
منظمة الصحة العالمية تزود السليمانية باإلمدادات الطبية العاجلة لالستعداد واالستجابة لتفشي 

 مؤخراً في المدينة الكوليرا 

: أرسلت منظمة الصحة العالمية شحنة عاجلة من األدوية 2022حزيران / يونيو    20السليمانية، إقليم كردستان العراق،  

استجابتها لتفشي  في  قليم  اإلوالمستلزمات الطبية إلى محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق لدعم وزارة الصحة في  

 الكوليرا المفاجئ في المنطقة.

من  و الشحنة  ذ  4تتألف  في  بما  الطبية،  والمستلزمات  األدوية  من  المنصات  مجموعات  الوريديلك  والمضادات  حقن   ،

 أشهر.  3شخص لمدة   5000رينجر( لتغطية احتياجات ما يقرب من محلول الحيوية، والسوائل الوريدية )

أعرب عن قلقه من  الذي  وزير الصحة في اقليم كردستان العراق الدكتور سامان حسين برزنجي    الشحنة  حضر تسليمو

أكد  قال الوزير: "هال الحاد في السليمانية وعدد قليل من المحافظات العراقية األخرى. والزيادة المفاجئة في حاالت اإلس 

قمنا بتوسيع أنشطة المراقبة  قد  و  ، في السليمانية. نحن نتابع الموقف عن كثب  10حالة كوليرا من بينها    13  يالمخبر الفحص  

سابيع المقبلة بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة  والتأهب واالستجابة، ونأمل أن نتمكن من احتواء تفشي المرض في األ

 العالمية وشركاء آخرين". 

العامةاتعمل وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق مع مختبر  و عينة    56وقد طلبت الدعم الختبار    المركزي،  لصحة 

حالة كوليرا من   13  المختبر المركزي وجود ، أكد 2022يونيو  /حزيران  20من  ارا  اعتبوإضافية مأخوذة من السليمانية. 

 السليمانية وكركوك والمثنى.محافظات 

العراقو البعثة في  العالمية ورئيس  الدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة  الكوليرا سبب  "ت  "قال  الزيادة في حاالت 

-كوفيدالصحة ألنها تأتي على خلفية جائحة    منظمة الصحة العالمية ووزارةل  ا  الجديدة في السليمانية والمحافظات األخرى قلق

العالمية بدعم وزارة    19 تلتزم منظمة الصحة  ومع ذلك،  تكافحها.  البالد  التي ال تزال  وغيره من حاالت تفشي األوبئة 

الفئات   ذلك  في  بما  السكان،  التأثير على  وتقليل  التفشي  لهذا  واالستجابة  لالستعداد  وكردستان  بغداد  من  كل  في  الصحة 

 ". لضعيفة من النساء واألطفال والمجتمعات منخفضة الدخلا

شركائنا في التمويل وأصحاب المصلحة وقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة   وأضاف الدكتور زويتن: "ندعو أيضا  

الصحية وأعضاء مجموعة الصحة إلى تعزيز التعاون مع السلطات الصحية المحلية لضمان اتباع نهج استباقي ومنسق  

 الستجابة للكوليرا في جميع أنحاء العراق". ل

ينتقل المرض في المقام األول عن وأن الكوليرا هي عدوى بكتيرية تنقلها المياه ويمكن أن تنتشر بسرعة بين السكان.  يذكر 

رة عليه،  ال يمكن السيط  إسهاال    المرض  يسببو.  Vibrio cholera  طريق استهالك الماء أو الطعام الملوث ببكتيريا الكوليرا

 وإذا ترك دون عالج، يمكن أن يؤدي إلى الجفاف أو الوفاة.


