
 محافظة لألسبوع الوبائي الثالثون22مؤشر األمراض ذات األولوية في 

 التنفسي الجهاز والتهاب%  8.2   األسهاالت انواع جميع عن الناتجة المراضة نسبة بلغت كما ●

%  .5.7 السفلي

1

م2016 ، 30 مديريه من إثنى وعشرون محافظة بلغت بالتقارير للبرنامج األسبوع  292 

من اجمالي األمراض األخرى  (%31.4)سجلت نسبة حدوث المراضة لألمراض ذات األولوية  ● 

اسهال حاد اخر , (%3.5)اشتباه مالريا ,  %13.6اهمها األلتهابات التنفسية العلوية الحادة بنسبة 

.(%5.7)والتهاب الجهاز التنفسي السفلي  (8.6%)

(تفشي حمى الضنك  )األسباب الرئيسية للمراضة والوفيات لألسبوع الوبائي الثالثون 

 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 31 - 25 من 30 األسبوع الوبائي رقم 30 العدد 4مجلد رقم 

م2016، 30 - 1رسم بياني يوضح معدل ابالغ التقارير من المحافظات المختارة لألسابيع من العناوين الرئيسية

 المرافق من الواصلة الصحيحة التقارير نسبة مثلت م2016 العام من الثالثون األسبوع خالل• 

. المستهدفة المرافق اجمالي من (894/772 ) % 86 مانسبته محافظة وعشرون إثنى في الصحية

م 2016، 30مؤشر نسبة تفشي حمى الضنك في محافظات الحديدة، لحج، شبوة وعدن لألسبوع الوبائي 

 35 الحديدة, 71 شبوة, محافظة من حالة 98 منها محافظة, 15 في سجلت ضنك حمى حالة 252  ●

 برنامج عبر والضالع عدن محافظة من كاَل في نزفية حميات أعراض مع حاالت 3. عدن 10 لحج,

.المبكر اإلنذار

 763 منها , 2016 / 30 األسبوع في إنذار 1058 المبكر لألنذار األلكتروني البرنامج سجل ●

.المالئمة واألستجابة بالتحري للقيام صحيحة

 84 آخر, حاد إسهال 85 السفلي, التنفسي الجهاز التهاب 90 الديكي, السعال إنذار 124 تضمن ●

 حمى 44 مدمم, إسهال 50 المالريا, 60 الحصبة, 68 التيفوئيد, 83 العلوي, التنفسي الجهاز التهاب

 التهاب 6النكاف, 7 البلهارسيا, 8 الحاد, الرخو الشلل 14 وباء, شكل على أنقلونزا 26  الضنك,

 أنذار نزفية, حميات2 الجلدية, اللشمانيا 3 الكبد, والتهاب السحايا التهاب من لكل 4  وخيم, حاد تنفسي

. الوليدي الكزاز واحد

 من% 5.7 بنسبة السفلي التنفسي الجهاز والتهاب% 9.2  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 ● 

% .0.5تليها األسهاالت المدممة بنسبة . العدوى في التقارير المسجلة لهذا األسبوع

 المختارة المحافظات في  الصحية المرافق الثالثون األسبوع في المترددين عدد اجمالي بلغ ●

 المراضة لحدوث الرئيسية األسباب ان لوحظ. 130914 الماضي باألسبوع مقارنة 113184

 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
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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/  30رسم بياني يوضح معدل التقارير المبلغة بحسب المحافظات لألسبوع   

  المستهدف معدل األبالغ

URTI; 13.63% 

LRTI; 5.66% 

OAD; 8.62% 

BD; 0.53% 

Sch; 0.13% 

Mal; 3.52% 

Rb; 0.08% 

AVH; 0.13% 

Mumps; 0.08% 

 HIV/ AIDS; 0.00% 

Brucellosis; 0.20% 

Chicken Pox; 0.00% 
Guinea Worm; 0.00% 

Other_Disease; 64.34% 
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 حاالت حمى الضنك
 

 شبوة الحديدة لحج عدن



 (م 2016 - 2015 ، 30 إلى  1األسابيع الوبائية من  )األسهاالت، الجهاز التنفسي العلوي، المالريا والجهاز التنفسي السفلي : المنحنى األسبوعي لألمراض

 ( م-2016 يوليو 31 - 25 ) من للفترة 30 الوبائي األسبوع-  اليمن-  لألمراض المبكر لألنذار األلكتروني النظام: األسبوعية النشرة

(م2016 يوليو 31من بداية يناير الى  )م 2016 / 30 -1العدد التراكمي لألمراض القابلة للقاح خالل األسابيع الوبائية من ( 2016 - 30األسبوع الوبائي )رسم بياني يوضح توزيع األمراض بحسب العمر والجنس  

التفشي لألوبئة المبلغة والتدخالت المناسبة/ عدد األنذارات

2

30عدد المترددين على المرافق الصحية بحسب المحافظات لألمراض الوبائية لألسبوع الوبائي 

 م2016 ،30 - 27عدد 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

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

6788 ذكور 9470 11302 17491 8514

6577 إناث 9529 11445 21838 10919
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 التهاب تنفسي سفلي     شلل رخوي حاد التهاب الكبد اشتباه سعال ديكي اشتباه حصبة

 البلهارسيا اللشمانيا الجلدية التهاب السحايا المالريا الكزاز الوليدي

 حميات نزفيه الجهاز التنفسي العلوي حمى الضنك اسهال حاد آخر اسهال مدمم

 النكاف حمى تيفوئيدية وباراتيفوئيدية التهاب تنفسي حاد وخيم  انفلونزا على شكل وباء 

المهرةشبوةم/ صنعاءعمرانصعدةاألمانهحجهالحديدةابحضرموتتعزأبينعدنلحجاألمراض المشتبهة 
حضرموت

 الوادي
اإلجماليالضالعريمهالمحويتالجوفمأربالبيضاءذمار

57418577362438399841650381914958601566279293589116453845023844925587415432التهاب تنفسي علوي حاد

197244338841693731117193472189504169111801175314112181752161393596406التهاب تنفسي سفلي  

26593532510731158812904776415776245011932131826124082312723271944859758اسهال حاد اخر

31035527232273542342201012051703269599اسهال مدمم

00000000000000000000000اسهال اشتباه كولير

51200441212918400041315172410145اشتباه بلهارسيا

1694901562140814964108143050230057631178483982اشتباه مالريا

1200030790300001011010038اشتباه التهاب السحايا

35101473171291000301101440004252  اشتباه حمى الضتك

02000000000000000000013اشتباه حمى نزفية حاد

000004232512600002200000992اشتباه داء الكلب

1344043211643000300010958اشتباه حصبة

46145118038113180515642028142التهاب كبد فيروسي

00000010000000000000001كزاز وليدي

02000100400000020000009شلل رخو حاد

100013000074009132013338اشتباه لشمانيا جلدية

00000000000000000000000دفتيريا

1188512590173521170586968011116317اشتباه سعال ديكي

1819140591337770206424210006048268853713انفلونزا على شكل وباء 

01000016000140000522010024110التهاب تنفسي حاد وخيم 

121513331204266157587010814023933842082717910442462102حمى تيفوئيدية وباراتيفوئيدية

0231361201032120040163381796النكاف

022800415011000120001230السل

00000000000000000000000اإليدز

00001126120101040014210117710224الحمى المالطية

011150140500210010517171677جدري الماء

00000000000000000000000دودة غينيا

18785251157727373660423864111388140822850257116881318812249111364844134510901582413323472824أمراض أخرى

3006838831683275505866861281234681631948184739313320501456337914402276725622208298112825227113184إجمالي المترددين

خاطئةصحيحةتفشيإنذاراتتفشيإنذارات

98908206814اشتباه حصبة

13040124012426اشتباه سعال ديكي

22005041التهاب الكبد

2100140140شلل رخوي حاد

1065013609046التهاب تنفسي سفلي  

3601010الكزاز الوليدي

84808006020المالريا

16104040التهاب السحايا

14403030اللشمانيا الجلدية

14908080البلهارسيا

76306505015اسهال مدمم

1114012408539اسهال حاد آخر

105045604412حمى الضنك

881012708443الجهاز التنفسي العلوي

7204022حميات نزفيه

000000اشتباه كوليرا

300000دفتيريا

100000داء الكلب

27304402618انفلونزا على شكل وباء 

75013067التهاب تنفسي حاد وخيم 

203309908316حمى تيفوئيدية وباراتيفوئيدية

131015078النكاف

240280028أمراض غير شائعة

000000أمراض أخرى

11546410580763295اإلجمالي

انذارات النظام األسبوع الوبائي 30األسبوع الحالي30 ، 2016
األمراض

2016

560 920 1480 58 الحصبة

0 6 6 0 الدفتيريا

1571 2900 4471 317 السعال الديكي

3066 2650 5716 142 التهاب الكبد

347 9 الشلل الرخو الحاد

527 882 1409 38 التهاب السحايا

1682 96 النكاف
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األمراض
عدد الحاالت في 

األسبوع 30
أقل من خمس سنواتإجمالي عدد الحاالت

أكبر من خمس 

سنوات
إجمالي عدد اإلنذارات

907 775



م2016، 30اجمالي عدد اإلنذارات المبكرة المؤكدة في االسبوع 
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 ( م-2016 يوليو 31 - 25 ) من للفترة 30 الوبائي األسبوع-  اليمن-  لألمراض المبكر لألنذار األلكتروني النظام: األسبوعية النشرة

م2016، 30عدد 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
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م 2016  - 30األسبوع 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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 ( م-2016 يوليو 31 - 25 ) من للفترة 30 الوبائي األسبوع-  اليمن-  لألمراض المبكر لألنذار األلكتروني النظام: األسبوعية النشرة

عدد الوفياتعدد الحاالتاإلجراء \ اإلستجابةالمرفق الصحيالمديريةالمحافظةاألمراض المشتبهة

الحوطة ، تبنلحجحمى الضنك
مستشفى ابن خلدون ، مركز 

الشريف الصحي
300تم التواصل مع ضابط الترصد ، شخصت الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه حمى ضنك .

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

سحب سحب العينة وارسالها للمختبر المركزي .
10

ردفان ، تبنلحجسعال ديكي

وحدة جبله الصحية ، وحدة 

الفيوش الصحية ، مركز 

الشريف الصحي

تم التواصل مع ضابط الترصد  والنزول والتقصي ،تم االبالغ عن الحاالت ،شخصت سريريا 

كاشتباه سعال ديكي  ،تم اعطاءالمعالجة المناسبة.
110

مستشفى الوحدةالشيخ عثمانعدنشلل رخو حاد
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت  سريريا كاشتباه شلل رخو حاد حسب تعريف 

الحالة الحالتين ذكور اقل من خمس سنوات وجمعت العينات وعمل استمارة التقصي  .
20

مركز بير احمدالبريقة ،المنصورةعدنحمى الضنك
تم التواصل مع ضابط الترصد ، شخصت الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه حمى ضنك تم جمع 

العينات
90

عدنالحصبة
المنصورة ، دار 

سعد، صيرة

مستوصف الحويالت ،مركز 

البساتين الخيري، مجمع القطيع

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

جمع العينات وارسالها للمستوى المركزي .
30

عدنسعال ديكي

البريقة ، 

المنصورة، الشيخ 

عثمان، دار سعد 

،خور مكسر

مركز بير احمد مستوصف 

الحويالت ، مستشفى الوحدة، 

مستشفى درة الدار ، مجمع 

خور مكسر ، مستشفى الوالي

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

اعطاءالمعالجة المناسبة.
80

مستشفى الواليالمنصورةعدنحمى نزفية
تم التواصل مع ضابط الترصد ،تم االبالغ عن حالة واحدة شخصت الحالة سريريا كاشتباه حمى 

نزفية، تم جمع العينات  وعمل استمارة تقصي  .
20

مركز الكود ، مستشفى لودرخنفير ، لودرابينحمى الضنك
تم التواصل مع ضابط الترصد ، شخصت الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه حمى ضنك ال يوجد 

تجمع للحاالت .
120

لودر ، موديةابينسعال ديكي
مستشفى لودر ، مستشفى 

مودية

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

5حاالت ملقحة وال يوجد تجمع للحاالت .
80

50تم التواصل مع ضابط الترصد ،الحاالت غير مطابقة لتعريف الحالة القياسي  .مستشفى التعاونالقاهرةتعزحمى الضنك

تعزالحصبة
شرعب الرونة ، 

صاله

مستشفى الشهيد عبد الجليل ، 

مستشفى الثورة

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

سحب العينات وارسالها للمختبر المركزي في صنعاء .
40

حضرموتسعال ديكي
غيل باوزير ، غيل 

بن يامن ، حجر

مركز شهير ، مستشفى باوزير 

، وحدة العليب ، وحدة الصدارة

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

،تمت معالجة االعراض .
120

مستشفى العدينالعدينابشلل رخو حاد
تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالة سريريا كاشتباه شلل رخو حاد حسب تعريف الحالة 

 وجمعت العينات من الطفل واثنين من اقاربه ، الطفل واقاربه ملقحين .
10

الظهار، ذي السفالابالحصبة

مستشفى االمين ، مستشفى دار 

الشفاء ، مستشفى ذي السفال ، 

مستشفى القاعدة

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالت سريريا كاشتباه حصبه ،تم جمع العينات وسيتم 

ارسالها للمختبر المركزي في صنعاء .
40

ذي السفال ، يريمابسعال ديكي
مستشفى القاعدة ،مستشفى د 

وهيب عطا

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

واحدة ملقحة .
50

الحديدةحمى الضنك

الحوك ، المينا ، 

المغالف ، الزيدية 

،. السخنة ، 

الزهرة ، زبيد

مستشفى االمل ، مركز امان ، 

مستشفى الزيدية ،مستشفى 

الهكبرة ، مركز االمومة 

والطفولة مركز االغوين ، 

مستشفى القناوص ، مستشفى 

السخنة ، مستشفى المغالف ، 

مستشفى الهشم ، مستشفى 

المعقر

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

العالج المناسب ال يوجد تجمع للحاالت.
640

الحديدةالحصبة
الحالي ، المراوعه 

الزهرة

مركز 7 يوليو ، مركز الخليف ، 

مركز الهشم

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحاالت كاشتباه حصبة ، تم النزول والتقصي وجمع 

العينات وارسالها للمستوى المركزي .
30

الحديدةسعال ديكي
المينا بيت الفقية ، 

حيس

مركز كستل ، مركز الحوك ، 

عيادة الخور ، عيادة د عبده 

الفقيه

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

اعطاءالمعالجة المناسبة.
90

مدينة حجة ، نجرةحجةحمى الضنك
مستشفى السعودي ، مستشفى 

ابو هادي

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

واحدة إيجابية مخبريا .
240

حجةالحصبة
افلح اليمن ، 

المحابشة

مركز افلح اليمن ، مركز 

المحابشة

تم التواصل مع ضابط الترصد ،شخصت الحالت سريريا كاشتباه حصبه تم التقصي وجمع العينات 

وارسالها للمستوى المركزي .
20

الصفراء ، صعدةصعدةالحصبة
مركز نشورالصحي، مستشفى 

الجمهوري

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

جمع العينات للحاالت ما عدا حالها وارسالها للمستوى المركزي  .
60

صعدةسعال ديكي

الصفراء ، كتاف 

البقع ، مجز ، 

رازح ، صعدة ، 

سحار

 وادعه، مركز دماج ، مستشفى 

كتاف ، مركز مجز،وحدة 

الضحيان ،وحدة النظير الصحية 

، مستشفى الجمهوري ، ال 

عامري

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

اعطاءالمعالجة المناسبة.
350



.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
5

 ( م-2016 يوليو 31 - 25 ) من للفترة 30 الوبائي األسبوع-  اليمن-  لألمراض المبكر لألنذار األلكتروني النظام: األسبوعية النشرة

م 2016  - 30األسبوع 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

االمانهحصبة

السبعين، معين، 

صنعاء القديمة، 

الصافية، الثورة

مركز الوحدة، مجمع معين، 

مركز الزبيري، مجمع غزة، 

م/السبعين، م/الثورة، مركز 

الميثاق

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

وارسلت للتاكيد. الحاالت مطعمه
90

االمانهسعال ديكي

بني الحارث، 

معين، السبعين، 

الصافية

م/زايد، مجمع غزة، م/السبعين، 

م/الثورة

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

العالج المناسب. الحاالت مطعمه
170

م/الجمهوريالتحريراالمانهبلهارسيا
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه بلهارسيا. 

اعطي لها العالج المناسب. الحاالت من مناطق مختلفة
110

االمانهشلل رخو حاد
الصافيه، التحرير، 

معين

م/الثورة، م/الجمهوري، 

م/جامعة العلوم والتكنولوجيا

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه شلل رخو حاد. اتم عمل 

التقصي وتجميع العينات من الحاالت ومن المخالطين وارسلت الى المستوى المركزي في صنعاء. 

الحاالت مطعمه

40

م/المدن، م/القفلهالمدن، القفلهعمرانبلهارسيا
تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه بلهارسيا. اعطي لها 

العالج المناسب.
100

عمرانسعال ديكي

القفله، بني صريم، 

عمران، خرف، 

الشاه، خمر

م/القفله، مركز سنانيا، م/عمران 

العام، م/خرف، م/الشاه، م/السالم

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

العالج المناسب. الحاالت مطعمه
210

عمرانحصبة

بني صريم، ثله، 

حبور زليمه، حرف 

سفيان

مركز السنانيا، م/ثله، م/حبور 

زليمه، م/حرف سفيان

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

وارسلت الى المستوى المركزي في صنعاء. الحاالت غير مطعمه
40

م/22 مايوهمدانمحافظة صنعاءسعال ديكي
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحالة سريريا كاشتباه سعال ديكي. اعطي لها 

العالج المناسب. الحاالت مطعمه
10

مركز االمل، م/الوحدهسنحان، مناخهمحافظة صنعاءحصبة
تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه حصبة. جمعت العينات 

وارسلت الى المستوى المركزي في صنعاء
30

البيضاءسعال ديكي

رداع، البيضاء، 

الشرياح، العرش، 

مكيراس، البيضاء، 

مصورة، ناتي، 

صباح

م/االمل، م/القيسي، م/سر 

الجنين، م/رضاء، م/رداع، 

وحدة الضحيكي، وحدة بركان، 

وحدة دثران، مركز الغيله، 

مركز كران كساد،  م/الثورة

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

العالج المناسب
590

م/سيؤن، م/حريضةسيؤن، حريضةحضرموت الواديسعال ديكي
 تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه سعال ديكي. اعطي لها 

العالج المناسب. الحاالت مطعمة
50

ذمارشلل رخو حاد
مدينة ذمار، انس 

ميفعات

م/دار الشفاء، مركز جرف 

السبيل

تم التواصل مع ضباط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا كاشتباه شلل رخو حاد. جمعت 

العينات من الحاالت ومن المخالطين وارسلت للتاكيد
20

مدينة ذمارذمارسعال ديكي
م/ذمار، مستوصف طيبة 

والهالل األحمر

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

العالج المناسب. الحاالت من مناطق مختلفة
80

مدينة ذمارذمارحصبة
م/ذمار العام، مركز السلطة 

والهالل األحمر

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

ليتم ارسالها الى المستوى المركزي في صنعاء اعطي لها العالج المناسب
20

مدينة مارب، حريبماربحمى الضنك
مستوصف الحياة، عيادة عارف 

اليافعي

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

وفحص عينات من الحاالت وبانتظار النتائج. اعطي لها العالج المناسب
120

ماربسعال ديكي
الوادي، حريب، 

ماهلية، الجباح

م/ الوحدة، عيادة عارف 

اليافعي، م/ماهلية، م/26 سبتمبر

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

العالج المناسب
610

مستوصف الصفاءمدينة المحويتالمحويتسعال ديكي
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحالة سريريا كاشتباه سعال ديكي. اعطي لها 

العالج المناسب. الحالة مطعمه
10

م/حوفاشحوفاشالمحويتالحصبة
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحالة سريريا كاشتباه حصبة. جمعت العينة من 

الحالة. الحالة مطعمه
10

مستوصف الريممزهرريمهبلهارسيا
تم التواصل مع ضابط االتصال حيث تم تشخيص الحاالت سريريا ومخبريا كاشتباه بلهارسيا. 

اعطي لها العالج المناسب
60


