


لبالدنــا  تحيــة  الصحــي  للتأميــن  القومــي  الصنــدوق  متابعــي  بكــم  اهــال 
نتصفــح   بعــض  مــع  تعالــوا  والعدالــة   والســالم  الحريــة  تتنســم   وهــي 
الصحــي للتأميــن  القومــي  الصنــدوق  صــوت  العافيــة  ســمحة  مجلــة  ســطور 
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اضاءة

 وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة تســتجيب لصــدى النيــل وتمســك 
بملــف درء الســيول وتعلــن موجهــات حكومــة المرحلــة االنتقاليــة بإعــان 
حالــة الطــواري بالبــاد لمــدة ثــاث شــهور وفــي ذات الســياق اســتجابة 
االســتاذة لينــا الشــيخ وزيــرة العمــل والتنميــة االجتماعيــة لذعــر الســكان 
علــى ضفــاف النيــل حيــث طافــت علــى واليــة الخرطــوم ودعمــت حكومــة 
واليــة الخرطــوم والتحمــت مــع اهلنــا في والية ســنار تحديدا مدينة ســنجة 



ــة  ــات الرعاي ــر خدم ــن الصحــي بتوفي ــت   التأمي ــت ووجه ــث  دعم  حي
لــكل  الســريعة  واالســتجابة  االيــواء  ألماكــن  العيــادات  وتحريــك 
العقــارب  لدغــة  تعالــج  التــي  خاصــة   امصــال  مــن  االحتياجــات 
والثعابيــن واالدويــة لامــراض الناجمــة مــن جــراء التلــوث وكذلــك 
الرعايــة الخاصــة لاطفــال وكبــار الســن والحوامــل  والتنســيق مــع  
وزارة الصحــة فــي عمليــة اصحــاح البيئة وطالبت ديوان الزكاة بســد 
النقــص فــي الطعــام وتوفيــر اماكــن االيــواء وحصــر المتضرريــن 

وتعويضهــم  



 الصنــدوق القومــي للتأميــن الصحــي كمؤسســة قوميــة حكوميــة واحــدة مــن وحــدات وزارة العمــل 
ــا وشــعبه  ــه  افــرع فــكل الواليــات مبكــرا  انحــاز للمصلحــة العامــة لبادن والتنميــة االجتماعيــة  ل
المعلــم حيــث كان االداء المبهروالمبــادرات  مــن قبــل الواليــات  المديرالعــام دبشــير الماحــي  قــام 
بتكوين غرفة طواري خاصة بالتأمين الصحي لمجابهة مخاطر الســيول من ناحيةتوفير الخدمات 
والتنســيق مــع وزارة الصحــة واعلــن ابــان زيارتــه واليــة ســنار التزامةبدعــم واليــة ســنار دعــم خــاص 
ولدعم كل الواليات بخمســة مليار لكل والية حتى تســاهم مع اللجنة الصحية  بالواليات في ســد 
النقص في الخدمات الطبية مما جعل الواليات تعين النظام الصحي باالدوية والقوافل الطبية

نمازج واشراقات للصندوق للتأمين الصحي بالواليات  ومجهودات لشعبنا المنكوب السيول والفيضانات بالسيول



والية شرق دارفورالتأمين الصحي مع وزارةالصحة ولجان 
الخدمات والتغير حمات مكافحة الماريا بالوالية 



التأمين الصحي والية شمال دارفور ووزارة الصحة 
والمحليات حمات اصحاح البيئة



والية النيل االزرق تقدم الخدمات المجانية للمناطق شمال الدمازين وشمال الروصيرص



القضارف استهداف محلتين بالتنسيق مع وزارة الصحة بتمويل انشطة رش البعوض والذبابالقضارف استهداف محلتين بالتنسيق مع وزارة الصحة بتمويل انشطة رش البعوض والذباب



غرب كردفان التأمين الصحي يشارك اهالي خماس وادونكي ومنطقة الكبراء والستيب المتضررةغرب كردفان التأمين الصحي يشارك اهالي خماس وادونكي ومنطقة الكبراء والستيب المتضررة



نهر النيل يقود مبادرة دعم المتضررين ويسير قافلة لجزيرة كرني شمال بربرنهر النيل يقود مبادرة دعم المتضررين ويسير قافلة لجزيرة كرني شمال بربر



والية سنار عيادات في اماكن االيواء خدمات للمتضررين دون سقوفات االلتزام بموجهات والية سنار عيادات في اماكن االيواء خدمات للمتضررين دون سقوفات االلتزام بموجهات 
والي الوالية واالستعداد على مدار الساعة لكل المنافذ المقدمة للخدمة وتم االشادة والي الوالية واالستعداد على مدار الساعة لكل المنافذ المقدمة للخدمة وتم االشادة 
بمجهود التأمين الصحي من وفد مجلس الوزراء القومي عبر وزيرة العمل والتنمية بمجهود التأمين الصحي من وفد مجلس الوزراء القومي عبر وزيرة العمل والتنمية 



والتنميــة  العمــل  وزارة  شــعار  مــن  مســتمد  شــعارنا  طالمــا 
للتأميــن  القومــي  الصنــدوق  اذن  بنقــدر  ســوا  االجتماعيــة 
وفلســفته  االجتماعيــة   شــعبنا  لقضايــا  منحــازا  الصحــي 
العدالــة  لقيــم  مكانــا  الضــوء  يســكن  االجتماعيــة  الحمايــة 
نمنــح  لكــي  مصباحــا  نحمــل  فنحــن  والســام  والحريــة 
تحيــات  مــع  شــعبنا  صــوت  اال  صــوت  ال  اضــاءة  شــعبنا 
نقطــة الــى ان نلتقــي فــي اســطر جديــدة ســوا بنقــدر  وحنبنيهــو

خاتــمة


