
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستجابة للكوليرا:

 & الدفتيريااليمن: االستجابة للكوليرا

 مركز عمليات الطوارئ

 (16تقرير وضع االستجابة للكوليرا )

 2017  ديسمبر (10-4 ) 49األسبوع 

2,225 

 حاالت الوفاة بالكوليرا 

983,484 

أبريل وحتى  27بلغ المجموع التراكمي لحاالت اإلصابة بالكوليرا )من  • حاالت االشتباه بالكوليرا 

وفاة. وبلغ معدل  حالة52,22 حالة و484,839 ( 2017 ديسمبر 10

  ( 49بلغت حاالت االشتباه بالكوليرا خالل األسبوع ) %. 30.2الوفيات 

 . واحدة حالة وفاةو255,6 

شخص.  10.000لكل    357.10بلغ معدل االصابة على مستوى البالد  •

محافظات التي سجلت أعلى معدل إصابة هي عمران، أما أعلى خمس 

 .المحويت، الضالع، أبين، وصنعاء

  % من الحاالت المشتبه بها. 28الخامسة مثل األطفال دون سن ي •

اعتبر اتجاه المرض على المستوى الوطني منخفضا خالل الثالثة األسابيع  •

 الماضية.

 مستقرا أو منخفضا في( 48 -46خالل األسابيع ) اعتبر اتجاه المرض •

  جميع المحافظات.

 %.1وفيات أعلى من  لم تبلغ أي محافظة عن معدل •

( لوحظ ازدياد كبير في استخدام اختبار تأكيد الحاالت 40منذ األسبوع ) •

 92تشخيصي،  اختبار 458( تم تنفيذ 49المشتبه بها. خالل األسبوع )

 اختبار كان إيجابي.

 %.10انخفضت النسبة األسبوعية للحاالت الشديدة بشكل كبير بنسبة  •

 

 

 

 

 سبوعية(المستوى الوطني )حاالت االشتباه األالوبائي على  المنحنى

 (16) للكوليرا االستجابة وضع تقرير -الطوارئ عمليات مركز



 

 

  

 

 

  

 : الكوليرااستجابة المنظمات العاملة في المجال الصحي

  (CTCs)سرير   4,151المنظمات العاملة في المجال الصحي، بدعم  تقوم•

 إرواءزاوية   946و ( DTCs( مركز لعالج االسهاالت )226في )

((ORCs  ( مديرية236في ) محافظة 20داخل. 

 1,161و  لمعالجة الكوليرا مرفقا 293خالل األسبوع الماضي، تم إغالق •

زاوية إرواء(. على مستوى   223مركز عالج االسهال   70)سرير 

مركز في محافظة  34مركز في محافظة حجه،  70المحافظات، تم اغالق 

مركز  15 محافظة صنعاء، في مركز 33مركز محافظة عمران ، 45تعز، 

مركز في محافظة  26مركز في محافظة المحويت، و 22في محافظة الحديدة، 

 ذمار.

 معالجة مراكز بدمج الخاصة التوصيات تطوير الصحة كتلة ناقشت•

الـ  التوصيات وتناولت  اليمن. في الصحي النظام مرافق ضمن الكوليرا

 وتمويل االرواء وزوايا االسهال معالجة مراكز وضعت التي 16ـ

لموارد الكوليرا مع التشديد على ضرورة  األفضل واالستخدام الكوليرا

 التأهب في حال حدوث تفشي جديد.

 أفضل بشكل واالستعداد الكوليرا وباء من المستفادة الدروس لتحديد 2017ديسمبر شهر في عمل ورشة عقد على الصحي المجال فيالعاملة  األخرى المنظمات مع الصحة كتلة تعمل • •

 .حدوثها حال في جديدة لموجة
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  الكوليرا: استجابة منظمات المياه واإلصحاح البيئي              

 

 (16) للكوليرا االستجابة وضع تقرير -الطوارئ عمليات مركز

 

محافظة والتي  17مديرية في  100تتواجد المنظمات العاملة ضمن مجموعة المياه واإلصحاح البيئي في •

 تقوم بكتابة تقارير حول أنشطة استجابتها للكوليرا. 

محافظة، حيث بلغ عدد  12 مديرية في 44استمر توفير الكلور لتطهير شبكات اإلمداد بالمياه في •

 .مليون شخص 3.6األشخاص المستفيدين من هذه الشبكات حوالي 

 محافظات.  9مديرية في  29شخص المياه النقية في  150,000 تلقى أكثر من•

في مديرية  12على أقراص الكلور لمعالجة المياه المنزلية في  شخص 70,000 من حصل ما يقرب•

 عاء.، حجه ، وصنأمانة العاصمة محافظات

 .العاصمةوأمانة  عدن تيمديريات في محافظ 3تتواصل حمالت تعقيم خزانات المياه في •

من قبل المنظمات المشاركة للتوعية حول الكوليرا في  شخص  96,000 يقارب تم الوصول إلى ما •

 .محافظات 9مديرية في  37 فيواألماكن العامة،المنازل 

 78,000من . استطاعت المنظمات المشاركة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة إلى ما يقرب •

 .محافظات 4في  مديرية 13 لتوزيع مستلزمات النظافة األساسية في شخص

 اليمن في الصحي والصرف المياه نظام دعم على تعمل اليونيسف تزال ال

 عدن في منزل ألف 23 من أكثر واستفاد. أخرى مرة الكوليرا ظهور لمنع

 اليونيسف: الصورة. المياه خزانات تعقيم من

جري في محافظة كما ت .مليون شخص 3.3ذمار وحجه حيث يبلغ عدد سكانها حوالي  ،في الوقت ذاته يتم دعم محطات معالجة مياه الصرف الصحي في عدن والحديدة وأمانة العاصمة•

  . عملية معالجة النفايات الصلبة شرف(ال كحالن حجه)مديرية

وتعمل المنظمات المشاركة على توفير مرافق لغسل اليدين وإعادة تأهيل المراحيض  .الضالعو، . الحديدة بمحافظةالحالي بتوزيع مستلزمات النظافة في مديرية مراكز عالج االسهال كما يتم •

 .هفي مراكز الرعاية الصحية في مديرية واحدة من مديريات محافظة حج
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 : الكوليراالتحديات والمخاوف        

 متوفرة بكميات قليلة في السوق المحلية مما يعيق أي جهود توزيع واسعة النطاق.اإلمدادات الخاصة بالمياه واإلصحاح البيئي مثل أقراص تعقيم المياه المنزلية والصابون •

بسبب المخاطر األمنية او العراقيل تواجه المنظمات المشاركة في االستجابة ضمن مجموعة المياه واإلصحاح البيئي تحديات فيما يتعلق بالوصول إلى المجتمعات األكثر تضرراً •

 وائق المتمثلة بصعوبة الحصول على تأشيرات دخول قد حالت دون وصول الخبراء في هذا المجال إلى البالد. البيروقراطية. كما ان الع

 ية.ابة للنازحين وخفض معدالت سوء التغذاالستجابة المتعلقة بالمياه واإلصحاح البيئي لوباء الكوليرا تتعارض مع أولويات االستجابة الطارئة األخرى في هذا المجال مثل االستج•

% من المرافق الصحية إما مغلقة أو انها تعمل بشكل جزئي. كما تعطلت منظومات المياه واإلصحاح 55تضرر النظام الصحي كثيراً بسبب النزاع الحالي. فقد باتت أكثر من •

 لكوليرا واإلسهال المائي الحاد. البيئي ما يستدعي ضرورة مواصلة التمويل لعمليات تشغيل وصيانة تلك المنظومات من اجل احتواء األوبئة مثل ا

 القليلة األسابيع في الوباء لمواجهة الطبية اإلمدادات نقص احتمال مع. الكوليرا المتعلقة بمرض المساعدات إيصال ووقف يؤدي الحصار المفروض على البالد لعرقلة الجهود قد•

 .المقبلة

 لةبعض المحافظات والمديريات. ولذلك، هناك حاجة إلى تعزيز اإلشراف وتعزيز تطبيق التعريف الصحيح للحا تم مالحظة زيادة اإلبالغ عن حاالت الكوليرا المشتبه بها في•

مات المشاركة في االستجابة الذين جودة الخدمات الصحية في بعض مرافق عالج الكوليرا دون المستوى أحياناً خصوصاً ما يتعلق بمنع انتقال العدوى واحتوائها من جانب المنظ•

 تنفذوا قدراتهم في حين يعرقل عدم وجود تمويل كاِف المنظمات غير الحكومية الصغيرة من توسيع أنشطتها لتغطية االحتياج في البلد. اس

 جمع عينات البراز إلجراء الفحوص المخبرية ونقل العينات إلى المختبر وتوفير التكلفة التشغيلية وتوافر اإلمدادات والكواشف.•

 

 (16) للكوليرا االستجابة وضع تقرير -الطوارئ عمليات مركز

 



  

 الدفتيريا

34 

 بالدفتيرياحاالت الوفاة 

 

283 

 بالدفتيرياحاالت االشتباه 
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 االستجابة للدفتيريا: 

وفاة حتى األسبوع  حالة 34وحالة  832بلغ عدد حاالت اإلصابة بالدفتيريا  •

 %.  12محافظة، وبلع معدل الوفيات بالمرض  15مديرية داخل  55في  94

مديريات  )في% من المجموع الكلي 76بلغت نسبة الحاالت في محافظة إب  •

%، 6.6 ذمار%،  8.8يريم وريف إب( تليها محافظة الحديدة السدة، 

 %. 5 عدنومحافظة 

، يريم 9 )السدة :إبيدة تم تسجيلها من محافظات حالة جد 28ما يبلغ مجموعه  •

 (. 8 وبيت الفقيه، 4 )الحاليوالحديدة:  (3 ، الرضمة4

محافظة تليها  حالة وفاة(، 12محافظة إب )سجلت حاالت الوفاة بالدفتيريا من  •

 (.8) الحديدة

 % من الوفيات.39% من حالت اإلصابة و19يمثل األطفال دون الخامسة  •

 

 

 (49األسبوع  )حتىاالت االشتباه بالدفتيريا حسب األسبوع ح
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 الدفتيريا

 االستجابة للدفتيريا: 

 العالمية الصحة ومنظمة الصحة وزارة بمشاركة الموسع التحصين لبرنامج التابعة العمل فرق جتماعاتا •

 .واليونيسيف

 الصحة منظمة) األخرى الدولية والمنظمات والسكان العامة الصحة وزارة بين المنتظم والتنسيقالتواصل   •

 .(وغيرها حدود، بال أطباء ومنظمة واليونيسيف، العالمية،

 .جابة للمرضكوين لجنة فرعية لتطوير خطة االستت •

 بين األدوية وتوفير النشط، البحث أجل من تضررا األكثر المحافظات مناطق في السريعة االستجابة فرق نشر •

 .الصحي التثقيف جلسات وإجراء بها، المشتبه الحاالت

 العينات وجمع االستجابة جهود لتنسيقحافظة اب م المتضررة فيللمناطق العالمية منظمة الصحة لبعثة  ارسال •

 الصحيح بالتحقق يتعلقفيما  خاصة ياتالمدير في السريعة االستجابة فرق وتدريب بها المشتبه الحاالت من

 .المرض من العدوى انتقال لمنع الصحي والتثقيف

 األولوية ذات ياتالمدير من 30 في السريعة االستجابة فرق لنشر الدعم تقديم العالمية الصحة منظمة تواصل •

 .االستجابة جهود في النشطة ومشاركتها وظيفتها لضمان

ال تتوافر محليا وفقا لطلب مقدم من وزارة الصحة لمنظمة  التيبر ة لتوفير مواد المختعاجل إجراءاتوضع  •

 الصحة العالمية.

 ة للمرضى.محليمتوفرة في السوق الال ة لشراء األدويةعاجل إجراءات •

•  

 

 

 

 تدعى بكتيريا تنتجها التي السموم تسببه حاد معد مرض الخناق

 واللوزتين الحلق على المرض ويؤثر. الوتدية الخناق بكتريا

 األشكال وتشمل المرض، من شيوعا األكثر الشكالن وهما

 : الصحة العالميةالجلدية االلتهابات للمرض األخرى

 (16) للكوليرا االستجابة وضع تقرير -الطوارئ عمليات مركز
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 للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

 

علي ساريةد.   

 رئيس مركز عمليات الطوارئ

alisaryah@hotmail.com 

 

 

 

 د. عالء أبو زيد

الصحة كتلةمنسق   

abouzeida@who.int 

 

 

 

 السيدة. مرايا بروكهوسن

 منسقة منظمات المياه واالصحاح البيئي 

mbroekhuijsen@unicef.org 

 

 

 

  منيرة المهدلي

 مركز عمليات الطوارئ –استشارية اتصال 

Muneerah.mahdli@gmail.com 

 

 

 

 

فيرونيك أوربانياكد.   

مكافحة الكوليرا منسقة  

urbaniakv@who.int 

 

 

 

 الدفتيريا: التحديات والمخاوف        

 حيث من الصحية، الرعاية مجال في للعاملين تحديا يشكل أن يمكن المتضررة المناطق في التحصين وضعف البالد في الدفتيريا مرض مع للتعامل الحديثة العيادية الخبرة نقص إن •

 .األخير الحصار بسبب البالد إلى جلبها يمكن ال التي المختبرية واللوازم المضاد، والمصل الدفتيريا لقاحات وجود عدم يشمل المختبري. وهذا والتشخيص العيادية اإلدارة

 االشتباكات المسلحة في صنعاء والمحافظات األخرى.تدهور الوضع األمني بسبب  •

 ضعف النظام الصحي ومحدودية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. •

 تغطية ضعيفة للتحصين خاصة في المناطق المتضررة. •

 صعوبات في توفير اللقاحات فضال عن األدوية والمستلزمات الطبية في الوقت المناسب. •

 خاصة من حيث التباين في البيانات، عدم اكتمالها وعد وجود التسجيل واالبالغ في الوقت المناسب.صعوبات إعداد التقارير   •

 

 

 

 

 

 

mailto:abouzeida@who.int
mailto:mbroekhuijsen@unicef.org
mailto:Muneerah.mahdli@gmail.com
mailto:urbaniakv@who.int

