محضر اإلجتماع التنسيقي لكتلة الصحة الفرعية بمحور صعدة
التاريخ 5 :أغسطس2021

المكان :عبراألنترنت
جدول األعمال والمناقشة
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الزمن 10 :00 :ص 12:00 -م
نقاط العمل

جدول األعمال:
 .1تقديم الشركاء ومراجعة وإقرارمحضراإلجتماع السابق ونقاط العمل.
 .2تحديثات الوضع الوبائي (كوفيد ,19-الشلل ,الدفتيريا ,الكوليرا والحصية) واإلستجابة لذلك.
 .3تحديثات الوضع الصحي (التدخالت & والثغرات) .
 .4تحديثات شركاء كتلة الصحة بشأن السيول واألضرارالصحية المترتبة عليها واالستجابة لها.
 .5اي مواضيع أخرى.
تقديم الشركاء ومراجعة وإقرارمحضراإلجتماع السابق ونقاط العمل:
في بداية اإلجتماع تم الترحيب بالمشااايني في اإلجتماع وبعد ذلك تم مناقشااة وإقرايمحضااراإلجتماع ونقاط العمل
السابق.
 يتم التنساااااايق لعقد إجتماع بي مكتب
تحديثات الوضع الوبائي (كوفيد ,19-الشلل ,الدفتيريا ,الكوليرا والحصية) واإلستجابة لذلك:
الصااااحة وال هات ذات العلقة لعمل
محافظة صعدة من بداية العام 2021
الخطط واإلسااااااتراتي يه المناساااااابة
الكوليرا :بلغ إجمالي عدد حاالت إشتباه الكوليرا  1724حالة.
لمواجهاااة الوضااااااع الوباااا وتنفياا
الدفتيريا :بلغ إجمالي عدد حاالت إشتباه الدفتيريا  98حالة منها  3وفيات.
أنشااااااطة التحصااااااي للويااااااو إلي
الحصبة :بلغ إجمالي عدد حاالت إشتباه الحصبة  1860حالة منها  5وفيات.
المستهدفي والحد م خطراألمراض
الشلل الرخو الحاد :بلغ إجمالي عدد حاالت الشلل الرخو الحاد 31حالة.
القابلة للتمنيع والقضاء عليها.
محافظة الجوف من بداية العام :2021
الكوليرا :بلغ إجمالي عدد حاالت إشتباه الكوليرا  254حالة والوضع مستقر.
الحصبة :بلغ إجمالي عدد حاالت إشتباه الحصبة  218حالة.
الدفتيريا :بلغ إجمالي عدد حاالت إشتباه الدفتيريا  2حالة.
الشلل الرخو الحاد :بلغ إجمالي عدد حاالت الشلل الرخو الحاد  13حاله.
المستشفى الجمهوري:

 عدد حاالت سايي في تزايد والمستشفي يقوم بإستقبا ومعال ة جميع الحاالت ويمكنكم النزو إلي قسمالطوايئ لمشاهدة الحاالت وقمنا سابقا بفتح مكان لعدد  37سريرب هود ذاتية ما عدا الدعم بما ة 100
إسطوانة أونس ي .
 هناك حاالت حرجة م الصعب نقلها إل مستشفي الطلح أومرنزقحزة لعدم وجود الكاديالمتخصصوتحتاج إل عناية مرنزة وعندما نقوم بتحويل الحاالت ال يتم إستقبالها وتعود إلي المستشفي
 حاالت السعا الديكي لدينا في المستشف ونطلب م التريد في مكتب الصحة الترنيزوالمتابعة ل لك. م أهم أسباب ظهويحاالت الشلل هوعدم اإلست ابة للتلقيح الفموى ألنه يصبح مصديعدوىلغيرالملقحي ل لك نطلب إستبدا التلقيح الفموي لشلل األطفا بالتلقيح باإلبر.
 تم إستئناف تزويد المستشف باألنس ي م قبل منظمة الصحة العالمية حيث أن المستشفي يستهلك تقريبايوميا حوالي  250إسطوانة خاية مع زيادة حاالت سايي.
مكتب الصحة في صعدة:
 األوبئة مستمرة ألن اإلست ابة ليست قوية خاية في حاالت الشلل وإذا لم يتم تنفي حملت التحصيفيمك البحث ع طرق أخري لدعم األنشطة اللزمة لمواجهة األوبئة.
 اآلن الحاالت في تزايد وليس هناك تدخل قوي في الوقت المناسب الحصبة أيضا منتشروحاالت السعاالديكي بدأت تزداد والوضع سيء جدا.
 تم يفع خطط األنشطة اإليصالية الي منظمت اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ونتمن دعمها بسرعةحتي ال يتكريماحصل في العام الماضي  2020حيث نان هناك أنثرم  120حالة والتدخل لم يأتي إال
في نهاية العام.
مستشفي الحزم في الجوف :وزاية الصحة أفادت أنه تم يفع الم نرات إل منظمة الصحة العالمية لصرف
مستحقات العاملي (بد المخاطر) للعاملي في مرنزعز نوفيد في المستشف ونطلب م المنظمة توضيح لماذا
لم يتم الصرف حت اآلن.
منظمة الصحة العالمية:
 الطريقة األنسب لمواجهة حاالت الشلل ه إقامة الحملت خاية م منز ال منز وتنفي أنشطهمعززه ذات ويو قوي للويو إل أنبرعدد ممك م األطفا والترنيزعل المناطق التي فيها
ال رعات يفرية والغيرمستوفية لل رعات ألنها اذا نانت مرتفعة فه ا يعني أن إحتما اإليابة بالشلل
نبيروسيصل إلي مديريات المحافظات الم اوية لمحافظة يعدة في عمران وال وف وح ة.
 الويو إلي  % 74ال يكفي أن تسيطرعل فيروس شلل األطفا والمطلوب أن نصل إل نسبة تغطيةتصل إل .% 95

 سيقوم المستشفي ال مهويي بصعدة
بتحديد المكان المناسب لتخصيصه
نمرنزعز لحاالت نوفيد
ليستمردعمه م قبل منظمة الصحة
العالمية.

 يقوم مستشفي الحزم بمشاينة طلب
الت هيزات والمستلزمات المرفوع
لوزاية الصحة مع مكتب المنظمة
بصعدة ومنسق نتلة الصحة ليتم
متابعتها
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 التلقيح الفموي ال يشكل خطرأساسا ودويه أن يوقف اإلنتشايويمك إيقافه عندما يتوقف إنتشايالفيروس. هناك مشكلة في أن نسبة تقبل اللقاح هي فقط  %45تقريبا وعندما يصبح هناك تقبل عالي اللقاح يمكالنظرفي تغييراالستراتي يات.
 بالنسبة لمستشفي الحزم فإن المنظمة دعمت برنامج تأهيل نامل لوحدة عز نوفيد وتم يرف أجهزةللعناية المرنزة.
 المنظمة ننتظريفع أي طلبات م وزاية الصحة بخصوص الحزم ألنه لم يصل إلي المنظمة أي طلب. يتم متابعة مشكلة عدم توحيد المبالغ
تحديثات الوضع الصحي (التدخالت & والثغرات) واإلستجابة:
المالية المعتمدة نحوافزللعاملي في
منظمة الصحة العالمية:
المرافق الصحية مع نتلة الصحة
 تم نزو فريق م منظمة الصحة العالمية م مكتب ينعاء لعمل التقييم والخطط اللزمة لدعم المستشفيمرنزيا ومع مكاتب الصحة في
ال مهويي ومستشفي نتاف بصعدة ومستشف برط العنان في ال وف.
المحويلضمان إستقرايالكادي
 تم تزويد المستشف ال مهويي باألنس ي والخطأ نان م قبل الشرنة ولم يك م قبل المنظمة.العامل في المرافق الصحية.
 نطلب م المستشف ال مهويى سرعة تحديد مكان لعز نوفيد ليستمردعمه با في ذلك العاملي وعددهم 110عامل ويفع الم نرات اللزمة لوزاية الصحة بمخاطبة المنظمة بمتطلبات المستشف .
المستشفى الجمهورى:
 نطلب م منظمة الصحة العالمية التعاون في تحديد المكان المناسب لعز نوفيد بأسرع وقت ممكلتأثيثه وت هيزه.
 المستشف قام برفع م نرة طلب إلي الم لس األعلي للتنسيق للعمل بمحضرتوحيد الحوافزالمالية للعامليبالمرافق الصحية ألن العاملي ينتقلون ال المرافق التي فيها حافزأنبروه ا تسبب في تعطيل معظم
االقسام وبعض المنشات وي ب أن ال يستمرذلك حت نضم إستقرايالموظفي والعاملي الصحيي .
مستشفى الحزم في الجوف  :سيتم إيسا طلبات االحتياج إل وزاية الصحة وسنعمل علي بمتابعتها ومشاينتها
مع مكتب المنظمة بصعدة ليتم متابعتها.
مكتب الصحة في الجوف :نطلب سرعة يرف نفقات الغازفي المرافق الصحية للعام  2020ومستحقات اإلشرف  يقوم مساااتشااافي الحزم بمتابعة وزاية
الصااااااحة بخصااااااوص مسااااااتحقات
ألن العاملي الصحيي في التحصي لم يستطيعواالعمل بشكل مناسب ف ظل عدم توفرالغاز.
العاملي بمرنز نوفيد بالمساااااتشاااااف
مؤسسة بناء :مستمرفي دعم عدد  15مرفق يحي وبالنسبة لمرانزمعال ة سوء التغ ية المدعومة م قبل
ومشاااااااينة مكتب المنظمة بصااااااعدة
منظمة الصحه العالميه فقد أنتهي دعمها في شهريوليو 2021ونح بصدد طلب مشروع جديد م المنظمة نما تم
بصوية الم نرات والطلبات.
تسليم وحدة م زيفي برط العنان بعد إستكما ترميمها بدعم م اليونيسيف.
منظمة أدرا:
 -مستمرفي دعم مستشف الطلح بصعدة وفي ه ه الفترة يتم إعادة تأهيل قسم العيادات الخايجية.
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 تدعم تشغيل مستشف األمومة والطفولة بصعدة بما في ذلك دعم  117م الكاديبالحوافزوتوفيراألدويةوقد بدأ العمل في المستشف م بداية أغسطس  2021بفضل جهود وتعاون مكتب الصحة بصعدة.
 سيتم دعم الصحة النفسية والعصبية ضم مشروع جديد بدعم م منظمة أديا السويدية وقد تم تقديماألوياق إل الم لس األعل لتوقيعها وسيقوم مكتب الصحة بتوفيرمبن خاص نمصحة نفسية.
منظمة رعاية األطفال:
 المنظمه تدعم عدد  16مرفق يحي في محافظة يعده في  7مديريات وسينتهي الدعم في سبتمبر  2021يتم متابعة اليونيسف لدفع مستحقاتالغاز للتحصي في المرافق
 طلبنا م المانح تمديد المشروع في نفس المديريات إل نهاية العام .2021الصحية.
 األسبوع القادم سيتم تدييب عدد  24مشاينة في الطوايئ التوليدية. سيستمردعم مرنزعز نويونا في قحزة بشكل جز (نفقات التشغيل ,الحوافز واألنس ي بحوالي 500إسطوانة في الثلثة أألشهر.
جمعية رعاية األسرة:
 مستمرفي دعم عدد  4مرافق يحية في يعدة هي المستشفي ال مهويى ويازح ومنبه وغمريتمويل ميندوق األمم المتحدة للسكان.
 تم دعم المرافق في شااااهريوليو 2021بكميات م األدوية وتم عمل تأهيل ساااايايات اإلسااااعاف وإياااالحالمولد الكهربا ي ووفيرجهازفحص الدم العام لمساااتشاااف منبه نما تم عمل إيبونسااا لغرف العمليات وما
بعد العمليات في المساااتشااافي ال مهويي وعمل يااايانة ل هازاألشاااعه التلفزيونية وتوفيربروب وإيااالح
جهازتخطيط القلب في مرنزغمر.
مؤسسسسسسسسة تمكين :تدعم تشاااغيل  14عيادة متنقلة منها  7في ياااعده و 7في ال وف والتنسااايقات الميدانية جاهزولم
يتبق إال التصاييح م قبل الم لس ووزاية الصحة وسيتم التنفي األسبوع القادم.
 يتم مشااااااينة أي بيانات تتعلق بتأثير
تحديثات شركاء كتلة الصحة بشأن السيول واألضرار الصحية المترتبة عليها واالستجابة لها.
السااااايو والفيضاااااانات في مديريات
لم يتم مشاينة أي بيانات تتعلق بتأثيرالسيو والفيضانات في مديريات محافظتي يعدة وال وف م قبل مكاتب
محافظتي يااااااعدة وال وف م قبل
الصحة أوالشرناء الداعمي في تلك المديريات لعمل التدخلت اللزمة.
مكاتب الصاااحة والشااارناء الداعمي
هناك أخبايتتحدث ع حصو بعض األضراي في بعض المناطق بمحافظة ال وف ولك لم تصلنا أي بلغات
في تلااك المااديريااات لعماال التاادخلت
يسمية إلي تاييخ اليوم
اللزمة.
نرجو م ال ميع مشاينة أي بيانات تتعلق بتأثيرالسيو علي السكان أوالنازحي في أي منطقة للتنسيق مع
ال هات ذات العلقة لعمل التدخلت اللزمة في الوقت المناسب
أي مواضيع أخرى

المشايني في اإلجتماع:
مكتب الصحة العامة والسكان بصعدة ,مكتب الصحة العامة والسكان في ال وف ,المستشفي ال مهويي  ,مستشفي الحزم  ,منظمة الصحة العالمية ,يندوق األمم
المتحدة للسكان ,منظمة أديا  ,جمعية يعاية األسرة اليمنية ,منظمة يعاية األطفا  ,مؤسسة بناء ,مؤسسة تمكي وجمعية بناء يعدة.

