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 (MERS) األسئلة األكثر شيوًعا حول متالزمة الشرق األوسط التنفسية
 

 ما هو مرض متالزمة الشرق األوسط التنفسية؟ 

 معظم ، هو مرض یصیب الجهاز التنفسي وینجم عن أحد الفیروسات.إنMERSمرض متالزمة الشرق األوسط التنفسیة أو 

 ن شبه الجزیرة العربیة.هي في أو بالقرب م MERSبمتالزمة  اإلصابة حاالت

 ؟SARSهو نفسه مرض  MERSهل مرض 

 MERSال. بالرغم من أن المرضین ینتمیان لنفس العائلة العامة للفیروسات، إال أن الفیروس الذي ُیسبب 

یختلف عن الفیروس الذي ُیسبب المتالزمة التنفسیة  (MERS-CoV)متالزمة الشرق األوسط التنفسیة أو فیروس كورونا أو 

 . 5112منذ عام  SARS . لم تظهر أي حاالت لإلصابة بـ(SARS)لحادة الشدیدة ا

 ؟MERSما هي أعراض متالزمة 

تشمل األعراض عادًة الحمى والسعال وضیق التنفس. وقد یتعرض األشخاص الذین یعانون من ضعف في جهاز المناعة 

 ألعراض أكثر حدة.

 من أين أتى الفيروس؟

 اإلبل. تم العثور على الفیروس في ، ولكن MERS-CoVن أتى فیروس ال ُیعرف حتى اآلن من أی

 مرًضا معدًيا؟ MERSهل تعد متالزمة 

إن الفیروس ینتقل عن طریق االتصال عن قرب، مثل رعایة أو العیش مع شخص مصاب بالعدوى لم یتم إیجاد أي حاالت 

 واطني نیویورك في الوقت الحالي منخفضة للغایة.في مدینة نیویورك، وُتعد نسبة خطر إصابة م MERSإصابة بمتالزمة 

 ؟MERSهل هناك لقاح أو عالج لمتالزمة 

 . إن الرعایة الطبیة تكون مفیدة ویمكن أن تساعد على تخفیف األعراض.MERSال یوجد لقاح أو عالج لمتالزمة 

 هل أُصيب أي شخص في الواليات المتحدة األمريكية بالعدوى؟

في الوالیات المتحدة األمریكیة.ولكن حتى اآلن، كانت تلك  MERSمن حاالت اإلصابة بمتالزمة  نعم، فقد ظهر عدد قلیل

في  MERSمجرد حاالت فردیة ولم ینتشر المرض إلى أشخاص آخرین.وتبقى نسبة خطر إصابة عموم السكان بمتالزمة 

 دولتنا منخفضة للغایة.

 ؟MERSمة ما الدور الذي تلعبه وزارة الصحة حيال مكافحة متالز

وذلك عن  MERSلتجنب انتشار متالزمة  (CDC)تتعاون وزارة الصحة مع مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها 

عاون طریق إجراء عملیات مراقبة واختبارات ومن خالل تقدیم معلومات إلى مقدمي الرعایة الصحیة وإلى العامة. كما تت

لتنسیق تدابیر المواجهة في حالة ظهور حالة  (JFK Airport)وزارة الصحة مع مسؤولي مطار جون. إف كینیدي الدولي 

 على إحدى الطائرات. MERSمصابة بمتالزمة 
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 هل يتوجب علي إخطار طبيبي إذا كنت قد سافرت مؤخًرا إلى دول واقعة بشبه الجزيرة العربية أو حولها وأُصبت بالمرض؟

یوًما بعد سفرك إلى شبه الجزیرة العربیة أو الدول المجاورة،  52إذا أُصبت بحمى و/أو سعال و/أو ضیق التنفس في غضون 

 فاتصل بطبیبك واذكر موضوع رحلة سفرك األخیرة.

 ؟MERSهل ال يزال بإمكاني السفر إلى دول ظهرت بها حاالت لإلصابة بمتالزمة 

بأن یغّیر األشخاص خطط سفرهم، ولكنها قدمت توجیهات إلى  (CDC)ض والوقایة منها لم توص مراكز السیطرة على األمرا

 (CPB)بالمطارات وموظفي مؤسسة الجمارك وحمایة الحدود  (EMS)أطقم العمل بالطائرات ووحدات خدمة الطوارئ الطبیة 

 .www.cdc.govموقع بزیارة  قم بالوالیات المتحدة حول اإلبالغ عن المرضى من المسافرین. لمزید من المعلومات،

 ؟MERSكيف ُيمكنني حماية نفسي إذا كنت سأسافر إلى منطقة وصلت إليها متالزمة 

  تجنب االتصال المباشر مع أشخاص مصابین، والذي قد یتضمن: تبادل القبالت أو مشاركة األكواب أو مشاركة
 أدوات تناول الطعام.

  بمعقم یدین یعتمد في مكوناته على الكحول.اغسل یدیك بصفة متكررة بالماء والصابون أو 

 .تجنب مالمسة عینیك وأنفك وفمك عندما تكون یدیك غیر نظیفة 

 .غط أنفك أو فمك بمندیل عندما تسعل أو تعطس 

 .نظف وعقم األسطح التي یتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقابض األبواب والهواتف ولعب األطفال 

 معلومات؟أين يمكنني الحصول على المزيد من ال

 (WHO)و/أو موقع منظمة الصحة العالمیة  ovwww.cdc.gقم زیارة موقع مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منها 

twww.who.in  وابحث عن "مرض متالزمة الشرق األوسط التنفسیة(MERS)معلومات مفصلة وتنبیهات  " للحصول على

 حول تفشي المرض.
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