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 كلية طب وايل كورنيل في قطر يهدئ المخاوف بشأن إيبوالفي خبير 

 
 

الدكتور رافٌندر مامتانً، العمٌد المشارك للصحة العالمٌة  أّكد :0202يناير  02 - الدوحة
كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، أن فٌروس إٌبوال لٌس مبعث قلق للقاطنٌن فً قطر فً والعامة 

إٌبوال من األمراض المعدٌة عّد ٌ  وما لم ٌسافر المرء إلى المناطق الموبوءة فً غرب أفرٌقٌا. 
، ومن حوله سرٌعة االنتقال من إنسان إلى آخر، غٌر أنه ال ٌنتقل باالتصال العابر بٌن المرٌض

ٌنتقل بالهواء مثل اإلنفلونزا، وال ٌنتقل إال بمالمسة إفرازات جسم المصاب بالفٌروس ممَّن  وال
البعٌدة عن  تظهر علٌه أعراض المرض، وبعبارة أخرى من المستبعد أن ٌنتشر بٌن سكان البلدان

 .المناطق الموبوءة به
 

التً تنظمها كلٌة  وكان الدكتور مامتانً ٌتحدث خالل محاضرة ضمن سلسلة "إسأل المختص"
الممتدة لخمسة أعوام والرامٌة لتشجٌع  طب واٌل كورنٌل فً قطر فً إطار حملة "صحتك أوالً"

 على انتهاج أنماط الحٌاة الصحٌة. فً قطر مقٌمٌنالمواطنٌن وال
 

ر فٌروس إٌبوال  فً اآلونة األخٌرة عناوٌن الصحف والنشرات اإلخبارٌة، وثمة قلق حول تصدَّ
ل فٌروس إٌبوال إلى وباء. العالم خشٌ بعد ظهور حاالت 6791اكت شف للمرة األولى عام وة تحوُّ

تفشى المرض من حٌن إلى  ، ومنذ ذلك الحٌن،ان وجمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌةمنه فً السود
أكثر من هو األكثر فتكاً، إذ أودى بحٌاة  4162غٌر أن تفشٌه الراهن الذي ظهر فً مارس  رآخ
 شخص حتى اآلن، معظمهم فً غرب أفرٌقٌا. آالف 9
 

فاش الفاكهة هو مصدر فٌروس إٌبوال، وٌنتقل الفٌروس منه إلى حٌوانات أخرى.  ٌ عتقد أن خ 
ن الفٌروس انتقل إلى اإلنسان من خالل مالمسة دم الحٌوانات المصابة به أو إالباحثون  ٌقولو

فاش الف وال  الشمبانزي والغورٌال.واكهة والقردة إفرازات أجسامها، ومن بٌن تلك الحٌوانات خ 
ٌتوافر فً الوقت الحاضر عقار أو لقاح لمرض إٌبوال، غٌر أن الدكتور مامتانً أكد أن بحوثاً 

ن للمرض. إذ حثٌثة قٌد التنفٌذ حالٌاً،  ٌْ ن محتَملَ ٌْ المسألة بالغة إن ٌعكف الباحثون على دراسة لقاَح



 
 

لمرض وعزل المصابٌن به بشكل فعال ومن ثم التخلُّص من هً مكافحة ا ،األهمٌة فً هذا السٌاق
 فِراِشهم ومالبسهم حسب األصول المتبعة بعد شفائهم.

 
 المرض: "تطبٌق حزمة من اإلجراءاتتشمل تدابٌر مكافحة تفشً  ،ووفقاً لمنظمة الصحة العالمٌة

مثل إدارة الحالة والمراقبة ومتابعة االتصال المباشر وخدمة المختبرات المالئمة ودفن الموتى 
بطرٌقة آمنة والحراك االجتماعً". وٌشّدد الخبراء على األهمٌة البالغة لتثقٌف المجتمع بعوامل 

ٌَّن على األفراد األخذ  بها للحد من اختطار اإلصابة بالمرض وتدابٌر الوقاٌة المالئمة التً ٌتع
 انتشاره.

 
 

ركية يالواليات المتحدة األمفي  (CDC)نصيحة مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها 
 :ركيين الراغبين بالسفر إلى بلدان يتفشى بها مرض إيبواليللمواطنين األم

 
فً حال سفرك إلى منطقة ٌتفشى بها مرض إٌبوال، وفً حال كنت على تماس مباشر مع شخص 

م لكم مراكز مكافحة األمراض والوقاٌة منها  نصائح السالمة  (CDC)مصاب بالمرض، تقدِّ
 التالٌة:

 .اغسل ٌدٌك وتجنَّب مالمسة إفرازات جسم أي شخص مصاب بالمرض 

 صاب بالمرض، مثل مالبسه وفِراِشه وتجهٌزاته ال تلمس أشٌاء المست إفرازات جسم م
 الطبٌة.

 .ال تلمس جثة شخص مات من فٌروس إٌبوال 

  تجنَّب مالمسة الحٌوانات مثل الخفافٌش  ،بلد ٌشهد تفشٌاً لفٌروس إٌبوالفً إن كنت
وال تتناول الطرائد، أي الحٌوانات البرٌة  ة أو غٌر المطهٌةئوالقردة، وتجنب اللحوم النٌ

 التً ت صطاد للحومها.
 

 (APHA)ركٌة للصحة العامة ٌالمصدر: ن قلت المعلومات أعاله حرفٌاً من موقع الهٌئة األم
 flu.org/EbolaFacts.htmhttp://www.getreadyfor. 4162ٌناٌر  61حسب نشرها فً 

 
  –انتهى  -

 
 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر

تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة 
قطر، وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع 
سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم 

معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام أطباء 
والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً 
بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث 

. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز اإلكلٌنٌكٌة

http://www.getreadyforflu.org/EbolaFacts.htm


 
 

مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن 
 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 

 
med.cornell.edu-rwww.qata 

 
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر
 +792 22261212جوال: 
 +792 22742116مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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