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الخرطوم، السودان، 26 تموز/ يوليو 2018--- نقلت منظمة الصحة العالمية في إطار دعمها لوزارة الصحة الاتحادية في السودان أدوية
ولوازم طبية حيوية تكفي لأكثر من 3 ملايين مستفيد كجزء من خطة الاستعداد الوطنية للاستجابة للطوارئ خلال موسم الأمطار

القادم.

  

وشملت الإمدادات حزم الاستجابة الطبية السريعة (RRK) والتي تكفي لعلاج حوالي 3 ملايين نسمة وحقائب علاج الكوليرا والتي تكفي
لعلاج ألفين من الحالات الوخيمة أو 8 آلاف من الحالات المتوسطة إضافة إلى محاليل الإرواء الفموي وحزم التحاليل المختبرية

ومجموعة من المعدات المختبرية والأثاث.

  

كما شملت الإمدادات أيضا حزمتين من لوازم الجراحة و 265 من معدات الحماية الشخصية (PPE) والتي ستوزع على 11 ولاية عالية
الخطورة من أصل 18 ولاية في السودان.

  

وقالت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان: " ستعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع نظرائها
في المواقع الإدارية العليا لوزارة الصحة الاتحادية فضلا عن الشركاء الاخرين وأصحاب العلاقة لضمان استجابة منسقة ومؤثرة

للاحتياجات الصحية للفئات الضعيفة من السكان خلال موسم الأمطار،"

  

وأضافت: "من المهم جدًا مضاعفة جهود التأهب في المناطق العالية الخطورة ودعم رؤية وزارة الصحة الاتحادية إلنقاذ الأرواح وألا
نهمل أحدًا".

  

كما تم إعداد مخزون إضافي من العلاجات الخاصة بالكوليرا وغيرها من تجهيزات الطواريء الطبية. لنقلها في مرحلة متقدمة من
إعادة التمركز.
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ويشهد موسم الأمطار في السودان (حزيران/يونيه إلى أيلول/سبتمبر) عادة زيادة في حالات الإسهال المائي الحاد التي تتطلب خطة
استجابة وتأهب فعالة لاحتواء أي وباء محتمل على وجه السرعة.

  

823 thm, ومنذ آب/أغسطس 2016 وحتى آذار/مارس 2018، سجلت حالات الاسهال المائي الحاد م 36,962 في الولايات الثمانية عشر مما أدى إلى
شخصًا كان 15 في المائة منهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

  

(SHF) ان استمرار دعم منظمة الصحة العالمية للسودان هو نتيجة للمساهمات السخية التي قدمها صندوق الدعم الإنساني السوداني
وصندوق الاستجابة المركزية للطواريء (CERF) ومكتب الخارجية الأميركية للمساعدة في الكوارث (OFDA) والصندوق القطري لتنمية

دافوروالدعم المقدم من حكومة اليابان وحكومة إيطاليا.

  

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

  

أجيال سلطاني
منظمة الصحة العالمية

 +249 (0) 900907512
sultanya@who.int
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