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وزارة ال�صحة الإحتادية تك�شف عن الرتتيب
لإن�شاء  5مراكز �إقليمية للتحكم يف الأمرا�ض

جمهودا ً
�أبو قردة  :الدولة بذلت ً
مقدرا لتوطني العالج بالداخل

اخلرطوم � :صحة وطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
�أكد وزير ال�صحة الإحتادية بحر �إدري�س �أبو قردة �أن الدولة بذلت جمهودات
جبارة يف توطني العالج داخل البالد  ،الفتا �إىل �أن وزراته جنحت يف
جمابهة العديد من التحديات التي تواجه القطاع ال�صحي ممتمثلة يف هجرة
الكوادر الب�شرية  ،الفتا �إىل ان الرتكيز على الكادر الب�شري مهم للغاية ما
جعل الوزارة تقوم بعدة اجراءات حتفيزية ال�ستبقائهم كما وقعت العديد من
االتفاقيات مع اكرث الدول التي يهاجر لها االطباء ل�ضمان حقوقهم .
وو�صف ابوقردة خالل حديثه يف ور�شة ( العالج باخلارج  ...امل�شاكل
واحللول ) التي نظمها القم�سيون الطبي ان ظاهرة العالج باخلارج موجودة

يف كل دول العامل ولكننا ن�سعي لتقليل منها عن طريق حت�سني اخلدمات
داخليا  ،م�شيد بالطبيب ال�سوداين قائ ًال  ( :خارجيا ي�شيدون بالأطباء
ال�سودانني الذين ا�ستطاعوا و�ضع ب�صمة جيدة يحق لنا االفتخار بها ) .
م�ضيفا هناك العديد من الدول االفريقية التي يتعالج من�سوبيها يف ال�سودان
لذلك يجب �أن نعمل جلذب العديد مر�ضى الدول املجاورة �سيما الأفريقية .
و�أو�ضح �أبوقردة �أن بع�ض الدول العربية تت�سابق جلذب الكادر ال�صحي
ال�سوداين قائ ًال  ( :الواقع اجربنا العمل لنا ولالخرين )  ،الفت ًا �إىل ان
االخطاء الطبية يف ال�سودان قليلة مقارنة مع الدول االخرى ،مطالبا االجهزة
االعالمية ب�ضرورة تناول ما يحدث من �أخطاء مبو�ضوعية وحكمة بيعد ًا عن
الت�شويق  ،م�شريا اىل ان القطاع ال�صحي ي�شهد انتظاما و�صفه باجليد .

توقعات ب�إجازة قانون مكافحة التبغ من قبل جمل�س الوزراء
اخلرطوم � :صحة وطن
�أكدت مدير ق�سم مكافحة التبغ التابعة لإدارة تعزيز ال�صحة بالوزارة
�أمرية �إبراهيم حممد ت�أمني جميع املعابر بالبالد حتى ال يهرب �أي �سجائر
غري مطابق للموا�صفات و املقايي�س ،م�شرية اىل الدور الكبري الذي تقوم
به وزارة ال�صحة الإحتادية من �أجل التوعية مبخاطر التدخني  ،وقالت
�أمرية يف ت�صريح لـ “ �صحة وطن “ �أن الوزارة حتتفل يف �شهر مايو من
كل عام باليوم العاملي ملكافحة التبغ ،ويحتفل به يف �أحد الواليات ذات
الإجناز الأكرب يف املكافحة ،ف�ض ًال عن و�ضع �إ�سرتاتيجيات والقوانني

،وتوقعت �أمرية �إجازة جمل�س الوزراء لقانون مكافحة التبغ خالل
الفرتة املقبلة ،كا�شفة عن قيامهم مب�سح لعدد كبري من اجلامعات ملعرفة
الكمية امل�ستخدمة من التبغ يف اجلامعات  ،اجلدير بالذكر �أن برنامج
مكافحة التبغ بد�أ العمل فيه منذ �أن وقع ال�سودان على الإتفاقية الإطارية
ملكافحة التبغ يف العام  ،2003وبد�أ يف تنفيذ كافة الإ�سرتاتيجيات
اخلا�صة بالدول املوقعة للإتفاقية  ،م�شرية اىل تطبيق ال�سودان لأهم بنود
الإتفاقية التى �أقرت كتابة “التدخني �ضار بال�صحة “ و بع�ض الر�سومات
التى ت�ؤكد خماطر التدخني ونتائجه .

اخلرطوم � :صحة وطن
ك�شفت وزارة ال�صحة الإحتادية عن اكتمال الرتتيبات لإن�شاء 5
مراكز اقليمية للتحكم يف الأمرا�ض والتبليغ عن �أي كارثة او اوبئة
�صحية بالبالد يف وقت و�صف فيه ع�صام الدين حممد عبدالله
وكيل وزارة ال�صحة الإحتادية �إن�شاء تلك املراكز باخلطوة املتقدمة
يف اكت�شاف والت�صدي للأمرا�ض بالبالد  .الفت ًا يف ت�صريحات
�صحفية �إىل تق�سيم ال�سودان اىل خم�سة قطاعات (اجلنوبي
واالو�سط وال�شمايل ودارفور وكردفان) �ستوزع تلك املراكز على
تلك القطاعات مبوا�صفات عاملية مما يخدم �أكرث من والية حتت
�إ�شراف وزارة ال�صحة الإحتادية مبينا �أن املركز به مقدرات
لالكت�شاف واال�ستجابة لأي طارئ وم�ؤهل بكل املعينات املطلوبة
للت�صدي لهذه الأمرا�ض والتبليغ الفوري عن �أعداد املر�ضى مبا
فيها معامل ال�صحة العامة .وقال د .ع�صام «نحن كوزارة وجدنا
ان ق�ضية الت�صدي لهذه الأوبئة يحتاج اىل وجود احتادي قريب
مبعني �أن الظل الإداري يجب �أن يق�صر �أكرث مما هو موجود االن
لذا رفعنا هذا املقرتح الذي من �ش�أنه �أن يح�سن ب�صورة كبرية من
مقدرة ال�صحة يف التعرف والت�صدي واال�ستجابة لهذه الأخطار.
مُ�ضيف ًا �أن الوزارة تعمل بالنظام الب�ؤري وحتدد يف كل والية
م�ست�شفى �أو مركز للتبليغ بحدوث �أمرا�ض جديدة �أو الزيادة يف
�أعداد املر�ضى للمر�ض املعني و�أ�ضاف قائال» نحن كوزارة اكت�شفنا
�أن هذه العدد غري كاف للتنب�ؤ بال�صورة املطلوبة لذا بد�أنا يف
تطبيق برنامج لزيادة �أعداد النقاط الب�ؤرية وزيادة �أعداد املراكز
وامل�ؤ�س�سات ال�صحية التي ت�أتي منها هذه البالغات مما يقت�ضي
تدريب الكوادر العاملة يف هذه املراكز وتوفري و�سائل االت�صاالت
للتبليغ عن �أي بالغات فورية .

رئي�س �أكادميية العلوم ال�صحية د�.إ�سماعيل ب�شارة  :الدرا�سة جمانية بالأكادميية وهجرة الكوادر تهدد الأمن ال�صحي
اخلرطوم  :مروان الريح
�أكد مدير �أكادميية العلوم ال�صحية د� .إ�سماعيل ب�شارة �أحمد �أن الدرا�سة
بالأكادميية جمانا  ،بدون �أيّ ر�سوم درا�سية  ،عدى ر�سوم الت�سجيل  ،قائ ًال :
“ هدفنا ا�ستقطاب �أعداد كبرية جد ًا من الطالب لتغطية الفجوة يف املجاالت
التي نقوم بتدري�سها .و�أو�ضح “ ب�شارة “ خالل حوار �أجرته معه “ �صحة
وطن “ يُن�شر بالداخل � ّأن الأكادميية قامت حتى الآن بتخريج �أكرث من 32
�ألف يف خمتلف التخ�ص�صات  ،ويدر�س حالي ًا بها �أكرث من � 10ألف دار�س يف
تخ�ص�صات خمتلفة  .مُو�ضح ًا �أن اكادميية العلوم ال�صحية تعمل مع عدد من

املُ�ؤ�س�سات من �أجل الأمن ال�صحي وا�ستقراره لأنه ميثل حماية الأمن القومي
للبلد  ،الفت ًا �إىل �أن الفجوة يف جمال القابالت على م�ستوى ال�سودان بلغت
حوايل � 13500ألف قمنا بتدريب � 12798أل ومتبق حوايل  702قابلة جمتمع
على م�ستوى ال�سودان ويجري تدريبهُن الآن لتغطية اخلارطة ال�صحية،م�شري ًا
�إىل �أن قيادة وزارة ال�صحة الإحتادية عازمة على تكملة العدد املتبقي بنهاية
العام اجلاري 2017م من خالل فروع الأكادميية بجميع الواليات.مُب�شر ًا
ب�أنه �سوف يتم تعني هذه الكوادر وتوظيفها  ،قائ ًال  “ :هنالك التزام �سيا�سي
كبري من الدولة متمثلة يف م�ؤ�س�سة الرئا�سة ال�سيد رئي�س اجلمهورية ونوابه

وال�سادة الوزراء بتعيني خمرجات هذه الأكادميية يف الواليات “  ،مٌردف ًا “
�شهدنا هذا العام عدد من الواليات بد�أت يف تعيني �أعداد كبرية من القابالت
وهذا مل يكن موجود ًا من قبل  ،فالقابلة يف ال�سابق لي�س لها وظيفة “ ،وا�صف ًا
ما حدث بالتطور كبري الذي من �ش�أنه �أن ي�سهم يف خف�ض وفيات الأمهات
والأطفال  ،وي�ساعد يف ا�ستيعاب الكوادر الأخرى يف حت�سني وجتويد اخلدمة
ال�صحية والطبية املقدمة للمواطن ُ ،م�ؤكد ًا �أن الأكادميية �أمامها فر�صة كبرية
لالنطالق يف ال�سنوات القادمة ب�صورة �أكرب بعد مراحل الت�أ�سي�س.
ن�ص احلوار يُن�شر بالداخل

�أخبـــــــــــار
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ال�صحة  :برتكول عالج املالريا اجلديد يخلو من
�إ�ستخدام (احلقن)

رئا�سة اجلمهورية تتعهد
بدعم القطاع ال�صحي
اخلرطوم :جعفر برغوت
تعهدت رئا�سة اجلمهورية بدعمها للقطاع ال�صحي لت�سهيل تقدمي
اخلدمات ال�صحية للمواطنني يف جميع �أنحاء البالد وك�شف م�ساعد
رئي�س اجلمهورية عبدالرحمن ال�صادق املهدي عن ار�شفه اكرث من 8231
ملف متعلق باالدوية وامل�ستلزمات الطبية خالل ال�شهرين املا�ضيني وا�شاد
بخطوة املجل�س القومي لالدوية وال�سموم يف ار�شفه امللفات �إلكرتوني ًا
والتي ت�ساهم يف جتويد الأداء و�سرعة تقدمي اخلدمات للعمالء وقطع
لدي خماطبته تد�شني بوابة اخلدمات الإلكرتونية للمجل�س اخلا�صة
باال�سترياد و الأدوية املخدرة �أن العامل يف تطور م�ستمر ولن ينتظر
احد م�ؤكد ًا �أن اخلدمات الإلكرتونية تقلل من ع�شوائية اتخاذ القرارات
ف�ضال عن �ضبط الأر�شفة وا�شار �إىل ان بوابة جمل�س االدوية وال�سموم
تاتي متا�شي ًا مع اخلطة اال�سرتاتيجية التي ت�سعى لها الدوله لتطبيقها
عرب احلكومة الإلكرتونية.
من جانبه قال وزير ال�صحة الإحتادية بحر �إدري�س �أبو قردة �أن %15
من الأدوية يف العامل مغ�شو�شه و�أن  % 75من تلك االدويه تاتي لدول
العامل الثالث م�ؤكدا �أن امر الدواء يف ال�سودان يحتاج جلهد كبري لكرب
م�ساحه ال�سودان ونفى وجود اال�شكاالت يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية بعد
تد�شني البوابة الإلكرتونية للمجل�س القومي للأدوية وال�سموم وك�شف
عن ال�سعي يف تخ�صي�ص مقر دائم للمجل�س ف�ض ًال عن ن�شر فروع
للمجل�س يف واليات ال�سودان املختلفة  .ويف ذات ال�سياق ك�شف الأمني
العام لل�صندوق القومي لالدوية وال�سموم زين العابدين عبا�س الفحل
عن ت�سجيل � 660صنف من الدواء خالل الفرتة املا�ضية مقارنة بال�سنة
املا�ضية التي �سجل فيها �صنفا واحد ًا فقط م�ؤكدا حتديث اللوائح
املنظمة للعمل الدوائي بالبالد و�إجازة موجهات الت�صنيع التعاقدي الذي
�ساعد يف زياده ال�سعه االنتاجية للم�صانع الدوائية ونوه �إىل �أن البوابة
الإلكرتونية �ست�ساعد يف الك�شف عن الأودية املغ�شو�شة ف�ض ًال عن ت�سريع
الإجراءات حيث تتم يف اليوم اكرث من  200معاملة كا�شفا يف ذات الوقت
عن �شروع ال�شركات وامل�صانع العاملة يف احلقل الدوائي بتطبيق النظام
الإلكرتوين.

اخلرطوم  :جعفر برغوت
ك�شف م�سح انت�شار طفيل املالريا بالواليات
الذي نفذته وزارة ال�صحة الإحتادية يف ( ) ١٨
والية عن ارتفاع ن�سبة الإ�صابة باملر�ض ببع�ض
الواليات خا�صة و�سط دارفور التي جتاوزت
ن�سبة �إنت�شار ُ
الطفيل فيها الـ(  ٪ ) ٢٠بينما
انخف�ضت يف ( اخلرطوم ،ال�شمالية ،نهر النيل
 ،والبحر الأحمر ) �إىل �أقل من  . ٪١وقال مدير
الإدارة العامة للتخطيط وال�صحة الدولية بوزارة
ال�صحة الإحتادية الفاحت مالك �إن الإ�صابة و�سط
الرجال بلغت الـ(  ٪) ٦،٥مقارنة بـ( ٪ )٤ ،٥بني

الن�ساء  .و�أ�شار ( مالك ) خالل ور�شة تنويرية
“ للرتويج لربتكول العالج وزيادة املنفعة من
ا�ستخدام النامو�سيات “التي �أُقيمت بفندق (
كورنثيا ) �إىل �أ ّنت�شار املالريا بني الأطفال مايدل
على �أنها الزالت تمُ ثل م�شكلة �صحية بالبالد ،
مقرا بوجود مايعرف باملالريا(احلب�شية) بكل
الواليات بعد �أن كان ينح�صر وجودها �سابق ًا يف
( الق�ضارف  ،ك�سال  ،والنيل الأزرف )  ،كا�شف ًا عن
�أن (  ٪ ) ٨٠من اخلا�ضعني للم�سح والبالغ عددهم
( � )١٤٧ألف مواطن يتلقون العالج يف منازلهم ،
و(  ٪)٥فقط يذهبون للمرافق ال�صحية  ،و( ٣٠

)٪تعاجلوا( باحلقن)  ،مو�ضح ًا �أن  ٪٣٣،٣تلقوا
العالج يف املرافق اخلا�صة  ،و  ٪٣،٥يف املنظمات
 ،الفت ًا �إىل �أن  ٪٥٠من �سكان احل�ضر الذين لديهم
نامو�سيات م�شبعة ( قاموا ب�إ�ستخدامها ) مقارنة
بـ( ٪٤٨يف الأرياف  ،م�شريا �إىل ان  ٪٥١فقط من
مواطني الواليات امل�ستهدفة ا�ستخدموها ،م�شدد ًا
على �ضرورة تغيري طريقة الفح�ص من املجهري
�إىل الفح�ص ال�سريع ب�إعتبارة �أكرث دقة ويعطي
نوع الطفيل امل�سبب الفتا �إىل ان برتكول عالج
املالريا اجلديد يخلوا من �إ�ستخدام (احلقن) ،
وين�ص على ا�ستخدام احلبوب فقط .

وزارة ال�صحة متتدح دور الإعالم يف التوعية ال�صحية

اخلرطوم � :صحة وطن
�أكد د .عبد الله �سيد �أحمد مدير معهد ال�صحة العامة بوزارة ال�صحة االحتادية اهتمام وزارته بالإعالم لقناعتها الكبرية بدوره
املهم يف ن�شر الثقافة ال�صحية .و �أكد حر�ص وزارته على تطوير وترقية �أداء الإعالم ال�صحي.
جاء ذلك يف الور�شة التنويرية للإعالميني للتعريف بال�سيا�سة ال�صحية القومية  .وقال �سيد �أحمد �أن ال�سيا�سة ال�صحية تعتمد
على مبادئ قومية تكفل توفري اخلدمة الطبية وال�صحية لكل النا�س دون متييز ،م�شري ًا �إىل �أهمية تنفيذ ال�صحة يف كل ال�سيا�سات
وت�ضافر كافة اجلهود من �أجل تعزيز ال�صحة والتن�سيق املحكم مع جميع اجلهات ذات ال�صلة .من جانبه �أو�ضح د.عماد الدين
�أحمد ممثل ال�صحة العاملية بال�سودان �أن ال�صحة الإحتادية مت�ضي بثبات يف و�ضع ال�سيا�سة ال�صحية القومية وتقوية النظام
ال�صحي بالبالد  ،كا�شفا عن دعم ال�صحة العاملية لل�سودان يف العديد من الربامج امل�شرتكة،م�شيدا بدور االعالم يف ن�شر الثقافة
ال�صحية.

وايل النيل الأزرق ي�شهد احتفاالت وزارة ال�صحة باليوم العاملي لغ�سيل الأيدي
اخلرطوم ـ النيل الأزرق � :صحة وطن
�شهد اال�ستاذ ح�سني ي�س حمد وايل النيل الأزرق
يرافقه عدد من اع�ضاء حكومة الوالية وعدد من ممثلي
املنظمات الوطنية ووكاالت الأمم املتحدة وقيادات
العمل ال�صحي �شهدوا مبيدان ال�سكة حديد فعاليات
االحتفال باليوم العاملي لغ�سيل الأيدي الذي تنظمه
وزارة ال�صحة بالتعاون مع عدد من املنظمات العاملة
يف جمال اال�صحاح البيئي  .ولدى خماطبته االحتفال
�أكد ي�س �أن ا�صحاح البيئة له دور كبري يف الوقاية من
الأمرا�ض ودعا الهمية ن�شر ثقافة غ�سل الأيدي يف كافة
املجتمعات خا�صة ربات املنازل واملر�ضعات وثمن ي�س
جمهودات وزارة ال�صحة و�شركائها على العمل الكبري
الذي مت يف ال�صحة الوقائية والعالجية ونقل ملواطني

املنطقة ب�شريات عودة ال�سكة حديد ل�سريتها االويل
وا�شار �إىل عدد اال�صابات التي �شهدتها املنطقة كانت
نتيجة لعدم وجود املمار�سات ال�صحيحة وقال ي�س ال
بد �أن يت�ضافر اجلهد الر�سمي وال�شعبي يف هذا ال�ش�أن
 .من جانب اخر او�ضح وايل النيل االزرق ان االحتفال
باليوم العاملي لغ�سل الأيدي يعترب فر�صة لبث الر�سائل
التوعوية وتثبيت �سلوك غ�سل الأيدي الهميته .من
جانبه قال د .الطيب احل�سن مدير عام وزارة ال�صحة �أن
االحتفال ي�أتي بعد �أن تخل�صت الوالية من اال�سهاالت
املائية وذلك وفق اخلطة التي و�ضعتها وزارة ال�صحة
والتعاون املثمر مع �شركاء ال�صحة  .ك�شافا عن جملة
من الب�شريات املتعلقة باملعدات اخلا�صة مب�ست�شفي
ال�صداقة والرو�صري�ص والدمازين ومعينات العناية

املكثفة بالدمازين ومركز قلي اجلعلني ومركز �صحي
حي ال�سكة حديد الذي �سيتم افتتاحه قريبا وعربه يتم
تقدمي كافة خدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية و�أعرب
عن �شكره وتقديره لقيادة الفرقة الرابعة م�شاة لوقفتها
الكبرية ودعمها الالحمدود لوزارة ال�صحة  .على �صعيد ًا
مت�صل ا�شاد معتمد حملية الدمازين ال�شيخ �أدهم �إدري�س
مبجهودات وزارة ال�صحة بالوالية م�شريا �إىل تعر�ض
املحلية لعدد من اال�صابات باال�سهال املائي وبف�ضل
املجهودات املقدرة لوزارة ال�صحة واملنظمات العاملة
يف جمال ال�صحة مت احتواء احلاالت  ،داعيا املواطنني
للم�شاركة الفاعلة يف عملية �إ�صحاح البيئة واحلد من
تراكم الأو�ساخ والنفايات و�أ�ضاف �أن املحلية ت�شهد
تقدم ملحوظ .
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كنا هناك

خرجت ُقرابة الـ(� )12ألف قابلة خالل ال�سنوات املُن�صرمة
�أكادميية العلوم ال�صحية حتتفل بتخريج ( )500قابلة من واليات دارفور والنيل االبي�ض و�سنار

عميد �أكادميية العلوم ال�صحية د� /إ�سماعيل ب�شارة  :القابالت تدر َ
ًبن نظري وعملي ُبغية احلفاظ على �صحة الأم والطفل

ً
تنفيذا لتوجيهات رئا�سة اجلمهورية الأمرة بتوفري “ قابلة لكل قرية”
ب�شارة  :تدريب القابالت جاء
ر�صد  :جعفر برغوت
زفت �أكادميية العلوم ال�صحية بقيادة عميدها الدكتور
�إ�سماعيل ب�شارة يوم اخلمي�س املُوافق (  )2017 /10يف
حف ًال بهيج ب�أمدرمان (  )500قابلة من واليات دارفور
والنيل الأبي�ض بعد � ّأن مت تدريبهم وت�أهيلهم ملُزاولة املهنة
.

م�سرية حافلة

تدريب القابالت جاء تنفيذ ًا لتوجيهات رئا�سة اجلمهورية
الأمرة بتوفري “ قابلة لكل قرية “ ب�إعتبارها خدمة �أ�سا�سية
من خدمات الرعايا ال�صحية  .وهذا بال�ضبط ما �أ�شار �إليه
عميد �أكادميية العلوم ال�صحية د� .إ�سماعيل ب�شارة �أحمد
قائ ًال  ( :لقد وفقت الأكادميية يف تدريب ُقرابة الـ(� )12ألف
قابلة خالل ال�سنوات املُن�صرمة ) مُردف ًا  ( :و�سوف نعمل
على مُوا�صلة امل�سري يف تدريب وت�أهيل القابالت من �أجل
المُ حافظة على �صحة الأم والطفل قبل وبعد الوالدة .

ت�أهيل جيد للقابالت

مل يكتفي “ ب�شارة “ بهذا احلديث ـ �أنف الذكر ـ ف�أ�ضاف
خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عُقد خ�صي�ص ًا لهذه املنا�سبة
� ّأن القابالت اللآتي يتواجدن يف مدار�س الأكادميية بلغ
عددهن الـ(� )2ألف قابلة  ،مُو�ضح ًا ب�أن فرتة تدريبهن
ترتاوح مابني ( �18إىل � )24شهر  ،قائ ًال  ( :طوال هذه
الفرتة نقوم بتدريب القابالت بدون �إجازة )  ،مُعل ّال
ما ذهب �إليه مُ�ستطرد ًا  ( :وذلك من �أجل احل�صول على
قابالت ُم�ؤهالت ب�شكل جيد يف كافة ِبقاع ال�سودان ) .

تدريب عملي

ول�ضمان �سالمة الأم والطفل �أي�ض ًا مت تدريب القابالت
نظري ًا وعملي ًا �أبان فرتة الدرا�سة  ،وكذلك من �أجل تنفيذهن
للخدمة متميزة ُت�ساهم بالت�أكيد يف �إنخفا�ض ن�سبة وفيات
الأمهات والأطفال  ،ويُ�ضيق ـ واحلديث مازال لب�شارة
ـ �أن كل خريجة �سوف يتم متليكها “ حقيبة “ جمانية
ت�ضم يف جُ عبتها كافة مُ�ستلزمات “ الوالدة “ والتي ي�أتي
يف مُقدمتها جهاز مُ�ساعدة اجلنني على التنف�س يف حالة
تعر�ضه ل�صعوبة يف التنف�س ب�شكل طبيعي  ،ف�ض ًال عن
تدريبهم ب�صورة كاملة على كيفية �إنعا�ش املولود .

قابلة لكل قرية

و�أ�شار د .ب�شارة حديثه ب�أن لديهم العديد من مدار�س
تدريب القابالت يف خمتلف واليات ال�سودان �أبرزهم يف
واليات دارفور ونهر النيل والنيل الأبي�ض ،كا�شف ًا عن
�إنفاذ والية النيل الأزرق و �سنار ملوجهات الرئا�سة بتوفري

و تعيني “داية لكل قرية “ مُتوقع ًا �إكتمال م�شروع “ قابلة
لكل قرية “ خالل العام املقبل ،من �أجل رفع معاناة الن�ساء
و احلفاظ على حياتهم وحياة �أطفالهم  .اجلدير بالذكر �أن
حفل التخريج ي�شرفه وزير ال�صحة الإحتادي بحر �إدري�س
�أبو قردة ووكيل الوزارة الدكتور ع�صام الدين حممد عبد
الله و عدد من �شركاء ال�صحة.

�سنار عا�صمة الثقافة وال�صحة

من جانبه �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 ع�صام الدين تخريج القابالت
التو�سع يف خدمات الرعاية ال�صحية
ي�أتى يف �إطار
ُّ
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 التي قامت بتخريج لفيف من القابالت م�ؤخر ًا 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.

اهتمام كبري بالقابالت

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 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 جناحه ،وقال �أن الدار�سات
�صربن على فرتة الدار�سة و نتيجة ل�صربهن نلن �شهادات
مهنة القبالة التى و�صفها بال�شريفة ،م�شري ًا �إىل حتديث

الأكادميية للربامج الدرا�سية و ك�شف عن قيام دورة �أخرى
للخريجات من �أجل توفري مزيد من املعرفة حلفظ �صحة
الأمهات والأطفال ،و �أ�ضاف” حكومة الإنقاذ �أولت القابلة
اهتمام ًا كبري ًا و طالبت بتعيينها يف دواوين احلكومة بعد
�أن وفرت الكتب و املراجع و املدر�سني و �أماكن للدرا�سة”.

�أكادميية العلوم ال�صحية يف �سنار

مدير عام وزارة ال�صحة بوالية �سنار برعي حممد علي
،قال �أن الأكادميية بد�أت بتدريب �أكرث من “ ”400خريج
ومت تعيينهم يف عدد من املراكز بوالية �سنار  ،ف�ضال عن
تخريج عدد “ ” 200م�ساعد طبي ،ويدر�س دفعتني الأن
يدر�سوا بالأكادميية  ،و لدينا برنامج دبلوم ال�صيدلة
بالأكادميية  ،وندر�س التمري�ض و امل�ساعد ال�صحي ،
ويف برنامج القبالة مت تخريج ثالث دفع  ،ويوجد يف
والية �سنار ثالث مدار�س  ،ويوجد بالوالية  300مركز
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 بقيام برنامج دبلوم
املختربات الطبية و ت�سهيله للأكادميية حتى يتم جتاوز
هذه العقبة  ،وقال برعي �أن جميع م�ست�شفيات الوالية
يوجد بها نق�ص حاد يف �إخت�صا�صي التخدير ،لذلك طالب
الأكادميية بقيام برنامج دبلوم املخدرين ،ف�ض ًال عن
احلوجة الكبرية لأطباء الأ�سنان بالوالية .

حـــــــــــــــــوارات
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عميد �أكادميية العلوم ال�صحية دكتور

�إ�سماعيل ب�شارة �أحمد
لـ(�صحة وطن) :

الدرا�سة جمانية بالأكادميية وهجرة
الكوادر تهدد الأمن ال�صحي

مت تخريج
�أكرث من
� 32ألف
يف خمتلف
التخ�ص�صات

قامت الأكادميية على �إر ٍث �سابق ُيعترب �أحد ركائز جناحها
حوار :مروان الريح
يعترب الأمن ال�صحي �أحد �أهم �أركان الأمن
القومي للدول ،وقد ظل ال�سودان يعاين من
نق�ص حاد وكبري جد ًا يف الأطر ال�صحية
ٍ
ً
امل�ساعدة ف�ضال عن الهجرة امل�ستمرة ملا
تب َّقى من كوادر تبحث عن �أقرب الطرق
امل�ؤدية للمغادرة ،وبح�سب امل�سوحات ف�إن
االحتياج الفعلي للكوادر امل�ساعدة يزيد عن
� 170ألف عجزت جميع الكليات واجلامعات
عن الإيفاء بها.
لذلك جاء ميالد �أكادمي ّية متخ�ص�صة لتقوم
بهذا الدور احليوي واال�سرتاتيجي وهي
�أكادميية العلوم ال�صحية .ولكن..
هل قامت مبا هو مطلوب منها طوال ع�شر
�سنوات م�ضت من عمرها �أم �أنها كغريها
مل ت�ستطع �إحداث اخرتاق م�شهود؟؟ هذا
ال�س�ؤال املحوري وغريه من الت�س�ؤالت
الفرعية طرحناها على طاولة رئي�س
الأكادميية الدكتور �إ�سماعيل ب�شارة �أحمد ،
الذي �أجاب عليها خالل هذا احلوار.

ماهي دواعي �إن�شاء �أكادميية متخ�ص�صة للعلوم ال�صحية؟.
النظرة �إىل تدريب الأطر ال�صح َّية امل�ساعدة يف التمري�ض وال ِق َبالة
وامل�ساعدين الطبيني واملعاونني مبختلف تخ�ص�صاتهم ،جاءت بعد
تقييم و�إعادة النظر يف تدريب هذه الأطر وزيادة �أعدادها لأنه قد
تالحظ النق�ص الذي كان كان حا�ص ًال من حيث العدد والتغيري الذي
طر�أ على �أ�ساليب التدريب ومتطلباته مبا يواكب التط ُّور الذي ح�صل
يف املجاالت ال�صحية والطبية ،ولذلك يف العام 2001م ُكوّ نت جلنة
من خرباء وخمت�صني من وزا َر َتي ال�صحة والتعليم العايل واجلهات
املخت�صة برئا�سة الربوف�سور ب�شري حمد وهو َع َلم معروف وعامل
َّ
متخ�ص�ص يف التعليم الطبي -ومعه عدد من الأ�ساتذة واملخت�صني
وقد نظرت هذه اللجنة يف و�ضع الأطراملختلفة امل�ساعدة من التمري�ض
وال ِق َبالة واملعاونني وامل�ساعدين وغريهم وخرجت هذه اللجنة بعدة
تو�صيات �ضمنتها وثيقة ُ�س ِّم َيت (�إعالن ال�سودان) ،هذه الوثيقة ُو ِّقعت
يف العام 2001م بني وزا َر َت ْي التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة
ال�صحة الإحتادية بح�ضور املدير الإقليمي ملنظمة �شرق املتو�سط وحتت
ت�شريف فخامة ال�سيد رئي�س اجلمهورية ،هذه الوثيقة حدَّدت معامل ملا
ميكن �أن يتم يف تدريب هذه الأطر ،من خالل منهج علمي وا�سرتاتيجية
وا�ضحة ،ففي الإطار العام ر�أت �أن يتم جمع هذه الأطر وتطويرها
بحيث ي�صبح هنالك اهتمام برفع م�ؤهل الدخول بالن�سبة لهذه الكوادر
(�شهادة ثانوية علمية) ورفع م�ؤهل التخريج �إما البكالريو�س �أو
الدبلوم ،وقد الحظت الوثيقة �أنَّ جميع هذه الأطر تنطلق من التمري�ض
مما قاد �إىل �إفراغ مهنة التمري�ض من عدد كبري جد ًا من الكفاءات التي
م�سارات �أخرى ،و�أ�صبح
ترغب يف ترفيع نف�سها وتتطور لتذهب يف
ٍ
هنالك عدد قليل جد ًا وغري محُ ِّفز للبقاء يف التمري�ض� ،أدى ذلك �إىل
نق�ص كبري يف التمري�ض ،ومن �ضمن املعاجلات التي �أق َّرتها وو�ضعتها
ٍ
هذه الوثيقة ر�أت �أنْ ي�سري كل م�سار علمي يف امل�سارات املُ َّ
خطط لها
وفق امل�ؤهالت التي يتم قبول املُ َّ
ر�شح بها �إىل هذه الوظيفة حتى يتم
تخريجه مب�ؤهل معينَّ وب�صورة مبا�شرة ويف زمن منا�سب ،عك�س ما
كان يف ال�سابق ،حيث �أن تخريج الزائرة ال�صح َّية قد ي�ستغرق متانية
�أو ع�شر �سنوات على الأقل حيث �أنها تبد�أ كممر�ضة ثم تعمل �سنوات
ثم تذهب لتكون قابلة قانونية درا�سة �سنة ثم تذهب �إىل معهد الزائرات
وهكذا ،عملية طويلة جد ًا ،وقد جنحت الوثيقة يف هذه املعاجلات من
خالل الأكادمي َّية.
ملاذا التقوم بذلك اجلامعات؟
كان يجب �أو يُفرت�ض �أن تقوم بذلك اجلامعات حتى تفي بالنق�ص احلاد
الذي ظهر يف امل�سوحات التي �أُجريت الحق ًا بدعم من منظمة ال�صحة
العامل َّية للعمالة ال�صح َّية يف ال�سودان  ،حيث �أظهرت الدرا�سة فجوة

كبرية جد ًا يف جماالت التمري�ض وغريها ُتقدَّربحوايل � 170ألف من
امل�ساعدين ومن التمري�ض وغريهما ،اجلامعات ل�سنوات لن ُتخ ِّرج هذه
الأعداد بال�صورة الكافية ،ور�أت وزارة ال�صحة الإحتادية وهي اجلهة
امل�س�ؤولة عن �سد النق�ص يف هذه الكوادر� ،ضرورة اللجوء �إىل و�سيلة
�أ�سرع لإحداث �إخرتاق فعلي ومعاجلة لتغطية النق�ص الكبري يف هذه
املجاالت فا�ستقر الر�أي على �أن يتم �إن�شاء م�ؤ�س�سة تدريب َّية ت�ستطيع
�أن تد ِّرب هذه الأعداد الكبرية ل�سد النق�ص ،ت�ؤهل هذه امل�ؤ�س�سة لعمل
دورات تدريبية للكوادر ال�صحية العاملة يف املجال ال�صحي ،وبناء
على ذلك جاء قرار �إن�شاء �أكادميية للعلوم ال�صح َّية ،مبوجب القرار
الوزاري رقم ( )17للعام 2005م ب�إن�شاء �أكادميية مركزية ولديها فروع
يف كل الواليات بالتن�سيق مع وزارات ال�صحة الوالئية ومنذ ذلك الوقت
انطلقت الأكادميية لتعمل فروع يف خمتلف واليات ال�سودان.
ما الذي يمُ يِّز الأكادمي َّية عن اجلامعات؟
�أغلب اجلامعات كانت مهتمة بكليات الطب ما عدا القليل منها التي
توجد بها كليات علوم �صحية� ،أما الأكادمي َّية فهي تعمل يف جمال
تدريب الكوادر دون الأطباء يف جماالت التمري�ض وال ِق َبالة وامل�ساعدين
الطبيني مبختلف درجاتهم يف ال�صيدلة والتخدير ومحُ ِّ�ضري العمليات
التخ�ص�صات.
والعالج الطبيعي وغريها من
ُّ
ماهي �أهم الربامج التي تقوم بتدري�سها الأكادميية وال�شهادات
الأكادميية املمنوحة؟
ال�صحي وتقدم
املهمة الأ�سا�سية للأكادميية �أنها ُتقدِّم برامج ترفد النظام
ِّ
�شهادات بكالريو�س يف تخ�ص�صات ال ِق َبالة ،التمري�ض و املختربات،
و�شهادة الدبلوم يف التمري�ض ،امل�ساعديني الطبيني العموميني،
م�ساعدي طب الأ�سنان ،م�ساعدي طب العيون ،م�ساعدي التخدير،
وم�ساعدي حم�ضري العمليات ،حم�ضري عمليات العيون ،والعالج
الطبيعي ،ودبلومات تقن َّية ،ف�ض ًال عن �شهادات لل ِق َبالة واملعاونني
ال�صحيني.لرفد النظام ال�صحي بالكوادر التي يحتاجها.
ماهي �شروط االنت�ساب للأكادميية وما عالقتها بوزارة التعليم
العايل؟.
الأكادميية ُم ْعترَ َ ٌف بكل فروعها من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
التي حددت الأعداد املُ�ستهدفة وكذلك �شروط الإنت�ساب للبكالريو�س
والدبلوم ،و�شرط الدخول هو ال�شهادة الثانوية جناح علمي �أحياء.
من الذي يقوم بو�ضع املناهج التعلم َّية؟.
بلجان فنية متخ�ص�صة م�شرتكة من
جميع مناهج الأكادميية �أجيزت
ٍ
وزارة ال�صحة واملخت�صني و وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
قد واجه ُطالب الدبلومات م�شكلة جت�سري هل هذا ينطبق على
الأكادميية؟.

حـــــــــــــــــوارات
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الأكادميية منذ بدايتها بد�أت مبعاجلة مو�ضوع التج�سري ،وقد توفقنا
من جت�سري �أعداد كبرية يف جمال املختربات وامل�ساعدين الطبيني
وم�ساعدي طب الأ�سنان ويف جمال التمري�ض �أي�ض ًا.
هل فروع الواليات م�ؤهلة لقيادة العملية التعليمية باجلودة املطلوبة؟.
للأكادميية فروع يف كل واليات ال�سودان ما عدا واليتني فقط من
الواليات اجلديدة وهي يف طور الإن�شاء وهي تعمل يف جانب منح
ال�شهادات وقريب ًا �سيتم تقدميها للوزارة للإعرتاف بها ،وما غريها
محُ َ
رت ٌف بها من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،و بها برامج
خمتلفة وفق ا�سرتاتيجية الأكادميية ل�سد الفجوة التي �أ�شرنا �إليها.
وتعمل فروع الواليات وفق جمل�س �إدارة ير�أ�سه وزير ال�صحة ومدير
عام وزارة ال�صحة رئي�س ًا مناوب ًا ومدير فرع الأكادميية مقرر ،ولها
�أج�سام خمتلفة حتكم عملها ،فهنالك جمال�س علم َّية ،ولكل برنامج
من�سق متفرغ  .ونرى �أنَّ واقع فروع الأكادميية بالواليات ذات قدرة
�إدارية و�أكادميية ،وجميع عمداء الفروع من القيادات الكفوءة والرموز
الأكادميية امل�شهود لها بالتميّز.
نق�ص حاد جد ًا يف الكوادر ال�صحية ،ماذا قدمت
تعاين الواليات من ٍ
الأكادميية لإحداث ا�ستقرار يف هذا اجلانب؟.
إرث �سابق يع ُّد �إرث ًا كبري جد ًا يف هذا اجلانب،
لقد قامت الأكادميية على � ٍ
حيث �أنها ا�ستفادت من معاهد و مدار�س التمري�ض ال�سابقة ومعاهد
العلوم ال�صحي  ،وهذا الإرث التدريبي الذي كان موجود ًا يعترب
نواة ومت تطويرها .وبخ�صو�ص اخلريجني من فروع الأكادميية
�إبتداء يتم تر�شيحهم من الواليات ومن املحليات ويهدف هذا الإجراء
ليكون عامل ا�ستبقاء يف الوالية ويف املحليات له�ؤالء اخلريجني لأن
عملية التنقالت �أ�صبحت تعرتيها �صعوبة كبرية ال�سيما ونحن ن�شهد
�أن العن�صر الن�سائي �أ�صبح غالب ًا يف عملية التدريب الطبي وال�صحي
وبالتايل التنقالت �صعبة يف كثري من الأحيان ولذلك يتم الرت�شيح
من املحليات وفق ال�شروط املطلوبة من وزارة التعليم العايل وح�سب
الإحتياج الفعلي للمحليات والواليات  ،وهذا الإجراء بي�ساعد يف
ا�ستقرار وتوظيف هذه الكوادر وتعيينهم بوا�سطة ال�سلطات الوالئية
يف امل�ؤ�س�سات املختلفة.
ماذا قدمت الأكادميية يف ع�شريتها الأوىل ؟.
قامت الأكادميية حتى الآن بتخريج �أكرث من � 32ألف يف خمتلف
التخ�ص�صات ،ويدر�س حالي ًا بها �أكرث من � 10ألف دار�س يف تخ�ص�صات
خمتلفة.
الر�سوم الدرا�سية بالأكادميية مقارنة باجلامعات؟
الدرا�سة بالأكادميية جمان متام ًا ،بدون �أي ر�سوم درا�سية ،اللهم �إال
ر�سوم الت�سجيل  ،وهدفنا بذلك �إىل ا�ستقطاب �أعداد كبرية جد ًا من
الطالب لتغطية الفجوة الكبرية يف هذه املجاالت.
من هم �شركاء الأكادميية الذين ي�سهمون يف دعمها �ضمان ًا لال�ستقرار
واال�ستمرارية؟.
للأكادميية عدد من ال�شركاء املحليني واخلارجيني  ،على امل�ستوى
املحلي وزارة املالية الإحتادية التي لديها التزام من خالل عدد من
الربامج وب�صفة خا�صة برامج
والتو�سع لتخريج
ال�شهادات
ُّ
القابالت واملعاونني وتقوم بدعم
مبا�شر لهذه الربامج التي متيزت
بها الأكادميية حيث �أنها تقوم
�سنوي ًا بتدريب ما ال يقل عن � 4ألف
قابلة يف خمتلف واليات ال�سودان
واملعاونيني وبرامج الدبلومات،
وزارات ال�صحة الوالئية ،ومن
ال�شراكات اخلارجية هنالك
منظمات دولية مثل منظمة ال�صحة
العاملية ،وقلوبال فند ،برنامج
الدعم العاملي ،منظمة اليون�سيف،
�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان،
الإحتاد الأوربي ،وبع�ض املنظمات
الأممية ،ويف ال�سنتني الأخريتني
ان�ضم �إىل �شركاء الأكادميية مركز
كارتر عرب مبادرة كارتر لدعم
التدريب يف ال�صحة العامة وهو
برنامج يقدم دعم كبري للأكادمييات
املتخ�ص�صة يف هذا املجال ،ويف
نهاية العام 2015م د ُِّ�شنت الدفعة
الأوىل من الربنامج ،وهنالك
عدد من املنظمات الأخرى حملية
ودولية لديها برامج م�شرتكة مع
الأكادميية بالذات يف الربامج
التي متثل �أولويات بالن�سبة لهذه
املنظمات ،ويف العام احلايل دخلنا
يف �شراكة ا�سرتاتيجية مع الوكالة
الرتكية للتعاون والتن�سيق(تيكا)
وقدّمت لنا منحة لعدد  13دار�سة
ماج�ستري يف جمال التمري�ض.
نرى �أنَّ البون �شا�سع جد ًا
بني الفجوة الفعل َّية واملطلوب
وماقامت به الأكادميية ال يتجاوز
 %20فقط كيف ميكن ردم هذه

الهوة؟.
رغم العمل الكبري الذي تقوم به هذه الأكادميية والأكادمييات الأخرى
ما زالت هنالك مهددات كبرية مثل الهجرة للكوادر ،فنحن ن�شهد هجرة
متزايدة من كوادرنا على خمتلف امل�ستويات من الأطباء ومن الكوادر
امل�ساعدة ،و�أعتقد �أن ذلك يتطلب مزيد من �إن�شاء كليات العلوم ال�صح َّية
�إ�ضافة �إىل دعم لتوفري هيئات تدري�س وا�ستقطابها وا�ستبقاءها ومزيد
من الإمكانات اللوج�ستية حتى ت�ستطيع زيدة �أعدادها يف جماالت عملها
والتو�سع يف تدريب هذه الأطر عرب كليات العلوم ال�صحية
املختلفة ،
ُّ
القائمة باجلامعات و�إن�شاء املزيد منها حتى ن�ستطيع �أن نفي ب�سد
النق�ص يف الفرتة القادمة يف ظل معطيات الهجرة املتزايدة بالن�سبة
للكوادر ال�صحية والطبية.
ماهي محُ ِّفزات البقاء للكادر الطبي للحيلولة دون الهجرة؟.
�أعتقد �أن عملية املح ِّفزات متثل حتد كبري لكل النظام ال�صحي بال�سودان،
�صحيح �أن الأكادميية لن ت�ستطيع القيام بذلك لوحدها ،لكن احلقيقة
الأخرى �أن مايجده الكادر ال�صحي والطبي يف دول املهجر من مرتبات
وحمفزات ال ُتقا َرن مبا يتاقا�ضاه الكادر يف ال�سودان ،ولذك نرى �أن
الدولة مطالبة بتح�سني �أو�ضاع العاملني يف احلقل الطبي واحلقل
ال�صحي ،والتح�سني ميكن �أن ينطلق من نقاط خمتلفة يبد�أ بالتح�سني
الأكادميي و�إتاحة الفر�ص للرتقي والتط ُّور يف املجال العلمي نف�سه،
تخ�ص�صات خمتلفة خللق الر�ضا للكادر ال�ستبقا�ؤه �إ�ضافة
وتوفري
ِّ
ملُح ِّفزات مالية ت�ستطيع �أن متكنه من العي�ش الكرمي ب�صورة �أف�ضل مما
هو عليه الآن ،ولكننا قطع ًا لن ن�ستطيع �أن نناف�س ما يُقدَّم لهذه الكوادر
يف الدول املُ�ستق ِبلة.
ا�ستقرار الأمن ال�صحي يعني ا�ستقرار الأمن القومي للدولة  ..كيف
تعرب عن ذلك ا�سرتاتيجية الأكادميية؟.
�صحيح �أن الأمن ال�صحي وا�ستقراره ميثل حماية الأمن القومي
للبلد  ،واعتقد �أن الأكادميية تعمل مع امل�ؤ�س�سات الأخرى العاملة يف
نف�س املجال  ،و يقوم عملها على ا�سرتاتيجية وا�ضحة منطلقة من
الأ�سرتاتيجية القومية ربع القرنية وا�سرتاتيجية القطاع ال�صحي
والطبي  ،ولذلك جندها منت�شرة يف كل واليات ال�سودان.
هنالك واليات ذات خ�صو�صية كيف تتعاملون معها؟.
بالن�سبة للواليات ذات اخل�صو�ص َّية مثل واليات دارفور هنالك تدريب
خمتلف وم�ستمر لطالب دارفور الذين نقوم بتدريب بع�ضهم بعدد من
الواليات الأخرى ،حيث قامت الأكادميية بتدريب �أكرث من  1900قابلة
من واليات دارفور خارج دارفور مبدار�س القابالت بوالية اخلرطوم،
املتمة بنهر النيل ،مروي بالوالية ال�شمالية ،والنيل الأبي�ض حتى يتم
تنفيذ ا�سرتاتيجية الأكادميية يف جمال القابالت بواليات دارفور،
ونقوم بالتدريب وال�سكن والرتحيل بالطريان والإعا�شة كاملة مع
املقررات ومتليكهن حقائب تدريبية جمان ًا ،ومن خالل ما يتم من تدريب
عرب الربامج املتاحة ميكن للأكادميية �أن ت�سهم يف �سد الفجوة لبع�ض
الواليات ذات اخل�صو�ص َّية والتي قد ال تتوفر فيها برامج ،والأكادميية
مدركة جد ًا لدورها يف هذه الناحية ،كذلك طالب الأكادميية نف�سهم
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ميثلون رافد ميكن �أن ت�ستقله الواليات يف ظروف التح�صني والأوبئة
والكوارث ،فيكمن اال�ستعانة بهم قبل التخ ُّرج وهو رافد على قدر من
املعرفة الرتاكمية يف جماالت خمتلفة �أكرث من الآخرين وال يحتاجون
لأي تدريب وخربتهم ممتازة يف جماالت عديدة ،وهذا �إ�سهام من
الأكادميية يف تعزيز ودعم احلقل ال�صحي بالواليات.
هل هذا العدد الذي حتدثت عنه من قابالت دارفور فقط �أم واليات
خمتلفة؟.
هذا العدد الذي يقارب  1900قابلة والذي مت تدريبه هو من قابالت
دارفور فقط خارج دارفور ،ويف العام املا�ضي قامت الأكادميية بتخريج
�أكرث من � 3ألف من قابالت دارفور بفروع الأكادميية بدارفور ،وقد �شهد
وزير ال�صحة الأ�سبوع املا�ضي تخريج �آخر دفعة من قابالت املجتمع
لوالية دارفور مبجمع مدار�س القبالة ب�أمدرمان ،وبهذا العدد نعلن
تكملة املطلوب يف واليات دارفور من القابالت.
كم عدد الفجوة على م�ستوى ال�سودان؟.
الفجوة يف جمال القابالت على م�ستوى ال�سودان حوايل 13500
�ألف قمنا بتدريب � 12798ألف ومتبق حوايل  702قابلة جمتمع على
م�ستوى ال�سودان ويجري تدريبهُن الآن لتغطية اخلارطة ال�صحية،
وقيادة وزارة ال�صحة الإحتادية عازمة على تكملة العدد املتبقي بنهاية
العام اجلاري 2017م من خالل فروع الأكادميية بجميع الواليات.
كم هي الفرتة الزمنية لتدريب القابالت؟
� 18شهر ًا هي الفرتة الزمنية املُحددة لتدريب القابالت ،وهذه الفرتة
مغطية متاما من الدولة �إبتداء من الرتحيل ثم ال�سكن والإعا�شة
والت�أمني الطبي للعالج �أثناء فرتة التدريب .و وزارة املالية التزمت
بهذا اجلانب متام ًا .علم ًا ب�أن هنالك عدد من الواليات �أكملت املطلوب
منها مثل النيل الأزرق و�سنار بالإ�ضافة لواليات دارفور.
هل لكم ر�ؤية لتوظيف القابالت؟.
نقول �أن تدريب وتوظيف القابالت هو برنامج ال�سيد رئي�س اجلمهورية
الذي ي�شرف عليه ويتابعه �شخ�صي ًا ،وقد وجه بتكملة العدد املطلوب
وجه بتوظيف القابالت وقال
من خالل م�شروع (قابلة لكل قرية) ،قد ّ
�أن تقييم الوالة يتم من خالل تدريبهن للقابالت وتوظيفهن.وبحمد
الله وتوفيقه هنالك جتاوب ًا كبري ًا من الأخوة الوالة ة ووزراء ال�صحة
بالواليات جتاه توظيف القابالت لإدراكهم لأهميّة الأدوار التي يقمن
بها يف �إطار تعزيز ال�صحة والرعاية ال�صحية الأ�سا�سية.
كيف تنظرون للأداء وما مت يف الع�شرية الأوىل مقارن ًا
باال�سرتاتيجية؟
طموح الإن�سان دائم ًا �أكرب ،وطموحنا ينطلق من الواقع وما نراه من
فجوة كبرية ،ونعتقد �أنه بالإمكان الإنطالق بخطى �أ�سرع و�سرعة
�أكرب مما حتقق الآن ،ولكن بحمد الله الأكادميية �أ�صبحت حقيقة يف
جمال الت�أ�سي�س واملباين واملعامل من خالل ال�شراكات والدعم الذي ُقدِّم
وما يجري الآن من تفاهمات مع جهات داعمة �أخرى مثل بنك التنمية
الإفريقي وغريه ،ومما ال �شك فيه �أن فرتة الت�أ�سي�س دائم ًا هي الأ�صعب
ومع ما ذكرنا هنالك املناهج وطباعتها بتكلفة عالية جد ًا فتم طباعة
املناهج واملر�شد و�سجل املهارات
للدار�س ويف بع�ض الربامج
طبعنا كتاب لأي طالب لي�ستعني
به بعد التخ ُّرج كمرجع يف موقع
العمل .يُ�ضاف لذك و�ضع النظم
وال�سيا�سات واللوائح الإدارية
والعلمية وغريها من مطلوبات
التعليم العايل.
وهنالك دعم كبري جد ًا من الدولة
دعم مادي ومعنوي كان له الأثر
الطيب والدور الكبري يف ما مت
خالل الع�شرية الأوىل .وب�إذن الله
�ستكون الفرتة القادمة �أف�ضل.
ماهي التحديات التي تواجه عمل
الأكادميية؟
التعيني لهذه الكوادر وتوظيفها،
وهنالك التزام �سيا�سي كبري
من الدولة متمثلة يف م�ؤ�س�سة
الرئا�سة ال�سيد رئي�س اجلمهورية
ونوابه وال�سادة الوزراء بتعيني
خمرجات هذه الأكادميية يف
الواليات ،و�شهدنا هذا العام عدد
من الواليات بد�أت يف تعيني �أعداد
كبرية من القابالت و�أفتكر �أن ذلك
مل يكن موجود ًا من قبل  ،فالقابلة
يف ال�سابق لي�س لها وظيفة،
وهذا يف حد ذاته تطور كبري من
�ش�أنه �أن ي�سهم يف خف�ض وفيات
الأمهات و الأطفال ،وكذلك ي�ساعد
ا�ستيعاب الكوادر الأخرى يف
حت�سني وجتويد اخلدمة ال�صحية
والطبية املقدمة للمواطن ،وهذا
التزام من الدولة بد�أ تنفيذه،وعند
الأكادميية فر�صة كبرية لالنطالق
يف ال�سنوات القادمة ب�صورة �أكرب
بعد مراحل الت�أ�سي�س.

بنهاية العام اجلاري �سنفي باحتياج
القابالت لكثري من الواليات

تقارير
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امل�شاكل واحللول

وزير ال�صحة الإحتادي بحر �إدري�س �أبوقردة :الإعالم ال�صحي ميثل
حجر الزاوية وم�سو�ؤلية ال�صحف الت�أكد من �صحة املعلومة قبل تداولها
تقرير� :سلمى عبدالعزيز
الدكتور عبدالله �أبكر �صالح
ال�سفري بوزارة اخلارجية ق�صة على
ب�ساطتها خل�صت ملاذا �أعداد الراغبني
يف العالج باخلارج يف تزايد .روى
“�صالح” ب�سال�سة نزعت انتباه
احل�ضور عُنوة قائ ًال ُ
:طفت عدد ًا
لي�س بالقليل من الدول العربية
والأوربية لغر�ض العالج ،الحظت
� ّأن تلك الدول تتقن فن انتزاع الأمل
النف�سي يف البدء ثم تتطرق ملايُعانيه
اجل�سد من مر�ض ،وقد �ساعدين ذلك،
ومثلي ُكرث يف تخطي الأزمة ،مُ�ضيف ًا
يف ال�سودان ُزرت مُ�ست�شفى خا�ص،
مُذ وطئته قدمي وحتى اخلروج
مل يبت�سم يل �أحد ،مل يُ�شعرين
�أحد باالهتمام ،وزرع الطبيب يف
نف�سي بوادر خوف عانيت كثري ًا يف
التخل�ص منها ...

ال�سفري الدكتور
عبداهلل �صالح :تلك
الدول تتقن فن انتزاع
الأمل النف�سي يف البدء
ثم تتطرق ملا ُيعانيه
اجل�سد من مر�ض
من �أبرز التو�صيات:
و�ضع خطة ا�سرتاتيجية
للنظر يف �أمر العالج
باخلارج و�إيجاد �آلية
ل�ضوابط اللجان
اال�ست�شارية وتقوية
دور الإعالم

�أُتكيت طبي !

يبدو �أن ما �أ�شار �إليه ال�سفري ،وجد قبو ًال
و�إجماع لدى احل�ضور ،فقد �أ�شار مجُ ملهم
�إىل ف�شل بع�ض”مالئكة الرحمة” يف �إنتزاع
فتيل اخلوف والتوتر من مر�ضاهم ،بينما
ي�أتي �آخرون (للراحة) يف �أزقة املُ�ست�شفيات
احلكومية من رهق يوم طويل ق�ضوه يف
امل�شايف اخلا�صة التي يعملون بها لأجر
�إ�ضايف ،ـ هذا ما�أ�شار �إليه بروف الأمني حممد
عثمان ،وزاد “بع�ض املمر�ضني ي�أتون للراحة
ولي�س العمل” .بعد ب�ضع دقائق �صمت �أ�ضاف
علينا الإعرتاف ب�ضعف التوا�صل بني الطبيب
واملر�ضى فبع�ض الأطباء قد ينزعج �إذ �أتته
مُكاملة من مري�ض مُ�ستف�سر ًا ،مطالب ٍا ب�ضرورة
تفعيل قانون يُلزم الطبيب مبنح املر�ضى
“كرت” ي�ضم �أرقام هاتفه حت�سب ًا لأي طارئ.
مُ�شري ًا �إىل � ّأن للإعالم ال�صحي دور كبري جد ًا
يف غر�س الثقة يف نفو�س املر�ضى وعك�س
�صورة الطبيب ال�سوداين املتميز ب�شهادة عُدة
دول ترتكز م�ؤ�س�ساتها ال�صحية على كادرنا
الب�شري ...

الإعالم ال�صحي

ومتكن احلجر الذي رماه بروف الأمني يف
خامتة حديثه من حتريك الربكة ال�ساكنة،
الإعالم ،ومايقوم به من دور لي�س كافي ًا ،بل
�ساهم يف تر�سيخ �صورة �سالبة عن الطبيب
ال�سوداين بالرغم من ال�سمعة الطيبة التي
يتمتع بها خارج ًا وبالتايل زيادة الهُوة بينه
واملر�ضى ما زاد من �أعداد الراغبني يف العالج
باخلارج� .أم�سك وزير ال�صحة الإحتادي بحر
�إدري�س �أبوقردة املايكروفون مُتحدث ًا عن
جتربته اخلا�صة مع الإعالم ال�سالب ،حيث
تناقلت ال�صحف م�ؤخر ًا ت�صريح ُن�سب له �إفك ًا
جاء فيه (�إن ال�صحة تت�أ�سف على الأموال

حت�سني العالج بالداخل واالرتقاء بخدماته
من �ش�أنه التقليل من الظاهرة .

تو�صيات جمة

الطائلة التي تنفقها الدولة على مر�ضى
ال�سرطان ومع ذلك ميوتون!) فقال� :أذكر �أنني
قمت ب�إعادة الت�سجيل الذي ورد يف برنامج
تلفزيوين بثته قناة �أمدرمان �أكرث من ()31
مرة فقط للت�أكد من ما ُذكر فلم �أجد ما�أ�شار �إليه
الت�صريح  ..مُ�ضيف ًا (زول من ال�شارع مابقول
كالم زي ده) ،وم�سو�ؤلية ال�صحف الت�أكد من
�صحة املعلومة قبل تداولها.
كافة الأوراق التي تناولتها ور�شة “العالج
باخلارج  ...امل�شاكل واحللول” التي
�أقامتها وزارة ال�صحة الإحتادية ممُ ثلة يف
“القم�سيون الطبي القومي” �أم�س ،و�ضعت
الإعالم يف دائرة الإتهام ،جازمة �أن له ن�صيب
كبري يف زعزعة ثقة املواطن جتاه الإطباء،
�سيما فيما يتعلق بالإخطاء الطبية .ويف هذا
ال�صدد �أكد “�أبو قردة” �أن الأخطاء الطبية يف
ال�سودان قليلة ،مُ�شيد ًا بالأطباء ال�سودانني يف
املهاجر ،قائ ًال( :نعم ُهناك �أخطاء ،ولكن يجب
عند التطرق لها مُقارنتها �أو ًال مع مايحدث يف
العامل) مُردف ًا (�أمريكا حتدث فيها �أخطاء طبية

�أكرث من ال�سودان).

توطني العالج بالداخل

الور�شة التي احت�ضنتها قاعة “التن�سيق
ال�صحي بال�صندوق القومي للإمدادات
الطبية”�ُ ،ضجت باحل�ضور من كافة املُهتمني
بال�ش�أن ال�صحي� ،شهدت نقا�ش ًا ثر ًا� ،أف�ضى
�إىل � ّأن توطني العالج بالداخل يجب �أن
يُوىل الأهمية الق�صوى ،وقد بذلت الدولة
جمهودات جبارة يف ذلك بالرغم من التحديات
التي واجهتها ويف مقدمتها هجرة الأطباء.
الوزبر”�أبوقردة” �أكد �أن الوزارة �أولت الكادر
ال�صحي اهتمام كبري فعملت على اتخاذ العديد
من الإجراءات التي �ساهمت يف زيادة العدد
بالتحفيز وت�ضمني العديد من القوانيني التي
حتفظ حقوقهم ،كما وقعت الوزارة اتفاقيات
مع العديد من الدول التي ت�ستفيد من الكادر
الب�شري ال�سوداين �ضمان ًا ال�ستقراره .ولكن
ظاهرة العالج باخلارج �سوف ت�ستمر يف كافة
�أنحاء العامل ولي�س يف ال�سودان فقط ،بيد �أن

وهذا ما�أجمع عليه احل�ضور ،مهمها حدث،
ظاهرة العالج باخلارج �سوف ت�ستمر ،لذلك
خل�صت الأوراق العلمية اخلم�سة والتي
جاءت على النحو التايل( :م�شكالت العالج
باخلارج ،متويل عالج احلاالت املحولة
باخلارج ،الأجنحة اخلا�صة بامل�ست�شفيات
احلكومية ودورها يف توطني العالج ،ال�سياحة
العالجية ،توطني العالج بالداخل والفر�ص
واملعاجلات) بعدة تو�صيات تلتها نائب وكيل
وزارة ال�صحة الإحتادية د� .إقبال �أحمد ب�شري
�أهمها و�ضع خطة ا�سرتاتيجية للنظر يف �أمر
العالج باخلارج و�إيجاد �آلية ل�ضوابط اللجان
اال�ست�شارية وكذلك تقوية دور الإعالم وربطه
بالقم�سيون الطبي ،والعديد من التو�صيات
التي ثمن عليها الوزير م�ؤكد ًا و�ضعها مو�ضع
الإهتمام ومن ثمة التنفيذ.

القمي�سون الطبي

الور�شة التي نظمها القوم�سيون الطبي
القومي وجدت القبول والإ�ستح�سان من
كافة امل�شاركني وعلى ر�أ�سهم وزير ال�صحة
الإحتادي  ،الذي �أكد �أن “ القوم�سيون “ من
امل�ؤ�س�سات التابعة لل�صحة الإحتادية وقد كان
يُعاين كثري ًا يف ال�سنوات الأخرية ويتزيل
املقدمة � ،إال �أنه �شهد طفرة كبرية يف ال�سنوات
الأخرية ال ُتخطئها عني  ،فقد متكن د .ي�س
عبا�س وداعة ـ رئي�س القوم�سيون الطبي ـ من
قيادته ب�صورة جيدة �ساهمت يف بروزه �إىل
ال�سطح جمدد ًا لأداء مهامه على �أكمل وجه ،
�أم ًال يف �أن يُحافظ على هذا امل�ستوى  ،الذي
و�صفه باملتيمز.

واليـــــــــــات

�صحيفة �إلكرتونية ت�صدر عن �إدارة الإعالم الإلكرتوين  ..وزارة ال�صحة الإحتادية  ..العدد الثالث دي�سمرب 2017م

7

رئي�س اجلمهورية
يفتتح �أكرب خمازن ال�صندوق
القومي للإمدادات الطبية بك�سال

وزير ال�صحة بك�سال  :هذه الأدوية
تكفي الوالية واملناطق املُجاورة

مدير �صندوق الإمدادات الطبية بك�سال  :ال�صندوق لإر�ساء دعائم الأمن الدوائي
الـ( )27بوالية ك�سال �أحد �أهم امل�شاريع الدوائية الكبرية بالوالية  ،وقد
ك�سال � :صحة وطن
افتتح رئي�س اجلمهورية امل�شري عمر ح�سن �أحمد الب�شري �إبان زيارته �شهد هذا احلدث الكبري عدد من ممثلي وزارة ال�صحة الإحتادية وعدد
لوالية ك�سال يف ختام فعاليات الدورة املدر�سية القومية يف ن�سختها من والة الواليات على ر�أ�سهم وايل ك�سال �أدم جماع .

عالوة على توفري تقنني طبيني
لل�صحة ل�سالمة املياه على
مواقع �إعداد الطعام ومواقع
ال�سكن �إ�صافة �إىل توفري عربات
الإ�سعاف يف كل مواقع ال�سكن
عطفا على الزيارات التفقدية �إىل
مواقع ال�سكن .

�أكرب خمزون دواء
بال�شرق

مل يُخفي وزير ال�صحة بوالية
ك�سال الأ�ستاذ عبدالله �أدم
عبا�س �سعادته البالغة ب�إفتتاح
رئي�س اجلمهورية �أكرب خمازن
الأدوية ب�شرق ال�سودان قائ ًال
 “ :هذه الأدوية تكفي الوالية
واملناطق املُجاوة “ مُعرب ًا عن
�شكره وتقديره لإدارة الإمدادات
الطبية الإحتادية والتي يقف يف
مُقدمتها د .جمال  ،غري مُتنا�سي
جهود الإمدادت الطبية بالوالية
بقيادة د .جمدي عبدالقادر .
�أبدى الوزير �إنزعاجه ال�شديد
من ال�شائعات التي �إتخذت من
مواقع التوا�صل الإجتماعي
مالذ ًا للإنت�شار والتدوال ال�سريع
بغية زرع اخلوف و�سط الطالب
و�أولياء الأمور � ،ضاحد ًا كافة
مامت تناوله �سلب ًا  ،وقد �شكل
احل�ضور الكثيف وامل�شاركة
الرائعة للتالميذ ن�سف ًا لكافة
الأكاذيب  ،بل �أثبتت عدم وجود
الأمرا�ض التي �أ�شاروا لها �إفك ًا ،
وبائت كافة حماوالت املخربني
لإف�شال الدورة املدر�سية بالف�شل
( �إنقلب عليهم �سحرهم ) .
رفع “ عبا�س “ وجنوده بال�صحة الوالئية “ القبعات
“ �شكر ًا و�إمتنان جلنود ال�صحة الإحتادية  ،الذين كان
لهم القدح املعلى يف �إجناح الدورة املدر�سية واملُحافظة
على �صحة التالميذ وبيئة ال�سكن  ،مُ�شيد ًا ب�أن ال�صحة
�أول وزارة قدمت الدعم العيني واملادي للدورة املدر�سية
 ،قائ ًال  ( :نرفع القبعات تقديرا لكل اجلنود املجهولني
وعمال النظافة و�سائقي الرتكرتات والذين قاموا بر�ش
املنازل  ،وكافة العاملني والأطباء والأخ�صائني ومدراء
وزارة ال�صحة وكل من زرع فينا الثقة مُ�شجع ًا ).

ال�صحة االحتادية

�أكد مدير عام ال�صحة الأ�ستاذ نور الدين ح�سني �أن افتتاح
�صرح الإمدادات الطبية �إجناز ي�ستحق �أن نفاخر به ،
الفت ًا �إىل �أنه يعترب حتدي كبري متكنت الوزارة من تخطيه
بنجاح  ،مُ�ستعر�ض ًا جهود الإمدادت الطبية ودورها
الكبري على م�ستوى املعدات الطبية املهمة مبينا ان هذه

الإمدادات الطبية

االدوية لي�ست قا�صرة على املراكز والوحدات التابعة
لوزارة ال�صحة وهي لكل ال�صيدليات والعيادات بحيث
ميكنها اداء الدور املنوط بها الفتا اىل طفرة كبرية التي
حدثت يف توفري االدوية وتو�صيلها ب�صورة جيدة م�ؤكدا
وجود خمازن فرعية على م�ستوى املحليات مت ت�صميمها
بوا�سطة �صندوق التعليم العاملي وتعد خمازن منا�سبة
م�شريا اىل ان الوزارة مطمئنة متاما لفعالية الدواء بعد
و�صوله اىل هذا املركز احلديث وان العربات التي تقوم
بنقل االدوية م�صممة بطريقة جيدة حيث حتتوي على
ثالجة حلفظ االدوية واالم�صال ب�صورة ممتازة ا�ضافة
اىل وجودنظام الكرتوين يف حفظ االدوية ومتابعتها
مبديا �شكره لل�صحة االحتادية واالمدادت الطبية على
م�ستوى ال�سودان الن�شاء هذا ال�صرح الذي �سي�ستفيد
منه ان�سان الوالية ا�ستفادة عظمى .
�أكد “ نور الدين “ من �أن املركز �سوف يقلل من معاناة
املواطن يف احل�صول على الأدوية خ�صو�صا الأدوية
املجانية �سواء كانت �أدوية �أطفال �أقل من خم�س �سنوات
�أو الأدوية الأخرى مثل �أدوية املالريا وغريها من

الأدوية التي يتم تخزينها جمدد ًا  ،و�أ�شاد بجهود وايل
ك�سال لرعايته لهذا الربنامج وكل املن�ش�أت الطبية التي مت
ت�شييدها من قبل حكومة الوالية .

اللجنة ال�صحية بالدورة
املدر�سية

وتطرق “ نور “ اىل جهود اللجنة ال�صحية بالدورة
املدر�سية ودورها الكبري يف توفري اخلدمات الطبية
والوقائية حيث مت توفري وحدات �صحية مبواقع
ال�سكن بها م�ساعدون طبيون وبها ممر�ضون ا�ضافة
اىل توفري كل الأدوية باملواقع اىل جانب توفري 15
مركز �صحيا جوار مواقع ال�سكن  .وتوفري عدد من
املراكز املتخ�ص�صة وامل�ست�شفيات وحتديد اق�سام خا�صة
للبعثات وطالب الواليات وقال �إن املراكز ا�ستقبلت كل
احلاالت والإ�صابات وكل الأمرا�ض الب�سيطة التي ظهرت
على امل�ستوى الوقائي مت ر�ش املنازل خالل الدورة
املدر�سية وكذلك مت ر�ش مدينة ك�سال بالطائرات مرتني

من جانبه ابدى د .عبدالعظيم
مدير �إدارة ال�صندوق القومي
للت�أمني ال�صحي بوالية ك�سال
�سعادته بافتتاح �أكرب خمزن
حلفظ الأدوية وتوزيعها
بالوالية  .وقال عبدالعظيم تكمن
�سعادتنا مب�شاركة ادارة الت�أمني
ال�صحي بالوزارة والإمدادات
الطبية بافتتاح الفرح اجلديد ،
م�ضيف ًا �إن �صندوق الإمدادات
الطبية بوالية ك�سال يعترب
اجلهة املنوط بها توفري الأدوية
لواليات ال�شرق الثالث و�أن قرب
امل�سافة بوالية ك�سال يوفر لإدارة
�صندوق الت�أمني وتقليل تكلفة
الرتحيل مما ي�ضمن ا�ستمرارية
ووفرة الأدوية يف الوالية
عامة وال�صندوق القومي
للت�أمني ال�صحي مبديا �سعادته
وا�ستب�شاره خريا ب�إقامة هذا ال�صرح الطبي و�أنه يعد
بداية خللق مزيد من الربامج ال�صحية بالوالية  ،م�ؤكدا
�أن املخزن �سي�سهم يف توفري الأدوية لكل امل�ست�شفيات
الطبية بالوالية خا�صة �إدارة الت�أمني ال�صحي.
من جانبه �أو�ضح د .جمدي عبدالقادر دير �صندوق
الإمدادات الطبية بوالية ك�سال �أن الإدارة خططت
منذ فرتة طويلة لتوطني الأدوية املختلفة بالوالية يف
�سعيها لراحة املر�ضى  ،مبينا �أن املبنى هو عبارة عن
خمزن مب�ساحة  1500مرت مربع ا�ضافة اىل مكتب
جمهز ب�شبكات حا�سوب حديثه  ،وفق معايري عاملية يف
التربيد والتخزين اجليد ا�ضافة ل�شبكة توزيع ممتازة
من اليات نقل ال�صندوق املجهزة بطريقة علمية حلفظ
وتوزيع اجليد لالدوية والغر�ض اال�سا�سي للم�شروع
يهدف لتحقيق الوفرة والأمن الدوائي عرب التوزيع
اجليد لالدوية املجانية والطوارئ وادوية الالطفال �سن
اخلام�سة واال�سرة والطفل وادوية الدعم العاملي ا�ضافة
للعالج االقت�صادي املنخف�ض القيمة �أي�ضا .

واليات  -حوار
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مُدير عام وزارة ال�صحة بالنيل الأبي�ض د .بابكر املقبول لـ(�صحّ ة
وطن)  :الو�ضع ال�صحي بوالية النيل الأبي�ض يف �أف�ضل حاالته

نبذل جهود عظيمة يف جمال التدريب وت�أهيل الأطباء

منعنا تداول �أكيا�س البال�ستك يف الوالية من �أجل بيئة �صحية

تدرج د .بابكر املقبول يف العديد من حمطات العمل ال�صحية �إىل � ّأن بلغ مدير عام ال�صحة
بالنيل الأبي�ض ،حيث عمل مدير ًا لإدارة تعزيز ال�صحة بوزارة ال�صحة الإحتادية ،ومدير ًا
للوبائيات بذات الوزارة ،وزير ًا مكلف ًا لوزارة ال�صحة بوالية النيل الأبي�ض ،كما عمل
بكث ٍري من واليات ال�سودان يف �شتى املجاالت ال�صح َّية� ،إ�ضافة �إىل عمله باململكة العربية
ال�سعودية .د”.املقبول خريج جامعة اخلرطوم كلية الطب ،وحا�صل على ماج�ستري يف
(�صحة وطن) يف حوار جرئ قال فيه الكثري ،ف�إىل م�ضابط احلوار.
الأوبئة ،التقته ّ
حوار :جعفر برغوت

ُ
يف �إنتظار رئي�س اجلمهورية لإفتتاح م�ست�شفى للأطفال مت جتهيزه لي�ضاهي �أحدث امل�ست�شفيات يف �أفريقيا
*يف البدء د.بابكر نرجو منك التحدُّث عن الو�ضع ال�صحي
بالوالية؟
الو�ضع ال�صحي بوالية النيل الأبي�ض يف �أح�سن حاالته ويف
هدوء تام من ناحية الطوارئ ،وت�سري اخلدمات ال�صحية
يف الوالية ب�صورة طبيعية والوالية تتوفر فيها حالي ًا جميع
امل�ستلزمات الطبية ب�صورة كاملة كما توفر كافة االحتياجات
وامل�ستلزمات الطبية للكودار الطبية النادرة.
*الإ�سهاالت املائية ُم�ؤخر ًا �شكلت حالة من اخلوف لدى
املواطنني بالوالية وخارجها �أي�ض ًا ،حدثنا عن موقف الإ�سهاالت

املائية بالوالية الآن ؟
والية النيل الأبي�ض ت�أ َّثرت مبوجة الإ�سهاالت املائية التى
�شهدتها عدد من الواليات ،فقد دخلت موجة الإ�سهاالت املائية
للوالية ولكن �سرعان ما مت التحكم بها ومت عالج ت�سعة �ألف
مري�ض ومت توفري كل ما يحتاجونه من حماليل وريدية ومن
م�ضادات حيوية بالوريد والفم وكانت متوفرة ومت توزيعها يف
جميع مناطق الوالية ،والآن الو�ضع م�ستقر يف كل حمليات
الوالية وال توجد �أي حالة وما مت يعك�س قدرة الإمدادات
الطبية لتوفري الدواء ب�صورة كافية .وقد قامت وزارة ال�صحة
الإحتادية بجهود كبرية وظلت فرقها ال�صحية مرابطة بالوالية،
برئا�سة ال�سيد الوزير ووزير الدولة ووكيل الوزارة ،ف�ض ًال عن
الدعم اللوج�ستي واملادي.
*بخالف الإ�سهاالت املائية ،هل توجد حتديات �صحية �أُخرى
مازالت ُت�شكل عائق ًا �أمامكم ،وماهي طرق مجُ ابهتها ؟
من �أكرب التحدِّيات وامل�شاكل ال�صحية التي تواجهنا بوالية
النيل الأبي�ض هو عدم ا�ستقرار الأخا�صئيني و�ضعف ال�سيا�سات
الكلية يف ر�سم خارطة عمل الطبيب ،ومع الإن�شاءات ال�صحية
التو�سع يف توفري
املتعددة يف الوالية تكمن احلوجة �إىل
ُّ
العمالة املتخ�ص�صة واال�ست�شاريني حتديد ًا وكوادر التمري�ض،
وامل�ساعدين الطبيني والوالية قادرة علي معاجلة هذا التحدي
يف القريب العاجل ونعمل من �أجل توفري الكودار الطبية
ب�صورة كاملة وتوجد �أكادميية للعلوم ال�صحية يف الوالية تقوم
با�ستيعاب الطالب لها يف عدد من التخ�ص�صات ويتم تخريجهم
م�ساعدي �صيدلة وقابالت جمتمع وم�ساعدي تخدير وحت�ضري
وبد�أت الأكادميية يف معاجلة نق�ص الكودار و�أ�صبحت امل�شكلة
م�شكلة زمن ويتم الآن التح�سني عام تلو الآخر.
*هل يتم تو�صيل الدواء يف كل �أطراف الوالية؟
نعم ،عملية توزيع الدواء بالوالية تتم ب�صورة كاملة ويتم
توزيع الدواء يف كافة �أنحاء الوالية ،ف�إدارة االمدادات الطبية
وهي �إدارة معنية بتوفري الدواء ب�أ�سعار معقولة يف متناول
يد املواطن العادي ،ويف الوقت نف�سة بجودة جيدة ومقبولة
والتو�صيل �إىل الوزارة املعنية من ناحية التوفري واجلودة
ومن ناحية و�صول الدواء �إىل �أطراف الوالية وقراها و جميع
الوحدات ال�صحية والتي بدورها تقوم بتوفري الدواء وتخزينه
حتت جودة عالية وتو�صيل الدواء بجميع �أنواعة املجاين
واملخف�ض واملدعوم �إىل كل مناطق الوالية والوحدات ال�صحية
مهما كانت نائية ،وبالن�سبة للت�أمني ال�صحي ال يحوي كمية
كبرية من مواطني الوالية وهذا يتطلب بذل املزيد من اجلهود
حتي تزيد ن�سبة التغطية يف الوالية ويتم توفري الدواء يف كل
�أطراف الوالية حتي يح�صل املواطن علي الدواء يف منطقته
من غري تكبد عناء ال�سفر حلا�ضرة الوالية �أو العا�صمة القومية
اخلرطوم فوالية النيل الأبي�ض تنعم بي�سر و�سهولة توزيع

الدواء �سوا كان طوارئ �أو دواء الأطفال دون اخلم�س �سنوات
�أو العالج الإقت�صادي.
*�صف لنا كيفية التدريب والتثقيف ال�صحي بالوالية؟
تتم عملية التدريب ال�صحي يف الوالية ب�صورة طبيعية،
وت�صب جهود عظيمة يف جمال التدريب ،وهناك �إدارة م�س�ؤولة
من تطوير وتثقيف وتوعية املواطن وهي �إدارة تعزيز ال�صحة
وتعمل على بناء ال�شراكات يف تعزيز جمال ال�صحة وهي �إدارة
جيدة تقوم بتمليك املواطن باملعلومات ال�صحية ال�صحيحة
بتغري عملية ال�سلوك ال�صحي ال�سالب �إىل عملية �سلوك
�إيجابي.
*حدثنا عن دوركم يف عملية نقل النفايات؟.
يف الأيام القالئل املا�ضية وقع الأخ عبداحلميد مو�سي كا�شا
وايل والوالية �إتفاقية تعاون مع �شركة (باي نا�س) املاليزية
من �أجل عملية نقل النفايات ب�صورة وا�سعة وتقدمي عمل قيمة
م�ضافة لنقل النفايات ،وهذه االتفاقية تعمل من �أجل �سالمة
البيئة ،ووالية النيل الأبي�ض من الواليات التي اتخذت قرار
�صارم ين�ص على منع تداول �أكيا�س البال�ستك يف جميع �أطراف
الوالية من �أجل التمتع ببيئة �صحية ونظيفة وقد �أ�صبحت
البيئة يف الوالية حمور حديث و�إعجاب لكل زائروهذا ي�شكل
خلق بيئة �صحية نظيفة.
*مُقارنة بني خدمات امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة
بالوالية؟
امل�ست�شفيات احلكومية يف كل ال�سودان بتواجه حت ٍد كبري
جد ًا ،هناك �ضعف يف املوارد و�ضعف يف العنابر واحلمامات
والإنارة وهذا من �ضعف املوارد املتاحة لل�صحة ،ولكن حكومة
الوالية تعمل من �أجل احل�صول علي توفري امل�سلتزمات جلميع
امل�ست�شفيات وبالن�سبة مل�ست�شفيات الوالية مت جتهيزها بكافة
الأجهزة وامل�ستلزمات والطبية.
*حدثنا عن الإجنازات يف املجال ال�صحي؟
الوالية تذخر بالعديد من امل�شاريع التنموية الكبرية تتمثل يف
�صيانة وت�أهيل عدد من امل�ست�شفيات فتم �إن�شاء ق�سم للوالدة
وغرف للعمليات وت�أهيل عنابر يف خم�س من امل�ست�شفيات
الريفية وهناك م�شاريع كبرية يف الوالية بدعم من خريي �أبناء
املنطقة ،فقد مت ت�شييد م�ست�شفي للأطفال و�سيتم الإفتتاح يف
زيارة رئي�س اجلمهورية امل�شري عمر الب�شري القادمة للوالية،
وم�ست�شفي الأطفال �سوف يكون من �أحدث امل�ست�شفيات
علي م�ستوي القارة الأفريقية فقد مت ت�شيده ب�أحدث الأدوات
ال�صحية ،كما مت ت�شييد بربك م�ست�شفي للن�ساء والتوليد وكما
مت ت�شييد ق�سم للجراحة و�آخر لغ�سيل الكلي ،ومتت �صيانة
وت�أهيل م�ست�شفي كو�ستي والدومي والكوة ،ويف العام املا�ضي
فقط مت ت�شييد ( )13مركز �صحي بالوالية و�شيد مركز للتدريب
املهني امل�ستمر علي نفقة احلكومة الإحتادية.

وقالت الكامريا
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اليوم العاملي لغ�سيل الأيدي

« الكاميـــــرا »

ت�صوير � :صحّ ة وطن
�أم�سية « فرايحية « مُبهجة نظمتها �إدارة تعزيز ال�صحة بوزارة ال�صحة الإحتادية
خواتيم �شهر نوفمرب املُن�صرم � ،إحتفا ًال باليوم العاملي لغ�سيل الأيدي � ،شارك
فيها عدد من جنوم املُجتمع والفن مُ�شكلني تو�أمة توعوية �أخاذة وجدت القبول
والإ�ستح�سان والكثري من الوعود ب�إقامات مُناف�سات خالقة من �ش�أنها ن�شر ر�سائل
�إيجابية ومحُ فزة داخل املُجتمع ...

حتكي ق�صة يوم �إ�ستثنائي
كامريا ( �صحّ ة وطن ) كانت ُهناك  ،مُوثقة لأهم املُبادرات التي قامت بها وزارة
ال�صحة  ،مُ�شاركة الأطفال فرحتهم بـ( الفوز ) وكذلك الفائزين نهاية ال�سباق  ،حيث
مت حتفيزهم بامليدليات � ،إلتقطنا �أكرث ال�صور نطق ًا باحلدث وتعبري ًا ملالمح �أوجه
�إمتلأت حما�س ًا  ،كما تنقلنا بني براحات الأمكنة بحث ًا عن �صورة حقيقية ال تكذب
وال تتجمل فقط تقول احلقيقة  ،يف نهاية املطاف جمعناها يف ( �ألبوم ) يحكي ق�صة
يوم �إ�ستثنائي ...

ع�شان عيون �أطفالنا ما ت�ضوق الهزمية

بداية م�شوار حياة عنوانه «العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم»

د .وفاء بدوي «ترقب و�إنتظار الفائزين»

انقذوا االرواح نظفوا �أيديكم

رددوا معنا « لنجعل من غ�سل االيدي عادة»

غ�سيل الأيدي حلماية الرباءة

تكرمي م�ستحق للفائزين عن جدارة

بروفايــــــــــل
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كتب :جعفر برغوت
ملجتمع مُعافى و قادر على الإنتاج ،متم ِّتع بخدمات
الو�صول
ٍ
رعاية �صحية �شاملة ،وم�ستمرة ،ملبية حلاجاته و متاحة له
بعدالة ،ي�أتي عرب حتقيق �أكرب قدر ممكن من تغطية خدمات
الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية املتكاملة ،املتجان�سة ،وامل�ستمرة
وفق معايري اجلودة والإ�ستدامة.

�سنوات من العطاء الدفاق
الهدف من الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية:
و�ضع املعايري القيا�سية والت�شريعات مل�ؤ�س�سات وخدمات الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية وحتديد االحتياجات للنظام وامل�ساهمة يف بناء قدرات الواليات
واملحليات لتقوم بدورها يف تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية،
�إ�ضافة �إىل توفري قاعدة البيانات لربامج الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية و�إجراء
البحوث والتوثيق ومتابعة تنفيذ م�ستويات ومعايري اجلودة.
مهام الإدارة العامة للرعاية ال�صحية الأ�سا�سية:
تنفيذ �سيا�سة الوزارة يف جعل الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية مركز ًا
ال�سرتاتيجيتها يف ال�سنوات القادمة ،وو�ضع ال�سيا�سات والت�شريعات
واال�سرتاتيجيات حلزم وم�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية وفق معايري
اجلودة واال�ستدامة والتكامل مبا ي�شمل خدمات �صحة الأم والطفل ،مكافحة
الأمرا�ض ،ف�ض ًال عن اال�ستعداد والت�صدى للأوبئة ،وتعزيز �صحة املواطنني.
امل�ساهمة فى بناء مقدرات �إدارات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية والفرق ال�صحية
بالواليات لتقوم بدورها فى تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية.
متابعة بناء مقدرات الأطر ال�صحية املقدمة خلدمات الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية بالواليات.
املتابعة والتقومي لل�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية و�أداء الواليات.
اال�ستعداد والت�صدى للأوبئة �إدارة املحاجر القومية.
ح�شد الدعم ال�سيا�سى والعاملى لق�ضايا الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية.
و�ضع ال�سيا�سات واخلطط واملوجهات فى جمال العون االن�سانى والكوارث
والطوارئ ال�صحية التن�سيق مع اجلهات القومية واملنظمات الداعمة ذات
ال�صلة.
توفري قاعدة البيانات خلدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية و�إجراء البحوث
القومية والتوثيق.
الر�ؤية:
الو�صول ملجتمع معافى و قادر على الإنتاج ،متمتع بخدمات رعاية �صحية
�شاملة ،م�ستمرة ،ملبية حلاجاته و متاحة له بعدالة.
الر�سالة:
حتقيق �أكرب قدر ممكن من التغطية بخدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية
املتكاملة ،املتجان�سة ،وامل�ستمرة وفق معايري اجلودة واال�ستدامة.
مكوّ نات الإدارة العامة للرعاية ال�صحية الأ�سا�سية:
ُتعد الإدارة العامة للرعاية ال�صحية الأ�سا�سية من �أكرب و�أهم الإدارات بوزارة
ال�صحّ ة الإحتاديَّة ،و�أكرثها ن�شاط ًا ،ويتكون هيكلها من عدد من الإدارات
الفرعيّة التي تتكامل مع بع�ضها يف الأدوار واملهام ،من �أجل حتقيق ر�ؤية
ور�سالة الإدارة العامّة .و�إداراتها الفرعيّة هي:
املتابعة والتقومي.
اجلودة.
مكافحة الأمرا�ض.
تعزيز ال�صحة.
�صحة البيئة.
املعمل القومي لل�صحة العامة.
الطوارئ ال�صحية.
النظام ال�صحي.
�صحة الأم والطفل.
االجنازات..التو�سع يف اخلدمات ال�صحيّة الأ�سا�سيّة:
من �أبرز
ُّ
يُعترب الو�صول للتغطية ال�شاملة بخدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية واحد
من �أهم االلتزامات التي تت�صدر قائمة �أهداف التنمية امل�ستدامة .وقد اجته

التو�سع يف خدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سيّة
ال�سودان نحو اعتماد �سيا�سة
ُّ
عرب توطيد اجلهود الوطنية وجهود ال�شراكات للو�صول لذلك حتقيق ًا للعدالة
بني واليات وحمليات ال�سودان املختلفة.
فالتوجه العام لل�سيا�سات ال�صحية يف ال�سودان يدور حول التغطية ال�شاملة
التو�سع بخدمات الرعاية الأ�سا�سية
يف اخلدمات ال�صحية ،مع الرتكيز على
ُّ
يف املناطق النائية ،ويف نف�س الوقت حت�سني اخلدمات املوجودة حالي ًا على
كافة امل�ستويات.
�أهداف م�شروع التو�سع بخدمات الرعاية ال�صحية:
مل�شروع التو�سع بخدمات الرعاية ال�صحية عدد من الربامج �أبرزها ،رفع
التغطية من”� %86إىل  »%100بخدمات الرعاية ال�صحية الأولية ورفع
معدل توفر احلزم الأ�سا�سية خلدمات الرعاية ال�صحية الأولية من”�%24إىل
 .”%100وتغطية كل الفقراء بخدمات الت�أمني ال�صحي وذلك لال�ستفادة
من اخلدمات ال�صحية املقدَّمة ،وزيادة م�ستوى الإتاحة للأدوية املجانية
والأدوية بالقيمة.
التو�سع يف خدمات الرعاية ال�صحية
�أهم �إجنازات م�شروع
ُّ
التدريب الأ�سا�سي:
مت تدريب عدد كبري من القابالت ،و�أتت والية “النيل الأزرق و �شرق دارفور
و البحر الأحمر و�سنار” يف املركز الأول بعد �أن �أكملت م�ستهدفات التدريب
للمعاونني ال�صحيني بن�سبة  ،%100والية (النيل الأزرق – نهر النيل – �شرق
دارفور والبحر الأحمر ) ،ومت �أي�ض ًا تعيني عدد ()76معاون �صح  ،وقد حققت
كل من والية اخلرطوم ،البحر الأحمر ،النيل الأزرق وجنوب كردفان ن�سبة
تعيني .%100
التدريب التكاملي:
 .1الكادر امل�شرتك:
عدد ( )5واليات �أكملت م�ستهدفات التدريب للكادر امل�شرتك بن�سبة ،%100
والية (البحر الأحمر �-شمال كردفان – غرب كردفان – جنوب دارفور –
غرب دارفور).
 .2امل�ساعد الطبي:
عدد ( )2من الواليات �أكملت م�ستهدفات التدريب للم�ساعد الطبي بن�سبة
( %100غرب دارفور – اخلرطوم).
الإن�شاءات:
�إكمال �إن�شاء عدد ( )36مركز �صحي وعدد ( )71وحدة �صحية .مت الت�شغيل
لعدد ( )56وحدة �صحية وعدد ( )20مركز �صحي.
جاري التنفيذ ال�ستكمال م�ستهدف عدد ( )181من املراكز ال�صحية (عرب
التمويل البنكي حيث مت توقيع العقودات ودفع املقدمات) ،ومت توقيع
العقودات ودفع املقدمات لعدد ( )196وحدة �صحية.
التحدِّيات التى واجهت امل�شروع:
اختيار و�إدخال القابالت ،امل�ساعدين الطبيني ،املعاونني ال�صحيني بربنامج
التدريب الأ�سا�سي والإلتزام باخلارطة ال�صحية املحدثة للعام 2016م يف
اختيار القوى العاملة للتدريب الأ�سا�سي والتدريب �أثناء اخلدمة والإلتزام
بتعيني القوى العاملة بالواليات وت�شغيل امل�ؤ�س�سات ال�صحية غري العاملة
وامل�ؤ�س�سات التي �أُن�شئت عن طريق امل�شروع والإ�شراف الوالئي على
امل�ؤ�س�سات ال�صحية التي تقدم خدمات الرعاية الأولية ومتابعة تقدمي
اخلدمة عرب امل�ساعد الطبي والقوى العاملة امل�شرتكة ونظام القبول العام
لربنامج امل�ساعد الطبي واعتماد ال�شهادة العلمية ك�أ�سا�س للقبول وتفعيل دور
اللجنة الوالئية للتغطية وانتظام �إجتماعاتها الدورية واملواعني التدريبية
ال�ستيعاب الأعداد امل�ستهدفة بالتدريب.

متابعات
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�شراكة �سودانية
ايرلندية لتطوير
اخلدمات ال�صحية
تهدف ال�شراكة لتح�سني الرعاية ال�صحية يف البلدين واال�ستفادة
من حتريك القوى العاملة لدعم وتقوية الأنظمة ال�صحية
مت التوقيع على االتفاقية يف منت�صف �شهر نوفمرب املا�ضي بني هيئة اخلدمات ال�صحية ت�سعى االتفاقيّة �إىل معاجلة املوا�ضيع ذات الأ�سبقية يف ال�سودان و اكت�شاف خيارات عديدة
بجمهورية �إيرلندا ممثلة يف توين �أوبريان املدير العام للهيئة ووزارة ال�صحة االحتادية ت�شتمل على مبادرة حت�سني النوعية و�سالمة املر�ضى .متثل االتفاقيّة �إ�ضافة لتوفري فر�ص
بجمهورية ال�سودان ممثلة يف الدكتور ع�صام الدين حممد عبد الله وكيل وزارة ال�صحة التدريب وتبادل اخلربات لتح�سني قدرات الكوادر ال�صحية
لتقوية الأنظمة وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية وحتقيق جودة اخلدمات يف البلدين
االحتاديَّة.

ر�صد ومتابعة� :صحة وطن
فكرة �إقامة �شراكة نبعت من خالل عمليات ا�ستمرت لعدة �سنوات بغر�ض
توطيد وت�أطري هذه العالقة من خالل توحيد اجلهود وحتريك املوارد و�إقامة
حراك ناجح لتقدمي �أف�ضل املعطيات واخلدمات ال�صحية ،واال�ستفادة �أي�ض ًا
من الدرو�س من خالل هذه العالقة الإيرلدنية ال�سودانية .
وقانون العمل اخلا�ص مبنظمة ال�صحة العاملية فيما يتعلق بتعيني الكوادر
ال�صحية يوفر �إطار ًا جيد ًا للأ�س�س الأخالقية واملحا�سبة االجتماعية ذات
ال�صلة بهذا التعيني  .وقد تعهدت ايرلندا بتنفيذ هذا القانون من خالل
املبادرة العاملية لتدريب خريجي الكوادر الطبية على �سبيل املثال  ،والذي
من خالله يتلقى اخلريجون من �أنحاء العامل تدريب ًا يف �إيرلندا ثم يرجعون
�إىل بلدانهم لتطبيق ما تدربوا عليه  .يف عام 2017م �أ�صبح ال�سودان البلد
الثاين الذي يدخل يف اتفاقية م�شاركة يف تلك املبادرة،حيث مت توقيع اتفاقية
يف منت�صف �شهر نوفمرب اجلاري بني هيئة اخلدمات ال�صحية بجمهورية
�إيرلندا ممثلة يف توين �أوبريان املدير العام للهيئة ووزارة ال�صحة االحتادية
بجمهورية ال�سودان ممثلة يف اال�ستاذ بحر ادري�س ابوقردة وزير ال�صحة
االحتادي  ،وذلك بعد �إدراك �أهمية ال�صحة يف التنمية الب�شرية واالجتماعية
واالقت�صادية للبلدين وبعد االعرتاف بالتعاون الوا�سع بني البلدين يف جمال
التنمية وتقدمي اخلدمات ال�صحية.
وبعد مراقبة ومالحظة التحدي امل�شرتك الناجت عن هجرة العاملني يف
املجال ال�صحي ،والتزام البلدين بتنفيذ قانون العمل اخلا�ص مبنظمة
ال�صحة العاملية فيما يتعلق بتعيني الكوادر ال�صحية ،وبعد �إدراك �إلتزام هيئة
اخلدمات ال�صحية الإيرلندية بالقوانني ال�صحية الدولية من خالل املبادرة
ال�صحية العاملية،ومن خالل الفوائد العظيمة امل�شرتكة املتوقعة من التعاون
ب�صورة عامة
والتعاون يف جمال نوعية الرعاية وال�سالمة ال�صحية ب�صفة خا�صة ي�ؤكد
الطرفان نيتهم يف البحث عن خيارات عديدة يف جمال التعاون ملزيد من
تقوية النظام ال�صحي بني ال�سودان و�إيرلندا .
ويلتزم الطرفان يف االتفاقية على تقوية وتع�ضيد التعاون الأخوي وال�صداقة
بني حكومة �إيرلندا وال�سودان على التوايل .بهدف تقدمي خدمات �صحية
�سليمة وذات جودة عالية  ،ملقابلة االحتياجات ال�صحية ل�شعبيهما.
وتهدف اتفاقية ال�شراكة لتح�سني الرعاية ال�صحية يف ال�سودان و�إيرلندا
واال�ستفادة الق�صوى من حتريك القوى العاملة ال�صحية لدعم وتقوية
الأنظمة ال�صحية يف كال البلدين وترقية نظام احلقوق والرعاية والتنمية
اخلا�صة بالأفراد العاملني يف جمال ال�صحة .
�إ�ضافة �إىل بناء القدرات يف جمال الرعاية ال�صحية وجماالت التعليم
والتدريب والبحوث من خالل التبادل وال�شراكات بني امل�ؤ�س�سات ،وت�سهيل
وت�شجيع انخراط املهاجرين ال�سودانيني العاملني يف املجال الطبي يف
�إيرلندا يف دعم وتطوير النظام ال�صحي يف بلدهم مبا يف ذلك التعليم
والتدريب.

ويف جماالت التعاون �أمَّنت االتفاقية على �أن:
يتفق الطرفان على �أن هذا التعاون ي�سعى لإيجاد عدة جماالت لتقوية
نظام القيادة والوظائف على امل�ستويني القومي واملحلي من خالل وزارة
ال�صحة االحتادية من �أجل تقدمي خدمات �سليمة وذات جودة عالية للمر�ضى
وعائالتهم و�أفراد املجتمع .
وهذا التعاون ي�سعى �إىل معاجلة املوا�ضيع ذات الأ�سبقية يف ال�سودان يف
هذا املجال كما ي�سعى �إىل اكت�شاف خيارات عديدة رمبا ت�شتمل على مبادرة
حت�سني النوعية وذلك من خالل و�ضع ا�سرتاتيجيات وخطط وو�سائل

لتح�سني النوعية و�سالمة املر�ضى فيما يتعلق باخلدمات ال�صحية لتقوية
الأنظمة وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية �إ�ضافة لتوفري فر�ص للمزيد من
التدريب وتبادل اخلربات لتح�سني قدرات الكوادر ال�صحية وتوفري تدابري
مرنة لتحريك الكوادر من �أجل دعم الرعاية ال�صحية وجودة اخلدمات يف
البلدين
و�إجراء م�شاريع بحوث م�شرتكة لتحليل حراك ون�شاط العاملني يف املجال
ال�صحي واال�ستفادة من ذلك بوا�سطة كال البلدين.
وحت�سني الروابط امل�ؤ�س�سية وخلق تو�أمة بينها لتطوير وتنفيذ
اال�سرتاتيجيات الناجعة التي تهم القوى العاملة ال�صحية والرعاية ال�صحية
،كذلك ا�شتمل االتفاق علي مبادرات �أخرى مت االتفاق عليها بوا�سطة الطرفني
اهمها الدعم املمكن لتقوية التعاون امل�ستمر يف جماالت النظام ال�صحي
كل
امل�سنود بوا�سطة التعليم الوطني وم�ؤ�س�سات التدريب والبحوث يف ٍ
منهُما ،كما تقوم هيئة اخلدمات ال�صحية ب�إيرلندا باال�ستفادة من �إمكانيات
وموارد منظمة ال�صحة العاملية يف �إطار التعاون بينهما من خالل مذكرة
التفاهم للعون الإيرلدين للعام ( )2017وبرنامج (�إيرث) الإيرلندي.
خلفية
يرجع تاريخ العالقة بني ال�سودان و�إيرلندا �إىل عدة عقود ما�ضية منذ �أوائل
ال�ستينات حيث اعتاد الأطباء ال�سودانيون على القدوم لإيرلندا بغر�ض
التدريب ،خا�صة يف جمال اجلراحة والباطنية .و�أ�صبحت جمهورية �إيرلندا
حمطة رئي�سية للأطباء ال�سودانيني .وقد ازداد عدد الأطباء ال�سودانيني
امل�سجلني يف ايرلندات مبقدار ع�شرة �أ�ضعاف من  64طبيب ًا عام 2000م �إىل
 403طبيب ًا عام 2010م و  582طبيب ًا عام 2012م.
وكان لهجرة العاملني يف املجال ال�صحي الأثر ال�سالب على النظام ال�صحي
والو�ضع ال�صحي ب�صورة عامةحيث هناك العديد من جماالت التعاون
الناجحة بني البلدين يف اجلوانب ال�صحية ،وفيما يتعلق مبجال �صحة
الأمومة والطفولة والإجناب مب�ست�شفى الوالدة ب�أم درمان  -وم�ست�شفى
كورك اجلامعي للوالدة وبرنامج (فلن�ساعد الأطفال على التنف�س).
ويف جمال مكافحة وعالج ال�سرطان هناك تعاون معهد ال�سرطان القومي
(جامعة اجلزيرة) واملكتب الوطني مل�ست�شفيات احلاالت احلادة (دبلن).
ويف جمال الإعاقة واحلماية االجتماعيةهناك تعاون بني جامعة الأحفاد
للبنات (ال�سودان) مركز ال�صحة العاملية (ترينيتي كولدج – دبلن)�،إ�ضافة
�إىل املبادرة العاملية لتدريب خريجي الكوادر الطبية بني جمل�س التخ�ص�صات
الطبية ال�سوداين وهيئة اخلدمات الطبية ب�إيرلندا.
�أما يف جمال تقوية النظام ال�صحي وتعليم القوى العاملة يف جمال ال�صحة
من خالل التدريب والبحوث بني جمل�س التخ�ص�صات الطبية ال�سوداين مركز
ال�صحة العاملية وترينيتي كولدج – دبلن) ف�ضال عن الربنامج الن�شط لربط
املهاجرين من خالل جهود الأطباء ال�سودانيني والكوادر ال�صحية ب�إيرلندا
بدعم من عدة كيانات �إيرلندية.

حتقيق
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مو�سم للتثقيف و التوعية ال�صحية

الهدف من هذه املنا�شط متليك التالميذ و الطالب امل�شاركني
أمرا�ض معدية
معلومات متكنهم من الوقاية ب�أي � ٍ
تعترب الدورة املدر�سية �أكرب جتمع طالبي بال�سودان ميكن من خالله �إي�صال
املعلومات التثقيفية والتوعوية �إىل هذا العدد الكبري
الهدف اال�سرتاتيجي ن�شر املفهوم املتكامل للتوعية والتثقيف ال�صحي على �صعيد املجتمع املدر�سي وعربه للمجتمع ككل
حتقيق :ك�سال ـ �صحة وطن
يعترب ال�سودان من الدول املحيطة بالأمرا�ض املعدية
مما يتطلب بذل مزيد من اجلهد ملكافحة الأمرا�ض
خا�صة بني طالب املدار�س .وبالتايل ُتعترب الدورة
املدر�سية القومية �أحد موا�سم التثقيف و التوعية
ال�صحية للتالميذ الذين ي�شاركون فيها ،وهي �أكرب
جت ُّمع طالبي لذلك ت�سهُل عملية �إي�صال املعلومات
التثقيفية للتالميذ الذين يفوق عددهم الثمانية �آالف
جاءوا من جميع �أنحاء ال�سودان ،ومن هنا ي�أتى
اهتمام وزارة ال�صحة الإحتادية بهذا املن�شط ال�سنوي
الكبري ،وقد درج ق�سم ال�صحة املدر�سية بوزارة
ال�صحة الإحتادية على �إقامة عدد ًا من املحا�ضرات و
الندوات واملعار�ض و امل�سابقات والإر�شادات للتالميذ
امل�شاركني يف الدورات املدر�سيّة ،وانطبق ذات احلال
على م�شاركي الدورة املدر�سية القومية رقم “”27
بوالية ك�سال.
قالت الأ�ستاذة �آمال ح�سن عثمان مديرة ق�سم “ال�صحة
ـ(�صحة وطن)
املدر�سية “ بوزارة ال�صحة الإحتادية لـ ّ
�أن الهدف من هذه املنا�شط متليك التالميذ و الطالب
أمرا�ض
امل�شاركني معلومات متكنهم من الوقاية ب�أي � ٍ
معدية ،ف�ض ًال عن ن�شر املفهوم املتكامل للتوعية
ال�صحية من �أجل مكافحة العادات ال�ضارة يف املجتمع
املدر�سي ورفع الوعي ال�صحي .و�أكدت ح�سن اهتمام
�إدارة تعزيز ال�صحة بالوزارة بتدريب معلم ال�صحة
املدر�سية على دليل ال�صحة ودليل الإ�سعافات الأولية،
وتوفري الأجهزة واملعدات للك�شف الطبي للفرق
“اجلوالة” و�أ�شارت �إىل دور الوزارة يف و�ضع خطة
َّ
عمل لتنفيذ برامج التدريب �إ�ضافة �إىل امل�شاركة يف
تكوين جلان ال�صحة املدر�سية وو�ضع خطة للمتابعة
و التقييم و الإ�شراف على �إعداد التقارير.
وك�شفت �آمال عن �إلزام امل�ؤ�س�سات ال�صحية بتوزيع
فيتامني “�أ” والتطعيم �ضد الأمرا�ض وتعزيز ال�صحة
النف�سية للتالميذ و العاملني يف املدار�س ،بينما تلتزم
وزارة الرتبية و التعليم بتوفري مياه ال�شرب النقية
والتخل�ص الآمن من النفايات وخلو املدار�س من
احل�شرات و توفري �أدوات ومادة املكافحة ،ف�ض ًال عن
�إ�شارك التالميذ يف املحافظة على �صحة البيئة.
الطالب� ..شريحة كبرية ومهمة
قالت �آمال �أن طالب املدار�س ميثلون �شريحة كبرية
ومهمة يف املجتمع وتعترب الدورة املدر�سية �أكرب
جتمع طالبي بال�سودان ميكن من خالله �إي�صال
املعلومات التثقيفية والتوعوية �إىل هذا العدد الكبري.
ف�ض ًال عن مواطني الوالية التي تقام بها الدورة
املدر�سية ،هذا بجانب متليك �أكرب عدد من امل�ستهدفني
التوعية والتثقيف عن مكافحة الأمرا�ض والعادت

ال�ضارة ومهارات حياتية متكنهم من الوقاية من
�أخطار الأمرا�ض املعدية� ،أومن �أهم �أ�سباب جناح
هذه اجلهود م�شاركة املنظمات واجلهات ذات ال�صلة
امل�ؤقنة ب�أهمية �شريحة الطالب والتعليم ب�صفة عامة،
واي�ضا الفهم الواعي بدورهم جتاه هذه ال�شريحة.
يعترب ال�سودان من الدول املحيطة بالأمرا�ض املعدية
مما يتطلب بذل مزيد من اجلهد ملكافحة الأمرا�ض
خا�صة بني طالب املدار�س.
�أهداف نبيلة وغايات �سامية:
الهدف اال�سرتاتيجي من م�شاركة ال�صحة املدر�سيّة يف
الدورة املدر�سيّة:
ن�شر املفهوم املتكامل للتوعية والتثقيف ال�صحي
على �صعيد املجتمع املدر�سي واملجتمع ككل و�ضرورة
اال�ستثمار يف الطلبة واملعلمني كداعمني ومي�سري يف
عملية التوعية املجتمعية.
الأهداف اخلا�صة للربنامج :

حتقيق النمو املتوازن للطالب نف�سي ًا وبدني ًا وعقلي ًا
واجتماعي ًا.
التوعية والتثقيف ال�صحي لكل امل�شاركني يف
الفعاليات.
م�شاركة كل التالميذ يف الأن�شطة ال�صحية عربم�ستوياتها املختلفة (املدر�سة – املحلية –الوالية –
امل�ستوى القومي).
توظيف الأن�شطة املتعددة لتعزيز �أهداف ال�صحةاملدر�سية مبكوناتها الثمانية .
 التوعية بالأمرا�ض وخطورتها على املجتمع والعملعلى الوقاية من الإ�صابة.
 تدريب وت�أهيل جمموعات من املعلمني والطالب. متليك املجتمع املحلي قدرات مكافحة الأمرا�ضوحماربة العادات ال�ضارة يف املجتمع.
 االرتقاء بال�سلوكيات احل�سنة وتعزيزها ،وتعهدهابالت�شجيع والرعاية واحلد من امل�شكالت ال�سلوكية

لدى النا�شئة بكل الو�سائل الرتبوية املمكنة.
ق�سم ال�صحة املدر�سيّة م�شاركة فاعلة:
“للأهمية التي �أ�شرنا �إليها” تقول �آمال :مت �إفراد
جلنة خا�صة بالتوعية والتثقيف خالل فعاليات
الدورة املدر�سية .التوعية ال�صحية (املحا�ضرات
والور�ش فى جمال التثقيف ال�صحي ،حمالت �إ�صحاح
البيئة ،الزيارات للمرافق ال�صحية ،الأعمال امل�سرحية
والثقافية والتى تت�ضمن ر�سائل توعوية تثقيفية خالل
امل�سارح اجلانبية ،وقيادة املبادرات ال�صحية.
مت ُّيز هذه الدورة عن �سابقاتها:
تقول �آمال م�شاركة وزارة ال�صحة الإحتادية ممثلة
يف �إدارة ال�صحة املدر�سية ،كانت هذا العام م�شاركة
متميّزة� ،أكرث من ال�سنوات ال�سابقة ،وترى �أن
م�ؤ�شرات ذلك التم ُّيز تتم ّثل يف الآتي:
منذ البداية مت تفريغ كل ق�سم ال�صحة املدر�سيّة ب�إدارة
تعزيز ال�صحة ليكون م�شارك ًا يف هذه الدورة.
تنفيذ “ركن �صحي” م�شتم ًال على دورة تدريبيّة ملدة
ت�سعة �أيام فيه مايقارب املائة طالب بواقع �أربع طالب
من كل والية زائد ًا م�شرف ليكونوا نواة للجمعيّات
ال�صحية املدر�سية باملدار�س الثانوية بال�سودان ،وهذا
من �أكرب اجنازات هذه الدورة .مت تدريبهم مبعدل
ثالث حما�ضرات يف اليوم على النحو التايل:
التوعية ال�صحية -غ�سل االيدى  -النظافة ال�شخ�صىة
 التغذية يف ال�سن املدر�سي -ال�صحة النف�سية لدىاملراهقني -مكافحة العادات ال�ضارة و�سط املراهقني
 العنف -مكافحة الأمرا�ض الإيدز /املالريا /الدرن/الإ�سهاالت /البلهار�سيا /ال�سكري .التبغ /م�ضار
التدخني /املخدرات� -سرطان الثدي -البيئة املدر�سية
/مهام اجلمعيات املدر�سية.
تنفيذ ثالث حما�ضرات يومي ًا يف كل املخيمات عن
التوعية والتثقيف ال�صحي م�شتملة على عدد من
املحاور.
قيام ملتقى ال�صحة املدر�سيّة على �شرف الدورة برعاية
�إدارة ال�صحة املدر�سيّة ،للوقوف على جتارب الواليات
يف جمال ال�صحة املدر�سيّة وتبادل اخلربات ،وال�سيما
الوقوف على جتربة ال�صحة املدر�سية من خالل طالب
املدار�س يف جمابهة الإ�سهاالت املائيّة التي انت�شرت
يف بع�ض الواليات ،وكانت تقارير مبهرة.
مت عمل لقاء مع املنظمات الوطنيّة والأجنبيّة العاملة
يف جمال ال�صحة بالواليات.
�أقيمت  16معر�ض للواليات امل�شاركة با�سم ال�صحة
املدر�سيّة عً كِ َ�ست من خاللها اجنازات الطالب فيما
يت�صل بال�صحة املدر�سية من خالل الربامج الإذاعية،
طابور ال�صباح ،اال�سعافات املدر�سيّة ،واجلرائد
احلائطيّة.

�إ�ضاءات
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ّ
�إدارة تعزيز ال�صحة� ...إجنازات ج ّمة و�أهداف قيد التنفيذ
تقرير :مروان الريح
ُتع ّرف تعزيز ال�صحة ب�أنها جمموعة العمليات ( )Processesالتي ت�ساعد الأفراد
واجلماعات لزيادة التحكم وال�سيطرة على مهددات ال�صحة (Determinants
 )of healthوبالتايل حت�سني �أو�ضاعهم ال�صحية ،وذلك لتو�صيل ر�سالة “تعزيز
الأمناط ال�سلوكية الإيجابية بالتوا�صل ال�صحى الفعال” ،و تطوير ال�سيا�سات املعززة
لل�صحة, ،تقوية مبادرات امل�سئولية االجتماعية لل�شركات وامل�شاريع التنموية الكربى
جتاه ال�صحة وبناء ال�شراكات اال�سرتاتيجية يف جماالت تعزيز ال�صحة،و متتني

�أبرز مهام و �إخت�صا�صات تعزيز ال�صحة :

لإدارة تعزيز ال�صحة عدد من املهام و االخت�صا�صات �أبرزها ،حتديد الو�ضع
ال�صحي و�أمناط حياة �سكان ال�سودان ليتم على �أ�سا�سها و�ضع برامج حمددة
لتعزيز ال�صحة ،وو�ضع الربامج املنا�سبة لتعزيز ال�صحة لدعم �أهداف
وزارة ال�صحة االحتادية و العمل كمرجعية يف كل ما يخ�ص تن�سيق وتنفيذ
�أن�شطة تعزيز ال�صحة بني الإدارات واملنظمات داخل وخارج وزارة ال�صحة
(الإحتادية  -الوالئية) وكذلك الإ�شراف على �أن�شطة تعزيز ال�صحة وتقييم
نتائجها ،ف�ض ًال عن �إحياء املنا�سبات واملوا�سم ال�صحية الدولية وتنفيذ الأيام
ال�صحية العاملية ،ف�ض ًال عن �إجراء البحوث والدرا�سات املتعلقة بتعزيز
ال�صحة والرتويج للربامج ال�صحية� ،إ�ضافة اىل ت�صميم و�إنتاج املواد
التثقيفية واملل�صقات واملطبوعات لإ�ستخدامها يف حمالت تعزيز ال�صحة
وذلك عرب الو�سائط الإعالمية املتاحة من �أجل اي�صال الر�سائل ال�صحية
التثقيفية ،وو�ضع �آليات لـتنفيذ �سيا�سة ال�صحة يف جميع ال�سيا�سات لتح�سني
احلاكمية وزيادة ال�شفافية ،والتن�سيق بني القطاعات ذات ال�صلة لتحقيق
التغطية ال�صحية ال�شاملة جلميع �سكان البالد.

�أق�سام �إدارة تعزيز ّ
ال�صحة:
ق�سم ال�صحة املدر�سية:

يعترب ق�سم ال�صحة املدر�سية �أحد �أهم �أق�سام �إدارة تعزيز ال�صحة لأنه يهم
�شريحة عري�ضة من املجتمع وهي �شريحة “الطالب و التالميذ” ،حيث يقوم
ق�سم ال�صحة املدر�سية بو�ضع ال�سيا�سيات واخلطط والأهداف اخلا�صة الن�شطة
ال�صحة املدر�سية ،و�إ�ستقطاب الدعم املاىل املحلى والأجنبى للربنامج القومى
وربط الواليات يف جمال و�ضع اخلطط وتنفيذ الأن�شطة،
وتنفيذ �أن�شطة ال�صحة املدر�سية يف املدار�س،
وامل�شاركة يف �أعمال اللجان ال�صحية
بالرعاية ال�صحية والإدارات الأخري،
ف�ض ًال عن و�ضع اخلطط مع جمل�س
ال�صحة املدر�سية لإيجاد �سبل
التعاون مع املنظمات احلكومية
وغري احلكومية لتخ�صي�ص
الدعم وتعبئة املوارد لإجراء
البحوث والدرا�سات اخلا�صة
بال�صحةاملدر�سية ،والتوعية
ال�صحية للتالميذ واملعلمني
للوقاية من الأمرا�ض ال�سارية
واملتوطنة) الر�صد املبكر
للأمرا�ض وعالجها) ،الإ�شراف
واملتابعة للو�ضع ال�صحي
للتالميذ عن طريق الك�شوفات
الدورية ،ون�شر املعلومات ال�صحية
ملعاونة التالميذ على تطوير مقدراتهم
ومعارفهم ال�صحية ،ومتابعة توفريال�سجل
ال�صحي املدر�سي لكل تلميذ.

البيئة ال�صحية:

ُتع ّد البيئات املُع ِّززة لل�صحة نهج متكامل وعن�صر ًا �أ�سا�سي ًا للتنمية امل�ستدامة
يعتمد على امل�شاركة مابني (املجتمعات املحلية باملنطقة القاب�ضة للم�ؤ�س�سات
التي تقدم اخلدمات ال�صحية مُقدِّمي اخلدمات ال�صحية ،القطاعات ذات
ال�صلة بال�صحه) .وينظر ايل العوامل االجتماعية وال�سيا�سية و االقت�صادية
ومراعاة متثيل النوع االجتماعي وبهدف حت�سني �أ�سلوب ونوعية حياة

العالقة مع املجتمع ومتكينه من قيادة مبادرات تعزيز ال�صحة وتي�سري الو�صول
للخدمات املع ِّززة لل�صحة لكل الأفراد واجلماعات لتح�سني نوعية �أمناط حياة النا�س
يف ال�سودان.
التعريف �أعاله �أنزلته �إدارة تعزيز ال�صحة بوزارة ال�صحة الإحتادية حيز التنفيذ
ب�أكمله ،لذلك تفرد �صحيفة “�صحة وطن” هذه ال�صفحة لأبرز �إجنازات �إدارة تعزيز
ال�صحة خالل الفرتة املا�ضية وبع�ض الربامج و اخلطط امل�ستقبلية� ،إ�ضافة اىل �إبراز
مهام و �أهداف و �إخت�صا�صات الإدارة بالتف�صيل ..

النا�س بتعزيز �إح�سا�س الفرد بامل�س�ؤولية جتاه نف�سه و�أ�سرته وجمتمعه
وبالتايل جتاه الوطن بانتهاج ال�سلوك الذي يعزز �صحة الفرد واملجتمع
و البيئة من حوله ويتم حتقيق ذلك من خالل� ،إلتزام القيادات ال�سيا�سية،
الت�شريعية ،التنفيذية ،الإدارات الأهلية ،القيادات ال�شعبية الدينية امل�ؤثرين
بالت�صدي للق�ضايا ذات الأولوية على كل امل�ستويات ،و �إيجاد ر�ؤية متكاملة
لعمل القطاعات ذات ال�صلة يف جمال ال�صحة والتنمية وتن�سيق اجلهود
لتوحيد اخلطط والتقارير والإ�شراف وامليزانيات ،وربط �إ�ستخدام اخلدمات
ال�صحية باملجتمعات املحلية باملنطقة القاب�ضة للم�ؤ�س�سات ال�صحية بتقوية
دور املجتمع يف التخطيط ،التنفيذ  ،تقدمي اخلدمات ،حل للم�شكالت تتطور
تدريجي ًا �إىل القيادة الكاملة للمجتمع.
ومن �أبرز مهام و �إخت�صا�صات ق�سم البيئات ال�صحية ،تفعيل م�شاريع
مبادرات املجتمع التنموية ،و تنظيم املجتمع وكيفية امل�شاركة يف تنمية
موارد ه ،والتن�سيق مع القطاعات ذات ال�صلة ،و ن�شر ثقافة الوعي ال�صحي
التنموي ملعزز ال�صحة ،وال�شراكة املجتمعية الفعالة واالعتماد علي الذات و
تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية ال�شاملة للم�سنني

ق�سم االت�صال ال�صحي:

ق�سم االت�صال ال�صحي يُعنى بجميع العمليات املخططة التي ميكن من خاللها
�أن ي�ؤثر على �سلوك الآخرين وذلك با�ستغالل و�سائط التوا�صل بحيث تنمي
وتراعى �شخ�صية املتلقى بجوانبها املختلفة :العقلية ،اجل�سمية ،النف�سية،
الدينية ،االجتماعية ،الفنية ،وحت�سني املعرفة املواقف واملمار�سات ال�صحية
ال�سليمة و الرتويج لق�ضايا ال�صحة ،وتعزيز ال�سلوك ال�صحي ال�سليم.
ف�ض ًال عن �إعداد و�إنتاج وبث املواد التعليمية والتثقيفية و املعاجلة الفنية
للر�سائل ال�صحية التثقيفية وتوثيق �أن�شطة الإدارة بالو�سائل
املختلفةاملنا�سبة ،والإحتفال بالأيام العاملية اخلا�صة
ب�إدارات وزارة ال�صحة ،و�إ�شراك و�سائل الإعالم
يف التوعية بامل�شاكل ال�صحية ،والتقليل من
�إ�ستخدام التبغ ،و التوا�صل مع املجتمع
عرب و�سائل االت�صال املختلفة (في�س

بوك ،وات�ساب ،الربيد الإ لكرتوين).

ال�صحة يف جميع ال�سيا�سات:

جوهر ال�صحة يف جميع ال�سيا�سات هو درا�سة حمدِّدات ال�صحة االجتماعيه
واالقت�صاديه والتي يتم التح ُّكم فيها ب�شكل رئي�سي من قبل �سيا�سات قطاعات
�أخرى غري ال�صحة.
ت�شمل تلك املحددات العوامل االجتماعية واالقت�صادية والهيكلية والبيئية
والثقافية احلا�ضره يف املجتمع و التى تكون يف كثري من الأحيان خارجة عن
�سيطرة الأفراد وترتبط هذه العوامل مع العديد من م�شاكل ال�صحه العامة.
هي منهجية لل�سيا�سه العامة يف القطاعات املختلفة ،ت�أخذ بطريقه منظمه
االث رال�صحي للقرارات بحيث تكون متجان�سه فيما بينها والت�ؤثر �سلباعلى
ال�صحه وذلك بغر�ض حت�سني �صحة ال�سكان وامل�ساواه يف جمال ال�صحة.
تهدف اىل تعزيز وحت�سني ال�صحة من خالل التن�سيق بني القطاعات ذات
ال�صلةلتحقيق التغطية ال�صحيةال�شاملة جلميع ال�سكان.

مهام وواجبات:

هناك عدد من املهام و الواجبات التى يقوم بها ق�سم ال�صحة يف جميع
ال�سيا�سات ،نخت�صرها يف الآتي:
�إجراء حتليل لو�ضع فرقا لعمل والهياكل املوجوده حالي ّا وتقييم التن�سيقبني هذه الهياكل وتكوينها وفعاليتها و�إمكانية �إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي لها.
�إجراءحتليل حلالة تنفيذ �سيا�سه ال�صحة فيجميع ال�سيا�سات على م�ستوىالواليات واملحليات معا لرتكيز �أي�ض ًا على ا�ستك�شاف مدى م�شاركة املجتمع
يف �صنع ال�سيا�سات،و متابعه كيفيه بناء امل�ساءلة وتقوية التزام املجل�س
الأعلى للتن�سيق ال�صحى والربملان.
 تن�سيق العمل بني وزارة ال�صحة وجميع القطاعات ذات ال�صله� ،إ�ضافة �إىلبناء القدرات حول ال�صحة يف جميع ال�سيا�سات من �أجل التخطيط الأف�ضل
و التنفيذ الفعال.
 متابعه كيفيه تنفبذ عمل املراقبة ال�صحية ،وعمل حتليل دقيق لل�سيا�ساتوانتاج البحوث ذات ال�صلة.
-التدريب يف جمال تقييم الآثار ال�صحية وتوفري امل�ساعدة يف العملية امل�ؤ�س�سية.

ا�شعــــــــــار
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جرمية اخلفاض

ال�شاعر جرب اهلل عو�ض ال�سيد

ت�شويه البنات ليه تر�ضى ليهن يكون
�شيتا ً لو فر�ض ال يف رَّ
ال�شِع م�سنون
عمر الطفلة بي ترك اخلفا�ض مرهون
ِّ
حك ُمــوا ْ
عقلَ ُكم ُكـــــل القوا�سي تهون
***
اختارو الإ�سم للحملة من مو�ضوعه
خلُّو البت �سليمة واحذروا املمنوعه
ال تتبنُّو عادةً بدري مي م�شــروعه
بناتنا �أمانة يف رقاب الكبار مدروعه
***
ِّ
عاجبني ال�شعار الليهو رافــــعة �سليمة
كل بنت تولد �سليمة ودعوها تنمو �سليمة
الأم يف القـــــــرار قــالت قوية �صميمة
والأبو مابيخـــاف تغيري وعندو عزمية
***
احلبُـــوبة قالت نحن ع�شنا ُ
و�شفنا
بي اجليل اجلديد والتوعية ات�رشَّفنا
الأكرت من الفات نحن ليهُــو عرفنا
طالبني ال�سماح �أعفولنا يف الأ�سلفنا
***
هب املجتــمع بي تقـــلو للتــــغيري
َّ
ما لقى غري توارث للخفا�ض تف�سري
البت ال�سلـــــــيمة جماال مالو نظري
ّ
�أن�سوهو اخلفا�ض تعذيبو ليها كتري
***
شَّ
بتَّنا نحن ميــن غيــرنا البف� ال �ضيمه
الزم ْ
نكرِما ونحــر�ص عــلى تعـليمه
معروف اخلفا�ض داميا ً عواقبو وخيمه
بي �أ�ســبابو كـــم فيــها ارتكبنا جرمية
***
بي �سبب اخلفا�ض البت جنينا عليها
معلَّق ذنبها فــــــوق قابلتا ووالديها
عادةً �ضارَّة والنا�س جاهِـــل ُ ْن داريها
ورُّونا امل�ضار ليه نحن ما�سكني فيها
***
الواحدة �إن بقت قالوال ْ
ماك خمتونه
لـُو عار لـُو نبذ قالولنا ُ
�ش ُكـــر �أفتونا
البــــت بالأدب والع َّفة تبني ح�صونه
خا�صَّ ة عليها يف خطبة الوداع و�صونا
***
البـــت ن�سيبا �سليمة
مــانغ ّيـ ِر طبيعة
ْ
طفلة بريئة ح�سَّ وبُكرة مر�أة عظيمة
مـــان�س ِّويال عـــاهة تعي�ش حياتا �أليمة
دايرين الـقلوب تـ�صبح �شويّة رحيمة
***
كتري �رضر اخلفا�ض لو قلنا ليهو نف�س
يقود للموت وبي �سببو الو�ضوع متع�س

كـم والـدا ً فـقد زهـرة و�شــباب متح�س
عــــادةً �ضـــارَّة الزم نحــــن ليها نك�س
***
مراحل ع َّدة فيها بتظهر الأعــرا�ض
م�صائب والتهابات واحتقان و�أمرا�ض
كم ع�صفورة هدموال الأماين عرا�ض
ختنوها وجنـاحا الكان يرفرف ها�ض
***
عملية اخلتان للطــفلة ماها مريحة
يتم يف البيوت بالــ َّد�س لأن ُو ف�ضيحة
�أفكــــار الكبــار البــ ُ َّد من ت�صحيحة
�س َّمة جريحة
كم من طفلة بي �أدوات ُم ِ
***
َحرِ ْبنَا على اخلتان بي هينة مابتتخل
بنع ِّول على الدايات كتري يف احلل
�سل
غيــرك
كدي �سل نف�سك �أوَّل ثم
َ
غري القابـــالت هـــل من منقذ هل؟.
***
البت ليها نرحم ويبقى قلــبنا حاين
�أ�رستا �أم و�أب واملجتمع بقى جاين
م َّدة طويلة من ُ
ظلـم الأهل بتعـاين
رجعنا و�أدها تاين
وك�أننا باخلفا�ض َّ
***
احل ِــــزَم املح َّددة ليــها تب نتحزَّم
نعالج بدري قبَّـــال الو�ضع يت�أز َّم
للواجب ن�شد احلـــيل جميع نتلزَّم
َ
نعد م�ست�شفيات يف ريفنا كيفا ً و ك ْم
***
هيا يا �أمهـات �أ�صفويل يل ها اجلُملة
اخلــري يف املراكز كل واحدة التمال
ه�سي قايدين حملة
بي عناية املراكز ِّ
ليك حِ زَم الرعاية مـَـو ِّفرات باجلملة
***
ِّ
بعد الأم تتــــابع بــي اهتمام و حتلل
ِّ
بكون م�سعاها م�ضمون بالنجاح متكلل
رعايتو ر�ضــيعا حتبكا ليهو �أو ت�شلِّل
وفيـــات واملــر�ض ليهن كتري بتقلِّل
***
جَ
احلامل ت ِ ْد يف الها َّمة ماتكون حايرة
مت�شي املركز ال�صحي بتجد ما دايرة
قبال الهموم مـــاتــجيها �أفـواج غايرة
تزور الزايرة ثم تزور م�ساعد الزايرة
***
الزايرة وم�ساعد املركز الليك ب ِ ْرعى
�ضد التيتــنو�س الفتَّاك بيـدوك ُجرعة
ما تخلِّي الوراك حزانا طالقة وت ْر َعى
ن ِّفــذِي كل مـــايـطلبوه منِّك �سرُ عة

***
امل�ساعد الطبي وا�ضح دورو ماهو قليل
�صحي والدكتور ب�ساهرو الليل
معاون
ِّ
�إر�شــادُن دوام خلـِّيـــهو ليـــــكي دليل
يعاجلو وي�سعفو ولو كان دعت حتويل
***
وكمـَل التدريب
الكــادر املــ�ؤ َّهل ّ
معاهم يل والدتك �أعملي الرتتيب
يف �آخر �شهورك ليهُن �أبقِي قريب
فيها �أمان ونف�سك بال�سعادة تطيب
***
�أوعى تكوين يف حالة املر�ض حمتارة
�أبقي حري�صة واتفادي البـجيب كفارة
حكاية الأدوية اجليدة وحكاية �أ�سعارة
معاك نا�س الرعاية بريِّحوك من نارة
***
عل�شان الر�ضيع العافية كاملة تع ُّمو
يف املوعد متام تطعيم �صغرينا نت ُّمو
مــُتابَـعة الوزن يا �ســادة بيها اهت ُّمو
�ستَّة �شهور متام مات ُّدوغري لنب �أ ُّمو
***
بـهد حيل ال�صغار �أحيان
الإ�سهــال ِ
و�أمرا�ض الطفولة ال�ستـة واليـرقان
�أمرا�ض ُمهلكة ودرب الوقاية �أمان
ط ِّعمو لل�صغار عدم الإ�صابة �ضمان
***
ال�سل وال�شلل واحل ِ�صـبة والكتــكوتة
خطورتا يف املراكز بال�صور مثبوتة
قبل اخلم�سة �سنوات الطـفل مايفــوتة
الزم يك ِّمل اجلرعات ومي�ضي كروتة
***
ما ناخد زمن تطعــيم طــفل ينعاق
قاتالت ُكلَّهــن تيتــنو�س على خنَّاق
�أمـرا�ضا ً قبيــحة و�شيــنة مابتنطاق
�شن قيمة الزهور �إن ذبلت الأوراق
ْ
***
بعد ما نبني وحدات واملــراكز كافية
نخُ ت فيهن كوادر عارفة درب العافية
نو ِّفر للـــدواء ونربا الدروب ال�شافية
بال�صــحة وجنُر القافية
ن ْن َعــــم تانـي
َّ
***
ال�صحـــة ون�شيد ونبارك
نهني وزارة
َّ
حمجز وبارك
اخلري فيها مــدفون مو
َّ
مـــا دام كل يوم للعافية خايدة معارك
باملال ندعما وبي فكِ ْرنا بر�ضو ن�شارك

فنيـــــــة
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ُمبدعون �ضد

“املايستوما ”
و�أبقى ُزو ًال ليهو َقيمة

“نحن معاكم” جمموعة �شبابية ت�سعى لتو�ضيح �صورة املبدع
فى املجتمع ال�سودانى ك�إن�سان له م�شاعر وقيمة

�صحة وطن� :سلمى عبدالعزيز
ّ
ولأنّ دور الفنان ال يقت�صر على فنه فقط ،بل
ميتد لي�شمل كافة ما يدور يف مجُ تمعه من ق�ضايا
�سيا�سية واجتماعية ومُ�شاطرة من يقا�سمونه
املو�سيقى والكلمة واللحن يف م�صائبهم باملُوازة
والتوعية� ،إذا يُقال �أنّ العلقم عندما يقدمه من َنكن
له الإحرتام والتقدير يُ�صبح جترعه �شهد ًا ،هذا
حتديد ًا مايفعله املبدعون ب�شتى جماالتهم املختلفة
(فنانني� ،شعراءُ ،كتاب ،و�صحفيني..وغريهم ).
اختلف ما يقدمونه ملجتمعهم من �إبداع و�أتفقوا يف
�أنهم ب�شتى �ضروبهم (معانا) ،ومع املجتمع الذي
�أحبهم وتقبلهم فكانت جمموعة (نحن معاكم) ....
نحن معاكم  ..الفن يف خدمة املجتمع
ت�ضم املجموعة لفيف من الفنانني ال�شباب على
ر�أ�سهم الفنان عا�صم البنا ،وع�صام حممد نور،
ومنت�صر هاللية ،والقامة �شرحبيل �أحمد ،وكذلك
الفنانات ومنهن �أفراح ع�صام ،وهدى عربي ،ون�سرين
هندي وغريهم ُكرث من املبدعني الذين �أدركوا �أن هُ ناك
من ميد يده للم�ساعدة فلبوا النداء � ...إ�ضافة �إىل
جمموعة ومن ال ُكتاب وال�صحفيني على ر�أ�سهم الأ�ستاذة
الإعالمية وال�شاعرة داليا �إليا�س  ...و�آخرين.
مبدعون� ..سفراء للنوايا احل�سنة
(�صحة وطن) ا�ستمعت �إىل الكاتبة ال�صحفية داليا
اليا�س لتتحدث حول املجموعة وماقامت به من �أدوار
هامة يف جمال التوعية ال�صحية فقالت :خلطورة “
القاتل ال�صامت” ـ كما يطلق عليه الأطباء كون جمموعة
من الفنانني ال�شباب وجنوم املجتمع جمموعة �أطلقوا
عليها (نحن معاكم) بهدف التوعية بخطورة املر�ض
وماقد ي�سببه من �شلل يف قافلة الإنتاج بالبالد� ،سيما
و�أنه يُ�صيب املُنتجني واملزارعني“ .نحن معاكم”
وبتكليف من مركز �أبحاث املاي�ستوما وهو الأكرب فى
ال�شرق الأو�سط والأكرث فاعلية �إ�ستلمت امللف التوعوي
باملر�ض عرب اختيار رئي�س املجموعة الفنان ال�شاب
(عا�صم البنا) ك�سفري للنوايا احل�سنة للماي�ستوما
�سيما و�أنه من الأمرا�ض التي حتتاج لت�ضافر اجلهود
والتوجيه والدعم املادي من �أجل الق�ضاء عليه.
فنانون �ضد املاي�ستوما ومع املحبّة
والإن�سانيّة
م�ضيفة ـ واحلديث مازال لـ”داليا
�إليا�س”ولكل ماذكرت ن�ش�أت هذه
املجموعة الإبداعية الإن�سانية
من خمتلف �ألوان الفنون ،متثل
نف�سها والتنتمى لأيّ كيان ،قامت
على املحبة وال�صداقة وتهدف لرد
اجلميل للمجتمع ال�سودانى ب�شتى
ال�سبل  ،ت�سعى لتو�ضيح �صورة
املبدع فى املجتمع ال�سودانى وكونه
�إن�سان له م�شاعر وقيمة �أو ًال.
مُ�سرت�سلة“ :و ُتعنى املجموعة بعدة
ملفات �أهمها” املاي�ستوما� ،سرطان
الأطفال ،زراعة القوقعة ال�سمعية،

املكفوفني وغريها ....و�أو�ضحت داليا يف حديثها
لـ(�صحة وطن) “�أن املاي�ستوما تعرف باملادورة �أو
النبت ،وي�سجل ال�سودان �أعلى ن�سبة �إ�صابة حتى الآن،
حيث تنت�شر بكثافة فى واليات “اجلزيرة� ،سنار ،النيل
الأزرق ،والأبي�ض” ،وتت�سبب فيها طعنات الأ�شواك
غالب ًا” وتتفاقم باالهمال ،والقطاع الأكرب من امل�صابني
هم املزارعني املنتجني ،كما �أن العالج املبكر ناجع ولكنه
للأ�سف باهظ ويفوق مقدرة الإن�سان الب�سيط.

الطريق �إىل �سنار ..جتمعنا املواقف النبيلة
قامت املجموعة بعدة �أدوار ومهام ج�سام يف
املجتمع �أهمها زيارتها لواليتى اجلزيرة و�سنار
م�ؤخر ًا “�ضمن خطة التعريف باملر�ض وتثقيف
املواطنني” .ويف هذا الإجتاه حتدثت “داليا”
بكل حمبة -عن الدور الذي عك�سته املجموعةداخل نف�سها قبل املجتمع قائلة“ :املبادرة البقت
بتدينى الفرح ،و�أهدت ىل غواىل وحبايب خوتهم
ن�ضيفة ووجعتنا وهمنا واحد ،بقينا نفت�ش
للمواقف النبيلة البتجمعنا...ع�شان نعمل حاجة
�إيجابية تنفع النا�س وتدعمهم وتفرحهم وتوعيهم
بحب،وترد جزء من دين املجتمع العلينا كونوا
�أكرمنا بالقبول واملحبة والف�ضل من قبل ومن
بعد لله الكرمي” وا�صفة الزيارة لتلك املناطق
بالناجحة �آملة �أن ت�أتي �أُكلها يف مقبل الأيام ،الفتة
�إىل �أنها لن تكون املحطة الأوىل بل �ستمتد لت�صل كافة
بقاع ال�سودان املُهددة باملر�ض بُغية تثقيف مواطنيها
بخطورته وكيفية اكت�شافه ومن ثمةالوقاية منه ،لي�س
هذا فح�سب بل تقدمي امل�ساعدة الالزمة للم�صابني لتلقي
العالج.
املاي�ستوما ..القاتل ال�صامت
مر�ض “املاي�ستوما” �أو مايعرف بال «املادورا» يعد
من الأمرا�ض القاتلة ح�سب ت�صنيف وزارة ال�صحة
الإحتادية .يو�صفه الأطباء باملر�ض ال�صامت ،و�إىل الآن
مل يُح�سم اجلدل ب�ش�أن م�سببات املر�ض الذي ينت�شر يف
عدد من واليات البالد ،وهي “اجلزيرة� ،سنار ،النيل
الأبي�ض وعالجه يف الغالب يكون ببرت الأطراف،
املاي�ستوما حتتاج جلهود مكثفة للت�صدي له ،والوقاية
منه ،وي�صيب الفئات العمرية املنتجة ..مما ي�ساهم يف
تعطيل عجلة االقت�صاد بالبالد ،كما �أنه ي�صيب الأطفال،
و�أقعد املر�ض العديد من الطالب واملزارعني عن
�أ�شغالهم ،ف�ض ًال عن التكلفة الباهظة للعالج التي ت�صل
�إىل ( )14مليون جنيه للمري�ض الواحد خالل العام،
غري تكلفة الفحو�صات املعملية والأ�شعة.
�أكتوبر الوردي
مل تكتفي املبادرة مبر�ضي “املاي�ستوما” حيث قامت
بامل�شاركة يف فعاليات االحتفال
بــ(اكتوبر الوردي) ومكافحة
ال�سرطان بالفح�ص املبكر والإر�شاد،
حيث �شارك وفد مبادرة (نحن
معاكم) فى فعاليات اقامتها (كلية
النه�ضة) اجلامعية ملكافحة �سرطان
الثدى) .وجد قبو ًال وا�ستح�سان
لدى الطلبة الذين و�صفوا املبادرة
بالأوىل من نوعها �سيما و�أنه
يقودها فنانني �شباب وهذا مامل يكن
يحدث مُ�سبق ًا.
�إ�شادة م�ستح ّقة
ال�صحة
�إفادة من مدير �إدارة تعزيز
ّ
حول املبادرة

داليا �إليا�س:
نهدف لرد
اجلميل للمجتمع
ال�سودانى ب�شتى
ال�سبل
ُ

مركز �أبحاث املاي�ستوما
يختار الفنان عا�صم
البنا ك�سفري للنوايا
احل�سنة للماي�ستوما

وي�س�ألونك

نقاط متقاربة

د.يا�سر عثمان �أبوعمّار

د.ال�صادق الب�شري �أحمد

العالج باخلارج

ال�صحة املدر�سيّة

*الور�شة التي َّ
نظمها القوم�سيون الطبي القومي حول
(العالج باخلارج – امل�شاكل واحللول)� ،أمّها عدد كبري من
العلماء واملخت�صني من عمالقة احلقل الطبي بال�سودان،
لي�سهم ك ٌل منهم بر�ؤاه وخربته فيما يت�صل باملو�ضوع
الذي ظ ّل ي�ؤ ّرق البالد والعباد� ،سواء بالتعقيب �أو بابتدار
النقا�ش.
*الأوراق اخلم�س التي ُقدّمت يف الور�شة (م�شكالت
العالج باخلارج ،متويل عالج احلاالت املحوَّلة باخلارج،
الأجنحة اخلا�صة بامل�ست�شفيات احلكومية ودورها يف
توطني العالج ،ال�سياحة العالجية ،توطني العالج بالداخل
والفر�ص واملعاجلات) ،ا�شتملت على كا ّفة املحاور املُراد
تغطيتها يف جوانبها املختلفة.
*القوم�سيون الطبي القومي يف عهد ربانه احلايل د.
ي�س عبا�س وداعة ،بد�أ ي�شهد ِحراك ًا مك ّثف ًا ويعمل على
نحو ي�سهم يف توجيه (امل�سار ال�صحّ ي) فيما يت�صل
با�سرتاتيجيته التي هي جزء من ا�سرتاتيجيّة وزارة
ال�صحّ ة الإحتادية التي ميثل �أحد �أهم �أعمدتها ،وي�أتي على
ر�أ�س ذلك العالج باخلارج وتداعياته ،ولعل هذه الور�شة
التي �شهدها وخاطب جل�ستيها االفتتاحية واخلتمايّة
ال�سيد وزير ال�صحة الإحتادي وا�ستلم تو�صياتها ُم�ؤمِّن ًا
عليها وم�ؤكد ًا على �إنفاذها� ،سيكون لها مابعدها.
*(هجرة الأطباء) م ّثلت هاج�س ًا لوزارة ال�صحة بح�سب
الوزير �أبوقردة الذي �أ�شار �إىل �أن الوزارة �أولت الأمر
اهتمام ًا كبري ًا فعملت على اتخاذ العديد من الإجراءات
التي �ساهمت يف زيادة العدد بالتحفيز وت�ضمني العديد
من القوانيني التي حتفظ حقوقهم ،كما وقعت الوزارة
اتفاقيات مع العديد من الدول التي ت�ستفيد من الكادر
الب�شري ال�سوداين �ضمان ًا ال�ستقراره.
*الور�شة ك�شفت عن الدعم احلكومي للعالج يف العام
اجلاري 2017م ،بلغ ( ،99.942.000مائة مليون) �إال
قلي ًال يتم تقدميها كدعم للعالج ميثل مبلغ العالج باخلارج
منها  .41.442.009ودعم العالج بالداخل 58.500.000
وهي مبالغ ت�ساهم يف حل ال�شكالية املر�ضى الفقراء �سواء
كانوا من طالبي العالج بالداخل �أو اخلارج.
*وزارة ال�صحّ ة الإحتادية �أولت توطني العالج بالداخل
اهتمام ًا خا�ص ًا ،وتعمل على حتقيقه من خالل ن�شر
اخلدمات ال�صحيّة والتخ�ص�صات الدقيقة وفق ًا لالحتياج
التو�سع يف خدمات الرعاية ال�صحيّة
الفعلي ،من خالل
ُّ
الأ�سا�سيّة ،وتقوم الوزارة بتوفري التمويل والتدريب
وتوفري الأجهزة واملعدات الطبية وت�أ�سي�س الوحدات
العالجية ،لتقدمي اخلدمة مبعايري عاملية و�إقليمية.
*الور�شة تناولت الق�صور الإعالمي فيما يت�صل بتعزيز
الثقة يف الكفاءات ال�سودانيّة ،ومن امل�أمول �أن تكون
الور�شة مدخ ًال منا�سب ًا لت�أ�سي�س رابطة الإعالم ال�صحي
ورعايتها والإ�شراف عليها من ِقبَل الوزارة� ،أ�سوة
بالروابط الإعالميّة املتخ�ص�صة الأخرى ،دعم ًا مل�سرية
الإعالم ال�صحي املُع ِّززة للأمن ال�صحي.

�أوراق ُمبعرثة

�سلمى عبد العزيز

الأخيــــــرة

�صحّ تك
تهمنا

وقالت الكامريا

الفنانة نان�سي عجاج م�شاركة يف اليوم العاملي لغ�سيل الأيدي

اختيار دكتور وهيب م�ساعدا لرئي�س االحتاد العاملي الإ�سالمي لل�صحة
اخلرطوم � :صحّ ة وطن
اختار االحتاد العاملي الإ�سالمي لل�صحة الذي اختتم
�أعماله ال�سبت املن�صرم با�ستنبول د .وهيب �إبراهيم
هارون رئي�س اجلمعية ال�سودانية الرتكية للإغاثة
الطبية م�ساعدا لرئي�س االحتاد باالجماع وع�ضوا
للمكتب التنفيذي ممثال لل�سودان وم�س�ؤوال عن منطقة
�شرق وو�سط افريقيا  .و�أعلنت حوايل  ٢٠٠م�ؤ�س�سة
من م�ؤ�س�سات التجمع املدين من  ٧٠دولة من التجمعات
الإ�سالمية عن ان�ضمامها للم�ؤمتر الثاين للتجمعات
ال�صحية الإ�سالمية يف ا�سطنبول  .وكان رئي�س

اجلمعية د .وهيب قدم ورقة علمية �ضمن الربنامج
العلمى للم�ؤمتر انابة عن ال�سودان « حما�ضرة عن
التامني ال�صحى العاملى « �شملت التعريف مبفاهيم
التامني ال�صحى املختلفة ودور احلكومات ممثلة فى
وزارة ال�صحة و جمموعات التامني ال�صحى اخلا�صة
مبختلف م�سمياتها  .اجلدير بالذكر ان وفد اجلمعية
ال�سودانية الرتكية لالغاثة الطبية امل�شارك فى امل�ؤمتر
برئا�سة دكتور وهيب واالمني العام للجمعية ح�سب
الر�سول الطيب قد التقى بعدد من امل�سئولني االتراك
وممثلي وقيادات الوفود العاملية امل�شاركة يف امل�ؤمتر .

نقطة �أوىل:
تعزيز ال�صحة تعني جمموعة العمليات التي ت�ساعد الأفراد
واجلماعات لزيادة التح ُّكم وال�سيطرة على مهددات ال�صحة،
وبالتايل حت�سني �أو�ضاعهم ال�صحية .وبالتايل ميثل تعزيز
ال�صحة هدف ًا نبي ًال وغاية �سامية ،ت�سعى لتحقيقها وزارة
ال�صحّ ة الإحتاديّة عرب �إدارة تعزيز ال�صحّ ة التي متثل القلب
الناب�ض للإدارة العامّة للرعاية ال�صحيّة الأ�سا�سيّة.
نقطة ثانية:
تهدف �إدارة تعزيز ال�صحّ ة لتمتني العالقة مع املجتمع ومتكينه
من قيادة مبادرات تعزيز ال�صحة وتي�سري الو�صول للخدمات
املُع ِّززة لل�صحة لكل الأفراد واجلماعات لتح�سني نوعية �أمناط
حياة النا�س يف ال�سودان .وهذا يحتاج جلهود توعويّة
وتثقيفيّة لتحقيق هذه الأهداف امل�أمولة واملخططة ،والتي
بتحقيقها تعم املجتمع الكثري من الفوائد ال�صحيّة.
نقطة ثالثة:
متثل البيئة املدر�سية �أهم و�سيلة لتو�صيل ر�سائل تعزيز
ال�صحّ ة ،مبا للطالب من �أدوار م�شهودة ومقدرة يف اجلوانب
التثقيفيّة ،ف�ض ًال عن الأعداد الكبرية للطالب على م�ستوى
مرحل ًت ْي الأ�سا�س والثانوي ،يُ�ضاف لذلك ُقدرتهم على تو�صيل
املحتوى املعزز لل�صحة لأ�سرهم وجمتمعاتهم املحليّة املحيطة
باملدار�س ،وهذا م�صدر �إ�ضايف لتو�سيع مظلة التوعية
والتثقيف.
نقطة رابعة:
بناء على ما�سبق ف�إن ال�صحة املدر�سيّة تعترب الركن الأهم يف
تعزيز ال�صحة �سواء على م�ستوى املدار�س �أو للمجتمع قاطبة،
التوا�صل املجتمعي ،يف حميطهم،
حيث �أن قدرة الطالب على
ُ
تفوق ُقدرة كل الكيانات الأخرى .وبالتايل بناء منظومة
ال�صحة املدر�سية ومتابعة �أن�شطتها ورفدها بامل�ضامني املُع ِّززة
لل�صحة ت�شكل حجر الزاوية يف �إجناح برنامج تعزيز ال�صحة
على م�ستوى ال�سودان.
جملة النقاط:
ماقامت به وزارة ال�صحة عرب ق�سم ال�صحة املدر�سيّة من ملتقى
لل�صحة املدر�سية ودورة �إبان الدورة املدر�سية  27بوالية ك�سال،
كنواة لل�صحة الدر�سيّة باملدار�س الثانوية على م�ستوى واليات
ال�سودان ،ميثل نقلة نوعيّة مهمة يف تعزيز ال�صحة ،فاملدار�س
الثانوية وطالبها �أكرث قدرة على التوا�صل الفعّال على م�ستوى
املجتمعات ،و�أثبتت فرتة الإ�سهاالت املائية م�شاركاتهم القوية
كمتطوعني يف الفرق ال�صحية على كافة امل�ستويات املحليّة.
وعليه ميكن القول �أن �أكرب مك�سب حتقق للقطاع ال�صحي من
هذه الدورة هو ال�شروع يف ت�أ�سي�س ال�صحة املدر�سيّة على
م�ستوى املرحلة الثانوية والتي ن�أمل �أن جتد الرعاية من وزراء
ال�صحة والرتبية والتعليم حتى ت�أتى �أكلها ب�إذن ربها.

ال�شائعة
*قبل �أ�سابيع �إنق�ضت تف�شت “ �شائعة “ �أطلقها “ جمهول “
كالنار يف اله�شيم على مواقع التوا�صل الإجتماعي  ،ظلت لأيام
مُتداولة  ...ما �أثار قريحة ال�شارع ال�سوداين �سيما الذين �إبتالء
الله عزيز لديهم بـ(ال�سرطان ) ...
*( الدولة ُتنفق �أموا ًال طائلة على مر�ضى ال�سرطان ثم ميوتون
) !!!! �إ�ستهجان بل هو �إندها�ش فاق حده  ،كيف يخرج هكذا
ت�صريح من وزير لل�صحة ؟!!!  ،هذا ما مل يجد له وزير ال�صحة
الإحتادي نف�سه �إجابة  ،حيث قال �إبان حديثه يف ور�شة ( العالج
باخلارج  ...امل�شاكل واحللول ) التي نظمتها الوزارة بالتعاون
مع ( القم�سيون ) الطبي القومي ال�سبت املُن�صرم ب�أ�سى �شديد (
ده كالم زول �ساااااااي ما بقولوا ) نافي ًا ب�شدة �أن يخرج حديث
غري م�س�ؤول و�إن�ساين هكذا من امل�س�ؤول الأول لل�صحة بالبالد .
*روى الوزير �أ ّنه قام مبراجعة ذاك الت�صريح الذي �أدىل به

لف�ضائية �أم درمان يف برنامج “ ُم�ؤمتر �صحفي “ �أكرث من ()31
مرة فقط ليت�أكد من كل جملة وردت فيه  ،مُ�ضيف ًا ( مل �أجد �شئ
من هذا القبيل  ،ولن �أقول مثل هكذا حديث )  ،وطالب الإعالم
ب�ضرورة تق�صي الدقة واملو�ضوعية يف تناول الأخبار منعا
لن�شر مثل هذه الأقاويل وال�شائعات املقر�ضة ....
*ورقة �أخرية
باتت و�سائل التوا�صل الإجتماعي املالذ الأمن لكل من لديه
املقدرة على ت�أليف الأكاذيب �إفك ًا ومن ثمة ن�شرها بال �ضمري
واعي يُحا�سبه على مافعل � ،إال � ّأن الذين يقومون بتداول تلك
الأكاذيب بال دراية يُ�شاركون وبطريقة غري مُبا�شرة يف �إنت�شارها
ب�سرعة فائقة ي�صعب تداركها فيما بعد  ،ما يجعلنا نت�سائل  ،هل
بالفعل ميكن الق�ضاء على مثل هذه الظواهر ال�سالبة يف املجتمع
؟!� ،أما �أنه �أذى ال بد منه !!!.

وزارة ال�صحة بالنيل الأزرق متنح �أكادميية
العلوم ال�صحية درع الإدارة الإمنوذج
للعام ()2017

اخلرطوم � :صحة وطن
كرمت وزارة ال�صحة بوالية النيل الأزرق �أكادميية
العلوم ال�صحية بالوالية ب�إعتبارها الإدارة الإمنوذج
للعام ( ، )2017وقد نالت �أكادميية العلوم ال�صحية هذه
اجلائزة نظر ًا للجهود اجلبارة التي بذلتها هذا العام من
حيث الأداء والتدريب � .شهد التكرمي ال�سيد نائب وايل
الوالية ـ ووزير ال�صحة عبد الرحمن بالل العبيد ..

