
ما هي الحـمى النـزفـيـة؟
CCHF هي أكثر األمراض الفيروسية المنقولة بالقراد انتشاًرا والتي تصيب البشر. ينتقل فيروس (CCHF) حمى القرم-الكونغو النزفية
إلى البشر إما عن طريق لدغات حشرة القراد أو من خالل مالمسة دم أو أنسجة حيوانية مصابة أثناء الذبح وبعده مباشرة. ظهرت 
البيطريين.  المسالخ واألطباء  الزراعيين وعمال  العمال  الحيوانية، مثل  الثروة  المشاركين في صناعة  الحاالت في األشخاص  غالبية 
أو  للبشر  متاح  لقاح  يوجد  ال   ، اآلن  حتى   .٪٤٠ إلى  يصل  وفاة  معدل  لديه   (CCHF) النزفية  القرم-الكونغو  حمى  مرض  تفشي 

الحيوانات[١].

من ١ كانون الثاني (يناير) إلى ٢٢ أيار (مايو) ٢٠٢٢، أبلغت السلطات الصحية 
العراقية منظمة الصحة العالمية عن ٢١٢ حالة  حمى القرم-الكونغو النزفية 
١٦٩ حالة (٨٠٪)  خالل شهري أبريل ومايو وحدهما،  ، حيث تم اإلبالغ عن
حيث تم اإلبالغ عن ١١٥ حالة مشتبه به وتم تأكيد ٩٧ حالة مختبريا. ووقعت 
١٣ منها  كانتحاالت مؤكدة مختبريًا. ومن بين الحاالت  ٢٧ حالة وفاة إجماًال،
مربي  من  وكانوا  بالحيوانات  مباشر  اتصال  على  معظمهم  كان  المؤكدة، 

المواشي أو الجزارين[٢].
نظرا لتفشي المرض، أصدر العراق معايير نظافة أكثر صرامة لمجازر الماشية، 

والتي تحظر ذبح الماشية خارج األماكن المحددة.
خصص رئيس الـــوزراء العـــراقي مصطفى الكاظـــمي مبلــــغا قـــدره مليـــار دينار 
عراقـــــي لمكـــــافحة حمى القرم-الكونغو النــزفــيــة. بشـــكل أســــاسي لشــــــراء 

المبيدات ودعم حملة معالجة الحمى النزفية وتقليل آثارها[٣].

آخر المستجدات في البلد:

نزيف و كدماتإسهالالتقيؤالتهاب العينيندوخةألم العضالتحمى و صداع

األكمام الطويلة والسراويل 
الطويلة والجوارب

تجنب االتصال الجسدي مع 
CCHF األشخاص المصابين بفيروس

غسل اليدين بانتظام بعد 
رعاية المرضى أو زيارتهم

عدم لمس الحيوانات 
واللحوم النيئة



CCHF هو فيروس اصطناعي مثل فيروس COVID-١٩ ، لذلك دعونا نرى متى سيخرجون لنا بلقاح. على 
أي حال كن حذًرا، األمر ليس فقط مرتبط باللحم ، تعال واقنعني لماذا فقط اللحم ينقل الفيروس في 
الوقت الذي يستخلص فيه الحليب من نفس البقره ولكنه ال يحمل الفيروس. تجنب الحليب واللحوم 
والزبادي ألنهم جميًعا ينقلون الفيروس االصطناعي الحالي حتى يجدوا حًال لنا مع لقاح إلزامي ثاٍن. 

CCHF حول  الخاطئة  المعلومات  من  الكثير  هناك 
لذلك  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  المنتشرة 
يجب على الناس تلقي المعلومات من مصادر جديرة 

بالثقة مثل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

يجب  استفسارات،  أو  مخاوف  أي  وجود  حالة  في 
على األشخاص االتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة: 
أربيل  المثال:  سبيل  على  منطقتك،  رمز  (مع   ١٢٢

.(٠٦٦١٢٢

تقديم  المجتمعيين  الصحــــيين  العاملين  عـلى  يتعين 
جلســـات توعية داخـــــل العيادات وخارجهــــا للمجتمع 

حول كيفية حماية أنفسهم من الفيروس.

يجب على األشخاص الذين لديهم اتصال مباشر مع 
اتباع  والماعز،  واألغنـــام  األبقــــار  وخاصة  الحيوانات، 
القواعد واللوائح لكل من وزارة الصحة و وزارة الزراعة 

وخاصة أثناء الذبح و بسترة الحليب.

مع حلول عيد األضحى في ١٠ يوليو القادم، يتعين 
داخــــل  النازحــين  وخـــاصة  المـــجــتــمـــع،  أفــــراد  على 
المخيمات، توخي مزيد من الحذر بشأن إعداد اللحوم 
بشكل آمن بما في ذلك االحتفاظ باللحوم في درجة 
الذبح  بعد  ساعة   ٢٤ لمدة  مئوية  درجة   ٤-٨ حرارة 
األخرى  الحيوانية  واألنسجة  اللحوم  طهي  ودائًما 

كامًال.

CCHF له تاريخ طويل حيث تم اكتشافه ألول مرة 
في القرم في عام ١٩٤٤ وأطلق عليه اسم حمى 
القرم النزفية. ثم تم التعرف عليه الحًقا في عام 
أفضى  مما   ، الكونغو  في  للمرض  كسبب   ١٩٦٩

إلى االسم الحالي للمرض.

ينتقل الفيروس في المقام األول إلى البشر من 
حشرة القراد وحيوانات الماشية. يمكن أن يحدث 
االنتقال من إنسان إلى آخر نتيجة االتصال المباشر 
بالدم أو باإلفرازات أو باألعضاء أو بسوائل الجسم 

األخرى لألشخاص المصابين.

شرب  بعد  اإلصابة  عن  قليلة  تقارير  هناك  كانت 
النيئة  اللحوم  تناول  بعد  أو  المبستر  غير  الحليب 

من الماشية الطازجة المذبوحة[٤].

في  الصحة  ووزارة  العراق  حكومة   من  كل  قام 
رسمية  رسائل  بتعميم  العراق  كردستان  إقليم 
حول قواعد وأنظمة مكافحة الحمى النزفية على 
جميع الجهات الصحية في ١٨ مديرية في العراق 

مما يدل على خطورة الفيروس الجديد.

المـصــادر
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/crimea
n-congo-haemorrhagic-fever

https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/
item/2022-DON386#:~:text=Between%20%201January%20t
o%20%2022,13in%20laboratory%20confirmed%20cases.

https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/28052022
  
https://www.ecdc.europa.eu/en/crimean-congo-haemorrh
agic-fever/facts/factsheet
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