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ورئيس  المكلف  اإلتحادي  الصحة  وزير  وأكد 
هيثم  د.  والسموم  لألدوية  القومي  المجلس 
محمد إبراهيم، على أهمية إ ستقاللية المجلس 
من  مزيد  إحكام  إلى  داعيًا  وقانونيًا،  ماليًا  إداريًا، 
قائاًل  وأضاف  الصلة،  ذات  الجهات  مع  التنسيق 
عن  فضاًل  ومالية  إدارية  إصالحات  على  »نعمل 
ظل  في  الكوادر  وتدريب  وتأهيل  النظم  تقوية 
األوضاع التي تمر بها البالد«. وقال د. هيثم في 
المجلس  أفرع  التشاوري لمديري  اإلجتماع  ختام 
بالواليات بالقاعة الكبرى لوزارة الصحة االتحادية 
»إن اإلجتماع وقف على اإلشكاالت والتقاطعات 
والوالئية«. وأضاف  االتحادية  المستويات  بين 
األدوية  مناط به  رقابي  كجسم  المجلس  إن 
والمستهلكات الطبية واألجهزة وصالحيتها وهو 
حتى  وإداريــة  مالية  إستقاللية  إلى  حاجة  في 
وضع  هيثم إلى  وأشار  المطلوب.  بالدور  يقوم 
خطط إصالحية كبيرة خاصة في التدريب وتأهيل 
سالمة  بخصوص  الوزير  وأضــاف  العمل،  بيئة 

إجــراءات  إلى  حاجة  هناك  والترخيص  األدويــة 
الجودة،  خاصة  الوالية  مستوى  على  وسياسات 
بجانب  اإلغالق  المصادرة،  المراقبة،  التراخيص، 
وقال:»محتاجون  الشبكي،  والربط  التحديث 
المطلوب  بالدور  للقيام  وقانوني  إداري  لوضع 
الصلة  ذات  الجهات  مع  وإنجازها  الواليات  داخل 
الطب  الجمارك،  مع  بالتنسيق  القانون  وتنفيذ 

العالجي، إدارةالصيدلة«.
القومي  للمجلس  العام  األمين  ــال  وق
تصريحات  في  بابكر  علي  د.  والسموم    لألدوية 
اإلجتماع  أن  االفتتاحية،  عقب الجلسة  صحفية 
أفرع  لمديري  األول  التشاوري  اإلجتماع  هو 
الرقابة  قضية  ناقش  والذي  بالواليات  المجلس 
األجهزة  بجانب  والبيطرية  البشرية  األدوية  على 
الواليات  مستوى  على  الطبية  والمعدات 
أن  في  تتمثل  إشكالية  اآلن  نواجه  ونحن  خاصة 
يستدعي  الذي  األمر  حدودية،  الواليات  أغلب 
المؤسسات  مع  بالتنسيق  الرقابة  على  التشديد 

البيطرية  لسلطات  مثاًل  ــرى  األخ الحكومية 
حماية  النظامية،  واألجهزة  األخــرى  والصحية 

وتعزيزًا لصحة المواطن.
التي  المشاكل  يطرح  اإلجتماع  أن  بابكر،  وأكد 
تواجه أفرع الواليات سواء المادية بمافيها إتساع 
المادية  اإلمكانات  توفر  وعدم  الواليات  رقعة 
أن  إلى  منوهًا  الرقابي،  بالدور  للقيام  والبشرية 
الحدود المفتوحة  في  تتمثل  الثانية  المشكلة 
»وهذا  ــاف:  وأض المهربة.  ــة  األدوي ــول  ودخ
فيما  ذلك«  لمقاومة  الجهود  تضافر  يقتضي 
أعلن عن إنشاء األجسام اإلدارية بالواليات لتصبح 
قادرة على إتخاذ القرارات السريعة وغيرها. ونوه 
الوفرة  اإلجماع  أجندة  ضمن  من  أن  إلى  بابكر، 
»ما  قائاًل:  وأردف  التوزيع،  وعدالة  الدوائية 
يتمخض عنه اإلجتماع يضاف إلى خطة المجلس 
2023م  لتصبح خطة طموحة تؤدي إلى وصول 
في  والتحكم  ومراقبتها  لكافة  األنحاء  الدواء 

التوزيع.

األمين العام للمجلس يؤكد على
ضرورة  التسجيل والرقابة على األجهزة الطبية 

القومى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن  ــد  أك
أهمية   علي  بابكر  علي  د.  والسموم  لألدوية 
تماشيًا  المستحدثه  الطبية  األجهزة  تسجيل 
بالبالد  الصحية  للخدمات  الفعلية  الحوجة  مع 
وذلك   ومأمونيتها  األجهزه  سالمة  مراعاة  مع 
الطبية  األجهزة  مجال  في  السريع  للتطور 
ودورها الفاعل في تشخيص و عالج األمراض 

المتعددة.
التي  المحاضرة  فى  مشاركته  لدي  وقال 
قسم  مع  بالتنسيق  التدريب  وحدة  نظمتها 
لألدوية   القومي  بالمجلس  الدوائية  السالمة 
األجهزة  إستخدام  مأمونية  حول  والسموم 
تسنيم  طبي  مهندس  قدمتها  والتي  الطبية 
تعزيز  علي  يعمل  المجلس  أن  قال  صديق 
ومأمونية  جودة  خالل  من  المرضى   سالمة 
بتنظيمها  المجلس  يقوم  التي  المنتجات 

واإلشراف عليها ومتابعتها.
خالل  تسنيم  طبي  المهندس  وتحدثت 
منها  المواضيع  من  عدد  حول  المحاضرة 
بصورة  الطبية  والمستلزمات  األجهزة  تعريف 
مأمونيتها،  و  المنزلية  الطبية  األجهزة  و  عامة 
للسلطة  التقارير  رفع  أهمية  على  أكدت  كما 
الطبية  لألجهزة  السالبة  اآلثــار  عن  الرقابية 
السالمة  لقسم  التابعة  الصلة  ذات  والتقارير 

الدوائية.

في اإلجتماع الثاني للمجلس القومي لألدوية والسموم برئاسة وزير الصحة اإلتحادى

وزير الصحة: التصنيع المحلي لألدوية أولوية قصوى في المرحلة القادمة

د. على بابكر  يوصى  بتطوير الصناعة الوطنية لألدوية عبر خطة واضحة
وتحقيق اإلكتفاء الذاتي

األمين العام للمجلس: نهدف لإلرتقاء بالمجلس وإدراجه ضمن القائمة 
المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية

الثاني  اإلجتماع  إنعقد 
لألدوية  القومي  للمجلس 
عبد  بمركز  والــســمــوم 
الحميد إبراهيم باإلمدادات 
برئاسة  بالخرطوم   الطبية 
ــادي  ــح اإلت الصحة  ــر  وزيـ
محمد  هيثم  د.  المكلف 
رئيس  ونــائــب  إبــراهــيــم، 
ــروة  ــث ال ــر  وزيـ المجلس 
إبراهيم  د.حافظ  الحيوانية 
للمجلس  العام  واألمين 
وبحضور  بابكر  ــي  ــل د.ع
الجهات  ــن  م األعــضــاء 
الصلة  ذات  اإلعــتــبــاريــة 
أستعرض  حيث  والخبراء، 
عام  أمين  اإلجتماع  في 
بابكر  على  د.  المجلس 
أرباع  لثالث  المجلس  تقرير 
والخطة  2022م  العام 

للمجلس  اإلستراتيجية 
والهيكل  2025م   - 2023م  لألعوام 
أشــاد  فيما  للمجلس  التنظيمي 

إجتماع المجلس بتقرير األداء.
وقال د. هيثم محمد إبراهيم  في 
اإلجتماع   عقب  صحافية  تصريحات 
مواضيع  عدة  ناقش  اإلجتماع  إن 
أرباع  لثالثة  األداء  تقرير  أبرزها  من 
االستراتيجية  والخطة  2022م،  العام 
لألعوام  2023 - 2025م بجانب إجازة 
الوزارة  حرص  وأكد  التنظيمي  الهيكل 

لضمان  ــة  األدوي تسجيل  ضبط  على 
إلى  مشيرًا  والسالمة   المأمونية 
اللجان المختصة  الخطوات التي بدأتها 
إلى  الفتًا  العقبات  تذليل  على  للعمل 
الدوائية  الخدمة  العمل على  تحسين 

في السودان.
لتوفير  السعي  عن  الوزير  وكشف 
زيادة  عن  فضاًل  للمجلس،  دائم  مقر 
العمل  ببيئة  واإلهتمام  التمويل 

لتحقيق وضع أفضل للعاملين.
الثروة  وزيــر  أشــاد  جانبه  ــن  وم

بالتقرير  إبراهيم،  حافظ  د.  الحيوانية 
وأهم  اإلنجازات  من  كثير  يوضح  الذي 
للمشاكل  الحلول  وجــود  يميزه  ما 
العمل،  سير  تواجه  التي  والعقبات 
العاملة  الــكــوادر  ــادة  زي إلــى  داعيًا 
التخصصات  كل  وإستيعاب  بالمجلس 
التدريب  أهمية  إلى  الفتًا  الصلة  ذات 
أمن  كما  العاملة  للكوادر  وتأهيل 
المشتركة  الورشة  قيام  على  سيادته 
والبيطرية  الصحية  السلطات  بين 

بالواليات إلحكام الرقابة.

العام  األمين  م  وقــدَّ
للمجلس القومي لألدوية 
بابكر  علي  د.  والسموم 
عن  تقريرًا  أحــمــد،  سيد 
أرباع  لثالثة  المجلس  أداء 
أهم  مبينًا  2022م،  العام 
خالل  تمت  التي  اإلنجازات 
وشدد  الماضية،  الفترة 
على   العمل  ضــرورة  على 
الوطنية  الصناعة  تطوير 
واضحة  خطة  عبر  لألدوية 
الذاتي  اإلكتفاء  وتحقيق 
المجلس  خطة  أن  وقــال 
تهدف  2023م   للعام 
لجهة  بالمجلس  لإلرتقاء 
ضمن  وإدراجـــه  تصنيفه 
النظام  ذات  الدول  قائمة 
لدى  المعتمدة  الرقابي 
العالمية  الصحة  منظمة 
بالكبيرة  الخطوة  ووصف  
وجهد  شاق  عمل  إلى  تحتاج   التي 
إعدادها  تم  أنــه  الــي  الفتًا  مضٍن 
السابقة  الخطط  من  باإلستفادة 
لوزارة  اإلستراتيجية  والخطة  للمجلس 
وضع  فى  اإلرتكاز  عن  فضاًل  الصحة 
إعتمد  علمي  منهج  على  الخطة 
وأدوات  لألداء  التحليل  طريقة  على 
المجلس  ألنشطة  الذاتي  التقييم 
الصحة  منظمة  لدى  المستخدمة 
العالمية بمشاركة العاملين بالمجلس 

في اإلجتماع التشاوري ألفرعه بالواليات.. 

القومى  للمجلس  العام   األمين  أكد 
بابكر على  الدكتور على  لألدوية والسموم 
مستعرضًا  الرقابي  المجلس  دور  أهمية 
المراحل المختلفة من  تسجيل الدواء  انتهاًء 

بوصول الحاويات إلى النقاط الجمركيه.
وشدد  لدى حديثه خالل الزيارة التفقدية 
وحدة   المجلس   مكتب  إلى   بها  قام  التي 
سوبا يرافقه أمين أمانة الرقابة بالمجلس  
شرطه  العميد  بحضور  الموسع  وإجتماعه 
الشيخ محمد الحسن مدير جمارك الحاويات 
بالجمارك  الصلة  ذات  واإلدارات  سوبا 
سالمة  على  المجلس  حرص  على  شدد 
على   الرقابة  أنشطة  عبر  وذلك  المواطنين 
األودية  من داخل أماكن بيعها سواء كانت 
مخازن  أو  صيدليات  أو  شركات  أو  مخازن 

النائية   وأعلن  القرى  في  البسيطة  البيع 
المشاكل  كافة  حل  على  بالعمل  إلتزامه 
في  الجمارك  سلطات  تواجه  الفنية   التي 
الشبكي مؤمنًا على أهمية ميزات  النظام 
للتزوير أو  منعًا  الشبكي  الربط  وجــودة  

التالعب.
شرطة  العميد  الجمارك  مدير   وأشــاد  
الذي  بالتعاون  الحسن  محمد  الشيخ 
منفذ  في  المجلس  ممثلي  من  يجده 
التي  المشاكل  بعض  إستعرض  كما  سوبا،  
مع  الشبكي  البرنامج  في  عملهم   تواجه 

المجلس.
بمقر  العامة   لألمانة   بزيارة  ــد   ووع
عمل  على  اإلطــالع  من  لمزيد  المجلس 

المجلس والتشاور في العمل المشترك.

أكد حرص المجلس على سالمة المواطنين..  
األمين العام يتفقد مكتب المجلس  بسوبا 

مجلس األدوية يقف على الوضع الراهن للرقابة الدوائية بالبالد

خاطب العمالء عبر النافذة الموحدة.. 
األمين العام  يدعو إلى اإللتزام بجودة 

العمل للوصول إلى رضا العاملين 
والمتعاملين مع المجلس

أكد األمين العام للمجلس القومي لألدوية والسموم د. على بابكر  حرص المجلس 
وإلتزامه  بالعمل على الوصول إلى رضا العاملين  والمتعاملين مع المجلس، فيما شدد 
على أهمية تجويد الخدمة المقدمة للعمالء والتطوير المستمر وتحديد مواقع النقص 

والقصور، وذلك بهدف  تقديم خدمات متميزة.
وقال  مخاطبًا العمالء  لدى وقوفه  على النافذة  الموحدة  بمقر المجلس  البد من 

رصد آراء العمالء والتعاون المشترك لمصلحة المريض.  
وثمن على الدور الذى تقوم به الشؤون المالية واإلدارية والخدمات ووحدة التطوير 

اإلداري  بالمجلس داعيًا إلى تكثيف الجهود من أجل تقديم خدمات متطورة.



يناير- 202٣ م - صفحة رقم )6-2(صفحة إلكترونية تصدرها وحدة اإلعالم والعالقات العامةصفحة إلكترونية تصدرها وحدة اإلعالم والعالقات العامة

فى مجال التدريب ورفع القدرات..
مباحثات مشتركة للمؤسسة العامة للغذاء 

والدواء  األردنية مع مجلس األدوية
المؤسسة  ــت  ــب رح
والــدواء  للغذاء  العامة 
ــة بــالــتــعــاون  ــيـ األردنـ
المجلس  مع  المشترك 
ــى لــألدويــة  ــوم ــق ال
مجال  فــى  والسموم 
القدرات  ورفع  التدريب 

لفنيى المجلس.
العام  األمين  ــد  وأك  
ــس األدويـــــة  ــل ــج ــم ل
ــوم الــدكــتــور  ــم ــس وال
أحمد  سيد  بابكر  على 
بها  قام  التي  الزيارة  أن 
برئاسته  المجلس  وفد 
للمؤسسة العامة للغذاء 
ــاألردن  بحثت  ب ــدواء  وال
مع  مدير عام المؤسسة  
ــاذ الــدكــتــور نــزار  ــت األس

سبل  مهيدات  محمود 
مشاركة خبرات وتجارب المؤسسة مع المجلس في 

مجال األدوية والمستلزمات الطبية.
تدريبي  برنامج  إقامة  مقترح  اللقاء  وناقش 
بناء  لتعزيز  المعنية  المؤسسة  مديريات  في  عملي 

والسموم  لألدوية  القومي  المجلس  فنيي  قدرات 
األدوية  وتسجيل  الدوائية  اليقظة  مجاالت  في 
وأشار  جودتها،  على  والرقابة  الطبية  والمستلزمات 
إلى إستعداد المؤسسة التام لتقديم الدعم الفني 
السودان  جمهورية  في  ــوة  اإلخ لخدمة  ــالزم  ال

البرنامج  تنفيذ  وتسهيل 
التدريبي.

على   الــدكــتــور  ــاد  وأشـ
الدوائية  المصانع  بمستوى 
جمهورية  فــي  ــة  ــي األردن
السودان وبمستوى األدوية 
والثقة  المستوردة  األردنية 
أكثر  مــن  تعتبر  حيث  بها 
جودة  الدوائية  المنتجات 
وكــفــاءة، الفــتــًا إلــى أن 
الهاشمية  األردنية  المملكة 
إنشاء  مجال  في  سباقة 
تعتنى  مستقلة   هيئة 
بالمؤسسة  ممثلة  بالدواء 
خلق  مما  الريادية  وتجربتها 
العالقات  توطيد  في  الرغبة 
ــي الــمــجــاالت  لــلــدعــم ف
الهيئتين.  بين  المشتركة 
هذا ويأتي اللقاء الذي حضره 
السودان  جمهورية  سفارة  في  الطبي  المستشار 
لللقاءات  إستمرارًا  اإلمام  أحمد  الدين  مجد  الدكتور 
مختلف  مع  التشاركية  لتعزيز  الهادفة  الدورية 

الهيئات والجهات لتوسيع آفاق العمل المشترك.

مجلس األدوية يؤكد  على تقوية نظم  السالمة للعاملين 
بالمختبر الوطني للرقابة والبحوث الدوائية

االتحادي  الصحة  وزير  ممثل  أعلن 
خلق  أهمية  عن  حسن  الدين  عصام 
اإلصابات  حدوث  لمنع  مهنية  بيئة 
واالمراض للعاملين بالمختبر الوطني 
وإنفاذ  الدوائية  والبحوث  للرقابة 
التدابير الالزمة للحد من المخاطر الفتًا 
مختلف  من  أدوار  إلى  الحاجة  الي 
للحد  المخاطر  لتحديد  الجهات 
الورشة  مخاطبته  لدي  وقال  منها 
المهنية  الصحة  مجال  في  التدريبية 

من  البد  الوطني  بالمختبر  للعاملين 
الراهن  للوضع  وتقييم  فرص  إيجاد 
المشكالت  وتحليل  المهنية  للصحة 
العمل  ومهارات  إتصال  لغة  وإيجاد 
في  دورها  تؤدي  جمعيها  الجماعي 
الصحة المهنية واصفًا الصحة المهنية 
المتعاظم،  وأشار  ودورها  بالمهمة 
الي  الــورشــة  ــول  وص أهمية  ــي  ال
األهداف المطلوبة. أكد األمين العام 
للمجلس القومي لألدوية والسموم 

الصحة  ــرورة  ض علي  بابكر  د.علي 
بالمخبر  بالمختبر  للعاملين  المهنية 
أكثر  المعمل  بسببان  وذلك  الوطني 
وكيفية  المهنية  للمخاطر  تعرضًا 
العاملين،  سالمة  علي  المحافظة 
وقال جاءت الدعوة إلقامة الكورس 
على  بالمخبر  العاملين  يكون  حتى 
أن  ــح  وأوض المخاطر  لدر  إستعداد 
الحياة تمثل خطر على اإلنسان خاصة 
األمن  من  البد  لذلك  البيئي  التلوث 

والسالمة وتحسين بيئة العمل.
العامة  اإلدارة  مدير  وأكـــدت 
الصحة  ــوزارة  ب المهنية  للسالمة 
على  يوسف  علي  اإلتحادية  سهى 
مجال  في  المهنية  الصحة  وجود 
بإعتبار  والسموم  واألدوية  المعامل 
عديدة  مخاطر  به  المجال  هذا  أن 
البد  البد  لذلك  به  العمل  لطبيعة 
بيئة  وتحسين  والسالمة  االمن  من 

العمل.

في المنتدى الذي نظمه المجلس حول تحديات الرقابة على األدوية المخدرة والمؤثرات العقلية..

والسموم  لألدوية  القومي  المجلس  أقام 
المخدرة  األدوية  على  الرقابة  تحديات  منتدى 
واسعة  بمشاركة  وذلك  العقلية،  والمؤثرات 
بتشريف  الشرطية  واألجهزة  الصيادلة  قطاع  من 
واألمين  المجلس  رئيس  اإلتحادى  الصحة  وزير 
من  وعدد  الداخلية  وزير  وممثل  للمجلس  العام 
ببري،  الشرطة  بدار  وذلك  الصلة  ذات  الجهات 
المخدرة  األدوية  ضوابط  المنتدى  ناقش  حيث 
والمؤثرات العقلية وقضية اإلدمان وضرورة الحد 
من إنتشارها وسط الشباب وذلك من خالل عدد 

من األوراق المقدمة من المشاركين.
د.  المكلف  اإلتحادي  الصحة  وزير  وتحدث 
هيثم محمد إبراهيم مؤكدًا أن الوزارة وبالتعاون 
مستمرة  وبصورة  تراقب  الداخلية  وزارة  مع 
المخدرة  لألدوية  بالوصفة  اإللتزام  من  للتأكد 
والتعامل  صحيح  بشكل  وصرفها  ومستحضراتها 
الوصفات  هذه  بيع  بشأن  ترد  معلومة  أي  مع 
الرقابية  الجهود  إطار  في  إستخدامها،  إساءة  أو 
وتنفيذًا لرسالتها في ضمان دواء آمن والحد من 

سوء إستخدامه.
الرقابة  تحديات  منتدى  في  الوزير  وأعلن 
العقلية  والمؤثرات  المخدرات  على  الصيدالنية 
بدار الشرطة ببري والذي نظمه المجلس القومي 
الداخلية  وزارة  ممثل  بحضور  والسموم  لألدوية 

ألدواتها  وتطويرًا  الوزارة  أن  عباس  أميرة  د.  اللواء 
لتتبع هذه األدوية منذ تصنيعها  آليات  الرقابية تدرس وضع 

واستيرادها وحتى وصولها للمريض.
وشدد هيثم على الحد من تزوير الوصفات الطبية وضمان 
ومستحضراتها  العقلية  والمؤثرات  المخدرة  األدوية  صرف 
للمرضى فقط، والحد من إساءة إستخدامها واإلدمان عليها، 
يخرج  أن  في  أمله  عن  معربًا  مراحل  عدة  خالل  من  وذلك 
المنتدى بالتوصيات المطلوبة للوصول إلى مواصفات عالية 

الجودة تتماشى مع العالمات األمنية المتبعة عالميًا.
الصلة  ذات  المؤسسات  دور  بأهمية  هيثم  قطع  كما 
المنتدى  في  المخدرات  مكافحة  وإدارة  والصيادلة  واألطباء 
دور  وثمن  تطبيقها،  وآلية  الرقابة  كيفية  على  والتوافق 
المخدرات،  مكافحة  في  والفعال  الكبير  النظامية  القوات 

بخطورة  المستمرة  بالتوعية  اإلعالمية  األجهزة  طالب  فيما 
إستخدام األدوية المخدرة.

علي  د.  والسموم  األدوية  لمجلس  العام  األمين  وشدد 
االدوية  على  الرقابة  فى  المجلس  دور  أهمية  على  بابكر 
أجل  من  والتشريعات  القوانين  تفعيل  إلى  ودعا  المخدرة 
استهداف  الى  الفتا  إنتشارها  من  بالحد  المجتمع  حماية 

الشباب بالمدارس والجامعات.
السودان  في  النفسية  األمراض  أدوية  نسبة  أن  وكشف 
جاءت في المرتبة الثانية بعد المضادات الحيوية مؤكدًا على 
كثير  في  لألخطار  وتعرضهم  الصيادلة  به  يقوم  الذي  الدور 
فى  واألمنية  الشرطية  االجهزة  بدور  اشاد  كما  االحيان  من 

مكافحة المخدرات.
اإلهتمام  إلى  والمدمنين  المرضى  حاجة  إلى  بابكر  ونبه 

والرعاية بالرغم من التكلفة العالية لعالج اإلدمان.
اللواء أميرة عباس  الداخلية  من جانبها أكدت ممثلة وزارة 
وتوصيات  المخدرات،  بمكافحة  الداخلية  وزارة  إلتزام  فضل 

منتدى  تحديات الرقابة الصيدالنية.
حسب  على  المخدرة  االدويــة  استخدام  يجب  وأضافت 
الوصفة الطبية الفتة إلى ضرورة استحداث  مواصفات أمنية 
للوصفة ضمن إطار  تشريعي  يضمن  تطبيقها من  قبل جميع 
على  المواطن،  إضافية  األطباء  دون  أن  يترتب  عليها  كلفة 
موضحة أهمية دور المجتمع فى المكافحة كشريك أساسي 
المجتمع  مضجع  يــؤرق  هاجسًا  أصبحت  المخدرات  وأن 
مجتمعية  مسؤولية  هي  ومكافحتها  مجابهتها  وأن  ككل 
المخدرات  مكافحة  شرطة  إلتزام  في  ذلك  ويظهر  متعاظمة 
وشرطة الجمارك وحرس الحدود في مكافحة هذه الظاهرة .

لها  المخدرة  األدويــة  أن  من  الرغم  وعلي  أنه  وأضافت 
فوائد إال أن سوء إستخداماتها يلحق ضرر بالغ بصحة اإلنسان 

والمجتمع.
التوعية  في  والتعليم  التربية  وزارة  دور  إلى  أميرة  وأشارت  
واإلرشاد بمخاطر المخدرات منذ المراحل األولى في العملية 
ذلك  في  بما  المخدرات  تجارة  تطور  إلى  الفتة  التعليمية 
خطورتها  ومدي  )اآليس(  مخدر  مثل  التخليقية  المخدرات 

على صحة اإلنسان.
تحديات  منها  أوراق  عدة  ناقش  المنتدى  أن  الجديربالذكر 
الجمل،  أحمد  د.  قدمها  السودان  في  المخدرات  مراقبة 
د.  قدمتها  العقلية  والمؤثرات  المخدرة  األدويــة  ضوابط 
سلمى الحسن، المستجدات في مجال مكافحة المخدرات 

قدمها د. حاتم الفكي.

وزيرالصحة اإلتحادي رئيس المجلس يؤكد على:
أهمية الرقابة لإلستخدام الرشيد لألدوية المخدرة والمؤثرات العقلية
األمين العام للمجلس يشدد على تفعيل القوانين والتشريعات لحماية المجتمع

القومى  للمجلس  باإلنابة   العام  األمين  اكدت 
على  النبي  جــار  نــون  د.  والسموم  لألدوية 
األداء  وترقية  تطوير  فى  ودوره  التدريب  أهمية 

بالمجلس .
وشددت لدى مخاطبتها اإلحتفال بختام ورشة 
بالمجلس     التدريب  التي نظمتها وحدة    CCNA
المعلومات  تقنية  وحدة  مهندسي  لتأهيل 

شددت على ضرورة إستمرارية البرامج التدريبية 

بتقنية  العاملين  تأهيل  ــى  ف ــا  ــدوره ل
المعلومات. 

مستعرضًا  عوض  محمد   م.  المدرب  وتحدث   
في  للعاملين  الشبكة  أساسيات  تعلم  أهمية 
تقوية  على  يعمل  والذي  والشبكات  البرمجيات 
إلمام  وأهمية  الواحد  الفريق  بــروح  العمل 
في  يساعده  الذي  الشبكات  بعمل  المبرمج 

تطوير النظام اإللكتروني.

  CCNA  المجلس يختتم ورشة
لتدريب مهندسي تقنية المعلومات 

قسم السالمة الدوائية يشارك فى  
إجتماع إسفيري لمنظمة الصحة العالمية  

والسموم  لألدوية  القومي  بالمجلس  الدوائية  السالمه  قسم  شارك 
العالميه  الصحة  منظمة  نظمته  الذي  اإلسفيري  اإلجتماع  في 

يهدف  والذى   ، الماضي  أكتوبر  من  العشرين  الخامس  يوم 
لمناقشة اآلثار السالبة للقاحات كورونا وكيفية رصدها 

لمراكز  ممثل    400 من  أكثر  بمشاركة  وتحليلها 
السالمة الدوائيه من كل انحاء العالم.

مشاركته  خالل  الدوائية  السالمة  قسم  وأكد 
وتبادل  للتعاون  إستعداده  على  اإلجتماع  فى 
سالمة  لضمان  الشركاء  مع  المعلومات 
إلى  هدف  اإلجتماع  أن  وقال  المواطنين، 
رصد  مجال  في  الدول  بعض  تجارب  عكس 
وتبادل  خاص  بشكل  للقاحات  السالبة  اآلثار 
بشكل  الدوائية  اليقظة  مجال  في  الخبرات 
الخبراء  من  عدد  اإلجتماع  خالل  وتحدث  عام 

مستوى  على  الدوائية  السالمة  مجال  في 
تم  التى  العلمية  األوراق   ألى  إضافة  العالم 

في  كورونا  للقاحات  الجانبية  اآلثار  عن   تقديمها 
عدد من بلدان العالم.

يذكر أن المشاركه في مثل هذه اإلجتماعات العالمية 
مع  الدوائية  السالمة  لقسم  شراكات  تخلق  أن  شأنها  من 
أقسام مشابهة وتبادل الخبرات و تجويد الخدمة المقدمة.


