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والهمُت هزا املىطىع مً العشاق بعذ ظهىس العذًذ مً الاصاباث بفحروط الحمى اللشم الجزفُت في مىاطم مخخلفت 

 . املشضجم اعذاد هزه الىسكت املىجضة  التي جدىاٌو هزا 

مما جىلله خؽشة اللشاد و اليىوؼى الجزفُت  –فحروط خمى اللشم ٌعببهاظع الاهدؽاس مشض و ٌعذ مشض الحمى الجزفُت 

وهى مً   1.%40 -% 10بحن ه ماعى الىاججتالىفُاث  ثمعذال  وجتراوحًؤدي الى وكىع أوبئت الحمى الجزفُت الفحروظُت الؽذًذة، 

يخلل مً  والحُىان،املؽترهت بحن الاوعان الامشاض  اصا  أو مً خؽشة اللشاد وىظ  هاكل في خحن الًيخلل مً املصخص الٍو

ؽمل هزا املشض مجمىعت واظعت مً الحمى الجزفُت هخلً الىاجمتعً الاًبىال سة جُذخالٌ جىاٌو اللحىم املطبىخت باصى  .َو

 2وماسبىسغ وخمى الىادي املخاصذع وخمى الظا وفحروط هاهخا  وخمى الظىً والاصفشاء.

 :أالنتشار الجغرافي للمرض

لُاهزا املشض ٌعخىطً  خاهُا ،اليىوؼى) في مىاطم واظعت مً دٌو افٍش اوه ،اوػىذاو  ،ومىٍس لُا جىى و  ،ُجحًر و  ،افٍش

في ، ووالهىذ( ،وباهعخان ،وافؼيعخان ،اوصبُىعخانو  ،وطاجىعخان ،خانعوواصاخ ،الاصحناظُا )و ، العىدان و العِىؼاٌ(

وكذ سجلذ اٌو خالت في مىطلت اللذم في سوظُا ظىت  .اظباهُا (ووىظىفى وجشهُا والُىهان و  ،ابلؼاٍسو  ،سوظُااوسبا )ؼشق 

مىظمت  اؼاسثهما  واطلم عليها خمى الىىؼى وبزلً اطلم على املشض خمى اللذم الىىؼى الجزفُت. 1968ر ظىت وفي صائح 1945

جباصىسة  فشدًت كذ جضدادان هىان خاالث  (WHO EMR)الصحت العاملُت لؽشق البدش الابُع املخىظ   ا. ُتجذٍس  ظىٍى

ذ وعمان وباهعخان  الاخُان كذفي بعع و جيىن على ؼيل جائدت في ول مً بلذان افؼاوعخان واًشان والعشاق واليٍى

 ، وماصش والاصىماٌ وجىوغ. الاماساثوالععىدًت والعىدان و 

خاصذ أٌو شإر ؼشق البدش الابُع املخىظ ، ىطلت ماملخىطىت في العشاق و  الامشاض ٌعذ مشض الحمى الجزفُت مً 

بعع في  صاباثال إحسجُل عذد مً  جلتها م9191ى الحرمىن في بؼذاد ملٍشظت مً الاهباس ظىت في معدؽفخالت في العشاق 

ث مؤهذة ال خا 7خالت مؽدبه بها و  64 العشاكُت سجلذ وصاسة الصحت 2018في عام مخفاوجه، فث ال مدافظاث العشاق بمعذ

ا مخ اما عً مىجت الخفش ي الاخحرة فلذ اعلىذ وصاسة الصحت والبِئت  3ورلً لؼاًت جمىص مً العام هفعه. مىثث ال خا 5وبًر

خالت  18خالت اصابت  96بلؼذ ماالًلل عً  21/5/2022العشاكُت بان عذد الاصاباث بالحمى الجزفُت في عمىم العشاق لؼاًت 

  . 4اوالاعذاد في خالت جضاًذ لىثرة خاالث املؽدبه به % مً مجمىع الاصابت 19وفاة اي حؽيل ماوعبخه 

ٌٍ لحاالث مع الحمُاث الجزفُت الفحروظُت ومعاودَتها  سبما ٌعىد ظبب جفش ي  ٌٍ عا  هلص بعبب في العشاق الىفاة معذ

، وعذم هفاًت مماسظاث ميافدت العذوي في َمشافم الشعاًت الصحُت، الىكذ املىاظب، والترصِذ الىبائيري في الدصخُِص املخت

 وطعف بشامج ميافدت الىىاكل، 

                                           
1
شعبة االعالم والعالقات  Crimean Congo Hemorrhagic Fever (CCHF الكونغو النزفية  ) -(. حمى القرم8192انطوان صبري البنا. )  

        صباحا. 1:2. س 82/5/8188وقت وتاريخ الجخول  . https://covm.uobaghdad.edu.iq العامة. كلية الطب البيطري . جامعة بغجاد. 
2
 WHO. (2022). Haemorrhagic fevers, Viral. http://www.emro.who.int/ 

3
ت العشاق. الاماهت العامت ملجلغ الىصساء. املشهض املؽترن للخيعُم والشصذ. )   ش سكم 2019ِجمهىٍس  Jcmc.gov.iq . 6. ص5(. املخاطش والاوعاػ في العشاق. جلٍش

4
 .89/5/8188، بغجاد، قناة العراقية االخباريةبث على النشرة االخبارية الساعة الثامنة . خالل سيف البجر  



خخام البذ مً الاؼاسة بان على لجىت الصحت والبِئت الىُابُت اللُام بذوسها الشكابي مً خالٌ علذ جلعاث في ال

ش الصحت واليادس املخلذم في الىصاسة فظال عً الجهاث راث العالكت  وىصاسة الضساعت ملىاكؽت ماًاحي:  هلاػ او اظخماع مع وٍص

 ت ملىع  2013لعىت  32لصحت الحُىاهُت سكم الُاث جطبُم الفلشاث املىاصىص عليها في كاهىن ا وجىفُز الاجشاءاث الظشوٍس

 اصابت الحُىاهاث باالمشاض واهخلالها الى الاوعان.

  مخابعت الذوس الشكابي لىصاسة الصحت على عمل املجاصس والخعشف على مذي جىفُزها للمدذداث اللُاظُت املىاصىص عليها

 املجاصة سظمُا.في اللىاهحن راث الاصلت وػلم املجاصس ػحر 

  الخاهُذ على جىفحر العالجاث في املعدؽفُاث في خالت خذور اصاباث ومخابعت لشصذ الحاالث املاصابت واملؽدبه بها

 وجدذًث البُاهاث بؽيل معخمش.

  حؽىُل فشق جىالت ملشاكبت املطاعم ومدالث اللاصابت والاظىاق والبائعت املخىجلحن وبائعي املىاش ي والىكىف على الُت

 الزبذ املخبعت وظالمت اللحىم.
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