
   

ي رقم 2 العدد 9مجلد رقم 
 
م2021 يناير 17 -11 من تاري    خ  2 األسبوع الوبائ

ي يوضح معدل ابالغ التقارير من االسبوع العناوين الرئيسية
 
م2021,2-1رسم بيائ

ي 
 
يم2021-2 بلغ مؤشر األمراض ذات األولوية لألسبوع الوبائ

 
ي  )نسبة المراضة لألمراض ذات األولوية ف

 
(م2021-2األسبوع الوبائ

م مثلت نسبه التقارير الصحيحة الواصلة من المرافق 2021 من  عام 2خالل األسبوع • 

.من اجمالي المرافق المستهدفة  %  94الصحية  ما نسبته 

ي األسبوع  • 
 
ددين ف  مقارنة باألسبوع 267700علي المرافق الصحية  2بلغ اجمالي عدد المتر

ي 
ي األمراض التالية 264321الماض 

 
 لوحظ ان األسباب الرئيسية لحدوث المراضة انحرصت ف

، األسهال الحاد اخر، وكذلك المالريا) (التهاب الجهاز التنفسي العلوي و السفلي

ي لألنذار المبكر ●
ون  نامج األلكتر ي األسبوع 824سجل التر

 
 815 م ، منها 2021 / 2 إنذارات ف

.صحيحة للقيام بالتحري واألستجابة المالئمة

من اجمالي األمراض األخرى  (%39.9)سجلت نسبة حدوث المراضة لألمراض ذات األولوية  ● 

والتهاب ذات الرئة (%8.2)اشتباه مالريا ،  %17.1اهمها األلتهابات التنفسية العلوية الحادة بنسبة 

.(%7.2)ومن جميع انواع االسهاالت (7.4%)

ي لإلنذار المبكر لألمراض واالستجابة بوزارة الصحة العامة والسكان
نامج الوطن  ة الوبائية األسبوعية تصدر من التر .                                                                                                                              هذه النشر

ي / لالستفسار د
ي  ، 713228999)موبايل - ريما اليوسف 

ون  ي 777553779)مويايل - ، يحنى عامر  (alyusfi5@yahoo.comبريد االلكتر
ون  .(yahya123amer@yahoo.com ، بريد االلكتر
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ي والبلهارسيا مانسبته أقل من ● 
، األسهال المان  ي

من اجمالي %  1بينما مثل التهاب الكبد الوبان 

ي التقارير المسجلة لهذا األسبوع
 
% .0.4تليها األسهاالت المدممة بنسبة . حدوث العدوى ف

من اجمالي % 7.4والتهاب التنفسي السفلي بنسبة % 7.2بلغت نسبة جميع امراض األسهاالت  ● 

ي المحافظة
 
ي المرافق المختارة ف

 
.األمراض الوبائية ف

%   .6.4و اسهال حاد اخر %  7.2كما بلغت نسبة المراضة الناتجة عن جميع انواع األسهاالت   ● 

URTI: عدوى الجهاز التنفسي العلوي BD: اسهال مدمم OAD: اسهال حاد اخرى LRTI: ي حاد :AWD التهاب الجهاز التنفسي السفلي
 التهاب:SARI  التهاب الكبد :AVH الحصبة :Meas داء الكلب :RB التهاب السحايا :Men حىم الضنك :DF مالريا :Mal بلهارسيا :Sch اسهال مان 

االيذز :HIV الجذري:CHICKEN دودة غينية:GUINEA حىم مالطيه:BRUCELLOSIS  السل:TUPERCULOSIS  النكاف :Mumps  التيفوئيد أخرى :Typh   أمراض أخرى :Others أنفلونزا عل شكل وباء :ILI   تنفسي حاد وخيم

النشرة الوبائية األسبوعية
واألستجابة المبكرة لألمراض النظام التكاملي األلكتروني لألنذار

وزاره اتصحه  العامه والسكان  

قطاع الرعاية الصحية 
والترصد الوبائياالمراض العامة للمكافحة االدارة 

و االستجابةبرنامج  االنذار المبكر 
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ة األسبوعية ي لألنذار المبكر لألمراض : النشر
 
وئ ي - اليمن - النظام التكاملي األلكتر

 
ة 2األسبوع الوبائ م2021 يناير 17-11 للفتر

Epidemiological Situation of Dengue Fever and Diphtheria

Overview of  Dengue Fever From Wk1-WK2,2019,2020 and 2021 Epidemiological curve of Dengue Fever Cases with CFR% 
(Cumulative from WK1 ,2020 to WK2 ,2021)

Distribution of Probable and Death Diphtheria Cases by Age Group
(Cumulative from WK1 - WK53 ,2020 to WK2,2021) 

Distribution of DF Death by Age Group and Gender
(Cumulative from WK1 - WK53 ,2020 to WK1-WK2,2021) 

Epidemiological Curve of Probable Diphtheria Cases  
(Cumulative from WK1 ,2020 to WK2 ,2021)

Overview of  Diphtheria  From Wk1-WK2,2019,2020 and 2021

Distribution of Probable Diphtheria Cases by Sex
(Cumulative from WK1 - WK53,2020 to WK2,2021  )

Summary of DF indicators
During Last 3 Weeks WK53,2020 to WK1-WK2,2021



ي 
 
ددين عل المرافق الصحية بحسب المحافظات لألمراض الوبائية  االسبوع الوبائ م2021-2عدد المتر

ة األسبوعية ي لألنذار المبكر لألمراض : النشر
 
وئ ي - اليمن - النظام التكاملي األلكتر

 
ة 2األسبوع الوبائ م2021 يناير 17-11 للفتر

ي  )التهاب الجهاز التنفسي العلوي،التهاب الجهاز التنفسي السفلي و نتيجة حاالت المالريا والمؤكدة : المنحن  األسبوعي لألمراض
 
 (م2021، 2-1األسبوع الوبائ

ي يوضح توزي    ع األمراض بحسب العمر والجنس  
 
ي  )رسم بيائ

 
( 2021، 2األسبوع الوبائ

ي لإلنذار المبكر لألمراض واالستجابة بوزارة الصحة العامة والسكان
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م2021,2 - 1 األنذارات المستلمة واألستجابة من األسبوع الوبائ
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اسهال مدمم اسهاد حاد اخر تيفوئيد

شلل رخو حاد حصبة A&Eالتهاب الكبد 
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اجمالي نتيجة حاالت المالريا والمؤكدة 

(إيجابي)فحص سريع  (ايجابي)مايكروسكوب 

أقل من سنة 1-4 سنوات 5-14 سنة 15-44 سنة سنة45أكثر من 

ذكور 18846 24951 26136 36145 19553

إناث 18850 25103 26576 55400 21822
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159274521354140249593735341360683328102051354823157245853التهاب الجهاز التنفسي العلوي

966519746763216391500169125461883142812197939219846التهاب الجهاز التنفسي سفلي

1391598915731554585941342341161635االلفلونزا عل شكل وباء

00002244609031287التهاب تنفسي وخيم

2300790100103035سعال ديكي

3714112749519577777713106138921080اسهال مدمم

5051776727433197115111778235713633431710211453617124اسهاد حاد اخر

2344541549756528680821574412034081694014تيفوئيد

1084110806208061136الحصبة

A&E 4042764362330283174التهاب الكبد

B&C 002074748350035138التهاب الكبد

00002000000002الكزاز الوليدي

100130012002010شلل رخو حاد

3185171716294530224234233النكاف
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0000110021010015التهاب سحايا

210402000800000116حىم ضنك

00000000000000حميات نزفيه

07222118124252042436385348620بلهارسيا

001141110423526462للشمانيا

391721177191815550044261داء الكلب

00000000000000السل

00000000000000االيذز

32746124439249727535249617حىم مالطية

8211581612111916344260199الجذري

021010112313214955306203الجرب

00000000000000دودة غينيا

50542556148815474401291181815738227111781816681138896745036176950امراض أخرى

874140991791681564970918936242643354324963331119783193638024267700المجموع الكلي



عدد الحاالتاإلجراءات المديرية

ي  (التدخل واالستجابة المبكرة )اإلنذارات 
 
 م2021- 2األسبوع الوبائ

عدد الوفياتالمحافظةاالمراض المشتبهة المرفق الصحي

ة األسبوعية ي لألنذار المبكر لألمراض : النشر
 
وئ ي - اليمن - النظام التكاملي األلكتر

 
ة 2األسبوع الوبائ م2021 يناير 17-11 للفتر

ي لإلنذار المبكر لألمراض واالستجابة بوزارة الصحة العامة والسكان
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10

البيضاءاشتباة كوليرا
ردمان ,الرياشية

ذي ناعم ,,الشرية,مسورة,الوادي

السوادية,الطفة القريشية,رداع ,صباح

مركز دار نجد الصحي مركز االمومة ,مستشفى الثورة,  مستشفى الشرية

أخرى, مركز الطفة الصحي ,والطفولة الصحي

صد لتبادل المعلومات الحاالت شخصت رسيريا تبعا لتعريف ، فريق االيديوز تواصل بضباط التر

تم عالج الحاالت،القياسي
1130

مركز الطفة الصحيالطفةالبيضاءشلل رخو حاد
صد لتشاور صد تواصل بضباط التر جمعت ،الحاله شخصت رسيريا تبعا لتعريف القياسي،منسق التر

عينات من الحاله وارسلت لمستوى المركزي

100

مركز الطفة الصحيالطفةالبيضاءسعال ديكي
صد الحاالت ،الحاالت شخصت رسيريا تبعا لتعريف القياسي،بالتواصل بيى  منسق االيديوز وضباط التر

غتى مطعمه
20

أخرى, مركز الدكتور عبد ربة صالح المحمدي الصحي ذي ناعم, مكيراس , ردمان الوادي البيضاءحصبة

ي المرافق الصحيه
 
صد ف صد تواصل بضباط التر الحاالت شخصت رسيريا تبعا لتعريف ، منسق التر

ي ،تم عالج الحاالت باستخدام المضادات المناسبه،القياسي
 
ي من طفح جلدي وارتفاع ف

الحاالت تعان 

جمعت عينات من الحاالت،الحاالت غتى مطعمه ماعدا حاله واحده مطعمه،درجات الحراره

2450

السخنة, التحيات , المراوعة , الحالي الحديدةحصبة
وحدة المدمن , مركز الخليفة الصحي , مركز البيض الغربية الصحي 

الصحي

صد لتاكد من البيانات صد قام بالتواصل بضباط التر الحاالت شخصت رسيريا تبعا لتعريف ،منسق التر

جمعت عينات من الحاالت وارسلت،القياسي
80

الحديدةاشتباة كوليرا

, المراوعة,الصليف,التحيات,الحالي

بيت 

جبل ,المنصورية,المينا,المخالف,الفقية

الزيدية  القناوس الضاحي ,راس

الحوك,الزهرة برع  زبيد الجراحي

مركز المغتربين الصحي مركز المقر ,مستشفى السلخانة 

مستشفى الزيدية الريفي مستشفى الجراحي الريفي  مستشفى ,الصحي

مركز ,مستشفى المنصورية الريفي, مستشفى الضاحي الريفي,ديار زبلة

مركز ,مستشفى بيت الفقية,مركزالمغتربين الصحي,سالم الصحي

أخرى, القناوس الصحي

صد لتبادل المعلومات الحاالت شخصت رسيريا تبعا لتعريف ،فريق االيديوز تواصل بضباط التر

ي الفحص الشي    ع والنتيجه ايجابيه ل،القياسي
 
تم عالج ، حاله سلبيه32 و17بعض الحاالت سجلت ف

الحاالت

30

أخرى, مستشفى برت العنان الريفي , مركز المتون الصحي رجزة, برت العنان , المتون الجوفاشتباة كوليرا

صد وزار المرافق الصحيه الحاالت شخصت رسيريا تبعا لتعريف ،منسق االيديوز تواصل بضباط التر

بالفحص ،تم عالج الحاالت باستخدام المضادات المناسبه،لم تجمع عينات من براز الحاالت،القياسي

الشي    ع لحاالت حاله واحده ايجابيه من بعض الحاالت

60

مستشفى الزيدية الريفيالزيديةالحديدةسعال ديكي
صد جميع الحاالت شخصت رسيريا تبعا لتعريف ،تم التواصل بيى  فريق االيديوز وضباط التر

الحاالت مطعمه وتم عالجها،حاله ذكر والحاله االخرى اننى،القياسي

40

مستشفى العلوم والثكنولوجيا, مركز االطراف الصحي معين, الثورة االمانةشلل رخو حاد
ي المرافق الصحيه لتبادل المعلومات

 
صد ف صد بالمحافظه تواصل بضباط التر  4جمعت ،منسق التر

عينات من براز الحاالت
30

الجوفحصبة
, المصلوب , خب والشعف , الحزم 

خراب المراشي

مركز المصلوب , مركز المراشي الصحي , مركز الحزم الصحي 

الصحي

ي المرافق الصحيه لتبادل المعلومات
 
صد ف صد تواصل بضباط التر لم تجمع عينات من دم ،منسق التر

ي درجات الحراره وطفح جلدي،الحاالت
 
ي من ارتفاع ف

الحاالت مطعمه ماعدا حاله واحده ،الحاالت تعان 

رصفت لحاالت فيتاميى  ا،غتى مطعمه

950

مركز الرازي الصحي, مستشفى السبعين , مايو 22مستشفى السبعين, شعوب , معين االمانةدفتيريا

ي المرافق الصحيه
 
صد ف يا،منسق االيديوز قام بالتواصل بضباط التر جمعت عينات ،الحاالت اشتباه دفتتى

الحاالت تحت ،اعطيت لحاالت االنتو توكسيى ،من لعاب الحاالت وارسلت لمستوى المركزي

عينات الحاالت فحصت بالفحص الشي    ع،العالج

60

االمانةاشتباة كوليرا
بني , شعوب , السبعين , الثورة 

الحارث

مجمع , مستشفى السبعين , مركز جدر الصحي , مجمع عمر المختار 

, مايو 22مستشفى , مجمع الجراف , مجمع عطان , جابر بن حيان 

أخرى

ي المرافق الصحيه
 
صد ف الحاالت شخصت تبعا لتعريف ،بالتواصل بيى  فريق االيديوز وضباط التر

ي الليى  لست،القياسي
 
بعض الحاالت فحصت بالفحص الشي    ع والنتيجه ،بيانات الحاالت سجلت ف

سلبيه ماعدا حالتان ايجابيه

100

مستشفى فلسطين, مجمع عمر المختار , مجمع ازال , مستشفى السبعين ازال, شعوب , بني الحارث , السبعين االمانةسعال ديكي
ي المرافق الصحيه

 
صد ف بينات ،الحاالت اشتباه سعال ديكي، تم التواصل بيى  منسق االيديوز وضباط التر

ي الليى  لست
 
الحاالت غتى مطعمه،الحاالت سجلت ف

70

االمانةحصبة
, السبعين , التحرير , شعوب , الثورة 

بني الحارث, معين , ازال 

مستشفى , مركز العلفي الصحي , مجمع الميثاق , مجمع الجراف 

مجمع ازال  أخرى, السبعين 

ي المرافق الصحيه
 
صد ف صد تواصل بضباط التر اعطيت لحاالت فيتاميى  ،الحاالت غتى مطعمه،منسق التر

الحاالت غتى مطعمه،ا

1010

مستشفى خمر السالم, مستشفى ريدة , مستوصف الحكمة ريدة, خمر , عمران عمرانحصبة

ي المرافق الصحيه وزار المستشف 
 
صد ف صد تواصل بضباط التر الحاالت شخصت رسيريا ،منسق التر

جمعت عينات من دم الحاالت وارسلت لمستوى المركزي ،اشتباه حصبه تبعا لتعريف القياسي

الحاالت غتى مطعمه ماعدا حاله واحده مطعمه وحاله اخرى عمرها اقل من سن التطعيم،بصنعاء

80

عمراناشتباة كوليرا
جبل ,ريدة, عمران,هبر زلمة,ذيبين

بني صريم,المدان, السواد,عيال يزيد

مركز الصنعانية ,مايو22مستشفى ,مستشفى مسور الريفي, مستشفى هبر

مستشفى حوث أخرى, الصحي

ي المديريات لتشاور
 
صد ف الحاالت شخصت رسيريا اشتباه ،فريق االيديوز تواصل بضباط التر

ا تم عالج الحاالت،بالفحص الشي    ع لبعض الحاالت النتيجه ايجابيه لحالتان وبقيه الحاالت سلبيه،كولتى

90

ذماراشتباة كوليرا
وصاب ,وصاب العلي,الحداء

مدينة ,مغرب عنس,السافل

ميفعة عنس,جهران,المنار,عتمة,ذمار

مركزعزان الصحي ,مركز خربة ابو يابس, مركز سوق العفة الصحي 

مستشفى ,مستشفى ذمار العام مركز الجرف الصحي مستشفى رصبة ,

أخرى,مستشفى الوحدة الجامعي ,زرجة الريفي 

صد ا،فريق االيديوز قام بالتواصل بضباط التر تم عالج الحاالت وغادرت ،الحاالت شخصت اشتباه كولتى
الحاالت لم تفحص بالفحص الشي    ع،المستشف 

470

مستشفى حوث, مستشفى خمر السالم ,مستشفى العشة خمر, حوث , العشة عمرانسعال ديكي
ي المديريات

 
صد ف الحاالت شخصت رسيريا اشتباه سعال ديكي ،بالتواصل بيى  منسق االيديوز وضباط التر

الحاالت غتى مطعمه،تم عالج الحاالت باستخدام المضادات المناسبه،تبعا لتعريف القياسي

50

اباشتباة كوليرا
, العدين,جبلة,الشعر,رضمة, السدة

يريم,المخادر,الصبرة 

مركز الظلمة ,مستشفى العدين,مستشفى الشهيد البعداني مستشفى يريم 

مركز دار الشرق ,مركز المخادر الصحي مستشفى القاعدة,الصحي

الصحي أخرى

صد وزياره المستشف  جمعت بعض عينات براز الحاالت ،بالتواصل بيى  فريق االيديوز وضباط التر

تم عالج الحاالت،والنتيجه سلبيه بالفحص الشي    ع
720

مستشفى الوحدة الجامعيجهرانذماردفتيريا

صد لتشاور وبعدها زارهم الحاالت شخصت رسيريا تبعا لتعريف ،منسق االيديوز تواصل بضباط التر

يا،القياسي ي من اعراض الدفتتى
تم عالج الحاالت باستخدام المضادات المناسبه ماعدا ،الحاالت تعان 

الحاالت غتى مطعمه،حاله واحده عمرها اقل من سن المضادات

20

مركز عزيلة الصحي, مستشفى الثاليا مزهر, بالد التام , الجبين ريمةاشتباة كوليرا
صد لتبادل المعلومات الحاالت شخصت رسيريا تبعا لتعريف ، تم التواصل بيى  فريق االيديوز وضباط التر

ي الفحص الشي    ع والنتيجه سلبيه،القياسي
 
تم عالج الحاالت،حالتان سجلت ف

400

صدمركز بالد المليكيالعدينابحصبة صد تواصل بضباط التر الحاله غتى مطعمه،اخدت عينه من الحاله ، منسق التر

10

مركز الكويت الصحيالحيمة الداخليةمحافظة صنعاءشلل رخو حاد

صد وزار المرافق الصحيه صد تواصل بضباط التر الحاله ، شهرا وهي ذكر48الحاله عمرها ،منسق التر

اخدت عينه من براز الحاله وارسلت ، جرعات5الحاله مطعمه ب،شخصت رسيريا تبعا لتعريف القياسي

لمختتر المركزي

20

مركز الحدية الصحيالجعفريةريمةدفتيريا
صد الحاله ذكر ،الحاله شخصت رسيريا تبعا لتعريف القياسي،منسق االيديوز قام بالتواصل بضباط التر

 سنه و غتى مطعمه20وعمره 

30 مركز الكويت الصحيالحيمة الداخليةمحافظة صنعاءسعال ديكي
صد الحاالت ،الحاالت شخصت رسيريا تبعا لتعريف القياسي،بالتواصل بيى  فريق االيديوز وضباط التر

تم عالج الحاالت باستخدام المضادات المناسبه،غتى معروف مستوى تطعيمها

2170

بني مطر, جحانة , سنحان , همدان محافظة صنعاءحصبة
مستشفى الشهيد محمد ,  سبتمبر في متن 26مستشفى , مايو 22مستشفى 

الذرة

صد صد تواصل بضباط التر بدات عل ،الحاالت شخصت رسيريا تبعا لتعريف القياسي، منسق التر

جمعت عينات من دم الحاالت ، حاالت غتى مطعمه3الحاالت مطعمه ماعدا ،الحاالت الطفح الجلدي

وارسلت لمستوى المركزي

60

محافظة صنعاءاشتباة كوليرا
همدان ,الحيمةالداخلية,ارحب 

بني ,الروس,بالد,جحانة مناخة,نهم,

سنحان,الحيمة الخارجية,مطر

مركز ,مايو 22 وحدة بيت الشطارة الصحي مستشفى همدان مستشفى 

مركز الشعب االسود ,  وحدة الحيساء الصحي ,قاع الرقة الصحي 

أخرى,الصحي ,الصحي  مستشفى الوحدة مناخة الريفي

صد ا،فريق االيديوز تواصل بضباط التر بعض الحاالت فحصت ،الحاالت شخصت رسيريا اشتباه كولتى

ي المرافق الصحيه، حاالت ايجابيه4بالفحص الشي    ع والنتيجه 
 
تم عالج الحاالت ف


