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الخرطوم، السودان، 5 تموز/ يوليو 2018 - أطلقت منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع وزارة الصحة الاتحادية في السودان وبدعم سخي
من الحكومة اليابانية، مشروع تقوية النظام الصحي اللامركزي في 5 من ولايات السودان الثماني عشر.

  

وسيتم أولًا استهداف 46 محلية ووحدة إدارية ضمن الولايات الخمس المستهدفة وهي سنار، شمال كردفان ، غرب كردفان ، غرب
دارفور ووسط دارفور لتعزيز قدرات النظام الصحي المحلي من أجل تعزيز التقدم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة في تلك

المحليات وبناء القدرات المتعلقة بتطبيق نظام اللامركزية في المؤسسات الصحية المرتبطة بالبرنامج الحكومي"الصحة في جميع
السياسات".

  

يركز هذا المشروع والذي يمتد لعام واحد على ثلاث قضايا رئيسية تتمحور بتنظيم وإدارة النظم الصحية المحلية و بناء القدرات
والمشاركة المجتمعية المبتكرة.

  

وصرح معالي وزير الصحة الإتحادي السيد/ بحر إدريس أبو قردة قائلا " تود وزارة الصحة الاتحادية ان تعبر عن شكرها وتقديرها
لشعب وحكومة اليابان على دعمهم ومساندتهم المستمرة للسودان. ومن المؤكد ان يسهم هذا الدعم في تعزيز تنفيذ برنامج التغطية

الصحية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة في السودان."

  

يذكر أن السودان في حاجة ماسة إلى بناء مجتمعات قوية ومتينة مع نظم صحية وطنية محوكمة. فالتهديدات المتزايدة في مجال
الصحة العامة مثل تفشي الإسهال المائي الحاد أثرت إلى حد كبير في تحقيق التغطية الصحية الشاملة في البلد.

  

وقال معالي السفير الياباني في السودان السيد/ شينجي أوراباياشي " السودان من الدول ذات الأولوية بالنسبة لنا في مجال تعزيز
التغطية الصحية الشاملة ، حيث لا تزال حالات تفشي الاسهال المائي الحاد في عامي 2016 و2017 حاضرة في ذاكرتنا. وبالتالي، هناك حاجة
ملحة لتقوية النظام الصحي بهدف الوصول للجميع، بما في ذلك الفئات المعرضة للخطر والاستعداد المسبق لمواجهة جائحة أخرى

ولغرض تحقيق التغطية الصحية الشاملة."

  

كما صرحت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان قائلة: "منظمة الصحة العالمية وباقي الشركاء في
المجموعة الصحية ملتزمون بتقديم الحلول المطلوبة لدعم جهود وزارة الصحة في السودان وتعزيز النظم الصحية الوطنية

الفرعية من خلال نهج النظام الصحي اللامركزي المحدث وبرامج بناء القدرات ودعم فرق الإدارة الصحية في المحليات،"

  

"وسوف نوحد جهودنا لمعالجة مشاكل النظام الصحي وتعزيز متانة البنية التحتية الوطنية الفرعية لوقف تفشي أية اوبئة في
المستقبل والاستجابة لها."
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وقد وفرت السياسة الصحية الوطنية 2017 - 2030 في السودان الإطار العام لإصلاح النظام الصحي وربطه مع أهداف التنمية المستدامة
(SDG) العمرية المراحل كافة في للجميع صحي حياتي نمط وضمان الأمراض من والوقاية الصحة لتعزيز.

  

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

  

دكتور عماد الدين أحمد إسماعيل
مسؤول فني، منظمة الصحة العالمية

ismaili@who.int

ملاحظة للمحررين  
  

.(Partnership UHC2030) في العام 2011 بعد إقرار الإعلان العالمي للتغطية الصحية الشاملة (+IHP) انضم السودان للشراكة العالمية للصحة
ظلت منظمة الصحة العالمية تقدم المساندة لدعم تقدم السودان لتحقيق التغطية الصحية الشاملة كأحد أهم شركاء الصحة. وفي

هذا الصدد فقد تم اعتبار تحقيق التغطية الصحية الشاملة في قائمة أولويات الإستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي 2017 – 2020 ضمن
الإطار العام للنظام الصحي اللامركزي.
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