
WHO EMRO  |  الكوليرا لوباء الاستجابة مستلزمات من ًطنا 67 تحمل لليمن مساعدات طائرة وصول

    

صنعاء، 25 أبريل/ نيسان 2017— هبطت بنجاح في مطار صنعاء طائرة من قبل منظمة الصحة
العالمية تحمل كميات من السوائل الوريدية ومستلزمات علاج الكوليرا. وتحمل هذه الشحنة
التي تبلغ 67 طناً أكبر كمية من المستلزمات الطبية قدمتها منظمة الصحة العالمية لليمن
منذ احتدام الصراع في آذار/مارس 2015.

  

وقال الدكتور نيفيو زاغاريا، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن: "إن وصول طائرة
مساعدات بهذا الحجم الضخم إلى منطقة نزاع ليس بالأمر السهل. فهناك حاجة إلى الاتفاق مع
أطراف الصراع لضمان سلامة الطائرة من التعرض للقصف. نقدم شكرنا لتعاون أطراف الصراع
للسماح بدخول هذه المستلزمات المنقذة للحياة لتصل للسكان في اليمن".

  

ويضيف: "نتقدم أيضاً بالشكر لبرنامج الغذاء العالمي للدعم اللوجستي الذي قدموه لنا".

  

وتُشكل شحنة المستلزمات الطبية، والتي تكفي لعلاج 10,000 مريض، دَفعة قوية للاستجابة
لوباء الكوليرا في اليمن، حيث سُجلت حوالي 70,000 حالة اشتباه بالكوليرا منذ أكتوبر/
تشرين الأول 2016. وأظهر الوباء تباطؤاً لكنه ارتفع بشدة مؤخراً ما أدى إلى وصول
الحالات المشتبهة بالمرض إلى 42,207 وحدوث 420 وفاة خلال الفترة من 27 أبريل/ نيسان إلى
24 مايو/ أيار 2017.

  

وتستمر منظمة الصحة العالمية في العمل مع السلطات الصحية والشركاء لتوسيع نطاق
الاستجابة للمرض. وقد تم إنشاء 14 مركزاً لعلاج حالات الإسهال في اليمن إضافة إلى 26
مركزاً تم تأسيسها خلال الموجة الأولى من الوباء. كما تعمل المنظمة على توسيع شبكة
نقاط علاج الجفاف عن طريق الإماهة الفموية موزعة على مواقع استراتيجية للتعامل مع
حالات الجفاف الخفيفة والمعتدلة. ودعمت منظمة الصحة العالمية تأسيس غرف عمليات
الطوارئ وتعزيز نظام الترصد الوبائي وتقديم الأدوية وعلاج حالات الكوليرا في
المديريات المتضررة.

  

وقبل وصول هذه الشحنة، قدمت منظمة الصحة العالمية أكثر من 28 حزمة من مستلزمات علاج
الكوليرا تكفي لعلاج حوالي 2800 مريض إضافة إلى أكثر من 115000 قربة من السوائل
الوريدية لحالات الجفاف الشديدة.

  

وسيتم إرسال 13 طنا من مستلزمات علاج الكوليرا إلى عدن لتوزيعها في المحافظات
الجنوبية.
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وتمكنت منظمة الصحة العالمية من إرسال هذه الشحنات التي تحوي 80 طنا من المستلزمات
الطبية للاستجابة لوباء الكوليرا بدعم من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة
الطوارئ والبنك الدولي. كما ستصل المزيد من المستلزمات خلال الأسبوع القادم لتوزيعها
للمناطق الأكثر احتياجا.
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