اإليبوال

الخطر القادم
من الغرب اإلفريقي

بــدأت منظمة الصحــة العاملية فــي التخوف من انتشــار مرض
اإليبــوال الــذي ُعرف وانتشــر في اآلونة األخيــرة في بعض دول
الغرب األفريقي.

ما هو المرض؟

يســمى املرض «حمى اإليبوال النزفية» وســببه فيروس اإليبوال
وهــو فيــروس ينتمــي ألصــل إفريقــي و ينتَشــ ُر عبــر االتصــا َل
صابةِ بالعدوى ،و يُس ّب ُب
بالســوائل أو اإلفرازات اجلســمانيةِ امل ُ َ
ُح َّمــى نزفيــ َة حا ّدةَ ،و يؤدي في أغلب األحيان إلى املوت بســبب
نزف العضو املصاب.

فترة حضانة المرض

تتراوح من يومني إلى  21يو ًما قبل بدء ظهور األعراض .ويتماثل
البعض للشفاء دون معرفة األسباب.

خريطة توضح توزيع احلاالت بالدول اإلفريقية ()2014

كيف تنتقل العدوى؟

تنتقل العدوى عن طريق:
 .1املالمســة الشــخصية إلفــرازات املريض أو ســوائل جســمه
كاخملاط ،اللعاب ،الدماء أو املني وغيرها.
 .2عــن طريــق مالمســة أدوات املريــض امللوثــة ،مثــل احلقــن،
وأدوات االستعمال الشخصية.

 .3تنتقــل إلــى العاملني الصحيــن إذا لم يحرصــوا على ارتداء
املاسكات والقفازات ووسائل احلماية األخرى.
 .4عن طريق التعامل اخلاطئ مع اجلثث املريضة أو احليوانات
املريضة.
هذا ولم يثبت انتقال الفيروس عن طريق ذرات الهواء..

عوامل تزيد من سرعة انتشار المرض

 .1تدني مســتوى الرعاية الصحية في العديد من املستشــفيات
اإلفريقية.
 .2تدهور أساليب التعقيم والنظافة والعزل.
 .3كمــا أن املقاطعــات التي تصاب باملرض غال ًبا ما تكون خلف
الغابات اإلفريقية الكثيفة التي يصعب الوصول إليها.
 .4عــدم الوعــي املنتشــر بني الناس فــي هذه املناطــق وصعوبة
التحكم في حركة الفالحني داخل وخارج املناطق املصابة.

هل ينتقل المرض من الحيوانات؟

بنــا ًء علــى املعلومات املتاحــة فإن الفيروس مرض مشــترك بني
اإلنسان واحليوان ،ويصاب به احليوان أوالً والذي يعتبر خازنه
الطبيعي ،ثم ينتقل إلى اإلنسان.
ظهر اإليبوال في عدة حيوانات؛ مثل :القرود ،والشمبانزي الذي
كان وراء وبــاء عــام 1996م في الكنغو ،ثم اكتشــف وجوده ً
أيضا

فــي القــوارض واخلفافيش ،التــي تصاب باملــرض لفترة طويلة
وتتماثل بعدها للشفاء.

أعراض المرض

٭ ٭في البداية تشبه أعراض املرض أعراض اإلنفلونزا.
٭ ٭ارتفــاع مفاجــئ في درجة احلــرارة  -ضعف عــام -آالم في
العظام إحمرار وحكة بالعينني.
٭ ٭يتدهور األمر إلى قيء وإسهال.
٭ ٭ثــم يصــاب املريــض بنزيــف حــاد داخلــي وخارجــي يصفــه
األطباء بأنه يصب ص ًّبا من أعضاء اجلسم.
٭ ٭آالم في الصدر.
٭ ٭ضعف في وظائف الكلى والكبد.
٭ ٭أحيا ًنا يصاب املريض بالعمي.
٭ ٭ثم السكتة القلبية واملوت.
٭ ٭يــؤدي املــرض إلى وفاة  50إلى  %90مــن املصابني ( %70من
احلاالت متوت من النزيف املبكر).

العالج

ال يوجــد عــاج للمــرض حتــى اآلن ولكــن يتم عــاج األعراض
فقط.

الوقاية (كيف أحمي نفسي من المرض)؟
 .1غسيل اليدين باملاء والصابون باستمرار.

 .2استعمال املطهرات واملعقمات.
 .3جتنب االتصال املباشر الغير ضروري باحلاالت املشتبهة.
 .4يجــب تطهيــر احمليط الــذي تتواجد فيه حيــث أن الفيروس
ال يســتطيع العيــش فــي احلــرارة العاليــة وأشــعة الشــمس
املباشرة.
 .5النظافة العامة والشخصية.
 .6احلرص على نظافة احليوانات املنزلية.
 .7جتنب التعرض للقوارض ومكافحة الفئران املنزلية.
 .8التخلص من النفايات بطريقة صحية سليمة.
 .9جتنب ملس جثث املوتى واحليوانات النافقة لغير الضرورة.
 .10التبليغ الفوري عن احلاالت املشتبهة.
 .11التثقيف الصحي ومعرفة الطرق الصحيحة للوقاية.
مع العلم أنه ال يوجد تطعيم ضد املرض حتى اآلن.
إعــداد
قسم التوعية الصحية
جلنة التنميـة االجتمــاعية
جمعية صندوق إعانة املرضى

