
ير  تحر
علي ابو  صوصلتصميمعلي  احمد  محمد 



 اهال بكم تحية الوطن الكبير وسالمًا 
 من اهلل عليكم  اهال بكم  في جسر
  التواصل معكم مجلة سمح العافية

لنتصفح السطور

حية فتتا إ



نحن من 

 الصندوق القومي للتأمين الصحي مؤسسة قومية حكومية واحدة من وحدات 
 وزارة العمل والتنمية االجتماعية  رؤيتنا  الريادة في ادخال الجميع تحت
في مساهمة  ومتميزة  طبية  رعاية  تلقي  لضمان  الصحي   التأمين    مظلة 

  تحقيق االمن االجتماعي
 ورسالتنا مؤسسة تكافلية تعني  بتوفير خدمات طبية متميزة بعدالة واستدامة

تنال رضا الجميع



خبر واثر 

االستاذة االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيرة   كشفت 
بدفع تعهدت   الدولة  ان  محجوب  عمر  الشيخ   لينا 
 رسوم مليون اسرة فقيرة  مما يعني الوصول لخمسة
الصحي التأمين   مليون مواطن  لتغطيتهم بمظلة 
 واكدت الوزيرة بأن الدولة وبثورتها المجيدة  جاءت
 من اجل المستضعفين والشرائح الفقيرة  ومن اجل
واالمان باالمن   المواطن  فيها  يشعر  كريمة    حياة 

والمساوة والعدالة االجتماعية وسوا بنقدر



ونص كلمة 

 أعرب المدير العام  للصندوق القومي
محمد بشير  دكتور  الصحي   لللتأمين 
 الماحي بأن موازنة العام2020 مبشرة
كبيرا دعما  الصحي  التأمين   ودعمت 
 وهذا مكسبا للشرائح الضعيفة وقادرين
االنتقالية المرحلة  موجهات  انفاذ   على 

خاصة في مناطق الهشاشة



الواليات نبض 

 دعمًا لمشروع حكومة المرحلة االنتقالية الخاص 
العمل وزيرة  موجهات  كانت  السالم   بمحور 
 والتنمية االجتماعية  االستاذة لينا الشيخ بتوفير
 خدمات التأمين الصحي لكل معسكرات النزوح و
التي تحتضن هذه الواليات  العائدين في   وقرى 
 المعسكرات وقرى العودة الطوعية فتحركت فرق
 عمل لهذه الواليات  محدثة عدد من التدخالت



دارفور جنوب  والية 
 تم استخراج عدد 67.969 الف اسرة من النازحين 
ادخال وتم  المستهدف  العدد  وهو   والعائدين  
 الخدمة الطبية و إفتتاح مرافق خدمة صحية بمعسكر
 السريف ومعسكر عطاش سنتر 1 وسنتر 7 ومعسكر
تقدم االن  ومعسكردريج  و  ومعسكرالسالم   كلمة 
 الخدمات على مدار اليوم مما انعكس ايجابًا على
الصحي التأمين  خدمة  وتعتبر  المعسكرات   سكان 
 اول خدمة حكومية بالمعسكرات منذ ثالثون عاما
 تم تحديد رقم بالمنافذ الصحية بمعسكرات النازحين

لالستجابة الفورية للمواطنين في حالة الطواري



والية شرق دارفور

من اسرة  الف   21.288 عدد   استخراخ 
خدمات وتوفير  والعائدين   النازحين 
 بمعسكر النيم )أ( ومعسكر النيم )ب( في
من وترفيعها  الضعين   مدينة   اطراف 
مستوى الى  الطبي  المساعد   مستوى 

الطبيب العمومي



دارفور شمال  والية 

 تم تقديم الخدمة  بمعسكرات النزوح من خالل 
 افتتاح وتطوير الخدمة وترقيتها في تسعة مراكز
 مركز ابوشوك  1 و2ومركز زمزم 1 و2مركز السالم
 1و2 ومعسكر سرتونى وتغطية كل السكان ببطاقة

التأمين الصحي



 وتم ادخال اصالحات في والية جنوب كردفان خاصة بالخدمة
الطبية وتغطية العائدين ببطاقة التأمين الصحي

 تم اعالن برنامج التوعية بسرطان الثدي بوالية جنوب دارفور
انفاذ تم  سنحيا  المبكر  بالفحص  تحت شعار  الوردي   اكتوبر 
 البرنامج عبر مبادرة االعالمية لمياء متوكل  بحضور اطباء
 من مركز الخرطوم لالورام واختصاصي نفسى وناجيات من

المرض تم تعميم التجربة لكل واليات السودان
 المساهمة في دعم ومكافحةاالوبئة بوالية النيل االزرق وكسال
بتنسيق والكوليرا  الضنك  بحمى  تأثرت  التى  االحمر   والبحر 

كامل مع وزارة الصحة



ايمانا منا بالتغير وتضحيات ابناء شعبنا من اجل حرية..
 سالم..عدالة تم تغطية جميع أسر اشهداء ثورة دسمبر
 المجيدة ببطاقات حزمة الخدمات الطبية االضافية فهي
العام المدير  وبتوجيه من  نوعية   ذات حزمة   خاصة 
 للصندوق القومي للتأمين الصحي ومباركة وزيرة العمل
في النوعية  المراكز  تسمية  تم  اإلجتماعية   والتنمية 
 الواليات بأسماء شهداء دسمبر في نياال مركز الشهيد
وفي تبيدى  الشهيد  مجمع  كوستي  وفي   عبدالعظيم 
 الجزيرة أبا مركز الشهيد شوقي الصادق وسيكتمل قوس

االبطال  كما اكتمل في جداريات الوطن



امتداد على  الصحي  التأمين  ببطاقة  الخامسة  سن  دون  االطفال  جميع  تغطية   استكمال 
واليات السودان

تم اطالق مشروع ادخال ذوي االعاقة داخل مظلة التأمين الصحي على مستوى كل الواليات
 توفيرخدمات العيون بالشراكة مع وزارة الصحة وجمعية اختصاصي العيون

 من اجل رضاء المستفيد والتواصل مع الجماهير تم تشغيل مركز خدمات المشتركين على
المستوى القومي ونوافذ للواليات

 تم التنسيق مع االتحاد النسوي الدخال بائعات الشاي واالطعمة تحت مظلة التأمين الصحي
تحت شعار  كفتيرة احسن من غيرا

بتكوين الخاص  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيرة  االؤلي من مشروع  المرحلة  انفاذ   تم 
شبكة العمل الطوعي للخدمات االجتماعية بواليات دارفور الخمس



 وسط اجواء انسانية اكثر من رائعة كانت تفوح منها رائحة
من االؤلى  المرحلة  تدشين  تم  ..عدالة   سالم   حرية.. 
مظلة تحت  واالطعمة  الشاى  بائعات  ادخال   مشروع 
 التأمين الصحي لعدد الف بطاقة جاء ذلك من خالل لقاء
للتأمين الصحي دبشير القومي  العام للصندوق   المدير 
رئيسة كوكو  محمود  عوضية  بالناشطة   الماحي 
انفاذ وقائدة  االغراض  متعدد  النسوي   االتحادالتعاوني 
العمل وزيرة  اطلقتها  المبادرة  بأن   « علما   المبادرة 
بأستكمال العام  المدير  وتعهد  االجتماعية   والتنمية 
 المشروع بنهاية العام على امتداد واليات السودان وتم

تكوين فريق عمل لعذه المشروع



اشراقات وانجازات  
في هذا الشهر انجزت االدارة العامة للخدمات الصحية برئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي

دارفور شرق  بوالية  اسبوع   ولمدة  والحنجرة  واالنف  االذن  الختصاصي  مخيم 

اربعة لعدد  دارفور  وسط  بوالية  عيون   مخيم 
 محليات غرب جبل مرة )نيرتتي( حيث تم الكشف
عملية اجراء)101(  وتم  مريض(  عدد)1499   على 
)قلو( نازح  وسط جبل مرة   )290(   وتم معالجة 
 تم الكشف لعدد )2219( واجراء عدد )273 (عملية
للرحل عالجية   وايام  دخن(  و)ام  )واديصالح(    و 
بوالية شرق دارفور استهدفت الرحل في مناطقهم



نياال بسجن  عالجية  ايام 

الفساد  ومحاربة  والجودة  الشفافية   لتحقيق  
  تم تطبيق نظام االدارة العامة للموارد البشرية

ERP
البائد  النظام  تفكيك  لجنة  مساعدة   تم 
حصر وتم  التمكين  وازالة  الملفات   ومراجعة 
اوضاعهم لمعالجة  تمهيدا    الموقتين  
 واسترجاع حقوقهم تنفيذا لمبدأ الثورة حرية

..سالم.. عدالة

اشراقات وانجازات  
في هذا الشهر انجزت االدارة العامة للخدمات الصحية برئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي



دارفور وسط  محليات  من  بعدد   147 رقم  المجاني  العيون  مخيم  انطالق 

 انطلقت بوالية وسط دارفور مخيم العيون المجاني رقم )١٤٧(  بعدد من
 محليات الوالية  وسط إقبال كبير من المواطنين  الذين يعانون من أمراض
 العيون  و بهمة ونشاط شباب التأمين الصحي كانت البداية من محلية غرب
 جبل مرة وحاضرتها نيرتتي ومنها صاعدنا الي قمم جبل مرة وصوال الي

محلية وسط جبل مرة )قولو( وألول مرة بالمحلية يقام مخيما للعيون
 بها والتي خدمت عدد كبير من مناطق جبل مرة والتي تجاوز عدد من 
والوديان التالل  أرض  الي  ة  اعالي جبل مر  الخمس. ومن  دارفور   واليات 
 محلية وادي صالح بحفاوة االستقبال من أهالي وادي صالح وبحشود كبير
أكثر من كشف  فيها  تم  التي  المخيمات  هذه  انتظمت  المكان  بهم   ضاق 
)٤٠٠٠( للنظر ومقابلة أكثر من)٩٠٠٠(وإجراء أكثر من )٥٠٠(عملية حتي االن

اشراقات وانجازات  
في هذا الشهر انجزت االدارة العامة للخدمات الصحية برئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي



المواطن عزيزي 

 التأمين الصحي يدعوك الى االشتراك تحت مظلته تحقيقًا للحماية
ادارة باقرب  اإلتصال  إال  عليك  ما  عليه  والصرف  المرض   من خطر 

للتأمين الصحي بكل محليات السودان
 



السالمة ومع   ... الوداع 

 أجمل االيام هي تلك التي  في إنتظارنا اذًا لنعمل معًا حتى نقدم
  وطن تسوده الصحة والتعاون والتكافل بذاك الحس االنساني المتقد

 الذي انجز التغير وسوا بنقدر.. وسوا بنقدر


