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 املقدمة:
ة حيث كل ما يحيط بنا في تحسن نسبي، من تقان ،يتطور ويمضي قدماً من أفضل ألفضلنعيش في عالم السرعة حيث كل شيٍء من حولنا يتحّرك و

الكائنات فقد تضررت البيئة و نا،ب فكما أفادنا نراه كذلك على النقيض يضر ،التطور ليس إّّل سالحاً ذو حدين وأساليب حياة وما إلى هنالك، لكن هذا

دمت هذه قنه وصل حتى إلى كائناٍت أصغر منّا ،كالجراثيم والفيروسات حيث ومع تقدمنا تإلم يشملنا هذا التطور لوحدنا بل ووتغيرت حياتنا كذلك، 

البقاء  حث مجدداً فهي تتكيف وتتأقلم لتستطيعالكائنات، فكلما اخترعنا سبالً أحدث لصدّها كلما أخذت تعتاد هذه السبل وتتخطاها وتجبرنا على الب

 نعلى قيد الحياة، بل وحتى صارت تهدد حياتنا ووجودنا لفعل ذلك، وفي هذا البحث أستعرض نوعاً من اآلفات إن صّح التعبير، كان في يوٍم م

نواقيس الخطر في أرجاء العالم، لم  ستفحل فدق  ا األيام محدوداً نسبياً وأصبح اآلن حديث كل شخٍص متابعٍ عن كثب لما يحدث حول العالم، وباء  

في أواسط سبعينيات القرن العشرين ينبئ بما يحصل اآلن، كان قويّاً آنذاك لكنه ازداد قّوة و خطورة، أخذ يتطور ويتطور حتى بلغ ما يكن ظهوره 

مع بهذا إيبوّل النزفية، فمن منّا لم يسعروف سابقاً باسم حّمى مأو الأصبح الشغل الشاغل للمنظمات الصحية العالمية، إنه اإليبوّل  هو عليه اليوم وباء  

دة ت مؤكّ القاتل، حيث مازال إلى حدّ اآلن يخطف الحياة من األبرياء في القاّرة السمراء، فال يمضي يوم  واحد حتى تسجل حاّلت جديدة إّما إصابا

، وّلزال بحسب منظمة الصحة العالمية %01يات التي يسببها المرض إلى قرابة لة أو مشتبه فيها أو حتّى وفيّات حيث يصل معدل الوفأو محتم

انيا الوباء إلى أوروبا وبالتحديد إلى إسب لانتق وحتى من قارة إلى قارة حيثينتشر من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى مدينة ومن بلٍد إلى بلٍد أيضاً، 

ينتشر الوباء ليغطي مساحاٍت أوسع  له“هو ار الوباء غربي القارة، ولكن السؤال من كّل هذا بداية انتشطبي عمل في إفريقيا في  طاقمٍ  عن طريق

اد العجز عن إيج هدّد بلداناً وقاراٍت أكثر؟ وهل هنالك إمكانية لفناء العرق البشري على يد هذا التفشي في حاليو

 ."ط وسوريا تحديداً في ظّل عدم البعد الجغرافي كثيراً عن مناطقه حاليّاً؟؟ وما إمكانية وصوله إلينا نحن في منطقة الشرق األوسالعالج مستقبالً 

شكٍل واإليبوّل ببالعموم  على األوبئةكذلك هذا ما سأسعى للبحث حوله وإيجاد اإلجابة التي تفي بالغرض خالل هذا البحث الذي سيسلّط الضوء  

  خاص.
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 :األوبئة حول العامل الباب األول:
 بعض األوبئة وأسباب ظهورها:على  تعريفال األول:الفصل 

 عندما يصبح تأثير المرض شديد ومدمر إلى الحد الذي يتسبب في هالك شديد لكثير من الناس عندها يتحول المرض إلى وباء ويطلق عليه مجازاً 

 .EPIDEMIC DISEASEمرض وبائي 

 الوبائي:العوامل التي تساعد على انتشار المرض "

 اد كبيرة من الناس القابلة لإلصابة.1وجود أعد .0

 القابلية لإلصابة. عالية منأن تكون الناس بدرجة  .4

 أن يكون للسالّلت الممرضة قدرة عالية على اإلصابة وإحداث أعراض شديدة. .3

 أن تكون الظروف البيئية مالئمة لحدوث المرض. .2

 استمرار الظروف البيئية للمرض لفترة زمنية معينة. .2

 0"تلقائيّاً.إّّل عندما تجتمع هذه العوامل مرض الوبائي ّل يمكن حدوث ال

إلى  السنتين وامتدّ استمر لقرابة  أوروبا، فقدفي  220سنة بالطاعون حيث ضرب  كثيراً بدءاً وعلى مّر التاريخ صدف أن اجتمعت هذه العوامل 

حيث تنتقل العدوى عبر لدغة من برغوث الفئران المصابة  0321سنة  يومياً. وعادشخص 2111فريقيا وروسيا وتسبب بمقتل إ أوروبا، وشمال

واجتاح النصف الشمالي للكرة األرضية عبر الطرق  0220-0240ثّم انتشر الكوليرا ما بين عام  أيام،وقتل حوالي ثلث المصابين في أربعة 

 اً.امتد لعشرين عام حيثوأمريكا الشمالية،  آسيا، أوروباالتجارة من الهند إلى 

من سكان العالم القديم قتلوا بهذا  %01وتشير دراسة إلى أّن  شخص،مليون  211قتل  التاريخ، فقدمن حيث الفتك يعد الجدري أكبر قاتل في 

من هي تعد فالعالمية األولى  مع الحرباإلنفلونزا اإلسبانية التي تزامنت يليه  الحصبة كذلك،مليون شخص توفوا بسبب  411أن  المرض، ويعتقد

كما ظهر  ،مليون شخص 21أعوام، ثّم اإليدز الذي قتل حوالي  2مليون شخص حول العالم خالل  52حيث قتلت  التاريخ،أسوأ أوبئة اإلنفلونزا في 

 اإليبوّل.وصوّلً اآلن إلى خطر محدق جدّاً هو  الثانية لفيةاألفي آسيا فيروس سارس في بداية  الحروب، وانتشر التيفوئيد خالل
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 باإليبوال:تعريف  :الثانيالباب 

 تعريف للمرض: األوّل:الفصل 

 
ظهرت أولى فاشياته في نفس الوقت في كل من  اإلنسان، حيثوقاتل يصيب  مرض وخيم النزفية، هومرض إيبوّل المعروف باسم حمى إيبوّل "

بوّل الذي أكسب المرض هذا آخر فاشية فقد ظهرت قرب نهر إي م، أّما0051الكونغو الديمقراطية في العام  يامبوكو وجمهورية، نزارا، السودان

 لبونديبوغيو، ساحخمسة أنواع هي:  به، ولهمن مجموع المصابين  01و42 %أّن هذا المرض حموي يودي بحياة نسبة تتراوح بين اّلسم. كما

 0".وزائيرالعاج، ريستون، السودان 

، النكافيرتبط فيروس اإليبوّل بالفيروسات التي تتسبب في الحصبة وتمكن من إصابتها حيث في الجسد في انتظار خلية حساسة لييتجول الفيروس 

لدى البشر.  410111المقارنة مع حوالي ، بتكفي لترجمة سبعة بروتينات فقط RNAالريبي  النووي لومات الوراثية المخزنة في الحمضلمعفا

لبروتين السكري. وأحد أنواع تلك البروتينات ترتبط بالخاليا المضيفة، وبالتالي فإن ا ووه وأحد تلك البروتينات يُعتقد أنه القوة العظمى لإليبوّل

حايد مالفيروس يمكن أن يدخل ويتكرر، ويتم إطالق نسخة أخرى من الخاليا المصابة، وقد تلعب دوًرا في تثبيط النظام المناعي. كما أن الفيروس 

أجسامنا، ولكن في وقت مبكر، تغزو اإليبوّل عادة الخاليا المرتبطة بأنظمتنا المناعية، وهي الخاليا ويصيب مجموعة واسعة من أنواع الخاليا في 

عد تلك العدوى المبكرة، فإنها تنتقل إلى الغدد الليمفاوية، والطحال، والكبد عن طريق الدم. وبمجرد أن يصيب بالوحيدة، والضامة، والجذعية. و

موعة أنواع مختلفة من المواد الكيميائية التي تسبب األعراض الرهيبة المرتبطة بهذا المرض، تماًما مثل الفيروسات اإليبوّل خاليانا، فإنه يفرز مج

 .األخرى

 التالية:خصيصاً في المختبر وذلك باتباع اّلختبارات  هذا المرض يتم شخيص"

 مقايسة الممتز المناعي المرتبط باإلنزيم. .0

 اختبارات الكشف عن المستضدات. .4

 تبار اّلستعدال المصلّي.اخ .3

 مقايسة المنتسخة العكسية لتفاعل البوليميراز المتسلسل. .2

 عزل الفيروس عن طريق زراعة الخاليا. .2

4"لما لها من مخاطر جسيمة. المأخوذة، وذلكبيولوجي عند إجراء اّلختبارات السابقة على العينات 2ويجب توافر ظروف قصوى للعزل ال
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 3للفيروس.الفاكهة المضيف المرّجح  من خفافيشبعض أنواع األجناس  وتعتبر

     
 (3الصورة)                                                 
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 العدوى: قطر الثاني:الفصل 
 

)خفافيش الفاكهة،قردة الشمبانزي، الغوريال،النسانيس، ظباء مالمسة دم الحيوانات المصابة بالمرضى اإلنسان عن طريق إليتم انتقال العدوى 

،ومن بعدها تنتقل من حيث يعثر عليها نافقة أو مريضة في الغابات المطيرة األخرى ها أو حتّى سوائل جسمها ئأو إفرازاتها أو أعضا الغابة (

والسائل المنوي( أو أعضائه  اللعاب البول، ألغشية المخاطية لدم الفرد المصاب أو إفرازاته)البراز،شخص إلى آخر عن طريق مالمسة الجلد أو ا

أو سوائل جسمه األخرى،كما من الممكن حدوث العدوى إثر مالمسة الجلد أو األغشية المخاطية لبيئات تلوثت فيما سبق بسوائل مريض مثل 

الحامل للعدوى خالل فترة تصل إلى سبعة أسابيع بعد مرحلة العدوى كذلك عن طريق السائل المنوي  تنتقل"المالبس المتسخة، أغطية السرير،هذا و

 .0"الشفاء السريري 

يعتبر الشخص مصاباّ بالعدوى طالما  للجثة، حيثومن طرق العدوى اإلصابة خالل الجنازات أو مراسم الدفن التي تحدث فيها مالمسة مباشرة 

يتعرض بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية لإلصابة بالعدوى نتيجة عدم تقيدهم بتطبيق تدابير  الفيروس، كمااحتوت دماؤه وإفرازاته على 

 المرضى.معدات الحماية الشخصية عند رعاية عدم ارتدائهم الوقاية من العدوى ومكافحتها جّيداً أو 

4 
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 املرض:بوادر وأعراض  الفصل الثالث:
 

 :بيبدأ غالباً تظهر أعراض هذا المرض على مدى مراحل وفترات زمنية متتالية حيث 

 :عوارض أوليّة هي 

 الشديد.لحمى والوهن ا .0

 الصداع. .4

 العضالت.التهاب الحلق وآّلم  .3

 :عوارض متقدمة 

 التقيؤ واإلسهال. .0

 جلدي وخلل في عمل الكبد والكلى.ظهور طفح  .4

 حاّلت النزيف الداخلي والخارجي. .3

 أيضاً.ة من الممكن اإلصابة بالعمى وآّلم الصدر والعظام وعيون حمراء مثيرة للحكّ كما 

 هذا وأظهرت النتائج المخبرية انخفاضاً في أعداد الكريات البيضاء والصفائح الدموية وزيادة إفراز الكبد لألنزيمات."

لدورة الدموية في ا طبيعية، وهبوطسوائل بين خاليا النسيج الرئوي وسرعة في التنفس وبصورة غير  القلب، وتجمعظهر عالمات التهاب عضلة وت

 0".للبول، وغيبوبةوامتناع 
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 املرض: والوقاية منالعالج  الرابع:الفصل 
 

نتشار من ا وفعله للحدّ ظّل التقدم الملحوظ في سبيل ذلك تبقى الوقاية أفضل ما يمكن اتخاذه  المرض، وفيفي ظًل تطوير اللقاح الخاص لهذا 

 كما يجب التقليل من مخالطة الخفافيش أو القردة المصابة أو تناول لحومها النيئة العامة،يجب زيادة الوعي والتثقيف بشؤون الصحة  المرض، حيث

من قبيل هيبوكلوريت  تهرا( بمط---يجب كذلك تطهير حظائرها )خنازير، قردة "حيث وإن كان ّلبدّ من تناولها من المستحسن أن تطهى جيّداً 

 الواقية.مالمسة الحيوانات بارتداء القفازات وغيرها من المالبس يجب  ، كما0"المطّهراتالصوديوم أو غيره من 

يدين سل اليجب غ زيارتهم، حيثينبغي ارتداء المالبس الواقية عند رعايتهم أو  مباشراً، كماهذا وينبغي تجنّب اّلتصال مع المرضى اتصاّلً جسدياً 

 بشكل مستمر بعد الزيارة في المستشفى أو عند اّلنتهاء من رعايتهم في المنزل.

 

      (1الصورة)                                               

وعند موت أّحد المصابين يجب المسارعة في دفنه واتباع  معه،كل حيثيّات المرض وأعراضه وطريقة التعامل ومن الالزم إطالع المصابين على 

 الحماية.السبل الصحيحة في مراسم الدفن السريعة والمحاطة بتدابير 

جراءات األكثر استعجاّلً لمواجهة فيروس إيبوّل. كما لإلرضى وتعزيز طاقم الرعاية الصحية زيادة عدد األسّرة المتاحة للممن الواجب " كما أنّه 

لكن هذه الجهود غير كافية. فينبغي  .مضاعفة الجهود بشأن مراقبة اّلحتكاك وتعزيز الصحة للحد من انتقال الفيروس في البلدان المتضررةتجدر 

 نهي الفئة األكثر ضعفاً، وتنظيم حمالت التطعيم على نطاق واسع لحماية عدد هائل من األهالي في البلدافالتمكن من تطعيم الطاقم الطبي أوّلً، 

ت االمتضررة والتي تواجه خطر إيبوّل في محاولة ّلحتواء الوباء. فتشكل بلدان غرب أفريقيا اليوم مسرحاً ألحداث كارثية ومن واجب كل الجه

 .4"الفاعلة، سواء كانت مؤسسات صيدّلنية أو دول، أن تبذل كل ما في وسعها لتسريع التصدي لفيروس إيبوّل



 

2 

 

ن ووكالة سميث كالي جالكسويعتبر اللقاحان اللذان طورتهما مؤسسة "عن طريق اللقاحات التي يتم تطويرها حالياً وأّما بالنسبة للعالج فهو يتم 

لخاصة ا لشركة جالكسو سميث كالينمن المتوقع أن ترتفع الطاقة اإلنتاجيّة الشهرية  واعدة، حيثالصحة العامة الكندية األكثر ضماناً لنتائج 

وجد لقاحات أخرى قيد ت ، كما3"الجرعاتالكندية فزيادة اإلنتاج يتوقف على نوع  ةالقادم، أما الوكالر نيسان من العام بتوفير اللقاح بحلول شه

 في مستشفى جامعة جنيف في سويسرا. VSV-EBOVوقد تم تخزين دفعات من اللقاحات التجريبية  اأيضاً، هذالتطوير 

لتي لها نتائج واعدة، لكن سالمتها وفعاليتها لدى اإلنسان لم تختبر بعد. وحددت منظمة الصحة يوجد أيضاً عدد قليل من العالجات التجريبية ا"و

وتتنوع  ،في هذا الصدد يمكن أن تخضع بعض أنواع العالج هذه لالختبارات السريرية ،2"العالمية بعضها وأدرجتها ضمن قائمتها اّلنتقائية األولية

المتداخلة الصغيرة ومضادات  يالريبى أجسام مضادة وحيدة النسيلة وجزيئات الحمض النووي أشكال هذه العالجات وتقوم بوجه خاص عل

 .الفيروسات الرجعية

فعالية بن الدم أو البالزما الذي أخذ من المرضى المتماثلين للشفاء والناجين من اإليبوّل يحتوي على أجسام مضادة قد تساعد الجسم على التصدي إ

 ن المصل أ للفيروس. ويُنقل هذا المصل عبر الدم إلى المرضى. وتعتبر هذه المقاربة العالجية تجربة واعدة حيث يمكن أن تقيّم وتطبق بسرعة. وبما

م يتم إثبات ومع ذلك ل المالئمة،ينقل عبر الدم، يمكن استعمال هذا العالج على نطاق واسع في سياق يوفر الموارد البشرية والبنى التحتية والمعدات  

 تعّمقاً.فعالية هذا العالج حيث يحتاج إلى دراسات أكثر 

نتشار الوباء على أراضيها دولة السنغال وضعت حدّاً ّل"هذا وتجدر اإلشارة إلى أّن 

حالة احتكاك مقرب من  52،من خالل اتباع الحكومة لسلسلة من التدابير شملت تحديد 

 فيها     (                                          5الصورة)                                 وإجراء تحّر سريع لجميع الحاّلت المشكوكمريض تأّكدت إصابته مسبقاً ورصدها 

المناسبة  بيّة والمساعداتط، وبعد إرسال الطواقم الوتكثيف الترصد في نقاط دخول البلد العديدة وشن حمالت لتوعية الجمهور على نطاق البلدفيها 

شط لمدة ت" النمستوى عال من "تقصي الحاّلأجري اختبار آخر للمريض كانت العينات سلبية مما أّكد شفاء المصاب ، ولكن السنغال حافظت على 

، وبما أّن موقعها 2"يوماً أي ضعف فترة الحضانة القصوى لمرض فيروس إيبوّل بهدف الكشف عن حاّلت العدوى المحتملة غير المبلغ عنها 24

  .ال تشدد في التدابيرتسجيل إصابات وافدة إليها لذا فالحكومة ّلتز الممكن6الجغرافي ّل يصّب في مصلحتها فمن 
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 اجلهود الدوليّة: اخلامس:الفصل 
 

عدات مسامنذ اندّلع الوباء في الغرب اإلفريقي دُّق ناقوس الخطر وبدأ الجميع بالتأهب ومن أبرزهم منظمة الصحة العالميّة التي بدأت بإرسال ال

منظمة  طلقتوكخطوة مهمة أ الفيروس،ا تي انتشر فيهوالطواقم الطبية ودعت إلى عقد اّلجتماعات وإيجاد الحلول وتقديم الدعم لحكومات البلدان ال

لفاشية اإليبوّل. الهدف منها هو وقف انتقال مرض اإليبوّل في البلدان المتضررة به في غضون  اّلستجابةمن  لتزيدطريق الصحة العالمية خارطة 

الخطط التشغيلية الخاصة  تنفيذشركاء على مساعدة الحكومات وال .أشهر، والحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي 0-1مدة تتراوح بين 

لمرض اإليبوّل في البلدان المعنية بها تحديداً وتوفير الموارد الالزمة لتلك الخطط وتنسيق الدعم الدولي المقدم لتنفيذها بالكامل.  باّلستجابة

 :اّلغراض تشمل"و

 .لمرض اإليبوّل في البلدان التي يشتد فيها انتقال المرض على نطاق واسع لالستجابةتحقيق تغطية جغرافية كاملة باألنشطة التكميلية -0

يها ف لإليبوّل في البلدان التي يوجد فيها حالة )حاّلت( أولية أو يتسم لالستجابةالقيام في حاّلت الطوارئ وفوراً بتنفيذ التدخالت الشاملة  ضمان-4

 .نطاق انتقال المرض بطابع محلي

ط البلدان التي لديها حدود برية مع مناطق ينشمنها لها، خصوصاً  واّلستجابة لإليبوّلتعزيز تأهب جميع البلدان لإلسراع بالكشف عن التعرض -3

 .0"دوليةفيها انتقال المرض وأخرى لديها مراكز نقل 

كثيراً من خالل إرسال األطباء  تكتوفة األيدي وساهم( دوراً كبيراً في محاربة الوباء حيث لم تقف مMSFكما أّن لمنظمة أطباء بال حدود )

لمساعدة السكان حيث شاركت في عدّة مؤتمرات ودعت إلى اإلسراع في  الالزمة اإلسعافيةوالخبراء إلى إفريقيا وإرسال الطواقم الطبية والمعدات 

 7.مساعدة السكان وّلسيما القرويين منهم في مكافحة هذا الداء المتفشي والمرعب هناك

                

 (0(                                                                                  الصورة)2الصورة)                        

                                            
 .العالمية الصّحة منظمة 0
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 لنتائج واالستنتاجات:ا الباب الثالث:

،فقبل عام من اآلن كان ينظر لإليبوّل بأنه أخطر  وأشرس وباٍء مّر على القارة مازال خطر اإليبوّل قائماً حتى اآلن  وكل يوم تسجل إصابات جديدة 

ل األهالي باإلفريقية  وأّن غربي القارة لن يشفى منها أبداً ،وأنه لن يوجد عالج أو أي لقاح على المدى القريب  ،وبسبب التستر على الحاّلت من ق

ق انتقال الفيروس ،وعدم اللجوء للمراكز الصحية ّلعتقاد األهالي أنّها بؤر ّلنتقال العدوى أدّى طروالتشبّث بمراسم الدفن التقليدية التي تعد من 

ة الكافية يبشكٍل من األشكال لزيادة التخوفات والقلق الذي بات انتشاره أسرع من انتشار الفيروس بحد ذاته كما أّّن عدم وجود البنى التحتية الصح

 وعدم اتباع السبل والطرق طباء فيها وإصابة العديد من األطباء والكوادر الطبية وموت معظمهم نتيجة اإلصابة في البلدان المتضررة وندرة األ

يما بينها و تم نشر فالواقية والصحيحة أدّى للتفشي المريع  للفيروس ، ولكن اآلن  تغير الوضع فقد وضع حد للتفشي السريع حيث تم ضبط الحدود 

المختبرات إليجاد العالج المناسب وتطوير اللقاح المناسب  دة لجوء السكان إلى المراكز الصحية  كما يتم العمل اآلن في الوعي حول الفيروس وزيا

، يشوتم تحسين وتطوير التعامل مع الحاّلت السريرية بشكل أفضل كما ساهمت المنظمات الصحية العالمية هيئات اإلغاثة بدور كبير في هذا التف

نيجيريا والسنغال في الحد والقضاء على انتشار المرض كما تقوم مالي بالعمل على حصر سريان الفيروس في عدد قليل جداً حيث نجحت كل من 

 من الحاّلت .

لذا البحث عن العمل ومنذ اندّلع تفشي اإليبوّل لم يقتصر على دولة واحدة حيث أنّه انتشر بين دول غربي إفريقيا بسبب تنقل السكان لتلبية حاجاتهم 

اره شوبسبب كل العوامل الموجودة كالصيد العشوائي وسوء الخدمات الصحية وانتشار األدغال والغابات والمناخ السيء فمن المحتمل انتقاله وانت

يما في وّلسظروف سريانه موجودة في أكثر من دولة إفريقيا ما لم يتم اتباع اّلحتياطات الالزمة ، كما أنّه من الممكن وصول الفيروس لبلداننا ف

كما  اإلطالق ىسوريا حيث بسبب األوضاع وسوء البنية التحتية الصحية وظروف الحرب وما يرافقها من انتشار لألوبئة فليس مستبعداً وصوله عل

الدول  لفة وّلسيما فيأنّه حتى ولو وجد حل أو تّم وضع حدٍّ للتفشي الحالي إّّل أنّه تتوافر كل المهيّئات لظهور فاشيات أخرى في أوقات وأزمنة مخت

قوى ليس أاّلستوائية إن كانت اإلفريقية أو اآلسيوية أ, حّت األمريكية الشمالية ،لذا وبعد توقف الفاشيات السابقة وظهور الحالية وبشكل أخطر و

  ب يجاد اللقاح والعالج المناسهنالك أي سبب لظهور تفشي مستقبلي متطور وأخطر بكثير من الحالي وقد يجد العلماء عجزاً ولو كان مؤقتاً في إ
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 اخلامتة:

تركت ، فكثيرة هي األوبئة والفاشيات التي مرت في التاريخ وغزت معظم أنحاء العالم فبعضها حيّر البشرية وقتل خلّف العديد من الضحايا 

ه يربما أعقدها حيث أن ظروف انتشاره وتفشالماليين من الجثث على مدى عشرات السنوات ولكن اإليبوّل يعدّ وحسب رأيي الشخصي أبرزها ول

س بهذا ووحتى بداياته التي قيل أنّها بدأت من طفل ،ومناطق التفشي والفاشيات المتعاقبة والمختلفة في أواخر القرن الماضي كما أّن عودة الفير

رت هذه العودة القوية لإليبوّل ولكنّها لم تثبت الشكل وأقوى مما كان وضع العلماء في حيرة من أمرهم حيث وضعت العديد من الفرضيات التي فس

 ةبعد حيث أّن من هذه الفرضيات وجود عالقة لجهات معينة قيل أّن لها الدور األساسي في تطوير الفيروس من خالل التجارب المخبرية العديد

ل في تحقيق مآرب سياسية كالسيطرة على منابع كما قيخالل سنوات سابقة ، حيث وضعت الوّليات المتحدة في واجهة المتهمين في رغبٍة منها 

 محيراً وربما لن نعرف السببالنفط في نيجيريا ولكن كل هذا يبقى مجرد اتهامات وتكهنات ّل يوجد لها أساس علمي ،لذا ّليزال اندّلع اإليبوّل 

  مطلقاً على األقل في الوقت الحاضر.
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 املصادر واملراجع:

 لصّحة العالمية.امنظمة 

 .MSFمنظمة أطباء بال حدود 

 كتاب األوبئة وعلم دراسة األوبئة للدكتور محمد عبد الرحمن الوكيل.
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 فهرس الصور:

 رقم الصفحة عنوان الصورة رقم الصورة

 صفحة الغالف فيروس اإليبوّل 0

 2 التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس 4

 2 خفاش الفاكهة المعتقد أّن الحامل للفيروس 3

طرق العدوى وآلية انتقالها من الحيوانات إلى اإلنسان ومن ثّم انتقالها بالطرق األخرى بين  2

 الناس

2 

 1 األعراض التي تظهر على المريض جّراء اإلصابة 2

 5 المعدات واللباس الواقي المستخدم ضمن األطقم الصحية 1

 2 اللقاح المبدئي للوباء 5

 0 الطواقم الصحية للمرضى والمصابين بالفيروسبعض الخدمات المقدمة من  2

 0 بعض الخدمات المقدمة من الطواقم الصحية للمرضى والمصابين بالفيروس 0
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 العام:الفهرس 

 

 

 

 رقم الصفحة القسم عنوان القسم

 0  المقدمة

 4 األوبئة حول العالم الباب األول

 4 بتعريف بعض األوبئة وأسباب ظهورها الفصل األول

 3 تعريف اإليبوّل الباب الثاني

 3 تعريف بالمرض الفصل األول

 2 طرق العدوى الفصل الثاني

 1 بوادر وأعراض المرض الفصل الثالث

 5 طرق العالج والوقاية من المرض الفصل الرابع

 0 الجهود الدولية الفصل الخامس

 01 النتائج واّلستنتاجات الباب الثالث

 01 نتائج البحث الفصل األول

 00  الخاتمة

 04  المصادر والمراجع

 03  فهرس الصور


