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مقدمة

وفرتمنالرغمعلى،العامةالصحةمشكالترأسعلىالساريةاألمراضزالتما
األهليةاحلروبو الفقرمنتعايناليتالبلدانيفخاصة.الناجحةالصحيةتدابريال

أفضلجلنتائاملكافحةجهودحتقيقلعدمالرئيسيالسببويكمن.والكوارث
.والبشريةاملاليةاملواردتوفرحمدودية

خمتلفيفواخلدماتاملوارددمجعلى،االمراضلنواقلاملتكاملةاملكافحةتقوم
تطبيقوميكن.ةالصحياحلصيلةحتسنييفغايةالقطاعات،معظمويفاملستوايت
بنيمعجيألنهوذلكاألمراض،طبيعةاختالفظليفحىتاملتكاملاألسلوب
.األمراضملكافحةاملشرتكةاجلوانب

وتضمنيةالصحاملواردتوزيعيفالعدالةمنمزيدا  تكفلاملتكاملةاملكافحةإن
فضال  ان،السكومعاانةاملرضعبءختفيفأجلمناألمثل،االستخداماستخدامها

.ليةاألو الصحيةالرعايةأساسعلىالصحيالنظامبناءمعتتماشىأهناعن



مبواجهة األمراضنواقل جناح تطبيق األسلوب املتكامل ملكافحة ويعتمد
:  منهاالتحد ِّايت الرئيسية

األساسيالدعماكتساب•
نفيذهاوتاملالئمةاحللولحتديدسبيلتعرتضاليتاملشكالتحتديد•
التكاملعمليةأولوايتحتديد•
أوالعامليةاألهدافبلوغأتخُّرإىلتؤديلنالتكاملعمليةأنمنالتحقُّق•

.ومكافحتهااألمراضمنالوقايةبرامجلبعضاحملليةأواإلقليمية



:طار االسرتاتيجي العاملي لنواقل االمراضاإل
طار إإبعداد 2005-2004خالل عام WHOقامت منظمة الصحة العاملية 

مة وجديدة ساليب عاأو اسرتاتيجي عاملي إلدارة نواقل االمراض يهدف اىل وضع مبادئ
ملكافحة نواقل االمراض وتصلح جلميع االمراض املنقولة ابلنواقل 

:وتسعى االدارة املتكاملة للنواقل اىل
حتسني الفعالية -1
زايدة املردودية -2
.احملافظة على السالمة البيئية-3
ضمان االستدامة للمكافحة-4

:اهلدف من تطبيق االسرتاتيجية
وير وتنفيذ توجيه اصحاب القرار يف منظمة الصحة العاملية والدول االعضاء اىل تط-1

الربانمج 
راعة لالمم دعم التعاون مع املاحنني ومؤسسات االمم املتحدة مثل منظمة االغذية والز -2

املتحدة وبرانمج االمم املتحدة للبيئة  



:اإلدارة املتكاملة للناقالت
منانتقالوقفأولتقليلوذلك،االمراضنواقلإلدارةالقرارصنععمليةابهناتعرف

.ابلنواقلاملنقولةاألمراض
اعاقةاوقليلالتعلىتعملمعينةبطرقالنواقلاعدادعلىللسيطرةهتدفعملية:وأ

.االمراضانتشار

:يليماتشملميزاهتا
األمراض،قالتانالبيولوجيالالنتقالاحملليةاملعرفةعلىالقائمةاألساليباختيار-

ابألمراض؛واإلصابة
تكاثرعلىثرتؤ اليتواخلاصالعامالقطاعنيمعوغريهاالصحيالقطاعداخلالتعاون-

األمراضانقالت
اآلخرين؛املصلحةوأصحاباحملليةاجملتمعاتمعاملشاركة-
والتشريعية؛التنظيميةالعامةالصحةإطاروضع-
احلشرية؛للمبيداتالرشيداالستخدام-
.اجليدةاإلدارةممارسات-



الصحيةةالتحتيالبنيةاالعتباريفأيخذIVMللناقالتاملتكاملةاإلدارةهنجان•
والبيولوجية،يائيةالكيم.سواءوالفعالة،املتاحةالتدابريمجيعويدمجاملتاحةواملوارد

.املرضملكافحةمتكاملهنجاتباعتشجعكماالبيئيةأو

الفعالةالاملكافحةانفرضيةعلىتعتمداالمراضلنواقلاملتكاملةاالدارةان•
ومشاركةالعامةاملؤسساتمعالتعاوناىلحتتاجبلفقطالصحةقطاععلىتقتصر
.االستدامةلضماناحمللياجملتمع

لالدارةكافيةخمصصاتتوفريعاتقهاعلىأتخذالكبريةالتمويليةاملبادراتان•
مكافحةيفاملثمرالتقدممسريةيفاالسراعاجلمناالمراضلنواقلاملتكاملة
.ابلنواقلاملنقولةاالمراض



:WHO))قصص جناح برامج املكافحة املتكاملة لنواقل االمراض

يفزامبيايفالنحاسحزامانتاجمنطقةيفاملالرايملرضاملتكاملةاملكافحة1.
الناموسياتداماستخيتمحاليا).املاضيالقرنمنواالربعيناتالثالثينات

.(احلشراتمبيداتاملعاجلة

علىعتمدتاالالتينيةامريكايفالشاغاسمرضملكافحةاحلاليةاملبادرة2.
.املنازلداخلاحلشريةاملبيداترش

منذريقياافغربيف(النهريالعمى)الذنبكليباتداءمكافحةبرانمج3.
شريةاحلاملبيداتاستخدامطريقعناملاضيالقرنمنالسبعينيات

.متناوببشكلاملختلفة



النظاملداخقويةإداريةقدراتوجوديتطلباملتكاملاألسلوبتطبيقأن
منعددواجهةمباالمراضلنواقلملكافحةاملتكاملاألسلوبتطبيقجناحلضمان

:وهيالرئيسية،التحد ِّايت

لخالمناملتكاملة،املكافحةوعمليةملفهوماألساسيالدعمكسب-1
َعرْب الدعملىعللحصولوالسعيالتخطيطو اجليدةالتسويقأوالتوعيةأنشطة

.اجملتمعو ة،املعنيالقطاعاتسائرويفالصحي،القطاعيفاملستوايتمجيع

الصعيدعلىاملتكاملاألسلوبتنفيذطريقتعرتضاليتاملشكالتحتديد-2
ملشكالت،اهلذهاملالئمةاحللولووضعاخلدمات،صعيدوعلىواإلداري،السياسي،

.إلصالحهاملبذولةاليتواجلهودالصحي،النظامهباميراليتاإلمنائيةاملرحلةمراعاةمع



بنيالتآزرقيقحتيتسَّن حىتالتكامل،بعمليةاخلاصةاألولوايتحتديد-3
اخلاصةاجاتابالحتياالعرتافمعومكافحتها،معَينةأمراضمنالوقايةبرامج
ألمراضامنالوقايةجماليفاملتقاطعةاألنشطةفتحديد.بعينهالربامج

أمرا  يُ َعدُّ كامل،التحتقيقميكنحيثماالعامةالدعمأنشطةإىلإضافة  ومكافحتها،
.التكاملعمليةلنجاحابلنسبةخاصةأمهيةذا

أوالعامليةألهدافاحتقيقأتخُّرإىلتؤديلنالتكاملعمليةأنمنالتحقُّق-4
صحيح،عكسوالومكافحتها،نوعيةأمراضمنالوقايةلربامجاحملليةأواإلقليمية

النوعيةكافحةاملأبنشطةاالرتقاءضرورةالتكاملعمليةيفيُراَعىأنينبغيإذ



:الذابب املنزيل ونقل االمراض لإلنسان
لفاتواملخاإلنساينالغذاءعلىاملنزيلالذاببيتغذىعندما•

وهذهاالمراضمسبباتاخلارجيالذاببمسجبيعلقالعضوية،
.العدوىوتسببساعاتلعدةحيةتبقىاملسببات

لعدةيةحتبقىاحلشرةجسماىلتدخلاليتاالمراضمسببات•
اتمسببفاناالغذيةعلىاللعابيفرزالذاببانومبا.اايم

.الطعاماىلالذاببةمنتنتقلاالمراض

بنياشرمباتصالحيدثعندمااالمراضمبسبباتالعدوىحتدث•
اهلواءو واملاءللغذاءمباشرتلوثحيدثحيثوغذائهاالنسان

"املعويةاالمراضمثللإلنسانعديدةامراضينقلاملنزيلالذابب•
"عيونالوأمراض"الكولريا–التيفود–االسهال–الدوسنثاراي

اخللجاءد"اجللدوعدوىاالطفالوشلل"الوابئيالرمد–الرتاكوما
."اجلذام–الدمامل–اجللديةالدفرتاي–



القوارض ونقل األمراض

واخللدفأروالواجلرذكالسنجاباألنواع،منجد اكبري اعدد االقوارضتضم
القوارضدتتواجحيثاملنزلية،والفئراناجلرذانوامههاوغريها،والقندس

وغريستخدمةاملاملناطقاواملستخدمةغرياملهجورةاملناطقيفملفتبشكل
إىلهابعضوتنقلاألمراضمنالعديدالقوارضهذهوحتتضنالنظيفة،
.اإلنسان



ها؟أماكن تواجد القوارض والعوامل املساعدة على منو 
ولذلكغذائية،الواملخلفاتالفضالتعلىوتكاثرهامنوهايفالقوارضتعتمد-1

أكداسمنريبةالقاألماكنيفأواإلنسانفيهايعيشاليتاألماكنيفتتواجدفهي
شروطفيهاتوفرتالاليتالعشوائيةالسكنيةكالتجمعاتاألطعمة،وبقاايالنفاايت

.الصحيحةالصحيةاخلدمة
املبايناايبق)املهجورةواألماكنواملصارفالصحيالصرفشبكاتمنتتخذ-2

-3السقوفيفهلاأعشاشاتبينأواجلحورحتفرحيثهلا،مأوى(القدميةواألسوار
.القدميةاألغراضوخمازنواألخشاباحلبوبخمازنيفتتواجد

:وتكاثرهامنوهاعلىيساعد
ومستمرصحيبشكلالنفاايتمنالتخلصعدم-1
املاحلة،املياهلتجمعيؤديمماجيدصحيصرفوجودعدم-2
.القوارضذههتنقلهااليتاألمراضخطورةحولللناسالصحيةالتوعيةضعف-3



أهم األمراض اليت تسببها القوارض لإلنسان

قد تسبب  القوارض أبمراض عدة لإلنسان منهاك
التسمم الغذائي•
محى عضة اجلرذ،•
(املوت األسود)وقد تنقل الطاعون •
التيفوس•
(داء ويل)الريقان اللوليب •
(داء القطط)التوكسوبالمسوز •
(الزنطارية)الزحار العصوي •
اللشمانيا•
الديدان الشريطية•
التهاب السحااي اللمفاوي•
(.الكلب واحلمى النزفية)بعض األمراض الفريوسية •



كيف تنقل القوارض األمراض إىل اإلنسان؟
:طريقعنسانلإلنفتنقلهااألمراضبعضملسبباتخازان  القوارضتكونقد

القوارضمعاملباشرالتماس1.

القوارضمنملوثةأسطحمالمسة2.

القوارضوبرازببولملوثشرابأوطعامتناول3.

.املصابةالقوارضلعضةالتعرضبسبب4.

إنحيثجسمها؛شعرياتخاللمنميكانيكي ااملرضمسبباتتنقلوقد
والقرادالقملو كالرباغيثالقوارضأجسامعلىتعيشالطفيلياتمنالعديد
.وغريها



ما هي الطرق المتبعة لمكافحة القوارض؟

ستخداموا،ابملاءوتطويفهااجلحورإبتالفوذلك:ميكانيكيةطرق•
.ابلقوارضاخلاصةاملصائد

.والكالبالقططابستخدام:حيويةطرق•

تثبيتلىعتعملاجلحورمنابلقربالصقةمادةبوضع:بيولوجيةطرق•
بعضلقبمنأواإلنسانقبلمنقتلهمثخروجهعندمكانهيفالفأر

.(..األفعى–البوم)األعداء

،األكثروهي:كيميائيةطرق• أوسامةومطعاستخدامطريقعناستعماال 
.القوارضطردأوقتلإىلوتؤدينثر،مساحيقأوغازات



شكرا  حلسن 
االستماع


