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  لمساعدتكم في اإلبالغ عن األمراض المشمولة باللقاح الواجب اإلبالغ عنها

 

 

تصدر وزارة الصحة سنويًا تعليمات مشددة للوقاية 
من حدوث إصابات الكوليرا في سورية وخاصة في 
موسم الصيف حيث تكثر حاالت االسهال، علمًا أنه لم 
 ، ١٩٩٧م  عام  منذ  كوليرا  حالة  أي  تسجيل  يتم 
بمديريات  خاصة  إجراءات  التعليمات  وتضمنت 

الصحة، وإجراءات خاصة بالجهات ذات العالقة. 

 اإلجراءات المطلوب تنفيذها من مديريات الصحة: 

١- التأكد من جاهزية المشافي وخاصة الجناح المعد 
الستقبال المصابين باألمراض السارية، والعناصر 
والمواد  النوعية  واألدوية  فيه  بالعمل  المكلفة 

المخبرية الالزمة للزرع الجرثومي. 
في  والوقائية  العالجية  األدوية  توفر  من  التأكد   -٢

مستودع األدوية في المديرية. 
العالمية  الصحة  قبل منظمة  اإلبالغ من  ٣- في حال 
عن وجود حاالت في الدول الشقيقة والصديقة سيتم 
الحدودية  المناطق  في  الصحية  المراكز  تكليف 
بضرورة فحص القادمين، وإحالة الحاالت المشتبهة 
إلى المشافي المخصصة الستقبال الحاالت، وتكليف 
فريق التقصي الوبائي في مديريات الصحة  بإجراء 
برازية  عينات  وأخذ  الحاالت،  لهذه  وبائي  تقصي 

لتحري ضمات الهيضة.  
فجائي  مائي  إسهال  المشتبهة:  الحالة  تعريف 
لدى  وفاة  أو  سريع  تجفاف  إلى  يؤدي  وغزير 

شخص بعمر خمس سنوات فما فوق. 
٤- مراقبة الفنادق والمطاعم والمقاهي وندوات الطعام 
العامة،  الطرق  على  واالستراحات  المدارس  في 
سالمة  ومن  الصحية  الشروط  توفر  من  للتأكد 
وتقيدهم  الصحية  للبطاقات  وحملهم  فيها  العاملين 
بالقواعد الصحية إلعداد وتقديم األطعمة، كذلك منع 
الباعة الجوالين من تقديم المشروبات غير المصنعة 

آليًا أو المكشوفة. 
 
 
 

٥- مراقبة مياه الشرب يوميًا للتأكد من وجود الكلور 
فيها، وأخذ عينات للفحص الجرثومي عند االشتباه 
مياه  مؤسسة  مع  بالتعاون  فيها،  تلوث  بوجود 

الشرب في المحافظة. 
٦- فحص مياه الكهاريس والصرف الصحي والتأكيد 
بشكل  تصريفها  منع  األخرى  الجهات  على 

مكشوف والتخلص الفني من الفضالت. 
وطرق  المرض  عن  الصحي  والتثقيف  التوعية   -٧

الوقاية. 
أسبوعي  تقرير  إرسال  يتم  إصابات  عند ظهور   -٨
عن الوضع الوبائي للمرض واإلجراءات المتخذة 

بالفاكس إلى مديرية األمراض البيئية والمزمنة. 
المرض  لمكافحة  الوطنية  الخطة  تتضمن  ال   -٩
حسب  وذلك  للكوليرا،  الفموي  اللقاح  إعطاء 

توصيات منظمة الصحة العالمية. 

  اإلجراءات المطلوب تنفيذها من الجهات األخرى: 

أ- تشديد الرقابة على مصادر وشبكات وخزانات مياه 
الشرب وشبكات الصرف الصحي، من قبل وزارة 

اإلسكان والتعمير. 
والمطاعم  الفنادق  على  الصحية  الرقابة  تشديد  ب- 
التخلص  ضرورة  إلى  إضافة  الجوالين،  والباعة 
والرش  الشوارع  وتنظيف  القمامة  من  الفني 
بالمبيدات، والتشديد على سقاية الخضراوات بمياه 
سليمة، وذلك من قبل وزارة اإلدارة المحلية والبيئة 
بالمطاعم  يتعلق  فيما  (خاصة  السياحة  ووزارة 

والفنادق). 
المعامل  في  الغذائية  المواد  على  الرقابة  تشديد  ج- 
دول  من  المستوردة  وخاصة  المحلية،  واألسواق 
سجلت فيها إصابات كوليرا، وأخذ عينات للفحص 
أو  تلوث  بوجود  االشتباه  عند  خاصة  المخبري 
مخالفة للمواصفات، وذلك من قبل وزارة االقتصاد 

والتجارة.      
 

 
 المحافظة

 
 هاتف دائرة الرعاية           

 
 رئيس دائرة الرعاية

 

 جوال
 رئيس دائرة الرعاية 

 

 المحافظة
 

 هاتف دائرة الرعاية           
 

 رئيس دائرة الرعاية
 

 جوال
 رئيس دائرة الرعاية 

 دمشق 
 ريف دمشق

 حلب
 الالذقية

 طرطوس
 ادلب

 حمص

 د. زياد دقماق
 د. محمد طباع

 د. وضاح حسين
 د. محمد شريتح

 د. حسن الشيخ ديب
 د. ياسر نجيب

 د. رياض سلمون
 

٠١١٤٦٤١٩٤٥ 
٠١١٤٤٥٥٤٧٧/٤٤٥٤٦٤١ 

٣ / ٢ /٠٢١٣٣١٢١٥١ 
٣٥٩٣١٨ /٠٤١٣٦٧٧٢٩ 

٠٤٣٣٦٧٢٨٩ 
٠٢٣٢٤١٩٩٦ 

٠٣١٢٤٧٨٥٠٤ 

٠٩٤٤٣٥١٤٩٤ 
٠٩٤٤٥٠٩٩٣٣ 
٠٩٣٣٣٥٩٤٢٤ 
٠٩٣٣٤٧٣٠٧٤ 
٠٩٣٣٤٤٩٨٠٠ 
٠٩٤٤٣٨١٧٢١ 
٠٩٤٤٣٦٣٠٥٩ 

 حماة
 الرقة

 دير الزور
 الحسكة

 درعا
 السويداء
 القنيطرة

 

 د. جنيد جزار
 د. حمود الموسى
 د. قصي بربندي

 د. بسام حداد
 د.ايمن العاسيمي

 د. ناهدة نصر
 د. محمد نحلة
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٠٩٣٣٦٠٩١٨١ 
٠٩٤٤٢٣٤٦٤٢ 
٠٩٣٢٤١١٨٢٩ 
٠٩٤٧٧٧٦٣١٨ 

 

٠٣٣٣٥٦١٨٨ 
٠٢٢٢١٠٨٦٠ 
٠٥١٣١٠٣٨٨ 
٠٥٢٢٢٣٩٨٦ 

٢٣٥٨٨٢ /٠١٥٢٣٦١٥٦ 
٠١٦٢٣٨٠٦٦ 

٠١١٦١١٩٢٥٢ 
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د- ترصد حاالت االسهال التي تراجع للمؤسسات الصحية، وأخذ عينات 
برازية من الحاالت المشتبهة للفحص الجرثومي، وتقصي المخالطين 
وتوفير العالج الالزم لها، وإبالغ وزارة الصحة ومديرياتها عن هذه 
الحاالت وإجراءات المكافحة المتخذة، وتقوم به كافة الجهات الصحية 
األخرى (تعليم عالي ، خدمات طبية عسكرية ، خدمات طبية للشرطة، 

صحة مدرسية ...). 
هـ- التوعية والتثقيف الصحي حول المرض وطرق الوقاية عبر وسائل 
اإلعالم المختلفة من قبل وزارة اإلعالم والجهات العامة والمنظمات 

الشعبية المعنية بالتعاون مع وزارة الصحة. 

 
خالل  الرضي  العصب  التهاب  حاالت  عدد  في  ازدياد  حدوث  لوحظ 
األعوام السابقة، وذلك من خالل فعاليات ترصد حاالت الشلل الرخو الحاد 
حسب التعريف القياسي لمنظمة الصحة العالمية المعروف والمعتمد على 
أنه: كل حالة شلل رخو حاد عند طفل أقل من ١٥ سنة، بما في ذلك حاالت 

غيالن باريه والتهاب العصب الرضي والتهاب النخاع المعترض. 
لصعوبة  نظرًا  هامة  مرضية  مشكلة  الرضي  العصب  التهاب  ويعتبر 
من  كثير  في  سيئًا  يكون  الحالة  إنذار  وألن  نتائجه،  ومحدودية  العالج 
األحيان إذ يمكن أن يترك إصابة دائمة. والتعريف المعتمد لحاالت التهاب 
في  الوركي  العصب  إصابة  عن  تنتج  حالة  أنها  على  الرضي  العصب 
للعصب  الدواء  تخريش  بسبب  أو  فيها  دوائية  حقنة  بسبب  اإللية  منطقة 

الوركي إذا حقن قريبًا منه. 
ويظهر المخطط رقم ١ حاالت التهاب العصب الرضي المشخصة من عام 
في  الحاالت  عدد  في  الواضحة  الزيادة  يؤكد  الذي   ،٢٠٠٦  -١٩٩٦
السنوات األخيرة، وبلغ عدد حاالت التهاب العصب الرضي التي حدثت 
خالل الثلث األخير من عام ٢٠٠٤ وعامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ /٥٣ حالة/ . 

<<ÍïÜ÷]<gí√÷]<h^„j÷]<l˜^£<ÍÒ^eÁ÷]<ÿÈ◊vj÷]
<

مخطط رقم (١) 
حاالت التهاب العصب الرضي من ١٩٩٦-٢٠٠٦ 
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المصدر: البرنامج الوطني الستئصال شلل األطفال  

وقد حدثت ٧١٫٧ ٪ من الحاالت عند األطفال دون ٦ سنوات و ٢٠٫٧٪ 
عند األطفال من ٦-١٠ سنوات و٧٫٦٪ عند األطفال فوق ١٠ سنوات، 
الديكلوفيناك  مادة  ،وكانت   ٪٦٩٫٨ الذكور  عند  الحاالت  معظم  وكانت 

مسؤولة عن ٤٧٫٢٪ من الحاالت.  
وأولت وزارة الصحة اهتمامًا خاصًا بهذه المشكلة عند األطفال، فقد صدر   

التعميم عن السيد وزير الصحة بمنع الحقن العضلية الدوائية في اإللية عند 
األطفال دون السنة العاشرة من العمر ، وتطبيقها بدًال عن ذلك في منتصف 

الوجه األمامي الوحشي للفخذ (انظر صورة التعميم). 
 

وفي ضوء المشاهدات الرقمية المذكورة أعاله وضعت المقترحات التالية: 
١- رفع سن منع الحقن العضلية في اإللية عند األطفال من ٦ سنوات إلى 

دون ١٠ سنوات 
٢- تجنب إعطاء مادة الديكلوفيناك بطريقة الحقن العضلي عند األطفال 
دون ١٤ سنة حسب توصيات الشركة الصانعة للدواء.  وقد عرضت 
هذه التوصيات على اللجنة الوطنية لإلشهاد على استئصال شلل األطفال 

ولجنة الخبراء الوطنية لتصنيف حاالت الشلل من أجل اعتمادها.  

 A, C, Y, W135 بإعطاء لقاح احلمى الشوكية ً تقوم وزارة الصحة سنويا
تقوم  كما  السحايا،  التهاب  من  وقايتهم  أجل  من  واملعتمرين  للحجاج 
بتلقيح الفئات العالية اخلطورة والتي تتضمن طالب الصف األول للتعليم 
األساسي واندين اجلدد واملسافرين إلى مناطق ينتشر فيها املرض، إضافة 

إلى تلقيح سكان املناطق التي حتدث فيها أوبئة. 

  

As a preventive measure against meningitis, MOH conducts 
vaccination yearly for pilgrims going to Hajj and Omrah regarding the 
meningococcal vaccine (A, C, Y, W135). 
It also vaccinates high risk groups including: pupils in the first stage of 
primary school, military recruits, travelers to  high risk areas and inhabit-

ants of areas hit by outbreaks. 
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يعتبر مرض أنفلونزا الطيور من األمراض المستجدة ذات األولوية حاليًا 

في الوقاية والمكافحة نظرًا لما يلي: 
١- إمكانية انتقال الفيروس من الطيور المصابة إلى البشر وإحداثه إصابات 
شديدة المراضة والوفيات (معدل اإلماتة يزيد عن ٥٠٪ لدى اإلصابة 
الفيروس  على  سابقًا  يتعرف  لم  المناعي  الجهاز  ألن  وذلك  البشرية) 

الشديد الفوعة واإلمراضية مما يجعل االستجابة المناعية ضعيفة. 
٢- خطر ظهور زمرة شديدة الفوعة واإلمراضية تنجم عن التبادل الجيني   
بين زمر األنفلونزا البشرية وأنفلونزا الطيور، وهذه الزمرة تملك قابلية 

االنتشار من شخص آلخر وإحداث جائحة عالمية. 
٣- عدم توفر لقاح فعال وظهور المقاومة الدوائية على األدوية المتوفرة 

حاليًا. 
للمراضة  المرتفعة  المعدالت   عن  الناجمة  االقتصادية  الكلفة   -٤
إماتة  ومعدل  مرتفع  انتشار  (معدل  الداجنة  الطيور  لدى  والوفيات 
٩٠-١٠٠٪ ) وما تسببه من خسائر اقتصادية للمربين والدولة إضافة 
تدبير  وكلفة  واللقاحات  والعالجية  الوقائية  األدوية  توفير  لكلفة 

الحاالت البشرية ...إلخ.  
المرض  تجاه  الطوارئ  حالة  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت  أن  ومنذ 
سارعت وزارة الصحة إلى حشد الجهود للحيلولة دون دخول المرض إلى 
القطر حيث تم تشكيل لجنة وطنية برئاسة السيد وزير الصحة وعضوية 
كل من السادة معاونو الوزير ومدراء المديريات المعنية. بهدف تطوير 
المتخذة  اإلجراءات  ومتابعة  المرض  ومكافحة  لترصد  الوطنية  الخطة 
ضمن وزارة الصحة وبقية الوزارات والقطاعات األخرى ذات العالقة.

الخطة  بنود  تنفيذ  بمتابعة  تقوم  إلى لجان فرعية في كل محافظة  إضافة 
الوطنية للمكافحة برئاسة السيد المحافظ. كما قامت وزارة الصحة بتهيئة 
والعناصر  اآللي  بالتنفس  مجهزة  الوطنية  المشافي  في  مناسب  مكان 
المدربة على تدبير الحالة.إضافة إلى إصدار التعليمات المتعلقة بتشخيص 
وعالج المرضى وتوزيعها على مديريات الصحة وطباعة ونشر بوسترات 
حول التعريف القياسي لمرض أنفلونزا الطيور وما هي الحالة المشتبهة. 

كما تم توفير مخزون من أدوية األمانتادين والريمانتادين والتاميفلو. 
من ناحية أخرى تم إعداد التعليمات المتعلقة بآالية اإلبالغ عن الحاالت 
الصحة  وزارة  قبل  من  متابعتها  وكيفية  والبشر  الطيور  لدى  المشتبهة 

ووزارة الزراعة ومديرياتها. 
أما عن التشخيص المخبري فقد تم إعداد وتوزيع تعليمات متعلقة بآالية 
عن  دليل  ُأعد  ولقد   (... العينات-نقلها-فحصها  (جمع  الحالة  تشخيص 
ترصد وتقصي الحاالت المشتبهة وإجراءات الوقاية والمكافحة لدى البشر 
إلى  يومية  تقارير  إرسال  الصحة  مديريات  من  ُطلب  وكذلك  والطيور 
الوزارة تتضمن الوضع الوبائي للمرض لدى اإلنسان والطيور (بما فيها 
قبل  من  المتخذة  واإلجراءات  الحاالت)  عن  الصفري  اإلبالغ  تقارير 
مديريات الصحة والقطاعات األخرى .من ناحية أخرى يتم متابعة ترصد 
الوطنية في محافظتي  المشافي  (الفصلية) في  البشرية  األنفلونزا  حاالت 
ومخبر العالمية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  دمشق  وريف  دمشق 

إلى  إضافة  معه  والتعامل  السائد  النمط  لكشف  مصر  في   Namru-3
المنافذ  على  اتخاذها  الواجب  باإلجراءات  الخاصة  التعليمات  إصدار 

الحدودية (المطارات-المرافئ...إلخ) للقادمين من المناطق الموبوءة.  

 
أجريت العديد من ورشات العمل في وزارة الصحة ومديرياتها حول تدبير 
المرض ، الترصد، التقصي، وإجراءات المكافحة، تستهدف هذه الورشات 
األطباء والعناصر الصحية العاملة في هذا المجال. وأعدت نشرات توعية 
للمواطنين حسب شرائحهم  موجهة  منه  الوقاية  وإجراءات  المرض  عن 
وذلك عبر وسائل اإلعالم المختلفة ( تلفزيون- راديو- بوسترات- مطويات 
....إلخ) بما فيهم المسافرين والقادمين عير المنافذ الحدودية كذلك تم تلقيح 
بلقاح  المداجن  في  كالعاملين  بالمرض  اإلصابة  لخطر  المعرضة  الفئات 
البلدان  بعض  مع  المعلومات  وتبادل  الموسمي  البشري  األنفلونزا 
والمنظمات الدولية إضافة إلى الطلب من الوزارات والقطاعات األخرى 

ذات العالقة باتخاذ اإلجراءات التالية: 
١- منع استيراد الطيور والدواجن ومنتجاتها من المناطق الموبوءة. 

٢- منع صيد الطيور. 
٣- ترصد المرض في الدواجن. 

٤- تنفيذ اإلجراءات الوقائية في مزارع تربية الطيور وأسواق بيعها. 
٥- منع بيع الطيور والدواجن في المناطق المأهولة. 

٦- مراقبة هجرة الطيور ومراقبة المسطحات المائية. 

 

<

 
الفترة  خالل  الحملة  من  األولى  المرحلة  الصحة  وزارة  نفذت 
٤-٢٠٠٧/٣/٢٩م وقد شملت جميع األطفال بعمر من بداية الشهر العاشر 
إلى ما دون السن المدرسي وبلغ عدد األطفال الملقحين في هذه الحملة 
من خالل المراكز الصحية الثابتة والمحدثة والفرق الجوالة ٣٠٦٦٨٥٠ 

طفًال. 
هذه  وتشمل   . ٢٠٠٧/١١/١٥م  ولغاية   ١٠/١٥ من  الثانية  المرحلة  أما 
الثاني والثالث والرابع والبالغ  الحملة طالب جميع المدارس في الصف 
عددهم ١٫٨٠٠٫٠٠٠ طالب تم تلقيحهم من خالل فرق التلقيح المشتركة 
لقاح  الحملة  خالل  استخدم  المدرسية  والصحة  الصحة  مديريات  بين 
MMR (الحصبة والحصبة األلمانية – النكاف) لكل األطفال المستهدفين 

بغض النظر عن سوابقهم التلقيحية وقد هدفت هذه الحملة إلى:  
١- تلقيح األطفال غير الملقحين سابقًا . 

٢- زيادة نسبة األطفال الممنعين من األطفال الملقحين سابقًا ألن التمنيع 
الحاصل بجرعتي لقاح حصبة يصل إلى ٩٩٪. 

٣- وقف انتشار الفيروس البري في المجتمع. 
تم تقييم هذه الحملة من خالل مسح ميداني.  

 
 

 

الصحة  وزارة  قبل  من  املتخذة  اإلجراءات 
واالستعداد  الطيور  أنفلونزا  مرض  لترصد 

لألوبئة واالستجابة لها 
 

احلصبة ضد  الوطنية  التلقيح   حملة 
 واحلصبة األملانية لعام ٢٠٠٧م



أقامت جمعية أطباء األطفال السورية ندوة حول اللقاحات وذلك في فندق 
صافيتا الشام في الفترة بين ١٢و٢٠٠٧/٧/١٣   

وقد حضر هذه الندوة عدد من أطباء األطفال في سوريا وتناولت الندوة 
موضوع اللقاحات التي تعطى لألطفال من حيث أنواعها وبرامجها وما 
استطباباتها  ومضادات  الجانبية  وتأثيراتها  للقاحات  بالنسبة  جديد  هو 
باإلضافة إلى طرق حفظ اللقاحات ونقلها مع المحافظة على فعاليتها وقد 

خلصت الندوة في نهايتها إلى التوصيات التالية:  
الوزارة في دمشق وفي  اللقاحات في صيدلية  توفير جميع  ١. ضرورة 
المتكرر  انقطاعها  وعدم  كافة  المحافظات  في  لها  التابعة  المديريات 
اللجنة  ودعم  للصيدلي،  البيع  بسعر  الخاص  القطاع  ألطباء  وبيعها 
المشتركة بين وزارة الصحة ومؤسسة التجارة الخارجية وجمعية أطباء 

األطفال. 
اللقاحات بالمراكز الصحية  القيام بدورات تثقيفية للعاملين في مجال   .٢
الجانبية،  وآثارها  وسالمتها  اللقاحات  حفظ  التعقيم،  ظروف  إليضاح 

اإلستطبابات وموانع التلقيح ومعلومات عن اللقاحات. 
اللقاحات، سلسلة  الخاص حول  القطاع  إجراء ورشات عمل ألطباء   .٣
التبريد وكيفية حفظ اللقاحات، واللقاحات الجديدة حسب اإلستراتيجية 
العالمية للقاحات GIVS وإتباع إستراتيجية واحدة للتلقيح في سوريا 

في القطاعين العام والخاص. 
٤. إنشاء شبكة ترصد على مستوى القطر تشمل القطاعين العام والخاص 
للقاحات ونسبتها وإبالغ  الجانبية غير المرغوبة  هدفها تسجيل اآلثار 

وزارة الصحة عنها. 
٥. تسجيل عدد اإلصابات باألمراض المشمولة بالتلقيح في القطاعين العام 
والخاص خاصة عند ظهور إصابة لدى األطفال الملقحين وذلك لتحري 
جدوى اللقاحات, واإلبالغ عنها إلى دائرة الرعاية الصحية األولية في 

المحافظة. 
الترصد  شبكة  معطيات  لمناقشة  دوريًا  الندوات  هذه  مثل  تكرار   .٦

واإلبالغ. 
٧. إجراء دراسات محلية عن الجدوى االقتصادية والفائدة الصحية من 

اللقاحات الحديثة. 
٨. ضرورة فحص الطفل –إن أمكن- من قبل الطبيب قبل إعطاء اللقاح. 
٩. التأكد من عدم وجود مضاد استطباب حقيقي للتلقيح قبل إعطاء اللقاح. 

١٠. توسيع المعرفة الطبية باللقاحات بين طالب الطب. 
الدولية بتوزيع   المنظمات  بالتعاون مع  ١١. أن تقوم وزارة الصحة 

 

<

من  المعنية  الجهات  كافة  العمل  ورشة  في  شارك  حيث  الحلو  مشتى 
الدفاع  الداخلية ووزارة اإلعالم ووزارة  العالي ووزارة  التعليم  وزارة 
(إدارة الخدمات الطبية العسكرية) والجهات والمنظمات غير الحكومية 
حيث تم عرض الوضع الوبائي (عالميًا – إقليميًا - محليًا) ثم تم تشكيل 

مجموعات عمل إلقرار التوصيات التالية: 
اإليدز  مرض  من  العدوى  مجال  في  الصحي  والتثقيف  التوعية   -١

واألمراض المنقولة جنسيًا. 
٢- تأمين العالج المجاني وخدمات العالج. 

سن  في  النساء  على  والتركيز  المجتمع،  في  الوعي  مستوى  رفع   -٣
اإلنجاب والفئات األكثر عرضة. 
٤- تأمين خدمات الصحة اإلنجابية. 

٥- إقرار التشريعات والقوانين بما يتناسب مع الخصائص الثقافية والدينية 
للمجتمع السوري. 

٦- تأمين الرعاية االجتماعية لألمهات واألطفال المصابين والمتأثرين بها. 
٧- التأكيد على حقوق الطفل (التعليم والصحة والتربية). 

٨- تأمين خدمات المشورة واالختبار الطوعي لكافة أفراد المجتمع. 
٩- بناء القدرات البشرية والتواصل. 

١٠ - تعزيز دور األسرة كخلية أساسية في المجتمع. 
١١- التشجيع على التعاون والتنسيق بين الشركاء الوطنيين والمنظمات 

الدولية ذات العالقة.  
 

<

<

 
المطبوعات المتعلقة بصحة األم والطفل على مديريات الصحة والقطاع 

الخاص (جمعية أطباء األطفال). 
١٢. رفد مديرية الرعاية الصحية األولية في وزارة الصحة بأطباء أطفال. 
على  بيعها  واقتصار  الكريب  كلقاح  للصيادلة  اللقاحات  بيع  عدم   .١٣

األطباء. 

<

<

<
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الصحة  وزارة  عقدت 
منظمة  مع   بالتعاون 
عمل  ورشة  اليونيسيف 
السياسات  تطوير  حول 
الوطنية  واالستراتيجيات 
لمنع انتقال العدوى من األم 
المصابة بمرض اإليدز إلى 
طرطوس  في  الجنين 



 عمـر الطفـل
Child Age 

 خالل األسبوع األول من الوالدة

During first week after birth 

 بداية الشهر الثالث

Beginning of third month 

 بداية الشهر الرابع

Beginning of forth month 

 بداية الشهر اخلامس

Beginning of fifth month 

 بداية الشهر السابع

Beginning of seven month 

 بعمر 12 شهر

12 months of age 

 بعمر 18 شهر

18 months of age 

 الزيارة
Visit 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 جـدول اللـقاح املعتمد لعام 2008م

Table Of The National  
Immunization Program 2008 

 اللـقـاح
Vaccine 

  
 
 

الخماسي + الشلل العضلي جرعة أولى 

 

الرباعي جرعة ثانية + الشلل العضلي جرعة ثانية 

 
الرباعي جرعة ثالثة +  الشلل الفموي جرعة أولى 

 
التهاب الكبد البائي جرعة ثالثة + الشلل الفموي جرعة ثانية 

 
الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف جرعة أولى + الشلل الفموي جرعة ثالثة 

 
(الرباعي + الشلل الفموي ) جرعة داعمة+ الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف 

جرعة ثانية 

)   2 B   p e H   +   1 b i H +   1 P T D   (   +   1 V P I 

)   2 b i H +   2 P T D +   2 V P I ( 

)   3 b i H +   3 P T D   (   +   1 V P O 

) 3 B   p e H   ( +   2 V P O   

1 R M M +   3 V P O   

)   4 b i H +   4 P T D   (   + 4 V P O +   2 R M M   

 ي ئ ب ا ه ت ل ا د ب ك ل ا ا ب ل ا )   B   p e H 1 ( ة ع ر ج ى ل و أ   +   ) G C B     ( ل س ل ا
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ميكنكم زيارة رابط النشرة على موقع وزارة الصحة 
You can visit our link on the Ministry of Health websit 

www. moh.gov.sy 

اخلماسي: لقاح (الدفتريا + الكزاز+السعال الديكي +املستدمية النزلية )+( الكبد). 

الربــاعي: لقاح (الدفتريا + الكزاز+السعال الديكي +املستدمية النزلية). 
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Third Quarter (July to September 2007) 

المبلغ عنها ربعيًا  السارية   األمراض 
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المرض  اسم 
 Priority Communicable Diseases

2007 2006 2007 

Jul     Agu     Sep    Total       Jan-Mar        Apr-jun                Jul-Sep          Oct-Dec 

10 

16 

0 

0 

0 

57 

0 

0 

 

7 

1 

0 

1 

0 

34 

0 

0 

 

13 

2 

0 

3 

0 

23 

0 

0 

 

30 

19 

0 

4 

0 

114 

0 

0 

 

45 

214 

1 

0 

0 

120 

0 

0 

 

59 

170 

0 

1 

0 

146 

0 

0 

 

34 

113 

0 

0 

0 

102 

0 

0 

 

34 

75 

0 

1 

0 

97 

0 

0 

 

17448 

16764 

0 

575 

3670 

0 

1149 

0 

0 

26 

341 

395 

39 

 

17164 

17122 

1 

570 

2665 

0 

786 

3 

0 

12 

295 

360 

35 

 

14933 

19154 

0 

392 

2068 

0 

805 

0 

0 

16 

337 

319 

17 

 

49545 

53040 

1 

1537 

8403 

0 

2740 

3 

0 

54 

973 

1074 

91 

 

25957 

86306 

1 

572 

3906 

0 

7119 

1 

0 

145 

850 

1114 

15 

 

37242 

58112 

0 

915 

9133 

0 

5278 

6 

0 

172 

752 

1306 

32 

 

55225 

59074 

2 

1817 

8965 

0 

2916 

2 

0 

69 

506 

1039 

93 

 

36632 

79189 

0 

250 

3381 

0 

3381 

1 

0 

34 

761 

852 

5 

 

Third Quarter / الربع الثالث   Q3 Q1  Q2  Q4

 الشلل الرخو الحاد 
  ( Acute Flaccid Paralysis ( AFP

الحصبة 
 Measles

 الحصبة األلمانية 
 Rubella 

 كزاز الوليد  
 Neonatal Tetanus

 الدفتريا 
 Diphtheria

التهاب السحايا الجرثومي  
  Bacterial Meningitis

المالريا  
   Malaria

 الكوليرا 
  Cholera

إسهال حاد  
  Acute Diarrhea

اإلنفلونزا 
   Influenza

الكلب 
   Rabies
الحمى التيفية 

  Typhoid Fever
الحمى المالطية 

   Brucellosis
البلهارسيا 

   Schistosomiasis
 الاليشمانيا الجلدية 

 Leishmaniasis Cutaneous (CL )
 الاليشمانيا الحشوية 

 Leishmaniasis Visceral (VL)
الكزاز  

  Tetanus
 النكاف 

  Mumps
التهاب الكبد الفيروسي 

   Viral Hepatitis
التدرن 

  Tuberculosis
السعال الديكي  
   Petussis

 

 األمراض المبلغ عنها فورًا
Immediately Reported Diseases 

 

 األمراض المبلغ عنها شهريًا
Monthly Reported Diseases  
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30 

19 

0 

4 

0 

114 

0 

0 

 

49547 

53040 

1 

1537 

8403 

0 

2740 

3 

0 

54 

973 

1074 

91 

 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

 

4716 

721 

0 

11 

708 

0 

242 

0 

0 

0 

25 

118 

0 

 

13521 

20768 

0 

380 

1391 

0 

57 

0 

0 

15 

89 

141 

5 

 

2542 

2446 

0 

138 

1134 

0 

1338 

0 

0 

10 

368 

303 

46 

 

3483 

2619 

0 

21 

22 

0 

220 

0 

0 

7 

82 

32 

3 

 

2714 

987 

0 

113 

50 

0 

157 

0 

0 

10 

64 

18 

4 

 

3589 

1550 

0 

145 

314 

0 

287 

2 

0 

0 

15 

72 

0 

 

5189 

10069 

1 

146 

469 

0 

28 

0 

0 

0 

159 

71 

25 

 

5455 

2128 

0 

153 

666 

0 

348 

1 

0 

0 

115 

46 

0 

 

922 

2903 

0 

108 

1022 

0 

11 

0 

0 

0 

22 

74 

3 

 

551 

1075 

0 

113 

371 

0 

7 

0 

0 

1 

1 

64 

0 

 

3385 

3061 

0 

56 

1785 

0 

25 

0 

0 

9 

18 

90 

2 

 

1802 

2179 

0 

134 

321 

0 

13 

0 

0 

1 

13 

28 

0 

 

837 

1131 

0 

2 

76 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

 

841 

1403 

0 

17 

74 

0 

1 

0 

0 

1 

2 

13 

3 

 

2 

4 

0 

0 

0 

24 

0 

0 

 

9 

0 

0 

3 

0 

7 

0 

0 

 

4 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

 

2 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

 

3 

8 

0 

1 

0 

19 

0 

0 

 

4 

2 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

 

 

2 

0 

0 

0 

0 

8 

0 

0 

 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

 

2 

2 

0 

0 

0 

18 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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 األمراض المبلغ عنها فورًا
Immediately Reported Diseases 

 األمراض المبلغ عنها شهريًا
Monthly Reported Diseases  

المرض  اسم 
 Priority Communicable

  Diseases

<

 

المجموع 

 Total

Q
uneitra 

S
w

eida 

D
ar'a 

H
asakeh 

D
eir-ezzor 

R
akka 

H
am

a 

H
om

s 

Idleb 

T artous 

Lattakia 

A
leppo 

R
ural-D

am
. 

D
am

ascus 

  
 

القنيطرة 

السويداء 

درعا 

الحسكة 

دير الزور 

الرقة 

حماة 

ص 
حم

ب 
إدل

س 
طرطو

الالذقية 

ب 
حل

ف دمشق 
ري

 دمشق 

 

 الشلل الرخو الحاد 
Acute Flaccid Paralysis ( AFP )  

 الحصبة
Measles 

 الحصبة األلمانية 
 Rubella 
   كزاز الوليد

Neonatal Tetanus 
 الدفتريا 

Diphtheria 
  التهاب السحايا الجرثومي

Bacterial Meningitis  
  المالريا

Malaria   
 الكوليرا 

Cholera  

  إسهال حاد
Acute Diarrhea  

 اإلنفلونزا
Influenza   

 الكلب
Rabies   
 الحمى التيفية

Typhoid Fever  
 الحمى المالطية

Brucellosis   
 البلهارسيا

Schistosomiasis   
 الاليشمانيا الجلدية 

Leishmaniasis Cutaneous (CL) 
 الاليشمانيا الحشوية 

Leishmaniasis Visceral (VL) 
  الكزاز

Tetanus  
 النكاف 

Mumps  
 التهاب الكبد الفيروسي
Viral Hepatitis   

 التدرن
Tuberculosis  

  السعال الديكي
Petussis   

 

 

المحافطات  ربعيًا حسب  المبلغ عنها  السارية   األمراض 
 Communicable Disease Quaterly Report by Governorates 

Third Quarter (July to September 2007) 
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العمر  المبلغ عنها ربعيًا حسب  السارية   األمراض 
Age Distribution of Communicable Diseases 

Third Quarter (July to September 2007) 

5 – 14 Y 

Age groups in years 

 <5 

30 

19 

0 

4 

0 

114 

0 

0 

20 

6 

0 

4 

0 

88 

 0 

0 

9 

10 

0 

0 

0 

23 

0 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

49547 

53040 

1 

1537 

8403 

0 

2740 

3 

0 

54 

973 

1074 

91 

33556 

19637 

0 

199 

* 

0 

* 

3 

0 

18 

295 

44 

26 

 

7857 

12773 

1 

408 

* 

0 

* 

0 

0 

36 

327 

76 

36 

 

8134 

20630 

0 

930 

* 

0 

* 

0 

0 

0 

351 

954 

29 

 *Incopleated Data. 

14+ Total 

Immediately Reported Diseases 

Monthly Reported Diseases  

المرض  اسم 
 Priority Communicable

  Diseases

األمراض المبلغ عنها فورًا 

 الشلل الرخو الحاد 
Acute Flaccid Paralysis ( AFP )  

 الحصبة
Measles 

 الحصبة األلمانية 
 Rubella 
   كزاز الوليد

Neonatal Tetanus 
 الدفتريا 

Diphtheria 
  التهاب السحايا الجرثومي

Bacterial Meningitis  
  المالريا

Malaria   
 الكوليرا 

Cholera  

  إسهال حاد
Acute Diarrhea  

 اإلنفلونزا
Influenza   

 الكلب
Rabies   
 الحمى التيفية

Typhoid Fever  
    الحمى المالطية
Brucellosis   

 البلهارسيا
Schistosomiasis   

 الاليشمانيا الجلدية 
Leishmaniasis Cutaneous (CL) 

 الاليشمانيا الحشوية 
Leishmaniasis Visceral (VL) 

  الكزاز
Tetanus  

 النكاف 
Mumps  

 التهاب الكبد الفيروسي
Viral Hepatitis   

 التدرن
Tuberculosis  

  السعال الديكي
Petussis   

 

األمراض المبلغ عنها شهريًا 

المجموع 

*بيانات غير مكتملة. 
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   Under the patronage of his Excellency the minister 
of health, the Syrian Society of Pediatrician held a 
meeting about child vaccination in Safita Al- Sham 
Hotel between 12-13/7/2007. Syrian Pediatricians 
attended this meeting and discussed vaccine types 
and programs, side effects, contraindication, 
vaccine storage, and transport which preserves 
vaccine efficacy. 

   The recommendations of the meeting: 

1-The importance of the continuance of vaccine avail-
ability in the drug stores of the Ministry of Health and 
the health directorates, with special emphasis not to 
have any interruption in this availability. Vaccines 
should be sold to pediatrician at the same price used 
for drug stores. The intersectional committee involv-
ing the MOH, the Foreign Trade Establishment and 
the Syrian Society of Pediatrician should be 
strengthened. 

2-To implement training courses for health workers in 
the field of vaccination focusing on: sterilization 
conditions, vaccine preservation, safety, adverse 
effects, indications, and contraindications. 

3-To hold workshops involving physicians from the 
private sector focusing on vaccination, cold chain, 
preservation of vaccines, and newly introduced 
vaccines (according to the global immunization vision 
strategy for vaccination GIVS in order to initiate a 
unified vaccination strategy in Syria involving both 
public  and private sector). 

4-To establish a national surveillance network with the 
participation of both private and public sectors. The 
objectives are sending reports to the MOH about 
vaccine adverse effects and their frequencies. 

5-To record the number of children affected by the 
preventable diseases targeted under the national 
vaccination program, especially in previously immu-
nized children. The objective is to test the efficacy of 
the vaccines and report the data to relevant depart-
ment of primary health care in health directorates. 

6-To carry on similar meetings regularly to discuss the 
data provided by the surveillance network. 

7-To conduct local studies to investigate the cost effec-
tiveness and the health benefits of new vaccines. 

8-The remarkable importance of the examination of the 
child by a physician, if possible, before the vaccine 
injection. 

9-To rule out any real contraindications before vaccine 
injection. 

Recommendations of the Syrian Pediatric Society 
meeting about vaccination  
   (Safita Al-Sham Hotel 12-13/7/2007)   

Workshop for developing national strategies 
and policies to prevent the infection between 
the mothers who is infected with HIV and her 
f e t u s 

10-To enrich the knowledge of medical student about 
vaccines. 

11-The MOH in coordination with international organiza-
tion are to distribute posters about mothers and child 
health to the health directorates and the private 
sector. 

12-To increase the number of pediatricians working in 
the directorate of primary health care in the MOH. 

13-To refrain from selling vaccines to drug stores, and 
keep them to physician exclusively. 

 

The ministry of health, 
in cooperation with 
the UNICEF, held a 
workshop for devel-
oping national strate-
gies and policies to 
prevent the infection 
transmission from the 
HIV infected mothers  
to their fetuses in Tartus -Mashta Helo resort. All concerned 
parties attended this workshop, including: the ministry of 
high education, the ministry of interior, the ministry of 
information, the ministry of defense and many NGOs. 

The epidemiological situation (International, regional, 
national) was introduced, then the participants were 
divided into groups approve the following recommen-
dations: 
1.Public education about ADIS and sexually transmitted 

diseases, especially    about transmission routes. 
2.Provide free treatment and related services. 
3.Raise the awareness of the community, especially 

among women in reproductive age and    the high risk 
groups. 

4.Provide reproductive health services. 
5.Introduce relevant legislations and laws to fit religions 

and cultures in the Syrian community. 
6.Insure social care for infected mothers and children 

and those in contact. 
7.Emphasize children rights (education and health). 
8.Provide the public with counseling services and free 

tests. 
9.Build human and communication capacities. 
10.Promote the family role as the basic cell in the com-

munity. 
11.Promote cooperation between all involved national 

and international      parties and NGOs.   
 

 



Avian influenza is currently considered amongst the 
emerging diseases of high priority regarding the preven-
tion and control, due to the following causes: 
1- The possibility of virus transmission from infected 

birds to human, leading to increased morbidity and 
mortality (case fatality in human exceeds 50%). The 
underlying reason is that the immune system has 
never recognized the highly pathogenic and morbid 
virus leading to a weak immune response. 

2- The risk of emerging of a new high virulent and 
morbid strains resulting from genetic exchange 
between H. I and A. I species. The new strains have 
the ability to perform human-to-human transmission 
causing global pandemic. 

3- Lack of effective vaccine and the appearance of drug 
resistance.  

4- The economic burden resulting from the high morbid-
ity and mortality rates in poultry population (high 
prevalence and case fatality rate up to 100%). The 
farmers and the state share these losses. Add to that 
the costs derived from the provision of preventive and 
curative drugs, vaccines, human case management 
etc…     

Once the WHO declared emergency situation concern-
ing the avian influenza, the MOH dedicated all possible 
resources to prevent the disease entry to Syria. 
A governmental committee, chaired by his Excellency 

the Minister of Health, was established, and it had his 
deputies and relevant directors as members. 
The objective of this committee was to develop a 

national plan for Avian Flu surveillance and control, and 
to follow up the measures taken inside the ministry 
along with other relevant ministries and sectors as well. 

The governors headed subcommittees on governor-
ate levels to follow up the implementation of the national 
plan.  

The MOH has assigned suitable places in public 
hospitals equipped with trained staff and respirators. It 
also issued proper instructions regarding the diagnosis 
and management of cases, and disseminated these 
instructions to health directorates. 

Furthermore, the MOH printed and distributed post-
ers addressing the standard definition of Avian Flu and 
the definition of the suspected case. 

A pile stock of suitable drugs (Amantadine, Remanta-
dine, and Tamiflu) was set up. 

The MOH and the MOA (ministry of agriculture) 
issued the instructions of reporting mechanism regard-
ing human and avian suspected cases, and how to do 
the follow up on behalf of their directorates. 
The instructions concerning lab diagnosis were set up 
(collect, transport and examine specimen…..). 

 

 

 

10 

A guideline manual for suspected case surveillance and 
investigation was published. It has also the prevention 
and control procedures concerning human and bird 
cases.  
Health directorates were requested to send daily reports 
to the ministry. These reports contain the epidemiologi-
cal situation in human and birds (including zero level 
case report) and the measures taken by the directorates 
and other related sectors in this field. 
At the same time, seasonal Influenza cases are the 
subjects of surveillance follow up in public hospitals in 
Damascus and Damascus Countryside. The Namru-3 
lab in Egypt has its role in detecting the prevalent virus 
type and how to control it. In addition the MOH has 
issued proper instructions about procedures that should 
be implemented on border centers (airports, seaports…) 
in case of passengers coming from known infected 
areas. 
Many workshops have been conducted in the ministry 
and the health directorates focusing on disease man-
agement, surveillance, epidemiological investigation, 
and control procedures. The targeted audience was the 
physicians and health workers in this field. 
Messages to raise awareness about the diseases were 
prepared. They targeted the public (including travelers 
from and to the country) according to social classes, and  
contained how to protect the people against the virus. 

 

 

 
MOH has exchanged valuable data with other 
concerned countries and international organizations. 
MOH requested that the relevant ministries and sectors 
take the following actions: 
1. A ban on bird and their product export from infected areas. 
2. A ban on bird hunting. 
3. Disease surveillance in poultry. 
4. Implementation of preventive measures in poultry 

breeding places and markets. 
5. A ban on bird trade in inhabited places. 
6. Monitoring of bird migration and water surfaces. 
 
 
 

These messages 
were disseminated 
through various 
media types (TV, 
radio, posters, 
brochures, etc...). 

High risk groups 
(such as poultry 
workers) were 
vaccinated with 
human seasonal 
influenza vaccine. 

Measures taken by MOH for Avian Influenza 
surveillance, epidemic preparedness and 
response 
 



 11

 

 Chart 1
 Traumatic neuritis cases between the years

 2006-1996

The source: the national programe of Polio eradication 

 

During the surveillance activities of the Acute Flaccid 
Paralysis cases, an increasing number of traumatic 
neuritis cases were noticed in the last 5 years. AFP 
standard definition according to W.H.O is: Each case of 
acute flaccid paralysis occurs in a child under 15 years 
including Guilan Baree Syndrome, traumatic neuritis 
and transverse myelitis cases. 
Traumatic neuritis is a serious disease due to the 
difficulty of the treatment, and its limited results. The 
prognosis is mostly bad (it may result in permanent 
nerve deficit). 
The practical definition of the traumatic neuritis case is: 
an AFP case caused by an injury to the sciatic nerve in 
the gluteus area. It usually occurs following a local intra-
muscular drug injection or adrug irritation to the sciatic 
nerve. 
Chart 1 shows the traumatic neuritis cases diagnosed 
between the years (1996-2006). Notice the evident 
increase in the last few years. 
The number of traumatic neuritis cases during the last 
third of 2004 and the years 2005, 2006 was /53 cases/. 

The ministry of health has implemented the first stage of 
the campaign during 4-29/3/2007. The campaign 
covered all children from the age of 10 months up to the 
pre-school age. The children were vaccinated through 
mobile teams, old and newly established health centers. 
The total number of vaccinated children reached 
3066850 children. 
The second stage of the campaign started in 15/10/2007 
and lasted up to 15/11/2007. It included all the students 
in the second, third and fourth classes in primary 
schools. The overall number was 1.800.000 students. 
The children were vaccinated by corporate teams from 
health directorates and school health directorates. 
All targeted children took MMR vaccine (Measles, Rubella, 
and Mumps) regardless of their previous doses.  
The objectives of this campaign were: 
1. Immunizing all previously non vaccinated children. 
2. Increasing the coverage percentage of the previously 

vaccinated children because the immunity status of 
the children who received tow doses of Measles 
vaccine has reached 99%. 

3. Stop the spreading of the wild virus in the community. 

The campaign was evaluated by a field survey 
conducted in cooperation with the UNICEF. The cover-
age percentage of MMR vaccine reached 92%. One of 
the main lessons learned from this campaign was the 
necessity of effective media campaign and health 
education prior to initiate a new campaign. 
 

•   71.7% of the cases occurred among children under 
6 years.   

•   20.7% of the cases occurred among children from 
6-10 years. 

•  7.6% of the cases occurred among children over 10 
years. 

•  Most of the cases occurred in males 69.8%. 
•  Diclofenac is responsible for 47.2% of the overall 

cases. 
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The ministry of health is very concerned because the 
victims of the traumatic neuritis are children. The 
minister of health issued an order stating the ban of 
gluteus intramuscular injections in children under 10 
years; instead, they should be given in the anterolat-
eral surface of the thigh. 

In the light of the previously mentioned 
results, the following measures were recom-
mended: 

1.Rising the age of children who have restriction for 
gluteus intramuscular injections from 6 to 10 years. 

2.Diclofenac must not be given to children under 14 years 
by muscular injection in concordance with safety 
information released by the drug manufacturer. 

These recommendations were sent to the National Com-
mittee for Polio Eradication Validation and the National 
Committee of Experts to be approved.  

   
 

 

 

National immunization campaign against measles 
and rubella for the year 2007 

 

Epidemiological analysis for Traumatic neuritis 
cases 
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MOH in Syrian Arab Republic issued 
yearly emphatic instructions for 
prevention of cholera incidence, 
especially in summer season when 
the risk of disease is high. These 
instructions include the measures 
taken by the health directorates and 
other related sectors. (Knowing that, 
no cases of cholera has been 
reported since 1997).  
 

Measures taken by MOH 
for cholera-prevention. 
Epidemiological analysis 
for Traumatic neuritis 
cases. 
Measures taken by MOH 
Avian Influnza 
Epidemic preparedness 
and response. 
National immunization 
campaign against measles 
and rubella for the year 
2007. 
 
 

Inside This Issue Measures taken by MOH for cholera-prevention 
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1.Confirmation of hospital preparedness, 

especially the infectious disease 
departments (availability of staff, 
drugs, and laboratory). 

2.Confirmation of the availability of stock-
pile of drugs needed for treatment and 
prevention. 

3.When WHO reports the occurrence of 
cholera-cases in the neighboring and 
Syrian-allied countries, the health 
centers in borders areas have duty of 
conducting examination of passen-
gers and referring  the suspected 
cases to the assigned hospitals for 
management. The epidemiological 
investigation team conducts the inves-
tigation and takes stool samples for 
bacterial (Vibrio Cholera) diagnosis. 
Definition of suspected case: Acute 
diarrhea leading to rapid    dehydration 
or death of person 5 year old or over. 

4.Inspecting hotels, restaurants, schools 
canteens, fast food shops….etc for the 
validity of health conditions (staff and 
materials). Food handlers should carry 
valid health inspection cards always, 
and should respect health rules when 
preparing and serving foods. Roaming 
food sellers are not allowed to serve 
exposed beverages or those prepared 
manually. 

5.Inspecting the quality of drinking water 
in respect of chlorination level. When 
pollution is suspected samples are 
taken in coordination with drinking 
water authorities.   

 

Measures taken by the health  
directorate: 

  

  

Design: Education Development Center.MOH 

6.Strict sewage inspection and banning of 
exposed disposal of waste water. 

7.Emphasizing the environmental safe way of 
solid waste disposal. 

8.Health education about the diseases and 
preventive measures. 

9.In case of outbreaks, sending weekly report 
on the epidemiological situation and 
control measures to the environmental and 
chronic disease directorate. 

10.The national plan doesn't include immuni-
zation with oral cholera vaccine according 
to WHO recommendations. 

  

1.Strict control measures taken by the minis-
try of housing and utilities regarding water 
sources, networks, tanks, and sewage 
networks. 

2.Strict control measures taken by the minis-
try of local administration and environ-
ment regarding hotels, restaurants…etc 
and by the ministry of tourism especially 
for restaurants and hotels. 

3.Strict control measures taken by the minis-
try of trading regarding food handling in 
food factories, markets…etc., especially 
the inspection of imported food from 
countries hit by cholera outbreaks, and 
taking samples for laboratory examina-
tion when there is a risk of contamination 
or criteria breach.  

4.Surveillance of diarrhea cases in health 
institutions and taking stool samples from 
suspected cases for laboratory examina-
tion. Conducting  contacts investigation, 
supplying drugs for treatment and 
prevention, then informing MOH and 
health directorates about this cases and 
the control measures which were taken 
by other health sectors (university hospi-
tals, military and police services, school 
health …etc).  

5.Health education about the diseases and 
preventive measures using different mass 
media means by the ministry of informa-
tion, other public sectors and public orga-
nization. 

 
 

Measure taken by the related sectors: 
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