
WHO EMRO  |  شام حسن مخيم في الغذاء عبر المنقولة بالأمراض بإصابتها المشتبه الحالات في ًفوريا ًتحقيقا تجري الصحية والسلطات العالمية الصحة منظمة U2

    

بغداد، 14حزيران/ يونيو 2017: قامت منظمةالصحة العالمية بالتنسيق مع مديريات دائرة
الصحة في محافظتي أربيل ونينوى بتقديم الاستجابة السريعةً وإجراء التحقيق العاجل حول
تفشي الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية بين النازحين في مخيم حسن شام U2 بهدف تحديد
مصدر الفاشية وسببها وعلاج المصابين فضلاً عن احتواء الفاشية ومنع انتشارها.

  

ففي 12 حزيران/ يونيو 2017 عند حوالي الساعة 09:00 مساءً تلقت المديرية العامة لدائرة
صحة إربيل إخطاراً بظهور حالات يشتبه إصابتها بأحد الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية
في مخيم حسن شام U2 للنازحين في غرب أربيل. وقد أوفدت المنظمة جنباً إلى جنب مع السلطات
الصحية في أربيل فريقاً ميدانياً للتحقيق في الأمر إذ تم الإبلاغ عن 825 حالة أحيلت
638 حالة منها إلى عدد من المستشفيات في حين تم إدخال 386 حالة في مستشفيات أربيل. ولم
يتم توثيق أي حالة وفاة حتى الآن. ومن بين الفئات الأكثر تضرراً بين النازحين من غرب
الموصل شكل الأطفال ثلث الحالات الواردة في حين شكلت الإناث الثلثين الآخرين.

  

وقد تم جمع عينات البراز والمواد الغذائية التي تم تناولها ونقلت إلى مختبرالصحة
العامة المركزي في أربيل لإجراء مزيد من التحاليل.

  

وظهرت على غالبية الحالات الواردة أعراض التقيؤ وآلام في البطن والإسهال وهو ما يتفق
مع أعراض الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية. وقد تحسنت حالة جميع المرضى التي تمت
إحالتهم إلى المرافق الصحية سريعاً بعد تناول العلاج الطبي الداعم.

  

التدابير الأساسية للاستجابة للوباء:

  

تم ارسال 94 سيارة إسعاف إلى المخيم لدعم نقل الحالات المصابة إلى المستشفيات
المختلفة حيث يتلقون الرعاية الفورية والعلاج الداعم.

  

تم ارسال محاليل الإرواء الفموي والأملاح (أملاح الإماهة الفموية) وكانولات الزرق
الوريدية للمرافق الصحية لتلبية الاحتياجات العاجلة.

  

تم إرسال عينات الأغذية والبراز إلى مختبر الصحة العامة المركزي في أربيل.
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كما زار فريق طبي تابع لمنظمة الصحة العالمية المخيم ومستشفى الطوارئ المركزي في
أربيل لإجراء المزيد من التقصيات.

  

ويقوم الشركاء في مجموعة الصحة (الهيئة الطبية الدولية، عدرا، المنظمة الدولية
للهجرة، ومنظمة أطباء بلا حدود ومؤسسة بارزاني الخيرية (BCF) ) بتعريف حالات الإصابة
وتدبيرها بفاعلية.

  

وستقوم وزارة الصحة بالإعلان عن نتائج الفحوص المختبرية والتقرير النهائي لجميع
الشركاء في مجموعة الصحة والجهات المعنية في العراق. وفي ضوء هذا الحدث، تؤكد المديرية
العامة لدائرة صحة إربيل على التعليمات التي نشرتها في وقت سابق إلى جميع مديري
المخيمات لتجنب توزيع أي وجبات ساخنة على النازحين.
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