
WHO EMRO  |  البصرة في المياه أزمة ظل في والأمعاء المعدة التهاب لفاشية استجابتها تكثف الصحة وزارة

    

بغداد، 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ـ في يوم 12 أغسطس/ آب من هذا العام، تم الكشف عن حدوث فاشية التهاب الأمعاء والمعدة في
محافظة البصرة، والتي يعتقد أنها نتجت عن المشاكل الواسعة في إمدادات المياه. وُسِجلت أعراض مرضية مختلفة تتعلق بالجهاز
الهضمي، شملت آلام البطن، والتشنجات، والتقيؤ، والغثيان، وتكون الغازات/ الانتفاخ، والإسهال، والحمى. واستجابت كل من وزارة

الصحة، ودائرة الصحة في البصرة، ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع السلطات الصحية الأخرى على مستوى المحافظة
والمستوى الوطني، بسرعة للموضوع عن طريق إجراء تحقيقات وتنفيذ إجراءات فورية للصحة العامة. ولإبقاء الناس على اطلاع على

الجهود التي نبذلها، تود وزارة الصحة ومنظمة الصحة الإعلان عما يلي:

  

فحصت وزارة الصحة أكثر من 10000 عينة براز في مختبراتها. وفي الوقت الذي تم فيه الكشف عن وجود العديد من الكائنات الحية
 يتم اكتشاف أي حالة إصابة بالكوليرا.لمالدقيقة التي غالبًا ما ترتبط بالأمراض المنقولة بالماء والغذاء، من المهم ملاحظة أنه 

وبالمثل، تم فحص عينات إضافية من البراز والماء في أحد المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، ولم يتم العثور على أي
 تكن ضماتلمحالات إصابة بالكوليرا. وعليه، 

بكتيريا الكوليرا هي المسبب للفاشية الحالية في محافظة البصرة. وارتفع عدد الحالات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الفاشية،
وبلغت ذروتها في نهاية أغسطس/ آب 2018، وبعد ذلك انخفضت بشكل ملحوظ إلى مستويات أعلى بقليل من المستويات الطبيعية

بحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

  

ويأتي هذا التراجع نتيجة لتدخلات الصحة العامة الفورية التي نفذتها دائرة الصحة في البصرة بدعم من وزارة الصحة ومنظمة
الصحة العالمية وشركاء آخرين. وتشمل هذه التدخلات ما يلي:

    
  توفير العلاج المجاني للمرضى الذين قدموا إلى المرافق الصحية؛  -    
  نشر المزيد من العاملين الصحيين من المحافظات المجاورة للتعامل مع العدد المتزايد من المرضى الباحثين عن علاج؛  -    
  زيادة الوعي المجتمعي والحملات الإعلامية بشأن الاستخدام الآمن للمياه ومعالجتها؛  -    
  تعزيز عملية مراقبة جودة المياه بالتنسيق مع دائرة المياه في البصرة؛  -    
  توفير الإمدادات الطبية لعلاج المرضى؛  -    
  توفير مجموعات علاج الكوليرا بشكل مسبق في البصرة للتأهب لأي فاشية محتملة؛ و  -    
  تدريب العاملين الصحيين على إدارة الحالات والتحاليل المختبرية.  -    

  

واعتبارًا من 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، سجلت وزارة الصحة أكثر من 104599 حالة تراكمية من حالات الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.
وقدم ما مجموعه 10842 من هذه الحالات عينات براز لفحصها.

  

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لاحتواء هذه الفاشية، ما يزال هناك قلق من أن صحة الناس في البصرة ستستمر بالتأثر ما لم
يتحسن الوضع المائي بشكل جذري وسريع.

  

لمزيد من المعلومات عن هذا المقال، يرجى الاتصال بـــ:
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