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رئيس الجمهورية  :استمرار دعم
الخدمات الضرورية

إنطالق حملة التطعيم ضد الحمى
الصفراء بوالية الجزيرة لعدد 5,224,863
مواطن

الخرطوم -نوال شنان
أعلنت وزارة الصحة االتحادية عن
إنطالقة حملة التطعيم ضد الحمى الصفراء
صباح اليوم بوالية الجزيرة مستهدفة األعمار
من  9أشهر وحتى  60عاما مجانا لعدد
 5,224,863مواطن في كافة المحليات بكل
المراكز الثابتة ،الفرعية والجوالة بمشاركة
 8,618كادرا صحيا بجانب  2,276قائدا للفرق
فيما بلغ عدد المشرفين الوالئيين 80مشرفا
و 9مشرفا اتحاديا فضال عن  5مشرفين من
منظمتي الصحة العالمية واليونسيف بدعم

الصحة االتحادية توقع مذكرات تفاهم مع مؤسسات أردنية في مجاالت الدواء

الخرطوم -صحة وطن
أعلنت وزيرة الدولة بوزارة الصحة االتحادية
د .سعاد الكارب  ،عن توقيع عدد من

مذكرات التفاهم مع مؤسسات أردنية في
.مجال الصناعة الدوائية والبحوث الصيدالنية
وقالت الكارب ،إن زيارتها إلى المملكة االردنية
الهاشمية جاءت بغرض الوقوف على التجربة
االردنية في مجال الصناعة الدوائية والتي تمثل
( )%80من اقتصادها ونقل التجربة للداخل ،الفتة
الى انها وقفت خالل زيارتها على أكبر مراكز دراسة
التكافؤ الحيوي بالوطن العربي التابع للمركز االردني
لالبحاث الصيدالنية ،بجانب المؤسسة العامة للغذاء
.والدواء االردنية والشركة االردنية إلنتاج األدوية
مشيرة إلى توقيع مذكرة تفاهم نهاية هذا العام
مع مركز االبحاث لنقل التجربة وتدريب الكوادر
السودانية باألردن ،ووعدت الجهات المعنية بتقديم
الدعم الالزم من أجل تأسيس مؤسسات شبيهة
بالسودان الذي يمثل موقع محموري في أفريقيا و

يمتلك عدد من النباتات الطبية و الطبيعية
.التي تشكل حضورًا في دساتير األدوية العالمية
و من المتوقع توقيع االتفاقية في الربع األول من
العام المقبل خالل زيارة للجانب االردني للبالد
للوقوف على الصناعة الدوائية في السودان وذلك
بغرض تاسيس مركز يعني بالبحوث الصيدالنية
ودراسات التكافؤ الحيوي للصناعات الدوائية
والمستحضرات الصيدالنية ،لضمان جودة المنتجات
الوطنية و اعتماد االدوية المستوردة من الخارج
 ،وذلك حسب توجيهات رئاسة الجمهورية بدعم
الصناعة الوطنية وضمان جودة منتجاتها للوصول
لالكفتاء الذاتي ومن ثم التصدير لالسهام في
.دعم االقتصاد الوطني و تحقيق األمن الدوائي

البرلمان :مجلس التخصصات منارة السودان

تقرير إخباري  -نوال شنان
عقد المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية امتحانات الجزء األول
.في  15مركزأ بداخل السودان وخارجه وجلس لها  5005طبيا وطبيبة
وأكد رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر عقب االستماع لتقرير عن
تطور المجلس ،ان تعديل قانون المجلس وإعادة النظر فيه دليل على سيره
في الطريق الصحيح معلنا الوقوف معه حال وصوله لمنضدة البرلمان وأضاف
(القانون المعدل سنتعاطف معه ونساعد المجلس على الذهاب في الطريق
.الصحيح ) منوها للدور كبير لوزارتي الصحة والتعليم العالي تجاه المجلس
).واشاد عمر ،بمجلس التخصصات ولخطواته وقال ( إن المجلس سيصبح منارة للسودان
وجدد عمر ،دفاعه عن ثورة التعليم العالي والتي أسهمت في رفد البالد

بالخريجين من كافة التخصصات وقال (الجامعات اآلن عبرت
واصبحت منارات بعد ان كانت توصف بالكناتين من قبل
).منتقدي ثورة التعليم العالي والتوسع في مؤسساته
وقال مساعد رئيس الجمهورية د .فيصل حسن إبراهيم ،
(إن مجلس التخصصات الطبية ولد من رحم المعاناة نتيجة
للمعارضة التي واجهها حين قيامه) مؤكدا العائد المتعاظم منه في تخريج
االختصاصيين خاصة في ظل الظروف التي تحول دون ابتعاث هذه اإلعداد
.الكبيرة لنيل التخصص في خارج البالد وأضاف فالتوسع فيه مسألة اساسية
وأكد إبراهيم ،ان لجوء المجلس إلنشاء فروع بالواليات مهم في إطار الحكم
الالمركزي بمايسهم في تقريب وجهات النظر بينه والواليات ووزارات الصحة بها

تقني وفني من الصحة العالمية فيما وفرت
منظمة اليونسيف اللقاحات بدعم مالي من
) .التحالف العالمي للقاحات واألمصال (قافي
وأكد الوزير دكتور الصادق محجوب
لدى لقائه بمكتبه اليوم ممثلة منظمة الصحة
العالمية بالسودان دكتورة نعيمة القصير
,التنسيق المستمر بين الوزارة والصحة العالمية
واليونسيف والتحالف العالمي الفتا إلى بدء
حملة الحمى الصفراء بوالية الجزيرة في إطار
الجهود لزيادة الحالة التمنيعية للمواطنين
في كل الواليات خاصة لتسجيل بعض اإلصابات

قرارت رئاسية بتعيين المبارك وزيرا للصحة وكبلو وكيال لها
الخرطوم – صحة وطن

أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر
البشير قرارا قضى بتعيين األستاذ الخير
النور المبارك وزيرا للصحة اإلتحادية

بدال عن األستاذ محمد أبوزيد مصطفي،
بجانب قرارا أخرى بتعيين الفريق
البروفسور جابر بابكر كبلو وكيال للوزارة
بدال عن الدكتور عصام محمد عبد الله
المبارك
وأدى
القسم أمام رئيس
ا لجمهو ر ية
بالقصر الجمهوري
بحضور رئيس
القضاء موالنا عبد
المجيد إدريس
علي  ،ورئيس
مجلس الوزراء

عن تطوره في اعتماد المراكز بالواليات بمايؤدي الستقطاب االختصاصيين
ونواب االختصاصيين للمساهمة فى توطين العالج بهذه الواليات
وأعلن المهدي  ،عن تحديث مناهج الكليات حسب الحاجة لمواكبة التطورات
).وقال (وهذا يتطلب الجلوس مع المجلس ولجانه المتخصصة لدراسة األمر
 .ونادى ،بالعمل على اإلعتراف بالمجلس عالميا بجانب اإلهتمام بالممتحنين الخارجيين
وكشف األمين العام للمجلس د .الشيخ الصديق  ،عن إرتفاع التخصصات من 34
في 2014م إلى 59تخصصا طبيا وصحيا اآلن ،فضال عن ارتفاع عدد الخريجين
الكثر من  5الف مقارنة ب 700فقط قبل تأسيس المجلس فيما زادت أعداد
الممتحنين من  2ألف فى 2013م إلى أكثر من  10الف طبيبا وطبيبة في هذا العام
.بمايساوي العدد في كل الدول اإلفريقية جنوب الصحراء بمافيها جنوب أفريقيا

وأعلن الصديق ،عن وضع استيراتيجية تتكون
 .من  5محاور لوضع المجلس في مركز متقدم

) .وال يعامل كجسم مركزي منفصل واضاف (هذه المراكز تسهل ذلك التنسيق
ولفت ،إلى ان مخرجات ثورة التعليم العالي أسهمت في ان يكون
 .طالب الجامعات الجديدة على حد سواء مع تلك القديمة
وآمل أن يحظى قانون المجلس بالرعاية من قبل
.البرلمان بإعتباره سيحدث فارقا كبيرا في مسيرته
وتعهد وزير الصحة االتحادي(في ذلك الوقت) محمد أبو زيد مصطفى ،
بالعمل على حل العقبات التي تواجه المجلس بالتنسيق مع الجهازين التنفيذي
. .والتشريعي معربا عن افتخار الوزارة به وباألطباء والكوادر المساعدة
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي د .الصادق المهدي  ،إلى أن
التزايد في أعداد الممتحنين سنويا يسهم في توطين العالج بالواليات
مشيدا باالتجاه نحو التخصصات النادرة والذي يمثل مؤشرا إيجابيا فضال

.بالمرض في بعض دول الجوار األفريقي
وشدد الوزير ،على األسر واألفراد
بالجزيرة التوجه للمراكز الفتا إلى مجانية
التطعيم منوها الفراغ من الحملة بواليتي سنار
.والنيل األزرق في الفترة من  10إلى  19مارس
وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية
بالسودان دكتورة نعيمة القصير ،إن الجرعة
الواحدة كافية إلعطاء مناعة مدى الحياة مؤكدة
أن اللقاح آمن وفعال وله مردود إيجابيا عاليا
على صحة األفراد والمجتمع مستهدفة األعمار
من 9أشهر  60عاما بإعتبارهم أكثر الفئات
.عرضة لإلصابة بالمرض

وأكد  ،ان دعم الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية ساعد في النتائج المحرزة متوقعا

معتز موسي يؤكد دعم األدوية في الموازنة الجديدة
بأكثر من  5مليار جنيه
وطن
صحة
الخرطوم-
أكد رئيس مجلس الوزراء القومي
ووزير المالية والتخطيط
االقتصادي معتز موسى في االجتماع

الذي تراسه بوزارة المالية االستمرار في
دعم األدوية في الموازنة الجديدة باكثر
من خمسة مليار جنيه ،بمايسهم في منع اي
زيادة في اسعار ادوية الصندوق القومي

ان يصبح مركزًا إقليميا في التدريب عقب استجالب المطلوبات بمافيها المجسمات .لالمدادات الطبية في العام المقبل
.ونوه إلى شراكات عالمية وعقد  42اتفاقية ضمن التوسع في العالقات الخارجية علما بان أسعار اإلمدادات
واقر ،بجملة من التحديات منها ،ضعف الميزانيات مقارنة بحجم الطبية تعادل  %45من أسعار

.العمل ،توسيع مواعين التدريب ،التوازن في التخصصات وغيرها
كاشفا عن ،الفراغ من تجديد قانون المجلس ووضعه
 .في منضدة مجلس الوزراء توطئة لرفعه للبرلمان
وتفقد كل من مساعد رئيس الجمهورية د .فيصل حسن إبراهيم
،ورئيس البرلمان بروفسور إبراهيم أحمد عمر ،ووزيرا الصحة االتحادية
األستاذ محمد ابوزيد مصطفى والتعليم العالي والبحث العلمي د ،الصادق
المهدي بمعيتهم ممثلة منظمة الصحة العالمية مكتب السودان
.د،نعيمة القصير وقيادات المجلس عددا مراكز االمتحانات بالخرطوم

األستاذ معتز
.القومي
الجدير بالذكر أن وكيل الصحة
دكتور عصام محمد عبدالله تم
أمينا عاما لمجلس الوزراء

موسى
السابق
تعيينه
القومي

.األدوية في المصادر االخرى
من جانبه نفى الصندوق القومي
لالمدادات الطبية وجود أي مهددات
الستمراريته وان وزارة المالية مستمرة

.في دفع الدعم المقرر لألدوية
من ناحية اخرى اكد الصندوق في
تعميم صحفي ،ان شركات األدوية

استانفت تعاملها مع األمدادات
بعد أن خصص بنك السودان
مبلغ  10مليون يورو لألدوية في
االسبوع الماضي انفاذا لتوجيهات
رئيس الوزراء والذي يولي الدواء
عناية خاصة ويتابع انسيابه
.وتوفره في البالد بصورة دقيقة

أخبار
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ختام حملة الرش بالمبيد ذو األثر المتبقي بالجزيرة

صحة النيل االبيض  :تهئية بئية العمل تجويدا لألداء

ربك -صحة وطن
أكدت وزيرة الصحة والتنمية االجتماعية
بوالية النيل األبيض زينب يوسف النموري ،إهتمام

وزارتها بالبنية التحتية للمؤسسات وتوفير
األجهزة والمعدات فضال عن الكوادر الصحية
وتهئية بئية العمل
وقالت النموري خالل زيارتها التفقدية
لمستشفى ربك للوقوف على الوضع الصحي والمشاكل
والعقبات ،إن الهدف من الزيارة الوقوف على التحديات
والمشاكل ومن ثم وضع الحلول لها تجويدا لألداء
 .وتحسينا لبئية العمل
ودعت النموري ,العاملين لمضاعفة الجهود من
.أجل تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين

لقمسيون الطبي 5 :أمراض األعلى في معدالت السفر للخارج
القمسيون بالخرطوم بحري اليوم ،بالجهد المبذول من قبل القمسيون واصفا

الخرطوم -نوال شنان
كشف القمسيون الطبي القومي  ،أن  5أمراض تعتبر األعلى في معدالت
السفر للعالج بالخارج وفقا للتقرير السنوي للعام 2018م وعلى رأسها
أمراض جراحة المخ واألعصاب  379حالة ،أمراض وجراحة القلب 307حالة،
تليها أمراض وجراحة العيون  251حالة ،ثم أمراض الدم واالورام  230حالة
،وأمراض وجراحة العظام  127حالة من جملة عدد الحاالت البالغة 2186
حالة فيما أعلن أن دول مصر الزالت األعلى في معدالت استقبال المرضى
السودانيين بجملة  1120مريضا تليها الهند  976مريضا ثم تركيا
172 .مريضا واألردن 68مريضا  ،روسيا  64مريضا ،المانيا  32مريضا
وأشاد وزير الصحة االتحادي الخير النور المبارك خالل زيارته لمقر

أياه بالجهد الكبير ،واعدا بحل العقبات التي العمل بالجلوس مع الوزراء في
الوزارات المختصة بما في ذلك تحسين شروط الخدمة بما يضمن
المزيد من تجويد األداء وإستبقاء الكوادر مطالبا بوضع مقترحات
.الحلول لرفعها للجهات ذات الصلة
وأعلن المبارك ،دعم حاكمية القمسيون على العالج بالخارج
وتوحيد الجهود لضمان حفظ حقوق المرضى وحمايتهم مع ضرورة
توطين العالج بالداخل الفتا إلى ضرورة إجراء التعديالت المطلوبة
في القانون بما يسهم في معالجة التضارب مع الجهات األخرى وأضاف
 ) .قائال ( لفك اإلشتباك
وقال مدير القمسيون الطبي القومي دكتور يس عباس  ،إن القمسيون
الجهة الوحيدة المخول لها بتحديد السفر للخارج للعالج واضاف وعلى
الرغم من ذلك بعض الجهات التلتزم بذلك بما يمثل إهدارا للمال ونوه
(البد أي جهة حكومية التسفر منسوبيها للعالج بالخارج إال عبر القمسيون
) مناديا بضرورة وجود مستشار طبي بدولة الهند لتزايد أعداد
 .المرضى المغادرين لها

الخرطوم -صحة وطن
تختتم في العشرين من الشهر الجاري
حملة الرش بالمبيد ذو األثر المتبقي بوالية
الجزيرة والتي إنطلقت في السادس عشر من
 .ديسمبر المنصرم
وقال رئيس قسم المكافحة المتكاملة
لنواقل األمراض بإدارة صحة البئية ورقابة األغذية
بالوزارة حمودة تيوك ل(صحة وطن) إن الحملة
بلغت تكلفتها  221,692,025جنيه بدعم من
صندوق الدعم العالمي ،كاشفا ان السودان في
هذه الجولة يعد المستقبل والمنفذ الرئيسي
نسبة للنجاحات في الجوالت السابقة بإجتهاد
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كوادر الوزارة وبالوالية  ،عكس الجوالت السابقة
التي كان السودان يتعامل مع برنامج األمم
 .المتحدة اإلنمائي
وأكد تيوك ،في حال إستمرار تحقيق
اإلنجازات يمكن للسودان أن يتعامل مباشرة
مع المانحين دون وسيط الفتا إلى ان الحملة
تستهدف تغطية 482ألف منزل في المحليات
الثمان للوالية وحماية  2,388,741مواطن من
المالريا فيما أشار إلى مشاركة  1,932عامل رش
والذين جرى تدريبهم بجانب فئات أخرى منها
فنيي صيانة الطلمبات وغيرهم فضال عن توزيع
مطبقات للمنازل وتوجيه  24عربة متحركة
للتثقيف والتوعية ومسرح متجول لإلسهام في
 .تجاوب المواطنين
وتوقع تيوك  ،أن تتجاوز نسبة التغطية
للمناطق المستهدفة  %95بنهاية الحملة باعثا
برسائل إطمئنان بأن المبيد المستخدم غير ضار
باإلنسان  ،الزراعة ،والحيوان وعالي الفعالية على
 .البعوض والحشرات األخرى الناقلة لألمراض

المبارك يوجه بتقديم الخدمات لمصابي اإلحتجاجات مجانا

قيادات صحة غرب كردفان تتفقد األوضاع الصحية بالخوي

الخوي -صحة وطن

تفقدت وزيرة الصحة والتنمية اإلجتماعية بوالية
غرب كردفان الدكتورة آمنة ابراهيم عثمان  ,ومدير عام
الوزارة دكتور يوسف رابح برفقة معتمد محلية الخوي
.محمد المصطفى معلى  ،األوضاع الصحيية

وتعهدت عثمان ورابح خالل تفقدها للمستشفى ،
بمعالجة قضايا المستشفى والعمل على تطويره مع التكفل
بصيانة عربة اإلسعاف ،مقدمين معينات منها ثالجة
حديثة لحفظ الدم وجهاز تقييم حراري باإلضافة ل23
.سريرا وعدد من األجزة والمعدات والمحاليل للمعمل
كما زار الوفد مباني مركز أبرار الطبي الخيري
الخاص والتي شارفت على اإلنتهاء مؤكدين أنه سيكون
 .إضافة للحقل الصحي بالمحلية
وشملت الزيارات مركز التأمين الصحي ووقفوا على
 .سير العمل واعدين بالسعي لتطويره تجويدا لخدمة
الجدير بالذكر  ،أن المعتمد تكفل بدعم
سكن األطباء بمبلغ عشر ألف جنيه شهريا إعتبارا من
الشهر الجاري بجانب التعهد في تذليل المشاكل التي
 .تواجه المستشفى

الخرطوم -صحة وطن
أكد وزير الصحة االتحادية األستاذ الخير النور المبارك
 ،إلتزام السودان بالدستور والقوانين موجها بتقديم
الخدمات الطبية في المستشفيات لمصابي اإلحتجاجات
.بأسرع مايمكن وبالمجانا
وشدد المبارك  ،على ضرورة تقديم الخدمات الطبية بصورة
متميزة لجميع المواطنين مشيرا لتعاون وزارته مع وزارة

مستشفى عطبرة ترحب بمبادرة نادي األمل العطبراوي

صندوق اإلمدادت الطيبة يضع خطته اإلستيراتجية للعام 2019م

إنجازات مبادرة منظمة شارع الحوادث والخدمات
.المجتمعية التي ظلت تقدمها المنظمة

وأكد سيدأحمد ،أن زيارة النادي
بمثابة بداية ألعمال مع المستشفى
 .والمنظمة وسيكون لها مابعدها
الخرطوم -صحة وطن
وعدد ممثل المنظمة عو ض حداد  ،أكد الصندوق القومي لإلمدادات
إسهامات المنظمة في خدمة المجتمع وألقسام الطبية وضع الخطة اإلستيراتجية للعام

عطبرة – صحة وطن
رحب المدير العام لمستشفى عطبرة التعليمي بوالية
نهر النيل دكتور معاوية سيدا احمد ،بمبادرة نادي
األمل عطبرة وزيارتهم للمستشفى للوقوف على

المستشفى شاكر للفريق دعمه والبالغ  %5من
 .دخل المباريات لصالح مبادرات شارع الحوادث
وطاف العبو الفريق  ،على أقسام المستشفى
المختلفة والتي شملت حديثي الوالدة  ،عنابر
األطفال  ،والعناية الوسيطة ،فضال عن قسم
 .دكتورة مناهل الحسن محجوب للحاالت الحرجة

الصحة بوالية الخرطوم لحماية المؤسسات والمرافق الصحية
.والعاملين بها والمرصى وضمان سالمتهم
وطالب المبارك ،بتهدئة األعصاب وضبط النفس مضيفا ان
المطالبات تحل بالحوار السلمي واصفا األزمة بالعابرة مشيدا
بمنظمة الصحة العالمية ومنظمات المجتمع المدني الفتا إلى
حرصه على خصوصية المستشفيات وسالمة العاملين والمرضى
.واإلبتعاد بالمستشفيات عن الصراع

2019م وتستهدف تحقيق األمن الدوائي
القومي وتوفير المنتجات الطبية المأمونة
وبأسعار مقدور عليها مع إتاحتها في المرافق
 .الصحية الحكومية
وقال مدير اإلدارة العامة للتخطيط
والموارد البشرية بالصندوق بشير عبد
الجبار في ورشة مناقشة الخطة برئاسة

المدير العام دكتور جمال خلف الله ومشاركة
اإلدارات وفروع الصندوق بالواليات بقاعة
التنسيق الصحي بمركز عبد الحميد ابراهيم
بالصندوق ،إن أولويات الخطة زيادة التغطية
الدوائية لجميع مستويات الرعاية الصحية
الحكومية بالواليات وزيادة الوفرة الدوائية
على مستوى المرافق بجانب المحافظة على بئية
وتخزين المنتجات الطبية على المستوى الوالئي
وفقا لمتطلبات التخزين الجيد الصادرة عن

منظمة الصحة العالمية فضال عن المزيد من
تأهيل وتدريب العاملين بالفروع ووتحديث
وإعتماد قائمة موحدة للمنتجات الطبية
.بنسبة %100
وأعلن عبد الجبار  ،أن جميع أصناف
قائمة الصندوق مراجعة ومعتمدة من الشركاء
.بنسبة %100

تقارير
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صندوق قطر التنمية يدعم الصحة ب 800الف دوالر

الكارب تتعهد بزيادة إنتاج األطر الصحية من أجل تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية
الخرطوم -جعفر برغوت

دشن صندوق قطر للتنمية ووزارة الصحة االتحادية ومركز كارتر بمدرسة القابالت بأمدرمان
معينات دعم اكاديميات العلوم الصحية ومراكز التطوير المهني المستمر في  ٨واليات
والمركز .والتي تتمثل في معامل مهارات كتب ومراجع علمية للمكتبات ومعينات تكنولوجيا
منها أجهزة الحاسوب ووسائل العرض بتكلفة تقارب  800ألف دوالر بدعم من صندوق
.قطر للتنمية عبر مركز كارتر
ووعدت وزيرة الدولة بوزارة الصحة اإلتحادية ،د.سعاد الكارب ،بزيادة إنتاج األطر الصحية
 .من أجل تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية حتى في المناطق الريفية
واوضحت الكارب ،إن المعينات تتمثل في معامل مهارات وكتب ومراجع علمية للمكتبات،
ومعينات تكنولوجيا منها أجهزة الحاسوب ووسائل العرض بتكلفة تقارب  800ألف
دوالر بدعم من صندوق قطر للتنمية عبر مركز كارتر .وأشارت إلى تخريج  114قابلة
.مجتمع من واليات دارفور
وقال الممثل المقيم للمركز بالسودان دكتور نبيل عزيز ان المعينات يستهدف بها واليات
كردفان الثالث ،نهر النيل ،الشمالية  ،الجزيرة  ،سنار باإلضافة للمركز وذلك في إطار مبادرة
تدريب الصحة العامة لدعم اكاديميات العلوم الصحية ومدارس القبالة فضال عن مراكز
التطوير المهني المستمر لتنمية الموارد البشرية الصحية في السودان ودعم العمليات
التدريبية بمايسهم في تجويد الخدمات الصحية و الطبية  .وقال عزيز ،إن وفدا من
الصندوق سيحضر االحتفاالت بجانب ممثلين من رئاسة مركز كارتر باتالنتا وجامعة والية
جورجيا األمريكية على ان تغادر الوفود الثالثاء القادم لوالية نهر النيل ،مضيفا إن المعينات
تأتي في إطار مبادرة تدريب للصحة العامة المدعومة من مركز كارتر وصندوق قطر للتنمية،
.والتي تستهدف تنمية الموارد البشرية الصحية في السودان
وأكدت مديرة إدارة تدريب الصحة العامة بمركز كارتر مكتب السودان دكتورة أماني عبد
المنعم ،إن مبادرة تدريب الصحة العامة مدعومة من صندوق قطر للتنمية ومركز كارتر
وتهدف إلى تنمية الموارد البشرية الصحية في السودان عبر دعم المراكز التدريبية الصحية
التابعة لوزارة الصحة االتحادية ودعم احتياجات العملية التدريبية للكوادر المساعدة
المختلفة من قابالت ومساعدي تخدير وغيرهم الفتة إلى أن الدعم يشمل تحسين البيئة
التدريسية وتوفير االحتياجات والوسائل التدريبية من معامل المهارات وتوفير الكتب
.والمراجع العلمية والوسائل الحديثة
فضال عن دعم تحديث المناهج التعليمية الكاديميات العلوم الصحية ومدارس القبالة
ومراكز التدريب المستمر بجانب بناء قدرات المدربين بما يعني تجويد العملية التدريبية
في مجملها لتسهم بدورها في في توفير كوادر صحية مؤهلة ومدربة لتتمكن من تقديم
الخدمات الصحية بجودة ومهنية عالية ترقية وتحسينا لخدمات صحة األم والطفل بصورة
خاصة .وقالت عبد المنعم ،إن الهدف من الزيارة مراجعة وتقييم أداء المبادرة في المرحلة
األولى والتي بدات العام المنصرم عبر مركز كارتر ،منوهة إلى أن المخطط استمرار الدعم
الفني والمادي لفترة  5-4سنوات مشيرة إلى تحديد األولويات للمرحلة الثانية من خالل
الزيارة وتوقعت إضافة واليات أخرى .ونوهت إلى ان الصندوق سبق ان قدم في فبراير الماضي
18معمال للمهارات تخص تدريب قابالت المجتمع ،المساعدين الطبيين ،محضري العمليات
.فضال عن توزيع معينات أخرى عامي2017- 2016م وتوزيع  5100كتابا ومرجعا علميا

يعمل المركز منذ العام  1995في عدة برامج صحية (برنامج استئصال دودة الفرنديد،
برنامج القضاء على مرض عمى األنهار وبرنامج القضاء على مرض التراكوما) وذلك من خالل
.تقديم الدعم المالى والفني لهذه البرامج

انجازاته
اعالن وزارة الصحة اإلتحادية منطقة ابوحمد خالية من مرض عمى األنهار وهي اكبر بؤورة
للمرض بنهاية العام 2015م ،وفي العام  2014ادرج برنامج مبادرة التدريب في مجال الصحة
العامة وهو برنامج يهدف لتدريب وتاهيل الكوادر الطبية المساعدة ،القابالت ،المساعدين
الطبيين ،مساعدين التخدير ،ضباط صحة البيئة ،محضرين العمليات الجراحية .وذلك عبر
خطة شاملة لتدريب وتأهيل هيئة التدريس وتقييم وتطوير المناهج لمواكبة متطلبات
العصر وتأهيل االكاديميات الصحية ومدها بمعينات التدريس والتدريب والمكتبات
.اإللكترونية في سبيل تاهيل كواد صحية مساعدة مؤلة لخدمة اإلنسان السوداني البسيط
يركز المركز بشكل خاص على تأسيس دمقراطيات اقوي في نصف الكرة الغربي وتقديم
المشورة بشأن االنتخابية المحلية وحرية المعلومات

تعزيز حقوق اإلنسان
وفي ذات السياق أكد ممثل صندوق قطر للتنمية ،محمد الهاجري ،أن صندوق قطر يهدف
إلى تنمية الموارد البشرية في السودان وتجويد العملية التدريبية بغرض انتاج كوادر
صحية مؤهلة ومدربة بصورة جيدة .واضاف إن الدعم يشمل تحسين بيئة العمل والتدريس
وتوفير اإلحتياجات والوسائل التدريبية من معامل المهارات وتوفير الكتب والمراجع العلمية
.وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة

نبذة عن مركز كارتر
مركز كارتر مسجل كمنظمة دولية تعمل في السودان منذ العام 1995م ،وهو شريك داعم
.لوزارة الصحة اإلتحادية بموجب اتفاقية مع حكومة السودان

يتولي المركز مجموعة من األنشطة لتعزيز وحماية اإلنسان حول العالم بما في ذلك دعم
نشطاء في مجال حقوق اإلنسان الذين يتعرضون لالضطهاد وتوفير منبر للتحدث عن كفاح
بالدهم في مجال حقوق اإلنسان كما يقوم بدعم تعزيز النظم الدولية لحقوق اإلنسان من خالل
في الضغط من اجل االصالحيات في األمم المتحدة الرامية الى تقصي حقائق افضل وتقديم
.تقارير عن اإلنتهاكات اينما وجدت

العمل على منع الصراعات

والتوسط لحله

ا
يقوم المركز برصد الكثير من النزاعات المسلحة في العالم من اجل فهم افضل لتاريخها
واألطراف االساسية المشتركة فيها والقضايا المتنازع عليها باالضافة لبذل الجهود
لحلها وحتي بعد تم التوصل التفاق سالم فغالبا يجب على المركز ان يبقي يعمل لسنوات
.لتعزيز اسس السالم الدائم

برامج الرعاية الصحية
لقد خفف مركز كارتر معاناة الماليين من الناس الذين يعانون من األمراض التي غالبا ما
يتجاهلها اآلخرون وكثير منها يمكن الوقاية منها تماما ،فيقوم المركز في المقام األول على
منع انتشار األمراض المهملة والقضاء عليها حيثما امكن ذلك ،ويقوم العاملون في مجال
الصحة المجتمعية والذين تم تدريبهم على ايدي خبراء مركز كارتر بالتوضيح للناس كيفية
.اتخاذ خطوات نحو تحسين صحتهم وتغيير حياتهم
ويقود مركز كارتر الحملة الدولية للقضاء على دودة غينيا وهو مرض مؤلم يسببه طفيل
كما يعمل على منع انتشار العمي النهري والتراخوما والملياريا والبلهارسيا وداء الخيطيات
الليمفاوية .ومن اجل توفير العالج الالزم وتدابير الوقاية من هذه المراض يعمل المركز في
.شراكة مباشرة مع حكومة البلدان في افريقيا وماريكا الالتينية

حوارات
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مدير مركز السالمة الدوائية بمجلس األدوية والسموم وجدان خالد الفيل في إفادات لـ  -صحة وطن

حوار – عواطف عبد القادر

يعتبر تطبيق نظام السالمة الدوائية ممثال في رصد ومتابعة
اآلثار الضارة للمستحضرات الصيدالنية من أهم أهداف المركز
القومى للسالمة الدوائية بالمجلس القومي لألدوية والسموم لما
له من أهمية قصوى في الحفاظ على مأمونية المستحضرات
الصيدالنية بالبالد .كما ان كل دول العالم أحرزت تقدما ملحوظا
فى هذا المجال ألهميته فى تحديد مشاكل مأمونية األدوية
المتدوالة بها وايجاد الطرق المثلى للحد منها .وتختلف مشاكل
المأمونية من دولة ألخرى نسبة إلختالف البيئة ،العوامل الوراثية،
عوامل الغذاء وغيرها من العوامل األخرى ،لذلك ال بد من اكتشاف
مشاكل مأمونية االدوية المتداولة باالسوق السودانية ووضع
أمثل الطرق لرصدها ومتابعتها إضافة الى األدوية التى لها مشاكل
عالمية معروفة .ويعتبر أيضا زيادة الوعي التثقيفي ببرنامج رصد
اآلثار الضارة للمستحضرات الصيدالنية لدى األطباء والصيادلة
والممرضين والعاملين بالقطاعات الصحيةيمثل هدفا اساسيا
للمركز لذلك كان البد من اجراء حوار مع مدير مركز السالمة
الدوائي بالمجلس دكتورة وجدان خالد الفيل
ماهي رؤية ورسالة المركز ؟ =
الرؤية أن يكون هو المركز المرجعي الرائد اقليميًا في مجال +
السالمة الدوائية من أجل تحقيق رسالتنا وهي ضمان جودة ،سالمة
ومأمونية المستحضرات الصيدالنية عبر تطبيق نظام وطني
يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتقديم المعلومات الدوائية
.المبنية على البراهين للعامة و العاملين في الحقل الصحي
وما هو الهدف من السالمة الدوائية ؟ =
الهدف ضمان سالمة  ،جودة وفعالية األدوية المتداولة بالبالد +
من خالل رصد آثارها الضارة وأي معلومات جديدة تتعلق بمأمنية
هذه األدوية من خالل متابعة السلطات الدوائية المرجعية
والمنظمات الدولية وخاصه منظمة الصحة العالمية وهذا يعتبر
هدف استراتجي إلى جانب تحسين رعاية المرضى و الصحة
العامة ومأمونية األدوية وعالقتها باالستعمال فضال عن كشف
المشاكل المتعلقة باستعمال األدوية في الوقت المناسب وتقييم
.النفع والضرر وتعظيم المنفعة
حدثنا كيف يتم رصد اآلثار الضارة لألدوية ؟ =
الرصد يتم من خالل وضع سياسات و خطط عمل المجلس +
واستالم و متابعة تقارير جودة المستحضرات الصيدالنية الواردة
وتقييمها ومن ثم اتخاذ اإلجراء المناسب بخصوصها ومتابعة
األخبار الواردة من السلطات الدوائية المرجعية والمنظمات
الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص والقيام
بإصدار التوصيات المناسبة حيال مأمونية المستحضرات
الصيدالنية المتداولة ،من خالل اللجنة األستشارية لمركز السالمة
الدوائية وتقييم األدوية بشكل مستمر فيما يخص مأمونيتها
الترويج لمفهوم السالمة الدوائية واتصاله الفعال بالجمهور
وإعداد البرامج التدريبية ومتابعة تنفيذها و اإلشراف على
تفعيل و عمل مسؤولي السالمة بالواليات  ،التواصل على المستوى
العالمي فيما يخص مأمونية وفعالية وجودة المستحضرات
الصيدالنية المستخدمة في العالج واستقبال البالغات المتعلقة
بمأمونية وجودة األدوية
تحدثت عن اآلثار الضارة فماذا تعني بها؟=
تحدث اآلثار الضارة أو اآلثار الجانبية للدواء عندما يتخطى+
العالج التأثير المرجو منه و يسبب مشكلة قد تكون هذه
اآلثار خفيفة أو خطيرة ،وفي بعض األحيان مميتة ويقول

الخبراء بإن اآلثار الضارة تختلف من مريض آلخر ،و تعتمد
بشكل كبير علي الصحة العامة للمريض و الحالة المرضية و
 .العمر و الوزن و الجنس
فهل يتم فحص اآلثار الضارة و التحقق من وجودها=
أثناء تطوير الدواء ؟
إن العديد من األدوية تظهر آثارًا جانبية غير متوقعه كما +
تختلف هذه اآلثار من شخص آلخر و الكثير من هذه اآلثار يتم
التعرف عليها ورصدها أثناء مرحلة تطوير و اختبار الدواء ,و
لكن نظرًا الن عدد المرضى المشاركين في هذه المرحلة محدود ،
فمن المحتمل أن اليتم مالحظة جميع اآلثار الضارة خاصة النادر
منها بعد طرح األدوية في الصيدليات و استخدامها من قبل عدد
كبير من األفراد ،تبدأ اآلثار الضارة المجهولة سابقا بالظهور
أيضا ويمكن أن تسبب األدوية ذات الجودة السيئة أو المغشوشه
 .أعراضا جانبية خطيرة
لماذا نهتم باآلثار الضارة للدواء ؟ =
تعد اآلثار الضارة إحدى األسباب الشائعة لتوقف المرضى +
عن إتباع تعليمات الطبيب  ،و عدم إكمال العالج  ،مما يؤدي
إلى المزيد من المشاكل الصحية الخطرة  ،لذلك يتيح اإلبالغ
عن اآلثار الضارة غير المعروفة أو التي تم شرحها بشكل غير
كاف كما يدعم اإلبالغ عنها الحوار بين المرضى و المختصين في
الرعاية الصحية  ،وهذا له أهمية كبري للمساعدة في التأكد من
 .اإلستخدام اآلمن لألدوية
هل عندها يصبح المريض جزءا من الفريق الطبي؟ =
عندما يتناول المريض الدواء فإنه نفسه يكون جزءًا من الفريق+
الطبي الذي يتولى رعايته ,ومن المهم جدًا أن يحرص المريض
على تناول األدوية بالشكل الصحيح لذلك على المريض أن يهتم
بمعرفة دوائه بالقدر المستطاع بسبب أن بعض األدوية سواء التي
تباع بوصفة طبية أو التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية،

لإلبالغ عن اآلثار الضارة لألدوية اإلتصال بالرقم 4545

مناشدة للمواطنين بإستشارة الطبيب عند ظهور آثار جانبية لألدوية+

.اتخاذ الحيطة والحذر لدى تناولها أو حفظها أو استخدامها
في هذا الصدد ماهي رسالتك للمواطن ؟=
أناشد المواطنيين من أجل الحفاظ علي الصحة العامة بالحصول +
على أدوية ذات مأمونية و فاعليية وعند الشعور بأي نتائج
غير مرغوبة عند تناول العالج ينبغي على المريض أن يفهم ما
الذي يتوقعه من الدواء ما هي اآلثار الجانبية التي قد تحدث لدى
.المريض ,كيف يمكن للمريض تمييز األعراض الجانبية
ماذا يفعل المريض إذا ظهرت عليه أعراض جانبية وآثار=
ضارة غير متوقعة ؟
إن تشكك المريض بتعرضه ألثر ضار من الدواء يبادر +
بتدوينه و أخبار الطبيب بذلك حيث أنه من المهم مناقشة
الطبيب عن اإلجراءات التي يجب عليك إتباعها حال ظهور
( * هذه اآلثار  ،يمكنك ايضاء التبليغ عن طريق تطبيق
من الموقع اإللكتروني ) pharmacovigilance - sudan
 www.nmpb.gov.sdللمجلس
وإلي اين يذهب المريض ؟ =
إذا عانى من آثار جانبية يقم بالتواصل مع الطبيب أو الصيدلي +
 ،وعلى الطبيب مسئولية اإلبالغ عن هذه اآلثار إلى مركز السالمة

الدوائية كجزء من برنامج الرقابة الدولية على األدوية وكذلك
بزيارة صفحة مركز السالمة الدوائية بالموقع اإللكتروني للمجلس
أو اإلتصال هاتفيًا على الرقم ( ) 4545أو إستشر مقدم الرعاية
 .الصحية للحصول على مزيد من المعلومات
ثم ماذا يحدث بعد ذلك ؟=
يقوم مركز السالمة الدوائية بتقييم البالغ لتحديد المخاطر +
المحتملة و بالتعاون مع الجهات المختصة يقوم بإتخاذ تدابير
(للحد من هذه المخاطر إذا كان ذلك مناسبًا  ،ومن ثم ارساله إلى
وهي قاعدة بيانات دولية – تابعة لمنظمة الصحة ) vigibase
العالمية – و تدار بواسطة مركز أبساال للمراقبة تحتوي قاعدة
البيانات على أي بالغ عن اآلثار الضارة المشتبه بها  ،و تعد قاعدة
بيانات (فيجي بيس) مصدر مرجعي مهم حيث تحتوي اكثر من 10
 .ماليين بالغ منذ عام 1968
ومن الضروري أن نعرف بان وجود هذه البالغات ال يعني انه
تم إثبات وجود عالقة سببية بين األدوية و اآلثار الضارة .
فجميع البالغات التي تحويها القاعدة اليمكن التعرف على من
قام بإرسالها  ،سواء كانت من المرضى أو من مختصي الرعاية
الصحية ويقوم مركز أبساال للمراقبة بمراجعه البيانات المدخلة
بشكل منظم و ذلك لتمييز وفهم المخاطر المحتملة لألدوية

و التعرف عليها بشكل أفضل ،وبعد ذلك تتم مشاركة النتائج
مع مراكز السالمة الوطنية  ،و منظمة الصحة العالمية  ،و عامة
 .الناس  ،بطرق مختلفة
ماهي اإلرشادات التي يجب اتباعها عند تناول الدواء ؟ =
يجب تناول الدواء وفق إرشادات الطبيب والصيدلي وابالغ +
طبيبك بجميع األدوية الخاصة بك خاصة المستحضرات الطبيعية
والصيدالنية والتي تتناولها واستخدام الصيدلية لحفظ جميع
الوصفات الطبية  ،بحيث يمكن أن تساعدك على تتبع كل ما كنت
تتناوله من األدوية ومع حفظ األدوية بعيدًا عن متناول األطفال
وعلى المريض ان ال يقوم بتغيير جرعات الدواء أو الجدول
الزمني دون استشارة الطبيب ويمنع استخدام الدواء الموصوف
لشخص آخر وسحق أو تكسر الحبوب أو الكبسوالت ما لم يوصي
الطبيب بذلك فضال عن عدم استخدم الدواء عند انتهاء
تاريخ صالحيته وعدم تخزين األدوية الخاصة بك في مواقع حارة
.أو باردة جدا أو رطبة
فإذا تم االلتزام بهذه اإلرشادات وحدثت آثار ضارة يجب اخبار
طبيبك عنها وذلك سيجعل إستخدام الدواء أكثر أمانًا للجميع ،
كما تساهم المعلومات التي تقدمها في تطوير جودة األدوية و
حماية الصحة بشكل عام

تقارير
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الدواء  ------محل اهتمام الحكومة
تقرير –نوال شنان
يعتبر قطاع األدوية من القطاعات
المهمة ولهذا تجد اإلهتمام من قبل
الحكومة لتأثيرها المباشر على حياة
الناس إلرتباطه الوثيق بالصحة ،
ويشهد هذا القطاع منذ فترة ليست
بالقصيرة شد وجذب مع أرتفاع سعر
صرف الدوالر  ،األمر الذي أثر سلبيا
على اإلمداد الدوائي بالبالد ونتج عنه
شحا في كثير من األصناف ،مما حدى
بمجلس الوزراء بإصدار توجيهات
بإنشاء محفظة ببنك السودان المركزي
لتمويل مدخالت اإلنتاج للصناعات
الدوائية،وأمن المجلس على اهمية
التصنيع التعاقدي ،ووجه كذلك
بتشكيل آلية مشتركة تضم وزارات
الصحة والصناعة والمالية والجهات
ذات الصلة إلحكام التنسيق بشأن
.الصناعات الدوائية
وأعلن المجلس في جلسته األحد
25نوفمبر المنصرم برئاسة معتز موسي
أمس األحد ،اإلتفاق مع غرفة مستوردي
األدوية والخاص باالستمرار في
التسعيرة القديمة لالدوية وعدم وضع
.أي زيادة أو رسوم إضافية عليها
وفي ذات الجلسة أجاز المجلس تقريرا
حول الصناعات الدوائية في السودان
الواقع ورؤى المستقبل قدمه وزير
الصناعة والتجارة أبو البشر عبدالرحمن
وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة
وقال عبد الرحمن وزير الدولة في
تصريحات صحفية عقب اإلجتماع  ،إن
 34مصنعا تعمل في مجال الصناعات
الدوائية معظمها بوالية الخرطوم
منوها إلى إنها تعمل بطاقة تشغيلية
تفوق  %55وتنتج  11منتجا من
المجموعات الصيدالنية المختلفة

وتوظف  4800من القوى العاملة
وأوضح أنها تساهم بنسبة  %40من
.الدواء في السودان

زيارات ميدانية

وسبق لموسى أن نفذ زيارات ميدانية
لعدد من مصانع األدوية للوقوف على
موقف الصناعة الدوائية ،ووجه خالل
الزيارة وزارتي المالية والصحة وبنك
السودان بمعالجة كل المشكالت
والمعوقات التي تعترض الصناعة
الدوائية بالبالد مؤكدا اهتمام الدولة
المتعاظم بترقية وتطوير الصناعة
الدوائية بإعتبارها من الصناعات
االستراتيجية كما وجه بتكثيف
الترويج اإلعالمي لكفاءة األدوية
المصنعة وطنيًا
وشملت الزيارة الميدانية معامل
أميفارما لألدوية بالخرطوم بحري ووقف
على مراحل تصنيع االدوية عبر خطوط

اإلنتاج بالمصنع ،باش فارما لألدوية
البيطرية والبشرية بمنطقة الصناعات
بسوبا ،و فارماالند لالدوية البشرية
.بمنطقة الباقير
وأكد احمد سعد عمر وزير مجلس
الوزراء الذي صحب رئيس مجلس
الوزراء في الجولة بجانب وزيرا الدولة
بالصحة االتحادية د .سعاد الكارب
 ،وبالصناعة والتجارة أبو البشر عبد
الرحمن ،حرص الحكومة على توطين
الصناعات الدوائية واشار إلى التزام
رئاسة مجلس الوزراء بتقديم كل ما من
شأنه دعم صناعة وإنتاج األدوية وكشف
عن لقاء تنسيقي سيتم الترتيب له بين
وزارة الصحة والمجلس القومي لألدوية
والسموم والصندوق القومي لإلمدادات
الطبية بشأن دفع عملية التصنيع
الدوائي بالبالد
من جانبها قالت الكارب ،إن زيارة

رئيس مجلس الوزراء لمصانع األدوية
تعكس االهتمام المتعاظم الذي توليه
الحكومة لقضية التصنيع الدوائي
بإعتبارها من الصناعات االستراتيجية
التي تهدف لتنفيذ سياسة إحالل
الواردات وأوضحت أن الزيارة ستسهم
في دعم وتحقيق الوفرة من األدوية
البشرية البيطرية
وقال عبدالرحمن ،إن الزيارة الميدانية
لمصانع األدوية جاءت بهدف الوقوف
على المشكالت والتحديات التي تواجه
الصناعة الدوائية بالبالد مبينا أن
الحكومة وفي إطار تنفيذ سياسة إحالل
الواردات تدعم مثل هذه الصناعات
للتقليل من االعتماد على استيراد
األدوية وذلك في إطار سياسة توطين
العالج بالداخل
وفي مصنع أميفارما كشف مديره العام
د.احمد البدوي ،إن الشركة بدأت

إنتاجها فعليا في عام 1983م مبينا
أن مصنع أميفارما يعد أكبر مصنع
محلي بالبالد ويملك  %40من حصة
اإلنتاج المحلي لألدوية وحوالي  %25من
استهالك الدواء بالبالد وأوضح ان أدوية
المصنع تم تسجيلها في كل من تشاد
وأريتريا وكينيا وقال إن إنفاق دوالر
واحد على صناعة االدوية بالداخل يوفر
 5.دوالر من اإلستيراد
كما زار رئيس مجلس الوزراء القومي
مصنع باش فارما لألدوية البيطرية
والبشرية بمنطقة الصناعات بسوبا
ومصنع فارماالند لالدوية البشرية
بمنطقة الباقير
وعند زيارة مصنع باش أعلن مديره
د.عبدالناصر على  ،أن المصنع يعد
أول مصنع لألدوية البيطرية بالسودان
مبينا أن هناك  58منتجًا دوائيًا
للمصنع مسجل في المجلس القومي
لألدوية والسموم وأضاف أن باش يصدر
عدد من منتجاته لدول الجوار مثل
تشاد وإثيوبيا
إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لمصنع
فارماالند القليم الشرق األوسط باسم
،إن الشركة تمتلك  30مصنعًا لالدوية
على مستوى العالم و حققت مبيعاتها
 2مليار دوالر في العام على مستوى
العالم مؤكدا قدرة المصنع على تلبية
.احتياجات سوق االدوية بالسودان

الدولة العادلة

وفي أجتماع مشترك التأم بوزارة
المالية واالقتصاد الوطني ضم رئيس
الوزراء وزير المالية معتز موسى
وغرفة مستوري األدوية ،بحضور وزيرة
الدولة بوزارة الصحة االتحادية د.
سعاد الكارب
وأكد موسى وقوف الحكومة مع غرفة

تقارير
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العالي جمال محمود ،على ضرورة
توطين الصناعة الدوائية في السودان
وبضرورة توفير معمل مرجعي
للمواصفات الطبية ،يعمل على
تدريب طالب التعليم العالي في جميع
المجاالت الطبية
وفي ذات السياق قطع وزير الدولة
بوزارة الصناعة أبو البشر عبد الرحمن ،
بجودة الصناعة السودانية واصفا اياها
بالصناعة الحقيقية مؤكدا على أن معمل
التكافؤ الحيوي سيساعد في عملية
الصادر ،والذي سيتم تشغيله في الربع
.األول من العام ٢٠١٩م

خطة 2019م

مستوردي األدوية واضاف قائال إن اي
دولة عادلة اليسرها تدهور قطاع
األدوية ،داعيا الغرفة لتوفير األدوية
للمواطن بأسعار شفافة ومبرئة للذمة
ودعا للجلوس مع المجلس القومى
لألدوية والسموم ووزارة الصحة لتفاكر
معهم للوصول لمعيار الشفافية
والوضوح في األسعار لوضع آلية مناسبة
لتحديد أسعار الدواء ،وأكد عدم
تحمل مستوري األدوية أي مخاطر في
إستيراد األدوية ،بجانب توفير األدوية
للمواطنين باألسعار المناسبة فيما
كشفت الكارب  ،ان االجتماع خلص
لدعم غرفة مستوري األدوية للوضع
الحالي لتوفير األدوية الموجودة حاليًا
بالمخازن بالسعر الحالي ،وقالت إن الدواء
ليس سلع تخضع الختيار المريض بل
ً
هي ضرورة لصحة المواطن ،مشيدة
بغرفة مستوري األدوية ووقفتهم
الجادة لتوفير األدوية للمواطنين
باالسعار الحالية
من جانبه أكد رئيس غرفة مستوردي

األدوية د .صالح سوار الدهب  ،ان
االجتماع مع رئيس مجلس الوزراء كان
مثمرا حول إزمة الدواء الحالية وناقش
قضايا غرفة األدوية وأعلن عن حل أزمة
الدواء تمامًا وانسيابه للمواطن وأضاف(
ولن تكون هنالك أزمة او عدم وفرة فيه
) ،ونوه سوار الدهب ،إلى اجتماعات مع
المجلس القومي لألدوية والسموم ووزارة
الصحة االتحادية لوضع رؤية لمعالجة
.أزمة الدواء الحالية
وعلى ذات الصعيد عقد بوزارة التعليم
العالي والبحث العلمي اجتماع بخصوص
تطوير وتوطين الصناعات الدوائية في
السودان بمشاركة وزراء الدولة بوزارات
الصحة دكتورة سعاد الكارب ،التعليم
العالي جمال محمود ،والصناعة أبو البشر
.عبد الرحمن

لجنة مشتركة

واقترح اإلجتماع تكوين لجنة من
الجهات ذات الصلة تتمثل مهامها في
توطين وتطوير الصناعات الدوائية
وتطوير البحث العلمي والتدريب،

وتأهيل المصانع الدوائية القائمة وإنشاء
محفظة لتمويل التصنيع الدوائي
وأكدت الكارب ،على ضرورة تكامل
الجهود بين الجهات ذات الصلة من أجل
توطين الصناعة الدوائية .وأشادت
بالصناعة الدوائية في السودان وتحليها
بالمواصفات العالمية
وجزمت الكارب ،بعدم استقبال الدولة
لمنتجات طبية دون دراسة ،واضافت
(اي منتج مستورد من دولة أخري
يتم تحليله وفي حال عدم تطابق
المواصفات الدوائية العالمية سيتم
)إعادته لموطنه
وأشارت الكارب ،إلى ضرورة التصنيع
التعاقدي للدواء كما وعدت بتأهيل
المصانع الدوائية الموجودة وأضافت
بأنه في حال عمل جميع المصانع سيصل
السودان حد اإلكتفاء
وطالبت الكارب ،باإلستفادة من المواد
الخام الموجودة في السودان التي تدخل
في صناعة الدواء
من جانبه شدد وزير الدولة بالتعليم

وأوضح بأن الخطة في العام المقبل
ستكون مع وزارة الصحة اإلتحادية
واإلمدادات الطبية وجميع المصانع
الدوائية في السودان من أجل زيادة
الطاقة التشغيلية وزيادة نسبة المنتج
.والتصنيع الدوائي
ويوم الثاني من ديسمبر المنصرم حملت
تصريحات الوزير(في ذلك الوقت)
محمد ابوزيد مصطفي البشريات
بتخصيص بنك السودان المركزي لمبلغ
 10مليون يورو اليوم لالمدادات الطبية
لتوفير األدوية المنقذة للحياة ،وأعلن
ان البنك وعد بتوفير المزيد من العملة
الصعبة خالل االيام القلية القادمة
واشار إلى التزام رئيس الوزراء ومحافظ
البنك المركزي بتوفير المال الالزم
لالمدادات الطبية مبينا ان هذا االلتزام
يوكد دعم الحكومة المتواصل للعالج
وتوفيره بالصورة المطلوبة للمواطن
واكد  ،ان المبلغ الذي وفره بنك السودان
من شأنه ان يعمل على توفير الكثير
من انواع األدوية واألمصال العاجلة من
الشركات المصنعة مباشرة وأضاف قائال
إن الفترة القليلة القادمة ستشهد
وصول األدوية المطلوبة لسد النقص
الذي حدث في الفترة الماضية
وطمان مصطفى  ،المواطنيين بالعمل
عبر موسسات واليات الدولة المختلفة

6

لتوفير العالج بالصورة المطلوبة
والمرضية وفي كل انحاء البالد
.للمواطنيين
وعقدت لجنة إعداد مقترحات أسس
تسعير األدوية يوم األثنين الثالث
من ديسمبرالمنصرم والتي شكلها
وزير الصحة رئيس المجلس القومي
لألدوية والسموم برئاسة وزيرة الدولة
الفريق د.سعاد الكارب أجتماعها األول
لمناقشة مقترحات تسعير األدوية
للعام 2019م
وناقش االجتماع عدد من المقترحات
التي من شأنها المحافظة على أسعار
األدوية بشكل معقول في ظل عدم
ثبات سعر الصرف  ،وفقا لتوجيهات
رئيس مجلس الوزراء باألتفاق علي
تسعيرة تحقق الوفرة و احقاق الحق
لجميع الشركاء
ووجهت الكارب  ،بدراسة المقترحات
خاصة شعبة مستوردي األدوية وعرضها
على عضويتها و بقية الشركاء إلبداء
المالحظات ورفعها للجنة في االجتماع
القادم والذي حدد له األثنين المقبل
ومن ثم ترفع توصياتها إلى الوزير
و أمن االجتماع على ضرورة أسراع
المجلس القومي لألدوية والسموم (
لجنة التسعير) بتحديد أسعار أدوية
الصناعة الوطنية
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل
من وكيل الوزارة  ،األمين العام للمجلس
القومي لألدوية والسموم ،المديرالعام
للصندوق القومي لإلمدادات الطبية،
مدير ادارة الصيدلة االتحادية ،
رئيس غرفة مصنعي األدوية ،رئيس
شعبة مستوردي األدوية ،رئيس اتحاد
الصيادلة  ،المستشار القانوني لمجلس
األدوية والسموم ومدير المكتب
التنفيذي الوزاري مقررا .و تمت إضافة
عضوية كل من مدير عام الصندوق
القومي للتأمين الصحي ،و مدير ادارة
الصيدلة والية الخرطوم و المستشار
.القانوني للوزارة

تقارير
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نتائج التقييم المشترك  -----تباين بين الواليات

تقرير– نوال شنان
أعلنت وزارة الصحة االتحادية
عن نتائج التقييم المشترك
األول ألداء خطة القطاع الصحي
بالسودان في  6واليات شملت
الخرطوم ،نهر النيل ،القضارف،
النيل األزرق ،شمال كردفان
وشمال دارفور والذي نفذته
بالتعاون مع منظمة الصحة
العالمية ،صندوق الدعم العالمي
 ،والتحالف العالمي للقاحات
فيما كشفت عن ترتيبات إلجراء
التقييم الثاني على أن يشمل
6واليات أخرى ومن ثم باقي
.الواليات
فاألهداف الوطنية للتقييم
المشترك السنوي األول بالسودان
تتلخص في إجراء تقييم محايد
للتقدم المحرز والتعرف على

عوامل النجاح وأوجه القصور في
إنفاذ الخطة السنوية للصحة
 ،والتقييم المشترك واإلتفاق
على مقترحات عملية لتعزيز
التجارب الناحجة واالستفادة
منها على نطاق أوسع  ،وضع
استيراتجيات مالئمة لتفادي
أي عقبات متوقعهة في سبيل
إنفاذ خطة العام 2018م
واألعوام الالحقة  ،تقوية
التعاون والتنسيق والمواءمة
والشفافية بين مكونات وشركاء
القطاع الصحي في إعداد وانفاذ
السياسات والخطط والبرامج
والمشروعات الصحية  ,وشمل
التقرير مراجعة أداء خطة العام
2016م والنصف األول من العام
2017م بالتركيز على النتائج
المتوقعة والمنتجات  ،وتغطية

شاملة لكل محاور النظام الصحي
فيما يلي وشملت ( المؤشرات
الكمية ،الحاكمية ،نظام
المعلومات الصحية  ،تقديم
الخدمات  ،األدوية والتقنية
الطبية  ،الموارد البشرية
الصحية  ،التمويل الصحي)
ومحاولة للتحقق من دقة البيانات
والمعلومات في مستويات النظام
الصحي المختلفة ،وتم إجراء
أكثر من  170مقابلة واجتماع
مع قيادات العمل الصحي في
مختلف مستويات النظام الصحي
وشارك  130مقيم ضمن فريق
العمل الميداني ممثلين لمختلف
إدارات الوزارة وقيادات الوزارات
والهئيات والمؤسسات الحكومية
االخرى ذات الصلة بالعمل الصحي
والمنظمات األممية ،الدولية

والوطنية  ،وشمل التقييم األول
كما ذكرنا انفا  6واليات
كشفت النتائج التي عرضها
مديراإلدارة العامة للتخطيط
والسياسات بالوزارة دكتور
سليمان عبدالجبار في اإلجتماع
الثاني لوحدة التخطيط
االستيراتجي للعام 2018م
برئاسة الوزير ابوقردة (الوزير
في ذلك الوقت) بالقاعة الكبرى
للوزارة ،ان أبرز اإلنجازات التي
تحققت خالل العامين الماضيين
التوسع في التغطية بخدمات
الرعاية الصحية األساسية مع
وجود تباين بين الواليات وبين
المحليات والوحدات اإلدارية،
إعادة صياغة الهياكل الحاكمة
للنظام الصحي فضال عن مساع
متقدمة إلعداد الخطة والتقرير
والموازنة الواحدة للقطاع الصحي
بجانب األثر اإليجابي لقانوني
التأمين الصحة واإلمدادت
الطبية بجانب التزام الحكومة
بتوفير التمويل الالزم لتغطية
األطفال دون سن الخامسة
بالعالج المجاني والتأمين الصحي
وأكدت النتائج أن أهم
التحديات والفجوات ضعف
التزام الشركاء بمقتضيات
وثيقة الشراكة وعدم وجود
اليات فاعلة للمحاسبية بجانب
الهجرة المتزايدة للموارد
البشرية الصحية داخليا
وخارجيا وعدم كفاية وشمولية
سياسة اإلستبقاء القائمة
حاليا ،وأوضحت عدم التزام
بعض الواليات بالسياسات
الوطنية
واالستيراتجيات
فيما أبات الزيادة المضطردة
لنسبة اإلنفاق المباشر من جيب
المواطن على الصحة والتي بلغت
%77

تقارير

وخرجت نتائج التقييم بعدد .
من التوصيات منها إعداد
إستيراتجية شاملة لتقوية
النظامين الصحيين الالمركزي
و المحلي وتقوية اليات
المحاسبية ،وإعداد خارطة
طريق لسد فجوات التغطية
بالخدمات الصحية وتطبيق
إستيراتجية تحسين جودة
الخدمات مع مراجعة سياسات
إستبقاء الكوادر الطبية
والصحية وإعداد سياسات
أكثر فاعلية وشمول بجانب
إعداد وتطبيق استيراتجية
شاملة إلدارة المعدات واألجهزة
الطبية والتسريع نحو التغطية
التأمينية الشاملة للفقراء
فضال عن التوصية بتطبيق
استيراتجية استدامة تمويل
الخدمات الصحية عقب خروج
التحالف العالمي قافي
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وأكد الوزير ،ان التقييم .
المشارك يعتبر التقييم األول
للقطاع الصحي بالسودان والذي
شارك فيه خبير دولي إلى
جانب الخبراء الوطنيين ووصف
النتائج بالمهمة لتقويم وتقييم
األداء الفتا إلى ان التخطيط
اإلستيراتجي يحتاج الى تضافر
جهود كل الشركاء بإعتبار ان
الصحة ليست مسؤولية الوزارة
وحدها خاصة وان وزارته
وضعت استيراتيجيات تحتاج
لمشاركة كثير من الجهات
 .وقال الوزير  ،إن وزارته
نفذت ثالث تحوالت في الصحة
تلخصت في نقل قضية الصحة
من كونها قضية وزارة الى
قضية دولة بكاملها بجانب
التركيز على الطب الوقائي دون
إغفال للعالجي بإعتبار ان %80
من المواطنين يتلقون العالج

خارج المستشفيات و%20
فقط بالمستشفيات مشيرا إلى
ان التحول الثالث مشروع تمويل
الصحة عبر التأمين الصحي
شريطة أن ترتفع التغطية
إلى أكثر من  %80منوها إلى
ان زيادة الصرف المباشر من
جيب المواطن يعني عدم توفر
الحماية للمواطنين الفتا إلى

توجيهات رئيس الجمهورية
خالل تدشين معينات الخريف
بان يكون جميع العاملين في
مظلة التأمين الصحي .وأضاف
الوزير( ،نحن نركز علي الحاجات
الكبيرة) -في إشارة لوضع
اإلستراتيجية -مشددا على
أهمية التأمين الصحي ،وتقديم
الصحة بعدالة للمواطنين
مؤكدا استكمال اإلستراتيجيه
بشكلها المطلوب .وبين الوزير
إنزعاجه سبب هجرة الكوادر
الطبية
وشدد المشاركون في اإلجتماع،
على تفعيل لجان التنسيق
الصحي بالمركز والواليات
معتبرين اإلنفاق الحكومي
على الصحة الزال ضعيفا على
الرغم من الزيادة األخيرة فيه
واصفين عدم رغبة الكوادر
الصحية والطبية في االلتحاق
بالقطاع العام مؤشرا خطيرا
يحتاج لمعالجته مع تجويد
الخدمات الصحية المقدمة .
ومن أهم مخرجات اإلجتماع،
التأكيد على أهمية الشراكة
والمتابعة والتقييم آلداء
الخطط ،وأن تعمل الوزارة
مع كل الشركاء على تطوير
الخطة االستراتيجيه للصحة
لتستوعب المكونات الصحية
المطلوبة في كل القطاعات في
الدولة ،ومنح اإلهتمام بالعدالة
في توزيع الخدمات المقدمة
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مناسبات
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العالقات السودانية الشرق أوسطية ------مكاسب صحية
تقرير -نوال شنان
للسودان عالقات متميزة مع دول اقليم شرق
المتوسط في كافة المجاالت خاصة تلك المتعلقة
بالمجال الصحي على مر األزمان والعصور وعلى
وجه الخصوص في السنوات القليلة سواء كانت
تلك المتعلقة بتوقيع مذكرات تفاهم فيما
يختص بالكوادر في فئاتها وشرائحها المختلفة
أو في الجوانب الخاصة بالتصينع الدوائي وكذلك
في السياحة العالجية وفي منح فرص للعالج
.المجاني لبعض المرضى وغيرها

الخرطوم وتونس
وخير مثال لهذه العالقات المتميزة التطور
الملحوظ الذي شهدته العالقات بين السودان
وتونس في الفترة األخيرة والتي توجت األحد
األول من أبريل الماضي من العام الحالي بالتوقيع
على عدد من االتفاقيات والتي شملت كثير من
الجوانب الصحية  ،في ختام جولة المباحثات بين
 .وزيري الصحة بالبلدين وقيادات الوزارتين
وخالل المباحثات والتي بدأت السبت 31مارس
الماضي بقاعة التنسيق الصحي بالصندوق القومي
لالمدادت الطبية بالخرطوم أكد الوزير(في ذلك
الوقت) األستاذ بحر إدريس ابوقردة ،حرص
حكومة السودان فيما يلي الجانب الصحي ودعم
التعاون الصحي والطبي بين الدولتين مرحبًا
بزيارة وزير الصحة التونسي عماد الحمامي للبالد
.من أجل دفع عالقات التعاون الصحي
وقال الوزير  ،إن المباحثات الثنائية تناولت عدة
محاور ،اهمها التنسيق والتعاون في القضايا
الدولية واالقليمية  ،وتدريب الكوادر الصحية
السودانية في تونس في إطار بناء القدرات
والتأهيل ،والسياحة العالجية  ،التنصيع الدوائي
وغيرها من المجاالت  ،فضال عن اطالع الجانب
التونسي على التقدم المحرز في السودان (
فالسودان من أوائل الدول االفريقية في العمل
الصحي ولديه الكوادر النوعية في مختلف
التخصصات )  ،واالستفادة من تجربة تونس
مشيدا بجهود سفيري الدولتين وحرصهما
على ترسيخ العالقات الثنائية خاصة في المجال
الصحي الفتا إلى وقوفه على االنجازات الصحية
بتونس عند مشاركته كضيف شرف في معرض
 .الشهر المنصرم
من جانبه عبر وزير الصحة التونس عماد الدين
الحمامي ،عن عميق تقدير حكومته للجهود
السودانية فيما يتعلق بالقطاع الطبي والصحي
مشيدًا بنجاحات الكوادر الطبية والصحية
السودانية ومبادرات السودان ودوره في اإلقليم.

وقال الحمامي جئنا للسودان الشقيق للتوقيع على
عدد من االتفاقيات والبروتوكوالت في الشأن
الطبي والصحي لمصلحة شعبي البلدين الشقيقين،
ونوه إلى ان وفده يضم غرفة أصحاب األعمال في
التصنيع الصيالني ووفد من المستشفيات الخاصة
 ،وأضاف طموحنا التعاون سواء في السياحة
العالجية  ،العالج بالمياه المعدنية ،وتبادل
الخبرات والتنصنيع الدوائي ووتبادل وتشكيل
اللجان الفنية والتقنية في ظل توفر اإلرادة
السياسية مع التطلع لتعاون شامل ومستدام
معلنا اإللتزام التام بالتنسيق والتعاون في الصحة
وكل المجاالت االقتصادية والتنموية ( وان نجعل
من القطاع الصحي قاطرة للتعاون والنموذج
لمصلحة الشعبين والمنطقة)وتوقع مستقبال
.أفضل في العالقات
وأثناء الجلسات عرضت مديرة إدارة الموارد
البشرية بالوزارة د .اقبال البشير واقع النظام
الصحي بالسودان في كافة جوانبه  ،ولفتت إلى
البدء في تنفيذ مبادرة اصالح النظام الصحي
لتحسين الكفاءة وتحقيق العدالة في تقديم
الخدمات بين الواليات وبداخل كل والية كذلك
عبر خمس مستهدفات استيراتيجية تشمل أوال
تقوية الملكية والحوكمة والقائمة على التركيز
في التناغم الصالح النظام بمشاركة كل الجهات
ذات الصلة وتوحيد نظام وضع السياسات
باإلتجاه نحوالرعاية الصحية وتعزيز الصحة
مقارنة بالعالج برؤوية شاملة وتحولت من تمويل
المدخالت نحوالمخرجات الكلية  ،ومن الصرف
من الجيب إلى الدفع المسبق  ،ولكل هذا جاء
تكوين المجلس األعلى للتنسيق الصحي برئاسة
رئيس الجمهورية وأضافت ( من يناير 2018م
اصبح النائب األول للرئيس رئيسا له) ولكل والية
مجلس تنسيق ،ثانيا المستهدفات الوصول

للتغطية الشاملة  ،ثالثا تقوية قدرات النظام
الصحي على مواجهة الوبائيات والكوارث  ،رابعها
نظام متكامل في الجودة  ،التأكيد على الحماية
االجتماعية بزيادة التامين الصحي والشراكة بين
العاملين  ،والصحة في جميع السياسات  ،ونوهت
إلى نجاحات تحققت رغم جملة من التحديات
منها تقوية النظام الصحي الالمركزي ،استبقاء
الكوادرحيث يعاني السودان من الهجرة المستمرة
مما يعوق كثيرا مشروع التغطية الشاملة
وبالتالي الوصول لتغطية شاملة 2020م  ،و
الوصول للمطلوبات العالمية في مكافحة الوبائيات
 ،.وانفاذ جودة المؤسسات

اتفاقيات
وفي ختام الجلسات األحد األول من أبريل الماضي
تم التوقيع على عدد من االتفاقيات في عدة
مجاالت صحية بمايخدم شعبي البلدين ،وضمت
اتفاقية معالجة المرضى بجمهورية تونس ووقع
عن الجانب السوداني الوزير بحر أبوقردة ومن
تونس الوزير عماد الدين الحمامي  ،وأعقب ذلك
التوقيع على االتفاقية االطارية للتعاون بين
المعمل القومي للصحة العامة(ستاك) ووقع عنه
مديره العام د.عبد الله عبد الكريم وعن معهد
(باستير) التونسي د.هاشم لوزير ،واهتمت
هذه االتفاقية بتطوير وترقية األداء وتبادل
الخبرات في مجال المختبرات الطبية  ،ووقعت د.
اقبال البشير مديرة الموارد البشرية من الجانب
السوداني على محضر جلسة عمل بين إدارتها
والوحدة المركزية لتكوين اإلطارات بوزارة
الصحة التونسية ووقع عنها مديرها العام د.

لطفي بن الهم  ،وتهدف لتطوير الموارد وبناء
القدرات في مجالي التدريب والبحوث  ،في حين
كانت االتفاقية األخيرة مذكرة التفاهم إلنجاز
خدمات السياحة العالجية واالستشفائية ووقع
عن القمسيون الطبي القومي د .يس عباس
وعن تونس المدير العام للغرفة التجارية
.د .أبوبكر زخامة
وقال أبوقردة عقب التوقيع إن زيارة الوفد
التونسي بقيادة الوزير كانت حافلة ،وبدأت
السبت بجولة المباحثات وانتهت بزيارات
متعددة اهمها مقابلة النائب األول لرئيس
الجمهورية الفريق ركن بكرى حسن صالح والذي
تعهد بمعالجة العقبات امام عودة خطوط
الطيران بين البلدين ونوه الوزير إلى ان
الترتيبات للعودة قطعت شوطا كبيرا وأضاف
(لم يتبق إال القليل الذي وعد النائب األول
).بحله ومعالجته
ووصف الوزير ،العالقات بين البلدين بالمتميزة
وتمثل الزيارة انطالقة كبيرة في المجاالت
الصحية وأكد حرص الوزارة على تطبيق ماتم
االتفاق عليه ومتابعته بشكل دقيق مع السعي
.للتنسيق في كافة المجاالت إقليميا وعالميا
وأكد الوزير التونسي عماد الدين الحمامي
 ،ان مذكرات التفاهم ستفتح األبواب أمام
السودانيين للعالج بدولته في المشافي فضال
عن التبادل المشترك في صناعة األدوية
.واالستثمار
وقال الحمامي ،إن وجود أصحاب األعمال ضمن
وفده سيعقبه خطوات مع نظرائهم من السودان
لالستثمار بين الدولتين الفتا إلى حزم من التعاون
سواء في التدريب أو تبادل الخبرات والعالج
التصنيع الدوائي وغيرها
وأعتبر الحمامي التعاون الصحي قاطرة لتعاون
أفضل وعمل مشترك حاضرا ومستقبال معلنا
االلتزام والجدية والتعاون بما يعود بالنفع على
.البلدين وشعبيهما

مساواة المرضى السودانين
بالمصريين
وكمثال ثان على العالقات الصحية والطبية,
بين السودان ودول اقليم شرق المتوسط ،نجد
العالقات مع جمهورية مصر فخالل األشهر
القليلة الماضية كشفت وزارة الصحة االتحادية
عن تطبيق البرتكول الموقع مع وزارة الصحة
والسكان بجمهورية مصر والخاص بمعاملة

تقارير
المرضى السودانيين أسوة بنظرائهم
المصريين وصرح بذلك الوزير بحر إدريس
أبو قردة في إجتماع مجلس الوزيرعقب
عودته من زيارة لمصر إبان توليه منصب
الوزير ونوه إلى ان وزيرة الصحة والسكان
بمصر دكتورة هالة زايد عند لقائه بها في
القاهرة أخيرا ضمن اجتماعات اللجنة العليا
المشتركة السودانية المصرية التي إنعقدت
بالقاهرة وافقت على تطبيق البرتكول
الخاص بمعاملة المرضى السودانيين
بنظرائهم المصريين مبينا ان ذلك يأتي
في إطار معالجة قضايا السودانيين الذين
يذهبون لتلقي العالج بالقاهرة ووصف ذلك
بالخطوة المهمة لصالح المرضى من السودان
منوها إلى طرح قضية زراعة الكلى واالتفاق
على تنفيذ ماسبق اإلتفاق عليه ،وأكد
الوزير على الحزم والصرامة في اإلجراءات
المتعلقة بنقل الكلى منعا للتالعب وان
تكون كل الترتيبات واإلجراءات عبر
 .القمسيون الطبي
وخالل المؤتمر الصحفي المشترك بين
الوزيرين بمقر المعهد القومي لتدريب
األطباء في أعقاب الفراغ من المباحثات
بالقاهرةعلى هامش إجتماعات اللجنة
الوزارية العليا السودانية المصرية
للتعاون المشترك أكد بحر إدريس أبو
قردة التزام البلدين بتحقيق وتنفيذ كافة
الملفات المشتركة لمصلحة الشعبين ،مشيرًا
إلى ان اتفاقيات التعاون الصحى بين مصر
والسودان تعتبر األكبر عددا  ،والتى تشمل
معاملة المرضى السودانيين معاملة نظرائهم
المصريين ،وتنمية قدرات الكوادر الصحية
السودانية عبر المؤسسات الصحية المصرية،

وتبادل القوافل الصحية وتنسيق المواقف
.فى المحافل الدولية واإلقليمية
فيما قالت الدكتورة هالة زايد في ذات
المؤتمر  ،إنها ناقشت مع نظيرها السوداني
 ،خالل اجتماعها معه ,على هامش فعاليات
االجتماعات الوزراء زيادة المنح العالجية
المقدمة من الحكومة المصرية للسودان.
وأضافت  ،أن المنح المقدمة لألشقاء
السودانيين لن تكون مشروطة بمبلغ أو
رقم معين لكل مريض ،وأكدت ،على حرص
القيادة السياسية بين البلدين على تعميق
التعاون في مختلف المجاالت ،ومن بينها
المجال الصحي  ،وبالمقابل كشفت عن العمل
على تذليل الصعوبات الخاصة بالبنية
التحتية لمصانع األدوية المصرية المقامة
بالسودان بشراكة بين الجانبين ونوهت إلى
أن تذليل الصعوبات سيمكن تلك المصانع
من بدء مرحلة إنتاج الدواء في السودان
وأعلنت عن زيارة لهذه المصانع على
هامش زيارة وفد مصري برئاسة الرئيس
عبدالفتاح السيسي عند زيارته للخرطوم
.أكتوبر المقبل
ولم يتوقف التعاون السوداني المصري عند
هذا الحد ،فالوزيرة أعلنت عزم الجانب
المصري على تنفيذ برامج تدريبية لمقدمي
الرعاية الصحية من الكوادر السودانية
في إطار دعم جهود الحكومة السودانية
وأضافت أن الورش ستنظم لألطباء
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اجاز مجلس الوكيل سياسة هجرة األطر
الصحية والتي وضعها خبراء سودانيين
عبر لجنة الموارد البشرية احدى اللجان
الفنية التابعة للمجلس القومي للتنسيق
الصحي والتي طورت السياسة ومن المؤمل
يتم اعتمادها من خالل المؤسسات الرسمية

من مجلس الوزراء وغيرها لتصبح ملزمة ومجازة
،وأمنت السياسة على أن الهجرة حق للكوادر
فوضعنا استيراتيجيات للترغيب في البقاء
بالبلد بجملة من التدخالت التي تحسن وضعه
المعيشي أو بئية العمل ،وفي حال الهجرة تم
وضع ترتيبات بالسودان ومع الجهات المستقبلة
للكوادر الصحية بكل فئاتها من خالل تفاهمات
تنظم الهجرة وتحفظ حقوقهم  ،فمثال

وتمريض وصيادلة وفنيين في العديد
من المجاالت ،ولفتت إلى أنه سيتم تذليل
التعامل مع األطباء المصريين في السودان
خالل الفترة المقبلة وأشارت إلى أنه سيتم
إرسال البرامج التدريبية التي ستنفذ
لوزير الصحة السوداني منوهة إلى ان كل
ماذكر سيمهد لعدد من االتفاقيات خالل
الفترة المقبلة ،وأضافت ، ،أن االتفاقيات
التنفيذية لألطر التي تم االتفاق عليها ستوقع

على هامش زيارة الوفد المصري للسودان
في شهر أكتوبر
وقالت إنها ناقشت تقديم برامج تحفيزية من
الجانب المصري لألشقاء في السودان في مجال
«السياحة العالجية»،وأضافت  ،أن البرنامج
سيجذب االمرضى من السودان ليتلقوا العالج في
،المستشفيات المصرية
وأشارت إلى أن مجاالت التعاون بين الجانبين
ستشمل تشريعات اشتراطات سالمة الغذاء،
ً
فضال عن استثمارات مصرية في مجال الدواء

بالسودان ،إضافة إلى مناقشة توحيد معايير
تسجيل األدوية في كال البلدين الشقيقين ،وأن
توحيد المعايير سيجعل التعامل مع االدوية
في مصر والسودان كأنها «دولة واحدة»،
ليتوفر الدواء المصري بالخرطوم وكذلك
السوداني بمصر
ونوهت إلى تنظيم معرض لألدوية والتصنيع
الدوائي ،والتكنولوجيا الطبية بواسطة الجانب
المصري على هامش زيارة الرئيس السيسي
 .والوفد المرافق له

تعاون صحي مع السعودية
وإذا إتجهنا شرقا نحو القارة األسيوية نجد

كذلك ان العالقات الصحية بين السودان
ودول االقليم الواقعة في قارة اسيا التقل
عن تلك القائمة مع دول االقليم الواقعة
بقارة افريقيا والتي أوردنا منها تونس
ومصر  ،فمثال لذلك العالقات بين السودان
والمملكة العربية السعودية والضاربة في
عمق التأريخ ولكن في القرن الحالي أخذت
أبعادا اخرى  ،فمثال في العام 2012م
أعلنت وزارة الصحة السعودية ،سعيها
إلى التعاقد مع آالف األطباء من الخارج،
بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية لعدم
توافر وظائف محلية في بعض التخصصات،
وتشمل تلك الدول السودان والفيليبين
.وباكستان واألردن والهند
وقال وكيل الوزارة الصحة السعودية

في بيان ،إن وزارته ال تتعاقد مع غير
السعوديين إال في نطاق محدود وفي
تخصصات طبية نادرة ،إذ ترفع حاجاتها
من الوظائف الصحية إلى وزارة الخدمة
المدنية وعندما يتعذر شغلها بسعوديين
فإن وزارة الخدمة المدنية تعيدها إلى
وزارة الصحة للتعاقد عليها من خارج
المملكة وفقًا للمعايير الموضوعية
واألنظمة المتبعة،فالوزارة طلبت التعاقد
على  3598وظيفة لحملة البكالوريوس
.والماجستير في تخصصات طبية نادرة
وفي تصريحات 2010م لوكيل وزارة
الصحة االتحادية السودانية في ذلك الوقت

دكتور كمال عبد القادر كشف ان الوزارة
السودانية وضعت صيغة جديدة لتعاقد األطباء
السودانيين مع وزارة الصحة السعودية ،وذلك
بعد دخول األولى كجهة يتم التعاقد معها
لتشغيل األطباء السودانيين بالمملكة ،جاء ذلك
خالل المباحثات المشتركة بين وكيلي الوزارتين
كمال عبد القادر ،ووكيل وزارة الصحة السعودي،
د.علي القحطاني ،بالوزارة وأثمرت المباحثات
حسب عبد القادر عن تنشيط العمل بوثيقة
التعاون الصحي الموقعة بين الجانبين في العام
2008م ،وتنفيذ برنامج مشترك لتوفير

احتياجات كل طرف ،وتبادل الخبرات ودعم
مجاالت التدريب في التخصصات الطبية
النادرة ،والبحوث التطبيقية ،ومكافحة
األمراض المستوطنة ،ووافقت الصحة
االتحادية وفقًا للمباحثات على تلبية حاجة
المملكة العربية السعودية من اختصاصيي
طب األسرة والطوارئ وابتعاث أطباء
سودانيين للتدريب بالمملكة ،وابتعاث
استشاريي وزارة الصحة لتدريب كوادر
.بالمملكة في التخصصات النادرة
والمعروف أن بالممكلة العربية السعودية
وحدها مايقارب  15ألف طبيبا في كافة
الفئات من جملة مايقارب 30ألف طبيبا
 .وطبية منتشرين بمختلف دول العالم

اتفاقيات ثنائية
وقال وكيل الوزارة دكتور عصام محمد
عبدالله ،الهجرة واقع من الصعب ايقافها
باعتبارها حق مكفول بالدستور ونعمل على
ترتيبها حتى التنعكس سلبا على النظام
الصحي بل وان تعود بالنفع على السودان
بترتيبات محددة ،وقبل فترة بسيطة

في اإلعارة ان يكون الطرف األساسي
فيها وزارتي الصحة(السودانية وبالدولة
المستقبلة) وتناقش األعداد وشروط
التعاقد بمايحفظ حقوق الجميع فيما
كشف األمين العام للمجلس القومي السوداني
للتخصصات الطبية دكتور الشيخ الصديق
عن معالجة هجرة الكوادر بتكوين لجان
لإلتفاقيات الثنائية والتي أمنت مكاسب
وصفها بالكبيرة ،ولم تختلف مدير اإلدارة
العامة لتنمية الموارد البشرية بالوزارة
دكتورة إقبال البشير عن سابقيها ،فأكدت
بان اإلتفاقيات الثنائية لتنظيم هجرة
الكوادر تحولت بمقتضاها من هجرة ممتدة
إلى نظام اإلعارة لتسهم في اإلستبقاء
 .وتقليل االثار السالبة
وهذه االتفاقيات مع الدول المستقبلة
لتنظيم الهجرة تحافظ على حقوق السودان
وكوادره دون هضم لحقوق الدول المستقبلة
فتم التوافق على التنظيم والتدريب
للنواب وبدأت تلك اإلتفاقيات مع السعودية
.وستنداح لباقي الدول خاصة الخليجية
مكافحة األمراض
وفي تصريحات سابقة دعا الوزير االسبق
بحر أبوقردة المستثمرين الباكستانيين

لإلستثمار في مجال الصحة (خاصة األدوية
وبناء المستشفيات ) وأعرب عن أمله أن
تساعد الحكومة الباكستانية الحكومة
السودانية في مكافحة األمراض بما فيها
 .المالريا والتهاب الكبد
وكانت وزارة الخارجية السودانية في
تعميم صحافي لها في العام 2016م عقب
لقاء وكيل الوزارة في ذلك الوقت دكتور عبد
الغني النعيم والسفير الباكستاني بالخرطوم
زاهد علي  ،أوضحت ان اللقاء بحث كافة
مجاالت التعاون والمتوقع ترفيعها بمافي
.ذلك المجال الصحي وصناعة الدواء

مؤتمرات
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حملة الرش بالمبيد ذو األثر المتبقي  ---------قطع حلقة انتقال المالريا واألمراض األخرى
تقرير – نوال شنان
في إطار جهود وزارة الصحة االتحادية
لمكافحة المالريا انطلقت بواليتي الزيرة
وسنار حملة الرش بالمبيد ذو األثر الباقي
في جولتها األولى في 16ديسمبر المنصرم
بالجزيرة على أن تختتم  20يناير الجاري
وفي سنار 23ديسمبر وتختتم 16
 .يناير الجاري
ويعتبر الرش بالمبيد ذو األثر المتبقي
من أهم استيراتيجيات مكافحة المالريا
منذ عهد إستئصال المالريا والذي تم في
أوروبا وامريكا باستخدام مبيد ( دي .دي
.تي)  ،وكما حصل تقدم كبير في المكافحة
في البلدان النامية خاصة افريقيا جنوب
الصحراء  ،ودول آسيا الوسطى ،بذات
المبيد بجانب (البيروثرويدات) وأخيرا
المبيدات (الكارباماتية)نسبة لظهور
مقاومة لبعض المبيدات التي استخدمت
قديما  ،وكان السودان سباقا في برامج
المكافحة وملتزما بالمبادرات العالمية
منها التزام الرئيس بمقررات أبوجا
2000م ضمن  48من القادة األفارقة
لمحاربة المالريا بتحقيق أهداف األلفية
التنموية  ،وفعال نجح في تحقيق أهداف
ومقررات أبوجا بخفض حاالت اإلصابة
والوفيات جراء المالريا بنسبة أكثرمن
 %50و %60على التوالي  ،ولما كان من
األهمية مواصلة الرش بالمبيد ذو األثر
المتبقي في المناطق المروية لمحاصرة
انتقال المرض خاصة وان السودان وفق في
كسب منحة صندوق الدعم العالمي التي
تحتوي على مكون ميزانية يمل تنفيذ
حمالت الرش بالواليتين (بجولتين في
).العام لتغطية موسمي انتقال المالريا
فالهدف األساسي من الرش حسب ما قال

رئيس قسم المكافحة المتكاملة لنواقل
األمراض بإدارة صحة البئية والرقابة
على األغذية بالوزارة حمودة تيوك ،
تقليل عمر وقتل البعوض الناقل للمالريا
والنواقل األخرى قبل تتم الطفيليات
المسببة للمالريا والطفيليات المسببة
لألمراض األخرى فترة الحضانة التي تجعل
منها ناقلة لألمراض وذلك بأخذ الجرعة
القاتلة من المبيد (من جدران المنازل
الداخلية أثناء فترة الراحة ) وهذا يؤدي
لقطع حلقة انتقال المالريا واألمراض
 .األخرى مثل اللشمانيا
واستهدف حملة الجزيرة تغطية 482
ألف منزال موزعة على محليات الوالية
الثمان  ،وحماية  2,388,741مواطنا ،

وتستهلك الحملة  25طن مبيد(
بندايوكارب) ، %80ويعمل فيها
 1,932عامل رش والذين تم
تدريبهم بجانب تدريب 70فني
صيانة الطلمبات 68 ،مثقف
صحي 42 ،أمناء مخازن 20 ،محلل
بيانات14،مشرف محلي  14والئي
و82ميداني ،وتستخدم  82عربة

لنقل عمال الرش للوحدات اإلدارية ،و21
عربة لإلشراف االتحادي والوالئي  ،فضال
عن طباعة  490ألف مطبق توزع من منزل
لمنزل أثناء الحملة ،و 34عربة اعالم

متحرك لإلعالم والتثقيف للمواطنين
تجهيزا للرش والمحافظة على الحوائط
(المرشوشة) لضمان فاعلية الرش
وأيضا لتوجيههم إلخراج (العفش)
من الغرف قبل الرش  ,كما يوجد مسرح
درامي متجول يجوب القرى واألرياف

بغرض تجاوب المواطنين وتقليل
 .حاالت الرفض
وقال تيوك ل(صحة وطن) من المتوقع
وبنهاية الحملة تغطية أكثر من  %95من
المناطق المستهدفة وطمأن بأن المبيد
المستخدم غير ضار باألنسان والحيوان
والزراعة وعالي الفعالية على البعوض
والحشرات األخرى الناقلة لألمراض وأضاف
تم إدخاله بالواليتين ضمن إدارة مقاومة
الحشرات والمبيدات وكشف أن تكلفة
حملة الجزيرة  221,692,056جنيه
بكافة تفاصيلها بدعم من صندوق

الدعم العالمي المانح عبر الوزارة
ولفت إلى أن السودان كان يتعامل
مع برنامج األمم المتحدة االنمائي
في تنفيذ حمالت الرش للجوالت
السابقة  ،ولكن في هذه الجولة يعد
السودان المستقبل والمنفذ الرئيسي

وذلك نسبة للنجاحات التي
تحققت في الجوالت السابقة بإجتهاد
كوادر الوزارة االتحادية والوالئية ،
وفي حال إستمرار تحقيق اإلنجازات

يمكن التعامل مباشرة مع المانحين
.دون وسيط
وفي سنار استهدفت الحملة تغطية
 266,058منزال موزعة على محلياتها
السبع وحماية  1,134,746مواطنا،
ويستهلك فيها  12ونصف طن من ذات
المبيد بالجزيرة  ،%80ويعمل بها
 1576عامل رش والذين تم تدريبهم إلى
جانب  48فني صيانة طلمبات  53 ،مثقف
صحي 31 ،أمناء مخازن 18 ،محلل بيانات
و 12مشرف والئي ومحلي وميداني ،ويعمل
بها  117مشرف (محلي ،والئي واتحادي)
 89،عربة للنقل ،بجانب طباعة  266ألف
مطبق  ,وتوقع قسم المكافحة المتكاملة
لنواقل األمراض بالصحة االتحادية تغطية
 .أكثر من %95
وأعلن تيوك ل(لصحة وطن) ان
التكلفة الكلية لحملة سنار تبلغ
98,066,511جنيه كذلك بدعم من
صندوق الدعم العالمي المانح عبر برنامج
األمم المتحدة االنمائي

أخيرة

مصعب برير
البعـد االخـر

musapbrear@gmail.com
اصحـاح البيـئة بالسـودان  ..تحـديات الواقـع المخـيف
وبدايـات االصـالح 1
واجـه وزير الصحة االتحادي د .محمد أبوزيد مصطفى سيال جارفا
من االنتقادات كونه بدا عمله بالوزارة بالمشاركة في مؤتمر عالمي
عن االصحاح البيئي  ..وتبني خطا قويا في مخاطبة قضية صحة
البيئة بالسودان  ..والخالصة المؤلمة للناقدين تركزت في استصغار
 ..اهتمام ابوزيد بهذا الملف الذي اعتبره الناقمون غير ذي أهمية
نشـرت منظمة اليونسيف «ممول برنامج االصحاح البيئي
بالسودان» بان ضعف االصحاح البيئي يكلف الدولة اكثر من %2.5
من الناتج القومي  ..وهو مؤشر خطير يجعل قضية االصحاح
البيئي تضع نفسها في قمة أولويات اإلصالح االقتصادي لجهة
 ..التكلفة العالية التي يتم هدرها جراء تدهور صحة البيئة
وخلصـت دراسة لمنظمة الصحة العالمية بان استثمار دوالر في
صحة البيئة يوفر للدولة أربعة دوالرات كان يتم صرفها لمقابلة
تداعيات االمراض المتالزمة لذلك  ..ومثلها في حالة استدامة
 ..خدمات صحة البيئة مما يعني مزيد من اإلنتاج واإلنتاجية
بالتالـي فان بدايات وزير الصحة االتحادي بملف االصحاح البيئي
تالمس تحديات الواقع المخيف للتردي المريع الذي وصلت اليه
هذه الخدمات الوقائية المهمة  ..بل يمكن وصفها باألولوية
األساسية لإلصالح واالمن الصحي بالبالد  ..اذن نحن نشهد بدايات
صحيحة لوزير الصحة االتحادي لم يسبقه لها أي من سلفه ..
رغم حمالت النقد العنيفة التي تعرض لها الرجل فقط ألنه نادي
 ..بضرورة مكافحة التبرز في العراء واولوية االصحاح البيئي
ان تسـابق المسؤولين تجاه أنماط محددة من التدخالت كاساس
لحلحلة قضايا الصحة المعقدة مثل االفتتاحات المتوالية للمؤسسات
العالجية واستثمار أموال ضخمة في الجانب العالجي لن تجدي نفعا كما
أكدته جميع البلدان التي أحدثت اختراقا كبيرا في الملف الصحي ..
فالبلدان التي اتبعت سياسات صحية وقائية ناجعة تحتفل االن بأغالق
 .المستشفيات والتوسع في تجويد خدمات الصحة العامة وصحة البيئة
ونواصل
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مهتوي تثقيفي  -جعفر برغوت

صحة المرأة اإلنجابية :مواجهة التحديات

تثير صحة النساء واألمراض غير السارية كالهما
اهتمامًا متزايدًا ضمن المجتمع الدولي .فخالل السنتين
السابقتين تم إطالق برامج عمل رئيسية في هاتين
المسألتين ،بما فيها االستراتيجية العالمية لألمم
المتحدة حول صحة النساء واألطفال واإلعالن السياسي
لالجتماع عالي المستوى للجمعية العامة حول الوقاية
والسيطرة على األمراض غير السارية .لكن التقاطع
والعالقات بين الناحيتين لم تستكشف بطريقة كافية،
ونتيجة لذلك ،الزالت الحاجات الصحية للنساء عدا
.اإلنجاب غير مدروسة بشكل كبير
أدت الروابط التاريخية القوية بين مفهوم صحة النساء
والصحة اإلنجابية إلى تركيز االهتمام الدولي والموارد
على صحة األم وعدوى فيروس العوز المناعي البشري،
وخاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل .وتم
جني نتائج مفيدة ،ومع ذلك ال تقتصر صحة المرأة على
القدرة اإلنجابية للنساء؛ إال أنها تمتد طوال الحياة
وتتضمن أولويات ناشئة في السيطرة على األمراض
المزمنة وغير السارية .وهي وجهة نظر يقاس فيها
التطور في الصحة األمومية فقط حسب شروط بقيا
.الوالدة األمر الذي أصبح قديمًا

نوال شنان

أقعدوا عافية

nawalshanan3@gmail.com

نقص المغذيات الدقيقة مهدد صحة األطفال

دق المختصون ناقوس الخطر جراء النقص في المغذيات الدقيقة
والتي أضحت من أكبر المهددات لصحة األطفال بالسودان
ويطلق عليها مصطلح (الجوع الخفي) وتشمل هذه المغذيات
العديد من المكونات الغذائية الضرورية لنمو وصحة األطفال
 .ومنها الحديد ,اليود  ,حمض الفوليك ,والفيتامينات وغيرها
ومن المعروف أن هذه العناصر مهمة في النمو الطبيعي خاصة القدرات
العقلية وبالتالي نقصها يؤدي إلى إختالل النمو بصورة عامة وتؤثر
سلبا على إمكانيات األطفال في التحصيل الدراسي والتطوير ,وكل
 .مؤشرات الوضع الراهن تؤكد بروز جملة من المشاكل الصحية
ولمعالجة هذا النقص أوصت منظمة الصحة العالمية بالتدعيم
المنزلي للغذاء بدرة المغذيات الدقيقة لألطفال في عمر 6إلى
 22شهرا وسط السكان الذين يكون مدى إنتشار األنيميا بين
األطفال في عمر سنتين إلى خمس سنوات  %20أو أكثر ،
فبدرة المغذيات الدقيقة عبارة عن أكياس تحتوي على  15من
المغذيات الدقيقة (فيتامينات وأمالح ) في شكل بدرة ويمكن
.إضافتها بسهولة على األطعمة شبه الصلبة المعدة بالمنزل
وهذه البدرة تدعم غذاء األطفال بكل الفيتامينات واألمالح التي
يحتاج إليها الطفل للنمو البدني ،العقلي والفكري الصحي ،وتم تطوير
البدرة في 1996م كاسلوب بسيط وغير مكلف لتقديم المغذيات
الدقيقة للسكان المعرضين للخطر  ,وحسب اإلحصائيات يوجد مايزيد
.عن  12مليون طفل تحت سن الخامسة يتناولونها يوميا في العالم
وهذه المعلومات وغيرها جرى طرحها الخميس  24يناير
عبر إجتماع اللجنة القومية لمكافحة نقص المغذيات
 .الدقيقة بالقاعة الكبرى لوزارة الصحة االتحادية
ومن خالل النقاش جاءت المطالبات بوجوب تدعيم الدقيق
والزيوت بالمغذيات الدقيقة  ،وفعليا بدأ مصنع ويتا في إضافة
.الحديد للدقيق وسيعقبه سيقا قبل نهاية العام الجاري

صندوق قطر التنمية يدعم الصحة ب 800الف دوالر

الخرطوم :نوال شنان

يدشن صندوق قطر للتنمية
ووزارة الصحة االتحادية ومركز
كارتر بمدرسة القابالت بأمدرمان،
معينات دعم اكاديميات العلوم
الصحية ومراكز التطوير المهني
المستمر في  ٨واليات والمركز.
والتي تتمثل في معامل مهارات
كتب ومراجع علمية للمكتبات
ومعينات تكنولوجيا منها أجهزة
الحاسوب ووسائل العرض بتكلفة
تقارب  800ألف دوالر بدعم من
صندوق قطر للتنمية عبر مركز
كارتر  .وقال الممثل المقيم للمركز
بالسودان دكتور نبيل عزيز ،ان حفل
التدشين بتشريف ومخاطبة وزيرة
الدولة بوزارة الصحة االتحادية

دكتورة سعاد الكارب الفتا إلى ان
المعينات يستهدف بها واليات
كردفان الثالث ،نهر النيل ،الشمالية
 ،الجزيرة  ،سنار باإلضافة للمركز

وذلك في إطار مبادرة تدريب
الصحة العامة لدعم اكاديميات
العلوم الصحية ومدارس القبالة
فضال عن مراكز التطوير المهني

المستمر لتنمية الموارد البشرية
الصحية في السودان ودعم العمليات
التدريبية بمايسهم في تجويد
الخدمات الصحية و الطبية  .وقال
عزيز ،إن وفدا من الصندوق سيحضر
االحتفاالت بجانب ممثلين من
رئاسة مركز كارتر باتالنتا وجامعة
والية جورجيا األمريكية على ان
تغادر الوفود الثالثاء القادم لوالية
نهر النيل ومن ثم العودة لعقد
الورشة التقييمية للمبادرة وذلك
يوم األربعاء بفندق السالم روتانا
بتشريف وزير الصحة االتحادي
األستاذ محمد ابوزيد مصطفى
وسعادة سفير دولة قطر بالسودان

