
xAnthrax_Uganda_2.0_Participant_2021-07-29.docx 

 

 

 
 

 
 

 دراسات حالة في علم األوبئة التطبیقي
191-721 

 
 

 الجمرة الخبیثة في جبال أوغندا: 
  الصحة الواحدة دراسة حالة وفقًا لنھج 

)One Healthالستقصاء الفاشیة ( 
 

 2.0إصدار الفصل الدراسي 
 

 دلیل المشارك:

 أھداف التعلم

 قادًرا على: مقیمبعد إكمال دراسة الحالة ھذه، یجب أن یكون ال

 وصف كل خطوة من خطوات استقصاء الفاشیة، خصوًصا عند استقصاء فاشیة مرض حیواني المصدر 

 وصف نھج الصحة الواحدة الستقصاء الفاشیة، بما في ذلك التحدیات التي یفرضھا 

 وضع الفرضیات حول مصدر الفاشیة وتقییمھا 

 تفسیر البیانات الوبائیة الوصفیة والتحلیلیة 

  استراتیجیات مكافحة األمراض حیوانیة المصدر ووقایة الحیوانات واألشخاص منھاتحدید 
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، ال سیما الباحثین الرئیسیین، 2018تستند دراسة الحالة ھذه إلى التحقیقات التي أجراھا برنامج زمالة الصحة العامة في أوغندا في عام 

ومع ذلك، فإن دراسة الحالة لیست سرًدا واقعیًا تماًما لھذه  االستجابة السریعة في مقاطعة كوین.إستر كیزاكي وكینیث بینوموجیشا، وفریق 
 االستقصاءات؛ فقد تم تغییر جوانبھا للمساعدة في تحقیق أھداف التعلم المطلوبة.

 
بل أن یحرره رتشارد دیكر عام من دراسة الحالة ھذه ق 1.0بالتعاون مع الجامعة الوطنیة األسترالیة اإلصدار  Ausvetطورت شركة 

بدعم من فریق التعلم اإللكتروني  Brass Drum Mediaتم وضع إصدار التعلم اإللكتروني من قِبل جانیت شتر جرین وشركة  .2019
ت برامج تدریب الوبائیات وتدخالت الصحة العامة برامج تدریب الوبائیات وتدخال)، وCDCبمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا (

وإصدار التعلیم  1.0بین میزات اإلصدار  2.0یجمع اإلصدار  )، ومعھد معلوماتیة الصحة العامة.TEPHINET( الصحة العامة 
  اإللكتروني، الذي حرره ریتشارد دیكر وراجعھ وأضاف مالحظاتھ كل من جولي ھاریس وكلیر جینینجز.

 
تطویر ھذا اإلصدار من دراسة الحالة الذي تمولھ مراكز مكافحة األمراض والوقایة  NU2GGH001873دعمت االتفاقیة التعاونیة رقم 

وتقع  ، وھو برنامج تابع لمنظمة فرقة العمل المعنیة بالصحة العالمیة.برامج تدریب الوبائیات وتدخالت الصحة العامة منھا من خالل 
بالضرورة وجھات النظر الرسمیة لمراكز مكافحة األمراض والوقایة  مسؤولیة محتویات ھذا اإلصدار على عاتق المؤلفین فقط وال یمثل

برامج تدریب الوبائیات وتدخالت الصحة منھا، أو وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة، أو منظمة فرقة العمل المعنیة بالصحة العالمیة أو 
 .العامة 

 
  

 learning@tephinet.orgراسة الحالة ھذه إلى: یُرجى إرسال التصحیحات واقتراحات التحسین والتعلیقات بشأن د

mailto:learning@tephinet.org
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 (لقراءة المعلومات األساسیة) الصحة الواحدة مقدمة إلى نھج  ورقة الحقائق األولى:
 ؟الصحة الواحدة ما المقصود بنھج 

صر على د ھذه العناة في أحالعالقة الوثیقة بین البشر والحیوانات والبیئة والتأثیر الذي یمكن أن یحدثھ ضعف الصح الصحة الواحدة یُقّر نھج 
  العناصر األخرى.

بأنھ "نھج تعاوني متعدد القطاعات ومتعدد  الصحة الواحدة ) نھج CDCتُعّرف المراكز األمریكیة لمكافحة األمراض والوقایة منھا (
بھدف تحقیق أفضل النتائج الصحیة مع االعتراف بالترابط بین  -مل على المستویات المحلیة واإلقلیمیة والوطنیة والعالمیة یع -التخصصات 

على الرغم من أن ھذا النھج لھ صلة خاصة بمكافحة األمراض التي یمكن أن تنتقل من 1 األشخاص والحیوانات والنباتات وبیئتھم المشتركة".
مھم أیًضا لفھم التحدیات الصحیة األخرى التي قد تنشأ عن  الصحة الواحدة ر (األمراض الحیوانیة المصدر)، إال أن نھج الحیوانات إلى البش

حتباس التفاعالت بین البشر والحیوانات والبیئة مثل مقاومة مضادات المیكروبات وسالمة وأمن الغذاء والموائل الناقلة الموسعة الناتجة عن اال
 الحراري.

كشف المبكر عن األمراض یمكن أن یؤدي ال نُُھج الصحة الواحدة مھمة للوقایة من األمراض الحیوانیة المصدر ودراستھا والسیطرة علیھا.تُعد 
ة إلى السلسل ألمراضالحیوانیة المصدر في مجموعات الحیوانات إلى منع انتقالھا إلى البشر، على سبیل المثال، عن طریق منع إدخال ھذه ا

رة على العدوى في بالنسبة لبعض األمراض الحیوانیة المصدر، یمكن أن تكون السیط ، أو تخفیف مخاطر األمراض إذا تم إدخالھا.الغذائیة
ء الُسعار، ت، دامجموعات الحیوانات أكثر الطرق فعالیة لوقایة البشر من األمراض (على سبیل المثال، الجمرة الخبیثة، داء البروسیال

انیة المصدر، وما % من األمراض المعدیة في البشر ھي أمراض حیو60ونظًرا ألن ما یقرب من  "أ" حیوانیة المصدر). فیروسات األنفلونزا
غالبًا  امل معھا% من األمراض المعدیة الناشئة ھي أمراض حیوانیة المصدر، فإن نھج الصحة الواحدة لدراسة األمراض والتع70یقرب من 

 ما یكون مناسبًا ومفیًدا.

ت، على لوكاالب دراسة األمراض والتحكم فیھا في منظومة البشر والحیوانات والبیئة التنسیق والتعاون بین مختلف التخصصات واتتطل
  مستویات مختلفة.

 ما المھن المشاركة في نھج الصحة الواحدة لدراسة األمراض حیوانیة المصدر والسیطرة علیھا؟
 تشمل المھن ذات الصلة ما یلي:

 لم األوبئة في مجال الصحة العامةاختصاصیو ع •
 اختصاصیو علم األوبئة البیطریین •
 األطباء واختصاصیو األمراض والممرضات والعاملون في مجال الصحة المجتمعیة •
 األطباء البیطریون، والعاملون في مجال صحة الحیوانات، ومسؤولو الحجر الصحي •
 فنیو المعامل •
 األحیاء البریةعلماء البیئة واختصاصیو البیئة وعلماء  •

ضع السیاسات التي توفر على سبیل المثال، للسیاسیین دور في و تؤدي العدید من المھن األخرى أدواًرا رئیسیة في تنفیذ نھج الصحة الواحدة.
یات داقتصا الدعم التشریعي للتحقیق في األمراض والسیطرة علیھا، بما في ذلك خطط التعویض؛ ویضطلع االقتصادیون بدور في تقییم
لبشري سلوك ااستراتیجیات التدخل للتعامل مع األمراض؛ ویضطلع علماء االجتماع واالختصاصیون االجتماعیون بدور في فھم دوافع ال
لتحقیق في اءات اوالظروف االجتماعیة التي تؤثر على حدوث حاالت التفشي واالستجابة لھا؛ وموظفي األمن قد یكون لھم دور في دعم إجر

 یطرة علیھا.األمراض والس
 
  

                                                            
 

 متاح على: أساسیات نھج صحة واحدة (على اإلنترنت). .2018مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا،  1
https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html 

 

https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html
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 الجمرة الخبیثة ورقة الحقائق الثانیة:
 علم وباء الجمرة الخبیثة: نظرة عامة موجزة

مة أبواغ مقاو حیث تحیا في تتوطن البكتیریا في التربة في أجزاء معینة من العالم، .العصویة الجمریةالجمرة الخبیثة ھي مرض تسببھ البكتیریا 
الت التفشي ترتبط حا ر.تفشي المرض بین الحیوانات األلیفة والبریة والبش العصویة الجمریةمن حین آلخر، یمكن أن تسبب البكتیریا  للبیئة.

  بین البشر عادةً بحاالت الجمرة الخبیثة األخیرة أو حاالت التفشي المستمرة بین الحیوانات.
ناطق تفشي الجمرة یحدث ھذا عادة في م ا.تصاب الحیوانات آكلة العشب بالعدوى عندما تتغذى على األبواغ التي تعیش في التربة وتبتلعھ

كشاف التربة في ھذه وعند ان الخبیثة السابقة، حیث تترسب األبواغ في التربة من جثث الحیوانات المصابة التي لم یتم دفنھا بشكل مناسب.
عرض تت ء الرعي.ي أثناھا الحیوانات فالمناطق بسبب الفیضانات أو التجریف العمیق أو الحفر، قد تقترب األبواغ من سطح التربة وتتغذى علی

كما قد  لعدوى بھذه الطریقة.وقد یصاب البشر با الحیوانات آكلة اللحم والعشب والحیوانات آكلة اللحوم للعدوى نتیجة تناول الحیوانات المصابة.
ین الحیوانات الحیة أو انتشار العدوى ب ى.یصابون بالعدوى عن طریق التعامل مع الحیوانات المصابة أو المنتجات الحیوانیة الملوثة بالعدو

 البشر أمر نادر للغایة.

عرضھا تع ذلك، عند ایة؛ ومالموجود في الحیوانات المصابة ضعیف للغ البكتیریا العصویة الجمریةالشكل النباتي (الخلیة الطبیعیة النامیة) من 
عض أنواع بدة في لة) تظل محتفظة بقدرتھا على العدوى لسنوات عدیللھواء، یمكن أن تشكل أبواغ عالیة المقاومة (بنیات غیر نشطة وخام

درجة 105-100ة حرارة جراء الحرارة الرطبة عند درج البكتیریا العصویة الجمریةیتم تدمیر كل من األبواغ واألشكال النباتیة من  التربة.
  دقیقة. 20مئویة لمدة 

 الجمرة الخبیثة لدى الحیوانات
لموت المفاجئ في الماشیة بالنسبة للماشیة، تسبب الجمرة الخبیثة ا الخبیثة على العدید من أنواع الحیوانات البریة والمنزلیة.تؤثر الجمرة 

ن مصاب وسقط على إذا مات حیوا وعند وفاة ھذه الحیوانات، قد یوجد دم حول األنف والفم والشرج بأجسامھا. واألغنام والماعز والجمال.
لحیوانات النافقة عزلھا تتضمن الطریقة المناسبة للتعامل مع ھذه ا غ الجمرة الخبیثة یمكن أن تلوث التربة في موضع الجثة.األرض، فإن أبوا

وانات ت الحیعن الحیوانات األخرى، وعدم قطع الجسد (حیث أن التعرض لألكسجین یسمح بتكوین األبواغ)، وإزالة التلوث من موقع مو
  اق.وحرقھا أو دفنھا في األعم

مات قد تشمل العال ومن المثیر لالھتمام أن الخنازیر تتمتع بدرجة معینة من المقاومة الطبیعیة للجمرة الخبیثة وقد تتعافى من المرض.
فاویة للیمضخم الغدد احمى وتاإلكلینیكیة على اإلصابة؛ البراز الدموي والنزیف من األنف والضائقة التنفسیة أو قد تكون خفیفة نسبیًا مسببة ال

  والتورم الموضعي.

 الجمرة الخبیثة لدى البشر
  جسمتحدث أربعة أشكال من الجمرة الخبیثة اإلكلینیكیة لدى البشر، بناًء على كیفیة دخول أبواغ الجمرة الخبیثة إلى ال

وثة مثل منتجات الملل مع التعامبعد دخول األبواغ إلى الجسم من خالل اآلفات الجلدیة، عادةً في أثناء ال الجمرة الخبیثة الجلدیةتحدث  •
غم من أنھا قد تكون أیام، على الر 7عادةً ما تكون فترة حضانة البكتیریا من یوم إلى  اللحوم من ذبیحة مصابة أو أجزاء من جسدھا.

قرحة غیر  م إلىفاقتتمثل السمة السریریة التقلیدیة للمرض في ظھور مجموعة من البثور المرتبطة بالحكة والتورم التي قد تت أطول.
  بة.وتحدث ھذه اآلفات عادةً في الیدین أو الذراعین أو الوجھ أو الرق .(ُخشارةمؤلمة مع قشرة سوداء نخریة (تسمى 

ترة حضانة البكتیریا فعادةً ما تكون  بعد تناول الشخص لحوم حیوان مصاب نیئة أو غیر مطھوة جیًدا. الجمرة الخبیثة الھضمیةتحدث  •
قبة لعقد اللیمفاویة في الراقد تشمل العالمات السریریة لھذه الحالة؛ الحمى وتورم  یام، على الرغم من أنھا قد تكون أطول.أ 7من یوم إلى 

 غماء.بطن واإلوالتھاب الحلق والصداع والغثیان والقيء (والذي قد یكون دمویًا)، واإلسھال (والذي قد یكون دمویًا) وتورم ال

ا تبطة تاریخیً واء، المرفي الھ البكتیریا العصویة الجمریةبعد استنشاق الشخص ألبواغ  االستنشاقیة (الرئویة)الجمرة الخبیثة تحدث  •
لرغم من أنھا قد تكون اأیام، على  7عادةً ما تكون فترة حضانة البكتیریا من یوم إلى  بمعالجة الجلود أو األصواف الحیوانیة الملوثة.

صعوبة السعال وویة لھذه الحالة؛ الحمى والتعب واألوجاع والغثیان والقيء واالنزعاج في الصدر قد تشمل العالمات السریر أطول.
ة) بین األشخاص حالة إصابة بالجمرة الخبیثة االستنشاقیة (خمس منھا ممیت 11في الوالیات المتحدة، حدثت  2001في عام  التنفس.

 جمرة الخبیثة.الذین تعاملوا مع رسائل بریدیة ملوثة عمًدا بأبواغ ال

قد  لخبیثة.اثة بالجمرة ر الملوبین متعاطي الھیروین بالحقن والذین تشاركوا اإلب بالجمرة الخبیثة المحقونةتم اإلبالغ عن حاالت إصابة  •
ي د أو فحت الجلتكون السمات السریریة مشابھة لتلك الخاصة بالجمرة الخبیثة الجلدیة، ولكنھا قد تشمل عدوى أعمق في األنسجة ت

 العضلة التي تم بھا حقن العقار المخدر.

.
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 الجمرة الخبیثة في جبال أوغندا
 الجزء األول

 
یعمل على المستویات المحلیة واإلقلیمیة والوطنیة  -ھو نھج تعاوني متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات  الصحة الواحدة نھج 

 بھدف تحقیق أفضل النتائج الصحیة مع االعتراف بالترابط بین األشخاص والحیوانات والنباتات وبیئتھم المشتركة. -والعالمیة 
  نھا ولجنة نھج الصحة الواحدةالمراكز األمریكیة لمكافحة األمراض والوقایة م —

 أو ببساطة أكثر،
على  -ھو نھج لضمان رفاھیة األشخاص والحیوانات والبیئة من خالل حل المشكالت بشكل تعاوني  نھج الصحة الواحدة

 الصعید المحلي والوطني والعالمي.
 ، جامعة كالیفورنیا، دافیسالصحة الواحدة معھد  -

 واالستقصاء األوليالمعلومات األساسیة 
 المكالمة األولى — 2018إبریل  20

 
، تلقى مسؤول الصحة 2018إبریل  20في یوم الجمعة الموافق 

بمقاطعة كوین في أوغندا مكالمة من مسؤول طبي في عیادة 
أبلغ المسؤول الطبي عن رؤیة سبعة مرضى في  .صحیة محلیة

ھم عالمات وأعراض الجمرة الخبیثة األسبوع الماضي تظھر علی
تورمة وقروح غیر مؤلمة ذات نسیج أسود مبثور جلدیة  -الجلدیة 

 ).1في المنتصف (ُخشارة، راجع الشكل 

ذكر المسؤول الطبي أنھ لم یرى ھو وال زمالئھ حالة إصابة 
 اًما.ع 17بالجمرة الخبیثة في العیادة منذ أن بدأ العمل ھناك منذ 

 لمعلومات األساسیةا — الجمرة الخبیثة

الجمرة الخبیثة ھي عدوى بكتیریة حادة حیوانیة المصدر تسببھا 
، وھي بكتیریا موجبة الجرام مكونة البكتیریا العصویة الجمریة

لألبواغ یمكن أن تعیش لسنوات في التربة في وضع نفوق 
ینتقل المرض إلى البشر عن  الحیوانات المصابة بھا أو دفنھا.

 ل مع الحیوانات المصابة أو تناول لحومھا أو مالمسة طریق التعام
 
 
 
 
 

منتجاتھا مثل الصوف أو الجلود أو العظام أو عن طریق استنشاق 
أشكال، اعتماًدا على  3عادةً ما تأخذ الجمرة الخبیثة  ].1األبواغ [

 طریقة التعرض: الجمرة الخبیثة الجلدیة والھضمیة واالستنشاقیة.

 

 
 الجمرة الخبیثة ُخشارة .1الشكل 

 
في برنامج زمالة الصحة  مقیم مورویلنغ،صورة مھداة من السید جوب 
 2020العامة في أوغندا، مجموعة 

 

 
 دقائق). 5ما األسئلة التي یجب أن یطرحھا مسؤول الصحة بالمقاطعة على المسؤول الطبي عن ھؤالء المرضى؟ ( السؤال األول:
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 اإلعداد
تقریبًا) في منطقة  100,000تقع مقاطعة كوین (عدد سكانھا 

جبلیة في شرق أوغندا تعرف بأنھا "ممر حفظ الماشیة،" بالقرب 
  ).2من الحدود مع جمھوریة كینیا (الشكل 

 
ویربون  تعتمد معظم األسر في مقاطعة كوین على زراعة الكفاف.

وخصوًصا البقر والماعز، إلى جانب األغنام والخنازیر الماشیة، 
یمثل الرادیو المصدر  حوالي ثلث السكان أمیون. والدواجن.

 الرئیسي للمعلومات في المنطقة.

 معلومات سریریة --مرضى  7أول 
  قّدم المسؤول الطبي التفاصیل التالیة عن المرضى السبعة:

ن بثور ونتوءات عانى جمیع المرضى من آفات جلدیة تتكون م
محاطة بمناطق كبیرة مصابة باالحمرار والتورم؛ وبعضھم أصیب 

وعانى  كما عانى بعضھم من أعراض بالجھاز الھضمي. بُخشارة.
 اثنان من مرض شدید.

أظھرت المسحات المأخوذة من اآلفات الجلدیة لمریضین، والتي 
تم فحصھا تحت المجھر في مختبر العیادة، وجود شعیرات 

البكتیریا العصویة الجمریة یة موجبة الجرام متوافقة مع بكتیر
ومع ذلك، لم یتم إجراء أي مزرعة بكتیریا من  ).2(الشكل 

 المسحات.

خمسة منھم  عاًما. 38تراوحت أعمار المرضى من عام واحد إلى 
وجمیعھم من القریة "أ"، وھي  من الذكور، واثنان من اإلناث.

بدأت األعراض لدى أحد  وین.قریة زراعیة صغیرة في مقاطعة ك
أبریل؛ وبدأت األعراض لدى المرضى الستة  14المرضى في 
 أبریل. 15اآلخرین في 

وفقًا للمسؤول الطبي، كان المرضى مترددین في قول الكیفیة التي 
  یمكن أن یكونوا قد تعرضوا بھا لإلصابة بالجمرة الخبیثة.

الحیوانیة المصدر في أوغندا، تُعد الجمرة الخبیثة أحد األمراض 
 .الصحة الواحدة السبعة ذات األولویة والمخصصة الستجابة نھج 

في إفریقیا، نتج تفشي الجمرة الخبیثة لدى البشر عن التعرض 
للماشیة النافقة المصابة، وأفراس النھر، والحیوانات األخرى التي 

 ماتت بسبب الجمرة الخبیثة.

 
 
 

 مقاطعة كوین، أوغندا .2الشكل 

  
 
 
 

 لبكتیریا العصویة الجمریةصورة مجھریة  .3الشكل 

 
  

 
  

جمھوریة الكونغو 
 الدیمقراطیة

 جنوب السودان

 كینیا

 تنزانیا رواندا

 أوغندا

 مقاطعة كوین
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الصحة  ما الوكاالت الحكومیة التي قد تكون مھتمة بالمشاركة في استقصاء الفاشیة المحتمل للجمرة الخبیثة بناًء على نھج   السؤال الثاني:
 ما أنواع الموظفین الذین قد یشاركون في فریق االستقصاء المیداني؟ ؟الواحدة

 دقائق) 5(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اقترح  اجتماًعا لفریق االستجابة السریعة بالمقاطعة ودعا ممثلین من الوكاالت المعنیة األخرى.عقد مسؤول الصحة بالمقاطعة 
 مسؤول الصحة بالمقاطعة أنھ ینبغي إجراء استقصاء میداني بالقریة "أ".

 
 

 دقائق). 3ما أھدافك األساسیة من االستقصاء المیداني؟ ( السؤال الثالث:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

قام أعضاء الفریق بتجمیع المعدات واإلمدادات الالزمة 
 االتلالستقصاء المیداني، بما في ذلك المضادات الحیویة لعالج ح

 الجمرة الخبیثة اإلضافیة.
 

لالستعداد لالستقصاء، راجع أعضاء الفریق البیولوجیا والنمط 
للجمرة الخبیثة (راجع ورقة الحقائق الثانیة)، وما یعرفونھ الوبائي 

نظًرا ألن العدید من أعضاء الفریق لم  عن المجموعة حتى اآلن.
یكونوا من علماء الوبائیات، فقد راجعوا أیًضا خطوات استقصاء 

الفاشیة.
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 خطوات استقصاء الفاشیة .1الجدول 
 

 الستعداد للعمل المیداني (تم)تحدید فریقك/ا .1
 إثبات وجود تفشي (قید التقدم) .2
 التحقق من صحة التشخیص .3
 وضع تعریف لحالة العمل .4
 البحث عن الحاالت ووضع جدول ھیكلي .5
 إجراء علم األوبئة الوصفي .6
7. _________________________________ 
 تقییم الفرضیات من خالل الدراسات التحلیلیة .8
 الفرضیات وتنقیحھا وإعادة تقییمھا حسب الضرورةإعادة النظر في  .9

 مقارنة النتائج الوبائیة وتوفیقھا مع الدراسات المختبریة و/أو البیئیة .10
 تنفیذ تدابیر المكافحة والوقایة (في أقرب وقت ممكن) .11
 بدء اإلشراف أو االستمرار بھ .12
 اإلبالغ بالنتائج .13

 
 

 دقائق) 5ما الخطوة الناقصة؟ (  السؤال الرابع:
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ما الخطوات التي قد یتم التعامل معھا بشكل مختلف في أثناء دراسة مرض حیواني المصدر مقارنةً بآخر غیر حیواني   السؤال الخامس:
 دقائق) 5المصدر (على سبیل المثال، مرض ینتقل عن طریق الطعام أو من شخص لشخص)؟ (
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 والحیواناتدراسة الحاالت في البشر 
 

 2018أبریل  21
تم تشكیل فریق الصحة الواحدة ومقابلتھ في القریة "أ". 

 وكان الفریق یتكون من األعضاء التالیین:
مسؤول صحة المقاطعة ومسؤول  من حكومة المقاطعة: •

 االتصال بمختبر المقاطعة
برنامج في  مقیمیات (المن وزارة الصحة: اختصاصي وبائ •

 في أوغندا)؛ ومعلم صحي تدریب الوبائیات المیدانیة 
من وزارة الزراعة والثروة الحیوانیة ومصاید األسماك:  •

مسؤول بیطري في المقاطعة؛ ومساعد بیطري في المقاطعة 
 الفرعیة

 یةلبرامن ھیئة الحیاة البریة في أوغندا: عالم أحیاء بالحیاة  •
 البیئة: اختصاصي بیئيمن وزارة المیاه و •

ن وعلم أن عدد سكا اجتمع الفریق أوالً مع قائد مجلس القریة.
اعة تعمل معظم األسر في أنشطة الزر نسمة. 234القریة "أ" یبلغ 
وقد واجھت القریة فترات جفاف متكررة  وتربیة الماشیة.

ن وفیضانات مفاجئة مما أدى إلى فقدان المحاصیل وانعدام األم
ن لدى أي القریة بھا نسبة عالیة من األمیة، ولم یك والفقر.الغذائي 

 شخص تقریبًا إمكانیة الوصول إلى وسائل اإلعالم.

الحظ قائد القریة أن بقرة ماتت فجأة وبشكل غیر متوقع في 
 أبریل. 11مزرعة محلیة في 

ذھب بعض أعضاء الفریق لزیارة المزرعة التي ماتت فیھا 
غ أبل ون بالمسؤول الطبي بالعیادة الذيالبقرة، في حین التقى آخر
 عن حاالت اإلصابة السبع.

وفقًا للمسؤول الطبي، عانى جمیع المصابین السبع من 
 آفات جلدیة متوافقة مع أعراض الجمرة الخبیثة الجلدیة.
كما أصیب خمسة أشخاص من السبعة المصابین بإسھال 

ض و/أو تقیؤ و/أو ألم في البطن یمكن أن یكون من أعرا
 الجمرة الخبیثة الھضمیة.

ت للتحقق من التشخیص المشتبھ بھ، رتب فني المختبر لجمع عینا
 سریریة من المرضى وإرسالھا إلى المختبر المرجعي الوطني في

كامباال إلجراء اختبار عاجل لتفاعل البولیمراز المتسلسل 
)PCR.للكشف عن الجمرة الخبیثة ( 

) في FETP( ئیات المیدانیة برنامج تدریب الوبافي  مقیمبدأ ال
 وضع تعریف للفاشیة.

 
 

 دقائق) 5كیف یختلف تعریف حالة الفاشیة عن تعریف قیاسي لحالة اإلشراف؟ (  السؤال السادس:
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 للجمرة الخبیثة الجلدیة والجمرة الخبیثة الھضمیة. ) تعریفات حالة التفشي التالیةFETP( برنامج تدریب الوبائیات المیدانیة في  مقیموضع ال

 
 2018تعریفات حاالت الجمرة الخبیثة البشریة، التحقیق المیداني في الجمرة الخبیثة، مقاطعة كوین، أبریل 

 
 الحالة السریریة

لى آفات جلدیة (النتوءات أو البثور أو حكة أو احمرار أو تورم في مناطق الجلد، باإلضافة إ :حالة الجمرة الخبیثة الجلدیة المشتبھ بھا •
  الندبات) أو تورم العقد اللیمفاویة

ألم في البطن، باإلضافة إلى َعَرض واحد على األقل مما یلي: إسھال دموي أو غیر  :حالة إصابة بالجمرة الخبیثة الھضمیة مشتبھ بھا •
 آفات في الفم أو الحلقدموي، أو قيء، أو التھاب الحلق، أو تورم الغدد اللیمفاویة، أو 

من عینة سریریة (مسحة  للبكتیریا العصویة الجمریةإیجابیة  PCRحالة مشتبھ بھا مع نتیجة تحلیل : حالة إصابة مؤكدة بالجمرة الخبیثة •
 من آفات جلدیة أو حویصالت، و/أو عینة دم)

 فصاعًدا أبریل 6بدایة األعراض من : الوقت

 كوین "أ" أو قریة قریبةمقیم في قریة  :المكان، الشخص
 
 

 كانت الخطوة التالیة للفریق ھي البحث عن حاالت بشریة وحیوانیة إضافیة.
 

 دقائق) 5ما بعض الطرق التي یمكن أن تبحث بھا عن حاالت إضافیة (اكتشاف حالة نشطة) بین البشر؟ (  السؤال السابع:
 
 
 
 
 
 

 

ادة اإلضافیة، سأل بعض أعضاء الفریق قلتحدید الحاالت البشریة 
 المجتمع عن حاالت أخرى، وراجعوا الشكاوى الرئیسیة المدرجة

و أفي صحیفة الدخول إلى العیادة، بحثًا عن آفات جلدیة جدیدة 
تم تحدید  أعراض بالجھاز الھضمي تشیر إلى الجمرة الخبیثة.

 أربع حاالت مشتبھ بھا أخرى.

ول الطب البیطري في المقاطعة وفي ھذه األثناء، زار مسؤ
ھا والمساعد البیطري واالختصاصي البیئي المزرعة التي ماتت فی

  البقرة.
قة، لساباأفاد المزارع أن البقرة كانت تبدو على ما یرام في اللیلة 

سقطت البقرة على األرض وماتت  أبریل 11ولكن في صباح یوم 
مھا وأنفھا خالل فترة قصیرة، مما أدى إلى نزیف الدم من ف

یدة أفاد المزارع أن أبقاره األخرى تبدو بحالة صحیة ج وشرجھا.
 ولم یتم تطعیم أي منھا ضد الجمرة ولم تمت أي منھا مؤخًرا.

  الخبیثة.

عدة أخبر المزارع الفریق أیًضا أنھ بعد موت البقرة، تولى ھو و
رجال آخرین سحب البقرة إلى منطقة مفتوحة في المرعى 

یرتدي أي منھم أي نوع من معدات الوقایة ولم  ونحرھا.
أعطى المزارع جزًءا من اللحوم لكل رجل ساعده  الشخصیة.

ء وباع باقي قطع البقرة في القرى المجاورة حتى یتمكن من شرا
 بقرة جدیدة.

وا زار أعضاء فریق دراسة الحیوانات المزارعین المجاورین وسأل
 يء.شم اإلبالغ عن أي عن أمراض الماشیة والوفیات بینھا؛ ولم یت

انت كما قاموا بتطھیر موقع موت البقرة، وتطعیم الماشیة التي ك
ع في الموقع، ووضحوا لمالك البقرة والجیران كیفیة التعامل م

 خطر إصابة حیواناتھم بالجمرة الخبیثة.
 

في نھایة الیوم، اجتمع أعضاء الفریق وشاركوا النتائج التي 
ل باألشخاص في المجتمعات حصلوا علیھا وخططوا لالتصا

 المحیطة الذین اشتروا أجزاء البقرة المیتة.
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  )دقائق 5كیف یمكن أن تساعد المعلومات المستمدة من دراسة الحیوانات في الدراسات على البشر، والعكس صحیح؟ (  السؤال الثامن:
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 برنامج تدریب الوبائیات المیدانیة في  مقیمللمساعدة في وصف التسلسل الزمني للدراسة عندما حان الوقت لكتابة تقریر التفشي، قام ال
)FETP 2) بوضع جدول زمني لألحداث والنتائج الرئیسیة (راجع الجدول.( 

 
 

 2018أبریل  30 – 11 الجدول الزمني للنتائج الرئیسیة، الدراسة المیدانیة على الجمرة الخبیثة، مقاطعة كوین، .2الجدول 

 تموت البقرة فجأة، ویتم تقطیعھا وأكلھا في القریة "أ" أبریل 11

…  

الطبي یتصل بمسؤول الصحة سبعة أشخاص یأتون إلى العیادة یعانون من أعراض تشبھ الجمرة الخبیثة، والمسؤول  أبریل 20
 بالمقاطعة

 االشتباه في اإلصابة بالجمرة الخبیثة. یبدأ الفریق تحقیقًا میدانیًا، ویتعرف على تعرض الحاالت للبقرة المیتة. أبریل 21

  أبریل 22

  أبریل 23

…  

  أبریل 29 

  أبریل 30 

 

 2018أبریل  22
مقاطعة أبریل، أبلغ المساعد البیطري بال 22في یوم األحد الموافق 

تمكن  الفرعیة عن موت بقرة أخرى یملكھا نفس المزارع.
من  المساعد البیطري من فحص البقرة قبل موتھا ووجد أنھا تعاني
  تورم الرقبة، ونزیف تحت الجلد، وبقع دم على الجلد والشرج.

ت متسقة مع الجمرة الخبیثة وأخذ اعتقد المساعد أن النتائج كان
ماتت البقرة بعد ذلك  عینة دم إلجراء اختبارات تشخیصیة سریعة.

وقد أشرف المساعد البیطري على دفن جثة البقرة  بفترة قصیرة.
 لضمان عدم تناول أي أجزاء منھا أو استخدامھا ألغراض أخرى.

 وتم تطھیر موقع الوفاة.
 

  ؟ (دقیقتان)2أبریل التي ستضیفھا إلى الجدول الزمني للجدول  22ما المعلومات الرئیسیة من   السؤال التاسع:
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 2018أبریل  23
ي أبریل، أفاد المساعد البیطري ف 23في یوم االثنین الموافق 

 ة فيالمقاطعة الفرعیة أنھ تم العثور على سبع أبقار إضافیة میت
 واحدة في المراعي الجماعیة بالقریة —القریة "أ" وبالقرب منھا 

ولم یكن  "أ" وستة في جدول ماء قریب وفي الشجیرات المحیطة.
نت كا سابق.أي منھا مملوًكا للمزارع الذي ماتت أبقاره في وقت 

  حاالت الوفاة متسقة مع اإلصابة بالجمرة الخبیثة.
ومرة أخرى، أشرف الفریق على دفن جثث األبقار وتطھیر 

  المواقع التي ماتت بھا األبقار.

 

 2018أبریل  24/25
شخًصا استوفوا تعریف حالة  26أبریل، حدد الفریق  24بحلول 

أجرى  .بالجمرة الخبیثة الجلدیة و/أو الھضمیة االشتباه باإلصابة
) مقابالت FETP( برنامج تدریب الوبائیات المیدانیة في  مقیمال

مع اثني عشر مریًضا بھذه الحالة لوضع فرضیة متعمقة. كان 
الغرض من ھذه المقابالت ھو تحدید األنشطة أو السلوكیات أو 

ل شائع بحیث یمكن األحداث أو المواقع التي تم اإلبالغ عنھا بشك
للمحققین وضع قائمة بحاالت التعرض لتقییمھا بشكل أكبر 

 برنامج تدریب الوبائیات المیدانیة في  مقیمأدرج ال كفرضیات.
)FETP 3) حاالت التعرض المبلغ عنھا (الجدول.(

 
حاالت التعرض التي أبلغ عنھا المرضى في األسبوع السابق لظھور األعراض علیھم، االشتباه في تفشي الجمرة الخبیثة، القریة "أ"  .3الجدول 

 2018بمقاطعة كوین، أبریل 
 

 الرقم المتعرض (%) التعرض 
 (100%) 12 أبریل 11بقرة تم نقلھا أو ذبحھا أو منزوعة الجلد ماتت في 

 100%) 12 أبریل 11اللحوم المستھلكة أو أجزاء البقرة األخرى التي توفیت في 
 (83%) 10 القیام بمھام تتطلب التعامل المنتظم مع التربة
 (25%) 3 الحیوانات البریة المحاصرة ومنزوعة الجلد

 (17%) 2 االنتقال خارج المنطقة
 (17%) 2 حضور تجمع كبیر

 
 

 دقائق) 5الفرضیات الرائدة لدیك حول كیفیة تعرض المرضى؟ (ما   السؤال العاشر:
 
 

 
 2018أبریل  29
، تم العثور على بقرة أخرى میتة في القریة 2018أبریل  29في 

"أ". جمع مسؤول الطب البیطري بالمقاطعة عینات من جثة البقرة 
إلجراء اختبار سریع علیھا للكشف عن الجمرة الخبیثة واإلشراف 

كانت نتیجة االختبارات  على الدفن وتطھیر الموقع المناسبین.
 یجابیة.إ بكتیریا العصویة الجمریةالسریعة للكشف عن 

 
 ؟ (دقیقتان)2أبریل التي ستضیفھا إلى الجدول الزمني للجدول  29إلى  23ما المعلومات الرئیسیة من   السؤال الحادي عشر:

 
 

 
 2018أبریل  30
حالة بشریة مشتبھ بھا  26أبریل، تم إجراء مقابالت مع  30في 

شخًصا عن ظھور  26أبلغ  باستخدام نموذج بحث حالة قیاسي.
 أبریل. 11أعراض بعد التعامل مع البقرة التي ماتت في 

شملت حاالت التعامل التي تم اإلبالغ عنھا نزع الجلد البقرة المیتة 
  وذبحھا وتقطیعھا وحمل لحومھا وتناولھا.

  
 ؟ (دقیقتان)2أبریل التي ستضیفھا إلى الجدول الزمني للجدول  30ئیسیة من ما المعلومات الر  السؤال الثاني عشر:
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 الجمرة الخبیثة في جبال أوغندا
 الجزء الثاني

 علم األوبئة الوصفي ودراسة الوبائیات
 دراسة وبائیة

) FETP( برنامج تدریب الوبائیات المیدانیة في  مقیمقرر ال
وبائیة للحصول على مزید من المعلومات حول إجراء دراسة 

كان الفریق یزور جمیع  عوامل خطر تفشي الجمرة الخبیثة ھذا.

في القریة، ویحاول إشراك جمیع سكان القریة  57األسر الـ 
 .مقیموإجراء مقابالت معھم باستخدام استبیان قیاسي وضعھ ال

 
 دقائق) 5لماذا في رأیك اختار الفریق تصمیم ھذه الدراسة؟ ( نوع الدراسة الوبائیة التي تم التخطیط لھا؟ما   السؤال الثالث عشر:

 
 
 
 
 
 

 
 

من  141وتمكن من تسجیل  57زار الفریق جمیع األسر الـ 
ر وكان السبب األكث نسمة. 234سكان القریة "أ" البالغ عددھم 

شیوًعا لعدم مشاركة بقیة السكان ھو عدم وجودھم في القریة 
 دارسمعندما زارھا المحاور، بما في ذلك األطفال الذین كانوا في 

ربیة ة وتبعیدة، والبالغین الذین سافروا إلى القرى المجاورة للتجار
 الماشیة والزراعة. 

یة واألعراض جمع المحاورون بیانات عن التركیبة السكان
  السریریة وحاالت التعرض المحتملة ذات الصلة.

) FETP( برنامج تدریب الوبائیات المیدانیة في  مقیمقام ال
 ).4بتلخیص معدل المشاركة (راجع الجدول 

 
 

 2018دراسة والسكان المستھدفین، القریة "أ"، مقارنة توزیع الجنس والعمر بین المشاركین في ال .4الجدول 

 المشاركة القریة "أ"  
  المعدل السكان المشاركون الخصائص

  60% 234 141 اإلجمالي
 الجنس

 61% 127 77 الذكور
 60% 107 64 اإلناث

 الفئة العمریة (باألعوام)
4 – 0 23 41 %56 

10 – 5 21 38 %55 
17 – 11 13 51 %25 
34 – 18 37 45 %82 
54 – 35 22 30 %73 

 86% 29 25 55یساوي أو أكثر من 
 
 

ما سبب أھمیة حساب معدالت المشاركة والنظر في توزیع العمر والجنس بین المشاركین في الدراسة مقابل المجموعة  : أ14السؤال 
 المستھدفة؟

  ما الذي تستنتجھ بشأن معدل المشاركة ومقارنة توزیع العمر؟ : ب14 السؤال
 دقائق) 8(
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) FETP( برنامج تدریب الوبائیات المیدانیة في  مقیمأوضح ال
للفریق أنھ قد تعلم طریقة تحلیل البیانات الوصفیة حسب "ماذا" 

(المعلومات السریریة)، و"متى" (الوقت)، و"أین" (المكان)، 
  و"من" (سمات الشخص).

 
 دقائق) 5كیف یمكنك تحلیل ھذه المكونات، أي، ما الجداول أو األشكال أو الخرائط التي قد تستخدمھا؟ (  السؤال الخامس عشر:

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 علم األوبئة الوصفي

من القریة "ب" المجاورة. المعلومات السریریة والوقت وبیانات األشخاص  2من القریة "أ" و 47 -مریض بالحالة  49تم تحدید إجمالي 
 .6، والجدول 4، والشكل 5موضحة في الجدول 

 
 2018توزیع حاالت اإلصابة البشریة بالجمرة الخبیثة المشتبھ بھا والمؤكدة من خالل العرض السریري، مقاطعة كوین، أبریل  .5الجدول 

 )49(العدد = 
  الحاالت  

 النسبة المئویة (%) العدد نوع عرض الجمرة الخبیثة
 26 13 الجمرة الخبیثة الجلدیة فقط

 33 16 الجمرة الخبیثة الھضمیة فقط
  41 20 الجمرة الخبیثة الجلدیة والھضمیة

 100 49 اإلجمالي
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)، 10)، والوفیات المفاجئة للماشیة المحلیة (العدد = 49حاالت اإلصابة البشریة بالجمرة الخبیثة المشتبھ بھا والمؤكدة (العدد =  .4الشكل 

  2018حسب تاریخ الظھور/الحدوث، مقاطعة كوین، أبریل 

 
 أبریل. 13یشمل الشكل اثنین من مرضى الحاالت من القریة "ب" مع ظھور األعراض في  مالحظة:

 
 

معدالت نوبات حاالت اإلصابة البشریة بالجمرة الخبیثة المشتبھ بھا والمؤكدة حسب الجنس والفئة العمریة، القریة "أ"، أبریل  .6الجدول 
 *).47(العدد =  2018

 
 النوبة   

  المعدل (%) المشاركون الحاالت الخصائص

 33.3% 141 47 اإلجمالي
 الجنس

 41.6% 77 32 الذكور
 23.4% 64 15 اإلناث

 الفئة العمریة (باألعوام)
4 – 0 9 23 %39.1 

10 – 5 6 21 %28.6 
17 – 11 3 13 %23.1 
34 – 18 10 37 %27.0 
54 – 35 10 22 %45.5 

 36.0% 25 9 55یساوي أو أكبر من 
 

 من المرضى المصابین بالجمرة الخبیثة الھضمیة فقط من القریة "ب"* ال یشمل اثنین 
  

 بقرة میتة تم ذبحھا وتناولھا
 حاالت اإلصابة البشریة وصل فریق االستقصاء

 وفیات األبقار

 2018أبریل 

 تاریخ بدء الحدوث

الت
حا

 ال
عدد
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 ).4تفسیر المنحنى الوبائي (الشكل   :أ16السؤال 
  .6والجدول  5تلخیص النتائج الرئیسیة من الجدول   :ب16السؤال 

 دقائق) 10(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بتحلیل بیانات من الدراسة الوبائیة لتحدید عوامل الخطر المحتملة للجمرة الخبیثة ) FETP( برنامج تدریب الوبائیات المیدانیة في  مقیمقام ال
  الجلدیة والجمرة الخبیثة الھضمیة.

 
والتالمس الجلدي مع البقرة أو أجزاء البقرة المصابة، دراسة مجموعة القریة  )33الجمرة الخبیثة الجلدیة (العدد = االرتباط بین  .7الجدول 

 .2018"أ"، أبریل 
 

 ونوبة الجمرة الخبیثة الجلدیة      التالمس الجلدي 
  المعدل (%) اإلجمالي ال نعم البقرة/أجزاء البقرة

 56.1% 41 18 23 نعم
 10.0% 100 90 10 ال

 23.4% 141 108 33 اإلجمالي
 
 

 ، احسب مقیاًسا لتحدید االرتباط بین مالمسة جلد البقرة أو أجزاء البقرة 7باستخدام البیانات الواردة في الجدول   السؤال السابع عشر:
 دقائق) 5المصابة واإلصابة بالجمرة الخبیثة الجلدیة، ثم عبّر عن ھذا المقیاس بالكلمات. (  
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ممن أصیبوا %) 100مریًضا ( 34جمیع المرضى البالغ عددھم 
بالجمرة الخبیثة الھضمیة المسجلین في الدراسة تناولوا اللحوم أو 

لم یصب أي مشارك في الدراسة  أجزاء أخرى من البقرة المصابة.

 لم یأكل اللحوم أو أجزاء من البقرة المصابة بالجمرة الخبیثة.
ونتیجة لذلك، لم یكن معدل الخطر لھذا التعرض قابالً للحساب 

  .)8(الجدول 
 
 

 )34(العدد =  2018ملخص عوامل خطر الجمرة الخبیثة الھضمیة، دراسة مجموعة القریة "أ"، أبریل  .8الجدول 
 

  
  % فترة الثقة95 معدل الخطر التعرض

 (4.3– ∞) غیر قابل للحساب*  أكل اللحوم من البقرة المیتة

 (2.2– 3.9) 2.9 أكل اللحوم المشویة

 (0.5– 3.2) 0.9 أكل اللحوم المسلوقة

 (0.2– 0.7) 0.34 ثانیة 60أكل اللحوم المسلوقة ألكثر من 
 

 .0بین أولئك الذین لم یأكلوا لحم البقرة المیتة، لذا فإن نسبة الخطر في المقام =  0* كان معدل النوبات 
 
 

 دقائق) 5دقیقة. ( 60تفسیر معدل الخطر لتناول اللحوم التي تم سلقھا ألكثر من   السؤال الثامن عشر:
 
 
 
 
 
 
 

 
 

برنامج في  مقیمعند مراجعة النتائج من دراسة المجموعة، كان ال
) لدیھ مخاوف مستمرة بشأن FETP( تدریب الوبائیات المیدانیة 

مرضى مصابین بالجمرة الخبیثة الجلدیة الذین لم یبلغوا عن  10
مشاركتھم في ذبح البقرة المصابة (راجع الخلیة ج من الجدول 

وكان اثنان من ھؤالء المرضى ممن ظھرت علیھم األعراض  ).7
أبریل، بأكثر من فترة حضانة واحدة بعد ظھور  25و 24في 

 األعراض على المریض األول.

 
 دقائق) 5كیف یمكنك التعامل معھا؟ ( ما الذي قد یفسر ھذه "القیم الشاذة"؟  السؤال التاسع عشر:
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مرضى لم یتعرضوا  10في وقت الحق، تقرر أنھ من بین 
 لمصدر العدوى،

ح تم فیھا ذبكان ھناك خمسة أطفال یلعبون في المنطقة التي  •
  البقرة المصابة،

والخمسة اآلخرین، بما في ذلك اثنین ظھرت علیھم  •
أبریل، كانوا من البالغین الذین  25و 24األعراض في 

ع تعاملوا مع جلود و/أو عظام البقرة المصابة خالل األسبو
 التالي لذبح البقرة.

 
 دراسات متابعة الحیوانات

مایو، اجتمع أعضاء الفریق وشاركوا نتائج تحقیقاتھم  10في 
  المختلفة.

) أن FETP( برنامج تدریب الوبائیات المیدانیة في  مقیمأفاد ال
معظم المشاركین في دراسة علم األوبئة كانوا على درایة بالجمرة 

الخبیثة وعلموا أن علیھم عدم تناول لحوم الحیوانات التي ماتت 
على الرغم من ھذه المعرفة، أدى الفقر  .ألسباب غیر معروفة

وانعدام األمن الغذائي إلى تناول الكثیرین للحوم المتاحة بسھولة 
أجاب معظم المشاركین في الدراسة  بغض النظر عن الخطر.

الذین لم یتناولوا لحوًما من البقرة المصابة بأنھم لم یكونوا في 
إلضافة إلى ذلك، في با المدینة أو لیس لدیھم أموال لشراء اللحوم.

ھذه المنطقة، كان محظوًرا على النساء الحوامل تناول األطعمة 
 الغنیة بالبروتین مثل اللحوم واألسماك والبیض.

ع م بیتوقد قرر أعضاء الفریق الذین تتبعوا عملیة بیع اللحوم أنھ 
ثالثة أرجل ورأس البقرة المصابة للمشترین (حانتان ومطعم 

ون أن وقد قّدر الباحث ت) في قریتین قریبتین.والعدید من العائال
ن ثنیاشخًصا من القریتین تناولوا لحوم البقرة المصابة، ولكن  52

فقط من نفس العائلة أصیبوا بالمرض مع وجود أعراض توحي 
ي وقد تناوال لحوًما تم تحضیرھا ف بالجمرة الخبیثة الھضمیة.

 المنزل.

الطب البیطري بالمقاطعة عن قلقھ من أن حدوث  أعرب مسؤول
الجمرة الخبیثة بین الماشیة في المقاطعة قد یكون أكثر انتشاًرا مما 

ذُكر.

 
 دقائق) 5كیف یمكنك تحدید مدى حدوث الجمرة الخبیثة بین الماشیة في المقاطعة خالل األشھر األربعة الماضیة؟ (  السؤال العشرون:

 
 
 
 
 

 
 

تم توجیھ المزارعین في جمیع أنحاء المنطقة لإلبالغ عن وفیات 
الماشیة المرتبطة بالجمرة الخبیثة بحیث تتمكن السلطات المحلیة 

من اإلشراف على دفن جثث الماشیة المصابة وبذل جھود التطھیر 

من التلوث، ویمكن تكثیف مراقبة الجمرة الخبیثة بین البشر، 
 دة التركیز على التثقیف المجتمعي.وإعا

ومع ذلك، كان أعضاء فریق الدراسة قلقین من أن المزارعین قد 
 ال یبلغون عن وفیات الماشیة.

 
 ما التدابیر التي  لماذا قد ال یقوم بعض مالكي الماشیة الذین لدیھم حیوانات مریضة أو میتة بإبالغ السلطات؟ السؤال الحادي والعشرون:

 دقائق) 5یمكن اتخاذھا لتحسین عملیة اإلبالغ واالمتثال؟ (            
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 المراقبة والوقایة
لمعالجة مخاوف مسؤول الطب البیطري بالمقاطعة بشأن حدوث 

لة الجمرة الخبیثة بین الماشیة في المقاطعة، أجرى برنامج زما
) استبیانًا على مستوى FETPالعامة في أوغندا (الصحة 

ن ة بیالمقاطعة لحاالت الوفاة المرتبطة بالجمرة الخبیثة المحتمل
امج وقد تعرف البرن أبریل. 30ینایر و 1األبقار في الفترة بین 

ر ألشھحالة وفاة لألبقار تتفق مع الجمرة الخبیثة خالل ا 107على 
 األربعة.

شیة في المقاطعة للجمرة الخبیثة، أجرى لتحدید كیفیة تعرض الما
دراسة حالة وتحكم على القطیع بناًء على نتائج  FETPبرنامج 

كانت القطعان موضع الحالة ھي القطعان التي ماتت  االستبیان.

كانت القطعان موضع التحكم ھي  فیھا بقرة واحدة أو أكثر.
كشفت دراسة الحاالت  القطعان التي لم تمت بھا أي بقرة.

الشواھد عن وجود ارتباط بین وفیات الماشیة المرتبطة بالجمرة و
الخبیثة وذبح الماشیة والتخلص من جثثھا في المراعي أو بالقرب 

 منھا، مع أنشطة الحفر في المراعي أو بالقرب منھا.

نظًرا ألن االستبیان الذي شمل المزارع بالتفصیل أظھر أن ماشیة 
الخبیثة، فإن الفریق یدرك من قرى متعددة قد تأثرت بالجمرة 

كما أقر الفریق  الحاجة إلى جھود أكثر انتشاًرا للوقایة والتحكم.
أیًضا بأن العوامل المساھمة تحتاج إلى المعالجة من أجل نجاح 

 تدابیر المكافحة طویلة المدى.
 

 قصیرة المدى وطویلة المدى وتدابیر المكافحة التي قد تتخذھا؟ بناًء على نتائج دراسة التفشي، ما اإلجراءات : أ22السؤال 
ما بعض التحدیات الثقافیة والسیاقیة المحتملة المرتبطة بتدابیر التحكم المقترحة، وما العوامل األخرى التي من المھم  : ب22السؤال 

 مراعاتھا؟
 دقیقة) 15(
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یة بسبب نتائج دراسة مجموعة القریة "أ"، تم إجراء حملة تعلیم
للمساعدة في تغییر التصرفات والسلوكیات المتعلقة بالجمرة 

  الخبیثة بین أعضاء المجتمع.
ُعقدت اجتماعات عامة استضافھا قادة المجتمع لمناقشة  •

  مخاطر الجمرة الخبیثة على البشر وخطوات الوقایة منھا.
إعالنات الخدمة العامة حول عالمات وأعراض تم تشغیل  •

  .حلیةالجمرة الخبیثة ووسائل انتقالھا على محطات الرادیو الم
تم عرض ملصق تعلیمي حول الوقایة من الجمرة الخبیثة  •

 Life is more valuable than the cost ofبشعار "
an animal (أي الحیاة أكثر قیمة من تكلفة الحیوان) "

  األماكن التي یتجمع فیھا أفراد المجتمع عادةً وذلك في 

یونیو، اجتمع أعضاء الفریق الستخالص المعلومات من  21في 
ة اتفق الفریق على أن نھج الصح الدراسة حول الجمرة الخبیثة.

ن الواحدة في البحث مع استجابة متعددة القطاعات والتخصصات م
حة مكافیذ تدابیر الشأنھ تسریع التحدید الدقیق لمصدر التفشي وتنف

لھ  لكن أعضاء الفریق اعترفوا بأن نھج الصحة الواحدة الفعالة.
 مزایاه وتحدیاتھ.

 
 
 

 
 

 
 بالنظر إلى نھج الصحة الواحدة ھذا استقصاء الفاشیة ومكافحة األمراض،  السؤال الثالث والعشرون:

 المزایا؟ما ھي بعض أ. 
 دقیقة) 15ما التحدیات التي یمكن أن تحد من التعاون الفعال بین القطاعات المختلفة؟ (ب.                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الخاتمة
 

ھذا التفشي للجمرة الخبیثة بین الحیوانات والبشر یسلط الضوء 
واالستجابة لحاالت تفشي على الحاجة إلى إجراء أبحاث منسقة 

األمراض حیوانیة المصدر المشتبھ بھا وذلك من قبل سلطات 
في ھذا التفشي، ارتبطت جمیع  الصحة العامة وصحة الحیوانات.

قد تكون  حاالت اإلصابة البشریة بالتعرض لبقرة میتة واحدة.
حمالت التثقیف الصحي المجتمعي والتعامل المناسب مع جثث 

بة بعد موت البقر الُمثبت قد ساھمت في منع الحیوانات المصا
المزید من حاالت الجمرة الخبیثة البشریة، حیث لم یتم ربط أي 

من المحتمل أیًضا أن  حاالت بشریة بوفیات البقر الالحقة ھذه.
یساعد تطعیم الحیوانات المعرضة للخطر في المنطقة على منع 

  إصابة الماشیة.

 
 

ما الذي یمكن القیام بھ في ھذا البلد لتعزیز نھج الصحة الواحدة للكشف عن األمراض، والتحقیق فیھا، والسیطرة  السؤال الرابع والعشرون:
 دقائق) 5علیھا، والوقایة منھا؟ (
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