
 
 

 

 

جرعة من لقاح الكوليرا مليون  3.3 تأهبون بمنظمه الصحة العامة ووزارة الصحة االتحادية والشركاء ي

 للمساعدة في السيطرة علي زيادة االصابات بين الفئات المعرضة للخطر في السودان (  OCVي )الفمو

 

 بعد 2019 سبتمبر/أيلول 8 في الكوليرا وباء تفشي السودان أعلن :2019 أكتوبر/األول تشرين 23 ، الخرطوم

 العدد وبلغ. البالد وجنوب والنيل االزرق وسط سينار واليتي في عنها المبلغ االصابات عدد في ملحوظة زيادة

 .اصابة 288األول  تشرين 15 حتى الواردة للحاالت اإلجمالي

 الكوليرا لقاحات بتعبئة العالمية الصحة منظمه قامت للفاشية للتصدي الحالية االستراتيجية من يتجزا ال كجزءو

 .الكوليرا لتنسيق الدولي الفريق مع التنسيق خالل من الفموية

 لخطر معرضه األزرق والنيل سننار واليات في ةمحلي 14 تم تحديد فقد العامة الصحية للمخاطر تقييم إلى واستنادا

 .بشكل كبير الكوليرا فاشيه انتشار زيادة

 عن فضال ، والوالئية االتحادية الصحة وزارتي مع المنظمة تعمل ، الحالية والمكافحة الوقاية تدابير إلى االضافهوب

 في السكان من الضعيفة للفئات تحصين حمله في الفموية الكوليرا لقاحات توفير علي ، اآلخرين الصحيين الشركاء

 مع فوق فما واحده سنهبعمر  شخص 1,650,000 حوالي مستهدفة المذكورة والياتال من حلياتم ثماني

 الكوليرا الفموي  لقاح السودان فيها يقدم التي الثانية المرة هي وهذه.  ويالفم الكوليرا لقاح من جرعه 3,300,000

 .البالد إلى

تشرين االول أ 11 في والشركاء والمنظمة الصحة وزاره قبل من بنجاح الحملة من االولي الجولة إطالق تم وقد

 المناطق في السكان من عدداكبر  إلى للوصول متنقلةوفرق  ثابته مواقع خالل من المجموعة وزعتهذا العام اذ 

 السكان لتغطيهفرق وزارة الصحة الوالئية  قبل من المنزل إلى المنزل من المسائية الزيارات وأجريت. المستهدفة

 .النهار اثناء العمل في مشغولين كانوا الذين الذكور

 مضيفا"" الفرد لحماية اللقاح من جرعتيناخذ  وصرح معالي وزير الصحة االتحادي الدكتور اكرم علي التوم:"يجب

 في الجرعات من ثانيه جولة ستليهاجولة اللقاحات االولى  نا" :سيننار والية في سينجا لمنطقه ميدانيه زيارة خالل

 الحيوي ومن فعاله ستكون الحملة هذه مثل ان" :الوزير أضافكما ". التطعيم إلكمال اسابيع 6 إلى 4 عن تقل ال فتره

 الكمال التطعيم"  ثانيه جرعه إعطاء يتم ان



 
 التطعيم االولى ضد الكوليرا في محلية سينجا حمله من االولي الجولة يفتتح التوم أكرم الدكتور السودان في االتحادي الصحة وزير(

 )السودان -منظمة الصحة العالمية. 2019 تشرين الثاني  والية سيننار، في

 موظفين نشر تم"ة: لئقامن جانبها صرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتورة نعيمة القصير و

 وباءلل االستجابة تدابير دعم أجل من المتضررة المناطق في الصحة في شركاءالو العامة الصحة منظمه من إضافيين

 ."األشخاص من ممكن عدد أكبر حماية لضمان المتضررة المواقع في للحملة اللوجستية العمليات وتسهيل

  

 
 11. سيننار والية في لقاح الكوليرا  حمله افتتاح في تشارك السودان العالمية في الصحة منظمه القصيرممثله نعيمه دكتورةال(

 .)السودان -منظمة الصحة العالمية. 2019 األول تشرين

 



 الناجح التنفيذ لضمان لرئيسيةا صراعنال من اهم المتضررة المحلية المجتمعات وتوعيه الصحي التثقيفيعد و

 تزيد الذين االسره افراد جميع تطعيم يجب تحقيق تحصين اجمالي افضل أجل منالتطعيم ضد الكوليرا. و لحمله

 .واحده سنه عن أعمارهم

 11 في. 2019 سبتمبر/أيلول في الفاشية تصاعد منذ بوباء الكوليرا تاثرت األزرق التي النيل والية في المجتمعية والتعبئة التوعية(

 ).السودان -منظمة الصحة العالمية. 2019 أكتوبر

 

الصحة ا ووزارة ، العامة الصحة منظمه من فرق قبل من بانتظام عليها واالشراف الحملة أنشطه رصد وجري

 المناطق سكان من األقصى الحدتطعيم  ان لضمان محليه كل في مسائية اجتماعات عقد مع وشركاء الوالئية

 .اللقاحب المتضررة

 وكان. األزرق النيل في% 78 و سيننار في% 97.4 التراكمية التغطية بلغت الحملة من الخامس اليوم من منذو

 ، الواليتين كال في المستهدفة المناطق في المفقودين بالسكان للحاق إضافيين يومين لمده الحملة تمديد المقرر من

 .سيننار في حديثا متضررة مواقع ثالثه لتغطيه لقاحال من اضافيه جرعات وطلب



 
منظمة . 2019 األول تشرين 11. دامازين منطقه لسكان اللقاح أداره في يحقق الذي المحلية الصحة لمنظمه التابع الرصد فريق(

 )السودان -الصحة العالمية

 

اذ  ومكافحتها الكوليرا من للوقاية الحاسمة التدابير من الشخصية والنظافة واإلصحاح المامونه المياه توفير سيظلو

  j,vm pkhk;[ لتكمله المناسبة الظروف ظل في استخدامها يمكن وفعاله أمنه اضافيه أداه الكوليرا ضد التطعيميعد 

 يجب"وختمت الدكتورة نعيمة القصير بالقول: .  عنها الستعاضةا وليس هذا الوباءا مكافحهفي  االولويه ذات القائمة

 " .  الحملة من المتعاقبتين الجولتين وبعد واثناء قبل والمكافحة الوقاية إجراءات تسريع علينا

مكافحة  ( ومجموعةGAVIالقافي ) من سخية بمساهمه الحملة لهذه الدعم قديممنظمة الصحة العالمية تل تسني وقد

 (.ICGالكوليرا الدولية )

 النهاية

 روابط ذات صلة بالموضوع:
 

- http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/national-polio-immunization-days-
campaign-in-iraq.html 
 

 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

 sultanya@who.int أجيال سلطاني، مسوول اعالم منظمة الصحة العالمية،  -

  abdoh@who.int  دكتورة حنان الحاج، مسوول فني في برنامج التحصين التابع لمنظمة الصحة العالمية،  -
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These pictures are from the Oral Cholera Vaccination activities in Sinnar and Ble Nile States in Sudan. 
October 11, 2019. WHO Sudan 


