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أنواع حمى الضنك

هناك أربعة أنواع من فيروسات حمى

الضنك التي يمكن أن تسبب حمى الضنك،

بما في ذلك "DENV-1 و DENV-2 و

DENV-3 و DENV-4". بمجرد إصابة

الشخص بنوع واحد من فيروس حمى

الضنك، يمكنه تطوير مناعة مدى الحياة

ضد هذا النمط المصلي. ومع ذلك، ال يزال

بإمكانك الإصابة بأنواع أخرى من حمى

الضنك، لذلك يجب أال تفترض أنك لن تصاب

بالعدوى مرة أخرى بعد التعافي من

العدوى.

االجراءات وقائية ضد حمى الضنك

في 30 نوفمبر 2022، أعلنت وزارة الصحة السودانية على صفحتها الرسمية

تفشي حمى الضنك في 9 واليات سودانية هي كسال، البحر على فيسبوك

الأحمر، شمال كردفان، غرب كردفان، جنوب كردفان، شمال دارفور، جنوب

دارفور، غرب دارفور، والنيل الأبيض. سجلت والية شمال دارفور أعلى معدل

إصابة بـ (357) حالة مؤكدة و(5) حالة وفاة، وسجلت والية شمال كردفان
أعلى عدد من الحاالت المشتبه فيها (1383) حالة مشتبه بها، و(62) حالة

.مؤكدة، و(13) حالة وفاة.

بلغ العدد الإجمالي للإصابات بحمى الضنك في السودان (4538) حالة
مشتبه بها و(538) حالة مؤكدة و(29) حالة وفاة.

حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق بعوضة "الزاعجة

المصرية" التي تحتوي على خطوط سوداء وبيضاء على جسمها. يمكن أن

تنتقل حمى الضنك عندما تلدغ البعوضة المصابة البشر. في معظم الحاالت،

تكون أعراض حمى الضنك خفيفة أو بدون أعراض. وفًقا لمنظمة الصحة

العالمية، يمكن أن تظهر الأعراض كمرض شبيه بالإنفلونزا. عالوة على ذلك،

فإن فترة حضانة المرض هي 4-10 أيام وتستمر الأعراض عادة من 2 إلى 7

أيام. تشمل أعراض حمى الضنك الصداع وآالم خلف العين وآالم العضالت

والمفاصل والغثيان والقيء وتورم الغدد والطفح الجلدي. في بعض

الحاالت، يمكن أن تسبب حمى الضنك أعراًضا شديدة مثل آالم البطن

الشديدة، والقيء المستمر، والتنفس السريع، ونزيف اللثة أو الأنف، وتضخم

الكبد، والدم في القيء أو البراز.

ما هي حمى الضنك؟

الحظت إنترنيوز و شركائها

بمشروع منبع الثقة، العديد

من الشائعات عالية الخطورة

التي يتم تداولها حول حمى

الضنك، على واتساب
وفيسبوك، وكذلك بين

الأشخاص في الأبيض، عاصمة

شمال كردفان، التي تضررت

من تفشي المرض

السودان - النشرة الإنسانية (2)
اصدار خاص عن حمى الضنك

بالتدابير الوقائية التالية لحمى الضنك، بما في ذلك، تطبيق طرق توصي وزارة الصحة السودانية
مكافحة البعوض مثل التنظيف الدقيق لأوعية المياه والخزانات ومبردات الهواء الداخلية بفرشاة أو
جهاز تنظيف من الصوف الفوالذي للتخلص من بيض البعوض. واستخدام الناموسيات الشبكية للأبواب
والنوافذ والنوم تحت الناموسيات، خاصة أثناء النهار حيث تكون البعوضة أكثر نشاًطا خالل النهار.
عالوة على ذلك، من الضروري عزل المصابين داخل الناموسيات. يمكننا أيًضا ارتداء مالبس ذات ألوان

فاتحة وذات أكمام طويلة واستخدام كريمات طاردة للبعوض عند توفرها.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue
https://www.facebook.com/photo/?fbid=502082795285777&set=a.249629897197736
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue
https://www.facebook.com/FMOH.SUDAN/posts/pfbid0UDnpymPEEFpxEEnGNYynSxGFGySDJpNdL7acYehgMWCpNqjLToSMHQR7k5BnYirsl?__cft__%5B0%5D=AZUS8WpClmYwcE75B-WB2Rn5KMM3ZJLJo2IThbF0d5vDFfe48GWWeRhgWsb-CuWdh-mbStmvLgAr_3U1-5dL7GsLjhtXf5YWAjBtZylzHa8j-tFsIVKkCMpfPk88PEniBAEzSSEtnEqzQ7vpVAc3pACDqoeT5aivYVVrd-ECqj6zIgMXjbC045IU92n9aNp4Bs8&__tn__=%2CO%2CP-R


ما وراء تلك الشائعات؟

الشائعة

"
01.

الناس تخلي الأدوية
وتمشي تتش …

امرأة – االبيض – شمال كردفان -

واتساب

الشائعة

"
02.

في ناس بتقول تتفصد
احسن

امرأة – االبيض – شمال كردفان -

واتساب

الشائعة

"
03.

مسح الجسم بالخل لعالج
الحمى

امرأة – المكان غير معروف –

واتساب

الشائعة

"
04.

عالجها حبوب مالريا مع
كثرت شراب العصائر
كالعرديب والكركديه

رجل – المكان غير معروف –

فيسبوك

في الأبيض، شمال كردفان، الحظ الشركاء نقًصا في

المستلزمات الطبية والأدوية وأسّرة المستشفيات مع

زيادة حاالت حمى الضنك. يعمل عمال الرعاية الصحية

على مدار الساعة لتلبية احتياجات مرضى حمى الضنك

وغيرهم من المرضى الذين يعانون من أمراض

مختلفة. للمساعدة في تغطية االحتياجات الطبية

المتزايدة، تطوع طالب الطب أيًضا في االستجابة. مع

النظام الصحي المثقل بالأعباء، قد يلجأ الأشخاص إلى

العالجات المتاحة بسهولة كحل سريع للمرض، والذي

يمكن أن يسبب ضررًا أكثر من الفائدة. على الرغم من

وجود بعض التحديثات الإخبارية والمنشورات التي

تشارك معلومات جديرة بالثقة حول المرض، إال أن

المنشورات المزعجة والمعلومات الخاطئة حول

حمى الضنك تم تداولها على نطاق أوسع على

منصات وسائل التواصل االجتماعي وأثناء المناقشات

وجهًا لوجه. مع زيادة سعة المستشفيات العامة

(الحكومية) وقلة خيارات الرعاية الصحية المتاحة

في مرافق الرعاية الصحية الخاصة باهظة التكلفة،

قد يلجأ الناس إلى هذه العالجات الميسورة التكلفة

والتي تم تجربتها من قبل لعالج حمى الضنك.



الحقائق

وفًقا لدراسة نشرها المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية،

تم إعطاء دواء المالريا (الكلوروكين) للمرضى الذين يعانون من أعراض مرتبطة

بحمى الضنك. أظهرت الدراسة أن 63٪ من المرضى الذين تناولوا الكلوروكين

أفادوا بانخفاض كبير في الألم وتحسين قدرتهم على أداء الأنشطة اليومية.
ومع ذلك، لم يؤثر الكلوروكين على مدة المرض وشدته وأيام المرض

حرق جلدك بالفوالذ أو جرح نفسك بشفرة حالقة يمكن أن يفاقم
حالتك لأنه يمكن أن يؤدي إلى التهابات وحروق من الدرجة الثالثة

وقد يؤدي إلى فقدان الكثير من الدم. بالنسبة لمرضى السكري، يمكن
أن يؤدي ذلك إلى التهابات وجروح مع مدة شفاء أطول . إذا كنت

تعاني من أي أعراض حمى الضنك، فمن الأفضل أن تطلب العناية

الطبية من أقرب مرفق رعاية صحية

ال يوجد عالج لحمى الضنك، وال يوجد دليل يشير إلى أن حرق الجلد
بالفوالذ المسخن تحت النار المفتوحة، أو قطع الجلد بشفرة الحالقة، أو
فرك الجسم بالخل، أو تناول أدوية المالريا يمكن أن يعالج حمى الضنك.
وفًقا لمايو كلينك، إذا كنت مصابًا بحمى الضنك، يجب أن تتجنب تناول

مسكنات الألم بدون وصفة طبية مثل الأسبرين والإيبوبروفين لأنها يمكن

أن تزيد من خطر إصابتك بنزيف مرتبط بحمى الضنك

أشارت إحدى الدراسات إلى أن إعادة وضع الخل يوميًا على الجلد يمكن

أن يؤدي إلى حروق كيميائية وتآكل الجلد. نظًرا لأن أحد أعراض حمى
الضنك هو الطفح الجلدي، فإن وضع الخل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم

حالتك لأن بشرتك حساسة بالفعل بسبب الطفح الجلدي

ينصح أخصائيو الرعاية الصحية مصابي حمى الضنك بشرب العصائر

لأنها يمكن أن تزيد من ترطيب الجسم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى

أنه على الرغم من أن العرديب والكركديه لهما العديد من الفوائد
الصحية، إال أنهما ال يعالجان حمى الضنك.

يوضح الدكتور محمد نور مستشار الصحة العامة السوداني في قطر أن "العديد من حاالت حمى الضنك

خفيفة أو معتدلة ولذلك ال تحتاج إلى دخول المستشفى. قد يعتقد البعض خطأ أن العالجات

العشبية مثل الكركديه والعرديب هي سر تحسنها، في حين أن دورات الحياة الطبيعية للشكل
الخفيف / المعتدل للمرض هي فقط التي تستغرق أياًما إلى أسابيع"

01. 02. 03. 04.
01. 02.

04.

03.

04.

04.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3970591/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dengue-fever/diagnosis-treatment/drc-20353084
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dengue-fever/diagnosis-treatment/drc-20353084


لماذا يهم؟

توصيات

عن مشروع منبع الثقة

تقترح الشائعات عالجات ال تشفي من حمى الضنك التي يمكن أن تكون ضارة بصحتنا وأجسادنا. قد

تبدو الشائعات التي تروج لهذه الأنواع من العالجات خيارًا جذابًا للمصابين بحمى الضنك، خاصًة مع

نظام صحي مرهق. إذا أصيب شخص ما بمرض شديد بسبب حمى الضنك، فقد يتجنب الذهاب إلى

المستشفى واالعتماد على توصيات الآخرين لعالج المرض، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضرر.

مع تحمل المزيد من الأشخاص الحاالت الشديدة من حمى الضنك، والمعلومات الموثوقة

المحدودة حول المرض وإجراءاته الوقائية، ستجد المعلومات والشائعات غير المؤكدة مساحة أكبر

بمرور الوقت. يمكن أن تؤثر هذه الأنواع من الشائعات أيًضا على ثقة الناس في النظام الصحي. بما

أن تسع واليات قد تأثرت بالمرض حتى الآن، فمن الضروري االستجابة بسرعة للحد من انتشار

الشائعات وممارستها الضارة. في بداية جائحة كوفيد-19، احتلت الشائعات مساحة كبيرة، بينما كان

تداول المعلومات الجديرة بالثقة حول الفيروس أبطأ بكثير أو شغل مساحة أقل مع اتساع

الشائعات والمعلومات المضللة. لتجنب موقف مماثل، حيث تصبح الشائعات أكثر انتشارًا، من

الضروري مواجهة المعلومات المضللة من خالل توفير معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب.

يجب أن تنشر منظمات الصحة العامة والمنظمات الإنسانية معلومات حول حمى الضنك،
بما في ذلك االنتقال والتدابير الوقائية وخيارات العالج باستخدام قنوات المعلومات

واللغات المفضلة لدى المجتمعات

يجب أن يعمل المستجيبون للصحة العامة والإنسانية مع العاملين في صحة المجتمع
والمنظمات المجتمعية وروابط طالب كليات الطب والمبادرات المحلية (مثل النفير) لتعزيز

وتوفير المعلومات من خالل التدريب وتوفير أحدث الموارد والمعلومات حول حمى

الضنك

يجب على المنظمات الإنسانية والمستجيبين للصحة العامة تقديم ملخصات إعالمية
وتحديثات في الوقت المناسب للصحفيين في الدول المتأثرة بقنوات االتصال واللغات

المفضلة لديهم لضمان التدفق المستمر للمعلومات التي يتم مشاركتها مع الجمهور

من خالل قنوات المعلومات المختلفة

يهدف مشروع Rooted in Trust (منبع الثقة) في إنترنيوز إلى االستجابة

لجائحة المعلومات المتعلقة بفيروس كوفيد-19، بما في ذلك المعلومات

الخاطئة والشائعات التي تؤثر في الوصول إلى الخدمات الأساسية ومساعدة

المجتمعات المستضعفة في السودان. تهدف هذه النشرة المكونة من

مجموعه من الشائعات والمفاهيم الخاطئة المنتشرة علي وسائل التواصل

إلى تقديم اقتراحات للجهات الفاعلة الإنسانية والصحية االجتماعي السودانية

لدمج وجهات نظر المجتمع ومخاوفه في أنشطة واستراتيجيات االتصال

والتواصل الخاصة بهم. تم جمع هذه الشائعات من وسائل التواصل االجتماعي

وهي تهدف الي تضمين اصوات المجتمعات المستضعفة والمتنوعة وال

تنحصر فقط علي المجموعات الشعبية ذات االعداد الكبيرة من المتابعين.

للمزيد من المعلومات حول المشروع، قم بزيارة:

مشروع منبع الثقة بالسودان

هل تريد أن تقدم لنا اي مالحظات، أو تشاركنا اي معلومات أو

بيانات؟ هذا من دواعي سرورنا!

تواصل مع: آسيا كمبال، منسق المشروع

akambal@INTERNEWS.ORG :بريد الكتروني

https://rootedintrust.org/countries/sudan/

