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الخرطوم ، 10 آذار/ مارس 2019-- اختتمت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية السودانية و المعهد الملكي/ أمستردام
تدريًبا للمدربين (TOT) استمر لمدة أسبوعين حول بناء نظام صحي مرن ومستدام ضمن انشطة تقوية النظام الصحي اللامركزي

لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في السودان.

  

وحضر التدريب الذي عقد في مركز تدريب الصندوق القومي للامدادات الطبية في الخرطوم لفيف من القدرات الوطنية المختصة في
شؤون النظام الصحي من مختلف ادارات واقسام وزارة الصحة الاتحادية اضافة الى حضور ممثلين عن وزارات الصحة في الولايات

وصندوق التأمين الصحي الوطني ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الأكاديميين.

  

وسيمّكن هذا التدريب المشاركين من استخدام معرفتهم والمهارات المكتسبة لإجراء تدريب حول بناء نظام صحي مرن للفرق
الصحية بمحليات السودان المختلفة باستخدام نموذج معّدل طبقا للاحتياجات المحلية.

  

وفي هذا السياق صرحت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان "ان بناء نظام صحي مرن في السودان هو
من أولويات منظمة الصحة العالمية وحكومة السودان لعام 2019 اذ ترتكز استراتيجيتنا على الوصول الى ومشاركة المجتمعات

المحلية في هذا المسعى المشترك "

  

واضافت "إننا نشارك الجهود ونحشد الموارد المتاحة بالتعاون مع المؤسسات الأكثر خبرة في العالم لتحقيق هذا الهدف بحلول نهاية
هذا العام. وعلينا أن نشيد هنا بدور حكومة اليابان في المساهمة ودعم هذا المشروع الهام ".

  

وقال البروفيسور بابكر كبلو وكيل وزارة الصحة الاتحادية "نحن سعداء بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة
العالمية في الإعداد لهذه الدورة التدريبية". واوضح "سيساعد تنوع الميسرين القائمين على التدريب في مراجعة وتعديل منهج

التدريب القادم وتحضير العروض المتعلقة به مع استخدام النصائح العلمية المتقدمة للميسرين لنقل هذه التجربة على المستويين
الولائي والمحلي في لبلاد".
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وتناولت الدورة مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك تحليل النظام الصحي والمحددات الاجتماعية للصحة والصحة في
جميع السياسات اضافة الى مواضيع التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية . كما احتوت الدورة التدريبية ايضا مجالات

أخرى مثل تخطيط الخدمات الصحية ورسم خرائط أصحاب المصلحة وتحديات النظام الصحي واستراتيجيات الاستجابة وتخصيص
الموارد الصحية والتمويل والموارد البشرية فضلا عن إدارة الأدوية واللوازم الطبية واستخدام المعلومات في صنع القرار

وموضوعات الحوكمة والمشاركة المجتمعية.

  

تم هذا العمل بدعم سخي من حكومة اليابان لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز النظام الصحي ولتحقيق التغطية الصحية الشاملة في
السودان.

للمزيد من المعلومات أرجو الأتصال:  
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