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متهيد

تقتل األمراض املعدية أكرث من 14 مليون شخص يف العامل سنوياً. وتشمل أمراض الجهاز التنفيس، 

وفريوس/مرض اإليدز، وأمراض اإلسهال، والّسل، واملالريا، والحصبة. وقد أدى ازدياد عدد الكوارث 

الطبيعية وارتفاع حدتها إىل تفاقم انتشار هذه األمراض. 

متثل األوبئة تهديداً دامئاً لراحة املجتمعات املحلية يف كل مكان وخاصة يف املجتمعات التي تكون 

فيها املوارد شحيحة. وُتعّد إدارة األوبئة أولوية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، 

ويفضل أن تركز الجهود عىل الحيلولة دون ظهورها. 

كثرياً ما تظهر األوبئة خالل حاالت الطوارئ. ويتوىل متطوعو الصليب األحمر والهالل األحمر تقديم 

القسم األعظم من استجابة الحركة لتلبية احتياجات مجتمعاتهم يف مجال الصحة، مبا يف ذلك لدى 

تفيش األوبئة. غري أن األبحاث أظهرت أن املتطوعني يفتقرون يف كثري من الحاالت إىل املعلومات 

الالزمة لتقديم استجابة رسيعة وفعالة ملكافحة األوبئة بدون مساعدة األخصائيني الصحيني. ولهذا 

يكتيس تدريب املتطوعني يف هذا املجال أهمية كبرية. 

األولية  واالسعافات  »الصحة  نهج  مع  املتوافقة  التدريبية  الوحدات  من  املجموعة  هذه  وتهدف 

املجتمعية« إىل إرشاك املتطوعني عىل نحو اكرث فعالية يف إدارة مكافحة األوبئة. وتقدم إىل املتطوعني 

املعلومات األساسية عن االلتهابات واألمراض التي ميكن أن تتحول بسهولة إىل أوبئة إذا ما حدث 

تغيري يف الظروف البيئية. 

)مجموعة  األوبئة  مكافحة  أدوات  ومجموعة  )الدليل(،  األوبئة  ملكافحة  املتطوع  دليل  يتوجه 

أن  ومع  الوطنية.  للجمعيات  املحلية  الفروع  يف  واملدّربني  املتطوعني  إىل  له،  املرافقة  األدوات( 

الوثيقتني ال تشمالن جميع الحاالت، فإنهام ستساهامن يف تعريف املتطوعني بأكرث األوبئة شيوعاً 

تطبيق  عىل  املتطوعني  وتشجعان  واملعاناة.  املوت  األحيان  غالب  يف  عنها  ينجم  التي  واألمراض 

الطرق التي تستند إىل األدلة من أجل الحيلولة دون انتشار األمراض املعدية يف مجتمعاتهم املحلية، 

وتقديم العناية الصحيحة للمرىض ومن ثم تخفيض معدالت الوفاة. 

الدليل  يساعدهم  الوباء. وسوف  انتشار  لدى  مختلفة  بطرق  املساعدة  تقديم  للمتطوعني  ميكن 

ومجموعة األدوات يف تحديد دورهم يف املجتمع املحيل قبل تفيش الوباء وأثناءه وبعده، والترصف 

بالطريقة املالمئة للوباء املحدد. وستمكّنهم املعرفة والكفاءات املكتسبة من العمل برسعة وفعالية 

يف حاالت الطوارئ الصحية وتساعدهم عىل مواجهة حاالت الطوارئ األخرى. 
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قائمة املخت�صرات 

ARIAcute respiratory infectionااللتهابات التنفسية الحادة

BCCBehaviour change communicationُنهج التواصل الرامية إىل تغيري السلوك

BMSBreastmilk substituteبديل حليب األم

CBHFACommunity-based health and first aidالصحة واالسعافات األولية املجتمعية

CBSCommunity-based surveillance)املراقبة املستندة إىل املجتمع املحيل )املراقبة املجتمعية

CEACommunity engagement and accountabilityمشاركة املجتمع املحيل واملساءلة

CMAM Community-based management 
of acute malnutrition

معالجة سوء التغذية الحاد عىل مستوى املجتمع املحيل

ECVEpidemic control for volunteersاملتطوعون ومكافحة األوبئة

GIGastrointestinal)الجهاز الهضمي )املعوي

HIVHuman immunodeficiency virus،فريوس نقص املناعة البرشية فريوس اإليدز

ICRCInternational Committee of the Red Crossاللجنة الدولية للصليب األحمر

IFRC International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

IMAMIntegrated management of acute malnutritionاإلدارة املتكاملة لسوء التغذية الحاد

IYCF-EInfant and young child feeding in emergenciesتغذية الرّضع واألطفال الصغار يف حاالت الطوارئ

MAMModerate acute malnutritionسوء التغذية الحاد املتوسط

MoHMinistry of Healthوزارة الصحة

MNPMicronutrient powdersمساحيق املغذيات الدقيقة

MUACMid-upper arm circumferenceمحيط منتصف أعىل الذراع

NSNational Societyالجمعية الوطنية

ORSOral rehydration solution)محلول اإلماهة الفموية )تعويض السوائل عن طريق الفم

PHCPrimary health careالرعاية الصحية األولية

PLWPregnant and lactating womenالنساء الحوامل واملرضعات

PPEPersonal protection equipmentمعدات الحامية الشخصية

SAMSevere acute malnutritionسوء التغذية الحاد الخطري

STISexually transmitted infectionsًاألمراض املنقولة جنسيا

TBTuberculosisداء الّسل

UNICEFUnited Nations Children’s Fundمنظمة األمم املتحدة للطفولة، اليونيسف

WASHWater, sanitation and hygieneاملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية

WHOWorld Health Organizationمنظمة الصحة العاملية
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الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا خطورة األوبئة

اجلل�صة 1-1 خطورة الأوبئة

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	.مناقشة أسباب خطورة األوبئة

y	.تفسري اآلثار الواسعة لألوبئة يف املجتمع

طوال تاريخ البرشية، تسببت األوبئة بوفاة املاليني. فقد توىف 100 مليون شخص خالل تفيش الطاعون 

يف سنتي 541 و542 قبل امليالد، أي ما يقارب نصف السكان يف هذا الوقت. وخرست أوروبا نصف 

سكانها بسبب وباء الطاعون ما بني سنتي 1346 و1350. وتسبب وباء »االنفلونزا اإلسبانية« سنة 1918 

مبقتل أعداد من الناس أكرب مام تسببت به الحرب العاملية األوىل. وتبقى األوبئة شائعة اليوم أيضاً. 

ففي سنة 2009، تسببت حمى »الخنازير« بوفاة 200.000 شخص، ولقى أكرث من 11.000 شخص 

حتفهم بسبب وباء إيبوال سنة 2014. وشهدت سنة 2017 وحدها، اندالع وباء الطاعون يف مدغشقر 

وسيشيل، ومتالزمة الرشق األوسط لاللتهاب التنفيس يف اململكة العربية السعودية، وفريوس كورونا 

)املرض التاجي( يف العربية السعودية وعامن واإلمارات العربية املتحدة، والحمى الصفراء يف الربازيل 

وسورينام وغيانا الفرنسية، وحمى الضنك يف كوت ديفوار ورسي النكا، وفريوس شيكونغونيا يف إيطاليا. 

كام لقي العديد حتفهم بسبب تفيش التهابات الكبد A و E، وحمى السا، ومرض التهاب السحايا 

باملكورات السحائية، وفريوس زيكا، وشلل األطفال، وحمى ماربورغ.

�صارك

y	هل ظهرت أي أوبئة يف بلدك خالل السنوات األخرية؟

y	ماذا تعرف عنها؟ ما كان تأثريها يف املجتمع؟

y	ناقش هذه القضايا يف مجموعتك؟

يرجى مناقشة هذه األسئلة مع مجموعتكم.

تحدث األوبئة يف كل أنحاء العامل. ويتعلق حجمها وآثارها باملرض املعني )العامل املسّبب(، والناس 

أو الحيوانات املصابة )الضيف(، وطريقة تفيش املرض )طريقة االنتقال(. وميكن أن يكون الوباء 

أو ينترش عرب القارات )الجوائح(. غري أن األوبئة كثرياً ما تحدث بتواتر أكرب أو  محصوراً جغرافياً 

تكون آثارها أكرب يف األماكن التي يشهد فيها السكان كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو عمليات 

نزوح، وتفتقر إىل نظام الرصف الصحي السليم أو إىل الغذاء اآلمن واإلمداد الصالح باملاء، أو يكون 

فيها نظام الصحة ضعيفاً أو تعرّض للدمار. كام أن السكان الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى 

مبا يف ذلك سوء التغذية أو ضعف تغطية التلقيح هم أكرث عرضة لألوبئة.

وبالرغم من أن اآلثار األكرث وضوحاً لألوبئة هي يف مجال الصحة، تؤدي عادة األوبئة إىل آثار أوسع 

بكثري يف املجتمع.

أوالً، تتوقف املجتمعات املتأثرة بالوباء عن اإلنتاج. ويصبح نظام الصحة عاجزاً عن معالجة املشاكل 

الصحية األخرى ألن مواجهة الوباء تثقل كاهل العاملني يف الرعاية الصحية أو يصابون هم أيضاً 

باملرض. وينهار نظام التعليم إذا كانت أعداد األطفال واألساتذة املرىض مرتفعة. وتنهار الخدمات 

األخرى إذا ما ارتفع عدد العاملني واملوظفني املرىض.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا املتطوعون ومكافحة األوبئة

ثانياً، ميكن أن تكون إمدادات املاء والطعام ملوثة ومن ثم ميكن أن يفتقد عدد كبري من الناس 

إمكانية الحصول عىل الطعام، واملاء املأمون، والرصف الصحي.

ويصبح النازحون والذين يعيشون يف أماكن إيواء جامعية ويف مخيامت الالجئني معرضني بدرجة 

أكرب لإلصابة باألوبئة. وميكن أن تدمر األوبئة الكربى الروابط العائلية. وقد يحتاج عدد كبري من 

املرىض وأفراد عائالتهم إىل الدعم النفيس واالجتامعي.

املحلية  املجتمعات  إرشاك  املهم  ومن  بالعار.  والوصم  الخوف  األوبئة  تسبب  أن  ميكن  وأخرياً 

فيام  التواصل  وحسن  الثقة  إقامة  وُتعد  املحلية.  الثقافية  العادات  وفهم  األوبئة  مكافحة  يف 

بني املجتمع املحيل واملتطوعني والجهات املعنية األخرى عاماًل حاساًم يف نجاح عملية مكافحة 

الوباء.

اجلل�صة 1-2 املتطوعون ومكافحة الأوبئة

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	.أن تفهم ملاذا يضطلع املتطوعون بدور أسايس يف مكافحة األوبئة

y	 ًأن تفرّس أهمية وجود متطوعني من املجتمع املحيل وكيف ميكن أن يكون دورهم مفيدا

للغاية.

y	.أن تصف دور املتطوعني يف مكافحة األوبئة

y	.أن تفرّس كيف ينبغي للمتطوعني حامية أنفسهم يف حاالت األوبئة

اجلزء 1-2-1 ملاذا نحتاج اإىل املتطوعني؟

ملاذا نقول إن املتطوعني يقدمون مساهمة حيوية يف الجهود املبذولة ملكافحة األوبئة ومساعدة 

األشخاص املصابني واملجتمعات املحلية املترضرة؟ وملاذا يحتاج أخصائيو الصحة واألطباء واملمرضون 

إىل مساعدتهم؟ أوالً غالباً ما يكون عدد أخصايئ الصحة قلياًل. إضافة إىل ذلك يتحملون يف غالب 

األحيان أعباء تفوق طاقتهم، أو يفتقرون إىل املوارد الالزمة ملعالجة جميع املرىض يف مجتمعاتهم. 

ويصح ذلك بوجه خاص خالل حاالت األوبئة التي يرتفع خاللها عدد األشخاص املحتاجني للمساعدة 

برسعة. وأخرياً يعمل أخصائيو الصحة يف أغلب األحيان يف العيادات واملستشفيات وال يتواجدون 

دامئاً داخل املجتمعات املحلية.

ويف مثل هذه الحاالت، يقدم متطوعو الصليب األحمر والهالل األحمر أشكاالً أساسية من الدعم. 

مكافحة  إجراءات  تنفيذ  عىل  والحكومات  الصحة  أخصايئ  يساعدون  البلدان،  من  العديد  ففي 

األوبئة. وال ميكن االستغناء عن مساعدتهم يف املجتمعات املحلية التي يعيشون أو يعملون فيها.

أما العمل كمتطوع فله أيضاً مزايا للمتطوعني أنفسهم:

y	.يكتسبون املعرفة والتدريب واملهارات التي ستكون مفيدة يف حياتهم

y	.يستمدون الرضا وتحقيق الذات من مساعدة اآلخرين

y	.يحظون باعرتاف وتقدير مجتمعهم املحيل لقيمة عملهم
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا املتطوعون ومكافحة األوبئة

مترين عملي جماعي

املتطوع  بوسع  ما  لبضع دقائق عن  فريق  إىل كل  أفرقة، وتحدث  أربعة  إىل  املجموعة  م  قسِّ

االضطالع به. ومن ثم ينبغي لكل فريق أن يختص مبناقشة واحدة من الحاالت التالية:

y	الفوائد املتحققة عندما يكون املتطوع واحداً من أفراد املجتمع املحيل؛

y	الفوائد املتحققة عندما يكون املتطوع قادراً عىل الوصول إىل املجتمع املحيل؛

y	الفوائد املتحققة عندما يكون املتطوع قادراً عىل التعامل مع النظام الصحي؛

y	.الفوائد التي يجنيها املتطوع من عمله

سجل املالحظات التي يدوِّنها كل فريق يف الجدول التايل:

الفوائد املتحققة عندما يكون املتطوع واحداً من أفراد املجتمع املحيل:

الفوائد املتحققة عندما يكون املتطوع قادراً عىل الوصول إىل املجتمع املحيل:

الفوائد املتحققة عندما يكون املتطوع قادراً عىل التعامل مع النظام الصحي:

الفوائد التي يجنيها املتطوع من عمله:

سيساعدك ما تتعلمه مام سبق عىل فهم وتثمني دورك كمتطوع يف مجال إدارة األوبئة.



11

دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا املتطوعون ومكافحة األوبئة

اجلزء 1-2-2 اأهمية انتماء املتطوعني اإىل املجتمع املحلي

انت متطوع من الصليب األحمر أو الهالل األحمر. تعيش داخل مجتمع محيل )يف قرية أو يف حي 

من أحياء بلدة أو مدينة(.عندما تعمل كمتطوع لتقديم خدمات أو املساعدة يف إدارة حالة وباء، 

تعمل داخل مجتمعك املحيل.

تنطبق عليك املزايا التي تكلمنا عنها يف السابق ألنك عضو يف املجتمع الذي تعمل داخله، وهذا 

يعني أنك تعرف املجتمع ولديك عالقات مع الناس هناك وميكنك التواصل معهم بسهولة.

تشمل الفوائد التي ميكن أن يوفرها املتطوعون املنتمون للمجتمع نفسه ما ييل:

y	،فهم أوضاع املجتمع

y	،معرفة الناس وفهم طريقة تفكريهم

y	،معرفة قادة املجتمع

y	،إمكانية التكلم مع الناس بلغتهم

y	،معرفة طرق إقناع الناس مبساعدة أنفسهم

y	،معرفة العادات والتقاليد املحلية

y	،معرفة القيود وفرص العمل املحلية

y	،إمكانية االتصال بك أغلب الوقت ورغبتك يف مساعدة اآلخرين

y	،إمكانية مقابلة أي شخص

y	 اهتامماتهم ومخاوفهم وقناعاتهم ألنهم لرسد  استعداداً  أكرث  املحيل  املجتمع  أفراد  يكون 

يعرفون املتطوع ويثقون به...

هل ميكنك ذكر فوائد أخرى؟ سجلها أدناه:
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا املتطوعون ومكافحة األوبئة

ما الذي ميكن اأن يقدمه املتطوعون يف حالت الوباء؟

إنك عضو يف مجتمعك املحيل وتتمتع بجميع املزايا التي أوردناها أعاله. ولكن لديك إضافة إىل ذلك 

مزايا هامة قد ال ميلكها أفراد آخرون داخل مجتمعك املحيل. إنك تنتمي إىل منظمة كبرية )الجمعية 

الوطنية للصليب األحمر أو الهالل األحمر(. وقد تلقيت تدريباً وأنت مستعد ملواجهة حاالت الوباء. 

وتعرف ما يجب أن تفعله يف حال حدوث أزمة وكيفية فعله.

أن  بل ميكن  يتواجدون يف مجتمعاتهم فحسب،  اإلضافية، ال  املزايا  املتطوعون هذه  وحني ميلك 

يشكلوا صلة حيوية فيام بني مجتمعهم املحيل ونظام الصحة يف البلد واملسؤولني عن إدارة حالة 

الوباء.

املتطوعون يف حالت الوباء ال�صكل 1- 
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا املتطوعون ومكافحة األوبئة

اجلزء 1-2-3 دور املتطوعني يف حالت الوباء

ميكن أن يقدم املتطوعون املساعدة قبل حالة الوباء وأثناءها وبعد انتهائها، وهذا ما نناقشه يف 

هذا الدليل. هل تستطيع وضع قامئة باألعامل التي ميكن أن تنفذها ملساعدة مجتمعك املحيل أثناء 

الوباء؟ تكلم مع زمالئك ومع املنّسق واكتب أفكارك عىل اللوح.

بعد التكلم عن دورك كمتطوع يف الصليب األحمر أو الهالل األحمر داخل املجتمع وفيام يتعلق 

بالسلطات الصحية، اسأل نفسك كيف ميكن أن تستخدم موقعك للمساعدة عىل تفادي األوبئة 

ومكافحتها.

من  متتد  األنشطة  من  واسعة  سلسلة  تنفيذ  تقتيض  فهي  معقدة.  دامئاً  هي  الوباء  مواجهة  إن 

كشف الحاالت إىل التشخيص والعالج والرعاية، ومن تتبع املخالطني إىل الوقاية والدعم النفيس 

واالجتامعي. ويحتمل أن ُتستنزف قدرات نظام الصحة العام حتى أمام أوبئة خفيفة ومحدودة 

خاصة إذا كانت هذه القدرات ضعيفة أصاًل وترضرت بسبب فيضانات، أو زالزل، أو كوارث طبيعية 

أخرى، أو نزاعات. ولهذا ميكن أن يكون الدعم الذي يقدمه املتطوعون املدربون تدريباً جيداً عاماًل 

أساسياً.

غري أن كل وباء يتطلب استجابة منّسقة من املجتمع بكامله. ويكون املتطوعون جزءاً من فريق 

واسع من مسؤويل قطاع الصحة العامة، والعاملني يف قطاع الصحة العامة، وأخصايئ الرعاية الصحية، 

والقادة املحليني، وعاميل الخدمات املحليني الخ... ولن يعمل املتطوعون وحدهم أبداً بالرغم من 

أن دورهم ميكن أن يكون أساسياً يف بعض أنشطة مكافحة األوبئة.

الوباء،  بسبب  ذلك  يتعلق  األوبئة وكشفها ومواجهتها؟  لتفادي  املتطوعون  يفعله  أن  ماذا ميكن 

ومتى وقع وأين وملاذا، وبعدد األشخاص املصابني. كام سيكون دور املتطوعني مختلفاً يف مختلف 

مراحل مواجهة الوباء.

واإلنذار،  والتأهب،  الوقاية،  املتطوعني خالل مراحل  أنشطة  التدريبية 3 مختلف  الوحدة  تصف 

)للمزيد  باألمراض.  الخاصة  األدوات  األمراض يف  مواجهة  أنشطة  قامئة  وترد  والتعايف.  واملواجهة، 

من املعلومات بشأن األدوات الخاصة باألمراض، انظر مجموعة األدوات(. ]انظر الطبعة الجديدة[
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا املتطوعون ومكافحة األوبئة

تشمل األنشطة املشرتكة يف كل حاالت الوباء ما ييل:

y	 إجراءات ما طبقت  إذا  أقل خطورة  تبعاته  تكون  أو  إطالقاً  الوباء  يحدث  قد ال  الوقاية: 

وقاية فعالة.

y	 التكهن بخطر وقوع وباء محتمل وتقدير هذا التأهب: قبل تفيش الوباء، من املهم جداً 

الخطر، وإعداد خطة، وجمع املوارد املتاحة.

y	 الكشف املبكر: يف حال وجود مراقبة مجتمعية فاعلة، ميكن اكتشاف الحاالت واإلفادة عنها

فوراً، ومن ثم منح مسؤويل الصحة العامة واملجتمع املزيد من الوقت لتفادي انتشار املرض 

وحامية الناس من آثاره.

y	 العمل املبكر: مبجرد كشف الوباء واإلعالن عنه، ميكن أن يؤدي اتخاذ إجراءات فورية إىل

إبطاء انتشاره، وجعل تدابري مكافحته أكرث فعالية.

y	 مشاركة املجتمع املحيل واإلبالغ عن املخاطر: اإلجراءات الثالثة األهم التي يجب أن يتخذها

وتزويدها  وتعبئتها،  املحلية  املجتمعات  إنذار  التالية:  هي  الوباء  حاالت  يف  املتطوعون 

مبعلومات دقيقة، ومساعدتها يف اعتامد سلوك آمن وأقل تعرضاً للخطر.

يكمن دورك األسايس كمتطوع يف املجتمع املحيل يف دعم األنشطة التي تنفذ عىل املستوى املحيل.

وستكون بعض أنشطة مواجهة الوباء تحت مسؤولية جهات أخرى بصورة رئيسية:

y	 السلطات الصحية تعلن اندالع الوباء، وتتوىل التنسيق العام لالستجابة، وتتخذ اإلجراءات

القانونية الالزمة )تقييد التحركات أو التجارة أو حركة السري(، وتتوىل قيادة اإلعالم الخ...

y	 خدمات الصحة العامة تكون مسؤولة عن مراقبة املرض يف املراكز الصحية والعيادات، وعرب

الدراسات والتحقيقات عن الوباء، وتأكيد املختربات للمرض الخ..

y	 ،ورعايتهم املرىض،  وعالج  الرسيري،  التشخيص  عن  مسؤولون  الصحية  الرعاية  أخصائيو 

ودعمهم.

y	.الخدمات البلدية املحلية تراقب إمدادات املياه وتضمن أنها صالحة للرشب

ستتعلم املزيد حول الدور املتوقع أن تؤديه يف الوحدات التدريبية القادمة.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا املتطوعون ومكافحة األوبئة

اجلزء 1-2-4 توخي ال�صالمة

يف حاالت الوباء أو الطوارئ الصحية، يحتمل أن تعمل يف أوضاع شديدة الخطورة ومع أشخاص 

أن  وينبغي  لألخطار(.  التعرض  بشأن  املعلومات  من  ملزيد   4-3-1 الجزء  )انظر  للخطر  معرضني 

يراعي سلوكك البيئة الثقافية وأال تسبب أبداً ترصفاتك الشخصية أي أذى. ويجب أن تكون دامئاً 

غري متحيز ونزيهاً يف عملك. وُينتظر من املوظفني واملتطوعني يف الصليب األحمر والهالل األحمر أن 

يترصفوا دامئاً باحرتام وتهذيب وبطريقة محايدة. ويرجى منك أن تبّلغ املرشف عىل العمل عن أي 

حدث مثري للقلق تشهده يف هذا املجال.

عندما تعمل يف مكافحة األمراض املعدية، قد تكون بحاجة إىل استخدام معدات حامية شخصية 

انتقاله،  التي ترتديها مناسبة للمرض املعني وطرق  الحامية الشخصية  ويجب أن تكون معدات 

ودرجة خطر املهمة التي تضطلع بها.

اأمثلة عن معدات احلماية ال�صخ�صية الدنيا التي تقدم اإىل املتطوعني من اأجل خمتلف  اجلدول 1- 

جمموعات الأمرا�ض

الأمرا�ض �صديدة العدوىالتهابات اجلهاز التنف�صيالأمرا�ض التي ينقلها البعو�ض

معدات الحامية الشخصية الواقية من 

عضات البعوض والحامية من اإلصابات 

الطفيفة. تشمل

y	املواد الطاردة للبعوض

y	 القمصان بأكامم طويلة والرساويل

الطويلة

y	 األحذية الواقية

معدات الحامية الشخصية التي تساعد عىل 

منع انتقال العدوى. تشمل:

y	كاممات الوجه

y	املعّقم لليدين أو الصابون

y	 القفازات

معدات الحامية الشخصية التي تغطي 

الجلد واملالبس وتجّنب تعرّض العينني 

واألنف والفم. تشمل:

y	القفازات

y	كاممات الوجه

y	األحذية الواقية

y	املراييل أو البدالت الواقية

y	أغطية الرأس

إضافة إىل ذلك، يجب أن توفر لكم معدات الحامية من األخطار املهنية الشائعة عىل سبيل املثال، 

قبعات أو وسائل الحامية من الشمس، ومعاطف واقية من املطر أو مظالت، وسرتات دافئة أو 

معزولة حرارياً الخ.. وفقاً لالقتضاء.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا املتطوعون ومكافحة األوبئة

اجلزء 1-2-5 تدريب املتطوعني

يجب أن يتلقى جميع متطوعي الجمعية الوطنية الذين سيشاركون يف مكافحة األوبئة التدريب 

الخاص باملتطوعني ملكافحة األوبئة. وسيتعلمون بذلك ما يتعلق باألوبئة واألمراض والوقاية منها، 

توسيع  يف  أدناه  التدريبات  وستاهم  األوبئة.  ملواجهة  املفيدة  املهارات  من  مبجموعة  ويزودون 

معارفهم:

y	 تنفيذ خدمات الصحة واإلسعافات األولية املجتمعية. الوحدات التدريبية الثالث األوىل هي

مفيدة للغاية: املشاركة الفعالة ملتطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر، وحشد املجتمع 

املحيل، والعمل املبني عىل تقييم الوضع يف املجتمع املحيل املعني.

y	.ُنهج التواصل الرامية إىل تغيري السلوك املوجه إىل متطوعي املجتمع املحيل

y	مشاركة املجتمع املحيل واملساءلة

y	)املراقبة املجتمعية )للوباء

تقدم الوحدات التدريبية املتعلقة بتنفيذ خدمات الصحة واإلسعافات األولية املجتمعية معلومات 

حول حركة الصليب األحمر والهالل األحمر ومبادئها وقيمها، وحول جمعيتك الوطنية وفروعها. 

وسوف تتعلم ماذا يعني التطوع، وما هي قيم املتطوعني ومسؤولياتهم. إضافة إىل ذلك، ستتعلم 

الصليب  أنشطة  املجتمع يف  أفراد  املحيل وإرشاك  املجتمع  العالقات داخل  التواصل وبناء  كيفية 

أن  التي ميكن  املوارد  لتحديد  املحيل  املجتمع  حالة  ستستكشف  وأخرياً  األحمر.  والهالل  األحمر 

تساعد املجتمع عىل تحقيق أهدافه. ويشمل ذلك األدوات الالزمة ملساعدة املتطوعني عىل تقييم 

وتحديد  املحيل،  املجتمع  وأوجه ضعف  املتاحة  املوارد  خارطة  ورسم  وحاجاته،  املجتمع  أوضاع 

قضايا الصحة واإلسعافات األولية والسالمة، وسّلم األولويات.

وستتعلم يف الوحدة التدريبية املتعلقة بنهج التواصل الرامية إىل تغيري السلوك، طرق العمل مع 

األفراد واألرس والجامعات املحلية، ونرش السلوك اإليجايب املالئم للظروف، وتوفري بيئة داعمة متّكن 

الناس من الترصف بطريقة إيجابية وصحيحة.

التي  واألدوات  اإلرشادات  واملساءلة  املحيل  املجتمع  مبشاركة  املتعلقة  التدريبية  الوحدة  وتقدم 

تساعدك عىل جعل املجتمع املحيل يف محور عملك، وضامن مراعاة وجهات نظره. ومتّكنك أدوات 

مشاركة املجتمع املحيل واملساءلة من التواصل مع الناس بشكل فعال ورسيع، وتحسني املساءلة 

أمام املجتمعات املحلية التي نقدم لها الخدمات.

http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-toolkit/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-based-surveillance-guiding-principles/
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا املتطوعون ومكافحة األوبئة

وتفرس مجموعة املراقبة املجتمعية أنظمة املراقبة الصحية وطرق التخطيط وإقامة نظام مراقبة 

مجتمعية عىل مستوى املجتمع املحيل. وترشك املراقبة املجتمعية املجتمع املحيل بشكل نشط يف 

كشف املشاكل الصحية املحلية واإلبالغ عنها ومواجهتها ورصد تطوراتها. كام تكشف األحداث غري 

املعتادة، وتطبق تعاريف بسيطة لكشف الزيادة يف أعداد الذين يصابون باملرض، وتقيم وصالت 

لالتصال )عرب الهاتف أو الرسائل الهاتفية القصرية، أو الرسائل الورقية، أو حتى الدراجات( من أجل 

ضامن إبالغ الشخص املؤهل املناسب الذي ميكنه التحقيق وتأكيد حدوث املرض.

أمراض جديدة وتحدث أمراض معروفة  تتسم األمراض واألوبئة بديناميكية عالية. فتظهر أحياناً 

جيداً بطرق غري متوقعة. وتظل دامئاً أدوات الوقاية واملكافحة الجديدة وأشكال العالج الجديدة 

تتابع  أن  األوبئة. ويجب  التعّلم عن مكافحة  االستمرار يف  أن عليك  يعني  للتطوير. وهذا  قابلة 

بنشاط دورات التدريب لتجديد املعلومات واالستفادة من مصادر املعرفة الجديدة حاملا تصبح 

متاحة.

الرابط بني مكافحة الأوبئة من جانب املتطوعني، وخدمات ال�صحة والإ�صعافات الأولية  ال�صكل 2- 

املجتمعية، واملراقبة املجتمعية.

خدمات ال�صحة والإ�صعافات الأولية املجتمعية

تساهم يف تفادي األمراض واألوبئة من خالل تعزيز قدرة 

املجتمع املحيل عىل الصمود والتمتع بصحة جيدة.

املراقبة املجتمعية

هي طريقة مراقبة قامئة عىل املجتمع املحيل تكشف ظهور 

املرض فوراً، أو تراقب استمرار تفشيه، وتتيح بذلك مكافحة 

املرض رسيعاً وبفعالية أكرب.

مكافحة الأوبئة من جانب املتطوعني

تشجع العمل املبكر للمجتمعات واملحلية والجمعيات الوطنية، 

وتساعد بذلك عىل مكافحة الوباء، وتفادي انتشار املرض، 

وإنقاذ األرواح.

جانب  من  األوبئة  )مكافحة  الثالثة  النهج  إىل  السلوك  تغيري  إىل  الرامية  التواصل  ُنهج  وتستند 

ُنهج  فتساهم  املجتمعية(.  واملراقبة  املجتمعية،  األولية  واإلسعافات  الصحة  املتطوعني، وخدمات 

فعالية  تعزيز  املحيل، يف  املجتمع  مشاركة  من  قوياً  جانباً  تتضمن  السلوك، حني  لتغيري  التواصل 

اتصال مفتوح، والتوصل إىل معرفة جيدة  الثقة وإقامة  بناء  الربامج وتحسني املساءلة من خالل 

للمامرسات والحساسيات املحلية.

 نُهج التوا�صل الرامية اإىل تغيري ال�صلوك 

وم�صاركة املجتمع املحلي وامل�صاءلة
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا األوبئة: املقدمة والتعاريف

اجلل�صة 1-3 الأوبئة: املقدمة والتعاريف

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	.تفسري طبيعة الوباء

y	.وصف كيفية انتشار األوبئة ودوراتها

y	.تفسري قابلية التعرّض لألوبئة

y	.تحديد الظروف التي تساعد عىل انتشار األوبئة

اجلزء 1-3-1 ما هو الوباء؟

يك نفهم ما هو الوباء، علينا أن نعرف ما هو املرض املعدي وما الذي يسبب األمراض املعدية. 

يحدث الوباء حني تسبب العدوى إصابة عدد كبري وغري معتاد من الناس بنفس املرض يف نفس 

الوقت.

فلنقدم أوالً تعريفاً للمرض املعدي.

املر�ض املعدي

تسبب الجرثومة العدوى، وميكن أن تؤدي العدوى إىل املرض. تسبب أنواع مختلفة من الجراثيم 

أنواعاً مختلفة من األمراض. وميكن أن تنتقل الجرثومة بعدة طرق مختلفة، من شخص إىل آخر، أو 

من الحيوانات إىل البرش.

مثة أنواع كثرية من األمراض املعدية ميكن أن تتسبب يف أنواع مختلفة من األمراض منها اإلسهال، 

والتهابات الجهاز التنفيس، وشلل األطفال، والحصبة. وميكن أن تؤدي األمراض التي تسببها األمراض 

املعدية إىل أوبئة. وسنتكلم عن كل مرض من هذه األمراض الحقاً يف الدليل.

وسنتعرّف أيضاً يف الجزء القادم من الجلسة إىل مزيد من املعلومات عن الجراثيم، وكيف تسبب 

األمراض املعدية وكيف تتنقل من شخص أو حيوان إىل شخص آخر.

�صارك

الوباء؟ كيف يحدث؟  يتبادر إىل ذهنك عندما تسمع كلمة »وباء«. ما هو   اخرت كلمة تصف ما 

ما الذي يسببه؟

أخرب املنسق بهذه الكلمة التي سيكتبها عىل السبورة الورقية القالبة. سّجل الكلمة يف هذا املربع أو 

عىل قطعة ورق. ثم سّجل أيضاً يف املرّبع جميع الكلامت التي اقرتحها زمالؤك.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا األوبئة: املقدمة والتعاريف

ستعطيك جميع الكلامت التي تراها يف املّربع أعاله فكرة أفضل عام هو مقصود بالوباء، وكيف 

يحدث، وملاذا، وكيف يتأثر به األشخاص والجامعات املحلية. تعريف الوباء هو التايل:

الوباء

يحدث الوباء حني يصاب عدد من أفراد املجتمع املحيل أكرب مام هو معتاد بنفس املرض يف نفس 

الوقت.

انظر الفقرة 4-6-1 لالطالع عىل األمراض التي يرجح أن تصبح أوبئة.

يندلع الوباء باجتامع عدة عوامل:

y	.وجود املرض املعدي

y	.تأثر الجامعة املحلية بالعدوى

y	.إصابة األشخاص باملرض بأعداد أكرب بكثري مام هو معتاد

y	.إصابة األشخاص باملرض يف نفس الوقت

اجلزء 1-3-2 دورة العدوى ودورات الأوبئة

بعد تحديد تعريفي العدوى والوباء، نستطيع أن نذكر املزيد عن كيفية حدوثهام وكيفية تأثريهام 

يف الناس ويف املجتمعات املحلية.

دورة العدوى

كام ذكرناه سابقاً، تؤدي حاالت العدوى إىل إصابة الناس بأمراض يعانون منها. يصاب األشخاص 

أجسادهم عاجزة عن  أجسادهم وتكون  العدوى يف  التي تسبب  الجراثيم  تدخل  باملرض عندما 

مكافحة املرض أو القضاء عليه فوراً.

لقد ذكرنا الجراثيم مراراً عدة. ما هي الجراثيم؟

اجلراثيم

الجرثومة هي كائن صغري جداً ال نستطيع رؤيته بالعني املجردة.

مثة أنواع مختلفة من الجراثيم: الفريوسات، والبكترييا، والفطريات، والطفيليات. تؤثر الجراثيم يف 

البرش ويف الحيوانات وميكن أن تصيبهم باملرض.

تنتقل الجراثيم من شخص أو حيوان إىل شخص آخر وتسبب انتشار املرض )األمر الذي قد يؤدي 

إىل حدوث الوباء(.
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الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا األوبئة: املقدمة والتعاريف

بعض األمور التي يجب أن نتذكرها عن الجراثيم:

y	هي كائنات حية

y	.هي صغرية جداً إىل درجة أننا ال نستطيع رؤيتها بالعني املجردة

y	 ميكن أن تدخل أجسامنا بطرق مختلفة )عندما نتنفس، عن طريق الفم، من خالل عضات

الحرشات، عرب االتصال الجنيس، من خالل خدوش الجلد والجروح، أثناء الرضاعة، من األم 

إىل الطفل أثناء الحمل..(

y	.ميكن أن تصيبنا بعض الجراثيم باملرض عندما تدخل أجسامنا

y	.ميكن أن تنتقل من شخص أو حيوان إىل شخص آخر بطرق مختلفة

الجراثيم موجودة حولنا يف كل مكان. ميكن أن نجدها عىل األرض، يف املاء ويف الطعام، وعىل أيدينا، 

وكيف  األمراض؟  وتسبب  أجسادنا  الجراثيم يف  تدخل  كيف  ولكن  نلمسها.  أخرى  أشياء  أو عىل 

تتنقل من شخص إىل آخر؟

يجب من أجل فهم طريقة انتشار الجراثيم، أن ننظر إىل دورة العدوى. انظر جيداً إىل الشكل 3 )يف 

الصفحة 25(، الذي يبنّي كيف ميكن أن تنقل الجراثيم العدوى إىل األشخاص وتؤدي إىل إصابتهم 

باملرض.

يكشف الشكل البياين عدة أمور هامة:

y	.الجراثيم هي التي تسبب حاالت العدوى

y	.تنترش الجراثيم من شخص أو من حيوان إىل شخص آخر أو حيوان آخر

y	.تسبب أنواع مختلفة من الجراثيم أنواعاً مختلفة من األمراض املعدية

y	:تنترش الجراثيم وتصيب أشخاصاً آخرين بالعدوى بطرق مختلفة

g	.مبارشة، عىل سبيل املثال من خالل اللمس أو السعال أو العطس أو االتصال الجنيس

g	 بطريقة غري مبارشة عرب ناقل )للعدوى(، أو بواسطة املاء أو الطعام أو الهواء أو الرتاب
أو أغراض مختلفة.

y	 عندما تدخل الجرثومة جسم شخص بصحة جيدة، ميكن أن يصاب باملرض. وأحياناً يتعاىف

الشخص املريض، وأحياناً يكتسب املناعة )يصبح محمياً( ضد املرض، وأحياناً يبقى مصاباً 

بالعدوى وقد يلقى حتفه بسبب إصابته بالعدوى.

y	 بعض األشخاص يصابون بجرثومة ولكن ال ميرضون. وسنناقش الحقاً يف الجلسة ملاذا يحدث

ذلك. أما اآلن فاملهم أن نتذكر أنه حتى إن مل ميرض هؤالء األشخاص، وحتى لو بدوا بصحة 

التي يحملونها إىل أشخاص آخرين. وهم بذلك: »حاملو  الجراثيم  ينقلوا  جيدة، ميكن أن 

املرض« )أو الجرثومة أو الفريوس(.

y	 أن املحلية. غري  املجتمعات  املعدية، إىل حد معني، يف كل األوقات يف كل  تظهر األمراض 

املرض يصيب أحياناً يف نفس الوقت عدداً من األشخاص أكرب بكثري مام هو معتاد، ويعجز 

املجتمع عن التصدي له. ونواجه حينها حالة وباء.

ناقش النقاط املثارة أعاله مع املنسق ومع زمالئك. وتأكد من أن كل النقاط واضحة لك.

قدم أمثلة عن مختلف مسارات انتقال العدوى.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا األوبئة: املقدمة والتعاريف

النتقال املبا�صر

لقد ذكرنا االنتقال املبارش من خالل السعال أو العطس، ويعرف ذلك باالنتقال بالقطريات )الرذاذ(.

انتقال العدوى بالقطريات )عن طريق الرذاذ(

يحدث عندما تدخل إفرازات من الفم أو األنف تحتوي عىل الجراثيم املسببة للمرض عيني شخص 

آخر أو أنفه أو فمه.

ميكن أيضاً أن تنتقل الجرثومة بطريقة مبارشة من شخص إىل شخص آخر.

انتقال العدوى من �صخ�ض اإىل اآخر

ويحدث االتصال  يتبادالن سوائل الجسم.  آخر أو  يحدث عندما يالمس الشخص املصاب شخصاً 

املبارش من خالل املالمسة أو التقبيل أو مامرسة الجنس.

النتقال غري املبا�صر

احتكاك  لديهم  الذين ليس  لتصيب األشخاص  األمراض  تنترش  املبارش عندما  االنتقال غري  يحدث 

مبارش بالشخص املصاب أو ليسوا قريبني منه.

انتقال العدوى عرب الهواء هو نوع من االنتقال غري املبارش. كيف يختلف االنتقال عرب الهواء عن 

االنتقال بالقطريات؟

انتقال العدوى عرب الهواء

يحدث عندما تبقى جراثيم الشخص املريض يف الهواء لفرتة من الوقت ثم تدخل أنف شخص آخر 

أو فمه.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا األوبئة: املقدمة والتعاريف

ميكن أيضاً أن تنتقل العدوى عندما نلمس أشياء ملسها شخص مريض أو تسبب بتلّوثها. فكر يف 

مختلف اإلجراءات التي ميكن أن تتخذها ملنع هذا النوع من االنتقال.

الأغرا�ض امللّوثة

الجراثيم املنقولة عرب السعال أو العطس أو غريها من سوائل الجسم مثل الدم ميكن أن تظل حّية 

من  الطبية، وغريها  واملعدات  األبواب،  ومقابض  املنزلية،  واألدوات  األلعاب  الوقت يف  من  لفرتة 

األغراض. ويحدث انتقال العدوى عندما يلمس شخص غري مصاب غرضاً ملوثاً وتدخل الجراثيم 

املوجودة عىل هذا الغرض جسمه عرب العينني أو األنف أو الفم.

ميكن أن تعيش أيضاً الجراثيم وتنمو يف الطعام ويف املاء. وهذه طريقة انتقال شائعة جداً وميكن 

الوقاية منها بسهولة من خالل مامرسات النظافة الصحية التالية املوىص بها )انظر أدوات العمل: 

التوعية بالنظافة الصحية(.

الطعام وماء ال�صرب

ميكن أن تنتقل الجراثيم عرب الطعام واملاء اللذين قد يتعرضان للتلوث عرب املواد الربازية )التغّوط(، 

أو سوائل جسدية أخرى، أو مامرسات يف النظافة الصحية غري مأمونة.

ميكن أن تنترش أيضاً الجراثيم بواسطة نواقل للمرض. ما هو الناقل؟

ناقل العدوى

هو حرشة أو حيوان ميكن أن يحمل الجراثيم وينقلها إىل البرش. وتشمل النواقل البعوض، والذباب، 

والجرذان، والرباغيث، والوطاويط )الخفافيش(، والدجاج، والقردة.

النواقل �صورة اإي�صاحية 1- 

النواقل: جرذ، ذبابة، برغوث، بعوضة 
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا األوبئة: املقدمة والتعاريف

انت�صار الوباء

األمراض املعدية موجودة إىل حد ما يف كل األوقات يف أي مجتمع محيل. ولكن املرض ينترش أحياناً 

بشكل أكرث فاعلية ويصيب يف نفس الوقت عدداً من األشخاص أكرب بكثري مام هو معتاد، ويسبب 

زيادة أعداد املرىض وأحياناً زيادة الوفيات مام ميكن للمجتمع املعني مواجهته. وهذا هو وباء.

ميكن أن تسبب أمراض مختلفة كثرية أوبئة. وسنتكلم عنها يف الجلسة املقبلة. أما اآلن فسنحاول 

أن نفهم كيف تنترش الجراثيم التي تنتقل من شخص إىل آخر أو من الحيوانات إىل البرش، وكيف 

ميكن أن تتحّول إىل وباء.

انظر عن كثب الشكل التايل وحاول أن تفهم كيف ميكن لشخص واحد أن ينقل العدوى إىل عدة 

أشخاص آخرين ويسبب نرش هذه العدوى.

انت�صار العدوى ال�صكل 3- 

ميكن ملريض واحد أو ناقل للعدوى نقل املرض إىل عدد كبري من األشخاص، ولهذا ميكن أن يبدأ 

الوباء عندما يصاب شخص واحد أو عدد قليل من األشخاص باملرض. وينقل هؤالء العدوى إىل 

أشخاص آخرين وينترش بذلك املرض بصورة أوسع بكثري.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا األوبئة: املقدمة والتعاريف

ومن املهم أن نتذكر أن جميع الذين تنتقل إليهم الجرثومة ال ميرضون بالرضورة. فيستطيع البعض 

مقاومة العدوى. ويتمتع هؤالء باملناعة أو يصابون إصابة خفيفة متر دون أن يالحظها أحد. ولكن 

إذا كانوا حاملني للعدوى، ميكن أن ينقلوا الجراثيم إىل أشخاص آخرين. إضافة إىل ذلك، يكون بعض 

األفراد أكرث تعرّضاً للمرض ألن تغذيتهم سيئة أو ألنهم يعانون من أمراض أخرى تضعف مقاوتهم 

للمرض أو مناعتهم. )وهذا يعني أن أجسادهم عاجزة عن إنتاج ما يكفي من األجسام املضادة 

ملكافحة البكترييا والفريوسات، ومن ثم ميرضون أكرث من اآلخرين.

املناعة

هي القدرة عىل مقاومة العدوى. والشخص الذي يتمتع باملناعة إزاء مرض معني قد يكون أصيب 

ح ضد هذا املرض. به من قبل واكتسب القدرة عىل مقاومته، أو ُمَلقَّ

يحدث الوباء عندما يزداد عدد املرىض يف مجتمع محيل معني. ويصاب عدد أكرب مام يحصل عادة 

وأكرث مام يستطيع املجتمع املحيل مواجهته.

يحدث الوباء ألحد األسباب التالية:

y	.)تكون الجراثيم أكرث نشاطاً من العادة )عىل سبيل املثال، وجود نوع جديد من الجراثيم

y	.تدخل الجراثيم ألول مرة هذا املجتمع املحيل، ولهذا ال ميلك السكان مناعة ضدها

y	.وصل ناقل يحمل الجراثيم إىل املجتمع املحيل ألول مرة

y	.)ازداد عدد نواقل العدوى )عىل سبيل املثال تضاعف البعوض خالل موسم األمطار

y	 الناس أقل قدرة عىل مقاومة الجراثيم ألنهم يعانون من سوء التغذية وألن عدداً قلياًل منهم

يتمتع باملناعة.

y	 بيئة سليمة الحفاظ عىل  أو عدم  املحيطة  البيئة  الجراثيم بسبب تدهور حالة  تضاعفت 

)عىل سبيل املثال عدم وجود كميات كافية من املاء أو تلّوث مصادر املياه(.

y	 مع أو  مثاًل(،  لالجئني،  مخيامت  يف  يقيمون  )عندما  الناس  بني  فيام  املخالطات  تكاثفت 

الحيوانات )بعد إزالة الغابات مثاًل(.

y	.مل يلّقح سوى عدد قليل )أو عدد أقل( من الناس

إذا أردنا مواجهة األوبئة بشكل فعال، من املهم أن نبحث عن العوامل التي تسبب انتشار الوباء. 

وميكن تحقيق ذلك، من خالل معرفة العدوى التي تسبب الوباء والبيئة التي تنترش فيها.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا األوبئة: املقدمة والتعاريف

متثيل الأدوار

يختار املنسق أحد املشاركني لتأدية دور الشخص الذي يصاب أوالً بالعدوى. ميكن أن ينتقل هذا 

املرض من شخص إىل آخر من خالل املصافحة.

يتجول »الشخص املصاب« ويصافح مشاركني آخرين. واألشخاص الذين يصافحهم يصبحون بدورهم 

»مرىض«.

الحظ عدد األشخاص الذين يصبحون مرىض بعد بضعة دقائق فقط.

يساعدك هذا التمرين عىل »رؤية« طريقة انتشار الوباء.

انت�صار املر�ض ال�صكل 4- 

شخص مريض

شخص مريض

شخص بصحة جيدة

 ميكن أن يكون أيضاً

حاماًل للمرض

الوبـاء
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا األوبئة: املقدمة والتعاريف

اجلزء 1-3-3  ما الذي ي�صاعد يف انت�صار الأوبئة؟

لقد أرشنا إىل أن الجراثيم التي تسبب األوبئة تنترش مبارشة من شخص إىل آخر، أو من الحيوان إىل 

اإلنسان، أو تنترش بشكل غري مبارش من خالل البيئة املحيطة أو عرب ناقل.

يف الحاالت العادية، يحول وجود توازن بني العوامل دون انتشار املرض والتسبب بوباء. وتشمل 

هذه العوامل ما ييل:

y	.طبيعة املرض ووجوده وحيويته

y	.املجتمع الذي يوجد فيه املرض وظروف عيش املجتمع املحيل وعاداته ومامرساته

y	.البيئة التي تشمل املواسم، واملياه، وظروف الرصف الصحي، ووجود نواقل الجراثيم

انظر إىل الشكل البياين أدناه وتصّور كيف ميكن لتغيري يف أحد العنارص الثالثة املذكورة أعاله )املرض 

والبيئة واملجتمع املحيل( أن يساعد يف انتشار املرض والتسبب بالوباء.

املر�ض والبيئة واملجتمع املحلي ال�صكل 5- 

البـيـئـة

املجتمع
املــرضاملحيل
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا األوبئة: املقدمة والتعاريف

باملرض  لإلصابة  قابلية  أكرث  الناس  وتجعل  الوباء  انتشار  من  تزيد  أن  ميكن  أمور  عدة  هناك 

والتعرض له.

الجراثيم،  بني  التوازن  أسباب،  لعدة  أو  ما  لسبب  يتغري،  عندما  باالنتشار  تبدأ  األوبئة  أن  تذّكر 

والنواقل، والناس، والبيئة.

�صارك

قل للمنسق ما هي األمور التي تظن أنها تساهم يف انتشار األمراض. فّكر باألمراض التي تنترش 

مبارشة عرب السعال أو العطس أو اللمس، واألمراض التي تنترش بواسطة البعوض، واألمراض التي 

تنترش عرب املياه امللوثة أو نظم الرصف الصحي السيئة. سّجل يف هذا املرّبع كل األمور التي تسبب 

انتشار األمراض.

عىل سبيل املثال: األيدي املتّسخة، تكاثر البعوض قرب برك املاء

ميكن أن ترى من خالل أجوبتك أن هناك أموراً كثرية تساهم يف انتشار األمراض وتسبب األوبئة. 

عىل  سيساعدك  ذلك  ألن  مواجهتها،  أو  األوبئة  لتفادي  تعمل  عندما  جميعاً  تتذّكرها  أن  عليك 

تعريف الناس بالطرق التي ميكنهم استخدامها لحامية أنفسهم والحد من انتشار املرض.

ستصبح كل هذه األمور أوضح بكثري يف الجلسة القادمة عندما سنناقش مختلف أنواع األمراض التي 

تسبب األوبئة وكيف ينترش كل منها.

اجلزء 1-3-4 من الذي يكون معّر�صا للمر�ض؟

ال تصيب الجراثيم واألمراض املعدية جميع الناس بنفس الطريقة. فبعض األشخاص يصابون باملرض 

بسهولة أو يتعرضون ملضاعفات عندما يالمسون الجراثيم بينام ال يحصل أي يشء لآلخرين. وهذا 

ما نعنيه عندما نتكلم عن التعرّض للمرض. فكلام كان الناس أكرث تعرضاً للمرض، كلام أصبحت 

إصابتهم أسهل.

إننا نعرف بشكل عام ملاذا بعض األشخاص داخل املجتمع هم أكرث تعرضاً لألمراض من اآلخرين. 

فهم عىل سبيل املثال يف غالب األحيان فقراء، أو مرىض أصاًل، أو معوقون. واآلن علينا أن نفكر يف 

فئات أخرى من الناس يف املجتمع قد يكونون أكرث تعرضاً لإلصابة باألمراض املعدية وملاذا؟ 
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا األوبئة: املقدمة والتعاريف

من املهم جداً أن نعرف ملاذا بعض الفئات هي أكرث تعرضاً لإلصابة ألننا سنعرف بذلك من هم 

الذين يجب أن نحميهم وبأي طريقة.

�صارك

تجد أدناه قامئة لفئات مختلفة من السكان. حاول، ضمن مجموعات صغرية، النظر يف كل فئة 

من الفئات املذكورة وتسجيل ما إذا كنت تظن أنها فئة معرضة للعدوى أو غري معرضة لها 

وألي سبب؟

عندما تحدد ما إذا كانت إحدى الفئات معرضة للعدوى أو غري معرضة لها، يجب أن تأخذ يف 

االعتبار األمور التي تساعد يف انتشار األمراض املعدية.

ملاذاالتعر�ض للعدوىالفئة 

ع الأطفال الر�صّ

الأطفال

الن�صاء احلوامل

 العاملون الذين يتمتعون 

ب�صحة جيدة

كبار ال�ّصن

اجلنود 

املزارعون

عمال امل�صانع

 حاملو فريو�ض 

نق�ض املناعة الب�صرية

الفقراء

الآباء الوحيدون اأو الأمهات 

الوحيدات، والأرامل

 العاملون يف جمال 

الرعاية ال�صحية 

فئات اأخرى

اآلخر  البعض  بينام  اإلصابات،  أنواع  لجميع  معرضون  أعاله هم  املذكورة  الفئات  أفراد  بعض 

معرّض لنوع واحد من اإلصابة، تبعاً لظروف حياتهم، والطريقة التي تنترش بها العدوى، وغريها 

من العوامل.

فّكر اآلن يف فئات أخرى قد تكون معرضة للعدوى يف مجتمعك املحيل وملاذا؟
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا قضايا خاصة بشأن مواجهة األوبئة  واألمراض املعدية

 اجلل�صة 1-4 ق�صايا خا�صة ب�صاأن مواجهة الأوبئة 

والأمرا�ض املعدية

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	.أن تناقش ملاذا ميكن أن تحدث األوبئة بعد الكوارث الطبيعية

y	.أن تفرّس كيف ينبغي التعامل مع الجثث لتفادي األوبئة

y	.أن تصف مبدأ »الصحة الواحدة« أو نهج توحيد األداء يف مجال الصحة

اجلزء 1-4-1 الكوارث والأوبئة

كثرياً ما تحدث الكوارث الطبيعية يف أنحاء مختلفة من العامل وتكون عادة آثارها مدمرة لألشخاص 

واملمتلكات. وتسبب العديد من الوفيات واإلصابات، وتزداد أيضاً معدالت اإلصابة باألمراض. كام 

تؤدي إىل رحيل الناس عن منازلهم وبلداتهم املدمرة.

ومثة أنواع مختلفة من الكوارث الطبيعة تلحق األرضار باملجتمعات املحلية بطرق مختلفة. بعض 

هذه الكوارث مثل الزالزل تسبب العديد من الوفيات واإلصابات، ويرغم عدداً كبرياً من الناس إىل 

النزوح. بينام تسبب عموماً بعض الكوارث األخرى مثل الفيضانات أو حاالت الجفاف، عدداً أقل 

الطعام  الحاالت يف املحاصيل املحلية ويف توفر  الكثري من  الوفيات واإلصابات لكنها تؤثر يف  من 

واملاء النقي.

إذا أردنا أن نفهم كيف تظهر األمراض املعدية واألوبئة وكيف تنترش أثناء الكوارث الطبيعية عدداً، 

علينا أن نفهم كيف تتيح آثار الكوارث الطبيعية انتشار أنواع مختلفة من األوبئة بسهولة أكرب. 

وسنبدأ بالنظر يف آثار الكوارث الطبيعية عىل الجامعات املحلية.

كام أرشنا إليه، ميكن أن توّلد الكوارث ظروفاً تساعد عىل انتشار األوبئة. ومن املرجح أن تظهر بعد 

الكوارث الطبيعية أوبئة كثرية مثل حاالت اإلسهال والتهابات الجهاز التنفيس، بينام ميكن أن تحدث 

أحياناً أوبئة أخرى مثل املالريا.

ويك نفهم هذه التأثريات، علينا أن نتذّكر ما الذي يساعد يف انتشار األوبئة.

�صارك

األشخاص  عىل  تخلفها  أن  ميكن  التي  واآلثار  تعرفها  التي  الطبيعية  الكوارث  أنواع  بعض  اذكر 

واملجتمعات.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا قضايا خاصة بشأن مواجهة األوبئة واألمراض املعدية

حاالت  يف  مواجهتها  من  بكثري  أصعب  طبيعية  كارثة  وقوع  بعد  األوبئة  مواجهة  أحياناً  تكون 

أخرى، ذلك أن الكوارث غالباً ما تؤثر يف قدرة املراكز الطبية واملستشفيات عىل استقبال املرىض 

ومعالجتهم، وتوقف تنفيذ الربامج للتوعية بقضايا الصحة املجتمعية والوقاية من األمراض، وتغرّي 

األوضاع العامة للسكان نحو األسوأ.

الذي  الجدول  خالل  من  نرى،  أن  نستطيع  واآلن  لألوبئة.  املعرضني  األشخاص  عن  سابقاً  تكلمنا 

أنشأناه أعاله، أن عدداً أكرب من الناس ميكن أن يصبح معرضاً أيضاً لإلصابة بعد كارثة طبيعية، ألن 

الكوارث الطبيعية تؤثر يف غالب األحيان يف الظروف املعيشية، ويف املأوى، ونظم الرصف الصحي، 

وإمدادات الطعام واملاء، وقد تؤدي أيضاً إىل رحيل السكان.

ن�صاط جماعي

داخل مجموعات صغرية، تذّكر ما يساعد عىل انتشار األوبئة. ثم ناقش املوضوع وابحث عن جملة 

تصف العالقة بني الكوارث الطبيعية وآثارها واألوبئة.

تابع نهج املثال اأدناه:

تتميز  أوضاع  يف  مؤقتة  إيواء  وأماكن  خيم  يف  والعيش  منازلهم  من  الناس  نزوح  الزالزل  تسبب 

باالكتظاظ. وهذا ما يساعد عىل انتشار التهابات الجهاز التنفيس.

تبحث كل جمموعة عمل يف نوع واحد من الكوارث التالية:

الزالزل

الفيضانات

انزالقات الرتبة

العواصف

التسونامي

أزمات الالجئني

حاالت الجفاف واملجاعة

سّجل جميع العبارات التي تذكرها مجموعات العمل عىل سبورة ورقية قالبة أو عىل اللوح وقم 

مبناقشتها.



31

دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا قضايا خاصة بشأن مواجهة األوبئة واألمراض املعدية

اجلزء 1-4-2 اجلثث يف الكوارث الطبيعية

تنشأ عقب معظم الكوارث الطبيعية مخاوف شديدة من أن تسبب الجثث ظهور األوبئة. وتنرش 

وسائل اإلعالم هذه الفكرة الخاطئة كام يتناقلها أيضاً بعض العاملني الطبيني وأخصائيو الكوارث.

الجثث ال تسبب األوبئة بعد الكوارث الطبيعية.

وقد يدفع الضغط الناجم عن هذه االشاعات إىل اتخاذ السلطات إجراءات غري رضورية للتخلص 

من الجثث مثل الدفن الجامعي أو رش املواد املطّهرة. وميكن أن تؤدي مثل هذه اإلجراءات إىل 

حاالت اضطراب نفيس ومشاكل قانونية يعانيها أقرباء الضحايا.

ومن املهم جداً أن نعرف أن السكان الناجني هم عىل األرجح املسؤولون عن انتشار األمراض بقدر 

أكرب بكثري من املوىت.

الأمرا�ض املعدية واجلثث

يقيض عادة ضحايا الكوارث الطبيعية بسبب إصابتهم بجروح أو بسبب الغرق أو الحريق وليس 

بسبب أمراض معدية. ومن غري املرجح أن يكون هؤالء مصابني عند وفاتهم بأمراض معدية تسبب 

األوبئة. وال تبقى معظم الجراثيم املسببة للعدوى حية يف الجثث أكرث من 48 ساعة.

اخلطر الذي يتعر�ض له عامة النا�ض

يكون الخطر الذي يتعرض له عامة الناس ضئياًل ألن معظم الناس ال يلمسون الجثث. ومثة احتامل 

بوجود خطر تلّوث مياه الرشب بالرباز أو اإلفرازات التي تترسب من الجثث، ولكن هذا الخطر هو 

أيضاً طفيف.

اخلطر الذي يتعر�ض له الأ�صخا�ض الذين يالم�صون اجلثث

يتعرض األشخاص الذين ميّسون الرفات البرشية )الجثث( لبعض املخاطر إذا المسوا الدم أو الرباز 

امللوث بالتهاب الكبد الوبايئ، أو فريوس نقص املناعة البرشية، أو داء الّسل، أو التهابات الجهاز 

الهضمي. وميكن أيضاً ألفراد فرق جمع الجثث الذين يعملون يف أماكن خطرية مثل املباين املنهارة، 

أن يتعرضوا لخطر اإلصابة بالجروح.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا قضايا خاصة بشأن مواجهة األوبئة واألمراض املعدية

اإجراءات ال�صالمة الوقائية للذين يالم�صون اجلثث يف الكوارث الطبيعية

من املحتمل أن ُيطلب منكم، كمتطوعني، التعامل مع الجثث بعد كارثة طبيعية. ومن املهم معرفة 

إجراءات السالمة الوقائية التي ينبغي اتخاذها لتجنب اإلصابة باألمراض املعدية وتفادي انتشارها. 

ويعني أن االلتزام بقواعد النظافة الصحية األساسية سيحميكم من اإلصابة بالعدوى عن طريق 

الدم وغريها من سوائل الجسم.

ويتعني عىل املتطوعني اتخاذ االحتياطات التالية لدى التعامل مع الجثث:

y	.استخدام القفازات مرة واحدة فقط والتخلص منها بالشكل الصحيح

y	.غسل األيدي بالصابون واملاء بعد مالمسة الجثث وقبل تناول الطعام

y	.تجنب مسح الوجه أو الفم باليدين

y	 غسل وتعقيم جميع اآلليات املستخدمة لنقل الجثث وكل املعدات واملالبس املتصلة بنقل

الجثث.

y	 الطلب عند  متوفرة  تكون  أن  ولكن يجب  الوجه  الرضوري وضع كاممات عىل  ليس من 

لتجنب الشعور بالقلق.

y	.الخضوع للتطعيم ضد فريوس التهاب الكبد الوبايئ باء
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا قضايا خاصة بشأن مواجهة األوبئة واألمراض املعدية

اجلزء 1-4-3 اجلثث يف الأوبئة

يقيض األشخاص الذين يلقون حتفهم يف األوبئة بسبب إصابتهم مبرض معد. غري أن غالبية الجراثيم 

ال ميكن أن تبقى حية لفرتة طويلة بعد وفاة الشخص. وال ميكن أن تنتقل غالبية األمراض املعدية 

من شخص إىل آخر بعد الوفاة. ويجب أن تتخذ االحتياطات العادية املذكورة أعاله عندما تساعد 

األرس يف إدارة الجثث بشكل مأمون أثناء تفيش األوبئة.

اللذين يظالن شديدي  ماربورغ  إيبوال وحمى  وباء  االستثناءات. وهي تشمل  ولكن هناك بعض 

هذين  تفيش  لدى  الجثث  إدارة  يف  خاصة  احتياطات  اتخاذ  ويجب  الوفاة.  بعد  حتى  العدوى 

الوبائني، ويكتيس هنا ارتداء معدات الحامية الشخصية الكاملة أهمية حيوية.

وتتطلب مساعدة األرس واملجتمعات املحلية يف اإلدارة الالئقة للجثث أثناء تفيش األوبئة تدريباً 

متخصصاً. وإذا ما اندلع يف منطقتكم وباء ميكن أن ينتقل بعد الوفاة، ستتلقى فرق خاصة التدريب 

الالزم ملساندة املجتمعات املحلية.

يجب أن يفهم املتطوعون املشاركون يف إدارة الجثث عادات املجتمع يف دفن موتاه وتحديد جميع 

األخطار املتصلة بذلك. وهذه القضية هي بالغة الحساسية للعائلة وللمجتمع املحيل وميكن أن 

تثري النزاعات مع املستجبني املعنيني مبواجهة الوباء. ويجب، قبل البدء بأية إجراءات، تفسري كل 

خطوة من عملية الدفن إىل العائلة. ومن املهم للغاية احرتام كرامة الشخص املتويف. وميكن إجراء 

مراسم الدفن بعد توضيح الرتتيبات املعتمدة واملوافقة عليها. ويجب عدم مبارشة إجراءات الدفن 

إال بعد الحصول عىل املوافقة عليها.

ويجب أن يكون لدى أفراد فريق الدفن اآلمن والكريم املهارات التالية:

y	.معرفة املرض املسؤول عن الوباء، ومعرفة الفريوس أو الكائن املسبب له وأشكال انتقاله

y	 معرفة اإلجراءات الصحيحة الالزمة للتعامل مع الجثث التي يحتمل أن تكون معدية مبا يف

ذلك ارتداء معدات الحامية الشخصية والتخلص منها إذا كان املرض شديد العدوى.

y	.مامرسة االنضباط الذايت يف اتباع اإلجراءات بالشكل الصحيح يف كل الظروف

y	 مراعاة احتياجات املجتمع املحيل ومعتقداته. ويجب الخضوع للتدريب يف مجال الَتَواُصل

والدعم النفيس واالجتامعي.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا قضايا خاصة بشأن مواجهة األوبئة واألمراض املعدية

تكون مواد التدريب املتخصص متاحة إذا كانت عمليات الدفن اآلمن رضورية. ويجب أال تنفذ 

عمليات الدفن اآلمن إال بالدعم التقني املالئم.

اأفراد فريق الدفن الآمن والكرمي وهم يرتدون معدات احلماية ال�صخ�صية الكاملة �صورة اإي�صاحية 2- 

اجلزء 1-4-4 مبداأ »ال�صحة الواحدة«

الذين  األشخاص  أما  املحيطة.  والبيئة  الحيوانات  مع  التفاعل  من  اإلنسان  أمراض  بعض  تنجم 

يلمسون الحيوانات أو املنتجات الحيوانية )مثل اللحوم والحليب أو منتجات األلبان(، أو جثث 

الحيوانات، فهم معرضون لإلصابة باألمراض التي ميكن أن ينقلها الحيوان. كام ميكن للحرشات نقل 

بعض األمراض من الحيوانات إىل اإلنسان. وميكن أن يكون الحيوان معدياً حتى لو مل تظهر عليه 

عوارض املرض.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا قضايا خاصة بشأن مواجهة األوبئة واألمراض املعدية

املثال، عندما  والحيوان ألمراض معدية. فعىل سبيل  اإلنسان  البيئية  التغيريات  تعرّض  أن  وميكن 

تقيم مجموعة من البرش يف منطقة جديدة، قد تكون أكرث تعرضاً لألمراض التي تنقلها الحيوانات 

السكان ملخاطر أشد باإلصابة باألمراض بعد إزالة الغابات أو  والنباتات الربية. وقد يتعرض أيضاً 

توسع الصناعة. كام ميكن أن تؤدي التغيريات البيئية إىل تعرّض الحيوانات لعوامل جديدة ناقلة 

للعدوى. وأخرياً يسمح منو السفر والتجارة الدوليني بانتشار األمراض بسهولة ورسعة يف كل أنحاء 

العامل.

وُيعّد مبدأ الصحة الواحدة نهجاً ميكن تطبيقه عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية والعاملية 

من أجل تحقيق النتائج الصحية املثىل. وهو يأخذ يف االعتبار الصالت املتبادلة التي ال ميكن تجنبها 

بني الناس والحيوانات والنباتات والبيئة التي يتقاسمونها. وينظر إىل البيئة االجتامعية والسلوكيات 

وإىل البيئة املادية كذلك.

�صحة واحدة ال�صكل 6- 

صحـة
 واحـدة

 الحـيـوان اإلنـسـان

البـيـئـة
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مقدمة
الجلسة ا-ا قضايا خاصة بشأن مواجهة األوبئة واألمراض املعدية

ال ميكن إيقاف وباء يصيب الحيوان واإلنسان من خالل العمل املنفرد لقطاع واحد حتى لو كان 

التعاون بني األخصائيني يف مجايل  تأسيس  مضنية. فمن الرضوري جداً  يبذل جهوداً  القطاع  هذا 

صحة اإلنسان والحيوان.

�صارك

سّجل أسامء األمراض التي ميكن أن تنتقل من الحيوان إىل اإلنسان. هل تعرف ما هي اإلجراءات 

األمراض  هذه  من  الوقاية  أجل  من  الحيوانية  والصحة  البرشية  الصحة  خدمات  تتخذها  التي 

ومكافحتها؟ ما الذي ميكن أن يفعله املتطوعون ملساندة هذه الجهود؟

ميكن للمتطوعني املشاركة يف األنشطة التالية:

y	.دعم حمالت تلقيح الحيوانات

y	.املشاركة يف مراقبة أمراض الحيوانات، الربية منها والداجنة

y	املساعدة يف عزل الحيوانات املريضة وإخضاعها للحجر الصحي

y	 التوعية بسلوك الحامية، عىل سبيل املثال، التأكد من أن الناس ال يأكلون حيوانات مريضة

أو ميتة، وأن املنتجات الحيوانية مطبوخة طبخاً جيداً.

y	 تشجيع استخدام معدات الحامية الشخصية لدى مالمسة الحيوانات التي تعاين من أمراض

شديدة العدوى.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا قضايا خاصة بشأن مواجهة األوبئة واألمراض املعدية

الوحدة التدريبية 2: 
مبادئ مكافحة األوبئة

الجلسة ٢-1 فهم الوباء

الجلسة ٢-٢ دورة مواجهة األوبئة

الجلسة ٢-3 فهم املخاطر
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا فهم حالة الوباء

اجلل�صة 2-1 فهم حالة الوباء

يف نهاية هذه الجلسة سيكون باستطاعتك:

y	.طرح األسئلة الصحيحة لدى التحقيق يف الوباء وتقييمه

اجلزء 2-1-1 طرح الأ�صئلة حول الوباء: التقييم

من املهم جداً أن نفهم حالة الوباء املعينة، يك نتمّكن من إدارة الوضع ومساعدة األشخاص املصابني 

بعض  نعرف  أن  علينا  فعال،  بشكل  الوباء  مواجهة  نستطيع  وليك  املتأثرة.  املحلية  واملجتمعات 

األمور.

ميكن أن يؤدي املتطوعون دوراً هاماً يف الكشف املبّكر عن تفيش الوباء ألن لديهم صالت وثيقة 

باملجتمع املحيل املعني، وميكن أن يالحظوا وقوع أحداث غري معتادة أو مجموعة من األحداث مل 

يبّلغ عنها إىل السلطات الصحية.

وليك نفهم حالة الوباء، علينا أن نطرح األسئلة التالية: ماذا؟ ومن؟ وأين؟ ومتى؟

تجد يف املربع أدناه بعض األسئلة التي ميكن أن تطرحها يف تقييم حالة الوباء، وهذه القامئة ليست 

حرصية. فهل تستطيع اقرتاح أسئلة أخرى تضاف إليها؟ ناقش تلك األسئلة مع زمالئك ومع املنّسق.

ماذا؟

ما هي األمراض التي تسبب هذا الوباء؟

ما هو حجم الوباء؟

بأي طرق ينترش الوباء؟

 ما هي اإلجراءات املالمئة لهذا الوباء يف مجايل 

الوقاية واإلدارة؟

 ما هي التدابري التي ميكن اتخاذها للحد من 

انتشار املرض؟

ما الذي يعرفه الناس عن املرض؟ ما هي مواقفهم 

وتصوراتهم املسبقة بشأنه؟

 ما هي الرسائل واملعلومات األساسية التي أعطيت لك 

بشأن املرض؟

ما هي اإلشاعات التي ترسبت إليك؟

من؟

من هم املترضرون من الوباء؟ كم عدد املرىض أو املوىت؟

من هم األكرث تعرضاً لإلصابة داخل املجتمع املحيل؟

من هم األكرث عرضة للمخاطر داخل املجتمع املحيل؟

من هم الذين يقومون مبواجهة الوباء؟

من هم الذين ميكن أن نتعاون معهم؟

اأين؟

أين يظهر الوباء؟

ما هي األماكن األخرى املهددة؟

أين توجد املوارد املتاحة لنا؟

ما هي أفضل األماكن يك ننطلق منها للعمل؟

أين ميكن أن يحصل الناس عىل املعلومات؟

متى؟

متى بدأ الوباء؟

متى تأكد تفيش الوباء؟

متى نستطيع البدء بالعمل عىل األرض؟
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا فهم حالة الوباء

إن اإلجابة عن هذه األسئلة وعن غريها من األسئلة ذات الصلة هي إحدى األمور األساسية املطلوبة 

لدى مواجهتنا لوباء يتفىش داخل مجتمعاتنا املحلية.

وعندما نطرح مثل هذه األسئلة ونبّلغ عن األجوبة، ننفذ ما يسمى بعملية تقييم الوباء، وهي 

خطوة هامة جداً من مواجهة الوباء. وسنتكلم عن ذلك لدى مناقشتنا لدورة مواجهة األوبئة يف 

الجلسة القادمة.

عملية تقييم الوباء

تجمع معلومات عن طبيعة الوباء وأسبابه وحجمه، وعن معرفة املجتمع املحيل به ومعتقداته 

املعلومات  واستخدام  وتحليلها،  املعلومات  وجمع  أجوبة،  وتقديم  أسئلة  طرح  وتقتيض  بشأنه. 

واإلبالغ عنها إىل جهات أخرى، من أجل ضامن مواجهة كافية ومناسبة للوباء.

اجلزء 2-1-2 كيف جند الإجابات؟

املستوى  عىل  مستويات.  عدة  عىل  األجوبة  عن  وتبحث  أعاله  الواردة  األسئلة  تطرح  أن  ينبغي 

للصليب  الوطنية  الجمعية  مقر  و  الصحة  وزارة  األجوبة يف  وتبحث عن  األسئلة  تطرح  الوطني، 

األحمر أو الهالل األحمر يف بلدك. أما عىل املستوى املحيل، فتتوجه إىل الفرع املحيل للجمعية. 

التي  األجوبة  جميع  وستساعد  املحيل.  مجتمعك  يف  األجوبة  عن  وتبحث  األسئلة  أيضاً  وتطرح 

تجمعها يف تحسني فهمك للوباء.

املجتمعات  أفراد  تأيت بشكل رئييس من  تحصل عىل األجوبة من مصادر مختلفة ولكن األجوبة 

املحلية الذين يعانون من الوباء. فهم الذين يعرفون أوضاع بيئتهم وظروف حياتهم وحالتهم أفضل 

من أي شخص آخر. وُيعّد قادة املجتمعات املحلية والعائالت والعاملون الصحيون بعض أفضل 

مصادر املعلومات التي تحتاجها.

أفراده  مع  وتتكلم  املترضر  املحيل  املجتمع  يف  تكون  أن  عليك  يتعنّي  مفيداً  التقييم  يكون  وليك 

مبارشة. وعليك أن تستخدم مهارات التواصل التي اكتسبتها من أجل جمع اإلجابات الدقيقة التي 

ستساعدك وتساعد اآلخرين يف مواجهة الوباء باألسلوب الصحيح.

�صارك

أخرب املنسق مبن تعتقد أنه ينبغي طرح عليه األسئلة الواردة أعاله. ميكن طرحها رمبا عىل العاملني 

الصحيني، أو زعامء القرية، أو األمهات – أو أي شخص ميكن التحدث إليه وتظن أن باستطاعته 

تقديم معلومات مفيدة. ناقش مختلف الخيارات مع زمالئك. ميكنك طرح األسئلة نفسها إىل عدة 

أشخاص.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا دورة مواجهة األوبئة

مترين

املنسق أّعد تصوراً »سيناريو« ممكناً لتفيش أحد األوبئة. وأنت عضو يف فريق تقييم الوباء. اطرح 

سؤاالً عىل املنسق كام لوكنت تقوم بالتقييم وحدد ملن كنت ستوجه هذا السؤال.

وعندما تنتهي من طرح األسئلة، انظر يف األجوبة وحدد بأي مرض وبايئ ميكن أن يتعلق األمر. وما 

هي الخطوات التي ميكن أن تتخذها ملواجهته؟

اجلل�صة 2-2 دورة مواجهة الأوبئة

يف نهاية هذه الجلسة سيكون باستطاعتك:

y	.تفسري دورة مواجهة األوبئة

y	.استخدام هذه الدورة يف الواقع الفعيل

اجلزء 2-2-1 دورة مواجهة الأوبئة

يساعدنا هذا املفهوم يف تناول مراحل الوباء بشكل أفضل، كام يساعدنا عىل فهم ما ميكن أن نفعله 

للحد من الرضر الذي قد يلحقه الوباء باملجتمع املحيل.

تظهر األوبئة عموماً بصورة دورات وليس بالتتابع )أي الواحد تلو اآلخر(. وحني يحدث الوباء، تؤثر 

الطريقة التي نستخدمها واإلجراءات التي نتخذها ملواجهته يف تطور الوباء القادم. وهذا يعني أننا 

سنتمّكن من التخفيف من معدالت املرض وعدد الوفيات والتخفيف من آثار األوبئة القادمة، إذا 

ما كانت مواجهتنا للوباء الحايل جيدة. وتساعدنا هذه الفكرة البسيطة عىل فهم الدور الذي نؤديه 

يف حالة ظهور الوباء وماذا يجب أن نفعله يف كل مرحلة من املراحل.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا دورة مواجهة األوبئة

تتضمن مواجهة األوبئة أربع مراحل رئيسية هي التالية:

الوقاية/التأهب – نحدد يف هذه املرحلة عوامل الخطر املتصلة باألوبئة، ونستعد إلدارتها - 1

أثناء الفرتات الفاصلة بني وبائني.

اإلنذار – نكتشف حاالت املرض التي ميكن أن تتحول إىل أوبئة ونبدأ يف حشد املوارد التي - ٢

سنحتاجها ملواجهة الوباء.

املواجهة- نتخذ اإلجراءات الالزمة ملعالجة الوباء.- 3

التقييم- نستعرض الطريقة التي واجهنا بها الوباء بعد انتهائه.- 4

يصّور الشكل البياين أدناه هذه الدورة.

دورة مواجهة الأوبئة ال�صكل 7- 

الوقاية/ا
التأهب

دورة
مواجهة األوبئة

 التقييماإلنذار

املواجهة

للوباء  الضارة  اآلثار  من  للتخفيف  شيئاً  نفعل  أن  الدورة،  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  نستطيع، 

عىل السكان يف مجتمعاتنا املحلية. وسنتكلم الحقاً بالتفصيل عن بعض اإلجراءات التي ميكن أن 

نتخذها. أما اآلن فسنكتفي برسد ما يجب أن ينفذ يف كل مرحلة من املراحل.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا دورة مواجهة األوبئة

الوقاية والتاأهب

يف  السليمة  املامرسات  نرش  إىل  نسعى  املثال،  سبيل  فعىل  األوبئة.  تفادي  إىل  نسعى   - الوقاية 

املجتمع، والتصدي لعوامل الخطر، وإنشاء البنى التحتية الالزمة، مبا يف ذلك نظم املراقبة املجتمعية، 

من أجل كشف املخاطر برسعة.

التأهب – نجري االستعدادات الالزمة أثناء الفرتات الفاصلة بني األوبئة. ونستفيد من تلك الفرتات 

للتعّلم، وتجميع املواد واملعدات الالزمة، وتدريب املوظفني واملتطوعني.

الإنذار

يف هذه املرحلة ال نعلم بعد إن كان الوباء قد بدأ بالتفيش، ولكننا الحظنا ظهور عدد من الحاالت 

أكرب مام هو معتاد داخل املجتمع املحيل، األمر الذي يزيد من احتامالت حدوث وباء قريباً. نقوم 

حينها بحشد املتطوعني، وتجديد معلوماتهم، وتهيئتهم ملواجهة الوباء يف حال إعالنه. ومثة خطوة 

هامة يف مرحلة اإلنذار هي البدء بتقييم الوباء.

املواجهة

فور تأكيد وزارة الصحة أو السلطات الصحية املحلية بوجود الوباء، نبدأ مرحلة املواجهة. وقد سبق 

أن ناقشنا بعض األنشطة التي ميكن أن يقوم بها املتطوعون للمساعدة مبا يف ذلك حمالت التوعية 

يف مجال الصحة. وسنواصل مناقشتها يف مختلف أقسام الدليل.

التقييم

بعد احتواء الوباء، من املهم جداً أن نستعرض الطريقة التي استخدمت يف إدارة الوباء )ما الذي 

قمت به( وما الذي ميكن أن ينفذ بأسلوب أفضل يف املرة القادمة )أي عند تفيش وباء يف املستقبل(. 

ومن املحتمل أن نكرر نفس األخطاء، يف حال عدم إجرائنا تقييم سليم. ونستطيع، يف ضوء التقييم، 

تحسني استعداداتنا ملواجهة الوباء القادم والعمل مبزيد من الفعالية لتفادي األوبئة يف املقام األول.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا دورة مواجهة األوبئة

اجلزء 2-1-2 ما هو دور املتطوعني يف خمتلف مراحل 

دورة مواجهة الأوبئة؟

ميكن للمتطوعني تأدية دور مفيد يف كل مرحلة من مراحل دورة مواجهة األوبئة. غري أن اإلجراءات 

ليست متطابقة يف كل حاالت األوبئة. بعض اإلجراءات هي إجراءات عامة ومناسبة لجميع األوبئة، 

بينام بعض اإلجراءات األخرى هي إجراءات خاصة ال تنطبق إال عىل أوبئة معينة. سنحاول اآلن 

البحث يف األمور العامة التي ميكن أن ينفذها املتطوعون يف كل مرحلة من مراحل دورة مواجهة 

األوبئة.

الوحدة  يف  بالتفصيل،  نناقش  وسوف  القادم.  الجامعي  النشاط  أثناء  أفكارك  مختلف  سّجل 

التدريبية 4، اإلجراءات التي ميكن اتخاذها يف كل مرحلة من املراحل. وميكن، يف سياق التعلم عىل 

استخدام مجموعة األدوات، مناقشة اإلجراءات الخاصة التي ميكن أن يتخذها املتطوعون ملساعدة 

مجتمعاتهم املحلية يف حاالت الوباء.

ن�صاط جماعي

سجل بعض اإلجراءات الرئيسية التي تظن أنه ينبغي اتخاذها يف كل مرحلة من مراحل مواجهة 

األوبئة. وركز عىل اإلجراءات العامة املالمئة لكل األوبئة وليس عىل اإلجراءات الخاصة بنوع معني 

من األوبئة.

الوقاية

املواجهة

الإنذارالتاأهب

التقييم
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا فهم املخاطر

اجلل�صة 2-3 فهم املخاطر

يف نهاية هذه الجلسة سيكون باستطاعتك:

y	.تفسري مفهوم املخاطر

y	.تحديد مختلف أنواع املخاطر يف بلدك ويف مجتمعك التي من شأنها أن تؤدي إىل وباء

اجلزء 2-3-1 خطر تف�صي الوباء

إذا ما استطعت تحديد املخاطر املتصلة بوباء معني، سيكون باستطاعتك االستعداد شخصياً ومع 

مجتمعك املحيل إلدارة األوبئة بأسلوب أفضل.

خماطر تف�صي الوباء

هو احتامل أو إمكانية حدوث نوع معني من األوبئة داخل مجتمع محيل، بالنظر إىل قابلية السكان 

للتأثر، واألمراض املوجودة يف املجتمع املحيل، والبيئة املحيطة.

كلام ازدادت مخاطر تفيش وباء معني، تزداد احتامالت حدوث الوباء.

وكلام انخفضت مخاطر تفيش الوباء، تنخفض احتامالت حدوث الوباء.

يتبعها  التي  واملامرسات  السلوك  منها من خالل  التقليل  أو  املخاطر  زيادة  املمكن  أن من  تذّكر 

األفراد واملجتمع، ومن خالل التصورات واملعتقدات املرتبطة باملرض.

التهديدات

وجود املرض أصاًل يف املجتمع املحيل، واالفتقار إىل ماء الرشب النقي، وحلول موسم األمطار حيث 

يتكاثر البعوض. هذه جميعها تهديدات تزيد من خطر تفيش وباء املالريا. حاول مع زمالئك التفكري 

يف أمثلة أخرى من التهديدات التي تزيد من خطر تفيش أنواع مختلفة من األوبئة.

القابلية للتاأثر

يعاين األطفال داخل منطقة معينة من سوء التغذية، األمر الذي يجعلهم أكرث قابلية للعدوى. هذا 

الضعف يف التغذية يزيد من احتامالت اإلصابة بأمراض إسهال وبائية خطرية. فّكر يف أمثلة أخرى 

من قابلية التأثر التي تزيد من خطر تفيش وباء معني.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا فهم املخاطر

ما الذي يوؤثر يف م�صتوى هذا اخلطر؟

الخطر(.  )مستوى  تحددها  أو  وباء  حدوث  احتامالت  يف  تؤثر  التي  العوامل  من  العديد  هناك 

وبالنسبة إىل أمراض كثرية، يتعلق خطر حدوث الوباء بأوقات من السنة وبالفصول أو املواسم. 

فالخطر يزداد يف أوقات معينة من السنة وينخفض يف أوقات أخرى. هل ميكنك التفكري بأمراض 

متيل إىل الحدوث خالل مواسم أو فصول معينة؟ ُاذكرها إىل املنسق وإىل زمالئك.

اأهمية معرفة خماطر تف�صي الوباء

من املهم معرفة املخاطر التي تهدد املجتمع املحيل ألن تحديد العوامل التي تزيد من املخاطر 

والوقاية من  تفاديها.  إىل  لألوبئة ورمبا  التأهب  أكرث قدرة عىل  تجعلنا  املحلية  داخل مجتمعاتنا 

األوبئة هي دامئاً أفضل من االضطرار ملواجهتها. علينا أن نفهم املخاطر املتصلة بكل نوع من أنواع 

األمراض التي سنناقشها يف الجزء 6-4.

اجلزء 2-3-2 ما هي املخاطر املوجودة يف بلدك ويف جمتمعك املحلي؟

من املهم أن تعرف ما هي األمراض التي تسبب عادة اندالع األوبئة يف مجتمعك املحيل أو يف بلدك، 

من أجل تحديد التهديدات ونقاط الضعف التي تزيد من مخاطر الوباء.

املناطق أكرث عرضة  العامل، وهذا يعني أن بعض  تظهر أمراض معدية مختلفة يف مختلف أجزاء 

لبعض أشكال األوبئة، وأن معرفة أنواع األمراض املعدية املوجودة يف بلدك سيساعدك يف توقع أنواع 

األوبئة املرجح حدوثها يف منطقتك. وميكنك حينئذ االستعداد بالشكل املالئم. فعىل سبيل املثال، 

تنترش املالريا بصورة رئيسية يف املناطق االستوائية. فإذا كنت تعيش يف بلد استوايئ )يف أفريقيا 

مثاًل(، يجب أن تكون مستعداً ملواجهة وباء املالريا.

تبني الخريطتان أدناه البلدان التي تنترش فيها الحمى الصفراء وِمن َثمَّ تكون أكرث عرضة لتفيش 

وباء الحمى الصفراء. ويساعدك النظر إىل الخريطتني يف تحديد مدى تعرض بلدك للخطر. تكلم 

مع مسؤولني يف جمعيتك الوطنية أو يف الفرع املحيل للحصول عىل مزيد من الخرائط وغريها من 

املوارد التي ميكن استخدامها لتقييم خطر تفيش األوبئة يف مجتمعك املحيل.



46

دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا فهم املخاطر

عندما تنظر إىل الخريطتني1، هل ميكنك تحديد ما إذا كان بلدك معرضاً لخطر الحمى الصفراء؟

خريطة انت�صار وباء احلمى ال�صفراء ال�صكل 8- 

 .https://www.cdc.gov/yellowfever/maps/index.html :CDC مركز مكافحة األوبئة  1

لقاح الحمى الصفراء

موىص به

ال ينصح به عموما

غري مستحسن

لقاح الحمى الصفراء
موىص به

 موىص به منذ عام 2017 
بسبب تفيش الحمى الصفراء

ال ينصح به عموما

غري مستحسن

https://www.cdc.gov/yellowfever/maps/index.html
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا فهم املخاطر

املخاطر يف جمتمعك املحلي

ال يكفي عادة أن تعرف أن بلدك معرض لإلصابة بوباء معني، ألن ذلك ال يعني دامئاً أن مجتمعك 

املحيل نفسه مهدد بالخطر. بل عليك أن تعرف ما هي املخاطر التي تهدد أيضاً مجتمعك املحيل.

التعرض ألمراض معينة  الحصول بسهولة عىل خرائط مفصلة تبنّي مخاطر  لألسف، ال ميكن دامئاً 

يف جميع مناطق البالد. ولكن توجد طرق أخرى تتيح كشف مخاطر مختلف األمراض واألوبئة يف 

مجتمعك املحيل، ومنها عىل سبيل املثال:

y	.االعتامد عىل معرفتك الشخصية للمجتمع املحيل

y	 ،استشارة أشخاص آخرين داخل املجتمع يعرفون التهديدات التي يواجهها ونقاط ضعفه

كاألمهات، واملزارعني والصيادين، وصيادي األسامك. ُيعّد هؤالء دامئاً مصدراً هاماً للحصول 

عىل معلومات أولية.

y	.التحدث إىل قادة املجتمع املحيل والزعامء الدينيني

y	 عن كثرية  معلومات  لديهم  الذين  املحيل  الطبي  املركز  يف  واملمرضني  األطباء  مع  التكلم 

األمراض املحتملة يف منطقتك.

سنتعلم املزيد عن املخاطر التي تهدد مجتمعاتنا املحلية يف التمرين التايل.

ن�صاط جماعي

تشكيل مجموعات عمل، ومحاولة تحديد الجوانب التي تزيد من خطر تفيش وباء داخل املجتمع 

املحيل. سّجل هذه األمور مميزاً بني التهديدات ونقاط الضعف. قد ترغب يف اإلشارة إىل مجموعات 

األمراض املذكورة يف الجزء 4-6-1. تذّكر التهديدات التي ميكن أن تزيد من التعرض للمرض مبا يف 

ذلك املعتقدات واملامرسات.

نعرف اآلن كيف يتعني علينا التفكري يف مخاطر تفيش األوبئة. تذّكر استخدام املعرفة التي اكتسبتها 

من مجتمعك املحيل لتتمكن من االستعداد جيداً ملواجهة األوبئة.



48

دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا فهم املخاطر

اجلزء 2-3-3 املوا�صم والأوبئة2

ال تحدث األوبئة تلقائياً يف أي وقت من السنة دون أي سبب. يف الواقع، تحدث عادة يف أوقات 

محددة نتيجة مواسم أو ظروف أو أنشطة محددة. ويحدث العديد من األوبئة بصورة متكررة 

يف نفس املوسم أو يف نفس الوقت من السنة. ومثال عىل ذلك املالريا التي تحدث دامئاً يف موسم 

األمطار.

ميكننا  باملواسم،  وعالقتها  املحلية،  مجتمعاتنا  يف  السائدة  واألمراض  املخاطر  فهم  استطعنا  إذا 

االستعداد بصورة أفضل للوقاية من األوبئة ومكافحتها. ويتعني علينا، من أجل ذلك، تحديد العالقة 

بني الفصول واألوبئة ومختلف أنشطة املجتمع املحيل.

الجدول املوسمي: يبنّي األوقات التي يحتمل أن تكون خطرية خالل السنة والتي يكون فيها خطر 

انتشار الوباء يف أعىل درجاته. وميكننا استخدام هذا الجدول لتسجيل أنشطة املجتمع واألوبئة التي 

تحدث خاللها. فيام ييل مثال لجدول موسمي:

مثال على اخلريطة املو�صمية اجلدول 2- 

هل ميكنك ذكر أحداث أخرى تسجلها يف العمود األمين؟ أخرب املنسق أو زمالئك بذلك.

»اإلسعافات األولية القامئة عىل املجتمع املحيل يف التطبيق العميل« الوحدة التدريبية 3 املوضوع 4.   ٢

دي�صمربنوفمرباأكتوبر�صبتمرباأغ�صط�ضيوليويونيومايواأبريلمار�ضفربايريناير

الفي�صانات

مو�صم الأمطار

الإ�صهال

املالريا

املهرجانات 

احل�صاد 



49

دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا فهم املخاطر

�صارك

يرسم املنسق جدوالً زمنياً عىل اللوح. ميكنك اقرتاح أحداث أخرى إلدراجها فيه.

ترى أننا ال منلك جميع املعلومات الالزمة إلكامل الجدول. كيف ميكننا الحصول عىل املعلومات؟ 

اقرتح عىل املنسق بعض مصادر املعلومات.

الهامة. فّكر يف من ميكن أن ميلك معلومات عن  الجزء 2-1-2 وتذّكر مصادر املعلومات  عد إىل 

الجدول،  استكامل  بعد  أفكارك.  املنسق وزمالئك  الجدول، وشارك  املذكورة يف  األحداث  مختلف 

علقه عىل الحائط.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مبادئ مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا فهم املخاطر

اجلزء 2-3-4 ر�صم خريطة املخاطر ونقاط ال�صعف واملوارد

الضعف واملوارد يف  املخاطر ونقاط  إذا أردت رسم صورة ألماكن  الجدول مفيداً  ميكن أن يكون 

مجتمعك املحيل. وميكن وضع خريطة عامة ملخاطر األوبئة أو رسم خريطة لكل مرض ترغب يف 

مراقبته. وميكن أن تساعدك األسئلة أدناه عىل جمع املعلومات حول املخاطر ونقاط الضعف.

اأ�صئلة لتقييم املخاطر على م�صتوى املجتمع املحلي

ارسم خريطة للمجتمع املحيل وسجل عىل الخريطة املعلومات التي تجمعها.

y	كم عدد األشخاص الذين يعيشون يف املجتمع املحيل املترضر أو املنطقة املترضرة؟

y	كم عدد األطفال دون ّسن الخامسة؟

y	من هم األشخاص األشد استضعافاً وأين يكونون؟

y	هل يتمتع األطفال عموماً بتغذية جيدة؟

y	ما هو مدى شيوع الرضاعة الطبيعية؟

y	هل األطفال يف املجتمع املحيل ملقحون؟

y	هل ميلك الناس دامئاً ما يكفي من الطعام؟

y	 أين يحصل الناس عىل مياه الرشب؟ هل هي صالحة للرشب؟ هل يعالج الناس املياه التي

يستخدمونها؟

y	ما هي مرافق الرصف الصحي )مبا يف ذلك املراحيض العامة( املتوفرة؟ هل يستخدمها السكان؟

y	ما هي مرافق غسل األيدي املتاحة )يف املنازل، يف األسواق الخ..(؟ هل الصابون متاح؟

y	يف أي أماكن يتكاثر البعوض؟

y	كيف يتم التخلص من النفايات وأين؟

y	 ما هي املواد املستخدمة يف بناء املنازل؟ هل متنع الحرشات؟ هل هي حارة جداً أو باردة

جداً؟

y	 هي ما  واملاء؟  الصحي  والرصف  الصحية  النظافة  مجال  يف  املجتمع  مامرسات  هي  ما 

معتقدات الناس حول الرصف الصحي والنظافة الصحية؟
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا فهم املخاطر

الوحدة التدريبية 3: 
اإلجراءات املتبعة يف 

مكافحة األوبئة

الجلسة 3-1 مرحلة ما قبل الوباء

الجلسة 3-٢ اإلجراءات املتبعة يف مرحلة اإلنذار

الجلسة 3-3 اإلجراءات املتبعة أثناء انتشار الوباء

الجلسة 3-4 مرحلة ما بعد الوباء
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا مرحلة ما قبل الوباء

اجلل�صة 3-1 مرحلة ما قبل الوباء

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	.توضيح اإلجراءات التي يجب اتخاذها يف مرحلة ما قبل الوباء

y	.مناقشة طريقة التأهب

y	.تفسري طريقة التخطيط وبعض أدوات التخطيط

y	.اإلملام مبفهوم تدريب املتطوعني

اجلزء 3-1-1 الوقاية والتاأهب

إذا كنت تعيش يف منطقة أو يف مجتمع تحدث فيهام األوبئة بانتظام، أو يف مكان تخىش حدوثها 

الوباء  التأهب قبل ظهور  لها. وتجري مرحلة  الوقاية منها والتأهب  السعي إىل  فيه، سرتغب يف 

بحيث تكون قادراً عىل االستجابة بكفاءة وفعالية عندما يحدث الوباء. إذا كنت تعلم كيف تترصف 

وما الذي يجب أن تفعله، فسوف تساعدك اإلجراءات املتبعة عىل التخفيف من الرضر الذي يلحقه 

الوباء.

بالفرع  ومروراً  الوطنية  لجمعيتك  الرئييس  باملقر  بدءاً  مستويات  عدة  لألوبئة عىل  التأهب  يتم 

تكون  أن  نفسها  الوطنية  الجمعية  عىل  بأن  الذكر  ويجدر  املحيل.  وباملجتمع  للجمعية  املحيل 

مستعدة ملواجهة الوباء ولكن عليها أن تساعد أيضاً املجتمعات املحلية عىل التأهب له.

هناك عدة جوانب يجب االهتامم بها يف هذه املرحلة. ويك نكون مستعدين للعمل فور ظهور 

الوباء، يجب توفري العنارص الثالثة التالية:

الخطة: ماذا سيفعل املتطوعون يف حال حدوث الوباء؟- 1

األفراد: يجب أن يكون املتطوعون وغريهم جاهزين للتدخل ومدربني عىل تنفيذ اإلجراءات - ٢

الالزمة عند حدوث الوباء.

املوارد: يجب أن تتوفر املعدات واملواد الالزمة.- 3

وسنتناول كل عنرص من هذه العنارص يف األجزاء التالية.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا مرحلة ما قبل الوباء

اجلزء 3-1-2 اخلطة

إن خطة إدارة األوبئة هي أداة بالغة األهمية توضع مسبقاً من أجل توجيه أعاملنا عند حدوث 

عىل  الصحة  وزارة  عادة  تضعها  التي  الخطة  منها  التخطيط،  من  مستويات  عدة  وهناك  الوباء. 

مستوى كل البالد والتي تشارك عادة جمعيتك الوطنية يف إعدادها. كام ينبغي أيضاً أن يضع املقر 

الرئييس للجمعية وفرعك املحيل الخطط الخاصة ملكافحة األوبئة، تساهم أنت وزمالؤك املتطوعون 

واملوظفون يف إعدادها.

يجب، من أجل إعداد الخطة اتباع الخطوات التالية:

جمع املعلومات حول:

املخاطر )تذّكر الجلسة ٢-3 املتعلقة بتحليل املخاطر(:

y	 ما هي أنواع األوبئة التي تهدد بلدك أو منطقتك؟ )وقد تشمل هذه املخاطر املخاطر التي

تهدد البلدان املجاورة ذلك أن األوبئة ال تحدها الحدود(.

y	 ما هي عوامل الخطر املوجودة )التهديدات وأوجه قابلية التأثر(؟ تذّكر أن املخاطر ميكن أن

تشمل سلوك املجتمع املحيل أو مامرساته وسلوك األفراد ومامرساتهم.

y	ما هي األوضاع االجتامعية واالقتصادية ألفراد املجتمع املحيل؟

املوارد

تقسم املوارد إىل ثالثة أنواع:

y	)..املوارد املادية )املعدات، واإلمدادات، واألدوية الخ

y	)..املوارد البرشية )املتطوعون املدّربون وذوو املهارات، واملدِربون، واملوظفون الخ

y	)...مصادر املعرفة )املواد التدريبية، واملعلومات، الخ

عليك أن تحدد املوارد التي ستحتاجها لتنفيذ الخطة املتفق عليها. تحقق من املوارد املتوفرة أصاًل 

لديك وحدد املوارد التي يجب أن تحصل عليها. فعىل سبيل املثال، إذا كان املرض وباء جديداً، أين 

ستحصل عىل املعلومات املتعلقة باملرض الجديد وكيف ميكن تفادي انتشاره.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا مرحلة ما قبل الوباء

العالقات

فّكر يف طبيعة عالقاتك:

y	مع املجتمع املحيل

y	مع املرافق الصحية

y	مع الحكومة

y	 األحمر للصليب  الدولية  واللجنة  الدويل  االتحاد  وممثيل  األخرى  الوطنية  الجمعيات  مع 

)اللجنة الدولية( يف البالد

y	 مع الجهات املعنية األخرى مبا يف ذلك املنظامت غري الحكومية وغريها من املنظامت التي

تقدم املساعدة يف حاالت الوباء

y	.مع املنظامت الدولية يف البلد مثل منظمة الصحة العاملية، واليونيسف وغريها

انتشاره وبعد  وأثناء  الوباء  قبل ظهور  الجهات  وتتواصل مع كل جهة من هذه  كيف ستتفاعل 

القضاء عليه؟

حتديد الإجراءات التي يجب اتخاذها

كام سنوضحه يف هذه الوحدة التدريبية، يجب أن تفّكر يف اإلجراءات الواجب اتخاذها:

y	قبل ظهور الوباء

y	أثناء انتشار الوباء

y	بعد القضاء عىل الوباء

وتدرجها يف خطتك.

بعد تنفيذ تلك الخطوات، ينبغي إطالع أشخاص آخرين من جمعيتك الوطنية عليها يك يعلموا ما 

الذي ميكن أن يتوقعوه منك عند حدوث الوباء. وبالتعاون مع جمعيتك الوطنية، أطلع الرشكاء 

املعنيني )مثل املرافق الصحية( عىل خططك.
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الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا مرحلة ما قبل الوباء

اجلزء 3-1-3 املوارد

ال يكفي إعداد خطة جيدة حتى لو توفر عدد كبري من املتطوعني املدربني والراغبني يف العمل، 

إذ تتطلب إدارة الوباء بفاعلية وجود املعدات واملواد الالزمة من أجل التدريب ومن أجل إدارة 

مواجهة الوباء.

وتعتمد احتياجاتك من املعدات واملواد عىل طبيعة الوضع، وعىل الفرع املحيل لجمعيتك، وطبيعة 

املرض الذي يسبب الوباء. ولكن هناك بعض املوارد الالزمة إلدارة جميع أنواع األوبئة وهي تشمل 

ما ييل:

y	.املواد التدريبية والكتيبات التوجيهية لتدريب املتطوعني

y	 املواد التعليمية واإلعالمية الالزمة لتعريف أفراد املجتمع املحيل باألمراض التي تهددهم

والسلوك الذي ميكن اعتامده لحامية أنفسهم.

y	 احتياجات الناس مثل املأوى، والخيم، واألغطية البالستيكية، والبطانيات، ومجموعات لوازم

املطبخ، وحاويات املياه الخ..

y	 ،املواد التي تساعد يف القضاء عىل أسباب الوباء مثل أقراص تنقية املياه، ومبيدات الحرشات

ومحلول إعادة اإلماهة عن طريق الفم، الخ..

y	 والكاممات والقفازات،  الصابون،  مثل  الصحية  والنظافة  الشخصية  للحامية  الالزمة  املواد 

الخ... وتتعلق هذه املواد بطبيعة املرض املعني واإلجراءات املتبعة.

y	 الشخصية الحامية  معدات  املثال،  سبيل  فعىل  األوبئة.  من  معينة  ألنواع  املطلوبة  املواد 

التي ستكون رضورية للتعامل مع األمراض شديدة العدوى، ومجموعات إعادة اإلماهة عن 

طريق الفم ملكافحة الكولريا الخ...

اجلزء 3-1-4 الأ�صخا�ض والتدريب

األشخاص – وتحديداً املتطوعني واملوظفني العاملني مع الجمعية الوطنية – هم اللذين سينفذون 

الخطة، ويتولون إدارة مواجهة الوباء والتواصل مع اآلخرين ومع املجتمع املحيل.

املتطوعون  هم  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لدى  الوباء  مبكافحة  املعنيني  األشخاص  وأهم 

واملوظفون املحليون، ألنهم يعملون مبارشة مع املجتمع املحيل ويستطيعون إحداث التأثري األكرب.
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الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا مرحلة ما قبل الوباء

وليك تحدث هذا التأثري يجب أن تكون مستعداً. وميكن أن يساعدك التدريب يف املجاالت التالية 

عىل االستعداد أستعداًد جيدا:

y	.)مكافحة األوبئة )املتطوعون ومكافحة األوبئة، هذا التدريب وهذا الدليل

y	.طريقة تنفيذ الربامج الصحية مبا يف ذلك برامج الصحة واالسعافات األولية املجتمعية

y	.ُنهج التواصل الرامية إىل تغيري السلوك

y	.الدعم النفيس واالجتامعي

y	.مشاركة املجتمع املحيل واملساءلة

y	.فهم املخاطر مبا يف ذلك املخاطر التي تهدد مجتمعك املحيل

y	.وضع خطة للفرع املحيل

y	.اعتامد نظام لإلنذار واإلحالة قبل ظهور الوباء مثل نظام املراقبة املجتمعية

وقد صمم هذا التدريب للمتطوعني يف مكافحة األوبئة من أجل إعداد املتطوعني عىل الوقاية من 

األوبئة ومكافحتها، ولكنه سيساعدك أيضاً يف التواصل مع مجتمعك املجيل وتهيئته ملواجهة األوبئة.

ستحتاج إىل مرشفني وميرّسين/منسيقني مدربني عىل املستوى املحيل لدعمك يف عملك.

ن�صاط جماعي

تقسيم املشاركني إىل مجموعات عمل. فّكر يف الوضع داخل فرعك املحيل. ما هي املوارد املتوفرة 

وما هي املوارد اإلضافية التي تحتاجها ملواجهة وباء؟ سّجل إجاباتك أدناه.
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الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا اإلجراءات املتبعة يف مرحلة اإلنذار

اجلل�صة 3-2 الإجراءات املتبعة يف مرحلة الإنذار

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	.مناقشة اإلجراءات التي يجب اتخاذها يف مرحلة اإلنذار بالوباء

y	.توضيح مفهوم تقييم الوباء

y	.املشاركة يف نظام املراقبة املجتمعية للمرض

اجلزء 3-2-1 الإجراءات الواجب اتخاذها يف مرحلة الإنذار

تبدأ مرحلة االنذار عندما تكرث األحاديث أو االشاعات عن وجود وباء لكن مل يتأكد بعد ظهوره 

فعاًل. وقد تأيت األحاديث أو االشاعات من املجتمع نفسه )الذي قد يشكو مثاًل من ظهور حاالت 

إسهال كثرية(، أو من الخارج )عىل سبيل املثال بعد انتشار االنفلونزا يف منطقة أو بلد مجاورين(. 

وتبدأ حالة اإلنذار مبجرد ظهور الحالة األوىل فيام يتعلق ببعض األمراض، بينام تبدأ بالنسبة إىل 

أمراض أخرى حني تبدأ حاالت املرض باالزدياد. وتنتهي مع تأكيد السلطات الصحية بوجود الوباء 

)أو إعالنها بعدم وجوده(.

�صارك

قبل االنتقال إىل موضوع آخر، أخرب املنّسق برأيك فيام يتعلق مبا ينبغي أن يفعله املتطوعون خالل 

مرحلة االنذار. سجل يف هذا املربع جميع األجوبة التي تقرتحها أنت وزمالؤك.

تبدأ مرحلة االنذار حني نالحظ أو نسمع عن تقارير تشري إىل أحداث غري معتادة أو زيادة غري 

معتادة يف حاالت مرض معينة. أي أن عدد املرىض يزيد ولكن السلطات الصحية مل تؤكد وجود 

وباء. ويف هذه املرحلة نشك فقط يف حدوث الوباء.

علينا يف هذه املرحلة اتخاذ بعض اإلجراءات إلعداد أنفسنا الحتامل تفيش الوباء.

y	.البدء بعملية تقييم داخل املجتمع املحيل قدر املستطاع وبالتنسيق مع السلطات الصحية

y	 البقاء عىل اتصال باملجتمع املحيل واملتطوعني اآلخرين، واملسؤول عن االتصاالت يف الفرع

املحيل لجمعية الصليب األحمر أو الهالل األحمر، والسلطات الصحية.

y	 املطالبة بتنظيم دورات تجديد املعلومات للمتطوعني العاملني يف املجتمع املحيل واملشاركة

يف هذه الدورات.

y	 .التحّول من املراقبة السلبية إىل املراقبة النشطة والبدء بالبحث عن اإلصابات الجديدة باملرض

إحالة هذه االصابات للحصول عىل الدعم الطبي عند االقتضاء. )انظر الجزء 3-2-3(.
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الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا اإلجراءات املتبعة يف مرحلة اإلنذار

y	 املطالبة بالحصول عىل املوارد الالزمة للتعامل مع الوباء يف حال حدوثه، وإبقاء هذه املوارد

جاهزة ويف املكان.

y	 البدء بالعمل مع املجتمع املحيل للتأكد من أن الرسائل الصحية املتعلقة بالوباء املشتبه به

هي مناسبة ثقافياً.

اجلزء 3-2-2 تقييم الوباء

قدمنا يف الوحدة التدريبية 2 تعريفاً لتقييم الوباء. وأوضحنا طريقة تنفيذه وأين ميكن الحصول 

عىل املعلومات الالزمة. إلنعاش ذاكرتك حول املوضوع، ابحث عن التعريف يف مرسد املصطلحات 

أو عد إىل الوحدة التدريبية 2. وقد أدرجت معلومات محددة للمساعدة عىل تقييم الوباء يف كل 

أداة من األدوات الخاصة بأمراض معينة.

اجلزء 3-2-3 املراقبة

املراقبة

نظام ُينشأ لكشف اإلصابات الجديدة باملرض يف املجتمع املحيل وإحالتها إىل املرافق الصحية.

ويشمل جمع البيانات وتحليلها وتفسريها بشكل منّظم، بحيث يصبح من املمكن كشف تفيش 

الوباء رسيعاً ورصد العوامل املتصلة باإلصابة باملرض.

يف حاالت الكوارث الطبيعية، يكتيس وجود نظام إنذار مبكر فعال أهمية كبرية ألنه ينقذ عدداً كبرياً 

من األرواح. فعندما تعرف الجامعات املحلية أن حصول فيضان أو إعصار أو تسونامي هو وشيك، 

الذي يقلل من خطر املوت.  املنازل، األمر  الوقت لالستعداد أو إخالء  يكون لديها ما يكفي من 

واألمر صحيح أيضاً يف حاالت الوباء. فالجامعات املحلية التي لديها وعي بخطر األمراض وطريقة 

الوقاية منها تقلل من فرص تعرضها للوباء. ويستطيع نظام اإلنذار املبكر الذي يخطر املجتمعات 

الوقت  املحلية والهيئات الصحية بوجود مستويات عالية غري معتادة من اإلصابة باملرض، توفري 

الكايف لهذه املجتمعات وللخدمات الصحية يك تستعد وتتوىل االستجابة طاملا ال يزال عدد حاالت 

املرض صغرياً. ولهذا تبقى املراقبة مهمة.

العامة.  الصحة  ألوضاع  الروتينية  املراقبة  عن  املسؤولة  هي  واملحلية  الوطنية  العامة  السلطات 

وتحدد املراقبة قياساً مرجعياً أساسياً لتواتر األمراض املعدية الهامة يف البالد. فيشتبه بوجود حالة 

وباء عندما تصل وترية اإلصابات مبرض معد إىل نسبة أعىل بكثري من مستوى املرجع األسايس.
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الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا اإلجراءات املتبعة يف مرحلة اإلنذار

أو  الصحية  الرعاية  مقدمو  يرفعها  التي  األمراض  عن  التقارير  عىل  املراقبة  أنظمة  غالباً  ترتكز 

املختربات. غري أن نظام املراقبة الصحية الرسمي ال يغطي أحياناً جميع الفئات أو جميع املناطق 

املثال، يظل بعض األشخاص بعيدين عن الخدمات الصحية،  أو جميع أوجه املرض. فعىل سبيل 

أو ال يّبلغون عن األمراض التي يعانون منها، ويف حاالت الكوارث )من مثل الزالزل(، قد يتعرض 

نظام املراقبة للتدمري، ومن املمكن يف هذه الحاالت، أن يساهم نظام املراقبة املجتمعية يف كشف 

الزيادة يف اإلصابات.

يستخدم نظام املراقبة املجتمعية مشاركة املجتمع املحيل يف كشف األحداث الصحية يف املجتمع 

تعريفاً  املعتادة، ويستخدم  األحداث غري  املحيل واإلفادة عنها واالستجابة واملراقبة.وهو يكشف 

بسيطاً لإلصابة من أجل كشف الزيادة يف عدد األشخاص الذين يصابون باملرض، وينشئ وصلة تتيح 

االتصال )عرب الهاتف، أو نظام الرسائل الهاتفية القصرية، أو الرسائل الورقية، أو الدراجات( بأخصايئ 

يعمل يف املجال الطبي يستطيع التحقيق والتأكد من ظهور الوباء.

ويعزز نظام املراقبة املجتمعية مراقبة أجهزة الصحة العامة واستجابتها من خالل ربط املجتمعات 

املحلية مبرافقها الصحية املحلية. ويجب أن يتم دامئاً تطبيقه بالتنسيق مع وزارة الصحة.

تنفيذاً للمراقبة، يتعني عليك جمع املعلومات من خالل مراقبة مجتمعك املحيل واملناطق املجاورة. 

وتقرر، بناء عىل هذه املعلومات، ما الذي يجب أن ينفذ ملواجهة الوباء.

إننا نستخدم نوعني من املراقبة يف مختلف الحاالت:

املراقبة األوىل تجري أثناء مرحلة التأهب. خالل أدائك أعاملك اليومية يف املجتمع املحيل - 1

وغريها(،  الصحي،  والرصف  املاء  وبرامج  املجتمعية،  األولية  واإلسعافات  الصحة  )برامج 

تسمع عن حاالت مرض غري معتادة أو مستويات عالية غري معتادة للمرض. سّجل حينئذ 

األمراض التي تصيب البرش او الحيوانات. وتتيح هذه املراقبة السلبية اكتشاف األمراض يف 

مرحلة مبكرة ورمبا اإلنذار باحتامل قرب حدوث الوباء.

املراقبة الثانية تجري أثناء فرتة انتشار الوباء. تبحث مع املتطوعني اآلخرين بشكل نشط - ٢

وتطبق  األوبئة.  وإدارة  الصحية  التوعية  يف  عملك  من  كجزء  جديدة  إصابة  حاالت  عن 

تعريف الحالة املرضية، وتفيد عن األشخاص املصابني، وتحيل املرىض إىل املرافق الصحية 

للفحص والعالج. وهذا ما يسمى املراقبة النشطة.

تدرج املعلومات عن تعريف الحالة وطريقة دعم املراقبة يف كل أداة من أدوات األمراض. وأهم 

ما يجب أن تتذكره هو رضورة إعالم املنسق املسؤول عن االتصاالت يف فرع الصليب األحمر أو 

الهالل األحمر وأقرب مرفق صحي حاملا تالحظ أنت أو أفراد من املجتمع املحيل شيئاً غري معتاد، 

مثاًل زيادة يف عدد حاالت اإلجهاض عند األبقار، أو الوفاة املفاجئة لثالثة أفراد من نفس العائلة.
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الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا اإلجراءات املتبعة أثناء انتشار الوباء

اجلل�صة 3-3 الإجراءات املتبعة اأثناء انت�صار الوباء

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	.تفسري اإلجراءات التي يجب اتخاذها يف مرحلة انتشار الوباء

y	.مناقشة التعبئة االجتامعية وُنهج التواصل الرامية إىل تغيري السلوك

y	.تحديد أدوار مختلف الجهات الفاعلة

اجلزء 3-3-1 الإجراءات املتبعة اأثناء مواجهة الوباء

تبدأ مرحلة انتشار الوباء عندما تعلن السلطات الصحية ظهور الوباء وترّصح عن املرض املسبب 

له. وتنتهي هذه املرحلة عندما تعلن السلطات القضاء عىل الوباء.

ثالثة  بني  من  أكرث  أو  واحد  مجال  الوباء ضمن  مواجهة  يف  املتطوعون  به  يقوم  ما  كل  ويندرج 

مجاالت عمل رئيسية. وهي مبينة يف الرسم البياين أدناه. حدد األنشطة التي ميكن أن تنفذها أنت 

وزمالؤك ويف أي مجال تندرج.

الإجراءات املتبعة يف مواجهة الوباء ال�صكل 9- 

الدفن اآلمن
والكريم

مواجهة
الوباء

إدارة اإلصابات
يف املجتمع املحيل

أو إحالتها

الوقاية

املراقبة املستندة
 إىل املجتمع املحيل

نهج التواصل
للتغي� االجت�عي
 وتغي� السلوك

 الدعم النفيس
 واالجت�عي
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الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
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به  تقوم  نشاط  أي  ذلك  يشمل   – السلوك  تغيري  إىل  الرامية  التواصل  وُنهج  االجتامعية  التعبئة 

يساعد أفراد املجتمع املحيل عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية أنفسهم، والتقليل من املخاطر، 

وتفادي إصابتهم باملرض وانتشاره إىل اآلخرين.

توزيع  املثال  سبيل  عىل  ومنها  املرض،  انتشار  لتفادي  بها  تقوم  التي  األنشطة  –تشمل  الوقاية 

الناموسيات، وتوفري املاء النقي، ودعم حمالت التلقيح. وقد تساعد هذه األنشطة املجتمع املحيل 

ككل أو مجموعة معينة.

املراقبة املستندة إىل املجتمع املحيل – نظام ينشأ لكشف حاالت املرض الجديدة يف املجتمع املحيل 

وإحالتها إىل املرافق الصحية. ويشمل جمع البيانات وتحليلها وتفسريها بشكل منظم، بحيث يصبح 

من املمكن كشف اإلصابات الجديدة وحاالت التفيش املحتمل الجديدة ورصدها برسعة.

الدفن اآلمن والكريم – كام أشري إليه سابقاً، قد ُيطلب من الجمعية الوطنية، لدى تفيش أوبئة 

معينة )مثل وباء إيبوال أو حمى ماربورغ أو الطاعون( أن تجري عمليات دفن آمن وكريم كإجراء 

بأمراض  إصابتهم  نتيجة  توفوا  الذين  األشخاص  دفن  بذلك  ويتم  العامة.  الصحة  للمحافظة عىل 

اآلمن  الدفن  عمليات  إجراء  ويتطلب  املوىت.  جثث  بواسطة  تنترش  أن  يحتمل  العدوى  شديدة 

والكريم تدريباً خاصاً ويجب تحديد بروتوكوالت واضحة لتنفيذها.

التصدي  عىل  املحيل  املجتمع  أفراد  تساعد  التي  األنشطة  يشمل   – واالجتامعي  النفيس  الدعم 

بشكل أفضل للوباء وآثاره. ويساعد عىل إدارة الخوف والوصم اللذين يحتمل أن يثريهام الوباء يف 

املجتمع املحيل.

إدارة اإلصابات يف املجتمع املحيل وإحالتها – تشمل املساعدة التي تقدمها إىل األشخاص املصابني 

باملرض. ومنها عىل سبيل املثال توفري محلول اإلماهة الفموية، أو إحالة املرىض إىل املستشفى، أو 

العناية بطفل يعاين من الحّمى.

�صارك

قبل االنتقال إىل موضوع آخر، أخرب املنّسق برأيك يف ما ينبغي أن يفعله املتطوعون خالل مرحلة 

انتشار الوباء. سجل إجاباتك يف املرّبع أدناه. 
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كام ذكرنا سابقاً ميكن أن يؤدي املتطوعون الكثري من األدوار الثمينة أثناء حالة تفيش الوباء ألنهم 

يعيشون يف مجتمعاتهم املحلية ويعرفونها.

ولكن تذّكر دامئاً أنك لست الوحيد الذي يعمل عىل مساعدة الناس. فموظفو وزارة الصحة واألطباء 

واملمرضون والعاملون يف املرافق الصحية يقومون بعمل حيوي بالغ األهمية. كام قد تكون هناك 

منظامت أخرى تعمل داخل املجتمع وتساعد يف إدارة الوباء. ومن املهم جداً أن ننسق مع كل هذه 

الجهات ونعمل معاً بطريقة يستفيد منها أكرب عدد ممكن من الناس.

سنتناول اآلن موضوع اإلجراءات العامة الواجب اتخاذها يف كل انواع األوبئة. وننظر بعد ذلك يف 

اإلجراءات الخاصة التي يجب اتخاذها يف إدارة أمراض معينة وسوف تناقش هذه األمور بتفاصيل 

أوىف لدى تعلم طريقة استخدام مجموعة األدوات.

يجب يف كل أنواع األوبئة اتخاذ اإلجراءات التالية:

y	.اإلملام بخطة مواجهة الوباء، والبدء باتباعها ما أن يتأكد وجود الوباء ويتم تفعيل الخطة

y	.التنسيق بشكل وثيق مع السلطات الصحية

y	.طلب املشاركة يف دورات تجديد املعلومات ما مل يتم ذلك يف مرحلة االنذار

y	 مجموعة بتحضري  قم  التدريبي.  الدليل  بهذا  املرفقة  األدوات  مجموعة  باستخدام  البدء 

أدواتك الخاصة بهذا الوباء، وتحقق من أن اإلرشادات الرسمية مل تتغري وابدأ باستخدامها.

y	.البدء باستخدام املوارد التي تم تخزينها أثناء مرحلتي التأهب واإلنذار

y	 مبارشة املراقبة النشطة بالتنسيق مع السلطات الصحية. والبدء بكشف حاالت االصابة يف

املجتمع املحيل وإحالتها إىل املراكز الصحية وفق االقتضاء.

y	.اإلملام بنظام اإلحالة واتباعه

y	.متابعة حاالت االصابة من خالل الزيارات املنزلية وملء مناذج التسجيل

y	.تنفيذ أنشطة الرتويج الصحي يف املجتمعات املترضرة ويف املجتمعات املعرضة لخطر الوباء

y	.اتخاذ إجراءات الوقاية املالمئة للمرض املعني

y	 البقاء عىل اتصال مع العاملني املحليني يف مجال الصحة، والعاملني يف مجال الصحة املجتمعية

والقابالت.

y	 آخرون الصحية ورشكاء  السلطات  بها  تقوم  التي  واملواجهة  الوقاية  إجراءات  املشاركة يف 

التلقيح الجامعية، واإلجراءات الرامية إىل تحسني أنظمة املاء  )التوعية الصحية، وحمالت 

والرصف الصحي الخ..(.

y	.تقديم الدعم النفيس واالجتامعي ألفراد املجتمع املحيل واملتطوعني واملوظفني

y	 يف بعض األوبئة ووفقاً لتعليامت األخصائيني يف مجال الصحة، البحث عن األشخاص الذين

أنفسهم  يتعرضوا  أو  للجرثومة  أن يكونوا حاملني  باملرىض والذين يحتمل  املخالطني  كانوا 

لإلصابة.

y	 الجزء 2-1-2 واألدوات )انظر  بها  املعني والتقّيد  للمرض  املالمئة  الوقاية  بإجراءات  اإلملام 

الخاصة بأمراض معينة(.
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الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا اإلجراءات املتبعة أثناء انتشار الوباء

 اجلزء 3-3-2 التعبئة الجتماعية، ونُهج التوا�صل الرامية 

اإىل تغيري ال�صلوك، وم�صاركة املجتمع املحلي

تعبئة املجتمع املحيل ومساعدته عىل تبني سلوك أكرث أمناً وأقل خطورة أمر بالغ األهمية يف حاالت 

الوباء. وميكن أن يشمل السلوك اآلمن املوافقة عىل الخضوع للتلقيح، وغسل اليدين بالصابون يف 

األوقات الهامة، وارتداء املواد الطاردة للبعوض بشكل منتظم، واالستخدام املنهجي للناموسيات، 

واملوافقة عىل البقاء بعيداً عن اآلخرين عند إصابتهم باملرض.

التعبئة الجتماعية

تشمل أي نشاط تقوم به يساعد أفراد املجتمع املحيل عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية أنفسهم، 

والتقليل من املخاطر، وتفادي إصابتهم باملرض وانتشاره إىل اآلخرين.

نُهج التوا�صل الرامية اإىل تغيري ال�صلوك

تحدد قنوات االتصال املوثوق بها وتستخدمها لتقديم املعلومات التي تستهدف تغيري السلوك.

م�صاركة املجتمع املحلي

اإلذاعة  محطة  )مثل  بها  املوثوق  اإلعالم  ووسائل  املرسح(  )منها  متنوعة  تواصل  نُهج  تستخدم 

املحلية( من أجل الوصول إىل املجتمعات املحلية والتأثري يف سلوكها وحثها عىل املشاركة من خالل 

تقديم معلومات صحية عن املرض تكون دقيقة ومفهومة وجديرة بالثقة. وتنشئ أنظمة خاصة 

باإلصغاء إىل الناس، وجمع التعليقات واملالحظات، ودحض املعلومات الخاطئة واإلشاعات، دعاًم 

للجهود الرامية إىل تغيري السلوك وتقديم الخدمات.
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تغيري ال�صلوك يف حالت الوباء

تستخدم برامج التنمية مثل الصحة واالسعافات األولية املجتمعية أنشطة التوعية الصحية القامئة 

تغيري  مناذج  تكييف  ويجب  األمد.  وطويل  السلوك  يف  ثابت  تغيري  إحداث  أجل  من  األدلة  عىل 

السلوك وفقاً لحاالت الوباء ألن األوبئة تحدث وتتطور برسعة كبرية األمر الذي يتطلب رفع مستوى 

الربامج رسيعاً. وقد بينت األبحاث أن األفراد يستطيعون تغيري سلوكهم يف حاالت الطوارئ عىل 

مدى ستة أسابيع تقريباً. وبعد هذه الفرتة، مييلون إىل العودة إىل سلوكهم القديم إال إذا استمر 

إبالغهم بشكل جيد باملخاطر، واستمرت البيئة املحيطة بعملهم وسكنهم يف دعم تغيري السلوك. 

ويكون اإلبالغ باملخاطر جيداً عندما يحدد الفريق الصحي بشكل منهجي املخاطر الصحية املرتبطة 

األحمر  الهالل  أو  األحمر  الصليب  بني  االتصاالت  مراقبة  يف  ويستمر  وثقافية،  اجتامعية  مبعايري 

واملجتمع املحيل للتأكد من أن الجهود الرامية إىل تغيري السلوك تبقى مناسبة وفعالة طوال تطور 

األزمة.

تغرّي برسعة  املحيل  املجتمع  للعمل مع  اسرتاتيجية  الوباء، إىل وضع  أن نسعى، يف حاالت  يجب 

السلوك الخطر وتوقف انتشار املرض. والهدف املنشود هو تغيري السلوك لفرتة تدوم ما دام خطر 

تنعم  املحلية  املجتمعات  جعل  فهو  املدى  البعيد  الهدف  أما  املعتاد.  من  أعىل  باملرض  اإلصابة 

تغيري  وليس   – تام  بشكل  الخطرية  السلوك  أشكال  القضاء عىل  أفضل من خالل  بأوضاع صحية 

السلوك فحسب أثناء فرتة الوباء، بل بعد ذلك أيضاً، ألن هذا ما يقلل من احتامالت حدوث األوبئة 

واالسعافات  بالصحة  الخاصة  الصفحة  عىل  السلوك  بتغيري  املتعلقة  الوحدة  انظر  املستقبل.  يف 

.eCBHFA ،األولية املجتمعية

تكتفي يف غالب األحيان فرق مواجهة الوباء بتقديم املعلومات عن األخطار املتصلة بسلوك معني. 

معلومات.  عىل  الحصول  مبجرد  سلوكهم  تغيري  إىل  يسعون  ال  الناس  أن  نتذكر  أن  علينا  أن  غري 

ووفقاً لنموذج نظرية التغيري، هناك خمس مراحل يف تغيري السلوك حتى يف حاالت الطوارئ. ففي 

األوقات العادية، يتقدم الناس عرب هذه الخطوات ببطء، ولكن يف حاالت الطوارئ ميكن أن يتحركوا 

برسعة أكرب خاصة عندما يشاهدون آثار الوباء حولهم.

http://ifrc-ecbhfa.org/#


65

دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي
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ال�صكل 10- خم�ض خطوات يف تغيري ال�صلوك 

يف حالة الوباء، تحدد املعرفة سلوك الشخص، ولكن ما يحدد أيضاً سلوكه هو اعتقاده بأن املرض 

خطري أو غري خطري، أو اعتقاده بأن من املحتمل أن يصاب باملرض، وتقديره ملزايا أو مساوئ تغيري 

تخطي  الفرد  الصعب عىل  ومن  واملعتقدات.  الثقافية،  واملامرسات  االجتامعية،  واملعايري  سلوكه، 

بعض الحواجز - مثل الخوف وعدم الثقة واالضطراب. ويجب النظر يف جميع هذه الجوانب لدى 

تحديد اسرتاتيجية لتغيري السلوك يف حاالت الوباء. انظر الشكل 11 أدناه الذي يرسم قوس الوباء 

وكيف تؤدي اسرتاتيجية تغيري السلوك إىل تعديل السلوك يف كل مرحلة من املراحل. الحظ أن من 

املهم أن تبقى املجتمعات املحلية مطلعة عىل ما يحدث وأن نرصد املعتقدات طوال الفرتة ألن 

ردات فعل الجمهور تتطور مع تطور الوباء.

خمس خطوات يف
 تغي� السلوك

 املنارصة

 امل�رسة

 النية

 املعرفة

املوافقة

 هناك أربعة رشوط للنجاح يف تغيري 
سلوك شخص ما:

تحديد غاية واضحة وسهلة املنال؛  -1

توافر دراية كافية ودقيقة لوضع خطة   -2

واضحة؛

وجود حافز شخيص قوي للتغيري؛  -3

وجود بيئة داعمة ميكن االعتامد عليها.  -4
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ال�صكل 11- تغيري ال�صلوك يف حالت الوباء 

حالة الوباء

ت
صابا

ال إ

سلوك
اسرتاتيجية تغيري ال

تحويل التعبئة 
امعية واسرتاتيجية 

االجت
ىل نهج 

سلوك إ
تغيري ال

طويل األمد.

حالة الوباء

ت
ن اإلصابا

عدد أقل م

سلوك
اسرتاتيجية تغيري ال

بناء املعرفة، والقبول، 
شأن 

ت ب
امرسا

والنوايا وامل
ىض، 

ي املر
تتبع مخالط

واملراقبة، والعالج، 
يس 

وتقديم الدعم النف
ي. رصد 

امع
واالجت

ت. 
ت والتدخال

املعتقدا
تحويل الرسائل نحو 

يف 
ت الدافع للتغيري 

تثبي
األمد الطويل.

حالة الوباء

ص
ت تتناق

اإلصابا
يء. 

شكل بط
ب

سلوك
اسرتاتيجية تغيري ال

بناء املعرفة، والقبول، 
ت 

امرسا
والنوايا، وامل

امية 
شأن العالج والح

ب
ىل املجتمع 

ستندة إ
امل

ت 
يل. رصد املعتقدا

املح
ت. تحويل 

والتدخال
ىل 

ظ ع
الرسائل للحفا

الدافع للتغيري.

حالة الوباء

يف 
ت 

ارتفاع عدد اإلصابا
يل 

ي أو مجتمع مح
ح

يف عدة أحياء أو 
أو 

ت محلية. 
مجتمعا

سلوك
اسرتاتيجية تغيري ال

بناء املعرفة والقبول 
شأن تتبع 

والنوايا ب
ىض، والعالج 

ي املر
مخالط

ن. 
ن األم

املبكر/والدف
يس 

تقديم الدعم النف
ي ورصد 

امع
واالجت

ت.
ت واملعتقدا

اإلشاعا

حالة الوباء

ت
تزايد عدد اإلصابا

سلوك
اسرتاتيجية تغيري ال

صادر انتقال 
ف م

استهدا
ض. بناء القبول 

املر
ن 

ق م
والنوايا والتحق

ت باملتعلقة 
امرسا

امل
ض والوقاية 

بانتقال املر
والعالج. تقييم 

ي 
ت واملعايري الت

املعتقدا
ت. 

ض التدخال
تعار

حالة الوباء

ض 
ت أو بع

صابا
ال إ

ى 
ستو

ىل امل
ت ع

اإلصابا
ق 

يف املناط
ي و

الوطن
الجديدة. 

سلوك
اسرتاتيجية تغيري ال

ي 
تحديد الحواجز الت

سلوك  
ُتعّد عائقاً أمام ال

يف 
سليم مبا 

ي ال
صح

ال
ف 

ك املعايري والظرو
ذل

البيئية. بناء املعرفة 
شأن 

والقبول والنوايا ب
ض والوقاية. 

انتقال املر
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ال�صكل 12- مثلث تغيري ال�صلوك

الدوافع

البيئة
املؤاتية

الثقافة
املعرفةوالسياق

واملهارات
والسلوك

مهام كان السياق، تدخل ثالثة عنارص يف تغيري السلوك:

يحتاج الناس إىل معرفة ما الذي يجب أن يتغرّي يف سلوكهم، وملاذا يجب أن يتغرّي، وكيف. - 1

أي بعبارة أخرى، يحتاجون إىل املعرفة.

تغيري - ٢ أوضاع متكّنهم من  املناسبة، وإىل  املعدات واملوارد  الحصول عىل  إىل  الناس  يحتاج 

سلوكهم. يحتاجون إىل بيئة مؤاتية.

يجب أن تكون لديهم دوافع للتغيري.- 3

يتأثر كل من هذه العوامل بالثقافة، والسياق االجتامعي، والتصورات، واملعتقدات. ويتحدد مدى تغيري 

الناس لسلوكهم أو عدم تغيريه وفقاً للتوازن بني هذه العوامل. ففي السياق اإلمنايئ، ال يتجاوب عادة 

الناس مع الرسائل التي تثري الخوف كالصورة أدناه التي تشجع الناس عىل غسل أيديهم.

ال�صكل 13- مل�صق توعية ب�صاأن الكولريا

ميكن أن تكون يداك خطراً عليك
أغسل يديك بالصابون واملاء إلبعاد الجراثيم عنك



68

دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا اإلجراءات املتبعة أثناء انتشار الوباء

يف املقابل، ميكن أن يكون هذا النوع من الرسائل بالغ الفاعلية يف حال تفيش وباء الكولريا، ألن 

الناس سيدركون فعاًل أنهم معرضون للخطر، وسيتقبلون الرسائل القامئة عىل إثارة الخوف.

انظر إىل وحدة الصحة واالسعافات األولية املجتمعية الخاصة بتغيري السلوك، من أجل مالحظة 

كيفية انتقال الناس من إحدى مراحل تغيري السلوك إىل املرحلة التالية.

كيف يتم حتديد احلواجز التي ت�صكل عائقاً اأمام التغيري

تشمل الحواجز التي تحول دون تبني األفراد السلوك الصحي السليم: الناس، والقواعد، واملعايري، 

والعوامل البيئية. وسعياً إىل توفري فرص النجاح السرتاتيجية تغيري السلوك عليك أن تقوم مبا ييل:

y	 عليك أن تستكشف ما الذي يعرفه الناس حالياً وما الذي يعتقدونه بشأن السلوك الصحي

املقرتح.

y	 هذا يترصفون عىل  وملاذا  حالياً  املحيل  املجتمع  أفراد  يترصف  كيف  تستكشف  أن  عليك 

النحو.

y	 عليك أن تجري مسحاً للبيئة يف املجتمع املترضر من أجل كشف العوامل التي تساهم يف

السلوك غري الصحي. ويهدف املسح البيئي إىل تقييم البيئة املادية من أجل تحديد الجهات 

الفاعلة واملؤسسات والسياسات والربامج املعنية بالوقاية من املرض ومعالجته. فعىل سبيل 

أو  املياه  الكولريا، ميكنك مقابلة األشخاص املسؤولني عن توفري  املثال، يف حال تفيش وباء 

الذين يستطيعون الوصول إىل مصادر مياه املجتمع املحيل من أجل معرفة الطريقة التي 

ينقلون بها املاء وكيف يستخدمونها، وأين توجد مصادر املياه املحلية، وإذا كان مصدر املياه 

مأموناً، وما هي السياسات أو القواعد التي تحكم توزيع املياه واستخدامها.

احلواجز التي ت�صكل عائقاً اأمام تغيري ال�صلوك

قد تكون التعبئة االجتامعية أو ُنهج التواصل الرامية إىل تغيري السلوك غري فعالة لعدة أسباب. عىل 

سبيل املثال، فيام يتعلق باألشخاص الذين تريد التأثري يف سلوكهم، من املحتمل:

y	.أنهم ال يثقون بالشخص الذي يقدم املعلومات

y	 أنهم لديهم معتقدات أخرى أو ال يوافقون عىل محتوى الرسالة. )يرون مثاًل أنها تتعارض مع

املعتقدات التقليدية أو مع املامرسات االجتامعية العامة يف املجتمع املحيل(.

y	 أنهم يرغبون يف التغيري ولكن يفتقرون إىل املوارد الالزمة لذلك. )عىل سبيل املثال، يودون

غسل أيديهم ولكن املياه املتوفرة لديهم قليلة أو ليس لديهم صابون(. ورمبا ال يستطيعون 

أيضاً الوصول إىل املراكز الصحية.

y	 أنهم يفتقدون دعم من هم حولهم )مبا يف ذلك العائلة وأصحاب النفوذ يف املجتمع املحيل

مثل رجال الدين، واملعالجني التقليديني، والقابالت، وكبار رجال األعامل، والسياسيني الخ..(.

y	 أنهم يعتربون أن تغيري سلوكهم الخطري ال يشكل أولوية ألن لديهم مصالح أو حاجات أكرث

إلحاحاً.

y	 أنهم ال يستطيعون تغيري سلوكهم بدون موافقة املجتمع، أو ال يستطيعون تغيري سلوكهم

إال إذا وافق كل أفراد املجتمع املحيل عىل التغيري.
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التوا�صل مع املجتمعات املحلية يف حالت الوباء

من املهم جداً أن تكون الرسائل اإلعالمية واضحة وموثوقة وفاعلة أثناء تفيش الوباء. ولكن ميكن 

الناس.  سلوك  لتغيري  يكفي  ما  نادراً  املعلومات  تقديم  ألن  ذلك،  تحقيق  الصعب  من  يكون  أن 

ومن العوامل التي ميكن أن تجعل التواصل الفاعل صعباً الخوف، والحزن، واملعتقدات الثقافية، 

واملامرسات التقليدية، واملعلومات املضللة.

مشاركة املجتمع املحيل هو مبدأ أسايس للربامج الصحية الطويلة األمد )ومنها الصحة واإلسعافات 

األولية املجتمعية( وملكافحة األوبئة كذلك. لالطالع عىل التوجيهات واألدوات، انظر املوقع التايل: 

.CEA guidance والتوجيهات املتعلقة مبشاركة املجتمع املحيل واملساءلة www.ifrc.org/CEA

فهم  إساءة  إىل  يؤدي  الذي  األمر  الصحي،  بالنظام  أو  بالسلطات  املحيل  املجتمع  يثق  ال  وقد 

القناعة  أو طريقة مكافحته. ومام ميكن أن يزيد من تعقيد األمور قوة  املعلومات بشأن املرض 

باألدوية التقليدية، وعدم فهم طريقة انتقال األمراض، أو عدم االستعداد للقبول بالعالج )مبا يف 

ذلك اللقاحات(.

تغيري  أو  الناس  تعبئة  إىل  الرامية  اإلعالمية  الرسائل  يصممون  الذين  يتعني عىل  األسباب،  ولهذه 

املحيل محور عملهم ويتعاونوا معه من أجل  املجتمع  أن يجعلوا من  الوباء  سلوكهم يف حاالت 

إيجاد الحلول الفعالة.

ينبغي أن يكون هدفك، يف فرتات الوباء، إقامة اتصاالت )متبادلة( يف االتجاهني مع املجتمع املحيل. 

تصوراتهم  عن  معهم  تحدث  وبأفراده.  املجتمع  بقادة  يومي  اتصال  عىل  املتطوع،  بصفة  إنك، 

ومخاوفهم، وكيف ينتقل املرض حسب رأيهم، وما الذي يدفعهم إىل تغيري سلوكهم وما الذي يثنيهم 

عن التغيري. اصغ بانتباه إىل ما يقولونه.

املعلومات.  بإعطاء  إنه معني  واحد،  باتجاه  اتصال  نحو وصف  »التوعية« مييل  أن مفهوم  تذّكر 

يف  اتصاالت  عادة  وتتضمن  اإلجراءات،  واتخاذ  املحيل،  باملجتمع  أكرث  تتعلق  فهي  »التعبئة«  أما 

االتجاهني.

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
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ينبغي للرسائل اإلعالمية أن تتبع بعض اإلرشادات يك تتمكن من تعبئة املجتمعات املحلية بشكل 

فعال وتنجح يف تغيري السلوك.

ينبغي للر�صائل الإعالمية:

y	 ًالفهم ومكررة مرارا الرسائل اإلعالمية سهلة  أن تكون بسيطة وقصرية. وينبغي أن تكون 

عدة.

y	.أن يتوىل تقدميها أشخاص أو وسائل إعالم يثق بها األفراد يف املجتمع املحيل

y	.أن تكون محددة ودقيقة

y	 التأكد من أن العاملني اآلخرين يف املجتمع املحيل أو أن تكون متناسقة. تذّكر أنه يجب 

الوكاالت أو املنظامت األخرى ال تبث رسائل تتعارض مع رسائلك. ألن من شأن ذلك إثارة 

االرتياب يف املجتمع املحيل.

y	 أن تكون ذات توجه عميل. ينبغي أن توضح الرسائل للناس ما يجب أن يفعلوه، وتركز عىل

اإلجراءات التي يتعني عىل أفراد املجتمع املحيل اتخاذها. تجّنب إعطاء معلومات كثرية ال 

تدفع إىل العمل.

y	.أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق. يجب أن يكون باستطاعة الناس تنفيذ ما تويص به الرسالة

y	 العادات أو  االتجاهات  االعتبار  يف  الرسائل  تأخذ  ان  يجب  املعني.  السياق  تراعي  أن 

أو قبول  املجتمع العتامد سلوك صحي  أفراد  استعداد  تؤثر يف  التي  االجتامعية والثقافية 

العالج )كالتلقيح مثاًل(.

املنترشة.  املغلوطة  املعلومات  أو  اإلشاعات  إىل  دامئاً  استمع  محيل،  مجتمع  مع  تتواصل  عندما 

ميكن أن تولد اإلشاعات الذعر والخوف. كام ميكن أن تسبب فقدان الثقة يف السلطات الصحية، 

والتشكيك يف فعاليتها، أو رفض التدخالت التي ميكن أن تحول دون انتشار املرض.



71

دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا اإلجراءات املتبعة أثناء انتشار الوباء

كيف نتوا�صل مع املجتمع املحلي؟

املتأثرة  املحلية  املجتمعات  للعمل يف  املعرفة، والرتويج  املعلومات، وبناء  هناك عدة طرق لنرش 

باألوبئة. ويعرض الجدول أدناه وصفاً لبعض هذه الطرق.

قنوات الت�صال ذائعة ال�صتخدام اجلدول 3- 

الطرق الت�صاركيةالت�صالت باجتاهني )متبادلة(الت�صالت باجتاه واحد

y	 االعالنات العامة )بواسطة مكرّبات

الصوت مثاًل(

y	التلفزيون

y	الصحف

y	الربامج اإلذاعية أو العروض

y	الزيارات اإلعالمية لكل املنازل

y	 النرشات، وامللصقات، ولوحات

اإلعالنات، والالفتات، وإعالنات الشوارع 

الخ..

y	خدمة الرسائل الهاتفية القصرية

y	وسائل التواصل االجتامعي

y	الزيارات املنزلية

y	 مقابلة قادة املجتمع املحيل أو رجال

الدين، واملعالجني التقليديني، والقابالت.

y	 الربامج اإلذاعية أو العروض التي

يستطيع الجمهور املشاركة فيها.

y	.أفالم الفيديو والسينام

y	 األغاين والقصائد واملرسحيات ومتثيل

األدوار.

y	 وسائل التواصل االجتامعي التي

يستطيع فيها الناس التعليق أو طرح 

األسئلة.

y	 الرسائل الهاتفية القصرية مع إتاحة الرد

عليها. 

y	رسم خريطة املجتمع املحيل

y	جداول الحواجز وتحليلها

y	التخطيط التشاريك أو الجامعي

y	فرز الصور عىل ثالث مجموعات

y	 التصويت

هل ميكنك اقرتاح وسائل أخرى للتواصل؟

 �صورة اإي�صاحية 3-

الت�صال وجهاً لوجه

 �صورة اإي�صاحية 4-

متطوع يقوم بحملة توعية �صحية يف مدر�صة

 �صورة اإي�صاحية 5-

التحدث اإىل و�صائل الإعالم
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اأن�صطة املتطوع داخل املجتمع املحلي

كمتطوع، ستتحدث إىل أفراد املجتمع املحيل عن املامرسات الخطرية وتساعدهم يف اعتامد سلوك 

أكرث أمناً يوقف انتشار الوباء ويحول دون إصابتهم باملرض. ومن املهم اإلصغاء إىل ما يخربك به 

أن  األفراد  قال  إذا  أو  أو معلومات خاطئة  إشاعات  املنّسق مبا تسمعه من  أعلم  املجتمع.  أفراد 

نشاطاً معيناً هو غري مناسب أو ُيعّد إهانة للمامرسات الثقافية أو االجتامعية.

ميكن  التي  املحيل  املجتمع  إىل  املوجهة  بالرسائل  الخاصة  األدوات  األدوات،  مجموعة  يف  ستجد 

تكييفها  تتحمل مسؤولية  أنك  تذّكر  ولكن  املجتمع.  إىل  املناسبة  الرسائل  إيصال  تساعدك يف  أن 

باألسلوب املالئم ملجتمعك وللسياق املعني.

وينبغي أيضاً، بصفتك متطوعاً، أن تكون »مثاالً« للسلوك اآلمن الذي يحتذى به. ولدى تنفيذك 

ألنشطتك اليومية كمتطوع، تأكد من أنك تغسل يديك، وتتبع االحتياطات املطلوبة عندما تسعل 

الخ...

إضافة إىل ذلك ينبغي أن تقوم مبا ييل:

y	 التعرف عىل املعتقدات الثقافية للمجتمع، يف ما يتعلق بالصحة وباملرض املعني، والعناية

املرىض، والوصول إىل خدمات الرعاية الصحية الخ...

y	 معرفة الرسائل التي تبثها جامعات أخرى داخل املجتمع املحيل )مبا يف ذلك قادة املجتمع

واملنظامت األخرى العاملة يف نفس املجال(.

y	 مناقشة رسائل تغيري السلوك مع املدربني أو املرشفني عىل العمل، وقادة املجتمع، والعاملني

الصحيني، واملتطوعني اآلخرين من أجل معرفة انطباعاتهم ومساهامتهم.

y	 يف التأثري  أجل  من  الصحية  والخدمات  والسلطات  املحلية  واملجتمعات  األرس  مع  العمل 

املعايري االجتامعية.

y	.استخدام رسائل بسيطة وواضحة بلغة يسهل فهمها

y	 إيصال رسائلك بوسائل مختلفة، والتأكد من أن أفراد املجتمع يستطيعون تلخيص محتواها

بدقة.

y	.اإلصغاء الفعال بغية كشف اإلشاعات واملعلومات الخاطئة

ن�صاط جماعي ومتثيل الأدوار

االنقسام إىل مجموعات عمل. تنظر كل مجموعة من املجموعات يف الرسائل املأخوذة من األدوات 

الخاصة بالرسائل املوجهة إىل املجتمع املحيل.

يف  الرسائل  إيصال  ميكن  كيف  بنّي  املحيل.  ملجتمعك  األداة  مالءمة  ومدى  الرسائل  هذه  ناقش 

عرب  أو  أو يف جلسة جامعية،  لوجه،  وجهاً  املثال،  سبيل  )عىل  وسائل  أي  وعرب  املحيل  مجتمعك 

اإلذاعة، أو يف متثيلية الخ...(.
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الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا اإلجراءات املتبعة أثناء انتشار الوباء

اجلزء 3-3-3 الإحالة

ويحتاج  دعم.  من  يحتاجونه  ما  تقديم  املتطوعون  يستطيع  وال  الناس  عىل  أحياناً  املرض  يشتد 

أو  األحمر  الصليب  يف  واألطباء. وبصفتك متطوعاً  املمرضني  قبل  رعاية متخصصة من  إىل  هؤالء 

الهالل األحمر، ال تقدم عادة الرعاية الطبية )باستثناء اإلسعافات األولية وإعادة اإلماهة الفموية(، 

ولكنك تستطيع التعرف عىل اإلصابات ومساعدة املرىض يف الوصول إىل األخصائيني الطبيني واملرافق 

الصحية.

ستجد األشخاص املصابني من خالل املراقبة النشطة املستندة إىل املجتمع املحيل. وقبل إحالتهم إىل 

املرافق الصحية، يجب أن تعرف مدى إصابتهم باملرض وإذا كانت إحالتهم رضورية. وميكن لذلك 

أن تستعني مبجموعة األدوات والوصف الذي تتضمنه عن كل مرض من األمراض.

واملراكز  والعيادات،  )املستشفيات،  منك  القريبة  الصحية  املرافق  جميع  معرفة  إىل  تحتاج  كام 

إليها. فمن املمكن  إليها، ورشوط الدخول  الخ..( وكيفية الوصول  الصحية، ومرافق عالج الكولريا 

انتقال املرض، تكريس مرفق صحي واحد  إىل الحد من  السلطات الصحية، سعياً  أن تقرر أحياناً 

الستقبال جميع إحاالت الوباء.

وقد تحتاج إىل نقل املريض بنفسك إىل املرفق الطبي، فيجب أن تكون قادراً عىل معرفة مكان 

املراكز الصحية.

عندما تقوم بإحالة املريض إىل املرافق الصحية، تأكد من أنك ال تعرّض نفسك أو تعرّض أشخاصاً 

آخرين ملزيد من خطر انتقال العدوى. وتحقق من معدات الحامية الشخصية الالزمة لكل مرض 

من األمراض.

اجلزء 3-3-4 الأدوار املختلفة والتن�صيق

من املهم أن ينظم املتطوعون أنفسهم بطريقة متكّنهم من مساعدة أكرب عدد ممكن من الناس يف 

مجتمعهم املحيل، يف الوقت الذي يوصلون به رسائلهم الصحية بشكل فعال.

كيف تقوم بالتن�صيق؟

تحدث إىل الفرع املحيل للصليب األحمر أو الهالل األحمر وإىل السلطات الصحية. اطلع - 1

عىل ما يقومون به لتنظيم أنفسهم وكيف يخططون ملساعدة املجتمع املحيل. افهم ما هو 

دورك وكيف ميكن أن تقدم املساعدة.

قم بإعداد خطة. قرر من خالل املشاورات من سينفذ أية أنشطة ويف أي أماكن؟- ٢

اتصل باملتطوعني اآلخرين وتقابلوا مرة يف األسبوع عىل األقل لتطلعوا بعضكم البعض عىل - 3

الفرتة  تنفيذه يف  اتخذت ملساعدة املجتمع املحيل وتقرير ما يجب  التي  آخر اإلجراءات 

القادمة. تبادلوا الدروس املستفادة وساندوا بعضكم بعضاً.

تحدث إىل املنّسق وناقش معه السبل اإلضافية للعمل معاً.- 4
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الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا اإلجراءات املتبعة يف مرحلة ما بعد الوباء

اجلل�صة 3-4 الإجراءات املتبعة يف مرحلة ما بعد الوباء

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	.مناقشة اإلجراءات التي يجب اتخاذها بعد انتهاء الوباء

y	.تفسري مفهوم التقييم

اجلزء 3-4-1 الإجراءات املتبعة يف مرحلة ما بعد الوباء

السلطات الصحية يف منطقتك هي الجهة الوحيدة املخولة باإلعالن عن انتهاء الوباء. ومن املهم 

املنّسق ومن مجموعة  تعلمته من  مبا  اآلخرين )مستعيناً  العمل ومساعدة  أن تستمر يف  للغاية 

األدوات ويف هذه الدورة التدريبية( إىل حني تبّلغك السلطات الصحية أن الوباء انتهى وأن الوضع 

أصبح آمناً.

وحتى عندما تعلن السلطات الصحية عن انتهاء الوباء، ال يكون عملك قد انتهى. فهناك أمور كثرية 

ميكنك القيام بها يف مرحلة ما بعد الوباء ومنها ما ييل:

y	 التوعية الصحية: االستمرار يف نقل الرسائل الصحية إىل املجتمع املحيل بحيث يسعى الناس

إىل حامية أنفسهم من األوبئة املحتملة يف املستقبل.

y	 املتابعة: من املهم متابعة اإلصابات، والتأكد من عدم وجود مرىض جدد، وتعريف الناس

بطرق الحفاظ عىل سالمتهم. تحقق من حالة الذين هم يف طور الشفاء وتأكد من عدم 

تعرضهم للوصم ومن حصولهم عىل الخدمات التي هم بحاجة إليها.

y	.تقييم اإلجراءات املتخذة أثناء انتشار الوباء

y	 استخالص الدروس: اطلع اآلخرين عىل ما تعلمته أو دّون تجربتك حتى ال تنساها. تبادل

مع اآلخرين االستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها.

y	 بطريقة عمله  ميكن  عام  واسأل  الصحية  السلطات  إىل  تحدث  القادمة:  للمرة  التخطيط 

استعرض  النوع.  نفس  من  وباء  حال حدوث  يف  وأفضل  أرسع  استجابتك  لجعل  مختلفة 

الخطة املجتمعية ملكافحة الوباء وقدم التعديالت عليها.



75

دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا اإلجراءات املتبعة يف مرحلة ما بعد الوباء

اجلزء 3-4-2 التقييم

معظم  يف  نبذل  إننا  املنفذة.  األنشطة  تقييم  املفيد  من  الوباء،  انتهاء  عن  السلطات  إعالن  بعد 

األحيان جهوداً مكثفة للغاية أثناء انتشار الوباء ألن املطلوب هو العمل بشكل عاجل. وننىس أحياناً 

إعطاء أنفسنا بعض الوقت للتفكري يف األشياء األخرى التي ميكن أن نفعلها أو كيف ميكننا تحسني 

أدائنا. وعندما تجري تقيياًم، تأخذ الوقت الكايف للنظر يف كل ما قمت به وتستخدم هذه املعلومات 

ملعرفة ما ميكنك القيام به بشكل أفضل يف املرة القادمة.

ابدأ بإعداد قامئة بكل ما فعلته لتقديم املساعدة يف مرحلة ما قبل الوباء، وأثناء انتشار الوباء، ويف 

مرحلة ما بعد الوباء. ثم انظر يف كل اإلجراءات التي اتخذتها وقم بتقييمها من خالل طرح األسئلة 

التالية:

y	ما هي األنشطة التي نفذتها بشكل جيد؟

y	ما الذي ميكن أن أقوم به بشكل أفضل يف املرة القادمة؟

y	هل نسيت أموراً أخرى؟

مترين

تقييم  إجراء  للتمرين عىل  أدناه  املساحة  استعمل  لوباء.  للتو  تعرّض  املحيل  أن مجتمعك  تخّيل 

ألدائك ودّون اإلجابة عن السؤال التايل:

ما الذي فعلته لتقديم املساعدة قبل الوباء؟ ما الذي فعلته لتقديم املساعدة أثناء انتشار الوباء؟
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الوحدة التدريبية ا: اإلجراءات املتبعة يف مكافحة األوبئة
الجلسة ا-ا اإلجراءات املتبعة يف مرحلة ما بعد الوباء

ا�صتعرا�ض الدرو�ض امل�صتفادة وتقدمي التو�صيات

ال ميكننا التنبؤ باألوبئة، ولهذا ال ميكننا تفاديها جميعاً يف كل األوقات. ومن ثم من الرضوري بعد 

انتهاء الوباء، أن نبدأ بإعداد أنفسنا للوباء التايل. وميكننا لذلك استعراض ما تعلمناه أثناء الوباء 

الذي انتهى للتو واستخدام هذه املعلومات إلعداد خطة للتعامل مع األوبئة يف املستقبل.

التخطيط للمرة القادمة

اآلن بعد أن كرست الوقت الكايف لتدوين وتقييم اإلجراءات التي اتخذتها قبل الوباء األخري، وأثناء 

انتشاره، وبعد انتهائه، حان الوقت الستخدام هذه املعرفة للوقاية من الوباء القادم واالستعداد 

ملواجهته.

نستطيع التأهب لألوبئة التي قد تحدث يف املستقبل من خالل ما ييل:

y	.تحديث خطة العمل الخاصة مبواجهة األوبئة

y	.تسجيل الوباء األخري يف الجدول املوسمي

y	 العناية الصحية يف مجتمعك املحيل وتعليم اآلخرين كيفية  التوعية  االستمرار يف حمالت 

بأنفسهم يك ال يصابوا باملرض.

y	.التطبيق العميل للمعلومات الواردة يف هذا الدليل ويف مجموعة األدوات واستعراضها

y	.تكييف التدريب وتغيريه يف ضوء الدروس املستفادة
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا اإلجراءات املتبعة يف مرحلة ما بعد الوباء

الوحدة التدريبية 4: 
مجملوعلة أدوات 
مكافحلة األوبئلة

الجلسة 4-1 مقدمة حول مجموعة األدوات

الجلسة 4-٢ األدوات الخاصة باألمراض

الجلسة 4-3 األدوات الخاصة بالعمل

الجلسة 4-4 األدوات الخاصة بالرسائل املوجهة إىل املجتمع املحيل

الجلسة 4-5 كيفية تجميع األدوات واستخدامها

الجلسة 4-6 األمراض التي تسبب األوبئة

الجلسة 4-7 أمراض معدية أخرى ورشوط انتشار العدوى
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الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا مقدمة حول مجموعة األدوات

اجلل�صة 4-1 مقدمة حول جمموعة الأدوات

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	.تفسري املكونات املختلفة ملجموعة أدوات مكافحة األوبئة وطريقة استخدامها

y	.معرفة متى ينبغي استخدام مجموعة األدوات

اجلزء 4-1-1 ماذا تت�صمن جمموعة اأدوات مكافحة الأوبئة

لقد تعلمنا، يف الوحدات التدريبية الثالث املاضية، ما هي األوبئة، وما هو دور املتطوعني العاملني 

يف املجتمع املحيل، وما هي املبادئ الرئيسية ملكافحة األوبئة، واإلجراءات املتبعة يف املجتمع املحيل 

يف كل مرحلة من مراحل املواجهة.

غري أن معرفتنا باألمراض املسببة لألوبئة ال تزال معرفة ذات طابع عام. وعندما سنعمل يف املجتمع 

يف حالة وباء حقيقي، سنحتاج إىل معرفة املزيد عن املرض الذي نواجهه، وطريقة انتقاله، وكيف 

ميكن الوقاية منه وإدارته.

يتطلب مرض محدد مواجهة محددة. وعلينا إعداد الرسائل املناسبة بشأن املرض بحيث يتمّكن 

أفراد املجتمع املحيل من حامية أنفسهم ومنع انتشار الوباء.

هذا هو الغرض من مجموعة األدوات التي صممت لتكون عملية وسهلة املتابعة وبسيطة وتوفر 

لك التوجيه أثناء حاالت الوباء. فعندما يبدأ الوباء بالتفيش، لن يكون لديك الوقت الكايف لتذّكر 

كل ما تعلمته يف هذا التدريب. وسيتعنّي عليك االعتامد عىل مجموعة األدوات ملساعدتك يف ذلك 

وتحديد ما يجب أن تفعله حتى تتمّكن من الترصف برسعة وبالشكل املالئم من أجل مساعدة 

اآلخرين.

تتضمن مجموعة األدوات ثالث عنارص رئيسية:

y	.األدوات الخاصة باألمراض - وهي تصف األمراض التي ميكن أن تسبب األوبئة

y	.األدوات الخاصة بالعمل - وهي تصف اإلجراءات التي يجب اتخاذها يف حاالت الوباء

y	 األدوات الخاصة بالرسائل املوجهة إىل املجتمع املحيل - تستخدم هذه األدوات يف أنشطة

التوعية الصحية والتعريف باملخاطر من أجل إيصال الرسائل إىل أفراد املجتمع املحيل بشأن 

ما ينبغي القيام به وما ينبغي تجنبه لحامية أنفسهم.
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الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا مقدمة حول مجموعة األدوات

اجلزء 4-1-2 متى ن�صتخدم جمموعة الأدوات؟

ستستخدم مجموعة األدوات أثناء التدريب من أجل فهم األدوات وطريقة استعاملها. ويف حال 

حدوث الوباء، ستساعدك مجموعة األدوات عىل االستجابة.

كيف نستخدمها؟

تستند مجموعة األدوات إىل البطاقات الخاصة باألمراض ولهذا علينا أن نعرف أوالً ما هو املرض 

الذي يسبب إصابة الناس وإذا كان االرتفاع يف عدد اإلصابات يعني فعاًل وجود وباء.

وحدها السلطات الصحية تستطيع اإلجابة عن هذه األسئلة، فهي تؤكد طبيعة املرض الذي يسبب 

اإلصابة استناداً إىل الدالئل التي يقدمها األخصائيون الصحيون واملختربات. وهي تقرر أيضاً إذا كان 

عدد املرىض مرتفعاً إىل حد ميكن أن يعترب فيه الحدث مبثابة وباء.

يجب أن تكون جاهزاً الستخدام مجموعة األدوات عندما تحدد السلطات الصحية املرض املعني 

وتعلن عن وجود الوباء. ال تبني عملك عىل اإلشاعات أو األخبار أو األحاديث أو أي مصادر أخرى 

غري مصدر وزارة الصحة والسلطات الصحية. هي وحدها مخّولة بتأكيد وجود الوباء.

غري أنه ميكن للمتطوعني، ويجب عليهم، اتخاذ بعض اإلجراءات قبل تأكيد وجود الوباء. كام أن 

مجموعة األدوات مصممة أيضاً ملساعدتك عىل تنفيذ أنشطة التدخل املبكر ملواجهة الوباء. )انظر 

الوحدة التدريبية 3، الجلسة 1-3(.

بعد تأكيد وجود الوباء، ينبغي أن تتبع الخطة التي تم إعدادها سابقاً.

y	 أو األحمر  الصليب  لجمعية  املحيل  الفرع  يف  االتصاالت  عن  واملسؤول  باملنسق  االتصال 

الهالل األحمر.

y	 املشاركة يف تدريب رسيع لتجديد املعلومات. ويف حال كنت متطوعاً جديداً، تعّلم القواعد

األساسية ملكافحة الوباء.

y	.مناقشة موضوع اإلمدادات الالزمة مع املنسق املسؤول يف جمعيتك الوطنية

y	 .الحصول عىل مجموعة األدوات والبدء بتجميعها عىل أساس املرض املسبب للوباء الحايل

)سنتعلم الحقاً طريقة تنفيذ ذلك(.

y	.البقاء عىل اتصال باملتطوعني الزمالء والتنسيق معهم حول كيفية توزيع مختلف املسؤوليات

y	!البدء بالعمل
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الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا األدوات الخاصة باألمراض

اجلل�صة 4-2 الأدوات اخلا�صة بالأمرا�ض

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	.مناقشة األدوات الخاصة باألمراض

y	.استخدام أدوات األمراض وأسئلة التقييم

اجلزء 4-2-1 ماذا حتتوي »الأدوات اخلا�صة بالأمرا�ض«؟

تقدم أدوات األمراض املعلومات األساسية عن األمراض التي تسبب األوبئة.

توجد لكل مرض من األمراض بطاقته الخاصة. وتصف هذه البطاقات أو أدوات األمراض مختلف 

وبعض  انتقاله  وكيفية  املرض  اسم  عىل  أداة  كل  وتحتوي  أوبئة.  تسبب  أن  ميكن  التي  األمراض 

املعلومات املتعلقة بالوقاية منه ومكافحته. وتجد عىل ظهر كل بطاقة قامئة لبعض األسئلة الهامة 

التي سيتعني عليك طرحها لدى تقييم الوباء الذي يسببه هذا املرض.

تحمل كذلك واجهة كل بطاقة سلسلة من األرقام تحدد لك أدوات العمل التي يجب استخدامها يف 

التعامل مع هذا املرض. واألدوات الخاصة بالعمل هي أيضاً بطاقات موجودة يف مجموعة األدوات. 

املعني. كام تتضمن األدوات  للمرض  املناسبة  اختيار األدوات  األرقام، ستتمّكن من  عندما تختار 

الخاصة بالعمل بعض الرسائل املوجهة إىل املجتمع املحيل. وحني تجمع كل معلومات مجموعة 

األدوات، تحصل عىل دليل عمل بسيط للوباء املعني الذي يجب مكافحته.

مثال لأداة خا�صة مبر�ض معنّي
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الحصبة8

اإجراءات يتعني على املتطوع/املتطوعني اتخاذها ملكافحة هذا املر�ض

يرجى االطالع عىل أدوات العمل التالية ملعرفة املزيد من املعلومات حول كيفية اتخاذ إجراءات ملكافحة مرض الحصبة:

12345121314151617181920222425262728

3443

التقييم املجتمعي - اأ�سئلة

ن عليها املعلومات التي تجمعها. وقم بتسجيل التفاصيل األخرى. ارسم خريطة مجتمعية، ودوِّ

y	متى بدأت إصابة الناس بالحصبة؟

y	كم عدد املصابني بالحصبة؟ أين كانوا؟

y	 كم عدد األشخاص الذين توفوا نتيجة إلصابتهم بالحصبة؟
أين كانوا؟

y	 املحيل املجتمع  يف  يعيشون  الذين  األشخاص  عدد  كم 
سن  دون  األطفال  عدد  كم  املترضرة؟  املنطقة  أو  املترضر 

الخمس سنوات الذين يعيشون يف املنطقة؟

y	من هم األشخاص املعرضون لإلصابة بالحصبة، وأين هم؟

y	 هل األطفال دون سن الخمس سنوات هم األكرث ترضراً؟ أم
إىل ذلك،  املهن وما  األخرى، وأصحاب  العمرية  الفئات  أن 

هم األكرث تأثراً؟

y	 املحيل املجتمع  يف  يعيشون  الذين  األطفال  يتغذى  هل 
املترضر بشكل جيد عموماً؟

y	 هل لدى الناس دامئاً ما يكفي من الغذاء؟

y	ما مدى شيوع الرضاعة الطبيعية؟

y	 املترضر ضد املحيل  املجتمع  األطفال يف  تلقيح  يجري  هل 
اإلصابة بالحصبة أم ال؟

y	هل هناك خطة للقيام بحملة تلقيح؟

y	 هل هناك معتقدات أو تصورات ثقافية قوية بشأن التلقيح
تحول دون أخذ األطفال للقاحات؟

y	 أين توجد املرافق والخدمات الصحية املحلية؟ )مبن يف ذلك
مقدمو الرعاية التقليديون واملجتمعيون(.

y	 بشأن املجتمعية  واملعتقدات  واملامرسات  العادات  ما هي 
رعاية املرىض وإطعامهم؟ هل تواصل النساء إرضاع أطفالهن 

عهن طبيعياً عند مرضهم؟ ورُضَّ

y	 التوعية أو  االجتامعية  للتوعية  ُمطبَّق  برنامج  يوجد  هل 
الصحية؟

y	ما هي أكرث مصادر املعلومات استخداماً بني الناس؟

y	 هل تنترش يف املجتمع املحيلِّ شائعات أو معلومات خاطئة
بشأن انتشار هذا املرض؟

طفل مصاب بالحصبة.
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 األداة الثامنة
من أدوات مكافحة 

األمراض الحصبة8

الحصبة فريوس شديد العدوى، وميكن أن يجعل األطفال شديدي املرض. ويف وسط ال يجري فيه تلقيح أحد، ميكن لشخص واحد مصاب 
بالحصبة أن ينقل العدوى إىل ما بني 12 و18 شخصاً آخر.

انتقال العدوى

y	.)السعال أو العطس أو املخالطة املبارشة مع شخص مصاب )استنشاق هواء ملوث برذاذ متطاير من شخص آخر ُمصاب

y	.املخالطة املبارشة مع لعاب أو مخاط حلق شخص آخر ُمصاب

اأعرا�ض الإ�صابة

y	 ًميكن أن تبدأ أعراض اإلصابة بالحصبة بحمى، ورشح باألنف، ونزلة برد، وسعال، ودموع واحمرار بالعينني، وظهور بقع بيضاء أحيانا
داخل الفم.

y	 وبعد بضعة أيام، تظهر بقع مسطحة من الطفح الجلدي األحمر، تبدأ عادة من الرأس فالوجه فالجزء العلوي من العنق، وتستمر يف
االنتشار إىل بقية أجزاء الجسم.

y	 الشديد اإلسهال  أو  الدماغ(  تورّم  تسبب  )عدوى  الدماغ  والتهاب  بالعمى  اإلصابة  إىل  تؤدي  أن  الحادة، ميكن  اإلصابة  ويف حاالت 
والجفاف أو التهابات األذن أو التهابات حادة يف الجهاز التنفيس )مثل االلتهاب الرئوي(.

طرق الوقاية

y	.ًتلقيح األطفال دوريا

y	 يف االجتامعية  التوعية  مع  النطاق  واسعة  تلقيح  حمالت 
من  العديد  عنه  وينجم  املرض  فيها  يشيع  التي  البلدان 

حاالت الوفاة.

y	 املرافق إىل  وإحالتها  اإلصابة  حاالت  عن  برسعة  الكشف 
الصحية.

y	.الحد من االكتظاظ يف املأوى واملالجئ

y	.تحسني التهوية يف املأوى واملالجئ

y	 فصل املرىض املصابني بالحصبة ملدة أربعة أيام بعد ظهور
عالمات الطفح الجلدي عليهم.

y	 )السعال )السعال يف أكامم أو مناديل )محارم اتباع آداب 
وليس يف اليدين(.

y	.غسل اليدين بالصابون

y	.التوعية االجتامعية والتواصل لتغيري السلوك

املعر�صون للإ�صابة

y	 األطفال الذين مل يجر تلقيحهم، ال سيام أولئك الذين يفتقرون
إىل التغذية السليمة أو يعانون من نقص فيتامني )أ(.

y	.البالغون الذين تتجاوز أعامرهم 20 سنة

y	.النساء الحوامل

y	 السكان املرشدون واألشخاص الذين يعيشون يف أماكن ضيقة
أو مكتظة.

y	 األشخاص الذين يعانون من قصور يف أجهزة املناعة )عىل سبيل
بفريوس  أو  )لوكيميا(  الدم  بابيضاض  لإلصابة  نتيجة  املثال، 

نقص املناعة البرشي(.

ما يجب فعله اإذا تف�ّصى املر�ض ب�صكٍل وبائي

y	 املرافق إىل  وإحالتها  اإلصابة  حاالت  عن  برسعة  الكشف 
الصحية.

y	.دعم حمالت التلقيح الواسعة النطاق مع التوعية االجتامعية

y	 توفري مكمالت فيتامني )أ( لألطفال املصابني بالحصبة الذين
ترتاوح أعامرهم بني 6 أشهر و5 سنوات.

y	 )عزل املرىض املصابني بالحصبة )فصلهم عن األشخاص األصحاء
ملدة أربعة أيام بعد ظهور عالمات الطفح الجلدي عليهم.

y	.التوعية بأهمية غسيل اليدين بالصابون

y	.الحد من االكتظاظ يف املالجئ

y	.تحسني التهوية يف املالجئ

y	 أو أكامم  )السعال يف  السعال  آداب  اتباع  بأهمية  التوعية 
مناديل )محارم( وليس يف اليدين(..

y	.زيادة التوعية االجتامعية والتواصل لتغيري السلوك

y	.رصد أوضاع سوء التغذية



81

دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا األدوات الخاصة باألمراض

اجلزء 4-2-2 قائمة الأدوات اخلا�صة بالأمرا�ض

األمراض املنقولة مبلوثات الفضالت البرشية عن طريق الفم
اإلسهال الحاد  -1

الكولريا  -2
A التهاب الكبد الفريويس  -3
E التهاب الكبد الفريويس  -4

حمى التيفوئيد  -5
اإلسهال الدموي الحاد  -6

األمراض التي ميكن الوقاية منها بالتلقيح
التهابات الجهاز التنفيس الحادة التي ميكن الوقاية منها بالتلقيح  -7

الحصبة  -8
التهاب السحايا باملكورات السحائية  -9

شلل األطفال  -10
الحمى الصفراء  -11

األمراض التي ينقلها البعوض
شيكونغونيا  -12

حمى الضنك  -13
املالريا  -14

مرض فريوس زيكا  -15

التهابات الجهاز التنفيس الحادة
التهابات الجهاز التنفيس الحادة  -16

الحمى النزفية
مرض فريوس إيبوال  -17

حمى السا  -18
حمى ماربورغ النزفية  -19

األمراض الحيوانية املصدر
الطاعون  -20

الجمرة الخبيثة )أنرتاكس(  -21
املتالزمة الرئوية لفريوس هانتا  -22

مرض اللولبيات )الربمَييات(  -23
فريوس كورونا املسبب ملتالزمة الرشق األوسط التنفسية  -24

جدري القردة  -25
حمى وادي ريفت  -26

أمراض أخرى
مرض اليد والقدم والفم )الحمى القالعية(  -27

ة ك والوفيات غري امُلفرسَّ حاالت التوعُّ  -28
سوء التغذية  -29
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الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا أدوات العمل

اجلل�صة 4-3 اأدوات العمل

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	.مناقشة األدوات الخاصة بالعمل

y	.معرفة طريقة استخدام األدوات الخاصة بالعمل

اجلزء 4-3-1 ماذا حتتوي »الأدوات اخلا�صة بالعمل«؟

تصف كل بطاقة من األدوات الخاصة بالعمل إجراء واحداً يجب اتخاذه من أجل املساعدة عىل 

تتعلق  بينام  األمراض  من  واحد  بنوع  خاصة  هي  اإلجراءات  هذه  بعض  معنّي.  مرض  مكافحة 

إجراءات أخرى بعدة أشكال من الوباء أو بكل األوبئة. ويكمن أحد أسباب فصلنا للبطاقات يف 

أنها متكنك من استخدام األدوات الخاصة بالعمل ألي مرض من األمراض الذي يحظى باهتاممك. 

وأعطيت أرقام لألدوات الخاصة بالعمل يك تتمكن من العثور عليها بسهولة أكرب.

انظر إىل سلسلة األرقام املذكورة عىل واجهة كل بطاقة لتحديد اإلجراءات التي يجب اتخاذها يف 

حالة وباء معنّي.

مثال لأداة عمل

إضافة النسخة النهائية ألداة العمل الخاصة »بتقييم حالة الجفاف«
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تقييم حاالت اإلصابة بالجفاف7اأدوا

بعد تقييم الإ�صابة باجلفاف، ووفقاً لدرجة اجلفاف، ينبغي اتخاذ الإجراءات التالية:

املريض باإلسهال

جفاف شديدجفاف طفيفال يوجد جفاف

إعطاء محلول اإلماهة
الفموية ومكمالت الزنك
أدوات العمل ٩ و١٠ و١١

إعطاء محلول اإلماهة
الفموية ومكمالت الزنك
أدوات العمل ٩ و١٠ و١١

اإلحالة الفورية
إىل املركز الصحي
أو إىل املستشفى

أعراض الجفاف

y	غور العينني

y	جفاف الفم

y	الخمول / الضعف

y	 استعادة الجلد شكله املعتاد
ببطء بعد قرْصه

y	 تراجع إدرار البول أو عدم
التبول
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قائمة
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 أداة العمل
السابعة تقييم حاالت اإلصابة بالجفاف7

ملحة عامة
y	.ميكن أن يفقد املرىض الذين يعانون من اإلسهال، ال سيام األطفال، الكثري من السوائل من أجسادهم، فيعانون من الجفاف

y	.ميكن أن يسبب الجفاف توعكاً حاداً، وأحياناً الوفاة، ال سيام إذا كان مقرتناً باإلسهال املايئ الحاد أو الكولريا

كيفية تقييم ما �إذ� كان �ملري�ض يعاين من �جلفاف، و�إىل �أي درجة

�لعالجعالمات �جلفافمرحلة �جلفاف

قرْصه، ال جفاف بعد  املعتاد  شكله  الجلد  يستعيد 
بشكل  البول  إدرار  بالعطش،  الشعور  وذهاب 

طبيعي، سري النبض بشكل طبيعي.

إعطاء محلول اإلماهة الفموي يف املنزل، إعطاء 
مكمالت الزنك لألطفال حتى سن 15 سنة.

الفم جفاف طفيف جفاف  العينني،  غور  وتهيج،  اضطراب 
استعادة  بالعطش،  الشعور  زيادة  واللسان، 
تراجع  قرْصه،  بعد  ببطء  املعتاد  شكله  الجلد 
إدرار البول، البكاء دون دموع، انخفاض البقعة 

ع. الرخوة أعىل الجمجمة يف الرُضَّ

إعطاء محلول اإلماهة الفموي واملراقبة الوثيقة 
جداً

 15 سن  حتى  لألطفال  الزنك  مكمالت  إعطاء 
سنة.

الخمول وكرثة النعاس أو فقدان الوعي، جفاف جفاف شديد
شكله  الجلد  استعادة  بشدة،  واللسان  الفم 
املعتاد ببطء شديد بعد قرْصه )‘فقدان مرونة 
انخفاض  غيابه،  أو  النبض  ضعف  الجلد’(، 
ضغط الدم، تراجع إدرار البول إىل أدىن حد أو 

عدم إدرار البول.

يف املرافق الصحية أو يف املستشفى:

املضادات  إعطاء  إىل  باإلضافة  بالوريد  الحقن 
الحيوية إىل جانب محلول اإلماهة الفموي،

 15 سن  حتى  لألطفال  الزنك  مكمالت  إعطاء 
سنة.

13��ستخدم �لر�سالة �ملجتمعية:
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا أدوات العمل

اجلزء 4-3-2 قائمة اأدوات العمل

املراقبة الصحية املجتمعية- 1

رسم الخريطة املجتمعية- ٢

التواصل مع املجتمع املحيل- 3

اإلحالة إىل املرافق الصحية- 4

حامية املتطوعني وسالمتهم- 5

استخدام معدات الحامية الشخصية يف حاالت األمراض - 6

شديدة العدوى

تقييم حاالت اإلصابة بالجفاف- 7

املراكز املجتمعية لإلماهة الفموية- 8

تحضري محلول اإلماهة الفموية- 9

إعطاء محلول أمالح اإلماهة الفموية- 1٠

توفري مكمالت الزنك- 11

التعامل مع حاالت الحّمى- 1٢

الرضاعة الطبيعية- 13

تغذية الرّضع واألطفال الصغار يف حاالت الطوارئ- 14

قياس سوء التغذية الحاد يف حاالت الطوارئ- 15

قياس طول األطفال ووزنهم- 16

قياس محيط منتصف العضد )الجزء العلوي من الذراع(- 17

قياس الوذمة )التورّم( عند األطفال- 18

الدعم النفيس االجتامعي- 19

عزل املرىض- ٢٠

مراسم الدفن اآلمن والكريم- ٢1

توفري مكمالت فيتامني )أ(- ٢٢

الوقاية الكيامئية- ٢3

اللقاحات الدورية- ٢4

حمالت التلقيح الواسعة النطاق- ٢5

آداب السعال- ٢6

املأوى والتهوية- ٢7

التباعد االجتامعي- ٢8

التوعية بأهمية النظافة الشخصية والصحية- ٢9

املاء النقي والصالح للرشب لألرس- 3٠

الغذاء النظيف والسليم- 31

الرصف الصحي- 3٢

بناء املراحيض وصيانتها- 33

غسل األيدي بالصابون- 34

غسل اليدين يف حاالت األوبئة شديدة العدوى- 35

مكافحة النواقل- 36

الناموسيات- 37

حمالت النظافة والتخلص من النفايات- 38

إعداد املطهرات املعقمة واستخدامها- 39

بناء محرقة للتخلص من النفايات الطبية- 4٠

مناولة الحيوانات وذبحها بطريقة آمنة- 41

الرتويج ألهمية آمان املامرسات الجنسية- 4٢

التوعية االجتامعية والتواصل لتغيري السلوك- 43
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا أدوات العمل

1- أمراض اإلسهال الحاد

٢- الكولريا

A 3- التهاب الكبد الفريويس

E 4- التهاب الكبد الفريويس

5- حمى التيفوئيد

6- اإلسهال الدموي الحاد 

7-التهابات الجهاز التنفيس الحادة التي ميكن الوقاية منها بالتلقيح

8- الحصبة 

9- التهاب السحايا باملكورات السحائية

1٠- شلل األطفال 

11- الحمى الصفراء 

1٢- شيكونغونيا

13- حمى الضنك

14- املالريا

15- مرض فريوس زيكا

16- االلتهابات التنفسية الحادة 

17- مرض فريوس إيبوال

18- حمى السا

19- حمى ماربورغ النزفية 

٢٠- الطاعون 

٢1- انرتاكس )الجمرة الخبيثة( 

٢٢- املتالزمة الرئوية لفريوس هانتا

٢3- داء اللولبيات

٢4- متالزمة الرشق األوسط التنفسية

٢5- جدري القردة

٢6- حمى وادي ريفت 

٢7- مرض اليد والقدم والفم )الحمى القالعية(

ة ك والوفيات غري امُلفرسَّ ٢8- حاالت التوعُّ

٢9- سوء التغذية الحاد

األمراض املنقولة مبلوثات الفضالت 
البرشية عن طريق الفم.

 األمراض التي ميكن الوقاية 
منها بالتلقيح.

األمراض التي ينقلها البعوض.

التهابات الجهاز التنفيس الحادة.

أنواع الحّمى النزفية.

 األمراض الحيوانية املصدر 
)األمراض التي تنرشها الحيوانات(.

أمراض أخرى.

األمراض

قائمة الأمرا�ض وما يقابلها من اإجراءات

ت
اإلجراءا

صحية املجتمعية
املراقبة ال

 -1

رسم الخريطة املجتمعية 
 -2

يل 
صل مع املجتمع املح

التوا
 -3

صحية
ق ال

ىل املراف
اإلحالة إ

 -4

ني وسالمتهم 
امية املتطوع

ح
 -5

ت 
حاال

يف 
صية 

شخ
امية ال

ت الح
استخدام معدا

 -6
ى 

ض شديدة العدو
األمرا

ض 
ت األمرا

يف حاال
تقييم 

 -7

املراكز املجتمعية لإلماهة الفموية
 -8

ضري محلول اإلماهة الفموية 
تح

 -9

إعطاء محلول اإلماهة الفموية
 -10

ك 
ت الزن

توفري مكمال
 -11

ى 
ت الحّم

التعامل مع حاال
 -12

الرضاعة الطبيعية 
 -13

ت الطوارئ
صغار يف حاال

تغذية الرّضع واألطفال ال
 -14

ت الطوارئ 
يف حاال

س سوء التغذية الحاد 
قيا

 -15

س طول األطفال ووزنهم 
قيا

 -16

ضد 
ف الع

ص
ط منت

س محي
قيا

 -17

س الوذمة )التورّم( عند األطفال 
قيا

 -18

ي 
امع

يس االجت
الدعم النف

 -19

ىض 
عزل املر

 -20

ن والكريم 
ن اآلم

 مراسم الدف
 -21
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا أدوات العمل

1- أمراض اإلسهال الحاد

٢- الكولريا

A 3- التهاب الكبد الفريويس

E 4- التهاب الكبد الفريويس

5- حمى التيفوئيد

6- اإلسهال الدموي الحاد 

7- التهابات الجهاز التنفيس الحادة التي ميكن الوقاية منها بالتلقيح

8- الحصبة 

9- التهاب السحايا باملكورات السحائية

1٠- شلل األطفال 

11- الحمى الصفراء 

1٢- شيكونغونيا

13- حمى الضنك

14- املالريا

15- مرض فريوس زيكا

16- االلتهابات التنفسية الحادة 

17- مرض فريوس إيبوال

18- حمى السا

19- حمى ماربورغ النزفية 

٢٠- الطاعون 

٢1- انرتاكس )الجمرة الخبيثة( 

٢٢- املتالزمة الرئوية لفريوس هانتا

٢3- داء اللولبيات

٢4- متالزمة الرشق األوسط التنفسية

٢5- جدري القردة

٢6- حمى وادي ريفت 

٢7- مرض اليد والقدم والفم )الحمى القالعية(

ة ك والوفيات غري امُلفرسَّ ٢8- حاالت التوعُّ

٢9- سوء التغذية الحاد

األمراض

ت
اإلجراءا

ف
ني أل

ت الفيتام
توفري مكمال

 -22

امئية 
 الوقاية الكي

 -23

ت الدورية 
اللقاحا

 -24

ق 
ت التلقيح الواسعة النطا

حمال
 -25

سعال 
ب ال

آدا
 -26

ى والتهوية 
املأو

 -27

ي 
امع

التباعد االجت
 -28

صحية
التوعية بأهمية النظافة ال

 -29

رس 
ب لأل

رش
صالح لل

ي وال
املاء النق

 -30

سليم 
ف وال

الغذاء النظي
 -31

ي 
صح

ف ال
رص

ال
 -32

صيانتها 
ض و

بناء املراحي
 -33

صابون 
ي بال

سل األيد
غ

 -34

ى
ت األوبئة شديدة العدو

يف حاال
ن 

سل اليدي
غ

 -35

مكافحة النواقل 
 -36

ت 
الناموسيا

 -37

ت 
ن النفايا

ص م
ت النظافة والتخل

حمال
 -38

ت واستخدامها 
إعداد املطهرا

 -39

ت الطبية 
ن النفايا

ص م
بناء محرقة للتخل

 -40

ت وذبحها بطريقة آمنة 
مناولة الحيوانا

 -41

سية
ت الجن

امرسا
الرتويج ألهمية آمان امل

 -42

سلوك
صل لتغيري ال

امعية والتوا
 التوعية االجت

 -43
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا األدوات الخاصة بالرسائل املوجهة  إىل املجتمع املحيل

 اجلل�صة 4-4 الأدوات اخلا�صة بالر�صائل املوجهة 

اإىل املجتمع املحلي

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	مناقشة األدوات الخاصة بالرسائل املوجهة إىل املجتمع املحيل

y	استخدام الرسائل املوجهة إىل املجتمع املحيل للتوعية الصحية يف حاالت الوباء

اجلزء 4-4-1 ماذا حتتوي »الأدوات اخلا�صة بالر�صائل املوجهة اإىل 

املجتمع املحلي«؟

يستند إرسال الرسائل إىل املجتمع املحيل إىل بعض املبادئ األساسية:

y	.اتخاذ الخطوات الالزمة إلرشاك املجتمع املحيل الذي هو يف قلب عمليتي اإلعداد واالستجابة

y	.وضع املعلومات يف السياق االجتامعي والثقايف املعني

y	.التعرّف عىل أوجه التنوع ونقاط الضعف املوجودة يف املجتمع املحيل

y	.املراقبة والتعّلم واملراجعة بشكل دوري مستمر

y	.الخضوع للمساءلة

y	.تشجيع التنسيق والرشاكات الفعالة

y	.تثمني عمل املتطوعني

y	 ،التشديد عىل االتصال املتبادل )باتجاهني(. ويف خطوة تتجاوز وضع قامئة بالرسائل األساسية

عىل  املبنية  الفردية  والقرارات  الخيارات  يدعم  الذي  الحديث  تبادل  تيسري  عىل  الرتكيز 

الوقائع.

تحتوي بطاقات الرسائل املجتمعية املوجودة يف مجموعة األدوات عىل صور ورسائل. وتحمل كل 

بطاقة رسالة مختلفة تتعلق بعمل معنّي. ينبغي استخدام البطاقات إلرشادك حني تبدأ مناقشة مع 

أفراد املجتمع املحيل.

ويساعدك الرقم الذي تحمله البطاقة عىل العثور عليها بسهولة. وإذا نظرت مجدداً يف البطاقات 

الخاصة بالعمل، ستجد رقاًم عىل كل بطاقة يرشدك إىل الرسالة املجتمعية التي ينبغي استخدامها.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا األدوات الخاصة بالرسائل املوجهة إىل املجتمع املحيل

مثال ألداة خاصة بالرسائل املوجهة إىل املجتمع املحيل

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر - دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: اأدوات مكافحة الأمرا�ض

ل 
ت الر�سائ

اأدوا

عية
جتم

 اعداد محلول1امل
اإلماهة الفموية وإعطاؤه

ميكن الوقاية من الإ�صابة بالكولريا عن طريق ما يلي:

y	رشب املاء النقي الصالح للرشب، بعد غليه ملدة ال تقل عن دقيقة واحدة؛

y	حفظ املاء يف حاويات نظيفة مغطاة؛

y	تناول الطعام الساخن املطهي؛

y	 تفادي تناول املأكوالت البحرية واألسامك واألغذية الطازجة يف أوقات األوبئة )قد تكون الفواكه
والخرضوات ملوثة(. ال تأكل الفواكه أو الخرضوات التي مل تقم بتقشريها بنفسك؛

y	غسل اليدين بالصابون أو فركها باستخدام الرماد بعد استخدام املرحاض وقبل تناول الطعام؛

y	ينبغي للقامئني بإعداد الطعام غسل أيديهم قبل مناولة الطعام أو إعداده؛

y	.حفظ الطعام بعيداً عن الذباب

 أداة الرسالة املجتمعية
األوىل

من املهم التذكر بأن الرسائل املوجهة إىل املجتمع املحيل تتغري باستمرار وال ميكن دامئاً استخدام 

الرسالة نفسها يف كل املجتمعات. ومتثل األدوات املطبوعة يف مجموعة األدوات مجرد أمثلة ألنواع 

وفقاً  الرسائل  بتكييف  تقوم  أن  املهم  ومن  بها.  املحيل  مجتمعك  تعريف  ينبغي  التي  الرسائل 

للسياق املحيل والتأكد من أنها تتامىش مع املعلومات التي تقدمها السلطات الصحية. وحني يكون 

ذلك ممكناً، قم بتكييف األدوات قبل أن يبدأ الوباء أي خالل مرحلة التأهب.
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا األدوات الخاصة بالرسائل املوجهة إىل املجتمع املحيل

 اجلزء 4-4-2 قائمة الأدوات اخلا�صة بالر�صائل املوجهة 

اإىل املجتمع املحلي

تحضري وإعطاء محلول اإلماهة الفموية - 1

العناية بشخص يعاين من الحّمى - ٢

الرضاعة الطبيعية - 3

تخزين املياه بالشكل الصحيح- 4

استخدام املاء النقي الصالح للرشب- 5

استخدام مراحيض نظيفة - 6

الحامية من البعوض- 7

غسل األيدي بالصابون- 8

متى يجب غسل اليدين- 9

الخطوات املتبعة لغسل األيدي يف حاالت الوباء- 1٠

تنظيف األماكن التي يتوالد فيها البعوض- 11

توفري الغذاء النظيف والسليم - 1٢

قواعد النظافة الصحية الشخصية - 13

لقاحات األطفال- 14

استخدام بطاقات التلقيح - 15

حضور حمالت التلقيح - 16

استخدام الناموسيات للنوم- 17

السعال بالشكل الصحيح )آداب السعال(- 18

مامرسات الدفن اآلمن - 19

جمع النفايات والتخلص منها - ٢٠

التباعد االجتامعي - ٢1

التهوية الجيدة - ٢٢

تشجيع السلوك الصحي السليم يف املجتمع - ٢3

كشف األشخاص املرىض - ٢4

التعامل مع الحيوانات وذبحها - ٢5

اعتامد السلوك الجنيس املأمون- ٢6

إبعاد القوارض- ٢7

تحضري وإعطاء مكمالت الزنك - ٢8

حضور الفحوص الغذائية - ٢9
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دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا كيفية تجميع األدوات واستخدامها

اجلل�صة 4-5 كيفية جتميع الأدوات وا�صتخدامها

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	.تجميع األدوات واستخدامها ألي نوع من أنواع األوبئة

اجلزء 4-5-1 كيفية جتميع الأدوات وا�صتخدامها

تبدأ  أن  عليك  له،  املسبب  املرض  عن  والترصيح  وباء  تفيش  عن  الصحية  السلطات  إعالن  بعد 

باستخدام مجموعة األدوات.

اخلطوة 1

رصحت  الذي  للمرض  املطابقة  املرض  بطاقة  عن  وابحث  باألمراض  الخاصة  البطاقات  يف  انظر 

السلطات الصحية أنه يسبب الوباء. اقرأ البطاقة إلنعاش ذاكرتك مبا يتعلق بهذا املرض. وانتبه إىل 

األسئلة التالية:

y	ما هي أسباب املرض؟

y	كيف ينتقل املرض؟

y	ما هي األعراض الناجمة عن املرض؟

y	كيف ميكن تفادي الوباء ومكافحته؟

y	ما الذي ميكن أن يفعله املتطوعون للمساعدة؟

انظر إىل ظهر البطاقة لالطالع عىل األسئلة املحددة التي يجب أن تطرحها لدى تقييم الوباء الناجم 

عن هذا املرض.

اخلطوة 2

ابحث عن الرقم املسجل عىل واجهة بطاقة املرض املعني وابحث عن الرقم املطابق يف البطاقات 

يواجهه  الذي  الوباء  مع  للتعامل  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  ستجد  وبهذا  بالعمل.  الخاصة 

مجتمعك املحيل.

y	 اقرأ بطاقات العمل املطابقة واستخدمها لوضع خطة ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة. تذّكر ما

ييل:

g	.تحديد األشخاص املعرضني لإلصابة يف مجتمعك املحيل

g	.تحديد مصدر الوباء وسببه

g	 استخدام البطاقات لتحديد اإلجراءات الخاصة التي ميكن أن تتخذها ملساعدة الناس

أثناء الوباء.

اخلطوة 3

انظر إىل الرقم املسجل عىل واجهة البطاقات الخاصة بالعمل التي اخرتتها. وابحث هذه املرة عن 

األرقام املطابقة يف بطاقات الرسائل املوجهة إىل املجتمع املحيل. ال يوجد بالرضورة رابط بني كل 

بطاقة من بطاقات العمل والرسائل املوجهة إىل املجتمع املحيل.
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استخدم هذه البطاقات ملساعدتك عىل تذّكر الرسائل األساسية التي ينبغي مناقشتها وتبادلها مع 

أفراد املجتمع. تحمل البطاقات رسائل هامة يجب أن يعرفها الجميع يف مجتمعك املحيل لتجنب 

أو  بأنفسهم  االعتناء  كيفية  عىل  الناس  اطالع  طريقة  إىل  البطاقات  كام سرتشدك  الوباء.  انتشار 

باآلخرين عندما يصابون باملرض. وتذّكر ما ييل:

y	.قراءة البطاقات بعناية عدة مرات ميكنك من فهم الرسائل التي يجب أن تنقلها إىل اآلخرين

y	 عىل الجميع  يحصل  بحيث  املحيل  مجتمعك  يف  اآلخرين  مع  والرسائل  البطاقات  تبادل 

املعلومات الالزمة، واستخدامها الطالع الناس عىل ما ينبغي عمله وما ينبغي تجنبه يف حالة 

الوباء.
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اجلل�صة 4-6 الأمرا�ض التي ت�صبب الأوبئة

يف نهاية هذه اجلل�صة �صيكون با�صتطاعتك:

y	.مناقشة ما يتعلق مبختلف مجموعات األمراض املسببة لألوبئة

y	.تفسري اإلجراءات الرئيسية التي ينبغي أن يتبعها املتطوعون يف كل مجموعة من األمراض

اجلزء 4-6-1 جمموعات الأمرا�ض

األمراض يف مجموعات  تصنيف هذه  املفيد  األمراض. ومن  أنواع مختلفة من  األوبئة عن  تنجم 

ملساعدتنا عىل فهم طبيعة مختلف األمراض وإدارة حاالت األوبئة بأسلوب أفضل.

ميكن تجميع األمراض بطرق مختلفة. فيمكن، عىل سبيل املثال، تصنيفها وفقاً للجراثيم املسببة لها، 

أو وفقاً لطريقة انتقالها، أو وفقاً لألعراض التي تسببها.

يف هذا الدليل التدريبي، جمعنا األمراض بطريقة ستساعدك عىل فهم طريقة الوقاية من األوبئة التي 

تسببها أو إدارة حاالت األوبئة. وعىل هذا األساس، وضعنا سبع مجموعات من األمراض هي التالية:

األمراض املنقولة مبلوثات الفضالت البرشية عن طريق الفم.- 1

األمراض التي ميكن الوقاية منها بالتلقيح.- ٢

األمراض التي ينقلها البعوض.- 3

التهابات الجهاز التنفيس الحادة.- 4

أنواع الحّمى النزفية.- 5

األمراض الحيوانية املصدر )األمراض التي تنرشها الحيوانات(.- 6

أمراض أخرى.- 7

)»األيقونات«(  البيانية  الرموز  سنستخدم  ولهذا  األسامء  تذّكر  من  أسهل  عادة  هو  الرسوم  تذّكر 

لتمييز مختلف مجموعات األمراض. وسنتكلم قلياًل عن كل مجموعة وعن األمراض التي تتضمنها، 

وكيف تنتقل األمراض، وما هي األعراض الناجمة عنها، وكيف ميكن الوقاية من األوبئة التي تسببها 

وإدارتها.

بعض األمراض املذكورة أعاله هي أيضاً أمراض منقولة بواسطة األغذية أو املياه، أو منقولة أيضاً 

بصورة رئيسية يف أماكن الرعاية الصحية )اإلصابات املرتبطة بعدوى املستشفيات(، أو أثناء النشاط 

الجنيس الخ...

تنتقل »األمراض الحيوانية املصدر« من خالل الحيوانات أو الحرشات. وتسمى الحيوانات أو الحرشات 

التي تنقل األمراض بنواقل األمراض. وتشمل النواقل البعوض، وذباب الرمل، والبق الرتياتوميني )البق 

)الحلزونات(،  والقواقع  التيس،  التيس  وذباب  الدماء(،  )مصاصو  والقراد  األسود،  والذباب  القاتل(، 
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الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا األمراض التي تسبب األوبئة

الحيوانات والحرشات  الفاكهة. وال تكون هذه  والقردة، والجامل، وخفافيش  والرباغيث، والدجاج، 

مريضة بالرضورة، وبعضها يكون سلياًم عندما ينقل إىل اإلنسان أمراضاً برشية خطرية.

ويندرج عدد كبري من األمراض تحت أكرث من مجموعة واحدة من األمراض. فعىل سبيل املثال، 

وضعت الحمى الصفراء يف مجموعة »األمراض التي ميكن الوقاية منها بالتلقيح« ألن اإلجراء الرئييس 

للوقاية واملكافحة هو التلقيح، لكنها تنتقل أيضاً من خالل ناقل )البعوض( وكان ميكن وضعها يف 

مجموعة »األمراض التي ينقلها البعوض« أو »األمراض حيوانية املصدر«.

ال تحتاج إىل حفظ كل املعلومات املتعلقة بهذه املجموعات عن ظهر قلب. سنتكلم عنها مرة أخرى 

الحقاً وستقدم لك مجموعة أدوات مع هذا الدليل التدريبي. وستساعدك مجموعة األدوات عىل 

تذّكر األمراض والوقاية من األوبئة التي تسببها وإدارتها.

املجموعة 1- الأمرا�ض املنقولة مبلوثات الف�صالت الب�صرية عن طريق الفم

األدوات الخاصة باألمراض:

أمراض اإلسهال الحاد، - 1

الكولريا،- ٢

3 -،A التهاب الكبد الفريويس

4 -،E التهاب الكبد الفريويس

حمى التيفوئيد،- 5

اإلسهال الدموي الحاد.- 6

أخرى  وأمراضاً  الكولريا(  ذلك  يف  )مبا  الحاد  اإلسهال  أمراض  األمراض  من  املجموعة  هذه  تشمل 

ال تسبب لكنها تتميز بنفس الطريقة الرئيسية النتقال العدوى )التهاب الكبد الفريويس A والتهاب 

الكبد الفريويس E، وحمى التيفوئيد(.

الإ�صهال

يكون الطفل )أو الشخص البالغ( مصاباً باإلسهال إذا أخرج برازاً سائاًل ثالث مرات أو أكرث من ثالث 

مرات يف اليوم.

وميكن أن يسبب اإلسهال فقدان الطفل كمية كبرية من ماء الجسم ومعادنه إىل حد يوصله إىل 

حالة الجفاف )التجفاف(.

ميكن، يف بعض الحاالت، أن يؤدي اإلسهال إىل الوفاة إذا مل تتم معالجته.

يصاب الكثري من األطفال باإلسهال. وميكن معالجته بسهولة يف عدد كبري من الحاالت. ولكن ميكن 

أن ينترش أحياناً ويسبب وباء. هناك أنواع مختلفة من أمراض اإلسهال، بعضها يأخذ شكل الرباز 

املايئ ويف البعض اآلخر يخرج الدم مع الرباز. ومثة مرض إسهال شديد الخطورة هو الكولريا.
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كيف تنتقل هذه الأمرا�ض؟

الصغر  البالغة  الحية  الكائنات  تدخل  عندما  الفموي  الربازي-  الطريق  عن  املرض  انتقال  يحصل 

املوجودة يف الرباز امللوث لشخص ما إىل فم شخص آخر. وقد يحدث ذلك إذا تسببت الفضالت 

البرشية بتلويث الطعام أو إمدادات املياه، أو عندما تنتقل الجراثيم من اليدين إىل الفم ألن اليدين 

المستا أشياء ملوثة ومل ُتغسال جيداً بعد ذلك.

انتقال املر�ض عن الطريق الربازي-الفموي ال�صكل 14- 

الرباز

الذباب

الطعام

تنظيف اليدين

عائل جديد

املاء

الرتبة

ما هي الأعرا�ض الناجمة عن هذه الأمرا�ض؟

يتعرض األطفال بشكل خاص ألشكال حادة من أمراض اإلسهال. فعندما يصاب األطفال باالسهال، 

يبدأون بإخراج متكرر للرباز السائل، األمر الذي يؤدي إىل فقدان أجسامهم املاء واملعادن. وتشمل 

العوارض األخرى لإلسهال آالم البطن، والتشنجات، والغثيان، والتقيؤ. وعندما يفقد الطفل كمية 

كبرية من املاء، ميكن أن يصبح يف حالة جفاف.

يصاب العديد من األطفال بالتهاب الكبد الفريويس A يف املناطق التي يكون فيها هذا املرض شائعاً. 

وال تظهر أي أعراض عىل غالبيتهم. وتظهر عند بعض األطفال عوارض أمراض الكبد: يأخذ الجلد 

وبياض العينني لوناً أصفر، ويعاين الطفل من الحمى، واالرهاق، وآالم البطن، واإلسهال. وميكن توقي 

هذا املرض بالتلقيح. أما يف املناطق التي يكون فيها التهاب الكبد الفريويس A نادراً، يصيب املرض 

البالغني بشكل رئييس ويكون حينها أكرث حدة.
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ويسبب التهاب الكبد الفريويس E األعراض نفسها لكنه ميثل خطراً كبرياً عىل النساء الحوامل.

يعاين عادة األشخاص املصابني بحمى التيفوئيد من درجات حرارة مرتفعة. وميكن أيضاً أن يشعروا 

بالوهن، وآالم البطن، والصداع، وفقدان الشهية. ويوجد لقاح يحمي من حمى التيفوئيد.

هناك نوعان من اإلسهال الحاد جداً:

الزحار )الدزنتاريا(: خروج الدم مع الرباز.- 1

الكولريا: يسبب هذا املرض أعراضاً أكرث خطورة وبراز شديد السيولة يبدو مثل »ماء األرز«.- ٢

كيف ميكن تفادي الأوبئة التي ت�صببها هذه الأمرا�ض؟

ميكن الوقاية من األمراض املنقولة مبلوثات الفضالت البرشية عن طريق الفم باتباع بعض اإلجراءات 

البسيطة:

y	 من الخروج  بعد  وخاصة  الحرجة  األوقات  يف  بالصابون  اليدين  غسل  الصحية.  النظافة 

املرحاض، وبعد تنظيف مؤخرة األطفال، وقبل تحضري الطعام، وقبل تناول الطعام.

y	 رشب املاء النقي الصالح للرشب فقط. وإذا مل يكن املاء الصالح للرشب )مبا يف ذلك املاء

املعبأ يف زجاجات( متوفراً، يجب غيل املاء أو تصفيته أو معالجته بالكلورين وحفظه يف 

أوعية نظيفة.

y	 واملنتجات اللحوم  وطبخ  النقي،  باملاء  والفاكهة  الخضار  غسل  املأمون.  الطعام  تناول 

الحيوانية األخرى طبخاً كافياً، وحفظها يف أماكن نظيفة، وتسخني الطعام قبل تناوله.

y	 بناء مرافق اإلصحاح املناسبة )املراحيض( يف املجتمع املحيل. يساعد ذلك يف التقليل من

احتامالت تلوث املاء أو الطعام بالرباز. ويجب إيالء عناية خاصة لرباز األطفال الذي ينبغي 

التخلص منه أو دفنه بالطرق الصحيحة.

y	 توفري الرضاعة الطبيعية لألطفال أثناء األشهر الستة األوىل من حياتهم. الرضاعة الطبيعية

الحرصية تحمي األطفال وتوقيهم من أشكال اإلسهال الحاد. وينبغي عدم توقيف الرضاعة 

عندما ميرض الطفل ألنها ليست سبب اإلسهال ولديها أثر إيجايب يف بقاء الطفل عىل قيد الحياة.

التعامل مع حالت الإ�صابة بهذه الأمرا�ض

النقطة الرئيسية يف التعامل مع حاالت اإلصابة باإلسهال هي تعويض املياه واملعادن التي يفقدها 

مبكراً  اإلسهال  كشف  خالل  من  ذلك  يجري  حيوياً.  أمراً  الجفاف  حالة  معالجة  وتبقى  املريض. 

وإعطاء الشخص املصاب املاء والسكر واألمالح. وميكن أن تكون هذه عىل شكل محلول ملعالجة 

الجفاف عن طريق الفم )محلول إعادة اإلماهة الفموية( وتستخدم أكياس املحلول أو السوائل 

التي تحرض يف املنزل مثل ماء األرز، أو الحساء )الشوربة(، أو الرضاعة الطبيعية. وتساهم مكمالت 

الزنك يف تخفيض مدة اإلسهال. ويف حاالت الجفاف الشديد أو التعرض لصدمة، يجب توفري السوائل 

للشخص املصاب من خالل الحقن الوريدي.

تسبب عادة التهابات الكبد A و E إصابات طفيفة عند األطفال ولكن الوضع يصبح خطرياً لدى 

البالغني وخاصة النساء الحوامل وقد يتطلب الدخول إىل املستشفى.

أما حمى التيفوئيد فتعالج بواسطة املضادات الحيوية.
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كيف يك�صف الوباء؟

يشتبه بوجود وباء اإلسهال عندما يالحظ أن عدداً أكرب بكثري من املعتاد، وخاصة بني األطفال، مصاب 

يف الوقت نفسه باإلسهال ويعاين من حالة جفاف، وأن اإلصابات هي أشد خطورة مام هو معتاد.

يشتبه بوجود وباء الكولريا عندما يصاب أشخاص بالغون وأطفال كذلك بإسهال وجفاف شديدين 

ويؤدي ذلك إىل وفاة البعض منهم.

الكبد  أعراض مرض  األشخاص  كبري من  تظهر عىل عدد  الكبد عندما  التهاب  وباء  بوجود  يشتبه 

)اصفرار العينني مثاًل(.

يشتبه بوجود وباء حمى التيفوئيد عندما يشهد عدد من األشخاص أكرب من املعتاد درجات حرارة 

مرتفعة بدون أعراض أمراض الجهاز التنفيس.

املبكر  الكشف  ويتيح  لألمراض.  مراقبة  هناك  تكون  عندما  للوباء  املبكر  الكشف  فرص  وتتزايد 

استجابة رسيعة ميكن أن تنقذ أرواح الكثريين.

الوباء

من هم املصابون؟

تصيب أمراض اإلسهال الحادة األطفال بشكل رئييس، وخاصة األطفال تحت سن الخامسة الذين 

يعانون من سوء التغذية. )األطفال هم األكرث تعرضاً للمرض واملوت بسبب اإلسهال(.

وميكن أن تصيب حاالت اإلسهال الشديد وخاصة الكولريا أي شخص مبن فيهم األشخاص البالغون. 

أما أشكال التهاب الكبد الخطرية فهي تصيب البالغني بشكل رئييس.

أين؟

تحدث األوبئة يف أغلب األحيان يف األماكن واملجتمعات املحلية التي تفتقر إىل املاء النقي أو تعاين 

من رداءة مرافق الرصف الصحي.

متى؟

من األرجح أن تحدث األوبئة عندما يكون املاء الصالح للرشب أقل توفراً، أو عندما ال تكون املياه 

الصالحة للرشب وال املاء النقي للغسيل /واالستحامم متوفراً.

ملاذا؟

تعرّض املياه )أو الطعام أو غريها من األشياء( للرباز نتيجة رداءة الرصف الصحي يسبب األمراض. 

تدخل الجراثيم املياه من خالل الرباز وميكن أن تسبب اإلسهال ملّن يرشبون هذه املياه. وعندما 

تكون مصادر مياه املجتمع املحيل ملوثة، ميكن أن يسبب ذلك وباء.

كيف ينبغي الت�صرف يف حالت الأوبئة؟

إذا حدث يف مجتمعك املحيل وباء سببه مرض منقول مبلوثات الفضالت البرشية عن طريق الفم، 

ستجد هنا بعض األمور التي ينبغي أن تنفذها:

y	.بناء الثقة لدى أفراد املجتمع املحيل

y	.إرشاك املجتمع يف الجهود املبذولة ملكافحة الوباء
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y	.التعرّف عىل ثقافة املجتمع املحيل

y	 البحث عن مصدر املرض الوبايئ وأسبابه )ماء غري نقي، مراحيض غري مالمئة، مامرسات غري

مأمونة يف مجال النظافة الصحية(.

y	 معالجة املاء )بالغيل أو الرتشيح )التصفية( أو املعالجة بالكلورين( وتخزين املاء بطريقة

مأمونة.

y	.التعرّف عىل اإلصابات باملرض

y	 العناية باألطفال املصابني بالجفاف يف املنزل مبحلول اإلماهة الفموية أو بالسوائل املحرضة

يف املنزل )ماء األرز، الحساء )الشوربة(، الرضاعة الطبيعية( ومكمالت الزنك.

y	.إحالة األطفال الذين يعانون من شدة املرض أو من حالة جفاف حاد إىل املرافق الصحية

y	.التوعية برضورات النظافة الصحية يف املجتمعات املحلية ولدى األرس

y	 إقامة مراكز محلية إلعادة اإلماهة الفموية )معالجة الجفاف( من أجل توفري العالج املبكر

واإلحالة عند الرضورة.

y	.تطبيق إجراءات السالمة يف التعامل مع الجثث وحرقها

تعّلم

من املهم جداً تشخيص حالة الجفاف عند األطفال لدى البحث عن اإلصابات بأمراض اإلسهال. 

وستساعدك هذه املهارة عىل تحديد الحاالت التي ينبغي معالجتها مبحلول اإلماهة الفموية يف 

املنزل، واإلصابات التي ينبغي إحالتها إىل املركز الصحي أو املستشفى.

وسيساعدك الجدول أدناه يف تشخيص الجفاف ومدى خطورته.

مراحل اجلفاف اجلدول 4- 

العالجالعالماتمرحلة اجلفاف 

عودة طيات الجلد إىل مكانها بشكل طبيعي عدم وجود جفاف
بعد قرصها. العطش مل يعد موجوداً. التبّول 

طبيعي. النبض قوي.

محلول اإلماهة يف املنزل. مكمالت الزنك 
لألطفال حتى سن الخامسة عرش.

القلق ورسعة االنفعال. عيون غائرة. جفاف جفاف متو�صط
الفم واللسان. عودة طيات الجلد إىل مكانها 

ببطء بعد قرصها. تناقص البول. تناقص 
الدموع. انخفاض اليافوخ )البقعة الرخوة( 

عند األطفال الرّضع.

إعادة اإلماهة الفموية مع مراقبة 
مشددة. مكمالت الزنك لألطفال حتى 

سن الخامسة عرش.

الخمول أو فقدان الوعي. جفاف شديد للفم جفاف �صديد
واللسان. عودة طيات الجلد إىل مكانها ببطء 

شديد بعد قرصها. نبض ضعيف أو شبه 
غائب. انخفاض ضغط الدم. قلة التبّول أو 

غياب البول.

يف مركز صحي أو يف املستشفى: عالج 
بالحقن الوريدي واملضادات الحيوية 

وإعادة اإلماهة الفموية. مكمالت الزنك 
لألطفال حتى سن الخامسة عرش.
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ماذا ميكن اأن يفعله املتطوعون؟

يستطيع املتطوعون لعب دور هام يف التواصل مع املجتمعات املحلية وتعبئتها. ميكنهم تشجيع 

املنزل.  ونظافة  الشخصية  النظافة  يف  مأمونة  مامرسات  واعتامد  سلوكهم  تغيري  عىل  الناس 

ويستطيعون املساعدة يف تعليم مقدمي الرعاية طريقة إعادة اإلماهة الفموية وأهمية الرضاعة 

الطبيعية. وميكنهم تقديم النصح لألهل واألرس بتوجيه األطفال الذين يعانون من إصابات شديدة 

إىل املراكز الصحية.

ميكن للمتطوعني البحث عن اإلصابات الجديدة وإبالغ العاملني يف املراكز الصحية عنها. وميكن أن 

يشاركوا يف البحث عن مصدر الوباء وأسبابه.

وميكن للمتطوعني، يف املقام األول، أن يقوموا مبا ييل:

y	.املساعدة يف الكشف عن اإلصابات باملرض يف مجتمعاتهم املحلية

y	.مساعدة األرس يف التعرّف عىل عالمات الجفاف خاصة عند األطفال

y	 إحالة األشخاص الذين يعانون من حالة جفاف وحمى، أو األشخاص املعرضني لخطر شديد

مثل كبار السن والنساء الحوامل.

y	 واملامرسات ومخاوفهم،  فهم شواغلهم،  أجل  من  املترضرة  املجتمعات  أفراد  مع  التحدث 

العامة الشائعة يف مجال املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية والعناية املجتمعية.

y	 املساعدة يف تعبئة املجتمع املحيل وحثه عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية نفسه، والتأثري

يف املجتمع يك يغرّي أشكال السلوك الضارة )استخدام ُنهج التواصل الرامية إىل تغيري السلوك(.

y	 األمهات إىل  بالجفاف  املصابني  لألطفال  الفموية  اإلماهة  محلول  تحضري  كيفية  تفسري 

ومقدمي الرعاية.

y	 إقامة مراكز لتقديم اإلماهة الفموية يف املجتمعات املحلية وإدارتها. )وصلة الكرتونية تقود

إىل اإلرشادات الخاصة بإعادة اإلماهة الفموية/أو الدليل التدريبي إلعادة اإلماهة الفموية(

y	.إنذار السلطات الصحية باإلصابات الجديدة أو تفيش الوباء

y	.تقديم الدعم النفيس واالجتامعي إىل املرىض وأرسهم

y	 اآلخرين يف األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  العمل مع رشكاء  الخطرية،  األوبئة  يف حاالت 

مراكز عالج الكولريا أو املستشفيات املتنقلة.

�صارك

ناقش داخل مجموعة العمل إذا كان من املحتمل أن يتسبب عن مرض يف الجهاز الهضمي تفيش 

وباء. راجع أمراض الجهاز الهضمي يف األدوات الخاصة باألمراض، واخرت األدوات الخاصة بالعمل 

وأدوات الرسائل املقابلة لكل منها. ناقش مع املنّسق أوجه التشابه واالختالف فيام بني األدوات 

بالنسبة إىل كل مرض من أمراض هذه الفئة. الحظ أن الطريقة نفسها مستخدمة للوقاية من كل 

األمراض يف هذه الفئة.
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املجموعة 2- الأمرا�ض التي ميكن الوقاية منها بالتلقيح

األدوات الخاصة باألمراض:

التهابات الجهاز التنفيس الحادة التي ميكن الوقاية منها بالتلقيح:  - 7

الخناق )الدفرتيا(، التهاب الغدة النكفية )أبو كعب(، الحمرياء )الحصبة األملانية(، جدري 

املاء، السعال الدييك )الشاهوق(؛ 

الحصبة؛- 8

التهاب السحايا باملكورات السحائية؛- 9

شلل األطفال؛- 1٠

الحمى الصفراء.- 11

اللقاح

اللقاح هو مستحرض بيولوجي يحّسن املناعة ضد مرض معنّي، ويساعد بذلك الناس عىل مقاومة 

تناول  املرض املعدي قبل اإلصابة به. وتعطى معظم اللقاحات بواسطة الحقن ولكن ميكن أيضاً 

بعضها عن طريق الفم.

هناك سلسلة من األمراض ميكن الوقاية منها ومكافحتها بواسطة اللقاحات. ويختلف كل مرض عن 

اآلخر وينترش بطرق مختلفة. وما هو مهم للمتطوعني هو أن يعرفوا كيف ميكن تفادي األوبئة التي 

تسببها هذه األمراض وكيف ميكن تقديم املساعدة يف حمالت التلقيح.

وتشمل األمراض التي ميكن الوقاية منها بالتلقيح شلل األطفال، والسعال الدييك )أو الشاهوق(، 

والدفترييا )الخناق(، وااللتهاب الرئوي، والكزاز، والتهاب الكبد الفريويس A والتهاب الكبد الفريويس 

B )إصابات الكبد(، والحصبة، والتهاب الغدة النكفية )أبو كعب(، والحمرياء )الحصبة األملانية(، 

وجدري املاء، وحمى التيفوئيد، والحمى الصفراء، وحمى الضنك، والتهاب السحايا )التهاب السحايا 

الناجم عن النزلة النزفية، والتهاب السحايا باملكورات السحائية(، والكولريا، وبعض األمراض األخرى.

كيف تنتقل هذه الأمرا�ض؟

 ،A تنتقل أمراض هذه املجموعة بطرق مختلفة. ينتقل شلل األطفال، والكولريا، والتهاب الكبد الفريويس

املاء أو الطعام  التيفوئيد، من خالل مالمسة األيدي واألشياء املتسخة، أو من خالل تناول  وحمى 

امللوثني بسبب الرباز بطريقة مشابهة ألمراض اإلسهال. وتنتقل الحمى الصفراء وحمى الضنك من خالل 

نواقل املرض )البعوض(. بينام ينتقل التهاب الكبد B من خالل االتصال الجنيس أو الدم مبا يف ذلك الدم 

الذي ينتقل من األم إىل الطفل. وتنتقل أمراض أخرى من خالل الرذاذ التي يخرجه السعال أو العطس.

ما هي الأعرا�ض الناجمة عن هذه الأمرا�ض؟

ميكن أن تكون العوارض أيضاً مختلفة من مرض إىل آخر ألنها أمراض خاصة. غري أن من املهم جداً يف 

كل هذه األمراض الوقاية منها باملساعدة عىل وصول األطفال إىل العاملني الصحيني الذين سيتولون 

تلقيحهم. وميكن لجميع هذه األمراض أن تسبب موت األطفال الصغار واألشخاص البالغني كذلك.
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كيف ميكن تفادي الأوبئة التي ت�صببها هذه الأمرا�ض؟

ميكن تفادي األوبئة الناجمة عن هذه األمراض باتباع بعض اإلجراءات البسيطة:

y	.تحول اللقاحات الخاصة دون إصابة أعداد كبرية بأمراض هذه املجموعة

y	 عندما يكون عدد كاف من أفراد املجتمع املحيل ملقحاً ضد هذه األمراض، ال تحدث أوبئة

بسببها.

y	 البعوض مبكافحة  الضنك  وحمى  الصفراء  الحمى  عن  الناجمة  األوبئة  تفادي  أيضاً  ميكن 

وحامية الناس من لدغاتها.

y	 تحسني األوضاع املعيشية ورشوط النظافة والرصف الصحي، وتخفيف االكتظاظ، يساعدان

والحصبة،   ،A الفريويس  الكبد  والتهاب  التيفوئيد،  وحمى  األطفال،  شلل  من  الوقاية  يف 

والتهاب السحايا. ويرتدي العمل يف هذا املجال أهمية خاصة يف مخيامت الالجئني.

اللقاحات

اللقاحات هي عادة ذات فعالية كبرية يف هذه املجموعة من األمراض. ويجب أن تعطى بعضها 

)وخاصة شلل األطفال، والحصبة، والتهاب الغدة النكفية )أبو كعب(، والحمرياء )الحصبة األملانية(، 

برنامج  األطفال كجزء من  )الشاهوق((،إىل جميع  الدييك  والكزاز، والسعال  )الخناق(،  والدفترييا 

اعتيادي للتلقيح. وعليك، كمتطوع، أن تقنع الناس يف مجتمعك املحيل بجلب أطفالهم إىل املراكز 

الصحية للحصول عىل اللقاحات الالزمة.

وهذه هي اللقاحات الخاصة مبختلف أمراض هذه املجموعة:

y	 يعطى .)MMR( )الحصبة والتهاب الغدة النكفية )أبو كعب( والحمرياء )الحصبة األملانية

اللقاح بجرعتني. يف البلدان التي تسبب فيها الحصبة وفيات كثرية، تعطى الجرعة األوىل إىل 

األطفال يف ّسن 9 أشهر، والثانية إىل األطفال ما بني 15 و18 شهراً من عمرهم. أما يف البلدان 

التي ميوت فيها عدد قليل من األطفال من الحصبة، تعطى الجرعة األوىل إىل األطفال يف عمر 

12 شهراً والجرعة الثانية عادة لدى دخول املدرسة.

y	 الفم )بضع قطرات( أو بواسطة الحقن. ويعطى اللقاح عن طريق  يعطى  شلل األطفال. 

لألطفال ثالث إىل أربع مرات خالل السنة األوىل من عمرهم، تتبعها جرعة واحدة داعمة أو 

جرعتان إضافيتان أثناء الطفولة.

y	 الدفرتيا )الخناق( والكزاز، والشاهوق)السعال الدييك(. تعطى عادة هذه اللقاحات مجموعة

ومع لقاح ضد الكزاز )DTP(، وتعطى أحياناً مع لقاح ضد التهاب الكبد الفريويس B والتهاب 

األطفال 3  بإعطاء  ويوىص  الخاميس(.  باللقاح  )ويسمى  النزفية  النزلة  عن  الناجم  السحايا 

جرعات خالل السنة األوىل من عمرهم.

y	 التهاب السحايا باملكورات السحائية. ينبغي إعطاء اللقاح لألشخاص الذين ترتاوح أعامرهم

من  الشكل  فيها هذا  ينترش  أفريقياً  بلداً   26 ويعيشون يف  سنة  و29  واحدة  سنة  بني  ما 

التهاب السحايا. أما يف البلدان األخرى، فيكون برنامج التلقيح مختلفاً.

y	 خالل املنتظمة  التحصني  برامج  من  كجزء  لألطفال  لقاح  إعطاء  ميكن  الكبد.  التهابات 

الطفولة، وللمسافرين إىل جانب لقاحات أخرى.

y	 حمى التيفوئيد. يوىص بالتلقيح يف مكافحة مرض التيفوئيد الوبايئ، وضبط تفيش الوباء، ويف

سياق الجهود املبذولة ملكافحة املرض.
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التعامل مع حالت الإ�صابة بهذه الأمرا�ض

عندما يصاب الناس بأحد األمراض املذكورة أعاله، ال يستطيع املتطوعون فعل الكثري ملعالجتهم. 

كشف  يف  للمساعدة  طريقة  أفضل  وتكمن  رسيعاً.  طبياً  عالجاً  وتتطلب  خطرية  األمراض  فهذه 

أقرب  إىل  وإحالتهم  األدوات(  مجموعة  بواسطة  ستتعلمه  ما  )وهذا  باملرض  املصابني  األطفال 

مستشفى أو مرفق صحي.

كيف يكشف الوباء؟

شلل األطفال. يشتبه بوجود وباء عندما يعاين أطفال من الشلل.- 1

الحصبة. يشتبه بوجود وباء عندما يصاب عدد كبري من األطفال بالحمى مع ظهور طفح - ٢
جلدي، وسيالن األنف، وأحياناً التهابات يف العينني.

التهاب السحايا. يشتبه بوجود وباء عندما يصاب عدد كبري من األشخاص بالحمى يرافقها - 3
صداع شديد وتصّلب يف الرقبة.

الوباء

من؟

ينتقل شلل األطفال إىل األطفال من خالل األيدي املتسخة، أو بنسبة أقل من خالل املاء أو الطعام 

السحايا من  التهاب  أشكال  وتنتقل بعض  والعطس.  السعال  الحصبة من خالل  وتنتقل  امللوثني. 

خالل الرذاذ بينام تنتقل أشكال أخرى من خالل االحتكاك أو من خالل املياه.

أين؟

التي  البلدان  األماكن يف  أماكن وبلدان معّينة. وتقع عادة هذه  أمراض هذه املجموعة يف  ترتكز 

يكون فيها نطاق التلقيح ضعيفاً.

متى؟

يعاين  حيثام  األمراض(  من  )وغريها  والحصبة  السحايا  والتهاب  األطفال  شلل  أوبئة  غالباً  تحدث 

الناس من االكتظاظ )األشخاص املقيمون يف مخيامت الالجئني عىل سبيل املثال، أو الذين نزحوا 

بسبب كارثة طبيعية(.

كيف ينبغي الت�صرف يف حالت الأوبئة؟

إذا حدث يف مجتمعك املحيل وباء سببه مرض ميكن توقيه بالتلقيح، يجب اتخاذ عدة إجراءات 

هي التالية:

y	.بناء الثقة لدى أفراد املجتمع املحيل

y	.إرشاك أفراد املجتمع يف الجهود املبذولة ملكافحة الوباء

y	.معرفة ثقافة املجتمع املحيل

y	.الرتويج للتلقيح الجامعي من أجل ضبط انتشار الوباء

y	 تحسني جودة املاء ومرافق الرصف الصحي ورشوط النظافة الصحية عند االقتضاء، من أجل

الحد من انتشار شلل األطفال، وحمى التيفوئيد، والتهاب الكبد )وبعض األمراض األخرى(.
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y	 تحسني األوضاع املعيشية وتخفيف االكتظاظ من أجل الحد من انتشار الحصبة، والتهاب

الكبد.

y	.كشف اإلصابات الجديدة داخل املجتمع املحيل وإحالتها إىل املرافق الصحية للعالج

ماذا ميكن اأن يفعله املتطوعون؟

ال يعطي عادة املتطوعون اللقاحات، سواء أثناء برامج التلقيح املعتادة أو يف حمالت التلقيح. غري 

أنهم يستطيعون القيام بأنشطة اخرى لدعم السلطات الصحية أثناء عمليات التلقيح. وتشمل ما 

ييل:

y	 الرصد. من املهم التأكد من أن حمالت التلقيح تشمل جميع الذين يجب تلقيحهم. ويجب

التأكد بشكل خاص من أن الحملة تصل إىل األشخاص الذين هم يف حالة استضعاف شديد 

أو يتعرضون للوصم.

y	 اإلصابات املحيل يف كشف  املجتمع  أفراد  املجتمع املحيل. مساعدة  إىل  املستندة  املراقبة 

بالعدوى، واطالعهم عىل كيفية الترصف يف هذه الحاالت.

y	 لفهم املحيل  املجتمع  أفراد  إىل  التحدث  املحيل.  املجتمع  ومشاركة  االجتامعية  التعبئة 

الصحية  بالسلطات  يثقون  كانوا  إذا  ما  ومعرفة  التلقيح،  بشأن  ومخاوفهم  تصوراتهم 

إن  التلقيح.  الخاطئة عن  املعلومات  أو  اإلشاعات  إىل  واإلصغاء  تقدمها،  التي  واملعلومات 

أنهم  ذلك  املتطوعون،  بها  يقوم  أن  التي ميكن  األمور  أفضل  االجتامعية هي من  التعبئة 

ينتمون إىل املجتمع املحيل وميكنهم مواجهة مخاوفه، وتشجيع األرس عىل تلقيح أطفالهم، 

ومتابعة األطفال الذين مل يحرضوا لتلقي اللقاح.

y	.الدعم النفيس واالجتامعي. تقديم الدعم إىل املرىض وإىل أرسهم

y	 الكشف عن سوء التغذية لدى األطفال دون سن الخامسة. تتيح حمالت التلقيح فرصة

أن  ميكن  الذين  الخامسة  سن  تحت  األطفال  لدى  الحاد  أو  الخطري  التغذية  سوء  كشف 

يتعرضوا بشدة لخطر اإلصابة مبختلف األمراض.

�صارك

داخل  بالتلقيح  توقيه  ميكن  مرض  عن  ناتج  وباء  وجود  احتامل  العمل  مجموعة  داخل  ناقش 

مجتمعك املحيل. انظر يف األدوات الخاصة باألمراض إىل األمراض التي ميكن الوقاية منها بالتلقيح 

واخرت األدوات الخاصة بالعمل وأدوات الرسائل املناسبة لكل مرض. ناقش مع املنسق أوجه التشابه 

واالختالف فيام بني األدوات بالنسبة إىل كل مرض من أمراض هذه الفئة.

فعالية  السبل  أكرث  النطاق هي  الواسعة  التلقيح  املنتظم وحمالت  التلقيح  بأن  اإلقرار  املهم  من 

للقضاء عىل الوباء يف هذه الفئة من األمراض. ناقش الطريقة التي ميكن أن تدعم بها حملة التلقيح 

الجامعية يف مجتمعك املحيل. ما هي الصعوبات التي ستواجهها إذا قررت تلقيح جميع األشخاص 

املعرضني لخطر اإلصابة يف مجتمعك املحيل؟
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املجموعة 3- الأمرا�ض التي ينقلها البعو�ض

األدوات الخاصة باألمراض:

شيكونغونيا،- 1٢

حمى الضنك، - 13

املالريا، - 14

مرض فريوس زيكا.- 15

ينقل البعوض العديد من األمراض إىل البرش عندما يدخل خرطومه يف الجلد لسحب الدم. وتشمل 

األمراض التي ينقلها البعوض: الشيكونغونيا، وحمى الضنك، واملالريا، ومرض فريوس زيكا.

كيف تنتقل هذه الأمرا�ض؟

ينقل البعوض الذي يحمل الجراثيم هذه املجموعة من األمراض. وعندما يلدغ البعوض شخصاً، 

ُيدخل الجراثيم يف دم هذا الشخص مسبباً له اإلصابة باملرض.

ما هي العوار�ض الناجمة عن هذه الأمرا�ض؟

تسبب جراثيم مختلفة أمراض هذه املجموعة. غري أن جميع الجراثيم ينجم عنها حمى شديدة، 

وآالم جسدية حادة، وشعور باإلرهاق. وتسبب املالريا حمى تشتد أحيانا وتنخفض أحياناً أخرى 

مع نوبات حرارة شديدة وارتعاش. وميكن أن تسبب حمى الضنك يف بعض األحيان نزيف يف اللثة 

وتحت الجلد. إضافة إىل الحمى، يتميز مرض فريوس زيكا بدرجات حرارة معتدلة، وطفح جلدي، 

والتهاب امللتحمة )الرمد(، وآالم يف العضالت واملفاصل، وشعور بالتوعك أو صداع. أما شيكونغونيا 

فيسبب حمى، وأمل شديد يف املفاصل، وأحياناً أمل يف العضالت، والصداع، والغثيان، والتعب، والطفح 

الجلدي.

كيف ميكن تفادي انت�صار هذه الأمرا�ض؟

تتم مكافحة هذه األمراض بشكل رئييس من خالل منع البعوض من التكاثر ولدغ البرش. ويجري 

ذلك عرب عدة طرق بسيطة:

مكافحة النواقل أ( 

y	.استخدام مبيدات الحرشات أو مبيدات الريقات املناسبة لرش حاويات تخزين املياه الخارجية

y	.منع البعوض من التكاثر بتغطية حاويات املياه املنزلية وتفريغها وتنظيفها كل أسبوع

y	.اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخفيض عدد املوائل الصالحة لوضع البيض

y	.التخلص من النفايات الصلبة بطريقة صحيحة وإزالة موائل البعوض من صنع اإلنسان

تجنب مالمسة ب( 

y	 الحامية من االحتكاك الجسدي بالبعوض باستخدام الناموسيات، وسواتر النوافذ، واملالبس

بأكامم طويلة، واملواد املعالجة مببيدات الحرشات.
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التعامل مع حالت الإ�صابة بهذه الأمرا�ض

ال يستطيع املتطوعون معالجة األشخاص املصابني بأمراض ينقلها البعوض. ويحتاج املرىض إىل عالج 

يقدمه األخصائيون الصحيون يف مركز صحي. وميكن للمتطوعني تقديم املساعدة بكشف األشخاص 

املصابني بحمى شديدة )االشتباه باإلصابة باملالريا أو حمى الضنك( وإحالتهم إىل األخصائيني. وقد 

يحتاج املتطوعون إىل ارتداء معدات الحامية الشخصية واستخدام املواد الطاردة للحرشات وفقاً 

للمرض املعني واملهام املطلوبة منهم.

كيف يك�صف الوباء؟

عندما يعاين عدد من األشخاص أكرب من املعتاد من درجات حرارة مرتفعة يرافقها أي عارض من 

األعراض األخرى املذكورة آنفاً يف مكان معروف بتعرضه للمالريا، أو حمى الضنك، أو مرض فريوس 

زيكا، أو الشيكونغونيا، يشتبه حينئذ بوجود وباء. وتعود مهمة تأكيد تفيش الوباء إىل السلطات 
الصحية.

الوباء

من؟

ميكن أن يعاين أي شخص من األمراض التي ينقلها البعوض لكن األطفال الصغار هم األشد تعرضاً 

لها. كام أن الذين ينامون بدون ناموسيات أو بالقرب من املياه التي يضع فيها البعوض البيض هم 

أكرث عرضة للخطر. ويحتمل أن يزداد خطر التعرض لإلصابة بالنسبة إىل الذين قدموا حديثاً إىل 

منطقة تتميز مبستويات عالية من اإلصابة باملالريا أو حمى الضنك.

أين؟

توجد األمراض التي ينقلها البعوض يف مناطق وبلدان عدة يف كل األوقات. وأغلب هذه األماكن 

تقع يف املنطقة االستوائية وتوجد فيها برك وبحريات.

متى؟

تزداد وترية حدوث األوبئة يف موسم األمطار عندما يتكاثر البعوض بصورة مكثفة، أو بعد حصول 

كوارث طبيعية )وخاصة الفيضانات(.

ملاذا؟

الناس للدغات البعوض ويصابوا بهذه األمراض عندما يتكاثر البعوض يف  من األرجح أن يتعرض 

موسم األمطار، أو عندما توجد أعداد غري معتادة من البعوض، أو إذا مل يعمل الناس عىل حامية 

أنفسهم من لدغات البعوض.

كيف ينبغي الت�صرف يف حالت الأوبئة؟

إجراءات هي  عدة  اتخاذ  البعوض، ميكن  ينقله  سببه مرض  وباء  املحيل  مجتمعك  إذا حدث يف 

التالية:

y	.التعرّف عىل ثقافة املجتمع املحيل

y	.بناء الثقة لدى أفراد املجتمع املحيل
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y	.إرشاك أفراد املجتمع يف الجهود املبذولة ملكافحة الوباء

y	.كشف اإلصابات املشتبه بها وإحالتها إىل املرافق الصحية للعالج

y	.توزيع الناموسيات وتعليم الناس طريقة استخدامها

y	.تعليم أفراد املجتمع املحيل كيفية كشف املرض وحامية أنفسهم من البعوض

y	 ناموسيات تحت  والنوم  الحرشات،  مببيدات  املنازل  ورّش  البعوض،  تكاثر  أماكن  مراقبة 

معالجة مببيدات الحرشات ذات املفعول الطويل األمد.

y	 .يجري اآلن تطوير لقاحات وأدوية وقائية جديدة لبعض األمراض املنقولة من خالل النواقل

وقد يصبح استخدامها يف هذه األوبئة ممكناً يف املستقبل.

ماذا ميكن اأن يفعله املتطوعون؟

تتطلب إدارة األوبئة معالجة اإلصابات ولكنها تتطلب أيضاً منع املرض من االنتشار وإبطاء انتشار 

الوباء. ويستطيع املتطوعون لعب دور هام يف املساعدة عىل إبطاء انتشار األمراض الوبائية التي 

ينقلها البعوض.

وميكنهم القيام مبا ييل:

y	.توزيع الناموسيات وتعليم الناس طريقة استخدامها

y	 كيفية الناس  وتعليم  مأمونة  مامرسات  اعتامد  عىل  لحثهم  املحيل  املجتمع  أفراد  تعبئة 

التعرف عىل األمراض والوقاية منها )استخدام ُنهج التواصل الرامية إىل تغيري السلوك(.

y	.رصد انتشار املرض من خالل القيام بزيارات إىل املنازل

y	.إحالة اإلصابات إىل املرافق الصحية

y	.تنظيم حمالت تنظيف جامعية من أجل إزالة مواقع تكاثر البعوض

y	 املشاركة يف مكافحة نواقل األمراض بعد تلقي التدريب وتحت إرشاف أخصائيني يف املاء

والرصف الصحي أو أخصائيني يف مكافحة النواقل.

y	.تقديم الدعم النفيس واالجتامعي إىل املرىض وأرسهم
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�صارك

ناقش داخل مجموعة العمل احتامل وجود وباء ينقله البعوض داخل مجتمعك املحيل. انظر يف 

األدوات الخاصة باألمراض إىل األمراض املنقولة بالبعوض واخرت األدوات الخاصة بالعمل وأدوات 

الرسائل املناسبة لكل مرض. ناقش مع املنسق أوجه التشابه واالختالف فيام بني األدوات بالنسبة 

إىل كل مرض من أمراض هذه الفئة.

من املهم اإلقرار بأن تغيري السلوك ومكافحة نواقل األمراض هام أكرث السبل فعالية للقضاء عىل 

األوبئة يف هذه الفئة من األمراض. ناقش يف مجموعة العمل مدى الصعوبات التي ميكن أن تواجهها 

يف مكافحة النواقل داخل مجتمعك املحيل.
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املجموعة 4- التهابات اجلهاز التنف�صي احلادة

األدوات الخاصة باألمراض:

التهابات الجهاز التنفيس الحادة.- 16

التهابات اجلهاز التنف�صي احلادة

تحدث عندما تصيب الجراثيم الجهاز التنفيس وتسبب املرض.

أن تكون خفيفة  التنفسية. وميكن  املسالك  أمراض تصيب  الحادة هي  التنفيس  الجهاز  التهابات 

الحمى،  وتسبب  الخطورة  بالغة  أيضاً  تكون  أن  ولكن ميكن  والسعال،  األمل  بعض  فقط  وتحدث 

وصعوبة التنفس، والسعال. وميكن ان تؤدي اإلصابات الخطرية جداً إىل املوت إذا مل تتم معالجتها 

األوضاع  أوبئة عندما تسمح  األمراض  أساساً هذه  الالزمة. وتسبب  بالرسعة  أو  الصحيح  بالشكل 

املعيشية )منازل أو خيم مكتظة( بانتشارها بسهولة.

وميكن توقي بعض االلتهابات التنفسية الحادة مثل الشاهوق )السعال الدييك( من خالل التلقيح. 

وقد أشري إىل ذلك يف فقرة سابقة.

كيف تنتقل هذه الأمرا�ض؟

يسعل  عندما  الهواء  تنترش يف  التي  القطريات  الحادة من خالل  التنفيس  الجهاز  التهابات  تنتقل 

آخرون  أشخاص  يتنفسها  أن  ميكن  جراثيم  القطريات عىل  وتحتوي  يعطس.  أو  املريض  الشخص 

وتسبب إصابتهم هم أيضاً باملرض.

ما هي العوار�ض الناجمة عن هذه الأمرا�ض؟

ميكن أن تكون االلتهابات التنفسية الحادة خفيفة أو شديدة الخطورة وميكن أن تؤدي إىل الوفاة 

إذا مل تتم معالجتها. وتسبب عادة حمى يرافقها سعال رطب )مع بلغم( أو سعال جاف. وميكن أن 

يصبح التنفس لدى األشخاص املصابني )وخاصة األطفال( يف غاية الصعوبة. ويبدو األطفال املصابون 

بالتهابات تنفسية منهكني وشاحبي الوجه.
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كيف ميكن تفادي انت�صار هذه الأمرا�ض؟

ميكن تفادي انتشار االلتهابات التنفسية الحادة باتخاذ بعض اإلجراءات البسيطة:

y	 اعتامد عادات مأمونة منها احرتام آداب السعال وغسل األيدي بشكل منتظم. وسيخفف

ذلك من انتشار االلتهابات التنفسية، وميكن أن يساعد يف تفادي تفيش األوبئة، ويخفف 

من آثارها يف حال حدوثها.

y	 تحسني أماكن اإليواء وكثافة إشغالها؛ وبشكل عام الحد من حاالت االكتظاط يف املجتمع

املحيل.

y	 كشف األشخاص املصابني بالتهابات تنفسية داخل املجتمع املحيل قبل أن ينقلوا العدوى

إىل اآلخرين.

y	 اتخاذ تدابري رسيعة ملعالجة األطفال واألشخاص املستضعفني الذين يعانون من السعال أو

صعوبة التنّفس وإحالتهم إىل املرافق الصحية.

y	.اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تحسني كمية ونوعية الطعام املتوفر يف املجتمع املحيل

y	 تعريف أفراد املجتمع املحيل بأمراض الجهاز التنفيس واطالعهم عىل طريقة الوقاية منها

وإدارتها.

التعامل مع حالت الإ�صابة بهذه الأمرا�ض

يكون من الصعب أحياناً معالجة التهابات الجهاز التنفيس، إذ يحتاج املرىض إىل رعاية األخصائيني 

املرافق  إىل  وإحالتهم  املصابني  األشخاص  كشف  يف  للمتطوعني  الرئييس  الدور  ويكمن  الصحيني. 

الصحية. إضافة إىل ذلك، يستطيع املتطوعون مساعدة األطفال املصابني بالتهابات تنفسية حادة 

املغذية  األطعمة  من  يكفي  ما  تناول  منها  بها،  املوىص  الغذائية  للمامرسات  الرتويج  خالل  من 

والسوائل )املاء والعصري والشوربة )الحساء((.

كيف يك�صف الوباء؟

يشتبه بوجود وباء ناجم عن التهابات الجهاز التنفيس الحادة عندما يعاين عدد كبري من األشخاص 

)خاصة إذا كانوا يعيشون يف أماكن مكتظة( من الحمى، والسعال، وصعوبة التنفس.
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الوباء

من؟

ميكن أن يعاين أي شخص من التهابات الجهاز التنفيس الحادة لكن األطفال هم أكرث عرضة للخطر 

ويعانون من عوارض أسوأ. واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية هم األشد تعرضاً لاللتهابات 

التنفسية.

أين؟

تحدث التهابات الجهاز التنفيس الحادة يف غالب األحيان يف األماكن املكتظة بالسكان )مثل أماكن 

اإليواء واملخيامت، واملدارس، واملراكز الصحية أو املستشفيات( حيث قطريات السعال أو العطس 

تنتقل بسهولة من شخص إىل آخر.

متى؟

ميكن أن تحدث التهابات الجهاز التنفيس الحادة يف أي وقت من السنة، غري أن من األرجح أن 

تحدث يف أوقات الربد ألن الناس يغلقون النوافذ ويتناقص الهواء النقي داخل املباين.

ملاذا؟

تنترش االلتهابات التنفسية بسهولة أكرب وميكن أن تؤدي إىل أوبئة عندما يعيش الناس يف أماكن 

مكتظة، عل سبيل املثال بعد نزوحهم نتيجة كارثة طبيعية أو بسبب الحرب.

كيف ينبغي الت�صرف يف حالت الأوبئة؟

إذا حدث وباء من التهابات الجهاز التنفيس الحادة، ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية:

y	.بناء الثقة لدى أفراد املجتمع املحيل

y	.إرشاك أفراد املجتمع يف الجهود املبذولة ملكافحة الوباء

y	.التعرّف عىل ثقافة املجتمع

y	.اتخاذ الخطوات الالزمة لكشف األشخاص املصابني وإحالتهم إىل املرافق الصحية

y	.تحسني أماكن اإليواء وزيادة التهوية كلام أمكن ذلك، والتخفيف من االكتظاظ

y	.تحسني التغذية، وتوفري الغذاء الجيد لألطفال

y	.الحصول عىل عالج رسيع للمرىض يف العيادات واملرافق الصحية
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ماذا ميكن اأن يفعله املتطوعون؟

يف حالة تفيش وباء ناجم عن هذه املجموعة من األمراض، يستطيع املتطوعون تأدية دور مفيد 

جداً يف تقديم اإلرشادات الصحية، والتعرّف عىل املصابني وإحالتهم إىل املرافق الصحية املناسبة 

للعالج. وعليك بشكل خاص القيام مبا ييل:

y	 لتقييم منزلية  بزيارات  والقيام  املحيل  املجتمع  مع  العمل  خالل  من  الوباء  انتشار  رصد 

الظروف املعيشية وكشف األشخاص الذين يعانون من الحمى، والسعال، وصعوبة التنفس.

y	.إحالة األشخاص املصابني بالتهابات تنفسية حادة إىل املراكز الصحية أو املستشفيات

y	 تشجيع األشخاص املصابني بالتهابات تنفسية، وخاصة األطفال، عىل تناول الكثري من األغذية

الصحية والسوائل.

y	 من والتخفيف  التهوية  زيادة  ممكناً،  ذلك  كان  وكلام  اإليواء.  أماكن  يف  األوضاع  تحسني 

االكتظاظ.

y	.تقديم الدعم النفيس واالجتامعي إىل املرىض وأرسهم

y	.تشجيع املامرسات الصحية السليمة

g	 تشجيع الناس عىل اعتامد عادات جيدة مثل غسل اليدين وتغطية الفم واألنف عند

السعال أو العطس.

g	.تفسري أعراض االلتهابات التنفسية

g	.تفسري كيفية التعامل مع األطفال املرىض إىل األهل ومقدمي الرعاية

g	.تقديم النصح إىل األهل ومقدمي الرعاية بإحضار األطفال املرىض إىل مرفق صحي

g	.تعليم طرق التغذية الجيدة

g	.تشجيع الناس عىل إعطاء السوائل لألطفال املرىض

ما هي اجلائحة؟

الجائحة هي وباء ينترش إىل عدد كبري من البلدان خالل فرتة قصرية من الوقت ويصيب نسبة كبرية 

من السكان. وميكن أن يسبب الجائحة أي مرض ينترش بسهولة ويكون جديداً عىل السكان. وقد 

حدثت يف املايض جوائح من االنفلونزا والطاعون والكولريا.
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التهابات اجلهاز التنف�صي احلادة واجلوائح

ال توجد حالياً جائحة انفلونزا، وال وجود بعد للجرثومة التي تسبب جائحة االنفلونزا. وسوف تظهر 

الجائحة عندما تتغري )تتحّور( الجرثومة التي تسبب االنفلونزا بطرق معينة.

تبدأ بعض جراثيم االنفلونزا بالظهور عند الحيوانات وتتحور لتصيب البرش. وقد شكلت العصافري 

والخنازير والجامل مصادر لإلنفلونزا أو االلتهابات التنفسية التي كان من املمكن أن تتحول إىل 

جوائح. وإذا كان بإمكان جرثومة تصيب الحيوانات أن تتحور لتصيب البرش بالعدوى، فيمكنها 

التحول مرة أخرى لتصبح قابلة لالنتقال بسهولة أكرب من شخص إىل شخص آخر. ويصبح عندها 

مرض خطري نادر مرضاً خطرياً ميكن أن ينترش برسعة كبرية إىل أعداد كبرية من الناس يف مختلف 

أنحاء العامل ألن الناس ال ميتلكون أية مناعة ضد الجرثومة الجديدة. وهذا ما نسميه بالجائحة.

وإذا حصلت جائحة، ميكن أن يصاب املاليني باملرض وميوت الكثري منهم. إضافة إىل ذلك، ميكن 

أن تؤثر الجائحة يف جميع أوجه الحياة العادية. فعىل سبيل املثال ستستقبل املستشفيات أعداداً 

كبرية من املرىض تفوق طاقتها، وستنخفض خدمات السفر إىل النصف، وتغلق املدارس ومؤسسات 

أخرى أبوابها. ويف مثل هذه الحالة، ستكون املوارد املحلية )مثل املتطوعون( ذات أهمية حاسمة 

ملساعدة الناس يف التغلب عىل آثار املرض، والعناية باملرىض، وإدارة الجائحة، وبعد انتهاء الجائحة 

مساعدة الناس يف العودة إىل الحياة الطبيعية.

لقد حدثت يف املايض جوائح انفلونزا ومنها »االنفلونزا اإلسبانية« يف سنتي 1918-1919، و»االنفلونزا 

األسيوية« يف سنتي 1957-1958، و»انفلونزا هونغ كونغ« يف سنتي 1968-1969، ومؤخراً »انفلونزا 

الخنازير« التي بدأت سنة 2009 ولكن مل تكن منقولة مبارشة من الخنازير.

كيف تنتقل انفلونزا الطيور وجائحة النفلونزا؟

تنتقل انفلونزا الطيور من طري إىل آخر من خالل لعابها وريشها وبرازها. وميكن أن تنتقل إىل البرش 

بيض  أو  لحم  البرش من خالل  إىل  تنتقل  أن  ويحتمل  باملرض.  إصابتهم  الطريقة وتسبب  بنفس 

الدجاج املريض أو غريها من الطيور املصابة )حية أو ميتة( غري املطهوة جيداً. تجدر اإلشارة إىل 

أن االنفلونزا البرشية العادية تنتقل من خالل الجهاز التنفيس وليس عن الطريق الربازي الفموي.

تنتقل جائحة االنفلونزا، مثل االلتهابات التنفسية التي تكلمنا عنها سابقاً، من خالل القطريات التي 

تنترش يف الهواء من خالل السعال أو العطس. وتحتوي القطريات عىل جراثيم ميكن أن يتنفسها 

أشخاص آخرون وتسبب إصابتهم هم أيضاً باملرض. ومن املهم اإلشارة إىل أن القطريات الناجمة عن 

السعال أو العطس ال تذهب بعيداً، فهي تجتاز فقط مسافة حوايل مرت ونصف املرت. وهذا يعني 

أنه يف حال وجودنا عىل مسافة أكرب من 1.5 مرت من شخص مريض، تكون احتامالت التقاط العدوى 

منه شبه معدومة. ويجب أن نتذكر دامئاً ذلك عندما نتعامل مع جائحة االنفلونزا، ألن الحفاظ 

عىل مسافة آمنة من الشخص املريض )ويسمى ذلك »التباعد االجتامعي«( هو إجراء الوقاية األكرث 

فعالية. ومن املهم أيضاً الحفاظ عىل نظافة اليدين ألن من املحتمل أن يعطس املرىض يف أيديهم 

وينقلوا الجراثيم عندما يلمسون مقابض األبواب أو مامسك الحافالت أو غريها...
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The spread of pandemic influenza

انتشار جائحة االنفلونزا

اإلصابات باإلنفلونزا

التباعد االجت	عي 

آداب السعال 

االحالةنرش اإلرشادات الصحية

متى أمكن ذلك

االحالة

متى أمكن ذلك

اإلصابات باألمراض األخرى

الوقاية من األمراض

ونرش اإلرشادات الصحية

إدارة األوبئة 

أنشطة اإلسعافات األولية 
املجتمعية يف مرحلتي 

التأهب واملكافحة

ما هي الأعرا�ض الناجمة عن انفلونزا الطيور وجائحة النفلونزا؟

ميكن أن تسبب انفلونزا الطيور وجائحة االنفلونزا عىل حد سواء إصابات خطرية لدى البرش. والعوارض 

هي مشابهة جداً للعوارض املرافقة اللتهابات الجهاز التنفيس الحادة وتشمل: اإلصابة املفاجئة باملرض، 

والحمى، والسعال، وضيق النفس، ويف بعض الحاالت االرتعاش، وسيالن األنف، والتهاب الحلق، والشعور 

باإلرهاق، واضطرابات يف املعدة أو فقدان الشهية. وميكن أن تكون هذه العوارض بالغة الخطورة إذا مل 

يكن املصاب قد تعرض من قبل لهذه العدوى أو كان يصاب بالفريوس ألول مرة.

كيف ميكن تفادي انت�صار انفلونزا الطيور وجائحة النفلونزا؟

من خالل كشف  الحيوانات  التي تسببها  الطيور واألمراض األخرى  انفلونزا  انتشار  ميكن تفادي 

عند الحيوانات واإلفادة عن الحيوانات املريضة. وينبغي حينها أن تعلن السلطات  املرض مبكراً 

التي يحتمل أن تكون مصابة. وإذا كانت نتيجة  الحيوانات  البيطرية الحجر الصحي ملجموعات 

االختبارات إيجابية، يجب التخلص منها »بطريقة إنسانية«. ومن املهم توعية املجتمعات املحلية 

املصابة  الطيور  املتصلة بتحضري  للعدوى وخاصة األخطار  الحاملة  الدواجن  التعامل مع  بطريقة 

واستهالكها )أو يف بعض املناطق كيفية تحضري السجق األسود »حلوى الدم«(. وتجدر اإلشارة إىل أن 

طهي اللحوم والبيض طهياً جيداً يقلص إىل حد كبري من فرص اإلصابة بالعدوى.

التعامل مع حالت الإ�صابة بجائحة النفلونزا

التباعد  وتطبيق  املرىض،  عزل  يف  تكمن  االنفلونزا  بجائحة  اإلصابات  مع  للتعامل  الطرق  أفضل 

االجتامعي يف املجتمع املحيل، وإحالة األشخاص املصابني بعوارض املرض برسعة إىل املرافق الصحية. 

الكثري من املصابني بأمراض مختلفة أخرى ما يحتاجونه من  الجائحة، لن يتلقى  وعندما تحدث 

الرعاية الطبية، ألن املستشفيات والعيادات ستكون مثقلة بعبء مرىض االنفلونزا، وهذا يعني أن 

معالجة تلك األمراض ستتطلب استخدام طرق أخرى.

املحيل وكيف ميكن  املجتمع  االنفلونزا يف  معالجة مرىض  ينبغي  كيف  أدناه  البياين  الرسم  يظهر 

األعباء  بسبب  العالج  يحصلون عىل  ال  وقد  أخرى  أمراض  يعانون من  الذين  األشخاص  مساعدة 

الهائلة التي تضطر املستشفيات والعيادات إىل تحملها.

انت�صار جائحة الأنفلونزا ال�صكل 15- 



112

دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا األمراض التي تسبب األوبئة

كيف ينبغي الت�صرف يف حالة جائحة النفلونزا؟

إن أفضل طريقة للتعامل مع األوبئة أو الجوائح هي االستعداد لها جيداً. ويشارك االتحاد الدويل 

لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر يف الجهود العاملية املبذولة للتأهب لجائحة االنفلونزا، 

إىل جانب الجمعيات الوطنية، والحكومات، وعدد كبري من الرشكاء الوطنيني والدوليني.

عندما تحدث جائحة، ميكن للمتطوعني القيام بعدد من األنشطة من بينها ما ييل:

y	 من وغريها  األيدي،  وغسل  االجتامعي،  للتباعد  الصارم  التطبيق  باملرض.  اإلصابة  تفادي 

املامرسات املوىص بها يف النظافة الصحية. استخدام معدات الحامية الشخصية لدى وجودك 

يف مكان مخصص للرعاية الصحية.

y	 التباعد مثل  بها  املوىص  الصحية  للمامرسات  الرتويج  خالل  من  املرض  انتشار  من  الحد 

االجتامعي وعادات النظافة الصحية.

y	 املساعدة يف صيانة البنى التحتية العامة. عندما تحصل جائحة، تتوقف خدمات كثرية عن

وأنظمة  الصحية،  واملرافق  واملدارس،  الصحي،  والرصف  املاء  خدمات  ذلك  يف  )مبا  العمل 

النقل(. ويجب أن تبذل الجهود الالزمة يك تستمر هذه الخدمات يف العمل.

y	 العناية باألشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى. بينام تسعى املرافق الصحية إىل معالجة

أخرى.  بأمراض  املصابني  عالج  عن  عاجزة  تكون  أن  يحتمل  باإلنفلونزا،  املصابني  املرىض 

وسيتعني عىل الخدمات الصحية األخرى أو املجتمع املحيل نفسه تويل رعاية معظم هؤالء 

املرىض.

ماذا ميكن اأن يفعله املتطوعون؟

جائحة  مع  التعامل  يف  جهود  من  الوطنية  الجمعية  تبذله  ملا  األسايس  الركن  املتطوعون  يشكل 

االنفلونزا. وسيطلب منك القيام باملهامت املذكورة أعاله.

�صارك

تنفسية حادة يف مجتمعك  التهابات  ناتج عن  وباء  احتامل تفيش  العمل  ناقش داخل مجموعة 

األدوات  واخرت  الحادة  التنفيس  الجهاز  التهابات  إىل  باألمراض  الخاصة  األدوات  يف  انظر  املحيل. 

الخاصة بالعمل وأدوات الرسائل املناسبة لكل مرض. ناقش مع املنسق أوجه التشابه واالختالف 

فيام بني األدوات بالنسبة إىل كل مرض من أمراض هذه الفئة.

آلداب  الرتويج  هي  الفئة  هذه  من  أوبئة  عىل  للقضاء  فعالية  السبل  أكرث  بأن  اإلقرار  املهم  من 

السعال، ورضورة غسل اليدين، وتطبيق التباعد االجتامعي، وتلقيح األطفال تحت سن الخامسة، 

واإلحالة املبكرة للمرىض. ناقش الصعوبات التي يثريها تغيري السلوك يف مجتمعك املحيل.

ناقش الفرق بني األوبئة والجوائح.

قارن ما بني دور املتطوعني يف حاالت األوبئة ودورهم يف حاالت الجوائح.
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املجموعة 5- اأنواع احلّمى النزفية

األدوات الخاصة باألمراض:

مرض فريوس إيبوال،- 17

حمى السا،- 18

حمى ماربورغ النزفية.- 19

األوبئة. وميكن  التي تسبب  املعدية  األمراض  الدليل عىل سلسلة من  اطلعت حتى اآلن يف هذا 

معالجة بعضها بتحسني الظروف املعيشية، وتطبيق املباعدة االجتامعية، وغسل اليدين، والتخفيف 

من االكتظاظ، وضامن اإلمداد باملاء النقي. أما البعض اآلخر، فيتطلب التلقيح أو يف حال اإلصابات 

الشديدة، اإلحالة إىل املرافق الصحية.

اأمرا�ض احلّمى النزفية

هي أمراض خطرية ميكن أن تنترش برسعة.، ويجب أن تبذل جهود خاصة ملكافحتها. بعض هذه 

األنواع من الحمى هي جديدة ونحن أقل استعداداً ملعالجتها.

نفس  يف  وضعت  وقد  كثرياً.  متشابهة  معدية  أمراض  ثالثة  األمراض  من  املجموعة  هذه  تشمل 

املجموعة لألسباب التالية: تسببها جراثيم مشابهة، وتنتقل بالطريقة نفسها، وتنجم عنها جميعاً 

أعراض يف غاية الخطورة. ومع أن هذه األمراض ليست شائعة جداً، إال أنها شديدة الخطورة وميكن 

أن تسبب وفاة أعداد كبرية من الناس. وتسمى هذه األمراض: مرض فريوس إيبوال، وحمى ماربورغ 

النزفية، وحمى السا.

تكون أحياناً أسباب الوباء مجهولة ألنه يتعلق مبرض جديد أو ألن طريقة التشخيص غري متاحة. 

وينبغي أن نترصف بحذر شديد أمام مثل هذه األوبئة إىل حني تأكيد طبيعة الجرثومة التي تسببها 

ألن من املمكن ان تكون شديدة العدوى.

كيف تنتقل هذه الأمرا�ض؟

أو  إيبوال، وحمى ماربورغ، وحمى السا من خالل االحتكاك بسوائل جسم شخص  مرض  ينتقل 

حيوان مصاب بالعدوى، ومنها الدم، والقيء، واللعاب، والبول، والرباز، وغريها. وميكن أن تنتقل 

أيضاً من خالل مالمسة جثث الذين توفوا بسبب املرض، أو مالمسة أي يشء ملسه الشخص املصاب 

مثل رشاشف الرسير، أو مساحات األشياء، أو األدوات الخ...

وأكرث ما يقلق يف هذه األمراض إمكانية انتقالها من شخص إىل آخر وتؤدي إىل وفاة نسبة عالية 

من الذين يصابون بها.
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ما هي الأعرا�ض الناجمة عن هذه الأمرا�ض؟

يسبب مرض إيبوال، وحمى ماربورغ، وحمى السا عوارض شديدة الخطورة منها النزف، والحمى، 

والصداع، واآلالم من مختلف األشكال، واإلسهال، والتقيؤ، وفشل األعضاء الحيوية. وميكن أن تؤدي 

إىل وفاة نسبة كبرية من املصابني بها.

كيف ميكن تفادي انت�صار هذه الأمرا�ض؟

ال يحدث مرض إيبوال، وحمى ماربورغ، وحمى السا إال يف عدد قليل من البلدان. ومن الصعب 

الوقاية منها، لكن إذا كان لدى الناس معرفة بها ومتكنوا من كشفها مبكراً، ميكن السيطرة عىل الوباء 

يف بدايته بصورة أسهل. وميكن أن يصيب أيضاً إيبوال وحمى ماربورغ الحيوانات مثل الوطاويط 

والقردة. وميكن وقف االنتقال من الحيوانات إىل البرش سواء بعدم أكل لحوم الحيوانات الربية )أو 

طهيها طهياً جيداً(، وعدم أكل الحيوانات املريضة أو امليتة وعدم ملسها. ويف أغلب الحاالت، تنتقل 

حمى السا باالحتكاك ببول الجرذان، علاًم أن من املمكن أن تنتقل أيضاً من االنسان إىل االنسان. 

يف  خاصة  الصحية  بالنظافة  املتعلقة  التوصيات  واتباع  بالجرذان  االحتكاك  من  الحد  املهم  ومن 

التعامل مع الطعام وأواين الطبخ.

التعامل مع حالت الإ�صابة بهذه الأمرا�ض

إن أفضل طريقة للتعامل مع اإلصابات بهذه األمراض هي عزل املرىض وإبقاؤهم عىل مسافة آمنة 

من األشخاص اآلخرين، ألن من املحتمل أن يصاب اآلخرون بالعدوى إذا اقرتبوا كثرياً من املريض. 

ويجب يف املقام األول إحالة املصابني إىل املرافق الصحية املتخصصة يف أقرب وقت ممكن. ومن 

املهم جداً استخدام معدات الحامية الشخصية يف حالة االختالط املبارش باألشخاص املصابني بإيبوال 

وحمى ماربورغ وحمى السا.

معدات احلماية ال�صخ�صية

معدات تحمينا من االحتكاك املبارش باملرىض، أو سوائل أجسامهم، أو أي يشء ميكن أن يسبب 

إصابتنا بالعدوى، مبا يف ذلك األشياء واألسطح التي يكون املريض قد ملسها.

ميكن أن تولد أوبئة إيبوال، وحمى ماربورغ، وحمى السا، الخوف والذعر يف املجتمع الحيل. ويكتيس 

التواصل بفعالية يف مثل هذه الحاالت أهمية بالغة. يجب أن تقدم إىل أفراد املجتمع معلومات عن 

املرض وتوضح كيفية الوقاية منه. وقد تضطر املجتمعات املحلية إىل تغيري أو تكييف مامرساتها 

العادية السيام املامرسات املتعلقة برعاية املرىض والتعامل مع املوىت.
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كيف يك�صف الوباء؟

يشتبه بوجود الوباء عندما يشهد عدد كبري من األشخاص عوارض مرض خطري )خاصة إذا كانوا 

يعيشون يف أماكن ُيعرف عنها أن أحد هذه األمراض قد ظهر فيها خالل السنوات األخرية(، أو عندما 

نالحظ أن عدداً من األشخاص كانوا عىل اختالط وثيق ميوتون فجأة خالل فرتة قصرية من الوقت.

الوباء

من؟

ميكن أن يعاين أي شخص من إيبوال وحمى ماربورغ وحمى السا. وميكن أن يصاب بالعدوى أي 

شخص موجود يف منطقة الوباء، لكن بعض الناس هم أكرث عرضة للمرض من اآلخرين. وتشمل 

هذه الفئة العاملني الصحيني )مثل األطباء واملمرضون(، وأفراد أرس املرىض ألن أفراد املجموعتني 

مبارش  اختالط  عىل  كانوا  الذين  األشخاص  أن  كام  املصابني.  باألشخاص  مبارش  احتكاك  عىل  هم 

بالحيوانات وفضالتها هم أيضاً معرضون بشدة لإلصابة بالعدوى.

أين؟

إيبوال  وتوجد  أفريقيا.  يف  البلدان  من  فقط  قليل  عدد  يف  ماربورغ  وحمى  أيبوال  عادة  تحدث 

يف جمهورية كونغو الدميقراطية، وغابون، وغينيا، وليربيا، وسرياليون، وجنوب السودان، وأوغندا. 

أما حمى ماربورغ فهي موجودة يف أنغوال، وجمهورية كونغو الدميقراطية، وأوغندا. وحمى السا 

موجودة يف غرب أفريقيا.

متى؟

ميكن أن تحدث أوبئة أيبوال وحمى ماربورغ وحمى السا يف أي وقت من السنة.

كيف ينبغي الت�صرف يف حالت الأوبئة؟

إذا حدث وباء مبرض فريوس أيبوال، أو حمى ماربورغ، أو حمى السا، ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية:

y	.التعرّف عىل ثقافة املجتمع املحيل وبخاصة كيفية تعامل املجتمع مع املرىض واملوىت

y	.بناء الثقة لدى أفراد املجتمع املحيل

y	.إرشاك أفراد املجتمع يف الجهود املبذولة ملكافحة الوباء

y	 الحامية معدات  استخدم  بالعدوى.  اإلصابة  من  نفسك  لحامية  الالزمة  الخطوات  اتخاذ 

الشخصية يف حال مشاركتك يف أنشطة تعرضك لخطر شديد.

y	.اتخاذ الخطوات الالزمة لكشف األشخاص املصابني وإحالتهم إىل املرافق الصحية املتخصصة

y	 أو تلمسها جثث املرىض. استخدام منتجات التي يالمسها املرىض  املواد واألسطح  تنظيف 

تنظيف قوية التأثري مثل املواد املبيّضة وغريها من املنظفات التي تقتل الجراثيم بفاعلية 

)هذا نشاط خاص يتطلب تدريباً متخصصاً(.

y	 تأمني الدفن اآلمن للذين توفوا نتيجة إصابتهم بإيبوال، أو حمى ماربورغ، أو حمى السا )هذا

نشاط خاص يتطلب تدريباً متخصصاً(.

y	.تعليم أفراد املجتمع املحيل كيفية حامية أنفسهم من العدوى
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y	.إدارة اإلشاعات واملعلومات الخاطئة

y	 الصحيني العاملني  وإىل  واألرس  املحلية  املجتمعات  إىل  واالجتامعي  النفيس  الدعم  تقديم 

واملتطوعني.

ماذا ميكن اأن يفعله املتطوعون؟

إيبوال، وحمى ماربورغ، وحمى السا، هو  التعامل مع  أهم إجراء ميكن أن يتخذه املتطوعون يف 

حامية أنفسهم. لذا، عليك عدم املخاطرة وبذل كل ما بوسعك لتجنب اإلصابة وإذا مل تفعل ذلك، 

ستصبح ضحية أخرى للوباء ولن تتمكن من مساعدة اآلخرين. ومن الرضوري استخدام معدات 

الحامية الشخصية حيثام تكون عىل اختالط مبارش باألشخاص املصابني. وسنوضح أدناه كيف يجب 

أن تترصف.

ال يتوىل عادة املتطوعون العناية باملرىض املصابني بأيبوال، أو حمى ماربورغ، أو حمى السا، ألنهم 

يحتاجون إىل عالج عايل التخصص يقدمه األخصائيون الصحيون. غري أن بإمكان املتطوعني تقديم 

مساهمة فاعلة بطرق أخرى.

y	 التعريف باملخاطر. اتخاذ الخطوات الالزمة لتعبئة أفراد املجتمع املحيل وحثهم عىل حامية

أنفسهم من العدوى وتغيري سلوكهم تبعاً للتوصيات الطبية )استخدام ُنهج التواصل الرامية 

إىل تغيري السلوك(. هذا هو الدور الرئييس للمتطوعني. إعطاء معلومات عن الوباء وتعليم 

التعامل مع  الناس كيف ينبغي حامية أنفسهم والعناية باألقارب املصابني، وكيف ينبغي 

الجثث.

y	 تشجيع قادة املجتمع املحيل وأفراده عىل املساعدة يف كشف اإلصابات الجديدة وإحالة

املصابني إىل املرافق الصحية.

y	.الرد عىل اإلشاعات املنترشة يف املجتمع واطالع السلطات الصحية عىل هذه اإلشاعات

y	 .تعليم أفراد املجتمع املحيل طرق إعداد مواد مطّهرة ومواد تنظيف قوية وكيفية استخدامها

توزيع أدوات التنظيف.

y	.تقديم الدعم النفيس واالجتامعي إىل املرىض وأرسهم

y	 ال يقوم عادة املتطوعون باملساعدة يف رعاية املرىض أو دفن املوىت. ولكن يف حال عدم وجود

أحد ميكن أن يقوم بذلك، قد ُيطلب منهم تنفيذ تلك املهام. وينبغي حينها القيام بذلك بعد 

لتعليامتهم.  الصارم لألخصائيني ووفقاً  املناسب وتحت اإلرشاف  التدريب املتخصص  تلقي 

ويجب استخدام معدات الحامية الشخصية الكاملة يف كل وقت.

y	 ميكن أن ُيطلب من املتطوعني، يف حاالت نادرة جداً، رصد األشخاص الذين احتكوا باملرىض

إرشاف  تحت  ذلك  ينفذ  أن  أيضاً  هنا  ويجب  الالزم.  التدريب  تلقي  بعد  متابعتهم  أو 

اإلخصائيني، ويجب ارتداء معدات الحامية الشخصية املناسبة.
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 ماذا ينبغي اأن تفعله عند ظهور جمموعة من الإ�صابات 

او الوفيات الغام�صة؟

كام أشري إليه سابقاً، ميكن أن تنجم أحياناً األمراض عن كائنات جديدة متاماً، ومن األمثلة الحديثة 

 .)MERS( ومتالزمة الرشق األوسط التنفسية )SARS( لذلك، املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة

وقد تحتاج أيضاً السلطات الصحية إىل بعض الوقت لتأكيد ما الذي يسبب إصابة الناس باملرض أو 

بالوفاة. إذا مل تكن متأكداً من سبب الوباء، ترصف كام لو كنت تواجه إيبوال، أو حمى ماربورغ، أو 

حمى السا. ويجب أن تتخذ كل االحتياطات الالزمة إىل أن تتأكد من الطريقة التي ينترش بها املرض 

ومن أفضل السبل لحامية نفسك وحامية اآلخرين.

�صارك

ناقش مع اآلخرين احتامل وجود وباء ناتج عن حمى نزفية يف مجتمعك املحيل. انظر يف األدوات 

الخاصة باألمراض إىل أنواع الحمى النزفية واخرت األدوات الخاصة بالعمل وأدوات الرسائل املناسبة 

لكل مرض. ناقش مع املنسق أوجه التشابه واالختالف فيام بني األدوات بالنسبة إىل كل مرض من 

أمراض هذه الفئة.

ناقش أفضل طريقة لكشف وجود حمى نزفية يف مجتمع محيل.

األمراض  أوبئة  ملواجهة  يعملون  عندما  املتطوعون  يتخذها  أن  ينبغي  التي  االحتياطات  ناقش 

الشديدة العدوى.
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املجموعة 6- الأمرا�ض احليوانية امل�صدر

األدوات الخاصة باألمراض:

الطاعون،- ٢٠

الجمرة الخبيثة )أنرتاكس(،- ٢1

املتالزمة الرئوية لفريوس هانتا،- ٢٢

مرض اللولبيات )الربمَييات(، - ٢3

٢4 - ،MERS متالزمة الرشق األوسط التنفسية، أو فريوس كورونا

جدري القردة، - ٢5

حمى وادي ريفت.- ٢6

البرش  إىل  تنتقل  أن  القوارض ميكن  أو  للحيوانات  أمراض معدية  املصدر هي  الحيوانية  األمراض 

وتسبب أمراضاً خطرية أو الوفاة. وميكن أن تكون هذه الحيوانات مصابة نفسها باملرض أو تبقى 

سليمة )أو يبدو أنها سليمة(، ولكن ميكن يف الحالتني أن تنقل املرض إىل البرش. ويناقش الجزء 4-1-

3 من مجموعة األدوات أهمية نهج »الصحة الواحدة« الذي يشدد عىل أن األمراض املعدية تتعلق 

بعوامل كثرية تعود إىل البرش والحيوانات والبيئة. وميكن أن تصاب الحيوانات من خالل مسببات 

كثرية قد يصيب بعضها البرش. ويكون األشخاص القريبون من الحيوانات يف حياتهم اليومية ألنهم 

مزارعون أو صيادون أو لديهم حيوانات أليفة، أكرث عرضة لخطر اإلصابة.

ويقدر العلامء أن أكرث من ستة أمراض من كل عرشة أمراض معدية معروفة، وثالثة من أربعة أمراض 

معدية ناشئة، تنترش من خالل الحيوانات. وتشمل األمراض حيوانية املصدر التي ميكن أن تسبب أوبئة: 

الجمرة الخبيثة )أنرتاكس(، ومرض اللولبيات )الربمَييات(، وجدري القردة، واملتالزمة الرئوية لفريوس 

هانتا، ومتالزمة الرشق األوسط التنفسية، أو فريوس كورونا MERS، وحمى وادي ريفت. ولكن هناك 

عدد أكرب بكثري من األمراض املعروفة، ورمبا مل يتم بعد اكتشاف الكثري من األمراض الجديدة.

كيف تنتقل هذه الأمرا�ض؟

ميكن أن تنتقل األمراض الحيوانية املصدر من خالل مالمسة اللعاب، أو الدم، أو البول، أو املخاط، أو 

الرباز، أو غريها من سوائل جسم حيوان مصاب، نتيجة مداعبته أو ملسه أو التعرض للعض أو الخدش، 

أو من خالل مالمسة مساحات يعيش فيها الحيوان أو يتجول فيها، أو ملس األشياء أو املناطق التي 

يلوثها الحيوان بالجراثيم. كام ميكن أن تنتقل األمراض الحيوانية املصدر عندما يأكل أو يرشب الناس 

منتجات حيوانية غري مأمونة )مثل الحليب غري املعّقم )غري املبسرت(، واللحوم أو البيض غري املطهية 

جيداً(، أو الفواكه والخرضوات النيئة )غري املطبوخة( امللوثة برباز حيوان مصاب.

وميكن أن تنتقل أيضاً بعض األمراض الحيوانية املصدر بواسطة الحرشات. )انظر الجزء املخصص 

لألمراض التي ينقلها البعوض(.

التحدث اإىل و�صائل الإعالم �صورة اإي�صاحية 6- 
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طريقة النتقال احليوانات املر�ض 

الخرفان، حيوانات املاشية، وغريها من الحيوانات. حمى وادي ريفت

العالمات والعوارض لدى الحيوانات املصابة: 
إجهاض، موت صغار الحيوانات.

تنتقل من خالل لدغات البعوض، أو 
القطريات يف الهواء، أو دم الحيوانات 
املريضة، أو جثث الحيوانات املصابة. 

الطيور الربية والدواجن. انفلونزا الطيور

العالمات واألعراض لدى الحيوانات املصابة: 
املوت أو عوارض عصبية. وقد ال تظهر أية 

عالمات لإلصابة. 

تنتقل من خالل القطريات يف الهواء، 
والريش، ورمبا بيض ولحم الطيور 

املصابة. 

القردة أساساً. وأيضاً الجرذان، والسناجب، جدري القردة 
وكالب الرباري.

العالمات واألعراض لدى الحيوانات املصابة: 
ال يشء يف غالب األحيان. تقرحات جلدية، 

وصعوبة يف التنفس لدى كالب الرباري. 

ينتقل من خالل مالمسة الحيوانات 
املصابة أو سوائل أجسادها، أو من خالل 
عضات أو خدشات الحيوان املصاب، أو 

لحم الحيوان املصاب.

الجرذان أساساً. وأيضاً األرانب، والسناجب، الطاعون 
وكالب الرباري.

العالمات واألعراض لدى الحيوانات املصابة: 
ال يشء يف الحاالت أعاله. قد يسبب املرض 

إصابة القطط وأحياناً الكالب. 

ينتقل من خالل لدغات الرباغيث، 
والقطريات يف الهواء، وجثث الحيوانات 

املصابة. 

 مر�ض اللولبيات 

)الربمييات(

املاشية، والخنازير، والقوارض )الجرذان أساساً(.

العالمات واألعراض لدى الحيوانات املصابة: 
إجهاض، أمراض الكبد والكىل. ال عوارض عند 

الجرذان. 

ينتقل من خالل املالمسة )بالعينني أو 
الفم، عرب شقوق يف الجلد الخ..(، أو من 

خالل بول الحيوان املصاب. 

متالزمة ال�صرق الأو�صط 

MERS التنف�صية

الجامل.

العالمات والعوارض لدى الحيوانات املصابة: ال يشء

تنتقل من خالل املخالطة املبارشة 
بالحيوان أو الشخص املصاب.

املتالزمة الرئوية 

لفريو�ض هانتا

القوارض )الجرذان أساساً(

 العالمات واألعراض لدى الحيوانات املصابة: 
ال يشء.

تنتقل من خالل رذاذ البول أو براز القوارض 
يف الهواء، ومن خالل جثث القوارض 

املصابة، أو من خالل العضات أو الخدشات.

 اأنرتاك�ض

)اجلمرة اخلبيثة(

الخرفان، املاشية )البقر(، وغريها من الحيوانات. 

العالمات واألعراض لدى الحيوانات املصابة: 
موت مفاجئ بني الخرفان وحيوانات املاشية، 

تورّم يف الرقبة وصعوبة يف التنفس لدى 
الخنازير، والكالب، والقطط. 

تنتقل من خالل الجراثيم )البويغات( 
يف الهواء، ومن خالل مالمسة أو أكل 

منتجات الحيوانات املصابة. 

الأمرا�ض احليوانية امل�صدر املعدية اجلدول 5- 
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ما هي الأعرا�ض الناجمة عن هذه الأمرا�ض؟

ميكن أن تكون إصابات األمراض الحيوانية املصدر خفيفة وحتى بدون أية عوارض واضحة. )هذا 

للحياة.  مهدداً  واملرض  أحياناً،  األعراض خطرية  وتكون  اللولبيات(.  مرض  إصابات  يف  شائع  األمر 

والجهاز  الجلد،  )يف  العوارض  من  مختلفة  أنواع  الخبيثة(  )الجمرة  األنرتاكس  يسبب  أن  وميكن 

الهضمي، والجهاز التنفيس(. وميكن أن يتسبب عن مرض اللولبيات )الربمييات( اضطرابات خطرية 

عادة  فيسببان   ،MERS كورونا وفريوس  هانتا،  لفريوس  الرئوية  املتالزمة  أما  الكبد.  أو  الكىل  يف 

التنفس. وتظهر جدري القردة مع الحمى والطفح الجلدي. وترتافق حمى وادي  السعال وضيق 

ريفت بالحمى والصداع وآالم املفاصل والعضالت.

كيف ميكن تفادي انت�صار هذه الأمرا�ض؟

ميكن تفادي انتشار بعض األمراض الحيوانية املصدر من خالل تلقيح الحيوانات )األنرتاكس مثاًل(. 

وميكن الوقاية من عدد كبري من األمراض املعدية من خالل االنتباه إىل نظافة اليدين واستخدام 

معدات الحامية الشخصية يف حالة مخالطة الحيوانات والحيوانات األليفة. ويجب بصورة عامة أن 

يتجنب الناس االقرتاب من الحيوانات املريضة، ويجب بشكل خاص أن ميتنعوا عن أكلها.

من املهم طهي املنتجات الحيوانية )اللحم والحليب( بشكل جيد، واستخدام الحليب املبسرت فقط 

لتحضري منتجات األلبان، وتجنب تناول الخرضوات والفواكه غري املغسولة.

التعامل مع حالت الإ�صابة بهذه الأمرا�ض

رعاية  يتطلب  العالج  هذا  ألن  املصدر  حيواين  مبرض  املصابني  املرىض  عالج  للمتطوعني  ميكن  ال 

متخصصة يقدمها األخصائيون الصحيون يف مركز صحي. وميكن أن يؤدي املتطوعون دوراً مفيداً 

جداً يف التعرّف عىل املصابني وإحالتهم إىل األخصائيني الصحيني.

كيف ميكن اكت�صاف وباء؟

يشتبه بوجود وباء مرض حيواين املصدر يف ظروف عدة. يكشف أحياناً املرض الحيواين املصدر عند 

الحيوانات أوالً، يف حالة حمى وادي ريفت مثاًل. وميكن أن يشري إىل تفيش الوباء وجود عدد غري 

مألوف من حاالت مرض أو موت صغار الحيوانات، ومن حاالت اإلجهاض. ويكشف الوباء أحياناً 

عندما يصاب عدد كبري من الناس مبرض غري عادي، أو عندما يصاب باملرض عدد كبري من الناس 

الذين كانوا محتكني بالحيوانات أو مبنتجاتها.



121

دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا األمراض التي تسبب األوبئة

الوباء

من؟

األشخاص الذين كانوا عىل اختالط بالحيوانات أو يف أماكن ملوثة بفضالت الحيوانات، واألشخاص 

الذين استهلكوا الحليب أو البيض أو اللحوم أو منتجات األلبان امللوثة.

ويصاب عادة عاملو املزارع والصيادون )وال يصاب عموماً صيادو األسامك(. وميكن أن يصاب أيضاً 

أشخاص ليسوا عىل اختالط مبارش بالحيوانات ولكنهم استنشقوا فضالت الحيوانات أو استهلكوا 

منتجات حيوانية.

أين؟

يوجد  متساو.  بشكل  موزعة  ليست  لكنها  العامل  أنحاء  كل  يف  املصدر  الحيوانية  األمراض  تظهر 

الرئوية لفريوس هانتا يف األمريكتني،  فريوس كورونا MERS يف الرشق األوسط أساساً، واملتالزمة 

أما  أفريقيا.  يف  القردة  وجدري  رئييس،  بشكل  األوسط  والرشق  أفريقيا  يف  ريفت  وادي  وحمى 

مرض اللولبيات فُيعد مشكلة عاملية حيثام تكون املياه ملوثة بفضالت الحيوانات. وينتقل عادة 

األنرتاكس إىل األشخاص الذين يتعاملون مع حيوانات مصابة )حيوانات متوت عادة بشكل مفاجئ(، 

أو يأكلونها.

متى؟

االختالط  أكرث حدوثاً خالل فرتات  لكنها  أي وقت،  املصدر يف  الحيوانية  األمراض  تظهر  أن  ميكن 

الكثيف بني البرش والحيوانات )عىل سبيل املثال خالل فرتات الصيد(.

كيف ينبغي الت�صرف يف حالت الأوبئة؟

إذا حدث وباء مبرض حيواين املصدر، ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية:

y	 ،الحيوانات وتربية  والزراعة  الصيد،  عادات  املحيل وخصوصاً  املجتمع  ثقافة  التعرّف عىل 

وإنتاج الغذاء.

y	.بناء الثقة لدى أفراد املجتمع املحيل

y	.إرشاك أفراد املجتمع يف الجهود املبذولة ملكافحة الوباء

y	 املصابني برسعة املحيل، لكشف األشخاص  املجتمع  بالتعاون مع  الالزمة،  الخطوات  اتخاذ 

وإحالتهم فوراً إىل املرافق الصحية املتخصصة.

y	.اتخاذ الخطوات الالزمة، بالتعاون أيضاً مع املجتمع املحيل، لكشف الحيوانات املصابة

y	.تحسني نظافة األيدي والطعام

y	.الحد من االحتكاك بالحيوانات، واستخدام معدات الحامية الشخصية
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ماذا ميكن اأن يفعله املتطوعون؟

ميكن أن يساهم املتطوعون يف مكافحة هذه املجموعة من األمراض من خالل تشجيع املامرسات 

الصحية املوىص بها، والتعرف عىل االصابات، وإحالة املرىض إىل املرافق الصحية املتخصصة ليتلقوا 

الرعاية والعالج املناسبني. وميكن القيام مبا ييل:

y	 القيام بزيارات إىل املنازل لتقييم الظروف املعيشية والتعرف عىل املرىض الذين كانوا عىل

اختالط بالحيوانات أو منتجات الحيوانات أو فضالت الحيوانات.

y	.اإلبالغ عن الحيوانات املريضة

y	.إحالة األشخاص املصابني إىل املراكز الصحية أو املستشفيات

y	.ضامن حصول الناس عىل املاء والطعام اآلمنني

y	.تقديم الدعم النفيس واالجتامعي إىل املرىض وأرسهم

y	 مساعدة السلطات الصحية البيطرية يف تلقيح الحيوانات والتخلص من الحيوانات املريضة

تحت إرشاف األخصائيني الفنيني.

y	 تعبئة أفراد املجتمع املحيل وحثهم عىل اعتامد املامرسات الصحية السليمة )استخدام ُنهج

التواصل الرامية إىل تغيري السلوك(. وينبغي بشكل خاص:

g	 الحامية معدات  واستخدام  الحيوانات  مع  التعامل  بعد  اليدين  بغسل  الناس  إقناع 

الشخصية )مثل القفازات، والكاممات، واألحذية الواقية(.

g	.تفسري عوارض املرض املعني املنقول عرب الحيوان

g	.تشجيع األشخاص املرىض عىل التوجه إىل مرفق صحي

g	.تقديم النصح بشأن إعداد الطعام املأمون

g	.توصية الناس برضورة الحد من مالمسة الحيوانات وفضالت الحيوانات

g	.تحذير الناس وحثهم بشدة عىل عدم أكل الحيوانات املريضة أو امليتة

g	.التشديد عىل أهمية اإلبالغ عن الحيوانات املرىض

�صارك

ناقش يف مجموعة العمل احتامل تفيش وباء ناتج عن مرض حيواين املصدر يف مجتمعك املحيل. 

انظر يف األدوات الخاصة باألمراض إىل األمراض الحيوانية املصدر واخرت األدوات الخاصة بالعمل 

وأدوات الرسائل املناسبة لكل مرض. ناقش مع املنسق أوجه التشابه واالختالف فيام بني األدوات 

بالنسبة إىل كل مرض من أمراض هذه الفئة.

ناقش أهمية نهج »الصحة الواحدة« يف الوقاية من األوبئة.
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املجموعة 7- اأمرا�ض اأخرى

األدوات الخاصة باألمراض: 

مرض اليد والقدم والفم )الحمى القالعية(،- ٢7

ة،- ٢8 ك والوفيات غري امُلفرسَّ حاالت التوعُّ

سوء التغذية )انظر 3-7-4(.- ٢9

مر�ض اليد والقدم والفم

مرض اليد والقدم والفم هو مرض شائع شديد العدوى يصيب عادة الرّضع واألطفال وهو ناجم 

عن فريوس. ويتميز بالحمى، والتهابات مؤملة يف الفم، وطفح جلدي مع بثور عىل اليدين والقدمني 

والردفني. وهو شائع يف عدد كبري من البلدان األسيوية.

مر�ض اليد والقدم والفم

ينتقل عادة مرض اليد والقدم والفم من خالل اللعاب، أو املخاط، أو سائل البثور، أو براز الشخص 

املصاب. ويكون الشخص املصاب معدياً بشكل خاص أثناء األسبوع األول من املرض، ولكن ميكن 

أن ينقل املرض أحياناً حتى بعد عدة أسابيع من إصابته )ألن الفريوس يظل موجوداً يف الرباز(.

ال ينتقل مرض اليد والقدم والفم إىل الحيوانات األليفة أو غريها من الحيوانات أو منها.

كل شخص مل يصب بعد باملرض هو معرض لإلصابة ولكن ال ميرض بالرضورة جميع الذين يتعرضون 

للعدوى.

يظهر مرض اليد والقدم والفم بشكل رئييس عند األطفال دون سن العارشة، وهو أكرث شيوعاً عند 

األطفال تحت سن الخامسة.

ما هي الأعرا�ض الناجمة عن هذا املر�ض؟

أول أعراض مرض اليد والقدم والفم هي الحمى والتهاب الحلق. وتتشكل عادة بثور مؤملة يف الفم 

بعد يوم أو يومني من بداية الحمى.

نافرة  أو  بقع حمراء مسطحة  بال حكاك مع  يتشكل طفح جلدي  يومني،  أو  يوم  أكرث من  وبعد 

وبعضها مع بثور. ويقع عادة الطفح الجلدي عىل الكفتني و عىل أخمص القدمني، كام ميكن أن 

يظهر أيضاً عىل الردفني و/أو األعضاء التناسلية.
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الوباء

من؟

الرّضع  عادة  يصيب  العدوى  شائع شديد  القالعية( هو مرض  )الحّمى  والفم  والقدم  اليد  مرض 

واألطفال وهو ناجم عن فريوس.

أين؟

تحدث اإلصابات الفردية للحّمى القالعية ويتفىش هذا الوباء يف كل انحاء العامل. وميكن أن يتفىش 

الوباء عىل مدار السنة يف البلدان االستوائية وشبه االستوائية. وقد ظهرت معظم حاالت الوباء خالل 

السنوات األخرية يف بلدان أسيوية.

متى؟

يف أي وقت من السنة.

قد ال تظهر أية أعراض عىل شخص مصاب بالحّمى القالعية أو يصاب فقط بطفح جلدي أو بقروح 

يف الفم.

كيف ميكن تفادي انت�صار املر�ض؟

ال توجد أدوية مضادة للفريوس أو لقاحات تحمي من الحّمى القالعية. وميكن التخفيف من خطر 

النظافة الصحية، وتوفري رعاية طبية رسيعة لألطفال الذين  اإلصابة باعتامد مامرسات سليمة يف 

تظهر عليهم عوارض خطرية.

وتشمل اإلجراءات الوقائية ما ييل:

y	.تغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس

y	 الحفاظ عىل النظافة واعتامد مامرسات سليمة يف النظافة الصحية داخل املنزل ويف األماكن

العامة )املدارس، ورياض األطفال الخ..(.

y	.تنظيف املساحات امللوثة واملواد املتسخة باملاء والصابون وتطهريها

y	.غسل اليدين بالصابون

y	 من وغريها  األطفال  روضة  أو  املدرسة  عن  وإبعادهم  املنزل  يف  املرىض  األطفال  إبقاء 

التجمعات إىل حني شفائهم.

y	.تجنب االختالط عن قرب باألشخاص املصابني بالحّمى القالعية

y	.كشف األطفال املصابني برسعة وإحالتهم إىل مرفق صحي عند االقتضاء

y	.السعي إىل توفري الرعاية الطبية

y	.ضامن حصول األطفال عىل ماء الرشب النقي

y	.استخدام مرافق الرصف الصحي املناسبة
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التعامل مع حالت الإ�صابة بهذا املر�ض

اليد والقدم والفم(. يجب أن يرشب املرىض  القالعية )مرض  بالحّمى  ال يوجد حالياً عالج خاص 

كميات كبرية من املاء وقد يحتاجون إىل عالج لتخفيف األعراض التي يعانون منها، ,بشكل خاص 

تخفيض درجات الحرارة وآالم القروح. وإذا استمرت الحّمى وكان الطفل يعاين من شدة املرض، من 

املهم السعي إىل توفري الرعاية الطبية.

كيف يك�صف الوباء؟

عندما تظهر األعراض عند عدد من الناس أكرب بكثري من املعتاد، ويكشف تشخيص حالتهم أنهم 

مصابون بهذا املرض.

كيف ينبغي الت�صرف يف حالة الوباء؟

إذا حدث وباء الحّمى القالعية )مرض اليد والقدم والفم(، ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية:

y	.بناء الثقة لدى أفراد املجتمع املحيل

y	.إرشاك أفراد املجتمع يف الجهود املبذولة ملكافحة الوباء

y	.التعرّف عىل ثقافة املجتمع املحيل

y	.توفري املعلومات عن املرض وطريقة انتقاله واإلجراءات املمكنة للوقاية منه

y	 إىل الخطرية  اإلصابات  وإحالة  برسعة  املصابني  األشخاص  لكشف  الالزمة  الخطوات  اتخاذ 

املرافق الصحية.

y	.تشجيع املامرسات املوىص بها يف النظافة والرصف الصحي

y	.ضامن حصول أفراد املجتمع املحيل عىل املاء النقي الصالح للرشب
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ماذا ميكن اأن يفعله املتطوعون؟

ميكن أن يساهم املتطوعون يف مكافحة هذا املرض من خالل تشجيع املامرسات الصحية املوىص 

بها، والتعرف عىل االصابات وإحالة املرىض إىل املرافق الصحية املتخصصة ليتلقوا الرعاية والعالج 

املناسبني. وميكن القيام مبا ييل:

y	 القيام بزيارات إىل املنازل، بالتعاون مع املجتمع املحيل، من أجل تقييم الظروف املعيشية

والتعرّف عىل املرىض الذين يعانون من عوارض الحّمى القالعية )مرض اليد والقدم والفم(.

y	.إحالة اإلصابات الخطرية إىل املرافق الصحية

y	 ،التغذية تتعلق بسوء  السليم، ويف حال وجود مشكلة  الطعام  الناس عىل  ضامن حصول 

التأكد من توفر تغذية جيدة لألطفال.

y	.تقديم الدعم النفيس واالجتامعي إىل املرىض وأرسهم

y	:تشجيع املامرسات الصحية السليمة وتفسري النقاط التالية

g	.)كيف تنتقل الحّمى القالعية )مرض اليد والقدم والفم

g	.)كيف ميكن الوقاية من الحّمى القالعية )مرض اليد والقدم والفم

g	.كيف يجب العناية باألطفال املرىض

التشديد عىل أهمية:

g	.إحضار األطفال إىل مرفق صحي

g	.توفري التغذية الجيدة

g	.إعطاء السوائل لألطفال املرىض

رة ك والوفيات غري املُف�َصّ حالت التوُعّ

كام أشري إليه سابقاً يف هذا الدليل، ميكن أن تعود األمراض أحياناً إىل كائنات جديدة متاماً )من 

التنفسية  األوسط  الرشق  ومتالزمة   ،SARS الوخيمة  الحادة  التنفسية  املتالزمة  الحديثة  األمثلة 

الناس  MERS(، أو قد تحتاج السلطات الصحية إىل بعض الوقت لتأكيد ما الذي يسبب إصابة 

باملرض أو ما يسبب وفاتهم. فإذا مل تكن متأكداً من سبب الوباء، ترصف كام لو كنت تواجه إيبوال، 

أو حمى ماربورغ، أو حمى السا. ويجب أن تتخذ أكرب قدر ممكن من االحتياطات إىل أن تتأكد من 

الطريقة التي ينترش بها املرض ومن أفضل السبل لحامية الناس.
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اجلل�صة 4-7 اأمرا�ض معدية اأخرى وظروف انت�صارها

من املهم أن نطلع عىل عدد من األمراض املعدية األخرى التي مل نذكرها. ال تسبب هذه األمراض 

أوبئة تنترش برسعة كبرية أو تظهر يف فرتات معينة مثل أمراض اإلسهال أو االلتهابات التنفسية، 

لكنها تصيب املاليني يف مختلف أنحاء العامل وتسبب العديد من اإلصابات أو الوفيات. ولهذا يجب 

أن منتلك بعض املعلومات عنها.

اجلزء 4-7-1 فريو�ض الإيدز

فريوس نقص املناعة البرشية )اإليدز( هو جرثومة تصيب البرش فقط. وهي ترضب نظام املناعة 

الثدي،  الدم، ويف حليب  )دفاع الجسم ضد األمراض( وتدمره تدريجياً. ويوجد فريوس اإليدز يف 

الناس  يصاب  وعندما  العدوى.  لنقل  كافية  بكميات  وذلك  املهبلية،  والسوائل  املنوي،  والسائل 

بفريوس اإليدز، يقال إنهم يحملون فريوس اإليدز.

أية عوارض خالل سنوات طويلة. وإذا  اإليدز دون أن تظهر عليه  الفرد فريوس  ميكن أن يحمل 

مل يعد بإمكان حاميل فريوس اإليدز مقاومة العدوى بسبب انخفاض مستوى مناعتهم، ميكن أن 

يصابوا مبجموعة من األمراض الخطرية قد تؤدي إىل وفاتهم. أما إذا تم تشخيص اإلصابة بفريوس 

نظام دفاع الشخص ضد األمراض. وُيعّد  املحافظة عىل  العالج إىل  اإليدز مبكراً، ميكن أن يؤدي 

العيش  يف  ويستمرون  العالج،  أدوية  يتناولون  الذين  حامليه  لغالبية  مزمناً  مرضاً  اإليدز  فريوس 

كأناس أصحاء طاملا يأخذون األدوية.

الطرق التي ينتقل بها فريو�ض الإيدز

y	 خالل من  األحيان  غالب  يف  اإليدز  بفريوس  الناس  يصاب  وقاية.  بدون  الجنيس  االتصال 

العالقات الجنسية غري املحمية.

y	 ،االنتقال عن طريق الدم. ميكن أن ينتقل فريوس اإليدز عرب عمليات نقل الدم غري املأمونة

أو من خالل التشارك يف استعامل اإلبر والحقن أو غريها من األدوات الحادة امللوثة بدم 

الشخص املصاب.

y	 االنتقال من األم إىل الطفل. ميكن أن تنقل األم فريوس اإليدز إىل طفلها أثناء الحمل، أو

الوالدة، أو الرضاعة.

الطرق التي ل ينتقل بها فريو�ض الإيدز

y	 املخالطة االجتامعية. ال ينتقل فريوس اإليدز من خالل العناق أو التقبيل أو املصافحة أو

تنفس نفس الهواء، أو السعال، أو العطس، أو من خالل العرق أو الدموع أو املخالطة عرب 

الرياضة.

y	 التشارك يف استخدام األشياء. ال ينتقل فريوس اإليدز من خالل مقاعد املراحيض، أو أواين

الطعام، أو أكواب الرشب، أو املالبس، أو الحاممات أو املسابح العامة.

y	 من غريها  أو  الفراش  بق  أو  البعوض  خالل  من  اإليدز  فريوس  ينتقل  ال  الحرشات.  لدغ 

الحرشات.
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طرق الوقاية من انتقال فريو�ض الإيدز

y	 املامرسات الجنسية اآلمنة. ميكن تحقيق ذلك من خالل مجموعة من الوسائل منها االمتناع

مامرسة  أو  العابرة،  الجنسية  العالقات  وتجنب  للرشيك،  واإلخالص  الجنس،  مامرسة  عن 

الجنس بدون إيالج، أو استخدام الواقي الجنيس كل مرة، الخ..(

y	 ،منع انتقال الفريوس من األم إىل الطفل. يوىص باتباع عالجات خاصة أثناء الحمل، والوالدة

والرضاعة.

y	 الحد من الرضر. تشمل هذه االسرتاتيجية منع السلوكيات الخطرة والضارة التي تزيد من

احتامالت إصابة األفراد بفريوس اإليدز.

y	 اختبار الكشف عن اإلصابة بفريوس اإليدز. يتيح هذا االختبار إمكانية التشخيص والعالج

املبكرين. ويقلل من خطر انتقال الفريوس )مبا يف ذلك لحاميل فريوس اإليدز الذين يتناولون 

األدوية للوقاية(.

y	 التدابري الوقائية العاملية«. يتخذ مقدم الرعاية االحتياطات الالزمة ضد العدوى بالتأكد من«

عدم مالمسته للدم أو سوائل الجسم أثناء رعايته للمرىض.

من املهم معرفة ما هو فريوس اإليدز ومرضه ألن األشخاص حاميل الفريوس أكرث عرضة لإلصابة 

باألمراض والوفاة يف حاالت األوبئة. ولنئ حاميل فريوس اإليدز هم أكرث استضعافاً، من املهم تقديم 

املساعدة لهم يف حاالت األوبئة. غري أنهم قد يكونوا مرتددين يف الكشف عن حالتهم ولذلك يجب 

اتخاذ كل االحتياطات الالزمة لحامية خصوصيتهم.
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اجلزء 4-7-2 ال�ّصل

الّسل مرض يصيب الرئتني بشكل أسايس، لكن ميكن أن يصيب أيضاً أعضاء أخرى. وهو يشبه إىل 

حد ما االلتهابات التنفسية التي تحدثنا عنها سابقاً لكنه أبطأ انتشاراً وشفاء.

السل مرض خطري لكن ميكن الشفاء منه. وتحدث العدوى عندما تنترش الجراثيم املسببة للسل 

يف الهواء من خالل سعال األشخاص املصابني بالّسل ثم يستنشقها أشخاص آخرون أصحاء فتنتقل 

إليهم.

األشخاص األكرث تعرضاً لإلصابة باملرض هم الذين عىل اختالط مبارش بشخص مصاب بالّسل. ويتعني 

الجراثيم  نرش  لتجنب  العطس  أو  السعال  عند  مبنديل  وأنفه  فمه  تغطية  املصاب  الشخص  عىل 

إىل حني نجاح العالج يف السيطرة عىل املرض. يتطور السل بسهولة ويصبح خطرياً عندما يضعف 

التغذية، أو املصابون  الجسم. فعىل سبيل املثال املدخنون، أو األشخاص الذين يعانون من سوء 

بفريوس اإليدز، أو الذين يعانون من مشاكل تعاطي الكحول أو املخدرات، هم أكرث عرضة لإلصابة 

بالسل.

مع  الدم  ويخرج  أسبوعني،  من  ألكرث  السعال  من  الشخص  يعاين  عندما  بالسل  باإلصابة  يشتبه 

السعال، ويعاين من الحمى، والتعرق يف الليل، واآلالم يف الصدر أو اآلالم لدى التنفس أو السعال، 

األعراض  لديه بعض هذه  بالتعب. وينبغي ألي شخص تكون  الشهية والوزن، والشعور  وفقدان 

التوجه إىل املرفق الصحي املحيل أو إىل عيادة متخصصة بالسل للقيام بالفحوصات الالزمة.

تتطلب مكافحة جراثيم السل وقتاً طوياًل ومن ثم يستمر العالج لفرتة طويلة. ويجب أن يتناول 

املريض مجموعة من األدوية ملدة ال تقل عن ستة أشهر. وميكن عالج معظم اإلصابات بالسل إذا 

توفرت املعالجة الصحيحة، لكن من املهم جداً أخذ الدواء بانتظام وإمتام دورة العالج الكاملة. مع 

ذلك هناك بعض أنواع جراثيم السل املقاومة لألدوية والشفاء منها صعب بل من املستحيل أحيانا.

األشخاص املصابون بفريوس اإليدز هم أكرث عرضة لإلصابة بداء السل الذي قد يكون خطراً عىل 

حياتهم.

�صارك

الوباء بوجود العديد من  ناقش يف مجموعة العمل كيف ميكن أن تتأثر الخطة املعدة ملكافحة 

حاالت األصابة بالسل أو بفريوس اإليدز يف مجتمعك املحيل. ما هي اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها 

للحد من خطر إصابة األشخاص الذين يعانون من السل أو فريوس اإليدز بأمراض وبائية أخرى.

ميكن االطالع عىل املزيد من املعلومات عن فريوس اإليدز والسل، وما ميكن أن يفعله املتطوعون 

لتفادي انتشارهام ومساندة املصابني، يف الدالئل التدريبية املتعلقة بالصحة واإلسعافات األولية 

املجتمعية.
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اجلزء 4-7-3 �صوء التغذية

اأهمية التغذية يف حالت الطوارئ

ميكن أن تؤدي حاالت الطوارئ إىل تفاقم العديد من أسباب سوء التغذية من خالل تقليص فرص 

الصحية، والرعاية االجتامعية، وخدمات  الصالح للرشب، والخدمات  الطعام، واملاء  الحصول عىل 

الرصف الصحي، ومن ثم ترتفع معدالت اإلصابة باألمراض والوفاة. وعىل وجه الخصوص، قد تزيد 

حاالت سوء التغذية الحادة )الهزال( بعد هبوط مفاجئ يف توفر الغذاء الكايف، وانتشار األمراض. 

وغالباً ما تصبح إدارة سوء التغذية مهمة ذات أولوية يف حاالت الطوارئ ألنها منقذة للحياة. وميكن 

أيضاً أن تتفاقم حاالت سوء التغذية املزمنة )التقزّم او توقف النمو(، ونقص املغذيات الدقيقة، ألن 

حاالت الطوارئ تؤدي إىل تقويض مامرسات تغذية الرضع وصغار األطفال. وينبغي أن تستهدف 

الخامسة )6 أشهر إىل 59 شهراً(، والنساء  الطوارئ األطفال دون سن  التغذية يف حاالت  أنشطة 

الحوامل واملرضعات اللوايت يعانني من ضعف شديد.

اأن�صطة التغذية الأ�صا�صية يف حالت الطوارئ

تفادي حاالت سوء التغذية الحاد وإدارتها.)أ( 

حامية وتشجيع املامرسات الصحيحة يف تغذية الرّضع وصغار األطفال.)ب( 

إدارة نقص املغذيات الدقيقة.)(( 

تنفيذ أنشطة متعددة املجاالت من أجل الحيلولة دون املزيد من تفاقم األوضاع الغذائية.)د( 

حالة الطوارئ الناجمة عن �صوء التغذية

ميكن أن يصبح سوء التغذية حالة طوارئ يف حد ذاتها. فعندما يعاين عدد من األطفال أكرب بكثري 

من املعتاد من سوء التغذية، تكون هناك حالة طوارئ ناجمة عن سوء التغذية. وتستطيع مناقشة 

هذا املوضوع بطريقة مشابهة لألمراض الوبائية األخرى التي تحدثنا عنها. وُيعّد سوء التغذية حالة 

ميكن الوقاية منها والتنبؤ بحصولها، وتحدث غالباً أثناء مواسم معينة وميكن أن تتزايد فجأة نتيجة 

التغذية،  املعتاد من سوء  الخطر. وعندما يعاين عدد من األطفال أكرب بكثري من  تغرّي يف عوامل 

ينبغي االستجابة بنفس الطريقة التي نواجه بها األوبئة، أي تعبئة املتطوعني وأفراد املجتمعات 

املحلية للوقاية منه، وكشف الحاالت وإحالتها، ومساندة األرس املتأثرة إىل حني عودة األوضاع إىل 

حالتها الطبيعية.

ما هي اأعرا�ض �صوء التغذية احلاد؟

النوعان  السغل )ماراسموس(، وكواشريوكور. ويبدو هذان  الحاد:  التغذية  هناك نوعان من سوء 

مختلفان ويتميزان بعوارض مختلفة.
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�صارك

اعرض أدناه قامئة من عالمات سوء التغذية وعوارضه

_________________________________________________________________ -1

_________________________________________________________________ -2

_________________________________________________________________ -3

_________________________________________________________________ -4

انظر اآلن مع املنسق إىل الصورة أدناه. كم من األعراض املذكورة كانت صحيحة؟

كيف ميكن تفادي �صوء التغذية احلاد؟

يتطلب تفادي سوء التغذية الحاد استجابة متعددة املجاالت. ويجب أن يكون هدفها ما ييل:

y	.تحسني فرص الحصول عىل املاء ومرافق الرصف الصحي

y	 تحسني فرص الحصول عىل الطعام املغذي والكايف من خالل توزيع الغذاء أو املساعدات

النقدية.

y	 والنظافة املكملة،  والتغذية  الحرصية،  الطبيعية  الرضاعة  الرعاية ومنها  تحسني مامرسات 

الصحية.

y	.تشجيع التلقيح

y	.كشف حاالت سوء التغذية وإحالتها يف مرحلة مبكرة

التعامل مع حالت �صوء التغذية احلاد

الرعاية يف مركز  التي تتطلب  للعديد من األمراض األخرى يف هذه املجموعة من األدوات  خالفاً 

صحي، تكمن أفضل طريقة لعالج األطفال والكبار الذين يعانون من سوء التغذية يف توفري الرعاية 

يف املنزل مدعومة بزيارات منتظمة إىل املركز الصحي عادة عىل فرتات من 6 إىل 8 أشهر. وميكن أن 

يؤدي املتطوعون دوراً حيوياً يف عالج سوء التغذية، خاصة يف املناطق النائية.

يجب إحالة جميع األطفال تحت سن الخامسة الذين يكشف أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد، 

إىل مركز صحي. وهناك يقوم املمرضون أو العاملون الصحيون بالفحوصات الالزمة لكشف احتامل 

إصابتهم بأمراض أخرى ويحددون إن كان الطفل يعاين من سوء تغذية متوسط أو شديد. إذا كان 

الطفل مريضاً أو فاقد الشهية، يحال إىل املستشفى ليتلقى الرعاية املتخصصة. أما إذا كان الطفل 

بخري وجائعاً، فيتلقى املضادات الحيوية، واألدوية الرامية إىل التخلص من الديدان، وأحياناً بعض 

اللقاحات، ويعطى نوع خاص من الغذاء مّعد خصيصاً لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

ميكن إعطاء األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد املتوسط غذاء مختلفاً، قد يكون نوعاً 

الذرة والصويا والذي ميكن أن يحّول إىل حساء أو يقدم يف أكياس  الدقيق املعروف بخليط  من 

جاهزة من طعام يشبه زبدة الفول السوداين وقد أضيفت إليه فيتامينات ومعادن.
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ويعطى األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الخطري عجينة من الفول السوداين شديدة 

من  عالية  نسبة  وذات  األفريقية(  غري  البلدان  بعض  يف  مختلفاً  ذلك  يكون  أن  )وميكن  الكثافة 

التناول  الخاص سهل  الطعام  فيتامينات ومعادن إضافية. وهذا  الحرارية وتحتوي عىل  السعرات 

وسهل الهضم ويساعد األطفال عىل اكتساب الوزن برسعة.

وينبغي أن تستمر الرضاعة الطبيعية لألطفال ويستمرون يف تناول أغذية أخرى حني تكون متوفرة.

وميكن أن يشجع املتطوعون األمهات عىل إعطاء الغذاء الخاص يف املنزل، ويتأكدون من أن األمهات 

 . بها  املوىص  والنظافة  الصحة  والدعم، ويشجعون مامرسات  للمتابعة  الصحي  املركز  إىل  يذهنب 

وميكن تدريب املتطوعني عىل توزيع الغذاء الخاص يف األماكن النائية.

كيف يك�صف �صوء التغذية؟

ميكن كشف األطفال الذين يعانون من سوء التغذية بعدة طرق مختلفة. وإذا أردنا تفادي حاالت 

الطوارئ الناجمة عن سوء التغذية والحد من وفيات األطفال، من املهم جداً كشف حاالت سوء 

التغذية يف املجتمع املحيل رسيعاً، وإحالتها إىل املرافق الصحية للعالج.

الصحي  املركز  إىل  فوراً  إحالتهم  عليك  التغذية،  يعانون من عوارض سوء  أطفاالً  أن  إذا الحظت 

إلجراء الفحوصات الالزمة.

وإذا تلقيت التدريب املناسب وكانت لديك املعدات الالزمة، ميكنك أيضاً فحص األطفال وتحديد 

وزنهم وطولهم. ويسمى ذلك قياس »نسبة الوزن إىل الطول«. ويظهر قياس األطفال بالنسبة إىل 

املعيار العادي لنسبة الوزن إىل الطول ما إذا كان منوهم سلياًم أو كانوا يعانون من سوء التغذية. 

انظر األداة رقم 16.

وميكن التحقق من سوء التغذية بطريقة أكرث سهولة ورسعة، من خالل قياس محيط أعىل الذراع 

عند األطفال دون سن الخامسة. ويستطيع املتطوعون الذين تلقوا تدريباً يف هذا املجال تطبيق 

اختبار محيط منتصف أعىل الذراع MUAC، حيث يقاس أعىل ذراع الطفل بواسطة رشيط خاص 

أو  األحمر  القسمني  يف  الذراع  محيط  وقع  فإذا  واألخرض.  واألصفر  األحمر  بألوان  مساحات  فيه 

األصفر من الرشيط، من املرجح أن يعاين الطفل من سوء التغذية وينبغي إحالته إىل مرفق صحي. 

انظر األداة رقم 17.

اإعالن حالة الطوارئ الناجمة عن �صوء التغذية

تعلن حالة الطوارئ الناجمة عن سوء التغذية عندما يصل وزن عدد أكرب من األطفال دون سن 

الخامسة إىل أقل من الوزن الطبيعي. وميكن تقييم ذلك بناء عىل دراسات استطالعية تحدد أعداد 

األطفال الذين يعانون من سوء التغذية. وتعلن عادة حالة الطوارئ بسبب سوء التغذية إذا وصلت 

نسبة عدد األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية إىل أكرث من %10.



133

دليل املتطوع ملكافحة الأوبئة: دليل تدريبي

الوحدة التدريبية ا: مجملوعلة أدوات مكافحلة األوبئلة
الجلسة ا-ا أمراض معدية أخرى وظروف انتشارها

حالة الطوارئ الناجمة عن �صوء التغذية

من؟

النساء  أيضاً  تعاين  أن  ميكن  لكن  التغذية  لسوء  عرضة  األكرث  هم  الخامسة  سن  تحت  األطفال 

الحوامل واملرضعات من سوء تغذية خطري. وميكن أن يتعرض أيضاً كبار السن واألشخاص الذين 

يعانون من أمراض مزمنة )ومنها فريوس اإليدز وداء السل( لسوء التغذية، وقد يحتاجون إىل املزيد 

من العناية واملساعدة.

أين؟

ميكن أن ينترش سوء التغذية يف أي مجتمع محيل يشهد نقصاً يف الغذاء املتوفر. غري أن غالبية أزمات 

سوء التغذية تحدث يف أفريقيا جنوب الصحراء. وميكن أن يوجد أيضاً سوء التغذية املزمن، املعروف 

بالتقزّم أو توقف النمو، يف آسيا، ويف بعض مناطق األمريكتني، والرشق األوسط، وشامل أفريقيا.

متى؟

ميكن أن يرتفع عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية يف أي وقت لكن »موسم الجوع« يقع 

غالباً خالل الفرتة التي تسبق الحصاد الجديد ألن املجتمعات املحلية تكون قد استهلكت مخزونها 

من الطعام. ومن املرجح أيضاً أن تزداد حاالت سوء التغذية بعد الكوارث وبعد فرتات الجفاف بصورة 

خاصة. وميكن يف غالب األحيان التنبؤ باألزمات بناء عىل مستويات األمن الغذايئ يف املجتمع املحيل.

كيف ينبغي الت�صرف يف حالة الوباء؟

ال تعترب أزمات التغذية »أوبئة« باملعنى التقني، إال أن مواجهتها هي متشابهة. وميكن أن تظهر 

حاالت السوء التغذية يف مواسم معينة مثلام يحدث ذلك يف وبايئ املالريا واالنفلونزا. وميكن أن 

تصيب عدداً كبرياً من األطفال يف الوقت نفسه نتيجة الجفاف أو انعدام األمن الغذايئ. وعندما 

تحدث زيادة كبرية يف أعداد األطفال املصابني بسوء التغذية الحاد، ينبغي أن نترصف كام لو كانت 

هناك زيادة يف اإلصابات الناجمة عن مرض معد.

وينبغي للمتطوعني اتخاذ اإلجراءات التالية:

y	.التعرّف عىل ثقافة املجتمع املحيل السيام مامرساته يف التغذية والرعاية

y	.بناء الثقة لدى أفراد املجتمع املحيل

y	.إرشاك أفراد املجتمع يف الجهود املبذولة لتحسني مامرسات التغذية والرعاية

y	 اتخاذ الخطوات الالزمة لكشف وإحالة األطفال والنساء الحوامل واملرضعات الذين يعانون

من سوء التغذية بشكل رسيع.

y	.تشجيع املامرسات املوىص بها يف ما يتعلق بنظافة اليدين ونظافة الطعام
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ماذا ميكن اأن يفعله املتطوعون؟

التغذية  سوء  حاالت  من  للوقاية  املبذولة  الجهود  يف  كبري  حد  إىل  املتطوعون  يساهم  أن  ميكن 

والتعرف عىل حاالت سوء  بها،  املوىص  الصحية  املامرسات  ومعالجتها. وميكن من خالل تشجيع 

التغذية وإحالتها إىل املرافق الصحية املتخصصة، مساعدة األطفال عىل استعادة عافيتهم برسعة. 

وميكن القيام مبا ييل:

y	 انظر األداة .MUAC القيام بزيارات إىل املنازل من أجل قياس محيط منتصف أعىل الذراع

رقم 16.

y	 املرافق إىل  التغذية  سوء  من  يعانون  الذين  واملرضعات  الحوامل  والنساء  األطفال  إحالة 

الصحية أو املستشفيات.

y	.ضامن الحصول عىل الغذاء السليم واملاء الصالح للرشب

y	.تقديم الدعم النفيس واالجتامعي إىل األرس

y	.املساعدة يف عمليات توزيع الغذاء

y	 متابعة املرىض الذين يشاركون يف برامج معالجة سوء التغذية الحاد عىل مستوى املجتمع

.)CMAM( املحيل

y	 تعبئة أفراد املجتمع املحيل وتشجيع اعتامد املامرسات املوىص بها يف مجايل الصحة والنظافة

النصح  السياق تقديم  السلوك(. وميكن يف هذا  الرامية إىل تغيري  التواصل  ُنهج  )استخدام 

بشأن ما ييل:

g	.أهمية الرضاعة الطبيعية الحرصية

g	.املامرسات الخاصة بالتغذية

g	.نرش إرشادات النظافة

g	.التلقيح
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م�صرد امل�صطلحات

األدوات الخاصة بالعمل

البطاقات الزرقاء يف مجموعة األدوات. وهي تصف اإلجراءات التي يجب اتخاذها يف حاالت األوبئة.

املراقبة النشطة

تصبح املراقبة أكرث فاعلية أثناء الوباء. ويساعد املتطوعون يف كشف اإلصابات الجديدة باملرض، 
من  وانطالقاً  املصابني(.  )مخالطي  باملرىض  محتكني  كانوا  الذين  األشخاص  عن  أحياناً  ويبحثون 
املرافق  إىل  وإحالتهم  املصابني  األشخاص  عن  اإلبالغ  يتولون  املرض،  لحاالت  املبسط  التعريف 

الصحية للفحص والعالج.

االلتهابات التنفسية الحادة

تحدث عندما تصيب الجراثيم الجهاز التنفيس مبا يف ذلك الرئتني وتسبب اإلصابة باملرض. وميكن 
أن تسبب أيضاً هذه األمراض أوبئة وميكن أن تؤدي إىل املوت وخاصة موت األطفال الذين يعانون 

من إصابات بالغة الخطورة وال يتلقون العالج الالزم.

أنرتاكس )الجمرة الخبيثة(

مرض حيواين املصدر. ينتقل عادة إىل البرش بشكل مبارش أو غري مبارش بواسطة الحيوانات املصابة 
أو بسبب تعرض الناس يف عملهم ملنتجات الحيوانات املصابة أو املنتجات امللوثة. ويوجد لقاح 

حيواين فعال ضد االنرتاكس.

حاملو الجرثومة

بعض األشخاص يحملون الجراثيم ولكن ال ميرضون. ومع أن هؤالء األشخاص يبدون بصحة جيدة، 
ميكن أن ينقلوا الجراثيم التي يحملونها إىل أشخاص آخرين. )يسمون بحاميل الجرثومة أو املرض 

ألنهم يحملون الجراثيم يف أجسامهم(.

إدارة اإلصابات

محلول  إعطاء  املثال،  سبيل  عىل  اإلصابات،  إدارة  وتشمل  املصابني.  األشخاص  لرعاية  تفعله  ما 
اإلماهة الفموية إذا كان الشخص يعاين من اإلسهال، أو العناية بطفل يعاين من الحّمى. وينبغي يف 

بعض الحاالت إحالة املرىض إىل املستشفى أو إىل أقرب طبيب. )انظر أيضاً اإلحالة(.

جدري املاء )الحامق(

أشد  يكون  أن  ميكن  ولكن  األطفال  لدى  خفيفة  باضطرابات  عادة  يتمثل  العدوى.  شديد  مرض 
خطورة عند الكبار. ويتميز بطفح جلدي مع بثور )حويصالت( يثري الحكاك ويبدأ عادة يف فروة 

الرأس والوجه. ويرتافق يف البداية بالحمى وشعور بالتوعك.

شيكونغونيا

مرض فريويس ينتقل إىل البرش بواسطة البعوض املصاب. ويسبب الحمى، واألمل الشديد يف املفاصل، 
وميكن أن تظهر عوارض أخرى منها األمل يف العضالت، والصداع، والغثيان، والتعب، والطفح الجلدي.
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الكولريا

مرض من أمراض اإلسهال يسبب أعراض خطرية وكميات كبرية من الرباز السائل الذي يبدو مثل 
»ماء األرز«. وميكن أن يصاب أي شخص بهذا النوع من اإلسهال مبن فيهم األشخاص البالغون.

األدوات الخاصة بالرسائل املوجهة إىل املجتمع املحيل

البطاقات الكربى يف مجموعة األدوات التي تحتوي عىل رسوم توضيحية كبرية. ميكن استخدامها يف 
أنشطة التوعية الصحية من أجل إيصال الرسائل إىل أفراد املجتمع املحيل بشأن ما ينبغي القيام به 

وما ينبغي تجنبه لحامية أنفسهم.

CBS املراقبة املستندة إىل املجتمع املحيل

املعدية  األمراض  أجل كشف ظهور  بأكمله من  املجتمع  القائم عىل  املخاطر  مراقبة جميع  نهج 
برسعة، واإلبالغ عنها، ومواجهتها عىل مستوى املجتمع املحيل. وترشك هذه املراقبة املجتمع املحيل 
يف الجهود الرامية إىل كشف تفيش املرض يف املناطق النائية التي قد تكون أنظمة املراقبة التقليدية 

عاجزة عن الوصول إليها. وتدعم املراقبة املجتمعية أنظمة املراقبة القامئة وال تحل محلها.

الجفاف

يحدث عند فقدان الشخص، وخاصة الطفل، كميات كبرية من املاء واملعادن يف الرباز نتيجة اإلصابة 
باإلسهال. ويبدو الجسم يف حالة تجفاف بالغة الخطورة ميكن أن تسبب الوفاة.

حمى الضنك

وأحياناً  الحمى  ويسبب   )Aedes الزاعجة«  »البعوضة  )وخاصة  النواقل  خالل  من  ينتقل  مرض 
النزيف يف اللثة وتحت الجلد. ميكن ألي شخص أن يصاب بهذا املرض ولكن األطفال الصغار هم 
األكرث تعرضاً لإلصابة. ويتعرض الناس ملخاطر أكرب إذا كانوا يعيشون يف مناطق فيها مياه راكدة 
يتكاثر فيها البعوض. )مالحظة: البعوضة الزاعجة Aedes تلدغ يف النهار ولهذا ال تشكل الناموسيات 
حامية فعالة ضد حمى الضنك. إال أنه ينبغي للمصابني بحمى الضنك استخدام الناموسيات لتفادي 

انتقال املرض إىل األفراد اآلخرين يف املنزل أو يف املجتمع املحيل(.

املنظفات/ املطّهرات

مواد كياموية منظفة قوية جداً، مثل املبّيضات، وميكنها إزالة الجراثيم أو قتلها ومن ثم منع انتشار 
األمراض املعدية.

الدفرتيا )الخناق(

ينجم عنها ظهور غشاء سميك يف مؤخرة الحلق. وميكن أن تؤدي إىل صعوبة يف التنفس، وفشل 
القلب، والشلل، وحتى املوت. ويوصىى باستخدام اللقاحات للرّضع واألطفال واملراهقني والبالغني.

اإلسهال أو أمراض اإلسهال

يحدث عند إخراج الطفل )أو الشخص البالغ( برازاً رخواً ثالث مرات أو أكرث من ثالث مرات يف 
اليوم. وميكن أن يؤدي إىل فقدان الطفل كمية كبرية من ماء الجسم واألمالح إىل حد يوصله إىل 

حالة الجفاف. وميكن، يف بعض الحاالت، أن يؤدي اإلسهال إىل الوفاة إذا مل تتم معالجته.
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األدوات الخاصة باألمراض

البطاقات الحمراء يف مجموعة األدوات. وهي تصف األمراض التي ميكن أن ينجم عنها.

الزحار )الدزنتاريا(

الدم  وجود  مع  شديد  إسهال  إىل  يؤدي  معوي  بنزيف  األمعاء  إصابة  يسبب  اإلسهال  من  نوع 
واملخاط يف الرباز.

مرض فريوس إيبوال

القيء،  )الدم،  املصاب  الشخص  جسم  بسوائل  االحتكاك  خالل  من  ينتقل  العدوى  شديد  مرض 
اللعاب، الرباز، الخ..(، أو من خالل مالمسة جثث الذين توفوا نتيجة إصابتهم باملرض، أو مالمسة 
أي يشء قد ملسه الشخص املصاب )رشاشف الرسير، أسطح األشياء، األدوات، الخ...(. وتسبب هذه 
العدوى مرضاً شديد الخطورة ميكن أن يؤدي إىل موت عدد كبري من الذين يصابون به. وتشمل 

العوارض النزف، والحمى، والصداع، وأشكاالً مختلفة من اآلالم.

الوباء

يحدث الوباء حني يصاب عدد أكرب مام هو معتاد من أفراد املجتمع املحيل بنفس املرض يف نفس 
الوقت، ومبا يتجاوز قدرة املجتمع املحيل عىل املواجهة.

تقييم الوباء

جمع وتحليل املعلومات عن طبيعة الوباء ومدى انتشاره وأسبابه. ويشمل طرح األسئلة، وجمع 
الوباء  مواجهة  إىل  سعياً  األخرى،  الجهات  إىل  ونقلها  املعلومات  واستخدام  وتحليلها،  املعلومات 

بالشكل الصحيح. وهو يجيب عن األسئلة التالية: من؟ وماذا؟ وأين؟ ومتى؟

خطر تفيش الوباء

احتامل حدوث وباء أو ظهور مرض يف املجتمع املحيل. ويأخذ يف االعتبار أوجه الضعف يف املجتمع 
املحيل، واألمراض املوجودة، والبيئة املحيطة.

الجرثومة

كائن صغري جداً ال مُيكن رؤيته بالعني املجردة، ويسبب إصابة البرش والحيوانات باألمراض. تنتقل 
)الذي قد  انتشار املرض  أو حيوان آخر، وتسبب  أو حيوان إىل شخص آخر  الجراثيم من شخص 

يؤدي إىل الوباء(.

مرض اليد والقدم والفم )الحمى القالعية(

مرض معد يصيب عادة الرّضع واألطفال، ويتميز بالحمى، وااللتهابات املؤملة يف الفم، وظهور طفح 
جلدي مع بثور عىل اليدين والقدمني والردفني. وهو شائع يف عدد كبري من البلدان األسيوية.

املتالزمة الرئوية لفريوس هانتا

بفريوس هانتا.  اإلصابة  االنسان سببه  التنفيس عند  الجهاز  أمراض  قاتل من  مرض خطري وأحياناً 
ويتعرض لخطر اإلصابة أي شخص يالمس القوارض الحاملة لفريوس هانتا.
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التوعية الصحية

إيصال الرسائل الوقائية والصحية إىل املجتمع املحيل بطريقة بسيطة ومفهومة وفعالة تساعد يف 
الوقاية من األمراض ومكافحتها وتحسني الوضع الصحي للناس. وهي تشمل األنشطة التي ترمي 
إىل اطالع أفراد املجتمع املحيل عىل سبل حامية أنفسهم من األمراض وتفادي انتقال األمراض إىل 

اآلخرين.

A التهاب الكبد الفريويس

مرض من أمراض الكبد ينتقل من خالل األيدي املتسخة، أو من خالل املاء والطعام امللوثني برباز 
بالتعب،  بالحمى، والشعور  العينني املصحوب  الجلد وبياض  املصابني. ويسبب اصفرار  األشخاص 

وآالم البطن، واإلسهال. وميكن توقي هذا املرض بالتلقيح.

E التهاب الكبد الفريويس

مرض من أمراض الكبد ينتقل بشكل رئييس من خالل املاء امللوث برباز األشخاص املصابني. ويسبب 
عىل  كبرياً  خطراً  وميثل  وتقيؤ.  وغثيان،  خفيفة،  بحمى  املصحوب  العينني  وبياض  الجلد  اصفرار 

النساء الحوامل.

األمراض شديدة العدوى

هذه املجموعة من األمراض هي بالغة الخطورة ألنها تنترش برسعة كبرية وبشكل فاعل، ويجب 
بذل جهود إضافية ملكافحتها. وتشمل حمى إيبوال النزفية، وحمى ماربورغ النزفية، وحمى السا. 

وبعض أمراض هذه الفئة خطرية ألنها جديدة وال منلك االستعداد الكايف للتعامل مع اإلصابات.

فريوس اإليدز )فريوس نقص املناعة البرشية(

الدم،  يف  اإليدز  فريوس  ويوجد  األمراض(.  ضد  الجسم  )دفاع  املناعة  نظام  ترضب  جرثومة  هو 
وحليب الثدي، والسائل املنوي، والسوائل املهبلية، وميكن أن ينتقل من خالل العالقات الجنسية 

غري املحمية، أو االتصال عن طريق الدم، أو من األم إىل طفلها.

النظافة الصحية

املامرسات التي تحمي الناس من اإلصابة بالعدوى عن طريق الدم وبعض سوائل الجسم. ويجب 
أن تغسل دامئاً يديك بالصابون واملاء بعد مالمسة أي يشء ميكن أن يحمل الجراثيم، وبعد الذهاب 
يجب غسل  بيديك كام  فمك  أو  تجنب مسح وجهك  ويجب  وبعده.  األكل  وقبل  املرحاض،  إىل 
وتعقيم جميع املعدات واملالبس والسيارات املستخدمة أثناء حاالت األوبئة. ويتعني وضع أقنعة 

الوجه، وارتداء القفازات واألحذية عند االقتضاء يف حال توفرها.

املناعة

ال ميرض بالرضورة جميع الذين يحملون الجراثيم املسببة ملرض معني. فيستطيع البعض مقاومة 
العدوى، ويقال عندها أن لدى هؤالء »مناعة« ضد هذا املرض. وميكن اكتساب هذه املناعة بسبل 
مختلفة، إما أن يكون الشخص قد أصيب باملرض من قبل، أو كان يحمل الجرثومة من قبل ومل 

يصب باملرض، أو تم تلقيحه ضد هذا املرض.
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األمراض املعدية

أمراض ميكن أن تنتقل من شخص إىل آخر. وتسبب أنواع مختلفة من الجراثيم أنواعاً مختلفة من 
األمراض املعدية التي ميكن أن تنتقل إىل الناس بطرق مختلفة.

دورة العدوى

يوضح هذا املصطلح كيفية حدوث العدوى وكيف ميكن ملريض واحد نقل الجراثيم إىل أشخاص 
آخرين بطرق مختلفة. وميكن أن تنترش الجراثيم وتصيب األشخاص )أ( مبارشة عن طريق اللمس 
أو السعال أو العطس أو مامرسة الجنس؛ )ب( بشكل غري مبارش عرب ناقل للعدوى؛ )ج( بشكل غري 
مبارش من خالل االحتكاك بعنارص البيئة املحيطة امللوثة مثل املياه، والطعام، والهواء والرتبة الخ..

عزل املريض

عملية فصل املرىض عن األشخاص غري املصابني باملرض. ففي بعض األحيان عندما تكون إصابة الشخص 
شديدة، يجب إبعاده عن اآلخرين إىل أن تتحسن حالته يك ال يسبب إصابة املزيد من الناس.

حمى السا

اللوازم  مرض فريويس نزيف حاد يظهر يف غرب أفريقيا. وينتقل إىل البرش عرب مالمسة الطعام أو 
املنزلية امللوثة ببول القوارض أو برازها. وميكن ان تنتقل أيضاً العدوى من شخص إىل آخر خاصة يف 

املستشفيات التي تفتقر إىل اإلجراءات الكافية للوقاية من العدوى ومكافحتها.

مرض اللولبيات )الربمييات(

ببول  املبارش  االحتكاك  من خالل  باملرض  البرش  يصاب  والحيوانات.  البرش  يصيب  بكتريي  مرض 
الحيوان املصاب أو من خالل بيئة ملوثة بالبول )مثل مياه االستجامم(. وتدخل الجراثيم الجسم 

عرب خدوش أو شقوق يف الجلد أو عرب الفم أو األنف أو العينني.

املالريا

مرض ينتقل عرب ناقل للعدوى )البعوض(. تسبب املالريا حمى تشتد أحياناً وتخف أحياناً أخرى، مع 
نوبات حرارة شديدة وارتعاش. وميكن ألي شخص أن يصاب بهذا املرض خصوصاً األطفال الصغار 
بخاصة. ويزداد خطر التعرض لإلصابة ملن ينامون بدون ناموسيات أو بالقرب من املسطحات املائية 

التي يضع فيها البعوض البيض.

سوء التغذية

احتياجاتهم.  لتلبية  الغذاء  للناس، وخاصة األطفال، ما يكفيهم من  يتوفر  حالة تحدث عندما ال 
ليست مرضاً معدياً. ولكن األطفال الذين يعانون من سوء التغذية يصبحون يف حالة ضعف وال 
يستطيعون مقاومة األمراض املعدية. وهذا ما يجعلهم أكرث عرضة لإلصابة باألمراض، واملوت يف 

حاالت األوبئة.
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حمى ماربورغ النزفية

القيء،  )الدم،  املصاب  الشخص  جسم  بسوائل  االحتكاك  خالل  من  ينتقل  العدوى  شديد  مرض 
اللعاب، الرباز، الخ..(، أو من خالل مالمسة جثث الذين توفوا بسبب املرض، أو مالمسة أي يشء 
قد ملسه الشخص املصاب )رشاشف الرسير، أسطح األشياء، األدوات الخ...(. ويسبب هذا املرض 
أن  مختلفة من اآلالم، وميكن  النزف، والحمى، والصداع، وأشكاالً  الخطورة تشمل  بالغة  عوارض 

يؤدي إىل موت العديد من الذين يصابون به.

الحصبة

مرض شديد العدوى يصيب األطفال بشكل خاص. وينجم عنه طفح جلدي وحمى وينتقل من 
خالل قطريات السعال والعطس يف األماكن التي تعاين من االكتظاظ. وميكن توقيه بالتلقيح. )تعطى 

جرعتان بالحقن ابتداء من ّسن 9 أشهر، إضافة إىل قطرات من فيتامني ألف يف الفم(.

التهاب السحايا

املهددة  األماكن  يف  مبكرة  سن  يف  لألطفال  تعطى  )حقنة  بالتلقيح.  توقيه  ميكن  خطري  مرض 
التهاب  البكتريي )مثل  السحايا  التهاب  السحايا، منها  التهاب  بالعدوى(. وهناك عدة أشكال من 
البكتريي  التهاب السحايا  السحايا باملكورات السحائية(،والتهاب السحايا الفريويس. ويتسبب عن 
الحمى، والصداع، والتشنج يف الرقبة، وينتقل من خالل رذاذ السعال والعطس. ويكون األطفال أكرث 

عرضة لإلصابة باملرض.

MERS متالزمة الرشق األوسط التنفسية، فريوس كورونا

مرض فريويس تنفيس تسببه جرثومة تم التعرف عليها ألول مرة يف اململكة العربية السعودية سنة 
2012. وبالرغم من أن غالبية اإلصابات بفريوس كورونا عند البرش كانت تعزى إىل عدوى تنتقل بني 
البرش يف مرافق الرعاية الصحية، فإن بعض األدلة العلمية توحي بأن الجامل العربية هي مستودع 

هام الستضافة الفريوس، وُتعّد مصدراً حيوانياً النتقال فريوس كورونا إىل البرش.

جدري القردة

املطرية  الغابات  من  بالقرب  أفريقيا وغربها،  نائية من وسط  مناطق  يف  أساساً  يظهر  نادر  مرض 
االستوائية. وميكن أن يسبب جدري القردة باملرض واملوت عند البرش. وهي تنقل إىل البرش من 

خالل حيوانات برية مختلفة، ويبدو أن االنتقال بني البرش ليس هو السائد.

)ORS( محلول إعادة اإلماهة الفموية

باستخدام  تحضريه  ميكن  والجفاف.  اإلسهال  من  يعانون  الذين  األشخاص  ملعالجة  طريقة  أهم 
األكياس الجاهزة أو يف املنزل من املاء والسكر وامللح. اتبع التعليامت املوجودة عىل األكياس ملعرفة 

كمية املاء الالزمة إلذابة محتويات كل كيس وال تحتفظ باملحلول املحرّض ألكرث من 24 ساعة.

مراكز إعادة اإلماهة الفموية

املستوى األول لعالج الكولريا. تحّسن مراكز إعادة اإلماهة إمكانيات الحصول عىل محلول اإلماهة 
بفحص  أيضاً  وتقوم  برسعة،  الفموية  اإلماهة  إعادة  محلول  وتوفر  املحيل.  املجتمع  يف  الفموية 
املرىض وإحالتهم عند االقتضاء. وقد متثل مراكز إعادة اإلماهة مصدراً لحصول أفراد املجتمع املحيل 

عىل املعلومات، ومراكز لجمع املعلومات عن حالة الوباء عىل املستوى املحيل.
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التهاب الغدة النكفية )أبو كعب(

هو عادة مرض خفيف يصيب األطفال ما بني سن الخامسة والتاسعة. غري أن من املمكن أن يصيب 
الحال  هذه  يف  خطرية  املضاعفات  تكون  أن  األرجح  ومن  الكبار،  النكفية  الغدة  التهاب  فريوس 

)التهاب السحايا، التهاب الخصية، الصمم(. ميكن الوقاية منه بالتلقيح.

املراقبة السلبية

طريقة تستخدم للكشف عن األوبئة يف مرحلة مبكرة أي أنها أداة لإلنذار. ففي مرحلة التأهب، 
يتحدث املتطوعون إىل الناس واألخصائيني الصحيني خالل أداء أنشطتهم اليومية ويسجلون األمراض 
التي تظهر بطريقة غري معتادة. أي يف األساس إبقاء أعني املتطوعني وآذانهم مفتوحة واإلبالغ عن 

أي أمر غري معتاد )انظر أيضاً املراقبة النشطة(.

معدات الحامية الشخصية

معدات تحمي من يرتديها من االحتكاك املبارش باملرىض، أو سوائل أجسامهم، أو أي أشياء أو أسطح 
ميكن أن تنقل العدوى )مثل املواد واألشياء التي يحتمل أن يكون الشخص املصاب قد ملسها(.

الطاعون

مرض خطري ينتقل إىل اإلنسان من خالل لدغات الرباغيث املصابة، أو من خالل مالمسة أو سلخ 
جثث الحيوانات املصابة، أو استنشاق قطريات سعال شخص أو حيوان مصاب.

شلل األطفال

التي  بالجراثيم  املياه ملوثة  التي تكون فيها  مرض يسبب شلاًل عند األطفال. وينترش يف األماكن 
يحملها براز املصابني خاصة يف املناطق املكتظة بالسكان. وميكن الوقاية منه بالتلقيح )بالحقن أو 

القطرات يف الفم يف سن الرضاعة(.

الوقاية

املاء  وتوفري  الناموسيات،  توزيع  املثال،  سبيل  عىل  ويذكر  املرض.  انتشار  لوقف  ينفذ  نشاط  أي 
الصالح للرشب، وحمالت التلقيح. وميكن أن تتوجه أنشطة الوقاية إىل جميع أفراد املجتمع املحيل 

أو إىل مجموعة معينة تواجه خطراً محدداً.

اإلحالة

إرسال املريض إىل طبيب أو ممرض، أو إىل عيادة محلية أو مستشفى للحصول عىل عالج طبي. 
عندما يشتد املرض عىل الناس أثناء األوبئة بحيث مل يعد من املمكن للمتطوعني تقديم الرعاية 
الالزمة يف املنزل، يحتاج املصابون إىل رعاية األخصائيني الطبيني. ويقوم املتطوعون بإحالة املرىض 
الخدمات  إىل  وإرشادهم  الصحية  املرافق  وإىل  الطبيني  األخصائيني  إىل  الوصول  عىل  مبساعدتهم 

املطلوبة وأين ميكن الحصول عليها ومن ينبغي مراجعته.

حمى وادي ريفت

اللثة  يف  نزف  يسبب  أن  وميكن  للعدوى.  ناقل  من خالل  املريضة  الحيوانات  من  ينتقل  مرض 
العينني.  وبياض  الجلد  اصفرار  أيضاً  عنه  يتسبب  أن  وميكن  الحمى.  إىل  إضافة  الجلد  وتحت 
أكرث عرضة لإلصابة. ويزداد  الصغار هم  األطفال  املرض لكن  بهذا  أن يصاب أي شخص  وميكن 
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املرض من خالل  أيضاً  ينتقل  أن  املصابة. ميكن  بالحيوانات  التعرض لإلصابة ملن يحتكون  خطر 
البعوض. لدغات 

الحمرياء )الحصبة األملانية(

السبب  األطفال والشباب. هو  األحيان  أغلب  ويصيب يف  مرض فريويس معد يكون عادة خفيفاً 
الرئييس للعيوب الخلقية الوالدية التي ميكن الوقاية منها بالتلقيح. وميكن أن تسبب إصابة النساء 
األملانية(  )الحصبة  الحمرياء  معروفة مبتالزمة  وتشوهات خلقية  الجنني  بالحمرياء موت  الحوامل 

الخلقية.

الجدول املوسمي

يبنّي األوقات التي يحتمل أن يكون فيها خطر انتشار الوباء يف أعىل درجاته يف منطقة معينة.

التباعد االجتامعي

الوباء بضامن بقاء األشخاص األصحاء عىل مسافة 1,5 مرت عىل األقل  انتشار  طريقة للوقاية من 
من الشخص املريض. ويف حال تفيش االنفلونزا، عىل سبيل املثال، ميكن أن يخفف تطبيق التباعد 

االجتامعي من خطر حدوث وباء أو جائحة.

التعبئة االجتامعية

تهدف إىل تعزيز مشاركة املجتمع املحيل. غالباً ما يتخذ املتطوعون خطوات لتشجيع أفراد املجتمع 
املحيل عىل املشاركة يف الجهود املبذولة ملكافحة الوباء أو اعتامد املامرسات الصحية وإرشادات 
النظافة املوىص بها. ويتمتع املتطوعون بالصفات الالزمة لتعبئة املجتمعات املحلية التي يعيشون 

فيها ألنهم يعرفون أفراد املجتمع وهؤالء يعرفونهم كذلك.

املراقبة

الصحية  املرافق  إىل  وإحالتها  املحيل  املجتمع  يف  باملرض  الجديدة  اإلصابات  لكشف  أنشئ  نظام 
للرعاية والعالج. وتشمل املراقبة أنشطة التعريف باألمراض، ومعرفة أماكن وجود املرىض، وتحديد 

األمراض التي يعانون منها.

الّسل

مرض يصيب الرئتني بشكل أسايس. وهو يشبه إىل حد ما االلتهابات التنفسية لكنه أبطأ انتشاراً 
وشفاء. السل مرض خطري لكن ميكن يف أغلب الحاالت الشفاء منه. وهو مرض منقول عرب الهواء 

من خالل سعال األشخاص املصابني الذين ينقلون الجراثيم إىل األشخاص األصحاء.

حمى التيفوئيد

ينتقل عادة هذا املرض املعدي الشائع من خالل تناول املاء أو الطعام امللوثني، ويتميز يف أشكاله 
الحادة بحمى تستمر فرتة طويلة، وبالصداع، والغثيان، وفقدان الشهية، واإلمساك أو أحياناً اإلسهال.
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اللقاح

دواء يساعد الناس عىل اكتساب املناعة ضد املرض ومقاومة العدوى قبل اإلصابة بها. وتكون بعض 
اللقاحات عىل شكل حقن بينام تعطى لقاحات أخرى عن طريق الفم.

الناقل

الحرشات أو الحيوانات التي ميكن أن تحمل الجراثيم وتنقلها إىل البرش أو بني البرش. ويذكر من بني 
النواقل البعوض، والذباب، والجرذان والوطاويط )الخفاش(، والدجاج، والقردة.

التعرّض للعدوى

احتامالت إصابة مختلف األفراد باملرض. ال تصيب الجراثيم واألمراض املعدية جميع الناس بنفس 
الطريقة. فبعض األشخاص يصابون باملرض بسهولة عندما يالمسون الجراثيم بينام ال يحصل أي 

يشء لآلخرين. )انظر أيضاً املناعة(.

السعال الدييك )الشاهوق(

والحلق.  واألنف  الفم  يف  تعيش  بكترييا  وتسببه  التنفسية  املسالك  يصيب  العدوى  شديد  مرض 
يصاب عدد كبري من األطفال الذين يعانون من الشاهوق بنوبات من السعال تدوم من أربعة إىل 
مثانية أسابيع. ميثل املرض خطراً كبرياً عىل األطفال الرّضع وينتقل بسهولة من شخص إىل شخص 

آخر، من خالل قطريات السعال أو العطس بشكل أسايس. وميكن الوقاية منه بالتلقيح.

الحمى الصفراء

مرض فريويس خطري يسبب الحمى واألمل وميكن أن يصبح وخياًم. ينقله البعوض الحامل للجراثيم 
وميكن الوقاية منه بالتلقيح. )حقنة واحدة لدى بلوغ الطفل 9 أشهر(.

مرض فريوس زيكا

مرض ينتقل يف املقام األول من خالل البعوضة الزاعجة Aedes. وميكن أن تظهر عىل األشخاص 
)الرمد(،  امللتحمة  والتهاب  جلدي،  وطفح  خفيفة،  بحمى  تتميز  عوارض  زيكا  بفريوس  املصابني 
وآالم يف العضالت واملفاصل، وشعور بالتوعك أو صداع. وتسبب اإلصابة بفريوس زيكا أثناء الحمل 
تشوهات دماغية خلقية مبا يف ذلك صغر حجم الرأس. وميكن أن تؤثر يف الدماغ وهي نقطة انطالق 

لنوع من الشلل يسمى مبتالزمة غيان-باريه.

األمراض الحيوانية املصدر

أمراض معدية للحيوانات أو القوارض ميكن أن تنتقل إىل البرش. وتسبب هذه األمراض إصابات 
خطرية أو حتى املوت. وقد تكون الحيوانات التي تنقلها مصابة نفسها باملرض أو ال تكون مصابة.





والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  اإلنسانية إن 

األحمر، التي انبثقت من الرغبة يف إغاثة الجرحى يف ميدان 

دويل  طابع  ذات  حركة  بصفتها  تسعى،  متييز،  دون  القتال 

ووطني، إىل تجنب املعاناة اإلنسانية وتخفيفها أينام وجدت. 

اإلنسان،  الحياة والصحة وضامن احرتام  وتهدف إىل حامية 

املتبادل والصداقة والتعاون وتحقيق  التفاهم  وتشجع عىل 

السالم الدائم بني جميع الشعوب.

عدم التحيز ال متارس الحركة أي متييز عىل أساس الجنسية 

أو  االجتامعي  الوضع  أو  الدينية  املعتقدات  أو  العرق  أو 

اآلراء السياسية. وهي تسعى إىل تخفيف معاناة األفراد وفقاً 

الحتياجاتهم فقط، وإىل إعطاء األولوية ألشد حاالت الضيق 

إلحاحاً.

الحياد ليك تحتفظ الحركة بثقة الجميع، متتنع عن تأييد 

أو املشاركة، يف  العدائية  أي طرف من األطراف يف األعامل 

أو  العرقي  أو  السيايس  الطابع  الخالفات ذات  أي وقت، يف 

الديني أو األيديولوجي.

الجمعيات  أن  من  وبالرغم  مستقلة،  االستقالل الحركة 

الوطنية تعمل كهيئات مساعدة يف الخدمات اإلنسانية التي 

أن  عليها  أن  إال  بلدانها،  لقوانني  وتخضع  حكوماتها  تقدمها 

عىل  قادرة  تكون  بحيث  الذايت  استقاللها  عىل  دامئا  تحافظ 

الترصف يف كل األوقات وفقاً ملبادئ الحركة.

الخدمة التطوعية الحركة منظمة إغاثة تطوعية ال تبغي 

الربح بأي شكل من األشكال.

واحدة  جمعية  سوى  هناك  تكون  أن  ميكن  الوحدة ال 

للصليب األحمر أو الهالل األحمر يف البلد الواحد. ويجب أن 

تكون الجمعية مفتوحة للجميع، وأن ميتد عملها اإلنساين إىل 

جميع أرايض البلد.

األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  العاملية الحركة 

متساو  بوضع  الجمعيات  كل  فيها  تتمتع  عاملية  حركة  هي 

وتتحمل نفس املسؤوليات وعليها نفس الواجبات يف مساعدة 

بعضها البعض.

 املبادئ األساسية للحركة الدولية

للصليب األحمر والهالل األحمر



ملزيد من املعلومات حول منشور االتحاد الدويل هذا، يرجى االتصال بـ

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

قسم الصحة والرعاية

health.department@ifrc.org :الربيد اإللكرتوين

www.ifrc.org

http://health.department@ifrc.org

	الشكل 1-	المتطوعون في حالات الوباء
	الشكل 2-	الرابط بين مكافحة الأوبئة من جانب المتطوعين، وخدمات الصحة والإسعافات الأولية المجتمعية، والمراقبة المجتمعية.
	الشكل 3-	انتشار العدوى
	الشكل 4-	انتشار المرض
	الشكل 5-	المرض والبيئة والمجتمع المحلي
	الشكل 6-	صحة واحدة
	الشكل 7-	دورة مواجهة الأوبئة
	الشكل 8-	خريطة انتشار وباء الحمى الصفراء
	الشكل 9-	الإجراءات المتبعة في مواجهة الوباء
	الشكل 10-	خمس خطوات في تغيير السلوك 
	الشكل 11-	تغيير السلوك في حالات الوباء 
	الشكل 12-	مثلث تغيير السلوك
	الشكل 13-	ملصق توعية بشأن الكوليرا
	الشكل 14-	انتقال المرض عن الطريق البرازي-الفموي
	الشكل 15-	انتشار جائحة الأنفلونزا
	الجدول 1-	أمثلة عن معدات الحماية الشخصية الدنيا التي تقدم إلى المتطوعين من أجل مختلف مجموعات الأمراض
	الجدول 2-	مثال على الخريطة الموسمية
	الجدول 3-	قنوات الاتصال ذائعة الاستخدام
	الجدول 5-	الأمراض الحيوانية المصدر المعدية
	صورة إيضاحية ١-	النواقل
	صورة إيضاحية 2-	أفراد فريق الدفن الآمن والكريم وهم يرتدون معدات الحماية الشخصية الكاملة
	صورة إيضاحية 3-الاتصال وجهاً لوجه
	صورة إيضاحية 4-متطوع يقوم بحملة توعية صحية في مدرسة
	صورة إيضاحية 5-التحدث إلى وسائل الإعلام
	صورة إيضاحية 6-	التحدث إلى وسائل الإعلام

