
   

 

 بيان صحفي

، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة العالمية  وزارة الصحة االتحادية

 لفيروس نقص المناعة  ا  محسن  ا  عالجيدشنون 

 

  والشركاء ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومنظمة الصحة العالمية االتحاديةوزارة الصحة  دشنت  ، الخرطوم: 2021 أغسطس  2  

لمكافحة اإليدز   صندوق العالميال بدعم من    ،في السودان )االيدز(فيروس نقص المناعة البشرية  عالج  جديد لال  العمل بالعالج  المنفذين

  46,000يساعد    الذيمنظمة الصحة العالمية وقبل    بها من  الموصي  العالجموجهات  من    ا  الدواء الجديد جزءد  ويع.  والسل والمالريا

  عام   في   تنفيذهكان من المقرر البدء في    ، والذي في السودان  مع فيروس نقص المناعة البشرية  نلمتعايشي ل  المقدر   عدد الوهو  شخص  

 . كورونااال انه تم تأجيله بسبب جائحة  2020

يجري إدخال الدواء في جميع  سمنظمة الصحة العالمية،  الموصي بها من    العالج لموجهات  وزارة الصحة االتحادية  وعقب اعتماد  

موظفي ل  ا  تدريب   هذا التدشينكما شمل  .  الدولة مركزا على نطاق    42مراكز العالج من فيروس نقص المناعة البشرية البالغ عددها  

وبرنامج األمم المتحدة  عالمية  منظمة الصحة الووبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  وزارة الصحة االتحادية  الرعاية الصحية بدعم من  

  لتساعد في   المرضى   مراقبةرصد و  تمعينا  علىإدخال تحسينات  قد تم أيضا  المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، و

 .معدالت استعمال العالج الجديد مراقبة

فيروسات النسخ العكسي باعتباره  لمضاد  وهو  "دولوتيجرافير"  قائمة منظمة الصحة العالمية لألدوية األساسية، يوصى بعالج  وفقا  لو

، وتحسين العمر المتوقع  الفيروس   ، وارتفاع الحاجز الجيني لمقاومةالقليلةآثاره الجانبية  واستنادا  إلى فعاليته،  ذلك  و  االنجعالعالج  

 يتناوله. للشخص الذي 

  تحويل المرحلة األولى أن يتم  في  توقع  وي أنحاء البالد على مدى السنوات الثالث المقبلة،    كافة في    العالج الجديد  إنتشارمن المقرر  و

 إلى الدواء الجديد بحلول نهاية العام. الحالي فيروسات المن متلقي عالج مضاد  45%

الحدث صرحت  تعليقها على  التوريدثويبة خوجلي،    وفي  المشتريات وسلسلة  إدارة  وحدة  بوزارة    مكافحة بإدارة   رئيس  األمراض 

يعود  ، حيث  ويسعدنا ان نشهد حدوثهاتحسين حياة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية،    نحو: "هذه خطوة إلى األمام  الصحة

ندوق العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة  الص  - الفضل في هذا االنتقال إلى الدعم المستمر والعالقات القوية مع شركائنا  

 ". الشرائح االضعف حياة بعض  لتحسيننتائج  تقديمفي لنا مساعدتهم  ىعل بالشكرونتوجه لهم   –الصحة العالمية وآخرين 

% من المصابين بفيروس نقص  75  الي تصل التغطية بالعالج الجديد  ، فمن المتوقع ان  2022يخطط لها في  اما المرحلة الثانية، والتي  

 .  2023عام % بحلول 90  ىلإصل ت والتي سالمناعة 

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بعمل مكثف لتكييف    مكافحة األمراض بوزارة الصحة، إدارة  ، قامت  االستعداد للتدشين  إطار وفي   

العالج   وإجراءمع  إرشادات  السودان،  الصحية،    مع  حوار  ومجموعات  عملورش    ظروف  الرعاية  الوطنية،  ومقدمي  المنظمات 

 ، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. تشريعاتال واضعي

شراء  عملية  في  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ساهم    ،افحة اإليدز والسل والمالرياالصندوق العالمي لمكمن خالل االستفادة من دعم  

التدريب للموظفين الطبيين بدعم فني من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة الصحة العالمية    بتقديم  وقامت الوزارة ،  السودان لألدوية

 وشركاء آخرين. 

########### 

 : ـللمزيد من المعلومات يرجي االتصال ب 



 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: 

 م سيل اولي 

 رئيس قسم االتصال 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في السودان 

will.seal@undp.org 

09009 21412 

 

 منظمة الصحة العالمية: 

 حمزة انصاري 

 مسؤول العالقات الخارجية 

 منظمة الصحة العالمية في السودان 

aansari@who.int 

 حول منظمة الصحة العالمية 

 

ن  األمم المتحدة اإلنمائي هو المنظمة الرائدة داخل األمم المتحدة التي تكافح من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ. مبرنامج 
فوا  تعر .بلدا ، نساعد األمم على بناء حلول متكاملة ودائمة من أجل الناس والكوكب 170خالل العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 

 UNDP@أو تابعونا على   undp.orgعلى المزيد من خالل موقعنا 

 

تأسست منظمة الصحة العالمية في عام  وقد منظمة الصحة العالمية قيادة عالمية في مجال الصحة العامة داخل منظومة األمم المتحدة.  تقدم

لتعزيز الصحة والحفاظ على العالم آمن ا وخدمة  وذلك  مكتب ا،  150، عبر ست مناطق وأكثر من من االعضاء دولة   194وتعمل مع  ، 1948

هو ضمان حصول مليار شخص إضافي على تغطية صحية شاملة، وحماية مليار شخص إضافي من   2023-2019المستضعفين. هدفنا للفترة  

 ل. حاالت الطوارئ الصحية، وتزويد مليار شخص آخر بصحة ورفاهية أفض

 www.who.int من فيروس كورونا يرجي زيارة النصائح الصحية العامة لحماية نفسكو 19-كوفيدب المتعلقةالمعلومات  أحدث علىللحصول 

 . ويوتيوب  ، وسناب شات   ، وبنترست  ، وتيك توك  ، وليكند ان  ، وانستغرام ، تويتر وفيسبوك  علىومتابعتنا 
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