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هتاف ووطن

المتابعون االفاضل

 تحيــة االعــزاز لبادنــا وهــي تخطــو نحــو ســودان الحريــة والســام والعدالــة 
باســم  الموســيقية  االالت  تــردده  للحــن  صــدى  ديســمبر  ثــورة  مازالــت 
الشــهداء وهتــاف حنجــرة  دمــاء  الســوداني وحــروف موطنهــا  االنســان 

الثــوار ســلمية ســلمية وحنبنيهــو وســوا بنقــدر.



 بروفايل
 التأمين الصحي

ــع  ــي   م ــل الجمع ــد العق ــط وتوحي ــروح التخطي ــه ب ــال ايمان ــن خ م
احترام مكونات كل والية انعقد الملتقى الثاني واألربعون لمديري 
فــروع الصنــدوق بالواليــات تحــت شــعار )ســوا بنقــدر ... لتغطيــة 
أشــمل ... وخدمــة أفضــل( بقاعــة التنســيق الصحــي بالصنــدوق 
القومــي لامــدادات الطبيــة برعايــة ومتابعــة لصيقــة مــن دكتــور 
ــن  ــي للتأمي ــدوق القوم ــام للصن ــر الع ــي المدي ــد الماح ــير محم بش
الصحــي وبحضــور مديــري الفــروع ومــدراء االدارات العامــة والفرعيــة 

ــدوق ــة الصن ــام برئاس ــر الع ــدات المدي ووح



 بروفايل
 التأمين الصحي

وبمشــاركة فاعلــة مــن الشــركاء العالمييــن )مديــر منظمــة الصحة 
العالمية د.نعمة ســعيد، ودكتور محمد يوســف( )وممثل منظمة 
الوكالــة اليابانيــة يوكــي ســان YUKIE SAN( والشــركاء المحلييــن 
الطــب  )ممثــل وزارة الصحــة االتحاديــة د.هيثــم عــوض هللا مديــر 
العاجــي اضافــة الــي لــواء طبيــب شــرطة أحمــد العبيــد مســئول 
الخدمــات الطبيــة لمنســوبي شــرطة الواليــات وحضــور د.هشــام 
عــوض الكريــم مديــر البرنامــج الوطنــي للجــدارات المجلــس القومــي 
للتدريب وخرج بتوصيات تتماشي مع موجهات المرحلة االنتقالية 
ومتطلبــات الســام وبســط المســاوة بيــن الواليــات و تنفيــذ مبــدأ 

ــة علــى امتــداد الواليــات  العدال





المناطــق  خاصــة  الســكانية  التغطيــة  لتواكــب  الخدمــة  تقديــم  منافــذ  فــى  التوســع  المناطــق ضــرورة  خاصــة  الســكانية  التغطيــة  لتواكــب  الخدمــة  تقديــم  منافــذ  فــى  التوســع  ضــرورة 
الصحييــن،  المعاونيــن  الطبييــن،  )المســاعديين  الوســيطة  الكــوادر  مــن  واالســتفادة  الصحييــن، الريفيــة  المعاونيــن  الطبييــن،  )المســاعديين  الوســيطة  الكــوادر  مــن  واالســتفادة  الريفيــة 

لــة. للعدا تحقيقــًا  لــة.القابــات(  للعدا تحقيقــًا  القابــات( 

وع. اســـة لمعرفـــة اســـباب التفاوت فـــى تكلفـــة الخدمـــات الطبيـــة والدوائية بيـــن الفر اء در وع.اجـــر اســـة لمعرفـــة اســـباب التفاوت فـــى تكلفـــة الخدمـــات الطبيـــة والدوائية بيـــن الفر اء در اجـــر

االحصائيـــة.  التقاريـــر  ومحتويـــات  المعلومـــات  ومصـــادر  البيانـــات  جمـــع  آليـــات  وتحديـــث  االحصائيـــة. مراجعـــة  التقاريـــر  ومحتويـــات  المعلومـــات  ومصـــادر  البيانـــات  جمـــع  آليـــات  وتحديـــث  مراجعـــة 

وتحفيــز  الدفــع  نظــام  تطبيــق  فــى  مقدرتــه  ودعــم  بالمحليــات  الصحــي  النظــام  مــع  التنســيق  وتحفيــز إحــكام  الدفــع  نظــام  تطبيــق  فــى  مقدرتــه  ودعــم  بالمحليــات  الصحــي  النظــام  مــع  التنســيق  إحــكام 
الاجئيــن. الدخــال  والدولييــن  المحلييــن  الشــركاء  مــع  متكاملــة  رؤيــة  وضــع  ضــرورة  العاملــة.  الاجئيــن.الكــوادر  الدخــال  والدولييــن  المحلييــن  الشــركاء  مــع  متكاملــة  رؤيــة  وضــع  ضــرورة  العاملــة.  الكــوادر 

اف وتنفيـــذه علـــى كافة المســـتويات يـــب واإلشـــر اف وتنفيـــذه علـــى كافة المســـتوياتاعطـــاء أولويـــة قصـــوى للتدر يـــب واإلشـــر اعطـــاء أولويـــة قصـــوى للتدر

ماذا يريد ان يعمل الصندوق القومي للتأمين الصحي 



دراســـة تجربـــة الوحـــدات التنفيذيـــة ومـــدى تحقيقهـــا الهدافها.دراســـة تجربـــة الوحـــدات التنفيذيـــة ومـــدى تحقيقهـــا الهدافها.

 االســـتفادة مـــن منافـــذ تقديـــم الخدمـــة التابعـــة للشـــرطة فـــى زيـــادة االتاحـــة وتوطيـــن الخدمـــات. االســـتفادة مـــن منافـــذ تقديـــم الخدمـــة التابعـــة للشـــرطة فـــى زيـــادة االتاحـــة وتوطيـــن الخدمـــات.

الخدمـــة تقديـــم  بواليـــة  القوميـــة  للبطاقـــة  والمســـاهمة  االســـترداد  باجـــراء  قـــرار   الخدمـــةاصـــدار  تقديـــم  بواليـــة  القوميـــة  للبطاقـــة  والمســـاهمة  االســـترداد  باجـــراء  قـــرار   اصـــدار 

وضــع  المحدثــة.  بــط  الضوا حســب  التحويــل  اءات  اجــر تبــاع  وا لــة  االحا نظــام  بتقويــة  ام  وضــع االلتــز المحدثــة.  بــط  الضوا حســب  التحويــل  اءات  اجــر تبــاع  وا لــة  االحا نظــام  بتقويــة  ام  االلتــز
تــر  دفا وتجديــد  اج  واســتخر العاجيــة  البطاقــة  وتجديــد  لــة  االحا خدمــات  لتقديــم  تــر مقتــرح  دفا وتجديــد  اج  واســتخر العاجيــة  البطاقــة  وتجديــد  لــة  االحا خدمــات  لتقديــم  مقتــرح 

. الخدمــة  تقديــم  واليــات  عبــر   المزمنــة   اض  .االمــر الخدمــة  تقديــم  واليــات  عبــر   المزمنــة   اض  االمــر

ضـــرورة مراجعـــة قاعـــدة بيانات المشـــتركين  الموجـــودة بالبرنامج المحوســـبضـــرورة مراجعـــة قاعـــدة بيانات المشـــتركين  الموجـــودة بالبرنامج المحوســـب

ماذا يريد ان يعمل الصندوق القومي للتأمين الصحي  



يـــف برقـــم خدمـــة العماء واالســـتفادة مـــن مركز خدمـــات العماء  يـــف برقـــم خدمـــة العماء واالســـتفادة مـــن مركز خدمـــات العماء تنفيـــذ حملـــة اعاميـــة للتعر تنفيـــذ حملـــة اعاميـــة للتعر
في قيـــاس رضا المســـتفيدفي قيـــاس رضا المســـتفيد

تفعيـــل خدمـــات المشـــتركين بالواليات.تفعيـــل خدمـــات المشـــتركين بالواليات.

اء الممنوحـــة للصندوق يـــادة ســـقوفات الشـــر ارة الماليـــة لز اء الممنوحـــة للصندوقالتواصـــل مـــع وز يـــادة ســـقوفات الشـــر ارة الماليـــة لز التواصـــل مـــع وز

ماذا يريد ان يعمل الصندوق القومي للتأمين الصحي  



اشراقات للتأمين الصحي في سماء الواليات



التامين الصحي بشرق دارفور يستجلب جهاز أشعة مقطعية 

وتوطيــن  الصحيــة  الخدمــات  تحســين  إطــار  فــي 
العــاج بواليــة شــرق دارفــور تــم توفير جهاز األشــعة 
للتأميــن  القومــي  الصنــوق  قبــل  مــن  المقطعيــة  
الصحــي بتكلفــة فاقــت ال )100( مليــون جنيه ســوداني 
وساهم ذلك في تخفيف العبء على المؤمن لهم .



التامين الصحي يحدث طفرة نوعية في الخدمات الصحيةالتامين الصحي يحدث طفرة نوعية في الخدمات الصحية
انحيــازا لثــورة ديســمبر العظيمــة وتخليــدا للشــهداء تــم افتتــاح مركــز انحيــازا لثــورة ديســمبر العظيمــة وتخليــدا للشــهداء تــم افتتــاح مركــز 

الشــهيد تبيــدي التشــخيصي بواليــة النيــل االبيــضالشــهيد تبيــدي التشــخيصي بواليــة النيــل االبيــض

الصحــق  للتأميــن  القومــي  الصنــدوق  ان  بمــا 
ســباقًا فــي مجــال تطويــر الخدمــة الطبيــة وعليــه 
ــات  ــكل الخدم ــي ش ــة ف ــرة نوعي ــدث طف ــد أح فق
علــي  عليهــم  للمؤمــن  المقدمــة  الصحيــة 
واالخصائييــن  العمومييــن  األطبــاء  مســتوى 
والخدمــات المعمليــة  بفــرع واليــة النيــل األبيــض 
ــع وزارة  ــراكات م ــا للش ــال تفعيله ــن خ ــك م وذل
ــتوى  ــي مس ــة عل ــة الطبي ــر الخدم ــة وتوفي الصح

المراكــز الصحيــة بجميــع محليــات الواليــة 



مدير التامين الصحي بشمال كردفان تطبيق نظام الجودة من اجل مدير التامين الصحي بشمال كردفان تطبيق نظام الجودة من اجل 
خدمات متميزةخدمات متميزة

تماشــيا مــع مواكبــة التطــور المؤسســي وتنفيــذا لبرامــج الجــودة  ووصــوال الرضــاء 
المؤمن عليهم اقام التامين الصحي فرع والية شــمال كردفان الدورة التأسيســية 

لنمــوذج التميــز 2020 النمــوذج االروبــي تحــت شــعار )معــًا نحــو التمير( 



الخبر واالثر الجميلالخبر واالثر الجميل

اكتملــت اســتعدادات التأميــن الصحــي الدخــال عــدد مليــون اكتملــت اســتعدادات التأميــن الصحــي الدخــال عــدد مليــون 
ــة  ــة االنتقالي ــة المرحل ــن حكوم ــل م ــم كام ــر  بدع ــرة فقي ــة اس ــة االنتقالي ــة المرحل ــن حكوم ــل م ــم كام ــر  بدع ــرة فقي اس
للمناطــق  اولويــة  مــع  مشــترك   مليــون  خمســة  للمناطــق لعــدد  اولويــة  مــع  مشــترك   مليــون  خمســة  لعــدد 
المتأثــرة بالحــرب والنازحيــن وذوي االعاقة والشــرائح رقيقة المتأثــرة بالحــرب والنازحيــن وذوي االعاقة والشــرائح رقيقة 

ــدر  ــوا بنق ــال وس ــدر الح ــوا بنق ــال وس الح



فــي الختــام هــذه صفاحــات مــن مجلــة ســمحة العافيــة صــوت الصنــدوق 
القومــي للتأميــن الصحــي 

البحــر يقــول اشــياء كثيــرة اســتوطن الوطــن  الحلــم واالمــل شــراعا لكــي 
يصــل للبــر ويتحقــق الرفــه لشــعبنا الصنــدوق القومــي للتأميــن الصحــي 
بادنــا  هللا  ليحمــي  اجتماعيــة  حمايــة  مشــروع  فهــو  مواطــن  لــكل  حــق 

النبيــل  وانســانها 
التنســي عزيــزى المســتمع ايــن مــا كنــت اذا لديــك اي استفســار او محتــاج 
معلومــة حــول خدمــات التأميــن الصحــي او كيفيــة االشــتراك او شــكوي  
مــا عليــك اال ان تتصــل علــي الرقــم 3311 مركــز خدمــات العمــاؤ تانــي3311 

اتصــل حتصــل بهــذا نســتودعكم هللا مــع الســامة

المتابع الكريم اخر النفق ضوء


