
�  ما آخر المؤشرات النتشار وباء الكوليرا في صنعاء وفي بقية 
المحافظات؟

- في البدء نرحب بصحيفة «الميثاق» واتاحتها هذه المساحة لمتابعة 
ات االخيرة النتشار وباء الكوليرا حتى  قضايا الصحة.. بالنسبة لالحصاء

يوم ١٣ مايو ٢٠١٧م
بلغ اجمالي الحاالت المشتبهة المبلغ عنها ٨٥٩٥ حالة، وبلغت 
الحاالت المؤكدة بالفحص السريع ١١٦٤ حالة، اما الحاالت المؤكدة 
مخبريًا فبلغت٢١٣ حالة، وتجاوزت الوفيات ٩٧ حالة وفاة.. هذه 
ات في امانة العاصمة و١٤ محافظة اخرى (كما هو موضح  االحصاء

في الجدول).
�  ما اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة؟ وهل تعتقدون 

أنها كافية؟
ات منذ اللحظة االولى لظهور  - وزارة الصحة اتخذت الكثير من االجراء
الموجة الثانية من الوباء يوم٢٧ ابريل الماضي فشكلت لجنة وطنية 
لمكافحة الوباء برئاسة وزير الصحة تعتبر في حالة انعقاد دائم وتضم 
في عضويتها منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف والوزارات المعنية 

االخرى ابرزها وزارة المياه والبيئة..
ــوزارة تقريرًا بالوضع الى مجلس الـــوزراء  يوم الخميس  وقدمت ال
الموافق ٤ مايو ٢٠١٧م تالها عقد اجتماع  مصغر للوزارات المعنية 
الصحة والمياه واالوقاف واالعالم والتربية والمالية برئاسة دولة رئيس 
الوزراء  للوقوف على المستجدات وتوزيع االدوار والمهام ومناقشة 

آليات التنسيق بينها..
كما قامت الــــوزارة وبالتعاون مــع الصحة العالمية بفتح خمس 
مستشفيات ومراكز طبية في امانة العاصمة   الستقبال ومعالجة 
حاالت االصابة باالسهاالت المائية الحادة ومنها الكوليرا  هي مستشفيات 
السبعين والجمهوري ومجمعي آزال و٢٢ مايو ومركز الشهيد علي عبد 
المغني وزودناها بالمعدات واالدوية والمحاليل والطواقم الطبية  كما 
فتحت مراكز اخرى في بعض المحافظات، كما قامت بتزويد المحافظات 

باالدوية والمحاليل والمعدات كاالسرة 
وغيرها، وهناك خطة احتياج سلمت 
للصحة العالمية واليونيسيف.. كما 
قامت الوزارة منذ اللحظة االولى باطالق 
حملة توعوية مكثفة عبر كافة قنوات 
االتصال ســواء الجماهيرية كالقنوات 
الفضائية واالذاعــات ووسائل التواصل 
االجتماعي او قنوات التواصل المباشرة 
عبر متطوعي التثقيف الصحي  في 
المديريات او عبر خطباء المساجد 
والــمــرشــديــن والـــمـــدارس ومنظمات 

المجتمع المدني.
كما تم تنقية معظم اآلبار وخزانات 
المياه في المديريات التي انتشر فيها 
الوباء بمادة الكلور بالتنسيق مع وزارة 
ــن الصحة  ــدعــم م الــمــيــاه والــبــيــئــة وب

العالمية واليونيسيف اضافة الى أنه يتم التفتيش على محطات تحلية 
المياه وقدقمنا بإغالق المخالف منها للشروط الصحية، كما تقوم الوزارة 

بحشد كافة الجهود الممكنة لالسهام في مكافحة هذا الوباء.
�  ما اإلمكانات المتاحة.. وما اإلمكانات المطلوبة لمواجهة 

هذه الكارثة؟

- امــا االمــكــانــات المتاحة فالجميع يعرف 
اننا نعمل بدون اي نفقات او موازنات وما هو 
متاح من امكانات هو ما يمكن توفيره عبر 
المنظمات الــدولــيــة واالمــكــانــات المطلوبة 
كبيرة جدًا ولكن االهم 
هو تضافر كافة الجهود 
وقيام كل جهة ووزارة 
بــدورهــا فـــوزارة الصحة 
دائمًا  تتحمل نتائج اي 
تقصير يحدث من قبل 
الجهات االخــرى ونتائج 
اي كـــــوارث او احـــداث 
ســواًء أكانت طبيعية او 

من صنع البشر.
�  مــــا الـــجـــهـــات 
والمنظمات والهيئات 
التي أبدت اهتمامًا بهذا 

الموضوع وماذا فعلت؟
ــقــة ان  ــي ــحــق - فــــي ال
منظمتي الصحة العالمية 
واليونيسيف كانتا في مقدمة المنظمات التي 
ابدت االهتمام وساهمت بشكل كبير في عملية 

المكافحة التي تجري من خالل توفيرهما االدوية والمحاليل و الكلور 
والمعدات وبعض النفقات للفرق  كما ان هناك تجاوبًا من الصليب 
االحمر واطباء بال حــدود  ولكن يظل كل هــذا الدعم محدودًا امام 

هول الكارثة وما يتطلبه من امكانات 
لمواجهتها .. وهنا يبرز الدور المطلوب 
من الحكومة ممثلة بــوزارة المالية في 
توفير الموازنات الالزمة لمواجهة هذا 

الوباء الخطير الذي يهدد 
كل المحافظات وفي حالة 
التأخير ممكن ان يتفاقم 
ـــوضـــع وســـيـــكـــون من  ال

الصعب مواجهته.. 
وزارة الــصــحــة تعمل 
بكل طاقتها وامكاناتها 
ــســاعــة   ـــى مـــــدار ال وعـــل
ـــا يــمــكــن حــشــده مع  وم

شركائها.
�  هناك أوبئة وأمراض 
ظهرت مؤخرًا في بالدنا 
بشكل ملفت لالنتباه في 
حين أن مثل هذه األمراض 
واألوبـــئـــة كــانــت بــالدنــا 
ومعها منظمات عالمية 

قد أعلنت عن القضاء عليها نهائيًا.. مثل 
«الكوليرا، شلل األطفال، حمى الضنك»

- األوبئة واالمراض التي تم القضاء عليها نهائيًا هي الجدري وشلل 
االطفال، والحمد لله ال تزال بالدنا خالية منها ولم تعد موجودة، اما 
مرضا حمى الضنك والكوليرا فلم يعلن عن استئصالهما من قبل وانما 

كانا موجودين ولكن في حدود مسيطر عليها.. ولكن نتيجة لتدني 
اء الحصار والعدوان وتراجع خدمات الصرف  مستويات المعيشة جرَّ
الصحي والنظافة انتشرت الكثير من االمــراض وتفاقمت، والكوليرا 

واحد منها بل واخطرها.
�  هل يمكن أن تعطوا القارئ فكرة عن اآلثار واألضرار التي 

فها العدوان في الجانب الصحي؟
َّ

خل
- العدوان خلف آثارًا مدمرة على القطاع الصحي المهدد باالنهيار، 
ونتيجة لتلك اآلثــار فلم يعد يعمل منه اال ما نسبته ٤٥ ٪ فقط 
حسب دراســات منظمة الصحة العالمية ونحن نعاني من شحة في 
االدوية كأدوية االمراض المزمنة والسرطانات وزارعي الكلى  واغذية 

االطفال وغيرها.
�  ما أبرز العوائق التي تعيق وصول المساعدات الطبية 

وتفعيل دور الهيئات والمنظمات بشكل صحيح؟
- الحصار والــحــرب هي ابــرز المعوقات امــام وصــول المساعدات 
والخدمات الصحية الى محتاجيها واغالق مطار صنعاء الدولي كان له 
آثار صحية سلبية كبيرة فقد حرم كل المرضى -الذين لم يعد القطاع 
الصحي في اليمن قــادرًا على تقديم خدمات تخصصية عالية لهم 
-حرمهم من السفر لطلب تلك الخدمات مما سبب الكثير من الوفيات 
والعاهات المستديمة والمعاناة اليومية، وهنا اجدها مناسبة ألدعو 
كافة منظمات حقوق االنسان ومنظمات االمم المتحدة الى الضغط على 
دول تحالف العدوان لفك الحصار وايقاف هذه الحرب الجائرة الظالمة 

على الشعب اليمني. 
�  ما أبرز المخاطر التي يمكن لــوزارة الصحة أن تعتبرها 

تحديات عاجلة أمامها في الجانب الصحي؟
- المخاطر التي تواجهها وزارة الصحة كبيرة وكثيرة ابرزها انعدام 
النفقات التشغيلية لمرافقها الصحية ومنظومتها االداريــة وكذلك 
الحصار وانتشار االوبئة وانعدام االمن الغذائي  وارتفاع معدالت سوء 
التغذية بين االطفال الذي تضاعف اكثر من ٣٠٠٪ عما كان عليه 

قبل العدوان.
�  هل لديكم تنسيق مع منظمات المجتمع المدني ذات 
النشاط اإلنساني وما مدى جدوى مثل هذه األنشطة لتخفيف 

معاناة الناس في الجانب الصحي؟
- تنسيقنا مع المنظمات الدولية مستمر وبشكل ممتاز ولكن تلك 

المنظمات تواجه الكثير من الضغوط من دول العدوان .
ß  هناك حديث عن شحنات أدوية منتهية تدخل البالد، ما صحة 

مثل هذا الحديث؟
- الحديث عن شحنات ادويــة منتهية تدخل البلد فيه الكثير من 
المبالغة وما حدث خالل االسبوعين الماضيين كان عبارة عن خطأ غير 
مقصود تم تالفيه من قبل 

منظمة الصحة العالمية.
�  مــا تقييمكم لوضع 
ــفــشــل الــكــلــوي  ــى ال ــرض م
والــســرطــانــات واألمـــراض 

المزمنة؟
- هــنــاك مــعــانــاة شديدة 
لمرضى السرطانات نتيجة 
انعدام الكثير من االدويــة 
المطلوبة لعالجهم وكذلك 
ــوي،  ــل ــك ــفــشــل ال مـــرضـــى ال
والوزارة تبذل كل ما بوسعها 
لتوفير تلك االدوية والى اآلن 
استطعنا توفير كميات ال 
ــأس بها عبر المنظمات  ب

الدولية
�  كلمة أخيرة؟

بذل في اطار مكافحة الوباء وكبح 
ُ
- في االخير نؤكد  أن اي جهود ت

وتيرة انتشاره ال يمكن لها النجاح دون اسهام فعال من المجتمع فيما 
يتعلق بتعزيز مستوى النظافة العامة والشخصية.

الحياة االجتماعية تعاون وتكافل وإطالق للطاقات الفردية والعامة 
وليست صراعاً طبقياً وال حقداً وخصاماً

حوار العدد:  
(١٨٥٨)
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8االثنين: 
«الميثاق»: وزير الصحة لـ

«٨٥٩٥» حالة اشتباه إصابة بالكوليرا و«١١٥» حالة وفاة
غ عنهــا بلغ ٨٥٩٥ حالة، أما  

ّ
أعلــن وزيــر الصحة العامة والســكان الدكتور محمد ســالم بن حفيظ أن إجمالي عدد حاالت الكوليرا المشــتبهة المبل

الحاالت المؤكدة مخبريًا فبلغ عددها ٢١٣ حالة، فيما تجاوزت الوفيات ١١٥ حالة وفاة، مشــيرًا إلى أن هذه اإلحصاءات ســّجلت في أمانة العاصمة 
و١٤ محافظة أخرى حتى تاريخ ١٣ مايو.

خذت الكثير من اإلجراءات منذ اللحظة األولى لظهور الموجة الثانية من الوباء في ٢٧ أبريل 
ّ

وقــال وزيــر الصحــة في لقاء مع صحيفة "الميثاق": إن الوزارة ات
متي الصحة العالمية واليونيســيف والوزارات 

ّ
الماضي، فشــّكلت لجنة وطنية لمكافحة الوباء برئاســته تعتبر في حالة انعقاد دائم وتضّم في عضويتها منظ

المعنية األخرى أبرزها وزارة المياه والبيئة.
ي مســتويات المعيشــة جّراء العدوان والحصار وتراجع خدمات الصرف الصحي والنظافة، انتشــرت الكثيــر من األمراض وتفاقمت، 

ّ
وأوضــح أنه نتيجة لتدن

والكوليرا واحد منها بل وأخطرها.. فإلى نص الحوار:

إذا تأخرت وزارة المالية في اعتماد موازنة 
مكافحة الوباء سنفقد السيطرة عليه

خصصنا (٥) مستشفيات ومراكز 
طبية في العاصمة الستقبال 

ومعالجة المصابين
حشدنا كافة الجهود الممكنة لإلسهام في مكافحة الوباء

منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف ساهمتا في عملية المكافحة
سوء أحوال البالد والناس جّراء العدوان والحصار وراء انتشار األوبئة
الوضع الصحي مهدد باالنهيار جراء استمرار العدوان

ف آثارًا صحية 
َّ

إغالق مطار صنعاء خل
كارثية وتسبب بالكثير من الوفيات 
والعاهات المستديمة والمعاناة اليومية

أدعو األمم المتحدة والمنظمات 
اإلنسانية إلى الضغط إليقاف 
العدوان وفك الحصار

المنظمات الدولية 
تواجه ضغوطات كثيرة 

من دول العدوان
لن نستطيع مكافحة 
األوبئة بدون إسهام 

مجتمعي فعال

مة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ قصوى
ّ

منظ

٧٫٦ مليون يمني يعيشون في مناطق معّرضة لخطر الكوليرا
صنعاء- "الميثاق" 

مة الصحة العالمية إنها تستجيب وشركاؤها 
ّ
قالت منظ

الصحيون الرتفاع حاالت الكوليرا واإلسهاالت المائية الحاّدة في بعض 
مناطق اليمن، حيث سّجلت ٢٧٥٢ حالة اشتباه بالكوليرا و٥١ حالة 

وفاة منذ ٢٧ أبريل ٢٠١٧م.
مة الصحة العالمية في اليمن الدكتور نيفيو 

ّ
ل منظ

ّ
وقــال ممث

زاغاريا: "نحن قلقون من عودة الكوليرا في مناطق مختلفة باليمن 
خالل األسبوعين الماضيين.. يجب أن تتضافر الجهود اآلن الحتواء 

الوباء وتفادي تزايد الحاالت المصابة بأمراض اإلسهال".
وأوضح الدكتور زاغاريا: "منظمة الصحة العالمية في حالة طوارئ 
قصوى الحتواء االرتفاع األخير في حاالت الكوليرا المشتبهة.. احتواء 
مة ونحن نعمل على تنسيق 

ّ
ل أولوية قصوى للمنظ

ّ
انتشار الوباء يمث

الجهود مع كافة األطراف والشركاء في مجال الصحة والمياه واإلصحاح 
البيئي لتوسيع نطاق االستجابة الفّعالة والمتكاملة لوباء الكوليرا".

والكوليرا عدوى حاّدة تسّبب اإلسهال وتنجم عن تناول األطعمة 
أو شرب المياه الملوثة بضمات بكتيريا الكوليرا. وال يبدي معظم 
المصابين بعدوى الكوليرا أية أعــراض، أو يبدون أعراضًا خفيفة 
لإلصابة بها، غير أن العدوى قادرة على أن تودي بحياة المصاب بها 

ركت من دون عالج.
ُ
في غضون ساعات إْن ت

ويأتي تزايد حاالت الكوليرا فيما يرزح النظام الصحي الضعيف 
أساسًا في اليمن تحت وطأة عامين من الصراع.. وأسهم االنهيار في 
البنى األساسية، بما فيها أنظمة المياه والصرف الصحي، في انتشار 
أمراض اإلسهال.. وتلعب حالة الطقس دورًا، فالعوامل الممرضة 
التي تسّبب الكوليرا أكثر عرضة لالنتشار في الطقس الحار، كما أن 

األمطار الغزيرة األخيرة تسّببت في جرف النفايات المتراكمة نحو 
بعض مصادر المياه.

وكانت وزارة الصحة العامة والسكان أعلنت عن وباء الكوليرا في 
مة الصحة العالمية بأن ٧٫٦ 

ّ
الـ ٦ من أكتوبر ٢٠١٦م، وتقّدر منظ

مليون شخص يعيشون في مناطق معّرضة لخطر انتقال الكوليرا.
مة الصحة العالمية تأهيل 

ّ
وقبل عودة ظهور الكوليرا، دعمت منظ

٢٦ مركزًا لعالج حاالت اإلسهال في المحافظات المتضّررة ودّربت 
قة 

ّ
مة المتعل

ّ
مجموعة من الكوادر الصحية بناء على معايير المنظ

مة 
ّ
بتدبير الحاالت ومكافحة العدوى والوقاية منها.. كما دعمت منظ

الصحة العالمية تدريب وإرسال فرق االستجابة السريعة للتقّصي 
عن الحاالت المحتملة وكلورة مصادر المياه في المناطق التي سّجلت 

فيها حاالت اشتباه بالكوليرا.

ر من خروج 
ّ
حذ

ُ
أطباء بال حدود" ت

الكوليرا عن السيطرة
دعت منظمة "أطباء بال حدود"، إلى سرعة زيادة المساعدات اإلنسانية للحد  

من انتشار وباء الكوليرا في اليمن، معربة عن قلقها من أن انتشاره قد يخرج عن 
السيطرة. وقالت المنظمة في بيان -الثالثاء: إنها "تستقبل وتعالج أعدادًا متزايدة من مرضى 
الكوليرا، واإلسهال المائي الحاد، في محافظات عمران وحجة والضالع وتعز وإب"، داعية 
إلى "سرعة زيادة المساعدات اإلنسانية، للحد من انتشار الوباء، وتحسبًا لوقوع أوبئة أخرى".
وأشارت إلى أن "عدد المرضى زاد بنسبة كبيرة خالل األسبوعين الماضيين، ليصل إلى 

أكثر من ٧٨٠ حالة، منذ ٣٠ مارس".
ونقلت المنظمة عن شينجيرو موراتا، رئيس بعثتها في اليمن، قوله: إن "هناك مرضى 
يأتون من مناطق عدة تبعد عشرات الكيلومترات، ونحن قلقون للغاية أن انتشار المرض 

سيستمر ويخرج عن السيطرة".
وأضــاف: أن "هناك حاجة لتعاون مرن بين المنظمات الصحية، والسلطات المعنية، 

لتقديم الدعم الفوري للمرافق الصحية والمجتمعات المحلية في المناطق المتضررة".
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