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  أسئلة وأجوبة حول مرض اإليبوال

  

إن . غينيا، ليبيريا وسيراليون: الفاشية الوبائية الحالية لمرض االيبوال ثالث بلدان إفريقية ھي تشمل
وزارة الصحة في لبنان تتابع عن كثب ھذا الموضوع وسوف يتم وضع كل المستجدات على الصفحة 

  .االلكترونية للوزارة تباعا

  وماھي عوارضه؟ماھو مرض االيبوال 

فجائية، أما عوارضه فتتلخص بصداع وحمى . حادة يتسبب بحمى نزفيةفيروسيا يعتبر مرض االيبوال مرضا 
 وإسھال ونزيف خارجي وداخلي وقيء غثيانيتبعھا . ضعف شديد، آالم في العضالت وآالم في الحنجرة

لكن . لعدوىايوما من التقاط  ٢١- وقد تظھر ھذه العوارض بعد يومين .خاصة في المراحل األخيرة للمرض
  .أيام بعد التقاط العدوى ١٠-األكثر شيوعا ھو ظھور العوارض بعد حوالي أسبوع

  كيف ينتقل المرض؟

أو غير المباشر مع دم أو أي سوائل من جسم الحتكاك المباشر ينتقل االيبوال من انسان إلى آخر عن طريق ا
  .)مثل اإلبر(ملوثة أو عبر التعرض ألدوات . عليه العوارض مريض ظھرت

  

  
  يجب االنتباه إلى أن المريض قد يبقى بعد شفائه مصدرا للعدوى لمدة ثالثة اشھر ال سيما 

  من خالل العالقات الجنسية

  ؟ھل ينتقل اإليبوال بالھواء

  .ينتقل بالھواء وبالتالي ال. ال يعتبر اإليبوال مرضا تنفسيا كاإلنفلونزا مثال. كال

  ھل ينتقل اإليبوال عن طريق الطعام أو المياه؟

  .ال يعتبر اإليبوال مرضا منقوال بالطعام أو المياه. كال

  ھل تنتقل العدوى من شخص لم تظھر عليه العوارض بعد؟

األشخاص الذين ال يزالون في فترة حضانة المرض، أي لم تظھر العوارض عليھم، ال يعتبرون مصدرا . كال
  .للعدوى

  ھل سجلت حاالت في لبنان حتى اآلن؟

  .لم تسجل أي حالة في لبنان حتى اآلن. كال
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ما ھي اإلجراءات التي تتبعھا وزارة الصحة للوقاية من وفود أشخاص مصابين 
  من البلدان الموبوءة إلى لبنان؟

الموبوءة عبر توزيع معلومات تقوم وزارة الصحة العامة بتوعية المسافرين الذاھبين والقادمين إلى البلدان 
التقصي عن كذلك من المھم اإلشارة إلى أن مطارات البلدان الموبوءة تقوم ب. صحية مطبوعة عن المرض

ن اإلجابة على كما يطلب من جميع المسافري. عوارض المرض لدى المسافرين بما فيھا الحرارة المرتفعة
  الطائرة قبل صعودھم إلى استطالع صحي

  إجراءات وزارة الصحة العامة للوقاية من ھذا المرض؟ما ھي 

تنسق وزارة الصحة مع رئاسة المطار وشركات الطيران  من أجل اإلبالغ عن أي شخص يشتبه بإصابته 
تعريف الحاالت، كيفية حول ات وتعاميم مذكرعدة كذلك اصدرت الوزارة . بالمرض قبل وصول الطائرة

بإصابته بالمرض على متن  كيفية التعاطي مع أي شخص مشتبهة، اإلبالغ عن حالة مشتبھة او محتمل
كما قامت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ... الطائرة، اإلجراءات الوقائية والعالجية داخل المستشفيات

كذلك ال ينصح بالسفر إلى  .بإجراء تدريب لجميع المستشفيات حول مكافحة العدوى داخل المؤسسات الصحية
  .الموبوءة حاليا البلدان

 


