
WHO EMRO  |  السودان في الصيدلانية الإمدادات لوائح قانون لتحديث تجتمع العالمية الصحة ومنظمة الاتحادية الإنسانية المعونة وهيئة الاتحادية الصحة وزارة

    

  

اجتمعت وزارة الصحة الاتحادية وهيئة المعونة الإنسانية الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية التي تترأس مجوعة الصحة في السودان
لتحديث ضوابط نظام شراء الأدوية واستيرادها في السودان.

  

وقد حضر الاجتماع 107 مشاركًا يمثلون الشركاء في المجموعة الصحية بما في ذلك الجهات المانحة وأصحاب العلاقة والنظراء من
السلطات الصحية المحلية.

  

استهدف الاجتماع وضع خطة عمل لتسهيل إدخال أنظمة جديدة لاستيراد وشراء الأدوية والمعدات الطبية للمنظمات الوطنية
والدولية العاملة في مختلف مجالات الاستجابة للطواريء في السودان. كما ناقش الاجتماع أيضا الإجراءات المتعلقة بالموافقة على

ونقل الأدوية من خلال الصناديق الوطنية لتمويل اللوازم الطبية بالإضافة إلى وسائل تشغيل وتخزين ونوافذ ترخيص المشتريات
المشتركة.

  

وصرح معالي السيد بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادي قائلًا: "ستقوم ورشة العمل هذه بتعريف جميع المنظمات الوطنية
والدولية الموجودة على أرض الواقع بالإجراءات الوطنية واللوائح الطبية المتعلقة بالتجهيزات الطبية في السودان." وأضاف "إن

المجلس الوطني للأدوية والسموم هو السلطة الوطنية التي تحدد وتنظم وتتحكم في استيراد وتصنيع وتخزين وتسعير وحتى
ترحيل الأدوية المزيفة ومستحضرات التجميل وفقا للمعايير الوطنية ".

  

لقد أحكم السودان السيطرة على قطاع الأدوية بقوة وصرامة على مدى العقود الخمسة الماضية. فقد سيطر على الممارسات المتعلقة
بالعلاج والأدوية في المنطقة وبشهادة واعتمادية منظمة الصحة العالمية والشركات العالمية الأخرى الموردة للأدوية في السودان. بيد

أنها شهدت العديد من الممارسات السلبية في السنوات الأخيرة مثل استيراد الأدوية ذات النوعية المتدنية.

  

وقال ممثل الهيئة الاتحادية للمعونة الإنسانية الدكتور محمد مصطفى السناري إن "هدفنا الرئيسي هو مشاركة لوائح منظمة الصحة
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العالمية المعتمدة والتي تنظم شراء واستيراد الأدوية واللوازم الطبية في السودان مع شركاء القطاع الصحي والمجموعة المعنية
بالصحة"

  

وأضاف "إن الأدوية واللوازم الطبية من السلع الأساسية الهامة جدًا لصحة المجتمع وإن تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة من
المرافق الصحية الحكومية والخاصة والتنظيمية سوف يخفض التكلفة المخصصة للصحة في البلد ".

  

وقد تم رصد سوق الأدوية في السودان من قبل سلطة إشرافية بالتعاون مع جهاز التفتيش المركزي والولاياتي الخاص بالمصانع
والصيدليات. ومع ذلك يوضح قانون منظمة الصحة العالمية للعقاقير والسموم لسنة 2009 المادة 6 أن التحليل المخبري قبل تسويق

المستحضرات الصيدلانية والفحص في مرحلة ما بعد التسويق هو جزء هام من إجراءات ضمان سلامة الأدوية التي تم شراؤه
وجودتها.

  

وبدورها صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتورة نعيمة القصير قائلة: "إن من أولويات الصحة الوصول الى
الأدوية والمستلزمات الطبية المأمونة ذات الجودة والكفاءة العالية بطريقة عادلة ونزيهة"

  

وأضافت "إن منظمة الصحة العالمية وبالنيابة عن المجموعة الصحية على استعداد لتزويد الشركاء وأصحاب العلاقة العاملين في
الوحدات الوطنية والمشاريع الميدانية المختلفة بالمعلومات المطلوبة حول المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية في مجال

التوزيع والتصنيع والممارسات الصيدلانية الجيدة "

  

الجدير بالذكر أن قانون إدارة الإمدادات الصيدلانية في السودان قد تم تعديله في 2001 مع الحفاظ على الدور الإشرافي ضمن صلاحيات
وزارة الصحة الاتحادية وتم إنشاء هيئات لرصد وتنظيم منح تراخيص الوحدات الصيدلانية وفقا للقانون الوطني المعدل.

  

وقد أوصى الاجتماع بإسناد مهمة تنفيذ خطة العمل التي وضعها المشاركون إلى الهيئة الفنية للمجلس الطبي الوطني للأدوية
والسموم وصندوق دعم اللوازم الطبية وهيئة المعونة الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية بالنيابة عن مجموعة الصحة.

  

وتود منظمة الصحة العالمية نيابة عن مجموعة الصحة أن تشكر جميع الجهات المانحة وخصوصا صندوق دعم السودان الإنساني
(SFF) للطوارئ للاستجابة المركزي والصندوق (CERF) للتنمية الدولية المتحدة الولايات ووكالة (USAID) الامريكية الخارجية ومكتب

للمساعدة في الكوارث (OFDA) ومكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية (ECHO) ومكتب إدارة التنمية الدولية التابع
للملكة المتحدة (DFD) وصندوق التنمية القطري وحكومة اليابان وحكومة إيطاليا لمساهمتها السخية التي ساعدت منظمة الصحة

العالمية والمجموعة الصحية علىمواصلة جهودها في دعم الخدمات الصحية في السودان.النهاية
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للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

  

أجيال سلطاني 
منظمة الصحة العالمية

 +249 (0) 900907512
sultanya@who.int
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