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السودان ينجح في اختبار لجودة األدوية بمنظمة االيقاد

التوقيع على مشروع تعميم يودنة الملح
الخرطوم -نوال شنان

وقعت وزارة الصحة االتحادية اليوم على مشروع تعميم يودنة الملح في
السودان 2021-2019م مع 14من الجهات ذات الصلة بحضور منظمات األمم
المتحدة ويهدف إلى إعتماد تشريع يمنع بيع الملح غير المضاف إليه اليود
بحلول 2020م وزيادة اإلنتاج بوالية البحر األحمر من  %35إلى  %100بنهاية
2022م وزيادة االستهالك من  %15إلى 2022 %90م فيما كشفت التقارير
عن إستصدار  11والية لقوانين لحظر وبيع الملح غير الميودن معلنة أن %15
فقط من األسر تستهلكه بما يستوجب بذل جهود إضافية للتوعية بأهمية
وخطورة عدم تناوله في اإلصابة بعدد من األمراض الغدة الدرقية والتخلف العقلي
.والبدني واإلجهاض لدى الحوامل
وشدد وكيل الوزارة المكلف د.سليمان عبدالجبار في حفل مراسم التوقيع بفندق
كورينثيا بالخرطوم ,على توفير األطر والسياسات والتشريعات لتنفيذ المشروع
وتحديد دور كل جهة تأكيدا لوصول الملح الميودن لكل المواطنين على أن تتم
زيادة اإلنتاج واألستهالك مقرا بان زيادة االستهالك يستوجب جهودا كبيرة
مما يستدعي العمل معا ووضع آلية للمتابعة واإلشراف والتقويم مع استصحاب
التجارب الماضية واضاف قائال(في السابق لم يحالفنا التوفيق في التنفيذ)
.وأعلن التزام الوزارة باالتفاق
وأكد وكيل وزارة الصناعة المكلف عبدالرحمن العجب,أن المشروع مكتمل العناصر
مع توفر التمويل له من الجهات الداعمة وعلى راسها برنامج الغذاء العالمي الفتا
إلى أن تكلفة إقامة  3مصانع التتعدى 15مليون دوالر وتضيف مانسبته %60

 )20شركة تتنافس في توفير(
()86صنف لبنوك الدم في البالد

الخرطوم:
صحة وطن

من حاجة البالد من الملح الميودن إضافة للمصانع الثالث القائمة حاليا والتي تنتج
 %35.من الحاجة الفعلية بما يؤدي إلى اإلكتفاء الذاتي والتصدير لدول الجوار
وكشف األمين العام لحكومة والية البحر األحمر أحمد الباهي علي ,عن إصدار قانون
والئي يمنع إنتاج وترحيل الملح غير الميودن فيما تعمل حكومته على إستكمال
اللوائح والتعديالت المطلوبة إلحكام القانون منوها لوجود 3مصانع للملح الميودن
بالوالية تنتج 25طن في الساعة معلنا العزم على عدم صدور تصاديق لمصانع
جديدة التلتزم بشروط إضافة اليود ملتزما بتقديم التسهيالت المطلوبة
.بإعتبار أن المشروع مشروعا قوميا
وقال المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي ممثال لمنظمات األمم المتحدة دكتور
حميد نورو ,إن 2مليون شخص في العالم يعانون من نقص المغذيات الدقيقة
ويقع أغلبهم في دول العالم النامي

الخرطوم -صحة وطن
شارك المجلس القومي لالدوية
و السموم في اختبار لجودة
االدوية بالمناطق الحدودية
المستهدفة بمنظمة االيقاد
واثبتت التحاليل التي تم اجرائها
مطابقتها للمواصفات مما
يعني توفر الظروف المناسبة
لضمان جودة الدواء في قنوات
توزيعه المختلفة حتي في
المناطق الحدودية وطالبت
منظمه االيقاد من بعض
دول االيقاد السودان وجنوب
السودان واثيبوبيا_ ويوغندا
-كينيا _الصومال _جبوتي بعمل

مسح واخذ عينات الدوية معينة
في المناطق الحدوية وقال
المجلس في تعميم صحفي إن
عينات األدوية التي طلبت من
السودان كانت من منطقة جودة
بوالية النيل األبيض والقالبات
بالقضارف منها دواء للصناعة
الوطنية خاصة باالطفال واخرى
تتعلق بالصحة االنجابية و تم
ارسالها إلى مختبر في دوله
اثيوبيا وكانت النتيجة ان األدوية
السودانية مطابقة للمواصفات
مقارنة بوجود بعض األدوية غير
.المطابقة في الدول االخرى

كشف د .شهاب الدين
علي صديق مدير
اإلدارة العامة للشراء
والتعاقد ورئيس
لجنة عطاء أدوية
ومستهلكات بنوك
الدم بالصندوق القومي
لإلمدادات الطبية
كشف عن تنافس
( )20من الشركات
الوطنية لتوفير اصناف
.بنوك الدم
وقال شهاب إن اإلدارة
العامة للشراء والتعاقد
طرحت هذا العطاء

في أواخر شهر يوليو
الماضي وان ( )20من
الشركات استوفت
الشروط المطلوبة
للعطاء المذكور مشيرا
إلي أن العطاء أقفل
وفتحت المظاريف
ظهر الرابع من
سبتمبر وتم تكوين
اللجان المالية والفنية
الخاصة بالعطاء
والتي تباشر أعمالها
وسيتم إعالن النتائج
في فترة ال تتجاوز
.العشرة أيام
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الخرطوم -نوال شنان

طالب وكيل وزارة الصحة االتحادية المكلف دكتور سليمان
عبدالجبار ,حكومة والية غرب كردفان بتحديد اإلحتياجات

العاجلة للمستشفيات من األجهزة والمعدات لتوفيرها عبر
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية وشدد على ضرورة تشغيل
 .األجهزة وتنفيذ الصيانة الدورية لها
وتعهد عبد الجبار لدى لقائه بمكتبه والي الوالية اللواء
عبدالله محمد عبدالله ,بالعمل مع حكومة على تنفيذ
العديد من المشروعات ضمن الخارطة الصحية سواء مراكز
ووحدات صحية ومستشفيات تخصصية بما يسهم في تقوية
 .النظام الصحي بالوالية
وشدد عبد الجبار  ,على تعيين القابالت والمساعدين الطبيين
والمعاونين الصحين والبالغ عددهم  1300لضمان إستقرارهم
 .والذين دربتهم الوزارة

وكيل الصحة يشدد على أهمية اإلستعداد المبكر لمرض اإليبوال
الخرطوم -جعفر برغوت

شدد وكيل وزارة الصحة
اإلتحادية المكلف د.سليمان
عبدالجبار ،على أهمية
اإلستعداد المبكر لمرض
اإليبوال وتقوية المجهودات
بجانب الرصد والمتابعة
واستصحاب التجارب
.اإلقليمية للمرض
وأكد عبدالجبار ،لدى
مخاطبته ورشة العمل
الوطنية لتقييم اإلستعداد
والجاهزية العملية إلحتمالية
مرض اإليبوال الفيروسي
الوارد عبر الحدود ،والتي
نظمتها وزارة الصحة
اإلتحادية ممثلة في إدارة
الطوارئ ومكافحة األوبئة
بالتعاون مع منظمة الصحة

العالمية بفندق كورنثيا
بالخرطوم ،عدم تسجل
حاالت إصابة بالمرض في
السودان أو في دولة جنوب
السودان الفتا إلى أن حدود
السودان مع دولة الجنوب
من أطول الحدود مقارنة
.بالدول األخري
وقال عبدالجبار ،إن
الغرض من الورشة الوقوف
على الخطة التي أعدت
لإلستعداد مضيفًاان
المرض من األمراض الفتاكة

ويسبب نسبة عالية جدا
من الوفيات ،مؤكدًا على
رفع مستوى الحذر وتطبيق
الحماية وضرورة حماية
.المواطنين
من جانبه أكد مدير إدارة
الطوارئ ومكافحة األوبئة
بالصحة اإلتحادية د.بابكر
المقبول ،على استعداد
وزارته وتكوين الخطة
الشاملة لتقوية الرصد
المرضي واإلكتشاف المبكر
وتقوية المختبرات بجانب

.التوعية الصحية
ووجه المقبول ،بتطوير
الكوادر الصحية وتقوية
نظام المعلومات بجانب
تظافر الجهود مع الجهات
ذات الصلة لحماية البالد
من هذا المرض ،وشدد على
ضرورة حماية المداخل
.الجوية والحدودية
في وقت كشف فيه ممثل
منظمة الصحة العالمية
د.عماد أحمد اسماعيل ,أن
نسبة الوفيات جراء المرض
بدولة الكنغو بلغت 1702
حالة وفاة من جملة 2526
حالة إصابة مؤكدا على توفير
الدعم التقني لوزارة الصحة
اإلتحادية فضال عن توفير
المستهلكات ومعينات العمل
.وأجهزة الكشف

ووصف والي الوالية اللواء عبدالله محمد عبدالله ,النظام الصحي
بواليته بـ(الهشاشة) والتردي على مستوى المستشفيات
والمراكز الصحية خاصة بالقرى مع النقص في المعدات بالمرافق
الصحية بالمدن وتهالك المتوفر منها مقرا بالنقص الحاد في
عربات اإلسعاف مناشدا الوزارة االتحادية بمد يد العون العاجلة
واإلستجابة لإلحتياجات منوها إلى قيام حكومته بصيانة  6من
عربات االسعاف المتعطلة مع الحاجة لعشر عربات إسعاف
 .أضافية ونوه إلنتشار األنيميا المنجلية
وكشف مدير اإلدارة العامة للطب العالجي بوزارة الصحة
االتحادية دكتور عبدالله الجعلي ,عن مد الوزارة االتحادية
الواليةبحوالي  37إختصاصيا في إطار مشروع توطين

التخصصات الدقيقة مشيرا إلى أن قيمة اإلستبقاء أرتفعت
إلى 25ألف جنيه متعهدا بتوفير المزيد منهم مطالبا الوالية
 .بتشجيعهم على االستبقاء بدعمهم
وأكد الجعلي ,تسليم الوالية  6عربات إسعاف العام الماضي على
أن تتسلم خالل الشهرين القادمين 5أخرى لتغطية المستشفيات
.الريفية ضمن  86عربة إسعاف للواليات
وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة االوبئة دكتور
بابكر المقبول  ,إن الوضع الصحي بالوالية يحتاج لتضافر الجهود
االتحادية والوالئية مشيرا إلى تسليم المبيدات وأعلن عن
 .توفير كميات إضافية

الصحة اإلتحادية :توفير  86عربة
إسعاف خالل الشهرين القادمين

والية الفتا إلى اإلستمرار في مشروع توطين التخصصات الدقيقة بالواليات
.عبر التمويل االتحادي
وطالب عبدالجبار  ,بتخصيص ميزانيات من المشاريع االقتصادية لصالح
الصحة ضمن المسؤولية اإلجتماعية مع التشديد على اإللتزام باإلشتراطات
الصحية بمايسهم أن تؤدي المشاريع الهدف منها مع تالفي اآلثار الصحية
.السالبة مشيدا بالجهد الشعبي بنهر النيل
وكشف والي واالية نهر النيل اللواء ركن عبدالمحمود حماد حسين,عن
وصول جهاز مناظير الجهاز الهضمي المقدم من الجمعية السودانية ألمراض
الجهاز الهضمي والذي تبلغ تكلفته 7مليار جنيه مشيدا بدور وزارة الصحة
االتحادية فيما طلب بمد الوالية بعربات إسعاف الفتا إلى تعهدات من
أبناء الوالية بدول المهجر بدعم الصحة وأضاف قائال ساعدت شركة أسمنت
 .عطبرة في صيانة مستشفى عطبرة

وكيل الصحة :سداد مديونيات
االمدادات بنسبة٪١٠٠

دوالر فيما وافقت وزارة المالية على دفع فروق األسعار بدفع 2,5مليار جنية
من جملة 4,6مليار جنيه الفتا إلى أن كل هذه اإلجراءات أدت إلى إنفراج في
 .الوفرة الدوائية ألدوية االمدادت
وكشف عبدالجبار  ,عن إستفادت القطاع الخاص من حصائل الصادر بتوفير
مبلغ  62مليون دوالر في الفترة من 1أبريل وحتى 1أغسطس لصالح الشركات
المستوردة لألدوية إلستيراد الدواء فضال عن المصانع المحلية لتوفير
المواد الخام وأضاف قائال نحتاج لجهود إضافية لمساعد هذا القطاع في
سداد مديونيته بما يسهم في فتح إعتمادات جديدة الفتا إلى أن مديونية
.القطاع الخاص 83مليون دوالر

الخرطوم -نوال شنان
كشفت وزارة الصحة االتحادية عن الشروع في إعداد دراسة لتأهيل المشارح
القائمة بجانب تشييد مشارح أخرى بواقع مشرحة في كل والية التتوفر فيها
.معلنة توفير  86عربة إسعاف خالل الشهرين القادمين
وقال وكيل الوزارة المكلف دكتور سليمان عبدالجبار لدى لقائه بمكتبه
بوالي والية نهر النيل اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين بحضور اإلدارت
المختصة بالوالية وبالصحة االتحادية ,إن الدراسة بدأت بتقييم المشارح
بوالية الخرطوم وستضمن الدراسة تشييد مشرحة واحدة على األقل بكل

الخرطوم -نوال شنان
أكد وكيل وزارة الصحة االتحادية المكلف د.سليمان عبدالجبار ،على سداد
مديونيات الصندوق القومي لالمدادت الطبية للعامين 2018-2017م بنسبة
 %100والبالغة 34مليون يورو من قبل المجلس العسكري (الذي جرى حله
أخيرا) معلنا عن سداد 7مليون يورو من جملة المبلغ البالغ 24مليون يورو
 .بنسبة سداد  %30من مديونية 2019م
وقال عبدالجبار في المنبر االعالمي االسبوعي بمكتبه ,إن سداد المديونيات
مكن االمدادات من فتح اعتمادات جديدة الستيراد األدوية بمبلغ 32مليون
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تقرير – نوال شنان

أعلنت وزارة الصحة االتحادية ,أن
اإلصابات بحاالت االسهال المائي
الحاد(الكوليرا) بوالية النيل األزرق
بلغت 37حالة حتى اليوم اإلثنين
تراكميا من 28أغسطس المنصرم
الفتة إلى إستقبال ومعالجة الحاالت
 .بمركز العزل بمدينة الروصيرص
وأكد الوزير دكتور أكرم على التوم
في تعميم صحافي ,معالجة وخروج
28حالة فيما تبقت بمركز العزل
5حاالت فقط وحالتين بمركزي ود
الماحي وقيسان الفتا إلى حالتي وفاة
األول لحالة مشتبهة في 28أغسطس
المنصرم (أول حالة إشتباه) وحالة
الوفاة الثانية قبل وصولها لمركز
العالج يوم 5سبتمبر الجاري الفتا
لعدم حدوث وفيات للحاالت داخل
مراكز العالج مشيرا إلى أخذ عينات
لفحصها بالمعمل المركزي بالخرطوم
وأظهرت النتائج وجود بكتريا
مرض الكوليرا منوها إلى إتخاذ كافة
اإلجراءات والتحوطات الالزمة من
قبل الوزارة وبوزارة الصحة بالوالية
بجانب منظمة الصحة العالمية وشركاء
الصحة بالنيل األزرق والتي تمثلت في
تقوية وتفعيل غرف الطوارئ تحت
إشراف والي الوالية فضال عن إرسال
فرق اإلستجابة السريعة إلى المواقع
المتأثرة ووصول فريقين من الوزارة
والصحة العالمية لتقديم الدعم الفني
للوالية في تنفيذ أنشطة االصحاح
البيئي وسالمة المياه والتخلص
السليم من الفضالت والنفايات سالمة
الغذاء والتوعية بجانب المعالجة
القياسية للحاالت وتقوية نظام
 .الترصد والتقصي

لمكافحة النواقل منوهة إلى التنسيق
مع اليونسيف والتي ركزت على
االصحاح البيئي والتوعية المجتمعية
فيما قامت منظمتها بمكافحة النواقل
 .بمنطقة جنوب الحزام بالخرطوم
واشأدت القصير  ,بإعالن الوزير
لمرض الكوليرا بالنيل األزرق واصفة
ذلك بالشفافية وضمن االلتزام باللوائح
الصحية كاشفة وصول رسائل من
 .الشركاء مثمنة هذه الخطوة

وفد اتحادي للنيل
األزرق

اإلعالن واجب على الدولة

وكشف التوم ,عن توفير األدوية
والمستلزمات الطبية والكلور بكل
أنواعه بجانب مستلزمات التطهير
ومكافحة نواقل األمراض بمحليتي
الروصيرص والدمازين فيما يجري
العمل على إنفاذ خطة شاملة بكل
محليات الوالية بالتدخالت الالزمة
مؤكدا أن التدخالت التي تمت أدت
إلى انحسار الحاالت وتوقع بإستمرار
كل اإلجراءات والتحوطات المطلوبة
السيطرة على المرض مناشدا
المواطنين بالنيل األزرق وبكل الواليات
بضرورة أخذ الحيطة الحذر وتناول
مياه نظيفة والتخلص السليم من

النفايات والفضالت اآلدمية ومكافحة
الذباب وغسل األيدي مع التبيلغ
الفوري ألقرب مؤسسة صحية عند
الشعور بأعراض المرض مجددا
التوجيه لوزارات الصحة بالواليات
والعاملين والفاعلين في العمل الصحي
بأهمية تكثيف الجهود لتأكيد
االستعداد واإلستجابة الفاعلة ألي
حاالت متوقعة واستكمال عمليات
تجهيز غرف العزل وفقا للمواصفات
.المطلوبة وتدريب الكوادر المعالجة
إعتبر وزير الصحة االتحادية دكتور
أكرم علي التوم ,إعالن الحكومة لوباء
الكوليرا ضمن واجبات الدولة وفي
إطار اللوائح الصحية الدولية الحاكمة
الفتا إلى أن الشفافية تأتي بالنتائج
المرجوة حاضا منظمة الصحة العالمية
على توفير التطعيم ضد مرض
الكوليرا خاصة وان التطعيم يقلل من
اإلصابة بنسبة  %65فضال عن خفض
.معدالت الوفيات

دعم عالمي

وقال التوم لدى لقائه بمكتبه بممثلة
منظمة الصحة العالمية مكتب
السودان دكتورة نعيمة القصير ,إن
المنظمة شكلت حضورا مع السودان
وشعبه في بناء النظام الصحي وفي درء
الكوارث بجانب إستجابتها لإلحتياجات
العاجلة في ظل حكومة ملتزمة بالحرية
والتغيير ومنح الشعب مايستحقه
مثمنا دور المنظمةخالل فترة الخريف
بالخرطوم والواليات الفتا إلىأن كارثة
الخريف جاءت والنظام الصحي منهار
مع عدم توفر لألدوية وخدمات الرش

والوقاية بما أسهم في تدني الوضع
الصحي للمواطنين خاصة وأن النظام
الحاكم لم يمنح الصحة الموارد الالزمة
فضال عن استشراء الفساد معلنا عن
اتجاه لوضع برنامج إسعافي بالتعاون
مع المنظمة إلعادة تمويل المخزون
االستيراتجي من األدوية على مستوى
المراكز الصحية وتوفير األدوية
المنقذة للحياة مشيرا إلى أن من ضمن
مهام الوزارة تهيئة النظام الصحي
وتوفير الخدمات العالجية والوقائية
للجميع الفتا إلى عقد إجتماع مع
المنظمة قريبا لتحديد اإلحتياجات
 .ووضع األولويات
وأكد التوم  ,على الدور المتعاظم
للجان المقاومة وتجمع المهنيين
وتنسيقية المهن الصحية وغيرها
في درء آثار الخريف كاشفا عن
الشروع في تكوين مجلس إستشاري
يضم كافة هذه الجهات ومنظمات
المجتمع المدني للمشاركة في التقييم
والتقويم لعمل الوزارة الفترة القادمة
كرقيب من الشعب مطالبا أجهزة
االعالم المختلفة بالقيام بدورها في
التقويم مؤكدا أن نهجه العمل بروح
الفريق والمؤسسية وأضاف (دي
).روح الثورة
وتعهدت ممثلة منظمة الصحة
العالمية دكتورة نعيمة القصير
,بدعم مشروعات الصحة وحشد
الشركاء في سبيل ذلك والدعم
للبرنامج اإلسعافي المقرر وضعه من
قبل الوزارة منوهة إلى ضرورة إشراك
منظمات المجتمع المدني الفتة إلى أن
المنظمة قدمت دعما بلغ مليون دوالر

وقاد التوم وفدا اتحاديا وبمعيته
ممثلة منظمة الصحة العالمية مكتب
السودان دكتورة نعيمة القصير
للوقوف على األوضاع الصحية في أعقاب
اإلعالن عن مرض الكوليرا بالوالية
فيما كشفت وزارة الصحة بوالية النيل
األزرق ان جملة الوفيات جراء مرض
الكوليرا تراكميا منذ٢٨اغسطس
المنصرم حتى اليوم 5حاالت وفاة
واإلصابات ٦٧إصابة منها ١٨إصابة
.بغرف العزل الزالت تتلق العالج
وأكد وزير الصحة االتحادية دكتور
أكرم علي التوم ،خالل تفقده غرفة
العزل بمستشفى الروصيرص ،على
معالحة اوجه القصور ومناقشة
المطالب المرفوعة مع حكومة الوالية
واللجنة العليا لطوارئ الخريف بمجلس
الوزراء واللجنة الفنية برئاسة الوزارة
وأضاف قائال(نحن جينا لنخدم الشعب
) ولن نكون بمعزل عنه في العهد
الجديد سواء المدنيين أو العسكريين
مع الشفافية في الطرح وقال (جينا
نسمع كالم الببكينا ماكالم البضحكنا)
.فالحكومة حكومة الشعب
وأشاد التوم،بالحهود المبذولة من
قبل المتطوعين ولجان المقاومة
وكل قطاعات المجتمع في التبليغ
عن الحاالت ونقلها موجها اياهم
بالمشاركة داخل غرف الطوارئ
وصوال للحلول مع الجميع وأن يكونوا
جزءا من اتخاذ القرارات ومتابعة
تنفيذها بإعتبار ان الكوليرا وغيرها
من األمراض المصاحبة للخريف
تحتاج لتكاتف جهود المجتمع األهلي
والحكومي والمنظمات(اليد الواحدة
).مابتصفق
وثمن التوم خالل زيارته لمركز العزل
بمستشفى الدمازين بمعية والي
الوالية،جهود العاملين بمراكز العزل
بكل الوالية وعمال الرش والكلورة
ومتابعي الحاالت متوقعا أن يسهم
تكاتف الجهود في القضاء على الكوليرا
قبل نهاية الخريف مشددا على
اليقظة العالية من كافة القطاعات

تقارير

مناشدا المواطنين بغسل األيدي بالماء
والصابون والوصول القرب مركز صحي
 .في حال الشعور بأي أعراض
وأشاد الوالي اللواء بس عبدالغني،
بجهود لجان المقاومة والمنظمات
الدولية والوطنية مؤكدا المقدرة
على دحر المرض وإنحسار الحاالت
.بتعاون الجميع

تكوين غرفة الطوارئ

وقال المدير العام لوزارة الصحة
بالوالية د.مصطفى جبرالله ،إن الوزارة
عمدت إلى تكوين غرفة للطوارئ
شملت الجهات ذات الصلة وتم تنفيذ
العديد من التدخالت منها تكوين
عنابر العزل بمستشفيات الروصيرص،
 .الدمازين،ود الماحي
وكشف جبرالله،أن الوالية تعاني نقصا
في األجهزة والمعدات وإنعدامها
في بعض التخصصات فيما اليتجاوز
المتوفر من البنيات التحتية ٪١٠من
المطلوب فضال عن النقص في الكوادر
الطبية وعزا ذلك لألجور غير المجزية
وضعف الرواتب والحوافز مما أدى
للهجرة للخارج او القطاع الخاص الفتا
إلى توفر حافز من الوالي لإلستبقاء
ممايتطلب مضاعفة الحافز االتحادي

واضاف(وضعنا عموما تعبان جدا
والوالة المتعاقبين قدموا دعما لكن
).المطلوب اكبر من طاقة الوالية
وكشف عضو لجان المقاومة ،عن

صعوبة الوصول لبعض المناطق لنقل
المصابين في ظل ظروف الخريف فضال
عن التلوث وتردئ صحة البيئة نتيجة
لعدة عوامل منها سلخانة الروصيرص
غير المستوفية للشروط الصحية
بجانب عدم توفر محرقة للنفايات
الطبية بكل الوالية ومعالجتها
مع النفايات المنزلية الفتا لعدم
االستجابة السريعة من قبل الوزارة
بالوالية للمرض عقب ظهوره وعدم
معالجته في وقته فضال عن عدم توفر
الكادر الفني واإلكتفاء بتطهير المنازل
التي بها إصابات مما اسهم في انتشار
المرض منوها إلى أن لجان المقاومة
وثوار الروصيرص كونوا غرفة العزل
.بالمستشفى
إلى ذلك قدم وزير الصحة ووالى الوالية
والوفد االتحادى واجب العزاء ألسر
المتوفين جراء المرض فى عدد من
.أحياء مدينة الرصيرص
ووعد الوزير االتحادي  ،باإلستمرار
بدعم والية النيل األزرق للقضاء على
مرض الكوليرا بجانب الواليات األخرى
للحماية من المرض منوها طلب العون
من الحكومة االتحادية فيما طلبنا
من الصحة العالمية بتوفير التطعيم
عقب التقييم والذي يحمي  %65من

اإلصابة وكذلك تقليل نسبة الوفيات
بين المصابين مؤكدا أن في معالجة
مصادر المياه العالج الناجع في عدم
 .ظهور اإلصابات
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وناشد التوم  ،خالل تفقده األوضاع
الصحية بوالية النيل األزرق,
المواطنين بغسل الفواكه والخضروات
بجانب غسل األيدي بالماء والصابون
والوصول ألقرب مركز صحي في حال
الشعور بأي أعراض والتبليغ عن
.الحاالت الموجودة
وطالب التوم ،بضرورة التوعية
والتثقيف والتعليم الصحيح بجانب
كلورة المياه صيانة مصادر المياه
وإصحاح البيئة المنزلية ،الفتا الى
أن عنابر العزل مهيئة وتدار بشكل
مشترك بين لجان المقاومة وقوى
الحرية والتغيير وتنسيقية المهن
الصحية والعاملين بعنابر العزل
 ،منوها إلى ان العالج يتمثل في
المضادات الحيوية وأمالح التروية
مؤكدا ان حبوب الكلور التسبب أي
مشاكل بل تعالج معظم الجراثيم
 .الموجودة
وشدد التوم ،على ضرورة تكامل
الجهود للعبور بالبالد الى بر األمان
معلنا تقبله للنقد البناء والتوجيه أو
تقييم للمسار ،مضيفا ان العهد عهد
).شفافية (لما نفشل بنقول فشلنا
جهود اتحادية ووالئية
ولفت الوالي والية النيل األزرق المكلف
اللواء ركن يس عبدالغني ،أن الوزير
االتحادي والوفد وقفوا على الجهود
التي تمت لمكافحة المرض من قبل
غرفة الطوارئ بالوالية منوها إلى
النقص الظاهر في اإلمكانيات للمكافحة
الفتا إلى جهود من قبل المنظمات منها
الصحة العالمية واليونسيف بجانب
المنظمات الوطنية مشيرا إلى أن
 .حكومته تبذل جهودا كبيرة
وأقر عبدالغني  ,بالنقص في الكوادر
الطبية والمعدات خاصة في المرافق
الصحية باألرياف وأضاف (هنالك جهود
).تبذل إلكمال هذه النواقص
و قال المدير العام لوزارة الصحة

والتنمية االجتماعية بالوالية
د.مصطفى جبرالله ،إن جملة اإلصابات
تراكميا حتى السبت 14سبتمبر 80
إصابة منها  15بعنابر العزل فيما
تماثل للشفاء  60من جملة اإلصابات
و5حاالت وفاة مبينا أن الوزارة عمدت
إلى تكوين غرفة للطوارئ شملت
الجهات ذات الصلة وتم تنفيذ العديد
من التدخالت منها تكوين عنابر العزل
بالمستشفيات  ،الفتا إلى وجود 250
شاب وشابة يعملون في التوعية
الصحية وزيارة المنازل ونظافة
المراحيض  ،مضيفا إلى ان العدد
المستهدف بالمنطقة  7ألف منزل تم
حصرالمراحيض ووعد الوزير االتحادي
مع اليونسيف وغيرها من المنظمات
بتبني توفير مراحيض لألسر الفقيرة
مشيرا إلى جهود من اليونسيف لتوفير
مياه صالحة للشرب في ظل وجود
مشكلة في شبكة المياه (وكثير من
األهالي يشربوا من النيل مباشرة) منوها
إلى توفير منظمة أوكسفام (لصهريجي
مياه مكلورة عبر اليونسيف) فيما
دربت الصحة العالمية 20من معززي
الصحة للتدخل وتوقع االعالن التبليغ
.الصفري عن الحاالت قريبا

تركيب شبكة المياه

وكشف جبر الله  ,أن التكلفة األولية
لتركيب شبكات المياه  54مليون جنيه
ومطلوب الدعم من المنظمات الحكومة
االتحادية لدفعها ضمانا لوصول المياه
النقية المكلورة للمواطنين خاصة
بالنيل األزرق منوها إلى أن الوزير
وجه بتوفير محارق للنفايات الطبية
 .وتدريب الكوادر
ولفت جبر الله ,إلى النقص في األجهزة
والمعدات الطبية فضال عن النقص في
الكوادر الطبية والمتخصصة وعزا ذلك
لألجور غير المجزية وضعف الرواتب
والحوافز ،مشددا على ضرورة توفير
األجهزة والمعدات الطبية بجانب
تدريب وتأهيل الكوادر فضال عن البنى
.التحتية للمستشفيات
وأوصى اجتماع غرفة الطوارئ بقاعة
مجلس الوزراء (األمانة العامة)بحضور
الوزير ,على ضرورة انتظام عملية
الكلورة والتأكيد على ضرورة عمل
محطة قنيص شرق و ودالماحي طول
العام وضرورة كلورة كلورة مياه
الصهاريج (اآلبار)فضال عن توفير
 23عربة لنقل النفايات ,و 6عربات
للمحليات لإلشراف على أنشطة
صحة البيئة ,وتوفير مكب للنفايات
مطابقا للمواصفات ،بجانب تشييد
مسلخ بمدينة الدمازين ,وتوفير 4
محارق للنفايات الطبية ,وتوفير
وسائل الحماية الشخصية للعاملين في
النفايات والسلخانات ,ومعمل لفحص
األغذية والمياه فضال عن تقنين
الخالوى وإنشاء نقاط حجر صحي في
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.المعابر ,واستبقاء الكوادر

حصر المرض

وفي أخر التقارير للوزارة تأكد
إرتفاع الوفيات بوالية النيل األزرق
إلى ٧وفيات تراكميا حتى صباح األحد
15سبتمبر الجاري جراء اإلصابة بمرض
الكوليرا من جملة اإلصابات البالغة
 ٨٠حالة فيما نفت وجود المرض في
 .باقي الواليات
وقال وكيل وزارة الصحة االتحادية
د.سليمان عبد الجبار في المنبر
االعالمي الدوري بمكتبه  ،إن ٪٩٠
من اإلصابات المسجلة بالنيل األزرق
من منطقة قنيص بمحلية الروصيرص
في حين تتوزع باقي الحاالت على
الدمازين،ود الماحي ومنطقة باو مما
جعل الخطة تنتقل من احتواء المرض
في محلية الروصيرص إلى إحتوائية
ومحاصرته في الوالية الفتا إلى بالغات
باإلشتباه في عدد من الواليات بمافيها
الخرطوم والتي أكدت النتائج عدم
وجود المرض مشددا على ضرورة
التبليغ في حال ظهور أي أعراض
 .ألقرب وحدة صحية
وإعتبر عبد الجبار ،عدم توفر مياه
عبر الشبكات ل٪٦٠من سكان
البالد وشرابهم من خارج الشبكات
بجانب النقص الكبير للمراحيض
وتراكم النفايات من أبرز األسباب
لظهور الكوليرا وغيرها من األمراض
ممايستوجب األخذ بأسباب الحيطة
والحذر خاصة وان  ٪٩٠من نقل
المرض عبر البراز من المصاب فيما
 ٪١٠من الحاملين للمرض يظهر
.عليهم المرض
ودافع عبد الجبار،عن إعالن الوزير
لمرض الكوليرا بإعتبار أن السودان
ملتزم باللوائح الصحية الدولية فضال
عن الحاجة الفعلية للمساعدات من
المنظمات العالمية ومنعا إلنتشار
المرض واضاف (لنكون واقعيين
نحن نحتاج للمساعدة والبد من
مواجهة الحقائق وإال نكون ضحينا
) .بالمواطن
وأعلن عبد الجبار ،عن التنسيق مع
وزارة التربية عبر الصحة المدرسية
بالوزارتين وعمل خطة مشتركة لكل

حوارات
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نقال عن صحيفة (التيار 2_2

)وكيل وزارة الصحة االتحادية يدلي لـ(التيار) بمعلومات مثيرة عن الوضع الصحي بالبالد (2-2

قبل مجيئ للوزارة عملت في مستشفيات والئية واضطررت إلجراء عملية بإضاءة بطارية
حوار – حمد سليمان
هناك تناقض حول أرقام ضحايا فض االعتصام+،
انتم كوزارة من أين استقيتم معلوماتكم؟
لما حصلت األحداث وتم تكليفي ،واجهت األمر
بقناعات وأي شيء أعكسه كارقام أكون حريصا
على التأكد منه ،وأهم مبدأ لبناء الوطن الزم نكون
امينين وصادقين ،ومسألة اخفاء الحقائق دي واحدة
من صفات الحكومة السابقة ،واكثر شيء هزم تلك
الحكومة التقارير غير الصحيحة ،وكنت حريصا
على قول الحقيقة ،ومعلومات الوفيات (مشيت
جبتها بنفسي وما انتظرت التقارير تجيني) مشيت
للمشارح الثالثة بالخرطوم (أمدرمان ،المستشفى
االكاديمي ،وبشائر) وأخذت األرقام ،ولدي دفتر
الدخوالت باألسماء وهذا كان مصدر معلوماتي،
وليست لدي مشكلة في الحصول على أية معلومات من
.الزمالء األطباء ّأيا كان توجههم السياسي
ثم ماذا؟+
ايام االعتصام كنت ضمن إحدى اللجان الطبية

التي تقدم الرعاية للمعتصمين وأقوم بواجبي
المهني واإلنساني
ماهي آخر األرقام واإلحصائيات لديكم؟+
آخر التقارير من خالل حصرنا للوفيات منذ  3حتى
 15يونيو كان العدد الكلي في والية الخرطوم (،)88
ووالية غرب دارفور ( ،)4النيل األبيض (،)4
والقضارف ( ،)1بجانب تصنيف الحاالت  :كم بطلق
ناري وكم باالعتداء من قبل المتفلتين  ،وبلغ عدد
االصابات جراء االعتداء ( )13حالة بمناطق ام درمان
حول التروس ،واالجمالي بسبب االحداث ( )97حالة
.وفاة ،بجانب وفيات اعتداءات المتفلتين
كم عدد الجرحى؟+
عدد الجرحى ( )169إصابة بالخرطوم و ()19
بالواليات األخرى ،وأخذنا هذه المعلومات من
.المستشفيات مباشرة
وماذا عن االرقام التي أشارت لها تقارير لجنة+
األطباء المنضوية في تجمع المهنيين؟
ّ
أنا طلبت منهم وحتى اآلن بقول الوزارة حقت الناس
كلهم  ،اي زول عنده مصدر معلومة خالفا لوفيات

المشارح الثالثة أنا مستعد أمشي معه ،وفي النهاية
نحنا دايرين الحقيقة وما عندنا غرض في القصة دي
.وعايزين نبدأ من هنا نبني البلد دي بالصاح
ماذا عن الجثث التي انتشلت من داخل النيل؟+
نحنا جاتنا جثتين في مشرحة أم درمان
هل وجدتم على الجثث الملقاة في النيل آثار+
طلق ناري أم ضرب؟
وجدنا طلقا ناريا ،تم انتشالهم بواسطة الشرطة
من منطقة الحتانة والحلفايا وربط على الجثتين
كتل اسمنية (طوب بلوك) حول رقابهم وأرجلهم
دي الحاالت الشفناها ووصلتنا وأي حاجة وصلتنا
بنقولها وبنشهد بيها ،والجثث عشان مربوطة
بالكتل األسمنية في البداية بتنزل تحت لكن بعد 3
أيام بتطلع بالكتل االسمنية ألنو الجثة بتتملي غاز
 ،وتطفو على السطح ودي لو ما ظهرت هنا ممكن
.تظهر على مسار النيل حتى مصر
وأي حالة لو ظهرت جراء االحداث جاهزين إننا

سفارة إحدى الدول استخرجت ( )5آالف تأشيرة خروج للمرضى خالل شهر وهذا شيء مذهل

.نتعاطى معها
هل تتوقعون ان تطفو جثث أخرى؟+
الله أعلم ،انا ماشفت المعركة كان شكلها كيف،
ومصدرنا الوحيد المشرحة ،ولو في مصدر تاني
ما عندنا مانع من ناحية طبية ممكن نسوق معانا
.األطباء الشرعيين إلجراء الالزم وأبوابنا مفتوحة
وماذا عن حاالت االغتصاب؟+
انا سمعت باالكالم وعندما سألت عن مكان تسجيل
الحاالت قالوا بمستشفى رويال كير ،وبالفعل ذهبت
للمستشفى لكن المدير الطبي قال انهم فقط سمعوا
بذلك ،وحتى اآلن أنا جاهز للذهاب مع اي شخص
للوقوف على مكان تسجيل الحاالت  ،ولم تسجل لدينا
.حالة اغتصاب حتى اآلن
قوى الحرية والتغيير اعلنت احصاء (+)12
حالة اغتصاب؟
الناس ديل إخواني واخواتي وانا بابي مفتوح والوزارة
دي حقتهم ّهسي لو جوني بمشي معاهم طوالي
نأكدها ونعكسها عشان ما يحصل تضارب ويقولوا
الحكومة ُالرسمية وكدا ،وأنا من موقعي دا بقول
الحقيقة الشفتها
تمت أيلولة مستشفى الخرطوم وعاد لالتحادية +..
ماذا بشأن المستشفيات المرجعية األخرى؟
قرار اآليلولة يعود لمخرجات الحوار الوطني وهناك
لجنة خصصت في هذا الشأن ،وتمت التوصية إلعادة
المستشفيات لوزارة الصحة االتحادية ،وحسب
تقدير اللجنة انها في انتظار الحكومة القادمة التي
.يتم تشكيلها إلدارة دفة البالد
ألم يكن القرار صادرا من المجلس العسكري؟+
قرار إعادة مستشفى الخرطوم جاء من المجلس
العسكري ،لكنه من ضمن توصيات اللجنة
مقاطعا ..هل يمكن ان تعود مشرحة مستشفى+
الخرطوم من بشائر؟
الحاجة التي يتم رؤيتها ال نمانع فيها وفي النهاية
األهم عندنا رغبة الشعبَ ،ولم ال تعود طالما انها
نقلت من قبل فيمكن ان تعود ،ويمكن ان تتعمل
.مشرحة أخرى
دار لغط كثيف حول مستشفى الذرة ومؤخرًا+
يقال ان هناك تسربا اشعاعيا أدى بدوره إلصابة
بعض العامالت مما أدى لحدوث حاالت اجهاض

حوارات
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لدينا موقف واضح ما قبل الثورة وهذه ( )......هي المشكلة
تحديدًا ،وتلقينا شكاوى عديدة من قبل مديري المستشفيات

ما مدى صحة ذلك؟
انا سمعت بهذا األمر لكن ليست لدي معلومات علمية
دقيقة بشأن ما يحدث ،لكن يمكن أن نتأكد من ذلك
ما تحقق منها؟+
انا سألت لكنهم قالوا ما عندهم حاجة مرصودة
لكن يمكن ان نسأل عنها مرة أخرى ،واآلن اإلدارات
اتغيرت برضو وبعد التغيير دا يمكن تكون المسائل
مختلفة ،لكن عموما لو في حاجة مثل ما أشيع ال
.يمكن ان تمر هكذا
هل موقع المستشفى كإشعاعي مناسب؟+
مستشفى الذرة والمختبرات فيها مخاطر  ،حتى
المعامل العادية كمعمل استاك  ،لكن وجود مثل
هذه المؤسسات وسط المدينة ألهميتها في قربها
من المواطن ،لكن فقط تحتاج لتطبيق اإلشتراطات
.الصحية حتى ال يحدث منها ضرر
طوال عهد النظام البائد شهدت العديد من+
المؤسسات وجود مشاكل واضحة فيما يتعلق بالصرف
المالي والفساد  .أنت بوزارة الصحة هل واجهت اي
مشاكل تتعلق في الصرف؟
تم تكليفي في بداية مايو ،عطفا على انني جئت في

ظل ظروف جميعكم يعلمها وأكثر ما كان يشغلنا
حل االشكاليات التي كانت في المستشفيات ،حتى
اآلن الحاجات المالية ماشة لكنني لم التمس وجود
فساد خاللها ،بينما تقرير المراجع لسنة 2018
فيه مالحظات في تقديري أنها عادية ،والصحة
اصال ما فيها قروش كتيرة ،والدليل على ذلك أنها
اكبر وزارة شهدت هجرة لكوادرها ،بسمع بوجود
مشاكل مالية بالوزارة وأنا ضد أي تجاوز أو تعدي
.على المال العام
ماذا لو عثرت على تجاوزات؟+
انا بفتش لو لقيت خالل فترة وجودي واكتشفنا أي
حالة او تم تنبيهنا لذلك لن نتوانى في محاكمته
.وكشفه لإلعالم ألنو دا حق الشعب وما حقي انا
ماهي االشكاليات التي واجهتكم في المستشفيات؟+
خالل عطلة العيد مثال توقفت ( )13مستشفى عن
العمل لمشكالت عديدة ،منها العصيان المدني وعدم
.قدرة العاملين على الوصول لمكان عملهم
معمل (استاك) أصبح فقط اسما  ،هناك العديد من+
الفحوصات ال يجريها كفحص (الهرمونات)؟
في فحوصات بتتعمل ،لكن فيهو نقص بسبب ضعف

التمويل ولديهم طلبات للتصديق بها الستجالب
المدخالت ،فيه كوادر لكن بعض التضخم الذي حدث
أصبحت الميزانية غير كافية ألنها ثابتة والمدخالت
أسعارها زادت وأصبحت غالية وليست لديهم مصادر
تمويل ،والموارد بتمشي المالية وليست لديهم
القدرة على التصرف حيال ذلك ،وصحيح هناك الكثير
من الفحوصات واالختبارات ال يمكن عملها لعدم توفر
المعينات لكن الكوادر موجودة رغم الهجرة يمكن أن
.تؤدي الحد األدنى للمطلوب
المالحظ االستبقاء من قبل الوزارة يتم فقط لالطباء+
مع إهمال تام للكوادر الطبية األخرى؟
هذه من السياسات الخاطئة ،التي لدينا رؤية بشأنها
وتعد من سياسات إطفاء الحرائق ،وهذه ليست
بجديدة وكانت الحجة بعدم كفاية الموارد ،لكن رآي
أن أي سياسة أو تحفيز يجب أن يشمل الجميع ألن
الصحة عبارة عن فريق  ،والطبيب ال يستطيع العمل
بدون ممرض وكذا محضر العملية وحتى الفراش لديه
دور مهم ،وأي عامل في مجال الصحة يجب أن يتم
.ترحيله ويجب أن يكون لديه حافز وسكن
ماذا حدث بمستشفى إبراهيم مالك من قبل قوات+
الدعم السريع؟
وقع خطأ الثنين من جنود قوات الدعم السريع
 ،في شارع الستين وجدوا إمرأة من إحدى دول
الجوار واحضروها للحوادث الخاصة بالنساء والوالدة
بالمستشفى واالطباء الكانوا مناوبين هناك قالوا
ليهم دا ما شغلنا الحاجات الزي دي بتمشي مستشفى
الشرطة _كشف جنائي _ لكنهم لم يقتنعوا وطلعوا
من النساء والوالدة وذهبوا بها للحوادث العامة
وأصروا على األطباء بضرورة إجراء الكشف عليها،
.أحد الجنود رتبته رقيب واألخر جندي
ماذا حدث بعد ذلك؟+
وجدوا المدير الطبي وطلبوا منه إجراء الفحص وكانوا
يتهمونها باالغتصاب من قبل مواطن يتبع لدولة
أخرى جارة .لما اجرى الفحص لم نجد أي عالمة
تدل على ذلك ،لكن العساكر لم يقتنعوا للفحص
ومشوا لي طبيب أخر ،ربما طبيب امتياز وطلبوا
منو إعادة الفحص ،وقالوا له اكتب  ،ومع خوفه كتب
لهم التقرير ،لكن التقرير يتم ختمه عند المدير
الطبي واضطروا للذهاب له مرة أخرى ،المدير الطبي

5

شاف الكشف ووجده يناقض ما قام به من فحص على
المريضه وقام بإلغاء الكشف وتمزيق الورقة ،هاج
العساكر في وجهه وذهبوا أحضروا ورقة أخرى واصروا
عليه بكتابه التقرير الذي قام بتمزيقه لكنه رفض
ذلك ،عندها قاموا باالعتداء عليه بالضرب بواسطة
عصى و(تعمير السالح) داخل الحوادث هذا األمر روع
الناس ما اضطر األطباء للخروج من الحوادث ،لكن
بعدها جاءت قوة من الشرطة العسكرية التابعة
.لقوات الدعم السريع
كيف تم التعامل مع الواقعة؟+
تم القاء القبض عليهم وتسليمهم للشرطة وتمت
محاكمتهم على الفور في نفس اليوم ،حوكم الرقيب
بـ( )8سنوات سجن و الجندي بـ( )6سنوات سجن مع
ابعادهما من الخدمة ،بعدها ذهب قائد العمليات
.بقوات الدعم السريع للمستشفى واعتذر لألطباء
في عهد النظام البائد رآينا عددا من المسؤولين+
يستثمرون في مجال الصحة بإنشاء المستشفيات
وغيرها ،ماهو مستقبلهم وكيف تتعاملون مع
المسؤول المستثمر؟
القطاع الخاص عالميا دوره مهم في تنمية البالد،
تجارب الدول كاليابان مثال  %94من المؤسسات
العالجية بالقطاع الخاص ،و  %6فقط من المؤسسات
تديرها الدولة وغالبا تقدم الخدمات العالجية
المعقدة والتخصصية الدقيقة ،والدولة لوحدها ال
تسطيع تغطية كل االحتياجات ،ففي تقديري البد
من تشجيع القطاع الخاص لكن بشرط وجود ضوابط
وقوانين لحفظ حق المواطن من جودة للخدمة وضبط
لالسعار ،نسعى لتقوية القطاع الخاص لكن مع الحزم
.في التعامل مع اللوائح التي تحفظ حق المواطن
وماذا بشأن المسؤولين المستثمرين؟+
هذا األمر مرفوض تماما وما ممكن تكون مسؤول
ومستثمر واليوم الذي أفكر فيه بالعمل في القطاع
الخاص سأترك العمل الحكومي ألنه عالميا معروف
ان المسؤول الذي يستثمر سيستغل بال شك ،وأي
شخص مسؤول سواء أكان معتمدا أو واليا أو اي
كان موقعه وهو يعمل في السوق إذا وجهت له
تهمة الفساد يجب عليه أال يرفض ذلك ،وإذا لم
يوظفها بنفسه سيستغلها أحد اقربائه بحجة
.القرابة من المسؤول

تقارير
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افتتاح مراكز غسيل الكلى --------اكتمال التغطية بالخدمات
الثالث ورديات يوميا ,وأكد السابق
على توفير األجهزة والمعدات
الطبية وتوفير معدات الغسيل
والمحاليل الوريدية بجانب توفير
جميع األدوية لجميع مرضي الوالية،
فضال عن تدريب الكوادر البشرية.
وقال السابق إن أهم أسباب الفشل
الكلوي هي ضغط الدم ومرض
السكر الفتا الى األهتمام بمرضي
.الضغط والسكر

مليار و 425ألف جنيه

وكشف السابق ،على أن الدعم
اإلتحادي مليار  425ألف جنيه
للعام ،و  99مليون  500ألف جنيه
للعالج و  14مليون جنيه تسير
.المراكز شهريا

الطبية ،مقرا بضرورة وجود مركز
.بكل والية
 ٨٢:مركزا على مستوى السودان
كما وعد السابق ،بتذليل العقبات
التي تواجه تلك المراكز ،الفتًا
إلى أن مركز زالنجي السادس
على مستوى واليات دارفور و٨٢
على مستوى السودان .وطالب
بتضافر الجهود لتذليل العقبات،
مشيرًا إلى  %70من أسباب
الفشل الكلوى ترجع ألمراض ضغط
.الدم والسكر
:بلغت التكلفة  25مليون جنيه
من جهته كشف ممثل والي الوالية
أمين الحكومة حسين بخيت ،أن
المركز بتكلفة  25مليون جنيه،

السابق  :توفير األجهزة والمعدات الطبية و معدات الغسيل والمحاليل الوريدية بجانب تأهيل وتدريب الكوادر الطبية

تقرير  -جعفر برغوت

افتتح المدير العام للمركز القومي
ألمراض وجراحة الكلى الدكتور
محمد السابق ،مركز زالنجي لغسيل
الكلى بوالية وسط دارفور ،ومركز
أم روابة لغسيل الكلى بوالية
شمال كردفان ،ومركز ربك لغسيل
الكلى بوالية النيل األبيض ،فضال
عن تفقد سير العمل بجميع
مراكز غسيل الكلى العاملة بهذه
 .الواليات
وكشف السابق ،عند إفتتاحه مركز
أم روابة لغسيل الكلى أن المركز به
 6ماكينات إلستيعاب  18مريضا
على أن يعمل بنظام الثالث ورديات
يوميا,وأكد على توفير األجهزة
والمعدات الطبية وتوفير معدات
الغسيل والمحاليل الوريدية بجانب
.تأهيل وتدريب الكوادر الطبية

تذليل العقبات

ووعد السابق ،أثناء جولته
التفقدية لمراكز غسيل الكلى

والوقوف على سير العمل بواليتي
النيل األبيض وشمال كردفان
بتذليل العقبات التي تواجه تلك
المراكز ,حيث قال  ،لدى زيارته
مركز األبيض ألمراض وجراحة الكلى
 ،إن المركز به  26ماكينة ،يعمل
بنظام الثالث يورديات يوما ،الفتا
إلى ضرورة الصيانة الدورية لجميع
الماكينات ،فضال عن تأهيل الكوادر
.الهندسية العاملة بالمركز

دعم المتدربين

وتعهد مدير اإلدارة العامة
للطب العالجي بالصحة اإلتحادية
د.عبدالرحمن الجعلى ،بدعم
متدربي مراكز غسيل الكلى
بالواليات .واشاد  ،بدور المركز
القومي واصفا اياه برائد المراكز
 .القومية

مركز ربك لغسيل الكلى

كما إفتتح والي والية النيل األبيض
المكلف اللواء حيدر علي الطريفي،
والمدير العام للمركز القومي

ألمراض وجراحة الكلى الدكتور
محمد السابق ،ومدير اإلدارة العامة
للطب العالجي بالصحة اإلتحادية
د.عبدالرحمن الجعلي ومدير إدارة
الطوارئ بالصحة اإلتحادية د.بابكر
المقبول ،ومدير عام وزارة الصحة
بوالية النيل األبيض د.الزين سعد،
مركز ربك لغسيل الكلى بوالية
.النيل األبيض
وأعلن والي الوالية المكلف اللواء
حيدر علي الطريفي إفتتاح
مستشفي الجراحة في األسابيع
القادمة ،مؤكدا على توفير األجهزة
والمعدات الطبية لمستشفيات
.الوالية

اإلهتمام بمرضي الضغط
:والسكر

من جانبه لفت المدير العام للمركز
القومي ألمراض وجراحة الكلى
الدكتور محمد السابق ،إلى أن
المركز به  8ماكينات إلستيعاب
 72مريضا على أن يعمل بنظام

كما تفقد وفد المركز القومي
إلى جانب أفتتاح مركز ربك سير
العمل بعدد من مراكز غسيل
الكلى العاملة بالوالية والتي تشمل
القطينة والذي يسع ل 12ماكينة
لمعالجة  33مريضا بثالث ورديات
 ،فضال عن مركز الدويم والذي
يحوي 11ماكينة تستوعب 83
مريضا فيما يسع مركز كوستي
20.ماكينة ويضم 200مريضا
افتتاح مركز زالنجي
وإفتتح السابق ،بحضور ممثل والي
والية وسط دارفور حسين بخيت،
ومدير عام وزارة الصحة د .مدثر
آدم ،مركز غيث شعبان الحجوري
لغسيل وجراحة الكلى بزالنجي
حاضرة الوالية  ,وأعلن  ،أن المركز
به  8ماكينات يعمل بنظام الوردية
يوميا وإلتزم بتوفير األجهزة
والمعدات الطبية ومستهلكات
الغسيل والمحاليل الوريدية
بجانب تأهيل وتدريب الكوادر

مؤكدا على توفير الدعم الالزم
واستمرارية الخدمة بالمركز .من
جانبه أكد مدير عام وزارة الصحة
بوالية وسط دارفور د .مدثر آدم،
على تقديم أفضل الخدمات الطبية
وتطوير وتجويد اآلداء بالمركز,
وقال آدم ،إن الهدف توطين العالج
بالوالية وخدمة المريض وتقليل
.المعاناة للمرضى

توفير المعينات بالضعين

وإلتزم السابق ،بتوفير القساطر
المؤقتة والدائمة بجانب الصيانة
الدورية للماكينات وتوفير
مستهلكات الغسيل والمحاليل
الوريدية بجانب توفير محطة
مياه جديدة لمركز غسيل الكلى
.بالضعين
ودشن السابق لدى زيارته مركز
موسى كاشا لغسيل الكلى بالضعين
حاضرة والية شرق دارفور ،جهاز
ً
الموجات الصوتية بالمركز فضال

مدير المركز القومي المراض وجراحة الكلى  :خدمات غسيل الكلى غطت كل الواليات
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لتشغيل مركزي غسيل الكلى بالمستشفيين
المرجعيين بالنهود والمجلد معلنا عن توفير
كل األجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية
للمركزين وافتتاحهما وبداية العمل وأبان
هاشم،ان وزارته تعاقدت مع مجموعة من
األطباء والكوادر الصحية المؤهلة لإلقامة
بالمدينتين لضمان استمرار عمل المركزين
بشكل دائم باإلضافة لقيامهم بتدريب وتأهيل
كوادر من الوالية على كيفية تشغيل المركزين
 .واستقبال المرضى من دخل وخارج الوالية
وناشد كل مرضى الفشل الكلوي بالوالية للتواصل
مع المركزين لتلقي العالج بهما مؤكدا أن ذلك
سيخفف عليهم عبء العالج خارج الوالية
.ويوطن خدمات مرضى الكلى بها

 %70من أسباب الفشل الكلوي ترجع ألمراض ضغط الدم و السكر
عن إلتزامه بزيادة تسيير المركز الشهري.
ويحوي المركز  6ماكينات ويعمل بنظام
الوردية كل يوم عدا الجمعة ,وأكد السابق،
على ضرورة تدريب الكوادر الطبية ومهندسي
.ماكينات غسيل الكلى
توطين العالج بالوالية
وأكد مدير مركز غسيل الكلى بالضعين د.
محمد محمود ،على ضرورة توطين العالج
بالوالية ،وتقليل التكلفة على المرضى ,مؤكدا
على توفير األدوية ومستهلكات الغسيل،
مطالبًا الجهات ذات الصلة بتوفير عربة
إدارية وأخرى للخدمات بجانب فصل تسيير
.المركز الشهري

:تدشين العمل بمركز نياال

وإلتقى السابق ،بوالي والية جنوب دارفورالمكلف
اللواء الركن هاشم خالد محمود ،ومدير عام
وزارة الصحة بالوالية أبوبكر عبدالله محمد،
ولفيف من قيادات العمل الصحي على المستوى
اإلتحادي والوالئي ,ولفت الوالي إلى تطور العمل
الصحى بواليته ،مؤكدا على معالجة القضايا
.وتطوير البيئة الصحية الجاذبة

:توفير القساطر المؤقتة والدائمة

وإلتزم السابق ،بتوفير القساطر المؤقتة
والدائمة بجانب الصيانة الدورية للماكينات
وتوفير مستهلكات الغسيل والمحاليل
الوريدية .ودشن السابق ،لدى زيارته مركز
نياال لغسيل الكلى بوالية جنوب دارفور
جهاز الموجات الصوتية والذي يحوي 12

ماكينة ويعمل بنظام األربع ورديات عدا
الجمعة .وأكد السابق ،على ضرورة تدريب
الكوادر الطبية ومهندسي ماكينات غسيل
الكلى .كما وقف السابق ،على سير العمل في
مركز المستشفى التركي بالوالية والذي يسع
 7ماكينات ويعمل بنظام الورديتين يوميًا
.عدا الجمعة

:توفير األدوية ومستهلكات الغسيل

من جانبه أكد مدير عام وزارة الصحة د.
أبوبكر عبدالله محمد ،على ضرورة توطين
العالج بالوالية ،وتقليل التكلفة على المرضى,
وطمأن محمد ،على توفير األدوية ومستهلكات
الغسيل ،مطالبًا بالتعاون والتنسيق بين
الجهات ذات الصلة لتجويد األداء .وفي السياق
كشف مدير مركز غسيل الكلى بنياال بأن هناك
 125مريض يتلقون العالج بصورة راتبه،
شاكيا من قلة الماكينات بجانب عدم توفر
إختصاصي ،مشيدًا بدعم الحكومة اإلتحادية
والوالئية ،مؤكدا على تقديم الخدمات الطبية
بصورة ممتازة

الخدمة تدخل غرب كردفان

ولم يتوقف افتتاح المراكز على الواليات
المذكورة آنفا بل امتد لغرب كردفان وقبل
االفتتاح كشف المدير العام لوزارة الصحة
والتنمية االجتماعية بالوالية د.النذير
عبدالمنعم هاشم ,عن نتائج زيارته األخيرة
للخرطوم وقال في تصريح لوسائل اإلعالم إن
أهم ما أسفرت عنه النتائج إكمال الترتيبات

تغطية كل السودان

وعقب االفتتاح أعلن المدير العام للمركز
القومي المراض وجراحة الكلى دكتور محمد
السابق عن تشغيل مركز غسيل الكلى بمدينة
النهود بوالية غرب كردفان والذي يضم 4
ماكينات تقدم الخدمة لعدد  12مريض يوميا
.وبعدد كلي  36مريضا
وأكد السابق في تصريحات صحافية ،التزام
المركز القومي للكلي بتوفير ماكينة عاجلة
للحاالت الطارئة فضال عن توفير مستهلكات
الغسيل واألدوية المصاحبه لكل المرضى
باإلضافة لاللتزام المركز بتوفير تسيير شهري
 .من وزارة الماليه االتحادية
وكشف السابق ،ان بدخول الخدمة لوالية غرب
كردفان تكون خدمة عالج أمراض الكلى غطت
.كل واليات السودان

توطين العالج

وكان الوالي والية غرب كردفان المكلف اللواء
ركن عبدالله محمد عبدالله مركز غسيل الكلى
بمستشفى النهود المرجعي بحضور مدير
المركز القومي لجراحة وغسيل الكلى د .محمد
السابق ولجنة أمن الوالية وعدد من قيادات
ورموز المجتمع ،وأشاد بقيام المركز ومباشرته
لعمله متعهدا بتوفير كل مايلزمه الستمرار
عمله وتقديم خدماته لكل مواطني محلية
النهود والمناطق المجاورة لها مبينا أن المركز
سيسهم في توطين العالج محليا ويوفرعلى
المرضى عناء السفر وتكاليفه  ،كما تكفل
الوالي بتوفير تسيير شهري للمركز بمبلغ
( )100.000جنيه ووعد بالعمل على حل كل

7

 .مشاكل المستشفى

التعاقد مع فريق طبي متكامل

ومن جانبه أوضح المدير العام لوزارة الصحة
والتنمية االجتماعية بالوالية د.النذير
عبدالمنعم هاشم أن وزارته وضعت التدابير
الالزمة الستمرار عمل مركز الكلى بالنهود
بشكل منتظم ليقدم خدماته لكل المواطنين
الذين كانوا يتلقون العالج باألبيض وغيرها
من المدن خارج الوالية مضيفا أن فريقا طبيا
متكامال من الخرطوم تم التعاقد معه لتشغيل
المركز ثالثة أشهر باإلضافة لتدريب كوادر من
داخل الوالية لتتولى العمل ضمانا الستمراريته
مبينا أن فريقا مماثال يتواجد اآلن بالمجلد
لتشغيل مركز الكلى بمستشفاها المرجعي
ويقدم خدماته لمرضى الكلى بالمحليات
الجنوبية حيث يشرف على عمل المركزين
المركز القومي لغسيل وجراحة الكلى
وعبر د.النذير عن بالغ شكره وامتنانه للدعم
الكبير الذي تجده الخدمات الصحية من والي
الوالية كما أثنى على وزارة الصحة االتحادية
لدورها المتواصل في دعم الوزارة خاصة بشأن
.مركزي غسيل وجراحة الكلى

توفير المستلزمات

وفي ذات السياق قال مدير الصندوق القومي
لإلمدادات الطبية بالوالية د.عبدالمنعم
إبراهيم آدم ،إن الصندوق وفر كل المستلزمات
واالحتياجات الطبية الالزمة لمركزي الكلى بكل
من النهود والمجلد وتعهد بتوفيرها بشكل
دائم خدمة لمرضى الكلى وتخفيفا لمعاناتهم
مؤكدا المسئولية الكاملة للصندوق عن توفير
األدوية والمستلزمات الطبية لجميع المرافق
الصحية بالوالية بما فيها العالج المجاني
لألطفال دون سن الخامسة وأدوية الحوامل
باإلضافة ألدوية الدعم العالمي المجانية
ومنها عالج المالريا والدرن واأليدز  ،وأضاف
عبدالمنعم أن تشغيل مركزي الكلى بالمجلد
والنهود يوفر على المواطنين الكثير من العناء
 .بتلقي العالج خارج الوالية

والي غرب كردفان  :مركز النهود
سيسهم في توطين العالج محليا
ويوفرعلى المرضى عناء السفر
وتكاليفه

تقارير
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التزام اتحادي بدفع  ٨٠٠ألف جنيه لمكافحة مالريا المدن بالجزيرة
تقرير جعفر برغوت

اعلن وكيل وزارة الصحة اإلتحادية المكلف
د.سليمان عبدالجبار ،عن التزامه بسد
الفجوات العاجلة وضرورة تطوير العمل
الصحي بوالية الجزيرة خاصة في مجال صحة
البيئة والتوعية الصحية وتقليل نسبة
االآثار الناجمة عن فصل الخريف من توالد
ذباب وباعوض وحشرات ،مشيدا بالدور
.الذي قام به شباب الوالية
والتقى الوفد برئاسة عبدالجبار ،بومعيته
مدير إدارة الرعاية الصحية األساسية
د.سوسن الطاهر ،ومدير إدارة الطب
العالجي دكتور عبدالله الجعلي ,ومدير إدارة
التوسع في خدمات الرعاية الصحية الشاملة
د .العوض فضل الله ومدير إدارة االعالم
والعالقات العامة األستاذ خالد حامد وفريق
إدارته (جعفر ابراهيم ومحمد عوض)
ومدير إدارة التنمية والمشروعات علي
ابراهيم بجانب إدارة الطوارئ ،بوالي والية
الجزيرة اللواء ركن أحمد حنان والمدير
العام لوزارة الصحة بالوالية ومديري
.اإلدارات بالوزارة

تدشين حملة الرش

وافتتح الوفد زيارته بوالية الجزيرة
بالوقوف على مستشفى الجديد الثورة
وتدشين حملة الرش بالمبيد ذو االثر
المتبقي ،كما عقد الوفد اجتماعا مع قيادة
الوزارة بالوالية وقف خالله على تقرير
حملة الرش بالمبيد ذو األثر المتبقي والتي
انطلقت  28/8إلى 3/10/2019م .وقال
عبدالجبار ،إن الزيارة تأتي لتفقد األحوال
الصحية في الوالية والوقوف ميدانيًا على
سير العمل الصحي ،مضيفًا أن الغرض
اإلشراف على المؤسسات الصحية والتفاكر
مع قيادات الوالية والمنظمات بجانب جهات
.العمل ذات الصلة بالصحة بالوالية

دفع  800ألف جنيه

وإلتزم عبدالجبار ،بدفع  800ألف جنيه
لوزارة الصحة لمكافحة مالريا المدن،
فضال عن إلتزامه بتوفير األجهزة الطبية
وسد الفجوات,وكشف لدى إجتماعه
بإدرات الوزارة لمناقشة الوضع الصحي
الراهن لطوارئ الخريف للعام 2019م،
بحضور والي اللواء ركن أحمد الحنان ومدير
الرعاية الصحية األساسية ومدير التنمية

وقف وفد وزارة الصحة اإلتحادية برئاسة وكيل الوزارة المكلف د .سليمان
عبدالجبار ،على األوضاع الصحية بعدد من الواليات في إطار طوارئ
الخريف لتفقد األحوال الصحية والوقوف ميدانيًا على سير العمل الصحي
واإلشراف على المؤسسات الصحية والتفاكر مع قيادات الواليات والمنظمات
بجانب جهات العمل ذات الصلة بالصحة لتذليل الصعاب وحل العقبات

تقارير
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بالمبيد ذي األثر المتبقي بتكلفة بلغت
 165,928,651جنيه ،وبجملة  25طن
مبيد حشري ،فضال عن استهداف 2788
وحدة سكنية بالوالية ،و  134,931أسرة ،و
 710,278.شخص

تعزيز اإلمداد الدوائي

وكيل الصحة يوجه بزيادة كمية األدوية لمحليتي
أم رمتة والسالم بالنيل األبيض

والمشروعات ومدير الطب العالجي وممثل
إدارة الطوارئ ومكافحة األوبئة وممثل
الصندوق القومي لالمدادات الطبية ،أن
المنظمات التي تعمل بالقطاع الصحي
تساهم سنويا بدفع  150مليون دوالر ،الفتا
إلى زيادة الدعم في السنين القادمة على
المستوى الوالئي واإلتحادي ،فضال عن توفير
 81.عربة إسعاف في األسابيع القادمة
وشدد عبدالجبار ،على ضرورة التوعية
الصحية لتقليل اإلصابة بالفشل الكلوى
والتخلص من النفايات وأماكن توالد
الباعوض والحشرات ،بجانب تطوير المراكز
التشخيصية وتوطين التخصصات الدقيقة
وتقوية النظام الصحي .فضال عن أهمية
كلورة المياه لمصادر الشرب داخل وخارج
الشبكة ،واإلستفادة من طاقات الشباب
.ومنظمات المجتمع

التدخل السريع لحل األزمات

ووعد عبدالجبار لدى وقوفه على سير العمل
بمستشفى الذرة مدني ومستشفى الجامعة
التشخيصي بتوفير األجهزة الطبية والدعم
الالزم والتدخل السريع لحل األزمات بجانب
الدعم المالي ،كما وقف على سير العمل
بمستشفي النساء والتوليد بالحصاحيصا
ومستشفي الحصاحيصا التعليمي ومستشفي
األطفال الجديد ومركز مدني للقلب ،فضال
عن وقوفه على مركز مناظير الجهاز العصبي
.وزراعة الكبد ومركز بطى لطوارئ األطفال

ضعف في بعض األدوية

وفي السياق أشاد والي والية الجزيرة اللواء
ركن أحمد حنان ،بجهود الصحة اإلتحادية
الفتا إلى توفر األدوية المنقذة للحياة وأدوية
األطفال دون سن الخامسة في كافة محليات
واليته,وشدد  ،على ضرورة توفر الكلور
ومنتجات معالجات المياه ،مقرا بجود خمسة
مناطق في شمال واليته تواجه ضعف في

بعض األدوية نسبة لصعوبة الوصول اليها
جراء األمطار والسيول ،مشددا على ضرورة
.وصول األدوية في األيام القالئل القادمة
وأقر حنان ،أن مشروع الجزيرة من أكبر
المشاكل الصحية بواليته بصورة غير
مباشرة ،بجانب مشروع سكر النيل
األبيض ومشروع سنار لتسببهم في قفل
.المصارف السيول
ولفت حنان ،إلى ضرورة المعالجة الجذرية
للمصارف ،معلنا التزام حكومته بتفيذ
مايليها بالصورة المطلوبة ،فضال عن
.استكمال مشاريع التنمية بالوالية

تعيين القابالت

وشددت مدير إدارة الرعاية الصحية
األساسية بالصحة اإلتحادية د .سوسن
الطاهر ،على ضرورة التغطية الصحية
بجودة عالية للوصول لألهداف المرجوه،
معلنة إلتزام وزارتها بمد يد العون
والمساعدات المطلوبة للوالية .ولفتت
الطاهر ،الى ضرورة تعيين القابالت
وتوفير الكوادر الطبية المدربة ،فضال
عن توفير العالج للمواطنين في أماكنهم
مع جودة تقديم الخدم .مشيدة بالدور
الكبير لمشاريع الرعاية الصحية في تقديم
الخدمات وتقليل نسبة التكلفة المالية
.للمواطنين

إزدياد نسبة اإلصابة
بالمالريا

من جانبه لفت مدير عام وزارة الصحة
بالوالية د .محمد عبدالله محمد ،إلى إزدياد
نسبة اإلصابة بالمالريا في المدن مقارنة
بالقرى ،مشيرا إلى دفع وزارته مبلغ 800
ألف جنيه لمكافحة مالريا المدن مطالبا
الوزارة اإلتحادية بالمساهمة بدفع المبلغ
نفسه بجانب صيانة طلمبات وماكينات الرش
المتعطلة,وكشف محمد ،أن حملة الرش

من جانبه أكد ممثل الصندوق القومي
لإلمدادات الطبية أبوبكر أحمد صلوحه،
على تعزيز اإلمداد الدوائي للوالية وتوحيد
األسعار على مستوى واليات السودان.
مؤكدا على اإلشراف المباشر للدواء في والية
الجزيرة مرجحا لذلك إلنضمامها المتأخر في
.منظومة اإلمداد الدوائي

 22حالة وفاة

وبدوره استعرض مدير إدارة الطوارئ
ومكافحة األوبئة بوزارة الصحة والية الجزيرة
د .بشير سيد أحمد ،تقرير أوضح فيه ان
األسر المثأثرة هي  3756أسرة بجانب 519
مرحاض،و إنهيار  2759منزل إنهيار جزئيا
و  995منزل إنهيار كليا ونفوق  442حيوان،
و  22حالة وفاة
وأشار سيد أحمد ،إلى نقل  23413طن من
النفايات وتنفيذ  223حملة في اإلصحاح
البيئي و 64حملة رش ضبابي و  211حملة
لمخالفات األغذية ،فضال عن معالجة 8215
موقع لتوالد الباعوض,ولفت إلى ان الوزارة
دفعت لتنفيذ هذه الحمالت 153,698
.ألف جنيه

تبني مشروع مستشفى
البشاقرة

وكشف مدير إدارة العالج المجاني د .أحمد
محمد األمين ،عن إنقطاع في أدوية المالريا
بعض األحيان وبعض أدوية الطوارئ،
مشددا على ضرورة توفير مستهلكات
غسيل الكلى الفتا الى افتتاح مركزين لغسيل
الكلى األسابيع القادمة ،مضيفا ان العدد
.المستهدف  868مريض بالكلى
وطالب األمين بزيادة حصة أدوية الطوارئ
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.والعمل على استقرار أدوية المالريا
الجدير بالذكر إن الوفد اإلتحادي اختتم
زيارته بوالية الجزيرة بالوقوف على مشروع
مستشفى البشاقرة للطوارئ واإلصابات
.والذي يتم تشييده بالجهد الشعبي
والتزم عبدالجبار ،بتبني مشروع مستشفى
البشاقرة وإدخاله في موازنة العام
2020م ،فضال عن تكملة المبنى وتوفير
 .األجهزة الطبية
بينما شدد عبدالجبار لدى تفقده العمل
الصحي بوالية النيل األبيض على ضرورة
توفير المعينات الطبية واألمصال للعقارب
والثعابين فضال عن القضاء على الذباب
والباعوض ,ولفت عبدالجبار ،لدى زيارته
محليتي أم رمته والسالم بالوالية والتي كانت
قد أعلنت مناطق كوارث ،بمعية إدارت
الطوارئ ومكافحة األوبئة واإلدارة المتكاملة
لمكافحة نواقل األمراض ،وإدارة صحة البيئة
والرقابة على األغذية بالصحة اإلتحادية
أن حجم الضرر أكبر من مجهودات الوالية,
ووقف عبدالجبار ،على األوضاع الصحية في
مستشفى الشقيق بمحلية أم رمته مشددا
على ضرورة تأهيل وصيانة المرافق الصحية،
مؤكدا على معالجة الفجوات ووضع خارطة
.طريق بنهاية الزيارة
وشملت زيارة المحليتين  9مناطق من
ضمنها (شقيق الجعليين ،والشقيق
السوق ،والشقيق الكواهلة ،وراوات) وشكر
عبدالجبار ،القوات الجوية السودانية
لمساهتمها الكبيرة في إنجاح الزيارة
.لهذه المناطق

كلورة مياه الشرب

وشدد عبدالجبار ،على ضرورة توفير
األجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات،
بجانب تعزيز المخزون اإلستراتيجي
للدواء ،فضال عن ضرورة كلورة مياه الشرب
وتوفير أدوية اإللتهابات المعوية والرئوية
والمالريا .ولفت لدى زيارته مستشفى
الراوات بمحلية السالم على ضرورة التوعية
الصحية للمواطنين مختتما حديثه

تقارير
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الحصة صحة

وإلتزم عبدالجبار ،بتوفير حاجة الوالية
من األدوية خاصة أدوية المالريا بجانب
أمصال العقارب والثعابين والناموسيات،
مشددا على ضرورة اإلستفادة من
اإلمكانيات والطاقات الموجودة .وشدد لدى
إجتماعه بمدير عام وزارة الصحة والتنمية
اإلجتماعية ومدراء اإلدارت ومنظمات
العمل الطوعي بالوالية على أهمية التسرع
في إتخاذ الخطوات والتدابير المطلوبة
لمجابهة الطوارئ,ووجه بزيادة كمية
األدوية لمحليتي السالم وأم رمته بجانب
.أجهزة الكشف الطبي
عدم المجاملة في رفع التقارير

بضرورة دخول الطلمبات المتعطلة للصيانة
بجانب تدريب وتأهيل الكوادر الطبية

تعزيز المخزون اإلستراتيجي للدواء بوالية
القضارف .وشدد عبدالجبار ،لدى تفقده
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على مستوي المؤسسات الصحية بالوالية
مشددا على أهمية تظافر الجهود مع جهات
.الصلة لتذليل العقبات التي تواجه الوالية
كما وقف عبدالجبار ،على سير العمل
بالمؤسسات الصحية وتقديم الخدمات
الوقائية والعالجية للمواطنين بوالية
القضارف ،مشيدا بدور الصندوق القومي
.لإلمدادات الطبية
وأكد عبدالجبار ،على ضرورة زيادة الوفرة
الدوائية على مستوي المؤسسات الصحية
بالوالية مشددا على أهمية تضافر الجهود
مع جهات الصلة لتذليل العقبات التي
.تواجه الوالية

تعزيز الصحة

الصحة تلتزم بتوفير المعدات الطبية لمستشفيات والية القضارف

ووقف عبدالجبار ،على مخزن اإلمداد الدوائي
بالوالية مشددا على ضرورة عدم المجاملة
في رفع التقارير واإلحصائيات ,الفتا الى
أهمية التنسيق بين جهات الصلة بجانب رفع
التوعية الصحية لدى المواطنين ,مطالب
بضرورة التوظيف الصحيح للموارد بجانب
توصيل األدوية الطبية ومواد كلورة المياه
للمناطق صعبة الوصول وحصر جميع مصادر
المياه خارج الشبكة وتفعيل نظام فاعل
.لمتابعة عمل الكلورة

 220ألف الجئ

من جهته لفت وإلى والية النيل األبيض
المكلف اللواء ركن حيدر علي الطريفي ،أن
واليته تحتضن حوالي  10معسكرات لالجئين
تضم حوالي  220ألف الجئ ,مشيرا إلى ان
السبب الرئيس جراء الفيضانات هو طريق
الصادرات الرابط بين بارا وأم درمان ,وأبدأ
الطريفي تخوفه من خور أبوحبل والنيل
األبيض مشددا على ضرورة التخلص من برك
المياه الراكدة والتخلص السليم من الفضالت
اآلدمية الناتجه من جراء إنهيار العديد من
المراحيض ,وشدد الطريفي ،على ضرورة
التوعية الصحية مبينا أن هناك قرى تشرب
من مياه السيول واألمطار بسبب تعطيل
.محطات المياه

توفير الدعم المطلوب

من جانبه التزم مدير إدارة الطوارئ واألوبئة
الصحية بالصحة اإلتحادية د.بابكر المقبول،
بتوفير الدعم المطلوب للوالية مشددا على
ضرورة الكلوره بنسبة  %100ووضع خطط
لسالمة المياه خارج الشبكة .ووجه المقبول،

بجودة عالية ،مبينا الحاجة لحمالت واسعة
.لمكافحة نواقل األمراض
وفي السياق كشف مدير إدارة الطوارئ
واألوبئة الصحية بالوالية د.إسماعيل علي
يوسف ،إن جملة األفراد المتأثرين جراء
األمطار والسيول  94088فرد ،وجملة
المنازل بلغت  16469منزل .وأضاف يوسف
أن هناك إنهيار للمراحيض بلغ  547إنهيار
كلي و  150مرحاض إنهيار جزئي .الفتا
الى إنهيار  6مراكز صحية تأثرت جراء
.السيول واألمطار
وكشف عن توزيع  250خيمة و 200جرعة
مصل عقارب وثعابين و 300كرتونة صابون
.للمناطق المتأثرة

مطالبة بالمصل

وأوضح مدير الصندوق القومي بالوالية
د.حافظ عبدالرحمن ،وصول اإلمداد الدوائي
واإلستجابة السريعة لجميع المناطق
المتأثرة كاشفا عن وصول  5ألف جرعة
مالريا للصندوق ومثلها في األيام القالئل
القادمة ,وأكد عبدالرحمن ،على توفر
األدوية بالصندوق مشددا على تعزيز
اإلمداد الدوائي لمجابهة الزيادة المتوقعة
في اإلسهاالت .مطالبا بألف جرعة مصل
.للثعابين ونصفها للعقارب

وضع حلول عملية

وإلتزم وكيل وزراة الصحة اإلتحادية
المكلف د.سليمان عبدالجبار ،بتوفير
األجهزة والمعدات الطبية لمستشفيات
والية القضارف ،مشددا على ضرورة
التخلص السليم للنفايات الطبية بجانب

سير العمل بمستشفيات والية القضارف
برفقة والي الوالية اللواء نصرالدين
عبدالقيوم أحمد والوفد اإلتحادي ،على
ضرورة التوسع في الخدمات والمؤسسات
الصحية مطالبا بوضع حلول عملية بجانب
.توزيع األدوار بصورة واضحة
وشدد عبدالجبار ،على ضرورة سالمة المياه
وتوفير الكلور والعمل على تقليل مضاعفات
الخريف ،فضال عن التخلص السليم للنفايات
الطبية بجانب تعزيز المخزون اإلستراتيجي
للدواء بالوالية .وشدد عبدالجبار ،على
ضرورة التوسع في الخدمات والمؤسسات
الصحية مطالبا بوضع حلول عملية وتوزيع
.األدوار بصورة واضحة

زيادة الوفرة الدوائية

وأكد عبدالجبار ،على أهمية اإلجتماع
التنسيقي واإلستفادة من مخرجاته فضال عن
أهمية تعيين القابالت بالوالية لتقليل نسبة
وفيات األمهات واألطفال .وأشاد عبدالجبار،
بدور الصندوق القومي لإلمدادات الطبية،
مؤكدا على ضرورة زيادة الوفرة الدوائية

وفي السياق إلتزم والي والية القضارف اللواء
نصرالدين عبدالقيوم أحمد ،بتعزيز الصحة
في جميع السياسات ,وشدد على ضرورة
صيانة آليات التخلص من النفايات وشراء
المحارق الطبية للتمتع ببيئة سليمة ,وأكد
أحمد ،على تفعيل حمالت اإلصحاح البيئي
في كل محليات الوالية بجانب سد نقص
الكوادر الصحية والعمل على تعيين القابالت
وتوجيه المحليات بعمل ورش للصحة في
.كل السياسات

إنشاء مباني جديدة للصندوق
الدوائي

من جانبه إلتزم ممثل الصندوق القومي
لإلمدادات الطبية أبوبكر أحمد صلوحه،
بتوفير األدوية المطلوبة الكافية
للمواطنين ،معلنا عن إنشاء مباني جديدة
للصندوق القومي فرع القضارف بطريقة
متكالمة تسع حاجة المواطنين من الدواء
بنهاية العام الحالي .وأكد صلوحه،
على أهمية توفير الدواء على مستوى

تقارير
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الناموسيات المشبعة  ------معالجة لمشكلة المالريا
تقرير – صحة وطن

دشنت وزارة الصحة االتحادية ممثلة في إدارتي
صحة البيئة والرقابة على األغذية وإدارة تعزيز
الصحة ،بحضور والي والية شمال دارفور المكلف
اللواء ركن مالك الطيب خوجلي والمدير التنفيذي
لمحلية الكومة باإلنابة أحمد دباج علي آدم ،بمحلية
الكومة انطالقة الحملة القومية ( )21للتغطية
بالناموسيات المشبعة جولة يوليو  2019م لكل
واليات البالد تحت شعار (معا الستخدام الناموسية
المشبعة طويلة األجل) .وتستهدف الحملة توزيع
( )32مليون و ( )789ألف ناموسية مشبعة بدعم
من منظمة اليونسيف وذلك تنفيذًا لالستراتيجية
.القومية لمكافحة مرض المالريا بالبالد
 11:مليون و  870،3ناموسية
وأكدت مدير إدارة صحة البيئة والرقابة على
األغذية د.زكية الغالي ،على توفير الدعم الالزم
للحملة مشددة على اهمية توزيع الناموسيات
وصولها للفئات المستهدفة بجانب وصولها
للمجموعات السكانية التي لم يتم تغطيتها سابقا
.كالنازحين والالجئين والرحل
مشيرة إلى الدور الكبير للناموسيات في خفض نسبة
.اإلصابة بمرض المالريا
وشددت الغالى ،على رفع نسبة التوعية للمواطنين
.فضال عن تطوير وترقية األساليب المستخدمة
وأعلنت الغالي ان انطالقة الحملة القومية الـ()21
للتغطية بالناموسيات المشبعة جولة يوليو
والتي تستهدف توزيع ( )11مليون و ()870،3
ً
ناموسية مشبعة لكل واليات البالد ،مشيرة إلى
أهمية استخدام الناموسيات المشبعة في الوقاية
من مرض المالريا ومكافحته ،مثمنة جهود صندوق
ً
الدعم العالمي والمنظمات الطوعية العاملة خاصة
منظمة اليونسيف لتوفير الناموسيات المشبعة.
وقالت إن اختيار الوزارة لمحلية الكومة لتدشين
الحملة القومية لتوزيع الناموسيات المشبعة جاء
لمواساتها لما لحق بمواطني المحلية من أضرار
بالغة جراء السيول واألمطار التي اجتاحت مدينة
الكومة ،معلنة تبرعها بـ( )16ألف ناموسية مشبعة
.إضافية للمحلية

تقوية النظام الصحي المحلي

وأكد والي والية شمال دارفور المكلف اهتمام
الدولة بالقطاع الصحي وبسط خدماته للمواطنين
بمختلف المناطق ،مشيدًا خالل مخاطبته حفل
التدشين بحضور قيادات تنفيذية وأهلية
ومنظمات ووكاالت األمم المتحدة وجمعيات وطنية

منع تداول الناموسيات المشبعة في األسواق

بالجهود المبذولة من وزارتي الصحة االتحادية
والوالئية والشركاء لتعزيز الصحة وتقوية النظام
.الصحي المحلي

التوعية الصحية ورفع الوعي

من جانبها طالبت مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة
الصحة االتحادية سهام جابر ،بضرورة التوعية
الصحية ورفع الوعي للمواطنين لحفظ صحة
اإلنسان .فضال عن تكثيف تقديم خدمات الرعاية
الصحية لمحلية الكومة .ونوهت جابر ،إلى وجوب
حصر عدد الخالوى والطالب بجانب تضافر الجهود
.مع المنظمات والجهات ذات الصلة
:المستهدف 2.325.600مواطن
وفي السياق كشف مدير مكافحة نواقل األمراض
د.حمودة تيوك، ،ان العدد المستهدف
2.325.600مواطن وجملة الناموسيات
 1.292.000ناموسية .ولفت تيوك  ،إلى ان
عدد الناموسيات التي ستوزع ضمن الروتيني
 104.700ناموسية عبر مراكز الصحة اإلنجابية
ومراكز التحصين الموسع للحوامل ولألطفال
.حديثي الوالدة

دعم اليونسيف

فيما كشف المدير العام لوزارة الصحة والتنمية

االجتماعية دكتور سليمان آدم إدريس أن الحملة
القومية ( )21لتوزيع الناموسيات المشبعة جولة
يوليو تستهدف توزيع ( )1مليون و ( )187ألف و
( )300ناموسية مشبعة بـ ()16محلية .وأثنى على
منظمة اليونسيف لدعمها المقدر لبرامج وأنشطة
ً
الوزارة فضال عن توفيرها للناموسيات المشبعة
.للوقاية من مرض المالريا
في ذات السياق أشار ممثل مدير منظمة اليونسيف
بالوالية دكتور نجيب حماد إلى أهمية استخدام
الناموسيات المشبعة في تقليل حدوث مرض
المالريا والوقاية منه .وقال إنه رغم التقدم المحرز
في تغطية وتوزيع الناموسيات المشبعة طويلة
األجل إال أن عدم استخدام الناموسيات يشكل أكبر
هاجس .وأضاف أن المسوحات التي أجريت حول
استخدام الناموسيات قد أظهرت وجود ضعف في
عملية االستخدام ،مطالبا حكومة الوالية بضرورة
استصدار قرار يقضي بمنع تداول الناموسيات
ً
المشبعة في األسواق عالوة على تفعيل آليات
الرقابة والمتابعة بالمحليات ،مثمنا دور وزارة
.الصحة االتحادية والوالئية وإدارة دحر المالريا
االطالع على التجارب العالمية

وأكد عبدالجبار ,على أهمية البيئة الصحية واإلطالع
على التجارب العالمية واإلقليمية في إصحاح البيئة
,مشددا على الوصول إلى التغطية الشاملة بنسبة
 %100.بالبالد
وشدد عبدالجبار في ورشة تنوير المشرفين
اإلتحاديين (حملة توزيع الناموسيات المشبعة
طويلة األجل) والتي نظمتها اإلدارة العامة للرعاية
الصحية اإلساسية – إدارة صحة البيئة بالتعاون
مع منظمة اليونسيف وبرنامج الدعم العالمي تحت
شعار نحو تغطية شاملة بالناموسيات المشبعة
طويلة األجل والتي تستهدف واليات شرق ووسط
وشمال وجنوب وغرب دارفور ،ووجه بضمان وصول
الناموسيات لجميع األسر بالمناطق المستهدفة
واإللتزام بإستراتيجية التوزيع .الفتا إن الحملة
ستنطلق في الواليات المحددة في الفترة من 7/26
إلى 2019/8/8م على أن تدشن في والية شمال
.دارفور بحاضرتها الفاشر
وأقر عبدالجبار  ,أن المالريا من أكبر المشكالت
الصحية بالبالد مؤكدا على دور وزارته الكبير في
.مكافحة المرض والتقليل من نسبة اإلصابات
وقال عبدالجبار ,إن خطة توزيع الناموسيات للعام
2019م ترتكز على إحالل وابدال الناموسيات
التي تم توزيعها للمحليات ،وأضاف إن العدد
المستهدف  3مليون من سكان واليات دارفور ،وان
.عدد الناموسيات  3,880,800ناموسية
وفي السياق أكدت مدير إدارة صحة البيئة
والرقابة على األغذية د.زكية الغالي ,على أهمية
توزيع الناموسيات وصولها للفئات المستهدفة
بجانب وصولها للمجموعات السكانية التي لم يتم
تغطيتها سابقا كالنازحين والالجئين والرحل
,مشيرة إلى الدور الكبير للناموسيات في تخفيض
.نسبة اإلصابة بمرض المالريا
وقالت الغالي ,إن التوزيع سيكون في جميع محليات
.واليات دارفور وعددها  59محلية
من جانبها شددت مدير إدارة تعزيز الصحة سهام
جابر ,على ضرورة التوعية الصحية ورفع الوعي
.للمواطنين لحفظ صحة اإلنسان
وأكدت جابر ,على أهمية تغير مفهوم تعزيز
الصحة للمواطنين في وقت شددت فيه على وصول
الناموسيات لجميع المواطنين ،مختتمة حديثها
().نومة هنيئة تحت الناموسية اآلمنة طويلة األجل

أخيرة
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الكوليرا

مكان وتاريخ الميالد :امدرمان* ،
.السودان  ١٨ديسمبر ١٩٦١
التعليم والتأهيل العلمي والجوائز
:التقديرية
نال بكالوريوس طب وجراحة * -
)جامعة الخرطوم (1985
حاز علي منحة فولبرايت للدراسات *
)العليا (1993-1992
نال شهادة الماجستير في *
من جامعة جونز  MPHالصحة العامة
).هوبكنز (1993
حصل على جائزة منظمة *
الصحة العالمية الفضل مدير في اإلقليم
).األفريقي (2009
انتخب كزميل متميز بكلية الصحة *
العامة  ،الكلية الملكية لألطباء الباطنيين في
).المملكة المتحدة (2015
من أهم منجزاته كانت صياغة *
«استراتيجية الصحة للقارة األفريقية
»2030-2016؛ وقد تمت إجازتها بواسطة
وزراء الصحة األفارقة واعتمادها من رؤساء
.دول االتحاد األفريقي عام ٢٠١٦
:الخبرة المهنية
أكثر من  6سنوات خبرة داخل •
السودان و  24عامًا من الخبرة العالمية في
.مجال الصحة العامة
ملتزم بالنهوض بالتنمية *
المستدامة والتغطية الصحية الشاملة
للفئات المهمشة والمستلبة في اامجتمع من
خالل تطوير وتنسيق وقيادة السياسات
متعددة القطاعات ،المستنيرة باألدلة
وكذلك لتعزيز النظم الصحية والمجتمعية
 ،وصياغة واصالح سياسات الصحة العامة و

.التخطيط استراتيجي
له خبرة خاصة ومميزة في برامج •
الصحة اإلنجابية المتكاملة  ،صحة األم
والطفل والمراهقين  ،التغذية  ،مكافحة
.األمراض السارية وغير السارية
خبرة واسعة في ادارة البرامج •
الصحية والتنموية وتقديم االستشارات
الفنية وإجراء البحوث في البلدان الصناعية
والبلدان المنخفضة و المتوسطة الدخل
والدول الهشة في أفريقيا والشرق األوسط
وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية .من بين
الدول التي عمل فيها :إثيوبيا  ،رواندا
 ،سيراليون  ،جنوب السودان  ،تنزانيا ،
أوغندا  ،أرمينيا  ،أذربيجان  ،البوسنة
والهرسك  ،جورجيا  ،كازاخستان  ،االتحاد
الروسي طاجيكستان  ،إندونيسيا  ،ميانمار
 ،تايالند  ،تيمور الشرقية  ،أفغانستان
 ،مصر  ،األردن ،الصومال ،السودان ،
.اوزباكستان ،إيران و فيتنام
خبرة عملية مع منظمات األمم •
المتحدة اآلخرين (برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي  ،اليونيسيف  ،البنك الدولي ،

صندوق األمم المتحدة للسكان ،برامج
الغذاء العالمي ،الخ الخ) ومع الجهات
المانحة (األمم المتحدة ،الصندوق العالمي
لمكافحة اإليدز والسل والمالريا  ،البنك
الدولي ،الحكومة األمريكية الخ) وكذلك
تحضير الموارد بنجاح مع العديد من
الجهات المانحة (االتحاد األوروبي ،حكومات
إيطاليا وكندا والنرويج والسويد والكويت
).وعمان الخ
الفعالية في التنسيق و في انشاء •
الشراكات االستراتيجية التي تركز على
النتائج والشراكات بين القطاعين العام
والخاص ،وذلك من خالل التواصل الفعال
ومهارات التفاوض الناجحة في دعم أولويات
.الصحة العامة
عالقات واسعة وخبرة في التعامل •
مع مستويات التمثيل الرفيعة في الدول
.والمنظمات
اللغات :اللغة العربية األم• ،
اللغة اإلنجليزية بامتياز ،ومعرفة جيدة
.بالفرنسية

الكوليرا عبارة عن مرض بكتيري ينتشر عادة خالل المياه
الملوث وتسبب الكوليرا اإلسهال الشديد والجفاف وإذا
.تركت دون عالج،يمكن أن تكون قاتلة في غضون ساعات
و يحدث اإلسهال المرتبط بالكوليرا فجأة وقد يسبب
فقد السوائل بدرجة كبيرة ويكون اإلسهال الناتج عن
ً
ً
وعكرا ويشبه الماء التي يغسل بها
شاحبا
الكوليرا
األرزوكذلك من األعراض الغثيان والقي ويمكن يستمر
لساعات ويمكن أن ينحفض ضغط الدم وأيضا الجفاف
.والذين يمكن أن يتراوح بين الجفاف البسيط والحاد
وجاء اإلعالن عن مرض الكوليرا بوالية النيل األزرق من
قبل وزير الصحة االتحادية دكتور أكرم علي التوم عقب
تعيينه وأدائه القسم ضمن فريق الحكومة اإلنتقالية ,وهذا
اإلعالن يسهم بكل تأكيد في محافحة المرض والتوعية
بخطورته وطرق مكافحته وكذلك الخطوات اإلحترازية لمنع
ظهوره خاصة بمكافحة أسبابه سواء بتوفير مياه الشرب
النظيفة واالصحاح البيئي ومكافحة الذباب وطهي الطعام
وتغطيته ومن قبل ذلك غسل الخضر والفواكه وغسل
 .األيدي بالماء والصابون خاصة عقب الخروج من دورة المياه
وفي حال ظهور األعراض يجب التبليغ لدى
.أقرب وحدة صحية والتبليغ عن الحاالت
ومن خالل تصريحات الوزير قال بإن الوزارة طلبت
من منظمة الصحة العالمية توفير التطعيم عقب
التقييم والذي يحمي  %65من اإلصابة وكذلك تقليل
نسبة الوفيات بين المصابين مؤكدا أن في معالجة
 .مصادر المياه العالج الناجع في عدم ظهور اإلصابات

وكيل الصحة يشدد على سالمة المياه وتقليل
مضاعفات الخريف

القضارف -جعفر برغوت
شدد وكيل وزراة الصحة اإلتحادية المكلف د.سليمان عبدالجبار ،على ضرورة سالمة
المياه وتوفير الكلور والعمل على تقليل مضاعفات الخريف ،فضال عن التخلص السليم
.للنفايات الطبية بجانب تعزيز المخزون اإلستراتيجي للدواء بوالية القضارف
وشدد عبدالجبار ،لدى مخاطبته اإلجتماع األول للعام 2019م لتنسيق الخدمات الصحية
بوالية القضارف ،بحضور والي والية القضارف اللواء نصرالدين عبدالقيوم أحمد ،ومدير
منظمة الصحة العالمية د.نعيمة القصير ،والعديد من جهات الصلة بالعمل الصحي،
على ضرورة التوسع في الخدمات والمؤسسات الصحية مطالبا بوضع حلول عملية
.وتوزيع األدوار بصورة واضحة
وأكد عبدالجبار ،على أهمية اإلجتماع التنسيقي واإلستفادة من مخرجاته فضال عن
.أهمية تعيين القابالت بالوالية لتقليل نسبة وفيات األمهات واألطفال
وأشاد عبدالجبار ،بدور الصندوق القومي لإلمدادات الطبية ،مؤكدا على ضرورة زيادة
الوفرة الدوائية على مستوي المؤسسات الصحية بالوالية مشددا على أهمية تظافر
.الجهود مع جهات الصلة لتذليل العقبات التي تواجه الوالية
وفي السياق إلتزم والي والية القضارف اللواء نصرالدين عبدالقيوم أحمد ،بتنفيذ
مخرجات اإلجتماع التنسيقي بواليته لتعزيز الصحة في السياسات .وشدد أحمد ،على
.ضرورة صيانة اليات التخلص من النفايات وشراء المحارق الطبية للتمتع ببيئة سليمة
ومن أهم مخرجات اإلجتماع ،التوزيع العادل لألختصاصيين بالوالية وتفعيل حمالت
اإلصحاح البيئي في كل محليات الوالية بجانب سد نقص الكوادر الصحية والعمل على
.تعيين القابالت وتوجيه المحليات بعمل ورش للصحة في كل السياسات

