أبوقردة  :السياسة الصحية الوطنية مرتكز مهم
لمجابهة احتياجات النظام الصحي

وزير الصحة بسنار  :الشروع في دراسة
لتطوير عالج المايستوما
رئيس التحرير مستشار التحرير

سلمى عبدالعزيز

نوال شنان

مدير التحرير

جعفر برغوت

تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة اإلتحادية
والتونسية
إخراج صحفي

محي الدين عبدالسالم
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وزير الصحة
بوالية سنار  :الشروع في
دراسة لتطوير عالج المايستوما
أبوقردة  :السياسة الصحية الوطنية ُمرتكز مهم ُلمجابهة إحتياجات النظام الصحي

اخلرطوم  :سلمى عبدالعزيز

قال وزير الصحة اإلحت��ادي بحر
إدريس أبوقردة إن إهتمام الدولة
بالصحة جاء من منطلق أنها
ح��ق كفله الدستور لكافة
املواطنيني أينما وج��دوا بغض
النظر عن اوضاعهم اإلقتصادية
ألي إعتبارات
أو اإلجتماعية أو ّ
أخرى ،مؤكدأ ً أن أي مجتمع تنتشر
فيه األم��راض ال ُمنتجيني فيه.
وأضاف (أبو قردة) خالل تدشني
إجازة السياسة الصحية الوطنية
( )2030_2017باألكادميية العليا

للدراسات اإلستراتيجية واألمنية
بسوبا اليوم أن احلكومة بذلت
مجهودا ً جبار في الصحة متثل
في اإللتزام السياسي ،ووضع
اإلستراجتيات وتوفير املوارد املادية
جملابهة اإلحتياجات االصحية ما
ساهم في خفض وفيات األطفال
واألمهات والتقليل من الوفيات
الناجتة عن األم��راض السارية
(املالريا) .م��ؤك��دا ً أن تغطية
التأمني الصحي بلغت (%)55
وستصل إلى ( %)66بنهاية العام،
كمان أن تغطية األسر الفقيرة
بلغت الـ( %)70وستصل إلى
( %)90خواتيم العام اجلاري .قائالً

( :نحن على إستعداد للعمل
من أجل تذليل كافة الصعاب
للوصول إلى التغطية البشاملة
لتحقيق شعار (بطاقة تأمينية
لكل مواطن) ،مسترسال التأمني
الصحي محور اساسي لتقدمي
خ��دم��ات جيدة للمواطنني ،
الفتا ً إلى أن السياسة الصحية
الوطنية تعتبر مدخل مهم
لتحقيق األه���داف الصحية
وحتقيق الرفاه جلميع املواطنني ،
توفير املوارد املائية وزيادتها جملابهة
احتياجات النظام الصحي .

تنفيذ البروتوكول املوقع بني وزارت��ي الصحة اإلحتادية والتونسية
ضرورة تذليل الصعوبات وانتظام رحلة
اخلرطوم  :جعفر برغوت
ش��دد وزي��ر الصحة اإلحت���ادي بحر
إدريس أبوقردة  ،على حرص حكومة
السودان فيما يلي اجلانب الصحي
،وتطوير التعاون وت��ب��ادل اخلبرات
الطبية والصحية  ،وتشجيع مفهوم
السياحة العالجية مع جمهورية تونس
الشقيقة .جاء ذلك لدى استقباله
مبكتبه وزيرة السياحة التونسية والوفد
املرافق لسيادتها.وأمن اإلجتماع على

صحة وطن
مجلس األدوية والسموم :السودان اخلرطوم ّ :

صدر أدوية لدول اجلوار

كشف األم�ي�ن العام
للمجلس القومي لألدوية
والسموم د.زين العابدين
الفحل ،عن تصدير بعض
األصناف املصنعة محليا
لعدد من دول اجل��وار (
ارتيريا ،اثيوبيا وتشاد
) الفتا ً إل��ى ان مؤمتر
التصنيع التعاقدي األول
بالسودان وال��ذي نظمه
اإلحت��اد العربي ملنتجي

الطيران التونسية وتبادل اخلبرات في
مجال التخصصات الطبية الدقيقة
وترقية وتطوير األداء باملؤسسات
التشخيصية والعالجية،وفقاً ملعايير
اجلودة الشاملة ،حيث بحث اللقاء أوجه
تنفيذ البروتوكول املوقع بني وزارتي
الصحة بالبلدين الشقيقني  .وتقوية
نظم الشراكة والتعاون في القطاع
الصحي  ،خلدمة شعبي البلدين.

األدوي���ة واملستلزمات
الطبية بدعوة من اجمللس
القومي لألدوية والسموم
ب��ال��ت��ع��اون م��ع غرفة
مصنعي األدوية  ،جنح في
ازلة اللبس حول التصنيع
التعاقدي عبر ماقدمته
ال��دول العربية واخلبراء
واعلن عن تكوين جلنة
باجمللس لوضع موجهات
التعاقدي
التصنيع
وم��ن ث��م طرحها لكل
الشركات املصنعة وأكد

ان التعاقدي سيسهم
في رفع نسبة تشغيل
املصانع التي التتجاوز
حاليا .%55وقال رئيس
االحت��اد العربي ملصنعي
االدوي���ة واملستلزمات
الطبيك د.عدنان بدوان ،ان
املؤمتر خلص إلى تكوين
جلنة باالحتاد لوضع وثيقة
التصنيع التعقدي على
ان يكون امينها العام
من السودان تعرض على
املصنعني واملشرعني.

كشف وزير الصحة بوالية
سنار محمد عبد القادر
املأمون  ،ان العام املنصرم
شهد تنفيذ العديد من
املشروعات والبرامج منها
إج���راء امل��س��ح الشامل
للبلهارسيا بكل الوالية
فضالً عن إفتتاح وتشغيل
()22مركزا صحيا ووحدة
 ،فيما يجري العمل في
تشييد ()6أخرى شارف
العمل فيها على اإلكتمال.
وق��ال املأمون ضمن حوار
لـ(صحة وطن) إن الوزارة
جنحت في إج��راء احلملة
ال��راب��ع��ة للقضاء على
م��رض املايستوما وأعلن

اخلرطوم  :نوال شنان

الشروع في دراسة جديدة
لتقدمي وتطوير عالج املرض
بواسطة م��رك��ز أبحاث
املايستوما بقيادة بروفسور
حسن أحمد الفحل ولفت
إلى إرتفاع نسبة التغطية
بخدمات القبالة إلى %95
عقب تخريج  111قابلة
 .وأق��ر امل��ام��ون بتحديات
وأج��ه��ت ال��ع��م��ل منها
التمويل ،ضعف آليات
صحة البئية وقلة عدد
عمال النفايات بجانب
هجرة األطباء وقلة املوارد
البشرية إلكمال هياكل
وح��دات الرعاية الصحية
األولية فضال عن ضعف

انتهاء أزم��ة ن �واب االختصاصيني بوالية اجلزيرة

اخلرطوم  :صحة وطن

أكد الدكتور الشيخ الصديق بدر األمني العام
للمجلس القومي السوداني للتخصصات
الطبية انتهاء أزمة نواب االختصاصيني بوالية
اجلزيرة  .وقال بدر في تصريحه لـ( صحة وطن )
إن ذلك جاء في أعقاب اجتماع موسع عقد في
مدينة ود مدني بتوجيه ورعاية من وزير الصحة
االحت��ادي بحضور وزير الصحة والية اجلزيرة
واألم�ين العام للمجلس القومي السوداني
للتخصصات الطبية شارك فيه رئيس مركز
التدريب باجلزيرة واألطباء االستشاريني ونواب

البنيات التحتية في القرى
خاصة املياه مما يشكل عبئا
على الصحة خاصة في
فترة اخلريف  .وأكد املأمون
ان امليزانية اخملصصة للعام
2018م وض��ع��ت بصورة
متناسبة مع حجم اخلدمات
املراد تقدميها والتي ركزت
ب��ص��ورة أس��اس��ي��ة على
اجلوانب الوقائية دون إغفال
للعالجية منوها ً إل��ى ان
توفيرها في الوقت املناسب
يسهم في تطبيق خطة
هذا العام بنسبة .%100

ن�ص احلوار بالداخل

االختصاصني وقد خلص االجتماع إلى معاجلة
أزمة نواب االختصاصيني وعودتهم ملزاولة
العمل بعد توقف دام شهر بسبب خالفات مع
الوالية حول املستحقات املالية .وقال «بدر»
إن االجتماع جاء بعد التوجيهات الكرمية من
السيد نائب رئيس اجلمهورية ورعاية ومتابعة
وزير الصحة االحتادي ومباركة والي اجلزيرة وقد
شهد االجتماع مناقشات مثمرة نتجت عنها
مخرجات توافق عليها اجلميع .وثمن على التزام
حكومة الوالية مبستحقات نواب االختصاصيني
وترحيبها بالتعاون مع اجمللس.مضيفا أن
اجملتمعون تقدموا بعدد من املقترحات لتحسني
األوضاع وتطوير التدريب مستقبال وقد أمن
اجمللس ووزارة الصحة بالوالية على أهمية ذلك
والعمل املشترك من أجل تنفيذ املقترحات،وزاد
مت التوافق على عودة نواب االختصاصيني ملباشرة
أنشطة التدريب وتقدمي اخلدمات الصحية
باملستشفيات اعتبارا من يوم غد اخلميس.
وقال بدر أن السيد وزير الصحة االحتادي األستاذ
بحر إدريس أبو قردة قد خاطب االجتماع عبر
الهاتف مثمنا مجهودات األطباء االستشاريني
والنواب ودورهم املقدر وتقدم بالشكر لوالي
اجلزيرة ووزير الصحة بالوالية على تفهمهما
مؤكدا على استعداد وزارته لرعاية مجهودات
حتسني بيئة اخلدمات الصحية والتدريب.
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وزارة الصحة االحتادية :حريصون على دعم املشافي الوالئية
وزير ال�صحة االحتادي  :الوزارة �ستعمل
على ت�سهيل الإجراءات لل�شركات
الراغبة يف الت�صنيع الدوائي

�صحة وطن
اخلرطوم ّ :

وجه وزير الصحة االحتادي األستاذ بحر إدريس ابوقردة،
األطباء وشركات الدواء بضرورة التعامل باألسماء
العلمية لألدوية وأكد على اهمية دور اجمللس القومي
لألدوية والسموم في العمل الرقابي والتسجيل.وقال
الوزير لدى مخاطبته فاحتة اعمال مؤمتر التصنيع
الدوائي التعاقدي األول بالسودان بفندق السالم روتانا
 ،الذي نظمه اإلحتاد العربي ملنتجي األدوية واملستلزمات
الطبية بدعوة من اجمللس القومي لألدوية والسموم
بالتعاون مع غرفة مصنعي األدوية ،إن مجلس األدوية
قام بجهود كبيرة خالل العام املاضي من خالل تسهيل

مدير التخطيط  :الوزارة حري�صة على ترقية
وتطوير الأداء باملختربات

صحة وطن
اخلرطوم :
ّ
أكد مدير إدارة التخطيط والتنمية
الصحية بوزارة الصحة االحتادية
د .سليمان عبد اجلبار .حرص وزارته
على ترقية وتطوير األداء باخملتبرات

الطبية وتقوية نظم الشراكات
وتبادل اخلبرات في مجال مكافحة
العدوى والتزام معايير السالمة.
مشيدا باملشروع السوداني األملاني
لتعزيز السالمة احليوية واألمن
احليوي  ،مشيرا ً إلى حرص حكومة
البلدين في هذا الصدد .جاء ذلك
في فاحتة دورة تدريب املدربني في
تعزيز السالمة احليوية واألمن
احليوي والتي ينظمها املعمل
القومي للصحة العامة (استاك)
ضمن املشروع السوداني األملاني
.لتدريب مديري السالمة بالواليات
من جانبه أوضح الدكتور عبد اهلل عبد
الكرمي املدير العام للمعمل القومي
الصحي أن هذه الدورة تأتي ضمن

وزارة ال�صحة االحتادية  :حري�صة
على دعم امل�شايف الوالئية

�صحة وطن
اخلرطومّ -

التعامل مع الشركات وتسجيل األدوية وتقدمي كافة
اخلدمات املطلوبة للمستفيدين الفتا إلى اهمية
السودان في مجال التصنيع الدوائي ملوقعه املتميز
في قلب القارة األفريقية وأكد ان املؤمتر جاء في الوقت
املناسب عقب رفع احلصار األمريكي ليسهم في
انطالقة توطني الصناعة الدوائية بالسودان لتصبح
اخلرطوم عاصمة الصناعة الدوائية في افريقيا  .وأعلن
الوزير ان الوزارة ستعمل على تسهيل كافة اإلجراءات
للشركات الراغبة في اإلستثمار في التصنيع الدوائي
سواء بالنظام التعاقدي او التصنيع ككل  .وتعهد
األمني العام للمجلس القومي لألدوية والسموم د.زين
العابدين الفحل ،بتفعيل دور اجمللس والعمل على
تشجيع الصناعة الوطنية الفتا إلى ان السودان من
أوائل الدول في هذا اجملال مشيرا الى وجود ٢٥مصنعا
لالدوية بالبالد  .وقال إن املؤمتر يهدف إلى تطوير
الصناعة الدوائية واسهامها في اإلقتصاد الكلي
للبالد .ومن جهته أكد رئيس اإلحتاد العربي د .عدنان
بدوان،ان موقع السودان في القارة األفريقية وإمكانياته
جتعله مركزا وقبلة للدول األفريقية في الصناعة
الدوائية وأضاف يجب ان نعمل كقطاع خاص ورسمي
في دعم الصناعة الصيدالنية  .وكشف رئيس غرفة
مصنعي األدوية د .أحمد البدوي ،عن حتديات تواجه
التصنيع الدوائي أهمها عدم توفر النقد األجنبي
الستيراد املواد اخلام فضال عن احلاجة لتطوير البني
التحتية والبشرية واستقطاب اخلبرات التي تدعم
الصناعة الوطنية وزيادة الطاقة اإلنتاجية  ،واقترح
جملة من احللول أهمها زيادة مساهمة املؤسسات
املساهمة في الصناعة الوطنية وتنفيذالقرارات امللزمة
 .اضافة الى عمل شراكات استراتيجية بني املصانع

أعلنت وزيرة الدولة بوزارة الصحة
االحتادية د .فردوس عبد الرحمن  ،ان
وزارتها حريصة على دعم املستشفيات

مذكرة تفاهم بني ال�سودان وال�صومال يف ال�صحة

اخلرطوم�-صحة وطن

اختتمت وزيرة الصحة ورعاية اجملتمع الصومالية
الدكتورة فوزية ابيكر نور ,زيارتها للسودان والتي
استمرت ألربعة أيام ,بتوقيع مذكرة تفاهم في
اجملال الصحي باخلرطوم مع نظيرها السوداني بحر
ادريس ابوقردة  .وجاءت في إطار دعم عالقات الروابط
الوثيقة القائمة بني حكومتي البلدين الشقيقني
ورغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في اجملال
الصحي لتحقيق األهداف املشتركة لشعبيهما,
وذلك بإعداد البرامج املشتركة وتنمية الكفاءات

اجملموعة الثانية من احلزم .التي متت مع
األملان في السنوات املاضية و تستهدف
الدورة مديري السالمة .والتقصي
املرضي وتقوية نظام املعلومات في
مجال معايير السالمة احليوية و
احلد من مخاطر األمراض املعدية
.داخل املعامل الطبية بالسودان

و يتلقى الدارسوم أحدث ما توصل
إليه العلم في مجال السالمة
احليوية .على أيدي خبراء أملان .من
معهد روبرت كوخ األملاني .مشيدا
بالتعاون املثمر بني اجلانبني .داعيا ً
إلى أهمية تضافر اجلهود املشتركة
واالستفادة من اخلبرات لتطوير
اخلدمات التشخيصية بالبالد
والتزام معايير اجلودة الشاملة

الوالئية وتذليل كافة الصعوبات التي
تواجها .ووجهت عبد الرحمن لدى
تفقدها مستشفيي ابراهيم مالك
وبشائر ضرورة ترقية وتطوير األداء
والتزام معايير اجلودة باملؤسسات
العالجية والصحية ووحتسني بيئة
العمل .وأكدت وجوب التنسيق
احملكم بني جميع املستشفيات من
أجل راحة املرضى وتوزيعهم حسب
مستويات اخلدمة املطلوبة واملتاحة.
وقالت” ال ميكن أن يزدحم مستشفى
في الوقت الذي توجد فيه بعض
املستشفيات القريبة توجد فيها
أسرة شاغرة ويقدم نفس اخلدمة
املقدمة ،في املستشفى عال التردد

العاملة في امليدان الصحي وتبادل املعلومات
واخلبرات والتنسيق ملكافحة األمراض املعدية
وعمل البحوث ذات الصلة ,وبرامج الرعاية
الصحية اخلاصة بصحة األم والطفل والترصد
الوبائي ملرض االيدز والوقاية منه لدى الفئات األكثر
عرضة للعدوى ,وتشجيع الشراكة واالستثمار بني
املصنعني لألدوية في البلدين ,ودعم التعاون في
مجال ادارات املرافق الصحية ،الصحة االجنابية,
والزيارات املتخصصة املتبادلة بني اجلانبني

أبوقردة عن زيارة وفد من الوزارة
ملنطقة ابيي خالل األيام القادمة لتفقد
األحوال وحتديد املطلوبات الرئيسية
بالتنسيق مع اللجنة اإلشرافية

وزير ال�صحة الإحتادية  :وفد
�إحتادي �سيزور �أبيي قريبا

�صحة وطن
اخلرطومّ -

أعلن وزير الصحة اإلحتادية بحر

للمنطقة -جانب السودان . -وأكد
ابوقردة لدى إستقباله اليوم مبكتبه
عدد من قادة اللجنة اإلشرافية
،تبرع وزارته بعربة إسعاف حديثة
وإنشاء مستشفى ريفي فضال عن
تدريب الكوادر الصحية والطبية
باملنطقة وتعهد بالعمل مع اجلهات
اخملتصة ملكافحة األمراض وحتسني
بئية العمل  .وجدد ابوقردة تأكيده
على حرص احلكومة على معاجلة
القضايا الصحية وتطوير اخلدمات
الطبية والصحية التي تواجه أبيي
 .وكان ابوقردة ،إستمع لشرح من
اللجنة حول الوضع الصحي الراهن

�إنطالق احلملة اجلزئية لتتانو�س الأطفال والأمهات حديثي الوالدة

اخلرطوم -نوال �شنان
أعلنت وزارة الصحة االحتادية اكتمال
الترتيبات النطالقة احلملة اجلزئية
للقضاء على تتانوس األمهات واألطفال
حديثي الوالدة في الفترة من  ٢٥فبراير
املاضي وإلى ٢مارس اجلاري مستهدفة
احملليات ذات االختطار العالي في  ١٣والية

تشمل البحر األحمر،كسال ،القضارف،
اجلزيرة ،النيل األزرق ،سنار ،النيل األبيض،
شمال دارفور ،جنوب دارفور ،شرق دارفور
.غرب دارفور ،شمال كردفان ،غرب كردفان
واكدت إدارة صحة األم والطفل بالوزارة،
ان احلملة تستهدف كل النساء من
عمر ٤٩-١٥عاما كاشفة عن مجانية
العالج في جميع مواقع التطعيم،
املراكز الصحية،املستشفيات،واملواقع
املؤقتة في األحياء والفرق اجلوالة .
ويعتبر التتانوس مرض بكتيري تسببه
بكتيريا كلوستريديوم تبناني التي
تنمو في األنسجة امليتة ويصيب
كل األعمار ولكنه خطير وقاتل في
األطفال حديثي الوالدة حيث تصل
نسبة الوفاة  %١٠٠في معظم احلاالت
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يف حواره مع �صحة وطن
وزير ال�صحة بوالية �سنار  :حققنا الكثري من الإجنازات العام املا�ضي

�إرتفعت التغطية بخدمات الرعاية الأ�سا�سية �إىل 98%

حوار – نوال �شنان – ب�شرى ب�شري

تعتبر والية سنار من الواليات ذات اخلصوصية مبا في ذلك
خصوصيتها في اجملاالت الصحية ،فكونها والية حدودية
يجعلها في مرمى نيران األوبئة العابرة للحدود األمر
الذي يشكل ضغطا متزايدا على وزارة الصحة بها  ،هذا
إلى جانب العديد من األمراض مثل الكلزار واملايستوما
والتي تعتبر من األمراض املتوطنة ضمن مايعرف
باألمراض املهملة ،ولسبر أغوار مايحدث بالصحة في
سنار جلست (صحة وطن) إلى وزير الصحة محمد
عبد القادر املأمون الذي لم يبخل باإلجابات على كل
.التساؤالت املطروحة
قبل طرح الأ�سئلة املتخ�ص�صة البد من التعريف بالوزير عرب البطاقة ال�شخ�صية ؟
محمد عبدالقادر املأمون ،امليالد1969 :م  -محلية شرق
سنار -ودالعباس املولد  ،املؤهل اجلامعي بكاريوس أشعة
جامعة السودان ،ماجستير إدارة أعمال جامعة النيلني
عملت بوزارة الشؤون اإلجتماعية ثم باإلمدادات الطبية
املركزية واال ّن وزيرا للصحة
إنقضى العام 2017م بنجاحته وحتدياته ،ما هي �أبرزالإجنازات
والتحديات التى واجهت العمل؟
شهد العام املاضي إجراء املسح الشامل للبلهارسيا
بكل الوالية وكانت نسبة االصابة ، % 102إفتتاح
وتشغيل عدد ( )22وحدة ومركز صحي  ,واألن يجري
العمل في إنشـاء عدد ( )6مراكز صحية وعلى وشك
اإلكتمال وإرتفعت نسبة التغطية بخدمات الرعاية
الصحية األساسية إلى  ،%98وجنحت اجلهود في تنفيذ
احلملة الرابعة للقضاء على املايستوما وتشييد عدد
( )72حظيرة ليقتدي بها بقية املواطنني،ولم تتوقف
اجلهود عند ذلك فتم القضاء على مرض اإلسهال املائي
 .وفي مجال التغطية بخدمات القبالة خرجنا ()111
قابلة والوصول بتغطية القبالة بنسبة  %95في كل
قري الوالية ،ويجري اآلن إستيعاب القابالت مبدارس
الوالية إلكمال بقية القري التي ال توجد بها قابالت،
فضال عن إقامة مخيم املسالك البولية وأجريت فيه
( )158عملية ،واإلمداد اجملاني من عالج األطفال حتت
سن ( )5سنوات وإمداد بنوك الدم والطوارئ علي كل
املؤسسات املستهدفة، .وتنفيذ كل حمالت التحصني
ومكافحة النواقل املستهدفة في اخلطة ،والبد ان
نشير إلى التقدم في تأهيل املستشفيات الريفية ()7
مستشفيات فضال عن إبتعاث العديد من األطباء

واملهن الصحية في مختلف مجاالت التدريب،فهذه
أمثلة لبعض أهم اإلجنازات
بعد الفراغ من �أبرز النجاحات املتحققة ،فالندلف للتحديات ؟
أبرز ما واجه العمل خالل العام املنصرم التمويل
وضعف اّليات صحة البيئة وقلة عدد عمال النفايات
ومكافحة الناقل بجانب هجرة األطباء، .و قـلة املوارد
البـشرية إلكمال هياكـل وحـدات الرعاـية الصحـية
األسـاسية مع ضعف البنية التحتية في القرى وأهمها
املياه مما يشكل عبئا كبير على الصحة في فترة اخلريف
فالنتحدث عن خطة وزارتكم للعام 2018م �أهم مالحمها؟
وضعنا خطة طموحة للعام احلالي والتي تركزت حول
( )13هدفا استراتيجيا ،نعتقد انها تشكل كل قضايا
الصحة اال ّنية وهي خطة مشتركة بني الوالية واإلحتادية
واهم هذه االهداف االستراتيجية ،وقف تدهور صحة
البيئة ,تطوير النظام الصحي,تطوير بيئة العمل بجانب
بناء القدرات وتنمية املوارد البشرية وتقوية النظام
الصحي علي مستوى احملليات دون إغفال ملكافحة
األمراض املتوطنة,حتقيق التغطية باخلدمات الصحية
والعدالة في توزيعها
هنالك العديد من امل�شروعات القومية منها م�شروع قابلة لكل
قرية  ،ماذا عن تنفيذه بالوالية �أين و�صلتم ؟
مشروع قابلة لكل قرية بدا التوسع فيه منذ عام
2012م  ،وكان عدد القابالت في الوالية  560قابلة فتم
حصر جميع القرى التي ال توجد بها قابالت وحددت وزارة
الصحة اإلحتادية ان يكون املعيار للقرية التى يساوي

بالوالية ومعتمدي احملليات لتوفير هذا املكون عليه فإننا
نامل ان تستجيب كل القرىالتي ال توجد بها قابالت
وترشح قابلة للدراسة التي انطلقت منذ أكثر من شهر
مبدارس القبالة الثالث بالوالية(الدندر-سنار-ود العباس
عندما تذكر �سنار والأمرا�ض دائما يتبادر للأذهان �إنت�شار
الكالزارخا�صة يف بع�ض املحليات ،ما هو تقييمكم للو�ضع وماهى
التدخالت التى قمتم بها وكم ن�سبة املر�ض و�أكرثاملناطق ت�ضرر ًا؟
الكالزار يوجد بصورة اكبر في محلية الدندر وبصورة
أقل في بقية احملليات  ,لدينا مستشفي خاص بالكالزار
في العزازة داموس وأقسام لعالج املرض في مستشفي
الدندر -سنار -األطفال سنار -سنجة.وهذا العام وضعت
خطة بإشراك كل الشركاء والوزارة الوالئية واإلحتادية
ومنظمة الصحة العاملية وجامعة سنار بغرض تنفيذ
كل التدخالت العالجية وتدخالت املكافحة للقضاء
علي املرض فالتدخالت عبر التثقيف الصحي بتوعية
املواطنني بفرض الوقاية والعالج
ماهي �إ�سرتاتيجية وزارتكم ملكافحة املالريا وكم ن�سبة الإنت�شار؟
تعتمد الوزارة في مكافحة املالريا استراتيجية متعددة
التدخالت مثل،مكافحة الناقل في طوره املائي والطائر
ولتحقيق ذلك بالصورة املطلوبة مت تعيني عدد( )213عامل
مكافحة كدفعة أولي  ،توفير العالج وتدريب كل الكوادر
التشخيصية والعالجية علي بروتوكول املالريا اجلديد الذي
حذف بعض عالجات املالريا القدمية وأضاف عالجات جديدة،
وكذلك إعتمادالتثقيف الصحي ونسبة اإلنتشار خالل
اخلمس سنوات السابقة إنخفضت من
 )%12-%9 %إلى 2

ّ
التمويل و�ضعف اليات �صحة البئية وهجرة الأطباء �أبرز التحديات

سكانها  1000نسمة فأكثر ،واال ّن الوالية وصلت لعدد
أكثر من  1000قابلة وتبقت  56قرية فقط .هذا العام
أدخلنا منها ( )43قرية ولدينا فرقا لإلختيار تطوف ف
احملليات إلكمال العدد .ولكن نحن كوالية لنا رؤية خاصة
وهي ان كل القرى التي لم حتقق املعيار اإلحتادي وال توجد
بها قابالت يجب أن نوفر لها قابلة من املكون احمللي وفعال
قد وجدنا اإلستجابة الكرمية من االخ أمني ديوان الزكاة

�سنار والية متا�س ماهى حتوطاتكم لعدم دخول الوبائيات؟
ملنع إنتشار األمراض من دول اجلوار لدينا تنسيق جيد
وتبادل معلومات مفتوح مع إدارة الطوارئ االحتادية .
ايضا لدينا نقاط إبالغ علي مستوى الوالية وتنسيق
كامل مع كل أجسام والية سنار وعلي رأسها جلنة األمن
.بالوالية ووزارة الزراعة والثروة احليوانية
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توطني التخ�ص�صات النادرة
القسم ،كما اننا أكملنا جتهيز قسم املسالك
البولية ومت الترتيب مع وزارة الصحة االحتادية لتوزيع
اإلختصاصني قريبا  ،هذا باإلضافة إلختصاصي أمراض
كلى زائر للوالية ونعمل علي توفير إختصاصي مقيم
بالوالية

تتجه احلكومة املركزية لتقوية الت�أمني ال�صحى  ،هل هنالك
تن�سيق بينكم والت�أمني ال�صحى بالوالية؟

التأمني الصحي األساس للتغطية الصحية الشاملة
ومن أجنع التدخالت لتقليل الصرف املباشر علي

ولحملليات وهي حتتاج لتعاون كبير جدا من كل
القطاعات الرسمية واجملتمعية فاحملليات تسعي
لتحسني مستوي صحة البيئة ولكن رمبا اإلمكانات
املتاحة ال حتقق املطلوب فالكادر املؤهل موجود
واخلطط والنظم الصحية موجودة فاذا توفرت
االليات الكافية والعمالة فانه سيحدث تغيرا في
مستوي
صحة البيئة ومت تكوين مجلس أعلي للبيئة بالوالية
ملقابلة هذا التحدي ونتوقع حتسنا ملموسا هذا العام

تن�سيق جيد وتبادل معلومات مع وزارة ال�صحة الإحتادية
درا�سة جديدة لتطوير عالج املاي�ستوما
لواليتكم جهود كبرية وجتربة يف مكافحة املاي�ستوما حدثنا عن
هذه التجربة وماحتقق حتى ا ّالن؟

نعم سنار والية رائدة في مكافحة املايستوما بفضل
التنسيق والتعاون الكبير مع املركز القومي ألبحاث
املايستوما بقيادة بروفسور احمد حسن الفحل و متت
املسوحات والدراسات ملعرفة أين تتركز احلاالت املرضية
ومتت تدخالت عدة لدحر املايستوما حيث انشئت
مستشفي متخصصة لعالج وأبحاث املايستوما بود
أونسة وإنطلقت من هذا املركز العديد من حمالت
املكافحة والعالج والتثقيف الصحي وايضا أجريت
به بعض الدراسات ،واال ّن هنالك دراسة جديدة لتقدمي
وتطويرعالج جديد للمايستوما جتري بواسطة مركز
األبحاث القومي بقيادة بروفسورفحل ،ويتوقع من هذه
الدراسة ان تقدم عالج أسهل وأقل كلفة وأكثر فاعلية
من العالجات القدمية  .ايضا مت عمل منوذج لزرائب بدل
.التقليدية ( )72زريبة

الصحة لذلك نحن ندعم كل التوجهات التي تسرع
خطوات ادخال كافة املواطنني حتت مظلة التامني
الصحي ويوجد تنسيق جيد وجلان مكونة لهذا الغرض
من الوزارة والتأمني

تطرح احلكومة ال�صحة يف كل ال�سيا�سات نهجا للعمل ال�صحي ،
حدثنا عن مدى الإلتزام بهذا التوجه اجلديد؟

الصحة في كل السياسات اخذت حيزا كبيرا في
السياسة الصحية القومية التي اجيزت أخيرا وهي

املال ع�صب احلياة فهل امليزانية امل�صدقة لوزارتكم كافية
وهل يوجد �أى دعم من منظمات �أو خريين؟

امليزانية املصدقة لبرامج وانشطة الصحة هذا
العام وضعت بصورة تتناسب مع حجم اخلدمات املراد
تقدميها وركزت بصورة اساسية علي اجلوانب الوقائية
وأيضا لم تهمل اجلوانب العالجية وتطوير اخلدمات
وهي شراكة بني وزارة الصحة اإلحتادية والوالية نعتقد
أنها اذا توفرت وفي وقتها املطلوب ستسهم في تنفيذ

حدثنا عن �أكادميية العلوم ال�صحية ومدى جناحها وتغطيتها
ل�سد الفجوة فى الكوادرالو�سيطة؟

اكادميية العلوم الصحية شكلت إضافات كبيرة
للقطاع الصحي وأصبحت املورد األول للكوادر
الوسيطة فخرجت أكثر من ( )400من حملة دبلوم
التمريض ومايزيد ( )100مساعد طبي  )60(،دبلوم
صيدلة )85( ،دبلوم صحة عامة ،وأكثر من ()500
قابلة خالل (  )5سنوات  ،وساعدت في توفير الكوادر
لتشغيل املؤسسات التي شيدت في برامج التغطية
الشاملة وبصدد إعتماد دبلومات أخرى مثل اخملتبرات
الطبية والتخدير ودبلوم طب االسنان والعيون وغيرها

ت�سعى واليتكم لتوطني العالج فكم عدد الإخت�صا�صني وهل
هنالك نق�ص فى بع�ض التخ�ص�صات؟

اإلختصاصني بالوالية أكثر من  65إختصاصيا ونسعي
لتوطني التخصصات النادرة وبالفعل مت توطني تخصص
العظام ،وتخصص علم األمرامراض الذي وفر خدمات
قسم األنسجة املريضة مبستشفي سنار ،وحققنا
خطوات كبيرة في التجهيز لقسم معاجلة األورام
واالختصاصي من ابناء الوالية ويتابع معنا جتهيزات
القسم ورشحنا عدد من االطباء والكوادر الطبية
للتدريب مبستشفي األورام مبدني متهيدا لتشغيل

�أكادميية العلوم ال�صحية �شكلت �إ�ضافة للقطاع ال�صحي
حتتاج لتعاون كل القطاعات لتحقيقها فالهدف منها
ان تلتزم كل قطاعات الدولة وان تراعي في خططها
ومشاريعها النواحي الصحية وما يدعم توجهات
واهداف الصحة ولتحقيق ذلك سيكون هنالك تنوير
وتبشير كبير بها وتدريب يشمل كل قطاعات الدولة
حتي تظهر كواقع ونلمس اثارها االيجابية علي القطاع
الصحي

البيئة وتدهورها م�س�ؤولة عن كثري من الأمرا�ض ومبا انها
�ش�أن حملى حدثنا عن �صحة البيئة بواليتكم وهل �أنتم را�ضون
عما يقدم ؟
صحة البيئة تشكل حتديا كبيرا لوزارة الصحة

اخلطة بنسبة  %100واملنظمات ملتزمة
بشراكتها في تنفيذ اخلطة وذلك بعد نقاش
خطة الوالية ومواءمتها مع اخلطة اإلحتادية .
ايضا هنالك دورا كبيرا للمساهمة الشعبية التي
رايناها في السنني السابقة وال تخلو خطة 2018م
من الدور اجملتمعي في تنفيذ جزء منها
كلمة�أخرية؟
وصية للجميع أن نهتم بتغير السلوك جتاه
الصحة وان نبذل كل جهودنا فى اجلوانب الوقائية
والتعزيزية للصحة

حتقيقات
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التبغ ُ ....م�سبب �سرطان الفم الأول

كبري �إ�ست�شاري عالج الأورام بروف كمال حمد (:التمباك) ال�سُ وداين يحتوي على( )400مادة ُم�سببة لل�سرطان

حتقيق � :سلمى عبدالعزيز
يُعتبر " التبغ " بأنواعه املخُتلفة  ،واحد من
أكبر أسباب اإلصابة بالسرطان،فحسب
ما أشار إليه العلماء فإن (%)82
من سرطان الفم املُتهم األول فيها
(السعوط) أو (ال ُتمباك) ـ كما يُطلق
صحة وطن ) كانت حضور
عليه محليا ً ( .
ّ
في واحدة من أهم الورش التي نظمتها
إدارة " تعزيز الصحة " بوزارة الصحة
 :اإلحتادية  ،وأعدت التحقيق التالي
الوايل لن يُخاطر
يروي كبير إستشاري عالج األورام بروف
كمال حمد ما حدث معهم في (الفاشر)
ـ حيث تتم زراعة نبات ( السعوط) بقوله
 :أقمنا ُمؤمتر ضخم،متت فيه دعوة ُمزارعي
وتجُ ار(ال ُتمباك) ،إضافة إلى والي الوالية،
وكافة املُهتمني من علماء وأطباء سرطان
 ...الخ ،أردنا إيجاد حل جذري لهذه القضية
 " .فأفرغنا مافي ُجعبتنا من " بالوي
السؤال ،ما احلل ؟!!! ،اقترحنا
ثم طرحنا ُ
عليهم ادخال شركات أُوربية في
تصنيعه  ،قُلنا لهم بعض الشركات
السويدية جنحت في صناعة تمُ باك
بعبوات شاي (التِيباك) بعد أ ّن
أشبه ُ
نزعت منه املواد املُسرطنة  ،وحاولنا
اقناعهم بأنه يُسبب ( الك َِيف) ولكنه
مينع ُحدوث السرطان  .كما اوضحنا
لهم إمكانية اإلستفادة منه اقتصاديا ً
بتصديره إلى( السعودية) ألن بها اعداد
كبيرة من الشباب باتت حتبذه  ،ولكنهم
ضربوا ما قُلنا عرض احلائط واعتبروه
سااااااي
علماء
فلسفة
�سعوط �ساموطي
)يُضيف (حمد) يحتوي ( السعوط
السوداني على ( )400مادة ُمسببة
ُ
للسرطان  ،كما أ ّن (ال ِنيكوتني) املوجود
ي
فيه يُعادل ( )200ضعف ما يحتويه أ ّ
(سعوط) بالعالم  ،لذلك يطلقون على
السودانية (ساموطية)  ،وأل ّن
الصناعة ُ
درجة ادمانه عالية  ،فإن ( %)2فقط من
السوداني
الذين يتعاطون (السعوط)
ُ
بإستمرار ينجحون في اإلقالع عنه

ولكن من �أين �أتى التمباك؟
يُجيب بُروف " حمد " على السؤال قائال ً
السودان شخص يُدعى وَد عَ ماري
أحضره إلى ُ
السودان  ،وحتديدا ً
من املغرب  ،ثم زرعه في ُ
بإقليم دارفور  ،تتم زراعته في أراضي تُروى
مطريا ً  ،فهو ُشجيرة ال حتتاج لرعاية أو ادنى
اهتمام  ،ال تقترب منها (آفة) نهائيا ً  ،ال فأر
جراد)  ،كما انها ال حتتاج لسماد  ،تحُ صد
وال ( ِ
بعد (  ) 3أشهر فقط من زراعتها ،
ثم تُدفن في (رواكيب) ،وتُرش باملياه
لتتخمر  ،ثم يتم ترحيلها للفاشر
ل ُتطحن  ،ويُضاف إليها (العطرون)
 ،وبعدها تُصبح جاهزة للبيع
اقتصادية
ناحية
من
وعلى ُخطى بروف " حمد " أكد
إختصاصي اللثة د .عبداهلل اجلابري  ،إن
دول عديدة يقوم اقتصادها على شجيرة
( ال ُتمباك) منها أمريكا الالتينية ،
ودُول شرق أسيا ،جنوب أفريقيا ،إضافة
)للسودان ،الفتا ُ إلى ان شركات (السجاير
�إخت�صا�صي اللثة د .عبداهلل اجلابري

بع�ض املواد املُ�ستخل�صة منه
ك�سم للفئران
ُت�ستخدم ُ

بالبالد ترفد خزينة الدولة باملليارات
يوميا،لذا فإن محاربة هذه التجارة يجب
أن تكون بـ(حنية) ـ على حد تعبيره ـ
 ،نظرا ً إلى أن بعض األقاليم يعتمد
اقتصادها كليا ً على هذه النبتة ُ ،معلال ً
عدم ُمحاربة الدولة له بعنف كما تفعل

في اخلمور البلدية ( املريسة ) بالرغم
من أن بعض العلماء أفتى بحرمته يعود
لعجزها وذلك إلعتمادها عليه اقتصاديا ً ،
الشئ الذي يجعل حربه شبه ُمستحيل
ن�سب مرتفعة
وبحسب اإلحصائيات أكد كبير إستشاري
عالج األورام بروف كمال حمد أن نسبة
تعاطي (ال ُتمباك) لدى الرجال الذين
تعدت أعمارهم الـ( )18عام في الوالية
الشمالية وحدها بلغت الـ( % ) 34.4
 ،بينما بلغت نسبة النساء الـ()% 7.2
 ،وبهذا تتقدم الوالية الشمالية على
كافة واليات السودان  ،كما أنها حتتضن
أكثر النساء الذين يتعاطني (السعوط)
 .أما التدخني ( السجاير ) فقد إحتلت
الشمالية أيضا ً املرتبة األُولى بنسبة
( %)19للرجال  %)5.9(،للنساء
يلي الشمالية مباشرة وسط السودان
بنسبة بلغت الـ( % )33للرجال الذين
يتعاطون التبغ  ،و(% )3.3للنساء  ،أما
(السجاير ) بلغت نسبتها الـ()18
 %للرجال  ،و( )1.1للنساء  .ثم تأتي
والية اخلرطوم ثالثا ً حيث يتعاطي
حوالي ( % )19.5من الرجال التمباك
و( %)1.1من النساء  ،و( %)28من
 .الرجال السجاير و( )1.8منهم للنساء
وبحسب دراسة أُجريت في العام
( )2001وسط طالب والية اخلرطوم فإن
 2783طالب وطالبة بالسنة الثامنة من
مرحلة األساس واألولى والثانية باملرحلة
الثانوية تتراوح أعمارهم بني الـ( 13إلى
 )15عام يتعاطون التبغ مبختلف أنواعه
( سجائر  ،سعوط  ،شيشة ) بنسبة
ي
( %)51للطالبات و( )49للطالب  ،أ ّ
أن ( )1من بني كُل (ُ )5طالب يُدخنون
وصف بروف كمال هذه النسبة باملخُيفة
السودانية
 ،أما األكثر خوفا ً هو أ ّن األُسر ُ

دائما ً ما تعتقد أن أبنائها ليسوا من
ضمن هذه اإلحصائية ( ،وده إعتقاد
خاطي )  ،الفتا ً إلى أنها من أعلى
 .النسب ُمقارنة بدول العالم األُخرى
احلريري للعماري اجليد
يفتح هذا احملل الشهير للتمباك مباشرة

على معمل (استاك) املعمل القومي
بالسودان  ،على مقربة من مستشفسي
اخلرطوم  ،املستشفس الرئيسي بالسودان
!!!  ،ضاربا ً باإلتفاقيات املوقعة والرافضة
لإلعالن بصورة رسمية عن التبغ (عرض
احلائط)  ،ليس هو فقط هناك محالت
ود الفاشر للعماري اجليد  ،وكما فاطر

بروف كمال حمد
واحد ُمقابل خم�سة �أطفال يتعاطون التبغ

ما تخاطر  ... ،الخ)  .والنه أرخص من
السجاير أعداد كبيرة باتت تتعطاه  .ليس
التمباك فقط  ،بل ان شركات السجاير

بدورها ال تهتم بتهديدات وزارة
الصحة  ،إذا يجب حسب اإلتفاقية

أن يغطي اإلعالن (ثلث الصندوق) بل
يجب اضافة بعض صور سرطان الفم

والرئة علها تقلل من الشراهة
في تناوله وهذا ما ال يرغبون فيه

م�ضار جمة

وعن مضار (التمباك) يقول إختصاصي
اللثة د .عبداهلل اجلابري إنه يكفي
فقط أن بعض املواد املستخلصة منه
تستخدم كسم للفئران،إضافة إلى أن
مواد عديدة تضاف للسعوط وصفها
بالـ(خطيرة)،كـ(حجر البطارية )
إلضافة ( اللسعة) وهناك من يضيف
(اخلرشة)  ،قائال ً (:ال أحد يقوم بفحص
ما يحتويه السعوط من مواد ضارة )
ومضيفا ً (ألنه يُخلط في الظالم ) ،
مؤكدا ُ انه يحجب أعراض االلتهاب
الذي يعتبر وسيلة مدافعة اجلسم عن
نفسه،كما يؤخر التئام اجلروح،ويسبب
روائح الفم الكريهه ،إضافة إلى انه
يقلل شهية األكل وبالتالي يسبب فقر
الدم واإلعياء الشديد ومشاكل القلب

تقارير
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ال�صحة الإحتادية وال�ضمان  ....تناغم وان�سجام

تقرير -نوال �شنان
متتاز العالقة بني وزارتي الصحة والضمان
بالتناغم واإلنسجام وظهر ذلك جليا عند
تدشني الصندوق القومي للتأمني الصحي
قائمة أدويته للفترة 2020-2018م ,
وهذا اإلجراء يتم كل سنتني ويهدف إلى
تطوير اخلدمات املقدمة لعمالئه املنضوين
حتت مظلة حمايته التي تسع للجميع
 ،وهذا التحديث يجتمع له اخلبراء وأهل
اإلختصاص عبر جلنة برئاسة بروفسور
عمر زائد والذي قال إن تدشني القائمة
لترقية حزمة األدوية لضمان أدوية ذات
جودة وسالمة واقل سمية مع ضمان
حسن االستخدام  ،فما مت حسب بروف
زائد بجهد مشترك من الصندوق والعاملني
باحلقل الصحي باملركز والواليات واجلمعيات
املتخصصة واإلمدادات ومنظمات اجملتمع
املدني مع إستصحاب املستهدفني باخلدمة
تلبية إلحتياجات كل شرائح اجملتمع ولفت
إلى تصنيف املقترحات بناءا على الطب
املستند على البراهني وجمعت املواصفات
وأخضعت للقوانني ومن ثم إضافة تعديل
كثير من األدوية فمرت الوثيقة بإجازات
مختلفة وصوال للصورة النهائية التي
أجيزت  ،وأضاف قائال ً نأمل ان تضاف اجلهود
..إلى جهود تنمية وترقية اجملتمع الصحي
رأي اخملتصني
وقال املدير العام للصندوق طالل الفاضل
في اإلحتفائية بتدشني القائمة احملدثة
2020-2018م بنادي الشرطة بري  ،ان
اللجنة برئاسة زائد جابت السودان تتلمس
آراء اخملتصني دون إغفال للمؤمن عليهم
وغيرهم فخرجت بعد مشاورات وإجتماعات
بهذه القائمة التي ضمت  690صنفا من
األدوية بإضافة  75صنفا جديدا تغطي
كافة املطلوبات وتساعد في تخفيف عبء
التكلفة الطبية مبا ينعكس على املواطنني
ويحقق احلماية  .وأعلن الفاضل ،ان اجلهود
السابقة أثمرت في رفع التغطية السكانية
من  %43إلى  %55حاليا بإدخال 21مليون
مواطن بجانب إدخال األسر الفقيرة عبر ديوان
الزكاة لترتفع نسبتهم من  %52إلى %74
بضم أكثر من ٢مليون من هذه الشريحة

وبشر باإلجتاه لضم مليون أسرة أخرى وتوقع
 ) .ان تكون القائمة اجلديدة (رحمة وبركة
أدوية العقم
القائمة جاءت بعد عمل دؤوب ومتواصل طيلة
2017م ومتت إضافة  %٩٩من األدوية األساسية
لعالج األطفال حسب ماذكر إختصاصي طب
األطفال بغض النظر عن أسعارها ،ولم يقف
األمر عند ذلك بل شمل احلراك إحتياجات كل
والية وفقا للبرتكوالت العالجية لتتناسب
الوضع احلالي وبأفضل األسعار ومت االلتزام
باآلراء كما قال بروفسور عبداهلل اخلواض
بتلبية إحتياجات مختلف شرائح اجملتمع
مبافيها أدوية األمراض املزمنة او النساء
والتوليد وهذا ما أكده اختصاصي النساء
والتوليد بروفسور عبد اللطيف عشميق
ونوه إلى ان كل أدوية التخصص توفرت
.خاصة أدوية العقم رغم إرتفاع تكلفتها
فاألدوية املضافة أصيلة وذات فاعلية
خملتلف التخصصات القلب،الغدد الصماء
 .وكذلك تلك اخلاصة باألمراض النفسية
حتديات
وعبر العرض املقدم كشف مدير اإلدارة
العامة للخدمات الصيدالنية بالصندوق
دكتور فاروق نور الدائم  ،ان ضمن القائمة
احملدثة أدوية اجلهاز العصبي واألمراض
النفسية و ان القائمة جاءت متوائمة مع
قانون التأمني الصحي لعام 2016م لتجويد
اخلدمة املقدمة ورفع العبء االقتصادي
عن املريض واجملتمع فضال عن وصف جديد
ملستويات وصف االدوية وهم طبيب االسرة
واملساعد الطبي الفتا إلى أن القائمة تشمل
 337صنف علي مستوى الرعاية الصحية
األولية ،و 267صنفا علي املستوى الثاني ،و86
صنفا علي املستوى الثالث للخدمة .ولفت
إلى ان املباديء األساسية لتنقيح وحتديث
القائمة تهدف لتحقيق مبدأ العدالة بتلبية
احتياجات كافة الشرائح خاصة األطفال

واألمهات وذوي االحتياجات اخلاصة واألمراض
املزمنة فضال عن أنها قائمة اشترطت كتابة
الدواء باسمه اجلنيس فقط وان يكون الدواء
مسجل باجمللس القومي لالدوية والسموم
الفتا إلى تضمني القائمة كل ادوية املوجهات
والبرتكوالت العالجية اضافة الي تضمني 44
صنفا تسهم في تغطية األمراض املزمنة
وادوية مضادات الفيروسات  ،األمراض األكثر
سببا لوفيات االطفال ،وادوية اجلهاز العصبي.
وأقر بان األمر اليخلو من حتديات التي تواجه
الصندوق تتمثل في الزيادة املتصاعدة في
أسعار الدواء ،وتفعيل البرتوكوالت العالجية
بجانب عدم توحيد قوائم األدوية في السودان
،والترويج لقائمة األدوية وسط مقدمي اخلدمة
 ،.عدم تطبيق إستراتيجية الترشيد الدوائي
توحيد القائمة
وضمن من حتدثوا كانت ممثلة منظمة
الصحة العاملية بالسودان دكتورة نعيمة
القصير والتي شددت على توحيد قائمة
األدوية األساسية بالسودان لتوفير الدواء
اآلمن وامليسر واملوصوف بالطريقة املثلى
واإلستخدام الرشيد  ،وقالت عامليا مت األحتفال
بالتحديث في نسخته رقم  20وحوت قائمته
على  ٤٣٣صنفا من األدوية األساسية
وفي السودان ارتفعت الى ٦٩٠صنفا منها
لألطفال دون اخلامسة ،األمهات ،املايستوما،
واألمراض النفسية ولفتت الى ان قيمة شراء
األدوية عامليا 800بليون دوالر منها  %٥٠أدوية
مهدرة جراء الوصف غير الصحيح وعدم إتباع
البروتكوالت العالجية والشراء غير املوحد

للوصول لتغطية الفقراء بنسبة  %90ونادت
بخفض تكلفة الدواء ليتمكن التأمني من
تغطية كل الفقراء واكدت ان اإلهتمام
بالفقراء بتوجيه من رئيس اجلمهورية ولفتت
إلى ان وزارة املالية ضخت مبالغ كبيرة
في سبيل حتقيقه وكذلك دعم من ديوان
الزكاة والذي أدخل  650ألف اسرة فقيرة في
مظلة التامني .ووصفت الدولب ،قائمة أدوية
التأمني الصحي احملدثة بانها أفضل القوائم
بالسودان وطالبت اجلميع باإلصطفاف حولها
مبافيها والية اخلرطوم لتكون هنالك قائمة
موحدة لكل السودان منوهة إلى انه وفقا
لقانون 2016م أصبح تأمني اخلرطوم جزء من
الصندوق القومي مؤكدة التوافق بني كل
األجهزة لصالح املواطن  .وأعتبرت تغطية
 %80من السكان 2020م حتديا منادية أجهزة
اإلعالم بدعم هذا التوجه .ونفت مايشاع
عن ان ادوية التامني رخيصة مشددة علي
 .نشر ثقافة تعزيز الثقة في أدوية التأمني
محور أساسي
وأكد وزير الصحة اإلحتادي بحر إدريس أبوقردة
 ،أن التامني الصحي محورا أساسيا في
الصحة مما أسهم في التنسيق وتكامل األدوار
بني وزارته والضمان والتنمية اإلجتماعية و
التوصل إلى مشروع متويل الصحة عبر تقوية
التأمني الصحي واإلنتقال التدريجي للعالج
اجملاني ليكون ضمن التامني  .وأكد ابو قردة
 ،ان مشروع االنتقال التدريجي بدأ تنفيذه
في العالج اجملاني لألطفال أقل من 5سنوات
بوالية شمال كردفان ثم إنداح تطبيقه

وأكدت القصير ان الدراسات أثبتت ان . %40
فقط من األطباء بالقطاع العام يوصفونها
وفقا للبرتكوالت العالجية و %30في القطاع
اخلاص ووصفت كيفية اإلستخدام الرشيد
بالتحدي بجانب عدم إتباع البرتكوالت
وعدم اإلستفادة الكلية من الدواء ونادت
بالتكاتف لقيام دراسة لسلوكيات املستهلك
والعاملني في القطاع الصحي وكيفية
دعم الصناعة احمللية واإلكتفاء الذاتي من
).بعض األصناف وأعلنت العمل(يدا بيد
املضي قدما
في حني أعلنت وزيرة الضمان والتنمية
اإلجتماعية مشاعر الدولب،ان الوزارة عازمة
على املضي قدما لتنفيذ التغطية الشاملة
بخدمات التأمني الصحي ولرفع نسبة
التغطية هذا العام الى  %66علي الرغم من
الظروف الضاغطة  .واكدت الدولب العمل

في  7واليات اآلن ،الفتا اإلى احلاجة لتقييمه
ومن ثم تعميمه  .وقال ابوقردة  ،إن تكلفة
العالج اجملاني بكل فئاته بلغت 113مليون
دوالر في العام وتدخل فيها العمليات
القيصرية،واألطفال دون اخلامسة،والطوارئ
خالل  ٢٤ساعة األولى وغيرها مقرا بان حتديث
قائمة األدوية تقتضيها الضرورة ولفت إلى
ان التحديث التقوم به يخرج من الوزارتني
بل من خالل اخملتصني واخلبراء في محاولة
للوصول لألفضل واألمثل مقرا بوجود بعض
التحديات واألشكاالت وأضاف ولكن بالتعاون
مع وزارة الضمان نستطيع حراسته ونوه
إلى صدور قانون يلزم املؤسسات بالتامني
ملنسوبيها األمر الذي مينح التأمني قفزات
في املرحلة القادمة منوها إلى أهمية ان
تضيف احلكومة مواردا أخرى ليكون التامني
.قويا تتوفر فيه كل انواع العالج املطلوب

ُمتابعات
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هجرة الكوادر الطبية � ...سالح ذو حدين

ُ
�أبو قردة  :الأخ�صائني الكبار ال يرغبون يف الهجرة ولكنهم جمربين

السوداني للتخصصات الطبية د.
الطيب عبدالرحمن علي  ،على ضرورة

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

�أطباء من �أجل التمنية ال�شاملة

في ُمقدمة حديثه أوضح د .الشيخ
الصديق بدر األمني العام جمللس
التخصصات الطبية ،بأن التخطيط
للورشة جاء من أجل تناول جوانب
محددة في القطاع الصحي  ،أضافة
إلى ترسيخ أهمية ما تقوم به الصحة
في أي مجتمع  ،وكذلك ضرورة ووجود
الكادر الطبي املدربُ ،موضحا ً أنه
من املقرر أن تُناقش الورشة حجم
ظاهرة هجرة الكفاءات وأبعادها
وكيفية معاجلتها وتكوين سياسة
.وطنية للهجرة في القطاع الصحي
موحدة
سياسة
:وضع
من جانبه ش ًدد رئيس اجمللس القومي

وضع سياسة موحدة من أجل معاجلة
النقص املوجود في الكوادر الطبية ،
وقال إن اجمللس " مهموم " ألنه ينتج
ويدرب وفي خامتة املطاف يفقد كوادره
 ،منّوها ً إلى أن البالد تُعاني من قلة
الكادر املؤهل  ،وأوضح " الطيب " بأن
قُرابة الـ)  )30ألف طبيب سوداني
خارج السودان إذ أنه يوجد في اململكة
العربية السعودية وحدها  19ألف
طبيب

في العالم وأن مردودها اإليجابي
.يعود للسودان بفوائد عظيمة
مشروعة
بطريقة
الهجرة
وكشف األمني العام جمللس التخصصات
الطبية د .الشيخ الصديق بدر  ،خالل
تقدميه الورقة األولى في الورشة
بأن  60%من األطباء السودانني
يعملون باخلارج  ،قائال ً  :إن الكادر
الطبي السوداني في اململكة العربية
السعودية ميثل  14%من جملة
ي قُرابة
الكوادر الطبية باململكة أ ّ
الـ( )19ألف طبيب سوداني باململكة
العربية السعوديةُ ،مشيرا ً إلى
أن الهجرة في السنوات املاضية
كانت هجرة ذكورية تتمثل أكثرها
في األطباء ولكن أصبحت اآلن
تشمل اجلنسني ( نساء  ،رجال )
 .وأوضح "بدر" بأن الدولة تعاني
من عدم وجود قدرة مرضية عالية
نظرا ً لنقص كوادر التمريض  ،وش ًدد
على ضرورة هجرة األطباء بالطرق
املشروعة تفاديا ً ملا ميكن أن يحدث
من مشاكل ومضايقات  ،ولكي تقدم
لهم املساعدة في حال احتاجوا لها

الكادر ال�سوداين م�ؤهل

ووصف الدكتور السفير كرار التهامي
األمني العام جلهاز تنظيم شؤون
السودانيني باخلارج  ،الكادر الطبي
السوداني بأنه مؤهل متاما ً وقادر على
العمل في جميع البلدان  ،وقال بأن
هناك جائزة في شهر مارس القادم
متنح للذين يقومون بعمل مميز باخلارج
كما أشاد بضرورة حتسني األوضاع
للكادر الطبي بالسودان حتي يجعل
األطباء في إستقرار وقال ال توجد
دولة تقدم عالج إستثنائيُ ،مشيدا ً مبا
السوداني من خدمات
يقدمه الطبيب ُ
باخلارج بقوله (:لم يخذلنا أطبائنا

عالقات ا�سرتتيجية

وصفت د .سمية أُكد وزيرة التعاون
الدولي ،بأن قضية هجرة الكفاءات
هي قضية محورية وجوهرية ولها آثار
إيجابية وسلبية  ،والبد من توفير املوارد
في الدولة حتى تقل هجرة األطباء
وقالت بإن السودان لديه عالقات
إستراتيجية مع  51دولة في العالم ،
مطالبة بضرورة استقطاب الكفاءات
املوجودة بالدولة األخري  ،وأوضحت
بأن الكوادر السودانية املؤهلة تقوم
بتعزيز الصورة الذهنية للسودان

.

حتديات اقت�صادية

طالب " بدر" بضرورة إستبقاء القدر
املناسب من الكوادر الطبية بالدولة
 ،مشيرا ً إلى أن أطباء املستشفيات
للخارج
الريفية الذين يهاجرون
يتركون فراغ كبير في الواليات ،
متسائال ً عن مصير املواطنيني في
تلك القرى النائية ؟! ،مشددا ً على
أهمية توقيع السودان اإلتفاقيات
الثنائية مع الدول و النظر للكفاءات
باخلارج كجزء من منظومة الكودار
السودانية .ويُعد التحدي اإلقتصادي
من ضمن أكبر املعوقات التي تُواجه
الكادر الطبي بالبالد ،إذا أصبحت تُغادر
وظائفها بُغية احلصول على رواتب
عالية في البلدان التي يهاجرون اليها .
إضافة إلى التناقض بني أجهزة الدولة
 ،وسوء التنسيق حيث تُعاني أطراف
.املدن من نقص في الكوادر الطبية

سياسة وطنية لتنظيم الهجرة
ومن جانبه أوضح عميد أكادميية
الصحية د .إسماعيل بشارة
العلوم
ً
أحمد عن ضرورة وجود سياسة وطنية
واحدة تنظم هجرة الكفاءات الطبية
 ،إضافة إلى أهمية اإلحصاء الدقيق
للمغترينب  ،وقال بشارة إن الدول
األخرى تقوم بتدريب األيدي العاملة
قبل هجرتهم  ،كما تعمل على تنظيم
أموالهم في اخلارج  ،الشئ الذي يؤدي
إلى حتسني الوضع املالي للعامل ،
وبالتالي يعود بفوائد مالية جمة
للدولة التي ينتمي إليها الشخص

�سالح ذو حدين

أوضح وزير الصحة اإلحتادي ـ املشرف
على مجلس التخصصات الطبية
ـ األستاذ بحر إدريس أبوقردة بأنه ال
ميكن إيقاف هجرة الكوادر الطبية
 ،ولكن يجب اإلستفادة من الكادر
الطبي باملهجرُ ،مشيرا ً إلى عدم
رغبة السودانيني بالهجرة بقوله
ي ُسوداني لو وجد احلد األدني
" (أ ّ
لن يرغب في ُمغادرة البالد) ُمردفا ً
( كافة األخصائني الكُبار ال يرغبون
في الهجرة ولكنهم مجبورين).
وطالب " أبو قردة " بضرورة تنظيم
الهجرة بني الدولتني منعا ً ملا يُعانيه
األطباء من ُمعامالت سيئة وصفها
بغير الكرمية) ،قائال ً ( :األطباء(
السودانيني يقفون صف من أجل
املعاينات)ُ ،مشددا ً على ضرورة
اإلستفادة من جتارب الدول األُخرى
كـ(الفلبني)في تقنني العمالة اخلارجية

حت�سني بيئة العمل

توصيات عديدة خرجت بها ورشة هجرة
الكفاءات الطبية  ،كان أهمها اإلتفاق
على تدريب الطبيب والكادر الصحي
عموما ً وحتسني بيئة العمل خصوصا ً
في املناطق النائية ووضع سياسة
للتدريب في الريف  ،وحتسني الوضع
اإلقتصادي واإلستنعانة ببرنامج نقل
املعرفة بجهاز املغتربني والتنسيق
مع جلنة الصحة والبيئة والسكان
باجمللس الوطني ،وإقتراح مكتب يرعي
.مصالح الكودر الصحية خارج البالد

�إ�ضاءات
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صحة األم والطفل  ...املعلومات من أجل العدالة
ال�صحة الإحتادية :مت تخريج �أكرث من( )12قابلة من جملة(� )13ألف

عقدت إدارة صحة األم والطفل باإلدارة العامة
للرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة
اإلحتادية االجتماع التنسيقي السنوي إلدارات
صحة األم والطفل وتدشني بطاقات مؤشرات
صحة األم والطفل واملالريا بفندق السالم
روتانا باخلرطوم في الفترة من ( )31يناير وحتى
( )1نوفمبر  ،والذي حمل شعار( :املعلومات
من أجل العدالة) وذلك وفقا ً للمؤشرات
واملعلومات الصحيحة واملكتملة والتي ينبني
.عليها التخطيط وفقا ملؤشرات محددة

تقرير  :نوال �شنان
التزام وزاري

وأعلن وزير الصحة اإلحتادية بحر إدريس أبوقردة،
التزام الوزارة باستخدام هذه البطاقات لزيادة
متكني متخذي القرار من إتخاذ قرارات قائمة
على األدلة والبراهني وتقدمي الدعم الالزم
للواليات واجملتماعات احمللية فضال ً عن حتسني
النتائج الصحية وحتقيق األهداف الصحية
للدولة وكشف عن توزيع  400ثالجة حلفظ
األمصال لكل الواليات في إطار زيادة السعة
اإلستيعابية لسلسلة التبريد بتكلفة بلغت
 2مليون دوالر مساهمة من احلكومة في
افتتاح املراكز اجلديدة بجانب توزيع إسبيرات
إلصالح الثالجات املتعطلة لرفع الكفاءة
التشغيلية لسلسلة التبريد على مستوى
احملليات وضمان توفير إمداد منتظم من
اللقاحات واألمصال باملواصفات العاملية ونوَّه
أن كل ذلك ضمن التغطية الشاملة باخلدمات
الصحية وخفض وفيات األمهات واألطفال
ووجه وزراء الصحة بالواليات بعدم نقل الكوادر
املدربة خاصة في سلسلة التبريد ،التغذية
والتحصني ،والتي متتاز بالكوادر املؤهلة منعا
حلدوث التنقالت غير املوضوعية وشدد على
.إشراك املركز في نقل أي كادر ضعيف اال ّداء
قابلة لكل قرية
وقال الوزير إن الوزارة ومنذ العام 2013م
اعتمدت هيكل التكامل بني البرامج الراسية،
وحول املحُ َّقق في التغطية الشاملة أشار
الوزير إلى النجاح في تنفيذ عمل ضحم
سواء في البنيات التحتية أو الكوادر بدءا ً من
القابالت بتوفيرهن عبر برنامج (قابلة لكل
قرية) حيث املستهدف 13ألف قابلة ووصلت
الوزارة حاليا ً ألكثر من 12ألف قابلة ،فالنقص
اال ّن اليتجاوز  750قابلة بكل السودان ،وهذه
الزيادة كذلك حتققت في الكوادر الوسيطة
واألطباء العمومني واإلختصاصيني وكشف
عن إرتفاع عدد اإلختصايني إلى 1261

اختصاصيا ً مت توزيعهم على الواليات مقارنة
بــ 234اختصاصيا ً في السابق ويأتي ذلك في
متطورة مع التركيز
إطار تقدمي خدمات صحية
ِّ
على اجلوانب الوقائية ومنها برامج صحة
.األم والطفل دون إغفال للجوانب العالجية
بناء قدرات الكوادر الصحية
وأكد وكيل وزارة الصحة اإلحتادية دكتور
عصام الدين محمد عبد اهلل ،أهمية قضايا
صحة األم والطفل والتي تهدف خلفض مرض
ووفيات األطفال واألمهات وتأثيرها ،ولفت إلى
أهم اإلجنازات في مجال صحة األم والطفل
والتي متثلت في بناء قدرات الكوادر الصحية
من املساعدين الطبيني واملعاونني الصحيني
والقابالت بجانب توزيع املعدات ومعينات
العمل وشدد على ضرورة إزالة احلواجز
والعقبات التي تعيق العمل مثل املعتقدات
واملفاهيم التي حتول دون تلقي اخلدمة
وكذلك التكامل في تقدمي اخلدمات باإلضافة
.إلى توحيد مؤشرات صحة األم والطفل
حتديات تواجه صحة األم والطفل
وقالت مديرة إدارة األمومة والطفل دكتورة
ندى جعفر ،إن اإلجتماع تأتي أهميته في تنوير
الواليات باملستجدات ونتائج البحوث اخلاصة
بإدارة صحة األم والطفل والوقوف على وضع
برامجهما بهذه الواليات التابعة إلدارة صحة
األم والطفل ومتابعة األداء باإلضافة إلى
الوقوف على مشاكل تسجيل املعلومات
والوصول للحلول املشتركة لتحسني األداء،
وأضافت ان اإلجتماع السنوي يجئ مع إطالق
وتدشني بطاقة مؤشرات صحة األم والطفل
واملراهقني وذلك مببادرة من قادة اإلحتاد األفريقي
(املا) والتي من خاللها يسمح لصانعي
القرارات مبراقبة اّداء املؤشرات الصحية على
 ).كل املستويات (القومي ،الوالئي واحمللي
وأبانت ندى جعفر ،إن حتديات تواجه صحة
األم والطفل على املستويني اإلحتادي
وبالواليات خاصة مجاالت التنسيق بني
كافة اجلهات اخملتصة مما يستدعي من
اجلميع إيالء أمر التنسيق بني كل البرامج
واألخذ في هيكلة اإلدارات بالواليات مشددة
على وجوب إرسال التقارير الدورية بإنتظام
وفي وقتها احملدد ونوهت إلى أن الوزارة
إعتمدت حزم إضافية منها صحة املراهقني,

الصحة املدرسية وغيرها وكشفت عن
االتفاق مع أكادميية العلوم الصحية
.لتدريب قابالت القرية ملدة ثالثة أشهر
�إ�شادة دول ّية
وأكد ممثل صندوق األمم املتحدة للسكان
بالسودان محمد سيدأحمد ،إن الصندوق
دعم اجلهود الوطنية لتحسني صحة األمهات
واألطفال بالشراكة مع وزارة الصحة اإلحتادية
وبالواليات بجانب املنظمات الطوعية
ولفت إلى أن تبني الصندوق الستيراجتيات
للفترة من 2021 2018-م مشيدا ً
مببادرات الوزارة والتزامها بتطوير األنظمة
.الصحية مبافيها صحة األمهات واألطفال
وتطرق سيدأحمد لنقاط أخرى منها ان
 90%من الوفيات النساء ناجمة عن احلمل
والوالدة ميكن جتنبها بالتدخالت اإلستباقية
والتوعية الفتا ً إلى أن معظم حاالت احلمل
وأشار إلى أن
بالسودان غير مخطط
إستخدام الوسائل احلديثة اليتجاوز الـ12%
وقال إن الدول األفريقية حققت جناحات في
خفض الوفيات منها أثيوبيا،اريتريا ،املغرب،
وغيرها مما يعطي السودان أمال في حتقيق
ذات النجاحات في خفض الوفيات مع ضرورة

 90%من وفيات الن�ساء الناجمة
عن احلمل والوالدة ميكن
جتنبها بالتدخالت الإ�ستباقية
والتوعية

املنظمة الفترة وصوال ً لنتائج أفضل وتوفير
فرص النجاح ولفتت إلى املنظمة مقتنعة
بان ماتبذله احلكومة السودانية ملوادهة
.سوء التغذية ستعزز إستيراتيجية 5 ×10

وكيل وزارة ال�صحة ُ :ن�شدد على �ضرورة �إزالة العقبات التي
حتول دون تلقي الأمهات والأطفال اخلدمة الطبية

التنسيق بني البرامج واإلدارات اخملتلفة وأكد
أهمية تطوير برامج القبالة لتتوافق مع
املعايير العاملية والتجهيز للحاالت الوالدة
ونقل الدم اآلمن مبينا ً أن هذه التدخالت
يدعمها الصندوق وأضاف أن االجتماع
فرصة للتعرُّف على اإلحتياجات الفعلية
والتدخالت الالزمة ،خاصة وان السودان
جتاوز اإللتزام السياسي لإلستثمار احلقيقي
لألطفال واألمهات مما يضاعف مسؤولية
الداعمني والشركاء في مواصلة دعمهم

.
دعم اليون�سيف
وأكدت ممثلة منظمة اليونسيف غادة ،حتسن
مؤشرات صحة األمهات واألطفال بالسودان
خالل العقدين املاضيني حتت قيادة الوزارة
واحلكومة مبشاركة الواليات وشركاء ،وأضافت
أن معدالت الوفيات بدات عامليا في اإلنخفاض
منذ 1990م الفتا إلى العمل على مجابهة
سوء التغذية ليكون أكثر فاعلية مناديا بنظام
فاعل لتصحيح املسار وحتديد العقبات وصوال
ألخر طفل وأعلنت التزام املنظمة للمشاركة
لضمان الوصول لكل األطفال ليتمتعوا
بحقوقهم وتسريع تنفيذ اإلستيراتيجية
الفترة القادمة وستكون إحدى إهتمامات ا

تو�سيع اخلدمات
وتطرق سيدأحمد لنقاط أخرى منها ان 90%
من الوفيات النساء ناجمة عن احلمل والوالدة
ميكن جتنبها بالتدخالت اإلستباقية والتوعية
مشددة على إيالء شريحة األطفال فاقدي
السند اإلهتمام والرعاية وكذلك شريحة
النازحني وكشفت عن إجازة ميزانيات للرحل
والنازحني وفي مناطق احلروب والنزاع فيما
أكدت بضرورة سن تشريعات ونوهت إلى
التوجيهات رئاسة اجلمهورية في توسيع
اخلدمات لألطفال مشيرة إلى التقدم امللحوظ
في املناطق النائية بوالية شمال دارفور
.وفي إقامة مستشفى لألطفال بالوالية
تو�صيات
وأوصى اإلجتماع بضرورة التكامل في
تقدمي خدمات صحة األم والطفل والتركيز
على النواحي اإلدارية عند التطبيق وتقوية
وتفعيل النظم الصحية خاصة نظام
اإلشراف على مستوى احملليات واملؤسسات
الصحية وجتويد املعلومات مع التأكيد على
تدعيم الغذاء باملغذيات الدقيقة وأهمية
ذلك على صحة األم والطفل من خالل زيادة
وتيرة التنسيق مع القطاعات احملتلفة على
املستوى اإلحتادي والوالئي وسن القوانني
والتشريعات مع ضرورة قيان احلمالت التنويرية
.والتوعوية بأهمية املغذيات الدقيقة
ونادى املشاركون باالستفادة القصوى من
املوارد املتاحة واختيار تدخالت ذات فاعلية
قصوى في إنقاذ حياة األطفال حديثي الوالدة
من خالل وضع خطة تنفذ على مراحل
.على أن تكون املرحلة األولى في  11والية

�إرتفاع عدد الأخ�صائني
�إىل  1261بد ً
ال عن
 234بالواليات
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رئي�س اجلمهورية يفتتح م�صانع �شايف لإنتاج امللح املزود باليود بالبحر الأحمر
،وبعدها التزمت بعض الشركات بانتاج ملح ميودن

الزجاجة) النتاج الملح المضاف اليه اليود بوالية
البحر األحمر بتاريخ  7 – 5يناير للعام  2015و
إحتوت مخرجات هذه الورشة على ضرورة وضع
خطة عمل متكاملة ترسم بوضوح دور كل اصحاب
المصلحة في خارطة انتاج الملح الميودن في السودان
المجلس الدولي للوقاية من عوز اليود
وعلى مستوى وزراء الدولة بالصحة والصناعة تمت
زيارة لحاضرة والية البحر األحمر بورتسودان للوقوف
فعليًا على الوضع الراهن إلنتاج الملح المضاف إليه

اإلستثمار فى صناعة الملح بإنشاء مصانع حديثة
لتكرير يودنة الملح .فتم اعداد هذه
االتفاقية بين جميع الشركاء والتي تبين دور
ومسؤلية كل طرف من االطراف والتزامه نحو
تحقيق الهدف وبتوقيع هذة االتفاقية وخطة
العمل المصاحبة لها تعتير الركيزة االولى تنفيذًا
لحزمة من اإلجراءات التي سيستند عليها المشروع
.والخطوة االولى لتنفيذ اعالن بورتسودان
ا�ضطرابات نق�ص اليود

مديرة �إدارة التغذية بال�صحة الإحتادية
ُ
ّ
فاطمة عبد العزيز  :نق�ص اليود ُيعد �أحد �أبرز امل�شكالت ال�صحية العامة يف ال�سودان

وبالفعل بدأ مصنع باعبود اإلنتاج التجريبى عام
 1996في بور تسودان ثم بدأ أنتاج ملح ميودن غير
منقى على المستوى التجاري عام 2000م وبدأ مصنع
بسكم ليودنة الملح في والية جنوب دارفور عام
 1997ومصنع مدينة األبيض في فبراير 2002م .ثم
حدث إختراق مهم في هذا الملف بالتوقيع في مارس
للعام2007م على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ،
وزارة الصناعة  ،منظمة اليونيسيف  ،برنامج األغذية
العالمي ومنظمة مبادرة المغذيات الدقيقة  ،كواحدة
من المجهودات بين وزارة الصحة والشركاء،حيث
إلتزمت منظمتي مبادرة المغذيات الدقيقة وبرنامج
األغذية العالمي بتوفير الدعم الالزم لقطاع اإلنتاج

اليود و االلتقاء بالمنتجين
وشملت
المعوقات
ومعرفة
زيارات ميدانية للمالحات الوالي حيث تم الوقيع
من قبل وزيرى الدولة بالصحة والصناعة االتحاديين
ووالى والية البحر األحمر على إعالن بورتسودان في
 15أغسطس للعام  2015والذي تضمن االتفاق
على إطار زمني على ان يكون فبراير  2019التاريخ
النهائي لمنع أي استخدام للملح غير الميودن
لإلنسان والحيوان  ،والعمل على تحسين نوعية الملح
المنتج مدعمًا باليود  ،فضال عن تنفيذ حزمة من
االجراءات يتم االتفاق عليها وتفصيل التزام كل
طرف خالل هذه الفترة على ان تعمل كل االطراف
علي الوفاء بالتزاماتها تجاه هذا المشروع والتزام
مجموعة جياد الصناعية بالعمل على إنتاج مصانع
حديثة لصناعة وإنتاج الملح المضاف إليه اليود

للملح الميودن  .منظمة اليونيسيف بدعم
الترويج وتحريك المجتمع وحكومة السودان ممثلة
في وزارة الصحة اإلتحادية باستصدار التشريعات
إلنجاح المشروع  ،واستصدرت عشر واليات من
واليات السودان قوانين حظر بيع وتداول الملح
غير المضاف إليه اليود عدا والية الخرطوم و6
واليات اخرى ولكن لم يتم تطبيق التشريعات
فى هذه الواليات بإستثناء والية جنوب دارفور.
وتم انعقاد ورشة عمل تحليل االختناقات(عنق

.وفق المنظومة المتفق حسب إعالن بورتسودان
وهنا تعهد المجلس الدولي للوقاية من عوز اليود
بتقديم كافة المساعدات الفنية ودراسات الجدوى
لمشروع تحديث وتوطين صناعة الملح
المضاف إليه اليود في السودان لتضاف تعهدات
المجلس إللتزام الجانب الحكومي ممثال في
الوزارات المختصة وغيرها في تحديث وتوطين
صناعة الملح المضاف إليه اليود وتقديم
كافة التسهيالت النجاح المشروع ،مع تشجيع

ال�صحة  ....نق�ص اليود ُم�شكلة �صحّ ية
تقرير  :نوال �شنان
كثيرا مانسمع عن اليود و والتحذيرات من
النقص فيه من قبل أهل اإلختصاص سواء التغذية أو
 .األطباء وذلك لألضرار الصحية الناجمة عن نقصه
وقبل التطرق ألضراره وتحذيرات اهل األختصاص
البد من التعريف بهذا العنصر والمعدن  ،فاليود
من المعادن التي يحتاجها الجسم بكميات مع تدلة
ويساعد في عملية أيض الدهون وضروريا في النمو
الجسدي والعقلي خاصة للغدة الدرقية فيساعدها
على العمل ويحميها من التضخم ويحثها على إفراز
الهرمون الخاص بعملية ايض الدهون ،وأي خلل يحدث
.في عمل هذا الهرمون يؤثر على أداء الجسم عمومًا
فإنخفاضه في الجسم يؤدي إلى تضخم
الغدة الدرقية  ،ويتسبب في حدوث خلل عقلي
لدى األوالد  ،واألخطر من ذلك ارتباطه الوثيق
بسرطان الثدي ،وعندما يفتقر الجسم إلى اليود
.يشعر اإلنسان بالتعب والخمول وزيادة في الوزن
م�صادر اليود
وتعتبر أبرز مصادره السلمون ،السردين
القريدس ،التونة ،كبد البقر ،البيض ،الفستق،
الهيلون الثوم ،الفاصوليا ،الفطر ،السمسم ،ملح
البحر ،السبانخ ،الخس ،والحبوب الكاملة  ،ولكن يجي
اإلنتباه لنقطة جوهرية ان اإلكثار منه يؤدي إلى
اإلسهال واالستفراغ والطفح الجلدي ،ويرهق الغدة
بأن تعمل أكثر مما يجب .فاليود عنصر من عناصر
هرمونات الغدة الدرقية الذي يعمل كعامل حافز
في عملية التمثيل الغذائي وحرق الطاقة .والنمو
البدني ونمو الدماغ لدى الجنين والرضع ،ويعتبر
أمر مهم جدا بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات
 .يمنع تخزين السعرات الحرارية على شكل دهون
 ،ويؤثر على عمليات التمثيل الغذائي في الجسم و
يساعد في الحفاظ على صحة الشعر واألظافر والجلد
واألسنان ،يستهلك اإلنسان كمية صغيرة من اليود
( )150غ  ،إال أن هذه الكمية ال يستطيع الجسم
االستغناء عنه يمنع اإلصابة بتضخم الغدة الدرقية
ولهذا جاء إهتمام السودان واالعتراف بنقص اليود
كمشكلة صحية عامة في خمسينيات القرن الماضي
ومن يعد ذلك وضع برنامج تعميم يودنة الملح والذي
ويهدف للحد من انتشار نقص اليود من خالل اإلنتاج
إاللزامي للملح المضاف إليه اليود
وزارة ال�صحة الإحتادية
وتبنت وزارة الصحة االتحادية يودنة ملح الطعام
لالستهالك االنساني والحيواني منذ عام ,1994

وزارة ال�صحة االحتادية تبنت يودنة ملح الطعام لال�ستهالك االن�ساين واحليواين منذ عام 1994

وأكدت مديرة إدارة التغذية بالصحة اإلتحادية
فاطمة عبد العزيز ،أن نقص اليود يعد أحد أبرز
المشكالت الصحية العامة في السودان و يعتبر
المسئول عن مجموعة من اآلثار المعروفة باسم
االضطرابات الناتجة عن نقص اليود مثل تضخم
الغدة الدرقية المتوطن ،والقماءة ,الخرس,
الصمم التخلف العقلي التقزم (شدة القصر) تدنى
الخصوبة والعقم سقط األجنة (اإلجهاض) موت األجنة
داخل الرحم ،التبلد الذهني ،قلة نسبة الذكاء في
األطفال (اقل من المعدل الطبيعي ب –  13 –5نقطة )
والذي يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي لدى األطفال

وأداء األعمال ،مما يدلل على أهمية اليود وفي ذات الوقت
خطورة نقصه أفتتاح مصنع “ شافي” للملح الميودن
وضمن الجهود المبذولة من الحكومة في حل مشكلة
النقص ومواصلة لها شهدت بورتسودان األربعاء
المنصرم افتتاح مصانع شافي إلنتاج الملح المزود
باليود على يد الرئيس عمر البشير ويعتبر من
إنجازات الشراكة بين وزارتي الصحة والصناعة ويجئ

افتتاحها كتتوييج لمجهودات دامت ألكثر من 12
عاما لإلرتقاء بصناعة الملح الميودن وإنعكاساته
على المردود الصحي واالقتصادي بالسودان
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الت�صنيع التعاقدي للأدوية  ....دعم ًا لل�صناعة الوطنية
		

الخبرات واالستثمارات التي تدعم هذه الصناعة
وتطوير البنى التحتية والموارد البشرية .وطالب
البدوي بزيادة اسهامات الشركات الوطنية في
الصناعة الدوائية واإلعفاء من الرسوم الجمركية
اضافة لتنفيذ القرار الصادر لألطباء بوصف
الدواء باألسماء العلمية وأضاف ان التصنيع
الدوائي الوطني من أهم الصناعات لحل مشاكل
الدواء.واقترح جملة من الحلول أهمها زيادة
مساهمة المؤسسات المساهمة في الصناعة
الوطنية وتنفيذ القرارات الملزمة اضافة إلى
عمل شراكات استراتيجية بين المصانع.وتعهد
األمين العام للمجلس القومي األدوية والسموم
د.زين العابدين الفحل ،بتفعيل دور المجلس خالله ألسواق داخلية أو خارجية وتسريع
والعمل على تشجيع الصناعة الوطنية الفتا وتيرة توطين صناعة الدواء بالداخل أو
ً
إلى أن السودان من أوائل الدول في هذا المجال قبل التاريخ المحدد فضال عن الحصول على
وقال إن المؤتمر يهدف إلى تطوير الصناعة تمويل والولوج ألسواق جديدة بدول الجوار
.الدوائية واسهامها في اإلقتصاد الكلي للبالد تعزيزا للصادرات،وأعلن دعم ورعاية رئيس
.الجمهورية للصناعة الدوائية ونائبيه كذلك
ت�صدير
اخلال�صة
وكشف الفحل،عن تصدير بعض األصناف
المصنعة محليا لعدد من دول الجوار وقال رئيس االتحاد العربي لمصنعي
ارتيريا،اثيوبيا وتشاد الفتا إلى ان المؤتمر نجح االدوية والمستلزمات الطبيك د.عدنان
في ازلة اللبس حول التصنيع التعاقدي عبر ما بدوان ،ان المؤتمر خلص إلى تكوين لجنة
قدمته الدول العربية والخبراء واعلن عن تكوين باالتحاد لوضع وثيقة التصنيع التعقدي
لجنة بالمجلس لوضع موجهات التصنيع التعاقدي على ان يكون امينها العام من السودان
ومن ثم طرحها لكل الشركات المصنعة وأكد .تعرض على المصنعين والمشرعين

تقرير  :نوال �شنان
شهد فندق السالم ورتانا في الفترة من
٢١إلى  ٢٢فبراير المنصرم عقد فعاليات مؤتمر
التصنيع الدوائي التعاقدي األول بالسودان
والذي نظمه اإلتحاد العربي لمنتجي األدوية
والمستلزمات الطبية بدعوة من المجلس القومي
لألدوية والسموم بالتعاون مع غرفة مصنعي
األدوية.ومن خالل جلسته اإلفتتاحية وجه وزير
الصحة بحر إدريس ابوقردة االطباء وشركات
الدواء بضرورة التعامل باألسماء العلمية
لألدوية وشدد على اهمية دور المجلس القومي
لألدوية والسموم في العمل الرقابي والتسجيل.
وأكد أبوقردة ،قيام المجلس بجهود كبيرة
خالل العام الماضي من خالل تسهيل التعامل
مع الشركات وتسجيل األدوية وتقديم كافة
الخدمات المطلوبة للمستفيدين الفتا إلى
اهمية السودان في مجال التصنيع الدوائي
لموقعه المتميز في قلب القارة األفريقية
مركز متقدم
وقال األمين العام لالتحاد العربي د .عدنان
كيالني ،إن السودان سيكون مركزا متقدما في
الصناعة الصيدالنية وأن الخرطوم ستكون
عاصمة الدواء االفريقي مما يتطلب منا التعاون
من أجل النهوض بالصناعة الدوائية ونوه إلى
ان المؤتمر وسيلة للتعاون بين الشركات في
بالد العرب والذي يقيمه ويعقد الول مرة في
السودان ،وأضاف ان عقد االتحاد لهذا المؤتمر
في الخرطوم للتعاون بين الشركات العربية لدعم
الصناعة الدوائية في السودان حتي يكون مركزا
لصناعة الدواء في افريقيا منوها إلى ان السودان
أن التصنيع التعاقدي سيسهم في رفع نسبة
تحيط به بلدان افريقية ولديه من اإلمكانيات االقتصادية ظلت الصناعة الوطنية تعمل
ما يجعله مركزا وقبلة لدول الجوار واضاف ان على أنتاج األدوية مشيرًا إلى أن الصناعة .تشغيل المصانع التي التتجاوز حاليا %55
الصناعة الصيدالنية صناعة لها اهمية كبرى الوطنية تمثل  %24من حجم سوق الدواء ومن جهته استعرض رئيس االتحاد العربي
.ما يؤدي لمساهمة كبيرة في دعم االقتصاد في السودان حيث وفرت مبلغ  265مليون د.عدنان بدوان التحديات التي تواجه األمة
دوالر للعام 2016م وذلك حسب تقرير إدارة العربية مع اهمية المسئوليات التي تقع على
وشدد على القطاعين العام والخاص العمل
لدعم الصناعة الصيدالنية وتوفير كافة الصيدلة بوزارة الصحة االتحادية .وقال البدوي عاتق مجال التصنيع الدوائي والمتمثلة في
توفير دواء بجودة عالية على أن تقوم السلطات
اإلمكانيات حتى يترفع مستوى الصناعة التي إنتوجيهاترئيسالجمهوريةبعدماستيراد
.بتوفيرها للجمهور ووضع القواتين المالئمة
سيكون لها اثر كبير اقتصاديا واجتماعيا األدوية التي تنتج محليا أسهم في توفير
ً
أمال ان تقوم عدة شراكات بين الشركات 104صنف تنتج بنسبة ّ %100أي حوالي دعم رئا�سي
العربية العاملة في مجال الصناعات الدوئية  242مستحضر دوائي تصنع محليًا بخالف أكد وزير الدولة للصناعة داؤود مصطفى
.لتحقيق ما نصبو إليه في مجال توفير الدواء  31من األدوية البيطرية  .أقر البدوي بوجود في الجلسة الختامية،أهمية التصنيع التعاقدي
صعوبة أمام الصناعة المحلية تتمثل في عدم للسودان وعزا ذلك لعدة أسباب منها امكانية
٢٥م�صنع وطني
توفير النقد األجنبي بجانب عدم وجود مكاتب الوصول لمنتجات غير متوفرة بالداخل تحتاج
من جانبه أكد رئيس غرفة مصنعي
األدوية أحمد البدوي  ،ان السودان يعتبر استشارية لصناعة األدوية فضال عن استقطاب لتقنيات عالية ومتقدمة بجانب الوصول من
أحد الدول الرائدة في التصنيع الدوائي
مشيرا إلى وجود  25مصنع إلنتاج األدوية
تتمثل في مصانع إلنتاج المحاليل الوريدية
ومحاليل االستصفاء الدموي ومصانع االدوية
و3
والعيون
البيطرية
الطبية
للمستلزمات
مصانع
و 3مصانع للغازات الطبية كاشفا عن
وجود  15مصنع لالدوية البشرية والبيطرية
ً
تحت اإلنشاء وأضاف قائال رغم التحديات

أبوقردة  :السياسة الصحية الوطنية ُمرتكز مهم ُلمجابهة إحتياجات النظام الصحي
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�إجازة ال�سيا�سة ال�صحية الوطنية  ....ال�صحة م�س�ؤولية اجلميع

�سفري االحتاد الأوروبي جان مي�شيل  :م�شاريع جديدة يف �شرق ال�سودان لتقوية النظام ال�صحي
برعاية وتشريف األستاذ وزير الصحة
اإلتحادية بحر إدريس أبوقردة  ،ووزيرة
التنمية والضمان اإلجتماعية األستاذة
مشاعر أحمد األمين الدولب  ،ووزراء الصحة
بالواليات  .إحتفلت وزراة
والرعاية االجتماعية ُ
الصحة اإلتحادية بمعية شركائها بتوقيع «
إجازة السياسة الصحية الوطنية ( 2017ـ
 « )2030بمباني األكاديمية العليا للدراسات
اإلستراتيجية واألمنية بسوبا
تقرير � :سلمى عبدالعزيز

السياسة الصحية الوطنية*
ولكن ما المقصود بالسياسة الصحية الوطنية ؟ ،
هذا أول ُسؤال قد يتبادر للذهن  ،ولإلجابة عليه نقول
أن السياسة الصحية الوطنية هي السياسة التي تحدد
توجهات الصحة في السودان وتشترك في تنفيذها كل
الجهات التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بحياة
اإلنسان  .وفق رؤية ُمحددة وهي « أمة صحية معافاة
 « .تتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة والرفاه

�أهداف عديدة

وتهدف السياسة الصحية الوطنية لتغطية
كل المواطنيين بالحزمة الصحية األساسية عن
طريق الدفع المسبق وذلك لضمان الحماية المالية
 ،إضافة إلى ضمان حياة صحية وتحقيق الرفاه
للجميع في كل المراحل العمرية  ،وتوفير خدمات
طب األسرة لكل المواطنيين  ،وتعزيز قيمة
العدالة في الصحة  ،وتقليل نسب المرضى والوفيات
 ...الناتجة عن األمراض السارية وغير السارية

حتوالت كربى

شهدت السياسة الصحية الوطنية ( ...2017
 )2030العديد من االتحوالت الكبرى  ،تمثل أهمها
في تحولها من سياسة محدودة إلى سياسات شاملة
 ،وكذلك من سياسة وزارة الصحة إلى سياسة الصحة
 ،ومن سياسات متعددة إلى سياسة وطنية موحدة
 ،ومن نظام صحي مركزي يركز على الصحة العالجية
إلى نظام صحي يرتكز على الرعاية الصحية األولية

الشاملة  ،ومن التركيز على األمراض إلى التوجه
نحو الوقاية وتعزيز الصحة بناءًا على أهداف التنمية
المستدامة  ،ومن الرعاية اإلنتقائية إلى رعاية
صحية أولية شاملة تتسم باإلستمرارية  ،ومن نظام
صحي عن طريق الدفع المباشر إلى نظام صحي يمول
عن طريق الدفع المسبق إلى ( الدخول في التأمين
الصحي )  ،ومن نظام تعليم صحي محدد إلى نظام
 ..تعليم شمولي موجه تجاه المجتمع واألسر

حتديات اجتماعية

هي منقصات الصحة المرتبطة بالعوامل
اإلجتماعية والثقافية  ،والبيئية لإلنسان كالطعام
والشراب والسكن وظروف العمل والمناخ واسلوب
الحياة وسبل كسب العيش للفرد والمجتمع .
وكيفية معاللجات هذه التحديات تتمثل في تعزيز
نمط حياة صحي وبيئة صحية وتوفير بيئات صحية
مع التركيز حول المدارس الصحية وتعزيز قيمة
العدالة في الصحة ودعم الحياة الصحية السليمة
طوال دورة الحياة بطريقة شمولية مع اعطاء
االولوية للتعزيز والوقاية والدخول في التامين الصحي
 .يؤمن لك الخدمات الصحيبة في كل دورة الحياة

ميشيل التزامه بمبادئ الشراكة الدولية ،مؤكدا
دعمه الستراتيجية الصحة لعام 2030 – 2017
بما فيها دعم النظام الصحي؛ والعالج والتأمين
الصحي الشاملة ،مشيرا إلى تخصيص  100مليون
يورو لدعم المشاريع الصحية الجديدة ،وأضاف
أنها تعتبر ربع الميزانية المرصودة ،إضافة الى
دعم قطاعات التعليم من أجل الحصول على تعليم
مميز وتعليم البنات ،وكل هذه المشاريع ومشاريع
الصحة تلبية للقطاعات “الهشة” مثل األطفال
والالجئين والنازحين ،وأضاف هناك مشاريع
جديدة لالتحاد األوروبي في شرق السودان وكسال

قال وزير الصحة اإلتحادي بحر إدريس أبوقردة
إن إهتمام الدولة بالصحة جاء من منطلق أنها حق
كفله الدستور لكافة المواطنيين أينما وجدوا بغض
اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو
النظر عن اوضاعهم
ً
ّ
ألي إعتبارات أخرى ،مؤكدأ أن أي مجتمع تنتشر
ُ
فيه األمراض ال منتجيين فيه .وأضاف (أبو قردة)
أن الحكومة بذلت مجهودًا جبار في الصحة تمثل
في اإللتزام السياسي ،ووضع اإلستراتجيات وتوفير
الموارد المادية لمجابهة اإلحتياجات االصحية
ما ساهم في خفض وفيات األطفال واألمهات
والتقليل من الوفيات الناتجة عن األمراض السارية
(المالريا) .مؤكدًا أن تغطية التأمين الصحي بلغت
( %)55وستصل إلى ( %)66بنهاية العام،
كمان أن تغطية األسر الفقيرة بلغت الـ(%)70
ً
وستصل إلى ( %)90خواتيم العام الجاري .قائال
( :نحن على إستعداد للعمل من أجل تذليل كافة
الصعاب للوصول إلى التغطية البشاملة لتحقيق
شعار (بطاقة تأمينية لكل مواطن)،مسترسال
التأمين الصحي محور اساسي لتقديم خدمات
جيدة للمواطنين  ،الفتًا إلى أن السياسة الصحية
الوطنية تعتبر مدخل مهم لتحقيق األهداف الصحية
وتحقيق الرفاه لجميع المواطنين،و توفير الموارد
المائية وزيادتها لمجابهة احتياجات النظام الصحي

�أهمية ال�شراكات ال�صحية

من جانبها كشفت وزارة الضمان والتنمية اإلجتماعية
ّ
عن قانون جديد بات بحوزة البرلمان بعد أن أجازه مجلس
الوزراء ُيجرم تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  ،وأكدت
وزيرة الضمان والرعاية اإلجتماعية د .مشاعر الدولب
أن وزراتها وبشراكة مع وزراة الصحة اإلتحادية مضت
ُ
في إدراج مادة قوية تجرم ( الختان ) قانونيًا ُ ،مضيفة
أن حملة ( سليمة ) ذات الثامنية أعوام والتي تهدف
ُلمحاربة ختان اإلناث عن طريق البرامج التثقيفية
 .والتوعوية واإلعالمية ساهمت كثيرًا في ضحضده
وأشارت ( الدولب ) خالل تدشين إجازة السياسة
الصحية الوطنية باألكاديمية إلى أهمية الشراكات
الصحية من أجل تحقيق أهداف التنمية ُالمستدا

والوطنية  ،قائلة  ( :نتحدث عن أهداف ال

منظمة ال�صحة العاملية

شهد المؤتمر العديد من الشخصيات المهمة
على رأسها د .سوميا سواميناثان نائب مدير منظمة
الصحة العالمية والتي أكدت خالل ُمخاطبتها الحضور
دعم منظمة الصحة العالمية الفني واللوجستي
للسياسة الصحية الوطنية للسودان ،وقالت البد
من تضامن الشركاء لتنفيذ هذه السياسة،مشيرا
الى أن السودان بلد كبير وهناك مناطق يصعب
الوصول إليها ،ومازال هناك بعض األمراض المدارية
المهملة يجب تقليلها فضال عن التركيز على القضاء
على المالريا خاصة األطفال؛ وكذلك مرض السل
الرتباطه بالفقر وسوء التغذية فضال عن تأمين مياه
الشرب والحماية من التلوث البيئي وتغيرات المناخ

�شراكة دولية

من جانبه؛ أكد سفير االتحاد األوروبي جان

والقضارف ،بهدف بناء النظام الصحي بتلك
المحليات ،وقال إن االتحاد األوروبي الداعم الرئيسي
للسودان؛ حيث قدم  16مليون دوالر للعام 2018
سيذهب النصيب األكبر لتغطية تدفقات من دولة
جنوب السودان؛ والتي حصل فيها تغطية بنسبة
 %28وأضاف أن الوضع ما زال صعبا والتدفق مستمرًا
لذا البد من الدعم لمجابهة احتياجات الالجئين،
مؤكدا على تقوية المجتمع المحلي وفق السياسات
التي تضعها الصحة والحكومة في تلك المحليات

بطاقة ت�أمينية لكل مواطن

تستسني أحد )  ،مؤكدة اعتماد وزراتها على
المنهج الشامل الذي يعمل على تكامل الحلقات
والتنسيق مع كافة المؤسسات بغية القضاء على الفقر
 .الفتة إلى تركيزها على التغطية الشاملة للتأمين
الصحي بجانبيها ُالسكاني والخدمات ،إضافة للعالج
الموحد لدعم الشرائح الضعيفة  ،مشددة على أن من
أهم البرامج التي تعمل عليها حاليًا حملة ( من أحياها
) التي تهدف لإلهتمام بصحة األطفال والنساء وتحسين
مؤشرات سوء التغذية  ،ووفيات األطفال واألمهات،
منوهة إلى أن الحملة برعاية رئيس الجمهورية

واليات
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وايل نهر النيل  :ارتفاع ن�سبة الت�أمني ال�صحي من � 58%إىل 77%

نهر النيل � :صحّ ة وطن

قال والي نهر النيل اللواء حقوقي حاتم الوسيلة  ,ان واليته تشهد
استقرارا في األوضاع األمنية بالوالية مشيرًا إلى التعاون بين كافة
األجهرة التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني  ،موضحًا
أن العالقة بينه واألحزاب المشاركة في الحوار الوطني والمعارضة
.عالقة جيدة يسودها اإلحترام والعمل من اجل مصلحة الوطن
وكشف الوسيلة إن جملة من القرارات إتخذتها حكومته
لمجابهة المشاكل اإلقتصادية منها ايقاف كل الصرف على
المهرجانات واالحتفاالت والهدايا بجانب ايقاف السفر للدستوريين
والتنفيذيين الى خارج السودان وخصم  % 10من مرتبات
الدستوريين فضال عن توفير  20الف سلة من ديوان الزكاة بدال
من  2500سلة في السابق بقيمة ( )750جنيه للسلة الواحدة
توزع بواقع ألف سلة في كل شهر لمدة  4شهور ودعم مباشر
 .لألسر الفقيرة بمقدار  2500أسرة بواقع  700جنيه لالسرة
وقال إن اإلجراءات تشمل المعاشيين بالوالية ال سيما وان

�صحة و�سط دارفور :الإمداد الدوائي مطمئن
و�سط دارفور � :صحّ ة وطن

اكد الصندوق القومي لالمدادات الطبية توفر

مخزون استراتيجي ألدوية االسهاالت املائية مبخازن

ال�صحة الإجنابية ُ ....م�شكلة جمتمع

تقرير واليات  :نوال �شنان

أعلنت اجلمعية السودانية الختصاصي النساء
والتوليد عن انعقاد مؤمترها رقم ( ) ٣٠باألبيض حاضرة
والية شمال كردفان باشراف وزير الصحة االحتادي
بحر إدريس ابوقردة وبرعاية موالنا احمد محمد هارون
والي الوالية في الفترة من ( )25_23من فبراير اجلاري
.مبشاركة خبراء من امريكا وايرلندا واخلليج واإلمارات
وأكد نائب رئيس اجلمعية د .معاوية الصادق  ،ان
عواصم الواليات توفرت لها مقومات تقدمي اخلدمة عامة
وفي تخصص النساء والتوليد بصفة خاصة مشيرا إلى
أن اكتر من  90%من اخلدمة ميكن تقدميها بالواليات .
وقال الصادق  .إن انعقاد املؤمتر في مدينة األبيض في إطار
خروج اجلمعية خلارج اخلرطوم والذي سيلقي الضوء على
.اخلارطة الصحية باألبيض والتي تتوفر بها  ٥مستشفيات
أكد عضو اللجنة التنفيذية للجمعية ومدير مستشفى
األبيض للنساء والتوليد د .احمد عبد الكرمي ،اكتمال
االستعدادات لقيام املؤمتر والذي سبقته تنفيذ اكثر من
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الوالية بها  43الف معاشي  ،وتم فتح التعاونيات ودفعت وزارة
المالية قرض حسن لكل محلية مليون جنيه باستثناء محلية
عطبرة 2مليون جنيه .وأكد الوسيلة ارتفاع نسبة المؤمن عليهم
في التأمين الصحي إلى  %58بجانب  %50من األطفال تحت سن
الخامسة ونوه إلى تكليف وزارة المالية بالتأمين على  8ألف أسرة
وديوان الزكاة  2ألف اسرة ليصبح العدد المومن عليه  48ألف
 .أسرة مايعادل  %14من سكان الوالية ليرتفع النسبة الى%77
وفي الجانب الزراعي اوضح الوسيلة ان الوالية استقطبت نماذج
متطورة في مجاالت اإلستثمار الزراعي خاصة االستثمار العربي
(مشروع الشركة العربية ،الشركة الماليزية  ،بشائر االردنية
 ،مشروع الراجحي الزراعي ..الخ) كما منحت األراضي الزراعية
لكل من حصاد القطرية وشركة ناداك السعودية  .مشيرا الى ان
عدد الدول المستثمرة في اإلنتاج الزراعي  21دولة في مساحة
مقدرة باكثر من اثنين مليون فدان برأس مال بلغت أكثر من 3
مليار دوالر  ،وفرت االف من فرص العمل ألبناء الوالية  .وتوقع ان
تلعب الوالية خالل السنوات القليلة القادمة دورًا هامًا في وضع
 .استراتيجية تحقيق األمن الغذائي الوطني والعربي على أرض الواقع
وأشار في مجال اإلنتاج الحيواني بادخال الحيوان في الدورة الزراعية
مثل الدجاج وتسمين الماشية والعجول وإنتاج االلبان واألسماك بجانب
االهتمام بالخدمات الزراعية المساندة (مخازن  ،مبردة أو جافة  ،مركز
تسويق  ،مراكز إكثار بذور ) والخدمات الهندسية الزراعية والمعدات
الزراعية والمسالخ الحديثة والصناعات الغذائية وصناعة المعدات .كما
كشف الوالي عن برنامج لتشغيل الخريجين بواقع  65مليون جنيه توزع
للخريجين في شكل تمويل لمشروعات انتاجية عن طريق بنك االدخار
 .مشيدا بالتعاون الجيد من قبل مدير بنك السودان المركزي بالوالية
وتطرق الوالي إلى أهم ثالث مشروعات تنموية بالوالية العمل يتم
فيها ببرامج علمية ومخططة ومراقبتها عبر مجلس الوزراءتتمثل

في برنامج (ال عطش) والذي استطاعت الوالية ان تغطي  %90من
(حضر وريفي وقرى ) بمياه الشرب النقية فيما تبقى  138قرية
فقط بها مياه غير معالجة والعمل جاري إلكمالها ،بجانب برنامج
ال لالمية في الوالية في العام 2018م بنهاية شهر مارس القادم
ّ
 ،يفتتح  3800فصل وأشار ان العدد االن وصل لـ  1400فصل
والصفرية الثالثة ال ورق واشار الوالي الي الحكومته الوالية ستكون
حكومة الكترونية بنسبه  %100قبل نهاية العام الحالي منوها
.الي ان الوالية خالية من متاخرات فيما يختص بمرتبات العاملين
كما تطرق الوالي لبعض التحديات التي تواجه الوالية فيما يختص
بارتفاع قيمة الكهرباء وأعلن عن افتتاح بعض مشروعات دعم
االقتصاد الوطني التي تشمل زادي ، 1زادي  2وزادي  3مشيرا
إلى تركيب 36طلمبة في زادي  1بقيمة  145مليون دوالر وسيتم
افتتاح حظائر األبقار وتسمين العجول المرحلة األولى بـ  60الف
عجل وافتتاح حظائر تنتج تنتج  100متر مكعب في المرحلة األولى
بمساحة  250الف فدان  ،وافتتاح حظائر االبقار لاللبان بطاقة 3600
بقرة امريكية تنتج  240طن من االلبا في المرحلة االولي كما سيتم
افتتاح مزرعة الدواجن بسعة  40بطارية إلنتاج  56الف فرخة واشار
الوالي إلى جهود حكومته في الطرق وكذلك جهود حكومته في المدينة
الرائدة لصادر اللحوم الحمراء  ،ولفت إلى برنامج لحكومته يلزم كل
محلية بانشاء مشروعات تنموية في مجال التعليم والصحة والمياه ،
مشيرا ان 2017م شهد افتتاح  800مشروعا ضمن صندوق تنمية
الوالية ووجد اإلشادة والتقدير من قبل بنك التنمية وتم عرضه
كنموذج بجنوب افريقيا فيما يتعلق بالشفافية وأضاف قائال بان هذه
المشروعات تعتبر من صميم واجب الوالية وتتم في صمت معلنا بزيارة
رئيس الجمهورية الفتتاح المشروعات التنموية القومية في القريب
العاجل في مشاريع زادي  1وافتتاح الصادر والطرق الممولة مركزيا
..موكدا أن الوالية أصبحت جاهزة ومهيئة لدعم االقتصاد القومي

فرع الصندوق بوالية وسط دارفور ووفرة دوائية بكل
املرافق الصحية العاملة بالوالية من أدوية الطوارئ
واألطفال دون سن اخلامسة وكذلك األدوية االقتصادية
بكل صيدليات الصندوق  .وقال املديرالعام لوزارة
الصحة بالوالية د .مدثر هارون ،إن الوضع الدوائي

بالوالية مطمئن و ووفرة كافية لعالج جميع احلاالت
الطارئة بالوالية وخصوصآ محليات جبل مرة.
ونفي تسجيل أي حالة وفاة نتيجة لنقص أو انقطاع
لألدوية او احملاليل الوريدية مبراكز العزل مبحلية نيرتتي

 20ورشة للتدريب في مجال النساء والتوليد للنواب
واالختصاصيني والتمريض والقابالت واملعلمات فضال
عن ورشة لالعالميني للتنوير مبشاكل الصحة اإلجنابية
وغيرها مما يسهم في تقدمي وتطوير الصحة بالوالية ومن
 .خالل املؤمتر يتوقع حل مشاكل الوالية في اجملال الصحي
وأضاف ان املؤمتر يناقش العديد من األوراق العلمية أهمها
ورقة حول مشاكل الصحة االجنابية ووضع احللول لها اضافة
لورقة حول نزيف ما بعد الوالدة  .مشيرا إلى أنه سيشهد
توقيع مذكرات تفاهم مع جهات قومية وعاملية منوها
الى توقيع مذكرة تفاهم بني مستشفى الوالدة بامدرمان
ومستشفى األبيض فضال عن االجتاه لتوقيع مذكرة مع
مستشفى سوبا اجلامعي اخرى مع منظمة سما لالطباء
العاملني بامريكا في مجال مكافحة نزيف ما بعد الوالدة
وفي جزئية أكثر مسببات وفيات األمهات كشف الصادق
،ان النزيف مابعد الوالدة ،إرتفاع ضغط الدم والتشجنات
أبرز مسببات الوفيات للنساء احلوامل وأضاف قائال ان وجود
الكوادر املؤهلة بكافة فئاتها تسهم في تقليل أسباب الوفاة
الفتا الى انخفاض معدالت وفيات النساء بالسودان خالل
.العام ٢٠١٦م الي  ١٣٣حالة وفاة بني كل  ١٠٠الف والدة حية

�إخت�صا�صي10000

وقال الصادق إن عدد االختصاصني بالسودان يفوق
 ١٠٠٠اختصاصي واعتبر العدد كافي فحوالي %٧٥
من اخلدمات مغطية عبر اختصاصي النساء والتوليد
واكد أن وجود االختصاصيني مرتبط بتوفر اإلمكانيات
 .وأكد الصادق ان مجلس التخصصات الطبية جنح في
رفد البالد بأعداد كبيرة من اختصاصي النساء والتوليد
.واضاف بالرغم من الهجرة الزال التخصص جاذبا
وأرجع الصادق زيادة العمليات القيصرية ألسباب
موضوعية منها تأخر الزواج أو تأخر االجناب وأشار إلى

ان القرار في يد الطبيب املتايع وفقا ملراعاة صالح االم أو
اجلنني أو االثنني معا مبينا ان منظمة الصحة العاملية حتدد
نسبتها مابني  ٥الى  %١٥من عمليات الوالدة واردف قائال ً من
.املمكن ان ترتفع الى  %٢٠ونوه إلى أن التجاوز غير مقبول

�صحة اجنابية

وأكد عبد الكرمي إن مشاكل الصحة اإلجنابية مرتبطة
باجملتمع مثل ختان اإلناث  ،زواج الطفالت  ،متابعة احلمل
والوالدة اآلمنة ممايستوجب التوعية واصفا اياها بحجر
الزاوية  .وقال إن النزف عقب الوالدة القيصرية ناجت عن
ارتخاء عضلة الرحم وعدم انقباضها فضال ً عن التصاق
املشيمة بجدار الرحم أو أن ينتج عن عملية سابقة أو
متكررة الفتا ً إلى أن امراض جتلط الدم حتدث ايضا نزف  .وقال
إن اللجوء الزالة الرحم يكون خيارا أخيرا ً أمام االختصاصي
فال يلجأ إليه إال في حال استنفاد كل الطرق  .ونوه عبد
الكرمي إلى ان اختصاصي النساء والتوليد هم األكثر انتشارا ً
 .في السودان واصفا ً التغطية بخدماتهم باملناسبة

�١٤إخت�صا�صي

ُمؤكدا ً ـ واحلديث مازال لعبد الكرمي ـ ان باملستشفى ١٤
اختصاصيا بجانب آخرين بالسالح الطبي واشار الى قيام
مركز لتدريب النواب جمللس التخصصات الطبية والذي عقد
 .امتحان للجزء األول وذلك ألول مرة باألبيض لكل التخصصات
وكشف عن مبادرات للوالية منها ادخال األطفال أقل من
٥سنوات في مظلة التأمني الصحي بجانب مبادرة تدريب
املعلمات على الصحة األولية ومشاكل الصحة اإلجنابية مت
االستفادة منهن في اخمليمات العالجية وخفض الوفيات .
معلنا ً عن تنظيم مخيم للناسور البولي بالكشف عن ٦٥
من النساء وجد ان (  ) ٢١منهن يحتجن لعمليات جراحية
 .ولفت الى إجراء عدد منها وإرجاء االخريات ملا بعد املؤمتر
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حتقيق �صوري � :صحّ ة وطن
متكنت ُمنظمة “ سند اخليرية “ ُمذ إنطالقة
حملة ( القلوب الصغيرة ) في العام ()2011
من إجراء ( )850عملية  ،إذ زادت عدد العمليات
التي تقوم بها سنويا ً من ( )50عملية إلى ()110
 ..عملية العام املنصرم بواقع “ حملتني “ في العام
حملة(القلوب الصغيرة) في نسختها
الثامنة التي بدأت مبركز ود مدني ألمراض
القلب عبر فريق طبي مكتمل إلجراء عمليات
القلب املفتوح والقسطرة العالجية لألطفال
مجاناً،تستهدف حسب ماأفادة به املدير العام
للمؤسسة سامية محمد عثمان ( )100طفل
وطفلة،وسوف تستمر ملدة (  )8أيام ُمتتاليات
لأجل ال�صغار
وكشفت “ سامية “ عن إجتاه لتنفيذ عدة
حمالت في العام فضال عن توطني العمليات
بالداخل عبر حتسني بيئة املراكز املتخصصة

”وقالت “ الكامريا

القلوب ال�صغرية ت�ستحق احلياة

وجلب اخلبرات السودانية لها من اخلارج في
ظل إرتفاع قوائم اإلنتظار باملستشفيات بني
األطفال املرضى من األسر الفقيرة واملتعففة
وقالت عثمان ،إن املؤسسة تلجأ للتوعية
بأمراض القلب ونوهت إلى وصول مستشفى
ميداني متكامل هدية من مشروع زائد اخلير
باإلمارات بسعة  ٢٥سريرا وغرفة عمليات
الفتة إلى أن التوعية من ضمن مهامه
.خاصة للمناطق البعيدة سيدشن قريبا
م�س�ؤولية جمتمع
من جانبه أعلن رئيس قسم املسؤولية اجملتمعية
بشركة سوداني د.هاشم البدري ،عن توجيه املدير
التنفيذي للشركة لتسخير كافة إمكانيات
الشركة لصالح (حملة القلوب الصغير )  ،واكد

البدري أن التعاون مع مؤسسة سند واملنتدى
لتنظيم حمالت الكشف املبكر ألمراض القلب
وغيره من األمراض ضمن املسؤولية اجملتمعية
ان الشركة
للشركة ،مشيرا ً إلى
انفقت  ٤٠مليون دوالر في خدمة اجملتمع
 .كما كشف املدير العام ملنظمة املنتدى
معاوية حسني  ،إن املنظمة تخطط في
إجتاه الكشف املبكر ألمراض القلب خاصة
وسط األطفال بالتنسيق مع اإلختصاصيني
في اجملال وعبر التوعية الفتا إلى تنظيم حمالت
 .باملدارس ضمن اإلهتمام باجلوانب الوقائية
الفريق الطبي ال�سوداين
وأكد حسني ،مشاركة  ٣٢من الكوادر في
إجراء عمليات القلب املفتوح والقسطرة
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العالجية مبركز ود مدني كفريق متكامل من
عدد من الدول منها السعودية ،واألردن،هولندا،
الفلبني ،بريطانيا ،وسودانيني وغيرهم  ،بجانب
الفريق الطبي السوداني ولفت حسني ،إلى ان
العملية تكلف  100الف جنية وتقدم مجانا
لألطفال ،وأكد رئيس قسم التحرير األعالمي
بشركة سوداني ضياء الدين املصباح ،االستعداد
للشراكة من اجل ذوي القلوب الصغيرة
.خاصة وان العمليات مرتفعة التكاليف
جانب من ال�صور

ثقافة �صحية
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احلمله اجلزئيه للق�ضاء علي تتناو�س االمهات واالطفال حديثي الوالدة  ...يال التطعيم
ستنفذ احلملة في الفتره من  25فبراير وحتى 2مارس

التطعيم من “ التتانو�س” يوفر حماية وامان للن�ساء مدى احلياة وحماية للمولود م�ستقبالً

اخلرطوم � :صحة وطن

التتانوس
ملرض
العلمية
اخللفية
تنطلق حملة التتانوس في شهر فبراير  2018في الفترة
من  25وحتى  2مارس في عدد  13والية ،وتستهدف النساء
في الفئة العمرية ( 15الى  49سنه) والتي تعتبر من
الفئات األكثر عرضة لهذا املرض وكذلك اطفالهن املواليد
في املستقبل  .وتأتي احلملة حتت شعار يال التطعيم

ماهوالتتانو�س

عادة ما تظهر أعراض املرض عند حديثي الوالدة
ما بني اليوم الى اليوم الثالث عاشر بعد الوالدة في
البداية يكون املولود طبيعي بعد ذلك يحدث
اآلتي  :تصلب عضالت الفكني وعدم القدرة على فتح
الفم (يفقد املولود القدرة على الرضاعة)  ،إضافة إلى
تصلب عضالت الظهر (التقوس إلى اخللف) ويصبح
املولود قلقا  .وكذلك تشنجات متتابعة تزداد فتراتها

2018في احملليات ذات اخلطر العالي فى عدد  13والية كمرحلة أولي
وهي  ( :البحر االحمر  ،كسال  ،القضارف النيل االزرق  ،سنار  ،النيل
األبيض  ،اجلزيره ،شمال دارفور جنوب دارفور  ،غرب دارفور  ،وشرق
دارفور )  .و تستهدف احلمله كل النساء من عمر (  )15-49عام .
التطعيم متوفر مجانا في كل مواقع التطعيم و املراكز الصحيه
واملستشفيات و املواقع املؤقته في االحياء والفرق اجلوالــه
رسائل وموجهات التثقيف الصحي حلملة التتانوس
احلملة تتضمن العديد من الرسائل لكافة فئات اجملتمع وتأيي
النساء املستهدفات بالتطعيم  ،البد من اكمال ثالث جرعات
خالل احلمالت ثم املواصله مع التحصني باملراكز ألكمال اخلمسة
جرعات املقرره حلمايتك مدي احلياة  ،عندما يتم تطعيمك
تأكدي أن جاراتك وكل معارفك قد تطعمن أذا تطعمن جميعا
فلن تكون هناك فرصه لظهور حاالت تيتانوس  ،حلماية طفلك
من تتانوس املواليد عليك إتباع إرشادات الشخص اخملتص
في التعامل مع (سرة ) املولود  .اهمية احملافظة على كرت
التطعيم بحفظة فى مكان امن واحضاره فى كل زياره ملوقع
التطعيم و عند مقابله الزائره الصحيه او الطبيب  .عند حدوث
اثار جانبية كااللم واحمرار موضع احلقن ميكنك استخدام
مسكن الم ومكمدات مباء فاتر .التطعيم متوفر مجاني

بكل املؤسسات الصحية وعبر احلمالت والفرق اجلوالة

ر�سائل ( للفتيات ) باملدار�س واجلامعات

احلملة تستهدف جميع الفتيات عمر  15سنة ويجب
األتي تاكدي أن صديقاتك وزميالتك قد تطعمن حتي
نعجل حتقق هدفنا بالقضاء علي التيتانوس وعلى رجال
الدين و ائمة املساجد والداعيات احلفاظ على النفس
من اعظم مقاصد الشريعة االسالمية  ,ومن اسباب
احلفاظ على صحة النساء وحمايتهن وحماية املواليد
بالتطعيم للوقاية من مرض التتانوس القاتل  .التطعيم

مرض التتانوس مرض شديد اخلطورة وقاتل ويصعب
السيطرة عليه عند حدوثه حتى في وجود عناية
طبية مكثفة  .كما أن بكتريا التتانوس الهوائية ،
تتواجد عل نطا ق جغرافي واسع وفي التربة الدافئة
الرطبة  ،كما ميكنها التواجد في امعاء االنسان
وفضالته وفضالت احليوانات  .التتانوس غير معدي
لكنه ينتقل عند تلوث اجلروح ببكتيريا التتانوس

التتانو�س غري معدي لكنه ينتقل
عند تلوث اجلروح ببكترييا التتانو�س

اعرا�ض التتانو�س

تقلصات عضلية مؤملة لكل عضالت اجلسم وخاصة
عضالت الفم مما يؤدي لصعوبة فتح الفم والبلع  ،ومن
مضاعفاته تقلص عضالت الصدر وضيق التنفس ومن نثم
الوفاة  .ينتقل هذا املرض للطفل أثناء قطع احلبل السري
باستعمال أدوات غير نظيفة أو عند معاجلته بأشياء قد
حتمل البكتريا مثل الرماد أو روث احليوانات كممارسة
الدايات التقليديات ودايات احلبل في بعض املناطق

�أعرا�ض املر�ض عند حديثي الوالدة

صعوبة في التنفس ،وإرهاق شديد  .معظم احلاالت
تنتهي بالوفاة وحتدث مبعدل 70وفاة في كل  100إصابة
ملاذا النساء في الفئة العمرية ( 15الى  )49سنة
النساء فى هذه الفئة العمرية هن االكثر عرضة لالصابه
بالتيتانوس .كما ان من يولدون الم غير مطعمة هم فى خطر
كبير لالصابة خالل ايامهم االولى خاصة نتيجة لتلوث مكان
قطع احلبل السري .التطعيم يوفر حماية وامان للنساء
مدى احلياة وحماية للمولود مستقبال ً في أيامه األولى
إذا أكملت اجلرعات املطلوبة للوقاية وهى خمسةجرعات

عدد اجلرعات*

اجلرعة األولى تعطى عن عند بلوغ الفتاة عمر  15سنة
أو مع احلمل بعد الشهر الثالث  ،أما اجلرعة الثانية بعد أربع
أسابيع من اجلرعة األولى وتبلغ فترة حمايتها ( )3سنوات
ومتنح اجلرعة الثالة بعد  6شهور من اجلرعة الثانية وفترة
احلماية ( )5سنوات  ،أما اجلرعة الرابعة بعد سنة من الثالثة
على األقل أو في احلمل التالي لفترة حماية ( )10سنوات ،
واجلرعة اخلامسة واألخيرة بعد سنة من الرابعة على األقل
أو في احلمل التالي ومتنح حماية من املرض طوال العمر

وقايه من خطر مهلك ودرهم وقايه خير من قنطار عالج

الر�سائل اال�سا�سية

أهمية تنوير األهالي مبوعد احلملة والفترة الزمنية للحملة ،
ضرورة تنوير األهالي بالفئات املستهدفة أثناء احلملة وتشمل
النساء في الفئة العمرية من (  15الى ) 49سنة  .رورة تنبيه وارشاد
األهالي بأهمية التطعيم بالنسبة للنساء حلمايتهن وحماية
اطفالهن مستقبال  .ضرورة تنبيه األهالي باهمية إكمال ثالث
جرعات متتالية فى احلمالت ومن ثم إكمال اجلرعات الي خمسة
جرعات فى مواقع التطعيم املستدميةلتكتمل املناعة مدى احلياة
لدي جميع النساءحتي يتحقق هدف القضاء على التيتانوس من
االمهات واملواليد  ،ضرورة تنبيه وتعريف األهالي بأماكن توفر اخلدمة
(املؤسسات الصحية  +احلمالت  +الفرق اجلوالة )  ،مناشدة األهالي
واجملتمعات للتفاعل مع احلمالت بحث وتشجيع النساء باخذ اجلرعات

ر�سائل القيادات االهلية ورموز املجتمع

احلفاظ على صحة النساء وحماية املواليد من
تتانوس الوالدة ,من صميم مسؤولية القيادة اجملتمعية
مساعدتك لالتيام العاملة وتسهيل عملهم يحفزهم
على أداء مهامهم ويعطي فرصه للوصول الي أعداد أكبر

�إ�ضاءات
صحيفة شهرية إلكترونية تصدر عن إدارة اإلعالم اإللكتروني بوزارة الصحة اإلتحادية  -العدد الخامس  -مارس 2018م

َّ
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يف حفل ختام ماج�ستري ال�صحَّ ة العا َّمة الدفعة الثالثة

التنسيق الصحي الذي يرعاه ويشرف
عليه السيد رئيس اجلمهورية واآلليَّة
التنفيذيَّة التي يرأسها النائب األول وفي
الواليات أنشأنا مجلسا ً يرأسه الوالي
وأضاف أبو قردة أن الصحة في جميع

الدفعة الثالثة .وعندما بدأنا التفكير
في هذا البرنامج 2013م ما كنت أتصوَّر
أن نصل لهذه املرحلة من اإلقبال في العام
2017م ،وكانت طموحاتنا أقل من ذلك
مييز البرنامج أنه ال يقتصر على
بكثير ،وما ّ
األطباء فقط ،العتبار أن وعاء الصحة العا َّمة
التخصصات
متسعا ً ويستوعب الكثير من
ُّ
لكل خريجي الطب والعلوم الصحيَّة .وكُنَّا
متميزة من
حريصني على أن نختار مجموعة
ِّ
متميزا ً
ً
ا
تدريب
األساتذة واحملاضرين ليكون تدرينا
ِّ

بروف النمريي :بد�أنا م�شوار جتويد اخلدمات ال� َّصحية ونراهن على النجاح وا ُّلتميز

حة وطن) من
دعوة كرمية تلقتها (ص َّ
الدكتور دفع هلل علم الهدى األستاذ بجامعة
حة
النيلني منسق برنامج ماجستير الص َّ
العا َّمة بكليَّة الطب -أمني أمانة التخطيط
والعالقات الدوليَّة بأكادمييَّة العلوم الصحيَّة،
للمشاركة وحضور برنامج اجتماعي
ُمقام بدارهم العامرة باملهندسني مبناسبة
حة العا َّمة
ختام برنامج ماجستير الص َّ
.لطالبه بجامعة النيلني الدفعة الثالثة
شرَّف احلفل الكرمي بحر إدريس أبو قردة
حة اإلحتادي ،اللواء شرطة أحمد
وزير الص َّ
أبوزيد معتمد محليَّة ود مدني ،البروفسور
حة العامليَّة
نعيمة القصير ممثل منظمة الص َّ
بالسودان ،البروفسور الطاهر أحمد نائب
رئيس جامعة الرِّباط الوطني ،البروفسور
مصطفى خضر النميري عميد الدراسات
العليا بكليَّة الطب جامعة النيلني -مشرف
حة العا َّمة ،معز الطيب مدير
ماجستير الص َّ
اإلدارة العا َّمة للرعاية الصحيَّة األساسيَّة
حة اإلحتاديَّة ،دكتورالدكتور طارق
بوزارة الص َّ
نصر الدين بدوي وكيل أكادمييَّة العلوم
الصحيَّة ،اللواء صبري احلاج ،دكتور منير،
.ودكتور شهاب من جامعة النيلني كليَّة الطب
أسس بنيانه على
البيت املعمور ،الذي ِّ
ُ
تقوى من اهلل ورضوانُ ،ه ِّيأت حديقته –
كالعهد بها -وأ ُ ِعدَّت لالحتفاء بالضيوف كأبهى
ما يكون،وانتظم أهل الدار في استقبالنا بوجوه
ج ِب ِليَّة ،وكرم راسخ ومشهودٍ ،
باسمة ،وحفاوة ِ
أستاذ موسى ،اللواء حسام الدين ،والدكتور بشير
اخلرطوم� :صحَّ ة وطن
جتربة رائدة تتبناها األمم املتحدة
حة اإلحتادي حيَّا أسرة د.دفع
وزير الص َّ
اهلل علم الهدى على هذه اللفتة البارعة
واالحتفال غير التقليدي الذي يعزز األبعاد
االجتماعيَّة ،وهي أسرة عريقة لها باع
طويل في العلم واإلعالم.وعبر بروف
النميري أحيِّ جامعة النيلني وهي األكثر
خا ً للخريجني في شرايني اخلدمة
ض َّ
وبخاصة
العا َّمة ،فالتحيَّة ألساتذتها األجالء
َّ
حة
كليَّة الطب والدراسات العليا ،وطالب الص َّ

خاصة خلريجي الدفعة
العا َّمة ،وحتيَّة
َّ
حة العا َّمة .والتحيَّة
الثالثة من ماجستير الص َّ
املُستحقَّة لدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة
حة العامليَّ بالسودان التي ظلَّت تساهم
الص َّ
معنا داخل وخارج السودان ،وال سيما دعمها
حة في جميع السياسات
.الكبير في مجال الص َّ
قال الوزير أننا في في السابق كُنَّا
نرك ِّز على اجلانب العالجي على حساب
.الوقاية والعمل خارج املستشفيات
أضاف أبوقردة أن الوزارة انتهجت سياسة
التغطية الشاملة بخدمات الرعاية الصحيَّة
األساسيَّة من خالل محاور مختلفة بدأت
بالبنية التحتيَّة وفق املعيار الدولي ،ومحور
الكادر الطبي والصحي فأطلقنا مشروع (قابلة
لكل قرية) ،عبر أكادمييَّة العلوم الصحيَّة فكان
العدد املستهدف لكل السودان  13500تبقى
منها فقط  703قابلة ،وجميع هذه األعداد
مت تأهيلها وفق ال ُنظم واملعايير العاملية من
أجل التوعية وتسجيل املعلومات والتغذية
والتحصني ،وتكملة الفريق الصحي عبر الكوادر
الصحيَّة الوسيطة ،وفي جانب األخصائيني
كان هنالك  234اخصائيَّا ً فقط يعملون خارج
والية اخلرطوم واليوم جند  1409اخصائيا ً خارج

السياسات برنامجا ً شامال ً يتجاوز حدود
وزارة الصحة لشمل  31وزارة إحتادية وجدناها
جميعا ً معنية بالصحة العا َّمة ووقَّعت جميعا ً
على وثيقتها ،وتخريج هذه الدفعة أحد أهم
حة في جميع السياسات
.وسائل تعزيز الص َّ
واإلسالمي
العربي
العمق
بوابة
حة
الص
منظم
ممثل
القصير
نعيمة
الدكتورة
َّ
العامليَّة بالسودان ،قالت في كلمتها أنا سعيدة
بهذا احملفل الكبير واألنيق ،وسعيدة جدا ً بوفائكم
ألساتذتكم .لقد شهدت في السنوات الثالث
حة
املاضية
تطورا ً كبيرا ً في مجال تعزيز الص َّ
ُّ
التوجه ،وعلينا املضي ق ُ ُدما ً
ونثمن هذا
ُّ
بالسودان ِّ
في هذا االجتاه الصحيح ،ووضع استراتيجية
واضحة للصحة في جميع السياسات
كوثيقة صادق عليها السيد رئيس اجلمهوريَّة
ووقَّعت عليها عدد من الوزارات والتي يرأس
.شبكتها على املستوى الدولي الوزير أبو قردة
حة
سعدت أن يكون ماجستير الص َّ
ُ
العا َّمة يضم الفريق الصحي املتكامل
وليس األطباء فقط ،فهنيئا ً للجامعة بهذا
التوجه وهنيئا ً للسودان دعمه لهذا اجلانب
ُّ
.الذي يعزز دوره في احملافل الدوليَّة واإلقليميَّة
ونأمل أن يكون املؤمتر العلمي الثالث
لألبحاث العلمية الذي ترعاه وزارة الصحة
مدخال ً للشراكة الفاعلة مع اجملتمع من جهة
وبني وزارتَيْ التعليم العالي والصحة من جهة
ثانية ،ونؤكد دعمنا ورعايتنا ملثل هذه البرامج
الداعمة للصحة في جميع السياسات
العمق
وقالت القصير إنَّ السودان ميثل بوابة ُ
العربي واإلسالمي ،وعُ رف عنه سبقه

اخلرطوم ومدني وقد مت ذلك بجملة ترتيبات،
وفي محور اخلدمات املُقدَّمة للجمهور هنالك
حتسنا ً كبيرا ً وملحوظا ً مع توفير كثير من
ُّ
األدوية اجملانيَّة عبر هيئة اإلمدادات الطبيَّة
وأشار الوزير إلى أن جتربة السودان في اجملال
الصحي جتربة ناضجة وراسخة وعريقة ،وجدت
ّ
اإلشادة من األمم املتحدة ومنظماتها املتخصصة
وكذلك الكثير من الدول ،وأ َّهلت السودان ليكون
رئيسا ً باإلجماع للشبكة العامليَّة للصحة
في جميع السياسات .وقال إن اهتمامنا
حة األمة يؤكده تأسيس مجلس
بالص َّ

في تعليم الدول األخرى وسأظل
أشكر أساتذتي العلماء األفاضل من
السودانيني بروف الشيخ محجوب ،وبروف
.عمر سليمان ،ودكتور عمر املكي وآخرين
املتيز أساس حتسني القُ درات
التدريب
ِّ
البروفسور مصطفى خضر النميري
عميد الدراسات العليا بكليَّة الطب جامعة
حة العا َّمة
.النيلني -مشرف ماجستير الص َّ
ُسعداء أن نلتقي في هذه الدار العامرة
طيبة وكوكبة
لنحتفل سويَّا ً مع مجموعة ِّ
العامة
الصحة
متميزة من دارسي ماجستير
ّ
ِّ

َّ َّ ً
ً
د.دفع اهلل علم الهدى :ماج�ستري ال�صحة العامة وجد قبوال كبريا و�سيكون له ما بعده

لتحسني قدرات وكفاءة امللتحقني بالبرنامج،
لنقدم نتائج أفضل للخدمات الصحيَّة داخل
وخارج السودان ،وإن كُنَّا في بداية املشوار إال
.أن الطريق قد اتضح لنا وسنمضي بعزمية
إقبالٌ
التخصص
على
كبير
ُّ
الدكتور دفع هلل علم الهدى األستاذ بجامعة
حة
النيلني منسق برنامج ماجستير الص َّ
العا َّمة بكليَّة الطب ،رحب باحلضور جميعاً،
املنظمة للحفل من اخلريجني،
وشكر اللجنة
ِّ
وثمن عاليا ً جهود شركاء البرنامج وعلى رأسهم
َّ
حة العامليَّة متمنيا ً أن ميتد هذا
منظمة الص َّ

ممثلة منظمة ال�ص َّحة العامل َّيةً :
هنيئا لل�سودان
بهذا التو ُّجه الذي يدعم دوره يف املحافل الدول َّية

التعاون خدمة للحقل الصحي بالسودان
وقال نور الهدى أنَّ هنالك إقبال كبير على
حة العامة مشيرا ً
برنامج ماجستير الص َّ
إلى أ ّن الدفعة األولى بدأت بــ 17دارس ،ثم
الدفعة الثانية  ،35وهذه الدفعة  ،75وبلغ
عدد الدارسني بالدفعة الرابعة اآلن  300دارس
متيز اجلامعة
مشيرا ًإلى أن هذا اإلقبال يؤكد على ُّ
حة العامة لدى الدارسني
وتطور مفهوم الص َّ
ُّ
الدكتور يوسف فضل ممثل طالب الدفعة
الثالثة ،قال في كلمته إن طالب هذه الدفعة من
كل أنحاء السودان وميثلون تخصصات مختلفة،
التقوا اليوم وفاءا ً ألساتذتهم بعد أن أمضوا عاما ً
ونصف من اجلهد األكاميي والعملي املتميز ،وأشاد
بجامعة النيلني التي وصفها بأنها لديها برنامج
منهجي علمي منحنا ما نحتاجه لنقدمه
للقطاع الصحي بالسودان ،وهو ليس برنامج
شامل ليس أكادمييا ً فحسب ،لذلك تواثقنا على
تواصل املسيرة وتنفيذ البرامج امليدانية التي
بدأناها لتعزيز الصحة ،سواء برامج الصحة
املدرسيَّة أو غيرها من املبادرات اجملتمعيَّة

رباعيَّات
أكل الشارع!!..

) �أقعدوا عافية (

وي�س�ألونك

أبومهيرة

نوال �شنان
الت�صنيع التقاعدي للأدوية

يعاني قطاع األدوية في السودان العديد من
اإلشكاالت خاصة فيما يتعلق بتوفير النقد
األجنبي والذي إنعكس سلبا على سعر
الدواء املتصاعد بصورة غير مسبوقة في ظل
أوضاع اقتصادية غير مواتية ،مما جعل كثير
من املرضى يلجأون لشراء (شريط واحد)
 .رغم خطورته في ظهور مقاومة للعقاقير
األمر الذي يقتضي حلوال انية وأخرى اجلة،
فاألنية توفير العملة بأسرع وقت ممكن منعا
لتفاقم األوضاع  ،في حني احلل اال ّجل حسب
اجمللس القومي لألدوية والسموم عبر اللجوء
للتصنيع التعاقدي بدعوة الشركات العاملية
لتصنيع منتجاتها بالسودان بهدف تطوير
الصناعة الدوائية والتوسع األفقي والرأسي
واالستفادة من الطاقة اإلنتاجية املتاحة حتقيقا
لإلكتفاء الذاتي من األدوية واملستلزمات الطبية
 ،ومن خالل ورش العمل سبق ان أشار اجمللس
لوضع موجهات لهذا التصنيع استجابة خلطة
احلكومة للنهوض بصناعة الدواء( كما ،نوعا
وجودة ) بإعتبارها أحد األهداف اإلستراتيجية
للخطة الوطنية لتطوير الصناعة الدوائية
فالهدف من التصنيع التعاقدي ضمان
توفر أدوية وطنية جيدة موثوقة السالمة
والفعالية بسعر مناسب للمريض ،وتصنيع
أشكال صيدالنية جديدة غير املصنعة محليا ً
مثل البخاخات الرذاذية والهرمونات وأدوية
السرطان ،وكل هذا يصب في مصلحة تطوير
الصناعة الدوائية الوطنية والتوسع األفقي

والرأسي واالستفادة القصوى من الطاقة
اإلنتاجية املتاحة لتحقيق االكتفاء الذاتي
من األدوية واملستلزمات الطبية ،ويتخوف
البعض من ان يسهم هذا التعاقد في تذويب
الصناعة احمللية وتغول املنتج اخلارجي عليها
 ،لكن تطمينات بعثها اجمللس ممثال في د .مها
والتي وفي تصريحات سابقة أكدت ان الهدف
من التصنيع التعاقدي ضمان توفر أدوية
وطنية جيدة موثوقة السالمة والفعالية
بسعر مناسب للمريض وتصنيع أشكال
صيدالنية جديدة غير املصنعة محليا ً
وبالتالي تطويرالصناعة الدوائية الوطنية
من حيث البنيات التحتية ومطابقتها
للمواصفات العاملية وتدريب الكوادر البشرية
إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الدوائية
الوطنية في الناجت القومي واالقتصاد الكلي
بجانب تشغيل الطاقات املتاحة بنسبة
 %100للمصانع احمللية وتشجيع صناعة
املواد األولية والصناعات املكملة ،وذلك
باالستفادة القصوى من اخلامات احمللية
.وتنمية صادر األدوية وتوفير وزيادة فرص العمل
واملعروف ان الطاقة التشغيلية احلالية للمصانع
احمللية والتي يفوق عددها  20مصنعا التتجاوز
، %55فإذن التصنيع التعاقدي بهذه الكيفية
يفتحا أبوابا جديدة لصناعة الدواء واليقف
 .حجر عثرة أمامها وفقا للحيثيات الواردة اّنفا
وان الغد لناظره قريب

� ٌ
أ�شتات َح رْ َيى

في�صل عثمان مريغني
الإبداع ِّ
وال�صحة
اإلبداع يشمل كافة ضروب األعمال ،وال يقتصر فقط
على اجلوانب الضيقة املتمثلة في الفنون ،وإن ارتبط
في أذهان الناس بذلك ورُسمت حوله صورة ذهنية
تؤطره في هذه املساحة الضيقة ،ولكنه أشمل وأعم.
امل��ب��دع��ون ف��ي ك��ل زم���ان وم��ك��ان ه��م ملح
احل��ي��اة ون��ب��ض اجملتمعات ورُ ُس����ل اإلنسان ّية
وق����ادة التغيير ن��ح��و األس��م��ى واألسمح.
في سبعينات وثمانينات القرن املاضي كانت
شخص ّية العم تنقو التي يجسدها املبدع والفنان

قول للبمشي ياكل في الشوارع وبا ِس ْم
حذراك يا صـديق خلِّي َك زوال ً حـا ِس ْم
شـية وكــوارع وبا ِس ْم
مــا تتغشَّ ه بي ّ
األكــل الــرَّخيص بدِّيك أحمد قـا ِس ْم
***
أكل الشارع املفـروش وناسو ضهابا
ملــيان باملــرض يـاريـــتو أكل التَّابا
اهتمابا
سيدو املُو نضيف إيديــهو ما َّ
نضف صحـون ال ناحــا م ُّنو ذبابا
ال َّ
***
ْ
الشية فاير وناسو تَ َغ ِرف ها ّمة
صاج ّ
فوق راس الزلط مختوت ُ
وشلَّتو ال ّمة
لحَ ْ َمة (اهلل كتلو) أكيــد مـلوَّثة ســا َّمة
مالك واملرض يا صا ْح وبطنك طا َّمة

�أخرية

�صحتك تهمنا

الشامل شرحبيل أحمد عبر مجلة الصبيان،
تقوم ب��أدوارٍ كبيرة تسهم في التنشئة وغرس
القيم الفاضلة في األطفال والطالب وتؤكد أن
التربية سابقة للتعليم ووسائل التربية وأهدافها
العظيمة تختلف عن وسائل وأه��داف التعليم.
في اإلذاعة القومية – في ذات الفترة -كان برنامج
عمكم مختار الذي يجئ كل يوم جمعة من أهم
البرامج التي تعزز هذه األه��داف لدى تلك الفئة
وقد أبدع خالله وأجاد األستاذ املبدع عبد الرحمن
مختار الذي ق َّدم عطاء ثراً ،نسأل اهلل له الرحمة
الصحة والعافية.
واملغفرة ولألستاذ شرحبيل
َّ
الفنان الكاريكاتيرست املبدع هاشم ك��اروري
ق � َّدم مئات األعمال الفن َّية اخلالدة التي تدعو
للصحة وتعززها ،وما تزال ريشته خضراء ومداده
ّ
به ّياً وأنيقاً ،وإن غلب عليه اإلب��داع السياسي.
من األغنيات اخلالدة التي َّ
شكلت وج��دان الناس،
وارتبطت بالبيئة وحمايتها( ،أوعك تقطع صفقة
وتصحر ..أزرع
شجرة ..عشان ما يجينا جفاف
ُّ
ش��ج��رة وش��ج��رة ت��س��اوي شجرتني  ..وشجرة
بتعمل غابة) ،وما ي��زال تأثيرها باقياً وسيظل،
برغم تدفق املعلومات وك��ث��رة ال��ه��رج واملرج.
املوسيقى – كواحدة من الفنون -أصبحت معتمدة
في كواحد من أهم طرق العالج ووسائله للمرضى
عموماً وللمرضى النفسيني على وجه اخلصوص.
هنالك املئات – إن لم نقل اآلالف -من املبدعني
ض���روب مختلفة م��ن ش��ع��راء ودرام��ي�ين
ف��ي
ٍ
وفنانيني مغنيني وتشكيليني وغيرهم يرغبون
في املشاركة مجاناً وتطوعاً خلدمة اإلنسانية
�ن ُمعافى.
وبخاصة دع��م الصحة من أج��ل وط� ٍ

رسائل املبدعني أكثر انتشارا ً وقبوال ً وتأثيرا ً عن غيرها
من اإلعالنات املباشرة التي لن جتد اذان� ً�ا صاغية
ويتع َّذر قبولها ،وبالتالي هم األق��در على إشاعة
الوعي الصحي من خالل أعمال إبدا ّعة جاذبة.

املبدعون هم رأس مال فني وطني مهدر لم يتم االستفادة
منه أو توظيفه كما يجب لصالح اإلنسان السوداني
وصحته وزي��ادة وعيه بقضاياه وهمومه الصحية.
التواصل مع املبدعني ض��رورة متليها زي��ادة األم��راض
ُ
وكثرة انتشارها و ِق ّلة التثقيف التوعية الصح ّية.
أرجو أن نتساءل عن كم تبلغ تكلفة إنتاج أغنية معززة
للصحة يكتب كلماتها املبدع خالد شقوري ويلحنها
ويؤديها ود النصري؟ وكيف وكم سيكون مردودها
على الصحة في إطار اجلزئية املطلوب توصيلها؟؟ أو
يكتبها التجاي حاج موسى أو هالوي ويؤديها أحمد
الصادق أو مكارم بشير؟؟ وكم ستكون تكلفة إنتاج
مسرحية يخرجها محمد نعيم سعيد ويشترك
فيها جمال حسن سعيد تطوف والي��ات السودان؟؟
الصحة؟؟ .وكم سيكلف إنتاج
وما هو مردودها على
ّ
عشرات املسادير لبشرى البطانة ونضال حسن
احلاج وجبر اهلل عوض السيد والبلولة حاج األمني؟؟
وكيف سيكون مردوها؟؟ .وكم ستكون تكلفة إنتاج
مائة كاريكاتير لكاروري أو نزيه؟؟ وما هو مردوها؟.
من جهة ثانية هل هنالك جهة رصدت تأثير النكات
التي متجد املساطيل وتصفهم بالعبقرية ،على الشباب
والطالب؟ علماً بأن هذه النكات تقوم بها ِفرَق فنية!!!
وهل ميكن حتويل هذه النكات أو صناعة نكات إيجابية؟؟؟.
الواقع يؤكد أن اإلبداع هو أقرب الطرق وأكثر الوسائل

د.يا�سر عثمان �أبوع َّمار
تعزيز ّ
ال�صحة
)+جاء يف الأثر �أن (درهم وقاية خري من قنطار عالج .

املهمة التي ترتبط *
هذه اخليريّة – كما نراها -تتمث َّلُ في كثي ٍر من اجلوانب ّ
باإلنسان الذي كرّمه اهلل سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ،لكونه
إنسانا ً وبني آدم فقط( ،ولقد كرَّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر)،
.فجعل – تعالى -كرامة اإلنسان هي األصل الثابت وما سواها استثناء باطل
كرامة اإلنسان تقتضي وتستوجب حمايته في (أمنه اإلنساني) *
مبحاوره اخملتلفة وعلى رأسها (األمن الصحي) ،الذي ميثل الركيزة
واملقوم األول لــ(األمن القومي) ،وتؤكد ذلك وتقرره الشريعة
األساسية
ِّ
ّ
.اإلسالمية التي جعلت مقاصد الشريعة اخلمسة تعزِّز ذلك وتدعو له
ّ
كما أ ّن اخليريّة – آنفة الذكر -تتطلّب أن يكون العمل (الوقائي) -في *
محور الص ّحةُ -مقدَّما ً على اجلانب (العالجي) مع عدم إغفال األخير ،وهذا
مبقوما ٍت كثيرة ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بــ(العمل الثقافي) الذي
لن يتأتَّى إال ِّ
يقوده (اإلعالم الص ِّحي) لتوصيل الرسائل واملضامني املطلوبة للجمهور
املُستهدف لتثبيت السلوك الصحي اإليجابي وتقومي السلوك الصحي
الصحية
أس البالء ورأس األمر في الكوارث واألوبئة
.السالب الذي يُع ّد ّ
ّ
تعزيز الص ّحة) هي (الوقاية) املنشودة لتحقيق الغايات( *
).الكُليَّة للصحة وهي (مواطن ص ّحي) من أجل (وطن ص ِّحي
إن املواطن الص ّحي املأمول هو الشخص الذي تشبَّع بــ(ثقافة *
صحيَّة) جتعله يقوم – في جميع حاالته -بسلوكيَّات صحيَّة
(إيجابيَّة) ُمعزِّزة للصحة ،ويرفض بل يُحارب كل سلوك صحي
(.سالب) يكون خصما ً على صحته أو ص ّحة اجملتمع والبيئة من حوله
خيريّة) درهم (الوقاية) تتبدَّى –بحسابات الرِّبح اخلسارة -في كونها( *
بشكل كبير ومباشر،
ستحول دون إنتشار األمراض واألوبئة وحت ّد منها
ٍ
صرف ضخم على (قنطار العالج) الذي يتجاوز
وتقلل – في ذات الوقت -من ٍ
–ماديَّا ً -عشرات ما يُنفق على العمل الوقائي -من جانب احلكومة ،فضال ً عن
ما يُصرف من املواطنني ماديا ً ومعنويَّا ً وتأثير ذلك على أوجه أخرى مثل تعطُّ ل
التنمية وتوقُّفها وإهدار الوقت واجلهد وتهديد محاور األمن اإلنساني األخرى
االقتصادي ،االجتماعي ،البيئي ،الغذائي ،الشخصي وكذلك العسكري األمني.
.فاملَر ْ َضى ال يقوون على حماية دولة ،واملؤمن القوي خير من املؤمن الضعيف
املُتَّفق حوله بــ(اإلجماع) ،أنَّ تعزيز الص ّحة متثّل خط الدفاع األول في القطاع *
باحترافية عالية
الصحي ،وإن استطاعت تصميم وتوصيل رسائلها ومضامينها
ّ
وعبر وسائط متعدِّدة ومناب ٍر مختلفة وفق خصائص اجلمهور املعني ،ستكون قد
حقَّقت (الوقاية) املرجوَّة وأسهمت كثيرا ً في احلد من ُمهدِّدات األمن الص ّحي،
زمان عز َّ فيه
وأصبح درهمها أعلى قيمة وأكثر فائدة من قنطار العالج ..وال سيما في ٍ
الدواء واستعصى على املَر ْ َضى برغم التأمني الصحي واهتمام وزارة الص َّحة اإلحتاديّة
وبخاصة املنقذة للحياة ودعم بعضها عبر اإلمدادات الطبيَّة
.مجانيَّة كثير من األدوية
َّ
تعزيز الص َّحة) ..هو (احملك) و(التحدِّي) املاثل الذي يواجه استدامة( *
(الص ّحة الشاملة) بالسودان ،وهو اللَّبنة األولى في مشروع (وطن ص ّحي)،
وهو األمانة الكُبْرَى التي يكون أخذها بحقِّها مرهون بــ(توفير) معينات
(منصات)
عملها ،من كادر بشري مؤهل ومدرَّب –وهذا موجود ،-مع
َّ
فضائية وإذاعة
مع  FM)،البث اخملتلفة ،وال جتدني مغاليا ً إن قلت (قناة
ّ
احلكومية (الفضائية
تصميم برامج ورسائل تُبث (مجانا ً) عبر الوسائط
ّ
الوالئية احلكومية
الفضائيات واإلذاعات
القومية،
).السودانية ،اإلذاعة
ّ
ّ
ّ
(صمام األمان)لــ(األمن الص ِّحي) ،فهال َّأ ُ ِعي َنت لتكون كذلك؟(*
.تعزير الص ّحة) ..هي َّ

وقالت الكامريا

وأجنعها لتحقيق األهداف الصحية االستراتيجية،،
واملبدعون أه�� ٌل ل��ذل��ك ،،فهل نحن فاعلون؟؟.

)قابلة لكل قرية(

