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 كونغو   -ما هو مرض القرم
 او )الحمى النزفية(؟

 

Crimean-Congo haemorrhagic fever 

الكونغو الزنيفية  يه عدوى فريوس ينة  - محى القرم

مننوننقننوا ابلننقننرا  ة الننفننريوسنن ننيننة النننننريو ننيننة 

(Norovirus  مننن الننعننائنن  الننفننريوسنن ننيننة

Bunyaviridae . 

يف  4411مت اك  اف هذا املرض لأول مرة عنام 

ش به جزيرة القرم و ذلكل مسي حبمى القرم الزنيفينة  

 4494مت تسجيهل يف وقت الحق يف الكونغو عام 

 مما ا ى ا ىل الامس الآخر ةالكونغو الزنيفية(.

مت العثور عىل محى القرم آأو الكونغو النزنينفنينة يف 

آأورواب الرشقية , و خاصة يف الاحتا  السنوفنينا  

السا ق و يف مجيع  ول حنوض النبنحنر الأ نين  

املتوسط ويف شامل غرب الصني و وسنط آآسن نينا 

 وآأفريقيا والرشق الأوسط.



كيف ينتق ل المرض بين الحيوانات  
 ويصيب البشر؟

 

تصاب احليواانت مث  الأ نقنار والأغنننام واملناعنز وا نال 

والنعام ابلعدوى عنن رنرينق حرش حرشنة النقنرا  املصنا نة 

ابلفريوس ويعيش الفريوس يف جمرى  م احلنينوان املصناب 

 ملدة اس بوع  ون ظهور آأعراض مرضية.

ينتق  املرض اىل الانسان اما عن رريق حرش حرشة النقنرا  

املصا ة ابلفريوس آأو حسقها  يد عنارينة آأو االتصنال  ندم و 

سوائ  وآأنسجة احليوان املصاب اثناء و  عد اذلحب من نا،ة  

كام ينتق  عن رريق النتنعنرض حم آأو آأنسنجنة ال ن ن  

 املصاب.

 العالمات السريرية في االنسان
تظهر الاعراض جفأأة وتمتزي ابمحلى والهتاب العضالت والام النرقن نة 

والصداع وقد يظهر القئ والاسهال والام البطن  من النعنالمنات 

الاخرى رسعة يف نبضات القلب وتض م الغد  اللمنفناوينة ورنفن  

نقطي  قد يتطور الطف  النقطي اىل جمال اكرب وظهور  قع ننزفنينة  

 ظهور عالمات الزنف من الانف والفم.

 

 االجراءات الضرورية للمكافحة والوق اية  
 اوال: التي تخص مربي الحيوانات: 

    احلرص عىل نظافنة حنظناانر احلنينواانت   ن

 . مس متر

  ماكحفة حرشة القرا  ابلرش مببيدات النطنفنينلنينات

 اخلارجية.

 .احلرص عىل اتباع الارشا ات البيطرية 
   .جتنب التعرض للقرا  وعدم حسق احلرشة ابليد 

 ثانيا: التي تخص الجزارين  

  41جيب آأن يكون احليوان خاليا من النقنرا  ملندة 

 يوم ق   اذلحب.
  جتنب اذلحب خارج مساخل البدلية 
    ارتننداء املننال ننف والننقننفننازات ووا  الننو ننه

 املغلق يف املساخل.  واحلذاء
  التخل  الصحي من خملفات اذلحب 

 
 

 

 

 ثالثاً: التي تخص المؤسسات الحكومية:
  العم  عىل  مع اخملتربات ال   يصية

 املركزية.
  حظر اس تريا  احليواانت احلية من البدلان

 املو وءة.
  فت  افاق التعاون مع املنظامت احولية

مكنظمة الصحة العاملية وموظمة الغذاء 
 والزراعة احولية.

 .حظر حركة احليواانت السلمية  ني املنارق 
 . اجراء برامج ماكحفة  ورية للقرا 
  احلد من تر ية الاغنام واملاعز والا قار يف

 املنارق السكوية.

 المعرضون لخطر االصابة بالمرض
حرشة القرا  احلام  للفريوس   لك من يتعرض لدلرش 

آأو من يتعرض حم آأو سوائ  او انسجة احليوان آأو 
الانسان املصاب ابملرض وعىل ذكل فان آأكرث الفئات 
املعرضة ذلكل مه عامل مزارع تر ية آأو  يع احليواانت 
احلية وعامل املساخل والأرباء البيطريني والكوا ر 

 الطبية وآأرقم المتري  ابملس  فيات.
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