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بٌنما كانت حاالت الخناق المشتبه بها وتفّشً وباء الكولٌرا مركز االهتمام فً األشهر  -صنعاء
هشاشة األخٌرة، ُتواصل المالرٌا تأثٌرها فً آالف الُسكان الٌمنٌٌن، السٌما فً المناطق األكثر 

ٌّة استجابة نفذتها خالل شهري أكتوبر  مثل وادي عصمان فً محافظة عمران. وفً عمل
، قامت أطباء بال حدود بعالج المرضى الُمصابٌن بالمالرٌا واتخذت إجراءات 8182ونوفمبر

ٌّة لتجنب تفشً المرض  .وقائ

مرض متوطن فً  وتقول كارولٌن سوغان، مدٌرة مشارٌع أطباء بال حدود فً الٌمن: "المالرٌا
بعض مناطق الٌمن مثل أودٌة محافظة عمران. وٌمكن أن نعزو معظم الوفٌات الناجمة عن 
ٌّة  المرض إلى عدم توفر التشخٌص والعالج المبكرٌن بسبب ضعف الوصول إلى الرعاٌة الصح

 وغٌاب وسائل الوقاٌة".

جٌب الرتفاع حاالت فً السنوات السابقة كانت وزارة الصحة العامة والسكان الٌمنٌة تست
ٌّة( وُمكافحة نواقل المرض  ٌّة بإمدادات األدو المالرٌا بتقدٌم العالج )بتزوٌد المراكز الصح
)توزٌع الناموسٌات ورش المبٌدات الحشرٌة(. إال أنه وبسبب النزاع وانهٌار النظام الصحً، ال 

ة، والوضع فً ٌمكن لوزارة الصحة العامة والسكان أن تحافظ على نفس مستوى االستجاب
 تدهور.

آالف مصاب بالمالرٌا. وفً  81، عالجت أطباء بال حدود وحدها أكثر من 8182فً عام 
 876استشارة،  52887فصل الخرٌف المنصرم كان من بٌن االستشارات المقدمة البالغ عددها 

مت بها فً المئة(. وقد شملت عملٌة االستجابة التً قا 81حالة إصابة بالمالرٌا )أي أكثر من 
أطباء بال حدود ثالث مراحل: توزٌع الناموسٌات، التبرع بالعالج الرئٌسً والتدرٌب، وفحص 

 وعالج حاالت المالرٌا.



وضمن نطاق هذه العملٌة نظمت أطباء بال حدود أٌضاً فحصاً للكشف على سوء التغذٌة لدى 
تم فحص أكثر من األطفال دون سن الخامسة، إضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات. وقد 

فً المئة و  2.7طفل وظهرت معدالت عالٌة من سوء التغذٌة الحاد الشدٌد والمعتدل ) 82811
فً المئة على التوالً(. وأكدت السٌدة سوغان أن: "هذه المعدالت، وبالرغم من كونها  61

ٌِّنة تمثل الوضع الغذائً لجمٌع األطفال فً المنطقة، إذ أن األطفال  مقلقة، ال ٌمكن اعتبارها ع
 الذٌن تم فحصهم كانوا جمٌعهم مرضى. ومع ذلك فإنها توحً بوضع مقلق للتغذٌة فً المنطقة".
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