االسـتـراتـيـجـيـة الـوطـنـيـة لـمـكـافـحـة التسممات بالحيوانات الضارة
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مـقـدمـة

لـقـد سـاهـمـت الـجـهود الـمـبـذولـة من طرف المركـــز المغربـــي لمحاربــة التسمم ولليقظــــة الدوائيــــة التابع
لوزارة الصحة ،مـنـذ عشـريـن عـامـا ،في مجـال مكـافـحـة لـسعـات الـعـقـارب ،فـي اإلحاطة بـهـذا الـمـشـكـل بـعـمـق
والـسيـطرة علـى وبـائـه وكـذا في تـخـفـيـض الـوفـيـات بـشـكـل مـلـحوظ.
شجعت هـذه الـنـتـائـج االيجابية على تـعـزيـز اإلستراتيجية بهـدف الوصول الى صفـر وفـاة بـلـسعـة الـعـقـارب
وأيـضـا بـهــدف نـهـج نـفـس الـتـوجـه بـالـنـسـبـة لـمـكافـحـة لـدغـات األفـاعـي.
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الـهـدف الـعـام

تهدف هذه االستراتيجية الى التقليص من نسبة حدوث لسعات العقارب ولدغات األفاعي وكذا الحاالت المرضية
والوفيات الناجمة عنها.
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الـمحـاور االسـتـراتـيـجـيـة
 -1.3تـكـويـن مهنيي الصحة

يـجـب إدمـاج اسـتـراتـيـجـيـة مـكـافـحـة لـسـعـات الـعـقـارب ولـدغـات األفـاعـي فـي الـتـعـلـيـم عـلـى مـسـتـوى
كـلـيـات الـطـب والصيدلة ومعاهد الـتـكـويـن فـي الـمـيـدان الـصـحـي .يـجـب أن تـخـضـع كـل مـن األطـر الـطـبـيـة
وشـبـه الـطـبـيـة ،الـعامـلـة بـالـجـهـات المتضررة ،للـتـكـويـن المـستـمـر بشكل مـنـتـظـم وذلك من خالل تنظيم ندوات
علمية.
 -2.3أنشطة اإلعـالم و الـتـربـيـة والـتـواصـل مع اـلـسـاكـنـة
سـتـمـكـن هـذه األنشطة مـن اكـتـسـاب الـسـاكـنـة للـمـبـادئ األسـاسـيـة الـمـتـعـلـقـة بـهـذا النوع من التسممات .ومن
أجـل ذلـك ،يـنـبـغـي إشـراك جـمـيـع الفعاليات الـمـحـلـيـة والـجـهـويـة قصد توفير كل االمكانيات فـي هـذا الـمـجـال
من خالل :
 توعية السكان بشكل مبسط حول لسعات العقارب ولدغات األفاعي ،وأعراض التسمم ووسائل العالج. حث السكان على عدم استخدام العالج التقليدي وتشجيعهم على التعاون مع السلطات المختصة من أجلعزل الحاالت السامة وتمكينها من المراقبة ونقل المصابين عند الضرورة .مع عدم المطالبة ببعض األدوية
و ترك صالحية استعمالها من طرف مهنيي الصحة.
يـنـبـغـي تخصيص حصص التوعية لفائدة التالميذ في المدارس ،في المراكز النسائية والمساجد بالنسبة للجهات
والمناطق األكثر تضررا.
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 -3.3التـقـلـيـص من عـوامـل الـخـطـر
إن األنـشـطـة الـتـي سـيـتـم الـقـيـام بـهـا سـتـسـاهـم فـي تـعـزيـز الـسـلـوكــات الـسـلـيـمـة للـسـاكـنـة من أجل الوقاية
من لـسـعـات الـعـقـارب ولـدغـات األفـاعـي وتتمثل في إعـادة تـنـظـيـم الـسـكن مـن أجـل مـنـع ولوج الـعـقـرب
واألفـعـى إلـى داخل الـمـنـازل.
 -1.3.3الحد من ولوج العقارب الى المنازل
بينت نتائج الدراسات التي أجريت في الميدان أن العقارب بالمغرب تلسع بنسبة  % 61.17داخل المنازل.
للحد من ولوج العقارب الى المنازل ينبغي إزالـة األعـشـاب الـمـتـواجـدة قـرب الـمـنـازل وصـيـانـة الـجـوانـب
الـمـحـيـطـة بـها ،مع إغـالق الـثـغـرات والـثـقـوب الـتـي قـد تـوجـد عـلـى مـسـتـوى الـحـيـطـان والـسـقـوف.
بـاإلضـافـة إلـى تـبـلـيـط الـحـيـطـان الـمـتـواجـدة داخـل الـمـنـازل وخارجها ،لـتـصـبـح مـلـسـاء عـلـى ارتـفـاع مـتـر
عـلـى األقـل؛ قـصـد مـنـع الـعـقـرب أو األفـعـى مـن تـسـلـق الـحـيـطـان والـوصـول إلـى الـمـنـازل .كـما أن تـرتـيـب
و تـنـظـيـم الـسـكـن يـسـهـيـل نـقـل األثـاث وكـذا تـخـزيـن الـخـشـب فـي أمـاكـن خـاصـة ،يـحـول دون إيـجـاد هـذه
الـحـيـوانـات ألمـاكـن لالخـتـبـاء.
كـمـا أن تـزويـد السكان بـالـكـهـربـاء وتـوفـيـر الـمـاء وكـذا الـجـمـع الـمـنـتـظـم لـلـنـفـايـات الـمـنـزلـيـة سيلعب دورا
هـامـا فـي هـذا الـمجـال.
يـتـطـلـب هـذا الـعـمـل تـعـبـئـة كـل الـقـطـاعـات والـمـنـظـمـات الغـيـر الـحـكـومـيـة  ،إضـافـة إلـى تـربـيـة
وتـوعـيـة الـسـاكـنـة وتـحـفـيـزها .بـعـض هـذه األنـشـطـة سـتـعـطـي نـتـائـج عـلـى الـمـدى الـبـعـيـد ،بـحـكـم
ضـرورة اهـتـمـامـها بـتـحـسـيـن جـودة حـيـاة الـسـاكـنـة.
 -2.3.3التقليص من عـدد الـلـسـعـات
اسـتـنـادا إلـى كـون  % 67,8مـن الـحـوادث تـتـعـلـق بـأطـراف األعـضـاء ( األيدي واألرجل) ،فمـن شـأن تـوعـيـة
الـسـاكـنـة عـلـى ارتداء أحـذيـة مـغـلـقـة و أخـذ االحـتـيـاطـات قـبـل لـمـس األحـجـار والـخـشـب ...إلـخ؛ أن يـخـفـض
عـدد الـلـسـعـات والـلـدغـات .كـما يـجـب أيـضـا حـث الـسـاكـنـة عـلـى تـحـريـك الـفـراش واألغـطـيـة واأللـبـسـة
وكـذا األحـذيـة قـبـل اسـتـعـمـالـها.
 -3.3.3اسـتـعـمـال الـمـبـيدات
إن الـقـضـاء عـلـى الـعـقـرب واألفـعـى ،بـاسـتـعـمـال الـمـبـيـدات ،لـم يـسـفـر عـن نـتـائـج مـقـنـعـة بـالـرغـم مـن
اخـتـبـاره فـي بـعـض الـبـلـدان؛ إذ أن الـعـقـرب واألفـعـى يـقـاومـان أغـلـب الـمـبـيـدات .كـما أن اسـتـعـمـال هـذه
األخـيـرة عـلـى نـطـاق واسـع يـشـكـل خـطـرا عـلـى اإلنـسـان والـبـيـئـة والتوازنات اإليـكـولـوجـيـة .لـكـن ،يـمـكـن
الـقـيـام بـهـذا الـعـمـل بـطـريـقـة فـرديـة أو مـتـقـطـعـة بـاسـتـعـمـال مـبـيـدات مـن "البـيـريـتـريـنـويـيـد" قـصـد
تـطـهـيـر أمـاكـن تـجـمـع الـسـاكـنـة أثـنـاء الـسـهـرات والـحـفـالت الـعـائـلـيـة.
 -4.3.3اسـتـعـمـال الـمفـتـرسـات
تـعـتـبـر الـدواجـن مـن الحيوانات التي تقتات على الـعـقـرب ،إذ يـمـكـن لـتـربـيـة الـدجـاج والـديـك الـرومـي
والـبـط...إلـخ؛ أن تـقـلـص مـن عـدد الـعـقـارب .كـما يـمـكـن اعـتـبـار تـربـيـتها ذات مـردود اقـتـصـادي وغـذائـي
مـهـم بـالـنـسـبـة لـلـسـاكـنة.
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 -5.3.3وسـائـل أخـرى لـلـوقـايـة مـن الـلـسـعـات
يـتـعـلـق األمـر أسـاسـا بـاسـتـعـمـال مـصـابـيـح ذات أشـعـة فـوق الـبـنـفـسـجـيـة لـلـبـحـث عـن الـعـقـارب فـي الـلـيـل
قـبـل الـنـوم ،داخـل الـمـسـاكـن وفـي الـجـوانـب الـمـحـيـطـة بـهـا (الـعـقـرب تـحـت ضـوء فـوق الـبـنـفـسـجـي
يـعـطـي اشعاعا أصـفـر).
 -4.3توحيد منهجية التكفل بلسعة العقرب ولدغة األفعى
لـقـد قام األطباء الـمـمـارسـون و الـخـبـراء فـي هـذا الـمجـال بـتـحـسـيـن و تحيين الدليل الـمـتـعـلـق بالتكفل العالجي
للمرضى وكذا الرسم التوضيحي الخاص بهذا التكفل .وسيتم اتـبـاعـها في مـخـتـلـف المراكز الـصـحـيـة قـصـد
تـوجـيـه األطر الطبية و الشـبـه الطـبـية ،فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـتـمـيـيـز بـيـن الـلـسـعـة والـلـدغـة والـتـسـمـم وكـذا
بـخـصـوص الـتـكـفـل بـالـمـريـض داخـل مـصـلـحـة اإلنـعـاش وفـق تـعـلـيـمـات دقـيـقـة حـول اسـتـعـمـال
الـمـجـمـوعـة الـتـركـيـبـيـة لـألدويـة ( )Kitالـخـاصـة بـالـتـكـفـل.
 -1.4.3التعرف على الـمـرضـى المصابين بالتسمم
يـتـم التعرف على الـمـرضـى المصابين بالتسمم في أقرب وقت ممكن  ،اثر ظهور عـالمـات تـنــبـئ بـتـطـور
الحالة فـي اتـجـاه الـخـطـورة ،و مــن خــالل فـرزالـمـرضـى حسب الرسم التوضيحي حيث يـمـكـن هـذا الـفــرز
مــن تـقليـص مـدة وصـول الـمـرضى الـمـصـابـيـن بـالـتـسـمـم إلــى الـمـسـتـشـفـيــات وكــذا تــفــادي اكتظاظ
الـمـسـتـعـجـالت بـالـمـرضـى غـيـر الـمـصـابـيـن بـالـتـسـمـم .يتم تحديد مسار توجيه الـمـريـض حسب مستوى
المؤسسات الصحية المالئمة في كل جهة .
 -2.4.3الـتـكـفـل بـالـمـرضـى
تعتبرالـمـعـطـيـات الـمـرضـيـة ،الـسـريـريـة والـعـالجـيـة العلمية المتوفرة فـي الـسـنـوات األخـيـرة دليال واضحا
على تقنين منهجية الـتـكـفـل بـالـمـريـض الـمـصـاب بـالـتـسـمـم الـنـاتـج عـن لـسـعـة الـعـقـرب أو لـدغـة األفـعـى.
هـذا الـتـكـفـل يـتـطـلـب :
 ضـرورة حـضـور طـبـيـب اإلنـعـاش و طـبـيـب األطـفـال ،وفـي حـالـة عـدم وجـود هم فان طـبـيـب عـاممـكـون لـهـذا الـغـرض البد أن يتواجد في جـمـيـع الـجـهـات الـتـي تـعـرف وفـيـات كثيرة .كما يـجـب تـقـويـة
بـرنـامـج الـحـراسـة فـي الـفـتـرة مـا بـيـن مـاي و شـتـنـبـر.
 ضـرورة تـوفـر أجـهـزة قـيـاس الـمـسـتـقـرات الـحـيـويـة لـلـجـسـم (جـهـاز قـيـاس الـحـرارة ،الـسـمـاعـةالـطـبـيـة وجـهـاز قـيـاس الـضـغـط )..بـاإلضـافـة إلـى مـعـدات اإلنـعـاش (جـهـاز األوكـسـجـيـن ،جـهـاز
الـتـنـفـس االصـطـنـاعـي وجـهـاز أخـذ الـدم الـوريـدي.)..
 يتم تـوزيـع األدويـة الـضـروريـة واألجـهـزة الـطـبـيـة األسـاسـيـة لـلـتـكـفـل الـطـبـي بـحـاالت الـتـسـمـمالـنـاتـجـة عـن لسعة الـعـقـرب من طرف الـمـركـز الـمـغـربـي لـمـحـاربـة الـتـسـمـم ولـلـيـقـظـة الـدوائـيـة ،
فـي شـكـل مـجـمـوعـة تـركـيـبـيـة لـألدويـة ،هـذه األخيرة ال تـشـمـل الـعـالج بـالـمـصـل الـمـضـاد لـلـسـعـة
الـعـقـرب ،الـذي لـم يـعـد معموال به بـالـمـغـرب مـنـذ سـنـة  2222بـحـكـم عـدم فـعـالـيـتـه و تسببه في
أعراض جانبية.
 من أجل التكفل العالجي بحاالت التسمم بالزواحف يجب أن تشمل الـالئـحـة الـوطـنـيـة لـألدويـة عـلـىاألدويـة األسـاسـيـة لعالج التسمم الناتج عن لـدغـات األفـاعـي .وسـيـتـم تـوزيـع الـمـصـل الـمـضـاد لـلـدغـة
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األفـعـى مـن طـرف الـمركـز الـمـغـربـي لـمـحـاربـة الـتـسـمـم ولـلـيـقـظـة الـدوائـيـة عـلـى مـسـتـوى
الـمـصـالـح الـمـرجـعـيـة الخاصة بهذا النوع من الـتـكـفـل العالجي.
 ضـرورة مـراقـبـة الـمـريـض بـالـمـسـتـشـفـى عـن قـرب .مع تـسـجـيـل تـاريـخ إقـامته فـي الـمـسـتـشـفـىبـالـمـلـف الطبي االسـتـشـفـائـي الخاص.
 -5.3التمحيص السريري لحـاالت الـوفيـات و الحـاالت الناجية بأعجوبة
الـمـهـم بـالـنـسـبـة لـهـذه الـحـاالت هو إحـداث لـجـنـة جـهـويـة للتمحيص الـسـريـري قـصـد إظـهـار اخـتـالالت
ونـقـائـص الـتـكـفـل الـطـبـي والـقـيـام بالتدخالت الـضـروريـة لـتـحـسـيـن هـذا الـتـكـفـل .ويجرى التمحيص بمعدل
مـرتـيـن فـي الـشـهـر ويـرسـل الـتـقـريـر إلـى الـمـركـز الـمـغـربـي لـمـحـاربـة الـتـسـمـم ولـلـيـقـظـة الـدوائـيـة ألجـل
أخـذ الـقـرار الصائب.
 -7.3الـنـظـام الـمـعـلـومـاتـي
لقد تـم إحـداث نـظـام مـعـلـومـاتي خـاص بـهـدف مـواكـبـة تـطـور مـخـتـلـف مـؤشـرات الـمـرض و الـوفـاة
وبـهـدف تـقـيـيـم نـتـائـج أنشطة الـوقـايـة والـتـكـفـل و يـشـمـل هذا النظام أربـع وسـائـل مـخـتـلـفـة :
 -1السجل الطبي  :يوجد رهـن إشـارة كـل المراكز الـصـحـيـة .و يـتـم تـحـلـيـل الـمـعـطـيـات شـهـريـا عـلـى
مـسـتـوى مندوبية وزارة الصحة وخـاصـة الـخـلـيـة الـوبـائـيـة لـيـتـم إرسـالـهـا بـعـد ذلـك إلـى الـمركـز
الـمـغـربـي لـمـحـاربـة الـتـسـمـم ولـلـيـقـظـة الـدوائـيـة على شـكـل بيان.
 -2البيان الـشـهـري  :يـتـم إدخـال الـبـيـانـات في بنك المعلومات الوطنية داخل جـهـاز الـحـاسـوب حيث يـتـم
تـحـلـيـلـها مـن أجـل تتبع المـؤشـرات الـوطـنـيـة ،الـجـهـويـة واإلقـلـيـمـيـة.
 -3االستمارة الـمـرجـعـيـة  :تـصـاحـب كـل مـريـض مـصـاب بـالـتـسـمـم أثـنـاء انـتـقـالـه من مركز صحي الى
آخر حيث تـمـكـن مـن الـتـواصـل بـيـن المركز المرسل والمركز المسقبل للمريض.
 -4الـمـلـف الطبي االسـتـشـفـائـي  :يمكن من توحيد منهجية العالج ،الـمـراقـبـة الـسـريـريـة ،متابعة تطور الحالة
وعالجها وكذا تقييم التكفل العالجي.
 -6.3تـرشـيـد الـتـدخـل
من أجـل تـرشـيـد الـتـدخـل العالجي ،يـجـب أن تـكـون هـذه االسـتـراتـيـجـيـة انـتـقـائـيـة من ناحية الـمـكـان (الجـهـة
األكـثـر عـرضـة لـلـوبـاء و تعرف أكثر الوفيات) والـزمـان (فـتـرة نـشـاط الـعـقـرب) .كـما يـجـب أن تـكـون
مـوجـهـة للـسـاكـنـة األكثر عـرضـة لـلـخـطـر (خصوصا الــسـاكـنـة القـرويـة) .يـجـب أن تـشـكـل هـذه
االسـتـراتـيـجـيـة جـزءا مـن شـبـكـة الـعـالجـات الـصـحـيـة األسـاسـيـة ،كـما يـجـب إدراجـها ضـمـن مـخـطـط
العالجات المستعجلة.
تعتبر المـشـاركـة الحـيـويـة لمـخـتـلـف الـقـطـاعـات األخـرى (وزارة الـتـربـيـة الوطنية ،وزارة الـشـبـاب
والـريـاضـة ،قطاع الـجـمـاعـات الـمـحـلـيـة ،مديرية األشـغـال الـعـمـومـيـة ،وزارة الـفالحـة...إلـخ ).ضرورية فـي
انـجـاح هـذه االسـتـراتـيـجـيـة.
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