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2 آذار/مارس 2016 – دعا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى جولتين من الاجتماعات الطارئة شارك بهما
ممثلون من وزارات الصحة في الإقليم بهدف تبادل المعلومات حول عدوى فيروس زيكا والحالات الصحية ذات الصلة، ومناقشة تنفيذ

تدابير الصحة العمومية للاستعداد لأي انتشار محتمل للفيروس في الإقليم والتصدي له.

  

ولم يتم الإبلاغ حتى تاريخه عن أي حالة إصابة بفيروس زيكا في أي بلد في الإقليم، سواء من خلال الانتقال المحلي للفيروس أو
وفادته عن طريق المسافرين العائدين من بلد ينتشر فيه فيروس زيكا. ومع ذلك، لا يزال الإقليم عرضة للخطر نظرًا لوجود البعوضة

الزاعجة التي تنقل الفيروس إلى البشر في ثمانية من بلدان الإقليم هي جيبوتي ومصر وُعمان وباكستان والمملكة العربية السعودية
والصومال والسودان واليمن.

  

وقد اختتمت الجولَتان بالاتفاق على مجموعة من التوصيات للتنفيذ العاجل من أجل الحفاظ على الإقليم خاليًا من عدوى فيروس
زيكا، ومستعدًا للاستجابة لحالات الإصابة به حال وقوعها. وتضّمنت التوصيات ما يلي:

  

• تعزيز ترصد الأمراض للكشف المبكر عن أي حالة عدوى بفيروس زيكا، وإبلاغ منظمة الصحة العالمية فور حدوث هذه الحالات؛

  

• إنشاء مراكز التشخيص المختبري لتعزيز قدرات الكشف عن عدوى فيروس زيكا، بما في ذلك إقامة روابط مناسبة مع المختبرات
المرجعية الخارجية لفحص العينات؛

  

تعزيز برامج مراقبة الحشرات خاصة في المناطق الساخنة التي تشمل نقاط الدخول لاستباق حدوث تجمعات كثيفة من البعوض
واكتشافها واستهداف هذه المناطق بوسائل مكافحة نواقل الأمراض؛

  

تنفيذ تدابير ملائمة في نقاط الدخول، مثل رش وسائل النقل القادمة من بلد يعاني من انتقال نشط لفيروس زيكا للقضاء على
الحشرات؛

  

توعية المسافرين إلى المناطق التي ينشط فيها الفيروس من خلال إصدار دلائل إرشادية مناسبة لحماية أنفسهم من الإصابة
بالفيروس؛

  

حث المجتمعات للحفاظ على المنازل والمناطق المحيطة بها خالية من مواقع تكاثر البعوض من خلال تطبيق الرسائل
والاستراتيجيات المناسبة عن التواصل المتعلق بالمخاطر بما يلائم الثقافة المحلية والممارسات السلوكية، وتزويد المجتمعات
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المحلية بالمعرفة المناسبة والمعلومات والأدوات اللازمة لحماية أنفسهم من لدغات البعوض .

  

تحديد وإنشاء شبكة من الخبراء والمختبرات المرجعية في الإقليم، وتنظيم دورات تدريبية لدعم الدول الأعضاء في مجالات مراقبة
الحشرات، ومكافحة نواقل الأمراض، والتقصي الميداني والكشف المختبري وكذلك بناء القدرات على المدى الطويل للوقاية من

الأمراض الفيروسية ومكافحتها.

  

كما تم خلال جولتي الاجتماع الاتفاق على وضع خطة إقليمية لتعزيز التأهب والاستعداد لمنع دخول فيروس زيكا إلى الإقليم،
والاكتشاف المبكر للحالات الناجمة عن السراية المحلية في المناطق عالية المخاطر. وسوف تنفذ منظمة الصحة العالمية هذه الخطة

خلال الشهور الستة المقبلة في الإقليم بالتعاون مع وزارات الصحة وسائر الشركاء في مجال الصحة على الصعيَدْين الإقليمي
والدولي.

  

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

  

رنا صيداني

  

مسؤولة وحدة الإعلام

  

وحدة الإعلام والاتصال

  

المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

  

مباشر: +20222765552

  

الجوال: 1099756506+20

  

int.who@sidanir :البريد الإلكتروني
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