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تضم 6مديريات أكرث عرضة النتشار فريوس شلل األطفال

ـــة لــلــمــواطــنــني ــة والـــتـــوعـــيـــة اإلعـــالمـــي ــي ــن ــف ــال االســــتــــعــــدادات ال ــم ــك ــت  اس

وطفلة طفل  ألف   269 لتحصني  جاهزة  عمران 

ــور /هادي  ــة تحدث الدكت يف البداي
ــكان  الحمزي ،مدير عام الصحة والس
ــدأت  ب ــًال:   قائ ــران،  عم ــة  محافظ يف 
ــني دورة تدريب   محافظة عمران بتدش
ــتعداداً للحملة  للعاملني الصحيني اس
ــلل  ــني ضد مرض ش ــة للتحص الوطني
ــدد  ــني (أ)لع ــاء فيتام ــال وإعط األطف
دون  ــة  وطفل ــل  طف و802  ــا  ألف  268
ــرق  ــدد الف ــغ ع ــة ،ويبل ــن الخامس س
ــا 97 فريقاً ثابتاً  العاملة 910 فرق منه
ــرشف عليهم  ــاً متحركاً وي و 813 فريق

212مرشفاً 409مرشف مديرية. 
ــن منزل  ــذ م ــة تنف ــاف: الحمل وأض
ــام تماإلعداد  ــدة ثالثة أي ــزل ومل إىل من
ــق  ويراف ــا  له ــبق  املس ــط  والتخطي
ــبقة وهذه  ــة توعية إعالمية مس الحمل
ــابقتها  ــة  نوعية تختلف عن س الحمل
 ، ــم  باالس ــاء  اإلحص ــة  عملي ــذ  بتنفي
ــات ومعرفة  ــة البيان ــك لضمان دق وذل
ــم وبالتايل إمكانية  من لم يتم تطعيمه
ــتهدف  ــم الحقا  وملعرفة املس متابعته
ــالت  ــرى واملح ــب الق ــي بحس الحقيق
ــتهدفني اآلن وفق  ــدد املس ــث أن ع حي
ــول إىل أعىل  ــرات، ولضمان الوص تقدي
ــتهدفني  تغطية جغرافية لألطفال املس

بالحملة.
ــيارات  ــول الس ــوم تج ــدأ الي ــد ب وق
ــرى  الق ــع  جمي يف  ــوت  الص ــربات  بمك
ــة  كاف ــة  وتغطي ــزل  والع ــاء  واألحي
ــع  توزي ــم  وت ــة،  املحافظ ــات  مديري
ــوارع وداخل  ــات يف جميع الش امللصق
املديريات وتوزيع املطويات للتوضيح 
عن إخطار شلل األطفال بني املواطنني 
ــداً النطالق الحملة التي تدعمها  تمهي
ــة ويف الجانب  ــة العاملي منظمة الصح

التثقيفي منظمة اليونيسف.
أن  إىل  ــزي  الحم ــور  الدكت ــار  وأش
ــت مديريات  ــة عمران تضم س محافظ
ــث يتواجد فيها من  ــورة وحي ذات خط
ــر وحوث  ــدة وخم ــي :ري ــني وه النازح
ــفيان واملدان  وحبور ظليمة وحرف س
ــي لها فرق  ــاء املخيمات والت ــم إنش وت
ــة إىل خيمة  ــن خيم ــة متنقلة م خاص
ــدار   م ــىل  ع ــا  عليه اإلرشاف  ــيتم  وس

الساعة.
تهيئة إعالمية 

ــور  الدكت ــدث  تح ــه  جانب ــن  م
إدارة  ــر  ،مدي ــي  العمران ــم  عبدالكري
ــي يف املحافظة، قائًال:  التثقيف الصح
ــني ضد مرض  ــة التحص ــا يف حمل دورن
ــني  ــة املواطن ــو تهيئ ــال ه ــلل األطف ش
ــث  بحي ــم  التطعي ــرق  ف ــتقبال  الس
ــة بأن  ــم قناع ــني ولديه ــون مهيئ يكون
ــن مرض  ــه عبارة ع ــري وأن ــرض خط امل
ــدوى يصيب  ــديد الع ــريويس حاد ش ف
ــن الخامسة من  عادة األطفال دون س
العمر وتبدأ أعراض هذا املرض بحمى 
ــعور  ــق واحمرار مع الش ــم يف الحل وأل
بالتعب والقيء ثم تزداد هذه األعراض 
ــرى  أخ ــراض  أع ــة  بمعي ــدة  وح ــوة  ق
تتمثل بألم يف العنق والظهر والذراعني 
ــالت وينتقل  ــنج العض ــني وتش والقدم
ــلل من شخص مصاب إىل  فريوس الش
آخر سليم عن طريق املالمسة املبارشة 
ــة والفموية للمصاب  ــرازات األنفي لإلف
ــعال، كما ينتقل  ــاء العطس أو الس أثن
ــوث برباز  ــام واملاء املل ــن طريق الطع ع

الشخص املصاب .
ــًال:  قائ ــي  العمران ــور  الدكت ــع  وتاب
ــة يف  ــة وخاص ــة رضوري ــك التوعي لذل

يف  ــني  واملهمش ــني  النازح ــات  مخيم
ــاد عدد  ــران وذلك بإيج ــة عم محافظ
من املخيمات يف املديريات الست وهي 
ــفيان  ــور ظليمة وحرف س ــدة وحب :ري
ــبة  ــر، وبالنس ــوث وخم ــدان والح وامل
ــق  ــن طري ــي ع ــة فه ــائل التوعي لوس
ــربات الصوت يف  ــيارة بمك ــول21 س تج
جميع القرى واألحياء والعزل وتغطية 
كافة مديريات املحافظة وبالتعاون مع 
قادة الرأي يف املجتمع واالستعانة بهم 
ــرق التطعيم  ــاع مع الحملة وف يف اإلقن
ــتة  وس ــاً  تثقيفي ــقاً  منس  20 ــا  ولدين
ــك  وكذل ــة،  متطوع و150  ــاعدين  مس
ــوارع  ــات يف جميع الش ــع امللصق توزي
ــع  ــزل وتوزي ــات والع ــل املديري ومداخ
ــلل  ــار ش ــة بأخط ــات التعريفي املطوي

األطفال يف وسائط املجتمع .
استعداد كامل

ــدي،  العم ــدي  ح ــور  الدكت ــد  أك
ــني يف املحافظة،  ــق حملة التحص منس
ــم  ت ــذي  ال ــريي  التحض ــاع  أن االجتم
ــدوره  ب كان  ــبت)  (الس ــس  أم ــوم  ي
كل  ــش  وناق ــاً  ورضوري ــدا  ج ــاً  مهم
ــع  ــة م ــلبيات مقارن ــات والس اإليجابي
ــاركني من  ــابقة مع املش ــالت الس الحم
ــات  واملرشفني  ــة باملديري مدراء الصح
رضورة  ــىل  ع ــا  عملن ــد  وق ــني  الصحي
ــوا  يكون ــى  حت ــني  للمواطن ــة  التوعي

مهيئني الستقبال الفرق امليدانية.
مطلوب دعم

ــور حميد  ــه تحدث الدكت ومن جانب
ــرشف الصحي يف مديرية  القمادي، امل
ــة عمران،  ــد بمحافظ ــال يزي جبل عي
ــة  ــز صح ــدورة يف مرك ــا ال ــًال: بدأن قائ
ــورات  والربوش ــات  امللف ــتلمنا  واس
ــي  الت ــات  األدبي وكل  ــات  وامللصق
ــد مرض  ــة التحصني ض ــق بحمل تتعل
ــاش مع  ــم النق ــد ت ــال وق ــلل األطف ش
ــة باملديريات ومع  ــدراء مكتب الصح م
املرشفني يف املحاور املوجودة يف الدليل 
ــني الصحيني وقد تم  ــادي للعامل اإلرش
مناقشة كل اإليجابيات والسلبيات يف 

الحمالت السابقة .
ــا حث العاملني عىل بذل  ونحن دورن

ــرق التنقل يف وقت  جهد أكرب وعىل الف
ــب  ــر حتى يصلوا يف الوقت املناس مبك
ــهد  ــام نش ــذه األي ــن يف ه ــة ونح خاص
ــا البالغات  ــرة ..وقد قدمن ــاراً غزي أمط
واللقاحات املستخدمة واملتبقى يف كل 
ــيق بطريقة صحيحة وذلك  فئة التنس
ــماء األطفال بخاناتها  ــجيل أس يف تس
ــا هو عىل الفرق  ــح لهم النقاط م ونوض
ــاور، ولكن  ــن املح ــل املرشفني م ــن قب م
ــاحة  ــأن مس ــكلة ب ــا مش ــك لدين هنال
ــمت إىل محاور:  املديرية كبرية وقد قس
بيت بادي وبري عايض والرصارة، وعدد 
ــل وتبذل مجهوداً أكرب خاصة  الفرق أق
ــكان وكذلك عامل  ــدد الس ــع تزايد ع م
ــت املديرية تحتاج  ــرة ولذلك كان الهج

إىل أكرث من الفرق املتواجدة.
تدني الوعي

ــد فارع،  ــور عيل أحم ــدث الدكت وتح
ــرف  ح ــة  بمديري ــي  الصح ــرشف  امل
سفيان ،قائًال: عدد السكان يف املديرية 
ــام   ــًال دون الع ــم 2298 طف 71822منه
و14301 امرأة يف سن اإلنجاب، والوضع 
ــبة للمديرية متوسط حيث أن  بالبنس
املديرية تنترش فيها األمراض الوبائية 
ــة  ــريا والحصب ــا والكول ــل الدفتريي مث
ــبب رفض بعض األهايل للتحصني،  بس
ــة وقلة  ــاحة املديري ــرب مس ــبب ك وبس
ــل املحافظة وقلة  ــا من قب ــام به االهتم
ــبون  الحوافز املالية وذلك ألنهم يحس
ــكان واملديرية كبرية  ــىل عدد الس لنا ع
ــث  حي ــراف  األط ــة  ومرتامي ــاحة  املس

ــاحة محافظة  تمثل ثلث مس
عمران وتحد 4 محافظات من 
الشمال محافظة صعدة ومن 
ــاء  صنع ــة  محافظ ــوب  الجن
ــة حجة  ــرب محافظ ومن الغ
ــوف،  ــة الج ــرشق محافظ وال
وتفتقر إىل أبسط املساعدات 
ــدى  ــدن ل ــي مت ــا أن الوع كم

األهايل.
حملة للنازحني

الدكتور /يحيى أبو منرص 
ــة  مديري يف  ــة  الصح ــر  ،مدي
ــد  جي ــع  الوض ــال:  ،ق ــدة  ري
ــكل  ب ــري  تس ــتعدادات  واالس
ــهولة وخاصة يف مخيمات  س
ــص  ،ونخ ــدة  ري ــة  مدين يف 
املتواجدين  املهمشني  بالذكر 
ــن  م ــة  الحمل  ، ــة  املديري يف 
ــف   والتثقي ــزل  من إىل  ــزل  من
ــتخدام  ــب دوراً هاماً باس يلع
ــرش  ن يف  ــوت  الص ــربات  مك
ــالة إىل  ــال رس التوعية وإرس
ــذا اللقاح  ــع بأهمية ه املجتم
ــوف عىل  ــون وال خ ــه مأم وأن

األطفال.
تدريب مستمر

ــل  جمي ــور  الدكت ــدث  وتح
ــي  ــرشف التثقيف ــعتان، امل ش
ــري  ــة خارف، عن س يف مديري
ــذ  ــاركني يف تنفي ــب املش تدري
ــؤول  مس ــام  وقي ــة  الحمل
ــالم  اإلع ــيارة  بس ــالم  اإلع
ــد  ــة امليدانية والحش بالتوعي
ــور األول  ــريي يف املح الجماه

ــس القديمي مع  ــرى خمي ــض ق يف بع
ــاده  وم ــوت  الص ــربات  مك ــتخدام  اس
إعالمية تابعة للحملة التي تستهدف 

تطعيم األطفال دون سن الخامسة.
تحصني املخيمات

ــدري، املرشف  ــور /طارق الحي الدكت
للمخيمات بمديرية خمر، قال: الوضع 
يف خمر يحتاج إىل حزم وإىل عمل دقيق 
والتحصني سينفذ من خيمة إىل خيمة 
ألنها متقاربة وبلغ عدد املخيمات مائة 
وخمساً وتسعني خيمة يسكنها تقريباً 
ــيكون اإلرشاف عليها  2200 نسمة، وس
ــاعة  ــدار الس ــىل م ــتمرة ع ــورة مس بص
حتى نجاح عملية التحصني والوصول 
ــو تطعيم 390  ــوب وه ــدف املطل إىل اله
ــتهدفني ، ونحن نعمل  طفًال وطفلة مس
ــيارات  ــة بالس ــىل التوعي ــوم ع ــن الي م
ومكربات الصوت بجانب نرش امللصقات 
ــالم  اإلع ودور  ــة  التوعوي ــات  واملطوي

والتوعية رضوري بشكل مكثف. 
ضيق الوقت

ــر الدكتور  ــي يف خم ــرشف الصح امل

محمد الرحبي أوضح أن "األمور تسري 
بشكل ممتاز وتمت مناقشة  كل األمور 
يف االجتماع وبدأنا بتدريب املتطوعني 
ــب 218 عامًال  ــا تدري ــني وبدأن الصحي
ــات يف كل مداخل  صحياً ونرش امللصق
ــزل يف املديرية، ولكن هناك  القرى والع
ــكلة الوقت  ــكلة تواجهنا وهي مش مش
ــجيل  ــري كاف لتس ــت غ ــث أن الوق حي
ــتهدفني ولذلك  ــال املس ــماء األطف أس

يمكن أن نستمر إىل اليوم الرابع. 
توثيق الحملة

ــور نبيل أبو عدلة من  وتحدث الدكت
مديرية ذيبني عن اإلجراءات التي تتم 
ــتعداداً للحملة  يف محافظة عمران اس
ــلل األطفال،  الوطنية للتطعيم ضد ش
ــتوى  مس ــىل  ع ــة  خط ــا  عملن ــًال:  قائ
املديرية مع املرشف الصحي واستلمنا 
ــا  وتزويده ــرق  للف ــة  إعالمي ــواد  م
ــق  وتعلي ــة  اإلعالمي ــات  بالفالش
ــس  املجل ــع  م ــل  والتواص ــات  امللصق
ــائخ  يف  ــالء الحارات واملش املحيل وعق
ــب العاملني  ــني ويتم تدري ــة ذيب مديري
ــة  ــرق امليداني ــز الف ــني وتجهي الصحي
ــة والتوعية  ــة اإلعالمي ــك التهيئ وكذل
ــوارع  ــرى والش ــتوى كل الق ــىل مس ع
ــتالم املطبوعات واللقاحات  وقد تم اس
ــة اآللية التي سيتم  وتوزيعها ومناقش

تنفيذ الحملة بها. 
ــال  ــق األعم ــا بتوثي ــري قمن ويف األخ
ــم البالغ إىل إدارة  ــي نقوم بها وتقدي الت

التثقيف باملحافظة.

الثورة/صفاء عايض  

ــاري عن غريها  ــطس الج ــلل األطفال خالل األيام (6 - 8)أغس ــة للتحصني ضد ش ــة الوطني ــز الحمل تتمي
ــم تطعيمهم وبالتايل  ــات ومعرفة من لم يت ــم لضمان دقة البيان ــتهدفني باالس ــجيل جميع األطفال املس بتس
ــتهدفني بحسب القرى واملحالت بدًال عن التقديرات،  إمكانية متابعتهم الحقا، وملعرفة العدد الحقيقي للمس

ولضمان الوصول إىل أعىل تغطية جغرافية لألطفال املستهدفني بالحملة .
وقد تم االجتماع التحضريي لإلعداد للحملة الوطنية ضد مرض شلل األطفال واملشاركني من مدراء الصحة 

باملديريات واملرشفني الصحيني .
كما تم التحضري عىل املستوى اإلعالمي والتثقيف يف كل املديريات عرب امللصقات وتهيئة الناس الستقبال 

فرق التطعيم إليهم وخلف قناعة  كاملة لتحصني أوالدهم دون سن الخامسة من منزل إىل منزل .
ــلل األطفال التقينا مدير عام الصحة  ــري عملية حملة التحصني ضد مرض ش ــلط الضوء أكرث عىل س ولتس
ــة واملرشفني الصحيني  ــة ومدراء الصح ــف الصحي باملحافظ ــر إدارة التثق ــة عمران ومدي ــكان بمحافظ والس
ــن املخيمات وهي  ــال ويتواجد فيها عدد كبري م ــلل األطف ــار داء ش ــت املعرضة لخطر انتش يف املديريات الس

مديريات ريدة وخمر وحبور ظليمة واملدان وحرف سفيان وحوث..فإىل التفاصيل :

٩١٠ فرق مشاركة يف 
الحملة يشرف عليها 

٢١٢مشرفًا صحيًا و٤٠ يف 
المديريات

استخدام ٢١سيارة 
توعية متجولة باستخدام 

مكربات الصوت بجانب 
المطبوعات

 الحملة تشمل ٣٩٠ 
طف وطفلة يف ١٩٥ 

مخيمًا للنازحني إىل 
محافظة عمران


