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مدير الوحدات الصحية بالجامعة محمد عثمان في حوار مع «نور المثاني»

نسعى لتوسيع الوحدات الصحية بالجامعة

تعتبر الوحدات الصحية من الركائز األساسية في اجلامعة نسبة لعظم الدور الذي تقوم به جتاه الفرد واملجتمع فهي
التي تهتم بأهم ما يحتاجه اإلنسان ويهتم به أال وهو الصحة التي يسعى اإلنسان للحفاظ عليها باملتابعة الدقيقة
لها وتوفير املعينات التي تساعد على االهتمام بها من كوادر مؤهلة وأجهزة حديثة حتى ينعم بحالة صحية
مستقرة  ،في هذه املساحة تقف « نور املثاني « وقفة تأمل في حالة الوحدات الصحية داخل اجلامعة
ملتقية مبديرها محمد عثمان لترى عمل هذه الوحدات وما تقدمه جلمهورها فهيا لنبحر معً ا إلى أعماق
احلوار .
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نتطلع لالستثمار في المجال الصحي
لكن التمـويــل يقــــف حجــر عثــرة أمــامنــا
} حدثنا عن نشأة الوحدة الصحية ؟
ب��دأت الوحدة الصحية مع نشأة اجلامعة ولكن
كانت وح��دة صغيرة مقرها ال��ش��ؤون اإلداري���ة في
غرفة واحدة توسعت ثم حتولت إلى الشؤون املالية
« مكاتب املراجعة الداخلية واملرتبات « ثم انتقلت
إلى مقرها احلالي بكلية القرآن الكرمي مقابل مكتب
املراقب املالي في الرئاسة ولدينا وحدة صحية في
مركز الطالبات وحتولت بعد ذلك إلى كلية الدعوة
واإلع�ل�ام ولدينا وح��دة ثالثة ف��ي ال��ث��ورة باملدينة
اجلامعية وقد أنشئت في جزء صغير جدًا من قاعة
وإلى اآلن توجد في الثورة وكنا منتلك مق ًرا وأسع
بكثير في ال��دع��وة واإلع�ل�ام مت اقتطاع مكاتب منه
للشؤون الهندسية ووح��دة اخلريجات والشيخات
وعمادة الطالبات وال متلك الوحدة اآلن سوى غرفتني
فقط وق��د مت االتفاق مع الوكيل إلع��ادة كل األماكن
املأخوذة وأمتنى أال تعود السياسة القدمية وحقيقة
نحن نفاجأ دون أن يخطرنا أحد باقتطاع جزء من
مقر الوحدة مع العلم أن ه��ذه ال��وح��دات تتبع إلى
عمادة الطالب .
} ما أهداف إنشاء الوحدات الصحية ؟
أنشئت الوحدات ألهداف إسعافية عالجية للطالب
وال��ط��ال��ب��ات وك��ل العاملني باجلامعة وإذا احتاج
املريض إلى عيادة يأتي إلينا لنكتب له أورنيك حتى
نعاجله أو نحوله إل��ى مستشفى خ��ارج��ي ونكتب
له التحويل في األورن��ي��ك نفسه ليذهب ويكتب له
الطبيب اخلارجي تقري ًرا عن حالته الصحية ونحن
نقوم بتفحص التقرير ومعرفة اإلجراءات التي متت
ل��ه ف��ي املستشفى ون��ق��وم ب��دورن��ا باعتماد التقرير
ليذهب به إلى الكلية لتعتمده وال تعتمد الكلية أي
أورنيك خارجي إال بعد أن يأتي من الوحدة الصحية
التابعة للجامعة .
} كم عدد املستشفيات التي تتعاملون معها ؟
ن��ق��وم بتحويل ال��ط��ال��ب إل��ى مستشفى أم درمان
أوالسالح الطبي بحكم ال ُقرب من الوحدات الصحية
باجلامعة وي��ح��ت��اج ال��ع�لاج ف��ي املستشفيات إلى
مبالغ مالية كبيرة قد ال تتوفر للطالب وال يستطيع
حتمل نفقات املستشفى فنحوله إلى املركز أو الوحدة
الصحية التي تقرب من منزله ونقبل منه األورنيك
ألننا قمنا بتحويله .
} أال ي��وج��د ت��ع��اون بينكم وب�ي�ن املستشفيات
األخرى ؟
نحن لم نصل هذه املرحلة ما عدا احلاالت الطارئة
في احل���وادث تتوفر لديهم مجانية العالج ونحن
نركز على عالج الطالب والطالبات ألنهم يواجهون
صعوبة ف��ي وج��ود امل��ال للعالج ف��إذا ت��وف��رت لديه
بطاقة تأمني صحي نوجهه مباشرة إلى مكان تلقى
اخلدمة املسجلة له في البطاقة حتى يستفيد منها
في الفحوصات إذا كانت أشعة أو غيرها ثم تتوفر
له األدوية بربع القيمة.
} مل���اذا ل��م تسع ال��وح��دة الصحية لتوفير خدمة
التأمني الصحي للطالب ؟
قمنا برفع تقرير ملجلس اإلدارة به خطة خمسية
من ضمنها االستفادة من خدمة التأمني الصحي
وحت���ت���وي ع��ل��ى ط����رق ع��م��ل ال����وح����دات الصحية
وتطويرها واملعوقات التي تواجهها ونالحظ أن
الوحدات الصحية قد تراجع أداؤها كثي ًرا لعدم وجود
التمويل وهو شيء أساس في عمل الوحدات فهي
تعمل بنظام الدواء الدائر  ،تقوم اجلامعة بإعطائنا
ً
مبلغا مال ًّيا لشراء بعض األدوية منه وعندما يأتينا
مريض نعطيه الدواء بسعر التكلفة ونحن ال نشتريه
من شركات أو صيدليات وإمنا من شركات ومنظمات
خيرية مبا يعادل رب��ع القيمة في السوق ونبيعه
بالسعرنفسه الذي أتى به وإذا لم يتوفر للمريض

املبلغ نعطيه الدواء بال مقابل وأصبح الدواء ينعدم
لدينا تدريج ًّيا واآلن صدقت لنا مبالغ لشراء بعض
األدوية ومحاليل للمعامل فهي متول نفسها بنفسها
دون الرجوع إلى اإلدارة وقد مت االتفاق مع وكيل
اجلامعة على تطوير عمل الوحدات الصحية ونقوم
بعقد ورشة عمل تناقش فيها الوحدات احلية ما لها
ً
خططا مستقبلية لتطوير عمل
وم��ا عليها ونضع
الوحدات لالرتقاء بها ونحاول أن نصل اجلامعات
السودانية األخرى .
} ما أنواع األدوية املتوفرة لديكم ؟
لدينا األدوية اإلسعافية فقط ألن الطالب والطالبات
وال��ع��ام��ل�ين معظم ال��وق��ت خ���ارج اجل��ام��ع��ة ولديهم
ساعات معينة للعمل باجلامعة في هذه الفترة إذا
ساءت حال أي مريض نعمل على إسعافه باألدوية
اإلسعافية املتوفرة لدينا
} كم عدد املعامل لديكم؟ وما كيفية عملها ؟
لدينا ثالثة معامل في الرئاسة ومركز الطالبات
والثالث باملدينة اجلامعية وكل وحدة صحية يتوفر
بها معمل خ��اص بها ولكن لألسف لدينا معمالن
متوقفان ويعمل معمل واحد فقط في الرئاسة « .مركز
الطالبات « وهو من أول املعامل التي توقفت  ،ومعمل
املدينة اجلامعية توقف مؤخ ًرا ألننا نواجه مشكلة
التقني الذي يعمل في هذه املعامل فالتقنيني الذين
يأتوننا خدمة إلزامية بباقي خدمة كثالثة أشهر مث ً
ال
فيقبل بها بأية صورة من ناحية املرتب الذي يأخذه
مع أن التقني يعمل باخلارج مبرتب أعلى من مجند
خدمة إلزامية وحتى لو أتى هذا التقني مبدة كاملة
لن يستمر معنا ألنه تقني وإذا كانت لديه إمكانيات
يقوم بفتح معمل خارجي أو أي عمل خ��اص به ،
كما أن اخلبرة التي يتلقاها في اخلارج أفضل من
اخلبرة داخل اجلامعة فهو يبحث ليطور نفسه فلذلك
ال يعمل باجلامعة نسبة لإلمكانيات واألجهزة إضافة
إلى املبلغ الذي يأخذه وارتباطه بحضور وانصراف
معينني .
} م����دى ح��اج��ة ال����وح����دات إل����ى أدوي�����ة ومعدات
إضافية؟
اآلن منتلك أدوي��ة كافية واألجهزة نوعً ا ما جيدة
ولكن نتطلع إل��ى األفضل ولكنها غالية الثمن قد

يكلف اجلهاز خمسة وأربعني مليو ًنا وال نستطيع
أن نتحصل على ثالثة أجهزة مببلغ مائة وخمسة
وث�لاث�ين مليو ًنا وق��د قمنا بكتابة األج��ه��زة التي
نحتاجها في خطتنا للوكيل ول��م يحدث أن نفذت
خطة واحدة من خططنا ولكن في االجتماع األخير
مع وكيل اجلامعة أعتقد أنه مفيد أكثر من اخلطة
 ،ولدينا ورش��ة عمل للتقييم والتقومي والتطوير
وتشترك فيها إدارة الوحدة الصحية وعمادة شؤون
الطالب إضافة إلى جهة خارجية مختصة في هذا
الشأن .
} مقارنة مع اجلامعات األخرى ماذا ينقص الوحدة
الصحية ومباذا تتميز ؟
ال أعتقد أننا نتميز عن اجلامعات األخرى وال توجد
مقارنة بني الوحدات الصحية باجلامعات السودانية
وجامعتنا فجامعة اخل��رط��وم م��ث�ل ً
ا وص��ل��ت مرحلة
استثمار يعالج امل��ري��ض داخ���ل اجلامعة وخارجها
ولكن املشكلة لدينا أننا ال منتلك موارد فنحن ليست
لدينا كليات علمية يدفع فيها الطالب مبالغ طائلة
لذلك اجلامعة ال متتلك مصدر دخل وال م��وارد ذاتية
وهي تعتمد على التغذية ال��واردة من وزارة التعليم
العالي وبهذه الطريقة تصعب املقارنة ولكن لدينا
خطة لنعمل مستوص ًفا أو نتعامل مع اختصاصيني
ف��ي ك��ل التخصصات بنصف القيمة ون��ق��وم بعمل
عيادات استثمارية لتسهم في عمل الوحدات الصحية
وقد التزم الوكيل بتعني كوادر طبية كما عني محضرة
معمل لتساعد املوظفات في الوحدة الصحية وال بد
من تعني مساعد تقني في املعامل األخ��رى فهو يقبل
باملرتب املعني ويستمر في عمله خ�لال اليوم ولديه
خبره أفضل من التقني .
} ماذا عن الكشف الصحي الذي يتم للطالب اجلدد
وعلى أية معايير يستند ؟
الكشف الطبي للطالب اجلدد هو كشف سريري فقط
وقد بدأنا الكشف الطبي بصورة جيدة حيث جنري
للطالب فحوصات كثيرة جدًا وبدأت تتقلص وخرجت
الفحوصات من الكشف فصار اآلن كشف عبارة عن
أسئلة فقط في شكل استمارة مصممة بها التأريخ
املرضي والطالب وأسرته وإذا احتاجت احلالة إلى
تدخل يتم حتويلها إلى املستشفيات اخلارجية ومن

تحديث المعامل وتعيين
كوادر صحية من الخطط المستقبلية

هنا أقول إن التمويل يقف حجر عثرة أمامنا  ،اليوم
الكشف الطبي يكلف مبالغ طائلة جدًا من املفترض أال
يكون هناك كشف ألنه ليست لدينا كليات علمية حتتاج
الكشف الطبي  .ف��إذا ك��ان الكشف الطبي بالطريقة
املتبعة اآلن أمتنى أال يتم كشف طبي داخل اجلامعة
فإما أن يكون بصورة علمية وصحيحة ككل اجلامعات
وإما أال يتم بهذه الصورة .
} في لقاءئكم مع املدير ماذا ناقشتم ؟
حتدثنا معه عن واق��ع الوحدة الصحية وما تعانيه
ومن هنا جاءت فكرة ورشة العمل .
} برأيك ملاذا تغفل اإلدارة عن هذا اجلانب ؟
ل��ع��دم وج����ود ال��ت��م��وي��ل وع����دم ت��وف��ر اإلمكانيات
فمعظم الطالب يدرسون ب��دون رس��وم كطالب دارفور
واملجاهدين فإذا توفرت الدبلومات فالرسوم هي التي
تدعم اجلامعة  ،فاجلامعة مواردها ضعيفة وال متتلك
موارد ذاتية .
} ما العقبات التي تواجه عمل الوحدات ؟
مشكلة التمويل وكل الوحدات الصحية حتتاج إلى
مكان فالوحدة الصحية في املدينة اجلامعية في موقع
(ثمانية في ستة أمتار) بها معمل وغرفة كشف وهو
موقع صغير ج�دًا مقارنة بعدد الطالب كما نحن في
أمس احلاجة لكوادر طبية لتطوير العمل ونحتاج إلى
عربة إسعاف إلسعاف املرضى فهناك كثير من احلالت
تستدعي نقلها على وجه السرعة للحوادث وال منتلك
عربة إلسعافها كما أن األدوية والعالجات اإلسعافية
تأخذ دورت��ه��ا م��ن الوكيل للمشتريات لتأتي عملية
البحث في الصيدليات والشركات فهذا النظام يعمل
على تأخير العالج وقد يكون هناك سوء في التخزين
والطلبية عندما تكون ي��وم عطلة تخزن األدوي���ة في
املخزن وهي حتتاج إلى تخزين بدرجة حرارة معينة
فالتالي تتعرض األدوية للتلف لذلك أمتنى من طلبية
اإلسعافات األولية خاصة في فترة االمتحانات وعرض
القرآن أال تأخذ الدورة املتبعة كما أننا نأتي باألدوية
من منظمات طوعية وخيرية لنتحرى قلة التكلفة وفي
املراجعة يطلبون منا ثالث فواتير والوكيل يطلب ثالث
فواتير وأن��ا أتساءل مل��اذا ال تكون فاتورة واح��دة ألن
األدوية املطلوبة ال تتوفر جميعها في مكان واحد وإن
توفرت لن يعطونا ثالث فواتير ونحن ال ميكن أن نأخذ
ثالث فواتير من مكان واحد فيحدد في هذه الفواتير
وجود الدواء من عدمه وسعره وكميته فتتم كتابة طلب
للوكيل فيكتب « تصدق « ثم يحول للمشتريات لتقوم
مبرحلة البحث في الصيدليات وهذا يؤخر لنا العالج
حول لنا األمر مباشرة لكان أفضل فيصل الدواء
فلو ّ
رخيص الثمن دون تأخير حتى يستفيد منه املريض .
} م���ا اخل��ط��ط امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��س��ع��ى الوحدة
لتنفيذها؟
نسعى لتوسيع ال��وح��دات الصحية وأن تشمل كل
االختصاصيني وك��ل التخصصات وأن ندخل مجال
العمل االستثماري بالعيادات االستثمارية ولدينا فكرة
بأن نستثمر في صيدلية شعبية خاصة في موقع مركز
الطالبات لتغطي اجلامعة وخارجها  ،وإدخال الوحدات
الصحية في مظلة التأمني الصحي وحتديث املعامل
بأجهزة متطورة وحديثة وتعيني الكوادر الصحية في
الوحدات الثالثة تقنيني ومساعدي معامل وأطباء .
} كلمة أخيرة
أمتنى أال تتبع الوحدة الصحية إدار ًّي��ا للعمادة وأن
تكون إدارة قائمة بذاتها فالوحدة اآلن ال متلك نثرية
وه��ن��اك ش��د وج���ذب ب�ين اإلدارات ال��ت��ي بها وحدات
صحية كمركز الطالبات إذا طلبت نثرية ُيقال لك أنت
تتبع للعمادة وإذا ذهبت للعمادة ُيطلب منك أن تكتب
طلبك وترفعه لإلدارة فنحن نعيش في حالة صراع لذلك
ال بد أن تكون الوحدة الصحية إدارة قائمة بذاتها أو
ميكن أن تكون تابعة للوكيل أو الشؤون اإلدارية .

