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 "xلتقو�  H8سر" تشكر   *
مثنيا  ֲדا  �تصل  من  �يع 
برنامج  عن  مستفسر�   �8
�لذ<  �إلميا�"  عن  "8جوبة 
تبثه يوميا �لفضائية �إلسالمية 
من  ير0  ��لذ<   �أل�دية 
�إلسالمي  �ملفكر  خالله 
ثابت على مز�عم  مصطفى 
�كريا  �لقمس  �مفتريا� 
"8سئلة  برنا±ه   Cع بطر» 
 �8 �إلميا�". ندعو� �هللا  عن 
يباe@ هذ� �إلنتا¥ �يكشف 
�لستاe عن كيد  من خالله 

.eألشر��

من  متائد  سعيد  �لصديق 
نائيج�يا e8سل قصيد�e Hئعة 

حتت عنو�� "e�0 �ألما�".
 H8سر ُسرَّ�  لقد   -
مبجـهو0@   "xلتقو�"
قصيدتك  نشر   �eقر�
�لقريب.  �ملستقبل   L
مساæتك  على  �نشكر@ 


ثر�J �ملجلة. L لفعالة�
�لفرصة  هذ�  �ننتهز 
 Jيع قر�� �
 Jنوجه ند��
"�لتقوx" على �8 يشمر�� 
على سو�عد �جلد �يرسلو� 

لنا مساæاִדم.

تعد 
نفلونز� �لطيوe مرضا 
ف��سا�  تسببه  معديا 
توجد   .eلطيو� 
نفلونز� 
%مولة  �لف��سا�  هذ� 
 J8معا  L طبيعي  بشكل 
 J8¦ا Ïش L يةCل� eلطيو�
�لعاo �لكنها ال تسبب zا 
تعمل   >8  ،H0عا �ملر� 
zا  كحامل   eلطيو� هذ� 

 eنفلونز� �لطيو
فقط. لكن 
معدية بشدH للطيوe �ميكن 
 e�8 تلحق ببعضها كالطيو
�بط  (0جا¥  �لد�جنة 
مرضا  �eمية..)  �0يو@ 

شديد� يسبب نفاقها.
 eلطيو� 
نفلونز�  �تسبب 
نوعني  �لد��جن  عند 
eئيسني من �ملر� ªتلفا� 
 ،Hبالشد بعضهما  عن 
�شديد  حا0  فأحدæا 
 .Hلشد� خفيف  ��آلخر 
�يصعب مالحظة �لشكل 

. ال يسبب  Hخفيف �لشد

ماهية مر�
cفلونز� �لطيو, 
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مثل  بسيطة  8عر�ضا  
ال 
��îفا�  �لريش  تساقط 
�لشكل  8ما  �لبيض.  
نتا¥ 
�لشديد فهو شديد �لسر�ية 
بني �لد��جن، �قد يسبب 
 Jألعضا�  H0متعد 
صابة 
عند �لط�، مؤ0يا 
� نسبة 
تسعني   �
 تصل  قد   Hفا�
�ملصابة   eلطيو� من  باملئة 
خال/ يومني من 
صابتها.

طر� �نتقاE �لعد!m بني 
cلطيو�

�لفتا@  �لف��»  يطر� 
�خلاeجية  �ملفر���  مع 
 �كاللعا  ��ملصا للط� 
��ملفر��� �ألنفية ���eقها، 
 �
�من Þ ينتقل �لف��» 
�لطيوe �لسليمة 
ما بشكل 
خال/  من  مباشر،  غ� 
�ملخلفا�  هذ�  مع  متاسها 
 �8 �مللوثة  ��ملفر��� 
�ألسطح �8 �ملو�0 �لG لوثت 
 Ôألقفا�� كالتربة  ֲדا 
قد    �8 ��لعلف.   Jملا��
خال/  من   xلعد�� تنتقل 
 eلتما» �ملباشر مع �لطيو�
�ملائية �ملصابة �8 �لد��جن 

�ألخرx �ملصابة.

هل يعدK فV!� ,نفلونز� 
�لطيوc �إلنسا�؟

عاHً0 ال تصيب ف��سا� 
�إلنسا�،   eلطيو� 
نفلونز� 
 lعا منذ  حصلت  �لكن 
 ١٠٠ من  8كثر   ١٩٩٧
النتقا/   Hمؤكد حالة 
 eلطيو� 
نفلونز�  ف��سا� 

� �لبشر. �حتتفظ منظمة 
�لصحة �لعاملية مبعلوما� 
يتم حتديثها باستمر�e عن 
تر�كمية  �بتقاeير  �لوضع 
�لبـشرية  لإلصـابا� 
  eلطيو� 
نفلونز�  بف��» 

 .(H5N1 A)

معظم  حصلت  �قد 
 xلعد�� �نتقا/  حاال� 

� �لبشر  eبإنفلونز� �لطيو
�ملباشر  �لتما»  نتيجة 
مع  �لوثيق  �التصا/   �8
باملر�  �ملصابة  �لد��جن 
كالدجا¥، �لبط ��لديو@ 
�ملباشر  غ�   �8 �لر�مية،  
من خال/ �ألسطح �مللوثة 
 eلطيو� بر��   �8 بإفر���� 
�ملر�.  ֲדذ�  �ملصابة 

سجال�  تد��   o�
حاال�  
ال  �إلحصائيا� 
النتقا/   óجد  He0نا
�لف��» من 
نسا� مريض 

� ³خر، �o تتم مالحظة 
 xلعد�� �نتقا/   eستمر��
شخص  من  8كثر   �

تفشي  �خال/  ��حد. 
مر� 
نفلونز� �لطيوe بني 
�حتما/   �Cي �لد��جن 
 �
  xلعد�� �نتقا/  خطر 
�ألشخاÔ �لذين يكونو� 
 �8 مباشر  �تصا/  على 
�ملريضة   eلطيو� مع  �ثيق 
يلمسـو� �ألسـطح   �8
 �8 بإفـر����  �مللوثة 
 eلطـيو�  &e�  ��e

�ملصـابة. 
مر�  8عر��  �تتر��� 

نفلونز� �لطيوe لدx �لبشر 
�إلنفلونز�  8عر��  بني  ما 
(�ى،   H0ملعتا� �لبشرية 
 lحلق، �³ال �سعا/، �لتها
عينية  ��لتهابا�  عضلية) 
��لتهابا� eئوية �8مر�� 
�جلها�  تصيب   Hخط�
�لتنفسي (�لعسرH �لتنفسية 
من  .لك  �غ�   ،(H0حلا�

 Gل�  Hلشديد� �ملضاعفا� 
تتوقف  �قد   .Hحليا� ִדد0 
 eلطيو� 
نفلونز�  8عر�� 
على �لنو� �لفرعي �ملحد0 
 Gمن �لف��» ��لساللة �ل

سببت �ملر�.
 eلطيو� 
نفلونز�  �حتمل 
على  eئيسيني  خطرين 

صحة �إلنسا� �æا:
 Hملباشر� x(١) خطر �لعد�
�لف��» من  ينتقل  عندما 

� �إلنسا�،  ��لط� �ملصا
 ò8حيان �لذ< يؤ0<  �ألمر 


� مر� شديد.
 (٢) خطر حتو/ �لف��»، 
 Ôفر له  سنحت   �.

شديد  نو�   �
 كافية، 
بسهولة  �ينتقل  �لسر�ية 

من شخص 
� ³خر. 
�8شا�e �أل�ا� �ملخCية 

� �8 �أل�0ية �لG يصفها 
�إلنفلونز�  ملعاجلة   Jألطبا�
ستنجح   H0ملعتا� �لبشرية 
�لشخص  معاجلة   L
 .eلطيو� بإنفلونز�   ��ملصا
لف��سا�  ميكن  8نه  
ال 
تكتسب   �8 �إلنفلونز� 
مقا�مة ضد هذ� �أل�0ية، 
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�عليه فإ� هذ� �لعقاق� قد ال تكو� 
 Jهنا@ حاجة إلجر�� .ò�0ئم  Hمفيد
فعالية   xمد لتحديد  
ضافية  �8ا� 

هذ� �أل�0ية. 

ما هي �ألخطاc �ل� ִדدp �لبشر ؟
 H5N1 «ال يصيب �لف�� ،H0لعا� L
�إلنسا�، 
ّال 8نه ّمت حÏ �آل� �إلبال¯ 
عن حصو/ 8كثر من  ١٠٠ حالة 
�قد  �لف��».  ֲדذ�  بشرية  
صابة 
حدثت معظم هذ� �حلاال� بسبب 
�لوثيق  �لتما»   �8  Hملباشر� �ملالمسة 
�ألسطح   �8 �ملصابة  �لد��جن  مع 
جهة  من  �قعت،  8نه  
ال  �مللوثة؛ 
8خرx، حاال� 
صابة قليلة �نتقلت 

فيها �لعد�x من 
نسا� 
� ³خر.
�قد ظل �نتقا/ �لف��» من 
نسا� 

� ³خر ناóe0 حÏ �آل� �o يستمر 
شخص  من  8كثر   �
 �النتقا/   L
لكو�   óنظر� .لك،  �مع  ��حد. 
 He0قا �إلنفلونز�  ف��سا�  �يع 
 Jلعلما� بعض  ªشى  �لتغ�،  على 
من �8 يتمكن �لف��» يومò ما من 
�النتقا/ 
� �لبشر ��النتشاe بسهولة 
بعد .لك من 
نسا� 
� ³خر. �مبا 

 H0�8  هذ� �لف��سا� ال تصيب عا
�إلنسا� فإنه يكا0 ال ميلك 8< مناعة 

�8 0فا� ضدها. 
 H5N1 �لف��»  �ستطا�  ما   �.
�
�النتقا/  على   Heلقد� يكتسب   �8
ميكن  ³خر،   �
 
نسا�  من  �ليس� 

نفلونز� عاملي.   Jعندئذ �8 يبد8 �با
مبوعد  �لتكهن  كا�  �ال ميكن أل< 
حد�� .لك. �لكن �خلJ�C حو/ 
�ضع  مر�قبة  على  يعكفو�   oلعا�
³سيا   L  H5N1 �إلنفلونز�  ف��» 
�يستعد��  شديد   lباهتما ��e�8با 
�نتـقا/   Jبد �حتما/  ملو�جهة 
�لف��» بسهولة 8كC من 
نسـا� 

آلخـر.

هل يوجد لقاH لوقاية �إلنسا� من 
�إلصابة بفH5N1 �!V؟

لقا�  �ألسو�&   L حاليا  ُيطر�   o
لوقاية �إلنسا� من �إلصابة بف��» 
 L �0لذ< مت �كتشا� �جو� H5N1

³سيا ��e�8با، لكن  eغم .لك تبذ/ 
جهو0 لتطوير لقاحا� مضاH0. �قد 
جتربة  ��لبحو�  �لد�eسا�  بد�8 

لقا� يقي �إلنسا� من �إلصابة.

 rللمساعد  rجيد صحية   N�pعا
بإنفلونز�  �إلصابة   �!p �حليلولة   �

cلطيو�
 Ôجتنب �لتما» �لصميم مع �ألشخا
�ملرضى. �
� 8صبت باملر�، �بتعد 
�نتقا/  من  حلمايتهم  �آلخرين  عن 

�ملر� 
ليهم.
من   ر¥  ال   ،òممكن .لك  كا�   �.

 �8 �ملدeسة   �8 �لعمل   �
 منـزلك 
 ،òحاجياتك عندما تكو� مريض Jلقضا
�حليلولة  على  بذلك  تساعد  �سو� 


� �آلخرين.  x��0 �نتقا/ �لعد�
باملنديل  �8نفك  فمك  بتغطية  قم 
عند �لعطا» �8 �لسعا/. فقد �و/ 
.لك ��0 �نتقا/ �ملر� 
� من هم 

حولك.
ªلصك  حيث   ò�0م يديك  �غسل 
�لعو�مل  من  كث�  من  �ليدين  غسل 

�ملمرضة.
- جتّنب ملس عينيك �! �نفك �! 
فمك، حيث تنتقل �لعو�مل �ملمرضة 
L كث� من �ألحيا�  ֲדذ� �لطريق.

ــق ــدي ــص ــة �ل æــا ــس م
l.�.l (تونس)




