محضر إجتماع كتلة الصحة الفرعية التنسيقى محور صعدة  2نوفمبر 2020
التاريخ 2 :نوفمبر 2020
المكان  :عبراألنترنت
الزمن 10:00 :ص  12:00 -ظهرا
جدول األعمال المقترح:
 .1تقديم الشركاء ومراجعة واقرار محضراالجتماع السابق ونقاط العمل.
 .2تحديثات الوضع الوبائي (كوفيد ,19-الشلل ,الكوليرا والحصية) واالستجابة لذلك.
 .3التخصيص المعياري األول للصحة 2020
 .4تحديثات الوضع الصحي (التدخالت & والثغرات)والتحديات.
 .5اي مواضيع أخرى
تقديم الشركاء ومراجعة واقرار محضر االجتماع السابق ونقاط العمل :
في بداية اإلجتماع تم الترحيب بالجميع وشكرهم على تلبية الدعوة لإلجتماع وبعد ذلك تم مناقشة
وإقرارمحضرونقاط عمل اإلجتماع السابق.
تحديثات الوضع الوبائي (كوفيد ,19-الدفتيريا ,الكوليرا والحصية) واإلستجابة:
محافظة صعدة من يناير حتي يوليو 2020
 االشلل الخو الحاد :إجمالي عدد حاالت إشتباه  96حالة شلل رخو حاد المؤكد بالفحص  16حالة VDPVوالحاالت في تزايد
 الكوليرا :إجمالي عدد حاالت إشتباه الكوليرا  8637حالة إشتباه الدفتيريا :إجمالي عدد حاالت إشتباه الدفتيريا  350حالة. الحصبة  :إجمالي عدد حاالت إشتباه الحصبة  910حالة.محافظة الجوف :من يناير حتي يوليو 2020
 الكوليرا :إجمالي عدد حاالت إشتباه الكوليرا  4138حالة. الدفتيريا :إجمالي عدد حاالت إشتباه الدفتيريا  7حاالت. الحصبة :إجمالي عدد حاالت إشتباه الحصبة 100حالة. ساري :إجمالي عدد حاالت إشتباه ساري  155حالةهناك حالة إشتباه كوفيد  19-لشخص اجنبي تم استقبالها في مستشفي الحزم وتحويلها الي مستشفي
فلسطين (زايد سابقا) بصنعاء
مكتب الصحة بصعدة:
 من بداية العام ونحن نؤكد ان هناك تراجع في التغطيه الروتينيه للتحصين في معظم المرافق الصحيةوتراجع األداء للبرامج واألنشطة الصحية المختلفة وأكدنا علي ذلك في اإلجتماعات السابقة وأن أهم
األسباب هوضعف الدعم وتأخيرمستحقات العاملين وتأخيرالتدريب واألنشطة االيصالية من بدايه العام
 2020مما ساهم في تدهورالوضع الصحي وزيادة انتشاراألوبئة المختلفة في محافظة صعدة
 -لم نجد أي استجابة أوأي دعم من المنظمات طوال الفترات الماضية اال الشئ اليسيرولذلك

 oنكرر دعوتنا لجميع المنظمات  ،وال سيما منظمة الصحة العالمية واليونيسيف للتدخل السريع
ودعم أنشطة التحصين والتوعية الروتينية ودعم باألدوية الالزمة.
 oسرعة دفع حوافز فرق الرد السريع وتنفيذ كافة المتطلبات واالحتياجات التي طلبت منهم بما
يتوافق مع التزاماتهم بدعم القطاع الصحي.
منظمة الصحة العالمية:
 الوضع الوبائي لشلل األطفال خطيرجدا علي صعدة واليمن بشكل عام وهناك عينات لحاالت إشتباهباشلل كثيرة لم تصل نتائجها.
 المنظمة أبدت إستعدادها للدعم وهي تنتظرموافقة وزارة الصحة ومكاتب الصحة ألن المتعارف عليهعالميا أن حمالت الشلل تحتاج أن تنفذ من منزل إلي منزل ليتم إستئصاله.
 حملة البتحصين للحصبة أيضا ستكون إلي جانب حملة الشلل ومنتظرين أيضا موافقة وزارة الصحةعليها وستكون بالتعاون مع حلف اللقاح العالمي ومنظمة اليونيسيف.
 تم توفير أدوية الدفتيريا وسيتم توزيعها وإيصالها إلي المرافق الصحية لمعالجة الحاالت ولكن الوباءسيستمرإذا لم يتم أخذ اللقاح الخماسي الخاص بالمرض.
مكتب الصحة بصعدة:
 نحن نعاني ونحن نرى الحاالت تموت امامنا ومنذ احد عشرشهرا لم نجد أي إستجابة أوتدخالت سواءاحمالت أو إيصالي أوغيرها.
 نحن في مكتب الصحة وبالجهود الذاتية  ،نذهب إلى الميدان ونقوم بالتطعيم والجميع يستجيب للتطعيم. نطلب سرعة صرف مستحقات فرق اإلستجابة السريعة التي لم تصرف منذ خمسة أشهر.منظمة الصحة العالمية:
 المنظمة تقوم بالصرف بعد إستالم الطلبات من وزارة الصحة يتم مراجعتها والصرف يتم للمحافظاتكلها وليست مجزأة وعلي مكتب الصحة بصعدة متابعة الوزارة والتأكد من إرسالها للطلبات إلي
المنظمة
نقطة عمل :ستقوم مكاتب الصحة العامة في محورصعدة بمتابعة وزارة الصحة لتسريع حملة شلل األطفال
ومتابعة الوزارة إلرسال طلبات صرف مستحقات فرق اإلستجابة السريعة إلي المنظمة.
اإلستجابة للوضع الوبائي:
 تم التاكيد من قبل مكتب الصحة في الجوف وهيئة مستشفي الحزم علي أنه قد تم إعادة تثبيت المعداتواألدوات الطبية في مركزعزل كورونا 19-في مستشفى الحزم في الجوف التي كانت قد نقلت إلي
أماكن أخرى من قبل لتقوم منظمة الصحة العالمية بإعادة محافظة الجوف الي قائمة المدعومين
بمراكزعزل كورونا في اليمن.
 تم تنفيذ أنشطة ايصالية في شهراكتوبر  2020في محافظة الجوف أما حملة الشلل فال زالت معلقةنقطة عمل :يقوم مكتب الصحة وهيئة مستشفى الحزم بمحافظة الجوف بإرسال مذكرة رسمية توضح أنه
تم إعادة وتركيب المعدات واألدوات الطبية في مركزعزل كوفيد  19-بمستشفى الحزم وأن المركز يعمل.
منظمة الصحة العالمية:
 تم إبالغنا ان مكتب الصحة في الجوف قام بنقل مركزعمليات الطوارئ في محافظة الجوف وتركتبعض األجهزة في المبنى السابق الذي كان مستاجر
 نطلب من مكتب الصحة في الجوف التاكيد علي أنه قد تم تركيب األجهزه كاملة وتوفيرما فقد وأنمركزالعمليات شغال وال يحتاج أي شي
مكتب الصحة في الجوف:

 نؤكد بأن مركزعمليات الطوارئ تم نقله وتم تركيب بعض األجهزة والمكونات وال زالبحاجة إلى مهندسين بصورة عاجلة إلستكمال تركيب األجهزة والمركز ال يعمل حاليا بشكل
كامل.

-

نطلب من منظمة الصحة العالمية دعم محافظة الجوف باألدوية والكدسات وسرعة
صرف حوافزالفرق الطبية وفرق اإلستجابة .
منظمة اليونسيف لم تنفذ المحضر الذي تم بينها وبين مكتب الصحة في الجوف ولم تفي
بالمتطلبات التي التزمت بها ومنها:
ايجارات المخازن الربع الثالث والرابع  ,٢٠١٩بدل ايجارات النقل  ,حوافزالبنك الدولي
للربع الثاني والثالث .٢٠٢٠
لم يتم تنفيذ اي انشطه منذ بدايه العام.
مشروع الصحه والتغذيه والمنفذ عبر مؤسسة بناء للتنميه لم يتم تنفيذ اكثر من عشرة في
المية من ميزانيه المشروع.
نطالب من صندوق األمم المتحدة للسكان بالتدخل في مركزرجوزه ومركزاألبرق
والحميدات.

نقطة عمل :سيقوم مكتب الصحة في الجوف بإرسال مذكرة رسمية إلي منظمة الصحة العالمية يؤكد فيها
أن مركزعمليات الطوارئ يعمل بشكل كلي وأن جميع األجهزة قد تم تركيبها وال يحتاج إلى أي شيء.
التخصيص المعياري األول للصحة 2020
األوتشا:
 تم الحصول علي التمويل والعمل جاري إلعداد وتجهيزاإلستراتيجية ليكون ليتحقق أكبرفائدة منه. يركزعلي المناطق التي ظهرت في اإلستبيانات السابقة بأنها ذات إحتياج شديد أو فيها صعوبة الوصولأوالتي فيها نشاطات مدمجة نازحين وبرامج حماية ومياه ليكون هناك جدوي من األنشطة الصحية.
 عندما يتم اإلعالن عنها سيتم إرسال رسالة إلي جميع الشركاء المؤهلين لدي صندوق التمويلاإلنساني.
 ثم يتم إرسالها إلي الكتل الوطنية في صنعاء في نفس الوقت وهم سيتواصلوا مع الكتل الفرعية للتنسيقمع الشركاء من المنظمات المؤهلة للتمويل والتي تكون قد تخطت كل مراحل التأهيل للشراكة مع
الصندوق.
 هي فرصة للمنظمات التي أنقطع عنها التمويل للحصول علي التمويل وإعادة نشاطها السابق. علي المنظمات المتقدمة التنسيق مع وزارة الصحة ومكاتب الصحة لتحديد أماكن اإلحتياج وبحسبالمجاالت ذات األولوية  ،وأولويات األوبئة واألنشطة الحالية للشركاء ووجودهم  ،وقدرة الوصول ،
والمشاريع المنتهية  ،والصندوق المخصص للصحة.
مكتب الصحة بصعدة:
 نحن علي أتم اإلستعداد لتقديم كافة التسهيالت ألي شريك أو منظمة سيدعم الصحة للتخفيف من إنتشاراألوبئة ويساعد في تقديم الخدمات الصحية في إطارالقانون واإلجراءات القانونية المتبعة في المجلس
األعلي ووزارة الصحة ونحن نطالب بذلك.
نقطة عمل :علي شركاء مجموعة الصحة الذين قدموا طلبات الدعم من التخصيص القياسي األول التنسيق
مع وزارة الصحة ومكاتب الصحة وكتلة الصحة الفرعية في محورصعدة لضمان نجاح أي طلبات وسد
الثغرات في قطاع الصحة حسب اإلحتياج.
تحديثات الوضع الصحي (التدخالت & والثغرات)والتحديات:

منظمه الصحه العالمية:
 منظمه الصحه العالميه تدعم مستشفى برط العنان تحت بند البنك الولي باألجهزة واالدوية والماءوالديزل وتدعم قسم معالجة سوء التغذية قسم معالجة اإلسهاالت والكوليرا في المستشفى وسوف يتم
تاهيل المياه والصرف الصحي من قبل الصحة العالمية ولم تلغي سوى حوافزالعاملين من قبل منظمة
الصحة العالمية و
 بالنسبة لقسم العمليات فهومجهزمن سابق أما الكادر فلم يقدم مكتب الصحة أي طلبات أوكشوفاتبالعاملين فيها من العام  2018واألن غيرممكن ألن المنظمة أوقفت دفع الحوافز.
الصليب االحمر الدولي:
 تم إضافة دعم الوحدة الصحية في السجن المركزي (اإلصالحية) إضافة الي السته المرافق السابقهومستشفي الطلح.
منظمة رعاية األطفال:
 المنظمة تدعم الحوافزللعاملين الصحيين في المرافق التي تدعمها المنظمة وتم خصم بدل المواصالتنتيجة نقص التمويل وهناك شكاوى من خصم بدل المواصالت الذي من صعده إلي المناطق المجاوره
لمدينه صعدة.
 نطلب مناقشة الموضوع مع مكتب الصحة وكتلة الصحة الفرعية في أقرب وقت.نقطة عمل :سترسل منظمة رعاية األطفال مذكرة إلى مكتب صعدة ومنسق كتلة الصحة الفرعية لتوضي ح
موضوع الحوافزليتم مناقشتها وحل هذه المشكلة.
منظمة اإلغاثه اإلسالمية:
 ستقوم منظمة االغاثه االسالميه بدعم عدد من المرافق الصحية باألدوية إلي جانب الدعم المقدم منالشركاء في تلك المرافق وسيتم التواصل مع مكتب الصحة والتنسيق معهم بهذا الخصوص.
 هناك منحة ادوية لصعدة تمت الموافقة علي خطة توزيعها من وزراة الصحة و كتلة الصحة بصنعاءومتوقع ان تصل خالل االيام القادمه.
جمعية رعاية األسرة:
 تم إعادة دعم الطوارئ التوليدية لعدد من المرافق الصحية في محافظة صعدة. نطلب من مكتب الصحة بصعدة الموافقة علي تنفيذ الدعم الذي يتم بشكل ربعي في جميع المحافظاتوسيتم التمديد بعد ذلك للفترات القادمة.
أي مواضيع أخري:
الشكر الجزيل لكل من شارك في اإلجتماع:
مكتب الصحة العامة والسكان بصعدة ,مكتب الصحة العامة والسكان بالجوف ,المجلس األعلي للتنيسق ,
منظمة الصحة العالمية ,األوتشاء ,الصليب األحمرالدولي ,منظمة رعاية األطفال ,جمعية رعاية األسرة اليمنية
واإلغاثة اإلسالمية.

