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اإلفتتاحية
األيدز تحديات
تـواجه مسيـرة
مكافحته
يعتبر مرض اإليدز مرضا اجتماعيا أكثر من
كونه عضويا و مكافحته مسؤولية تضامنية
تتطلب تضافر كل اجلهود للقضاء عليه .
و ظل العالم على مدى ثالثني عاما يركز على
تغيير السلوكيات لكونها عنصرا رئيسيا
ملكافحة وباء اإليدز عامليا ،ولكن هذا األسلوب
لم يحقق سوى جناحا محدودا في احلد
من إصابات اإليدز بالبلدان النامية .ويظهر
اإلخفاق في السيطرة عليه في منطقة
أفريقيا جنوب الصحراء ،التي تضم ثلثي
حاملي الفيروس في العالم فضال عن نصيب
مماثل من اإلصابات اجلديدة بني البالغني .وتعتبر
النساء والفتيات بشكل خاص األكثر عرضة
خلطر اإلصابة باملرض ،ويعود هذا إلى الفقر
واجلهل ،وغياب الوعي وكيفيه الوقاية منه
إلى جانب ما يواجهه من حتديات اجتماعية
واقتصادية األمر الذي اقعد املنطقة عن
التنمية االقتصادية واالجتماعية واسهم قي
تدمير البنيات االقتصادية والقوى اإلنسانية.
وااليدز كظاهرة مرضية عاملية فإن إفريقيا
جنوب الصحراء تعد أسوأ حاال ً من غيرها
من حيث انتشار املرض ،إذ بلغ عدد املصابني
بالفيروس  19مليون ،ومع أن نسبة اإلصابة
بالداء عامليا ً تساوي  %1.1فإنها في أفريقيا
جنوب الصحراء تساوي ثمانية أضعاف أي
 ،%8.8وفي  16دولة من دول جنوب وشرق

هيئة التحرير
االشــراف العـام :مصعب بـريـر
مديـر التحـريـر :اسـراء ابـوزيـد
تصميم :محمود جاه اهلل
أفريقيا النسبة تبلغ  ، %10وبعض الدول نسبة اإلصابة فيها .30 %
ويعد اإليدز مرضا مزمنا يشكل خطرا على احلياة ،وهو ناجم عن فيروس ()HIV
الذى يسبب قصورا وفشال في اجلهاز املناعي لدى البشر (فيروس نقص املناعة
البشري  /او :فيروس العوز املناعي البشري  - HIV -يصيب البشر ويستهدف جهاز
املناعة فيضعفه ويفقد اجلسم قدرته على محاربة ومقاومة الفيروسات ،اجلراثيم
والفطريات من خالل إصابته للجهاز املناعي ليصبح اجلسم عُ رضة لإلصابة
بااللتهابات ويبلغ درجة متقدمة تسمى متالزمة نقص املناعة املكتسبة وتظهر
احلاله ((AIDSويختصر املرضيةفى جسم املصاب في فترة تتراوح ما بني 15 -2
سنة ،و ال يوجد عالج ناجع له ولكن توجد بعض األمصال التي ميكن أن تبطئ أثره
القاتل وجتعل الشخص املصاب يقاوم املرض أطول فترة ممكنة ،وتدل الدراسات
اإلحصائية التي أجريت أن نسبة اإلصابة ترتفع بني الشباب أي األعمار ما بني
( )30-21ثم في األعمار ما بني ( )40 -31اوالذين هم فى قمة احليويه والنشاط.
وفي السودان تصل نسبة املصابني مبرض نقص املناعة املكتسب « حاليا %24
ما يعادل 79ألف مصاب منهم  20ألف في اخلرطوم وتتركز معظم اإلصابات بني
الفئات ((بائعات الهوى والشواذ)) و تعتبر ناقال أساسيا للفيروس .
وفي إطار جتديد االلتزام السوداني جتاه قضية مكافحة االيدز قال وزير الصحة
االحتادي بحر ادريس ابوقردة إنه توجد صعوبات وحتديات تعترض مسيرة املكافحة
تتمثل في إزالة الوصمة وتغيير السلوك وتقدمي اخلدمات الوقائية والعالج .وأوضح
أن املؤشرات في عالج املتعايشني مع اإلصابة ضعيفة ،إضافة إلى ضعف نسبتي
احلاالت التي تصل إلى املراكز ،واملتعايشني الذين ينتظمون في العالج ،وأوضح
أبوقردة وجود أكثر من  357مركزا ً يقدم خدمات ملنع االنتقال الرأسي من احلامل
املصابة للجنني ،و 258مركزا ً لتقدمي خدمات اإلرشاد النفسي والفحص الطوعي،
و 36مركزا ً للعالج املتكامل منتشرة بواليات السودان اخملتلفة.
ولتزكية روح التضامن االجتماعي والتخلص من وصمة االيدز وجعل املتعايش
مع فيرس االيدز شخصا منتجا كما أعلنت وزارة الرعاية وفي إطار تدشني
احلملة القومية للمكافحة االيدز مؤخرا عن مشروع لتمليك املتعايشني مع
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الفيروس في السودان مشاريع إنتاجية بالتعاون مع مؤسسات التمويل األصغر العاملة في البالد ،ومنحهم بطاقات
تأمني صحي مجانا  ،حيث للمتعايشني واملتعايشات وإدخالهم دورات تدريبية ملشاريع التمويل األصغر ،ومت تخصيص
قروض من بنك اإلدخار والتنمية االجتماعية بواقع ستة آالف جنيه للمتعايش .
ويقتضي القضاء على فيروس االيدز التحرك العاجل للتصدي خلطره الذي يهدد حياة االنسان في كل حلظة وكل
مكان وذلك من خالل التوعية والتربية والتوجيه والتثقيف وحتسني نوعية احلياة للمتعايشني وتسهيل حصولهم علي
الرعاية النفسية والدعم االجتماعي والعالج وازالة الوصمة من قبل اجملتمع باستغالل كافة الوسائل املتاحة خاصة
االجهزة االعالمية واملساجد واملؤسسات التعليمية والدعوية والروابط ومنظمات اجملتمع املدنى
ومعا للقضاء على االيدز

اإليبوال واإلجراءات
اإلحترازية للوقاية منها
يتعرض العالم اآلن والدول النامية خاصة للهجمة
شرسة من وباء فيروسي مجهول ال يعرف ناقله او
مسببه وكان ظهوره االول في سبعينيات القرن املاضي
في اقريقيا واختفى عقودا كثيرة ليعاود الظهور مرة
أخرى بهجمة شرسة أودت بحياة حوالي  4950من بني
 13241حالة إصابة ،في الدول الثالث األكثر تضررا في
غربي افريقيا .
حمى اإليبوال النزفية هو أحد األمراض البشرية التي
حتدث بفيروس اإليبوال .وتبدأ األعراض عادةً بالظهور بعد
يومني إلى ثالثة أسابيع من اإلصابة بالفيروس ،وتتمثل
في احلمى والتهاب احللق وآالم العضالت وصداع .وعادةً
ما يتبعها غثيان وقيء وإسهال ،ويصاحبها انخفاض
وظائف الكبد والكلية ويبدأ بعض األشخاص بالتعرض
ملشاكل النزيف
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التوعيــة
بـاإليـــبـوال
أحم نفسك
ِ
أحم أسرتك
ِ
أحم مجتمعك
ِ
أحم السودان
ِ
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وميكن اإلصابة بالفيروس عن طريق االتصال
باحليوان املصاب بالعدوى من خالل الدم
أو سوائل االجسام (عادةً القرود أو خفاش
الفاكهة) .وال يوجد دليل موث ّق على االنتشار
من خالل الهواء في البيئة الطبيعية ،وحتدث
العدوى مبجرد إصابة اإلنسان بالفيروس و
ينتشر باالنتقال بني األشخاص ،والذكور
الناجون من املرض قادرون على نقل العدوى عن
طريق اجلماع عبر السائل الذكورى ملا يقرب من
شهرين ،وال يعرف كيف ينتشر فيروس إيبوال،
ويعتقد أن املرض يحدث بعد انتقال الفيروس
إلى اإلنسان عن طريق االتصال مع سوائل
جسم احليوان املصاب إلى اإلنسان وميكن
أن يحدث انتقال العدوى عن طريق االتصال
املباشر مع الدم أو سوائل اجلسم من شخص
مصاب (مبا في ذلك التحنيط _لشخص
ميت مصاب باملرض) أو مالمسة شفرات
حالقة أو معدات طبية ملوثةوكثيرا ما يُصاب
العاملون في مجال الرعاية الصحية بالعدوى
لدى تقدمي العالج للمرضى املصابني بها ،إذ
تصيب العاملني العدوى من خالل مالمسة
املرضى مباشرة من دون توخي االحتياطات
الصحيحة ملكافحة املرض وتطبيق اإلجراءات
املناسبة لرعاية املرضى في محاجر معزولة.
وقد يتعرض مثال العاملون في مجال الرعاية
الصحية الذين ال يرتدون قفازات و /أو أقنعة و/
أو نظارات واقية ملالمسة دم املرضى املصابني بعدوى املرض ويكونون عرضة خلطر اإلصابة بعدواه.
وال يوجد عالج محددً لهذا املرض؛ وتتضمن جهود مساعدة األشخاص املصابني إما إعطائهم عالج باإلماهة عن طريق
الفم (ماء محلى ومالح قليال ً للشرب) أو سوائل وريدية .ويتصف هذا املرض بـ معدل وفيات مرتفع؛ حيث يودي بحياة
ما بني  %50و %90من األشخاص املاصبني بعدوى الفيروس .
و مت اكتشاف مرض فيروس اإليبوال ألول مرة في النيجر وجمهورية الكونغو الدميوقراطية في  1976وعادةً ما يتفشى
هذا املرض في املناطق املدارية من أفريقيا جنوب الصحراء وبلغ معدل اإلصابة بعدوى املرض ما يقرب من  1000شخص
سنويا ً منذ عام ( 1976عندما مت اكتشاف املرض ألول مرة) وحتى عام .2013
و يُعد تفشي اإليبوال في غرب أفريقيا هذا العام هو أوسع تفشي للمرض حيث يضرب غينيا وسيراليون وليبيريا
ويرجح تفشيه في نيجيريا حيث مت اكتشاف أكثر من  1600حالة منذ أغسطس . 2014
وفي بدائيات ظهور املرض متكّن العلماء من إنتاج مضاد حيوي أو مث ّبط لعمل الفيروس ،وحقنوها في ثالثة خفافيش
 .لكن النتائج بينت الحقا ً أن اخلفافيش ماتت كما ماتت من قبلها قرود الشمبانزي والغوريال بسبب فيروس إيبوال.
لهذا السبب يرى الباحثون أن هذه األنواع الثالثة من الثدييات تعتبر مصدرا ً رئيسيا ً لنقل فيروس اإليبوال وينصحون
بعدم أكل هذه احليوانات في غرب ووسط أفريقيا لكي يتم جتنب انتقال الفيروس إلى اإلنسان.
وفي عام  1992وجهت تهم إلى أعضاء جماعة أوم شنريكيو بالتفكير باستخدام اإليبوال كسالح إرهابي .حيث
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قام رئيس اجلماعة شوكو أساهارا باصطحاب  40من
أتباعه إلى زائير بحجة مساعدة اجلهود في محاربة
املرض للحصول على عينات من الفيروس وبسبب
أن الفيروس ذو سمية عالية فيعتبر كأحد األسلحة
البيولوجية.
وايبوال وباء مع ٍد األمر الذي يتطلب ضرورة عزل املرضى
والكشف عليهم ،من خالل أجهزة متخصصة لرصد
أي عالمات لهذا الوباء اخلطير ،وتتراوح فترة حضانة
فيروس إيبوال فى جسم اإلنسان بني يومني إلى 21
يوما.
ً
وفي إطار اجلهود العاملية ملكافحة الوباء دعت منظمة
الصحة العاملية لتضافر كافة اجلهود الدولية من
اجل السيطرة والقضاء على ايبوال في العالم ،وتُلزم
اللوائح الصحية الدولية ،التي دخلت حيز التنفيذ
عام  196 ،2007دولة في جميع أنحاء العالم بإجراءات
احترازية بهدف منع ،ومواجهة اخملاطر الصحية
العامة احلادة التي من احملتمل أن تعبر احلدود ،وتهدد
الناس في جميع أنحاء العالم.
وأدى ظهور حاالت إصابة بإيبوال في أوروبا والواليات
املتحدة» الى تعيني الرئيس األمريكي باراك أوباما ،رون
كالين ،مسؤوال لإلشراف على جهود مكافحة تفشي
فيروس إيبوال.
وعلى املستوى االقليمي قرر اجمللس الصحي لتجمع
«شرق أفريقيا» (كتلة التجارة اإلقليمية) ،تشكيل
قوة مهام من أجل االستعداد للطوارئ واالستجابة اإلقليمية بشأن فيروس «إيبوال» ،واألمراض املعدية األخرى في
املنطقة ،وقال رئيس اجمللس  ،وزير الصحة الكيني «جيمس ماشاريا» ،في مقابلة مع وكالة األناضول مبقر التجمع في
أروشا ،إن اجمللس أيضا ،في اجتماعه مؤخرا وجه أمانة التجمع ،بجمع  750ألف دوالر من الصندوق االحتياطي للجماعة
لدعم تنفيذ مشروع مكافحة فيروس إيبوال»وأشار إلى أن الدول اخلمسة األعضاء ،ستعقد اجتماعا للخبراء لتقدمي
التوجيه الفني بشأن معاجلة املوارد اللوجستية ،والبشرية وحتديات البنية التحتية لتنفيذ إجراءات التأهب لألوبئة
والتصدي لها .وبحسب الوزير ،اتفق جتمع «شرق أفريقيا» وهو كتلة إقليمية تضم خمس دول هي بوروندي وكينيا ورواندا
وتنزانيا وأوغندا ،ومقره الرئيسى فى «أروشا» بتنزانيا ،على مواصلة مساعدة إخوانهم األفارقة في املنطقة الغربية من
القارة األفريقية ،األكثر تضررا من «إيبوال».
وأضاف الوزير «ماشاريا»« :قررنا أيضا تسهيل التنسيق بشأن إجراءات العمل املوحدة ،واملبادئ التوجيهية لفحص الركاب
عبر احلدود ،ونقاط الدخول في املوانئ الدولية في الدول التابعة األعضاء مبا يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية».
وقال الوزير « :إيبوال أصبح اآلن مصدر قلق في جميع أنحاء العالم ،ويجب علينا أن نوحد كل جهودنا ملكافحة هذه
املشكلة ،وينبغي احترام أفريقيا خالل هذه احلرب».
وأقر االجتماع التنسيقي بني أثيوبيا والسودان تشكيل جلنة تتلقى عددا ً من الدورات من اخملتصني في مجاالت مكافحة
األوبئة واألمراض ،ملكافحة هذا الفيروس.
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وأكد االحتاد األوروبي تعاونه مع السودان ملواجهة وباء
«إيبوال» ،وتعهد بتوفير  500مليون يورو ملساعدة الدول
األفريقية املتأثرة باملرض ،والدول اجملاورة لها للتغلب على
الوباء القاتل ،مشيدا ً بالتدابير التي وضعتها وزارة الصحة
السودانية ملنع دخول الفيروس للبالد.
ومن جانبها أكدت وزارة الصحة االحتاديه خلو البالد من
وباء إيبوال وعدم تسجيل أي حالة مؤكدة أو مشتبه فيها
 ،كما لم يرد من منظمة الصحة العاملية ما يفيد بوجود
أية حاالت إصابة بالدول اجملاورة  ،مما يؤكد خلو كل من تشاد
وجنوب السودان من أى حاالت لاليبوال».
وقامت وزارة الصحة بحزمة من اإلجراءات االحترازية ملنع
دخول ايبوال وأوضحت د .حياة صالح الدين خوجلي مديرة
إدارة االستعداد والتصدي لألوبئة بوزارة الصحة االحتادية ان
الوزارة وضعت خطة للوقاية والتصدي للمرض ومكافحته
في حالة ظهوره بإنشاء مجموعة عمل قومية عليا (جلنة
عليا لإليبوال) تعمل بالتنسيق مع مجموعة عمل فنية ،ومت
وضع خطة لإليبوال من ثمانية بنود تتمثل فى:
* نظام التبليغ والرقابة وذلك حملاصرة نقل املرض بالبحث
وتسجيل حاالت اإلصابة اجلديدة حال ظهورها وعزل املرضى
ومراقبة مرافقي املرضى ملدة  21يوما هي فترة حضانة
املرض القصوى.
* بناء القدرات ويشمل تدريب العاملني في الكادر الصحي
وغيرهم من الكادر العامل على مكافحة املرض ،حول
وسائل الرقابة والتبليغ والتعامل مع املصابني ومع جثامني
املصابني ،وذلك في كل الواليات ،وقد قام الهالل األحمر
بدورات تدريب للتعامل مع اجلثامني ،وبلغ مجمل املتدربني
في برنامج بناء القدرات حتى اآلن  571كادرا صحيا.
* املعامل وذلك بضمان توفير املعينات املطلوبة ألخذ
العينات وحفظها وجتهيزها للنقل بالشكل املطلوب
مراعاة لإلجراءات املطلوبة في التعامل مع عينات املصابني
باملرض ،فالسودان ليس لديه فحص لإليبوال ،ويتواجد فى
بعض الدول منها أملانيا والسنغال واجلابون ،وكندا وجنوب
أفريقيا ،ويجب تسفير العينة إلحدى هذا الدول للتأكد من
اإلصابة أو عدمها.
* نقاط الوصول فبالنسبة للمطارات فليس للسودان
رحالت جوية مباشرة من الدول املصابة بغرب افريقيا،
ولكن هناك مسافرين ترانزيت عن طريق اخلطوط االثيوبية
او الكينية أو املصرية وطيران لنيجيريا .ويتم رصد حلركة
الطائرات املذكورة ،وقد مت االستعداد مباسح حرارى لكشف

إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة

القادمني ودرجة حرارتهم ،ورصد الرحالت املذكورة ويتم
ملء استمارة للقادمني لتسجيل املكان الذي جاء منه
املسافر وبالتالي ميكن معرفة إن كان من إحدى الدول
املصابة وكم قضى من الزمن فيها وهذا النظام مت
تطبيقه في اجلنينة ونياال واخلرطوم .وعملت منطقة
عزل للمشتبه فيهم في مطار اخلرطوم.
* للتعامل مع حاالت االصابة ومراكز العزل مت وضع
خطة للتعامل مع املصابني وعزلهم في عنابر خاصة
مهيأة والتعامل معهم عبر كادر مدرب ،وقد هيأت
مناطق عزل في اخلرطوم واجلنينة ونياال وبورتسودان
والفاشر ،فاملرحلة األولى هي تهيئة املناطق احملتمل
وصول مصابني بالعدوى عبرها بالرحالت اجلوية
والبحرية .أما املرحلة الثانية والتي سوف نتجه إليها
هي كردفان والنيل األبيض والنيل األزرق وسنار وذلك
ألنها واليات متاس مع اجلنوب.
* تعزيز الصحة وذلك بعدة إجراءات منها رفع الوعي
ويشمل توزيع املعلومات ونشر الرسائل التعليمية،
والتوجيه للمواطنني لكيفية التصرف لو شعر
باألعراض أو وجدت حالة مشتبه بها وإن كنا ال زلنا لم
نعمل كما يجب ان نعمل في هذا امللف.
* التنسيق والشراكة ومت عقد اجتماعات مع مختلف
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الشركاء في املستويات اخملتلفة من جمارك
وشرطة وقوات أمنية ،والتنسيق االفضل مع
اليوناميد ولديهم نظام دخول ومغادرة جيد حيث
يتم فحص القادمني من غرب افريقيا حينما يعودون

و تقاس درجة احلرارة ويعد لهم تقريرا ولديهم
منطقة عزل في الفاشر .والتزموا بتوفير

طائرات لنقل املصابني من مناطق بعيدة.

* الرصد والتقييم وذلك برصد حالة الوباء في
الدول واملتابعة اللصيقة.
وحتسبا لدخول الفيروس عبر احلدود الغربية اقامت
حكومات الواليات اخلمس بدارفور مراكز جديدة
للترصد في غرب وجنوب كردفان والنيل األبيض
والبحر االحمر ،وهى واليات محازية لدول جنوب
السودان  ،تشاد  ،افريقيا الوسطى .وقالت وزارة
الصحة انه مت تدريب الكوادر العاملة فى مجال
الترصد املرضى على كيفية اكتشاف احلاالت
والوقاية منها والتدخالت العالجية الضرورية
وتوفير معينات مكافحة العدوى والوقاية
الشخصية على احلدود ،إضافة لتدريب القوات
النظامية والقوات املشتركة وقوات االمم املتحدة
واالحتاد اإلفريقي،إضافة لتنظيم البرامج التوعوبة
لتعريف باملرض والوقاية منه .
ومت االتفاق بني وزارة الصحة و األمم املتحدة بعدم
تغيير قوات بعثة حفظ السالم املشتركة فى إقليم دارفور (اليوناميد) للثالثة أشهر القادمة حتوطا من انتقال عدوى
املرض الى السودان ،وقال وزير الصحة بوالية جنوب دارفور عمر سليمان الغالي إن وزراء الصحة بواليات دارفور اخلمس
عقدوا ملتقى تنسيقيا ناقش وضع االحتياطات الالزمة ملنع دخول مرض «اإليبوال» إلى إقليم دارفور املتاخم لدولتي تشاد
وأفريقيا الوسطى اللتني تربطهما احلدود بدول غرب أفريقيا ،حيث يتفشى إيبوال القاتل ،وأضاف الغالي أن امللتقى أوصى
بتكوين جلان طوارئ للتصدي للمرض ،فضال عن التنسيق مع دول اجلوار ملراقبة تدفق األجانب على البالد عالوة على عدم
حترك أفراد بعثة االحتاد األفريقي واألمم املتحدة بدارفور «اليوناميد» القادمني من الدول التي انتشر فيها مرض اإليبوال ،الفتا
إلى أنه يوجد أكثر من  19ألف من اجلنود األفارقة لبعثة اليوناميد في إقليم دارفور غالبيتهم من دول غرب أفريقيا.
وأكد أن واليات دارفور لم تظهر فيها حتى اآلن أية حاالت اشتباه باملرض لكنه تخوف من حدود دارفور الواسعة واجملاورة
للدول األفريقية حيث ينتقل األجانب بني احلدود بسهولة.
وضمن التدابير االحترازية ملنع انتقال فيروس «إيبوال» القاتل إلى السودان نظمت جامعة االحفاد مؤخرا محاضرة عنه
حتدثت فيها د .حياة صالح الدين خوجلي مديرة إدارة االستعداد والتصدي لألوبئة بوزارة الصحة االحتادية ،مع عدد من
املهتمني واألطباء واألخصائيني .وفي بداية احملاضرة استعرضت خوجلي أنواع كثيرة من احلمى النزفية الفيروسية في
السودان ،وأوضحت أن احلمى النزفية الفيروسية (وهي مصطلح يشير إلى مرض وخيم ،مصحوب بنزف في بعض
األحيان ،قد يسببه عدد من الفيروسات) موجودة بأشكال مختلفة في السودان منها احلمى الصفراء وحمى الضنك
وحمى الوادي املتصدع النزفية .بعضها ينقل عبر البعوض مثل الصفراء والضنك والوادي املتصدع ،أو الفئران ،والبعض
اآلخر بالعدوى من إنسان آلخر ،وقالت إن حمى اإليبوال ميكن اإلصابة بها عن طريق االتصال باحليوان املصاب بالعدوى أو أكل
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حلمه (كالقرود) ،أو عن طريق إنسان آلخر وذلك عبر
سوائل اجلسم.
وقالت حياة إن السودان (باألحرى مناطق فيه في
جمهورية جنوب السودان حالياً) عانى من مرض
اإليبوال في فترات ماضية ،فقد كان أول ظهور
للمرض في عام 1976م في مدينة انزارا بجنوب
السودان ،وتزامن مع ظهوره في قرية تقع بالقرب
من نهر ايبوال بجمهورية الكونغو الدميقراطية ومن
اسم النهر جاءت تسمية املرض .
وانحصر انتشار املرض في القارة األفريقية في
املاضي ،حيث حدثت  23تفشيا منذ 1976م وحتى
2012م وقالت د .حياة بلغت حاالتها اإلجمالية 2388
مبتوسط نسبة الوفاة  .%67ولكن التفشى احلالي
للمرض مختلفة من حيث انتشار العدوى لبلدان
وقارات عديدة ومن حيث حجم الوباء الذي بلغت
حاالت اإلصابة فيه نحو  13ألف ،وبلغ عدد املتوفيني
أكثر من  4آالف  ،و في السودان قبل االنفصال في
عام  1976في انزارا ومريدي بلغت حاالت اإلصابة 285
حالة توفي منهم  151بنسبة وفاة  ،%53وفي 1979
في انزارا ويامبيو بلغت اإلصابات  24حالة توفي 22
منهم بنسبة وفاة . %95
وذكرت أن مكافحة املرض في أي بلد حتتاج للتنسيق
بني كافة الشركاء احملليني الرسميني واملنظمات
العاملة في نطاق الصحة واملنظمات العاملية
كمنظمة الصحة العاملية.مع ضرورة توفر اإلرادة السياسية أو ما أسمته بالقيادة القومية.
واوضحت د .حياة إن السودان يقع ضمن إقليم شرق املتوسط  ،حيث تبلغ نسبة خطورة احتمالية نقل املرض عبر الطيران
 ،%6.5وهي أقل من أوربا التي تبلغ نسبة خطورة النقل عبر الطيران  %29.6وذلك ألن دول أوربا تستقبل رحالت مباشرة
مكثفة من دول غرب أفريقيا املوبوءة بالطيران والهجرة غير الشرعية ،وقالت إنه بالرغم من النسبة املنخفضة جند أن
هناك شائعات متكررة لظهور املرض في لبنان واملغرب والسعودية واإلمارات وقالت إنهم يتعاملون اآلن لفحص اإليبوال مع
أملانيا واخليار الثاني هو السنغال ،ولديهم عينات سيتم ارسالها األسبوع القادم لفحص اإليبوال .وذكرت أن وحدتهم ترصد
تفشيات األوبئة اخملتلفة وبالنسبة حلمى الضنك في الفاشر فقد كانت هذه احلمى في املاضي تظهر في الشرق وبورتسودان
والتساؤل ماذا دارفور اآلن؟ وهذا ما يبحثونه .وذكرت ان هناك تنسيق تام مع القوات األمنية اخملتلفة بدارفور ومع اليوناميد
بشأن التدريب ،وقالت أن هناك مشكلة حقيقية بشأن الكادر الصحي في الواليات
وفي سياق توعية املواطنني و تعريفهم باملرض نظمت كلية التمريض بجامعة بحرى مبقرها محاضرة توعوية عن مرض
(ايبوال)،وقالت الدكتورة فتحية كومى رئيس قسم التمريض الباطنى اجلراحى بالكلية  -حديثها بالتعريف مبرض ايبوال بأنه
هو مرض فيروسى معدى سريع االنتشار و انه ينتقل من ( الوطواط ) الذى يعد ناقل أساسي له للحيوانات و تنتقل من بقايا
هذه احليوانات الى اوساط غيرها فكل من يتعرض لها يصبح ناقال للمرض و يكثر االنتشار فى اخلريف نسبة لهطول االمطار
على االرض و تنقل بقايا هذا احليوان املصاب الى النبات و الزرع بل تنجرف العدوى مع املياه و تتوسع دائرة االنتشار لتشمل
الزرع واحليوان واإلنسان .
و حذرت الدكتورة من تناول الغذاء فى األماكن الغير النظيفة الن املرض ميكن انتقاله عن طريق االحتكاك املباشر او عن
طريق تناول األطعمة امللوثة .

إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة
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وأوضحت إن املستشفيات تتعامل مع املرضى بالعزل
الكامل فى أماكن خارج املدن مع استخدام احملاذير
الكافية للوقاية ،وقالت تكمن خطورة املرض فى ان
اجلرثومة ال متوت إال بواسطة احلرق بالنار ،و إذا حدث
املرض لإلنسان و مات فأن هذه اجلرثومة تكون على
األرض لعشرات السنني متى مت حفر للمناطق اجملاورة
يعرض ذلك النتقال العدوى  -الن املرض ينتقل عن
طريق االحتكاك املباشر أو الدم و عن طريق سوائل
اجلسم اخملتلفة و تنقله كذلك األم البنها عن طريق
الرضاعة .

الوقـايـــة مـن اإليـبـــوال

تــجـنــب
اإلحــتـكـاك
اجلـســــدي
املـبـــاشـــــر
بــالشــخص
املصــاب.

مكافحة فيروس إيبوال ريستون في احليوانات الداجنة

ال تــلمــس
احلـيــــوانات،
اللحـم النـئ
واحليــوانــات
امليــتــة بدون
إرتــداء مالبس
واقيــة.

ال تــلمــس
ســـوائــل
الـشخــص
املصـــاب.

ال تــلمــس
جـثمــان
الشخــص
املصــاب.

وزارة الصحة

ال يوجد لقاح متاح لتطعيم احليوانات ضد فيروس
إيبوال ريستون ،ومن املتوقع أن تؤدي عمليات
التنظيف الروتينية وتطهير حظائر اخلنازير أو
القردة (مبطهرات من قبيل هيبوكلوريت الصوديوم
أو غيره من املطهرات) دورا فعاال في تعطيل نشاط
الفيروس .وإذا اش ُت ِبه في اندالع فاشية ينبغي أن
يُفرض حجر صحي على املكان فورا .وقد يلزم إعدام
احليوانات املصابة بعدوى املرض ،بالتالزم مع التدقيق
في اإلشراف على دفن جثثها أو حرقها ،للحد من
مخاطر سراية العدوى من احليوان إلى اإلنسان.
وميكن احلد من انتشار املرض بفرض قيود أو حظر
على نقل احليوانات من احلظائر املصابة بعدوى املرض
إلى مناطق أخرى.
ونظرا ألن فاشيات فيروس إيبوال ريستون في اخلنازير
والقردة قد سبقت حاالت إصابة اإلنسان بعدوى
املرض فإن إنشاء نظام فعال لترصد صحة احليوانات
للكشف عن حاالت اإلصابة اجلديدة باملرض أمر
ضروري من أجل توجيه إنذارات مبكرة إلى التصدى.

أحـم نــفسـ ـ ـ ــك مـن اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوال

اإليبوال ليس هلا عالج حىت اآلن ...ميكنك محاية نفسك وأسرتك بالقيام بأفعال بسيطة

أغسل يديك
بالصابون بإستمرار
جتنب املصافحة ،اللمس أو أي إحتكاك
جسدي.
ميكنك إستخدام مطهر لليدين.

تذكر أن تغسل يديك بالصابون دائم ًا

حلوم احليوانات الربية
واللحوم املشوية قد حتتوي
على الفريوس.
دائم ًا تناول اللحوم والطعام الذي أعددته
بنفسك.
قم بطهي اللحوم واملنتجات احليوانيه

جيداً

قم بتعقيم وتطهري املكان
الذي تعيش فيه
الفريوس الميكنه البقاء حي ًا يف حالة
إستخدام املطهرات ،املنظفات ،الصابون،
احلرارة

قم بتطهري منزلك
ضد احلشرات
ختلص من بقايا احلشرات
واحليوانات امليتة بطريقة صحيحة.

حافظ علي نظافة املكان الذي تعيش فيه
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الحمى الصفراء
السودان ضمن  35دوله يتوطن بها مرض احلمى الصفراء ويصيب  200ألف شخص سنويا
ويتسبب فى  30ألف حالة وفاة سنويا فى كل دول العالم و %50من االصابات احلاده تنتهى
بالوفاه فى حالة عدم توفر عالج داعم وزيادة حاالت احلمى الصفراء فى العقدين االخرين
نتيجه لنقص مناعة اجملتمع والنمو احلضرى بجانب زيادة حركة السكان و التغير املناخى
والسودان من الدول التى حدث بها وباء املرض وقد تعددت االنفجارات الوبائيه بعد تأكيد
اول حاله فى وسط السودان عام 1940وبلغت  1500حاله وظلت احلاالت متفرقه حتى
حدوث الوباء التانى فى النيل االزرق عا م  1959وانتقل لدول افريقيه مجاوره خاصة اثيوبيا
التى تأثرت باملرض  ،وفى  2003حدث الوباء بجنوب السودان فى منطقة االماتوجن والذى
ظهر ارتباطه بحاالت مبلغه من كينيا قبل  10سنوات مما يؤكد فرضية توطن احلمى
الصفراء فى شرق افريقيا وحتدث االوبئه عند توفر الظروف املناسبه وهذا ما حدث فى
جنوب كردفان حيث بلغت احلاالت  615والوفيات  183مبعدل إماته  %30عام  2005ثم حدث
ان عم الوباء كل واليات دارفور فى الفتره الثانى من سبتمبر  2012وحتى التاسع من يناير
 2013وبلغت احلاالت املبلغه  849والوفيات  171حاله مبعدل  %20إماته .
وللوقايه من مرض احلمى الصفراء الذى يتوطن بالدول االفريقيه يواكب السودان املنظومه
الدوليه النفاذ السياسات الصحيه بتنفيذ التطعيمات فى االعوام ) 2013، 2012، 2005
ثم حملة التطعيم بلقاح احلمى الصفراء فى الفتره من االول من ديسمبر وحتى العاشر
منه وهى حمله وقائيه تستهدف تطعيم 7.599.597ضمن الفئه العمريه  9أشهر الى
ال 60عام بكل املؤسسات الصحيه واملواقع االضافيه
لتكون مؤشر بارز جلهود السودان للقضاء غلى املرض وتنفذ هذه احلمله على ثالث مراحل
تستهدف املرحله االولى واليات ( جنوب دارفور  ،شمال دارفور  ،وسط دارفور ،شرق دارفور
،غرب دارفور ،جنوب كردفان والنيل االبيض ) و أن األعوام القادمة تشهد إدراج اللقاح ضمن
التطعيمات الروتينية .
من املعروف أن مرض احلمى الصفراء أحد االمراض الفيروسيه النزفيه والتى تسببت فى
العديد من االوبئه فى قارتى افريقيا وامريكا الالتينيه وللوقايه من املرض إعطاء جرعه
واحده منه كافيه العطاء مناعه مدى احلياه فى غضون ثالثني يوم ل %99من املطعمني
ولها مردود إيجابى عالى على صحة الفرد واجملتمع .
إدارة تـعزيـز الصحـة اإلحتـاديــة
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فريق طبى سعودي يبدأ اجراء
األخبار
عمليات قلب بود مدني
بدأت مبركز ودمدني لعالج وجراحة القلب اجراء عمليات قسطرة القلب بشقيها التشخيصية والعالجية بواسطة فريق
طبى سعودي يضم  9اختصاصني برئاسة دكتور عبدالرحمن محمد برعاية منظمة اطباء عبر القارات.
واعلن دكتور أحمد ميرغني املدير الطبى للمركز في تصريح ان البرنامج يستهدف إجراء  50عملية قسطرة بواقع 10
عمليات في اليوم وأجريت عمليات القلب املفتوح لعدد  30مريضا ومريضة وتشمل إستبدال صمامات وزراعة شرايني وقال
دكتور ميرغني ان معظم املرضى من اجلزيرة والواليات ودولة تشاد واثيويبا واريتريا واضاف ان املركز قام في الفترة املاضية
باجراء عدد  300عملية قسطرة مجانا وحوالي  200عملية قلب مفتوح .
اجلدير بالذكر ان الوفد الطبى السعودي يضم الدكتور عماد عبد اهلل بخاري استشاري جراحة القلب بالسعودية ودكتور
عادل طايش استشاري جراحة القلب ودكتور علي املسعود استشاري قسطرة ودكتور عبد اهلل الفثيل استشاري قسطرة
ودكتور محمد عبد الرحمن الشيخ وليد مبروك بخيت مساعد جراحة متريض هيثم الشرقة فني ايكو واشاد املدير الطبى
بحكومة بوالية اجلزيرة ممثلة في والي اجلزيرة ووزير الصحة ومدير جامعة اجلزيرة وعميد كلية الطب لتبنيهم اجلانب
االجتماعي للوفد

ابوقردة  :أكثر من  357مركزا لمنع االنتقال الرأسي
لإليدز و 36مركزا للعالج المتكامل بالسودان
أكد االستاذ بحر ادريس ابوقردة وزير الصحة التزام واستجابة الدولة ملكافحة مرض االيدز معتبرا ان مكافحة املرض
مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر جهود كل اجلهات للقضاء علي الوباء .
وقال ابوقردة ضمن  /فعاليات االحتفال باليوم العاملي ملكافحة االيدزوالذى يصادف االول من ديسمبر فى كل عام و يجيء
حتت شعار (سد الفجوة في خدمات الوقاية والعالج) إن برنامج مكافحة مرض االيدز ماض رغم كل العقبات والتحديات
داعيا الي التحرك العاجل للتصدي خلطر املرض الذي يهدد احلياة في كل حلظة وكل مكان وذلك من خالل التوعية واإلرشاد
واإلصالح والتربية والتوجيه والتثقيف الديني .
وأكد الوزير ضرورة االستفادة من الفرص بنشر الوعي
والتثقيف الصحي في املناسبات واملدارس واملساجد
وأماكن العمل الزالة الوصمة والتمييز ضد املتعايشني مع
الفيروس .
ودعا الي ضرورة الرعاية والعالج وحتسني نوعية احلياة
للمتعايشني من حيث تسهيل حصولهم علي الرعاية
النفسية والدعم االجتماعي والعالج وازالة الوصمة من
قبل اجملتمع .
وأوضح الوزير أن هناك صعوبات وحتديات تعترض مسيرة
املكافحة تتمثل في إزالة الوصمة وتغيير السلوك وتقدمي
اخلدمات الوقائية فاملؤشرات في عالج املتعايشني مع
االصابة ضعيفة ونسبة احلاالت التي تصل الي املراكز
ضعيفة ونسبة املتعايشني الذين ينتظمون في العالج
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ضعيفة أيضا مبينا أن هناك أكثر من  357مركزا يقدم خدمات ملنع االنتقال الرأسي من احلامل املصابة للجنني وعدد
 258مركزا لتقدمي خدمات االرشاد النفسي والفحص الطوعي و 36مركزا للعالج املتكامل منتشرة بواليات السودان .
من جانبه قال الدكتور حميد رضا مدير برنامج االمم املتحدة لاليدز بالسودان أن االستراتيجية القومية في السودان
حملاربة فيروس نقص املناعة البشري وااليدز تقدمت بشكل ملحوظ مع مشاركة فعالة من اجلهات احلكومية وغير
احلكومية .
واضاف حميد ان االستراتيجية ركزت علي االشخاص واملناطق االكثر تضررا ووضعت اهدافا طموحة لسد الفجوة
الكبيرة في مجال اخلدمات بالسودان وللمرة االولى تتناول االستراتيجية القومية حملاربة مرض االيدز بالسودان االوضاع
االنسانية واملناطق املتضررة في حاالت الطواريء مؤكدا اهمية تضافر اجلهود احمللية واالقليمية النهاء وباء االيدز من
خالل النظم الصحية وتوفير اخلدمات االساسية ودعم اجملتمع املدني داعيا الي مضاعفة اجلهود وتسريع االعمال وسد
الفجوة ليكون السودان خاليا من وباء االيدز بحلول العام 2030م

ممثل منظمة الصحة العالمية
بالسودان:النظام الصحي بالسودان من
أقوى األنظمة بدول شرق المتوسط
( رحب وزير الصحة السيد بحر إدريس أبوقردة باملمثل املقيم اجلديد ملنظمة الصحة العاملية بالسودان الدكتورة
نعيمة حسن القصير مؤكدآ تعاون السودان مع املنظمه مبا يخدم الصحة العامة باإلقليم ودول العالم مشيدآ
بتعاون املمثل السابق الدكتور إنشو بانرجي متمنيآ لها إقامة طيبة بالسودان .
وأكدت ممثل منظمة الصحة العاملية الدكتورة نعيمة تعاونها مع السودان مقدمة للوزير خطة عملها خالل
املرحله املقبله بالتركيز علي تقدم مجاالت الرعايه الصحية األوليه ممتدحة اجلهود التي يقوم بها السودان في
مجال الرعاية الصحية األولية ومكافحة األوبئة .
وأبانت نعيمة أن النظام الصحي في السودان يعد من أقوى األنظمة بدول إقليم شرق املتوسط مشيرة لفترة
عملها السابق في السودان في مجال رعاية صحة األم والطفل مشيدة بدور العاملني في هذا اجملال .
اجلدير بالذكر أن الدكتوره نعيمة القصير من دولة البحرين وعملت ممثله ملنظمة الصحة العاملية بكل من
مصر والعراق فضآل عن عملها باملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العامليه بالقاهره .
إلي ذلك بحث وزير الصحة اإلحتادي بحر إدريس أبوقردة مع وفد السكرتارية التنفيذية لصندوق الدعم العاملي
ملكافحة أمراض املالريا والدرن واإليدز الزائر خطة عمل السودان في محاربة أمراض املالريا واأليدز والدرن و كيفية
تأهيل النظام الصحي بالسودان وتقدمي الدعم املتكامل لتقوية مجاالت الطب الوقائي
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وزير الصحة  :عدد من مصانع
األدوية ستدخل العمل عام 2016
قال األستاذ بحر إدريس ابوقردة وزير
الصحة أن العام  2016سيشهد دخول
عدد من املصانع للخدمة الدوائية
وذلك لتطوير صناعة الدواء بالبالد
وتوطينها خاصة وان البالد توجد بها
حاليا  30مصنع ينتجون حوالي 800
صنف من الدواء بشرية وبيطرية .
وأضاف لدي مخاطبته املؤمتر األول
لسلطات الرقابة الدوائية بالسودان
ودول اجلوار الذي نظمه اجمللس القومي
لألدوية والسموم بالتعاون مع منظمة
الصحة العاملية بقاعة الصداقة
إستمر ملدة ثالثة أيام أن الصحة هي
احد أهم الركائز لإلنسان واحليوان
باإلضافة إلي مستحضرات التجميل
 ،وقال أن سوء التخزين واألدوية املغشوشة تؤثر سلبا وان هذا املؤمتر يأتي ملعاجلة مثل هذه القضايا.
وأضاف ابوقردة أن وجود جلنة عليا برئاسة النائب األول لتنظيم الدواء بالبالد يساهم في وضع اخلطط والتي
تساهم في توفير دواء عالي اجلودة وفق املعايير الدولية  ،خاصة وان هنالك تعاون بني املنظمات احمللية والدولية
العاملة في مجال األدوية ومجهودات محلية للرقابة علي األدوية عبر اجمللس الذي يعمل بشراكة مع اجلهات ذات
الصلة.
وقال الوزير أن مشروع الدواء املوحد الذي أصبح منظما بالسودان ونتوقع أن تصل التجربة إلي دول اجلوار واإلقليم
سيساهم كثيرا في توفير أدوية عالية اجلودة  ،خاصة وان التحديات التي تواجهنا تتمثل في مكافحة األدوية
املغشوشة واملهربة والتي تكلف العالم  200مليار دوالر سنويا وان  30إلي  %40من األدوية في إفريقيا مغشوشة
وحتتوي علي مواد ضارة بالصحة العامة مما تشكل خطرا على انسان القارة االفريقية واستعرض عددا من األوراق
أهمها االجنازات في مجال الرقابة وحتدياتها وكيفية التحكم في االستيراد والتسويق إضافة لورقة عن جتربة
الوكالة األوروبية للدواء بواسطة ممثل االحتاد األوروبي وورقة في مجال الرقابة علي األدوية البيطرية وورقة عن
الرقابة في األجهزة الطبية لتنزانيا وورقة عن التصنيع التعاقدي لدولة األردن بجانب ورقة عن األدوية املغشوشة
واملهربة تقدمها دولة أثيوبيا .
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وقال دكتور سليمان عبد اجلبار مدير التخطيط باجمللس القومي لألدوية والسموم اليوم الثاني للمؤمتر
مبشاركة  13دولة تستعرض فيه جتارب الدول في مجال التصنيع والتسجيل والرقابة بعد التسويق مشيرا
إلي أن الرقابة بعد التسويق تعتبر أهم أدوات الرقابة بعد التأكد من فعالية الدواء ثم التوزيع والتخزين
وكيفية محافظة الدواء علي أ سعاره .
وأشار إلي إطالق السودان ملبادرة من هذا املؤمتر إلنشاء الوكالة اإلفريقية للدواء حتى تكون جسما رقابيا تنفذ
عبر التكتالت االقتصادية اإلفريقية ويتشرف السودان باستضافة التكتل اإلقليمي للوكالة األفريقية للدواء
 ،مضيفا أن فكرة الوكالة اإلفريقية مأخوذة من الوكالة األوربية للدواء وهي مبادرة مشتركة ما بني االحتاد
اإلفريقي ومنظمة الصحة العاملية بدأت منذ العام  2009م وتضم كل الدول اإلفريقية .
ولفت إلي أن اليوم الثالث للمؤمتر أشتمل علي زيارات ميدانية تستهدف األمانة العامة للمجلس القومي
لألدوية والسموم ومصانع مينا فارما ببحري ومصنع باش فارما إلنتاج األدوية البيطرية بالباقير ومصنع جياد
للمحاليل الوريدية باإلضافة لزيارة الهيئة العامة لإلمدادات الطبية بجانب استعراض التوصيات
اخلتامية .
واستعرض املسئول األول عن األدوية مبنظمة الصحة العاملية  ،ورقة عن السلطات الرقابية الدوائية ركز فيها
على جوانب التنسيق والتعاون والشراكات علي مستوي الدول واإلقليم مؤكدا أن الرقابة عمل مشترك وال
توجد دولة واحدة تستطيع أن تطبق نظاما رقابيا فاعال ما لم تتعاون مع غيرها من الدول باإلضافة إلي تقدمي
منوذج لتجارب رقابية ناجحة في أوروبا ودول شرق وجنوب وغرب أفريقيا .
كما حتدث في ورقة ثانية عن بناء القدرات وهي واحدة من االحتياجات األساسية ألنظمة الرقابة في مجاالت
الرقابة والتسجيل واخملتبرات مشيرا إلي أن التجربة األمريكية واألوروبية في مجال الرقابة خرجت مبناهج
ميكن االستفادة منها .
فيما استعرضت الدكتورة ملي مسا نقا املسئولة عن هيئة الرقابة والغذاء في تنزانيا ورقة عن جتربة تنزانيا
في الرقابة علي األجهزة الطبية متحدثة عن املوجهات التي اتخذتها تنزانيا في هذا اجملال إضافة لعملية
تسجيل األدوية وتطبيق قانون الرقابة علي األغذية 2003م والذي يعطي احلق في مراقبة وسالمة األجهزة
الطبية ومراقبة التصنيع واالستيراد والتوزيع والترويج وما مت استخدامه من أدوية في هذا القطر .واشارت
إلي عدد من التحديات التي تواجه بعض مستخدمي األجهزة الطبية منها استخدام أجهزة اقل من املعايير
الدولية وعدم تواجد الكوادر البشرية وقلة اخلبراء حيث نحتاج ملزيد من اخلبراء في تسجيل األجهزة الطبية .
وأشار الدكتور ماولني أتني مسئول الرقابة بدولة جنوب السودان في ورقته عن املراقبة في ضبط اجلودة
لألدوية الى انه مت تأسيس هيئة للرقابة الدوائية في عام 2012م مبوجب قانون وهو نظام ليس بجديد علينا
عملنا فيه منذ أن كنا في السودان وليس لدينا معامل كبيرة فقط نتعامل مع معامل صغيرة منحت إلينا
بواسطة منظمة الصحة العاملية وهي معامل متحركة من أجل التفتيش ومراقبة األدوية املغشوشة ،
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مشيرا إلي أن هناك حتديات تواجههم في مجال الرقابة كقطر جديد وأن هذه التحديات ظلت تتضاعف و أوصي
املؤمتر األول لسلطات الرقابة الدوائية بالسودان ودول اجلوار بضرورة التعاون املشترك والتنسيق وتبادل املعلومات
بني الدول في مجال األدوية املغشوشة واألدوية املتدنية اجلودة .
ودعا املؤمتر الذي اختتم اعماله ا بقاعة الصداقة باخلرطوم الي وضع نظام رقابي محكم لضبط جودة االدوية
البشرية والبيطربية واالجهزة الطبية ومنع تهريب األدوية املغشوشة .
وشدد املؤمتر علي ضرورة ادخال التوعية في مجال الرقابة الدوائية وزيادة املوارد البشرية وتاهيل العاملني اضافة
لتالقي عينات من خارج البالد من مختبرات مؤهلة يؤدي الي تطوير االستفادة من التدريب واالتصال مع اخملتبرات
االخري وبناء الثقة حلل املشاكل املشتركة .
واكد املؤمتر اهمية اعداد الوثائق والبحوث والتاكد من النظام الرقابي واالستعانة بنظام منظمة الصحة
العاملية للرقابة الدوائية لرفع االداء علي مستوي القارة االفريقية مطالبا الدول املشاركة باستنباط القوانني
الدوائية ومواءمتها مع السياسات بجانب ادخال انظمة رقابية لضبط استعمال املضادات احليوية والبشرية
والبيطرية للتحكم في البقايا املاكروبية لالدوية.
وطالب املشاركني في مؤمتر الرقابة الدوائية بالسودان ودول اجلوار بابعاد السياسة عن االمور الصحية والدوائية
علي ذات اخلصوص .
مشددا علي حتمية رفع احلظر االمريكي عن السودان خاصة اجلوانب اخلاصة بصحة االنسان فيما اعلن االحتاد
االفريقي في خامتة املؤمتر عن اطالق مبادرة لتوطني الرقابة الدوائية بالدول االفريقية وصياغة قوانني خاصة
بالطب تضم كل دول اجلوار .

حسبو يوجه بقيام المركز القومي
لجراحة العظام ويعلن عن جائزة رئاسة
الجمهورية للتميز لجراحي العظام
وجه األستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس اجلمهورية بقيام املركز القومي جلراحة العظام حتت رعاية رئاسة
اجلمهورية ،معلنا عن جائزة رئاسة اجلمهورية للتميز جلراحي العظام.
ونادي سيادته في حفل افتتاح املؤمتر اخلامس جلراحي العظام في السودان بفندق السالم روتانا ،نادي بضرورة حتسني بيئة
العمل للطبيب وتخصيص أراضي ألطباء العظام  ،وبضرورة توطني العالج بالداخل.
من جانبه أشاد بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة االحتادي بأطباء وجراحي العظام في السودان ومشاركتهم في العمل
الوطني من خالل تقدميهم للخدمات العالجية في كل أنحاء السودان.
وقال أبو قردة إن من أهم ركائز وزارة الصحة نشر التخصصات الطبية الدقيقة خارج العاصمة وخاصة جراحة العظام.
وقال دكتور عثمان بكري رئيس جمعية جراحي العظام  ،إن مهنة جراحة العظام مهنة دينامكية تشهد كل يوم تطورا

جديدا ،مشيدا بانتشار جراحي العظام في أنحاء واليات السودان
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بدء أعمال االجتماع الثاني لمدراء
اإلمداد الطبي بالواليات
بدأت باخلرطوم اليوم أعمال االجتماع الثاني ملدراء اإلمداد الطبي بالواليات الذي تنظمه الهيئة
العامة لإلمدادات الطبية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حتت شعار من أجل تغطيه
شامله برعاية وزير الصحة االحتادي بحر إدريس أبو قرده ومشاركة ممثلي وكاالت األمم املتحدة
العاملة في الصحة وممثلني عن البنك الدولي بهدف مراجعة أداء اإلمداد الطبي وتوفير الدواء
بالواليات وتوحيد األسعار .ويناقش االجتماع عددا من األوراق الفنية عن صناديق اإلمداد الطبي
والدواء الدوار ومواصفات التخزين اجليد ومشروع الدعم العاملي ألدوية املالريا واإليدز والدرن
فضال عن توحيد قوائم أدوية ومستهلكات الطوارئ باملستشفيات وموقف التغطية بأدوية
العالج اجملاني ومعوقات التوسع فيها والترتيبات اجلديدة لتطبيق برتوكول مرض الدرن وتقوية
سلسلة اإلمداد الطبي في الواليات ونظم إدارة املوارد ,
املدير العام باإلنابة للهيئة العامه لإلمدادات الطبية الدكتور عبد الرحمن محمد اجلعلي أوضح
بأن الهدف من االجتماع الذي يضم منسقي اإلمداد الدوائي بالواليات والذى يعني بقضايا
الرقابه واإلمداد الطبي الدوائي واإلشراف بحث قضايا التغطية الشاملة بالدواء مؤكدا بأن
العام 2015م سيشهد التغطية الشاملة بالدواء لكل الواليات مشيرا للتغطية بالدواء اآلن
بنسبة  %65بكل واليات السودان والوفرة الدوائية بنسبة
. %95
وأشار للمشروعات التي تنفذها الهيئة العامة لإلمدادات الطبية العام املقبل املتمثلة في
التغطية والوفرة وتثبيت األسعار .
وأوضح دكتور اجلعلي بأن اإلجتماع يناقش عدة أوراق علميه منها ورق عن مواصفات التخزين
اجليد واإلشراف واإلمداد الدوائي بالواليات وورقة عن صندوق الدعم العاملي معلنا عن استعداد
الهيئة بترحيل الدواء لكافة واليات السودان بسعر موحد لكل الواليات لضمان سالمة
ومأمونية وجودة الدواء املتداول .
مدير صندوق اإلمداد الطبي بوالية غرب دارفور الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم التوم أكد
استفادة الوالية من اتفاقية اإلمداد الدوائي املوقعة مع الهيئة العامة لإلمدادات الطبية
بتحقيقها الوفرة الدوائية واستدامة التمويل من خالل رأس املال املقدم لإلسهام في ترحيل
الدواء بني احملليات حيث حققت الوالية نسبة تغطيه بلغت  %95في كافة محليات والية غرب
دارفور ومتت تغطية املرافق والوحدات الصحية بالوالية بالدواء
اآلمن ,
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مدير صندوق اإلمداد الطبي بوالية النيل األزرق دكتور أبوبكر الصديق عوض أوضح بأن والية
النيل األزرق استطاعت حتقيق التغطية الشاملة في أدوية الدعم العاملي والعالج اجملاني وعالج
األطفال دون سن اخلامسة بنسبة  %95في كل احملليات مبا فيها احملليات املتأثرة بالنزاعات وسيتم
خالل املرحلة املقبلة التركيز علي التغطية بالعالج املدعوم من اإلمدادات الطبية بسعر موحد
بكل الواليات .
كما أشار للدعم املقدم من حكومة الوالية واجملتمع األهلي هناك ليتم تقدمي الدواء لكل مواطن
بسعر موحد مشيرا للفوائد التي حققتها الوالية بتوقيعها علي اتفاقية اإلمداد الطبي مع
اإلمدادات الطبية بتغطية املراكز والوحدات الصحية .
مدير صندوق اإلمداد الطبي بوالية غرب كردفان تعهد بتحقيق شعار التغطية الشاملة بالدواء
لكل مواطن بوالية غرب كردفان مشيرا للمكاسب التي حتققت من خالل التوقيع علي اتفاقية
اإلمداد الطبي بتوفير الدواء والتخزين اجليد لألدوية واستمرارية اإلمداد الدوائي خاصة أدوية
األطفال دون سن اخلامسة مؤكدا حصول كل مواطن بغرب كردفان علي الدواء .
مدير عام الصيدلة واإلمداد الدوائي بوالية كسال الدكتور سيف الدين علي البشير أكد بأن والية
كسال لم تشهد فجوات في الدواء منذ ثالثة سنوات خاصة قائمة األدوية األساسية املتمثلة في
أدوية احلوادث واإلصابات واألطفال دون سن اخلامسة وأدوية صندوق الدعم العاملي حيث متكنت
الوالية في توفير األدوية النوعية بالسعر الذي حددته الهيئة العامة لإلمدادات الطبية لكل
الواليات وتوفير الدواء للمناطق الطرفية مؤكدا بأن نظام اإلمداد الدوائي يعد نقلة متقدمة في
مجال اإلمداد الدوائي من حيث اخلدمة املقدمة وجودة الدواء وسالمته
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