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إهــداء

وايل واليــة ســنار واركان حكومتــه ووزارة الصحــة وجميــع العاملــن بهــا وباملحليــات.. الذيــن لوالهــم 
مــا تــم هــذا العمــل الكبــر.

ــوا يف إلفــة ونظــام مرتاصــن حــول حــزام  ــداء الواجــب وتعاون ــن اســتجابوا لن البســطاء واملــرىض الذي
األمــان مفعمــن باالمل..يكتمــون زفراتهــم وأناتهــم حتــى الحــت بــوارق الفــرج باســتجابة كرميــة تاجهــا 

التــوكل واالخــذ باألســباب.

االطباء والعاملن بالحقل الصحي وهجرتهم للقصد النبيل.

األدباء والشعراء والقادة وأهل الفن وشهاداتهم وحضورهم للفضل وبالفضل.

املنظامت الطوعية ومنابر االعالم والتوعية.

ــق  ــم حقائ ــكل هــؤالء يقــف مركــز ابحــاث املايســتوما – جامعــة الخرطــوم إجــالال واحرتامــا ويهدي ل
ــم. ــح العظي وقياســات هــذا الفت

تحديثا بالنعمة والحمد لله وشكرا لعباده األخيار.

بروفسري أحمد حسن فحل

مركز أبحاث املايستوما
الخرطوم يف مايو 2021م.
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متهيد   

جــاء الســر حثيثــا مبــاركا وممنهجــا إلنهــاء معانــاة طويلــة مريــرة وللقضــاء 
عــىل مــرض املايســتوما الفتــاك، وكان أنــن البســطاء واملــرىض تــدوزن 
ــل  ــا حب ــرة يربطه ــاد واملثاب ــكان االجته ــزم، ف ــر والع ــو والص ــاع الخط أيق
االمانــة املهنيــة واالقتــدار والخــرة املتــن، وتحــدد معــامل حمــالت التوعيــة 
واملكافحــة للمــرض البحــوث العلميــة والدراســات واملعلومات واملســوحات 

امليدانيــة الدقيقــة والتوثيــق. 

هــذه امللحمــة االنســانية مثلــت أعــامال جليلــة يف ارض الســودان والعــامل 
ــن  ــا وتدوي ــب توثيقه ــذا وج ــامء، ل ــة والن ــاة والصح ــد الحي ــعب يري لش
والعلــامء  والــزوار  والباحثــن  للدارســن  وبســطها  وفصولهــا  مراحلهــا 
ــة  ــاالت التنمي ــي ومج ــاين والصح ــال االنس ــة يف املج ــامت العامل وللمنظ

ــة. البرشي

ويجــيء هــذا الكتيــب يــؤرخ ملرحلــة عامــرة بالعطــاء والعمــل واالمــل يبــن 
تجربــة علميــة وعمليــة اشــرتك فيهــا كل املجتمــع بافــراده ومؤسســاته، ويف 

واليــة ال تبعــد عــن العاصمــة الخرطــوم باكــر مــن 300 كيلــو مــرت.

 ولقــد ظــل  مركــز ابحــاث املايســتوما  يواصــل اعاملــه ومرشوعاتــه عــىل 
هــدى منظومــات اداريــة وعلميــة وبنيــات صحيــة وعالجيــة أسســها بعــون 
ــوم  ــة الخرط ــة وجامع ــة العاملي ــة الصح ــم منظم ــن تؤمه ــرشكاء واملانح ال
رائــدة التعليــم والبحــث العلمــي صاحبــة الســبق الحضاري واالســم العريق 

ــة  ــز العلمي ــاس واملراك ــد كل الن ــب عن ــب والح ــا القل ــل مكان ــذي يحت ال
ــة. والجامعــات العاملي

ــة  ــاين ورعاي ــالج املج ــم الع ــىل تقدي ــتوما ع ــاث املايس ــز أبح ــرص مرك ح
املــرىض، ونظــم قوافــل اىل واليــات الســودان املختلفــة.

وبفضــل الدراســات والبحــوث التــي انتظمــت بأروقــة املركــز حقــق املركــز 
تقدمــا ملحوظــا يف التعريــف بهــذا املــرض املــداري املهمــل، ورفــع درجــة 
ــه واماكــن انتشــاره وفــق  ــه، مبــرا بخطورت االهتــامم العاملــي واملحــي ب

احصــاءات دقيقــة وموثوقــة لثالثــة عقــود مــن الزمــان.

 وعــي ادارة مركــز ابحــاث املايســتوما واملامهــم بتأثــرات الثقافة الســودانية 
ــهم،  ــرىض ومعاش ــاس وامل ــوال الن ــىل اح ــم ع ــراف ووقوفه ــرتاث واالع وال
الهمهــم لقيــادة حمــالت توعيــة راشــدة وموقوتــة باالريــاف واملــدن، 
ــامت،  ــعبية واملنظ ــات الش ــمية والهيئ ــات الرس ــا املؤسس ــتصحبوا فيه اس
وحشــدوا لهــا املــال والــزاد والعاملــن والطــالب حتــى بــدأت حصــون هــذا 
ــت  ــة، فالن ــم املتتالي ــام رضباته ــدع أم ــر تتص ــل وفق ــن جه ــتوما م املايس
قلــوب النــاس لهــم ومالــت، وربتــت أيــادي االطبــاء تــداوي ارواح املــرىض 

ــا.  ــا ومبضع ــرا تتطبيب ــل جراحهــم، وســكنت آالمهــم عقاق قب

ماهية مرض املايستوما وطرق الوقاية منه 

وينترش  الجلد  تحت  االنسجة  يصيب  مزمناً  إلتهاباً  املايستوما   مرض  يعد 
املرض ويصيب الجلد واالنسجة الداخلية والعظام مام يؤدي اىل مضاعفات 
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ومايستوما  بكترية  مايستوما  هام  نوعن  إىل  وينقسم  وخطرة.  جسيمة 
اآلخر.  النوع  يختلف عن  منهام  نوع  لكل  والعالج  فطرية 

ميكروبات  وتسببها  املدارية  وشبه  املدارية  املناطق  يف  شائعة  واملايستوما 
طريق  عن  اإلنسان  جسم  إىل  الرتبة  من  تنتقل  دقيقة  وبكترية  فطرية 
األدوات التي تسبب جرحا يف مكان  إالصابة و أكرها من األشواك  ويصيب 
هذا املرض الرجال أكر من النساء ويف كل الفئات العمرية، لكن  اإلصابة 

العمرية من سن 20-40سنة. الفئة  ترتكز يف 

أكر املرىض يأتون للعالج يف مرحلة متأخرة من املرض وذلك اهامال منهم إما 
جهال أوتغافال ألورام املايستوما التي ال أمل فيها، إذ املكر واسباب الفتك يف 
هذا املرض أنه ال يؤمل شديدا اال اذا متكن من الجسم والعظام، وكأنه يعلم 

أن العالج بعد هذه املرحلة سيكون صعبا وقاسيا.

الجهاز  طريق  عن  ينترش  أن  ميكن  كام  العظام  يصيب  قد  املرض  وهذا 
الليمفاوي والدموي ، وأكر فتكه وإصابته تكون يف األرجل واأليادي واأللية 

واملخ. الرأس  يف  وقليال  والظهر 

بعد االصابة تبدأ بعض االورام يف الظهور ثم تزيد قليال قليال وتظهر فتحات 
عديدة  لها افرازات ومواد يف شكل حبوب سوداء وتشبه الكمون وهذا النوع 
يسمى بالفطري. أما النوع البكتري فله حبوب بيضاء وصفراء وحمراء ويف 
كال النوعن النتيجة واحدة معاناة جنوح املريض للعزلة وإعاقة، فام أن تزيد 
االورام اال وتصعب الحركة وتتعدد االلتهابات وتتكرر محدثة أملا بالغا وقد 

يعجز املريض عن الحركة متاما.

 

 مريض مصاب مبرض املايستوما يف القدم.
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أعراض اإلصابة

ــر  ــم تظه ــا، ث ــر فيه ــة خفيفــة ال أمل يذك ــة بظهــور أورام خبيئ ــدأ االصاب تب
ــات  ــروج حبيب ــا خ ــة، تليه ــه رائح ــدا ل ــرج صدي ــد تخ ــىل الجل ــات ع فتح
ــات  ــدأ تقرح ــراء وتب ــاء أو صف ــون  أو بيض ــة الل ــراء داكن ــوداء أو حم س
ــا  ــرش تدريجي ــم ينت ــة. ث ــات البكتري ــل االلتهاب ــة بفع ــة جلي ــرشة بين الب

ــان. ــم اإلنس ــن جس ــة م ــزاء مختلف باج

مقومــات الوقايــة مــن مــرض املايســتوما والحــد مــن 
االصابــة وخطورتهــا 

الكشف املبكر.	 

اإللتزام بالعالج واملتابعة طيلة فرتة العالج.	 

تجنب امليش حافيا. 	 

إبعاد زرائب الحيوانات عن املنازل 	 

الحرص عىل صحة ونظافة منزل االرسة	 

عند الشعور بجسم او شئ غريب يف الجسد يجب الذهاب إىل الطبيب 	 

يجب إرتداء أحذية سميكة للزراعة فاألحذية الخفيفة العادية ال تكفي 	 

املواظبة عىل حضور الفرتات التوعوية املصاحبة لحمالت التوعية الصحية 	 
مبرض املايستوما.

االشواك واألدوات الحادة التي تسهل اإلصابة مبرض املايستوما.

األطفال الحفاة أكرث عرضة لإلصابة مبرض املايستوما.
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ركائز مكافحة املايستوما

 إن مــرض املايســتوما غــر معــدي ويجــب أال يخــاف النــاس مــن التعامــل 
مــع املــرىض.

 ميكن الشفاء منه عن طريق اإلكتشاف املبكر.
 املتابعة وعدم التوقف عن العالج الذي يعتمد عىل نوع امليكروبات. 

 املايســتوما البكتريــة يكــون العــالج لهــا مزيــج مــن املضــادات الحيويــة 
عــىل املــدى الطويــل.

 املايســتوما الفطريــة يتــم فيهــا الجمــع بــن األدويــة املضــادة للفطريــات 
والجراحــة.

 اليوجــد مــا ميكــن بــه الســيطرة يف اإلصابــة مبــرض املايســتوما، فالســيطرة 
عليــه أمــر صعــب 

ولكــن ينجــح بإتبــاع اإلرشــادات الوقائيــة والتوعيــة باملــرض واليتــم ذلــك 
مبعــزل عــن اإلعــالم مبختلــف وســائله وحمــالت التوعيــة الصحيــة وتوحيــد 

جهــود الجهــات الرســمية والشــعبية.

املايستوما واألمراض املزمنة

يف حالة االصابة  باألمراض املزمنة مثل أمراض الضغط والسكري  أو أي نوع 
من أنواع الحساسية يجب إخطار الطبيب إلتخاذ التدابر الالزمة. 

أمــا يف حالــة الحمــل والرضاعــة فتلقــي  العــالج يؤثــر حتــام عــىل الجنــن 
ــة،  ــل والرضاع ــرتة الحم ــاء ف ــة  أثن ــتخدام األدوي ــع إس ــذا مين ــع ل والرضي
ــة.   ــاول االدوي ــاء تن ــن أثن ــأال يحبل وينصــح مبــن هــن يف ســن اإلنجــاب ب

مدى خطورة وإنتشار مرض املايستوما 

ــة يف الســودان  ــة املتوطن ــات املزمن ــر مــرض املايســتوما أحــد اإللتهاب  يعت
ــر  ــذي مي ــتوما ال ــزام املايس ــمى بح ــا يس ــرى يف م ــق األخ ــض املناط وبع
ــة ويشــمل الســودان والصومــال وتشــاد  ــة وشــبه املداري باملناطــق املداري
وموريتانيــا والســنغال واليمــن واململكــة العربيــة الســعودية وايــران والهند 

ــة واملكســيك. ــكا الجنوبي وبنغالديــش واجــزاء واســعة مــن امري

ويســبب هــذا املــرض إعاقــات كبــرة ويؤثــر عــىل اإلقتصــاد ودخــل االرسة، 
ــر دول  ــن أك ــر الســودان م ــة، ويعت ــة باملناطــق الزراعي ــة وثيق ــه عالق ول
العــامل إصابــة بــه، حيــث ينتــرش بكثافــة يف كل مــن مناطــق الجزيــرة والنيل 
االبيــض وســنار وشــامل كردفــان ودارفــور ومناطــق أخــرى مــن الســودان.  

حزام املايستوما بالعامل.
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أورام وفتحات برجل أحد املصابن مبرض املايستوما
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 خارطة وتاريخ مرض املايستوما يف السودان

• اكتشــاف اول حالــة للمــرض كانــت يف العــام 1904م، واكتشــفها د. 	
ــاين. ــات الريط ــم امليكروب ــاري عل ــورد استش بيلف

• طيلــة العقــود الثامنيــة مــن القــرن العرشيــن ظهــرت حــاالت متفرقــة، 	
وبعــد قيــام مركــز أبحــاث املايســتوما يف العــام 1991م تــم جمــع معلومات 
دقيقــة عــن مــرض املايســتوما وتواصلــت املســوحات حتــى العــام 2021م 
فوصلــت الحــاالت اىل أكــر مــن 9 االف وخمســامئة. يف داللــة واضحــة  أن 

الســودان يعتــر مــن النقــاط الســاخنة إقليميــا وعامليــا لهــذا املــرض.

• وفــق الحــاالت املســجلة لالصابــات باملايســتوما ترتكــز بنســبة %70 يف 	
واليــة  الجزيــرة حيــث ينتــرش فيهــا املــرض ويشــتد أواره بــن املزارعــن و 
ــوت / ود شــقدي / الجامــويس /  ــذا املــرض: دل ــرا به ــر القــرى تأث مــن أك

ود الشــافعي.

• يف واليــة ســنار  ينتــرش مــرض املايســتوما يف ثــالث محليــات يف الواليــة 	
رشق ســنار - ســنجة – الســويك

• وحــدة ود أونســة اإلداريــة  بواليــة ســنار تعتــر هــي املســتوطن 	
الرئيــس لإلصابــات  ويف الفــرتة مــن  أبريــل 2015 م وحتــى يوليــو 2016 م  

ــل.  ــرت لالرج ــة ب ــت 49 عملي ــات 222، واجري ــت االصاب بلغ

• أصيــب  79 مــن االهــايل يف قريــة مرزوقــة بــرشق ســنار يف العــام 	

2010م، االمــر الــذي أدي اىل ترحيــل القريــة بكاملهــا ونظمــت لهــا حمــالت 
اعالميــة وتوعيــة صحيــة ارتفعــت بنســبة الشــفاء ورســخت تجربــة عمليــة 

وانســانية يف مكافحــة هــذا الــداء العضــال.

مراكز طرفية لعالج املايستوما بالسودان

أقــام مركــز ابحــاث املايســتوما  عــدد مــن املراكــز الطرفيــة الوالئيــة  التــي 
ــوة،  ــة عوي ــر يف قري ــأم ج ــض ب ــل االبي ــتوما يف الني ــرض املايس ــج  م تعال

ــة".  ــفى ود أونس ــنار "مش ــرشق س وب

ــؤة باملــرض،  ــع املؤب ــر العــالج املتخصــص باملواق ــه بــرورة توف ــا من اميان
ــة بالخرطــوم  ــة الطويل ــة الوصــول واإلقام ــالج وصعوب ــرتات الع ولطــول ف

ــرىض. ــا الدخــل الســنوي لمل ــي ال يتحمله الت

مركز ابحاث املايستوما – جامعة الخرطوم

ــة   ــات عالجي ــم خدم ــدف تقدي ــام 1991م به ــز يف الع ــذا  املرك ــس ه تأس
ملــرىض املايســتوما وإجــراء األبحــاث العلميــة وتدريــب الكوادرالطبيــة 
ــة تابعــة لجامعــة  ــة  وبحثي ــز وحــدة عالجي ــر هــذا املرك ــا .ويعت وتأهيله
الخرطــوم التــي اولتــه عنايــة ورعايــة وجعــل يتطــور وينمي مــن مرشوعاته 
يســانده دعــم الجهــات الرســمية ومــؤازرة املؤسســات الشــعبية واملنظــامت 
والــرشكات واالفــراد والعلــامء والباحثــن واملحســنن، وتدفــع بــه النجاحــات 
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والتخطيــط الســليم ووضــوح الــرؤى والدراســات واالبحــاث وتفــاين العاملن 
باملركــز وغاياتــه النبيلــة وحاجــات األهــايل واملــرىض يف بــالد رقيقــة الحــال 
والبنيــات الصحيــة واالســرتاتيجية، يحــدث العــامل عــن االنســان يحمــل أخيه 
االنســان يخفــف االمــه ويواســيه ويأخــذ بيــده ويرفــع عنــه لبــاس الجــوع 
ــم  ــور العل ــرى بن ــه ف ــام عين ــن ام ــاوة م ــل الغش ــن ويزي ــأس والوه والي
والصحــة فيكــون لــه حيــاة جديــدة وبيئــة نظيفــة وتنتظــم اعــامل النفــر 
الشــعبي مــن جديــد تبعــد االشــواك واالقــذاء عــن العيــون وعــن الطريــق.

 إســتند مركــز أبحــاث املايســتوما عــىل إرث بحثــي علمــي يف مجــال هــذا 
املــرض، وكان أول بحــث ملــرض املايســتوما يف العــام 1904م.  ثــم تتابعــت  
ــم  ــذي قس ــث ال ــاء البح ــام 1918م ج ــتوما  يف الع ــول املايس ــوث ح البح
ــىل  ــده ع ــوث بع ــتمرت البح ــري واس ــري وبكت ــن فط ــتوما اىل نوع املايس
ــة وارشاف  ــرات الحديث ــه تعززهــا وســائل البحــث واملخت منهجــه وتصنيف
العلميــة  العلــامء واالطبــاء االفــذاذ مــن جامعــة الخرطــوم واملراكــز 
واملختــرات واملنظــامت العاملــة يف املجــال الصحــي والتنمــوي. وقــد انــرى 
ــوب  ــيخ محج ــر الش ــال بروفس ــات أمث ــذه الدراس ــامء له ــن العل ــدد م ع
جعفــر وبروفســر أحمــد محمــد الحســن وبروفســر ســامية أحمــد جمعــة 

ــة أخــرى. وبروفســر رودحــي وثل

تلحــق مبركــز أبحــاث املايســتوما  العيــادات  املتخصصــة والصيدلية و معمل 
حديــث  بأجهــزة طبيــة متقدمــة للتشــخيص والتصويــر والفحــص. ويقــوم 

املركــز  بتدريــب  طــالب الطــب والكــوادر الصحيــة حــول املايســتوما.

ــت  ــة ووصل ــة والطوعي ــة الصحي ــر العاملي ــامم الدوائ ــز باهت ــى املرك يحظ
ــزوار مــن داخــل  ــه  ال ــذا يأتي ــامء بالعــامل، ل ــن والعل ــكل الباحث ســمعته ل
وخــارج الســودان يقفــون عــىل جهــوده يشــهدون بفضلــه وانجازاتــه 

العلميــة واالنســانية وادواره االجتامعيــة والحضاريــة.

ــة مبناطــق انتشــار مــرض  ــة متكامل ــة وصحي يختــط املركــز خارطــة تنموي
املايســتوما، منهــا توعيــة املواطنــن وتخطيــط مســاكنهم وتشــييدها مبعــزل 
عــن زرائــب املاشــية وتنفيــذ برامــج اصحــاح البيئــة واماطة االذى واالشــواك 
عــن طريــق االطفــال والتالميــذ والنــاس، ورشح واجبــات الكشــف املبكــر 
وطــرق العــالج الســليم وتبســيط املعلومــات عــن هذا املــرض، وبنــاء حصن 
ــوالب  ــح الس ــليمة وتصحي ــم الس ــراف والقي ــم واالع ــم واملفاهي ــن العل م

وتوحيــد جهــود النــاس وتنظيمهــا راتبــة مرتبــة ملكافحــة املايســتوما.

ينظــم املركــز دورات متخصصــة للعاملــن يف الحقــل الطبــي وخاصــة 
ــا  ــا موفق ــا وتدريب ــال علمي ــا تأهي ــت مثراته ــرض، فكان ــار امل ــق انتش مبناط
أعطتــه جرعــات علــوم التنميــة واالعــالم والتوعيــة والثقافــة طعــام ورائحــة 

ــون. ول

بعــد اهتــامم العــامل بهــذا املــرض، ونظــرا النشــطة املركــز وانجازاتــه، 
ــة  ــتوما يف مكان ــاث املايس ــز ابح ــة   مرك ــة العاملي ــز البحثي ــت املراك وضع
ــد  ــز املعتم ــة املرك ــة العاملي ــة الصح ــره منظم ــة. وتعت ــة ومتقدم مرموق

األوحــد املتعــاون معهــا ملــرض املايســتوما.
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 مركز ابحاث املايستوما – جامعة الخرطوم



15

األهداف الرئيسية ملركز ابحاث املايستوما 

• عالج مرىض املايستوما يف كل السودان والعامل.	

• إجراء البحوث العلمية سعيا للوصول إىل خارطة العالج والوقاية من هذا املرض. 	

• تنظيم وتخطيط وتنفيذ برامج دورية علمية تعليمية وثقافية يف املجتمع للتوعية.	

• اقامة وتنظيم املؤمترات والورش العلمية	

• بناء قاعدة بيانات ومنصة احصاء وقراءات عاملية للاميستوما.       	

• تنظيم دورات تدريبية دورية  للباحثن يف مجال املايستوما 	

• تدريب الكوادر الطبية والصحية يف مجال العالج.	

• خدمة املجتمعات الريفية ورعايتها تنمويا واجتامعيا وثقافيا.	

• بناء وحدة اعالم تنموي ثقايف القامة ركائز مكافحة املايستوما باملناطق الريفية.	

معوقات القضاء عىل املرض

عقبات كثرية تقف يف الطريق للقضاء عىل هذا املرض: 

• بفرتة 	 املرض  مير  اذ  متأخرة،  مرحلة  يف  باملركز  للعالج  املرىض  وصول 
شبه خالية من االمل ورمبا تكون االورام صغرة بسيطة ال أمل فيها، ويزيدها 
الخجل والحياء وعدم الراحة وما ينتظر املصاب من مرشوعات اجتامعية 

وتجاهلها.  مواراتها  اىل  تدفعه  واقتصادية 

• بعد املسافة وطول السفر بن مكان إنتشار املرض ومركز العالج بالخرطوم.	

• معظم املرىض من الفقراء وتحمل تبعات وتكلفة العالج باهظة جدا بالنسبة 	
لهم، وقد يندفع بعضهم للبحث عن عالج بديل يزيد أمله أملا وحالته تأخرا.

• فرتة العالج الطويلة واملرىض اكرهم من الرجال الذين يعولون عائالتهم، 	
حيث ينخفض دخلهم السنوي أو ينعدم عند معظمهم، فال يجد غذاء وال 

دواء وال تكلفة سفر.

• املفاهيم املجتمعية املغلوطة وتفيش الجهل وطن املرض لسنوات طويلة 	
بفضل مامرسات بيئية وعالجية وسلوكية تجايف حال هذا املرض املداري الخطر.

• البنيات الصحية واالسرتاتيجية الصحية الضعيفة بالسودان.	
• قلة مراكز التدريب والتنمية.	
• قلة مراكز التدريب للكوادر الصحية.	
• عظم انتشار واتساع رقعة الرتبة الحاضنة للبكرتيا وتركزها مبواقع االنتاج 	

والعمل من مزارع ومراعي.

• عدم التوصل لعالج ناجع للاميستوما.	

• ضخامة التكاليف والتنظيم لحمالت قومية للتوعية ومكافحة املرض.	

• تكاليف وطول فرتات االبحاث العلمية.	

• رضورة رفع الوعي املجتمعي ورعاية الدولة ومؤسساتها لالهتامم بهذا 	
السيف.   املرض 
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وعورة الطريق واألوحال يف الخريف يتنقل املرىض بالجرارات.

صور املعاناة يف نزول وصعود املرىض لظهر الجرار
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صورة أخرى من ضحايا العالج التقليدي. واحدة من ضحايا الطب التقليدي
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مجهودات مركز ابحاث املايستوما

لتذليل العقبات يف طريق التعايف من املرض

ــوازي  ــة، ت ــة واالعالمي ــل الصحي ــر القواف ــة ع ــنة التوعي ــز س ــد املرك اعتم
مجهوداتــه العالجيــة والتأهيليــة ليقــود تغيــرا اجتامعيــا يشــكل بــه 
منظومــة اجتامعيــة واقتصاديــة وتنمويــة مبناطــق انتشــار املــرض، وحســب 

ــبها. ــات ونس ــات االصاب درج

القوانيــن  لتفعيــل  وســعى  للوقايــة  متعــددة  املركــز رضوبــا  اختــط 
ــرض،  ــن انتشــارهذا امل ــة للحــد م ــوالت يف مجــال الصحــة والبيئ والروتوك
ولضبــط طــرق العــالج وفــق املنظومــة العامليــة واملحليــة والطــرق املجــازة 
طبيــا حســب النظــم العلميــة والطبيــة، ونبه اىل خطــورة مامرســات صائدي 
املــرىض مــن مدعــي الطــب التقليــدي وغــر الرشعــي ومــا يخلفونــه مــن 

ــات. ــا وإعاق ضحاي

حمالت التوعية الصحية 

ــا  ــوم به ــي يق ــن أهــم  األنشــطة الت ــة م ــة  الصحي ــر حمــالت التوعي تعت
مركــز أبحــاث املايســتوما  ملحاربــة هــذا الــداء وقــد إرتبطــت بعــض هــذه 
ــة،     ــون واإلغاث ــة للع ــة الياباني ــة الجمعي ــا مبنظم ــا وثيق ــالت إرتباط الحم
ــة  يف الســودان إىل العــام  ــخ هــذه الجمعي “AAR JAPAN” ويعــود تاري
ــال،  ــق كس ــام يف مناط ــر األلغ ــة مبخاط ــا يف التوعي ــت بدايته 2006م، وكان
النيــل األزرق ، جنــوب كردفــان ، كادقــي، ثــم عملــت عــىل توفــر امليــاه 

يف املناطــق التــي يصعــب فيهــا الحصــول عــىل ميــاه رشب نقيــة  خاصــة يف 
مناطــق حــول مدينــة كســال.  اتخــذت الجمعيــة اليابانيــة الخرطــوم مقــرا 
لهــا وانطلقــت اعاملهــا منــه وتوســعت انشــطتها توفــر االطــراف الصناعيــة 
لضحايــا االلغــام، وعملــت تبحــث عــن احتياجات النــاس واصحــاب االعاقة. 
ويف بحثهــا وتقصيهــا الحــوال النــاس وجــدت الجمعيــة اليابانيــة أن مرضــا 
اســمه املايســتوما ال يقــل فتــكا عــن االلغــام فلقــد بــرت الكثــر مــن االرجــل. 
وعاجــال اخطــر العاملــون باملنظمــة مديــر املنظمــة يف العــام 2011م، 
وقــرروا اجــراء بحــث علمــي مكثــف ومــن هنــا بــدأ التواصــل مــع مركــز 
ابحــاث املايســتوما. اىل أن تــم بنــاء اتفــاق تاريخــي مهــر بتوقيــع الروفســر 
ــر  ــا مدي احمــد حســن فحــل مديــر مركــز ابحــاث املايســتوما والســيد ننب
منظمــة الجمعيــة اليابانيــة للعــون واإلغاثــة وكان متنــه التعــاون املشــرتك 

للتوعيــة مبــرض املايســتوما يف الســودان ومســاعدة املــرىض واملصابــن.

ــز وكان  ــا  للمرك ــاهامتها وخدماته ــدم مس ــة تق ــة الياباني ــت الجمعي رشع
ــل  ــر بالني ــة أم ج ــوة  يف منطق ــات ملشــفى عوي ــة عملي ــة غرف ــا تهيئ أوله
االبيــض، كــام تكفلــت املنظمــة  بالتوعيــة  الصحيــة ألهــايل املنطقــة، 
ــد  ــاد. وبع ــة واالرش ــات للتوعي ــات ولوح ــات والفت ــة ملصق ــا طباع أتبعته
تجهيــز املنظمــة لكافــة مســتلزمات غرفــة العمليــات تكفــل مركــز ابحــاث 
املايســتوما بتوفــر االطبــاء وانتظــم يجــري العمليــات الجراحيــة للمــرىض يف 

ــك املناطــق. ــة ملــرىض املايســتوما بتل ــة صحي أول حمل

دخلــت التوعيــة اىل بيــوت النــاس وقلوبهــم، ووقفــت الفــرق الطبيــة 
ــم  ــاكنهم ومرافقه ــط مس ــاس وس ــوال الن ــىل اح ــة ع ــة واالعالمي واالداري
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العامــة ومزارعهــم تديــر حــوارا مفتوحــا مــع االهــايل لتغــر الســلوك 
ونبــذ املفاهيــم الخاطئــة والتعريــف بهــذا املــرض ومراحلــه واثــاره وطــرق 
عالجــه. وبذلــك وصلــت ملــن مينعهــم الحيــاء أو التغافــل والكســل، وخاصــة 
ــات املقبــالت عــىل زواج ويخشــن الفشــل. وكانــت هــذه مــن أكــر  الفتي

ــاره. ــن اث ــة هــذا املــرض والحــد م ــي تواجــه مقاوم ــات الت العقب

متتــد قوافــل كل حملــة اليــام تعمــر بحديــث االطبــاء عــن املــرض وخطورته 
وكيفيــة التعامــل معــه وادوار االرسة تجــاه املريــض، وتتخلــل فرتتهــا 
املحــارضات والنــدوات واللقــاءات املفتوحــة واســتخدام كافــة وســائل 
االعــالم الجامهــري، وفــوق ذلــك وأجلــه تدريــب مجموعــات مــن الطــالب 
وأعضــاء الروابــط والجمعيــات املحليــة الســتنهاض كل املجتمــع وحثــه عــىل 
محاربــة املــرض واالنعتــاق واالطــالع بــادوار ومهــام جســام تعيــد الحيــاة 

للنــاس والصحــة.

ــن  ــر م ــدد كب ــى ع ــة وتلق ــة املجاني ــات الجراحي ــات العملي ــت مئ أجري
ــة. ــة الالزم ــة الطبي ــالج والعناي ــرىض الع امل

تركيب األطراف الصناعية للمرىض

 تكفلــت املنظمــة اليابانيــة بــكل مســتلزمات تركيــب األطــراف الصناعيــة 
واتخــذت  شــقتن بالخرطــوم للمــرىض للنســاء والرجــال ملــدة شــهر كامــل 
ــن  ــن  م ــن املصاب ــتة م ــدد س ــة لع ــاء الصناعي ــب األعض ــم تركي ــى يت حت

الجنســن وكان بينهــم طفــل واحــد.  

 تــم اإلختيــار للمــرىض بواســطة وحــدة  الخبــر الفنــي وبنــاًء عــىل مــدى 
ــة   ــة الالزم ــات التوعي ــت جرع ــرف، وقدم ــب الط ــد لرتكي ــتجابة الجس اس
ــت  ــي. وإختلف ــرف الصناع ــب الط ــرتة تركي ــالل ف ــم خ ــرىض ومرافقيه للم
ــوع، كــام  قدمــت  ــة مــن مريــض آلخــر حســب العمــر والن طــرق التوعي
ــة التعامــل مــع  ــة  حــول املــرض وكيفي ــة الصحي للمرافقــن برامــج التوعي
املصابــن وســالمة  الصحــة النفســية  للمــرىض لضــامن اســتمرارية العــالج.

 
جانب من برامج التوعية بالنيل األبيض - املنظمة اليابانية لإلغاثة
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حمالت التوعية الصحية يف والية سنار

ــة ســنار، عــىل ارتفــاع 427 مــرت فــوق ســطح  ــة ســنجة عاصمــة والي مدين
البحــر ترقــد بوســط الســودان عــىل الضفــة الغربيــة للنيــل االزرق، وجنوبــا 

تبعــد عــن الخرطــوم عاصمــة الســودان مبســافة 280كيلــو مــرت.

ــا  ــع، أي م ــرت مرب ــو م ــنار40,680 كيل ــة س ــات والي ــاحة محلي ــغ مس وتبل
يزيــد عــىل مســاحة دولــة قطــر ودولــة الكويــت والبحريــن، ومــا يعــادل 

ــمة. ــكانها 1,400,000نس ــدد س ــدا، وع ــاحة هولن مس

أهــم األنشــطة االقتصاديــة لســكان واليــة ســنار هــي  الزراعــة - الرعــي - 
التجــارة - الصناعــات الخشــبية.

سنار ذات طبيعة زراعية وبها 31 مرشوع زراعي.

ــا  ــجلت به ــي س ــات الت ــن الوالي ــة ب ــة الثالث ــأيت يف املرتب ــنار ت ــة س والي
أعــداد كبــرة لالصابــة مبــرض املايســتوما. ولكــن حكومــة الواليــة والعاملــن 
ــوا  ــرا للقضــاء عــىل هــذا املــرض وبن باملجــال الصحــي آلوهــا اهتاممــا كب
تعاونــا قويــا وغــر مســبوق مــع مركــز ابحــاث املايســتوما، مــام يــدل عــىل 

ــادة. تقــدم الوعــي وحســن االدارة والقي

مركز ود اونسة الطريف لعالج املايستوما

قريــة ود أونســة إحــدى القــرى التابعــة ملحليــة رشق ســنار بواليــة ســنار 
ــة  يف  ــذه القري ــع ه ــة. وتق ــويك الزراعي ــة الس ــرى مؤسس ــرى ق ــن ك وم

ــدر عــىل بعــد 37 كيلومــرت يف الجــزء الشــاميل  ــر الدن ــة لنه ــة الغربي الضف
الرشقي ملدن سنار يحدها من الغرب النيل األزرق ومن الرشق نهر الدندر 

النمر.  ومن الشامل قرية دشن أما من الجنوب فتحدها قرية ود 

ــز ود اونســة  ــم إنشــاء  مرك ــنار ت ــة س ــن والي ــز م ــع  املتمي ــذا املوق يف ه
ــالج  ــامل لع ــز يف الع ــر أول مرك ــتوما ويعت ــالج املايس ــريف لع ــي الط الصح

ــرض. ــوءة بامل ــة املوب ــييده يف املنطق ــم تش ــتوما يت املايس

بــدأ تشــييد مركــز ود أونســة بعــد زيــارة وفــد مــن مركــز أبحاث املايســتوما 
ووزارة الصحــة بواليــة ســنار وتفقــد  الوفــد مستشــفى ود اونســة القديــم 

يف منتصــف اكتوبــر مــن العــام 2015 م.

 بــدأ العمــل بــإرشاف ومتابعــة وزيــر الصحــة الســابق/  أ. محمــد عبدالقادر 
ــات  ــة، وســاهمت الجه ــة املــرشوع خــر رعاي ــوىل رعاي ــذي ت املأمــون - ال
الرســمية  مــن  حكومــة الواليــة ووزارة الصحــة اإلتحاديــة وإدارة  التأمــن 
الصحــي  يف واليــة ســنار ووايل الواليــة  والــوزراء واملعتمديــن يف محليــات 
ــون يف  ــارك املواطن ــعبية  وش ــات الش ــنار والجه ــدر ورشق س ــنجة والدن س
نفــر كبــر  إلمتــام العمــل مقدريــن االدوار املرجــوة واالمــال املعقــودة عــىل 

هــذا الــرح. 

جعــل مركــز ود أونســة  يقــدم الخدمــات الصحيــة العامــة والكشــف الطبي 
ــرض  ــض والتوعيــة بامل ــة مــع املري ــالج  واملتابع ــتوما والع ــرىض املايس مل
ــه. أمــا الحــاالت املتأخــرة فقــد كان يتــم تحويلهــا إىل  ــة من ــة الوقاي وكيفي

مركــز أبحــاث املايســتوما يف  ســوبا – الخرطــوم. 
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وإكتســب املركــز أهميــة قصــوى حيــث أنــه قــرب املســافة ألهــايل ســنار  
ــاء والجهــد والوقــت والتكاليــف  واملناطــق املجــاورة واقتصــد عليهــم العن
ــع  ــي يف الواق ــي ه ــض الت ــكا أرسة املري ــالج منه ــا للع ــفر طلب ــة للس املالي

ــا. ــا وعائله ــا ومعاشــها بعــد أن تعطــل كافله تعــاين يف حياته

ــى  ــالج وكف ــة والع ــرتة املتابع ــن طــول ف ــز ود أونســة م ــف مرك ــام خف ك
ــا. ــف أمل ــمن وال يخف ــل ال يس ــن بدي ــث ع ــض رش البح املري

ــة  ــة صالح ــق بيئ ــة وخل ــة الصحي ــج التوعي ــة برام ــز ود أونس ــارت مبرك س
ــخ  ــود تاري ــة يع ــم. يف والي ــح املفاهي ــلوك وتصحي ــة الس ــاق وترقي لالنعت
املــرض فيهــا اىل زمــن بعيــد حيــث ظهــر بقــوة يف ود النمــر وقــرى رشق 

ســنار.

ــر  ــل مدي ــن فح ــد حس ــور احم ــاورات الروفس ــامت ومش ــت تفاه تواصل
ــة  ــر الصح ــادر وزي ــد الق ــد عب ــتاذ محم ــتوما واالس ــاث املايس ــز ابح مرك
ــة  ــا يف الوالي ــم بناؤه ــي ت ــات الت ــودات واملرشوع ــم املجه ــابق، تدع الس
ــاء  ــة للقض ــالت توعي ــير حم ــل تس ــذا التواص ــرات ه ــن مث ــنار، وكان م س

ــنار. ــة س ــرض بوالي ــىل امل ع

عملية جراحية للمرىض
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أطفال أجريت لهم عمليات 

جراحية مبستشفى ود العباس- 

الحملة األوىل.

حلقة التوعية بود العباس- 

الحملة االوىل
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الحملة األوىل

ــة  ــملت الحمل ــي وش ــة الصح ــز ود اونس ــد مرك ــات بتفق ــدأت الفعالي ب
ــع  ــل جمي ــم ترحي ــام ت ــرىض .ك ــن امل ــر م ــدد كب ــي لع ــراء كشــف طب إج
املــرىض املرتدديــن مــن منطقــة ود أوونســة إىل قريــة ود العبــاس إلجــراء 
عمليــات جراحيــة لهــم حيــث أنشــئت عيــادة طبيــة ملقابلــة املــرىض وبلــغ 
عددهــم حــوايل 150 مريــض وتــم إجــراء الفحوصــات الالزمــة لهــم ومــن 
ــل الحــاالت املتأخــرة إىل مركــز أبحــاث املايســتوما يف الخرطــوم  ــم تحوي ث
وأجريــت  49 عمليــة منهــا 38  حــاالت مايســتوما و9 حــاالت لجســم 

ــرت. ــة ب ــي 2 حال ــة لكيــس دهن ــب و2 حال غري

 وكان نصيــب االطفــال منهــا 19 حالــة والرجــال 17 حالــة، و13 حالــة مــن 
النســاء.

وقــد شــارك يف هــذه العمليــات مجموعــة مقتــدرة مــن الجراحــن منهــم 
ــواب  ــن ن ــدد م ــل وع ــن فح ــد حس ــر احم ــة والروفس ــامين وداع د.الس
الجراحــة وعاونهــم مجموعــة متميــزة مــن املحريــن ومســاعدي التخديــر 
ــور  ــح مصطفــى ود. مصطفــى الن ــام كل مــن د. الري ــي التمريــض، وق وفن
ــة. استشــاري االشــعة بتشــخيص كل الحــاالت باالشــعة واملوجــات الصوتي

  وتكفلــت الحملــة باملــرىض كفالــة شــاملة ووفــرت لهــم املــأوى والعــالج 
والفحوصــات واملتابعــة الدوريــة. 

 كــام قدمــت لهــم برامــج التوعيــة  الصحيــة عــر جلســات متعــددة 

ــه  ــتوما ومضاعفات ــرض املايس ــال م ــة إنتق ــن كيفي ــرىض ع ــن وامل للمرافق
وطــرق الوقايــة منــه. ووزعــت امللصقــات. 

ــا  ــا بدوره ــدروس اميان ــة وال ــب الجمع ــاجد يف خط ــة املس ــملت التوعي ش
الرتبــوي والحضــاري، وبثــت حلقــات عــر اإلذاعــة وتــم عــرض فيلــم 

ــايض. ــة الري ــادي ود أونس ــارضات يف ن ــاء املح ــي أثن وثائق

وكان للمســوحات دورهــا ايضــا يف هــذه الحملــة تحــت قيــادة بروفيســور 
أحمــد مضــوي مديــر معهــد األمــراض املتوطنــة ود. ســحر بخيــت رئيــس 
ــوم  ــة العل ــن كلي ــيخ م ــار الش ــد ود. من ــة باملعه ــاء الجزيئي ــم األحي قس
ــوحات  ــف مس ــق املكل ــرى الفري ــث أج ــوم، حي ــة الخرط ــة جامع الرياضي
ــة  ــنار ووزارة الصح ــة س ــالب جامع ــع ط ــاون م ــة بالتع ــة يف املنطق صحي
يف الواليــة عــن طريــق تجهيــز اســتامرات إلجــراء املســح وتدريــب طــالب 

ــة الطــب عــىل طــرق املســح. كلي

  املناطق التي غطتها الحملة وأجريت فيها عمليات جراحية  هي : 

ود النمــر - ودالزلقــم  - ود العبــاس - الــريس الفضــل - جاديــن - ود الحــر 
ــور -  ــا - ود الن ــة - الغزاي ــة جمع ــادي - حل ــور اله ــل - ن ــامرة - الرق - الع

الكتانــاب - ود حســان – دشــن
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جهاز التطبيب عن بعد – مركز ود أونسة الطريف

عملية جراحية- مركز ود اونسة الطريف حملة النظافة واصحاح البيئة بقرية ود النمر رشق سنار

تدريب الكوادر الصحية –محلية رشق سنار
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حمالت املايستوما يف والية سنار
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حمالت املايستوما يف والية سنار
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حمالت املايستوما يف والية سنار

حمالت املايستوما يف والية سنار
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حمالت املايستوما يف والية سنار
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الحملة الثانية

 نظمــت الحملــة الثانيــة يف يومــن 2016/3/31 م و4/1 /2016 م وتــم 
الرتكيــز فيهــا عــىل الجانــب اإلرشــادي والتوعــوي وتــم الكشــف لعــدد 420 
ــة رشق ســنار:  ــرى محلي ــة مايســتوما، وتركــزت يف ق ــا 75 حال ــض منه مري
)ود النمــر، ود اونســة، العيــدايب، ام حجــر، ود العبــاس، شــاع الديــن، ود 
ابراهيــم، الرقــل، دشــن، ود حســان، العــامرة، الكنانــاب، ود الزلقــم، رشق 

ــا(. املحريــب، الغزاي

وقــد تكــون الوفــد املرافــق للحملــة مــن بروفيســور احمــد حســن فحــل  
ــتوما-  ــاث املايس ــز أبح ــر مرك ــوم ومدي ــة الخرط ــة بجامع ــتاذ الجراح اس
ــحر  ــتوطنة - د .س ــراض املس ــد األم ــن معه ــوي م ــد مض ــور أحم بروفيس
مبــارك بخيــت رئيــس قســم األحيــاء الدقيقــة معهــد األمــراض املتوطنــة– 
ــر يف  ــا وخب ــوم والتكنولوجي ــة العل ــا جامع ــة  ماونكالي ــور نوم ا / بروفيس
ــى ود.  ــح مصطف ــعة  د.الري ــي األش ــة –وأخصائي ــة العاملي ــق الصحي املناط
مصطفــى النــور مــن مستشــفى ســوبا الجامعــي- د.فــدوى عــوض مســاعد 
باحــث يف مركــز أبحــاث املايســتوما - د. رؤى فتــح الرحمــن مســاعد باحــث 
يف مركــز أبحــاث املايســتوما - د. نجــوى جــودة مســاعد ود.إمانويــل إدوارد 

صديــق مســاعدي باحثــن يف مركــز أبحــاث املايســتوما.

نظمــت وزارة الصحــة بواليــة ســنار  إحتفــاال وحشــدا كبــرا شــهده وزيــر 
ــاء  ــة للقض ــي الحمل ــابق راع ــنار الس ــابق ووايل س ــادي الس ــة اإلتح الصح
ــدد  ــوب وع ــيخ محج ــور الش ــور بروفيس ــتوما وبحض ــرض املايس ــىل م ع

ــادات وزارة الصحــة  ــل األبيــض وقي ــرة والني ــي الجزي مــن وزراء مــن واليت
ــودان،  ــة بالس ــة العاملي ــة الصح ــر مديرمنظم ــة القص ــة ود. نعيم اإلتحادي
ــل الســيايس  ــادات العم ــة وقي ــا الجنوبي ــن كوري ــكا م ــة كوي ــد منظم ووف
ــال  ــن اإلحتف ــرض م ــز وكان الغ ــة واملرك ــي يف الوالي ــذي والترشيع والتنفي
تدشــن املركــز يف ود أونســة ووحــدة التطبيــب عــن بعــد التــي تربطــه عــن 
طريــق الشــبكة باملركــز يف الخرطــوم كأول مركــز يف العــامل تــم إنشــاؤه يف  

مواقــع إنتشــار املــرض. 

تــوىل مركــز ابحــاث املايســتوما  تدريــب املســاعدين الطبيــن بواليــة 
للاميســتوما. األويل  التشــخيص  ســنارعىل 

وحدة السينام املتجولة- برامج التوعية
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ــق  ــب فري ــم تدري ــوم إستشــاري الجراحــة ت ــادة  د. هجــو محمــد ت وبقي
ــى  ــك حت ــتوما، وذل ــن املايس ــا ع ــا  مكثف ــة تدريب ــاء الوالي ــن أبن ــي م طب
يســهل عــىل املــرىض تلقــي العــالج بيــر  داخــل الواليــة، بــدال مــن 

ــوم.    ــوبا – الخرط ــتوما يف س ــاث املايس ــز أبح ــاب ملرك الذه

ولقــد شــارك أطبــاء آخريــن عــىل طــول ســنوات الحملــة، ووصلــت عــدد 
ــرن  ــام م ــق نظ ــة، وف ــة 150 عملي ــذه الحمل ــة يف ه ــات الجراحي العملي

ــة.  ــن يف الحمل ــدد الداخل ــاء الج ــن االطب ــايف م ــدد إض ــتوعب أي ع يس

تخللــت هــذه الحمــالت زيــارات لعــدد مــن البعثــات الطالبيــة اىل الواليــة 
مثــل بعثــة طــالب جامعــة الخرطــوم كليــة اإلقتصــاد للوقــوف عــىل طبيعــة 

املــرض وإرتباطــه بالزراعــة وتأثــره عــىل اإلقتصــاد املحــي واإلقليمــي.

 وجــاءت ايضــا زيــارة مــن منظمــة  “CDC” األمريكيــة للبحــث الدقيــق 
حــول املايســتوما وطــرق الوقايــة وكيفيــة العــالج. 

تكاملــت ادوار الحملــة الثانيــة بالدخــول يف اعــامل إصحــاح البيئــة إذ 
إنتظمــت حملــة نظافــة عامــة يف املنطقــة لجميــع املنــازل والشــوارع  
خاصــة يف قريتــي ود أونســة وودالنمــر، ممنهجــة موقوتــة لتســتمر حتــى 
بعــد حملــة املكافحــة. وتــم اســتصدار أمــر محــي مــن محليــة رشق ســنار 
برتحيــل جميــع الزرائــب والحيوانــات بعيــدا عــن أماكــن الســكن وعمــل 
ــة والعمــق  ــد البيئ ــا لتحدي ــة إلجــراء البحــوث عليه ــات الرتب فحــص لعين
الــذي ميكــن أن تعيــش فيــه البكتريــا والفطريــات املســببة للمــرض، 
وأخــذت 500 عينــة مــن الرتبــة عــىل عمــق 30 ســم وعينــة مــن الــروث 

والطحالــب املوجــودة خــارج األزيــار بواســطة مختــص مــن وزارة الزراعــة 
ــع  ــالد لتخض ــارج الب ــالها خ ــم إرس ــة وت ــة الرتب ــر يف صيان ــة وخب بالوالي

ــة.  ــث والدراس للبح

 يف مجــال التثقيــف الصحــي والعمــل التوعــوي تم تقديم تســعة محارضات 
ــت  ــام أقيم ــة.  ك ــة الحمل ــل بداي ــا قب ــة منه ــتوما ثالث ــرض املايس ــن م ع
بعــض املحــارضات يف املســاجد ومحــارضات ولقــاءات  للنســاء  يف بيوتهــن 
يف كل مــن قريــة ودأونســة وود النمــر باالضافــة إىل ذلــك عــرض فيلمــن 
وثائقيــن للحضــور الذيــن تجاوزعددهــم 1600 فــرد مــن القريتيــن، وقــد 
ــات الخاصــة  ــات واملطوي ــات واملطبوع ــن امللصق ــدد  م ــم ع وزعــت عليه

بالتعريــف مبــرض املايســتوما. 

وقامــت مجموعــة مــن املشــاركن يف الحملــة بزيــارات منزليــة يف القريتــن 
فاقــت ال 700. 

قدمت حلقة إذاعية وبرنامج عيادة عىل الهواء بإذاعة الوالية. 

وقــد تــم عمــل مســح ملعرفــة إســتجابة املناعــة والوراثــة للاميســتوما عــن 
طريــق  توزيــع اإلســتبيانات  والتــي بلــغ عددهــا » 320«.   كــام تــم 
تخريــط »95« أشــارة بجهــاز تحديــد املواقــع الجغرافيــة ال GPS لتحديــد 

ــود النمــر.  ــي ودأونســة. و«81«ب ــا »14«بقريت ــة منه ــع اإلصاب مواق

وقد توصلت الحملة ألبرزاملشاكل التي يعاين منها األهايل 

• ميل معظم األهايل واملصابن باملايستوما الستعامل األدوية البلدية 	
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• ــالج 	 ــي الع ــىل تلق ــلبا ع ــر س ــة تؤث ــة بدرج ــة اإلقتصادي ــور الحال تده
ــة. ــف الباهظ ــل التكالي ــام وتحم بانتظ

• افتقار املنطقة إىل الكوادر املدربة عىل معرفة ومتييز املايستوما	

• ندرة معينات العمل وأجهزة ومعينات الفحص. 	

 وخرجت الحملة بعدة مقرتحات منها :

• رضورة  تدريب الكوادر الصحية وتأهيلها.	

• الســعي  لتوحيــد الجهــود وصفهــا لتقديــم الدعــم الــالزم املــادي 	
واملعنــوي.

• تخطيــط قــرى منوذجيــة تتوفــر بهــا جميــع الخدمــات الروريــة 	
وترحيــل القــرى املوبــوءة إليهــا.

• إستمرار حمالت النظافة وإصحاح البيئة.	

• استمرار برامج  التوعية واإلرشاد . 	

التوعية باملنازل – قرى رشق سنار

 توعية االطفال داخل منازلهم وتبصريهم مبرض املايستوما
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واحدة من العمليات الجراحية- مبركز ود اونسة الطريف التطبيب عن بعد مبركز ود اونسة الطريف

مجموعة من املرىض محتشدة أمام العيادة- الحمالت 

 مجموعة من املرىض يف انتظار الكشف والعمليات. مجموعات غفرية تحتشد يف امام العيادةالصحي برشق سنار

مرشوع الحظائر – مجموعة سمنار الهندسية
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الحملة الثالثة

بــدأت الحملــة الثالثــة للتوعيــة مبــرض املايســتوما  مرتكزة عــىل التفاهامت 
واالتفاقيــات القامئــة بــن املركــز ووزارة الصحــة بســنار، وامتــدت يف هــذه 
الحملــة  لتقديــم خدمــات إضافيــة  متخصصــة لواليــة ســنار، حيــث 
ــالك  ــايئ املس ــودانية ألخص ــة الس ــل الجمعي ــن  قب ــتجابة م ــاندتها اإلس س
البوليــة. وأيــدت العــزم  بإجــراء عمليــات جراحيــة للمســالك البوليــة 
ويتواصــل الســعي لتمتــد الخدمــات  بعدهــا اىل الجراحــة العامــة وجراحــة 

ــال وجراحــة املناظــر.  األطف

 تــم االعــداد الجيــد والرتتيــب لهــذه القافلــة ووصــل يف األول مــن أبريــل 
ــىل  ــف ع ــادة والكش ــز العي ــاء   لتجهي ــن األطب ــق م ــام 2017 م   فري للع
ــن  ــس م ــاين إىل الخام ــن الث ــة م ــاط  الحمل ــا نش ــتمر بعده ــرىض واس امل
ابريــل، وتــم تحديــد اكــر مــن 200 مريــض يف حاجــة ماســة الجــراء 
ــوا يف  ــل ورشع ــوم 6 ابري ــق اإلستشــارين ي ــة.  وصــل فري ــات جراحي عملي

ــل. ــوم 8ابري ــى ي ــتمرت حت ــي اس ــات الت ــراء العملي اج

أشــهدت وزارة الصحــة االعــالم ركيــزة التوعيــة والثقافــة، وحشــدت وفــوده 
تقــف عــىل اعــامل الحملــة الثالثــة، وانطلقــت البشــارات تبــن لــكل النــاس 
ــاء والجراحــن ومباضعهــم تعمــل  والعــامل ومستشــفى ســنار يزخــر باالطب
ــود  ــن وتع ــت االن ــراض فيخف ــار االم ــيء ن ــل االورام وتطف ــار تزي ــل نه لي

البســمة ملئــات املــرىض غــر بعيــد عــن مراتعهــم ومضارعهــم والحقــول.

أسســت الحملــة الثالثــة لبنيــات وخطــوات تنمويــة متثلــت يف اقامــة 
ــل ســخي مــن رشكــة ســنامر الهندســية  72 حظــرة النعــام االهــايل بتموي
ــاكنهم يف  ــن مس ــيتهم ع ــدوا ماش ــن ليبع ــىل املواطن ــا ع ــت بتوزيعه وقام
ــرا واشــواك  ــل مــن مخاطــر الباكت ــة الســكن ويقل عــزل صحــي يحــي بيئ

ــاخ. ــم واالوس ــة وروث البهائ الزريب

صعوبة الحركة أثناء حمالت املايستوما يف رشق سنار
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الحملة الرابعة

ــرىض املايســتوما  ــارصة م ــابقاتها ملن ــع س ــرادف وق ــة ت ــت هــذه الحمل  أت
ــابقن  ــات الس ــق نجاح ــن واألدب توث ــل الف ــة أه ــنار يف صحب ــة س مبحلي
ــن  ــون م ــواليئ املك ــة ال ــق الجراح ــالح. وشــكل فري ــوز والف ــارك الف وتب
ــد  ــو محم ــور هج ــتهم دكت ــوىل رئاس ــري، يت ــا الفق ــاء عموده ــرشة أطب ع
تــوم- وبينهــم  أخصــايئ جراحــة عامــة - ونائــب أخصــايئ جراحــة وطبيــب 
ــوادر  ــن ك ــن م ــة واثن ــري عملي ــة مح ــر وثالث ــي تخدي ــي  وتقني عموم
التمريــض مــن مستشــفى ســنار التعليمــي ، تســاندهم الكــوادر العاملــة يف 

ــتوما.  ــة للاميس ــز ود اونس مرك

 وبــدأت أعــامل الحملــة العمــل يف 12 ســبتمر 2017 م، وفتحــت العيــادة 
ملقابلــة 34 مريــض، وتــم تحويــل 6 مــن املصابن باملايســتوما اىل مستشــفى 
ــاث  ــز ابح ــوبا مرك ــة اىل س ــه حرج ــر حالت ــاب آخ ــي، ومص ــنار التعليم س
املايســتوما، وتــم تنفيــذ جراحــات لعــدد 16 منتظــر مــن الحملــة الســابقة 
والحــق 2 آخريــن مــن املــريض بهــم، واجريــت عمليــات الســتخراج أجســام 

غريبــة لعــدد 8 مــن املــرىض.

والجــراء املزيــد مــن الدراســات واالبحــاث تــم أخــذ عينــات مــن االنســجة 
وتــم ارســالها اىل مركــز ابحــاث املايســتوما بســوبا.

جراحية  عمليات  اجراء  وتم  الحملة  خدمات  من  استفادت  التي  املناطق 
ودالنمر  وقرية   – أونسة  ود  اإلدارية  الوحدة  قرى  هي  املايستوما  ملرىض 

والشقيلة. الرشيف،  العيدايب  حسان،  ود  قرية  وتلتها  سنار  رشق  مبحلية 

جانب من الحفل الكبري الذي اقامته مجموعة نحن معاكم بقيادة سفري املايستوما عاصم البنا
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الحملة الخامسة 

امتدادا الرهاصات حمالت التوعية توىل فريق الوالية أعباء الحملة الخامسة 
يتمم جهود مركز ابحاث املايستوما ووزارة الصحة بسنار، ففتحت العيادات 
وهيأت غرف العمليات يف ود أونسة تجدد العزم آملة يف حصاد الخر والركة 

تحلم بوالية نظيفة من االمراض واالالم.

سنامر  مجموعة  نظمت  أن  بعد  الفنانن،  كبار  املرة  هذه  ركبهم  أم  وقد 
لدحر  التفاكري  امللتقي  املايستوما   ابحاث  مركز  مع  بالتعاون  الهندسية 
املايستوما، بالخرطوم 18 يوليو 2017م، وشاركت فيه وزراة التعليم العايل 
ومنظامت  العاملية  الصحة  ومنظمة  سنار  الصحة  ووزارة  العلمي  والبحث 
والعلامء  والباحثن  املختصن  من  كبر  وحشد  والطوعي  االنساين  العمل 
ومنظامت املجتمع املدين وأجهزة االعالم واملنظامت الدولية واملراكز العلمية 
االقليمية وشارك فيه 40 فنان من اهل املرح والغناء والفنون بقيادة الفنان 

املايستوما. سفر  البنا  عاصم 

جاءت مخرجات هذا اللقاء التفاكري لدحر املايستوما تؤسس بفريق يشارك 
يف الحمالت اىل سنار مكون من طليعة ثقافية وعلمية مقتدرة شمل أهل 
ويحفل  الصحية  القوافل  مسارات  يتوج  واالبداع  واألدب  واملرح  الدراما 
برامج التوعية باشواق والوان الرتاث والفن ويرسم ايقاع الكرنفال الصحي 
التنموي باوتار الثقافة السودانية وسمح االعراف والشعر والزجل فيترب 
الفرح من بن الدموع والجراح وتغسل املواساة واملشاركة الوجدانية للمرىض 
فتسلو نفوسهم وتجلو صدى اليأس وتخفف من وقع االعاقة لكل من برت 
العزم  برشى  تزف  الحملة  جاءت  هكذا  واالطراف،  رجله  وتورمت  ساقه 

ملواصلة الجهود حتى يقتلع أهل سنار الوهن واملرض، حتى تسوى الدروب 
ينجو  حتى  والسهول،  الخرة  تتعاىف  حتى  والسموم  االشواك  تنأى  حتى 

الطفل ويسلم االب والجد الكبر.

البنا قافلة أهل الفن اىل سنار يف حشد بلغ 40 مشاركا،  قاد الفنان عاصم 
ابتدر حفالته ولقاءاته من الكاملن ومدين يرسمون طريق مكافحة املايستوما 
املكان  القومية وملا وصلوا لسنار سعد  االلحان وااليقاع للحمالت  ويألفون 
وصانعيها  السودانية  الثقافة  فجمعت  البهيج  الكبر  وحفلهم  بكرنفاالتهم 
صحبة البنا وعصمت الناس بإلفة وحب صفا مرصوصا يبني ويكافح ويعمل 
ويقيم سدا بن سنار واملرض من سبائك الحديد والنحاس مصهورا وممهورا 

بخاتم سفراء املايستوما. 

بدأت اعامل   الحملة يف 21 ديسمر 2017م وتم فيها إجراء مقابلة  لعدد 
50 مريض وتحديد 6 حاالت مايستوما إلجراء عمليات جراحية لهم يف الحملة 
القادمة، وتم تحويل 16 حالة مايستوما إىل مركز أبحاث املايستوما يف الخرطوم.

لجسم  و6  حاالت  مايستوما  منها حالة  إجراء 24 عملية جراحية، 16  تم 
غريب و2 حالة ورم ليفي. وأخذت 18 عينة من االنسجة من العمليات التي 
تم إجرائها لتخضع للفحص املعمي، وكانت املناطق  التي أتت منها الحاالت 
يف رشق سنار - قرية ود النمر 6 حاالت، قرية ود الزلقم 2 حالة، قرية ود 
ابراهيم 3 حاالت، قرية ابريس  حالة واحدة، قرية ود الكرس حالة واحدة، 

قرية ود طه  حالة واحدة، العامرة  حالة واحدة، الدبكرة  حالة واحدة.  

وقد أجريت عمليات لالطفال و3حاالت للرجال و4حاالت للنساء.
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مرشوع االطراف الصناعية – قرية ود اونسة
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الحملة السادسة

ــث  ــواليئ حي ــق ال ــت إدارة الفري ــة  تح ــة السادس ــة العالجي ــت الحمل  مت
تــم تنظيــم الحملــة يف واليــة ســنار مركــز ود أونســة يف الرابــع مــن ينايــر 
ــابقة  ــة الس ــالت الصحي ــوال الحم ــس من ــىل نف ــارت ع ــام 2018م. وس للع
يحفهــا القبــول والوعــي مــن أهــايل املنطقــة، فلقــد ترســخت أركان العمــل 
الغبــار  املســتمر والخطــوات املتالحقــة للحمــالت الصحيــة ونفضــت 
وعقــدت العــزم عــىل محاربــة املــرض والجهل،فجــاء االقبــال عــىل العيــادات 
وارســاء التوجيهــات واالرشــادات يف العــالج والكشــف املبكــر والتعامــل مــع 
ــامر  ــاري واملع ــلوك الحض ــة الس ــة وترقي ــاح البيئ ــتوما واصح ــرض املايس م
ــة  ــة بالحمل ــج التوعي ــت برام ــي. وطبع ــة والرع ــعبي وادوات الزراع الش
السادســة عــىل قلــوب النــاس وعقولهــم وثقافاتهــم قيــم التعــاون والنفــر 

ــاق والنهضــة والعمــل. لالنعت

ورشة تركيب االطراف الصناعية بوالية سنار

ــراف  ــب االط ــة تركي ــامل ورش ــة أع ــة السادس ــامل الحمل ــع أع ــت م تزامن
الصناعيــة، تقديــرا لصعوبــة االنتقــال للمــرىض مــن الواليــة اىل الخرطــوم تم 
االتفــاق مــع مؤسســة االطــراف الصناعيــة بالخرطــوم عــىل تســير ورشــة 
محمولــة  مــن الخرطــوم لــود أونســة واســتمرت  ألكــر مــن أربعــن يــوم، 
تــم خاللهــا حــر وتأهيــل للمــرىض وتدريبهــم داخــل مشــفى ود اونســة 

عــىل إســتخدام األطــراف الصناعيــة. 

بلغــت تكاليــف هــذه الورشــة الضخمــة 600 مليــون جنيــه أي مــا يعــادل 
ــا، متــت رعايتهــم وتركيــب  30 الــف دوالر امريــي. واســتوعبت 160مصاب
اطــراف صناعيــة لهــم. ودعمــت هــذه الورشــة ثلــة مقــدرة مــن املؤسســات 

واالفــراد.

وقــد أفســح فيهــا للخريــن واملحســنن وديــوان الــزكاة بواليــة ســنار وهيئــة 
ــة  ــزاد والســكن واالقام ــوا ال ــن قدم ــة الذي ــاء املنطق التأمــن الصحــي وأبن

املناســبة.

شباب رشق سنار يسترشفون اياما عامرة بالعمل والصحة
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الحملة السابعة 

بعد سنوات من العطاء وتعبيد الطريق للعمل وتقديم الخدمات االنسانية 
والصحية جاءت يف 9 يناير 2020م الحملة السابعة، لتنطلق من مشفى ود 
أونسة تواصل اجراء العمليات الجراحية والكشف عىل املرىض ورعاية املصابن 

وتقديم الدواء وجرعات التوعية مركزة صادحة باالمل والرجاء والدعاء.

عملهم  يف  االطباء  فانتظم  الحملة،  هذه  يف  املشاركن  بن  املهام  وتوزعت 
الطبي واملسئولن من الجانب  التوعوي يف عملهم التوعوي الذي استهدف 
جميع رشائح املجتمع،  وقد أخذت التوعية الصحية  حيزا كبرا من الوقت 
مرض  حول  ومرافقيهم   للمرىض  املحارضات  طريق   عن  فكانت  والجهد، 
والفيديوهات. امللصقات  إىل  باإلضافة  اونسة  ود  مشفى  داخل  املايستوما 

باالضافة لالذاعات املحمولة من مكرات الصوت تنبه االهايل وتنرش اخبار 
التثقيفية. العالجية  الحملة  سر 

تكفلت األستاذة حنان فيصل الطيب حسن املدير اإلداري للمنظمة اليابانية 
واالستاذة انصاف تاور باملحارضات، وكانت تقوم بتوعية األهايل عن طريق 
املحارضة والوسائل املالمئة لكل فئة  فاألطفال إعتمدت توعيتهم عىل الصور 
االساسية  املعلومات  إعطائهم  إىل  باإلضافة  املتحركة  والرسومات  امللونة 
ومشاركات  نقاشات  ادارت  فلقد  الكبار  أما  مبسطة  شفاهية  بطريقة 
ومشاورات وحوارات جادة ومثمرة معهم. كل هذا وكوادر التوعية والعمل 
الحملة  مسارات  توازي  متواصلة  متالحقة  العمل  من  حزما  تقدم  الطبي 
السابعة بعد تجربة ودربة وخرة وصر طويل تجنى حصاد الغرس املبارك 
يحاول  من  ضمر  أحيت  وبذلك  الزمان.  من  لعقد  جديد  بعث  لعمليات 

أو  نية  بحسن  أو  التكسب  بقصد  سواء  وجهلهم  املرىض  ضعف  استغالل 
العالج  املام بخطورة املرض. وقد استجاب أصحاب  باعتقاد خاطيء وعدم 
الحمالت  رسخته  بوعي  وتقبلوها  العلمية  الحقائق  وتفهموا  وغره  بالي 

املتواصلة طرقا ورضبا ال ميل.

وانطلقت الروابط تعد مواقع العمل والطعام واملاء تتسابق اىل اكرام أهلهم 
لرامج  يفتح  والزمان  واملكان  جيدا  التنظيم  فكان  الصحية،  الحملة  وفرق 

التوعية االذان والقلوب يف قرية العامرة ابو فاطمة وبقية القرى بسنار.

حكومة سنار والشعبني سند الحمالت الصحية
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قصة الرجل االمة

مل يكــن مــن الســهل ايجــاد مقــر مناســب  إلقامــة وفــود حمــالت التوعيــة 
الصحيــة يف واليــة ســنار .. 

فتقــدم رجــل يــدرك دوره ومقامــه فافــرد بيتــه مقــرا القامــة اعضــاء الحملة 
ليكــون محــور ارتــكاز بــن كل قــادم لســنار يف رحابــة وتجــرد وتفــاٍن يشــبه 
أهــل الســودان وســنار، عبــد العزيــز البشــر يوســف ولــد عاشــقا لــالرض 
والعلــم وورث الكــرم والنخــوة وتعلــق قلبــه بحــب االهــايل وســنار فجــاءت 
ــوف  ــة الضي ــىل خدم ــف ع ــه تق ــه ارست ــردة، تتبع ــزة متف ــاركته متمي مش
ــالت  ــف حم ــق حال ــتلهام وتوفي ــذا اس ــا، وكان ه ــا واكرام ــزوار ترحاب وال
ــم  ــالحها العل ــون س ــة ليك ــة والفني ــا العلمي ــة وتجريداته ــة الصحي التوعي
والحــزم ملحاربــة هــذا املــرض الفتــاك جيشــها وجنودهــا جميــع أهــل ســنار 

وأموالهــم وضياعهــم وحتــى منازلهــم الخاصــة.

 الرجل األمة
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ــة  ــة يف والي ــة الصحي ــاح حمــالت التوعي أســباب نج
ســنار 

 مــن خــالل الدراســات البحثيــة وتحليــل اإلحصائيــات واألرقــام مــن حيــث 
ــالج  ــة الع ــون عملي ــن يتابع ــبة م ــتوما ونس ــرض املايس ــن مب ــدد املصاب ع
ومــدى وعــي ومعرفــة املســتهدفن بالحمــالت  الصحيــة التــي متــت نجــد 
أن واليــة ســنار تعتــر األعــىل نســبة مــن حيــث الوعــي  واألكــر نســبيا مــن 
ــة مــع  واليــات الســودان  حيــث الحمــالت الصحيــة املوجهــة لهــم  مقارن

األخــرى والتــي أيضــا يتفــى فيهــا مــرض املايســتوما بكــرة.

ــة ســنار   ويعــود ذلــك النجــاح إىل عــدة أســباب وعوامــل توفــرت يف والي
خالفــا عــن باقــي الواليــات وهــي: 

• التعاون املطلق بن مركز أبحاث املايستوما يف الخرطوم - سوبا ومكونات 	
الوالية من فريق طبي واليئ ، حكومة، وزارة ، محليات ، مرىض، أهايل ، أطباء 
املعلومة  نرش  دائرة  اتساع   التعاون  هذا  عن  ونتج  روابط،   ، مؤسسات   ،
تنشيطها  إعادة  يتم  ريثام  الحملة  إنتهاء  بعد  حتى  إستمراريتها  وضامن 

بحملة أخرى جديدة.

• ازدياد وعي إنسان املنطقة وإدراكه لحجم الخطر الذي تسببه املايستوما. 	

• تعدد الحمالت التي تم توجيه معظمها لوالية سنار اذ ميكن القول أن 	
جهود التوعية تم تركيزها يف والية  سنار أكر من الواليات األخرى. 

• وكانوا 	 التوعية  يف  ساهموا  والذين  املتعلمن  من  املنطقة  أبناء  جهود 
مبثابة قادة الرأي والوسطاء بن الحملة اإلعالمية والبعيدين من األهايل ممن 

إليهم. الوصول  يصعب 

• ونتيجة لهذه الجهود ولحمالت إصحاح البيئة والتثقيف الصحي املستمر 	
باملرض قد قلت كثرا يف والية سنار   واملسح اإلجتامعي فإن نسبة اإلصابة 
الحملة   بداية  يف  باإلصابة  سجلت  التي  الحاالت  مبقارنة  هذا  ولوحظ  
التالية لها  مام يعني سهولة تداركها وعالجها  كام  وتطورها مع الحمالت 

املايستوما  من  متاما  خالية  قرى  هنالك  أصبحت 

• الحمالت 	 من  العديد  خاللها  نفذ  ضخمة  تجريدة  سنار  وتعترتجربة 
املايستوما.   من  متاما  خالية   الوالية  إعالن  حتى  تبذل  الجهود  ومازالت 

الخطــط الداعمــة لنجــاح واليــة ســنار يف هــذة 
التجربــة هــي: 

• إســتمرارية الجهــود  إلكــامل  املســح الصحــي الــذي ســيقود إىل معرفــة 	
حجــم املــرض.

• عمل برنامج تثقيفي منتظم وبثه  عن طريق مختلف وسائل اإلعالم. 	

• إكــامل تشــييد القريــة النموذجيــة لرعايــة مــن بــرتت أطرافهــم بســبب 	
مــرض املايســتوما وتأهيلهــم. 

• تدريب املزيد من املساعدين الطبين.	
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• نقــل تجربــة حمــالت التوعيــة الصحيــة مــن ســنار  للمراكــز الوالئيــة 	
ــة املراكــز.  األخــرى يف النيــل االبيــض والجزيــرة وبقي

• تدريب أمئة املساجد للتوعية مبرض املايستوما. 	

• ــة 	 ــس والتوعي ــن  للتدري ــاتذة مؤهل ــف أس ــن وتوظي ــب املعلم تدري
ــادي. ــاتذة  وكادر إرش ــوا اس ليكون

• إبعاد  الزرائب من البيوت.	

• إالصحاح البيئي وفق القوانن البيئية املنظمة.	

• أن تعمــم  هــذه التجربــة  عــىل باقــي الواليــات يف الســودان  لتشــكيل  	
درع واقــي مــن مخاطــر املايســتوما. 

عالج وتوعية مرىض املايستوما
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راعي مرشوع القوافل الصحية والتوعية

أ. محمد عبد القادر مأمون / وزير الصحة السابق – والية سنار

تــوىل وزيــر الصحــة بواليــة ســنار مــرشوع القوافل الصحيــة وبرامــج التوعية 
عنايــة ورعايــة، وحشــد لهــا االرض والنــاس وبنيــات الواليــة، مؤكــدا ســبقها 
ــادة وزارة راشــدة لســبع  ــة بقي ــاة صحي ــا، يرجــو ألهــل ســنار حي وريادته
ــك  ــارة واملل ــاء والحض ــت اإلب ــة ورث ــة  أم ــا نهض ــة عامده ــالت صحي حم

الربعــة قــرون مــن الزمــان.

بفضــل هــذه الرعايــة ســارت فــرق القوافــل أطبــاء وجراحــن وكــوادر طبيــة 
ــة  ــاء بالوالي ــرق االطب ــا ف ــد معه ــنار وتتح ــان رشق س ــرى وفرق ــوب ق تج
ــي  ــب مح ــج بتدري ــت الرام ــز، واكتمل ــفيات واملراك ــن باملستش والعامل

ــة بســنار. للكــوادر الصحي

ــة املايســتوما بســنار وتحشــد وزارة  ــرتاص الصفــوف ملحارب نعــم عندمــا ت
الصحــة عتادهــا وقياداتهــا يكــون الفــوز عظيــام والكســب كبــرا. ويدفــع 

ببقيــة الواليــات ووزارات الصحــة أن تحــذو حذوهــا وتتبــع ســنتها تحــارص 
املايســتوما يف األربــع مناطــق األعــىل إصابــة باملايســتوما.
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خامتة 

ــه  ــث ومواكبت ــد والتحدي ــالد بالتجدي ــودة  يف الب ــة  املوج ــز الصحي ــن املراك ــره  م ــن غ ــتوما ع ــاث املايس ــز أبح ــاز مرك ميت
للتطــورات التقنيــة وإدراكــه للقيمــة الفعليــة لإلعــالم ووســائله  وينعكــس ذلــك جليــاً مــن خــالل  حمــالت التوعيــة الصحيــة  
التــي متــت عــىل مــدى ســنوات طويلــة  والتــي تركــز معظمهــا يف واليــة ســنار مــام أحــدث طفــرة توعويــة واضحــة عــىل 
إنســان الواليــة ظهــرت معاملهــا مــن خــالل النتائــج اإليجابيــة  يف جانــب  العــالج والتوعيــة وهــذه النتائــج  التــي حققهــا 
املركــز  مبســاعدة وتضافــر الجهــود املبذولــة مــن قبــل إدارة املركــز واملنظــامت الطوعيــة ووزارة الصحــة مبختلــف كياناتهــا 

واملهتمــن والكــوادر اإلعالميــة  تعتــر ذات شــأن كبــر عــىل  الصعيديــن املحــي والعاملــي. 

 ومــازال الطريــق أمــام املركــز مفتوحــاً ملزيــد مــن الحمــالت الصحيــة واملــواد اإلعالميــة  األكــر مالمئــة للتحديــات الراهنــة 
والتــي يف مقدمتهــا تعــدد مــواد وقنــوات ووســائل اإلعــالم مــع إختــالف فئــات وأمزجــة النــاس املســتهدفن وإختــالف طــرق 
ــا يف أمنــاط األمــراض  ــرا جذري ــة تغي ــة  شــهدت العقــود املاضي ــوب وكنتيجــة حتمي ــر املطل الوصــول اليهــم إلحــداث التأث
وإنتشــارها بــن أفــراد املجتمــع  بــدًء مــن األمــراض املعديــة ، إىل األمــراض املزمنــة واألمــراض املداريــة واملهملــة وغرهــا كثــر 
مــن هــذه األمــراض التــي هــي نتيجــة لســلوك خاطــئ ومــن هنــا فــإن التوعيــة  الصحيــة  هــي حجــر األســاس  للوقايــة مــن 
هــذه األمــراض وأول مناشــط تعزيــز الصحــة. ألنــه عرهــا يتــم اإلرتقــاء باملعــارف واملعلومــات وبنــاء التوجهــات وســيادة 
الســلوكيات الصحيحــة وهــذا تحديــدا مــا درج مركــز أبحــاث املايســتوما عــىل القيــام بــه  ونجــح فيــه بشــكل عمــي وملموس. 

 املصادر:

-  تقارير وزارة الصحة والية سنار موقع ويكيبيديا 

أ. محمد عبدالقادر وزير الصحة السابق لوالية سنار 

أ.حنان فيصل املدير اإلداري ملنظمة الجمعية اليابانية للعون واإلغاثة

األرشيف اإلعالمي ملركز أبحاث املايستوما 

أ. الشيخ عبدالعزيزالبشري
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حمالت املايستوما يف والية سنار

حمالت املايستوما يف والية سنار
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حمالت املايستوما يف والية سنار
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حمالت املايستوما يف والية سنارحمالت املايستوما يف والية سنار
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حمالت املايستوما يف والية سنار



ملاذا سنار؟
ملاذا املايستوما؟

ملاذا أهل سنار؟
ســنار رواق افريقيــا والســودان. جممــع العلمــاء والعلــم ألربعــة قــرون بعــد انحســار دولــة االندلــس 
بســت أعــوام، وهاجــر لهــا مــن جنــا مــن علمــاء املســلمني مــن االندلــس الذيــن تســربوا كأشــعة 

النــور عــر الصحــراء وســلطنة وداي.
ســنار جممــع القوافــل وحجيــج غــرب افريقيــا ونقطــة ارتــكاز قافلــة حممــل دارفــور وكســوة 
الكعبــة حيــث ينهــل جنــوده الثالثمائــة وحرابهــم املزينــة بريــش النعــام وحجيــج دارفــور يســتمعون 

ــي. ــي واملالك ــة احلنف ــه وخاص ــدراس الفق ــع م اىل جمي
سنار مهوى االفئدة ورمز احلضارة االسالمية.

ــل وحلتهــا اخلضــراء ومســارات االنعــام  ســنار منبــع اخلــر ومســرى النيــل وبشــارات الطــل والواب
ــة. ــرج والزين والس

هذه الوالية ال ينبغي ان ترتك نهبا لهذا الداء اخلطر.
وال ينبغي ان ينتشر فيها حتى تعرف به ويعرف بها.

فهي مهد االنعتاق والتفرد واحلضارة.
أمــا املايســتوما فــإن جتريــدة املقاومــة واملكافحــة يحفزهــا شراســته وخســته إذ يركــز ســهامه 
علــى البســطاء وال ينفــذ للجســم اال عــر ثغــرة صغــرة ثــم يبــدأ بحبــة صغــرة فمــا دام قــد عرفــت 
ــر  ــي واخل ــب الوع ــة بجل ــه مرتبط ــرق مكافحت ــت ط ــا دام ــه، فم ــد طريق ــهل ص ــه س ــبل انتقال س
واملســكن النظيــف واالعــراف الســمحة فمرحبــا بــه حليــاة جديــدة عامــرة بالنمــاء واحلــب والعمــل.

مركز ابحاث املايستوما 
يقود حلياة صحية وكرمية


