
 المختارة المحافظات في  الصحية المرافق والعشرون التاسع األسبوع في المترددين عدد اجمالي بلغ ●

 المراضة لحدوث الرئيسية األسباب ان لوحظ. 122028 الماضي باألسبوع مقارنة 130914

 إسهال العلوي، التنفسي الجهاز التهاب ، السفلي التنفسي الجهاز التهاب التالية األمراض في انحصرت

.المالريا وكذلك آخر حاد

 أربع في السريعة األستجابة مع الوبائية لألمراض المبكر للترصد األلكتروني النظام انطالق بدأ  ●

األمانة،) محافظات ست في التوسعة ثم ومن ، م2013 مارس في (وتعز لحج ابين، عدن، ) محافظات

 محافظات ألربع الجديدة التوسعه تم ومن م،2014 نوفمبر في (وصعدة حضرموت اب، حجة، الحديدة،

 لبرنامج األخيرة التوسعه تمت . (وذمار الوادي حضرموت صنعاء، محافظة المهرة، شبوة، عمران،)

 .(والضالع ريمه المحويت، مأرب، الجوف، البيضاء،) جديدة محافظات 6 في اإليديوز

.هذه النشرة الوبائية األسبوعة تصدر بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية اليمن

اليمن -   مكتب منظمة الصحة العالمية 772924388  وزارة الصحة و 713228999: تلفون: لألستفسار

alyusfi5@yahoo.com and nasser.afaf@yahoo.com: بريد الكتروني

 URTI: التهاب الجهاز التنفسي العلوي BD: اسهال مدمم OAD: اسهال حاد اخرى LRTI: التهاب الجهاز التنفسي السفلي AWD: اسهال مائي حاد Sch: بلهارسيا Mal: مالريا DF: حمى الضنك Men: التهاب السحايا RB: داء الكلب Meas: الحصبة AVH: التهاب الكبد         Mumps: 

أمراض أخرى :Others أنفلونزا على شكل وباء :SARI التهاب تنفسي حاد وخيم:ILI النكاف

م 2016، 29مؤشر نسبة تفشي حمى الضنك في محافظات الحديدة، لحج، شبوة وعدن لألسبوع الوبائي 

 38 الحديدة، 78 شبوة، محافظة من حالة 98 منها محافظة، 15 في سجلت ضنك حمى حالة 475  ●

 اإلنذار برنامج عبر محافظة أي في نزفية حميات أعراض مع حالة أي تسجل لم.  لحج 21 عدن،

.المبكر

 771 منها ، 2016 / 29 األسبوع في إنذار 1040 المبكر لألنذار األلكتروني البرنامج سجل ●

.المالئمة واألستجابة بالتحري للقيام صحيحة

 الجهاز التهاب 110 آخر، حاد إسهال 120 العلوي، التنفسي الجهاز التهاب إنذار 122 تضمن ●

 30 الحصبة، 39 مدمم، إسهال 51 المالريا، 62 الديكي، السعال 81 التيفوئيد، 87 السفلي، التنفسي

 والشلل النكاف من لكل 6 السحايا، التهاب 8 البلهارسيا، 9 الضنك، حمى 28 وباء، شكل على أنقلونزا

 الوليدي، والكزاز الكبد التهاب الجلدية، اللشمانيا من لكل 2 وخيم، حاد تنفسي التهاب 5 الحاد، الرخو

.الدفتيريا واحد أنذار

 من% 5.9 بنسبة السفلي التنفسي الجهاز والتهاب% 8.8  األسهاالت امراض جميع نسبة بلغت ●

.المحافظة في المختارة المرافق في الوبائية األمراض اجمالي

من اجمالي حدوث %  1بينما مثل التهاب الكبد الوبائي، األسهال المائي والبلهارسيا مانسبته أقل من ● 

% .0.4تليها األسهاالت المدممة بنسبة . العدوى في التقارير المسجلة لهذا األسبوع

م2016 ، 29 مديريه من إثنى وعشرون محافظة بلغت بالتقارير للبرنامج األسبوع  292 

من اجمالي األمراض األخرى اهمها  (%31)سجلت نسبة حدوث المراضة لألمراض ذات األولوية  ● 

 (%8.4)اسهال حاد اخر ، (%3.1)اشتباه مالريا ،  %13.6األلتهابات التنفسية العلوية الحادة بنسبة 

.(%5.9)والتهاب الجهاز التنفسي السفلي 

(تفشي حمى الضنك  )األسباب الرئيسية للمراضة والوفيات لألسبوع الوبائي التاسع والعشرون 

 األخرى المعدية األمراض وكذلك الضنك حمى لوباء الفعلي الرصد من للتأكد المراقبة تكثيف يتم  ●

.الميدانية الطبية واللجان المختلفة الصحية المرافق عبر تسجل الذي

م 2016 يوليو 24 - 18 من 29 األسبوع الوبائي رقم 29 العدد 4مجلد رقم 

م2016، 29 - 1رسم بياني يوضح معدل ابالغ التقارير من المحافظات المختارة لألسابيع من العناوين الرئيسية

 من الواصلة الصحيحة التقارير نسبة مثلت م2016 العام من والعشرون التاسع األسبوع خالل• 

 المرافق اجمالي من (893/775 ) % 87 مانسبته محافظة وعشرون إثنى في الصحية المرافق

. المستهدفة

 محافظة لألسبوع الوبائي التاسع والعشرون22مؤشر األمراض ذات األولوية في 

 التنفسي الجهاز والتهاب%  8.8   األسهاالت انواع جميع عن الناتجة المراضة نسبة بلغت كما ●

%  .5.9 السفلي
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 المترددين المحافظات المختارة

 النشرة الوبائية األسبوعية

واألستجابة المبكرة لألمراض النظام األلكتروني لألنذار   

 وزارة الصحة العامة والسكان
 قطاع الرعاية الصحية األولية

 اإلدارة العامة لمكافحة األمراض
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 م 2016/  29رسم بياني يوضح معدل التقارير المبلغة بحسب المحافظات لألسبوع   

  المستهدف معدل األبالغ

URTI; 13.56% 

LRTI; 5.94% 

OAD; 8.38% 

BD; 0.45% 

Sch; 0.14% 

Mal; 3.09% 

Rb; 0.08% 

AVH; 0.15% 

Mumps; 0.07% 

 HIV/ AIDS; 0.00% 

Brucellosis; 0.16% 

Chicken Pox; 0.00% 
Guinea Worm; 0.00% 

Other_Disease; 60.75% 
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 م2016 ،29 - 26عدد األنذارات المستلمة واألستجابة لألسبوع الوبائي 

.هذه النشرة الوبائية األسبوعة تصدر بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية اليمن

اليمن -   مكتب منظمة الصحة العالمية 772924388  وزارة الصحة و 713228999: تلفون: لألستفسار

alyusfi5@yahoo.com and nasser.afaf@yahoo.com: بريد الكتروني
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29عدد المترددين على المرافق الصحية بحسب المحافظات لألمراض الوبائية لألسبوع الوبائي 

(م2016 يوليو 24من بداية يناير الى  )م 2016 / 29 -1العدد التراكمي لألمراض القابلة للقاح خالل األسابيع الوبائية من 

التفشي لألوبئة المبلغة والتدخالت المناسبة/ عدد األنذارات

 (م 2016 - 2015 ، 29 إلى  1األسابيع الوبائية من  )األسهاالت، الجهاز التنفسي العلوي، المالريا والجهاز التنفسي السفلي : المنحنى األسبوعي لألمراض

 ( م-2016 يوليو 24 - 18 ) من للفترة 29 الوبائي األسبوع-  اليمن-  لألمراض المبكر لألنذار األلكتروني النظام: األسبوعية النشرة

( 2016 - 29األسبوع الوبائي )رسم بياني يوضح توزيع األمراض بحسب العمر والجنس  

 سنوات 45< سنوات 44-15 سنوات 14-5 سنوات 4-1 سنوات 1>

7980 ذكور 10625 12368 19107 9858

7582 إناث 10336 12866 26561 14600
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 شلل رخوي حاد التهاب الكبد اشتباه سعال ديكي اشتباه حصبة

 التهاب السحايا المالريا الكزاز الوليدي التهاب تنفسي سفلي  

 اسهال حاد آخر اسهال مدمم البلهارسيا اللشمانيا الجلدية

 انفلونزا على شكل وباء  دفتيريا الجهاز التنفسي العلوي حمى الضنك

 النكاف حمى تيفوئيدية وباراتيفوئيدية التهاب تنفسي حاد وخيم 

540 882 1422 80 الحصبة

0 6 6 1 الدفتيريا

1465 2689 4154 345 السعال الديكي

3000 2574 5574 191 التهاب الكبد

338 7 الشلل الرخو الحاد

514 857 1371 61 التهاب السحايا

1586 88 النكاف

921

3

1180

216

196 164 174

157

124

األمراض
عدد الحاالت في 

األسبوع 29
إجمالي عدد اإلنذاراتأكبر من خمس سنواتأقل من خمس سنواتإجمالي عدد الحاالت

849 737

المهرةشبوةم/ صنعاءعمرانصعدةاألمانهحجهالحديدةابحضرموتتعزأبينعدنلحجاألمراض المشتبهة 
حضرموت 

الوادي
اإلجماليالضالعريمهالمحويتالجوفمأربالبيضاءذمار

612199774616788099991792395897992387676615354763146250843117645431370017756التهاب تنفسي علوي حاد

271301348122828237010331295222363962092721081355702562421381931593827780التهاب تنفسي سفلي  

248863300860360787131821666366162457236318627277131730224433522848110971اسهال حاد اخر

4233560526415278231416496651793376587اسهال مدمم

00000000000000000000000اسهال اشتباه كولير

3001074131522150005272240229178اشتباه بلهارسيا

36138017019648987601401847201901014858145102144048اشتباه مالريا

04012127160500001027000461اشتباه التهاب السحايا

38212911213078343000981610350015475  اشتباه حمى الضتك

00000000000000000000000اشتباه حمى نزفية حاد

00070412620019000024001106109اشتباه داء الكلب

14030603231154002108233180اشتباه حصبة

46068614103865020820110416191التهاب كبد فيروسي

0001900100000000000000020كزاز وليدي

10000001201000010001007شلل رخو حاد

300011062155012803209453اشتباه لشمانيا جلدية

01000000000000000000001دفتيريا

711615711312471511038159558216111345اشتباه سعال ديكي

2420149127192411385040447700268890453044928انفلونزا على شكل وباء 

0091000000010000050170002199التهاب تنفسي حاد وخيم 

111513029247259198475995162481395041633622211468142344حمى تيفوئيدية وباراتيفوئيدية

060071811531010231163271188النكاف

031021226003000071100029السل

00000000000000000000000اإليدز

002309814050000123438811810216الحمى المالطية

001212227040672001209071512118جدري الماء

00000000000000000000000دودة غينيا

178151931595731545674332936018461586929102548141820388832024738973415618831560461326779534أمراض أخرى

30118508320411486611170431550237871815450034355313235961552323516450231230581886299314885048130914إجمالي المترددين

خاطئةصحيحةتفشيإنذاراتتفشيإنذارات

9210430394اشتباه حصبة

118009208111اشتباه سعال ديكي

21605023التهاب الكبد

19606060شلل رخوي حاد

9750165011055التهاب تنفسي سفلي  

3502020الكزاز الوليدي

78808506223المالريا

157010082التهاب السحايا

14103021اللشمانيا الجلدية

14109090البلهارسيا

71307005119اسهال مدمم

10290154012034اسهال حاد آخر

100643902811حمى الضنك

7970162012240الجهاز التنفسي العلوي

7000000حميات نزفيه

000000اشتباه كوليرا

301010دفتيريا

100000داء الكلب

24705003020انفلونزا على شكل وباء 

6908053التهاب تنفسي حاد وخيم 

1950010308716حمى تيفوئيدية وباراتيفوئيدية

124012066النكاف

240210021أمراض غير شائعة

000000أمراض أخرى

10783410400771269اإلجمالي

انذارات النظام األسبوع الوبائي 29األسبوع الحالي29 ، 2016
األمراض

2016



م2016، 29عدد تقارير المرفق الصحية، المديريات في المحافظة و إجمالي عدد المترددين في االسبوع 

.هذه النشرة الوبائية األسبوعة تصدر بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية اليمن

اليمن -   مكتب منظمة الصحة العالمية 772924388  وزارة الصحة و 713228999: تلفون: لألستفسار

alyusfi5@yahoo.com and nasser.afaf@yahoo.com: بريد الكتروني

م2016، 29اجمالي عدد اإلنذارات المبكرة المؤكدة في االسبوع 
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 ( م-2016 يوليو 24 - 18 ) من للفترة 29 الوبائي األسبوع-  اليمن-  لألمراض المبكر لألنذار األلكتروني النظام: األسبوعية النشرة

حضرموتذمارعمراناألمانهالمحويتالمهرةالجوفالحديدةالبيضاءعدنأبين
حضرموت 

الوادي
صعدةريمهمأربلحجابحجه

محافظة 

صنعاء
الضالعتعزشبوة

48192612891020101210241514146151617149عدد المديريات

162535131362060252425502323232517722125301950عدد التقارير المدخله

32048508231215502188615522993181544355164506111323537877043301130581488500331323596114865048عدد المترددين
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التهاب 
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التهاب 

الكبد
اإلجماليالدفتيريا

000201141006500170129عدن

0801062525011134700122800158الحديدة

08000112101051011680054الجوف

000004100005100070018المهرة

11000243200010103670049المحويت

1000142121304501411040األمانه

130002531007703530040عمران

1110184120044001151044ذمار

00010000010030020007حضرموت

010006020006400080027حضرموت الوادي

10130001000010100008حجه

040000030001300530019اب

100600110000400000013لحج

0300513101000141104130065ريمه

010000140001600300016صعدة

000024020002100650022محافظة صنعاء

03064112000074003100050شبوة

00000012201010000007تعز
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040004000001500020016مأرب

00000100000000000001الضالع
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المحافظة

اإلنذارات الصحيحة



 ( م-2016 يوليو 24 - 18 ) من للفترة 29 الوبائي األسبوع-  اليمن-  لألمراض المبكر لألنذار األلكتروني النظام: األسبوعية النشرة

م 2016  - 29األسبوع الوبائي  (التدخل واألستجابة المبكرة  )األنذارات 

.هذه النشرة الوبائية األسبوعة تصدر بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية اليمن

اليمن -   مكتب منظمة الصحة العالمية 772924388  وزارة الصحة و 713228999: تلفون: لألستفسار

alyusfi5@yahoo.com and nasser.afaf@yahoo.com: بريد الكتروني
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عدد الوفياتعدد الحاالتاإلجراء \ اإلستجابةالمرفق الصحيالمديريةالمحافظةاألمراض المشتبهة

مشفى ابن خلدونالحوطةلحجشلل رخو حاد
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالة سريريا كاشتباه شلل رخو حاد حسب تعريف الحالة  ،تم 

 جمع عينات البرازاعطاء المعالجة المناسبة
10

لحجحمى الضنك
الحوطة ،ملحان ، 

تبن ، طور الباحة

مشفى ابن خلدون ،وحدةالراحة ، 

مركز الشريف ،مركز صابر ، 

وحدة الفيوش

370تم التواصل مع ضابط الترصد ، شخصت الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه حمى ضنك .

مركز الشريف الصحيتبنلحجمالريا
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت كاشتباه مالريا  تم االبالغ ،تم اعطاء المعالجة 

المناسبة .
10

10تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالت سريريا كاشتباه حصبه باستخدام تعريف الحاله .مشفى المالحالمالحلحجحصبة

لحجسعال ديكي
المسيمير ، ردفان ، 

تبن ،يافع

مشفى المسيمير ، مشفى ردفان 

،مركز الشريف ، مشفى اوكتوبر 

العام

تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه سعال ديكي  ،تم 

اعطاءالمعالجة المناسبة.
70

عدنحمى الضنك
الشبيخ عثمان ، 

التواهي
مشفى الوحدة ، مجمع التواهي

تم التواصل مع ضابط الترصد ، شخصت الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه حمى ضنك ، حالة وفاة 

قبلت في المشفى وتوفيت اليوم التالي بتاريخ 24\7
111

مجمع حاشدالمنصورةعدندفتيريا
تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحالة ، شخصت سريريا الحالة غير ملقحة ،،لم يتم جمع 

العينة بسبب عدم توافر المحاليل  ،تم اعطاء المعالجة الداعمة  وتحسن المريض.
10

مجمع الميدانصيرةعدنالتهاب تنفسي سفلي
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  كاشتباه التهاب تنفسي 

سفلي ،تم اعطاء المعالجة المناسبة .
240

مشفى الوحدةالشبيخ عثمانعدنمالريا
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت كاشتباه مالريا  تم االبالغ ،تم اعطاء المعالجة 

المناسبة ،حالة وفاة بنفس يوم قبولها في المشفى بتاريخ 24\7.
151

عدنحصبة

البريقة، المنصورة 

، دار سعد ، خور 

مكسر

مجمع الشعب ، مستوصف 

الحويالت،مجمع البساتين الخيري 

، مجمع خور مكسر

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالت سريريا كاشتباه حصبه باستخدام تعريف الحاله  تم 

النقصي وجمع العينات  وعمل استمارة واالرسال  للمختبر المركزي .
40

مشفى الوحدةالشيخ عثمانعدنالتهاب سحايا
تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه التهاب سحايا ،تم 

اعطاءالمعالجة المناسبة، حالة وفاة في نفس يوم القبول في المشفى بتاريخ 20\7.
21

عدناسهال حاد اخر

البريقة الشيخ 

عثمان ،دار سعد 

،صيره ، خور مكسر

مجمع الشعب ، مجمع البريقة 

،مجمع الشيخ عثمان ، مجمع دار 

سعد ،مجمع خور مكسر ، مجمع 

القطيع

تم التواصل مع ضابط الترصد، ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا ،تم اعطاء 

المعالجة المناسبة
1450

عدنسعال ديكي
البريقة ا،لمنصورة 

،الشيخ عثمان

مركز بير احمد ، مستوصف 

الحويالت مشفى الوحدة ،مشفى 

درة الدار ،مركز البساتين الخيري

تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه سعال ديكي  ،تم 

اعطاءالمعالجة المناسبة.
110

مجمع الحسوةالبريقةعدنتيفوئيد
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا باختبار ويدال 

،تم اعطاء المعالجة المناسبة
60

عدنالتهاب تنفسي علوي

البريقة المنصورة ، 

الشيخ عثمان ،دار 

سعد

مجمع الحسوة ،عيادة الخيشة ، 

مجمع الشعب ، مجمع حاشد 

،مجمع كود عثمان .،مجمع الشيخ 

عثمان ،مجمع دار سعد

تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه التهاب جهاز علوي 

تنفسي،تم اعطاء المعالجة  .
4860

80تم التواصل مع ضابط الترصد ، شخصت الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه حمى ضنك .مشفى ابن سينامدينة المكالحضرموتحمى الضنك

مشفى حجرحجرحضرموتالنكاف
تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه نكاف ،تم 

اعطاءالمعالجة المناسبة.
60

حضرموتسعال ديكي
مدينة المكال، غيل 

بن يمين،حجر

مركز المكال ، وحدة العليب 

،مشفى الحجر

تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه سعال ديكي  ،تم 

اعطاءالمعالجة المناسبة.
50

مدينة المكال، حجرحضرموتتيفوئيد
مشفى االمومة والطفولة المكال ، 

مشفى حجر

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا باختبار ويدال 

،ال يوجد تجمع للحاالت ،تم اعطاء المعالجة المناسبة
140

الحديدةحمى الضنك

الحوك ، الخوخة 

،القناوص ، السخنة 

، باجل ، زبيد

مشفى االمل ،مركز جليل ، مشفى 

االقصى ، مركز االمومة والطفولة 

،مركز االجوين ، مشفى القناوص 

،مشفى السخنة ، مشفى االسراء 

، مركز المعقر

500تم التواصل مع ضابط الترصد ، شخصت الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه حمى ضنك .

مشفى السالمخميرعمرانشلل رخو حاد
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالة سريريا كاشتباه شلل رخو حاد حسب تعريف الحالة  

وجمعت العينات ،تم اعطاء المعالجة المناسبة
10

عمراناسهال مدمم
المدان ، حبور 

ظليمة ،صوير

مشفى المدان ، مشفى حبور 

ظليمة ،مركز الغنايا

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا ،تم اعطاء 

المعالجة المناسبة
130

مشفى ريدة ، مشفى ثالءريدة ،ثالءعمرانالتهاب تنفسي سفلي
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  كاشتباه التهاب تنفسي 

سفلي ،تم اعطاء المعالجة المناسبة .
80

عمرانمالريا

عمران ،السدة ، 

بني صريم ،حارف 

سفيان ،الحوث

مشفى عمران العام ،مشفى السدة 

،’ مركز الصنعانيه ،مشفى حرف 

سفيان ،مشفى حوث

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت كاشتباه مالريا  تم االبالغ ،تم اعطاء المعالجة 

المناسبة .
360

عمران،خمير ، ثالءعمرانحصبة
مشفى عمران العام ،مشفى ثالء 

،مشفى السالم

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالت سريريا كاشتباه حصبه باستخدام تعريف الحاله ، تم 

جمع العينات وارسالها للمستوى المركزي .
30

مشفى السالمخميرعمرانالتهاب سحايا
تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه التهاب سحايا ،تم 

اعطاءالمعالجة المناسبة.
40

عمراناسهال حاد اخر

المدان ، السدة ، 

بني صريم ،جبل 

عيال يزيد ،خارف ، 

ريدة ، شهارة

مشفى المدان ،مشفى السدة ، 

مركز الصنعانية ، مركز 

صرارة،مشفى ريدة ،مشفى 

خارف ، مركز شهارة الصحي

تم التواصل مع ضابط الترصد، ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا ،تم اعطاء 

المعالجة المناسبة
1290
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عمرانسعال ديكي

الدان ،عمران ، بني 

صريم حوث ،خارف 

،خمير ،ريدة

مشفى المدان مشفى عمران 

،مركز الصنعانية ، مشفى حوث ، 

مشفى السالم ،مشفى خارف 

،مشفى ريدة

تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه سعال ديكي  ،تم 

اعطاءالمعالجة المناسبة.
150

عمرانبلهارسيا
المدان القفله ، 

صوير

مشفى المدان ،مشفى القفلة 

،مركز الغنايا
160تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا ومخبريا ،تم اعطاء المعالجة المناسبة

عمرانتيفوئيد

عمران ، بني صريم 

، ذيبين ،حارف 

سفيان ، ريدة

مشفى الماخذي ، مركز الصنعامية 

، مشفى ذيبين ، مشفى حارف 

سفيان ، مستوصف الحكمة

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا باختبار ويدال 

،تم اعطاء المعالجة المناسبة
40

عمرانالتهاب تنفسي علوي

بني صريم ، جبل 

عيال يزيد ،عيالر 

سريح ،

مركز الصنعانية ، مشفى سحب ، 

مركز الصراره

تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه التهاب جهاز علوي 

تنفسي،تم اعطاء المعالجة  .
500

بني ضبيان ، همدانمحافظة صنعاءانفلونزا بشكل وباء
مركز لمدة بيد الحمام ،مشفى 

شمالن

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة كاشتباه انفلونزا ،تم 

اعطاء المعالجة المناسبة .
380

محافظة صنعاءالتهاب تنفسي سفلي
ارحب ، همدان ، 

صعفان ، سنحان

مشفى عومرة ، مشفى 22 مايو 

، مركز صعفان ، مركز االمل

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  كاشتباه التهاب تنفسي 

سفلي ،تم اعطاء المعالجة المناسبة .
1100

40تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالت سريريا كاشتباه حصبه باستخدام تعريف الحاله .مشفى الدرة ، مشفى الوحدةجحانة . مناخةمحافظة صنعاءحصبة

محافظة صنعاءاسهال حاد اخر
الحيمة  الخارجية ، 

صعفان

مركز سوق السبت مركز صعفان 

الصحي

تم التواصل مع ضابط الترصد، ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا ،تم اعطاء 

المعالجة المناسبة
200

مشفى المنارالحيمة  الخارجيةمحافظة صنعاءسعال ديكي
تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه سعال ديكي  ،تم 

اعطاءالمعالجة المناسبة.
10

محافظة صنعاءتيفوئيد

ارحب ،بني مطر 

،همدان ،مناخة ، 

سنحان

مركز الحزم . مشفى عومرة ، 

هيئة مشفى 26 سبتمبر ، مشفى 

22 مايو ، مشفى الوحدة ، مشفى 

التحرير

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا باختبار ويدال 

،تم اعطاء المعالجة المناسبة
1440

محافظة صنعاءالتهاب تنفسي علوي

الحيمة الداخلية ، 

ارحب ، بني مطر ، 

همدان ، جحانة

مركز السلف ، مشفى عومره 

،هيئة مشفى 26 سبتمبر

تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه التهاب جهاز علوي 

تنفسي،تم اعطاء المعالجة  .
2690

البيضاءاسهال مدمم

ذي ناعم ، رداع ، 

ردمان ، العود ، 

صبح

دار الشفاء ، مركز ذي ناعم 

،مشفى السالم ، مركز الحشاء 

جدعان ، مركز الرديم الصحي

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا ،تم اعطاء 

المعالجة المناسبة
370

البيضاءانفلونزا بشكل وباء

البيضاء ، المالجم ، 

السوادية ، 

الصومعه ، مسورة، 

مكيراس

مشفى الحياة ،الضاحكي وحدة 

صحية ، مركز القوعة ، مركز 

السوادية ، مركز الصومعة ، 

وحدة بركان ، وحدة دثران ،وحدة 

مرثعة ، مشفى مكيراس

تم التواصل مع ضابط الترصد وتم النزول الميداني  ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة 

كاشتباه انفلونزا ،تم اعطاء المعالجة المناسبة .
390

البيضاءالتهاب تنفسي سفلي

البيضاء ، المالجم ، 

الرياشية ،السوادية 

، الصومعه ، الطفية 

، الزاهر،مكيراس

وحدة  ذي وين ، وحدة الضحاكي 

، وحدة القوعة ، وحدة الخراب ، 

مركز السوادية ، مركز عوين ، 

مركز الصومعة ، وحدة الزون ، 

مركز زاهر ، مركز العريب ، 

وحدة بركان ، وحدة مرثعة

تم التواصل مع ضابط الترصد وتم النزول الميداني ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  

كاشتباه التهاب تنفسي سفلي ،تم اعطاء المعالجة المناسبة .
1160

البيضاءمالريا
مكيراس ، نعمان ، 

رداع ، صبح

مركز العريب ، مركز نعمان ، 

مشفى عريب ،مركز الرديم

تم التواصل مع ضابط الترصد وتم النزول الميداني ،شخصت الحاالت كاشتباه مالريا  تم االبالغ ،تم 

اعطاء المعالجة المناسبة .
100

البيضاءاسهال حاد اخر

البيضاء ، المالجم ، 

الرياشية  ، الطفية 

، الزاهر

وحدة  ذي وين ، مشفى  القيسي 

،وحدة الضحاكي ، وحدة القوعة ، 

وحدة الخراب ، مركز عوين ، 

مركز الصومعة ، وحدة الزون 

،وحدة دثران ، مركز زاهر ، 

مركز العريب ،  وحدة مرثعة ، 

مشفى عريب

تم التواصل مع ضابط الترصد، تم النزول الميداني ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  

ومخبريا ،تم اعطاء المعالجة المناسبة
1300

البيضاءسعال ديكي

البيضاء ، المالجم ، 

الرياشية ،السوادية 

، الصومعه ، 

الزاهر،مسورة 

،مكيراس ، رداع

 مشفى  القيسي ،وحدة الضحاكي 

، دار الشفاء مركز السوادية 

،وحدة القوعة ، وحدة الخراب ، 

مركز عوين ، مركز الصومعة ، 

وحدة الزون ،وحدة دثران ، مركز 

زاهر ، مركز العريب ،  وحدة 

مرثعة ، مشفى عريب ، مشفى 

الصبح

تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم النزول الميداني وتم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه 

سعال ديكي  ،تم اعطاءالمعالجة المناسبة.
890

البيضاء ، مكيراسالبيضاءالتهاب رئة حاد وخيم
مشفى الحياة ، وحدة الضحاكي 

،وحدة مرثعة ،وحدة بركان

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة كاشتباه التهاب رئة ،تم 

اعطاء المعالجة الداعمة .
90

البيضاءتيفوئيد

البيضاء ، المالجم ، 

الرياشية ،السوادية 

، الصومعه ،مسورة 

،مكيراس ، رداع

مشفى الحياة ، مركز القوعة ، 

مركز السوادية ، مركز الخراب 

،مركز الصومعة ، وحدة بركان ، 

وحدة دثران ،وحدة مرثعة ، 

مشفى مكيراس، مشفى السالم ، 

مشفى االمل

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا باختبار ويدال 

،تم اعطاء المعالجة المناسبة
1160

البيضاءالتهاب تنفسي علوي

البيضاء ، المالجم ، 

الرياشية ، الصومعه 

، الزاهر،مسورة 

،مكيراس

وحدة  ذي وين ،مشفى 

الزهراء،مشفة الحياة وحدة 

الضحاكي ، وحدة القوعة ، وحدة 

الخراب ، مركز عوين  مشفى 

النصيف وحدة الزون ، مركز 

زاهر ، مركز العريب ، وحدة 

بركان ، وحدة مرثعة

تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه التهاب جهاز علوي 

تنفسي،تم اعطاء المعالجة  .
1990
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قشن ، سيحوتالمهرةالتهاب تنفسي سفلي

مشفى قشن الريفي ، مشفى 

سيحوت الريفي ،عيادة االلمل 

العيادة الطبية الحديثة

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  كاشتباه التهاب تنفسي 

سفلي ،تم اعطاء المعالجة المناسبة .
520

عيادة سالمتك الخاصةالغيظةالمهرةمالريا
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت كاشتباه مالريا  تم االبالغ ،تم اعطاء المعالجة 

المناسبة .
20

المهرةاسهال حاد اخر
حصوين سيحوت ، 

شحن

مركز حصوين الصحي ، مركز 

الوادي الصحي ، عيادة االمل 

،العياد الطبية الحديثة ، مركز 

شحن الصحي

تم التواصل مع ضابط الترصد، ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا ،تم اعطاء 

المعالجة المناسبة
600

عيادة االملسيحوتالمهرةسعال ديكي
تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه سعال ديكي  ،تم 

اعطاءالمعالجة المناسبة.
30

المهرةالتهاب تنفسي علوي

المسيلة ، حصوين 

، قشن ، سيحوت ، 

شحن

مركز العيص ، مركز حصوين ، 

مشفى قشن الريفي ، عيادة 

االمل، العيادة الطبية الحديثة ، 

وحدة عتاب ، مركز شحن

تم التواصل مع ضابط الترصد تم النزول الميداني ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه 

التهاب جهاز علوي تنفسي ال يوجد تجمع للحاالت ،تم اعطاء المعالجة  .
2230

مستوصف المجلي وجماحمدينة ذمارذمارشلل رخو حاد
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالة سريريا كاشتباه شلل رخو حاد حسب تعريف الحالة  

وجمعت العينات ،تم اعطاء المعالجة المناسبة
10

مشفى المصليمدينة ذمارذمارالتهاب كبد الفي
تم التواصل مع ضابط الترصد وتم النزول الميداني ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة 

كاشتباه التهاب كبد الفي  ،تم اعطاء المعالجة الداعمة .
100

مشفى المصليمدينة ذمارذماراسهال مدمم
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا ،تم اعطاء 

المعالجة المناسبة
100

مركز الميدانعتمةذمارليشمانيا جلدية
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالة سريريا كاشتباه ليشمانيا جلدية ومخبريا،تم اعطاء 

المعالجة المناسبة
60

مشفى 26 سبتمبرعتمةذمارانفلونزا بشكل وباء
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة كاشتباه انفلونزا ،تم 

اعطاء المعالجة المناسبة .
20

ذمارالتهاب تنفسي سفلي
مدينة ذمار، جهران 

، عتمة

عيادة مياس ،عيادة باوزير ، 

هيئة مشفى ذمار العام ، مركز 

الهالل االحمر، مستوصف المجلي 

وجماح، مشفى معبر الجامعي ، 

مركز الميدان ، مشفى 26 سبتمبر

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  كاشتباه التهاب تنفسي 

سفلي ،تم اعطاء المعالجة المناسبة .
3400

مدينة ذمار، عتمةذمارمالريا

مشفى دار الشفاء ، مركز الهالل 

االحمر ، مستوصف المجلي 

وجمعه ، مشفى 26 سبتمبر

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت كاشتباه مالريا  تم االبالغ ،تم اعطاء المعالجة 

المناسبة .
210

10تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالت سريريا كاشتباه حصبه باستخدام تعريف الحاله .مركز الهالل االحمرمدينة ذمارذمارحصبة

مدينة ذمارذمارالتهاب سحايا
هيئة مشفى ذمار العام، مشفى 

المصلي

تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه التهاب سحايا ،تم 

اعطاءالمعالجة المناسبة.،حالة وفاة باشتباه التهاب السحايا.
91

عنس ،مدينة ذمارذماراسهال حاد اخر

مركز التالبي، عيادة مياس ، 

مركز الحميات ،هيئة مشفى ذمار 

العام

تم التواصل مع ضابط الترصد، ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا ،تم اعطاء 

المعالجة المناسبة
3700

ذمارسعال ديكي
مدينة ذمار، الحدا ، 

جهران

مشفى البردوني ،مستوصف طيبة 

،هيئة مشفى ذمار العام 

،مستوصف معبر

تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه سعال ديكي  ،تم 

اعطاءالمعالجة المناسبة.
150

ذمارتيفوئيد

المنار ، ضوران 

عنس ، مدينة ذمار، 

جبل الشرق ، 

جهران

مشفى حمام علي مستوصف 

االكوع ، عيادة مياس ، مشفى 

دار الشفاء ، مشفى المصلي ، 

عيادة باوزير ، هيئة مشفى ذمار 

العام ، مركز الهالل االحمر 

،مشفى مدينة الشرق ، مشفى 

معبر الجامعي

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا باختبار ويدال 

،تم اعطاء المعالجة المناسبة
4720

ذمارالتهاب تنفسي علوي
مدينة ذمار، ميفعة 

عنس ، عتمة

عيادة باوزير ،مركز الحميات 

مركز الهالل االحمر ، مركز جرف 

السبيل ،مركز الميدان

تم التواصل مع ضابط الترصد ،وتم النزول الميداني تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه 

التهاب جهاز علوي تنفسي،تم اعطاء المعالجة  .
1970

مشفى الخبت الريفيالخبتالمحويتشلل رخو حاد
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالة سريريا كاشتباه شلل رخو حاد حسب تعريف الحالة  

وجمعت العينات ،تم اعطاء المعالجة المناسبة
10

المحويتاسهال مدمم

مدينة المحويت 

،الرجم .،حفاش. 

ملحان ،شبام كوكبان

عيادة االشموري ، مركز االمومة 

، مركز الهالل االحمر ، مركز 

السنحاني ، وحدة سهل بكيل ، 

مستوصف الرفا ، مشفى حفاش ، 

وحدة الذاري عزان ، مركز 

ملحان ، مشفى شبام الريفي

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا ،تم اعطاء 

المعالجة المناسبة
540

الطيلة ، شبام كوكبانالمحويتانفلونزا بشكل وباء
مستوصف التوكل االهلي ، مشفى 

شبام الريفي

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة كاشتباه انفلونزا ،تم 

اعطاء المعالجة المناسبة .
230

المحويتالتهاب تنفسي سفلي

المحويت ، مدينة 

المحويت ، بني سعد 

، حفاش

وحدة نعمان ، مركز الهوع ، 

مركز االمومة ، وحدة بيت لسالط

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  كاشتباه التهاب تنفسي 

سفلي ،تم اعطاء المعالجة المناسبة .
290

المحويتمالريا
بني سعد ، حفاش ، 

ملحان

مركز جمعة سارع ، وحدة الذاري 

عزان ، مركز ملحان

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت كاشتباه مالريا  تم االبالغ ،تم اعطاء المعالجة 

المناسبة .
490

المحويتحصبة
الخبت ، شبام 

كوكبان

مشفى الخبت الريفي ، مشفى 

شبام الريفي
30تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالت سريريا كاشتباه حصبه باستخدام تعريف الحاله .
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المحويتاسهال حاد اخر

المحويت ، مدينة 

المحويت ، بني سعد 

، الرجم ، ملحان 

شبام كوكبان

وحدة عتمة ، وحدة سوق االحد 

،مستوصف الشفاء ، مركز الحياة 

، مستوصف االشول ، مركز 

جمعة سارع ، وحدة بني حمادي ، 

وحدة كنانة ، وحدة بني مكار ، 

وحدة الزبيرات

تم التواصل مع ضابط الترصد، ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا ،تم اعطاء 

المعالجة المناسبة
670

مشفى الجمهوريمدينة المحويتالمحويتسعال ديكي
تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه سعال ديكي  ،تم 

اعطاءالمعالجة المناسبة.
10

المحويتبلهارسيا
مدينة  المحويت ، 

الرجم ، شبام كوكبان

مشفى الجمهوري ،ة مستوصف 

ابن الهيثم ، مركز االهجور
220تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا ومخبريا ،تم اعطاء المعالجة المناسبة

المحويتتيفوئيد

مدينة المحويت 

الرجم ، بني سعد ، 

شبام كوكبان

عيادة االشموري ،مستوصف 

الشفا، مشفى الرجم الريفي 

،.مركز  جمعة سارع ، مركز 

االهجور،مشفى شبام الريفي

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت سريريا حسب تعريف الحالة  ومخبريا باختبار ويدال 

ال يوجد تجمع للحاالت ،تم اعطاء المعالجة المناسبة .
420

المحويتالتهاب تنفسي علوي

الخبت ، المحويت 

،الرجم  الطويلة ، 

شبام كوكبان

وحدة الشعافل السفلى ، وحدة 

الحجور ، مستوصف االشول ، 

المعالج بالقرأن، مركز الحياة ، 

مركز الطويلة ، وحدة الزبيرات

تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا كاشتباه التهاب جهاز علوي 

تنفسي،تم اعطاء المعالجة  .
790

م/أطباء بال حدود، م/الثورةصالهتعزحصبة
تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه حصبة. جمعت العينات 

وارسلت
30

120تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه التهاب السحايام/أطباء بال حدود، م/السويديصاله، القاهرةتعزالتهاب السحايا

م/الرفاعيصالهتعزكزاز وليدي
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه كزاز وليدي. االم ليست 

مطعمه
190

10تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحالة سريريا كاشتباه سعال ديكي. الحالة ليست مطعمهم/السويديصالهتعزسعال ديكي

10تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحالة سريريا ومخبريا كاشتباه مالريام/صينهالمظفرتعزمالريا

يريم، الظهاراباسهال دموي
م/يحسوب، م/وهيب عطاء، م/دار 

الشفاء، م/يريم
480تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كعدوى بكتيرية

ابتيفوئيد

يريم، الصبرة، 

العدين، المشنة، 

فرع العدين

م/يحسوب، م/نجد، م/العدين، 

م/ناصر، م/المزاحن

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه تيفوئيد. اعطي لها 

العالج المناسب
2210

التهاب الجهاز 

التنفسي العلوي
اب

السياني، السده، ذي 

السفال

مركز السياني، م/عبدالمغني، 

م/ذي السفال

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي 

العلوي. اعطي لها العالج المناسب. الحاالت من مناطق مختلفة
1640

يريم، الظهار، بعدانابسعال ديكي
م/دكتور وهيب عطاء، م/األمين، 

م/الشهيد البعداني

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا  كاشتباه سعال ديكي. اعطي لها 

العالج المناسب. الحاالت غير مطعمه. الحاالت من مناطق مختلفة
70

ابحصبة
الصبره، العدين، 

المشنة
م/نجد، م/العدين، م/ناصر

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه حصبة. اعطي لها العالج 

المناسب. جمعت العينات ليتم ارسالها الى المستوى المركزي في صنعاء. الحاالت مطعمه
60

المشنة لالمومة والطفولةالمشنهاباسهاالت حادة أخرى
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا. اعطي لها العالج المناسب. الحاالت 

من مناطق مختلفة
910

م/حرضحرضحجةشلل رخو حاد
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحالة سريريا  كاشتباه شلل رخو حاد. تم عمل 

التقصي الوبائي. تم تجميع العينه وسوف ترسل الى المستوى المركزي في صنعاء
10

30تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه حصبة. جمعت العيناتم/المحابشةالمحابشةحجةحصبة

مركز افلح الشامافلح الشامحجةسعال ديكي
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه سعال ديكي. اعطي لها العالج 

المناسب
30

حجةحمى الضنك
بني قيس، مدينة 

حجة

مركز بني قيس، م/الجمهوري، 

م/السعودي

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه حمى الضنك. الحاالت من 

مناطق أخرى
320

م/الجمهوريمدينة حجةحجةبلهارسيا
تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه بلهارسيا. اعطي لها 

العالج المناسب
60

م/الجمهوريمدينة حجةحجةلشمانيا جلدية
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه لشمانيا جلدية. اعطي لها 

العالج المناسب
40

األمانةحصبة

معين، أزال، 

الوحدة، صنعاء 

القديمة، شعوب، 

بني الحارث، 

الصافية، التحرير

مجمع معين، مجمع أزال، مركز 

الشهيد، مركز معين، مركز 

الرازي، مجمع غزة، مم/الروضة، 

م/الثورة، مجمع شعوب، مركز 

العلفي، م/زايد، م/الكويت

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه حصبة. جمعت العينات 

وارسلت. الحاالت مطعمه
230

10تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحالة سريريا ومخبريا. اعطي لها العالج المناسبمجمع أزالأزالاألمانةمالريا

التهاب الجهاز 

التنفسي العلوي
مركز الوحدةالسبعيناألمانة

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي 

العلوي. اعطي لها العالج المناسب
280

األمانةسعال ديكي

السبعين، صنعاء 

القديمة، الصافية، 

بني الحارث

مركز الوحدة، م/السبعين، مركز 

الزبيري، م/الثورة، م/زايد

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه السعال الديكي. اعطي لها 

العالج المناسب. .الحاالت مطعمه
120

التهاب الجهاز 

التنفسي السفلي
األمانة

الوحدة، السبعين، 

معين، التحرير

مركز الشهيد، الشهيد عبدالعزيز 

عبدالغني، مجمع غزة، م/الكويت

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي 

السفلي. اعطي لها العالج المناسب
580

مركز معينصنعاء القديمةاألمانةانفلونزا
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه انفلونزا. اعطي لها العالج 

المناسب
20
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األمانةاسهاالت حادة أخرى

صنعاء القديمة، 

السبعين، الوحدة، 

بني الحارث

مركز الزبيري، م/األلماني 

الحديث، مركز فاين كلودي

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه اسهاالت حادة 

أخرى. اعطي لها العالج المناسب
910

التهاب الكبد 

الفيروسي
م/األلماني الحديثالسبعيناألمانة

تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه التهاب الكبد 

الفيروسي. اعطي لها العالج المناسب. وتم تثقيف اسر الحاالت حول طرق الوقاية من العدوى. الحاالت 

من مناطق مختلفة

130

األمانةتيفوئيد
معين، الصافية، 

شعوب

مجمع غزة، م/الثورة، مجمع 

شعوب، مركز العراقي

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه تيفوئيد. اعطي لها 

العالج المناسب
330

األمانةنكاف
بني الحارث، 

الصافية، شعوب
م/الوحدة، م/الثورة، مجمع شعوب

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه النكاف. اعطي لها العالج 

المناسب
140

م/الجمهوريالتحريراألمانةشلل رخو حاد
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه شلل رخو حاد. تم تجميع 

العينات من الحاالت ومن المخالطين وارسلت الى المستوى المركزي في صنعاء. الحاالت مطعمه
20

م/الجمهوريالتحريراألمانةبلهارسيا
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه بلهارسيا. اعطي لها 

العالج المناسب. الحاالت من مناطق مختلفة
140

م/الثورةالصافيةاألمانةالتهاب السحايا
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب السحايا. تم فحص 

السائل النخاعي وفي انتظار النتائج. الحاالت من مناطق مختلفة
40

مركز العراقيالصافيةاألمانةمالريا
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه مالريا. اعطي لها 

العالج المناسب
40

وادعهالصفراءصعدةاسهال دموي
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كعدوى بكتيرية واميبية. 

اعطي لها العالج المناسب
30

صعدةتيفوئيد
الصفراء، حيدان، 

غمر
وادعه، م/حيدان، مركز غمر

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه تيفوئيد. اعطي لها 

العالج المناسب
350

صعدةسعال ديكي

الصفراء، كتاف 

والبقع، باقم، 

صعدة، رازح، مجز

مركز دماج، م/كتاف، م/باقم، 

م/الجكهوري، الوحدة الصحية 

النظير، مركز مجز

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه سعال ديكي. اعطي لها العالج 

المناسب
470

صعدةحصبة
غمر، صعده، 

الحشوى

مركز غمر، م/الجمهوري، مركز 

نعمان
90تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه حصبة. لم يتم تجميع العينات

مركز قطابرقطابرصعدةمالريا
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه مالريا. اعطي لها 

العالج المناسب
30

مركز داهيانمجزصعدةاسهاالت حادة أخرى
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كعدوى بكتيرية. اعطي لها 

العالج المناسب
350

التهاب الجهاز 

التنفسي العلوي
شبوة

السعيد، عتق، 

رضوم، بيحان

م/المسنه، عيادة مساوى، عيادة 

سالم باحاج، م/ عتق، مستوصف 

بامخشب، مجمع األوائل، مركز 

بير علي، م/الشفاء، م/بيحان، 

عيادة طب األطفال

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي 

العلوي. اعطي لها العالج المناسب. ال يوجد تجمع للحاالت
3100

التهاب الجهاز 

التنفسي السفلي
شبوة

السعيد، عتق، 

مرخه السفلى، 

رضوم، الروضه، 

بيحان

م/المسنه، عيادة مساوى، عيادة 

سالم باحاج، مستوصف بامخشب، 

عيادة خورة، م/رضوم، مجمع 

األوائل، م/الروضة، م/الشفاء، 

م/بيحان، عيادة طب االطفال

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي 

السفلي. اعطي لها العالج المناسب. ال يوجد تجمع للحاالت
2080

شبوةانفلونزا
السعيد، مرخة 

السفلى، عتق

م/المسنه، عيادة خورة، مجمع 

األوائل، م/الشفاء

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه انفلونزا. اعطي لها العالج 

المناسب. ال يوجد تجمع للحاالت
250

شبوةاسهاالت حادة أخرى
رضوم، الروضه، 

عتق، حبان

عيادة النور، عيادة الرضاء، 

عيادة سالم باحاج، م/رضوم، 

مركز بيرعلي، م/حبان، عيادة 

طب األطفال

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه اسهاالت حادة اخرى. اعطي 

لها العالج المناسب
960

شبوةتيفوئيد
عتق، الروضة، 

ميفعه

عيادة مساوى، عيادة الرضاء، 

م/عزان

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه تيفوئيد. اعطي لها 

العالج المناسب
280

السعيد، عتق، حبانشبوةسعال ديكي
مركز مقبلة، عيادة سالم باحاج، 

م/حبان، عيادة طب األطفال

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه السعال الديكي. اعطي لها 

العالج المناسب. الحاالت غير مطعمه
100

شبوةحمى الضنك
 عتق، السعيد، 

حطب، ميفعه، بيحان

مركز مقبلة، عيادة بن سالمين، 

مركز حطب، م/عزان، مجمع 

األوائل، م/بيحان

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباهحصبة. اعطي لها العالج 

المناسب. لم يتم تجميع العينات
830

عتق، ميفعهشبوةاسهال دموي
عيادة سالم باحاج، م/عزان، 

عيادة دكتور بامصلي

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كعدوى بكتيرية. اعطي لها 

العالج المناسب
190

عيادة خورة، م/حبانمرخة السفلى، حبانشبوةمالريا
تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه المالريا. اعطي لها العالج 

المناسب
200

حضرموت الواديسعال ديكي
ساه، سيؤن، 

حريضة

م/ساه، مركز القرن، م/سيؤن، 

م/حريضة

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه السعال الديكي. اعطي لها 

العالج المناسب. الحاالت مطعمه
80

التهاب الجهاز 

التنفسي العلوي
حضرموت الوادي

سيؤن،القطن، 

ثمود، شبام، ساه، 

تريم

مركز القرن، م/سيؤن، م/القطن، 

مركز ثمود، مركز الحوطه، مركز 

العقاد، مركز غيل عمر، 

مستوصف عيديد

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي 

العلوي. اعطي لها العالج المناسب
1980

التهاب الجهاز 

التنفسي السفلي
حضرموت الوادي

ثمود، القطن، تريم، 

ساه، الوادي، وادي 

العين

مركز ثمود، مركز العقاد،مركز 

الردود، مركز غيل عمر، م/بابكر 

الخيري، مستوصف عيديد

 تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي 

السفلي. اعطي لها العالج المناسب
440

مركز الحوطهشبامحضرموت الوادياسهال دموي
تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه اسهال دموي. اعطي لها 

العالج المناسب
30
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مركز الحوطه، مركز المدودشبام، سيؤنحضرموت الواديحصبة
تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه الحصبة. اعطي لها العالج 

المناسب مع فيتامين أ. وجمعت العينات وارسلت.
20

حضرموت الوادياسهاالت حادة أخرى

سيؤن، تريم، 

القطن، شبام، وادي 

العين

مركز مدود، ذابي، مركز العقاد، 

م/شبام، ممبابكر الخيري، مركز 

الغرف

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه اسهاالت حادة اخرى. اعطي 

لها العالج المناسب
630

عيادة عارف اليافعي، م/ماهليهحريب، ماهليهماربسعال ديكي
تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه السعال الديكي. اعطي لها 

العالج المناسب
50

التهاب الجهاز 

التنفسي العلوي
م/العسكري، مستوصف المجدمدينة ماربمارب

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي 

العلوي. اعطي لها العالج المناسب
1210

التهاب الجهاز 

التنفسي السفلي
مارب

مدينة مارب، 

ماهلية، مدغل

م/العسكري، م/ماهليه، م/مدغل، 

مستوصف المجد

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي 

السفلي. اعطي لها العالج المناسب
1150

مارباسهال دموي
مدينة مارب، 

الوادي، حريب

م/العسكري، م/الجدوة، م/العطير، 

مستوصف الجد

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كعدوى بكتيرية. اعطي لها 

العالج المناسب
570

م/ماهليةماهليةمارباسهاالت حادة أخرى
تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كعدوى بكتيرية. اعطي لها 

العالج المناسب
11

ماربسعال ديكي
مدينة مارب، 

الوادي، الجباح

مستوصف المجد، م/الوحدة، 

م/26سبتمبر

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه السعال الديكي. اعطي لها 

العالج المناسب
530

الجوفتيفوئيد

الخلج، المطمه، 

خراب المراشي، 

رجوزة، الحزم، 

المصلوب، الزهير، 

الحميدات، برط 

العنان، خاب والشاف

مركز الخلج، مركز الخير، مركز 

المراشي، م/رجوزة، م/الحزم، 

مركز المصلوب، مركز المرفق، 

مركز الحميدات، مركز المتون، 

م/العنان، مركز الرحوب، مركز 

االشنان، مركز معين، وحدة سوق 

الثلوث، مركز الحسين

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه تيفوئيد. اعطي لها العالج 

المناسب
2060

مركز الخلج، م/رجوزةالخلج، رجوزةالجوفمالريا
تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه مالريا. اعطي لها العالج 

المناسب
100

التهاب الجهاز 

التنفسي العلوي
الجوف

الحزم، خراب 

المراشي، المتون، 

برط العنان، خاب 

والشاف

عيادة حمدان، مركز المراشي، 

مركز الحسين، م/الحزم، مركز 

المتون، وحدة ينبع، مركز امين 

ناشر، وحدة سوق الثلوث

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي 

العلوي. اعطي لها العالج المناسب
620

التهاب الجهاز 

التنفسي السفلي
الجوف

الحزم، خاب 

الشاف، المطمه، 

خراب المراشي، 

الزهير، المتون، 

برط العنان

عيادة حمدان، وحدة المرازيق، 

مركز الخير، مركز المراشي، 

وحدة المبنه، مركز الحسين، 

مركز سوق االثنين، مركز 

المرافق، وحدة ينبع، م/العنان، 

وحدة القصبة

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي 

السفلي. اعطي لها العالج المناسب
750

الجوفاسهال دموي

خراب المراشي، 

الحزم، الزهير، 

الحميدات، المتون، 

برط العنان

مركز المراشي، مركز الحزم، 

م/الحزم، مركز المرافق، مركز 

الحميدات، مركز المتون، 

م/العنان، وحدة القصبة

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كعدوى بكتيرية واميبية. اعطي لها 

العالج المناسب
440

الجوفاسهاالت حادة أخرى

خراب المراشي، 

المتون، الحزم، برط 

العنان، المطمه

مركز المراشي، مركز المتون، 

وحدة ينبع، م/العنان، مركز 

االشنان

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه اسهاالت حادة اخرى. اعطي 

لها . الحاالت من مناطق مختلفةالعالج المناسب
710

مركز المراشيخراب المراشيالجوفحصبة
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه الحصبة. اعطي لها العالج 

المناسب. تم تجميع العينات وارسلت
20

م/الحزمالحزمالجوفنكاف
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه النكاف. اعطي لها العالج 

المناسب
30

م/العنانبرط العنانالجوفسعال ديكي
تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه السعال الديكي. اعطي لها 

العالج المناسب
20

م/العنانبرط العنانالجوفبلهارسيا
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه بلهارسيا. اعطي لها العالج 

المناسب. الحاالت من مناطق مختلفة
100

التهاب الجهاز 

التنفسي السفلي
ريمة

الجبين، بالد الطعام، 

الجعفرية، كسمه، 

مزهر

مستوصف قعار، مستوصف 

التضامن، مستوصف بني يلهو، 

مستوصف جبل ريم، مستوصف 

الحقل، مستوصف الحواشب، 

م/الميثاق، عيادة بالد الطعام، 

العصاحوب، مركز الهداية، مركز 

الزيلع، مركز وادي العريد، 

مستوصف العال

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي 

السفلي. اعطي لها العالج المناسب
420

ريمةانفلونزا
كسمه، مزهر، 

الجعفرية

مركز العصور، مستوصف الدير 

الضبره، مستوصف بن منصور، 

مستوصف مرحب، مركز المهيل

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه انفلونزا. اعطي لها العالج 

المناسب
290

ريمةاسهاالت حادة أخرى

السلفيه، بالد 

الطعام، كسمه، 

مزهر، الجبين

مستوصف العراميع، مستوصف 

السالم، مركز الضبره، مركز 

22مايو، عيادة األمين، 

مستوصف الحقل، مستوصف 

الحواشب، مركز رواس، 

مستوصف حجام، مستوصف بني 

منصور، مركز النقاب، 

مستوصف جبل صالح، عيادة بالد 

الطعام، مركز وادي العريد

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كعدوى بكتيرية. اعطي لها 

العالج المناسب
840



.هذه النشرة الوبائية األسبوعة تصدر بالتعاون بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية اليمن

اليمن -   مكتب منظمة الصحة العالمية 772924388  وزارة الصحة و 713228999: تلفون: لألستفسار

alyusfi5@yahoo.com and nasser.afaf@yahoo.com: بريد الكتروني
10

 ( م-2016 يوليو 24 - 18 ) من للفترة 29 الوبائي األسبوع-  اليمن-  لألمراض المبكر لألنذار األلكتروني النظام: األسبوعية النشرة

م 2016  - 29األسبوع الوبائي  (التدخل واألستجابة المبكرة  )األنذارات 

عدن، أبين، لحج، تعز، حضرموت، الحديدة، حجه، صعدة ) في تسع محافظات eDEWSان الهدف من هذه النشرة الوبائية األسبوعية هو لتزويدنا برؤية سريعة على األحداث الصحية  التي  حددها برنامج التنبية المبكر لالمراض  

المعلومات المقدمة في النشرة تحتاج . في حين يتم  في كل تنبية  استعراض االتجاهات األسبوعية  لألمراض التي ممكن ان تحدث وباء.  في اليمن (وأمانه العاصمة، عمران، شبوة، المهرة، محافظة صنعاء، حضرموت الوادي وذمار

 في المحافظات والمستوى المركزي ،  أن eDEWSان المعلومات الوبائية المذكورة في النشرة تم جمعها بواسطة فريق نظام التنبية المبكر .  إلى تفسير في سياق أن المعلومات الدقيقة  عن السكان كمرجعية ليست دائما متاحة

.التركيز األساسي  لهذا البرنامج هو الكشف المبكر عن  االمراض التي تحدث الوباء ، لتسهيل االستجابة  السريعة للصحة العامة

عدد الوفياتعدد الحاالتاإلجراء \ اإلستجابةالمرفق الصحيالمديريةالمحافظةاألمراض المشتبهة

السلفيه، الجبينريمةتيفوئيد

مركز االثنين الرحب، مستوصف 

عرون، م/الثليا، مركز بني 

الوادحي

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه تيفوئيد. اعطي لها 

العالج المناسب
410

الجبين، كسمهريمةاسهال دموي
مركز كاتو، عيادة السالم، 

مستوصف بني حسن

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا ىكعدوى بكتيرية. اعطي لها 

العالج المناسب
120

التهاب الجهاز 

التنفسي العلوي
ريمة

بالد الطعام، 

السلفيه، الجبين، 

كسمه، مزهر، 

االجعفريه

مستوصف العرب، مركز جيره، 

م/الثليا، مستوصف الحقل، 

مستوصف الحواشب، مركز 

رواس، مركز كسمه، مركز 

االنقاب، مستوصف جبل صالح، 

مستوصف مرحب، مستوصف 

بني حسن، مركز وادي العريد، 

مركز المهيل

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي 

العلوي. اعطي لها العالج المناسب
1060

ريمةمالريا

السلفيه، مزهر، 

الجعفريه، كسمه، 

الجبين

مركز جيرا، مستوصف الريم، 

مستوصف نعمه، مستوصف 

الحقل، مستوصف الدير الضبارة، 

مركز بني الوادي، مركز 

االصحوب، مستوصف مرحاب، 

مستوصف السالم نعوم، مركز 

وادي العريد

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه مالريا. اعطي لها 

العالج المناسب
450

مركز رواسبالد الطعامريمةحصبة
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه الحصبة. جمعت العينات من 

الحاالت
30

التهاب الجهاز 

التنفسي الحاد
مستوصف بن منصورقصمهريمة

تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحالة سريريا كاشتباه التهاب الجهاز التنفسي الحاد. 

اعطي لها العالج المناسب. الزال التقصي جاريا
10

مركز الرباطالجبنريمةسعال ديكي
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحالة سريريا كاشتباه السعال الديكي. اعطي لها 

العالج المناسب. الحالة مطعمه
10


