
الوضع الوبائي و تقدير  المخاطر  في عدن
و المحافظات المحررة األخرى 

م2020 مايو 6
إعداد أ.د. عبداهلل سالم بن غوث

أستاذ طب المجتمع / جامعة حضرموت
مستشار وزير الصحة العامة و السكان للوبائيات

. مقدمه: 1
 المستجد بصورة غير مسددبوقة ألكددثر من ثمددانين سددنه على19يشهد العالم حاليا جائحة الكوفيدد 
243,401 إصددابة و 3,517,345م  ما يقارب 2020 مايو 5األقل حيث سجلت حتى تاريخ 

وفدداه على مسددتوى العددالم حددتى تدداريخ كتابددة هددذا التقريددر. و في إقليم شددرق المتوسددط سددجلت
م )موقع منظمة الصددحة العالميددة2020 مايو 5 وفاه حتى تاريخ 8,115 إصابة و 213,376

م(. و في الدددول العربيددة المجدداورة لليمن ال زال المنحددني الوبددائي في6/5/2020متاح بتاريخ 
قمة صعوده في المملكة العربيددة السددعودية  و سددلطنة عمددان  و جيبددوتي و الصددومالد المجدداورة

 في اليمن األمر الددذي يبعث بددالكثير من التسدداؤالت19لليمن و نرى بداية تسجيل حاالت كوفيدد 
حول الوضع الوبائي في اليمن عموما و في عدددن بشددكل خدداص. و لفهم المشددهد الوبددائي فقددد تم

م5/5/2020عمل تقييم سريع للمعلومات المتاحة من مصادرهاد الرئيسية و الثانوية حتى تاريخ 
الذي نعرضه في هذا التقرير.

  
. أهداف التقييم: 2

تحديد التشخيص الوبائي للمرض/ األمراض المنتشرة حاليا في اليمن عامة و عدن بشكل خاص
و تقدير المخاطرد المحتملة للفترات القادمة و تقديم التوصيات ألصحاب القددرار للتخطيددط السددليم

لالستجابة المالئمة للحالة الوبائية.

. مصادر المعلومات:3
Qualitativeتم االعتمدداد أساسددا على الدراسددة النوعيددة )  studyلجمددع البيانددات من خالل )

المقابالت الشفهية المباشرة مع القيادات الصحية و العاملين الصحيين بمكتب الوزارة و محافظددة
عدن و العاملين بنظام الترصدد الوبائي بالمحافظة و المديريات.د كما تم مراجعة سجالت الترصد

الوبائيد لتحليل البيانات الكمية. 

. النتائج: 4
م كارثددة األمطددارد و السدديول2020شهدت مدينة عدددن و بعض المحافظددات خالل شددهر ابريددل 

خلفت أضرار بالغة بحياة الناس و حولت أجزاء من عدددن إلى مسددتنقعات تحددولت فيمددا بعددد إلى
بؤر لتكاثر البعوض الناقل لكثير من األمراض منها  حمى الضنك و الشيكنغونياد ) المكددرفس( و
المالريا  و أمراض تنتقل بتلوث مياه الشرب مثل الكوليرا. كل ذلك يحصل مع تسجيل أول حالة

م. 2020 أبريل 10 المستجد بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت بتاريخ 19كوفيدد 
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 المستجد في المحافظات المحررة19.  الكوفيدد 1. 4
  الحاالت المؤكدة1 . 1 . 4

 المسددتجد في  أربددع من المحافظددات19 حالددة كوفيدددد 25م تم تسددجيل 5/5/2020حتى تدداريخ 
 حالة مشتبهة تمت معاينتهاد من88المحررة ) عدن و تعز  و حضرموتد و لحج(.   من إجمالي 

 سددنه و األغلبيددة65 و 25قبل نظام الترصد الوبائي و فحصها . يبلغ مدى عمددر المرضددى بين 
 يسددتعرض بيانددات1%(.   جدددول رقم 12%(  و نسددبة الوفيددات )88،دد 21/25من الددذكور )

الحدداالت المؤكدددة و يتضددح من الجدددول نقص في بعض البيانددات األساسددية مثددل تدداريخ بدددء
األعراض و هو تاريخ ذو داللة بالغ األهمية في التحليل الوبائي. 

م5/5/2020. تاريخ بيانات لحاالت المؤكدة حتى تاريخ 1جدول 
رقم

ألحاللل
ه

العمرالمديريهالمحافظه 
بالسللللنوا

ت

تلللللللاريخ بلللللللدءالجنس
األعراض

رقمتاريخ جمع العينةتاريخ التبليغ
األسلللبوع

الوبائي

حاللللله
وافده
نعم/ال

مخللاط
لحالللله
وافده
نعم/ال

حاللللللللللة
المريض 

شفاءالال14م7/4/2020م5/4/2020ذكر سنه65الشحرحضرموت1
تحتالال17م29/4/2020م25/4/2020ذكر55المكالحضرموت2

العالج
وفاهال16م28/4/2020م28/4/2020ذكر سنه58الشيخ عثمانعدن3
تحتنعم17م1/5/2020م1/5/2020م25/4/2020ذكر40المظفرنعز4

العالج
18م30/4/2020م27/4/2020ذكر65التواهيعدن5
وفاه17م28/4/2020م28/4/2020م26/4/2020ذكر48الشيخ عثمانعدن6
تحت17م26/4/2020م26/4/2020م20/4/2020ذكر49البريفهعدن7

العالج
تحت17م28/4/2020م25/4/2020أنثى45دار سعدعدن8

العالج
تحت18م28/4/2020م27/4/2020ذكر45تبنلحج9

العالج
تحتنعم نعمأنثى30التربهتعز10

العالج
تحتالال18م1/5/2020م1/5/2020م28/4/2020ذكر39طور الباحهلحج11

العالج
تحتالنعم17م3/5/2020م3/5/2020م24/4/2020أنثي55المكالحضرموت12

العالج
تحتم3/5/2020م3/5/2020ذكر28التواهيعدن13

العالج
م4/5/2020ذكر 42كريترعدن14
الال16م30/4/2020م30/4/2020م16/4/2020ذكر60البريقهعدن15
الال18م3/5/2020م3/5/2020م1/5/2020أنثى63كريترعدن16
18م3/5/2020م3/5/2020م2/5/2020ذكر48التواهيعدن17
18م3/5/2020م3/5/2020م1/5/2020ذكر50دار سعدعدن18
18م3/5/2020م3/5/2020م1/5/2020ذكر48دار سعدعدن19
18م3/5/2020م3/5/2020م1/5/2020ذكر25المعالغدن20
م4/5/2020م3/5/2020ذكر48البريقهعدن21
م4/5/2020م4/5/2020ذكر45المنصورهعدن22
تحتالال18م4/5/2020م4/5/2020م1/5/2020ذكر39خنفرأبين23

العالج
وفاهالال18م4/5/2020م4/5/2020م28/4/2020ذكر37تبنلحج24
تحت18م5/5/2020م 5/5/2020م30/4/2020ذكر48طور الباحهلحج 25

العالج

.19 الوفيات المرتبطة بالكوفيد 2 . 1 . 4
  منها ثالث وفيات، إضافة إلى ذلك رصدددت1 المسجلة في  جدول 25من الحاالت المؤكدة ال 

 وفيات في عدن واحده من كل من تعز و لحج(6 )19 وفيات أخرى لها ارتباطد بالكوفيدد 8عدد 
 حسددب البيانددات19و من هذه الوفيات الثمددان خمس وفيدداتد ذو ارتبدداط أكددثر احتمدداال بالكوفيدددد 
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 وفيددات. فددإذا8 هي 19السريرية و اإلشعاعية. و بذلك يصبح عدد الوفيات الناتجة عن الكوفيددد 
 حالددة منهددا30 الوفيات األكثر ارتباطها بالحاالت المؤكدة ستصبح الحاالت المؤكدة 5أضفنا ال 

% و هي نسبة مرتفعددة جدددا لكنهددا تددوحيد بعدددد كبددير من الحدداالت26,6 وفيات بنسبة هالك 8
المؤكدة لم تكتشف بعد ألن التشخيص و االشددتباه يددتركز على الحدداالت الخطدديرة و عدددم القدددرة

على توسيع الترصدد و اكتشاف الحاالت البسيطة. 
. المخالطين3. 1. 4

م لكن لم يتم2/5/2020 مخالط للحاالت المؤكدة المذكورة أعاله حتى تدداريخ 321عدد تم رصد 
فحص أي من المخالطين سوى لعدد محدود جدا من الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفددة  نتيجددة
لمحدودية أو عدم وجددود مسددحات للفحص. و تشددير بيانددات المخددالطين ظهددور األعددراض لعدددد
يتراوح بين شددخص واحددد إلى أربعددة أشددخاص للمددريض الواحددد بينمددا لم تظهددر أعددراض على
مخالطيد بعض المرضددى. كمددا أن العدداملين بالقطدداع الصددحي الددذين ذو ارتبدداط مباشددرد برعايددة
الحاالت المؤكدة تعرضواد بنسبة أكبر لخطر اإلصابة حيث أن المخالطين من العاملين الصددحيين

%، كمددا أن حالددة واحدددة49,8 مخالددط أي بنسددبة  321 شخص من أجمددالي   160يقدروا ب 
. 19 حالة المؤكدة لطبيب عمل على رعاية مرضى الكوفيدد 25على األقل من ال 

 في المناطق المحررة19 المخاطر المتوقعة لجائحة الكوفيد 4 . 1 . 4
بناء على البيانات أعاله من المحافظات المحررة  و رغم محدوديتها يمكن البناء عليهددا بصددياغة

توقعاتد  على اتجاهين:
أوال . السيناريو األول )السيناريو األخف(:

 عند مستوىد حاله واحده  فقط  و بمعدددل فددترة حضددانة19أن يكون االنتقال من مريض الكوفيد 
% من الحاالت المتوقعة فقط . 5% أو 20 أيام  و بقدرة اكتشاف 10

 بمعدل انتقال المرض إلى شخص واحددد  لكددل19يتوقعد هذا السيناريود أن تتزايد حاالت الكوفيدد 
4,120م ب 2020مريض يوميا  و سيصددل إلى القمددة نهايددة يوليددو  أو بدايددة شددهر أغسددطس 

 حالدده(  و في حالددة248% فقط من عدد الحاالت المتوقعددة )5حالة متوقعه لكن لن تكتشف إال 
1014% من عدد الحدداالت المتوقعددة كحددد أقصددى )20تحسن الترصدد الوبائي  يمكن اكتشاف 

(2 )جدول حاله(.
م2020/ 30/8 )السيناريو األول( حتى تاريخ 19: توقعات اتجاه وباء الكوفيد 2جدول 

أجمالي الحاالتالتاريخ
التراكمية  المتوقعة

عدد الحاالت عند
% من20اكتشافد 

الحاالت المتوقعة

عدد الحاالت عند
% من5اكتشاف 

الحاالت المتوقعة
555م30/4/2020
101010م10/5/2020
201212م20/5/2020
401814م30/5/2020
802616م10/6/2020
1604220م20/6/2020
3207428م30/6/2020
64010844م10/7/2020
128024676م20/7/2020
2560502130م30/7/2020
41201014248م10/8/2020
82401838454م20/8/2020
164803486876م30/8/2020
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ثانيا. السيناريو الثاني )السيناريو األشد(:
. السدديناريود الثدداني بانتقددال المددرض إلي أربعددة شددخص من كددل مددريض و بقدددرة3يبين جدول 

 أيددام  و بنهايددة  شددهر يوليددو10% من العدد المتوقعد و بمعد فترة حضانة 5% أو 20اكتشافد 
 حالة حرجه منها عدد كثير من الوفيات.83,517يتوقعد على األقل يتم اكتشافد 

م2020هذا السيناريو يتوقعد قمة الوباء في بداية شهر يوليو 

م2020/ 30/7 )السيناريو األكثر تشاؤما( حتى تاريخ 19: توقعات اتجاه وباء الكوفيد 3جدول 
أجمالي الحاالتالتاريخ

التراكمية  المتوقعة
%20عند اكتشاف 

من الحاالت المتوقعة
% من5عند اكتشاف 

الحاالت المتوقعة
555م30/4/2020
202020م10/5/2020
803223م20/5/2020
3209645م30/5/2020
128028893م10/6/2020
51201056285م20/6/2020
1984040001021م30/6/2020
79360159043997م10/7/2020
4974409952024901م20/7/2020
166976033398483517م30/7/2020

. الوضع الوبائي في عدن2. 4
19 الكوفيدد 1. . 2. 4

 المؤكدددة في المحافظددات المحددررة تتصدددرها19يتضددح أن العدددد األكددبر من حدداالت الكوفيدددد 
 )حدداالت مؤكددده او19%( كما أن الوفيات الناتجددة عن الكوفيدددد 60،دد 15/25محافظة عدن  ) 

محتملدده( تتصدددر أغلبيتهددا محافظددة عدددن و أن بعض الحدداالت المؤكدددة في محددافظتي تعددز و
حضرموت كان لهم سابق اختالط بحاالت مؤكدة في عدن / و أذا آخذنا في االعتبار أن الحاالت

 حالدده  تخفي وراءهددا حاليددا15% من الحجم الحقيقي للوباء فان عدددد 5المؤكدة ال تشكل سوىد 
 حالة أخرى غير مكتشفه و التي بدورهاد تنقل المرض آلخرين و هو يتطددابق مددع السدديناريود60

.19الثاني.  و بناء على ذلك فان المشهد الوبائي في عدن هو وباء الكوفيد 

. حمى الضنك و الشكنغونيا  و المالريا في عدن2. 2. 4
  حالددة مشددتبهة3040م سددجل في محافظددة عدددن 2020في األشددهر األربعددة األولى من عددام 

%  أغلبية الحدداالت من مددديريتي المنصددوره و1,61 وفاه بمعدل هالك 49بحمى الضنك منها 
 حالددة وفدداه20 منهددا 1421م سجلت في عدن  خالل عام كامددل 2019دار سعد  بينما في عام 

% حالة مشتبهة بحمى الضنك أغلبيتها في المنصورة و الشدديخ عثمددان منهددا1,41بمعدل هالك 
%. و يدددخل ضددمن التشددخيص التفددريقي  للحالددة المشددتبهة للضددنك1,41 وفاه بنسبة هالك 20

أيضا حاالت مشتبهة بمددرض  الشدديكنغنونيا  الددذي يطلددق عليددة محليددا بددالمكرفس باإلضددافة إلي
المالريا و ال يوجد تشخيص مخبري مؤكد لهذه الحميات و يتم في أغلب األحيددان االعتمدداد على

التشخيص السريري. 
و رغم أنها تشكل زيادة متوقعة باإلضافة إلى حاالت الشيكنغنونياد  إال أنها ال تشكل حالة وبائيددة.

19و لكون الضنك متوطن في عدن  فان اإلجددراء المطلددوب هددو المكافحددة على عكس الكوفيددد 
التي يتطلب تدخال واسددعا من الترصددد و اكتشدداف الحدداالت إلي العددزل و المعالجددة و إجددراءات

الصحة العامة التقليدية من عزل اجتماعي و و حجر صحي و إغالق و كثير من اإلجراءات. 
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. بنية و إجراءات الترصد الوبائي و االستجابة السريعة في عدن:3. 2. 4
 ألقت بثقلهددا و19رغم الخبرة التراكمية لنظام الترصدد الوبددائيد في عدددن إال أن جائحددة الكوفيددد 

أرهقت بنيددة  الترصددد الوبددائي بشددكل واضددح. فعلى مسددتوىد وزارة الصددحة بدددأ بتنظيم إدارة
 في عدن و تحديد شخص كفوء مسددئول عن بيانددات19الترصدد الوبائي بعد اكتشافد حالة كوفيدد 

 ، مع تنظيم استالم البيانات من المحافظاتد و إعداد سجل بيانات الحاالت المؤكدددة و19الكوفيدد 
19المشددتبهة و المخددالطين. كمددا يبدددو أن هندداك انسددجام  ضددمن أفددراد فريددقد الترصددد للكوفيددد 

بالوزارة و هو مؤشرد ايجابي يجب الحفاظ عليه و تشجيعه. 
أما على مستوىد محافظددة عدددن، فددرغم العبء الكبددير الددذي يقددع على الترصددد الوبددائيد و فددرق
االستجابة السريعة لمحافظة عدن نظرا لتضاعف عدددد الحدداالت المشددتبهة كددل يددوم و محدوديددة
اإلمكانيات المادية و البشرية المتاحة  إال انه توجد لدى الترصدد الوبائي بالمحافظة فرص للنجاح
إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح. يقع على عاتق مدير الترصد الوبددائي بمديريددة البريقدده تحمددل

 بدددون كددادر للمناوبددات و19مسئولية الترصد الوبائيد بالمحافظددة  خصوصددا الترصددد للكوفيددد 
استالم البالغات و من دون عاملين إلدخال البيانددات، و هددو تحدددي يمكن التغلب عليدده إذا تددوفر

الكادر البشري.
 فرق )فريق واحد في كل مديريه( و بدأ زيادة عدددد الفددرق8أما فرق االستجابة السريعة و منها 

م3/5/2020 فريق، إال أن اإلمكانيات المتاحة لهم غددير كافيددة جدددا. فمثال  بعددد تدداريخ 16إلى 
 مسحة مخبرية ال تكفي لعمل الترصد لمدددة أسددبوع واحددد كمددا ال210يوجد لمحافظة عدن عدد 

توجد وسائل الحماية بشكل كافي. 
 سدداعة و تتلقى24توجد غرفددة عمليددات بقطدداع الرعايددة الصددحية األوليددة تعمددل على مدددار ال 

البالغددات و أغلب البالغددات يسددتلموها من المواطددنين أمددا دور المستشددفيات في التبليددغ الزال
ضعيفد جدا. يستلم الترصد الوبائي البالغات و يحيلها إلى فرقد االسددتجابة السددريعة بالمددديريات

 سدداعة إال إن24التي تتحرك إلى مكان البالغ إلجراء التقصي الوبائيد و سددحب العينددات خالل 
استجابتهمد للبالغات قد تتأخر بسبب كثرة البالغات أو بسبب ضددعفد اإلمكانيددات. يوجددد احتمددال
بفقددد حدداالت مشددتبهة نتيجددة عدددم تددوفرد المسددحات. يتم تسددليم المختددبر المختص بفحص عينددات

.  19الكوفيدد 

. االستنتاج:5
.  19التشخيص الوبائي في عدن و بقية المحافظات المحررة  هو وباء الكوفيد -
 الزال عددددا متواضددعاد و يتوقددع أن يتضدداعف19العدد التراكمي الحالي لحاالت كوفيد -

العدد بشكل يومي.
أغلب الحاالت المؤكدة مخبرياد و المسجلة رسميا هي حاالت حرجه و منها وفيات تشكل-

% من العدد المتوقع.5أقل من 
  لم تشخص مخبريا.19توجد عدد من الوفيات ذو احتمال بارتباطها بالكوفيد -
محدودية متابعة المخالطين لعدم توفر المسحات المخبريه.-
 المؤكدة هم من القطاع الصحي. 19% من المخالطين لحاالت الكوفيد 50حوالي -
 لألسابيع القادمددة  بشددكل خطددير بإحدددى السدديناريوهاتد19يتوقعد استمرار وباء الكوفيد -

المذكورة في النتائج.
يوجد نقص شديد في المسحات المخبرية ال تتناسب و حجم التوقعاتد باتجاه الوباء خالل-

األسددابيع القادمددة ممددا سدديؤثرد سددلبا على تشددخيص و اكتشدداف الحدداالت و تحديددد اتجدداه
المنحنى الوبائيد .

نقص شديد في وسائل الحماية الشخصية.-
نقص شديد في الموارد البشرية لفريق الترصد الوبائيد بمحافظة عدن و عدم كفاية فددرقد-

االستجابة السريعة .
وجددودد زيددادة متوقعددة من حمى الضددنك و الشددكنغونيا و المالريددا  في محافظددة عدددن و-

بعض المحافظاتد المحررة لكنها ال تشكل حالة وبائية.
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. التوصيات:6
. رغم توفرد الكوادر الطبية إال ان العدد الحددالي ال يكفي و نوصددي برفدددد مراكددز العددزل و1

المعالجة بعدد كافي من الكوادر الطبية و التمريضددية و الفنيددة يتناسددب و العدددد المتوقددعد من
اإلصابات.

. رغم توفرد الحوافز إال أنها ال تكفي لمواجهة التحديات الحالية و القادمددة و لددذلك نوصدديد2
بزيادة الحوافز الكوادرد الطبية و الصحية التي تعمل بمراكزد العزل و المعالجة.

. تم توفير عدد غير كددافي من وسددائل الحمايددة الشخصددية و لددذلك نوصدديد بتوفدديرد وسددائل3
الحماية الشخصية بالعدد الكافي.

. المسحات المخبرية المتوفرة حاليا ال تكفي لتوسيعد الترصدددد و اكتشدداف الحدداالت و لددذاك4
نوصيد  بتوفيرد عدد كافيد من المسحات يتناسب مع العدد المتوقعد من الحاالت المؤكدة لثالثة

أشهر على األقل. 
. فرق االستجابة السريعة التي تعمل بالمدددن الكبدديرة مثددل عدددن و تعددز ال تكفي و نوصدديد5

بزيادة  عدد فرق االستجابة السريعة في المدن ذو الكثافة السكانية. 
4 عاملين صحيين إضافيين إلدارة الترصد الوبددائيد بمحافددظد عدددن كمندداوبين و 4. تعيين 6

 في عدن. 19عاملين آخرين إلدخال البيانات كإجراء لتعزيز عمل الترصد الوبائي للكوفيدد 
 بشكل رسمي.19. مواصلة الجهود في تحديث التعريف القياسي لحالة كوفيد 7
. مواصلة و دعم الجهود التي تبذل في تصميم نظام لمتابعة العاملين الصددحيين في مراكددز8

العزل و المعالجة كمخالطين معرضين لخطر عالي. 
. تنفيذ اإلجددراءات االحترازيددة المناسددبة لكددل محافظدده ، و بخصددوص عدددن فددان الوضددع9

المثالي هو اإلغالق الكامل لكن تطبيق ذلك سيكون قاسيا على االحتياجددات اإلنسددانية للندداس
فددان كددان و البددد يتم اإلغالق الجددزئي بشددكل عددام و اإلغالق الكامددل لألسددواقد التجاريددة و
أسواقد القات و إلزام و متابعة لبس الكمامات بشكل مستمر عند الددنزول إلى األسددواقد أو في

أي تعامالت شخصية خارج المنزل.
م نوصي2020. لكون توقع استمرار ارتفاع المنحنى الوبائي حتى بداية شهر أغسطس 10

باستمرار تعليق الدراسة في الجامعات و المدارس و تعليق أي فعاليددات تددؤدي إلى تجمعددات
م. 202إلى شهر سبتمبرد 

. تكثيف إجراءات مكافحددة العدددوىد و التعقيم و التخلص من النفايددات في المستشددفيات و11
مراكز العزل و المعالجة في عموم المحافظات.

. االستمرار في تنفيذ حمالت مكافحة النواقددل للوقايددة من حمى الضددنك و الشددنكنغونيا و12
المالريا أسبوعيا لمدة أربعددة أسددابيع متتاليددة على األقددل  في عمددوم محافظددة عدددن و بعض

المحافظاتد المتضررة من حمى الضنك. 
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