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(WHO) الخرطوم، السودان، 24 تموز/ يوليه 2018 --اختتمت وزارة الصحة الاتحادية في السودان بدعم من منظمة الصحة العالمية
وبالتعاون مع الشركاء وأصحاب العلاقة بخدمات طب الطوارئ اجتماعًا اتفاقيًا تم تنظيمه لمعالجة الثغرات التي حددها تقييم نظام

رعاية الطوارئ (ECSA) والذي أجري في السودان هذا العام.

  

وقد وضع الاجتماع الذي عقد على مدى يومين وحضره 51 مشاركًا ضمنهم الشركاء وصانعو السياسات ومقدمو خدمات الطوارئ على
المستويين الاتحادي والولاياتي أسس تطوير خطة عمل أولويات تعزيز نظام خدمات الطواريء في البلاد.

  

وسياخذ الاتفاق على نتائج التقييم الشامل لنظام الطواريء بنظر الاعتبار الأطر التشريعية وأطرالحوكمة للنظام الصحي اللامركزي
في الولايات الثماني عشر في السودان. كما سيوجه أيضا وضع خطة تنفيذ تطوير نظام خدمات الطوارئ (ECS) على نطاق البلد والتي

ستركز على مجموعة واسعة من الخدمات الطبية والجراحية والولادة بما في ذلك الإصابات ومضاعفات الحمل ومضاعفات الأمراض
غير المعدية والالتهابات الحادة.

  

وقالت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان: "ستواصل وزارة الصحة الفدرالية ومنظمة الصحة
العالمية والشركاء العمل لتحديد الموارد الممكنة وأصحاب العلاقة الرئيسيين للإسراع في تنفيذ خطة تعزيز نظام الطوارئ في

السودان،"

  

وأضافت الدكتورة القصير: "ينبغي على كل فرد أن يكون مستعدًا لمواجهة حالات الطوارئ. ونود أن ندعوا لإجراء سلسلة من دورات
الإسعافات الأولية في المدارس والمصانع والمجتمعات حيث أن اكتساب هذه المهارات مهم في إنقاذ الأرواح".

  

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن معدل وفيات حوادث الطرق في السودان يقع بين أعلى المعدلات في دول إقليم شرق المتوسط اذ
تصل الى 24 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة. كما أظهرت بيانات التقييم أيضا توفر برامج متخصصة ومعتمدة كليًا في طب الطوارئ

للأطباء فقط دون كوادر التمريض أو المختصين في مجال رعاية الرضوح والصدمات.
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كما حددت النتائج أيضا غياب نهج رسمي معتمد حكوميًا لنظام الإشهاد يستهدف مقدمي خدمات رعاية ما قبل دخول المستشفى
بالإضافة إلى عدم وجود رقم طواريء وطني منفرد.

  

ويعد هذا الاجتماع جزءًا من المبادرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية التي تهدف إلى تعزيز نظم الطوارئ في دول إقليم شرق
المتوسط. ومن المؤمل أن تمهد نتائج هذا الاجتماع الطريق لإجراءات أكثر تنظيمًا نحو تعزيز نظام الرعاية الطبية الطارئة والإسهام

في الحد من معدلات الوفيات والإعاقة التي تحدث سنويًا في السودان.

  

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:

  

أجيال سلطاني
 منظمة الصحة العالمية

 +249 (0) 900907512
sultanya@who.int
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