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

 اليمن-  صنعاء-  العالمية الصحة منظمة مكتب  715695482: تلفون: لألستفسار

drkamranrajput@hotmail.com: الكتروني بريد
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م2014 ،11 األسبوع للبرنامج بالتقارير بلغت محافظات عشر من مديرية124 عشر الحادي الوبائي لألسبوع المحافظات العشر في األولوية ذات األمراض مؤشر

 األمراض إجمالي من (%26)  األولوية ذات لألمراض المراضة حدوث نسبة سجلت● 

, (%2.8) مالريا اشتباه,  %12.9 بنسبة الحادة العلوية التنفسية األلتهابات أهمها األخرى

.(%3.8) الرئة ذات والتهاب(%6.5) اخر حاد اسهال

 اجمالي من%  1 من أقل مانسبته والبلهارسيا المائي اإلسهال أ، الكبد التهاب مثل بينما● 

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

 من% 3.8 بنسبة الحاد الرئة وإلتهاب% 6.9  اإلسهاالت امراض جميع نسبة بلغت● 

.المختارة المحافظات في الوبائية األمراض اجمالي

 الرئة والتهاب%  3.8   األسهاالت أنواع جميع عن الناتجة المراضة نسبة بلغت كما● 

. سنوات خمس من اقل األطفال في%  2.2 الحاد

عشر الحادي الوبائي لألسبوع المختارة المحافظات في األولوية ذات األمراض مؤشر منحنى 

URTI: العلوي التنفسي الجهاز عدوى  BD: مدمم اسهال  OAD: اخرى حاد اسهال  Pneu: الرئة التهاب  AWD: حاد مائي اسهال  Sch: بلهارسيا Mal: مالريا DF: الضنك حمى  Men: السحايا التهاب  RB: الكلب داء  Meas: الحصبة AVH: الكبد التهاب   Others: أخرى أمراض

(م2014 ،11 الوبائي األسبوع ) األولوية ذات لألمراض المراضة نسبة

*Acute Diarrhea=OAD; Bloody Diarrhea=BD; S.Malaria=Mal; Acute Respiratory Infections=ARI

  من الواصلة الصحيحة التقارير نسبة مثلت م2014 العام من عشر الحادي  األسبوع خالل• 

. المستهدفة المرافق اجمالي من (236/247 ) %96 مانسبته محافظات عشر في الصحية المرافق

 المحافظات في  الصحية المرافق علي عشر الحادي األسبوع في المترددين عدد اجمالي بلغ● 

 لحدوث الرئيسية األسباب ان لوحظ. 73202 الماضي باألسبوع مقارنة 74798 المختارة

 إسهاالت الحاد، اإلسهال الحاد، التنفسي الجهاز التهاب التالية األمراض في انحصرت المراضة

.المالريا وكذلك حادة أخرى

 94 منها ، 2014/ 11  األسبوع في إنذار 115 المبكر لإلنذار األلكتروني البرنامج سجل● 

.المالئمة واإلستجابة بالتحري للقيام% 82 بنسبة صحيح إنذار

 إشتباه إنذار 11 الجلدية، اللشمانيا إشتباه إنذار 13 الحصبة، اشتباه انذار 49 األنذار تضمن● 

 وإشتباه الضنك حمى إشتباه من لكل إنذارات 4 الكبد، إلتهاب إشتباه إنذارات 6 الديكي، السعال

 وإشتباه الحاد الرخوي الشلل إشتباه مدمم، إسهال إشتباه من لكل إنذارات 2 السحايا، إلتهاب

.  البلهارسيا إشتباه واحد وإنذار الوليدي، الكزاز

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

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

ً (وصعدة حضرموت اب، حجة، الحديدة،  لتحسين الصحية المواقع في المتواصل التدريب مع متزامنا

السريعة والتدخالت الفورية والبالغات األسبوعية التقارير جودة

 م2014 مارس 16-  مارس 10 من 11 رقم الوبائي األسبوع 11 العدد 2 رقم مجلد

11 - 1 من لألسابيع المختارة المحافظات من التقارير ابالغ معدل يوضح بياني رسمالرئيسية العناوين
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 معدل اإلبالغ المترددين

 النشرة الوبائية األسبوعية
واألستجابة المبكرة لألمراض  النظام اإللكتروني لإلنذار  
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 م2014  11  رسم بياني يوضح معدل التقارير المبلغة بحسب المحافظات لألسبوع

 معدل األبالغ
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 التهاب الرئة الحاد مالريا التهاب الجهاز التنفسي الحاد األسهاالت

 المستهدف 

URTI, 12.9% 

Pneu, 3.8% 

OAD, 6.5% 

BD, 0.4% 

Sch, 0.1% 

S.Mal, 2.8% 

Rb, 0.2% 

AVH, 0.1% 

Others, 72.0% 

74,798= الحاالت  عدد   

 وزارة الصحة العامة والسكان
 قطاع الرعاية الصحية األولية

 اإلدارة العامة لمكافحة األمراض 

األجماليصعدةاألمانةحجةالحديدةابحضرموتتعزابينعدنلحجاألمراض المشتبهة 

5612297901868779735834323109912739670امراض الجهاز التنفسي العلوي

1012281831771376758901442341092878التهاب الرئة الحاد

1726681353801896875163639218194850اسهال حاد

320801541322621328اسهال مدمم

00000000000اسهال مائي حاد

10383301622763البلهارسيا

85119431931007706131372078المالريا

17038030313166التهاب السحايا

0001202910033حمى الضنك

00000000000الحميات النزفية

1024701224720140داء الكلب

3101410105121740112الحصبة

61412424227062التهاب الكبد أ

00010010002الكزاز الوليدي

00001000203الشلل الرخوي الحاد

20200112531347اللشمانيا الجلدية

00000000000الخناق

836110002829السعال الديكي

0133040872030160551امراض أخرى غير شائعة

2750505422576897267465199195184112311438853886أمراض أخرى

36178347381484973807890312817344214738681674798األجمالي العام للمترددين

األسبوع الحالي 11، 2014

غير مؤكدمؤكدتفشياألنذارتفشياألنذار
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4402020الشلل الرخوي الحاد

1001011البلهارسيا

12020212اسهال مدمم

6326061التهاب الكبد

3604040حمى الضنك

3904042التهاب السحايا

931130134اللشمانيا الجلدية

1602020الكزاز الوليدي 

700000اسهال حاد أخر

000000حمبات نزفية

1100000التهاب الرئة

89559409421األجمالي

انذارات النظام األسبوع الوبائي 11
األمراض 

2014

التدخل/ األستجابةالمرفق الصحيالمديريةالمحافظةاألمراض المشتبه
عدد 

الحاالت

عدد 

الوفيات

العارة، تبن ولبعوسلحجالسعال الديكي
مستشفى العارة، مركز الفيوش ومستشفى 

لبعوس

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد بالموقع , تم تشخيص الحاالت سريريا  من طبيب العيادة تبعا للتعريف القياسي 

للحالة و قد أعطي لها العالج المناسب تبعا لبروتوكول العالج لحاالت السعال الديكي . 4 من الحاالت كانت من الفايوش . قام فريق 

االنذار المبكر بعمل زيارة ميدانية للتقصي عن الحاالت المصابة .جميع الحاالت تلقت العالج المناسب و جميعها أعطي لها التحصين , 

لم تكن هناك  حاالت أخرى في المناطق المجاورة بناء على البحث الميداني.

80

مستشفى المالح ومستشفى لبعوسالمالح ولبعوسلحجاللشمانيا الجلدية
قاام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد بالموقع , تم تشخيص الحاالت سريريا بناء على تعريف الحالة القياسي من قبل 

شخيص اللطبيب في العيادة . لم يتم جمع عينات من الحاالت للتاكد.
20

مركز كرش ومستشفى ردفانالقبيطة وردفانلحجالحصبة

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تبادل المعلومات و تشخيص الحاالت بناء على تعريف الحالة القياسي جمعت 

30عينات الدم للحاالت و سيتم ارسالها لمكتب الترصد 

مستشفى ردفانردفانلحجالتهاب الكبد

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا اعتمادا على التعريف القياسي للحالة 

30.أعطيت العاالجات المناسبة للحاالت , و لم يكن هناك تجمع للحاالت في المنطقة . 

عدنالحصبة

المنصورة، البريقة، خور 

مكسر، دار سعد، كريتر، 

التواهي

مستشفى الوالي، مجمع بير أحمد، مجمع 

خور مكسر، مجمع دار سعد، مجمع 

الميدان، مجمع القطيع، مجمع القلوعة 

ومجمع التواهي

تم التواصل بين فريق االنذار المبكر و ضباط الترصد في المديريات المختلفة , تم تعبئة استمارات التقصي و جمع 

عينات الدم ل7 من الحاالت
100

مستشفى الوالي ومجمع الميدانالمنصورة وكريترعدنالتهاب الكبد
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في الموقع , تم الكشف عن الحاالت في العيادة 

الخارجية من مديريات مختلفة , لم يكن هناك تجمع للحاالت من منطقة واحدة .
60

مستشفى الوحدةالشيخ عثمانعدنالسعال الديكي
تم القيام بزيارة للمرفق الصحي للتقصي عن الحاالت المبلغة , واحدة فقط من الحاالت تم تعبئة استمارة التقصي لها وتم عالج الحاالت 

األخرى وفقا لبرنامج العالج الخاص بالسعال الديكي.
30

مستشفى الوحدةالشيخ عثمانعدنالتهاب السحايا

أجريت زيارة للمستشفي للتحري عن الحاالت , 4 من الحاالت تم ادخالها للرقود في المستشفى و 3 من الحاالت 

تلقت العالج في العيادات الخارجية. تم عمل االتحري و تعبئة استمارات التقصي للحاالت المرقدة  جميعها من قبل فريق التهاب السحايا, 

 سحبت عينة واحدة من الحبل الشوكي . حالة الوفاة كانت ألنثى عمرها 40 شهر من ابين )مكيراس( 

سبب الوفاة كانت ناتجة عن مضاعفات صحية بسبب الحمى و التشنجات , تم تشخيص الحالة سريريا كاشتاه اللتهاب سحايا وتوفت في 

نفس يوم ادخالها.

71

خنفر وزنجبارأبينالسعال الديكي
مركز شقرة ومركز األمومة والطفولة 

زنجبار

تم التواصل بين فريق االنذار المبكر و ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت وفقا لتريف 

الحالة القياسي , اجراءات التقصي عن الحاالت الزالت مستمرة.
60

مستشفى الرازيخنفر  أبيناللشمانيا الجلدية
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع الضابط الميداني في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت كاشتباه في 

ليشمانيا جلدية وفقا للتعريف الحالة القياسية , لم يتم جمع العينات من الحاالت للتأكد ولم يعطى عالج مناسب للحاالت
20

مركز األمومة والطفولة جعارخنفرأبينالحصبة
تواصل فريق االنذار المبكر مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحالة سريريا اعتمادا 

على تعريف الحالة القياسي . لم تأخذ الحالة سوى جرعة واحدة من تحصين الحصبة .سيتم جمع عينة الدم من قبل ضابط الترصد .
10

صاله والقاهرةتعزالتهاب الكبد
مستشفى الثورة، مركز 14 أكتوبر 

ومستشفى السويدي

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا وفقا لتتريف الحالة القياسي .

 أعطي العالج  المناسب من مضاد حيوي للحالة
190

مستشفى السويديالقاهرةتعزالتهاب السحايا
تم زيارة المرفق الصحي , للتحري عن الحاالت المبلغة , تم ارسال العينات لمختبر المرفق الصحي و أظهرت

 جميعها أنها سلبية تم تسجيل 33 حالة فقط من المختبر
370

40تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم جمع عينات الدم و سيتم ارسالها للمختبر المركزي بصنعاءمستشفى السويديالقاهرةتعزالحصبة

مستشفى السويديالقاهرةتعزالكزاز الوليدي

الحالة المبلغ عنها لمولودة عمرها 9 ايام من جبل حبشي , لم تتلق التحصين و احضرت للمستفى بتاريخ 16/3/2014

بدأت الحالة من اليوم السابع في عمر الطفلة كارتفاع  شديد في درجة الحرارة , و تشنجات , وعدم قدرة على الرضاعة مصحوبة 

بازرقاق في الشفتين . تلقت الطفلة العالج المناسب من مضادات الكزاز و المضادات الحيوية و السوائل الوريدية

, وكان تحسنها بسيط .

10

حضرموتالحصبة
الريدة وقصيعر، الشحر، 

غيل باوزير والمكال

مستشفى الريدة، مستشفى الشحر، مركز 

شحير والمستشفى الجامعي

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع الضابط الميداني في المرفق الصحي تم تشخيص الحاالت سريريا وفقا

 للتعريف القياسي للحالة جمعت عينة الدم لحالة واحدة فقط , و تم التواصل مع منسق الترصد وابالغه
100

الشلل الرخوي 

الحاد
مستشفى الشحرالشحرحضرموت

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي, الحالة المشتبهة تم تشخيصها وفقا للتعريف القياسي للحالة من 

قبل الطبيب في المرفق , ادخلت الحالة يوم 10/3/2014 ليوم واحد دون أن تسحب عينة البراز لها أو المخالطين و ذهبت للمهرة. تم 

التواصل مع منسق الترصد في  حضرموت والذي تواصل مع منسق الترصد في المهرة لمتابعة الحال وجمع العينة لها.

10

المستشفى الجامعيمدينة المكالحضرموتالسعال الديكي
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحالة وفقا للتعريع القياسي للحالة 

اعطيت المضادات الحيوية للحالة كعالج
10

10تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحالة سريريا و تحويلها ألخصائي أمراض جلديةمستشفى نجدالسبرةإباللشمانيا الجلدية

50تم ىالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي أجريت الفحوصات المخبرية وأظهرت النتائج جارديا و أميبامستشفى ذي السفالذي السفالإبإسهال مدمم

إبالحصبة
العدين، فرع العدين، 

الظهار، ذي السفال

مستشفى العدين، مركز المزاحن، 

مستشفى الثورة، مركز الخنساء 

ومستشفى القاعدة

تم التواصل مع ضباط الترصد و منسقي الترصد للتحري عن الحاالت , جمعت العينات للحاالت جميعها 

,وأعطي فيتامين أ والعالج المناسب
100

مستشفى الثورة الظهارإبالتهاب السحايا
تم التواصل مع ضباط الترصد ومنسقي الترصد في المديرية سحبت عينات الحبل الشوكي , 

و النتائج كانت سلبة تم اعطاء العالج و تحسنت الحاالت
30

مستشفى الثورة الحوكالحديدةحمى الضنك
تم التواصل مع ضابط الترصد , للتحري تم تشخيص الحالة سريريا فقط دون عمل الفحوصات المخبرية ,

 و كانت الوفاة بسبب المضاعفات الصحية الشديدة
11

10تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي و تم التأكيد على أن الحالة لشمانيا جلدية و أعطيت العالجات المناسبة لهامستشفى الثورة الحوكالحديدةاللشمانيا الجلدية

11تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي و تم تأكيد إصابة احالة بالكزاز الوليدي و توفت إثر مضاعفات شديدةمستشفى الثورة الحوكالحديدةالكزاز الوليدي

الحديدةالحصبة
الميناء، الدريهمي، 

المنصورية والزهرة

مستشفى العلفي، مستشفى الدريهمي، 

مستشفى المنصورية ومستشفى الزهرة

م فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضباط الترصد في المرفق الصحي , كانت الحاالت مشتبه اصابتها بالحصبة 

جمعت عينات دم ل3 من الحاالت من قبل منسق الترصد في المديرية و ارسلت للمختبر المركزي بصنعاء ,

 شخصت الحاالت األخرى سريريا

50

القناوص والحوكالحديدةحمى الضنك
مستشفى الثورة، مستشفى القناوص، 

مستشفى األقصاء ومستشفى األمل

تم التواصل مع ضابط الترصد , للتحري تم تشخيص الحالالت سريريا فقط دون عمل الفحوصات المخبرية , الحاالت من مناطق 

270مختلفة 

حجةاللشمانيا الجلدية
وشحة، كحالن عفار ومدينة 

حجة

مركز وشحة، مركز كحالن عفار 

والمستشفى السعودي

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي تم تشخيص الحاالت وفقا للتعريف القياسي للحالة وتم اعطاء 

العالجات المناسبة للحاالت
250

حجةالحصبة
وشحة، المحابشة، مبين، 

حجة المدينة والشغادرة

مركز وشحة، مستشفى المحابشة، 

مستشفى مبين، المستشفى الجمهوري 

ومركز الشغادرة

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي تم تشخيص الحاالت سريريا 

وفقا للتعريف القياسي للحالة وتم جمع العينات وارسالها للمختبر المركزي بصنعاء
120

مستشفى الشاهلالشاهلحجةالبلهارسيا
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي وتم تشخيص الحاالت 

سريريا وفقا للتعريف القياسي للحالة
50

المستشفى السعوديحجة المدينةحجةالتهاب السحايا

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي وتم تشخيص الحاالت 

سريريا وفقا للتعريف القياسي للحالة الحالة األولى لذكر عمره سنة من مديرية حرض , األخرى ذكر عمره سنتين من الزهرة و الثالث 

ذكر من كهالن عفار . تم جمع العينات و بعد استيفاء استمارات التقصي سترسل لصنعاء

30

األمانةالحصبة

الوحدة، معين، شعوب، 

أزال، السبعين، التحرير، 

معين، الصافية والسبعين

مجمع الشهيد، مجمع غزة، مركزي 

الرازي، مجمع أزال، مستشفى السبعين، 

مركز العلفي، مجمع معين، مستشفى 

الثورة ومجمع الشهيد عبدالعزيز

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضباط الترصد في المرافق الصحية في جميع المديريات جمعت عينات الدم من الحاالت وارسلت 

للمختبر  للتأكد .
170

الشلل الرخوي 

الحاد
مركز الشهيدالوحدة األمانة

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , الحالة األولى عمرها سنتين ونصف , 

والثانية عمرها 3 أشهر الحالتين من مدينة صنعاء , تم التواصل مع منسق الترصد و جمعت عينات البراز من الحاالت 

وارسالها للمختبر للتأكيد.

20

مستشفى السبعينالسبعيناألمانةالسعال الديكي
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , وتم تشخيص الحالة سريريا و

فقا للتعريف القياسي للحالة . أعطي عالج المضاد الحيوي للحاالت التي كانت من مناطق مختلفة
20

ساقين، رازح وصعدةصعدةاللشمانيا الجلدية

مركز فوت، مركز النظير، مستشفى 

ساقين، المستشفى الجمهوري ومستشفى 

شعارا

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا 

وفقا لتعريف الحالة القياسي  و اعطيت العالجات المناسبة لها
110

صعدةالحصبة

مجز، كتاف والقع، رازح، 

ساقين، باقم، مجز، صعده، 

حيدان، سحار ورازح

مركز مجز، مركز العطفين، مركز 

النظير، مستشفى ساقين، مستشفى باقم، 

مركز ضحيان، المستشفى الجمهوري، 

مركز خميس مران، مستشفى الطلح 

ومستشفى شعارا

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضباط الترصد في المديريات المختلفة تم تشخيص الحاالت سريريا و جمع 

عينات الدم  ل9 حاالت فقط
390

مركز المحاذي والمستشفى الجمهوريسحار وصعدةصعدةالسعال الديكي
تم التصال بين فريق االنذار المبكر و ضابط الترصد في المرفق الصحي و تم إحالة الحاالت لمستشفى الجمهوري

لعمل الفحوصات و تلقي العالج
40

المستشفى الجمهوريصعدةصعدةإسهال مدمم

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا 

وأجريت الفحوصات المخبرية لها , أظهرت النتائج المخبرية االصابة باألميبا . الحاالت من مناطق مختلفة . أ‘طيت العالجات المناسبة 

للحاالت .

50
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.اليمن العالمية الصحة ومنظمة والسكان العامة الصحة وزارة بين بالتعاون تصدر األسبوعة الوبائية النشرة هذه

 اليمن-  صنعاء-  العالمية الصحة منظمة مكتب  715695482: تلفون: لألستفسار

drkamranrajput@hotmail.com: الكتروني بريد

7.7%

 ( م2014 مارس 16-  مارس 10 ) من للفترة 11 الوبائي األسبوع-  اليمن-  لألمراض المبكر لألنذار األلكتروني النظام: األسبوعية النشرة

 ( م2014 ،11 الوبائي األسبوع ) الحاد الرئوي واأللتهاب المالريا العلوي، التنفسي الجهاز األسهاالت،: لألمراض األسبوعي المنحنى

(م2014 مارس 16 الي يناير بداية من ) م2014, 11 - 1 الوبائية األسابيع خالل المبلغة األحداث ألهم التراكمي العدد(2014, 11  الوبائي األسبوع)  والجنس العمر بحسب األمراض توزيع يوضح بياني رسم

 النسبةالحاالت عدد األمراض

%13.9العلوي التنفسي الجهاز أمراض

اإلسهاالت

33538 الحاد الرئوي اإللتهاب

11 الوبائي لألسبوع الوبائية لألمراض المحافظات بحسب الصحية المرافق على المترددين عدد

 م2014 ،11 -  8 لألسابيع واألستجابة المستلمة األنذارات عددالمناسبة والتدخالت المبلغة لألوبئة التفشي/ األنذارات عدد

11 الوبائي لألسبوع المحافظات بحسب الشائعة األمراض

.األسبوع هذا في (%27.5) بنسبة عدن  محافظة في مرتفعة كانت العلوي التنفسي الجهاز أمراض● 

4.5%

.األسبوع هذا في (%12) بنسبة صعدة محافظة في مرتفعة كانت اإلسهاالت أمراض● 

%219492.9 المالريا حاالت اشتباه

%753144100 المترددين عدد اجمالي

%71.0 األخرى األمراض

سنوات 4-1 أقل من سنة سنة 5-14  سنة 15-44   
 45أكثر من 
 سنة

 5350 10241 7579 6414 4591 ذكور 

 6614 16091 7535 6097 4286 اناث
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 التهاب الجهاز التنفسي الحاد
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 التهاب الرئة الحاد
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 11األسبوع  10األسبوع  9األسبوع  8األسبوع 

األجماليصعدةاألمانةحجةالحديدةابحضرموتتعزابينعدنلحجاألمراض المشتبهة 

5612297901868779735834323109912739670امراض الجهاز التنفسي العلوي

1012281831771376758901442341092878التهاب الرئة الحاد

1726681353801896875163639218194850اسهال حاد

320801541322621328اسهال مدمم

00000000000اسهال مائي حاد

10383301622763البلهارسيا

85119431931007706131372078المالريا

17038030313166التهاب السحايا

0001202910033حمى الضنك

00000000000الحميات النزفية

1024701224720140داء الكلب

3101410105121740112الحصبة

61412424227062التهاب الكبد أ

00010010002الكزاز الوليدي

00001000203الشلل الرخوي الحاد

20200112531347اللشمانيا الجلدية

00000000000الخناق

836110002829السعال الديكي

0133040872030160551امراض أخرى غير شائعة

2750505422576897267465199195184112311438853886أمراض أخرى

36178347381484973807890312817344214738681674798األجمالي العام للمترددين

األسبوع الحالي 11، 2014

غير مؤكدمؤكدتفشياألنذارتفشياألنذار

000000اسهال مائي حاد

1342110111السعال الديكي

4300490490الحصبة

4402020الشلل الرخوي الحاد

1001011البلهارسيا

12020212اسهال مدمم

6326061التهاب الكبد

3604040حمى الضنك

3904042التهاب السحايا

931130134اللشمانيا الجلدية

1602020الكزاز الوليدي 

700000اسهال حاد أخر

000000حمبات نزفية

1100000التهاب الرئة

89559409421األجمالي

انذارات النظام األسبوع الوبائي 11
األمراض 

2014

التدخل/ األستجابةالمرفق الصحيالمديريةالمحافظةاألمراض المشتبه
عدد 

الحاالت

عدد 

الوفيات

العارة، تبن ولبعوسلحجالسعال الديكي
مستشفى العارة، مركز الفيوش ومستشفى 

لبعوس

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد بالموقع , تم تشخيص الحاالت سريريا  من طبيب العيادة تبعا للتعريف القياسي 

للحالة و قد أعطي لها العالج المناسب تبعا لبروتوكول العالج لحاالت السعال الديكي . 4 من الحاالت كانت من الفايوش . قام فريق 

االنذار المبكر بعمل زيارة ميدانية للتقصي عن الحاالت المصابة .جميع الحاالت تلقت العالج المناسب و جميعها أعطي لها التحصين , 

لم تكن هناك  حاالت أخرى في المناطق المجاورة بناء على البحث الميداني.

80

مستشفى المالح ومستشفى لبعوسالمالح ولبعوسلحجاللشمانيا الجلدية
قاام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد بالموقع , تم تشخيص الحاالت سريريا بناء على تعريف الحالة القياسي من قبل 

شخيص اللطبيب في العيادة . لم يتم جمع عينات من الحاالت للتاكد.
20

مركز كرش ومستشفى ردفانالقبيطة وردفانلحجالحصبة

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تبادل المعلومات و تشخيص الحاالت بناء على تعريف الحالة القياسي جمعت 

30عينات الدم للحاالت و سيتم ارسالها لمكتب الترصد 

مستشفى ردفانردفانلحجالتهاب الكبد

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا اعتمادا على التعريف القياسي للحالة 

30.أعطيت العاالجات المناسبة للحاالت , و لم يكن هناك تجمع للحاالت في المنطقة . 

عدنالحصبة

المنصورة، البريقة، خور 

مكسر، دار سعد، كريتر، 

التواهي

مستشفى الوالي، مجمع بير أحمد، مجمع 

خور مكسر، مجمع دار سعد، مجمع 

الميدان، مجمع القطيع، مجمع القلوعة 

ومجمع التواهي

تم التواصل بين فريق االنذار المبكر و ضباط الترصد في المديريات المختلفة , تم تعبئة استمارات التقصي و جمع 

عينات الدم ل7 من الحاالت
100

مستشفى الوالي ومجمع الميدانالمنصورة وكريترعدنالتهاب الكبد
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في الموقع , تم الكشف عن الحاالت في العيادة 

الخارجية من مديريات مختلفة , لم يكن هناك تجمع للحاالت من منطقة واحدة .
60

مستشفى الوحدةالشيخ عثمانعدنالسعال الديكي
تم القيام بزيارة للمرفق الصحي للتقصي عن الحاالت المبلغة , واحدة فقط من الحاالت تم تعبئة استمارة التقصي لها وتم عالج الحاالت 

األخرى وفقا لبرنامج العالج الخاص بالسعال الديكي.
30

مستشفى الوحدةالشيخ عثمانعدنالتهاب السحايا

أجريت زيارة للمستشفي للتحري عن الحاالت , 4 من الحاالت تم ادخالها للرقود في المستشفى و 3 من الحاالت 

تلقت العالج في العيادات الخارجية. تم عمل االتحري و تعبئة استمارات التقصي للحاالت المرقدة  جميعها من قبل فريق التهاب السحايا, 

 سحبت عينة واحدة من الحبل الشوكي . حالة الوفاة كانت ألنثى عمرها 40 شهر من ابين )مكيراس( 

سبب الوفاة كانت ناتجة عن مضاعفات صحية بسبب الحمى و التشنجات , تم تشخيص الحالة سريريا كاشتاه اللتهاب سحايا وتوفت في 

نفس يوم ادخالها.

71

خنفر وزنجبارأبينالسعال الديكي
مركز شقرة ومركز األمومة والطفولة 

زنجبار

تم التواصل بين فريق االنذار المبكر و ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت وفقا لتريف 

الحالة القياسي , اجراءات التقصي عن الحاالت الزالت مستمرة.
60

مستشفى الرازيخنفر  أبيناللشمانيا الجلدية
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع الضابط الميداني في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت كاشتباه في 

ليشمانيا جلدية وفقا للتعريف الحالة القياسية , لم يتم جمع العينات من الحاالت للتأكد ولم يعطى عالج مناسب للحاالت
20

مركز األمومة والطفولة جعارخنفرأبينالحصبة
تواصل فريق االنذار المبكر مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحالة سريريا اعتمادا 

على تعريف الحالة القياسي . لم تأخذ الحالة سوى جرعة واحدة من تحصين الحصبة .سيتم جمع عينة الدم من قبل ضابط الترصد .
10

صاله والقاهرةتعزالتهاب الكبد
مستشفى الثورة، مركز 14 أكتوبر 

ومستشفى السويدي

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا وفقا لتتريف الحالة القياسي .

 أعطي العالج  المناسب من مضاد حيوي للحالة
190

مستشفى السويديالقاهرةتعزالتهاب السحايا
تم زيارة المرفق الصحي , للتحري عن الحاالت المبلغة , تم ارسال العينات لمختبر المرفق الصحي و أظهرت

 جميعها أنها سلبية تم تسجيل 33 حالة فقط من المختبر
370

40تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم جمع عينات الدم و سيتم ارسالها للمختبر المركزي بصنعاءمستشفى السويديالقاهرةتعزالحصبة

مستشفى السويديالقاهرةتعزالكزاز الوليدي

الحالة المبلغ عنها لمولودة عمرها 9 ايام من جبل حبشي , لم تتلق التحصين و احضرت للمستفى بتاريخ 16/3/2014

بدأت الحالة من اليوم السابع في عمر الطفلة كارتفاع  شديد في درجة الحرارة , و تشنجات , وعدم قدرة على الرضاعة مصحوبة 

بازرقاق في الشفتين . تلقت الطفلة العالج المناسب من مضادات الكزاز و المضادات الحيوية و السوائل الوريدية

, وكان تحسنها بسيط .

10

حضرموتالحصبة
الريدة وقصيعر، الشحر، 

غيل باوزير والمكال

مستشفى الريدة، مستشفى الشحر، مركز 

شحير والمستشفى الجامعي

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع الضابط الميداني في المرفق الصحي تم تشخيص الحاالت سريريا وفقا

 للتعريف القياسي للحالة جمعت عينة الدم لحالة واحدة فقط , و تم التواصل مع منسق الترصد وابالغه
100

الشلل الرخوي 

الحاد
مستشفى الشحرالشحرحضرموت

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي, الحالة المشتبهة تم تشخيصها وفقا للتعريف القياسي للحالة من 

قبل الطبيب في المرفق , ادخلت الحالة يوم 10/3/2014 ليوم واحد دون أن تسحب عينة البراز لها أو المخالطين و ذهبت للمهرة. تم 

التواصل مع منسق الترصد في  حضرموت والذي تواصل مع منسق الترصد في المهرة لمتابعة الحال وجمع العينة لها.

10

المستشفى الجامعيمدينة المكالحضرموتالسعال الديكي
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحالة وفقا للتعريع القياسي للحالة 

اعطيت المضادات الحيوية للحالة كعالج
10

10تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحالة سريريا و تحويلها ألخصائي أمراض جلديةمستشفى نجدالسبرةإباللشمانيا الجلدية

50تم ىالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي أجريت الفحوصات المخبرية وأظهرت النتائج جارديا و أميبامستشفى ذي السفالذي السفالإبإسهال مدمم

إبالحصبة
العدين، فرع العدين، 

الظهار، ذي السفال

مستشفى العدين، مركز المزاحن، 

مستشفى الثورة، مركز الخنساء 

ومستشفى القاعدة

تم التواصل مع ضباط الترصد و منسقي الترصد للتحري عن الحاالت , جمعت العينات للحاالت جميعها 

,وأعطي فيتامين أ والعالج المناسب
100

مستشفى الثورة الظهارإبالتهاب السحايا
تم التواصل مع ضباط الترصد ومنسقي الترصد في المديرية سحبت عينات الحبل الشوكي , 

و النتائج كانت سلبة تم اعطاء العالج و تحسنت الحاالت
30

مستشفى الثورة الحوكالحديدةحمى الضنك
تم التواصل مع ضابط الترصد , للتحري تم تشخيص الحالة سريريا فقط دون عمل الفحوصات المخبرية ,

 و كانت الوفاة بسبب المضاعفات الصحية الشديدة
11

10تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي و تم التأكيد على أن الحالة لشمانيا جلدية و أعطيت العالجات المناسبة لهامستشفى الثورة الحوكالحديدةاللشمانيا الجلدية

11تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي و تم تأكيد إصابة احالة بالكزاز الوليدي و توفت إثر مضاعفات شديدةمستشفى الثورة الحوكالحديدةالكزاز الوليدي

الحديدةالحصبة
الميناء، الدريهمي، 

المنصورية والزهرة

مستشفى العلفي، مستشفى الدريهمي، 

مستشفى المنصورية ومستشفى الزهرة

م فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضباط الترصد في المرفق الصحي , كانت الحاالت مشتبه اصابتها بالحصبة 

جمعت عينات دم ل3 من الحاالت من قبل منسق الترصد في المديرية و ارسلت للمختبر المركزي بصنعاء ,

 شخصت الحاالت األخرى سريريا

50

القناوص والحوكالحديدةحمى الضنك
مستشفى الثورة، مستشفى القناوص، 

مستشفى األقصاء ومستشفى األمل

تم التواصل مع ضابط الترصد , للتحري تم تشخيص الحالالت سريريا فقط دون عمل الفحوصات المخبرية , الحاالت من مناطق 

270مختلفة 

حجةاللشمانيا الجلدية
وشحة، كحالن عفار ومدينة 

حجة

مركز وشحة، مركز كحالن عفار 

والمستشفى السعودي

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي تم تشخيص الحاالت وفقا للتعريف القياسي للحالة وتم اعطاء 

العالجات المناسبة للحاالت
250

حجةالحصبة
وشحة، المحابشة، مبين، 

حجة المدينة والشغادرة

مركز وشحة، مستشفى المحابشة، 

مستشفى مبين، المستشفى الجمهوري 

ومركز الشغادرة

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي تم تشخيص الحاالت سريريا 

وفقا للتعريف القياسي للحالة وتم جمع العينات وارسالها للمختبر المركزي بصنعاء
120

مستشفى الشاهلالشاهلحجةالبلهارسيا
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي وتم تشخيص الحاالت 

سريريا وفقا للتعريف القياسي للحالة
50

المستشفى السعوديحجة المدينةحجةالتهاب السحايا

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي وتم تشخيص الحاالت 

سريريا وفقا للتعريف القياسي للحالة الحالة األولى لذكر عمره سنة من مديرية حرض , األخرى ذكر عمره سنتين من الزهرة و الثالث 

ذكر من كهالن عفار . تم جمع العينات و بعد استيفاء استمارات التقصي سترسل لصنعاء

30

األمانةالحصبة

الوحدة، معين، شعوب، 

أزال، السبعين، التحرير، 

معين، الصافية والسبعين

مجمع الشهيد، مجمع غزة، مركزي 

الرازي، مجمع أزال، مستشفى السبعين، 

مركز العلفي، مجمع معين، مستشفى 

الثورة ومجمع الشهيد عبدالعزيز

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضباط الترصد في المرافق الصحية في جميع المديريات جمعت عينات الدم من الحاالت وارسلت 

للمختبر  للتأكد .
170

الشلل الرخوي 

الحاد
مركز الشهيدالوحدة األمانة

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , الحالة األولى عمرها سنتين ونصف , 

والثانية عمرها 3 أشهر الحالتين من مدينة صنعاء , تم التواصل مع منسق الترصد و جمعت عينات البراز من الحاالت 

وارسالها للمختبر للتأكيد.

20

مستشفى السبعينالسبعيناألمانةالسعال الديكي
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , وتم تشخيص الحالة سريريا و

فقا للتعريف القياسي للحالة . أعطي عالج المضاد الحيوي للحاالت التي كانت من مناطق مختلفة
20

ساقين، رازح وصعدةصعدةاللشمانيا الجلدية

مركز فوت، مركز النظير، مستشفى 

ساقين، المستشفى الجمهوري ومستشفى 

شعارا

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا 

وفقا لتعريف الحالة القياسي  و اعطيت العالجات المناسبة لها
110

صعدةالحصبة

مجز، كتاف والقع، رازح، 

ساقين، باقم، مجز، صعده، 

حيدان، سحار ورازح

مركز مجز، مركز العطفين، مركز 

النظير، مستشفى ساقين، مستشفى باقم، 

مركز ضحيان، المستشفى الجمهوري، 

مركز خميس مران، مستشفى الطلح 

ومستشفى شعارا

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضباط الترصد في المديريات المختلفة تم تشخيص الحاالت سريريا و جمع 

عينات الدم  ل9 حاالت فقط
390

مركز المحاذي والمستشفى الجمهوريسحار وصعدةصعدةالسعال الديكي
تم التصال بين فريق االنذار المبكر و ضابط الترصد في المرفق الصحي و تم إحالة الحاالت لمستشفى الجمهوري

لعمل الفحوصات و تلقي العالج
40

المستشفى الجمهوريصعدةصعدةإسهال مدمم

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا 

وأجريت الفحوصات المخبرية لها , أظهرت النتائج المخبرية االصابة باألميبا . الحاالت من مناطق مختلفة . أ‘طيت العالجات المناسبة 

للحاالت .

50



- 11 األسبوع في الصحية المرافق هذه في 6816 المترددين عدد اجمالي بلغ,  eDEWS للألوبئة المبكر النظام الي التقارير برفع قامت صعدة محافظة في مديرية 15 من صحي مرفق 24

 السعال إشتباه إنذارات 2 و الجلدية، اللشمانيا إشتباه إنذارات 5 الحصبة، إشتباه إنذارات 10 وتضمن. السريعة المبكرة التدابير عمل مع إنذار 18 المؤكدة المبكرة اإلنذارات واجمالي. م2014

.مدمم إسهال إشتباه واحد وإنذار الديكي

 عدن محافظة

- 11 األسبوع في الصحية المرافق هذه في 3442 المترددين عدد اجمالي بلغ,  eDEWS للألوبئة المبكر النظام الي التقارير برفع قامت حجة محافظة في مديرية 23 من صحي مرفق 23

 إشتباه من لكل واحد وإنذار الجلدية اللشمانيا إشتباه إنذارات 3. الحصبة شتباه إنذارات 5 وتضمن. السريعة المبكرة التدابير عمل مع إنذارات 10 المؤكدة المبكرة اإلنذارات واجمالي. م2014

.السحايا إلتهاب وإشتباه البلهارسيا

األمانة محافظة

- 11 األسبوع في الصحية المرافق هذه في 14738 المترددين عدد اجمالي بلغ,  eDEWS للألوبئة المبكر النظام الي التقارير برفع قامت األمانة محافظة في مديرية 10 من صحي مرفق 25

 الشلل وإشتباه الديكي السعال إشتباه من لكل واحد وإنذار الحصبة، إشتباه إنذارات 9  وتضمن. السريعة المبكرة التدابير عمل مع إنذارات 11 المؤكدة المبكرة اإلنذارات واجمالي. م2014

.الحاد الرخوي

صعدة محافظة

 واجمالي. م2014- 11 األسبوع في الصحية المرافق هذه في 8347 المترددين عدد إجمالي بلغ, eDWES النظام الي التقارير برفع قامت عدن محافظة في مديريات 8 من صحي مرفق 25

 وإشتباه الديكي السعال إشتباه من لكل واحد وإنذار الكبد، إلتهاب إشتباه إنذارات 2 الحصبة، اشتباه انذارات 8 تضمن. السريعة المبكرة التدابير عمل مع إنذار 12 المؤكدة المبكرة اإلنذارات عدد

.السحايا التهاب

أبين محافظة

 األسبوع في الصحية المرافق هذه في 3814 المترددين عدد اجمالي بلغ, eDEWS لألوبئة المبكر اإللكتروني النظام الى التقارير برفع قامت ابين محافظة في مديريات 4 من صحي مرفق 20

 وإشتباه الحصبة إشتباه من لكل واحد إنذار و الديكي السعال إشتباه إنذارات 2 تضمن. السريعة المبكرة التدابير عمل مع إنذارات 4 المؤكدة المبكرة اإلنذارات عدد واجمالي. م2014- 11

.الجلدية اللشمانيا

 تعز محافظة

 األسبوع في الصحية المرافق هذه في 8497 المترددين عدد اجمالي بلغ, eDEWS لألوبئة المبكر اإللكتروني النظام الى التقارير برفع قامت تعز محافظة في مديريات 8 من صحي مرفق 23

 السعال إشتباه الحصبة، إشتباه من لكل واحد وإنذار الكبد، إلتهاب إشتباه إنذارات 3 تضمن. السريعة المبكرة التدابير عمل مع إنذارات 7 المؤكدة المبكرة اإلنذارات عدد واجمالي. م2014- 11

.الوليدي الكزاز وإشتباه السحايا التهاب إشتباه الديكي،

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

 اليمن-  صنعاء-  العالمية الصحة منظمة مكتب  715695482: تلفون: لألستفسار

drkamranrajput@hotmail.com: الكتروني بريد
3

 ( م2014 مارس 16-  مارس 10 من للفترة 11 الوبائي األسبوع-  اليمن-  لألمراض المبكر لإلنذار اإللكتروني النظام: األسبوعية النشرة

حضرموت محافظة

- 11 األسبوع في الصحية المرافق هذه في 3807 المترددين عدد اجمالي بلغ,  eDEWS للألوبئة المبكر النظام الي التقارير برفع قامت حضرموت محافظة في مديرية 7 من صحي مرفق 25

 الرخوي الشلل وإشتباه الديكي السعال إشتباه من لكل واحد وإنذار الحصبة، إشتباه إنذارات 4  وتضمن. السريعة المبكرة التدابير عمل مع إنذارات 6 المؤكدة المبكرة اإلنذارات واجمالي. م2014

.الحاد

اب محافظة

- 11 األسبوع في الصحية المرافق هذه في 8903 المترددين عدد اجمالي بلغ,  eDEWS للألوبئة المبكر النظام الي التقارير برفع قامت اب محافظة في مديرية 15 من صحي مرفق 23

 مدمم إسهال إشتباه الجلدية، اللشمانيا إشتباه من لكل واحد وإنذار  الحصبة، إشتباه إنذارات 5  وتضمن. السريعة المبكرة التدابير عمل مع إنذار 8  المؤكدة المبكرة اإلنذارات واجمالي. م2014

.السحايا التهاب وإشتباه

الحديدة محافظة

- 11 األسبوع في الصحية المرافق هذه في 12817 المترددين عدد اجمالي بلغ,  eDEWS للألوبئة المبكر النظام الي التقارير برفع الحديدةقامت محافظة في مديرية 22 من صحي مرفق 25

 إشتباه من لكل واحد وإنذار الضنك، حمى وإشتباه الحصبة إشتباه من لكل إنذارات 4 وتضمن. السريعة المبكرة التدابير عمل مع إنذارات 10 المؤكدة المبكرة اإلنذارات واجمالي. م2014

.الوليدي الكزاز وإشتباه الجلدية اللشمانيا

حجة محافظة

 لحج محافظة

- 11 األسبوع في الصحية المرافق هذه في 3617 المترددين عدد اجمالي بلغ,  eDEWS للألوبئة المبكر النظام الي التقارير برفع قامت لحج محافظة في مديرية 13 من صحي مرفق 23

 اللشمانيا وإشتباه الحصبة إشتباه من لكل إنذارات 2. الديكي السعال إشتباه إنذارات 3  وتضمن. السريعة المبكرة التدابير عمل مع إنذارات 8 المؤكدة المبكرة اإلنذارات واجمالي. م2014

.الكبد إلتهاب إشتباه واحد وإنذار الجلدية،

األجماليصعدةاألمانةحجةالحديدةابحضرموتتعزابينعدنلحجاألمراض المشتبهة 

5612297901868779735834323109912739670امراض الجهاز التنفسي العلوي

1012281831771376758901442341092878التهاب الرئة الحاد

1726681353801896875163639218194850اسهال حاد

320801541322621328اسهال مدمم

00000000000اسهال مائي حاد

10383301622763البلهارسيا

85119431931007706131372078المالريا

17038030313166التهاب السحايا

0001202910033حمى الضنك

00000000000الحميات النزفية

1024701224720140داء الكلب

3101410105121740112الحصبة

61412424227062التهاب الكبد أ

00010010002الكزاز الوليدي

00001000203الشلل الرخوي الحاد

20200112531347اللشمانيا الجلدية

00000000000الخناق

836110002829السعال الديكي

0133040872030160551امراض أخرى غير شائعة

2750505422576897267465199195184112311438853886أمراض أخرى

36178347381484973807890312817344214738681674798األجمالي العام للمترددين
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انذارات النظام األسبوع الوبائي 11
األمراض 

2014

التدخل/ األستجابةالمرفق الصحيالمديريةالمحافظةاألمراض المشتبه
عدد 

الحاالت

عدد 

الوفيات

العارة، تبن ولبعوسلحجالسعال الديكي
مستشفى العارة، مركز الفيوش ومستشفى 

لبعوس

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد بالموقع , تم تشخيص الحاالت سريريا  من طبيب العيادة تبعا للتعريف القياسي 

للحالة و قد أعطي لها العالج المناسب تبعا لبروتوكول العالج لحاالت السعال الديكي . 4 من الحاالت كانت من الفايوش . قام فريق 

االنذار المبكر بعمل زيارة ميدانية للتقصي عن الحاالت المصابة .جميع الحاالت تلقت العالج المناسب و جميعها أعطي لها التحصين , 

لم تكن هناك  حاالت أخرى في المناطق المجاورة بناء على البحث الميداني.

80

مستشفى المالح ومستشفى لبعوسالمالح ولبعوسلحجاللشمانيا الجلدية
قاام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد بالموقع , تم تشخيص الحاالت سريريا بناء على تعريف الحالة القياسي من قبل 

شخيص اللطبيب في العيادة . لم يتم جمع عينات من الحاالت للتاكد.
20

مركز كرش ومستشفى ردفانالقبيطة وردفانلحجالحصبة

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تبادل المعلومات و تشخيص الحاالت بناء على تعريف الحالة القياسي جمعت 

30عينات الدم للحاالت و سيتم ارسالها لمكتب الترصد 

مستشفى ردفانردفانلحجالتهاب الكبد

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا اعتمادا على التعريف القياسي للحالة 

30.أعطيت العاالجات المناسبة للحاالت , و لم يكن هناك تجمع للحاالت في المنطقة . 

عدنالحصبة

المنصورة، البريقة، خور 

مكسر، دار سعد، كريتر، 

التواهي

مستشفى الوالي، مجمع بير أحمد، مجمع 

خور مكسر، مجمع دار سعد، مجمع 

الميدان، مجمع القطيع، مجمع القلوعة 

ومجمع التواهي

تم التواصل بين فريق االنذار المبكر و ضباط الترصد في المديريات المختلفة , تم تعبئة استمارات التقصي و جمع 

عينات الدم ل7 من الحاالت
100

مستشفى الوالي ومجمع الميدانالمنصورة وكريترعدنالتهاب الكبد
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في الموقع , تم الكشف عن الحاالت في العيادة 

الخارجية من مديريات مختلفة , لم يكن هناك تجمع للحاالت من منطقة واحدة .
60

مستشفى الوحدةالشيخ عثمانعدنالسعال الديكي
تم القيام بزيارة للمرفق الصحي للتقصي عن الحاالت المبلغة , واحدة فقط من الحاالت تم تعبئة استمارة التقصي لها وتم عالج الحاالت 

األخرى وفقا لبرنامج العالج الخاص بالسعال الديكي.
30

مستشفى الوحدةالشيخ عثمانعدنالتهاب السحايا

أجريت زيارة للمستشفي للتحري عن الحاالت , 4 من الحاالت تم ادخالها للرقود في المستشفى و 3 من الحاالت 

تلقت العالج في العيادات الخارجية. تم عمل االتحري و تعبئة استمارات التقصي للحاالت المرقدة  جميعها من قبل فريق التهاب السحايا, 

 سحبت عينة واحدة من الحبل الشوكي . حالة الوفاة كانت ألنثى عمرها 40 شهر من ابين )مكيراس( 

سبب الوفاة كانت ناتجة عن مضاعفات صحية بسبب الحمى و التشنجات , تم تشخيص الحالة سريريا كاشتاه اللتهاب سحايا وتوفت في 

نفس يوم ادخالها.

71

خنفر وزنجبارأبينالسعال الديكي
مركز شقرة ومركز األمومة والطفولة 

زنجبار

تم التواصل بين فريق االنذار المبكر و ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت وفقا لتريف 

الحالة القياسي , اجراءات التقصي عن الحاالت الزالت مستمرة.
60

مستشفى الرازيخنفر  أبيناللشمانيا الجلدية
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع الضابط الميداني في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت كاشتباه في 

ليشمانيا جلدية وفقا للتعريف الحالة القياسية , لم يتم جمع العينات من الحاالت للتأكد ولم يعطى عالج مناسب للحاالت
20

مركز األمومة والطفولة جعارخنفرأبينالحصبة
تواصل فريق االنذار المبكر مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحالة سريريا اعتمادا 

على تعريف الحالة القياسي . لم تأخذ الحالة سوى جرعة واحدة من تحصين الحصبة .سيتم جمع عينة الدم من قبل ضابط الترصد .
10

صاله والقاهرةتعزالتهاب الكبد
مستشفى الثورة، مركز 14 أكتوبر 

ومستشفى السويدي

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا وفقا لتتريف الحالة القياسي .

 أعطي العالج  المناسب من مضاد حيوي للحالة
190

مستشفى السويديالقاهرةتعزالتهاب السحايا
تم زيارة المرفق الصحي , للتحري عن الحاالت المبلغة , تم ارسال العينات لمختبر المرفق الصحي و أظهرت

 جميعها أنها سلبية تم تسجيل 33 حالة فقط من المختبر
370

40تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم جمع عينات الدم و سيتم ارسالها للمختبر المركزي بصنعاءمستشفى السويديالقاهرةتعزالحصبة

مستشفى السويديالقاهرةتعزالكزاز الوليدي

الحالة المبلغ عنها لمولودة عمرها 9 ايام من جبل حبشي , لم تتلق التحصين و احضرت للمستفى بتاريخ 16/3/2014

بدأت الحالة من اليوم السابع في عمر الطفلة كارتفاع  شديد في درجة الحرارة , و تشنجات , وعدم قدرة على الرضاعة مصحوبة 

بازرقاق في الشفتين . تلقت الطفلة العالج المناسب من مضادات الكزاز و المضادات الحيوية و السوائل الوريدية

, وكان تحسنها بسيط .

10

حضرموتالحصبة
الريدة وقصيعر، الشحر، 

غيل باوزير والمكال

مستشفى الريدة، مستشفى الشحر، مركز 

شحير والمستشفى الجامعي

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع الضابط الميداني في المرفق الصحي تم تشخيص الحاالت سريريا وفقا

 للتعريف القياسي للحالة جمعت عينة الدم لحالة واحدة فقط , و تم التواصل مع منسق الترصد وابالغه
100

الشلل الرخوي 

الحاد
مستشفى الشحرالشحرحضرموت

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي, الحالة المشتبهة تم تشخيصها وفقا للتعريف القياسي للحالة من 

قبل الطبيب في المرفق , ادخلت الحالة يوم 10/3/2014 ليوم واحد دون أن تسحب عينة البراز لها أو المخالطين و ذهبت للمهرة. تم 

التواصل مع منسق الترصد في  حضرموت والذي تواصل مع منسق الترصد في المهرة لمتابعة الحال وجمع العينة لها.

10

المستشفى الجامعيمدينة المكالحضرموتالسعال الديكي
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحالة وفقا للتعريع القياسي للحالة 

اعطيت المضادات الحيوية للحالة كعالج
10

10تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحالة سريريا و تحويلها ألخصائي أمراض جلديةمستشفى نجدالسبرةإباللشمانيا الجلدية

50تم ىالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي أجريت الفحوصات المخبرية وأظهرت النتائج جارديا و أميبامستشفى ذي السفالذي السفالإبإسهال مدمم

إبالحصبة
العدين، فرع العدين، 

الظهار، ذي السفال

مستشفى العدين، مركز المزاحن، 

مستشفى الثورة، مركز الخنساء 

ومستشفى القاعدة

تم التواصل مع ضباط الترصد و منسقي الترصد للتحري عن الحاالت , جمعت العينات للحاالت جميعها 

,وأعطي فيتامين أ والعالج المناسب
100

مستشفى الثورة الظهارإبالتهاب السحايا
تم التواصل مع ضباط الترصد ومنسقي الترصد في المديرية سحبت عينات الحبل الشوكي , 

و النتائج كانت سلبة تم اعطاء العالج و تحسنت الحاالت
30

مستشفى الثورة الحوكالحديدةحمى الضنك
تم التواصل مع ضابط الترصد , للتحري تم تشخيص الحالة سريريا فقط دون عمل الفحوصات المخبرية ,

 و كانت الوفاة بسبب المضاعفات الصحية الشديدة
11

10تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي و تم التأكيد على أن الحالة لشمانيا جلدية و أعطيت العالجات المناسبة لهامستشفى الثورة الحوكالحديدةاللشمانيا الجلدية

11تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي و تم تأكيد إصابة احالة بالكزاز الوليدي و توفت إثر مضاعفات شديدةمستشفى الثورة الحوكالحديدةالكزاز الوليدي

الحديدةالحصبة
الميناء، الدريهمي، 

المنصورية والزهرة

مستشفى العلفي، مستشفى الدريهمي، 

مستشفى المنصورية ومستشفى الزهرة

م فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضباط الترصد في المرفق الصحي , كانت الحاالت مشتبه اصابتها بالحصبة 

جمعت عينات دم ل3 من الحاالت من قبل منسق الترصد في المديرية و ارسلت للمختبر المركزي بصنعاء ,

 شخصت الحاالت األخرى سريريا

50

القناوص والحوكالحديدةحمى الضنك
مستشفى الثورة، مستشفى القناوص، 

مستشفى األقصاء ومستشفى األمل

تم التواصل مع ضابط الترصد , للتحري تم تشخيص الحالالت سريريا فقط دون عمل الفحوصات المخبرية , الحاالت من مناطق 

270مختلفة 

حجةاللشمانيا الجلدية
وشحة، كحالن عفار ومدينة 

حجة

مركز وشحة، مركز كحالن عفار 

والمستشفى السعودي

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي تم تشخيص الحاالت وفقا للتعريف القياسي للحالة وتم اعطاء 

العالجات المناسبة للحاالت
250

حجةالحصبة
وشحة، المحابشة، مبين، 

حجة المدينة والشغادرة

مركز وشحة، مستشفى المحابشة، 

مستشفى مبين، المستشفى الجمهوري 

ومركز الشغادرة

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي تم تشخيص الحاالت سريريا 

وفقا للتعريف القياسي للحالة وتم جمع العينات وارسالها للمختبر المركزي بصنعاء
120

مستشفى الشاهلالشاهلحجةالبلهارسيا
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي وتم تشخيص الحاالت 

سريريا وفقا للتعريف القياسي للحالة
50

المستشفى السعوديحجة المدينةحجةالتهاب السحايا

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي وتم تشخيص الحاالت 

سريريا وفقا للتعريف القياسي للحالة الحالة األولى لذكر عمره سنة من مديرية حرض , األخرى ذكر عمره سنتين من الزهرة و الثالث 

ذكر من كهالن عفار . تم جمع العينات و بعد استيفاء استمارات التقصي سترسل لصنعاء

30

األمانةالحصبة

الوحدة، معين، شعوب، 

أزال، السبعين، التحرير، 

معين، الصافية والسبعين

مجمع الشهيد، مجمع غزة، مركزي 

الرازي، مجمع أزال، مستشفى السبعين، 

مركز العلفي، مجمع معين، مستشفى 

الثورة ومجمع الشهيد عبدالعزيز

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضباط الترصد في المرافق الصحية في جميع المديريات جمعت عينات الدم من الحاالت وارسلت 

للمختبر  للتأكد .
170

الشلل الرخوي 

الحاد
مركز الشهيدالوحدة األمانة

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , الحالة األولى عمرها سنتين ونصف , 

والثانية عمرها 3 أشهر الحالتين من مدينة صنعاء , تم التواصل مع منسق الترصد و جمعت عينات البراز من الحاالت 

وارسالها للمختبر للتأكيد.

20

مستشفى السبعينالسبعيناألمانةالسعال الديكي
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , وتم تشخيص الحالة سريريا و

فقا للتعريف القياسي للحالة . أعطي عالج المضاد الحيوي للحاالت التي كانت من مناطق مختلفة
20

ساقين، رازح وصعدةصعدةاللشمانيا الجلدية

مركز فوت، مركز النظير، مستشفى 

ساقين، المستشفى الجمهوري ومستشفى 

شعارا

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا 

وفقا لتعريف الحالة القياسي  و اعطيت العالجات المناسبة لها
110

صعدةالحصبة

مجز، كتاف والقع، رازح، 

ساقين، باقم، مجز، صعده، 

حيدان، سحار ورازح

مركز مجز، مركز العطفين، مركز 

النظير، مستشفى ساقين، مستشفى باقم، 

مركز ضحيان، المستشفى الجمهوري، 

مركز خميس مران، مستشفى الطلح 

ومستشفى شعارا

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضباط الترصد في المديريات المختلفة تم تشخيص الحاالت سريريا و جمع 

عينات الدم  ل9 حاالت فقط
390

مركز المحاذي والمستشفى الجمهوريسحار وصعدةصعدةالسعال الديكي
تم التصال بين فريق االنذار المبكر و ضابط الترصد في المرفق الصحي و تم إحالة الحاالت لمستشفى الجمهوري

لعمل الفحوصات و تلقي العالج
40

المستشفى الجمهوريصعدةصعدةإسهال مدمم

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا 

وأجريت الفحوصات المخبرية لها , أظهرت النتائج المخبرية االصابة باألميبا . الحاالت من مناطق مختلفة . أ‘طيت العالجات المناسبة 

للحاالت .

50
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التدخل/ األستجابةالمرفق الصحيالمديريةالمحافظةاألمراض المشتبه
عدد 

الحاالت

عدد 

الوفيات

العارة، تبن ولبعوسلحجالسعال الديكي
مستشفى العارة، مركز الفيوش ومستشفى 

لبعوس

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد بالموقع , تم تشخيص الحاالت سريريا  من طبيب العيادة تبعا للتعريف القياسي 

للحالة و قد أعطي لها العالج المناسب تبعا لبروتوكول العالج لحاالت السعال الديكي . 4 من الحاالت كانت من الفايوش . قام فريق 

االنذار المبكر بعمل زيارة ميدانية للتقصي عن الحاالت المصابة .جميع الحاالت تلقت العالج المناسب و جميعها أعطي لها التحصين , 

لم تكن هناك  حاالت أخرى في المناطق المجاورة بناء على البحث الميداني.

80

مستشفى المالح ومستشفى لبعوسالمالح ولبعوسلحجاللشمانيا الجلدية
قاام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد بالموقع , تم تشخيص الحاالت سريريا بناء على تعريف الحالة القياسي من قبل 

شخيص اللطبيب في العيادة . لم يتم جمع عينات من الحاالت للتاكد.
20

مركز كرش ومستشفى ردفانالقبيطة وردفانلحجالحصبة

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تبادل المعلومات و تشخيص الحاالت بناء على تعريف الحالة القياسي جمعت 

30عينات الدم للحاالت و سيتم ارسالها لمكتب الترصد 

مستشفى ردفانردفانلحجالتهاب الكبد

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا اعتمادا على التعريف القياسي للحالة 

30.أعطيت العاالجات المناسبة للحاالت , و لم يكن هناك تجمع للحاالت في المنطقة . 

عدنالحصبة

المنصورة، البريقة، خور 

مكسر، دار سعد، كريتر، 

التواهي

مستشفى الوالي، مجمع بير أحمد، مجمع 

خور مكسر، مجمع دار سعد، مجمع 

الميدان، مجمع القطيع، مجمع القلوعة 

ومجمع التواهي

تم التواصل بين فريق االنذار المبكر و ضباط الترصد في المديريات المختلفة , تم تعبئة استمارات التقصي و جمع 

عينات الدم ل7 من الحاالت
100

مستشفى الوالي ومجمع الميدانالمنصورة وكريترعدنالتهاب الكبد
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في الموقع , تم الكشف عن الحاالت في العيادة 

الخارجية من مديريات مختلفة , لم يكن هناك تجمع للحاالت من منطقة واحدة .
60

مستشفى الوحدةالشيخ عثمانعدنالسعال الديكي
تم القيام بزيارة للمرفق الصحي للتقصي عن الحاالت المبلغة , واحدة فقط من الحاالت تم تعبئة استمارة التقصي لها وتم عالج الحاالت 

األخرى وفقا لبرنامج العالج الخاص بالسعال الديكي.
30

مستشفى الوحدةالشيخ عثمانعدنالتهاب السحايا

أجريت زيارة للمستشفي للتحري عن الحاالت , 4 من الحاالت تم ادخالها للرقود في المستشفى و 3 من الحاالت 

تلقت العالج في العيادات الخارجية. تم عمل االتحري و تعبئة استمارات التقصي للحاالت المرقدة  جميعها من قبل فريق التهاب السحايا, 

 سحبت عينة واحدة من الحبل الشوكي . حالة الوفاة كانت ألنثى عمرها 40 شهر من ابين )مكيراس( 

سبب الوفاة كانت ناتجة عن مضاعفات صحية بسبب الحمى و التشنجات , تم تشخيص الحالة سريريا كاشتاه اللتهاب سحايا وتوفت في 

نفس يوم ادخالها.

71

خنفر وزنجبارأبينالسعال الديكي
مركز شقرة ومركز األمومة والطفولة 

زنجبار

تم التواصل بين فريق االنذار المبكر و ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت وفقا لتريف 

الحالة القياسي , اجراءات التقصي عن الحاالت الزالت مستمرة.
60

مستشفى الرازيخنفر  أبيناللشمانيا الجلدية
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع الضابط الميداني في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت كاشتباه في 

ليشمانيا جلدية وفقا للتعريف الحالة القياسية , لم يتم جمع العينات من الحاالت للتأكد ولم يعطى عالج مناسب للحاالت
20

مركز األمومة والطفولة جعارخنفرأبينالحصبة
تواصل فريق االنذار المبكر مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحالة سريريا اعتمادا 

على تعريف الحالة القياسي . لم تأخذ الحالة سوى جرعة واحدة من تحصين الحصبة .سيتم جمع عينة الدم من قبل ضابط الترصد .
10

صاله والقاهرةتعزالتهاب الكبد
مستشفى الثورة، مركز 14 أكتوبر 

ومستشفى السويدي

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا وفقا لتتريف الحالة القياسي .

 أعطي العالج  المناسب من مضاد حيوي للحالة
190

مستشفى السويديالقاهرةتعزالتهاب السحايا
تم زيارة المرفق الصحي , للتحري عن الحاالت المبلغة , تم ارسال العينات لمختبر المرفق الصحي و أظهرت

 جميعها أنها سلبية تم تسجيل 33 حالة فقط من المختبر
370

40تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم جمع عينات الدم و سيتم ارسالها للمختبر المركزي بصنعاءمستشفى السويديالقاهرةتعزالحصبة

مستشفى السويديالقاهرةتعزالكزاز الوليدي

الحالة المبلغ عنها لمولودة عمرها 9 ايام من جبل حبشي , لم تتلق التحصين و احضرت للمستفى بتاريخ 16/3/2014

بدأت الحالة من اليوم السابع في عمر الطفلة كارتفاع  شديد في درجة الحرارة , و تشنجات , وعدم قدرة على الرضاعة مصحوبة 

بازرقاق في الشفتين . تلقت الطفلة العالج المناسب من مضادات الكزاز و المضادات الحيوية و السوائل الوريدية

, وكان تحسنها بسيط .

10

حضرموتالحصبة
الريدة وقصيعر، الشحر، 

غيل باوزير والمكال

مستشفى الريدة، مستشفى الشحر، مركز 

شحير والمستشفى الجامعي

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع الضابط الميداني في المرفق الصحي تم تشخيص الحاالت سريريا وفقا

 للتعريف القياسي للحالة جمعت عينة الدم لحالة واحدة فقط , و تم التواصل مع منسق الترصد وابالغه
100

الشلل الرخوي 

الحاد
مستشفى الشحرالشحرحضرموت

تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي, الحالة المشتبهة تم تشخيصها وفقا للتعريف القياسي للحالة من 

قبل الطبيب في المرفق , ادخلت الحالة يوم 10/3/2014 ليوم واحد دون أن تسحب عينة البراز لها أو المخالطين و ذهبت للمهرة. تم 

التواصل مع منسق الترصد في  حضرموت والذي تواصل مع منسق الترصد في المهرة لمتابعة الحال وجمع العينة لها.

10

المستشفى الجامعيمدينة المكالحضرموتالسعال الديكي
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحالة وفقا للتعريع القياسي للحالة 

اعطيت المضادات الحيوية للحالة كعالج
10

10تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحالة سريريا و تحويلها ألخصائي أمراض جلديةمستشفى نجدالسبرةإباللشمانيا الجلدية

50تم ىالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي أجريت الفحوصات المخبرية وأظهرت النتائج جارديا و أميبامستشفى ذي السفالذي السفالإبإسهال مدمم

إبالحصبة
العدين، فرع العدين، 

الظهار، ذي السفال

مستشفى العدين، مركز المزاحن، 

مستشفى الثورة، مركز الخنساء 

ومستشفى القاعدة

تم التواصل مع ضباط الترصد و منسقي الترصد للتحري عن الحاالت , جمعت العينات للحاالت جميعها 

,وأعطي فيتامين أ والعالج المناسب
100

مستشفى الثورة الظهارإبالتهاب السحايا
تم التواصل مع ضباط الترصد ومنسقي الترصد في المديرية سحبت عينات الحبل الشوكي , 

و النتائج كانت سلبة تم اعطاء العالج و تحسنت الحاالت
30

مستشفى الثورة الحوكالحديدةحمى الضنك
تم التواصل مع ضابط الترصد , للتحري تم تشخيص الحالة سريريا فقط دون عمل الفحوصات المخبرية ,

 و كانت الوفاة بسبب المضاعفات الصحية الشديدة
11

10تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي و تم التأكيد على أن الحالة لشمانيا جلدية و أعطيت العالجات المناسبة لهامستشفى الثورة الحوكالحديدةاللشمانيا الجلدية

11تم التواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي و تم تأكيد إصابة احالة بالكزاز الوليدي و توفت إثر مضاعفات شديدةمستشفى الثورة الحوكالحديدةالكزاز الوليدي

الحديدةالحصبة
الميناء، الدريهمي، 

المنصورية والزهرة

مستشفى العلفي، مستشفى الدريهمي، 

مستشفى المنصورية ومستشفى الزهرة

م فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضباط الترصد في المرفق الصحي , كانت الحاالت مشتبه اصابتها بالحصبة 

جمعت عينات دم ل3 من الحاالت من قبل منسق الترصد في المديرية و ارسلت للمختبر المركزي بصنعاء ,

 شخصت الحاالت األخرى سريريا

50

القناوص والحوكالحديدةحمى الضنك
مستشفى الثورة، مستشفى القناوص، 

مستشفى األقصاء ومستشفى األمل

تم التواصل مع ضابط الترصد , للتحري تم تشخيص الحالالت سريريا فقط دون عمل الفحوصات المخبرية , الحاالت من مناطق 

270مختلفة 

حجةاللشمانيا الجلدية
وشحة، كحالن عفار ومدينة 

حجة

مركز وشحة، مركز كحالن عفار 

والمستشفى السعودي

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي تم تشخيص الحاالت وفقا للتعريف القياسي للحالة وتم اعطاء 

العالجات المناسبة للحاالت
250

حجةالحصبة
وشحة، المحابشة، مبين، 

حجة المدينة والشغادرة

مركز وشحة، مستشفى المحابشة، 

مستشفى مبين، المستشفى الجمهوري 

ومركز الشغادرة

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي تم تشخيص الحاالت سريريا 

وفقا للتعريف القياسي للحالة وتم جمع العينات وارسالها للمختبر المركزي بصنعاء
120

مستشفى الشاهلالشاهلحجةالبلهارسيا
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي وتم تشخيص الحاالت 

سريريا وفقا للتعريف القياسي للحالة
50

المستشفى السعوديحجة المدينةحجةالتهاب السحايا

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي وتم تشخيص الحاالت 

سريريا وفقا للتعريف القياسي للحالة الحالة األولى لذكر عمره سنة من مديرية حرض , األخرى ذكر عمره سنتين من الزهرة و الثالث 

ذكر من كهالن عفار . تم جمع العينات و بعد استيفاء استمارات التقصي سترسل لصنعاء

30

األمانةالحصبة

الوحدة، معين، شعوب، 

أزال، السبعين، التحرير، 

معين، الصافية والسبعين

مجمع الشهيد، مجمع غزة، مركزي 

الرازي، مجمع أزال، مستشفى السبعين، 

مركز العلفي، مجمع معين، مستشفى 

الثورة ومجمع الشهيد عبدالعزيز

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضباط الترصد في المرافق الصحية في جميع المديريات جمعت عينات الدم من الحاالت وارسلت 

للمختبر  للتأكد .
170

الشلل الرخوي 

الحاد
مركز الشهيدالوحدة األمانة

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , الحالة األولى عمرها سنتين ونصف , 

والثانية عمرها 3 أشهر الحالتين من مدينة صنعاء , تم التواصل مع منسق الترصد و جمعت عينات البراز من الحاالت 

وارسالها للمختبر للتأكيد.

20

مستشفى السبعينالسبعيناألمانةالسعال الديكي
قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , وتم تشخيص الحالة سريريا و

فقا للتعريف القياسي للحالة . أعطي عالج المضاد الحيوي للحاالت التي كانت من مناطق مختلفة
20

ساقين، رازح وصعدةصعدةاللشمانيا الجلدية

مركز فوت، مركز النظير، مستشفى 

ساقين، المستشفى الجمهوري ومستشفى 

شعارا

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا 

وفقا لتعريف الحالة القياسي  و اعطيت العالجات المناسبة لها
110

صعدةالحصبة

مجز، كتاف والقع، رازح، 

ساقين، باقم، مجز، صعده، 

حيدان، سحار ورازح

مركز مجز، مركز العطفين، مركز 

النظير، مستشفى ساقين، مستشفى باقم، 

مركز ضحيان، المستشفى الجمهوري، 

مركز خميس مران، مستشفى الطلح 

ومستشفى شعارا

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضباط الترصد في المديريات المختلفة تم تشخيص الحاالت سريريا و جمع 

عينات الدم  ل9 حاالت فقط
390

مركز المحاذي والمستشفى الجمهوريسحار وصعدةصعدةالسعال الديكي
تم التصال بين فريق االنذار المبكر و ضابط الترصد في المرفق الصحي و تم إحالة الحاالت لمستشفى الجمهوري

لعمل الفحوصات و تلقي العالج
40

المستشفى الجمهوريصعدةصعدةإسهال مدمم

قام فريق االنذار المبكر بالتواصل مع ضابط الترصد في المرفق الصحي , تم تشخيص الحاالت سريريا 

وأجريت الفحوصات المخبرية لها , أظهرت النتائج المخبرية االصابة باألميبا . الحاالت من مناطق مختلفة . أ‘طيت العالجات المناسبة 

للحاالت .

50


