2017

استطاع الصندوق القومي ل�لإم��دادات الطبية توفير األدوي��ة واملستلزمات الطبية بنسب عالية
خالل السنوات املاضية ،رغم الظروف التي مرت بها البالد واملتمثلة في ندرة النقد األجنبي وصعوبة
التحاويل البنكية .في الخمس سنوات األخ�ي��رة زاد معدل ال��وف��رة الدوائية من  46%في  2010إلى
ً
ً
 95%ف��ي امل�ت��وس��ط ،ع�ل�م��ا ب��أن ال�ح��د األق���ص��ى امل�ع�م��ول ب��ه ع��امل�ي��ا  .95%ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى تمكن
الصندوق من املحافظة على وفرة أصناف البرامج العالجية املتخصصة وتشمل أدوية الطوارئ
وال�ح��وادث وأدوي��ة ع�لاج السرطان وأدوي��ة ومستهلكات زراع��ة وغسيل الكلى وأدوي��ة ومستهلكات
بنك الدم والهيموفيليا وأدوية برنامج عالج األطفال املجاني بنسبة ال تقل عن  95%خالل األعوام
الخمس املاضية .يتلخص أه��م م��ا ق��ام ب��ه الصندوق ف��ي الفترة املاضية ومنح بموجبه العاملون
بالصندوق وسام اإلنجازواملديرالعام نجمة اإلنجازفي اآلتي:
1 .1مشروع مجانية عالج األطفال دون الخامسة :بادرت وزارة الصحة االتحادية بالتعاون مع
ً
وزارة املالية والتخطيط االقتصادي بمشروع توفير  43صنفا من األدوي��ة التي تعالج معظم
األمراض الشائعة عند األطفال في مؤسسات الرعاية الصحية األولية .خصصت وزارة املالية
ً
أكثرمن  200مليون جنيه سنويا لهذا البرنامج .يساعد هذا املشروع في تقليل نسبة الوفيات
ً
وسط األطفال دون الخامسة .أيضا يساهم في تخفيف عبء فاتورة العالج على املواطنين.
ع��دد امل�راف��ق الصحية ال�ت��ي ت��وف��ر ه��ذه األدوي ��ة ف��ي ال��والي��ات ال�ت��ي بها ف��روع للصندوق 3,441
( 95%من املرافق).
ً
2 .2أفرع الصندوق بالواليات :أكملت اإلمدادات الطبية إنشاء فروعها في  16والية وذلك تنفيذا
ل�ق��ان��ون ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�ل�إم��دادات الطبية لسنة  ،2015وال��ذي ي��وج��ب على الصندوق
توفيراألدوية في جميع املؤسسات الحكومية وذلك بإنشاء فروع له بالواليات .في هذه الفروع
تقوم اإلم��دادات بتوفير رأس املال االبتدائي ملخزون األدوي��ة ،باإلضافة إلى الدعم اللوجستي
املتمثل في تشييد مخازن بمواصفات التخزين الجيد الصادرة من منظمة الصحة العاملية.
ولتسهيل نقل األدوي��ة م��ن رئ��اس��ة ال��والي��ة إل��ى امل�راف��ق الصحية ،منحت اإلم ��دادات ك��ل والي��ة
عربتين لإلشراف وشاحنتين للنقل البارد لألدوية من رئاسة الوالية إلى املرافق الصحية .عدد
العربات الكلي  64عربة بتكلفة ح��وال��ي  45مليون جنيه س��ودان��ي .تعتبر ه��ذه ال�ف��روع صمام
أمان لضمان وصول األدوية املأمونة والفعالة إلى جميع املواطنين وبالقرب من أماكن سكنهم
وبأسعار موحدة في جميع أنحاء البالد .زاد مخزون هذه الواليات من األدوي��ة من  20مليون
جنيه قبل إنشاء الفروع في العام ( 2015حوالي  3.3مليون دوالر) إل��ى أكثر من  270مليون
جنيه ف��ي ال�ع��ام ( 2017ح��وال��ي  16.9مليون دوالر) بعد إن�ش��اء ف��روع اإلم ��دادات ف��ي  16والي��ة.
أكملت اإلمدادات الطبية إنشاء مخازن لألدوية بمواصفات عالية في  4واليات .كما بدأت في
تشييد مخازن جديدة في  7واليات أخرى بتكلفة  252مليون جنيه.
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3 .3أسعار األدوي��ة :وح��دت اإلم��دادات أسعار بيع األدوي��ة للجمهور في جميع أنحاء الواليات التي
بها ف��روع ،بمعنى آخ��ر تتكفل اإلم ��دادات بكل تكاليف ترحيل األدوي��ة من الخرطوم إل��ى هذه
ال ��والي ��ات .إض��اف��ة إل��ى ذل��ك اس�ت�ط��اع ال �ص �ن��دوق خ�ف��ض أس �ع��ارأدوي �ت��ه وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ه��ذه
األس�ع��ار دون تغيير يذكر ألكثر من ثالثة أع��وام ،رغ��م االرت�ف��اع املستمر في سعر ال�ص��رف .كما
ً
استطاع الصندوق دع��م أسعار أكثر من  50صنفا جميعها من األدوي��ة غالية الثمن بنسبة
دع��م أكثر م��ن  40%ف��ي املتوسط وبقيمة دع��م ت�ج��اوزت  55مليون جنيه س��ودان��ي وم��ن هذه
األدوي��ة على سبيل امل�ث��ال عقار األميونوقلوبيلين وال��ذي خفض سعره م��ن 3,914ج�ن�ي��ه إلى
ً
 1,000جنيه (أي بنسبة دع��م ت��زي��د ع��ن  .)70%أي�ض��ا ح��اف��ظ ال�ص�ن��دوق على أس�ع��ار أدوي��ة
األمراض املزمنة ( 11نوع من األمراض) والتي يبلغ عددها  288صنف دون تغيير ،رغم عدم
وفاء وزارة املالية والتخطيط االقتصادي بالتزامها ،وعدم تنفيذ توجيه رئاسة الجمهورية
الصادر في يناير  2018بدفع قيمة فرق سعر صرف لهذه األدوي��ة ،حيث بلغت مديونية هذا
البند  157.2مليون جنيه سوداني بنهاية ديسمبرمن العام .2017
4 .4جودة األدوي��ة :لضمان مأمونية ونجاعة وج��ودة األدوي��ة واملستلزمات الطبية أثناء الترحيل
وداخل مخازنه املركزية ومنها إلى مخازن فروعه بالواليات ،التزم الصندوق باستيراد األدوية
ً
املسجلة ما استطاع إل��ى ذل��ك سبيال ،حيث ارتفعت نسبة األدوي��ة املسجلة التي استوردها
الصندوق في العام  2017إلى  97%مقارنة بنسبة  61%في العام  .2010إنعكس هذا اإلجراء
ف��ي إنخفاض نسبة األدوي��ة امل��رف��وض��ة م��ن  9%ف��ي ال�ع��ام  2010إل��ى أق��ل م��ن  0.5%منذ العام
.2014
ً
5 .5تخزين وت��رح�ي��ل األدوي ��ة :ق��ام ال�ص�ن��دوق بتحديث وت�ط��وي��ر البيئة التخزينية وف�ق��ا للمعايير
العاملية ومتطلبات أس��س التخزين الجيد ال�ص��ادرة من منظمة الصحة العاملية ،حيث قام
بتركيب أج�ه��زة لرصد درج��ات ال�ح�راة وال��رط��وب��ة على م��دار الثانية ف��ي مخازنه املركزية و أنشأ
غرفة ملراقبة املخزون في املركز والواليات .يتمكن الصندوق من خالل هذه الغرفة من رصد
درج��ات الحرارة والرطوبة باملخازن عن طريق النظام اآللي الذي يضمن رصد درجة الحرارة
والرطوبة في املناطق املختلفة داخ��ل امل�خ��ازن على م��دار الثانية واإلن��ذار ب��أي تغيير يحدث في
ً
درجات الحرارة والرطوبة يتجاوز املدى املسموح به .أيضا يراقب الصندوق مخزون األدوية
في جميع فروعه بالواليات مما يساعد في سد النقص وسحب األدوية الفائضة وتحويلها إلى
ً
الواليات األكثر استهالكا مما يساعد في االستفادة القصوى من األدوية املوجودة ويقلل من
قيمة األدوية منتهية الصالحية .كما تمكن الصندوق من زيادة السعة التخزنية الرأسية وذلك
بإنشائه ملخزن جديد وفق مواصفات التخزين العاملية و بمساحة تقدربأكثر من  46,000متر
مكعب والذي تكرم فخامة رئيس الجمهورية املشيرعمرحسن أحمد البشيربافتتاحه في 17
أبريل من العام  .2017ولضمان جودة املنتجات الطبية أثناء الترحيل ،تعاقدت اإلمدادات
م��ع ش��ر �ك�ات م�ق�ت��درة لنقل األدوي ��ة ف��ي ش��اح�ن��ات م�ب��ردة م��ن م�ي�ن��اء ب ��ورت س ��ودان إل��ى مخازنها
املركزية ومنها إلى مخازن فروعها بالواليات املختلفة.
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6 .6تقليل نسبة األدوية منتهية الصالحية :استطاعت اإلم��دادات تقليل الهدر الناتج عن انتهاء
صالحية األدوي ��ة قبل توزيعها م��ن  7%ف��ي ال�ع��ام  2010إل��ى  1%فقط منذ ال�ع��ام  2013وهي
ً
أقل من الحد األدنى املقبول عامليا وهو بين  5% - 3%من متوسط قيمة املخزون السنوية،
وذل��ك باتباع مجموعة م��ن اإلج �راءات أهمها معرفة موقف استهالك األص�ن��اف واستخدام
ً
مؤشرات القياس املتعارف عليها عامليا للتنبؤ بانخفاض االستهالك أو تراكم املخزون وتحويل
ً
امل �خ��زون غ�ي��ر امل�ت�ح��رك إل��ى ال��والي��ات ذات االس�ت�ه�لاك امل��رت�ف��ع .أي�ض��ا ق��ام ال�ص�ن��دوق بتفعيل
ال�ج��رد ال ��دوري ،حيث أدخ��ل ،وألول م��رة ف��ي تاريخه ،ال�ج��رد نصف السنوي وال�ج��رد املفاجئ.
كما قام في هذا العام بجرد جميع مخازنه بفروعها في الواليات وذلك بإرسال فرق من املركز
للواليات للتأكد من دقة عملية الجرد ،وصحة البيانات في النظام اإللكتروني ،والوقوف على
البيئة للتخزينية بمخازن ال�ف��روع وكذلك ق��ام الصندوق بمراجعة طريقة تحديد الكميات
باستخدام الكمبيوتر.
7 .7احتياجات الطوارئ الطبيعية وغيرها :استطاع الصندوق مقابلة احتياجات الطوارئ إبان
أح��داث النيل األزرق وهجليج واب��و كرشولة واحتياجات ط��وارئ الخريف وأمصال الحجاج
واألدوي� ��ة وامل�ح��ال�ي��ل ال�ل�ازم��ة مل�ع��ال�ج��ة اإلس �ه��االت امل��ائ�ي��ة ،ج��رح��ى ال�ي�م��ن ب�ك�ف��اءة ع��ال�ي��ة ،رغ��م
صعوبة التحاويل البنكية في الفترة السابقة.
8 .8ت�ط��وي��ر منهجية ال�ع�م��ل ب��ال�ص�ن��دوق :ف��ي ال�ع��ام  2010أدخ��ل ال�ص�ن��دوق ال�ن�ظ��ام اإلل�ك�ت��رون��ي
امل�ع��روف باسم تخطيط م��وارد املؤسسات (  ( ERPوال��ذي أسهم في إنشاء قاعدة بيانات
ش��ام�ل��ة ل�ك��ل ال�ع�م�ل�ي��ات ب��ال�ص�ن��دوق وت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ك��ام��ل وال��رب��ط ف��ي امل�ع�ل��وم��ات ب�ي��ن اإلدارات
ً
واملخازن وربط شبكة الصندوق مع فروعه بالواليات .ومن خالله أصبح الصندوق رائدا في
تطبيق عدة أنظمة إلكترونية وهي نظام الباركود ونظام مراقبة درجات الحرارة والرطوبة في
جميع مخازن الصندوق املركزية وتطبيق نظام الشراء اإللكتروني والبيع عن طريق اإلنترنت
ً
ونظام الدفع اإللكتروني ،باإلضافة إلى ترك التعامل الورقي تماما في اإلمدادات و أصبح البريد
اإللكتروني وسيلة التواصل بين العاملين على مستوى املركزوالواليات.
9 .9ال �ش ��راء امل��وح��د اإلل �ك �ت��رون��ي :ألول م ��رة ف��ي ت��اري��خ ال �ب�ل�اد ،أدخ ��ل ال �ص �ن��دوق ن �ظ��ام ال �ش �راء
اإللكتروني في العام  .2015وهي خدمة تتيح للموردين التقديم لعطاءات الصندوق بواسطة
اإلنترنت و تعتبر التجربة األولى من نوعها في السودان وأفريقيا .شاركت في هذا العطاء األول
ً
من نوعه جميع مؤسسات الحكومة املسؤولة عن اإلم��داد الطبي إن�ف��اذا لقانون الصندوق
وق �رار فخامة رئيس الجمهورية بالشراء امل��وح��د .شاركت في ه��ذا العطاء أكثر من  90شركة
مقارنة مع متوسط  50شركة في العطاءات السابقة .العطاء اإللكتروني أدى إلى خفض زمن
ً
ف��رز العطاء وتحديد الفائزين من  6شهور إل��ى  15يوما فقط وب��درج��ة عالية من الشفافية.
تمكن ال�ص�ن��دوق م��ن خ�لال تنفيذ ال�ش�راء اإللكتروني امل��وح��د الحصول على توفير مبلغ 12
مليون يورو في أول تجربة لهذا البرنامج.
1010دع��م ال�ص�ن��اع��ة ال��وط�ن�ي��ة :م�س��اه�م��ة ف��ي تنفيذ س�ي��اس��ة ال��دول��ة وت��وط�ي��ن ال�ص�ن��اع��ة الوطنية
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ً
وت�ط��وي��ره��ا ،خصص ال�ص�ن��دوق ع�ط� ً�اء منفصال للصناعة الوطنية منذ ال�ع��ام  .2011زادت
مشتريات الصندوق من الصناعة الوطنية من  10مليون جنيه (  3مليون دوالر ) في العام
 2010إلى  1,059,000,000جنيه (67مليون دوالر) في عطاء العام  .2017ويعمل الصندوق
ً
على االستمرارفي تخصيص عطاء للمنتجات املحلية ،مع مراعاة سعراألدوية وجودتها التزاما
بما جاء في قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة  ،2010وحتى ال يكون هذا
الدعم على حساب املريض من حيث الجودة وسعر ال��دواء املحلي املتوفر مقارنة مع ال��دواء
املستورد
1111ن�ظ��ام التعاقد ط��وي��ل األج��ل :انتهج ال�ص�ن��دوق سياسة ش �راء األدوي ��ة واملستلزمات الطبية
ع��ن طريق نظام التعاقد طويل األج��ل ل�لأدوي��ة املنقذة للحياة بعد إج��ازت��ه م��ن مجلس إدارة
الصندوق لضمان إنسيابها دون ح��دوث ف�ج��وات وذل��ك لقلة م�ص��ادر ه��ذه األدوي��ة وصعوبة
ال�ح�ص��ول عليها ف��ي ال��وق��ت امل�ن��اس��ب ،سيما األص�ن��اف ال�ت��ي تصنع بعد الطلب مثل األم�ص��ال
ً
واللقاحات .أيضا ساعدت هذه العقودات في خفض وتثبيت أسعار األدوي��ة .في العام 2013
وقع الصندوق عقودات طويلة األجل مع تثبيت السعراملر�سى في العطاء املفتوح ملدة خمسة
ً
أع��وام م��ع  8ش��ر �ك�ات ت��ورد للصندوق  74صنفا م��ن األدوي��ة املنقذة للحياة .ف��ي ال�ع��ام 2015
بلغ الوفر املادي املتحصل عليه  2,282,954يورو ،وارتفع عدد األصناف في العام  2017إلى
 95صنف حيث شمل عدة أدوية منقذة للحياة باإلضافة إلى املحاليل الوريدية بعد موافقة
شركاتها على العقود طويلة األجل .كما زادت قيمة الوفراملادي إلى  9,770,575يورو.
ً
1212إم��داد ال�غ��ازات الطبية  :تنفيذا ل�ق�رار ال�ش�راء امل��وح��د ،استطاع الصندوق إم��داد ال�غ��ازات
الطبية لجميع املستشفيات ف��ي ك��ل والي��ات ال�س��ودان بنسبة  100%وب��أس�ع��ار ت�ع��ادل نصف
أسعارالغازات عندما كانت يتم شراءها بواسطة الواليات واملستشفيات مباشرة من مصانع
ً
ال �غ��ازات الطبية ،علما ب��أن ال�ص�ن��دوق يبيعها للمرافق الصحية بسعر التكلفة .و استطاع
ال�ص�ن��دوق م��ن خ�لال تنفيذه ل�ل�ش�راء امل��وح��د ل�ل�غ��ازات الطبية م��ن ال�ح�ص��ول على قيمة وفر
ً
حوالي خمسة مليون جنيه سنويا.
ً
1313مستهلكات امل�ع��ام��ل  :ت�ن�ف�ي��ذا ل�ق�رار ال�ش�راء امل��وح��د .ب��دأ ال�ص�ن��دوق ف��ي ش �راء و ت��وف�ي��ر بعض
مستهلكات امل�ع��ام��ل من م �ص��ادر ذات ج ��ودة ع��ال�ي��ة م�م��ا سيسهم ف��ي زي ��ادة ال�ث�ق��ة ف��ي النتائج
املختبرية.
1414نظام اإلمداد اإللكتروني :بدأت اإلمدادات في أغسطس من العام  2011في استقبال طلبيات
الزبائن باإلنترنت ،لتصبح أول مؤسسة في البالد تعمل بنظام البيع اإللكتروني املتكامل حيث
ً
يتيح النظام الفرصة للزبائن عمل الطلبيات وإرسالها إلكترونيا ،دون الحاجة إلى الحضور إلى
مكاتب اإلمدادات .عدد زبائن البيع اإللكتروني 1,545زبون .استطاع الصندوق تلبية جميع
ً
طلباتهم التي وصلت إليه إلكترونيا وعددها  21,092طلبية.
1515نظام الدفع والتحصيل اإللكتروني :انتهج الصندوق سياسة الدفع اإللكتروني والتحصيل
اإللكتروني لجميع املدفوعات املالية للصندوق وذلك بهدف الضبط املالي وتسهيل اإلجراءات
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للزبائن حتى قبل صدور قراروزارة املالية والتخطيط االقتصادي.
1616صيدليات القومي لإلمدادات الطبية :تعتبرالصيدليات من منافذ الصندوق الرئيسة التي
تتعامل مع املواطنين مباشرة حيث أن صيدليات الصندوق تقدم خدمات للمجتمع وال تهدف
للربح .وت��وزع من خاللها أدوي��ة الصندوق ذات الجودة العالية وباألسعار املقدور عليها و هي
بذلك تسهل على املريض الحصول على أدوية الصندوق في أي وقت وباألخص األدوية النادرة
التي ال توجد إال في الصندوق .تبيع هذه الصيدليات أكثرمن  100صنف بنفس سعرشراءها
 .باإلضافة إال أن أسعار أدوية الصندوق تعادل  46%من أسعار القطاع الخاص(أقل بنسبة
 )54%وهذا يعزز الدور الخدمي الذي يقوم به تجاه الفقراء واملحتاجين .خالل العام 2017
بلغ ع��دد امل�ت��رددي��ن على صيدليات ال�ص�ن��دوق ال�ث�لاث  641,421م��ري��ض وبمعدل ت��ردد 860
ً
مريض ي��وم�ي��ا .ينفذ ال�ص�ن��دوق القومي ل�لإم��دادات توجيه فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء
عدد  70صيدلية بفروعه بالواليات وفق املعايير العاملية ،وبذلك يضمن استفادة املواطنين
في جميع الواليات التي بها فروع للصندوق من خدمة صيدليات الصندوق.
1717خدمة توفير األدوي��ة عن طريق االتصال الهاتفي :ق��ام الصندوق بإدخال ه��ذه الخدمة في
الربع األول من العام  2013لتوفير األدوية النادرة للمر�ضى واألدوية غير املتوفرة في السودان
وذل��ك عن طريق صيدليات الصندوق والتي تعمل على مدى  24ساعة وتتلقى استفسارات
وطلبات امل��ر�ض��ى ع��ن األدوي��ة امل��وج��ودة بالبالد وذل��ك ع��ن طريق االت�ص��ال بالرقم  5959وفي
ح��ال��ة ع��دم ت��وف��ره��ا ي�ق��وم ال �ص�ن��دوق ب�ت��وف�ي��ره��ذه األدوي� ��ة م��ن خ ��ارج ال �ب�ل�اد ل�ل�م��ر�ض��ى ال��ذي��ن
يطلبونها في فترة ال تتجاوز  72ساعة وبسعر التكلفة فقط وهذا باإلضافة إلى رقم الواتساب
ً
الذي يستقبل الروشتات أو صور األدوية املطلوبة بمعدل  40محادثة يوميا .في العام 2017
استقبل الرقم  5959أكثرمن  66الف مكاملة .استطاع الصندوق توفيرعدد  350صنف من
ً
خارج البالد من أصل  378صنفا طلبها الزبائن (أي بنسبة تنفيذ  .)93%كما بلغ عدد الزبائن
الذين وفرت لهم األدوية  5,662من أصل  5,690زبون (أي بنسبة .)99.5%
1818خدمة تعريف الزبائن بوصول أدوي��ة جديدة :يعمل الصندوق على توفير خدمة الرسائل
التلقائية للزبائن والتي تفيدهم بوصول مخزون جديد ألي من األص�ن��اف التي يتعامل فيها
ُ
ال �ص �ن��دوق .م�ن��ذ ال �ع��ام  2016أدخ ��ل ج�م�ي��ع زب��ائ��ن ال �ص �ن��دوق ف��ي ه��ذه ال�خ��دم��ة ح�ي��ث تصل
ً
اإلفادات إليهم جميعا.
1919خ��دم��ة ت��وف�ي��ر وت��وص�ي��ل األدوي ��ة ل�ل�م��ر�ض��ى ذوى األم ��راض امل��زم�ن��ة :خ�ل�ال ه��ذا ال�ع��ام أدخ��ل
الصندوق هذه الخدمة وتم التوصيل لعدد  27مريض بتردد  243مرة.
2020االن�ض�ب��اط واالل �ت��زام بمواعيد العمل :وض�ع��ت اإلم ��دادات ق��واع��د م��وح��دة وع��ادل��ة لضبط
الحضور واإلن�ص�راف واالل�ت �زام بمواعيد العمل الرسمية وبعد العطالت الرسمية كاألعياد
واملناسبات الوطنية لتحسين األداء وزيادة االنتاجية ،كما هيأت بيئة عمل مريحة ومالئمة
للعاملين ،وعلى سبيل املثال ارتفع معدل ساعات العمل في العام  2017إلىى  99%أي لم
يتجاوز التأخير أو الغياب نسبة  1%فقط مقارنة مع العام  2016والتي كان معدل ساعات
العمل فيها  98%أي  2%نسبة التأخيرأوالغياب.
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2121تنمية امل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة :تنفذ اإلم� ��دادات الطبية ب��رن��ام�ج��ا مكثفا لتنمية ق ��درات العاملين
ف��ي م��ؤس�س��ات متخصصة داخ��ل وخ ��ارج ال �ب�لاد .اس�ت�ف��اد م��ن ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج ف��ي ال�ع��ام ،2017
1,241متدرب ،منهم أكثر من  120متدرب نالوا دورات خارج البالد .كذلك استمر الصندوق
بتوزيع بعض املراجع واملنشورات العلمية في مجال اإلمداد الطبي لفروع الصندوق وإدارات
الصيدلة بالواليات .ملواصلة هذا البرنامج الطموح في تنمية قدرات العاملين ولتحسين جودة
األداء واالستفادة القصوى من امل��وارد التي توفرها الحكومة لألدوية ،أنشأ الصندوق مركز
عبد الحميد إبراهيم للتدريب والذي تكرم فخامة رئيس الجمهورية املشير عمر حسن أحمد
البشير بافتتاحه في  17أبريل من العام  .2017يعنى هذا املركز بتطوير امل��وارد البشرية وبناء
ال�ق��درات العلمية واملهنية للعاملين بسلسلة اإلم��داد الطبي بالبالد .يحتوي املركز على أربع
قاعات تدريبة بعدد  30مقعد لكل قاعة مع إمكانية ربط قاعتين لتناسب البرامج املوسعة
ذات ال �ع��ددي��ة ال�ك�ب�ي��رة وق��اع��ة ل�ل�م��ؤت�م�رات ب�س�ع��ة  265ك��ر�س��ي وم� ��زودة ب��أج�ه��زة م�ك��رف��ون��ات
وشاشات ذكية وتوفر خدمة الترجمة الفورية .ه��ذا باإلضافة إل��ى قاعة اجتماعات املجلس
القومي لتنسيق الخدمات الصحية .كذلك يحتوي املركزعلى مختبرحاسوب به  25كمبيوتر
باإلضافة إلى مكتبة إلكترونية وورقية تحتوي على الكتب واألوراق العلمية في إدارة النظام
ً
الصحي بالتركيزعلى مجال اإلمداد الطبي والرقابة والخدمات الصيدالنية .أخيرا املركزبه كل
املنافع الالزمة للتدريب من كافتيريا واستراحات وانترنت وغيرها.
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ملخص التقدم املحرز في بعض املؤشرات :مقارنة بين األعوام 2017 - 2010
البيان

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010اإلنحراف النسبة

مشتريات األدوية األجنبية * 286 147 134

503

592

157% 1,420 2,325 905 785

مشتريات األدوية -الصناعة
املحلية*

7

10

18

41

113

486 178 177

173% 308

قيمة املخزون

74

85

154

265

428

563 1,189 626 550

قيمة املنتجات
الطبية التي 330 175 173
وزعتها اإلمدادات *

557

102% 1,514 2,998 1,484 1,218 922

م�خ�ص��ص ال�ب �رام��ج
التوزيع ال�ق��وم�ي��ة 80
من إجمالي

85

154

215

435

172% 1,228 1,943 715 634

زبائن اإلمداد اإللكتروني

NA

57

266

542

326 1,545 1,219 1,599 912

27%

متوسط الوفرة الدوائية

13% 95% 82 % 85% 92% 95% 93% 66% 63%

16%

9%

2%

نسبة األدوية املرفوضة

ن � �س � �ب� ��ة
الصالحيةاألدوي � � � � � � ��ة م �ن �ت �ه �ي ��ة 7%

5%

90%

-50% -0.3% 0.3% 0.6% 1% 0.3% 0.6% 1%
1% 1%

0

0%

97% 95% 97% 98% 96% 72% 87% 74%

2%

2%

األدوي ��ة م��ن ل
معتمددو ذات نظام 31% 31% 29% 25% 29% 32% 28% 22%
رقابي

0

0%

1,241 1,200 1,224 588

41

3%

نسبة األدوية املسجلة

عدد املتدربين

2%

10

331 161

ن� � �س� � �ب � ��ة أس� � � � �ع � � � ��ارأدوي � � � � � ��ة
ال� � �ص� � �ن � ��دوق إل � � ��ى ال� �ق� �ط ��اع NA
الخاص

NA

NA

ً
*بماليين الجنيهات NA ،النظام لم يكن موجودا.

1%

466

1%

1%

46% 47% 47% 45% 79%
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ً
بدأ النشاط ال��ذي يقوم به الصندوق القومي ل�لإم��دادات الطبية (الهيئة سابقا) في العام
 1935كمخازن مركزية لألدوية ومن ثم تحولت إلى إدارة عامة في وزارة الصحة ،وفي العام
ً
 1991حولت إلى هيئة لها قانونها الخاص إلعطائها مزيدا من املرونة في العمليات التجارية
في ش�راء وبيع األدوي��ة .وف��ي العام  2003ألغيت جميع القوانين الخاصة بالهيئات ودمجت
ف��ي ق��ان��ون الهيئات لسنة  .2013خ�لال ال�ع��ام  2015تغير ال��وض��ع ال�ق��ان��وي للهيئة بموجب
إجازة قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية وعليه تحولت الهيئة العامة لإلمدادات
الطبية املركزية إلى الصندوق القومي لإلمدادات الطبية مع اإلحتفاظ بالدور األساس الذي
كانت تقوم به الهيئة واملهمة املوكلة إليها واملتمثلة في شراء وخزن وتوزيع املنتجات الطبية
(األدوية واملستلزمات واألجهزة واألثاثات الطبية) للمؤسسات واملرافق الحكومية .جاء هذا
التغيير ب�ن� ً�اء على توصيات لجنة دراس��ة استخصاص الصندوق ال�ص��ادرة ف��ي ال�ع��ام 2011
وتوصيات بيت الخبرة العالمي ال�ص��ادرة في العام  2012وبرنامج إص�لاح املؤسسات الذي
يتبناه مجلس ال ��وزراء ال��ذي يهدف إل��ى تحسين إدارة اإلم ��دادات الطبية لتحقيق أهدافها
باملرونة الالزمة والكفاءة املطلوبة وأقل تكاليف ممكنة .أهم ما يميز الصندوق أنه أصبح
مؤسسة خدمية غير ربحية وكذلك حدد القانون املؤسسة املسؤولة عن توفير الدواء حتى
على مستوى امل�راف��ق الصحية وأوج ��ب على امل��ؤس�س��ات الحكومية ال�ش�راء م��ن الصندوق
ف�ق��ط .يمنح ال�ق��ان��ون ال�ج��دي��د اإلم� ��دادات م�س��ؤول�ي��ة وض��ع وتنفيذ ن�ظ��ام ل�لإم��داد ال��دوائ��ي
وتوفيرالدواء في جميع الوحدات الحكومية وأجازالقانون إنشاء فروع للصندوق بالواليات
لتنفيذ مهامه املنصوص عليها في القانون ،حيث جاء في املادة  5تحت عنوان اختصاصات
الصندوق وسلطاته :يكون الصندوق هو السلطة القومية املختصة بشراء وتخزين وتوزيع
املنتجات الطبية املمولة بواسطة الدولة لجميع املؤسسات الحكومية والوحدات الصحية
ف��ي جميع أن�ح��اء ال�ب�لاد .م��ن أه��داف ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�لإم��دادات الطبية ال�ت��ي ضمنت في
قانونه الجديد اآلتي:
1 .1تأمين حاجة الوحدات الصحية في القطاع العام من املنتجات الطبية ذات املأمونية
والنجاعة والجودة العالية والسعراملوحد في جميع أنحاء البالد.
2 .2تحقيق األمن الدوائي القومي.
ً
3 .3توفير املنتجات الطبية بنظام اس�ت��رداد التكلفة ت��أك�ي��دا ل�ل��دور الخدمي واإلستراتيجي
للصندوق.
4 .4املساهمة في تطويرالخدمات الصيدالنية في البالد.
5 .5تعزيزاالستخدام املرشد للدواء.
6 .6تعزيزاإلتاحة الدوائية.
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7 .7امل�س��اع��دة ف��ي نشر ال�خ��دم��ات العالجية ف��ي جميع أن�ح��اء ال�ب�لاد وذل��ك بتوفير املنتجات
الطبية.
ات�ب��ع ال�ص�ن��دوق م�ن��ذ ال �ع��ام  2010وح�ت��ى ال �ع��ام  2017م�ن�ه��ج ال�ت��وث�ي��ق ال�ش��ام��ل ألنشطته
لالستفادة منها في التقييم الدوري ألدائه وملد املطلعين أو الباحثين في مجال اإلمداد الطبي
بالبيانات واملعلومات املطلوبة ،لذا قام الصندوق بإعداد الطبعة الثانية من كتاب التقارير
ال�س�ن��وي��ة ال��ذي ي�ح��وي ت�ق��اري��ر ال�ص�ن��دوق ال�س�ن��وي��ة م�ن��ذ ال�ع��ام  2014م وح�ت��ى ال�ع��ام 2017
التي أجازها مجلس إدارة الصندوق ،نقدم فيه األنشطة والجهود الذي بذلتها اإلمدادات
الطبية ف��ي األرب��ع س�ن��وات املاضية وال�ت��ي اشتملت على م�ب��ادرات غير مسبوقة ،استطاعت
بموجبها اإلمدادات الطبية توفيراألدوية واملنتجات الطبية األخرى بجودة عالية وبمتوسط
أسعار يعادل  46٪من أسعارالقطاع الخاص.
الكتاب الذي بين أيديكم يستعرض األنشطة لكل عام على حدة ٌويقسم التقريرالسنوي
ً
إلى عدة محاور تعكس األداء اإلداري ،األداء الفني ممثال في أنشطة عملية اإلمداد الدوائي
ً
بدءا بكيفية اختيارأصناف الصندوق ونوعيتها وطرق الشراء والتحقق من جودة الواردات
وال��وف��رة الدوائية وعملية التخزين ،ترحيل والتوزيع املنتجات الطبية ،ويختتم التقرير،
بتحليل جزئي لنقاط القوى والضعف بالصندوق وبملخص للتقدم املحرز خالل العام،
اإلخفاقات التي صاحبته ،املعوقات التي تسببت في تلك اإلخفاقات والتوصيات التي تساعد
على تحسين األداء العام للصندوق.
ً
يظهر جليا في هذه التقارير ما انتهجه الصندوق للتطوير املستمر في نظام اإلم��داد الدوائي
وت�س�ه�ي��ل ات�خ��اذ اإلج � �راءات التصحيحية ال�ل�ازم��ة ف��ي ال��وق��ت امل�ن��اس��ب وال�ت�ح�ل�ي��ل الصحيح
لبياناتها ب��ات�خ��اذه ل�ل�م��ؤش�رات العاملية لقياس األداء ال�ت��ي وضعتها ع��دة معاهد ومنظمات
ع��امل�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع منظمة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة للجهات ذات ال�ص�ل��ة ب�ن�ظ��ام اإلم ��داد الطبي
(ش�راء ،تخزين ،توزيع) ،وأدخلتها في قياس جميع األنشطة الالزمة لضمان استمرار توفير
ك�م�ي��ات �ك�اف�ي��ة م��ن األص �ن��اف امل�ط�ل��وب��ة وامل��وث��وق��ة ال �ج��ودة وامل��أم��ون�ي��ة وال�ف�ع��ال�ي��ة وال�ت��ي يتم
شراؤها بأسعارمناسبة .
كما يقدم الكتاب ملخص انجازات الصندوق في تحقيق أهدافه الرامية إلى إستمرار التميز
ً
وتحقيق أعلى معدالت الجودة على مستوى مؤسسات البالد فضال عن اإلطالع بمسؤولية
تحقيق األمن الدوائي بل وإستمرارعطاءه وخدماته الصحية كأبرز املؤسسات في البالد من
خالل مايتوفر للصندوق من خبرة واسعة للكوادر البشرية وبنية تحتية تتسق مع املعايير
العاملية.
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ملخص التقدم املحرز في بعض املؤشرات :مقارنة بين األعوام  2010وحتى العام 2014
البيان

 2014 2013 2012 2011 2010اإلنحراف النسبة
147

286

503

592

89

18%

 1مشتريات األدوية األجنبية * 134
م � �ش � �ت � ��ري � ��ات األدوي� � � � � � � ��ة م ��ن
2
الصناعة املحلية*

7

10

18

41

113

72

176%

 3قيمة املخزون*

74

85

154

265

428

163

62%

 4جملة املبيعات *

173

175

330

557

922

365

66%

م�خ�ص��ص ال �ب �رام��ج ال�ق��وم�ي��ة
5
من إجمالي املبيعات

80

85

154

215

435

220

102%

 6زبائن اإلمداد اإللكتروني

NA

57

266

542

912

370

68%

 7متوسط الوفرة الدوائية

92% %95 93% 66% 63%

-3%

-3%

-0.3% 0.30% 0.6%

-50%

 8نسبة األدوية املرفوضة

9%

2%

1%

5%

2%

ن � �س � �ب� ��ة األدوي� � � � � � � ��ة م �ن �ت �ه �ي ��ة
9
الصالحية

7%

1%

0

0%

 10نسبة األدوية املسجلة

98% 96% 72% 87% 74%

2%

2%

األدوي ��ة م��ن دول ذات نظام
11
رقابي معتمد

25% 29% 32% 28% 22%

-4%

-14%

588

122

26%

10

161

 12عدد املتدربين

ن� � �س� � �ب� � ��ة أس � � � � �ع� � � � ��ارأدوي � � � � � ��ة
 13ال� � �ص� � �ن � ��دوق ال� � � ��ى ال� �ق� �ط ��اع NA
الخاص

NA

ً
*بماليين الجنيهات NA ،النظام لم يكن موجودا.

331
NA

1%

466

45% 49%

 1المقدمة

17

 2األداء اإلداري

18

 3تهيئة بيئة العمل الداخلية

21

 4بناء قدرات العاملين في سلسلة اإلمداد الطبي

21

 5تطوير التقنية المعلوماتية بالصندوق

24

 6شراء األدوية والمستلزمات الطبية

25

 7وفرة األدوية والمستهلكات واألجهزة والمعدات الطبية

29

 8التغطية الدوائية

33

 9نظام تسعير األدوية والمستلزمات الطبية بالصندوق

36

 10جودة األدوية والمستهلكات واألجهزة الطبية

37

 11التخزين الجيد للمستحضرات الصيدالنية

40

 12ترحيل وتوزيع األدوية والمستلزمات الطبية

47

 13جودة الخدمات المقدمة لزبائن الصندوق

57

 14الخاتمة

59

 15توصيات ختامية

60

 16المراجع

63

مرفقات

64
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ً
إي�م��ان��ا ب��دورال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�ل�إم��دادات ال�ط�ب�ي��ة ف��ي م�ج��ال ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات الصحية،
استمرت االمدادات في توفير األدوية واملستهلكات واألجهزة واألثاثات الطبية مع العمل على
تطوير ج��ودة أدائ�ه��ا والتعاون مع شركائها من الجهات الصحية الحكومية وذل��ك للتوصل
إل��ى أفضل الخطط واآلل�ي��ات التي ت��ؤدي إل��ى تطوير قطاع الخدمات الصحية بالبالد .سعى
الصندوق لتحقيق أهدافه التي وضعها وركزعليها في خطته للعام  .2014من أهم األهداف
التي يسعى الصندوق لتحقيقها ما يلي:
1 .1األهداف الصحية ذات الصلة (:)Health Related Goals
 .أخدمة النظام القومي للرعاية الصحية والتوسع في تغطية جميع املستشفيات
ً
وال��وح��دات الصحية املختلفة ب��ال��والي��ات وص ��وال ألق��ل م�س�ت��وى م��ن مستوياتها
الصحية.
 .بضمان السالمة ،والكفاءة ،ونوعية األدوية التي يوفرها ويوزعها الصندوق.
2 .2األهداف االقتصادية (:)Economics Goals
 .أت�خ�ف�ي��ض ت�ك��ال�ي��ف األدوي � ��ة واألج� �ه ��زة وامل� �ع ��دات ال�ط�ب�ي��ة إل ��ى ال �ق�ط��اع�ي��ن ال �ع��ام
والخاص.
 .باستمراردعم أدوية األمراض املزمنة واألدوية غالية الثمن.
 .جتحقيق الوفر االقتصادي واالستفادة القصوى من املوارد املتاحة باالستمرار في
تنفيذ الشراء املوحد للمؤسسات الحكومية.
3 .3األهداف الوطنية للتنمية (:)National Development Goals
 .أبناء القدرات العلمية واملهنية والفنية في مجال اإلمداد الطبي في البالد.
 .بتعزيزالصناعة الدوائية الوطنية.
 .جتعزيزاالستخدام املرشد لألدوية.
يستعرض هذا التقرير األنشطة والخدمات الصحية التي قدمها الصندوق في العام 2014
حيث استطاع تنفيذ خطته بنسبة  .82%يتمثل أبرز ما تحقق خالل هذه الفترة ،في وفرة
األدوي��ة واألم�ص��ال واللقاحات واملستهلكات وامل�ع��دات الطبية بنسبة  ،92%إع��داد قائمة
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ً
الشراء املوحد لألدوية واملستلزمات الطبية بالقطاع العام في السودان وذلك تنفيذا للقرار
الصادر من مجلس التنسيق الصحي ،زيادة نسبة البيع للقطاع العام لتصل إلى  89%من
جملة امل�ب�ي�ع��ات .م��ن أه��م م��ا ق��ام ب��ه ال�ص�ن��دوق ف��ي ه��ذا ال�ج��ان��ب ه��و توفير أدوي��ة الصندوق
القومي للتأمين الصحي وأدوية برنامج عالج األطفال دون سن الخامسة .حافظ الصندوق
على متطلبات التخزين والتوزيع الجيد ،حيث استمر في نقل وتوزيع األدوي��ة بطريقة آمنة
للمؤسسات الصحية املنتشرة في واليات السودان وذلك بتوفير وسائل نقل مصممة لنقل
ً
السلع املبردة ومحمية من ضوء الشمس ضمانا لجودة املخزون أثناء الترحيل .ومن أهم ما
حققه في مجال تطويرالتقنية املعلوماتية خالل هذا العام أنه بدأ في تطبيق خطة حوسبة
نظام املعلومات اللوجستية وإدارة املخزون على مستويات النظام الصحي املختلفة وذلك
بربط جميع الواليات بنظام تخطيط املوارد واملؤسسات بالصندوق ( )ERPمما يساهم في
بناء قاعدة بيانات دوائية لنظام اإلمداد الطبي بالبالد .كما استمر الصندوق في رفع كفاءة
العاملين م��ن حيث ال�ت��دري��ب والتطوير امل�هن��ي املستمر وذل��ك بوضعه خطة لتدريب امل��وارد
البشرية التي تعمل في مجال اإلمداد الطبي بالقطاعين العام والخاص وذلك بإنشائه ملركز
تطويرالخدمات الصيدالنية بالتعاون مع اإلدارة العامة للصيدلة وتوقيع اتفاقية التدريب
املنهي املستمرمع اإلتحاد العام للصيادلة السودانيين.
ً
حقق ال�ص�ن��دوق تقدما ف��ي تحسين خدمة اإلم��داد الطبي ،رغ��م ذل��ك ،فمن املمكن القيام
باملزيد وخاصة فيما يتعلق باستدامة توفر األدوية األساسية واملنقذة للحياة دون حدوث
ف�ج��وات دوائ�ي��ة ت��ذك��ر ،وتحسين ج��ودة نظام توفير خدمة الرعاية الصحية األول�ي��ة وذل��ك
ب��زي��ادة التغطية الدوائية بالواليات وتأهيل وتحسين خبرة العاملين بنظام اإلم��داد الطبي
بالواليات.
يختتم هذا التقريربمجموعة من التوصيات لالستفادة املثلى من املوارد املتاحة للصندوق
على نحو أفضل وذلك بهدف رفع األداء العام وتنفيذ املهام املوكلة للصندوق بكفاءة عالية
وبأقل تكاليف ممكنة لتحقق أهدافه اإلستراتيجية واملتمثلة في اإلم��دادات الطبية لجميع
املرافق الحكومية بالجودة املطلوبة واألسعاراملناسبة.

يقوم الصندوق بتنظيم ومتابعة نشاطته وترتيب املهام واألول��وي��ات بصورة دوري��ة وذلك
بهدف:
 .أزيادة كفاءة وفعالية األداء العام للصندوق.
 .بزيادة اإلنتاجية.
 .جتحسين أداء الصندوق اإلداري واملالي والفني.
 .داالستخدام األمثل ملوارد الصندوق البشرية واملالية واللوجستية.
 .هتوفيرالتكامل واإلنسجام في مسيرة األعمال التي يقوم بها العاملون بالصندوق.
يتبع الصندوق أسلوب تبادل األفكارواملعلومات بين العاملين لتحقيق النتائج املرجوة ،كما
ً
يتبع أيضا أسلوب تفعيل مشاركات املوظفين في بحث مشاكل العمل وحفزهم على املبادرة
باالقتراح واالبتكاروالتطويروذلك عبرعقده الجتماعات دورية مفصلة كاآلتي:
1 .1اجتماع اإلدارة العليا األسبوعي :ينعقد اجتماع اإلدارة العليا بحضور املدير العام
ً
وكل من مدراء اإلدارات العامة واملتخصصة أسبوعيا .الهدف من هذا االجتماع متابعة
ٍ
س�ي��رال�ع�م�ل�ي��ات اإلداري� ��ة وال�ف�ن�ي��ة ب��ال�ص�ن��دوق .ب��اإلض��اف��ة إل��ى م�ن��اق�ش��ة وإج ��ازة ال�ت�ق��اري��ر
األسبوعية اآلتية:
 .أتقرير وفرة األدوية املهمة ( ،)Key Itemsأدوية البرامج القومية ومنها على سبيل
املثال أدوية العالج املجاني و أدوية عالج األطفال دون سن الخامسة ،باإلضافة
إلى تقرير وفرة أدوي��ة صندوق الدعم العالمي وأدوي��ة الصندوق القومي للتأمين
الصحي.
 .بتقريراملوقف املالي واالعتمادات البنكية.
 .جتقريراملبيعات األسبوعية وفرص البيع الضائعة.
 .دتقريراألصناف الواردة للصندوق واملفرج عنها بعد الفحص واألصناف املحجوزة.
 .هتقريراألصناف التي تبقى لها ستة أشهرفما دون من تاريخ صالحيتها.
 .ومناقشة أثرالتكليفات املنجزة على أداء الصندوق.
نتائج ومخرجات اجتماع اإلدارة العليا خ�لال ال�ع��ام 2014م :عقدت اإلدارة العليا 50
ً
ً
ً
اجتماعا من أصل  50اجتماع كان مقررا خالل هذا العام بحضور 448عضوا بمتوسط
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حضور  9أعضاء للجلسة الواحدة وبنسبة حضور  .100%أصدرت هذه االجتماعات 54
ً
تكليفا ،نفذت بنسبة  ،76%وبقية التكاليف تحت اإلج�راء واملتابعة .تمحورت التكليفات
املنفذة عبر اجتماع اإلدارة العليا خالل العام 2014م في  14غرض كما موضح في الجدول
رقم  1أدناه.
ج��دول رق��م  :1التكليفات ال �ص��ادرة م��ن اج�ت�م��اع اإلدارة العليا األس�ب��وع��ي خ�لال العام
2014
الغرض من التكليف

الرقم
1

تنظيم وتقييم العمل اإلداري والفني واملالي بالصندوق

عدد
التكليفات النسبة
19%
10

2

اإلمداد الطبي األمثل لألجهزة واملعدات الطبية

9

17%

3

رفع كفاءة عملية شراء األدوية واملستلزمات الطبية

8

15%

4

تطويروتحسين البيئة التخزينية بالصندوق

7

13%

5

ضمان جودة مخزون الصندوق

4

7%

6

تهيئة بيئة عمل مناسبة للعاملين بالصندوق

4

7%

7

رفع كفاءة الخدمة املقدمة لعمالء الصندوق

3

6%

8

ضمان جودة ترحيل األدوية واملستلزمات الطبية

3

6%

9

زيادة التغطية الدوائية في الواليات

1

2%

 10تنمية قدرات العاملين في سلسلة اإلمداد الطبي
ت ��دري ��ب وت �ن �م �ي��ة ق � ��درات امل �ه �ن��دس �ي��ن وال �ف �ن �ي �ي��ن ف ��ي ال �ص �ن��دوق
11
واملستشفيات
 12تخفيض تكاليف العمليات الخدمية بالصندوق

1

2%

1

2%

1

2%

 13تطويرنظام اإلمداد اإللكتروني

1

2%

 14متابعة توفيروتوزيع أدوية عالج األطفال دون سن الخامسة

1

2%

54

100%

املجموع
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2 .2اجتماع م��دراء اإلدارات األسبوعي  :ينعقد اجتماع م��دراء اإلدارات األسبوعي بحضور
وكل من مدراء اإلدارات العامة واإلدارات املتخصصة واإلدارات
املدير العام للصندوق ٍ
ً
ورؤساء األقسام أسبوعيا وذلك بهدف:
 .أال��وق��وف ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة س�ي��ر ال�ع�م��ل داخ ��ل اإلدارات وم�ع��ال�ج��ة امل�ش��اك��ل اإلداري ��ة
واملعوقات التي تواجه اإلدارات إن وجدت.
 .بمناقشة ت�ق��اري��ر أداء اإلدارات رب��ع السنوية وم��دى تنفيذ الخطة السنوية ومراجعة
ومتابعة التكليفات املنبثقة من خالل اجتماع مدراء اإلدارات ومناقشة أثرالتكليفات
املنجزة على أداء الصندوق.
 .جمناقشة الدراسات والبحوث املقدمة من اإلدارات واملتعلقة بعمل الصندوق.
 .دمناقشة التقريرالدوري من املشاركين في الدورات التدريبة الداخلية والخارجية
وتنويرمن اإلدارة العليا عن القضايا والقرارات الخارجية املتعلقة بالصندوق.
ن�ت��ائ��ج وم�خ��رج��ات اج�ت�م��اع��ات م ��دراء اإلدارات خ�ل�ال ال�ع��ام  :2014ع�ق��د ال�ص�ن��دوق 41
ً
اجتماعا بنسبة تنفيذ  .100%ع��دد الذين ش��ارك��وا في ه��ذه االجتماعات  1,035بمتوسط
ً
ح �ض��ور  25ع �ض��وا ل�ل�ج�ل�س��ة ال��واح ��دة وب�ن�س�ب��ة ح �ض��ور ب�ل�غ��ت  .98%ب�ل��غ ع ��دد ال�ت�ك��ال�ي��ف
ً
ال �ص��ادرة م��ن ه��ذه االج�ت�م��اع��ات  40ت�ك�ل�ي�ف��ا ن�ف��ذت ب�ن�س�ب��ة  ،80%وب�ق�ي��ة ال�ت�ك��ال�ي��ف تحت
اإلجراء .تمحورت التكليفات املنفذة عبراجتماع مدراء اإلدارات خالل العام 2014م في 10
أغراض كما موضح في الجدول أدناه.
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جدول رقم  :2التكليفات الصادرة من اجتماع مدراء اإلدارات خالل العام 2014
عدد
التكليفات
15%
6

الرقم

الغرض من التكليف

النسبة

1

3

8%

3

تهيئة بيئة تخزينية آمنة وتقليل األصناف منتهية الصالحية
ت�ن�ظ�ي��م ال �ع �م��ل اإلداري وال �ف �ن��ي وت ��زوي ��د ال�ع��ام�ل�ي��ن ب ��اإلج� �راءات
القياسية للعمليات املختلفة
زيادةكفاءة عمليات شراء األدوية واملستلزمات الطبية

2

5%

4

زيادة كفاءة الخدمات املقدمة لكسب رضاء العمالء

3

8%

5

ضبط جودة املخزون

2

5%

6

التعريف املستمربدور الصندوق وبرامجه ومناشطه

6

15%

7

وجود نظام آمن لترحيل األدوية واملستلزمات الطبية

1

3%

7

18%

6

15%

2

5%

2

5%

40

100%

2
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 8بناء قدرات املوارد البشرية للصندوق وشركائه
ت��وف�ي��ر ن�ظ��ام م��ال��ي وإداري ي�ح�ف��ظ ل�ل�ص�ن��دوق م� ��وارده وي�ع�م��ل على
9
تنميتها
تحقيق ن �ظ��ام ت��وزي��ع ج�ي��د وم �س �ت��دام إل ��ى ج�م�ي��ع م��ؤس�س��ات ال��رع��اي��ة
10
الصحية
 11تهيئة بيئة عمل مالئمة للعاملين بالصندوق
املجموع

3

تهيئة بيئة العمل الداخلية:

استمر الصندوق في تحسين وتطوير بيئة العمل الداخلية وزي��ادة كسب الرضاء الوظيفي
وذلك بتوفيرظروف وبيئة عمل مالئمة ومساعدة للعاملين وذلك من خالل تنفيذه لآلتي:
 .أالتعاقد مع شركات متخصصة في النظافة وصحة البيئة ورعاية الحدائق والحماية والتأمين.
 .بتوفيرالترحيل لجميع العاملين وذلك بالتعاقد مع شركات توفرعربات صندوق ومكيفة
لترحيل العاملين.
 .جالكشف الدوري الطبي للعاملين.
 .دتطبيق لوائح الحوافزواملكافآت.

4

بناء قدرات العاملين في سلسلة اإلمداد الطبي:

اس�ت�م��ر ال�ص�ن��دوق ف��ي ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ت�ط��وي��ر امل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة وب�ن��اء ال �ق��درات العلمية واملهنية
والفنية للعاملين في سلسة االم��داد الطبي وذل��ك بوضع الخطط والسياسات التي تضمن
تنفيذ عمليات التطويرباستدامة وبكفاءة عالية .حيث تمكن الصندوق من تنفيذ األنشطة
اآلتية:
 .أت��دري��ب وت��أه�ي��ل العاملين ف��ي الحقل الصحي ب��ال�ب�لاد :ق��ام ال�ص�ن��دوق بتحديد برامج
االحتياجات التدريبة للعام  2014وتنفيذها مع جهات تدريبية متخصصة وذات كفاءة
ع��ال�ي��ة داخ ��ل وخ ��ارج ال�ب�لاد وذل ��ك ل�ض�م��ان ال�ت�ط��وي��روال�ت��أه�ي��ل امل�هن��ي امل�س�ت�م��روامل�ف�ع��ل
للعاملين .حيث استمر الصندوق في التركيز على رفع كفاءة وانتاجية العاملين به عن
طريق التدريب والتأهيل املستمر ،وتوزيع فرص التدريب على جميع الفئات العاملة
بتخصصاتها املختلفة .بلغ ع��دد املتدريبن ف��ي امل�ج�لات املتنوعة ذات الصلة ب��اإلم��داد
ً
ً
الطبي  437متدربا من العاملين بالصندوق باإلضافة إلى 151متدربا من جهات أخرى
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 .هتطوير وتحسين االت�ص��االت الداخلية مما أدى إل��ى سهولة ت�ب��ادل املعلومات والوثائق
والتقاريروتقليل الفاقد الزمني.
 .وال�ب��دء ف��ي ت�ك��وي��ن ن�ظ��ام األرش�ف��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ح�ي��ث يتيح ه��ذا ال�ن�ظ��ام ف��ي ح��ال��ة تنفيذه
بالصورة املطلوبة:
1 .1سهولة تبادل املعلومات بين مستخدمي األرشيف مع توفيرالوقت مهما كان حجمها.
2 .2انسيابية العمل داخل النظام بحيث تنتقل الوثائق عبرمراحل العمل بسالسة.
3 .3الحفاظ على السرية التامة للبيانات بحيث ال يطلع عليها إال الشخص املصرح
له بذلك.
4 .4تأمين البيانات ضد أية مخاطرمحتملة لألرشفة العادية.
5 .5تصنيف الوثائق بطريقة تالءم أسلوب العمل في الصندوق والقدرة على التعامل
مع كافة أنواع البيانات.
6 .6إم�ك��ان�ي��ة اس �ت �خ��دام أس��ال�ي��ب ال�ب�ح��ث امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ل�ع�ث��ور ع�ل��ى ال�ب�ي��ان��ات امل�ط�ل��وب��ة
وبأسرع وقت ممكن.
7 .7استخدام تقنيات متقدمة مثل البريد اإللكتروني لتداول الوثائق والتقارير بين
املستخدمين.
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ممثلة ف��ي العاملين بصناديق اإلم ��داد الطبي ب��ال��والي��ات ،وص�ن��دوق ال�خ��دم��ات الطبية
ب��ال�ق��وات امل�س�ل�ح��ة وال�ش��رط��ة ،وال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي للتأمين ال�ص�ح��ي ،إدارة الصيدلة
االتحادية والوالئية ،كبير الصيادلة باملستشفيات الحكومية ،ال��دواء الدائري بوالية
ال �خ��رط��وم ،وزارات ال�ص�ح��ة االت �ح��ادي��ة وال��والئ �ي��ة ،ال�ص�ي��ادل��ة ال�ع��ام�ل�ي��ن ب�ص�ي��دل�ي��ات
الصندوق املوزعة على والية الخرطوم .ازدادت نسبة التدريب بمقدار 26%عن العام
السابق ،حيث نفذت امليزانية املقترحة للتدريب للعام  2014والبالغ قدرها حوالي 4
مليون جنيه سوداني بنسبة ( 100%رسم بياني رقم.)1
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رسم بياني رقم  :1املشاركين في الدورات التدريبية الداخلية والخارجية لألعوام 2014 - 2011
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برنامج تدريب العاملين بالصندوق الطبي بالواليات :قام الصندوق بوضع برنامج لتدريب
٢٠١٤
تقوية نظام �اإلمداد الدوائي �٢٠١١
يهدف إلى �
�
بالواليات�
�
اإلمداد �
بصناديق �
العاملين � �:٢
�
واإلش-راف
الطبي
%70
بالواليات.
ونظم
املعلومات اللوجستية 63%
63%
%60
 .بت��دري��ب ط�لاب كليات الصيدلة :ق��ام ال�ص�ن��دوق بالتعاون م��ع ات�ح��اد ط�لاب الصيادلة
%50
��46%ات ص�ي��دل��ة ،ح�ي��ث ش�م��ل ت��دري��ب
ال �س��ودان��ي ب�ت��دري��ب ح��وال��ي  120ط��ال��ب م��ن س�ت��ة ك�ل�ي
م �ح��اض �رات ع��ن دور ال �ص �ن��دوق ،ك�ي�ف�ي��ة ن�ظ��ام اإلم� ��داد ال�ط�ب��ي ب��ال �ب�لاد ،ط ��رق ال�ش�راء
%40
ً34%
ميدانية
ات
وتخزين وتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية ،كما شمل التدريب أيضا زيا
ر
%30
ملخازن الصندوق املركزية بالخرطوم.
%20
%10
%0
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 .جال�ت�ع��اق��د م��ع م�ع��اه��د وج��ام�ع��ات ذات خ�ب��رة تدريبيية ف��ي م�ج��ال اإلم ��داد ال�ط�ب��ي :وق��ع
ال �ص �ن��دوق إت�ف��اق�ي��ة م��ع ج��ام�ع��ة ل �ي��دز ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ( )University of Leedsل�ت��دري��ب
ال�ع��ام�ل�ي��ن ف��ي م�ج��االت اإلم ��داد ال�ط�ب��ي املختلفة ح�ي��ث أرس�ل��ت ج��ام�ع��ة ل�ي��دز خ�ل�ال ه��ذا
العام استشاريين لعمل تقييم ملعرفة احتياجات العاملين في مجال اإلمداد الطبي على
امل�س�ت��وى امل��رك��زي ب��ال�ص�ن��دوق وع�ل��ى م�س�ت��وى ال��والئ��ي ،ح�ي��ث اس�ت�خ��دم��ت ع��دة وس��ائ��ل
للتقييم منها املقابالت الشخصية ،االستبيانات ،وورش العمل وزيارات ميدانية داخل
والية الخرطوم ووالية نهرالنيل كنموذج لتحديد االحتياج التدريبي للعاملين بصناديق
اإلم� ��داد ال�ط�ب��ي .أرس �ل��ت ن�ت��ائ��ج ال�ت�ق�ي�ي��م وال �خ �ط��ة ال�ت��دري�ب�ي��ة امل�ق�ت��رح��ة ف��ي ش�ك��ل ت�ق��ري��ر
ً
متكامل ل�ل�ص�ن��دوق ،كما وق�ع��ت ال�ص�ن��دوق أي�ض��ا اتفاقية للتدريب م��ع مؤسسة هيرا
البلجيكية  ،)HERA) Health Research for Actionحيث قام وفد من مؤسسة هيرا
بزيارة الصندوق في شهر يناير من ه��ذا العام لبحث سبل كيفية إنشاء نظام متكامل
في مجال التدريب للعاملين بالصندوق والعاملين في مجال اإلمداد الطبي بالبالد وذلك
لتحسين وتطوير أداء العاملين ورفع الكفاءات ،كما قام الوفد بتقييم نظام التدريب
الحالي ووضع تصور إلنشاء مركزتدريب قومي.
 .دإنشاء املركز التدريبي لتطوير اإلم��داد الطبي :سعى الصندوق لرفع ق��درات العاملين
بسلسلة اإلم��داد الطبي على مستوى امل��رك��ز وال��والي��ات ،وذل��ك بتنفيذ برنامج التطوير
امله�ن��ي املستمر ل�ل�م��وارد البشرية ال�ت��ي تعمل ف��ي م�ج��ال اإلم ��داد الطبي بالقطاعين العام
والخاص .من مهام هذا املركز:
1 .1ت�ن�م�ي��ة ق ��درات ج�م�ي��ع ال�ع��ام�ل�ي��ن ف��ي س�ل�س�ل��ة اإلم� ��داد ال�ط�ب��ي ع�ل��ى م�س�ت��وى امل��رك��ز
والواليات.
2 .2تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية في مجال اإلمداد الطبي.
3 .3تنفيذ وإدارة برنامج التدريب املنهي املستمر للصيادلة السودانيين في القطاعين
العام والخاص بالتعاون مع اإلدارة العامة للصيدلة واإلتحاد العام للصيادلة
السودانيين.
4 .4تنفيذ اإلتفاقيات التي وقعها الصندوق مع جامعة ليدزومؤسسة هيرا العاملية.
5 .5إقامة املؤتمرات املتخصصة في مجال اإلمداد الطبي والخدمات الصيدالنية.
6 .6املساهمة م��ع اإلدارة العامة للصيدلة ف��ي تنفيذ ال ��دورات التوجيهية لصيادلة
االمتيازأو أي دورات تدريبية تقيمها اإلدارة.
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7 .7نشر ثقافة االستخدام األمثل لألدوية وذلك بإقامة ال��دورات التدريبية وإصدار
املنشورات واملطبوعات.
8 .8إنشاء مكتبة إلكترونية وورقية تحتوي على الكتب واألوراق العلمية في مجال
اإلمداد الطبي والخدمات الصيدالنية وإدارة األعمال.
ً
9 .9إق��ام��ة أو رع��اي��ة ورش العمل التي تناقش قضايا ال�خ��دم��ات الصيدالنية عموما
واإلمداد الطبي على وجه الخصوص.
1010إجراء البحوث التطبيقية في مجال اإلمداد الطبي.
 .ه إن�ش��اء مكتبة إل�ك�ت��رون�ي��ة :ب��دأ ال�ص�ن��دوق بالعمل على إن�ش��اء مكتبة الكترونية وورق�ي��ة
تحتوي على الكتب واألوراق العلمية في مجال اإلمداد الطبي والخدمات الصيدالنية وإدارة
األعمال ،والهدف منها:
1 .1تقديم خدمات معلوماتية مناسبة ومتطورة للباحثين في مجال اإلم��داد الطبي
والخدمات الصيدالنية وإدارة األعمال.
2 .2استخدام امكانية الحاسب اآللي في عملية البحث والتصفح.
3 .3توافراملعلومات في أي وقت وسهولة تحديث املعلومات.
4 .4امكانية تخزين املعلومات بشكل فعال.
5 .5املحافظة على املراجع والكتب النادرة.

5

تطويرالتقنية املعلوماتية بالصندوق:

ت�ط��وي��روت�ح�س�ي��ن وت�ق��وي��م ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات وش�ب�ك��ات ال�ح��اس��ب اآلل ��ي ب��ال�ص�ن��دوق من
املستهدفات التي سعى الصندوق لتحقيقها وذلك من خالل تنفيذه لعدة أنشطة كما يلي:
 .أتطوير وصيانة برنامج تخطيط م��وارد املؤسسات :استمر الصندوق في تطوير نظام
تخطيط م��وارد املؤسسات ( )Enterprise Resource Planning ERPوذل��ك بإدخال
ب��رن��ام��ج تحليل األع �م��ال ب�ه��دف تحليل ال�ب�ي��ان��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة وب��ال�ت��ال��ي تسهيل عملية
ً
التحليل مباشرة عبر النظام عن طريق رسوم بيانية مما يساعد اإلدارة العليا ومدراء
اإلدارات بالصندوق من اتخاذ القرارات السليمة بصورة سهلة وسريعة ومبنية على
معلومات صحيحة ودقيقة .Informed decisions
 .بتطوير نظام اإلمداد اإللكتـروني بالصندوق وإدخال نظام الدفع اإللكتروني :يعمل
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ً
نظام اإلم��داد اإللكتروني حاليا بنسبة  .95%ق��ام الصندوق بتطوير النظام وإدخ��ال
ً
مقترح ن�ظ��ام ال��دف��ع بالقيمة إلكترونيا ع��ن ط��ري��ق ال��دف��ع باملوبايل واإلن�ت��رن��ت وماكينة
اإلي ��داع وال�ص�راف اآلل��ي وال��دف��ع ع��ن ط��ري��ق ن��واف��ذ ف��روع بنك فيصل ف��ي جميع والي��ات
السودان.
 .جرب��ط صيدليات ال�ص�ن��دوق بنظام نظام تخطيط م��وارد امل��ؤس�س��ات (Enterprise
 : )Resource Planning ERPاكتمل رب��ط صيدليات ال�ص�ن��دوق بنظام الصندوق
املركزي وذل��ك لتمكين العاملين في صيدليات الصندوق املوزعة على والي��ة الخرطوم
من معرفة أصناف الصندوق الحالية املوجودة في مخازن الصندوق املركزية ومعرفة
الواردات للصندوق بصورة دورية وسريعة.
 .دربط صناديق اإلمداد الدوائي بالواليات بنظام الصندوق :سعى الصندوق خالل هذا
العام على البدء في تطبيق نظام تخطيط موارد املؤسسات بكل صناديق االمداد الطبي
بالواليات كامتداد لنظام الصندوق بالتعاون مع صندوق الدعم العالمي وبرنامج األمم
املتحدة اإلنمائي وربطها بالصندوق من خالل شبكة األلياف الضوئية ( )Fiberلتعمل
كشبكة محلية مما يسهل سرعة تبادل البيانات وذلك لتطوير وتحديث نظام اإلمداد
الطبي الوالئي .بلغت نسبة التنفيذ بنهاية العام  2014حوالي .80%
 .ه  تطويروتأمين شبكة معلومات الصندوق وذلك باآلتي:
1 .1ت��رك�ي��ب ن�ظ��ام م�راق�ب��ة إل�ك�ت��رون��ي ي�ق��وم ب�م�راق�ب��ة امل�خ��ازن ب�ك��ام�ي�رات امل�راق�ب��ة ذات
الدقة العالية.
2 .2ربط املخازن الخارجية والصيدليات بالصندوق لتكون شبكة محلية مما يسهل
سرعة تبادل البيانات.
3 .3تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الشبكة من النوع  Switchesوأجهزة
الشبكة من النوع .Access Points
 4 .4مراجعة ضبط وإعدادات أجهزة الشبكة والتعديل عليها مما يتيح االستخدام
األمثل لألجهزة من  Cisco Switchesو .NanoStation Access Points
5 .5م�راج�ع��ة ض�ب��ط ج�ه��از ال�ح�م��اي��ة م��ن ال�ن��وع  FortiGateو Gate Protectلضمان
أق�صى مستوى حماية لألنظمة واملخدمات.
6 .6تركيب وتشغيل النظام االفترا�ضي Virtualizationمن النوع  vsphere 5.5من
شركة  VMwareوالذي يتيح تشغيل أكثرمن نظام تشغيل داخل املخدم الواحد
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مما يعني االستغالل األمثل لألجهزة.
7 .7تركيب وتشغيل نظام البريد اإللكتروني من النوعMicrosoft Exchange Server
 2013وال��ذي يتيح خدمات التواصل بالبريد اإللكتروني بين املستخدمين ومع
العالم الخارجي.
8 .8تركيب نظام مراقبة للشبكة من النوع  Solar windsمن ش��رك��ة Orionوالذي
يقوم بمراقبة البيانات داخل أجهزة الشبكة
 9 .9توفير البيئة املناسبة واملالئمة والتي تتوافق مع املواصفات العاملية الستضافة
مخدمات الصندوق ( )Serverوذلك بإنشاء غرفة بيانات الصندوق.
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شراء األدوية واملستلزمات الطبية:

تعتبرعملية شراء األدوية املأمونة والفعالة واملستهلكات واألجهزة واألثاثات الطبية بالجودة
املطلوبة واألسعاراملناسبة من أهم العمليات التي يقوم بها الصندوق ،حيث تختص بجزء
ً
كبير من نشاطات عملية اإلمداد الدوائي بدءا باختيار أصناف الصندوق ونوعيتها وكمياتها
وطرق الشراء والتحقق من جودة الواردات والوفرة الدوائية .تمكن الصندوق خالل هذا
العام بتنفيذ األنشطة اآلتية:
ً
 .أاختيار قائمة الصندوق :يقوم الصندوق بمراجعة وتحديث قائمته سنويا ملواكبة
التطورات التي تطرأ في مجال األدوية واملشكالت الصحية .يعتمد الصندوق في اختياره
ل�لأص�ن��اف على قائمة األدوي ��ة األس��اس�ي��ة القومية وه��و مفهوم تتبناه منظمة الصحة
ً
ال�ع��امل�ي��ة م�ن��ذ أك�ث��رم��ن ث�لاث�ي��ن ع��ام��ا وي��رت�ك��زع�ل��ى ت��وف�ي��رق��ائ�م��ة ت�ح��وي األدوي ��ة األس��اس�ي��ة
التي تعالج أكثر املشكالت الصحية في البلد املعني .تعتبر املأمونية والنجاعة والجودة
وامل ��ردودي ��ة م��ن امل�ع��اي�ي��راألس��اس �ي��ة الخ�ت�ي��اره ��ذه األدوي � ��ة .وب �ن� ً�اء ع�ل��ى ال�ت�ح��دي��ث األخ�ي��ر
ل�ق��ائ�م��ة األدوي ��ة األس��اس�ي��ة ال�ق��وم�ي��ة ف��ي ال�ع��ام 2013م ال ��ذي ق��ام��ت ب��ه اإلدارة العامة
للصيدلة ب��وزارة الصحة االتحادية ،نجد أن أصناف الصندوق ضمن قائمة األدوي��ة
األس��اس�ي��ة القومية بلغت  63%بنسبة زي��ادة  29%م��ن ال�ع��ام ( 2011رس��م بياني رقم
 .)2واألصناف التي توفرها الصندوق خارج القائمة األساسية تتمثل في بعض أصناف
البرامج املتخصصة مثل أدوية السرطان ،وبعض األدوية التي توفرها الصندوق لصالح
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الصندوق القومي للتأمين الصحي وباألخص بعض األدوية املركبة التي التوجد ضمن
قائمة األدوية األساسية.
رسم بياني رقم  :2أدوي��ة الصندوق  املوجودة في قائمة األدوي��ة األساسية القومية لألعوام
2014 - 2011
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ً
تنفيذا للقرار الصادر من اجتماع املجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية الذي انعقد
بمباني الصندوق القومي لإلمدادات الطبية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية املشير عمر
حسن أحمد البشير بتاريخ  28أغسطس من العام املا�ضي وال��ذي ينص على ال�زام األجهزة
القومية وال��والئ�ي��ة بالشراء امل��وح��د ل�لأدوي��ة واملستلزمات واألج�ه��زة الطبية م��ن الصندوق،
قام الصندوق باعتماد قائمة األدوية واملستلزمات الطبية للعام  2014والتي وضعتها لجنة
إعداد قائمة الشراء املوحد لألدوية واملستلزمات الطبية بالقطاع العام في السودان برئاسة
د.ع�ص��ام محمد ع�ب��د هللا وك�ي��ل وزارة ال�ص�ح��ة االت�ح��ادي��ة ح�ي��ث ض�م��ت اللجنة ال�ص�ن��دوق
القومي لإلمدادات الطبية وشركائه من اإلدارات والبرامج بوزارة الصحة االتحادية والقوات
املسلحة والتأمين الصحي وقوات الشرطة وصندوق الدواء الدائري بوالية الخرطوم .أصبح
ً
عدد األدوية واملستهلكات الطبية ضمن قائمة الصندوق 1,085صنفا باإلضافة إلى 1,343
ً
صنفا من األجهزة واألث��اث��ات الطبية (رس��م بياني رق��م  ،)3وبذلك يقوم الصندوق بتغطية
احتياجات الجهات اآلتية:
1 .1إدارة العالج املجاني باإلدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة االتحادية.
2 .2إدارة خدمات بنك الدم.
3 .3املركزالقومي للعالج باألشعة والطب النووي.
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4 .4املركزالقومي لزراعة وأمراض الكلى.
5 .5صندوق الدعم العالمي ( املالريا واإليدزوالدرن).
6 .6الصندوق القومي للتأمين الصحي.
7 .7الخدمات الطبية بالقوات املسلحة والشرطة.
رسم بياني رقم  :3تصنيف الصندوق القومي لإلمدادات الطبية للعام 2014

 .بمشتريات الصندوق :بما أن الصندوق مؤسسة حكومية فهو يخضع لقانون الشراء
والتعاقد للعام  2010وال��ذي يلزم املؤسسات الحكومية ومنها الصندوق بالشراء عن
طريق العطاءات واللجوء للشراء املباشر في حالة ال�ط��وارئ أو األص�ن��اف التي اليوجد
ل�ه��ا أك�ث��ر م��ن م�ص��در .ي�ق��وم ال�ص�ن��دوق بتوفير األدوي ��ة وامل�س�ت�ل��زم��ات الطبية م��ن خ�لال
العطاءات املعلنة من مصادرموثوقة سواء من شركات أجنبية أومن املصانع الوطنية
املحلية .بلغت مشتريات الصندوق م��ن األدوي��ة واملستهلكات وامل�ع��دات الطبية خالل
هذا العام حوالي  705مليون جنيه سوداني أي بزيادة  30%من مشتريات العام السابق
والذي كانت قيمة املشتريات فيه حوالي  544مليون جنيه سوداني (رسم بياني رقم .)4
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رسم بياني رقم   :4مقارنة مشتريات الصندوق بالجنيه السوداني من األعوام 2014 - 2011
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 .جعطاء الصناعة الوطنية :قام الصندوق في شهر يونيو من هذا العام بطرح وترسية
ً
ع�ط��اء ال�ص�ن��اع��ة ال��وط�ن�ي��ة .ت�ن�ف�ي��ذا ل�ق�رار ال�ش�راء امل��وح��د ،ض�م��ت لجنة ال�ع�ط��اء ممثلي
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية وشركائه من القوات املسلحة والتأمين الصحي
وق��وات الشرطة وال��دواء ال��دائ��ري لوالية الخرطوم .ش��ارك في العطاء  13مصنع محلي
م��ن أص��ل  21م�ص�ن��ع ي�ع�م��ل ف��ي م�ج��ال ال�ت�ص�ن�ي��ع ال ��دوائ ��ي .ع��دد األص �ن��اف ال�ت��ي أوص��ت
اللجنة بترسيتها  125ص�ن��ف م��ن أص��ل  170ص�ن��ف م�ط��روح��ة ف��ي ك�راس��ة ال�ع�ط��اء أي
بنسبة  .74%شكلت لجنة عطاء الصناعة الوطنية لجنة أخرى للتفاوض مع الشركات
ال�ف��ائ��زة إلج �راء تخفيض على األس�ع��ار املقدمة وال�ت��ي نتج عنها تخفيض قيمة أصناف
العطاء املرساة من  299مليون جنيه إلى  270مليون جنيه أي بنسبة تخفيض .10%
 .داألدوي ��ة وامل�س�ت�ه�ل� �ك�ات واألج �ه��زة ال�ط�ب�ي��ة امل �س �ت��وردة :ب�ل��غ ع��دد األدوي� ��ة وامل�س�ت�ه�ل�ك��ات
واألجهزة الطبية املستوردة خالل هذا العام  893من  36دولة .نجد أن  86%من تكلفة
الواردات الكلية كانت من عشردول ،خمسة منها كانت من الدول ذات النظام الرقابي
امل�ع�ت�م��د بنسبة  32%م��ن ق�ي�م��ة التكلفة ال�ك�ل�ي��ة .م��ن امل�لاح��ظ زي ��ادة ق�ي�م��ة ال ��وارد من
دولة السويد نسبة لتوريد محاليل غسيل الكلى بقيمة تقدر بحوالي  50مليون جنيه
سوداني 25% ،من دولتي الهند والصين 10% ،من اململكة العربية السعودية14% ،
من املصانع الوطنية 5% ،من التكلفة الكلية ل��واردات الصندوق من اململكة األردنية
الهاشمية (رسم بياني رقم.) 5
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ً
رسم بياني رقم  :5أكثرعشرة ًدول توريدا للصندوق خالل العام  2014
٢٠١٤
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 .هال�ش��راء ال�ط��ارئ :بلغت نسبة ال�ش�راء ال�ط��ارئ  3%م��ن ع��دد طلبيات ال�ش�راء ال�ص��ادرة
في هذا العام مقارنة ب  7%من العام السابق ،بينما بلغت قيمة الشراء الطارئ 7%
عدد الطلبيات
من القيمة:٦الكلية مقارنة بنسبة  4%من العام  ،2013ونجد أن نسبة٢٠٠٩
ق�95
انخفضت ب�م�%
100%
3%
��93ام  ،2013بينما ارت�ف�ع��ت قيمة الطلبيات ب�م�ق��دار
�دار  4%م��ن ا%ل�ع
92 %
90%
لتأخر
وي �ع��زى ذل��ك ل �ش �راء ال�ص�ن��دوق ملستهلكات غ�س�ي��ل ال�ك�ل��ى ب �ص��ورة ط��ارئ��ة وذل ��ك
80%
66 %
63 %
�ة ،ب��اإلض��اف��ة الع �ت��ذار70%
بعض
ال�ك�م�ي��ات امل�ط�ل��وب��ة نتيجة مل�ش��اك��ل ف��ي ال�ت�ح��وي�لات ال�ب�ن�ك�ي�
60%
اضطر
ال�ش��ر �ك�ات ع��ن ال�ت��وري��د عند ال��وق��ت امل�ح��دد وتمديد ف�ت��رة خ�ط��اب االع�ت�م��اد مما
50%
40%
43 ٪
الصندوق لشراء كميات طارئة لسد الفجوة.
30%
سلسلة
 .وكفاءة تخليص واردات الصندوق :تخليص الواردات من العمليات املهمة في 20%
10%
املحدد
الشراء الجيد وذلك لضمان وصول األدوية واملنتجات الطبية األخرى في الوقت
0%
دون
�دوث فجوات2009
ولتفادي ح�2010
2011
بالتخزين غير 2012
 2014أن تتأثر 2013
دوائية وخفض
الجيد في املوانئ
ً
تكاليف األرض�ي��ات .ع��دد ال��واردات عن طريق مطار الخرطوم  254صنفا ،و 155عن
طريق ميناء بورت سودان 87% .من هذه األصناف تم تخليصها في الوقت املناسب أي
قبل اليوم النهائي املحدد للتخليص مقارنة ب  73%من العام .2013

س�ع��ى ال�ص�ن��دوق خ�ل�ال ه��ذا ال�ع��ام ع�ل��ى ت��وف�ي��ر أص�ن��اف قائمته ب�ص��ورة م�س�ت�م��رة ،ك�م��ا ق��ام
الصندوق باملتابعة اللصيقة واألسبوعية لرصد معدالت وف��رة أصنافه ،ليس فقط على
م�س�ت��وى م�خ��ازن ال�ص�ن��دوق ورئ��اس��ة ال��والي��ات ،وإن�م��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى امل �راف��ق الصحية بهذه
الواليات وذلك لتأكد من الوفرة الحقيقية لهذه األصناف ولتقليل فترة الفجوات الدوائية
إن وجدت.
1 .1م �ع��دل وف ��رة األدوي� ��ة وامل�س�ت�ه�ل�ك��ات واألج �ه ��زة وامل �ع ��دات ال�ط�ب�ي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى م�خ��ازن
الصندوق املركزية:
 .أم�ع��دل وف ��رة األدوي ��ة وامل�س�ت�ه�ل� �ك�ات ال�ط�ب�ي��ة :ب�ل��غ م�ت��وس��ط م�ع��دل وف ��رة األدوي ��ة
وامل�س�ت�ه�ل�ك��ات ال�ط�ب�ي��ة خ�ل�ال ال �ع��ام  .92%ي�لاح��ظ أن ه�ن��ال��ك إن�خ�ف��اض ب�م�ق��دار
 3%في معدل ال��وف��رة مقارنة مع العام السابق (رس��م بياني رق��م  .)6ويعزى هذا
اإلنخفاض في معدل الوفرة الدوائية لألسباب التالية:
1 .1تأخر بعض املوردين في توريد األصناف في الوقت املطلوب ،وتأخر في فتح
خطاب االعتماد من قبل الشركات أو تمديد فترة خطاب االعتماد مما أدى
إلى حدوث فجوات لبعض األصناف املطلوبة.
2 .2تأخرتوفرالنقد األجنبي في الوقت املناسب لعدد  58صنف طلبت من قبل
الصندوق.
3 .3وج��ود مشكلة تتعلق بإنتاج األص�ن��اف إم��ا لشح في امل��واد الخام أو لتوقف
املصنع عن إنتاج الصنف وذلك لعدد  12صنف.
4 .4ح�ظ��ر ب�ع��ض ال �ب �ن��وك وب �م��ا ف�ي�ه��ا ب �ن��وك ع��رب�ي��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ال �س ��ودان مما
تترتب على ذلك نقص في األدوية أو تأخرفي زمن وصولها وذلك لحين إيجاد
طريقة أخرى يتمكن بها الصندوق مع الوكيل وبنك السودان لحل مشكلة
ال�ت�ح��وي��ل ال�ب�ن�ك��ي واالع �ت �م��ادات امل��رف��وض��ة ،ح�ي��ث رف��ض ع��دد  35تحويل
واع�ت�م��اد بنكي بقيمة  27,792,343ي��ورو م��ن ع��دد  16بنك مما تسبب في
تأخيرتوريد حوالي  61صنف.
5 .5النزاعات األهلية أو ال�ك��وارث الطبيعية في بعض ال��دول التي يستورد منها
الصندوق.
6 .6ت��ذب��ذب وف��رة األدوي ��ة ف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص لبعض األص �ن��اف امل�ش�ت��رك��ة بين
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وفرة األدوية واملستهلكات واألجهزة واملعدات الطبية:
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20000000

ال�ص�ن��دوق وال�ق�ط��اع ال�خ��اص ،وي�ع��زى ذل��ك لصعوبة الحصول على النقد
األجنبي بسهولة مما أدى لزيادة عالية في استهالك هذه األصناف وبالتالي
حدوث فجوة دوائية بها.

رسم بياني رقم  :6معدل الوفرة الدوائية في مخازن الصندوق املركزية منذ العام 2009
2014
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 .بم�ع��دل وف��رة أص�ن��اف ال�ب��رام��ج العالجية املتخصصة :ي�ق��وم ال�ص�ن��دوق بتوفير
أصناف البرامج العالجية املجانية التي تمول عن طريق وزارة املالية واالقتصاد
ال��وط�ن��ي واملمثلة ف��ي أص�ن��اف ال�ط��وارئ وال �ح��وادث ،أص�ن��اف ال�س��رط��ان ،أصناف
زراعة وغسيل الكلى ،أصناف بنك الدم ،وبرصد معدل الوفرة األسبوعي لهذه
ال�ق��وائ��م العالجية املتخصصة التي يوفرها ال�ص�ن��دوق نجد أن متوسط معدل
وف��رة األدوي��ة واملستهلكات الطبية ضمن قائمة العالج املجاني بلغ  91%مقارنة
ب  93%و 92%ف��ي ال�ع��ام  2012و 2013ع�ل��ى ال�ت��وال��ي ،وب�ل��غ م�ع��دل وف��رة أدوي��ة
ال�س��رط��ان ف��ي امل�ت��وس��ط  98%ب��زي��ادة  2%ع��ن ال�ع��ام 2013م،ك �م ��ا ب�ل��غ متوسط
ُ
نسبة توفر أصناف بنك ال��دم  97%وأدوي��ة ومستهلكات الكلى  95%لهذا العام
(رسم بياني رقم .)7
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 .ج وف ��رة أص �ن��اف ال �ص �ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�ل�ت��أم�ي��ن ال�ص�ح��ي :ن �ظ��ام ال�ت��أم�ي��ن الصحي
٢٠١٤
:٩
120%الحكومية
نظام تكافلي يقوم على إلزامية اش�راك العاملين في جميع ال��وح��دات
100%عليه تلقى
وامل��ؤس�س��ات ال�ع��ام��ة ف��ي ال�ت��أم�ي��ن ال�ص�ح��ي ،يتيح ه��ذا ال�ن�ظ��ام للمؤمن
ً
80%
ال �خ��دم��ة امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا م �ج��ان��ا وي �س��اه��م ف�ق��ط ب  25%م��ن ق�ي�م��ة ال��وص�ف��ة
60%
40%زة م��ن قبل
ال�ط�ب�ي��ة ل�ل�أدوي ��ة امل��وص��وف��ة ض�م��ن ق��ائ�م��ة األدوي � ��ة األس��اس �ي��ة امل �ج ��ا
قيمة الوصفة
الصندوق القومي للتأمين الصحي أي أن النظام يتحمل  75%من 20%
الطبية .يقوم النظام التكافلي بأن يدفع العامل من الفئات العاملة0%في الوحدات
الحكومية واملؤسسات العامة  4%من إجمالي الراتب ويدفع املخدم  6%مقابل
ذات الراتب لكل عامل .وتدخل مؤسسات الرعاية اإلجتماعية مثل ديوان الزكاة
وص�ن��دوق دع��م ال�ط�لاب ك�ج�ه��ات �ك�اف�ل��ة للفئات غ�ي��ر امل�ق�ت��درة م�ث��ل ال�ف�ق�راء،ك�م��ا
يتيح النظام اشراك أولئك الذين ليسوا في القطاع الرسمي وذلك من خالل دفع
ً
قسط ش�ه��ري بما ي�ع��ادل  48جنيه ف��ي الشهر (  576جنيه س�ن��وي��ا) .بلغت نسبة
التغطية الحالية بنظام التأمين الصحي فقط  37%من جملة سكان السودان
حيث تغطي نحو 11.8مليون مواطن ( .)Gaafar, R., et al 2014في السابق كان
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التأمين الصحي يقوم بشراء احتياجاته عن طريق عطاء موحد لجميع الواليات
ً
بصورة مركزية ولكن منذ الربع الثالث من العام  2013وتنفيذا للقرار الصادر
من اجتماع املجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية والذي ينص على الزام
األجهزة القومية والوالئية بالشراء املوحد لألدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية
من الصندوق القومي لإلمدادات الطبية ،قام الصندوق بتوفير أصناف قائمة
األدوية واملستهلكات الطبية التابعة للصندوق القومي للتأمين الصحي.
 .دم �ع��دل وف ��رة األج �ه��زة وامل �ع ��دات ال�ط�ب�ي��ة :ب�ل��غ م �ع��دل وف ��رة األج �ه ��زة وامل �ع��دات
الطبية  73%ومن الواضح أنه مازال هنالك تدني في معدل الوفرة مما يستوجب
مزيد من الجهد .أدناه بعض املقترحات املوضوعة لتحسين معدل وفرة األجهزة
واملعدات الطبية:
1 .1تحديد حاجة البالد الحقيقة من األجهزة واملعدات الطبية وطرق شراءها
واملواصفات املطلوبة وتركيبها وصيانتها.
2 .2تدريب وتنمية قدرات املهندسين والفنيين في الصندوق واملستشفيات.
3 .3جمع وتحليل البيانات ع��ن ش��ر �ك�ات اس�ت�ي�راد األج�ه��زة وامل�ع��دات الطبية في
السودان ملعرفة مصادرها ونوعية الواردات.
 4 .4تأسيس نظام يعتمد على األسس العلمية والتقنية املتطورة في إدارة إمداد
األجهزة الطبية ويمكن ذلك بالتعاقد مع بيت خبرة أجنبي.
2 .2وفرة األدوية واملستهلكات الطبية على املستوى الوالئي:
 .أوفرة املجموعات الدوائية :قام الصندوق خالل هذا العام باملتابعة األسبوعية
مل��وق��ف م�خ��زون األدوي ��ة وامل�س�ت�ه�ل�ك��ات الطبية ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ب�رام��ج ال�ق��وم�ي��ة وأدوي��ة
وم�س�ت�ه�ل�ك��ات ص �ن��دوق ال��دع��م ال�ع��ال�م��ي (امل�ل�اري ��ا ،اإلي ��دز وال � ��درن) .ك��ان متوسط
معدل وف��رة األدوي��ة املنقذة للحياة على مستوى مخازن رئاسة ال��والي��ات ،90%
ومتوسط وفرة أصناف الدعم العالمي  ،85%كما بلغ متوسط وفرة أدوية عالج
األطفال دون سن الخامسة  78%للواليات املوقعة على اتفاقية صناديق االمداد
الطبي و 47%فقط للواليات غير املوقعة (الخرطوم ،البحر األحمر ،القضارف،
ال �ج��زي��رة).ك �م��ا ب�ل��غ م�ت��وس��ط وف ��رة ال �ح��وادث وال �ط ��وارئ  73%وأدوي� ��ة ال�خ��اص��ة
ببرنامج عالج األمهات ( 99%رسم بياني رقم .)8
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 .ب متوسط معدل الوفرة الدوائية على مستوى املرافق الصحية بالواليات :بلغ
متوسط معدل الوفرة الدوائية على مستوى مخازن الصندوق املركزية ،90%
 90%على املستوى مخازن رئاسة الواليات 63% ،على مستوى املراكز الصحية
ً
املختارة التي يتم اإلتصال بها أسبوعيا للتأكد من وف��رة بعض األدوي��ة ،و75%
للمراكز الصحية التي تمت زيارتها فعليا من قبل فريق اإلش �راف على صناديق
اإلمداد الطبي بالواليات (رسم بياني رقم .)9
املستويات املختلفة 2014
الوفرة الدوائية لجميع البرامج املختلفة على 2014
رسم بياني رقم : 9:9

Week 1
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التغطية الدوائية:

 .أتغطية ب��رن��ام��ج ال�ت�غ�ط�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة ل�خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة األول �ي��ة :يستهدف
برنامج التغطية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية األولية املراكزالصحية والوحدات
األساسية لجميع والي��ات السودان .بلغت نسبة التغطية الحالية من املستهدف لهذا
العام  68%من املستشفيات بزيادة  18%من العام السابق % 25 ،من املراكزالصحية
ب��ال��والي��ات ب��زي��ادة  10%م��ن ال�ع��ام ال�س��اب��ق و 12%م��ن ال��وح��دات ال�ص�ح�ي��ة ب��ال��والي��ات
بزيادة  7%من العام السابق ( جدول رقم  .)3ومن املالحظ أنه ما زالت نسبة التغطية
ال��دوائ�ي��ة ل��والي��ات ال�س��ودان ضعيفة مما يستوجب ب��ذل م��زي��د م��ن الجهد ل��رف��ع نسبة
التغطية خالل الفترة القادمة مع العمل على تنفيذ الخطة التفصيلية املوضوعة بين
إدارة اإلم��داد الطبي بالصندوق ورئاسة صناديق اإلم��داد الطبي بالواليات لرفع نسبة
التغطية وإلزام الصناديق بتنفيذها وفق الجدول املخطط له.
جدول رقم  :3تغطية املؤسسات الصحية بالواليات بخدمات الرعاية الصحية األولية
الوالية

مراكز

وحدات

الجملة

مستشفيات

مستهدف منفذ  %مستهدف منفذ  %مستهدف منفذ  %مستهدف منفذ %

الشمالية

160

0

نهرالنيل

63

230 40% 25

10% 23

سنار

121

27% 33

74

70% 52

28

النيل األزرق

104

2%

33

24% 8

14

93% 13

كسال

176

130 80% 141

88% 114

25

331 100% 25

85% 280

النيل األبيض

219

0

0%

134

42% 56

35

388 100% 35

23% 91

شمال كردفان

305

4

1%

117

18% 21

20

65% 13

442

9% 38

جنوب كردفان

95

0

0%

22

27% 6

13

7

54%

130

10% 13

غرب كردفان

104

0

0%

61

0

0%

16

6

38%

181

6

3%

شرق دارفور

39

0

0%

38

0

0%

7

4

57%

84

4

5%

شمال دارفور

166

0

0%

82

3

4%

13

4

31%

261

7

3%

غرب دارفور

54

1

2%

37

11% 4

8

6

75%

99

11% 11

جنوب دارفور

141

0

0%

79

3

4%

17

6

35%

237

9

4%

وسط دارفور

40

0

0%

22

18% 4

7

6

86%

69

14% 10

املجموع

2

0%

96

0

0%

30

50% 15

286

5% 15

40

45% 18

333

20% 66

223 100% 28

51% 113

151

15% 23

273 25% 294 1155 12% 206 1787

3215 68% 186

21% 686
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 .بتغطية برنامج العالج املجاني لألطفال دون سن الخامسة :في أكتوبرمن العام 2013
ب��ادرت وزارة الصحة االت�ح��ادي��ة ب�م�ش��روع مجانية ع�لاج األط�ف��ال دون س��ن الخامسة
ً
على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية األولية تخفيفا لبعض آث��ار ق�رار رف��ع الدعم
عن املحروقات .يهدف هذا املشروع إلى عالج معظم األم�راض الشائعة وتقليل نسبة
ال �ح��االت ال�ح��رج��ة وال��وف �ي��ات وس��ط األط �ف��ال دون ال�خ��ام�س��ة .يشتمل ال �ع�لاج امل�ج��ان��ي
لألطفال دون سن الخامسة على توفير ثمانية عشر من األدوي��ة لعالج تسعة أم�راض
منها االلتهابات الرئوية واإلسهاالت والحمى .يقوم الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
بعدة أدوارلتنفيذ هذا املشروع منها:
1 .1توفير األدوي��ة حسب القائمة املجازة في الوقت املناسب واملحافظة على املخزون
دون انقطاع.
2 .2تخزين وترحيل األدوية إلى عواصم الواليات.
3 .3اإلشراف واملتابعة وعمل تقاريردورية.
ً
4 .4عمل آلية لختم األدوية بكلمة مجانا.
بلغت قيمة أدوي ��ة ع�ل�اج األط �ف��ال دون س��ن ال�خ��ام�س��ة وال�ت��ي وزع��ت م�ن��ذ أب��ري��ل ه��ذا ال�ع��ام
ل �ل��والي��ات ح��وال��ي  69م�ل�ي��ون ج�ن�ي��ه ،ق ��ام ال �ص �ن��دوق ب�ت��وف�ي��ر وت��وزي��ع  20ص�ن��ف م��ن أدوي ��ة
ً
األط�ف��ال األس��اس�ي��ة م�ج��ان��ا ب�م�راك��ز ووح ��دات ص�ح��ة األس ��رة .بلغت نسبة تغطية  72%من
املراكزالصحية و 63%من الوحدات األساسية املستهدفة بالواليات (جدول رقم .)4
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جدول رقم  :4تغطية املؤسسات الصحية بأدوية عالج األطفال دون سن الخامسة
الوالية

مراكزصحة األسرة
املستهدف املنفذ

%

  وحدات صحة األسرة
املستهدف املنفذ

  املجموع الكلي

 %املستهدف املنفذ

%

نهرالنيل

230

67% 155

63

293 100% 63

218

سنار

97

100% 97

166

263 100% 166

100% 263

كسال

130

90% 117

176

80% 141

306

258

84%

النيل األزرق

35

100% 35

104

84

81%

139

119

86%

النيل األبيض

134

56

42%

307

90% 276

441

332

75%

شمال كردفان

117

100% 117

305

49% 149

422

266

63%

وسط دارفور

22

21

95%

40

32

80%

62

53

85%

غرب دارفور

37

29

78%

54

52

96%

91

81

89%

غرب كردفان

61

100% 61

104

52

50%

165

113

68%

جنوب كردفان

44

100% 44

97

93

96%

141

137

97%

شمال دارفور

82

75

91%

166

41

25%

248

116

47%

جنوب دارفور

79

36

46%

141

74% 105

220

141

64%

شرق دارفور

38

22

58%

39

16

41%

77

38

49%

الشمالية

96

45

47%

160

93% 148

256

193

75%

الخرطوم

468

39% 181

165

0%

633

181

29%

الجزيرة

349

100% 349

460

55% 252

809

601

74%

القضارف

58

54

93%

238

55% 132

296

186

63%

البحراالحمر

59

48

81%

113

29%

172

81

47%

72% 1,542 2,136

2,898

املجموع

0

33

5,034 63% 1835

74%

67% 3,377

جدول رقم :5موقف تنفيذ أنشطة الدعم العاملي
النشاط

نسبة التنفيذ

استالم وتخزين األدوية واملستهلكات الطبية بالصندوق

100%

توزيع األدوية واملنتجات الصحية من املركزإلى الواليات

100%

استالم وتخزين معدات تقوية النظام الصحي بالصندوق

100%

توزيع وتخزين معدات تقوية النظام الصحي إلى املرافق الصحية

100%

اإلشراف واملتابعة

95%

التخلص من األدوية املنتهية الصالحية واملخلفات الطبية

21%

عقد االجتماع التنسيقي نصف السنوي ملنسقي الدعم العالمي بالواليات

100%

التنبؤ وتحديد الحاجة من األدوية

100%

دعم النظام اإللكتروني إلدارة املعلومات اللوجستية في كل املستويات

80%

ً
يقوم الصندوق حاليا بتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية الخاصة بالبرامج الثالث إلى 3,938
وحدة للمالريا و 314وحدة للدرن و 36وحدة لإليدز موزعة على واليات السودان .متوسط
تغطية املؤسسات الصحية بعالج املالريا  78%بزيادة  13%من النسبة املستهدفة بواسطة
صندوق الدعم العالمي وهي  65%فقط من وحدات عالج املالريا ،بينما بلغت نسبة تغطية
وحدات األيدز  % 100والدرن  ،89%وتعتبر مقبولة مقارنة مع النسبة املستهدفة بواسطة
لكل من وحدات عالج اإليدزوالدرن.
صندوق الدعم العالمي وهي ٍ 100%
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 .جتغطية ب��رن��ام��ج ص�ن��دوق ال��دع��م ال�ع��امل��ي :ي�ه��دف ب��رن��ام��ج ص�ن��دوق ال��دع��م ال�ع��ال�م��ي إل��ى
ض�م��ان اس�ت�م�راري��ة ت��وف��ر أدوي��ة امل�لاري��ا ،اإلي��دز وال ��درن بالكميات املناسبة وف��ي الوقت
املناسب وال�ج��ودة املطلوبة وبأقل تكلفة .ضم البرنامج الصندوق القومي لإلمدادات
الطبية في يوليو من العام  2011بعد القرارالوزاري الذي أعطى الصندوق دور تخزين
وت��وزي��ع أدوي��ة صندوق الدعم العالمي في جميع والي��ات ال�س��ودان ،ينص االت�ف��اق بين
ب��رن��ام��ج األم ��م امل�ت�ح��دة اإلن �م��ائ��ي امل�ت�ل�ق��ي ال��رئ�ي��س ألدوي ��ة وم�س�ت�ه�ل�ك��ات ال��دع��م ال�ع��ال�م��ي
والصندوق القومي لإلمدادات الطبية املتلقي الثانوي لهذه املنتجات الطبية بأن يقوم
الصندوق بتنفيذ أنشطة اإلمداد الطبي واستالم وتخزين وتوزيع وترحيل أدوية الدعم
العالمي من املركز وإلى املرافق الصحية بالواليات (جدول رقم  .)5تقدر ميزانية تسيير
برنامج الدعم العالمي للعام  2014بحوالي  4مليون جنيه سوداني نفذت بنسبة .94%
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نظام تسعيراألدوية واملستلزمات الطبية بالصندوق:

يقوم الصندوق القومي ل�لإم��دادات الطبية املركزية بتسعير األدوي��ة واملستهلكات الطبية
ً
وف�ق��ا مل��ا ج��اء ف��ي أم��ر تأسيسها وت�راع��ي الئحة تسعير األدوي��ة املسجلة لسنة  2010ال�ص��ادرة
من املجلس القومي لألدوية والسموم .حتى ال يفقد الصندوق رأسماله نتيجة للتضخم أو
الرتفاع أسعار األدوية أو لزيادة تكاليف مصروفاتها التشغيلية والتنموية ،يقوم الصندوق
ً
بتحديث األسعار دوري��ا (كل  12شهر على األق��ل) حسب التغييرات التي تتطلب ذل��ك .يتبع
الصندوق سياسة تسعيراألدوية التي تقوم على االعتبارات اآلتية:
1 .1اعتماد سياسة الدعم املقطعي  Cross-subsidyوهو نظام يحقق الدعم الالزم لألدوية
امل�ن�ق��ذة للحياة وغ��ال�ي��ة الثمن وت�ل��ك ال�ت��ي تستخدم م��دى ال�ح�ي��اة (م�ث��ل أدوي ��ة األم �راض
املزمنة) واألدوية التي تستعمل لعالج األطفال عن طريق تخفيض أسعارها على حساب
األصناف عالية االستهالك  Fast Moving Itemsوأسعارها منخفضة.
2 .2حصول الواليات التي وقعت اتفاقية إم��داد دوائ��ي مع الصندوق على أسعار موحدة في
جميع املؤسسات الصحية بغض النظرعن بعدها أو قربها من مراكزالتوزيع في الوالية
أو م��دى بعدها أو قربها من مخازن الصندوق املركزية بالخرطوم .ه��ذا النظام املوحد
ً
ل�لأس�ع��ارم��ن ش��أن��ه خ�ف��ض األس �ع��ارف��ي ال��والي��ات ال�ب�ع�ي��دة واألق ��ل ن �م��وا وي�م�ث��ل ن��وع من
ً
التكافل وهو ما يعرف بالدعم املقطعي  Cross-subsidyحيث يدفع فيه مثال مواطنوا
والي ��ة ال�خ��رط��وم ن�ف��س ال�س�ع��رال ��ذي ي�ش�ت��ري ب��ه ال ��دواء م��واط�ن��وا والي ��ة غ��رب دارف ��ور أو
بورتسودان أو حلفا القديمة.
3 .3توفيرأسعارأدوية أقل بنسبة  21%فأكثرعن متوسط سعرنفس الصنف في القطاع الخاص.
مساهمة الصندوق في خفض أسعاراألدوية :لقياس كفاءة نظام التسعيرة الحديث الذي
اتخذه الصندوق منذ العام  .2011قام الصندوق بتحليل مبيعاته للعام  2014بواسطة
طريقة التحليل الثالثي  ABC analysisأو ما يعرف بقاعدة باريتوً .
بناء على هذا التحليل
أج��ري��ت دراس ��ة ألص �ن��اف امل�ج�م��وع��ة  Aال �ت��ي ض�م��ت  15%م��ن أص �ن��اف ال �ص �ن��دوق امل�ب��اع��ة
وبما يعادل  80%من قيمة املبيعات الكلية للعام  ،2014حيث أجريت مقارنة بين أسعار
الصندوق لهذه األصناف والسعر األعلى والسعر املتوسط لنفس األصناف في سوق الدواء
املحلي  ،High and Average Market Priceوخلصت الدراسة على أن الصندوق استطاع
املساهمة في تخفيض أسعار األدوي��ة بنسبة  64%مقارنة مع أعلى سعر في السوق ال��دواء
املحلي لنفس األصناف املباعة (قيمة الفرق تقدر بـــــ  1,261,531,217.18جنيه سوداني)
وبنسبة  55%في حالة املقارنة مع متوسط األسعار املتاحة في س��وق ال��دواء املحلي (قيمة
الفرق تقدربــــ  852,739,988.28جنيه سوداني).

يلتزم الصندوق بالتحقق من جودة األدوي��ة واملستهلكات واألجهزة واملعدات الطبية وذلك
لضمان توريد وتوزيع أدوي��ة ومستهلكات طبية ذات املأمونية والنجاعة والجودة املطلوبة
لذا عمل الصندوق خالل هذا العام على اآلتي:
 .أج ��ودة واردات ال �ص �ن��دوق :ات�خ��ذ ال �ص �ن��دوق م�ع��اي�ي��ر لتقييم ج ��ودة واردات� ��ه م��ن حيث
اك�ت�م��ال م�س�ت�ن��دات ال �ج��ودة وم�ت�ط�ل�ب��ات ت�ح�ل�ي��ل األص �ن��اف ال � ��واردة ،ج ��ودة التغليف،
ع��دد ال�ت�ش�غ�ي�لات ال � ��واردة ،االل �ت �زام ب��وض��ع ال��دي�ب��اج��ات ال�ت��ي ت��وض��ح امل�ع�ل��وم��ات ح��ول
الصنف (مثل اس��م الصنف الجنيس وتركيزه ،رق��م التشغيلة ،تاريخ التصنيع ،تاريخ
نهاية الصالحية ،اسم املصنع ،بلد املنشأ......،إلخ) ،االلتزام بالكمية املطلوبة من قبل
إدارة املشتريات بالصندوق ومتطلبات نقل األدوية مثل التأكد من ادارج أجهزة رصد
درجات الحرارة ( ،)Temp monitoring devicesوباالضافة إلى تطابق الواردات حسب
متطلبات التحليل ومطابقة شهادات التحليل لدساتير األدوي��ة العاملية املعتمدة من
املجلس القومي لألدوية والسمومً .
وبناء على املعاييراملتخذة للتقييم تحصلت املصانع
املحلية على نسبة  87%وشركات االستيراد على نسبة .96%
 .بتطبيق القوانين واللوائح التي تتعلق باستيراد األدوية واملستهلكات الطبية حيث تمكن
الصندوق من استيراد األصناف املسجلة خالل هذا العام بنسبة  98%مقارنة بنسبة
 88%للعام  2013و 88%في العام ( 2012رسم بياني رقم .)10
رسم بياني رقم  :10مقارنة نسبة األدوية املسجلة من العام  2010وحتى العام 2014
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 .جضمان ج��ودة األص�ن��اف غير املسجلة وال�ت��ي اضطر الصندوق الستيرادها وذل��ك لعدم
توفرالدواء املسجل وقت الحاجة إليه أو لعدم توفراملواد الخام أو لتوقف املصنع عن
إنتاج األدوي��ة املسجلة .في حالة استيراد األدوي��ة غير املسجلة لألسباب امل��ذك��ورة يتبع
الصندوق اإلجراءات اآلتية لضمان مأمونية ونجاعة وجودة هذه األدوية غيراملسجلة:
1 .1االستيراد من دول ذات نظام رقابي معتمد لدى املجلس القومي لألدوية ُّ
والسموم
وقد كانت النسبة  63%من هذه املصادر.
2 .2جميع األدوي��ة غير املسجلة استوردها الصندوق بعد موافقة املجلس القومي
لألدوية ُّ
والسموم.
3 .3األدوي � ��ة غ �ي��ر امل�س�ج�ل��ة ال ي �ت��م ت��داول �ه��ا إل ��ى ب �ع��د ال �ت��أك��د م ��ن ج��ودت �ه��ا وم�ط��اب�ق�ت�ه��ا
للمواصفات بواسطة املختبرالقومي للرقابة والبحوث الدوائية.
 .د م�ص��ادر األدوي ��ة ال ��واردة ل�ل�ص�ن��دوق :إن�خ�ف�ض��ت نسبة األدوي ��ة ال ��واردة إل��ى ال�ص�ن��دوق
من الصين والهند وباكستان ومصر(هذه ال��دول تعتبر من أكثر مصادر حاالت األدوية
ً
املغشوشة التي تم رصدها عامليا) من  29%إلى ( 25%رسم بياني رقم .)11
رسم بياني رقم  :11مصادراألدوية الواردة للصندوق لألعوام 2014 - 2011

من الواضح أن االلتزام بسياسة شراء األدوي��ة املسجلة والتركيز على مصادر هذه األدوي��ة،
سيما ف��ي حالة األدوي��ة غير املسجلة أدى إل��ى إنخفاض نسبة األدوي��ة املرفوضة م��ن  9%في
العام  2010إلى  0.3%في العام ( 2014رسم بياني رقم .)12
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 .أم�ص��ادر املنتجات ال�ح�ي��وي��ة  امل�ح��ورة جينيا :تمكن ال�ص�ن��دوق م��ن ت��وري��د تسعة من
ً
2014ص ��ل ت�س�ع��ة أص�ن��اف
2010ه��ا األص�ي�ل��ة م��ن أ
امل�ن�ت�ج��ات16ا:ل�ح�ي��وي��ة امل �ح��ورة ج�ي�ن�ي��ا م��ن م �ص��ادر
8%
مطلوبة أي بنسبة .100%
أصناف
توريد ستة 7%
 .بمصادر األصناف ذات املدى العالجي الضيق :تمكن الصندوق من7%
مطلوبة
من مصادرها األصيلة أومن دول ذات نظام رقابي معتمد من أصل تسعة أصناف 6%
أي بنسبة .67%
5%
5%
تستدعي
 .جضبط عملية اس�ت��دع��اء األدوي ��ة واألج �ه��زة الطبية  :Recallف��ي بعض األح�ي��ان
4%
الضرورة استرجاع تشغيلة أو أكثرملستحضرصيدالني أومستلزم طبي بعد توزيعه نسبة
3%
لظهور خلل ما في املستحضرقد يضربصحة املواطنين .لذا وضع الصندوق مرشد لعملية
2%
2%لتتمكن من اتخاذ اإلج �راءات الصحيحة والسريعة .ال
استدعاء األدوي��ة وامل�ع��دات الطبية
1%
توجد أصناف 1%
1%
مستدعاة خالل هذا العام.
0%
بواسطة
 .دمتابعة الشكاوى الخاصة بجودة املستحضرات الصيدالنية التي وزعت
2010
2011
2012
2013
2014
عدد ستة شكاوى
معاها في الوقت
األصناف تم التعامل
حول جودة
الصندوق :توجد
املحدد وعند تحليلها توصل الصندوق إلى:
1 .1عدم حفظ املخزون بالطريقة املطلوبة بواسطة العميل مقدم الشكوى.
2 .2تغيير في شكل العبوة مما أوح��ى للعميل بتغير في لون املحلول داخ��ل األمبولة إال
أنه ال توجد مشكلة تتعلق بالجودة وتمت أفادة العميل بذلك.
ُ
 .همراقبة جودة األدوية واملستهلكات الواردة للصندوق بعد التوزيع :أن�شئ قسم مراقبة
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الجودة بعد التوزيع وذل��ك ملتابعة ج��ودة أدوي��ة الصندوق على طول خط اإلمداد.حيث
قام الصندوق بجمع عينات لثالث أصناف من أصناف مجموعة الحوادث والطوارئ
التي وزعها الصندوق لجهات مختلفة ،وأرسلت العينات للفحص ل��دى املختبر القومي
للرقابة والبحوث الدوائية ووجدت أنها مطابقة ملواصفات الجودة.
 .وضمان ج��ودة ترحيل وتخزين وت��وزي��ع واردات الصندوق :استمر الصندوق بالتركيز
على املحافظة على جودة واردته وذلك بتنفيذه لآلتي:
1 .1توفيروسائل ترحيل لألدوية بصورة تضمن مأمونية وجودة الدواء وفاعليته وعدم
تعرضه لدرجات حرارة تزيد عن  30درجة مئوية من ميناء الوصول ببورتسودان
إلى مخازن الصندوق املركزية ومن مخازن الصندوق إلى مخازن الواليات املختلفة
ومنها إلى املرافق العالجية.
2 .2متابعة ج��ودة ترحيل وتخزين وتوزيع واردات الصندوق من امل��ورد إل��ى الصندوق
ومن الصندوق إلى العمالء بتوزيع جهاز تسجيل درج��ات الحرارة (Temperature
 )Data Loggerفي العربات املخصصة لترحيل األدوية من بورتسودان إلى مخازن
الصندوق وإلى مخازن الواليات املختلفة.
3 .3مراقبة وتسجيل درجة الحرارة والرطوبة في مخازن الصندوق على مدار الثانية،
ح�ي��ث ت�م��ت م�ع��اي��رة أج �ه��زة رص ��د درج� ��ات ال �ح �رارة وال��رط��وب��ة (Environmental
 )Monitoring Systemوذلك للتأكد من كفاءتها في رصد درجات الحرارة والرطوبة.

11

التخزين الجيد للمستحضرات الصيدالنية:

ال �ت �خ��زي��ن ال �ج �ي��د ه ��و ال �ج ��زء م ��ن ت��وك �ي��د ال �ج ��ودة ال� ��ذي ي�ض�م��ن اس �ت �م �راري��ة وب �ق ��اء ج ��ودة
ً
عال من الجودة في تخزين
املستحضرات الصيدالنية لذا يسعى الصندوق لتحقيق مستوى ٍ
اإلم� ��دادات ال�ط�ب�ي��ة وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق تنفيذ م�م��ارس��ات ال�ت�خ��زي��ن ال�ج�ي��د ح�س��ب متطلبات
منظمة الصحة العاملية .لذلك قام الصندوق بتحقيق اآلتي:
 .أاستخدام التقنية املعلوماتية لتسيير عمليات التخزين :استمر الصندوق في إدخال
وتطوير نظام الحوسبة وامليكنة في عمليات التسليم والتسلم وترتيب وتنظيم املخازن
مع االستفادة املثلى من نظام تخطيط موارد املؤسسات في تنفيذ نظام الباركود الذي
ي�س��اع��د ع�ل��ى تنظيم امل�خ��ازن وض�ب��ط وتسهيل عملية امل�راج�ع��ة وال�ج��رد ف��ي ك��ل م�خ��ازن
ال �ص �ن��دوق امل��رك��زي��ة وال�ص�ي��دل�ي��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ص�ن��دوق .ك�م��ا أك �م��ل ال �ص �ن��دوق خطة
رب��ط صناديق اإلم��داد الطبي بالواليات مع نظام تخطيط امل��وارد واملؤسسات بشبكة
معلومات موحدة.
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 .بالسعة التخزينية :التوسع في السعة التخزينية على املستوى الوالئي ،حيث خصصت
اإلم� ��دادات م�خ��ازن�ه��ا ب��والي��ات ك�س�لا وال�ن�ي��ل األب�ي��ض وش�م��ال ك��ردف��ان وج�ن��وب دارف ��ور
لصناديق اإلمداد الطبي بهذه الواليات .زادات السعة التخزينية بنسبة  19%عن العام
ً
 2013وذل��ك ب��إي�ج��ار م�خ��زن خ��ارج��ي .ع�م��وم��ا م��ا زال��ت ال�س�ع��ة التخزينية ع�ل��ى املستوى
امل��رك��زي ال ت�ك�ف��ي ل� ��واردات ال �ص �ن��دوق وب��األخ��ص ب�ع��د ت�ن�ف�ي��ذ ع �ط��اء ص �ن��دوق ال�ت��أم�ي��ن
الصحي القومي وعطاء التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية األساسية الذي
تنفذه وزارة الصحة االتحادية .لذا يسعى الصندوق على زي��ادة املساحات التخزينية
ً
وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق تشييد م�خ��زن ج��دي��د ب��داخ�ل�ه��ا ط�ب�ق��ا ل�ل�م��واص�ف��ات ال�ع��امل�ي��ة لتخزين
األدوية بسعة تخزينية قدرها حوالي  46ألف مترمكعب ومن املتوقع مضاعفة السعة
التخزينية الحالية بعد تشييد املخزن .كما أن الصندوق اآلن أش��رف على اإلنتهاء من
تشييد مخزنين على أرض استأجرها الصندوق من شركة سودابوست وتقدرمساحتها
بحوالي  2,040مترمربع.
 .جمكافحة اآلف��ات والحشرات :جميع األصناف داخ��ل الصندوق موضوعة على حامالت
ً
خشبية لتفادى اآلف ��ات وال �ق��وارض وامل �ي��اه .أي�ض��ا تعاقد ال�ص�ن��دوق م��ع ش��رك��ة ملكافحة
ُ
اآلفات والقوارض ،وتقوم الشركة بعمليات املكافحة مرتين في الشهروتوجد خرط لتوزيع
السموم داخل املخازن حيث بلغت عمليات املكافحة  24مرة منذ بداية العام ليس فقط
ً
في املخازن الداخلية وإنما أيضا في املخازن الخارجية املستأجرة.
 .دتأمين مخزون الصندوق :وضع الصندوق آلية لتأمين املخزون أثناء تخزينه بمخازنه
ً
وذل��ك ع��ن ط��ري��ق تشغيل ن�ظ��ام يشمل �ك�ام�ي �رات امل�راق�ب��ة ت�ف��ادي��ا ل�ل�س��رق��ات والخسائر
املالية الناجمة من فقدان املخزون ،نفذ توصيل الكاميرات بنسبة  100%في مخازن
الصندوق.
 .هامل��راج�ع��ة ال��دوري��ة مل�خ��زون ال�ص�ن��دوق :يستخدم ال�ص�ن��دوق التحليل ال�ث�لاث��ي (ABC
 )Analysisل�ت�ص�ن�ي��ف امل �خ��زون ح�س��ب ت�ك�ل�ف��ة امل �خ��زون وب ��ه ي�ص�ن��ف إل ��ى امل�ج�م��وع��ات
ال�ث�لاث ال ��واردة أدن ��اه .ي�ق��وم ال�ص�ن��دوق ب��اس�ت�خ��دام ه��ذا التحليل ملعرفة األدوي ��ة ذات
التكلفة العالية ولتحديد األولويات .وإجراء عمليات املراجعة اليومية للمخزون وأرقام
التشغيالت وت��واري��خ انتهاء الصالحية ومواقع وج��ود األصناف باملخزن ودرج��ة الحرارة
املطلوبة لحفظها بكل مخازن اإلم��دادات حسب نتائج التحليل ووف��ق خطة مجدولة
حتى نهاية العام ( رسم بياني رقم .)13
1 .1امل�ج�م��وع��ة ( )Aوه��ي ال�ق�ل��ة امل�ه�م��ة :ون�ج��د أن  10%إل��ى  20%م��ن ع��دد األص�ن��اف
امل�خ��زن��ة ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ال�ن�س�ب��ة األك�ب��رم��ن ق�ي�م��ة امل �خ��زون وال�ت��ي ت �ت �راوح ب�ي��ن 75%
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و 80%وت�ح�ت��اج ل�ل��رق��اب��ة امل�ش��ددة واالح�ت�ف��اظ ب�س�ج�لات م�خ��زون دق�ي�ق��ة لها.بلغ
ع��دد األص�ن��اف في ه��ذه املجموعة  187بنسبة  14%من العدد الكلي لألصناف
وبقيمة  80%من التكلفة الكلية للمخزون.
2 .2املجموعة ( )Bوه��ي متوسطة ال�ع��دد واأله�م�ي��ة :تمثل م��ن  10%إل��ى  20%م��ن عدد
األص�ن��اف املخزنة وتحتوي على النسبة املتوسطة من قيمة امل�خ��زون والتي تتراوح
بين  15%و .20%بلغ عدد األصناف في هذه املجموعة  254بنسبة  29%من العدد
الكلي لألصناف وبقيمة  15%من التكلفة الكلية للمخزون
3 .3املجموعة ( )Cوهي الكثرة غيراملهمة :تمثل من  60%إلى  80%من عدد األصناف
املخزنة وتحتوي على النسبة األقل من قيمة املخزون والتي عادة تكون بين 5%
و .10%بلغ عدد األصناف في هذه املجموعة  880بنسبة  67%من العدد الكلي
لألصناف وبقيمة  5%من التكلفة الكلية للمخزون.
رسم بياني رقم  :13التصنيف الثالثي ملخزون الصندوق في العام 2014

 .وعدد مرات دوران املخزون :يستخدم حساب عدد مرات دوران املخزون (عدد مرات
ت�ص��ري��ف امل �خ��زون) ل�ق�ي��اس م��دى ك�ف��اءة ال�ص�ن��دوق ف��ي االس�ت�ف��ادة م��ن م ��وارده املتاحة
وال�ح�ف��اظ على إم��داد منتظم م��ع تقليل تكلفة امل �خ��زون .نجد م�ع��دل دوران امل�خ��زون
ح��وال��ي مرتين خ�لال ه��ذا ال�ع��ام وه��و أق��ل م��ن املستهدف حسب خطة الصندوق للعام
2014م ( 4-3مرة) ولزيادة معدل دوران املخزون البد من:
1 .1استمرارية وفرة جميع األصناف وبالكميات املطلوبة.
2 .2زيادة مبيعات الصندوق مع العمل على االحتفاظ بمخزون أمان كافي (.)Safety Stock
3 .3دراسة وتحليل أعمق لألصناف بطيئة الحركة واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها.

رسم بياني رقم   :14متوسط درجات الحرارة في مخازن الصندوق للعام 2014
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 .زتفعيل وتطوير ن�ظ��ام ال�ب��ارك��ود :أدخ��ل ال�ص�ن��دوق ن�ظ��ام ال�ب��ارك��ود منذ ال�ع��ام 2012م
وذلك لتنظيم املخازن وضبط وتسهيل عملية الصرف واملراجعة والجرد .نسبة تنفيذ
نظام الصرف بالباركود حتى هذا العام حوالي  60%في مخازن الصندوق و 100%في
جميع صيدليات الصندوق املوزعة على والية الخرطوم.
 .حضبط ظ��روف التخزين والتحكم ف��ي درج��ات ال�ح��رارة وال��رط��وب��ة :استمر الصندوق
في تطبيق النظام اآلل��ي ال��ذي ب��دأ منذ العام السابق (Environmental Monitoring
 )Systemلرصد درجات الحرارة والرطوبة في مخازن اإلمدادات املركزية والذي يعمل
ع�ل��ى تسهيل امل�ت��اب�ع��ة ال��دق�ي�ق��ة وي�ض�م��ن اس�ت�م�رار رص��د درج ��ات ال �ح �رارة وال��رط��وب��ة في
املناطق املختلفة داخل املخازن على مدار الثانية واإلن��ذار بأي تغيير يحدث في درجات
الحرارة والرطوبة يتجاوز املدى املسموح به .إذا لم يزال العطب في فترة زمنية محددة،
يبدأ جهاز الرصد في إرس��ال رسائل قصيرة للمسؤولين للمعالجة .الرسم البياني رقم
 14أدناه يوضح متوسط درجة الحرارة باملخازن الذي يجب أال يتجاوز  30درجة مئوية
كحد أعلى لكل املخازن ماعدا مخزن األمصال واللقاحات ال��ذي تخزن فيه األصناف
الباردة تتراوح درجة حرارته من ( .)30 < ,15 - 8 ,8 - 2تمت معايرة جميع أجهزة رصد
درجة الحرارة والرطوبة بواسطة الشركة املنفذة للنظام في يونيو من هذا العام وذلك
للتأكد من كفاءتها في رصد درجات الحرارة والرطوبة.
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كما ف��ي ال��رس��م البياني رق��م  ،15اس�ت�ط��اع ال�ص�ن��دوق ضبط درج��ة ال��رط��وب��ة ف��ي ك��ل امل�خ��ازن
بمستوى أقل من الحد األق�صى الذي يجب عدم تجاوزه وهو .65%
رسم بياني رقم   :15متوسط درجة الرطوبة  في مخازن الصندوق للعام 2014
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 .طتقليل قيمة األدوية منتهية الصالحية :استطاع الصندوق خالل هذا العام االستمرار
في تقليل الهدرالناتج من انتهاء صالحية بعض األدوية قبل استعمالها إلى أقل من الحد
األدنى للمدى العالمي املقبول والذي يتراوح بين  3%إلى  ،)MSH, 2013( 5%إذ نجده 1
 %فقط من متوسط قيمة املخزون ،وهي نفس النسبة مقارنة مع نسبة العام 2013م
(رسم بياني رقم  ،)16ومن املالحظ أن نسبة األصناف منتهية الصالحية الخاصة بعالج
السرطان مثلت نسبة  % 35من القيمة الكلية لألصناف منتهية الصالحية خالل هذه
الفترة من العام ،تليها أصناف الحوادث وال�ط��وارئ وكانت نسبتها  ،29%رغم أن هذا
ً
ً
أمرا متوقعا ألن سياسة الصندوق تقوم على توفير مخزون أمان أكبر ألدوية الحوادث
ً
وال �ط��وارئ وأدوي ��ة ال�س��رط��ان ،فمن ال��واج��ب ال��وق��وف عندها وب��ذل مجهود أك�ب��ر ب��دءا
بمعرفة الحاجة الحقيقية لهذه الفئات واالتصال املستمرواملباشرمع املؤسسات التي
ً
تستهلك هذه األدوية لتقليل الخسائرللحد األدنى املمكن مستقبال ،كما نجد أن  13%من
قيمة األصناف منتهية الصالحية كانت من األدوي��ة الخاصة ببرنامج مكافحة البلهارسيا
التابع لوزارة الصحة االتحادية 3% ،منها من األدوية واملستهكات الخاصة ببرنامج غسيل
وزراعة الكلى ،ولتخفيض نسبة املخزون الذي تنتهي صالحيته ال بد من:
1 .1ال �ن �ظ��ر ف ��ى إم �ك��ان �ي��ة ش � �راء أص �ن ��اف ع ل��اج ال �س ��رط ��ان ب �ص ��ورة م �ج �زأة (partial
ً
 )procurementتحاشيا لحدوث أية خسائر فى هذه األصناف خاصة إذا علمنا

.3

.4

.5
.6
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باملعدل الهائل في تغيير وتبديل البروتوكوالت العالجية الخاصة بهذا النوع من
األصناف بدرجة سريعة ومذهلة .رغم أن هذا اإلجراء ينبغي التعامل معه بحذر
شديد حتى ال تنعدم هذه األدوية املهمة بالذات هذه األيام التي يواجه فيها البنك
املركزي صعوبة في تحويل النقد األجنبي للخارج.
2تكوين لجنة م��ن الصندوق واملختصين باملركز القومي للعالج باألشعة والطب
ً
النووي ملناقشة أصناف ع�لاج السرطان ال�راك��دة والتي ح��ددت كمياتها مسبقا
حسب طلبهم لتفادي إنتهاء فترة صالحيتها قبل االستعمال.
3تكلفة ال�ف��اق��د وال�ه��در ال�ن��ات��ج م��ن إن�ت�ه��اء ص�لاح�ي��ة أدوي ��ة ال�س��رط��ان وال�ت��ي تحملها
ال �ص �ن ��دوق ب�ل�غ��ت ح ��وال ��ي  2,023,329ج�ن�ي��ه س ��ودان ��ي خ ل��ال ال �ع��ام �ي��ن 2013
ً
و2014م ولتجنب ح��دوث ه��ذا مستقبليا الب��د من مناقشة األم��ر مع املختصين
ً
بكل من وزارة الصحة االتحادية والوالئية القناعهم عمليا بأهمية تحويل املبالغ
امل�خ�ص�ص��ة م��ن ب�ن��د األدوي ��ة مل��رك��زال�ق��وم��ي ل�ل�ع�لاج ب��األش�ع��ة وال�ط��ب ال �ن��ووي من
وزارة املالية مباشرة في حساب الصندوق أسوة بما تم فى بقية البنود سواء على
ً
مستوى املركزأوالوالية ال�شئ الذي ساعد كثيرا فى انتظام التغذية والسحب مما
ترتب عليه قدرمعقول من انسياب الخدمة الدوائية بصورة مرضية ومنتظمة.
4امل�خ��اط�ب��ة واالت �ص��ال ب��ال�ج�ه��ات ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ال�ت��ي ط�ل�ب��ت ب�ع��ض األدوي� ��ة ال�ت��ي ال
تستخدم اال بمؤسساتها ول��م تقم بسحبها ك��أدوي��ة العالج املجاني ومركز زراع��ة
ُ
وغسيل الكلى.
5االس�ت�م�رار ف��ي ال�ج��رد ال��دوري واملفاجئ خ�لال ال�ع��ام للتأكد م��ن مطابقة املخزون
الفعلي مع املخزون في الحاسوب ومطابقة التشغيالت وتواريخ انتهاء الصالحية.
ً
6اس �ت �م �رار ال�ل�ج�ن��ة امل�خ�ت�ص��ة ب��ال�ص�ن��دوق وال �ت��ي ت�ج�ت�م��ع أس�ب��وع�ي��ا ل �ل��وق��وف على
األصناف التي شارفت صالحيتها على االنتهاء ومن مهام هذه اللجنة تنفيذ سياسة
الصندوق التي أجازها مجلس اإلدارة والتي تقوم على:
 .أالتخلص من األدوية الراكدة بتخفيض سعرها إذا تبقى لها  9شهور.
ً
 .بتوزيعها مجانا على املستشفيات الحكومية إذا تبقى من تاريخ صالحيتها 6
شهور.
 .جتوزيعها على جميع املؤسسات الصحية إذا تبقى لها  3شهور.
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Failure Rate

Comply

Not Comply

رسم بياني رقم   :16األدوية منتهية الصالحية من العام 2014 - 2010
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 .ي التخلص من األدوية التالفة ومنتهية الصالحية :قام صندوق الدعم العالمي بتوفير
محرقة إلبادة األدوية واملستهلكات الطبية منتهية الصالحية والتالفة لضمان التخلص
منها بالصورة املطلوبة وبالتالي الحفاظ على صحة البيئة ،ب��دأ العمل بها خ�لال هذا
العام ُ
ودرب عدد ثالثة عمال على كيفية استعمالها إال أن سعتها ومطلوبات التخلص
من األدوية املوجودة في شكل حبوب فقط تجعلها غيرمفيدة بالدرجة املطلوبة.
 .كال�ج��رد ال ��دوري مل�خ��ازن ال�ص�ن��دوق :ي�ق��وم ال�ص�ن��دوق ع ��ادة ب��ال�ج��رد ال�ش��ام��ل ف��ي نهاية
العام بإجراء عملية الجرد ملخازنها وذل��ك بهدف الحصر الشامل لألصناف والكميات
ً
ومطابقة ما هو موجود فعليا مع النظام اإللكتروني وتقرير م��دى صالحية املخزون،
ويقوم الصندوق من خالله بمراجعة اآلتي:
ً
ً
1 .1سجالت املخزون يدويا وإلكترونيا.
2 .2إجراءات وقواعد استالم وفحص وإضافة وصرف املخزون.
3 .3عمليات مناولة املواد من وإلى املخازن.
4 .4أساليب حماية املخزون من الغش والسرقة.
5 .5مراجعة مواصفات األصناف.
6 .6مراجعة ترميزاألصناف (.)Items Code
7 .7بيئة التخزين من حيث الترتيب والنظافة وسالمة السقوف والجدران واألرضيات.
8 .8املخزون التالف والراكد ومنتهي الصالحية.
قام الصندوق خالل العام  2014م بعمل اآلتي:

رس��م بياني رق��م   :17مقارنة ع��دم التطابق بين امل�خ��زون الفعلي وامل�خ��زون املسجل في
النظام اإللكتروني
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1 .1ال �ج��رد امل�ف��اج��ئ مل �خ��ازن ال �ص �ن��دوق :وض ��ع ال �ص �ن��دوق آل�ي��ة مل�ت��اب�ع��ة امل �خ��زون عبر
الجرد املفاجئ ملخازنه ،تراوح جرد املخزن الواحد من  4إلى  6مرات حسب حجم
ً
املخزون ،حيث قام الصندوق بعمل  24جرد مفاجئ في  15مخزنا وكانت نسبة
تطابق املخزون حوالي .95%
2 .2ال�ج��رد نصف السنوي وال�س�ن��وي مل�خ��ازن ال�ص�ن��دوق :ق��ام ال�ص�ن��دوق بعمل جرد
ملخازنه مرتين .أولهما بنهاية النصف األول من العام ،أظهرت نتيجته أن متوسط
قيمة مخزون الصندوق خالل النصف األول من هذا العام  274مليون جنيه
سوداني بنسبة زيادة  16%مقارنة بنتائج الجرد في العام .2013
3 .3ال �ج��رد ال�س�ن��وي مل �خ��ازن ال �ص �ن��دوق :أظ �ه��رت ن�ت�ي�ج��ة ال �ج��رد ال�س�ن��وي أن نسبة
األدوي ��ة منتهية ال�ص�لاح�ي��ة أق��ل م��ن  1%وم��ن ال��واض��ح إن�خ�ف��اض ال�ن�س�ب��ة ألق��ل
ً
من املدى املقبول عامليا وهو بين  5% - 3%من متوسط قيمة املخزون (MSH,
ً
 ،)2013كما ذكرنا سابقا.بينما انخفضت نسبة الفرق املطلق بين قيمة املخزون
الفعلي عند الجرد وقيمة املخزون في النظام اآللي من  2%في نهاية العام 2009
إلى  0.06%في العام 2014م (رسم بياني رقم  )17وهي بذلك تعتبر نسبة مقبولة
مقارنة مع النسبة املستهدفة صفر. )MSH, 2013(%
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ترحيل وتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية:

يعمل ال�ص�ن��دوق ع�ل��ى اس�ت�ق�رارواس�ت�م�راري��ة اإلم� ��داد ال�ط�ب��ي ل�ل�أدوي��ة وامل�س�ت�ه�ل�ك��ات واألج �ه��زة
واملعدات الطبية للقطاعين العام والخاص والتوسع في تغطية جميع املستشفيات والوحدات
الصحية املختلفة بالواليات ،تمكن الصندوق خالل العام  2014من تحقيق اآلتي:
1 .1ال�ت��رح�ي��ل اآلم��ن ل�لأدوي��ة وامل�س�ت�ه�ل� �ك�ات الطبية م��ن م�خ��ازن ال�ص�ن��دوق إل��ى امل�خ��ازن
ً
ال��والي��ات :ال�ت��زم ال�ص�ن��دوق بترحيل جميع األدوي��ة م�ج��ان��ا إل��ى ال��والي��ات امل��وق�ع��ة على
ات�ف��اق�ي��ات ص�ن��ادي��ق اإلم ��داد ال�ط�ب��ي ،ح�ي��ث ت�ع��اق��د ال�ص�ن��دوق ف��ي ال �ع��ام ال�س��اب��ق مع
شركة سودابوست لترحيل األدوي��ة واملستهلكات الطبية بوسائل نقل مهيئة لنقل
األدوية وذلك لضمان جودة املخزون أثناء الترحيل .وبما أن الصندوق التزم بتحمل
ت�ك�ل�ف��ة ال�ت��رح�ي��ل ،ف�ق��د س��اع��د ذل��ك ف��ي ت��وح�ي��د أس �ع��ار األدوي ��ة ف��ي ج�م�ي��ع امل��ؤس�س��ات
ال�ص�ح�ي��ة ب��ال��والي��ات امل��وق�ع��ة ع�ل��ى اإلت�ف��اق�ي��ة ،ب�غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن امل�س��اف��ة الجغرافية
ال�ت��ي تبعدها م��ن م�خ��ازن ال�ص�ن��دوق امل��رك��زي��ة ب��ال�خ��رط��وم .ك�م��ا ق��ام ال�ص�ن��دوق بدعم
ً
ال��والي��ات املوقعة حديثا بعدد ستة ع��رب��ات ل�لإش�راف وال�ت��وزي��ع .وب�ه��ذا يكون ق��د تم
تمليك جميع ال��والي��ات املوقعة عربات مهيئة لتوزيع األدوي��ة وع��رب��ات ل�لإش�راف أي
أن الصندوق وزع عدد  14عربة لإلشراف و 14أخرى مبردة للتوزيع لجميع الواليات
امل��وق�ع��ة وس �ي��واص��ل ال �ص �ن��دوق ج �ه��وده ل�ت�ق��وي��ة ال�ن�ظ��ام ال��وط�ن��ي ل�ل�إم��داد ال�ط�ب��ي في
األعوام القادمة حتى تصل إلى مستويات صيدليات املرافق الصحية .تقدرتكلفة ترحيل
األدوي��ة واملستهلكات الطبية من مخازن الصندوق إلى مخازن الواليات حوالي  24مليون
جنيه سوداني 40% .من التكلفة الكلية للترحيل كانت لنقل أدوي��ة العالج االقتصادي،
 35%لنقل أدوية العالج املجاني 20% ،ألدوية عالج االطفال دون سن الخامسة ،و5%
ألدوية صندوق الدعم العالمي .كما مثلت تكلفة الترحيل لواليات دارفور  % 93من جملة
مبلغ الترحيل الكلي وذلك لتكاليف الشحن الجوي الباهظة.
2 .2توزيع األدوي��ة واملستهلكات واألج�ه��زة وامل�ع��دات الطبية :يتولى الصندوق دور توزيع
األدوية واملستهلكات واألجهزة واملعدات الطبية بواسطة تنفيذه للمناشط اآلتية:
 .أتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية حسب القطاعات :قام الصندوق بتوفير األدوية
وامل�س�ت �ل��زم��ات ال�ط�ب�ي��ة ل�ل�ق�ط��اع�ي��ن ال �ع��ام وال �خ ��اص وت��وف �ي��رب�ع��ض األدوي � ��ة األس��اس�ي��ة
وال �ن ��ادرة ال�ت��ي ال ت�ت��وف��رف��ي ال �ب�ل�اد .ب�ل�غ��ت ج�م�ل��ة م�ب�ي�ع��ات ال �ص �ن��دوق خ�ل�ال ه��ذا ال�ع��ام
حوالي  922مليون جنيه سوداني مقارنة بحوالي  526مليون جنيه سوداني من العام
ً
 ،2013أي بنسبة زي ��ادة  75%ع��ن ال�ع��ام ال�س��اب��ق رغ��م أن��ه ل��م ي�ط�رأ تغييرا ي��ذك��ر على
ً
أس�ع��ار ال�ص�ن��دوق .بلغت نسبة ال�ت��وزي��ع وال�ب�ي��ع للقطاع ال�ع��ام  89%ش��ام�ل��ة أص�ن��اف
العالج املجاني ،أصناف بنك الدم ،والسرطان ،أصناف غسيل وزراعة الكلى ،أصناف

 .ببيع وت��وزي��ع األدوي��ة واملستهلكات الطبية بواسطة نظام اإلم��داد اإلل�ك�ت��رون��ي :وهو
نظام حديث ويعتبرالتجربة األولى من نوعها في السودان .ينفذ الصندوق هذا النظام
ب��اس�ت�خ��دام االن�ت��رن��ت ف��ي رب��ط ال�ص�ن��دوق ب��زب��ائ�ن��ه ،ووض��ع امل�ع�ل��وم��ة ف��ي م�ت�ن��اول األف �راد
وال��زب��ائ��ن ب��ال�س��رع��ة وال��دق��ة امل�ط�ل��وب��ة ارت �ق� ً�اء ب �ج��ودة األداء .ب ��دأت ه��ذه ال�خ��دم��ة منذ
أغسطس من العام  .2011من مزايا نظام اإلمداد اإللكتروني:
 .أإمكانية اط�ل�اع ال��زب��ائ��ن على م�خ��زون ال�ص�ن��دوق وت�ح��دي��د م��ا يحتاجونه وارس��ال��ه
ً
الكترونيا في أي زمان ومكان متى ما أتيح الدخول ملوقع الصندوق عبر الشبكة
العنكبوتية.
ً
 .بإمكانية التسجيل عبر املوقع وإرسال املستندات املمسوحة ضوئيا دون الحاجة
للحضور للصندوق.
 .جت��وف�ي��رال��زم��ن ع�ن��د ال�ح�ض��ور ل�ل�ص�ن��دوق إلج� �راء ال�ط�ل�ب�ي��ة (زم ��ن االن �ت �ظ��ارإلج �راء
الطلبية ،زمن االنتظارإلجراء الدفع ،زمن االستالم من املخازن).
 .دخ��دم��ة التوصيل امل�ج��ان��ي ملستخدمي ال�ن�ظ��ام داخ��ل والي��ة ال�خ��رط��وم وتخفيض
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التأمين الصحي وأص�ن��اف ص�ن��ادي��ق اإلم ��داد الطبي ب��ال��والي��ات بينما انخفضت نسبة
البيع للقطاع الخاص إلى  11%واملنظمات التطوعية غير الحكومية إلى  % 0.3وذلك
ً
اتساقا مع سياسة الصندوق التي تركز على مؤسسات القطاع العام وينحصر البيع
للقطاع الخاص لألدوية واملستهلكات غيراملتوفرة في السوق (رسم بياني رقم .)18
رس��م بياني رق��م   :18ت��وزي��ع األدوي ��ة واملستلزمات الطبية حسب القطاعات م��ن األع��وام
2014 - 2011
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ق ��دره  1%ع�ل��ى ك��ل طلبية ص ��ادرة ع��ن ط��ري��ق ن�ظ��ام اإلم ��داد اإلل�ك�ت��رون��ي ل��زب��ائ��ن
الصندوق خارج والية الخرطوم.
 .هإمكانية االستعالم عن وصول أي صنف أو أي شكوى أخرى فيما يتعلق باإلمداد
الطبي.
ً
ً
 .وم�ع��رف��ة قيمة الطلبية مسبقا وال �ش��روع ف��ي إج �راء اس�ت�خ�راج ال�ش�ي��ك خصوصا
للجهات الحكومية.
 .زمعرفة األصناف التي وردت للصندوق بصورة دورية ومستمرة .
 .حمعرفة القيمة الفعلية للطلبية وعمل الترتيبات املالية الخاصة بهذا الشأن .
 .طمراجعة الطلبيات مرتين مرة عند الخروج وأخ��رى عند التسليم للزبائن الذين
تقوم الصندوق بتوصيل الطلبيات لهم.
 .ي توصيل األصناف املبردة بالجودة املطلوبة.
ً
 .ك توصيل الطلبيات للجهات املعنية يؤكد أن الخدمة املطلوبة قد قدمت فعليا
للجهة الطالبة.
ً
وصل عدد املستخدمين هذا العام  912زبونا بنسبة  36%من زبائن الصندوق .بلغت قيمة
املبيعات عن طريق اإلمداد اإللكتروني حوالي  51%من قيمة املبيعات الكلية (جدول رقم .)6
جدول رقم  :6مقارنة خدمة التوزيع عبرنظام اإلمداد اإللكتروني  للعامين  2013و2014
البيان

2013

 2014االنحراف

عدد املستفيدين من خدمة اإلمداد اإللكتروني

542

912

370

نسبة املستفيدين إلى العدد الكلي لزبائن الصندوق

24%

36%

12%

زبائن اإلمداد اإللكتروني من القطاع العام

101

156

55

زبائن اإلمداد اإللكتروني من القطاع الخاص

441

756

315

عدد الطلبيات الصادرة عن طريق اإلمداد اإللكتروني

3398

5710

2312

نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني للقطاع الحكومي

84%

92%

8%

نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني للقطاع الخاص

16%

8%

-%8

نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني إلى إجمالي املبيعات

31%

51%

20%

رسم بياني رقم   :19أكثرالزبائن استفادة من خدمة اإلمداد اإللكتروني خالل العام  2014
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ً
وعند تحليل مستخدمي نظام اإلم��داد اإللكتروني نجد أن أكثرالجهات استفادة من النظام
خالل هذا العام هي صناديق اإلمداد الطبي بالواليات ،مشاريع الدواء الدوار ،صندوق الدواء
الدائري ،الصندوق القومي لتأمين الصحي واملستشفيات الحكومية (رسم بياني رقم.)19
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 .جت��وزي��ع األدوي ��ة واملستلزمات الطبية بواسطة صناديق اإلم ��داد الطبي ب��ال��والي��ات:
يسعى ال�ص�ن��دوق إل��ى زي��ادة التغطية ال��دوائ�ي��ة وت��وف�ي��ر األدوي ��ة امل��أم��ون��ة وال�ف�ع��ال��ة ذات
الجودة العالية باألسعار املناسبة في جميع واليات السودان من خالل تنفيذه لبرنامج
التغطية الشاملة بواسطة صناديق اإلم��داد الطبي بالواليات وال��ذي يهدف لتحقيق
اآلتي:
1 .1تقوية نظام اإلم��داد الطبي امل��وح��د وذل��ك بتوحيد اإلم��داد ،التخزين واإلش �راف
بجميع الواليات.
ً
 2 .2إن�ش��اء نظام إم��داد دوائ��ي ك��فء ومقتدر ماليا يوفر األدوي��ة األساسية بالجودة
املطلوبة واألسعارامليسرة واملوحدة للمواطنين بكل الواليات.
3 .3ضمان استمرارية األدوية دون إنقطاع باملرافق الصحية (باملستشفيات ،مراكز
صحية وجميع الوحدات الصحية).
ً
4 .4العمل على إع ��داد إح �ص��اءات دقيقة لتحديد ن��وع وكمية اإلم ��داد الطبي وفقا
إلحتياجات املرافق الصحية وذلك بالتنسيق مع الواليات.
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5 .5ت��وزي��ع حصة ال��والي��ات م��ن أدوي ��ة ال��دع��م ال�ع��ال�م��ي ،ال�ع�لاج االق�ت�ص��ادي وال�ع�لاج
املجاني (حوادث وأطفال دون سن الخامسة) لصناديق اإلمداد الطبي.
6 .6اإلشراف على جميع الواليات للتأكد من تنفيذ الخطط املوضوعة لها.
7 .7ت�ط��وي��رن �ظ��ام اإلم� ��داد داخ ��ل ال ��والي ��ة مل�ت��اب�ع��ة اإلم� ��داد ال ��دوائ ��ي امل�س�ت�م��روال�ب�ي�ئ��ة
التخزينية الصالحة.
8 .8الرقابة املشتركة بين الصندوق والسلطة الرقابية بالوالية على نشرثقافة السعر
املوحد.
9 .9تدريب وتأهيل العاملين بمجال اإلمداد الطبي بالواليات.
تمكن الصندوق خ�لال ه��ذا ال�ع��ام م��ن إدخ��ال ث�لاث والي��ات ج��دي��دة ف��ي اتفاقية إنشاء
صناديق اإلم��داد الطبي بالواليات ليصبح العدد الكلي للواليات املوقعة  14والي��ة أي
بنسبة  78%من واليات السودان .تمثلت الجهود املبذولة من قبل الصندوق من أجل
ترقية نظام اإلمداد الطبي بجميع الواليات في تحقيق األنشطة التالية:
1 .1ال�ق��وى العاملة بصناديق اإلم��داد الطبي ب��ال��والي��ات :خ�لال ه��ذا ال�ع��ام ،بلغت
ال�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ب�ص�ن��ادي��ق اإلم ��داد ال�ط�ب��ي ب��ال��والي��ات  1,078ع��ام��ل م��وزع��ة على
تسعة فئات تخصصية مختلفة (رسم بياني رقم  )20وبمقارنة مع العام السابق
نجد أن نسبة ال��زي��ادة ف��ي العاملين بالصناديق بلغت  % 71نتيجة للتوسع في
ع��دد امل �راف��ق ال�ص�ح�ي��ة خ�ل�ال ه��ذا ال �ع��ام ،م�م��ا س�ي�ت��وج��ب ع�ل��ى م ��دراء ص�ن��ادي��ق
اإلمداد الطبي االستفادة من العنصرالبشري الحالي في تحسين أداء الصناديق،
ً
وعلى م��دراء الصناديق أيضا التأكد من الحاجة الفعلية لعدد العاملين الحالي
وامل�س�ت�ه��دف ف��ي الخطط املستقبلية لكي ال يتأثر أداء ال�ص�ن��دوق اإلداري وامل��ال��ي
بالعدد الفائض عن الحاجة الفعلية.
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رس��م بياني رق��م  :20مقارنة الفئات العاملة بصناديق اإلم��داد الطبي بالواليات للعامين
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2 .2اإلش��راف على صناديق اإلم��داد الطبي بالواليات :اإلش �راف واملتابعة اإلداري��ة
للواليات من أهم اآلليات التي من خاللها يستطيع الصندوق التأكد من اإلتاحة
ً
الدوائية وصوال ألقل مستويات الرعاية الصحية األولية والوقوف على املشاكل
وامل�ع��وق��ات ال�ت��ى ت��واج��ه تنفيذ ال�ب �رام��ج .اس�ت�ط��اع ال�ص�ن��دوق ب��ال�ت�ع��اون م��ع إدارة
الصناديق م��ن تنفيذ ال ��دورات اإلش�راف�ي��ة لجميع ال��والي��ات بنسبة  .85%حيث
شملت الزيارات  671مؤسسة صحية بنسب متفاوتة داخل الواليات.
3 .3توزيع املعدات الطبية املمنوحة من صندوق الدعم العاملي لتقوية النظام
الصحي :ق��ام الصندوق بتوزيع ع��دد  1,962من امل�ع��دات الطبية املمنوحة من
صندوق الدعم العالمي لعدد  101مؤسسة صحية في  16والية.
4 .4مسحوبات صناديق اإلم ��داد الطبي ب��ال��والي��ات :بلغت جملة مسحوبات صناديق
اإلم��داد الطبي بالواليات املوقعة على اإلتفاقيات وصناديق ال��دواء ال��دوار وصندوق
ال��دواء الدائري حوالي  118مليون جنيه سوداني بزيادة  44%من مسحوبات العام
السابق والتي كانت حوالي  82مليون جنيه سوداني .عند مقارنة مسحوبات الواليات
من الصندوق نجد ارتفاع النسبة لكل الواليات مقارنة بالعام السابق ماعدا نسبة
املسحوبات من واليتي الخرطوم ووالية الجزيرة (جدول رقم .)7
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جدول رقم  :7مقارنة مسحوبات الواليات للعامين 2014-2013
الوالية

الرقم

اإلنحراف

النسبة

2013

2014

1

النيل االبيض

5,571,025.98

9,256,154.48

66% 3,685,128.50

2

نهرالنيل

4,671,024.07

12,681,056.64

171% 8,010,032.57

3

الشمالية

4,054,022.67

10,887,114.24

169% 6,833,091.57

4

جنوب دارفور

3,840,785.40

7,451,627.53

94% 3,610,842.13

5

غرب دارفور

3,427,484.96

6,407,292.63

87% 2,979,807.67

6

شمال كردفان

4,872,007.14

6,056,821.41

24% 1,184,814.27

7

النيل االزرق

2,081,484.96

6,342,248.78

205% 4,260,763.82

8

سنار

4,196,969.48

9,362,594.99

123% 5,165,625.51

9

كسال

3,168,394.76

8,689,103.14

174% 5,520,708.38

10

وسط دارفور

1,571,492.40

3,177,246.80

102% 1,605,754.40

11

شمال دارفور

2,399,984.93

3,181,379.83

33% 781,394.90

12

شرق دارفور

695,132.54

3,534,418.77

408% 2,839,286.23

13

غرب كردفان

-

1,590,100.90

1,590,100.90

0%

14

جنوب كردفان

-

2,936,971.61

2,936,971.61

0%

15

الجزيرة

23,150,498.79

-54% )12,392,703.04( 10,757,795.75

16

القضارف

3,336,169.90

1,422,240.30

(-57% )1,913,929.60

17

البحراالحمر

1,029,907.87

531,226.75

(-48% )498,681.12

18

الخرطوم

13,958,306.63

13,707,600.37

الجملة

44% 35,948,302.44 117,972,994.92 82,024,692.48

()250,706.26

%-2

الواليات الثالث األخيرة لم تجدد اتفاقياتها السابقة مع الصندوق

5 .5تحصيل ع��ائ��دات بيع األدوي��ة :استمرارية أداء صناديق األم��داد الطبي تعتمد
بشكل كبير ع�ل��ى ال �ت �زام ال��والي��ات امل��وق�ع��ة ع�ل��ى االت�ف��اق�ي��ات ب�س��داد م��ا عليها من
م��دي��ون �ي��ات ل �ل �ص �ن��دوق ب �ش �ك��ل م �س �ت �م��روم �ن �ظ ��م .ب �ل �غ��ت ن �س �ب��ة ال �ت �ح �ص �ي��ل م��ن
املديونيات السابقة حوالي  ( 58%جدول رقم .)8

الرقم الوالية

املشتريات
بالجنيه

التحصيل
بالجنيه

املتبقي

نسبة التحصيل

1

النيل االبيض

2,069,816.92 8,110,963.74 10,180,780.66

80%

2

نهرالنيل

5,010,613.15 9,936,000.00 14,946,613.15

66%

3

الشمالية

3,879,163.38 7,007,950.86 10,887,114.24

64%

4

جنوب دارفور

3,001,934.43 5,212,616.90 8,214,551.33

63%

5

غرب دارفور

2,929,821.17 5,030,318.83 7,960,140.00

63%

6

شمال كردفان

3,073,732.21 4,877,042.47 7,950,774.68

61%

7

النيل االزرق

3,264,638.76 4,358,066.11 7,622,704.87

57%

8

سنار

5,396,512.68 6,250,485.96 11,646,998.64

54%

9

كسال

4,802,925.01 5,491,552.22 10,294,477.23

53%

10

وسط دارفور

2,036,002.74 2,036,372.15 4,072,374.89

50%

11

شمال دارفور

2,272,574.07 1,506,860.79 3,779,434.86

41%

12

شرق دارفور

4,089,489.81

3,329,389.19 760,100.62

19%

13

غرب كردفان

1,590,100.90

1,225,100.90 365,000.00

23%

14

جنوب كردفان

2,936,971.61

2,582,071.61 354,900.00

12%

44,874,296.22 61,298,230.65 106,172,526.87

58%

الجملة

6 .6دوران رأس املال االبتدائي املدفوع من الصندوق :عند مقارنة رأس املال املدفوع
ً
من الصندوق كقيمة مخزون ابتدائي نجد أن أكثرالواليات استفادة هي واليات نهر
النيل وجنوب وغرب دارفور حيث بلغ معدل دورانها ثالت مرات خالل العام 2014
(جدول رقم .)9
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جدول رقم  :9مقارنة رأس املال االبتدائي املدفوع من الصندوق ومشتريات الواليات خالل
العام 2014
الوالية

السقوفات

املسحوبات

معدل الدوران

الشمالية
النيل االبيض
نهرالنيل
كسال
النيل االزرق
جنوب دارفور
شرق دارفور
سنار
شمال دارفور
وسط دارفور
جنوب كردفان
غرب دارفور
شمال كردفان
غرب كردفان
الجملة

1,500,000
3,0000,000
1,500,000
3,000,000
4,000,000
4,000,000
2,500,000
4,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
34,000,000

10,887,114.24
9,256,154.48
12,681,056.64
8,689,103.14
6,342,248.78
7,451,627.53
3,534,418.77
9,362,594.99
3,181,379.83
3,177,246.80
2,936,971.61
6,407,292.63
6,056,821.41
1,590,100.90
91,554,131.75

7
6
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
3

7 .7تطبيق نظام املعلومات اآللي :قام الصندوق بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة
اإلنمائي بالبدء بتطبيق خطة حوسبة نظام املعلومات اللوجستية وإدارة املخزون
على مستويات النظام الصحي بالواليات وذلك بربط جميع الواليات بنظام تنمية
امل��وارد بالصندوق ( )ERPلتسهيل جمع البيانات الخاصة ب��اإلم��داد الطبي وذلك
لوضع لبنة لقاعدة بيانات دوائية تساهم في ترقية نظام اإلمداد الطبي بالبالد.
 8 .8تقييم أداء صناديق اإلم��داد الطبي بالواليات :يتبع الصندوق منهجية محددة
يتمكن م��ن خ�لال��ه م��ن التقييم املستمر وق�ي��اس م��دى تحقيق األه ��داف امل��رج��وة،
والوقوف على املشكالت واملعوقات مع العمل على حلها بصورة دورية ،وذلك من
خالل تحليله للتقاريرالشهرية ،تقاريراإلشراف وتقاريرلجان الجرد الدوري واملفاجئ.
قام الصندوق بعمل تقييم ألداء صناديق اإلمداد الطبي وفق ماهو مطلوب خالل
هذا العام حيث شمل التقييم مدى تنفيذ الواليات لبنود االتفاقيات ،األداء اإلداري

خالل العام  2014
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الطبي
اإلمداد
صناديق
تقييم
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املخرجات العامة لتقييم أداء صناديق اإلمداد الطبي بالواليات خالل العام
2014م:
1 .1معدل تنفيذ بنود اإلتفاقية لجميع ال��والي��ات املوقعة ح��وال��ي  .% 76تحصلت جميع
ال ��والي ��ات ع�ل��ى ن�س�ب��ة ت�ن�ف�ي��ذ  100%ل�ل�م�ت�ط�ل�ب��ات اإلداري � ��ة ال �ت��ي ت�خ�ت��ص ب��اس�ت�ق�لال�ي��ة
ال �ص �ن��دوق ال�ط�ب��ي ف��ي ه�ي�ك��ل وزارة ال�ص�ح��ة وت �ح��ت اإلش � �راف اإلداري ل��وزي��ر ال�ص�ح��ة
واإلش�راف الفني للصندوق القومي لإلمدادات الطبية .ولكن مازالت النسب أقل من
املستهدف للمتطلبات التشغيلية مثل ال�ت��وزي��ع املباشر ل�لأدوي��ة ،االل�ت �زام باستخدام
دفاترالجرد والطلبيات واإلشراف.
2 .2تحصلت  40%م��ن ال��والي��ات على نسبة أعلى م��ن  80%م��ن ناحية تقييم األداء املالي
لها حيث شمل التقييم املقدرة على إدارة أموال الصندوق حسب اللوائح واإلجراءات
الحسابية ،صرف األموال في بنودها وفق موازنة مجازة بواسطة مجلس اإلدارة ،موازنة
العائد مع املصروفات ،تحصيل عائدات الصندوق واكتمال ودقة التقريراملالي.
3 .3تحصلت أربعة والي��ات فقط ( % 30من العدد الكلي للواليات ) على نسبة أعلى من
 80%في التزامها بممارسات التخزين والتوزيع الجيد.
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واملالي للصندوق ،مدى تنفيذ األنشطة املقررة وفق ممارسات التخزين والتوزيع
الجيد ،ومدى تنفيذ األنشطة املضمنة في قائمة الفحص والتدقيق الخاصة بفريق
اإلشراف .من نتائج التقييم نجد أن ثالثة واليات فقط تحصلت على نسبة أعلى من
 80%وبقية الواليات تتراوح نسبة تقييمها من  75%إلى ( 37%رسم بياني رقم .)21
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4عدم التزام الصناديق بخطة التوزيع املجدول واملوضوعة منذ بداية العام مما يدل
على حاجة العاملين للتدريب في كيفية تحديد الكميات واملتابعة الدورية.
ً
5م ��ازال ��ت ن�س�ب��ة ت�غ�ط�ي��ة امل��ؤس �س��ات ال�ص�ح�ي��ة ب��ال��والي��ات ض�ع�ي�ف��ة م�م��ا ي�ت�ط�ل��ب م��زي��دا
م��ن الجهد على املستوى امل��رك��زي وال��والئ��ي وي�ع��زى ذل��ك لتركيز الصناديق على تغطية
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وت�ج��اه��ل زي ��ادة ت�غ�ط�ي��ة امل �راك��زوال ��وح ��دات ال�ص�ح�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة ل�ع��دم
تأهيل بعض املراكز والوحدات الصحية مما يسمح بتخزين الدواء بالصورة الجيدة،
وصعوبة إدخال بعض املرافق الصحية نسبة للظروف األمنية في بعض الواليات.
 116والي ��ة م��ن أص��ل  14والي ��ة غ�ي��ر م�ل�ت��زم��ة ب�ت��وزي��ع وت��وص�ي��ل األدوي ��ة م�ب��اش��رة للمرافق
ً
الصحية ولذا تقوم الصندوق حاليا بعمل دراسة ملعرفة األسباب املؤدية إلى ضعف
التزام الصناديق بتوصيل األدوية وضعف التزام املرافق الصحية باستعمال وارسال
دفاترالطلبيات لرئاسة الصندوق.
7انقطاع بعض أصناف الدعم العالمي ،عالج األطفال دون سن الخامسة والطوارئ.
 8صناديق اإلمداد الطبي في والية الشمالية ووالية شمال كردفان غيرملتزمة بأسعاربيع
األدوي��ة للجمهور التي تحددها الصندوق وتمت معالجة ه��ذا األم��ر في االجتماع الذي
أقيم بين الصندوق ووزيرالصحة ومديرإدارة الصندوق بالوالية.

الحلول املقترحة لتحسين األداء العام لصناديق اإلمداد الطبي بالواليات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1عمل دورات تدريبية للعاملين بالصناديق على كيفية التنبؤ وتحديد الكميات.
2تدريب أمناء املخازن على ممارسات التخزين والتوزيع الجيد.
3تنفيذ ال�خ�ط��ة التفصيلية امل��وض��وع��ة ب�ي��ن إدارة اإلم ��داد ال�ط�ب��ي ب��ال�ص�ن��دوق ورئ��اس��ة
صناديق اإلمداد الطبي بالواليات لرفع نسبة التغطية وإلزام الصناديق بتنفيذها وفق
الجدول املخطط له.
4ع�م��ل خ�ط��وات وإج� �راءات قياسية ل��وص��ول األدوي ��ة ف��ي ح��االت ال�ط��ارئ��ة م�ث��ل الخريف
والفيضانات وسوء األوضاع األمنية وذلك لضمان استمرارية توفر األدوية األساسية
واملنقذه للحياة.
5تنفيذ ال�ت��وص�ي��ات امل��ذك��ورة ف��ي ت�ق��ري��ر تقييم أداء ال�ص�ن��دوق ب��واس�ط��ة م��ؤس�س��ة هيرا
وتوصيات تقريرالبنك الدولي.
6زيادة نسبة التحصيل والسداد لضمان انسياب األدوية.
7ت�ش��دي��د ال��رق��اب��ة ع�ل��ى أس�ع��ار ال�ص�ن��دوق ب�ع��د بيعها للعمالء ل�ض�م��ان ت��وح�ي��د ال�س�ع��ر في
جميع أنحاء البالد.
8عمل استبيان لقياس خدمة صناديق اإلم��داد الطبي حسب متطلبات تقييم منظمة
الصحة العاملية للتأكد من حصول املواطن على ال��دواء املطلوب في الوقت املناسب

2014

13

2013

2012

2011

2010

جودة الخدمات املقدمة لزبائن الصندوق:

سعى الصندوق لبذل الجهود نحو تحقيق رضاء الزبائن بهدف االحتفاظ بهم وإضافة زبائن
جدد حيث قامت اإلمدادات باآلتي:
 .أتهيئة بيئة مناسبة للعمل حيث أنشأ الصندوق إدارة خاصة بخدمات الزبائن تعمل على
استقبال الشكاوي وحلها والرد على استفسارات الزبائن ومدهم باملعلومات املطلوبة
ملعالجة املرتجعات من الطلبيات ومتابعة ملء االستبيانات الخاصة بالزبائن ،وضع
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وال�س�ع��رال �ص��ادرم��ن ال�ص�ن��دوق ح�ي��ث ي�ت�ض�م��ن االس�ت�ب�ي��ان ق�ي��اس م��دة االن�ت�ظ��ارال�ت��ي
يستغرقها املريض الستالم األدوية في املرفق الصحي واملسافة الجغرافية التي يقطعها
املريض للوصول إليه.
 .دبيع وت��وزي��ع األدوي��ة واملستهلكات الطبية بواسطة صيدليات اإلم ��دادات الطبية:
تعتبر الصيدليات م��ن منافذ ال�ص�ن��دوق الرئيسة ال�ت��ي تتعامل م��ع املواطنين مباشرة
وت��وزع م��ن خاللها أدوي��ة ال�ص�ن��دوق وت��وف��ر وتسهل على امل��ري��ض ال�ح�ص��ول على أدوي��ة
ال�ص�ن��دوق ف��ي أي وق��ت وب��األخ��ص األدوي ��ة ال�ن��ادرة ال�ت��ي ال ت��وج��د إال ف��ي ال�ص�ن��دوق .تتبع
ل�ل�ص�ن��دوق أرب ��ع ص�ي��دل�ي��ات م��وزع��ة ف��ي أم ��درم ��ان وب �ح��ري وال �خ��رط��وم .ب�ل�غ��ت إي� �رادات
الصيدليات لهذا العام حوالي  29مليون جنيه سوداني ،كما بلغ عدد املستفيدين من
صيدليات الصندوق  36,2834بزيادة  21%من العام ( 2013رسم بياني رقم .)22
رسم بياني رقم  :22مقارنة ايرادات الصيدليات من العام  2010وحتى العام  2014
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وتحليل ومناقشة استمارات رضاء الزبائن.
 .بتحديث امل�ع�ل��وم��ات ال�خ��اص��ة بكل عميل ف��ي ن�ظ��ام إدارة تخطيط امل ��وارد وامل��ؤس�س��ات
ومراجعة الرخص الجديدة للعام .2014
 .جإدخال نظام النداء اآللي لتسهيل وترتيب عملية استالم الطلبيات من الزبائن.
 .دإعطاء تسهيالت في الدفع حسب نتائج تحليل الزبائن من حيث التزامهم بالسداد في
الوقت املحدد.
 .هالبدء في إدخال االستشارات الصيدالنية في صيدليات الصندوق وتأهيل مبانيه وعمل
نظام لقياس رضاء الزبائن.
 .وقام الصندوق بإرسال فرق من املهندسين الطبيين والفنيين ملختلف واليات السودان (24
مأمورية) ،وقامت هذه الفرق الزائرة بعدد من األنشطة التي يمكن حصرها فيما يأتي:
1 .1حصرجميع األجهزة املوجودة بالواليات املذكورة.
2 .2ص�ي��ان��ة األج �ه��زة وامل �ع��دات الطبية ب�ع��د ال�ب�ي��ع ح�ي��ث ب�ل��غ ع��دد األج �ه��زة ال�ت��ي تمت
صيانتها  ،412والتي فحصت  ،1,765والتي تم تركيبها  867جهاز.
3 .3تدريب عدد  156مهندس.
 .زق�ي��اس م��دى رض ��اء ال��زب��ائ��ن ع��ن ال�خ��دم��ات امل�ق��دم��ة م��ن ال�ص�ن��دوق :يعتبر ق�ي��اس رض��ا
العميل من أبرز مؤشرات التقييم واملتابعة وهو خطوة أساسية لتحليل مواقع القوة
والضعف ووضع تصورات ومقترحات لتطوير وتجويد األداء العام للصندوق حسب
متطلبات وتوقعات زبائنه .ل��ذا ق��ام الصندوق بوضع استبيان لقياس رض��اء الزبائن
فيما يختص ب��ال�ف�ت��رة ال��زم�ن�ي��ة ال�ت��ي يستغرقها ال��زب��ون ف��ي اس�ت�لام طلبياتهم ووزع على
مختلف فئات الزبائن التي يتعامل معهم الصندوق من القطاع الحكومي والخاص.
اشتمل االستبيان ( 300استمارة تم توزيعها) على املحاور أدناه:
1 .1قياس مدى الرضاء عن مدة انتظارالنداء اآللي.
2 .2قياس مدى الرضاء عن زمن استخراج الفاتورة.
3 .3قياس مدى الرضاء عن زمن انتظارالدخول للحسابات.
 4 .4قياس مدى الرضاء عن زمن اإلجراء في الحسابات.
5 .5قياس مدى الرضاء عن زمن استالم الطلبية من املخازن الداخلية.
بلغ متوسط نسبة الرضاء العام عن محاور االستبيان حوالى  .85%وأقل نسبة رضاء كانت
 78%عن مدة استالم الطلبيات من املخازن .والجدول رقم  10أدناه يوضح نسبة الرضاء
لكل محور على حده.

نسبة الرضاء

1

مدة انتظارالنداء اآللي

92%

2

املدة الزمنية الالزمة الستخراج الفاتورة

93%
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3

املدة الزمنية الالزمة النتظارالدخول للحسابات

87%
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4

املدة الزمنية الالزمة لإلجراء في الحسابات

86%

5

املدة الزمنية الالزمة الستالم الطلبية من املخازن الداخلية

78%

جدول رقم  :10ملخص نتائج تحليل استبيان رضاء زبائن الصندوق للعام 2014
بيان السؤال

 .حخدمة توفير األدوية عن طريق االتصال الهاتفي بالرقم  :5959قام الصندوق بإدخال
ه��ذه الخدمة ف��ي ال��رب��ع األول م��ن ال�ع��ام السابق ب�ه��دف توفير األدوي ��ة ال�ن��ادرة للمر�ضى
واألدوي��ة غير املتوفرة في السوق املحلي وذلك عن طريق إدارة الصيدليات بالصندوق
التي تعمل خالل  24ساعة في اليوم وتتلقى استفسارات وطلبات املر�ضى عن األدوية
املوجودة بالبالد وذلك عن طريق االتصال بالرقم  .5959في حالة عدم توفرها تعمل
اإلدارة لتوفيرها للمر�ضى من خ��ارج البالد وبسعر التكلفة .استقبل هذا الرقم خالل
ه��ذا ال �ع��ام ح��وال��ي  44,924م�ك��امل��ة ب��زي��ادة  197%م�ق��ارن��ة ب��ال�ع��ام ال�س��اب��ق 99% ،من
املكاملات تم الرد عليها في أقل من  10ثواني .وفي إطارتوفيراألدوية النادرة للمر�ضى قام
الصندوق بالتعاقد مع مجموعة فارمسىي ون باململكة األردنية الهاشمية ومجموعة
صيدليات نورماندى املصرية عبر املستشارية الطبية في سفارة ال�س��ودان بالبلدين.
ً
استطاع الصندوق توفير ع��دد  75صنف من خ��ارج البالد من أص��ل  92صنفا طلبها
الزبائن ،أي بنسبة تنفيذ  .82%كما بلغ عدد الزبائن الذين وف��رت لهم هذه الخدمة
 917من أصل  934زبون أي بنسبة .98%
 .طخدمة تعريف الزبائن بوصول أدوية جديدة :يعمل الصندوق على توفيرخدمة الرسائل
التلقائية للزبائن والتي تفيدهم بوصول مخزون جديد ألي من األص�ن��اف التي يتعامل
فيها الصندوق .خالل هذا العام أدخل جميع زبائن الصندوق في الخدمة ( 2,264زبون)،
حيث كانت الخدمة في العام السابق تصل إلى  60%فقط من زبائن الصندوق .كما قامت
إدارة خدمات الزبائن بإدخال بعض األطباء والصيادلة العاملين باملستشفيات لتلقي
ً
الرسائل التعريفية حيث تصل الخدمة حاليا إلى عدد  406طبيب وصيدلي.
 .يخدمة االم��داد االلكتروني والدفع االلكتروني :ق��ام الصندوق بتطوير خدمة اإلم��داد
اإللكتروني بواسطة تنفيذها لآلتي:
1 .1عمل شاشات في صالة املبيعات لعمل الطلبيات للزبائن.
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2إعداد وسائل النقل بالصورة املثلى لتوصيل الطلبيات.
3خدمة التوصيل املجاني ملستخدمي النظام في والية الخرطوم .كانت نسبة عدد
املستفيدين  29%م��ن ال�ع��دد الكلي ملستخدمي ال�ن�ظ��ام داخ��ل والي��ة الخرطوم
و 100%لصناديق االمداد الطبي في  14والية.
4تخفيض ق��دره  1%على ك��ل طلبية ص��ادرة ع��ن طريق نظام اإلم��داد اإللكتروني
لزبائن الصندوق خارج والية الخرطوم.
5إدخ��ال خدمة نظام ال��دف��ع اإللكتروني وبالتالي تكملة جميع إج �راءات الخدمة
ً
ً
الكترونيا من إع��داد الطلبية إل��ى دف��ع قيمتها إلكترونيا مع تعدد وسائل وآليات
الدفع اإللكتروني.

الخاتمة

تمكن الصندوق من تنفيذ  82%من أنشطة خطته املوضوعة للعام  2014والتي تمثلت
في تحقيق األنشطة الرئيسة اآلتية:
1 .1إعداد قائمة الشراء املوحد لألدوية واملستلزمات الطبية بالقطاع العام في السودان.
2 .2تنفيذ قرار الشراء املوحد في عطاء الصناعة الوطنية للعام 2015-2014م.
3 .3إنشاء مركز تطوير الخدمات الصيدالنية.
4 .4ت��وف�ي��ر األدوي ��ة وامل�س�ت�ه�ل�ك��ات واألج �ه��زة وامل �ع��دات ال�ط�ب�ي��ة ب�ن�س�ب��ة  92%ع�ل��ى مستوى
املخازن املركزية بالصندوق.
5 .5زيادة اإلتاحة الدوائية الجغرافية والوفرة وذلك عن طريق إنشاء صناديق اإلمداد
الطبي الوالئي في  14والية.
6 .6زيادة مستخدمي نظام اإلمداد اإللكتروني بالصندوق بنسبة .68%
7 .7تغطية واليات السودان بالزيارات اإلشرافية الدورية بنسبة  85%من الزيارات املستهدفة.
8 .8توفير أسعار أدوية أقل بنسبة  20%على األقل عن متوسط سعر نفس الصنف في
القطاع الخاص.
9 .9تحسين نظام اإلمداد الطبي وتوفير بيئة تخزينية آمنة وفعالة تضمن فعالية وجودة
األدوية واملستهلكات الطبية.
1010زي ��ادة ك �ف��اءة ال�ع��ام�ل�ي��ن ب��ال�ت��دري��ب وال �ت �ط��وي��ر امل�س�ت�م��ر م��ع ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ت��وزي��ع ف��رص
التدريب على جميع الفئات العاملة حسب تخصصاتهم املختلفة.
1111تحسين شبكة االتصاالت واالستفادة من نظام تخطيط موارد املؤسسات في تنفيذ
نظام الباركود واإلمداد اإللكتروني.
1212البدء في تطبيق خطة حوسبة نظام املعلومات اللوجستية وإدارة املخزون على مستويات

أوجه القصور في أداء الصندوق خالل العام 2014م:

1 .1انقطاع بعض األدوية األساسية على املستوى املركزي والوالئي.
2 .2ع��دم ت�ح��دي��ث ق��ائ�م��ة األج �ه��زة وامل �ع��دات ال�ط�ب�ي��ة ح�س��ب ح��اج��ة ال�ب�لاد الفعلية وت��أخ��ر
ال�ت�ع��اق��د م��ع ب�ي��ت خ�ب��رة أج�ن�ب��ي لتأسيس ن�ظ��ام يعتمد ع�ل��ى األس��س العلمية والتقنية
املتطورة في إدارة إمداد األجهزة الطبية حسب ما هومخطط له.
3 .3ضعف التغطية الدوائية للمؤسسات الحكومية بالواليات.
4 .4القصور في تخفيض تكاليف العمليات اإلدارية والتشغيلية.
5 .5عدم تأهيل املوردين.
6 .6مازالت نسبة تحصيل الديون القديمة على املؤسسات الحكومية ضعيفة لم تتجاوز .20%
7 .7تأخرإنشاء قسم معايرة األجهزة واملعدات الطبية.
 8 .8عدم تحديث نظام إطفاء الحرائق بالصندوق وتدريب العاملين عليه.
ً
9 .9تقليل تكلفة الترحيل لصناديق اإلم��داد الطبي بواليات دارف��ور حيث تنقل حاليا عن
طريق الطيران.
1010ما زالت السعة التخزينية ال تكفي لجميع واردات الصندوق مما يؤدي إليجار مخازن
خارجية.

15

توصيات ختامية

ّ
ب��ال��رغ��م م��ن ال�ت�ق��دم امل�ح��رز ف��ي ال�خ��دم��ات الصحية ال�ت��ي يقدمها ال�ص�ن��دوق ،إال أن��ه يواجه
العديد م��ن التحديات التي م��ن املتوقع أن تؤثر ف��ي أدائ��ه مما ينعكس ف��ي فعالية واستمرار
اإلمداد الطبي بالبالد ،لذا لكي يتمكن الصندوق من تحقيق هدفه األساس في توفيراألدوية
واملستلزمات الطبية وذلك بتنفيذه للتوصيات اآلتية:

1 .1بناء وتطويرالقدرات واملهارات للعاملين بالصندوق وذلك عن طريق:
.
.
.
.
.
.

أتنفيذ الخطة التدريبية املبنية على االحتياجات التدريبة الفعلية.
بربط املسارالتدريبي باملهام الوظيفية.
ً
ً
جاعتماد مراكزللتدريب داخليا وخارجيا.
دمناقشة تقييم األداء الشهري مع العاملين.
هانتهاج نظام التقييم الذاتي.
وتقييم التأهيل األكاديمي مع املهام املوكلة للعامل باستمرار.

تقرير األداء السنوي للعام 2014

النظام الصحي املختلفة وذلك بربط جميع الواليات بنظام تخطيط املوارد واملؤسسات
بالصندوق مما يساهم في بناء قاعدة بيانات دوائية لنظام اإلمداد الطبي بالبالد.
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2 .2تحسين النظام املالي بالصندوق:
.
.
.
.
.

أتنفيذ م��اج��اء م��ن توصيات تقييم الصندوق بواسطة بيت الخبرة األجنبي لتساعد
الصندوق بالنهوض السريع لتحقيق أهدافه واتباع الخطة املقترحة من قبل املقيمين.
بتطبيق دليل السياسات واإلج �راءات املالية والحسابية ال��ذي وضع بواسطة بيت
خبرة لتقوية النظام املالي والحسابي للصندوق.
جاالستمرارفي تحصيل الديون السابقة على املؤسسات الحكومية ( نسبة التحصيل
لم تتجاوز  20%هذا العام).
دالعمل على تخفيض التكاليف اإلدارية والتشغيلية.
هاالس�ت�ف��ادة م��ن ع��ائ��دات بيع األدوي��ة واملستهلكات الطبية ف��ي دع��م األدوي��ة غالية
الثمن لبعض الحاالت الخاصة.

3 .3تحسين نظام صناديق اإلمداد الطبي بالواليات:
.
.
.

.
.
.
.

أالعمل الجاد والحثيث لزيادة التغطية الدوائية بجميع املرافق الصحية بالواليات.
بااللتزام بإرسال التقاريرالدورية املطلوبة في الوقت املحدد.
ج مراقبة الزام الواليات بأسعاربيع األدوية للجمهور التي تحددها الصندوق وتفعيل
الرقابة لضمان توحيد السعرفي جميع انحاء البالد.
دتفعيل اإلجراءات لضمان تحصيل قيمة األدوية واملستلزمات الطبية التي تم بيعها.
هتدريب العاملين في صناديق اإلمداد الطبي على نظام تخطيط املوارد واملؤسسات
بعد دمج في نظام مركزي موحد.
ً
وتهيئة مخازن صناديق اإلمداد الطبي وفقا ملتطلبات التخزين الجيد.
زرفع قدرات العاملين بصناديق اإلمداد الطبي في مجال اإلدارة واملتابعة والتقويم.

4 .4التطويروالتحديث في البيئة التخزينية:

 .أإدخال نظام آلي لحساب تكلفة املخزون.
 .باالستفادة املثلى من املساحات الرأسية في املخازن لزيادة السعة التخزينية ولتقليل
تكلفة التخزين وإي�ج��ار م�خ��ازن خ��ارج ال�ص�ن��دوق وذل��ك ب��اإلس �راع بتشييد املخزن
الجديد داخل الصندوق باملواصفات العاملية لتخزين األدوية.
 .جإدخال نظام آلي لقياس درجات الحرارة والرطوبة في مخازن الواليات .

5 .5االستفادة القصوى من التقنية املعلوماتية:

 .أتبني إع��داد نظام آل��ي يربط جميع القطاعات الصحية فيما يختص ب��اإلم��داد الطبي
بقاعدة بيانات وقنوات اتصال بما يكفل ايجاد نظام فعال لتبادل املعلومات ومعالجتها
بشكل فوري عبرأنظمة آلية متطورة تسهل من عملية التواصل بين الجهات
 .باالستمرارفي عمل الورش الدورية للتعريف بنظام اإلم��داد االلكتروني للقطاعين
العام والخاص.

6 .6اإلمداد األمثل لألجهزة واملعدات الطبية:
.

.
.
.

أعمل ورشة عمل بالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات ذات الصلة للبحث
وال�ت�ش��اور ف��ي م�ج��ال تحديد ح��اج��ة ال�ب�لاد الحقيقة م��ن األج�ه��زة وامل�ع��دات الطبية
وطرق شراءها واملواصفات املطلوبة وتركيبها وصيانتها.
بتدريب وتنمية قدرات املهندسين والفنيين في الصندوق واملستشفيات.
جتوحيد قنوات شراء األجهزة واملعدات الطبية للمؤسسات الحكومية.
دالتعاقد مع بيت خبرة أجنبي لتأسيس نظام يعتمد على األسس العلمية والتقنية
املتطورة في إدارة إمداد األجهزة الطبية.

7 .7رفع كفاءة النظام القومي لإلمداد الطبي وتطويره:
.
.

.
.
.
.
.

أاستدامة توفراألدوية واملستهلكات واألجهزة واملعدات الطبية.
بتنفيذ التوصيات املذكورة في تقرير تقييم أداء الصندوق بواسطة مؤسسة هيرا
وتوصيات تقريرالبنك الدولي.
جتعريف وتدريب طالب كليات الصيدلة بالجامعات على نظام اإلمداد الطبي.
دتنظيم الصندوق لسمنارات وورش عمل للمؤسسات الحكومية في مجال اإلمداد
الطبي.
هإنشاء املركزاإلقليمي املتخصص في اإلمداد الطبي وإنشاء مكتبة (ورقية وإلكترونية)
ملحقة به.
وال �ت �زام ب�ن��ك ال �س��ودان بتحويل ال�ن�ق��د األج�ن�ب��ي امل�ط�ل��وب ملقابلة ف��وات�ي��ر ال�ص�ن��دوق
لحساب الشركة املحلية امل��وردة للصنف أو األصناف والتي تقوم بدورها بتكملة
اإلجراءات البنكية وتوريد األدوية للصندوق.
زاالت�ص��ال بالبنوك الرئيسة في ال��دول العربية وال��دول الصديقة والتفاوض معها
بواسطة السادة الوزراء املعنيين لتفعيل املعامالت املالية الخاصة باألدوية.

8 .8تنمية وتعزيزالدور الوطني واالقتصادي للصندوق:

 .أتخفيض تكاليف تشغيل ال�ص�ن��دوق وال�ح�ص��ول على أق��ل أس�ع��ار ممكنة لألدوية
ً
واملستلزمات لينعكس إيجابا على أسعاراألدوية في املرافق الحكومية.
 .ب استمرارسياسة دعم أدوية األمراض املزمنة واألدوية غالية الثمن.
 .جتوفير األدوي��ة واملستهلكات الطبية بأسعار ميسرة ومتاحة للمواطن بكل واليات
السودان.
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 .ج تكملة برنامج الحوسبة واألرشيف بالصندوق وذلك بالحفظ في اإلسطوانات املدمجة
وتجميع كل الوثائق واملستندات والسجالت وإنشاء مرجعية للبيانات والتقارير.
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2014  مؤشرات أداء اإلمداد الطبي بالصندوق للعام:1 مرفق رقم
Indicator
1 Selection
2 Availability
3 Procurement
Efficiency
4 Emergency
Procurement
clearance
5 Port
Performance
6 Supplier
Performance
7 Expiration
Management
Registration of
8 items
of items
9 Quality
before release
10 Post-marketing
surveillance
11 Recall system
life at the
12 Shelf
date of arrival
13 Inventory
physical count
of
14 Value
expired items
15 Inventory
Control
16 Coverage
quality of
17 The
CMS services
18 Geographical
accessibility
Human
19 Resources

  Description of  indicator

CMS

Standard References

Percentage of medicine items received that are
in the CMS list
Percentage of items available ÷ total number
of items
Ratio between median price of products
procured and the international median
reference value (Target ≤ 1)
1. Percent of emergency orders issued in the
last 12 months
2. Proportion of the value of emergency
orders issued in the last 12 months
Percentage of orders to be cleared from port
that were cleared before the deadline
Percentage of orders delivered in full and on
time (as stated in the procurement agreement)
from total number of orders in a defined period
[Total value of expired items ÷Total value of
products procured annually] X 100%
[Registered items that are procured ÷ Number of
items procured in a defined period] X 100%
[Medicines that met national quality control
standards ÷ number of items procured in a
defined period] X 100%
Percentage of sample passing the post
marketing surveillance test
Percentage of batches of items recalled from
the market
Percentage of medicines received with shelf
life less than 75% at the time of arrival
[Absolute value of the difference between
recorded quantities and counted quantities ÷
Physical quantity] X 100%
[Total value of expired items ÷ Average
inventory value] X 100%
Percentage of quantities of each product lost
per total quantities available for use (opening
stock plus quantities received) in the past year.
Percentage of coverage of CMS services
among public institutions) Hospital)
Percentage of treatment sites that received
all orders in full and on time during a defined
period
Percentage of patients taking more than one
hour to travel to the facility
Percentage of staff responsible of PSM who
have been trained in PSM

99%

100%

WHO, 2011

92%

95%

MSH, 2013

77%

All items

WHO, 2011

3% less than 5% WHO, 2008
7% less than 5% WHO, 2008
%87

100%

WHO, 2011

NA

100%

WHO, 2008

0%

0%

99%

100%

USAID 2013
USAID2010;
MSH 2012

99.7%

100%

WHO, 2011

%100

100%

USAID, 2009

%0

-

MSH, 2013

11%

0%

MSH , 2013

0%

0%

MSH, 1997

1%

3 to 5%

MSH, 2013

0.4%

> 1%

WHO, 2011

68%

-

WHO, 2007

80%

100%

WHO, 2011

NA

-

WHO, 2007

74

-

WHO, 2008
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ملخص التقدم املحرز في بعض املؤشرات :مقارنة بين األعوام 2015 -2010
البيان
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مشتريات األدوية األجنبية *

66

 2015 2014 2013 2012 2011 2010اإلنحراف النسبة
785 592 503 286 147 134

-505

-64%

م �ش �ت ��ري ��ات األدوي � � � ��ة -ال �ص �ن ��اع ��ة
املحلية*

7

10

18

177 113

-144

-81%

قيمة املخزون

74

85

550 428 265 154

122

29%

جملة املبيعات *

-677 1218 922 557 330 175 173

-56%

م�خ�ص��ص ال �ب �رام��ج ال �ق��وم �ي��ة م��ن
إجمالي املبيعات

80

85

634 435 215 154

-287

-45%

زبائن اإلمداد اإللكتروني

NA

57

-113 1599 912 542 266

-7%

متوسط الوفرة الدوائية

85% 92% 95% 93% 66% 63%

-5%

-6%

41

نسبة األدوية املرفوضة

9%

2%

-10% -0.10% 1% 0.3% 0.6% 1%

نسبة األدوية منتهية الصالحية

7%

5%

-50% -0.50% 1%

2%

1%

1%

نسبة األدوية املسجلة

97% 98% 96% 72% 87% 74%

-1%

-1%

األدوي � � � ��ة م� ��ن دول ن� �ظ ��ام رق ��اب ��ي
معتمد

29% 25% 29% 32% 28% 22%

-2%

-7%

عدد املتدربين

10

-870 1224 588 466 331 161

-71%

نسبة أسعار أدوي��ة الصندوق إلى
القطاع الخاص

NA

47% 45% 49% NA

ً
*بماليين الجنيهات NA .النظام لم يكن موجودا.

NA
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ً
أنشأ الصندوق القومي لإلمدادات الطبية (الهيئة سابقا) في العام  1935كمخازن مركزية
ل�لأدوي��ة تابعة ل ��وزارة الصحة االت�ح��ادي��ة ،وف��ي ال�ع��ام  1991ص��ار هيئة تعمل تحت قانون
ً
الهيئات والشركات الحكومية إلعطائها مزيدا من املرونة في العمليات التجارية في شراء وبيع
األدوية .وخالل العام  2015تغيرالوضع القانوي للصندوق بموجب إجازة قانون الصندوق
القومي ل�لإم��دادات الطبية وعليه تحولت الهيئة العامة ل�لإم��دادات الطبية إل��ى الصندوق
القومي لإلمدادات الطبية مع اإلحتفاظ بالدور األساس الذي تقوم به اإلم��دادات الطبية
واملهمة املوكلة إليها واملتمثلة في شراء وخزن وتوزيع املنتجات الطبية (األدوية واملستلزمات
واألج �ه��زة واألث��اث��ات ال�ط�ب�ي��ة) للمؤسسات وامل �راف��ق ال�ح�ك��وم�ي��ة .ج��اء ه��ذا التغيير ب�ن� ً�اء على
ت��وص�ي��ات لجنة دراس ��ة استخصاص ال�ص�ن��دوق ال �ص��ادرة ف��ي ال�ع��ام  2011وت��وص�ي��ات بيت
ال�خ�ب��رة العالمي ال �ص��ادرة ف��ي ال�ع��ام  2012وب��رن��ام��ج إص�ل�اح امل��ؤس�س��ات ال�ص��ادر م��ن مجلس
ال��وزراء الذي يهدف إلى تحسين إدارة اإلم��دادات الطبية لتحقيق أهدافها باملرونة الالزمة
والكفاءة املطلوبة وأقل تكاليف ممكنة ،يمنح القانون الجديد اإلمدادات مسؤولية وضع
وتنفيذ نظام ل�لإم��داد ال��دوائ��ي وتوفير ال��دواء في جميع ال��وح��دات الحكومية وأج��از القانون
إن�ش��اء ف��روع للصندوق ب��ال��والي��ات لتنفيذ مهامه امل�ن�ص��وص عليها ف��ي ال�ق��ان��ون .حيث جاء
ف��ي امل��ادة  5تحت ع�ن��وان اختصاصات ال�ص�ن��دوق وسلطاته :ي�ك��ون ال�ص�ن��دوق ه��و السلطة
القومية املختصة بشراء وتخزين وتوزيع املنتجات الطبية املمولة بوساطة الدولة لجميع
امل��ؤس�س��ات الحكومية وال��وح��دات الصحية ف��ي جميع أن�ح��اء ال�ب�لاد .م��ن أه��داف الصندوق
القومي لإلمدادات الطبية التي ضمنت في قانونه الجديد اآلتي:
1 .1تأمين حاجة الوحدات الصحية في القطاع العام من املنتجات الطبية ذات املأمونية
والنجاعة والجودة العالية والسعراملوحد في جميع أنحاء البالد.
2 .2تحقيق األمن الدوائي القومي.
ً
3 .3توفير املنتجات الطبية بنظام اس�ت��رداد التكلفة تأكيدا ل�ل��دور الخدمي واإلستراتيجي
للصندوق.
4 .4املساهمة في تطويرالخدمات الصيدالنية في البالد.
5 .5تعزيزاالستخدام املرشد للدواء.
6 .6تعزيزاإلتاحة الدوائية.
7 .7املساعدة في نشرالخدمات العالجية في جميع أنحاء البالد وذلك بتوفيراملنتجات الطبية.
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يستعرض ه��ذا التقرير األنشطة وال�خ��دم��ات ال��دوائ�ي��ة التي قدمها ال�ص�ن��دوق خ�لال العام
 ،2015حيث اس�ت�ط��اع ال�ص�ن��دوق تنفيذ  88%م��ن خطة ال�ص�ن��دوق للعام  .2015يتمثل
أبرز ما تحقق خالل هذ العام ،املحافظة على وفرة أصناف البرامج العالجية املتخصصة
واملمثلة في أصناف الطوارئ والحوادث ،أصناف السرطان ،أصناف زراعة وغسيل الكلى،
أصناف بنك الدم والهيموفيليا ،أصناف برنامج عالج األطفال دون سن الخامسة ،أصناف
برنامج رعاية الحوامل حيث بلغ متوسط وفرة هذه األصناف  .93%كما بلغ متوسط وفرة
أصناف الصندوق القومي للتأمين الصحي التي يوفرها الصندوق  ،90%وذلك رغم تحدي
ندرة النقد األجنبي والحصارالجائرالذي تعثرت بموجبه التحويالت البنكية .قام الصندوق
بتوفيراألدوية واملستلزمات الطبية للقطاعين العام والخاص وتوفيربعض األدوية األساسية
وال�ن��ادرة التي ال تتوفر في البالد حيث بلغت قيمة األدوي��ة واملستلزمات الطبية التي وزعها
ً
ال�ص�ن��دوق خ�لال ال�ع��ام  ،2015مليار ومائتين وثمانية عشر مليونا م��ن الجنيهات وبنسبة
ً
زيادة  31%عن العام  ،2014رغم أنه لم يطرأ تغييرا يذكرعلى أسعارالصندوق ( % 62من
أسعار أصناف الصندوق ظلت ثابتة ملدة ثالث سنوات بالرغم من تغير سعر الصرف) .كما
تمكن الصندوق من تنفيذ عطاء ال�ش�راء املوحد ل�لأدوي��ة واملستلزمات الطبية وذل��ك عن
ً
طريق الشراء اإللكتروني وتعتبرهذه التجربة األولى من نوعها في السودان وأفريقيا .وتنفيذا
ً
لقانون الصندوق أصبح للصندوق فروعا بالواليات حيث أكملت اإلم��دادات إنشاء هذه
ال�ص�ن��ادي��ق ف��ي  16والي ��ة ،ف��ي ه��ذه ال�ص�ن��ادي��ق ت�ق��وم اإلم ��دادات بتوفير رأس امل��ال االب�ت��دائ��ي
املتمثل في قيمة مخزون األدوية ،حيث وفر الصندوق ما قيمته 164مليون جنيه للواليات
باإلضافة إلى الدعم اللوجستي املتمثل في تشييد مخازن حسب مواصفات التخزين الجيد.
ولتسهيل نقل األدوية بطريقة آمنة في واليات السودان وبوسائل نقل مصممة لنقل السلع
ً
املبردة ومحمية من ضوء الشمس وضمانا لجودة املخزون أثناء الترحيل من رئاسة الوالية
إلى املرافق الصحية ،منحت اإلم��دادات كل والي��ة عربتين لإلشراف وعربتين مجهزة لنقل
األدوية من رئاسة الوالية إلى املرافق الصحية ،ليبلغ عدد العربات الكلي  60عربة بتكلفة 37
مليون جنيه في العامين  2014و .2015ولزيادة السعة التخزينية بدأ الصندوق في إنشاء
مخزن جديد بمواصفات عاملية لتخزين األدوية بسعة تخزينية قدرها  46,345مترمكعب .
بإكمال هذا املخزن يكون الصندوق قد ضاعف من سعته التخزينية  .ومن أهم ما حققه
في مجال تطويرالتقنية املعلوماتية خالل هذا العام تنفيذه لخطة حوسبة نظام املعلومات
اللوجستية وإدارة امل�خ��زون على مستويات النظام الصحي املختلفة بنسبة  100%والتي
بموجبها ت��م رب��ط جميع ال��والي��ات بنظام تخطيط امل��وارد وامل��ؤس�س��ات بالصندوق ( )ERPو
تدريب العاملين بصناديق اإلمداد الطبي على تطبيق نظام تخطيط موارد املؤسسات مما
يساهم في بناء قاعدة بيانات دوائية لنظام اإلمداد الطبي بالبالد.

2

األداء اإلداري

يقوم الصندوق بتنظيم ومتابعة أنشطته وترتيب املهام واألول��وي��ات بصورة دوري��ة وذلك
بهدف:
 .أزيادة كفاءة وفعالية األداء العام للصندوق.
 .بزيادة اإلنتاجية.
 .جتحسين أداء الصندوق اإلداري واملالي والفني.
 .داالستخدام األمثل ملوارد الصندوق البشرية واملالية واللوجستية.
 .هتوفيرالتكامل واإلنسجام في مسيرة األعمال التي يقوم بها العاملون بالصندوق.
َّ
يتبع الصندوق أسلوب تبادل األفكارواملعلومات بين العاملين لتحقيق النتائج املرجوة ،كما
ً
يتبع أيضا أسلوب تفعيل مشاركات املوظفين في بحث مشاكل العمل وحفزهم على املبادرة
باالقتراح واالبتكاروالتطويروذلك عبرعقده الجتماعات دورية مفصلة كاآلتي:
1 .1اجتماع اإلدارة العليا األسبوعي :ينعقد اجتماع اإلدارة العليا بحضور املدير العام
ً
وك � ٍ�ل م��ن م ��دراء اإلدارات ال�ع��ام��ة وامل�ت�خ�ص�ص��ة أس�ب��وع�ي��ا .ال �ه��دف م��ن ه��ذا االج�ت�م��اع
م�ت��اب�ع��ة س�ي��رال�ع�م�ل�ي��ات اإلداري� ��ة وال�ف�ن�ي��ة ب��ال�ص�ن��دوق .ب��اإلض��اف��ة إل��ى م�ن��اق�ش��ة وإج ��ازة
التقاريراألسبوعية اآلتية:
 .أتقرير وفرة األدوي��ة املهمة ( ،)Key Itemsأدوي��ة البرامج القومية ومنها على سبيل
املثال أدوي��ة العالج املجاني وأدوي��ة عالج األطفال دون سن الخامسة ،باإلضافة
إل��ى تقرير وف��رة أدوي��ة صندوق الدعم العالمي وأدوي��ة الصندوق القومي للتأمين
الصحي.
 .بتقريراملوقف املالي واالعتمادات البنكية.
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ً
َّ
حقق الصندوق تقدما في تحسين خدمة اإلم��داد الطبي ،رغم ذلك ،إال أنه م��ازال في بداية
املشوار حيث مازال نظام اإلمداد يتطلب املزيد من املجهود وخاصة فيما يتعلق باستدامة
توفر األدوية األساسية واملنقذة للحياة دون حدوث فجوات دوائية تذكر ،وتحسين جودة
نظام توفيرخدمة الرعاية الصحية األولية وذلك بزيادة التغطية الدوائية بالواليات وتأهيل
وتحسين خبرة العاملين بنظام اإلمداد الطبي بالواليات.
يختتم هذا التقريربمجموعة من التوصيات لالستفادة املثلى من املوارد املتاحة للصندوق
على نحو أفضل وذلك بهدف رفع األداء العام وتنفيذ املهام املوكلة للصندوق بكفاءة عالية
وبأقل تكاليف ممكنة لتحقق أهدافه اإلستراتيجية واملتمثلة في اإلم��دادات الطبية لجميع
املرافق الحكومية بالجودة املطلوبة واألسعاراملناسبة وفي املكان والزمان املناسبين.
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 .جتقريراملبيعات األسبوعية وفرص البيع الضائعة.
 .دتقريراألصناف الواردة للصندوق واملفرج عنها بعد الفحص واألصناف املحجوزة.
 .هتقريراألصناف التي تبقى لها ستة أشهرفما دون من تاريخ صالحيتها.
 .ومناقشة أثرالتكليفات املنجزة على أداء الصندوق.
ن�ت��ائ��ج وم�خ��رج��ات اج�ت�م��اع اإلدارة العليا خ�ل�ال ال�ع��ام  :2015ع�ق��دت اإلدارة العليا 52
ً
ً
ً
اجتماعا من أصل 52اجتماع كان مقررا خالل العام بحضور  481عضوا بمتوسط حضور
ً
 9أعضاء للجلسة الواحدة وبنسبة حضور  .100%أصدرت هذه االجتماعات  49تكليفا،
نفذت بنسبة  ،92%وبقية التكليفات تحت اإلجراء واملتابعة .تمحورت التكليفات املنفذة
عبراجتماع اإلدارة العليا في  7أغراض كما موضح في الجدول رقم  1أدناه.
جدول رقم  :1التكليفات الصادرة من اجتماع اإلدارة العليا األسبوعي خالل العام 2015
عدد
التكليفات

النسبة

1

تنظيم وتقييم العمل اإلداري والفني واملالي بالصندوق

14

29%

2

اإلمداد الطبي األمثل لألجهزة واملعدات الطبية

6

12%

3

تطويروتحسين البيئة التخزينية بالصندوق

8

16%

4

ضمان جودة مخزون الصندوق

3

6%

5

رفع كفاءة الخدمة املقدمة لعمالء الصندوق

1

2%

6

زيادة التغطية الدوائية في الواليات

6

12%

7

استدامة الوفرة الدوائية ووضع اجراءات في حاالت الشراء الطارئ

11

23%

املجموع

49

100%

الغرض من التكليف

الرقم

2 .2اجتماع مدراء اإلدارات األسبوعي :ينعقد اجتماع مدراء اإلدارات األسبوعي بحضور
املديرالعام للصندوق
وكل من مدراء اإلدارات العامة واإلدارات املتخصصة واإلدارات
ًٍ
ورؤساء األقسام أسبوعيا وذلك بهدف:
 .أال��وق��وف ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة س�ي��ر ال�ع�م��ل داخ ��ل اإلدارات وم�ع��ال�ج��ة امل�ش��اك��ل اإلداري ��ة
واملعوقات التي تواجه اإلدارات إن وجدت.

جدول رقم  :2التكليفات الصادرة من اجتماع مدراء اإلدارات خالل العام 2015
عدد
التكليفات

النسبة

1

تهيئة بيئة تخزينية آمنة وتقليل األصناف منتهية الصالحية

6

10%

2

تنظيم العمل اإلداري والفني و تزويد العاملين ب��اإلج�راءات القياسية
للعمليات املختلفة

8

14%

3

زيادة كفاءة عمليات شراء األدوية واملستلزمات الطبية

5

8%

4

زيادة كفاءة الخدمات املقدمة لكسب رضاء الزبائن

4

7%

5

ضبط جودة املخزون

6

10%

6

التعريف املستمربدور الصندوق وبرامجه ومناشطه

10

17%

7

توفيرنظام مالي و إداري يحفظ للصندوق موارده ويعمل على تنميته

7

12%

8

تحقيق نظام توزيع جيد ومستدام إلى جميع مؤسسات الرعاية الصحية

13

22%

املجموع

59

100%

الغرض من التكليف

الرقم
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 .بمناقشة تقاريرأداء اإلدارات ربع السنوية ومدى تنفيذ الخطة السنوية ومراجعة
وم�ت��اب�ع��ة ال�ت�ك�ل�ي�ف��ات امل�ن�ب�ث�ق��ة م��ن خ�ل�ال اج�ت�م��اع م ��دراء اإلدارات وم�ن��اق�ش��ة أث��ر
التكليفات املنجزة على أداء الصندوق.
 .جمناقشة الدراسات والبحوث املقدمة من اإلدارات واملتعلقة بعمل الصندوق.
 .دمناقشة التقريرالدوري من املشاركين في الدورات التدريبة الداخلية والخارجية
وتنويرمن اإلدارة العليا عن القضايا والقرارات الخارجية املتعلقة بالصندوق.
ن�ت��ائ��ج وم�خ��رج��ات اج�ت�م��اع��ات م ��دراء اإلدارات خ�ل�ال ال�ع��ام  :2015ع�ق��د ال�ص�ن��دوق 43
ً
ً
اجتماعا من أصل  43اجتماع كان مقررا خالل هذا العام بنسبة تنفيذ  .% 100عدد الذين
ً
ش��ارك��وا ف��ي ه��ذه االجتماعات  891بمتوسط حضور  21ع�ض��وا للجلسة ال��واح��دة وبنسبة
ً
حضور بلغت  .100%بلغ عدد التكليفات الصادرة من هذه االجتماعات  59تكليفا نفذت
بنسبة  ،86%وبقية التكليفات لم يحن موعد تنفيذها بعد .تمحورت التكليفات املنفذة
عبراجتماع مدراء اإلدارات خالل العام  2015في  8أغراض كما موضح في الجدول أدناه
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3 .3اللقاء السنوي مع العاملين ملناقشة تقرير أداء الصندوق ووضع خطة الصندوق
للعام  :2016قام الصندوق بعمل اللقاء السنوي ملناقشة أداءه للعام 2015وذلك
بحضور اإلدارة العليا وجميع العاملين بالصندوق بمختلف تخصصاتهم املختلفة
وذلك بغرض:
 .أالوقوف على موقف تنفيذ خطة الصندوق للعام  2015ومناقشة تحليل األداء
مقارنة مع املستهدف في الخطة.
 .بإظهارالتقدم املحرز واإلخفاقات التي صاحبت تنفيذ الخطة.
 .جوضع توصيات لتحسين األداء ومعالجة القصور.
 .دمشاركة العاملين في وضع األهداف العامة لخطة الصندوق للعام .2016
 .هالوقوف على املشاكل اإلدارية والفنية التي واجهت العاملين.

3

تهيئة بيئة العمل الداخلية

استمر الصندوق في تحسين وتطوير بيئة العمل الداخلية وزي��ادة كسب الرضاء الوظيفي
وذلك بتوفيرظروف وبيئة عمل مالئمة ومساعدة للعاملين وذلك من خالل تنفيذه لآلتي:
 .أال�ت�ع��اق��د م��ع ش��رك��ات م�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي ال�ن�ظ��اف��ة وص �ح��ة ال�ب�ي�ئ��ة ورع��اي��ة ال�ح��دائ��ق
والحماية والتأمين.
 .بتوفير الترحيل لجميع العاملين وذل��ك بالتعاقد مع شركات توفر عربات مهيئة ومكيفة
لترحيل العاملين.
 .جالكشف الدوري الطبي للعاملين وتوفيرالتأمين الصحي لجميع العاملين.
 .دتطبيق لوائح الحوافزواملكافآت.
 .هت�ط��وي��ر وت�ح�س�ي��ن االت �ص ��االت ال��داخ �ل �ي��ة م�م��ا أدى إل ��ى س�ه��ول��ة ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات
والوثائق والتقاريروتقليل الفاقد الزمني.
 .وإج ��ازة ق��ان��ون ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�ل�إم ��دادات ال�ط�ب�ي��ة م�م��ا ان�ع�ك��س ع�ل��ى زي ��ادة ال��رض��ا
الوظيفي للعاملين.

4

بناء قدرات العاملين في سلسلة اإلمداد الطبي

اس�ت�م��ر ال�ص�ن��دوق ف��ي ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ت�ط��وي��ر امل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة وب�ن��اء ال �ق��درات العلمية واملهنية
والفنية للعاملين في سلسلة اإلم��داد الطبي وذلك بوضع الخطط والسياسات التي تضمن
ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ط��وي��ر ب��اس�ت��دام��ة وب �ك �ف��اءة ع��ال�ي��ة ،ح�ي��ث ت�م�ك��ن ال �ص �ن��دوق م��ن تنفيذ
األنشطة اآلتية:
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 .أت��دري��ب وتأهيل العاملين ف��ي سلسلة اإلم��داد الطبي ب��ال�ب�لاد :ق��ام ال�ص�ن��دوق بتنفيذ
خطته التدريبة بنسبة  100%والتي تهدف إلى رفع كفاءة وانتاجية العاملين عن طريق
التدريب والتأهيل املستمر ،وتوزيع فرص التدريب على جميع الفئات العاملة في مجال
اإلمداد الطبي بتخصصاته املختلفة .بلغ عدد املتدربين في املجالت املتنوعة ذات الصلة
ً
باإلمداد الطبي  696متدربا من العاملين بالصندوق (  636متدرب في دورات داخلية
ً
و  60م�ت��درب ف��ي دورات خارجية) باإلضافة إل��ى  528متدربا (  473م�ت��درب ف��ي دورات
داخلية و 55م�ت��درب ف��ي دورات خ��ارج�ي��ة) م��ن العاملين ب�ف��روع ال�ص�ن��دوق ب��ال��والي��ات،
وبصندوق الخدمات الطبية بالقوات املسلحة والشرطة ،والصندوق القومي للتأمين
الصحي ،إدارة الصيدلة االتحادية والوالئية ،كبيرالصيادلة باملستشفيات الحكومية،
ال ��دواء ال��دائ��ري ب��والي��ة ال�خ��رط��وم ،وزارات ال�ص�ح��ة االت�ح��ادي��ة وال��والئ �ي��ة ،ال�ص�ي��ادل��ة
العاملين بصيدليات الصندوق املوزعة على والي��ة الخرطوم .ارتفعت نسبة التدريب
بمقدار 108%عن العام السابق ( 2014رسم بياني رقم)1
رس��م بياني رق��م  :1املشاركين ف��ي ال ��دورات التدريبية الداخلية والخارجية م��ن األع��وام
  2011وحتى العام 2015
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 .ب تنفيذاتفاقياتالتدريبللعاملينفيمجاالتاإلمدادالطبياملختلفةالتيوقعهاالصندوق:
حيث ُّد ِرب 30متدرب بواسطة دورات نفذتها اإلمدادات مع جامعة ليدزالبريطانية (University
12 ،متدرب مع
 )of Leedsو 30متدرب مع مؤسسة
 30 ،م�ت��درب م��ع مؤسسة  ،i+solutionو 67
مؤسسة
متدرب مع .Indian Institute of Health And Research
 .جتدريب ط�لاب كليات الصيدلة :ق��ام الصندوق بالتعاون مع اتحاد ط�لاب الصيادلة
السوداني بتدريب  252طالب من طالب كليات صيدلة ،حيث شمل تدريب محاضرات
عن دور الصندوق ،كيفية نظام اإلم��داد الطبي بالبالد ،طرق الشراء وتخزين وتوزيع
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ً
األدوي � ��ة وامل �س �ت �ل��زم��ات ال�ط�ب�ي��ة ،ك�م��ا ش�م��ل ال �ت��دري��ب أي �ض��ا زي � ��ارات م�ي��دان�ي��ة مل�خ��ازن
الصندوق املركزية بالخرطوم
ً
 .دم��رك��ز عبد الحميد اب��راه�ي��م للتدريب :يعمل ال�ص�ن��دوق ح��ال�ي��ا على تشيد م��رك��ز عبد
الحميد ابراهيم للتدريب وذلك منذ شهر أبريل من العام  2015ومن املتوقع اإلنتهاء
من تشيده في بداية الربع األول من العام  ،2016صمم املركزبحيث يحتوي على أربعة
قاعات تدريبة ،قاعة للمؤتمرات ،قاعة لالجتماعات ،مكتبة إلكترونية وورقية تحتوي
على الكتب واألوراق العلمية في مجال اإلم��داد الطبي والخدمات الصيدالنية .خالل
ه��ذا العام تم تفعيل برنامج التطوير املنهي املستمر ال��ذي يختص بالتدريب والتطوير
املنهي للصيادلة في السودان حيث تم تنفيذ األنشطة اآلتية:
 1 .1تفعيل املجلس االستشاري املكون في مايو .2014
2 .2وض��ع خارطة طريق للتعريف بالبرنامج (الصندوق ،شركاء ،والي��ات ،جامعات،
مستشفيات ،مواقع التواصل اإلجتماعي).
 3 .3إقامة أربعة محاضرات تنويرية عن برنامج التطوير املنهي املستمر بنسبة 67%
من املطلوب.
 4 .4توزيع مطبقات تعريفية عن برنامج التطويراملنهي املستمر.
 5 .5تحديث املوقع اإللكتروني لبرنامج التطويراملنهي املستمر للصيادلة السودانيين.
 6 .6تسجيل عدد  800صيدلي في البرنامج من أصل 1000صيدلي مخطط استيعابهم
خالل العام .2015

5

تطويرالتقنية املعلوماتية بالصندوق

ت�ط��وي��روت�ح�س�ي��ن وت�ق��وي��م ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات وش�ب�ك��ات ال�ح��اس��ب اآلل ��ي ب��ال�ص�ن��دوق من
املستهدفات التي يسعى الصندوق لتحقيقها حيث استمر في تطوير برامج تخطيط م��وارد
املؤسسات والتطبيقات اإللكترونية وذلك من خالل تنفيذه لعدة أنشطة كما يلي:
 .أتطبيق نظام الشراء اإللكتـروني بالصندوق :ألول مرة في تاريخ البالد أدخل الصندوق
نظام ال�ش�راء اإلل�ك�ت��رون��ي .وه��ي خ��دم��ة تتيح للموردين التقديم ل�ع�ط��اءات الصندوق
بواسطة اإلنترنت و تعتبر التجربة األول��ى من نوعها في ال�س��ودان وأفريقيا ،وم��ن أهم
مميزات النظام:
1 .1توفير قدر عالي من الشفافية ( كل الشركات تطلع على العروض في نفس لحظة
فتح العطاء).
2 .2ت��وف �ي��رال ��وق ��ت وال �ج �ه��د امل �ب ��ذول ف ��ي ع�م�ل�ي��ات االخ �ت �ي��اروال �ف ��رز ح �ي��ث م ��ن خ�لال��ه
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انخفضت عدد أيام الفرز واإلختيارمن  120يوم إلى  15يوم فقط.
3 .3سهولة استرجاع البيانات.
4 .4توفيرتقاريرذات وثوقية عالية لتسهيل تحليل البيانات واتخاذ القراراملناسب.
5 .5تقليل التكلفة.
6 .6الدقة وتقليل األخطاء.
 .بتطوير وصيانة برنامج تخطيط موارد املؤسسات :استمر الصندوق في تطوير نظام
تخطيط م��وارد املؤسسات ( )Enterprise Resource Planning ERPالذي أدخله في
نهاية ع��ام  ،2010وه��و مشروع نظام معلومات متكامل ُ
ص ّمم لتنسيق جميع امل��وارد
واملعلومات واألنشطة الالزمة إلتمام اإلج�راءات العملية في إدارات مثل إدارة اإلمداد
واملالية واملشاريع وامل��وارد البشرية وإدارة عالقات العمالء .يعتمد النظام على إنشاء
قاعدة بيانات مشتركة وتصميم برمجي خاص يسمح بتخزين واسترجاع املعلومات في
أي وقت .حيث قام الصندوق بتنفيذ ما يلي:
ً
1 .1توفير حلول فورية للمشاكل اليومية وحلول مستقبلية بناء على أراء ومالحظات
مستخدمي النظام.
2 .2التدريب املستمر ملستخدمي النظام لضمان كفاءة تقديم الخدمات وباألخص
للعاملين في فروع الصندوق بالواليات .
ً
3 .3مراجعة تقاريرالنظام دوريا.
4 .4تصميم وتطويرالنظم حسب تغيـيـرات ومتطلبات العمل.
5 .5تقديم االستشارات الفنية الالزمة لتطويرنظم وتطبيقات الصندوق.
6 .6اإلشراف على قواعد البيانات وضمان عملها بشكل سليم.
7 .7عمل النسخ االحتياطية لبيانات العمل اليومي لجميع أنظمة الصندوق.
8 .8ضمان عمل النظم والتطبيقات اإللكترونية بكفاءة عالية على مدارالساعة.
9 .9تحقيق التكامل والربط في املعلومات بين اإلدارات املختلفة بالصندوق عبرتبادل
البيانات واملعلومات والتقاريرباستخدام نظام تخطيط موارد املؤسسات.
 .جرب ��ط إدارة ص�ي��دل�ي��ات ال �ص �ن��دوق ب�ن�ظ��ام ت�خ�ط�ي��ط م� ��وارد امل��ؤس �س��ات (Enterprise
 : )Resource Planning ERPاكتمل ربط إدارة صيدليات الصندوق بنظام الصندوق
املركزي وذل��ك لتمكين العاملين في صيدليات الصندوق املوزعة على والي��ة الخرطوم
من معرفة أصناف الصندوق الحالية املوجودة في مخازن الصندوق املركزية ومعرفة
الواردات للصندوق بصورة دورية وسريعة.
 .دربط صناديق اإلمداد الدوائي بالواليات بنظام الصندوق :منذ العام السابق شرع
ال�ص�ن��دوق ف��ي تطبيق ن�ظ��ام تخطيط م ��وارد امل��ؤس�س��ات ب�ك��ل ص�ن��ادي��ق االم ��داد الطبي
بالواليات كامتداد لنظام الصندوق بالتعاون مع صندوق الدعم العالمي وبرنامج األمم
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املتحدة اإلنمائي وربطها بالصندوق من خالل شبكة األلياف الضوئية ( )Fiberلتعمل
كشبكة محلية مما يسهل سرعة تبادل البيانات وذلك لتطوير وتحديث نظام اإلمداد
الطبي الوالئي .بلغت نسبة التنفيذ  100%بنهاية هذا العام.
 .هحوسبة تقييم أداء العاملين بالصندوق :قام الصندوق بادخال نظام حوسبة تقييم
أداء العاملين حيث نفذ بنسبة  60%في العام .2015
 .وخ��دم��ة ال�خ��ط ال�س��اخ��ن :وه��ي خ��دم��ة م�ق��دم��ة ل�ل�م��واط��ن ع��ن ط��ري��ق اإلت �ص��ال بالرقم
 5959ومن أهدافه:
1 .1الرد على جميع األسئلة الواردة من املتصلين سواء كانت متعلقة بالوفرة الدوائية
أو االستفسارعن معلومات دوائية.
2 .2توفيردواء من الخارج في حالة إنعدامه.
3 .3اإلج��اب��ة على أسئلة املواطنين الخاصة ب��أدوي��ة األط�ف��ال دون س��ن الخامسة من
جميع أنحاء السودان.
ومن امليزات الذي تمكن الصندوق من تنفيذها بواسطة خدمات االتصال:
1 .1تـخفيــض سعــراملـكـالـمة للـدقيــقــة من (  )3.5جنيــه إلى (  )19قــــرش.
2 .2إظـــهاررقم املتصـــل وذلك للـرجـوع إليـه عند الضــرورة.
3 .3تـحويـل املـكـالـمـات من صيـدليـة إلى أخـرى أو ملسؤول الخط الساخن.
4 .4التـواصـل مع أكثرمن شخــص فى نفـس اللـحظـة ( اتصــال مؤتـمـري).
5 .5استدعاء تفاصيل تقارير املكاملات املكتوبة واملسجلة على شاشة الكمبيوتر في
أي لحظه.
6 .6إمكـانيـة زيـادة عدد الخطــوط داخـل النظـام عند الحاجـة.
7 .7ت �غ �ط �ي��ة واس� �ع ��ة ل �ك��ل والي� � ��ات ال � �س� ��ودان امل �خ �ت �ل �ف��ة ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ( امل �ح �ل �ي��ات،
األحياء،القرى)
8 .8ربط منسقي الواليات باملركزفي حالة األدوية األطفال دون سن الخامسة.
ُ
 .زال�ب��واب��ات اإللكترونية ل��دخ��ول العاملين :أدخ��ل ن�ظ��ام ال�ب��واب��ات اإللكترونية وذل��ك
ل�ض�ب��ط دخ ��ول وخ ��روج ال�ع��ام�ل�ي��ن أث �ن��اء س��اع��ات ال�ع�م��ل ال��رس�م�ي��ة وذل ��ك ب��اس�ت�ع�م��ال
البصمة في فتح البوابة مما يساعد فى ضبط العمل ونفذ بنسبة .90%

6

شراء األدوية واملستلزمات الطبية

تعتبرعملية شراء األدوية املأمونة والفعالة واملستهلكات واألجهزة واألثاثات الطبية بالجودة
املطلوبة واألسعاراملناسبة من أهم العمليات التي يقوم بها الصندوق ،حيث تختص بجزء

رسم بياني رقم  :2أدوي��ة الصندوق  املوجودة في قائمة األدوي��ة األساسية القومية لألعوام
2015 - 2011
:22015 - 2011
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ً
تنفيذا للقرار الصادر من اجتماع املجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية الذي انعقد
بمباني الصندوق القومي لإلمدادات الطبية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية املشير عمر
حسن أحمد البشيربتاريخ  28أغسطس من  2013والذي ينص على الزام األجهزة القومية
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ً
كبير من نشاطات عملية اإلمداد الدوائي بدءا باختيار أصناف الصندوق ونوعيتها وكمياتها
وطرق الشراء والتحقق من جودة ال��واردات والوفرة الدوائية .تمكن الصندوق خالل هذا
العام من تنفيذ األنشطة اآلتية:
ً
 .أ :1
2011قائمته سنويا2015ملواكبة
اختيار قائمة الصندوق :يقوم الصندوق بمراجعة وتحديث
1109
التطورات التي تطرأ في مجال األدوية واملشكالت الصحية .يعتمد الصندوق في اختياره
500
لألصناف على قائمة417األدوي ��ة األس��اس�ي��ة القومية وه��و مفهوم تتبناه منظمة450الصحة
ً
400
األساسية
�345رت�ك��ز على توفير قائمة ت�ح��وي األدوي ��ة
العاملية منذ أك�ث��ر م��ن ثالثين ع��ام��ا وي�
350
254
والجودة
التي تعالج أكثر املشكالت الصحية في البلد املعني .تعتبر املأمونية والنجاعة300
املعاييراألساسية الختيارهذه األدويةً .
واملردودية من171
250لقائمة
التحديث األخير
وبناء على
132
200
121
للصيدلة
115األدوي��ة األساسية القومية في العام 2013م ال�
�77ذي قامت به اإلدارة العامة 150
100
بوزا ة الصحة االتحادية ،وجد أن أصناف الصندوق ضمن 29
األساسية
قائمة األدوية
ر
50
القومية بلغت  74%بنسبة زي��ادة  17%من العام ( 2011رس��م بياني رق��م  .)20تتمثل
الطبية خارج2011
2012
الصندوق 2013
2014
2015
القائمة األساسية في
القومي لإلمدادات
األصناف التي توفرها
بعض أصناف البرامج املتخصصة مثل أدوي��ة السرطان ،وبعض األدوي��ة التي توفرها
الصندوق لصالح الصندوق القومي للتأمين الصحي وباألخص بعض األدوي��ة املركبة
التي التوجد ضمن قائمة األدوية األساسية.
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وال��والئ�ي��ة ب��ال�ش�راء امل��وح��د ل�ل�أدوي��ة وامل�س�ت�ل��زم��ات واألج �ه��زة ال�ط�ب�ي��ة م��ن ال�ص�ن��دوق ال�ع��ام��ة
لإلمدادات الطبية ،قام الصندوق باعتماد قائمة األدوية واملستلزمات الطبية للعام 2015
والتي وضعتها لجنة إعداد قائمة الشراء املوحد لألدوية واملستلزمات الطبية بالقطاع العام
في السودان برئاسة د.عصام محمد عبد هللا وكيل وزارة الصحة االتحادية حيث ضمت
اللجنة صندوق اإلمدادات الطبية وشركائه من اإلدارات والبرامج بوزارة الصحة االتحادية
وال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة وال�ت��أم�ي��ن ال�ص�ح��ي وق� ��وات ال �ش��رط��ة وص �ن��دوق ال� ��دواء ال ��دائ ��ري ب��والي��ة
ً
الخرطوم .أصبح ع��دد األدوي��ة واملستهلكات الطبية ضمن قائمة الصندوق 1,085صنفا
ً
باإلضافة إلى  1,343صنفا من األجهزة واألثاثات الطبية (رسم بياني رقم  ،)3وبذلك يقوم
الصندوق بتغطية احتياجات الجهات اآلتية:
1 .1إدارة العالج املجاني باإلدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة االتحادية.
2 .2إدارة خدمات بنك الدم.
3 .3املركزالقومي للعالج باألشعة والطب النووي.
4 .4املركزالقومي لزراعة وأمراض الكلى.
5 .5صندوق الدعم العالمي ( املالريا واإليدزوالدرن).
6 .6الصندوق القومي للتأمين الصحي.
7 .7الخدمات الطبية بالقوات املسلحة والشرطة.
الصندوق
الطبية للعام 2015
الصندو
قائمة
:تصنيف
بيانيقم
لإلمدادات2015
القومي الطبية للعام
ق لإلمدادات
القومي
قائمة
رقم: 33تصنيف
رسم رسم
بياني ر
2%

أصناف السرطان

2%
4%

أصناف زراعة وغسيل الكلى
أصناف بنك الدم

6%

17%

أصناف العالج املجانى والطوارئ
ألاصناف العامة

48%
21%

أصناف صندوق التأمين الصحي ،الخدمات الطبية
بالقوات املسلحة والشرطة
أصناف صندوق الدعم العاملي

 .بم�ش�ت�ري��ات ال �ص �ن��دوق  :ب�ل�غ��ت م�ش�ت�ري��ات ال�ص�ن��دوق م��ن األدوي� ��ة وامل�س�ت�ل��زم��ات واألج �ه��زة
ألاعوام -2011
الطبيةمقارنة
بياني رقم :4
رسم
2015بزيادة  36%من
سوداني أي
السودانينمنجنيه
بالجنيه962مليو
الصندوقحوالي
مشتريات 2015
خالل العام
واألثاثات
سوداني.
مشتريات العام السابق والذي كانت قيمة املشتريات فيه حوالي  705مليون جنيه1000
800
700

113
41

600

قيمة الشراء مباليني

177

900

بلغت نسبة الشراء من خ�لال العطاءات املعلنة من مصادر موثوقة من شركات أجنبية
حوالي  % 82ومن عطاءات املصانع الوطنية املحلية حوالي ( % 18رسم بياني رقم .)4
رسم بياني رقم  :4مقارنة مشتريات الصندوق  بالجنيه السوداني من األعوام 2015  - 2011
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 .جعطاءات األدوية واملستهلكات  واألجهزة واألثاثات الطبية:
1 .1عطاء األدوي��ة واملستهلكات الطبية للشراء املوحد :تمكن الصندوق من تنفيذ
ق �رار ال�ش�راء امل��وح��د وذل��ك ب�ط��رح ع�ط��اء ال�ش�راء اإلل�ك�ت��رون��ي ل�لأدوي��ة واملستهلكات
الطبية للشراء امل��وح��د ،وذل��ك بمشاركة  93شركة م��ن ش��ر �ك�ات استيراد األدوي��ة.
بلغت قيمة العطاء حوالي  150مليون يورو لعدد  785صنف.استطاع الصندوق
الحصول على توفيرمبلغ  10مليون يورو في أول تجربة للشراء املوحد.
2 .2عطاء الصناعة الوطنية :تمكن الصندوق من تنفيذ عطاء الصناعة الوطنية
 2015 - 2014بنسبة  ،100%ال��ذي تم طرحه في منتصف العام السابق وذلك
بمشاركة  13مصنع محلي من أصل  21مصنع يعمل في مجال التصنيع الدوائي.
كما ارتفعت مشتريات الصندوق من الصناعة الوطنية بنسبة  % 57مقارنة مع
ً
العام  2014وهذا يأتي إتساقا مع سياسة الدولة املعلنة بدعم الصناعة الوطنية
في برنامج إحالل الواردات.
3 .3باإلضافة لذلك تمكن الصندوق من تنفيذ عدد سبعة عطاءات أخرى ليصبح
القيمة الكلية للعطاءات املنفذة خالل العام  1,578 ،2015مليارجنيه سوداني
كما موضح في الجدول رقم ثالثة أدناه:

ج��دول رقم  :3عطاءات األدوي��ة واملستلزمات الطبية املنفذة من قبل الصندوق خالل
العام 2015
العطاء

3,597,673.34

0%

96,302,170.98

6%

65,792,000.00

4%
1%
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1

عطاء توريد أجهزة معايرة األجهزة الطبية

القيمة بالجنيه السوداني النسبة

4

عطاء توريد أجهزة ومستلزمات مشروع التخصصات
الدقيقة
عطاء توريد سيارات إسعاف ملشروع التوسع في رعاية
الخدمات الطبية
عطاء إحتياجات الطوارئ

16,632,252.36

5

عطاء الغازات الطبية

8,467,500.00

1%

6

ع�ط��اء ت��وري��د أج�ه��زة ط�ب�ي��ة مل�ش��روع التغطية الشاملة
لخدمات الرعاية الصحية األساسية

174,526,792.40

11%

7

عطاء الشراء املوحد لألدوية واملستلزمات الطبية

1,103,990,374.49

70%

82

8

عطاء مستلزمات املعامل

108,672,731.43

7%

1,577,981,495.00

100%

2
3

الجملة

 .دكفاءة تخليص واردات الصندوق :تخليص ال ��واردات من العمليات املهمة في سلسلة
الشراء الجيد وذلك لضمان وصول األدوي��ة واملنتجات الطبية األخ��رى في الوقت املحدد
دون أن تتأثر بالتخزين غير الجيد ف��ي امل��وان��ئ ول�ت�ف��ادي ح��دوث ف�ج��وات دوائ�ي��ة وخفض
ً
تكاليف األرضيات .عدد الواردات عن طريق مطارالخرطوم  287صنفا ،و 174عن طريق
ميناء ب��ورت س ��ودان % 83.من ه��ذه األصناف تم تخليصها في الوقت املناسب أي قبل
اليوم النهائي املحدد للتخليص مقارنة ب  87%في العام .2014

7

وفرة األدوية واملستهلكات واألجهزة واملعدات الطبية

سعى الصندوق خ�لال ال�ع��ام  2015ع�ل��ى توفير أصناف قائمته بصورة مستمرة ،كما قام
الصندوق باملتابعة اللصيقة واألسبوعية لرصد معدالت وف��رة أصنافه ،ليس فقط على
م�س�ت��وى م�خ��ازن ال�ص�ن��دوق ورئ��اس��ة ال��والي��ات ،وإن�م��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى امل �راف��ق الصحية بهذه
الواليات وذلك لتأكد من الوفرة الحقيقية لهذه األصناف ولتقليل فترة الفجوات الدوائية
إن وجدت.

92%

95%

93%

85%

66%

63%

43%

2014

2015

:6

2013

2012

2011

2010

2009

100%
90%
80%
70%
60%
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40%
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1 .1معدل وف��رة األدوي��ة واملستهلكات واألج�ه��زة واألث��اث��ات الطبية على مستوى مخازن
الصندوق املركزية:
 .أم�ع��دل وف ��رة األدوي� ��ة وامل�س�ت�ه�ل� �ك�ات ال�ط�ب�ي��ة :ب�ل��غ م�ت��وس��ط م�ع��دل وف ��رة األدوي ��ة
واملستهلكات الطبية خالل هذا العام  .85%يالحظ أن هنالك إنخفاض بمقدار
 7%ف��ي معدل ال��وف��رة مقارنة م��ع ال�ع��ام السابق (رس��م بياني رق��م  .)5وي�ع��زى هذا
اإلنخفاض في معدل الوفرة الدوائية لألسباب التالية:
1 .1تأخر بعض املوردين في توريد األصناف في الوقت املطلوب ،وتأخر في فتح
خطاب االعتماد من قبل الشركات أو تمديد فترة خطاب االعتماد مما أدى
إلى حدوث فجوات لبعض األصناف املطلوبة.
2 .2صعوبة وج��ود مراسلين لبنك ال�س��ودان نتيجة للعقوبات امل�ف��روض��ة على
السودان مما أدى إلى رفض االعتمادات البنكية لعدد  23صنف.
3 .3ط��ول ف�ت��رة ال�ت�ص��دي��ق ب�ب�ن��ك ال �س��ودان (م�ت��وس��ط ف�ت��رة ال�ت�ص��دي��ق ت�ج��اوزت
الستة أشهرلكثيرمن األصناف).
ً
4 .4طول فترة التبليغ (متوسط فترة تبليغ االعتماد 45يوما فأكثر).
ً
5 .5عدم توفراملكون املحلى أحيانا لفتح االعتمادات البنكية.
6 .6ت��ذب��ذب وف ��رة األدوي ��ة ف��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ل�ب�ع��ض األص �ن��اف امل�ش�ت��رك��ة بين
ال�ص�ن��دوق وال�ق�ط��اع ال�خ��اص ،وي�ع��زى ذل��ك لصعوبة ال�ح�ص��ول على النقد
األجنبي بسهولة مما أدى لزيادة عالية في استهالك ه��ذه األصناف وبالتالي
حدوث فجوة دوائية بها.
7 .7تأخراملجلس القومي لألدوية والسموم في التصديق لبعض األدوية.
رس��م بياني رق��م  :5معدل الوفرة الدوائية في مخازن الصندوق املركزية منذ العام 2009
2015
2009
:5
وحتى 2015

83

60%
50%
40% 43%
30%
�20%دل
 .بم �ع��دل وف� ��رة أص �ن ��اف ال �ب ��رام ��ج ال �ع�ل�اج �ي��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة :ب �ل��غ م �ت��وس��ط م�ع�
10%
وف��رة أص�ن��اف ال�ب�رام��ج العالجية املتخصصة ال�ت��ي ت�م��ول ع��ن ط��ري��ق وزارة0%املالية
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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واالقتصاد الوطني واملمثلة في أصناف الطوارئ والحوادث نسبة  ،80%أصناف
السرطان نسبة  ،99%أصناف زراع��ة وغسيل الكلى نسبة  ،99%أصناف بنك
الدم والهيموفيليا نسبة ( 95%رسم بياني رقم .)6
رسم بياني :6رقم  :6معدل الوفرة األسبوعي ألصناف البرامج القومية
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 .جوفرة أصناف الصندوق القومي للتأمين الصحي :منذ الربع الثالث من العام 2013
ً
وتنفيذا للقرارالصادرمن اجتماع املجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية والذي
ينص على ال �زام األج �ه��زة القومية وال��والئ�ي��ة ب��ال�ش�راء امل��وح��د ل�لأدوي��ة واملستلزمات
واألج�ه��زة الطبية م��ن ال�ص�ن��دوق القومي ل�لإم��دادات الطبية ،ق��ام ال�ص�ن��دوق بتوفير
أصناف قائمة األدوية واملستهلكات الطبية التابعة للصندوق القومي للتأمين الصحي.
بلغ متوسط وفرة هذه األصناف حوالي  92%خالل العام  .2015كما بلغت مشتريات
الصندوق القومي للتأمين الصحي من اإلمدادات حوالي  220مليون جنيه سوداني.
 .دمعدل وفرة األجهزة واألثاثات الطبية :بلغ معدل وفرة األجهزة واملعدات الطبية 83%
بزيادة  10%من العام  2014والذي كان فيه معدل وفرة األجهزة واألثاثات الطبية .73%
2 .2وفرة األدوية واملستهلكات الطبية على املستوى الوالئي:
 .أوفرة املجموعات الدوائية على املستوى الوالئي :يقوم الصندوق باملتابعة األسبوعية
ملوقف مخزون األدوية واملستهلكات الطبية التابعة للبرامج القومية وأدوية ومستهلكات
ص�ن��دوق ال��دع��م ال�ع��ال�م��ي (امل�ل�اري ��ا ،اإلي ��دزوال � ��درن) .ك��ان م�ت��وس��ط م�ع��دل وف ��رة أدوي��ة

الحوادث والطوارئ على مستوى مخازن رئاسة الواليات  ،61%ومتوسط وفرة أصناف
الدعم العالمي  ،78%كما بلغ متوسط وف��رة أدوي��ة عالج األطفال دون سن الخامسة
 ،87%متوسط وفرة أدوية الخاصة برنامج عالج األمهات ( 97%رسم بياني رقم .)7
رسم بياني رقم  :7معدل الوفرة الدوائية اإلسبوعي للبرامج املختلفة على مستوى رئاسة
:٧
الواليات
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 .بمعدل متوسط وفرة البرامج القومية على مستوى رئاسة مخازن كل والية :بلغ
متوسط وفرة جميع البرامج القومية على املستوى الوالئي  ( 75%رسم بياني رقم .)8
رس��م بياني رق��م  :8متوسط معدل وف��رة ال�ب��رام��ج القومية على مستوى  رئ��اس��ة مخازن
الواليات : 8
للعام 2015
95%
79%

2015
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.
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بالواليات :بلغ
جمتوسط معدل الوفرة الدوائية على مستو املرافق الصحية 20 %
10 %
متوسط معدل الوفرة الدوائية على مستوى مخازن الصندوق
املركزية ،85%
0%

 79%على املستوى مخازن رئاسة الواليات 66% ،على مستوى املراكز الصحية
ً
املختارة التي يتم اإلت�ص��ال بها أسبوعيا للتأكد م��ن وف��رة بعض األدوي ��ة ،و67%
ً
للمراكز الصحية ال�ت��ي تمت زي��ارت�ه��ا فعليا م��ن قبل ف��ري��ق اإلش �راف على صناديق
اإلمداد الطبي بالواليات (رسم بياني رقم .)9
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رسم بياني رقم  :9الوفرة الدوائية لجميع البرامج على املستويات املختلفة للعام 2015
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التغطية الدوائية

 .أتغطيةبرنامجالتغطيةالشاملةلخدماتالرعايةالصحيةاألولية:يستهدفبرنامجالتغطية
الشاملة بخدمات الرعاية الصحية األولية املراكزالصحية والوحدات األساسية لجميع واليات
السودان .بلغت نسبة التغطية الحالية من املستهدف لهذا العام 76%من املستشفيات بزيادة
 8%من العام السابق % 29 ،من املراكزالصحية بالواليات بزيادة  4%من العام السابق و13%
من الوحدات الصحية بالواليات بزيادة  1%من العام السابق( جدول رقم  .)4ومن املالحظ أنه
ما زالت نسبة التغطية الدوائية لواليات السودان ضعيفة مما يستوجب بذل مزيد من الجهد
لرفع نسبة التغطية خالل الفترة القادمة مع العمل على تنفيذ الخطة التفصيلية املوضوعة
لرفع نسبة التغطية وإلزام الصناديق بتنفيذها وفق الجدول املخطط له.

جدول رقم   :4تغطية املؤسسات الصحية بالواليات بخدمات الرعاية الصحية األولية
الوالية

وحدات طب األسرة

املراكزالصحية

الجملة

املستشفيات

مستهدف املنفذ  %مستهدف املنفذ  %مستهدف املنفذ  %مستهدف املنفذ %

 2سنار

166

33% 55

65

88% 57

30

261 100% 30

54% 142

63

 3نهرالنيل
ج � � � � � � � � �ن � � � � � � � � ��وب
97
4
كردفان
 5النيل األزرق 104

230 94% 59

32% 73

18

311 100% 18

48% 150

0

0%

44

50% 22

13

154 100% 13

23% 35

2

2%

33

24% 8

13

150 100% 13

15% 23

 6غرب دارفور

54

1

2%

37

16% 6

8

100% 8

99

15% 15

 7وسط دارفور

40

0

0%

22

18% 4

7

6

86%

69

14% 10

 8شمال كردفان 305

4

1%

117

23% 27

20

65% 13

442

10% 44

 9شرق دارفور

39

0

0%

38

3

8%

7

3

43%

84

6

7%

 10النيلاألبيض

219

0

0%

134

0

0%

32

69% 22

385

6% 22

 11الشمالية

160

0

0%

96

0

0%

30

50% 15

286

5% 15

 12شمال دارفور

166

0

0%

82

11% 9

13

3

23%

261

5% 12

 13غرب كردفان

104

0

0%

61

0

0%

16

6

38%

181

6

3%

 14البحراألحمر

135

14% 19

79

34% 27

25

88% 22

239

28% 68

 15جنوب دارفور

141

0%

79

0%

17

35% 600%

237

3%

الجملة

0

0

274 29% 361 1247 13% 263 1969

6

24% 827 3490 74% 203

 .بتغطية برنامج العالج املجاني لألطفال دون سن الخامسة :في أكتوبرمن العام 2013
ب��ادرت وزارة الصحة االت�ح��ادي��ة بمشروع مجانية ع�لاج األط�ف��ال دون س��ن الخامسة
ً
على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية األولية تخفيفا لبعض آث��ار ق�رار رفع الدعم
عن املحروقات .يهدف هذا املشروع إلى عالج معظم األم�راض الشائعة وتقليل نسبة
ال �ح��االت ال�ح��رج��ة وال��وف�ي��ات وس��ط األط �ف��ال دون ال�خ��ام�س��ة .يشتمل ال�ع�لاج املجاني
لألطفال دون سن الخامسة على توفير  42من األدوي��ة لعالج األم�راض منها االلتهابات
الرئوية واإلس�ه��االت والحمى .يقوم الصندوق القومي ل�لإم��دادات الطبية بعدة أدوار
لتنفيذ هذا املشروع منها:
1 .1توفير األدوية حسب القائمة املجازة في الوقت املناسب واملحافظة على املخزون
دون انقطاع.
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 1كسال

176

130 70% 123

96% 125

25

331 100% 25

82% 273

87

ً
2 .2تخزين وترحيل األدوية إلى عواصم الواليات وعمل آلية لختم األدوية بكلمة مجانا.
3 .3اإلشراف واملتابعة وعمل تقاريردورية.
بلغت قيمة أدوية عالج األطفال دون سن الخامسة والتي وزعت خالل هذا العام للواليات
حوالي  83مليون جنيه ،بنسبة تغطية  77%مللراكز الصحية و 73%للوحدات األساسية
املستهدفة بالواليات (جدول رقم .)5
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جدول رقم  :5تغطية املؤسسات الصحية بأدوية عالج األطفال دون سن الخامسة

88

الوالية

وحدات طب األسرة

الجملة

املراكزالصحية

مستهدف منفذ  %مستهدف منفذ  %مستهدف منفذ

 1كسال

176

81% 142

 2سنار

166

100 107% 177

266 100% 100

 3نهرالنيل

63

230 132% 83

293

101% 297

 4جنوب كردفان
 5النيل األزرق
 6غرب دارفور

97

45% 44

44

141 100% 44

62%

104

81% 84

35

91% 32

139

83% 116

54

96% 52

37

78% 29

91

81

89%

 7وسط دارفور
 8شمال كردفان
 9شرق دارفور

40

80% 32

22

95% 21

62

53

85%

305

55% 167

117

422 100% 117

67% 284

39

8%

38

63% 24

77

27

35%

 10النيل األبيض

307

90% 275

134

42% 56

441

75% 331

 11الشمالية

160

100% 160

96

59% 57

256

85% 217

 12شمال دارفور
 13غرب كردفان

166

56% 93

82

248 127% 104

79% 197

104

50% 52

61

165 100% 61

68% 113

113

96% 108

69

70% 48

182

86% 156

140

36% 50

79

63% 50

219

46% 100

 14البحراألحمر
 15جنوب دارفور
الجملة

3

130

97% 126

%

93% 214

306

88% 268
104% 277
88

79% 2605 3308 85% 1083 1274 75% 1522 2034

 .جتغطية برنامج صندوق الدعم العاملي :يهدف برنامج صندوق الدعم العالمي إلى ضمان
استمرارية توفر أدوي��ة امل�لاري��ا ،اإلي��دز و ال��درن بالكميات املناسبة وف��ي ال��وق��ت املناسب
وال�ج��ودة املطلوبة وبأقل تكلفة .ضم البرنامج للصندوق القومي ل�لإم��دادات الطبية في
يوليو م��ن ال�ع��ام  2011بعد ال�ق�رار ال ��وزاري ال��ذي أعطى ال�ص�ن��دوق دور تخزين وتوزيع

9

نظام تسعيراألدوية واملستلزمات الطبية بالصندوق

ً
استنادا على أحكام امل��ادة  5من قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية لسنة 2015
والذي يعطي الصندوق سلطة تسعير املنتجات الطبية التي يقوم ببيعها وتوزيعها ،على أال
يتجاوز النسبة املقررة من املجلس القومي لألدوية والسموم ،عمل الصندوق على وضع
ومراجعة أسعار أصنافه للعام  2015حتى ال يفقد الصندوق رأسماله نتيجة للتضخم أو
الرتفاع أسعار األدوي��ة أو لزيادة تكاليف مصروفاته التشغيلية والتنموية .يتبع الصندوق
سياسة تسعيراألدوية التي تقوم على االعتبارات اآلتية:
1 .1اع�ت�م��اد س�ي��اس��ة ال��دع��م امل�ق�ط�ع��ي  Cross-subsidyوه ��و ن �ظ��ام ي�ح�ق��ق ال��دع��م ال�ل�ازم
ل�لأدوي��ة امل�ن�ق��ذة للحياة وغ��ال�ي��ة الثمن وت�ل��ك ال�ت��ي تستخدم م��دى ال�ح�ي��اة (م�ث��ل أدوي��ة
األم�راض املزمنة) واألدوي��ة التي تستعمل لعالج األطفال عن طريق تخفيض أسعارها
على حساب األصناف عالية االستهالك  Fast Moving Itemsوأسعارها منخفضة.
2 .2حصول الواليات التي وقعت اتفاقية إمداد دوائي مع الصندوق على أسعار موحدة في
جميع املؤسسات الصحية بغض النظرعن بعدها أوقربها من مراكزالتوزيع في الوالية
أو مدى بعدها أو قربها من مخازن الصندوق املركزية بالخرطوم .هذا النظام املوحد
ً
ل�لأس�ع��ارم��ن ش��أن��ه خ�ف��ض األس �ع��ارف��ي ال��والي��ات ال�ب�ع�ي��دة واألق ��ل ن�م��وا وي�م�ث��ل ن��وع من
ً
التكافل وهو ما يعرف بالدعم املقطعي  Cross-subsidyحيث يدفع فيه مثال مواطنوا
والي��ة ال�خ��رط��وم نفس السعر ال��ذي يشتري ب��ه ال ��دواء م��واط�ن��وا والي��ة غ��رب دارف ��ور أو
بورتسودان أو حلفا القديمة.
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أدوية صندوق الدعم العالمي في جميع واليات السودان ،ينص االتفاق بين برنامج األمم
املتحدة اإلنمائي املستقبل الرئيس ألدوية ومستهلكات الدعم العالمي والصندوق القومي
لإلمدادات الطبية املستقبل الثانوي لهذه املنتجات الطبية بأن يقوم الصندوق بتنفيذ
أنشطة اإلم��داد الطبي واستالم وتخزين وتوزيع وترحيل أدوية الدعم العالمي من املركز
وإلى املرافق الصحية بالواليات .تقدر ميزانية تسيير برنامج الدعم العالمي للعام 2015
بحوالي  1.5مليون جنيه سوداني ونفذت امليزانية بنسبة  99%للعام .2015
ً
ي�ق��وم ال�ص�ن��دوق ح��ال�ي��ا ب�ت��وزي��ع األدوي ��ة واملستلزمات الطبية ال�خ��اص��ة بالبرامج ال�ث�لاث إلى
 4,724وحدة للمالريا و 320وحدة للدرن و 38وحدة لإليدز موزعة على واليات السودان.
متوسط تغطية املؤسسات الصحية بعالج املالريا والدرن  ،% 90بينما بلغت نسبة تغطية
وحدات اإليدز.% 100
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3 .3توفير أس�ع��ار أدوي ��ة أق��ل بنسبة  21%فأكثر ع��ن متوسط سعر نفس الصنف ف��ي القطاع
الخاص.
مساهمة الصندوق في خفض ودعم أسعاراألدوية :عند مقارنة أسعارعدد  243صنف من
األصناف التي وفرها الصندوق القومي لإلمدادات الطبية في العام  2015بوسيط أسعار
مثيالتها املوجودة في سوق الدواء املحلي نجد أن أسعارأدوية اإلمدادات أقل بنسبة ،103%
وتقدر قيمة فرق السعر هذه بـــــ  581مليون جنيه سوداني لنفس الكميات التى تم توزيعها
ب��واس�ط��ة اإلم ��دادات ف��ي ال�ع��ام ( 2015بمعنى آخ��ر ،الكميات ال�ت��ى وزع�ه��ا ال�ص�ن��دوق كانت
قيمتها  563,513,462جنيه سوداني وقيمة نفس ه��ذه الكميات حسب وسيط أسعارها
في السوق املحلي تعادل  1,144,744,347جنيه س��ودان��ي) وت�ت�راوح نسبة إنخفاض أسعار
أدوي��ة الصندوق مقارنة مع مثيالتها في السوق بين  20%إل��ى  .1170%ترتفع نسبة الفرق
بين أسعار اإلم��دادات وأس�ع��ار نفس األص�ن��اف في القطاع الخاص إل��ى  112%عند مقارنتها
باستخدام متوسط أسعاراألدوية في القطاع الخاص (بمعنى آخر ،بلغت قيمة الكميات التي
وزعتها اإلمدادات الطبية عند تقييمها بسعرالقطاع الخاص  1,196,765,034جنيه ،مقارنة
م��ع  563,513,462جنيه لسعر اإلم ��دادات الطبية) وبقيمة ف��رق تقدر بـــــ  633مليون جنيه
سوداني .أما عند مقارنة أعلى سعرللصنف موجود في السوق السوداني مع سعراإلمدادات
الطبية فإن نسبة الفرق ترتفع من ( 103%في حالة الوسيط)( 112% ،باستعمال متوسط
األسعار) إلى  .182%ويرتفع الوفرالناتج عن أسعارالصندوق إلى مليارجنيه .
ك�م��ا اس�ت�م��ر ال�ص�ن��دوق ف��ي اع�ت�م��اده لسياسة ال��دع��م املقطعي  Cross-subsidyع�ل��ى دع��م
مجموعات األصناف التي تستخدم في اآلتي :
1 .1األدوية املنقذة للحياة وغالية الثمن.
2 .2األدوية مدى الحياة (مثل أدوية األمراض املزمنة).
3 .3األدوية التي تستعمل لعالج األطفال.
4 .4أدوية السرطان.
5 .5مضادات السميات.
6 .6مرض نقص النمو.
7 .7أدوية غسيل وزراعة الكلى.
بلغ عدد األصناف املدعومة  54صنف بقيمة دعم  55مليون جنيه سوداني و بنسبة دعم
 % 48من قيمة مبيعاتها (وتتراوح نسبة الدعم من  22%إلى  ،)63%و بزيادة  72%من قيمة
ال��دع��م للعام  2014ال�ت��ي �ك�ان��ت ح��وال��ي  32مليون جنيه س��ودان��ي وب��زي��ادة أك�ث��ر م��ن 100%
مقارنة مع قيمة األصناف املدعومة للعام  2013والتي كانت قيمتها حوالي  22مليون جنيه
سوداني.
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جودة األدوية واملستهلكات واألجهزة الطبية

 :10مقا نة نسبة األدوية املسجلة من- 2010
2015 - 20102015
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يلتزم الصندوق بالتحقق من جودة األدوية واملستهلكات واألثاثات و األجهزة الطبية وذلك
لضمان توريد وتوزيع أدوي��ة ومستهلكات طبية ذات املأمونية والنجاعة والجودة املطلوبة
لذا عمل الصندوق خالل هذا العام على اآلتي:
 .أج��ودة واردات ال�ص�ن��دوق :ات�خ��ذ ال�ص�ن��دوق معايير لتقييم ج��ودة واردات ��ه م��ن حيث
اك�ت�م��ال م�س�ت�ن��دات ال �ج��ودة وم�ت�ط�ل�ب��ات تحليل األص �ن��اف ال� ��واردة ،ج ��ودة التغليف،
ع��دد ال�ت�ش�غ�ي�لات ال� ��واردة ،االل �ت �زام ب��وض��ع ال��دي�ب��اج��ات ال�ت��ي ت��وض��ح امل�ع�ل��وم��ات ح��ول
الصنف (مثل اسم الصنف الجنيس وتركيزه ،رقم التشغيلة ،تاريخ التصنيع ،تاريخ
نهاية الصالحية،اسم املصنع ،بلد املنشأ......،إلخ) ،االلتزام بالكمية املطلوبة من قبل
إدارة املشتريات بالصندوق ومتطلبات نقل األدوية مثل التأكد من إدارج أجهزة رصد
درجات الحرارة ( ،)Temp monitoring devicesوباالضافة إلى تطابق الواردات حسب
متطلبات التحليل ومطابقة شهادات التحليل لدساتير األدوي��ة العاملية املعتمدة من
املجلس القومي لألدوية والسموم.
 .بتطبيق القوانين واللوائح التي تتعلق باستيراد األدوية واملستهلكات الطبية حيث تمكن
الصندوق من استيراد األصناف املسجلة خالل هذا العام بنسبة  97%مقارنة بنسبة
 98%للعام  2014و  96%في العام ( 2013رسم بياني رقم .)10
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 .جضمان ج��ودة األص�ن��اف غير املسجلة والتي اضطر الصندوق الستيرادها وذل��ك لعدم
توفرالدواء املسجل وقت الحاجة إليه أولعدم توفراملواد الخام أولتوقف املصنع عن
إنتاج األدوي��ة املسجلة .في حالة استيراد األدوي��ة غير املسجلة لألسباب املذكورة يتبع
الصندوق اإلجراءات اآلتية لضمان مأمونية ونجاعة وجودة هذه األدوية غيراملسجلة:
1 .1االستيراد من دول ذات نظام رقابي معتمد لدى املجلس القومي لألدوية ُّ
والسموم
وقد كانت النسبة  69%من هذه املصادر.
2 .2جميع األدوي��ة غير املسجلة استوردها الصندوق بعد موافقة املجلس القومي
لألدوية ُّ
والسموم.
3 .3األدوي � ��ة غ �ي��ر امل�س�ج�ل��ة ال ي �ت��م ت��داول �ه��ا إل ��ى ب �ع��د ال �ت��أك��د م ��ن ج��ودت �ه��ا وم�ط��اب�ق�ت�ه��ا
للمواصفات بواسطة املختبرالقومي للرقابة والبحوث الدوائية.
 .دم�ص��ادراألدوي ��ة ال� ��واردة ل�ل�ص�ن��دوق :ارت�ف�ع��ت ن�س�ب��ة األدوي ��ة ال� ��واردة ل�ل�ص�ن��دوق من
دول ذات نظام رقابي معتمد من  25%إل��ى  29%ل�لأع��وام  2014و  2015على التوالي
ومعظمها من أدوية السرطان (رسم بياني رقم .)11
رسم بياني رقم  :11مصادراألدوية الواردة للصندوق  لألعوام 2015  - 2011

م��ن ال��واض��ح أن االل �ت �زام ب�س�ي��اس��ة ش �راء األدوي ��ة امل�س�ج�ل��ة وال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى م�ص��ادر ه��ذه
األدوية ،سيما في حالة األدوية غير املسجلة أدى إلى إنخفاض نسبة األدوية املرفوضة
من  9%في العام  2010إلى  1%في العام ( 2015رسم بياني رقم . )12

Figure 12: Results of analysis of CMS›s samples submitted to NDQCL for
analysis
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ً
همصادراملنتجات الحيوية املحورة جينيا :تمكن الصندوق من توريد ثمانية أصناف
ً
من املنتجات الحيوية املحورة جينيا من مصادرها األصيلة من أصل ثمانية أصناف
مطلوبة أي بنسبة .100%
وم�ص��ادر األص�ن��اف ذات امل��دى ال�ع�لاج��ي ال�ض�ي��ق :تمكن ال�ص�ن��دوق م��ن ت��وري��د تسعة
أصناف من مصادرها األصيلة أو من دول ذات نظام رقابي معتمد من أصل  13صنف
مطلوبة أي بنسبة .69%
زضبط عملية استدعاء األدوي��ة واألج�ه��زة الطبية  :Recallف��ي بعض األح�ي��ان تستدعي
الضرورة استرجاع تشغيلة أو أكثرملستحضرصيدالني أومستلزم طبي بعد توزيعه نسبة
لظهور خلل ما في املستحضرقد يضربصحة املواطنين .لذا وضع الصندوق مرشد لعملية
استدعاء األدوي��ة واألج�ه��زة الطبية ليتمكن من اتخاذ اإلج �راءات الصحيحة والسريعة.
يوجد عدد ثالثة أصناف تم استدعائها في العام .2015
حمتابعة الشكاوى الخاصة بجودة املستحضرات الصيدالنية التي وزعت بواسطة
ال�ص�ن��دوق :ت��وج��د ع��دد ت�س�ع��ة ش �ك��اوي ح��ول ج ��ودة األص �ن��اف وع�ن��د تحليلها توصل
الصندوق إلى األتي:
1 .1عدم حفظ املخزون بالطريقة املطلوبة بواسطة مقدم الشكوى.
2 .2ثالثة شكاوى تم فيها استدعاء الصنف ألسباب جودة وهي جهازخاص بخدمات
نقل الدم ال يعطي نتيجة صحيحة وظهور تغيرفي اللون لصنفين.
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3 .3ص�ن��ف ك��ان ب��ه خ�ط��أ م��ن امل�ص�ن��ع خ ��اص ب��ال��دي�ب��اج��ة ت��م اي �ق��اف ص ��رف الصنف
وإع��ادة الفحص باملخزن واالت�ص��ال بالزبائن وسحب الكميات املباعة و إيقاف
التعامل مع املصنع .
 4 .4ش �ك��وى ح ��ول ق�ص��رس�ي��رال� ��درب وت ��م ال �ت��أك��د م��ن ال �ش �ك��وى وخ��وط �ب��ت ال�ش��رك��ة
بتعويض الكميات حسب املواصفات املطلوبة وتم إيقاف التعامل مع الشركة.
ُ
 .طم��راق�ب��ة ج��ودة األدوي ��ة واملستهلكات ال ��واردة ل�ل�ص�ن��دوق ب�ع��د ال�ت��وزي��ع :أن���ش��ئ قسم
م�راق�ب��ة ال�ج��ودة بعد ال�ت��وزي��ع وذل��ك ملتابعة ج��ودة أدوي��ة ال�ص�ن��دوق أث�ن��اء وج��وده��ا في
س�ل�س�ل��ة اإلم � ��داد  .ح�ي��ث ق ��ام ال �ص �ن��دوق ب�ج�م��ع ع�ي�ن��ات ل �ث�ل�اث أص �ن��اف م��ن أص�ن��اف
مجموعة الحوادث والطوارئ التي وزعها الصندوق لجهات مختلفة في أربعة واليات،
وأرسلت العينات للفحص لدى املختبرالقومي للرقابة والبحوث الدوائية ووجدت أنها
مطابقة ملواصفات الجودة.
 .يضمان ج��ودة ترحيل وتخزين وتوزيع واردات الصندوق :استمر الصندوق بالتركيز
على املحافظة على جودة واردته وذلك بتنفيذه لآلتي:
1 .1ت��وف�ي��ر وس��ائ��ل ت��رح�ي��ل ل�ل�أدوي��ة ب �ص��ورة ت�ض�م��ن م��أم��ون�ي��ة وج ��ودة ال� ��دواء وفاعليته
وعدم تعرضه لضوء الشمس و لدرجات حرارة تزيد عن  30درجة مئوية من ميناء
ال��وص��ول ب�ب��ورت�س��ودان إل��ى م�خ��ازن ال�ص�ن��دوق امل��رك��زي��ة وم��ن م�خ��ازن ال�ص�ن��دوق إلى
مخازن الواليات املختلفة ومنها إلى املرافق العالجية.
2 .2متابعة جودة ترحيل وتخزين وتوزيع واردات الصندوق من املورد إلى الصندوق
ومن الصندوق إلى الزبائن بتوزيع جهاز تسجيل درجات الحرارة (Temperature
 )Data Loggerفي العربات املخصصة لترحيل األدوية من بورتسودان إلى مخازن
الصندوق وإلى مخازن الواليات املختلفة.
3 .3مراقبة وتسجيل درجة الحرارة والرطوبة في مخازن الصندوق على مدار الثانية،
ح�ي��ث ت�م��ت م�ع��اي��رة أج �ه��زة رص ��د درج� ��ات ال �ح �رارة وال��رط��وب��ة (Environmental
 )Monitoring Systemوذلك للتأكد من كفاءتها في رصد درجات الحرارة والرطوبة.
4 .4إدخال نظام التسجيل اليدوي لتسجيل درجات الحرارة والرطوبة في مخازن الواليات.

11

التخزين الجيد للمستحضرات الصيدالنية

ال �ت �خ��زي��ن ال �ج �ي��د ه ��و ال �ج ��زء م ��ن ت��وك �ي��د ال �ج ��ودة ال� ��ذي ي�ض�م��ن اس �ت �م �راري��ة وب �ق ��اء ج ��ودة
ً
عال من الجودة في تخزين
املستحضرات الصيدالنية لذا يسعى الصندوق لتحقيق مستوى ٍ
اإلم� ��دادات ال�ط�ب�ي��ة وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق تنفيذ م�م��ارس��ات ال�ت�خ��زي��ن ال�ج�ي��د ح�س��ب متطلبات
منظمة الصحة العاملية .لذلك قام الصندوق بتحقيق اآلتي:

.

.

.
.
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.

أاستخدام التقنية املعلوماتية لتسيير عمليات التخزين :استمر الصندوق في إدخ��ال
وتطويرنظام الحوسبة وامليكنة في عمليات التسليم والتسلم وترتيب وتنظيم املخازن مع
االستفادة املثلى من نظام تخطيط موارد املؤسسات في تنفيذ نظام الباركود الذي يساعد
على تنظيم امل�خ��ازن وضبط وتسهيل عملية امل�راج�ع��ة وال�ج��رد ف��ي ك��ل م�خ��ازن الصندوق
املركزية والصيدليات التابعة للصندوق .كما أكمل الصندوق خطة ربط صناديق اإلمداد
الطبي بالواليات مع نظام تخطيط املوارد واملؤسسات بشبكة معلومات موحدة.
بالسعة التخزينية :للصندوق القومي لإلمدادات الطبية مخازن مجهزة لتخزين األدوية
واملستلزمات الطبية على حسب أسس التخزين الجيد ،وتقدر هذه السعة التخزينية
ب  40,000مترمكعب منها مخزن مهيأ لخزن األصناف الباردة ( 8-2درجة مئوية) ،مثل
األمصال واللقاحات والهرمونات .وملواكبة التطور والتوسع في الخدمات التي يقدمها
الصندوق و ب��األخ��ص بعد إص��دار ق�رار ال�ش�راء امل��وح��د و إن�ش��اء أف��رع للصندوق ف��ي 16
ً
والي��ة يعمل الصندوق حاليا على زي��ادة سعته التخزنية الرأسية وذل��ك بإنشاء مخزن
جديد وفق مواصفات التخزين العاملية وبمساحة قدرها حوالي  46ألف مترمكعب .كما
تمكن الصندوق من التوسع في السعة التخزينية على املستوى الوالئي ،حيث خصصت
اإلمدادات مخازنها بواليات كسال والنيل األبيض وشمال كردفان وجنوب دارفور لفروع
الصندوق بهذه الواليات .كما أن الصندوق أكمل تشييد مخزنين على أرض استأجرها
الصندوق من شركة سودابوست وتقدرمساحتها بحوالي  2,040مترمربع.
جمكافحة اآلفات والحشرات :جميع األصناف داخل الصندوق موضوعة على حامالت
ً
خشبية لتفادى اآلف��ات وال�ق��وارض واملياه .أيضا تعاقد الصندوق مع شركة ملكافحة
ُ
اآلف��ات وال�ق��وارض ،وتقوم الشركة بعمليات املكافحة مرتين في الشهر وتوجد خرط
لتوزيع السموم داخل املخازن حيث بلغت عمليات املكافحة  24مرة منذ بداية العام
ً
ليس فقط في املخازن الداخلية وإنما أيضا في املخازن الخارجية املستأجرة.
دتأمين مخزون الصندوق :وضع الصندوق آلية لتأمين املخزون أثناء تخزينه بمخازنه
ً
وذلك عن طريق تشغيل نظام يشمل كاميرات املراقبة تفاديا للسرقات والخسائراملالية
الناجمة من فقدان املخزون ،نفذ توصيل الكاميرات بنسبة  100%في مخازن الصندوق.
هامل��راج�ع��ة ال��دوري��ة مل�خ��زون ال�ص�ن��دوق :يستخدم ال�ص�ن��دوق تحليل ABC Analysis
لتصنيف املخزون حسب تكلفة املخزون وبه يصنف إلى املجموعات الثالث ال��واردة
أدن��اه .يقوم الصندوق باستخدام ه��ذا التحليل ملعرفة األدوي��ة ذات التكلفة العالية
ولتحديد األول��وي��ات وإج �راء عمليات املراجعة اليومية للمخزون وأرق��ام التشغيالت
وت��واري��خ ان�ت�ه��اء ال�ص�لاح�ي��ة وم��واق��ع وج��ود األص�ن��اف ب��امل�خ��زن ودرج ��ة ال �ح �رارة املطلوبة
لحفظها بكل م�خ��ازن اإلم ��دادات وت��وزي��ع أم�ن��اء امل�خ��ازن حسب نتائج التحليل ووف��ق
خطة مجدولة حتى نهاية العام ( رسم بياني رقم .)13
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2015
 :13التصنيف الثالثي ملخزون الصندوق2015
رسم بياني رقم : 13

12/31/2015

12/10/2015

11/20/2015

11/1/2015

10/7/2015

20/9/2015

9/1/2015

8/10/2015

7/20/2015

7/1/2015

6/20/2015

5/30/2015

5/10/2015

4/22/2015

3/20/2015

3/1/2015

2/10/2015

1/20/2015

1/1/2015

1 .1امل�ج�م��وع��ة ( )Aوه��ي ال�ق�ل��ة امل�ه�م��ة :ون�ج��د أن  10%إل��ى  20%م��ن ع��دد األص�ن��اف
 2015ت �ت �راوح ب�ي��ن 75%
امل�خ��: 14زن��ة ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ال�ن�س�ب��ة األك�ب��رم��ن ق�ي�م��ة امل �خ��زون وال�ت��ي
و 80%وت�ح�ت��اج للرقابة امل�ش��ددة واالح�ت�ف��اظ بسجالت م�خ��زون دقيقة ل�ه��ا45.0.بلغ
40.0
لألصناف
ع��دد األص�ن��اف في ه��ذه املجموعة  182بنسبة  13%من العدد الكلي
35.0
وبقيمة  80%من القيمة الكلية للمخزون.
30.0
2 .2املجموعة ( )Bوهي متوسطة العدد واألهمية :تمثل من  10%إلى  20%من عدد
25.0
20.0اوح
األصناف املخزنة وتحتوي على النسبة املتوسطة من قيمة املخزون والتي تتر
بين  15%و .20%بلغ ع��دد األص�ن��اف ف��ي ه��ذه املجموعة  267بنسبة 15.019%من
10.0
العدد الكلي لألصناف وبقيمة  15%من القيمة الكلية للمخزون.
5.0
األصناف
3 .3املجموعة ( )Cوه��ي الكثرة غير املهمة :تمثل من  60%إل��ى  80%من ع��دد
0.0
املخزنة وتحتوي على النسبة األق��ل م��ن قيمة امل�خ��زون وال�ت��ي ع��ادة تكون بين 5%
و .10%بلغ ع��دد األص�ن��اف في ه��ذه املجموعة  971بنسبة  68%من العدد الكلي
للمخزون.
القيمة8-15الكلية
2 5%من
لألصناف وبنسبة
15-30 °C
°C
-8 °C
 .وعدد مرات دوران املخزون :يستخدم حساب عدد مرات دوران املخزون (عدد مرات
ت�ص��ري��ف امل �خ��زون) ل�ق�ي��اس م��دى ك �ف��اءة ال�ص�ن��دوق ف��ي االس �ت �ف��ادة م��ن م ��وارده امل�ت��اح��ة
والحفاظ على اإلم��داد املنتظم م��ع تقليل تكلفة امل�خ��زون .نجد معدل دوران املخزون
ح��وال��ي مرتين خ�لال ه��ذا ال�ع��ام وه��و أق��ل م��ن املستهدف حسب خطة ال�ص�ن��دوق للعام
2015م ( 3مرات) ولزيادة معدل دوران املخزون البد من:
1 .1استمرارية وفرة جميع األصناف وبالكميات املطلوبة.

% Cumulative Valus
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كما في الرسم البياني رقم  ،15استطاع الصندوق ضبط درجة الرطوبة في كل املخازن
بمستوى أقل من الحد األق�صى الذي يجب عدم تجاوزه وهو .65%
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2 .2زيادة مبيعات الصندوق مع العمل على االحتفاظ بمخزون أمان كافي (.)Safety Stock
3 .3دراسة وتحليل أعمق لألصناف بطيئة الحركة واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها.
4 .4ضمان توفرالنقد األجنبي و إمكانية تحويلة في الزمن املناسب.
ُ
 .زتفعيل وتطويرنظام الباركود :أدخل نظام الباركود منذ العام 2012م وذلك لتنظيم
املخازن وضبط وتسهيل عملية الصرف واملراجعة والجرد .نسبة تنفيذ نظام الصرف
2015
: 13
بالباركود لهذا العام ح��وال��ي  80%في مخازن الصندوق
صيدليات
جميع
في
و100%
100 %
الصندوق املوزعة على والية الخرطوم.
90 %
 .حضبط ظ��روف التخزين والتحكم ف��ي درج��ات ال �ح��رارة وال��رط��وب��ة :استمر 80 %
الصندوق
70 %
Environmental
ف��ي تطبيق النظام اآلل��ي ال��ذي ب��دأ منذ ال�ع��ام Monitoring( 2013
60 %
والذي 50يعمل
 )Systemلرصد درجات الحرارة والرطوبة في مخازن الصندوق املركزية %
ع�ل��ى تسهيل امل�ت��اب�ع��ة ال��دق�ي�ق��ة وي�ض�م��ن اس�ت�م�رار رص��د درج ��ات ال �ح �رارة وال��%رط��40وب��ة في
30درجات
املناطق املختلفة داخل املخازن على مدار الثانية واإلنذار بأي تغيير يحدث %في
20 %
محددة،
الحرارة والرطوبة يتجاوز املدى املسموح به .إذا لم يزال العطب في فترة زمنية
10 %
يبدأ جهاز الرصد في إرس��ال رسائل قصيرة للمسؤولين للمعالجة .الرسم 0 %
البياني رقم
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ة
ا
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14
ر
ر
% No. of Items
كحد أعلى لكل املخازن ماعدا مخزن األمصال واللقاحات الذي تخزن فيه األصناف
الباردة تتراوح درجة حرارته من (.)30 < ,8-2
�م :14 :متوسط درج��ات ال�ح��رارة بمخازن الصندوق2015
رس��م بياني رق�14
املركزية للعام 2015
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رسم بياني رقم  :15رصد نسبة الرطوبة بمخازن الصندوق املركزية للعام 2015

 .طتقليل قيمة األدوية منتهية الصالحية :استطاع الصندوق خالل هذا العام االستمرار
في تقليل الهدرالناتج من انتهاء صالحية بعض األدوية قبل استعمالها إلى أقل من الحد
األدنى للمدى العالمي املقبول والذي يتراوح بين  3%إلى  ،)MSH, 2013( 5%إذ نجده
في العام  % 1 ,2015فقط من متوسط قيمة املخزون وهي نفس النسبة مقارنة مع
العام ( 2014رسم بياني رقم  ،)16ومن املالحظ أن نسبة األصناف منتهية الصالحية
ال�خ��اص��ة ب�ع�لاج ن�ق��ص ف��اي�ت�م�ي��ن  Dم�ث�ل��ت  18%م��ن ال�ق�ي�م��ة ال�ك�ل�ي��ة ل�لأص�ن��اف منتهية
الصالحية خالل العام ،تليها أصناف بنك ال��دم بنسبة  ،12%ثم أصناف مستهلكات
وغ�س�ي��ل ال�ك�ل��ي بنسبة  ،7%ك�م��ا ن�ج��د أن  7%م��ن قيمة األص �ن��اف منتهية الصالحية
كانت من األدوي��ة الخاصة بالتخدير ،األدوي��ة الخاصة بعالج التسمم ال��دوائ��ي مثلت
ً
ً
نسبة  .6%رغ��م أن ه��ذا أم �را متوقعا ألن سياسة الصندوق تقوم على توفير مخزون
أمان أكبر لألدوية النادرة واملنقذه للحياة وأدوية البرامج القومية العالجية املجانية،
ً
ف�م��ن ال��واج��ب ال��وق��وف ع�ن��ده��ا وب ��ذل م�ج�ه��ود أك�ب��ر ب ��دءا ب�م�ع��رف��ة ال�ح��اج��ة الحقيقية
ل�ه��ذه ال�ف�ئ��ات واالت �ص��ال املستمر وامل�ب��اش��ر م��ع امل��ؤس�س��ات ال�ت��ي تستهلك ه��ذه األدوي��ة
ً
لتقليل الخسائر للحد األدنى املمكن مستقبال ،ولتخفيض نسبة املخزون الذي تنتهي
صالحيته ال بد من:
1 .1النظر فى إمكانية شراء األصناف التي بها انتهاء صالحية بصورة مجزأة (partial
ً
 )procurementتحاشيا لحدوث أية خسائرفى هذه األصناف .رغم أن هذا اإلجراء
ينبغي التعامل معه بحذر شديد حتى ال تنعدم هذه األدوي��ة املهمة بالذات هذه
األيام التي يواجه فيها البنك املركزي صعوبة في تحويل النقد األجنبي للخارج.
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20152015
- 2010
األدوية منتهية الصالحية من العام- 2010
رسم بياني رقم :16:16
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2 .2امل�خ��اط�ب��ة واالت �ص��ال ب��ال�ج�ه��ات ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ال�ت��ي ط�ل�ب��ت ب�ع��ض األدوي� ��ة ال�ت��ي ال
تستخدم اال بمؤسساتها ولم تقم بسحبها كأدوية العالج املجاني و مركز زراعة
ُ
وغسيل الكلى.
3 .3االس�ت�م�رار ف��ي ال�ج��رد ال��دوري واملفاجئ خ�لال ال�ع��ام للتأكد م��ن مطابقة املخزون
الفعلي مع املخزون في الحاسوب ومطابقة التشغيالت وتواريخ انتهاء الصالحية.
ً
4 .4اس �ت �م �رار ال�ل�ج�ن��ة امل�خ�ت�ص��ة ب��ال�ص�ن��دوق وال �ت��ي ت�ج�ت�م��ع أس�ب��وع�ي��ا ل �ل��وق��وف على
األصناف التي شارفت صالحيتها على االنتهاء ومن مهام هذه اللجنة تنفيذ سياسة
الصندوق التي أجازها مجلس اإلدارة والتي تقوم على:
 .أالتخلص من األدوية الراكدة بتخفيض سعرها إذا تبقى لها  9شهور وثبت
ً
جليا أنها سوف لن يتم إستهالكها قبل انتهاء تاريخ صالحيتها.
ً
 .بتوزيعها مجانا على املستشفيات الحكومية إذا تبقى من تاريخ صالحيتها 6
شهور.
 .جتوزيع األدوي��ة التي يتوقع بالحساب تجاوز مخزونها بتاريخ انتهاء صالحيتها
على جميع املؤسسات الصحية إذا تبقى لها  3شهور.

2010

0%

 .يال�ج��رد ال ��دوري مل�خ��ازن ال�ص�ن��دوق :ي�ق��وم ال�ص�ن��دوق ب��إج �راء عملية ال �ج��رد ال�ش��ام��ل
مل�خ��ازن��ه م��رت�ي��ن ف��ي ال �ع��ام ف��ي ش�ه��ري��ون�ي��و وش �ه��ردي�س�م�ب��روذل ��ك ب �ه��دف ح�ص��راألص �ن��اف
ً
والكميات ومطابقة ما هو موجود فعليا مع النظام اإللكتروني وتقرير مدى صالحية
ً
املخزون .تفصيال ،يقوم الصندوق من خالل الجرد بمراجعة اآلتي:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ً
ً
1سجالت املخزون يدويا وإلكترونيا.
2إجراءات وقواعد استالم وفحص وإضافة وصرف املخزون.
3عمليات مناولة املواد من وإلى املخازن.
4أساليب حماية املخزون من الغش والسرقة.
5مراجعة مواصفات األصناف.
6مراجعة ترميزاألصناف (.)Items Code
7بيئة التخزين من حيث الترتيب والنظافة وسالمة السقوف والجدران واألرضيات.
8املخزون التالف وبطء الحركة ومنتهي الصالحية.

قام الصندوق خالل العام  2015م بعمل اآلتي:

1 .1الجرد املفاجئ ملخازن الصندوق :وضع الصندوق آلية ملتابعة املخزون عبرالجرد املفاجئ
ملخازنه ،ت�راوح جرد املخزن الواحد من 4إلى  6م�رات حسب حجم املخزون ،حيث قام
الصندوق بعمل  23عملية جرد مفاجئ وكانت نسبة تطابق املخزون حوالي .98%
2 .2ال�ج��رد ال�س�ن��وي مل�خ��ازن ال�ص�ن��دوق :أظ�ه��رت نتيجة ال �ج��رد ال�س�ن��وي أن ن�س�ب��ة األدوي ��ة
ً
منتهية الصالحية  1%وم��ن ال��واض��ح إنخفاض النسبة ألق��ل م��ن امل��دى املقبول عامليا
ً
وهو بين  5% - 3%من متوسط قيمة املخزون ) ،(MSH, 2013كما ذكرنا سابقا ،بينما
انخفضت نسبة الفرق املطلق بين قيمة املخزون الفعلي عند الجرد وقيمة املخزون في
النظام اآللي من  2%في نهاية العام  2009إلى  0.07%في العام 2015م (رسم بياني رقم
 )17وهي بذلك تعتبرنسبة مقبولة مقارنة مع النسبة املستهدفة صفر(MSH, 2013)%

رسم بياني رقم  :17مقارنة عدم التطابق بين املخزون الفعلي واملخزون املسجل في النظام
اإللكتروني :17
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
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0.2%
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0.0%
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ترحيل وتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية

يعمل ال�ص�ن��دوق على اس�ت�ق�رار واس�ت�م�راري��ة اإلم ��داد الطبي ل�لأدوي��ة واملستهلكات واألج�ه��زة
ال�ط�ب�ي��ة ل�ل�ق�ط��اع�ي��ن ال �ع��ام وال �خ��اص وال�ت��وس��ع ف��ي ت�غ�ط�ي��ة ج�م�ي��ع امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وال��وح��دات
الصحية املختلفة بالواليات ،تمكن الصندوق خالل العام  2015من تحقيق اآلتي:

تقرير األداء السنوي للعام 2015

1 .1توزيع األدوي��ة واملستهلكات واألج�ه��زة واألث��اث��ات الطبية :يتولى الصندوق دور توزيع
األدوية واملستهلكات واألجهزة واألثاثات الطبية بواسطة تنفيذها لألنشطة اآلتية:
 .أتوزيع األدوي��ة واملستلزمات الطبية حسب القطاعات :قام الصندوق بتوفير
األدوي ��ة وامل�س�ت�ل��زم��ات الطبية للقطاعين ال�ع��ام وال�خ��اص وت��وف�ي��ر ب�ع��ض األدوي��ة
األساسية والنادرة التي ال تتوفر في البالد .بلغت جملة مبيعات الصندوق خالل
ال �ع ��ام 1,217,778,426.52 ،2015جنيه س��ودان��ي بنسبة  89%م��ن املبيعات
املستهدفة حسب ميزانية الصندوق للعام  2015وبنسبة زيادة  31%عن العام
 ،2014رغ��م أن��ه ل��م ي�ط�رأ تغيير ي��ذك��ر على أس�ع��ار ال�ص�ن��دوق ( % 62م��ن أسعار
أصناف الصندوق ظلت ثابتة ملدة ثالث سنوات بالرغم من تغير سعر الصرف).
ً
بلغت نسبة التوزيع والبيع للقطاع العام  87%شاملة أصناف العالج املجاني،
أصناف بنك الدم ،والسرطان ،أصناف غسيل وزراع��ة الكلى ،أصناف التأمين
ال�ص�ح��ي وأص �ن��اف ص�ن��ادي��ق اإلم ��داد ال�ط�ب��ي ب��ال��والي��ات بينما زادت ن�س�ب��ة البيع
للقطاع الخاص إلى  13%و انخفض البيع للمنظمات التطوعية غير الحكومية
ً
إلى  % 0.2وذلك اتساقا مع سياسة الصندوق التي تركز على مؤسسات القطاع
العام وينحصرالبيع للقطاع الخاص لألدوية واملستهلكات غيراملتوفرة في السوق
(رسم بياني رقم .)18
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رس��م بياني  رق��م  :18ت��وزي��ع األدوي ��ة واملستلزمات الطبية حسب القطاعات م��ن األع��وام
2015 - 2011

102

.

.

بالترحيل اآلمن لألدوية واملستهلكات الطبية من مخازن الصندوق الى املخازن
ً
الواليات :التزم الصندوق بترحيل جميع األدوية مجانا إلى الواليات املوقعة على
ات�ف��اق�ي��ات ص�ن��ادي��ق اإلم ��داد ال�ط�ب��ي ،ح�ي��ث ت�ع��اق��د ال�ص�ن��دوق م�ن��ذ ال�ع��ام 2013
مع شركة سودابوست لترحيل األدوي��ة واملستهلكات الطبية واألج�ه��زة واملعدات
الطبية ب��وس��ائ��ل ن�ق��ل مهيئة لنقل األدوي ��ة وذل��ك ل�ض�م��ان ج��ودة امل �خ��زون أث�ن��اء
الترحيل .وبما أن ال�ص�ن��دوق ال�ت��زم بتحمل تكلفة الترحيل ،فقد ساعد ذل��ك في
ت��وح�ي��د أس �ع��ار األدوي� ��ة ف��ي ج�م�ي��ع امل��ؤس �س��ات ال�ص�ح�ي��ة ب��ال��والي��ات امل��وق�ع��ة على
اإلتفاقية ،بغض النظرعن املسافة الجغرافية التي تبعدها من مخازن الصندوق
املركزية بالخرطوم .كانت تكلفة ترحيل األدوي��ة واملستهلكات الطبية من مخازن
الصندوق إلى مخازن الواليات حوالي 18مليون جنيه سوداني في العام .2015
جتوزيع األدوية واملستهلكات الطبية بواسطة نظام اإلمداد اإللكتروني :يعتبر هذا
النظام التجربة األولى من نوعها في السودان .ينفذ الصندوق هذا النظام باستخدام
اإلنترنت في ربط الصندوق بزبائنه ،ووضع املعلومة في متناول املؤسسات واألفراد
بالسرعة والدقة املطلوبة ار ً
تقاء بجودة األداء .بدأت هذه الخدمة منذ أغسطس
من العام  .2011من مزايا نظام اإلمداد اإللكتروني:

تقرير األداء السنوي للعام 2015

1 .1إم�ك��ان�ي��ة اط ل��اع ال��زب��ائ��ن ع�ل��ى م �خ��زون ال �ص �ن��دوق وت �ح��دي��د م��ا ي�ح�ت��اج��ون��ه
ً
وارساله إلكترونيا في أي زمان ومكان متى ما أتيح الدخول ملوقع الصندوق
عبراإلنترنت.
ً
2 .2إمكانية التسجيل عبر امل��وق��ع وإرس��ال املستندات املمسوحة ضوئيا دون
الحاجة للحضور للصندوق.
3 .3توفير الزمن عند الحضور للصندوق إلجراء الطلبية (زمن االنتظار إلجراء
الطلبية ،زمن االنتظارإلجراء الدفع ،زمن االستالم من املخازن).
4 .4خدمة التوصيل املجاني ملستخدمي النظام داخ��ل والي��ة الخرطوم وتخفيض
ق��دره  1%على ك��ل طلبية ص��ادرة ع��ن ط�ري��ق ن�ظ��ام اإلم ��داد اإلل�ك�ت��رون��ي لزبائن
الصندوق خارج والية الخرطوم.
5 .5إمكانية االستعالم عن وص��ول أي صنف أو أي شكوى أخ��رى فيما يتعلق
باإلمداد الطبي.
ً
ً
6 .6معرفة قيمة الطلبية مسبقا والشروع في إجراء استخراج الشيك خصوصا
للجهات الحكومية.
7 .7معرفة األصناف التي وردت للصندوق بصورة دورية ومستمرة .
8 .8م�ع��رف��ة ال�ق�ي�م��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة للطلبية وع�م��ل ال�ت��رت�ي�ب��ات امل��ال�ي��ة ال�خ��اص��ة ب�ه��ذا
الشأن.
9 .9مراجعة الطلبيات مرتين م��رة عند ال�خ��روج وأخ��رى عند التسليم للزبائن
الذين يقوم الصندوق بتوصيل الطلبيات لهم.
1010توصيل األصناف املبردة بالجودة املطلوبة.
1111توصيل الطلبيات للجهات املعنية يؤكد أن الخدمة املطلوبة ق��د قدمت
ً
فعليا للجهة الطالبة.
ً
وصل عدد املستخدمين في هذا العام  1,599مستخدما بنسبة  68%من زبائن الصندوق.
بلغت قيمة املبيعات عن طريق اإلم��داد اإللكتروني حوالي  66%من قيمة املبيعات الكلية
(جدول رقم .)6
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جدول رقم  :6مقارنة خدمة التوزيع عبرنظام اإلمداد اإللكتروني للعامين 2015 - 2014
البيان
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2014

2015

االنحراف

عدد املستفيدين من خدمة اإلمداد اإللكتروني

912

1599

687

نسبة املستفيدين إلى العدد الكلي لزبائن الصندوق

36%

68%

32%

زبائن اإلمداد اإللكتروني من القطاع العام

156

263

107

زبائن اإلمداد اإللكتروني من القطاع الخاص

756

1336

580

عدد الطلبيات الصادرة عن طريق اإلمداد اإللكتروني

5569

5710

141

نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني للقطاع الحكومي

92%

94%

2%

نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني للقطاع الخاص

8%

6%

2% -

نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني إلى إجمالي املبيعات

51%

66.4%

15.4%
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دتوزيع األدوي��ة واملستهلكات الطبية بواسطة صيدليات اإلم��دادات الطبية:
تعتبر ال�ص�ي��دل�ي��ات م��ن م�ن��اف��ذ ال�ص�ن��دوق ال��رئ�ي�س��ة ال�ت��ي ت�ت�ع��ام��ل م��ع امل��واط�ن�ي��ن
مباشرة وتوزع من خاللها أدوية الصندوق وتوفروتسهل على املريض الحصول
على أدوي��ة الصندوق في أي وق��ت وب��األخ��ص األدوي��ة ال�ن��ادرة التي ال توجد إال في
الصندوق .تتبع للصندوق أربع صيدليات موزعة في أمدرمان وبحري والخرطوم.
بلغت إيرادات الصيدليات لهذا العام حوالي  36مليون جنيه سوداني ،تبيع هذه
ً
الصيدليات ع��دد 106ص�ن�ف��ا بنفس سعر ش�راءه��ا وال تضيف أي أرب��اح (رس��م
ب�ي��ان��ي رق��م  . )19ك�م��ا ب�ل��غ ع��دد امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن خ��دم��ة ص�ي��دل�ي��ات ال�ص�ن��دوق
 454,951بزيادة  25%عن العام السابق.

وحتى العام 2015
رسم بياني رقم :19:19مقارنة ايرادات الصيدليات من
العام 2015 2010
2010

13

صناديق اإلمداد الطبي بالواليات

ً
ً
تنفيذا لقانون الصندوق أصبح للصندوق فروعا بالواليات حيث أكملت اإلمدادات إنشاء هذه
الصناديق في  16والية .في هذه الصناديق تقوم اإلمدادات بتوفيررأس املال االبتدائي املتمثل في
قيمة مخزون األدوي��ة ،حيث وفرالصندوق ما قيمته  164مليون جنيه للواليات باإلضافة إلى
الدعم اللوجستي املتمثل في تشييد مخازن حسب مواصفات التخزين الجيد .ولتسهيل نقل
األدوي��ة من رئاسة ال��والي��ة إل��ى امل�راف��ق الصحية ،منحت اإلم ��دادات كل والي��ة عربتين لإلشراف
وعربتين مجهزة لنقل األدوية من رئاسة الوالية إلى املرافق الصحية .ليبلغ عدد العربات الكلي
 60عربة بتكلفة  37مليون جنيه في العامين املاضيين .تعتبرهذه الصناديق صمام أمان لضمان
وصول األدوية املأمونة والفعالة إلى جميع املواطنين وبالقرب من أماكن سكنهم وبأسعارموحدة
في جميع أنحاء البالد .يهدف إنشاء نظام لإلمداد الطبي بالواليات إلى تحقيق اآلتي:
 .أزيادة اإلتاحة الدوائية بتوصيل الدواء قرب أماكن سكن املواطنين.
 .باستدامة توفير األدوي��ة واملستلزمات الطبية لجميع املؤسسات الصحية بالوالية مع
ضمان جودتها وسالمتها وسهولة حصول املواطن عليها.
 .جتخزين وتوزيع أدوية العالج املجاني وأدوية صندوق الدعم العالمي وغيرها من األدوية
املمنوحة التي تحددها وزارة الصحة االتحادية وفق األسس املتفق عليها أو التي تقرها
الوالية.
 .دتوفيراملستلزمات الطبية الالزمة لتطويروترقية الخدمات الصحية بالوالية.
 .هجذب واستبقاء الصيادلة واملوارد الصيدالنية بالقطاع الحكومي.
 .وتطويرالعمل الصيدالني والرقابة الدوائية بالوالية.
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 .زت��وح�ي��د أس�ع��ار األدوي ��ة ف��ي جميع امل �راف��ق ال�ح�ك��وم�ي��ة غ��ض ال�ن�ظ��ر ع��ن ب�ع��ده��ا أو قربها
م��ن م�راك��ز ال�ت��وزي��ع ف��ي ال��والي��ة أو م��دى بعدها أو قربها م��ن م�خ��ازن ال�ص�ن��دوق املركزية
بالخرطوم(التزام الصندوق بالترحيل) .هذا النظام املوحد لألسعار يقوم على خفض
ً
األس�ع��ار ف��ي ال��والي��ات البعيدة واألق��ل ن�م��وا ويمثل ن��وع م��ن التكافل ،حيث ي��دف��ع فيه
ً
مثال مواطنوا والية الخرطوم نفس السعر الذي يشتري به الدواء مواطنوا الجنينة أو
بورتسودان أو حلفا القديمة .باإلضافة إلى كبح جماح أسعارالقطاع الخاص
 .حتوحيد معايير جودة األدوية في جميع املرافق الحكومية (الشراء من املصادر املوثوقة
وتوفيرالترحيل اآلمن للمنتجات حماية من ضوء الشمس والتحكم في درجات الحرارة
أثناء الترحيل والتخزين).
 .طترحيل أدوية الحوادث والطواريء وعالج األطفال أقل من  5سنوات والكلى والسرطان
ومستهلكات بنك الدم وأدوية مر�ضى الهيموفيليا وأدوية خفض وفيات األمهات وغيرها
ً
من األدوية املنقذة للحياة لفروع الصندوق بالواليات مجانا.
 .ياالس�ت�ف��ادة ال�ق�ص��وى م�م��ا تخصصه ال��دول��ة م��ن م�ي�زان�ي��ات وع�م�لات أجنبية الس�ت�ي�راد
األدوية واملستلزمات الطبية.
 .كت�ع��زي��زال�ش�ف��اف�ي��ة وال�ح��وك�م��ة ال��رش �ي��دة ف��ي اإلم� ��داد ال�ط�ب��ي وت�ن�ف�ي��ذ ال �ق��ان��ون م��ن أه��م
مقومات هذا البرنامج الذي ترعاه منظمة الصحة العاملية.
 .لتدريب العاملين في السلسلة الوطنية لإلمداد الطبي الحكومي
تمكن ال�ص�ن��دوق خ�لال ه��ذا ال�ع��ام م��ن إدخ��ال والي�ت��ي البحر األح�م��ر وال�ق�ض��ارف ف��ي اتفاقية
إن�ش��اء صناديق اإلم��داد الطبي ب��ال��والي��ات ليصبح ال�ع��دد الكلي ل�ل��والي��ات املوقعة  16والي��ة
أي بنسبة  88%من واليات السودان .تمثلت الجهود املبذولة من قبل الصندوق من أجل
ترقية نظام اإلمداد الطبي بجميع الواليات في تحقيق األنشطة التالية:
1 .1اإلشراف على صناديق اإلمداد الطبي بالواليات :اإلشراف واملتابعة اإلدارية للواليات من
ً
أهم اآلليات التي من خاللها يستطيع الصندوق التأكد من اإلتاحة الدوائية وصوال ألقل
مستويات الرعاية الصحية األولية والوقوف على املشاكل واملعوقات التى تواجه تنفيذ
البرامج .استطاع الصندوق بالتعاون مع إدارة الصناديق من تنفيذ الدورات اإلشرافية
لجميع ال��والي��ات بنسبة  ،70%وذل��ك لعدم تنفيذ ال�زي��ارات االشرافية لواليات دارف��ور
خالل الربع الثاني وذلك ملشاكل الطيران .
2 .2مسحوبات صناديق اإلمداد الطبي بالواليات :بلغت جملة مسحوبات صناديق اإلمداد
الطبي بالواليات املوقعة على اإلتفاقيات وصناديق الدواء الدواروصندوق الدواء الدائري
حوالي  168مليون جنيه سوداني بزيادة  42%من مسحوبات العام السابق والتي كانت
حوالي 118مليون جنيه سوداني .عند مقارنة مسحوبات الواليات من الصندوق نجد

ارتفاع النسبة لكل الواليات مقارنة بالعام السابق ماعدا نسبة املسحوبات من النيل
األزرق ،الشمالية ،جنوب دارفور ،شرق دارفور وغرب دارفور (جدول رقم .)7
جدول رقم  :7مقارنة مسحوبات الواليات للعامين 2015-2014
الرقم

الوالية

 1القضارف

1,422,240.30

4,249,473.89

2,827,233.59

199%

 2كسال

8,689,103.14

16,732,485.48

8,043,382.34

93%

 3نهرالنيل

12,681,056.64

21,335,253.63

8,654,196.99

68%

 4شمال دارفور
 5النيل االبيض

3,181,379.83

5,269,424.89

2,088,045.06

66%

9,256,154.48

13,190,125.94

3,933,971.46

43%

 6جنوب كردفان
 7وسط دارفور

2,936,971.61

3,899,338.32

962,366.71

33%

3,177,246.80

4,105,473.63

928,226.83

29%

 8غرب كردفان

1,590,100.90

1,898,262.51

308,161.61

19%

 9شمال كردفان

6,056,821.41

6,877,959.92

821,138.51

14%

531,226.3

4,298,634.46

3,767,408.2

709%

 11سنار

9,362,594.99

9,358,624.59

()3,970.40

0%

 12النيل االزرق

6,342,248.78

6,154,491.58

()187,757.20

%-3

 13الشماليه

10,887,114.24

10,211,265.10

()675,849.14

%-6

 14جنوب دارفور
 15شرق دارفور
 16غرب دارفور

7,451,627.53

6,026,780.21

()1,424,847.32

-19%

3,534,418.77

2,396,077.29

()1,138,341.48

-32%

6,407,292.63

2,458,926.90

()3,948,365.73

-62%

 17الجزيرة

10,757,795.75

32,175,388.44

199% 21,417,592.69

 18الخرطوم

13,707,600.37

17,293,049.36

3,585,448.99

26%

117,972,994.92

167,933,051.14

49,958,042.7

42%

 10البحراالحمر

الجملة

والية الجزيرة والخرطوم لم يوقعا اتفاقية مع الصندوق

3 .3تحصيل عائدات بيع األدوي��ة :استمرارية أداء صناديق األم��داد الطبي تعتمد بشكل
ك�ب�ي��ر ع�ل��ى ال �ت �زام ال��والي��ات امل��وق�ع��ة ع�ل��ى االت�ف��اق�ي��ات ب �س��داد م��ا عليها م��ن م��دي��ون�ي��ات
ل�ل�ص�ن��دوق بشكل مستمر وم�ن�ظ��م .بلغت نسبة التحصيل م��ن امل��دي��ون�ي��ات السابقة
( 50%جدول رقم .)8
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2015

اإلنحراف

النسبة
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جدول رقم  :8استرداد مديونيات الصندوق على صناديق اإلمداد الطبي بالواليات
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الرقم الوالية
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جملة التوزيع بالجنيه

التحصيل
بالجنيه

املتبقي

نسبة
التحصيل

 1غرب كردفان

3,093,184.91

1,068,833.94 2,024,350.97

65%

 2جنوب دارفور

9,028,714.64

3,643,133.87 5,385,580.77

60%

 3النيل االبيض

15,259,942.88

6,165,170.16 9,094,772.72

60%

 4سنار

14,755,137.27

6,505,137.27 8,250,000.00

56%

 5الشماليه

14,090,428.48

6,508,501.50 7,581,926.98

54%

 6غرب دارفور

5,388,748.38

2,572,741.10 2,816,007.28

52%

 7كسال

21,922,880.37

11,174,713.11 10,748,167.26

49%

 8شمال كردفان

9,951,692.13

5,054,076.04 4,897,616.09

49%

 9نهرالنيل

25,578,566.78

13,328,566.78 12,250,000.00

48%

 10النيل االزرق

9,419,130.34

4,907,259.89 4,511,870.45

48%

 11شمال دارفور

7,396,998.96

3,957,575.71 3,439,423.25

46%

 12شرق دارفور

6,040,747.67

3,693,422.67 2,347,325.00

39%

 13وسط دارفور

6,141,476.37

3,728,256.45 2,413,219.92

39%

 14جنوب كردفان

6,481,409.93

3,990,055.75 2,491,354.18

38%

 15البحراالحمر

4,786,158.84

3,002,224.11 1,783,934.73

37%

79,299,668.35 80,035,549.60 159,335,217.95

50%

الجملة

4 .4متابعة استالم أدوية الصندوق الطبي بالواليات :نفذت إدارة اإلمداد الطبي خطة
محددة لتوزيع األدوي��ة إلى الواليات بترحيل مخزون ثالثة أشهر ألدوية جميع البرامج
إل��ى ال��والي��ة وف��ق ج��دول زم�ن��ي م�ع�ي��ن .ي�ه��دف ه��ذا اإلج �راء إل��ى ض�م��ان اس�ت�م�راراإلم��داد
ال��دوائ��ي وتقليل تكلفة الترحيل وتوحيد أس�ع��ار األدوي��ة بجميع امل��ؤس�س��ات الصحية
بالبالد .يتم استخراج فواتير األدوية وتجميعها بإدارة الشحن وإرسالها إلى الوالية عبر
الشركة الناقلة سودابوست .الجدول التالي يوضح نسبة تنفيذ خطة توزيع األدوية
إلى الواليات (جدول رقم .)9

جدول رقم  :9متابعة استالم أدوية الصندوق الطبي بالواليات.

5 .5تقييم أداء صناديق اإلمداد الطبي بالواليات :يتبع الصندوق منهجية محددة يتمكن
من خاللها من التقييم املستمروقياس مدى تحقيق األه��داف املرجوة ،والوقوف على
املشكالت واملعوقات مع العمل على حلها بصورة دورية ،وذلك من خالل تحليله للتقارير
الشهرية ،تقاريراإلشراف وتقاريرلجان الجرد الدوري واملفاجئ .قام الصندوق بتقييم
أداء صناديق اإلم��داد الطبي وفق ماهو مطلوب خالل هذا العام حيث شمل التقييم
م��دى تنفيذ ال��والي��ات ألنشطة األداء اإلداري و املالي للصندوق ،وممارسات التخزين
والتوزيع الجيد ،ومدى تنفيذ األنشطة املضمنة في قائمة الفحص والتدقيق الخاصة
بفريق اإلشراف .من نتائج التقييم نجد أن والية واحدة فقط تحصلت على نسبة أعلى
من  80%وبقية الواليات تتراوح نسبة تقييمها من  78%إلى ( 30%رسم بياني رقم .)20
رسم بياني20ر :قم : 20تقييم أداء صناديق اإلمداد2015
الطبي للعام 2015

30%

40%

48%

62% 62% 62% 60% 58% 58%

68%

82% 78%
76%
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البيان
متابعة استالم أدوية الطوارئ بالواليات
متابعة استالم أدوية العالج بالقيمة
متابعة استالم أدوية اإليدزبالواليات
متابعة استالم أدوية الدرن بالواليات
متابعة استالم أدوية املالريا بالواليات
متابعة استالم أدوية األطفال بالواليات
متابعة استالم أدوية الحوامل بالواليات
الجملة

املستهدف
340
235
153
89
62
80
0
959

املنفذ
83
67
77
25
55
65
0
372

النسبة
97%
97%
100%
100%
100%
92 %
31 %
% 88
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جودة الخدمات املقدمة لزبائن الصندوق

سعى الصندوق لبذل الجهود نحوتحقيق رضاء الزبائن بهدف االحتفاظ بهم وإضافة زبائن
جدد حيث قامت باآلتي:
 .أتهيئة بيئة مناسبة للعمل حيث أنشأ الصندوق إدارة خاصة بخدمات الزبائن تعمل على
استقبال الشكاوى وحلها وال��رد على استفسارات الزبائن ومدهم باملعلومات املطلوبة
معالجة املرتجعات م��ن الطلبيات ومتابعة م��لء االستبيانات الخاصة بالزبائن ،وضع
وتحليل ومناقشة استمارات رضاء الزبائن.
 .بت�ح��دي��ث امل�ع�ل��وم��ات ال�خ��اص��ة ب�ك��ل زب��ون ف��ي ن�ظ��ام إدارة تخطيط امل ��وارد وامل��ؤس�س��ات
ومراجعة الرخص الجديدة للعام .2015
 .جإدخال نظام النداء اآللي لتسهيل وترتيب عملية استالم الطلبيات من الزبائن.
 .دإعطاء تسهيالت في الدفع حسب نتائج تحليل الزبائن من حيث التزامهم بالسداد في
الوقت املحدد.
 .هال�ب��دء ف��ي إدخ ��ال االس�ت�ش��ارات ال�ص�ي��دالن�ي��ة ف��ي ص�ي��دل�ي��ات ال�ص�ن��دوق وت��أه�ي��ل مبانيها
وعمل نظام لقياس رضاء الزبائن.
 .وقام الصندوق بإرسال فرق من املهندسين الطبيين والفنيين ملختلف واليات السودان (29
مأمورية) ،وقامت هذه الفرق الزائرة بعدد من األنشطة التي يمكن حصرها فيما يأتي:
1 .1حصراألجهزة املوجودة بالواليات املستهدفة خالل العام.
2 .2ص�ي��ان��ة األج �ه��زة وامل �ع��دات الطبية ب�ع��د ال�ب�ي��ع ح�ي��ث ب�ل��غ ع��دد األج �ه��زة ال�ت��ي تمت
صيانتها  ،677والتي فحصت  ،986والتي تم تركيبها  573جهاز.
3 .3تدريب عدد 120مهندس.
 .زخدمة توفيراألدوية عن طريق االتصال الهاتفي بالرقم  :5959قام الصندوق بإدخال
هذه الخدمة في الربع األول من  2013بهدف توفير األدوي��ة النادرة للمر�ضى واألدوي��ة
غ�ي��ر امل�ت��وف��رة ف��ي ال�س��وق امل�ح�ل��ي وذل��ك ع��ن ط��ري��ق إدارة ال�ص�ي��دل�ي��ات ب��ال�ص�ن��دوق التي
تعمل خ�ل�ال  24س��اع��ة ف��ي ال�ي��وم وتتلقى اس�ت�ف�س��ارات وط�ل�ب��ات امل��ر�ض��ى ع��ن األدوي ��ة
املوجودة بالبالد وذلك عن طريق االتصال بالرقم  . 5959في حالة عدم توفرها تعمل
اإلدارة لتوفيرها للمر�ضى من خارج البالد وبسعر التكلفة .استقبل هذا الرقم خالل
هذا العام العام حوالي  70,454مكاملة بزيادة أكثرمن  100%من العام السابق الذي
استقبل فيه عدد  34,617مكاملة فقط 98% ،من املكاملات تم الرد عليها في أقل من
 10ثواني .وفي إطارتوفيراألدوية النادرة للمر�ضى قام الصندوق بالتعاقد مع مجموعة
فارمسىي ون باململكة األردن�ي��ة الهاشمية ومجموعة صيدليات ن��ورم��ان��دى املصرية
عبر املستشارية الطبية في سفارة السودان بالبلدين .استطاع الصندوق توفير عدد
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أنشطة أخرى

ً
تمكن الصندوق خالل العام  2015من تحقيق عدة أنشطة ستنعكس إيجابا على تحسين
أدائه بصورة مستمرة وتضمن فعالية واستمراراإلمداد الطبي بالبالد ،من هذه األنشطة مايلي:
1 .1إج� ��ازة ق��ان��ون ال �ص �ن��دوق ال �ق��وم��ي ل�ل�إم ��دادات ال�ط�ب�ي��ة والئ �ح��ة ش� �راء وخ ��زن وت��وزي��ع
املنتجات الطبية لسنة  2015وهي األولى من نوعها في تاريخ البالد.
ً
2 .2تجديد عضوية الصندوق في املبادرة املعروفة اختصارا ب ( PtDمبادرة الناس الذين
يقومون باإلمداد  )People that Deliverوهي منظمة تعنى بتطويرسبل اإلمداد الطبي
وتنمية املوارد البشرية العاملة في هذا املجال.
3 .3زي��ارة نائب وزي��ر الصحة املاليزي والوفد املصاحب له للصندوق القومي لإلمدادات
ال�ط�ب�ي��ة وم�ن��اق�ش��ة ال �ت �ع��اون امل�س�ت�ق�ب�ل��ي ب�ي��ن م��ال�ي��زي��ا وال �س ��ودان وب ��األخ ��ص ف��ي م�ج��ال
املستهلكات الطبية.
 4 .4زيارة وفد من مجموعة شانقهاي لألدوية الصينية برئاسة املديرالتنفيذي للمجموعة
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ً
106ص �ن��ف م��ن خ��ارج ال�ب�لاد م��ن أص��ل  117ص�ن�ف��ا طلبها ال��زب��ائ��ن ،أي بنسبة تنفيذ
 .91%كما بلغ عدد الزبائن الذين وف��رت لهم هذه الخدمة  1,476من أص��ل 1,479
زبون أي بنسبة .99%
 .حخ��دم��ة ت�ع��ري��ف ال��زب��ائ��ن ب��وص��ول أدوي ��ة ج��دي��دة .ي�ع�م��ل ال�ص�ن��دوق ع�ل��ى ت��وف�ي��رخ��دم��ة
الرسائل التلقائية للزبائن والتي تفيدهم بوصول مخزون جديد ألي من األصناف التي
ُ
يتعامل فيها الصندوق .منذ العام السابق أدخ��ل جميع زبائن الصندوق في الخدمة
حيث يتم االرس ��ال لجميع ال��زب��ائ��ن بنسبة  3,797( 100%زب ��ون) .إض��اف��ة ل��ذل��ك يتم
اإلرسال لعدد  266من أطباء وصيادلة ومهندسين.
 .طخدمة اإلم��داد اإللكتروني والدفع االلكتروني :قام الصندوق بتطوير خدمة اإلمداد
اإللكتروني بواسطة تنفيذه لآلتي:
1 .1عمل شاشات في صالة التوزيع لعمل الطلبيات الزبائن.
2 .2إعداد وسائل النقل بالصورة املثلى لتوصيل الطلبيات.
3 .3خدمة التوصيل املجاني ملستخدمي النظام في والية الخرطوم.
4 .4تخفيض ق��دره  1%على ك��ل طلبية ص��ادرة ع��ن طريق نظام اإلم��داد اإللكتروني
لزبائن الصندوق خارج والية الخرطوم.
5 .5إدخ��ال خدمة نظام ال��دف��ع اإللكتروني وبالتالي تكملة جميع إج �راءات الخدمة
ً
ً
الكترونيا من إع��داد الطلبية إل��ى دف��ع قيمتها إلكترونيا مع تعدد وسائل وآليات
الدفع اإللكتروني.
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للصندوق للتفاكر والتشاور في مصنع شانقهاي  -سودان لألدوية املقام كشراكة بين
الصندوق ومجموعة شانقهاي الصينية وتم اإلتفاق على توسيع املصنع وإنشاء خط
انتاج جديد .
 5 .5زي ��ارة وزي ��رال�ص�ح��ة وال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وم��دي��راإلم � ��دادات ال�ط�ب�ي��ة ب��دول��ة ت�ن�زان�ي��ا
ومساعد ال��وزي��ر للتخطيط ب��وزارة الصحة التنزانية للصندوق القومي ل�لإم��دادات
الطبية.
6 .6ال�ت�ف��اوض م��ع  UNDPلتقوم ب��ال�ش�راء نيابة ع��ن ال�ص�ن��دوق وت�س��دد القيمة بالجنيه
السوداني وبسعرالبنك.
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الخاتمة

نفذ الصندوق القومي لإلمدادات الطبية  88%من أنشطة خطته للعام  ،2015كما تمكن
الصندوق خالل هذا العام من تحقيق اآلتي:
1 .1متوسط معدل وفرة البرامج القومية التي يوفرها الصندوق بلغ .93%
2 .2شراء املنتجات الطبية ذات املأمونية والنجاعة والجودة العالية وذلك عن طريق :
ً
 .أعطاء ال�ش�راء امل��وح��د ل�لأدوي��ة واملستلزمات الطبية ال��ذي ت��م تنفيذه إلكترونيا
وتعتبرهذه التجربة األولى من نوعها في السودان وأفريقيا.
ً
 .بتحديث قائمة الصندوق القومي لإلمدادات الطبية سنويا ،حيث مثلت قائمة
األدوية األساسية  74%من قائمة الصندوق.
3 .3تفعيل برنامج التطويراملنهي الصيدالني املستمر.
4 .4زيادة مستخدمي نظام اإلمداد اإللكتروني بالصندوق بنسبة .53%
5 .5توفيرأسعارأدوية أقل بنسبة  12%عن متوسط سعرنفس الصنف في القطاع الخاص.
ً
6 .6زي � ��ادة ال �س �ع��ة ال�ت�خ��زي�ن�ي��ة ل �ل �ص �ن��دوق وذل� ��ك ب��ال �ب��دء ف ��ي ت�ش�ي�ي��د م �خ��زن ج��دي��د ط�ب�ق��ا
للمواصفات العاملية للتخزين.
7 .7تحسين نظام اإلمداد الطبي وتوفير بيئة تخزينية آمنة وفعالة تضمن فعالية وجودة
األدوية واملستهلكات الطبية وذلك عن طريق:
 .أشراء عدد  60عربة للواليات بتكلفة  37مليون جنيه في العامين  2014و2015
حيث منحت اإلمدادات كل والية عربتين لإلشراف وعربتين مجهزة لنقل األدوية
من رئاسة الوالية إلى املرافق الصحية،
 .بتوحيد توصيل طلبيات كل البرامج الخاصة بالوالية.
 .جمتابعة الطلبيات حتي وصولها الي الوالية.

أوجه القصور في أداء الصندوق خالل العام :2015

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

17

1ضعف التغطية الدوائية بالواليات.
2ع��دم ات�ب��اع ال�ط��رق العلمية ف��ي ت�ح��دي��د ال�ح��اج��ة ال��دوائ�ي��ة ب��ال��والي��ات م�م��ا ي�زي��د ف��ي ع��دد
الطلبيات الطارئة.
 3انقطاع بعض األدوية األساسية على املستوى املركزي والوالئي .
4فشل بعض الواليات في دمج بعض البرامج بفروع الصندوق في الوالية.
5عدم التزام بعض الواليات باستعمال برنامج تخطيط املوارد في املعامالت اليومية.
6السعة التخزينية ال تكفي لجميع واردات الصندوق مما يؤدي إليجارمخازن خارجية.
7مازالت البيئة التخزينية باملؤسسات الصحية بالواليات تحتاج إلى مزيد من التأهيل
والتحسين لضمان املحافظة على جودة األدوية واملستلزمات الطبية.

توصيات ختامية

ّ
ب��ال��رغ��م م��ن ال�ت�ق��دم امل�ح��رز ف��ي ال�خ��دم��ات الصحية ال�ت��ي يقدمها ال�ص�ن��دوق ،إال أن��ه يواجه
العديد م��ن التحديات التي م��ن املتوقع أن تؤثر ف��ي أدائ��ه مما ينعكس ف��ي فعالية واستمرار
اإلم��داد الطبي بالبالد ،ولكي يتمكن الصندوق من تحقيق هدفه األس��اس في توفير األدوي��ة
واملستلزمات الطبية نقدم التوصيات اآلتية:
1 .1ال�ت�ط�ب�ي��ق األم �ث��ل ل�ق��ان��ون ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�ل�إم ��دادات ال�ط�ب�ي��ة وال �ل��وائ��ح ال �ص��ادره
بموجبه لالستفادة في تحسين األداء املالي واإلداري بالصندوق.

تقرير األداء السنوي للعام 2015

8 .8زيادة كفاءة العاملين بالتدريب والتطويراملستمرمع التركيزعلى توزيع فرص التدريب
على جميع الفئات العاملة حسب تخصصاتهم املختلفة.
9 .9تطويروتحسين تكنولوجيا املعلومات بالصندوق:
 .أتحسين شبكة االت�ص��االت واالس�ت�ف��ادة م��ن نظام تخطيط م��وارد املؤسسات في
تنفيذ نظام الباركود واإلمداد اإللكتروني.
 .بتنفيذ خطة حوسبة نظام املعلومات اللوجستية وإدارة املخزون على مستويات
النظام الصحي بجميع واليات السودان بنسبة .100%
 .جتحديث وتطوير الخط الساخن بالرقم  5959للرد على استفسارات املواطنين.
 1010زيادة اإلتاحة الجغرافية وذلك بإدخال واليتي البحراألحمر والقضارف في اتفاقية إنشاء
فروع اإلمدادات الطبية بالواليات ليصبح العدد الكلي للواليات املوقعة  16والية ولم تبق
َّ
إال والية الجزيرة.
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2 .2تخفيض أس�ع��ار األدوي ��ة واملستلزمات الطبية وذل��ك ب��واس�ط��ة االس�ت�ف��ادة م��ن إعفاء
الصندوق من الرسوم الحكومية وفق قانون الصندوق .
3 .3زيادة اإلتاحة الدوائية وتوصيل الدواء إلى املرافق الصحية الحكومية في جميع أنحاء
البالد وذلك بواسطة الزام فروع الصندوق بالواليات بالقوانين ،السياسات والخطط
املوضوعة من رئاسة الصندوق.
 4 .4مراقبة ال�زام الواليات بأسعار بيع األدوي��ة للجمهور التي تحددها الصندوق وتفعيل
الرقابة لضمان توحيد السعرفي جميع أنحاء البالد.
5 .5السعي ملعالجة القصور والسلبيات واإلخفاقات التي صاحبت نشأة فروع الصندوق
بالواليات.
6 .6االستفادة املثلى من املساحات الرأسية في املخازن لزيادة السعة التخزينية ولتقليل
تكلفة التخزين وإيجارمخازن خارج الصندوق وذلك باإلسراع في تكملة تشييد املخزن
الجديد داخل الصندوق باملواصفات العاملية لتخزين األدوية.
7 .7إدخال نظام آلي لقياس درجات الحرارة والرطوبة في مخازن الواليات.
 8 .8تفعيل مهام املحاسب بفريق اإلشراف على الواليات للمساعدة في تحصيل املديونية.
9 .9ع�م��ل تقييم ش��ام��ل ل�لإم��داد ال�ط�ب��ي ل�لأث��اث��ات واألج �ه��زة الطبية بحيث يشمل تحديد
ح��اج��ة ال�ب�لاد الحقيقة منها وط��رق ش�راءه��ا ب��امل��واص�ف��ات املطلوبة وتوزيعها وتركيبها
وصيانتها على مستوى جميع املؤسسات الصحية بالواليات حسب حاجة كل والية.
1010ال�ت �زام بنك ال �س��ودان بتحويل النقد األجنبي املطلوب ملقابلة فواتير ال�ص�ن��دوق لحساب
الشركة املحلية املوردة للصنف أواألصناف والتي تقوم بدورها بتكملة اإلجراءات البنكية
وتوريد األدوية للصندوق.
 1111تكملة إن�ش��اء م��رك��ز عبد اب�راه�ي��م الحميد للتدريب واملكتبة امللحقة ب��ه وال�ت��ي ت�ه��دف إلى
تقديم خدمات معلوماتية مناسبة ومتطورة للباحثين في مجال اإلمداد الطبي والخدمات
الصيدالنية وإدارة األعمال.
1212ت�خ�ف�ي��ض ت�ك��ال�ي��ف ت�ش�غ�ي��ل ال �ص �ن��دوق وال �ح �ص��ول ع�ل��ى أق ��ل أس �ع��ارم�م�ك�ن��ة ل�ل�أدوي��ة
ً
واملستلزمات لينعكس إيجابا على أسعاراألدوية في املرافق الحكومية.
1313استمرارسياسة دعم أدوية األمراض املزمنة واألدوية غالية الثمن.
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2015  مؤشرات األداء القياسية لإلمداد الطبي  للصندوق للعام:1 مرفق رقم
                     Indicator
1 Selection
2 Availability
3 Procurement
Efficiency
Emergency
Procurement

Percentage of items available ÷ total number of items 85% 95% MSH, 2013
Ratio between median price of products procured
and the international median reference value (Target 66% All items WHO, 2011
)≤ 1
than WHO, 2008
Percent of emergency orders issued in the last 3 months 7% less5%
Proportion of the value of emergency orders issued in 10% less than WHO, 2008
the last 3 months
5%

clearance Percentage of orders to be cleared from port that were 88%
5 Port
Performance cleared before the deadline
Percentage of orders delivered in full and on time
6 Supplier
(as
stated in the procurement agreement) from total 75%
Performance number
of orders in a defined period
7 Expiration
Management

Total value of expired items ÷Total value of products[ 0%
procured annually] X 100%

of Registered items that are procured ÷ Number of[ 97%
8 Registration
items
items procured in a defined period] X 100%
that met national quality control[
Quality of items Medicines
9 before
standards
÷
number of items procured in a defined 99%
release period] X 100%

Percentage of sample passing the post marketing
10 Post-marketing
surveillance surveillance test
of batches of items recalled from the
11 Recall system Percentage
market
life at the Percentage of medicines received with shelf life less
12 Shelf
date of arrival than 75% at the time of arrival
Absolute value of the difference between recorded[
13 Inventory
quantities
physical count X 100% and counted quantities ÷ Physical quantity]

100% WHO, 2008
0%
100%

USAID
2013
USAID
2010; MSH
2012

100% WHO, 2011

100% 100%

USAID,
2009

0.3%

-

MSH, 2013

11%

0%

MSH , 2013

0.1%

0%

MSH, 1997

Value of
14 expired
items

%1

15

0.3%

1% >

WHO, 2011

76%

-

WHO, 2007

16
17
18

Total value of expired items ÷ Average inventory[
value] X 100%
Percentage of quantities of each product lost per
Inventory
total
quantities available for use (opening stock plus
Control
.quantities received) in the past year
Percentage of coverage of NMSF services among
Coverage
)public institutions) Hospital
The quality of Percentage of treatment sites that received all orders
NMSF services in full and on time during a defined period
Human
Percentage of staff responsible of PSM who have
Resources
been trained in PSM

100% WHO, 2011

98%
95%

to 5% 3 MSH, 2013

100% WHO, 2011
-

WHO, 2008
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Description of  indicator  
NMSF Standard References
Percentage of medicine items received that are in the 98% 100% WHO, 2011
NMSF list
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ملخص التقدم املحرز في بعض املؤشرات :مقارنة بين األعوام 2016 - 2010
البيان
مشتريات األدوية األجنبية *

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010اإلنحراف النسبة
120

15%

905 785 592 503 286 147 134
178 177 113 41

1

1%

626 550 428 265 154 85 74

76

14%

266 1,484 1,218 922 557 330 175 173

22%

81

13%

مشتريات األدوية -الصناعة املحلية* 7
قيمة املخزون

18 10
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جملة املبيعات *
م �خ �ص ��ص ال � �ب � �رام� ��ج ال� �ق ��وم� �ي ��ة م��ن
715 634 435 215 154 85 80
إجمالي املبيعات

118

زبائن اإلمداد اإللكتروني

64% 1,031 2,360 1,599 912 542 266 57 NA

متوسط الوفرة الدوائية

-3% 82 % 85% 92% 95% 93% 66% 63%

-4%

نسبة األدوية املرفوضة

-40% -0.4% 0.6% 1% 0.3% 0.6% 1% 2% 9%

نسبة األدوية منتهية الصالحية

1% 1% 1% 1% 2% 5% 7%

0%

0%

نسبة األدوية املسجلة

%95 97% 98% 96% 72% 87% 74%

-2%

-2%

األدوية من دول نظام رقابي معتمد 31% 29% 25% 29% 32% 28% 22%

2%

7%

-24 1,200 1,224 588 466 331 161 10

-2%

عدد املتدربين
ن�س�ب��ة أس �ع ��ارأدوي � ��ة ال �ص �ن��دوق إل��ى
47% 47% 45% 49% NA NA NA
القطاع الخاص
*بماليين الجنيهات.
 NAاملعلومات غيرمتوفرة أو الخدمة لم تكن موجودة.

ملخص تنفيذ خطة الصندوق للعام 2016
الرقم املؤشر
1
2
3

وف ��رة األدوي� ��ة وامل�س�ت�ه�ل�ك��ات و األث��اث��ات واألج �ه��زة ال�ط�ب�ي��ة على
املستوى املركزي

املخطط

ً
املنفذ فعال

< 100%- %80

82%

< 100%- %80

77%

الوفرة الدوائية على مستوى املخازن الرئيسة بالواليات
ال��وف��رة ال��دوائ�ي��ة على مستوى امل�راك��ز الصحية املختارة والتي
< 100%- %80
تمت زيارتها

66%

5

االلتزام بسياسة شراء األدوية املسجلة

98%

95%

6

ض�ب��ط ج ��ودة األدوي ��ة وامل�س�ت�ل��زم��ات ال�ط�ب�ي��ة واألج �ه��زة الطبية
الواردة

100%

99%

7

تقليل تكلفة األدوية واملستلزمات الطبية منتهية الصالحية

3% - 5%

3%

8

إدخال جميع زبائن الصندوق في نظام اإلمداد اإللكتروني
قياس مستوى الخدمة الصحية الدوائية املقدمة للمؤسسات
الصحية بجميع الواليات

100%

94%

100%

74%

 10تطبيق نظام الشراء اإللكتروني لجميع عطاءات الصندوق

100%

100%

 11خدمة توفيراألدوية عن طريق مركزاإلتصال بالرقم 5959
التوسع في شبكة املعلومات عن طريق ربط الصندوق بجميع
12
الواليات بنظام واحد

100%

91%

100%

100%

 13تنفيذ خطة تدريب وتأهيل العاملين في مجال اإلمداد الطبي

100%

96%

 14إنشاء مركز عبد الحميد ابراهيم للتدريب

100%

70%

 15تفعيل الرقابة لضمان توحيد السعرفي جميع أنحاء البالد

100%

63 %

9

توفير أس�ع��ار أق��ل بنسبة  21%على األق��ل م��ن امل�ص��ادر األخ��رى
16
املتاحة
 17التوسع في السعة التخزينية املركزية

أقل ب  21%أقل ب 53%
100 %

80%
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تغطية مؤسسات الرعاية الصحية األساسية بالسودان

75%

44%
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املقدمة
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ً
بدأ النشاط ال��ذي يقوم به الصندوق القومي ل�لإم��دادات الطبية (الهيئة سابقا) في العام
 1935كمخازن مركزية لألدوية ومن ثم تحولت إلى إدارة عامة في وزارة الصحة ،وفي العام
ً
 1991حولت إلى هيئة لها قانونها الخاص إلعطائها مزيدا من املرونة في العمليات التجارية
في ش�راء وبيع األدوي��ة .وف��ي العام  2003ألغيت جميع القوانين الخاصة بالهيئات ودمجت
ف��ي ق��ان��ون الهيئات لسنة  .2013خ�لال ال�ع��ام  2015تغير ال��وض��ع ال�ق��ان��وي للهيئة بموجب
إجازة قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية وعليه تحولت الهيئة العامة لإلمدادات
الطبية املركزية إلى الصندوق القومي لإلمدادات الطبية مع اإلحتفاظ بالدور األساس الذي
كانت تقوم به الهيئة واملهمة املوكلة إليها واملتمثلة في شراء وخزن وتوزيع املنتجات الطبية
(األدوية واملستلزمات واألجهزة واألثاثات الطبية) للمؤسسات واملرافق الحكومية .جاء هذا
التغيير ب�ن� ً�اء على توصيات لجنة دراس��ة استخصاص الصندوق ال�ص��ادرة ف��ي ال�ع��ام 2011
وتوصيات بيت الخبرة العالمي ال�ص��ادرة في العام  2012وبرنامج إص�لاح املؤسسات الذي
يتبناه مجلس ال ��وزراء ال��ذي يهدف إل��ى تحسين إدارة اإلم ��دادات الطبية لتحقيق أهدافها
باملرونة الالزمة والكفاءة املطلوبة وأقل تكاليف ممكنة .أهم ما يميز الصندوق أنه أصبح
مؤسسة خدمية غير ربحية وكذلك حدد القانون املؤسسة املسؤولة عن توفير الدواء حتى
على مستوى امل�راف��ق الصحية وأوج ��ب على امل��ؤس�س��ات الحكومية ال�ش�راء م��ن الصندوق
ف�ق��ط .يمنح ال�ق��ان��ون ال�ج��دي��د اإلم� ��دادات م�س��ؤول�ي��ة وض��ع وتنفيذ ن�ظ��ام ل�لإم��داد ال��دوائ��ي
وتوفيرالدواء في جميع الوحدات الحكومية وأجازالقانون إنشاء فروع للصندوق بالواليات
لتنفيذ مهامه املنصوص عليها في القانون ،حيث جاء في املادة  5تحت عنوان اختصاصات
الصندوق وسلطاته :يكون الصندوق هو السلطة القومية املختصة بشراء وتخزين وتوزيع
املنتجات الطبية املمولة بواسطة الدولة لجميع املؤسسات الحكومية والوحدات الصحية
ف��ي جميع أن�ح��اء ال�ب�لاد .م��ن أه��داف ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�لإم��دادات الطبية ال�ت��ي ضمنت في
قانونه الجديد اآلتي:
1 .1تأمين حاجة الوحدات الصحية في القطاع العام من املنتجات الطبية ذات املأمونية
والنجاعة والجودة العالية والسعراملوحد في جميع أنحاء البالد.
2 .2تحقيق األمن الدوائي القومي.
ً
3 .3توفير املنتجات الطبية بنظام اس�ت��رداد التكلفة تأكيدا ل�ل��دور الخدمي واإلستراتيجي
للصندوق.
4 .4املساهمة في تطويرالخدمات الصيدالنية في البالد.
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5 .5تعزيزاالستخدام املرشد للدواء.
6 .6تعزيزاإلتاحة الدوائية.
7 .7امل�س��اع��دة ف��ي نشر ال�خ��دم��ات العالجية ف��ي جميع أن�ح��اء ال�ب�لاد وذل��ك بتوفير املنتجات
الطبية.
يستعرض ه��ذا التقرير األنشطة وال�خ��دم��ات ال��دوائ�ي��ة التي قدمها ال�ص�ن��دوق خ�لال العام
 ،2016ح�ي��ث اس�ت�ط��اع ال �ص �ن��دوق ت�ن�ف�ي��ذ  83%م��ن خ�ط�ت��ه .ي�ت�م�ث��ل أب ��رز م��ا ت�ح�ق��ق خ�لال
هذا العام ،في املحافظة على وف��رة أصناف البرامج العالجية املتخصصة وتشمل أصناف
الطوارئ والحوادث ،أصناف السرطان ،أصناف زراعة وغسيل الكلى ،أصناف بنك الدم
والهيموفيليا .بلغ متوسط وفرة هذة األصناف  ،93%وذلك رغم تحدي ندرة النقد األجنبي
وال�ح�ص��ار الجائر ال��ذي تعثرت بموجبه التحويالت البنكية .ق��ام ال�ص�ن��دوق بتوفير األدوي��ة
واملستلزمات الطبية للقطاعين ال�ع��ام وال�خ��اص وتوفير بعض األدوي��ة األس��اس�ي��ة وال�ن��ادرة
التي ال تتوفر في البالد .كانت قيمة األدوية واملستلزمات الطبية التي وزعها الصندوق خالل
هذا العام 1,484 ،2016مليار جنيه بنسبة زيادة  22%عن العام  .2015تمكن الصندوق
من تحقيق الوفراالقتصادي من خالل االستفادة من الشراء املوحد لألدوية واملستلزمات
الطبية بكميات كبيرة وبأسعار منافسة .كما قام الصندوق بتوقيع إتفاقية بين الصندوق
القومي لإلمدادات الطبية وبرنامج األمم املتحدة لإلنماء والتي يقوم بموجبها البرنامج بشراء
ً
بعض األدوي��ة للصندوق في ح��دود  23مليون دوالر سنويا على أن تدفع اإلم��دادات الطبية
لبرنامج األمم املتحدة املكون املحلي بسعر الصرف الذي يعلنه بنك السودان .و في نوفمبر
ً
من العام  2016تم تدشين الدفعة األولى من هذه األدوية املنقذة للحياة  .وتنفيذا لقانون
ً
الصندوق أصبح للصندوق فروعا بالواليات حيث أكملت اإلم��دادات إنشاء هذه الفروع
في  16والي��ة .في ه��ذه ال�ف��روع تقوم اإلم ��دادات بتوفير رأس امل��ال االبتدائي املتمثل في قيمة
مخزون األدوية .في هذا اإلطاروفرالصندوق ما قيمته  196مليون جنيه للواليات باإلضافة
إلى الدعم اللوجستي املتمثل في تشييد مخازن حسب مواصفات التخزين الجيد .ولتسهيل
نقل األدوي��ة بطريقة آمنة في والي��ات ال�س��ودان وبوسائل نقل مصممة لنقل السلع املبردة
ً
ومحمية م��ن ض��وء الشمس وض�م��ان��ا ل�ج��ودة امل�خ��زون أث�ن��اء الترحيل م��ن رئ��اس��ة ال��والي��ة إلى
املرافق الصحية ،منحت اإلمدادات كل والية عربتين لإلشراف وعربتين مزودة بأجهزة تبريد
لنقل األدوية من رئاسة الوالية إلى املرافق الصحية بتكلفة  37مليون جنيه.
ولزيادة السعة التخزينية املركزية بدأ الصندوق في إنشاء مخزن جديد بمواصفات عاملية
ل�ت�خ��زي��ن األدوي� ��ة ب�س�ع��ة ت�خ��زي�ن�ي��ة ق��دره��ا  46,345م�ت��ر م�ك�ع��ب .ب��إك�م��ال ه ��ذا امل �خ��زن ي�ك��ون
الصندوق قد ضاعف من سعته التخزينية.
ان�ت�ه��ج ال�ص�ن��دوق س�ي��اس��ة ال��دف��ع اإلل�ك�ت��رون��ي وال�ت�ح�ص�ي��ل اإلل�ك�ت��رون��ي لجميع امل��دف��وع��ات
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األداء اإلداري

يقوم الصندوق بتنظيم ومتابعة أنشطته وترتيب املهام واألول��وي��ات بصورة دوري��ة وذلك
بهدف:
 .أزيادة كفاءة وفعالية األداء العام للصندوق.
 .ب زيادة اإلنتاجية.
 .جتحسين أداء الصندوق اإلداري واملالي والفني.
 .داالستخدام األمثل ملوارد الصندوق البشرية واملالية واللوجستية.
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املالية للصندوق وذل��ك بهدف الضبط املالي وترشيد اإلن�ف��اق وبذلك يكون الصندوق قد
التزم بالقرار ال��ذي صدر من وزارة املالية واالقتصاد الوطني بإلزام كل الجهات الحكومية
وال�ه�ي�ئ��ات االق�ت�ص��ادي��ة بتفعيل ن�ظ��ام ال��دف��ع والتحصيل اإلل�ك�ت��رون��ي ع�ل��ى ك��ل امل��دف��وع��ات
الحكومية.
وم��ن أه��م م��ا حققه ف��ي م�ج��ال ت�ط��وي��ر التقنية املعلوماتية خل��ال ه��ذا ال�ع��ام تنفيذه لخطة
حوسبة نظام املعلومات اللوجستية وإدارة املخزون على مستويات النظام الصحي املختلفة
بنسبة  100%وال�ت��ي بموجبها ت��م رب��ط جميع ال��والي��ات بنظام تخطيط امل��وارد واملؤسسات
بالصندوق ( )ERPوتدريب العاملين بفروع الصندوق بالواليات على تطبيق نظام تخطيط
موارد املؤسسات مما يساهم في بناء قاعدة بيانات دوائية لنظام اإلمداد الطبي بالبالد.
عملت اإلمدادات الطبية جاهدة طيلة العام والزالت ماضية لتحقيق أهدافها وتقديم أفضل
الخدمات في مجال اإلمداد الطبي التي تتواكب مع متغيرات البيئة ،السياسة واالقتصادية
ً
من حولها ،وتسعى دوما للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية املستدامة للمجتمع .إال أن
نظام اإلمداد ما زال يتطلب املزيد من املجهود وخاصة فيما يتعلق باستدامة توفر األدوية
األساسية واملنقذة للحياة دون ح��دوث فجوات دوائية تذكر ،وتحسين ج��ودة نظام توفير
خدمة الرعاية الصحية األولية وذلك بزيادة التغطية الدوائية بالواليات وتأهيل وتحسين
خبرة العاملين في نظام اإلمداد الطبي باملركزوالواليات.
يختتم هذا التقريربمجموعة من التوصيات لالستفادة املثلى من املوارد املتاحة للصندوق
على نحو أفضل وذلك بهدف رفع األداء العام وتنفيذ املهام املوكلة للصندوق بكفاءة عالية
وب��أق��ل تكاليف ممكنة لتحقق أه��داف��ه اإلستراتيجية واملتمثلة ف��ي توفير املنتجات الطبية
لجميع املرافق الحكومية بالجودة املطلوبة واألسعار املناسبة والكميات الالزمة وفي املكان
والزمان املناسبين.
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 .هتوفيرالتكامل واإلنسجام في مسيرة األعمال التي يقوم بها العاملون بالصندوق.
َّ
يتبع الصندوق أسلوب تبادل األفكارواملعلومات بين العاملين لتحقيق النتائج املرجوة ،كما
ً
يتبع أيضا أسلوب تفعيل مشاركات املوظفين في بحث مشاكل العمل وحفزهم على املبادرة
باالقتراح واالبتكاروالتطويروذلك عبرعقده الجتماعات دورية مفصلة كاآلتي:
 1 .1اجتماع اإلدارة العليا األسبوعي :ينعقد اجتماع اإلدارة العليا بحضور املدير العام
ً
وك� ٍ�ل م��ن م ��دراء اإلدارات ال�ع��ام��ة واملتخصصة أس�ب��وع�ي��ا .ال�ه��دف م��ن ه��ذا االج�ت�م��اع
متابعة س�ي��ر ال�ع�م�ل�ي��ات اإلداري ��ة وال�ف�ن�ي��ة ب��ال�ص�ن��دوق .ب��اإلض��اف��ة إل��ى مناقشة وإج��ازة
التقاريراألسبوعية اآلتية:
 .أتقرير وفرة األدوية املهمة ( ،)Key Itemsأدوية البرامج القومية ومنها على سبيل
املثال أدوية العالج املجاني وأدوية عالج األطفال دون سن الخامسة ،باإلضافة
إل��ى تقرير وف��رة أدوي��ة ص�ن��دوق ال��دع��م العالمي واألدوي ��ة التي يوفرها الصندوق
القومي للشركاء.
 .بتقرير اإلتاحة الدوائية وهو تقرير يوضح تغطية املرافق الصحية باألدوية ومدى
توفرها.
 .جتقريراملوقف املالي واالعتمادات البنكية.
 .دتقريراملبيعات األسبوعية وفرص البيع الضائعة.
 .هتقريراألصناف الواردة للصندوق واملفرج عنها بعد الفحص واألصناف املحجوزة.
 .وتقريراألصناف التي تبقى لها ستة أشهرفما دون من تاريخ صالحيتها.
 .زمناقشة أثرالتكليفات املنجزة على أداء الصندوق.
ً
نتائج ومخرجات اجتماع اإلدارة العليا خالل العام  :2016عقدت اإلدارة العليا  50اجتماعا
ً
ً
من أصل  50اجتماع كان مقررا خالل هذه الفترة بحضور  571عضوا بمتوسط حضور
ً
ً
 11عضوا للجلسة الواحدة وبنسبة حضور  .95%أص��درت هذه االجتماعات  69تكليفا،
نفذت بنسبة  ،94%وبقية التكليفات تحت اإلج�راء واملتابعة .تمحورت تكليفات اجتماع
اإلدارة العليا املنفذة في  8قضايا كما موضح في الجدول رقم  1أدناه.

جدول رقم  :1التكليفات الصادرة من اجتماع اإلدارة العليا األسبوعي خالل العام 2016
عدد التكليفات

النسبة

التكليف

الرقم
1

رفع كفاءة نظام الشراء بالصندوق

18

26%

2

زيادة التوزيع والتغطية الدوائية في الواليات

15

22%

3

تنظيم وتقييم العمل اإلداري والفني واملالي بالصندوق

10

14%

4

التأكد من جودة أصناف الصندوق

6

9%

5

تطويروتحسين البيئة التخزينية بالصندوق

6

9%

6

اإلمداد الطبي األمثل لألجهزة واملعدات الطبية

6

9%

7

تنمية قدرات العاملين في سلسلة اإلمداد الطبي

6

9%

8

رفع كفاءة الخدمة املقدمة لعمالء الصندوق

2

3%

الجملة

69

100%
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2 .2اج �ت �م��اع م� ��دراء اإلدارات :ي�ن�ع�ق��د اج �ت �م��اع م � ��دراء اإلدارات ب �ح �ض��ور امل ��دي ��ر ال �ع��ام
للصندوق ومدراء اإلدارات العامة واإلدارات املتخصصة واإلدارات ورؤساء األقسام
كل أسبوعين وذلك بهدف:
 .أال��وق��وف ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة س�ي��ر ال�ع�م��ل داخ ��ل اإلدارات وم�ع��ال�ج��ة امل�ش��اك��ل اإلداري ��ة
واملعوقات التي تواجه اإلدارات إن وجدت.
 .بمناقشة تقاريرأداء اإلدارات ربع السنوية ومدى تنفيذ الخطة السنوية ومراجعة
وم�ت��اب�ع��ة ال�ت�ك�ل�ي�ف��ات املنبثقة م��ن خ�ل�ال اج�ت�م��اع م ��دراء اإلدارات وم�ن��اق�ش��ة أث��ر
التكليفات املنجزة على أداء الصندوق.
 .جمناقشة الدراسات والبحوث املتعلقة بعمل الصندوق والتي تقدمها اإلدارات.
 .دمناقشة التقريرالدوري من املشاركين في الدورات التدريبة الداخلية والخارجية
 .هتنويرمن اإلدارة العليا عن القضايا والقرارات الخارجية املتعلقة بالصندوق.
نتائج ومخرجات اجتماعات م��دراء اإلدارات خ�لال ه��ذا ال�ع��ام  :2016عقد الصندوق 22
ً
ً
اجتماعا من أصل  22اجتماعا كانت مقررة خالل العام بنسبة تنفيذ  .100%عدد الذين
ً
ش��ارك��وا ف��ي ه��ذه االجتماعات  565بمتوسط حضور  26ع�ض��وا للجلسة ال��واح��دة وبنسبة
ً
حضور بلغت  .86%بلغ ع��دد التكاليف ال�ص��ادرة م��ن ه��ذه االجتماعات  41تكليفا نفذت
بنسبة  ،76%وبقية التكليفات لم يحن موعد تنفيذها بعد .تمحورت التكليفات املنفذة في
 7محاور كما موضح في الجدول رقم  2أدناه :
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جدول رقم  :2التكليفات الصادرة من اجتماع مدراء اإلدارات خالل العام 2016
املحور

الرقم

4

تحقيق نظام توزيع جيد ومستدام إلى جميع مؤسسات الرعاية
الصحية
توفير نظام مالي و إداري يحفظ للصندوق م��وارده ويعمل على
تنميته
ي
ت�ن�ظ�ي��م ال�ع�م��ل اإلدار وال�ف�ن��ي و ت��زوي��د ال�ع��ام�ل�ي��ن ب ��اإلج �راءات
القياسية للعمليات املختلفة
تهيئة بيئة تخزينية آمنة وتقليل األصناف منتهية الصالحية

5

5

زيادة كفاءة الخدمات املقدمة لكسب رضاء الزبائن

5

12%

6

زيادة كفاءة عمليات شراء األدوية واملستلزمات الطبية

1

2%

7

التعريف املستمربدور الصندوق وبرامجه ومناشطه

1

2%

املجموع

41

100%

1
2
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3

عدد التكليفات       النسبة
11

27%

10

24%

8

21%
12%

تهيئة بيئة العمل الداخلية

استمر الصندوق في تحسين وتطوير بيئة العمل الداخلية وزي��ادة كسب الرضاء الوظيفي
وذلك بتوفيرظروف وبيئة عمل مالئمة ومساعدة للعاملين وذلك من خالل تنفيذه لآلتي:
1 .1التعاقد مع شركات متخصصة في النظافة وصحة البيئة ورعاية الحدائق والحماية
والتأمين.
2 .2توفير الترحيل لجميع العاملين وذل��ك بالتعاقد م��ع ش��ر �ك�ات توفر ع�رب��ات مهيئة ومكيفة
لترحيل العاملين.
3 .3الكشف الدوري الطبي للعاملين.
4 .4توفيرالتأمين الصحي لجميع العاملين.
5 .5تطبيق لوائح الحوافزواملكافآت.
6 .6تطوير وتحسين االت�ص��االت الداخلية مما أدى إل��ى سهولة تبادل املعلومات والوثائق
والتقاريروتقليل الفاقد الزمني.

4

بناء قدرات العاملين في سلسلة اإلمداد الطبي

رس��م بياني رق��م  :1املشاركين ف��ي ال ��دورات التدريبية الداخلية والخارجية م��ن األع��وام
  2011وحتى العام 2016
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اس�ت�م��ر ال�ص�ن��دوق ف��ي ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ت�ط��وي��ر وتنمية امل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة وب�ن��اء ال �ق��درات العلمية
واملهنية والفنية للعاملين في سلسلة اإلمداد الطبي وذلك بوضع الخطط والسياسات التي
تضمن تنفيذ عمليات التطويرباستدامة وبكفاءة عالية ،حيث تمكن الصندوق من تنفيذ
األنشطة اآلتية:
 .أتدريب وتأهيل العاملين في سلسلة اإلم��داد الطبي بالبالد :ق��ام الصندوق بتنفيذ
خطته التدريبة بنسبة  ،96%رغم تعذرقيام بعض الدورات الخارجية نتيجة للحظر
االق�ت�ص��ادي على ال�س��ودان .يهدف ال�ص�ن��دوق إل��ى رف��ع ك�ف��اءة وانتاجية العاملين عن
طريق التدريب والتأهيل املستمر ،وتوزيع فرص التدريب على جميع الفئات العاملة
في مجال اإلمداد الطبي بتخصصاته املختلفة .عدد املتدربين في املجالت املتنوعة ذات
ً
الصلة باإلمداد الطبي 1,200متدربا من العاملين بالصندوق ( 263متدرب في دورات
ً
داخلية و 75متدرب في دورات خارجية) باإلضافة إل��ى  862متدربا ( 800متدرب في
دورات داخ�ل�ي��ة و 62م �ت��درب ف��ي دورات خ��ارج �ي��ة) م��ن ال�ع��ام�ل�ي��ن ب �ف��روع ال�ص�ن��دوق
ب��ال��والي��ات ،وب�ص�ن��دوق ال�خ��دم��ات الطبية ب��ال�ق��وات املسلحة وال�ش��رط��ة ،وال�ص�ن��دوق
ال �ق��وم��ي ل�ل�ت��أم�ي��ن ال �ص �ح��ي ،إدارة ال �ص �ي��دل��ة االت �ح ��ادي ��ة وال ��والئ �ي ��ة ،ك �ب��ار ال�ص�ي��ادل��ة
باملستشفيات الحكومية ،الدواء الدائري بوالية الخرطوم ،وزارات الصحة االتحادية
والوالئية ،الصيادلة العاملين بصيدليات الصندوق (رسم بياني رقم.)1

129

تقرير األداء السنوي للعام 2016
130

 .باتفاقيات التدريب :قام الصندوق بتنفيذ االتفاقيات التي وقعها مع بعض املؤسسات
ال��دول�ي��ة املتخصصة ف��ي م�ج��االت اإلم ��داد ال�ط�ب��ي امل�خ�ت�ل�ف��ة ،اس�ت�ف��اد  93م�ت��درب من
ال�ك��ورس��ات ال�ت��ي نفذتها االم ��دادات م��ع مؤسسة  ،Imperial Health Scienceم27
متدرب مع مؤسسة (،)Pamela Steele Associates PSAم 51متدرب مع مؤسسة
 i+solutionو  29م�ت��درب م��ع جامعة ل�ي��دز ،University of leedsم 25م�ت��درب مع
. Hera Foundation
 .جتدريب ط�لاب كليات الصيدلة :ق��ام الصندوق بالتعاون مع اتحاد ط�لاب الصيدلة
ب��ال �س��ودان ب�ت��دري��ب  90ط��ال��ب م ��ن ط�ل�اب ك�ل�ي��ات ال�ص�ي��دل��ة ،ح�ي��ث ش�م��ل ال�ت��دري��ب
محاضرات عن دور الصندوق ،كيفية نظام اإلمداد الطبي بالبالد ،طرق شراء وتخزين
ً
وتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية ،كما شمل التدريب أيضا زيارات ميدانية ملخازن
الصندوق املركزية بالخرطوم.
ً
 .د مركز عبد الحميد إبراهيم للتدريب :يعمل الصندوق حاليا على تشييد مركز عبد
الحميد إبراهيم للتدريب وذلك منذ شهرأبريل من العام  2015ومن املتوقع افتتاحه
خالل الربع األول من العام  .2017يحتوي هذا املركز على أربعة قاعات تدريبة ،قاعة
للمؤتمرات ،قاعة الجتماعات املجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية ،مكتبة
إلكترونية وورقية تحتوي على الكتب واألوراق العلمية في إدارة النظام الصحي بالتركيز
على مجال اإلمداد الطبي والخدمات الصيدالنية .خالل هذا العام تم تفعيل برنامج
التطوير املنهي املستمر الذي يختص بالتدريب والتطوير املنهي للصيادلة في السودان
حيث تم تنفيذ األنشطة اآلتية:
 .أ إجازة خطة املركزللعام  2016مع الخارطة الزمنية للتنفيذ.
 .ب تكليف اللجنة العلمية ب��إع��داد نظام النقاط املعتمدة للتخصصات املختلفة
للصيدلة.
 .جوضع خارطة طريق للتعريف بالبرنامج.
 .دإق��ام��ة م�ح��اض�رات تنويرية ع��ن برنامج التطوير امله�ن��ي املستمر بنسبة  67%من
املطلوب.
 .ه اعتماد نظام تدريب املدربين بالدورات املباشرة التي تقام بالصندوق.
 .و تحديث املوقع اإللكتروني لبرنامج التطويراملنهي املستمر للصيادلة السودانيين.
 .ز تسجيل ع��دد  1,000صيدلي بنسبة  100%من العدد املخطط استيعابهم في
هذه املرحلة.
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تطوير وتحسين وت�ق��وي��م تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات وش�ب�ك��ات ال�ح��اس��ب اآلل��ي ب��ال�ص�ن��دوق من
املستهدفات التي يسعى الصندوق لتحقيقها حيث استمر في تطوير برامج تخطيط موارد
املؤسسات والتطبيقات اإللكترونية وذلك من خالل تنفيذه لعدة أنشطة كما يلي:
 .أتطوير وصيانة برنامج تخطيط موارد املؤسسات :استمر الصندوق في تطوير نظام
تخطيط موارد امل��ؤس�س��ات( )Enterprise Resource Planning ERPالذي أدخله في
نهاية عام  ،2010وهو مشروع نظام معلومات متكامل ُ
ص ّمم لتنسيق جميع امل��وارد
واملعلومات واألنشطة الالزمة إلتمام اإلجراءات العملية في إدارات مثل إدارة اإلمداد
واملالية واملشاريع وامل��وارد البشرية وإدارة عالقات الزبائن .يعتمد النظام على إنشاء
قاعدة بيانات مشتركة وتصميم برمجي خاص يسمح بتخزين واسترجاع املعلومات في
أي وقت .حيث قام الصندوق بتنفيذ ما يلي:
ً
1 .1توفيرحلول فورية للمشاكل اليومية وحلول مستقبلية بناء على أراء ومالحظات
مستخدمي النظام.
2 .2التدريب املستمر ملستخدمي النظام لضمان كفاءة تقديم الخدمات وباألخص
للعاملين في فروع الصندوق بالواليات.
ً
3 .3مراجعة تقاريرالنظام دوريا.
4 .4تصميم وتطويرالنظم حسب تغيـيـرات ومتطلبات العمل.
5 .5تقديم االستشارات الفنية الالزمة لتطويرنظم وتطبيقات الصندوق.
6 .6اإلشراف على قواعد البيانات وضمان عملها بشكل سليم.
7 .7عمل النسخ االحتياطية لبيانات العمل اليومي لجميع أنظمة الصندوق.
8 .8ضمان عمل النظم والتطبيقات اإللكترونية بكفاءة عالية على مدارالساعة.
 .بتحقيق التكامل وال��رب��ط ف��ي املعلومات بين اإلدارات املختلفة بالصندوق عبر تبادل
البيانات واملعلومات والتقاريرباستخدام نظام تخطيط موارد املؤسسات.
 .جربط إدارة صيدليات الصندوق بنظام تخطيط موارد املؤسسات ( : )ERPاكتمل
ربط إدارة صيدليات الصندوق والصيدليات الثالث بنظام الصندوق املركزي بنسبة
 100%وذلك لتمكين العاملين في صيدليات الصندوق من معرفة أصناف الصندوق
الحالية املوجودة في مخازن الصندوق املركزية ومعرفة ال��واردات للصندوق بصورة
دورية وسريعة.
 .دربط فروع الصندوق بالواليات بنظام الصندوق :منذ العام السابق شرع الصندوق في
تطبيق نظام تخطيط موارد املؤسسات بكل فروعه بالواليات كامتداد لنظام الصندوق
بالتعاون مع صندوق الدعم العالمي وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي وربطها بالصندوق
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من خالل شبكة األلياف الضوئية لتعمل باعتبارها شبكة محلية مما يسهل سرعة
تبادل البيانات وذلك لتطويروتحديث نظام اإلمداد الطبي الوالئي .اكتمل تنفيذ هذا
البرنامج في النصف األول من العام .2016
هوض��ع ن�ظ��ام التكامل بين مشتريات ف��روع ال�ص�ن��دوق و رئ��اس��ة ال�ص�ن��دوق :يشتمل
النظام على ربط فاتورة مبيعات رئاسة الصندوق مع مستند إدخال العهدة في الفروع
دون الحاجة إلى إدخ��ال أمر شراء جديد وأرق��ام التشغيالت كما يرسل النظام إفادة
إلكترونية باستالم األدوية من الفرع.
ونظام تتبع عمليات اإلمداد والشراء اإللكتروني :قام الصندوق بإدخال نظام تتبع
عمليات الشراء اإللكتروني ،يعمل النظام بنسبة  100%كما تم إدخ��ال نظام تتبع
عمليات اإلمداد اإللكتروني بنسبة .95%
زالنظام اإللكتروني ملتابعة عمليات الشحن والتسليم :أدخل الصندوق هذا النظام
ملعرفة كل املعلومات عن الطلبية امل�راد شحنها من قائمة األصناف والجهة املرحلة
واسم وهاتف السائق تم تطبيق النظام بنسبة .90%
حنظام الصندوق على املوبايل :أدخ��ل الصندوق هذا النظام خالل هذا العام ونفذ
بنسبة .75%
طتطبيق نظام الدفع اإللكتروني للدفع  النقدي واآلجل :بلغت نسبة تنفيذه  % 83إذ
تم التنفيذ على بنك فيصل بنسبة  ،95%بنك املزارع  80%وبنك الخرطوم  75%كما
جاري ربط هذه األنظمة مباشرة مع نظام التحصيل اإللكتروني القومي.
يخدمة الخط الساخن :وهي خدمة مقدمة للمواطن عن طريق االتصال بالرقم 5959
ومن أهدافه:
1 .1توفيردواء من الخارج في حالة عدم توفره في السودان.
2 .2الرد على جميع األسئلة الواردة من املتصلين سواء كانت متعلقة بالوفرة الدوائية
أو االستفسارعن معلومات دوائية.
3 .3اإلج��اب��ة على أسئلة املواطنين الخاصة ب��أدوي��ة األط�ف��ال دون س��ن الخامسة من
جميع أنحاء السودان.
ومن امليزات التي تمكن الصندوق من تنفيذها بواسطة خدمات االتصال:
1 .1تـخفيــض سعــراملـكـالـمة للـدقيــقــة من (  )3.5جنيــه إلى (  )19قــــرش.
2 .2إظـــهار رقم املتصـــل وذلك للـرجـوع إليـه عند الضــرورة.
3 .3تـحويـل املـكـالـمـات من صيـدليـة إلى أخـرى أو ملسؤول الخط الساخن.
4 .4التـواصـل مع أكثرمن شخــص فى نفـس اللـحظـة (اتصــال مؤتـمـري).
5 .5استدعاء تفاصيل تقارير املكاملات املكتوبة واملسجلة على شاشة الكمبيوتر متى
ما طلب ذلك.

6 .6إمكـانيـة زيـادة عدد الخطــوط داخـل النظـام عند الحاجـة.
7 .7ت �غ �ط �ي��ة واس� �ع ��ة ل �ك��ل والي� � ��ات ال � �س� ��ودان امل �خ �ت �ل �ف��ة ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك (امل �ح �ل �ي��ات،
األحياء،القرى).
8 .8ربط منسقي الواليات باملركزفي حالة أدوية األطفال دون سن الخامسة.
ت ��م ت �ح��دي��ث ن �ظ��ام ال� ��رد ب��إض��اف��ة  wireless head setمل�س�ت�خ��دم��ي م��رك��ز االت �ص��ال
والصيدليات خالل العام  2016بنسبة .100%
 .كالبوابات اإللكترونية لدخول العاملينُ :أدخ��ل نظام ال�ب��واب��ات اإللكترونية وذل��ك
ل�ض�ب��ط دخ ��ول وخ ��روج ال�ع��ام�ل�ي��ن أث �ن��اء س��اع��ات ال�ع�م��ل ال��رس�م�ي��ة وذل ��ك باستعمال
البصمة في فتح البوابة مما يساعد فى ضبط العمل ونفذ بنسبة .90%
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تعتبرعملية شراء األدوية املأمونة والفعالة واملستهلكات واألجهزة واألثاثات الطبية بالجودة
املطلوبة واألسعار املناسبة وفي الوقت املناسب من أهم العمليات التي يقوم بها الصندوق.
ً
يمثل الشراء جزء كبيرمن نشاطات اإلمداد الطبي بدءا باختيارأصناف الصندوق ونوعيتها
وكمياتها وط��رق ال�ش�راء والتحقق م��ن ج��ودة ال ��واردات وال��وف��رة ال��دوائ�ي��ة .تمكن الصندوق
خالل هذا العام من تنفيذ األنشطة اآلتية:
 .أاختيارقائمة الصندوق :يقوم الصندوق بمراجعة وتحديث قائمته كل ثالث سنوات
ملواكبة التطورات التي تطرأ في مجال األدوية واملشكالت الصحية .يعتمد الصندوق في
اختياره لألصناف على قائمة األدوية األساسية القومية التي تصدرها وزارة الصحة
االت�ح��ادي��ة وال�ت��ي تعتمد على مفهوم األدوي ��ة األس��اس�ي��ة ال��ذي تتبناه منظمة الصحة
ً
العاملية منذ أكثر م��ن أربعين ع��ام��ا ويرتكز على توفير قائمة تحوي األدوي��ة األساسية
التي تعالج أكثر املشكالت الصحية في البلد املعني .تعتبر املأمونية والنجاعة والجودة
واملردودية من املعاييراألساسية الختيارهذه األدويةً .
وبناء على التحديث األخيرلقائمة
األدوي��ة األساسية القومية في العام 2014م ال��ذي قامت به اإلدارة العامة للصيدلة
بوزارة الصحة االتحادية ،وجد أن أصناف الصندوق ضمن قائمة األدوية األساسية
القومية بلغت  74%بنسبة زيادة  118%من العام ( 2011رسم بياني رقم  .)2تتمثل
األصناف التي يوفرها الصندوق القومي لإلمدادات الطبية خارج القائمة األساسية في
بعض أصناف البرامج املتخصصة مثل أدوية السرطان ،وبعض األدوية التي يوفرها
الصندوق لصالح الصندوق القومي للتأمين الصحي وباألخص بعض األدوية املركبة
التي التوجد ضمن قائمة األدوية األساسية.
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رسم بياني رقم  :2أدوي��ة الصندوق  املوجودة في قائمة األدوي��ة األساسية القومية لألعوام
2016 - 2011
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ً
تنفيذا للقرار الصادر من اجتماع املجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية الذي
انعقد بمباني الصندوق القومي لإلمدادات الطبية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية
املشير عمر حسن أحمد البشير بتاريخ  28أغسطس من  2013والذي ينص على الزام
األج �ه��زة ال�ق��وم�ي��ة وال��والئ �ي��ة ب��ال�ش�راء امل��وح��د ل�ل�أدوي��ة وامل�س�ت�ل��زم��ات واألج �ه��زة الطبية
ً
م��ن ال�ص�ن��دوق القومي ل�لإم��دادات الطبية .و إن�ف��اذا للمادة  15م��ن ق��ان��ون الصندوق
وال�ت��ي توجب تأمين حاجة امل�راف��ق الحكومية م��ن اإلم ��دادات الطبية ،ق��ام الصندوق
باعتماد قائمة األدوي��ة واملستلزمات الطبية للعام  2016والتي وضعتها لجنة إع��داد
قائمة الشراء املوحد لألدوية واملستلزمات الطبية بالقطاع العام في السودان .تتكون
اللجنة من الصندوق القومي لإلمدادات الطبية وشركائه من اإلدارات والبرامج بوزارة
الصحة االتحادية والقوات املسلحة والتأمين الصحي وقوات الشرطة وصندوق الدواء
الدائري بوالية الخرطوم .أصبح عدد األدوية واملستهلكات الطبية في قائمة الصندوق
ً
ً
1,123صنفا باإلضافة إلى  1,343صنفا من األجهزة واألثاثات الطبية (رسم بياني رقم
 ،)3وبذلك يقوم الصندوق بتغطية احتياجات الجهات اآلتية:
1 .1إدارة العالج املجاني .
2 .2إدارة خدمات بنك الدم.
3 .3املركزالقومي للعالج باألشعة والطب النووي.
4 .4املركزالقومي لزراعة وأمراض الكلى.
5 .5صندوق الدعم العالمي (املالريا واإليدزوالدرن).
6 .6الصندوق القومي للتأمين الصحي.
7 .7الخدمات الطبية بالقوات املسلحة والشرطة.

رسم بياني رقم : 3تصنيف قائمة الصندوق القومي لإلمدادات الطبية للعام 2016

رسم بياني رقم  :4مقارنة مشتريات الصندوق  بالجنيه السوداني من األعوام 2016 - 2011
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مشتريات الصندوق :بلغت مشتريات الصندوق من األدوية واملستلزمات واألجهزة واألثاثات
الطبية خ�لال ه��ذا ال�ع��ام  2016ح��وال��ي  1,083مليون جنيه س��ودان��ي أي ب��زي��ادة  13%من
مشتريات العام السابق والذي كانت قيمة املشتريات فيه حوالي  962مليون جنيه سوداني.
ب�ل�غ��ت ن�س�ب��ة ال �ش �راء م��ن خ�ل�ال ال �ع �ط��اءات امل�ع�ل�ن��ة م��ن م �ص��ادر م��وث��وق��ة ح��وال��ي  84%وم��ن
عطاءات املصانع الوطنية املحلية حوالي ( % 16رسم بياني رقم .)4
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 .بع �ط��اءات امل�س�ت�ه�ل� �ك�ات واألج �ه ��زة واألث ��اث ��ات ال�ط�ب�ي��ة :خ�ل�ال ال �ع��ام  2016أع�ل�ن��ت
اإلم ��دادت ال�ط�ب�ي��ة  11ع�ط��اء ب�م�ب�ل��غ ق ��دره  452,239,678.06ج�ن�ي��ه س��ودان��ي ،تم
تنفيذ عطائيين وبقية العطاءات قيد اإلجراءات (جدول رقم .)3
ج��دول رق��م : 3ع�ط��اءات األدوي��ة واملستلزمات الطبية املنفذة م��ن قبل ال�ص�ن��دوق خالل
العام 2016
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الرقم
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البيان

تاريخ ترسية
العطاء

املبلغ بالجنيه
السوداني

النسبة

 1عطاء أجهزة املراكزالتخصصية

أكتوبر30% 136,134,236.27 2016

 2عطاء توريد أدوية لصالح شركاء الصندوق

مايو 21% 94,814,190.83 2016

 3عطاء مستهلكات القسطرة وجراحة القلب

مايو 20% 90,029,351.60 2016

عطاء توريد أجهزة طبية (& Linear Accelerator
4
)CT- Simulator

يونيو 11% 49,932,773.80 2016

 5عطاء توريد مشارح وأجهزة طبية

أكتوبر27,250,475.00 2016

6%

 6عطاء شراء أجهزة كوبالت  60و وتوابعه

سبتمبر20,618,320.00 2016

5%

 7عطاء مستلزمات املعامل التأمين الصحي

يناير15,630,494.03 2016

3%

ع �ط ��اء ت ��وري ��د أج� �ه ��زة ق �س �ط��رة ال �ق �ل��ب Cath Lab
8
Machine

يونيو 8,811,871.25 2016

2%

 9عطاء املواد املشعة ملراكزالعالج باألشعة

نوفمبر8,274,794.74 2016

2%

 10عطاء توريد أجهزة طبية C-Arm & Cathlab

مارس 2016

479,337.88

0%

 11عطاء توريد جهازالتصويربالرنين املغنطي�سي

نوفمبر2016

263,832.66

0%

الجملة

100% 452,239,678.06

 .جكفاءة تخليص واردات الصندوق :تخليص الواردات من العمليات املهمة في سلسلة
الشراء الجيد وذلك لضمان وصول األدوية واملنتجات الطبية األخرى في الوقت املحدد
دون أن تتأثر بالتخزين غير الجيد في املوانئ ولتفادي حدوث فجوات دوائية وخفض
ً
ً
تكاليف األرضيات .عدد الواردات عن طريق مطارالخرطوم  323صنفا ،و225صنفا
عن طريق ميناء بورتسودان74% .من هذه األصناف تم تخليصها في الوقت املناسب

أي قبل اليوم النهائي املحدد للتخليص مقارنة ب  83%في العام  .2015من املالحظ
إنخفاض نسبة التخليص عن العام السابق وذلك لتأخيروصول مستندات الشحن،
قصرفترة السماح لدى الوكيل املالحي وتأخرإدراج خطابات املجلس القومي لألدوية
والسموم بشبكة الجمارك .

7

وفرة األدوية واملستهلكات واألجهزة واألثاثات الطبية

تقرير األداء السنوي للعام 2016

سعى الصندوق خالل العام  2016على توفيرأصناف قائمته باستمرار .كما استمرالصندوق
في املتابعة اللصيقة واألسبوعية لرصد معدالت وفرة أصنافه ،ليس فقط على مستوى مخازن
الصندوق ورئاسة الواليات ،وإنما على مستوى املرافق الصحية بهذه الواليات وذلك للتأكد
من الوفرة الحقيقية لهذه األصناف ولتقليل فترة الفجوات الدوائية إن وجدت.
 1 .1معدل وف��رة األدوي��ة واملستهلكات واألجهزة واألث��اث��ات الطبية على مستوى مخازن
الصندوق املركزية:
 .أم �ع��دل وف� ��رة األدوي � ��ة وامل �س �ت �ه �ل � �ك�ات ال �ط �ب �ي��ة :م �ت��وس��ط م �ع��دل وف� ��رة األدوي� ��ة
وامل�س�ت�ه�ل�ك��ات ال�ط�ب�ي��ة خ�ل�ال ال� �ع ��ام .82% ،2016ي�لاح��ظ أن ه�ن��ال��ك إن�خ�ف��اض
بمقدار  3%في معدل الوفرة مقارنة مع العام السابق (رس��م بياني رقم  .)5رغم
ً
أن منظمة الصحة العاملية تصنف الوفرة الدوائية بأنها عالية جدا إذا تجاوزت
ً
النسبة  .)WHO and HAI 2006( 80%ع�م��وم��ا ي�ع��زى إن�خ�ف��اض النسبة عن
العام السابق لألسباب التالية:
 .أع��دم ت��وف��ر امل �ك��ون امل�ح�ل��ي ف��ي ال��وق��ت امل�ن��اس��ب م�م��ا أدى إل��ى إي �ق��اف بعض
املصانع الوطنية عن التوريد ألكثرمن مرة.
 .بصعوبة توفيرالعملة الصعبة بالكمية املطلوبة وفي الزمن املناسب.
 .جصعوبة وج��ود مراسلين لبنك ال�س��ودان نتيجة للعقوبات املفروضة على
ال �س ��ودان م�م��ا أدى إل ��ى رف ��ض ال�ك�ث�ي��ر م��ن خ �ط��اب��ات اإلع �ت �م��اد وال�ع�م�ل�ي��ات
البنكية األخرى.
 .درفض بنوك بعض الشركات للمعامالت الواردة من السودان والتعامل مع
جهات حكومية.
 .هط��ول فترة التصديق ببنك ال�س��ودان (املتوسط ت�ج��اوز الستة أشهر لكثير
من األصناف).
 .وتمديد بعض الشركات لالعتمادات بعد فترة االعتماد املسموح بها حيث
تم تمديد  42اعتماد لعدد  109صنف.
 .زتأخربعض املوردين في التوريد.
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 .حضعف توريد املصانع املحلية.
 .طت �ع �ق �ي��د اإلج � � � �راءات ب��امل �ج �ل��س ال �ق ��وم ��ي ل ل��أدوي ��ة وال �س �م ��وم م �ث ��ال ص�ن��ف
النيوماركزول.
رسم بياني رقم 5:معدل الوفرة الدوائية في مخازن الصندوق  املركزية منذ العام 2009
وحتى 2016

 .بمعدل وفرة أصناف البرامج العالجية املتخصصة :متوسط معدل وفرة أصناف
البرامج العالجية املتخصصة التي تنفذها وزارة الصحة االتحادية بتمويل من
وزارة املالية واالقتصاد الوطني واملمثلة في أصناف ال�ط��وارئ وال�ح��وادث نسبة
 ،83%أص �ن��اف ال �س��رط��ان ن�س�ب��ة  ،99%أص �ن��اف زراع ��ة وغ�س�ي��ل ال�ك�ل��ى نسبة
 ،97%أصناف بنك الدم والهيموفيليا نسبة ( 94%رسم بياني رقم .)6
رسم بياني رقم : 6 :6معدل الوفرة األسبوعي ألصناف البرامج القومية
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 .جوفرة أصناف الصندوق القومي للتأمين الصحي :منذ الربع الثالث من العام
ً
 2013وتنفيذا للقرار ال�ص��ادر م��ن اجتماع املجلس القومي لتنسيق الخدمات
ال�ص�ح�ي��ة وال ��ذي ي�ن��ص ع�ل��ى ال� �زام األج �ه��زة ال�ق��وم�ي��ة وال��والئ �ي��ة ب��ال �ش �راء امل��وح��د
لألدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية من الصندوق القومي لإلمدادات الطبية،
ق ��ام ال �ص �ن��دوق ب�ت��وف�ي��رأص �ن��اف ق��ائ �م��ة األدوي � ��ة وامل�س�ت�ه�ل�ك��ات ال�ط�ب�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة
للصندوق القومي للتأمين الصحي .بلغ متوسط وفرة هذه األصناف حوالي 78%
خالل العام  .2016كما بلغت مشتريات الصندوق القومي للتأمين الصحي من
اإلمدادات حوالي  361مليون جنيه سوداني.
 .دمعدل وفرة األجهزة واألثاثات الطبية :بلغ معدل وفرة األجهزة واألثاثات الطبية 84%
بزيادة  % 1من العام  2015والذي كان فيه معدل وفرة األجهزة واألثاثات الطبية .83%
 2 .2وفرة األدوية واملستهلكات الطبية على املستوى الوالئي:
 .أوف ��رة امل�ج�م��وع��ات ال��دوائ �ي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى م �خ��ازن ال��والي��ات ال��رئ�ي�س��ة :ي�ق��وم
ال�ص�ن��دوق ب��امل�ت��اب�ع��ة األس�ب��وع�ي��ة مل��وق��ف م �خ��زون األدوي ��ة وامل�س�ت�ه�ل�ك��ات الطبية
التابعة للبرامج القومية وأدوي��ة ومستهلكات ص�ن��دوق ال��دع��م العالمي (امل�لاري��ا،
اإليدزوالدرن) .كان متوسط معدل وفرة أدوية الحوادث والطوارئ على مستوى
م�خ��ازن رئ��اس��ة ال��والي��ات  ،64%وم�ت��وس��ط وف��رة أص�ن��اف ال��دع��م العالمي ،81%
كما بلغ متوسط وف��رة أدوي��ة عالج األطفال دون سن الخامسة  ،81%متوسط
وفرة األدوية املنقذة للحياة  ،82%ومتوسط وفرة حبوب الحديد لبرنامج رعاية
الحوامل بلغ ( 79%رسم بياني رقم .)7
:7
رسم بياني رقم  :7معدل الوفرة الدوائية األسبوعي للبرامج املختلفة مستوى رئاسة الواليات
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 .بمتوسط معدل الوفرة الدوائية على مستوى املرافق الصحية بالواليات :بلغ
متوسط معدل الوفرة الدوائية على مستوى مخازن الصندوق املركزية ،82%
 75%على املستوى مخازن رئاسة الواليات 65% ،على مستوى املراكز الصحية
ً
املختارة التي يتم اإلتصال بها أسبوعيا للتأكد من وف��رة بعض األدوي��ة ،و67%
ً
للمراكز الصحية التي تمت زيارتها فعليا من قبل فريق اإلش �راف على صناديق
اإلمداد الطبي بالواليات (رسم بياني رقم  )8وجميعها أقل من املستوى املطلوب
م��ن منظمة الصحة العاملية وه��و  ،(WHO and HAI 2006) 80%مما يتطلب
ً
مزيد من املجهود وإزالة املعوقات املذكورة سابقا وحث العاملين بإدارة الشراء
والتعاقد ومديري فروع الصندوق بالواليات لزيادة مستوى توفراألدوية.
رسم بياني رقم  :8الوفرة الدوائية لجميع البرامج املختلفة على املستويات املختلفة 2016
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التغطية الدوائية

 .أ برنامج التغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية األساسية
يستهدف برنامج التغطية الشاملة بخدمات الرعاية الصحية األساسية املراكز الصحية
ووحدات صحة األسرة لجميع واليات السودان .بلغت نسبة التغطية الدوائية الحالية من
املستهدف لهذا العام  80%من املستشفيات بزيادة  4%من العام السابق % 61،من املراكز
الصحية بالواليات بزيادة  32%من العام السابق و 27%من الوحدات الصحية بالواليات
بزيادة  14%من العام السابق (جدول رقم  .)4رغم هذه الزيادة في التغطية الدوائية ،إال
أنه ينبغي بذل املزيد من الجهد لرفع هذه النسبة في السنوات القادمة.

جدول رقم   :4تغطية املؤسسات الصحية بالواليات بخدمات الرعاية الصحية األولية
الوالية

وحدات طب األسرة

املراكزالصحية

الجملة

املستشفيات

مستهدف منفذ  %مستهدف منفذ  %مستهدف منفذ  %مستهدف منفذ %

 2كسال

164

130 87% 142

97% 126

21

315 100% 21

92% 289

 3البحراألحمر

110

81% 89

76

103% 78

20

206 100% 20

91% 187

 4نهرالنيل

84

172 82% 69

90% 155

33

97% 32

289

89% 256

 5سنار

222

40% 89

84

55% 46

31

337 100% 31

49% 166

جنوب
6
كردفان

10

0

0%

30

9

30%

13

9

53

34% 18

 7غرب كردفان

74

18% 13

94

37% 35

13

181 100% 13

34% 61

 8النيل األزرق

72

5

7%

36

67% 24

10

118 100% 10

33% 39

 9وسط دارفور

10

0

0%

15

5

33%

6

4

67%

31

29% 9

شمال
10
دارفور

29

0

0%

35

46% 16

16

6

38%

80

28% 22

النيل
11
األبيض

185

107 12% 22

32% 34

34

62% 21

326

24% 77

 12شرق دارفور

39

3

8%

38

8

21%

3

100% 3

80

18% 14

 13القضارف

231

0

0%

50

40% 20

31

81% 25

312

14% 45

 14غرب دارفور

68

1

1%

38

1

3%

7

6

86%

113

7% 8

 15الشمالية

193

0

0%

45

0

0%

28

64% 18

266

7% 18

جنوب
16
دارفور

180

0

0%

33

3

9%

17

53%

230

5% 12

61% 637 1043 27% 459 1721

303

الجملة

9

69%

44% 1341 3067 81% 245
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شمال
1
كردفان

50

52% 26

60

128% 77

20

85% 17

130

92% 120
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.بتغطية برنامج العالج املجاني لألطفال دون سن الخامسة :في أكتوبرمن العام 2013
بادرت وزارة الصحة االتحادية بمشروع مجانية عالج األطفال دون سن الخامسة على
ً
م�س�ت��وى م��ؤس�س��ات ال��رع��اي��ة الصحية األس��اس�ي��ة تخفيفا لبعض آث��ار ق �رار رف��ع ال��دع��م
عن امل�ح��روق��ات .يهدف ه��ذا امل�ش��روع إل��ى ع�لاج معظم األم �راض الشائعة وتقليل نسبة
ال �ح��االت ال�ح��رج��ة وال��وف �ي��ات وس ��ط األط �ف��ال دون ال�خ��ام�س��ة .ي�ش�ت�م��ل ال �ع�ل�اج امل�ج��ان��ي
لألطفال دون سن الخامسة على توفير  42من األدوي��ة لعالج األم �راض منها االلتهابات
ال��رئ��وي��ة واإلس �ه��االت وال�ح�م��ى .ي�ق��وم ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�ل�إم��دادات الطبية ب�ع��دة أدوار
لتنفيذ هذا املشروع منها:
1 .1توفير األدوية حسب القائمة املجازة في الوقت املناسب واملحافظة على املخزون
دون انقطاع.
2 .2ت�خ��زي��ن وت��رح�ي��ل األدوي ��ة إل��ى ع��واص��م ال��والي��ات وع�م��ل آل�ي��ة لختم األدوي ��ة بكلمة
ً
مجانا.
3 .3اإلشراف واملتابعة وعمل تقاريردورية.
4 .4تلقي الشكاوي حول توفرهذه األدوية.
خ�لال ال�ع��ام  ،2016بلغت نسبة التغطية  81%للمراكز الصحية و 77%للوحدات
األساسية املستهدفة بالواليات (جدول رقم )5

ج��دول رق��م   :5تغطية امل��ؤس�س��ات الصحية ب��أدوي��ة ع�لاج األط�ف��ال دون س��ن الخامسة  
للعام 2016
الوالية

وحدات طب األسرة
مستهدف منفذ

املراكزالصحية

 %مستهدف منفذ

الجملة

 %مستهدف منفذ

%

 2شرق دارفور

39

100% 39

38

100% 38

77

77

100%

 3غرب دارفور

76

100% 76

38

114 100% 38

100% 114

 4غرب كردفان

87

100% 87

94

181 100% 94

100% 181

 5البحراألحمر

125

95% 119

85

210 106% 90

100% 209

 6سنار

253

88% 222

116

369 100% 116

338

92%

 7النيل األزرق

104

88% 91

35

139 100% 35

126

91%

 8نهرالنيل

139

75% 104

172

311 100% 172

276

89%

 9كسال

185

77% 142

132

317 101% 133

275

87%

 10جنوب كردفان 115

84% 97

50

92% 46

165

143

87%

 11جنوب دارفور

197

91% 180

51

65% 33

248

213

86%

 12النيل األبيض

219

79% 174

107

98% 105

326

279

86%

 13القضارف

276

87% 241

73

70% 51

349

292

84%

 14شمال دارفور

135

78% 105

129

88% 113

264

218

83%

 15شمال كردفان

228

%75 172

149

77% 149

422

321

%76

 16الشمالية

160

93% 148

96

47% 45

256

193

75%

الجملة

3406 92% 1147 1248 87% 1867 2158

88% 3014

 .جتغطية برنامج صندوق الدعم العاملي :يهدف برنامج صندوق الدعم العالمي إلى ضمان
استمرارية توفر أدوي��ة امل�لاري��ا ،اإلي��دز وال��درن بالكميات املناسبة وف��ي ال��وق��ت املناسب
وال�ج��ودة املطلوبة وب��أق��ل تكلفة .تحولت إدارة البرنامج للصندوق القومي ل�لإم��دادات
الطبية في يوليو من العام  2011بعد القرارالوزاري الذي كلف الصندوق بمهمة تخزين
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 1وسط دارفور

48

88% 42

32

119% 38

80

80

100%
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وت��وزي��ع أدوي ��ة ص�ن��دوق ال��دع��م العالمي ف��ي جميع والي ��ات ال �س��ودان .ينص اإلت�ف��اق بين
برنامج األم��م املتحدة اإلنمائي (املستقبل الرئيس ألدوي��ة ومستهلكات الدعم العالمي)
والصندوق القومي لإلمدادات الطبية (املستقبل الثانوي لهذه املنتجات الطبية) بأن
يقوم الصندوق بتنفيذ أنشطة اإلم��داد الطبي واستالم وتخزين وتوزيع وترحيل أدوية
الدعم العالمي من املركزإلى فروعه بالواليات ومنها إلى املرافق الصحية .يقوم الصندوق
ً
حاليا بتوزيع أدوي��ة املالريا إلى  5211مؤسسة وتلك الخاصة بالدرن إلى  323مؤسسة
بينما توزع أدوية اإليدز إلى  37مرفق صحي موزعة في جميع واليات السودان .متوسط
تغطية املؤسسات الصحية بعالج املالريا  93%والدرن  ،% 91بينما بلغت نسبة تغطية
وحدات األيدز.% 97
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نظام تسعيراألدوية واملستلزمات الطبية بالصندوق

ً
استنادا على أحكام امل��ادة  5من قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية لسنة 2015
وال��ذي يعطي الصندوق سلطة تسعير املنتجات الطبية التي يقوم ببيعها وتوزيعها ،على
أال يتجاوز النسبة املقررة من املجلس القومي لألدوية والسموم ،يتبع الصندوق سياسة
ً
تسعير األدوي��ة التي تقوم أوال :اعتماد سياسة الدعم املقطعي  Cross-subsidyوهو نظام
يحقق الدعم الالزم لألدوية املنقذة للحياة وغالية الثمن وتلك التي تستخدم مدى الحياة
(م�ث��ل أدوي��ة األم �راض امل��زم�ن��ة) واألدوي ��ة ال�ت��ي تستعمل ل�ع�لاج األط�ف��ال ع��ن ط��ري��ق تخفيض
أسعارها على حساب األصناف عالية االستهالك Fast Moving Itemsوأسعارها منخفضة.
ً
ثانيا :توحيد أسعار البيع للجمهور في جميع املؤسسات الصحية بغض النظر عن بعدها
أو قربها من مراكز التوزيع في الوالية أو مدى بعدها أو قربها من مخازن الصندوق املركزية
بالخرطوم .هذا النظام املوحد لألسعارمن شأنه خفض األسعارفي الواليات البعيدة واألقل
ً
ن�م��وا ويمثل ن��وع م��ن التكافل وه��و م��ا يعرف بالدعم املقطعي  Cross-subsidyحيث يدفع
ً
فيه مثال مواطنوا والية الخرطوم نفس السعر الذي يشتري به ال��دواء مواطنوا والية غرب
دارفور أو بورتسودان أو حلفا القديمة.
في نوفمبرمن العام  ،2016قام الصندوق بإعادة تسعيراألدوية والتي ظلت ثابتة منذ العام
 2014مل��واك�ب��ة ت�ح��ري��ر س�ع��ر ال�ص��رف ال��ذي أع�ل�ن��ه ب�ن��ك ال �س��ودان امل��رك��زي وب�م��وج�ب��ه أصبح
ً
سعر صرف الدوالر  15.85بدال عن  6جنيهات بزيادة  .164%ولتخفيف أثر هذا التضخم،
قام الصندوق وباستخدام نظام الدعم املقطعي بتخفيض أسعار  54صنف بقيمة دعم
 55مليون جنيه سوداني وبنسبة دعم  % 48من قيمة مبيعاتها (وتتراوح نسبة الدعم من

 22%إلى  .)63%كما تمكن الصندوق من املساهمة في خفض أسعار األدوية حيث نجد أن
نسبة تخفيض أسعار الصندوق بلغت نسبة  53%عند بمقارنتها بمتوسط السعر لنفس
ً
هذه األصناف في سوق الدواء املحلي وبقيمة فرق تقدربـــــ  633مليون جنيه سوداني .أيضا
حافظ الصندوق على أسعارأدوية األمراض املزمنة ( 11نوع من األمراض) ويتجاوز عددها
ً
 180صنفا دون تغيير .هذه األصناف والتي ظل الصندوق يبيعها بحساب سعر الصرف 6
جنيه ل�ل��دوالر وافقت وزارة املالية واالقتصاد الوطني عن تعويض الصندوق ف��رق السعر
وهو حوالي 10جنيهات للدوالر في موازنة العام  .2017إجمالي هذا الدعم حوالي  300مليون
جنيه سوداني.

10
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يلتزم الصندوق بالتحقق من جودة األدوي��ة واملستهلكات واألثاثات و األجهزة الطبية وذلك
ل�ض�م��ان ت��وري��د وت��وزي��ع األدوي� ��ة وامل�س�ت�ه�ل�ك��ات ال�ط�ب�ي��ة ذات امل��أم��ون�ي��ة وال�ن�ج��اع��ة وال �ج��ودة
املطلوبة لذا عمل الصندوق خالل العام  2016من هذا العام على اآلتي:
 .أج ��ودة واردات ال �ص �ن��دوق :ات�خ��ذ ال�ص�ن��دوق م�ع��اي�ي��ر لتقييم ج ��ودة واردات� ��ه م��ن حيث
اكتمال مستندات الجودة ومتطلبات تحليل األصناف ال��واردة ،ج��ودة التغليف ،عدد
التشغيالت ال ��واردة ،االل�ت �زام بوضع الديباجات التي توضح املعلومات ح��ول الصنف
(م�ث��ل االس ��م ال�ج�ن�ي��س ل �ل��دواء وت��رك �ي��زه ،رق��م ال�ت�ش�غ�ي�ل��ة ،ت��اري��خ ال�ت�ص�ن�ي��ع ،ت��اري��خ نهاية
ال�ص�لاح�ي��ة،اس��م امل�ص�ن��ع ،ب�ل��د امل �ن �ش��أ......،إل��خ) ،االل �ت �زام بالكمية امل�ط�ل��وب��ة ومتطلبات
نقل األدوي��ة مثل التأكد م��ن إدراج أج�ه��زة رص��د درج��ات ال�ح�رارة (Temp monitoring
 ،)devicesباالضافة إلى تطابق ال��واردات حسب متطلبات التحليل ومطابقة شهادات
التحليل لدساتيراألدوية العاملية املعتمدة من املجلس القومي لألدوية والسموم.
.ب تطبيق القوانين واللوائح التي تتعلق باستيراد األدوي��ة واملستهلكات الطبية :تمكن
الصندوق من استيراد األصناف املسجلة خالل هذا العام بنسبة  95%مقارنة بنسبة
 97%للعام  2015و  98%ف��ي ال�ع��ام ( 2014رس��م بياني رق��م  .)9يعزى إنخفاض توريد
األدوي��ة املسجلة لعام  2016لترسية بعض أصناف العطاء من دول ذات نظام رقابي
معتمد غير مسجلة ،حيث ارتفعت نسبة األدوي��ة غير املسجلة وال��واردة من دول ذات
نظام رقابي معتمد من  69%إلى  74%ومعظمها من أدوي��ة السرطان و األدوي��ة املنقذة
للحياة .وال�ت��ي أوج��ب ق��ان��ون ال�ص�ن��دوق اس�ت�ي�راده��ا م��ن امل�ص��ادر امل��وث��وق��ة وت�ل��ك املؤهلة
بواسطة منظمة الصحة العاملية.
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2016  - 2010
األعوام 2016
رسم بياني رقم :9:9مقارنة نسبة األدوية املسجلة من - 2010
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 .جضمان جودة األصناف غيراملسجلة والتي اضطرالصندوق الستيرادها وذلك لعدم توفر
الدواء املسجل وقت الحاجة إليه أو لعدم توفراملواد الخام أو لتوقف املصنع عن إنتاج
األدوية املسجلة .في حالة استيراد األدوية غيراملسجلة لألسباب املذكورة يتبع الصندوق
اإلجراءات اآلتية لضمان مأمونية ونجاعة وجودة هذه األدوية غيراملسجلة:
1 .1جميع األدوي��ة غير املسجلة استوردها الصندوق بعد موافقة املجلس القومي
لألدوية ُّ
والسموم.
2 .2االستيراد من دول ذات نظام رقابي معتمد لدى املجلس القومي لألدوية ُّ
والسموم
ً
وقد كانت النسبة  74%مقارنة ب  69%لعام . 2015
3 .3األدوي � ��ة غ �ي��ر امل�س�ج�ل��ة ال ي �ت��م ت��داول �ه��ا إل ��ى ب �ع��د ال �ت��أك��د م ��ن ج��ودت �ه��ا وم�ط��اب�ق�ت�ه��ا
للمواصفات بواسطة املختبرالقومي للرقابة والبحوث الدوائية.
 .دم�ص��ادر األدوي ��ة ال ��واردة ل�ل�ص�ن��دوق :انخفضت نسبة األدوي ��ة ال ��واردة ل�ل�ص�ن��دوق من
الصين والهند وباكستان ومصر من  28%إلى  24%لألعوام  2015و  2016على التوالي،
بينما ارتفعت نسبة األدوية الواردة من دول ذات نظام رقابي معتمد من  29%إلى 31%
(رسم بياني رقم .)10

رسم بياني رقم  :10مصادراألدوية الواردة للصندوق  لألعوام 2016 - 2011

Figure 11: Results of analysis of NMSF›s sample submitted to NDQCL
for analysis
Figure 11: Results of analysis of CMS's samples submitted to NDQCL for
analysis
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م��ن ال��واض��ح أن االل �ت �زام بسياسة ش �راء األدوي ��ة املسجلة وال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى م�ص��ادر ه��ذه
األدوية ،سيما في حالة األدوية غيراملسجلة أدى إلى إنخفاض نسبة األدوية املرفوضة
إلى  0.6%للعام  ،2016مقارنة بأكثرمن  9%في العام ( 2010رسم بياني رقم . )11
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ً
ً
 .همصادر املنتجات الحيوية املحورة جينيا :إنفاذا لقانون الصندوق لسنة  ،2015تم
ً
ت��وري��د جميع املنتجات الحيوية امل�ط��ورة جينيا وع��دده��ا عشرة أص�ن��اف م��ن مصادرها
األصيلة .
 .وم �ص��ادر األص �ن��اف ذات امل ��دى ال�ع�لاج��ي ال�ض�ي��ق :ت�م�ك��ن ال �ص �ن��دوق م��ن ت��وري��ده��ا من
م�ص��ادره��ا األص�ي�ل��ة أو م��ن دول ذات ن�ظ��ام رق��اب��ي معتمد بنسبة  ،86%وعليه الب��د من
ً
البحث عن مصادر لهذه األص�ن��اف من دول ذات نظام رقابي التزاما بما ج��اء في قانون
الصندوق لخطورة هذه األصناف.
 .زمصادراللقاحات من دول ذات نظام رقابي معتمد ( ) SRAأو:WHO Prequalified
تمكن الصندوق من توريدها من مصدر مؤهل من منظمة الصحة العاملية أو من دول
ذات نظام رقابي معتمد بنسبة  83%وعليه البد من البحث عن مصادرلهذه اللقاحات.
 .حضبط عملية استدعاء األدوي��ة واألجهزة الطبية  :Recallفي بعض األحيان تستدعي
ال�ض��رورة اس�ت��رج��اع تشغيلة أو أك�ث��ر ملستحضر ص�ي��دالن��ي أو مستلزم طبي بعد توزيعه
نسبة لظهور خلل ما في املستحضرقد يضربصحة املواطنين .لذا تضمنت الئحة شراء
وخزن وتوزيع املنتجات الطبية مواد توضح التعامل مع املنتجات الطبية التي تظهرعليها
بعض العيوب التي تتطلب سحبها وت��م وض��ع مرشد لعملية استدعاء األدوي��ة واألجهزة
الطبية ليتمكن الصندوق من اتخاذ اإلج�راءات الصحيحة والسريعة .تم استدعاء 5
أصناف خالل العام  2016ألسباب تتعلق بالجودة.
ُ
.طمراقبة جودة األدوية واملستهلكات الواردة للصندوق بعد التوزيع :أن�شئ قسم مراقبة
ال �ج��ودة ب�ع��د ال�ت��وزي��ع وذل��ك ملتابعة ج��ودة أدوي ��ة ال�ص�ن��دوق أث�ن��اء وج��وده��ا ف��ي سلسلة
اإلم ��داد .ح�ي��ث ق��ام ال�ص�ن��دوق بجمع ع�ي�ن��ات خمسة أص�ن��اف بتشغيالت مختلفة من
أصناف مجموعة الحوادث والطوارئ التي وزعها الصندوق لجهات مختلفة في الواليات،
وأرسلت العينات للفحص لدى املختبر القومي للرقابة والبحوث الدوائية ووجدت أنها
مطابقة ملواصفات الجودة.
 .يضمان جودة ترحيل وتخزين وتوزيع واردات الصندوق :استمرالصندوق بالتركيزعلى
املحافظة على جودة واردته وذلك بتنفيذه لآلتي:
1 .1ت��وف�ي��ر وس��ائ��ل ت��رح�ي��ل ل�ل�أدوي��ة ب�ص��ورة تضمن م��أم��ون�ي��ة وج ��ودة ال ��دواء وفاعليته
وعدم تعرضه لضوء الشمس ولدرجات حرارة تزيد عن  30درجة مئوية من ميناء
ال��وص��ول ببورتسودان إل��ى مخازن الصندوق املركزية وم��ن مخازن الصندوق إلى
مخازن الواليات املختلفة ومنها إلى املرافق العالجية.
2 .2متابعة ج��ودة ترحيل وتخزين وتوزيع واردات الصندوق من امل��ورد إلى الصندوق
وم��ن ال�ص�ن��دوق إل��ى ال��زب��ائ��ن ب�ت��وزي��ع ج�ه��از رص��د درج ��ات ال �ح �رارة (Temperature

 )Data Loggerفي العربات املخصصة لترحيل األدوية من بورتسودان إلى مخازن
الصندوق وإلى مخازن الواليات املختلفة.
3 .3مراقبة وتسجيل درجة الحرارة والرطوبة في مخازن الصندوق على مدار الثانية،
ح�ي��ث ت�م��ت م�ع��اي��رة أج �ه��زة رص ��د درج ��ات ال �ح �رارة وال��رط��وب��ة (Environmental
 )Monitoring Systemوذلك للتأكد من كفاءتها في رصد درجات الحرارة والرطوبة.
4 .4إدخ ��ال ن�ظ��ام التسجيل ال�ي��دوي لتسجيل درج ��ات ال �ح �رارة وال��رط��وب��ة ف��ي م�خ��ازن
الواليات.

11

التخزين الجيد للمستحضرات الصيدالنية
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ال �ت �خ��زي��ن ال �ج �ي��د ه ��و ال �ج ��زء م ��ن ت��وك �ي��د ال �ج ��ودة ال� ��ذي ي�ض�م��ن اس �ت �م �راري��ة وب �ق ��اء ج ��ودة
ً
عال من الجودة في تخزين
املستحضرات الصيدالنية لذا يسعى الصندوق لتحقيق مستوى ٍ
املنتجات الطبية وذلك عن طريق تنفيذ ممارسات التخزين الجيد حسب متطلبات منظمة
الصحة العاملية .لذلك قام الصندوق باآلتي:
 .أاستخدام التقنية لتسييرعمليات التخزين :استمرالصندوق في إدخال وتطويرنظام
الحوسبة وامليكنة في عمليات التسليم والتسلم وترتيب وتنظيم املخازن مع االستفادة
املثلى م��ن نظام تخطيط م��وارد املؤسسات ف��ي تنفيذ نظام ال�ب��ارك��ود ال��ذي يساعد على
تنظيم املخازن وضبط وتسهيل عملية املراجعة والجرد في كل مخازن الصندوق املركزية
والصيدليات التابعة للصندوق .كما أكمل الصندوق خطة ربط صناديق اإلمداد الطبي
بالواليات مع نظام تخطيط املوارد واملؤسسات بشبكة معلومات موحدة.
.بالسعة التخزينية :للصندوق القومي لإلمدادات الطبية مخازن مجهزة لتخزين األدوية
واملستلزمات الطبية على حسب أسس التخزين الجيد ،وتقدر هذه السعة التخزينية
ب  43,044متر مكعب منها مخزن مهيأ لخزن األصناف الباردة ( 8-2درجة مئوية) ،مثل
األمصال واللقاحات والهرمونات .وملواكبة التطور والتوسع في الخدمات التي يقدمها
الصندوق وباألخص بعد إصدارقرارالشراء املوحد وإنشاء فروع للصندوق في  16والية
ً
يعمل الصندوق حاليا على زي��ادة سعته التخزنية الرأسية وذل��ك بإنشاء مخزن جديد
وفق مواصفات التخزين العاملية وبحجم قدره  46,345مترمكعب .كما تمكن الصندوق
م��ن ال�ت��وس��ع ف��ي ال�س�ع��ة التخزينية ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال��والئ��ي ،ح�ي��ث خصصت اإلم ��دادات
مخازنها بواليات كسال والنيل األبيض وشمال كردفان وجنوب دارفور لفروع الصندوق
بهذه الواليات .كما أن الصندوق أكمل تشييد مخزنين على أرض استأجرها الصندوق
من شركة سودابوست وتقدرمساحتها بحوالي  2,040مترمربع.
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 .جمكافحة اآلفات والحشرات :جميع األصناف داخل الصندوق موضوعة على حامالت
ً
خشبية لتفادي اآلف��ات وال�ق��وارض وامل�ي��اه .أي�ض��ا تعاقد ال�ص�ن��دوق م��ع شركة ملكافحة
ُ
اآلف ��ات وال �ق��وارض ،وت�ق��وم ال�ش��رك��ة بعمليات املكافحة مرتين ف��ي الشهر وت��وج��د خ��رط
لتوزيع السموم داخ��ل املخازن حيث بلغت عمليات املكافحة 24م��رة منذ بداية العام
ً
ليس فقط في املخازن الداخلية وإنما أيضا في املخازن الخارجية املؤجرة.
 .دتأمين مخزون الصندوق :وضع الصندوق آلية لتأمين املخزون أثناء تخزينه بمخازنه
ً
وذلك عن طريق كاميرات املراقبة تفاديا للسرقات والخسائراملالية الناجمة من فقدان
املخزون.
 .هامل��راج�ع��ة ال��دوري��ة مل�خ��زون ال�ص�ن��دوق :ي�س�ت�خ��دم ال�ص�ن��دوق تحليل ABC Analysis
لتصنيف امل�خ��زون حسب تكلفة امل�خ��زون وب��ه يصنف إل��ى املجموعات ال�ث�لاث ال��واردة
أدن ��اه .ي�ق��وم ال�ص�ن��دوق باستخدام ه��ذا التحليل ملعرفة األدوي ��ة ذات التكلفة العالية
ول�ت�ح��دي��د األول��وي��ات وإج �راء عمليات امل�راج�ع��ة ال�ي��وم�ي��ة ل�ل�م�خ��زون وأرق ��ام التشغيالت
وت��واري��خ ان�ت�ه��اء ال�ص�لاح�ي��ة وم��واق��ع وج ��ود األص �ن��اف ب��امل�خ��زن ودرج ��ة ال �ح �رارة امل�ط�ل��وب��ة
لحفظها بكل مخازن اإلمدادات وتوزيع أمناء املخازن حسب نتائج التحليل ووفق خطة
مجدولة حتى نهاية العام ( رسم بياني رقم .)12
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2016
: 12
ملخزون الصندوق للعام 2016
قم  :12يوضح التصنيف الثالثي
رسم بياني ر

100%

90%

80%

70%

50%
60%
% No. of Items

40%

30%

20%

10%

0%

1 .1املجموعة ( )Aوهي القلة املهمة :ونجد أن  10%إلى  20%من عدد األصناف املخزنة
تحتوي على النسبة األكبرمن قيمة املخزون والتي تتراوح بين  75%و 80%وتحتاج
للرقابة امل�ش��ددة واالح�ت�ف��اظ بسجالت م�خ��زون دقيقة لها .بلغ ع��دد األص�ن��اف في
ه��ذه امل�ج�م��وع��ة  182ب�ن�س�ب��ة 11%م��ن ال�ع��دد ال�ك�ل��ي ل�لأص�ن��اف وبقيمة  80%من
القيمة الكلية للمخزون.
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2 .2املجموعة ( )Bوه��ي متوسطة العدد واألهمية :تمثل من  10%إل��ى  20%من عدد
األصناف املخزنة وتحتوي على النسبة املتوسطة من قيمة املخزون والتي تتراوح
بين  15%و .20%بلغ عدد األصناف في هذه املجموعة  273بنسبة  16%من العدد
الكلي لألصناف وبقيمة  15%من القيمة الكلية للمخزون.
3 .3املجموعة ( )Cوهي الكثرة غير املهمة :تمثل من  60%إلى  80%من عدد األصناف
املخزنة وتحتوي على النسبة األق��ل من قيمة املخزون والتي ع��ادة تكون بين 5%
و .10%بلغ عدد األصناف في هذه املجموعة 1,685بنسبة  72%من العدد الكلي
لألصناف وبنسبة  5%من القيمة الكلية للمخزون.
 .وعدد مرات دوران املخزون :يستخدم حساب عدد مرات دوران املخزون (عدد مرات
ت�ص��ري��ف امل �خ��زون) ل�ق�ي��اس م��دى ك �ف��اءة ال�ص�ن��دوق ف��ي االس �ت �ف��ادة م��ن م ��وارده امل�ت��اح��ة
والحفاظ على اإلم��داد املنتظم مع تقليل تكلفة امل�خ��زون .نجد معدل دوران املخزون
 2.3مرة خالل هذا العام وهو أقل من املستهدف حسب خطة الصندوق للعام 2016م
( )3ولزيادة معدل دوران املخزون البد من:
1 .1استمرارية وفرة جميع األصناف وبالكميات املطلوبة.
2 .2زي��ادة مبيعات ال�ص�ن��دوق م��ع العمل على االح�ت�ف��اظ بمخزون أم��ان كافي (Safety
.)Stock
3 .3دراسة وتحليل أعمق لألصناف بطيئة الحركة واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها.
4 .4ضمان توفرالنقد األجنبي وإمكانية تحويلة في الزمن املناسب.
ُ
 .زتفعيل وتطوير نظام الباركود :أدخل نظام الباركود منذ العام 2012م وذلك لتنظيم
املخازن وضبط وتسهيل عملية الصرف واملراجعة والجرد .نسبة تنفيذ نظام الصرف
ب��ال�ب��ارك��ود ل�ه��ذا ال�ع��ام ح��وال��ي  87%ف��ي م�خ��ازن ال�ص�ن��دوق و 100%ف��ي جميع صيدليات
الصندوق املوزعة على والية الخرطوم.
 .حض�ب��ط ظ��روف ال�ت�خ��زي��ن وال�ت�ح�ك��م ف��ي درج ��ات ال �ح��رارة وال��رط��وب��ة :اس�ت�م��رال�ص�ن��دوق
ف��ي تطبيق ال�ن�ظ��ام اآلل��ي ال��ذي ب��دأ م�ن��ذ ال�ع��ام Environmental Monitoring( 2013
 )Systemلرصد درج��ات الحرارة والرطوبة في مخازن الصندوق املركزية وال��ذي يعمل
على تسهيل املتابعة الدقيقة ويضمن استمراررصد درجات الحرارة والرطوبة في املناطق
املختلفة داخ��ل املخازن على م��دار الثانية واإلن��ذار ب��أي تغيير يحدث في درج��ات الحرارة
وال��رط��وب��ة يتجاوز امل��دى املسموح ب��ه .إذا ل��م ي �زال العطب ف��ي فترة زمنية م�ح��ددة ،يبدأ
جهازالرصد في إرسال رسائل قصيرة للمسؤولين للمعالجة .الرسم البياني رقم  13أدناه
ي��وض��ح متوسط درج��ة ال�ح�رارة ب��امل�خ��ازن ال��ذي يجب أال يتجاوز  30درج��ة مئوية كحد
أعلى لكل املخازن ماعدا مخزن األمصال واللقاحات الذي تخزن فيه األصناف الباردة
تتراوح درجة حرارته من (.)2 - 8 , 8 - 15, 30
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كما في الرسم البياني رقم  ،14استطاع الصندوق ضبط درجة الرطوبة في كل املخازن
بمستوى أقل من الحد األق�صى الذي يجب عدم تجاوزه وهو .65%
2016
: 14
رسم بياني رقم  :14متوسط درجات حرارة الرطوبة بمخازن الصندوق املركزية للعام 2016
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.طتقليل قيمة األدوية منتهية الصالحية :استطاع الصندوق خالل هذه الفترة من العام
االس�ت�م�رار ف��ي تقليل ال�ه��در الناتج م��ن انتهاء صالحية بعض األدوي ��ة قبل استعمالها إلى
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الحد األدن��ى للمدى العالمي املقبول وال��ذي يتراوح بين  3%إلى  ،)MSH, 2013( 5%إذ
نجد أن نسبة األصناف منتهية الصالحية خالل العام  2016بلغت  1%من متوسط
قيمة امل�خ��زون ( 2016رس��م بياني رق��م  .)15ويعمل ال�ص�ن��دوق على ب��ذل مجهود أكبر
ً
لتقليل الخسائر للحد األدن��ى املمكن مستقبال ،ولتخفيض نسبة املخزون الذي تنتهي
صالحيته ال بد من:
1 .1املخاطبة واالت�ص��ال بالجهات التخصصية وش��ر �ك�اء ال�ص�ن��دوق ال�ت��ي طلبت هذه
األدوية ولم تقم بسحبها.
2 .2االس�ت�م�رار ف��ي ال�ج��رد ال ��دوري وامل�ف��اج��ئ خ�لال ال�ع��ام للتأكد م��ن مطابقة امل�خ��زون
الفعلي مع املخزون في الحاسوب ومطابقة التشغيالت وتواريخ انتهاء الصالحية.
ً
3 .3استمراراللجنة املختصة بالصندوق والتي تجتمع أسبوعيا للوقوف على األصناف
التي شارفت صالحيتها على االنتهاء ومن مهام هذه اللجنة تنفيذ سياسة الصندوق
التي أجازها مجلس اإلدارة والتي تقوم على:
 .أالتخلص من األدوي��ة ال�راك��دة بتخفيض سعرها إذا تبقى لها  9شهور وثبت
ً
جليا أنه لن يتم إستهالكها قبل انتهاء تاريخ صالحيتها.
ً
 .بتوزيعها مجانا على املستشفيات الحكومية إذا تبقى من تاريخ صالحيتها 6
شهور.
 .جت��وزي��ع األدوي��ة التي يتوقع بالحساب ت�ج��اوز مخزونها بتاريخ انتهاء صالحيتها
على جميع املؤسسات الصحية إذا تبقى لها  3شهور.
- 2010
رسم بياني رقم :15 :15
20162016
- 2010
األدوية منتهية الصالحية من العام
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 .يالجرد الدوري ملخازن الصندوق :يقوم الصندوق بإجراء عملية الجرد الشامل ملخازنه
م��رت�ي��ن ف��ي ال�ع��ام ف��ي ش�ه��ري��ون�ي��و وش�ه��ردي�س�م�ب��روذل ��ك ب�ه��دف ح�ص��راألص �ن��اف وال�ك�م�ي��ات
ً
ومطابقة م��ا ه��و م��وج��ود فعليا م��ع ال�ن�ظ��ام اإلل�ك�ت��رون��ي وت�ق��ري��ر م��دى صالحية امل�خ��زون.
ً
تفصيال ،يقوم الصندوق من خالل الجرد بمراجعة اآلتي:
ً
ً
1 .1سجالت املخزون يدويا وإلكترونيا.
2 .2إجراءات وقواعد استالم وفحص وإضافة وصرف املخزون.
3 .3عمليات مناولة املواد من وإلى املخازن.
4 .4أساليب حماية املخزون من الغش والسرقة.
5 .5مراجعة مواصفات األصناف.
6 .6مراجعة ترميزاألصناف (.)Items Code
7 .7بيئة التخزين من حيث الترتيب والنظافة وسالمة السقوف والجدران واألرضيات.
8 .8املخزون التالف وبطء الحركة ومنتهي الصالحية.
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قام الصندوق خالل  العام  2016م بعمل اآلتي:
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1 .1ال�ج��رد امل�ف��اج��ئ مل�خ��ازن ال�ص�ن��دوق :وض��ع ال�ص�ن��دوق آل�ي��ة ملتابعة امل �خ��زون ع�ب��ر ال�ج��رد
املفاجئ مل�خ��ازن��ه ،ت �راوح ج��رد امل�خ��زن ال��واح��د م��ن  4إل��ى  6م �رات حسب حجم امل�خ��زون،
حيث ق��ام الصندوق بعمل ج��رد مفاجئ لعدد  21مخزن وكانت نسبة تطابق املخزون
حوالي .96%
2 .2الجرد نصف السنوي ملخازن الصندوق :بلغ املخزون نصف العام  2016حوالي557
مليون جنيه سوداني بزيادة  % 17عن العام  ،2015وانخفضت نسبة الفرق املطلق
بين قيمة املخزون الفعلي عند الجرد وقيمة املخزون في النظام اآلل��ي من  2%في نهاية
العام  2009إلى  0.22%في منتصف العام 2016م.
3 .3ال�ج��رد ال�س�ن��وي مل�خ��ازن ال�ص�ن��دوق :أظ�ه��رت نتيجة ال�ج��رد ال�س�ن��وي أن قيمة م�خ��زون
األدوية  625مليون جنيه سوداني بنهاية العام  2016بزيادة  14%عن العام  ،2015كما
ً
أظهر أن نسبة األدوية منتهية الصالحية  1%والتى لم تتجاوز املدى املقبول عامليا وهو
ً
بين  5% - 3%من متوسط قيمة املخزون ( ،)MSH, 2013كما ذكرنا سابقا ،ويالحظ
انخفاض نسبة الفرق املطلق بين قيمة املخزون الفعلي عند الجرد وقيمة املخزون في
النظام اآللي من  2%في نهاية العام  2009إلى  0.1%في نهاية العام 2016م (رسم بياني
رقم  )16وهي بذلك تعتبر نسبة مقبولة مقارنة مع النسبة املستهدفة صفرMSH, ( %
.)2013

رس��م بياني رق��م  :16م�ق��ارن��ة ع��دم التطابق بين امل�خ��زون الفعلي وامل �خ��زون املسجل في
اإللكتروني
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ترحيل وتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية
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يعمل ال�ص�ن��دوق على اس�ت�ق�رار واس�ت�م�راري��ة اإلم ��داد الطبي ل�لأدوي��ة واملستهلكات واألج�ه��زة
ال�ط�ب�ي��ة ل�ل�ق�ط��اع�ي��ن ال �ع��ام وال �خ��اص وال�ت��وس��ع ف��ي ت�غ�ط�ي��ة ج�م�ي��ع امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وال��وح��دات
الصحية املختلفة بالواليات ،تمكن الصندوق خالل العام  2016من تحقيق اآلتي:
1 .1توزيع األدوية واملستهلكات واألجهزة واألثاثات الطبية :يتولى الصندوق دور توزيع األدوية
واملستهلكات واألجهزة واألثاثات الطبية بواسطة تنفيذها لألنشطة اآلتية:
 .أت��وزي��ع األدوي��ة واملستلزمات الطبية حسب القطاعات :ق��ام ال�ص�ن��دوق بتوفير
األدوي ��ة وامل�س�ت�ل��زم��ات ال�ط�ب�ي��ة ل�ل�ق�ط��اع�ي��ن ال �ع��ام وال �خ��اص وت��وف�ي��رب�ع��ض األدوي ��ة
األساسية وال�ن��ادرة التي ال تتوفر في البالد .بلغت جملة مبيعات الصندوق خالل
العام 1,484 ،2016مليارجنيه و بنسبة زيادة  22%عن العام  .2015بلغت نسبة
ال�ت��وزي��ع والبيع للقطاع ال�ع��ام  ،89.3%بينما كانت نسبة البيع للقطاع الخاص
 10.6%وانخفض البيع للمنظمات التطوعية غير الحكومية إل��ى  0.14%وذل��ك
ً
ات�س��اق��ا م��ع سياسة ال�ص�ن��دوق ال�ت��ي ت��رك��ز على مؤسسات القطاع ال�ع��ام وينحصر
البيع للقطاع الخاص لألدوية واملستهلكات غيراملتوفرة في السوق (رسم بياني رقم .)17
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رس��م بياني رق��م  :17توزيع األدوي��ة واملستلزمات الطبية حسب القطاعات من األع��وام  
2016 - 2011
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 .بالترحيل اآلم��ن لألدوية واملستهلكات الطبية من مخازن الصندوق إلى املخازن
ً
ال��والي��ات :ال�ت��زم ال�ص�ن��دوق بترحيل جميع األدوي ��ة م�ج��ان��ا إل��ى ف��روع��ه ب��ال��والي��ات،
حيث تعاقد الصندوق منذ العام  2013مع شركة سودابوست لترحيل األدوي��ة
واملستهلكات الطبية واألجهزة واألثاثات الطبية بوسائل نقل مزودة بأجهزة تبريد
وذلك لضمان جودة املخزون أثناء الترحيل .وبما أن الصندوق التزم بتحمل تكلفة
الترحيل ،فقد ساعد ذلك في توحيد أسعار األدوية في جميع املؤسسات الصحية
بفروعه بالواليات ،بغض النظر عن املسافة الجغرافية التي تبعدها من مخازن
الصندوق املركزية بالخرطوم.
 .جت��وزي��ع األدوي��ة واملستهلكات الطبية بواسطة نظام اإلم��داد اإلل�ك�ت��رون��ي :يعتبر
ه��ذا النظام التجربة األول��ى م��ن نوعها ف��ي ال�س��ودان .ينفذ الصندوق ه��ذا النظام
ب��اس �ت �خ��دام اإلن �ت��رن��ت ف ��ي رب ��ط ال �ص �ن��دوق ب��زب��ائ �ن��ه ،ووض� ��ع امل �ع �ل��وم��ة ف ��ي م�ت�ن��اول
امل��ؤس�س��ات واألف �راد بالسرعة وال��دق��ة املطلوبة ارت�ق� ً�اء ب�ج��ودة األداء .ب��دأت هذه
الخدمة منذ أغسطس من العام  .2011من مزايا نظام اإلمداد اإللكتروني:
1 .1إمكانية اطالع الزبائن على مخزون الصندوق وتحديد ما يحتاجونه وارساله

تقرير األداء السنوي للعام 2016

ً
إل�ك�ت��رون�ي��ا ف��ي أي زم ��ان وم �ك��ان م�ت��ى م��ا أت�ي��ح ال��دخ��ول مل��وق��ع ال�ص�ن��دوق عبر
اإلنترنت.
ً
2 .2إم�ك��ان�ي��ة التسجيل ع�ب��ر امل��وق��ع وإرس ��ال امل�س�ت�ن��دات امل�م�س��وح��ة ض��وئ�ي��ا دون
الحاجة للحضور للصندوق.
3 .3توفير الزمن عند الحضور للصندوق إلج�راء الطلبية (زم��ن االنتظار إلج�راء
الطلبية ،زمن االنتظارإلجراء الدفع ،زمن االستالم من املخازن).
4 .4خدمة التوصيل املجاني ملستخدمي النظام داخل والية الخرطوم .
5 .5إمكانية االس�ت�ع�لام ع��ن وص��ول أي صنف أو أي ش�ك��وى أخ��رى فيما يتعلق
باإلمداد الطبي.
ً
ً
6 .6معرفة قيمة الطلبية مسبقا والشروع في إجراء استخراج الشيك خصوصا
للجهات الحكومية.
7 .7معرفة األصناف التي وردت للصندوق بصورة دورية ومستمرة .
8 .8معرفة القيمة الفعلية للطلبية وعمل الترتيبات املالية الخاصة بهذا الشأن.
9 .9م�راج�ع��ة الطلبيات مرتين م��رة عند ال�خ��روج وأخ ��رى عند التسليم للزبائن
الذين يقوم الصندوق بتوصيل الطلبيات لهم.
1010توصيل األصناف املبردة بالجودة املطلوبة.
1111ت��وص�ي��ل الطلبيات للجهات املعنية ي��ؤك��د أن ال�خ��دم��ة امل�ط�ل��وب��ة ق��د قدمت
ً
فعليا للجهة الطالبة.
ً
وص��ل ع��دد املستخدمين ف��ي ه��ذا ال�ع��ام  2,630مستخدما بنسبة 94%م ��ن زب��ائ��ن
ً
ال �ص �ن��دوق وه ��ذا ت�م��اش�ي��ا م��ع خ�ط��ة ال �ص �ن��دوق ف��ي ت�ح��وي��ل ج�م�ي��ع زب��ائ��ن ال�ص�ن��دوق
للتعامل بواسطة نظام اإلمداد اإللكتروني .بلغت قيمة املبيعات عن طريق اإلمداد
اإللكتروني حوالي  84%من قيمة املبيعات الكلية (ج��دول رقم  .)6النسبة املتبقية
عبارة عن قيمة األجهزة الطبية التي تصدقها وزارة الصحة االتحادية للواليات.
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جدول رقم  :6مقارنة خدمة التوزيع عبرنظام اإلمداد اإللكتروني للعامين 2016- 2015
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البيان
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2015

2016

اإلنحراف

عدد املستفيدين من خدمة اإلمداد اإللكتروني

1,599

2,630

1031

نسبة املستفيدين إلى العدد الكلي لزبائن الصندوق

68%

94%

26%

زبائن اإلمداد اإللكتروني من القطاع العام

263

358

95

زبائن اإلمداد اإللكتروني من القطاع الخاص

1,36

2,272

936

عدد الطلبيات الصادرة عن طريق اإلمداد اإللكتروني

5,569

22,069

16,500

نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني للقطاع الحكومي

94%

85%

%-9

نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني للقطاع الخاص

6%

15%

9%

نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني إلى إجمالي املبيعات

66%

84%

18%

 .دت��وزي��ع األدوي ��ة واملستهلكات الطبية ب��واس�ط��ة ص�ي��دل�ي��ات اإلم� ��دادات الطبية:
تعتبرالصيدليات من منافذ الصندوق الرئيسة التي تتعامل مع املواطنين مباشرة
وتوزع من خاللها أدوية الصندوق وتوفروتسهل على املريض الحصول على أدوية
الصندوق في أي وقت وباألخص األدوية النادرة التي ال توجد إال في الصندوق .تتبع
للصندوق ثالث صيدليات موزعة في أمدرمان وبحري والخرطوم .بلغت إي�رادات
الصيدليات ه��ذا ال�ع��ام ح��وال��ي  43مليون جنيه س��ودان��ي ،تبيع ه��ذه الصيدليات
ً
عدد 106صنفا بنفس سعرشراءها وال تضيف أي أرباح (رسم بياني رقم . )18

العام   2010وحتى 2016
 2010من
بياني  رقم  :18مقارنة ايرادات الصيدليات
2016
رسم :18

2016

13

2015

2014

2013

2012

2011

2010

50000000
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

فروع الصندوق بالواليات:
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ً
ً
تنفيذا لقانون الصندوق أصبح للصندوق فروعا بالواليات حيث أكملت اإلمدادات إنشاء
هذه الصناديق في  16والية .في هذه الصناديق تقوم اإلمدادات بتوفير رأس املال االبتدائي
90%
2016
:19
مليون
78%للواليات
76%جنيه
املتمثل في قيمة مخزون األدوية ،حيث وفر الصندوق ما قيمته 196
76%
80%
مواصفات التخزين الجيد.
67%مخاز
باإلضافة إلى الدعم اللوجستي املتمثل في65%تشييد
حسب67%
67%ن 67%
70%
ئاسة 61%
 59%ر59%
الوالية إلى املرافق الصحية ،منحت اإلم��دادات كل والية
�59%ة من
ولتسهيل نقل األدوي�
60%
52%راف وع��رب�ت�ي��ن م�ج�ه��زة لنقل األدوي ��ة م��ن رئ��اس��ة ال��والي��ة إل��ى امل �راف��ق الصحية
�50%ل�إش �
ع��رب�ت�ي��ن ل
50%
41%
بتكلفة  37مليون جنيه .تعتبر هذه الصناديق صمام أمان لضمان وصول األدوية املأمونة
40%
 31%والفعالة إلى جميع املواطنين وبالقرب من أماكن سكنهم وبأسعار موحدة في جميع أنحاء
30%
البالد .يهدف إنشاء نظام لإلمداد الطبي بالواليات إلى تحقيق اآلتي:
20%
 .أزيادة اإلتاحة الدوائية بتوصيل الدواء قرب أماكن سكن املواطنين.
10%
 .باستدامة توفير األدوي��ة واملستلزمات الطبية لجميع املؤسسات الصحية بالوالية مع
0%
ضمان جودتها وسالمتها وسهولة حصول املواطن عليها.
 .جتخزين وتوزيع أدوية العالج املجاني وأدوية صندوق الدعم العالمي وغيرها من األدوية
املمنوحة التي تحددها وزارة الصحة االتحادية وفق األسس املتفق عليها أو التي تقرها
الوالية.
 .دتوفيراملستلزمات الطبية الالزمة لتطويروترقية الخدمات الصحية بالوالية.
 .هجذب واستبقاء الصيادلة واملوارد الصيدالنية بالقطاع الحكومي.
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 .وتطويرالعمل الصيدالني والرقابة الدوائية بالوالية.
 .زتوحيد أسعار األدوي��ة في جميع املرافق الحكومية بغض النظر عن بعدها أو قربها من
مراكزالتوزيع في الوالية أومدى بعدها أوقربها من مخازن الصندوق املركزية بالخرطوم
(التزام الصندوق بالترحيل) .هذا النظام املوحد لألسعار يقوم على خفض األسعار في
ً
ً
ال��والي��ات البعيدة واألق��ل نموا ويمثل ن��وع من التكافل،حيث يدفع فيه مثال مواطنوا
والية الخرطوم نفس السعر الذي يشتري به الدواء مواطنوا الجنينة أو بورتسودان أو
حلفا القديمة .باإلضافة إلى كبح جماح أسعارالقطاع الخاص.
 .حتوحيد معايير ج��ودة األدوي��ة في جميع املرافق الحكومية (الشراء من املصادر املوثوقة
وتوفير الترحيل اآلمن للمنتجات حماية من ضوء الشمس والتحكم في درجات الحرارة
أثناء الترحيل والتخزين).
 .طترحيل أدوي��ة ال�ح��وادث وال�ط��واريء وع�لاج األط�ف��ال أق��ل م��ن  5س�ن��وات وأدوي��ة خفض
ً
وفيات األمهات وغيرها من األدوية املنقذة للحياة لفروع الصندوق بالواليات مجانا.
 .ياالس �ت �ف��ادة ال�ق�ص��وى م�م��ا تخصصه ال��دول��ة م��ن م�ي �زان�ي��ات وع �م�لات أج�ن�ب�ي��ة الس�ت�ي �راد
األدوية واملستلزمات الطبية.
 .كتعزيزالشفافية والحوكمة الرشيدة في اإلمداد الطبي وتنفيذ القانون من أهم مقومات
هذا البرنامج الذي ترعاه منظمة الصحة العاملية.
 .لتدريب العاملين في السلسلة الوطنية لإلمداد الطبي الحكومي.
تمثلت ال�ج�ه��ود امل�ب��ذول��ة م��ن ق�ب��ل ال�ص�ن��دوق م��ن أج��ل ت��رق�ي��ة ن�ظ��ام اإلم ��داد ال�ط�ب��ي بجميع
الواليات في تحقيقه لألنشطة التالية:
1 .1اإلشراف على فروع الصندوق بالواليات:
اإلشراف واملتابعة اإلدارية للواليات من أهم اآلليات التي من خاللها يستطيع الصندوق
ً
التأكد من اإلتاحة الدوائية وص��وال ألق��ل مستويات الرعاية الصحية األولية والوقوف
على املشاكل واملعوقات التى تواجه تنفيذ البرامج .استطاع الصندوق بالتعاون مع إدارة
الصناديق من تنفيذ الدورات اإلشرافية لجميع الواليات بنسبة  91%خالل العام .2016
2 .2مسحوبات الواليات من األدوية واملستلزمات الطبية خالل  العام :2016
بلغت جملة مسحوبات ف��روع الصندوق بالواليات وصناديق ال��دواء ال��دوار وصندوق
ال��دواء ال��دائ��ري ح��وال��ي  227مليون جنيه س��ودان��ي ب��زي��ادة  39%م��ن مسحوبات العام
السابق والتي كانت حوالي 164مليون جنيه سوداني .عند مقارنة مسحوبات الواليات
م��ن الصندوق نجد ارت�ف��اع النسبة لكل ال��والي��ات مقارنة بالعام السابق م��اع��دا نسبة
املسحوبات من كسال ،نهرالنيل والجزيرة (جدول رقم .)7

جدول رقم  :7مقارنة مسحوبات الواليات من العامين 2016-2015
15,960,506.27
6,048,673.74
7,440,702.48
4,136,720.08
4,596,636.76
8,339,568.91
5,320,725.55
4,171,131.98
1,913,880.64
1,054,550.10
1,226,250.94
312,777.58
74,130.98
180,168.80
0.00
-2,795,368.10
-6,615,935.88
-14,624,374.60

371%
319%
303%
173%
112%
89%
77%
32%
31%
17%
7%
6%
2%
2%
0%
-17%
-31%
-45%

البحراالحمر
غرب كردفان
غرب دارفور
شرق دارفور
وسط دارفور
سنار
شمال كردفان
النيل االبيض
النيل االزرق
جنوب دارفور
الخرطوم
شمال دارفور
جنوب كردفان
الشماليه
القضارف
كسال
نهرالنيل
الجزيرة

20,259,140.73
7,946,936.25
9,899,629.38
6,532,797.37
8,702,110.39
17,698,193.50
12,198,685.47
17,361,257.92
8,068,372.22
7,081,330.31
18,519,300.30
5,582,202.47
3,973,469.30
10,391,433.90
26,723,603.96
13,937,117.38
14,719,317.75
17,551,013.84

63,464,350.19 227,145,912.44 163,681,562.25

39%

4,298,634.46
1,898,262.51
2,458,926.90
2,396,077.29
4,105,473.63
9,358,624.59
6,877,959.92
13,190,125.94
6,154,491.58
6,026,780.21
17,293,049.36
5,269,424.89
3,899,338.32
10,211,265.10
16,732,485.48
21,335,253.63
32,175,388.44

ال توجد فروع للصندوق في واليتي الجزيرة والخرطوم

3 .3متابعة استالم أدوية الصندوق الطبي بالواليات :نفذ الصندوق خطة محددة لتوزيع
األدوي��ة إل��ى ال��والي��ات بترحيل مخزون ثالثة أشهر ألدوي��ة جميع البرامج إل��ى الوالية وفق
جدول زمني معين .يهدف هذا اإلجراء إلى ضمان استمراراإلمداد الدوائي وتقليل تكلفة
الترحيل وتوحيد أسعاراألدوية بجميع املؤسسات الصحية بالبالد .يتم استخراج فواتير
األدوية وتجميعها بإدارة الشحن وإرسالها إلى الوالية عبر الشركة الناقلة سودابوست.
الجدول التالي يوضح نسبة تنفيذ خطة توزيع األدوية إلى الواليات) جدول رقم .)8
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الوالية

مسحوبات  2015مسحوبات 2016

الجملة

االنحراف

النسبة
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جدول رقم  :8تنفيذ طلبيات األدوية بالواليات خالل العام 2016
البيان
1
2
3
4
5

قائمة األدوية
أدوية الطوارئ بالواليات
أدوية العالج بالقيمة
أدوية الدعم العالمي بالواليات
أدوية األطفال بالواليات
أدوية الحوامل بالواليات
املجموع

خطة توزيع األدوية  %   2016تنفيذ الخطة  %الطلبيات الطارئة
املطلوب املنفذ الطارئ 2015 2016

2016

2015

97%
97%
100%
92%
31%
82%

183%
198%
126%
110%
17%
%128

146%
118%
62%
90%
0%
50%

64
64
180
70
72
450

64
64
180
70
30
408

118
127
227
77
5
554

100%
100%
100%
100%
42%
%90

4 .4تحصيل عائدات بيع األدوية :استمرارية أداء الصندوق تعتمد بشكل كبير على التزام
أف��روع��ه ب��ال��والي��ات ب�س��داد م��ا عليها م��ن م��دي��ون�ي��ات ل�ل�ص�ن��دوق بشكل مستمر ومنظم.
بلغت نسبة التحصيل من املديونيات السابقة ( 42%جدول رقم )9
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جدول رقم  :9استرداد مديونيات الصندوق على فروع الصندوق بالواليات
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الرقم الوالية جملة التوزيع بالجنيه التحصيل بالجنيه
15,720,553.00
29,992,541.05
 1نهرالنيل
13,020,968.00
 2النيل االبيض 26,552,299.01
16,401,788.00
34,922,755.96
 3القضارف
12,440,040.00
27,480,224.21
 4كسال
5,882,973.00
13,143,237.95
 5النيل االزرق
3,645,081.00
 6جنوب كردفان 8,358,054.09
4,631,513.00
 7شمال دارفور 11,222,509.09
10,781,782.00
27,001,624.97
 8سنار
7,647,777.00
 9شمال كردفان 19,531,814.19
4,904,185.00
 10وسط دارفور 12,651,703.35
10,106,723.00
26,376,037.60
 11البحراالحمر
9,375,749.00
25,319,534.46
 12الشماليه
 13شرق دارفور
4,327,110.00
12,032,556.67
 14غرب دارفور
4,990,408.00
13,901,136.90
3,371,280.00
9,632,239.80
 15غرب كردفان
4,212,712.00
 16جنوب دارفور 14,742,152.60
131,460,642.51 312,860,421.90
الجملة

نسبة التحصيل
املتبقي
52%
14,271,988.08
49%
13,531,331.21
47%
18,520,967.55
45%
15,040,183.76
45%
7,260,264.85
44%
4,712,973.06
41%
6,590,996.06
40%
16,219,842.97
39%
11,884,037.14
39%
7,747,518.64
38%
16,269,314.24
37%
15,943,785.54
36%
7,705,446.45
36%
8,910,728.84
35%
6,260,960.04
29%
10,529,440.96
42%
181,399,779.40

.5

2016
2010
:18
50000000
45000000
40000000
يتمكن
5تقييم أداء فروع الصندوق القومي بالواليات :يتبع الصندوق منهجية محددة
35000000
على
من خاللها من التقييم املستمر وقياس مدى تحقيق األهداف املرجوة ،والوقوف
30000000
25000000
تحليله
امل�ش�ك�لات وامل �ع��وق��ات م��ع ال�ع�م��ل ع�ل��ى ح�ل�ه��ا ب �ص��ورة دوري ��ة ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال
20000000
15000000ق
للتقاريرالشهرية ،تقاريراإلشراف وتقاريرلجان الجرد الدوري واملفاجئ .قام الصندو
التقييم
بتقييم أداء فروعه بالواليات وفق ماهو مطلوب خالل هذا العام حيث شمل
10000000
م��دى تنفيذ ال��والي��ات ألنشطة األداء اإلداري وامل��ال��ي للصندوق ،وم�م��ا س��ات5000000
التخزين
ر
0
والتدقيق الخاصة
املضمنة في
الجيد ،ومدى
الفحص 2010
2012قائمة 2011
األنشطة2013
2015تنفيذ2014
والتوزيع 2016

بفريق اإلش �راف .م��ن نتائج التقييم نجد أن ث�لاث والي��ات ف�ق��ط( ش�م��ال ك��ردف��ان ،نهر
النيل والبحر األحمر) تحصلت على نسبة أعلى من  70%وبقية الواليات تتراوح نسبة
تقييمها من  30%إلى ( 70%رسم بياني رقم .)19
رسم بياني  رقم  :19تقييم أداء الصندوق بالواليات للعام  2016
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90%
2016
:19
78% 76% 76%
80%
67% 67% 67% 67% 65%
70%
61% 59% 59% 59%
60%
52% 50%
50%
41%
40%
31%
30%
20%
10%
0%
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14

جودة الخدمات املقدمة لزبائن الصندوق

سعى الصندوق لبذل الجهود نحو تحقيق رضاء زبائنه بهدف االحتفاظ بهم وإضافة زبائن
جدد وذلك بتنفيذه لألنشطة اآلتية :
 .أتهيئة بيئة مناسبة للعمل حيث أنشأ الصندوق إدارة خاصة بخدمات الزبائن تعمل على
استقبال الشكاوى وحلها والرد على استفسارات الزبائن ومدهم باملعلومات املطلوبة،
معالجة املرتجعات من الطلبيات ومتابعة م��لء االستبيانات الخاصة بالزبائن ،وضع
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وتحليل ومناقشة استمارات رضاء الزبائن.
 .بت�ح��دي��ث امل�ع�ل��وم��ات ال�خ��اص��ة ب�ك��ل زب ��ون ف��ي ن�ظ��ام إدارة ت�خ�ط�ي��ط امل� ��وارد وامل��ؤس�س��ات
ومراجعة الرخص الجديدة للعام .2016
 .جإدخال نظام النداء اآللي لتسهيل وترتيب عملية استالم الطلبيات من الزبائن.
 .دإعطاء تسهيالت في الدفع حسب نتائج تحليل الزبائن من حيث التزامهم بالسداد في
الوقت املحدد.
 .هالبدء في إدخال االستشارات الصيدالنية في صيدليات الصندوق وتأهيل مبانيها وعمل
نظام لقياس رضاء الزبائن.
 .وقام الصندوق بإرسال فرق من املهندسين الطبيين والفنيين ملختلف واليات السودان
(29مأمورية) ،وقامت هذه الفرق الزائرة بعدد من األنشطة التي يمكن حصرها فيما
يأتي:
1 .1حصراألجهزة املوجودة بالواليات املستهدفة خالل العام.
2 .2ص�ي��ان��ة األج �ه��زة وامل �ع��دات الطبية ب�ع��د ال�ب�ي��ع ح�ي��ث ب�ل��غ ع��دد األج �ه��زة ال�ت��ي تمت
صيانتها  ،383والتي فحصت  2,370والتي تم تركيبها  5,293جهاز.
3 .3تدريب عدد 162مهندس من الذين يعملون في الواليات.
 .زخ��دم��ة ت��وف�ي��ر األدوي� ��ة ع��ن ط��ري��ق االت �ص��ال ال�ه��ات�ف��ي ب��ال��رق��م  :5959ق ��ام ال�ص�ن��دوق
ب��إدخ��ال ه��ذه الخدمة ف��ي ال��رب��ع األول م��ن  2013ب�ه��دف توفير األدوي ��ة ال�ن��ادرة للمر�ضى
واألدوي��ة غير املتوفرة في السوق املحلي وذل��ك عن طريق إدارة الصيدليات بالصندوق
التي تعمل خالل  24ساعة في اليوم وتتلقى استفسارات وطلبات املر�ضى عن األدوي��ة
املوجودة بالبالد وذلك عن طريق االتصال بالرقم  . 5959في حالة عدم توفر األدوية
تقوم اإلمدادات بتوفيرها للمر�ضى من خارج البالد وبسعرالتكلفة .استقبل هذا الرقم
خ�ل�ال ه��ذا ال�ع��ام ح��وال��ي  66,575م�ك��امل��ة 94% .م��ن ه��ذه امل�ك��امل��ات ت��م ال��رد عليها في
أقل من عشرة ثواني  .وفي إطار توفير األدوي��ة النادرة للمر�ضى قام الصندوق بالتعاقد
مع مجموعة فارمسىي ون باململكة األردنية الهاشمية ومجموعة صيدليات نورماندى
املصرية عبراملستشارية الطبية في سفارة السودان بالبلدين .استطاع الصندوق توفير
ً
عدد  230صنف من خارج البالد من أصل  253صنفا طلبها الزبائن ،أي بنسبة تنفيذ
 .91%كما بلغ عدد الزبائن الذين وفرت لهم هذه الخدمة  2,245من أصل  2,303زبون
أي بنسبة .98%

ج��دول رق��م  :10ي��وض��ح م�ق��ارن��ة خ��دم��ة توفير األدوي ��ة ع��ن ط��ري��ق اإلت�ص��ال الهاتفي بين
العامين 2016 - 2015
2015

2016

البيان
عدد األصناف الكلية املطلوبة

117

253

عدد األصناف التي تم توفيرها

106

230

نسبة عدد األصناف التي تم توفيرها

91%

91%

عدد الزبائن الكلي

1479

2303

عدد الزبائن الذين وفرت لهم هذه األدوية

1476

2245

نسبة عدد الزبائن الذين وفرت لهم هذه األدوية من العدد الكلي

99%

98%
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 .حخدمة توفيروتوصيل األدوية للمر�ضى ذوى األمراض املزمنة :خالل هذا العام أدخل
الصندوق هذه الخدمة وتم التوصيل لعدد  27مريض بتردد  189مرة.
 .طخدمة تعريف الزبائن بوصول أدوية جديدة .يعمل الصندوق على توفيرخدمة الرسائل
التلقائية للزبائن والتي تفيدهم بوصول مخزون جديد ألي من األصناف التي يتعامل
ُ
فيها الصندوق .منذ العام السابق أدخ��ل جميع زبائن الصندوق في الخدمة حيث يتم
االرسال لجميع الزبائن بنسبة  4,196( 100%زبون) .إضافة لذلك يتم اإلرسال لعدد
من األطباء،الصيادلة واملهندسين .عدد الرسائل التى تم ارسالها  111رسالة.
 .يتفعيل نظام الدفع والتحصيل اإللكتروني  :
انتهج الصندوق سياسة الدفع اإللكتروني والتحصيل اإللكتروني لجميع املدفوعات املالية
للصندوق وذل��ك ب�ه��دف الضبط امل��ال��ي وترشيد اإلن�ف��اق وب��ذل��ك ي�ك��ون ال�ص�ن��دوق ق��د التزم
بالقرارالذي صدر من وزارة املالية واالقتصاد الوطني بإلزام كل الجهات الحكومية والهيئات
االقتصادية بتفعيل نظام الدفع والتحصيل اإللكتروني على كل املدفوعات الحكومية.
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أنشطة أخرى

ً
تمكن الصندوق خالل العام  2016من تحقيق عدة أنشطة ستنعكس إيجابا على تحسين
أدائه بصورة مستمرة وتضمن فعالية واستمراراإلمداد الطبي بالبالد ،من هذه األنشطة مايلي:
1 .1استقبال إثنين من مجلس اللوردات البريطاني للصندوق القومي لإلمدادات الطبية
ومناقشة تأثيرالحصاراالقتصادي على املنتجات الطبية.
2 .2الحصول على تخفيض وقدره حوالى  7مليون يورو من األصناف التي تم التوقيع عليها
ملدة خمس سنوات (التعاقد طويل األجل).

.3
.4
.5
.6
.7

3زيارة وفد مكتب منظمة الصحة العاملية بالسودان للصندوق القومي لإلمدادات الطبية.
4توقيع إتفاقية توريد أدوية منقذة للحياة لصالح الصندوق مع البرنامج القومي لألمم
املتحدة لإلنماء.
5زيارة وزيرالصحة الصومالي للصندوق القومي لإلمدادات الطبية.
6زيارة مديربرنامج األمم املتحدة لإلنماء للصندوق القومي لإلمدادات الطبية.
7ت��دش�ي��ن وص��ول ال��دف�ع��ة األول ��ى ألدوي ��ة ب��رن��ام��ج األم��م امل�ت�ح��دة ل�لإن�م��اء وش ��ارك ف�ي��ه وزي��ر
الصحة ووزيري الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي باإلضافة إلى رئيس بعثة األمم
املتحدة بالسودان والسفيرالبريطاني وسفيراإلتحاد األوربي والسفيرالهندي وعدد من
ممثلي البعثات الدبلوماسية واملنظمات األجنبية.

أوجه القصور في أداء الصندوق خالل العام :2016
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.1
.2
.3
.4
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.5
.6
.7
.8

1مازالت التغطية الدوائية ضعيفة بالواليات.
2تأخرتنفيذ بعض املشاريع املدنية في وقتها املحدد.
3انخفاض بعض وفرة األدوية بالصندوق القومي لإلمدادات الطبية والواليات.
4ع��دم ات�ب��اع ال�ط��رق العلمية ف��ي ت�ح��دي��د ال�ح��اج��ة ال��دوائ�ي��ة ب��ال��والي��ات م�م��ا ي��زي��د ف��ي ع��دد
الطلبيات الطارئة.
5قلة الكوادرالصيدالنية في بعض الواليات.
6عدم التزام بعض الواليات باستعمال برنامج تخطيط املوارد في املعامالت اليومية.
7السعة التخزينية ال تكفي لجميع واردات الصندوق مما يؤدي إليجارمخازن خارجية.
8ضعف التحصيل من املرافق الصحية ببعض الواليات.

16

الخاتمة

نفذ الصندوق القومي لإلمدادات الطبية  83%من أنشطة خطته للعام  ،2016كما تمكن
الصندوق خالل هذا العام من تحقيق اآلتي:
1 .1متوسط معدل وفرة البرامج القومية التي يوفرها الصندوق بلغ .93%
2 .2شراء املنتجات الطبية ذات املأمونية والنجاعة والجودة العالية وذلك عن طريق:
 .أتفعيل الشراء املوحد في مجال األجهزة واملعدات الطبية.
ً
 .بشراء أصناف املنتجات الحيوية املحورة جينيا من مصادرها األصيلة ومن دول
ذات نظام رقابي معتمد بنسبة .% 100
3 .3إلتزام جميع املوردين بترحيل جميع املنتجات الطبية في درج��ات حرارتها املطلوبة مع
وضع أجهزة لرصد درجات الحرارة والرطوبة.

17

توصيات

ّ
بالرغم من التقدم املحرز في الخدمات الصحية التي يقدمها الصندوق ،إال أنه يواجه العديد
من التحديات التي من املتوقع أن تؤثرفي أدائه مما ينعكس في فعالية واستمراراإلمداد الطبي
بالبالد ،ولكي يتمكن الصندوق من تحقيق هدفه األساس في توفيراألدوية واملستلزمات الطبية
نقدم التوصيات اآلتية:
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ً
 4 .4ال �ب ��دء ف ��ي زي � ��ادة ال �س �ع��ة ال�ت�خ��زي�ن�ي��ة ل �ل �ص �ن��دوق وذل� ��ك ب�ت�ش�ي�ي��د م �خ��زن ج��دي��د ط�ب�ق��ا
للمواصفات العاملية للتخزين من املقرر تسليمة خالل الربع األول من العام القادم.
5 .5تحسين نظام اإلم��داد الطبي وتوفير بيئة تخزينية آمنة وفعالة تضمن فعالية وج��ودة
األدوية واملستهلكات الطبية وذلك عن طريق:
 .أالبدء في تجهيز بناء خمس مخازن لفروع الصندوق في بعض الواليات.
 .بتأهيل مخازن الصندوق بوالية جنوب دارفور وكسال والقضارف.
 .جدعم فروع الصندوق بعدد 16عربة نقل مبرد و 16عربة اشراف.
 .دتوحيد توصيل طلبيات كل البرامج الخاصة بالوالية.
 .همتابعة الطلبيات حتي وصولها الي الوالية.
6 .6زيادة قيمة املبيعات عن طريق اإلمداد اإللكتروني إلى  84%من قيمة املبيعات الكلية.
7 .7تمكن الصندوق من توفيرأصناف بأسعار أقل من القطاع الخاص بنسبة .53%
8 .8زيادة كفاءة العاملين بالتدريب والتطوير املستمر مع التركيز على توزيع فرص التدريب
على جميع الفئات العاملة حسب تخصصاتهم املختلفة.
9 .9تفعيل برنامج التطويراملنهي الصيدالني املستمرواكتمال تسجيل عدد1,000صيدلي باملركز.
1010تقديم خدمة توفيراألدوية عن طريق مركزاالتصال بالرقم  5959بنسبة .91%
1111تطويروتحسين تكنولوجيا املعلومات بالصندوق:
 .أإدخال نظام تتبع عمليات الشراء اإللكتروني بنسبة .100%
 .بتنفيذ خطة حوسبة نظام املعلومات اللوجستية وإدارة املخزون على مستويات
النظام الصحي بجميع واليات السودان بنسبة .100%
 .جربط إدارة صيدليات الصندوق بنظام الصندوق املركزي بنسبة .100%
 1212زي��ادة اإلت��اح��ة الجغرافية وذل��ك ب��إدخ��ال  16والي��ة في اتفاقية إنشاء ف��روع اإلم��دادات
الطبية بالواليات.
1313تمكن الصندوق من توزيع نسخ من الكتب واملنشورات التي تساعد على االستخدام
املرشد لألدوية لكل واليات السودان بنسبة .100%
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1 .1التطبيق األمثل لقانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية واللوائح الصادره بموجبه
لالستفادة في تحسين األداء املالي واإلداري بالصندوق.
2 .2تخفيض أس�ع��ار األدوي ��ة وامل�س�ت�ل��زم��ات ال�ط�ب�ي��ة وذل ��ك ب��واس�ط��ة االس �ت �ف��ادة م��ن إع�ف��اء
الصندوق من الرسوم الحكومية وفق قانون الصندوق .
3 .3زيادة اإلتاحة الدوائية وتوصيل الدواء إلى املرافق الصحية الحكومية في جميع أنحاء البالد
وذلك بواسطة الزام فروع الصندوق بالواليات بالقوانين ،السياسات والخطط املوضوعة
من رئاسة الصندوق.
 4 .4مراقبة ال �زام ال��والي��ات بأسعار بيع األدوي��ة للجمهور التي تحددها الصندوق وتفعيل
الرقابة لضمان توحيد السعرفي جميع أنحاء البالد.
ً
5 .5متابعة مخزون األدوية بفروع الصندوق مركزيا بواسطة إدارة مراقبة املخزون.
6 .6إلتزام الواليات بالقائمة املوحدة لألدوية.
7 .7تدريب العاملين بالواليات على تطبيق اإلجراءات القياسية في سلسلة اإلمداد الطبي.
8 .8دعم الواليات باستمرارومتابعتها لتنفيذ نظام تخطيط املوارد واملؤسسات.
9 .9إدخال نظام آلي لقياس درجات الحرارة والرطوبة في مخازن الواليات.
 1010تفعيل مهام املحاسب بفريق اإلشراف على الواليات للمساعدة في تحصيل املديونية.
1111عمل تقييم شامل لإلمداد الطبي لألثاثات واألجهزة الطبية بحيث يشمل تحديد حاجة
البالد الحقيقة منها وط��رق ش�راءه��ا باملواصفات املطلوبة وتوزيعها وتركيبها وصيانتها
على مستوى جميع املؤسسات الصحية بالواليات حسب حاجة كل والية.
1212ال�ت�زام بنك ال�س��ودان بتحويل النقد األجنبي املطلوب ملقابلة فواتير الصندوق لحساب
الشركة املحلية املوردة للصنف أواألصناف والتي تقوم بدورها بتكملة اإلجراءات البنكية
وتوريد األدوية للصندوق.
 1313تكملة إن�ش��اء مركز عبد الحميد إبراهيم للتدريب واملكتبة امللحقة ب��ه وال�ت��ي تهدف إلى
تقديم خدمات معلوماتية مناسبة ومتطورة للباحثين في مجال اإلمداد الطبي والخدمات
الصيدالنية وإدارة األعمال.
1414ت�خ�ف�ي��ض ت�ك��ال�ي��ف ت�ش�غ�ي��ل ال �ص �ن��دوق وال �ح �ص��ول ع �ل��ى أق ��ل أس �ع ��ارم�م�ك�ن��ة ل�ل�أدوي��ة
ً
واملستلزمات لينعكس إيجابا على أسعاراألدوية في املرافق الحكومية.
1515استمرارسياسة دعم أدوية األمراض املزمنة واألدوية غالية الثمن.
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Indicator

Description of  indicator  

NMSF

1 Selection

Percentage of medicine items received that are 99%
in the NMSF list

2 Availability

Percentage of items available ÷ total number
of items
Ratio between median price of products
procured and the international median
)reference value (Target ≤ 1
Percent of emergency orders issued in this year
Proportion of the value of emergency orders
issued in in this year
Percentage of orders to be cleared from port
that were cleared before the deadline
Percentage of orders delivered in full and on
time (as stated in the procurement agreement)
from total number of orders in a defined period
Total value of expired items ÷Total value of[
products procured annually] X 100%
Registered items that are procured ÷ Number[
of items procured in a defined period] X 100%
Medicines that met national quality control[
standards ÷ number of items procured in a
defined period] X 100%
Percentage of sample passing the post
marketing surveillance test
Percentage of batches of items recalled from
the market
Percentage of medicines received with shelf
life less than 75% at the time of arrival
Absolute value of the difference between[
recorded quantities and counted quantities ÷
Physical quantity] X 100%
Total value of expired items ÷ Average[
inventory value] X 100%
Percentage of quantities of each product lost
per total quantities available for use (opening
.stock plus quantities received) in the past year
Percentage of coverage of NMSF services
among public health institutions
Percentage of treatment sites that received all
orders in full during a defined period
Percentage of treatment sites that received all
orders on time during a defined period
Percentage of staff responsible of PSM who
have been trained in PSM

3 Procurement
Efficiency
4 Emergency
Procurement

11 Recall system
life at the
12 Shelf
date of arrival
Inventory
13 physical
count
of
14 Value
expired items
15 Inventory
Control
16 Coverage
quality of
17 The
NMSF services
18 Human
Resources

74%

100%

WHO, 2011

MSH,2013
80%-100%> andWHO/
HAI,2006
All items WHO, 2011

15% less than 5% WHO, 2008
11% less than 5% WHO, 2008
74%

100%

WHO, 2011

75%

100%

WHO, 2008

0%

0%

USAID 2013

95%

100%

USAID 2010;
MSH 2012

99%

100%

WHO, 2011

100%

100%

USAID,
2009

0.6%

-

MSH, 2013

13%

0%

MSH , 2013

0.1%

0%

MSH, 1997

3%

to 5% 3

MSH, 2013

1.2%

1% >

WHO, 2011

44%

-

WHO, 2007

100%

WHO, 2011

-

WHO, 2008

74%
31%
70%
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clearance
5 Port
Performance
6 Supplier
Performance
Expiration
7 Management
of
8 Registration
items
Quality of
9 items before
release
Post-marketing
10 surveillance

82%

Standard References
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ملخص التقدم املحرز في بعض املؤشرات :مقارنة بين األعوام  2010وحتى العام 2017
البيان

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010اإلنحراف النسبة
157% 1,420 2,325 905 785 592 503 286 147 134

مشتريات األدوية األجنبية *
م �ش �ت��ري��ات األدوي� � ��ة -ال �ص �ن��اع��ة
7
املحلية*
قيمة املخزون
ق �ي �م��ة امل �ن �ت �ج��ات ال �ط �ب �ي��ة ال �ت��ي
وزعتها اإلمدادات *
مخصص ال�ب �رام��ج ال�ق��وم�ي��ة من
إجمالي التوزيع
زبائن اإلمداد اإللكتروني
متوسط الوفرة الدوائية
نسبة األدوية املرفوضة
نسبة األدوية منتهية الصالحية
نسبة األدوية املسجلة
األدوي� � � ��ة م� ��ن دول ذات ن �ظ��ام
رقابي معتمد
عدد املتدربين
ن�س�ب��ة أس �ع��ارأدوي ��ة ال�ص�ن��دوق
إلى القطاع الخاص

74

308

173%

10

563 1,189 626 550 428 265 154 85

90%

102% 1,514 2,998 1,484 1,218 922 557 330 175 173
80

172% 1,228 1,943 715 634 435 215 154 85

NA
63%
9%
7%
74%

27% 326 1,545
16% 13% 95%
-50% -0.3% 0.3%
0%
0
1%
2%
2% 97%

57
66%
2%
5%
87%
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266
93%
1%
2%
72%

542
95%
0.6%
1%
96%

912
92%
0.3%
1%
98%

1,599
85%
1%
1%
97%

1,219
82 %
0.6%
1%
95%

31% 31% 29% 25% 29% 32% 28% 22%

0

0%

1,241 1,200 1,224 588 466 331 161 10

41

3%

46% 47% 47% 45% 49% NA NA NA

*بماليين الجنيهات.
 ANاملعلومات غيرمتوفرة أو الخدمة لم تكن موجودة.
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 1املقدمة
خلفية تاريخية:

تقرير األداء السنوي للعام 2017

تعد املستودعات املركزية لإلمدادات الطبية بمثابة املركزالقومي ملشتريات وتخزين وتوزيع
امل�ن�ت�ج��ات الطبية للمؤسسات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ال �س��ودان وال�ت��ي ت��أس�س��ت ف��ي ال�ع��ام  1935م
وقتئذ بالخدمات الطبية ف��ي ال �س��ودان .انتقلت بعد ذل��ك إلى
ك ��إدارة ضمن م��ا �ك�ان ي�ع��رف
ٍ
املبنى الحالي في ال�ع��ام 1954م بحسبانها إدارة تابعة ل��وزارة الصحة باسم اإلدارة العامة
لإلمدادات الطبية املركزية .في فبرايرمن العام  1991م أصبحت اإلمدادات الطبية املركزية
هيئة عامة معنية بتوفيراإلمداد الطبي لكافة املؤسسات الصحية في البالد بموجب قانون
الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل�إم��دادات الطبية لسنة 1991م ،األم��ر ال��ذي س�م��ح للمؤسسة ال�ج��دي��دة
ممارسة الحد األق�صى املمكن من اإلدارة الذاتية ومنح القانون اإلم��دادات الطبية مرونة
ً
في العمليات التجارية في ش�راء وبيع األدوي��ة اعتمادا على نظام اس�ت��رداد التكلفة في توزيع
امل�ن�ت�ج��ات الطبية وذل��ك ض�م��ن س�ي��اس��ة ال�ت�ح��ري��ر االق�ت�ص��ادي ال�ت��ي اعتمدتها ث��ورة اإلن�ق��اذ
الوطني والتي جاءت في  30يونيو .1989
ف��ي ال�ع��ام  2003ألغيت جميع القوانين الخاصة بالهيئات ودم�ج��ت ف��ي ق��ان��ون الهيئات لسنة
 .2013خالل العام  2015تغير الوضع القانوني للهيئة ،بعد إج��ازة قانون الصندوق القومي
لإلمدادات الطبية لسنة  ،2015وعليه تحولت الهيئة العامة لإلمدادات الطبية املركزية إلى
الصندوق القومي لإلمدادات الطبية مع االحتفاظ بالدور األساس الذي كانت تقوم به الهيئة
واملهمة املوكلة إليها واملتمثلة في ش�راء وخ��زن وتوزيع املنتجات الطبية (األدوي��ة واملستلزمات
واألجهزة واألثاثات الطبية) للمؤسسات واملرافق الحكومية .جاء هذا التغيير ً
بناء على توصيات
لجنة دراس ��ة استخصاص الهيئة ال �ص��ادرة ف��ي ال�ع��ام  2011وت��وص�ي��ات بيت الخبرة العالمي
الصادرة في العام  2012وبرنامج إصالح املؤسسات الذي يتبناه مجلس ال��وزراء الذي يهدف
إلى تحسين إدارة اإلمدادات الطبية لتحقيق أهدافها باملرونة الالزمة والكفاءة املطلوبة وأقل
تكاليف ممكنة .أه��م ما يميز الصندوق أن��ه أصبح مؤسسة خدمية غير ربحية وكذلك حدد
القانون املؤسسة املسؤولة عن توفيرالدواء حتى على مستوى املرافق الصحية وأوجب على
املؤسسات الحكومية الشراء من الصندوق فقط .تتمثل أهم ميزات قانون الصندوق في اآلتي:
 1 .1صندوق اإلمدادات غير ربحي يعتمد على نظام التمويل الذاتي بأقل تكاليف تشغيلية
ممكنة وك�ف��اءة عالية وب��امل��رون��ة املطلوبة .يستخدم الصندوق ع��ائ��دات بيع املنتجات
الطبية في شراء منتجات جديدة لتعزيز املخزون وتغطية التكلفة التشغيلية والتوسع
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ال �رأ�س��ي واألف �ق��ي دون إض��اف��ة أي أرب ��اح ت��دف��ع ل��دع��م اإلي� �راد ال�ع��ام وه��و م��ا ك��ان يسمى
بالربط قبل صدور القانون.
2 .2إلزامية الشراء املوحد ألجهزة الدولة مما يقلل الهدر ،ويخفض األسعار ويوحد معايير
ج ��ودة األدوي ��ة ف��ي جميع امل �راف��ق ال�ح�ك��وم�ي��ة وي�ل��زم ال�ق��ان��ون ال�ص�ن��دوق ب�ش�راء األدوي ��ة
ً
امل �ط��ورة ج�ي�ن�ي��ا واألدوي� ��ة ذات امل ��دى ال�ع�لاج��ي ال�ض�ي��ق واألدوي� ��ة ال�ت��ي تستعمل ل�ع�لاج
األم�راض املستعصية والوبائية واألمصال من املصادر املوثوقة في ال��دول ذات النظام
الرقابي املعتمد أو من املصادرذات األهلية املسبقة من منظمة الصحة العاملية.
3 .3تخفيض األسعاروذلك نتيجة لإلعفاء من الجمارك والضرائب والعوائد وأي رسوم حكومية.
4 .4توحيد أس�ع��ار البيع للجمهور ف��ي جميع أن�ح��اء ال�ب�لاد وثباتها دون تغيير لفترات طويلة
ودع��م األدوي��ة غالية الثمن وكذلك ال�ت�زام الصندوق بالترحيل ،مما يساعد على كبح
جماح أسعار أدوية القطاع الخاص (متوسط أسعار أدوية الصندوق يعادل  46%من
أسعارالقطاع الخاص في العام .)2017
5 .5ال تتم التصفية إال بموجب قانون.
6 .6تحسين سلسلة اإلمداد الطبي للمرافق الحكومية وذلك بتوفيرالترحيل اآلمن للمنتجات
حماية من ضوء الشمس والتحكم في درجات الحرارة أثناء الترحيل والتخزين.
7 .7زيادة اإلتاحة الدوائية وتوصيل الدواء إلى املرافق الصحية الحكومية في جميع أنحاء
البالد وذلك بإنشاء فروع في الواليات.
8 .8توفير أدوية الحوادث والطواريء وعالج األطفال أقل من  5سنوات والكلى والسرطان
ومستهلكات بنك الدم وأدوية مر�ضى الهيموفيليا وأدوية خفض وفيات األمهات وغيرها
من األدوية املنقذة للحياة.
9 .9تقوية اإلجراءات الوقائية لحماية املال العام.
1010تعزيزالشفافية والحوكمة الرشيدة في اإلمداد الطبي.
1111تدريب العاملين في السلسلة الوطنية لإلمداد الطبي الحكومي.
1212تنظيم شراء املنتجات الطبية ألول مرة.
1313ي�م�ن��ع ال �ن �زاع ب�ي��ن م��ؤس�س��ة اإلم� ��داد وب �ي��ن امل��ؤس �س��ة ال��رق��اب�ي��ة ب��وج��وب ش� �راء األدوي ��ة
املسجلة .حدد مصادرشراء األدوية التي ال توجد لها مثيالت مسجلة في البالد وأوجب
أخذ مسبق كتابة من املجلس القومي لألدوية ُّ
والسموم.
1414شروط خاصة للعاملين.
1515ت�ع�ي�ي��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ص�ن��دوق ب��واس�ط��ة م�ج�ل��س ال� ��وزراء ب�ت��وص�ي��ة م��ن م�ج�ل��س إدارة
الصندوق.
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أه ��داف ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�ل�إم��دادات ال�ط�ب�ي��ة  :ي�ه��دف ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�ل�إم��دادات
الطبية لتحقيق اآلتي:
1 .1تأمين حاجة الوحدات الصحية في القطاع العام من املنتجات الطبية ذات املأمونية
والنجاعة والجودة العالية والسعراملوحد في جميع أنحاء البالد.
2 .2تحقيق األمن الدوائي القومي.
ً
3 .3توفير املنتجات الطبية بنظام اس�ت��رداد التكلفة ت��أك�ي��دا ل�ل��دور الخدمي واإلستراتيجي
للصندوق.
4 .4املساهمة في تطويرالخدمات الصيدالنية في البالد.
5 .5تعزيزاالستخدام املرشد للدواء.
6 .6تعزيزاإلتاحة الدوائية.
7 .7امل�س��اع��دة ف��ي نشر ال�خ��دم��ات العالجية ف��ي جميع أن�ح��اء ال�ب�لاد وذل��ك بتوفير املنتجات
الطبية.
يستعرض هذا التقرير التقدم والنجاح الذي حققه الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
خالل العام  ،2017حيث استطاع الصندوق تنفيذ  89%من أنشطة خطته للعام .2017
يتمثل أبرز ما تحقق خالل هذا العام ،في ارتفاع وفرة أصناف البرامج العالجية املتخصصة
وتشمل أص�ن��اف ال�ط��وارئ وال �ح��وادث باملستشفيات ،أص�ن��اف ال�س��رط��ان ،أص�ن��اف زراع��ة
وغسيل الكلى ،أص�ن��اف بنك ال��دم والهيموفيليا .بلغ متوسط وف��رة ه��ذة األص�ن��اف .98%
كانت قيمة األدوي��ة واملستلزمات الطبية التي وزعها الصندوق خالل العام 2,998 ،2017
مليارجنيه و بنسبة زيادة  102%عن العام  .2016بلغت نسبة التوزيع والبيع للقطاع العام
 ،94%بينما كانت نسبة البيع للقطاع الخاص  5.9%وانخفض البيع للمنظمات التطوعية
ً
غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة إل��ى  0.1%وذل ��ك ات�س��اق��ا م��ع س�ي��اس��ة ال�ص�ن��دوق ال�ت��ي ت��رك��ز ع�ل��ى م��ؤس�س��ات
القطاع العام وينحصر البيع للقطاع الخاص لألدوية واملستهلكات غير املتوفرة في السوق.
تمكن الصندوق من االستمرارفي تحقيق الوفراالقتصادي من خالل االستفادة من الشراء
املوحد لألدوية واملستلزمات الطبية بكميات كبيرة وبأسعارمنافسة.
استمر ال�ص�ن��دوق ف��ي زي��ادة السعة التخزينية ليستوعب التوسع األف�ق��ي وال�رأ�س��ي الكبير،
وذل��ك بتشييده ملخزن بمواصفات عاملية م��ن طابقين تبلغ سعته التخزينية  46أل��ف متر
مكعب ،بهذا املخزن زادت السعة التخزينية لإلمدادات الطبية على املستوى املركزي ،من
ً
ً
 25ألف مترا مكعبا فقط إلى أكثر من  70ألف متر مكعب .و استفاد الصندوق من سقف
ً
ً
املخزن بإنشاء مركز عبد الحميد إبراهيم للتدريب بمواصفات متقدمة تجعله مركزا دوليا
ً
متخصصا في التدريب في مجال سلسة إمداد املنتجات الطبية.
تم افتتاح هذا املبنى (املخزن واملركز) في  17أبريل من العام  2017بتشريف فخامة رئيس
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الجمهورية املشير عمر حسن أحمد البشير وال��ذي ترأس اجتماع املجلس القومي لتنسيق
ال�خ��دم��ات الصحية املنعقد ف��ي نفس ال�ي��وم ف��ي ق��اع��ة التنسيق ال�ص�ح��ي ،حيث استمر هذا
االج�ت�م��اع مل��دة  4س��اع��ات ل��م ي�غ��ادر فيها فخامة ال��رئ�ي��س ال�ق��اع��ة .ك��م أع�ل��ن السيد فخامة
رئيس الجمهورية في ختام االجتماع منح العاملين ب��اإلم��دادات الطبية وس��ام اإلنجاز ومنح
ً
امل��دي��ر ال�ع��ام نجمة اإلن�ج��از ت�ق��دي�را ل�ل��دور الكبير ال��ذي ق��ام��وا ب��ه ف��ي توفير األدوي��ة و اإلنتشار
الجغرافي في الواليات.
ك�م��ا ق��ام ال �ص �ن��دوق ب�ع�م��ل ت�ق�ي�ي��م ش��ام��ل ل�ل�ع��ام�ل�ي��ن ن�ف��ذت��ه م �ب��ادرة ال �ن��اس ال��ذي��ن ي�ق��وم��ون
ُ
باإلمداد The People that Deliver Intiativeوتعرف ب PtDوهي منظمة تعنى بتطويرسبل
اإلم��داد الطبي بواسطة تنمية امل��وارد البشرية العاملة ف��ي ه��ذا امل�ج��ال .استفاد الصندوق
من عضويته في هذه املنظمة ،في تمويل دراس��ات لتقييم الحاجة التدريبية ووض��ع وصف
وظيفي للعاملين وتحديد الكفاءات املطلوبة لكل وظيفة وكذلك إعداد إستراتيجية لتنمية
املوارد البشرية العاملة في سلسلة اإلمداد الطبي .بلغت تكلفة هذه الدراسة  54ألف دوالر،
وكانت مساهمة الصندوق فيها  9ألف دوالرفقط.
اس�ت�ف��اد ال�ص�ن��دوق م��ن ع�لاق��ات��ه م��ع املنظمات ال��دول�ي��ة املتخصصة ف��ي م�ج��ال عمله وذل��ك
باستقبال واستضافت الصندوق القومي لإلمدادات الطبية في الثالث من ديسمبرمن العام
 2017لعدد 13خبير تدريب في سلسة اإلم��داد الطبي من دول أورب�ي��ة وآسيوية وأفريقية،
بهدف مراجعة خطة تدريب العاملين في سلسلة اإلمداد الطبي ومساندة الصندوق في تنفيذ
الخطة اإلستراتيجية لتدريب العاملين بسلسلة اإلمداد الطبي القومي.
قامت اإلم��دادات الطبية وشركائها في نظام اإلم��داد الطبي بواسطة برنامج األم��م املتحدة
لإلنماء من إعدادها إلستراتيجية قومية لإلمداد الطبي بالبالد .تهدف هذه اإلستراتيجية إلى
بناء نظام إمداد فعال ،ومستدام لجميع املنتجات الطبية من أجل توفير خدمات صحية
ذات ج��ودة عالية وتقدم ه��ذه الخدمات بواسطة م��وارد بشرية مدربة وذات كفاءة عالية
ً
مما سيؤدي إلى نتائج صحية إيجابية داعمة للنظام الصحي في السودان .أيضا قام فريق
من منظمة  TRANSAIDالبريطانية في شهر أبريل من العام  2017بتقييم نظام الترحيل في
الصندوق ،حيث تحملت املنظمة جميع تكاليف الخبراء األجانب.
انتهج الصندوق سياسة االس�ت�ف��ادة م��ن تقنية املعلومات ف��ي مجال تطوير العمل اإلداري
والفني ،حيث تمكن الصندوق من تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كافة تعامالته والتخلص
من اإلدارة التقليدية وباألخص في فروع الصندوق بالواليات .وضع الصندوق نظام متكامل
ب�ي��ن م�ش�ت��ري��ات ف��روع��ه ب��ال��والي��ات ورئ��اس��ة ال �ص �ن��دوق ل�ت�س�ه�ي��ل اإلج� � �راءات وزي� ��ادة س��رع��ة
ال�ع�م�ل�ي��ات .ب��اإلض��اف��ة إل��ى تنفيذ ن�ظ��ام تتبع عمليات اإلم ��داد وال �ش �راء اإلل�ك�ت��رون��ي وتنفيذ
النظام اإللكتروني ملتابعة عمليات الشحن والتسليم.

يتضح من التقرير ،رغم ماحققه الصندوق إال أنه مازالت هنالك عقبات واخفاقات يسعى
ال�ص�ن��دوق لتخطيها وذل��ك م��ن خ�ل�ال ت��رك�ي��زه ع�ل��ى ب�ن��اء ع�لاق��ات وث�ي�ق��ه م��ع زب��ائ�ن��ه وم��وردي��ه
وج�م�ي��ع ال�ق�ط��اع��ات األخ ��رى ال�ت��ي ي�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ال �ص �ن��دوق ،و ذل��ك ب��ال�ت��رك�ي��زع�ل��ى امل�ش��ارك��ة
الفعالة وتطبيق أف�ض��ل اآلل�ي��ات والتقنيات املتكاملة ب�ه��دف ال��رق��ي ب�ن�ظ�ام اإلم ��داد الطبي
ً
ب��ال�ب�لاد ،وان�ت�ه��اج��ه لتطبيق إستراتيجيات طموحة للنمو وال�ن�ه��وض ب��أداء ال�ص�ن��دوق سعيا
لتحقيق مهمته في استدامة توفير منتجات طبية آمنة وفعالة وبأسعار مقدور عليها بجميع
املؤسسات الصحية في واليات السودان.
يختتم هذا التقريربأهم التحديات التي تواجه استمرارية الوفرة الدوائية ومنها الديون على
وزارة املالية والتخطيط االقتصادي وصعوبة الحصول على النقد األجنبي .كذلك يوضح
التقريرالسلبيات املترتبة على امتناع واليتي الخرطوم والجزيرة عن إنشاء فروع لإلمدادات
الطبية .كما يقدم ه��ذا التقرير ع��دد م��ن التوصيات التي م��ن شأنها إزال��ة التحديات والتي
ً
أصبحت تمثل تهديدا غيرمسبوق الستمرارية الصندوق القومي لإلمدادات الطبية.

2

تطويراألداء اإلداري بالصندوق

انتهج الصندوق مبدأ التطويراملستمرلزيادة كفاءة وفعالية األداء العام للصندوق و زيادة
اإلنتاجية وتحسين أداء ال�ص�ن��دوق اإلداري وامل��ال��ي وال�ف�ن��ي م��ع االس�ت�خ��دام األم�ث��ل للموارد
البشرية وامل��ال�ي��ة واللوجستية وت��وف�ي��ر التكامل واإلن�س�ج��ام ف��ي أداء األع�م��ال ال�ت��ي ي�ق��وم بها
الصندوق وذل��ك بواسطة تركيزه على العناصر الرئيسة ف��ي برنامج التطوير اإلداري والتي
تقوم على تنمية املوارد البشرية و توفيراملوارد املالية التي تمكن من تنفيذ البرامج التدريبية
والتأهيل وتحسين البنىية التحتية باإلضافة إلى امل��وارد التقنية التى لها دور كبير في تطوير
العمل وتنفيذ القرارات ً
بناء على النتائج بالسرعة والدقة املطلوبة .وضع الصندوق اآلليات
اآلتية لتعينه علىى االستمرارفي األداء املتميزوهي:

 1.2االجتماعات التنظيمية الدورية

1 .1اجتماع اإلدارة العليا األسبوعي :ينعقد اجتماع اإلدارة العليا بحضور املدير العام
ً
وم ��دراء اإلدارات ال�ع��ام��ة وامل�ت�خ�ص�ص��ة أس�ب��وع�ي��ا .ال�ه��دف م��ن ه��ذا االج�ت�م��اع متابعة
العمليات اإلدارية والفنية بالصندوق .باإلضافة إلى مناقشة وإجازة التقاريراألسبوعية
اآلتية:
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َّ
يتبع الصندوق أسلوب تبادل األفكار واملعلومات بين العاملين لتحقيق النتائج املرجوة ،كما يتبع
ً
أيضا أسلوب تفعيل مشاركات املوظفين في بحث مشاكل العمل وحفزهم على املبادرة باالقتراح
واالبتكاروالتطويروذلك عبرعقده الجتماعات دورية مفصلة كاآلتي:
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 .أتقرير وفرة األدوية املهمة ( ،)Key Itemsأدوية البرامج القومية ومنها على سبيل
املثال أدوية العالج املجاني وأدوية عالج األطفال دون سن الخامسة ،باإلضافة
إل��ى تقرير وف��رة أدوي��ة ص�ن��دوق ال��دع��م العالمي واألدوي ��ة التي يوفرها الصندوق
القومي للشركاء.
 .بتقرير اإلتاحة الدوائية وهو تقرير يوضح تغطية املرافق الصحية باألدوية ومدى
توفرها.
 .جتقريراملوقف املالي واالعتمادات البنكية.
 .دتقريراملبيعات األسبوعية وفرص البيع الضائعة.
 .هتقريراألصناف الواردة للصندوق واملفرج عنها بعد الفحص واألصناف املحجوزة.
 .وتقريراألصناف التي تبقى لها ستة أشهرفما دون من تاريخ صالحيتها.
 .زمناقشة أثرالتكليفات املنجزة على أداء الصندوق.
ن�ت��ائ��ج وم�خ��رج��ات اج�ت�م��اع اإلدارة العليا خ�ل�ال ال�ع��ام  :2017ع�ق��دت اإلدارة العليا 50
ً
ً
ً
اجتماعا من أصل  50اجتماع كان مقررا خالل هذه العام بحضور  515عضوا بمتوسط
حضور  10أعضاء للجلسة الواحدة وبنسبة حضور  .94%أصدرت هذه االجتماعات 88
ً
تكليفا ،نفذ منها  81تكليف ومتبقى التكليفات تحت اإلج�راء واملتابعة .تمحورت تكليفات
اجتماع اإلدارة العليا املنفذة في  6قضايا كما في الجدول رقم  1أدناه.
جدول رقم  :1التكليفات الصادرة من اجتماع اإلدارة العليا األسبوعي خالل العام 2017
املحور
عدد التكليفات      النسبة
الرقم
 1تنظيم وتقييم العمل اإلداري والفني واملالي بالصندوق
31%
27
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 2التقييم املستمرلنظام شراء املنتجات الطبية
 3تطويروتحسين البيئة التخزينية بالصندوق
 5زيادة التغطية الدوائية في الواليات
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 4اإلمداد الطبي األمثل لألجهزة واملعدات الطبية
 6رفع كفاءة الخدمة املقدمة لعمالء الصندوق
املجموع

20

%23

15

17%

11

12%

9

%10

6

7%

88

100%

2 .2اج �ت �م��اع م� ��دراء اإلدارات :ي�ن�ع�ق��د اج �ت �م��اع م � ��دراء اإلدارات ب �ح �ض��ور امل ��دي ��ر ال �ع��ام
للصندوق ومدراء اإلدارات العامة واإلدارات املتخصصة واإلدارات ورؤساء األقسام
كل أسبوعين وذلك بهدف:
 .أال��وق��وف ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة س�ي��ر ال�ع�م��ل داخ ��ل اإلدارات وم�ع��ال�ج��ة امل�ش��اك��ل اإلداري ��ة

واملعوقات التي تواجه اإلدارات إن وجدت.
 .بمناقشة تقاريرأداء اإلدارات ربع السنوية ومدى تنفيذ الخطة السنوية ومراجعة
وم�ت��اب�ع��ة ال�ت�ك�ل�ي�ف��ات املنبثقة م��ن خ�ل�ال اج�ت�م��اع م ��دراء اإلدارات وم�ن��اق�ش��ة أث��ر
التكليفات املنجزة على أداء الصندوق.
 .جمناقشة الدراسات والبحوث املتعلقة بعمل الصندوق والتي تقدمها اإلدارات.
 .دمناقشة التقريرالدوري من املشاركين في الدورات التدريبة الداخلية والخارجية.
 .هتنويرمن اإلدارة العليا عن القضايا والقرارات الخارجية املتعلقة بالصندوق.
ً
نتائج ومخرجات اجتماعات مدراء اإلدارات للعام  :2017عقد الصندوق  29اجتماعا من
ً
أصل  29اجتماعا كانت مقررة خالل هذا العام بنسبة تنفيذ  .100%عدد الذين شاركوا
ً
في هذه االجتماعات  1,324بمتوسط حضور  46عضوا للجلسة الواحدة وبنسبة حضور
ً
بلغت  .95%أص��درت ه��ذه االجتماعات  24تكليفا نفذت بنسبة  ،83%وبقية التكليفات
لم يحن موعد تنفيذها بعد .تمحورت التكليفات املنفذة عبر اجتماع مدراء اإلدارات في 7
محاور كما موضح في الجدول رقم  2أدناه :
جدول رقم  :2التكليفات الصادرة من اجتماع مدراء اإلدارات خالل العام 2017
املحور
عدد التكليفات النسبة
الرقم
33%
8
 1ت �ن �ظ �ي��م ال �ع �م ��ل اإلداري وال� �ف� �ن ��ي و ت� ��زوي� ��د ال �ع��ام �ل �ي��ن
باإلجراءات القياسية للعمليات املختلفة
 2زيادة كفاءة الخدمات املقدمة لكسب رضاء الزبائن
16%
4
 3زيادة كفاءة عمليات شراء األدوية واملستلزمات الطبية
13%
3
 5ت�ه�ي�ئ��ة ب �ي �ئ��ة ت �خ��زي �ن �ي��ة آم �ن ��ة وت �ق �ل �ي��ل األص� �ن ��اف م�ن�ت�ه�ي��ة
الصالحية
 6تحقيق نظام توزيع جيد ومستدام إلى جميع مؤسسات
الرعاية الصحية
 7التعريف املستمربدور الصندوق وبرامجه ومناشطه

3

13%

2

8%

1

4%

24

100%

املجموع

3 .3اجتماع اإلدارة العليا بالعاملين بالصندوق بجميع فئاتهم وتخصصاتهم املختلفة:
ان�ت�ه��ج ال�ص�ن��دوق منهج امل�ش��ارك��ة ف��ي ات�خ��اذ ال �ق �رارات وتقييم األداء ال�ع��ام للصندوق
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 4ضبط جودة املخزون

3

13%
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وخلق روح االنتماء املؤس�سي وذلك بعقده للقاء دوري مع العاملين بالصندوق بجميع
فئاتهم التخصصية املختلفة وي�ش��ارك ف��ي ه��ذه االج�ت�م��اع��ات م��دي��رو ف��روع الصندوق
بالواليات .تناقش هذه اللقاءات املوضوعات أدناه:
 .أمناقشة تقاريرأداء الصندوق ربع السنوية .
 .بوضع ومتابعة تنفيذ خطة الصندوق السنوية.
 .جتحليل األداء مقارنة مع املستهدف في الخطة.
 .دالتقدم املحرز واإلخفاقات التي صاحبت تنفيذ الخطة.
 .هتحسين األداء ومعالجة القصور.
 .واملشاكل اإلدارية والفنية التي واجهت العاملين.
ُع� ِ�ق��د اجتماعان خ�لال ه��ذا ال�ع��ام بمشاركة أك�ث��ر م��ن  200ع��ام��ل م��ن ال�ص�ن��دوق ،بلغ عدد
ً
التكاليف الصادرة من هذه االجتماعات  27تكليفا نفذت بنسبة  ،81%وبقية التكليفات
لم يحن موعد تنفيذها بعد.
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  2.2تطويرأساليب إدارة املوارد البشرية
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 1 .1ت�ه�ي�ئ��ة ب�ي�ئ��ة ال �ع �م��ل ال��داخ �ل �ي��ة :ع ��دد ال�ع��ام�ل�ي��ن ب��ال �ص �ن��دوق  75% ،439م�ن�ه��م من
ال��ذك��ور و  25%إن��اث .يتوزع العاملون على تسع فئات تخصصية مختلفة .متوسط
أع�م��ار ال�ع��ام�ل�ي��ن ب��ال�ص�ن��دوق  43س�ن��ة ،وه��و األم ��ر ال ��ذى ي�س�ع��ى ال�ص�ن��دوق ل�لاس�ت�ف��ادة
منه في تطوير منظومة العمل ووض��ع م�س��ارات وظيفية طموحة تتيح للعاملين إظهار
إمكاناتهم وقدراتهم للمساهمة في تنفيذ خطة وإستراتيجية الصندوق .يركزالصندوق
على تحسين وتطويربيئة العمل الداخلية وزيادة الرضاء الوظيفي وذلك بتوفيرظروف
ً
وبيئة عمل مالئمة ومساعدة للعاملين ،مما ينعكس إيجابا على معنويات العاملين و
بالتالي رفع كفاءة األداء وتحقيق أهداف الصندوق .تمكن الصندوق من تطبيق اآلتي
لتهيئة بيئة العمل:
 .أال�ت�ع��اق��د م��ع ش��رك��ات م�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي ال�ن�ظ��اف��ة وص �ح��ة ال�ب�ي�ئ��ة ورع��اي��ة ال�ح��دائ��ق
والحماية والتأمين.
 .بتوفير الترحيل لجميع العاملين وذل��ك بالتعاقد م��ع ش��ر �ك�ات ت��وف��ر ع��رب��ات مهيئة
ومكيفة لترحيل العاملين.
 .جتوحيد الزي لجميع العاملين.
 .دالكشف الدوري الطبي للعاملين.
 .هتوفيرالتأمين الصحي لجميع العاملين.
 .وتطبيق لوائح الحوافزواملكافآت.
 .زتفعيل حوافزالعاملين و ربط الحافزباألداء الفعلي.
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 .حتنفيذ مبدأ املحاسبة.
 .طت�ط��وي��ر وت�ح�س�ي��ن االت �ص��االت ال��داخ�ل�ي��ة ب��ات�ب��اع ال�ن�ظ��ام اإلل�ك�ت��رون��ي م�م��ا أدى إل��ى
سهولة تبادل املعلومات والوثائق والتقاريروتقليل الفاقد الزمني.
 .ياالنضباط وااللتزام بمواعيد العمل :وضعت اإلم��دادات قواعد موحدة وعادلة
لضبط الحضور واإلنصراف وااللتزام بمواعيد العمل وبعد العطالت الرسمية
كاألعياد واملناسبات الوطنية لتحسين األداء وزيادة االنتاجية وتهيئة بيئة عمل
مريحة ومالئمة للعاملين ،وعلى سبيل املثال كان معدل ساعات العمل في العام
 2017بنسبة  99%أي لم يتجاوز التأخيرأو الغياب نسبة  1%فقط.
 .كت�ق��دي��م ال�خ��دم��ة ال��ذات�ي��ة للعاملين :وه��ي خ��دم��ة تتيح للعامل ال��دخ��ول ف��ي برنامج
ك�م�ب�ي��وت��ر ي �ع��رف ب��اس��م ت�خ�ط�ي��ط م � ��وارد امل � ��ؤس� � �س � ��ات(Enterprise Resource
 )Planningوبواسطة رقم مخصص لكل عامل ومن ثم الحصول على الخدمات
التالية في أي وقت:
 .أتقديم طلب اإلجازات بأنواعها السنوية ،املرضية ،مأموريات وغيرها.
 .بتوفيرالبيانات الشخصية لكل عامل.
 .جمعرفة املرتبات والحوافزاملستحقة للعامل.
ً
 .دال�س�ج��ل ال�ت��دري�ب��ي للعامل وي�ت��م تحديثه دوري ��ا ب��واس�ط��ة ال�ع��ام��ل واع�ت�م��اده
بواسطة إدارة تنمية املوارد البشرية بالصندوق.
 .هالتقييم الذاتي للعامل.
2 .2تدريب وتأهيل العاملين بسلسلة اإلمداد الطبي :يقوم الصندوق بالتركيزعلى تطوير
وتنمية امل��وارد البشرية وبناء ال�ق��درات العلمية واملهنية والفنية للعاملين في سلسلة
اإلم��داد الطبي وذلك بوضع الخطط والسياسات التي تضمن تنفيذ عمليات التطوير
باستدامة وبكفاءة عالية ،حيث تمكن الصندوق من تنفيذ األنشطة اآلتية:
 .أت��دري��ب وت��أه�ي��ل ال�ع��ام�ل�ي��ن ف��ي سلسلة اإلم ��داد ال�ط�ب��ي ب��ال�ب�لاد :ق��ام ال�ص�ن��دوق
بتنفيذ خطته التدريبة للعام  2017بنسبة  .92%تهدف الخطة التدريبية إلى
رف��ع ك�ف��اءة وانتاجية العاملين ع��ن طريق التدريب والتأهيل املستمر ،وتوزيع
فرص التدريب على جميع الفئات العاملة في مجال اإلمداد الطبي بتخصصاته
املختلفة .عدد املتدربين في املجاالت املتنوعة ذات الصلة باإلمداد الطبي 1,241
ً
م�ت��درب��ا ( 1,117م�ت��درب ف��ي دورات داخ�ل�ي��ة و 124م�ت��درب ف��ي دورات خ��ارج�ي��ة)
م��ن العاملين ب��ال�ص�ن��دوق ،والعاملين ب�ف��روع ال�ص�ن��دوق ب��ال��والي��ات ،وبصندوق
ال�خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة ب��ال�ق��وات امل�س�ل�ح��ة وال�ش��رط��ة ،وال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي للتأمين
الصحي والصيادلة العاملين بصيدليات ال�ص�ن��دوق واملستشفيات الحكومية
(رسم بياني رقم.)1
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رسم بياني رقم  :1املشاركين في الدورات التدريبية الداخلية والخارجية من العام 2010
العام2017:1
وحتى
اﳌﺸﺎرﻛ�ن �� اﻟﺪورات اﻟﺘﺪر�بﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا�خﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2010وﺣ�ى ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2017
ﺑﻴﺎ�ﻲ رﻗﻢ
رﺳﻢ
رﺳﻢ ﺑﻴﺎ�ﻲ رﻗﻢ  :1اﳌﺸﺎرﻛ�ن �� اﻟﺪورات اﻟﺘﺪر�بﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا�خﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2010وﺣ�ى ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2017
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2016

2015

2014

اﻟﺘﺪر�بﻴﺔ 2014
2015
ا�خﺎرﺟﻴﺔ
 2016اﻟﺪورات
ا�خﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺪورات اﻟﺘﺪر�بﻴﺔ

2011
2013
2012اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ2011
2012
2013
اﻟﺪورات اﻟﺘﺪر�بﻴﺔ
اﻟﺪورات اﻟﺘﺪر�بﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

2010
2010

 .بمركز عبد الحميد إبراهيم للتدريب :أنشأ الصندوق مركز عبد الحميد إبراهيم
ً
ً
ً
للتدريب بمواصفات متقدمة تجعله مركزا دوليا متخصصا في التدريب في مجال
سلسة إمداد املنتجات الطبية ،والذي تم افتتاحه في  17أبريل من العام 2017
بتشريف فخامة رئيس الجمهورية املشيرعمرحسن أحمد البشير .ونشرت أخبار
عن افتتاح مركزعبد الحميد إبراهيم للتدريب في ثالث مجالت خارجية أصدرتها
مؤسسة هيرا ،مبادرة الناس الذين يقومون باإلمداد The People that Deliver
 Initiativeوت �ع��رف ب( ،)PtDم��ؤس �س ��ة( Pamela Steele Associatesم��رف��ق
رق��م .)3 ,2 ,1يحتوي املركز على أربع قاعات تدريبة بها أحدث األجهزة التعليمية
وب�ع��دد  30مقعد لكل ق��اع��ة م��ع إمكانية رب��ط قاعتين لتناسب ال�ب�رام��ج املوسعة
ذات العددية الكبيرة وقاعة للمؤتمرات م��زودة بشاشات ذكية وخدمة الترجمة
الفورية وقاعة أخرى الجتماعات املجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية،
ً
يحتوي املركز أيضا على معمل لتنمية مهارات العاملين على استعمال الكمبيوتر
بسعة  25جهاز باإلضافة إل��ى مكتبة إلكترونية وورق�ي��ة متخصصة تحتوي على
أك�ث��ر م��ن  750ع�ن��وان ف��ي م�ج��ال اإلم ��داد ال�ط�ب��ي وال��رق��اب��ة ال��دوائ�ي��ة .ب��اإلض��اف��ة إل��ى
الكافتيريا ،وغيرها من املنافع الالزمة لعمل املركز(صورة رقم.)1

صورة رقم  :1مركزعبد الحميد إبراهيم للتدريب

تقرير األداء السنوي للعام 2017

منذ افتتاحه في أبريل وحتى ديسمبرمن العام  2017استضاف املركز 135نشاط من ورش
عمل ،ومؤتمرات وك��ورس��ات تدريبية استفاد منها  9,671شخص (ج��دول رق��م 47% .)3من
الفعاليات كانت الجهة املنظمة هي وزارة الصحة االتحادية و 27%لصالح اإلمدادات الطبية
و 26%جهات أخرى مثل منظمة الصحة العاملية-إقليم شرق املتوسط ،والصندوق القومي
للتأمين الصحي ،واملجلس القومي لألدوية ُّ
والسموم ،ومنظمة األمم املتحدة للسكان ،ومجلس
التخصصات الطبية ،والجمعية ال�س��ودان�ي��ة للصيدلة ال�س�ري�ري��ة ،وامل��رك��ز القومي ألم�راض
الجهازالهضمي والكبد ،واتحاد اصحاب العمل واتحاد طالب الصيدلة السوداني.
جدول رق��م :3األنشطة املنفذة بواسطة مركز عبد الحميد إبراهيم للتدريب من أبريل
وحتى ديسمبرمن العام 2017
النسبة
عدد املستفيدين
العدد
الفعالية
الرقم
57%
5,491
95
 1الدورات التدريبية
23%
2,255
30
 3االجتماعات
12%
1,155
7
 2املحاضرات
8%
770
3
 4املؤتمرات
100%
9,671
135
املجموع
 .جال �ش �راك��ة م��ع م��ؤس�س��ات دول �ي��ة متخصصة ف��ي م�ج��ال ت��دري��ب ال�ع��ام�ل�ي��ن بسلسة
اإلم��داد الطبي :قام الصندوق بتوقيع اتفاقيات مع معاهد وجامعات ذات خبرة
تدريبيية في مجال اإلمداد الطبي على النحو التالي:
1 .1اتفاقية مع جامعة ليدز البريطانية ( :)University of Leedsأرسلت جامعة
ليدز خالل العام  2014استشاريين لعمل تقييم ملعرفة احتياجات العاملين
ف��ي م�ج��ال اإلم� ��داد ال�ط�ب��ي ع�ل��ى امل�س�ت��وى امل��رك��زوال ��والي ��ات .اس�ت�خ��دم��ت ع��دة
وس��ائ��ل للتقييم م�ن�ه��ا امل�ق��اب�لات ال�ش�خ�ص�ي��ة ،واالس�ت�ب�ي��ان��ات ،وورش العمل
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وزي��ارات ميدانية أرسلت نتائج التقييم والخطة التدريبية املقترحة .استفاد
ً
م�ن�ه��ا  59م�ت��درب��ا ح�ت��ى ال� �ع ��ام .2017ك�م��ا دع�م��ت ال�ج��ام�ع��ة م�ك�ت�ب��ة م��رك��ز عبد
ً
الحميد إبراهيم بعدد  182كتاب مجانا ،باإلضافة إلى موافقتهم على ارسال
بعض املوضوعات املنشورة في الدوريات العلمية إذا طلبت منهم.
2 .2اتفاقية للتدريب مع مؤسسة هيرا البلجيكية :)HERA ) Health Research for Action
قاموفدمنمؤسسةهيرابزيارةالصندوقفيشهرينايرمنالعام 2014لبحث سبل
كيفية إنشاء نظام متكامل في مجال التدريب للعاملين بالصندوق والعاملين
ف��ي مجال اإلم��داد الطبي بالبالد وذل��ك لتحسين وتطوير أداء العاملين ورف��ع
الكفاءات .كما قام الوفد بتقييم نظام التدريب الحالي ومراجعة تصور إنشاء
ً
مركزتدريب قومي .استفاد من هذه االتفاقية  55متدربا حتى العام.2017
3 .3اتفاقية للتدريب مع مؤسسة ( : Pamela Steele Associates (PSAوقعت
ً
االتفاقية في عام 2017واستفاد منها  74متدربا من العاملين بسلسة اإلمداد
الطبي.
4 .4اتفاقية للتدريب مع مؤسسة  : i+solutionوقعت االتفاقية في ع��ام 2017
ودرب بواسطتها  111متدرب من العاملين بسلسة اإلمداد الطبي.
5 .5ات�ف��اق�ي��ة ل�ل�ت��دري��ب م��ع م��ؤس�س��ة  Empower School For health :وق�ع��ت
اإلتفاقية في عام  2017واستفاد منها  11متدرب.
 .دت��وزي��ع الكتب وامل�راج��ع العلمية :ب��دأ الصندوق منذ ال�ع��ام  2013ف��ي ت��وزي��ع كتب
ً
علمية ف��ي م�ج��ال اإلم ��داد ال�ط�ب��ي م�ج��ان��ا لجميع ال�ص�ي��ادل��ة العاملين ب��ال�ص�ن��دوق،
وف��روع��ه ب��ال��والي��ات ،وإدارات الصيدلة االت�ح��ادي��ة وال��والئ�ي��ة ،وك�ل�ي��ات الصيدلة
بالجامعات الحكومية ،واملستشفيات ،وش��ر �ك�اء ال�ص�ن��دوق ب��اإلض��اف��ة إل��ى معهد
الصحة العامة واملجلس القومي السوداني للتخصصات الطبيةُّ .وزع في العام
 2013أكثرمن  200نسخة من كتاب MDS-3 Managing Access to Medicines
 and Health Technologiesال �ص��ادر م��ن م��ؤس�س��ة Management Science
 for Healthوال ��ذي يعتبر م��ن امل�راج��ع األس��اس�ي��ة ف��ي م�ج��ال اإلم ��داد ال�ط�ب��ي .ووزع
أكثر من  100نسخة م��ن كتاب Rules and Guidance for pharmaceutical
 Manufactures and Distributorsوك �ت ��اب Rules and Guidance for
 Pharmaceutical Distributorsفي العام  ،2015و  50نسخة من Stockey›s
ً
 .Drug Interactions Pocket Companionكما يواظب الصندوق سنويا على
توزيع دليل األدوي��ة البريطاني  BNFوهو مطبوعة تشارك فيها الجمعية الطبية

ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة  British Medical Associationوال�ج�م�ع�ي��ة ال�ص�ي��دالن�ي��ة امل�ل�ك�ي��ة
البريطانية Royal Pharmaceutical Society of Great Britainوينشر مرتين كل
ع��ام .يهدف الدليل لتزويد الصيادلة واألط�ب��اء بمعلومات دقيقة وحديثة حول
استخدام األدوية ويتضمن معلومات عن اختيارووصف وصرف وتناول األدوية.
وزع الصندوق  180نسخة من الدليل في العام  2015و  250في العام  2016و
ً
 105في العام  .2017أيضا وزع خالل هذا العام  45نسخة من Pharmacy Case
.Studies
 .هإن �ش��اء م�ك�ت�ب��ة م�ت�خ�ص�ص��ة :أن �ش��أ ال �ص �ن��دوق ف��ي ه ��ذا ال �ع ��ام م�ك�ت�ب��ة إل�ك�ت��رون�ي��ة
وورقية تحتوي على الكتب واألوراق العلمية في مجال اإلمداد الطبي والخدمات
الصيدالنية وإدارة األعمال بمركزعبد الحميد إبراهيم للتدريب ،والهدف منها:
1 .1ت�ق��دي��م خ��دم��ات م�ع�ل��وم��ات�ي��ة م�ن��اس�ب��ة وم�ت�ط��ورة للباحثين ف��ي م�ج��ال اإلم ��داد
الطبي والخدمات الصيدالنية وإدارة األعمال.
2 .2استخدام الكمبيوترفي عملية البحث والتصفح.
3 .3توفيراملعلومات في أي وقت وسهولة تحديث املعلومات.
4 .4امكانية تخزين املعلومات بشكل فعال.
5 .5املحافظة على املراجع والكتب النادرة.
ت��م االش�ت �راك ف��ي ع��دة م��واق��ع و منها م�ب��ادرة  HINARIال�ت��ي ترعاها منظمة الصحة العاملية
وتتيح ملشتركيها الحصول على املوضوعات املنشورة في أكثر من  13ألف مجلة علمية وأكثر
ً
ً
من  56كتابا إلكترونيا في مجال الصحة .وقاعدة املكتبة االلكترونية األمريكية ،وقاعدة
املرصد السودان الصحي ،وقاعدة منظمة الصحة العاملية (النشرة الصحية الشهرية).

 3.2تقييم النظام اللوجستي بواسطة بيت خبرة أجنبي
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في شهر أبريل من العام  2017تم تقييم النظام اللوجستي للصندوق بما في ذلك الترحيل.
نفذ ه��ذا التقييم بواسطة منظمة  TRANSAIDالبريطانية وال�ت��ي تحملت جميع تكاليف
ال�ت�ق�ي�ي��م وال �خ �ب �راء األج��ان��ب ال��ذي��ن ن �ف��ذوه .ب ��دأت ال�ف�ك��رة ب�ت�ق��دي��م ط�ل��ب م��ن اإلدارة العليا
ل�ل�ص�ن��دوق مل �ن �ظ �م��ة TRANSAIDل�ع�م��ل تقييم ل�لأن�ظ�م��ة ال�ل��وج�س�ت�ي��ة ب��ال�ص�ن��دوق وف��روع��ه
بما في ذل��ك نظام الترحيل .منظمة  TRANSAIDهي منظمة دولية تهدف للحد من الفقر
وتحسين نوعية الحياة من خالل توفير أفضل الفرص للحصول على الخدمات األساسية
مثل الصحة والتعليم والفرص اإلقتصادية في أفريقيا والدول النامية .تقوم املنظمة ببناء
امل�ه��ارات وامل�ع��ارف ل��دى العاملين ف��ي النظم اللوجستية بما فيها الترحيل لتقديم خدمات
ترحيل آم�ن��ة وب��أق��ل التكاليف وذات ك�ف��اءة وفعالية عالية ب�ه��دف تحسين وف��رة املنتجات
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الطبيةً .
بناء على دراسة التقييم األولى ،قامت املنظمة بإرسال فريق من الخبراء للعمل مع
إدارة الشحن والتسليم بالصندوق وشركائه في عملية الشحن ،التسليم والترحيل وستقدم
املنظمة األنشطة اآلتية:
 .أدعم وتطوير عمل سياسة قومية لترحيل املنتجات الطبية.
 .ب إجراء آليات جديدة لجمع البيانات.
 .ج دعم تحليل البيانات.
 .د تقديم مؤشرات قياس أساسية لدعم اتخاذ القرارات لإلدارة العليا.
 .هإجراء تحليل مالي شامل.
 .ووضع استراتيجية للحد من التكاليف واإلستخدام األمثل لوسائل النقل.
 .زدع ��م م�ك�ت�ب��ة م��رك��ز ع�ب��د ال�ح�م�ي��د إب �راه �ي��م ل�ل�ت��دري��ب ب �ع��دد  20ك �ت��اب ف��ي م �ج��ال ال��دع��م
اللوجستي وكذلك إتاحة الحصول على  7ألف مجلة علمية إلكترونية.
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 4.2املحافظة على املال العام
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تقوم سياسة الصندوق القومي لإلمدادات الطبية في املحافظة على املال العام ليس فقط
على اتباع القوانين واللوائح واإلج�راءات املالية في صرفه وحسب وإنما تحرص اإلم��دادات
على أهمية استخدام امل��ال ال�ع��ام ب�ص��ورة راش��دة ،وه��ي ال تقل أهمية ع��ن وج��وب الصرف
ً
وف�ق��ا للبنود امل�ج��ازة ف��ي امل��وازن��ة .وعليه قامت اإلم ��دادات بعمل الكثير م��ن اإلج �راءات ليس
فقط للتأكد م��ن أن امل��ال ال�ع��ام ي�ص��رف حسب ال�ق��وان�ي��ن وال�ل��وائ��ح وغ�ي��ره��ا م��ن الضوابط
ً
مال عام ،فعال يتحصل الصندوق بموجبه
الحكومية ،ولكن لتتأكد من أن ما يصرف من ٍ
على أفضل قيمة لهذه األم��وال في السوق  Value for Moneyوعلى أكبر فائدة ممكنة من
صرفه على السلع والخدمات .تتمثل أهم ركائزسياسة اإلمدادات املالية على:
ً
أوال اتباع اإلجراءات املحاسبية:
 .أالشراء عن طريق العطاءات :جميع مشتريات اإلمدادات عن طريق العطاءات وتشارك
ً
جميع الجهات ذات الصلة في لجان ال�ع�ط��اءات ،فمثال تتكون اللجنة الرئيسة لشراء
ً
امل�ن�ت�ج��ات ال�ط�ب�ي��ة م��ن أك�ث��ر م��ن ث�لاث�ي��ن ع�ض��وا ي�م�ث�ل��ون جميع امل��ؤس�س��ات ذات الصلة
(وزارة املالية ،التأمين الصحي ،القوات املسلحة والشرطة واألمن وغيرهم).
 .بج��رد امل�خ��زون� :ك�ان الهدف من ج��رد املخزونات في امل��ا�ض��ي تحديد مخزون أول امل��دة،
تحديد العهدة الجديدة ألمين املخزن ،معرفة قيمة األدوية التالفة وتلك التي تجاوزت
تاريخ الصالحية ،ومعرفة األدوية الراكدة .منذ العام  ،2011أصبح الغرض من الجرد،
وال��ذي ت�ش��ارك فيه جميع ال�ج�ه��ات ذات الصلة (امل �راج��ع ال�ع��ام ،امل�راج�ع��ة الداخلية،
املستشار القانوني ،دي��وان الحسابات ،األمن االقتصادي ال��خ) ،باإلضافة إلى ما ذكر،
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التأكد من مطابقة املخزون الفعلي مع املخزون املوجود في الحاسوب .وملنع حدوث أي
عجزأو زيادة في املخزونات ،قامت اإلمدادات باآلتي:
1 .1إدخال جميع املخزونات في النظام اإللكتروني املعروف بتخطيط موارد املؤسسات
ويختصربالــــ  ERPوأصبح الصرف ال يتم إال عبرالحاسوب الذي يخصم مباشرة من
ً
املخزون بالعهدة ّ
ويحدث املخزون آليا دون تدخل من أمين املخزن.
ِ
2 .2يجرد املخزن ثالث مرات على األقل بطريقة مفاجئة (غيرمعلنة).
3 .3الجرد نصف السنوي.
4 .4تدريب أمناء املخازن.
5 .5إجازة الئحة الشراء والخزن والتوزيع لسنة .2015
6 .6توزيع منشور ألمناء املخازن ليكونوا على بينة من أمرهم في حالة وج��ود عجز أو
زيادة.
7 .7استخدام املؤشرات العاملية ملعرفة حسن أداء الصندوق في ضبط مراقبة املخزون.
8 .8تركيب كاميرات للمراقبة في جميع املخازن.
ً
9 .9ملا كان السبب الرئي�سي لإلنحراف في قيمة املخزونات ( نقصا أو زيادة) هو وجود
أكثرمن ماركة تجارية للصنف الواحد أو لنفس الصنف ولكن بعبوات مختلفة،
أدخ �ل��ت اإلم � ��دادات ن�ظ��ام ال �ب��ارك��ود مل�ن��ع ه ��ذا االل �ت �ب��اس ب��اإلض��اف��ة إل ��ى امل�راج�ع��ة
النهائية بواسطة الصيادلة.
وبتنفيذ ال�ص�ن��دوق ل�ه��ذا اإلج� �راء اس�ت�ط��اع تقليل ال�ه��در ال�ن��ات��ج م��ن ان�ت�ه��اء ص�لاح�ي��ة بعض
األدوي��ة قبل استعمالها إل��ى الحد األدن��ى للمدى العالمي املقبول وال��ذي ي�ت�راوح بين  3%إلى
 ،)MSH, 2013( 5%إذ نجد أن نسبة األصناف منتهية الصالحية انخفضت من  7%إلى
ً
 1%منذ العام  ،2013كما استطاع الصندوق أيضا خفض نسبة الفرق املطلق بين قيمة
املخزون الفعلي عند الجرد وقيمة املخزون في النظام اآللي من  2%في نهاية العام  2009إلى
 0.24%في العام  2017وهي بذلك تعتبرنسبة مقبولة مقارنة مع النسبة املستهدفة صفر%
(.)MSH, 2013
ً
ثانيا اإلج��راءات التى تساعد في الحصول على أكبر قيمة ممكنة مما تصرفه اإلمدادات
من أموال:
 .أش ��راء األدوي ��ة وامل�س�ت�ه�ل� �ك�ات واألج �ه��زة ال�ط�ب�ي��ة :أج ��ازت اإلم � ��دادات س�ي��اس��ة بموجبها
أصبحت مأمونية ونجاعة وجودة املستحضرات الصيدالنية مقدمة على أي اعتبارات
ً
ّ
�ورد وال�ت�س�ه�ي�لات ال�ت��ى ي�ق��دم�ه��ا ل�ل�إم ��دادات وأخ �ي �را
أخ ��رى .ب�ع��ده��ا ي��أت��ي ح�س��ن أداء امل� � ِ
األسعار .حددت سياسة اإلمدادات بعض األصناف الحساسة وتشمل األدوية املنقذة
ً
للحياة واملستحضرات الحيوية َّ
املطورة جينيا واألصناف ذات املدى العالجي الضيق
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وتلك التى يستخدمها املر�ضى مدى الحياة (األمراض املستعصية) من مصادر موثوقة
ومن دول مشهود لها بالكفاءة في مجال الرقابة الدوائية .كما التزمت اإلمدادات بشراء
ً
األدوي ��ة امل�س�م��وح ق��ان��ون��ا ب�ت��داول�ه��ا ف��ي ال�ب�لاد (أي األدوي ��ة امل�س�ج�ل��ة ف��ي امل�ج�ل��س القومي
ل�ل�أدوي��ة وال� ُّ�س �م��وم) .ت��رت��ب ع�ل��ى اإلج � �راءات امل��ذك��ورة أع ل��اه ،إن�خ�ف��اض ن�س�ب��ة األدوي ��ة
املرفوضة ألسباب تتعلق بالجودة من متوسط  16%في الفترة من  2001حتى  2010إلى
أقل من  0.5%منذ العام .2014
ً
 .بض�م��ان ج��ودة م�خ��زون��ات اإلم ��دادات ونجاعتها :ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى ج��ودة منتجاتها ،وحتى
يحصل امل��واط��ن على ال�ف��ائ��دة امل��رج��وة م��ن استعمال ال ��دواء ال��ذي يشتريه م��ن م��وارده
الخاصة أو تلك التي توفرها له الدولة ،قامت اإلمدادات باإلجراءات التالية:
1 .1النقل املبرد :منذ بداية العام  2013أصبحت اإلم��دادات تنقل جميع واردتها من
ميناء بورتسودان إل��ى الخرطوم وم��ن مخازنها الرئيسة في الخرطوم إل��ى الواليات
ف��ي شاحنات م�ب��ردة .ف��ي النصف الثاني م��ن ال�ع��ام  2014قامت اإلم ��دادات بوضع
أجهزة لقياس ال�ح�رارة أثناء النقل للتأكد من أن سائقي الشاحنات ال يوقفون
جهازالتبريد.
 2 .2أدخ�ل��ت اإلم ��دادات ن�ظ��ام إلكتروني ملراقبة درج��ات ال�ح�رارة وال��رط��وب��ة ف��ي جميع
مخازن الصندوق .هذه األجهزة تقوم برصد درج��ات الحرارة والرطوبة على مدار
ً
الثانية وت�ص��در إن ��ذارا حين ي�ح��دث ت�ج��اوز ف��ي درج��ات ال�ح�رارة وال��رط��وب��ة بالزيادة
أو النقصان عن امل��دى املطلوب .إذا لم يحدث تدخل ملعالجة املشكلة في خالل
 30دق�ي�ق��ة ،ت��رس��ل ه��ذه األج �ه��زة رس��ائ��ل ق�ص�ي��رة  SMSإل��ى ال�ت�ل�ف��ون��ات املحمولة
للمسؤولين في الصندوق.
ً
 .جالوفرة الدوائية :ملا كانت املصروفات اإلدارية والتشغيلية ال تتأثر كثيرا بتوفر األدوية
أو عدمه ،وبالتالي فإن صرف املال العام على هذه البنود يصبح غير ذي جدوى إن لم
تتوفراألدوية املأمونة والفعالة وذات الجودة املقبولة واألسعاراملقدور عليها .لالستفادة
القصوى من الصرف على ه��ذه البنود ،استطاعت اإلم��دادات زي��ادة متوسط الوفرة
الدوائية من  43%في العام  2009ووصل إلى  95%في العام 2017
 .داإلت ��اح ��ة ال��دوائ �ي��ة ال �ج �غ��راف �ي��ة :ل�لاس �ت �ف��ادة م��ن امل � ��وارد امل �ت��اح��ة ل �ل �ص �ن��دوق ،ب ��ادرت
اإلمدادات الطبية بفكرة تجديد مشاريع الدواء َّ
الدوار .لتتمكن اإلمدادات من توصيل
الدواء للمواطنين قرب أماكن سكنهم ،قامت اإلمدادات بإنشاء فروع لها في  16والية.
تمثل دور اإلم ��دادات ف��ي توفير األدوي ��ة واملعينات اللوجستية إلن�ش��اء ه��ذه الصناديق
وت��دري��ب العاملين بها واإلش �راف عليهم .وللحصول على أك�ب��ر ف��ائ��دة ممكنة م��ن امل��وارد
املتاحة وترشيدها ،قامت اإلمدادات بدمج جميع أنظمة اإلمداد املوجودة على مستوى
الوالية (أدوي��ة صندوق الدعم العالمي  -املالريا ،االي��دز وال��درن -وأدوي��ة عالج األطفال

أقل من  5سنوات وأدوية الحوادث والطوارىء) في فرع الصندوق ،في السابق كان لكل
برنامج م�خ��ازن ،وأم�ن��اء م�خ��ازن وع�م��ال ووس��ائ��ل نقل وغيرها م��ن املعينات اللوجستية
وال ��ذي �ك�ان يتسبب ف��ي ه��در كثير م��ن ال�ج�ه��د وامل ��ال وي�ق�ل��ل ال�ف��ائ��دة امل��رج��وة م��ن امل��وارد
املتاحة .اآلن جميع هذه البرامج تداربواسطة الصندوق وأوقف الهدرغيراملبرر.
ً
 .هالشراء املوحد لجميع أجهزة الدولة :توحيدا لجودة األدوي��ة املتداولة في املؤسسات
ً
ً
الحكومية وتقليال للهدر ،وحصوال على أفضل األسعار والتسهيالت ،بادرت اإلمدادات
ب��إع��داد ورق��ة للمجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية في اجتماعه رق��م  1لسنة
ً
 ،2009برئاسة السيد رئيس الجمهورية .أج��از االجتماع الورقة وأص��در ق�رارا بتوحيد
شراء جميع املؤسسات الحكومية عبر الصندوق القومي لإلمدادات الطبية .في العام
 2011تكونت لجنة برئاسة اإلم��دادات الطبية لتنفيذ ال�ق�رار .أص��در املجلس القومي
لتنسيق الخدمات الصحية في اجتماعه الذي ترأسه السيد رئيس الجمهورية بمباني
ً
اإلمدادات،قرارا يلزم جميع املؤسسات الحكومية (التأمين الصحي ،القوات املسلحة،
وق ��وات ال�ش��رط��ة والي ��ة ال �خ��رط��وم) ،ب��اإلل �ت �زام ال �ص��ارم ب �ق �رارال �ش �راء امل��وح��د ،ق�ب��ل أن
ً
يصبح قانونا في العام  .2015ألول م��رة تشارك جميع املؤسسات الحكومية في إع��داد
وثيقة وتنفيذ عطاء الشراء املوحد اإللكتروني لجميع املؤسسات الصحية الحكومية
في م��ارس من العام  .2015ه��ذا اإلج �راء استطاعت بموجبه اإلم��دادات الحصول على
ً ً
أفضل األسعارلألدوية وبأعلى جودة ممكنة وحقق وفرا ماليا قدره  12مليون يورو كما
ً
ً
ً
إنخفض زمن فرز العطاء من  120يوما إلى  15يوما فقط بعد أن تم تنفيذه إلكترونيا
ً
وشاركت فيه أكثرمن  90شركة مقارنة بحوالي  50شركة في السابق .كما ذكرسابقا.

 5.2تطبيقات اإلدارة اإللكترونية بالصندوق
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في ظل التقدم العلمي في التقنية اإللكترونية اتجه الصندوق نحواالستفادة من هذة التقنية
في مجال تطويرالعمل اإلداري ،حيث استطاع الصندوق تطبيق اإلدارة اإللكترونية في كافة
تعامالته والتخلص من اإلدارة التقليدية والورقية وذلك بتنفيذه للبرامج واألنظمة اآلتية:
نظام األرشفة اإللكترونية :أدخل الصندوق هذا النظام منذ العام  2012ويتيح النظام
املزايا التالية:
 .أسهولة تبادل املعلومات بين مستخدمي األرشيف مع توفيرالوقت في البحث عن الوثائق.
 .بانسياب العمل داخل البرنامج بحيث تنتقل الوثائق عبرمراحل العمل بسالسة.
 .جالحفاظ على السرية التامة للبيانات بحيث ال يطلع عليها إال الشخص املصرح له بذلك.
 .دتأمين البيانات ضد أي مخاطرمحتملة لألرشفة العادية.
 .هتصنيف الوثائق بطريقة تالئم أسلوب العمل في الصندوق وال�ق��درة على التعامل مع
كافة أنواع البيانات.
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 .وإمكانية اس�ت�خ��دام أس��ال�ي��ب البحث املختلفة للعثور على ال�ب�ي��ان��ات املطلوبة وب��أس��رع
وقت ممكن.
 .زاستخدام تقنيات متقدمة مثل البريد اإللكتروني لتداول الوثائق والتقاريربين العاملين.
تطوير وصيانة برنامج الكمبيوتر املستخدم ف��ي ال�ص�ن��دوق :استمر ال�ص�ن��دوق ف��ي تطوير
برامج تخطيط م��وارد املؤسسات والتطبيقات اإللكترونية بهدف تطوير وتحسين وتقويم
تكنولوجيا املعلومات وشبكات الحاسب اآلل��ي بالصندوق وذل��ك م��ن خ�لال تنفيذه لعدة
أنشطة كما يلي:
 .أتطوير وصيانة برنامج تخطيط م��وارد املؤسسات :استمر الصندوق في تطوير نظام
ت�خ�ط�ي��ط م ��وارد امل��ؤس�س��ات )  Enterprise Resource Planning( ERPال ��ذي أدخ�ل��ه
ف��ي نهاية ع��ام  ،2010وإدخ��ال��ه ف��ي ف��روع ال�ص�ن��دوق ب��ال��والي��ات ف��ي  .2015ه��ذا املشروع
عبارة عن نظام معلومات متكامل ُ
ص ّمم لتنسيق جميع امل��وارد واملعلومات واألنشطة
الالزمة إلتمام اإلجراءات العملية في إدارات مثل إدارة اإلمداد واملالية واملشاريع واملوارد
ال�ب�ش��ري��ة وإدارة ع�لاق��ات ال��زب��ائ��ن .يعتمد ال�ن�ظ��ام ع�ل��ى إن�ش��اء ق��اع��دة ب�ي��ان��ات مشتركة
وتصميم ب��رم�ج��ي خ��اص يسمح بتخزين واس�ت��رج��اع امل�ع�ل��وم��ات ف��ي أي وق��ت .ح�ي��ث ق��ام
الصندوق بتنفيذ ما يلي:
ً
1 .1توفير حلول فورية للمشاكل اليومية وحلول مستقبلية بناء على آراء ومالحظات
مستخدمي الكمبيوتر.
2 .2تنفيذ شبكة احتياطية على مستوى فروع الصندوق.
3 .3التدريب املستمر ملستخدمي برنامج الكمبيوتر لضمان كفاءة تقديم الخدمات
وباألخص للعاملين في فروع الصندوق بالواليات.
ً
4 .4مراجعة تقاريرالنظام دوريا.
5 .5تصميم وتطويرالنظم حسب تغيـيـرات ومتطلبات العمل.
6 .6تقديم االستشارات الفنية الالزمة لتطويرنظم وتطبيقات الصندوق.
7 .7اإلشراف على قواعد البيانات وضمان عملها بشكل سليم.
8 .8عمل النسخ االحتياطية لبيانات العمل اليومي لجميع أنظمة الصندوق.
9 .9ضمان عمل النظم والتطبيقات اإللكترونية بكفاءة عالية على مدارالساعة.
1010تحقيق التكامل والربط في املعلومات بين اإلدارات املختلفة بالصندوق عبرتبادل
البيانات واملعلومات والتقاريرباستخدام نظام تخطيط موارد املؤسسات.
 .بوض��ع ن�ظ��ام ال�ت� �ك�ام��ل ب�ي��ن م�ش�ت��ري��ات ف ��روع ال�ص�ن��دوق و رئ��اس��ة ال �ص �ن��دوق :يشتمل
النظام على ربط فاتورة مبيعات رئاسة الصندوق مع مستند إدخال العهدة في الفروع
دون الحاجة إل��ى إدخ��ال أم��ر ش�راء جديد وأرق��ام التشغيالت كما يرسل النظام إف��ادة
إلكترونية باستالم األدوية من الفرع.

.
.
.
.
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جنظام تتبع عمليات اإلم��داد وال�ش��راء اإللكتروني :ق��ام الصندوق ب��إدخ��ال نظام تتبع
عمليات ال�ش�راء اإلل�ك�ت��رون��ي .يعمل ال�ن�ظ��ام بنسبة  100%كما ت��م إدخ��ال ن�ظ��ام تتبع
عمليات اإلمداد اإللكتروني بنسبة .95%
دن�ظ��ام ال�ص�ن��دوق ع�ل��ى امل��وب��اي��ل :أدخ��ل ال�ص�ن��دوق ه��ذا ال�ن�ظ��ام خ�ل�ال ه��ذا ال�ع��ام ونفذ
بنسبة .100%
هتطبيق نظام الدفع اإللكتروني للدفع النقدي واآلجل :بلغت نسبة التنفيذ العامة 95%
إذ تم التنفيذ على بنك فيصل بنسبة  95%وبنك املزارع  100%وبنك الخرطوم . 90%
وتفعيل نظام تحليل األعمال :قام الصندوق بتحديث برنامج تحليل األعمال (Business
 )Intelligentلجميع العمليات اإللكترونية بالصندوق بنسبة  95%مما يسهل اتخاذ
ال �ق �رارات السليمة ب �ص��ورة س�ه�ل��ة وس��ري�ع��ة وم�ب�ن�ي��ة ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات صحيحة ودق�ي�ق��ة
( .)Informed Decisionsيمكن م��ن خ�لال ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج إدراج امل��ؤش �رات األساسية
لقياس أداء اإلدارات كل على ح��دة وأداء الصندوق عامة مما يسهل اتخاذ ال�ق�رارات
لإلدارة العليا ومعرفة موقف األداء الفعلي مقارنة مع املستهدف في الخطة أومقارنة مع
ً
ما هو متفق عليه عامليا.
زخدمة الخط الساخن :وهي خدمة مقدمة للمواطن عن طريق االتصال بالرقم 5959
ومن أهدافه:
1 .1توفيردواء من الخارج في حالة عدم توفره في السودان.
2 .2الرد على جميع األسئلة الواردة من املتصلين سواء كانت متعلقة بالوفرة الدوائية
أو االستفسارعن معلومات دوائية.
3 .3اإلج��اب��ة على أسئلة املواطنين الخاصة ب��أدوي��ة األط�ف��ال دون س��ن الخامسة من
جميع أنحاء السودان.
ومن امليزات التي استطاع الصندوق تنفيذها بواسطة خدمات االتصال:
1 .1تـخفيــض سعــراملـكـالـمة للـدقيــقــة من (  )3.5جنيــه إلى (  )19قــــرش.
2 .2إظـــهار رقم املتصـــل وذلك للـرجـوع إليـه عند الضــرورة.
3 .3تـحويـل املـكـالـمـات من صيـدليـة إلى أخـرى أو ملسؤول الخط الساخن.
4 .4استدعاء تفاصيل تقارير املكاملات املكتوبة واملسجلة على شاشة الكمبيوتر متى
ما طلب ذلك.
5 .5إمكـانيـة زيـادة عدد الخطــوط داخـل النظـام عند الحاجـة.
6 .6تغطية واسعة لكل والي��ات السودان املختلفة بما في ذلك (املحليات ،واألحياء،
والقرى).
7 .7ربط منسقي الواليات باملركزفي حالة أدوية األطفال دون سن الخامسة.
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 .حال�ب��واب��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ل��دخ��ول العاملينُ :أدخ ��ل ن�ظ��ام ال�ب��واب��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة وذل��ك
لضبط دخول وخروج العاملين أثناء ساعات العمل الرسمية وذلك باستعمال البصمة
في فتح البوابة مما يساعد فى ضبط العمل ونفذ بنسبة 100%
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شراء املنتجات الطبية

تعتبرعملية شراء األدوية املأمونة والفعالة واملستهلكات واألجهزة واألثاثات الطبية بالجودة
املطلوبة واألسعار املناسبة وفي الوقت املناسب من أهم العمليات التي يقوم بها الصندوق.
ً
يمثل الشراء جزء كبيرمن نشاطات اإلمداد الطبي بدءا باختيارأصناف الصندوق ونوعيتها
ومواصفتها وكمياتها وط��رق الشراء والتحقق من ج��ودة ال��واردات وال��وف��رة الدوائية .تمكن
الصندوق خالل هذا العام من تنفيذ األنشطة اآلتية:
 1.3قائمة املنتجات الطبية امل��وف��رة بواسطة ال�ص�ن��دوق القومي ل�لإم��دادات الطبية  :
يقصد باملنتجات الطبية التي يتعامل معها الصندوق األدوية واملستحضرات الصيدالنية
واألمصال واللقاحات واملستحضرات الصيدالنية الحيوية واملستلزمات واألجهزة واملبيدات
الطبية والكواشف املختبرية واألث��اث��ات الطبية .ق��ام الصندوق بمراجعة تصنيف قائمته
حسب طبيعة األص�ن��اف (أدوي ��ة ،وأج�ه��زة طبية ،وك��واش��ف مختبرية) وعلى حسب الشكل
الصيدالني .حيث تم التصنيف على النحو التالي:
1 .1تصنيف املنتجات حسب طبيعة األصناف :تحتوي قائمة املنتجات الطبية على
عدد  5,261منتج طبي ،منها  5,091يوفرها الصندوق القومي لإلمدادات الطبية
م�ق�س�م��ة إل ��ى ت�س�ع��ة أق �س��ام (ج ��دول رق ��م  .)4ك �م��ا ت �ح �ت��وي ق��ائ �م��ة ال �ص �ن��دوق ع�ل��ى
أص�ن��اف ال��دع��م ال�خ��ارج��ي وال�ب��ال��غ ع��دده��ا  72 ( 170صنف منها مشتركة م��ع قائمة
ال �ص �ن��دوق) ،ح�ي��ث ي�ق��وم ال�ص�ن��دوق ب�م�ه�م��ة ت�خ��زي��ن وت��وزي��ع وت��رح�ي��ل أدوي ��ة ال��دع��م
ال�خ��ارج��ي م��ن امل��رك��ز إل��ى ف��روع��ه ب��ال��والي��ات ومنها إل��ى امل��راف��ق الصحية حيث تحتوي
القائمة على أصناف صندوق الدعم العالمي التي تعالج أمراض املالريا ،واإليدز
وال ��درن ،وأص �ن��اف ب��رن��ام��ج ال�ص�ح��ة اإلن�ج��اب�ي��ة ،و أص �ن��اف ب��رن��ام��ج ع�ل�اج األم��راض
املدارية املهملة (.Neglected Tropical Disease (NTD

جدول رقم  :4تصنيف قائمة املنتجات الطبية بالصندوق القومي لإلمدادات الطبية  
النسبة
العدد
   البيان
الرقم
19%
965
 1األدوية واملستحضرات الصيدالنية
0%
16
 2األمصال واللقاحات
ً
0%
20
 3املستحضرات الحيوية املطورة جينيا
22%
1,125
 4املستلزمات الطبية
27%
1,360
 5األجهزة الطبية
1%
69
 6املبيدات الطبية
31%
1,519
 7الكواشف املختبرية
0%
7
 8غازات طبية
0%
10
 9مواد مشعة
100%
5,091
املجموع
2 .2ت�ص�ن�ي��ف ق��ائ �م��ة ال �ص �ن ��دوق ع �ل��ى ح �س��ب األش� �ك��ال ال �ص �ي��دالن �ي��ة :ص �ن �ف��ت األدوي� ��ة
وامل �س �ت �ح �ض �رات ال �ص �ي��دالن �ي��ة وال �ح �ي��وي��ة وال �ل �ق��اح��ات ف ��ي ق��ائ �م��ة ال �ص �ن ��دوق ال �ق��وم��ي
لإلمدادات الطبية وفق الشكل الصيدالني إلى  23شكل صيدالني ومثلت الحبوب أعلى
نسبة  ،34%تليها محاليل الحقن  10% ،17%السوائل ومثلت الكبسوالت  9%وبدر
الحقن  ( 9%رسم بياني رقم .)2
رس��م بياني رق��م  :2تصنيف األدوي��ة واملستحضرات الصيدالنية والحيوية واللقاحات
بالصندوق القومي لإلمدادات الطبية
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  2.3ال�ش��راء امل��وح��د اإلل�ك�ت��رون��ي :استمر ال�ص�ن��دوق ف��ي تطبيق وتنفيذ ال�ق�رار ال�ص��ادر من
اجتماع املجلس القومي لتنسيق الخدمات الصحية الذي انعقد بمباني الصندوق القومي
لإلمدادات الطبية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية املشير عمر حسن أحمد البشير بتاريخ
 28أغسطس من العام  2013وال��ذي ينص على ال�زام األج�ه��زة القومية والوالئية بالشراء
ً
ُ
امل��وح��د ل�لأدوي��ة واملستلزمات واألج�ه��زة الطبية م��ن ال�ص�ن��دوق ،وال��ذي ن��ص عليه أي�ض��ا في
قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية حيث جاء في املادة  5تحت عنوان اختصاصات
الصندوق وسلطاته :يكون الصندوق هو السلطة القومية املختصة بشراء وتخزين وتوزيع
املنتجات الطبية املمولة بوساطة الدولة لجميع املؤسسات الحكومية والوحدات الصحية
في جميع أنحاء البالد (ص��ورة رقم  )2وجاء في امل��ادة  15من القانون :ال يجوز ألي مؤسسة
حكومية على املستوى القومي أو الوالئي الحصول على احتياجاتها من املنتجات الطبية إال
عن طريق الصندوق.
ألول مرة في تاريخ البالد ،أدخل الصندوق نظام الشراء اإللكتروني في العام  .2015تتيح هذه
الخدمة للموردين التقديم لعطاءات الصندوق بواسطة اإلنترنت و تعتبرالتجربة األولى من
نوعها في ال�س��ودان وأفريقيا .شاركت في ه��ذا العطاء جميع مؤسسات الحكومة املسؤولة
ً
عن اإلم��داد الطبي إنفاذا لقانون الصندوق وق�رار الشراء املوحد .كان عدد الشركات التي
تقدمت بعروض في هذا العطاء أكثرمن  90شركة خاصة مقارنة مع متوسط  50شركة في
ً
العطاءات السابقة .إنخفض زمن فرز العطاء وتحديد الفائزين من  6شهور إلى  15يوما
فقط وبدرجة عالية من الشفافية .استطاع الصندوق من خالل تنفيذ الشراء اإللكتروني
املوحد الحصول على توفير مبلغ  12مليون يورو في أول تجربة للشراء املوحد ،وعلى سبيل
امل�ث��ال ح�ص��ل ال�ص�ن��دوق ع�ل��ى أق��ل س�ع��ر لألنسلين ف��ي ال�ع��ال��م تمنحه ش��رك��ة ن��وف��و العاملية
ملؤسسة حكومية وتمت طباعة سعرالبيع للجمهور على الصندوق وهو  40جنيه فقط.
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ص ��ورة رق��م   :2ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي��س ع�م��ر البشير ي�ت�رأس اج�ت�م��اع امل�ج�ل��س ال�ق��وم��ي لتنسيق
الخدمات الصحية بقاعة اإلمدادات الطبية
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توحيد نظام شراء املستلزمات الطبية في البالد أدى إلى تقليل الهدر ،وتخفيض األسعاروتوحيد
معايير ج��ودة األدوي ��ة وض�م��ان مأمونيتها ونجاعتها وتحقيق ال��وف��ر االق�ت�ص��ادي .ج��اءت فكرة
الشراء املوحد حيث تجمعت ال��دول لتأمين احتياجاتها من املنتجات الطبية .ومن التجارب
الرائدة للشراء املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الكاريبي وتجمع دول جنوب شرق
أفريقيا وغيرها من التجمعات األقليمية ونذكرهنا بعض مزايا الشراء املوحد وهي:
 .أت��وف��ر األدوي� ��ة ذات ال �ج��ودة ال�ع��ال�ي��ة واألس �ع ��ار امل�ن��اس�ب��ة ع�ل��ى م ��دار ال�س��اع��ة ف��ي م�خ��ازن
الصندوق املركزية و تحقيق الوفراملادي من خالل شراء كميات أكبربأسعارأقل.
 .بخفض التكاليف وذلك عن طريق زيادة الكميات املطلوبة Lower unit costs through
ً
 ،)volume-driven low) pricesكما يساعد أيضا في تقليل التكاليف والزمن الناتج
عن التحليل املختبري قبل التوزيع وكذلك يساعد الشراء َّ
املوحد في تحسين واختبار
مصداقية ُّ
املوردين.
 .جتجميع املوارد املالية وامليزانيات املخصصة لشراء األدوية واملستلزمات الطبية األخرى
ً
ً
ّ
املوردة من كل صنف).
وهذا ينتج عنه زيادة الكميات املشتراة رأسيا وأفقيا (الكميات ِ
يعزز هذا االتجاه وج��ود تجارب ناجحة للشراء َّ
املوحد ال��ذي تنفذه بعض التجمعات
الدولية ،ناهيك عن املؤسسات الحكومية في بلد واحد.
 .دتقليل التكاليف التشغيلية لعملية اإلم��داد ال��دوائ��ي والتي تشمل املساحات املطلوبة

197

تقرير األداء السنوي للعام 2017
198

للتخزين (إي�ج��ار أو تشييد م�خ��ازن للبرامج واألنظمة املختلفة ل�لإم��داد) ،واالت�ص��االت،
واإله�ل�اك لألصول وغيرها من التكاليف غير املباشرةً .
ثانيا ،يساعد في خفض تكلفة
التشغيل  Labor Reductionم��ن خ�لال ع��دم ق�ي��ام ك��ل جهة أو والي��ة ب��إت�م��ام عمليات
ال �ش �راء م �ن �ف��ردة وب��ال �ت��ال��ي ت�ق�ل�ي��ل األع �ب ��اء اإلداري � ��ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ع�ل��ى وزارات ال�ص�ح��ة
ً
واملؤسسات الحكومية األخرى .ثالثا ،يؤدي إلى الحد من عدد العينات التي يجب إجراء
ً
التحليل املختبري عليها للتأكد من جودتها .راب�ع��ا ،يخفض الخسائر التي قد تنتج من
ان�ت�ه��اء ص�لاح�ي��ة أو ت�ل��ف ب�ع��ض األدوي ��ة .ك�م��ا يقلل ال�ف��اق��د م��ن األدوي ��ة وغ�ي��ره��ا ألس�ب��اب
ً
مختلفة منها السرقات .أخيرا ،يمنع من تفادي تجميد مبالغ كبيرة في شكل أدوية على
مستويات التخزين املختلفة (.)MSH, 2013
 .هيقوم الصندوق ببيع أدويته بتخفيض للجهات الحكومية التي ال تبيع مباشرة للمر�ضى
وب��ال �ت��ال��ي ان �خ �ف��اض ف ��ي أس �ع ��اراألدوي � ��ة ف ��ي امل �راف ��ق ال �ح �ك��وم �ي��ة .ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ح�ص��ول
املؤسسات الحكومية على أسعار موحدة في جميع املؤسسات الصحية بغض النظر
عن بعدها أو قربها من مخازن الصندوق املركزية بالخرطوم.
 .وت��وف��ر األدوي� ��ة ذات ال �ج��ودة ال�ع��ال�ي��ة واألس �ع ��ار امل�ن��اس�ب��ة ع�ل��ى م ��دار ال�س��اع��ة ف��ي م�خ��ازن
الصندوق املركزية .وملا كان الصندوق القومي لإلمدادات الطبية يشتري أدويته بنظام
العطاءات وبكميات كبيرة وبالتالي يتحصل على أسعار أق��ل من تلك التي تستورد بها
ش��ر �ك�ات ال�ق�ط��اع ال�خ��اص وب�م��ا أن ال�ص�ن��دوق ه��و مؤسسة غير ربحية وال ينطبق عليه
قانون ضريبة أرب��اح األعمال فإن املر�ضى سيستفيدون من هذه امليزات املمنوحة من
الحكومة للصندوق (متوسط أسعار الصندوق يعادل  46%أسعار القطاع الخاص في
العام .)2017
 .زي�س��اع��د ن�ظ��ام ال �ش �راء امل��وح��د ف��ي ت�ه�ي�ئ��ة امل �ن��اخ ل�ن�م��و ال�ص�ن��اع��ة ال��وط�ن�ي��ة وذل ��ك ب��زي��ادة
الكميات التي يمكن شراؤها منها والتعاقد معها لفترات أطول مما يمكنها من التخطيط
السليم لالستثمار .زادت مشتريات الصندوق من  10مليون في العام  3( 2010مليون
دوالر) إلى أكثرمن  1,052مليارجنيه )حوالي  67مليون دوالر) في عطاء العام .2017
 3.3مشتريات ال�ص�ن��دوق :بلغت مشتريات ال�ص�ن��دوق م��ن األدوي ��ة واملستلزمات واألج�ه��زة
واألثاثات الطبية للعام  2017حوالي  2,811مليارجنيه سوداني أي بزيادة أكثرمن 100%
م��ن م�ش�ت��ري��ات ال�ع��ام ال�س��اب��ق وال ��ذي �ك�ان��ت قيمة امل�ش�ت��ري��ات ف�ي��ه ح��وال��ي  902م�ل�ي��ون جنيه
سوداني .بلغت نسبة الشراء من خالل العطاءات املعلنة من مصادر موثوقة حوالي 83%
ومن عطاءات املصانع الوطنية املحلية حوالي ( % 17رسم بياني رقم .)3

رسم بياني رقم  :3مقارنة مشتريات الصندوق بالجنيه سوداني من العام  2011وحتى
العام :32017ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺸ��ﻳﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎ�جﻨﻴﮫ اﻟﺴﻮدا�ﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2011وﺣ�ى اﻟﻌﺎم 2017
رﺳﻢ ﺑﻴﺎ�ﻲ رﻗﻢ
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 4.3عطاءات األدوية واملستلزمات الطبية :يتبع الصندوق أسلوب املناقصات ()Tenders
في شرائه ل�لأدوي��ة واملستلزمات الطبية .نفذت اإلم��دادات الطبية  6ع�ط��اءات بمبلغ قدره
1,389,357,192جنيه سوداني خالل العام ( 2017جدول رقم .)5
ج��دول رق��م : 5عطاءات األدوي��ة واملستلزمات الطبية املنفذة من قبل الصندوق خالل
العام 2017
1

عطاء الصناعة الوطنية
ع� �ط ��اء ت� ��وري� ��د أدوي � � ��ة ل �ص��ال��ح
شركاء الصندوق
عطاء توريد طوارئ الخريف
ع�ط��اء ت��وري��د أج �ه��زة التطبيب
عن ٌبعد
ع �ط��اء ت��وري��د أج �ه��زة ال�ت�ص��وي��ر
باألشعة املقطعية
ع �ط��اء ت��وري��د أج �ه��زة ال�ت�ص��وي��ر
الطبي وأجهزة طبية أخرى
ع � �ط� ��اء ت � ��وري � ��د أج � �ه � ��زة ط �ب �ي��ة
لزراعة الكبد
الجملة

2
3
4
5
6
7

مايو 2017

213

214,865,513.00

15%

أبريل 2017

28

78,557,641.81

6%

فبراير2017

1

25,563,817.98

2%

أبريل 2017

1

15,320,000.00

1%

أبريل 2017

13

2,568,476.62

0%

يوليو 2017

3

963,495

0%

477

100% 1,390,320,687.21
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الرقم

البيان

موقف
تاريخ ترسية عدد األصناف املبلغ بالجنيه
التنفيذ
السوداني
املرساة
العطاء
76% 1,052,481,742.80
218
مارس 2017
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 5.3ن�ظ��ام ال�ت�ع��اق��د ط��وي��ل األج ��ل :ان�ت�ه��ج ال�ص�ن��دوق س�ي��اس��ة ش �راء األدوي ��ة وامل�س�ت�ل��زم��ات
الطبية عن طريق نظام التعاقد طويل األجل لألدوية املنقذة للحياة بعد إجازته من مجلس
إدارة ال�ص�ن��دوق ل�ض�م��ان إنسيابها دون ح��دوث ف�ج��وات وذل��ك لقلة م�ص��ادر ه��ذه األدوي��ة
وصعوبة الحصول عليها في الوقت املناسب ،سيما األصناف التي تصنع بعد الطلب مثل
ً
األمصال واللقاحات .أيضا ساعدت هذه العقودات في خفض وتثبيت أسعار األدوي��ة .في
ال�ع��ام  2015وق��ع ال�ص�ن��دوق ع�ق��ودات طويلة األج��ل م��ع تثبيت السعر امل��ر�س��ى ف��ي العطاء
ً
امل�ف�ت��وح مل��دة خمسة أع ��وام م��ع  8ش��ر �ك�ات ت��ورد ل�ل�ص�ن��دوق  74ص�ن�ف��ا م��ن األدوي ��ة املنقذة
للحياة ،كان الوفراملادي املتحصل عليه عند عمل العقودات في العام 2015م 2,282,954
يورو ،وارتفع عدد األصناف في العام  2017إلى  95صنف حيث شمل أدوية منقذة للحياة
باإلضافة إلى املحاليل الوريدية .كما زادت قيمة الوفراملادي إلى  9,770,575يورو.
 6.3عطاء الصناعة الوطنية للشراء املوحد :مساهمة في تنفيذ سياسة الدولة وتوطين
ً
ً
الصناعة الوطنية وتطويرها ،خصص الصندوق
عطاء منفصال للصناعة الوطنية .عليه
زادت مشتريات الصندوق من الصناعة الوطنية من  10مليون جنيه (  3مليون دوالر ) في
عطاء العام  2010إلى 1,052,481,742جنيه ( 67مليون دوالر) في عطاء العام  2017لعدد
 208صنف .ونتيجة لتطبيق نظام الشراء املوحد تمكن الصندوق من تحقيق وفرقدره 81
مليون جنيه سوداني.
 7.3ات�ف��اق�ي��ة ت��وف�ي��ر األدوي ��ة ب�ي��ن ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�ل�إم��دادات ال�ط�ب�ي��ة وب��رن��ام��ج األم��م
امل�ت�ح��دة ل�لإن �م��اء :اس�ت�م��رال �ص �ن��دوق ب�ت�ن�ف�ي��ذ اإلت �ف��اق �ي��ة امل��وق�ع��ة ب�ي��ن ال �ص �ن��دوق ال�ق��وم��ي
لإلمدادات الطبية وبرنامج األمم املتحدة لإلنماء والتي يقوم بموجبها البرنامج بشراء بعض
ً
األدوية للصندوق في حدود  23مليون دوالر سنويا على أن تدفع اإلمدادات الطبية لبرنامج
األمم املتحدة املكون املحلي بسعرالصرف الذي يعلنه بنك السودان .و في نوفمبرمن العام
 2016تم تدشين وصول الدفعة األولى ألدوية برنامج األمم املتحدة لإلنماء وشارك فيه وزير
الصحة ووزي��ر ال��دول��ة ب��وزارة الخارجية ووزي��ر ال��دول��ة بالتعاون ال��دول��ي باإلضافة إل��ى رئيس
بعثة األم��م املتحدة بالسودان والسفير البريطاني وسفير اإلتحاد األورب��ي والسفير الهندي
وع��دد من ممثلي البعثات الدبلوماسية واملنظمات األجنبية (ص��ورة رق��م  .)3وم��ن املتوقع
إنخفاض ع��دد األدوي��ة واملبلغ املتاح من برنامج اإلم��م املتحدة إل��ى أكثر من النصف خالل
العام  2018وذلك لتحويل شراء أدوية الدعم العالمي إلى منظمة اليونسيف.

صورة رقم  :3إتفاقية  توفير األدوية بين الصندوق القومي لإلمدادات الطبية وبرنامج
األمم املتحدة لإلنماء

 8.3املنتجات الطبية الواردة للصندوق :نجد أن  82%من تكلفة الواردات كانت من عشر
دول ،خمس منها كانت من الدول ذات النظام الرقابي املعتمد بنسبة  36%من قيمة التكلفة
الكلية ،و 16%من دولتي الهند والصين ،و 15%من املصانع الوطنية بالسودان ،و 8%من
اململكة العربية السعودية و % 7من التكلفة الكلية لواردات الصندوق من اململكة األردنية
الهاشمية (رسم بياني رقم .)4
َ
2017العام 2017
رسم بياني رقم :4:4أكثرعشردول ًتوريدا للصندوق خالل
15%
12%

4%

7%

5%

7%

7%

8%

8%

9%

18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

60%

43% 40%

50%

60%
50%
40%
30%

تقرير األداء السنوي للعام 2017

ً
 9.3نظام تسعيراألدوية واملستلزمات الطبية بالصندوق :استنادا على أحكام املادة  5من
2017
: 20
سلطة
قانون الصندوق القومي ل�لإم��دادات الطبية لسنة  2015وال��ذي يعطي الصندوق100%
91%
83%ج��اوز
 90%من
النسبة امل�ق��ررة
تسعير املنتجات الطبية ال�ت��ي ي�ق��وم ببيعها وت��وزي�ع�ه��ا ،على أال ي�ت�
84% 83%
80%على
78%تسعير األدوي��ة التي تقوم
سياسة
املجلس القومي ل�لأدوي��ة والسموم ،يتبع الصندو
ق 74%
74%
ً
69%
 Cross-subsidyوهو نظام يحقق الدعم الالزم 70%
لألدوية
املقطعي
64% 64%
الدعم 64%
أوال :اعتماد سياسة 62%
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املنقذة للحياة وغالية الثمن وتلك التي تستخدم مدى الحياة (مثل أدوية األمراض املزمنة)
واألدوي��ة التي تستعمل لعالج األطفال عن طريق تخفيض أسعارها على حساب األصناف
ً
عالية االس �ت �ه�لاك Fast Moving Itemsوأس�ع��اره��ا منخفضة .ث��ان�ي��ا :توحيد أس�ع��ار البيع
للجمهور في جميع املؤسسات الصحية بغض النظرعن بعدها أو قربها من مراكزالتوزيع في
الوالية أو مدى بعدها أو قربها من مخازن الصندوق املركزية بالخرطوم .هذا النظام املوحد
ً
لألسعار من شأنه خفض األسعار في الواليات البعيدة واألقل نموا ويمثل نوع من التكافل
وهو ما يعرف بالدعم املقطعي .Cross-subsidy
ً
نتيجة لنظام التسعيرة املتبع،استطاع الصندوق دعم أسعار حوالي  50صنفا جميعها من
األدوية غالية الثمن بنسبة دعم أكثرمن  40%في املتوسط وبقيمة دعم تجاوزت  55مليون
جنيه س��ودان��ي وم��ن ه��ذه األدوي ��ة على سبيل امل�ث��ال ع�ق��ار األميونوقلوبيلين وال��ذي خفض
ً
سعره م��ن 3,914ج�ن�ي��ه إل��ى  1,000جنيه (أي بنسبة دع��م تزيد ع��ن  .)70%أي�ض��ا حافظ
منذ نهاية ال�ع��ام  2016على دعمه إلدوي��ة األم �راض املزمنة ( 11ن��وع م��ن األم �راض) و التي
يبلغ ع��دده��ا  288صنف دون تغيير رغ��م زي��ادة سعر ال�ص��رف م��ن  6جنيهات إل��ى  18جنيه،
حيث استمر الصندوق ببيعها بحساب سعر الصرف  6جنيه للدوالر وافقت وزارة املالية
واالق�ت�ص��اد الوطني ع��ن تعويض ال�ص�ن��دوق ف��رق السعر وه��و ح��وال��ي 10جنيهات ل�ل��دوالر في
موازنة العام  .2017م��ازال الصندوق يقوم بتوزيع ه��ذه األدوي��ة بسعر  6جنيهات للدوالر،
ً
رغ��م أن بنك ال�س��ودان ي��وف��ره بسعر  16جنيها حتى ديسمبر  .2017ول��م تلتزم وزارة املالية
والتخطيط االق�ت�ص��ادي ب��دف��ع ه��ذ ال�ف��رق املتفق عليه ف��ي ميزانية ال�ع��ام  ،2017مما أدى
إل��ى ت�راك��م مديونية بلغت 157.2م�ل�ي��ون جنيه س��ودان��ي حتى نهاية ديسمبر م��ن ه��ذا العام،
ال�شئ ال��ذي يذكر أن ميزانية الدعم لهذه األدوي��ة للعام  2018أصبحت  180مليون جنيه
سوداني حسب مخرجات اجتماع فخامة السيد رئيس الجمهورية في شأن الدوائي الذي
ان�ع�ق��د بمكتبه ي��وم  27دي�س�م�ب��ر ،2017ووج ��ه ف�ي��ه ب��اع�ت�م��اد و دف��ع ه��ذا امل�ب�ل��غ للصندوق
القومي لإلمدادات الطبية باإلضافة إلى دفع استحقاقات مديونية  .2017حيث سيستمر
الصندوق في  2018بتوزيعها بسعر 6جنيه للدوالربالرغم من ارتفاعه إلى  26جنيه للدوالر
منذ فبراير من ال�ع��ام ، 2018وفي حالة عدم التزام وزارة املالية سيؤدي هذا األم��ر إلى عدم
ً
استمرارية توفر هذه األدوي��ة و سيهدد وجود اإلم��دادات الطبية .كما سيرد الحقا تحت بند
التحديات التي تواجه الصندوق.
 10.3األجهزة الطبية :عمل الصندوق خالل األعوام السابقة على زيادة التركيز واالهتمام
ً
باألجهزة الطبية وذلك لدورها الهام في منظومة الصحة ومواكبة للتطور الكبير واملتسارع
ف��ي تكنولوجيا األج�ه��زة الطبية .كما أن األج�ه��زة الطبية تشكل ع��بء مالي كبير على ميزانية
الصحة وذل��ك الرت�ف��اع أسعارها و تكلفتها التشغيلية مما يتطلب مزيد من التنظيم لكافة
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اإلجراءات اإلدارية والفنية الخاصة بشراء ،ومراقبة ومتابعة وتقييم كفاءة األجهزة الطبية.
لذلك يسعى الصندوق للتنسيق بين جميع مستويات تقديم الخدمة لتحديد األول��وي��ات
والتوزيع املناسب لألجهزة حسب االحتياجات الفعلية والضرورية والحد من التضارب في
تقديم الخدمة .لذلك قام الصندوق خالل العام  2017بتنفيذ اآلتي:
1 .1إعادة هيكلة إدارة التقنية الطبية بالصندوق لتصبح اإلدارة العامة للهندسة الطبية
بالصندوق بهدف:
 .أزيادة وفرة األجهزة الطبية
 .باملحافظة على جودة وكفاءة عمل األجهزة الطبية.
 .جتقليل زمن توقف األجهزة.
 .داطالة عمرالجهاز(ألكثرمن عمره االفترا�ضي).
 .هتحديد معاييرزمنية لصيانة األجهزة.
 .وتقليل تكلفة صيانة األجهزة عن طريق برامج الصيانة الوقائية وتدارك األعطال.
 .زتكوين قاعدة بيانات لألجهزة الطبية في السودان.
 .حالعمل على بناء القدرات الفنية في كل الواليات عن طريق التدريب املستمر.
 .طرف��ع م�س�ت��وى ال�س�لام��ة للمتعاملين م��ع األج �ه��زة ال�ط�ب�ي��ة (امل��ري��ض  ،امل�س�ت�خ��دم،
التقني ،املهندس).
 .يااله�ت�م��ام ب��ال�ك��وادر التقنية والوسيطة وذل��ك بالتدريب والتأهيل وإن�ش��اء الكادر
الوظيفي .
 .كاالس�ت�ف��ادة م��ن ال�ق��درات الجيدة ال�ص�ن��دوق القومى ل�لام��دادات الطبية ف��ي توفير
الدعم الفني واللوجستى للعاملين بفروعها بالواليات.
2 .2حصر األجهزة الطبية امل��وج��ودة في ف��روع الصندوق القومي بالواليات :ق��ام الصندوق
بحصر األجهزة الطبية في  13فرع والثالثة املتبقية سيتم حصر أجهزتها في الربع األول
من العام  .2018حيث تم حصرحوالي  8000جهازوصنفت حسب كفاءتها.
3 .3ورش والئية :قام الصندوق بوضح مقترح إلنشاء ستة ورش موزعة حسب القطاعات
(ف��ي ب��ورت�س��ودان ،واألب�ي��ض ،والقضارف ،ون�ي��اال ،ودن�ق�لا ،وس�ن��ار) .حيث ب��دأ العمل في
ورش�ت�ي��ن وب�ق�ي��ة ال ��ورش ج ��اري ال�ع�م��ل ف�ي�ه��ا ،وت��م ت��وف�ي��ر جميع امل �ع��دات امل�ط�ل��وب لهذه
الورش .تهدف هذه الورش إلى تنفيذ اآلتي:
 .أإجراء الصيانة الوقائية والدورية ألنواع محددة من األجهزة الطبية.
 .بإجراء الصيانة األولية لألجهزة على مستوى املؤسسات الصحية بالوالية.
 .جاملساعدة في حصراألجهزة وتصنيفها.
 .دتدريب الكوادرالطبية على استخدام األجهزة الطبية املتخصصة
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4 .4معايرة األجهزة :بدء الصندوق في تفعيل قسم خاص باملعايرة وهو قسم يعنى بمعايرة و
مراقبة جودة األجهزة الطبية وذلك عند دخول األجهزة للخدمة وأيضا أثناء فترة عملها
وتتم على مرحلتين:
 .أم�ع��اي��رة م�ع��ام��ل األم ��ان ال�ك�ه��رب��ائ��ي ال�خ��اص ب��األج�ه��زة الطبية (Electrical Safety
 )Analysisوهى عملية أساسية حيث أن فشلها يعنى أن الجهازغيرآمن.
 .بمعايرة درج��ة كفاءة ودق��ة األج�ه��زة في الوظائف التي تقوم بها حسب مواصفات
الشركات الصانعة واملواصفات العاملية املعتمدة.
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   4وفرة املنتجات الطبية
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استمرالصندوق في املتابعة اللصيقة واألسبوعية لرصد معدالت وفرة أصنافه ،ليس فقط على
مستوى مخازن الصندوق ورئاسة الواليات ،وإنما على مستوى املرافق الصحية بهذه الواليات
وذلك للتأكد من الوفرة الحقيقية لهذه األصناف ولتقليل فترة الفجوات الدوائية إن وجدت.
1 .1معدل وفرة املنتجات الطبية في مستوى مخازن الصندوق املركزية:
 .أم �ع ��دل وف� ��رة األدوي� � ��ة وامل �س �ت �ه �ل � �ك�ات ال �ط �ب �ي��ة :م �ت��وس��ط م �ع ��دل وف � ��رة األدوي � ��ة
واملستهلكات الطبية للعام  95% ،2017ب��زي��ادة بمقدار  13%ف��ي معدل الوفرة
ً
مقارنة مع العام السابق (رسم بياني رقم  ،)5وتعتبرنسبة عالية جدا مع مقياس
ً
منظمة الصحة العاملية التي تصنف الوفرة الدوائية بأنها عالية جدا إذا تجاوزت
النسبة  .)WHO and HAI. 2006( 80%السبب الرئيس في هذه النسبة العاملية
من الوفرة الدوائية ،يرجع إلى قبول غالبية الشركات بنظام الدفع اآلجل والتعاقد
طويل األج��ل .إن نظام ال��دف��ع اآلج��ل ساعد ف��ي انتظام إنسياب ال��دواء إل��ى البلد
ولكن هذ البرنامج الناجح هزمه بنك السودان املركزي والذي لم يستطع الوفاء
بالتزامات الصندوق لهذه الشركات مما أدى إلى تراكم املديونية والتي بلغت 35.6
مليون ي��ورو كما ذكرنا .املحافظة على هذا املستوى يتطلب من الصندوق جهد
أكبر ،كما يجب على بنك السودان املركزي دفع استحقاقات الشركات امل��وردة
ل�ه��ذه األدوي ��ة ع��ن ط��ري��ق ال��دف��ع اآلج��ل .وع�ل��ى وزارة املالية دف��ع استحقاقات بند
دعم أدوية األمراض املزمنة للعام.2017

2009
2009منذ العام
رسم بياني رقم :5:5معدل الوفرة الدوائية في مخازن الصندوق املركزية
2017
وحتى العام 2017
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 .بمعدل وفرة أصناف البرامج العالجية املتخصصة :متوسط معدل وفرة أصناف
البرامج العالجية املتخصصة التي تنفذها وزارة الصحة االتحادية بتمويل من
وزارة املالية والتخطيط االقتصادي وتشمل أصناف العالج املجاني في خالل 24
س��اع��ة األول��ى ب�ح��وادث املستشفيات بنسبة  ،96%وأص�ن��اف ال�س��رط��ان ونسبتها
 ،98%وأصناف زراعة وغسيل الكلى ونسبتها  ،97%وأصناف بنك الدم و أدوية
الهيموفيليا ونسبتها ) 99%رسم بياني رقم  .)6هنالك تهديد مباشرلبرنامج أدوية
الحوادث والطوارئ باملستشفيات والذي أوفقت وزارة املالية تغذيته لشهريوليو
ً
وأغسطس وسبتمبر من العام  ،2017مما أث��ر كثيرا على حجم السيولة املتاحة
ف��ي ال�ص�ن��دوق ،ح�ي��ث اس�ت�م��ر ال�ص�ن��دوق ف��ي ت��وزي��ع األدوي ��ة ح�ت��ى ال ي�ت��وق��ف العمل
باملستشفيات رغم عدم التغذية من املالية ،و بعد جهود كبيرة من السيد وزير
الصحة االتحادي ،في الثالثة أشهر األخيرة من العام 2017تمت تغذية جزء من
م�ب��ال��غ م��دي��ون�ي��ة ب��رن��ام��ج ال�ع�لاج امل�ج��ان��ي امل�ت�راك�م��ة ول�ك��ن م��ازال��ت ه�ن��ال��ك مديونية
قدرها  164مليون جنيه عبارة عن مخصص العالج املجاني عن ديسمبرمن العام
ً
 ،2017كما سيرد ذكره الحقا.
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قم  :6معدل الوفرة األسبوعي للبرامج القومية في مخازن الصندوق املركزية
رسم بياني ر :6
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أصناف الصندوق القومي للتأمين الصحي :منذ الربع الثالث من العام
 .جوف��رة : 8
ً
 2013وت�ن�ف�ي��ذا ل�ل�ق�رار ال �ص��ادر م��ن اج�ت�م��اع امل�ج�ل��س ال�ق��وم��ي لتنسيق ال�خ��دم��ات100%
90 %
ال�ص�ح�ي��ة وال ��ذي ي�ن��ص ع�ل��ى إل� �زام األج �ه ��زة ال�ق��وم�ي��ة وال��والئ �ي��ة ب��ال �ش �راء امل��وح��د80 %
لألدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية من الصندوق القومي لإلمدادات الطبية70 %،
60 %
قام الصندوق بتوفيرأصناف قائمة التأمين الصحي لألدوية واملستهلكات الطبية50 %.
بلغت مشتريات ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي للتأمين الصحي م��ن اإلم ��دادات ح��وال��ي 40 %571
30 %
مليون جنيه سوداني بزيادة  100%عن العام  2016والذي كانت قيمة مشتريات20 %
التأمين الصحي حوالي  282مليون جنيه سوداني .يستفيد التأمين الصحي من10 %
0%
ال �ج��ودة ال�ع��ال�ي��ة ل�ل�م�ن�ت�ج��ات ال�ط�ب�ي��ة ذات األس �ع��ار امل�خ�ف�ض��ة ( 46%م��ن أس�ع��ار
القطاع الخاص) والتي توفرها اإلمدادات الطبية وأسعار أدوية األمراض املزمنة
املدعومة.
2 .2وفرة األدوية واملستهلكات الطبية على املستوى الوالئي
يقوم الصندوق باملتابعة األسبوعية ملوقف مخزون األدوي��ة واملستهلكات الطبية التابعة
للبرامج القومية وأدوية ومستهلكات صندوق الدعم العالمي (املالريا ،واإليدز والدرن) .كان
متوسط معدل وفرة أدوية الحوادث والطوارئ على مستوى مخازن رئاسة الواليات ،80%
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ومتوسط وفرة أصناف الدعم العالمي  ،% 85كما بلغ متوسط وفرة أدوية عالج األطفال
دون س��ن الخامسة  ،83%ومتوسط وف��رة األدوي ��ة املنقذة للحياة  ،87%ومتوسط وف��رة
حبوب الحديد لبرنامج رع��اي��ة الحوامل بلغ ( 73%رس��م بياني رق��م  .)7ه��ذه النسب تعتبر
ً
ً
مقبولة وفقا ملعدالت منظمة الصحة العاملية والتي تعتبر نسبة  80%فما فوق عالية جدا.
رغم ذلك يحتاج الصندوق بذل املزيد من الجهد لزيادة هذه النسبة لتكون أعلى من 90%
على مستوى املرافق الصحية ،حتى ال يلجأ املر�ضى إلى تكملة أدويتهم من القطاع الخاص.
بياني رقم  :7معدل الوفرة األسبوعي للبرامج املختلفة على مستوى رئاسة الواليات
رسم
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بلغ متوسط معدل الوفرة الدوائية ألصناف العالج بالقيمة على مستوى مخازن الصندوق
املركزية  ،95%و 82%على املستوى مخازن رئاسة ال��والي��ات ،و 64%على مستوى املراكز
ً
الصحية امل�خ�ت��ارة التي يتم اإلت�ص��ال بها أسبوعيا للتأكد م��ن وف��رة بعض األدوي ��ة ،و71%
ً
ل�ل�م�راك��ز الصحية ال�ت��ي ت�م��ت زي��ارت�ه��ا فعليا ب��واس�ط��ة ف��ري��ق اإلش� �راف ع�ل��ى ف��روع ال�ص�ن��دوق
بالواليات .على مستوى املرافق الصحية نجد أن معدل الوفرة أقل من املستوى املطلوب
م��ن منظمة الصحة العاملية وه��و  ،)WHO and HAI 2006( 80%مما يتطلب م��زي��د من
املجهود وإزال��ة املعوقات وحث العاملين ب��إدارة الشراء والتعاقد ومديري ف��روع الصندوق
بالواليات لزيادة مستوى توفراألدوية وتفعيل برامج املحاسبة اإلدارية (رسم بياني رقم.)8
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يلتزم الصندوق بالتحقق من جودة األدوي��ة واملستهلكات واألثاثات واألجهزة الطبية وذلك
ل�ض�م��ان ت��وري��د وت��وزي��ع األدوي� ��ة وامل�س�ت�ه�ل�ك��ات ال�ط�ب�ي��ة ذات امل��أم��ون�ي��ة وال�ن�ج��اع��ة وال �ج��ودة
املطلوبة ،لذا عمل الصندوق خالل العام  2017على اآلتي:
 .أوض��ع ال�ص�ن��دوق م�ع��اي�ي��ر ص��ارم��ة لتقييم ج ��ودة واردات� ��ه م��ن ح�ي��ث اك�ت�م��ال مستندات
ال �ج��ودة وم�ت�ط�ل�ب��ات تحليل األص �ن��اف ال� ��واردة ،وج ��ودة ال�ت�غ�ل�ي��ف ،وع ��دد التشغيالت
ال��واردة ،وااللتزام بوضع الديباجات التي توضح املعلومات حول الصنف (مثل االسم
الجنيس ل�ل��دواء وت��رك�ي��زه ،ورق��م التشغيلة ،وت��اري��خ التصنيع ،وت��اري��خ نهاية الصالحية،
واسم املصنع ،وبلد املنشأ......،إلخ) .االلتزام بالكمية املطلوبة ومتطلبات نقل األدوية
مثل التأكد من وضع أجهزة رصد درجات الحرارة ( ،)Temp Data Loggerباالضافة إلى
تطابق الواردات حسب متطلبات التحليل ومطابقة شهادات التحليل لدساتير األدوية
العاملية املعتمدة من املجلس القومي لألدوية والسموم.
 .بتطبيق القوانين واللوائح التي تتعلق باستيراد األدوية واملستهلكات الطبية ،حيث تمكن
الصندوق من استيراد األصناف املسجلة خالل العام  2017بنسبة  97%مقارنة بنسبة
 95%للعام  2016و 74%للعام ( 2010رسم بياني رقم  ،)9كما ارتفعت نسبة األدوية
غيراملسجلة والواردة من دول ذات نظام رقابي معتمد من  72%إلى  89%ومعظمها من
أدوي��ة السرطان واألدوي��ة املنقذة للحياة والتي أوج��ب قانون الصندوق استيرادها من
املصادراملوثوقة وتلك املؤهلة بواسطة منظمة الصحة العاملية.

رﺳﻢ ﺑﻴﺎ�ﻲ رﻗﻢ  :9ﻣﻘﺎرﻧﺔ �ﺴﺒﺔ ﻷادو�ﺔ اﳌ�جﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2010وﺣ�ى اﻟﻌﺎم 2017
العام 2017
رسم بياني رقم  :9مقارنة نسية األدوية املسجلة من العام  2010وحتى
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 .جضمان ج��ودة األص�ن��اف غير املسجلة وال�ت��ي اضطر ال�ص�ن��دوق الستيرادها وذل��ك لعدم
توفرالدواء املسجل وقت الحاجة إليه أو لعدم توفراملواد الخام أو لتوقف املصنع عن
إنتاج األدوي��ة املسجلة .في حالة استيراد األدوي��ة غير املسجلة لألسباب امل��ذك��ورة يتبع
الصندوق اإلجراءات اآلتية لضمان مأمونية ونجاعة وجودة هذه األدوية غيراملسجلة:
1 .1جميع األدوي��ة غير املسجلة اس�ت��ورده��ا ال�ص�ن��دوق بعد موافقة املجلس القومي
لألدوية ُّ
والسموم.
2 .2االستيراد من دول ذات نظام رقابي معتمد لدى املجلس القومي لألدوية ُّ
والسموم
ً
ً
وقد كانت النسبة  89%مقارنة ب  72%للعام  2016كما ذكرسابقا .
3 .3األدوي � ��ة غ �ي��ر امل�س�ج�ل��ة ال ي �ت��م ت��داول �ه��ا إل ��ى ب �ع��د ال �ت��أك��د م ��ن ج��ودت �ه��ا وم�ط��اب�ق�ت�ه��ا
للمواصفات بواسطة املختبرالقومي للرقابة والبحوث الدوائية.
 .دم�ص��ادر األدوي ��ة ال ��واردة للصندوق :انخفضت نسبة األدوي ��ة ال ��واردة للصندوق من
الصين وال�ه�ن��د وب��اك�س�ت��ان وم�ص��ر م��ن  37%ف��ي ال�ع��ام  2011إل��ى  21%ف��ي ال�ع��ام 2017
(رسم بياني رقم  ،)10كما يالحظ ارتفاع نسبة األدوية الواردة من دول ذات نظام رقابي
معتمد من  28%في العام  2011إلى  31%في العام  ،2017وارتفاع نسبة األدوية الواردة
من الصناعة الوطنية من  20%إلى  24%في العام .2017
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من الواضح أن االلتزام بسياسة شراء األدوي��ة املسجلة والتركيز على مصادر هذه األدوي��ة،
2017
2010
:15
سيما في حالة األدوي��ة غير املسجلة أدى إلى إنخفاض نسبة األدوي��ة املرفوضة إل��ى 0.3%في
8%
العام  ،2017مقارنة بأكثرمن  9%في العام ( 2010رسم بياني رقم )11
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ً
األدوية الخاصة :تم توريد جميع املنتجات الحيوية املطورة جينيا وعددها عشرة أصناف
م��ن م �ص��ادره��ا األص �ي �ل��ة .ك�م��ا اس �ت �ط��اع ال �ص �ن��دوق ت��وري��د األص �ن ��اف ذات امل ��دى ال�ع�لاج��ي
الضيق م��ن م�ص��ادره��ا األص�ي�ل��ة أو م��ن دول ذات ن�ظ��ام رق��اب��ي معتمد بنسبة  ،84%وعليه
ً
الب��د م��ن البحث ع��ن م�ص��ادر ل�ه��ذه األص�ن��اف م��ن دول ذات ن�ظ��ام رق��اب��ي ال�ت �زام��ا بما ج��اء في
ً
قانون الصندوق لخطورة هذه األصناف .أيضا استورد الصندوق  57%من اللقاحات من
مصدرمؤهل من منظمة الصحة العاملية أو من دول ذات نظام رقابي معتمد وعليه البد من
البحث عن مصادرلهذه اللقاحات.
في بعض األحيان تستدعي الضرورة استرجاع تشغيلة أوأكثرملستحضرصيدالني أومستلزم
طبي بعد توزيعه نسبة لظهور خلل .لذا تضمنت الئحة شراء وخزن وتوزيع املنتجات الطبية
لسنة  2015مواد توضح التعامل مع املنتجات الطبية التي تظهر عليها بعض العيوب التي
تتطلب سحبها وتم وضع مرشد لعملية استدعاء األدوية واألجهزة الطبية ليتمكن الصندوق
من اتخاذ اإلجراءات الصحيحة والسريعة .لم يتم استرجاع أي أصناف خالل العام .2017
ُ
أن�شئ قسم مراقبة الجودة بعد التوزيع وذلك ملتابعة جودة أدوية الصندوق أثناء وجودها
ف��ي سلسلة اإلم ��داد ،حيث ق��ام ال�ص�ن��دوق بجمع عينات لصنفين بتشغيالت مختلفة من
أصناف مجموعة الحوادث وال�ط��وارئ التي وزعها الصندوق لجهات مختلفة في الواليات.
أرس�ل��ت ال�ع�ي�ن��ات للفحص ل��دى املختبر ال�ق��وم��ي ل�ل��رق��اب��ة وال�ب�ح��وث ال��دوائ�ي��ة ووج ��دت أنها
مطابقة ملواصفات الجودة في جميع مستويات تخزينها (مركزي ،ووالئي ،ومرافق صحية).
استمرالصندوق بالتركيزعلى املحافظة على جودة واردته وذلك بتنفيذه لآلتي:
1 .1توفيروسائل ترحيل لألدوية تضمن مأمونية وجودة الدواء وفاعليته وعدم تعرضه لضوء
الشمس ولدرجات الحرارة العالية من ميناء الوصول ببورتسودان إلى مخازن الصندوق
املركزية ومن مخازن الصندوق إلى مخازن الواليات املختلفة ومنها إلى املرافق العالجية.
2 .2متابعة ج��ودة ترحيل وتخزين وت��وزي��ع واردات الصندوق من امل��ورد إل��ى الصندوق ومن
الصندوق إلى الزبائن بتوزيع جهازرصد درجات الحرارة ()Temperature Data Logger
في العربات املخصصة لترحيل األدوية من بورتسودان إلى مخازن الصندوق وإلى مخازن
الواليات املختلفة.
3 .3مراقبة وتسجيل درجة الحرارة والرطوبة في مخازن الصندوق على مدار الثانية ،حيث
تمت م�ع��اي��رة أج�ه��زة رص��د درج��ات ال�ح�رارة وال��رط��وب��ة (Environmental Monitoring
 )Systemوذلك للتأكد من كفاءتها في رصد درجات الحرارة والرطوبة ( صورة رقم .)4
4 .4إدخال نظام التسجيل اليدوي لتسجيل درجات الحرارة والرطوبة في مخازن الواليات.
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ص ��ورة رق ��م  :4ش��اش��ة رص ��د درج� ��ات ال �ح ��رارة وال��رط��وب��ة ب �م �خ��ازن ال �ص �ن��دوق ال�ق��وم��ي
لإلمدادات الطبية
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خزن وتوزيع املنتجات الطبية
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 1.6التخزين الجيد للمستحضرات الصيدالنية:

212

ال �ت �خ��زي��ن ال �ج �ي��د ه ��و ال �ج ��زء م ��ن ت��وك �ي��د ال �ج ��ودة ال� ��ذي ي�ض�م��ن اس �ت �م �راري��ة وب �ق ��اء ج ��ودة
املستحضرات الصيدالنية ،لذلك يسعى الصندوق لتحقيق مستو ًى ع� ٍ�ال من ال�ج��ودة في
تخزين املنتجات الطبية وذلك عن طريق تنفيذ ممارسات التخزين الجيد حسب متطلبات
منظمة الصحة العاملية بقيامه باآلتي:
 .أالسعة التخزينية :للصندوق القومي لإلمدادات الطبية مخازن مجهزة لتخزين األدوية
ً
وامل�س�ت�ل��زم��ات الطبية وف�ق��ا ألس��س التخزين ال�ج�ي��د ،منها م�خ��زن مهيأ ل�خ��زن األص�ن��اف
الباردة ( 8-2درجة مئوية) ،مثل األمصال واللقاحات والهرمونات .استمر الصندوق في
زيادة السعة التخزينية ليستوعب التوسع األفقي والرأ�سي الكبيرالذي تم في السنوات
القليلة امل��اض�ي��ة ،وذل��ك بتشييد امل�خ��زن ال��ذي ت�ك��رم فخامة رئ�ي��س الجمهورية املشير
عمر حسن أحمد البشير بافتتاحه في  17أبريل من العام  2017وهو مخزن سعته 46
ألف متر مكعب وبمواصفات حديثة .بهذا املخزن زادت السعة التخزينية لإلمدادات
ً
ً
ال�ط�ب�ي��ة ع�ل��ى امل�س�ت��وى امل��رك��زي ،م��ن  25أل��ف م �ت �را م�ك�ع�ب��ا ف�ق��ط إل��ى أك�ث��ر م��ن  70أل��ف
م�ت��ر م�ك�ع��ب ( ص��ورة رق��م  .)5ك�م��ا تمكن ال�ص�ن��دوق م��ن ال�ت��وس��ع ف��ي ال�س�ع��ة التخزينية
على املستوى الوالئي،حيث يقوم بتشييد أو صيانة مخازن فروعه بالواليات ويتكفل

بصيانة صيدليات املرافق الصحية لتالئم ظ��روف التخزين الجيد ل�لأدوي��ة .حتى اآلن
َّ
شيد الصندوق  4مخازن كبيرة في كل من كسال ورب��ك واألب�ي��ض ونياال وب��دأ في تنفيذ
عدد  7مخازن أخ��رى في كل من البحر األحمر ،والنيل األزرق ،وغ��رب دارف��ور ،ووسط
دارفور ،وشرق دارفور ،وغرب كردفان وشمال دارفور بتكلفة قدرها  252مليون جنيه
سوداني بتمويل من بنك املزارع التجاري .كما سيبدأ في إنشاء مخازن في والية سنارونهر
النيل والقضارف والشمالية في النصف األول من العام  .2018خصصت الواليات التي
بها فروع للصندوق مساحات كافية لتشييد هذه املخازن.
صورة رقم  :5افتتاح املخزن الجديد بتشريف فخامة رئيس الجمهورية
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صورة  :6افتتاح مخزن فرع الصندوق بوالية كسال بتشريف فخامة رئيس الجمهورية
في نوفمبرمن العام 2017
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 .باستخدام التقنية لتسييرعمليات التخزين :استمرالصندوق في إدخال وتطويرنظام
الحوسبة وامليكنة في عمليات التسليم والتسلم وترتيب وتنظيم املخازن مع االستفادة
امل�ث�ل��ى م��ن ن�ظ��ام تخطيط م ��وارد امل��ؤس �س��ات .ك�م��ا أك�م��ل ال�ص�ن��دوق خ�ط��ة رب��ط ف��روع
الصندوق بالواليات مع نظام تخطيط املوارد واملؤسسات بشبكة معلومات موحدة.
 .جمكافحة اآلفات والحشرات :جميع األصناف داخل الصندوق موضوعة على حامالت
ً
خشبية لتفادي اآلف��ات وال�ق��وارض وامل�ي��اه .أيضا تعاقد الصندوق مع شركة ملكافحة
ُ
اآلف��ات وال �ق��وارض ،وت�ق��وم الشركة بعمليات املكافحة مرتين ف��ي الشهر وت��وج��د خ��رط
لتوزيع السموم داخل املخازن حيث بلغت عمليات املكافحة  24مرة خالل العام 2017
ً
ليس فقط في املخازن الداخلية وإنما أيضا في املخازن الخارجية املؤجرة.
 .دت��أم �ي��ن م �خ��زون ال �ص �ن��دوق :ي �ق��وم ال �ص �ن��دوق ب�ت��أم�ي��ن ج�م�ي��ع م�م�ت�ل�ك��ات��ه ال�رأس�م��ال�ي��ة
ً
ً
باإلضافة إلى مخزونه من املنتجات الطبية تأمينا شامال ضد الحريق والسرقة .أيضا
وضع الصندوق آلية لتأمين املخزون أثناء تخزينه بمخازنه وذل��ك عن طريق كاميرات
ً
املراقبة تفاديا للسرقات والخسائراملالية الناجمة من فقدان املخزون.
 .هامل��راج�ع��ة ال��دوري��ة مل�خ��زون ال�ص�ن��دوق :يستخدم ال�ص�ن��دوق تحليل ABC Analysis
لتصنيف امل�خ��زون حسب تكلفة امل�خ��زون وب��ه يصنف إل��ى املجموعات الثالث ال��واردة
أدن��اه .يقوم الصندوق باستخدام ه��ذا التحليل ملعرفة األدوي��ة ذات التكلفة العالية
ولتحديد األول��وي��ات وإج �راء عمليات امل�راج�ع��ة اليومية للمخزون وأرق ��ام التشغيالت
وت��واري��خ ان�ت�ه��اء ال�ص�لاح�ي��ة وم��واق��ع وج ��ود األص �ن��اف ب��امل�خ��زن ودرج ��ة ال �ح �رارة املطلوبة
لحفظها بكل مخازن اإلمدادات وتوزيع أمناء املخازن حسب نتائج التحليل ووفق خطة
مجدولة حتى نهاية العام ( رسم بياني رقم .)12
1 .1امل�ج�م��وع��ة ( )Aوه��ي ال�ق�ل��ة امل�ه�م��ة :ون�ج��د أن  10%إل��ى  20%م��ن ع��دد األص�ن��اف
امل�خ��زن��ة ت�ح�ت��وي ع�ل��ى ال�ن�س�ب��ة األك �ب��رم��ن ق�ي�م��ة امل �خ��زون وال �ت��ي ت �ت �راوح ب�ي��ن 75%
و 80%وتحتاج للرقابة املشددة واالحتفاظ بسجالت مخزون دقيقة لها .بلغ عدد
األصناف في هذه املجموعة  232بنسبة  8%من العدد الكلي لألصناف وبقيمة
 80%من القيمة الكلية للمخزون.
2 .2املجموعة ( )Bوهي متوسطة العدد واألهمية :تمثل من  10%إلى  20%من عدد
األصناف املخزنة وتحتوي على النسبة املتوسطة من قيمة املخزون والتي تتراوح
ب�ي��ن  15%و .20%ب�ل��غ ع��دد األص �ن��اف ف��ي ه��ذه امل�ج�م��وع��ة  367بنسبة  13%من
العدد الكلي لألصناف وبقيمة  15%من القيمة الكلية للمخزون.
3 .3املجموعة ( )Cوهي الكثرة غير املهمة :تمثل من  60%إلى  80%من عدد األصناف
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 .8اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ) (Bو�� ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻌﺪد وﻷاهﻤﻴﺔ  :ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻦ  %10إ��  %20ﻣﻦ ﻋﺪد ﻷاﺻﻨﺎف اﳌﺨﺰﻧﺔ وﺗﺤﺘﻮي ﻋ�� اﻟنﺴﺒﺔ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺨﺰون واﻟ�ي ﺗ��اوح ﺑ�ن  %15و  .%20ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻷاﺻﻨﺎف �� هﺬﻩ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ  367ﺑنﺴﺒﺔ %13
ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜ�� ﻟﻸﺻﻨﺎف و�ﻘﻴﻤﺔ  %15ﻣﻦ الﻗﻴﻤﺔ اﻟ�ﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺰون.
تكون
وتحتوي
اﻟنﺴﺒﺔ5%
ﻋ�� بين
اﳌﺨﺰﻧﺔعادة
ﻷاﺻﻨﺎفوالتي
قيمةﻋﺪداملخزون
املخزنة
وﺗﺤﺘﻮي
ﻷاﻗﻞ
من %ﻣﻦ
األقل 80
النسبة %60إ��
علىﺗﻤﺜﻞ ﻣﻦ
اﳌهﻤﺔ :
اﻟﻜ��ة ﻏ��
 .9اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ )  (Cو��
الكلي %ﻣﻦ
ﺑنﺴﺒﺔ 87
 87%من2,135
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻷاﺻﻨﺎف �� هﺬﻩ
هذه .%ﺑﻠﻎ ﻋﺪد
في و 10
األصناف%5
عددﺗ�ﻮن ﺑ�ن
بلغ ﻋﺎدة
و.10%واﻟ�ي
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺨﺰون
العدد
2,135بنسبة
املجموعة
ﻣﻦ ال
لألصناف وب�ﺴﺒﺔ
اﻟﻌﺪد اﻟﻜ�� ﻟﻸﺻﻨﺎف
ﻟﻠﻤﺨﺰون.للمخزون.
اﻟ�ﻠﻴﺔ الكلية
ﻗﻴﻤﺔالقيمة
من
وبنسبة5%%5
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ُ
ُ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺨﺎزن
ﻋﻤﻠﻴﺔ
وذلكو�ﺴهﻴﻞ
2012موﺿﺒﻂ
الباركودوذﻟﻚ
نظام 2012م
ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم
اﻟﺒﺎر�ﻮد
نظامدﺧﻞ ﻧﻈﺎم
اﻟﺒﺎرﻛﻮد  :أ
تفعيلﻧﻈﺎم
ﺗﻔﻌﻴﻞ ووﺗﻄﻮ�ﺮ
لتنظيم
منذ العام
دخل
الباركود :أ
وتطوير
ن. .
واﺟهﺔتمﺗﻨﻔﻴﺬ
واﳌخﺮ��ازن
اﻟ�يل �ع��ام
اﳌﺸﺎ�ﻞ�ذا ا
ﳌﻌﺎ�جﺔ�ال ه �
ا�حﺎ���رد .وخ�ل
اﻟﻨﻈﺎموال �ج �
واﻟﺘﺤﺪﻳﺚرا��ج �ع��ة
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ��رف وامل �
اﻟﻌﺎمم�ل�ﺗﻢي��ة ال �ص
هﺬا�ل ع�
وﺧﻼلس�ه�ي�
وا�جﺮد�.ط وت�
اﺟﻌﺔ وض�ب�
اﻟﺼﺮفامل �
ملعالجةﻷاﺧ�� ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺮ�ﻊ
واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻹاﻧ��ﺎء ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺎم وﻣﻦ
اﻟﻌﺎم.واجهة تنفيذ النظام ومن
املشاكلهﺬاالتي
الحالي
النظام
والتحديث في
التعديل
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اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻨﻈﺎم ﻵا�� اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻨﺬ
واﻟﺮﻃﻮ�ﺔ:
درﺟﺎت ا�حﺮارة
واﻟﺘﺤﻜﻢ ��
اﻟﺘﺨﺰ�ﻦ
س.ﺿﺒﻂ ﻇﺮوف
ﺗﻄﺒﻴﻖالعام.
من��هذا
اﺳﺘﻤﺮاألخير
خالل الربع
والتحديث
التعديل
اإلنتهاء من
املتوقع
اﻟﻌﺎم  (Environmental Monitoring System) 2013لرﺻﺪ درﺟﺎت ا�حﺮارة واﻟﺮﻃﻮ�ﺔ �� ﻣﺨﺎزن اﻟﺼﻨﺪوق
اﳌﺮﻛﺰ�ﺔ
الصندوق
 .زضبط ظ��روف التخزين والتحكم ف��ي درج��ات ال �ح��رارة وال��رط��وب��ة :استمر
واﻟﺬي �ﻌﻤﻞ ﻋ�� �ﺴهﻴﻞ اﳌﺘﺎ�ﻌﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ و�ﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار رﺻﺪ درﺟﺎت ا�حﺮارة واﻟﺮﻃﻮ�ﺔ �� اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ
ف��ي تطبيق ال�ن�ظ��ام اآلل��ي ال��ذي ب��دأ منذ ال�ع��ام Environmental Monitoring( 2013
اﳌﺨﺎزن ﻋ�� ﻣﺪار اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻹاﻧﺬار ﺑﺄي �ﻐﻴ�� ﻳﺤﺪث �� درﺟﺎت ا�حﺮارة واﻟﺮﻃﻮ�ﺔ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﺪى اﳌﺴﻤﻮح ﺑﮫ .إذا ﻟﻢ ﻳﺰال
 )Systemلرصد درجات الحرارة والرطوبة في مخازن الصندوق املركزية والذي يعمل
اﻟﻌﻄﺐ �� ﻓ��ة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﻳﺒﺪأ ﺟهﺎز اﻟﺮﺻﺪ �� إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﻗﺼ��ة ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟ�ن ﻟﻠﻤﻌﺎ�جﺔ .اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎ�ﻲ رﻗﻢ 13
اﳌﺨﺎزنط��وب��ة
ﻟ�ﻞ وال��ر
أﻋ��رارة
ﻛﺤﺪال �ح �
ﻣﺌﻮ�ﺔ ��ات
درﺟﺔ�د درج
30رص�
ﻳﺘﺠﺎوزرار
ﻳﺠﺐ�نأﻻاس�ت�م�
اﻟﺬيض�م�
ﺑﺎﳌﺨﺎزنق��ة وي�
درﺟﺔت��اب�ا�حع�ﺮ�ةارةال��دق�ي�
تسهيل امل�
أدﻧﺎﻩ ع�ل�
ﻣﺎﻋﺪافيﻣﺨﺰن
ﻳﻮ�ح�ىﻣﺘﻮﺳﻂ
تغيير يحدث في درجات
داخل املخاز
املختلفة
ﻷاﻣﺼﺎلاملناطق
بأي.(2 - 8
�ذار,< 30
واإلن�ﻣﻦ )
الثانيةﺮارﺗﮫ
مداردرﺟﺔ ﺣ
على ﺗ��اوح
ﻷاﺻﻨﺎفناﻟﺒﺎردة
ﺗﺨﺰن ﻓﻴﮫ
واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﻟﺬي
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الحرارة والرطوبة يتجاوز املدى املسموح به .إذا لم يزال العطب في فترة زمنية محددة،
يبدأ جهاز الرصد في إرس��ال رسائل قصيرة للمسؤولين للمعالجة .الرسم البياني رقم
 13أدناه يوضح متوسط درجة الحرارة باملخازن الذي يجب أال يتجاوز  30درجة مئوية
كحد أعلى لكل املخازن ماعدا مخزن األمصال واللقاحات ال��ذي تخزن فيه األصناف
).
الباردة تتراوح درجة حرارته من (
37

مخازن الصندوق املركزية
اﻟﺼﻨﺪوةقفي
رﺳﻢسم
جاتنالحرار
متوسطارةدر
ر
اﳌﺮﻛﺰ�ﺔ
�� ﻣﺨﺎز
يوضحدرﺟﺎت ا�حﺮ
:13ﻣﺘﻮﺳﻂ
بيانيﻳﻮ�ح
ﺑﻴﺎ�ﻲ :13
رﺳﻢ ﺑﻴﺎ�ﻲ  :13ﻳﻮ�ح ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت ا�حﺮارة �� ﻣﺨﺎزن اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺮﻛﺰ�ﺔ

ا�حﺪخ��ازن
درﺟﺔن��دوق
ﻣﻦ�ل امل�
أﻗﻞ�ي ك�
ﺑﻤﺴﺘﻮ�وبى��ة ف�
اﳌﺨﺎز�ةن ال��رط�
�ﻞ درج�
ضبط
ﺿﺒﻂال�ص�
اﻟﺼﻨﺪوت�قط��اع
اﺳﺘﻄﺎع ،14اس�
البياني رق��م
اﻟﺮﺳﻢال��رس�
ﻛﻤﺎ ��كما ف��ي
ﻷاﻗ�ىى
اﻟﺮﻃﻮ�ﺔ ��
اﻟﺒﻴﺎ�ﻲ�مرﻗﻢ ،14
ﻛﻤﺎ �� اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎ�ﻲ رﻗﻢ  ،14اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺪوق ﺿﺒﻂ درﺟﺔ اﻟﺮﻃﻮ�ﺔ �� �ﻞ اﳌﺨﺎزن ﺑﻤﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﻣﻦ ا�حﺪ ﻷاﻗ�ىى
بمستوى
األق�صى الذي يجب عدم تجاوزه وهو .65%
ﻋﺪمأقل
الحد.%
منوهﻮ 65
ﺗﺠﺎوزﻩ
اﻟﺬي ﻳﺠﺐ
اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوزﻩ وهﻮ .%65
ق
ن
اﻟﺮﻃﻮ�ﺔ�� ��ﻣﺨﺎز ا
اﻟﺮﻃﻮ�ﺔ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻳﻮ�ح
ﺑﻴﺎ�ﻲ :14
رﺳﻢ
اﳌﺮﻛﺰ�ﺔن
اﳌﺮﻛﺰ�ﺔ الصندوق املركزية
ﻟﺼﻨﺪوقمخاز
ﻟﺼﻨﺪوفي
الرطوبة
يوضح
:14
بياني
متوسط ﻣﺨﺎزن ا
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻳﻮ�ح
:14
سمﺑﻴﺎ�ﻲ
ررﺳﻢ
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 .حت�ق�ل�ي��ل ق�ي�م��ة األدوي � ��ة م�ن�ت�ه�ي��ة ال �ص�لاح �ي��ة :اس �ت �ط��اع ال �ص �ن��دوق خ�ل�ال ال �ع ��ام 2017
االستمرار في تقليل الهدر الناتج من انتهاء 38صالحية بعض األدوي��ة قبل استعمالها إلى
ال�ح��د األدن��ى للمدى العالمي امل�ق�ب��ول وال��38ذي ي�ت �راوح بين  3%إل��ى ،)MSH, 2013( 5%
إذ نجد أن نسبة األص�ن��اف منتهية الصالحية خ�لال العام  2017بلغت  1%فقط من
متوسط قيمة املخزون للعام( 2017رسم بياني رقم  .)15بذل الصندوق مجهود مقدر
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ً
لتقليل الخسائر للحد األدنى املمكن مستقبال ،ولتخفيض نسبة املخزون الذي تنتهي
من :اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ :اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺪوق ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2017ﻻاﺳﺘﻤﺮار �� ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟهﺪر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻧ��ﺎء
ﻷادو�ﺔبدﻣﻨ��ﻴﺔ
ل .ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻗﻴﻤﺔ
صالحيته ال
اﳌﻘﺒﻮل
(MSH,
اوح�نﺑ�ن  %3إ��
�ام واﻟﺬي ﻳ�
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎال �إ���دور
مطابقة5ا%مل�خ��زون
للتأكد�م�
اﻟﻌﺎﻟ�ي ال�ع�
ﻟﻠﻤﺪى خ�لال
ﻷاد�ﻰف��اج��ئ
ا�حﺪي وامل�
ﻷادو�ﺔار ف�ﻗﺒﻞ�ي ال�ج��رد
�ﻌﺾس�ت�م�ر
ﺻﻼﺣﻴﺔ 1اال
.1
) ،2013إذ ﻧﺠﺪ أن �ﺴﺒﺔ ﻷاﺻﻨﺎف ﻣﻨ��ﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2017ﺑﻠﻐﺖ  %1ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺨﺰون
الصالحية.
الفعلي مع املخزون في الحاسوب ومطابقة التشغيالت وتواريخ انتهاء
ً
ﻟﻠﻌﺎم) 2017رﺳﻢ ﺑﻴﺎ�ﻲ رﻗﻢ  .(15ﺑﺬل اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺠهﻮد ﻣﻘﺪر ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ا�خﺴﺎﺋﺮ ﻟ�حﺪ ﻷاد�ﻰ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،وﻟﺘﺨﻔﻴﺾ
االستهالك والرصد على مستوى املرافق الصحية.
بيانات
ﺗنﺘ�يجمع
اﻟﺬينظم
تطوير
�ﺴﺒﺔ 2
.2
ﺑﺪ ﻣﻦ:
ﺻﻼﺣﻴﺘﮫ ﻻ
اﳌﺨﺰون
�ق
اﳌﺨﺰونف��ي�� امل �راف�
اﻟﻔﻌ��ل�ع�ﻣﻊ�ام�ل�ي��ن
اﳌﺨﺰون�زام ا
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔع�ل��ى إل�
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ال�ﻣﻦص�ح��ي
اﻟﻌﺎم�أم�ي��ن
ﺧﻼل�ة و ال�ت�
واﳌﻔﺎ��ص�ح�
اﻟﺪوريرات ال�
ا�جﺮدم��ع وزا
ﻻاﺳﺘﻤ اﺮل�ارع���م��ل
3 .3.11
ا�حﺎﺳﻮب
البروتوكوالت.العالجية وتدريبهم عليها.
اﻟتﺸﻐﻴﻼتبإتباع
الصحية
وﺗﻮار�ﺦ اﻧ��ﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
اﻟ�حﻴﺔ.
ﻣﺴﺘﻮ
ﺑﻴﺎﻧﺎت
عملﺟﻤﻊ
ﺗﻄﻮ�ﺮ ﻧﻈﻢ
�ت صالحيتها على االن�ت�ه��اء وه��ذه
اﻓﻖش��ارف�
�افى ااﳌل�ﺮت��ي
ﻋ��ص�ن�
واﻟﺮﺻﺪل�لأ
ﻻاﺳ��ﻼكق��ائ�ي��ة
اءات ال��و
اإلج� �ر
4 .4.12
اﻟﺼ�� ﻋ�� إﻟﺰام اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن �� اﳌﺮاﻓﻖ اﻟ�حﻴﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎع اﻟ��وﺗﻮ�ﻮﻻت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ
اءاتاﻟ�حﺔ و
وزارات
 .13اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
اﻟﺘﺄﻣ�ناآلتي:
متمثلة في
اإلجر
وﺗﺪر���ﻢ ﻋﻠ��ﺎ.
شهور وثبت
9
لها
تبقى
إذا
سعرها
بتخفيض
�دة
�
ك
ا
ر
�
ل
ا
�ة
�
ي
األدو
�ن
�
م
التخلص
	-
.14ﻋﻤﻞ ﻹاﺟﺮاءات ًاﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺻﻨﺎف اﻟ�ي ﺷﺎرﻓﺖ ﺻﻼﺣﻴ��ﺎ ﻋ�� ﻻاﻧ��ﺎء وهﺬﻩ ﻹاﺟﺮاءات ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ �� ﻵا�ﻲ:
ﻣﻦ يتم إستهالكها قبل انتهاء تاريخ صالحيتها.
جليا أنه لن
ً
ﻷادو�ﺔ اﻟﺮاﻛﺪة ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮهﺎ إذا ﺗﺒﻘﻰ ﻟهﺎ  9ﺷهﻮر وﺛبﺖ ﺟﻠﻴﺎ أﻧﮫ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ إﺳ��ﻼﻛهﺎ
أ .
اﻟﺘﺨﻠﺺ ً
مجانا .على املستشفيات الحكومية إذا تبقى م��ن ت��اري��خ صالحيتها 6
توزيعها
	-
ﻗﺒﻞ اﻧ��ﺎء ﺗﺎر�ﺦ ﺻﻼﺣﻴ��ﺎ
ً
شهور.ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻋ�� اﳌﺴتﺸﻔﻴﺎت ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ إذا ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ ﺻﻼﺣﻴ��ﺎ  6ﺷهﻮر.
ﺗﻮزيﻌهﺎ
ب.
تجاوز
اﳌﺆﺳﺴﺎت على
ﺟﻤﻴﻊصالحيتها
انتهاء
مخزونها بتا
بالحساب
ﻳﺘﻮﻗﻊ يتوقع
األدوية التي
توزيع
ﺑﺎ�حﺴﺎب ﺗﺠﺎوز
اﻟ�حﻴﺔ
ﺻﻼﺣﻴ��ﺎريخﻋ��
ﺑﺘﺎر�ﺦ اﻧ��ﺎء
ﻣﺨﺰو��ﺎ
ﻷادو�ﺔ اﻟ�ي
ج-	 .ﺗﻮزيﻊ
جميع ﺷهﻮر.
إذا ﺗﺒﻘﻰ ﻟهﺎ 3
املؤسسات الصحية إذا تبقى لها  3شهور.
رسم بياني  :15األدوية منتهية الصالحية من العام  2010وحتى العام 2017
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 .طال �ج��رد ال ��دوري مل �خ��ازن ال �ص �ن��دوق :ي�ق��وم ال �ص �ن��دوق ب��إج �راء ع�م�ل�ي��ة ال �ج��رد ال�ش��ام��ل

ن .ا�جﺮد اﻟﺪوري ﳌﺨﺎزن اﻟﺼﻨﺪوق :يﻗﻮم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ا�جﺮد اﻟﺸﺎﻣﻞ ﳌﺨﺎزﻧﮫ ﻣﺮﺗ�ن �� اﻟﻌﺎم �� ﺷهﺮي ﻳﻮﻧﻴﻮ
ً
شهري
األصناف
بهدفﻣﻊحصر
وديسمبرهﻮوذلك
يونيو
العامﻷا في
مرتين
ود�ﺴﻤ��زنه
ملخا
والكمياتﻣﺪى
ﻹاﻟﻜ��و�ﻲ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻨﻈﺎم
ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻌﻠﻴﺎ
وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ
واﻟﻜﻤﻴﺎت
ﺻﻨﺎف
��ﺪففيﺣﺼﺮ
وذﻟﻚ

ً
ومطابقة ما هو موجود فعليا مع النظام اإللكتروني ومراجعة مدى صالحية املخزون.
39
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ت�ق��وم ب�ه��ذا ال�ج��رد لجنة تمثل فيها ال�ج�ه��ات ذات الصلة ومنها وزارة امل��ال�ي��ة وامل�راج�ع��ة
ً
الداخلية بالصندوق واملراجع العام واألمن االقتصادي .تفصيال ،يقوم الصندوق من
خالل الجرد بمراجعة اآلتي:
ً
ً
1 .1سجالت املخزون يدويا وإلكترونيا.
2 .2إجراءات وقواعد استالم وفحص وإضافة وصرف املخزون.
3 .3عمليات مناولة املواد من وإلى املخازن.
4 .4أساليب حماية املخزون من الغش والسرقة.
5 .5مراجعة مواصفات األصناف.
6 .6مراجعة ترميزاألصناف (.)Items Code
7 .7بيئة التخزين من حيث الترتيب والنظافة وسالمة السقوف والجدران واألرضيات.
8 .8املخزون التالف وبطء الحركة ومنتهي الصالحية.
قام الصندوق خالل العام  2017بعمل اآلتي:
1 .1ال�ج��رد امل�ف��اج��ئ مل�خ��ازن ال�ص�ن��دوق :وض��ع ال�ص�ن��دوق آل�ي��ة ملتابعة امل�خ��زون عبر الجرد
املفاجئ ملخازنه .ي�ت�راوح ج��رد املخزن ال��واح��د من  4إل��ى  6م�رات حسب حجم املخزون.
قام الصندوق بعمل جرد مفاجئ لعدد  20مخزن من  22مخزن .وكانت نسبة تطابق
املخزون حوالي .90%
2 .2الجرد نصف السنوي ملخازن الصندوق :أظهرت نتيجة الجرد السنوي أن متوسط
قيمة مخزون األدوي��ة حوالي  806مليون جنيه سوداني للعام 2017بزيادة  48%عن
العام .2016
3 .3ال�ج��رد السنوي مل�خ��ازن الصندوق  :أظ�ه��رت نتيجة ال�ج��رد السنوي أن قيمة مخزون
األدوي��ة حوالي 1,189م�ل�ي��ار جنيه س��ودان��ي ل�ل�ع��ام 2017ب��زي��ادة  90%عن العام ،2016
كما أظهرأن نسبة األدوية منتهية الصالحية  1%رغم أي أنها لم يتجاوز املدى املقبول
ً
ً
عامليا وهو بين  5% - 3%من متوسط قيمة املخزون ( ،)MSH, 2013كما ذكرنا سابقا.
ي�لاح��ظ ان�خ�ف��اض نسبة ال�ف��رق امل�ط�ل��ق ب�ي��ن قيمة امل �خ��زون الفعلي ع�ن��د ال�ج��رد وقيمة
املخزون في النظام اآللي من  2%في نهاية العام  2009إلى  0.24%في العام ( 2017رسم
بياني رق��م  )16وه��ي ب��ذل��ك تعتبر نسبة مقبولة مقارنة م��ع النسبة املستهدفة صفر%
(.)MSH, 2013
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رسم بياني  :16مقارنة عدم التطابق بين املخزون الفعلي واملخزون املسجل في النظام
:16
اإللكتروني
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 4 .4ج��رد م�خ��ازن ال��والي��ات :ق��ام��ت اإلم ��دادات ب�ج��رد مخازنها بفروعها ف��ي ال��والي��ات وذل��ك
ب��إرس��ال ف��رق م��ن امل��رك��ز للواليات للتأكد م��ن ج��ودة عملية ال�ج��رد ،وصحة البيانات في
قيمة
نتيجة الجرد أن
والوقوف على البيئة للتخزينية بمخازن الفروع .أظهرت
النظام،
2017
2011
:19
الكلي بالواليات تبلغ  242مليون
 0.3%جنيه سوداني بنهاية العام  (2017رسم بياني
املخزون
0.20% 0.00% 0.08%
1%
1%
3%
6%
100%
11%
11%
13%
رقم.)17
90%
26%
26%
24%
80%
رسم بياني  :17قيمة املخزون بمخازن فروع الصندوق بالواليات بنهاية العام 2017
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 2.6ﺗﺮﺣﻴﻞ وﺗﻮزيﻊ ﻷادو�ﺔ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ :
يﻋﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋ�� اﺳﺘﻘﺮار واﺳﺘﻤﺮار�ﺔ ﻹاﻣﺪاد اﻟﻄ�ي ﻟﻸدو�ﺔ واﳌﺴ��ﻠ�ﺎت وﻷاﺟهﺰة اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ�ن اﻟﻌﺎم

 2.6ترحيل وتوزيع األدوية واملستلزمات الطبية:
يعمل ال�ص�ن��دوق على اس�ت�ق�رار واس�ت�م�راري��ة اإلم ��داد الطبي ل�لأدوي��ة واملستهلكات واألج�ه��زة
ال�ط�ب�ي��ة ل�ل�ق�ط��اع�ي��ن ال �ع��ام وال �خ��اص وال�ت��وس��ع ف��ي ت�غ�ط�ي��ة ج�م�ي��ع امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وال��وح��دات
الصحية املختلفة بالواليات .استطاع الصندوق خالل العام  2017من تحقيق اآلتي:
 .أتوزيع املنتجات الطبية حسب القطاعات :قام الصندوق بتوفيراألدوية واملستلزمات
الطبية للقطاعين العام والخاص وتوفيربعض األدوية األساسية والنادرة التي ال تتوفر
في البالد .بلغت جملة املنتجات الطبية التي وزعها الصندوق خالل العام 2,999 ،2017
مليارجنيه مقارنة مع  1,485مليارجنيه في العام ( 2016أي بنسبة زيادة  .)102%رغم
هذه الزيادة املضاعفة خالل العام  ،2017يالحظ اإلنخفاض الكبيرفي قيمة املبيعات
عند تحويلها إلى ال��دوالر وذل��ك لتغير سعر صرف الجنيه مقابل ال��دوالر منذ نوفمبر من
العام  2016من حوالي  6جنيهات إلى  16جنيه (رسم بياني رقم .)18
رسم بياني : 18:18قيمة املنتجات الطبية املوزعة بماليين الدوالرات
280

18.0000
16.0000
14.0000
12.0000
10.0000
8.0000

225
187

230

204

180

162
125

130
99
77

6.0000

69

85

89

84

83

4.0000
2.0000
-

52

80
35

28

22

30

-20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

بلغت نسبة التوزيع للقطاع العام  ،94%بينما كانت نسبة البيع للقطاع الخاص 5.9%
ً
وانخفض البيع للمنظمات التطوعية غيرالحكومية إلى  0.1%وذلك اتساقا مع سياسة
ال�ص�ن��دوق ال�ت��ي ت��رك��زع�ل��ى م��ؤس�س��ات ال�ق�ط��اع ال �ع��ام وي�ن�ح�ص��رال�ب�ي��ع ل�ل�ق�ط��اع ال�خ��اص
ل�لأدوي��ة واملستهلكات غير املتوفرة في السوق أو تلك التي بها مخزونات أكبر من حاجة
القطاع العام (رسم بياني رقم .)19
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Ex. Rate SDG to US$

NMSF's Sales in US$ Million
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رسم بياني  :19توزيع األدوية واملستلزمات الطبية حسب القطاعات من األعوام 2011
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ً
 .بتوزيع املنتجات الطبية للجهات الحكومية خالل العام  :2017تنفيذا لقرار الشراء
املوحد بالزام الجهات الحكومية بالحصول على احتياجاتها من املنتجات الطبية عن
طريق الصندوق فقط .نجد أن الصندوق القومي للتأمين الصحي مثل أعلى جهة وزع
لها الصندوق خالل العام ( 2017جدول رقم .)6
ج��دول رق��م  :6مشتريات الجهات الحكومية من الصندوق القومي ل�لإم��دادات الطبية
خالل العام 2017
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الجهة

222

2017

النسبة

 1الصندوق القومي للتأمين الصحي

42% 282,236,078.58

571,483,373.13

38%

 2فروع الصندوق القومي لإلمدادات الطبية

20% 136,180,909.71

401,771,236.69

27%

 3مؤسسات حكومية أخرى

11% 76,814,591.01

266,823,391.61

18%

 4اإلمداد الطبي  -السالح الطبي

11% 72,030,237.63

89,209,732.71

6%

 5صيدليات الصندوق القومي لإلمدادات الطبية 42,711,056.89

6%

87,386,117.05

6%

 6صندوق الدواء الدائري والية الخرطوم

18,519,300.30

3%

31,665,335.67

2%

 7شركة الخرطوم لخدمات التأمين شوامخ

32,890,623.53

5%

28,347,525.55

2%

 8مستشفى الرباط الجامعي

4,370,858.91

1%

19,462,783.82

1%

 9مستشفى االمل الوطني

4,447,531.62

1%

16,613,051.60

1%

الجملة

2016

النسبة

100% 1,512,762,547.83 100% 670,201,188.18
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ً
 .جالترحيل اآلم��ن للمنتجات الطبية :ال�ت��زم ال�ص�ن��دوق بترحيل جميع األدوي��ة مجانا إلى
ف��روع��ه ب��ال��والي��ات ،حيث تعاقد ال�ص�ن��دوق منذ ال�ع��ام  2013م��ع ش��رك��ة س��وداب��وس��ت
لترحيل املنتجات الطبية بوسائل نقل مزودة بأجهزة تبريد وذلك لضمان جودة املخزون
أثناء الترحيل و أضاف لها شركة ودارسو الفائزة في عطاء العام  2017بترحيل املنتجات
الطبية ل��والي��ات دارف��ور .وبما أن الصندوق التزم بتحمل تكلفة الترحيل ،فقد ساعد
ذلك في توحيد أسعار األدوي��ة في جميع املؤسسات الصحية بفروعه بالواليات ،بغض
النظرعن املسافة الجغرافية التي تبعدها من مخازن الصندوق املركزية بالخرطوم.
 .داإلم��داد اإللكتروني :ه��و تطبيق خدمة البيع ع��ن طريق االن�ت��رن��ت ()Online Service
وه��و نظام حديث و يعتبر التجربة األول��ى م��ن نوعها ف��ي ال�س��ودان .ينفذ الصندوق هذا
ال�ن�ظ��ام ب��اس�ت�خ��دام اإلن�ت��رن��ت ف��ي رب��ط ال�ص�ن��دوق ب��زب��ائ�ن��ه ،ووض ��ع امل�ع�ل��وم��ة ف��ي م�ت�ن��اول
املؤسسات واألفراد بالسرعة والدقة املطلوبة ار ً
تقاء بجودة األداء .بدأت هذه الخدمة
منذ أغسطس من العام  .2011من مزايا نظام اإلمداد اإللكتروني:
1 .1إم�ك��ان�ي��ة اط�ل�اع ال��زب��ائ��ن ع�ل��ى م�خ��زون ال�ص�ن��دوق وت�ح��دي��د م��ا يحتاجونه وارس��ال��ه
ً
إلكترونيا في أي زمان ومكان متى ما رغب الزبون.
2 .2إمكانية التسجيل عبراملوقع وإرسال املستندات املطلوبة لتسجيل املؤسسة مثل
الرخصة وغيرها دون الحاجة للحضور للصندوق.
3 .3ت��وف�ي��رال��زم��ن ع�ن��د ال �ح �ض��ور ل�ل�ص�ن��دوق إلج � �راء ال�ط�ل�ب�ي��ة (زم ��ن االن �ت �ظ��ارإلج �راء
الطلبية ،وزمن االنتظارللدفع ،و زمن االستالم من املخازن).
4 .4خدمة التوصيل املجاني ملستخدمي النظام من مؤسسات القطاع الخاص داخل
والية الخرطوم.
5 .5إمكانية االستعالم عن وصول أي صنف أو أي شكوى فيما يتعلق باإلمداد الطبي.
ً
ً
6 .6م�ع��رف��ة قيمة الطلبية م�س�ب�ق��ا وال �ش��روع ف��ي إج �راء اس�ت�خ�راج ال�ش�ي��ك خصوصا
للجهات الحكومية.
7 .7معرفة األصناف التي وردت للصندوق بصورة دورية ومستمرة.
8 .8مراجعة الطلبيات مرتين م��رة عند الخروج وأخ��رى عند التسليم للزبائن الذين
يقوم الصندوق بتوصيل الطلبيات لهم.
9 .9توصيل األصناف املبردة بالجودة املطلوبة.
ً
وص��ل ع��دد املستخدمين في ه��ذا ال�ع��ام 1,545مستخدما .بلغت نسبة قيمة املبيعات عن
طريق اإلمداد اإللكتروني  84%من قيمة املبيعات الكلية (جدول رقم  .)7النسبة املتبقية
عبارة عن قيمة األجهزة الطبية التي تصدقها وزارة الصحة االتحادية للواليات ،وطلبيات
نقل الدم ،ومراكزالكلى ،والجامعات ،وعيادات األسنان.
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ج��دول رق��م  :7مقارنة خدمة التوزيع عبر نظام اإلم��داد اإللكتروني من العامين 2016
و2017
البيــــــــان
2017
2016
عدد املستفيدين من خدمة اإلمداد اإللكتروني
1,545
1,541
نسبة املستفيدين إلى العدد الكلي لزبائن الصندوق
64%
%65
زبائن اإلمداد اإللكتروني من القطاع العام
11%
10%
زبائن اإلمداد اإللكتروني من القطاع الخاص
89%
90%
عدد الطلبيات الصادرة عن طريق اإلمداد اإللكتروني
21,092 22,069
نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني للقطاع الحكومي
%93
85%
نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني للقطاع الخاص
%7
15%
نسبة قيمة طلبيات اإلمداد اإللكتروني إلى إجمالي املبيعات
%84
84%
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 .هخدمات البيع للجمهور من اإلمدادات :تعتبرالصيدليات من منافذ الصندوق الرئيسة
التي تتعامل مع املواطنين مباشرة خالل  24ساعة وتوزع من خاللها أدوية الصندوق
وتوفروتسهل على املريض الحصول على أدوية الصندوق في أي وقت وباألخص األدوية
النادرة التي ال توجد إال في الصندوق .تبيع هذه الصيدليات أكثرمن  100صنف بنفس
سعر ش �راءه��ا وال تضيف أي ه��ام��ش تشغيلي عليها .تتبع للصندوق ث�لاث صيدليات
م��وزع��ة ف��ي أم ��درم ��ان وب �ح��ري وال �خ��رط��وم .خ�ل�ال ال �ع��ام  ،2017ت ��ردد ع �ل��ى ص�ي��دل�ي��ات
الصندوق  641,421م��واط��ن .وكانت نسبة ال�ت��ردد على صيدلية الشهيد أحمد حسن
ً
 49%بمعدل  860مريض يوميا ومن ثم صيدلية أم درمان  27%وصيدلية بحري 24%
من العدد الكلىي للمترددين على صيدليات الصندوق في والية الخرطوم.
ي�ق��وم ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�ل�إم��دادات الطبية بتعميم ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة ف��ي ف��روع��ه وذل��ك
بإنشاء  70صيدلية ف��ي ف��روع��ه ب��ال��والي��ات بشكل واح��د ووف��ق املعايير العاملية حسب
توجيه فخامة رئيس الجمهورية .وذلك بهدف اآلتي:
1 .1اس �ت �ف��ادة امل��واط �ن �ي��ن ف ��ي ج�م�ي��ع ال ��والي ��ات ال �ت��ي ب �ه��ا ف� ��روع ل �ل �ص �ن��دوق م ��ن خ��دم��ة
صيدليات الصندوق.
 2 .2توفير األدوي��ة ذات ال�ج��ودة العالية وب��أس�ع��ار م�ق��دور عليها ،حيث أن صيدليات
الصندوق تقدم خدمات للمجتمع وال تهدف للربح.
 3 .3األدوية النادرة والتي يوفرها الصندوق من خارج البالد بسعرالتكلفة فقط.
 4 .4تقديم خدمة الرعاية الصيدالنية ذات الجودة العالية على املستوى الوالئي.
ً
5 .5تقديم خدمة فحص السكرفي الدم وقياس ضغط الدم والسمع للمر�ضى مجانا.

 6 .6تقديم االستشارات الصيدالنية للمواطنين بالواليات.
 .وتحليل قيمة امل�ن�ت�ج��ات ال�ط�ب�ي��ة ال�ت��ي وزع ��ت ب��واس�ط��ة ال�ص�ن��دوق ب��اس�ت�خ��دامABC
 :Analysisيستخدم الصندوق تصنيف الثالثي لقيمة املنتجات الطبية املوزعة وبه
يصنف إلى املجموعات الثالث الواردة أدناه (رسم بياني رقم .)20
1 .1امل�ج�م��وع��ة ( )Aوه��ي ال�ق�ل��ة امل�ه�م��ة :ون�ج��د أن  10%إل��ى  20%م��ن ع��دد األص�ن��اف
املوزعة تحتوي على النسبة األكبر من القيمة الكلية للمنتجات الطبية املوزعة
والتي تتراوح بين  75%و .80%بلغ عدد األصناف في هذه املجموعة  252بنسبة
 10%م��ن ال �ع��دد ال�ك�ل��ي ل�لأص�ن��اف وب�ق�ي�م��ة  80%م��ن ال�ق�ي�م��ة ال�ك�ل�ي��ة للمنتجات
الطبية املوزعة خالل العام .2017
2 .2املجموعة ( )Bوهي متوسطة العدد واألهمية :تمثل من  10%إلى  20%من عدد
األصناف املوزعة وتحتوي على النسبة املتوسطة من قيمة الكلية والتي تتراوح
ب�ي��ن  15%و .20%ب�ل��غ ع��دد األص �ن��اف ف��ي ه��ذه امل�ج�م��وع��ة  357بنسبة  14%من
العدد الكلي لألصناف وبقيمة  15%من القيمة الكلية للمنتجات الطبية املوزعة
خالل العام .2017
3 .3املجموعة ( )Cوه��ي الكثرة غير املهمة :تمثل من  60%إل��ى  80%من ع��دد األصناف
ﻷاﺻﻨﺎف ن
وتحتوي
بين 5%
والتي عادة
الكلية
النسبة
و .10%اﻟنﺴﺒﺔ
وﺗﺤﺘﻮي ﻋ��
تكواﳌﻮزﻋﺔ
ﻣﻦ ﻋﺪد
قيمة%80
من %إ��
األقل 60
ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻦ
علىاﳌهﻤﺔ :
اﻟﻜ��ة ﻏ��
املوزعةو��
ت .اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ )(C

لألصناف
الكلي
العدد
من
76%
1,928بنسبة
املجموعة
هذه
في
األصناف
عدد
بلغ
ﻷاﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟ�ﻠﻴﺔ واﻟ�ي ﻋﺎدة ﺗ�ﻮن ﺑ�ن  %5و  .%10ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻷاﺻﻨﺎف �� هﺬﻩ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ  1,928ﺑنﺴﺒﺔ
.2017
اﻟﻄﺒﻴﺔالعام
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎتخالل
الطبية املوزعة
للمنتجات
اﻟﻜ��من
اﻟﻌﺪد 5%
وبنسبة
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .2017
اﳌﻮزﻋﺔ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟ�ﻠﻴﺔ
الكلية %5ﻣﻦ ال
القيمةوب�ﺴﺒﺔ
ﻟﻸﺻﻨﺎف
 %76ﻣﻦ
رس��م بياني  :20التصنيف ال�ث�لاث��ي للمنتجات الطبية امل��وزع��ة ب��واس�ط��ة ال�ص�ن��دوق في  
العام 2017
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اإلتاحة الدوائية (فروع الصندوق بالواليات)

ً
ً
منذ العام  2015وتنفيذا لقانون اإلم��دادات الطبية لسنة  2015أصبح للصندوق فروعا
في 16والية .تعتبر هذه الصناديق صمام أمان لضمان وصول األدوية املأمونة والفعالة إلى
جميع املواطنين وب��ال�ق��رب م��ن أم��اك��ن سكنهم وب��أس�ع��ار م��وح��دة ف��ي جميع أن�ح��اء ال�ب�لاد .من
خ�لال إن�ش��اء ف��رع للصندوق القومي ل�لإم��دادات الطبية ب��ال��والي��ة ،استطاع الصندوق من
تحقيق األهداف التالية:
1 .1إم��داد ال��والي��ة ب��األدوي��ة دون سقف :تهدف اإلم ��دادات الطبية إل��ى وض��ع نظام إم��داد
م�ب�س��ط وع�م�ل��ي ق ��ادرع�ل��ى ت��أم�ي��ن �ك�اف��ة اح�ت�ي��اج��ات ال��والي��ات م��ن األدوي ��ة وامل�س�ت�ل��زم��ات
الطبية وإنسيابها بطريقة سلسة ،إذ أنه ال يعتمد على وجود قدرة مالية للوالية لشراء
احتياجاتها م��ن األدوي��ة وغيرها ،ب��ل يقوم الصندوق القومي بتوفير جميع احتياجات
ً
ف��رع��ه ب��ال��والي��ة وال ��ذي ي�ق��وم الح �ق��ا (ب�ع��د ج�م��ع ع��ائ��دات ال�ب�ي��ع م��ن امل �راف��ق ال�ص�ح�ي��ة)
ب��دف��ع قيمة األدوي ��ة ل��رئ��اس��ة ال�ص�ن��دوق ،بمعنى آخ��ر فصل ن�ظ��ام اإلم ��داد ب��األدوي��ة عن
نظام التحصيل النقدي .وهكذا وم��ن خ�لال ش��روط دف��ع مرنة يستلم ف��رع الصندوق
بالوالية الكميات املطلوبة من ال��دواء من رئاسة الصندوق على أس��اس الدفع اآلجل،
مما يعني أن الصندوق القومي ل�لإم��دادات الطبية يتحمل مسؤولية التوسع الرأ�سي
ً
واألف�ق��ي ف��ي التغطية ب��األدوي��ة .ف�ض�لا ع��ن ذل��ك ف��إن ط��ري�ق��ة ال��دف��ع ه��ذه تسهل عملية
إنسياب الدواء من رئاسة الصندوق إلى فروعه ومنها إلى املرافق الصحية وذلك بتجاوز
اإلج �راءات املحاسبية والتدقيقية الطويلة .كما أنها تمكن رئ��اس��ة اإلم ��دادات الطبية
من شحن طلبيات فروعها العاجلة قبل استالم قيمتها .إنشاء فرع للصندوق بالوالية
يضمن وج��ود ال��دواء باستمرار في امل�راف��ق الصحية وم��ن ثم يقلل من معاناة امل��ر�ض��ى و
يمنع تعرضهم للمخاطر ،ذلك ألن تحصيل قيمة عائدات بيع األدوية له آلية منفصلة،
ّ
يمكن
ليست لها صلة مباشرة بعمليات تسليم الدواء .وعليه فإن هذا الترتيب الفريد ِ
ف��رع ال�ص�ن��دوق ب��ال��والي��ة م��ن تحقيق م�س�ت��و ًى ع � ٍ�ال م��ن ت��وف��ر ال ��دواء ف��ي ج�م�ي��ع امل�راف��ق
الصحية الحكومية في البالد ،سيما املناطق الريفية النائية (الشكل رقم .)1
 2 .2ت��وف�ي��ر رأس امل��ال اإلب�ت��دائ��ي ل�ل��والي��ات :ت�ق��وم اإلم� ��دادات ب�ت��وف�ي��ر رأس امل ��ال االب�ت��دائ��ي
املتمثل في قيمة مخزون األدوية .ازداد مخزون هذه الواليات من األدوية من  20مليون
جنيه قبل إن�ش��اء ال�ف��روع ف��ي ال�ع��ام ( 2015ح��وال��ي  3.3مليون دوالر) إل��ى أكثر م��ن 270
مليون جنيه في العام ( 2017حوالي  16.9مليون دوالر) بعد إنشاء فروع اإلمدادات في
 16والية.
3 .3توحيد أس�ع��ار ال�ص�ن��دوق بجميع ال��والي��ات :ت��وح�ي��د أس�ع��ار األدوي ��ة ف��ي جميع امل�راف��ق
الحكومية غض النظرعن بعدها أو قربها من مراكزالتوزيع في الوالية أو مدى بعدها أو

قربها من مخازن الصندوق املركزية بالخرطوم (التزام الصندوق بالترحيل) واالستفادة
ً
من دع��م األدوي��ة غالية الثمن وه��ي أكثر من  50صنفا وف��ق معايير معينة .يذكر أن كل
األصناف التي يقوم الصندوق ببيعها بأقل من أسعار شرائها ليست لها مصادر أخرى
بديلة وهذا يعزز الدور الخدمي الذي يقوم به تجاه الفقراء واملحتاجين.
شكل رق��م  :1ن�م��وذج منظومة ن�ظ��ام اﻹم ��داد ال��دوائ��ي ال��ذي ينفذه ال�ص�ن��دوق القومي
لإلمدادات الطبية

تقرير األداء السنوي للعام 2017

4 .4ت��وح�ي��د م�ع��اي�ي��رال �ج��ودة :ش �راء امل�ن�ت�ج��ات ال�ط�ب�ي��ة ال�ت��ي ي��وزع�ه��ا ال�ص�ن��دوق إل��ى امل�راف��ق
ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ن امل �ص��ادر امل��وث��وق��ة وت��وف�ي��ر ال�ت��رح�ي��ل اآلم ��ن للمنتجات ح�م��اي��ة م��ن ض��وء
ال�ش�م��س وال�ت�ح�ك��م ف��ي درج ��ات ال �ح �رارة أث�ن��اء ال�ت��رح�ي��ل وال�ت�خ��زي��ن .ب��اإلض��اف��ة إل��ى وج��ود
شعار الصندوق القومي لإلمدادات الطبية على األدوية مما يزيد ثقة الناس في مصادر
أدويتهم ،باإلضافة إلى طباعة سعرالبيع للجمهور على بعض األدوية املهمة.
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5ترحيل األدوية :يلتزم الصندوق بترحيل أدوية الحوادث والطواريء وعالج األطفال أقل
من  5سنوات والكلى والسرطان ومستهلكات بنك الدم وأدوية مر�ضى الهيموفيليا وأدوية
خفض وفيات األمهات وغيرها من األدوي��ة املنقذة للحياة لفروع الصندوق بالواليات
ً
مجانا (أي تتحمل رئاسة الصندوق تكاليف الترحيل) ومنها إلى املرافق الصحية بعربات
مبردة يوفرها الصندوق .قام الصندوق حتى اآلن بتوزيع  32عربة نقل مبرد للواليات
وكذلك  32عربة لتقوم فروع اإلمدادات باإلشراف على املرافق الصحية.
6تحسين البنية التحتية :ولتحسين البنية التحتية لعملية اإلم��داد ال��دوائ��ي في جميع
مراحلها ،يقوم الصندوق بتشييد أو صيانة مخازن فروعه بالواليات ويتكفل بصيانة
ص�ي��دل�ي��ات امل �راف��ق ال�ص�ح�ي��ة ل�ت�لائ��م ظ ��روف ال�ت�خ��زي��ن ال�ج�ي��د ل�ل�أدوي��ة .ح�ت��ى اآلن َّ
شيد
الصندوق  4مخازن كبيرة في كل من كسال وربك واألبيض ونياال .بدأ الصندوق القومي
لإلمدادات الطبية في تشييد  7مخازن جديدة بتكلفة قدرها  252مليون جنيه بتمويل
من بنك املزارع التجاري في كل من غرب كردفان والبحر األحمر وغرب دارفور ووسط
دارف��ور وش��رق دارف��ور وش�م��ال دارف��ور والنيل األزرق .كما ب��دأ الصندوق ف��ي إج �راءات
تمويل تشييد مخازن بواليات نهرالنيل وسناروالقضارف والشمالية .هذا باإلضافة إلى
مشروع صيانة صيدليات املرافق الصحية وتأثيثها بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة
ل�لإن�م��اء وح�ت��ى االن ت��م توفير األرف ��ف وامل�ك�ي�ف��ات وال�ث�لاج��ات ف��ي أك�ث��ر م��ن  300صيدلية.
وستقوم اإلم ��دادت بإنشاء  70صيدلية ف��ي ف��روع��ه ف��ي ال��والي��ات ب�ه��دف زي��ادة التغطية
واالستفادة من خدمات الصندوق.
7ح��وس�ب��ة ن�ظ��ام اإلم ��داد ال�ط�ب��ي :ي�ق��وم ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ب��دع��م ف��روع��ه ف��ي ال��والي��ات
بأجهزة الحاسوب وبرنامج تخطيط موارد املؤسسات املعروف اختصارا بــــــــ ERPوذلك
لضمان التحكم في صرف األدوي��ة وحسن إدارة جميع عمليات اإلم��داد الطبي وشؤون
العاملين وال�ح�س��اب��ات .ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج ي�س��اع��د ع�ل��ى م�راق�ب��ة م�خ��زون األدوي ��ة م��ن رئ��اس��ة
الصندوق وكذلك يساعد فرع الصندوق في الوالية بضبط املخزون ومنعه من التسرب
وتصدر بموجبه كل الفواتير وهذا يضمن وصول األدوي��ة باألسعار التي تصدرها رئاسة
الصندوق في الخرطوم.
8تنمية املوارد البشرية :يقوم الصندوق بتدريب العاملين في السلسلة الوطنية لإلمداد
ً
ً
الطبي الحكومي على مستوى امل��رك��ز وال��والي��ات (داخ�ل�ي��ا وخ��ارج�ي��ا) ويشمل ذل��ك جميع
العاملين ب�م��ن فيهم ال��ذي��ن يعملون ف��ي امل �راف��ق ال�ص�ح�ي��ة .ك�م��ا ي�س��اع��د ف��رع ال�ص�ن��دوق

ب��ال��والي��ة ف��ي تحديد الحاجة الفعلية م��ن العاملين على مستوى رئ��اس��ة ف��رع الصندوق
ب��ال��والي��ة وال�ت��أك��د م��ن اس�ت�م�راري��ة ال�ع�م��ل وإن�س�ي��اب��ه ب�س�ه��ول��ة وي�س��ر .ح�ت��ى اآلن اس�ت�ف��اد
من هذا البرنامج  727متدرب ( 680متدرب في دورات داخلية و 47متدرب في دورات
خارجية).
9 .9حوافزالعاملين :يمنح فرع الصندوق حوافزالعاملين باملراكزالصحية الذين يلتزمون
بحسن األداء وال��واج�ب��ات امل�ط�ل��وب��ة منهم م�ث��ل تسجيل امل��ر�ض��ى وال�ح��رص ع�ل��ى نظافة
ال�ص�ي��دل�ي��ة ل�ض�م��ان س�لام��ة األدوي� ��ة وت�ق��دي��م ال�ط�ل�ب�ي��ات ل�ف��ري��ق اإلش � �راف ف��ي م��وع��ده��ا
وض�م��ان ع��دم إن�ق�ط��اع اي دواء وب�ي��ع األدوي ��ة بالقيمة واألس �ع��ار امل��وح��دة ال �ص��ادرة من
رئاسة الصندوق .يساعد نظام الحوافز املرتبطة باألداء في جذب واستبقاء الصيادلة
واملوارد الصيدالنية بالقطاع الحكومي.
ً
1010دعم وزارة الصحة بالوالية :يمنح فرع الصندوق وزارة الصحة بالوالية كل شهرمبلغا
ً
ً
ماليا يساوي  5%من إجمالي دخل عائدات أدوي��ة العالج االقتصادي دعما للخدمات
الصحية بالوالية وتطويرالعمل الصيدالني بالوالية .يحسب بقسمة املبيعات الشهرية
على الرقم  24أو بضرب عائدات بيع األدوية في .0.04167
1111برنامج التغطية الشاملة لخدمات ال��رع��اي��ة الصحية األس��اس�ي��ة :يستهدف برنامج
التغطية ال�ش��ام�ل��ة ب�خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة األس��اس�ي��ة امل �راك��ز ال�ص�ح�ي��ة ووح ��دات
ص�ح��ة األس ��رة لجميع والي ��ات ال �س��ودان .بلغت نسبة التغطية ال��دوائ�ي��ة ال�ح��ال�ي��ة من
املستهدف العام  89% ،2017من املستشفيات بزيادة  9%من العام السابق 88% ،من
املراكزالصحية بالواليات بزيادة  27%من العام السابق و 47%من الوحدات الصحية
بالواليات بزيادة % 20من العام السابق (جدول رقم  .)8رغم هذه الزيادة في التغطية
الدوائية ،إال أنه ينبغي على وزارات الصحة بالواليات وفروع الصندوق بذل املزيد من
الجهد لرفع هذه النسبة للوصول ملا هو مخطط له.
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جدول رقم   :8تغطية املؤسسات الصحية بالواليات بخدمات الرعاية الصحية األولية
الوالية

وحدات صحة األسرة مراكزصحة األسرة

املجموع

املستشفيات

تقرير األداء السنوي للعام 2017

مستهدف منفذ  %مستهدف منفذ  %مستهدف منفذ  %مستهدف منفذ %

230

البحراألحمر

107

100 107

84

100 84

21

212 100 21

100 212

كسال

164

96 158

130

100 130

22

316 100 22

98 310

نهرالنيل

267

70 187

135

140 189

23

91 21

425

93 397

شرق دارفور

84

95 80

172

93 160

33

88 29

289

93 269

سنار

39

54 21

38

100 38

7

71 5

84

76 64

النيل األزرق

222

58 129

84

73 61

31

337 100 31

66 221

شمال دارفور

57

18 10

51

100 51

15

93 14

123

61 75

النيلاألبيض

29

24 7

35

86 30

16

69 11

80

60 48

وسط دارفور

185

45 83

107

81 87

34

71 24

326

60 194

شمالكردفان

10

20 2

15

67 10

6

100 6

31

58 18

غرب كردفان

74

22 16

93

72 67

14

181 100 14

54 97

القضارف
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42 96

50

74 37

31

90 28

312

52 161

جنوبكردفان

10

20 2

30

47 14

13

69 9

53

47 25

جنوب دارفور 180

-

-

33

91 30

17

230 100 17

20 47

غرب دارفور
الشمالية

76
193

1
-

1
-

38
45

24 9
2 1

6
28

120 100 6
266 86 24

13 16
9 25

املجموع

88 998 1,140 47 899 1,928

317

64 2,179 3,385 89 282

1212تغطية برنامج العالج املجاني لألطفال دون سن الخامسة :في أكتوبرمن العام 2013
ب��ادرت وزارة الصحة االتحادية بمشروع مجانية عالج األطفال دون سن الخامسة على
ً
مستوى مؤسسات الرعاية الصحية األساسية تخفيفا لبعض آث��ار ق�رار رفع الدعم عن
املحروقات .يهدف هذا املشروع إلى عالج معظم األمراض الشائعة وتقليل نسبة الحاالت
الحرجة والوفيات وس��ط األطفال دون الخامسة .يشتمل العالج املجاني لألطفال دون
سن الخامسة على توفير 43من األدوية لعالج األمراض منها االلتهابات الرئوية واإلسهاالت

والحمى .يقوم الصندوق القومي لإلمدادات الطبية بعدة أدوارلتنفيذ هذا املشروع منها:
 .أتوفير األدوية حسب القائمة املجازة في الوقت املناسب واملحافظة على املخزون
دون انقطاع.
ً
 .بتخزين وترحيل األدوية إلى عواصم الواليات وعمل آلية لختم األدوية بكلمة مجانا.
 .جاإلشراف واملتابعة وعمل تقاريردورية.
 .دتلقي الشكاوي حول توفرهذه األدوية.
بلغت قيمة أدوية برنامج العالج املجاني لألطفال دون سن الخامسة التي وزعها الصندوق
خالل العام  2017حوالي  187مليون جنيه سوداني بزيادة  149%مقارنة مع العام 2016
التي كانت قيمة األدوية املوزعة حوالي  75مليون جنيه سوداني.
كما بلغت نسبة التغطية بالواليات التي بها ف��روع للصندوق في العام  98% ،2017للمراكز
الصحية و 93%للوحدات األساسية املستهدفة بالواليات واملستشفيات ( 95%جدول رقم.)9
ج��دول رق��م   :9تغطية امل��ؤس�س��ات الصحية ب��أدوي��ة ع�لاج األط�ف��ال دون س��ن الخامسة  
للعام 2017
الوالية

والية شمال كردفان أدخل برنامج عالج األطفال دون سن الخامسة تحت مظلة التأمين الصحي.
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الشمالية
نهرالنيل
سنار
النيل األزرق
كسال
النيل األبيض
جنوب كردفان
غرب كردفان
شرق دارفور
شمال دارفور
غرب دارفور
جنوب دارفور
وسط دارفور
القضارف
البحراألحمر
املجموع

وحدات صحة األسرة
املستهدف املنفذ %
100 210 210
100 104 104
100 222 222
98 102 104
82 152 185
81 178 219
84 97 115
100 74
74
100 39
39
85 115 135
93 71
76
91 180 197
88 42
48
100 241 241
100 114 114
93 1,941 2,083

مراكزصحة األسرة
املستهدف املنفذ %
100 45
45
100 172 172
100 116 116
100 63
63
100 130 130
100 106 106
92 46
50
100 94
94
100 38
38
96 124 129
92 35
38
65 33
51
100 53
53
100 73
73
100 90
90
98 1,218 1,248

املستشفيات
املستهدف املنفذ %
90 28
31
100 35
35
100 31
31
93 14
15
100 22
22
100 35
35
38 5
13
100 14
14
100 5
5
90 18
20
100 6
6
100 17
17
86 6
7
97 30
31
100 16
16
95 282 298

مجموع التغطية
املستهدف املنفذ %
99 283 286
100 311 311
100 369 369
98 179 182
90 304 337
89 319 360
83 148 178
100 182 182
100 82
82
90 257 284
93 112 120
87 230 265
94 101 108
100 344 345
100 220 220
95 3,441 3,629
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 1313تغطية برامج أدوي��ة الدعم الخارجي :يقوم الصندوق بتخزين وت��وزي��ع وترحيل أدوي��ة
صندوق الدعم العالمي ملكافحة أمراض املالريا والدرن واإليدزوصندوق األمم املتحدة
للسكان (الصحة اإلنجابية) من املركز إلى فروعه بالواليات ومنها إلى املرافق الصحية
(ج ��دول رق ��م  .)10ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة أدوي ��ة ال��دع��م ال �خ��ارج��ي ال �ت��ي وزع ��ت ف��ي ال �ع��ام ،2017
 28,999,201.26دوالر.
جدول رقم  :10تغطية املرافق الصحية في الواليات بأدوية الدعم الخارجي
نسبة التنفيذ
املنفذ
املستهدف
البيان

232

1

مرافق املالريا

5,742

5,480

%95

2
3

مرافق الدرن
مرافق االيدز

350
37

317
37

%91
%100

4

مرافق الصحة االنجابية

4,952

3,204

%65

1414اإلش��راف على ف��روع الصندوق ب��ال��والي��ات :اإلش �راف واملتابعة اإلداري ��ة للواليات من
ً
أه��م اآلل�ي��ات التي من خاللها يستطيع الصندوق التأكد من اإلت��اح��ة الدوائية وص��وال
ألقل مستويات الرعاية الصحية األولية والوقوف على املشاكل واملعوقات التى تواجه
تنفيذ ال�ب�رام��ج .استطاع الصندوق بالتعاون م��ع إدارة الصناديق م��ن تنفيذ ال��دورات
اإلشرافية لجميع الواليات بنسبة  92%خالل العام .2017
1515مسحوبات الواليات من األدوية واملستلزمات الطبية :بلغت جملة مسحوبات فروع
ال�ص�ن��دوق م��ن املنتجات الطبية ح��وال��ي  396مليون جنيه س��ودان��ي ب��زي��ادة  107%من
مسحوبات ال�ع��ام ال�س��اب��ق وال�ت��ي �ك�ان��ت ح��وال��ي 191م�ل�ي��ون جنيه س��ودان��ي .عند مقارنة
مسحوبات ال��والي��ات م��ن ال�ص�ن��دوق نجد ارت�ف��اع النسبة لكل ال��والي��ات مقارنة بالعام
السابق ما عدا غرب دارفور (جدول رقم  .)11يالحظ أن واليتي الخرطوم والجزيرة حتى
ً
اآلن لم تدخالن في نظام اإلمداد الطبي القومي كما سيرد ذكره الحقا ،حيث تقوم هذه
ً
الواليات بتأمين غالبية احتياجاتها من القطاع الخاص مما ينعكس سلبا على أسعار
األدوية للمواطنين.

جدول رقم  :11مقارنة مسحوبات الواليات من العامين 2017- 2016
الرقم الوالية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

القضارف
البحراالحمر
شمال كردفان
النيل االبيض
نهرالنيل
الشمالية
سنار
كسال
شمال دارفور
النيل االزرق
جنوب دارفور
غرب كردفان
وسط دارفور
شرق دارفور
جنوب كردفان
غرب دارفور
الجملة

مسحوبات  2016مسحوبات 2017
26,723,603.96
20,259,140.73
12,198,685.47
17,361,257.92
14,719,317.75
10,391,433.90
17,698,193.50
13,937,117.38
5,582,202.47
8,068,372.22
7,081,330.31
7,946,936.25
8,702,110.39
6,532,797.37
3,973,469.30
9,899,629.38
191,075,598.30

49,126,608.52
45,855,534.95
43,752,450.15
38,287,761.96
29,417,151.56
28,154,636.09
26,844,608.56
26,506,358.72
18,813,007.18
17,029,550.25
14,499,589.39
14,274,691.34
13719259.14
13,457,824.94
8,234,466.85
7,926,641.34
395,900,140.94

اإلنحراف

النسبة

22,403,004.56
25,596,394.22
31,553,764.68
20,926,504.04
14,697,833.81
17,763,202.19
9,146,415.06
12,569,241.34
13,230,804.71
8,961,178.03
7,418,259.08
6,327,755.09
5,017,148.75
6,925,027.57
4,260,997.55
-1,972,988.04
204,824,542.64

84%
126%
259%
121%
100%
171%
52%
90%
237%
111%
105%
80%
58%
106%
107%
-20%
107%

ال توجد فروع للصندوق في واليتي الجزيرة والخرطوم
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1616اس�ت�م�راري��ة أداء ال�ص�ن��دوق تعتمد ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ع�ل��ى ك �ف��اءة ف��روع��ه ب��ال��والي��ات ف��ي دف��ع
قيمة املنتجات الطبية التي يوزعها له الصندوق بشكل مستمر ومنتظم .بلغت نسبة
التحصيل حتى نهاية العام ( 50% ،2017جدول رقم .)12
1717يتبع الصندوق منهجية محددة يتمكن من خاللها من التقييم املستمر وقياس مدى
تحقيق األه ��داف امل��رج��وة ،وال��وق��وف ع�ل��ى امل�ش�ك�لات وامل�ع��وق��ات م��ع ال�ع�م��ل ع�ل��ى حلها
ب�ص��ورة دوري ��ة ،وذل��ك م��ن خ�لال تحليله للتقارير ال�ش�ه��ري��ة ،وت�ق��اري��ر اإلش �راف وتقارير
لجان الجرد الدوري واملفاجئ .قام الصندوق بتقييم أداء فروعه بالواليات وفق ماهو
م�ط�ل��وب خ�ل�ال ه��ذا ال�ع��ام ح�ي��ث ش�م��ل التقييم م��دى تنفيذ ال��والي��ات ألن�ش�ط��ة األداء
اإلداري واملالي للصندوق ،وممارسات التخزين والتوزيع الجيد ،ومدى تنفيذ األنشطة
املضمنة في قائمة الفحص والتدقيق .من نتائج التقييم نجد أن أربع واليات (نهرالنيل،
وك�س�لا ،وال�ن�ي��ل  ،وش�م��ال ك��ردف��ان ،وال�ق�ض��ارف) تحصلت على نسبة أع�ل��ى م��ن 80%
وبقيةالواليات تتراوح نسبة تقييمها من  40%إلى ( 78%رسم بياني رقم .)21
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جدول رقم  :  12تحصيل عائدات توزيع األدوية لفروع الصندوق بالواليات
الوالية
القضارف
سنار
غرب دارفور
نهرالنيل
النيل االبيض
كسال
البحراالحمر
جنوب كردفان
وسط دارفور
الشمالية
النيل االزرق
شمال كردفان
شمال دارفور
غرب كردفان
شرق دارفور
جنوب دارفور
الجملة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

جملة التوزيع بالجنيه التحصيل بالجنيه نسبةالتحصيل
66%
42,126,936.00
63,560,275.30
66%
26,870,113.39
41,005,320.84
65%
8,796,086.26
13,512,498.48
63%
26,246,156.71
41,428,640.03
54%
26,089,087.10
48,352,087.40
51%
20,258,901.08
39,758,916.29
50%
28,399,001.92
57,072,990.20
49%
6,207,242.00
12,701,309.87
45%
7,916,521.00
17,399,079.28
45%
18,995,113.88
41,884,517.30
44%
10,367,134.39
23,301,511.63
39%
20,599,917.08
52,835,591.33
37%
9,043,398.40
24,535,931.31
33%
6,536,692.35
19,559,921.87
33%
6,542,684.56
19,637,247.96
25%
5,716,514.00
22,654,948.55
50%
270,711,500.12 539,200,787.64

رسم بياني  :21تقييم أداء أفرع الصندوقق بالواليات للعام 2017
رﺳﻢ ﺑﻴﺎ�ﻲ رﻗﻢ  :21ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء أﻓﺮع اﻟﺼﻨﺪو ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت ﻟﻠﻌﺎم 2017

100%
91%

84% 83% 83%
74% 74%
69%
60%
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50%
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40%

43%

62%

64% 64% 64%

78%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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تطويرالخدمات املقدمة لزبائن الصندوق
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ً
بذل الصندوق جهودا مقدرة لتحقيق رضاء زبائنه بهدف االحتفاظ بهم وإضافة زبائن جدد
وذلك بتنفيذه لألنشطة اآلتية :
 1.8إدارة خدمة الزبائن  :أنشأ الصندوق إدارة خاصة بخدمات الزبائن والتي تقوم باآلتي:
 .أتعمل على استقبال الشكاوى وحلها والرد على استفسارات الزبائن ومدهم باملعلومات
امل �ط �ل��وب��ة ،م�ع��ال�ج��ة امل��رت �ج �ع��ات م��ن ال�ط�ل�ب�ي��ات وم�ت��اب�ع��ة م ��لء االس �ت �ب �ي��ان��ات ال�خ��اص��ة
بالزبائن ،وضع وتحليل ومناقشة استمارات رضاء الزبائن.
 .بت�ح��دي��ث امل�ع�ل��وم��ات ال�خ��اص��ة ب�ك��ل زب ��ون ف��ي ن�ظ��ام إدارة ت�خ�ط�ي��ط امل� ��وارد وامل��ؤس�س��ات
ومراجعة الرخص الجديدة للعام .2017
 .جإدخال نظام النداء اآللي لتسهيل وترتيب عملية استالم الطلبيات من الزبائن.
 .دإعطاء تسهيالت في الدفع حسب نتائج تحليل الزبائن من حيث التزامهم بالسداد في
الوقت املحدد.
 .هإدخ��ال االستشارات الصيدالنية في صيدليات الصندوق وتأهيل مبانيها وعمل نظام
لقياس رضاء الزبائن.
 2.8خدمة الصيانة م��ا بعد البيع :ق��ام ال�ص�ن��دوق ب��إرس��ال ف��رق م��ن املهندسين الطبيين
والفنيين ملختلف والي��ات ال�س��ودان ( 29م��أم��وري��ة) ،وق��ام��ت ه��ذه ال�ف��رق ال�زائ��رة ب�ع��دد من
األنشطة التي يمكن حصرها فيما يأتي:
 .أحصراألجهزة املوجودة في ثالثة عشروالية خالل العام .2017
 .بصيانة األج�ه��زة وامل�ع��دات الطبية بعد البيع حيث بلغ ع��دد األج�ه��زة التي تمت صيانتها
 ،588والتي تم تركيبها  5,259جهازمن أصل .5,477
 .جتدريب عدد 166مهندس من الذين يعملون في الواليات.
3.8خدمة توفيراألدوية عن طريق االتصال الهاتفي بالرقم  :5959قام الصندوق بإدخال
ه��ذه الخدمة ف��ي ال��رب��ع األول م��ن  2013بهدف توفير األدوي��ة ال�ن��ادرة للمر�ضى واألدوي ��ة غير
املتوفرة في السوق املحلي وذلك عن طريق إدارة الصيدليات بالصندوق التي تعمل خالل
 24ساعة في اليوم وتتلقى استفسارات وطلبات املر�ضى عن األدوية املوجودة بالبالد وذلك
ع��ن ط��ري��ق االت�ص��ال ب��ال��رق��م  .5959ف��ي ح��ال��ة ع��دم ت��وف��ر األدوي ��ة ت�ق��وم اإلم ��دادات الطبية
بتوفيرها للمر�ضى من خارج البالد وبسعر التكلفة .استقبل هذا الرقم خالل العام 2017
حوالي  66,420مكاملة 97% .من هذه املكاملات تم الرد عليها في أقل من عشرة ثواني .وفي إطار
توفيراألدوية النادرة للمر�ضى ،قام الصندوق بالتعاقد مع مجموعة صيدليات فارمسىي ون
باململكة األردنية الهاشمية ومجموعة صيدليات نورماندى املصرية عبراملستشارية الطبية
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في سفارة السودان بالبلدين .استطاع الصندوق توفيرعدد  350صنف من خارج البالد من
ً
أصل  378صنفا طلبها الزبائن ،أي بنسبة تنفيذ  .93%كما بلغ عدد الزبائن الذين وفرت
لهم هذه الخدمة  5,662من أصل  5,690زبون أي بنسبة  (99.5%جدول رقم  .)13خالل
ه��ذا العام أدخ��ل الصندوق خدمة توفير وتوصيل األدوي��ة للمر�ضى ذوى األم �راض املزمنة
وتم التوصيل لعدد  27مريض بتردد  261مرة.
كما أدخ��ل ف��ي ال�ع��ام  2017خ��دم��ة ال��رس��ائ��ل بواسطة تطبيق ال��وات�س��اب حيث خصص رقم
الهاتف  0990985959الستقبال الوصفات الطبية .خالل العام  2017استلم عدد كبيرمن
ً
الرسائل القصيرة بمعدل  40رسالة يوميا وتم الرد عليها جميعا واشتملت األسئلة على اآلتي:
 .أاستفسارات عن توفر أدوية أو أجهزة أومستلزمات طبية.
 .باستفسارات عن استخدام ادوية.
 .جاستفسارات عن أثار جانبيه لألدوية.
 .داستفسارات عن اإلمدادات الطبية بصورة عامة.
ج��دول رق��م  :  13ي��وض��ح مقارنة خ��دم��ة توفير األدوي ��ة ع��ن ط��ري��ق اإلت�ص��ال الهاتفي بين
األعوام 2017،2016،2015
 2017 2016 2015االنحراف
البيان
378
253
117
عدد األصناف الكلية املطلوبة
125
350
230
106
عدد األصناف التي تم توفيرها
120
92.5% 91%
91%
نسبة عدد األصناف التي تم توفيرها
2%
عدد الزبائن الكلي
3,387 5,690 2,303 1,479
عدد الزبائن الذين وفرت لهم هذه األدوية 3,417 5,662 2.245 1,476
99.5% 98%
99%
نسبة املستفيدين
2%
 3ايام  3.5ايام
--متوسط زمن وصول األدوية (ساعة)

236

 4.8خدمات الرسائل القصيرة :يعمل الصندوق على توفيرخدمة الرسائل التلقائية للزبائن
والتي تفيدهم بوصول مخزون جديد ألي من األص�ن��اف التي يتعامل فيها الصندوق .منذ
ُ
العام السابق أدخ��ل جميع زبائن الصندوق في الخدمة حيث يتم االرس��ال لجميع الزبائن
بنسبة  4,484( 100%زبون) .عدد الزبائن الجدد ( 879زبون) للعام  2017أي بنسبة زيادة
( )27%عن العام السابق ( 693زبون).
 5.8خ��دم��ة الفحص امل�ج��ان��ي واالس �ت �ش��ارات ال�ص�ي��دالن�ي��ة :ت�ق��دي��م خ��دم��ة ف�ح��ص السكر

ً
ف��ي ال ��دم وق �ي��اس ض�غ��ط ال ��دم وال �س �م��ع ل�ل�م��ر�ض��ى م �ج��ان��ا إض��اف��ة إل ��ى ت�ق��دي��م االس �ت �ش��ارات
الصيدالنية ،استفاد من هذه الخدمة  3,729زبون.
 6.8خ��دم��ة ن�ظ��ام ال��دف��ع وال�ت�ح�ص�ي��ل اإلل�ك�ت��رون��ي :اس�ت�م��ر ال�ص�ن��دوق ف��ي تفعيل سياسة
الدفع اإللكتروني والتحصيل اإللكتروني لجميع املدفوعات املالية للصندوق وذلك بهدف
الضبط املالي وسرعة اإلجراءات للزبائن وبذلك يكون الصندوق قد التزم بالقرارالذي صدر
من وزارة املالية والتخطيط االقتصادي بإلزام كل الجهات الحكومية والهيئات االقتصادية
بتفعيل نظام الدفع والتحصيل اإللكتروني على كل املدفوعات الحكومية.
ً
 7.8الخدمة الدوائية املقدمة للمؤسسات الصحية :يقوم الصندوق أسبوعيا برفع تقرير
ً
يعرف بتقرير الفرص الضائعة ،ومنه يقوم الصندوق بقياس وفرة األصناف وأيضا قياس
مستوى الخدمات من حيث تقييم األصناف والكميات املطلوبة من الزبائن مع األصناف
ً
والكميات املستلمة فعال من كل طلبية للقطاعين العام والخاص .نجد أن عدد األصناف
في طلبيات العام  4,681، 2017استطاع الصندوق تلبية  4,430منها أي بنسبة  95%من
عدد األصناف املطلوبة وبنسبة  90%من قيمة الطلبيات.
جدول رقم :14يوضح مقارنة تلبية طلبيات الزبائن بين األعوام 2017،2016،2015
البيان

2015

2016

2017

االنحراف

عدد األصناف املطلوبة

3,754

4,760

4,681

-79

عدد األصناف املستلمة
ً
نسبة عدد األصناف املستلمة فعليا

3,559

4,472

4,430

-42

95%

94%

95%

1%

قيمة الطلبيات الكلية

544,019,712 1,393,289,400 849,269,688 611,454,766

قيمة الطلبيات املستلمة

544,299,879 1,258,934,328 714,634,449 525,513,418

نسبة قيمة الطلبيات التي تم تلبيتها

1.9التقدم املحرز في أداء الصندوق:
ً
استطاع الصندوق في العام 2017من تحقيق عدة أنشطةإنعكست إيجابا على تحسين
أدائه بصورة مستمرة وتضمن فعالية واستمراراإلمداد الطبي بالبالد .أشاد عدد من الخبراء
العامليين الذين زاروا الصندوق في هذا العام بالتطور الكبيرالذي حدث في الصندوق خالل
الفترة السابقة .أدناه ما سجله بعض الخبراء
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الخاتمة

86%

84%

90%

6%
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كما ق��دم��ت تجربة اإلم ��دادات الطبية ف��ي توحيد نظم اإلم ��داد ف��ي امل��ؤت�م��ر ال��دول��ي امل�ع��روف
ب��اس��م قمة اإلم ��داد الطبي ب��دول��ة تنزانيا ف��ي ال�ع��ام  2016وك��ذل��ك ف��ي السمنار ال��ذي نظمته
منظمة الصحة العاملية بجنيف هذا العام وكذلك قدمت تجربة الصندوق في قيادة التغيير
في املؤتمر الدولي للتحصين وال��ذي نظمته اليونيسيف مع منظمة الصحة العاملية بدولة
البرتغال في هذا العام.
استطاع الصندوق القومي لإلمدادات من انجازاألنشطة التالية :
 .أإع ��داد إستراتيجية قومية ل�لإم��داد الطبي ب��ال�ب�لاد ب��واس�ط��ة ب��رن��ام��ج األم��م املتحدة
ل�لإن�م��اء ( :)2022 - 2018ق��ام ب��رن��ام��ج األم ��م امل�ت�ح��دة ل�لإن�م��اء م��ع اإلم� ��دادات الطبية
وش��ر �ك�ائ�ه��ا ف��ي ن�ظ��ام اإلم ��داد ال�ط�ب��ي ب��إع��داد إس�ت�رات�ي�ج�ي��ة ق��وم�ي��ة ل�لإم��داد ال�ط�ب��ي بالبالد
بواسط خبير أجنبي .تهدف اإلستراتيجية لخلق نظام إم��داد فعال ،ومستدام لجميع
املنتجات الطبية من أجل توفيرخدمات صحية ذات جودة عالية وتقدم هذه الخدمات
بواسطة موارد بشرية مدربة وذات كفاءة عالية مما سيؤدي إلى نتائج صحية إيجابية
داعمة للنظام الصحي في السودان.
 .بتقييم شامل للموارد البشرية التي تعمل في سلسلة اإلمداد الطبي :أصبح الصندوق
ً
ع �ض��وا ف��ي م�ج�ل��س إدارة امل �ب ��ادرة ال��دول �ي��ة ( The People that Deliver )PtDوه��ي
م�ب��ادرة تعنى بتطوير سبل اإلم��داد الطبي ع��ن طريق تنمية امل��وارد البشرية العاملة في
ه��ذا املجال .خ�لال النصف األول من العام  2017ق��ام الصندوق بعمل تقييم شامل
للعاملين بسلسة اإلمداد الطبي بالصندوق وفروعه بالواليات بواسطة خبراء دوليين.

جميع الدراسات التي نفذت من أجل التقييم ممولة من  PtDوقيمتها  54ألف دوالر
مساهمة الصندوق  9ألف دوالرفقط ،ومن مخرجات التقييم اآلتي :
1 .1مراجعة الهيكل التنظيمي للصندوق القومي لإلمدادات الطبية.
2 .2عمل وصف وظيفي لجميع العاملين بالصندوق.
3 .3وضع دليل لإلجراءات و تقييم األداء للصندوق والعاملين به.
4 .4وضع الجدارات املطلوبة لكل شاغل وظيفة ألداء مهامه املطلوبة.
5 .5إع ��داد خ�ط��ة خ�م�س�ي��ة اس�ت �رات�ي�ج�ي��ة ل�ت��دري��ب ال�ع��ام�ل�ي��ن ب�س�ل�س�ل��ة اإلم� ��داد الطبي
القومي.
6 .6وضع سياسات لعمل إدارة املوارد البشرية في الصندوق.
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 .جاستقبال خبراء لوضح مقترح تنفيذ خطة بناء قدرات العاملين في سلسلة اإلمداد
القومي :استقبل الصندوق القومي ل�لإم��دادات الطبية في ديسمبر من العام ،2017
13خ�ب�ي��ر ت��دري��ب ف��ي سلسة اإلم ��داد الطبي م��ن دول أورب�ي��ة وآس�ي��وي��ة وأف��ري�ق�ي��ة .بهدف
مراجعة خطة تدريب العاملين في سلسلة اإلمداد الطبي ومساندة الصندوق في تنفيذ
الخطة اإلستراتيجية لتدريب العاملين بسلسلة اإلمداد الطبي القومي.
 .دتنفيذ خطة ال�ص�ن��دوق للعام  :2017اس�ت�ط��اع ال�ص�ن��دوق تنفيذ  89%م��ن أنشطة
خطته للعام  2017والتي كانت من أهم نتائجها:
 1 .1وصول متوسط معدل وفرة أدوية البرامج القومية بالصندوق إلى .98%
2 .2ارتفاع نسبة تغطية املؤسسات الحكومية في ال��والي��ات التي بها ف��روع للصندوق
إلى  64%في العام  2017مقارنة مع  44%في العام  2016و  24%في العام .2015
3 .3تنفيذ الشراء اإللكتروني بنسبة  100%وتطويربرنامج للتتبع االلكتروني ملعامالت
الزبائن بنسبة 100%
ً
4 .4شراء أصناف املنتجات الحيوية املحورة جينيا من مصادرها األصيلة أومن دول
ذات نظام رقابي معتمد بنسبة .100%
5 .5إمداد الغازات الطبية لجميع املستشفيات في كل واليات السودان بنسبة 100%
وبأسعار تعادل نصف أسعار الغازات عندما كان يتم شراءها بواسطة الواليات
واملستشفيات مباشرة من مصانع الغازات الطبية.
ُ
6 .6استمرار إمداد األصناف املتعاقد عليها مع برنامج األمم املتحدة لإلنماء UNDP
دون انقطاع حتى نهاية  .2017و لكن من املتوقع إنخفاض عدد األدوية واملبلغ
املتاح من برنامج اإلمم املتحدة إلى أكثرمن النصف خالل العام . 2018
ً
 7 .7مضاعفة السعة التخزينية بالصندوق بعد االنتهاء من تشييد مخزن جديد طبقا
للمواصفات العاملية للتخزين .بهذا املخزن زادت السعة التخزينية ل�لإم��دادات
ً
ً
الطبية على املستوى املركزي ،من  25ألف مترا مكعبا فقط إلى أكثر من  70ألف
مترمكعب
8 .8ح��اف��ظ ال �ص �ن��دوق ع�ل��ى أس �ع��ار أدوي ��ة األم � �راض امل��زم�ن��ة ( 11ن ��وع م��ن األم� �راض)
وال�ب��ال��غ ع��دده��ا  288ص�ن��ف دون تغيير م�ن��ذ ديسمبر  ،2016رغ��م ت�ح��ري��ك سعر
ً
صرف الدوالرمن  6جنيهات إلى  16جنيها.
9 .9تحسين ن�ظ��ام اإلم ��داد الطبي وت��وف�ي��ر بيئة تخزينية آم�ن��ة وف�ع��ال��ة تضمن فعالية
وجودة األدوية واملستهلكات الطبية وذلك عن طريق:
 .أبدأ الصندوق القومي لإلمدادات الطبية في تشييد  7مخازن جديدة بتكلفة
قدرها  252مليون جنيه بتمويل من بنك امل�زارع التجاري في كل من غرب
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كردفان والبحر األحمر وغرب دارفور ووسط دارفور وشرق دارفور وشمال
دارفور والنيل األزرق .كما بدأ الصندوق في إجراءات تمويل تشييد مخازن
بواليات نهرالنيل وسناروالقضارف والشمالية.
 .بالبدء في تنفيذ مشروع صيانة صيدليات املرافق الصحية وتأثيثها بالتعاون
م��ع ب��رن��ام��ج األم ��م امل�ت�ح��دة ل�لإن�م��اء وح�ت��ى اآلن ت��م ت��وف�ي��ر األرف ��ف وامل�ك�ي�ف��ات
والثالجات في أكثرمن  300صيدلية.
 .جتوحيد توصيل طلبيات كل البرامج الخاصة بالوالية.
 .دمتابعة الطلبيات حتي وصولها الي الوالية.
1010قيمة املبيعات عن طريق اإلمداد اإللكتروني تبلغ  84%من قيمة املبيعات الكلية.
 1111االستمرارفي برنامج رفع كفاءة العاملين بالتدريب والتطويراملستمرمع التركيزعلى
توزيع فرص التدريب على جميع الفئات العاملة حسب تخصصاتهم املختلفة.
 1212افتتاح مركزعبد الحميد إبراهيم للتدريب.
1313تقديم خدمة توفيراألدوية عن طريق مركزاالتصال بالرقم  5959بنسبة  99%و
ً
خدمة فحص السكرفي الدم وقياس ضغط الدم والسمع للمر�ضى مجانا اضافة
الى تقديم االستشارات الصيدالنية.
 2.9أوجه القصور في أداء الصندوق خالل العام 2017
1 .1مازالت التغطية الدوائية ضعيفة في بعض الواليات.
2 .2انخفاض بعض وفرة األدوية بالصندوق القومي لإلمدادات الطبية والواليات.
ً
3 .3ع��دم وج ��ود ن�ظ��ام إح�ص��ائ��ي ل�ت�ح��دي��د ال�ك�م�ي��ات ال�ت��ي ي�ت��م اس�ت�ه�لاك�ه��ا م�م��ا ي��ؤث��رس�ل�ب��ا في
عمليات تحديد الحاجة من األدوية و يؤدي إلى انقطاع بعضها أو االحتفاظ بمخزونات
كبيرة أو تلف أو انتهاء صالحية بعض األدوية.
4 .4ضعف الكوادراملحاسبية وضعف استرداد قيمة األدوية في بعض الواليات.
5 .5تأخرشحن وتوصيل بعض الطلبيات للواليات.
6 .6ع��دم ات�ب��اع ال�ط��رق العلمية ف��ي ت�ح��دي��د ال�ح��اج��ة ال��دوائ�ي��ة ب��ال��والي��ات م�م��ا ي��زي��د ف��ي ع��دد
الطلبيات الطارئة.
7 .7قلة الكوادرالصيدالنية في بعض الواليات.
 3.9التحديات
رغ��م التقدم املحرز في الفترات السابق للصندوق ،إال أن هنالك مجموعة من التحديات
التي ت��واج��ه انسياب األدوي��ة واملستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية وم��ن ث��م املر�ضى
بسهولة ويسر .قد تحتاج بعض ه��ذه التحديات إل��ى تدخل القيادة العليا للبالد لتذليلها.
أدناه ملخص ألهم هذه التحديات:
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ً
أوال الحصول على النقد األجنبي والتحويالت البنكية:
من أهم التحديات التي واجهت الصندوق منذ بداية العام  2017هي الحصول على النقد
األجنبي ومن ثم تحويله إلى املستفيدين في الوقت املناسب .وكذلك إجراء املعامالت البنكية
والتي يقوم بها بنك السودان املركزي.
1 .1ندرة النقد األجنبي :مثل توفيرالنقد األجنبي عقبة رئيسة في إنسياب األدوية لإلمدادات
الطبية .الجدول أدناه يوضح املوقف حتى .2017/12/31
جدول رقم :15موقف توفير حاجة الصندوق القومي لإلمدادات الطبية للنقد األجنبي
بنهاية ديسمبر2017
عدد
الفواتير النسبة القيمة باليورو النسبة
البيان
ج �م �ل��ة ال �ف��وات �ي ��رامل� ��وج� ��ودة ف ��ي ال �ب �ن��ك ف��ي 20% 28,140,990.85 13% 114
انتظارالتنفيذ
ف��وات �ي��رأدوي � ��ة اس�ت�ل�م�ت�ه��ا اإلم � � ��دادات ول��م 26% 35,412,096.21 28% 243
يتمكن البنك من دفعها للموردين
ج�م�ل��ة ال�ف��وات�ي��رامل�ن�ف��ذة م��ن ب��داي��ة ال�ع��ام 54% 74,693,952.88 59% 521
2017
100% 138,247,047.94 100 878
الجملة الكلية للفواتير
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2 .2التحويالت البنكية :أه��م التحديات وال�ص�ع��وب��ات ال�ت��ي ت��واج��ه إنسياب األدوي ��ة ،بعد
توفير النقد لبعض الفواتير ،تتمثل في تنفيذ التحويالت ونلخص فيما يلي أه��م هذه
الصعوبات:
 .أاالع�ت�م��ادات ال�ت��ي ي�ص��دره��ا البنك للمستفيدين ال تبلغ ف��ي م��واع�ي��ده��ا ،ب��ل تتأخر
ً
ً
كثيرا .هذا باإلضافة إلى رفض االعتمادات بعد إصدارها ويتم الرفض أحيانا بعد
االنتظارلفترات طويلة.
 .ب رف��ض أكثر م��ن خمسة بنوك التعامل م��ع ال�س��ودان بالرغم م��ن رف��ع العقوبات
املفروضة على السودان.
 .جإص��دارإشعارات بنكية (سوفت) تفيد بعمل تحويالت ،رغم أنه ال توجد لها تغطية.
هذا اإلجراء تم تنبيه العاملين في بنك السودان بخطورته وآثاره السالبة على الصندوق
واملتمثلة في إنعدام ثقة امل��وردي��ن في ما يصدره البنك من إش�ع��ارات .ترتب على هذا
االجراء فقدان الثقة فيما يصدرهـ البنك من إفادات وإشعارات تحويل للمستفيدين
َّ
وأصبح الوكالء وشركاتهم املصنعة ال تبدأ في توريد األدوي��ة للصندوق إال بعد التأكد
من وصول املبالغ بالفعل إلى حساباتهم مما أدى إلى طول فترة انتظاروصول األدوية.

.

.
.
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دعدم قدرة البنك على سداد قيمة املنتجات الطبية التي اشتراها الصندوق عن
ً
ط��ري��ق ال��دف��ع اآلج��ل ( امل��دي��ون�ي��ة ح��ال�ي��ا ح��وال��ي  35مليون دوالر) ،رغ��م أن طريقة
الدفع اآلج��ل تعتبر من أه��م الطرق لضمان إنسياب األدوي��ة ذل��ك ألن اإلم��دادات
تستطيع بها تنظيم شحن الدواء ،بحيث يصل في شكل دفعات على فترات زمنية
م�ت�ب��اع��دة ح�س��ب خ�ط��ة اإلم � ��دادات دون ال�ح��اج��ة إل ��ى ال��رب��ط ب�ي�ن�ه��ا وب �ي��ن اس�ت�لام
القيمة ك�م��ا ف��ي ح��ال��ة ال��دف��ع امل�ق��دم وي�ق�ل��ل األم ��وال امل�ج�م��دة ف��ي ش�ك��ل م�خ��زون��ات
كبيرة كما يساعد ف��ي تقليل تكاليف التخزين ويجنب ال�ص�ن��دوق الخسائر التي
قد تنتج من انتهاء الصالحية أو التلف .وألهمية الدفع اآلجل في إنسياب األدوية،
ً
ب��ذل ال�ع��ام�ل��ون ب��ال�ص�ن��دوق ج�ه��ودا كبيرة إلق�ن��اع امل�ص��ان��ع األجنبية ال�ك�ب��رى ومنها
الشركات البحثية متعددة الجنسيات بقبول الدفع اآلجل دون أي زيادة في أسعار
ً
ً
العطاءات املتفق عليها مما حقق استقرارا واضحا في الوفرة لألصناف األساسية
وامل�ن�ق��ذة للحياة وال�ت��ي ال ت��وج��د لها ب��دائ��ل م��ن م�ص��ادر أخ ��رى .ه��ذه ال�ش��ر �ك�ات لها
مديونية على اإلم��دادات تجاوزت  35مليون يورو .غالبية هذه الشركات أوقفت
شحن املنتجات الطبية وأصبحت تطلب دفع مقدم ،منها على سبيل املثال شركة
املحاليل الوريدية السعودية والتي بلغت مديونيتها حوالي  41مليون ريال سعودي
وشركة جانسين  6مليون يورو وشركة سانوفي  4مليون يورو وشركة الحكمة 3
مليون يورو .
هص�ع��وب��ة ال�ت�ح��وي��ل للهند إال ع�ب��ر ال�ص�راف��ات وض�ع��ف م�ت��اب�ع��ة ال�ت�ح��وي��ل بواسطة
الصرافات من قبل موظفي بنك السودان.
والتأخير ف��ي التصديقات (م�ت��وس��ط ف�ت��رة التصديق ت�ت�ج��اوز الــــــ  9أش�ه��ر م��ن تاريخ
تسليم الفواتير للبنك) إما لندرة النقد األجنبي ،أو لعدم وجود املراسل أو لعدم
االهتمام عند بعض املوظفين بالفواتير التي يودعها لديهم الصندوق .يضاف إلى
ذل��ك صعوبة ال�ت��واص��ل م��ع السيد محافظ بنك ال �س��ودان ،مما يضطرنا فقط
كثير م��ن األح�ي��ان نقوم
إرس��ال رس��ائ��ل قصيرة ال تفي بشرح حجم املشكلة ،وف��ي ًٍ
باالتصال بالسيد وزي��ر الصحة االتحادي ليقوم هو شخصيا باالتصال بالسيد
املحافظ والذي في العادة يقوم بحل املشكلة ،باستثناء املرة األخيرة والتي كانت في
شهريوليو املا�ضي واعتذرفيها السيد محافظ بنك السودان لشح النقد األجنبي.
ً
زغالبية األمصال واألدوي��ة املطورة جينيا لها فترة صالحية قصيرة ويجب تخزينها
في ثالجات في درجة حرارة تتراوح بين  2و 8درجات ،ولذلك البد من طلبها بكميات
ً
ً
قليلة ودوري ��ة منتظمة (ك��ل  3ش�ه��ور) م�ن�ع��ا الن�ت�ه��اء صالحيتها وض�م��ان��ا النتظام
إنسيابها للبالد دون إنقطاع لحساسيتها وضرورة توفرها إلنقاذ حياة الناس .هذا
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ً
اإلجراء يتطلب توفير النقد األجنبي لهذا النوع من املنتجات بصورة دائمة ،علما
بأن مصادرها محدودة (أي ال توجد لها مصادربديلة) ،وعلى سبيل املثال نجد أن
الشركة املوردة لواحد من هذا اإلصناف لها مديونية ألكثرمن عام.
 .حالبحث لفترات طويلة من أجل العثور على بنك يقبل تحويل من السودان ،حيث
يستغرق البحث عن طريقة لحل مشكلة التحويل البنكي أو استبدال خطابات
ً
ً
االعتماد املرفوضة زمنا طويال يزيد في بعض املعامالت عن  6شهور.
اآلثارالسالبة املترتبة على ندرة النقد األجنبي
ترتب علىى ندرة النقد األجنبي وصعوبة إجراء املعامالت البنكية في الوقت املناسب ما يلي:
1 .1نقص في األدوي��ة :إنخفض متوسط ال��وف��رة ال��دوائ�ي��ة على مستوى م�خ��ازن الصندوق
املركزية بالخرطوم من  92%في العام  2014إلى  85%في  2015و 80%في العام 2016
ً
وحاليا يوجد  42صنف ال يوجد منها أي مخزون على مستوى املركز وبعضها ال توجد
له مثيالت في القطاع الخاص ومنها أدوية منقذه للحياة و بعض أدوية التخديرومحلول
ً
 human albuminوهو من املحاليل املهمة جدا في عالجات حاالت الطوارئ ،باإلضافة
ً
إلى بعض أدوية القلب واملضادات الحيوية .أيضا يوجد  95صنف من األصناف املنقذة
للحياة مخزونها يكفي من شهرين إلى ثالثة شهور فقط.
2 .2وجود مخزونات كبيرة  :Over Stocksتوجد مخزونات كبيرة لبعض األصناف والتي
ق��در الصندوق وج��وب توفرها حتى ول��و أدى ذل��ك إل��ى انتهاء صالحيتها وذل��ك مل��ا لها من
أث� ٍ�ر ب��ال��غ على ال�ن�ظ��ام الصحي ف��ي ح��ال��ة إن�ع��دام�ه��ا مثل محاليل غسيل الكلى واملحاليل
املستخدمة في نقل الدم وغيرها من األدوية التي يحتاج إليها املر�ضى في العناية املكثفة
أو إلج �راء ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ج�راح�ي��ة .ه��ذا اإلج� �راء ي ��ؤدي إل��ى تجميد ج��زء م�ق��در م��ن أم��وال
اإلمدادات الطبية وزيادة تكلفة التخزين وقد يتسبب في انتهاء صالحية بعض األدوية.
ً
ثانيا ديون دعم األمراض املزمنة وغيرها
ظلت أسعار أدوية األمراض املزمنة التي يوزعها الصندوق القومي لإلمدادات الطبية دون
تغيير منذ األول من ديسمبر  2016وحتى تاريخه .تتمثل أه��م التحديات التي تواجه توفير
األدوي ��ة ب��واس�ط��ة ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�ل�إم��دادات الطبية ،ب��ل وت�ه��دد وج ��وده واس�ت�م�راره في
تقديم خدمات اإلمداد الطبي ،بل كل النجاحات التي تحققت في السنوات املاضية ،في دفع
املديونيات التي بدأت تتراكم منذ أن أعاد الصندوق أسعار أدوي��ة األم�راض املزمنة لتكون
ً
ً
بسعر الصرف دون حافز تشجيعي (أي  6جنيهات تقريبا مقابل ال��دوالر) إنفاذا لتوجيهات
السيد وزيرالصحة االتحادي في نوفمبرمن العام  2016ولم تلتزم وزارة املالية والتخطيط
االقتصادي ،رغ��م موافقتهم على ه��ذا اإلج�راء وإج��ازت��ه في ميزانية وزارة الصحة االتحادية
لسنة  .2017ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة ت�ع��ددت امل�خ��اط�ب��ات واالج�ت�م��اع��ات م��ع وزي ��ري امل��ال�ي��ة السابق
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والحالي ورغم موافقاتهم وتصديقاتهم الواضحة ،إال أن العاملين بوزارة املالية لم يلتزموا
بهذه التوجيهات مما أدى إلى تراكم مديونية بلغت  157.2مليون جنيه سوداني حتى نهاية
ً
ديسمبر م��ن ه��ذا ال�ع��ام ،وب��ال��رغ��م أي�ض��ا م��ن توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية بدفع
استحقاقات مديونية األم �راض املزمنة للعام  2017وال��ذي ص��در في اجتماعه الخاص في
ش��أن ال ��دواء .أض��ف إل��ى ذل��ك ع��دم تغذية جميع ب�ن��ود ال�ع�لاج املجاني وق��دره��ا  164مليون
جنيه عن شهرديسمبر.2017
ً
ثالثا سلبيات وجود واليتي الخرطوم والجزيرة خارج نظام اإلمداد القومي:
ن�ظ��ام اإلم ��داد ال�ق��وم��ي امل��وح��د ،وال ��ذي ان�ت�ظ��م جميع ال��والي��ات ب��اس�ت�ث�ن��اء والي�ت��ي ال�خ��رط��وم
وال�ج��زي��رة ،ه��و ال�ن�ظ��ام ال��ذي تعمل ب��ه جميع م��ؤس�س��ات ال�ق�ط��اع ال�خ��اص بما فيها شركات
األدوية ،إذ تقوم هذه الشركات بتوفيرأدويتها في جميع الصيدليات املنتشرة في أنحاء البالد.
ّ
ه��ذا النظام أثبت فعاليته ،ففي وزارة الصحة االتحادية ،تمثل تجربة برنامج التحصين
ً
ً
ً
القومي نموذجا يحتذى به .إقليميا ،نذكر التجربة األثيوبية .عامليا ،هناك تجربة شركات
األدوية متعددة الجنسيات والتي استطاعت توزيع أدويتها في جميع صيدليات العالم ،غض
النظر ع��ن موقعها ،ول�ي��س أدل على ذل��ك م��ن وج��ود البيب�سي وال�ك��و �ك�اك��وال ف��ي ب�ق��االت مدن
ال�س��ودان وق�راه البعيدة وبنفس السعر .لذلك يواجه نظام اإلم��داد القومي بالبالد عدة
سلبيات نتيجة لوجود واليتي الخرطوم والجزيرة خارج نظام اإلمداد القومي ،نذكرمنها:
1 .1ارت�ف��اع األس�ع��ار للمواطنين ألن تلك ال��والي��ات ال تلتزم ب��ال�ش�راء م��ن ال�ص�ن��دوق القومي
لإلمدادات الطبية (وال��ذي يقوم بشراء كميات كبيرة من األدوي��ة وبالتالي يحصل على
أسعارمنخفضة) باإلضافة إلى تعدد الزيادات التي تضاف من كل مستوى قبل الوصول
للمستهلك ،حيث تشتري هذه الواليات الدواء وتبيعه للمؤسسة الصحية والتي بدورها
تقوم ببيعه للمر�ضى ،مثال سعر حقنة األنسلين للمر�ضى  40جنيه بينما نجد نفس
العقاروعليه شعاراإلمدادات ومطبوع عليه السعرويباع في مستشفيات والية الجزيرة
ً
ب 85جنيه ( 112.5%زي��ادة) ،علما بأن أسعار البيع للجمهور الصادرة من اإلمدادات
الطبية أقل من أسعارالقطاع الخاص بنسبة تفوق .50%
2 .2ضعف تغطية املرافق الصحية باألدوية
3 .3عدم وص��ول تقارير االستهالك في الزمن املناسب وبالدقة الالزمة وبالجودة املطلوبة،
سيما تقارير أدوية صندوق الدعم العالمي ،مما يهدد استمرارية البرنامج في السودان.
ضعف وص��ول ت�ق��اري��ر اس�ت�ه�لاك األدوي ��ة وغ�ي��ره��ا م��ن املنتجات الطبية يحد م��ن كفاءة
ن�ظ��ام ت�ح��دي��د ال�ك�م�ي��ات ال�ت��ي ي�ن�ب�غ��ي ش �راءه��ا ب��واس�ط��ة ال�ص�ن��دوق ال�ق��وم��ي ل�ل�إم��دادات
ً
الطبية وينعكس ذلك سلبا على توفر ال��دواء في الوقت املناسب مما ي��ؤدي إلى فقدان
الثقة في النظام الصحي الحكومي وانتشاراإلحباط وإنعدام الطمأنينة وسط املواطنين
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ويجعلهم يعتمدون على القطاع الخاص أويلجأون إلى املمارسات غيرالصحية (الذهاب
للعشابين وغيرهم) وإلى شراء الدواء من املصادر غير املشروعة .من ناحية أخرى يؤدي
ً
النقص في األدوي��ة إل��ى فقدان الرضاء الوظيفي ل��دى العاملين الصحيين .أخيرا يؤدي
تأخير وصول تقارير االستهالك من املؤسسات واملرافق الصحية إلى طلب كميات كبيرة
ً
بناء على تقديرات غير حقيقية من األدوية واملنتجات الطبية وينتج عنه تجميد ألموال
ال �ص �ن��دوق ،رغ��م ال�ح��اج��ة ل �ش �راء أدوي ��ة أخ ��رى ن�ف��د م�خ��زون�ه��ا وك��ذل��ك ي ��ؤدي إل��ى ان�ت�ه��اء
صالحية بعض األدوية وزيادة تكلفة التخزين ويعرض املخزون للسرقات والتلف.
4 .4عدم استجابة املسؤولين عن اإلمداد الدوائي بواليتي الخرطوم والجزيرة ملا يطلبه منهم
الصندوق القومي ل�لإم��دادات الطبية من تقارير ومعلومات عن التغطية واالستهالك
ً
باعتبارأنهم ليست لهم عالقة مباشرة مع النظام القومي وال هو مسؤوال عنهم واليمكنه
محاسبتهم .هذا باإلضافة إلى عدم التزامهم باألسعاروالتقيد بالبيع بالوصفات الطبية
فقط.
5 .5العالج املجاني يتبع إلدارة منفصلة وتقوم والي��ة الجزيرة باستالم األدوي��ة مباشرة من
ً
اإلمدادت الطبية وترحلها على نفقتها مما يؤدي إلى تأخيروصول األدوية وينعكس سلبا
على أسعارها.
ً
رابعا استهداف اإلمدادات الطبية من املؤسسات الحكومية
ً
ال �ص�ن��دوق م �س��ؤول ق��ان��ون��ا ع��ن ت�ح�ق�ي��ق األم ��ن ال��دوائ��ي ال�ق��وم��ي ف��ي ال �س ��ودان ،ال س�ي�م��ا في
ً
القطاع العام .قيمة املنتجات الطبية التي يوزعها الصندوق القومي سنويا للمؤسسات
الحكومية (القوات املسلحة والشرطة وجهاز األمن واملخابرات الوطني والصندوق القومي
للتأمين الصحي وجميع الواليات) وغيرها  2مليارو 139مليون جنيه .جميع هذه املؤسسات
الحكومية لم تشتك في تاريخها من استالم أدوي��ة منتهية الصالحية من اإلم��دادات الطبية
وذلك للنظام الدقيق الذي يحكم عمل اإلمدادات الطبية.
في يوم الخميس  28سبتمبر ،2017قامت نيابة حماية املستهلك بالتصديق بتفتيش مخازن
اإلمدادات الطبية بموجب أمر تفتيش صادر من وكيل النيابة ماجدة الطاهر في إجراء غير
مسبوق منذ نشأة اإلمدادات الطبية في عام ،1935حيث لم يحدث أن دخلت قوة مسلحة
م��ن ال�ش��رط��ة مل�خ��ازن اإلم ��دادات الطبية ب�غ��رض التفتيش مل��ؤس�س��ة ل�ه��ا طبيعتها ال�خ��اص��ة.
تتكون قوة شرطة حماية املستهلك األولى من عدد  10أفراد بقيادة املالزم أول /خالد محمد
إدري ��س وق��ام��وا ب��ال��دخ��ول ف��ي ع��دد  4م�خ��ازن وتفتيشها وجميعهم يحملون أسلحة وال�ق��وة
ً
الثانية ذهبت للتفتيش في مخزن رقم  2التابع لإلمدادات الطبية بالسوق املحلي وهم أيضا
يحملون أسلحة.
عند استفسارقائد القوة ذكربأن الغرض من التفتيش هوضبط األدوية منتهية الصالحية،
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وبالفعل ب��دأت ق��وة الشرطة في دخ��ول امل�خ��ازن والتفتيش ووج��دوا باملخزن بعض األدوي��ة
واملستلزمات الطبية منتهية الصالحية ،وهذا يعتبر أمر طبيعي في نظم إدارة اإلمداد الطبي
وال يشكل أي مخالفة قانونية مثله مثل وجود األدوية املخدرة (املورفين والبثيدين وغيرها)
والنظام الذي يؤتمن على املخدرات من التسريب يؤتمن على غيرها .يرجع السبب في وجود
ُّ
منتجات منتهية الصالحية باملخازن إلى أن السحب والتخلص منها تتبع فيه إجراءات مالية
وفنية معينة ،تتمثل في خصم كمياتها من عهدة أمين املخزن بواسطة قسم مراقبة املخزون
وإخطاروزارة املالية االتحادية ومن ثم يأتي دور إدارة التفتيش واملتابعة والتي تقوم بسحب
كل املنتجات الطبية منتهية الصالحية في كل املخازن التابعة لإلمدادات الطبية وتجميعها
في مكان واحد توطئة إلبادتها بواسطة لجنة اإلبادة والتي تتكون من وزارة املالية وجهازاألمن
االقتصادي وهيئة نظافة والي��ة الخرطوم وم��ن ثم إبادتها .سحب املنتجات غير الصالحة
(منتهية الصالحية أو املرفوضة أو التالفة) ال يتم مباشرة دون مراعاة هذه اإلجراءات والتي
ً
ً
تكرر بصورة دورية وليس يوميا أو شهريا.
إن ال��دور ال��ذي تلعبه اإلم��دادات الطبية دور إستراتيجي وحيوي وهي بذلك تعتبر مؤسسة
ذات طبيعة خاصة تعنى بتحقيق األمن الدوائي القومي وكان من الواجب الرجوع إلى إدارتها
قبل اتخاذ أي إج�راء في مواجهتها للتأكد من صحة املعلومات التي توفرت ل��دى النيابة أو
ً
شرطة حماية املستهلك بدال من مداهمة مخازنها بقوة شرطة مسلحة.
ً
إن للصندوق القومي لإلمدادات الطبية قانون خاص صدرفي  2015ويعمل وفقا ملا يصدره
له مجلس اإلدارة الذي يحكم عمل اإلمدادات الطبية ويضم في عضويته كل من وكيل وزارة
الصحة االتحادية ووكيل وزارة املالية واألم�ي��ن العام للمجلس القومي ل�لأدوي��ة ُّ
والسموم
ومدير التأمين الصحي ومدير اإلم��داد الطبي بالقوات املسلحة ومدير العالج املجاني بوزارة
ً
الصحة االتحادية وتحت رئاسة واإلش �راف املباشر لوزير الصحة االت�ح��ادي .يوجد أيضا
مكتب للمراجع العام ودي��وان املراجعة الداخلية ألجهزة الدولة بمراجعة أداء الصندوق
ً
ً
ً
ماليا وإداريا ،هذا فضال عن مكتب جهازاألمن واملخابرات الوطني (األمن االقتصادي وأمن
املنشآت) .وضعت الدولة من خالل القوانين املشارإليها أعاله ،كل الضوابط الالزمة لعمل
ً
اإلم��دادات الطبية وأي�ض��ا وضعت اإلم��دادات الطبية ضمانات كافية للتأكد من مأمونية
ون�ج��اع��ة وج ��ودة ك��ل امل�ن�ت�ج��ات ال�ط�ب�ي��ة ال�ت��ي ت��وف��ره��ا وال ي��وج��د أي س�ب��ب الت �خ��اذ إج� �راءات
التفتيش مل�خ��ازن�ه��ا ب��واس�ط��ة ن�ي��اب��ة ح�م��اي��ة املستهلك .ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل��ك ق��ام��ت اإلم ��دادات
الطبية بحوسبة ح��رك��ة دخ��ول وخ��روج املنتجات الطبية ف��ي �ك�اف��ة امل�خ��ازن وم�راق�ب��ة تاريخ
ً
انتهاء صالحية أي دواء وحذفه تلقائيا من قائمة األصناف املتاحة لقسم التصديقات لحين
ً
ً
اتخاذ اإلجراءات الخاصة بسحب تلك األصناف ،كما ذكرنا سابقا .أيضا توجد ديباجات في
جميع مخازن الصندوق على كل املنتجات الطبية للتعريف باملنتجات الطبية املفرج عنها
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واملنتجات الطبية الجاري الصرف منها حسب تاريخ الصالحية األق��رب واملنتجات الطبية
امل�ح�ج��وزة نتيجة لرفضها م��ن إدارة توكيد ال�ج��ودة التابعة للصندوق واملنتجات الطبية
املحجوزة بسبب انتهاء صالحيتها أو تلفها أثناء التخزين ،وكل هذه األن��واع من الديباجات
ً
معمول بها عامليا في نظام اإلمداد الطبي للتعريف باملخزون وللحماية من الصرف الخاطئ.
م��ع اتباع ه��ذا النظام اإللكتروني املحكم ووج��ود اإلج �راءات الصارمة في ص��رف املنتجات
الطبية ،يستحيل استخراج فاتورة ل��دواء انتهت صالحيته .عليه ،وحتى قبل اعتماد هذا
النظام اإللكتروني في العام  ،2010لم يسبق لإلمدادات الطبية في تاريخها أن وزعت منتج
طبي للمؤسسات الصحية بعد انتهاء صالحيته.
تضرر الصندوق القومي ل�لإم��دادات الطبية م��ن إج �راءات تفتيش مخازنه التي قامت بها
ش��رط��ة امل�ب��اح��ث وب�ت�ص��دي��ق م��ن ن�ي��اب��ة ح�م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك (وال �ت��ي ظ�ل��ت ف��ي ال�س�ن��وات األخ�ي��رة
ت�س�ج��ل ب�لاغ��ات ض��د اإلم� ��دادات ال�ط�ب�ي��ة ف��ي ك��ل م��ا ي��رد إل�ي�ه��ا) .يتمثل ذل��ك ال �ض��رر ف��ي األث��ر
املعنوي ال�سيء ال��ذي تركه على العاملين واتهامهم بالباطل في أمر يعتبر من صميم عملهم
وت�س��ري��ب امل�ع�ل��وم��ات إل��ى ال�ص�ح��ف ووس��ائ��ط ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ون�ش��رال�خ�ب��رم�ب��اش��رة في
ً
اإلعالم وتصويره كأنه جريمة .هذا األمر يؤثر سلبا في الدور الذي تلعبه اإلم��دادات الطبية
باعتبارها الجهة املختصة بتحقيق األم��ن الدوائي في البالد وي��ؤدي إلى زعزعة ثقة املواطن
ف��ي مؤسسات ال��دول��ة الحيوية وال�ت��ي تمس صحته ب��ل وت�ه��دد حياته ،سيما أن االت�ه��ام هذه
ُ
امل��رة أت��ى من أجهزة الدولة نفسها .إن الخبر ال��ذي ن ِشر عبر ع��دة صحف وتناولته وسائط
التواصل االجتماعي ،كان يحمل تفاصيل اإلجراءات التي تمت بكثيرمن اإلثارة والتقليل من
شأن اإلمدادات الطبية ويمكننا حصرذلك في اآلتي:
1 .1جريدة الجريدة العدد  2245بتاريخ2017/10/2 :م بقلم الكاتبة ندى رمضان تحدثت
عن ضبط نيابة حماية املستهلك ألدوية منتهية الصالحية بمخازن اإلمدادات.
2 .2ج��ري��دة ال�ج��ري��دة ال�ع��دد  2245ب�ت��اري��خ  2017/10/2ت�ح��ت ع�ن��وان ال�ع�م��ود (م�ض��روب��ة)
ال�ك��ات��ب أش ��رف م�ح�م��د أب ��و زي ��د ت�ح��دث ع��ن ض�ب��ط أدوي ��ة م�ن�ت�ه�ي��ة ال�ص�لاح�ي��ة ب��واس�ط��ة
مباحث ونيابة حماية املستهلك بمخازن اإلمدادات الطبية.
3 .3ج��ري��دة ال�ج��ري��دة ال�ع��دد رق��م  2246ب�ت��اري��خ  2017/10/10 2017-/3/3تحت عنوان
بخط عريض ضبط أدوية منتهية الصالحية باإلمدادات الطبية كما تحدث الخبر عن
مداهمة اإلمدادات الطبية بتاريخ.2017/10/2 :
تفتيش مخازن اإلمدادات الطبية بواسطة شرطة املباحث وتصديق نيابة حماية املستهلك
ً
يمثل انتهاكا غير مسبوق لحرمة الصندوق القومي لإلمدادات الطبية ،املؤسسة الحكومية
ً
األول��ى املختصة قانونا باألمن ال��دوائ��ي القومي في ال�ب�لاد ،ونظنه ج��زء من مخطط محاربة
ً
ً
مؤسسات ال��دول��ة اإلستراتيجية (م��ا يدعونا لهذا االعتقاد نشره عنوانا رئيسا في صحيفة

الجريدة) .هذا التفتيش نفذته أجهزة الدولة ضد نفسها دون أن تتبين من صحة ما ورد
إل�ي�ه��ا وت�ن��اس��ت أن اإلم � ��دادات م�ث�ل�ه��ا م�ث��ل م��ؤس�س��ات ال��دول��ة األخ ��رى ي�م�ك��ن ال��وص��ول إليها
وتصويبها إن صح ما ورد عنها بالتواصل املباشر مع املسؤولين عنها .إن هذا التفتيش الذي
قامت به الشرطة ال يسنده أي مبرر أو مسوغ قانوني ذلك ألن وجود أدوية منتهية الصالحية
ُ َ
في املخازن أمرطبيعي وسيظل كذلك إلى أن تكتشف أدوية ال تحتاج إلى تاريخ صالحية .ومن
ً
املؤسف حقا أن املواد القانونية (املادة  38من قانون األدوية والسموم لسنة  2009واملادة
 31من قانون املواصفات واملقاييس) ال عالقة لها بوجود األدوية أو غيرها من السلع داخل
امل�خ��ازن أو م�ح��ال ال�ت��وزي��ع ،وإن�م��ا تمنع ه��ذه امل��واد بيع أو ت��وزي��ع املنتجات الطبية إذا ثبت
بالتحليل املختبري عدم مطابقتها للمواصفات (املادة  38من قانون األدوية والسموم لسنة
 )2009والثانية تمنع توزيع أو بيع السلع غير املطابقة للمواصفات (امل��ادة  31من قانون
امل��واص�ف��ات) ،وحتى ه��ذه امل��واد القانونية تكون حين وق��وع الجريمة ،ال بمجرد وج��ود هذه
املنتجات في مخازن مؤسساتها.
وبناء على هذا ولعدم تكرار هذا األم��ر ،تم رفعه لرئاسة الجمهورية وصدر قرار من فخامة
السيد رئيس الجمهورية في يناير 2018بمنع تفتيش اإلمدادات الطبية.

 4.9توصيات
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لتحسين أداء الصندوق و إعانته على تحقيق هدفه األساس في توفير األدوية واملستلزمات
الطبية ذات املأمونية والنجاعة بالجودة املطلوبة ،نقدم التوصيات اآلتية:
ً
1 .1توزيع األدوية املجانيه مجانا للمواطنين في جميع املرافق الصحية.
2 .2مراقبة ال�ت�زام ال��والي��ات بأسعار بيع األدوي��ة للجمهور التي يحددها الصندوق وتفعيل
الرقابة لضمان توحيد السعرفي جميع أنحاء البالد.
ً
3 .3تلتزم وزارة املالية والتخطيط االقتصادي بتغذية بنود العالج املجاني شهريا من غير
انقطاع وسداد املديونية املتراكمة للعام  2017و قدرها  164مليون جنيه.
 4 .4تنفيذ توجيه السيد فخامة رئلسة الجمهورية بدفع استحققات مديونية األم�راض
املزمنة وقدرها  157.2مليون جنيه سوداني والتزام وزارة املالية والتخطيط االقتصادي
بتنفيذ ميزانية دع��م أدوي ��ة األم �راض امل��زم�ن��ة للعام  2018وق��دره��ا  180مليون جنيه
سوداني.
5 .5االل�ت �زام بتوفير النقد األجنبي ومنح فواتير اإلم ��دادات الطبية أول��وي��ة قصوى وتوجيه
العاملين بالبنك املركزي بتنفيذ الفواتيراملصدقة بالسرعة املطلوبة والدقة الالزمة.
6 .6تحويل قيمة بعض الفواتير التي ال يوجد لها مراسلين إل��ى حساب وك�لاءه��ا بالسودان
ً
وال��ذي��ن يمكنهم تحويلها إل��ى ال�خ��ارج .ه��ذا اإلج �راء حاليا ال يتحمس إليه بنك السودان
لعدم وجود سيولة بالنقد األجنبي.
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7 .7تقليل الهامش الذي تدفعه اإلمدادات الطبية لفتح خطابات االعتماد  25%إلى 10%
وذل��ك لتحقيق االستفادة القصوى من املكون املحلي املتاح ،سيما بعد التأخير الذي
يصاحب فتح خطابات االعتماد بعد خصم املقابل املحلي وإع��ادة االعتمادات مرات
ً
كثيرة لعدم قبول املعامالت البنكية وه��ذا يترتب عليه أيضا دفع رس��وم بنكية ملقابلة
ً
تعديل االعتمادات وأحيانا الحاجة إلى ش�راء أدوي��ة من شركات االستيراد املحلية مما
يزيد تكلفة الشراء ويقلل االستفادة من املبالغ املتاحة لإلمدادات .هذا اإلجراء يساعد
َّ
اإلم��دادات الطبية في االستفادة القصوى من املوارد املتاحة لها ويمكنها من فتح عدد
ك�ب�ي��ر م��ن خ�ط��اب��ات االع �ت �م��اد ذل ��ك ألن اإلم � ��دادات ال�ط�ب�ي��ة أص�ب�ح��ت ت�ف�ت��ح اع�ت�م��ادات
ً
بكميات تكفي لفترة زمنية أط��ول تفاديا للتعثر في قبول بعض املراسلين التحاويل من
السودان ،األم��ر ال��ذي ي��ؤدى إلى تجميد مبالغ كبيرة .باإلضافة إلى التوسع الكبير الذي
شهدهـ ال�ص�ن��دوق وزي��ادة الطلب على األدوي��ة ال��ذي ترتب على ه��ذا االن�ت�ش��ار وتذبذب
سوق القطاع الخاص.
8 .8االستمرار في شراء األصناف متأرجحة االستهالك بصورة مجزأة ()Partial Shipment
ً
تحاشيا لحدوث أية خسائر فى هذه األصناف ،رغم أن هذا اإلجراء ينبغي التعامل معه
بحذر شديد في الظروف الحالية املتمثلة في صعوبة التحويالت البنكية حتى ال تنعدم
هذه األدوي��ة املهمة بالذات هذه األي��ام التي يواجه فيها البنك املركزي صعوبة في توفير
النقد األجنبي و تحويله للخارج.
9 .9توقيع اتفاقيات مع منظمات دولية أسوة بتلك االتفاقية التي وقعتها حكومة السودان
ممثلة في وزارتي التعاون الدولي والصحة االتحادية وبرنامج األمم املتحدة لإلنماء والتي
ً
سيتم بموجبها توفيرمبلغ  23مليون دوالرسنويا بالسعرالرسمي.
1010تنفيذ توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية في اجتماعه بمكتبه في الشأن الدوائي
بتاريخ  27ديسمبر  2017وكذلك توجيه النائب األول ورئيس مجلس ال��وزراء القومي
توجيه رق��م  18لسنة  2017بتاريخ  27أب��ري��ل ،2017بإنشاء ف��روع للصندوق القومي
ً
ل�ل�إم��دادات الطبية ف��ي والي�ت��ي ال�خ��رط��وم وال�ج��زي��رة ،ال�ت �زام��ا ب�ق��ان��ون ال�ص�ن��دوق القومي
ل�لإم��دادات الطبية لسنة  ،2015وحتى يستفيد املواطنون بهذه ال��والي��ات من امليزات
ال�ت��ي ت�ت��اح ل�ه��م وع�ل��ى سبيل امل�ث��ال ال ال�ح�ص��ر أس�ع��ار األدوي ��ة وال�ت��ي ت�ع��ادل ف��ي املتوسط
 46%من أسعار األدوية في القطاع الخاص وكذلك الحصول على األدوية ذات الجودة
العالية.
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 عن افتتاح مركزعبدالحميد إبراهيم للتدريبPSA  النشرة الصادرة من:2 مرفق رقم
The National Medical Supplies Fund of Sudan successfully launches the “Abdelhamid
Ibrahim Training Center - AITC” for health supply chain management
Khartoum, Sudan – April 20, 2017. Pamela Steele Associates (PSA) is honoured to
announce the launch of a new training centre for health supply chain management and
capacity development in Khartoum, Sudan by the National Medical Supplies Fund
(NMSF), the Federal Ministry of Health in Sudan. The opening event on April 17th, 2017
was attended by the Honourable President of Sudan, Omar Al-Bashir and his senior
officials who praised the work by NMSF by awarding one of the country’s top honours;
the “Star of Achievement” and “Medal of Achievement” to the Director General of
NMSF, Dr Gamal Khalafalla Mohamed Ali and the entire NMSF's staff.
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The NMSF is tasked with ensuring that quality essential medicines are procured, stored
and distributed to all States and health facilities across the country. The public health
goal of NMSF is to achieve high availability of good quality, affordable essential
medicines in all health facilities.
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To reach the public goal, NMSF realizes that focusing on professional development for
their staff is key for being successful and has therefore invested tremendously in
capacity building within health supply chain management.
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The scope of training targets a range of stakeholders, including:

Professional development and capacity building programs for all
NMSF staff

Training programs for
individuals and organizations involved in
pharmaceutical Supply
Chain Management

Continuous Professional Development for
pharmacists

As well as providing face to face training and capacity building, the center also supports a range of
self-study and online learning activities.
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The opening event of the Training Center on April 17th, 2017 was attended by HE the President of
Sudan. He praised the work by NMSF by granting them one of the country’s top honours to the General Director and NMSF’s staff: the Star of Achievement and Medal of Achievement respectively with
salary of 2 months as allowance to the staff. This presidential decree will give much motivation for the
NMSF to continue its success.
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2017  مؤشرات األداء القياسية للصندوق للعام:4 مرفق رقم
Indicator
1 Selection
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Description of indicator
NMSF Standard References
Percentage of medicine items received that are in the 99% 100%
WHO, 2011
NMSF list
2 Availability
Percentage of items available ÷ total number of items 95% >80%- MSH, 2013 and
100% WHO/HAI,2006
3 Procurement
Ratio between median price of products procured and 74% All items WHO, 2011
Efficiency
the international median reference value (Target ≤ 1)
4 Emergency
Percent of emergency orders issued in this year
NA less than WHO, 2008
Procurement
5%
Proportion of the value of emergency orders issued in NA less than WHO, 2008
in this year
5%
5 Port clearance Percentage of orders to be cleared from port that were 75% 100%
WHO, 2011
Performance
cleared before the deadline
6 Supplier
Percentage of orders delivered in full and on time 75% 100%
WHO, 2008
Performance
(as stated in the procurement agreement) from total
number of orders in a defined period
7 Expiration
[Total value of expired items ÷Total value of products 0%
0%
USAID 2013
Management
procured annually] X 100%
8 Registration of [Registered items that are procured ÷ Number of items 97% 100%
USAID 2010;
items
procured in a defined period] X 100%
MSH 2012
9 Quality of items [Medicines that met national quality control 99.7% 100%
WHO, 2011
before release standards ÷ number of items procured in a defined
period] X 100%
10 Post-marketing Percentage of sample passing the post marketing 100% 100%
USAID, 2009
surveillance
surveillance test
11 Recall system
Percentage of batches of items recalled from the 0%
MSH, 2013
market
12 Shelf life at the Percentage of medicines received with shelf life less NA
0%
MSH , 2013
date of arrival than 75% at the time of arrival
13 Inventory
[Absolute value of the difference between recorded %0.24 0%
MSH, 1997
physical count quantities and counted quantities ÷ Physical quantity]
X 100%
14 Value of expired [Total value of expired items ÷ Average inventory 1% 3 to 5%
MSH, 2013
items
value] X 100%
15 Inventory
Percentage of quantities of each product lost per 1%
> 1%
WHO, 2011
Control
total quantities available for use (opening stock plus
quantities received) in the past year.
16 Coverage
Percentage of coverage of NMSF services among 64%
WHO, 2007
public health institutions
17 The quality of Percentage of treatment sites that received all orders 80% 100%
WHO, 2011
NMSF services in full during a defined period
Percentage of treatment sites that received all orders 22%
on time during a defined period
18 Human
Percentage of staff responsible of PSM who have been 60%
WHO, 2008
Resources
trained in PSM
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