل هذا العطاء والوزارة ومن خالل �إدارة
الإعالم والعالقات العامة مل تبخل ب�أي معلومة للجهات الإعالمية
املختلفة املحلية والعاملية ،باعتبار احل�صول علي املعلومة للأجهزة
الإعالمية حق كفله الد�ستور  .خرجت �شائعة ال تخلو من غر�ض،
بو�سائل التوا�صل االجتماعي على ل�سان الوزير مفادها”:وزير
ال�صحة الإحتادي بحر �أبوقردة :الدولة ت�صرف قرو�ش كثرية جدا
لعالج ال�سرطان ويف النهاية مبوتو” وهذا الت�صريح الكاذب ،ال
يتنا�سب وواقع امل�س�ؤولية التي يت�صدى �إليها معاليه ،وما ي�ؤكد
ذلك� ،أنها مل ترد يف �أي �صحيفة �أو قناة ف�ضائية �أو �إذاعية ،حملية �أو
عاملية .وبالرغم من ذلك �أخذت بع�ض الأ�سماء امل�ستعارة تتناقل هذا
الت�صريح الكاذب ب�شئ من ال�سخرية يف الأ�سافري ،ون�ؤكد نحن يف
�إدارة الإعالم والعالقات العامة بوزارة ال�صحة الإحتادية ب�أن الأخ
الوزير مل يدل ب�أي ت�صريح يفيد بذلك ،وهذا �أمر جماف للحقيقه
والواقع ،وعليه �ستتخذ الوزارة الإجراء القانوين �ضد اجلهة �أو
اجلهات التي روجت لذلك من خالل نيابة جرائم املعلوماتية.
خالد حامد بخيت
مدير �إدارة الإعالم والعالقات العامة بوزارة ال�صحة الإحتادية .

د� .إقبال ب�شري  :الطبيب ال�سُ وداين ُم�ؤهل ً
وفقا لدرا�سة �أجرتها ال�سعودية و�أخطائه الطبية ( زيرو )
اخلرطوم � :سلمى عبدالعزيز
قالت مُدير �إدارة التدريب واملوارد الب�شرية بوزارة ال�صحة الإحتادية د.
�إقبال �أحمد الب�شري �إن الإدارة جنحت يف زيادة عدد الأطباء بواليات ال�سودان
ُ
املختلفة حيث ت�ضاعف العدد يف ُغ�ضون فرتة ق�صرية من ( � ) 216إىل �أكرث
من ( )800طبيب  ،وو�صفت « الب�شري « خالل حوار �أجرته معها ( �صحة وطن
) يُن�شر بالداخل ق�ضية « هجرة الأطباء « بال�شائكة  ،الفتة �إىل � ّأن غالء املعي�شة
و�ضعف املرتبات ت�أتي يف مُقدمة �أ�سبابها  ،قائلة  ( :الدول ال ُأخرى تدفع
�أموال ال ُتقارن مبا ندفعه )  ،مُ�ضيفة « �إال �أننا ن�سعى لإيجاد حلول جلذب

الأطباء كم�شروع ( الإ�ستبقاء ) « ُ ،م ّنوها �إىل �أنه مت تعديل قانون التدريب
بعد مُناق�شات ِعدة  ،وباتت �سنة التدريب املدعومة من الدولة ُتقابلها �سنة
واحدة فقط عمل بد ًال عن ال�سنتني �سابق ًا  ،ما زاد من عدد الأطباء الرغبني يف
الرتديب على نفقة الدولة.
ودافعت ( ال�شبري ) عن الكادر الطبي ال�سوداين ب�شدة  ،مُ�شرية �إىل � ّأن جُ ل
الأخطاء الطبية �سببها �ضعف الأجهزة واملُعدات املُ�ستخدمة  ،قائلة ( الطبيب
ال يعمل مبفرده ) مُردفة ( �أننا جنتهد يف فرتة الإمتياز للق�ضاء على �أيّ ق�صور
) ،مُ�سرت�سلة وبعد انق�ضاء فرتة الإمتياز يعمل الأطباء حتت �إ�شراف من قبل

النواب ال�سابقني وكذلك الأخ�صائني مبجرد دخولهم للتخ�ص�ص .لذلك ف�إن
الأخطاء الطبية نادر ًا ما تكون لقلة الت�أهيل  ،وكافة الأخطاء التي حدثت ثبت
�أن الطبيب ال دخل بله ها � ،إال � ّأن ما ذكرت ال ينفي وجود �إ�شكاالت يف التدريب
 .خامتة حديثها بقولها ( ووفق ًا لدرا�سة �أمريكية علمية �أجرتها اململكة العربية
ال�سعودية ف�إن الكادر الطبي ال�سوداين �أقل يف الأخطاء الطبية بن�سبة بلغت (
زيرو )  ،وهذا يدل على �إنه �إذا توفرت البيئة اجليدة ف�إن الطبيب ال�سوداين
ُم�ؤهل .
ن�ص احلوار بالداخل

�أخبـــــــــــار
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�أبوقردة :م�شروع خف�ض وفيات الأمهات والأطفال من �أولويات وزارة ال�صحة الإحتادية
اخلرطوم جعفر برغوت
نفي بحر �إدري�س �أبوقردة وزير ال�صحة الإحتادي ما تناولته بع�ض و�سائل
الإعالم عن ارتفاع معدل وفيات الأمهات والأطفال خالل الفرتة املا�ضية،
و�أكد �أن الن�سبة انخف�ضت بن�سبة �أكرث من  %50مقارنة بالع�شرين �سنة
املا�ضية ،و�أبان ب�أنه مت م�سح معدل الوفيات يف العام 1990م ويحوي عدد
 573حالة وفاة و يف العام  2010و�صل �إىل  216الأمر الذي ي�ؤكد انخفا�ض
هذه الن�سبة ب�صورة كبرية .و�أو�ضح خالل خماطبته حفل تخريج  500قابلة
جمتمع من واليات و�سط وغرب دارفور والنيل الأبي�ض من �أكادميية العلوم
ال�صحية ب�أمدرمان ،يف �إطار توجيهات رئي�س اجلمهورية حتت �شعار( :قابلة
لكل قرية) ،ب�أن ال�سودان مل ي�صل ال�سقف املطلوب دولي ًا يف هذا اجلانب �إال
�أن تخريج القابالت �سيعمل علي ت�سريع وترية خف�ض الأمهات والأطفال

وزير ال�صحة  :قطاع الدواء هو املت�ضرر الأكرب
طيلة فرتة العقوبات الأمريكية

اخلرطوم� :صحة وطن
ك�شف وزير ال�صحة الإحتادية بحر �إدري�س �أبو قردة عن جتاوز التعقيدات
لت�سجيل الأدوية عن طريق ت�سهيل الإجراءات بوا�سطة ال�سيا�سات
اجلديدة للمجل�س القومي للأدوية وال�سموم ،وقال ب�أن قطاع الدواء هو
املت�ضرر الأكرب طيلة فرتة العقوبات الأمريكية.و�أكد �أبوقردة عقب توقيع
�إتفاقية بني ال�شركة الدولية لل�صناعات الدوائية الأردنية و�شركة �أوماب
للأن�شطة املتعددة ،بفندق ال�سالم روتانا لإن�شاء م�صنع يف ال�سودان،
ب�أن الإتفاقية ت�ساهم يف جذب الإ�ستثمار وفتح طرق للتحويالت البنكية
مقارنة بالو�ضع ال�سابق �إذ �أنه رف�ضت بع�ض البنوك التعاون مع ال�سودان
للإ�سترياد الدواء ،و�صرح �أبو قردة من جهته علي ت�شجيع �صناعة الدواء
وتوفري جميع املطلوبات من �أجل توفري الدواء و�سد العجز يف عدد من
الأ�صناف.و�أو�ضحت ممثلة ال�شركة الدولية لل�صناعات الدوائية الأردنية
روال القا�سم ،ب�أن الهدف من الإتفاقية هو توفري الدواء ب�أ�سعار معقولة
للمواطن ال�سوداين ،وقال رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أوماب ،عمر ال�شيخ
ب�أن �إن�شاء م�صنع يف ال�سودان ي�أتي �ضمن الدعم ل�سيا�سة احلكومة من �أجل
توفري الأدوية.

للو�صول املطلوب عاملي ًا.و�أ�ضاف �أن م�شروع خف�ض وفيات الأمهات والأطفال
من �أولويات الوزارة ،م�ؤكد ًا �أن وزارته ت�ضع هذا الأمر يف قمة الأولويات
و�أنه �سي�ستمر حتي تعلن وزارته عن ا�ستكمال العدد امل�ستهدف ،وهو 13500
قابلة حيث تبقي منهن  702قابلة م�شري ًا �إىل هنالك مراجعات �ستعمل للمناطق
التي دخلت يف ال�سالم ومناطق ال ُر َّحل حتي تكون هنالك تغطية �شاملة لكل
الواليات ،كما �أ�شاد �سيادته باملد ّربات من الزائرات ال�صحيات ،وقام بتحفيز
كل منهن مببلغ � 3ألف جنيه لكل وعددهن  20زائراة ،م�شري ًا �إىل �أنهن ُقمن
بتدريب القابالت ب�صورة ممتازة يف اجلوانب العملية والنظرية .و�أ�شار
�أبوقردة �إىل اهتمام رئي�س اجلمهورية ال�شخ�صي مبو�ضوع القابالت وقال
�إن الرئي�س الب�شري �أعلن �أمام جمل�س الوزراء �أن قيا�س �أداء �أي وال هو تعيني
القابالت .و�أكد �أن هنالك خم�سة واليات ن�سبة تعيني القابالت و�صلت %100

وعلي ر�أ�س تلك الواليات النيل الأزرق م�شري ًا �إىل �أن وايل النيل الأبي�ض
�أعلن تعيني  72قابلة بعد تخريجهن فور ًا و�أن وايل �سنار وجه بتعيني 122
قابلة يف يوم تخريجهن.ويف ذات ال�سياق قال عميد �أكادميية العلوم ال�صحية
دكتور �إ�سماعيل ب�شارة �أحمد �أن الأكادميية قامت بتدريب  12الف و 400قابلة
من جملة العدد امل�ستهدف م�ؤكد ًا �أن اكتمال تدريب  500قابلة من الواليات
الثالث وانهن جاهزات للدفع بهن يف املجتمعات امل�ستهدفة م�شري ًا �إىل �أهمية
القابلة يف رفع املعاناة وحت�سني امل�ستوي ال�صحي م�ؤكدا �أن ه�ؤالء تلقني
دورات متقدمة يف م�ساعدة املولود علي التنف�س �إذا تعرث تنف�سه ،كما قال
ب�شارة ب�أنهن جاهزات لرفد النظام ال�صحي يف البالد م�شيد ًا باجلهات التي
�ساهمت يف �إجناح هذا العمل خا�صة وكالة التن�سيق والتعاون الدويل الرتكية
(تيكا) و وزارة املالية ووالة الواليات ووزراء ال�صحة فيها.

اكتمال الرتتيبات لقيام امل�ؤمتر القومي الثالث للبحوث ال�صحية حتت رعاية رئي�س اجلمهورية
اخلرطوم :جعفر برغوت
�أقامت الإدارة العامة للتخطيط وال�صحة الدولية
بوزارة ال�صحة الإحتادية اجتماعها ال�سنوي
ملجل�س البحوث ال�صحية بح�ضور وكيل وزارة
ال�صحة الإحتادية د.ع�صام الدين حممد عبد
الله .د�.إميان عبدالله م�صطفى حتدثت يف بداية
االجتماع عن مقرتح منا�شط اللجان ومنها منا�شط
وميزانية اللجنة العلمية ومن بنودها حتديد �شعار
وزمان ومكان وحماور امل�ؤمتر ،وتنظيم الأوراق
واملعر�ض ومتابعة �سري اجلل�سات ومقرتح خطة

جلنة ال�سكرتارية واالت�صال والذي يحوي �إعداد
ت�صوٌر لعمل اللجنة ورفعه لرئي�س اللجنة التنظيمية
والتن�سيق مع اللجان املعنية لتحديد �أ�سماء
املدعوين وامل�شاركني يف امل�ؤمتر وكيفية احل�ضور
من داخل وخارج ال�سودان.د�.سامية يو�سف هباين
رئي�س اللجنة التنظيمية للم�ؤمتر القومي الثالث
للبحوث ال�صحية ب�أن امل�ؤمتر القومي �سيقام يف
الفرتة من  6ـ  8مار�س القادم حتت رعاية ال�سيد
رئي�س اجلمهورية ،وحتدثت د�.سامية عن �أهداف
امل�ؤمتر و�ضمت جمع الباحثني واملهتمني ب�إ�ستخدام

�إدارة التخطيط تنفذ ور�شة تقوية وتعزيز املحا�سبية يف النظام ال�صحي
اخلرطوم :جعفر برغوت
انعقدت ور�شة التدريب علي بناء تقوية وتعزيز املحا�سبية يف النظام
ال�صحي لتحقيق التغطية ال�صحية ال�شاملة بالتعاون مع منظمة ال�صحة
العاملية ،من �أجل تعديل ومعاجلة القوانني التي حت ُكم تقدمي اخلدمات
ال�صحية بجميع �أ�شكالها العالجية والوقائية �أو التعزيزية وو�ضع قوانني
جديدة ت�ساعد املواطن يف احل�صول على اخلدمات ال�صحية املتكاملة.و
�أو�ضح د .علي �سيد حممد احل�سن مدير �إدارة التخطيط وال�سيا�سات بوزاة
ال�صحة الإحتادية� ،أن الور�شة تهدف ملعاجلة القوانني وال�سيا�سات املُ ِ ّ
نظمة
للعمل ال�صحي ب�شكل �أ�سا�سي ،ومعاجلة الفجوات التي حتتاج �إىل قوانني

جديدة ومراجعة القوانني املو�ضوعة.وقال احل�سن ب�أن وفد منظمة ال�صحة
العاملية والذي يتكون من خم�سة خرباء من مكتب �إقليم ال�شرق املتو�سط
بالقاهرة �سيقوم مب�ساعدة جمموعة من الكوادر الوطنية ،و�ضمت الور�شة
كوادر عديدة من منظمة ال�صحة الإحتادية و وزارة العدل واملجل�س الطبي
ال�سوداين وجمل�س املهن الطبية وغريهم.و�أكد احل�سن �أن الور�شة تهدف
�إيل تطوير اخلدمات ال�صحية بو�ضع قوانني ت�ساعد علي حت�سني النظام
ال�صحي وحت�سني �صحة املواطنني ب�شكل عام و�سيتم التطوير ال�صحي
اخلدمي عرب الكوادر التي �سيتم تدريبها بوا�سطة خرباء منظمة ال�صحة
العاملية خالل الور�شة.

 14مليون جنيه من ال�صحة الإحتادية لقيام م�شروعات �صحية بغرب دارفور

اجلنينة � :صحة وطن
�أعلنت حكومة غرب دارفور عن بد�أ العمل يف ت�شييد عدد
« »32مركز �صحة ا�سرة مبحليات الوالية ومن املتوقع
اكتمالها مع بداية العام اجلديد ،وقال مدير عام وزارة
ال�صحة بوالية غرب دارفور عبد العزيز عبد الرحمن �أن
وزارته قامت بتدريب وتعني �أكرث من « « 1200قابلة
مت تزويدهن باملعدات الالزمة بدعم من وزارة ال�صحة
الإحتادية يف �إطار م�شروع خف�ض وفيات الأمهات
و�أعلن عبد العزيز خالل ت�صريح لـ « �صحة وطن «
عن بد�أ العمل يف ت�أهيل عدد « »4م�ست�شفيات ريفية

مبحليات «كرينك ،وجبل مون ،و فوربرنقا» �إ�ضافة اىل
ت�شيد بنوك دم وت�أهيل للمعامل وغرف العمليات ،ومت
يف ذات احلقل دعم املحليات بعدد « »5عربة �إ�سعاف
ً
،ف�ضال
و�أجهزة لعدد �أربعة غرف عمليات باملحليات
عن توقيع عقد لت�شيد م�ست�شفي اجلنينة املرجعي ،
و�أقر عبد العزيز ب�إ�ستالم والية غرب دارفور مبلغ «14
« مليون جنيه من وزارة ال�صحة الإحتادية والتى قامت
بها عدد من امل�شروعات ال�صحية التى مت �إفتتاح بع�ضها
على يد رئي�س اجلمهورية امل�شري عمر الب�شري خالل
زيارته الأخرية لوالية غرب دارفور

�صحة �شرق دارفور تك�شف عن �إفتتاح عدد من امل�شروعات ال�صحية

وزير ال�صحة بالنيل الأزرق:
رئا�سة اجلمهورية داعمة لل�صحّ ة بالوالية
�صحة وطن :جعفر برغوت
قال وزير ال�صحة ونائب وايل النيل الأزرق د .عبد الرحمن بالل بلعيد
ب�أن هناك تدخل قوي من ِقبل رئا�سة اجلمهورية لدعم ال�صحّ ة ،مما �أدى
�إىل بناء م�ؤ�س�سات عالجية جديدة مبوا�صفات عالية ،مُي�ضف ًا خالل
حوار �أجرته معه (�صحة وطن) يُن�شر بالداخل �إىل � ّأن امل�ست�شفيات
احلكومية بالوالية واجهت حت ٍد كبري جد ًا يف ال�سابق� ،سيما يف
�ضعف املوارد املادية والب�شرية� ،إ�ضافة �إىل ِقلة (العنابر واحلمامات
والإنارة) ب�سبب �ضعف املوارد املتاحة لل�صحة ،الفت ًا �إىل � ّأن الو�ضع
تبدل يف ال�سنوات الأخرية .وك�شف بلعيد عن اكتمال بناء م�ست�شفي
جديد للحوادث يف مدينة (الر�صري�ص) بتكلفة فاقت الـ 12مليار جنيه
و�صرفت على عنابر وغرف خا�صة ( الدرجة الأوىل) بكل مكوناتها
ُ
و�سيقوم ب�إفتتاحها ال�سيد رئي�س اجلمهورية قريب ًا ،قائ ًال( :نحن
الوالية الوحيدة التي تقوم بتعيني كل كادر طبي يريد العمل مبختلف
التخ�ص�صات) .ن�ص احلوار ب�صفحة ()4
ُّ

نتائج البحوث لتعزيز �صحة ورفاهية املواطن
و�إ�شراك امل�ؤ�س�سات ال�صحية واجلامعات واملعاهد
العليا البحثية واجلهات ذات ال�صلة بال�صحة والتي
ُتعني بال�صحة واخلدمات ال�صحية التخ�ص�صات
ال�صحية من داخل البالد وخارجها ،وقالت د�.سامية
من اهداف امل�ؤمتر �أي�ض ًا خلق وتطوير عالقات
دولية و�إقليمية وحملية مع اجلهات ذات ال�صلة
بال�صحة ،كما �أو�ضحت د�.سامية �شكل امل�ؤمتر
وحماوره ،وقالت ب�أن هنالك ثالثة ور�ش تدريبية
قبل بداية امل�ؤمتر ومدة الور�شة يوم واحد.

ك�شف مدير عام وزارة ال�صحة بوالية �شرق دارفورعلي �إبراهيم �آدم عن فرز عطاء لعدد  22مركز�صحة اال�سرة
بالوالية وم�ست�شفي للعيون مبدينة ال�ضعني  ،و�أكد �آدم عن خلو �شرق دارفور من الإ�سهاالت املائية ،وقال �أن التبليغ
عن املر�ض �أ�صبح �صفري منذ �شهر �سبتمرب املا�ضي  ،و قال على �إبراهيم يف ت�صريح لـ « �صحة وطن « �أن الوالية �شهدت
يف اال�شهر املا�ضية �إفتتاح ق�سم العناية املكثفة مب�ست�شفي ال�ضعني بعد �إكتمال تدريب الكوادر باخلرطوم�،إ�ضافة اىل
�إفتتاح عدد ( )10مراكز للفح�ص الطوعي لالمرا�ض املعدية يف حملية( �شعريية – �أبوكارنكا – بحر العرب) ً
ف�ضال عن
ً
م�شريا اىل ت�أهيل
ت�شييد عدد  5مراحي�ض مدر�سية و « « 4500مرحا�ض منزيل مب�شاركة املجتمعات املحلية بالوالية،
ق�سم اال�سنان مب�ست�شفي ال�ضعني بعدد  2كر�سي ا�سنان كاملة  ،و�أعلن �آدم عن توفري �إخت�صا�صي للطوارئ و احلوادث
مب�ست�شفي ال�ضعني  ،اجلدير بالذكر �أن وزارة ال�صحة بوالية �شرق دارفور وفرت عدد  14مكرب �صوت يدوي للتثقيف
ال�صحي  ،كما �أنها وفرت جهاز الجراء عمليات جراحة العظام � ،إ�ضافة اىل توفري جهاز مناظري للم�سالك البولية .

وزير ال�صحة بك�سال  :جاهزون
لإ�ستقبال الدورة املدر�سية

ك�سال � :صحة وطن
�أكد وزير ال�صحة بوالية ك�سال عبد الله �آدم عبا�س
�إ�ستقرار الأو�ضاع ال�صحية وخلو الوالية من
الإ�سهاالت املائية  ،م�شري ًا اىل جاهزية الوالية
لإ�ست�ضافة كل البعثات امل�شاركة يف الدورة املدر�سية
القومية التى حتت�ضنها الوالية نهاية ال�شهر اجلاري،
معلنا عن توفري مياه « نقية « بكل حمليات الوالية
 ،وك�شف عبد الله عن تعاون هيئة املياه بالوالية
مع وزارة ال�صحة يف توفري مياه نقية بعد �أن
متت «كلورة « م�صادر املياه  ،ف�ض ًال عن �إن�شاء عدد
من حمطات املياه باملحليات �إنفاذ ًا مل�شروع زيرو
عط�ش الذي تتبناه رئا�سة اجلمهورية  ،و�أقر عبد
الله بحوجة عدد من املناطق اىل حفر �أبار لتحقيق
�شعار « زيرو عط�ش «  ،و�أ�ضاف  :الوالية م�ستعدة
للدورة املدري�سة من كل النواحي ال�صحية  ،و�أ�شاد
وزير ال�صحة خالل حديثه لـ « �صحة وطن « بوايل
الوالية �آدم جماع الذى �أوىل جمال ال�صحة و التعليم
�إهتمام خا�ص بح�سب تعبريه  ،و�أردف  :يف كل موقع
�سيكون لدينا طبيب و �إ�سعاف ملواجهة �أي طارئ
خالل فعاليات الدورة املدر�سية .

والية جنوب دارفور تعلن خلوها من الإ�سهاالت املائية

نياال � :صحة وطن
�أعلن مدير عام وزارة ال�صحة بوالية جنوب
دارفور الدكتور �أبوبكر عبد الله حممد خلو
الوالية من الإ�سهاالت املائية  ،م�شري ًا اىل �إفتتاح
رئي�س اجلمهورية امل�شري عمر الب�شري لعدد من
املرافق ال�صحية بوالية جنوب دارفور خالل زياته
الأخرية � ،أبرزها �إفتتاحه مركز لبحوث املالريا
 ،ومركز للعناية املركزة  ،ف�ض ًال عن ت�أهيل ق�سم

العيون وت�أهيل مركز عالج الدرن و ق�سم الأ�شعة
،مب�ست�شفى نياال التعليمي  ،وقال �أبو بكر لـ « �صحة
وطن « �أن م�ست�شفى نياال ي�شهد ت�أهيل كبري حتت
�إ�شراف وزارة ال�صحة الإحتادية  ،و�أكد تعاقدهم
مع �شركة لنظافة م�ست�شفى نياال التعليمي  ،كما
ي�شهد ق�سم احلوادث اعمال �صيانة  ،وك�شف د/
�أبوبكر عن ت�أهيل عدد من امل�ست�شفيات الريفية
�،إ�ضافة اىل تخ�صي�ص قطعة � 27ألف مرت لبناء

اكادميية العلوم ال�صحية بالوالية ،بد ًال عن
موقعها احلايل  ،و�أ�شار �أبوبكر خالل حديثه اىل
وجود معمل متكامل لتحليل املياه  ،وقامت وزارة
ال�صحة بالوالية بتوفري عدد « 16مكنة « لغ�سيل
الكلى باملت�ست�شفى الت�شخي�صي  ،واجمل �أبوبكر
التحديات التى تواجههم يف توفري مياه نقية
بجميع حمليات الوالية �إ�ضافة اىل قيام مركز
لالورام للك�شف املبكر عن ال�سرطانات

�إ�ضــــــــــاءات

�صحيفة �إلكرتونية ت�صدر عن �إدارة الن�شر الإلكرتوين  ..وزارة ال�صحة الإحتادية  ..العدد الثاين نوفمرب 2017م
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املدن ال�صح َّية
منى الفا�ضل �إبراهيم

خالل العقود القليلة املا�ضية �شهدت العديد من البلدان منو ًا وا�سع ًا يف مدنها
الرئي�سية نتيجة للهجرة من الريف �إىل املدن مما �أدى �إىل �إنهاك اخلدمات
واملرافق املتوفرة مع بروز العديد من امل�شاكل منها :
امل�شكالت ال�سيا�سية ،االجتماعية ،البيئية ،املالية ،وال�صحية التي �أدت �إىل تفاقم
الظروف ال�صحية ال�سيّئة يف الأحياء الفقرية باملناطق احل�ضرية وامل�ستوطنات
ذات الدخل املنخف�ض ب�س�سب التو�سع الغري خمطط له خ�صو�ص ًا يف البلدان
منخف�ضة الدخل.
مفهوم املدن ال�صحية تقوم على و�ضع �سيا�سات عامة تركز على ال�صحة ،ح�شد
جميع املوارد املتاحة من �أجل تطور خدمات ال�صحة البيئية احل�ضرية التي
تت�صدى لق�ضية مكافحة التلوث وغريها من الق�ضايا الأو�سع نطاق ًا كالتنمية
التوجه
امل�ضمونة اال�ستمرار ،ت�شجيع حت ُّول اخلدمات ال�صحية احل�ضرية من
ُّ
العالجي املردود �إىل التوجه الوقائى الذي يرتكز على املجتمع ،وزيادة قدرة
الإدارات البلدية على معاجلة امل�شكالت ال�صحية والبيئية احل�ضرية باتباع
�سلوك ت�شاركي.
تو�صف �أية مدينة ب�أنها �صحية �إذا كانت بيئتها املادية واالجتماعية ت�ؤدى �إىل
تعزيز ودعم ال�صحة .وهذا يعنى يف �صورتة املثلى� ،أن يُتاح للنا�س يف املدينة
وكاف ،ومرافق وخدمات
ال�صحية احل�صول على وظائف مريحة ودخل ثابت ٍ
�صحية جيدة ،و�إمداد من املاء امل�أمون ،مرافق اال�صحاح ،و�أن يتم جمع النفايات
والتخ ّلُ�ص منها بطريقة �سليمة ،و�أن تكون البيئة خالية من التلوث والإكتظاظ،
و�أن تكون الطرق وو�سائل النقل م�أمونة وكافية ،و�أن ُتتاح لهم ُنظم ات�صاالت
جيدة ،و�أن تتوافر احلدائق العامة الف�سيحة وامل�ساحات اخل�ضراء واملالعب
الريا�ضية ومرافق الرتفيه.
كما يجب �أن تتوافر فى املدينة ال�صح َيّة املدار�س وال ُكل َيّات واجلامعات واملكتبات
واملرافق الثقافية والفنية املالئمة ،باال�ضافة �إىل ذلك يجب �أن تكون املنازل على
عال من اجلودة ،و�أن يتميز التخطيط والت�صميم املعماري للمدينة
م�ستوى ٍ
باجلمال واملالئمة للغر�ض منها ،واالن�سجام مع ثقافة املدينة وتاريخها.
ال�سمات ال�سلوكية ك�أن يهتم اجلار بجاره،
و يجب �أن ت�سود يف املدينة بع�ض ِ ّ
و�أن ت�شوب روح الأ�سرة املمتدة يف الروابط بني النا�س ،و�أن ي�سود بينهم نظام
غري ر�سمى للت�آلف االجتماعى.
كما يجب �أن يُعامل املعاقون امل�سنون والأطفال والفقراء وغريهم من املجموعات
املُ�ست�ضعفة معاملة مفعمة باحلب والإحرتام ،و�أن يُ�ستفاد من قدراتهم وطاقاتهم.
ففى ظل هذا املناخ املت�سم مبراعاة الآخرين ،ي�شعر النا�س باالنتماء ملدينتهم
والإفتخار بها ،في�شاركون م�شاركة فعالة يف رعاية �ش�ؤونها ويعملون على
حت�سني �أو�ضاعها.ومع ذلك يجب �أن تخلو من اجلرمية واملخدرات ،و�أن ي�سودها

الأمن املادى والذهنى .والعمل على حتفيز االن�سجام االجتماعي .والأهم من
ذلك ينبغى �أن تلتزم الإدارة البلدية واحلكومة املحلية واملنظمات الالحكومية
واملجموعات املجتمعية بالتعاون من �أجل الت�صدى للق�ضايا ذات الأولوية.
ت�شرتك ا�ساليب و�أن�شطة املدن ال�صحية يف عدد من اخل�صائ�ص التي متيزها عن
غريها ،حيث ترتكز على التزام جتاه ال�صحة والبيئة.فهي ت�ؤكد على الطبيعة
ال�شمولية لل�صحة ،مع �إقرارها بالتداخل بني الأبعاد املادية واالجتماعية
والروحية لل�صحة ،تن�شيط اتخاذ القرار ال�سيا�سي الذي ي�ستهدف دعم ال�صحة
والبيئة ،وت�ؤدى م�شاريع املدن ال�صحية �إىل تعزيز ال�صحة ،ت�ؤدى �إىل ن�شاط
تعاونى بني القطاعات ،فم�شاريع املدن ال�صحية تي�سر وتهيئ الآليات التي
تتعاون من خاللها الإدارات البلدية واحلكومية ،واملنظمات الالحكومية،

واملواطنون �أفراد ًا وجمموعات ،من �أجل حت�سني الأو�ضاع ال�صحية والبيئية
وحت�سني نوعية احلياة فى �أية مدينة .كما تتميز هذه امل�شاريع بالرتكيز على
الأن�شطة الرامية �إىل حت�سني مواقع معينه يف املدينه (املناطق ال�سكنية� ،أماكن
العمل ،املدار�س ،وما �إىل ذلك) .م�شاركه املجتمع يف م�شاريع املدن ال�صحيه تتيح
للأ�شخا�ص امل�شاركني يف الأن�شطة وامل�شاريع واالدارات البلدية القيام ب�أدوار
�أكرث فعالية .تتميز باالبتكار ،فتعزيز ال�صحة وتهيئة بيئة مواتية يف �أماكن
مع َّقدة كاملدينة يتطلب بحث ًا م�ستمر ًا عن �أفكار وطرق جديدة.
للمدن ال�صحية جملة من الأغرا�ض ،تتمثل يف حت�سني ال�صحة ونوعية احلياة
ل�سكان احل�ضر وال �سيما ذوى الدخل املنخف�ض ،وذلك بتح�سني �أو�ضاعهم
املعي�شية وتوفري اخلدمات البيئة وال�صحية ،زيادة الوعي بالق�ضايا ال�صحية
والبيئية من خالل اجلهود الرامية �إىل تنمية احل�ضر ،اال�ستنها�ض ال�سيا�سي
وامل�شاركة املجتمعية من �أجل تخطيط وتنفيذ امل�شاريع والأن�شطة ال�صحية
والبيئية ،وزيادة قدرة الإدارة البلدية على معاجلة امل�شكالت احل�ضرية
با�ستخدام �أ�ساليب امل�شاركة.
ي�ستلزم حتقيق �أهداف قيام املدن ال�صحيّة و�ضع بع�ض اال�سرتاتيجيات
والأ�ساليب التي تكفل �إعداد عملية ترويجية قوية تركز على ال�صحة والبئية،
وت�ضمن �أن ي�صبحا من الق�ضايا البارزة يف املدينة�.إعطاء �أولوية ق�صوى
لتح�سني خدمات ال�صحة البيئية ،كالإمداد باملاء والإ�صحاح ،ومعاجلة الف�ضالت
ال�صلبة ،وم�أمونية الغذاء ،ور�صد التلوث ومكافحته� ،إعطاء �أولوية ق�صوى
لتح�سني خدمات ال�صحة البيئية والإ�سكان يف املناطق احل�ضرية الفقرية ،تعزيز
دور املر�أة وتي�سري م�شاركتها فى �ش�ؤون املدينة ،والربط بني احتياجات املر�أة
وراحتها وبني �ش�ؤون وحياة املدينة ،تقوية قدرات الهيئات ال�صحية البيئة
واملوارد الب�شرية يف املدينة ،حتفيز وتي�سري امل�شاركة املجتمعية والتعاون
بني القطاعات واحلوار بني جميع الأطراف املعنية� ،إعطاء �أولوية ق�صوى
لالحتياجات ال�صحية وتهيئة البيئة للأطفال وتثقيفهم �صحي ًا وبيئ ًا ،امل�ساعدة
على حت�سني و�سائل �إعداد وتبادل املعلومات ال�صحية والبيئية يف املدينة ،تعزيز
مفهوم الرعاية ال�صحية الأولية يف احل�ضر ونظام املناطق ال�صحية احل�ضرية،
ح�شد املوارد على �أو�سع نطاق ممكن ،وال �سيما باال�ستفادة من املوارد املجتمعية
غري امل�ستقلة ،ا�ستنها�ض املنظمات الالحكومية واجلامعات واملجموعات املعنية
وما �إىل ذلك لتعزيز الربامج ال�صحية والبيئية يف املدينة ،احل�صول على االلتزام
ال�سيا�سي ل�سلطات املدينة جتاه م�شاريع املدن ال�صحية ،قيام الهيئات البلدية
بو�ضع �إطار للتعاون يعتمد على �أ�ساليب امل�شاركة يف تخطيط وتنفيذ امل�شاريع،
و�إن�شاء �شبكات االت�صال وتبادل املعلومات ملعرفة الأ�ساليب التي ثبتت فعاليتها
يف حل امل�شكالت ال�صحية والبيئية يف مدن �أخرى.
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الغ�سل هو الطريقة الوحيدة للح�صول على �أي ٍد نظيفة وذات رائحة جميلة
اخلرطوم :جعفر برغوت
احتفلت وزارة ال�صحة الإحتادية بامل�شاركة مع منظمة ال�صحة العاملية يون�سيف والعديد من منظمات العمل
ال�صحي و�شركات �صناعة ال�صابون يف ال�سابعة من �صباح اليوم «اجلمعة» باليوم العاملي لغ�سل الأيدي حتت
�شعار (لأيا ٍد نظيفة).
وبد�أ احلفل ب�سباق ال�ضاحية الذي انطلق من كربي كوبر ونقطة نهايته باخلرطوم �شارع النيل جوار برج
االت�صاالت ،قد �شارك فيه الإحتاد العام للدراجيني
ال�سودانيني وعدد من �شخ�صيات املجتمع البارزة
و�أعداد من طالب املدار�س ،وبع�ض املقيمني بال�سودان
حملة اجلن�سيات الأخرى املختلفة ،ويهدف الإحتفال
حلث املواطنني على �أهمية غ�سل الأيدي بال�صابون،
وذلك للوقاية من الأمرا�ض والإ�سهاالت ،ويعترب
االحتفال م�ساحة للتوعية ال�صحية لوقاية الأطفال من
اللإ�سهاالت و»العدوى التنف�سية» ،وي�أتي يف �إطار
اخلارطة الرباجمية للربامج التعليمية والتثقيفية
وتقليل وفيات الأطفال جراء �أمرا�ض الإ�سهال ب�إحداث
تغيريات ب�سيطة على ال�سلوك.
يف بداية احلفل قامت الفنانة نان�سي عجاج بتقدمي
اجلوائز للفائزين الثالث الأوائل ،وهي ميداليات
ف�ضية مقدمة من املنظمة العاملية يون�سيف ،وقال الفائز
الأول يا�سر حممد هارون طالب يف كلية املختربات
الطبية بجامعة مامون حميدة ،-تعترب هذه �أكرب توعية ت�ستهدف
الأطفال من �أجل احلفاظ على �سالمتهم وحثهم على غ�سل �أياديهم باملاء وال�صابون ،وذكر ب�أن هدفه من امل�شاركة
يف �سباق ال�ضاحية ،التوعية ولي�س الفوز باملركز الأول ،وقال ب�أن هذه مبادرة كبرية من وزارة ال�صحة الإحتادية
ومنظمة اليون�سيف بالإ�ضافة �إىل �شركات �صناعة ال�صابون.
وبدورها �شكرت الفنانة نان�سي عجاج ممثلة منظمة اليون�سيف العاملية جميع امل�شاركني يف اليوم العاملي لغ�سل
الأيدي مبختلف مقاماتهم ،وعربت عن �سعادتها الكبرية بهذه املبادرة التوعوية الكبرية من �أجل �سالمة الأطفال
وقالت البد من تعليم الأطفال وحثهم على غ�سل �أياديهم
بال�صابون قبل الأكل وبعد اخلروج من احلمام ،كما
قامت نان�سي بتقدمي عدد من �أغنياتها املف�ضلة و�أو�صت
باحل�ضور يف (اجلكة) القادمة.
و�أو�ضحت د .وفاء بدوي مدير �أمانة ال�صحة والبيئة
بالإحتاد العام للمر�أة ال�سودانية على �ضرورة مراغبة
الأمهات والأخوات للأطفال عند القدوم من ال�شارع �أول
الطلوع من احلمام ،و�أمرهم بغ�سل �أيديهم بال�صابون
حتي ي�صبح الأمر عادة �ضرورية بالن�سبة لهم،و�شدًدت
خالل خماطبتها جلميع امل�شاركني يف اليوم العاملي
لغ�سل الأيدي بال�صابون على �ضرورة رفع الوعي يف
املنازل من �أجل التمتع ب�صحة وعافية جلميع الأطفال
وو�صفت ب�أن الأيدي النظيفة تعني ال�صحة.
ويف ذات ال�سياق �أو�ضح د� .أحمد حممد زكريا ،مدير
�إدارة تعزيز ال�صحة بوزارة ال�صحة الإحتادية عن
�ضرورة التوعية والثقيف بالن�سبة للأطفال وب�أهمية غ�سل
الأيدي بال�صابون ،وذلك للوقاية من الأمرا�ض والإ�سهاالت ،وو�صفها ب�أنها هي الطريقة الوحيدة للح�صول على
�أيدي نظيفة وذات رائحة جميلة ،و�أو�ضح ب�أنه عند تناول الطعام بالأيدي غري املعقمة فتكون هناك �صعوبة يف
اله�ضم �أو ًال وينتج عنها الكثري من امل�شاكل ال�صحية ،ولكن عند تناول الطعام بعد الغ�سل بال�صابون فتكون هناك
�سالمة كاملة للطفل ولبقية الأ�سرة ،و�شكر خالل حديثة جميع امل�شاركني يف اليوم العاملي لغ�سل الأيدي و�أ�شاد
بال�شكر ذوي الإحتياجات اخلا�صة من امل�شاركني ومنظمات املجتمع املختلفة و�شركات �صناعة ال�صابون ،و�شدًد
زكريا ب�أنه البد من ن�شر هذه الثقافة يف جميع �أنحاء ال�سودان ،وقال ب�أن هناك �أطفال يف الواليات ال يتوفر لديهم
ال�صابون ،وبثمن التزاكر التي مت بيعها للم�شاركني �سيقومون ب�شراء ال�صابون مبختلف �أنواعه ويو ًزع يف
الواليات البعيدة واملناطق النائية ،و�أختتم حديثه قائ ًال (يال جنري).

تقاريــــــــــــــر

�صحيفة �إلكرتونية ت�صدر عن �إدارة الن�شر الإلكرتوين  ..وزارة ال�صحة الإحتادية  ..العدد الثاين نوفمرب 2017م

5

تنفيذ ًا لتوجيهات رئي�س اجلمهور ّية..

«قابلة» لكل قرية بوالية �سنار
تقرير :مروان الريح
�شهد وايل والية �سنار ال�ضو
املاحي �أم�س الأول ،تخريج الدفعة
الثالثة من خريجات �أكادميية
العلوم ال�صحية بالوالية،
بح�ضور وكيل وزارة ال�صحة
الإحتادية الدكتور ع�صام الدين
حممد عبد الله ،وعميد �أكادميية
العلوم ال�صحيّة الدكتور �إ�سماعيل
ب�شارة  ،وح�ضر حفل التخريج
عدد كبري من �أ�سر «القابالت» ف�ض ًال
عن م�شاركة حكومة والية �سنار
واملجل�س الت�شريعي.
حديث الوايل :

بد�أ وايل �سنار ال�ضو املاحي حديثه ب�شكر وزارة ال�صحة الإحتادية
ممثلة يف وكيلها الدكتور ع�صام الدين حممد عبد الله الذي جاء من
اخلرطوم حل�ضور تخريج طالبات الأكادميية من القابالت ،و تعهد
وايل �سنار بتوظيف جميع اخلريجات مع بداية العام املقبل ،و�أكد �أن
حكومته �ستقدم جميع اخلدمات ال�صحية و �ستبذل جمهود كبري يف ت�أهيل
م�ست�شفيات الوالية و توفري كافة اخلدمات ال�صحية و �صيانة عدد كبري
من امل�ست�شفيات ،والتزم ال�ضو املاحي بتعيني كل خريجة من �أكادميية
العلوم ال�صحية تنفيذ ًا ملوجهات ال�سيد رئي�س اجلمهوريّة وحتقيق ًا ل�شعار
قابلة لكل قرية ،وا�صف ًا ما تقوم به القابالت بالعمل الكبري الذي ي�صب يف
تعزيز ال�صحة وحماية املجتمع.

وكيل ال�صحة الإحتادية:

�أكد وكيل وزارة ال�صحة الإحتادية رئي�س جمل�س �أمناء �أكادمييّة العلوم
ال�صحيّة الدكتور ع�صام الدين حممد عبد الله م�ضي الوزارة يف حتقيق
م�شروع « قابلة لكل قرية» بجميع واليات ال�سودان ،من �أجل تعزيز �صحة
الأم و الطفل وتقليل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الوالدة ،واعترب
التو�سع يف خدمات الرعاية
ع�صام الدين تخريج القابالت ي�أتى يف �إطار
ُّ
ال�صحية الأ�سا�سيّة التي ُتعد من �أهم امل�شروعات بالوزارة ،وكذلك تنفيذ
م�شروع رئي�س اجلمهورية امل�شري الب�شري ،وقال وكيل وزراة ال�صحة
الإحتادية ان رئي�س اجلمهورية ظل يتابع بنف�سه مع وزير ال�صحة
الإحتادي ووالة الواليات م�شروع «قابلة لكل قرية» مما يعنى اهتمام
رئا�سة اجلمهورية بدور «القابلة»
يف املجتمع ،وا�صف ًا والية �سنار
ب�أنها والية «ال�صحة» و�أ�شاد بدور
واليها ال�ضو حممد املاحي يف جمال
ال�صحة ،مبين ًا �أن الوايل كان يهتم
بقطاع ال�صحة و يقودها بنف�سه منذ
�أن كان والي ًا للق�ضارف ،وما يزال
بذات الروح ،و�أ�ضاف( :نحنا �أي
م�شروع دايرين نعملوا بنبداهو
يف والية �سنار) ،و�أكد �أهمية
ت�ضافر جهود جميع امل�ؤ�س�سات
مع القطاع ال�صحي حتى يقوم
بدوره يف حتقيق الغايات ال�صحيّة
للدولة ،و هن�أ وكيل وزارة ال�صحة
اخلريجات ،مطالب ًا القابالت ببذل
جهد كبري من �أجل املحافظة على
�صحة الأمهات و الأطفال ،يف
�إ�شارة منه اىل دور اخلريجات
يف املحافظة على ال�صحة يف كل
قرية لأن اخلريجات تلقني التعليم

و التدريب الذي ميكنهن من القيام بكل الأدوار ال�صحية ،ونقل وكيل
وزارة ال�صحة حتايا وزير ال�صحة الإحتادي لأهل �سنار التى �أتت يف
املركز الثاين بعد والية النيل الأزرق يف تنفيذ قرار الرئي�س بتوفري قابلة
لكل قرية.

عميد الأكادميية:

و توفري �أجهزة الت�شخي�ص الدقيقة و املعامل ،وقيام مركز التعليم امل�ستمر،
و�أ�شار عبد القادر �إىل و�صول الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية اىل ن�سبة ،%95
ف�ض ًال عن �ستة مراكز قيد الإن�شاء ،كا�شف ًا عن ت�أهيل « « 7م�ست�شفيات
ريفية ،و تكملة م�ست�شفى الكلى �سنجة و �إن�شاء حوادث م�ست�شفى الدندر،
و بناء م�ست�شفى مبنطقة «حمدنا الله» ،و�أكد الوزير ا�ستقرار الأو�ضاع
ال�صحية ب�سنار كا�شف ًا عن تدين ن�سبة الإ�صابة باملالريا ،وطالب حممد
عبد القادر ب�إن�شاء حمطات ملعاجلة ق�ضية النفايات ،و�إ�صحاح البيئة من
�أجل ا�ستدامة ال�صحّ ة بالوالية.

قال عميد �أكادميية العلوم ال�صحية الدكتور �إ�سماعيل ب�شارة �أحمد ان
تخريج دفعة جديدة من القابالت يعترب رفع ملعاناة الأمهات يف فرتة
احلمل و الوالدة ،م�شري ًا �إىل �إ�ستمرار الدرا�سة لفرتة خم�سة ع�شر �شهر ًا
تفا�صيل العمل بالأكادميية :
مت�صلة للقابالت ،مو�ضح ًا �أن برنامج التغطية ال�شاملة الذي تتبناه
رئا�سة اجلمهورية وحتت �إ�شراف وزارة ال�صحة مت توفري جميع معينات مدير عام وزارة ال�صحة بوالية �سنار برعي حممد علي ،قال �أن الأكادميية
جناحه ،وقال �أن الدار�سات �صربن على فرتة الدار�سة و نتيجة ل�صربهن بد�أت بتدريب �أكرث من “ ”400خريج ومت تعيينهم يف عدد من املراكز
نلن �شهادات مهنة القبالة التى و�صفها بال�شريفة ،م�شري ًا �إىل حتديث بوالية �سنار  ،ف�ضال عن تخريج عدد “ “ 200م�ساعد طبي ،ويدر�س دفعتني
الأكادميية للربامج الدرا�سية و ك�شف عن قيام دورة �أخرى للخريجات من الأن يدر�سوا بالأكادميية  ،و لدينا برنامج دبلوم ال�صيدلة بالأكادميية ،
�أجل توفري مزيد من املعرفة حلفظ �صحة الأمهات والأطفال ،و �أ�ضاف” وندر�س التمري�ض و امل�ساعد ال�صحي  ،ويف برنامج القبالة مت تخريج
حكومة الإنقاذ �أولت القابلة اهتمام ًا كبري ًا و طالبت بتعيينها يف دواوين ثالث دفع  ،ويوجد يف والية �سنار ثالث مدار�س  ،ويوجد بالوالية 300
احلكومة بعد �أن وفرت الكتب و املراجع و املدر�سني و �أماكن للدرا�سة” .مركز لتقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأولية بن�سبة ت�شغيل  ، %100و�أقر
برعي بوجود ندرة يف الكوادر الو�سيطة يف امل�ست�شفيات الريفية  ،مطالب ًا
م�شروعات �صحيَّة:
القادر امل�أمون �أن �سنار ت�شهد بقيام برنامج دبلوم املختربات الطبية و ت�سهيله للأكادميية حتى يتم
قال وزير ال�صحة بوالية �سنار حممد عبد
بالوالية ،وتقدم عبد القادر بال�شكر جتاوز هذه العقبة  ،وقال برعي �أن جميع م�ست�شفيات الوالية يوجد بها
بناء عدد من املن�ش�آت ال�صحية اجلديدة
ت�شرف على قيام مبنى �أكادميية العلوم نق�ص حاد يف �إخت�صا�صي التخدير ،لذلك طالب الأكادميية بقيام برنامج
لوزارة ال�صحة الإحتادية
التىأهيل عدد من امل�ست�شفيات و املراكز ال�صحية دبلوم املخدرين ،ف�ض ًال عن احلوجة الكبرية لأطباء الأ�سنان بالوالية
ال�صحية اجلديد بالوالية و ت�
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�شهدته والية �شمال كردفان ..

اجتماع وزراء ال�صحة بالواليات  ..نحو
تقوية النظام ال�صحي الالمركزي
وزير ال�صحة الإحتادي يطالب مب�ضاعفة
اجلهود يف جمال التدريب و الت�أهيل

وكيل وزارة ال�صحة :يجب توفري متويل ملواجهة حاالت الطوارئ
�أبرز التحديات التى تواجهه ،مب�شاركة فاعلة من وزراء ال�صحة و املدراء العامني بجميع
�صحة وطن -الأبي�ض :مروان الريح
احت�ضنت والية �شمال كردفان يف الفرتة من “ 26ـ � ”28سبتمرب املا�ضي ،االجتماع الواليات� ،إ�ضافة �إىل م�شاركة وزير ال�صحة الإحتادي الأ�ستاذ بحر �إدري�س �أبو قردة ووكيل
التن�سيقي الأول للعام 2017م ،لوزراء ال�صحة بالواليات ،حتت �شعار(:نحو تقوية النظام الوزارة الدكتور ع�صام الدين حممد عبد الله ،وت�شريف وايل �شمال كردفان موالنا �أحمد
ال�صحي الالمركزي) ،و�شهد الإجتماع “ت�شريح” تف�صيلي للو�ضع ال�صحي بالبالد ،و حممد هارون ،ومت تقدمي عدد من الأوراق العليمة.
حتدي الإ�سهاالت املائية و�سالمة املياه:

ن�سبة لأهمية ق�ضية الإ�سهاالت املائية التى �ضربت عدد من واليات ال�سودان ،مت
تقدمي ورقة خا�صة بالإ�سهاالت ،وقال مدير �إدارة الطوارئ ال�صحية و الأوبئة
بوزارة ال�صحة الإحتادية الدكتور �صالح الدين املبارك �إن الإ�سهاالت املائية
دخلت للبالد عرب احلدود “ال�شرقية و الغربية” ،و �أكد انح�سار احلاالت يف
الأيام املا�ضية ،مقارنة باملا�ضي ،وطالب املبارك بت�أمني احلدود ال�سودانية حتى
ال تت�سلل مثل هذه الأمرا�ض من دول اجلوار ،م�شري ًا �إىل �إعدادهم العدة للق�ضاء
على املر�ض نهائي ًا ،و�أ�شاد املبارك بدور اللجنة العليا التى ُ�ش ِّكلت من �أجل
الق�ضاء على الإ�سهاالت والتى يرت�أ�سها النائب الأول لرئي�س اجلمهورية الفريق
�أول ركن بكري ح�سن �صالح رئي�س جمل�س الوزراء القومي ،مطالب ًا مبراجعة
ق�ضية “�سالمة املياه” ال�صاحلة لل�شرب ،ومراجعة �أمر ال�سكن اجلماعي يف
خالوى حتفيظ القر�آن و ال�سجون التى يكتظ بها النا�س.

والية النفري:

بد�أ وزير ال�صحة الإحتادي بحر �إدري�س �أبو قردة حديثه خالل الإجتماع مبدح
والية �شمال كردفان وو�صف �إجنازاتها يف ق�ضية املياه بالكبرية ،وطالب �أبو
قردة اال�ستفادة من جتربة والية “النفري” وذلك عرب تفجري طاقات املواطنني
م�شري ًا �إىل التن�سيق بني وزارة ال�صحة الإحتادية و وزارات ال�صحة يف
الواليات ،و �أكد �أبو قردة اهتمام الدولة ورئا�سة اجلمهورية بق�ضية ال�صحة،
مطالب ًا بتوفري متويل بنكي للواليات و م�ضاعفة اجلهود يف جمال التدريب و
الت�أهيل حتى ت�ضطلع الوزارة بدورها الرائد يف تعزيز ال�صحة.

ا�سرتاتيج ّية الدولة يف الت�صدي للأوبئة

كان من �ضمن الأوراق التى قدمت يف اجتماع وزراء ال�صحة ورقة تقوية
مقدرات الدولة يف الت�صدي للأوبئة والتى قدمها وكيل وزراة ال�صحة الدكتور
ع�صام الدين حممد عبد الله ،وطالبت الورقة ب�إن�شاء مراكز وطنية للتح ُّكم يف
الأمرا�ض و حتديد عنابر خا�صة لعزل املر�ضى امل�صابني بالأمرا�ض املُعدية ،و
توفري متويل ملواجهة حاالت الطوارئ ،ف�ض ًال عن و�ضع خطة عاجلة لنقل و
معاجلة ق�ضية النفايات بجميع الواليات ،وتنقية مياه ال�شرب.

تقوية اخلدمات ال�صحية باملحليات وتفعيل الهياكل:

طالب الدكتور حممد التوم مدير �إدارة التمنية وامل�شروعات بوزارة ال�صحة ال
Yحتادية خالل تقدميه ورقة “تقوية النظام ال�صحي الالمركزي -التحديات
واحللول” بتقوية �إدارات اخلدمات ال�صحية باملحليات عن طريق تفعيل
الهياكل ،وح�صر االحتياجات وت�ضمينها يف خطة التنمية وتوفري الكوادر
ومتابعة �إعداد ا ُ
خلطط ،ومتابعة وتفعيل �إعداد النظم وزيادة الدعم للمحليات،
كما �أ�شار لتجربة والية الق�ضارف لتقوية النظام ال�صحي معتربها منوذج ًا يجب
�أن يُحتذى.

�سبق ال�سودان يف رحلة اجلودة و التطوير:

قدم دكتور هيثم عو�ض الله مدير الإدارة العامة للجودة والإعتماد ورقة عن
رحلة اجلودة والتطوير واالعتماد ،م�شري ًا �إىل �أهمية اجلودة يف تقدمي اخلدمة
ال�صحية لت�أثريها املبا�شر على �سالمة املري�ض ومكافحة عدوى امل�ست�شفيات،
وقيا�س كفاءة النظام ال�صحي مما يقلل من تكاليف �إعادة العمل والت�شغيل ،وقال
هيثم �أن ال�سودان يعد �أول دولة ت�ضع �سيا�سة قومية للجودة �إقليمي ًا ،و�أ�شار �إىل
م�ساهمة �إدارته يف رفع الوعي ومنا�صرة ق�ضايا اجلودة عرب �إقامة املنتديات

و�إعداد وتوزيع املن�شورات واملجالت ،ف�ض ًال عن تطوير الإجراءات القيا�سية
وذلك بو�ضع املعايري القيا�سية باالدارات ذات التعامل املبا�شر مع اجلمهور
وو�ضع املر�شد القومي لت�سهيل �أداء عمل الوزارات من �أجل �سالمة املري�ض.

تحُ تمل ،يف ال�سياق �أكدت ممثل مفو�ضية تخ�صي�ص الإيرادات �آمنة ح�سب
الر�سول �إ�ستمرارهم يف دعم برامج و م�شروعات وزراة ال�صحة من �أجل تقدمي
خدمة جيدة للمواطن و تخفيف الأعباء عليه ،وحتقيق التغطية ال�شاملة.

�شهدت ورقة الت�سيق ال�صحي التى قدمها وزير ال�صحة بوالية النيل الأزرق
الدكتور عبد الرحمن بلعيد ا�ستعرا�ض جتربة والية جنوب كردفان يف تفعيل
التن�سيق ال�صحي بني قطاع كردفان ،وكيفية تعزيز التكامل والتعاون و التن�سيق
بني الواليات من �أجل توظيف املوارد املتاحة ،و تعزيز التكامل من اجل توفري
اخلدمات ،و تقليل تكلفة العالج باخلارج  ،و�شهد اجلزء الثاين من الورقة
�إ�ستعرا�ض جتربة والية اجلزيرة يف تقوية ال�شراكات و العالقات التن�سيقية
بني وزارة ال�صحة و القطاعات ذات ال�صلة تهدف لتحقيق ر�ؤية م�شرتكة لتقدمي
اخلدمات متا�شي ًا مع مبد�أ ال�صحة يف جميع ال�سيا�سات.

بالرغم من �إثارة اجلدل حول الإ�سهاالت املائية التى دخلت عرب حدود البالد
ال�شريقة و الغربية� ،إ�ستطاعت وزارة ال�صحة الإنت�صار على املر�ض بعد �أن
مت جتهيز فريق للإ�سناد امليداين و غرفة «م�شرتكة» مت من خاللها التغلب على
املر�ض و �أ�صبح الو�ضع حتت ال�سيطرة متاما ،وو�صل التبليغ «�صفر» وطالبت
ورقة الإ�سهاالت املائية �إلزام وحدة تنفيذ ال�سدود ب�إن�شاء �صرف �صحي يف كل
مدن اخلزانات وتوفري حمطات �سالمة املياه ،و تنفيذ نظام معاجلة املياه لكل
املدن ،وحتديد جهة م�س�ؤولة عن اخلالوى ومعاجلة الأو�ضاع البيئية املرتدية
بها ،و توفري عنابر عزل قيا�سية ،ف�ض ًال عن �إن�شاء الهيئة القومية ل�صحة البيئة.

م�شروع التغطية ال�شاملة هو �أحد �أبرز امل�شروعات التى بد�أت وزراة ال�صحة
الإحتادية يف تنفيذها خالل الفرتة املا�ضية ،و مت توفري الرعاية الأولية وتدريب
و تخريج �آالف القابالت ورفعت الوزراة �شعار “قابلة لكل قرية” و�شهد العام
2017م ،تدريب �أكرث من � 12ألف قابلة جمتمع ،وطالب نائب رئي�س جلنة
ال�صحة باملجل�س الوطني �أحمد كرمنو بالنظر يف الق�ضايا ال�صحية التى ال

ك�شفت ورقة املعلومات ال�صحية التى ُقدِّمت عن اتفاق وزراة ال�صحة الإحتادية
مع �إدارة ال�سجل املدين ب�أن تكون الأحداث داخل امل�ؤ�س�سات ال�صحية (والدات،
وفيات) م�س�ؤولية وزارة ال�صحة ،كما �أن ال�سجل املدين �أبدى ا�ستعداده
ليعطي معينات الت�سجيل (�أجهزة حا�سوب و �إنرتنت) و عمل تدريب للكوادر
ال�صحية ،ومن �أكرب التحديات التي تواجه نظام املعلومات ال�صحية هو عدم

�ضرورة التن�سيق ال�صحي:

التغطية ال�شاملة..بد�أت امل�سرية:

�إنت�صار وزراة ال�صحة:

املعلومات ال�صحية ..الأرقام ّ
تتحدث:
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تقديرية للتنفيذ .
ب� -أن تعد اللجنة تقرير ًا �شهري ًا لل�سيد وزير ال�صحة الإحتادي عن موقف تنفيذ
التو�صيات -وتكون �إدارة التخطيط بالوزارة �سكرتارية اللجنة .
ج� -أن تقوم اللجنة باالت�صال بوزراء �أو مدراء ال�صحة بالواليات فيما يليهم
من تو�صيات .
د� -أن يتم عر�ض تنفيذ التو�صيات با�ستخدام الن�سبة املئوية للتقييم.

و�صول التقارير من امل�ؤ�س�سات ال�صحية ،لذلك طالبت الورقة كل املراكز ال�صحية
وامل�ست�شفيات فتح نقاط ت�سجيل من �أجل �أن يتم �إجازتها ،بجانب تنظيم
�أكادميية العلوم ال�صحية لتدر�س دبلومات تقنية للإح�صائيني حتى يكون لديهم
الإ�ستعداد بعمل هذه التدريبات مبا يخدم النظام ال�صحي ،ويعترب التن�سيق مع
الأكادميية يوفر فر�صة جيدة لعمل تدريب متكامل للإح�صائيني.

اليون�سيف� ..شراكة ا�سرتاتيج ّية فاعلة:

قدمت منظمة الون�سيف عر�ض تنويري عن مالمح خطة اليون�سيف القطرية
“ ”2021 – 2018ومت عر�ض التحديات التي واجهت ال�سودان للو�صول �إىل
�أهداف الألفية الإمنائية و�أهداف التنمية امل�ستدامة ،كما مت عر�ض مالمح مكون
بقاء الطفل و منائه يف اخلطة من حيث النتائج املتوقعة مبا يخ�ص ال�صحة
و التغذية بالإ�ضافة للمياه و �إ�صحاح البيئة ،كما مت عك�س �إلتزام اليوني�سف
بالعمل مع احلكومة وال�شركاء لتحقيق النتائج املرجوة ،و التعاون و التكامل
بني القطاعات وامل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ،و�ضع ال�سيا�سات و القوانني،
التو�سع يف اخلدمات الوقائية و الغذائية و دعم برامج مثل التح�صني.

القم�سيون الطبي:

مل حتتكر الفر�ص للوزراء واملدراء العاميني فقط ،حيث قدم الدكتور عادل
�سليمان تنوير عن الو�ضع الراهن للقم�سيونات الوالئية وخطة عام 2017
لق�سم ادارة القم�سيونات الوالئية ،وقال عادل �أن �أبرز املعوقات والتحديات التى
تواجه القم�سيون الطبي تتمثل يف �ضعف البنية التحتية ،و عدم �ضبط �إجراءات
القم�سيون يف �إ�ستخراج �شهادات تقدير العمر� ،ضعف �إتباع املعايري يف ذلك،
عدم �إ�ستقرار الأطباء� ،ضعف احلافز املادي ،وعدم ح�ساب ن�سبة العجز بطريقة
�سليمة.
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ومن �أبرز التو�صيات:

�شركاء ال�صحة..ح�ضور ًا �أنيق ًا:

عدد كبري من �شركاء وزراة ال�صحة الإحتادية �شكلوا ح�ضور ًا �أنيق ًا يف �إجتماع
وزراء ال�صحة� ،أبرزهم ممثلون لإحتاد الأطباء ،منظمة ال�صحة العاملية ،املجل�س
الطبي ،الإمدادات الطبية ،الدواء الدوار ،القم�سيون الطبي ،ف�ض ًال عن م�شاركة
جلنة ال�صحة باملجل�س الوطني وجمل�س الواليات ،وممثل ملفو�ضية تخ�صي�ص
الإيرادات ،ويف اخلتام متت �إجازة التو�صيات التى تعهد وزير ال�صحة الإحتادي
مبتابعة تنفيذها.

�أبرز التو�صيات و�أهمها:

خل�ص االجتماع لعدد من التو�صيات التي حتقق �أهدافه ،ومت تكوين جلنة
ملتابعة تنفيذ التو�صيات التي جاءت على النحو التايل:
�أ� -أن حتدد اللجنة يف �أول اجتماع لها بعد االجتماع التن�سيقي اخلطوات
والإجراءات املطلوبة لتنفيذ كل تو�صية مع حتديد اجلهة اجلهات املنفذة وفرتة

 ربط النظام ال�صحي املحلي بالت�أمني ال�صحي عن طريق �آليات تن�سيق فاعلةيكون ملعتمد املحلية دور فيها وذلك ل�ضمان حتقيق التغطية ال�صحية ال�شاملة
والتغطية ال�سكانية بالت�أمني ال�صحي.
 الت�أمني على مبادرة ال�صندوق القومي للت�أمني ال�صحي على امل�شاركة فىتطوير نظم اجلودة يف خدمات الرعاية ال�صحية الأولية .
 �إبتكار طرق فاعلة لقيا�س الأداء ال�صحي للنظام ال�صحي الفعلي �إىل جانبتقييم �أداء هياكل معينات عمل النظام ال�صحي املُ َّتبع حالي ًا.
 قيا�س �أثر التدخالت ال�صحية املختلفة بالواليات ومدى حتقيقها لأهدافهاباملقارنة مع التكلفة.
 بناء القدرات و�إحكام التن�سيق مع معتمدي املحليات والقادة املحليني ل�ضمانحتقيق �أهداف الربامج ال�صحية باملحليات.
�إعداد هياكل تنظيمية مرنة �إطارية تتنا�سب مع بيئات وامكانات الأولوياتال�صحية املختلفة للواليات.
 مبادرة وزارة ال�صحة القومية حول قانون احلكم املحلي الإطاري وذلك ل�ضمانمتكني النظام ال�صحي املحلي وت�ضمني الهياكل املقرتحة بالواليات املختلفة .
 تعيني مدير جودة وجمل�س للجودة بكل والية والبدء يف خطوات عمليةمتدرجة العتماد امل�ست�شفيات التعليمية والريفية ومراكز �صحة الأ�سرة.
 معاجلة الق�صور الإعالمي لوزارة ال�صحة يف عك�س منجزات كبرية ومهمة يفجمال ال�صحة بالبالد.
 املوافقة على مبادرة نائب رئي�س جلنة ال�صحة بالربملان لعقد ور�شة لدعمال�صحة عن طريق مراجعة وا�ستحداث ت�شريعات.
 حتديد معايري ملزمة ل�شغل وظيفة مدير عام وزارة ال�صحة بالوالية ومديرال�شئوون ال�صحية باملحلية و�ضمان عدالة تقييم �آدائهم مع العمل علي �إ�ستيقاء
الكوادر امل�ؤهلة واخلربات بالواليات واملحليات .
 تقوية التن�سيق بني ال�صحة وم�ؤ�س�سات التعليم العايل عن طريق �آليات فاعلةملعاجلة الق�ضايا امل�شرتكة.
 ت�شجيع �آليات التن�سيق القطاعي بني الواليات �إ�ستهداء ًا بتجربة والية كردفانالكربى.
 �إعداد برنامج قومي لل�صحة والبيئة مبناطق التعدين بالتن�سيق مع اجلهاتذات ال�صلة.
 املوافقة على ال�سيا�سة ال�صحية الوطنية 2030م مع الأخذ يف الإعتبارتو�صيات جمموعات العمل.
 مراجعة قائمة امل�ؤ�شرات ال�صحية بوا�سطة جلنة من وزارة ال�صحة القوميةوحتديد دوريتها وطريقة قيا�سها.
 االهتمام بالإ�صحاح البيئي داخل التجمعات ال�سكنية مثل اخلالوى –ال�سجون� -سكن الطالب� ..أماكن التعدين ،مع�سكرات النازحني والالجئني.
 �ضرورة �إحكام الإجراءات ال�صحية عرب احلدود ويقرتح التعجيل بقيامامل�ؤمتر الإقليمي لل�صحة احلدودية وتفعيل احلجر ال�صحي.
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العامة
مدير الإدارة
ّ
لتنمية املوارد الب�شرية

د� .إقبال �أحمد ب�شري
لـ(�صحة وطن):
َّ

جنحنا يف زيادة
عدد الأطباء
بالواليات من
(� )216إىل �أكرث
من ( )800طبيب
حوار� :سلمى عبدالعزيز
ال�صحة بوالية اخلرطوم
�شغلت من�صب وزير َّ
يف الفرتة من (يونيو  2010وحتى نوفمرب
2011م) ،تنقلت يف الكثري من املُ�ست�شفيات
واملرافق ال�صحية �إىل � ّأن بد�أت العمل بوزارة
ال�صحة الإحتادية مطلع العام ( )1996التي
تدرجت فيها �إىل � ّأن �شغلت من�صب مدير الإدارة
العامّة لتنمية املوارد الب�شرية وم�ساعد الوكيل
�( .صحة وطن) و�ضعت جملة من الأ�سئلة على
طاولة د� .إقبال �أحمد ب�شري  ،فكانت �إجابتها تن ُم
عن دراية و�إتقان كامالن.
*مدخل تعريفي؟.
د� .إقبال �أحمد ب�شري وُلدت يف عطربة ،بيد �أين مل �أزرها �إال بعد �أن بد�أت العمل
يف احلقل ال�صحي ،م�سقط ر�أ�سي الوالية ال�شمالية  ،ولكني ن�ش�أت وترعرتت
يف اجلزيرة وحتديد ًا مدينة (احل�صاح�صيا)  ،حيث عمل الوالد يف م�شروع
اجلزيرة (بركات) يف قرية (مارجنان) التابعة للم�شروع ـ �إال �أنها مل تكن بالفرتة
الطويلة.
*املراحل التعليمية؟.
در�ست املرحلة الإبتدائية بـ(بركات)ُ ،كنا �أول من ُطبِّق فينا ال�سُ لم التعليمي،
وبعدها �إنتقلت �إىل (احل�صاحي�صا) يف ال�سنة الثانية من املرحلة الدار�سي ،ثم
انتقلت �إىل الثانوي العايل مبدر�سة (احل�صاحي�صا) ال�شعبية ـ ويف ذاك الوقت
كانوا يطلقون لفظ «�شعبية» على املدار�س اخلا�صة ـ حيث مل تكن ُهناك مدار�س
حكومية باحل�صاحي�صا ،ومن ثم وجلت �إىل جامعة اخلرطوم «كلية الطب»
وتخرجتُ منها يف العام 1983م.

*متى بد�أت العمل بوزارة ال�صحة الإحتادية؟.
عملت يف مواقع مُتعدِّدة قبل وزارة ال�صحة الإحتادية ،وقد بد�أت املي�سرة من
«ليبيا» بعد � ّأن هاجرت �إليها مع زوجي� ،أم�ضيت فيها ُقرابة ال�سبع �سنوات ،ثم
عملت كـ(طبيب عمومي) مب�ست�شفى بحري� ،إنتقلت بعدها للعمل يف مركز �صحي
(ال�سلمابي)  ،ثم انتقلت بعدها للعمل يف وزارة ال�صحة الإحتادية مطلع العام
التخ�ص�صات الطبية ،الذي تخرجت منه يف العام
( )1996كمُتدِّرب مبجل�س
ُّ
(� )1999أخ�صائي طب مجُ تمع ،ومنذ ذاك الوقت وحتى الآن �أنا كادر من كوادر
ال�صحة الإحتادية.
*علم ًا ب�أين خرجت منها مرتني� ،إحداها كوزيرة لل�صحة بوالية اخلرطوم يف
الفرتة من (يونيو  2010وحتى نوفمرب  ، )2011ثم عُدت للوزارة مرة �أُخرى،
وبعدها خرجت مرة �أُخرى للعمل ك�أخ�صائي لفرتة ق�صرية يف منظمة ال�صحة
العاملية مل تتجاوز الـ(� )5أ�شهر مبنظمة ال�صحة العاملية ،ثم عدت م ّرة �أخرى
للوزارة.
* تن ّقلتي داخل وزارة ال�صحة الإحتادية؟.

منذ عملي كمُتدربة يف برنامج مُكافحة الإ�سهاالت و�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي،
والتي �أ�صبح �إ�سمها فيما بعد بـ(العالج املُتكامل لأمرا�ض الطفولة) حيث ُكنت
مُدير وحدة التدري  ،ويف العام ( )2004عملت كمدير �إدارة ال�صحة الإجنابية
حتى العام ( ،)2007بعدها عملت كمدير لإدارة تقوية النظام ال�صحي ،ثم م�ساعد
الوكيل للرعايا ال�صحية الأ�سا�سية  ،ومنذ العام � 2014أعمل كمدير للإدارة العامّة
لتنمية املوارد الب�شرية و�أحيان ًا مُ�ساعد الوكيل ووكيل بالإنابة.
ماهي الأهداف الإ�سرتاتيجية للإدارة العامّة لتنمية املوارد الب�شرية ال�صحيّة؟.
�إ�شتملت اخلطة الإ�سرتاتيجية لتنمية املوارد الب�شرية ال�صحية للعام 2012م-
2016م على خم�سة �أهداف �إ�سرتاتيجية تتم ّثل يف توفري الأدلة لتعزيز التخطيط
للموارد الب�شرية ال�صحية املبني على الأدلة لدعم �إحتياجات اخلدمات ال�صحية
من املوارد الب�شرية ال�صحية� .إعداد وتطوير �سيا�سات و�أنظمة �ضمان التوزيع
العادل للموارد الب�شرية ال�صحية خا�صة الأطباء واملمر�ضني .تعزيز نظم �إدارة
املوارد الب�شرية ال�صحية والأداء الفردي .حت�سني �إنتاج وتنمية املوارد الب�شرية
ال�صحية ح�سب حاجة اخلدمات ال�صحية .وتعزيز وظائف املوارد الب�شرية
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تعديل قانون التدريب ّقلل من هجرة الأطباء ون�سعى للمزيد من التحفيز
ال�صحية على امل�ستويات الالمركزية.
*د�.إقبال مت�سكني زمام �أهم امللفات بوزارة ال�صحة الإحتادية ،وهو (الكادر
الب�شري)� ،إال �أ ّنه يف الآونة الأخرية �شهدت البالد هجرة �أعداد لي�ست بالقليل
منهم ،ملاذا؟.
ُتعترب ق�ضية «هجرة الأطباء» من الق�ضايا ال�شائكة لدينا ب�إدارة املوارد الب�شرية،
ّ
ونحن
و�أعتقد �أن �أ�سبابها باتت معلومة للجميع ،الأطباء يبحثون عن الأف�ضل،
نطلق عليها و ُن�سميها بالأ�سباب (الطاردة) �أو (اجلاذبة) ،فمن ي�أخذون موردنا
الب�شري يجذبونهم مبا يدفعوه من �أموال ال تقارن مبا ندفعه نحن� ،أما الطاردة
ي�أتي يف مُقدمتها غالء املعي�شة و�ضعف الراتب.
*ما ا ُ
خلطة التي يجب �إتباعها للتقليل
من هجرة الأطباء؟.
يف الفرتة ال�سابقة حتى العام ()2016
كانت ت�أتينا �أعداد لي�ست بالقليلة لأطباء
يرغبون يف التدريب على نفقة الدولة،
حيث يتم التوقيع معهم على عُقودات
ُتلزمهم بالعمل لفرتة معينة داخل
البالد� ،إال �أنه يف الآونة الأخرية بد�أنا
نلحظ عزوف الأطباء عن التدريب على
نفقة الدولة ملا بها من تقييد ومنع من
لل�سفر ،وبات جُ لهم يتدرب على نفقته
اخلا�صة بُغية ال�سفر يف �أيّ وقت.
* �إال �أننا ن�سعى لإيجاد حلول جلذب
الأطباء و�شرعنا عملي ًا يف �إنفاذ بع�ضها،
ُهناك م�شروع (�إ�ستبقاء) الكوادر
الطبيّة ،وقد مت تعديل قانون التدريب
بعد مُناق�شات ِعدة ،فقد كان القانون
�سابق ًا ين�ص على � ّأن �أيّ �سنة تدريب
مدعومة من الدولة مُقابلها �سنتني
عمل ،وجنحنا يف جعلها �سنة بد ًال
عن ال�سنتني ،ال�شئ الذي زاد من عدد
الراغبني يف التدريب على نفقة الدولة.
*علي �أن �أ�شري �إىل � ّأن ملف هجرة
ّ
الأطباء ال يقع عاتقه على وزارة ال�صحة
الإحتادية فقطُ ،هناك جهات عُدة
ُت�شاركنا فيه ،ويُفرت�ض � ّأن تكون مُهمة
�إيجاد حُ لول له مُ�شرتكة ،حيث يتبع
جزء منه لوزارة العمل ،وكذلك وزارة
الداخلية فيما يتعلق بحرا�سة ومنع
الأطباء غري امل�ستوفني لل�شروط من
ال�سفر خارج البالد.
*كما �أنه �صدر توجيه من جمل�س
الوزراء لتح�سني �أجور الأطباء لأنها
املُحور الرئي�سي لهذه املُ�شكلة .هجرة
الأطباء ملف �شائك ،ويتطلب جلو�س
عُدة جهات مع بع�ضها لإيجاد حلول
جذرية.
*تكرار الأخطاء الطبية هل يندرج حتت
قائمة الإهمال �أم �ضعف ت�أهيل وتدريب
الكادر الطبي؟.
لي�س متام ًا ،فالطبيب ال يعمل مبفرده،
فهو يحتاج لأجهزة ومُعدّات من �أجل
القيام بواجبه على �أكمل وجه ،هي �إذن
نتاج عام لأداء الطبيب يف ظل النظام
ال�صحي حالي ًا ،كما �أننا جنتهد يف فرتة
الإمتياز للق�ضاء على �أي ق�صور ،وبعد
انق�ضاء فرتة الإمتياز يعمل الأطباء
حتت �إ�شراف من ِقبَل النواب ال�سابقني
وكذلك الأخ�صائني مبجرد دخولهم
للتخ�ص�ص .لذلك ف�إن الأخطاء الطبية
نادر ًا ما تكون لقلة الت�أهيل ،وكافة
الأخطاء التي حدثت ثبت �أن الطبيب
ال دخل بها� ،إال � ّأن ما ذكرت ال ينفي
وجود �إ�شكاالت يف التدريب ،نعل على
معاجلتها بالتدريب الدائم والتح�سني
امل�ستمر .مع الت�أكيد � ّأن جُ ل الأخطاء
التي حدثت وبرزت �إىل ال�سطح �سببها

الرئي�سي مل يكن ِتقني ،بل ِمهني.
مامدى ا�ستمراريّة التدريب؟.
يف حمور التدريب �أثناء اخلدمة مت تدريب ( )45816متدرب ب�إدارة التطوير
املهني امل�ستمر باملركز والواليات بعدد ( )1432دورة بن�سبة تنفيذ % 95.5
من امل�ستهدف ال�سنوي .كان عدد املتدربني باملركز ( )9429متدرب وبالواليات
التو�سع يف خدمات
( )36387متدرب .حيث ُنفذ املكون التدريبي لربنامج
ُّ
الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية (تدريب  956كادر م�شرتك ب  34دورة وتدريب
 687م�ساعد طبي ب  25دورة) .بالإ�ضافة لتنفيذ املكون التدريبي لربنامج
م�ساعدة الوليد على التنف�س ،برنامج الدرن وبرنامج املالريا بن�سبة %100

ب�إدارة التطوير املهني امل�ستمر .فيما يخ�ص املكون التدريبي لربنامج تقوية
النظام ال�صحي عُقدت دورة تدريب مدربني ،وجاري العمل يف ت�أهيل املراكز
يف  3واليات (النيل الأبي�ض� ،سنار واجلزيرة) .كما ُد ِّرب خالل العام 2016م
الكوادر العاملة بالإدارة على جودة التدريب ،الأك�سل ،نظام املوودل ،اللغة
الإجنليزية� ،أ�سا�سيات الكايزن ،قيا�س الأثر التدريبي و�إدارة امل�شاريع .ولأهمية
�إتاحة مدربني معتمدين �أقامت �إدارة التطوير املهني امل�ستمر عدد ( )14دورة
تدريب مدربني :باملركز الإحتادى ( )6دورات وعدد ( )8دورات بالواليات
(ال�شمالية ،النيل الأبي�ض� ،شمال كردفان ،غرب كردفان� ،شمال دارفور ،ك�سال،
البحرالأحمر واجلزيرة) .ولتح�سني �أداء العاملني بامل�ؤ�س�سات ال�صحية املختلفة
�أُقيمت عدد  20دورة �سريرية باملركز
الإحتادي.
*مباذا تف�سرين جناح �أطباء ال�سودان
يف اخلارج؟.
وفق ًا لدرا�سة �أمريكية علمية �أجرتها
اململكة العربية ال�سعودية ف�إن الكادر
الطبي ال�سوداين �أقل يف الأخطاء
الطبية من غريه بن�سبة بلغت (زيرو)
 ،وهذا يدل على �أنه �إذا توفرت البيئة
اجليدة ف�إن الطبيب ال�سوداين ُم�ؤهل.
*�إىل �أيّ مدى �ساهم (الإ�ستبقاء) يف
حل املُ�شكلة ـ هجرة الأطباء ـ؟.
هو �إجناز �ضخم وكبري ،فقد متك َّنا
من حتريك عدد لي�س بالقليل �إىل
الواليات .عملنا على تنفيذ هذا
امل�شروع بطريقتني� ،أولهما عن طريق
تقليل الفرتة الزمنية بالتعاقد� ،أيّ �أن
الأطباء الذين يذهبون �إىل واليات
املجموعة (�أ) وهي( :دارفور ،جنوب
وغرب كردفان ،النيل الأزرق) ،تحُ �سب
لهم الأربعة �سنوات �سنتني .وكذلك
قللنا الفرتة الزمنية ملن يعملون يف
واليات املجموعة (ب) � .أيّ � ّأن الأربعة
�سنوات باتت ملزمة فقط ملن يعملون
يف اخلرطوم.
*هذه ُ
الطرق �ساهمت كثري ًا يف حتريك
الأطباء للواليات ،وحالي ًا ُهناك من
�أكمل فرتة العقد وعاد �إىل اخلرطوم،
و ُهناك من راق له العمل فقرر البقاء (ده
جناح كبري) ،فعندما بد�أنا امل�شروع،
كان يُوجد بالواليات فقد (  ،)216والآن
ُهناك �أكرث من( )800طبيب بالواليات.
ماهي �أبرز حتديات املوارد الب�شرية
ال�صحية؟.
تواجه قطاع املوارد الب�شرية ال�صحية
يف ال�سودان حتديات مهمة على
ر�أ�سها:
النق�ص العددي للعاملني ال�صحيني
وذلك مقارنة مع حجم ال�سكان وفق
امل�ؤ�شر الذي و�ضعته املنظمة يف العام
2006م ( 23عامل �صحي لكل 10
الف من ال�سكان) ،خلل تركيبة الفريق
ال�صحي حيث يتفوق عدد الأطباء من
خريجي كليات الطب على التمري�ض
والقبالة وهذه معادلة مقلوبة ،عدم
توازن التوزيع اجلغرايف بتمر ُكز
معظم القوى العاملة يف املدن الكربى
خلدمة حوايل ثلث ال�سكان ،حتديات
الهجرة املتمثلة يف ت�أثرياتها على
التدريب واخلدمة وغياب الأطر
الفاعلة لتخطيط و�إدارة الهجرة
لتعظيم الإيجابيات وتاليف ال�سلبيات،
�إ�شكاالت تخطيط املوارد الب�شرية
ال�صحية و�ضعف التن�سيق بني ال�شركاء
خا�صة ال�صحة والتعليم العايل فيما
يلي �إنتاج و�إ�ستخدام خريجي املهن
الطبية وال�صحية.

ً
ُ
الطبيب ال�ُسوداين م�ؤهل وفقا لدرا�سة �أجرتها ال�سعودية و�أخطائه (زيرو)
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ّ
اجلمهورية لدعم ال�صحة بالوالية
سة
�
ا
ئ
ر
من
قوي
تدخل
اك
ن
ه
ُ
لـ ّ
ـ(�صحة وطن):

الدواء املدعوم ي�صل �إىل �أطراف الوالية وقراها وجميع الوحدات ال�صحية
عبدالرحمن بالل بالعيد ،خريج كلية ال�صحة ق�سم ال�صحة العامة بجامعة اخلرطوم ،نال درا�سات عليا من جامعة
«نريوبي» ،دبلوم عايل يف �إدارة م�شروعات التغذية ،عمل بالعديد من املنظمات الدولية ومن �ضمنها هيئة ال�صحة
العاملية واليون�سيف ،و�شغل وظائف متعددة يف جمال ال�صحة ،تدرج بالعديد من املنا�صب ال�سيا�سية حيث عمل
ي�شغل وزير ال�صحة ونائب الوايل بوالية النيل الأزرق.
حمافظ ًا لطوكر وحمافظ ًا لبورت�سودان والآن ِ
حوار :جعفر برغوت
حدثنا عن الو�ضع ال�صحي بالوالية؟.
والية النيل الأزرق هي والية حدودية تقع يف اجلنوب ال�شرقي
من ال�سودان وهي والية ذات «خ�صو�صية» كما معلوم ،متر
بظروف خا�صة وتعترب واحدة من املناطق التي ت�أثرت
باحلرب وبالرغم من هذه الأو�ضاع م�ستقرة للغاية وتنعم
�أكرث من  %98من �أرا�ضيها بالأمن الكامل ،وت�سري فيها
احلياة ب�صورة طيبة وطبيعيّة با�سثناء عدد من الإ�شكاليات
املحدودة التي ال تتعدى � ،%2أما اخلدمات ال�صحية يف
الوالية فهي جيدة ونتطلع للمزيد.
ماذا عن موقف الإ�سهاالت املائية بالوالية ؟
والية النيل الأزرق ت�أ َّثرت مبوجة الإ�سهاالت املائية التى
�شهدتها عدد من الواليات يف الفرتة ال�سابقة ،والآن
�إنح�صرت هذه احلاالت و�أغلب حاالت �شهر مايو كانت
ت�أتي �إلينا من واليات �أخرى ،والآن الو�ضع يف تبليغ
�صفري يف كل حمليات الوالية.
معلوم �أن دخول الإ�سهاالت املائية لل�سودان مت عرب
احلدود ،ماذا فعلتم يف هذا اجلانب؟.
والية النيل الأزرق هي حدودية مع دولة جنوب ال�سودان
ولها جوار طويل مع دولة �أثيوبيا ال�شقيقة وكما زكرت
وزارة ال�صحة ب�أن �أول حالة كانت من احلدود الأثيوبية
الأرترية ،ومن ثم �إنت�شرت حاالت الإ�سهاالت املائية
كما تت�أثر الوالية باحلاالت التي ت�أتيها عرب
احلدود خا�صة �أن الوالية هي والية زراعية
ت�ستقبل عمالة مو�سميَّة من دولة �أثيوبيا
يف جمال احل�صاد.
�شاركتم يف اجتماع وزراء ال�صحة
بالواليات ،ماهي تو�صياته؟.
هذا الإجتماع يقوم يف العام
مرتني وهو �إجتماع تن�سيقي
بني وزارات ال�صحة يف
الواليات ووزارة ال�صحة
الإحتادية ومبوجب
الد�ستور يف ال�سودان،
ال�صحة هي م�سئولية

والئية ،عدا حالة الكوارث ،فالأمرا�ض الوبائية تتطلب التن�سيق
والتعاون يف تنفيذ ال�سيا�سات الإحتادية ،ووزارة ال�صحة
االحتادية م�سئولة من ال�سيا�سات ال ُكليَّة لل�صحة يف البالد
وتوجيه الأن�شطه لتنفيذ اخلطة الواحدة والتقرير الواحد ،ويتم
فيه و�ضع اخلطط من �أجل توحيد الأهداف والتعاون علي توفري
الطرق التي متكن املوطنيني �إنفاذ اخلطط.
ماذا �سي�ضيف احلوار للوالية؟.
�سي�ضيف الكثري جدا ومن خالل القراءة للم�ؤ�شرات الكلية لأداء
الوزارة املعنية يتم تو�ضيح نقاط القوة بالن�سبة للوزارة و�أي�ضا
يتم الوقوف علي نقاط ال�ضعف ومعاجلتها بالن�سبة للوزارة ويف
الوقت نف�سه يتم جت ُنب الإنخفا�ض يف امل�ؤ�شرات اجليدة التي مت
حتقيقها ويتم �أي�ض ًا عر�ض امل�شكالت التي تواجه هذه الواليات
�سوا كانت امل�شكالت يف اخلطط ال�صحية املُتعارف عليها بني
وزارة ال�صحة الإحتادية والوزارة الوالئية املعنية.
ماهي �أبرز التحديات ال�صحيّة بالوالية؟
�أكرب حتدي بوالية النيل الأزرق هو عدم �إ�ستقرار �أخا�صئيني
و�ضعف ال�سيا�سات الكلية يف ر�سم خارطة عمل الطبيب ،فالآن
الأطباء خارج �سيطرة الوزارة وال�سبب هو عدم وجود �سيا�سات
ُكلية وا�ضحة يف التعامل مع الطبيب وال يوجد م�سار للطبيب
املجاز ،فما مل تتم �إجازة م�سار للطبيب �ستظل كل والية من
الواليات تدفع �أكرث وتتح�صل �أي والية على �أطباء بطريقتها
اخلا�صة ،فالبد لوزارة ال�صحة الإحتادية �أن تقوم بر�سم م�سار
�إلزامي للطبيب ويتم توزيعهم على الواليات ب�صورة عدالية،
و�إيقاف عملية االعتماد على (الع�ضالت) املالية بالن�سبة للواليات،
فتتفاوت الأجور من والية �إىل �أخرى وبالتايل اليوجد حتقيق
�أهداف فوالية النيل الأزرق مت�أثرة باحلروب ال ت�ستطيع �أن تدفع
مبالغ مالية كبرية ،فال�سودان يخ ًّرج ثالثة �ألف طيبب �سنوي ًا
فالبد من تدخل وزارة ال�صحة ال�صحة الإحتادية واملجل�س
الطبي لو�ضع �سيا�سات وم�سار لهم وهذا الينطبق علي الأطباء
فقط و�إمنا كافة الكوادر ال�صحية.
ماهو دور بقية امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف الوالية وتعاون وزارة
ال�صحة معها؟
نبد�أ باالمدادات الطبية وهي �إدارة معنية بتوفري الدواء ب�أ�سعار
معقولة يف متناول يد املواطن العادي ،ويف الوقت نف�سة بجودة
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جيدة ومقبولة والتو�صيل �إىل الوزارة املعنية و وزير ال�صحة هو رئي�س جمل�س
�إدارة ال�صندوق الت�أميني للوالية وهنالك تعاون كبري بني الوالية و�صندوق
الت�أمني ومن الأ�شياء املتوفرة وال توجد بها �إ�شكالية يف الدواء� ،سواء من ناحية
التوفري واجلودة �أو من ناحية و�صول الدواء �إىل �أطراف الوالية و ُقراها و�إىل
جميع الوحدات ال�صحية والآن تتم عملية بناء خمازن مربّدة ت�صل قيمتها �إيل
 36مليار جنيه ،وهي با�سم الإمدادات الطبية بوازرة ال�صحة الإحتادية والتي
بدورها تقوم بتوفري الدواء وتخزينه حتت جودة عالية وتو�صيل الدواء
بجميع �أنواعه املجاين واملخف�ض واملدعوم �إىل كل مناطق الوالية ونحن را�ضني
كل الر�ضا عن الإمدادات الطبية وبالن�سبة للت�أمني ال�صحي ال ت�شمل كمية كبرية
من مواطني الوالية بن�سبة  %45وهذا يتطلب بذل املزيد من اجلهود حتي تزيد
ن�سبة التغطية يف الوالية.
ماذا عن التعليم والتثقيف ال�صحي بالوالية؟.
هناك �إدارة م�سئولة من تطوير وتثقيف وتوعية املواطن وهي �إدارة تعزيز
ال�صحة وتعمل على بناء ال�شراكات يف تعزيز جمال ال�صحة وهي من �أف�ضل
الإدارات وتقوم بدور مقدَّر وكل ما ينق�صها هي الإمكانيات املالية ولكنها من
ناحية �إدارة هي �إدارة جيدة تقوم بتمليك املواطن املعلومات ال�صحية ال�صحيحة
وتقوم بتغري عملية ال�سلوك ال�صحي ال�سالب �إىل عملية �سلوك �إيجابي.
هنالك عدد من الأمرا�ض تتنتقل عرب البيئة الغري مالئمة للمواطن ،حدثنا عن
دوركم يف توفري مياه �شرب نقية للمواطن؟.
نعرتف فعال ب�أن توفري املياه يف الوالية هي واحدة من التحديات ،فهناك حت ٍد
يف توفريها وتنقيتها ب�صورة �صحية ولكن م�س�ؤلية توفري املياه هي م�سئولية
تابعة لوزارة التخطيط العمراين وهيئة املياه ولكن هناك تن�سيق كامل
واجتماعات م�شرتكة تقوم بعك�س املالحظات والإ�ستجابة لها.
وماذا عن نقل النفايات؟.
�أنا رئي�س هيئة نظافة والية النيل الأزرق والآن ولأول مرة يتم ت�شكيل هيئة
نظافة بقرار من الأخ وايل الوالية ومتتلك هذه الهيئة �أ�سطول كبري جد ًا من
عربات النقل اخلا�صة بنقل الأو�ساخ وتتوفر الآن يف جميع املحليات املختلفة
وتقوم بدورها ب�صورة كبرية و وا�ضحة و�أدخلت �أكرث من � 40آلة نظافة نقلت
حوايل  2472طن من الأو�ساخ يف حملة واحدة فقط و�إن دل
هذا �إمنا يدل على وجود كمية كبرية جد ًا من الأو�ساخ يف
املدينة ،و�أثبتت الدرا�سة الأولية �أن  %85من الأو�ساخ
اليومية تبقي يف الأحياء بدون ترحيل  ،بينما توفر
 %15وفق ًا للإمكانيات املتاحة يف ذاك الوقت ،والآن
تغيرَّ هذا الأمر بن�سبة عالية ت�ستطيع نقل كافة
الأو�ساخ.
هل لنا من مقارنة بني خدمات امل�ست�شفيات
احلكومية واخلا�صة بالوالية؟.
امل�ست�شفيات احلكومية يف ال�سابق
كانت تواجه حت ٍد كبري جد ًا يف
كل ال�سودان ،حيث كان هنالك
�ضعف يف املوارد و�ضعف
يف العنابر واحلمامات
والإنارة وهذا من
�ضعف املوارد املتاحة
لل�صحة ،ولكن
هناك تدخل قوي

من رئا�سة اجلمهورية لدعم ال�صحّ ة� ،أدى ذلك �إىل بناء م�ؤ�س�سات عالجية جديدة
مبوا�صفات عالية ،نحن يف الوالية قمنا ببناء م�ست�شفي جديد للحوادث يف
و�صرفت على عنابر وغرف خا�صة
الر�صري�ص بتكلفة فاقت الـ 12مليار جنيه ُ
(الدرجة الأوىل) بكل مكوناتها و�سيقوم ب�إفتتاحها ال�سيد رئي�س اجلمهورية
قريب ًا فنحن عرب و�سائل الإعالم ن�شكر الأخ وايل الوالية لتعيينه عدد كبري من
الكوادر الطبية ،ونحن الوالية الوحيدة التي تقوم بتعيني كل كادر طبي يريد
التخ�ص�صات.
العمل مبختلف
ُّ
ال�صحي بالنيل الأزرق؟
ماهي مالمح الإجنازات يف املجال
يف احلقيقة الإجنازات
�ضخمة جد ًا يف
العام احلايل
فتم بناء
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م�ست�شفى للحوادث مكتمل بكل �أثاثاته مببلغ  12مليار والآن يتم بناء خمازن
مربدة (طابقني) بتكلفة  36مليار و�سيتم بناء مركز تخ�ص�صي بتكلفة جتاوزت
 10مليار والآن مت توقيع العقد وت�سليم موقع البناء ومت حتديد املقاول ،ومت
عمل م�ست�شفى �أ�سنان متكامل بقيمة  19مليار وهنلك م�ست�شفي الدرجة بالغرف
اخلا�صة كلف حوايل  6مليار ومت باء  7م�ؤ�س�سات �صحية جديدة وتكلفة
امل�ؤ�س�سة الواحدة حوايل  700مليون ،ومت ت�أ�سي�س مراكز �صحية ب�أثاثات
جديدة بدعم وزارة ال�صحة االحتادية و�أي�ض ًا يف هذا العام مت توفري املعدات
ال�صحية الناق�صة يف جمال اجلراحة والعناية املكثفة ومت تعيني  590قابلة
تعيني حديث ومت �أي�ض ًا تعيني  27معاون و  50م�ساعد طبي و 122كادر متري�ض
و�صحة عامة كما مت حتقيق كبري جد ًا يف جمال الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية
والتغطية بالتح�صيني بالإ�ضافة �إىل توفري الإ�سعافات يف الكرمك و وداملاحي
والدمازين و�إ�سعاف �سفري يف الدمازين �أي�ض ًا.
بالأم�س خ ّرجتم الدفعة  16من قابالت املجتمع ..ماذا عن هذه الدفعة؟.
الدفعة  16من قابالت املجتمع مت تخريجها من �أكادمييّة العلوم
ال�صحيّة ،حيث �شهد تخريجها ال�سيد الوايل ووفد الأكادمييّة
املركزيّة ،وهي ت�ضم حوايل  56قابلة ،وبهذه املجموعة املتخ ّرجة
تكون والية النيل الأزرق �أول والية حققت مطلوباتها يف تدريب
القابالت وتوظيفهن ،اهتمام ًا ِم ّنا ب�ضرورة ذلك حيث �أن القابلة
هي �أ�سا�س منظومة العمل ال�صحي ،ولتحقيق ا�سرتاتيجيّة وزارة
ال�صحة الإحتاديّة الرامية للتو�سّ ع يف خدمات الرعاية ال�صحيّة
الأ�سا�سيّة ،وكذلك تنفيذ ًا لتوجيهات ال�سيد رئي�س اجلمهوريّة
بتوفري قابلة لكل قرية ،وهو امل�شروع اال�سرتاتيجي الذي تتولىّ
تنفيذه وزارة ال�صحة عرب �أكادمييّة العلوم ال�صحيّة.

نحن الوالية الأوىل يف تدريب وتوظيف قابالت املجتمع

بروفايـــــــــــل
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َّ
ٌ
�أكادمي َّية العلوم ال�صح َّية ..عقد من العطاء املت�صل
خلفية تاريخية:

�أن�شئت �أكادميية العلوم ال�صحية بقرار من ال�سيد /وزير ال�صحة الإحتادية
يف العام 2005م وبت�صديق مبدئي من التعليم العايل وبدعم منظمة ال�صحة
العاملية لتغطية العجز يف كوادر الفريق ال�صحي من غري الأطباء ،والتي
ُقدِّرت حينها يف جمملها بحوايل � 70ألف ،للإيفاء مبطلوبات الإ�سرتاتيجية
ال�صحية الع�شرية.
ولقد مت افتتاحها يف  26نوفمرب 2005م بح�ضور وزي َريْ ال�صحة االحتادي
والتعليم العايل والبحث العلمي ،ومدير منظمة ال�صحة العاملية.
نالت الأكادميية الت�صديق النهائي يف العام 2011م و ُتوِّ ج ذلك بظهورها
يف دليل القبول للتعليم العايل لل�سنة الدرا�سية 2012-2011م ويف العام
2013م َّ
متت �إجازة جميع برامج الدبلوم والتج�سري من ِقبَل وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي.

ر�ؤية الأكادميية:

م�ؤ�س�سة تعليمية مُتف ِّردة يف توفري وتطوير تعليم التمري�ض والقبالة والأطر
ال�صحية.

ر�سالة الأكادميية:

لقد �آلينا على �أنف�سنا � ْأن نحافظ على توازن الفريق ال�صحي يف كل ال�سودان
وذلك ب�إنتاج وتطوير برامج التمري�ض والقبالة عرب تقدمي برامج تعليمية
وتدريبية باجلودة التي تتوافق مع معايري التعليم العايل والكفايات التي
ُتلبِّي مُتط َّلبات العمل ال�صحي متبنني لتحقيق ذلك �إ�سرتاتيجية توطني
خدماتنا مبناطق احلاجة وحتقيق التغطية ال�صحية ال�شاملة ،ونعمل على
ذلك متعاونني مع كل ال�شركاء من م�ؤ�س�سات التعليم العايل ومنظمة ال�صحة
العاملية ومقدمي اخلدمة من القطاعني العام واخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع
وقيادته والطالب.

قيم الأكادميية:

التميز واجلودة.
الإهتمام باملوروثات والرتاث.
الإبداع وامل�س�ؤولية.
والعدالة والنزاهة والتوجه نحو املجتمع.
الإحرتام املُتبادَل.
التعليم املُ�ستمر.

�أهداف الأكادميية:

تخريج كوادر �صحيَّة مخُ تلفة قادرة على املُ�شاركة الفاعلة يف تطوير اخلدمات

ال�صحية وتلبية احتياجات املجتمع بال�سودان ودول املنطقة.
تنمية ُقدرات ومهارات كوادر القبالة والتمري�ض والأطر ال�صحية الأخرى يف
املجاالت املهنية والتقنية والإدارية والعلمية والتعليمية ،وتطوير مقدراتهم
يف تطبيق منهجية البحث العلمي يف دار�سة امل�شاكل ال�صحية.

النظام الدرا�سي بالأكادميية:

بوجود �شراكات حملية وعاملية ،كان لها الأثر الفاعل يف بلوغ غاياتها ،من
ال�شركاء :النقابة العامة للمهن ال�صحية و الطبية والذين تعدهم الأكادميية
�شريك ًا م�ؤ�س�س ًا ،ومنهم �أي�ض ًا عدد من اجلامعات ال�سودانية والذين وقعت
معهم بروتوكوالت تعاون .ومن ال�شركاء العامليني جامعة ليدز ومركز كارتر
و�أي�ض ًا من املنظمات UNDP, WHO TIKA, JIKA UNFPA :

الربامج الدرا�سية احلالية بالأكادميية:

تتبنى الأكادميية يف مناهجها نظام ال�ساعات املعتمدة (Credit Hour
 )Systemوفل�سفة التعليم املبني على املخرج (Outcome Based
 ، )Educationويقوم بالتدريب النظري والعملي ُنخبة من �أع�ضاء
التخ�ص�صات ،من حَ َم َلة الدكتوراه ،واملاج�ستري
هيئة التدري�س من خمتلف
ُّ
والدبلوم العايل ،كما ويتعاون معها جمموعة كبرية من االخت�صا�صيني
بامل�ست�شفيات واجلامعات.
تتميز الأكادميية بامتالكها مواقع تدريب متتد جلميع م�ست�شفيات وزارة
َّات مُتطوِّ رة،
ال�صحة و�أروقتها املختلفة ،بكل ما فيها من �أجهزةٍ حديثة ،ومُعد ٍ
الأمر الذي �أ�صبغ على التدريب ميزة تنوُّع اخلربات وتعدُّدها مما يُع ّد عن�صر ًا
داعم ًا جلودة التدريب وخطوة يف �سبيل ترقية وتطوير الأداء لهذه الكوادر.
فالأكادميية بهذا هي الأوفر حظ ًا يف تخريج كادر كف�ؤ ،م�ؤهل ،ومتميز على
�أقرانه يف جميع املجاالت علم ًا ب�أن الدرا�سة جمان ًا.

طالب الأكادميية:

مت �إعداد املناهج بوا�سطة مخُ ت�صني من وزارة ال�صحة االحتادية ووزارة
التعليم العايل ،ومنظمة ال�صحة العاملية  ،وتعكف الأكادميية على تطوير
مناهجها وفق معايري تطوير تعليم املهن ال�صحية العاملية واملحلية.

فروع الأكادميية يف الواليات:

املناهج:

الدرجات العلمية:

متنح الأكادميية الدرجات العلمية التالية :الدبلوم التقني بعد درا�سة �ست
ف�صول درا�سية ،والبكالوريو�س بعد درا�سة ثمانية ف�صول درا�سية  ،ميثل
التدريب العملي والنظري بن�سبة � %60إيل  % 40على التوايل.

هيكل الأكادميية:

تقوم �أكادميية العلوم ال�صحية على نظام المركزي ُم� َّؤ�س�س على �أكادميية
مركزية احتادية و ت�سعة ع�شر فرع ًا والئي ًا ،تتميز جميع الأفرع ب�إمكانيات
طيبة ،ونظام �إداري وعلمي حمكم ،كما وتتميز بكوادر علمية و�إدارية
ذات خربة طويلة وم�ؤهالت �أكادميية رفيعة ،م َّكنتها من الإيفاء مبطلوبات
اجلودة.

ال�شركاء:

تتميز

الأكادميية

البكالوريو�س( :القبالة ،املختربات الطبية ،التمري�ض) .الدبلومات( :التمري�ض،
امل�ساعد الطبي العام ،التخدير ،حم�ضري العمليات ،العالج الطبيعي ،تقنية
املعلومات ،املختربات الطبية ،ال�صيدلة ،مالحظي �صحة البيئة ،الأ�سنان).

ال�شهادات  ،وت�شمل:

�شهادة القابلة الفنية.
�شهادة قابلة القرية (مربوطة مبرحلة انتقالية).
�شهادة املعاون ال�صحي.
و يف جمال الدرا�سات العليا (دبلوم التمري�ض التخ�ص�صي يف العناية املركزة
والعناية القلبية املركزة ومتري�ض �أمرا�ض الأع�صاب) م�ستقب ًال.
يبلغ عدد طالب الأكادميية  27000طالب وطالبة يف كافة واليات ال�سودان.
وعدد اخلريجني  30,000خريج يف كل �أنحاء ال�سودان ومن كافة
التخ�ص�صات.
ُّ
يف العام 2005م مت توقيع بروتوكول بني وزير ال�صحة االحتادي ووزراء
ال�صحة بجميع الواليات على �ضوء ذلك مت �إن�شاء فروع بجميع الواليات.
هنالك �أكادمييات والئية بها مراكز تدريبية باملحليات املختلفة داخل الوالية
تبلغ  13مركز ًا.

الر�ؤية امل�ستقبلية:

مب�ساعدة �شركائها� ،ستوا�صل الأكادميية بخطى حثيثة ما بد�أته من رفد
النظام ال�صحي بالبالد بكوادرها امل�ؤهلة و�ست�سعى ل�سد بقية الفجوة يف
النظام ال�صحي وذلك بانتظام خريجيها يف منظومة اخلدمات ال�صحية بالبالد
خالل الأعوام القليلة القادمة .كما و�ستوا�صل امل�سرية لتنفيذ خططها لتطبيق
مقا�صد �إ�سرتاتيجياتها يف برنامج القبالة على وجه اخل�صو�ص ،وبرنامج
التمري�ض والأطر ال�صحية الأخرى .وبرنامج
الت�سجري والرتفيع والتطوير املنهي امل�ستمر.

مقــــــــاالت

نف�سيــــــــــات
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د.عبد العزيز عو�ض ال�سيد احل�سن

عندما بد�أت الكتابة يف هذه ال�سل�سلة من (نف�سيّات) جلريدة امل�ستقلة الغراء يف عهد
رئي�س حتريرها ال�سابق د.يا�سر عثمان �أبوعمّار الذي �ألحّ على للكتابة عربها وهاهو
يفعل الآن -قلت يف نف�سي هي فر�صة لت�سليط ال�ضوء على (طب النف�س) الذي مل يجد حظه
من العي�ش يف النور ،و عا�ش زمن ًا طوي ًال مغيّب ًا عن الأنظار خمتبئ ًا ..وج ًال ..مرت ِبّ�ص ًا ،و
ُف�صح عن نف�سه ،بالرغم من �أن النا�س يعرفون �أن َ
املر�ضى يعي�شون
خايف ًا �أن يظهر علن ًا لي ِ
بينهم وداخل �أ�سرهم بل �أن �أي واحد منهم عر�ضة �أن يكون هو امل�صاب مبر�ض نف�سي يف
يوم ما و يف �ساعة ما ،لكنه �إنكار احلقيقة الذي يجعل الكثريين ي�ص ُّرون على يل عنقها،
تغي يف
و�أنهم مل ي�سمعوا يوم ًا باملر�ض النف�سي و �أن كل ما يظهر من �سلوك غريب �أو رُّ
الأمزجة ما هو �إال نتاج عبث ال�شياطني بالإن�سان !!!!...
الذي يدعو للعجب �أن من �أ�صيب قلبه �أو رئته �أو كليته مبر�ض ي�سرع �إىل الطبيب ليداوي
�أمله و جراحه ،لكن �أن ي�صاب الدماغ و ينتج عن ذلك ف�ساد العقل �أو قل اعتالله �إىل حني،
ف�إن النا�س ين�سون �أن هذا الذي م َِر�ض هو �أهم جزء يف الإن�سان ،و هو معجزة الله
اخلالدة و هو �أوىل بالتطبيب من غريه من الأع�ضاء الأخرى.
نعم عندما تظهر �أعرا�ض مر�ض الدماغ يف �شكل �شلل �أو�صعوبة يف الكالم �أو تغري يف
الوعي و االدراك ف�إن النا�س ما زالوا ي�ستعينون بالطبيب و لكنهم عندما يظهر هذا اخللل
يف التفكري و العواطف و الأمزجة و ال�سلوك فالقليل منهم ينتبه �أن يف بالدنا �أطباء
يتعاملون مع هذا النوع من الأمرا�ض بالرغم من �أنهم �سمعوا �أن (التجاين املاحي) -عليه
رحمة الله -هو �أبو الطب النف�سي يف �أفريقيا و �أن بنات القرى و الأرياف قبل بنات املدن
تغنني با�سم (طه بع�شر) -رحمه الله -حلذاقته و ذكره الطيب بني النا�س ،ومبا وجدوا
عنده من مداواة و مت�ضيد جلراح �أنف�سهم التي هي �أ�شد امل ّا من جراح الأج�ساد.
�سادتي الأفا�ضل ،الأ�سباب عدة تلك التي جعلت طب النف�س غائب ًا عن كثري من مرافقنا
ال�صحية بل هو غائب حتى عن الأذهان.
عندما نتعرف على �أحدهم يف مكان ما فيمازحك (�إنت طبيب نف�سي؟ بالله حلل �شخ�صيتي)
و ينتهي الأمر ب�ضحكة مبهمة املغزى و املق�صد و لكنه �سرعان ما يجل�س بجانبك و يُ�سا َّرك
(بالله �أنا عاوزك �شوية احتدث �إليك على انفراد) و يبد�أ يبث لك �شجونه و �آالمه خفية و
بعيد ًا عن �أنظار القوم ،و رمبا حاول �أن يخفي منك احلقيقة فيقول لك �أنا �أحتدث عن �أخي
�أو ابن خالتي ،و من ي�صارحك منهم يقول لك� :صدقني لقد حاولت الذهاب �إىل الطبيب
النف�سي عدة مرات لكني خفت من نظرات النا�س بل �أن �أ�صدقائي حذروين �إن ذهبت �إىل
الطبيب النف�سي ف�سوف �أ�صبح مدمن ًا هذا �إن �سلمت من �أن يقول النا�س ع ِ ّني جمنون ًا،
و�إن خطبت فلن يزوجوين و �إن ح�ضرت جمال�سهم فلن ي�سمعوا يل و �إن دعوتهم اىل
بيتي فلن يجيبوا دعوتي.....هكذا هم النا�س �أحبتي يرون املر�ض يف غريهم و ال يرونه
يف �أنف�سهم و �أ�سرهم بل يتعامون عنه يف �أقربائهم و ال يحبون �أن ين�سبوه لهم.
لقد �أقعدت (الو�صمة االجتماعية) الطب النف�سي زمن ًا طويال من اللحاق بركب العلوم
الطبية الأخرى ،و �ساعد على ذلك �صعوبة فهم طبيعة املر�ض النف�سي و معرفة الأ�سباب
املبا�شرة يف حدوثه ،و �أهم من ذلك كله هذا الف�صل الغريب و العجيب بني ما هو
(نف�سي( و(ج�سدي) و ك�أن الله �سبحانه خلق عقل الإن�سان ونف�سه منف�صالن عن ج�سده
و �أع�ضائه ،بل قد جتد امل�شفى م�ص َّم ٌم لي�ستوعب كل فروع الطب ما عدا الطب النف�سي
الذي يقبع بعيد ًا عن الأنظار يف م�شفى منف�صل!! فتزيد الو�صمة مرة بعد مرة و يزداد
الأطباء و طالب الطب جه ًال بل و عدا ًء للطب النف�سي ،و�سنة الله يف خلقه �أن من جهل
�شيء عاداه.
يحدث ذلك يف بالدنا و بالد �أخرى كثرية بالرغم من �أن منظمة ال�صحة العاملية بعد
جهد م�ضن من البحوث و امل�شاورات مع املخت�صني و املتلقني للخدمات ال�صحية مل جتد
تعريف ًا لل�صحة �أح�سن من �أنها (حالة من اكتمال ال�سالمة بدني ًا وعقلي ًا واجتماعي ًا) ،ال
جم ّرد انعدام املر�ض �أو العجز فلن يكون البدن بدن ًا �صحيح ًا �سليم ًا �إذا اعتل العقل و
لن ينفع عقل وبدن ال ن�ستثمرهما يف بناء املجتمع و التفاعل معه ،والإن�سان ابن بيئته
ال ينفك عنها وال ينف�صل منها و ال ي�شذ عليها و �إال فهو ال�سقيم الذي يحتاج منا �أن ننتبه
له.
من �أ�سباب �إبعاد الطب النف�سي عن حياة النا�س ن�سبة كل قبيح �إىل املر�ض النف�سي فمن
َقتل فهو م�صاب مبر�ض نف�سي و من كذب مر�ض النف�س هو الذي دعاه لذلك و من نهب ف�إن
نف�سه عليلة ،و احلقيقة �أن امل�صابني ب�أمرا�ض نف�سية هم �أقل الفئات ارتكاب ًا للجرائم بل
هم �ضحايا االعتداء من الآخرين و لكن �صوتهم هو الأخف�ض و ال ي�ستطيع معظهم الدفاع
عن �أنف�سهم لذلك جند �أن اخلدمات املق َدّمة لهم هي �أ�سو�أ اخلدمات يف الدنيا يف جميع
نواحي احلياة ابتدا ًء من خدمات ال�صحة النف�سية و مرور ًا بال�صحة العامة و اخلدمات
االجتماعية و كل ما يحتاجونه ليع�شوا حياة كرمية مثلهم مثل الآخرين.
و �أختم بخرافة ظلت مع�شع�شة يف الأذهان و هي �أن من �أ�صيب مبر�ض نف�سي هو م�صاب
مب�س �أو �سحر �أو عني !!! حتى �أن �أحد الزمالء حكى يل �أن طبيب ًا نف�سي ًا جاء ليخطب
�إحدى قريباته فتحدثوا �إىل جدتها �أن فالن الطبيب النف�سي -املعروف يف زمانه -يريد
الزواج من ابنتهم فما كان منها اال �أن قالت (ب�سم الله الرحم ـ ـ ــن الرح ـ ـ ـ ـ ــيم).
و ال �أدرى من �أين �أتت هذه اخلرافة لكن الثابت حق ًا �أن �أوربا يف الع�صور الو�سطى
ع�صور الظالم -كانت تعترب �أن املر�ض النف�سي هو (م�س من ال�شيطان) ،في�ؤتىباملري�ض ويربط ب�سال�سل احلديد يف دور العبادة و يُحْ َرم من لذيذ الطعام و ال�شراب
يف نف�س الوقت الذي كان فيه امل�صاب مبر�ض نف�سي يف دم�شق و حلب و بغداد يُعالج يف

م�شايف حتيط بها النوافري و الزهور وتعطر ب�أجمل العطور !!! .
و لنا عودة ب�إذن الله عن الفرق بني املر�ض النف�سي و املر�ض الروحي ومفهوم امل�س و
ال�سحر و العني من منظور الطب النف�سي ..و هل للدين دور يف عالج املر�ض النف�سي.
و تقبلوا حتياتي �شكري
HYPERLINK «mailto:wedetman@yahoo.
com»wedetman@yahoo.com
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النظافة �سلوك ح�ضاري
النظافة �سلوك ح�ضاري
قيمة �أنبل وا�سمى غاية
رايعة يف �شدو القماري
ويف كراري�س القـراية
---�أ ِّي زول ياريت ُمنــا ُهو
بيئة جـــاذبة دروبا �آمنة
يجمع اجلــــريان م َعا ُهو
وتبد�أ طاقة كبرية كامـنة
يبـقى حيــَّنا زاد بهـا ُهو

ولل�شـباب �آالف �سالمنا
____
النظـافة جـــواز عبـور
يل عوامل راقية �سامية
بيها كــم قامت جــ�سور
و�أ�صبحت جناتها رامية
يال يا الـــولد اجلــَّ�سـُور
امال �سوحك فكرة نامية
-----مــلةَ
بتــ�سـاوي َح ْ
�إيد و�إيد ْ

ّ
وكل ه ِّمة وراهــا عافــية
� ّأي زول يغــر�سلو �شتــلة
وب�سمة يف طرقاتنا �صافية
البيوت من �شــــوقنا متال
حِ ْن �ســالم ومــو ّدة كافية
----ّ
ال�شـــــوارع ملا ت�صــحى
تلقى فيـها النا�س عـوايف
تبتـــهج طــربانة �سـمحة
وفيــها للعابرين مــرايف

َ�ص ّحتك بالدنيا
�صحتك بالدنــيا واكــ ْ
رت
ّ
ح ُّقو حتر�ص َج ْد عليها
ال�سجـــاير �آفــة و�أخط ْر
�أ�س�أل الإت�ضـرُّوا بيــها
***
كم مري�ض �رسطان تدمـّ ْر
ُك ّ
ال�ســـجـــاي ِ ْر
ــل �أ�سبابُــو ّ
عا�ش مِــدخّ ن ومــا تز ّم ْر
يف طريق �أمرا�ضو �سـاي ِ ْر
ت�سم ْر
بي العـــالج الــلُّون
ّ
يا حلـــيلو الوجــــهو ناي ِ ْر
***
ال�سيجارة
لو عرفت �أذى ّ
كان طــفيتا بال تــــواين
ال�سموم الفيــــها �ضــارّة
وتهل َِكـــك يف كم ثـواين
يلاّ �أبعــ ِد مــ ِْن �شـــرارة
وودِّع �أ�ســراب الأماين
***
الغريــــب �إن ُّو امل ِـدخّ ْن
ي�أذِي للقاعدين معـــا ُهو
ما يه ُّمو اجلّ ْو مِ�ســـخّ ْن
والالّ �أطفال يف حِ ما ُهو
يا خ�سارة الزول يدخّ ْن
ملّا مير�ض دون وَ َعا ُهو
***
نت َقــايِلْ
ُ
ال�سيــجارة الك َ

قـــال فيهُــو الــوقاية البيـــها اتطـــمنّا
بوقِـــيك مـ ِْن َعيَـايا ً زات ُــــو مــا بِتْمنّى

يا�رس عثمان �أبوعمار

ن ُ�ص النِّهار

والزول يبُ ْخ

والزّحمة واخلل ِْق ُ
الكتا ْر
والأ َّمة ت َخَ رِ ْت يف ال َعرَ ْق

وال�ضيق خال�ص �رسى يف العروق
كل الوجوه اتكرف�ست

جل
ولّع ِ
�سجارت ُو بال خَ َ

واحدين ي�سبُّو ويلعنو ...

ِت
والنَّا�س تعاين وتتلف ْ
�ضب و ُمن َده ْ
ما بني م َ
ِ�ش
ِك ِّ

ّ
وحظهم.
يف جدودو  ..وقبيلتو ..
جا ْر
تربيتو ..
وال�صنع ِ
َّ
ال�س َّ

الأ�صلو حتلف ال قرا ...

الدِيار

دخَّ انو زي قطر البُخا ْر

والدنيا َح ْر

�صاحبنا (ت�ش�ش�ش)...

راجية انفجار

الهظا ْر
مِتل ِ

من ف ِْعل َة الولد احلُما ْر

وال زال بَلَ ْم  ..قلمو ال�ضرِّ ا ْر
�صغار..
ال قال معاي �ش َّفع ٌ
ال ق َّدر النا�س ُ
الكبا ْر..

غ�سل الأيدي

و�سنّة
ال�سمتان ن�ضافة ُ
غ�سيل الأ ْيدِي يا ّ
و�صـــــانا الر�سول بيهُــو و ُع ُقب �آمـنّا
ّ

تك�ســــوها �صحة
النفو�س
ُ
ويغمرها الأمل اخلــُرايف
---------ِـد
يا �شباب بالعـــزّة واع ْ
وبي النجــاحات البهرية
من زمان خريكم مواعد
يف الربوع عينكم �سهرية
ال�ســـواع ِْد
يــال َّ ع ّبــولنا َّ
ونادوا يل �أخوات مهرية

م�سموح بالتدخني

بيها وزن الرا�س خطيرْ َة
كم �صـــب ّيا ً بيـــها �صاي ِ ْل
عاي�ش �أحــال ُمو الفطيرْ َة
ماتبَهَ ا املــ�سكني و�شاي ِ ْل
ذنبُو والدمــعات مطيرْ َة
***
نا�سو
ال�شباب داخْ ــــرنّو ُ
يل همـُـــوم �أهلو وبالدُو
قــا�سـو
قبلُو يامـا عــانوا
ُ
ويف َّ
ال�شـــدايد ليهو نادو
�سا�سو
ال�سجــاير هــــــ ّد
ُ
خبارو زايد فــي عنادُو؟
***
يا�سالم لو ه�ســّي جتـ َدعْ
ْ
�ســجارتك
دون تردُّد يل
َــع
يف نعيـم
ال�صــحة ترت ْ
ّ
َ�ضا ْرت َكْ
تلقى عادت ليك ن َ
يل املـــ�صائب ه ّيا و ّدع
�إنت فار�س وين ج�سارت َْك
***
ال ّرجـــالة وحات عيــون َْك
ماها كــيف �أوهــام و�سـ ّفة
�صحــّتك ياها التـــــكون ْ
َـك
بيهــــا ُ
طول ُع ْمرك ت َـ َد ّفى
�أ ْبـ َقى مـارق مـ ِْن ظــنون َْك
يا �أميــــر باحل ُ
ــــب و ّفـى.
ّ
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يا�صاحبي اللزوم غ�سل الأيادي ف�ضيلة
يف زمنا ً ب ِ َق ْت �أمـرا�ضـو حــامية بهيـلة

بال�صابون قبُل تا ُكل وبعدو غ�سلة قليلة

ــدوَى وت�شتـِّت خــيال
تقطــع دابِــر ال َع ْ

يف �أ ٌّمو ...

واحدين ب�شي�ش ات�رسبقو وتركو

ِجة كان م�ست�شفي عام
والف َّ
�صالة انتظار

الأحد  /23مار�س 2008 /م
م�ست�شفي احمد قا�سم

غ�سـيل الأيدي خلُّو يكون ثقـافة نا�سـ َ ْ
ــك
ع ّلمـُو للعـــيال و�أوعـاك يقِـلُّو ح َمـا�سـ َ ْك

وبا�س ْك
ل�سه عقـلك
�سلوكنا
َ
ال�صحي داير ّ
ّ
را�س ْك
�أثبت يف الطريق ماتلوج وتركب َ

عامليــــــــــــــــة
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الإ�سبوع العاملي للتوعية ب�ش�أن امل�ضادات احليوية

امل�ضادات احليوية

حتدي كبري وم�س�ؤولية ُم�شرتكة

منا�شط عاملية � :صحة وطن

حتتفل منظمة ال�صحة العاملية والكثري من املنظمات وامل�ؤ�س�سات ال�صحية يف العامل بالأ�سبوع العاملي للتوعية بامل�ضادات احليوية  ،2017وذلك يف الفرتة
من  13وحتى  19نوفمرب /ت�شرين الثاين ،حتت �شعار «طلب امل�شورة من �أخ�صائي الرعاية ال�صحية امل�ؤهلني قبل تناول امل�ضادات احليوية» .والأ�سبوع
العاملي للتوعية بامل�ضادات احليوية هو حدث �سنوي عاملي يهدف �إىل رفع الوعي بخطورة ظاهرة مقاومة البكترييا للم�ضادات احليوية .وقد احتفل العامل
العام املا�ضي بالأ�سبوع العاملي للتوعية ب�ش�أن امل�ضادات احليوية  ،2016يف الفرتة من  14حتى  20نوفمرب /ت�شرين الثاين  ،2016حتت �شعار «امل�ضادات
احليوية  ..تعامل معها بحر�ص» .

توطئة

امل�ضادات احليوية هي جمموعة دوائية ت�ستخدم ملنع منو �أو قتل البكترييا
وت�ستخل�ص من بكترييا �أو فطريات (م�ضادات حيوية) والبع�ض منها م�صنع
كيميائي ًا  .وحتدث مقاومة امل�ضادات احليوية عندما تتغري البكترييا ا�ستجابتها
ال�ستخدام هذه الأدوية .والبكترييا ،ولي�س الب�شر �أو احليوانات ،ت�صبح مقاومة
للم�ضادات احليوية .هذه البكترييا قد ت�صيب الب�شر واحليوانات ،وااللتهابات
التي ت�سببها هي �أ�صعب عالج من تلك التي ت�سببها البكترييا غري مقاومة.
الإ�سبوع العاملي للتوعية حول امل�ضادات احليوية
يهدف الإ�سبوع العاملي للتوعية حول امل�ضادات احليوية �إىل زيادة الوعي حول
مقاومة امل�ضادات احليوية يف العامل والت�شجيع على اتباع اف�ضل املمار�سات
فيما بني �صفوف اجلمهور والعاملني ال�صحيني ورا�سمني ال�سيا�سات جتنب ًا
لظهور املزيد من حاالت مقاومة امل�ضادات احليوية وانت�شارها .

�أدوية مهمة

ُتع ُّد امل�ضاداتُ احليوية �أدوي ًة مُه َمّة ،لأ َّنها ُت�ساعد على محُ اربة العدوى التي
ُت�س ِبّبها البكترييا �أو اجلراثيمُ .تع ُّد مقاوم ُة امل�ضا َدّات احليوية� ،أيّ عدم فعال َيّة
امل�ضاد احليوي ،م�شكل ًة خطرية .يعود �سببُ مقاومة اجل�سم للم�ضا َدّات احليوية
هم ا�ستخدا ُم
�إىل الإفراط يف ا�ستعمالها ،و�صرفها بطريق ٍة غري �صحيحة .من املُ ِ ّ
امل�ضادات احليوية بطريق ٍة �صحيحة لإبطاء املقاومة ،وللت�أ ُّكد من � َّأن هذه الأدوي َة
املنقذة للحياة تبقى ف َعّال ًة لدى الأ�شخا�ص يف الوقت الراهن ويف الأجيال
القادمة.

مقاومة امل�ضادات احليوية

ُتع ُّد مقاوم ُة امل�ضادات احليوية م�شكل ًة يف جميع امل�ست�شفيات ،وهي ُت ِ ّ
�شكل
خطر ًا على �سالمة املر�ضى ،وت�ؤ ِدّي العدوى بالبكترييا
م�ستويات
املقاومة للم�ضا َدّات احليوية �إىل زيادة
ِ
الإ�صابة بالأمرا�ض ،وترفع من مع َدّل الوفيات ،كما
تزيد �أي�ض ًا من مدة بقاء املر�ضى يف امل�ست�شفيات  ،و
قد يُ�س ِبّب اال�ستخدا ُم غري ال�صحيح للم�ضادات احليوية
زياد ًة يف مقاومة املر�ضى للعقاقري� ،أو قد يزيد من
فر�ص الإ�صابة بالبكترييا املُقاومَة.

كيف حتدث مقاومة امل�ضادات احليوية
؟

حتدث مقاومة امل�ضادات احليوية عندما ُتغري
البكرتيا نف�سها �إ�ستجابة لإ�ستعمال تلك الأدوية ،
و ُتبدي البيكرتيا ولي�س احليوان �أو الإن�سان مقاومة
للم�ضادات احليوية وقد ت�سبب للحيوان �أو الإن�سان
عدوى التهاب يكون عالجها �أ�صعب من تلك التي

ُت�سببها نظريتها غري املقاومة للم�ضاداتTop of FormBottom of .
FormTop of FormBottom of Form

�سوء فهم عامة النا�س ملقاومة امل�ضادات احليوية

مع ت�صعيد منظمة ال�صحة العاملية حلربها �ضد مقاومة امل�ضادات احليوية،
�أ�شار م�سح جديد متعدد البلدان �إىل اخلطر الكبري الذي يهدد ال�صحة العمومية
وما يكتنفه من لب�س لدى النا�س وعدم ا�ستيعابهم لكيفية احليلولة دون منوه.
وحتدث مقاومة امل�ضادات احليوية عندما تتغري البكترييا وت�صبح مقاومة
للم�ضادات احليوية امل�ستخدمة يف عالج العدوى امل�سببة لها .فالإفراط يف
ا�ستخدام امل�ضادات احليوية و�سوء ا�ستخدامها يزيد فر�ص ظهور البكترييا
املقاومة ،وي�شري هذا امل�سح �إىل بع�ض املمار�سات ،والثغرات يف الفهم ،واملفاهيم
املغلوطة التي ت�سهم يف هذه الظاهرة.

كيف تعمل امل�ضادات احليوية؟

امل�ضادات احليوية هي املواد التي تقاوم الكائنات احلية الدقيقة وحيدة اخللية
(مبا يف ذلك البكترييا) ويكون عمل امل�ضاد بقتل �أو تثبط منو البكترييا داخل
اجل�سم .وتنتمي امل�ضادات احليوية �إىل جمموعة �أو�سع من املركبات امل�ضادة
للأحياء الدقيقة ،وت�ستخدم لعالج الأخماج التي ت�سببها الكائنات احلية الدقيقة
مبا يف ذلك الفطريات والطفيليات ،وعادة ما يختار الطبيب امل�ضاد احليوي
املنا�سب للمري�ض ،واجلرعة الدوائية الالزمة ،وال�شكل الدوائي املالئم ،بناء
على عدة عوامل منها :الت�شخي�ص ال�سريري ،والفح�ص املخربي ،بالإ�ضافة �إىل
عمر املري�ض ودرجة حتمله ،وحالة جهازه املناعي.

ملاذا ال ن�شعر بتح�سن بالرغم من تناول امل�ضاد احليوي؟

يرى العلماء �أن اال�ستخدام اخلاطئ للم�ضادات احليوية ،و�صرفها من دون

�أخذ امل�ضادات
احليوية من
دون داع
ي�س ّرع وترية
مقاومتها

و�صفة طبية� ،أو عدم االلتزام بطريقة املعاجلة التي و�صفها الطبيب ،ت�ؤدي
�إىل تقليل فعالية امل�ضادات احليوية وعدم اال�ستفادة منها ،وهو ما �سمح �أي�ضا
بتطوير �سالالت بكتريية تكون قادرة على مقاومة �أنواع من امل�ضادات احليوية
تعر�ضت لها ب�شكل خمفف يف املا�ضي .بل �إن منظمة ال�صحة العاملية �أطلقت العام
املا�ضي  2015حملة دولية �أ�سمتها «الأ�سبوع العاملي للتوعية حول امل�ضادات
احليوية» بهدف التوعية مبخاطر �سوء ا�ستخدام امل�ضادات احليوية وزيادة
الوعي بالكيفية التي ت�ستخدم بها هذه امل�ضادات ،م�ؤكدة على �ضرورة و�صفها
من قبل طبيب مهني معرتف به من قبل اجلهات الطبية الر�سمية يف البالد.

حتدي كبري

�إن التحدي الأكرب والأ�شد خطورة الآن هو �أن ت�صبح الأدوية �أقل جناعة .وثمة
م�شكلتان رئي�سيتان يف هذا امل�ضمار تتمثل �أوالهما يف �أن النا�س قد تتناول
الأدوية دون داع �أو كما ال ينبغي �أن تتناولها� .أما امل�شكلة الثانية فهي �أن جودة
الأدوية لي�ست عالية دوم ًا .وتقوم البكترييا والفريو�سات والعوامل املمر�ضة
الأخرى بردة فعل طبيعية ملكافحة الأدوية التي يتناولها الفرد لكي تتخل�ص
منها .و�إن مل يتناول املري�ض الدواء لفرتة كافية� ،أو �إذا مل تكن الأدوية فعالة
مبا فيه الكفاية ،ف�إن ب�إمكان العوامل املمر�ضة املقاومة للأدوية �أن تبقى على قيد
احلياة يف ج�سمه وتنت�شر فيه .ويعني هذا الأمر بدوره �أن مر�ض الفرد ميكن �أن
يدوم لفرتة �أطول وقد يكون �أكرث عر�ضة خلطر املوت.

الوقاية وال�سيطرة

�إن ت�سارع وترية مقاومة امل�ضادات احليوية ب�سبب �إ�ساءة ا�ستخدام امل�ضادات
احليوية و�إفراط ا�ستخدامها ،ويف املقابل ال يوجد بدائل كافية وهذا ي�ستلزم
الوقاية من العدوى وال�سيطرة عليها من خالل اتخاذ خطوات على جميع
م�ستويات املجتمع للحد من الت�أثري واحلد من انت�شار املقاومة .ملنع ومكافحة
انت�شار املقاومة للم�ضادات احليوية ،يجب على للأفراد
ا�ستخدام امل�ضادات احليوية عندما ي�صفها طبيب
�صحي معتمد  ،عدم املطالبة بامل�ضادات احليوية مطلق ًا
�إذا قال الطبيب �أنك ال حتتاج �إليها � ،إتباع دائم ًا ن�صائح
الطبيب اخلا�ص بك عند ا�ستخدام امل�ضادات احليوية ،
عدم ا�ستخدم بقايا امل�ضادات احليوية  ،وكذلك الوقاية
من العدوى عن طريق غ�سل اليدين بانتظام ،و�إعداد
الطعام بطريقه �صحيحة ،وجتنب االت�صال الوثيق/
القريب مع املر�ضى ،واحلفاظ على �أخذ اللقاحات .
�أخذكم امل�ضادات احليوية من دون داع ي�س ّرع وترية
مقاومتها .و�إن عالج االلتهابات الناجمة عن مقاومة
امل�ضادات احليوية هو �أكرث تعقيد ًا و�صعوب ًة ،وميكن
�أن ت�صيب هذه االلتهابات �أي فرد ،بغ�ض النظر عن
�س ّنه وبلد �إقامته.

�إ�ساءة ا�ستعمال امل�ضادات احليوية
تع ّر�ضنا جميع ًا للخطر

وي�س�ألونك

نقاط متقاربة

د.يا�سر عثمان �أبوعمّار

د.ال�صادق الب�شري �أحمد

اخرتاقات دوليّة

�أكادميية العلوم ال�صحيَّة

بالرغم من وجود احل�صار الأمريكي الظامل على ال�سودان
منذ عقدين من الزمان والذي ت�أثرت به كل جوانب احلياة
وال�سيما احلقل ال�صحي ،مل تفت�أ وزارة ال�صحّ ة الإحتادية
تعمل جاهدة على التقليل من �آثار هذا احل�صار اجلائر
بتوفري الكثري من الأدوية املجانيّة ،وتفعيل �شراكاتها
الثنائيّة وعالقاتها الدوليّة املتميّزة ل�صالح ال�سودان
و�صحة املواطن ،ولها يف هذا اجلانب اخرتاقات م�شهودة
و�أعمال جليلة.
وتن�سم عبري االنفتاح ،زادت
بعد رفع احلظر اجلائر
ُّ
التوا�صل اخلارجي الفعّال ب�صورة �إيجابيّة،
وترية
ُ
من قيادات الوزارة وم�ؤ�س�ساتها و�إداراتها املعنيّة
ال�صحي
بهذا ال�ش�أن ،واجلميع مهموم برتقية القطاع
ّ
وتطويره ليكون رائد ًا وم�ساهم ًا يف حماية الأمن
ال�صحي للدولة و�إن�سانها العظيم.
هذا التوا�صل الإيجابي �أثمر خري ًا وفري ًا لأهل ال�سودان
جماالت متعددة ،وعلى م�ستويات خمتلفةّ ،
تب�ش ُر بغ ٍد
يف
ٍ
�أف�ضل وم�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا� ،سواء يف جمال الت�صنيع
الدوائي� ،أو من خالل مبادرته ال�صحيّة املميزة ،وتر�ؤ�سه
لل�شبكة العامليّة لل�صحة يف جميع ال�سيا�سات التي ت�ضم
�أكرث من  60دولة.
من �أميز االخرتاقات التي ُتعد مبثابة فتح كبري يف
العالقات الدوليّة الثنائيّة ،االتفاقية التي ُو ّقعت م�ؤخر ًا
بني ال�سودان ودوىل �آيرلندا التي قام بتوقيعها عن وزارة
ال�صحّ ة الإحتادية وكيلها الدكتور ع�صام الدين حممد عبد
وقت يتهي�أ فيه ال�سودان ال�ستكمال
الله ،والتي جاءت يف ٍ
النه�ضة وال �سيما ال�صحيّة منها بعد �أن رفع الله ع ّنا ظلم
احلظر الذي �أقعد بالبالد و�أ�ض ّر العباد.
االتفاقيّة ُتعد مك�سب ًا كبري ًا للحقل الطبي واخلدمات
ال�صحيّة ،وفتح �آفاق التعاون الب ّناء واملثمر بني البلدين
يف ترقية اخلدمات ال�صحيّة وخماطبة الق�ضايا ذات
الأولويّة ببناء القدرات لكليّات الطب وامل�ست�شفيات
ال�سودانية ،و�إتاحة فر�ص التدريب للكوادر الطبية
ال�سودانية بايرلندا يف جميع التخ�ص�صات وتبادل
اخلربات بني الأطباء وامل�ؤ�س�سات ال�صحية لرفع الكفاءة
املهنيّة للأطباء والكوادر ال�صحية امل�ساعدة.
وهي كذلك تهتم ب�إجراء البحوث امل�شرتكة بني البلدين يف
املجال ال�صحي ،وهذه ميّزة ُكبرْ َى ونقطة مهمة ،فالتطوّ ر
املن�شود يبد�أ بالبحوث العلميّة وتطبيقها ،وت�ؤ�س�س
االتفاقيّة لتقوية الروابط والتو�أمة بني امل�ؤ�س�سات
ال�صحية مبا يدعم ويطور هذه امل�ؤ�س�سات ويزيد
من كفاءتها وجودة خدماتها مبا يدعم ا�سرتاتيجية
الوزارة يف اجلودة ويع ّزز م�سريها القا�صد نحو التميّز
وا�ستمراره.

�أوراق ُمبعرثة

�سلمى عبد العزيز

الأخيــــــرة

�صحّ تك
تهمنا

وقالت الكامريا

االنعا�ش الرئوي
نعم للتدريب املتطوّر من �أجل خف�ض وفيات الأطفال حديثي الوالدة

رباعيّات

ت�شويه البنات ليه َنر َْ�ضـى ليهن يكون
�شيت ًـا لُو َف ِر ْ�ض ال يف ال�شـ َّ ِرع م�سنون
ُعمر ِّ
الطفلة بي ترك اخلفا�ض مرهون
َ
ْ
ُ
ُ
ح ِّكــمو عق ـ ـْلكم ك ــل القوا�سي تهون

ال�شاعر جرب اهلل عو�ض ال�سيد
اختارو الإ�سم للحـملة من مو�ضوعه
خلُّو البت �سليمة واحذروا املمـنوعه
ال ِت ْت ـ ُّـبنو ً
عادة بــدري مي م�شروعه
بناتنا �أمانة يف رقاب الكبار مدروعه

عاجبني ِّ
ال�شعار الليهو رافعة �سلـ ــيمة
كل بنت تولد �سليمة ودعوها تنمو �سليمة
الأم يف القرار قـ ـ ــالت ق ــوية �صميمة
والأُبـو مابيخ ــاف تغيري وعندو عزمية

البالد خالية من الإ�سهاالت املائية
()1
(ال�سقم) ،وظلت لأ�شهر مُتتالية
*�أخري ًا اجنلت �أزمة �أذاقت املئات ِ
ت�ؤرق م�ضجع امل�س�ؤولني من ال�صحة بالبالد� .شرارة “الإ�سهاالت
املائية” التي انطلقت من النيل الأبي�ض ،و�إجتاحت ُقراها� ،أفزعت
�سُ كانها ،ومل يهد�أ لهيبها �إىل � ّأن و�صل عا�صمة البالد “اخلرطوم”
� ،شارفت على الإنتهاء!  ،حيث �أعلن وزير ال�صحة الإحتادية بحر
خال
�إدري�س �أبوقردة عن اكتمال كافة الرتتيبات لإعالن ال�سودان ٍ
من الإ�سهاالت املائية.
*وقال “�أبوقردة” عقب زيارة تفقدية حلا�ضرة �شمال دارفور
(الفا�شر �أبو زكريا) � ّإن الوالية مل ت�شهد �أيّ �إ�صابة مبر�ض
الإ�سهال املائي مُنذ �شهر و�أن كل احلاالت التي مت ت�سجيلها
بالبالد ُم�ؤخر ًا مل يتجاوز الـ( )7حاالت وهي (ا�شتباه باملر�ض)،
مما ُي�ؤكد االجتاه لإعالن البالد خالية من املر�ض متام ًا.

*ف ُكتب لـ(فا�شر ال�سلطان) � ّأن ت�شهد (�إعالن) خممد نريان هذا
الوباء (اللعني)...
()2
*حوار �أجرته (�صحة وطن) مع مُدير �إدراة تنمية املوارد
الب�شرية ال�صحيّة د� .إقبال �أحمد ب�شري بعرث العديد من الأوراق
ال�شائكة ـ كما �أطلقت عليها “وزيرة ال�صحة بوالية اخلرطوم
�سابق ًا “� ،أهمها ملف �أطباء الإمتياز ،وهجرة كوادرنا ال�صحية،
د� .إقبال بخربتها و�ضعت (امل�شرط) مو�ضع ا ُ
جلرح  ،و”�ش َّرحت”
كافة مُ�سببات “هجرة “ موردنا الب�شري ب�شجاعة تامة وو�ضوح
�شفاف.
()3
*ورقة �أخرية:
و�أقول كان العمر �أق�صر من �أمانيه العظيمة !!

نقطة �أوىل:
يُحمد لال�سرتاتيجية الع�شرية 1992م 2002-م �أنها فتحت
الباب �أمام جملة من الت�سا�ؤالت (القوميَّة) ولفتت الأنظار �إىل
مكامن (اخللل) يف كث ٍري من املوا�ضع التي ت�ؤ�شر �إىل �أين نحن
؟؟ وما املطلوب؟؟ وكيف يتم حتقيقه؟؟ .وال غرو يف ذلك �إ ْذ �أنها
�أول ا�سرتاتيجية يف تاريخ ال�سودان.
يف القطاع ال�صحي – وبعد م�سح �شامل -مت حتديد (ال َف َرقة)
الكبرية والبون(ال�شا�سع) جد ًا بني الواقع و (امل�أمول) و ُقدِّر
االحتياج احلقيقي لل ُأطر ال�صحيَّة امل�ساعدة ب�أكرث من � 100ألف
كادر  ،هذا من ناحية الكم ،،ف�ض ًال عن (نوعيَّة) العدد املوجود
وقتئذ من ناحية الت�أهيل الأكادميي والتدريب الف ِّني.
َّ
متخ�ض عمل جلان دعم القطاع ال�صحي عن جملة من التو�صيات
التي ُتوِّ جت ب ــ(�إعالن ال�سودان) 2001م الذي َّ
متخ�ضت عنه
�إن�شاء �أكادمييَّة للعلوم ال�صحيَّة كجامعة حكومية يف العام
2005م لتعمل على تخريج كوادر �صحية (مخُ تلفة) قادرة على
امل�شاركة الفاعلة يف (تطوير) اخلدمات ال�صحيَّة و(تلبية)
احتياجات املجتمع  ،وتنمية ُقدرات ومهارات كوادر (ال ِقبَالة)
والرتي�ض والأُ ُطر ال�صحيَّة الأخرى يف املجاالت املهنيَّة
والتقنية والإدارية وتطوير مقدراتهم مبا يُ�سهم �إ�سهام ًا حقيق َّي ًا
يف �سد النق�ص يف القطاع ال�صحي من ناحِ َي َت ْي الكم والكيف.
و مع � َّأن قرار الإن�شاء والإفتتاح جاء باكر ًا وبح�ضور وزير
ال�صحة الإحتادي ووزير التعليم العايل والبحث العلمي و
مدير منظمة ال�صحة العامليَّة �إال � َّأن الت�صديق النهائي ُمنِح يف
العام 2011م حيث ظهر ا�سمها لأول مرة يف دليل القبول يف
هذا العام وبد�أت �سنتها الدرا�سيَّة الأوىل 2011م 2012 -م
بعد �أن َّ
متت �إجازة براجمها من وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي.
نقطة ثانية:
تقوم الأكادمييَّة على نظام ال مركزي م�ؤ�س�س على �أكادمييَّة
مركزيَّة احتاديَّة ُت ْع َنى باملناهج وحتديثها و و�ضع ال�سيا�سات
العامة ومتابعة تنفيذها والتخطيط ومراقبة الأداء بالفروع
مبا ي َّت�سق مع اال�سرتاتيجية وتقييمها وتقوميها  ،و�ستة ع�شر
فرع ًا والئي ًا عاملة جميعها يف ظل وجود امكانات جيِّدة و نظام
�إداري وعلمي محُ كم و كوادر �إداريَّة وعلميَّة ذات خربات طويلة
وم�ؤهالت �أكادميية رفيعة مكنتها من الإيفاء مبطلوبات اجلودة
املُخططة.
تعمل الأكادمييَّة وتتبنى يف مناهجها نظام ال�ساعات املُعتمَدة
 ،وفل�سفة التعليم املبني على املُ ْخ َرج  ،ويقوم بالتدري�س
والتدريب ُث َّلة منتقاه بعناية من خرية �أ�صحاب اخلربات
الأكادميية والعلمية الذين ي�ش ِّكلون هيئة التدري�س من خمتلف
التخ�ص�صات ،ويتعاون معها جمموعة كبرية من االخت�صا�صيني
ُّ
ب ُكبرْ يات اجلامعات وامل�ست�شفيات.
تقبل الأكادمييَّة ُطالبها(جمان ًا) ،ومتنح درجة البكالريو�س يف
تخ�ص�صات (القِبالة ،املُختربات الطبيَّة ،التمري�ض) ،والدبومات
ُّ
ِّ
حم�ضري
يف (التمري�ض ،امل�ساعد الطبّي العام ،التخدير،
العمليات ،العالج الطبيعي ،تقنية املعلومات ،املختربات
الطبيَّة ،ال�صيدلة ،مالحظي �صحة البيئة  ،و الأ�سنان) .و�شهادة
القابلة الفنيَّة و�شهادة املعاون ال�صحي.
نقطة ثالثة:
اليوم وقد �أكملت الأكادمييَّة ع َْ�ش ِريَّتها الأوىل ودخلت الثانية
بكفاءة عالية ومتي ٍُّز م�شهود-حُ َّق لها �أن تقول للنا�س هَا�ؤُ ُم
ا ْق َر�ؤُوا كِ َتا ِبيهْ ،ولتفرح بف�ضل الله وبرحمته وتوفيقه يف
�أن جعل منهم ال َّل ِبنة الأوىل لرفد العمل ال�صحي بخريجني
و كفاءات مُتميِّزة جديرة ب�إحداث نقلة كبرية على امل�ستوى
القومي للإيفاء مبطلوبات اال�سرتاتيجيَّة ال�صحيَّة بال�سُ ودان.
نقطة رابعة:
ح�سب الدكتور �إ�سماعيل ب�شارة �أحمد عميد الأكادمييّة يف
حفلها م�ؤخر ًا بتخريج دفعة من قابالت املجتمع لواليات
دارفور ،وبح�ضور الأ�ستاذ بحر �إدري�س �أبوقردة وزير ال�صحة
الإحتادي وبح�ضور ممثلة منظمة ال�صحة العاملية ،وعلى
ر�ؤو�س الأ�شهاد ،ف�إن الأكادمييّة قد �أوفت بالتزامها القومي
جتاه تنفيذ م�شروع (قابلة لكل قرية) الذي وجّ ه ب�س ال�سيد
رئي�س اجلمهوريّة ،و�أن العدد املطلوب كان ( )13500واملتبقي
منه فقط ( )702و ُه ّن الآن مبدار�س القبالة..
جملة النقاط:
�سيدي رئي�س اجلمهوريّة..الأكادمييّة (رفعت التمام) بتخريج
كل املطلوب وفق توجيهكم  ..تب ّقى فقط تعيينهُن ..ورد التحيّة
لهذه امل�ؤ�س�سة اال�سرتاتيجيّة مبنحها و�سام الإجناز.
ونلتقي

