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قصوى  أولوية  املعدية  ــراض  األم تشكل 
والسكان  العامة  الصحة  وزارة  اهتمامات  يف 
وتفشيها  انتشارها  وتداعيات  لخطورة  نظراً 
عالية  قدرة  ذات  األنفلونزا  وتعترب  مجتمعيا، 
عند   ) توقعها  يصعب  بصورة  التحور  عىل 
الحيوانات والبرش عىل السواء) وبذلك تمثل 
أولوية يف مجال اتخاذ التدابري الالزمة لوقف 
العاملي  التهديد  ظل  يف  خاصة  اجتياحها 
رفع  العاملية  الصحة  منظمة  وإعالن  الراهن 
درجة التأهب يف 11 يونيو 2009م من الدرجة 
(السادسة)،  القصوى  الدرجة  إىل  الخامسة 
وبالنسبة للوضع الراهن يف ما يرتبط بأنفلونزا 
الطيور h1n1 أو ما عرف أوال بأنفلونزا الخنازير 
فإن التهديد بالجائحة أصبح واقعاً مع ثبوت 
إىل آخر واستمرار  إنسان  العدوى من  انتقال 
ظهور عدد متزايد من الحاالت يف عدد كبري من 

دول العالم يف مختلف القارات واألقاليم .
الباردة  األجواء  يف  اإلصابة  معدالت  وتكرث 
الخريف  فصل  نهاية  يف  الرطوبة  وانخفاض 
العوامل  تؤثر  كما  الربيع،  فصل  بداية  وحتى 
التهوية  توفر  وعدم  ــام  االزدح مثل  البيئية 
الجيدة عىل معدالت انتشار املرض، وهنا نود 
اإلشارة إىل أن املرض عاملي االنتشار، فتصيب 
عدوى األنفلونزا كافة األعمار ويمكن أن تودي 
تزداد  حيث  والكبار،  واألطفال  الرضع  بحياة 
عوامل الخطورة عند األشخاص الذين يعانون 
من األمراض املزمنة مثل (أمراض الرئة املزمنة 
والروماتيزم وأمراض الرشيان التاجي ومرض 
إىل  الدم إضافة  الكىل وفقر  وأمراض  السكري 

خطورة اإلصابة بسبب التدخني أو الحمل) .
أعراض األنفلونزا

الخنازير  األنفلونزا  فريوسات  تصيب  كما 
املائية،  والثدييات  والخيول  ــن  ــدواج وال
الفريوس  باإلضافة إىل اإلنسان، حيث ينتقل 
من شخص إىل آخر عن طريق الرذاذ املتطاير 
انتقاله  ويمكن  العطاس  أو  السعال  نتيجة 
أن  وكما  امللوثة،  واألدوات  األيدي  طريق  عن 
األطفال هم األكرث عرضة لإلصابة باملرض لذا 
املجتمع  يف  الفريوس  انتشار  أسباب  أهم  فإن 
إصابة األطفال يف السن املدرسية، وترتاوح فرتة 
، وقد يظهر  حضانة املرض من (2  - 7) أيام 
عىل  أو  متفرقة  كحاالت  صور  عدة  يف  املرض 
شكل أوبئة محلية أو إقليمية أو جائحة عاملية .
تتمثل األعراض الشائعة يف ( ارتفاع درجة 
السعال   ، أكرث  أو  مئوية  درجة   28 إىل  الحارة 
بالعضالت  وآالم  ــداع  وص الحلق  احتقان   ،
وتستمر عادة ملدة 3 أيام )، وأكرث املضاعفات 
الفريويس  الــرئــوي  االلتهاب  هــي  شيوعا 
وااللتهاب الرئوي البكتريي الثانوي، ويف حالة 
ظهور مثل هذه األعراض أو حتى يف األنفلونزا 
العادية يجب متابعة أقرب مركز صحي حتى 

يتم التأكد وتلقي العالجات املناسبة للمرض 
حرصاً عىل سالمة الجميع.

ال توجد حاالت
 - الدكتور عيل املحاقري  البداية تحدث  يف 
مدير املركز الوطني ملكافحة األنفلونزا يف وزارة 
الصحية  للرعاية  الوزارة  ومستشار  الصحة 
انتشار  حاالت  من  نعاني  عام  كل  يف  األولية: 
أنفلونزا، ويف السنوات  األنفلونزا وهذا موسم 
 h1n1 املاضية انترش ضمن املوجة العاملية ل
ليس  واآلن  السابقة،  الجائحات  احتواء  وتم 
واألمر  طيور،  أنفلونزا  مثبتة  حالة  أي  هناك 
عملت  الزراعة  وزارة  أن  معرفته  يجب  الذي 
مسحا عىل مستوى مزارع الطيور املتوفرة يف 
البلد ولم تكن هناك أي حاالت أنفلونزا طيور 
يف الطيور أثبتت حتى اليوم وتم عمل مذكرة 
بذلك وتوزيعها يف وسائل التواصل االجتماعي 
فوزارة الزراعة أدرى من وزارة الصحة يف قضية 

انتشار مرض الطيور.
اشتباه  حالة  هناك  حالياً  املحاقري:  وقال 
أقرب إىل أن تكون أنفلونزا خنازير h1n1 وليس 
حاالت طيور، ولم تثبت إىل اآلن وإجماال وصل 
عدد حاالت الوفيات هذا املوسم حوايل 30 حالة 
والتقيص  التحري  مع  مجملها  يف  ولكن  وفاة 
الوبائي لم نجد أي ارتباط مابني الحاالت التي 
توفت أو الحاالت التي دخلت العنايات املركزة 
نهائياً  الطيور  مع  مرضهم  تاريخ  احتكاك  يف 
من  إال  ينتقل  أن  يمكن  ال  الطيور  وأنفلونزا 

الطيور إىل اإلنسان
درجات األنفلونزا 

املدير الوطني ملكافحة األنفلونزا أوضح أن 
األنفلونزا أحياناً تكون عبارة عن مكمل ملا عند 
املريض الذي يأتي ولديه أمراض سكر أو قلب 
أو فشل كلوي أو التهابات رئوية مزمنة ونحن 

فتصل  ومدخن  مخزن  شعب  الحال  بطبيعة 
املريض  يسعف  وال  األخرية  للمرحلة  الحالة 
وجهازه  وصل  إن  فحتى  املركزة  للعناية  إال 
تكون  فبالتايل  حاد  التهاب  حالة  يف  التنفيس 

األنفلونزا عامال مساعداً عىل الوفاة.
وعن االدعاءات التي يعلنها إعالم املرتزقة، 
تثبت  ولم  عندهم  كما  أنفلونزا  عندنا  يقول: 
ستثبت  كيف  الجنوب  يف  أنفلونزا  حالة 
واملحاليل  اإلمكانات  فعندهم  الشمال  يف 
موجودة يف مستشفياتهم ومخترباتهم، ونحن 
املرجعية  للمختربات  فقط  عينات  نجمع 
القليلة  األيام  العاملية وخالل  ملنظمة الصحة 
النتائج ماهي  سينكشف الغطاء عند وصول 
الفريوسات املتوفرة واملسببة للوفيات يف اليمن 

من واقع العينات التي تم جمعها وإرسالها.
وطمأن الدكتور املحاقري كافة املواطنني أنه 
بناء عىل تعميم وزارة الزراعة ال يوجد خوف 
من أكل الطيور، واملرض ال ينتقل إال عن طريق 
الهواء مبارشة عرب الرذاذ أو عن طريق املالمسة 
قبل  اليدين  بتنظيف  العناية  وعدم  للطيور 
التي  للحاالت  املخالطني  إىل  إضافة  التعامل 
تحت  يبقوا  أن  يجب  والذين  أنفلونزا  لديها 
املراقبة إذا ظهرت عليهم أي أعراض أنفلونزا 
حال  أي  يف  العالج  أخذ  يف  اإلرساع  وعليهم 
الفريوسات  لكل  املتوفر  والعالج  األحوال  من 
املسببة لألنفلونزا وال داعي للهلع وأن ينتظروا 
بدون عالج ألنه يفرتض إذا كان هناك أنفلونزا 
وبدأنا نستعمل عالج األنفلونزا العادي املتوفر 
خوف  يوجد  فال  تحسناً  ووجدنا  السوق  يف 
خاصة  كالعادة  موسمية  ألنها  األنفلونزا  من 
لديهم  ملن  خصوصا  تزيد  الغبار  انتشار  مع 
تحسس من الغبار، أما إذا لم يجدوا أي فائدة 
من استعمال األدوية لعالج حاالت التحسس 
إبالغ  فعليهم  العادية  األنفلونزا  ــاالت  وح
الربنامج بوزارة الصحة أو الوصول ألقرب مرفق 

صحي للتشخيص والتواصل مع وزارة الصحة 
لتوفري الدواء..

نتائج الفحص
 وزارة الزراعة والري أكدت يف املذكرة التي 
تم تعميمها عن األخبار املتداولة حول انتشار 
أنفلونزا الطيور بأن الجهة املختصة يف وزارة 
خالل  من  بالغ  أي  تتلق  لم  ــري  وال الزراعة 
أو  املحافظات  يف  البيطري  الرتصد  مسؤويل 
نفوق  حالة  عن  القطاع  يف  العاملني  الفنيني 
بأنفلونزا  اشتباه  إىل  تشري  املزارع  أوساط  يف 
العامة  الصحة  عىل  منها  وحرصا  الطيور 
عنرصا  يشكل  الذي  الدواجن  قطاع  وسالمة 
مهما من عنارص االقتصاد الوطني فقد قامت 
ــاإلدارة  ب ممثلة  بــالــوزارة  املختصة  الجهة 
البيطري  والحجر  الحيوانية  للصحة  العامة 
بياض   – أمهات   ) الدواجن  بأخذ عينات من 
) وفحصها يف املخترب املركزي وكانت نتائجها 
ال تشري إىل أي اشتباه باملرض كما أن الوزارة 
بصدد تنفيذ مسح ملزارع الدواجن لتأكيد ذلك.

أكاذيب إعالم العدوان
ويف ترصيح لوزارة الصحة العامة والسكان يف 

الجمهورية اليمنية للناطق الرسمي الدكتور 
فرباير   20 الثالثاء  الكحالني  عبدالحكيم 
روجت  التي  األكاذيب  فيها  استنكر  2018م 
العدوان  لتحالف  التابعة  عكاظ  صحيفة  لها 
السعودي األمريكي وكذلك من روجت له وكالة 
مرض  انتشار  حول  أكاذيب  من  نت  أخباري 
األنفلونزا  أدوية  الطيور وحول نهب  أنفلونزا 
ومحاليل الفحص املخربية لألنفلونزا من قبل 
الجيش  إىل  إشــارة  يف  الحوثيني  أسمتهم  ما 
واللجان الشعبية وهذا ليس غريبا عىل األبواق 
اإلعالمية الكاذبة فهي تكذب يف سفك الدماء 
دول  ترتكبها  التي  اإلنسانية  ضد  والجرائم 
يومياً  ترتكب  جرائم  وهي  بالدنا  يف  العدوان 
الحرة  ــالم  اإلع ووسائل  بالكامريات  وتوثق 
والنساء  واألطفال  املدنيني  بحق  والنزيهة 
واملنشآت  اإلسعاف  وســيــارات  واملسعفني 
املياه  ومشاريع  والجسور  واملدارس  الصحية 
وتؤكد  وغريها،  املقابر  وحتى  بل  واملساجد 
الوزارة أنه ال صحة عىل اإلطالق ملا ينرش من 
املحيل  العام  الــرأي  ــوزارة  ال وتحيل  أكاذيب 
الرسمية  التصاريح  إىل  ــدويل  وال والعربي 
ال  وأنه  األنفلونزا  حول  الــوزارة  عن  الصادرة 
يعرف  ما  الحاالت  أن  يؤكد  أن  أحد  يستطيع 
أنفلونزا  أو   h5n1 طيور  بأنفلونزا  إعالميا 
املخربية  املحاليل  توفر  لعدم   h1n1 خنازير 
توفر  عدم  وكذلك  والعدوان  الحصار  بسبب 
األدوية منذ عام ونصف وتعرف منظمة الصحة 
العاملية ذلك، وتحتفظ الوزارة بحقها القانوني 
يف مقاضاة هذه الصحف والوكاالت اإلخبارية 

عما تقوم به من نرش األكاذيب والرتويج لها .
هالك الطيور

الدكتور املحاقري أكد يف ختام هذا التحقيق 
ظهرت  إذا  كثرية  وقائية  ــراءات  إج هناك  أن 
أنفلونزا الطيور وثبت وجودها يف مزارع الطيور 
ساعات   8 إىل   6 خــالل  أنــه  منصفني  ولنكن 

سيكون نسبة الهالك فيها %100 مما يعني أن 
أول من سيهلك هي الطيور واملتغري الثاني من 
أكرث الناس املفروض أن يكونوا أصيبوا بأنفلونزا 
الطيور فيما إذا وجد ( الناس الذين يخدمون يف 
الطيور والذي يعملون يف مزارع الطيور والذين 
لديهم  والذين  الدجاج  مسالخ  يف  يشتغلون 
تربية طيور خاصة خصوصا يف املنازل وهذا 
عرضة  أكرث  هم  الناس  فهؤالء  بالدنا  يف  قليل 
ألنفلونزا الطيور كان يفرتض عندما نقول أن 
هناك أنفلونزا طيور هذه الفئة هي التي يكون 
فيها الهالك أكرث وهي التي يكون فيها نسبة 

املرض أكرب.
بعض  أخبار  ــداول  ت إن  املحاقري:  وقــال 
االجتماعي  التواصل  مواقع  وبعض  الفئات 
هي فتاوى بدون حجة أو  برهان وتظل كالما 
ألن وسائل التواصل االجتماعي ليست مواقع 
علمية حتى نعتمد عىل ما يقال فيها، فوزارة 
الزراعة  وزارة  وكذلك  بعملها  قائمة  الصحة 
يكون  أن  يجب  التي  املختصة  الجهات  وهي 

الترصيح منها سلباً أو إيجاباً .
رضورة  إىل  املواطنني  بتنبيه  حديثه  وختم 
األنفلونزا  انتشار  موسم  يف  االزدحــام  تجنب 
يف املآتم واألفراح وجلسات املقيل والتخفيف 
هذه  يف  ونحن  خاصة  التجمعات  هــذه  من 
الظروف وانتشار األوبئة واألمراض ويجب أن 
حرصا  جيدة  تهوية  التجمع  أماكن  يف  تكون 
بحالة  مريض  ــود  وج عند  اآلخــريــن،  عىل 
كما  باآلخرين،  يختلط  ال  أن  يجب  أنفلونزا 
يجب االهتمام بغسل اليدين باملاء والصابون 
كل  ألن  السوق  يف  أشياء  مع  تعامل  أي  بعد 
يشء فيه ملوث خصوصا مع تدني اإلصحاح 
غري  واملــاء  القمامة  وتراكم  املوجود  البيئي 
العناية  فيجب  حولنا  املوجود  والغبار  متوفر 
العالج  مفتاح  هي  التي  الشخصية  بالنظافة 

لكل األمراض .

شائعات أنفلونزا الطيور محاوالت فاشلة للنيل من الصمود النفسي للشعب اليمني

إفالس إعالمي جديد للمرتزقة ودول العدوانإفالس إعالمي جديد للمرتزقة ودول العدوان

ــعب يحاول  ــني الحني واآلخر أن يرهب الش ــدوان واملرتزقة  ب ــالم الع إع
ــع والقلق يف  ــأنها بث الهل ــائعات، التي من ش ــي عرب الش اليمن
ــار الصحي انطالقا مما تمر به اليمن من وضع  قلوب املواطنني، خصوصا يف املس
ــدم توفر  ــق الصحية وع ــار وتدمري املراف ــدوان والحص ــبب الع ؛ بس ــي متدنِّ صح
ــار  األدوية واملحاليل املخربية.. ومؤخراً أخذ إعالم العدوان يروج أخباراً عن انتش

انفلونزا الطيور.
ــائعات  ــلطت الضوء عىل هذه الش ــة الثورة وضمن متابعتها الصحفية س صحيف
ــاالت إصابات  ــوت والنفي لح ــدى الثب ــن وم ــي الراه ــع الصح ــا والواق ومصادره

باألنفلونزا التي أوردها إعالم العدوان.. إىل التفاصيل :

تحقيق/ رجاء عاطف

■ المركز الوطني لمكافحة األنفلونزا: ال توجد حاالت مثبتة.. وال قلق

وزارة الزراعة:
مؤشرات الفحص 
البيطري والصحي 

تؤكد عدم وجود أي 
اشتباه باملرض

مختصون:
ال خوف من األنفلونزا 

املوسمية وعلى 
املواطنني تجنب 
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