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حاالت الشفاء

الجديد هذا  االسبوعاالجاميل

محصلة الحاالت الجديدة حسب املنطقة : 

منطقة دير الزور: 3منطقة الجزيرة: 182

منطقة الشهباء: 10منطقة الفرات: 21

التطورات االساسية : 

- تم تأكيد أكرث من 100 عامل صحي يف شامل ورشق سوريا إصابتهم بفريوس كورونا .

- الهالل االحمر الكردي يدق ناقوس الخطر بشأن الشعور الزائف باألمن .

- يعمل القطاع الصحي عىل تتبع وإجراء االختبار والفحوص الالزمة للذين يتوقع أنهم مصابون بفريوس كورونا .

- )ترتكز معظم حاالت فريوس كورونا يف منطقة الجزيرة وترتفع بنسبة ٪122 اسبوعيا )82 اىل 182 .

- زيادة قدرها 10 أضعاف يف الحاالت املكتشفة يف منطقة  الشهباء )1 إىل 10( ، ومن املحتمل أن يكون الوضع أكرث خطورة بسبب اإلمكانيات املحدودة .

- دير الزور هي أقل مناطق شامل ورشق سوريا إصابة بفريوس كورونا ، حسب األمم املتحدة .

التفاصيل : 

 الهالل األحمر الكردي يدق ناقوس الخطر بشأن الشعور الزائف باألمن : 

 حاالت اإلصابة بفريوس كورونا ال تتناقص. املشكلة الرئيسية هي أن الناس ال يخربون الهالل“ :RIC يقول الدكتور شريوان بري من الهالل األحمر الكردي لـ

    األحمر الكردي بأنهم مرىض. الناس ميوتون يف منازلهم ، وال يوجد سوى  6 مرىض لدينا يف املستشفى . وحدة العناية املركزة ال تعمل بشكل صحيح يف الجزيرة.

“ لقد مات جميع األشخاص الذين وصلوا إىل وحدة العناية املركزة

 يعمل املسؤولون عن القطاع الصحي تتبع وإجراء االختبار لكل من  تظهر عليه أعراض فريوس كورونا : 

 ما يزال الكثري من الناس قد أصيبوا بفريوس كورونا دون أن يقوموا باي ختبار. ويرجع ذلك ، Covid-19 عىل الرغم من افتتاح عدد من الخطوط الساخنة لـ

 إىل عدم وجود إمدادات اختبار كافية وأيًضا مقاومة الناس لالعرتاف بأن كورونا ميثل تهديًدا . يبقى الناس يف منازلهم وميوتون دون الخضوع للفحص واالختبار.

 من أجل اختبار املزيد من األشخاص وتتبع انتشار املرض ، تهدف السلطات الصحية يف منطقة الجزيرة اآلن إىل اختبار كل شخص لديه عرضني أو أكرث من

أعراض فريوس كورونا - عىل سبيل املثال كل شخص يعاين من سعال أو حمى. سيكون هذا بالطبع صعبًا إذا مل يبلغ األشخاص عن  األعراض التي تظهر عليهم

 يف القامشيل ، ويقومون بتجميع جميع املكاملات من الخطوط الساخنة Covid-19 كام أن الخطوط الساخنة تعاين من نقص املوظفني ، حيث يدير 30 شخًصا مركز طوارئ

 وإرسال فرق االستجابة الرسيعة. وستتم زيادة غرامة 1000 لرية سورية )0.50 دوالر أمرييك( يف حال عدم ارتداء األقنعة الواقية  ، وسيتم تشجيع قوى األمن الداخيل )األسايش(

عىل التعامل مع هذا األمر بجدية أكرب نظرًا لحقيقة أن سكان منطقة شامل رشق سوريا  ال يلتزمون بالتدابري الوقائية مثل  ارتداء األقنعة الواقية ، أو التباعد االجتامعي
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دراسة حالة: منبج

 يتابع باحثنا امليداين يف مركز املعلومات والتحليل أزمة فريوس كورونا عىل األرض يف منطقة الفرات. يقول من منبج: “هناك شعور بأن الفريوس التاجي ليس

 بهذه الخطورة. حيث ال أحد يرتدي األقنعة الواقية ، حتى أن بعض العاملني الصحيني ال يرتدونها. قال طبيب يف مستشفى منبج الوطني أنه ال يوجد فريوس

كورونا ألن الله يحفظهم

 كلها سلبية - يف األشهر املاضية. بدالً من ذلك - PCR ال توجد حاالت إصابة بفريوس كورونا رسمية يف منبج ، لكن السلطات الصحية أجرت 15 اختباًرا فقط لـ

 ، يعتمد املسؤولون عىل اختبارات البصاق غري الدقيقة التي تنتقد بشدة من قبل األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الصحية. هذا ما يفرس انخفاض عدد

الحاالت

 يوجد يف مستشفى الفرات الوطني يف منبج قسم لحاالت فريوس الكورونا مجهز بأنابيب أكسجني وكامريات )ملتابعة حالة املرىض عن بعد( ولكن الغرف

 خالية. ال توجد أرسة أو معدات صحية مثبتة ، وال أي مرافق عزل. هناك أيًضا مدرسة واحدة مجهزة بـ 120 رسيرًا للحاالت املتوسطة ، أعدتها لجنة الصحة

 غري الحكومية ، ولكن هناك حاجة إىل املزيد من العمل ،حيث يشكو املسؤولون من صعوبات UPP املحلية يف منبج بدعم من الهالل األحمر الكردي ومنظمة

بريوقراطية يف إيصال املعدات واإلمدادات الصحية إىل منبج


