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صحيفة وقائع قطاع الصحة
 5.75مليون شخص (من النازحين والعائدين واألسر المضيفة المتأثرة) في حاجة إلى
الرعاية الصحية األساسية.
عدد العاملين الصحيين في دارفور أقل  5مرات مقارنة بمؤشر منظمة الصحة العالمية.
إدارة المرافق الصحية في دارفور
المرافق الصحية العاملة في عام 2012
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ماهو الوضع؟
•عدم كفاية الوصول وعدم كفاية إتاحة الحصول على الرعاية الصحية
األولية وخدمات اإلحالة لعدد  5,75مليون من النازحين والعائدين
والالجئين والمجتمعات المضيفة من المتأثرين في دارفور وجنوب
كردفان والنيل األزرق وأبيي وواليات شرق السودان.
•ارتفاع معدالت إنتشار األمراض والوفيات الناجمة عن األمراض
المعدية التي يمكن الوقاية منها بالتحصين ،وخاصة في المناطق
المتأثرة بالنزاع.
•إنخفاض كثافة القوى العاملة الصحية ،ال سيما في المناطق الريفية،
حيث أن معدل عدد العاملين في مجال الصحة بالسودان للسكان
هو  1.2لكل  1,000من السكان ،و  0.4و  0.6لكل  1,000من
السكان في دارفور والمناطق الحدودية ،بالمقارنة مع المعدل القياسي
لمنظمة الصحة العالمية البالغ  2.3لكل  1,000من السكان.

المحور اإلنساني؟
•زيادة إتاحة الحصول واإلستخدام وتعزيز نوعية خدمات الرعاية
الصحية األساسية ،بما في ذلك عالج األمراض الشائعة ،وتوفير
األدوية والتحصين والرعاية التوليدية الطارئة ،ورعاية وتغذية األطفال
حديثي الوالدة ،من نسبة  ٪45إلى  ٪60في المناطق المستهدفة.
وتحسين خدمات اإلحالة للرعاية الصحية األولية من خالل تعزيز
العدالة في تغطية و نتائج الخدمات الصحية.
•تعزيز القدرات الوطنية والوالئية والمحلية على التنبؤ باألمراض
المعدية وحاالت الطوارئ والكشف عنها ،واإلعداد لها واالستجابة
لتفشيها من خالل إنشاء التأهب للطوارئ وخطط اإلستجابة في 11
والية ،وتدريب  100فريق لإلستجابة السريعة.
•زيادة توافر خدمات صحة األم والطفل النوعية من خالل توفير
إمدادات الرعاية التوليدية الطارئة ،وزيادة عدد العاملين الصحيين
المدربين والقابالت وزيادة خدمات التحصين في الواليات المستهدفة.
•تعميم الموضوعات المشتركة بين عدة قطاعات من تأهب ،وبناء
قدرات ،ونوع إجتماعي ،وبيئة ،إو�نتعاش مبكر وفيروس نقص المناعة
البشرية  /اإليدز في جميع البرامج الصحية.

معلومات القطاع الرئيسية
الجهة الحكومية المسؤولة :و ازرة الصحة
الوكالة الرائدة  :منظمة الصحة العالمية
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على الصعيد الميداني
فبراير  .2013شرق دارفور:
امرأة تنتظر والدة حفيد(ت)ها خارج العيادة
منظمة مبادرون في خور عمر ،شرق دارفور.
بينما ينتظر والد الطفل(ة) مع صديق له في
الخلفية.
في حين أن  ٪80من سكان السودان يتاح لهم
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األولية،
هناك تفاوت كبير بين الواليات المختلفة .ففي
أجزاء من دارفور ،يتاح ألقل من  ٪60من األسر
مثل هذا الوصول  -ويرجع ذلك أساسا إلى
المخاوف األمنية فيما يتعلق بالسفر إلى أقرب
منشأة ،ولكن أيضا في بعض األحيان بسبب بعد
المسافة الهائل المطلوب السفر عبرها حينذاك.
وعالوة على ذلك ،فإن النقص في عدد الموظفين
وضعف البنية التحتية يعني أن حوالي ٪28
من مرافق الرعاية الصحية األولية الموجودة في
دارفور ليست عاملة  -وحتى تلك العاملة منها
قد تعوزها المعدات الطبية الالئقة أو تنقصها
األعداد الكافية من العاملين.
إن منظمة مبادرون غير الحكومية السودانية
تدير عيادات المناطق منذ عام  ،2010مع دعم
جزئي من الصندوق اإلنساني المشترك .وهي
تعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية غير

الحكومية وكذلك مع و ازرة الصحة على إدارة
مراكز الرعاية الصحية األولية في جميع أنحاء
دارفور .ويوفر هذا المشروع بالذات الخدمات
السريرية العامة ،والخدمات الصحية والتغذوية
لألطفال ،وتشخيص وعالج األمراض المعدية
إلى حوالي  120,000شخص.
إن خدمات صحة األم والصحة اإلنجابية ،بما
في ذلك خدمات الرعاية التوليدية الطارئة ،إو�دارة
والوقاية من األمراض المنقولة جنسيا ،تمثل
عنص ار أساسيا للرعاية الصحية األولية المقدمة.
مصدر الصورة :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 /مادس أوهلن هانسن.

