
 

 

 السودان في األمطار لموسم الطبية استعداداً  والمستلزمات للحياة المنقذة األدويةمعونات  نقل

االتحادية  الصحة لوزارة في إطار دعمهاالعالمية   الصحة منظمة نقلت ---2018 وتموز/ يولي 26 السودان، الخرطوم،

الوطنية لالستجابة  االستعداد خطة من كجزء مستفيد ماليين 3 من ألكثرحيوية تكفي  طبية لوازمو أدوية في السودان

 .القادم األمطار موسمخالل   للطوارئ

وحقائب عالج  نسمة ماليين 3 والتي تكفي لعالج حوالي) RRK( ةالسريعستجابة الطبية اال حزم اإلمدادات شملتو

رواء اإل لى محاليلإضافة إ المتوسطة حاالتمن ال آالف 8 أو الوخيمةمن الحاالت  ألفين لعالج تكفي والتي الكوليرا

 .واألثاث المختبرية المعدات ة منومجموعبرية تالمخ التحاليل وحزمالفموي 

 علىوالتي ستوزع ) PPE( الشخصية الحماية معدات من 265ة و الجراح حزمتين من لوازم أيضادادات كما شملت اإلم

 .السودان فيوالية  18 أصلعالية الخطورة من  والية 11

 مع كثب عنمنظمة الصحة العالمية  ستعمل " :وقالت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان
 لضمان عالقةال وأصحاباالخرين  الشركاء عن فضال دارية العليا لوزارة الصحة االتحادية في المواقع اإل نظرائها
  " ،األمطار موسم خالل السكان من الضعيفة للفئات الصحية الحتياجاتل ومؤثرة منسقة استجابة

 نقاذإلوزارة الصحة االتحادية  رؤية ودعم ةرولخطا العالية المناطق في التأهب جهود ةضاعفم جداً  المهم من" : ضافتوأ
 ."وأال نهمل أحداً  األرواح

لنقلها في مرحلة  .الطبيةيء اروالطتجهيزات  من وغيرها الكوليراب العالجات الخاصة ضافي منإ مخزونعداد إ تم كما
 متقدمة من إعادة التمركز.

 التي  الحاد المائي اإلسهال حاالت في زيادة عادة) سبتمبر/أيلول إلى يونيه/حزيران( السودان في األمطار موسمويشهد 
 .السرعة وجه على محتمل وباء أي الحتواءفعالة  أهبوت استجابةخطة  تتطلب

الواليات الثمانية  في 36,962 م االسهال المائي الحاد حاالت سجلت ،2018 مارس/آذاروحتى  2016 أغسطس/آب ذمنو

ً  thm 823, إلى أدى مماعشر   .سنوات 5 عن أعمارهم تقل الذين األطفالمن  هممن المائة في 15كان  شخصا

 اإلنساني الدعمصندوق  قدمها التي السخية للمساهمات نتيجةهو  لسودانمنظمة الصحة العالمية ل دعم استمراران 
 الكوارث فيللمساعدة  األميركية الخارجيةومكتب   )CERF(االستجابة المركزية للطواريء  صندوق) وSHFالسوداني (

)OFDAإيطاليا حكومةو اليابان حكومةالدعم المقدم من القطري لتنمية دافوروصندوق ال)  و. 

 نهايةال

 :على االتصال يرجى المعلومات من مزيد على للحصول

 sultanya@who.int ، 900907512 (0) 249+ العالمية، الصحة منظمة سلطاني، أجيال -
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About WHO 

WHO is a specialized public health organization mandated to provide the most reliable and evidence‐

based technical assistance, strategic and operational guidance to countries worldwide. 

WHO works closely with Sudan’s Ministry of Health and related sectors on daily bases to identify priorities 

and guide the health sector on preparedness, effective and efficient response to health and health care 

requirements. 

For more information on WHO and its work in Sudan, visit: 

http://www.emro.who.int/countries/sdn/index.html 
 


