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 .الكلى حصوات لتفتيت متطورة طبية معدات الصحة وزارة ادخلت

 تم التي األجهزة ان“  محاري هبتآب/ الدكتور المرجعي أروتا لمستشفى الطبي المدير وقال

 . البشرية والموارد  القدرات وتأهيل الطبية بالخدمات االرتقاء جهود اطار في تأتي ادخالها

 بتعاون وتشغيلها تركيبها بعد ، يناير من عشر الثاني منذ الخدمة بدأت المعدات ان واوضح

 آمنة خدمات وتحقيق الخبرة المواطنين اكساب بهدف  واالجانب، المحليين الخبراء

 .ومستدامة

 تفتيت تم الذين المرضى وان جيدة، خدمات تقدم انها تشغيلها في العاملون الخبراء واوضح

 .مطمئن صحي وضع في االن حصواتهم

 في ادخلتها التي الحصوات تفتيت خدمات جانب الى تقوم الصحة وزارة ان الى االشارة تجدر

 في الكلوي والغسيل ،  الكلى مشاكل لعالج الجراحية بالعمليات تقوم  الماضية، االيام

 .الكلوي الفشل من يعانون لمن وسمبل المرجعي اروتا مستشفيي

26 /1  /2016  

 اروتا مستشفيي من كل في للمواطنين جراحية عمليات بإجراء السودانية الطبية قامت القافلة

 .مجانا   وحليبت



 ان ،اوضح االرترية االنباء لوكالة المرجعي اروتا مستشفى مكتب به ادلى تصريح وفي

 ،وحصى قلبية امراض من  يعانون الذين لالطفال جراحية عمليات تجري الطبية القافلة

 اخرى جراحية عمليات تجري كما المرجعي، اروتا بمستشفى االمراض من وغيرها  المرارة

 .حليبت بمستشفى الفقري والعمود  العظام في  اصابات من يعانون الذين للمواطنين

 ، االطفال من ثالثين من ألكثر جراحية قلب عمليات اآلن حتى اجرت الطبية القافلة بان وافاد

 حتى سيتواصل العمل ان موضحا    مختلفة، بامراض المصابين الكبار، من وثالثين ولثمانية

 .الجاري الشهر من والعشرين السادس

 يجري الذي المنسق البرنامج في لمشاركته  فرحته عن  مقتضى اسامة الدكتور وعبر

 بين التجارب لتبادل  فرص خلق والذي ، والسودان رتريا ا في الحكومتين بين بالتعاون

 .والسودانيين االرتريين االطباء

 العيون جراحة عمليات تجري نيةاالسود البصر بقافلة تعرف اخرى طبية قافلة ان يذكر

 .سنويا البالد اقاليم مختلف في للمواطنين

 التجارب لتبادل والسودان رتريا ا في الصحة وزارتي بين اتفاقيات توقيع تم انه بالذكر جدير

 بين تربط التي والوطيدة االزلية العالقة من انطالقا ، البلدين في الحكومية المؤسسات بين

 .الشقيقين الشعبين

2 /2  /2016   

 في  االفريقي الجنوب ،ودول افريقيا جنوب في ارتريا سفير عمر صالح السفير بحث

 فيرا جوس/ السيد الصحة وزير مع االنغولية -االرترية ،العالقات لواندا االنغولية العاصمة

 .بيني البيرو/ السيد   االنغولي الخارجية وزارة وسكرتير دونمي، فان دياس

 التجارب الي صالح السفير اشار ، يناير من والعشرين السابع في جرى الذي اللقاء ففي

 مع العالقة لتعزيز ارتريا استعداد عن ،معربا وانغوال ارتريا من كل بها مرت التي المتماثلة

 . للبلدين المشتركة التجربة على تأسيسا انغوال

 في انتشر الذي الوبائي الفيروس كثب وعن باهتمام تتابع ظلت ارتريا ان الى سيادته ونوه

 . الوباء هذا وتأثيرات مؤخرا   انغوال

 وبائية حمى هو المرض بان تأكدت الصحية السلطات ان جانبه من االنغولي الوزير وقال

 الحكومة اهتمام شاكرا مخيف غير االمر ،وبالتالي عليه السيطرة يمكن وانه( دينغ) تسمى

 ،يؤكد الوباء عن والتحري انغوال الى االرتري السفير قدوم بان واضاف ، باآلمر االرترية

 .بمواطنيها االرترية الحكومة اهتمام



 فرع ولة،ومسؤ  العامة الصحة لقسم العام المدير من بكل التقى قد صالح السفير وكان

 معهم تبادل ،حيث العالمية الصحة منظمة مكتب في الوبائية االمراض على والسيطرة الوقاية

 .انغوال في الصحية التطورات آخر حول المعلومات

27 -02- 2016 

  مديريات من القادمين للمرضى  قيح  عدي بمستشفى للعيون جراحية عملية 482 اجريت

 وحتى عشر  الخامس من الفترة في ، قيح وعدي صنعفي، ،دقمحري، ظرونا عيني،  ماي

 . فبراير  من والعشرين الرابع

 باإلقليم الصحة بفرع المعدية  غير  االمراض متابعة ولمسؤ  به  ادلى تصريح وفي 

 كانو  العمليات  لهم  اجريت  من1503 ان"  قبرماريام سالسي قبري/ السيد  قال  الجنوبي

 .الجراحة اجراء لهم وحددت ، الالزمة الفحوصات  لهم  اجريت قد اشهر خمسة قبل

 التي  العيون جراحة عمليات  ان  زكاياس ألم/ السيد  العمى مكافحة برنامج ولمسؤ  وقال 

 ، عامة  المواطن  حماية برنامج  من جزءا   تعد ، مجانا   قيح عدي بمستشفى اجريت

 ، الشعبية  االدوية الى اللجوء  من  المواطن حماية وكذا خاص، بشكل العمى ومكافحة

  اشهر  تسعة  وقبل انه يذكر.  المواقع اقرب في له العيون لطب العالجية المراكز وتوفير

  من لخمسمائة للعيون مماثلة جراحية عمليات اجرى  قد  قيح  عدي مستشفى كان

 .المرضى

12 /4  /2016   

 من عشر الحادي صباح االدويه لتناول الجانبية االعراض لمتابعة  االقليمية الدورة افتتحت

 .بالس اسمرا بفندق ابريل

 الدول من عدد ابريل من عشر السابع حتي استمرت التي االقليمية الدورة هذه في شارك 

 المغرب ،زمبابوي ،تنزانيا السودان وجنوب ،بروندي ،كينيا االخضر والراس السودان منها

 االمريكية ،الواليات ،السويد تايالند افغانستان، المتحدة، العربية ،االمارات ،نيجيريا ،غانا

 .زيالندا ونيو وسويسرا المتحدة

  التي االقليمية الدورة افتتاح في كلمة حسين نور امينه/ السيدة الصحة وزيرة والقت

 عن فيها ،عبرت والدبلوماسيين الجبهة و       والحكومة بالدولة المسؤولين كبار حضرها

 تحظى والتي الصحة ضمان تركز علي التي االقليمية الدورة لهذه ، البالد بإحتضان سعادتها

 .   المجال هذا في الخبراء حضور الي ،اضافة عالمية بشهرة



 ومراقبة متابعة في دورهم تعزيز علي بالعمل المشاركين كلمتها في  الوزيرة معالي واوصت

 . بلدانهم مستوى علي األدوية  تناول عن الناجمة الجانبية االعراض

 ان" قدمه التي الورقة في االقليمية الدورة منظمي شركاء احد بايرو منقس الدكتور وقال

 ان يجب التي الصحية القضايا من واحدة هي االدويه  تناول عن الناجمه الجانبية االعراض

 جدا  ضئيلة المجال  بهذا معرفتها االفريقية الدول ان قائال واضاف ، كبيرا اهتماما تمنح

 مقدرات برفع   يتعلق فيما ،خاصة بينها فيما بارزا دورا وتلعب تتعاون ان يجب  ،ولهذا

 والفاسدة، المغشوشة االدوية ومتابعة المراقبة نظام ،وبناء البشرية الكوادر وامكانات

 .  االقليمية الدورات مبادئ ضمن االهداف هذه وترسيخ

 صحيين خبراء عبر الصحة ومنظمة الصحة وزارة بين بالتنسيق تقدم التي الدورة  يحاضر 

 .عالميين

 

5 /5 /2016    

 التعاون لتعزيز اتفاقية مايو من الثالث في الشعبية  الصين وجمهورية إرتريا من كل وقع

 . الصحي المجال في الجانبين بين

 الصيني الجانب ومن حسين نور آمنة الصحة وزيرة األرتري الجانب من االتفاقية على ووقع

 .شوجون كيو/  السيد البالد في الصين جمهورية سفير

 الصينيين األطباء ومساهمة ، الطبية  والمعدات األدوية مجال في التعاون االتفاقية شملت

 . أخرى  تعاونية عمل فرص خلق إلى باإلضافة الجانبين، بين  التجارب وتبادل بالبالد

 بين التعاونية الصحية النشاطات من عددا شهدت الماضية  عاما 20 ال أن إلى اإلشارة تجدر

 اجراء  البالد شملت في صحية خدمات فيها الصينيون الصحة خبراء  يقدم ظل البلدين،

 .البولى  الجهاز فى  مشاكل من يعانون كانوا ممن لـمرضى جرت التي الجراحية العمليات

 المتينة للعالقات نتيجة  القطاعات كافة في البلدين بين متعددة تعاونية برامج وتجري هذا

 .الشعبية الصين وجمهورية إرتريا بين

20 /5 /2016 

 من الفترة في جراحية عملية 400 من أكثر( البصر) السوداني العيون أطباء فريق أجرى

 .مصوع مستشفى في مايو من عشر السابع وحتى عشر الحادي



 من ألكثر الطبية التحاليل إجراء  إلى  صديق عصام الدكتور الطبي الفريق رئيس  وأشار

 . لهم والنظارات األدوية  تقديم وتم  مريض ألف

 ومهنيي إدارة بتعاون مختار عبيده أبو الدكتور البصر جمعية أطباء فريق منسق وأشاد 

 .المرجوة  األهداف نجاح مؤكدا المطلوب،  بالشكل  مهامهم إلنجاز المستشفى

  الجارية الطبية األنشطة أن السودانيين األطباء فريق مع المتعاون فرزقي ايوب الدكتور وقال

 .التجارب وتبادل العمى مكافحة مجالى فى   كبرى أهمية ذات تعتبر

 أيام  أربعة ولمدة مايو من الثالث  من بدءا   قدم قد السوداني العيون أطباء فريق وكان

 .أسمرا في  مماثلة طبية خدمات

27 /5 /2016    

 من بأكثر شيدت والتي فرو بمديرية ايرافايلي بمنطقة  عيادة مايو من عشر الثامن في دشنت

 .عامة ومرافق ومكتب وصيدلية للمرضى غرف ثماني وتضم نقفة مليون سبعة

 تبذل حثيثة  جهودا ان" العيادة تدشينها لدى حسين نور آمنة/  السيدة  الصحة وزير وقالت

 ، الصحية بالمؤسسات للعناية المواطنين داعية المناطق، كافة إلى  الصحية الخدمات إليصال

 .  الموجودة  للثغرات العاجلة  الحلول إليجاد العمل على ومؤكدة

   الدولة  اهتمام  مدى يعكس قريتهم في الصحية المؤسسات بناء بأن السكان وأوضح 

 .بها العناية على ومؤكدين ارتياحهم، عن معربين االجتماعية، العدالة بإحالل

 .الحوامل إلنتظار  العيادة في قريبا ستشيدان غرفتان بان وعلم

31 /5 /2016   

 مدينة في  والمنعقد  والستين التاسع  العالمي الصحي المجلس مؤتمر في ارتريا شاركت

 هنا/ السيدة فرنسا في البالد سفيرة ترأستها التي بعثتها إرتريا مثلت وقد  السويسرية جنيف

 .سمؤون

 إشراف تحت فعالياته جرت الذي المؤتمر  أن إلى  هناك من  الواردة المعلومات وأشارت

 مايو من والعشرين الثامن وحتى والعشرين الثالث من الفترة في العالمية الصحة منظمة

 الوبائية األمراض ومكافحة  الصحة منظمة  تطوير  أهمها كان  مواضيع  عدة  بحث الجاري

  إصحاح و الصحية، والرعاية  الصحي  المجال في واالبتكارات ، وغيرها  وزيكا االيبوال مثل

  إلى باإلضافة ، المتحدة األمم تطوير أهداف تحقيق في المنظمة  واسهامات ،  العالمية البيئة

 .االنسان حقوق ورعاية  حماية



2  /6  /2016    

 ولدي برخت/ السيد جنيف في المتحدة األمم لدى الدائمة االرترية البعثة بأعمال القائم ألقى

 في فعالياته جرت والذي والستين التاسع العالمية الصحة منظمة مؤتمر في كلمة يوهنس

 . إفريقية دولة 47ل  ممثال مايو من والعشرين الثامن وحتى والعشرين الثالث من الفترة

 .المهاجرين وقضية للالجئين  الصحية األحوال  حول  برخت/ السيد كلمة  تركزت قد و

 تقديم فى  واالنسانية القانونية بواجباتها القيام على الدولية والمنظمات الدول كافة  حاثا

 . والمهاجرين لالجئين جيدة  صحية خدمات

 عددا العالمية الصحة منظمة فعالياته على أشرفت الذي المؤتمر في المؤتمرون وناقش هذا

 مثل الوبائية األمراض ،ومكافحة الصحية المنظمة تطوير أهمها من كان المواضيع من

 الصحة  منظمة ودور الصحية، والرعاية الصحي  المجال فى  واالبتكارات وزيكا، االيبوال

  الهجرة  مشاكل  إلى  باإلضافة ، وتطويرها  المتحدة االمم  أهداف تحقيق في  العالمية

 .المواضيع من وغيرها

14 /6 /2016    

 زواج لمكافحة  يونيو من عشر الحادي  فى  اسمرا في منتدى الصحة وزارة عقدت

 .القاصرات

  االجتماعية الشؤون ومفوض والجبهة الحكومة في المسؤولين كبار المنتدى في وشارك

  الدين ورجال الدولة  فى  المعتمدين والدبلوماسيين صديق مصطفى الدكتور االفريقي لإلتحاد

 الكلمة في حسين نور آمينة/ السيدة الصحة وزيرة   والطالب. وأوضحت المدعوين والضيوف

ِضع وقد إرتريا في ممنوع القاصرات زواج أن ألقتها التي   الوطنى الميثاق في ذلك  و 

 .عمليا ليطبق بالقانون دعمه وتم الشعبية للجبهة

 مساواة أن تسفامكئيل تخآ/ السيدة األرترية للمرأة الوطني االتحاد رئيسة أشارت  جانبها من

 يعرضهن القصر زواج بأن موضحة ، المتحضرة المجتمعات لبناء األساس هو المرأة

 . محاربته  المواطنين جميع على يوجب مما والنفسية، الصحية للمصاعب

 أن صديق مصطفى الدكتور االفريقي االتحاد مفوضية في االجتماعية الشؤون مفوض وقال

 زواج إلستئصال الجاري النضال خطوات  تسريع هو  الحملة هذه من االستراتيجي الهدف

 .الخصوص  هذا فى الجهود إلنجاح المساعدة السياسات وتشجيع ودعم القاصرات



 الذي والنضال ارتريا في القاصرات زواج أوضاع حول عمل أوراق المنتدى في قدمت 

 التي والنفسية الصحية والمصاعب القاصرات لزواج المسببة األفكار لمكافحة خوضه يتوجب

 .القصر زواج قضية في ارتريا قانون الى باإلضافة القصر، على يسببها

 زواج مكافحة لحملة دعمهم الدين ورجال ارتريا في  المتحدة األمم منظمات ممثلو وقدم

 . القصر

6  /10 /2016    

  أفضل لتحقيقها  وذلك ، التطعيم  إدارة مجال في  التفوق  جائزة على ارتريا حصلت

 .العالمية الصحة منظمة قبل  من المطلوبة المعايير وإيفائها المستويات

  العالمية الصحة منظمة  بين والتنسيق  بالتعاون إرتريا إلى  المذكورة  الجائزة قدمت

  وإدارة  عمل سير حول   عقدت التي الورشة في  المتحدة لألمم التابع الطفولة وصندوق

 الماضي سبتمبر شهر من األول األسبوع في األوغندية عنتيبي مدينة في  التطعيم  عمليات

  ، االفريقيين والقرن  الجنوب  دول من دولة  22 ،بمشاركة

 في المرجعي أروتا مستشفى قاعة في حسين نور أمينة الصحة وزيرة إلى  الجائزة سلمت 

 .  أكتوبر من الرابع

 في تسفاظيون عندبرهان الدكتور الصحة وزارة في العامة الصحة لقسم العام المدير وقال

 في الناجحة الصحية األنشطة من تعتبر  التطعيم برامج بأن"  المناسبة في ألقاها التي الكلمة

   تقدم  التي  الجائزة هذه بأن موضحا طويلة، فترة منذ بها العمل  يتواصل حيث ، البالد

/  السيد للتطعيم الوطني البرنامج مسؤول ذلك. وأوضح عن تعبر الثالثة للمرة  إلرتريا

 لألطفال المقدم التطعيم جودة ومراقبة للتطعيم المميز األسلوب ،بأن اليرينا يحدقو تيدروس

 يعتبر  استدامته وضمان  التطعيم استمرارية ومتابعة  بالمساواة للجميع التطعيم ،وإيصال

 .به تلتزم  إرتريا ظلت ما وهذا ، الجائزة  لمنح  األساسية المعايير من

 للوعي نتيجة جاءت التطعيم برامج في ارتريا تحققها التي المتواصلة االنجازات  بأن  وقال

 الحكومة بمؤسسات مشيدا الحكومة، من القوي وااللتزام المواطنون  به يتحلى الذي  العالي

   يقدم انه الصحة وزارة وثائق  وتؤكد هذا. بتفان  ذلك في ساهموا الذين  واألفراد والجبهة

%  95 من أكثر حاليا التطعيم تغطية بلغت وقد ارتريا، في التطعيم من نوعا عشر أحد حوالي

 .المبذولة للجهود نتيجة

   الصحة  مجال في  مقدرة  عالمية جوائز  عدة  على حصلت إرتريا أن إلى  اإلشارة تجدر

 التامة  السيطرة  وجائزة ،  2009  العام في  للتطعيم  الواسعة  التغطية  جائزة بينها من

 الجوائز من  وغيرها  2012 العام في الحصبة  مرض على



26 – 11 -2016 

 الصحة ضابط عليها يشرف والتي حقات بمديرية بقالس التمريض مساعدي مدرسة خرجت

 .الوطنية للخدمة والعشرين السادسة الدفعة منتسبي من  عضوا ستون الدفاع وزارة في

/  السيد المدرسة مدير أوضح نوفمبر من عشر التاسع في جرت التي  التخريج مراسم وفي

 بعد يكألو وارساي مدرسة من القادمين الطالب من هم الخريجين بأن قرقيس هبتي قبربرهان

 لمدة  المكثفة  والتطبيقية النظرية  الدراسة  الخريجون تلقي وقد عشر، الثاني الصف إكمال

 .الصحة وزارة من المقدمة لالمتحانات وإجتيازهم ونصف،  عام

 بالتعاون مشيدة ، وإخالص تفان بكل بالعمل سيقومون بأنهم الخريجين ممثلة أكدت وقد

 .بنجاح  تعليمهم إكمال حتى وجدوها التي والرعاية

 ظقاي يماني/ العقيد الدفاع بوزارة  الصحة وضابط  الصحية الخدمات مدير هنأ جانبه من

 مدى يعكس وهذا الخريجين عدد من% 50 بلغت قد  المرأة  نسبة بأن وقال الخريجين،

 .المساواة من بقدر التعليم على المواطنين جميع لحصول المبذولة  الجهود  نجاح

  دفعة  ،2013 العام في  عملها بدأت والتي التمريض لمساعدي قالس  مدرسة وتخرج هذا

 طالبا 80 الماضي العام في  خّرجت حيث العام، هذا الثانية للمرة  الخريجين من  جديدة

 .وطالبة

24- 12-2016 

 التوعية حمالت وتنظيم لألطفال(  أ) فيتامين تقديم األوسط اإلقليم في الصحة مكتبقام 

 التطعيم برامج مواصلة  وكذلك ، للطفل األم حليب أهمية تأكيد إلى  والهادفة لألمهات

 . األطفال صحة لضمان  المنتظمة

 من والعشرين الخامس وحتى والعشرين الحادي من استمر البرنامج أن إلى المكتب أشار و

  البرنامج وضع  تم حيث أعوام، الخمسة وحتى أشهر  الستة عمر من لألطفال  ديسمبر

 .طفل ألف 82 من أكثر   ليغطي

 في حروي قبرو/  السيد األوسط باإلقليم الصحة مكتب في التطعيم برنامج منسق أوضح وقد

  المراكز من 35  في إجراؤه سيتم(  أ) فيتامين تقديم بأن(  ايرينا) األنباء لوكالة تصريح

 إلى التوجه إلى األمور أولياء داعيا المؤقتة، الصحية النقاط من 350و  الدائمة الصحية

 .أبنائهم لتطعيم صحية مؤسسة أقرب



  ضد عامة المناعة وتقوية الليلي العمى مرض لمكافحة  مفيد(  أ) فيتامين بأن أوضح كما

 واإلسهال النصف إلى الحصبة بمرض الوفيات  نسب تخفيض  إلى ذلك  أدى كما ، األمراض

 %.40 بنسبة

 مهم  عامل وهو ، الحيوانية والمشتقات والفواكه الخضروات في(  أ) فيتامين ويوجد هذا 

 عن كبديل  لهم تقديمه  يتم لذا  جميعهم  عليه يحصلون ال قد األطفال أن وبما ، الجسم لنمو

 . التطعيم طريق

 

 


