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مقدمة
ما زالت األمراض السارية على رأس مشكالت الصحة العامة ،على الرغم من توفر
التدابري الصحية الناجحة .خاصة يف البلدان اليت تعاين من الفقر واحلروب األهلية
والكوارث .ويكمن السبب الرئيسي لعدم حتقيق جهود املكافحة لنتائج أفضل
حمدودية توفر املوارد املالية والبشرية.
تقوم املكافحة املتكاملة لنواقل االمراض ،على دمج املوارد واخلدمات يف خمتلف
املستوايت ويف معظم القطاعات ،غاية يف حتسني احلصيلة الصحية .وميكن تطبيق
األسلوب املتكامل حىت يف ظل اختالف طبيعة األمراض ،وذلك ألنه جيمع بني
اجلوانب املشرتكة ملكافحة األمراض.
إن املكافحة املتكاملة تكفل مزيدا من العدالة يف توزيع املوارد الصحية وتضمن
استخدامها االستخدام األمثل ،من أجل ختفيف عبء املرض ومعاانة السكان ،فضال
عن أهنا تتماشى مع بناء النظام الصحي على أساس الرعاية الصحية األولية.

ويعتمد جناح تطبيق األسلوب املتكامل ملكافحة نواقل األمراض مبواجهة
ِّ
التحدايت الرئيسية منها:
•اكتساب الدعم األساسي
•حتديد املشكالت اليت تعرتض سبيل حتديد احللول املالئمة وتنفيذها
•حتديد أولوايت عملية التكامل
• ُّ
التحقق من أن عملية التكامل لن تؤدي إىل ُّ
أتخر بلوغ األهداف العاملية أو
اإلقليمية أو احمللية لبعض برامج الوقاية من األمراض ومكافحتها.

اإلطار االسرتاتيجي العاملي لنواقل االمراض:
قامت منظمة الصحة العاملية  WHOخالل عام  2005-2004إبعداد إطار
اسرتاتيجي عاملي إلدارة نواقل االمراض يهدف اىل وضع مبادئ وأساليب عامة وجديدة
ملكافحة نواقل االمراض وتصلح جلميع االمراض املنقولة ابلنواقل
وتسعى االدارة املتكاملة للنواقل اىل:
 -1حتسني الفعالية
 -2زايدة املردودية
 -3احملافظة على السالمة البيئية.
 -4ضمان االستدامة للمكافحة
اهلدف من تطبيق االسرتاتيجية:
 -1توجيه اصحاب القرار يف منظمة الصحة العاملية والدول االعضاء اىل تطوير وتنفيذ
الربانمج
 -2دعم التعاون مع املاحنني ومؤسسات االمم املتحدة مثل منظمة االغذية والزراعة لالمم
املتحدة وبرانمج االمم املتحدة للبيئة

اإلدارة املتكاملة للناقالت:

تعرف ابهنا عملية صنع القرار إلدارة نواقل االمراض ،وذلك لتقليل أو وقف انتقال من
األمراض املنقولة ابلنواقل.
أو  :عملية هتدف للسيطرة على اعداد النواقل بطرق معينة تعمل على التقليل او اعاقة
انتشار االمراض.

ميزاهتا تشمل ما يلي:
اختيار األساليب القائمة على املعرفة احمللية لالنتقال البيولوجيا انقالت األمراض،واإلصابة ابألمراض؛
التعاون داخل القطاع الصحي وغريها مع القطاعني العام واخلاص اليت تؤثر على تكاثرانقالت األمراض
املشاركة مع اجملتمعات احمللية وأصحاب املصلحة اآلخرين؛وضع إطار الصحة العامة التنظيمية والتشريعية؛االستخدام الرشيد للمبيدات احلشرية؛-ممارسات اإلدارة اجليدة.

•ان هنج اإلدارة املتكاملة للناقالت  IVMأيخذ يف االعتبار البنية التحتية الصحية
واملوارد املتاحة ويدمج مجيع التدابري املتاحة والفعالة ،سواء .الكيميائية والبيولوجية،
أو البيئية كما تشجع اتباع هنج متكامل ملكافحة املرض.
•ان االدارة املتكاملة لنواقل االمراض تعتمد على فرضية ان املكافحة الفعالة ال
تقتصر على قطاع الصحة فقط بل حتتاج اىل التعاون مع املؤسسات العامة ومشاركة
اجملتمع احمللي لضمان االستدامة.
•ان املبادرات التمويلية الكبرية أتخذ على عاتقها توفري خمصصات كافية لالدارة
املتكاملة لنواقل االمراض من اجل االسراع يف مسرية التقدم املثمر يف مكافحة
االمراض املنقولة ابلنواقل.

قصص جناح برامج املكافحة املتكاملة لنواقل االمراض(:(WHO

 .1املكافحة املتكاملة ملرض املالراي يف منطقة انتاج حزام النحاس يف زامبيا يف
الثالثينات واالربعينات من القرن املاضي(.حاليا يتم استخدام الناموسيات
املعاجلة مبيدات احلشرات).
 .2املبادرة احلالية ملكافحة مرض الشاغاس يف امريكا الالتينية اعتمدت على
رش املبيدات احلشرية داخل املنازل.
 .3برانمج مكافحة داء كليبات الذنب (العمى النهري) يف غرب افريقيا منذ
السبعينيات من القرن املاضي عن طريق استخدام املبيدات احلشرية
املختلفة بشكل متناوب.

أن تطبيق األسلوب املتكامل يتطلب وجود قدرات إدارية قوية داخل النظام
لضمان جناح تطبيق األسلوب املتكامل ملكافحة لنواقل االمراض مبواجهة عدد من
ِّ
التحدايت الرئيسية ،وهي:

 -1كسب الدعم األساسي ملفهوم وعملية املكافحة املتكاملة ،من خالل
أنشطة التوعية أو التسويق اجليدة والتخطيط والسعي للحصول على الدعم َع ْرب
مجيع املستوايت يف القطاع الصحي ،ويف سائر القطاعات املعنية ،واجملتمع.
 -2حتديد املشكالت اليت تعرتض طريق تنفيذ األسلوب املتكامل على الصعيد
السياسي ،واإلداري ،وعلى صعيد اخلدمات ،ووضع احللول املالئمة هلذه املشكالت،
مع مراعاة املرحلة اإلمنائية اليت مير هبا النظام الصحي ،واجلهود اليت املبذولة إلصالحه.

يتسّن حتقيق التآزر بني
 -3حتديد األولوايت اخلاصة بعملية التكامل ،حىت َ
برامج الوقاية من أمراض معيَنة ومكافحتها ،مع االعرتاف ابالحتياجات اخلاصة
لربامج بعينها .فتحديد األنشطة املتقاطعة يف جمال الوقاية من األمراض
ومكافحتها ،إضافة إىل أنشطة الدعم العامة حيثما ميكن حتقيق التكامل ،يُ َع ُّد أمرا
ذا أمهية خاصة ابلنسبة لنجاح عملية التكامل.
ُّ -4
التحقق من أن عملية التكامل لن تؤدي إىل ُّ
أتخر حتقيق األهداف العاملية أو
اإلقليمية أو احمللية لربامج الوقاية من أمراض نوعية ومكافحتها ،والعكس صحيح،
اعى يف عملية التكامل ضرورة االرتقاء أبنشطة املكافحة النوعية
إذ ينبغي أن يُر َ

الذابب املنزيل ونقل االمراض لإلنسان:
•عندما يتغذى الذابب املنزيل على الغذاء اإلنساين واملخلفات
العضوية ،يعلق جبسم الذابب اخلارجي مسببات االمراض وهذه
املسببات تبقى حية لعدة ساعات وتسبب العدوى.

•مسببات االمراض اليت تدخل اىل جسم احلشرة تبقى حية لعدة
اايم.ومبا ان الذابب يفرز اللعاب على االغذية فان مسببات
االمراض تنتقل من الذاببة اىل الطعام .
•حتدث العدوى مبسببات االمراض عندما حيدث اتصال مباشر بني
االنسان وغذائه حيث حيدث تلوث مباشر للغذاء واملاء واهلواء
•الذابب املنزيل ينقل امراض عديدة لإلنسان مثل االمراض املعوية "
الدوسنثاراي – االسهال – التيفود – الكولريا " وأمراض العيون "
الرتاكوما – الرمد الوابئي" وشلل االطفال وعدوى اجللد " داء اخللج
– الدفرتاي اجللدية – الدمامل – اجلذام".

القوارض ونقل األمراض

تضم القوارض عددا كبريا جدا من األنواع ،كالسنجاب واجلرذ والفأر واخللد
والقندس وغريها ،وامهها اجلرذان والفئران املنزلية ،حيث تتواجد القوارض
بشكل ملفت يف املناطق املهجورة غري املستخدمة او املناطق املستخدمة وغري
النظيفة ،وحتتضن هذه القوارض العديد من األمراض وتنقل بعضها إىل
اإلنسان.

أماكن تواجد القوارض والعوامل املساعدة على منوها؟
 -1تعتمد القوارض يف منوها وتكاثرها على الفضالت واملخلفات الغذائية ،ولذلك
فهي تتواجد يف األماكن اليت يعيش فيها اإلنسان أو يف األماكن القريبة من أكداس
النفاايت وبقااي األطعمة ،كالتجمعات السكنية العشوائية اليت ال تتوفر فيها شروط
اخلدمة الصحية الصحيحة.
 -2تتخذ من شبكات الصرف الصحي واملصارف واألماكن املهجورة (بقااي املباين
واألسوار القدمية) مأوى هلا ،حيث حتفر اجلحور أو تبين أعشاشا هلا يف السقوف -3
تتواجد يف خمازن احلبوب واألخشاب وخمازن األغراض القدمية.
يساعد على منوها وتكاثرها:
 -1عدم التخلص من النفاايت بشكل صحي ومستمر
 -2عدم وجود صرف صحي جيد مما يؤدي لتجمع املياه املاحلة،
 -3ضعف التوعية الصحية للناس حول خطورة األمراض اليت تنقلها هذه القوارض.

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

كيف تنقل القوارض األمراض إىل اإلنسان؟
قد تكون القوارض خازان ملسببات بعض األمراض فتنقلها لإلنسان عن طريق:
.1
.2
.3
.4

التماس املباشر مع القوارض
مالمسة أسطح ملوثة من القوارض
تناول طعام أو شراب ملوث ببول وبراز القوارض
بسبب التعرض لعضة القوارض املصابة.

وقد تنقل مسببات املرض ميكانيكيا من خالل شعريات جسمها؛ حيث إن
العديد من الطفيليات تعيش على أجسام القوارض كالرباغيث والقمل والقراد
وغريها.

ما هي الطرق المتبعة لمكافحة القوارض؟
•طرق ميكانيكية :وذلك إبتالف اجلحور وتطويفها ابملاء  ،واستخدام
املصائد اخلاصة ابلقوارض.
•طرق حيوية :ابستخدام القطط والكالب.
•طرق بيولوجية :بوضع مادة الصقة ابلقرب من اجلحور تعمل على تثبيت
الفأر يف مكانه عند خروجه مث قتله من قبل اإلنسان أو من قبل بعض
األعداء (البوم – األفعى.)..
•طرق كيميائية :وهي األكثر استعماال ،عن طريق استخدام طعوم سامة أو
غازات أو مساحيق نثر ،وتؤدي إىل قتل أو طرد القوارض.

شكرا حلسن
االستماع

