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المستخلص
هدف البحث إلى التعرف على العوامل التي أسهمت في انتشار وباء اإليبوال في غرب أفريقياا (البيئياة – البشارية)،
والتعرف على اإلجراءات المتخذة عالميا للحد من انتشار وباء اإليبوال وانتقاله عبر الدول ،والتعرف علاى مادإ إدراك كافاة
الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لوباء اإليباوال ،والتعارف علاى الخااو الوةااياة المعادة الفتاواء فيارو

ايباوال

والتعامل مع (الحاالت المرضية – الوفيات – السيارة واالفتواء) في المملكة العربية السعودية.
واستخدم البافث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والمنهج المسحي بجمع البيانات عن طريا ووزياع إساتبيا علاى
عينااة الدراسااة وعاادده  051فاارد ،وهااي عينااة عشااوااية ماان مااووفي وممارسااي وزارة الإااحة العاااملين ب ا دارة المخاااطر
مسؤولين وأطباء ومراةبين ،وو االستجابة على ( )011منه .
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وةد أوهرت النتااج أ مستوإ التعامل مع الحااالت المرضاية (المإاابة بااإليبوال) الاذي جااء بدرجاة عالياة فساب
وجه نظر عينة الدراسة ومثال فاي :إجاراء فحوصاات ساريعة للكشال عان المارض والتعارف علياه ،وإجاراءات الفحوصاات
العشوااية مع التركيز على الدول التي ينتشر بها المرض ،وأ مساتوإ التعامال ماع الحااالت المرضاية (المإاابة بااإليبوال)
الذي جاء بدرجة متوساة فسب وجه نظر عينة الدراسة ومثل في :وجود ساجل ااال لتساجيل الحااالت الوبااياة باالفيرو
ودرجة اإلصابة ،وووفر ابراء ومختإين بالتعامل مع األوبئة وااصة وباء اإليبوال ،باإلضافة إلى وجود أماكن ااصة في
الماارات والموانئ والمستشفيات ااصة بالمإابين بوباء اإليبوال.
أ أباارز طاارت التعاماال مااع الجثااث المإااابة باااإليبوال فسااب وجهااة نظاار عينااة الدراسااة .وكاناات اه ا التوصاايات:
إستحداث هيئة عليا إلدارة األزمات والكوارث ووتمثل ب س الهيئة العليا إلدارة االزمات والكوارث وتشكل بقيادة علياا ووما
عموية جميع الوزارات والجهات المعنية وكو مهمتها رس السياسات والتخاايو والتنظاي  ،وإعاداد المزياد مان الدراساات
والبحوث عن األوبئة وطرت إنتقالها وكيفية إفتوااهاا ماع التركياز علاى األوبئاة الحديثاة والفيروساات المتااورة والتاي بادأت
باالنتشار في اآلونة األايرة ،وإرسال البعثات للخارج لمواكبة أفدث ما ووصل إلية العلا فاي مكافحاة األوبئاة والوةاياة منهاا
وإستراويجيات الوةاية مما يسه فاي إدارة األزماات الناجماة عان األوبئاة فاي المملكاة العربياة الساعودية ال سامء

 ،وإنشااء

مستشفيات ذاوية الخدمة مثل التي و أنشئتها الإين مؤاراً وأيماا ً اإلساتعانة بتقنياة اإلساعاف الاذاوي يات الاتحك باه عان بعاد
لنقل المرضى والمخالاين له لل َحد من إنتشار العدوإ بين الممارسين والعااملين الإاحيين ،ورفاع الجاهزياة للحاد األةإاى
للممارسااين لمكافحااة األوبئااة فااي المنافااذ (المااوانئ – الماااارات – النقاااط الحدوديااة) وذلااك للحااد ماان وساارب بعا

الحاااالت

المرضية المعدية واألوبئة الخارة ،وأوهرت المملكة العربية السعودية جاهزية عالية جدا في مكافحاة األوبئاة ويتماء ذلاك
في عدد من األوبئة المرضية من فيث المكافحة واالفتواء وووفير اللقافات الالزمة لذلك ولكن مازال أمامنا الكثير وااصاة
فااي األوبئااة الحديثااة والتااي واااورت فيروساااوها مثاال (اإليبااوال – وكورونااا ) وغيرهااا ممااا ياادت ناااةو

الخااار واالسااتعداد

المستمر لمواجهة مثل هذه األوبئة.
الكلمات المفتاحية :المخاطر الإحية في السعودية ،الكوارث الإحية ،إدارة المخاطر ،إدارة األزمات ،األوبئة الكارثية،
وباء اإليبوال
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Abstract
The research aims to identify the factors that contributed to the spread of the Ebola
epidemic in West Africa (environmental - human), and to identify the measures taken
globally to reduce the spread of the Ebola epidemic and its transmission across countries,
and to identify the extent to which all concerned parties in the Kingdom of Saudi Arabia
realize the Ebola epidemic, and get to know On the preventive plans designed to contain
the Ebola virus and deal with (medical conditions - deaths - control and containment) in
the Kingdom of Saudi Arabia. In this study, the researcher used the descriptive approach
and the survey method by collecting data by distributing a questionnaire to the study
sample of 150 individuals, which is a random sample of Ministry of Health employees
and practitioners working in risk management officials, doctors and observers, and (110)
of them were responded.
The results showed that the level of dealing with disease cases (infected with Ebola),
which came at a high level according to the view of the study sample, represented in: Fast
examinations to detect and identify the disease, and random examinations procedures with
a focus on the countries where the disease is spreading, and that the level of dealing with
Pathological cases (infected with Ebola),
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which came in a moderate degree according to the viewpoint of the study sample,
represented in the presence of a special record to record epidemiological cases with the
virus and the degree of infection, and the availability of experts and specialists dealing
with epidemics, especially the Ebola epidemic, in addition to the presence of special
places in airports, ports, hospitals, etc. Concerning those affected by the Ebola epidemic,
the most prominent ways of dealing with bodies affected by Ebola, according to the point
of view of the study sample, The creation of a supreme body for crisis and disaster
management, represented by the name of the supreme body for crisis and disaster
management, to be formed with a high leadership and includes membership of all
ministries and relevant authorities. Organizing, preparing more studies and research on
epidemics, their transmission methods and how to contain them, with a focus on modern
epidemics and advanced viruses that have begun to spread recently, and send missions
abroad to keep up with the latest science. Control of epidemics, prevention and
prevention strategies, which contributes to managing crises caused by epidemics in the
Kingdom of Saudi Arabia, God forbid, and the establishment of self-service hospitals
such as those that were recently established in China and also the use of a self-help
technology that is controlled remotely to transport patients and those in contact with them
to reduce the spread of infection Among practitioners and health workers, and raising
readiness to the maximum level for practitioners to control epidemics in ports (ports airports - border points) in order to reduce the leakage of some infectious disease cases
and dangerous epidemics, and the Kingdom of Saudi Arabia showed a high preparedness
to combat epidemics, and this is evident in a number of pathological epidemics in terms of
controlling, containing and providing the necessary vaccines, but we still have a lot,
especially in modern epidemics, whose viruses have evolved such as (Ebola and
Coronavirus) and others. Therefore, we must be constantly prepared to face these
epidemics.

Keywords: Health risks in Saudi Arabia, Health disasters, Risk Management, Crisis
Management, Crisis epidemics, Ebola epidemic
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المقدمة
أصبء انتقال األوبئة الكارثية من مكا آلار هاجسا ً مرعبا ً وةلقا ً لجميع الدول والمنظمات الإحية ،فقد اسه التاور الكبير
في وسااال النقال الحديثاة فاي انتقاال األوبئاة والفيروساات الوبااياة للعدياد مان دول العاال ومان مكاا آلاار باالرغ مان كافاة
التاادابير التااي وتخااذها بعا

الاادول ،ومان المكاان أ ينتشاار وباااء الكورونااا والكااوليرا والحإاابة والحمااى الإاافراء وغيرهااا

بسرعة ووتسبب بوفيات كثيرة ،وهو يشكل ااراً كبيراً ااصةً فاي وضاع الظاروف المعيشاة السايئة التاي وعيشاها العدياد مان
بلدا العال في أفريقيا واسيا ،كما وستوطن المالريا في أكثر من  011بلد .بينماا يعاي

المالياين ماع فيارو

نقا

المناعاة

البشرية -اإليدز والسل -أما األمراض النزفية الفيروسية مثل وباء اإليبوال أو وباء ماربورغ فهي أكثر ندرة ،ولكنها ةد وكو
ةاولااة فااي غياااب العااالج أو اللقااا المناسااب ،فيااث يمكاان لةوبئااة أ ومااع أةااوإ األنظمااة الإااحية وحاات الم ا و ،ولكاان
األشاخ ال األكثاار عرضااة للخااار ها فااي المقااام األول أولئااك الااذين يعيشاو فااي فالااة ماان الفقار أو فااي مناااط وتسا بعاادم
االساتقرار الشااديد ،وةاد وكااو الظاروف المعيشااية فاي هااذه الحاااالت محفوفاة بالمخاااطر ،كماا يكااو الحإاول علااى الرعايااة
الإحية بعيداً كل البعد عن جميع من ه في فاجة إليه ،وغالبا ً ما وتوةل اللقافاات الرووينياة أو وقال نسابة و ايتهاا( .أطبااء
بال فدود 0102م)
ويعاينااا إنتشااار وباااء اإليبااوال فااي ةااارة افريقيااا واإوص اا ً الجهااات ال ربيااة منهااا وهديااداً علااى البلاادا ووحاادياً
للمجتمعات فيث أصاب هذا الوباء بحياة اكثر من 511الل نسمة فيث اساتوطن الوبااء ولاك األمااكن دو غيرهاا ،وباالرغ
من أ اإليبوال ال يعد الوباء القاول الوفيد في أفريقيا فهناك المالريا واإليدز وغيرها من األوبئة القاولة ولكناه المارض األشاد
فتكا ً وعدوإ.

صورة ( )0ووضء انتشار وباء اإليبوال غرب أفريقيا وإمتداده فتى أواسو وشرت أفريقيا
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اإليبوال هي فمى نزفية مباغتة ،وهرت أول مرة عام 0791م في مناقتين اندلعتا معا ً ،األولى كانت فاي
جمهورية الكون و وكانت بمقربة من نهر اإليبوال الذي أكتسب منه اسمه ،واألاارإ كانات فاي جناوب الساودا  ،ويعتقاد با
فيوانات افافي

الفاكهة هو المتسبب الرايس والمميل لحمى اإليبوال ،ونشو من فترات إلى فتارات فياث كاا أكبار نشااط

له كا في عام 0104م فيث وسبب فاي وفااة  00311مإااب وةماى علاى المئاات مان مقادمي الرعاياة الإاحية مماا أدإ
لتدهور األنظمة الإحية في هذه البلدا (كان ولي 0109،م،ل.)0
فيث سجلت من بداية عام 0107م وفتى األ في جمهورية الكون و وفدها أكثر مان  5111فالاة باين
مإابين ووفيات فسب وقارير منظمة الإحة العالمية.
وفي وقرير آار لإليكويسات البرياانياة بعناوا (م سااة إيباوال) ورد فياه اناه وا وهاور وبااء اإليباوال فاي
غرب أفريقيا في غويادو وهاي مناقاة غاباات فاي غينياا ةارب الحادود ماع (ليبيرياا وسايراليو ) ،ويبادوا أ المساافرين نقلاوا
الفيرو

عبر الحدود ،وذكرت ليبيريا االشتباه في  2فااالت ،بينماا اشاتبهت السايراليو فاي  1فااالت ،وااالل ثالثاة أشاهر

فقو أصايب اكثار مان  957شخإاا ً ،ولقاي  419شخإاا ً فاتفه بسابب المارض مماا يجعال هاذا االنتشاار هاو األساواء عبار
الحدود.
صورة ( )0ووضء االنتشار في ليبيريا وسيراليو
لهذا الفيرو

الخاير واريخ ليس بإ ير فيث بدأ وانتشر في عدة دول ب رب أفريقيا ،وااورة التعامل معه

وافتوااه كانت وواجهه الإعوبات؛ لقلة اإلمكانات الإحية والفقر الذي ساعد في اإلنتشار القوي لها ،ومن هناا الباد
أ أوضء ب
الفيرو

أ غلب ةاطني هذه الدول من المسلمين وغياره مان الادول األاارإ التاي بادأ فيهاا وفشاي اإليباوال فياث زفال

نحو وسو وشرت أفريقيا ومن ث للدول األارإ،
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وهذا يشكل ةلقا ً كبير وواضء لجميع الدول والمجتمعات ونحن علينا التإدي لهذه الكوارث البيئية بجميع األشكال والإاور
ووسخير اإلمكانات فيث وستقبل المملكة العربياة الساعودية العدياد مان الحجااج والمعتمارين والزااارين والعدياد مان ماواطني
ولااك البلاادا الموبااؤه ،وهااذا األماار الااذي يجعاال إنتقااال هااذه الفيروسااات وارد الحاادوث ،لااذا وحاااول الدراسااة الحاليااة دراسااة
اإلستعدادت واإلفترازات الالزمة للتإدي لهذا الوباء وإدارة المخاطر الإاحية وطارت انتقالهاا والعوامال البيئياة والمنااياة
والخوال الديموغرافية لسكا ولك المناقة ،وكيل أسهمت هذه العوامل بانتشار المرض على ناات واسع؟ ومااهي الاارت
الوةااية واألنظمة الخاصة بالكشل المبكر عن المرض ومنع وفشيه؟.

مشكلة الدراسة
وتمحااور مشااكلة الدراسااة فااول عنوانهااا "إدارة المخاااطر الإااحية لمواجهااة األوبئااة الكارثيااة فااي المملكااة العربيااة
السعودية "وباء االيبوال نموذجاً"
وباء اإليبوال نموذجا ً فيث وعد المملكة العربية السعودية وجهاة ألكثار مان عشارة مالياين زااار ماا باين فااج ومعتمار
وسااء طوال العام ول يعد ووافد الزاارين مروباا ً بموسا معاين مماا يزياد مان األعبااء المناطاة بالجهاات الإاحية المختإاة
ب من وسالمة هذا البالد وااصة من النافية الإحية فاألمراض المعدية هاي التهدياد األكبار الاذي يهادد ساالمة ماواطني هاذه
البالد وااصة ماع اإلزدفاام ووناوع المناااات مان مديناة ألاارإ مماا ةاد يكاو نمااا اايا ًر وغيار مفهاوم إلنتشاار فيارو
اإليبوال وغيرها من األوبئة القاولة ال سمء

وااصةً أنه ال يوجد فتى اآل لقا محدد أو دواء شافي مرا

.

التساؤالت
ويمكن تلخيص دراستنا الحالية في تساؤل رئيسي وهو:
ما أبرز أدوار إدارة المخاطر الإحية في مواجهة األوبئة الكارثية وااصةً وباء اإليبوال؟
• التساؤالت الفرعية
 ما مدإ اإلدراك العالمي لوبااية فيرو

اإليبوال؟

 ماهي العوامل التي أسهمت في إنتشار فيرو

إيبوال في غرب أفريقيا (البيئية أوالبشرية)؟

 ماهي اإلجراءات المتخذة عالميا للحد من انتشار فيرو

إيبوال وإنتقاله عبر الدول؟

 هل هناك إدراك كاافي للجهاات المعنياة فاي المملكاة العربياة الساعودية لوبااياة فيارو

إيباوال علاى كافاة األصاعدة ؟ إلاى أي

مدإ؟
 هل هناك ااو وةااية معدة الفتواء فيرو

إيبوال والتعامل ماع (الحااالت المرضاية – الوفياات – السايارة واالفتاواء) فاي

المملكة العربية السعودية؟
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أهمية الدراسة
للدراسة الحالية أهمية عظمى ةياسا ً بالدراسات األاارإ فياث أنهاا وسالو الماوء علاى إدارة المخااطر الإاحية فاي
مواجهة األوبئة الكارثية وااصة فيرو

إيبوال؛ فهو من األوبئة التي ال يمكن التنبؤ بكيفية التعامل معها وافتوااها وذلك مان

االل:
الناحية العلمية:


وسليو الموء على ماهية هذا الفيرو



وسليو الموء على طرت انتقاله وانتشاره وكيفية الحد من هذا االنتشار بحسب الدراسات وووصيات منظمة الإاحة العالمياة

وطبيعة عملة وطرت انتقاله ووباايته وكيفية افتوااية.

ووجارب دول غرب أفريقيا في هذا المجال.
الناحية التطبيقية:


محاولة مالمسة واةع الخاو واألدوار التي وقوم بها إدارة المخاطر الإاحية باوزارة الإاحة الساعودية للتعامال ماع فيارو
إيبوال وماهي الجهات التي يت التنسي معها في هذا السيات.



محاولة التعرف على جاهزية إدارة وفدة المخاطر الإحية بوزارة الإحة السعودية؛ مان ااالل التعارف علاى مادإ إدراك
العاااملين والممارسااين الإااحيين لوباايااة فياارو

اإليبااوال وبالتااالي وسااليو المااوء علااى الخاااو الوةاايااة المسااتقبلية ماان هااذا

الفيرو .

أهداف الدراسة
وهدف الدراسة الحالياة لتحقيا الهادف الرايساي لهاا وهاو التعارف علاى أدوار إدارة المخااطر الإاحية فاي مواجهاة
األوبئة الكارثية وااصة فيرو

إيبوال وذلك من االل وحقي األهداف التالية:

 -0التعرف على العوامل التي أسهمت في انتشار اإليبوال في غرب أفريقيا (البيئية – البشرية).
 -0التعرف على اإلجراءات المتخذة عالميا للحد من انتشار اإليبوال وانتقاله عبر الدول.
 -3التعرف على مدإ إدراك كافي للجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لوبااية فيرو

اإليبوال.

 -4التعرف على الخاو الوةااية المعدة الفتواء اإليبوال والتعامل مع (الحاالت المرضية – الوفيات – السيارة واالفتواء ) فاي
المملكة العربية السعودية.

حدود الدراسة
الحدود الموضوعية :أدوار إدارة المخاطر الإحية لمواجهة األوبئاة الكارثياة فاي المملكاة العربياة الساعودية (وبااء اإليباوال
نموذجا ً).
الحدود المكانية :المملكة العربية السعودية محل الدراسة الميدانية.
الحدود البشرية :المووفينذ والمسؤولين والممارسين ب دارة المخاطر بوزارة الإحة السعودية.
الحدود الزمنية :الفإل الدراسي الثاني 0440ه0101-م.
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اإلطار النظري
التمهيد
بالرغ من التاور الذي يشهده العال في مجال مجابهة األوبئة وإيجاد اللقافات والارت الوةااية لها مازال هناك الكثيار
من األوبئة التي ال يمكن مجابهتها أو إيقافها أو الحاد مان ااوروهاا ،وذلاك يعتماد علاى عادة عوامال فرعياة منهاا البيئاة التاي
وحدث فيها وجاهزية األنظمة الإحية لها والوعي المجتمعي وغيرها من العوامل التي وحاد مان القادرة علاى إدارة المخااطر
والحد مان إنتشاار الوبااء ،وهنااك عادد مان المفااهي التاي الباد مان التعارف عليهاا ووفهمهاا ةبال التعارف علاى طارت اإلدارة
واإلفتواء.
إدارة المخاطر
هي عملية ةيا

ووقيي للمخاطر وواوير استراويجيات إلداروها ،وتممن هذه االستراويجيات نقل المخاطر إلاى جهاة

أارإ ووجنبها ووقليل آثارها السلبية وةبول بع

منها أو كل وبعاوها ،كماا يمكان وعريفهاا ب نهاا النشااط اإلداري الاذي يهادف

إلى التحك بالمخاطر ووخفيفها إلاى مساتويات مقبولاة ،وبشاكل أدت هاي عملياة وحدياد وةياا

والسايارة ووخفاي

المخااطر

التي وواجه الشركة أو المؤسسة( .هيئة ال ذاء والدواء العالمية 0105م).
وعرف يوسف (9102م) إدارة المخاطر بأنها "اإلستعداد التام لمواجهة المشكالت التي ستحدث في المستقبل ،فكل
مشكلة واردة الحدوث في المستقبل هي اار في الوةات الحاالي وعلياك أ وواجههاا ةبال أ وحادث مشاكلة ماا ،ويشامل ذلاك
الخار الذي يتعرض له كافة أفراد المجتمع".
وعرفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "هي عملية موازنة بين مختلال السياساات الممكان إوباعهاا ماع مراعااة وقياي
األااار وساار العوامل التي لها صلة بحماية صحة المستهلكين ،وبترويج الممارسات التجارية المنإفة ،واوخااذ القارارات
التااي ونبااع ماان ذلااك ،أي ااتيااار واادابير الوةايااة واإلشااراف المناساابة ،ووضااعها موضااع التنفيااذ" (منظمااة الإااحة العالميااة
0109م).
ويعرف الباحث في هذه الدراسةة إدارة المخةاطر بأنهةا  :عملياة السايارة واالفتاواء للمخااطر الوبااياة ةبال وةوعهاا
بارت وةااية علمية والحد من فاالت المخاطر المحتملة.
ووع َرف األوبئة ب نها "اإلنتشار السّريع أو ال ّزيادة غير الابيعيّة في فدوث شيء ما ،والذي يكو غير صحي وسايئاً
عادة ،ويؤثّر الوباء على العديد من األشخال في الوةت ذاوه في مناقة ما ،ويمكن أ يكو الوباء معدياً فينتقال مان شاخ
إلى آار وينتشر بشكل أكبر بينه " ).)epidemic,2018
ويعرف الباحث الوباء إجرائياً :ب نه نوع معاين أو عادة أناواع مان الفيروساات ساريعة العادوإ ،ووكاو ذات انتشاار
واسع ويإعب الحد والتإدي لها وإفتوااها بالارت التقليدية.
فيروس اإليبوال
يسبب فيرو
وةد وهر مرض فيرو
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إفداهما في نزارا بالسودا واألارإ في يامبوكو بجمهورية الكون و الديمقراطية ،التي اندلعت في ةرية وقع على مقربة من
نهر إيبوال الذي اكتسب المرض اسمه منه.
والفاشية المندلعة في غرب أفريقيا 0104م هي أكبر وأعقد فاشية لاليبوال منذ إكتشافه ألول مرة في عام 0791م،
إذ وسببت في فاالت ووفيات أكثر من جميع الفاشيات األارإ مجتمعة ،كما أنتشرت الفاشية باين البلادا باد ًء باالكون و ومان
ث غينيا وعبرت الحادود البرياة عان طريا المساافرين إلاى سايراليو وليبيرياا ،وانتقلات جاواً عبار المساافرين إلاى نيجيرياا
(بواساة مسافر وافد فقو) ،والواليات المتحدة اإلمريكية (بواساة مسافر وافد) ،وبراً إلى السن ال (بواساة مسافر آاار)،
ومالي (بواساة مسافرين).
وال ومتلك البلدا األشد وم ّرراً بالفاشية مثل الكون و وغينيا وسيراليو وليبيريا ،إلى نظماً صحية ةوية بل ضعيفة
جداً ووفتقر إلى الموارد البشرية والبنية التحتية الالزمة ،ألنها ل وخرج إال في اآلونة األايارة مان دواماة النزاعاات وفااالت
عدم االستقرار التي دامت فيها فترة طويلة.
طرق انتقال وباء االيبوال:
يإاب النا

اإليبوال إما عن طري مالمسة الحيوانات المإابة (عادة بعاد الاذبء والاهاي أو األكال) ،أو

بفيرو

من االل مالمسة سواال جس المإابين بالعدوإ ،ووانج معظا الحااالت عان االنتقاال مان إنساا آلاار عنادما ينفاذ الادم أو
سواال الجس األارإ أو اإلفرازات (البراز والبول واللعاب والساال المنوي) مان المإاابين إلاى جسا الشاخ

السالي مان

االل ادوش الجلد أو األغشية المخاطية.
ويمكن أ وحدث العدوإ أيما في فالة مالمسة ادوش الجلد أو األغشية المخاطية لشخ
ملوثة بسواال جس شخ

سلي ألشاياء أو بيئاات

مإاب ،وةد وشمل هذه األشياء المالبس المتسخة ،وأغاية األسرة ،والقفازات ،ومعدات الحماياة

والنفايات الابية مثل الحقن وحت الجلد المستخدمة.
ويعتقااد العلماااء أ ّ بدايااة اإلصااابة بفياارو

اإليبااوال كاناات ماان اااالل اإلوإااال بالحيوانااات المإااابة ،مثاال افاااش

الفاكهة أو غيره من الحيواناات األاارإ ،ليبادأ بعاد ذلاك انتشاار الفيارو
اإليبوال ال ينتقل من الشخ
اليوجاد دليال ةااطع با

مان شاخ

إلاى آاار ،وينب اي التنبياه أ ّ فيارو

المإاب إلى اآلارين ما ل وظهار علياه عالماات أو أعاراض المارض ،كماا ينب اي التنبياه أنّاه

الفيارو

ينتقاال باالبعوض أو الحشارات األاارإّ ،إال أ ّ الفيارو

ةااد ينتقال عبار التعامال ماع لحااوم

الحيوانات البريّة المإابة أو وناولها ،وفي ما يأتي بيان لبعض طرق انتقال العدوى من الشخص المصاب:
 -0االوإال المباشر مع الجلد المفتو  ،أو األغشية المخاطيّة للعين ،أو أنل ،أو ف الشخ

المإاب.

 -0االوإال المباشر مع أفد سواال الجس األاارإ ،مثال الادم ،والباول ،واللعااب ،والعا َرت ،والباراز ،والقايء ،وفلياب الثادي،
وسواال المني لشخ

مري

أو مات بسبب مرض اإليبوال.

 -3األدوات الملوّثة بسواال جس الشاخ

الماري

بفيارو

اإليباوال ،أو شاخ

واوفّى نتيجاة اإلصاابة باالفيرو  ،مثال اإلبار

والمحاةن.
 -4االوإال المباشر مع الحيوانات الحاملة للفيرو

مثل افافي

الفواكه ،والقرود ،وغيرها من أنواع الحيوانات األارإ.

 -5الساال المنويّ لرجل وعافى من اإلصابة بمرض اإليبوال.
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جدول :التسلسل الزمني للفاشيات السابقة من مرض فيروس اإليبوال

السنة

البلد

الحاالت

الوفيات

إصابات شديدة

2019

جمهورية الكون و

3375

0035

%01

2014

جمهوريةالكن و وليبيريا وسيراليو

02111

00311

%22

2012

جمهورية الكون و الديمقراطية

59

07

%50

2012

أوغندا

9

4

%59

2012

أوغندا

04

09

%90

2011

أوغندا

0

0

%011

2008

جمهورية الكون و الديمقراطية

30

04

%44

2007

أوغندا

047

39

%05

2007

جمهورية الكون و الديمقراطية

014

029

%90

2005

الكون و

00

01

%23

2004

السودا

09

9

%40

الكون و

35

07

%23

 2003كانون الثاني /يناير – نيسان /أبريل

الكون و

043

002

%71

2001-2002

الكون و

57

44

%95

2001-2002

غابو

15

53

%20

2000

أوغندا

405

004

%53

1996

جنوب أفريقيا

00

0

%011

 1996تموز /يوليو – كانون األول /ديسمبر

غابو

11

45

%95

 1996كانون الثاني /يناير – نيسان /أبريل

غابو

30

00

%12

1995

جمهورية الكون و الديمقراطية

305

054

%20

1994

كوت ديفوار

0

1

%1

1994

غابو

50

30

%11

1979

السودا

34

00

%15

 2003تشرين الثاني /نوفمبر – كانون األول/
ديسمبر
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1977

جمهورية الكون و الديمقراطية

0

0

%011

1976

السودا

024

050

%53

1976

جمهورية الكون و الديمقراطية

302

021

%22

جدول ( )0يوضح التسلسل الزمني النتقال فيروس ايبوال وانتشاره بين الدول منظمة الصحة العالمي

السياسات المتخذة بمنافذ الدخول للمملكة العربية السعودية لمنع وفادة فيروس اإليبوال :
نظراً لتفشي مرض فيرو
-0

اإليبوال بدول غرب أفريقيا فقد و إوخاذ إجراءات إفترازية متمثلة في:

عدم منء و شيرات داول للمملكاة لجمياع القاادمين مان هاذه الادول المتفشايه بالوبااء ل ارض العمارة أو الحاج أو الزياارة وأي
غرض آار.

-0

مخاطبة وزارة الخارجية للتعمي على سافارات وةنإاليات المملكاة للتحقا والت كاد مان أ جمياع المتقادمين للحإاول علاى
و شيرة داول للمملكة ل يازوروا الادول المشاار إليهاا أعااله ااالل فتارة الاثالث أساابيع الساابقة لتااريخ وقاديمه  ،وعادم مانء
و شيرة داول ل رض العمرة أو الحج أو أي غرض آار لمن ةام بزيارة هذه الدول االل الفترة المذكورة.

-3

نظراً إلمكانية وفادة الفيرو

عبر السفر الدولي وللحد من ذلك والمحافظة على األمن الإحي ،يت وابي آلية العمل ببااةة

المس ء الإحي الوبااي لمرض فيرو

اإليبوال لجميع القادمين للمملكة العربية السعودية عبر منافذ الداول المختلفاة (برياة،

جوية ،بحرية) ،إضافة لتوجيهات التعامل مع فاالت االشتباه بالمنافذ ووساال النقل المختلفة وذلك كما يلي:
تطبيق آلية بطاقة المسح الوبائي
بااةاة المسااء ال إااحي الوبااااي هااي بااةااة وسااتخدم للمسااعدة علااى اكتشاااف الحاااالت ذات االشااتباه العااالي لإلصااابة
بحمى اإليبوال الفيروسية النزفية ،ويقوم المختإو بمراكز الرةابة الإحية بالمنافذ بالتنسي ماع الجهاات ذات العالةاة بتلاك
المنافذ بتابي اآللية من االل اإلستعالم من جميع القادمين عان زيااروه إلاى إفادإ الادول الموباوءة أو إااتالطه بمإااب
المرض االل فترة الثالثة أسابيع السابقة لوصاوله للمملكاة ،باإلضاافة للساؤال عان األعاراض التاي وهارت علاى أي مانه
االل نفس الفترة وفقا ً للنموذج المعد لذلك ب وباع الخاوات التالية:
-0

ووزيع البااةة على جميع القادمين من اارج المملكة بما فيه السعوديين عند وصوله لبوابة القدوم لتعبئتها من ةبله .

-0

استالم البااةة من المسافر القادم بعد الت كد من وعبئتها.

-3

في فال ثبوت زيارة أفد القادمين إلى أي من الدول المذكورة باالستمارة أو ااتالطه ب فاد المإاابين بااإليبوال يات اساتكمال
معل ومات االوإال فساب النماوذج المعاد لاذلك (نماوذج بياناات االوإاال للمتعرضاين لإليباوال) ووإانيفه كمتعارض محتمال
لإلصابة باإليبوال.

-4

وقيي هؤالء المتعرضين المحتملين فسب الخاوات الموجودة بنموذج وقيي درجة التعرض.

-5

اإلرسال الفوري لنموذج بيانات اإلوإال للمتعرضين لإليبوال لرايس اللجنة التنفيذية لبرنامج الإحة العامة باوزارة الإاحة
فسب منفذ الداول وبلغ الحالة إلدارة الإحة العامة بالمناقة التي يتبع لها المنفذ.
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ث وقوم إدارة الإحة العامة ممثلة في الوفدة الوةااياة لبرناامج الإاحة العاماة باوزارة الإاحة أو الفريا اإلشارافي
لالستقإاء الوبااي باللجنة التنفيذية لبرنامج الإحة العامة بوزارة الإحة بمتابعة المسافر المتعرض المحتمل فتاى انقمااء
فتاارة الحمااانة البال ااة ( )00يوم اا ً واوخاااذ اإلجااراءات الالزمااة بهااذا الخإااول فسااب الاادليل الوةااااي للمنش ا ت الإااحية
لفيرو

اإليبوال.
وعند ونقل الم سافر من مناقة إلى أارإ وقوم إدارة الإحة العامة بالمناقة المنتقل منهاا بالتنساي ماع إدارة الإاحة

العامة بمناقة وصول المسافر لمتابعته فسب الخاوات السابقة.
موجهات التعامل مع حاالت اإلشتباه للقادمين من جميع الدول:
في فال االشتباه ب صابة أفد القادمين للمملكة بفيرو
-0

اإليبوال يت اوباع اإلجراءات التالية:

عزل كل ةادم يعاني من أي من األعراض المذكورة أعاله مع اوخاذ اإلجراءات الوةااية الالزمة بكل فياة وفذر فسب
الدليل الوةااي للمنش ت الإحية لفيرو

-0

اإليبوال.

إبالغ رايس اللجنة التنفيذية لبرنامج الإحة العامة بكافة وساال االوإال المتافة بالتنسي الفوري لنقل المري

إلى أفد

المستشفيات المخإإة للعزل في المناقة.
التنسي مع المختإين بالجوازات والجهات ذات العالةة في الماارات الدولية للتعرف على وفاصيل االوإال بمخالاي

-3

الحاالت التي يت كد أصابتها بالمرض على نفس الرفلة.
إرسال جميع النماذج المستخدمة بعد إكمال وعبئتها إضافة إلى نموذج بيانات االوإال للمتعرضين لإليبوال لرايس اللجنة

-4

التنفيذية لبرنامج الإحة العامة بوزارة الإحة.
موجهات التعامل مع الحاالت المشتبه إصابتها باإليبوال على متن الطائرة أو السفينة:
رهنا ً ب فكام المادة ( 02السفن والااارات في ناات الداول) من اللاوااء الإاحية الدولياة التاي وتمامن اآلواي" :علاى رباا

-0

السفينة أو ةااد الااارة أو من ينوب عنه ،ةبل الوصول إلى ميناء أو ماار الوجهة النهااية ب طول وةت ممكن ،إبالغ مراةبي
الميناء أو الماار عن أي فاالت مرضية ودل على وجود مرض ذي طبيعاة معدياة" .لاذا عناد اشاتباه إصاابة أفاد المساافرين
على متن طاارة أو سفينة بفيرو
محتمله مإابة بفيرو
-0

اإليباوال فيجاب فاوراً إباالغ مركاز المراةباة الإاحية بالمينااء أو المااار عان وجاود فالاة

اإليبوال.

يت التنسي مع المختإين بالمجلس االستشااري بالمينااء وكاذلك بلجناة التنساي بالمااار لماما ونفياذ هاذه اللاوااء الإاحية
الدولية والت كد من وزويده باإلجراءات الخاصة باإلبالغ عان وجاود مارض ذي طبيعاة معدياة واوخااذ اإلجاراءات الخاصاة
بالتعامل مع الحاالت المشتبه في إصابتها باإليبوال على متن الااارة أو السفينة.
اإلجراءات الخاصة بتتبع المخالطين:


عند وصول الااارة ،على المختإين بمراكز المراةبة الإحية بالمااار وقياي إمكانياة انتقاال العادوإ إلاى الركااب اآلاارين
وطاة الااارة ،فيث ب نه في فال الت كد من أ المري

يعاني من أعراض وعالمات إشتباه اإلصابة بحمى اإليبوال النزفية

بعد وعرضه لخار العدوإ في البلدا المت ثرة بالمرض في الثالثة أسابيع األايرة ،ف
مباشرة سواال جس الراكب المري

13

الركاب وطاة الااارة الذين المساوا

أو األدوات الملوثة يإبحو معرضين لخار انتقال العدوإ بفيرو

اإليبوال.
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يجب اوخاذ اإلجراءات التالية استناداً إلى مدإ القرب من الراكب المري

:

 -0الركاب و أفراد الااة ممن كا لديه مالمسه مباشرة :يات وجمياع المعلوماات عانه مان ساجالت األفاداث الهاماة علاى ماتن
الااارة من الخاوط الناةلة وإكمال االستقإاء له ووقيي اااورة التعارض لاديه وإباالغ مركاز المراةباة الإاحية بالمااار
بذلك.
 -0الركاب الجالسين في المقاعد المالصقة للراكب المري

 :يت االستقإاء للركاب الجالسين في المقاعد أمام الراكب المري

أو الفه أو عبر الممر ووقيي ااورة التعرض لديه وإبالغ مركز المراةبة الإحية بالماار.
 -3عماال النظافاة بالاااارة :إذا وال الراكاب مشاتبه ب صاابته أو وا التشاخي
للعمال الذين ةاموا بتنظيل المناقة التي كا الراكب المري

بعاد م ادرواه الاااارة ،يجاب إجاراء الفحوصاات

جالسا بها.

 -4بنا ًء على رغبة السلاات الإحية بالماار ،يمكن للخاوط الناةلة طر أسئلة علاى الركااب لمعرفاة مادإ وعرضاه للعادوإ
على متن الااارة ،وةد والب الدول إةرار الإحة للااارة.
 -5يت وابي اإلجراءات أعاله عناد شاعور أي راكاب با عراض ااالل الرفلاة ووا بعاد الوصاول وإانيفه كحالاة اشاتباه بحماى
اإليبوال الفيروسية.

اإلجراءات المتخذة لحاالت اإليبوال على مستوى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية:
 -0على المختإين بالمستشفى الذي يت فيها استقبال الحاالت المشتبهة اوخاذ اآلوي:
في غرفة ااصة ومنع الداول عليه نهاايا ً إال من ةبل الفري الإحي المخت

أ-عزل المري

ب-أاذ العينات الالزمة من المري
لحين نقلها للمختبر المخت

.

(دم وسواال أارإ) بكل فذر ووابيا إجاراءات مكافحاة العادوإ عناد أااذ وففا العيناات

.

ج-اإلبالغ الفوري لمراكز األزمات والكوارث الإحية أو المستشفيات ممثلة في ةس مكافحة نواةل األمراض.
 -0يقااوم فري ا االستقإاااء الوبااااي الثاباات بمتابعااة فالااة المرضااى المنااومين بالمستشاافيات يومي ااً (شاافاء  -وفاااة) وإبااالغ فري ا
االستقإاء الوبااي اإلشرافي.
 -3على فري االستقإاء الوباااي الثابات بالمستشافيات الت كاد مان وابيا العااملين الإاحيين إلجاراءات المكافحاة والوةاياة مان
العدوإ التالية عند التعامل مع المري

:

أ-لبس واةي الوجه أو كمامة لةنل مع نظارات للعين إضافة إلى مريول معق ذو أكمام طويلة وةفازات عند التعامل مع الماري
عن ةرب على بعد متر وافد أو أةل.
ب-اوخاذ وساال فماية شخإية إضاافية ااصاة غسال األيادي جياداً بعاد التعامال ماع أي ماري
المري

عناد وجاود اااورة مان ساواال

المتناثرة.

ج-يجب أ وبقى كل األجهزة المستخدمة للكشل على المري

مثل سماعة الابيب وغيرها بال رفة.

د-يجب وواي الحذر ووابي الممارسات السليمة عند استخدام المحاةن للمرضى والتخل

منها فسب موجهاات الادليل الخليجاي

إلجراءات المكافحة والوةاية من العدوإ.
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ه-يجب الع كل وساال الحماية الشخإية المستخدمة في التعامل مع المري
نظافة وواهير األفذية وكل األشياء التي ال يمكن التخل
و-كل األشياء التي استخدمت وو التخل

أو إفرازاوه ةبل الخروج من غرفة المري

ويجب

منها.

منها يجب معاملتها كنفايات طبية اارة.

االستقصاء الوبائي لحةاالت اإلصةابة بفيةروس اإليبةوال بمقةر سةكن الح ةا والمعتمةرين والةزوار ( الفنةادق – المخيمةات -
اإلسكان):
 -0يوجد بوفدة البعثات الابية التابعة لبرنامج الإحة العامة للحج أطبااء لها ابارة كبيارة فاي المجاال الوةاااي لمتابعاة الوضاع
الوبااي للحجاج في مقر سكنه بالتعاو مع البعثات الابية المرافقة للحجاج.
 -0يقااوم هااؤالء األطباااء بزيااارات البعثااات الابيااة للحجاااج ووزويااده بنسااخ ماان نماااذج اإلبااالغ عاان األمااراض المعديااة ودلياال
اإلجراءات الوةااية ودليل مكافحة فاشيات األمراض المنقولة بال ذاء.
 -3يقوم أطباء وفدة البعثاات بالمراةباة الوبااياة للحجااج القاادمين مان غارب افريقياا باالتركيز علاى فجااج دول نيجيرياا ،كينياا،
السن ال ،الكون و ومتابعته في مقر إةامته يوميا ً ب رض اكتشاف أي فالة مشاتبهة بيانه ااالل فتارة فماانة المارض لمادة
( )00يوما ً من واريخ الوصول .وكذلك يت ووعياة الحجااج عان المارض وأعراضاه وعالماواه وكيفياة الوةاياة مناه والتركياز
على أهمية مراجعة طبيب البعثة المراف للحجاج عند الشعور ب عراض المرض.
 -4في فالة االشتباه في أي فاج يت وحويله فوراً ألةرب مستشفى ويات التعامال ماع المخاالاين للماري

فساب ماا هاو موضاء

أعاله وسيت وحويل أي فالة مكتشفة بينه للمستشفى.
 -5كل اإلجراءات أعاله يت وابيقها بمراعاة افتياطات المكافحة والوةاية من العدوإ الالزمة.
اإلجراءات المتخذة عند ت هيز ودفن جثث الوفيات المشتبه إصابتهم بفيروس اإليبوال:
 -0يراعى مكا المقبرة ب

يبعد عن مإادر الميااه الجوفياة ألكثار مان ( )51متاراً ووكاو علاى بعاد ( )511متار مان األمااكن

الم هولة وأال يقل إروفاع عم القبار عان  0.5متار مان مساتوإ الميااه الجوفياة ماع و اياة القبار بمتار وافاد علاى األةال مان
التربة ،ويفمل دفن كل جثة في ةبر منفرد.
 -0ال يسمء ألهال المتاوفى باالوإاال المباشار ماع الجثماا أو المشااركة فاي ال سال والادفن نظاراً لخااورة إنتقاال العادوإ عان
طري اإلفرازات الجسدية (الدم ،اللعاب ،القيء ،الباول ،الباراز) ،وعلاى عااملي الرعاياة الاذين يتعااملو ماع الجثاث ارواداء
المعاطل المخإإة والقفازات وأغاية األفذية وكمامة من النوع  N 75والنظارات الواةية.
 -3ي سل الميت بالمستشفى وال يسمء بتاوا ً ب سله اارج المستشفى ،ث ولوضع الجثة في الكيس المزدوج المخإ

لاذلك والاذي

يتميز بعزل السواال ،فيث ولوضع الجثة في الكيس األول ويت واهير الساء الخارجي للكيس باستخدام الماهر المعتماد فاي
المستشفى ةبل وضع الجثة في الكيس الثاني ث يت واهير الساء الخارجي للكايس الثااني أيماا ً ،ماع االلتازام ب لا األكياا
بالاريقة المثلى ث يت نقل الجثة على الفور إلى المقبرة باستخدام النقاالت المستخدمة لنفس ال رض.
 -4يجب ونظيل كافة المعدات وأساء الااوالت والنقاالت وألوا فمل الجثث وعرباات النقال بعاد اساتخدامها بعاد كال ماري
باستخدام الماهرات المعتمدة في المستشفى.
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مركز األزمات والكوارث الصحية
في أكتوبر 0107م أنشيء المركز الوطني إلدارة األزمات والكوارث الإاحية ،الاذي يعاد صامام األماا الإاحي
في السعودية ،للعمل على اإلستعدادت والت هب الداا وةياادة األزماات الإاحية وجماع ووحليال بياناات المستشافيات كافاة فاي
المملكة العربية السعودية ،ويوفر كافة المعلومات للمسؤولين ولمتخذي القرار ألجل رفع مستوإ اإلستعداد والت هب الإحي
لكاال طااار  ،وبناااء وونفيااذ ةااراراوه وفق اا ً ألليااة منظمااة ،والتنبااؤ باألزمااات والكااوارث الإااحية ةباال واثناااء وبعااد فاادوثها
والتإدي لها ،والحفاو ايما ً على صحة أفراد المجتمع من مواطنين وزااارين وفجااج ومعتمارين والحفااو علاى ساالمته ،
ومعرفة آليات التعامل ماع األوبئاة الإاحية ،والوةاوف علاى كافاة اإلساتعدادات واإلفتارازات لمواجهاة األزماات والكاوارث
واألااار وجميع التحديات ،ليكو صماما ً لةما الإحي في السعودية.
ويعمل هذا المركز الحيوي والمه للحاالت واألزمات الااراة ،كاألوبئة والفيروسات المعدية ،أو إنقااع التياارات
الكهربااية عن المستشفيات ،والحاالت التي ةد يكو لها و ثير سلبي وكارثي.
ويهدف إلى ووفيد البيانات والمعلومات فاي مختلال منااط الساعودية ،فياث وعمال وزارة الإاحة الساعودية علاى
ودشين عشرو مركز مماثل في جميع مناط المملكة بقيادة المختإين لرفع أهبة اإلستعداد الداا لكل طارإء.
ويعمل المركز الجديد على رصد البيانات ووحليلها واإلستجابة لها ،والتعرف على اإلفتياجات الابية األكثر فاجة
للمستشاافيات والمراكااز الإااحية ،ومتابعااة بنااوك الاادم والعماال علااى سااد الاانق

 ،وةيااا

نساابة الالااب عليهااا ماان جميااع

المستشاافيات ،وساارعة وااوفير اإلماادادات الالزمااة له ا  ،ومعرفااة أعااداد المواةااع الجاااهزة للعاازل او الحجاار الإااحي لةوبئااة
الخايرة مثل فاالت اإليبوال وفاالت «كورونا» وغيرها من األوبئة الكارثية وإعداد مركبات النقل االسعافي الموزعة علاى
جميع المناط بشكل دوري والت كد على جاهزيتها ألي فدث طارإء.
إدارة المخاطر واألزمات الصحية في المملكة العربية السعودية
أثبتت المملكة العربية السعودية كفاءوها وةدراوها العالية في إدارة األزمة وكيفية التعامل مع األوبئة بكال إفترافياة،
فيث جسدت أزمة فيارو

كوروناا  Covid-19الاذي أجتاا العاال فاي فتارة وجيازة أساتااعت المملكاة مان االلهاا إوخااذ

جميع التدابير واإلفترازات الوةااية و القرارات الحكيمة و الحاسمة والمناسبة معهاا إلفتاواء هاذه األزماة الإاحية للتإادي
لهاا مان اإلنتشاار فاي الاابالد لتظهار للعاال أجماع ب نهاا وتمتااع بخبارات عالياة جاداً ووعاي وةااوة كبيارة فاي كيفياة التعامال مااع
األزمات والسيما األزمات الإحية منها ،فيث جعلات المملكاة العربياة الساعودية اإلنساا فاي مقدماة أولوياوهاا وإهتماماوهاا
وأسااتااعت أ وكااو فااي مقدمااة الاادول العالميااة المتقدمااة فااي كيفيااة التعاماال والساايارة واإلفتااواء لهااذة األزمااة الإااحية ،
وأفتذت العديد من الدول المتقدماة فاذوها فاي إدارة األزماة فياث ا المملكاة لا وكان فاي معازل مان المجتماع الادولي فياث
ساعدت على التوجه العالمي لل َحاد مان إنتشاار عادوإ اإلصاابة باالفيرو

فاي أوسااط المجتمعاات البشارية بوضاع ةارارات

فكيمة وتجسد فاي ضارباوها اإلساتباةية واإلفترازياة ونجحات فاي وضاع درو

إوإاالية فاي فان إداراة األزماة ومنهاا ايمااً

ووعيااة المجتمااع بخاااورة التجمعااات البشاارية بتابيا جميااع اإلفتاارازات الممكنااة كااالعزل الإااحي والحجاار الإااحي ايمااً
ووابي فظر التجول الجزاي والكلي في البالد للسيارة على وفشي الوباء وسالمة المجتمع  ،فيث وعتبر األزمات الكارثياة
إاتباراً فقيقيا ً وصعبا ً على الحكومات والسلاات والمجتمعات في كيفية إداروهاا بشاكل إيجاابي وإفتواءهاا وواداركها بساالمة
وإةتدار.
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فالبااد ماان الحكومااات والساالاات الدوليااة ومنهااا المملكااة العربيااة السااعودية وضااع باارامج واادريب وواااوير إدارة
األزمات والكوارث وجعلهاا نإاب عينيهاا ألهميتهاا الكبيارة فاي معالجاة األزماات ووإاحيحها  ،وأ وماع هاذا المجاال فاي
طليعة المهمات ووشجيع الجامعات والمنش ت التعليمية لعمل دراسات وبحوث ةوية والبدء في وشكيل هيئات عليا وعني ب دارة
االزمات والكوارث بقيادة جهات عليا في الدولة وعموية جميع الوزارت والجهات ذات العالةة لتكو مهمتها رسا الخااو
والسياسات والتنظي ووضع السيناريوهات والتنبؤ لةفداث واألزمات الكارثية المحتملاة وعمال الدراساات والبحاوث ووقادي
اإلةترافات.

الدراسات السابقة
الدراسات العربية:
دراسة يوسف عثمان (9102م)
بعنوا ( :المالمء الوبااية المستجدة لمرض فيرو
فيرو
بفيرو

االيبوال)

اإليبوال ( )EVDأو فمى اإليبوال النزفية ( )EHFهو أفد األمراض التي وإيب األنساا نتيجاة اإلصاابة

اإليبوال ،وهادف المراجعاة المكتبياة إلاى إلقااء الماوء ورفاع الاوعي المعرفاي للعااملين فاي المجاال الاباي بوبااياات

مرض فيرو

اإليبوال.

وهدفت دراسة يوسل عثما (0104م) إلى إلقاء الموء ورفع الوعي المعرفي للعاملين في المجال الابي بوباايات مرض
فيرو

اإليبوال  ،وةد ووصلت الدراسة إلى نتيجة ب نه ال يوجد دليل ةاطع على انتشار المرض عبر الهواء في البيئة

الابيعية  ،كما اوصت هذه الدراسة إلى متابعة الفحوصات لةشخال المتعافين من المرض فيث أ هناك بع

الحالت

ونقل العدوإ فتى بعد التعافي.
دراسة صندوق النقد الدولي (9102م)
بعنوا ( :االهتمام باالبتكار ثمة عقبات أمام واوير العقاةير لمكافحة األمراض الجديدة)


دار فول واوير العقاةير لمكافحة األمراض .وأشار المقال إلى وهور وهديدات طبية جديدة كفيرو

(اإليبوال) ،ووروب

على هذا الظهور التساؤل عن السبب في عدم ةيام شركات األدوية بدور أكبر من أجل إيجاد فلول طبية للمشكلة ،وهدفت
هذه الدراسة إلى وهور وهديدات طبية جديدة كفيرو

(اإليبوال) وووصلت إلى نتيجة ب نه ال وجود الى جهات راعية لتاوير

لقا اإليبوال والمساهمة في مكافحته  ،كما اوصت الدراسة إلى وكاول الجهود الدولية للحد من انتشار فيرو

اإليبوال

وإيجاد عالج مماد له.
دراسة الغامدي (9102م)
بعنوان( :أحكام ت هيز الميت المصاب بمرض معد في الفقه اإلسالمي "اإليبوال نموذجاً")
وناول هذا البحث دراسة و صيلية إلفدإ النوازل الفقهية المهمة ،وهاي مسا لة وجهياز الميات بمارض معاد وااتاارت
مرض (فيرو

اإليبوال) نموذجا لكونه األكثر شيوعاً واألاار انتشاره واألشد ااورة وفتكاً في عإرنا الحاضار ،والعيااذ

باهلل.
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ووهدف الدراسة لت كيد فرمة الميت في الشريعة اإلسالمية وفماية جثته وفف كرامته وبيا كيفية التعامل مع الجثة
المتوفي بمرض وبااي معد ،وباإلضافة إلى ضرورة فماية من يتإل به مباشرة ك فراد األسرة والعاملين الإحيين
والمشيعين للجثة الذين يالمسونها بشكل مباشر االل وجهيز الميت ،وهدفت هذه الدراسة إلى مس لة وجهيز الميت بمرض
معد وااترت مرض (فيرو

اإليبوال) نموذجا لكونه األكثر شيوعا ً واألاار انتشاره واألشد ااورة وفتكا ً في عإرنا

الحاضر ،وأوصت دراسة ال امدي (0102م) بدفن المووى المإابين بفيروسات أو ب وبئة في مدافن ااصة ووحت أشراف
كامل ألجهزة مكافحة األوبئة.
الدراسات األجنبية :
دراسة ()Welson ,2000
دراسة بعنوان( :الحلقات المتورطة في الحماية بوساطة ال سم المضاد من فيروس إيبوال)


لتحديد ةدرة األجسام الممادة على ووفير الحماية من فيروسات اإليبوال  ،و إنشاء األجسام الممادة وفيدة النسيلة العالجية
إلى برووين سكري اإليبوال ووقييمها للت كد من فعاليتها .فددنا العديد من اللقافات الواةية الموجهة نحو امس فلقات فريدة
من نوعها على برووين اإليبوال السكري ،يت فف إفدإ الحلقات بين جميع فيروسات اإليبوال المعروفة ب نها مسببة
لةمراض للبشر ،كانت بع

ما عالجيًا عند إعاااها الفئرا بعد يومين من التعرض لفيرو
اللقافات الواةية فعالة أي ً

اإليبوال الفتاك .إ وحديد العالج الوةااي له آثار مهمة على واوير اللقافات والعالجات الخاصة بفيرو

اإليبوال ،وهدفت

الدراسة إلى انه يمكن افتواء العدوإ عن طري العزل السلي ومنع المخالاة ،كما أوصت ب جراء المزيد من األبحاث
والدراسات عن فاالت االنتشار وإعداد نظ اإلنذار المبكر لها مع وقدي المساعدة في الرعاية الإحية للدول المإا
اإلجراءات المنه ية للدراسة
وعتمد هذه الدراسة المنهج المسحي الوصفي في الوصول الى أهدافها؛ إذ يهدف هاذا المانهج إلاى وصال الظااهرة
كما هي في الواةع ويجمع المعلومات والبياناات عنهاا ،وال يقتإار المانهج الوصافي علاى وصال الظااهرة وجماع معلوماوهاا
وبياناوها فقو ،بل يقوم بتإنيل هذه المعلومات وونظيمها والتعبير عنها كميًا وكيفيًا ،بحيث يؤدي ذلك إلى الوصاول إلاى فها
للت ا ثير المحاادث م ان هااذه الحمااالت (باادوي 0773م) ،فالدراسااات الوصاافية هااي التااي وروكااز علااى وصاال طبيعااة وساامات
مجتمع معين.

اإاا

ويهت المنهج المسحي بجمع البيانات واإلفإاءات العاماة التاي وجماع عان طريا اإلساتبيا  ،ووساتخل

البياناات

من عدد من الحاالت الفردية ،ويهت هذا المانهج المساحي أو اإلساتبياني بجماع الحقااا فاول الموةال الماراد بحثاه واساتبيا
الإورة عن الظروف الساادة ،ويلج البافث إلى مسء عدد من المنش ت أو السكا  ،وةد يلج البافث إلى مساء عيناة محاددة
من السكا أو من المنش ت ،وولعتبر عينة مختارة بشكل دةي ومثل المجموع.
ويإل البافث من االل المسء إلى فقاا محددة وهذه بدورها وقوده إلى صياغة وإاور عاام ورؤياة واضاحة ةاد
وقوده إلى صياغة معينة لحل المعملة التي اكتشفها من االل المسء ،ومن هنا يعرَّف المسء أو اإلستبيا على أناه مانهج ذو
أهمية كبيرة في مجال البحوث ،ويستخدم البافث المسء وجاه نمو مشكلة محدد ومعّين وإزاء أهداف ثابتة ومحددة.
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أما المنهج الوصفي ف نه أسلوب من أساليب التحليل المركز على معلومات دةيقة عن واهرة أو موضوع محادد أو
فترة زمنية معينة وذلك من أجل الحإول على نتااج علمية و وفسيرها باريقة موضوعية ةيمة ونساج ماع المعيناات الفعلياة
للظاهرة ،ويرى آخرون أ المنهج الوصفي عبارة عن طريقة لوصال الموضاوع الماراد دراساته مان ااالل منهجياة علمياة
فكيمة ووإوير النتااج التي و التوصل إليها إلى أفكار رةمية معبرة يمكن وفسيرها (رجاء وفيد وآارو 0111 ،م).
كمااا يعاارف ب نااه التإااور الاادةي للعالةااات المتبادلااة بااين المجتمااع واالوجاهااات والميااول والرغبااات والتإااورات
بحيث يعاي البحث صورة للواةع الحياوي ،ووضع مؤشرات وبناء ونبؤات مستقبلية لوصل الظاهرة المدروسة ،ووإويرها
عن طري جمع المعلومات عن المشكلة ووإنيفها ووحليلها وإاماعها للدراسة الدةيقة للحقاا الراهنة المتعلقة بابيعاة هاذه
الظاهرة أو الموةل لمجموعة من النا

أو مجموعة من األفداث أو مجموعة من األوضاع( .الفار0111 ،م).

وهو ماا يتالاع البافاث للوصاول إلياه مان ااالل ووصايل الحالاة الراهناة وهاي إدارة المخااطر الإاحية لمواجهاة
األوبئة الكارثية (وباء اإليبوال نموذجاً) "دراسة عن إدارة المخاطر الإحية لمواجهة األوبئة الكارثية وباء اإليباوال نموذجااً،
وذلك من االل أدوات المنهج.
وةد اعتمد البافث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي ألناه األنساب لابيعاة المشاكلة ويمكان مان االلاه أ يقاوم
البافث بوصل ووحليل إدارة المخاطر الإحية لمواجهة األوبئة الكارثياة (وبااء اإليباوال نموذجااً) ،لماما ساالمة المجتماع
بمواجهة انتقال األوبئة الكارثية من االل وحليل مادإ إدراك ومعرفاة المجتماع بهاذه األوبئاة وكيفياة التعامال معهاا والوسااال
والحلول لمواجهتها ،أمالً في التوصل إلى نتااج ذات ةيمة وزيد من رصيد المعرفاة فاول هاذا الموضاوع ،ويمكان أ ووصال
البافث إلى نتااج يستايع من االلها أ يبدي ووصياوه ومقترفاوه.

م تمع وعينة الدراسة
م تمةةع الدراسةةة :يتكااو ماان عينااة عشااوااية ماان مااووفي وممارسااي وزارة الإااحة العاااملين ب ا دارة المخاااطر
مسؤولين وأطباء ومراةبين.
عينة الدراسة :هي عينة عشوااية من مووفي وممارسي وزارة الإحة ب دارة المخاطر وعدده ( )011فرد.

أدوات جمع البيانات
ويقإد بها األدوات المراد ووويفها في الحإول على بيانات الدراسة ،وو وحدياد طريقاة جماع البياناات بناا ًء علاى
طبيعة البيانات المراد الحإاول عليهاا مان فياث كونهاا رةمياة أم لفظياة ،كماا وا وحدياد أداة جماع البياناات بناا ًء علاى طبيعاة
مشكلة الدراسة ،والمنهج المتبع فاي ا لدراساة وعينتهاا ،والجهاد والمقادرة المالياة والوةات المتاوفر للبافاث فاي إاتياار أدوات
جمع البيانات ،ولذلك استخدم البافث اإلستبيا  :وهو أسلوب جمع البيانات الذي يستهدف إستثارة األفاراد المبحاوثين باريقاة
منهجية ومقنعة لتقدي فقاا أو آراء أو أفكار معينة ،في إطار البيانات المروباة بموضوع الدراسة وأهدافها ،دو ودال من
البافث في التقرير الذاوي للمبحوثين في هذه البيانات.
وةد ةام البافث بتإمي اإلستبانة بعد االطالع على العديد من األدبيات المتعلقة بموضوع الدراساة واألدوات فيهاا،
وهو يشتمل على عدد من األسئلة المفتوفة والم لقة ،وةد أعايت الفقرات المتعلقة ب دارة المخاطر الإحية لمواجهة األوبئاة
الكارثية (فيرو
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توصيف اإلستبيان
يتكو االستبيا من جزاين:
ال زء األول:
أشااتمل علااى البيانااات األوليااة لعينااة الدراسااة ووشاامل الخإاااا
 ،ساانوات الخباارة فااي التخإ ا

التخإا

الديموغرافيااة للعينااة (العماار ،المؤهاال التعليمااي،

 ،الاادورات التدريبيااة فااي مجااال التخإ ا

 ،الاادورات المتقدمااة فااي التعاماال مااع

األوبئة ،الدورات المتخإإة بمكافحاة وبااء اإليباوال ،الماؤومرات الخاصاة بالتعامال ماع أزماات األوبئاة ومكافحاة العادوإ،
المؤومرات الخاصة بالتعامل مع األوبئة واألمراض المعدية).
ال زء الثاني:
وأشتمل على أربعة محاور على النحو التالي:


المحور األول :مدإ اإلدراك بخاورة مرض اإليبوال من ةبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.



المحور الثاني :التعامل مع الحاالت المرضية (المإابة باإليبوال).



المحور الثالث :التعامل مع الجثث المإابة باإليبوال.



المحور الرابع :االستراويجيات وااو السيارة واالفتواء الواجب ووافرها للوةاية من اإليبوال.

األساليب اإلحصائية المستخدمة
و ورميز االستبانات وإداالها في الحاسب اآللي باستخدام برنامج الحزمة اإلفإاااية للعلاوم االجتماعياة (،)SPSS
وذلك ب رض وحليل بيانات الدراسة واإلجابة عن وساؤالوها ،وةد استخدم البافث االاتبارات التالية:


التكاارارات والنسااب المئويااة والمتوسااو الحسااابي واالنحااراف المعياااري؛ وذلااك ماان أجاال وصاال اإاااا

عينااة الدراسااة

واستجاباوها فول فقرات أداة الدراسة.


معامل ألفا كرونباخ وذلك لقيا



معامل االروباط ( )PEARSONلقيا



استخدام أساليب اإلفإاء االستداللي والتي ومثلت في ااتبار وحليال التبااين ( )ANOVAوذلاك لقياا

صدت أداة الدراسة.
الإدت الداالي ألداة الدراسة.
دالالت الفاروت فاي

استجابات أفراد العينة فول أبعاد ومحاور الدراسة وبعا ً لمت يراوه الديموغرافية.

صدق وثبات أداة الدراسة
صدق التكوين (الصدق الظاهري)
هو النظام العام لالاتبار أو الإاورة الخارجياة لاه مان فياث ناوع المفاردات ،وكيفياة صاياغتها ومادإ وضاو هاذه
المفردات .كذلك يتناول وعليمات االستبيا ومدإ دةتها ودرجة ما وتمتع به من موضاوعية كماا يشاير هاذا الناوع مان الإادت
إلى أ االستبيا مناسبا لل رض الذي وضع من أجله وفي الدراسة الحالية و االساتفادة مان الدراساات الساابقة المماثلاة التاي
وناولت موضوع هذه الدراسة ،وللت كد من صدت أداة الدراسة (االستبيا ) وةدرة االستبانة على ةيا
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الصدق الداخلي (االتساق)
للت كد من صدت االوسات الداالي ألداة الدراسة ةام البافث بحساب درجة اروباط كال فقارة مان فقارات االساتبانة ماع
الدرجة الكلية لالستبانة باستخدام معامل اروباط بيرسو الخاي.

النتائج والتوصيات
ملخص النتائج


أوهرت النتااج أ مدإ اإلدراك بخاورة مرض أيبوال من ةبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظار
أفراد العينة متوسو وذلك بمتوسو ( )0.12وانحراف معياري ( )0.313وبل ت نسبة الموافقة العامة (.)%53.1



أوهارت النتاااج أ إدراك الجهاات المعنياة فاي المملكاة العربياة السااعودية بخااورة مارض أيباوال جااء بدرجاة عالياة فسااب
وجهة نظر عينة الدراسة في :وجود استعدادات ااصة من الدولة الفتواء الوباء في فال وةوعه ال سمء



.

أوهرت النتااج أ إدراك الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بخااورة مارض أيباوال جااء بدرجاة متوسااة فساب
وجهة نظر عيناة الدراساة فاي :وضاع ةناوات ااصاة الساتقبال أي باالغ أو ماري

مإااب بوبااء اإليباوال فاي كافاة منااط

المملكة ،ومعرفة أعراض الوباء وأنواعه ،واالهتمام ب ابار انتشار وباء إيبوال ومعرفة الكثير عنه.


أوهرت النتااج أ مستوإ التعامل مع الحاالت المرضية (المإابة باإليبوال) الذي جاء بدرجة عالية فسب وجاه نظار عيناة
الدراسااة ومثاال فااي :إجااراء فحوصااات سااريعة للكشاال عاان الماارض والتعاارف عليااه ،وإجااراءات الفحوصااات العشااوااية مااع
التركيز على الدول التي ينتشر بها المرض.



أوهرت النتااج أ مستوإ التعامل مع الحاالت المرضية (المإاابة بااإليبوال) الاذي جااء بدرجاة متوسااة فساب وجاه نظار
عينة الدراسة ومثل في :وجود سجل اال لتسجيل الحاالت الوبااياة باالفيرو

ودرجاة اإلصاابة ،وواوفر اباراء ومختإاين

بالتعامل مع األوبئة وااصة وباء اإليبوال ،باإلضافة إلى وجود أماكن ااصة في الماارات والماوانئ والمستشافيات ااصاة
بالمإابين بوباء اإليبوال.


أوهرت النتااج أ أبارز طارت التعامال ماع الجثاث المإاابة بااإليبوال فساب وجهاة نظار عيناة الدراساة ومثلات فاي :التكفاين
والدفن بارت ااصة ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،وو سيل ووكفين المإابين في منش ت ااصة ذات وعقي ومواصافات،
ب اإلضااافة إلااى أنااه ياات واادريب كافااة فاارت الرةابااة الإااحية علااى كيفيااة التعاماال مااع جثااث مرضااى اإليبااوال ،وواادريب كافااة
الممارسين على كيفية التعامل مع الجثما وكيفية افتواء المرض ومنع انتشاره.



أوهرت النتااج أ أبارز االساتراويجيات واااو السايارة واالفتاواء الواجاب ووافرهاا للوةاياة مان اإليباوال وتمثال فاي عازل
مإابين وباء اإليبوال فال التعرف عليه وإجراء كافة الفحوصات له  ،والتدريب على مستوإ عالي بكيفياة عازل المإااب
وونبيه السلاات وفظر الدول التي وا إيجااد وبااء اإليباوال لادإ مواطنيهاا ،والتنساي المساب باين الجهاات المعنياة والهيئاات
الابياة لالفتا واء والسايارة ،باإلضاافة إلاى وضاع اساتراويجيات وااااو ودريبياة للسايارة واالفتاواء فاي فاال انتشاار وباااء
اإليبوال ،ووضع ةنوات ااصة إلدارة المخاطر واألزمات الإحية وااصة وباء اإليبوال.



أوهرت النتااج أنه ال ووجد فروت فاي اساتجابات أفاراد العيناة فاول إدارة المخااطر الإاحية لمواجهاة األوبئاة الكارثياة وبعااً
لمت يرات (العمر  -المؤهل التعليمي – التخإ
21
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أوهرت النتااج أ أنه ووجد فروت في استجابات أفاراد العيناة فاول إدارة المخااطر الإاحية لمواجهاة األوبئاة الكارثياة وبعااً
لمت يرات (الدورات المتقدمة في التعامل مع األوبئة  -المؤومرات الخاصة بالتعامل مع األوبئة واألمراض المعدية) .لإاالء
أفراد العينة الذين ولقوا (من  4إلى  1دورات) ولإالء أفراد العينة الذين شاركوا في ماؤومرات ااصاة بالتعامال ماع األوبئاة
واألمراض المعدية.

التوصيات
بناء على ما ووصلت إليه الدراسة من نتااج ف

البافث يوصي بما يلي:

 -0إستحداث هيئة عليا إلدارة األزمات والكوارث ووتمثل ب س الهيئة العلياا إلدارة االزماات والكاوارث وتشاكل بقياادة علياا ووما
عموية جميع الوزارات والجهات المعنية وكو مهمتها رس السياسات والتخايو والتنظي .
-0إعداد المزيد من الدراسات والبحوث عن األوبئة وطرت إنتقالها وكيفية إفتوااها مع التركيز على األوبئة الحديثاة والفيروساات
المتاورة والتي بدأت باالنتشار في اآلونة األايرة.
-3إرسال البعثات للخارج لمواكبة أفدث ما ووصل إلية العل في مكافحة األوبئة والوةاية منها واستراويجيات الوةية مما يساه فاي
إدارة األزمات الناجمة عن األوبئة في المملكة العربية السعودية ال سمء

.

-4إنشاء مستشفيات ذاوية الخدمة واإلستعانة بتقنية اإلسعاف الاذاوي الاذي يات الاتحك باه عان بعاد لنقال المرضاى والمخاالاين لها
لل َحد من إنتشار العدوإ بين الممارسين والعاملين الإحيين .
-5رفع الجاهزية للحد األةإى للممارسين لمكافحة األوبئة في المنافذ (الموانئ – الماارات – النقااط الحدودياة) وذلاك للحاد مان
وسرب بع

الحاالت المرضية المعدية واألوبئة الخارة.

-1أوهرت المملكة العربية السعودية جاهزية عالية جدا في مكافحة األوبئة ويتمء ذلك في عدد مان األوبئاة المرضاية مان فياث
المكافحة واالفتواء وووفير اللقافات الالزماة لاذلك ولكان ماازال أمامناا الكثيار وااصاة فاي األوبئاة الحديثاة والتاي وااورت
فيروساوها مثل (اإليبوال – وكورونا ) وغيرها مما يدت ناةو

الخار واالستعداد المستمر لمواجهة مثل هذه األوبئة.

-9اسااتخدام التقنيااات الحديثااة للكشاال عاان الفيروسااات وعالمااات اإلصااابة األوليااة فااي المنافااذ الحدوديااة واإلسااتفادة ماان التقنيااات
والروبووات والذكاء اإلصاناعي في مكافحة األوبئة من االل الفح

الجمااعي ومراةباة مساتويات فارارة الجسا للحشاود

والمجموعات وااصة في مواس الحج والعمرة والمواس السيافية.
-2إستخدام نظام الفح

للعينة العشوااية وااصة للدول التي بها فاالت إصابة أو نسبة إصابة متوساة لل َحد مان و َسارب األوبئاة

عبر المنافذ الحدودية وااصة في ماارات وموانئ المملكة العربية السعودية.
-7إعداد أةسام ااصة في الماارات والموانئ للحجر الإحي ومعدات للتعقي الفوري في فال استقبال أي فاالت من المساافرين
الوافدين للمملكة سواء كانوا مواطنين أو زوار مما يحد من العدوإ وانتشار المرض.
 -01إعداد دورات ودريبة ااصة للممارسين والابيين فاي المنافاذ للتعامال ماع الجثاث المإاابة بااألمراض أو التاي ووفيات بسابب
اإلصابة بفيروسات شديدة العدوإ.
-00إستخدام وقنيات التعقي باألشعة فوت البنفسجية وبالذات في سافات الحرمين والمنش ت الحكومية باإلضافة لنشر ثقافة التعقاي
للمنش ت الحيوية والقااعات المزدفمة الخاصة والعامة.
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-00إستخدام أجهزة الفح

بالكاميرات لكافة أجزاء الجس مما يسه في كشال الت يارات فاي درجاة الحارارة ونشااط العماالت

وبالتالي التعرف على األعراض األولية عن بعد دو مالمسة المإاب.
-03إستخدام الااارات الدرو المخإإة بالكاميرات والروبووات وآليات الذكاء اإلصاناعي لمراةباة أمااكن التجمعاات وطارت
المواصالت باإلضافة لنقل األدوية المرورية للمستشفيات وةااعات الحجر الإحي والمختبرات مما يقلل االفتكاك بالبيئاة
الخارجية لمكا اإلصابة ووقليل اار انتقالها.

المراجع
المراجع العربية:

 المنتدإ اإلسالمي (0105م) مقال بعنوا  :الفيرو

القاول إيبوال يهدد امن القارة السوداء ،مقاالت عن فيارو

إيباوال ،عادد

 -03ل.003

 إبراهي مروا عبد المجيد (0111م) أسس البحث العلمي إلعداد الرساال الجامعية.
 عثما يوسال (0104م) دراساة بعناوا ( :المالماء الوبااياة المساتجدة لمارض فيارو

اإليباوال) ،جمهورياة مإار العربياة

،جامعة عين شمس  ،مجلد 09العدد .14

 كلينتااو شاايلي (0104م) مقااال بعنااوا ( :اإلشااراف علااى الإااحة العالميااة) ،الواليااات المتحاادة األمريكيااة ،منظمااة الإااحة
العالمية ،مجلة االةتإاد والتنمية ،مجلد  50العدد.

 ال اماادي افمااد باان محمااد باان سااعد (0102م)( :أفكااام وجهيااز المياات المإاااب بماارض معااد فااي الفقااه اإلسااالمي "اإليبااوال
نموذج ًا") المملكة العربية السعودية  ،ةس الشريعة اإلسالمية بجامعة الملك االد ةس الفقه ،مجلاة الشاريعة والفقاه اإلساالمي
ع.51
 منظمة الإحة العالمية.
 وزارة الإحة السعودية.
 المركز الوطني للوةاية من االمراض ومكافحتها.
المراجع األجنبية:
infection.

virus

Ebola

of

case

A

) Bermedj(2000

https://doi.org/10.1136/bmj.2.6086.541 (Published 27 August 1977).
 Julie A. Wilson, Michael Hevey, Russell Bakken, Shawn Guest, Mike Bray, Alan L.
Schmaljohn, Mary Kate Hart(2000) REPORT Epitopes Involved in AntibodyMediated Protection from Ebola Virus, Vol. 287, Issue 5458, pp. 1664-1666
 Michael J. Imperiale, Editor,(2019) Transmission of Ebola Viruses: What We Know
and What We Do Not Know10.1128/mBio.00137
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مواقع اإلنترنت:
 مجلة الجودة الإحية (0101م) إدارة المخاطر (http://m-quality.net/?p=15278،)Risk Management
 مجلة المرسال (0107م) ااة ادارة المخاطر في المستشفى/ https://www.almrsal.com،
 منظمة الإحة العالمية (0105م) المنتدإ العالمي للمسؤولين عن سالمة األغذيةhttp://www.fao.org/3/y3680a/y ،

جميع الحقوت محفووة  ،© 2020البافث أيمن محمد آل محرت  ،المجلة األكاديمية لةبحاث
والنشر العلمي(CC BY NC) .
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المالحق

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الملك عبدالعزيز
كلية علوم األرض
برنامج ماجستير إدارة األزمات والكوارث

أاي العزيز .............................
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أوقاادم لمعاااليك باسااتاالع الاارأي التااالي وهااو "إدارة المخةةاطر الصةةحية لمواجهةةة األوبئةةة الكارثيةةة" فةةي المملكةةة العربيةةة
السةةعودية (وبةةاء اإليبةةوال نموذجةا ً) ،وذلااك لقيااا

ماادإ جاهزيااة األجهاازة المعنيااة ووزارة الإااحة لمواجهااة اااار فياارو

اإليبوال والمنتشر في دول غرب أفريقيا ،مما يسه في زيادة الجاهزية ووضع اإلستراويجيات التاي مان شا نها أ وكاو ااو
الدفاع األول في مواجهة هذا الوباء ،وأفيدك علما با كافة البيانات واالستجابات سيت استخدامها في ماا يإاب فاي مإالحة
البحث العلمي ،لذا آمل منك اإلجابة بما يتناسب مع الواةع المدرو

ووقبلوا مني فاا االفترام والتقدير ؛؛؛

البافث
أيمن محمد آل محرت
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البيانات الشخإية
 31-05عام

العمر :أةل من 05عام

 41-35عام

اكثر من  41عام.

المؤهل التعليمي:
دبلوم

بكالوريو

التخصص :طبيب

ماجستير
فني مختبرات

مراةب صحي

غيرها فدد...........

دكتوراه

أارإ فدد ..............

سنوات الخبرة في التخصص:
أةل من عام

 1-4سنوات  7 -9سنوات

من  3-0أعوام

أكثر من عشر سنوات فدد ..............

الدورات التدريبية في م ال التخصص:
 3-0دورات  1-4دورات

ال يوجد

أكثر من ذك فدد .................

الدورات المتقدمة في التعامل مع األوبئة:
 3-0دورات  1-4دورات

ال يوجد

أكثر من ذلك فدد ................

الدورات الخاصة باإليبوال داخل المملكة:
ال يوجد

 1-4دورات

 3-0دورات

أكثر من ذلك فدد ...............

المؤتمرات الخاصة بالتعامل مع األزمات واألوبئة:
 3 -0مؤومرات

ال يوجد

 1-4مؤومرات اكثر من ذلك فدد .............

دورة تدريب خاص للتعامل مع وباء اإليبوال خار المملكة :
ال يوجد دورة وافدة

أكثر من ذلك فدد ...............

من  3-0دورات  1-4دورات

اإلستبانة
دائما ً

العبارات

غالباً

أحياناً

نادراً

اإلدراك

بع أابار إنتشار وباء اإليبوال واعرف الكثير عنه

رف أعراض المرض وأنواعه

تايع أ أوعرف على مري

أيبوال من بع

العالمات األساسية

عقد عدد من المؤومرات للتوعية بماهية المرض

مرت عدد من الندوات التثقفية بماهية المرض

جد استعدادات ااصة من الدولة الفتواء الوباء في فال وةوعه ال سمء

وضع ةنوات ااصة الستقبال أي بالغ أو مري

مإاب باإليبوال في كافة مناط المملكة

هل هناك أدراك كافي لخاورة مرض أيبوال من ةبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وإلى أي مدي ؟
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.......................................................................................................................................................
..................
دائما ً

العبارات

أحياناً

غالباً

ابداً

نادراً

التعامل مع الحاالت المرضية (المصابة بايبوال)

جري فحوصات سريعة للكشل عن المرض والتعرف علية

وجد أماكن ااصة في الماارات والموانئ والمستشفيات ااصة بالمإابين
أجراء الفحوصات العشوااية مع التركيز على الدول التي ينتشر بها المرض

دينا سجل اال لتسجيل الحاالت ونع الفيرو

ودرجة اإلصابة

دينا ابراء ومختإين بالتعامل مع فيرو

هل هناك ودريب اال للتعامل مع الحاالت المرضية بإورة فعالة وةياسية؟
.......................................................................................................................................................
...............................................................................
دائما ً

العبارات

أحياناً

غالباً

ابداً

نادراً

ال ثث المصابة باإليبوال

ت ودريب كافة فرت الرةابة الإحية على كيفية التعامل مع جثث مرضى اإليبوال

وجد ثالجات ااصة بجثث مرضى اإليبوال

ت التكفين والدفن بارت ااصة ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

ت و سيل ووكفين المإابين في منش ت ااصة ذات وعقي ومواصفات

ت ودريب كافة الممارسين على كيفية التعامل مع الجثما وكيفية افتواء المرض ومنع إنتشاره

هل وعاملت مع جثة لمري

مإاب بوباء من ةبل ؟ أذكره؟

.......................................................................................................................................................
...............................................................................

دائما ً

العبارات

غالباً

أحياناً

نادراً

خطط السيطرة واالحتواء
يت عزل المإابين فال التعرف عليه وإجراء كافة الفحوصات له
يت التدريب على مستوإ عالي بكيفية عزل المري
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المرض لدإ مواطنيها
وقيي أداء الممارسين والمختإين باألوبئة ووحديد ةدروه على التعامل مع المرض
وقيي ةدرة الممارسين والمختإين بشكل دوري على اكتشاف األعراض األساسية للمرض
وضع استراويجيات وااو ودريبية للسيارة واالفتواء في فال انتشار المرض في المواس
التنسي المسب بين الجهات المعنية والهيئات الابية لالفتواء والسيارة
وضع ةنوات مختإة وأةسام ااصة للعزل واالفتواء والسيارة

من وجهة نظرك ماهي االستراويجيات الواجب ووافرها للوةاية من اإليبوال ؟
.......................................................................................................................................................
...................................................................................
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