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البشير :الحكومة تصرف على الصحة أضعاف نسبتها في الموازنة العامة الصحة اإلتحادية تؤكد الحرص على التعاون مع اندونيسيا

الخرطوم :صحة وطن

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ،ان ما تصرفه الحكومة على الصحة
يتجاوز بأضعاف النسبة المحددة في الموازنة العامة وذلك لطبيعة الحكم الالمركزي
.الذي تقدم فيه الخدمات الصحية على المستويات االتحادية والوالئية والمحلية
ووجه لدى مخاطبته اليوم بمعرض الخرطوم الدولي إحتفال تدشين معينات
خريف العام 2018م بالمحافظة على تلك المعينات وإدارتها وفق النظم
.المالية واإلدارية قبل وبعد الخريف وان يكون االستعداد مبكرا على الدوام
وقال البشير ،إن حجم المعينات يجسد الجهد المقدر للدولة ووزارة الصحة
.بوجه خاص واهتمامها بصحة انسان السودان ليصبح أكثر قدرة على العطاء

ودعا البشير ،الوالة إلى تعميم التأمين الصحي لكل المواطنين في إطار توجه الدولة
الرامي ألن تصبح نسبة التغطية  %80وإدخال كافة العالجات ضمن بطاقة التأمين
الصحي ،وشدد على ضبط السفر للعالج بالخارج عبر القومسيون الطبي وحصره على
.الحاالت الضرورية مؤكدا أن السودان يمتلك أكفأ الكوادر الطبية على مستوى العالم
وفي سياق آخر أكد البشير أن السودان في أقصى ظروفه االقتصادية والحصار
.واالستهداف الخارجي استطاع أن يحافظ علي امنه واصبح مالذا آمنا لآلخرين
وقال وزير الصحة بحر ادريس ابوقردة ،إن الوزارة تسير برؤي واضحة
نحو تحقيق أهدافها عبر تنفيذ توصيات الحوار الوطني وإصالح الدولة
فيما يلي العمل الصحي بالبالد وتعهد بتوفير كافة المطلوبات الصحية
للواليات وتخفيف أعباء المعيشة عبر توفير العالج المجاني وخفض
.أسعار الدواء من خالل سياسات الصندوق القومي لالمدادات الطبية
ودعا الوالة إلى توظيف معينات خريف للعام 2018
م بصورة فاعلة تعود على صحة المواطن واستقراره
يذكر أن معينات خريف العام  2018م تشمل معينات مكافحة نواقل
المرض وعيادات طوارئ وأدوية ومستهلكات طبية ومعينات لجودة المياه
وسالمة األغذية واصحاح البيئة وصحة األم والطفل وعربات إسعاف وبنك
للدم وثالجات لحفظ األمصال بتكلفة كلية بلغت أكثر من  476مليون
.جنيه ساهمت فيها الحكومة بنسبة  %90والباقي مساهمة شركاء الصحة

الترتيبات لمجابهة طوارئ الخريف كفيلة بالحد من اثاره السالبة

الخرطوم :نوال شنان

بحث وزير الصحة االتحادي األستاذ بحر إدريس أبوقردة مع سعادة سفير جمهورية اندونيسيا
.بالخرطوم أوجه التعاون المشترك في المجاالت الصحية المختلفة بمافيها صناعة األدوية
وأكد الوزير عند لقائه بمكتبه السفير ،حرص الوزارة على التعاون مع اندونيسيا
.بمايخدم مصلحة البلدين وشعبيهما في كل الجوانب الصحية مرحبا بزيارة السفير
وكشف السفير،عن إقامة المجلس القومي لمراقبة األدوية واألغذية االندونيسي الملتقى األول لرؤساء السلطات التنظيمية
لألدوية الوطنية من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالعاصمة جاكارتا في الفترة من  22-21نوفمبر القادم موجها
الدعوة لوزير الصحة االتحادية لحضور الفعاليات الفتا إلى ان الملتقى يسبقه قيام المنتدى التجاري في العشرين من ذات الشهر
بجانب المعرض الدولي لصناعة األدوية والذي تشارك فيه العديد من مصانع األدوية باندونيسيا والدول األعضاء في المنظمة

الخرطوم – نوال شنان

أكدت وزارة الصحة اإلتحاية أن الترتيبات التي نفذتها لمجابهة طوارئ الخريف كفيلة بالحد
 .من األثار الصحية السالبة المصاحبة للفصل بكل الواليات بمافيها واليتي كسال وغرب كردفان
وقال الوزير األستاذ بحر إدريس أبوقردة عند لقائه بمكتبه وفد مجموعة األطباء من
أبناء مدينة النهود بوالية غرب كردفان ،إن وزارة الصحة كانت حاضرة بكافة المعينات
واألجهزة والفرق الصحية لمجابهة طوارئ الخريف للعام 2018م ورفدت كل الواليات
باإلحتياجات المطلوبة منوها إلى زيارته لمدينة النهود عقب األمطار والسيول التي
إجتاحتها أخيرا ضمن وفد إتحادي قاده مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل
حسن إبراهيم الفتا إلى أن غرف الطوارئ بإدارة الطوارئ ومكافحة األبوئة بالوزارة
تعمل على مدار ال24ساعة ويدار منها عمل ضخم ومتابعة لصيقة لمجريات األحداث
بكل الواليات وأضاف العمل واالستعدادت بدأت مبكرا مشيرا إلى ان وزارته تتابع عن
 .كثب األوضاع مع وجود كوادر من الوزارة للمساعدة وزارة الصحة بغرب كردفان
وأشاد الوزير ،بمبادرة أبناء النهود في إسناد الوزارة في توفير المطلوبات مشددا

نائب رئيس الجمهورية  :مرتب
القابلة أهم من مرتب الوزير

على ضرورة المساعدة في توفير مزيد من المشمعات والخيم مع اإلستنفار في التوعية
واإلرشاد للمواطنين فضال عن الحاجة لترتيب ما تجود به قوافل الدعم وتوزيعها وإدارتها
 .الفتا إلى كلورة األبار والشبكة المياه الرئيسية مؤكدا أن األوضاع ستسير إلى األفضل

الخرطوم :جعفر برغوت
أكد نائب رئيس الجمهورية ،حسبو محمد عبدالرحمن،
على دعم الرئاسة للقطاع الصحي ،واإللتزام الكامل بحقوق
العاملين ،ووجه بإنشاء مؤسسات تمويل جماعي من أجل
اإلستقرار ،مبينا اإلستمرار في الدعم المتواصل للصحة
ودعم ميزانتها ،منوها إلى أهمية مرتبات وحوافز العاملين
بقوله (مرتب القابلة أهم من مرتب الوزير) مبينا أهمية
.جميع رواتب الكوادر البشرية في مختلف التخصصات
جاء ذلك لدي مخاطبته المؤتمر القومي األول لقضايا المهن
الطبية والصحية ،بقاعة الصداقة ،والذي جاء تحت شعار:
().نحو فريق صحي متجانس
وقال عبدالرحمن ،إن العملية الصحية عملية متكاملة وال
يمكن لشخص واحد القيام بها وأضاف كل الكوادر الطبية

وأعلن الوفد  ،مساندته لوزارة الصحة اإلتحادية عقب الوقوف على كل
المطلوبات سواء بتوفير المعينات أو الكوادر من أبناء المنطقة بالداخل والخارج
.مشيدين بما قامت به الوزارة في تدارك االثار الصحية السالبة بالمنطقة
وقالت إدارة الطوارئ الصحية بالصحة االتحادية في تقريرها ،ان للوزارة فريق صحي
بوالية غرب دارفور لتقييم واإلسناد منوهة إلى أجتماع يومي للجنة الفنية بمدينة النهود
مكونة من الجهات ذات الصلة ومنظمتي الصحة العالمية واليونسيف الفتة إلى توفير
8عيادات ميدانية ونفذ مسح تغذوي ل 1942منها  283حالة تم تحويلها للمستشفى
فضال عن إستنفار لكل اإلختصاصين فيما نفذ الرش الرزازي والضبابي لمكافة نواقل
األمراض وتوزيع  4721ناموسية وتطهير  2174مرحاض بجانب كلورة الحوض الرئيسي
 .لمياه الشرب و92تنكر مياه و( 1542كارو مياه) مع التخلص من  136حيوانا نافقا
وكشف التقرير  ،عن التنسيق مع كليات الطب ،الصحة ،والتمريض لإلستفادة من
طالبها في العمل الميداني من توزيع للكلور والوجبات والتوعية الفتا إلى ان كلية
.الطب وفرت 2من عربات اإلسعاف منوها إلى الدعم من قبل المنظمات العالمية

والصحية مهمة مشددا على ضرورة اإلهتمام بالواليات،
.وتحفيز الكادر الوالئي
وشدد عبدالرحمن ،على ضرورة تنظيم الهجرة وتوطين
العالج بالداخل ،ووجه بالتركيز على تطبيق أخالقيات
المهنة والمعاملة الحسنة للمرضى والتحدث معهم باللغة
 .البسيطة المفهومة ،الذي يفهمها الشعب

وفي ذات السياق أكدت وزيرة الدولة بوزارة
الصحة اإلتحادية ،د.فردوس عبدالرحمن ،إلتزام
وزارتها بسداد جميع المديونات للكوادر الطبية،
واإلستعداد التام للجلوس والتفاكر والوصول لحلول
ترضي جميع األطراف ذات الصلة بالصحة .مقرة بأن
.الوضع الصحي ليس كالسابق

وشكت عبدالرحمن ،من عدم التجانس بين الكوادر الطبية
مما جعل جعل المريض يتلقي العالج بالخارج ،مبينة
على ضرورة طئ هذه الصفحة الفتة إلى تقييم الوضع
الصحي بكافة المستويات والوصول إلى وضع صحي يرضي
.جميع المواطنين
من جانبها قالت ممثل منظمة الصحة العالمية ،د.نعيمة
القصير ،إن الوصول الى التغطية الشاملة يقوم من خالل
توفير البيئة المناسبة وخدمة الضعفاء ،مشددة على
رعاية الكادر الطبي وحمايته مبينة على ضرورة تحصين
الكودار من الفيروسات ومكافحة العدوي .وشددت
القصير ،على محاربة جميع الممارسات الضارة كختان
.اإلناث على سبيل المثال

أخبار
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وزير الصحة بنهر النيل يطلع على مساعي الوكالة األلمانية
في إقامة شبكة معملية بالواليات GIZ

استقبل دكتور األمين محمود عثمان وزير
الصحة والسكان باوالية بمكتبه وفد الوكالة
برئاسة دكتور )  (GIZاأللمانية للتعاون الدولي
تيم شنايدر مسؤول برنامج السالمة الحيوية في

المعامل بحضور مسؤول البرنامج على مستوى
الوزارة االتحادية ودكتور الرشيد محمد إبراهيم
مدير عام الوزارة باإلنابة وإدارتي الطب العالجي
والمعامل بالوزارة حيث تجيء الزيارة في اطار
الشراكة مع وزارة الصحة االتحادية والمعمل
القومي ستاك بهدف تكوين شبكة للمعامل وقد
تم اختيار معمل مستشفيي عطبرة والدامر
التعليميين لبرنامج التشبيك وأشار مسؤول
برنامج السالمة رئيس الوفد إلى ان البرنامج
سوف يخضع المعامل بالواليات للتقييم والوقوف
على كيفية التعامل مع الحوادث والمخاطر التي
يتعرض لها العاملين في الحقل المعملي لمدة
ستة أشهر وتقديم نتائج لترقية ،تطوير وتوفير
السالمة الصحية

البحر األحمر تدشن معينات الخريف

بورتسودان – صحة وطن

دشن والي البحراالحمر الهادي محمد علي بأمانة حكومة الوالية
ببورتسودان آليات ومعدات فصل الخريف المقدمة من وزارة الصحة
االتحادية وشركاء الصحة من منظمات األمم المتحدة بحضور وزراء
 .التخطيط العمراني والمالية والصحة وعدد من مدراء اإلدارات

وفد اتحادي بقيادة مساعد رئيس الجمهورية يقف على األوضاع بمدينة النهود

النهود – صحة وطن

قدم المدير العام لوزارة الصحة بوالية غرب كردفان
دكتور يوسف رابح تنويرا لمساعد رئيس الجمهورية
د.فيصل حسن إبراهيم ووزراء الصحة االتحادي بحر
إدريس أبوقردة  ،الضمان االجتماعي مشاعر الدولب ،
الداخلية إبراهيم محمود حامد ،الخارجية الدرديري محمد
أحمد والوفد المرافق لهم بحضور والي الوالية المهندس
أحمد الفيا خالل زيارتهم للعيادة الجوالة بحي الشايقية
بالنهود  ،وتضمن التنوير شرحا لما تقوم به غرفة
الطوارئ الصحية بالوالية خدمة للمتضررين من السيول
واألمطار األخيرة مؤكدا اطالع الوزارة بدورها كامال تجاه
 .المرضى مشيدا بشركاء الصحة من المنظمات الدولية
قائال إنها تعمل معهم بروح الفريق الواحد مؤكدا إحكام
التنسيق والتعاون مع كل المنظمات ومنها اليونسيف ومنظمة
اإلغاثة اإلسالمية والصحة العالمية وأشاد باالستجابة الكبيرة
لوزارة الصحة االتحادية مع الحدث  ،وقال رابح ،إن الوزارة
قررت زيادة عدد العيادات الجوالة العاملة بأحياء المدينة
من ثالث إلى ست عيادات وتمت إعادة توزيعها بشكل

إجازت الخطة القومية للتصدي لمقاومة
الميكروبات للمضادات

الخرطوم :صحة وطن

أعلنت وزارة الصحة االتحادية عن إجازة
الخطة القومية للتصدي لمقاومة الميكروبات

وفي إطار عمليات اإلصحاح البيئي تم تطهير ()555
 .مرحاض ُمهدم كليا كما تم التخلص من ( )130حيوان نافق
وفي إطار رفع الوعي الصحي تم الوصول لعدد ()1757
أسرة و تقديم اإلرشادات الصحية الالزمة لهم  ،فضال
عن مواد غير غذائية تمثلت في ( )2462صابون
تطهير و أكياس الوالدة اآلمنة ومراحيض األطفال
وبطاريات اإلنارة والجركانات الفارغة والجرادل  ،وتم
 .عمل مسح تغذوي لـ ( )560طفال دون سن الخامسة
ومن جهته أثنى مساعد رئيس الجمهورية على الخدمات الصحية
فيما جدد وزير الصحة االتحادي التزام وزارته بتوفير
كل المساعدات الالزمة للمدينة من االحتياجات الصحية

للمضادات الحيوية أطلقت الوزارة الخطة
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة
.الثروة الحيوانية والشركاء العالميين والوطنيين
وأكد الوزير األستاذ بحر إدريس أبوقردة
عقب التوقيع على الخطة القومية بقاعة
دكتور بهاء الدين عبد الحميد باالمدادات
الطبية ،ان الخطة ستعالج مشكلة خطيرة
تهدد الصحة العامة وتؤثر على صحة اإلنسان
والحيوان بالبالد وأضاف هدفنا حماية السكان
ضد تهديدات مقاومة مضادات الميكروبات
وتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة من
خالل تطبيق أساليب الوقاية والعالج الفعال
واالستخدام الرشيد لألدوية والمضادات الحيوية
وقال الوزير،إن الخطة مثال حي على تنفيذ

وتمثلت المعينات في عيادات طوارئ وتشمل األدوية والمعدات
الطبيه والصحية ،ومعدات فحص جودة المياه وسالمة األغذية
وإصحاح البيئة و 2عربة إسعاف ووحدات متحركة لبنك الدم
.وثالجات لحفظ األمصال ووحدات مكافحة نواقل األمراض
ومن جانبه أكد محمد علي ،إهتمام حكومته بالصحة العامة وتسخير
كل اإلمكانيات لها وذلك وفق خطط وبرامج من أجل النهوض
.بالعملية الصحية وأفراد مساحة كبيرة لها في الموازنة القادمة
مشيرًا لتنظيم حملة متكاملة إلصحاح البيئة
تشمل كل محليات الوالية تنطلق في مقبل األيام
.القليلة القادمة بشراكة مع مجتمع الوالية
إلى ذلك قال وزير الصحة كابتن كباشي عيسي ،إن المعدات
تشكل إضافة حقيقة للعمل الصحي بالوالية و بمثابة دعم
ومساندة لخطط وبرامج الوالية التي تهدف إلى والية
صحية خالية من األوبئة واألمراض التي تسببها النواقل

المركز القومي ألمراض للكلى  6ألف مريض كلى يحتاجون للزراعة

يجعلها قريبة من األحياء المتأثرة بأضرار السيول وتضم
العيادة طبيبا وعددا من الكوادر المساعدة له ويتم تقديم
الخدمات مجانا من كشف وأدوية وإرشادات صحية ورش
.للمنازل ومواقع المياه الراكدة بالمبيدات وتوزيع للناموسيات
وتعتبر هذه العيادة نقطة انطالق للتدخالت

المجتمعية المذكورة أعالها  ،كما تقرر حفر
ستين مرحاضا صحيا بالتعاون مع منظمة كونسيرن
العالمية ومشروع إصحاح البيئة بالتنسيق
 .مع اللجان الشعبية وشباب األحياء المعنية
وقال رابح ،تم كلورة المصدر الرئيسي لمياه المدينة فضال
عن أربعين تنكر وثالثمائة وواحد وأربعين كارو وتم
توزيع كلور لـ ( )1500أسرة  ،و بلغ عدد المواقع
التي تم رشها بالطلمبة الرزازية ( )11202منزل
وموقع بجانب توزيع ( )3831ناموسية مع
 .معالجة ( )1213حالة مرضية حتى اليوم السبت
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الخرطوم :نوال شنان
أعلنت وزارة الصحة االتحادية الفراغ من تدريب
16طبيبا و20من تقني التمريض من وحدات
االستصفاء الدموي تدريبا عاليا على مهارات
وتقنيات االستصفاء الدموي باستخدام نماذج
المحاكاة وماكينات االستصفاء الدموي الحديثة
من واليات الخرطوم ،نهر النيل ،الشمالية
،،البحر األحمر ،القضارف ،كسال ،سنار ،النيل
األبيض ،النيل األزرق فضال عن شمال،شرق
وغرب دارفور بجانب 3أطباء من دولة أثيوبيا
الشقيقة بالتعاون بين المركز القومي لجراحة
.وأمراض الكلى ومركز دكتورة سلمي ألمراض الكلى
وكشفت مديرة المركز القومي لجراحة وأمراض
الكلى دكتورة منار بشرى في ختام الدورة
التدريبية وحفل توزيع الشهادات للمتدربين
بقاعة نادي الشرطة بري  ،ان الدفعة التي نالت

(الصحة في كل السياسات ) والتي سبق أن وقع
عليها رئيس الجمهورية مشيدا بماقدمته
منظمة الصحة العالمية من المشورة التقنية
والجهد على مدى السنوات الثالث الماضية لضمان
انخراط جميع الشركاء الرئيسين في وضع الصيغة
.النهائية للخطة استنادًا إلى تقييم عملي واضح
وكشفت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسودان
د نعيمة القصير ،ان بإجازة الخطة القومية
أصبح السودان الدولة رقم  6في دول إقليم شرق
المتوسط التي تجيز خططها القومية ،ونوهت
إلى ان الخطة تركز على  5أهداف استيراتيجية
تتماشى مع خطة العمل العالمية
وقالت القصير  ،إن تقديرات منظمة الصحة .
العالمية تتوقع وفاة 10مليون شخص في

تدريبا متقدما تعتبر الدفعة األولى في السودان
في هذا النوع من التدريب وبالتالي ستكون نواة
لإلنطالق في التدريب لمواكبة المستجدات مما
يخلق فرقا كبيرا في تجويد األداء بمايخدم مصلحة
المريض والعمل الطبي والصحي بالبالد موكدة عدم
وجود فرق بين الطبيب والتقني فالكل يعمل في
فريق متجانس تحت مظلة وزارة الصحة االتحادية
 .مشيدة بمركز دكتورة سلمى في قيام الدورة
وأكدت بشرى ،ان الديلزة الدموية والصفاقية
ليست نهاية الطريق ممايقتضي من الفريق
الطبي والصحي المحافظة على حياة المريض
وتحسين جودة حياتها وأضافت البد من
التوعية للمرضى وأسرهم باللجوء للزراعة
بإعتبارها الحل األمثل وبالتالي ضرورة التوعية
بأهمية التبرع باألعضاء واشاعة هذه الثقافة
الفتة لوجود أكثر من  6ألف مريض كلى
 .اآلن يخضعون للغسيل ويحتاجون للزراعة
ونوهت بشري ،لتوفر 75مركزا للغسيل
و3مراكز للزراعة واشارت إلجراء 300عملية
زراعة في العام ووصفت ذلك بالقليل مما
 .يستدعي إجراء المزيد من العمليات
يشار إلى ان الدورة التدريبية استمرت
لمدة  4أسابيع وشارك في التدريب نخبة من
إستشاري الطب وجراحة الكلى واختصاصي
التمريض فضال عن الصيدلة السريرية ،التغذية
والهندسة الطبية وجاءت برعاية وكيل وزارة
الصحة االتحادية دكتور عصام محمد عبدالله

العالم بحلول 2050م جراء مقاومة مضادات
الميكروبات كما سيعاني االقتصاد العالمي
بخسارة ماقيمته 100تريليون دوالر من
اإلنتاجية من اآلن وحتى عام 2050م في حال لم
يتحرك الجميع للتصدي للمقاومة واضافت قائلة
(إذا لم نتحرك اآلن فسوف نعود إلى زمن كانت
).فيه أبسط أنواع العدوى تفضي إلى الموت
وأكدت القصير ،التزام المنظمة بالعمل جنبا إلى
جنب مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة للحد
من مقاومة مضادات الميكروبات عالميًا مشيرة
إلى أن الجهود المبذولة ستسهم في تحقيق
التنمية المستدامة الهدف(  )3من خالل ضمان
حياة صحية جيدة وتعزيز لسائر أهداف التنمية
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مدير إدارة الطوارئ الصحية واألوبئة في حوار مع  -صحة وطن
دكتور  .صالح المبارك  :وضعنا خطة كلية شاملة إلدارة الطوارئ الصحية المتعلقة بالخريف
حاورته – نوال شنان

بداية تعتبر مبكرة للخريف هذا العام  ،ومن المعروف ان لهذا
الموسم اثار صحية والتي تحتاج لوضع خطة محكمة لتفادي التأثيرات
السلبية وحتى التتحول النعمة لنقمة  ،لوضع النقاط على الحروف وللوقوف
على استعدادات وزارة الصحة االتحادية ممثلة في إدارة الطوارئ الصحية
ومكافحة األوبئة لمجابهة طوارئ الخريف – جلست(صحة وطن) لمدير
اإلدارة الدكتور صالح الدين المبارك وطرحت عليه العديد من األسئلة
،:فكانت الحصيلة كاالتي
بدءا دكتور صالح ماذا تعني حاالت الطوارئ؟ +
حاالت الطوارئ يمكن ان تقع في اي بلد وفي اي وقت  ،فوقوع =
الطارئ يمكن ان يعطل وظائف المجتمع بشكل جسيم ويدفع الناس إلى
طلب المساعدة من الداخل أو الخارج  ،على أنه يمكن عمل الكثير إلتقاء
شر الكوارث والحد من أضرارها وكذلك تعزيز إستجابة المجتمعات للخطر
 .فالهدف األول أثناء حدوث طارئة من الطوارئ سواء كانت طبيعية
أو ناجمة عن أنشطة اإلنسان في الحد من الخسائر البشرية التي يمكن
.توقيفها والتخفيف من عبء المراضه والعجز
تعودتم على وضع خطة سنوية فماهي أغراضها ؟ +
أكيد لكل خطة سواء طارئه أو غيرها أغراض ، ،بالتأهب =
لمواجهة األزمات بتعزيز قدرات المجتعات والمناطق ذات المخاطر
العالية علي إدارة األزمات عبر إتخاذ مايلزم من تدابير للحد مما تخلفه
الكوارث واألزمات علي النظم التي تدعم الصحة علي كافة المستويات
 ،وتحديد األولويات الصحية عبر إجراءات فعالة وكفاءة في الوقت
المناسب لضمان اإلستجابة لمقتضيات األزمةأو الطارئ وهنالك إجراءات

تدريب فرق التدخل السريع ثالثة فرق على المستوى اإلتحادي وفريق على مستوى كل والية وفريق بكل محلية

محددة إلدارة المخاطر في حاالت الطارئ تتمثل في األتي ،وضع سياسات
إستراتيجية وطنية داعمة وتخصيص الموارد الالزمة ،تحسين إتاحة
خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة قبل وقوع الكارث واثناء تدابير
التصدي واإلنعاش  ،وتدريب القوى العاملة الصحية وتجهيزها وإشراكها
في التخطيط لجميع أنواع حاالت الطوارئ،تحديد المخاطر ومواطن
الضعف والقدرات لتقييم المخاطر ،تعزيز الوعي الصحي بمخاطر حاالت
الطوارئ،توجيه إنذارات مبكرة بحاالت الطوارئ إلى مقدمي الخدمات
الصحية والمجتمعات المحلية ،حماية المرافق الصحية من المخاطر

.واإلستعداد للتصدي لحاالت الطوارئ الصحية
للخطة منهجية فيما تتمحور؟ +
منهجية عمل الخطة تمحورت في جمع خطط طوارىء الخريف=
من جميع الواليات باإلضافة إلى خطط اإلدارات اإلتحادية والجهات ذات
الصلة وتم تجميع هذه المعطيات لوضع خطة كلية شاملة إلدارة الطوارئ
الصحية المتعلقة بالخريف للقطاع الصحى  ،بهدف عام يتلخص في حماية
صحة المواطنين من المخاطر الصحية المختلفة التي يتوقع حدوثها من
السيول والفيضانات لخريف عام 2018م  ،في حين شملت األهداف الخاصة

،تقوية نظام الترصد بحيث يتم التبليغ خالل  24ساعة من حدوث الطارئ
الصحي،بناء القدرات على المستويات الثالثة اإلتحادي والوالئي والمحلي
،وذلك بتوفير وتوزيع المخزون اإلستراتيجي إلى الواليات في النصف األول
من عام 2018م ،تدريب فرق التدخل السريع ثالثة فرق علي المستوى
اإلتحادي وفريق على مستوى كل والية  18والية وفريق بكل محلية
184محلية بجانب تكوين وتفعيل لجان الطوارئ على كافة المستويات
بجانب تحديث خارطة التعرض للمرض وإنشاء عيادة طوارئ متكاملة في
كل منطقة يحدث فيها طارئ صحي يستدعي إنشاء العيادة مع المتابعة
المستمرة لألنشطة وتشمل تقرير يومي من كل والية كغرفة عمليات
الطوارئ المركزية ،وإجراء إتصال عبر الفيديو كونفرس مرة واحدة علي
األقل مع كل والية ،إرسال فريق التدخل السريع اإلتحادي خالل  72ساعة
إلى المواقع التي تحتاج إلى ذلك وفقا للموجهات اإلتحادية أو طلب من
الوالية والزيارات اإلشرافية الداعمة من قيادات الوزارة إلى المواقع التي
تتطلب ذلك (الوزراء -الوكيل -مدراء عموميين – مدير إدارة الطوارئ
الصحية)  ،وأكيد التنسيق المستمر والفعال مع الجهات ذات الصلة وفق
دورية محددة ،السجل القومي للدفاع المدني ،مفوضية العون اإلنساني
والمنظمات العالمية ( اليونيسيف  ،الصحة العالمية ...................
الخ) واألجهزة اإلعالمية ،وإعادة حصر فريق الطوارئ الصحية اإلحتياطي
من األطر الصحية ( أطباء  -مساعديين طبيين – ممرضين – ضباط صحة)
وتدريبهم تدريب تنشيطي ،وتنفيذ حزمة األنشطة الوقائية من المخاطر
المستهدفة والتي تحتوي توفير مياه معالجة للشرب ،توفير مراحيض
وفق األعداد المتأثرة ،وتوفير األغذية في بيئة صحية وتكثيف رسائل
 .التوعية الصحية وبرامج تعزيز الصحة مع مكافحة نواقل األمراض
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التنسيق مستمر وفعال مع الجهات ذات الصلة وفق دورية محددة

أكيد هذه الخطة تحتاج إلى تحديد +
الميزانيات لضمان نجاح التنفيذ؟
المال عصب الحياة ويعتمد نجاح اي خطة =
على توفر الميزانيات وإال سكون الفشل حليفها مهما
كانت الخطة قوية ومحكمة  ،الميزانية المقدرة تبلغ
 106مليون وسبعمائة ستة وتسعون ألف جنيه ،
موزعة على عدد من البنود فاألدوية بتكلفة 6ألف
( جنيه مناصفة بين الحكومة والمنظمات
 %50من الحكومة%50+منظمات)،أما
الكلور والكواشف وأجهزة فحص المياه فتكلفتها
 8,000,000جنيه كذلك مناصفة بين
الحكومة والمنظمات،األمصال واللقاحات 898
ألف جنيه بعدم من المنظمات  ،المبيدات 30
طن ،الطلمبات ،بتكلفة 37،400،000جنيه بين
الحكومة والمنظمات  ،في حين توفرت الناموسيات
من قبل منظمة اليونسيف بتكلفة  3,320ألف
جنيه ،والمعدات (العيادات المؤقتة ،طلمبات )
بمبلغ  1،200،000جنيه كذلك مناصفة بين

الحكومة والمنظمات
فيما تكفلت وزارة المالية بالتدريب،
وبناء المقدرات بقيمة 8،000،000جنيه وكذلك
المتابعة والتقييم واإلشراف من المالية بقيمة
6،000،000جنيه ،وجاءت التوعية ،تحريك
المجتمع ،وتعزيز الصحة بتكلفة
 8,978,000جنيه مناصفة بين الحكومة
والمنظمات  ،وخصصت المالية ميزانية التسيير
(المناطق المتأثرة) بتكلفة 207،000،000جنيه
.فالمجموع 106,796,000جنيه
هذا ماتم بخصوص خطة 2018م +
والميزانيات البنود المختلفة  ،لنعود للوراء قليال
للعام السابق 2017م والذي شهد خريفه تأثر
العديد من الواليات ،فماذا عن ذلك؟
بدأ االستعداد لخريف العام =2017
مبكرًا وبتنسيق متكامل باالستفادة من دروس
خريف العام 2016م  .شمل االستعداد التخطيط
تجهيز فرق االستجابة السريعة للتدخل  ،إعداد
مناهج التدريب والبروتكوالت والدالئل ,االجراءات

المعيارية القياسية وتوفير المخزون االستراتيجى
حسب نوع الطارئ على مستوى الواليات فتم إعداد
خطة الطوارئ الصحية وإجازتها من وزارة الصحة
اإلتحادية والمجلس األعلى للدفاع المدني و إعتمدت
الخطة على الخطط الوالئية حيث تم إستالم عدد
 18خطة والئية بعدد واليات السودان بنسبة
 %100وتحليلها وإعداد خطة الطوارئ الصحية
منها،ووفرت إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة األوبئة
الدالئل والبرتوكوالت وتوزيعها للواليات  ،وشملت
بروتكول تشخيص و عالج حاالت اإلسهال المائي
 .الحاد ،دليل ضربات الشمس
ماذا عن التنسيق +
إن قياة العمل وتنسيقه أثناء فترات=
الطوارئ يعتبر من أهم األسباب التى تساعد
فى اإلستجابة السريعة والفعالة من خالل مركز
تحكم واحد ينسق ويوجه الموارد حسب الحاجة
والمؤشرات مما يضمن التدخل الفاعل ومنع إهدار
.الموارد المتاحه ويمنع تكرار االنشطه
ونجد ان التنسيق والشراكات القوية من

أهم عناصر نجاح الخطط ال سيما في ظل الموارد
الشحيحة،وفعال نفذت اإلداراة العديد من المبادرات
الفعالة في مجال التنسيق والشراكات تلخصت في
تكوين لجان الطوارئ
اللجان علي المستوي االتحادي /1اللجنة
العليا للدفاع المدني
وهي جهة مركزية تعمل على التنسيق مع
الجهات الحكومية وجميع المؤسسات ذات الصلة
بالحقل الصحي وتعتبر أهم جسم للتنسيق في
حالة الطوارئ وتعقد إجتماعاتها بصورة دورية و
يمثل الوزير فيها وزارة الصحة اإلتحادية و يحضر
اإلجتماعات مدير إدارة الطوارئ الصحية وخالل
الخريف قامت اللجنة خالل فترة الخريف بعدة
أنشطة ،التنسيق مع الجهات الحكومية وجميع
المؤسسات ذات الصلة ،تقييم المخاطر المحتملة
وإعداد خطط الطوارئ الالزمة من كل الجهات و
وضعها في خطة قومية واحدة بجانب التأكد من
حصول الواليات على الدعم واإلسناد الكامل من
المستوى االتحادي ،ثم  /2اللجنة الفنية للطوارئ و
صدر قرار تكوينها منتصف مايو للعام
 2017م ويترأسها وكيل وزارة الصحة االتحادية
وتضم مدراء اإلدارات ذات الصلة بالوزارة ،و أهم
األنشطة التى نفذتها هذه اللجنة عمل خطة
مشتركة تتضمن مراحل االستعداد ،ووضعت
مؤشرات للتدخل على كافة المستويات (محلي ،
والئي واتحادي)  ،متابعة تنفيذ السياسات الوطنية
والبروتوكوالت والموجهات ذات العالقة بالتدخل
في الطوارئ،حصرت الموارد المتاحة (المحلية
والخارجية) والموجودة لدى الشركاء ،تطوير
وتحسين نظم وخطط الطوارئ والكوارث بصورة
مستمرة ،تنمية القدرات القومية من خالل عقد
الدورات التدريبية وورش العمل بهدف تنمية
مقدراتهم في إدارة المخاطر المحتملة وذلك
بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية باإلضافة
إلى متابعة وتقييم األنشطة الفنية ومدى فاعلية
.تنفيذها حسب الخطة وإصدار التقارير الدورية
أما اللجنة  3هي اللجنة التنسيقيه
للطوارئ،وصدر قرار تكوين اللجنة التنسيقية في
منتصف شهر مايو للعام م 2017من وكيل وزارة
الصحة اإلتحادية وتتضمن أعضاء من القطاعات

حوارات
الحكومية ذات الصلة والمنظمات الوطنية والدولية
(مفوضية العون االنساني،الهالل االحمر،منظمات األمم
) WHO، ،UNICEF،UNFPA،UNAIDSالمتحدة
والشركاء في الرعاية الصحية من الدفاع المدني
القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص) وتتلخص
مهامها في توفير المعلومات المناسبة التي تؤثر في
إتخاذ القرار وذلك من خالل دراسة وتحليل التقارير،
مراجعة خطط لإلستجابة للطوارئ  ،المساهمة فى
توفير التمويل الالزم للتدخل الصحي ومتابعة تنفيذ
الخطط الموحدة لالستجابة , ،أ برز انجازاتها ،
تنسيق عمل المنظمات (الوطنية واألجنبية) على
المستوى الوالئي واالتحادي وفق خارطة الحاجة
وتوجية مواردها حسب الخارطة الكلية و الخطط
المرحلية لكل منطقة متأثرة ،حصر الموارد المتاحة
لدى الشركاء وإدراجها ضمن المخزون القومي مع
تحديد طريقة إتخاذ القرار للتصرف في المخزون
بواسطة اللجنة .توزيع األدوار بين الشركاء
وذلك بهدف الفعالية القصوى للتنسيق وتجنب
تضارب المهام  ,إدارة نظام المعلومات وتوحيد
.مصدر المعلومة
ماذكرته انفا كان بشأن اللجان على المستوى
االتحادي،فماذا بشأن اللجان الوالئية ؟
خالل الثالث اعوام السابقة نالحظ =
جدية الواليات واهتمامها بتكوين اللجان في وقت
مبكر وإلتزامها بإرسال قرار التكوين ومحاضر
اإلجتماعات ,وكان تكوين اللجان بنسبة  %100و
ارسال التقارير بنسبة  ،%100وتشمل مهامها
،المساعدة في تطوير الخطط الموحدة لالستجابة
للطوارئ مع تقسيم الواجبات بين كل العاملين
في الحقل الصحي والئيًا ،تنسيق عمل المنظمات
(الوطنية واألجنبية) على المستوى الوالئي .حصر
الموارد المتاحة بالوالية،مراقبة تنفيذ الخطط
ُ.الموحدة لالستجابة
وأرسلت تقارير التغذية الراجعة أسبوعيًا
لكل الواليات والجهات ذات الصلة وأشتملت على
تقييم أداء الواليات فى إرسال التقارير المختلفة
واجتماع اللجان .إرسال التقارير األسبوعية من
الواليات المتأثرة وتحليلها تقارير التغذية الراجعة
عن األنشطة ومؤشرات المتابعة.التقرير اليومي
.لمناسيب النيل للواليات المتأثرة بفيضان النيل
كل هذا العمل يحتاج إلى التدريب+
 ،اليس كذلك؟
بكل تأكيد ،فالتدريب يعتبر أحد أهم =
مقومات العمل الصحي خاصة في حاالت الطوارئ
لذلك أولت وزارة الصحة االتحادية ً
إهتماما ً
كبيرا
برفع مهارات كل العاملين في مجاالت الطوارئ على
المستوى اإلتحادي والوالئي وذلك من خالل  /1دراسة
اإلحتياجات التدريبية  /2،إعداد وتصميم برامج
التدريب المختلفة /3.إعداد وتنفيذ أنشطة وبرامج
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عامة وأخرى متخصصة في كيفية إدارة األزمات
والكوارث /4.اإلهتمام بفرق االستجابة السريعة
(تحديثها ,تدريبهاوتجهيزها للقيام بدورها)/5.
.تقييم األداء لكافة هذه المراحل ضمانًا لجودتها
و كان نتاج ذلك تدريب فرق اإلستجابة
الوالئية والمحلية حيث تم تحديث قوائم فرق
اإلستجابة بمعظم الواليات و المحليات حيث وجد
ان األطر الصحية التي تم تدريبها على المستوى
اإلتحادي عدد ( )30شخص من جملة ( )35بنسبة
(، %)86وعدد األطر الصحية التي تم تدريبها
برئاسة الواليات عدد( )91شخص من جملة ()126
بنسبة ( , %)72وعدد األطر الصحية التي تم
تدريبها بالمحليات عدد ( )924شخص من جملة
( )1309بنسبة ( %)71ويشمل منهج تدريب
فرق االستجابة السريع على أساسيات إدارة
الطوارئ الصحية  ،التقييم الصحي السريع ،مهام
لجان الطوارئ الصحية على كافة المستويات  ،فرق
االستجابة السريعة ( مهامها  ,و االستمارات الصحية
) ،الترصد المرضي والتصدي لألوبئة خالل الطوارئ،
التغذية أثناء طوارئ الخريف ،األمراض المنقولة أثناء
الخريف ،نظام المعلومات الصحية لطوارئ الخريف
فضال عن تدخالت صحة البيئة في الخريف  ،وتم
تدريب فريق واحد علي المستوى االتحادي بنسبة
 ،%100عدد 13فريق من مدربي فرق االستجابة
السريعة علي المستوى الوالئي بنسبة  ،%72وعدد
132بنسبه  %71فريق على مستوى المحليات
 .وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية
ماذا عن المخزون اإلستراتجي؟ +
شهد العام 2017م تنوعا و طفرة كبيرة=
في مجال االستعداد المبكر لطوارئ الخريف في
جانب توفير المخزون اإلستراتيجي للتعامل مع كل
األحداث الطارئة ،بتوفير المخزون االستراتيجي
بنسبة  %100بعد تامين جميع مراحل العمليات
الحيوية التي تضمن سالمة وجودة المخزون من
خالل عدة مراحل

 /1مرحلة تقييم الحاجة الفعلية من المخزون
رصد المخزون اإلستراتيجى اإلتحادى
والوالئى و يشمل المخزون المتوفر بكل اإلدارات
ذات الصلة بطوارئ الخريف و المخزون المتوفر
بكل من منظمتى الصحة العالمية واليونسيف،
حيث تم تحديد الحاجة والتكلفة الالزمة وبالتالى
حددت كمية ونوعية المخزون المطلوب توفيرها
إلعادة بناء المخزون المطلوب لكل الواليات من خالل
.اللجنة الفنية العليا
/2:مرحلة توزيع المخزون للواليات
مدت اإلدارة جميع الواليات بمخزون
إستراتيجى فى شهر مايو وذلك فى إطار اإلستعداد
المبكر لخريف العام م 2017و يشمل المخزون أدوية
و مستهلكات طبية متنوعة باإلضافة إلحتياجات
مكافحة الناقل و تنقية المياه و المراحيض المتحركة
و مطبوعات التوعية الخاصة بأمراض الخريف مثل
 .االسهاالت المائية الحادة
بعد كل هذا الجهد الذي بذل  ،ماذا عن +
.األضرار التي حدثت في خريف 2017م
مقارنة بالعام 2016م نجد إن خريف =
2017م كان بمعدالت أقل من األعوام السابقة من
حيث عدد المحليات المتأثرة واألضرار سواء كانت
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أضرار بشرية او مادية فنالحظ أن عددا قليال من
واليات السودان تأثرت بمخاطر الخريف الناتجة
من جراء األمطار و الفيضانات ،حيث بلغت جملة
الواليات المتًاثرة ( )11والية وهي (النيل االبيض ،
سنار  ،القضارف  ،الجزيرة  ،جنوب كردفان  ،غرب
كردفان  ،كسال  ،شمال دارفور ،الشمالية  ،نهر النيل
و النيل االزرق ) في ( )28محلية حيث بلغ عدد األسر
المتاثرة ( )9047أسرة  ،وجملة المنازل المتأثرة كلي
( )3605منزل وجزئيا ( )5891وعدد المراحيض
المهدمة ( )3386مرحاض ،وانهيار ( )112مرفقا
حكوميا  ،وعدد اإلصابات( )25أصابة و عدد
.الوفيات ( )29شخصًا
والبد من اإلشارة إلى ان اإلستجابة لخريف
العام 2017م تميزت بالتنسيق العالي مع كافة
اإلدارات بوزارة الصحة اإلتحادية والقطاعات ذات
الصلة على المستويين اإلتحادي والوالئي وشملت
مشاركة جميع المستويات في تنسيق إدارتها وقد
تمثل ذلك في اللجان المختلفة التي شكلت طوال
فترة الخريف على كافة المستويات والتي كانت
تداوم يوميا  .كما تم عرض تقارير البالغات اليومية
من خالل إجتماع غرفة طواري الخريف حيث بلغ
عدد اإلجتماعات خالل فترة الخريف (  )54بنسبة
 %100إجتماع التى يتم استالمها يوميا عن
طريق غرفة طوارئ الخريف التي كانت تعمل خالل
 .ال 24ساعة باليوم
أخيرا ماذا عن التحديات +
لكل نشاط وخطط تحديات وأبرزها =
توفير ميزانيات للطوارئ الصحية ومكافحة األوبئة
على كافةالمستويات (اتحادى _ والئى _ محلى )،
تنسيق الجهود بين الشركاء لترشيد الموارد ،إنشاء
عنابر عزل بكل المستشفيات ،تقويه نظام الحكم
الصحى المحلى ،بناء قدرات صحة البيئة وسالمة
األغذية على كافة المستويات (اتحادية _ والئية
_ محلية ) باإلضافة إلى تنفيذ إجراءات سالمة
مياه الشرب وبناء قدرات تعزيز الصحة خاصة مع
المستويات القاعدية

تقرير
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حسبو :مرتب القابلة أهم من مرتب الوزير
.منشور 15 / 5

التطور األكاديمي

وقال رئيس اإلتحاد العام لمهن الطبية والصحية ،د.كامل محمد
حسن ،إن مشاكل المهن الطبية كثيرة والبد من التعامل معها
بصورة سليمة وشدد على ضرورة التطور األكاديمي والتدريب
المستمر للمهن الطبية مضيفا أن التدريب هو أساس العمل،
موضحا تركيزهم الكبير على جميع واليات السودان .مشددا علي
وضع الشخص المناسب في مكانه المخصص من اجل تقديم خدمات
.متقدمة في المجال الصحي

استمرار انخفاض المرتبات

الصحة اإلتحادية تلتزم بسداد
جميع المديونات للكوادر الطبية
تقرير :جعفر برغوت

أكد نائب رئيس الجمهورية ،حسبو محمد عبدالرحمن ،على
دعم الرئاسة للقطاع الصحي ،واإللتزام الكامل بحقوق العاملين،
ووجه بإنشاء مؤسسات تمويل جماعي من أجل اإلستقرار ،مبينا
اإلستمرار في الدعم المتواصل للصحة ودعم ميزانتها .مؤكدا
على أهمية مرتبات وحوافز العاملين بقوله (مرتب القابلة أهم
من مرتب الوزير) مبينا ان جميع رواتب الكوادر البشرية في
مختلف التخصصا مهمة  .جاء ذلك لدي مخاطبته المؤتمر القومي
األول لقضايا المهن الطبية والصحية ،في الثامن والعشرين من
يوليو المنصرم بقاعة الصداقة ،والذي جاء تحت شعار( :نحو
).فريق صحي متجانس
وقال عبدالرحمن ،إن العملية الصحية عملية متكاملة وال يمكن
لشخص واحد القيام بها مؤكدا على أهمية جميع الكوادر الطبية،
مشددا على ضرورة اإلهتمام بالواليات ،وتحفيز الكادر الوالئي.
وشدد عبدالرحمن ،على ضرورة تنظيم الهجرة وتوطين العالج
بالداخل ،ووجه باإلهتمام بتطبيق أخالقيات المهنة والمعاملة
الحسنة للمرضى والتحدث معهم باللغة البسيطة المفهومة ،الذي
.يفهمها الشعب واصفا السودانيين بالغبش

سداد المديونات

وفي ذات السياق أكدت وزيرة الدولة بوزارة الصحة
اإلتحادية ،د.فردوس عبدالرحمن ،إلتزام وزارتها بسداد
جميع المديونات للكوادر الطبية ،واإلستعداد التام للجلوس

.جميع المواطنين
خدمة الضعفاء

من جانبه قالت ممثل منظمة الصحة العالمية ،د.نعيمة القصير ،بأن
الوصول الى التغطية الشاملة يقوم من خالل اإلهتمام بالبيئة المناسبة
وخدمة الضعفاء ،مشددة على اإلهتمام بالكادر الطبي وحمايته
مبينة على ضرورة تحصين الكودار من الفيروسات ومكافحة العدوي.
وشددت القصير ،على محاربة جميع الممارسات الضارة كختان اإلناث
.على سبيل المثال

أمين عام المهن الطبية والصحية :نحنا طالبنا بحقوق مهنية مشروعة
الصحة ليست كالمهن األخري

كما أكد األمين العام للمهن الطبية والصحية ،رئيس اللجنة العليا
للمؤتمر د.مصعب برير ،بأن المؤتمر سيتحدث عن محوري التدريب
المهني المستمر ،ومحور الحوق المهنية وسيناقش  6أوراق علمية
سيشارك في تقديمها نخبة من علماء الحقل الصحي .مضيفًا أن الصحة
.تحتاج لحوار كالحوار الوطني ،حتي تعود قضايا الصحة إلى عهدها األول

وقال برير ،أن الصحة ليست كالمهن األخري كونها
تحتاج متابعة واشراف لصيق ،موضحا بأن هناك 157
ألف ممارس و 40كلية تمريض ومثلها مختبرات.
ً
وبين أن المؤتمر ليس للمطالب بل لتنفيذ القوانين

مجلس المهن الطبية والصحية يطالب بتوطين التخصصات النادرة
والتفاكر والوصول لحلول ترضي جميع األطراف ذات الصلة
.بالصحة .مقرة بأن الوضع الصحي ليس كالسابق
وشكت عبدالرحمن ،من عدم التجانس بين الكوادر الطبية
مما جعل جعل المريض يتلقي العالج بالخارج ،مبينة
على ضرورة طيئ هذه الصفحه .مؤكدة تقييم الوضع
الصحي بكافة المستويات والوصول الى وضع صحي يرضي

وأوضح رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية د.ياسر
احمد ابراهيم بأن اهتمام الدولة بالقطاع الطبي تعاظم
بصورة كبيرة وقال بإن مرتبات الكوادر الطبية تستمر في
اإلنخفاض بالرغم من مطالبة رئاسة الجمهورية بزيادتها،
مبينا أنها من ضمن ضمن القضايا التي تناولها الحوار الوطني.
وهناك لجنة خاصة بتحسين مرتبات الكوادر الصحية والطبية
بتوصية من الحوار الوطني .كما شدد على ضرورة الحماية
لألطباء مبينا بأن أول تحدي واجههم هي كثرة اإلعتداءات
على األطباء .وتحسر د .ياسر احمد ،علي ضعف مرتبات
العاملين في المهن الطبية والصحية والتي قال إنها لم تشهد
زيادة منذ  10سنوات واصفًا اوضاعهم االقتصادية بالصعبة
كاشف عن افتتاح منشأت صحية لم تجد كوادر للتعيبن وارجع
ذلك العتمادهم للتعاقد الشخصي وليس عبر لجنة االختيار

من أجل تحقيق أهداف المهنة ،مضيفًا (نحنا طالبنا
بحقوق مهنية مشروعة) على حد قوله .وقطع برير ،بان
المؤتمر يمثل نقطعة تحول في قضايا الصحة والقطاع
الصحي وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين مشيرًا ان
المؤتمر يتناول  4أوراق تتعلق بالمهن الصحية ومناقشة

.مقرا بهجرة اعداد كبيرة منهم بسبب سؤ األوضاع

نقص التخصصات

واقر األمين العام للمجلس القومي للمهن الطبية والصحية
 ،د.زكي محمد البشير ،بعدم وجود تخصصات علم
ً
األجنة والدراسات الجينية بالبالد متسائال كيف تكون
بالبالد أكثر من  44كلية طب ونعاني من نقص في
التخصصات محذرا في ذات الوقت مما اسماه بالحرب
البيولوجية االمراض العابرة للحدود مطالبًا الدولة
باالهتمام بتوطين التخصصات النادرة وكشف لدي
مخاطبته المؤتمر القومي للمهن الطبية والصحية
تسجيل أكثر من  143الف ممارس للمهن الصحية في
البالد مقرا بان االزمات والمشاكل التي واجهت البالد
اقعدت بالقطاع الصحي في التطور مشيرًا الى ان
التشريعات والقوانين الصحية في البالد اضرت بالعملية
الصحية بالبالد مناشدا باهمية التدربب ومشاركة
قيادات المهن الصحية في صناعة العمل الصحي وكيفية
.جعل السودان منتجع عالجي لدول الجوار

بروفيل
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القمسيون الطبي القومي بين الماضي والحاضر
:ومن اختصاصاته تقرير اللياقة الصحية لغرض
التعيين في وظائف الخدمة المدنية القومية
واالستمرار في الخدمة المدنية القومية أو عدمه بسبب
المرض أو العجز ،وتحديد المستويات الصحية المطلوبة
للعاملين الموفدين في بعثات دراسية بالخارج ،وتقدير
نسبة العجز وأنواعه على العاملين بالخدمة المدنية
القومية في حاالت اإلصابات التي تحدث أثناء تأدية
العمل أو بسبب األمراض المهنية بناء على طلب المخدم
المباشر أو المحاكم أو الشخص المصاب أو محاميه ،وحاالت
المعاشات والتأمينات االجتماعية ،وتقدير األعمار أو
إعادة التقدير للعاملين بالخدمة المدنية القومية وفقًا
لنموذج (أ) الملحق بهذا القانون ،وتقدير األعمار واللياقة
الصحية لألجانب والالجئين والعاملين بالسفارات األجنبية
.وتحديد العمر لتحديد المسئولية الجنائية

لجان القمسيون الطبي

إعداد -جعفر برغوت

أنشئ القمسيون الطبي القومي في يناير 1960
كوحدة خدمية طبية قانونية تقدم خدماتها لجميع
المواطنين  .وفي عام  1973أصدر قانون القمسيون
الطبي القومي ثم بعد ذلك أصدرت الالئحة في عام 1974
وفي عام 2008صدر قانون القمسيون الطبي القومي الذي
ُ
بموجبة الغي القانون السابق وتبع فنيا واداريا لوزير
الصحة االتحادية .أقر القانون الجديد أن تكون أعمال
القمسيون الطبي القومي في شكل لجان يكونها السيــد /
وزير الصحة االتحادي من االطباء  .ثم بعد ذلك أصدرت
الئحة القمسيون الطبي في عام 2012والتي تم الغاؤها في
 .عام  2015بصدور الالئحة الجديدة
يتمتع القمسيون الطبي القومي بشخصيته
ً
االعتبارية المستقلة إداريًا وماليًا ،حامال رسالة «االرتقاء
بمستوى الخدمة المدنية لتحقيق األهداف المشتركة»
ومتطلعًا إلى رؤية هدف واحد وهو «الريادة والتميز في
».تقديم الخدمات لعمالئنا
الرؤيـــــــــا :قمسيون طبي قومي يقدم خدمات
طبية متميزة وذات جودة عالية لنيل رضا المستفيدين
في جميع مجاالته الخدمية

الرســـــــــالة

تقديم خدمات متميزة ذات جودة وكفاءة عالية
وبتقنيات حديثة تديرها كوادر مدربه ومؤهلة وتنظيم
العمل وعالقات العمل للعاملين بالدولة في االمور التي
تتعلق بالصحة والسفر للخارج لكل من القطاع الخاص
والعام ،ومساعدة الجهات العدلية في انفاذ القانون وحل
النزاعات وتمكين دولة القانون فيما يلي اختصاصات
.القمسيون الطبي القومي

القيــــــم

ترسيخ قيمة العمل ودوره في بناء األمة وتسهيل
وتيسير االجراءات بجودة عالية كما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم (يسروا وال تعسروا) (إذا عمل
ً
احدكم عمال فليتقنه) االتقان واألمانة في أداء العمل،
والسرية التامة في حفظ السجالت وحقوق المنتفعين
.وترسيخ عمل الفريق الواحد

االدارات العامــــــــــة

 .1إدارة الخدمات الطبية وتتبع لها
 :االقسام التالية
قسم التسنين وقسم تقدير العجز وقسم اللياقة
.الطبية وقسم الخدمات المساعدة وقسم العالج بالخارج
 .2إدارة التخطيط والبحوث وشؤون االجانب
 :وتتبع لها االقسام االتية
قسم التخطيط والبحوث وقسم التنسيق
وشؤون القمسيونات الوالئية وقسم شؤون األجانب
.والعالقات الدولية
 .3إدارة الموارد المالية والبشرية وتتبع
 :لها االقسام التالية
قسم الموارد المالية وقسم الموارد البشرية
وقسم الخدمات
:اختصاصات القمسيون الطبي القومي
يشكل رئيس القمسيون لجان فنية من

:االختصاصيين للقيام بالمهام األتيةوضع أسس وضوابط إجراءات الكشف الطبي
الخاصة بتقدير إمكانية العالج بالخارج واعتماد
النماذج الطبية للقومسيون في الوالئية ،ووضع أسس
وإجراءات اإلشراف على القمسيون في الوالئية باالضافة
الى وضع األسس والضوابط الخاصة بتقرير اللياقة
الصحية لمستويات الحكم المختلفة ألغراض التعيين أو
االستمرار في الخدمة أو تقدير أو إعادة تقدير العمر
.أو نسبة العجز ونوعه للعاملين في تلك المستويات

لجان للعالج بالخارج – وضع أسس وضوابط
االجراءات الخاصة بالعالج بالخارج ،ولجنة االشراف بوضع
األسس وإجراءات االشراف ،ولجنه لوضع األسس الضوابط
الخاصة باللياقة الصحية للعاملين في مستويات الحكم
ألغراض التعين – االستمرار في الخدمة – نهاية الخدمة
للعجز الصحي وإعادة تقدير األعمار ،ولجان تقدير
العجز في حاالت اإلصابات الجنائية وحوادث الحركة
واصابات العمل واألمراض المهنية واستخراج شهادة
تقدير العمر لجميع المواطنين والتسنين الجنائي ،ولجنة
تحديد اللياقة الصحية للسودانيين ولألجانب والالجئين
والعاملين بالسفارات والمبعوثين وطالبي الجنسية
بالتجنس وللعاملين في مدخل الخدمة وأثناء الخدمة
ونهاية الخدمة للعج ،ولجنة االستئنافات والتي يكونها
السيد /وزير الصحة ليستأنف اليها قرارات اللجان الفنية
والقمسيون الطبي وبعد موافقة السيد وزير الصحة على
االستئنافات ويعتمد قرار لجنة االستئنافات بواسطة
 .الوزير ويكون قرار نهائي

شراكات القمسيون الطبي القومي

الصحة الدولية ،ووزارات الصحة الوالئية ( ممثلة
) في القمسيونات الوالئية
القمسيونات النظامية :العسكري  -قمسيون
الشرطة  -قمسيون االمل ،ووزارة الداخلية  -االدارة

العامة للسجل المدني .ووزارة العدل  -الجهات العدلية.
ووزارة الخارجية – ادارة التوثيق – الملحق الطبي
بالسفارات الخارجية .والمعمل القومي (استاك) .ووزارة
.المالية العالج الموحد .وبنك السودان

القمسيونات الوالئية

والية غرب دارفور -الجنينة  .ووالية شمال
دارفور  -الفاشر  .ووالية جنوب دارفور -نياال .ووالية
الشمالية  -دنقال  .ووالية نهر النيل  -الدامر  .ووالية

شمال كردفان  -االبيض .ووالية جنوب كردفان -
كادقلي  ،ووالية القضارف  ،ووالية كسال  .ووالية البحر
االحمر -بورتسودان  .ووالية الخرطوم  .ووالية النيل
االزرق  .ووالية النيل االبض .ووالية سنار  .ووالية
غرب كردفان  .ووالية الجزيرة  .ووالية وسط دارفور.
.ووالية شرق دارفور

موجهات انشاء القمسيونات الوالئية

وفقا لموجهات الحكم االتحادي والدستور
االنتقالي لعام 2005م واستنادا الي قانون القمسيون
الطبي القومي لعام 2008م فأن للواليات الحق في انشاء
 :قمسيونات خاصة بها وعلي الواليات االلتزام باالتي
إنشاء قمسيونات والئية ذات شخصية اعتبارية
لها قانونها وخاتمها تتبع إداريا وفنيا للسيد وزير
الصحة .وأن يكون للقمسيون الطبي الوالئي مقرهـ الخاص.
وتقوم الوالية بأعداد قانون للقمسيون الوالئي وفقا للنظم
والترتيبات المعمول بها إلعداد وإيجاز القوانين  .كما
يجب اال يتعارض القانون الوالئي مع القانون االتحادي
 .وتقوم وزارة الصحة والقمسيون الطبي بإعداد الئحة
للقانون الوالئي وان ال تتعارض مع الئحة القمسيون الطبي
القومي خاصة في تحديد نسبة العجز واالصابات وتقدير
العمر والشهادات المرضية .ويكون للقمسيون الطبي
الوالئي رئيسا متفرغا يعين بواسطة السيد وزير الصحة
للوالية .ويكون وزير الصحة لجنة الستئنافات قرارات
.القمسيون الوالئي

االنجازات خـــــــالل العــام 2017

قامت ادارة القمسيون الطبي بوضع خطة
إلنشاء مبني يتكون من خمسة طوابق يحوي كل
المعامالت الخاصة بإجراءات القمسيون الطبي في مكان
واحد تسهيال للمواطن .كما تمت الموافقة من وزارة
المالية علي تمويل المشروع كذلك تم تخصيص قطعة
ارض بمساحة الف متر من مجلس الوزراء للقمسيون
الطبي القومي الن المشروع تحت التشييد .واكمال
اجراءات الهيكل التنظيمي الوظيفي و الموافقة
علية من السيد رئيس الجمهورية .وتم تكوين لجنة
بالتنسيق مع وزارة العمل لتحسين شروط الخدمة
للعاملين في القمسيون الطبي القومي الستبقاء االطر
الصحية لالستفادة من الخبرات المتراكمة في عمل

القمسيون .اما في اطار سياسة اصالح الدولة و الحكومة
االلكترونية تم حوسبة كل معامالت القمسيون الطبي
القومي .وبداء العمل في المرحلة الثانية و هي ربط
القمسيونات الوالئية عبر الشبكة القومية .كما تمت
ارشفة كل الملفات في كل االقسام حتي صارت كل
الملفات الكترونية .وفي إطار برنامج اصالح الدولة تم
توحيد العمل في القمسيونات الطبية (الشرطة  -االمل
 -.القوات المسلحة) فيما يخص العالج بالخارج

تقارير
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خفض وفيات األمهات واألطفال  -------ومن أحياها
تقرير  :نوال شنان
nawalshanan3@gmail.com

يعتبر السودان من الدول ذات المعدالت العالية في
وفيات األمهات واألطفال أقل من عمر الخمس سنوات  ،على
الرغم من إنخفاض هذه المعدالت نتيجة للتدخالت المختلفة
التي بذلتها مؤسسات الحكومة المختلفة بالتنسيق مع الشركاء
والتي أدت إلى خفض وفيات األمهات من  537حالة وفاة لكل
100ألف والدة حية في 1990م إلى  216وفاة لكل  100ألف والدة
حية 2010م ،وفي خفض وفيات األطفال دون سن الخامسة من
123حالة وفاة لكل  1000والدة حية 1990م إلى 67وفاة لكل
1000والدة حية في 2014م  ،ولكن الزالت هنالك حاجة لمزيد من
التدخالت االجتماعية ،االقتصادية والثقافية ،وهذه التدخالت
المتنوعة تشكل عوامل مهمة في الحفاظ على صحة األمهات
 .واألطفال والمساعدة بالتالي في خفض الوفيات بينهم
ومن هنا جاءت حملة (ومن أحياها) مناصرة خفض
الوفيات بين هذه الفئات كمكون أساسي للبرنامج الشامل لألمان
االجتماعي والذي تنفذه وزارة الضمان والتنمية االجتماعية مع
كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الصحة
االتحادية  ،ويهدف البرنامج الشامل لألمان الى تنفيذ تدخالت
بشكل متكامل وشامل تستجيب لمعالجة الفقر المتعدد األبعاد
عبر شبكات األمان اإلجتماعي بإستهداف المحليات األكثر
فقرا بالبالد  ،ويمثل تمكين األسرة وترقية أوضاعها الوحفاظ
عليها كنواة للمجتمع السليم المعافى ركنا أساسيا في تطور
المجتمع ،وبما أن األم تمثل الركيزة األساسية في إستقرار
االأسرة وحفظ كيانها جاء اإلهتمام بصحتها وصحة طفلها
والعمل على خفض األسباب التي تؤدي لوفاتهما وتحقيق الحماية
االجتماعية لهما ويصبح أمرا ضروريا يحتاج لتضافر الجهود
 .والتنسيق بين الشركاء

12ألف قابلة في مظلة التأمين

وأكد رئيس اللجنة العليا لحملة من أحياها دكتور
طالل الفاضل في مؤتمر صحافي عقدته وزارة الضمان بالتعاون
والتنسيق مع وزارة الصحة االتحادية يوم االثنين 30يوليو
المنصرم بقاعة الوزارة ،ان مرجعيات الخطة تتمثل في
البرنامج اإلنتخابي لرئيس الجمهورية  ,وأهداف التنمية
المستدامة 2030م ووثيقة التنمية األفريقية 2063م بجانب
الخطة الخمسية لوزارة الضمان ،فيما يقوم الهدف العام
للخطة على تحقيق مناصرة المجتمع وقياداته السياسية

والتنفيذية والمجتمعية لخفض أسباب الوفيات  ،في حين

شملت األهداف المحددة حسب الفاضل  ،تحريك القيادات
السياسية  ،التنفيذية والشعبية لمناصرة لخفض اسباب الوفيات
 ،وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا صحة األم والطفل مع المساعدة
في تسريع تنفيذ التدخالت العلمية المطلوبة لخفض هذه
األسباب فضال عن المساعدة في تحسين الوضع التغذوي لألمهات
الحوامل واألطفال ،ونوه إلى إدخال  12ألف قابلة وأسرهن تحت
مظلة التأمين الصحي وصوال لنسبة  %100فضال عن تقديم
 .الدعم المالي الشهرى لحوالي 7ألف قابلة

2020م مسح لقياس الحملة

وقال إن النتائج المتوقعة للحملة ،منها زيادة الوعي ،
المجتمعي بأسباب وفيات األمهات واألطفال والدور الذي يجب أن
يلعبه المجتمع  ،والمساعدة في إستقرار عمل القابالت بزيادة
تغطيتهن بالتامين الصحي من  %24إلى  ، %85وزيادة تعيين
القابالت وزيادة الدعم المالي لهن من  %41إلى %77

 ،والمساعدة في تقليل نسبة اإللتهابات عند الوالدة

عبر زيادة التوسع في نسبة الوالدة النظيفة من %46,5
إلى  %93,4من الوالدات المبلغة وخفض نسبة سوء التغذية
وسط األطفال بزيادة نسبة اكتشاف الحاالت وعالج حاالت سوء
التغذية الحاد وسط األطفال دون سن الخامسة من  %52إلى
 ، %68هذا بجانب زيادة نسبة إكتشاف وعالج حاالت سوء
التغذية المتوسط بين ذات الفئة العمرية من  %27إلى

،%33منوها إلى توقيع الوزارتان التفاقية لخفض الوفيات
عبر التدخالت المختلفة معلنا تنفيذ مسح 2020م
.لقياس أثر الحملة

أغذية عالجية ل77ألف طفل

وفي جزئية عالج سوء التغذية كشفت مديرة البرنامج
القومي للتغذية بوزارة الصحة االتحادية دكتورة نهى عبد
الفتاح في مداخلتها في المؤتمر الصحفي ،عن منح أغذية عالجية
ل 77ألف طفال وطفلة لمعالجة سوء التغذية بتمويل من وزارة
الضمان والتنمية االجتماعية وديوان الزكاة واعتبرت مديرة
البرنامج القومي للتغذية بالوزارة  ،وإعتبرت ان أكتشاف حاالت
سوء التغذية تحدي فضال عن تحويل األطفال المصابين به إلى
المستشفيات مما يقتضي تفعيل الشراكات المجتمعية بمايمكن
من أحداث التدخالت الالزمة لمعالجتهم  ،معلنة عن البدء في
إجراء المسوحات لتحديد موقف اإلصابات بكل الواليات عقب
عطلة عيد األضحى فيما ينفذ حاليا بوالية الجزيرة ولفتت
إلى ان المؤشرات تشير إلى إنخفاض حاالت سوء التغذية الحاد
حسب مايرد من الحاالت في المرافق الصحية المختلفة منوهة

إلى أن بعض العادات في مجال التغذية تسهم في ظهور سوء
التغذية وأضافت(من العادات غير الصحيحة في األكل عدم
إعطاء األطفال أقل من عمر سنتين البيض لالعتقاد بان تناوله
في هذا العمر سيصيب الطفل بالبكم ) مما يقتضي التوعية
والتثقيف بخطا كثير من العادات الغذائية الفتة إلى ان صرف
دوالرا واحدا على التوعية بالرضاعة الطبيعية يوفر  35دوالرا
.كانت ستصرف على العالج

النزف سبب رئيسي لوفاة األمهات

وحول أهم األسباب المؤدية لوفيات األمهات قالت
مديرة البرنامج القومي للصحة االنجابية بوزارة الصحة اإلتحادية
دكتورة منال حسن طه ،إن النزيف السبب الرئيسي لوفيات
األمهات بالسودان يليه ضغط الجنين الناتج من الحمل منوهة
إلى تدخالت نفذتها الوزارة لخفض الوفيات منها،توفير عربات
اإلسعاف لتسهيل سرعة تحويل الحوامل للمستشفيات ،ووضع

البرتكوالت عالجية وتدريب الكوادر الطبية والصحية
عليها بجانب توفير معدات الوالدة اآلمنة والنظيفة لمنع
حدوث االلتهابات،على وجود نظام للتقصي ورصد الوفيات

على كافة المستويات مع تأهيل المرافق الصحية وتدريب
.القابالت أثناء الخدمة

اليوم الوطني

وأعلنت وزارتا الضمان والتنمية االجتماعية والصحة
تدشين حملة (ومن أحياها) لخفض وفيات األمهات
واألطفال في إطار البرنامج الشامل لألمان االجتماعي
بتكلفة 152مليون جنيه انطالقا من والية النيل األزرق اليوم
األربعاء ضمن االحتفال باليوم الوطني لصحة األم والطفل الذي
حدد له األول من أغسطس من كل عام بناءا على توجيهات
رئيس الجمهورية ،وقالت الوزيرة مشاعر الدولب في المؤتمر
الصحفي المشترك مع وزير الصحة االتحادي بحر إدريس أبوقردة
،ان المحددات االجتماعية والثقافية تلعب دورا كبيرا سلبا أو

ايحابا في صحة األمهات واألطفال سواء في الجوانب الغذائية أو
في ختان اإلناث وغيرها الفتة إلى أهمية التنسيق الشراكات مع
الوزارت ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الصحة لتحقيق المردود
اإليجابي في تحسين صحة األمهات واألطفال وخفض الوفيات
بينهم خاصة وأن المؤشرات الزالت مرتفعة وماتحقق دون مانصبو
إليه وأضافت ( الحق في الحياة وليس في الصحة فقط) منوهة إلى
ان شعار اإلحتفال يأتي كمخرج من مخرجات حملة ومن أحياها
وللفت اإلنتباه لقضية الوفيات وضرورة الشراكة المجتمعية
وتعزيز رسائل التوعية وتوقعت ظهور النتائج اإليجابية للحملة
معلنة تضمين تنفيذ الدراسات والمسوحات للوقوف على تأثيرات
 .الحملة ضمن خطة وزارتها

125مليون دوالر العالج المجاني
ووصف وزير الصحة االتحادي بحر ابوقردة  ،ماتحقق
حتى اآلن إنجازا في ظل الظروف الصعبة بالبالد منوها إلى ان
تكلفة العالج المجاني بلغت  125مليون دوالر في العام مع التحول
التدريجي لتنفيذ المجانية عبر التأمين الصحي متوقعا ان يسهم
ذلك في إحداث نقلة حقيقية في المرحلة القادمة ولفت لوجود
برنامج الستيعاب القابالت خاصة وان  %80من الوالدات الزالت
بالمنازل ونوه إلى الفراغ من تدريب مايزيد عن  13ألف

قابلة عبر اكاديميات العلوم الصحية بكل الواليات فيما
نجحت  4واليات في تعيينهن بنسبة  %100مشددا
على الواليات المتأخرة في التعيين اإلسراع في تعيينهن
وأضاف(دي قضية اخالقية قبل ان تكون هدف وطني أو
عالمي) وأعلن استمرار العمل مع الضمان وصوال لتحقيق
األهداف المرجوة واصفا الشراكة القائمة بين الوزارتين
بالرائعة مناشدا أجهزة اإلعالم المختلفة بمناصرة الحملة
.وترسيخ مفهوم اليوم الوطني لصحة األم والطفل

مقاالت
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رؤية وزارة الصحة اإلتحادية للطوارئ الصحية ومكافحة األوبئة
د.عصام الدين محمد عبد الله  -وكيل وزارة الصحة اإلتحادية
د.صالح الدين مبارك الخليفة – مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة األوبئة
في طريقة تعامل الدولة مع قضية التصدي لألوبئة
خصوصًا أن الوضع الحالي يمكن أن يؤدي لحدوث
كارثة وطنية في حال إنتشار وباء ألحدى األمراض
ُ
األكثر ضراوة مثل اإليبوال في حال لم تتخذ اإلجراءات
المناسبة ألحداث تغيير في نظام التعامل مع األوبئة
بالسودان .تنبئ هذه اإلستراتيجية على تحليل الوضع
الراهن للقطاعات ذات الصلة باألوبئة والطوارئ
الصحية ودراسة التجربة الحالية لوباء اإلسهال المائي
الحاد ،لوضع نظام جديد للتعامل مع األوبئة بالسودان
ُ
بحيث تقوى المقدرات الوطنية للتصدي لألوبئة مما
.سيجنب البالد الكثير من اإلشكاالت

 .1حقائق حول التعامل مع قضية
الطوارئ الصحية واألوبئة

يعتبر السودان من الدول التي تتعرض
لألوبئة بصورة مستمرة وال يكاد يمر عام دون أن
يظهر وباء في إحدى مناطق السودان وفي كثير من
األحيان ينتشر الوباء ليشمل عددًا كبيرًا من الواليات،
ومما يساعد على ذلك ضعف البنية التحتية وضعف
مقدرات الواليات للتصدي لهذه األوبئة الشئ الذي
يزيد من احتماالت ظهور هذه األوبئة ويقلل من
فرص احتوائها في لحظاتها األولى .نتيجة التأثيرات
السالبة لألوبئة على اقتصاديات الدول وعلى نظمها
االجتماعية نجد أن كثيرًا من الدول بدأت تعيد

النظر في نظمها للتصدي لألوبئة خصوصًا بعد وباء
اإليبوال األخير في غرب أفريقيا والذي أحدث تغيرًا
كبيرًا في نظرة الدول والمنظمات العاملة في الصحة
لهذه القضية .وباء االسهال المائي الحاد األخير في
السودان أوضح بصورة جلية ضعف المقدرة الوطنية
للتعامل مع األوبئة خصوصًا أنه يحتاج إلى جهود
الكثير من القطاعات،إضافة لقطاع الصحة .كما
أن ضعف مقدرة الواليات في التعامل مع هذا الوباء
كان سببًا مباشرا في تقليل المقدرة الكلية للتصدي
والتحكم في الوباء .هذا الواقع يستدعي إعادة النظر

لكي نتمكن من وضع رؤية موضوعية لتحسين
المقدرات الوطنية للتعامل مع الطوارئ الصحية
واألوبئة فإن هناك العديد من الحقائق المتعلقة
بهذه القضية البد من توضيحها .يمكن إجمال هذه
:الحقائق في اآلتي
هناك العديد من المحددات االجتماعية i.
والثقافية واالقتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة
على مستويات انتشار األوبئة وعلى ماآلتها .هذه
المحددات تعتبر ضمن الجذور األساسية لمسببات
األوبئة ومن العوامل المؤثرة على جهود التصدي
لها ،لذا البد من التعرف عليها ومحاولة تحسينها
مسببات األوبئة وجهود التصدي . ii.ومعالجتها
لها تتأثر بصورة مباشرة بالعديد من العوامل

ذات العالقة بجهات خارج اإلطار التقليدي للصحة
وببعض الوزارات األخرى مثال لذلك وزارة الموارد
المائية والري والكهرباء والعالقة مع األمراض المنقولة
بواسطة المياه ،وزارة الصناعة واألمراض المتعلقة
بالبيئة  ....الخ .آدوار هذه الجهات وتقوية التنسيق
معها يشكل حجر الزاوية في نجاح جهود التصدي
ُوجود العديد من اإلستراتيجيات والتي . iii.لألوبئة
أثبتت فعاليتها وجدواها االقتصادية والتي يمكن
تنفيذها لمنع حدوث األوبئة او إليقاف إنتشارها.
االستخدام األمثل للموارد يقتضي إتباع هذه
االستراتيجيات وعدم تبديد الموارد في بعض
.اإلستراتيجيات التي ال تعتمد على أسس علمية
األوبئة -في حالة الفشل في احتوائها في وقت iv.
قصير -يمكن أن تؤدي إلى حدوث بعض التداعيات
السياسية على المستوى المحلي كما يمكن أن يكون
لها تداعيات سياسية واقتصادية على الدول من
قبل المجتمع الدولي ،كما يمكن أن تؤثر على حركة
األفراد والحيوانات والبضائع بين الدول وفي داخل
.الدولة الواحدة

 .2تحليل الوضع الحالي فيما يتعلق
بالطوارئ الصحية واألوبئة

يمكن تلخيص الوضع الحالي بالسودان فيما
يخص قضية األوبئة في النقاط التالية
الضعف الشديد في الكثير من القضايا i.
ُ ّ
التي تشكل محددات اساسية لالوبئة خصوصًا القضايا
المتعلقة بالبئية ،سالمة مياه ،سالمة االغذية ونقل
ومعالجة النفايات في غالب واليات السودان مما
عدم . ii.يشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة
وجود رؤية واضحة لتحسين المحددات المؤثرة على

تقارير
قضية األوبئة وضعف اإلهتمام بقضية
عدم وجود آليات فاعلة . iii.الوقاية من األوبئة
للتنسيق بين قطاعات الدولة المختلفة وعلى
مختلف المستويات فيما يخص قضية األوبئة ،وعدم
وجود آليات للتعامل مع قضايا الطؤاري في الكثير
ضعف التمويل المتاح لمجابهة . iv.من القطاعات
قضية الطوارئ واألوبئة وعدم الحصول عليه في
الوقت المناسب وضعف تمويل مطلوبات االستعداد
عدم وضوح الرؤية فيما يخص . v.للطوارئ واألوبئة
األدوار بين مختلف المستويات (إتحادي ،والئي،
محلي) وفيما يخص التدخالت الفنية المطلوبة
للتصدي لألوبئة وفيما يختص بقضية تمويل هذه
التدخالت .هذا الوضع أدى إلى اعتماد الواليات
على الدعم اإلتحادي والذي يعجز عن مقابلة كل
متطلبات الواليات في حالة حدوث أوبئة بشكل
كبير يشمل عددا من واليات السودان خصوصًا أنه
ال توجد ترتيبات واضحة لتوفير وضمان تدفق
الضعف الشديد في المقدرات . vi.هذا التمويل
الفنية واللوجستية المتعلقة بالتصدي لألوبئة على
المستوى الوالئي والمحلي بوزارة الصحة والقطاعات
عدم مقدرة مختبر الصحة العامة . vii.ذات الصلة
القومي للتشخيص المتقدم لبعض األوبئة الفيروسة
وضعف أو عدم وجود مختبرات والئية ،مع ضعف
عدم . viii.في التحقق الحقلي من مسببات األوبئة
وجود عنابر مخصصة لعزل المرضى المصابين
عدم وجود تجهيزات . ix.بأمراض شديدة العدوى
كافية لمنع دخول األمراض المعدية من الدول األخرى
في نقاط العبور الحدودية
وبالمطارات والموانئ
عدم وجود العدد الكافي من القوى . x.
العاملة لدى وزارة الصحة اإلتحادية خصوصًا
فيما يخص القوى العاملة المتخصصة في معالجة
حاالت األوبئة مما يضطرها للتعاقد مع عاملين في
المستشفيات التابعة لوالية الخرطوم .هذا الوضع
يؤدي إلى تأخر في االستجابة وعدم القدرة على
.تنفيذ برامج للتدريب وزيادة المقدرات

 .3مقترحات لتطوير
مقدرة الدولة للتصدي
لألوبئة

بإعتبار ما سبق ذكره ومن تحليل الوضع
الصحي الراهن فيما يخص األوبئة يمكن تلخيص
:مقترح تطوير المقدرات للتصدي لألوبئة في اآلتي
إستراتيجية وزارة الصحة لمجابهة
الطوارئ الصحية واألوبئة
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 .4حقائق حول
التعامل مع قضية
الطوارئ الصحية
واألوبئة

لكي نتمكن من وضع رؤية موضوعية
لتحسين المقدرات الوطنية للتعامل مع الطوارئ
الصحية واألوبئة فإن هناك العديد من الحقائق
المتعلقة بهذه القضية البد من توضيحها .يمكن
:إجمال هذه الحقائق في اآلتي
هناك العديد من المحددات االجتماعية v.
والثقافية واالقتصادية التي تؤثر بصورة مباشرة
على مستويات إنتشار األوبئة وعلى ماآلتها .هذه
المحددات تعتبر ضمن الجذور األساسية لمسببات
األوبئة ومن العوامل المؤثرة على جهود التصدي
لها ،لذا البد من التعرف عليها ومحاولة تحسينها
مسببات األوبئة وجهود التصدي . vi.ومعالجتها
لها تتأثر بصورة مباشرة بالعديد من العوامل
ذات العالقة بجهات خارج اإلطار التقليدي للصحة
وببعض الوزارات األخرى مثال لذلك وزارة الموارد
المائية والري والكهرباء والعالقة مع األمراض
المنقولة بواسطة المياه ،وزارة الصناعة واألمراض
المتعلقة بالبيئة  ....الخ .آدوار هذه الجهات
وتقوية التنسيق معها يشكل حجر الزاوية في نجاح
وجود العديد من . vii.جهود التصدي لألوبئة

ُ
اإلستراتيجيات والتي أثبتت فعاليتها وجدواها
االقتصادية والتي يمكن تنفيذها لمنع حدوث
األوبئة او إليقاف إنتشارها .االستخدام األمثل
للموارد يقتضي إتباع هذه اإلستراتيجيات وعدم
تبديد الموارد في بعض اإلستراتيجيات التي
األوبئة -في . viii.ال تعتمد على أسس علمية
حالة الفشل في احتوائها في وقت قصير -يمكن
أن تؤدي إلى حدوث بعض التداعيات السياسية
على المستوى المحلي كما يمكن أن يكون لها
تداعيات سياسية واقتصادية على الدول من قبل
المجتمع الدولي ،كما يمكن أن تؤثر على حركة
األفراد والحيوانات والبضائع بين الدول وفي داخل
.الدولة الواحدة

 .5تحليل الوضع الحالي
فيما يتعلق بالطوارئ
الصحية واألوبئة

يمكن تلخيص الوضع الحالي بالسودان فيما
:يخص قضية األوبئة في النقاط التالية
الضعف الشديد في الكثير من القضايا xi.
ُ ّ
التي تشكل محددات أساسية لألوبئة خصوصًا
القضايا المتعلقة بالبئية ،سالمة مياه ،سالمة
األغذية ونقل ومعالجة النفايات في غالب واليات
السودان مما يشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة
عدم وجود رؤية واضحة لتحسين . xii.العامة
المحددات المؤثرة على قضية األوبئة وضعف
عدم . xiii.االهتمام بقضية الوقاية من األوبئة
وجود آليات فاعلة للتنسيق بين قطاعات الدولة
المختلفة وعلى مختلف المستويات فيما يخص
قضية األوبئة ،وعدم وجود آليات للتعامل مع قضايا
ضعف . xiv.الطؤارئ في الكثير من القطاعات
التمويل المتاح لمجابهة قضية الطوارئ واألوبئة
وعدم الحصول عليه في الوقت المناسب وضعف
. xv.تمويل مطلوبات االستعداد للطوارئ واألوبئة
عدم وضوح الرؤية فيما يخص األدوار بين مختلف
المستويات (إتحادي ،والئي ،محلي) وفيما يخص
التدخالت الفنية المطلوبة للتصدي لألوبئة وفيما
يختص بقضية تمويل هذه التدخالت .هذا الوضع
أدى إلى اعتماد الواليات على الدعم اإلتحادي والذي
يعجز عن مقابلة كل متطلبات الواليات في حالة
حدوث أوبئة بشكل كبير يشمل عددا من واليات
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السودان خصوصًا أنه ال توجد ترتيبات واضحة
الضعف . xvi.لتوفير وضمان تدفق هذا التمويل
الشديد في المقدرات الفنية واللوجستية المتعلقة
بالتصدي لألوبئة على المستوى الوالئي والمحلي
عدم . xvii.بوزارة الصحة والقطاعات ذات الصلة
مقدرة مختبر الصحة العامة القومي للتشخيص
المتقدم لبعض األوبئة الفيروسة وضعف أو عدم
وجود مختبرات والئية ،مع ضعف في التحقق الحقلي
عدم وجود عنابر . xviii.من مسببات األوبئة
مخصصة لعزل المرضى المصابين بأمراض شديدة
عدم وجود تجهيزات كافية لمنع . xix.العدوى
دخول األمراض المعدية من الدول األخرى في نقاط
عدم . xx.العبور الحدودية وبالمطارات والموانئ
وجود العدد الكافي من القوى العاملة لدى وزارة
الصحة االتحادية خصوصًا فيما يخص القوى العاملة
المتخصصة في معالجة حاالت االوبئة مما يضطرها
للتعاقد مع عاملين في المستشفيات التابعة
لوالية الخرطوم .هذا الوضع يؤدي إلى تأخر في
االستجابة وعدم القدرة على تنفيذ برامج للتدريب
.وزيادة المقدرات

 .6مقترحات لتطوير
مقدرة الدولة للتصدي
لألوبئة

بإعتبار ما سبق ذكره ومن تحليل الوضع
الصحي الراهن فيما يخص األوبئة يمكن تلخيص
:مقترح تطوير المقدرات للتصدي لألوبئة في اآلتي
إنشاء مراكز وطنية للتحكم في األمراض i.
 (Centers for Diseases Controlتابعة لوزارة الصحة ولها فروع بالواليات )CDCs
(يمكن البدء بفروع أقليمية تحشد لها الموارد
الفنية والبشرية وتختص بتشخيص الحاالت
الوبائية من خالل إنشاء مختبرات للصحة العامة
ومجابهة األوبئة) مع تحديد واضح ألدورها وأدوار
.الجهات ذات الصلة وأدوار وزارات الصحة الوالئية
توفير التمويل المطلوب لمجابهة الطوارئ ii.
والوبائيات بما يشمل تمويل متطلبات االستعداد
للتصدى لها عبر إنشاء الصندوق الوطني للطوارئ
تقوية وبناء قدرات . iii.الصحية ومكافحة األوبئة
إنشاء وحدات للطوارئ . iv.النظام الصحي المحلي
وإيجاد آليات للتعامل مع الطوارئ في القطاعات
تقوية التنسيق بين الجهات . v.ذات الصلة
المختلفة من خالل وجود ممثلين لهذه الجهات
داخل وحدات المراكز الوطنية للتحكم في األمراض
بالمركز والواليات ،مع وجود آليات للتنسيق على
المستويات العليا بين هذه الجهات حين تكون
إعادة النظر في األجهزة . vi.هناك حاجة لذلك
المسؤولة عن المياه من حيث الهيكلية والعالقات
ُ
بحيث تقوى حاكميتها وتزداد مقدراتها كما
ُ.يعاد النظر في طريقة إدارة المصادر المائية
معالجة التردي في صحة البيئة عبر خلق vii.
.نظم وآليات إدارية فاعلة على كافة المستويات
تأسيس إحتياطي الطوارئ من الكوادر viii.
تقوية . ix.البشرية بإيجاد وظائف وتدريبهم
.نظم وخدمات الحجر الصحي وفق النظم العالمية
تقوية والتوسع في نظام الترصد لألمراض x.
إنشاء مركز للعزل وفق . xi.واألحداث الطارئة
.المعايير العالمية

تقارير
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فى توزيع معينات الخريف 2018م  -البشير :الحكومة تصرف على الصحة أضعاف نسبتها في الموازنة العامة
خالل الدعم الكبير لبرنامج العالج المجاني حيث شهدت السنوات الماضية
زيادة مضطردة في التمويل المخصص لهذا البرنامج حيث زادت ميزانيته
من  2.3مليار جنيه في العام 2017م إلى  2.9مليار جنيه في هذا العام ما
يعادل  125مليون دوالر في العام .كما توسع هذا البرنامج بإضافة عالج
االطفال دون الخامسة قبل ثالث اعوام ،ودعم ادوية االمراض المزمنة العام
الماضي ،إلى إدخال قسطرة القلب وبعض عمليات القلب المفتوح في العالج
المجاني في شهر أبريل من هذا العام .كما أن الصندوق القومي لإلمدادات
الطبية إستطاع توفير األدوية للقطاع العام كما تمكن الصندوق من خفض
.قيمتها بحوالي  %45عن سعرها في القطاع الخاص

كما تمكن الصندوق في ذات الوقت من توزيع أجهزة

طبية للواليات بما قيمته  785,404.576جنيه أي مايعادل  86مليون
دوالر  ،حظيت والية الخرطوم وحدها بـــ  321,152.250جنيه أي
مايقارب نصف المبلغ كما أن المجلس القومي لالدوية والسموم وتخفيفًا
ألعباء المعيشة على المواطنين تمكن من تخفيض معدل  %30لعدد
 222.صنف من األدوية
:ماتحقق في التغطية الصحية الشاملة
وقال ابوقردة إن مشروع التغطية الصحية الشاملة والذي

البشير يدعو الوالة إلى تعميم التأمين الصحي لكل المواطنين
تقرير :جعفر برغوت

أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ،ان ما
تصرفه الحكومة على الصحة يتجاوز بأضعاف النسبة المحددة في
الموازنة العامة وذلك لطبيعة الحكم الالمركزي الذي تقدم فيه
الخدمات الصحية على المستويات االتحادية والوالئية والمحلية.
ووجه لدى مخاطبته بمعرض الخرطوم الدولي إحتفال تدشين
معينات خريف العام  2018م بالمحافظة على تلك المعينات
وإدارتها وفق النظم المالية واإلدارية قبل وبعد الخريف وان
يكون االستعداد مبكرا على الدوام  .وقال أن حجم المعينات
يجسد الجهد المقدر للدولة ووزارة الصحة بوجه خاص واهتمامها
.بصحة انسان السودان ليصبح أكثر قدرة على العطا

تعميم التأمين الصحي

.فيها الحكومة بنسبة  %90والباقي مساهمة شركاء الصحة

توفير المعدات الطبية المطلوبة
ّ

الصحيين من اداء عملهم
وحتى نمكن هؤالء العاملين ً
بعد التدريب الذى تلقوه فقد وفرنا لهم المعدات الطبية
المطلوبة حيث وفرت وزارة الصحة معينات العمل لـ ()326
مركز صحة أسرة بتكلفة كلية بلغت ( )33,917,692جنيه
سوداني ،كما وفرنا المعدات واالجهزة الطبية لعددـ ()292
وحدة أسرة بتكلفة كلية بلغت ( )19,231,412جنيه سوداني.
كما وفرت الوزارة عدد ( )9,707شنطة للقابالت بتكلفة كلية
بلغت ( )15,405,009جنيه سوداني ،كما شهدتم اليوم توزيع
عدد ( )452شنطة اضافية للقابالت .كما وفرت الوزارة المعدات

وطمأن ابوقردة ،على أن وزارة الصحة اإلتحادية تسيير

ً
ً
بخطى حثيثة ورؤية واضحة نحو أهدافها نتيجة للسياسات التي
ً
أنتهجتها وبدأت في تنفيذها مستفيدة من تجربة المجلس القومي لتنسيق
الخدمات الصحية وآليته التنفيذية ولجانه الفنية حيث عملت الوزارة على
 :ثالثة تحوالت استراتيجية

وهي التحول من إدارة الصحة من خالل وزارة الصحة إلى

إدارة الصحة من خالل القطاع الصحي .واإلنتقال من التركيز على الصحة
العالجية إلى التركيز على الصحة الوقائية .والعمل على حماية المواطن من
الدفع المباشر من جيب المواطن إلى الدفع المستحق عبر تقوية التأمين
الصحي من خالل مشروع تمويل الصحة الذي بدأ نقل العالج المجاني
تدريجيًا إلى بطاقة التأمين الصحي بالتنسيق التام مع وزارة الضمان
ً
والتنمية االجتماعية ممثلة في الصندوق القومي للتأمين الصحي ،وبدأ
بتجربة نقل األطفال دون الخمس سنوات في والية شمال كردفان وإنتقل

ودعا البشير الوالة إلى تعميم التأمين الصحي
لكل المواطنين في إطار توجه الدولة الرامي ألن تصبح نسبة
التغطية  %80وإدخال كافة العالجات ضمن بطاقة التأمين
الصحي .وشدد البشير علي أهمية ضبط السفر للعالج بالخارج
عبر القومسيون الطبي وحصره على الحاالت الضرورية مؤكدا
أن السودان يملك اكفأ الكوادر الطبية على مستوى العالم .وفي
سياق آخر أكد البشير أن السودان في أقصى ظروفه االقتصادية
والحصار واالستهداف الخارجي استطاع أن يحافظ علي امنه
.واصبح مالذا آمنا لآلخرين

إلى أكثر من سبعة واليات اآلن وهنا البد من اإلشادة بتجربة هذه
الوالية السباقة المبادرة .وشددحرص وزارته على المضي قدمًا في
.تطبيق مخرجات الحوار الوطني وبرنامج إصالح الدولة

وقال بحر ادريس ابوقردة ،وزير الصحة اإلتحادي إن
الوزارة تسير برؤي واضحة نحو تحقيق أهدافها عبر تنفيذ
توصيات الحوار الوطني وإصالح الدولة فيما يلي العمل الصحي بالبالد.

ُ
في ترسيخ مفهوم الصحة في جميع السياسات والذي توج
بتسليم وثيقة وكالء الوزارات لرئاسة الجمهورية تعهدوا فيها
بتنفيذ مطلوبات الصحة في وزاراتهم بدعم الصحة من خالل
.السياسات التنموية

رؤي واضحة

أما في مجال التدريب األساسي :فقد دربت الوزارة ()13,095
قابلة بتكلفة كلية بلغت ( )78,342,000جنيه سوداني بنسبة .%98
و ( )4,680معاون صحي بتكلفة كلية بلغت ( )28,080,000جنيه
سوداني بنسبة  .%90كما تم ايضا تدريب ( )2,868مساعد طبي بتكلفة
كلية بلغت ( )40,572,000جنيه سوداني بنسبة  .%53و()1,193
معاون صحي ضمن برنامج المعاون الصحي ّللرحل بتكلفة كلية بلغت
 )7,158,000(.جنيه سوداني بنسبة %43
أما في مجال التدريب التكاملي :فقد دربت الوزارة عدد -
( )2,798مساعد طبي بتكلفة كلية بلغت ( )11,382,264جنيه سوداني
بنسبة  .%98و( )3,938كادر مشترك ( تغذية  -تحصين) بتكلفة كلية
.بلغت ( )12,538,592جنيه سوداني بنسبة %92

:حلقات نقاش مفتوحة
وقال أبوقردة ،إن السياسة الصحية الوطنية والتي أجازتها
ُ
الوزارة خالل هذا العام والتي إنتهج في إعدادها نظام حلقات النقاش
المفتوحة ،ولم يكن ذلك حصرًا على أهل الصحة وحدهم ولكن تمت إدارة
حلقات نقاش مفتوحة مع كافة القطاعات ومن خالل الحوارات المجتمعية
بالواليات ،كما حدث في أحياء مدينة كسال والخرطوم (جنوب الحزام
والحاج يوسف وامدرمان) وكذلك الحوار المجتمعي مع قطاعات النساء
والشباب .مردفا أن لجهود وزارة الصحة مع بقية الوزارات أثرًا كبيرًا

بدأ في الربع األخير من العام 2012م ُليعد من أكبر المشروعات
ُ
الصحية التي نفذت منذ إستقالل البالد ،مشيدا بدور الرئاسة
الكبير تقدمه في توفير المطلوبات والدعم المالي .مشددا على
ُ
أن أولوية وزارة الصحة اإلتحادية على كافة المستويات أن تولي
نجاح هذا المشروع كل ما يستحق من جهد والعمل على حشد كل
طاقات الشركاء الوطنيين والدوليين معنا فإن ما تحقق في هذا المشروع
:كبير ،فعلي سبيل المثال

في مجال اإلنشاءات :انشأة الوزارة عدد (- )335
مركز صحة أسرة بتكلفة كلية بلغت ( )335,800,000جنيه

المطلوبة لعدد ( )2,664معاون صحي بتكلفة بلغت ( )6,926,400جنيه
سوداني .كذلك قامت الوزارة وبدعم من مفوضية تنسيق ومراقبة االيرادات
المالية ووزارة الضمان والتنمية االجتماعية بتوفير تمويل لدعم القابالت
غير المعينات ،حيث ُوفر الدعم لـعدد ( )3,261قابلة بتكلفة كلية بلغت
 )19,681,963(.جنيه سوداني
:المساهمة في خفض وفيات األمهات واألطفال بقوة
وأوضح أبوقردة أنه بجانب معدات ومستلزمات الخريف
تم تدشين المرحلة الثانية من مشروع اإلسعاف القومي بحوالي 170
عربة إسعاف إضافة إلى  6عربة جوالة لبنك الدم و 500ثالجة حفظ
أمصال وعدد من الثالجات لبنوك الدم ،كل هذا ُيضاف للمرحلة األولى
للمشروع الذي دشنتم فخامتكم في العام الماضي بواقع ( )111عربة
اسعاف للمشروع القومي لإلسعاف .سوف يعمل هذا المشروع على إنقاذ
مصابي الحوادث والحاالت الطارئة بل سوف يساهم في خفض وفيات

وتعهد وزير الصحة بتوفير كافة المطلوبات الصحية لكافة الواليات
وتخفيف أعباء المعيشة عبر توفير العالج المجاني وخفض أسعار الدواء
من خالل سياسات الصندوق القومي لالمدادات الطبية .ودعا سيادته
الوالة إلى توظيف معينات خريف للعام  2018م بصورة فاعلة تعود على
صحة المواطن واستقراره .يذكر أن معينات خريف العام 2018م

وأشار أبوقردة ،بأن عملت الوزارة وبتوجيه ومتابعة مباشرة
من فخامتكم بالتركيز على برامج تخفيف اعباء المعيشة على المواطنين من

واصحاح البيئة وصحة األم والطفل وعربات إسعاف وبنك للدم وثالجات
للحفاظ على االمصال بتكلفة كلية بلغت أكثر من  476مليون جنيه ساهمت

أبوقردة يتعهد بتوفير كافة المطلوبات الصحية لكافة الواليات

تشمل معينات مكافحة نواقل المرض وعيادات طوارئ وأدوية
ومستهلكات طبية ومعينات لجودة المياه وسالمة األغذية

تخفيف أعباء المعيشة

سوداني ،بنسبة  .%100وإنشاء ( )649وحدة صحة أسرة بتكلفة كلية
بلغت ( )400,650,000جنيه سوداني بنسبة  .%87كما تم ايضا إنشاء
( )97مستشفى ريفي في المرحلة األولى ومستهدف  100مستشفى
.ريفي في المرحلة الثانية

.األمهات واألطفال بقوة

أخيرة

مصعب برير

قبل العناية المركزة

musapbrear@gmail.com
الحوار الصحي ..ان تأتي متأخرا خير من ان ال تأتي
ال يختلف اثنان بتميز الكادر الصحي السوداني بكل مكوناته من >
األطباء والمهن الطبية والصحية بشهادة جميع النظم الصحية التي
خدموا فيها سواء بالدول الغربية او العربية او غيرها ،وفي ظل كل
المحبطات التي تحيط بنا دوما ما نفخر بالتقارير التي تصدرها الجهات
الرقابية للمؤشرات الصحية في تلكم البلدان ذات النظم الصحية
المنسجمة والتي تؤكد تميز الكادر الصحي السوداني بخلو سفر أدائه
من األخطاء الطبية ولسنوات ممتدة وتفرد الكادر الصحي الوقائي أيضا
وفي المقابل نجد ان األجواء المشحونة بالسلبية والترصد الضار اقعدت >
نفس هذا الكادر من أداء دوره بالمؤسسات الصحية الوطنية ،فأضحت
القضايا الصحية ال متنفس لها سوي االعالم المفتوح ،رغم تأثير هذا
المنحى المدمر على قناعات المواطن والمريض السوداني المستهدف
األول بهذه الخدمات الحيوية المهمة التي ال غني عنها ،وتطاول غبار
الصراع لينعكس استقطابا حادا ومقعدا لألداء ،وبدا المواطن يفقد
الثقة في نظامه الصحي الذي أضحى ساحة لتصفية الحسابات بفعل تعنت
قلة محسوبة ،وبدا المريض السوداني يهاجر لتلقي العالج بالخارج رغم
توفير الدولة ألموال طائلة لتوطين العالج بالداخل ورغم االفتتاحات
..التي نسمع بها يوميا ألعداد مهولة من المؤسسات الصحية الجديدة
ان سياسة (ال اريكم اال ما اري) لن تنجح في إدارة فئة مستنيرة كالعاملين >
بالقطاع الصحي ،وكذلك فان االهتمام بالمباني لن يعالج قصور الخدمة
وثقة المواطن بالقطاع الصحي ،وبالطبع لن نحلم بفريق صحي متجانس
ونحن نهتم بالمباني ونتجاهل المعاني التي تمثل المكونات الحية للنظام
الصحي من بشر ونظم عمل في بيئة تحقق ادني متطلبات العدالة والتطور،
وأثبتت كل التجارب اإلنسانية بانه ال نظام صحي بال كادر صحي مؤهل
ومعايير ونظم أداء تستجيب للمتطلبات األساسية لتحقيق التجانس
بين مكونات الفريق الصحي حتي ولو وفرنا كل معدات واليات العالج
..المتوفرة بالدينا وحتي ولو شيدنا في كل شبر مركز صحي ومستشفيي
ان تبني وزير الصحة االتحادي األستاذ بحر ادريس ابوقردة لمبادرة >
الحوار الصحي تعد كالضوء في نهاية النفق ،فان تأتي متأخرا خير من
ان ال تأتي ،فاالستماع آلراء واشواق مكونات الفريق الصحي في حوار
شفاف هو الحلقة المفقودة لتحقيق العدالة والتجانس المطلوب ،من
اجل مستقبل صحي يجد فيه الكادر البشري الصحي الدافع لإلحساس
بروح االنتماء للمؤسسة الصحية ،فان قوانين التمييز والعنصرية
المهنية التي اجازتها احدي الواليات ،والتي تلغي ابسط الحقوق لفئة
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وقالت الكاميرا

مديرة المركز القومي لجراحة وأمراض الكلى دكتورة منار بشرى في ختام
الدورة التدريبية وحفل توزيع الشهادات للمتدربين بقاعة نادي الشرطة بري
بينهم أطباء اثيوبيين

شارك في التدريب نخبة من إستشاري الطب وجراحة الكلى واختصاصي
التمريض فضال عن الصيدلة السريرية ،التغذية والهندسة الطبية وجاءت
برعاية وكيل وزارة الصحة االتحادية دكتور عصام محمد عبدالله

الديلزة الدموية والصفاقية ليست نهاية الطريق ممايقتضي من الفريق الطبي
والصحي المحافظة على حياة المريض وتحسين جودة حياتها

كبسولة طب َية
jafarsalih1994@gmail.com
إن السياسة الصحية الوطنية التي أجازتها وزارة الصحة اإلتحادية*
ُ
خالل هذا العام 2018م والتي إنتهج في إعدادها نظام حلقات النقاش
المفتوحة ،من أهمها معينات الخريف واإلستعداد المبكر له ونحن اآلن
على أعتاب تجاوز مرحلة فصل الخريف من دون أي وباء صحي بالبالد
ذلك نتيجة لإلستعداد المبكر للخريف عن طريق توفير اآلليات
.ومعالجة مناطق الهشاشة والمناطق صعبة الوصول في الخريف
وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير خالل توزيع*
معينات الخريف 2018م بأرض المعارض ببري أكد ان ما تصرفه
الحكومة على الصحة يتجاوز بأضعاف النسبة المحددة في
الموازنة العامة وذلك لطبيعة الحكم الالمركزي الذي تقدم فيه
.الخدمات الصحية على المستويات االتحادية والوالئية والمحلية
فحجم المعينات يجسد الجهد المقدر للدولة ووزارة الصحة*
اإلتحادية بوجه خاص واهتمامها بصحة انسان السودان ليصبح
أكثر قدرة على العطاء .ووزارة الصحة كانت حاضرة بكافة
المعينات واألجهزة والفرق الصحية لمجابهة طوارئ الخريف
.للعام 2018م ورفدت كل الواليات باإلحتياجات المطلوبة
أن معينات خريف العام  2018م شملت معينات مكافحة*
نواقل المرض وعيادات طوارئ وأدوية ومستهلكات طبية
ومعينات لجودة المياه وسالمة األغذية واصحاح البيئة وصحة
األم والطفل وعربات إسعاف وبنك للدم وثالجات لحفظ
األمصال بتكلفة كلية بلغت أكثر من  476مليون جنيه ساهمت
.فيها الحكومة بنسبة  %90والباقي مساهمة شركاء الصحة
زيارة الوزير اإلتحادي لمدينة النهود عقب األمطار والسيول*
التي إجتاحتها أخيرا ضمن وفد إتحادي قاده مساعد رئيس
الجمهورية الدكتور فيصل حسن إبراهيم ،وقف خاللها على
غرف الطوارئ بإدارة الطوارئ ومكافحة األوبئة بالوزارة وشدد
على عمل مدار ال24ساعة والمتابعة اللصيقة لمجريات
األحداث بكل الواليات كما تابع عن كثب األوضاع مع وجود
.كوادر من الوزارة لمساعدة وزارة الصحة بغرب كردفان

إنطالق ورشة اعداد الخطة الوالئية لإلستجابة للطوارئ الصحية
الخرطوم :نوال شنان

إنطلقت بفندق كورنثيا
بالخرطوم ورشة إعداد الخطة
الوالئية لإلستجابة للطوارئ الصحية
والتي نظمتها وزارة الصحة اإلتحادية
متمثلة في إدارة الرعاية الصحية
األساسية  -إدارة الطوارئ الصحية
ومكافحة األوبئة ،بالتعاون مع
.منظمة التنمية الصحية العالمية
وقال مدير إدارة الطوارئ
الصحية ومكافحة الوبئة بالوزارة ،
د.صالح الدين مبارك في افتتاح الورشة،
إن أهم أهداف الوزارة اإلتحادية بناء
القدرات الوالئية والمحلية من أجل
اكمال منظومة الخطة اإلستراتيجية
.القومية مع الخطط الوالئية
وأكد المبارك ،انه خالل الورشة

ستلم جميع الواليات بالقدرات التخطيطية
الجيدة ،مؤكدا حرص الوزارة على عملية
التنفيذ المباشر بعد اكتمال الورشة،
والترويج الواسع للخطة على مستوى المحيات
.من أجل إنجاح الخطة بالمستوى المطلوب

وشدد المبارك على ضرورة
التنسيق وتوزيع األدوار والمسئوليات،
مشيرا الى أهمية شراكة جميع
الجهات ذات الصلة لعملية الطوارئ

الصحية وكشف ان الورشة والتي
تستمر لثالثة أيام جزء من عملية
مكافحة والتقليل من اآلثار المرتبطة
.بالسيول واألمطار والفيضانات
كما أشاد ،بالدور الكبير للوزارة الصحة
اإلتحادية في بناء القدرات البشرية وتوفير
معينات الطوارئ والتحكم في األمراض .وقال
المبارك ،نحن اآلن على أعتاب تجاوز مرحلة
فصل الخريف من دون أي وباء صحي وذلك نتيجة

لإلستعداد المبكر للخريف عن طريق توفير
اآلليات ومعالجة مناطق الهشاشة والمناطق
صعبة الوصول في الخريف ،مضيفًا حتي اآلن
.ليس لدينا أوبئة تتعلق باألمطار والسيول
من جانبه قال خبير منظمة
التنمية الصحية العالمية د.علي النمر،
بأنه سيتم تقديم الخطة الوطنية العامة
للطوارئ خالل الورشة والتي وضعتها
وزارة الصحة االتحادية  ،بحضور مدراء
.الوزارت المعنية والعاملين في اإلستجابة
وأكد النمر ،على أن الهدف األكبر
للورشة توحيد لغة التعامل وطريقة العمل
من أجل اإلستعداد التام لمجابهة الطوارئ
لتقليل الخسائر البشرية والمادية ،مؤكدًا
على النجاح التام للخطة على مستوى الواليات
والمحليات بما يتنساب مع اإلمكانيات
والتحديات في الوالية المعنية وأضاف قائال
(إن الطوارئ اليمكن منعها لكن يمكن
التخفيف من آثارها عبر وضع الخطط وتحديد
األدوار ومجابهة التحديات) .ونوه النمر،
.إلى ان السودان من الدول الرائدة في المجال

