العراق

مرض فريوس كورونا ( 2021كوفيد)19-
تقرير الحالة األسبوعي (األسبوع )13
من  29مارس/آذار إىل  04إبريل/نيسان 2021

األرقام الرئيسية عن كوفيد 19-اعتباراً من  28مارس/آذار 2021
املسجلة
يف آخر 24
ساعة

النقاط الرئيسية
•ال يزال وضع جائحة كوفيد 19-يف العراق مثريا ً للقلق الشديد
مع الزيادة املستمرة يف أعداد الحاالت التي يتم اإلبالغ عنها منذ
األسابيع األوىل من العام .2021
•خالل األسبوع  13أبلغت وزارة الصحة العراقية عن  41,140حالة
إصابة جديدة بكوفيد ،19-وهو ما ميثل زيادة بنسبة  %6.76مقارنة
مع األسبوع  ،12و 251وفاة جديدة مبعدل زيادة  %22.44مقارنة مع
األسبوع الذي سبق.

املجمعة منذ
األسبوعية
(األسبوع  24 )13فرباير/شباط
2020

عدد الفحوص

30,036

289,053

8,197,431

عدد الحاالت
املؤكدة

6,423

41,140

873,568

عدد الحاالت
النشطة

16,129

47,970

80,570

عدد حاالت
الشفاء

5,664

32,600

778,535

عدد الوفيات

39

251

14,463

الرسم البياين  :1املنحنى الوبايئ للحاالت املؤكدة بحسب الوضع الوبايئ األسبوعي  2020إىل 2021

•بلغ معدل الحاالت اإليجابية خالل هذا األسبوع  ،%15مام يشري إىل
استمرار انتشار عدوى 1جائحة كوفيد 19-يف املجتمع.
•تلقى أكرث من  61,000شخص اللقاح املضاد للمرض باستخدام
لقاحات ( AZD1222اسرتازينيكا) يف إطار عملية التطعيم املستمرة
يف جميع أرجاء العراق خالل فرتة هذا التقرير .تستهدف حملة
التطعيم العاملني يف القطاع الصحي ،واملسنني (الذين تزيد أعامرهم
عن  60عاماً) ،واألشخاص الذين يعانون من اعتالالت مصاحبة،
والالجئني ،وغريهم من العاملني األساسيني الذين ال يستطيعون
تطبيق إجراء التباعد االجتامعي بسبب طبيعة عملهم أو غري ذلك
من الظروف املحيطة.
مصدر البيانات :وزاة الصحة ،العراق
ملزيد من املعلومات حول األرقام الخاصة بكوفيد ،19-يرجى زيارة
لوحة املعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العاملية يف العراق عىل:
https://covid19.who.int/region/emro/country/iq
 -1ت ُع ّرف العدوى املجتمعية (عندما يتجاوز معدل اإليجابية لفحوصات تفاعل البوليمرياز املتسلسل « »PCRللكشف عن مرض كوفيد 19-نسبة )%5
ص  ١من ٤

جدول  :1أرقام إضافية عن كوفيد ،19-اعتباراً من  04ابريل/نيسان 2021

 )1الحالة الوبائية للمرض
•تستمر حاالت كوفيد 19-املبلغ عنها يف العراق يف االزدياد خالل املوجة
الثانية من انتشار املرض يف املجتمع والتي بدأت يف العام  .2021ارتفع
معدل حدوث اإلصابات لكل  100,000شخص أسبوعياً من  38يف العام
 2020إىل  53يف األسابيع الـ 13األوىل من  2021و إىل  102حالة خالل
األسبوع .13
•أكرث املحافظات ترضرا ً خالل األسبوع  13هي واسط (،)100,000/192
البرصة ( ،)191بغداد ( ،)167النجف ( )125وكربالء ( )98والفئة
العمرية األكرث ترضرا ً داخل العراق هي  39-30سنة ،وتبلغ النسبة
اإلجاملية للذكور إىل اإلناث .%43 :%57
•ميثل مقدمو الرعاية الصحية نسبة  %3.3من إجاميل الحاالت املسجلة،
وسجلت النسبة األعىل بني املمرضني والفرق الطبية املساعدة (،)%53
يليهم موظفو اإلدارة والدعم ( )%30والطاقم الطبي (.)%17
•بلغ املعدل اإلجاميل للوفيات  ،%0.6وكانت معظم الوفيات املبلغ عنها
ألشخاص ترتاوح أعامرهم بني  69-60سنة ،حوايل  %60منهم مصابون
باعتالالت مصاحبة.
•املعدل اإلجاميل للحاالت النشطة للعام  2021هو  ،%9.2ومعدل الشفاء
.%89.2
•مع معدل اتشار كوفيد 19-بنسبة  1.14عىل املستوى الوطني ،فإن
التوقعات بشأن هذا املرض تشري إىل زيادة أعداد اإلصابات ،واملرض،
واإلبالغ ،واإلدخال إىل املستشفيات وإىل وحدات العناية املركزة
والوفيات يف األسابيع املقبلة.
•املزيد من التفاصيل يف لوحة املعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة
العاملية https://bit.ly/3uu5w0w

 )2تأهب واستجابة منظمة الصحة العاملية
أ -االستجابة إىل كوفيد19-
•أعادت مجموعة الصحة تنشيط فريق العمل الوطني الخاص
بكوفيد 19-تحت قيادة وإرشاف منظمة الصحة العاملية ووزارة
الصحة لضامن استجابة منسقة ومتزامنة بشكل جيد لجميع تدخالت
كوفيد .19-يتألف فريق العمل الوطني من أعضاء من املنظامت غري
الحكومية الوطنية والدولية ومنظامت األمم املتحدة.

األسبوع
13

األرقام الرئيسية

2020

2021

إجاميل الحاالت املؤكدة
2
معدل الحدوث
/100,000/أسبوعيا

597,774

275,794

41,140

37

53

102

دوائر الصحة الخمس
األعىل يف معدل الحدوث
معدل إماتة الحاالت

3

دوائر الصحة الخمس
األعىل يف معدل إماتة
الحاالت
نسبة الوفيات بعد
 48ساعة من دخول
املستشفى
نسبة الحاالت النشطة
نسبة حاالت الشفاء
عدد فحوصات PCR
معدل اإليجابية العام
4
لفحص PCR
نسبة املرىض الداخليني
نسبة الحاالت املعالجة يف
وحدة العناية املركزة
عدد اإلصابات بني مقدمي
الرعاية الصحية
عدد الوفيات بني مقدمي
الرعاية الصحية
عدد اإلبالغات عن
كوفيد 19-بني الالجئني
والنازحني داخلياً

دهوك
واسط
بغداد
كركوك
إربيل
2.1
السليامنية
ذي قار
بابل
إربيل
ميسان

62
55
53
47
46
5.4
3.4
2.9
2.5
2.4

النجف
كربالء
البرصة
بغداد
واسط
0.6
السليامنية
دهوك
إربيل
كركوك
املثنى

122
99
94
84
80
1.6
1.6
1.3
1.1
0.9

%53

%21

13

%7
%90
4,547,545

%9.2
%89
3,642,932

ال يوجد
ال يوجد
289,053

%13

%8

%14

%78

%59

%57

%10

%10

%8

24,283

4,546

251

256

10

0

النازحون داخلياً
= 285
الالجئون = 278

النازحون داخلياً
= 40
الالجئون = 23

0

ب -التطعيم
•تم تطعيم أكرث من  61,000من العاملني يف قطاع الصحة ،واألشخاص
الذين تزيد أعامرهم عن  60عاماً واملصابني باعتالالت مصاحبة،
والالجئني ،والعاملني األساسيني بلقاح ( AZD1222اسرتازينيكا) الذين
تسلمته البالد يف  25مارس/آذار عرب مبادرة كوفاكس.
 -2يشري معدل الحدوث إىل تكرار وقوع بعض األحداث ،مثل مرض أو حادث ما ،خالل فرتة زمنية محددة.
 -3معدل إماتة الحاالت هو نسبة الوفيات الناجمة عن مرض معني بني جميع األفراد الذين تم تشخيصهم خالل فرتة زمنية معينة.
 -4معدل اإليجابية لفحص  PCRهو النسبة املئوية لجميع فحوصات  PCRالتي تؤكد إيجابية اإلصابة مبرض كوفيد 19-من بني جميع فحوصات  PCRالتي تم إجراؤها عىل مدار فرتة زمنية معينة.
ص  2من ٤

125
98
191
167
192
0.6
0.01
0.02
0.01
0.01
0

الرسم البياين  :2عدد األشخاص الذين تلقوا اللقاح بحسب املحافظة ونوع
اللقاح

•تم إطالق عملية التطعيم الواسعة ،التي بدأت خالل فرتة اإلبالغ ،يف
جميع محافظات العراق مبا فيها اقليم كردستان العراق.
•لضامن البدء املبكر للتطعيم يف البالد ،حدد العراق نسبة  %20من
السكان ذوي األولوية ،أو املجموعات املستهدفة باتباع إرشادات
كوفاكس .تم كذلك تطعيم أكرث من 29,000شخص يف البالد باستخدام
لقاح سينوفارم الصيني ابتداء من  2آذار/مارس  .2021وبهذا وصل
العدد اإلجاميل لألشخاص الذين تلقوا اللقاح منذ  2مارس/آذار 2021
إىل أكرث من  90,000شخص.
•قامت فرق منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة بزيارة ميدانية إىل
سامراء يف إطار عملية ارشاف داعم ومراقبة لعملية التطعيم ضد
كوفيد .-19ولتعزيز عملية التطعيم ،قامت الفرق بإطالع وإرشاد
العاملني الصحيني بشأن مراقبة سلسلة التربيد لتخزين اللقاحات،
والتأكيد االلكرتوين للمواطنني.

ت -اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية
•تواصل منظمة الصحة العاملية العمل مع وزارة الصحة واليونيسف
وغريها من الرشكاء لتعزيز التوعية بشأن لقاح كوفيد 19-يف جميع
أنحاء البالد من خالل وسائل التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم
التقليدية ،واملشاركة املجتمعية ،ويف الوقت ذاته تعزيز جميع اجراءات
الوقاية األخرى من كوفيد 19-مثل ارتداء األقنعة ،والتباعد االجتامعي
وغسل اليدين.
•إال أن هناك حاجة إىل تكثيف املشاركة املجتمعية والحوار خاصة مع
النساء لزيادة االهتامم بأخذ لقاح كوفيد .19-تظهر البيانات حالياً أن
عدد الذكور الذين تلقوا اللقاح يفوق عدد اإلناث.

ث -الخدمات اللوجستية وإدارة اإلمدادات
•تواصل منظمة الصحة العاملية تعزيز استجابتها لكوفيد -19ودعم
برنامج الطوارئ الحايل .خالل فرتة التقرير ،دعمت منظمة الصحة
العاملية مركز األنبار للتأهيل ،ومستشفى الرمادي العام يف محافظة
األنبار.
−جهاز تصوير شعاعي محوسب واحد ،ودرع الحامية من األشعة
السينية
−ثالث وحدات تعقيم بالبخار
 75−كرسياً متحركاً للبالغني واألطفال.

)3

املتطلبات واالحتياجات الطارئة
•ضامن توفري إمداد ثابت من لقاحات كوفيد 19-عرب مبادرة كوفاكس واملوارد األخرى لضامن توفري ما يكفي من اللقاح لنسبة كبرية من السكان
املؤهلني يف أقرب وقت ممكن.
•مواصلة حملة اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية لزيادة اإلقبال عىل اللقاح بني السكان.
•البحث عن متويل إضايف لدعم حملة التطعيم من خالل حمالت اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية ومن خالل التقييم املناسب واملراقبة امليدانية
يف الوقت املناسب.
ص  3من ٤

)4

التحديات
رسة غري كافية يف املستشفيات
•مع استمرار تزايد انتشار عدوى كوفيد 19-يف املجتمع ،سجلت بعض املحافظات ومن بينها املثنى ،النجف ،وبغداد سعة أ ّ
وارتفاع اإلشغال يف وحدات العناية املركزة .وهذا يجعل من الصعب استيعاب العديد من حاالت االدخال إىل املستشفيات مبن فيهم العديد من املرىض
الذين يعانون من حاالت حرجة ،وليس فقط املرىض بكوفيد 19-ولكن غريها من الحاالت الصحية .يف محافظة صالح الدين ،يتدهور وضع القدرة
االستيعابية ألرسة وحدات العناية املركزة بشكل رسيع.
•زاد الرتدد يف أخذ اللقاح بني أفراد املجتمع ،خاصة النساء ،بسبب التغطية االعالمية السلبية للقاح اسرتازينكا.
•ميثل ضعف االلتزام باإلجراءات الوقائية واإلغالقات الجزئية املوىص بها خطرا ً كبريا ً عىل املجتمعات.
•يجب الحصول عىل متويل ملواصلة ودعم التدخالت الخاصة بكوفيد 19-مثل حملة اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية للتشجيع عىل املامرسات
املجتمعية الجيدة ملنع انتشار كوفيد 19-وضامن أخذ اللقاحات وتعزيز االستعداد لحاالت اإلصابة بكوفيد 19-ورصدها واالستجابة لها.

 )5التوصيات
•يجب تعزيز مراقبة العدوى والوقاية منها ومكافحتها لتقليل أعداد اإلصابات والوفيات بني مقدمي الرعاية الصحية .تشري البيانات الواردة من وزارة
الصحة إىل زيادة معدالت الوفيات بني العاملني يف القطاع الصحي خالل العام  2021مقارنة مع العام  .2020العاملون يف مجال الصحة يف خطر شديد
من التعرض لفريوس كوفيد 19-بسبب طبيعة عملهم وتفاعلهم مع املرىض من مختلف قطاعات املجتمع .إن دعم العاملني يف القطاع الصحي لتعزيز
مراقبة العدوى والوقاية منها ومكافحتها من خالل توفري اإلمدادات الطبية اإلضافية والتدريب سيساعد يف الحفاظ عىل صحتهمhttps://www.who. .
int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---31-march-2021
•زيادة التوعية واملشاركة املجتمعية لتشجيع السكان عىل أخذ لقاح كوفيد 19-واإلقبال عليه.
•ترسيع وترية التعبئة االجتامعية وحمالت التوعية واملشاركة املجتمعية لتشجيع الناس عىل مواصلة ارتداء الكاممات وااللتزام بإرشادات الوقاية من
كوفيد.19-

نشكر رشكاء منظمة الصحة العاملية يف العراق عىل مساهامتهم السخية يف االستجابة لوباء كوفيد 19-يف العراق ،وهم:

ملزيد من املعلومات حول تقرير الحالة هذا ،يرجى االتصال بـ:
.1
.2
.3
.4

بولني أجيلو ،مسؤولة اتصال يف منظمة الصحة العاملية ،رقم الجوال ،+96477729877288 :الربيد اإللكرتوينajellopa@who.int :
فييك ساباراتنام ،مسؤول فني ،الصحة العامة ،هاتف ،+9647729877244 :بريد إلكرتوينsabaratnamv@who.int :
الدكتورة جيهان البدري ،مسؤولة فنية ،األمراض املعدية ،هاتف ،+9647901673299 :بريد إلكرتوينalbadrij@who.int :
السيدة أجيال سلطاين ،مسؤولة اتصاالت يف منظمة الصحة العاملية ،هاتف ،+9647740892878 :بريد إلكرتوينsultanya@who.int :
ص  4من ٤

