


الحرية..الســام..العدالة.  وتحيــة  والعافيــة   الصحــة  تحيــة  الكريــم   المتابــع 
غســله  الــذى  المجيــد   االســتقال  االولــى  الحريــة  فجــر  نتنســم  ونحــن  
شــهداء ثــورة ديســمبر بجســارة لبنــاء وطــن جديــد وفــق مــا يرضــي الجميــع 
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كلمة 
ونص

المتابعون االفاضل

العمــل  بثــوب وزارة  يتلفــح  للتأميــن الصحــي  القومــي   هــا هــو الصنــدوق 
خــال  مــن  اجتماعيــة   لشــعبنا حمايــة  يصنــع  لكــي  االجتماعيــة  والتنميــة 
النــاس عبــر حلــم هــو ان  الرضــا وفــي اماكــن وجــود  تنــال  خدمــات صحيــة 
مــن  وذلــك  المهمشــة   للفئــات  الشــاملة   الصحيــة  التغطيــة  يحقــق 
حقيقيــة  شــراكات  فــي  والدخــول  والسياســات  االليــات  تطويــر  خــال 
بنقــدر عبــر شــعار ســوا  والمجتمعيــة  الصحيــة  النظــم  لتعزيــز   ومتعــددة 

وسوا بنقدر...



خبر واثر

ــف  ــي نقي ــفر لك ــوة س ــي دع ــا ه ــداد بادن ــي امت ــد عل ــي  االماج  متابع
علــى مســارالصندوق القومــي للتأميــن الصحــي فــي العــام 2020م 
وماتــم مــن اشــراقات داخــل ادارتــه بهــدف بــث االمــل داخــل صــورة 
ــة مؤسســات  وهــي القــادرة  علــى  ــذي يســتحق  وان الدول الوطــن ال
خلــق صــورة للوطــن ومماثلــة  الهــداف الثــورة المجيــدة اذن تعالــوا 

ــر ــرك االث ــذي ت ــر ال ــي الخب ــف عل ــهولة  نقي بس





استطاعت االدارة العامة للتغطية السكانية ان تدخل اكثر من ثاث مليون مشترك جديد ليصبح 

العدد الكلي لحملة بطاقة التأمين الصحي ثاث وثاثون مليون وثمنمائة مشترك  بنسبة 82%

مــن نســبة الســكان فــي الســودان لمختلــف الشــرائح فــي الخدمــة المدنيــة والقطــاع الخــاص,

 واالبــرز تغطيــة مليــون اســرة فقيــرة بدعــم كامــل مــن الدولــة دفعــت الدولــة لمليــون اســرة 

بــكل  الخدمــات  يتلقــون  التأميــن الصحــي االن بعدالــة  فقيــرة تكاليــف ادخالهــم داخــل مظلــة 

اوحركيــة  اوذهنيــة   بصريــة  او  كانــت  ســمعية  االعاقــة  ذوي  الشــرائح  هــذه  واهــم  الســودان 

ــرة  ــة 613000 اســرة واالســر الفقي ــم تغطي ــة  حيــث ت كذلــك ســكان المعســكرات والقــرى الطوعي

بتوجيــه  الشــاي  وبائعــات  باالحيــاء  والتغيــر  الخدمــات  ولجنــة  الــذكاة  لجنــة  احصائيــات  وفــق 

مباشــر مــن االســتاذة لينــا الشــيخ وزيــرة  العمــل والتنميــة االجتماعيــة , وفــي ذات االطــار تــم 

تغطيــة أســر شــهداء دســيمبر المجيــدة وجرحــى ومصابيــي الثــورة  ببطاقــة الحزمــة االضافيــة 

وهــي بطاقــة ذهبيــة  لمــن منحونــي حيــاة طابعهــا الكرامــة ومنحونــي فرصــة لبنــاء الســودان 

الــذي نريــد بمبــادرة كريمــة مــن الوزيــرة وياشــهيد الشــعب اهــا فــي كل يــوم الشــمس اجمــل

ارقام وحقائق 





القلب الكبير

المتابعــون االفاضــل مازلنــا نتصفــح  اتــر خطــوات الصنــدوق القومــي للتأميــن الصحــي  وتدخاتــه 
فــي الخدمــة الطبيــة حيــث زادت المرافــق الصحيــة بعــد اضافــة 90 مرفــق ليصبــح العــدد الكلــي 
للمرافــق المقدمــة لخدمــات التأميــن الصحــي 3539 مرفــق صحــي علــى امتــداد الســودان  واالجمــل 
هــو انفــاذ موجهــات المرحلــة االنتقاليــة  بتوفيــر الخدمــات للمناطــق المتأثــرة بالحــرب والنزاعــات 
فتــم افتتــاح وتشــغيل 57 مركــز صحــي بالمعســكرات وقــرى العــودة الطوعيــة حيــث اســتفاد خــال 
العــام2020م  علــي مســتوى الطبيــب اكثــر مــن تســعة مليــون مشــترك  اكثــر مــن اثنيــن مليــون مــن 
ذوي االمــراض المزمنــة تــم اجــراء فحوصــات تشــخصية الكثــر مــن عشــرة مليــون  وتــم اجــراء اكثــر 
مــن مائــة وخمســون الــف عمليــة جراحيــة وتــم تصميــم حزمــة الخدمــات الطبيــة بواســطة خبــراء 
بيريطانيــون بالتعــاون مــع وزارة الصحــة االتحاديــة حتــى تكــون هــذا للعــام 2021م مــع رســم الخارطــة 
الصحية الكترونيا بالتنسيق مع شركاء الصحة بهدف توطين العاج في المكان االقرب للسكان



الكروناالكرونا

ــذي  ــاء ال ــذا الوب ــن ه ــم  م ــعبنا والعال ــى اهلل ش حم
نحــن  وفقدنــا  الــدول  اقــوى  باقتصاديــات  فتــك 
فــي بالدنــا نفــر كريــم نســأل اهلل الرحمــة لهــم 
ــث  ــجلة حي ــاالت المس ــكل الح ــل ل ــفاء العاج والش
ــراءات  ــيط االج ــي تبس ــي عل ــدوق القوم ــل الصن عم
لحملــة البطاقــة حتــى يقلــل مســاحة التنقــل  حيــث 
ســمح بصــرف ادويــة االمــراض المزمنــة للحــاالت 
ــا  ــط وغيره ــكري والضغ ــرض الس ــل م ــتقرة مث المس
عبــر الصيدليــات مباشــرة بــكل الواليــات وكذلــك 
ــريان  ــخ س ــن تاري ــر ع ــض النظ ــات بغ ــم الخدم تقدي
البطاقــة اوضياعهــا بــكل الواليــات وتــم تقليــل زمــن 
االنتظــار مــن خــالل العمــل بالطاقــة القصــوى علــى 
ــة  ــادرات الخاص ــل المب ــك تفعي ــاعة وكذل ــدار الس م
ــة  ــراض المزمن ــرض ذوي االم ــة للم ــة المنزلي بالخدم
وفتــح العيــادة االستشــارية بالتلفــون وعمــل مســتمر 
وعمــل  والتعقيــم  والــرش  والتوعيــة  لالرشــادات 
صــاالت تســتجيب لالرشــادات ولقــد بلــغ اجمالــي 
تكلفــة تدخــالت الصنــدوق للتأميــن الصحــي لمجابهة 
جائحــة كرونــا للعــام 2020م حوالــي مائــة واربعة عشــر 

ــف ــون ال ــة واربع ــمائة وثالث ــون وخمس ملي
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المتابع الصديق الصندوق للتأمين الصحي عمل علىالمتابع الصديق الصندوق للتأمين الصحي عمل على
ــا  ــورة وموجهاتهــا خاصــة الشــفافية واالصــاح االداري والمؤسســية هن ــادي الث ــق مب ــا تحقي ــورة وموجهاتهــا خاصــة الشــفافية واالصــاح االداري والمؤسســية هن ــادي الث ــق مب تحقي
تظهــر اهميــة المــورد البشــري مواكبــة لذلــك عملــت االدارة العامــة للمــوارد البشــرية  علــي تظهــر اهميــة المــورد البشــري مواكبــة لذلــك عملــت االدارة العامــة للمــوارد البشــرية  علــي 
تدريــب العامليــن ومراجعــة الهيــكل االداري والوظيفــي عبــر ديــوان شــؤون الخدمــة ووزارة تدريــب العامليــن ومراجعــة الهيــكل االداري والوظيفــي عبــر ديــوان شــؤون الخدمــة ووزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة حتــى ينبنــي نظــام لــكادر بشــري مــدرب ومؤهــل لتحقيــق العمــل والتنميــة االجتماعيــة حتــى ينبنــي نظــام لــكادر بشــري مــدرب ومؤهــل لتحقيــق 
ــك  ــة التفكي ــل لجن ــهيل عععم ــم وتس ــل دع ــت ع ــث عمل ــاملة  حي ــة الش ــة الصحي ــك التغطي ــة التفكي ــل لجن ــهيل عععم ــم وتس ــل دع ــت ع ــث عمل ــاملة  حي ــة الش ــة الصحي التغطي
ــة وايضــا  ــق العدال ــن لتحقي ــات لمراجعــة ملفــات العاملي ــات والمطلوب ــر كل المعين ــة وايضــا بتوفي ــق العدال ــن لتحقي ــات لمراجعــة ملفــات العاملي ــات والمطلوب ــر كل المعين بتوفي
الصحــي  للتأميــن  القومــي  للصنــددوق  الوظيفــي  الســجل  تصحيــح  الصحــي م  للتأميــن  القومــي  للصنــددوق  الوظيفــي  الســجل  تصحيــح  العــام20202020م  فــي  العــامتــم  فــي  تــم 
والشــواغر والمؤهليــن للترقيــة لشــغلها  تــم حصــر الوظائــف خ العــادة ادخالهــا وتــم توفيق والشــواغر والمؤهليــن للترقيــة لشــغلها  تــم حصــر الوظائــف خ العــادة ادخالهــا وتــم توفيق 

ــة ــات الحكومي ــب الموجه ــة حس ــات االجتماعي ــع التأمين ــين م ــجل المعاش ــاع س ــةاوض ــات الحكومي ــب الموجه ــة حس ــات االجتماعي ــع التأمين ــين م ــجل المعاش ــاع س اوض



التغيرالتغير



التغيرالتغير

معنــا يتابعــون  الذيــن  العافيــة  ســمحة  مجلــة  معنــااصدقــاء  يتابعــون  الذيــن  العافيــة  ســمحة  مجلــة  اصدقــاء 
االداء  تطويــر  علــى  الصحــي  التأميــن  عمــل   الجــودة  مجــال  فــي  االداء   تطويــر  علــى  الصحــي  التأميــن  عمــل   الجــودة  مجــال  فــي   
خطــوات  فهــذه  االروبــي  والتميــز  الجــودة  نمــوزج  وفــق  خطــوات المؤسســي  فهــذه  االروبــي  والتميــز  الجــودة  نمــوزج  وفــق  المؤسســي 
ممــا  المؤسســة  فــي  التحســين  مؤشــرات  مــن  ترفــع  ممــا عالميــة  المؤسســة  فــي  التحســين  مؤشــرات  مــن  ترفــع  عالميــة 
الطبيــة الخدمــات  مــن  العاجيــة  البطاقــة  حملــة  رضــا  علــي  الطبيــةينعكــس  الخدمــات  مــن  العاجيــة  البطاقــة  حملــة  رضــا  علــي  ينعكــس 
ــن  ــع م ــع المجتم ــم م ــل دائ ــام تواص ــاء نظ ــم بن ــن م ت ــع م ــع المجتم ــم م ــل دائ ــام تواص ــاء نظ ــم بن ــام 20202020م ت ــي الع ــك ف ــام وكذل ــي الع ــك ف وكذل
خــال تكويــن شــبكة العمــل الطوعــي بالواليــات لكــي تكــون جســر بيــن خــال تكويــن شــبكة العمــل الطوعــي بالواليــات لكــي تكــون جســر بيــن 
المجتمع والصندوق القومي للتأمين الصحي ومراقبا حقيقيا للخدمات المجتمع والصندوق القومي للتأمين الصحي ومراقبا حقيقيا للخدمات 
اصحــاب  اشــراك  اطــار  فــي  وكذلــك  للشــرائح  حــددت  التــي  اصحــاب الحكوميــة  اشــراك  اطــار  فــي  وكذلــك  للشــرائح  حــددت  التــي  الحكوميــة 
ــات ــة تلقــي الخدم ــهيل عملي ــر وتس ــرار والتطوي ــع الق ــة فــي صت ــاتالمصلح ــة تلقــي الخدم ــهيل عملي ــر وتس ــرار والتطوي ــع الق ــة فــي صت المصلح



المتابــع  الكريــم ايــن مــا كنــت قبــل ان نغادركــم اذا لديك استفســار 
او اي ماحظــة وكل مايخــص الصنــدوق القومــي للتأميــن الصحــي 
 3311 المشــتركين  خدمــات  مركــز  علــى  تتصــل  ان  إال  عليــك  مــا 
تعالــوا  والختــام  انتظــارك  فــي  ســتجدنا  وتالــت3311  تانــي3311 
مــع بعــض مؤسســات وافــراد ان نعطــي الوطــن فرصــة جديــدة 
للتطــور وقيثــارة للحــن يبعــث الفــرح فمــازال هنــاك امــل وحنبنيهــو 
الصحــي  للتأميــن  القومــي  الصنــدوق  تحيــات  مــع  بنقــدر  وســوا 

الهتاف االخير


