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  املقدمة:
ي بالبالد ر ودعم النظام الصـــ ي الصـــندوق القومي لإلمدادات الطبية  لتوف  الكفاءة يضـــمن بما ،ي إطار ســـ

 العلمية األســــــــــس ألفضــــــــــل وفقاً  ،والرعاية الصــــــــــحية الخدمات تقديم ي الالزمة والســــــــــرعة والســــــــــالمة العالية
ر ا املتعارف الصــــــــــــحّية املمارســــــــــــة ومعاي  حققه الصــــــــــــندوق القومي لإلمدادات الطبية ملاامتدادًا و  دوليًا، عل
ى أدت تطويرية وبرامج ومشــاريع مبادرات من وإنجازه ن رفع إ  ومن  .املقدمة الصــحّية الخدمات مســتوى  وتحســ
ى الحفاظ أجل الخطة الخمســـــــــية للصـــــــــندوق وضـــــــــعت  واالزدهار، التقدم من مزيد وتحقيق املســـــــــتوى  هذا ع

ي متماشية مع أهداف وأغراض الصندوق   2021-2017لألعوام القومي لإلمدادات الطبية  ا  املنصوص عل
ى اآلتي: 2015قانون الصندوق للعام  دف إ   وال 

ن العام  .1 ي القطاع ن حاجة الوحدات الصحية  والخاص من املنتجات الطبية ذات املأمونية تأم
 .والنجاعة والجودة العالية والسعر املناسب

 .تحقيق األمن الدوائي القومي .2
ي للصندوق  .3 راتي رداد التكلفة تأكيدًا للدور الخدمي واإلس ر املنتجات الطبية بنظام اس  .توف
ي البالد .4 ي تطوير الخدمات الصيدالنية   .املساهمة 
 .دام املرشد للدواءتعزيز االستخ .5
 .تعزيز اإلتاحة الدوائية .6
ر املنتجات الطبية. .7 ي جميع  أنحاء البالد وذلك بتوف ي نشر الخدمات العالجية    املساعدة 

الجزء الثالث من الخطة   2021-2017مثلت الخطة الخمسية للصندوق القومي لإلمدادات الطبية لألعوام 
تأتي أهمية اعداد خطة خمسية للصندوق  .2031-2007الطبية ربع القرنية للصندوق القومي لإلمدادت 

ى القيم واألهداف الرئيسة ال من أجلها تم إنشاء الصندوق وذلك  القومي لإلمدادات الطبية للمحافظة ع
  :بواسطة

رة زمنية محددة .1   .تحديد الغايات واألهداف وربطها بف
راتيجيةإل وضع مسار واضح لتنفيذ أهداف هذه ا .2   .س
 .ليهإسم يمكن الرجوع سجل ر  .3
ي تنفيذ أنشطة هذه ا .4 راتيجيةإل قياس مدى التقدم املحرز   .س
   .تقييم أداء الصندوق  .5

ي الفريق لعمل مواصلة راتي ى  الفريق عمل حيث  ،الطبية لإلمدادات القومي الصندوق  كونه الذى اإلس ع
راتيجيةإل ا الخطةوضع  ى باإلضافة أدائه وتطور  الصندوق  مستقبل ترسم وال الخمسية س  جراءاتاإل  إ

. املحقق لنجاحا مستوى  قياس ا يتم ال الكيفية وتحديد املنشود املستقبل لتحقيق املطلوبة والعمليات
راتيإل ا الفريق مع بالتعاون  واملتابعة التخطيط إدارة قامت فقد عليه  مداداتلإل  القومي بالصندوق  يس

ى اً واستناد 2016-2012 لألعوام الخمسية الخطة من أنجز  ما بمراجعة الطبية ر  املستجدات ع  والتغي
 2015 للعام الطبية لإلمدادات القومي الصندوق  قانون  بإجازة الط اإلمداد عملية واكب يالذ اإليجابي

ي الفريق قام راتي   .2021-2017 عوامأل ل الطبية لإلمدادات القومي الصندوق  خطة وضعب اإلس
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ى الخطة وتؤكد ا املنصوص العامة أهدافه بتحقيق الفاعل الوط بدوره الصندوق  قيام ع  ي عل
راتيجية دف حيث. 2031– 2007 للصندوق  القرنية ربع اإلس ن الخطة  تس ى الصحية املرافق حاجة تأم  ع

اإو  الطبية املنتجات من املستويات جميع   .له األساسية الحقوق  من كحق للمواطن تاح
ن التطوير  منهج ىع الخطة تعتمد رات بإدخال املستمر  والتحس  والعمليات يةالتنظيم الثقافة ي جوهرية تغي
ى التأكيد مع الصندوق  ي والفنية اإلدارية ن الفاعلة املشاركة ع   ملفهوم ر والتطوي بالتعميق وذلك للعامل
  .الشاملة الجودة

  إتاحة املنتجات الطبية لكل مواطن بالجودة العالية واألسعار املناسية. ي:  التم الصندوق  ةرؤي
ى جميع املستويات من املنتجات الطبية. رسـالة الصندوق  ن حاجة املرافق الصحية ع   : تأم

  قيم الصندوق:
  املؤسسية

ي راتي   التخطيط اإلس
  القيادة القدوة

  اإلنضباط
  التطوير

  الشفافية
  اإلبداع 

  النقد البناء
  لتوثيقا

ي وروح الفريق   العمل الجما
  التم

  املكافأة واملحاسبة
  املسؤولية املزدوجة

  االستقامة
ي مستوى الجودة   التفوق 

ى ثمانية محاور كما موضح أدناه اح: محاور الخطة   :توت الخطة ع
 .شراء املنتجات الطبية .1
   .التوزيع و التخــزين .2
 .املوارد البشرية واملالية .3
 .الجودة الشاملة .4
 .خدمة الزبائن .5
 .عالقات الصندوق الخارجية .6
 .التقنية الطبية .7
  .محور الشراكة مع املجتمع .8
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راتيجية للصندوق:  األهداف االس
ي كل واليات السودان  .1   .استدامة الوفرة من املنتجات الطبية 
   .صندوق للة جميع املنتجات الطبية الواردة ضمان جود .2
  .الصحة باملنتجات الطبيةتغطية املرافق الصحية التابعة لوزارات  .3
  .تطبيق املمارسات الجيدة للتوزيع بالصندوق وفروعه .4
ن بسلسلة اإلمداد الط  .5  .رفع قدرات العامل
  .ضمان فاعلية عمل األجهزة الطبية باملرافق الصحية .6
ي كل املرافق الصحية لوزارات الصحة .7  .تطبيق نظام إدارة املعلومات اللوجستية 
ن والزبائن  .8 ي عمليات الصندوق القومي للعامل رونية   .تطبيق خدمات ونظم املعلومات اإللك
ا .9 ي واإلداري لحفظ موارد الصندوق وتنمي   .تطوير النظام املا

  عكس دور الصندوق للمجتمع.  .10
  :اليات السودانكل و ي استدامة الوفرة للمنتجات الطبية  :األول  الهدف

ر  1املنتج  املنتجات الطبية بالجودة املطلوبة والوقت املناسب وبالسعر املقدور عليه بنسبة ال تقل : توف
   .%95عن 

روني لكل عمليات الشراء بالصندوق بنسبة إل: تطبيق نظام الشراء ا 2املنتج     . %100لك
بة ذ بنس: إيجاد نظام فعال لدراسة السوق يدعم عملية شراء املنتجات الطبية بالصندوق منف 3املنتج 

100%.  
  .%100: تفعيل نظام تأهيل املوردين للمنتجات الطبية للصندوق منفذ بنسبة  4املنتج 
رامج املختلفة بمخازن فروع الصندوق واملرافق الصحية بالواليات منفذ بنسبة  5املنتج  ر األدوية لل : توف

90%. 
 .السليم للحوجة الفعليةاالختيار الرشيد للمنتجات الطبية مع اتباع التقدير : 6 املنتج 

ي هذا املجال: 7املنتج  ن والنظم الحاكمة  ام باملمارسات الجيدة للشراء مع اتباع القوان  .اإلل
ر األدوية وفقًا لقائمة األدوية األساسية املجازة: 8املنتج  ام بتوف   .اإلل

ام بالشراء عن طريق : 9املنتج    .العطاءات العامة مجمالً اتباع الطرق املعتمدة للشراء مع اإلل
  صندوق لل ضمان جودة جميع املنتجات الطبية الواردة  :نيالهدف الثا
  .: ضبط جودة املنتجات الطبية الواردة للصندوق  1املنتج 
ر املسجلة من مصادرها  2املنتج  ي الضيق واللقاحات واألصناف غ : توريد األدوية ذات املدى العال

  .نظام رقابي معتمداألصيلة  أو من دول ذات 
ردة 3املنتج    .: ضمان استالم وترحيل األدوية بوسائل نقل م
  .:تطبيق قواعد التخزين الجيد كاملة 6املنتج 
ي حاالت اإلستدعاء املختلفة 7املنتج  رجاع ما تبقى لها من كميات   .: إلزام املؤسسات الخارجية بإس
  .% 100: ضبط جودة اصناف الصندوق القومي بعد التوزيع بنسبة ال تقل عن  8املنتج 
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  :املرافق الصحية التابعة لوزارات الصحة من املنتجات الطبية جميع  تغطية  :لثالثالهدف ا
رامج املختلفة بنسبة  1املنتج    .% 85: تغطية املرافق الصحية بالواليات بأدوية ال
ا:توزيع األدوية ع 2املنتج    .ى املرافق الصحية ال تمت تغطي
  .% 100: اإلشراف الدوري واملتابعة لنظام اإلمداد بفروع الصندوق بالواليات بنسبة  3املنتج 
  .: التقييم الدوري لنظام اإلمداد الط بفروع الصندوق بالواليات 4املنتج 
ي كفء بفروع الصندوق بالواليات 5املنتج    .: وجود نظام ما
  .سعار املنتجات الطبية بكل واليات السودانأ: ضبط توحيد  6املنتج 

  :تطبيق املمارسات الجيدة للتوزيع بالصندوق وفروعه  :رابعال الهدف
  .: ضبط حركة املخزون بفروع الصندوق القومي بالواليات 1املنتج 
  .بالواليات: إتباع ممارسات التخزين الجيد باملخازن واملرافق الصحية  2املنتج 
  .% 100: اإلستخدام األمثل للسعة التخزينية بنسبة ال تقل عن  3املنتج 
راكمة بفروع الصندوق  4املنتج  ي للمديونيات املتحركة وامل : تطبيق وتفعيل نظام التحصيل املا

  .بالواليات
ى املستوى املركزي وفروع الصندوق بالواليات  5املنتج    .: تأهيل البيئة التخزينية والب التحتية ع
  .% 100: متابعة تأهيل صيدليات الصندوق بنسبة  6املنتج 
  .% 100: ضمان املمارسات الجيدة للتوزيع بنسبة  7املنتج 
رونيإل: اعتماد البيع والسداد ا 8املنتج    .لك
ر األ  9املنتج    .% 95دوية النادرة بنسبة ال تقل عن : توف
رحيل املنتجات الطبية10املنتج    .: تأهيل شركات ل
  .: تحقيق رضاء الزبائن12املنتج 

رابط يضمن انسياب اإلمداد : 13املنتج   بصورة وضع سياسة لنظام إمداد قومي متكامل وكفء وم
  .منتظمة
ن بسلسلة اإلمداد الط  :  خامسالهدف ال   رفع قدرات وتدريب العامل

ن بالصندوق القومى وفروعه 1املنتج    .: تدريب وتأهيل العامل
  .%75: رفع كفاءة النظام القومي لإلمداد الط بنسبة  2املنتج 
  .%100:الوظائف بالصندوق واضحة ومعروفة بنسبة  3املنتج 
  .%100:بناء املنظمة املتعلمة بنسبة  4املنتج 
ن متوفرة ودقيقة بنسبة  5املنتج    .%100:اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالعامل
ي الصندوق ( 6املنتج    .%100) متوفرة  بنسبة Succession planning:وجود بدائل إدارية للوظائف االساسية 
ن بسلسلة اإلمداد الط القومية بنسبة  7املنتج  ن العامل ن الطب  .%100: تأهيل املهندس
ي مجال اإلمداد الط: 8املنتج     .تشجيع البحث العلم والدراسات 

   .وضع مرشد لإلمداد الط يحوي جميع خطوات سلسلة اإلمداد واملمارسات الجيدة املتبعة: 9املنتج  
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  ضمان فاعلية األجهزة الطبية باملرافق الصحية  :سادسالهدف ال
ر األجهزة واألثاثات  1املنتج  ي الوقت : توف الطبية بمخازن الصندوق بالجودة املطلوبة والسعر املناسب 

  .% 87املناسب بنسبة 
  .%100معايرة األجهزة لتحقيق كفاءة األجهزة الطبية باملرافق الصحية بنسبة نظام  : تفعيل  2املنتج 
  .: إنشاء الوحدات الهندسية لصيانة ومتابعة األجهزة الطبية بالواليات 3املنتج 

  .: تقوية الوحدات الهندسية بالواليات 4تج املن
ركيب وتشغيل األجهزة الطبية بالوحدات الصحية بالواليات بنسبة  5املنتج    .% 100: القيام ب
  .% 100: تطبيق نظام للصيانة الوقائية لألجهزة الطبية  بنسبة  6املنتج 
  .% 100) بنسبة CMMSا باملركز (: إنشاء نظام حوسبة إدارة عمليات األجهزة الطبية وربطه 7املنتج 
  .: التخلص اآلمن لألجهزة الطبية بعد خروجها من الخدمة 8املنتج 
ها حسب النظام العالم (9املنتج  ى السودان وترم   .%100)بنسبة ECRI: تحديث قوائم األجهزة الطبية 

ي كل املرافق الصحية لوزارات الصحة إتطبيق نظام السابع: الهدف    دارة املعلومات اللوجستية 
ى مخازن الفروع بالواليات:1املنتج  لكات الطبية من مخازن الصندوق ا رحيل اآلمن لألدوية واملس  .ال

ي: 2املنتج   ى مستويات النظام الص  .تطبيق خطة حوسبة نظام املعلومات اللوجستية وإدارة املخزون ع
 .املختلفة وذلك بربط جميع الواليات بنظام تخطيط املوارد واملؤسسات:  3 املنتج
رحيل املنتجات الطبية: 4 املنتج  .عمل سياسة قومية  ل
راتيجية للحد من التكاليف واإلستخدام األمثل لوسائل النقل: 5املنتج   .وضع اس

ي عمليات الصندوق القومي لالمدادت الطبية  :الثامنالهدف  رونية    تطبيق أحدث الخدمات االلك
  املعلوماتية والحماية األمن أنظمة تعزيز :1املنتج 

  .%100: تقديم الدعم الف لعمليات الصندوق بنسبة  2املنتج 
  .%100باملركز والواليات بنسبة  ERP: تفعيل نظام الـ 3املنتج 
  .%100بنسبة  ERP:تفعيل األنظمة املمتدة من نظام  4املنتج 
روني وتقديم خدمات جديدة خالله بنسبة  5املنتج   .%100: تحديث املوقع اإللك

رونيو تطوير نظام اإلمداد اإللكتـروني : 6املنتج     .نظام الدفع اإللك
  .املعلومات تقنية ألنظمة البيانات قواعد وتطبيقات البيانات قاعدة مركز  وصيانة تطوير :  7املنتج  

ي النظام تطوير الهدف التاسع : ا الصندوق  موارد لحفظ واإلداري  املا   . وتنمي
ي واداري يحفظ موارد الصندوق بنسبة التقل عن  1املنتج    .% 90: نظام ما

  املؤسسات.وارد م:   اتباع املمارسات الحديثة إلدارة 2املنتج  
ر املالية.: وضع سياسات مالية 3املنتج   للحفاظ واالستخدام األمثل ملوارد الصندوق املالية وغ

  : وجود آليات لتقليل تكلفة الخدمات التشغيلية بالصندوق وفروعه.4املنتج 
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  عكس دور الصندوق للمجتمع  الهدف العاشر :
   . % 100:تنفيذ برامج إعالمية لعكس مناشط الصندوق بنسبة التقل عن  1املنتج 

ي تعزيز سياسة االستخدام املرشد للدواء بنسبة التقل عن  2املنتج        .% 100: املساهمة 
 لتكامل مستدامة إجراءات اتخاذ أجل منالتعاون مع املنظمات واملؤسسات ذات الصلة :  3 املنتج

ي النظام ي الخدمات   .الص
  


