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عدد حاالت الكوليرا المشتبه  002’124

 محافظة 19فيها في 

 الوفيات 923 

 الحديدة ومحافظة العاصمة مانةأ
 .وصنعاء وعمران وحجة

   المناطق األكثر تأثرا  

17’950  

أي )حالة كوليرا مشتبه فيها   

جمالي الحاالت إمن  %19قرابة 

(.المشتبه بها  

 فيالحاالت التي تمت معالجتها 
من  المدعومة   المرافق الصحية  

إلى مايو  9)من اللجنة الدولية 

 (2017يونيو  7

 في األولية الصحية الرعاية مركز الريفي، عومرة مستشفى
 الرعاية مركز العشة، في الصحية الرعاية مركز سفيان، حرف

 مركز خيوان، في الصحية الرعاية مركز القفلة، في الصحية
 قرة،الش في الصحية الرعاية مركز باتيس، في الصحية الرعاية
 .البرح ومستشفى الصحي الفاخر مركز

وحدات 
معالجة 
 الكوليرا

 العام، رداع مستشفى العاصمة، بأمانة مايو 22 مستشفى

 لعام،ا الجوف مستشفى العام، ذمار مستشفى البيضاء، مستشفى
 ،بالحديدة الثورة مستشفى بالمحويت، الجمهوري مستشفى
 .بأبين الرازي ومستشفى بلحج خلدون ابن مستشفى

 مراكز
معالجة 
 الكوليرا

 حقائق وأرقام

 ستجابة اللجنة الدولية للصليب األحمر لتفشي الكوليرا في اليمنإ

 2017يونيو  11 –أبريل  27 

 

 . بالكوليرا بإصابته يشتبه يمني 250 كل من 1

 مشتبه حالة 5,000 من أكثر عن اإلبالغ تم األخيرة األيام في

 ما مثلت والحادة الشديدة الحاالت أن حين في بالكوليرا بإصابتها

 أي. معالجتها يتم التي الحاالت اجمالي من % 50 من يقارب

 .متوقع هو ما ضعف

 (صحي مرفق 17) الدولية اللجنة تدعمها التي الصحية المرافق

  ديدةمستشفى الثورة في الحالكوليرا في مركز عالج الكوليرا أحد أطباء اللجنة الدولية يعالج مصابي ب
 

 استجابة اللجنة الدولية

من مواد السوائل  50,000من خالل تقديم أكثر من  محافظة 11لمعالجة حاالت الكوليرا الشديدة في  صحيا  مرفقا   17دعمت اللجنة الدولية ● 

 ، ومضادات حيوية.من محلول اإلرواء 50,000، والوريدية

س في النظافة والحرا تدريب عملي للممرضات واألطباء في المراكز المخصصة لعالج الكوليرا والمرافق الصحية. وكذلك فقد تم تدريب جميع عمال● 

 تلك المرافق على تدابير الحد من العدوى والنظافة المتبعة. 

 الثنا عشر مرفقاً صحياً ومحطات توزيع المياه. قرص كلور 200,000توزيع أكثر من ● 

ملج لمتطوعي جمعية الهالل األحمر اليمني لتوزيعها على بعض القرى  20لمؤسسة المياه في عدن، وأقراص كلور  كجم من الكلور 400التبرع بـ ● 

 السيما تلك المتأثرة بالكوليرا في أبين. 

ى عمل . باإلضافة إلقدم موظفو قسم المياه اإلسكان العديد من التدخالت في أماكن االحتجاز من خالل تنظيف تلك المرافق في محافظتي إب والحديدة● 

 إصالحات رئيسية فضالً عن تنظيف منظومة الصرف الصحي وإزالة أطنان من القمامة. 

من جمعية الهالل األحمر اليمني في كٍل من أبين وأمانة  متطوع 100شخص جلسات التوعية بمرض الكوليرا التي نفذها  95,000حوالي  حضر● 

متطوعاً من فروع جمعية الهالل األحمر اليمني في ذمار وإب  60ة. باإلضافة إلى ذلك، تم تدريب العاصمة ومحافظة صنعاء والمحويت والحديد

 60 وعمران وحجة وتعز حول التوعية بمرض الكوليرا لتنفيذ جلسات توعية كٍل في محافظته. فضالً عن ذلك، وبدعم من شركاء الحركة، يقوم حوالي

وتعز ومدينة سيئون بمحافظة حضرموت بتنفيذ جلسات توعوية حول الكوليرا والنظافة الشخصية  متطوع من محافظة لحج والضالع وشبوة وذمار

ملصق توعوي يحتوي على رسائل توعوية بالكوليرا.  85,000للمجتمعات المتضررة. كما قام متطوعي جمعية الهالل األحمر اليمني بتوزيع أكثر من 

 حمر في إب وعدن وصنعاء والحديدة حمالت توعية بالكوليرا وحمالت نظافة في أماكن االحتجاز. متطوع من فروع جمعية الهالل األ 39قام حوالي 

 .في أكثر المحافظات المتأثرة من خالل تقديم السوائل الوريدية محاليل اإلرواء وأقراص الكلور وتعزيز النظافة مرفقا  من أماكن االحتجاز 11دعم ● 

https://www.facebook.com/ICRCye


 
 


