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المكان  :مكتب الصحة العامة والسكان -غرفة األجتماعات

المنظمات التي حضرت االجتماع

الساعة العاشرة  :صباحا

المنظمات التي تغيبت األجتماع
-المنظمة الدولية للهجرة

 مكتب الصحة العامة والسكان أطباء بال حدود الهولندية الوصول األنساني موسسة بناء للتنمية-الجمعية الطبية الخيريةالموسسة الوطنية للتنمية واالستجابة السريعة شبكة النماءموسسة االمينموسسة إستجابة الهالل االحمر اليمنيالتواصل موسسة كفاية اليمنيةجمعية رعاية األسرة
الوكالة اليمنية الدولية
 -صندوق األمم المتحدة على النت.

 منظمة أدراءمنظمة كير الصليب االحمرالدولياليونسيف-مركز الملك سلمان للمساعدات األنسانية لألغاثة

الرقم

المناقشة
اإلجتماع أفتتح بشكر الحاضرين وعرف الشركاء عن أنفسهم برئاسة سيادة نائب الوزير الدكتورعبدهللا دحان والدكتور عبدالعزيز الشدادي مدير
عام مكتب الصحة وكيل وزارة الصحة العامة.

اإلفتتاحية
➢ تم التعرف على الشركاء وأستمع لتدخالتهم الحالية وخططتهم لعام الحالي والعوائق اللي تواجهم وتم شكرهم على شركاتهم مع الوزارة ومكاتبها
في المحافظة وقدرجهودهم المبدولة وحثهم على أستمرار دعهم و تقديم المزيد من التدخالت في مناطق األحتياج .وأكد على ضرورة التنسيق
والعمل حسب أألحتياج التي قدمته الوزارة في نهاية  2020كخطة إحتياج لعام  2021وناقش الكثير من المشاكل ووضح بعض منها وأخرى
سيتم مناقشتها مع الوزارة والمنظمات وطلب من مكتب الصحة وكتلة الصحة بالرفع باألعاقات وأحتياج المحافظة أليجاد حل والعمل علية.
➢ كما تم عرض تقرير الوحدة التنفيدية وتقرير زيارة الشركاء حول نازحين صرواح التي بلغ عددهم حوالي  1180أسرة وطالب من الشركاء
األستجابة العاجلة لتخفيف معاناة النازحين .
•

معرفة تدخالت الشركاء الحالية وخططهم لعام .2021

جمعية رعاية أالسرة  :لديهم خطة للتدخل في مستشفى الشهيد محمد هائل بالمدينة بكادر طبي و معدات طبية ( .طلب منهم أجتماع مع مكتب
الصحة والشركاء المتدخلين بالمستشفى لتحديد األحتياج وتجنب التكرار).كما لديهم عيادتين متنقلتين ستبدا العمل بالتنسيق مع مكتب الصحة.
الوصول أالنساني :سيتم إستناف العمل في  20مرفق صحي ووأربع فرق طبية متنقله في خمس مديريات مديرية المدينه الوادي و حريب و
صرواح والجوبة بدعم من منظمة اليونسيف .
أطباء بال حدود :حاليا متدخلين في  8مخيمات لنازحين بعيادتين متنقلتين.
مؤسسة بناء :لديهم تدخالت في قسم النساء و التوليد في مستشفى الشهيد محمد هائل و مستشفى  26سبتمبر مستشفئ جبل مراد ومستشفئ
الزور -صرواح بدعم من صندوق األمم المتحدة وفريقين متنقلين تعمل في مخيمات النازحين بمديرتي صرواح والمدينة حسب خطة مكتب
الصحة و وتدخل جديد مند بداية العام  2021في أربعة مراكز معالجة أمراض سوء تغدية في مستفى كرى العام-مستشفى  26سبتتمبر-
مستشفى حريب ومستشفى الشهيد محمد هائل بدعم من منظمة الصحة العالمية. .

مؤسسة  :YDNسيتم توزيع  520كرسي متحركة يدوية على المعاقين منها  260لمحافظة مارب و  260لمحافظة تعز.
الجمعية الخيرية  :لديهم خطة لعام  2021ويبحثوا عن داعم لتنفيد مشروع تاهيل الكوادر الصحية دبلوم عالي لمدة ثالث سنوات سيتم لتدريب
 120فرد في عدة مجاالت طبية في سبع محافظات مارب الجوف صنعاء شبوة حضرموت البيضاء و عمران.
منظمة الدولية للهجرة :
أستمرارية دعم مستشفى الشهيد محمد هائل بحوافزالكادر الطبي والعالجات والمعدات الطبية في قسم الطواري والعناية المركزه والعيادات الخارجية
وكما تم التدخل حاليا في مستشفى الوحدة بالحصون بخمسين كادر طبي في قسم النساء والتوليد والحضانة والعناية المركزه وسيتم توريد أجهزه ومعدات
طبية .
أستمرارية العمل في اربع فرق متنقلة في مخيمات النازحين حسب المرفوع من مكتب الصحة وكما تم تفعيل فريق جديد متنقل لتجمعات المهاجرين
والنازحين والمجتمع المضيف.
كما تقيم دورة صحة الطفل التأسيسية ل  24كادر طبي من مختلف المديريات والمنظمة بصدد أقامة دورة الصحة االنجابية
وكما تخطط خالل االسابيع القادمة أقامة دورتين عناية مركزة وكيفية التعامل مع جهاز التنفس الصناعي ل  20طبيب و 20ممرض  .ودورتين
للمتطوعات تستهدف  48متطوع من المجتمع.
كما تخطط المنظمة في ترميم المبنى القديم لمستشفى الوحدة بالحصون .
كما تخطط لتوسعة مركز الصوابين في روضة صرواح باأربع غرف وحمامين وترميم السور والبوابة باألضافة الى محرقة طبيه بالتنسيق مع مكتب
الصحة تحت مشروع البناء المستديم(.)TRU

الهالل األحمر اليمني :دعم مركز الروضة الطبي بمديرية المدينة بالكادر واألدوية و ثالث سيارات أسعاف نقل جرحى والجثث من مناطق
الصراع وتوزيع أكياس جثث ومواد صحية للنقاط الطبية في مناطق الصراع وخطتهم أفتتاح مستشفى أمومة وطفولة حسب ماتخصصة مكتب
الصحة وسيارة أسعاف مع العناية المركزة تدريب على األسعافات األولية لكل الفئات وتوعية عن الكرونا في عشر مديريات .
تواصل :تم بناء مرفق صحي وتاثيثه وهناك خطة ألنشاء مصنع أكسجين في مستشفى كرى و بناء مركز أطراف صناعية وتاثيثه.
الوكالة اليمنية الدولية للتنمية :سيتم بناء أربع قاعات دراسية في معهد الصحي وبناء وتجهيز مركز صحي.
لمزيد من المعلومات حول تدخالت الشركاء مرفق لكم أكسل بتدخالتهم الحالي وخطههم لعام . 2021
أستعراض الوضع الصحي وإحتياج المحافظة بشكل عاجل.
•

هناك  106وحدة صحية فقط  61مرفق صحي يعمل جزئيا بالرعاية الصحية األولية واالخرئ مغلقة بدون دعم.

•

كما ان هناك  14مركز صحي 12منهم يعمل جزئيا ايضا بالرعاية الصحية االولية واليوجد طبيب او مخبري.

•

ايضا هناك  22مستشفئ ريفي  6فقط يعملوا جزئيا وبدعم جزئي من المنظمات (بمجال الرعاية الصحية األولية) و 12غير مدعوم و 4مغلقين
بسبب الصراعات.

•

هناك أكثر من  130مخيم للنازحين فقط  66مخيم مغطئ بشكل كليا أو جزئيا .

•

يوجد مايقارب  70سرير عناية مركزه مع أجهزة التنفس الصناعي موزعة على المستشفيات لسوء الحظ فقط  30سرير فقط شغال والسبب اليوجد
دعم ألخصائين العناية المركزة على رغم اإلحتياج الملح لتشغيلهم.

•

اليوجد مركز إسهاالت داخل المحافظة على رغم أن محافظة مارب من أكثر المحافظات تسجل حاالت أشتباه بالكوليرا.

•

اليوجد مختبر مجهز لحاالت السل وااليدز داخل المحافظة على الرغم التقارير تستعرض أعداد كبيره.

•

ال توجد منظمات األنسانية تتدخل في معالجة الحاالت الجراحية الناتجة عن الصراعات .حيث أن عدد الحاالت الجراحية أكثر من مقدرة المستشفيات
على أستعابها.

•

التغدية العالجية والوقاية فقط تعمل في مديرتي صرواح والمدينه وهناك أحتياج لتدخل في بقية المديرات.

األحتياج الطاري للمحافظة
❖ منظمات المجتمع األنساني األميي والدولي بفتح مكاتب داخل محافظة مارب.
❖ تجهيز عدد  4مراكز معالجة األسهاالت (الكوليرا) و  20زاوية إرواء حيث أن عدد حاالت األسهال تشكل  % 11من االمراض في المحافظة.
❖ إعادة تأهيل الصرف الصحي لعدد  4مستشفيات وهم بحاجة ماسة للتاهيل مستشفى كرى-مستشفى حريب -مستشفى  22مايو ومستشفى الشهيد محمد
هائل.
❖ أستكمال تجهيز وتشغيل اقسام األمومة والطفولة والطوارئ التوليدية الشاملة في 4مستشفيات رئيسية حيث ان هناك أقبال وإحتياج كبير جدا
ويحتاجوا الى الدعم العاجل وأعطاءوها األولية أهم المستشفيات–  22مايو-حريب – العبدية ومستشفى الماهيلية.
❖ ال يوجد مركز عزل يعمل حاليا تم أنشاء وتاثيث مركز عزل لكن يحتاج الى نفقة تشغيلية بتكلفه شهريه من  15000الى .$30000

❖ تجهيز وتاهيل مختبرات لكشف ومتابعة حالة السل واأليدز بالمحافظة.
❖  36مرفق صحي بإحتياج الى تاثيث وتوفير الحوافز للكادر الطبي وتوفير نفقات تشغيلية وأدوية.
❖ أعادة تاهيل  4مستشفيات دمرتها الحروب في ثالث مديريات مستشفى الوطن -مستشفى الشهيد أحمد جحزه -مستشفى صرواح ومستشفى المحجزه.
❖ دعم  4مستشفيات بالمعدات والمستلزمات الطبية واألدوية األساسية مستشفى حريب -مستشفى سبأ-مستشفى جبل مراد ومستشفى الحزمة.
❖ تجهيز وتشغيل خدمات الطوارئ التوليدية األساسية في  10مر افق صحية مرفق لكم أسماء المرافق في مصفوفة األحتياج.
❖ تشغيل ودعم المستشفيين الميدانيين األول في الجفينة واالخر في الروضة .
❖ صرف حوافز العاملين الصحيين منظمة اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية للكادر الطبي التي مرعليهم أكثر من  8أشهر.
❖ حث الشركاء على دعم المرافق الصحية خارج مديرية مارب حيث أن الوضع الصحي هناك متدني جدا.
❖ التوجد عالجات لالمراض المزمنه في مكتب الصحة أو المرافق الصحية في محافظة مارب.
❖ توفير أشرطة الفحص السريع لحمئ الضنك والكولير والمالريا وايضا المحاليل المخبرية لفحص حمة الضنك .
❖ توفير األوساط الناقلة والزراعية الخاصة بالكوليرا والدفتيريا.
❖ تـوفير العالجات الخاصة بالمالريا وحمة الضنك واللشمانيا والبلهارسيا.

❖ دعم مكتب الصحة بمحاليل الوردية ومغديات الباراسيتامول واألدوية لمواجهه األمراض المعدية .
❖ أستناف وتنفيد مشاريع اليونيسف بالعيادات المتنقلة والمرافق الصحية لعام  2021في محافظة مارب.توحيد
❖ توحيد الحوافز للعاملين الصحيين وتحديد ألية الدفع باليمني أو بالدوالر.
مرفق لكم أكسل بقائمة األحتياج

الوضح الصحي في مخيمات صرواح واألحتياج

تم أجتماع مع الشركاء ومناقشة الوضع الصحي لنازحين صرواح وكان األستجابة كالتالي :
•

تم تكريس عيادة متنقلة تابعة لموسسة تعمل في مخيمات صرواح العمل في مخيم الروضة.

•

نقل الكادر الطبي والمعدات الطبية من مستشفى الزورالى الوحدة الصحية في مخيم الروضة صرواح

•

سيتم تحريك عيادة متنقلة تابعة لمنظمة الهجرة الدولية لمخيم الروضة صرواح بعد موافقة مكتب الصحة.

•

سيتم تفعيل عيادة متنقلة تابعة لمؤسسة األمين في مخيم الروضة -صرواح.
االحتياج العاجل لنازحين صرواح في مخيم الروضة واألرك.

•

توفير كرفانات من  2الى  4مع  4حمامات لتوسعة الوحدة الصحية في الروضة ل 16كادر طبي والمعدات الطبية من مستشفى الزور.

•

توفير مولد كهربائي لتشغيل األجهزه الطبية والمختبرلضمان توفيرالكهرباء خالل  24ساعة.

•

توفير أسطوانات اكسجين وأسرة رقود وحامل مغديات.

•

توفير أدوية طبية للعيادات المتنقلة والوحدة الروضة الصحية.

•

توفير كرفانات ألنشاء وحدة صحية في األرك مع تجهيزها لتقديم الخدمه لنازحين صرواح.

