أسـاليـب الوقـايـة مـن المـرض
•احلرص على غسل األيدي بعد زيارة املرضى في املستشفى أو
تقدمي الرعاية لشخص في املنزل.
•إستخدام أدوات احلماية الشخصية املناسبة عند التعامل مع
جميع احلاالت إضافة إلي البيئة احمليطة بهم.
•يجب التعامل مع جثامني احلاالت املتوفية بسبب مرض إيبوال
بإستخدام املعدات الوقائية الالزمة ودفنهم على الفور حسب
موجهات وزارة الصحة.
•احلد من اإلحتكاك باحليـوانات املصابة بالعــدوى وذات اخملاطر
الشديدة.
•طهي املنتجـات احليوانيـة طهيا ً جيدآ ً قبل تناولها.
•جتنب السفر إلي املناطق املوبوءة باملرض.

وزارة الصحة اإلحتادية
ت 0123399991 / 0183771555 :
إدارة الوبائيــات بالواليـــة
ت...................................................:

وزارة الصحــــة اإلتحاديــــة

اإلدارة العامـة للرعايــة الصحيـة األســاســية

إدارة اإلستعـداد والتصــدي لألوبئـــة

حــمــــى
إيـــبــــوال
النزفيـــة
وزارة الصحـة اإلحتـاديــة

نـبــذة عـن المــرض
•حمي إيبوال النزفية هي مرض فيروسي وخيم يصيب اإلنسان
وغالبا ً ما يكون قاتال و قد يصل معدل الوفيات التي يسببها
املرض إلى  .90%ويـعد إيبوال من األمراض املعديــة سريعة
اإلنتشار حيث تنتشر بني صفوف التجمعات البشرية من
إنسان إلى آخر ،وينتقل إلى اإلنسان من بعض احليوانات البرية.
فعال لإلنسان أو احليوان ضد فيروس
•ليس هناك عالج أو لقاح ّ
«اإليبوال» و تعتبر التدابير الوقائية هي السبيل األمثل للحد
من حاالت العدوى والوفيات.
•ظهر أول وباء لإليبوال في السودان في عام  1976وتكرر في
العام  1979و .2004

طــرق إنـتـقال العـدوى
•مالمسة دم احليوانات املصابة باملرض أو إفرازاتها أو أعضائها أو سوائل
جسمها األخرى (مثل النسانيس وظبــاء الغــابة باإلضافة للشمبانزي
والغوريال).
•مالمسة دم الفرد املصـاب بـها أو إفــرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه
األخرى.
•مالمسة جثة املتوفى بسبب املرض.
•بواسطة السائل املنوي احلامل للعدوى خالل مدة تصل إلى سبعة أسابيع
عقب مرحلة الشفاء السريري.
•يـعتبر العامـلني في اجملـال الصـحي من أكثر الفئات املعرضة للمرض
وخصوصآ عند عدم اإللتزام باإلحتياطات الصحيحة ملكافحة العدوي.

األعــراض والعـالمـات
•يؤدي املرض الي إصابة الفرد باحلمى واإلرهاق الشديد وآالم العضالت
والصداع والتهاب احللق ،ومن ثم اإلستفراغ واإلسهال وظهور طفح جلدي
واختالل في وظائف الكلى والكبد .كما تصاحب اإلصابة في بعض احلاالت
نزيف داخلي أوخارجي.
•تتراوح فترة حضانة املرض بني  2إلي  21يوما .وال يكون املريض معديا ً أثناء
فترة احلضانة ويصبح معديا ً عند ما تظهر عليه األعراض.

تـشخيـص المـرض
•تظهر النتائج اخملتبرية انخفاضا في عدد الكريات البيضاء والصفائح
الدموية وارتفاعا في معدالت إفراز الكبد لألنزميات.
•يتم التتشخيص النهائي للمرض بالتأكيد املعملي وذلك بأخذ عينة دم
بواسطة كادر من قبل وزارة الصحة وترسل للمعمل املرجعي.

العــالج والـقـاحـات
•ال يوجد حتى اآلن عــالج أو لقــاح محدد حلمى اإليبوال النزفية .تستدعي
احلاالت املرضية الشديدة توفير رعاية داعمة مكثفة للمرضى عبر مراكز
عالج مخصصة.

