
 زیكا فیروس
. )Aedes( الزاعجة فصیلة من مصابة بعوضة لدغة خالل من أساسي بشكلٍ  البشر إلى ینتقل الذي زیكا فیروس یسببھ مرض ھو زیكا إن زیكا؟ فیروس ھو ما

 تستمر بأعراض خفیفًا المرض یكون ما عادة). العینین احمرار( الملتحمة والتھاب المفاصل وألم الجلدي والطفح الحمى ھي زیكا لمرض شیوًعا األكثر األعراض
 نادرة زیكا لمرض نتیجة الوفاة وحاالت المستشفى إلى للذھاب تضطرھم لدرجة األشخاص على المرض یشتد ال عادة .أسبوع إلى أیام عدة بین تتراوح لمدة

 .للغایة

 من أساسي بشكلٍ  البشر إلى ینتقل الفیروس أن إال محتمل أمر ھو الجنسي االتصال طریق عن زیكا فیروس انتقال أن من الرغم على زیكا؟ فیروس ینتشر كیف
 المغلقة األماكن في وتعیش البشر لدغ وتفضل النھار فترات خالل َشِرسَ  الدغ البعوض من النوع ھذا. )Aedes( الزاعجة فصیلة من مصابة بعوضة لدغة خالل

 الُمصاب البعوض ینقل أن حینھا یمكن. بالفیروس بالفعل مصاب شخص على یتغذى عندما بالعدوى البعوض یصاب. البشر من بالقرب المفتوحة األماكن فيو
 الفترة في حدیثًا المولود طفلھا إلى الفیروس نقل الوالدة وقت قرب زیكا بفیروس بالفعل المصابة لألم یمكن. اللدغات طریق عن اآلخرین لألشخاص الفیروس
 .الحمل أثناء الجنین إلى األم من زیكا فیروس ینتقل أن المحتمل من. بالوالدة المحیطة

 شیوًعا األكثر األعراض). زیكا بمرض یصاب أي( زیكا بفیروس مصابین أشخاص 5 كل من تقریبًا واحد شخص یمرض زیكا؟ بفیروس العدوى أعراض ھي ما
. والصداع العضالت ألم األخرى الشائعة األعراض وتتضمن). العینین احمرار( الملتحمة والتھاب المفاصل وألم الجلدي والطفح الحمى ھي زیكا فیروس لعدوى

 وحاالت. شائع غیر أمًرا بالمستشفى الحجز یتطلب الذي الشدید المرض یعتبر. أسبوع إلى أیام عدة بین تتراوح لمدة تستمر بأعراض خفیفًا المرض یكون ما عادة
 سافرت قد كنت إذا. زیكا فیروس بھا موجود منطقة زرت قد وكنت األعراض لدیك ظھرت إذا بك الخاص الصحیة الرعایة مقدم استشر. نادرة بسببھ الوفیات
 .والمكان بالزمان بك الخاص الصحیة الرعایة مقدم فاخبر مؤخًرا

 :األعراض عالج. عالجھ أو زیكا فیروس من للوقایة دواء أو لقاح أي یوجد ال زیكا؟ فیروس عالج یتم كیف
  الحصول على الكثیر من الراحة. •
  شرب السوائل لتجنب اإلصابة بالجفاف. •
  تناول األدویة مثل أسیتامینوفین أو باراستیمول لتخفیف الحمى واأللم. •
) مثل إیبوبروفین ونابروكسین حتى یثبت عدم NSAID( ینبغي تجنب استخدام األسبرین والعقاقیر األخرى من مضادات االلتھاب غیر االستیرویدیة •

ك اإلصابة بحمى الضنك للحد من خطر اإلصابة بالنزیف. إذا كنت تتناول دواًء لعالج حالة طبیة أخرى، فاستشر مقدم الرعایة الصحیة الخاص ب
 قبل تناول دواء إضافي.

 األسبوع فخالل. مرضك من األول األسبوع خالل البعوض لدغات فتجنب زیكا، فیروس دوىبع أصبت إذا زیكا؟ فیروس بعدوى أصبت إذا فعلھ علي ینبغي ماذا
 تقوم أن حینھا یمكن. البعوض لدغات خالل من أخرى بعوضة إلى مصاب شخصٍ  من ینتقل أن ویمكن الدم في زیكا فیروس على العثور یمكن اإلصابة من األول

 .آخرین ألشخاص الفیروس بنقل المصابة البعوضة

  .األربعة النصائح ھذه باستخدام قاوم أفعل؟ أن یمكنني ماذا
 مادة على تحتوي التي الحشرات طرد منتجات استخدم بالخارج، تكون عندما: یوم وكل الیوم طوال DEET مادة على یحتوي الذي البعوض طارد استخدم
DEET الملصق على الموجودة التعلیمات واتبع األمریكیة البیئة حمایة وكالة من معتمدة أخرى منتجات أو. 

 .ببیرمیثرین معالجة أشیاء اشتر أو بیرمیثرین باستخدام واألدوات المالبس عالج. المنزل خارج األلوان وفاتحة وفضفاضة طویلة مالبس ارتدِ : المالبس
 .حولھ ومن منزلك داخل الراكدة المیاه من تخلص: المیاه تصریف

 .نشاطًا أكثر البعوض یكون حینما والفجر الغسق أوقات في المنزل خارج تؤدیھا التي األنشطة من قلل: والفجر الغسق أوقات

 :التالي طریق عن أنفسھم حمایة للمسافرین یمكن
  أو األبواب لمنع دخول الحشرات. اختیار فندق أو مسكن یوجد بھ مكیف ھواء أو بھ حواجز على النوافذ •
 النوم أسفل ناموسیَّة مصممة لألسّرة وذلك في حالة النوم بالخارج أو بغرفة ال توجد بھا حواجز تمنع دخول الحشرات بشكٍل فعال.•

 .الجماع ممارسة أثناء وصحیح تمرمس بشكل الواقیات استخدام طریق عن أو الجماع ممارسة عن االمتناع طریق عن البعض بعضھما حمایة لألزواج یمكن

 بخصوص بھن الخاص الصحیة الرعایة مقدم استشارة إلى باإلضافة أعاله المذكورة المنع وسائل استخدام للحمل یخططن الالتي أو الحوامل السیدات على ینبغي
: اإللكتروني عالموق على للحمل یخططن والالتي الحوامل السیدات یخص فیما زیكا فیروس عن المعلومات من المزید على العثور یمكن. زیكا فیروس

http://www.cdc.gov/zika/pregnancy/index.html 


