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اإلفتتاحية
تعزيز الصحة هى إحدى املسئوليات
اجلوهرية واملمارسات اجليدة التى ترتكز
عليها مبادرات اجملتمعات لتحسني البيئة
الصحية وخلق مجتمع معافى خالى من
األمراض ومتكينه من التحكم فى صحته
ومحدداتها عن طريق توفير اخلدمات
الصحية وتهيئة البيئات الداعمة
لذلك برسم اخلطط و البرامج وتنفيذ
االستراتيجيات التى تقود إلى احلد من
األخطار احملتمل حدوثها بجانب التوعية
الدائمة لتعزيز السلوك االيجابى ونشر
ثقافة الوقاية خير من العالج بالتركيز على
اجلانب الوقائى عبر بث الرسائل التوعوية
من خالل الرسالة اإلعالمية املعده لذلك
وتأتى (نشرة تعزيز الصحة) لتغطى جانب
من بث طرق الوقاية من األمراض .تنفيذا
ملا أقرته األمم املتحدة بأن التمتع بأعلى
مستوى ميكن بلوغه من الصحة هو أحد
احلقوق األساسية لكل إنسان وإعتماد
تعزيز الصحة على هذا احلق األساسى
وتوفر مفهوم ايجابى للصحة كمحدد
من محددات نوعية احلياة وأيضا ً متكني
الناس من زيادة التحكم فى صحتهم
بإعتبارها وظيفة من وظائف الصحة
العمومية وتسهم فى مكافحة األمراض
السارية وغير السارية وألن الصحة
محور التنمية حتقيقا ً ألهداف اإلمنائية
وتعنى تعزيز الصحة ببرامج التثقيف
الصحى واتخاذ تغيرات سلوكية طوعية
تركيزا ً على اجلانب الوقائى عبر اإلرشادات
والعمل اجملتمعى نصدر العدد األول من
نشرة تعزيز الصحة .
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املدن الصحية

تعريف املدن الصحية:

املدينة التي تعمل باستمرار على إعداد وتطوير بيئة طبيعية
واجتماعية وعلى تعريف سكانها بكيفية تنمية موارد
مجتمعهم ودعم بعضهم البعض في تنفيذ جميع أنشطة
احلياة وفي التطوير باستغالل جميع ما لديهم من إمكانيات
كامنة».

تاربخ املدن الصحية:

وقد مت اشتقاق الشكل احلديث ملصطلح املدينة الصحية من
مبادرة منظمة الصحة العاملية للمدن والقرى الصحية التي
انطلقت عام ،1986بدأ تطبيق برنامج املدن الصحية عندما
تبنت منظمة الصحة العاملية فكرة البرنامج عام 1986م.
حيث بدأ التطبيق في  11مدينة أوربية تابعة للمكتب
اإلقليمي األوربي التابع ملنظمة الصحة العاملية.
وفي عام 1992م امتد البرنامج حتى شمل  650مدينة على
مستوى العالم ثم وصل إلى ألف مدينة وذلك عام 1996م.
وبحلول عام  2003جتاوزت املدن الصحية  3000مدينة على
مستوى العالم.
وفي إقليم شرق املتوسط مبنظمة الصحة العاملية بدأ تطبيق
البرنامج عام 1988م.
حيث مت وضع اإلطار التجريبي لإلستراتيجية الرئيسية
لبرنامج املدن الصحية في إقليم شرق املتوسط .وذلك في
مؤمتر املدن الصحية بالقاهرة عام 1990م .وحظيت فكرة
املدن الصحية بالدعم املتواصل من خالل املؤمترات الدولية
و اإلقليمية وعلى رأسها مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية
في ريودي جانيرو عام 1992م الذي أكد على الصحة هي احملور
الرئيسي للتنمية املستدامة.
املدن الصحية في السودان:
طرحت هذه املبادرة من قبل برنامج مبادرات اجملتمع التنموية
 CBIوالذي يتم تنفيذه حتت رعاية وزارة الصحة االحتادية
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بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية منذ 1997م هو
برنامج تنموي شامل يهدف إلى حتسني نوعية احلياة
لسكان السودان وبخاصة ساكنى الريف واملناطق األقل
منوا ً وكما يهدف إلى خلق شراكة مجتمعية في عملية
التنمية تتطور تدريجيا ً إلى القيادة الكاملة للمجتمع.
في سبتمبر  2002بدأ تطبيق جتربة املدن الصحية في
السودان ومت اختيار مدينة شندي لتكون منوذج ملشروع
املدن الصحية بشراكة:
وزارة الصحة االحتادية برنامج التنموية اجملتمعية ()CBI
•وزارة الصحة – نهر النيل
•وجامعة شندي
•ومنظمة الصحة العاملية
•محلية شندي
مت تنفيذ عدد من املشاريع مثل :مركز معلومات
املدينة،مركز تنمية املرأة ،تنمية املقدرات علي جميع
املستويات (قادة مجتمع ومتطوعني ،توسيع محطة
الكهرباء،فتح  3مراكز صحية...،

الهدف العام :

يهدف برنامج املدن الصحية إلي النهوض بصحة
السكان بحيث يساهم في رفع مستوى اخلدمات
والظروف الصحية والبيئية في املدن ومن أبرز هذه
األهداف ما يلي-:
االهداف اخلاصة:
1زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية في إطار جهود
التنمية البيئية
2استقطاب دعم ومشاركة اجملتمع في معاجلة مشاكل
وإعداد وتنفيذ األنشطة واملشروعات الصحية والبيئية
3دعم وتعزيز قدرة احملافظات واإلمارات في التصدي
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للمشاكل الصحية والبيئية باملدن باستخدام أسلوب
املشاركة والتعاون بني كافة أفراد اجملتمع .

مقومات املدينة الصحية:

يعتمد برنامج املدن الصحية على مشاركة جميع
أفراد وهيئات اجملتمع ....مواطنني أو مسئولني ...قطاعات
حكومية أو خاصة فاحملافظة على الصحة والبيئة هي
مسئوليه اجلميع
.توجد ست مقومات رئيسة للمدن الصحية وهي:
 وجود التزام جتاه قضايا الصحة والبيئة•تشجيع صانعي القرار والسياسيني لدعم البرامج
املتعلقة بالصحة والبيئة:
•العمل على إيجاد خطة عمل بني مختلف
القطاعات ذات العالقة:القطاعات املستهدفة هي
القطاعات خارج القطاع الصحي بحيث تعمل
على توجيه أنشطتها من أجل تعزيز الصحة فمثال
برنامج تخطيط املدن
•االهتمام مبشاركة اجملتمع :ميكن أن يشارك أفراد
اجملتمع في ممارسة أمناط احلياة الصحية واالستفادة
من اخلدمات الصحية املتوفرة وإبداء الرأي حول
القضايا الصحية اخملتلفة واألنشطة االجتماعية
اخملتلفة.
•التجديد واالبتكار أثناء التخطيط والتنفيذ
لألنشطة اخملتلفة :
•إيجاد األماكن الصحية في مختلف أنحاء املدينة ..:

مواصفات ومؤشرات األداء باملدن الصحية:

تتصف املدن الصحية مبا يلي:
• تلبي االحتياجات األساسية لسكانها
• تعتز بتراثها التاريخي والثقافي وحتتفي بة
• تضم مجتمعا قويا بتكاتف أبناؤه ويؤازر بعضهم
البعض
• يشارك أبناء اجملتمع فيها في توفير احللول للمشكالت
• توفر لساكنها اإلطالع على مجموعة متنوعة من
اخلبرات كما توفر لهم إمكانية التفاعل واالتصال
• يكون لها اقتصاد متنوع اجلوانب ومتجدد
• تقوم في منظومة بيئية مضمونة االستمرار

مؤشرات األداء باملدينة الصحية:

• حتسن املؤشرات الصحية (مثل انخفاض معدالت
األمراض والوفيات.
•سهولة احلصول على خدمات الرعاية الصحية
األوليه.
•توفر مياه شرب نظيفة واّمنة.
•التخلص الصحي واآلمن من النفايات.
•خلو بيئة املدينة من مصادر التلوث.
•نوفر مدارس تشمل جميع املراحل التعليمة للبنني
والبنات.
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•توفر املكتبات العامة واملراكز االجتماعية والثقافية
.توفر وسائل انتقال واتصال سهلة وآمنة
•توفر االستقرار االجتماعي داخل املدينة.
•انخفاض معدل املشكالت النفسية بني أفراد اجملتمع
داخل املدينة
•انتشار احلدائق واألماكن اخلضراء واملالعب الرياضية
وأماكن الترفية .
•التخطيط العمراني اجليد للمدينة وبناء البيوت طبقا ً
للمواصفات الصحية ومنسجما مع التراث الثقافي
والتاريخي للمدينة
•التوزيع السكاني اجليد واحلد من ارتفاعات املباني مع
ايجاد مساحات خاليه حتيط باملساكن.
•وجود املصانع ومصادر التلوث خارج االيطار السكني .
•اخلطوات العملية لتطبيق مشروع املدينة الصحية:
•الترويج والتسويق لفلسفة ومفهوم املدن الصحية .
•إنشاء اجمللس التنفيذي والتنسيقي واإلداري للمدينة
الصحية
وحتديد املهام
•والهياكل التنظيمية اجملتمعية
واملسؤوليات باإلضافة
• إلى دور الشركاء .
•التدريب وبناء القدرات للموارد البشرية على كافة
املستويات
• التنظيمية.
•حتليل الواقع الصحي واالجتماعي واالقتصادي والتنموي
للمدينة ،للتعرف
• على املشاكل والصعوبات و وضع قائمة باألولويات .
•وضع خطة العمل التنموية للمدينة الصحية متضمنة
املعايير لألماكن الصحية
•إنشاء نظام املعلومات والتوثيق واملرتسم اخلاص باملدينة
الصحية .
•تنفيذ املشاريع الصحية واالجتماعية والتنموية وفق
األولويات.
• التتبع والتقييم املستمر للبرنامج
•عوامل النجاح للمدينة الصحية
•بناء شراكات وطنية فاعلة
•اشراك اجملتمعات في اتخاذ القرار
•تنسيق وحتريك كافة اجلهود الوطنية الرسمية
والشعبية والطوعية
•ايجاد رؤية متكاملة لعمل املنظمات العاملة في مجال
الصحة والتنمية وتنسيق جهدها للمساهمة في
حتقيق االهداف
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لقاء مع األستاذة حبشية عمر يونس
مدير ادارة تعزيز الصحة والية جنوب دارفور

اجرى احلوار:
تودد عبداهلل وفدوي معتصم
قسم االتصال والترويج

املساجد ،املعلمني ،الدعاة والداعيات ،الشباب والروابط
النسوية واالحتادات واملنظمات الوطنية واليونسيف
ومنظمة الصحة العاملية و IMCومنظمة كير ومشروع
املياه واصحاح البيئة واجملتمعات الصديقة .وايضا لدينا
شراكات ناجحة مع االجهزة االعالمية على املستوي
العاملى مثل اذاعة دبنقا و BBCواملستوي القومى اذاعة
سالم دارفور واالذاعة احمللية
القوة العاملة بالقسم حوالى  160من ضباط ومعززى
الصحة موزعني على الرئاسة واحملليات واملستشفيات
وبعض اقسام الوزارة .
يتكون القسم من خمسة وحدات وهي :
•حتريك اجملتمع
•الصحة املدرسية
•الصحة النفسية
•االمراض غير السارية
•صحة الفم

ادارة تعزيز الصحة هي واحدة من مكونات الرعاية
الصحية االساسية وهي راس الرمح لكل االنشطة
والركيزة االساسية لتوصيل املعلومة الصحيحة وتغيير
السلوك واملمارسات اخلاطئة .

كل وحدة لديها خطة خاصة بها ويتم جمعها لتكون
اخلطة العامة للقسم ،وتتم متابعة العمل مع احملليات
عن طريق التقارير الشهرية واالسبوعية احيانا فى
حاالت الطوارئ .

رؤيتنا:

و من اهم املشاكل التى تواجه القسم عدم وجود مصادر
التمويل الكافية لتنفيذ العمل خصوصا فى احملليات

بناء امة خالية من االمارض والكوارث

رسالتنا :

الرؤيا املستقبلية للقسم :

مشاركة اجملتمع واالسر للنهوض بالصحة

•وجود تنسيق بني كل اجلهات التى تعمل فى
مجال تعزيز الصحة لضمان قياس املؤشرات الذي
يساعد فى النهوض بالعمل و التخطيط السليم
للمستقبل

التحكم والسيطرة على املهددات الصحية التى تؤثر
على صحة اجملتمع

•زيادة مقومات العمل فى اماكن االلتماس مثل
الفيديو اجلوال لدوره الفعال فى تغير ونقلة اجملتمع
وبالتالي تقليل االمراض .

هدفنا :
تعتبر والية جنوب دارفور والية مترامية االطراف وحتدها
دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان ولذلك جند ان تغير
عادات اجملتمع يتطلب تضافر كل اجلهود ووجود شراكة مع
اجملتمع .
لدينا عدد كبير من الشراكات الناجحة مثل ائمة
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وفى ختام حديثى اشكر ادارة تعزيز الصحة على حفاوة
االستقبال وكرم الضيافة واقول والن الصحة اغلي
نعمة وهبنا اياها اهلل سبحانه وتعالي بعد نعمة االميان
البد ان نحافظ عليها ونعززها
وشكرا جزيال
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تقرير الصحة المدرسية
تشكل صحة الطالب مبفهومها من النواحى العقلية واجلسدية والنفسية واإلجتماعية أهم األسس التى يعمل قسم
الصحة املدرسية بإدارة تعزيز الصحة على ترجمتها على أرض واقع الفئة املستهدفة التى متثل  %25من السكان من خالل
خطط وبرامج تهدف الى ايجاد البيئة املدرسية الداعمة وتقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية كما تستطيع املدارس أن تعزز
صحة كل الطالب واملعلمني واجملتمع احمللى ألن املدارس متثل مكان مناسب يستطيع الطالب أن يتعلم ويعمل ويهتم باآلخرين
وبالتالى يقضى جزء أكبر من وقته باملدرسة لذلك تكون للبرامج الصحية أثر كبير فى تغيير سلوكيات الطالب بهدف تبنى
منط حياة صحى لذا تعتبر الصحة املدرسية الطالب محور العملية الصحية خللق طالب مثقف صحيا ً فى أسرته ومجتمعه
ومن هنا يكون التركيز على املعلم كأساس فى ايصال املعلومة الصحية من خالل االنشطة الداعمة املعبرة عن االحتياجات
ألن تعزيز الصحة مسئولية اجلميع وفق البرنامج الشامل للصحة املدرسية التى هى كافة االنشطة واخلدمات املقدمة فى
املدارس .
وذلك من خالل رسالة الصحة املدرسية واملتمثلة فى حتسني
صحة الطالب عقليا وجسديا ونفسيا واجتماعيا لتمكينهم
من اداء املهارات للتعمل بفاعلية مع ظروف احلياة اليومية فى
بيئه صحيه امنه الن املدرسه صديقة الطالب ولكى تكون
بيئة جاذبة يجب ان تشمل رفع الوعى الصحى وسط اجملتمع
املدرسى وتقدمي اخلدمات العالجيه والرعايه الصحيه باملدارس
لتحسني صحة البيئه بالتركيز على بناء قدرات العاملني
باحلقل التربوى فى مجال الصحة املدرسية بجانب االسهام فى
بناء نظام غذائى صحى متوازن لشحذ الهمم والقدرات جملابهة
ومحاربة الوبائيات واالمراض املستوطنة والتركيز ايضا على
تعزيز الصحة النفسية للتالميذ والعاملني وتفعيل النشاط
الرياضى باملدارس من اجل صحة البدن الن العقل السليم
فى اجلسم السليم هذا من جانب .اما على املستوى اجملتمعى
جند مؤسسات وزارة الصحة والتى تشمل (مستشفى ،مركز
صحى  ،وحدة صحية اساسية تستقبل التالميذ لتقدمي
اخلدمات التى تتركز على رعاية احلاالت الطارئة عبر دفتر العيادة
اليومى وبرامج التطعيم وصحة الفم واالسنان والعيون
واالنف واالذن واحلنجرة ويجب االهتمام بالكشف الطبى
الدورى على الطالب الهميته فى االكتشاف املبكر للمشكالت
الصحية وكيفية عالجها وعملية التثقيف الصحى كرسائل
طابور الصباح والتغذية الصحية املدرسية (توزيع فيتامني أ
وضرورة االلتفات لنظافة املدرسة وضمان سالمة املياه ومحاربة
الباعة املتجولني واستخراج كروت صحية للعاملني فى بيع
االطعمة داخل املدارس خللق مجتمع مدرسى صحى وتكتمل
الصورة بأعداد قائمة االطعمة املسموح ببيعها داخل املدرسة
وتفعيل برنامج الوجبة املدرسية وبحث امكانية دعمها من
املنظمات والهيئات احلكومية داخل مقاصف امنة ونظيفة
وتلعب الصحة املدرسية دورا هاما فى اكتساب عادات غذائية
صحية بتناول غذاء صحى متوازن وحتاشى املأكوالت الدسمة
واملشروبات الغازية والوجبات السريعة .لذا يؤكد خبراء التغذية
على أهمية وجبة االفطار بالنسبة لطالب املدارس ،وحذر اخلبراء
من إهمالها النها تؤثر على سلوكيات وصحة الطفل نسبة
إلنتقاله من املنزل الى اجملتمع املدرسي الذي يؤثر على صحته
سلبا ً أو ايجابا ً من حيث حصوله على احتياجاته الغذائية،
خصوصا ً متثل هذه الفترة مرحلة منو اجلسم والعقل ،ويعتبر
طالب املدراس اكثر الفئات عرضة لالصابة بسوء التغذية بسبب
النقلة من العناية املنزلية الى املدرسة ،لذلك يجب التوعية
التغذوية في هذه املرحلة بأهمية الغذاء ومكوناته واالهتمام
بوجبة الفطور ،ومن هنا نشأت فكرة انشاء بنك الطعام لتوفير
وجبة الفطور واالهتمام بإنشاء املقاصف املدرسية بصورة

)(5

صحيحة حتت اشراف معلم الصحة املدرسية باملدرسة،
ويتم انشاء بنك الطعام كمؤسسة تتكون من مجموعة
من رجال االعمال والشركات للمساهمة في إجناح هذه
الفكرة مثل مجموعة دال ،أوالد ابراهيم مالك ،وأوالد
النفيدي ،وشركات اإلتصال زين وأريبا وسوداني ،وشركات
البترول مثل بتروناس ويتم تنفيذ هذه الفكرة في مدرسة
واحدة في والية اخلرطوم على أن تقدم الوجبة لعدد 1200
تلميذ كحد اقصى و 1000تلميذ كحد ادنى كل يوم دراسي
بواقع  5ايام دراسية  .بأعداد قائمة االطعمة املسموح
ببيعها داخل املدرسة وتفعيل برنامج الوجبة املدرسية
وبحث امكانية دعمها من املنظمات والهيئات احلكومية
داخل مقاصف امنة ونظيفة وتلعب الصحة املدرسية
دورا هاما فى اكتساب عادات غذائية صحية بتناول غذاء
صحى متوازن وحتاشى املأكوالت الدسمة واملشروبات
الغازية والوجبات السريعة .لذا يؤكد خبراء التغذية
على أهمية وجبة االفطار بالنسبة لطالب املدارس ،وحذر
اخلبراء من إهمالها النها تؤثر على سلوكيات وصحة
الطفل نسبة إلنتقاله من املنزل الى اجملتمع املدرسي الذي
يؤثر على صحته سلبا ً أو ايجابا ً من حيث حصوله على
احتياجاته الغذائية ،خصوصا ً متثل هذه الفترة مرحلة
منو اجلسم والعقل ،ويعتبر طالب املدراس اكثر الفئات
عرضة لالصابة بسوء التغذية بسبب النقلة من العناية
املنزلية الى املدرسة ،لذلك يجب التوعية التغذوية في
هذه املرحلة بأهمية الغذاء ومكوناته واالهتمام بوجبة
الفطور ،ومن هنا نشأت فكرة انشاء بنك الطعام لتوفير
وجبة الفطور واالهتمام بإنشاء املقاصف املدرسية بصورة
صحيحة حتت اشراف معلم الصحة املدرسية باملدرسة،
ويتم انشاء بنك الطعام كمؤسسة تتكون من مجموعة
من رجال االعمال والشركات للمساهمة في إجناح هذه
الفكرة مثل مجموعة دال ،أوالد ابراهيم مالك ،وأوالد
النفيدي ،وشركات اإلتصال زين وأريبا وسوداني ،وشركات
البترول مثل بتروناس ويتم تنفيذ هذه الفكرة في مدرسة
واحدة في والية اخلرطوم على أن تقدم الوجبة لعدد 1200
تلميذ كحد اقصى و 1000تلميذ كحد ادنى كل يوم
دراسي بواقع  5ايام دراسية .
كذلك املطالبه بعودة معلمى التربية البدنية وايجاد
مساحة لها ضمن جدول احلصص اليومى الهمية الرياضة
وما تلعبه فى بناء االجسام وتنشيط الدورة الدموية والراحة
بني احلصص لعودة احليوية للطالب خللق ومشاركة اجملتمع
فى التخطيط لبرامج الصحة املدر سية.
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سوء التغذية قضية تحتاج
إلى مجهودات مشتركة
وقعت وزارة الصحة االحتادية ممثلة في االدارة العامة للرعاية
الصحية االساسية -البرنامج القومي لسوء التغذية اليوم
مذكرة تفاهم مع منظمات االمم املتحدة في مجال مكافحة
سوء التغذية بقاعة الوزارة .
وقال دكتور مالك العباسي ممثل وكيل وزارة الصحة االحتادية
ان قضية سوء التغذية قضية قدمية ومتجددة ظلت لزمن
طويل مسكوت عنها  ،مشيرا الي انها ظهرت بحجمها
الطبيعي عام  2005مسببة وفيات االطفال واالمهات .
واضاف أن السودان لم تتوفر له البحوث التي تفضي الي
سياسة واضحة ومنهج سليم ملكافحة سوء التغذية في
السودان  ،مطالبا ً املؤسسات احلكومية واملنظمات املعنية
حتديد االدواروقيادة اجملتمع لتحقيق أهداف محددة للوصول
الي املكافحة  ،مشيرا ً إلي اتباع وزارة الصحة والوزارات االخري
لنفس نهج املنظمات في مجال مكافحة سوء التغذية
والفقر .
واشار وكيل وزارة الصحة الي ان قضية سوء التغذية حتتاج
الي مجهودات مشتركة وتكامل كل القطاعات ذات الصلة
من اجل الوصول الي االهداف املرجوة  ،مثمنا جهود املنظمات
والشركاء املبذولة اللوصول الي التزام واتخاذ اجراءات للحد
من سوء التغذية في السودان .
و قال دكتور طالل الفاضل مدير االدارة العام للرعاية الصحية
االساسية ان مذكرة التفاهم تهدف الي التسريع بحل قضية
سوء التغذية للوصول الي خفض وفيات االطفال واالمهات
وبناء القدرات في الدولة والواليات واجملتمع احمللي  ،مشيرا الي
أن معدل سوء التغذية بالسودان عالي يصل الي  32في املائة
بينما املعدل العاملي لسوء التغذية اليتجاوز ال 16في املائة
 .و كشف دكتور الفاضل أن وفيات االمهات انخفضت من
 537الي  216أي حوالي  60في املائة نطمع  ،مشيرا ً إلي خطة
الوزارة للوصول به إلي  70في املائة بحلول عام  . 2015و أردف
أن وفيات االطفال انخفضت من  103في املائة الي  83في
املائة وسنصل به الي  41في املائة بحلول . 2015
جتدر االشارة الي ان منظمات االمم املتحدة املوقعة على
مذكرة التفاهم تضم برنامج الغذاء العاملي ومنظمة
االغذية والزراعة والصندوق العاملي للتنمية والغذاء وصندوق
االمم املتحدة للسكان ومنظمة اليونسيف ومنظمة الصحة
العاملية .
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حزم تطبيق التكامل بين
البرامج طريق انتهجته
وزارة الصحه االتحادية

اختتمت مبركز التدريب املهني والتطوير املستمر ورشة
تدريب املدربني علي منهج االتصال والتسويق في مكافحة
املالريا والتي اقامتها ادارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة
االحتادية ...بالتعاون مع البرنامج القومي ملكافحة املالريا
ومنظمة االمم املتحده للتنمية ،وقد ذكر مدير ادارة تعزيز
الصحة  -اختصاصي اول الصحة العامة  -مصعب برير
لدى مخاطبته ختام الورشة بان الورشة هدفت الي متليك
مهارات التسويق والتواصل في مكافحة املالريا للمشاركني
الذين ميثلون محليات البالد اخملتلفة موضحا ً انها جاءت
ضمن حزم تطبيق نهج التكامل بني البرامج الذي انتهجته
وزارة الصحة االحتادية كاستراتيجية مهمة لتعزيز الصحة
وتوحيد نظام التدخالت الصحية اجملتمعية عبر معززي
صحة اجملتمع ،مبينا ً اهمية تكامل االدوار ومثمنا ً دور احلكومة
والشركاء من القطاعات اخملتلفة ومنظمات االمم املتحده
وجهودهم في الدعم املتواصل ملكافحة املالريا ..
كما نظمت ادارة تعزيز الصحه وبرنامج التحصني املوسع
بوزارة الصحه االحتاديه فى السادس عشر من مارس مبركز
التدريب املستمر الورشه العلميه التدربيه فى منهج
االتصال الشخصى املباشر فى مجال التحصني و التى
استهدفت مسئولى االعالم بأدارات تعزيز الصحه وبرنامج
التحصني بجميع الواليات وقال اختصاصى اول الصحه
العامه مصعب برير مدير ادارة تعزيز الصحه االحتاديه أن
الورشه تأتى فى اطار تطوير االداء للكوادر العامله فى مجال
تعزيز صحة اجملتمع وبرامج التحصني لتحقيق اجنازات قيمه
كل فى مجاله استعدادا النطالق احلمله القوميه للتحصني
وبهدف متليك املشاركني مهارات االتصال التى حتفزهم
للقيام مبهامهم لتحقيق اهداف االلفيه .
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أبو قردة يؤكد مراجعة
الخطة االستراتيجية للوزارة
لتتوافق ومطلوبات خطاب
رئيس الجمهورية

برنامج الدرن يتعهد بوصوله ل 40ألف شخص لعالجهم
احتفلت وزارة الصحة االحتادية ممثلة في البرنامج القومي
ملكافحة الدرن في  24مارس ا مبدينة االبيض باليوم العاملي
للدرن حتت شعار(  40الف زول نصلهم ونحميهم).
وقالت الدكتورة هبة كمال حمد النيل مدير البرنامج القومي
للدرن ان مرض الدرن بكتيري معدي ميثل درن الرئة  %85والدرن
خارج الرئة  ،%15واضافت لدى مخاطبتها منتدى فعاليات
اليوم العاملي ملركز فيصل الثقافي اليوم أن مشكلة الدرن
تكمن في عدم مواصلة العالج واالنقطاع عن أخذ األدوية مما
ينتج عنه تقوية اجلرثومة وبالتالي يصبح مقاوما للعالج.
وأبانت أن ظهور مرض مقاوم للعالج بالسودان سيحتاج
الى عالج ملدة سنتني باالضافة الى تكلفتة العالية  ،وقالت
ان الدرن بالسودان اصبح مستوطنا وينتشر في الفئات
العمرية بني  40 - 15سنة وأكثر الفئات عرضة للمرض هم
الصغار وكبار السن ومصابي االيدز.
وقال عائد التميمي ممثل منظمة الصحة العاملية بالسودان
ان مرض الدرن هو ثاني مرض قاتل للبشر في العالم بعد
االيدز وان نسبة  %95من الوفيات حتدث في البلدان النامية،
كاشفا عن ظهور مرض الدرن املقاوم للعالج واالدوية وهذا
أخطر حتد يواجه برنامج مكافحة الدرن في العالم والسودان
مما يتطلب جهود الكوادر املدربة والعاملة باالضافة الي
االهتمام السياسي من قبل الدولة.
الدكتورة سالي احمد مصطفى نائب مدير صندوق الدعم
العاملي بالسودان قالت أن الصندوق يدعم برامج مكافحة
االيدز والدرن واملالريا ويوفر التشخيص والعالج اجملاني وتدريب
الكوادر حيث قام البرنامج عام 2013م بتوفير  75مليون دوالر
من خالل تقدمي االدوية وتأهيل املستشفيات والكوادر ،وأن
الدعم السنوي لبرنامج مكافحة الدرن يتراوح مابني 4 - 3
مليون دوالر.
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أكد األستاذ بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة االحتادي علي
مراجعة اخلطط السابقة لوزارة الصحة االحتادية لتتوافق
واخلطة اإلستراتيجية مع مطلوبات خطاب السيد رئيس
اجلمهورية األخير بشان اإلصالح
وطالب لدي مخاطبته اجللسة االفتتاحية لالجتماع
التنسيقي لوزراء الصحة بالواليات حتت شعار (اصالح
النظام الصحي أساس التوسع في اخلدمات الصحية) اليوم
بفندق كورال باخلرطوم بضرورة تنفيذ اآلليات التنفيذية
جمللس التنسيق الصحي وتنسيق اجلهد القومي وتكامل
األدوار بني املؤسسات في الواليات مع األجهزة االخري لتقدمي
خدمة افضل لكل املواطنني .
واكد علي وضع مشروع التغطية بخدمات الرعاية لصحية
األساسية ضمن أولويات وزارة الصحة مطالب وزراء الصحة
بالواليات بالتركيز علي تطبيق التغطية الشاملة بخدمات
الرعاية للوصول لتحقيق العدالة في كافة البالد  ،وقال
ان االجتماع يهدف الي تقييم العمل في النظام الصحي
في كافة إرجاء البالد وتقييم اخلطة اإلستراتيجية لوزارة
الصحة لـ  5سنوات إضافة ملعرفة املوقف من اإلستراتيجية
القومية وتنسيق اجلهد بني املركز والواليات  ،وأكد علي
ضرورة مراجعة القرارات والتوصيات لالجتماع السابق ومدي
االلتزام بتنفيذها .
وقال بروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة بوالية اخلرطوم
إنابة عن وزراء الصحة بالواليات ان والية اخلرطوم تستقبل
حوالي  %40من مرضي الواليات  ،داعيا الي ضرورة إيجاد آلية
واضحة لتحويل مرضي الواليات ملستشفيات اخلرطوم .
وقال ان الصحة بالبالد تواجهها حتديات كبير منها هجرة
املواطنني الي اخلرطوم مما يتطلب عناية خاصة بها رغم ان
الوالية أكملت اخلارطة الصحية للمراكز اال ان هناك حوجة
للمراكز في املناطق اجلديدة .
وقال دكتور عصام الدين محمد عبد اهلل وكيل وزارة
الصحة االحتادية ان هذا االجتماع يأتي للتنسيق في العمل
الصحي الذي ميثله مجلس التنسيق الصحي برئاسة رئيس
اجلمهورية والذي يعني بالتنسيق بني املستويني االحتادي
والوالئي مضيفا ان شعار هذا االجتماع (أصالح النظام
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الصحي أساس التوسع في اخلدمات الصحية) ياتي معبرا
عن اإلصالحات التي تقوم بها الوزارة مع بقية الوزارات
إلصالح النظام الصحي وذلك عبلر مشروعات صحية أهمها
التغطية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية األساسية
ومشروع نقل التخصصات الي الواليات .
وأشار الي ان االجتماع يناقش أوراق أهمها صيانة النظام
الصحي وورقة عن التغطية بخدمات الرعاية الصحية
األساسية وورقة عن نقل التخصصات علي الواليات
وورقة عن الكشف املوحد لالختصاصيني اخلاص بتحفيز
االختصاصني العاملني في الواليات إضافة جلهود الصحة
لتوفير األدوية بكل الواليات عبر اإلمدادات الطبية والدواء
الدوار بتحسني سعر الدواء وتوفيره بجانب مناقشة جودة
اخلدمات الصحية والهياكل الصحية وتكامل األدوار بني
الصحة االحتادية والوالئية وورقة عن اآلثار السالبة للخريف .
النائب األول لرئيس اجلمهورية يطالب بضرورة توظيف موارد
الصحة في مكانها الصحيح
اشدد النائب األول لرئيس اجلمهورية الفريق أول الركن بكري
حسن صالح علي ضرورة توظيف الدعومات املالية التي تأتي
للصحة في مكانها الصحيح .
وقال النائب االول خالل مخاطبته اجللسة االفتتاحية
لالجتماع التنسيقي لوزراء الصحة بالواليات حتت شعار
(إصالح النظام الصحي أساس التوسع في اخلدمات
الصحية) اليوم بفندق كورال باخلرطوم ان املواطنني يجأرون
بالشكوى من ارتفاع أسعار الدواء وان املواطن (جيبو ينقد )
من فاتورة العالج مشيرا الي ضرورة التنسيق بني املؤسسات
احلكومية في الشراء املوحد لألدوية وضرورة إيصاله آمنا
للواليات .
وأمن الفريق بكري علي أهمية العدالة في توزيع اخلدمات
الصحية والتخصصات الدقيقة بني الواليات و وعدالة
التوزيع في الكشف املوحد لالختصاصني  ،ووصف قائال (
ان اجلية للعالج للخرطوم من الواليات لها تبعات)  ،ممتدحا
ما قامت به والية اخلرطوم من نقل اخلدمات للمستشفيات
الطرفية رغم احلديث الذي صاحب ذلك بقوله (احلديث ما
بقف)الفت الي معاناة املواطنني الذين يأتوا للعالج باخلرطوم
اما علي ظهر دفا راو بوكسي وعنقريب .
واعتبر صالح ان أمر الصحة جزء مهم للغاية من
اإلستراتيجية القومية سيما توطني العالج بالداخل ،
مطالبا بتوحيد الرؤية في التخطيط متشيا مع تنفيذ
استراتيجية موحدة  ،مضيفا علي «وزارة الصحة االحتادية
العمل علي تطبيق مشروع التغطية بخدمات الرعاية
الصحية االساسية .
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وابدي النائب األول لرئيس اجلمهورية إعجابه بالدور الذي
شهدته املنشآت الصحية بقوله (ان املنشآت الصحية
صارت راقية لكننا نعول علي اجلوهر  ،مؤكدا ان الرئاسة
تعلم ان هناك ضغطا علي اخلرطوم من الواليات ولكن
يتعني عليها ان تركز باعتبار ان املرض والصحة ليس لهما
حدود جغرافية او مساحة محددة  ،معلنا التزام الرئاسة
بحل قضايا الصحة وتوفير الدعم لها .

حصنوا أطفالكم...
ِّ
اكتمال ا الحملة القومية
إلستئصال شلل األطفال
والقضاء علي نقص
فيتامين (أ)

متي؟ برنامج التحصني املوسع وإدارة التغذية بوزارة
أكمل
وقاية
التطعيم
األطفال
الستئصال شلل
الصحة االحتادية احلملة القومية
األطفال9-7
شللخالل الفترة من
من(أ) بالبالد
والقضاء على نقص فيتامني
ابريل املقبل والتي استهدفت  7118505طفل من عمر يوم
وحتي خمس سنوات بتكلفة تقدر ب  18مليون جنيه .
وأكد دكتور مجدي صالح مدير برنامج التحصني بوزارة
الصحة االحتادي خالل املنتدى اإلعالمي بالوزارة حول اإلعالن
عن حملة شلل األطفال جولة ابريل عن اكتمال تدريب
حوالي  24ألف فريق عامل بكل واليات السودان وجاهزية
برنامج الفرق اجلوالة لتطعيم األطفال خالل أيام احلملة
بواسطة  1313مشرف على كل املستويات  ،مؤكدا ً حرص
الوزارة على الوصول للمستهدفني في املناطق املقفولة
بواسطة منظمات األمم املتحدة .
ولفت دكتور مجدي إلى توفر مراكز للتحصني في مناطق
احلدود واملعابر مع دول اجلوار مع إثيوبيا ودولة اجلنوب ،مشيرا
إلى االطمئنان بأن أي شخص عابر سيتم تطعيمه وبصورة
طبيعية أو روتينية إضافة لوضع خطة مع إدارة الطوارئ
ومفوضية العون اإلنساني ملناطق العبور من دولة جنوب
السودان وتنفيذ حمالت لألطفال من الشلل والسحائي
واحلصبة ،مبينا أن كل فرق التحصني تعمل حتت حماية
أمنية من أي اعتداء ،وكشف عن خطة برنامج التحصني
لعام  2014والتي تشمل تنفيذ حملتني قوميتني وأخرتني
جزئيتني وان البرنامج نفذ منذ 2004م  59حملة قومية
وحوالي  21حملة جزئية و  4حمالت تنشيطية محققا
وزارة الصحة اإلتحادية
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نسبة جناح منذ العام  2006وحتى  2013بلغت .%95
وقال أن برامج التحصني املوسع في العالم وضعت خطة
واضحة الستئصال شلل األطفال وحتقيق نسبة  %95من
الوقاية ،مبينا أن هناك حتديات تواجه برامج التحصني في
الدول النامية التي حتقق نسبة استئصال تصل إلى .%60
وكشف عن توقيع السودان التفاقية إلدخال جرعة شلل
األطفال خالل الربع األول من  2014عن طريق احلقن نسبة
لكفاءتها العالية في القضاء على املرض .
وأشار إلى أن السودان لم يسجل أي حالة شلل موجبة
منذ مارس عام  2009وان عام  2013لم يشهد تسجيل أي
حالة للشلل ،مشيرا ً إلى إشكاالت تواجه شلل األطفال
في إفريقيا خصوصا نيجيريا التي تعتبر اكبر دولة استمر
فيها شلل األطفال ولم ينقطع  ،تليها الصومال التي
سجلت حاالت وافدة بجانب كينيا وإثيوبيا مما يشكل
مخاطر للسودان  ،إضافة لسوريا التي باتت تشكل هاجسا
للمناطق العربية والصومال مما اثر على الدعم العاملي
لتنفيذ احلمالت وتأجيلها من فبراير إلى ابريل املقبل .
وأشار دكتور أحمد حردان ممثل منظمة الصحة العاملية إلى
وضع خطة إستراتيجية عاملية للقضاء على شلل األطفال
بنهاية العام  2018والعمل على وقف سريان فيروس الشلل
بنهاية  2014،مشيرا إلى حتديات تواجه برامج التحصني
تتمثل في عدم الوصول إلى بعض املناطق واملناطق النائية
التي تعاني من مشاكل وقلة الدعم مما يشكل حتديا ً
للقضاء على املرض ،كاشفا عن اختيار برنامج التحصني
في السودان في عام  2012كأجنح البرامج على مستوى
العالم ،مؤكدا دعم منظمة الصحة العاملية لبرامج
التحصني في السودان فنيا ً وماديا ً ولوجستيا ً .
وقال مدير ادارة تعزيز الصحة األستاذ مصعب برير ان والية
جنوب دارفور تستضيف احتفال احلملة القومية الستئصال
شلل األطفال والقضاء على نقص فيتامني (أ) برعاية وزير
الصحة االحتادي بحر ادريس ابو قردة وممثل منظمة الصحة
العاملية وسيصاحب االحتفال توزيع معينات التحصني .
وأكد املدير العام لإلدارة العامة للرعاية الصحية األساسية
بالوزارة دكتور طالل الفاضل أن إنفاذ احلملة يجيء في
ظل التوسع والتكامل لتقدمي خدمات الرعاية الصحية
األساسية وتأكيدا ً اللتزام الدولة والتزامات الشركاء
باحلفاظ على السودان خاليا من شلل األطفال.
من جانبها أمنت األستاذة فاطمة عبد العزيز مديرة إدارة
التغذية باإلنابة على اكتمال اإلمداد من كبسوالت فيتامني
(أ) وقالت إن إدارتها وفرت كافة اإلمكانيات إلجناح احلملة .
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الصحة االتحادية تحذر من
االمراض المنقولة بواسطة
الحشرات

أعلنت وزارة الصحة االحتادية عن اتخاذ كافة التدابير الالزمة
ملنع انتشار اإلمراض الوبائية محذرة من مغبة انتشار األمراض
املنقولة بواسطة احلشرات .وأضافت ان هناك أكثر من 106
محطة للتقصي احلشري الوبائي ملعرفة ومدي انتشار الناقل
بجانب  1500مركز صحي للتقصي املرضي .
وقال دكتور حمودة تيوك مدير اإلدارة املتكاملة ملكافحة النواقل
واحلشرات بوزارة الصحة خالل املؤمتر الصحفي ليوم الصحة
العاملي حتت شعار (لدغة بسيطة تساوي خطر كبير) بقاعة
الوزارة اليوم ان نواقل اإلمراض هي الباعوص والذباب والذبابة
الرملية والسوداء والقراد والتي تسبب في  %15من األمراض في
العالم محذرا من الباعوض املزعجة التي تسبب مرض الفالريا
(داء الفيل) بجانب الذباب الرملية  ،معلنا عن ظهور مرض
اللشمانيا بوالية النيل األبيض  ،مطالب باستخدام الناموسيات
الطويلة ملكافحة مرض املالريا والفالريا واللشمانيا  ،الفتا ً الي
ان عدد الناموسيات املوزعة في السودان حوالي  8ماليني و500
ناموسية بنسبة أكثر من  %90مستهدفة األرياف وشبه األرياف
 ،كاشفا ً عن استهداف واليات النيل األزرق واألبيض وغرب دارفور
والقضارف بالتغطية بنسبة  %100خالل العام . 2015
وقال دكتور صالح الدين املبارك مدير إدارة البيئة ان السودان يواجه
حتديات كبيرة خاصة وان بعض دول اجلوار تعاني عدم االستقرار
مما يجلب عددا ً من الالجئني وإشكاالت يتطلب التعامل معها
مبسؤولية كبيرة للحد من اإلمراض املنقولة وسط الالجئني
ووسط املواطنني .
وأوضح ان الهدف من هذا اليوم رفع الوعي لدى املواطن عن
مخاطر نواقل اإلمراض واآلثار الناجمة عنها  ،وأضاف ان وزارة
الصحة االحتادية وجهت وزارات الصحة الوالئية لالحتفال بهذا
اليوم حتي يكون لها دور أساسي ملكافحة هذه اإلمراض.
وذكر دكتور خالد الطاهر ممثل منظمة الصحة العاملية ان هناك
التزام دولي لكل دول العالم للتبليغ عن اإلمراض املنقولة والتي
تشكل خطر وقال إن السودان وجنوب السودان موقعني علي هذه
االتفاقية الفتا ً ان منظمة الصحة العاملية تعمل علي تغطية
األمراض والوافدين عبر احلدود .
دكتورة ليلي حمد النيل نائب مدير إدارة تعزيز الصحة قالت ان
عدم االهتمام بالبيئة يؤدي للتعرض لعدد من اخملاطر البيئية مما
جعل االحتفال لهذا العام بالبيئة حتت شعار( لدغة بسيطة
تساوي خطر كبير) وهي احلشرات التي تسبب األمراض

إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة

تـعـزيــز الصحـة  -العدد األول  -أبريل 2014

ثلث سكان العــــالم
يستفيدون من أحد
اإلجراءات الفعــالة
لمكافحة التبغ !!..
أكد تقرير منظمة الصحة العاملية بشأن وباء التبغ العاملي
 2013أن عدد األفراد الذين استفادوا من تطبيق إجراء فعال
واحد على األقل من التدابير الواردة في برنامج السياسات
الست للحد من تعاطي واستخدام التبغ قد زاد خالل السنوات
اخلمس األخيرة بأكثر من الضعف ليصل إلى  2.3مليار شخص
في جميع أنحاء العالم .وأكد التقرير الذي يركز على نتائج
احلظ...ر على إعالنات التبغ وترويجه ورعايته أن عدد األفراد الذين
استفادوا من هذا احلظر قد زاد مبعدل  400مليون شخص تقريبا ً
يستقرون بصورة رئيسية في الدول املنخفضة واملتوسطة
الدخل.
عالوة ذلك ،بني التقرير أن احلمالت الوطنية ملكافحة التبغ حتمي
 3مليارات شخص ،ونتيجة لذلك ،أصبح مئات املاليني من غير
املدخنني أقل عرضة لبدء التدخني .ومع ذلك ،يشير التقرير
إلى أنه من أجل حتقيق الهدف املتفق عليه عامليا ً بتخفيض
استهالك التبغ بنسبة  ٪30بحلول العام  ،2025ينبغي أن يعمل
عدد أكبر من الدول على تطبيق برامج شاملة ملكافحة التبغ.
ويعد حظر اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته من أقوى
التدابير املتخذة ملكافحة استخدام التبغ .وحالياً ،هناك 24
دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها  694مليون شخص قد فرضت
حظرا ً تاما ً على إعالنات التبغ ،وتقترب مائة دولة أخرى من فرض
احلظر الكامل.
في منطقة شرق املتوسط ،توجد  6دول فقط من إجمالي 23
دولة محمية من التعرض ألساليب شركات التبغ في اإلعالن
عن التبغ والترويج له ورعايته.
يقول الدكتور عالء العلوان املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة
العاملية إلقليم شرق املتوسط« :إننا ندرك جيدا ً مدى أهمية
اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته الستمرار توسع شركات
التبغ ماديا ً وسياسياً» وأضاف قائال« :وهذا هو السبب في
استمرار مقاومة شركات التبغ حلظر اإلعالنات من خالل تقدمي
احلد األدنى من التنازالت ونصف التدابير والتقنني الذاتي ال ميثل
التبغ السبب الرئيسي عامليا ً للوفاة التي ميكن جتنبها حيث يقتل
ستة ماليني شخص كل عام ويسبب أمراض القلب واألوعية
الدموية والسرطان والسكري واألمراض التنفسية املزمنة
اختياري وادعاءات املسؤوليات االجتماعية للشركات وغيرها من
الوسائل واحليل املبتكرة.و يقول الدكتور عالء العلوان« :إذا لم
نفعل شيئاً ،سيقتل وباء التبغ أكثر من  8ماليني شخص كل
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عام حتى عام  ،2030وستحدث أكثر من  80في املائة
من هذه الوفيات التي ميكن منعها بني األشخاص الذين
يعيشون في الدول املتوسطة واملنخفضة الدخل».
تنفق شركات التبغ عشرات املليارات من الدوالرات
كل سنة على حمالت اإلعالن والترويج له ورعايته
في حتد واضح لآلثار الضارة للتدخني .ويفسر الدكتور
العلوان موقف شركات التبغ قائال« :نظرا ً النخفاض
استخدام التبغ في العديد من الدول الذي يعزى جزئيا ً
إلى القيود املفروضة على التسويق للتبغ واستخدامه،
توجه شركات التبغ جهودها للدول النامية حيث تتوفر
األسواق الكبيرة واملتنامية التي ال تطبق قيودا ً كثيرة
على أنشطة التسويق للتبغ .وبشكل أكثر حتديدا ً
ترى شركات التبغ أن هناك فرصة تسويقية هائلة
بني العمالء احملتملني والشباب والنساء ».من النتائج
الرئيسية للتقرير:
•فرضت  20دولة يبلغ عدد سكانها  657مليون
شخص شروطا ً صارمة تفرض وضع ملصقات
وبطاقات التحذير على عبوات التبغ والسجائر
•مت توفير خدمات اإلقالع املالئمة ألكثر من نصف
مليون شخص في تسعة دول في السنوات
اخلمسة املاضية.
•هناك  32دولة مررت تشريعات فرضت حظرا ً كامال ً
على التدخني يشمل كل أماكن العمل واألماكن
العامة واملواصالت العامة بني  2007و 2012األمر
الذي حمى  900مليون شخص إضافي تقريباً.
في عام  2008حددت منظمة الصحة العاملية ستة
تدابير ملكافحة التبغ مدعمة باألدلة ثبت أنها األكثر
فعالية في تقليل استخدام التبغ وهي معروفة باسم
برنامج السياسات الست  MPOWERويتماثل كل
منها مع بند أو أكثر من بنود تقليل الطلب في اتفاقية
منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
وهي :رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية ،وحماية
الناس من دخان التبغ ،وعرض املساعدة لإلقالع عن
تعاطي التبغ ،والتحذير من أخطار التبغ ،وإنفاذ حظر
اإلعالن عن التبغ والترويج له ورعايته ،وزيادة الضرائب
املفروضة على التبغ.
تقرير وباء التبغ العاملي  2013هو الرابع في سلسلة
من تقارير منظمة الصحة العاملية بشأن حالة تطبيق
التدابير الواردة في برنامج السياسات الست التي تزود
الدول باملساعدة العملية لتقليل الطلب على التبغ
مبوجب اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية
بشأن مكافحة التبغ وبالتالي فهي تسهم في تقليل
األمراض واإلعاقة والوفاة الناجمة عن تعاطي التبغ.
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اليوم العالمي لغسل اليدين
تحت شعار -:عافيتك في يديك
التعريف

حلث ماليني األفراد في العالم أجمع
«اليوم العاملي لغسل اليدين» وهو حملة تهدف ّ
على غسل أيديهم بالصابون
ميوت سنويا ً إكثر من  3.5مليون طفل دون سن اخلامسة بسبب اإلسهاالت
واإللتهابات احلادة الناجتة عن عدم اإلهتمام بغسل األيدى والصحة الشخصية
يحتفل السودان بهذا اليوم في الرابع من نوفمبر 2013
إحتفل السودان باليوم العاملي لغسل األيدي ،وأقيم اإلحتفال مبدرسة القادسية
مبحلية شرق النيل وشرف هذا اإلحتفال السيد وكيل وزارة الصحة اإلحتادية .
يجي اإلحتفال باليوم العاملي لغسل األيدي في  15إكتوبر من كل عام ،ويرجع تاريخ هذا اإلحتفال إلى  2008حسب بيان
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة  ،مت اإلحتفال في  70دولة .
االحتفال باليوم العاملي لغسل األيدي ليست مبجرد يوم واحد لكن هي وقفة وقرع جرس لكل الناس للتزكير ومعرفة
أهمية غسل األيدي باملاء و الصابون في قتل اجلراثيم املسببة لألمراض -:
• اإلسهاالت
• اإللتهابات الرئويه
• الديدان اإلسكارس
• الباكتريا املسببه للتراكوما
يتمتل الهدف من احلملة في تخفيض عدد الوفيات جراء أمراض اإلسهال بإجداث تغيرات بسيطه في السلوك مثل غسل
اليدين بالصابون إذ تشير األبحاث إلي أن غسل اليدين يقلل من نسبة الوفيات الناجتة عن اإلسهال مبعدل النصف تقريبا.
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تقرير الدرن
يصاب نحو ربع سكان العالم بعدوى بكتيريا السل ،وال يُصاب
بالسل إال نسبة ضئيلة من حاملي عدوى هذه البكتيريا.
وتسمي مبايكوبكترتوبركلوزيس وللدرن مسميات عديدة
متعارف عليها في اجملتمع هي السل – الصدرية – التي بي .
ميكروب الدرن وهو عدة انواع اهمها النوع الذى يصيب
اإلنسان  mycobacteria Humanوالنوع الذى يصيب احليوان
وأنواع الدرن درن رئوي وهو:
إصابة الرئة ومتثل  %85من احلاالت املرضية وهذا عند إصابة
الرئتني وهو إما - :ايجابي التفاف ( وهذا عند إكتشاف
البكتريا بتفاف املصاب ) وهو النوع املسؤول عن إنتقال
العدوي لألصحاء ألن عصيات البكتريا تخرج بإستمرار عند
سعال املريض  .وسلبي التفاف (وهذا عند عدم إكتشاف
البكتريا بتفاف املصاب وـ درن غير رئوي (خارج الرئة هذا النوع
يصيب أعضاء اجلسم االخري غير الرئة وهو غير معدي وقد
حتدث إصابته بنسبة  %15مثل :ـ العظام – احلنجرة – اجلهاز
البولى والتناسلى – اجلهازالهضمى والغشاء البريتونى-
الغدد الليمفاوية -اجللد – العينني واملخ واالعصاب و أعراض
املرض هى كحة مستمرة ملدة اسبوعني فاكثر مصحوب
بتفاف قد يكون به دم و حمي وعرق ليلي الم في الصدر و
صعوبه في التنفس وفقدان الشهية و الوزن والتعب
واإلرهاق و*ينتقل ميكروب الدرن عن طريق السعال والبصق
والعطس على شكل رذاذ صغير جدا ً يدخل الى الرئة عن
طريق اال ستنشاق وايضا اللنب امللوث بعصيات الدرن من
حيوان مريض أو من متداولى االغذية املصابني و العوامل
التي تساعد علي حدوث املرض عوامل اجتماعيه تتمثل فى
الفقر وسؤ التغذية واملنازل السيئة التهوية بجانب بيئة
العمل الن هناك بعض املهن مثل االطباء واملمرضات كذلك
العاملون في الصناعات التي ينتشر في جوها واالتربة تكون
نسبة االصابة بالدرن مرتفعة كذلك االمراض االخري :كا
املصابون باالمراض املزمنة مثل السكري السرطان االيدز
وهناك األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بالدرن  -األطفال
.وكبار السن واألشخاص الذين تضعف عندهم املناعة
بسبب بعض األمراض كالسكري – السرطان – األيدز .وهماك
ايضا حاالت الدرن املقاوم لالدوية و هو الدرن املقاوم الي من
مكونات اخلط االول لعالج الدرن (ايزونيازيد -ريفامبيسني-
بيرازينامايد-ايثامبيتول) وينتج نتيجة انقطاع املريض عن
الدواء والتشخيص  :يتم بفحص التفاف و .زراعة التفاف
وألشعة وإختباراملانتو( الذى يستخدم لألطفال يستمر
لفترة تتراوح من ( )8 -6أشهر.
*يؤخذ العالج خالل فترتني :

إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة

 /1فترة مكثفة  :وتقتضي حضور املريض بصورة يومية
ملراكز العالج .
 /2فترة إستمرارية  :ياخذ املريض العالج بصورة شهرية من
مراكز العالج .
*علي املريض االلتزام باخذ العالج بانتظام حني عندما
يشعر بتحسن إلي أن ينتهي من كل اجلرعات وفي حالة
ظهور أثار جانبية للعالج ميكن الرجوع للكادر الطبي
املعالج -وللوقايه من املرض يجب احلرص علي إعطاء
املولود لقاح الدرن  BCGبعد الوالدة مباشرة والتغذيه
اجليده وفتح االبواب و الشبابيك لدخول أشعة الشمس
وجتديد الهواء -و االبتعاد عن املناطق املزدحمة بقدر
االمكان واستخدام منديل او قطعة قماش نظيفة في
حالة السعال أوالعطسو يجب علي املريض البصق في
علبة بها تراب وغطاء ليقي االخرين من املرض و عمل
املراوح الشفاطة في االماكن املغلقة اذا أمكن ويتعرض
الذين يعانون من ضعف جهاز املناعة لديهم خملاطر أكبر
بكثير من غيرهم للوقوع في براثن مرض السل .ويزداد
احتمال اإلصابة بالسل الناشط مبا يتراوح بني نحو  20و30
مرة لدى األفراد املتعايشني مع فيروس اإليدز .وبلوغ الهدف
اإلمنائي املتعلق بدحر السل بحلول عام  2015من األهداف
اإلمنائية لأللفية أمر يلوح في األفق .وتهدف استراتيجية
منظمة الصحة العاملية لدحر السل إلى ضمان إتاحة
خدمات التشخيص والعالج والرعاية إتاحة شاملة جلميع
املتضررين مبرض السل ،وخفض الوفيات الناجمة عن السل
وعبء املرض في عام  2011بلغ عدد من سقطوا في براثن
السل  8.7ماليني شخص
في عام  2011بلغ إجمالي عدد من قضوا بسبب السل 1.4
مليون شخص (منهم  430 000شخص مصابني بفيروس
اإليدز) ال يزال السل من أعتى األمراض املعدية والفتاكة
في العالم ،ويتسبب في وفيات نسبتها نحو  %95في
بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل ،وهو
من بني أولى األسباب الثالثة املودية بحياة النساء الالتي
تتراوح أعمارهن بني  15و 44عاماً .في عام  2011وصل عدد
األطفال الذين قضوا بسبب السل في العالم إلى 70 000
طفل
غالبا ً ما يهمل مقدمو خدمات الرعاية الصحية السل
لدى األطفال ،وميكن أن يكون صعبا ً تشخيصه وعالجه.
ويوجد نحو  10ماليني طفل يتيم من جراء وفيات السل
بني البالغني.
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السل هو القاتل الرئيسي للمتعايشني مع فيروس اإليدز
يتسبب السل في وفاة واحدة من أصل أربع وفيات بني
املصابني بفيروس اإليدز ،ولكن أُنقّ ذ نحو  1.3مليون شخص
على مدى سبع سنوات ( 2005إلى  )2011بفضل تقدمي
خدمات منسقة في مجال مكافحة السل وفيروس اإليدز
للكشف عن العدوى املزدوجة والوقاية منها وعالجها.
السل هو القاتل الرئيسي للمتعايشني مع فيروس اإليدز في
عام  2011وقعت نسبة  %80تقريبا ً من حاالت السل املبلغ
عنها في  22بلدا ً
حتدث حاالت السل في جميع أصقاع العالم ،وفي عام 2011
استأثرت آسيا بنحو ستني باملائة من حاالت السل اجلديدة،
كبت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بأعلى معدالت
فيما ن ُ ِ
اإلصابة باحلاالت اجلديدة لكل فرد.ولم يتمكن أي بلد قط من
القضاء على هذا املرض.
ال يستجيب السل املقاوم لألدوية املتعددة للعالج التقليدي،
فعالجه صعب ومكلف
السل املقاوم لألدوية املتعددة هو أحد أشكال السل املوجودة
تقريبا ً في جميع البلدان التي خضعت ملسح منظمة الصحة
العاملية ،ويُردّ سببه الرئيسي إلى استعمال األدوية املضادة
للسل استعماال ً غير مناسب أو غير صحيح.أشارت تقديرات
عام  2011إلى وجود نحو  630 000شخص مصاب بالسل
املقاوم لألدوية املتعددة ويتيح اليوم العاملي للسل ( 24آذار/
مارس) فرصة إلذكاء الوعي بشأن عبء مرض السل على
الصعيد العاملي ووضع جهود الوقاية من السل ومكافحته.
وقد أحرز تقدم ملحوظ حتقيقا ً لألهداف العاملية الرامية
إلى تخفيض حاالت اإلصابة مبرض السل والوفيات بسببه
في السنوات األخيرة إذ انخفض معدل الوفيات بسبب
السل بنسبة تزيد على  %40في العالم منذ سنة 1990
وتتقلص حاالت اإلصابة به .وتساعد أدوات جديدة متصلة
بالسل مثل وسائل التشخيص السريع على تغيير جهود
التصدي للمرض .استراتيجية دحر السل وضعت منظمة
تتكون
الصحة العاملية استراتيجية جديدة لدحر السل
ّ
من ست نقاط وتستند إلى النجاح احملرز في إطار املعاجلة
القصيرة األمد حتت اإلشراف املباشر وتتناول ،في الوقت
ذاته ،التحديات الرئيسية التي يطرحها السل .والهدف
من هذه الستراتيجية هو احلد بشكل كبير من العبء
العاملي الناجم عن السل بحلول عام  2015وذلك بضمان
حصول جميع مرضى السل ،مبن فيهم املصابون بحاالت
السل املقاوم لألدوية مثالً ،على خدمات التشخيص اجليدة
وخدمات العالج .كما تسعى االستراتيجية إلى دعم وضع
أدوات جديدة وفعالة لتوقي حاالت السل والكشف عنها

وعالجها .ومتثّل استراتيجية دحر السل األساس الذي تستند
إليه اخلطة العاملية لدحر السل في احلقبة  ،2015-2006التي
وضعتها شراكة دحر السل 17 .تشرين األول /أكتوبر -- 2012
واشنطن العاصمة  -وفقا ً ملا يرد في التقرير العاملي ملكافحة
السل لعام  2012الصادر عن منظمة الصحة العاملية (املنظمة)،
يُق ّدر بنحو  20مليون شخص اليوم عدد من هم على قيد احلياة
بفضل اخلدمات املقدمة مباشرة في مجال رعاية املسلولني
ومكافحة املرض .وقد تسنى حتقيق تلك اإلجنازات بفضل القيادة
التي أبدتها البلدان املوطونة باملرض والدعم املقدم على الصعيد
الدولي ،ولكن اليوم حتذر املنظمة من أن احلرب العاملية ملقارعة
هذا املرض ال تزال مهزوزة .وفى السودان فقد انشىءاملشروع
القومى ملكافحة الدرن  ,في األربعينات حيث أنشئ محجري
النيل والنهر ملرضي الدرن وفى عام  1974،بدء برنامج مكافحة
الدرن باملستشفيات* و عام  1990-1989أسس مشروع
مكافحة الدرن وباشر عمله في عام 1990م متت اول مراجعة
لبرنامج مكافحة الدرن من قبل WHOوعام 1999انشأ املعمل
املرجعي للدرن و تبلغ مشكلة معدل انتشار الدرن فى السودان
حوالى  119فى كل  100.000من السكان اوهو سبب رئيسي
في االنتفاع باخلدمات الصحية في املرتبة الرابعة واكثر اسباب
دخول املستشفي تواترا ً حيث ميثل  %11.6من مجمع احلاالت
التي ادخلت املستشفي والسودان الدولة الثانية من حيث
معدل االصابة ( ) %15في اقليم شرق البحر االبيض املتوسط
و عدد حاالت السل املكتشفة بالعام  2011كانت 20385حالة
؛ متثل  %52فقط من احلاالت املتوقعة ( ) 760 39املبنية على
علي األسرة
التقديروللمجتمع دور جتاه مريض الدرن لذا
أن تعامل املريض باحترام دون تفريق أو متييز فال ذنب له في
املرض ودعمه نفسيا ومعنويا بالتخفيف عنه ليتعافي من
املرض .وحث مخالطى املرضى للفحص وتشجيع املريض الخذ
العالج بانتظام وتشجيع املنقطعني ايضا عن العالج للعوده
لتناوله ومعرفة اسباب االنقطاع وايجاد احللول لها للوصول
لسودان خالى من الدرن حتقيقا لرؤية البرنامج ووقف انتقال
املرض بتطبيق سياسات املكافحة والوقاية الفعالة والتاكد
من ان كل مرضي الدرن لهم فرص متساوية للحصول علي
خدمات التشخيص والعالج تقليل االثر االقتصادي واالجتما عى
ومن االجنازات التى حتققت ويجب احملافظه عليها كمكتسبات
تقوية االلتزام السياسي جتاه مكافحة الدرن و زيادة عدد املراكز
التشخيصية والعالجية بكل الواليات بعدد  327مركزو مجانية
التشخيص والعالج في كافة املستوياتو تأسيس وتطبيق
الشراكات مع اجلهات املعنية حتقيقا لالهداف وزيادةالشبكة
اجملهرية لفحص التفاف وتسليط الضوء علي الدرن املقاوم
للعالج.و تقوية نظام التسجيل والتقارير ودور اجملتمع جتاه مرضي
الدرن.
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مواد تعليمية تم تطويرها لبرنامج مكافة الدرن
وزارة الصحة اإلتحادية

اإلدارة العامة للرعاية الصحية األساسية

إدارة تـعزيـز الصحـة

البـرنامج القـومي لمكافحـة الدرن

اليــوم العـالمي

لمكافحة الـدرن
 24مارس 2014م

مكاان اإلحتفال :واليـة شـمال كردفان  -الزمان 24 :مارس 2014م
للمزيد من المعلومات0117587494 :

وزارة الصحة اإلحتاديـة إدارة تـعزيـز الصحة البرنامج القومي ملكافحة الدرن

إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة
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وزارة الصحة اإلتحادية

اإلدارة العامة للرعاية الصحية األساسية

إدارة تـعزيـز الصحـة

البـرنامج القـومي لمكافحـة الدرن

إستعمـال المنديل عند الكحــة أو العطــس
يقي من الكثــريين من الزنالت و الدرن

وزارة الصحة اإلحتاديـة إدارة تـعزيـز الصحة البرنامج القومي ملكافحة الدرن
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وزارة الصحة اإلتحادية

اإلدارة العامة للرعاية الصحية األساسية

إدارة تـعزيـز الصحـة

البـرنامج القـومي لمكافحـة الدرن

النوم يف المناطق
المفتوحة  ،ذات
التهوية الجيدة يحميك
من عدوى الدرن
للمزيد من المعلومات0117587494 :

وزارة الصحة اإلحتاديـة إدارة تـعزيـز الصحة البرنامج القومي ملكافحة الدرن

إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة
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وزارة الصحة اإلتحادية
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البـرنامج القـومي لمكافحـة الدرن

ً
مرض الدرن يمكن الشفاء منه تماما إذا
اسـتخـدم المــريــض العــالج لمـــدة  8 - 6شـهــــور
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