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وزيرة الدولة بالصحة  :توطين العالج بالداخل يقتضي العمل على كافة المستويات

رئاسة الجمهورية  :جهود وزارة الصحة كبيرة ومقدرة
الخرطوم  -نوال شنان

وصفت رئاسة الجمهورية الجهود المبذولة من
قبل وزارة الصحة االتحادية بالكبيرة والمقدرة
.متعهدة بالعمل على حلحلة المشاكل التي تواجهها
وأكد مساعد أول رئيس الجمهورية موالنا محمد الحسن المرغني
في زيارته لوزارة الصحة االتحادية وعقب استماعه لتنوير من
الوزير بحر إدريس أبوقردة وقيادات الوزارة بالقاعة الكبرى ،
الحاجة لمزيد من اللقاءات لمناقشة مستفيضة لبعض القضايا
وصوال لجذور المشاكل ومن ثم حلها وشدد على وجوب اإلهتمام
بالطب الوقائي والتركيز على جودة الخدمات المقدمة ووجه ،
بتوطين صناعة األدوية بالبالد مع إكمال النواقص في الصحة
وطالب وزير الصحة االتحادي بحر إدريس ابوقردة
،بمزيد من الدعم المالي لبرنامج التغطية الشاملة

بخدمات الرعاية الصحية األولية واعترف بدعم كبير
وفرته وزارة المالية للبرنامج منذ تنفيذه في ٢٠١٢م
ونوه أبوقردة إلى جملة من اإلنجازات التي حققتها الوزارة في
كافة المجاالت سواء في األدوية او تنفيذ برنامج التغطية
الشاملة والذي احدث قفزات في رفع نسبة التغطية
.إلى  %٩٧بجانب النجاح في حزم العالج المجاني وغيرها
واعتبر أبوقردة عدم التزام بعض الواليات بتعيين
الكوادر تحدي واصفا التعيين بالضعيف مناديا
 .بان تكون الصحة في سلم أولويات الواليات
وقدمت عدد من اإلدارات العامة وتلك التي تشرف
عليها وزارة الصحة تقارير األداء خالل الفترة الماضية
ممثلة في مجلس التخصصات الطبية ،المجلس القومي
.لألدوية والسموم  ،االمدادات الطبية القمسيون الطبي

الخرطوم -نوال شنان

أكدت وزيرة الدولة بوزارة الصحة االتحادية د فردوس
عبدالرحمن ،ان توطين العالج بالداخل يقتضي العمل على كافة
المستويات في القطاعين العام والخاص بمافي ذلك المعامل الفتة
إلى تكوين لجنة لتوطين العالج وتقليل السفر للخارج  .وقالت
عبدالرحمن في ورشة اللجان المتخصصة المنبثقة عن اللجنة
االستشارية للمعمل القومي الصحي (ستاك) بالقاعة الكبرى لوزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ،إن هنالك عدة مبادرات لتطوير

وكيل وزارة الصحة االتحادية  :لن يؤتى المواطن من قبل الصحة

الجاز يمتدح مجلس التخصصات الطبية

الخرطوم :صحة وطن

امتدح دكتور عوض احمد الجاز الرئيس المناوب للجنة
العليا لعالقات السودان مع دول البركس ،الجهود الكبيرة
واالدوار المتعاظمة التي يقوم بها المجلس القومي السوداني
للتخصصات الطبية في ترقية وتجويد االداء الطبي والصحي
بالبالد مشيدا بالتطور والنقلة النوعيه التي يشهدها في
مجال التدريب التخصصي جاء ذلك لدي تفقده سير امتحانات
التخصص لدوره يونيو للعام 2018م برفقة الدكتورة فرودس
عبدالرحمن وزيرة الدولة بالصحة وعدد من القيادات الطبية
والصحيه بالبالد .موكدا دعم برامجه في التدريب وتهئية
بيئة العمل داعيا قيادة المجلس لالستفادة من الكودار
الطبية المختلفة العاملة بالخارج اثناء قدومهم للوطن في
اجازاتهم وتعهد باالجتهاد لدعم مركز المحاكاة السريرية
وتنمية المهارات بالمطلوبات .من جانبها اشادت وزيرة الدولة
بالصحة االتحادية دكتورة فردوس عبدالرحمن ،باالنجازات

الكبيرة واالداء المتميز للمجلس والطفره التي يشهدها في
كافة المجاالت فضال عن العالقات الراسخة التي يتمتع بها مع
دول العالم بجانب انشائه العديد من المراكز التدربية علي
مستوى الواليات مبينة ان تلك الجهود اثمرت في تخريج كفاءات
طبية متميزة وسمعة طيبة للطبيب السوداني والمكاسب
التي حققها في هذا المجال مثمنة دعم رئاسة الجمهورية
للمجلس وايمانها بالدور الذي يقوم به في رفد النظام الصحي
بالكودار الطبية المدربة والمؤهلة من خالل توطين العالج
بالداخل وذلك بتقديم خدمة طبية متميزه ينعم بها المواطن
من جانبه اعلن دكتور الشيخ الصديق األمين العام للمجلس .
القومي السوداني للتخصصات الطبية بدء امتحانات التخصص
الذي شمل  5201من االطباء يجلسون لالمتحان في  ١٥مركزا
داخل وخارج البالد في ثمانية وعشرين تخصصا طبيا منها
مراكز بالمملكة العربية السعودية .االمارات العربية المتحدة
،سلطنة عمان ودولة ارتريا مبينا ان من ينجح سينخرط في
برامج التدريب لنيل شهادة الدكتوراه في المجاالت المختلفة
موكدا ان الدفعة تشكل اضافة حقيقة لمنظومة الرعاية
.الصحية للمواطنين بالعمل في المرافق الصحية المختلفة
وقال ،إن األعداد الكبيرة من األطباء الممتحنين من
داخل السودان وعدد من البلدان العربية واالفريقية
يجئ في إطار المكانة العلمية التي حققها المجلس
واعتمادية شهادته مما يعد قفزة في مجاالت
.التخصصات المختلفة ومواصلة لمسيرته في تجويد االداء

المعمل القومي الصحي بمايعود لصالح المستفيد(المواطن )
منوهة إلى تشكيل اللجان االستشارية للوقوف على وضع المعمل
والتي تمخضت عنها لجان متخصصة مشيرة إلى ان المعمل يمكن
أن يكون معمال إقليميا مما يحتم تضافر الجهود وأعلنت عبد
الرحمن  ،ان الوزارة ستتوجه عقب الفراغ من( ستاك) لمعامل
الواليات وكذلك المستشفيات في ظل وجود الخبرات السودانية
واالختصاصيين في كل المجاالت مشيدة بالكوادر الوطنية .وكشف
المدير العام للمعمل القومي الصحي دكتور عبدالله عبد الكريم
،عن مقترح تبناه االجتماع التنسيقي لوزراء الصحة بالواليات
والذي انعقد أخيرًا بوالية سنار والقاضي بإنشاء معمل مرجعى بكل
والية على أن يتبع فنيا للمعمل القومي الفتا إلى إدخال فحوصات
متقدمة في الفترة األخيرة مع وجود الكوادر المؤهلة بكل األقسام
معلنا تخصيص ميزانية للبحوث .واجمع المشاركون في الورشة
،على ضرورة قيام المعمل القومي بوضع المعايير للمعامل وان
يكون مرحعيا في كل مايختص بالمعامل بمافيها القوى البشرية
وتدريبها فضال على ان يكون له الرأي القاطع في الوبائيات دون
اغفال للفحوصات الروتينية تخفيفا للعبء على المواطنين
.وجاءت الورشة لتقييم الوضع الحالي ومقترحات التطوير

انطلقت بفندق هوليداي فيال في الفترة من -24
 28يونيو المنصرم ورشة تدريب مدربين لفرق
والتي نظمتها إدارة )(TOTاالستجابة السريعة
الطوارئ الصحية ومكافحة االوبئة باإلدارة العامة
للرعاية الصحية األساسية بوزارة الصحة االتحادية
.بالتعاون مع منظمة التنمية الصحية العالمية
وأكد وكيل وزارة الصحة االتحادية د .عصام محمد
عبدالله  ،في الجلسة االفتتاحية للورشة ،ان الورشة تأتى
ضمن جهود الوزارة لفصل الخريف واالستعداد لمجابهة
ّ
.الطوارئ للتعامل مع االثار الصحية السالبة للفصل
وقال عبد الله ،إن الوزارة درجت على اإلستعداد للخريف
بإعداد فرق التدخل السريع في مناطق الحدث وصوال
ألقرب مكان في المحليات بمايسهم في وقاية المواطنين
من اآلثار السالبة عبر خبراء لهم باع طويل في الوبائيات
.والتدخل السريع موجها المدربين بنقل ماتعلموه لوالياتهم
وتعهد عبدالله،بدعم إدارات الطوارئ بالواليات
وبالوزارة كاشفا عن ترتيبات وتجهيزات فنية ومادية
وأضاف (لن يؤتى اي مواطن من قبل الصحة وستشد
الوزارة األحزمة مع الواليات ) الفتا إلى دور مهم ألجهزة

اإلعالم المختلفة .ووعد عبدالله ،باستمرار التعاون
.مع المنظمة والشبكة الشرق أوسطية للصحة العامة
وقال ممثل منظمة التنمية الصحية العالمية د.علي نمر،
إن افتتاح الدورة ياتي لالستجابة السريعة لتقليل اآلثار
السلبية لالوبئة وغيرها بالتحرك في الوقت المناسب
واالستجابة السريعة مشيرا إلى ان التعاون مع السودان بدا
منذ  10سنوات وأضاف(وهذا اليوم تعزيزا لهذا التعاون)
وشدد على المشاركة الفاعلة .من جهته كشف مدير ادارة
الطوارئ ومكافحة االوبئة بالوزارة د .صالح المبارك ،عن
زيادة فرق االستجابة من  3إلى  5فرق في إطار تنفيذ
توجيهات وكيل الوزارة والقاضية بإعادة النظر في فرق
االستجابة السريعة مفهوما وتشكيال واستجابة مع
 .خبراء المنظمة وتم تحديد فرق لكل محلية ألول مرة
واعتبر المبارك ،مكافحة االوبئة والطوارئ الصحية من أكبر
التحديات خاصة في ظل تغير المناخ وظهور أمراض في
بعض دول الجوار معلنا تفعيل غرفة الطوارئ المركزية
وأبان ان البالغات من كل الواليات (صفرية) حتى أمس
بالرغم األمطار المبكرة التي شهدتها الواليات وأشار
إلى ان اجتماعات الغرفة اسبوعية( ولكن ستتحول إلى
يومية حسب المؤشرات) وأكد على وضع خطة للتوسع في
التدريب ومنهج متكامل خالل الثالثة اشهر المتبقية من
العام مع تقوية العمل في مركز الطوارئ بالوزارة كاشفا
عن اختيار السودان مركزا لتميزه في الطوارئ لتقديم
خبرات للدول المجاورة مع تخصيص ميزانيات معتبرا
ذلك شهادة لصالح الوزارة واإلدارة.ووصف ممثل إدارات
الطوارئ ومكافحة االوبئة بالواليات عيسى إبراهيم عيسى،
التصدي لالوبئة خاصة االسهاالت المائية العام الماضي
باإلنجاز مما بستوجب توثيقة مشيدا بالوزارة االتحادية
.لالستجابة السريعة للمهددات شاكرا شركاء الصحة

أخبار واليات
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وزير الصحة بالشمالية :التعدين من أكبر التحديات التي تواجهنا بالوالية

الخرطوم -جعفر برغوت

أوضح وزير الصحة بالوالية الشمالية ،عبد الرؤوف احمد
حسن قرناص ،بأنه التوجد معاناة في مكافحة االمراض التي
تسببها المياه كالمالريا والبلهارسيا ،مبينا معاناة الوالية من
األمراض المزمنه كالسكري وضغط الدم ،فهي تشكل هاجس
.في الوالية وبدورها أدت الى زيادة في حاالت الفشل الكلوي
واعتبر قرناص ،ان المعدنين هم أكبر تحدي بالوالية الشمالية
اذ تعتبر الوالية من أكبر الواليات انتاجا للذهب في السودان،

بعد والية نهر النيل ،ويوجد
حوالي ألف معدن ينتشرون في
.محليتي دلقو وحلفا على حد قوله
َ
وبين قرناص ،إن زيادة نسبة
الفشل الكلوي ناتجة عن اإلصابة
بمرض السكري والوالية الشمالية
هي ثاني والية بعد والية الخرطوم
ترتفع فيها نسبة اإلصابة بمرض
السكري ،مؤكدا سعيهم لتعزيز
دور الرياضة والحركة للمواطنين
.عبر ادارة تعزيز الصحة
وقال قرناص ،ان معظم نفايات الوالية الشمالية هي مخلفات
زراعية كجريد النخيل وغيره من المخلفات الزراعية واألن
نسعي لتصنيع تلك المخلفات ألعالف حتي يتم اإلستفادة
منها بصورة كاملة .مؤكدا ان هناك عربات خاصة بنقل
األوساخ والنفايات الطبية تتوفر في جميع المحليات
المختلفة وتقوم بدورها بصورة كبيرة و واضحة ،وتعمل على
التخلص من تلك النفايات بصورة يومية مرتبة وتتم عملية
 .التخلص من النفايات بجميع أنواعها بصورة فعالة وسلسة

ترتيبات لتطبيق قانون الملح الميودن بنهر النيل

عطبرة -صحة وطن

شرعت إدارة التغذية باإلدارة العامة للرعاية
الصحية األساسية بوزارة الصحة والسكان بوالية نهر
النيل في إكمال ترتيباتها الخاصة بتطبيق قانون

الفولة -صحة وطن

الخرطوم -صحة وطن

كشف اجتماع ضم وزارة الصحة االتحادية ممثلة في إدارة
مكافحة األمراض والتي يقف على اداراتها د .طارق عبدالله
وبعض من مدراء ادارته مع وزارة الصحة والية الخرطوم
برئاسة بروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة والية
الخرطوم ود.بابكر محمد علي مدير عام وزارة الصحة
ومدراء اإلدارات العامة بالوزارة ،عن انسياب العالج المجاني
.للوالية وعبرها للمحليات السبع
وقال د.طارق عبدالله ،إن والية الخرطوممن.الواليات
التي لها ثقل ويقع عليها عبء كبير في تقديم الخدمات
الصحية ،مشيرا إلى أن انسياب الخدمات بصورة جيدة
فيها ينعكس ايجابا علي الواليات االخري النها النموذج
الفتا إلى أن الدعم العالمي قل بصورة كبيرة في بعض
 .البرامج في العام 2016م ووصف ذلك الحدث بالمؤسف

حكومة الشمالية  :حل مشاكل مستشفى دنقال التخصصي

دنقال -صحة وطن

عقد مجلس وزراء حكومة الوالية الشمالية اجتماعا
استثنائيا داخل مستشفى دنقال التخصصي برئاسة

ياسر يوسف والي الوالية والذي خصص لمناقشة
الوضع الصحي داخل المستشفى واستمع المجلس
الي تقرير من الدكتور عبد الرؤوف قرناص وزير
الصحة بالوالية حول سير األداء والعمل بالمستشفى
والمشاكل التي تواجههه والتي تمثلت في نقص
الكوادر الصحية خاصة نواب اإلختصاصيين
وضعف إيرادات المستشفى ومشكلة الصرف
الصحي وعدم استقرار خدمة الكهرباء والنقص
الموجود في بعض األجهزة والمعدات الطبية
.وعدم توفر الحماية الكافية للعاملين بالمستشفي
واكد الوالي خالل االجتماع ،ان انعقاد مجلس
وزراء حكومته داخل مستشفي دنقال التخصصي
جاء من واقع المسئولية ونهج الوضوح والشفافية
الذي تتبعه حكومته في معالجة قضايا وهموم

.الملح الميودن والذي تمت إجازته في العام 2017م
وأطلع المدير العام للوزارة دكتور العوض فضل الله
بمكتبه على اإلجراءات التي اتخذتها إدارة التغذية إلنفاذ
القانون مؤكدا على أهمية األدوار التي يجب أن يضطلع بها
الشركاء وفقا لمقتضيات مسؤولياتهم تجاه إنفاذه بإعتبار
.ان إصداره يسعى لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين
وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة امل احمد عثمان  ،إن
إدارتها تمضي في إجراءاتها عبر التنسيق المحكم مع الجهات
الشريكة النفاذه بالصورة المطلوبة وأعلنت عن اجتماع تنسيقي
للجنة المختصة والممثل فيها العديد من األجهزة الرقابية
والمواصفات والمعنية بحماية القانون إلنزاله ألرض الواقع
وناشدت كافة األجهزة المختصة بتفعيل أدوارها ودعت
المواطنين إلى أهمية التعاون في إنفاذ القانون باستبدال استخدام
.الملح الميودن بالصورة المطلوبة حفاظا على السالمة الصحية

غرفة الطوارئ الصحية بغرب كردفان تعلن خلو الوالية من اإلسهاالت المائية

وزارة الصحة  :انسياب العالج المجاني لوالية الخرطوم

واشار إلى قيام  5مخازن بخمس محليات من جملة سبع
محليات بالخرطوم لحل مشكلة اإلمداد الفتا إلى دعم
بوسائل الحركة وأضاف حتي لو بايجار متحركات حتي
ألتحدث مشاكل في االمداد واكد ان دخول منحة عالج
.المالريا هذا العام لتقويه النظام الصحي
وأقرت مديرة الصيدلة بوزارة الصحة د.عفاف حسن
ببعض الصعوبات التي تواجه انسياب العالج المجاني
ممثلة في قلة وتاخير الميزانية المخصصة للوالية ،قلة
الكودار المساعدة ،هجرة الكوادر المدربه فضال عن
تخصيص ميزانية للتدريب .وطالب الوزير بروفيسور
مأمون حميدة بضرورة زيادة الدعم لوالية الخرطوم
لخصوصيتهاو احكام التنسيق ورفع تقارير شهرية
إلدارة البرامج بالصحة االتحادية مع ضرورة االهتمامبوضع
.نظام محكم ومؤسسي
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عقدت غرفة الطوارئ بوالية غرب كردفان التي ُ
ترأسها
ُ
وزيرة الصحة بالوالية المهندسة زينب داؤد عوض الله،
اجتماعها الخامس بالوزراة برئاسة آدم سليمان مدير
الطب الوقائي بالوزارة وبحضور أعضاء الغرفة وقدم مقرر
الغرفة مديرإدارة الطوارئ بالوزارة عيسى إبراهيم في
مستهل االجتماع تنويرا عن الوضع الصحي الراهن بجميع
ٌ
مستقر تماما ومطمئن وأوضح
محليات الوالية مؤكدا أنه
ٌ
أن الوالية خالية تماما من أي حالة لإلسهاالت المائية
مبينا أن هناك سبع حاالت اشتباه بمحليتي السنوط
وأبوزبد وهي تحت السيطرة التامة وال توجد أي حالة
غيرها بأي محلية  ،وأكد إبراهيم أن الغرفة في تواصل
مستمر على مدار الساعة مع كل المحليات وهي بدورها
لها غرف لالستعداد الدائم للتبليغ عن أي طارئ
ومجابهته ،وقال إن االجتماعات السابقة التي ترأستها
وزيرة الصحة بمشاركة مدير الوزارة المكلف د.عادل
حسن عبدالحليم شددت على ضرورة االستعداد الدائم
ألي طارئ خاصة مع حلول فصل الخريف الذي يستدعي
ً
جاهزية أكبر مبينا أن الوزارة وفرت كل مايلزم لمقابلة
طوارئ الخريف وأي حالة مرضية لإلسهاالت بكل
مناطق الوالية وقال إن الغرفة على تواصل مع وزارة
الصحة االتحادية حيث يتابع ذلك مدير عام الوزارة

المواطنين في المجاالت كافة مجددا المضي
قدما في حل مشاكل المستشفى حتي يستطيع
.تقديم الخدمة الطبية المميزة إلنسان الوالية

ووجه يوسف ،بتكوين لجنة عليا برئاسة
عثمان سليمان فضل الله نائب الوالي بغرض
الوقوف ودراسة جميع المشاكل التي وردت
في تقرير الوزير والمساهمة في حلها مع
الجهات ذات الصلة ووضع تصور شامل حول
الرؤى واألفكار المستقبلية للنهوض بالعمل
الصحي بالمستشفى موجها أيضًا بتشكيل
لجنة تحقيق حول حادثة سقوط طفلة
بأحد منهوالت الصرف الصحي بالمستشفى
مشيرا إلى ان الفترة القادمة ستشهد تكوين

د.يوسف رابح الذي يتواجد حاليا بالخرطوم وقد
أفاد باستجابة الوزارة االتحادية ودعمها للوالية بكل
ما يلزم من احتياجات  ،وأكدعيسى إبراهيم أهمية
تكثيف التوعية الصحية للمواطنين بجميع المحليات
بضرورة االهتمام بالنظافة واالبتعاد عن مياه الخريف
واستخدام المراحيض  ،وقال إن الوزارة تتعاون مع
العديد من الجهات لمقابلة مستلزمات الطوارئ من كلور
وغيره وستعمل على التواصل مع المنظمات العاملة في
المجال الصحي بالوالية للتنسيق معها عبر مفوضية
العون اإلنساني  ،وطمأن مدير الطوارئ كل مواطني
َ
الوالية بأن األوضاع الصحية ُمط ْم ِئنة  ،ودعا عيسى
ُ
لعدم االلتفات ألي شائعات قد تطلق من أي جهة مبينا
أن وزارة الصحة بالوالية هي الجهة الوحيدة المخول لها
ُ
التصريح عن األوضاع الصحية وستحيط المواطنين أوال
بأول بأي طارئ عبر وسائل اإلعالم المتاحة وطالب الجميع
لالهتمام بالنظافة واتباع الطرق الصحية في التعامل مع
 .المياه وتبليغ المؤسسات الصحية في أي حالة َم َر ِض َية
وفي ذات الصعيد أكد د.عبد المنعم إبراهيم آدم
مدير الصندوق القومي لإلمدادات الصحية بالوالية
ٌ
أن موقف اإلمدادات الطبية للطوارئ مطمئن للغاية
وأن كل االحتياجات الضرورية متوفرة بالوالية مبينا
أن الصندوق ظل وال يزال يطلع بدوره على الوجه
األكمل في توفير أدوية ومستلزمات الطوارئ بجميع
مناطق الوالية فضال عن األدوية المجانية لألطفال
دون سن الخامسة وعالج المالريا والدرن واأليدز
والحوامل بجانب العالج االقتصادي والجيد الذي تقل
ُ
أسعاره كثيرا عن أسعار العالج المتوفر بالصيدليات
 .التجارية الفتا نظر المواطنين لالنتباه لذلك

مجلس أمناء وذلك إلشراك الجهد الشعبي
للمساهمة في حل المشاكل التي تواجه هذا
الصرح وضرورة وجود وحدة تأمين من
.الشرطة لحماية العاملين في هذا المرفق
واشاد بجهود العاملين بمستشفي دنقال
التخصصي وحرصهم علي تقديم افضل
الخدمات الصحية للمواطنين رغم التحديات
 .والمشاكل الكبيرة التي تواجه عملهم
من جانبه اكد وزير الصحة بالشمالية ان مخرجات
وتوصيات االجتماع ستكون برنامج عمل للوزارة
خالل الفترة القادمة مشيدا باهتمام ودعم حكومة
الوالية الشمالية للقطاع الصحي والمجهودات
.المتواصلة من أجل ترقية الخدمة الطبية

حوارات
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وكيل وزارة الصحة االتحادية في افادات دقيقة
اكتملت كافة الترتيبات لتوزيع معينات فصل الخريف على الواليات =
حوار  :خالد حامد – نوال شنان
تسيطر كثير من القضايا الصحية بمختلف مكوناتها على
المشهد العام في السودان  ،ولسبر أغور هذه القضايا ووضع النقاط على
الحروف جلست(مجلة الصحة) لوكيل وزارة الصحة االتحادية الدكتور
عصام الدين محمد عبد الله بمكتبه والذي لم يبخل باالجابات على االسئلة
بكل شفافية وودقة  ،فماذا قال ؟
.أوال نرحب بك في مجلة (الصحة) قبل أن ندلف إلى طرح األسئلة =
أهال وسهال وشكرا على اإلستضافة  ,ومستعد لإلجابة على +
 .األسئلة واإلستفسارات
نستهل سيادة الوكيل بفصل الخريف والذي بدأ مبكرا هذا العام =
 ،مدى تجهيزات الوزارة لتالفي االثار السالبة ؟
بكل تأكيد للوزارة ترتيبات سنوية مع الواليات لتالفي +
التداعيات السالبة للفصل  ،وجزء من هذه الترتيبات تقوم بها الواليات
بالمتابعة سواء بكلورة المياه وسالمتها وسالمة األغذية والرقابة عليها
ومكافحة نواقل األمراض  ,والوزارة االتحادية تدعمها وتمدها بمعينات
 .فصل الخريف وغالبا يتم ذلك في شهر مايو أو يونيو من كل عام
مداخلة ,هنالك من يقول بان توزيع المعينات على الواليات هذا*
العام تأخر فما تعليقك؟
كافة التجهيزات أكتملت لتوزيع المعينات ،صحيح العام +
الماضي تم توزيعها مبكرا في شهر مايو  ،ومن المعلوم ان تدشين توزيع
المعينات مرتبط بالجهات السيادية وهنالك ترتيب لذلك  ،ويجب أن انبه
لنقطة مهمة وهي ان الوزارة وجهت بالتوزيع للمناطق التي يصعب الوصول
اليها في فترة الخريف  ،ونعتبر أن الفترة الحرجة للفصل تبدأ من شهر

مشروع التوسع في الرعاية الصحية األساسية المشروع األكبر مسنودا بالحقائق

أغسطس ومابعده وهي التي تحتاج للتدخالت اكبر و للمعينات االتحادية ,
.وأوكد اليوجد أي إشكال في ذلك بدعم ماهو موجود بالواليات
في ذات اإلطار شهد فندق هوليداي فيال األحد 24يونيو =
الجاري الدورة التدريبية لمدربين المدربين لفرق االستجابة
السريعة ،فماذا عنها ؟
هذه الدورة تصب في التجهيزات لفصل الخريف والتي +
استهدفت إدارات الطوارئ واإلدارات ذات الصلة بالواليات ال 18عبر
 .خبراء وطنيين وعالميين  ،وهؤالء بدورهم سيدربون العاملين بوالياتهم

تعمل الوزارة على تقوية مقدراتها في دعم الواليات ومن =
ضمن ذلك انشاء 5مراكز اقليمية للتحكم في األمراض والتبليغ عن الكوارث
،حدثنا قليال عن هذا األمر وماذا يعني وما أهميته؟
الوزارة وضعت تصور بناءا على اإلسهاالت المائية األخيرة +
ويقوم على تقوية مقدرتنا في دعم الواليات ،في بعض االحيان نحتاج كل
الواليات في وقت واحد خاصة في األوبئة واألمراض التي تنتشر في مساحات
واسعة ،لزيادة هذه المقدرة قدرنا ان نعمل بعض المحطات االقليمية
أي تخدم اكثر من والية فاقترحنا 5محطات محطات اقليمية،محطة
دارفور(تضم كل واليات دارفور) ،محطة كردفان (واليات كردفان) ،

الواليات الوسطى( الجزيرة ،النيل األبيض ،النيل األزرق وسنار) ،الشمالية
(نهر النيل والشمالية) ،الشرقية(كسال،البحر األحرم  ،القضارف) وتم رفع
هذا التصور لرئيس مجلس الورزراء وسيناقش بين مجلس الوزراء ووزارة
العدل  ،وأتوقع ردا إيجابيا عليه قريبا ،وعقب الرد بالموافقة عليه
سنشرع فورا في تكوين هذه المراكز والتي تسهم في ان نكون أكثر قدرة
 .في دعم الواليات ونكون قريبين منها وقريبين من األحداث
الزالت الواليات غير قادرة على إدارة نظامها الصحي مما يشكل =
ضغطا على الوزارة االتحادية ،فماذا فعلت الوزارة لتقوية الواليات؟

يصعب أن نقول ان الواليات ليست لديها مقدرات ولكن يمكن القول بأن +
الواليات تتفاوت في هذه المقدرات والتعامل مع األحداث الطارئة واالوبئة  ،لهذا
عمل الطوارئ بيعرف الدور االتحادي والوالئي ،فاالتحادية تتدخل إذا كانت هنالك
حاجة للتدخل في حدث معين فوق طاقة الوالية في والية معينة وقد النحتاج لهذا
التدخل في والية اخرى ،فالتدخل حسب الحاجة وحسب طلب الوالية نفسها ،
عندنا جزء من البرنامج الواسع للتوسع في خدمات الرعاية الصحية على مستويات
ويتطلب ذلك مقدرات أوسع من الواليات لمتابعة النظام الصحي واالشراف عليه
،في مكون كبير في تقوية الواليات وتتمثل المقدرة في التدريب في برنامج كبير
لتدريب العاملين في الوزرات بالواليات والمحليات (الفرق المحلية) ويهدف الى
تدريب كل العاملين بالوزارت بالواليات بان يحصلوا على الشهادات فوق الجامعية
في المجال المعين ،فمثال أذا الشخص يعمل في مجال الوبائيات يجب ان يحصل على
شهادة فوق الجامعية في هذا المجال ،واذا بعمل في مجال صحة االم والطفل يجب
ان يحصل على شهادة فوق الجامعية في مجاله وهكذا ،ولتنفيذه صممنا برامج
تدريبية تنتهي بالحصول على الشهادة فوق الجامعية وصممت بمستوى عالمي
شارك في تصميمها باإلضافة الى الخبرات الوطنية عدد من المؤسسات العالمية
العاملة في هذا المجال ،مثال لذلك لدينا برنامج مشترك في الصحة العامة مع
جامعة ليدز ،وفي إدارة المستشفيات

حوارات
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ارتفاع التغطية بخدمات الرعاية األساسية إلى %97
مع جامعة ليفربول ،وفي الموارد الب
شرية مع المعهد الملكي الهولندي ،وفي برنامج
مشترك في مجال الطوارئ مع جامعات من تايالند وهكذا
 ،وبرنامج في القيادة واالدارة مع جامعة واشنطن وهؤالء
شاركوا في وضع المناهج وحتى في التدريس ،هذا البرنامج
حتى االن يسير يمضي بصورة جيدة تم استيعاب أعداد
كبيرة من المنسوبين لهذه الوزارات  ،نفس هذه البرامج
متخصصة في مجاالت مثل ادارة النظام الصحي المحلي على
 .مستوى المحليات وتوفر لها دعم فني عالمي
واحدى البرامج الكبيرة التدريب في مجال الوبائيات
الحقلية مبني على البرنامج االمريكي والذي تتبناه مراكز
التدريب باطلنطا و ننفذه بالشراكة مع الشبكة الشرق
أوسطية للصحة العامة ورئاستها في عمان باالردن ،بدا قبل
عامين في للحصول على الماجستير في علم الوبائيات الحقلية
لتطوير مقدراتهم في المجال الحقلي للتعامل مع الوبائيات
ليس فقط في المجال العلمي واالكاديمي بل في المجال التدخل
الحقلي مهارات ومقدرات ،برنامج كبير أسهم في تحسين
 .مقدرات الواليات

الية اخرى للتنسيق ،في مجال القضايا التي يتم تداولها
ونقاشها تبنينا مع شركاء الصحة الصحة في كل السياسات
اي بان تكون الصحة حاضرة في سياسات الجهات االخرى
واتفقنا على أولويات القضايا المشتركة مع هذه القطاعات
والتي الزمت نفسها بالعمل على تنفيذ بعض القضايا التي
لها عالقة بالصحة من خالل عملها القطاعي ،وتمثل هذا
اإللتزام في وثيقة كتبت بالشراكة مع هذه الجهات ووقع
عليها وكالء الوزارات وقدمت لرئاسة الجمهورية كالتزام
من هذه الوزارات لدعم القضايا التي لها عالقة بالصحة ،
وكل هذه االليات للتنسيق تجعل من الصحة نموذجا حقيقيا
للتنسيق المفترض يكون بين قطاعات الدولة و بين كافة
 .مكونات الصحة
للوزارة مشروع يعتبر األكبر منذ االستقالل وهو =
مشروع التوسع في خدمات الرعاية الصحية األساسية ،أين
وصل االن وهل راضية عما تم؟
فعال يعتبر المشروع أكبر مشروع في تأريخ السودان +
 ،وكون نقول بانه أكبر مشروع تسنده حقائق  ،أوال يغطي كل
السودان فليس هنالك والية أو محلية اليوجد بها عدد من

وضعنا تصور إلقامة  5مراكز اقليمية للتحكم في
األمراض والتبليغ عن الكوارث
مدى التنسيق بين الوزارة والقطاعات االخرى ؟ =
في مجاالت التنسيق لدينا اليات لتقوية التنسيق +
وبرامج للعمل المشترك باعتبار ان الصحة حسب مفهومها
تتعدى النطاق الضيق لوزارة الصحة ،فكثير من القضايا
مربوطة بالصحة مسؤولية اساسية لوزارات اخرى أوقطاعات
اخرى ،فمثال المحددات االجتماعية للصحة قضايا الفقر ،
التعليم ،المياه ،البئية ،كلها تؤثر على صحة االنسان وإذا
لم يتم التعامل معها لن يكفي دور وزارة الصحة فقط في
تحقيق الصحة كاملة ،لدينا الية اخرى الموجودة االن فاعلة
وقوية والتمثيل فيها على مستوى عالي ومن اهم هذه االليات
المجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية برئاسة النائب االول
لرئيس الجمهورية ويضم  10وزراء اتحاديين وعدد كبير
من الجهات ذات الصلة  ،وهذا المجلس لديه اليات فنية
لمتابعة توصياته وابتدار بعض االوراق وفيه  4لجان فنية
فيها كثير من الجهات وتضم وكالء  21وزارة  ،وهذا تمثيل
واسع لشركاء الصحة وبعض وكالء هذه الوزارات رؤساء لبعض
اللجان  ،وفي الية اخرى تضم الشركاء من منظمات األمم
المتحدة والجهات الداعمة (منتدى شركاء الصحة) برئاسة
وزير الصحة وفيه شركاء الصحة من الوزارات وهيئات األمم
المتحدة ومنظمات على مستوى رؤساء هذه المنظمات وهي

مكونات هذا المشروع ،والمشروع بدا في النصف االخير من
2012م وحتى االن وبلغ  6سنوات من عمره واستطاع الوصول
لكل المناطق في البالد ،ثانيا المشروع ركز على المناطق
الضعيفة ذات الحاجة واصال المشروع بني على تحديد الحاجة
فدرسنا واقع النظام الصحي والخدمات الصحية وحددنا كل
منطقة تحتاج الي نوع من التدخالت وبأي كمية مثال احدى
مستهدفاتنا توفير قابلة لكل قرية ،فحددنا المناطق التي
تتوفر فيها قابالت واالخرى التي التتوفر فيها فركزنا عملنا
على المناطق غير المتوفر فيها القابالت وغالبا في المناطق
البعيدة والضعيفة والتي يصعب الوصول اليها وهكذا ،ثالثا
المشروع غطى كل مكونات العمل الصحي ،صحيح يركز على
الرعاية الصحية األساسية بإعتباره توجها للوزارة لكنه
كذلك يشتمل على عمل كبير في مجال خدمات المستويين
الثاني والثالث عبر برامج محددة في هذين المجالين ،
والحقيقة الرابعة أن كمية الميزانيات واألموال التي أنفقت
على هذا المشروع لم يتم انفاقه من قبل في فترة 6سنوات في
.أي وقت على الصحة ،لهذا نعتبره أكبر مشروع ينفذ
واستطاع المشروع القفز بكثير من المؤشرات
الصحية بصورة كبيرة مثال لذلك التغطية بمؤسسات
الرعاية الصحية االساسية مراكز ووحدات صحية

وشفخانات كان تغطي  %86من المناطق أي توجد  %14من
المناطق التتوفر فيها خدمات بمؤسسات الرعاية األساسية
وتمثل نسبة ال5 %14مليون مواطن سوداني التتوفر لهم
خدمات صحية وحاليا وبالمشروع ارتفعت من  %86إلى
 %97من خالل إنشاء مؤسسات إضافية ،وثانيا ال %86لم
تكن تقدم كل حزم الخدمات المطلوبة من الرعاية األساسية
بصورة كاملة والتي تشمل  5مكونات عالج الحاالت البسيطة
 ،تطعيم االطفال ،متابعة النمو  ،متابعة الحوامل  ،توفير
األدوية األساسية ،ومن هذه النسبة كان هنالك  %24فقط
تقدم الحزم الكاملة و %76خدماتها ناقصة وتوفر مكون
واحد أو اثنين واالن ارتفعت النسبة من  %24تقدم الحزم
الكاملة إلى  ، %88وقفزت التغطية بالقابالت من %36
إلى  %85من القرى تغطي بالقابالت وبنهاية هذا العام
ستكتمل التغطية إلى  ، %100وحتى التخصصات الدقيقة
حددنا  9منها المخ واألعصاب ،مناظير الجهاز الهضمي،
العناية المكثفة االطفال الخدج  ،العناية المكثفة للكبار
ماقبل العناية القلبية ،األشعة  ،القلب  ،المسالك البولية
وغيرها وكل هذه التخصصات كان تتوفر في والية الخرطوم
فقط وباقي الواليات تخصص أو أكثر اليتوفر فيها بل في
بعض الواليات كان فيها تخصص واحد فقط أو اثنين ،االن
 4واليات فيها هذه التخصصات مكتملة وكثير من الواليات
فيها  8من ال 9تخصصات الدقيقة المحددة  ،وهذه طفرة
كبيرة في التخصصات الدقيقة ،وشاعرين ان المشروع
يتحدث عن نفسه واحدث تقدم في مستوى الخدمات الرعاية
الصحية بالواليات

حوارات
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 4واليات اكتمل فيها توفير التخصصات الدقيقة
وكثير من هذه االمراض تصيب كبار السن وارباب المعاشات فالحكومة
استهدفت االمراض المزمنة بدعم ضخم بحساب الدوالر 6جنيه مقارنة
.ب30جنيه للقطاع الخاص ويباع الدواء بخمس ثمنه في القطاع الخاص
فاحدى النجاحات الكبيرة للصحة قضية الدواء  ،كذلك الوزارة
مع االجهزة المسؤولة عن ايصال الدواء وتوفيره ممثلة في االمدادات
الطبية ومجلس االدوية وضعت ترتيبات اليصال الدواء وتوفيره
للمؤسسات الصحية العامة والخاصة  ،االن نوصل لغالب المؤسسات
الصحية بالبالد مع تفاوت بين الواليات مثال العالج المجاني لالطفال وصل
.بنسبة  %92للمؤسسات الصحية
المراكز القومية ماذا عنها؟ =
لدينا خمسة مراكز قومية صدرت بقرار من رئيس الجمهورية +
،منها المركز القومي للكلى والذي ارتبط بمجانية غسيل وزراعة الكلى
 ،في المركز القومي ألمراض وجراحة القلب بدا ياخد دوره عقب توفر
الميزانيات له اضافية لمجانية بعض عمليات القلب التي تم تحديدها ،
والمراكز االخرى تعمل بصورة جيدة وفي نشر الخدمة بالواليات وبادوار
كبيرة عبر البرتكوالت العالجية واجازتها ونشرها والتدريب عليها ،
اما المركز القومي للجهاز الهضمي يعمل على توطين نقل وزراعة الكبد
بالسودان ويعتبر من التخصصات الدقيقة المكلفة تكلفتها بالخارج
عالية التتوفر في غالب هذه الواليات،و لتقديم خدمة ذات
جودة عالية ،وتوفر غذاء للمرضى ،المستهلكات،تمول عمليات النظافة،
الصيانة وغيرها هذه اختصاصي والئي ويزال التمويل المتاح لهذه القضايا
ضعيف ولن تتحسن الخدمات اذا لم يتحسن التمويل ،نحن ماذا نعمل
كوزارة قدمنا مبادرة لمعالجة قضية التمويل بصورة جذرية  ،قد تكون
في صعوبة في االعتماد على طريقة التمويل الحالية المبنية التي تقوم
فيها وزارات المالية على المستوى االتحادي وبالواليات بتمويل مدخالت
الخدمة  ،فتمويل المستشفيات االن عن طريقين أما مايدفعه المواطن
من جيبه مباشرة او ماتوفره وزارات المالية وفي غالب الواليات وزارات
المالية تدفع جزءا بسيطا او التدفع  ،االن السياسة التي تم التوافق
عليها مع الحكومة وهذه السياسة وضعتها الوزارة بالشراكة مع التامين
الصحي (وزارة الضمان والتنمية االجتماعية) وتمت اجازتها عقب نقاش
مطول مع وزارة المالية وتمت اجازتها في مجلس التنسيقي الصحي والتي
تقتضي ان تدعم الحكومة التامين الصحي لتصبح لديه مداخيل اضافية
على ان يتوسع التامين في التغطية والخدمات ليمنح مزيد من التمويل
وان يشتري الخدمة من المؤسسات الصحية  ،وهذا الشراء يكون بطريقة
تحفز تحسين الخدمات الصحية ،في السابق كان التمويل لمدخالت

التزام الواليات بتعيين الكوادر الزال ضعيفا
النقد االجنبي وكذلك ارتفع سعر الصرف فزادت اسعار كل المستهلكات
والسلع والدواء ضمنها وحدثت قفزة كبيرة في االسعار  ،اصال الحكومة
ومنذ فترة طويلة االهتمام بالدواء باعتباره سلعة ضرورية واساسية وله
موقع محوري في النظام الصحي النستطيع ان نتحدث عن خدمة صحية
دون الحديث عن دواء او مستهلكات طبية فبدات مشروع العالج المجاني
من 1996م فالدواء يمثل  %40من فاتورة العالج فالهدف من المشروع
التخفيف على المواطن خاصة في الحاالت الحرجة  ،عندما بدا المشروع
كانت الحكومة تدفع مايقل عن 2مليون دوالر سنويا وواصلت دعمها واالن
ارتفع الى 126مليون دوالر ( ،اذا تحدثنا عنها بالجنيه السوداني وخالل
الثالث سنوات االخيرة من 2018-2016م ماخصص للدواء زيادة بلغت
6مليار جنية سوداني اضافي وفي ميزانية 2018م خصص  2,9مليار
جنيه سوداني للعالج المجاني ) ،هذا التوسع جاء باالضافة لزيادة عدد

مجلس الوكيل أجاز سياسة هجرة األطر الصحية

الخدمة فوزارة المالية تمول الفصل األول والصيانة والمستهلكات وهكذا،
والمستشفى عندما تستكمل هذا التمويل الينظر لمخرجات هذا التمويل
هل حسن خدماتها أم لم يحسنها ،فالمستشفى تصرف حسب ما صدق
دون ان تراعي مسالة قضية استخدام التمويل في التحسين وتجويد
الخدمة ،فالوزارة االن طارحة ان يدفع التامين الصحي للمؤسسات تقديم
الخدمة بناءا على المخرجات والتي يقيسها حسب جودة الخدمات بمعني
تتوفر معايير للجودة وحسب هذه الجودة التامين يدفع فاذا كانت الجودة
متدنية يدفع وفقا لها واذا عالية يدفع مقابلها وهذه السياسة تجعل
للمستشفيات دافعية لتحسين جودة خدماتها وبدورها المستشفيات
ستدفع لمقدمي الخدمات حسب مايقدموه من خدمات ،فالطبيب الذي
يؤدي الخدمة بطريقة جيدة سيمنح اكثر من الطبيب الذي اليقدم
خدمة جيدة وستكون هنالك دافعية ذاتية للعاملين الصحيين لتجويد
عملهم  ،وكل هذا سيسهم ان تؤدي المرافق المختلفة دورها بصورة
.أفضل وبجودة عالية
حدثنا عن قضية االدوية وارتفاع اسعارها والتي الزالت قضية=
مؤرقة للمواطنين والتدخالت من قبل الحكومة للتخفيف عن المواطن
وكذلك مشروع العالج المجاني وعالج االطفال دون الخامسة ؟
الدواء تاثر بالظروف االقتصادية االخيرة تمثلت في توفير +

المستفيدين زيادة في نوعية الدواء سواء بزيادة مايتم فيه التدخل
من الحكومة  ،فالعالج المجاني يشمل عالج الحاالت في الطوارئ والحرجة
بالحوادث ،العمليات الحرجة ،العمليات القيصرية،أدوية السرطان،
مستهلكات نقل الدم ،نقل وزراعة الكلى واضفنا له عالج األطفال دون
سن الخامسة كاول مشروع ركز على مؤسسات الرعاية الصحية االساسية
في السابق هذه المؤسسسات لم يكن بها عالج مجاني واعدادها ضخمة
مايزيد عن 6ألف مركز صحي ووحدة صحية بالبالد فالمشاريع السابقة
ركزت على المستشفيات  ،وهذا العام ادخلنا العالج المجاني للقساطر
القلبية والتدخالت الجراحية القلبية لالطفال بمبالغ تقارب 300مليون
جنيه سوداني ،ونركز على بعض التدخالت المهمة والمكلفة مثال في عالج
السرطانات كانت في قائمة تستثني بعض العالجات المكلفة فادخلنا ضمن
المجاني عالج هرموني يستخدم في بعض انواع سرطان الثدي للسيدات
وتكلف الجرعة الكاملة من هذا العقار كان يكلف المريضة مايزيد مليون
جنيه سوداني،وبعض انواع سرطانات الدم ادخلنا دواء تكلفته 300ألف
جنيه سوداني  ،واحدى القضايا لمعالجة من قبل الحكومة الرتفاع اسعار
الدواء باالضافة الى ان الدواء سلعة يتم تحديد اسعارها لمنع انفالت
سعرها بسعر الدوالر 30جنيه ودعمت الحكومة عالج االمراض المزمنة
 11مرضا مزمنا وتعتبر فاتورة مرهقة للمريض مقارنة بدخل المريض

 50الف  100-الف دوالر للعملية الواحدة وستكون في اقرب وقت من
التخصصات الموطنة بتكلفة قليلة بالداخل في حال لم تكن مجانية ،
وكذلك يقوم بالتدريب مما أسهم في زيادة خدمات المناظير،ونجد في
مجال العيون لدينا المركز القومي للعيون وتوفرت التخصصات الدقيقة
للعيون سواء في القطاع العام او الخاص فتركيزنا كذلك على تطوير
.الخاص والذي بكل تاكيد سيقلل تكلفة السفر للخارج على المرضى
الهجرة هاجس القطاع الصحي ؟ =

الهجرة واقع من الصعب ايقافها باعتبارها حق +
مكفول بالدستور ونعمل على ترتيبها حتى التنعكس
سلبا على النظام الصحي بل وان تعود بالنفع على السودان
بترتيبات محددة ،وقبل فترة بسيطة اجاز مجلس الوكيل
سياسة هجرة االطر الصحية تم وضعها خبراء سودانيين
عبر لجنة الموارد البشرية احدى اللجان الفنية التابعة
للمجلس القومي للتنسيق الصحي والتي طورت السياسة ومن
المؤمل يتم اعتمادها من خالل المؤسسات الرسمية من
مجلس الوزراء وغيرها لتصبح ملزمة ومجازة ،وامنت السياسة
على ان الهجرة حق للكوادر وضعنا استيراتيجيات للترغيب
في البقاء بالبلد بجملة من التدخالت التي تحسن وضعه
المعيشي او بئية العمل ،وفي حال الهجرة تم وضع ترتيبات
بالسودان ومع الجهات المستقبلة للكوادر الصحية بكل
فئاتها من خالل تفاهمات تنظم الهجرة وتحفظ حقوقهم
 ،فمثال في اإلعارة ان يكون الطرف األساسي فيها وزارتي
الصحة(السودانية وبالدولة المستقبلة) وتناقش األعداد
وشروط التعاقد تحفظ حقوق الجميع

المراكز القومية اسهمت
في نشر الخدمات والتدريب

تقارير
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تقوية النظام الصحي الالمركزي – اليابان تدعم السودان

تقرير – جعفربرغوت

للسودان واليابان عالقات متوازنة ،
وإعترفت اليابان بجمهورية السودان فى 6
يناير 1956م ،وأنشأت اول تمثيل لها فى
الخرطوم فى فبراير 1957م ،وتم ترفيع
التمثيل إلى درجة السفارة فى أبريل 1961م
،وشهدت العالقة تطورًا ملحوظًا خالل حقبة
السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي
وكانت اليابان تضع السودان فى مقدمة الدول
المتلقية للعون الفنى واإلقتصادى الذى تقدمه
للدول األفريقية ضمن دول األولوية .وحدثت
طفرة كبرى في العالقات بين البلدين وعقب
التوقيع على إتفاقية السالم حيث أعلن النائب
األول لوزير الخارجية اليابانية حينها السيد/
أيساوا فى مؤتمر «أوسلو» للمانحين بشأن إعمار
السودان الذى إنعقد فى أبريل 2005م ،عن
سياسة اليابان تجاه السودان ،والتى ترتكز
على عدة محاور (أ) دعم المشاريع التى تهدف
إلي دعم السالم فى السودان مثل مشاريع نزع
األلغام ،إعادة توطين الالجئين والنازحين,
(ب) تقديم المساعدات اإلنسانية الطارئة.
(ت) دراسة أنجع السبل للتعاون فى مهمة دعم
السالم فى السودان( .ث) إنشاء مكتب للوكالة
اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) بالخرطوم
للعمل فى مشاريع إعادة اإلعمار والتنمية.
.3الميزان التجارى :فيما يتعلق باإلقتصاد
واإلستثمار ،وشهدت العالقات الثنائية تطورًا
إيجابيًا على ضوء توقيع إتفاقية السالم الشامل،
وعودة المساعدات الرسمية اليابانية إلى
السودان بعد توقيع اإلتفاقية ،حيث أنفقت
اليابان حوالى  370مليون دوالر لصالح السودان
منذ العام 2005م فى شكل منح ومساعدات
.وبرامج تدريب وبناء قدرات
تقييم األداء
وأظهرت دراسات تقييم أداء النظم
الصحية والتي أجريت أخيرا أن تعزيز النظام
الصحي الالمركزي المفتاح وحجر الزاوية لتحقيق
التغطية الصحية الشاملة وتواجه  ،وتواجه

تحقيق هذه التغطية عوائق كبيرة بما يضمن
وصول جميع االشخاص إلى الخدمات الصحية
التي يحتاجون إليها بتكلفة يمكنهم من تحملها
خاصة للفئات واألشخاص األكثر ضعفا بما في
ذلك النازحين ،الالجئين من جنوب السودان
والدول المجاورة ،الرعاة ،الرحل ،العائدين،
وتمثل زيادة عدد حاالت األوبئة بما في ذلك
اإلسهاالت المائية وغيرها إحدى أهم العوامل
التي تجعل الحاجة إلى نظم صحية محلية قوية
ومرنة أكثر إلحاحا  ،وإستجابة لهذه التحديات
أطلقت وزارة الصحة االتحادية ومنظمة الصحة
العالمية وبدعم من الحكومة اليابانية مشروع
تقوية النظام الصحي الالمركزي في  ٥واليات
شملت سنار  ،شمال كردفان ،غرب كردفان
،غرب دارفور ووسط دارفور مستهدفا ٤٦
محلية بهدف تعزيز النظام الصحي المحلي
تعزيزا للتقدم في التغطية الصحية الشاملة
.بهذه المحليات المستهدفة
وفقا لألولويات
وهذا المشروع والذي يمتد لعام واحد
يركز على ثالث قضايا رئيسية  ،تنظيم وإدارة
النظم الصحية المحلية ،بناء القدرات  ،وتعزيز
مشاركة المجتمع في ظل توفرالسياسة
الصحية الوطنية 2030-2017م التي تعتبر

اإلطار العام إلصالح النظام الصحي في السودان
وذلك عبر توجيه النظام الصحي لتحقيق
التغطية الصحية الشاملة مع التركيز على
تعزيز الصحة والوقاية من األمراض وضمان
حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع بمحتلف
األعمار – دون إستثناء ألحد -وسينفذ
المشروع وفقا لألولويات واألجندة الصحية
الوطنية مع األخذ في اإلعتبار رؤية وزير
الصحة اإلتحادي بأهمية تطبيق نموذج ربط
اإلحتياجات اإلنسانية والطارئة بالتنمية وفقا
لمنهج الخطة الواحدة والميزانية الواحدة
 .والتقرير الواحد
تعضيد لجهد الحكومة
وأكد الوزير األستاذ بحر إدريس
أبوقردة في تصريحات صحفية عقب اإلجتماع
في االمدادات الطبية خالل الشهرالجاري
والذي ضم السفير الياباني بالخرطوم ومديرة
منظمة الصحة العالمية نعيمة القصير ،ان
حكومة اليابان وشعبها ظال يقدمان الدعم
المستمر لجهود السودان لتحقيق التغطية
الصحية الشاملة ضمن السياسة الوطنية
للصحة  2030 - 2017م من خالل المشروعات
العديدة التي قدمتها وتقدمها اليابان
للشعب السوداني بمايسهم في تحقيق التنمية
المستدامة في مختلف المجاالت .وقال ابوقردة،
ان هذا الدعم يعضد ماتقوم به الحكومة ممثلة
في وزارة الصحة االتحادية مشيدا بماظلت
تقدمه اليابان .وقال ابوقردة ،إن المشروع تاتي
اهميته في تعزيز برنامج التغطية الصحية
الشاملة والذي قطعت فيه الوزارة شوطا كبيرا
سواء فى بناء المؤسسات الصحية أو توفير
الكوادر الصحية المختلفة الفتا إلى إرتفاع
عدد االختصاصيين خارج والية الخرطوم إلى
1415اختصاصيا مقارنة ب  234أختصاصيا
قبل المشروع مبينا أن المشروع الذي اطلق
اليوم يعمل على تعزيز النظام الصحي المحلي
وأضاف ان هذا التعزيز اساس ضمان تقديم

الخدمات ووصولها للمواطنين على مستوى
.المحليات و مجابهة تفشي األوبئة
تعزيز النظام الصحي المحلي
أوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية
في السودان ،د.نعيمة القصير التزام منظمة
الصحة العالمية بالعمل مع وزارة الصحة وشركاء
القطاع الصحي لتقوية النظام الصحي الالمركزي
وأكدت بأنه من خالل معالجة هذه التحديات
فإن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة
اإلتحادية بالتعاون مع الحكومة اليابانية،
ستعزز األنظمة الصحية المحلية وذلك عبر
وضع وتطوير سياسة النظام الصحي الالمركزي
وتنفيذ برنامج لبناء القدرات ودعم الفرق
واإلدارات الصحية بالواليات .مضيفة أن معالجة
تحديات النظام الصحي الالمركزي ستسهم في
زيادة مرونة النظام الصحي مستقبال لمجابهة
.تفشي األوبئة والوصول للجميع
الوصول للجميع
من جانبه أوضح السفير الياباني
بالخرطوم ،شينجي أوراباياشي ،أن السودان
يأتي في قائمة الدول لديهم لتعزيز مشروع
التغطية الصحية الشاملة ،حيث التزال حاالت
تفشي اإلسهال المائي الحاد في عامي 2016
و2017م حاضرة في ذاكرتنا ،وبالتالي هناك
حاجة ملحة لتقوية النظام الصحي بهدف
الوصول للجميع ،بما في ذلك الفئات الضعيفة
واإلستعداد المسبق لمواجة حاالت األوبئة
.لغرض تحقيق التغطية الصحية الشاملة
ومن المعروف ان السودان إنضم للشراكة
العالمية للصحية في العام 2011م كما أقر اإلعالن

العالمي للتغطية الصحية الشاملة  ،وظلت منظمة
الصحة العالمية تقدم المساندة لدعم تقدم
السودان لتحقيق التغطية الشاملة كأحد شركاء
الصحة ،وفي هذا الصدد اعتبر تحقيق التغطية
الشاملة في قائمة أولويات اإلستيراتجية
الوطنية الصحية 2020 -2017م ضمن اإلطار
.العام للنظام الصحي الالمركزي

بروفايل
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المعمل القومي للصحة العامة(ستاك)  ---------عودة سيرته األولى
معمل (ستاك) صرح طبي عريق أنشاته الحكومة
البريطانية إبان إستعمار السودان تخليدا لذكرى السير لي
ستاك حاكم عام السودان في ذلك الوقت والذي أغتيل في شوارع
القاهرة 1924م  ،وظل يقدم الخدمات الطبية لكل أهل السودان
وإمتدت خدماته لدول الجوار  ،ويقع المبنى جنوب السكة حديد
ومن الغرب شارع القصر ويالصق مستشفى الذرة  ،واألنف
واألذن والحنجرة التعليمي ويطلق عليه حاليا أسم المعمل
 .القومي للصحة العامة
فالرؤية للمعمل الوصول لمجتمع معافى و قادر على
اإلنتاج ،متمتع بخدمات رعاية صحية وتشخيصية شاملة،
مستمرةِّ ،
ملبية لحاجاته و متاحة له بعدالة  ،في حين رسالته
تحقيق أكبر قدر ممكن من االختبارات التشخيصية وفقًا
لمعايير الجودة و السالمة ،وتتلخص األهداف العامة للمعمل
القومي للصحة العامة ،وضع المعايير القياسية للمختبرات
الطبية بالبالد ،المساهمة في بناء قدرات الواليات والمحليات
لتقوم بدورها فىما يلي المختبرات الطبية ،توفير قاعدة
البيانات لبرامج المختبرات الطبية وإجراء البحوث والتوثيق
ومتابعة تنفيذ مستويات ومعايير الجودة ،مهام المعمل
القومي للصحة العامة،تنفيذ سياسة الوزارة في جعل التشخيص
المعملي مركزًا الستراتيجيتها في السنوات القادمة ،وضع
السياسات والتشريعات واالستراتيجيات الخاصة بالمختبرات
الطبية ،المساهمة فى ترقية وتطوير أداء العاملين بالمختبرات
الطبية بمختلف تخصصاتهم،التنسيق مع الجهات القومية
والمنظمات الداعمة ذات الصلة ،توفير قاعدة البيانات لخدمات
.المختبرات الطبية وإجراء البحوث القومية والتوثيق
ويتبع المعمل حاليا لإلدارة العامة للرعاية الصحية
األساسية بعد أن كان ضمن أقسام إدارة اإلستعداد والتصدى
لألوبئة ،ويتكون من اقسام ووحدات وبائية تشخيصية ورقابية
وهيكل وصفي يشمل المدير ورؤساء األقسام والوحدات
باإلضافة إلى المدير اإلداري ،المدير المالي ،وشئون العاملين.
كما يشمل قسم المعمل مع األقسام التابعة له مثل بعض
المعامل المرجعية المرتبطة بمكافحة بعض األمراض مثل
شلل األطفال ،الحصبة ،الدرن ،المالريا واإليدز،ويختص
معمل الصحة العامة بعدة مهام ،بتقديم الخدمات المعملية
(تشخيصية  -رقابية) وفي جانب الطب الوقائي لتقصي األوبئة،
ويعتبر المعمل المرجعي األوحد في السودان .حيث يقوم باآلتي

،وضع السياسات والمعايير والبرتوكوالت والموجهات ،وكتابة
اإلجراءات العملية القياسية للتشخيص المعملي لكل المعامل
فى السودان والحرص علي متابعة وااللتزام بتطبيق المواصفات
والطرق القياسية العملية ،والترويج لخدمات المعامل الحكومية
والخاصة ،المشاركة في وضع وتنفيذ الخطط االستراتيجية
والسنوية الخاصة بمعامل الصحة الوالئية ومعامل الوحدات
الصحية ،إجراء الفحوصات النادرة والتحاليل المتخصصة لإلصابة
المرضية في مجاالت التشخيص المعملى والوبائى أو المساعدة
علي اجرائها (بالتعاون مع المراكز األخرى -منظمة الصحة
العالمية)،إجراء االختبارات المعملية لتأكيد تشخيص األمراض،
ويشمل ذلك التنبيه بوجود األمراض الوبائية ،االستجابة،
ومراقبة سالمة المياه واألغذية ،تعزيز القدرة علي االستجابة
والتصدي لألمراض الوبائية من خالل الفحص السريع للعينات
وتحديد العوامل المسببة لألمراض ،وضمان توفر السعة القدرة
علي التشخيص المعملي لعدد كبير من العينات إذا ما دعت
الحاجة ( في حالة الطوارئ)،ويساعد المعمل في التشخيص
(في حاالت تفشي الوباء) لمعرفة مصدر العدوى ،تحديد حامل
المرض السليم ،تحديد العوائل الخازنة ،رصد النمط الوبائي،

القيام بتحليل المعلومات المعملية ومشاركتها،إرسال العينات
المعملية المعزوالت (الشحن اآلمن) للمعامل المرجعية العالمية
,المشاركة في عمل نظام التقصي لألوبئة والرصد المرضي
بالتنسيق مع إدارة الوبائيات ،المشاركة في فرق التدخل السريع
في حاالت األوبئه والطوارئ الطبيه،متابعة وتحديد مقاومة
الميكروبات لألدوية المعالجة ،تقديم الدعم التقني لمعامل
الصحة االقليمية والوالئية،اإلشراف المنتظم والداعم (عن
طريق الزيارات) لمتابعة األداء بالمعامل الوالئية ،التدريب
والتعليم المستمر للكوادر المعملية على تقنيات التشخيص
المعملي المختلفة ،استخدام األجهزة ،جمع  -تخزين ونقل
العينات المعملية بالطرق السليمة وبصورة آمنة  ،والتدريب
على إجراءات السالمة المعملية ،التنسيق وتشجيع تطبيق
برامج ضبط الجودة للمعامل الطبية ومعامل البيئة ،بما في ذلك
التدريب علي الجودة ،تقديم االستشارة ،وإجراء اختبارات
الكفاءة ،جمع وتحليل ومشاركة البيانات (المعلومات) داخل
شبكة المعامل– مع وزارة الصحة ،منظمة الصحة العالمية
وبقية الشركاء ،نشر وطباعة والتوزيع (الورقي  /اإللكتروني)
للنشرات العلمية المعملية ،مواد التدريب ،الدالئل والموجهات
باإلضافة إلى تقارير المسوحات لكل المعنيين ،بناء نظام للبحوث
المعملية والمسوحات بجانب إنشاء نظام قومى إلدارة اإلمداد

لسيرته األولى وتوطين الفحوصات المعملية به ،الفتة إلى
الماضي المشرق للمعمل مشيرة إلى ان الوضع الحالي يحتاج الى
الوقفة الجادة لحل كافة العقبات التي تعترض مسيرته فيما
أكدت ان الهدف من تشكيل اللجنة اإلستشارية الوقوف على
ماضي المعمل وحاضره ومن ثم مستقبله وصوال لإلصالح المطلوب
وطالبت بإعداد مقترح إلنتاج المحاليل
إن وضع المعمل الحالي يحتاج إلى وقفة جادة لحل كافة
االشكاالت والعقبات التي تواجه مسيرته عبر اللجنة االستشارية
لتقييم المعمل ولجانها المتخصصة .منوهة إلى ان هدف اللجنة
الوقوف على ماضي المعمل وحاضره ومن ثم مستقبله وصوال
لإلصالح المطلوب وطالبت بإعداد مقترح إلنتاج المحاليل
وأعقب اإلجتماعات قيام ورشة اللجان المتخصصة .،
المنبثقة من اللجنة اإلستشارية في الرابع من يونيو 2018م
بالقاعة الكبرى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،وأكدت
عبدالرحمن في الجلسة اإلفتتاحية ،ان توطين العالج بالداخل
يقتضي العمل على كافة المستويات في القطاعين العام والخاص
بمافي ذلك المعامل الفتة إلى تكوين لجنة لتوطين العالج وتقليل
السفر للخارج ،منوهة إلى عدة مبادرات لتطوير المعمل القومي
بمايعود لصالح المستفيد(المواطن ) كاشفة بأن تشكيل اللجنة
اإلستشارية جاء للوقوف على وضع المعمل والتي تمخضت عنها

.المعملى والمخزون المركزي
وتضم األقسام التشخيصية معامل ( الفيروسات،
البكتريا ،األنسجة المريضة ،أمراض الدم ،الطفيليات.معمل
الكيمياء السريرية ،المناعة.معمل األحياء الجزيئية ،.المرجعي
للدرن .والمعلم المرجعي للحصبة وشلل األطفال)،في حين
األقسام الرقابية تشمل معامل ميكروبيولجي األغذية والمياه
،كيمياء األغذية والمياه والسميات ،رقابة المستلزمات المعملية
الصحة المهنية ومعمل الحشرات الطبية  ،فيما تضم االقسام
الوبائية المعامل المرجعية لـ( للفيروسات الوبائية،للبكتريا
الوبائية) ،باإلضافة لألقسام األخرى التخطيط والمتابعة.استالم
العينات.شئون الواليات.األصباغ والمحاليل.الجودة المعملية
السالمة المعملية،التدريب والبحوث،الحاسوب والهندسة
.الطبية ،واالعالم والعالقات العامة
ومن أجل تطوير وتحديث المعمل عمدت وزيرة
الدولة بوزارة الصحة اإلتحادية دكتورة فردوس عبد الرحمن
إلى تكوين اللجنة اإلستشارية إلصالح المعمل القومي الصحي
،وعقدت اللجنة المكونة من الخبراء والجهات ذات الصلة إلى عقد
العديد من اإلجتماعات برئاسة وزيرة الدولة والتي أعلنت من
خالل أحد اإلجتماعات،العمل على عودة المعمل القومي(ستاك)

لجان متخصصة مشيرة إلى ان المعمل يمكن أن يكون معمال
إقليميا مما يحتم تضافر الجهود وأعلنت ان الوزارة ستتوجه
عقب الفراغ من( ستاك) لمعامل الواليات وكذلك المستشفيات
في ظل وجود الخبرات السودانية واالختصاصيين في كل المجاالت

.مشيدة بالكوادر الوطنية
وكشف المدير العام للمعمل القومي الصحي دكتور
عبدالله عبد الكريم في ذات الورشة ،عن مقترح تبناه
اإلجتماع التنسيقي لوزراء الصحة بالواليات والذي انعقد أخيرًا
بوالية سنار ,بإنشاء معمل مرجعى بكل والية على أن يتبع
فنيا للمعمل القومي الفتا إلى إدخال فحوصات متقدمة في
الفترة األخيرة مع وجود الكوادر المؤهلة بكل األقسام معلنا
.تخصيص ميزانية للبحوث
واجمع المشاركون في الورشة ،على ضرورة قيام
المعمل القومي بوضع المعايير للمعامل وان يكون مرحعيا في
كل مايختص بالمعامل بمافيها القوى البشرية وتدريبها فضال
على ان يكون له الرأي القاطع في الوبائيات دون اغفال للفحوصات
الروتينية تخفيفا للعبء على المواطنين وجاءت الورشة لتقييم
.الوضع الحالي ومقترحات التطوير
وفي تصريحات سابقة كشف عبد الكريم ،عن إتجاه
إلجراء مسح لألغذية والخضروات المتداولة في األسواق بالتنسيق
مع إدارة صحة البيئة للتأكد من نسبة المبيدات والسميات
والبكتريا ومطابقتها للمواصفات
وأعلن المعمل عن وضع السياسة القومية للمعامل في
السودان والبدء في إنفاذها ،مؤكدا مقدرة المعمل على تشخيص
األمراض الوبائية كالحمى الصفراء واإلسهاالت المائية وحمى
الصنك والفيروسات النزفية بأحدث األجهزة والمعدات خاصة
وان المعمل يمتلك كوادر مؤهلة الفتا إلى توفر المحاليل الخاصة
بإجراء الفحوصات مع حدوث تطور في األصباغ للحصول على
نتائج أكثر دقة مشيرا إلى الخدمات اليومية للمواطنين والتي
تتمثل في إجراء فحص التهاب الكبد الوبائي والزهري لألجانب
والمسافرين إلى جانب
فحوصات لمرضى الفشل الكلوي وأضاف من الفحوصات
التي أدخلت حديثا تشخيص سرطان الدم بإجراء فحص للحمض
النووي كما تستخدم ذات التقنية لتشخيص مرض السل الذي
يصعب تشخيصه بإستخدام الفحص المجهري وأكد ان المعمل
 .الزال محافظا على الجودة في تقديم خدماته
وسبق لمنظمة الصحة العالمية ممثلة في مدير
التحصين دكتور أحمد حردان  ،والذي أشاد بالمعمل (ستاك)
وقال إن المعمل القومي حقق تفوقا في التشخيص السليم
على مستوى العالم وأضاف يعد السودان من الدول الرائدة في

إستئصال شلل األطفال فجميع نتائجه مطابقة لنتائج المعامل
 .اإلقليمية والمرجعية في مجال شلل األطفال
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وزير الصحة بالشمالية ل( صحة وطن )  :معظم نفايات الوالية الشمالية مخلفات زراعية
التعدين من أكبر التحديات التي تواجهنا بالوالية
نعم ،ويعتبر المعدنين هم أكبر تحدي بالوالية الشمالية اذ تعتبر
الوالية من أكبر الواليات انتاجا للذهب في السودان ،بعد والية نهر النيل،
ويوجد حوالي ألف معدن ينتشرون في محليتي دلقو وحلفا ،باالضافة لعدم
ً
وصول كافة أنواع الدواء التابعة لالمراض المزمنة وخصوصا المصنعة وطنيًا
 .وبكامل الكميه الى جميع أطراف الوالية

ولكنها من ناحية إدارة هي إدارة جيدة تقوم بتمليك المواطن المعلومات
الصحية الصحيحة وتقوم بتغير عملية السلوك الصحي السالب إلى عملية
سلوك إيجابي .ويوجد برنامج خاص بالصحة المدرسية ويتم عبر تنسيق
كبير مع وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم كما يوجد بالوالية برامج
.مباشرة وغير مباشرة للتثقيف والتوعية الصحية

هل هناك تحديات أخري؟
نعم بالطبع ،فمن التحديات عدم إستقرار األخاصئيين وضعف
السياسات الكلية في رسم خارطة عمل الطبيب ،فالسودان ًّ
يخرج ثالثة
ألف طيبب سنويًا فالبد من تدخل وزارة الصحة اإلتحادية والمجلس
الطبي لوضع سياسات ومسار لهم وهذا الينطبق على األطباء فقط وإنما
.كافة الكوادر الصحية

هنالك عدد من األمراض تتنتقل عبر البيئة الغير مالئمة للمواطن،
.حدثنا عن دوركم في توفير مياه شرب نقية للمواطن؟
نعترف فعال بأن توفير المياه النقية في الوالية هي واحدة من
تحد في توفيرها وتنقيتها بصورة صحية ولكن مسؤلية
التحديات ،فهناك ٍ
توفير المياه هي مسئولية تابعة لوزارة التخطيط العمراني وهيئة المياه
ولكن هناك تنسيق كامل واجتماعات مشتركة تقوم بعكس المالحظات

نحن ثاني والية بعد الخرطوم من حيث اإلصابة بالسكري
نعاني من زيادة في نسبة اإلصابة بالفشل الكلوي بسبب السكري
حوار :جعفر برغوت

عبد الرؤوف احمد حسن قرناص ،من مواليد وادي حلفا ،درس
مرحلتي األساس والثانوي بمدينة عطبرة ،من ثم درس في كلية الصيدلة
بجمهورية مصر العربية ،عمل بالمملكة العربية السعودية ،اختير وزيرا
.للصحة بالوالية الشمالية ممثال لحزب األمة جناح مبارك الفاضل المهدي
بداية حدثنا عن الوضع الصحي بالوالية الشمالية؟
الوالية الشمالية تتميز بالمناخ الصحراوي ،والنجد معاناة في
مكافحة االمراض التي تسببها المياه كالمالريا والبلهارسيا ،ولكن في
حقيقة األمر نعاني من األمراض المزمنه كالسكري وضغط الدم ،فهي تشكل
.هاجس في الوالية وبدورها أدت الى زيادة في حاالت الفشل الكلوي

هل يساهم المعدنون في إقتصاد الوالية؟
نعم ،يسامهون بصورة كبيرة جدا ومقدرة على مستوي الوالية
وعلى مستوي اإلنتاج والفائدة الوطنية للدولة ككل ،ويسهمون بصورة
مباشرة في دفع اإلقتصاد .ولكن البد من اإللتفات اليهم والعناية بهم
.وأخذ التحوطات المناسبة

واإلستجابة لها .ولكن هناك خطوتين بالوالية تم تطبيقهم فنحن حريصين
على توفير مادة الكلور بصورة كبيرة وبجميع أنواعه ،فيوجد نوع سائل
وبدرة وآخر على شكل حبيبات ،فتم توفيره في كل محطات الوالية،
كما تتم أيضا تنقية المياة الذاهبة الى مناطق التعدين بطريقة صحية
وسليمه فنحن حريصين على المعدنين كما يوجد تنسيق كامل بين جميع
.المحليات على إصحاح البيئة

جميع المستشفيات بالوالية حكومية
ماهو دور بقية المؤسسات الصحية في الوالية وتعاون
وزارة الصحة معها؟
عالقتنا باالمدادات الطبية عالقة طيبه جدا ،وكما هو معروف هي
إدارة معنية بتوفير الدواء بأسعار معقولة في متناول يد المواطن العادي،
وفي الوقت نفسة بجودة جيدة ومقبولة والتوصيل إلى الوزارة المعنية و

وماذا عن نقل النفايات؟

معظم نفايات الوالية الشمالية هي مخلفات زراعية
كجريد النخيل وغيره من المخلفات الزراعية واألن نسعي

نهاية العام الحالي سيتم إدراج كل مواطني الوالية تحت مظلة التأمين الصحي
ما السبب في زيادة حاالت الفشل الكلوي؟
في الحقيقة في البداية كنا نظن أن السبب الرئيسي هو المياه،
ولكن وجدنا أن المياه ال دور لها في زيادة نسبة الفشل الكلوي وإنما ناتجة
عن اإلصابة بمرض السكري والوالية الشمالية هي ثاني والية بعد والية
الخرطوم ترتفع فيها نسبة اإلصابة بمرض السكري ،ولكن اآلن عبر ادارة
.تعزيز الصحة نسعي لتعزيز دور الرياضة والحركة للمواطنين
ماهي أبرز التحديات الصحية في الوالية؟
.المعدنين
المعدنين؟

وهنالك تعاون كبير بين الوالية وصندوق التأمين ومن األشياء المتوفرة وال
سواء من ناحية التوفير والجودة أو من ناحية
توجد بها إشكالية في الدواءُ ،
وصول الدواء إلى أطراف الوالية وقراها وإلى جميع الوحدات الصحية ونحن
راضين كل الرضا عن اإلمدادات الطبية وبالنسبة للتأمين الصحي ال تشمل
كمية كبيرة من مواطني الوالية وهذا يتطلب بذل المزيد من الجهود حتي
تزيد نسبة التغطية في الوالية ،ولكن بنهاية العام 2018م سيتم ادراج
.كل مواطني الوالية تحت مظلة التأمين الصحي

لتصنيع تلك المخلفات ألعالف حتي يتم اإلستفادة منها
بصورة كاملة أما عن النفايات الطبية فهناك عربات خاصة
بنقل األوساخ وتتوفر اآلن في جميع المحليات المختلفة وتقوم
بدورها بصورة كبيرة و واضحة ،وتعمل على التخلص من
تلك النفايات بصورة يومية مرتبة وتتم عملية التخلص من
 .النفايات بجميع أنواعها بصورة فعالة وسلسة

.ماذا عن التعليم والتثقيف الصحي بالوالية؟
هناك إدارة مسئولة من تطوير وتثقيف وتوعية المواطن وهي
إدارة تعزيز الصحة وتعمل على بناء الشراكات في تعزيز مجال الصحة وهي
من أفضل اإلدارات وتقوم بدور َّ
مقدر وكل ما ينقصها هي اإلمكانيات المالية

هل لنا من مقارنة بين خدمات المستشفيات الحكومية
.والخاصة بالوالية؟
ال يمكنني القول بأنه يوجد مستشفيات خاصة بالوالية الشمالية،
ولكن قد يوجد مستوصف أو عيادة خاصة فجميع المستشفيات حكومية

تقارير
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قانون الصحة والسالمة المهنية  ---------خطوات في اإلتجاه الصحيح
تقرير -نوال شنان

عرفت منظمة الصحة العالمية ومكتب العمل
الدولي في 1950م الصحة المهنية بأنها أعلى درجات
اللياقة البدنية  ،النفسية واإلجتماعية للعاملين في
كل قطاعات العمل والمحافظة عليها  ،وكذلك الحاق
العامل بالعمل الذي يتالءم مع استعداده البدني ،النفسي
لتحقيق االنسجام بين العامل وعمله ،كما وتبنت قرار
في مايو 1996م حثت فيه الدول األعضاء على صياغة
إستيراتيجيتها واستنباط البرامج القومية في الصحة
المهنية إلنجاز اإلستيراتجية العالمية الصحة للجميع
بحلول 2000م وتم فعال في مايو 1997م  ،وبالتعاون
مع هئية الصحة العالمية وضعت وزارة الصحة االتحادية
 .إستيراتيجية قومية للصحة المهنية
فخدمات الصحة المهنية في السودان كانت تدار
مركزيا من الخرطوم باإلضافة ثالثة أقسام إقليمية في كل
من عطبرة ،بورتسودان ومدني حتى 1993م حيث اعلن عن
الحكم االتحادي كصيغة لنظام الحكم في السودان وصدور
المرسوم الثاني عشر وبموجبه إنتقل العمل التنفيذي في
الصحة المهنية للواليات ،كما اختصر عمل إدارة الصحة
المهنية االتحادية في رسم السياسات العامة لخدمات
الصحة المهنية على مستوى الواليات المختلفة ،التنسيق
مع المنظمات الدولية والجهات األخرى مثل وزارات
العمل ،الزراعة ،الداخلية ،الصناعة ،ومؤسسات وزارة
التعليم والبحث العلمي مثل الجامعات والمعاهد الفنية
العليا ومراكز البحوث العلميةفي كل مايخص ويساعد في
تطوير الصحة المهنية ،المشاركة في وضع المواصفات
لألجهزة والمعدات الالزمة التي تحتاجها خدمات الصحة
المهنية فضال عن الخدمات المرجعية (دراسة وإجازة
المشاريع الصناعية  ،الزراعية ،والخدمية ذات الصبغة
القومية أو التي تتعدى حدود الوالية الواحدة أو تلك التي
ليست لها لجان وذلك من خالل اللجنة الصحية المركزية
للمباني  ،المصانع وأماكن العمل  ،بجانب توفير العون
الفني للمخدمين لتنفيذ إجراءات الوقاية وتجنب المخاطر
المهنية في المناطق التي التتوفر فيها خدمات الصحة
المهنية أو حسب طلب اإلختصاصيين بالواليات التي توجد
.بها هذه الخدمات
حماية العاملين
ونجد ان األهداف العامة التي تسعى الصحة
والسالمة المهنية لتحقيقها تتمثل في حماية العنصر
البشري من اإلصابات الناجمة عن مخاطر بئية العمل وذلك
بمنع تعرضهم للحوادث واإلصابات واألمراض المهنية،
ّ
الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشات
وماتحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة
للحوادث  ،توفير وتنفيذ كافة إشتراطات الصحة
ّ
والسالمة المهنية التي تكفل توفير بيئة امنة تحقق
الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي فضال
عن ان السالمة والصحة المهنية تستهدف كمنهج علمي
تثبيت األمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم
بأعمالهم والحد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم
ّ
يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد واالت
يكمن بين ثناياها الخطر الذي يتهدد حياتهم وتحت
ّ
ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت واخر فادحة
.وبهذا تكون السالمة
وحسب مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على
األغذية بوزارة الصحة االتحادية إسماعيل أحمد الكامش،
فإن خدمات الصحة المهنية تتلخص في تقديم خدمات
إستشارية في مجال الصحة المهنية والطب المهني للجهات
المختصة وفقا للقوانين واللوائح السارية ،وضع وتنفيذ
برامج صحية شاملة في مكان العمل تحافظ على صحة
العاملين وتساعد الخدمات الصحية العامة لرفع مستوى
صحة المجتمع  ،الكشف الطبي على العاملين إلكتشاف
األمراض األمراض المهنية في أطوارها األولىومعالجتها
وإزالة العوامل المسببة لها مع تحديد العوامل الكيميائية
 ،الفيزيائية ،الحيوية ،المكيانيكية ،النفسية،

واألجتماعية المعروفة والمشتبه بأنها محفوفة بالمخاطر
التي يمكن أن تكون ذات أثر صحي سلبي والسيطرة عليها
في بيئة العمل ،والتأكد من أن الجهد الجسدي والعقلي الذي
يتعرض لهما العامل يتناسب مع بنيته الجسدية وأمكاناته
الفسيولوجية والنفسية وإكتشاف وتحديد وتحسين بيئة
العمل التي تساعد على تفاقم مستوى مجمل األرماض
العامة لدى مختلف فئات العمال مماهو عليه الحال في
المجتمع المحليوتوفير بيئة فعالة لحماية ذوي اإلستعداد
الخاص للتأثر بظروف العمل السلبية وذلك برفع مستوى
تعاونهم ،وتدريب اإلداريين والعمال على كيفية النهوض
بمسئولياتهم من أجل وقاية وتحسين صحتهم ووضع
المناهج لتدريب الكوادر الطبية والعلمية بهدف تأهيلها
عمليا وفنيا للمراقبة والتفتيش في المصانع وأماكن
العمل وتوجيه الواليات بإنشاء أقسام للصحة المهنية متى
ماتوفرت لها اإلمكانات الطبية والعلمية وتقوم اإلدارة
اإلتحادية بتدريب جميع الكوادر المطلوبة وتوفير
 .الدالئل والموجهات وأجهزة العمل الميداني
قوانين والئية
وكل هذا األمر يقتضي سن وتشريع قانون إتحادي
للصحة والسالمة المهنية والذي تأخر كثيرا وفقا للخبير
في المجال بروفسورعثمان يوسف أبو سالمة في مداخلته
في ورشة (ورشة مراجعة قنون الصحة المهنية) والتي
نظمتها إدارة صحة البيئة والرقابة على األغذية التابعة
لإلدارة العامة للرعاية الصحية األولية في الفترة من 3-1
يوليو الجاري بالقاعة الكبرى إلتحاد األطباء ،والذي أضاف
قائال كان السودان مركزا للتدريب في مجال الصحة المهنية
ّ
واالن تغير الوضع ونلجأ إلبتعاث الكوادر للتدريب بالخارج
ونوه إلى وجود إستراتيجية للصحة المهنية منذ 1997م

ونادت بتكوين مجلس قومي للصحة المهنية ولكنه (في
األضابير) الفتا إلى أهمية وجود قانون اتحادي  ،وفي ذات
النقطة قال الخبير دكتور مصطفى مختار  ،إن وجود قانون
قضية مهمة على الرغم من تأخره وإعتبر الخطوة التي
إبتدرتها اإلدارة كبيرة ولفت إلى ان بعض الواليات سنت
قوانين خاصة بها منها الخرطوم ،نهر النيل ومشيدا بهذه
الواليات وقال لكن نحتاج لقانون اتحادي .ووصف الخبير في
المجال دكتور النجيب وداعة الله القانون بالقوة الدافعة
للسالمة والصحة المهنية  ،ولفتت الخبيرة ست نور محمد
الحسن إلى تغول بعض الجهات على الصحة المهنية
.وبالقانون يمكن حسم هذا التغول
وأكد الكامش لـ(صحة وطن) ان الهدف من قيام
الورشة مراجعة قانون الصحة والسالمة المهنية وإدخال
التعديالت الالزمة عليه من قبل الخبراء في المجال وكذلك
الوزارات والجهات ذات الصلة ليواكب التطور الحادث,
وسبق قيام الورشة تنفيذ العديد من اإلجراءات بخصوص
مقترح قانون الصحة والسالمة المهنية 2015م بتكوين
لجنة فنية لوضع مسودة لقانون 2015م بإعتبار انه اليوجد
قانون سابق  ،وبالفعل وضعت اللجنة المسودة ورفعت
لمدير اإلدارة القانونية بالوزارة – المستشار القانوني –
لمراجعتها  ،والذي قام بالمراجعة وأوصى بتكوين لجنة
فنية اخرى تمثل فيها وزارة العدل – إدارة التشريع -مع
االستعانة بالمسودة التي وضعت سابقا وإدخال التعديالت
عليها لمواكبة التطور والمستجدات في المجال ووضعها
في شكلها القانوني  ،ووفقا لذلك راينا ضرورة قيام الورشة
ّ
 .كما قلنا انفا من الخبراء والجهات ذات الصلة
قانون مواكب
وعبر الجلسة اإلفتتاحية للورشة والتي جاءت

برعاية الوزيربحر إدريس أبو قردة أعلنت وزارة الصحة
االتحادية عن الشروع في سن قانون الصحة المهنية
لمواكبة المستجدات ومواجهة التحديات وليكون حاكما
ومرجعيا  ،وأكد مدير ادارة صحة البيئة والرقابة على
األغذية بالوزارة إسماعيل الكامش ، ،إن الصحة المهنية
إحدى مكونات الرعاية الصحية األولية وتهدف لحماية
ووقاية العاملين من اإلصابات واألمراض وكل مايتعلق
ببيئية العمل مما يستدعي وجود قانون اتحادي إطاري
وحاكم ينظم العمل الفتا إلى ان بعض الواليات لديها
قوانينها في حين لم يتوفر قانون اتحادي ،موجها بعدم
إغفال مستويات الحكم المختلفة ،والفصل في العالقات
بين هذه المستويات وشدد الكامش ،على المشاركين
في الورشة إثراء النقاش للخروج بقانون يخدم الصحة
والسالمة المهنية ويقي من األمراض  ،في حين وصف المدير
العام لإلدارة العامة للرعاية الصحية األولية بالوزارة دكتور
المعز الطيب في ذات الجلسة  ،قضية الصحة المهنية
بالمهمة ممايستوحب سن قانون اتحادي مرجعيا ويحل
اإلشكاالت التي تواجه الصحة المهنية والحد من التضارب
في االختصاصات مع الوزارات والجهات ذات الصلة وأضاف
العامل حجر الزاوية في القانون ،ونادى الطيب  ،بضرورة
إبداء اآلراء وتحديد المقترحات وصوال لرؤية موحدة قبل
الدفع بالقانون للجهازين التنفيدي والتشريعي معلنا
.جاهزية الوزارة لتقديم كافة المطلوبات
وقال الكامش في الجلسة الختامية والتي
شهدتها حضورا ومشاركة وزيرة الدولة بالوزارة دكتورة
فردوس عبدالرحمن ، ،إن مقترح قانون  2018وجد
تمحيصا وإضافة من قبل المشاركين في الورشة من
الوزارة والواليات والخبراء بجانب الوزارات ذات الصلة مما
أسهم في إزالة التضارب معربا عن تفاؤله باجازة القانون
.في القريب العاجل
وختاما تعهدت وزيرة الدولة بالوزارة دكتورة

فردوس عبد الرحمن بمتابعة تطبيق كافة
االشتراطات الصحية المطلوبة المتعلقة ببيئية
العمل فضال عن متابعة قانون الصحة والسالمة
المهنية ومن ثم الدفع به لمجلس الوزراء والبرلمان
الجازته منوهة إلى أهميته في حماية وسالمة العمال
ووقايتهم من األمراض وإصابات العمل خاصة وانه
اول قانون اتحادي في هذا المجال مشيدة بإدارة
صحة البيئة والرقابة على األغذية،وقالت  ،إن
البرلمان أجاز خالل األسبوعين الماضيين قانون
السالمة النفسية

تقارير
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االثار الصحية والبيئية لمشاريع التنمية ------المراجعة واجبة
نظمت وزارة الصحة االتحادية ممثلة في
إدارتي تعزيز الصحة وصحة البيئة 15مايو الماضي
ورشة تطوير االليات لمراجعة االثار الصحية
والبيئية الناجمة عن مشروعات التنمية بالقاعة
.الكبري للوزارة
وقالت رئيسة قسم الشراكات والصحة
في جميع السياسات بتعزيز الصحة د .سلوى
مدثر لـ(صحة وطن) إن الورشة هدفت للخروج
ّ
بالية تنسيقية لمراجعة االثار الصحية والبيئية
لمشروعات التنمية بجانب خطة عمل للمراجعة
وتضم كافة القطاعات والوزارات ذات الصلة
منها البئية  ،المعادن ،اإلرشاد واألوقاف ،النفط،
الصناعة ،السياحة واالثار ،الموارد المائية
والكهرباء وغيرها من الوزارات بجانب بعض الجهات
األخرى مثل الطاقة الذرية فضال عن اإلدارات
المختلفة بالوزارة ،ولفتت إلى ان اللجنة المختصة
كونت بقرار من وكيل الوزارة دكتور عصام الدين
.محمد عبدالله برئاسة وكيل وزارة البيئة
وفي الجلسة اإلفتتاحية أكد وكيل وزارة
الصحة اإلتحادية دكتور عصام محمد عبد الله ،
أهمية وضع اليات واضحة لمعالجة اآلثار السالبة
الصحية والبيئية لمشروعات التنمية المختلفة
ولوضع إطار متفق عليه من جميع الوزارات
والقطاعات ذات الصلة للتأكد من أن قضايا
الصحة واآلثار السالبة محل رعاية وعناية عند
التخطيط لهذه المشروعات ونحتاج أن نتأكد
من وجود سياسات عامة تحكم هذه القضية
وأن تتوأم السياسات القطاعية مع السياسة
العامة للحكومة وتوفير دالئل إرشادية للتجارب
المحلية أو اإلقليمية
فالورشة جاءت كأحد توصيات إجتماعات ،
مجلس التنسيق الصحي برئاسة رئيس الجمهورية
لوضع االلية ودالئل إرشادية واإلستفادة من
التجارب المحلية والعالمية مما حدى بالوزارة
لتوجيه الدعوة لكل الشركاء في سبيل تحقيق
ذلك ولتصبح ملزمة للجميع بعد اإلتفاق عليها بما
يسهم في تخفيف االثار السالبة الصحية والبيئية
وأضاف بمشاركة الجميع يمكن الوصول للمطلوبات
 .والتي تعين في التخفيف من اإلشكاالت
ونوه عبدالله  ،إلى توصية اخرى من مجلس
التنسيق الصحي قضت بوجود وحدات صحية

بالمشروعات لمعالجة السالبة لألمراض المنقولة
بواسطة المياه وكل ذلك يصب في هذا اإلطار،
مشيرا إلى ان الوزارة سبق أن شاركت في دراسة
 .األثر البيئي لسد مروي
ووصف وكيل وزارة الرى حسب النبي
يوسف،قضية معالجة اآلثار السالبة بالمهمة منوها
إلى التنسيق بين الوحدات الصحية بالمشروعات
القومية بالواليات المختلفة الفتا إلى التنسيق بين
الوحدات الصحية بالواليات منوها إلى ان الوحدات
الصحية بالمشاريع القومية تتبع للوالية المعنية
 .والبد من التأكد أن هذا النظام مفعل بالواليات
وأقر وكيل وزارة المعادن نجم الدين داؤود
،بالحاجة للتعاون والتكاتف بين وزارت الصحة
بالمركز والواليات والمعادن في توفير الرعاية
الصحية بمناطق منوها إلى ان الرعاية الصحية
بمناطق التعدين تكاد تكون منعدمة التعدين
ممايقتضي تنفيذ زيارات ميدانية للوقوف على
حقيقة األوضاع في ظل عدم توفر التوعية ومن ثم
.وضع التحوطات والرعاية المطلوبة

وطرح يوسف من وزارة اإلرشاد واألوقاف جزئية أخرى
تمثلت في قضية التداخل في اإلختصاصات بين المؤسسات
المختلفة واصفا ذلك بالمشكلة مع عدم التنسيق فيما بينها
مما يستدعي إنشاء جسم تنسيقي يربط بين هذه المؤسسات
وللوقوف على المشاكل البيئية والصحية قبل التصديق للمشاريع
،وعند مداخلته أكد مصطفى عبدالله من وزارة النفط والغاز

،ان الوزارة وضعت كافة التحوطات لتدارك االثار السالبة
الصحية والبيئية لصناعة النفط بسن القوانين والموجهات
التي تحكم صناعة النفط في كل مراحلها وفي 2002م أنشأنا
حماية البيئة وغيرها من التحوطات فالوزارة مهتمة وتنشط
في الرقابة منوها للتعاون مع المجلس األعلى للبيئة وهنالك الزام
للشركات بقيام وحدات صحية فضال عن التعاون مع وزارة
الصحة فمع إدارة الصحة المهنية ننفذ الكشف الصحي الدوري
في كل مواقع النشاطات بجانب التعاون مع الجهات المختصة
 .فيما يتعلق باإلشعاع
وكشف مستشار وزير البيئة بروفسير مرغني تاج
السيد  ،ان أول مشروع أخضع لدراسة جدوى كان مشروع جونقلي
1975م  ،ووضعنا دراسة جدوى لمشاريع النفط وتوجد قوانين
وتشريعات للبيئة منذ 2001م وأخرى حديثة وفي دستور
2005م مايعضد ذلك ولفت إلى قضية مهمة وهي إستخدام
الزئبق وعدم الوعي بخطورته في التعدين عند المعدنيين
فالمعروف أن الزئبق إذا دخل في أي نظام الينتهي وال يتكسر
() .سواء في التربة أو المياه وغيرها

ولفتت أماني األمين من وزارة السياحة
واالثار إلى قضة أخرى وهي أن المصانع المختلفة
أصبحت وسط المساكن وكذلك كمائن الطوب ونادت
بأعادة النظر في هذا األمر لخطورته  ،وإعتبرت
إبتسام عثمان من وزارة الصناعة عدم وجود
قانون مشكلة في ظل التداخل في اإلختصاصيين
إتحاديا ووالئيا ومحليا ،وهذا التداخل والتنازع
في اإلختصاصات األمر الذي يؤدي لظهور المشاكل
.وبالتالي عدم حلها
وأكد محمد المصطفى فضل منسق الطوارئ

بوحدة مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الموارد
المائية والكهرباء  ،وجود معايير في مشاريع
المياه لمنه االثار السالبة على اإلنسان والحيوان
ولكنها في كثير من األحيان التنفذ والتخلص من
الفضالت الصلبة والسائلة اليتبع فيها التخلص
بالطرق السليمة والمطلوبة مع قصور في الرقابة
وأضاف وجود اللجنة مهم لمتابعة كل هذا وغيره
ونوه إلى ان بعض االنشطة التي تقوم بها قطاعات
أخرى تؤثر سلبا على اإلنسان والحيوان مما يتطلب
تكامل األدوار

ومن خالل الورشة قدم مدير إدارة صحة البيئة بالوزارة
دكتور إسماعيل الكامش ورقة عن القوانين والتشريعات القومية
ذات الصلة بتقييم اآلثار الصحية والبيئية الناجمة عن المشاريع
التنموية والذي أوضح من خاللها ان قانون صحة البيئة 2009م
في تقييم األثر الصحي والبيئ (اليجوز إقامة أي نشاط أم منشأة
صناعية أزراعية أو أي مشروع تنموي سواء في القطاع العام
أو الخاص إال بعد إجراء دراسة لتقييم اآلثار البيئية والصحية
المترتبة على قيام ذلك النشاط أو المنشأة أو المشروع عن طريق
لجنة حكومية من الجهات ذات الصلة

وقال مدير إدارة تعزيز الصحة بالوزارة
دكتور أحمد زكريا  ،إن الوزارة التستطيع حل كافة
القضايا الصحية بمعزل عن الوزارات والجهات ذات
الصلة بإعتبار ان الصحة مسؤولية الجميع في إطار
الصحة في جميع السياسات كل فيما يليه ومن ثم
تحديد خارطة واضحة لمعالجة كل القضايا
وأمن المشاركون على تكوين لجنة في هذا الخصوص

تقارير
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حملة إستئصال شلل األطفال  -----جهود سودانية بدعم عالمي
تقرير -نوال شنان

انطلقت في الفترة من  18-16يوليو الجاري
الحملة الجزئية إلستئصال شلل األطفال والقضاء على نقص
فيتامين(أ) بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف
مستهدفة مايزيد عن 3مليون طفال وطفلة دون سن
الخامسة من  79محلية في عشر واليات تشمل الخرطوم،
الشمالية ،نهر النيل ،البحر األحمر،شمال كردفان فضال
عن واليات دارفور
وأكد وزير الصحة اإلتحادي بحر إدريس أبوقردة
في بيان مشترك مع منظمتي الصحة العالمية واليونسيف
 ،ان الحكومة إتخذت على عاتقها الحفاظ على السودان
خاليا من شلل األطفال ولبلوغ الهدف العالمي معتبرا
ذلك جزءا من األمن الصحي وثمن جهود من أطلق عليهم
الجنود غير المرئيين من العاملين الصحيين ومنظمات
األمم المتحدة وشركاء الصحة فضال عن المجتمع الدولي
الذين يواصلون دعم أنشطة التطعيم في السودان الذي
يحتاجه لضمان حصول األطفال على اللقاحات المنقذة
للحياة  ،وفي ذات البيان قالت ممثلة منظمة الصحة
العالمية دكتورة نعيمة القصير ،إن إبقاء السودان خاليا
من شلل األطفال يعد أحد األولويات اإلستيراتجية
الرئيسية للمنظمة  ،وحكومة السودان والشركاء ،واضافت
ّ
ان التحدي األكبر الذي يواجهنا االن هو ضمان سرعة
الكشف عن فيروس شلل األطفال في البئية نظرا لسريان
الفيروس في البلدان المجاورة مع تدفق أعداد كبيرة من
ّ
الناس عند الحدود السودانية  ،لقد تمكنا حتى االن بفضل
الجهود القيادية الملتزمة من الحكومة ودعم الجهات
المانحة والتعاون الوثيق بين الشركاء من الوصول على نحو
ثابت إلى مايزيد على  %90من األطفال المستهدفين
سنويا منذ العام 2009م وسيبذل مايقارب  24ألف من
العاملين في المجال الصحة جهودا إستثنائية لإلنتقال
من بيت إلى بيت إلعطاء  4,228,114جرعة من اللقاح

لألطفال المستهدفين بغية تحصينهم ضد فيروس
 .شلل األطفال البري

التزام اليونسيف

وشدد ممثل اليونسيف بالسودان عبدالله
الفاضل  ،على أن يتمتع كل طفل في السودان بالحق في
الحماية المتساوية من هذا المرض والذي وصفه الفاضل

بالمروع معلنا التزام المنظمة بالمساهمة بالنشاط للحافظ
على السودان خاليا من شلل األطفال وأضاف نحن واثقون
بانه وتحت القيادة المستمرة لوزارة الصحة وإهتمام
الشركاء المانحين والتزام األطراف الفاعلة في الصحة
واألبطال الميدانيين سيتمكن السودان من مواصلة سعيه
في اإلسهام في الجهود العالمية الرامية لتحقيق عالم
 .خال من شلل األطفال

لزيادة الحالة التمنيعية لألطفال ونوهت إلى ان التطعيم
.مسؤولية الجميع لحماية المجتمع كامال

خلو سجل السودان

وسبق لمنظمة الصحة العالمية أن أعلنت السودان
خاليا من الشلل األطفال في عام 2015م ولم تسجل حالة
للشلل منذ  15مارس 2009م  ،ومع ذلك اليزال السودان
واحدا من البلدان األكثر تعرضا لخطر لخطر الشلل في
المنطقة نتيجة وجود الفئات السكانية المعرضة للخطر
والذين يعيشون في أجزاء عديدة من البالد ،ونجد أن
الصحة العالمية واليونسيف والشركاء الصحيين غير
الحكوميين دعموا الوزارة حتى يوليو 2018م بطائفة
من الفعاليات واإلجراءات الوقائية لمكافحة شلل األطفال
داخل حدود السودان ولزيادة التغطية بالتطعيمات في
البالد ،لكن مالم يتم تأمين الدعم المالي الحاسم الفوري
والطويل األجل فلن يتمكن ماليين األطفال في السودان
من الحصول على التدخالت المنقذة للحياة بما في ذلك
التمنيع ضد شلل األطفال وفعاليات التطعيم الروتينية
التي يحتاجون إليها  ،وتناشد الصحة العالمية واليونسيف
المجتمع الدولي دعم جهودهما لضمان الوصول باللقاح
إلى جميع األطفال والنساء في السودان لمنع إرتفاع نسبة
معدالت الوفيات واإلعتالل  ،وبفضل التبرعاية السخية
من الشركاء والمانحين وخاصة مؤسسة بيل ومليندا جيت
ومنظمة الروتاري ،والتحالف العالمي (القافي) فضال عن
الدعم المقدم من إدارة التنمية الدولية في المملكة
المتحدة الدولية للتنمية والوكالة النرويجية للتعاون
اإلنمائي تلقت اإلستجابة السريعة والمنسقة لتفشي
شلل األطفال الطارئ في السودان دفعة هائلة لمواصلة

 .فعاليتها في مكافحة ومنع إنتشار هذا المرض

حملة في نوفمبر

وفي المؤتمر الصحفي إلعالن الحملة اإلثنين
16يوليو بقاعة التحصين كشف مدير التحصين دكتور
صديق الطيب  ،عن حملة أخرى في نوفمبر القادم بدعم
من الصحة العالمية واليونسيف للواليات العشر إضافت

إلى سبع واليات أخرى ليصبح العدد 17والية الفتا إلى ان
الحملة الجزئية لشهر يوليو يمثل العدد المستهدف من
األطفال  %65ونوه إلى أن خلو سجل السودان من حاالت
شلل األطفال ومنذ مارس 2009م جاء نتيجة لجهود
الوزارة والشركاء(الصحة العالمية واليونسيف) فيما أعلن
أن الوزارة مع الصحة العالمية بصدد البحث عن الفيروس
في المجاري في أغسطس القادم للتأكد من خلو البالد
 - .منه -أي من الفيروس

الفيروس اليعرف الحدود

وفي مداخلته قال رئيس فريق إستئصال شلل األطفال
بمنظمة الصحة العالمية دكتور أحمد حردان ،إن حاالت الشلل
في العالم انحسرت بصورة كبيرة في عدا دولتين بأكستان
وأفغانستان مقارنة بفترة الثمانينات من القرن الماضي والتي
كانت تسجل 1000حالة في اليوم ثم الزمت البلدان بإستئصاله
عبر مبادرة إستئصال شلل األطفال 1988م بحلول 2000م ثم
أبان أن ذلك األمر لم يحدث وإستمر تسجيل الحاالت سنويا ثم
حدث إنخفاضا كبيرا ليصبح تسجيل الحاالت في 5دول في العام
2004م ثم إلى 4دول 2005م شملت نيجريا ،الهند ،افغانستان،
ّ
باكستان  ،واالن الخارطة تشير إلى الخط األحمر في بعض
الواليات بدولة جنوب السودان (جونقلي ،الوحدة ،أعالي النيل
وبحر الغزال ) الفتا إلى ضعف التغطية بدولة الجنوب والتي لم
تصل ل %43ووجود الجئين يمثل عامل خطورة يمكن أن يؤدي
إلى دخول الفيروس للسودان بجانب أن إستضافته ألعداد كبيرة
من الصوماليين ومن بعض الدول ذات الخطورة العالية وأضاف
واليمكن منع دخوله بالفيروس اليعرف الحدود مقرا بأن السودان
حقق في التطعيم الروتيني أكثر من  %95كأحد اإلستيراتيجيات

االربعة والتي تشمل كذلك الحمالت القومية والجزئية  ،التقصي
عن حاالت الشلل الرخو الحاد مشيدا في هذا الصدد بمعمل
الصحة القومي  ،بجانب إستيراتجية حمالت اإلحاطة بتطيعم
 .المناطق ذات الخطورة
وأكدت دكتورة حنان مختار من الصحة العالمية أن
أغلب المداخل الحدودية للسودان تتوفر فيها خدمات التطعيم

حتى لغير السودانيين مجانا وعزت تكرار الحمالت

وقالت ممثلة منظمة الصحة بالسودان نعيمة
القصير في ذات المؤتمر  ،إن سجل السودان ظل خاليا من
تسجيل اإلصابات بالشلل من 2009م ولكن الزال الخطر
محدقا لتحرك الفيروس في البيئة المحيطة وإلستقبال
السودان أعداد كبيرة من الالجئين من دول عالية الخطورة
ممايستدعي وضع خطة التأهب لوفود الفيروس ولفتت
إلى أن المنظمة سبق أن أرسلت خبراء لتدريب الكوادر في
طافة مستويات الحكم وطالبت أجهزة اإلعالم المختلفة
بالقيام بدورها في في التأكيد على مجانية التطعيم حتى
في األيام العادية فالمجانية غير قاصرة على أيام الحمالت
 .مشيدة بالشركاء الداعمين

4مليون دوالر
وكشفت نائبة ممثل اليونسيف بالسودان دكتورة غادة كشاشي

 ،ان اللقاحات المستخدمة في الحملة وفرتها المنظمة
بدعم من الممولين والمانحين و تبلغ 5مليون جرعة
بتكلفة 4مليون دوالر وفيتامين (أ) كذلك 5مليون مؤكدة
إستيفائها لمعايير الصحة العالمية قبل دخولها للبالد
وشددت على ضرورة التوعية واإلرشاد للمواطنين عبر
أجهزة االعالم وجددت التزام اليونسيف بالمساهمة في
إبقاء سجل السودان خاليا من شلل األطفال وصوال لعالم
.خال من هذا المرض

فوائد فيتامين أ

وكما ذكرنا فإن الحملة تصاحبها إعطاء فيتامين (أ) وحول هذه
النقطة قالت رئيسة وحدة الصحة والتغذية باليونسيف سجى عبدالله ،إن
فيتامين (أ) يمنح لألطفال من عمر ستة أشهر حتى خمس سنوات كاحد
التدخالت المهمة وقليلة التكلفة وعالية األثر في تقليل المراضة والوفيات

مبينة أن الجرعة الموصى بها ان تعطى كل 6أشهر لهذا
تأتي متزامنة مع حمالت الشلل والتي تنفذ مرتين في العام
للوصول لألطفال المستهدفين الفتة إلى فوائدة والمتمثلة
في الحماية من العشى الليلي ،يزيد المناعة ،ويقلل من
 .الوفيات بمرض الحصبة
والمعروف أن المرض يصيب أكثر األطفال دون
سن الخامسة  ،وتؤدي حالة واحدة من أصل 200حالة
عدوى إلى شلل عضال ويالقى مايتراوح بين  % 10-5من المصابين
بالشلل حتفهم بسبب توقف عضالتهم التنفسية عن أداء

وظائفها  ،فشلل األطفال مرض فيروسي شديد العدوى

يغزو الجهاز العصبي  ،وهذا األمر يحدث الشلل التام في
غضون سعات قليلة  ،وينتقل الفيروس عن طريق اإلنتشار من شخص
ّ
إلى اخر بصورة رئيسية عن طريق البراز  ،وبصورة أقل عن طريق وسائل
مشتركة مثل(المياه الملوثة أو الطعام) ةيتكاثر في األمعاء  ،وتتمثل
األعراض األولية للمرض في الحمى ،التعب ،الصداع والتقيؤ ،وتصلب الرقبة
والشعور باأللم في األطراف

أخيرة
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نوال شنان

أقعدوا عافية

nawalshanan3@gmail.com

الدورة التدريبية

قانون الصحة والسالمة المهنية حماية لعاملين

عرفت منظمة الصحة العالمية ومكتب العمل الدولي في 1950م الصحة
المهنية بأنها أعلى درجات اللياقة البدنية  ،النفسية واإلجتماعية
للعاملين في كل قطاعات العمل والمحافظة عليها  ،وكذلك الحاق العامل
بالعمل الذي يتالءم مع استعداده البدني ،النفسي لتحقيق اإلنسجام
بين العامل وعمله ،كما وتبنت قرار في مايو 1996م حثت فيه الدول
األعضاء على صياغة إستيراتيجيتها واستنباط البرامج القومية في
الصحة المهنية إلنجاز اإلستيراتجية العالمية الصحة للجميع بحلول
2000م وتم فعال في مايو 1997م  ،وبالتعاون مع هئية الصحة العالمية
 .وضعت وزارة الصحة االتحادية إستيراتيجية قومية للصحة المهنية
فالصحة والسالمة المهنية تعبتر إحدى مكونات الرعاية الصحية األساسية وتهدف إلى
حماية ووقاية العاملين في مختلف مواقع العمل من اإلصابات واألمراض الناجمة عن مخاطر
بيئة العمل وذلك تعرضهم للحوادث واإلصابات واألمراض المهنية ،والحفاظ على مقومات
ّ
العنصر المادي المتمثل في المنشات وماتحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع
نتيجة للحوادث  ،توفير وتنفيذ كافة إشتراطات الصحة والسالمة المهنية التي تكفل
ّ
توفير بيئة امنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي فضال عن ان السالمة
والصحة المهنية تستهدف كمنهج علمي تثبيت األمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء
قيامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم
ّ
ضروريات الحياة مع أدوات ومواد واالت يكمن بين ثناياها الخطر الذي يتهدد حياتهم
ّ
 .وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت واخر فادحة وبهذا تكون السالمة

مدني :جعفر برغوت

moun.lion@gmail.com

الصحة
التدريب ركيزة
ُّ
ٌ
ّ

نظمتها إدارة الصحة اإلنجابية

وهذا األمر إقتضى وجود قانون إتحادي إطاري ليكون حاكما ومرجعيا
ولينظم العمل  ،والغريب في أن بعض الواليات لديها قوانين والئية
تقدمت بذلك على المركز  ،ولهذا ولمعالجة كثير من القضايا وضعت
وزارة الصحة اإلتحادية مسودة للقانون اإلتحادي خاصة وان الصحة
والسالمة المهنية مهمة تستوجب وجود هذا القانون وللحد من التضارب
.في اإلختصاصات مع التأكيد على ان العامل حجر الزاوية في القانون
وإلبداء الرأي حول القانون نظمت الوزارة ممثلة في إدارة صحة البيئة والرقابة
على األغذية التابعة لإلدارة العامة للرعاية الصحية األساسية ورشة (مراجعة
.قانون الصحة المهنية) في الفترة من  3-1يوليو بالقاعة الكبرى إلتحاد األطباء
فالخروج بقانون إتحادي سيسهم بكل تأكيد في حماية العاملين
في مختلف أماكن وأنواع مهنهم من األمراض وإصابات العمل

انطلقت بحاضرة والية الجزيرة
ودمدني فعاليات دورة تدريب المدربين
للمسح المكاني المبسط التى أقامتها
اإلدارة العامة للرعاية الصحية األساسية
_ إدارة صحة األم والطفل بوزارة
الصحة اإلتحادية في الفترة من 24_16
.يوليو 2018م
وأكدت مدير عام وزارة الصحة
بوالية الجزيرة ،د.وفاء شقدي ،اثناء
مخاطبتها الجلسة االفتتاحية على أهمية
المسح نسبة لشموليته وهو يعطى قراءة
لكل المؤشرات .مبينة اهمية المسح
المكاني المبسط في كل الواليات.وأوضحت
شقدي ،بأن المسح يبين المؤشرات على
مستوي المحيات (أمراض _ خدمات)،
مضيفتا بأنه يقوم باظهار النتائج في
.فترات زمنيه بسيطة
كما أوضحت ممثل برنامج التغذية
القومى ،فاطمة عبد العزيز ،على أهمية
المسح ،مؤكدة على فائدته العليا فى

قلم طبي

إنطالق دورة تدريب المدربين للمسح المكاني البسيط

التخطيط وهو يضم  59مؤشر له عالقة
بالتغذية .وقالت عبدالعزيز ،ان هنالك

فجوات فى الحمالت وبفضل عملية

المسح اظهرت تلك الفجوات .مبينة
ان هنالك مسح للمغذيات الدقيقة
سيكون مصاحب لمسح العينة المكانية
البسيطة وبذلك يكون تم ربط المسح
المكانى بالمغذيات الدقيقة .مشددة

على أهمية التدريب بطريقة مثلى
لمعالجة كافة اإلحتياجات .وأكدت ممثل
مدير الرعاية الصحية األساسية ،بوالية
الجزيرة د.رحاب عزالدين ،جاهزيتهم
إلنجاح التدريب ومن ثم إنجاح المسح

واحثت المتدربين بأهمية هذا المسح
وتنفيذة بالطريقة المثلى لالستفادة

ّ
الصحة واحدة من أهم نعم الله التي تقتضي الشكر والمحافظة
ً
أوال وتقديم الخدمات المطلوبة بالمعايير ّ
الدولية
علها بالوقاية
للمستفيدين في الزمان والمكان ُالم ّ
حددين.وزارة ّ
ّ
اإلتحادية
الصحة
وفي إطار مسؤلياتها تجاه صحة المواطن جعلت أمر توفير
الخدمات ّ
الصحية للمواطنين على رأس قائمة أولوياتها مع التركيز
على تدريب وتاهيل الكوادر عبر إدارة صحة األم وطفل .قضايا
ّ
صحة االم والطفل كانت من أهم الموضوعات المطروحة في الدورة
التدريبية التي نظمتها إدارة َصحة األم والطفل بوالية الجزيرة
َ
َ
خالل هذا الشهر بعنوان ( :دورة تدريب المدربين للمسح المكاني
ّ
دور
المبسط) والتى شملت الكوادر من كافة
الواليات ،لِما لها من ٍ
ُ ُ
ّ
ّ
يأت اإلهتمام
كبير في تحسين الصحة وتقوية النظم الصحيةِ ،
ٍ
بتدريب الكوادر لتقوية النظام ّ
الصحي متماشيًا مع المشروع
ّ
الكبير الذي أطلقته الوزارة ّ
للتوسع في الخدمات الصحية بالتركيز
المناطق ذات الحاجة العالية للخدمات في أرياف السودان
على
ُ
ّ
رأس
المختلفة وقراه
النائية والبعيدة.تقوية النظم ّالصحية ّيمثل ّ
الرمح في تعزيز ّ
المحليات تمثل
الصحة والسيما األوبئة فنجد أن
خط الدفاع األول في هذه ّ
القضية ّ
الحيوية ،لكونهم األكثر إلتصاقًا
ْ ّ
ّ
المحلية ،واألكثر معرفة لسلوكهم الصحي ،إذ أن
بمجتمعاتهم
ّ
الصحية تحتاج لتغيير سلوك المجتمعات،في
كثير من القضايا
والطفل للوزارة سهم وافر وتميز مشهود ،إن
مجال صحة األم ِ
وزارة الصحة اإلتحادية تقوم بتقديم خدماتها لكل الجمهور عبر
إداراتها المختلفة ،فإنها تمضي بعزيمة ثابتة للمزيد من التجويد،
حتى تجعل من الصحة واقعًا ملموسًا في حياة الناس ،لوزارة الصحة
ّ
في تأهيل
اإلتحادية إرث وضيئ وتاريخ مشرق وحافل
بالتميز َ
َ
َ
كوادرها ،وفى ِختام الدورة التدريبية ا منحت ُالمتدربين شهادات
ُّ
يعد بداية فاعلة لتحقيق
تدريب وتأهيل الكوادر
ُّ
ٌ
ّ
ّ
شعار مواطن صحي من أجل وطن صحي ،الصحة تاج على
َْ
ّ
األساسية
المرضى ،وهي الركيزة
رؤوس األصِ ّحاء اليراه إال
آمن ُمعافى
.للتنمية الشاملة والرفاه المنشود
لسودان ٍ
ٍ

من النتائج
وشددت ممثل مدير إدارة صحة

األم والطفل بوزارة الصحة االتحادية،
د .نهاء عبدالفتاح ،على أهمية التعامل
بالمسح وتنفيذه بالطريقة المطلوبة
وتوفير المعلومات الداعمة .وذكرت ان
التغذية فى السودان ليس مختصرة على
وزارة الصحة فقط بل تخص أيضا معظم
الوزارات منها الصناعة والزراعة وغيرها
من الوزارات ذات الصلة بالتغذية .وقالت
عبدالفتاح ،ان ثلث اطفال السودان
مصابين بسوء التغذية برغم ان السودان
هو سلة غذاء العالم .وهذا يدل على

سوء استخدام الموارد الغذائية وعدم
معرفة األم بالغذاء الصحي لطفلها
الغذائية ،مبينة أن المشكلة ليست
في الغذاء (مافي جوع) بل عدم وعي
األمهات بالغذاء على حد قولها .مضيفة
ان نزوح األفراد من الواليات أيضا هو
.سبب فى سوء التغذية

