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(http://fmoh.gov.sd/index.php/links) مواقع ذات صلة  (http://fmoh.gov.sd/index.php/multimedia/video_albums) ألبوم الفيديو 
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(http://fmoh.gov.sd/index.php/posts/post/1734) اعالن هااام الطباء االمتياز صيادلة     …Thu, 16 Apr 2020  إعالنات الوزارة    

األخبار
(http://fmoh.gov.sd/index.php/section/list_posts/11) األخبار  /  (http://fmoh.gov.sd/index.php) الرئيسية

الصحة االتحادية تشدد على ضرورة تقديم الخدمات الصحية المطلوبة للجميع  /

الصحة االتحادية تشدد على ضرورة تقديم الخدمات الصحية
المطلوبة للجميع

الخرطوم- صحة وطن

شددت مدير اإلدارة العامة للطب العالجي بالصحة اإلتحادية د. ندى بكري عثمان، على ضرورة توفير وتقديم الخدمات الصحية
المطلوبة للجميع، مشيدة بالكوادر الطبية والصحية العاملة في جميع المرافق الصحية على التزامهم بتقديم الخدمات الصحيه اثناء

جائحه كورونا.
جاء ذلك لدى مخاطبتها الورشة التنويرية الخاصة ببروتكوالت األطفال المحدثة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد ومناقشة
مشاكل وتحديات المستشفيات ووضع مقترحات الحلول والتي نظمتها لجنة معالجة حاالت الكورونا باالتحاديه متمثلة في ادارة صحة
االم والطفل بالتعاون مع وزارة الصحة والية الخرطوم والجمعية السودانية الختصاصي طب االطفال (SAP) بالصندوق القومي

لإلمدادت الطبية
وكشفت د.ندى، أن الورشة تناولت طريقة العالج والفرز اضافة الى كيفية التعامل مع الحاالت ذات األعراض بالمستشفيات.

واضافت، ان الورشة تهدف الى تقييم إستعداد المستشفيات لمجابهة الجائحة عند االطفال وحديثي الوالدة، مشيدة بجهود
الجمعية السودانية الختصاصي طب االطفال (SAP) لجهودها الكبيرة في انجاح الورشة، مؤكدة على ضرورة تنفيذ التوصيات

       …Wed, 17 Jun 2020  جعفر ابراهيم صالح

http://fmoh.gov.sd/index.php/multimedia/photo_albums
http://fmoh.gov.sd/index.php
http://fmoh.gov.sd/index.php/links
http://fmoh.gov.sd/index.php/multimedia/video_albums
http://webmail.fmoh.gov.sd/
http://fmoh.gov.sd/index.php/about/contact_us
http://fmoh.gov.sd/index.php/about/sitemap
https://www.youtube.com/channel/UCcZELk0Ql7xGRaJsTSxGJjw
https://www.facebook.com/
http://instagram.com/
http://linkedin.com/
https://twitter.com/
http://fmoh.gov.sd/index.php/posts/post/1734
http://fmoh.gov.sd/index.php/section/list_posts/11
http://fmoh.gov.sd/index.php


7/1/2020 جمھوریة السودان - وزارة الصحة االتحادیة | األخبار - الصحة االتحادیة تشدد على ضرورة تقدیم الخدمات الصحیة المطلوبة للجمیع

fmoh.gov.sd/index.php/posts/post/1832 2/4

وأكد مدير عام وزارة الصحة والية الخرطوم د. حمدان مصطفى، على اهمية وضع خطط لتشغيل المستشفيات فضال عن تدريب
الكوادر الطبية وتوفير الكوادر المتخصصة وتعزيز مقدرتهم العملية والمادية، بجانب االستفادة من البرتكوالت الصحية الموقعة مع

37 دولة.
وقال مصطفى، انه تم اتخاذ قرار يقضي بنقل النظام الصحي الحالي الى النظام الصحي المحلي يحوي كل من إدارة تعزيز الصحة

والرعاية الصحية االولية وخدمات الصيدلة بجانب ادارة الطب الوقائي.
ولفت د.حمدان الى تكوين لجنة الدارة المستشفيات لحل العقبات معتبرا ان مديونية المستشفيات هي اولى اولويات اللجنة.

موضحا" انه البد من وجود الجمعيات التخصصية للدواء بالورشة فضال عن مصنعي ومستوردي األدوية بجانب الصندوق القومي
لالمدادات الطبية لحل اشكاليات الدواء بالبالد.

الفتا الى ضرورة تحفيز شركات تصنيع الدواء، مبينا حرصه على ضرورة تصنيع االدوية المنقذة للحياة واألدوية األخرى.
واضاف اننا في والية الخرطوم في خط طوارئ يسمح لنا باستخدام جميع القوانين لطلب الدواء وبالطرق المختلفة.

وقالت رئيس جمعية جمعية طب االطفال السودانية د.صفاء عبدالحميد مدني، اننا بحاجة لتحديث البرتوكوالت مرض كوفيد 19 بسبب
متغيرات المرض وانتشاره. كاشفة ان البرتوكول ينقسم الى جزئين اولهما لالطفال واآلخر لحديثي الوالدة.

ولفتت مدني، ان الهدف من الورشة هو تنوير الجهات ذات الصلة بينهم مدراء مستشفيات االطفال ومجلس التخصصات والنواب
الذين يعملون في الخط االول والصيادلة.

مشددًة على ضرورة الخروج بتوصيات فيما يخص البرتوكوالت المحدثةالتي عرضت وطرق تنفيذها.

األخبار
التدابير العلمية السليمة التي تحمي المواطن السوداني وتمنع انتشار وباء الكورونا

(http://fmoh.gov.sd/index.php/posts/post/1845) المزيد

http://fmoh.gov.sd/index.php/posts/post/1845
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جديد الملفات

خطوة إسعافية عاجلة لتوفير الدواء واألدوية المنقذة للحياة

(http://fmoh.gov.sd/index.php/posts/post/1846) المزيد

تسجيل إصابات و وفيات بفيروس ( كوفيد-١٩ )

(http://fmoh.gov.sd/index.php/posts/post/1841) المزيد

تحميلالتاريخاسم الملف

التدابير العلمية السليمة التي تحمي المواطن
السوداني

Mon, 29 Jun
2020



(http://fmoh.gov.sd/index.php/files/download/479)

Sat, 27 Jun 2020تسجيل إصابات و وفيات بفيروس ( كوفيد-١٩ )

(http://fmoh.gov.sd/index.php/files/download/478)

Fri, 26 Jun 2020تسجيل إصابات و وفيات بفيروس ( كوفيد-١٩ )

(http://fmoh.gov.sd/index.php/files/download/477)

Thu, 25 Junتسجيل إصابات و وفيات بفيروس ( كوفيد-١٩ )
2020



(http://fmoh.gov.sd/index.php/files/download/476)

Tue, 23 Junتسجيل إصابات و وفيات بفيروس ( كوفيد-١٩ )
2020



(http://fmoh.gov.sd/index.php/files/download/475)
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عن الوزارة

(http://fmoh.gov.sd/index.php/posts/post/33) عن الوزارة 

(http://fmoh.gov.sd/index.php/section/list_posts/11) األخبار 

(http://fmoh.gov.sd/index.php/posts/post/38) شروط االستخدام 

(http://fmoh.gov.sd/index.php/posts/post/39) سياسة الخصوصية 

مواقع ذات صلة

(http://www.sho.gov.sd) مرصد السودان الصحي 

(http://www.nmsf.gov.sd) الصندوق القومي لإلمدادات الطبية 

(http://www.nmpb.gov.sd) المجلس القومي لألدوية و السموم 

(http://nbtc.gov.sd) المركز القومي لنقل الدم 

اتصل بنا

 الخرطوم - شارع النيل - غرب كلية الهندسة جامعة الخرطوم

 ص ب: 303

 فاكس: 0024983769928

info@fmoh.gov.sd  : بريد الكتروني 

 رقم الهاتف : 0917047000


(/https://www.facebook.com)


(/http://linkedin.com)


(/https://twitter.com)


(/http://instagram.com)


(https://www.youtube.com/channel/UCcZELk0Ql7xGRaJsTSxGJjw)

تابعنا

 زوار الموقع: 4915492
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