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وزير ال�صحة ب�شرق دارفور  :رواتب الأخ�صائني
بالوالية �أعلى من « راتب « الوايل والوزراء

�أبو قردة  :الرئي�س حار�س الدواء املجاين بنف�سو

اخلرطوم  :جعفر برغوت
�أكد وزير ال�صحة الإحتادي ،بحر �إدري�س �أبو قردة عن �إ�ستقرار الو�ضع
ال�صحي بالبالد ،مبينا طم�أنينة اجلهات والأطراف التي تتعامل مع الوزارة،
وقال �أبوقردة يف م�ؤمتر �صحفي بـ(طيبة بر�س) �أن الإمدات الطبية تت�أثر
بعدم الإ�ستقرار الإداري والو�ضع ال�سيا�سي والإقت�صادي ،وك�شف عن �إرتفاع
معدل وفرة الدواء من « »%46يف العام 2010م �إيل �أكرث من « »%90الآن .
وقال �أبو قردة �إن الدواء املجاين «رئي�س اجلمهورية حار�سو بنف�سو» كا�شفا
عن توفري الأدوية للأمرا�ض املزمنة وهي « »11مر�ض مزمن ت�شمل 292
�صنف من الدواء ،وم�ؤكد ًا �أنه مدعوم بن�سبة « »%100مببلغ « »113مليون
دوالر لل�سنة ،مُ�شدد ًا على �أنه �ستكون ُهناك عقوبات رادعه ملن يتالعب
بالدواء  ،مو�ضحا �أحقية جمل�س الأدوية وال�سموم يف تفتي�ش �أي م�ؤ�س�سة
مبا فيها الإمدادات نف�سها .و�أبدى ( �أبوقردة ) �أ�سفه من «التناول الإعالمي
ال�سالب» لق�ضايا الدواء ،وطالب من الت�أكد من املعلومة قبل ن�شرها قائال :

(ماعندي وكالة وال �شغال يف الدواء)  .من جانبه �أو�ضح مدير ال�صندوق
القومي للإمدادات الطبية ،د.جمال خلف الله عن زيادة معدل الوفرة الدوائية
�إيل « »%95وهو احلد الأق�صي ح�سب املعدل العاملي ،وقلل من احلديث حول
الأدوية منتهية ال�صالحية وقال �أنها ال تتجاوز « »%1مقارنة باملعدل العاملي
امل�سموح به « ،»%5-3وك�شف عن �إ�ستمرار دعم ال�صندوق لـ «� »50صنف من
الأدوية غالية الثمن بن�سبة « »%40يف املتو�سط ،بقيمة « »55مليون جنيه،
واملحافظة علي �أ�سعار �أدوية الأمرا�ض املزمنة « »11نوع عددها «� 195صنف
دوائي ،لثالث �سنوات برغم تغري �أ�سعار ال�صرف ،كا�شفا عن زيادة م�شرتيات
ال�صندوق من امل�صانع الوطنية �إيل « »67مليون دوالر يف العام املا�ضي،
وقال �أن ال�صندوق طبق نظام الإمداد الإلكرتوين ك�أول م�ؤ�س�سة وطنية
تعمل بالبيع الإلكرتوين قبل �إقرارها من وزارة املالية ،الفتا لو�صول زبائن
البيع الإلكرتوين « »2630زبون ،قام ال�صندوق بتلبية طلباتهم التي بلغت
« »22069طلبا �إلكرتونيا.

وزير املالية :ال�صحة و التعليم و املياه �أولوية موازنة 2018

اخلرطوم :مروان الريح
جدد وزير املالية والتخطيط االقت�صادي حممد
عثمان الركابي� ،إهتمام رئا�سة اجلمهورية
بقطاع ال�صحة واخلدمات وترقيتها كا�شف ًا عن
عقد رئي�س اجلمهورية لعدد من االجتماعات مع
اجلهات ذات ال�صلة حلل م�شاكل ال�صحة بالبالد،
و�أ�شار الركابي �إىل برنامج الرئي�س الإنتخابي
كان يهدف �إىل االرتقاء باخلدمات ال�صحية
وتوفري الأدوية الآمنة ب�سعر معقول للمواطن،

وقال الركابي لدى خماطبته حفل تد�شني �أفرع
املجل�س القومي لالدوية وال�سموم بالواليات
بوزارة ال�صحة االحتادية� ،إن ال�صحة ،التعليم
ومياه ال�شرب �أولوية يف موازنة العام اجلديدة
بجانب التنمية املتوازنة .م�شري ًا �إىل �أن جمل�س
الأدوية و�أفرعه واحد من �ضمن �أجهزة الرقابة
يف الدولة بتوفري الدواء بال�سعر املنا�سب يف كل
�أنحاء البالد م�شري ًا �إىل �أن توفري الأفرع يلقي
مب�سئوليات ج�سام علي املجل�س والفروع.

اخلرطوم � :سلمى عبدالعزيز
ال�صحة بوالية �شرق دارفور لواء طبيب ها�شم �سليمان
�أقر وزير ّ
�أحمد مُبواجهته لبع�ض التحديات التي �أعاقت طريقه فور ت�سلمه
ِزمام ال�صحة بالوالية �إال �أ ّنه متكن من جتاوزها قائ ًال  ( :مل يكن
ال�صحة مقر خا�ص بها  ،وقد وجدتها غارقة يف الديون )
لوزارة ّ
مُردف ًا �إ�ضافة �إىل تدين الو�ضع البيئي مب�ست�شفى « ال�ضعني « الذي
كان مرتع ًا للما�شية  ،مُ�ؤكد ًا متكنهم من الق�ضاء على تلك « الفو�ضى
«  .ويٌ�ضيف « �أحمد « �أبان حوار �أجرته معه ( �صحة وطن ) يُن�شر
بالداخل « نعمل الآن يف مباين « جممع احلوادث « مب�ست�شفى «
ال�ضعني « بدعم من وزارة ال�صحة الإحتادية � ،إ�ضافة �إىل بناء ()2
عنرب الأطفال وعنرب لن�ساء والتوليد )  ،مُ�شري ًا �إىل وجود ُقرابة
الـ( )22مركز �صحي بالوالية و ( ) 8م�ست�شفيات حملية  ،و() 17
وحدة �صحية يف طور التعاقد  .الفت ًا �إىل متكنهم من جتاوز نق�ص
( امل�ساعدين الطبني  ،املخدرين  ،املعاونني  ،القابالت ) الذي كانت
ُتعاين منه الوالية ب�إبتعاث( )35م�ساعد طبي �إىل نياال  ،و()62
م�ساعد طبي �إىل الأبي�ض  ،و( )137كادر خمتلف �إىل الفا�شر ،
و( )18كادر خمتربات طبية �إىل الفولة  ،مُعلن ًا عن �إقرتاب تخريج
(  )303مُعاون �صحي و( )160قابلة يف الـ( )15من ال�شهر اجلاري
 .مُ�شري ًا �إىل �أنهم من �أوائل الواليات التي « وظفت القابالت « وقد
بلغت ( )291قابلة  ،و( )82عامل مالريا  .مُو�ضح ًا �أن الوالية ُتعد
من �أكرث الواليات التي متنح «رواتب مُغرية « للأخ�صائني مُ�ستفيد
من نظام « الك�شف املُوحد « ـحيث تبلغ رواتبهم الـ(� )31ألف تق�سم
على النحو التايل « الك�شف مينحه ( ، )20الت�أمني مينح (  ) 7و
الوالية مننح (  ، ) 4مُردف ًا ( هذا راتب ال ي�أخذة الوايل نف�سه )
ن�ص احلوار يُن�شر ب�صفحة (..)4

بلغ عددهم الـ(ً )3736
طبيبا عموم َّي ًا ..جمل�س التخ�ص�صات الطبية يعقد امتحانات القبول للجزء الأول لنواب الأخ�صائيني
اخلرطوم � :سلمى عبدالعزيز
�أ�شاد مُمثل رئا�سة اجلمهورية ،امل�شرف على جمل�س التخ�ص�صات
الطبية وزير ال�صحة الإحتادي الأ�ستاذ بحر �إدري�س �أبو قردة بالدور
الكبري الذي يبذله جمل�س التخ�ص�صات الطبية يف التطوير الطبي،
ُم�شري ًا �إىل �أنّ املجل�س الذي مت �إن�شائه يف العام ( )1995جوّ د عمل
الإخ�صائيني ال�سودانيني ،قائ ًال( :ل ُقرابة الأربع �سنوات مل ت�شهد
ال�سعودية خط�أ طبي واحد من قِبل الأطباء ال�سودانني عك�س �أقرانهم
من الدول الأُخرى).
ُ
ّ
و�أ�ضاف «�أبو قردة» لدى تفقده �إمتحانات اجلزء الأول لدورة دي�سمرب
ملجل�س التخ�ص�صات الطبية � ،أنّ عدد اجلال�سني لهذه الإمتحانات

املُنعقدة يف ( )3مراكز بوالية اخلرطوم و( )4واليات هي( :اجلزيرة،
البحر الأحمر� ،شمال كردفان� ،شمال دارفور) ،و( )5مراكز يف اململكة
العربية ال�سعودية� ،إ�ضافة لدولتي الإمارات العربية املتحدة واريرتيا
�شدّد ًا على �أنّ
بلغ الـ(  )3734يف (  )19تخ�ص�ص ًا عمام ًا وفرع َّي ًاُ ،م ِ
كافة الكليات العريقة يف �شتى دول العامل باتت ت�سعى للتعاون مع
املجل�س (وده فخر كبري لل�سودان) ،م�ؤكد ًا على �أن الدولة �سوف ت�ضع
كافة امكانياتها للنهو�ض باملجل�س الذي و�ضع ال�سودان يف مقدمة
الدول يف التخ�ص�صات الطبية  .من جانبه قال الأمني العام للمجل�س
دكتور ال�شيخ ال�صديق بدر �أن هذه االمتحانات ِ ّ
متكن الأطباء من
االنخراط يف التخ�ص�صات املختلفة ونيل درجة الدكتوراه ال�سريرية

ومن ثم التخ ُّرج كاخت�صا�صيني لتقدمي اخلدمة الطبية يف كافة �أنحاء
ال�سودان م�ؤكد ًا �أن جلو�س هذا العدد من هذه الكوادر يعترب ر�صيد ًا
للتخ�ص�صات الطبية املوجودة يف ال�سودانُ .مو�ضح ًا �أن املجل�س قد
زاد عدد التخ�ص�صات من � 37إىل  48تخ�ص�ص ًا خلدمة الرعاية ال�صحية
يف خمتلف حماورها .و�أ�ضاف «بدر» �أن �شهادة املجل�س ت�ؤهل حاملها
للعمل ك�إ�ست�شاري من الدرجة العليا يف اململكة العربية ال�سعودية
واخلليج وايرلندا وعدد من البلدان ،م�شري ًا �إىل ابتعاث عدد من
الكوادر �إىل ايرلندا العرتافها باملجل�س وتخ�ص�صات ال�سودان الطبية
يف �إطار �شراكة ا�سرتاتيجية خلدمة احلقل الطبي واملنظومة ال�صح َيّة
بالبالد.
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بح�ضور وزير ال�صحة الإحتادي وحرم الرئي�س ووزيرة الرعاية وعميد �أكادميية العلوم ال�صحية ..

حرم الرئي�س الرتكي تزور املركز ال�سوداين الرتكي الدويل لتدريب القابالت
وزير ال�صحة الإحتادي
بحر �إدري�س ابوقردة يٌكرم
ال�سيدة الأوىل برتكيا
ال�سيدة الأوىل  :املركز
يُدرب قابالت من دول
�أفريقية
وزير ال�صحة  :تركيا قدمت
جتارب ناجحة وقوية يف كافة
املجاالت
د� /إ�سماعيل ب�شارة
ي�صف زيارة رئي�س تركيا
بالتاريخية

�أم درمان �ّ :صحة وطن
فوائد عديدة جنتها البالد من زيارة الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان و الوفد املرافق له  ،وزيارة ال�سيدة الأوىل برتكيا ال�سيدة �أمينة
�أردوغان اىل املركز ال�سوداين الرتكي الدويل لتدريب القابالت برفقة ال�سيدة الأوىل بال�سودان الدكتورة وداد بابكر  ،ووزير ال�صحة
الإحتادي بحر �إدري�س �أبوقردة  ،ووزيرة الرعاية وال�ضان الإجتماعي م�شاعر الدولب وجدت تفاعل و �إ�ستح�سان كبري من قبل العاملني
باملركز � ( ..صحة وطن ) كانت ح�ضور يف هذه الزيارة  ..ف�إىل تفا�صيلها .

املركز ال�سوداين الرتكي :

�أ�شادت �أمنية �أردوغان ال�سيدة الأوىل بجمهورية تركيا باملركز ال�سوداين
الرتكي الدويل لتدريب القابالت  ،وقالت �أنه من �أميز امل�ؤ�س�سات الرتكية
بال�سودان  ،و�أ�شارت �أمينة اىل متانة وعمق العالقات “ ال�سودانية الرتكية
“ وطالبت خالل تفقدها للمركز ال�سوداين الرتكي لتدريب القابالت بتعزيز
وتطوير العالقات ال�سودانية الرتكية يف جماالت الثقافة و ال�صحة و
التعليم ،و�إ�ستعر�ضت �أردوغان جتربة بالدها الناجحة يف خف�ض وفيات
الأمهات والطفال حديثي الوالدة .

التجربة الرتكية :

وطالبت حرم رئي�س جمهورية تركيا احلكومة ال�سودانية بالإ�ستفادة من
جتربة تركيا  ،و�أ�ضافت “ ن�شكر ال�شعب ال�سوداين على حفاوة �إ�ستقباله
لنا و ما يقدمه املركز �سي�ؤدي اىل �إن�شاء �أجيال متطورة “ و�أ�شارت �أمينة
اىل �إنخفا�ض عدد وفيات الأمهات برتكيا اىل �أقل من “ ”%14لذلك قالت :
نحن �سعداء ب�أن نعك�س جتربت بالدنا لل�سودان.
مو�ضحة ب�أن املركز ال�سوداين الرتكي مت “�صيانته” من قبل الوكالة
الرتكية للتعاون و التن�سيق “ تيكا” يف العام2011م

كلمة ال�سيدة الأوىل

رحبت ال�سيدة الأوىل الدكتورة وداد بابكر بال�سيدة الأوىل يف تركيا ،
وقالت وداد �أن ال�سودان و تركيا تربطهم عالقة �إجتماعية و دينية وثقافية
 ،و�أقرت ال�سيدة الأوىل بكفالة الد�ستور ال�سوداين ل�صحة الأم و الطفل
بالبالد  ،م�شرية اىل م�شاركة املجتمع املدين يف تنفيذ الإ�سرتاتيجية
املو�ضوعة واملجازة يف هذا املجال  ،و �أكدت ال�سيدة الأوىل حتقيق
البالد �شعار “ داية لكل قرية “
و �أ�ضافت � :شعار قابلة لكل قرية
�أ�صبح واقع ًا معا�ش ًا �ساعد يف
حتقيقه املركز ال�سوداين الرتكي
لتدريب القابالت  ،وثمنت وداد
دور ال�شراكة مع الوكالة الرتكية
للتن�سيق و التعاون الدويل “ تيكا”
م�شري ًا اىل م�ساهمته يف ت�أهيل
املركز ب�أحدث املعامل و فتح فر�ص
لتبادل الزيارات بني اجلامعات
الرتكية و املركز  ،ف�ض ًال عن توفري
دورات تدريبية متقدمة خلريجات
�أكادميية العلوم ال�صحية  ،و ك�شفت
حرم الرئي�س ال�سوداين عن تدريب

املركز لقابالت من بع�ض الدول الأفريقية .

كلمة �أبو قردة :

رحب وزير ال�صحة الإحتادي بحر �إدري�س �أبو قردة ب�أمينة �أردوغان يف
املركز ال�سوداين الرتكي  ،وقال خالل حديثه �أن تركيا قدمت جتربة “
قوية “ يف كل املجاالت  ،مبين ًا �أن ال�سودان ينظر للتجربة الرتكية ب�إعجاب
كبري  ،كا�شف ًا عن تخريج �أكادميية العلوم ال�صحية و املركز ال�سوداين
الرتكي لتدريب القابالت �أكرث من � 12ألف قابلة مت توزيعهم يف خمتلف
واليات البالد من �أجل خف�ض وفيات الأمهات و الأطفال حديثي الوالدة ،
و�أ�شاد �أبوقردة بدعم و رعاية ال�سيدة الأوىل بال�سودان لربامج الأمومة
و الطفولة  ،وطالب �أبوقردة من ال�سيدة �أمينة �أردوغان ببذل مزيد من
اجلهود والدعم حتى يتم �إكمال تدريب ما تبقى من قابالت

تاريخ عالقة ال�سودان برتكيا

مثلما وجد الرئي�س الرتكي و حرمه و رجال الأعمال اللذين زاروا البالد
م�ؤخر َا حفاوة و �إ�ستقبال كبري وجدت �أمينة �أردوغان ال�سيدة الأوىل
برتكيا يف املركز ال�سوداين الرتكي لتدريب القابالت ترحاب كبري من قبل
طالبات ومدر�سات و جميع العاملني باملركز  ،كلمات الرتحاب واحلفاوة
ترجمها الدكتور �إ�سماعيل ب�شارة عميد �أكادميية العلوم ال�صحة والتى يقع
املركز حتت �إ�شرافها املُبا�شر  ،وقال ب�شارة �أن زيارة الرئي�س الرتكي للبالد
تعترب تاريخية وو�صفها بالناجحة  ،مبين ًا �أنها تعك�س العالقة التاريخية
لرتكيا بال�سودان والتى تعود اىل العام  ،1555عندما �أن�ش�أ العثمانيون
حمافظة على جزء من �شرق ال�سودان وجزء من �إريرتيا ،و بد�أت �أوا�صر
العالقة تتوطد عام  ،1821باحتالل حممد علي با�شا لل�سودان ،وا�ستمرار
دولته حلني �سقوطها على �أيدي ثوار املهدية  ،ومنذ و�صول حزب “العدالة
والتنمية” لل�سلطة يف � 2002،شهدت عالقات تركيا مع ال�سودان حت�سنا
ملحوظا حيث ت�ضاعفت اال�ستثمارات الرتكية يف ال�سودان �إىل  2مليار
دوالر.

ُم�ستقبل ُم�شرق

ال�سيدة الأوىل جلمهورية تركيا �أمينة �أردوغان �أ�شادت مبا تقوم به
املر�أة ال�سودانية من �أدوار كبرية على امل�ستوى الر�سمي و ال�شعبي ،و
�أردفت قائلة  :م�ستقبل ال�سودان م�شرق لأن املر�أة ال�سودانية نالت منا�صب
د�ستورية وهذا منوذج للفخر و تعظيم دور املر�أة  ،ويف اخلتام قدمت
ال�سيدة الوىل بال�سودان الدكتورة وداد بابكر هدية من املركز ال�سوداين
الرتكي لتدريب القابالت  ،كما قام ال�سيد وزير ال�صحة الإحتادي بحر
�إدري�س ابوقردة بتكرمي ال�سيدة الأوىل بدولة تركيا وذلك لدعمها لعدد
من الربامج وامل�شروعات ال�صحية التى يعترب املركز ال�سوداين الرتكي
لتدريب القابالت واحد منها

متابعات
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مابني « ِوداد » و« �أَمينة »  ...براحات من الإلفة وال�صمود

اخلرطوم �ّ :صحة وطن
�إن�سجام وتقارب كبري كان وا�ضح ًا على حميا ال�سيدتان الأُول  ،فحرم رئي�س اجلمهورية ال�سيدة وداد بابكر و�ضعت ال�صحة يف مٌقدمة �إهتمامتها وقد �شاركتها
يف ذلك حرم الرئي�س الرتكي رجب �أرودغان ال�سيدة �أمينة �ّ ( .صحة وطن ) ر�صدت زيارة ال�سيدة �أمينة للمركز ال�سوداين الرتكي الدويل لتدريب القابالت
ومبعيتها ال�سيدة وداد بابكر � ،إ�ضافة لوزيرة الرعاية وال�ضمان الإجتماعي ووزير ال�صحة الإحتادي بحر �إدري�س �أبوقردة وخرجت بالأتي :
تدربن يف هذا املركز ومل تقف ا�سهاماته يف تدريب القابالت ال�سودانيات
ال�شراكة مع م�ؤ�س�سة التعاون والتن�سيق الرتكي (
فقط بل امتد لتدريب قابالت من دول اجلوار االفريقي �أي�ض ًا � ،أملني بذلك
*�أر�ض احل�ضارات
التيكا)
امل�ضي قدم ًا يف تعزيز هذه ال�شراكة  ،و�أن يتطور هذا املركز  ،ليكون م�ؤ�س�سة
�إعتلت ال�سيدة حرم فخامة رئي�س اجلمهورية د .وداد بابكر عمر م�ضوي رائدة �شاهدة على التعاون يف املجال اخلدمي بني البلدين  ،خامتة حديثها يف ال�صعيد ذاته قطعت ال�سيدة الف�ضلي وداد بابكر حرم رئي�س اجلمهورية
املنِ�صة مُوجها حديثها للأخت الكرمية ال�سيدة اال�ستاذة �أمينة �أردوغان حرم قائلة “ ( �أكرر لكم �شكرنا وتقديرنا وا�سال الله لنا ولكم التوفيق وال�سداد )  .بان �صحة االمهات واالطفال يف ال�سودان يكفلها الد�ستور وجتد امل�ساندة
ال�سيد رئي�س اجلمهورية الرتكية قائلة  “ :ن�سعد اليوم بوجودكم بيننا
والدعم من رئا�سة اجلمهورية  ،بيد انها اكدت �أن ال�شراكة مع م�ؤ�س�سة
البلدين
بني
العالقات
*تطوير
اليوم
و ُنرحب بكم يف �أر�ض احل�ضارات �سودان اخلري والعطاء يف هذا
التعاون والتن�سيق الرتكي ( التيكا) �ساهم يف تدريب القابالت بال�سودان
ُ
اردوغان
أمنية
�
تركيا
جمهورية
رئي�س
حرم
ف�ضلي
ل
ا
ال�سيدة
دعت
جانبها
من
من
بالعديد
املبارك الذي نعتربه يوم ًا تاريخي ًا يف عالقات بلدينا التي تتميز
باحداث االجهزة واملعدات ف�ض ًال عن توفري فر�ص للتدريب يف اجلامعات
الثقافية
املجاالت
يف
وتركيا
ال�سودان
بني
العالقات
تطوير
�ضرورة
إىل
�
القوا�سيم امل�شرتكة ثقافي ًا و�إجتماعي ًا وديني ًا “.
واملراكز بني ال�سودان وتركيا  ،ا�ضافة لتوفري دورات تدريبية متقدمة لبع�ض
لتدريب
الرتكي
ال�سوداين
املركز
فيه
و�صفت
وقت
يف
وال�صحية
والتعليمية
ُمق
ع
ؤكد
�
ي
املهم
ال�صحي
ال�صرح
مُ�ضيفة “ وجودكم اليوم بيننا يف هذا
القابالت يف هذا املركز بجانب تدريب القابالت من دول اجلوار وو�صفت
ان
اىل
ا�شارت
انها
بيد
بال�سودان
الرتكية
ؤ�س�سات
�
امل
اميز
من
بانه
القابالت
أخت
ل
ا
“
ُ�سرت�سلة
م
“
وتركيا
ال�سودان
العالقة والتعاون وال�شراكة بني
املركز ال�سوداين الدويل الرتكي لتدريب القابالت بـ(ال�صرح تاريخي) الذي
الكرمية والأخوات يف الوفد املرافق �أن �صحة االمهات واالطفال يف ال�سودان بالدها خطت خطوات متقدمه يف جمال �صحه االمومة والطفولة مما �ساهم ي�شهد على متانه العالقات بني البلدين.
يكفلها الد�ستور وجتد االهتمام والرعاية والدعم من القيادة ال�سيا�سية يف يف خف�ض وفيات االمهات واالطفال برتكيا ولفتت لدي زيارتها ملدر�سة
*�أكادميية العلوم ال�صحية
القابالت واملركز ال�سوداين الرتكي الدويل لتدريب القابالت ب�أمدرمان
بالدي مُتمثلة يف رئا�سة اجلمهورية وجمل�س الوزراء والربملان .
م�ساء ام�س االول لأهمية ان ي�ستفيد ال�سودان من اخلربات الرتكيه يف املجال اجلدير بالذكر �أن �أكادميية العلوم ال�صحية �أُن�شئت يف العام 2005م مبوجب
*املركز ال�سوداين الرتكي الدويل لتدريب القابالت
ال�صحي وانعك�س ذلك يف هذه املدر�سه وغريها من امل�ؤ�س�سات الرتكية يف القراررين الوزاريني  17/8ال�صادرين من وزارة التعليم العايل والبحث
املو�ضوعة
ميثل املجتمع املدين �شريك ًا �أ�صي ًال يف تنفيذ اال�سرتاتيجية
ً
العلمي ،كجامعة تتبع فنيا لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي  ،و�إداريا
ال�سودان .
واملجازة يف هذا املجال والتي متثل مرجع ًا ا�سا�سي ًا ُ
كما
والربامج
للخطط
لوزارة ال�صحة الإحتادية  .جتاوز عدد اخلريجني خالل هذه الفرتة 32.000
ُ
أمومة
ل
ا
حة
�ص
أجل
ل
طط
*خ
الكبري
الدور
ال�صرح
�أن �شعار قابلة لكل قرية �أ�صبح واقع ًا مُعا�ش ًا وكان لهذا
ّ
يف تخ�ص�صات خمتلفة منها بكالوريو�س القِبالة بكالوريو�س التمري�ض ك�أول
الوالدة
وبعد
احلمل
اثناء
لالمومة
جيدة
خطط
ن�ضع
تركيا
فى
أننا
�
أ�ضافت
�
و
من
والوظيفية
املهنية
يف حتقيقه � ،إن تدريب القابالت واالهتمام ب�شئونهن
بكالريو�س من نوعه بال�سودان  ،و دبلومات التخدير ،م�ساعد طبي عام،
املري�ضة
ثقة
به
يعني
ا�ستثمار
اهم
ان
اىل
منوهة
االن�شطة
من
الكثري
عرب
الرتكية
الوكالة
مع
ال�شراكة
االهداف اال�سا�سية يف اال�سرتاتيجية  ،كما �أن
م�ساعد طبي عيون ،م�ساعد طبي �صيدلة� ،إلخ .و للأكادميية ( )17فرع بكل
ت�ساهم
القابالت
عليها
تتح�صل
التى
اخلربات
ان
اىل
باال�ضافة
القابلة
فى
ال�سوداين
املركز
أهيل
�
ت
يف
�ساهمت
للتن�سيق والتعاون الدويل “ تيكا “
واليات ال�سودان  ،كما �أن التدري�س جمانا بالأكادميية .لها �شراكات دولية
أمينة
�
ال�سيدة
أت
�
وهن
،
والوالدة
احلمل
أثناء
�
الوفيات
عدد
انخفا�ض
يف
مع
والتجهيزات
املهارات
معامل
أحدث
الرتكي الدويل لتدريب القابالت ب�
واقليمية وحملية متميزة ،مع مركز كارتر ،WHO ،تيكا .املركز ال�سوداين
انهن
اىل
م�شريه
برتكيا
اجلامعات
فى
تدريبا
تلقني
الالئي
الع�شرة
الدار�سات
بتوفري
وكذلك
واملركز
الرتكية
اجلامعات
توفري فر�ص لتبادل الزيارات بني
الرتكي الدويل للقابالت والذي من خالله يتم تن�سيق عايل ومت ابتعاث عدد
.
ال�سودانيات
للقابالت
والتدريب
اخلربة
�سيقدمن
أكيد
�
بالت
الالئي
ال�صحية
العلوم
اكادميية
خريجات
دورات تدريبية متقدمة لبع�ض
13خريجة من البكالوريو�س لنيل منحة املاج�ستري يف القبالة .

حـــــــــــــــــوارات
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وزير ال�صحة ب�شرق دارفور اللواء طبيب ها�شم �سليمان �أحمد لـ(�صّ حة وطن ) :
بدال عن ( )11فقط ً
بالوالية الآن (� )52أخ�صائي وطبيب عمومي ً
�سابقا

ُ
متكنا من زيادة ميزانية م�ست�شفى «ال�ضعني » من الـ(� )30ألف �إىل(  ) 450الف بعد عدة �إ�صالحات

ُكرمت الوالية من ِقبل رئا�سة اجلمهورية لتوظيفها ( )291قابلة و( )82عامل مالريا
يقول وزير ال�صحة بوالية �شرق دارفور اللواء طبيب
ال�صحة بالوالية
ها�شم �سليمان �أحمد �إ ّنه فور توليه �أمر ّ
مل يكن مل�ست�شفى “ ال�ضعني “ بوابة رئي�سية  ،لي�س هذا
فح�سب بل �أ ّنه كان مبثابة “ املرعى “ لبع�ض “ البهائم “
التي تتم�شي داخل حرم امل�ست�شفي بالقرب من “ مقر “
العملية الرئي�سية بال “ رادع “  ،م�ست�شفى “ ال�ضعني “
�سابق ًا يُباع بداخله ( احلطب  ،الفحم  ،جرادل البال�ستيك
) وتتو�سطه “ دكاكني “ يذهب ريعها لأُنا�س ال عالقة
بال�صحة � .إ�ضافة لذلك ُكله ف�إنه مل يكن لوزراته ذاتها
“ مقر “ خا�ص بها  ،بل “منزل” مت �إ�ستئجاره بقلب
ال�سوق مبديونية بلغت الـ( )180مليون ُ .مردف ًا متكنا
من ُم�ضاعفة ميزانية امل�ست�شفى حيث بلغت الـ( )450بد ًال
عن ( ، )30وحت�سني بيئته ال�صحية � ،إ�ضافة �إىل توفري
“ مقر “ دائم للوزارة  ،وزيادة عدد الأخ�صائيني �إىل (14
) بد ًال عن ( ، )5والأطباء العموميني �إىل ( )52بعد �أن
كان عددهم ال يتجاوز الـ( )11طبيب عمومي �ّ ( ...صحة
وطن ) جل�ست مع لواء طبيب ها�شم �سليمان يف ُمقارنة
بني الو�ضع ال�صحي بالوالية �سابق ًا والآن وخرجت
باملثري ف�إىل م�ضابط احلوار :
حوار � :سلمى عبدالعزيز

*نود �أنّ نذهب يف �سياحة على بُ�ساط “ �شرق دارفور “ ؟
والية �شرق دارفور الوالية رقم ( � ) 13ضمن واليات ال�سودان  ،تكونت
يف فرباير من ( ، )2012وقد �سبقتها ثالث حكومات  ،واجهت احلكومات
التي جاءت مُذ ( )2012وحتى يوليو ( � ) 2015إ�شكاليات �أمنية كبري جد ًا ـ
امل�شاكل الأمنية بني “ املعاليا والرزيقات “ ـ � ،صعبت من �إمكانية تنفيذ �أيّ
�شي  ،لذلك ر�أت رئا�سة اجلمهورية �إ�ستجالب الوايل ووزرائه من خارج
الوالية  ،ويُبنى اختيارهم على املهنية والإحرتافية والتخ�ص�صية �،أيّ �أن
يتوىل �أمر الزراعة مهند�س زراعي  ،ولل�صحة طبيب وهكذا  ،وقد مت تطبيق
هذه احلكومة يف يوليو ( ) 2015برئا�سة الوايل احلايل �أن�س عمر  ،و ُكلفت
كوزير لل�صحة .
ال�صحة  ،كيف وجدت الو�ضع بالوالية ؟
*�أبان تكليفكم �أمر ّ
ال�صحة ال متلك “ مقر “ ،حيث مت �إ�ستئجار “ بيت “ داخل
كانت وزارة ً
ال�سوق ملُبا�شرة العمل  ،كما وجدت �أن مديونية الإيجار بلغت ُقرابة الـ(
 )180مليون  ،ويُالحق امل�ؤجر الوزارة مُطالب ًا ب�إخالء ال�سكن �أو ت�سديد
املبلغ  ،وبحكم �أن الوالية �أُن�شئت حديث ًا مل يكن يُوجد بها “ بيوت “  ،ولكي
�أن تعلمي �أنه وللأ�سف ال ميلك وزير ال�صحة “ �سكن “ حتى الآن  ،مُردف ًا (
دي ُكلها �إ�شكاليات واجهتنا يف البداية ) ...
*كيف عاجلتم هذا الإ�شكال الكبري � ،أعني “ عدم وجود مقر “ ؟
كانت �أوىل �أولويتنا حل مُ�شكلة “ املقر “  ،فمن غري املعقول ان منكث
يف” بيت “ يف قلب ال�سوق وبالإيجار  ،لذلك متت �صيانة مكاتبنا لدى “
التح�صني “ وترحيل الوزارة �إليها  ،وبذلك نكون “ مزقنا “ فاتورة الإيجار
�إىل الأبد � .أما التحدي الثاين فقد متثل يف عدم وجود “ هيكل “ للوزارة ،
�إ�ضافة �إىل عدم وجود “ كوادر “  ،مث ًال فور ت�سلمي املن�صب  ،وجدت فقط
“� ”5أخ�صائني يف كل الوالية  ،وهي ( الباطنية � ،أطفال  ،ن�ساء وتوليد
ِ ،جراحة  ،والعيون ) وكما �أن عدد الأطباء العموميني والإمتياز مل يكن
يتجاوز الـ( )11ال غري  ،وقد متكنا من زيادة عدد الأخ�صائني �إىل ( ) 14
والأطباء �إىل (  ) 52طبيب عمومي و�إمتياز ...
*يُعاين م�ست�شفى “ ال�ضعني “ من بع�ض الإ�شكاليات متثل �أهمها يف تدين
بيئته ال�صحية ؟
“ نعم “ كافة الأطباء كانوا مُتمركزين يف “ ال�ضعني “  ،وهذا يُف�سر
عدم وجود �أطباء يف حمليات الوالية الت�سع � ،إال �أننا ا�ستطعنا توفري طبيب
يف كل املحليات كحد �أدنى �إن مل يكن طبيبان يتبع �أحدهم للت�أمني  ،وذلك
بف�ضل وزارة ال�صحة الإحتادية  ،ومتكنا �أي�ض ًا من توفري “ �إ�سعافات “ لكل
حملية � ،إ�ضافة لبع�ض املُعدات واملُعينات التي جاءت تباع ًا  .كما بد�أنا العمل
يف تطوير امل�ست�شفي الرئي�سي بـ( ال�ضعني )  ،والذي �إ�شتهر بـ( بوابته )
املفتوحة على مدار ال�ساعة  ،و ( عادي جد ًا ) وجود الأبقار والغنم تتم�شي

داخل حرم امل�ست�شفى � ،إ�ضافة �إىل وجود ( دكاكني ) داخل امل�ست�شفى تبيع
( الفحم  ،احلطب  ،وجرادل البال�ستيك  ...الخ ) يحدث كل ذلك على بُعد
�أمتار من العملية الرئي�سية  ( ،مقر العملية بالقرب من الدكان )  ...وللأ�سف
�أكت�شفنا �أن ذات الدكاكني يذهب �إيجارها جلهات غري امل�ست�شفى .
*ملُعاجلة كافة ما ذكرت قمنا يف البدء ب�إخراج ( الدكاكني ) خارج امل�ست�شفى
بعد �أن تو�صلنا لإتفاق مع �أ�صحابها  ،كما مت تعديل الإيجار لثالث ا�ضعاف
ومن ثمة جعلنا عائدها ي�صب خلدمة امل�ست�شفى  ،ما �أدى لزيادة دخلها من
الـ(� )30ألف �إىل(  ) 450الف  ،كما قمنا ب�إدخال تخ�ص�صات مل تكن موجودة
كـ( جراحة العظام ) والذي ا�ستمر لفرتة ولكنه توقف الآن  ،وكذلك “
امل�سالك البولية “  ،و” غ�سيل ال ُكلى “ حيث ي�ضم امل�شفى الآن ( )7مكنات
غ�سيل (  )2ملر�ضى الإيدز و( )5لبقية املر�ضى  ،وبذلك متكنا من الت�سهيل
على املر�ضي الذين كانوا يبعون “ بهائمهم “ ومنازلهم بغية العالج يف (
اخلرطوم  ،الأبي�ض  ،نياال  ،والفا�شر ) .
*نعمل الآن يف مباين “ جممع احلوادث “ مب�ست�شفى “ ال�ضعني “ بدعم
من وزارة ال�صحة الإحتادية  ،كما نعمل �أي�ض ًا على بناء ( )2عنابر الأطفال
داخل امل�ست�شفى “ ال�ضعني “ بدعم من الوالية لتفادي الزحمة الذي تعاين
منها عنابر الأطفال  ،وكذلك عنرب لـ( الن�ساء والتوليد )  ،كما �أنّ مل يكن لدينا
�أخ�صائي جراحة “ فك و�أ�سنان “ متكنا من اح�ضاره  ،وكذلك تفعيل خدمات
الأ�سنان لتجويدها ..
*دائم ًا ما تفتقر الواليات للكوار ال�صحية ؟
(نعم )  ...كان لدينا �إ�شكال يف امل�ساعدين الطبيني  ،ويف املخدرين ،
املعاونني  ،القابالت  ،لذلك قمنا ب�إبتعاث حوايل ( )35م�ساعد طبي �إىل نياال
 ،و( )62م�ساعد طبي �إىل الأبي�ض  ،و( )137كادر مبختلف التخ�ص�صات
�إىل الفا�شر  ،و( )18كادر خمتربات طبية �إىل الفولة  ،ونحن االن ب�صدد
تخريج (  )303مُعاون �صحي لأول مرة  ،و�سوف يتم تخريجهم بت�شريف
من ال�سيد نائب رئي�س اجلمهورية ح�سبو عبدالرحمن  ،ومعهم حوايل
( )160قابلة يف  15من ال�شهر اجلاري ...
* وح�سب اخلطة املو�ضوعة للوالية كان من املفرت�ض �أن نقوم بتدريب
( )516قابلة  ،متكنا من تخريج العديد من الدفع حتى الآن  ،واملُتبقي من
العدد قرابة (  )40ونيف قابلة �سوف يتم ا�ستيعابهم عما قريب  ،كما تبقي
من املعاونني ال�صحيني (  )72معاون �صحي � ،أما الأطباء ولإعتمادهم على
اخلدمة الوطنية يتذبذب عددهم زيادة ونق�صان ...
*وماذا عن املُن�ش�أت واملراكز ال�صحية ؟
لدينا الآن حوايل ( )22مركز �صحي  ،جزء �إكتمل و�أخر يف طور الإن�شاء
 ،وحوايل ( ) 8م�ست�شفيات حملية يف رئا�سة كل حملية  ،و( ) 17وحدة
�صحية يف طور التعاقد  ،وبذلك نكون قد �أجنزنا جُ ل خمطاطتنا ال�صحية.

حـــــــــــــــــوارات
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نت�أهب لتخريج (ُ )303معاون �صحي و( )160قابلة يف منت�صف يناير

رواتب الأخ�صائني بالوالية �أعلى من «مرتب » الوايل والوزراء
*حدثني عن تكرمي الوالية من قٍبل رئا�سة اجلمهورية بقاعة ال�صداقة ؟
نحن من �أوائل الواليات التي “ وظفت القابالت “ حيث قمنا بتوظيف
ُقرابة الـ( )291قابلة  ،و( )82عامل مالريا  ،لذلك مت تكرمينا من قبل رئا�سة
اجلمهورية يف قاعة ال�صداقة  ،نظر ًا �إىل �أننا من �أوائل الواليات التي
التزمت بقرار رئي�س اجلمهورية بتوظيف القابالت  ،ويجب �أن �أُ�شري �إىل
�أن هذا اجلهد مت مب�ساندة االخوة يف ال�صحة االحتادية .
*كيف متكنت الوالية من �إجتذاب الإخ�صائني ؟
ا�ستفدنا كثري ًا من الك�شف املوحد  ،والذي مينح مرتب مغري للأخ�صائني

� ،إ�ضافة �إىل �أننا يف الوالية ن�ضيف عليه بع�ض احلوافز  ،و�أعتقد �أننا من
�أعلى الواليات التي متنح الأخ�صائني رواتب حيث يبلغ راتب الأخ�صائي
(� )31ألف ُتق�سم على النحو التايل “ الك�شف مينحه ( ، )20الت�أمني مينح
(  ) 7ونحن من الوالية مننح (  ، ) 4مُردف ًا ( هذا راتب ال ي�أخذه الوايل
نف�سه ) ....
*بع�ض املحليات بالوالية تفتقر لـ( ال�صيدليات ) و ُتعاين من نق�ص
الأدوية؟
ن�سعى حالي ًا لأن تكون لدينا �أكادميية خا�صة بنا  ،ومدر�سة قابالت �أي�ض ًا
� ،إ�ضافة �إىل توفري يف كل رئا�سة حملية “ �صيدلية “ وحماربة الدواء
الع�شوائي  ،حيث متكنا من الق�ضاء على حيازة الأدوية الع�شوائية
واالغذية الفا�سدة  .وكما متكنا من زيادة مبيعات �صندوق االمداد الدوائي
وكذلك ال�صيدليات يف املحليات  ،وهذا م�شروع �سنكمله بنهاية العام احلايل
 .كما �أن الإمداد �سيقوم ببناء خمزن كبري للأدوية ،ـ رئا�سة الإمداد الدوائي
ـ وقد بد�أ العمل بالفعل فيه  ،وكذلك بد�أ العمل لإن�شاء م�ست�شفى للعيون
تعمل فيه وزارة ال�صحة الإحتادية  ،وم�ست�شفى �أخر للأطفال تربع به احلاج
عطا املنان  ،وايل جنوب دارفور �سابق ًا  ،هو الآن يف طور �إعداد ا ُ
خلرط ،
ومنظمة الرب والتوا�صل وعدت ببناء م�ست�شفى للأمومة والطفولة  ،وبهذا
نكون قد �سلكنا طريق امل�ست�شفيات التخ�ص�صية و�سنعمل على �إكماله ...
*كيف تنظر للو�ضع ال�صحي بالوالية الآن ؟
الو�ضع ال�صحي يف حت�سن و�إن مل يكن على م�ستوى الطموح  ،وكتري من
الإ�شكاليات بد�أت تنفرج وت�سري نحو و�ضعها الطبيعي ..
*بع�ض الأطباء بالوالية ي�شكون من �سوء ال�سكن على قلته ؟
لدينا م�شكلة يف ال�سكن يجب الإعرتاف بها � ،أنا ولدورتني متتالينت ال �أملك
“ بيت “ وحالي ًا �أ�سكن مع الوايل يف بيته  ،ولفرتة طويلة ال �أملك “ عربية
“ � ،أحترك حالي ًا بعربية “ الوايل “ القدمية  ،لدينا �أ�شكال “ �سكن “ نعرتف
ونقر به  ،وفور تويل املن�صب وجدت الأطباء والأخ�صائيني فى منظر ال
يتقبله عقل  ،حيث ي�صتف كبار الأخ�صائئني لدخول “ احلمام “...
*فقمنا بف�صل ال�سكن على الفور  ،حيث مت ترحيل الأخ�صائئني يف �سكن
مت �إ�ستئجاره خ�ص�صي ًا لهم  ،ثم تركنا “ العمموين “  ،والآن ن�سعى بعد
�أن تو�صلنا لإتفاق مع بع�ض “ الكوادر “ لإخالء بع�ض املنازل بغية ت�سكني
الأطباء فيها  ،بعد �أن مت ت�سليمهم مقدم �إيجارات لفرتة ( � )6شهور بغية
اخالء البيوت ب�سرعة  ،كما وافق الوايل على بناء “ برجني “ للأطباء
 ،و�أخر للطبيبات  ،حاليا و�أنا �أحتدث معك عندي طبيبة �صيدالنية ُتريد

مغادرة الوالية لعدم وجود �سكن  ،فقمت مب�شوارة ( �إدارة اجلامعة )
لت�سكينها و�إاال�ستفادة من خرباتها � ،ساعيني حللها يف امل�ستقبل ...
*وماذا عن الرواتب ؟
الأطباء ومبا فيهم الإمتياز والعموميني نقوم مبنحههم راتب محُ رتم ي�صل
الـ(� )4ألف  ،الراتب الأ�سا�سي املخ�ص�ص من قبل اخلدمة الوطنية وهو قرابة
الـ( )600جنيه لي�س مغري ًا للأطباء لذلك نقوم ب�إ�ضافت احلوافر لإ�ستجالبهم
 ...وكذلك نتعاون مع الت�أمني والذين غالب ًا ما يكونوا حمتاجني لبع�ض
الكوادر  ،ونقوم بتوفريها وطبع ًا مينحونهم “ رواتب حمرتمة “  ،نحن
حري�صني على منح �أي كادر يعمل لدينا مبالغ مغرية وجمزية ..
*كيف تتعامل الوزارة مع التحديات التي تواجههها ؟
�أهمها متثل يف بوابة م�ست�شفى “ ال�ضعني “ الذي متكنا من �إغالق بوابته
وبذلك مت ح�سم “ الفو�ضي “ التي كانت به  ،وحالي ًا نقوم ببناء بوابة لها
مدخل رئي�سي �أو�شكت على الإكتمال  ،كما هناك حتدي �أخر بامل�ست�شفىى
الذي كان به ( %60من العمالة م�ؤقتني  ،وغري م�ؤهلني مثال ا�شخا�ص در�سوا
كور�سات الهالل الأحمر لـ(� )3أ�شهر  ،ويعملون كممر�ضيني  ،ه�ؤالء قمنا
ب�إر�سالهم �إىل الأكادميية  ،للت�أهيل �أو القابالت �أو �أي م�سم�سى وظيفي
منا�سب ليهم...
*ظاهرة التداوي بالأع�شاب تف�شت م�ؤخر ًا بكرثة �سيما يف الواليات  ،ماهو
دور الوزارة للحد منها ؟
نبتعث العاملني يف الرقابة اىل الأ�سواق املعروفة مبعية ال�شرطة ويتم
تقدميهم للمحاكمات  ،هناك من ينتحل �شخ�صية امل�ساعد الطبي و�أخرين
يفتحون معامل  ،قمنا بفتح فرح ملجل�س املهن ال�صحية يف الوالية  ،للت�أكد
من تبعية �أي كادر للوزارة او العمل اخلا�ص او الت�أمني  ،يحمل ترخي�ص
الوظيفة  ،حماربة الدواء املغ�شو�ش والأع�شاب تتم بالرقابة وفر�ض ال�سلطة
 ،وقد الحظنا خالل ال�شهر املا�ضي وبعد �أن قمنا بعدة حمالت ك�سبنا منها
مبالغ مالية كبرية  ،ا�ستفدنا منها من جانبني ومنها حتجيم للم�س�ألة وكذلك
عائد للوزارة ...
*هل ت�صل الأدوية كافة �أطراف الوالية ؟
نعم بالطبع ت�صل الأدوية كافة �أطراف الوالية ح�سب قانون الإمداد فهم
ملزمني ب�إي�صال الدواء لأي نقطة  ،نحن �ساعني لتوفري الدواء حتى ولو
مت تق�سيم الدواء ك ًال ح�سب وظيفته  ،القابلة وما ميكن �أن ت�صرفه من دواء
 ،امل�ساعد الطبي  ...الخ  ،وهذه فكرة �سوف نقوم بتنفيذها مع الدفعة التي
�سوف نقوم بتخريجها ...

تقارير
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يف حفل �إن�شاء مراكز للأدوية وال�سموم بجميع واليات ال�سودان

ممثل رئي�س اجلمهورية :ال�صحة �أولوية يف موازنة العام 2018
مِ يني تقرير :مروان الريح
�أعلن الأمني العام للمجل�س القومي للأدوية وال�سموم
زين العابدين الفحل عن �إن�شاء �أفرع للمجل�س بجميع
واليات ال�سودان كا�شف ًا عن �إرتفاع الأدوية امل�سجلة �إىل
� 855صناف �إعتبار ًا من يناير املا�ضي  ،و�شكا الفحل
خالل حديثه يف حفل تد�شني �أفرع املجل�س بالواليات
بوزارة ال�صحة الإحتادية ،من �شح املوارد املالية ،مما
�أدى اىل ترك  55من الكوادر العمل باملجل�س ،و�أعرب
الفحل عن �سعادته بقرار رئا�سة اجلمهورية الذي �أدى
�إىل ا�ستغاللية املجل�س مالي ًا ،و�أ�ضاف :عدم ا�ستكمال
الرقابة مركزي ًا ووالئيا �أثر على العمل ،مُردف ًا :بعد
�إن�شاء الفروع �سينتفي الأمر بعد �صدور القرار من
رئي�س اجلمهورية ،م�شري ًا �إىل القيام بالرتتيبات الالزمة
يف �سبيل تنفيذها بدعم الواليات بعربات الدفع الرباعي.

وزير املالية يمُ ثل الرئي�س..

املجل�س القومي للأدوية وال�سموم قدم الدعوة لرئي�س اجلمهورية امل�شري
عمر ح�سن �أحمد الب�شري حل�ضور حفل تد�شني و ت�سليم عربات املركز لوزراء
ال�صحة بالواليات ولكن برنامج رئي�س اجلمهورية “املزدحم” وزيارة
الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان للبالد �أحالت عن ت�شريف فخامة الرئي�س
الب�شري ،ولأهمية احلدث مثل وزير املالية والتخطيط الإقت�صادي الفريق
حممد عثمان الركابي رئي�س اجلمهورية ،و جدد الركابي خالل حديثه يف
الربنامج� ،إهتمام رئا�سة اجلمهورية بقطاع ال�صحة ودعمه وترقيته ،كا�شف ًا
عن عقد رئي�س اجلمهورية لعدد من الإجتماعات مع اجلهات ذات ال�صلة حلل
م�شاكل ال�صحة بالبالد ،و�أ�شار الركابي �إىل برنامج الرئي�س الإنتخابي يف
العام  ،2020الذي يهدف �إىل الإرتقاء باخلدمات ال�صحية وتوفري الأدوية
الآمنة ب�سعر معقول للمواطن.

ال�صحة بالواليات حممد الأمني الن�ص� ،إن بع�ض الواليات “احلدودية “
�أ�صبحت واليات عبور لتهريب الب�شر واملخدرات وجتارة الأع�ضاء بجانب
تهريب الأدوية والعقاقري ،مطالب ًا وزارات ال�صحة بت�شديد الرقابة عرب هذه
املجال�س الفرعية وتوفري املعينات الالزمة لها لتحديد جودة الأدوية.

حماية امل�ستهلك ت�شيد بقرار �إن�شاء �أفرع للمجل�س
القومي للأدوية بالواليات

من جانبه و�صف الأمني العام للجمعية ال�سودانية حلماية امل�ستهلك يا�سر

مريغني ،توجيهات رئا�سة اجلمهورية ب�إن�شاء �أفرع للمجل�س القومي للأدوية
وال�سموم بالواليات ،بالإنحياز ل�صالح املواطن والوطن بربط كل ال�سودان
ب�شبكة واحدة للرقابة على الأدوية بعد 16عاما من املطالبة بها ،و�أكد
مرغني يف ت�صريح لـ”�صحة وطن “ ان �إنت�شار املجل�س بالواليات ميكن من
حما�صرة الأدوية املغ�شو�شة واملهربة و�سحب �أي دواء يف وقت واحد يف
كل افرع املجل�س .وقال مريغني ان التقرير الربع ال�سنوي للمجل�س لهذا
العام اكد على ت�سجيل � 855صنف جديد و�ضبط �صرف الأدوية امل�ؤثرة عقليا
والنف�سية من ال�شركات الكرتونيا .

ال�صحة من �أولويات ميزانية  2018م..

وقال الركابي� ،إن ال�صحة ،التعليم ومياه ال�شرب ُتعترب �أولوية يف موازنة
العام اجلديدة بجانب التنمية املتوازنة  ،م�شريا �إىل �أن جمل�س الأدوية
و�أفرعه واحد من �ضمن �أجهزة الرقابة يف الدولة بتوفري الدواء بال�سعر
املنا�سب يف كل �أنحاء البالد م�شري ًا �إىل �أن توفري الأفرع يلقي مب�سئوليات
ج�سام علي املجل�س والفروع

ح�ضور جلنة ال�صحة و الإ�سكان..
يف ال�سياق �أكدت رئي�سة جلنة ال�صحة وال�سكان بالربملان �إمتثال الريح ،ان
وجود �أفرع للمجل�س القومي للأدوية وال�سموم بالواليات ميثل �أهمية يف
�ضبط الأدوية والرقابة من حيث اجلودة و�ضمان �سالمتها ف�ضال عن و�صولها
يف الوقت واملكان املنا�سبني وبال�سعر املعقول..من جانبه قال ممثل وزراء

ُ
ُ
ِّ
وزارة ال�صحة الإحتادية ت�سعى لتطوير وتبني خطة وطنية ملكافحة التبغ

تقرير :جعفر برغوت
عُقد ليومني مُتتالني داخل مباين مُنظمة ال�صحة
العاملية �إجتماع تقييمي ملُناق�شة “مُكافحة التبغ”،
الإجتماع الذي نظمته �إدارة تعزيز ال�صحة بوزارة
ال�صحة الإحتادية بالتعاون مع مُنظمة ال�صحة
العاملية يف الـ(  )13/12من ال�شهر اجلاري �أو�صى
ب�إن�شاء ِوحدة �إدارية مُ�ستقلة ملُكافحة التبغ يف وزارة
ال�صحة الفيدرالية .وتعني م�س�ؤول مُتفرغ لها يُ�شرف
على �أن�شطتها .وتطوير وتبني ُخطة وطنية ملُكافحة
التبغ .كما �أو�صت بتخ�صي�ص ميزانية ملكافحة
التبغ يف الوزارة الإحتادية� .إ�ضافة �إىل تطوير
قواعد ممار�سة للحكومة فيما يتعلق بالعالقة مع
�شركات التبغ ،بنا ًء على ما ن�صت عليه املادة ()3/5
من االتفاقية الإطارية ودالئلها الإر�شادية ،وت�سريع
وترية تبني القانون االحتادي ملكافحة التبغ مع
تبني احلدود الق�صوى ل�سيا�سات مكافحة التبغ
فيه ،لتعك�س كامل التزامات ال�سودان وفقا لالتفاقية
الإطارية ملكافحة التبغ ودالئلها الإر�شادية.
كما �أو�صى الإجتماع على تطوير ر�سائل �إعالمية
حديثة وتوزيعها على الو�سائط الإعالمية املختلفة

� ،إ�ضافة �إىل عقد �شراكات ملكافحة التبغ مع هيئات
املجتمع املدين كـ(احتاد املراة ال�سودانية ،احتاد
ال�شباب ،الك�شافة) مع تن�سيق الأن�شطة املختلفة لذلك.
من جانبها حذرت امل�س�ؤولة الإقليمية عن مبادرة
التحرر من التبغ باملكتب الإقليمي لل�شرق الأو�سط
د.فاطمة العوا من خطورة «النيكوتني» ،قائلة يف
حديثها لـ(�صحّ ة وطن) ( :يُعد واحد من مواد الإدمان)
مُ�ضيفة (لذلك يجب محُ اربته بحزم حتى ال يكون
مُتاح ملُختلف الفئات العمرية حفاظ ًا على �صحتهم) .
مُ�ؤكدة ب�أن مبادرة مكافحة التبغ مُ�ستمرة يف العمل
مع الدول الأع�ضاء يف �سبيل تطبيق كافة الإتفاقية
الإيطارية خا�صة مع تبني الأهداف التنموية للعام
2015م من �أجل الو�صول �إىل نتيجة �سنة 2030م
ويف �سبيل تفعيل قوانني �أكرث قوة على ال�صعيد
الوطني ويف �سبيل و�ضع م�ؤ�س�سي �أف�ضل ملكافحة
التبغ من خالل �إن�شاء وحدات ملكافحة التبغ وو�ضع
ميزانيات لها.
يّذكر �أن مبادرة مكافحة التبغ تكونت يف العام
1994م من �أجل تعزيز تطبيق الإتفاقية الإطارية
ودعم تعزيز مكافحة التبغ يف جميع دول الإقليم.

واليـــــــــــات
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حكومة نهر النيل حترك �إجراءات ق�ضائية يف مواجهة مركز الأورام ب�شندي
نهر النيل� :صحة وطن
حركت حكومة والية نهر النيل �إجراءات ق�ضائية يف مواجهة
مركز الأورام ب�شندي على خلفية حماولة املركز دفن نفايات
بوادي الدان الواقع بوحدة كبو�شية الإدارية �شمال �شندي.
وقال دكتور الأمني حممود عثمان الن�ص وزير ال�صحة نائب
وايل والية نهر النيل .وهدد الن�ص ب�إيقاف العمل باملركز يف
حال �أظهرت التحقيقات �أن املركز دفن يف وقت �سابق نفايات
طبية �إ�شعاعية م�ضرة ب�صحة املواطن والبيئة م�شري ًا �إىل �أن
حماولة املركز الأخرية بوادي الدان متت من وراء ال�سلطات
ال�صحية بالوالية ،م�ؤكد ًا �أن وزارته طالبت املركز با�شرتاطات
لدفن النفايات عرب احل�صول على �شهادة �سالمة من املركز
القومي للطاقة الذرية .وقال “املركز ح�صل على �شهادة من
جهة غري معرتف بها” ونوه �إىل �أن املركز يتبع لوزارة ال�صحة
الإحتادية وت�شرف على �إدارته جامعة �شند .م�شري ًا �إىل �أن املركز
يعترب من �أميز املراكز على م�ستوى الإقليم من حيث املعدات
والأجهزة املتطورة والأمان .وقطع ب�أن ال خطورة من املركز

على املواطن والبيئة املحيطة به با�ستثناء النفايات وااللتزام
با�شرتاطات الأمان املطلوبة لدفنها .و�شدد على حر�ص حكومة
الوالية على �صحة املواطن والبيئة ،وقال �إن وزارته �ستناق�ش
�أمر املركز يف اجتماع جمل�س وزراء حكومة الوالية فيما �سيتم
ت�شكيل جلنة حتقيق مب�شاركة ممثل للمركز القومي للطاقة
الذرية للك�شف على النفايات التي مت �ضبطها بوا�سطة املواطنني
ونب�ش �أي نفايات قد يكون املركز قام بدفنها �سابق ًا ومل يلتزم
يف دفنها باتباع الإ�شرتاطات املطلوبة.وكان مركز �أبحاث
وعالج ال�سرطان ب�شندي عقد م�ؤمترا �صحفي ًا على خلفية �ضبط
النفايات الطبية بوحدة كبو�شية االدارية حيث �أو�ضح دكتور
عو�ض الطيب على رئي�س �شعبة الطب النووي مبركز الأبحاث
ان املواد التي كان املركز يود التخل�ص منها تتمثل يف مالب�س
قدمية ملرتادي العالج عليها ديباجة تو�ضح مرور عام على
وجودها باملركز ،فيما �أ�شار �إىل الدين خلف �ضابط الوقاية من
الإ�شعاع باملركز لل�سيا�سات املتبعة يف الوقاية والتخل�ص من
املخلفات وفق ما حتدده اجلهات املخت�صة

حكومة �شمال دارفور ت�ؤكد م�ساندتها للت�أمني ال�صحي
الفا�شر� :صحة وطن
�أكد معتمد حملية الفا�شر
التجاين عبد الله �صالح
دعم حكومة الوالية
وم�ساندتها لل�صندوق
القومى للت�أمني ال�صحى
فرع والية �شمال
دارفور حتى يتمكن من
تنفيذ م�شروع التغطية
ال�شاملة بحلول العام
2020م م�شيد ًا باجلهود
املبذولة من قبل �إدارة
لتوطني
ال�صندوق
العالج بالوالية.وجدد
املعتمد خالل خماطبته
اليوم بقاعة الأ�ضواء
القرمزية بالفا�شر ختام
فعاليات ملتقى �ضباط
الت�أمني الرابع للقطاعات
الغربي،
(ال�شمايل،
الأو�سط) والذي ا�ستهدف
( )120من �ضباط
الت�أمني و العاملني بادارة
الإح�صاء بوزارة ال�صحة
حتت �شعار (�ضابط
الت�أمني ركيزة التغطية
ال�شاملة) بح�ضور قيادات
ال�صندوق ومدير الطب
العالجى بوزارة ال�صحة
الدكتور عمر �سلك جمددا
ر�ضاء احلكومة التام عن
اداء ال�صندوق القومى
للت�أمني ال�صحى فى كافة املجاالت .و�أ�ضاف
التجاين ان ال�صندوق ي�سري بخطى مت�سارعة من
�أجل الو�صول اىل ال�شرائح امل�ستهدفة مبختلف
املحليات .ومن جهته �أعلن الدكتور حممد عبد الله
برمية مدير ال�صندوق القومى للت�أمني ال�صحي

فرع والية �شمال دارفور عن �إدخال (� )504آالف
مواطن حتت مظلة الت�أمني ال�صحي العام املقبل
لي�صبح جملة الذين مت ادخالهم بنهاية العام
2018م مليون وثمامنائة �ألف م�شرتك وبن�سبة
�أكرث من  %67م�ؤكدا حر�ص ال�صندوق على
تنفيذ م�شروع التغطية ال�شاملة يف �سبيل �إدخال

املواطنني حتت مظلة
الت�أمني ال�صحى بحلول
العام 2020م تنفيذ ًا
ال�سرتاتيجية الدولة التى
�أعلنتها فى وقت �سابق
داعي ًا �ضباط الت�أمني ايل
العمل باخال�ص وتفان
لتقدمي اخلدمات الطبية
واجناح
للمواطنني
م�شروع التغطية ال�شاملة
م�شريا �إىل �أن ال�صندوق
�سيعمل بالتعاون مع
وزارة ال�صحة و�صندوق
الإمداد الدوائى لتقدمي
الطبية
اخلدمات
للمواطنني الذين يعانون
كثري ًا من وط�أة الفقر.
ووعد ب�إيجاد احللول
الناجعة للم�شكالت التى
تواجه �ضباط الت�أمني
ال�صحي وخا�ص ًة فيما
يتعلق ب�سكن العاملني
عالو ًة
وحتفيزهم
على تهيئة بيئة العمل
.فيما �أو�ضح حممد
بخاري ابوبكر مدير
التخطيط بال�صندوق �أن
الأوراق التي قدمت يف
امللتقى الم�ست الق�ضايا
الأ�سا�سية التي ت�سهم يف
جتويد اخلدمات الطبية
التى تقدم للم�ؤمن عليهم
مبختلف املحليات .ويف ذات ال�سياق طالب ممثل
�ضباط الت�أمني حممد على �صالح �إدارة ال�صندوق
ب�ضرورة ت�سكني �ضباط الت�أمني وحتفيزهم
بجانب اال�ستمرار يف التدريب والعمل على ربط
مراكز اخلدمة بال�شبكة العنكبوتية

حماية امل�ستهلك ت�شيد بقرار �إن�شاء �أفرع
للمجل�س القومي للأدوية بالواليات
اخلرطوم  :مروان الريح
و�صف الأمني العام للجمعية ال�سودانية حلماية امل�ستهلك يا�سر
مريغني ،توجيهات رئا�سة اجلمهورية ب�إن�شاء �أفرع للمجل�س القومي
للأدوية وال�سموم بالواليات ،بالإنحياز ل�صالح املواطن والوطن
بربط كل ال�سودان ب�شبكة واحدة للرقابة على الأدوية بعد 16عام ًا
من املطالبة بها ،و�أكد مرغني يف ت�صريح لـ”�صحة وطن” �أن انت�شار
املجل�س بالواليات ميكن من حما�صرة الأدوية املغ�شو�شة واملهربة
و�سحب �أي دواء يف وقت واحد يف كل �أفرع املجل�س.
وقال مريغني �إن التقرير الربع ال�سنوي للمجل�س لهذا العام اكد
علي ت�سجيل � 855صنف ًا جديد ًا و�ضبط �صرف الأدوية امل�ؤثرة عقلي ًا
والنف�سية من ال�شركات �إلكرتوني ًا.

ً
ر�سميا � ..إن�شاء مراكز للأدوية وال�سموم بجميع واليات ال�سودان

اخلرطوم�ّ :صحة وطن
�أعلن الأمني العام للمجل�س القومي للأدوية وال�سموم بروف�سور زين
العابدين الفحل عن �إن�شاء �أفرع للمجل�س بجميع واليات ال�سودان
كا�شف ًا عن ارتفاع الأدوية امل�سجلة �إىل � 855صناف ًا �إعتبار ًا من يناير
املا�ضي ،و�شكا الفحل خالل حديثه يف حفل تد�شني �أفرع املجل�س
بالواليات بوزارة ال�صحة الإحتادية ،من �شح املوارد املالية ،مما
�أدى �إىل ترك  55من الكوادر العمل باملجل�س ،و�أعرب الفحل عن
�سعادته بقرار رئا�سة اجلمهورية الذي �أدى �إىل �إ�ستغاللية املجل�س
مالي ًا ،و�أ�ضاف الفحل ب�أن عدم ا�ستكمال الرقابة مركزي ًا ووالئي ًا �أثر
على العمل ،و و�أردف بقوله بعد �إن�شاء الفروع �سينتفى الأمر بعد
�صدور القرار من رئي�س اجلمهورية ،م�شري ًا �إىل القيام بالرتتيبات

الالزمة يف �سبيل تنفيذها بدعم الواليات بعربات الدفع الرباعي.
يف ال�سياق �أكدت رئي�سة جلنة ال�صحة وال�سكان بالربملان �إمتثال
الريح� ،أن وجود �أفرع للمجل�س القومي للأدوية وال�سموم
بالواليات ميثل �أهمية يف �ضبط الأدوية والرقابة من حيث اجلودة
و�ضمان �سالمتها ف�ض ًال عن و�صولها يف الوقت واملكان املنا�سبني
وبال�سعر املعقول..من جانبه قال ممثل وزراء ال�صحة بالواليات
حممد الأمني الن�ص� ،إن بع�ض الواليات “احلدودية” �أ�صبحت
واليات عبور لتهريب الب�شر واملخدرات وجتارة الأع�ضاء بجانب
تهريب الأدوية والعقاقري ،مطالب ًا وزارات ال�صحة بت�شديد الرقابة
عرب هذه املجال�س الفرعية وتوفري املعينات الالزمة لها لتحديد
جودة الأدوية.

واليــــــــــات
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وزيرة ال�صحة بالوالية وعدت بافتتاح عدد من املن�ش�آت ال�صحية خالله

 2018م  ...عام الثورة ال�صحية بغرب كردفان

 15مليون جنيه لدعم اخلدمات ال�صحية مبحلية الدبب
درا�ستهم باملجلد.

تقرير :احل�سن ف�ضل املوىل
منذ تكليفها قبل نحو ثالثة �أ�شهر اتخذت وزيرة ال�صحة بوالية غرب كردفان
منهج ًا لالطالع �أو ًال على �أو�ضاع الوزارة مبختلف �إداراتها و�أق�سامها ملعرفة
�سري العمل والنهج املتبع فيه من خالل اجتماعاتها ولقاءاتها باملعنيني ب�ش�أن
الأداء كما قامت بجوالت على حمليات الوالية الـ ( )14وو�صلت امل�ست�شفيات
واملراكز ال�صحية وطافت عليها وتعرفت على عملها وم�شاكلها عن قرب
ووجهت مبعاجلة امل�شاكل التي ال حتتمل الت�أجيل ووعدت بتوفري كل ما من
�ش�أنه �أن يطور العمل بهذه املرافق ال�صحية .

م�شاركات دورية

الوزيرة �شاركت يف تنفيذ الكثري من املنا�شط التي �أقامتها الوزارة منذ
تكليفها ،ومن �أبرز هذه املنا�شط اليوم العاملي لغ�سل الأيدي الذي �شرفته
حكومة الوالية بقيادة الوايل �أبوالقا�سم بركة و�شارك فيه كذلك رئي�س
املجل�س الت�شريعي ال�شريف عباد وقد هدف هذا اليوم للتب�صري ب�ضرورة
غ�سل الأيدي حر�ص ًا على ال�صحة وتفاديا للكثري من الأمرا�ض التي ميكن
�أن تنتقل ب�سبب عدم النظافة ،كما �شاركت الوزيرة يف عدد من الأن�شطة
والزيارات امل�شرتكة مع الت�أمني ال�صحي للت�أكيد على ال�شراكة العميقة بني
الوزارة والت�أمني ال�صحي وتعزيز الفهم ب�أن امل�ؤ�س�ستني مكملتان لبع�ضهما
من اجل �صحة مواطن الوالية .

تفقد املحليات

زيارات وزيرة ال�صحة بغرب كردفان �شملت املحليات ال�شمالية للوالية بدءا
من ) �أبوزبد ـ اخلوي ـ النهود ـ ود بندا ـ وغبي�ش) ،و تفقدت الوزيرة عدد من
املرافق ال�صحية وامل�ست�شفيات ،و�إطلعت على عملها و�أبدت مالحظاتها حول
الأداء ووعدت بالعمل على حل م�شاكلها ،كما �شملت جولة املحليات اجلنوبية
للوالية ) بابنو�سة ـ �أبيي ـ املجلد ـ املريم ـ كيلك ـ الدبب ـ لقاوة ـ ال�سنوط
ـ والفولة) حا�ضرة الوالية التي تكررت الزيارات
مل�ست�شفاها الذي ميثل م�ست�شفى حا�ضرة الوالية
وهو بحاجة جلهد كبري بهدف تطويره لي�ستوعب
الرتدد اليومي عليه من داخل وخارج الفولة وقد
كانت �آخر زيارة له منت�صف دي�سمرب املا�ضي
وطافت على كل �أق�سامه وعنابره ووجهت �إدارته
و�إدارة الوزارة ب�إيالءه �أهمية ق�صوى وال�سعى
حلل م�شاكله و حماولة تو�سعته ب�إ�ضافة املزيد
من الأق�سام والعنابر خالل الفرتة القادمة ،ف�ضال
عن توفري �أدوية الطوارئ من �صندوق الإمدادات
الطبية للم�ست�شفى وجلميع حمليات الوالية .
الوزيرة �شددت على �ضرورة توفري كل ما يلزم
امل�ست�شفيني املرجعيني بكل من النهود واملجلد
واللتني ت�ضمان كليتني للطب بجامعتي غرب
كردفان وال�سالم ،و�أكدت �أن هذين املرفقني
�سيوفران الكثري من املال وعنت ال�سفر للمواطن
الذي يتم حتويله للعالج خارج الوالية ،ومعلوم �أن

مركز الت�أمني النموذجي

من الزيارات املهمة التي قامت بها الأ�ستاذة زينب دا�ؤد هي زيارة املركز
ال�صحي بحي الأمان بالفولة والذي يتبع �إداريا للت�أمني ال�صحي ومت �إيقافه
عن العمل ب�سبب عدم �إقبال املواطنني عليه فتم حتويله �إىل خمازن للأدوية
اخلا�صة بالت�أمني لكن الوزيرة وجهت ب�ضرورة �إعادة ت�شغيله ليقدم اخلدمة
للأحياء املجاورة ويخفف ال�ضغط املتزايد للمر�ضى على املركز النموذجي
بو�سط مدينة الفولة وقد وعدت �إدارة الـت�أمني ال�صحة بت�شغيله بعد �إجراء
بع�ض ال�صيانات عليه وتوفري مايلزمه من معينات وكودار خالل �أيام ،كما
زارت مركز الت�أمني النموذجي وطافت داخله و�أبدت مالحظاتها وجتيهاتها
بهدف معاجلة امل�شاكل وجتويد الأداء.

الوزيرة و املجل�س الت�شريعي

امل�ست�شفيني با�شرا العمل منذ �شهور ولكن لي�س ب�شكل حمدود ب�سبب عدم
وجود الكوادر الكافية لت�شغيله �إ�ضافة للمال الالزم لت�سيريهما وقد بُذلت
جهود متوا�صلة ملعاجلة هذه امل�شكلة  ،لكن امل�ست�شفيني مكتمالن من حيث
املباين مع بع�ض املعدات والأجهزة التي وفرتها هيئة تنمية غرب كردفان
التي �أن�ش�أتهما منذ حوايل ع�شرة �أعوام وب�إمكانهما اال�ستفادة من �أ�ساتذة
كليتي الطب باملجلد والنهود للعمل ك�أطباء بهما ف�ضال عن تدريب طالب
الطب ومعلوم �أن جامعة غرب كردفان بها كلية طب مكتملة وكليات للتمري�ض
واملخرتات الطبية وقد خرجت جمموعة من الطالب من قبل � ،أما كلية الطب
بجامعة ال�سالم فقد بد�أت منذ ثالث �سنوات وت�ست�ضيف طالبها كلية الطب
بجامعة كردفان بالأبي�ض لكن اجلامعة قررت نقل الطالب هذا العام ملبا�شرة

البد من الإ�شارة لبيان وزيرة ال�صحة الذي قدمته �أمام املجل�س الت�شريعي
بالوالية قبل نحو �شهر ون�صف وهو �أول بيان لها �أمام املجل�س وحوى
�أداء الوزارة للربع الثالث من العام ()2017م وقد نال ا�ستح�سان و�إ�شادة
ور�ضا املجل�س بعد نقا�ش م�ستفي�ض له من قبل الأع�ضاء ثم متت �إجاز ُته مع
الإ�شادة ،وك�شفت زينب عن ر�ؤى و�أفكار ًا كبرية حتملها للنهو�ض بالعمل
ال�صحي بالوالية �ست�صبح واقعا ب�إذن الله �إذا ما توفر لها املال الالزم
وت�ضافرت اجلهود لأجلها ،ومن اخلطوات اجلادة �أعمال ال�صيانة والت�أهيل
ري على مظهرها
اجلارية الآن يف رئا�سة الوزارة لإ�صالح وجهها و�إ�ضفاء تغي ٍ
لتكون �أكرث تهيئة للعمل .

�أبرز م�شروعات 2018

ومن املالحظات املهمة على �أداء الوزارة خالل هذه الفرتة ت�سارع
خطوات العمل ا�ستعدادا لتنفيذ خطة العام
( )2018وقد �أعلنت الوزيرة عن ا�ستئناف
العمل يف م�ست�شفى ال�سنوط املتوقف منذ
ع�شر �سنوات وي�سري العمل بخطى حثيثة يف
م�ست�شفى العيون بالفولة كما يجري العمل
ب�أكرث من ع�شرة مراكز ووحدات �صحية جديدة
مبناطق خمتلفة من الوالية وكل ذلك بدعم من
وزارة ال�صحة االحتادية  ،وهناك ر�ؤية ال�ستالم
و�إفتتاح عدد من املرافق ال�صحية التي قامت
باجلهد ال�شعبي والتي نفذتها �شركات البرتول
بالوالية ليكون كل ذلك خالل العام اجلديد ،ومن
املناطق املوعودة مب�ست�شفى ريفي ًا جديد ًا منطقة
ناما مبحلية الدبب خالل العام “ ”2018ومت
ر�صد امليزانية اخلا�صة بذلك �إ�ضافة ملا �أعلنه
معتمد الدبب البلولة الدقيل بر�صد (خم�سة
ع�شر مليون جنيه) من رئا�سة اجلمهورية لدعم
اخلدمات ال�صحية باملحلية .
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مدير �إدارة �صحة البيئة بال�صحة الإحتادية :نعاين من �إ�شكالية عدم تطبيق القوانيني على �أر�ض الواقع
ُمدراء ّ�صحة البيئة باملركز والواليات � ....إجتماع الراهن واملُ�ستقبل

وايل النيل الأزرق :للإعالم دور كبري يف توعية املُواطنيني بق�ضايا �إ�صحاح البيئة

ُمدراء �صحة البيئة باملركز والواليات( :نحن ُمهم�شني رغم �أهمية الدور الذي نقوم به )
الدمازين� :سلمى عبدالعزيز
يبدو �أن �ضُ عف التمويل مقرون ًا بالتهمي�ش الذي �إ�شتكى منه مُدراء �صحة البيئة
والرقابة على الأغذية باملركز والواليات ت�أتي يف مُقدمة التحديات التي ُتواجه
�إدارات �صحة البيئة عامة .يف الإجتماع ال�سنوي ملُدراء ّ�صحة البيئة رقم
( )20والذي �إحت�ضنته حا�ضرة والية النيل الأزرق (الدمازين) كانت ال�شفافية

ُ�ضعف التمويل

مُدير �إدارة �صحة البيئة والرقابة على الأغذية بوزارة ال�صحة الإحتادية
د� .إ�سماعيل �أحمد الكام�ش �أكد على �ضرورة الدعم ال�سيا�سي ملُعاجلة �ضُ عف
التمويل الذي ُتعاين منه �إدارات ّ�صحة البيئة ،وقال «الكام�ش» �إن الو�ضع
الراهن ي�شهد حتديات كبرية جد ًا ي�أتي �ضُ عف التمويل يف مُقدمتها ،مُ�شدد ًا
على �ضرورة و�ضع ُخطط على مُ�ستوى املحليات لت�سهيل ومُتابعة العمل،
مُ�شري ًا �إىل �أهمية �إدارات �صحة البيئة يف اخلارطة ال�صحية بقوله�( :صحة
البيئة مكون �أ�سا�سي يف ال�صحة العامة ،ومعيار مهم يف تطوير �صحة
الإن�سان) ،الفت ًا �إىل �أن ال�صحة لي�ست م�س�ؤولية الوزارة فقط بل هي
(م�س�ؤولية اجلميع) .و�أ�ضاف «الكام�ش» تطرق هذا الإجتماع الذي جاء
حتت �شعار�( :صحة البيئة الو�ضع الراهن والر�ؤية املُ�ستقبلية) لت�شريعات
وقوانيني �صحة البيئة ،قائ ًال( :القوانيني موجودة ولكن هُ ناك �إ�شكالية يف
تطبيقها على �أر�ض الواقع) ،مُردف ًا كما تطرقنا لـ(م�سار الكادر) ،وو�صفها
بالق�ضية املهمة للغاية� ،إ�ضافة �إىل تطوير الهياكل والبنيات التحتية وتدريب
وا�ستبقاء الكودار ،وتوفري معينات العمل ،واحلافز املادي واملعنوي.
مُطالب ًا ببناء القدرات للأن�شطة املختلفة ل�صحة البيئة  ،خا�صة �سالمة املياه،
وجمال الرقابة على الأغذية وال�صحة املهنية ،والإدارة العامة للنفايات،
ومكافحة نواقل الأمرا�ض ،معرب ًا عن �أمله يف �أن ترى تو�صيات الإجتماع
النور ،الفت ًا �إىل �أن االجتماع عر�ض جتارب خمتلفة من �شُ ركاء �أ�صيلني،
يف كيفية الإدارة الآمنة لكثري من امل�شاكل ،م�شري ًا �إىل النجاح الكبري الذي
حققه الإجتماع الذي �ضم كافة �إدارات �صحة البيئة و�شاركت فيه الواليات
بن�سبة ( %)100مبعية ال�شركاء الذين لهم عالقة ب�صحة البيئة ،مُثمن ًا الدور
الذي قامت به وزارة املالية على مدى عامني يف دعم برامج الإ�صحاح البيئ
والرقابة على الأعذية والإدارة الأمنة
للنفايات� ،شاكر ًا منظمة «اليون�سيف»
ومنظمة ال�صحة العاملية التي
�ساهمت يف متويل ( %)50من تكلفة
االجتماع.

مدراء �صحة البيئة
يج�أرون بال�شكوى

وقد �أجمع مدراء �صحة البيئة باملركز
والواليات على �أن قلة امليزانيات
مقرونة بالتهمي�ش الذي تعاين منه
ادارتهم ت�أتي يف مقدمة التحديات
التي تعيق �إ�صحاح البيئة  .و�إ�شتكي
د� .إ�سماعيل الكام�ش من التهمي�ش
الذي تعاين منه �إدارات �صحة البيئة

والو�ضوح يف طرح الق�ضايا هي ال�سمة الغالبة ،حيث و�ضعت كافة الواليات
امل�شاكل التي ُتعيق عملها ور�ؤيتها مُلجابتهتا مُ�ستقب ًال يف من�ضدة مُناق�شات
(�صحة وطن) كانت ُهناك مُوثقة لكافة
و�إجتماعات �إمتدت ليومني على التوايلّ .
ما دار بال�صورة والقلم.

يف املركز والواليات قائلآ»:نحن مهم�شني رغم �أهم �أهمية الدور الذي نقوم به
«  ،الفت ًا �إىل �أن املحافظة على البيئة لي�ست م�س�ؤولية الدولة فقط �إذ يجب على
املواطنيني امل�ساهمة ،م�ؤكد�آ �أن ( %)25من الأمرا�ض حتدث نتيجة لرتدي
البيئة من بينها «ال�سرطانات» .و�أكد «الكام�ش» �أن النفايات ب�أنواعها املختلفة
تعد من �أكرب مهددات �إ�صحاح البيئة ،معرب ًا عن قلقه بوجود كمية كبرية من
املبيدات منتهية ال�صالحية بعدد من الواليات ،وا�صف ًا ما يحدث يف «التعدين
الأهلي» بواليات (نهرالنيل ،اجلزيرة� ،شمال دارفور ،جنوب وغرب كردفان)
بالكارثة ال�صحية بقوله( :لو ر�أيتم مايحدث لكرهتم الذهب)  .مقر�آ بوجود
�إ�شكاليات وحتديات جمة متعلقة ب�صحة البيئة  ،مامل حتل «البلد ما بتت�صلح»
معل ًال ماذهب �إليه بقوله (:معظم الأمرا�ض مرجعيتها بيئية).

دور املواطن يف احلفاظ على �صحة البيئة

من جانبه قال وايل والية النيل الأزرق ح�سني ي�س حمد �إن للمواطن دور
كبري يف احلفاظ على �صحة البيئة ،الفت�آ �إىل �أنها م�س�ألة «�سلوك» ،م�ضيف ًا:
(�إن من ي�أكل دون غ�سل يده كمن ي�صلي بال و�ضوء) .و�أ�شار «حمد» �إىل
�أهمية دور الإعالم يف توعية وتثقيف املواطنيني عن طريق بث حلقات
مت�سل�سلة على الإذاعة والتلفزيون ،قائ ًال« :هناك ثقافة �سالبة يف الغذاء
يجب معاجلتها»  ..وك�شف وزير ال�صحة بالوالية د .عبدالرحمن بلعيد عن
الدعم ال�سيا�سي القوي الذي تتلقاه ق�ضايا ال�صحة بالوالية ،م�شريا �إىل �أنه
مت �شراء �أليات حديثة بقيمة ( )7مليون لدعم �إ�صحاح البيئة ،كما �أن�شئت
هيئة للنظافة ،معرب ًا عن اهتمامهم بت�أهيل الكادر الب�شري وتقوية قدراته،
قائلآ(هذا العام �سيكون عام تطوير املوارد الب�شرية) ،م�ؤكدا �أن ( )50من
كوادر ال�صحة تدر�س املاج�ستري بجامعة النيل الأزرق ،م�شري ًا �إىل الدور
الكبري الذي بذله ديوان الزكاة يف ا�صحاح البيئة بتوفريه مبلغ ( )6مليون،

كا�شفا عن �سعادته بال�شراكة مع الت�أمني ال�صحي وال�سالح الطبي وا�صف ًا
دورهم بالفعال.على ال�صعيد ذاته طالب مدير عام وزراة ال�صحة بالنيل
الأزرق الطيب احل�سن بوجود درا�سة �شاملة لكل الواليات واخلروج بر�ؤية
تغطي كافة جوانب �صحة البيئة� ،شاكرا كافة �ضباط ال�صحة الذين �ساهموا
يف تخطي البالد وباء اال�سهاالت املائية.

ربز يف العَراء)
خال من (الت ُّ
ال�سودان ٍ

من جانبه ك�شف مُمثل مُنظمة اليون�سيف بالنيل الأزرق يحي �شيخ الدين
ال�سودان خايل من
خليفة ،عن �إجتاه املنظمة لإعداد َخارطة طريق لإعالن ُ
ربّز يف العَراء» بنهاية العام اجلاري ،مُ�ضيف ًا لقد مت حتديد حمليتني من
«الت ُ
ُكل والية ليتم العمل فيهما ومن ثمة �إعالنهما خاليتني من «التربز يف العراء»
بنهاية مار�س ( .)2018الفت ًا �إىل �أهمية الإجتماع ال�سنوي ملدراء �صحة البيئة
ورقابة على الأغذية رقم ( )20بقوله( :لقد تناول هذا الإجتماع ق�ضايا غاية
يف الأهمية) مُردف ًا خا�صة ق�ضايا �سالمة املياة و�ضمان �إ�ستمرارية تدفقه
يف كل �أ�شهر ال�سنة ولي�س فقط يف �أوقات الطوارئ� ،إ�ضافة �إىل �إ�صحاح
البيئة .مُ�ؤكد ًا �سعي مُنظمة اليون�سيف جلعل كافة التو�صيات التي خرج بها
الإجتماع واقع ًا ملمو�س ًا� ،شاكر ًا وزارة ال�صحة الإحتادية على تن�سيقها لهذا
الإجتماع الناجح ،ووالية النيل الأزرق على حُ �سن الإ�ستقبال.

مُنظمة ال�صحة العاملية

وقال مُمثل مُنظمة ال�صحة العاملية خالد �سرور م�صطفى �إن خلق �شراكات
جيدة ،و�إ�ستقطاب الدعم ا ُ
حلكومي مقرون ًا بدعم ال�شُ ركاء من �أهم التو�صيات
التي خرج بها الإجتماع ،مُ�ؤكد ُا �أنها �ستدعم ّ�صحة البيئة مُ�ستقب ًال .و�أ�شار
(�صحة وطن) �إىل �ضرورة تقوية نظام وتخريط
(�سرور) �أبان ت�صريح خ�ص به ّ
م�صادر مياه ال�شرب ،وتقوية نظام املعلومات اخلا�ص بال�شُ رب و�سالمة
املياه ،وا�صف ًا تو�صيات الإجتماع
بالقوية واملب�شرة ،مُ�ضيف ًا (لكن
التحدي يكمن يف تنفيذها ومُتابعتها
على �أر�ض الواقع) مُ�سرت�س ًال (يجب
� ّأن ي�ضع كافة املُ�شاركني مخُ رجات
هذا املُ�ؤمتر ُن�صب �أعينهم) ،الفت ًا �إىل
� ّأن بع�ض مخُ رجات الإجتماع هي
�أهداف تعمل عليها الكوادر ال�صحية
بالبالد الآن ،خامت ًا حديثه بقوله»:
�أود �أن �أنقل حتايا مُمثل منظمة
ال�صحة العاملية بال�سودان الراعي
لهذا الإجتماع الناجح د .نعيمة
الق�صري التي ظلت ت�شاركنا يف كل
براجمنا و�أن�شطتنا.

بروفايــــــــــل

�صحيفة �إلكرتونية ت�صدر عن �إدارة الإعالم الإلكرتوين  ..وزارة ال�صحة الإحتادية  ..العدد الرابع يناير 2018م

10

ً
�أول من عالج مر�ض النبت الفطري عن طريق الدواء بدال عن اجلراحة
مدير مركز تطوير التعليم الطبي الربوفي�سور ال�شيخ حمجوب جعفر ....

اخلرطوم �ّ :صحة وطن

*مدخل

نال الربوفي�سور ال�شيخ حمجوب جعفر جائزة كلية طب املناطق احلارة
وال�صحة بلندن والتي حتمل ا�سم جائزة (�أدميوال) يف العام 1987م
كثري من املناطق احلارة
نتيجة لبحوثه التي ا�ستفاد منها املر�ضى يف ٍ
بالعامل .كما نال جائزة �إقليم �شرق املتو�سط ملنظمة ال�صحة العاملية عن
�أبحاثه يف مر�ض النبت الفطري وفطريات اجليوب الأنفية التي �أفادت
مواطنيه عام 1989م.

درا�سته للدكتوراه..

كان مو�ضوع درا�سته للدكتوراه الفطريات امل�سببة للأمرا�ض يف
ال�سودان ال �سيما مر�ض النبت الفطري (املاي�ستوما �أو �أملادورا) وهو
مر�ض م�ستوطن يف ال�سودان ال �سيما يف مناطق ال�سافنا اخلفيفة منه
يف اجلزيرة ومديريتي كردفان ودارفور ومناطق ال�شرق ،وهذا املر�ض
ي�صيب املزارعني يف املقام الأول �أكرث من  %70احلاالت ف�أنه ي�صيب القدم
والرجلني ومل يكن له دواء �سوى برت الأع�ضاء امل�صابة ،فولت منظمة
ال�صحة العاملية ووزارة التنمية الربيطانية ملا وراء البحار وجامعة
اخلرطوم ووزارة ال�صحة ال�سودانية م�شروع ًا بحثي ًا للبحث عن و�سيلة
عالج غري اجلراحة لهذا املر�ض �أوكلت قيادة امل�شروع للدكتور ال�شيخ
حمجوب عام 1968م وا�ستمرت البحوث للت�شخي�ص والعالج حتى عام
1975م.

�إجنازاته وبحوثه

متكن الدكتور حمجوب من �إيجاد عالج عن طريق احلقن واحلبوب للنوع
البكتريي من هذا املر�ض ون�شر البحث كام ًال يف جملة منظمة ال�صحة
العاملية بجنيف عام 1976م ويف عام 1984م ن�شرت نتائج بحوثه عالج
النوع الفطري من مر�ض املاي�ستوما فكان بذلك �أول من عالج مر�ض النبت
الفطري عن طريق الدواء بد ًال عن اجلراحة وظل ما يتو�صل �إليه هو
العالج الأ�سا�سي املتعارف عليه يف جميع �أنحاء العامل حتى الآن .
تدرجه الوظيفي
عمل م�ساعد تدري�س بكلية الطب جامعة اخلرطوم بق�سم الأحياء الطبية
الدقيقة والطفيليات يف �أول مايو 1962م .ثم �سافر �إىل لندن ليلتحق بكلية
طب املناطق احلارة وال�صحة حيث �سجل للدكتوراه يف �أبريل 1963م
ونالها يف �أغ�سط�س 1965م .ويف نف�س العام �أي يف �سبتمرب 1965م
�سجل ملقر الباكترييا الطبية ونال دبلوم ًا عالي ًا فيها يف يونيو 1966م .عاد
لل�سودان يف يوليو 1966م نِّ
وعُي حما�ضر ًا بق�سم الأحياء الدقيقة ويف
1996م نِّ
عُي حما�ضر �أول ويف 1974م �أ�ستاذ (بروفي�سور).

مفخرة للحقل الطبي ولل�سودان

ظل منذ عام 1962م يعمل حما�ضر ًا لطالب الطب والأ�سنان واملختربات
الطبية والتمري�ض على ال�صعيدين اجلامعي وفوق اجلامعي وممتحن ًا
خارجي ًا للعديد من كليات الطب بال�سودان واململكة العربية ال�سعودية
والأردن 1986-1968م �أ�شرف على عدد كبري من طالب املاج�ستري
والدكتوراه يف الطب وال�صحة وله عدة بحوث ودرا�سات من�شورة .

املنا�صب التي �شغلها

يف ال�سودان كان رئي�س ًا ملجل�س الأبحاث الطبية يف املجل�س القومي
للبحوث 1988-1986م .و رئي�س جمل�س جامعة �أمدرمان الإ�سالمية

1986م1988-م ،وزيرا للرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي مايو
1989-1988م ،كما عمل رئي�س ًا لق�سم علم الأمرا�ض كلية الطب جامعة
امللك �سعود بالريا�ض 1977م1984-م  .و�أ�ستاذا لعلم الأحياء الدقيقة
الطبية و�أ�شرف على ت�أ�سي�س �أق�سام الأمرا�ض والأحياء الدقيقة بالكلية
واملختربات الطبية بامل�ست�شفيات اجلامعية (م�ست�شفى امللك خالد
وم�ست�شفى امللك عبد العزيز اجلامعيني ،عمل �أي�ض ًا �أ�ستاذ الأحياء الدقيقة
بكلية الطب جامعة العلوم والتكنلوجيا الأردنية يف �أربد دي�سمرب 1999م
– �أغ�سط�س 2002م .و م�ست�شار البحوث 1999-1990م ومديرا لق�سم
اخلدمات الطبية 1994م مبنظمة ال�صحة العاملية حتى نهاية عام 1999م
ومنذ ذلك احلني وحتى الآن يعاون منظمة ال�صحة العاملية يف مهمات
لأقطار �شرق البحر املتو�سط يف جمايل البحوث والتعليم الطبي يعمل
حالي ًا �أ�ستاذا للأحياء الدقيقة بكلية الطب جامعة اخلرطوم وكلية طب
جامعة الأحفاد وم�سئول التعليم الطبي والبحوث يف جمل�س التخ�ص�صات
الطبية و يعمل م�ست�شارا لأكادميية العلوم الطبية والتقانة  .وهو ع�ضو
يف جمال�س الأ�ساتذة يف هذه اجلامعات الثالث .واي�ضا رئي�س اللجنة
الفنية للبحوث بوزارة ال�صحة االحتادية وع�ضوا بلجان البحوث يف
التعليم العايل وع�ضو مقيم يف جلان تخ�ص�ص علم الأمرا�ض باملجل�س

الطبي ال�سوداين ع�ضو م�ؤ�س�س جلمعية �أمرا�ض الفطريات الربيطانية
عام 1964م وقد منح ع�ضوية �شرف مدى احلياة ع�ضو جمعية �أمرا�ض
الفطريات عند الإن�سان واحليوان العاملية �أي�ضا منذ عام 1964م و�أي�ضا
منح ع�ضوية �شرف مدى احلياة  .كما كان ع�ضو جلنة التحكيم جلائزة
امللك في�صل يف الطب لثالث �أعوام 1983م ،يعمل حالي ًا رئي�س جلمعية
علم الأمرا�ض ال�سودانية .

العمل احلايل

يعمل بروف�سيور ال�شيخ يف الوقت احلايل مدير ًا ملركز تطوير التعليم
الطبي باملجل�س ال�سوداين القومي للتخ�ص�صات الطبية ..الذي ت�أ�س�س
يف العام ( )2014وقد مت افتتاحه ر�سمي ًا يف �شهر نوفمرب من العام (
 ،) 2015ويُعترب املركز ج�سم لتقدمي الدعم الفني للمجال�س مع التوجهات
اال�سرتاتيجية التخ�ص�صية وذلك متا�شيا للمجل�س فهو يقوم مب�ساعدة
املجال�س يف بناء قدرات �أع�ضاء هيئة التدري�س ،مراجعة املناهج والربامج
التعليمية� ،ضبط جودة التدريب والعمل على التح�سني امل�ستمر ،ت�شجيع
البحوث واملن�شورات ،و�إقامة �شراكات وعالقات �إقليمية ودولية .ويتكون
املركز من عُدة وحدات وهي( :وحدة املناهج والربامج ،وحدة التطوير
والتدريب ،وحدة البحوث والن�شر العلمي ،وحدة اجلودة والأعتماد(.
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يف الإجتماع ال�سنوي ملدراء الطوارئ بالواليات

وزير ال�صحة الإحتادي :طبيب الطوارئ يجب �أن ُيجيد العمل« خارج ال�صندوق»

�أبو قردة :بنهاية العام ( )2018لن حتتاج الواليات للإمداد الدوائي من املركز

ال�سودان �أول دولة ُتنفذ برنامج «ال�صحة يف جميع ال�سيا�سات»

ر�صد� :سلمى عبدالعزيز
لأهمية الطوارئ ال�صحية �أن�شئت بع�ض الدول وزارات
خا�صة بها ،بهذه اجلملة �أكد وزير ال�صحة الإحتادي بحر
�إدري�س �أبوقردة على الدور املُهم والفعال الذي تبذله �إدارات
الطوارئ ال�صحية يف �شتى واليات ال�سودان ،وا�صف ًا كوادر
الطوارئ يف الإجتماع ال�سنوي ملدراء الطوارئ ال�صحية
بالواليات الذي نظمته وزارة ال�صحة الإحتادية بالتعاون
مع مُنظمة ال�صحة العاملية بـ(العاملني خارج ال�صندوق)
ومنت للجهد الكبري الذي يبذلونه).
مُ�ضيف ًا (�أنا فخور مُ
(�صحة وطن) كانت ُهناك و�أعدت التقرير التايل:
ّ

�أطباء يف قلب املُع�ضلة

�إبتدر وزير ال�صحة الإحتادي حديثه قائ ًالُ “ :نناق�ش
اليوم �أمر بالغ الأهمية يف بلد كال�سودان له و�ضعية
خا�صة ،حيث يقع يف حزام الأوبئة� ،إذ ال مير عام �أو
عامني �إال و ُنعاين من وبائيات مخُ تلفة ،كما �أ ّنه بلد وا�سع
حتده حدود مع العديد من الدول� ،إ�ضافة
�إىل ذلك ُكله ال�سودان ي�ضم عدد كبري
من الالجئني يف ظل ُظروف �صعبة،
وهذا يتطلب � ّأن تكون �إدارة الطوارئ
ال�صحية يف كافة البالد يف قمة �أولويات
الدولة  .مُ�ضيف ًا يجب �أن ُنحيي العاملني
يف الطوارئ بدءا من املركز �إمتداد ًا �إىل
كل واليات ال�سودان ،وعلى ال�صعيد
ال�شخ�ضي لدي جتربة حيث تعاملنا مع
العديد من الوبائيات بالوزارة �أخرها
وباء “الإ�سهاالت املائية” الذي غطى
كل واليات ال�سودان ،وقد متكنا من
جتاوزه مبجهود �أطباء الطوارئ�“ ،أنا
ومنت باجلهد الكبري الذي بُذل”
فخور مُ
يف كافة الواليات رغم �شُ ح الإمكانيات،
�إال �أنه �إذا وُجدت الإرادة والرغبة يف
العمل والدافع القوي للتعامل مع هذه
امل�شكلة ميداني ًا فتخطيناها.
مُ�شري ًا �إىل �أن �أطباء الطوارئ يجب
�أن يكونوا (ميدانيني) ومُتواجدين
ب�إ�ستمرار حيث يُوجد املر�ض ،وعلى
�أُهبة الإ�ستعداد ملُجابهة التحديات
والوقوف مع املر�ضى ،وهذا ما �شاهدناه
بال�ضبط يف كافة الواليات التي ذهبت
�إليها ،والكثري من املحليات ،ووجدناهم
مع املواطنيني يف قلب املُ�شكلة.

ال�صحة يف كل ال�سيا�سات
ّ

�أر�سل “�أبوقردة” باقات �شُ كر للعديد من

املُنظمات التي كانت دائم ًا ما تقف يف ال�صف الأول جراء
�أيّ وباء يجتاج البالد فقال”:يجب �أن ُنوجه ال�شكر لكافة
الذين مدو لنا �أيديهم بامل�ساعدة املالية واملعنوية على
ر�أ�سهم وزارة ال�صحة العاملية ،واليون�سيف والعديد
من املنظمات ال�سودانية املتعاونة مع الدولية” ،مُردف ًا

لقد قدموا تعاونا مُثمر ًا مع الوزارة ملكافحة حاالت
الطوارئ املختلفة ،مُ�ضيف ًا من خالل جتاربنا �سيما مع
الإ�سهاالت املائية نبهنا �إىل �أنه البد �أن يكون ُهناك تعاون
على م�ستوى الدولة فيما يتعلق بالطوارئ وتنفيذ
برنامج “ال�صحة يف جميع ال�سيا�سات” وقد وجدنا
�إ�شادة من كافة دول العامل مُبكر ًا ب�إعتبار �أن ال�سودان
�أول دولة طلبت مُناق�شة برنامج “ال�صحة يف جميع
ال�سيا�سات” ،فال�صحة لي�ست موجودة يف وزارتها فقط،
بل يف وزارة املوارد املائية ،ال�صناعة ،الزراعة�...إلخ،
لذلك �أعددنا برنامج حمُ دد لكل وزارة وقع عليها الوكيل
املعنِي ،حيث حددنا �شروط معينة على الوزارة املعنية
تنفيذها ،ويجب �أن �أقول �أن امل�شكلة الأ�سا�سية وراء
وباء الإ�سهاالت الذي �إجتاح البالد كانت يف املياه ،لذلك
يجب �إ�ست�صحاب كافة اجلوانب فيما يتعلق بالطوارئ
ال�صحية.

العمل خارج “ال�صندوق”

�أ�شاد “�أبوقردة” بالدور الكبري واملجهود اململمو�س الذي
يبذله �أطباء الطوارئ ،مُطالب ًا ب�ضرورة � ّأن ُت�صبح �إدارة
الطوارئ من الإدارات الأ�سا�سية يف كافة الواليات،
وا�ضع ًا عُدة مميزات يجب �أن يتحلى بها طبيب الطوارئ
�أهمها �أن يكون �شخ�ص لديه همة وي�ستطيع العمل
خارج (ال�صندوق) ،كما يجب �أن يكون لديه مقدرة على
التوا�صل مع املنظمات ومع املجتمع  ،يجب � ّأن يكون
�شخ�ص غري “روتيني” ،يعلم جيد ًا �أ ّنه �إذا مل ينجز
مُهمته يف وقتها القيمة لها.

�إجناز مُهم

ولأهمية وجود “هياكل” ُ
وخطة ا�سرتاتيجية مدرو�سة
لإدارات الطوارئ يف كافة الواليات� ،أو�ضح “�أبوقردة”
�أن ( )13والية و�ضعت ُخططها بيد �أنهم الآن يف �إنتظار
( )5واليات �أُخرى مل تقوم بت�سليم (هياكلها) ،مُ�شدد ًا
على �ضرورة و�ضع خطط و�إ�سرتاتيجة محُ كمة ،لأنه ال
ميكن العمل بدون “هياكل” ،مُطالب ًا ب�ضرورة ا�ستعجال

الواليات املُت�أخرة بخطابات مُبا�شرة� ،إ�ضافة �إىل �ضرورة
وجود تعاون بني الواليات واملركز .مُ�ضيف ًا �أن بع�ض
الدول لديها وزارات خا�صة فقط بالطوارئ ،مُف�صح ًا عن
وجود ( )18مكتب خا�ص بالطوارئ يف كافة الواليات
ال�سودان ،وا�صف ًا ماذكره “ بالإجناز املهم”.

التبليغ ال�سريع

وب�شئ من العتاب وجه وزير ال�صحة �سهام لومه لبع�ض
الواليات التي قال �إنها تتباطئ بع�ض ال�شئ يف التبليغ
عن حاالت الطوارئ التي تتعر�ض لها بحجة مقدرتها
على مجُ ابهتها دون تدخل من املركز ال�شئ الذي قد يُفاقم
من الأزمة ،قائ ًال“ :ده �أكرب خطاء” مُردف ًا يجب التبليغ
ال�سريع يف نف�س اليوم الذي يظهر فيه �أيّ وباء فبع�ض
الق�ضايا ال حتتمل الت�أجيل� ،سيما املُتعلقة بالأوبئة،
مُ�سرت�س ًال بع�ض الواليات قد تت�أخر يف الإبالغ بحُ جة
�أ ّنها قد تتمكن من مجُ ابهة (بح�سن نية) �إال �أن الأمر قد
يخرج من �سيطرتها .مُو�ضح ًا � ّأن الأمن املحلي مرتبط
بالأمن القومي ،ف�أيّ وباء يجتاح دولة ما يُ�صبح مهدد
لبقية الدول فالعامل اليوم �أ�صبح ( ُغرفة) �صغرية.

�إ�شادة بالوزارة

على مدى مُكوثي يف الوزارة مل يحدث ت�أخري يف
الإ�ستعداد املبكر للخريف مطلق ًا  ،وقد وجدنا �إ�شادة
من كافة الوالة يف جمل�س الوزارء الذين اكدوا انه مت
ت�سليمهم مٌعينات اخلريف يف وقتها ،مُ�شدد ًا على �أهمية
تدريب كوادر الطوارئ ال�صحية �إ�ضافة �إىل عدم �إعتماد
�أيّ كادر غري مُدرب �أو يُعاين من نق�ص يف التدريب،
مُطالب ًا ب�ضرورة ت�أهيل الكوادر التي يبدو عليها عدم
اخلربة� ،إ�ضافة �إىل تدريب “املتطوعني” مُلجابهة حاالت
الطوارئ املُختلفة .يُ�شري “�أبو قردة” �إىل البدء يف
�إن�شاء “احلجر ال�صحي” يف بع�ض املناطق اخلالية
منها ،مُ�ؤكد ًا �أنه بنهاية العام ( )2018لن حتتاج الواليات
للإمداد الدوائي من املركز.

تقاريـــــــــــر
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م�ؤمتر جمعية �إخت�صا�صي الطب النف�سي ُ ..ملتقى الأطباء النف�سيني بال�سودان

وزير ال�صحة الإحتادي  :املجل�س الوطني �أجاز قانون الطب النف�سي يف مرحلة ال�سمات العامة

رئي�س جمل�س التخ�ص�صات الطبية ُي�شيد بوزارة ال�صحة الإحتادية ودورها يف تر�سيخ دعائم العمل باملجل�س

�أبوقردة  :نتوا�صل مع املُ�ؤ�س�سات ال�صحية بال�سعودية و�إيرلندا حلفظ حقوق الأطباء ال�سودانيني ُهناك
تقرير �ّ :صحة وطن
�إحت�ضن مركز عبد احلميد �إبراهيم
للتدريب بالإمدادت الطبية فعاليات
امل�ؤمتر ال�سنوي ال�سابع جلمعية
�إخت�صا�صي الطب النف�سي باململكة
املتحدة و �إيرلندا ،بح�ضور و ت�شريف
وزير ال�صحة الإحتادي الأ�ستاذ بحر
�إدري�س �أبوقردة ،ورئي�س املجل�س
القومي للتخ�ص�صات الطبية الدكتور
الطيب عبد الرحمن ،ورئي�س جمعية
�إخت�صا�صي الطب النف�سي باململكة
املتحدة و �إيرلندا الدكتور حممود ب�شرى،
و الأمني العام للجمعية الفريق طبيب
بابكر جابر كبلو� ،إ�ضافة اىل م�شاركة عدد
من �شركات الأدوية .

رئي�س جمل�س تخ�ص�ص الطب
النف�سي  :منحنا جوائز
ملُتدربني قدموا بُحوث و�أوراق
مُتميزة يف املُ�ؤمتر لتحفيزهم
رئي�س جمعية �إخت�صا�صي
الطب النف�سي بال�سعودية
و�إيرلندا  :واجهتنا ِ�صعاب
عديدة يف البدايات متكنا من
جتاوزها بعزمية الأطباء .
الأمني العام جلمعية
�إخت�صا�صي الطب النف�سي
يُ�شيد مبجل�س التخ�ص�صات
الطبية ويُطالب بالإهتمام
بالطب النف�سي وو�ضع مناهج
للتدريب

قانون الطب النف�سي:

جدد وزير ال�صحة الإحتادي بحر
�إدري�س �أبوقردة �إلتزام الدولة بدعم
برامج ومنا�شط املجل�س القومي
للتخ�ص�صات الطبية ،وقال �أبو قردة
خالل خماطبته اجلل�سة الإفتتاحية
للم�ؤمتر ال�سنوي ال�سابع جلمعية
الطب النف�سي باململكة املتحدة و
�إيرلندا ،قال �إن املجل�س الوطني
�أجاز قانون الطب النف�سي يف مرحلة
ال�سمات العامة ،و�أ�ضاف  :القانون
�سي�شمل كل �أطياف الطب النف�سي،
وطالب �أبوقردة الأطباء بالتما�سك و
الرتابط يف الفرتة املقبلة .

�إحرتام و ت�صفيق
للوزير :

�أ�شار الدكتور الطيب عبد الرحمن رئي�س املجل�س القومي
للتخ�ص�صات الطبية،خالل حديثه اىل التفاهم و التناغم
الكبري الذي يحدث بني املجل�س و وزارة ال�صحة الإحتادية
و�أ�شاد الطيب بوزير ال�صحة الإحتادي ،وقال و�أن الوزير
بحر �إدري�س مل يتدخل مطلق ًا يف عمل جمل�س التخ�ص�صات
الطبية ،لذلك تفاعل كل الأطباء مع حديث الدكتور «�صفقوا»
للوزير الذي بدوره بادلهم نف�س ال�شعور بقوله  :واجبي
لي�س التدخل يف جمال عملكم ال�صحي ،الن تدخلي رمبا يف�سد
عليكم عملكم لذلك �أنا �أُ�شرف فقط على عمل املجل�س  ،وك�شف
�أبو قردة عن توفريهم للبنى التحتية للم�ست�شفيات العامة و
اخلا�صة واملراكز ال�صحية.

�أبرز املنجزات :

و�إ�ستعر�ض وزير ال�صحة الإحتادي خالل حديثه �أبرز
امل�شروعات التى مت �إجنازها يف العام املا�ضني والتي يعترب
�أهمها تنفيذ توجيه رئي�س اجلمهورية امل�شري عمر ح�سن

�أحمد الب�شري بتوفري «قابلة لكل قرية « من �أجل خف�ض وفيات
الأمهات و الأطفال حديثي الوالدة ،وحت�سر �أبوقردة على
هجرة الكوادر الطبية اىل خارج البالد ،م�شري ًا اىل توا�صل
وزارة ال�صحة مع امل�ؤ�س�سات ال�صحية باملمملكة العربية
ال�سعودية حلفظ جميع حقوق الأطباء ال�سودانيني الذين
يعملون بها ،وتقدم وزير ال�صحة الأ�ستاذ بحر �إدري�س
�أبوقردة بال�شكر ملجل�س التخ�ص�صات الطبية و جمعية
�إخت�صا�صي الطب النف�سي باململكة املتحدة و �إيرلندا.

م�شاركة و جوائز

الدكتور عبد الغني ال�شيخ عبد الغني رئي�س جمل�س تخ�ص�ص
الطب النف�سي  ،رئي�س امل�ؤمتر رحب يف بداية حديثه بوزير
ال�صحة الإحتادي الأ�ستاذ بحر �إدري�س �أبوقردة  ،كما
رحب بالدكتور الطيب عبد الرحمن رئي�س املجل�س القومي
للتخ�ص�صات الطبية  ،ف�ض ًال عن ترحيبه بجمعية �إخت�صا�صي
الطب النف�سي باململكة املتحدة و �إيرلندا  ،وقال عبد الغني
�أن امل�ؤمتر ح�ضره �أكرث من  250م�شارك ًا من جميع الكوادر

العاملة يف جمال الطب النف�سي و
ال�صحة النف�سية باخلارج و الداخل
 ،وناق�ش امل�ؤمتر ثالثني ورقة علمية
قدمها خرباء يف جمال الطب النف�سي،
وك�شف عبد الغني عن تقدميهم جلوائز
للمتدربيني الذين قدموا بحوث و
�أوراق متميزة يف امل�ؤمتر وذلك
بهدف حتفيزهم ،و�إ�ست�ضاف امل�ؤمتر
هذا العام الربوفي�سور موريل وهو
خبري عاملي يف جمال الطب النف�سي
بالواليات املتحدة الأمريكية ،يف
ال�سياق قال الربوفي�سور الطيب عبد
الرحمن رئي�س جمل�س التخ�ص�صات
الطبية �أن الطب النف�سي يجب �أن
يجد �إهتمام و رعاية خا�صة من الدولة
ن�سبة لأهميته ،و�أ�شاد الطيب بجمعية
�إخت�صا�صي الطب النف�سي باململكة
املتحدة و �إيرلندا.

خطط و �أهداف :

الدكتور حممود ب�شرى �سعيد رئي�س جمعية �إخت�صا�صي
الطب النف�سي باململكة العربية و �إيرلندا �إ�ستعر�ض تاريخ
ت�أ�سي�س اجلمعية وقال �أنهم واجهوا عدد من ال�صعاب يف
بدايات الت�أ�سي�س التى كادت �أن تنهي �أحالم الأطباء النف�سيني
 ،ولكن عزمية الأطباء كانت �أكرب يف الإ�ستمرار حتى ،و�أكد
دكتور حممود �سعيهم يف تطوير مهنة الطب النف�سي ،عرب
تدريب و ت�أهيل الأطباء النف�سيني  ،يف ال�سياق قال الفريق
دكتور بابكر جابر كبلو الأمني العام للجمعية �أن ما قام به
جمل�س التخ�ص�صات الطبية نحو اجلمعية ي�ستحق الإ�شادة
و التقدير ،و طالب «كبلو» بالإهتمام بالأطباء النف�سيني ف�ض ًال
عن �إن�شاء الربوتوكوالت العالجية �إ�ضافة اىل و�ضع منهج
لتدريب املدربني وو�ضع مناهج للتدريب  ،اجلدير بالذكر �أن
امل�ؤمتر ح�ضره عدد من الأطباء النف�سيني �أبرزهم الدكتور
الزين عبا�س عمارة .

�إ�ضاءات
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جمل�س التخ�ص�صات الطبية يعقد امتحانات القبول للجزء الأول لنواب الأخ�صائيني

تقرير�ّ :صحة وطن
مُنذ �صباح ال�سبت الباكر� ،ضُ جت باحات جمل�س التخ�ص�صات الطبية باخلرطوم بوفود الأطباء املُت�أهبني للجلو�س للإمتحان بُغية احل�صول
على درجة الإخ�صائني مبُختلف مُم�سايتها ،القاعات ُهيئت جيد ًا لإ�ستقبال النواب ،بينما �إ�صطف الإعالميني مُرتقبني كلمة مُمثل رئا�سة
اجلمهورية واملُ�شرف على جمل�س التخ�ص�صات الطبية وزير ال�صحة الإحتادي الأ�ستاذ بحر �إدري�س �أبوقردة.

خال من الأخطاء الطبية
�أبوقردة �ِ :سجل الأطباء ال�سودانني يف ال�سعودية ٍ
متيز الأطباء ال�سودانيني

فور و�صوله املجل�س تفقد الوزير قاعات الإمتحانات ،ومن ثمة دلف �إىل
باحة املجل�س حيث من املُقرر � ّأن يديل بكلمته لل�صحفيني فبد�أ حديثه مُ�شيد ًا
بالدور الكبري الذي يبذله املجل�س ال�سوداين القومي للتخ�ص�صات الطبية يف
التطوير الطبي ،مُ�شري ًا �إىل � ّأن املجل�س الذي مت �إن�شائه يف العام ()1995
جوّ د عمل الإخ�صائيني ال�سودانيني،
قائ ًال( :ل ُقرابة الأربع �سنوات مل ت�شهد
ال�سعودية خط�أ طبي واحد من قِبل
الأطباء ال�سودانني عك�س �أقرانهم من
الدول الأُخرى).

“ �أبو قردة “ يتفقد
قاعات الإمتحان

يُعترب ر�صيد ًا للتخ�ص�صات الطبية املوجودة يف ال�سودان .مُو�ضح ًا �أن
املجل�س قد زاد عدد التخ�ص�صات من � 37إىل  48تخ�ص�ص ًا خلدمة الرعاية
ال�صحية يف خمتلف حماورها و�أ�ضاف “بدر” �أن �شهادة املجل�س ت�ؤهل
حاملها للعمل ك�إ�ست�شاري من الدرجة العليا يف اململكة العربية ال�سعودية
واخلليج وايرلندا وعدد من البلدان ،م�شري ًا �إىل ابتعاث عدد من الكوادر �إىل
ايرلندا العرتافها باملجل�س وتخ�ص�صات ال�سودان الطبية يف �إطار �شراكة
ا�سرتاتيجية خلدمة احلقل الطبي
واملنظومة ال�صحيَّة بالبالد.

الأمني العام للمجل�س د .ال�شيخ ال�صديق
بدر االمتحانات تمُ ِّكن الأطباء من
االنخراط يف التخ�ص�صات املختلفة ونيل
درجة الدكتوراه ال�سريرية

و�أ�ضاف مُمثل رئا�سة اجلمهورية،
امل�شرف على جمل�س التخ�ص�صات
الطبية وزير ال�صحة الإحتادي بحر
�إدري�س “�أبو قردة”ّ � ،أن عدد اجلال�سني
لهذه الإمتحانات املُنعقدة يف ()3
مراكز بوالية اخلرطوم و( )4واليات هي( :اجلزيرة ،البحر الأحمر� ،شمال
كردفان� ،شمال دارفور) ،و( )5مراكز يف اململكة العربية ال�سعودية� ،إ�ضافة
لدولتي الإمارات العربية املتحدة واريرتيا بلغ الـ(  )3734طبيب ًا يف ( )19
تخ�ص�ص ًا عام ًا وفرع َّي ًا ،مُ�شدِّد ًا على � ّأن كافة الكليات العريقة يف �شتى دول
العامل باتت ت�سعى للتعاون مع املجل�س (وده فخر كبري لل�سودان) ،م�ؤكد ًا
على �أن الدولة �سوف ت�ضع كافة امكانياتها للنهو�ض باملجل�س الذي و�ضع
ال�سودان يف مقدمة الدول يف التخ�ص�صات الطبية.

�أخ�صائيني خلدمة الوطن

من جانبه قال الأمني العام للمجل�س دكتور ال�شيخ ال�صديق بدر �أن هذه
االمتحانات مت ِّكن الأطباء من االنخراط يف التخ�ص�صات املختلفة ونيل
درجة الدكتوراه ال�سريرية ومن ثم التخ ُّرج كاخت�صا�صيني لتقدمي اخلدمة
الطبية يف كافة �أنحاء ال�سودان م�ؤكد ًا �أن جلو�س هذا العدد من هذه الكوادر

تخ�ص�صات دقيقة

وقد بلغت التخ�ص�صات الطبية
حوايل ( )19تخ�ص�ص ًا �شمل
اجلراحة ،الباطنية ،الن�ساء
والتوليد ،اجللدية ،الأورام ،طب
املجتمع ،طب الأ�سرة ،اجلراحة
العامة ،جراحة الفم والوجه
والكفيني ،جراحة العيون ،الطب
النف�سي ،اجلهاز التنف�سي� ،أمرا�ض
اللثة ،التخدير العناية املكثفة،
الأحياء الدقيقة ،املناعة ال�سريرية ،طب الطوارئ ،وعالج الأورام.

ا�سرتاتيجية املجل�س

و�أو�ضح الأمني العام للمجل�س د.ال�شيخ ال�صديق بدر � ّأن املجل�س يعقد
الإمتحانات مرتني يف العام  ،مُلفت ًا �إىل � ّأن الأطباء الذين يجتازوها ي�صبحوا
م�ؤهلني للقبول للتدريب باملجل�س كنواب اخ�صائيني .م�شري ًا �إىل �أن
االمتحانات يف هذه الدورة جتئ متوافقة ومعززة اال�سرتاتيجية املجل�س
يف التو�سع الر�أ�سي والأفقي للخدمات ال�صحية والتعليم الطبي.

مراكز خارجية

مو�ضحا زيادة عدد مراكز االمتحانات لت�صبح  12مركزا داخل وخارج
ال�سودان بكل من اخلرطوم ،مدين ،الأبي�ض ،بورت�سودان والفا�شر �إ�ضافة
ل�سبعة مراكز خارجية بكل من الريا�ض ،جدة ،الدمام� ،أبها ،وحائل بال�سعودية
ومركز بال�شارقة الإمارات العربية املتحدة و�آخر باريرتيا .وك�شف ال�شيخ عن
توفري هذه الأعداد الكبرية من نواب االخت�صا�صيني وانت�شارهم بامل�ؤ�س�سات
ال�صحية �سينعك�س ب�صورة �إيجابية على تقدمي اخلدمات ال�صحية وجودتها،
مبينا �أن نقل التدريب للواليات �سي�سهم بفاعلية يف زيادة تغطية اخلدمات
ال�صحية بالواليات وزيادة التخ�ص�صات الدقيقة التي مل تكن موجودة من
قبل .كا�شف ًا عن اعتماد مركز جديد لالمتحانات ب�سلطنة عمان �سيبد�أ من دورة
يونيو يف العام 2018م.

من فا�شر ال�سلطان

وقد �إحتفل �أطباء الفا�شر مبا �أطلقوا عليه “�إجناز عظيم” حيث عُقدت
�إمتحانات املجل�س القومي ال�سوداين للتخ�ص�صات الطبية للأول مرة
بواليات دارفور ،حيث جل�س ُقرابة الـ(  )43طبيب بواليات دارفور اخلم�س
متزامنا مع امتحانات اخري يف من املدن الأبي�ض ،مدين ،وكذلك بع�ض
الدول العربية كـ(ال�شارقة ،الريا�ض ،جدة ،الدمام� ،أبها ،وحائل).

تقاريـــــــــــر
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ُمطالبات ب�سيا�سة وطنية لتقليل من هجرة الكوادر الطبية
يف ور�شة نظمها جمل�س التخ�ص�صات الطبية

�أبو قردة  :بع�ض الأخ�صائني اليرغبون يف الهجرة ولكنهم ( جمبورين )
ً
حفاظا على حقوق الأطباء
جمل�س التخ�ص�صات الطبية ُيطالب بتنظيم الهجرة

ر�صد  :جعفر برغوت
�أقام املجل�س القومي ال�سوداين للتخ�ص�صات الطبية بالتعاون مع جهاز
تنظيم �ش�ؤون ال�سودانيني العاملني باخلارج ور�شة بعنوان « :هجرة
الكفاءات ومردودها علي التنمية ـ القطاع ال�صحي �أمنوذج ًا  ،والتي جائت
حتت �شعار « الإ�ستفادة من اخلربات والكفاءات املهاجرة يف التنمية
ال�شاملة « .

تخطيط الور�شة:

يف مُقدمة حديثه �أو�ضح الأمني العام ملجل�س التخ�ص�صات الطبية د.
ال�شيخ ال�صديق بدر  ،ب�أن التخطيط للور�شة جاء من �أجل تناول جوانب
حمددة و�أهمها ما يدور يف دهاليز القطاع ال�صحي مبين ًا �أهمية دور
ال�صحة مقرونة ً بووجود الكادر الطبي املدرب ،مُبين ًا �أنه �سيتم مُناق�شة
عدة حماور خالل الأوراق املقدمة �أهمها حجم ظاهرة هجرة الكفاءات
و�أبعادها وكيفية معاجلتها وتكوين �سيا�سة وطنية للهجرة يف القطاع
ال�صحي.

و�ضع �سيا�سة واحدة:

�شدًد رئي�س املجل�س القومي ال�سوداين للتخ�ص�صات الطبية د .الطيب
عبدالرحمن علي عل �ضرورة و�ضع �سيا�سة واحدة من �أجل معاجلة
النق�ص املوجود يف الكوادر الطبية وقال ب�أن املجل�س مهموم «فهو
ينتج ويدرب ويف خامتة املطاف يفقد كوادره « كا�شف ًا عن وجود ()30
�ألف طبيب �سوداين خارج ال�سودان �إذ يوجد باململكة العربية ال�سعودية
وحدها( � ) 19ألف طبيب.

جوائز للمتميزين :

و�صف الأمني العام جلهاز تنظيم �ش�ؤون ال�سودانيني باخلارج الدكتور
ال�سفري كرار التهامي  ،الكادر الطبي ال�سوداين ب�أنه م�ؤهل متاما يف جميع
البلدان ،مُعرب ًا عن جوائز يف �شهر مار�س القادم متنح للذين يقومون
بعمل مميز باخلارج  ،مُطالب ًا ب�ضرورة حت�سني الأو�ضاع للكادر الطبي
بال�سودان للمحافظة على ا�ستقرار الأطباء بالبالد  ،قائ ًال� ( :أطبائنا مل
يخذلونا مُطلق ًا ) .

ق�ضية حمورية

من جانبها و�صفت وزيرة التعاون الدويل د� .سمية �أُكد ق�ضية هجرة
الكفاءات بالق�ضية املحورية مو�ضحة �أن لها �آثار �إيجابية و�سلبية  ،مطالبة
بتوفري املوارد يف الدولة للتقليل من الهجرة  .و�أ�ضافت « �أكد « يجب علينا
تعزيز ال�صورة الذهنية عن الطبيب ال�سوداين ملا لها من مردود �إيجابي
كما يجب ا�ستقطاب الكفاءات املوجودة بالدول الأخرى .

�إح�صائيات متباينة

على ال�صعيد ذاته ك�شف الأمني العام للمجل�س التخ�ص�صات الطبية د.
ال�شيخ ال�صديق بدر عن عدم وجود �إح�صائية دقيقة ُتو�ضح عدد الأطباء
ال�سودانيني العاملني باملهجر  ،مُعل ًال ذلك ب�أن ( الدول املانحة ينق�ص
�أنظمتها التجان�س )  ،الفت ًا �إىل �أنه وفق ًا لدرا�سة �أجرتها وزارة ال�صحة
ال�سعودية ف�إن( %)60من الأطباء ال�سودانيني يعملون باخلارج حيث
�أو�ضحت الدرا�سة �أن ( % )14من �أطبائها ُ�سودانيني � ،أيّ ما يُقارب الـ()19
�ألف طبيب  ،مُ�شري ًا �إىل �أنّ دُول اخلليج الأُخرى بها �أعداد غري معلومة .
وقال (بدر) �إن الهجرة ال�سلبية �أحدثت نق�ص كبري يف كوادر (التمري�ض
) نظر ًا �إىل �أن البالد لي�س لديها ُقدرة متري�ضية عالية ( املُ�ست�شفيات
الريفية يف ال�سعودية مليئة بالطبيبات ال�سودانيات )  ،مُ�شدد ًا على �أن
هجرة الأطباء ينق�صها التنظيم وترك املجال لـ( الوكاالت ) الذين يُعاب
عليهم ُ�سوء املُمار�سة مُطالب ًا ب�ضرورة �إيجاد �إ�سرتاتيجية وطنية لهجرة

الكادر الطبي وال�صحي  .وطالب « بدر» ب�ضرورة �إ�ستبقاء �أعداد كافية من
الأطباء بالبالد منع ًا لأيَ نق�صه قد ُتعاين منه امل�ست�شفيات .

حتديات الهجرة:

م�شري ًا �إىل �أنه من �ضمن التحديات التي تقف يف طريق التقليل من هجرة
الأطباء هو التحدي الإقت�صادي �إذ باتت الكوادر الطبية تغادر البالد بُغية
احل�صول على رواتب عالية تفوق ما حت�صل عليه هُ نا� ،إ�ضافة �إىل توزيعهم
يف مناطق نائية ال�شئ الذي يجعل جُ لهم يفكر يف مغادرة البالد .

تنظيم هجرة الكادر الطبي

ومن جانبه طالب عميد �أكادميية العلوم ال�صحيًة د� .إ�سماعيل ب�شارة
�أحمد ـ ب�ضرورة و�ضع �إح�صائيات دقيقة عن عدد الأطباء ال�سودانيني
املوجودين باخلارج � ،إ�ضافة �إىل �إيجاد �سيا�سة وطنية واحدة تنظم
هجرة الكفاءات،وقال ب�شارة ب�أن الدول الأخري تقوم بتدريب كوادرها
قبل هجرتهم وتنظيم �أموالهم يف اخلارج وبالتايل ت�ساهم يف حت�سني
و�ضعهم املادي مبا يعود بالفائدة عليهم وعلي بلدانهم  ،م�ؤكد ًا انه ال يجب
حرمان االطباء من العمل يف اخلارج النه منايف حلقوق االن�سان ولكن
يجب علي الدولة تنظيم الهجرة حمافظة على االمن ال�صحي

�أخ�صائني مجُ ربين

اكد وزير ال�صحة الإحتادي امل�شرف على جمل�س التخ�ص�صات الطبية
الأ�ستاذ بحر �إدري�س �أبوقردة  ،ب�أنه ال ميكن �إيقاف هجرة الكوادر الطبية،
ولكن يجب الإ�ستفادة من الكادر الطبي باملهجر ،مُ�شري ًا �إىل عدم رغبة
ال�سودانيني بالهجرة بقوله « ( �أيّ ُ�سوداين لو وجد احلد الأدين لن يرغب
يف مُغادرة البالد ) مُردف ًا ( كافة الأخ�صائني ال ُكبار ال يرغبون يف الهجرة
ولكنهم جمبورين )  .وطالب « �أبو قردة « ب�ضرورة تنظيم الهجرة بني
الدولتني منع ًا ملا يُعانيه الأطباء من مُعامالت �سيئة و�صفها (بغري الكرمية
) ،قائ ًال  ( :الأطباء ال�سودانيني يقفون �صف من �أجل املعاينات)  ،مُ�شدد ًا
على �ضرورة الإ�ستفادة من جتارب الدول الأُخرى كـ( الفلبني ) يف تقنني
العمالة اخلارجية.

التو�صيات

خرجت الور�شة بالعديد من التو�صيات التي عزم املجل�س على حتويلها
لواقع ملمو�س �أهمها �ضرورة تدريب الأطباء والكادر ال�صحي عموم ًا ،
�إ�ضافة �إىل حت�سني بيئة العمل �سيما يف املناطق النائية وو�ضع �سيا�سة
للتدريب يف الريف ،كما �أو�صت الور�شة على حت�سني الو�ضع الإقت�صادي
والإ�ستنعانة بربنامج نقل املعرفة بجهاز املغرتبني والتن�سيق مع جلنة
ال�صحة والبيئة وال�سكان باملجل�س الوطني  ،و�إقرتاح مكتب يرعي م�صالح
الكودر ال�صحية خارج البالد � ،إ�ضافة �إىل �ضرورة و�ضع �سيا�سية وطنية
للحد من هجرة الكادر الطبي .

ثقافة ّ�صحية

�صحيفة �إلكرتونية ت�صدر عن �إدارة الإعالم الإلكرتوين  ..وزارة ال�صحة الإحتادية  ..العدد الرابع يناير 2018م
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ما هو �أف�ضل وقت ل�شرب املاء؟

فيتامني “د “ أكبر ُمحارب لالمراض اخلبيثه!!
�أ�ؤكد ومن خالل خربتي مع مر�ضاي الذين
يراجعونني يف العيادة � ،أن كثريا منهم خ�صو�صا
املكتئبات منهن وال�سوداويات والو�سوا�سيات
عندما طلبتُ منهم �إجراء فح�ص مل�ستوى فيتامني
دال  ،وجدت انهم ال يتجاوزون معدل الع�شرة يف
حني ان املعدل الطبيعي يجب اال ينزل عن معدل
ثالثني �إىل �سبعني !!
�إنت�شار الأمرا�ض النف�سية
ومن ال�صعب ان نرى ما يحدث حولنا من
انت�شار رهيب لأمرا�ض نف�سية او عقلية  ،كمر�ض
الف�صام او ثنائية القطب ،او االكتئاب او القلق
�أو الأمرا�ض الع�صابية الأخرى ثم نقوم ب�إرجاع
الأمر اىل الوراثة �أو �سوء التن�شئة �أو اال�ضطهاد،
�أو اخلوف �أو �ضغوطات احلياة �أو غري ذلك  ،ثم
نتجاهل �سببا قويا نغفل عنه كثريا وهو �سوء
التغذية واحلرمان الوا�ضح من بع�ض الفيتامينات
.دعونا نركز احلديث اليوم على الفيتامني (دال) ،
هذا الفيتامني الذي اهتم به العلماء والأطباء يف
الفرتة الأخرية وخرجت البحوث والدرا�سات
احلديثة التي ت�ؤكد ان نق�ص هذا الفيتامني يعد
من الأ�سباب الرئي�سة يف الإ�صابة مبر�ض الف�صام
العقلي  ،وكذلك من �أ�سباب االكتئاب العار�ض
والو�ساو�س القهرية والهالو�س الب�صرية
وال�سمعية والث�شوي�ش  ،وكذلك من �أ�سباب
�ضمور املخيخ ومر�ض الزهامير ومر�ض الت�صلب
اللويحي  ،بل �إن نق�ص فيتامني دال هو من �أ�سباب
اهتزاز جهاز املناعة وانعكا�سه على نف�سه فيهاجم
بع�ض الأجهزة احليوية كالبنكريا�س في�سبب
ال�سكر  ،وكاخلاليا ال�صبغية
في�سبب البهاق  ،وكب�صيالت
ال�شعر في�سبب ال�صلع وهكذا ،
بل وجد �أن كل خلية يف اجل�سم
الب�شري لها م�ستقبالت خا�صة
بفتامني دال ما يعني ان كل
خلية حتتاج هذا الفيتامني وال
ت�ستغني عنه ..والأعجب من
هذا ما يقوم به هذا الفيتامني
الذي يتحول يف اجل�سم
�إىل هرمون حيوي ي�ساعد
يف الق�ضاء على االلتهابات
واجلراثيم ويف الق�ضاء على
اخلاليا ال�شاذة ال�سرطانية قبل
ا�ستفحالها ،ويف الق�ضاء على
الثعلبة والذئبة احلمراء ..لكن
بحمد الله �سرعان ماميكن تعديل
هذا اخللل من خالل جرعات
كبرية مركزة على �شكل حبوب

�أو نقاط �أو حتى حقن ع�ضلية  ،ت�ؤخذ ملدة �شهرين
�إىل ثالثة �أ�شهر فقط حتى ال يح�صل الت�سمم
ب�سبب الرتاكم  ،ويح�صل بعد ذلك الت�شايف الذي
رمبا ا�ستغرق ن�صف �سنة �إىل ع�شرة �أ�شهر  ،يح�س
الإن�سان بعدها انه قد ولد من جديد  ،خ�صو�صا
وان اجلرعة املو�صى بها يوميا قد مت رفعها من
( 400وحدة دولية اىل  800وحدة ) ب�سبب ان
�أكرثنا ال يتعر�ض للأ�شعة فوق البنف�سجية التي
ال تتواجد اال يف �ساعات ال�صباح االوىل ،او قبل
غروب ال�شم�س � ،إ�ضافة �إىل قلة تناولنا للم�أكوالت
البحرية خ�صو�صا ال�سلمون والتونة وزيت كبد
احلوت  ،وبالتايل فنحن عر�ضة لهذا النزول
اخلطري  ،ما يعود علينا بهذه الأمرا�ض العقلية
والنف�سية والع�صبية واجل�سدية و�أمرا�ض
ه�شا�شة العظام والنقر�س والتهاب املفا�صل ،
�صحيح انه لي�س ال�سبب الوحيد  ،لكنه �سبب
جوهري ال ي�ستهان به
من �أهم م�صادر فيتامني ” د ”
ال�شم�س
– يجب التعر�ض لل�شم�س ملدة  25 -20دقيقة .
– يف�ضل قبل ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا وبعد
الرابعة ع�صر ًا .
– يف�ضل تعري�ض �أكرب م�ساحة ممكنة من اجل�سم
لل�شم�س حتى تتم الإ�ستفادة الكاملة .
احلليب املعزز بـ فيتامني ” د “
– جميع �أنواع حليب الأبقار معززة بـ فيتامني
” د”
و تقل ن�سبة تركيز فيتامني ” د ” يف احلليب

اخلايل الد�سم .
– يحتوي  250ملي ( ربع لرت ) من احلليب
الكامل الد�سم تقريب ًا على . IUS 100
�سمك التونه
يعترب �سمك التونة الطازج �أو املعلب من امل�صادر
اجليدة لـ فيتامني ” د ”
املكمالت
– وهي عبارة عن كب�سوالت تباع يف ال�صيدليات
وحتتوي على كال�سيوم و فيتامني ” د ” وهي
�أي�ضا جيدة للإ�ستخدام اليومي ملن يعاين من
نق�ص يف الفيتامني .
�صفار البي�ض
– غني بفيتامني ” د ”
– �صفار بي�ضة واحدة حتتوي على IUS 40
من فيتامني ” د ”
– تنبية – البي�ضة الواحدة حتتوي على ن�سبة
كبرية من الكول�سرتول  ،يرجى عدم الإكثار من
البي�ض .
الكبدة
– حتتوي على ن�سبة جيدة من فيتامني ” د ”
–  150جرام من الكبدة املطبوخة حتتوي على
 ، IUS 50فيتامني  , Aحديد  ،بروتني والكثري
من العنا�صر املهمه
– تنبية � :أي�ضا الكبدة حتتوي على ن�سبة عالية
من الكولي�سرتول.
زيت كبد �سمك القد ( احلوت )
– كب�سوالت زيت كبد �سمك القد ( احلوت )
متوفرة يف ال�صيدليات .
– طعمه الذع مثل النعناع و
ال�سيرتو�س .
– يحتوي على ن�سبة عالية من
فيتامني ” د ” IUS 1300
– املعدل اليومي لل فيتامني ” د
” هو  IUS 600واحلد الأعلى
هو IUS 4000
ع�صري الربتقال
– بع�ض ال�شركات تعزز ع�صري
الربتقال بـ فيتامني ” د” مثال
” ع�صري برتقال فلوريدا ” يباع
يف اجلمعيات .
–  250ملي ( ربع لرت ) يحتوي
على معدل قدرة  IUS 100من
فيتامني ” د ” .
معلومة مهمه :
اللي ماعنده فيتامني دال
ج�سمه لن ميت�ص �أي نوع من
الفيتامينات.

حتتاج �أع�ضاء اجل�سم لكميات كافية من املاء للأداء وظائفها ب�شكل
مثايل ،لكن هناك بع�ض الأوقات خالل اليوم التي يف�ضل فيها �شرب املاء
لدعم وظائف اجل�سم ،فهل تعرف هذه الأوقات؟ املاء هو �أ�صل احلياة”
هذه لي�ست مبالغة ،ف�إمتام اجل�سم ملهامه م�شروط باحل�صول على كمية
كافية من املياه .ومن املهم معرفة �أف�ضل الأوقات ل�شرب املياه لأن هذا
ي�ساعد اجل�سم يف حتقيق �أكرب ا�ستفادة منها .وين�صح اخلرباء ،وفقا
لتقرير ملجلة “فوكو�س” الأملانية ،ب�شرب �أكرب قدر ممكن من املاء بعد
اال�ستيقاظ مبا�شرة لأن هذا يخل�ص اجل�سم من ال�سموم قبل تناول
الإفطار .ولت�سهيل عملية اله�ضم ين�صح الأطباء بتناول كوب من املاء
قبل ن�صف �ساعة وبعد �ساعة من تناول كل وجبة طعام .فرتة ما قبل
النوم من الأوقات املهمة �أي�ضا ل�شرب املاء �إذ ين�صح الأطباء ب�شرب املاء
قبل �ساعة من النوم لأن اجل�سم يفقد كمية من ال�سوائل �أثناء النوم حتى
دون �أن نالحظ ذلك .وب�شكل عام ال يجب �أن تقل كمية املاء التي ي�شربها
الإن�سان ،عن لرتين يوميا.

ا�ستخدام الأم للهاتف الذكي
ي�ؤثر على منو الر�ضع
الت�أثريات ال�سلبية ال�ستخدام التقنيات احلديثة من هاتف ذكي وغريه،
مل تعد قا�صرة على الأطفال الذين �صار بو�سعهم الدخول لهذا العامل يف
وقت مبكر فح�سب ،بل متتد الأ�ضرار للر�ضع �أي�ضا الذين يت�أثر منوهم
عرب ا�ستخدام الأم للهواتف الذكية.وقد حذرت مفو�ضة احلكومة
االحتادية ملكافحة �إدمان املخدرات ،مارلينه موتلر من �إدمان الأطفال
للإنرتنت ،و�أ�شارت �إىل �أن كرثة ا�ستخدام الأطفال لو�سائل الإعالم
ميكن �أن ي�ؤدي �إىل ا�ضطرابات يف النمو .ونقل موقع “دير في�سنت”
الأملاين عن موتلر قولها�“ :إن الأطفال الذين ي�سمح لهم بالدخول �إىل
العامل االفرتا�ضي مبفردهم يف وقت مبكر للغاية ،ميكن �أن يتعر�ضوا
لأ�ضرار �صحية �إثر ذلك” .و�أو�ضحت ذلك بقولها�“ :إن البع�ض
ي�صبحون مفرطي الن�شاط �أو عدوانيني ،وميكن �أن ي�صل الأمر لديهم
�إىل �إدمان الإنرتنت”.وجاءت هذه الت�صريحات مبنا�سبة درا�سة
�أجرتها وزارة ال�صحة االحتادية ب�أملانيا عن مدى ت�أثري و�سائل الإعالم
على الأطفال ،وبح�سب الدرا�سة ،ف�إن الأطفال بني عامني و�أربعة �أعوام
يلعبون ملدة  30دقيقة يوميا با�ستخدام الهواتف الذكية .و�أعربت
مفو�ضة احلكومة االحتادية ملكافحة الإدمان عن ر�أيها يف �أن الآباء
ب�صفة خا�صة ملزمون بالعمل على حتديد معدل ا�ستخدام الأطفال
لو�سائل الإعالم.وقالت مورتلر“ :يتعني عليهم (على الآباء) م�صاحبة
الأطفال على طريق الدخول �إىل العامل الرقمي” .وبح�سب الدرا�سة،
ف�إن هناك ت�أثريا �سلبيا على تطور الطفل الر�ضيع �إذا ا�ستخدمت �أمه
هاتفها اجلوال خالل رعايته ،منها “ا�ضطرابات التغذية وا�ضطرابات
النوم” .و�أظهرت النتائج الأولية للدرا�سة وجود عالقة �أي�ضا بني
�صعوبات القراءة والكتابة و�ضعف االنتباه والعدوانية وكذلك
ا�ضطرابات النوم وبني نق�ص الكفاءة يف التعامل مع و�سائل الإعالم
الرقمية ،ال�سيما لدى الأطفال يف املرحلة العمرية التي ترتاوح بني
ثمانية �أعوام و 14عاما.

وي�س�ألونك

نقاط متقاربة

د.يا�سر عثمان �أبوعمّار

د.ال�صادق الب�شري �أحمد

الإمدادات الطبيّة..
�سرية جهرية وعطاء م�شهود

وي�س�ألونك عن البيئة

لل�سودان (�إرث) �ضخم وتاريخ (نا�صع) يف جمال
الإمدادات الطبية التي بد�أت يف العام 1935م مبخازن
مركزيّة للأدوية ،ثم انتقل الأمر للهيئة القومية للإمدادات
الطبيّة يف العام 1991م حتى �ألغيت الهيئة يف العام
2003م.
يف العام 2015م مت تغيري الو�ضع القانوين للهيئة،
مبوجب �إجازة قانون ال�صندوق القومي للإمدادات
الطبيّة مع االحتفاظ بالدور الأ�سا�س الذي كانت تقوم
به الهيئة واملهمة املوكلة �إليها واملتمثلة يف �شراء وخزن
وتوزيع املنتجات الطبيّة (الأدوية وامل�ستلزمات والأجهزة
والأثاثات الطبيّة) للم�ؤ�س�سات واملرافق احلكوميّة.
متيّز ال�صندوق بكونه م�ؤ�س�سة خدميّة غري ربحيّة،
وو�ضع وتنفيذ نظام للإمداد الدوائي ،فهو ال�سلطة
القومية املخت�صة ب�شراء وتخزين وتوزيع املنتجات
الطبية املمولة بوا�سطة الدولة جلميع امل�ؤ�س�سات
احلكوميّة والوحدات ال�صحيّة يف جميع �أنحاء البالد.
يهدف ال�صندوق القومي للإمدادات الطبيّة �إىل ت�أمني
حاجة الوحدات ال�صحيّة يف القطاع العام من املنتجات
الطبيّة ذات امل�أمونيّة والنجاعة واجلودة العالية وال�سعر
املوحد يف جميع �أنحاء البالد ،تعزيز اال�ستخدام ّ
املر�شد
للدواء ،تعزيز الإتاحة الدوائيّة ،امل�ساهمة يف تطوير
اخلدمات ال�صيدالنيّة ،وامل�ساعدة يف ن�شر اخلدمات
العالجيّة يف جميع �أنحاء البالد وذلك بتوفري املنتجات
الطبية ،لتحقيق الأمن الدوائي القومي.
خالل ال�سنوات املا�ضية من عمر ال�صندوق ،قدّم عطاء
م�شهود ًا ،يف جمال تخ�ص�صه وتنفيذ �أهدافه العظيمة.
بالأم�س – يف منرب طيبة بر�س -قدّم ال�صندوق منجزاته
كتاب مفتوح للر�أي العام ،قدّمه الدكتور جمال خلف
يف ٍ
الله املدير العام لل�صندوق بح�ضور الأ�ستاذ بحر �إدري�س
�أبوقردة وزير ال�صحة الإحتادي الذي يتبع ال�صندوق
لوزارته.
الوزير �أو�ضح �أن هنالك رعاية كاملة من رئا�سة
اجلمهورية لل�صندوق ،و�أن الب�شري (حار�س الدواء
املجاين بي نف�سو) ،و�أنه لي�س هنالك �أي (زيادة) يف
الأ�سعار ،ومما ّ
ب�شر به الوزير افتتاح فروع مراكز
الإمدادات الطبية بواليتي اخلرطوم واجلزيرة لتن�ضمّا
للم�سرية القا�صدة نحو وفرة الدواء املجاين وغريه من
�أهداف ال�صندوق.
دكتور جمال خلف الله املدير العام لل�صندوق قدّم كتاب ًا
مليئ ًا باملنجزات التي تبينها الأرقام ،و�أو�ضح �أنهم
ا�ستطاعوا توفري الأدوية وامل�ستلزمات الطبيّة بن�سب
عالية برغم ظروف ال�سودان يف الفرتة املا�ضية .حيث
زاد معدل الوفرة الدوائية من  %46يف العام 201م �إىل
 %95يف املتو�سط يف ال�سنوات الأخرية ،وهو احلد
املعمول به عاملي ًا.
ويف الأعوام اخلم�سة املا�ضية متكن ال�صندوق من
املحافظة على وفرة �أ�صناف الربامج العالجية املتخ�ص�صة
والتي ت�شمل �أدوية الطوارئ واحلوادث و�أدوية عالج
ال�سرطان و�أدوية وم�ستهلكات زراعة وغ�سيل الكلى
و�أدوية وم�ستهلكات بنك الدم والهيموفيليا و�أدوية
برنامج عالج الأطفال املجاين بن�سبة ال تقل عن .%95
هذا العطاء الدافق والبذل امل�شهود رغم التحديات
التي واجهت البالد يف ندرة النقد الأجنبي و�صعوبة
التحاويل البنكية ب�سبب احل�صار الأمريكي اجلائر،
جدير بــ(تثمني) جهود ال�صندوق والإ�شادة امل�ستحقة
بالعاملني به.
�إن الدولة �إ ْذ تك ّرم ال�صندوق ومتنح العاملني به و�سام
الإجناز ومديره العام جنمة الإجناز ،ف�إن ذلك ميثل زاد ًا
للم�سري ،ووفاء لأهل العطاء.
التحية والتج ّلة لل�صندوق وللقائمني على �أمره وهم
يقومون على ثغرة مهمة من ثغور الأمن ال�صحي ،و�أحد
�أهم مرتكزات الأمن القومي لل�سودان.

الأخيــــــرة

�صحّ تك
تهمنا

دعى املُجتمع ال�سوداين تبني ثقافة التربع بالأع�ضاء

�أبو قردة ُيعلن التربع ب�إع�ضائه حال وفاته ل�صالح املر�ضى
اخلرطوم �ّ :صحة وطن
و�أقر �أبوقردة يف حفل التد�شني الذي نظمه املركز
القومي لأمرا�ض وجراحة الكلى لتد�شني  11من
الربتكوالت العالجية يف جمال امرا�ض وزراعة الكلي
مب�شاركة الإ�ست�شاريني والإخت�صا�صيني واخلرباء
يف جمال �أمرا�ض الكلي بنادي ال�شرطة بري ،بوجود
عدد من التحديات التي واجهت الوزارة لإيقاف ال�سفر
لزراعة الكلي خارج ال�سودان داعي�آ املجتمع .ال�سوداين
لتبني ثقافة التربع بالإع�ضاء لتخفيف معاناة ذويهم
من املر�ضى و�أمتدح �أبوقردة ،املركز القومي للكلي
للجهود التي بذلها يف و�ضع العديد من الربتكوالت
العالجية لتخفيف معاناة مر�ضي الكلي كما �إمتدح
جهود العلماء ال�سودانيني الذي �ساهموا يف �إعداد

هذه الربتكوالت وجدد �إلتزام وزارتة بالعمل وفق
هذه املوجهات كما دعي للإهتمام مبجاالت التغذية
لت�ساعد فى عالج مر�ضي الف�شل الكلوي وخلق عدد
من املبادرات ت�سهم يف تعزيز �صحة مر�ضي الف�شل
الكلوي .وقال املدير العام للمركز القومي لأمرا�ض
وجراحة الكلي حممد ال�سابق ،ان التد�شني ي�شمل 11
برتكوال عالجيا يف �أمرا�ض الكلي والزراعة �شملت
�أمرا�ض الكلي عند الكبار ،و�أمرا�ض الكلي عند ال�صغار
،التمري�ض والتغذية للعمل بها يف مراكز الغ�سيل
الدموي ومراكز زراعة الكلي لت�شخي�ص وتوحيد
العالج وتدريب الكوادر الطبية وحت�سني الآداء لفائدة
املر�ضي بجميع مناطق ال�سودان .و�أكد م�شاركة �أطباء
من خمتلف فئاتهم و�سيوزع على امل�ست�شفيات.

ال�صحة الإحتادية %80 :من الأمرا�ض ترتبط بتدهور �صحة البيئة
اخلرطوم :جعفر برغوت
ُتقيم �إدارة �صحة البيئة والرقابة على الأغذية –
وزارة ال�صحة الإحتادية ،بالتعاون مع منظمة
ال�صحة العامية اجتماعها ال�سنوي رقم ( )20ملديري
�صحة البيئة والرقابة على الأغذية على م�ستوى
وزارات ال�صحة بال�سودان ،وذلك يومي()18-17
من يناير اجلاري يف حا�ضرة والية النيل الأزرق
(الدمازين) ،حتت �شعار� :صحة البيئة الو�ضع
الراهن والر�ؤية امل�ستقبلية.
وقال مدير �إدارة �صحة البيئة والرقابة على الأغذية
بالوزارة د� .إ�سماعيل �أحمد الكام�ش �أن االجتماع
يهدف �إىل مراجعة وتقييم و�ضع �صحة البيئة
بالبالد بغر�ض التح�سني يف البيئة.
وك�شف الكام�ش �أن  %80من الأمرا�ض تعترب
�أمرا�ض ًا ترتبط بتدهور �صحة البيئة� ،أي ما يعادل

( )102نوع من الأمرا�ض ذات ال�صلة بالبيئة،
فيحدث التدخل يف حماربتها بتوفر املياه الآمنة
والتخل�ص من النفايات ب�أنواعها املختلفة،
واملبيدات والفوارغ منتهية ال�صالحية التي ت�شكل
مهدد ًا خطري ًا للبيئة.
و�أ�شار الكام�ش �إىل �أن ما يُ�صرف �أثناء حاالت
الطوارئ ميكن �صرفه بـ (نف�س بارد) �أثناء الو�ضع
الطبيعي ويكون مردوده الوقائي �أكرب ،و�شدًد على
�أهمية �إجتماع مدراء ال�صحة باواليات مبين ًا �أن
�شركاء الزراعة واملياه والتعدين ميثلون ح�ضور ًا
لكونهم ي�شكلون جز�أً �أ�سا�سي ًا يف حت�سني م�ستويات
�صحة البيئة ،م�ؤكد ًا �أن االجتماع �سيناق�ش الق�ضايا
الأ�سا�سية من �أجل خلق بيئة الت�سبب �أي خماطر
على �صحة املواطنني ،وتفعيل التن�سيق بني اجلهات
املختلفة من �أجل وطن �صحّ ي و�إن�سان معافى.

*نقطة �أوىل:
نرجو من الأخ م�صمم ال�صحيفة الأ�ستاذ عماد جعفر عطيوي �أال
ي�ضع هذه املادة يف خانة عمود الزميل الدكتور يا�سر �أبو عمار
�صاحب العمود املعروف (وي�س�ألونك) ،فال�س�ؤال هنا عن �صحة
البيئة وواقعها وم�ستقبلها بال�سودان.
نقطة ثانية:
نتابع عن كثب فعاليات الإجتماع ال�سنوي ملدراء �صحة البيئة
والرقابة على الأغذية رقم ( )20بحا�ضرة والية النيل الأزرق،
والذي تقيمه وزارة ال�صحّ ة الإحتادية يف �إطار التقييم
والتقومي بغر�ض التجويد والتح�سني امل�ستمر ،ومعرفة امل�سار
اال�سرتاتيجي لال�سرتاتيجيات ومدى االلتزام بتنفيذها ون�سب
التنفيذ مقرونة مبا ُخطط له ،ويُحمد للوزارة حر�صها على
اجلودة من خالل هذا امللتقيات القطاعيّة التي تربط املركز
بالواليات.
فقطة ثالثة:
مندوبة الإعالم الإلكرتوين ورئي�س حترير �صحيفة (�صحة
وطن) الأ�ستاذة �سلمى عبد العزيز ،تف ّردت م�شكورة بتغطية
قبليّة متميّزة ،وما يزال �إبداعها م�ستمر ًا بالتغطية �أثناء امل�ؤمتر
ونع�شم �أن تر�سل التو�صيات ليتم توزيعها على و�سائط الإعالم
الإلكرتوين املختلفة ،حتقيق ًا لأكرب قدر من الفائدة املرجوة.
وقد كان الفت ًا عنوان �أحد �أخبار التغطية(..التهمي�ش وقلة
امليزانيات ..مدراء �صحة البيئة باملركز والواليات يج�أرون
بال�شكوى) .!!..واخلرب املن�سوب ل ـ (مدير �إدارة �صحة البيئة
د� .إ�سماعيل الكام�ش) ي�ستحق التوقف والت�أ ُمّل بع ٍني فاح�صة،
لأنه له ما وراءه ،وال �سيما (�أجمع مدراء �صحة البيئة باملركز
والواليات على �أن قلة امليزانيات مقرونة بالتهمي�ش الذي تعاين
منه �إداراتهم ت�أتي يف مقدمة التحديات التي تعيق �إ�صحاح
البيئة .و�إ�شتكي ممثل وكيل وزارة ال�صحة االحتادية ،مدير
�إدارة �صحة البيئة د� .إ�سماعيل الكام�ش من التهمي�ش الذي
تعاين منه �إدارات �صحة البيئة يف املركز والواليات قائلآ
»:نحن مهم�شني رغم �أهم �أهمية الدور الذي نقوم به).!!..
نقطة رابعة:
من املعلوم للجميع �أن (درهم وقاية) خري من (قنطار عالج)،
وما يُنفق على العالج – وخا�صة الوبائيات والطواري -لو
�صُ رف (عُ�شره) على (�صحة البيئة) كعمل ا�ستباقي لل�صحة،
ملا حدثت تلك الطوارئ والنعدمت الكوارث ال�صحية التي –
ح�سب الكام�ش -ت�سبب �صحة البيئة ن�سبة  %80منها ،وبالتايل
على والة الواليات ووزراء ال�صحة الرتكيز على العمل الوقائي
وتكثيف الدعم واجلهود من �أجل تنزيل خمرجات ملتقى
الأبي�ض الذي ر ّكز على دعم وتقوية النظام ال�صحي باملحليات.
جملة النقاط:
املوطنون يقع عليه العبء الأكرب ،وكذلك منظمات املجتمع
املدين ،التي يجب �أن ت�ضطلع مب�س�ؤوليتها جتاه (ال�صحة)
من خالل (البيئة) ،وحول ذلك يقول الكام�ش (املحافظة على
البيئة لي�ست م�س�ؤولية الدولة فقط �إذ يجب على املواطنيني
امل�ساهمة ،م�ؤكد�آ �أن ( %)25من الأمرا�ض حتدث نتيجة لرتدي
البيئة من بينها «ال�سرطانات» .عليه يجب �أن يخرج امل�ؤمتر
بــ(�صيغة) �إلزام للحكومات الوالئية ،وحتديد م�سار املجتمع
املدين ومنظمات الطوعية الوطنية وال�سيما العاملة يف احلقل
ال�صحي..من �أجل وطن معافى ومواطن �صحي.

ُمدير �إدارة �صحة البيئة د� .إ�سماعيل الكام�ش � :إدارات �صحة البيئة ُمكون �أ�سا�سي يف ال�صحة العامة ومعيار لتطور �صحة الإن�سان

الدمازين � :سلمى عبدالعزيز
�أكد ُمدير �إدارة �صحة البيئة ورقابة الأغذية بوزارة ال�صحة الإحتادية د.
�إ�سماعيل �أحمد الكام�ش على �ضرورة الدعم ال�سيا�سي ملُعاجلة �ضُ عف التمويل
ـ(�صحة
الذي ُتعاين منه �إدارات ّ�صحة البيئة  .وقال « الكام�ش « �أبان حديثه ل ّ
وطن) يف ختام فعاليات الإجتماع ال�سنوي ملُدراء �صحة البيئة رقم ()20
املُقام بحا�ضرة والية النيل الأزرق �إن الو�ضع الراهن ي�شهد حتديات كبرية
جد ًا ي�أتي �ضُ عف التمويل يف ُمقدمتها ُ ،م�شدد ًا على �ضرورة و�ضع ُخطط
على ُم�ستوى املحليات لت�سهيل و ُمتابعة العمل ُ ،م�شري ًا �إىل �أهمية �إدارات
�صحد البيئة يف اخلارطة ال�صحية بقوله � ( :صحة البيئة مكون �أ�سا�سي
يف ال�صحة العامة  ،ومعيار مهم يف تطوير �صحة الإن�سان )  .الفت ًا �إىل �أن
ال�صحة لي�ست م�س�ؤولية الوزارة فقط بل هي ( م�س�ؤولية اجلميع ) .
و�أ�ضاف « الكام�ش « تطرق هذا الإجتماع الذي جاء حتت �شعار � ( :صحة
البيئة الو�ضع الراهن والر�ؤية املُ�ستقبلية )لت�شريعات وقوانيني �صحة
البيئة  ،قائ ًال  ( :القوانيني موجودة ولكن هُ ناك �إ�شكالية يف تطبيقها على

�أر�ض الواقع ) ُ ،مردف ًا كما تطرقنا لـ(م�سار الكادر ) ،وا�صفها بالق�ضية املهمة
للغاية � ،إ�ضافة �إىل تطوير الهياكل والبنيات التحتية وتدريب وا�ستبقاء
الكودار  ،وتوفري معينات العمل  ،واحلافز املادي واملعنوي ُ .مطالب ًا ببناء
القدرات للأن�شطة املختلفة ل�صحة البيئة  ،خا�صة �سالمة املياه  ،وجمال
الرقابة على الأغذية وال�صحة املهنية  ،واالدارة العامة للنفايات  ،ومكافحة
نواقل الأمرا�ض  ،معرب ًا عن �أمله يف �أن ترى تو�صيات الإجتماع النور ،
الفت ًا �إىل �أن الإجتماع عر�ض جتارب خمتلفة من �شُ ركاء �أ�صيلني  ،يف كيفية
الإدارة الأمنة لكثري من امل�شاكل  .م�شري ًا �إىل النجاح الكبري الذي حققه
الإجتماع الذي �ضم كافة �إدارات �صحة البيئة و�شاركت فيه الواليات بن�سبة
( %)100مبعية ال�شركاء الذين لهم عالقة ب�صحة البيئة .
وثمن « الكام�ش « الدور الذي قامت به وزارة املالية على مدى عامني يف
دعم برامج الإ�صحاح البيئ والرقابة على الأعذية والإدارة الأمنة للنفايات
� ،شاكر ًا منظمة « اليون�سيف « ومنظمة ال�صحة العاملية التي �ساهمت يف
متويل ( %)50من تكلفة الإجتماع .

