مرض املك ّورات السحائية ()Meningococcal Disease
ماذا يتطلب من املجتمعات الجامعية معرفته

س .ما هو مرض املكورات السحائية؟
ج .مرض املكورات السحائية هو مرض نادر ،من املحتمل أن يكون مرضا ً مهددا ً للحياة ،تسببه جرثومة الن ْيسريية السحائية (Neisseria
 .)meningitidisيحدث هذا املرض عندما تغزو الجرثومة الجسم ،وتسبب عدوى يف السوائل التي تحيط الدماغ والنخاع الشويك (التهاب
السحايا  ،)meningitis -ومرسى الدم (خمج الدم بالسحائيات  Meningococcemia -أو اإلئتان  .)Sepsis -يصاب أقل من واحد من
 100.000شخصاً يف الواليات املتحدة بعدوى هذا املرض يف كل عام.
س .ما هي مخاطر مرض املكورات السحائية؟
ج .ميكن أن يكون املرض مميتاً إذا مل يُعالج فورا ً .تلف الدماغ ،وضعف السمع ،وفقدان األطراف والفشل الكلوي وغريها من املخاطر.
س .ما هي عالمات اإلصابة مبرض املكورات السحائية؟
ج .عالمات اإلصابة مبرض املك ّورات السحائية شبيهة بعالمات أي مرض آخر وميكن من الصعب التع ّرف عليها .إن التع ّرف املبكر عىل وقوع املرض
ومعالجته ميكن أن يقي من اإلعاقة وحتى املوت .تتضمن األعراض:
• أوجاع وآالم وخيمة يف
• إعياء
• قيء
• ح ّمى
العضالت أو املفاصل
• قشعريرة تهز الجسم
• حساسية للنور
• صداع تصلّب الرقبة
أو الصدر أو البطن
• تنفس رسيع
• ارتباك
• غثيان
س .متى ينبغي عىل مجتمع الحرم الجامعي املبادرة يف طلب الرعاية الصحية؟
ج .ينبغي عىل أفراد مجتمع الجامعة الذين يالحظون معاناتهم من الح ّمى بجانب صداع شديد أو تصلّب الرقبة أو طفح جلدي أو االرتباك
الحصول عىل الرعاية الصحية .يجب الذهاب إىل الرعاية الطارئة يف حال تصبح عالمات املرض مفاجئة بشكل عادي أو وخيمة.
س .كيف ينترش مرض املكورات السحائية؟
ج. .ينترش املرض عندما يالمس شخص غري مصاب بالعدوى بشكل وثيق سوائل من أنف أو حنجرة شخص مصاب بالعدوى .ويحدث االحتكاك
الوثيق من خالل:
• السعال والعطس
• مشاركة الفض ّيات أو
• مشاركة أدوات التدخني
• مشاركة األكواب أو
املكشوف دون تغطية
الصحون
(كالسجائر ،وسجائر
علب البرية واملرشوبات
التحشيش والسجائر
الغازية أو حاويات
• التقبيل
اإللكرتونية والرنجيلة)
الرشب األخرى
قد يحمل بعض األشخاص جرثومة الن ْيسريية السحائية يف أنفهم وحجرتهم ولكنهم ال يعانون من أي عالمة من عالمات املرض .ويعتربوا من
حاميل العدوى.
س .من يكون أكرث عرضة ملخاطر اإلصابة مبرض املك ّورات السحائية يف أحرام الجامعات؟
ج .ميكن أن يًصاب أي شخص مبرض املكورات السحائية .ومع ذلك ،يكون طالب السنة الجامعية األوىل الذين يعيشون يف سكن الجامعة الداخيل
أكرث عرضة ملخاطر اإلصابة مبرض املك ّورات السحائية من طالب الجامعة اآلخرين.
س .ملاذا يكون طالب السنة الجامعية األويل الذين يعيشون يف دور سكن الجامعة الداخيل أكرث عرضة ملخاطر اإلصابة مبرض املك ّورات السحائية
من طالب الجامعة اآلخرين.
ج .قد ال تعرف أجهزة املناعة لدى طالب السنة الجامعية األوىل جرثومة املك ّورات السحائية وال تستطيع أن تحمي أجسامهم منها إذا مل يتخالطوا
بعد بني حاميل العدوى أو يكونوا أنفسهم من حاميل العدوى .يؤدي العيش يف دور سكنية متالصقة لبعضها وأوجه الحياة األخرى يف الحرم
الجامعي إىل ارتفاع فرص االحتكاك الوثيق والتع ّرض إىل الجراثيم.
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س .كيف ميكن الوقاية من مرض املكورات السحائية؟
ج .مامرسة تنظيف اليدين بطريقة جيدة .وتج ّنب االحتكاك والتالمس الوثيق .اتباع تعاليم مقدم الرعاية الصحية أو مسؤول الصحة يف
الحاالت التي ينصحكم فيها تناول األدوية الوقائية بعد التع ّرض املحتمل .الحصول عىل تلقيح املكورات السحائية.
س .هل يوىص بلقاحات املكورات السحائية قبل االلتحاق بلجامعة؟
ج .هناك  13مجموعة مختلفة ،ت ُعرف ايضاً باملجموعات املصلية ( )Serogroupمن النيْسريية السحائية ( .)N. meningitidisتشكل
املجموعات  Aو  Bو C 90باملئة تقريباً من حاالت مرض املكورات السحائية .ويجدر بالذكر أن نسبة الحاالت الناجمة عن املجموعات
املصلية  Wو Xو  Yيف ازدياد .يف أوريغون ،يشمل لقاح املك ّورات السحائية املوىص تلقيحه لطالب الجامعات املجموعات املصلية  Aو C
و  Wو  .Yتفرض بعض الكليات والجامعات عىل طالبها الحصول عىل هذا اللقاح .ميكن ألي شخص يف عمر  10سنوات أو أكرث أن يحصل
عىل لقاح  MenBبوصفة من الطبيب.
الحامية ضد املجموعة املصلية  Bال يكون مشموالً يف اللقاحات الروتينية .قد يوىص بلقاح املجموعة املصلية  ،Bأو  MenBعند وقوع
تفش مرض املكورات السحائية بسبب املجموعة املصلية .B
حاالت ّ
س .يويص مسؤولو الصحية العامة بلقاح  MenBلبعض طالب الجامعات وليس لبقية الطالب اآلخرين .ملاذا؟
التفش ،وتشمل من ينبغي عليهم يف مجتمع حرم الجامعة
تفش املرض ،قد يقدم مسؤولو الصحة توصيات معنية بذلك ّ
ج .خالل حاالت ّ
أن يتلقحوا ،وماركة اللقاح املستخدم وإذا ما يتم رفع رشط الحصول عىل وصفة طبية ملجموعات معينة قد يكونوا عرضة ملخاطر اإلصابة
بالعدوى.
يستند قرارهم عىل عوامل عدة ،ولكن أهمها التايل:
• األشياء التي نعرفها عن من يكون عرضة ملخارص اإلصابة باملرض .نعرف أن بعض املجموعات (طالب السنة الجامعية األوىل الذين
يعيشون يف دور سكن الجامعة الداخيل ،والذين يعانون من مشاكل طبية معنية) تكون عرضة بشكل أكرث ملخاطر اإلصابة مبرض
تفش املرض إال للذين يكونوا أكرث عرضة لإلصابة به فقط.
 .MenBويف بعض الظروف ،ال يتطلب إعطاء اللقاح يف حاالت ّ
التفش التي من شأنها أن تؤثر عىل من ينبغي عليهم تلقيح أنفسهم ومتى يكون ذلك ،تتضمن التايل :مكان ووضعية
• ظروف ّ
التفيش ،األشخاص أو املجموعات من األرجح جدا ً أن تحتك مع املصابني ،والتوقيت ومدى احتامل متابعة األشخاص بأخذ جرعات
متعددة من اللقاح .فيام ييل أمثلة عن ذلك بالتحديد:
التفش يعيشون يف مساكن متالصقة مع بعضها مثل دور السكن الجامعي الداخيل.
 oما إذا كان املصابني خالل ّ
 oما إذا كان املصابني ينتمون إىل منظامت يف حرم املجتمع التي تجعلهم يحتكّون بشكل وثيق مع اآلخرين ،و
 oحجم دائرتهم االجتامعية
تشكل هذه األمور من الذين قد تع ّرضوا ،وعدد املتعرضني ومن يكون عرضة ملخاطر التع ّرض يف املستقبل.
• كم عدد الجرعات التي ميكن أن يوفرها املصنعني وغريهم من الرشكاء الصحيني .بعض اللقاحات متوفرة عىل نطاق واسع؛ إال أن
بعضها ليس كذلك مبا أن  MenBليس مبرض شائع جدا ً ،لهذا ،الكمية التي يتم إنتاجها لهذا اللقاح أقل من غريها من املجموعات
املصلية التي تسبب مرض املكورات السحائية قد يحد مسؤولو الصحة عىل املستوى املحيل والوالية توصياتهم يف حال كانت
التفش ،يتواصل املسؤولون مع الرشكات املص ّنعة للقاحات واملستشفيات
مؤونة التلقيح غري كبرية مبا فيه الكفاية .يف حاالت ّ
التفش.
والواليات األخرى ملواكبة االحتياجات لصد ّ

PUBLIC HEALTH DIVISION
Acute and Communicable Disease Prevention
971-673-1111

healthoregon.org/mening

يمكنكم الحصول على هذه الوثيقة بلغات أخرى ،أو مطبوعة
بخط كبير ،أو مطبوعة على طريقة برايل او حسب التنسيق
المفضل لديكم .اتصلوا بـ Acute and Communicable
Disease Prevention (الوقاية من األمراض الحادة والسارية)
على رقم الهاتف 971-673-1111 أو إرسال بريد إلكتروني إلى
العنوان التالي .ohd.acdp@state.or.us :كما أننا نقبل كافة
المكالمات المعمولة عبر المرحالت أو يمكنكم االتصال بـ .711
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