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مدرسة ليفربول للطب المداري:
الوقاية من مرض النوم األفريقي
في أوغندا وتشاد
فبراير  - 2014يناير 2015

يف عام  ،2014قدَّ م صندوق الشفاء منحة قدرها  204,000دوالر إىل
مدرسة ليفربول للطب املداري لتوسيع أعامهلا يف مكافحة ذبابة التيس
تيس ،وهي احلرشة املسؤولة عن نقل مرض الرتيبانوزوما (داء املثقبيات
األفريقي البرشي) ،املعروف عموم ًا باسم مرض النوم .وركَّز املرشوع
عىل منطقتني تنترش فيهام ساللة مرض النوم الغامبي :منطقة غرب
النيل يف أوغندا ومنطقة ماندول يف تشاد.

لقد استخدمت مدرسة ليفربول يف منطقتي املرشوع أهداف ًا صغرية،
تتم َّثل يف ناموسيات املعاجلة بمبيدات احلرشات التي جتذب وتقتل ذبابة
التيس تيس .وعىل الرغم من َّ
أن األهداف الصغرية أداة جديدة نسبي ًا
بالنسبة للباحثني ،إال أنَّه قد ثبت مؤخر ًا َّأنا معقولة السعر وف ّعالة يف
احلد من أعداد ذبابة التيس تيس .فمنذ عام  ،2011يرتبط استخدام هذه

أهمية الوقاية من مرض النوم

َّ
إن مرض النوم مرض طفييل قاتل ينتقل عن طريق ذبابة التيس
تيس .هذا املرض موجود يف  36بلد ًا من منطقة أفريقيا جنوب
ويعرض أكثر من  70مليون شخص للخطر،
الصحراء الكربى،
ِّ
والسيام يف املناطق الريفية .ويبدأ املرض بأعراض احلمى
والصداع وآالم املفاصل واحلكة .وحال تطور املرض ،فإنَّه
يدخل اجلهاز العصبي املركزي ويمكن أن يس ِّبب اضطرابات
حسية وضعف التواصل والتناسق بني احلواس املختلفة.
وإذا ترك املرض دون عالج ،فإنَّه قد يؤدي إىل الوفاة.
يتط َّلب مرض النوم تشخيص ًا سلي ًام ونظام ًا معقد ًا من العالج.
وبالتايل ،فإنَّه من املهم معاجلة منع انتشار املرض باإلضافة
إىل عالج األشخاص املصابنيَّ .
إن مجيع الربامج يف أرجاء
أفريقيا كافة تركِّز حالي ًا عىل الدمج بني مراقبة املصابني
بالفعل وعالجهم ،ودعم املبادرات ملكافحة ذبابة التيس تيس
باستخدام أدوات مثل األهداف الصغرية التي وضعتها مدرسة
ليفربول للطب املداري.

األهداف بانخفاض بنسبة أكرب من  %90من أعداد ذبابة التيس تيس
يف املناطق املستهدفة.

تعدُّ مدرسة ليفربول أقدم مؤسسة بحثية وتعليمية يف جمال الطب
املداري وهي تعمل يف أكثر من  70دولة ،لتطبيق األبحاث واالبتكارات
واالكتشافات العلمية من أجل حتسني صحة أشدِّ الناس فقر ًا يف العامل.

توزيع أكثر من  47,000من األهداف الصغيرة

بتكلفة دوالر واحد فقط ِّ
لكل هدف صغري معالج باملبيدات احلرشية،
أتاحت منحة صندوق الشفاءاملقدَّ مة إىل مدرسة ليفربول رشاء
وتوزيع  47,697من األهداف التي تغطي  2,500كيلومرت ًا مربع ًا يف
أوغندا و  300كيلومرت ًا مربع ًا يف تشاد .هيدف املرشوع إىل احلد من
أعداد الذباب بنسبة  ،%80غري أنَّه جتاوز التوقعات كام ذكرت مدرسة
ليفربول بتخفيض  %90من أعداد ذباب التيس تيس يف مساحة املوقع
بأوغندا ،ومل ُيعثر إال عىل ثالث ذبابات فقط يف موقع تشاد – وهذا
يم ِّثل انخفاض ًا ألكثر من  % 99من أعداد الذباب يف تلك املنطقة .وتشري
هذه النتائج املذهلة إىل َّ
أن انتقال املرض قد تو َّقف بشكل ملحوظ يف
املقرر أن يستفيد أكثر من مليون
منطقتي املرشوع ،وبالتايل ،فإنَّه من َّ
شخص من احلد من انتقال مرض النوم.

تدعم منحة صندوق الشفاء أيض ًا أنشطة التوعية املجتمعية حول مرض
النوم والرصد والتقييم الالزمني لقياس نتائج املرشوع.
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المنطقتان المستهدفتان في أوغندا وتشاد

األموال المخصصة للمنحة
ً
دوالرا
25,173
للسفر من وإلى أوغندا  /تشاد
لتوزيع األهداف الصغيرة

 204,000دوالر

ً
دوالرا
51,635
لتقديم منحة فرعية إلى
المنفذ
الشريك المحلي
ِّ
“اإلغاثة والتنمية الدولية
في تشاد”

1

2

ً
دوالرا
47,697
لشراء األهداف الصغيرة
وتوزيعها

1ماندول،
تشاد

ً
دوالرا
	79,495
لتغطية تكاليف التنفيذ،
شاملة رواتب الموظفين
والرسوم االستشارية

2غرب النيل،
أوغندا

نجاحات المشروع
•انخفاض أعداد ذبابة التيس تيس بشكل
تم الكشف
كبري يف منطقتي املرشوعَّ .
يف الدراستني املسحيتني األخريتني عن
ثالث ذبابات فقط يف منطقة ماندول يف
تشاد .ونتيجة لذلكَّ ،
فإن هذه املجتمعات
يف مأمن من هذا املرض ،ومع ذلك،
سيتواصل استخدام األهداف الصغرية،
وكذا األمر بالنسبة إىل عمليات املراقبة،
وذلك لضامن عدم وجود حاالت جديدة.
أن األهداف الصغرية وسيلة
•الربهنة عىل َّ
ف ّعالة ومنخفضة التكلفة لوقف انتقال
مرض النومَّ .
إن استخدام مدرسة ليفربول
لألهداف الصغرية يف هاتني املنطقتني يظهر
بشكل قاطع َّ
أن التدخالت واسعة النطاق
قد أعاقت بنجاح وكلفة معقولة انتقال
مرض النوم .وستعني االستنتاجات النامجة
عن هذا املرشوع البلدان املوبوءة األخرى
يف تنظيم استخدام األهداف الصغرية
ووضع خطط هلا ،بوصفها جزء ًا من
جهودها الرامية إىل السيطرة عىل املرض.

تحديات المشروع
•وقاية ما يقدر بنحو  1,050,000شخص من
مرض النوم باستخدام األهداف الصغرية
التي وضعتها مدرسة ليفربول .لقد ُأ ِبلغَ
عن ست حاالت فقط مصابة بمرض
ِ
النوم يف أوغندا يف سنة  ،2014وقد ُخف َض
عدد احلاالت بنسبة  % 50يف تشاد نتيجة
لالنخفاض يف أعداد ذبابة التيس تيس.

•النزاع عقبة أمام بعض العمليات .لقد
احتاجت فرق مدرسة ليفربول إىل رصد
األهداف الصغرية للذباب واحلاالت
اجلديدة املصابة بمرض النوم داخل
املجتمعات املحلية يف املناطق القريبة من
دوائر النزاعَّ .
إن منطقة ماندول يف تشاد
ليست بعيدة عن احلدود الشاملية الرشقية
لنيجرييا ،حيث أجربت اجلامعات املتطرفة
الكثري من السكان عىل النزوح .وعليه،
تصعب مكافحة انتقال األمراض وعالج
املرىض مع احلركة الدائبة لالجئني .وعىل
الرغم من استكامل فريق مدرسة ليفربول
َّ
أنشطة هذا املرشوع ،إال َّ
أن بعض األفراد
تعرضوا للمخاطر .ولذا ،عىل
قد َّ
األرجح أن ينقطع العمل يف املستقبل
يتم احتواء العنف
يف مناطق معينة حتى َّ
يف نيجرييا املجاورة.

