
  التونسيةالجمهورية
  الصح ة العمومي ةوزارة
 األساسي ة الرعاية الصحي ة إدارة

 

 مكـافحة مـرض اللشمانيـا
 

اتسمت الحالة الوبائية لمرض اللشمانيا بارتفاع نسب الحدوث منذ أواخر التسعينات           

 بالمائة ألف قبل سنة     30 بالمائة ألف بعد أن كانت دون        60حيث تم  تسجيل نسب تفوق      

ويعود هذا االرتفاع أساسا الرتباط المرض بالظروف المناخية والبيئية المؤثرة           .  2000

على تكاثف البعوض الناقل والقوارض الخازنة وخصوصا منها كميات األمطار ونم و             

النباتات المالئمة لغذاء القوارض وتطو ر القدرات المائية والمساحات الفالحية بإنشاء             

 .مشاريع التنموية في األراضي الجديدةالسدود والبحيرات وإقامة ال
 

 حالة  15377 بتسجيل   2005-2004وقد عرف المرض أعلى نسب في موسم         

وكانت أغلب تلك   .  2003-2002 حالة في    6686 و 2004-2003 حالة في    8158مقابل  

الحاالت في المناطق المعروفة بتوطن اللشمانيا وخصوصا سيدي بوزيد وقفصة               

 حالة في   9030ع المرض في السنوات األخيرة حيث تم تسجيل         هذا وقد تراج  .  والقيروان

  2007-2006 حالة في موسم 2742 و 2005-2006
 

 :إستراتيجية المكافحة 
 

 :ترتكز إستراتيجية المكافحة على 
 

والتنسيق على مستوى الوالية حيث تم          التعاون بين األطراف المتدخلة     

ييم الوضع حسب المناطق ومالئمة طرق       تكوين لجان جهوية بإشراف السادة الوالة لتق       

 ماي  16 في   38المنشور المشترك عدد    (التد خل بعد درس اإلمكانيات وإعطاء األولويات       

2001.( 
 

 نظرا الرتباط ظهور اللشمانيا الجلدية بالظروف المناخية         :المراقبة البيئية    

يهدف إلى  والبيئية الخاصة بناقل وخازن المرض، تم تركيز نظام ترصد بيئي جهوي              



مراقبة الخازن ومواطنه ويمك ن الجهة من الحصول على المؤشرات التي تنبئ بانتشار              

 . العدوى
 

ويعتمد نظام الترصد على رسم خرائط البؤر بالجهات وتحيينها باعتبار التجمعات           

السكنية والتعداد الديمغرافي ومواطن الخازن ومواقع الحماضة والسدرة، والمسافة الفاصلة          

 . لمساكن ومواطن الخازن، والحاالت المسجلةبين ا
 

ويساعد هذا على ترتيب األولويات للتدخل واختيار الطرق المالئمة للمقاومة في            

 . الستباق المشكل في مناطق ذات الخطر المحتملةمناطق الخطر واتخاذ التدابير الالزم
 

 بتدمير جحورها عن     psamomysمن نوع بساموميس     مقاومة القوارض    

مسافة ( كلم حول المناطق ذات الكثافة السكنية        1ق الحرث العميق في حزام عرضه       طري

مع الحرص على تشجير المساحات المحروثة أو استغاللها لتفادي          )  تنقل البعوض الناقل  

 . ظهور النباتات المالئمة للقوارض وعودتها من جديد
 

 الجحور بالطريقة   وبالنسبة للتجمعات السكنية الصغيرة فيمكن االستعانة بتدمير       

فإنها تقع عن طريق      meriones أم ا مقاومة القوارض من نوع ماريوناس      .  اليدوية

الحبوب المسمم ة لمكافحة اللشمانيا وكذلك وخاص ة في إطار مقاومة القوارض المض رة             

 .للزراعات
 

 مع اإلشارة إلى توفير     التثقيف الصحي وتقصي الحاالت والعناية بها        

 .اواة المرضىالعالج مجانا لمد
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