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2014-01-16 : مت افتتاح م�ست�سفى 
بعد  وذلك  متناي  مباي  نورالعني 
وتو�سعة  �سيانة  اأعمال  اإكتمال 
بداأ  حيث   ، اأعوام  ثالثة  ا�ستغرقت 
امل�ست�سفى  يف تقدمي خدمات متكاملة 

للمواطنني.
�سهدته  الذي  االفتتاح  مرا�سم  ويف 
نورح�سني  اأمينة  ال�سحة  وزيرة 
الطبي  الق�سم  م�سوؤولة  �رشحت   ،
مر�سع  ال�سيدة/قنت  بامل�ست�سفى 
تنفذ  ظلت  التي  ال�سيانة  اأعمال  باأن 
والعنابر  االق�سام  طالت  وا�سع  ب�سكل 
بناء  مت  باأنه  م�سيفة   ، املتهالكة 
والتحاليل  لل�سيدلة  جديدة  غرف 
التدريبية  الدورات  لتقدمي  ومركزا 
 ، اجلراحية  العمليات  اإجراء  وغرف 
وبذلك يكون جاهزا ال�ستقبال املر�سى 
الذي كانوا يتجهون نحو مراكز طبية 

بعيدة.
للم�ست�سفى  العام  املدير  واو�سح 
امل�ست�سفى  باأن  حيلوم  ال�سيد/دب�ساي 
واأدوات  كفاءات  على  حاليا  يتوفر 
اخلدمات  م�ستوى  من  ترفع  طبية 
منبها   ، يقدمها   ظل  التي  ال�سحية 
على  املحافظة  ب�رشورة  املواطنني 

نظافة امل�ست�سفى بعناية.
عمليات  اجريت   :  01-03-2014
ملئتي  الناجحة  العيون  جراحة 
�سخ�س يف م�ست�سفى عدي قيح يف اطار 
ت�سهدها  التي  العمى  مكافحة  حملة 

البالد. 
غري  االمرا�س  م�سوؤول  واو�سح 
باالقليم  ال�سحة  مكتب  يف  املعدية 
/قرب�سال�سي  ال�سيد  اجلنوبي 
تبني  املهمة  جناح  ،ان  قربماريام 
جمال  يف  والعاملني  املهنيني  كفاءة 
املر�سى  ان  اىل  م�سريا  العيون،  طب 
قدموا من مديريات عدي قيح و�سنعفي 

وماي عيني وظرونا.
قيح  عدي  م�ست�سفى  مدير  وا�ساد 
بتعاون  مكئيل  بهبلوم  الدكتور 
امل�ست�سفى  يف  الطبي  الكادر  وتن�سيق 

الجناح العمليات اجلراحية.
2014-03-28    : احتفل يف الرابع  
والع�رشين من مار�س باليوم العاملي 
 ، روما  �سينما  بقاعة  ال�سل  ليوم 
ال�سحة  وزارة  تقارير  او�سحت  حيث 

الذين مت �سفائهم من  مر�س  ان ن�سبة 
ال�سل بلغت 90 %. 

االمرا�س  مكافحة  مدير  واو�سح 
الدكتور/  ال�سحة  بوزارة  املعدية 
القاها  التي  الكلمة  يف  برهاين  ارايا 
التي  الدار�سة  ان  يف منا�سبة االحتفال 
ال�سحية  املراكز  خالل  من  اجريت 
املنت�رشة يف البالد اثبتت ان  ما بني 
ثالثة االف  وخم�سمائة من مر�سى ال�سل 
حت�سلوا على العالجات املنا�سبة ومت 
الن�سبة  وبلغت  ال�سل  من   �سفاءهم 
ال�سحة  وهذ يدل ح�سب منظمة   %  85
و�سع  يف  توجد  ارتريا  ان  العاليمة 

جيد .
جهود  ان  ارايا   الدكتور/  وا�ساف 
الوقاية  يف  م�ستمرة   ال�سحة   وزارة 
التي  واجلرعات  ال�سل  مر�س  وعالج 
االر�سادات   عن  ف�سال  للمر�سى  تعطي 
جهد  تكثيف  اىل  داعيا   ، ال�سحية 

املواطن يف مكافحة مر�س ال�سل .
 05-04-2014

يف  ال�سحي  الكادر  من   25 تلقى 
لرعاية  تاهيلية  دورة  االو�سط  االقليم 
الع�سبية  باالمرا�س   امل�سابني 

والنف�سية.

غري  االمرا�س  متابعة  من�سق  وقال 
باالقليم  ال�سحة  مكتب  يف  املعدية 
بان  برهاين   /تولدي  ال�سيد  االو�سط 
وزارة ال�سحة تقوم بالتعبئة لتعريف  
املجتمع بان املر�س النف�سي مثله مثل 
يف  امل�ساركون  داعيا  االمرا�س،  كافة 

الدورة للم�ساهمة يف هذه التعبئة.
وقال اخ�سائي االمرا�س النف�سية يف 
م�ست�سفى القدي�سة مرمي ال�سيد /حمور 
ابرها  ان على املجتمع تغيري نظرته 
باالمرا�س  امل�سابني   جتاه  اخلاطئة 
ميكن  املر�سى  بان  موؤكدا  النف�سية، 
والرعاية  العناية  وجدو  اذا  �سفائهم 

اجليدة.
 15-04-2014

اقيم يف اقليم عن�سبا فرعا للجمعية 
الطوعية للمتربعني بالدم.

اخلدمات  لق�سم  العام  املدير  واكد 
ال�سيد/  عن�سبا  اقليم  يف  االجتماعية 
على  املنا�سبة  يف  االمني  عبدالله 
اهمية اقامة الفرع ل�سمان توفري الدم 
انقاذا للحياة، داعيا جميع املواطنني 
للتربع بالدم بالتاأطري يف اجلمعية. 

االرترية  اجلمعية  رئي�س  وقال 
�سام�سون  ال�سيد/  بالدم  للمتربعني 

كانت  امل�ست�سفيات  اإن  قرب�سال�سي، 
التربع  الدم القت�سار  تواجه نق�سا يف 
بالدم من قبل على االقليم االو�سط فقط 
ويهدف الربنامج  اىل ن�رش بنوك الدم 

يف االقاليم.
 22-04-2014

نظم مكتب وزارة ال�سحة يف االقليم 
اجلنوبي دورة تاأهيلية للكادر ال�سحي 
العامل يف مديرية مندفرا يف اخلدمات 

ال�سحية الطارئة.
يف  ال�سحية  اخلدمات  من�سق  وقال 
ان  تخالآب،  ي�سحاق  ال�سيد/  املكتب 
مديريات  يف  يقدم  ظل  الذي  التاأهيل 
وم�ساعدي  للممر�سني  ُقدم  االقليم، 
م�ست�سفى  يف  العاملني  التمري�س 
معلومات  املرجعي  اجلنوبي  االقليم 

ا�سافية يف التمري�س.
يف  االطفال  طب  اخ�سائي  وذكر 
املرجعي  اجلنوبي  االقليم  م�ست�سفى 
احد  اباي،  �سام�سوم  الدكتور/ 
التاأهيلية،  الدورة  على  امل�رشفني 
م�سيدا  تطبيقية،  كانت  الدرا�سة  ان 

باهتمام امل�ساركني.
 03-05-2014

ال�سحة  وزير  البالد  اىل  و�سل 

ال�سيد/  ال�سودان  االحتادي بجمهورية 
.يف  ا�سمرا  اىل  قرده  ابو  ادري�س  بحر 

زيارة عمل ت�ستغرق ثالثة ايام .
بحر  الوزير  ا�ستقبال  يف  وكان 
ا�سمرا  مطار  و�سوله  لدى  ادري�س 
الدويل وزيرة ال�سحه امنه نور ح�سني 

وعدد من م�سوؤويل وزارة ال�سحه .
االنباء  الوزير بحر لوكالة  و�رشح 
ان الزيارة تاأتي يف اطار تعزيز عالقات 
التعاون بني ارتريا وال�سوان، واإيجاد 
يف  التعاون  بعالقات  للدفع  ار�سية 

جماالت ال�سحة الفنية والتعليمية.
 06-05-2014

برئا�سة  ال�سوداين   الوفد  اجرى 
بحر  ال�سيد/  االحتادي  ال�سحة  وزير 
وزيرة  مع  ابوقردة،مباحثات  ادري�س 
ح�سني،  نور  اآمنة  ال�سيدة/  ال�سحة 
التعاون   بني وزارتي  اوجه  تناولت 
على   والعمل    ، البلدين   يف  ال�سحة 

تطويرها .
نور  امنه  ال�سحة  وزيرة  وكانت 
مع  مو�سعًا  نقا�سا  اجرت  قد  ح�سني 
الوزير بحر تركز حول تعزيز التعاون 
وتفعيل ما اتفق عليه بني احلكومتني 
واجلوانب  ال�سحي  التعاون  جمال  يف 

الفنية والتعليمية .
وزير  يرتاأ�سه  الذي  الوفد  وزار   
ال�سودان  بجمهورية  االحتادي  ال�سحة 
وزيرة  مبعية  قرده   ابو  بحرادري�س 
وخمتلف  ح�سني  نور  امنه  ال�سحة 
م�سوؤويل وزارة ال�سحة م�ست�سفى اروتا 
املخت�سون  قدم  حيث   ، املرجعي 
اق�سام  خمتلف  عمل  حول  �رشحا 

امل�ست�سفى  .  
وقام  الوفد ال�سوداين اي�سا بزيارة 
امل�ست�سفى املرجعي لالقليم اجلنوبي 

مبدينة مندفرا .
االحتادي  ال�سحة  وزير  زار  وقد   
/بحر  ال�سيد  ال�سودان  بجمهورية 
عد�سات  موؤ�س�سة  ابوقرده  ادري�س 

العيون الفريد هلو�س باأ�سمرا .
وقدم امل�سوؤولون مبوؤ�س�سة عد�سات 
ادري�س  بحر  للوزير  �رشحا  العيون 

حول ان�سطة وبرامج  املوؤ�س�سة.
 13-06-2014

باللجنة  ع�سوا  ارتريا   اختريت  
العاملية   ال�سحة  مبنظمة  التنفيذية  
االختيار يف  ذلك  �سنوات .جاء  لثالث 

ح�صاد عام 2014 يف االن�صطة ال�صحية بالبالد 
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ح�صاد عام 2014 يف االن�صطة ال�صحية بالبالد 

منتدى67  للمنظمة  مبدينة جنيف  يف 
املن�رشم  مايو  من   19-24 من  الفرتة 
اآمينة  ال�سحة  وزيرة  ا�سارت  حيث   ،
نور ح�سني ان ارتريا تعترب من الدول 
املوجهة   االألفية   اهداف  حققت  التي 
التن�سيق  ت�سافر  نتيجة  لل�سحة   
اىل  م�سرية   ، واحلكومة  ال�سعب  بني 
انخفا�س ن�سبة وفيات االمهات اىل 75 
االطفال  وفيات   ن�سبة  وانخفا�س    %
بينما �سجلت نتائج جيدة    %  67 اىل 
يف مكافحة االمرا�س املعدية. وعددت  
ال�سحية  اجلهود  ال�سحة  وزيرة 
القدرات  رفع   من  البالد  يف  اجلارية 
وتوزيعها  االدوية  وانتاج  الب�رشية 
موؤكدة   ، ال�سحية  اخلدمات  وكفاءة 
احرتام  حقوق  مبداأ  يدل على  ذلك  ان 

االن�سان. 
ترتاأ�سه  الذي  الوفد  و�سارك  هذا، 
وزيرة ال�سحة موكال القارة االفريقية 
يف االجتماع العاملي ملراجعة برامج 
منظمة ال�سحة العاملية.وعلى  هام�س 
منظمة  رئي�س  الوفد  التقى  االجتماع 
موؤخرا  املنتخب  العاملية  ال�سحة 
وزير ال�سحة الكوبي الدكتور/ روبرتو 
وزراء  من  وعددا  مورالي�س  توما�س 

ال�سحة امل�ساركني يف االجتماع .
ميكن ان ت�ستفيد من �سورة الوزيرة 

يف هذا اخلرب
 17-06-2014

جرى احتفال باليوم العاملي للتربع 
 ، االو�سط  االقليم  ادارة  بقاعة  بالدم  

حيث تخلل االحتفال ان�سطة خمتلفة .
والقى ممثل وزارة ال�سحة الدكتور/ 
عند برهان ت�سفاظني كلمة يف االحتفال 
قائال :  اإن ثقافة التربع بالدم ا�سبحت 
يف البالد ت�سهد تطورا ملمو�سا ، لكن 

مل ت�سل اىل امل�ستوى املطلوب ، م�سريا  
اىل احتياج البالد اىل الدم �سنويا اىل 
اثني ع�رش الف من الوحدات، ولتاأكيد 
ذلك  تبذل وزارة ال�سحة جهودا مقدرة 
الطوعيني  الدم  متربعي  مع  بالتفاهم 

وال�رشكاء .
 20-06-2014

بني  التعاون  عالقات  اطار  يف 
ال�سعبية   ال�سني   وجمهورية  ارتريا 
 ، التنموية  املجاالت  خمتلف  يف 
جرى اتفاق بني وزارة ال�سحة واقليم 
�سنقهاي ال�سيني  يف الثامن ع�رش من 
يونيو باقامة مركز البحوث لالمرا�س 

املعدية واال�ستوائية يف البالد.
اآِمنة  ال�سحة  وزيرة  واو�سحت 
العالقات   عمق  اللقاء  يف  نورح�سني، 
الثالثة  خالل  وال�سينية  االرترية 
والع�رشين عاما ، ال�سيما يف املجال 

ال�سحي .
بجهود  اأِمنة   الوزيرة  وا�سادت 
اقليم �سنقهاي يف اقامة مركز البحوث 
واالمرا�س  عامة  املعدية  لالمرا�س 
ذلك  ان  م�سرية   ، خا�سة  اال�ستوائية 
رفع  يف  الكبري  الدور  له  �سيكون 

القدرات الب�رشية .
ال�سيني  الوفد  او�سح  جانبه  من    
ال�سحة  وزارة  مدير  يرتاأ�سه  الذي 
رغبة  عن  هان   م�سرت  �سنقهاي  باقليم 
مع  التعاون  عالقات  تطوير  يف  بالده 

ارتريا  يف املجال ال�سحي .
وزارة  اق�سام  م�سوؤولو  وقدم  هذا، 
فيما  ال�سيني  للوفد  تنويرا   ال�سحة  
والدرا�سات  املكافحة  بجهود  يتعلق 
املعدية  باالمرا�س  املتعلقة 

واال�ستوائية يف البالد .
 05-07-2014

والع�رشين  الثامن  يف  الوقيع  مت 
للتقانة على  ارتريا  من يونيو مبعهد 
مبنى  من  االول  اجلزء  لبناء  اتفاقية 
نقفة  مليون   33 بتكلفة  العلوم  كلية 
ارتريا  بني  املربم  االتفاق  مبوجب 
�سهر  يف  ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية 
املجاالت  يف  للتعاون   2011 دي�سمرب 

الفنية واالقت�سادية.
ال�سوؤون  رئي�س  نائب  االتفاق  وقع 
للتقانة  ارتريا  معهد  يف  االكادميية 
وعن  هيليو  ت�سفامكئيل  الربوفي�سور 
ال�رشكة  رئي�س  نائب  ال�سيني  اجلانب 
بناء  م�سوؤولية  اخذت  التي  ال�سينية  
بح�سور  يوزينغ  هاوؤو  ال�سيد/  الكلية 
ابرها  ال�سيد/  العامة  اال�سغال  وزير 
االقت�سادية  ال�سوؤون  وم�سوؤول  ا�سفها 
للدميقراطية  ال�سعبية   اجلبهة  يف 

والعدالة ال�سيد /حقو�س قربهويت.
مع  طوابق  ثالثة  من  املبنى  يتكون 
 18 م�ساحة  يف  التحتية  البنى  كافة 
ارتريا  معهد  داخل  مربع  مرت  الف 
اغ�سط�س  فيه  العمل  ليبداأ  للتقانة 
 30 غ�سون  يف  منه  واالنتهاء   القادم 

�سهرا. 
درا�سة  ي�سم املبنى مكاتب وقاعات 

ومكتبات وقاعات امتحانات.
 15-07-2014

ال�سحية  العلوم  كلية  خرجت 
 163 بينهم  من  طالبا   477 با�سمرا  
التخ�س�سات بدرجة  طالبة يف خمتلف 

البكالوريو�س والدبلوم .
�سملت التخ�س�سات رعاية املر�سى، 
التمري�س  وم�ساعدي  وال�سيدلة، 
بدرجة  طالبا   174 تخرج  حيث   ،
الدبلوم  بدرجة  و303   البكالوريو�س 

.

ال�سحة/  وزيرة  قامت  اْن  وبعد 
امينة نور ح�سني بتوزيع اجلوائز على 
درجة  حاملي  من  املتفوقني  الطالب 
كلمة  القت   ، والدبلوم  البكالوريو�س 
ذكرت  فيها جهود احلكومة يف حتمل 
ودعم تعليم وتاأهيل الكوادر الب�رشية 
، اميانا منها بان بناء الوطن ال يتم 

اال عن طريق التعليم واملعرفة .
ثماين  اأن  امينة  الوزيرة  وا�سافت 
كليات تعمل على تقدمي خدمات �سحية 

متطورة .
من جانبه او�سح م�ساعد عميد كلية 
برهاين  الربف�سور/  ال�سحية  العلوم 
،دور  القاها  التي  الكلمة  قرماي، يف 
كلية العلوم ال�سحية يف تاأهيل الكادر 
الب�رشي  للحد من امل�سكالت ال�سحية 

يف البالد .
برهاين،  الربف�سور/   وا�ساف 
و�سع  يف  حاليا  تعمل  الكلية  ان 
البكالوريو�س  لدرجة  جديدة   برامج 
الكلية  ان  اىل   م�سريا  والدبلوم، 
الدول  خمتلف  مع   عالقات  لها 
الطالب  كفاءة  ورفع  اخلربات  لتبادل 

العلمية.
الطالب  تخريج  حفل  ختام  ويف 
 / الطالبة  اخلريجني  ممثلة  اعربت 
اب�رشا ولدو عن �سكرها للحكومة التي 
 ، املجاين  التعليم  للطالب  اتاحت 
موؤكدة على  ا�ستعداد اخلريجني خلدمة 

املواطن بالتفاين واالخال�س.
 12-08-2014

قدمت وزارة ال�سحة تو�سيحا ا�ستمل 
مر�س  واعرا�س  انتقال  طرق  على 

االيبوال 
الذي يخ�سى انت�ساره على امل�ستوى 
العاملي ، منا�سدة دول العامل بالعمل 

�سويا  لل�سيطرة على املر�س . 
مر�س  عدوى  ان  الوزارة  واو�سحت 
امل�ساب  مل�س  عرب  تنتقل  االيبوال 
ا�ستخدام  اىل  باال�سافة   وعربالدم 

ادوات املري�س.
بها  ي�سعر  التي  االعرا�س  وحول 
ان  ال�سحة  وزارة  او�سحت  املري�س 
الفجائية  باحلمى  ي�سعر  املري�س 
وال�سداع وال�سعور باالرهاق  والفتور 
احلنجرة  والتهاب  املفا�سل  واآالم 
باال�سافة اىل اال�سهال والتقيوؤ وظهور 
خمتلف  من  وُنزف  اجللد  على  طفح  

اجزاء ج�سم االن�سان .
ان  الوزارة  تو�سيحات  وت�سري 
مر�س  ي�ستهدفهم   الذين  اال�سخا�س 
ا�رشة  اع�ساء  هم   مبا�رشة  االيبوال 
برعايته   يقومون  والذين  امل�ساب 
ورجال  ال�سحة  طاقم  اىل  باال�سافة 

خفر  احلدود.
ال�سحة  وزارة  تو�سيح  و�سدد  
م�ساب  انه  نف�سه  ي�سك يف  من  كل  بان 
باعرا�س مر�س االيبوال عليه بالذهاب 

اىل املراكز ال�سحية فورا .
ب�سدد  حاليا  ال�سحة  وزارة  وتعمل 
مبتابعة   تقوم  خا�سة  جلنة  قيام 
مر�س االيبوال ، داعية  جميع املراكز 
ال�سالمة  طرق   توخي  على  ال�سحية 
ون�رش  باملعلومات  واالفادة  ال�سحية 

التوعية .
 15-08-2014 

بدا التطعيم لالطفال دون �سن ال�سنة 
لال�سهال  امل�سبب  روتا  فريو�س  �سد 
وذلك الول مرة يف البالد، لي�ساف اىل 
ت�سعة انواع من التطعيم ل�سمان �سحة  

االطفال.
وُذكر يف مرا�سم انطالق حملة التطعيم 
بح�سور  حمو�س  عداقا  م�ست�سفى  يف 
ح�سني،  نور  امينة  ال�سحة/  وزيرة 
ومنظمات  حكوميون  وم�سوؤولون 
دائما  �سحيًا  مركزا   285 ان  دولية،  
و385 عيادة موؤقتة �ستقدم خدماتها يف  

حملة التطعيم.
نور  امينة  الوزيرة/  وقالت   
اجلهاز  والتهاب  اال�سهال  ان  ح�سني  
امل�ستفحلة  االمرا�س  من  التنف�سي 
املوؤدية لوفيات االطفال، داعية اال�رش 
للمبادرة بتطعيم اطفالها الن التطعيم 
�سد فريو�س روتا ي�ساهم بدور كبري يف 

خف�س وفيات االطفال.
وا�ساد ممثال منظمة ال�سحة العاملية 
باجلهود  ال�رشيكة  غايف  ومنظمة 
االرترية ملكافحة اال�سهال الذي ي�سيب 

االطفال واحلد من ا�رشاره.
اعرب متلقو خدمات م�ست�سفى العيون 
ارتياحهم  عن  متناي  مباي  املرجعي 
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للخدمات التي يقدمها امل�ست�سفى.
ل�سمان  احلكومة  بجهود  وا�سادوا 
بار�ساء  املواطنني  �سحة  تاأمني 
امل�ست�سفيات وتاأهيل القدرات الب�رشية 

وتوفري املعدات الطبية الالزمة.
ال�سورة  من  اال�ستفادة  ميكن 

اجلراحية هامة جدا
 22-08-2014

للكادر  �سحية  حما�رشات  قدمت 
قندع  م�ست�سفى  يف  العامل  ال�سحي 
قدرات  رفع  بهدف  املرجعي  

العاملني.
االمرا�س  مكافحة  م�سوؤول  وذّكر 
املعدية يف مكتب ال�سحة باقليم �سمال 
/ولدي�سو�س  ال�سيد  االحمر  البحر 
ال�سحي للعمل باهتمام   الكادر  بالي، 
عرب  املنتقلة  املعدية  االمرا�س  لدرء 
�سعة  االعتبار  يف  وا�سعا  احلدود، 
االقليم وجتاوره مع الكثري من الدول.

ال�سحية  التعبئة  حمالت  ان  وقال 
الوعي  رفع  يف  �ساهمت  امل�ستمرة 
االمرا�س  على  وال�سيطرة  ال�سعبي 

املعدية.
قيال  مكئيل  فقري  الدكتور  وقدم 
مكئيل من وحدة ال�سيطرة على االمرا�س 
تو�سيحا  ال�سحة  بوزارة  املعدية 
اتباعها   يتوجب  التي  االر�سادات  عن 
لل�سيطرة العاجلة على االمرا�س التي 
الذي  االقليم  يف  احلدود  عرب  تنتقل 

يجاور دول عديدة.
حما�رشات  قدمت  ذلك   جانب  اىل 
ونقفة  م�سوع  م�ست�سفيات  يف  مماثلة 

وافعبت.
 28-08-2014

دعا مدير مكافحة االمرا�س املعدية 
بوزارة ال�سحة الدكتور / ارايا برهاين 
واحلذر  احلطية  توخي  اىل  املواطنني 
من مر�س ا اليبوال ، م�سيفا ان  املر�س 

مل يظهر حتى االآن يف ارتريا .
واو�سح الدكتور ارايا ان الدول التي 
غينيا   هي  االيبوال  مر�س  فيها  ظهر 
 ، ونيجرييا  وليبرييا   و�سرياليون 
انت�سار  يف  للقلق  داعي   ال  انه  قائال 
وجود  لعدم  ن�سبة  ارتريا  يف  املر�س 
وتلك  ارتريا  بني  اجلغرافية  احلدود 

الدول .
من  تكثف  الوزارة  ان  وا�ساف 
املراقبة ال�سحية يف املطارات وجتهز 
الالزمة  باملعدات  ال�سحيني  اخلرباء 
�سببه  االيبوال  مر�س  ان  اىل  م�سريا   ،
داع  ال�سُ اعرا�س  ظهور  وان  فريو�س، 
يف  والتقرحات  والتقيوؤ  واال�سهاالت 
االيبوال  اعرا�س  هي  اجل�سم  خمتلف 

وبها ي�ساب املقربون من املري�س .
واو�سح الدكتور ارايا  انه على الرغم 

من تكثيف اجلهود العاملية الكت�ساف 
العقار املنا�سب لعالج االيبوال غري ان 
االآن  من  تلك اجلهود  مل تتمكن حتى 

الق�ساء على االيبوال .
 18-10-2014

احلكومة  بني  التعاون  اطار  يف 
ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية  االرترية 
د�سن يف الرابع ع�رش من اكتوبر اجلاري  
يف   حديثة  طبية  بو�سائل  مزود  مبنى 
م�ست�سفى اروتا املرجعي، حيث بلغت 

تكلفة االن�ساءات   5 ماليني دوالر. 
جلراحة  ق�سم  على  املبنى  ا�ستمل 
وق�سم  التجهيزات  كامل  مع  القلب 

لتجهيزات االوك�سجني .
لفيف  التد�سني  حفل  يف  �سارك 
والكودار  وال�سيوف  الوزراء  من 
ال�سحية، حيث ا�سارت وزيرة ال�سحة 
ال�سيدة/ اآمنة نور ح�سني اىل العالقات 
بني  اجلذور  يف  ال�ساربة  التاريخية  
تعاون  على  مثنية   ، وال�سني  ارتريا 
بناء  يف  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 
ال�سحية  واملباين  عامة   االن�ساءات 

خا�سة .
�سفري  �سعادة  او�سح  جانبه  من 
ارتريا   يف  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية 
برامج  بان  كينغ،  نيو   / م�سرت 
االن�ساءات املعد يدفع بعالقة ال�سعبني 
اىل الو�سول اىل  مرتقى جديد، م�سريا 
بني  املزدهرة  ال�رشاكة  عالقات  اىل 
ال�سيا�سية  املجاالت  يف  البلدين 

واالقت�سادية والثقافية .
االيطاليون  االطباء  فريق  قام 
ال�سنة  يف  مرات  اربع   ياتون  الذين 
اىل ارتريا لتقدمي خدمات طب القلب 
بفح�س  الفريق  قام   حيث  لالطفال، 
96 طفاًل  واجرى عمليات جراحية لـ 
14 منهم خالل ا�سبوعني يف م�ست�سفى 

اروتا با�سمرا.
واو�سح امل�رشف على فريق االطباء 
بع�س  ،بان  مورزي  برونو  الدكتور 
االطفال ولد  بعاهة واخرون ا�سيبوا  
التهابات احلنجرة،   باملر�س نتيجة 
ا�ستغرقت  بعملية  القيام  اىل  م�سريا 
القلب  انابيب  ال�سالح  �ساعات  ثماين 

التالفة.
ا�سانتا  ناديا  الدكتورة  وقالت 
التي قدمت اىل ارتريا الربع  �سنوات 
الدواء  تقدمي  يتوجب  متتاليةانه 
حال  يف  االلتهابات  �سد  العاجل 
وباالمكان  االطفال،  حنجرة  التهاب 
القيام  لعدم  القلب  مبر�س  اال�سابة 

بذلك."
 18-11-2014

ملر�س  العاملي  اليوم  احياء  مت 
ال�سكري يف  ال�ساد�س ع�رش من نوفمرب 

على  �سعارال�سيطرة  حتت  اجلاري   
واحلركة  بالغذاء  ال�سكري  مر�س 

املنتظمة. 
واو�سح م�سوؤول ال�سحة يف االقليم 
يف  �سلمون  ت�سفاي  الدكتور  االو�سط 
الكلمة التي القاها يف املنا�سبة  ،ان 
حثيثة  بجهود  تقوم  ال�سحة  وزارة 
ملكافحة  كبرية  تكاليف  ،وتتكبد  
االمرا�س، وخف�س اال�سابة بال�سكري 

وال�سيطرة عليه.
ال�سكري  جمعية  رئي�س  وقال 
ارتريا  مربهتوان  قيتوؤوم  الدكتور 
الدويل  االحتاد  جمعية  يف  ع�سوة 
اجلهود  وجتري  ال�سكري،  ملر�س 
لتقدمي اخلدمات  ال�سحية والدوائية 

املجانية ملر�سى ال�سكري.
املنا�سبة حما�رشات حول  �سهدت   
وا�سلوب  وتاثريه،  ال�سكري  مر�س 
واجريت  ا�رشاره،  من  للحد  الغذاء 
للم�ساركني  املجانية  التحاليل 
ملر�س ال�سكري،  ا�سافة اىل م�سرية 
رافعني   اجلمعية  واع�ساء  لطالب 

�سعارات ب�سان املر�س.
 27-11-2014

العيون  جراحة  عمليات  اجريت 
من   كل  مديريات  من  مري�سا   387 لـ 
وعدي  ،دقمحري  ،�سنعفي  �سقنيتي 

قيح يف م�ست�سفى عدي قيح.
املعدية  االمرا�س  م�سوؤول  واو�سح 
اجلنوبي  باالقليم  ال�سحة  مكتب  يف 
،ان  قربماريام  /قرب�سال�سي  ال�سيد 
جهود  اطار  يف  ياتي  الربنامج 
للعمليات  وموا�سلة  العمى،  مكافحة 
اجلراحية التي اجريت يف امل�ست�سفى 

قبل �سبعة ا�سهر.
املجاين  الربنامج  ان  اىل  وا�سار 
الذي نفذ بالتعاون بني وزارة ال�سحة 
فيه  اجريت  العمى  مكافحة  ووحدة 
366 عملية كبرية و21 عملية �سغرية 
ت�سخي�س  مت  �سخ�س   2560 بني  من 

حاالتهم.
 28-11-2014

قامت وزارة ال�سحة بتنظيم ا�سبوع 
انحاء  كافة  يف   A فيتامني  تقدمي 
والع�رشين  ال�ساد�س  من  بدءا  البالد 

من نوفمرب وحتى الثالثني منه.
الذي  التطعيم  ان  الوزارة  واعلنت 
بداأ يف م�ست�سفى عداقا حمو�س لالطفال 
من عمر �ستة ا�سهر اىل خم�س  �سنوات، 
واملدرا�س  ال�سحية  النقاط  يف  يقدم 

وريا�س االطفال.
واملجتمع  اال�رشة  م�سوؤول  وقالت   
االو�سط  باالقليم  ال�سحة  مكتب  يف 
املمر�سة/ دهب �سلمون، ان لفيتامني
االطفال  وفيات  ن�سبة  خلف�س  دور   A

وخا�سة ملر�سي احل�سبة واال�سهال.
 02-12-2014

التوحد  متالزمة  جمعية  عقدت 
موؤمترها الثاين يف التا�سع والع�رشين 
�سعار  حتت  املن�رشم  نوفمرب  من 
"تقوية اجلهود ال�سعبية لرعاية ذوي 
الوزراء  بح�سور  الذهنية"  االعاقة 
وال�سيوف  االو�سط  االقليم  وحاكم 
وزير  القاها  كلمة  ويف  املدعوين.  
العمل والرعاية االجتماعية ال�سيد /
كح�ساي قربهويت يف افتتاح املوؤمتر 
جتربتها  ورغم  اجلمعية  ان  قال" 
م�سهودة  باعمال  قامت  الق�سرية، 
الخراج  ال�رشكاء  مع  ،بالتعاون 
من  الذهنية  االعاقة  ذوي  االطفال 
وان   ، باملدار�س  واحاقهم  منازلهم 
حمدودة  باأ�رش  بداأت  التي  املبادرة 
كافة  اىل  م�سجعة  ب�سورة  تتو�سع 

املجتمع. 
 واو�سح بان االعاقة ظاهرة طبيعية 
، وال يتوجب النظر كاإ�سكالية، موؤكدًا 

م�سوؤولية  وت�سجيعهم  دعمهم  بان 
واملوؤ�س�سات  املجتمع  قطاعات  كافة 

احلكومية.
متالزمة   جمعية  رئي�س  وذكر 
 ، قربمكئيل  /كفالي  ال�سيد  التوحد 
اهمية اجراء الدرا�سات للتعرف بدقة 
على عدد االطفال امل�سابني بالتوحد 
للدفاع  تعمل  اجلمعية  بان  موؤكدًا   ،

عن حقوقهم  وحت�سني حياتهم.
 12-12-2014

مت ت�سيد عيادة يف امباتكال مبديرية 
قندع بتكلفة حوايل 10 مليون نقفة.

%60 من  ت�سم العيادة التي اكتمل 
بنائها عنابر املر�سى وق�سم املخترب 
والدة  وعنابر  الطبية  ولتحاليل 
االولية  اال�سعافات   اىل  ،باال�سافة 

وم�سكن العاملني .
وزارة  مببادرة  ال�سكان  وا�ساد 
ال�سحة لبناء العيادة من اجل تقدمي 
خدمات �سحية اف�سل للمواطنني بديال 
مينى  يف  كان  التي  ال�سابقة  للعيادة 
مالئم،  غري  موقع  يف  يقع  موؤجر 
كل  لتقدمي  ا�ستعدادهم  على  موؤكدين 

املتطلبات الجناز اعمال الت�سييد. 
واكد مدير �ساحية امباتكال ال�سيد/ 
ادري�س درما�س على امل�ساركة الفاعلة 
التنموية  الربامج  كافة  يف  لل�سكان 

عرب النفري ال�سعبي.
 16-12-2014

موؤمترها  االطباء  جمعية  عقدت 
يف   بال�س  ا�سمرا  بفندق  الع�رشين 
اجلاري. دي�سمرب  من  ع�رش  الثالث 
م�سماي  الدكتور  القاها  كلمة  ويف 
لوزارة  ممثال  املوؤمتر  يف  قربهويت 
تبذل  اجلمعية  ان  او�سح   ، ال�سحة 
باخلدمات  لالرتقاء  احلثيثة  اجلهود 
م�ستوى  العلى  باي�سالها  ال�سحية 

الكفاءة.
اجلمعية  رئي�س  او�سح  جانبه  من 
الدكتور قيتوؤوم حقو�س  ،ان اجلمعية 
تهدف اىل  مكافحة االمرا�س وال�سيطرة 
عليها ل�سمان �سحة املجتمع، م�سريا 
اىل ان تاطري االطباء اجلدد هو نتاج 

العدد املتنامي للمهنيني ال�سحيني.
 قدمت يف املوؤمتر اوراق عمل حول 
ا�سباب االمرا�س وتاثرياتها ، وكذلك 
وا�ستخدام  واهميتها  احلوامل  رعاية 
وموا�سيع   الطبية  واملعدات  االدوية 

�سحية اخرى.

ح�صاد عام 2014 يف االن�صطة ال�صحية بالبالد 


