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صحفي بـالغغ  

17- 08- 2018  

وواالثعابيین لسعاتت االعقارربب وولدغاتت ااألفاعيتقدمم تداابيیر ووقائيیة لتجنب ووززااررةة االصحة   
لم يیعد مستعمال ددووليیا لعدمم فعاليیتهھ االعالجيیة لعقاررببسعاتت االلاالمصل االمضادد   

 
بلسعاتت االعقارربب يیعرفف فصل االصيیف ااررتفاعا في عددد حاالتت ااإلصابة 

ُل سنويیا ما  وولدغاتت ااألفاعي في بعض االمناططق خاصة بالمجالل االقروويي٬، حيیث تُسجَّ
حالة تسمم بلدغاتت  350ووحواالي  حالة تسمم بلسعاتت االعقارربب٬، 25000يیزيید عن 
ااألفاعي.  

ووللوقايیة من هھھھذهه االمخاططر٬، تنصح ووززااررةة االصحة االموااططناتت وواالموااططنيین 
خاصة ااألططفالل باتباعع مجموعة من االتداابيیر لتفادديي تعرضهھم لخطر االتسمم جرااء 

ووعدمم  ٬،كعدمم إإددخالل ااأليیادديي في االحفر وواالجحورر ااألفاعي:لسعاتت االعقارربب وولدغاتت 
 ضرووررةة تحريیكمع  االجلوسس في ااألماكن االمعشوشبة ووبجانب ااألكواامم االصخريیة٬،

 ررفع أأوو ميیدااني بعمل االقيیامم ئهھا ووااالنتباهه في حالةااررتداا قبل االوااقيیةمالبس االحذيیة ووااأل
  .ةةاالحجارر

وولتجنب تكاثر االعقارربب ووااألفاعي بجانب االمناططق االسكنيیة٬، يیجب إإززاالة 
ااألعشابب االمتوااجدةة قربب االمناززلل ووصيیانة االساحاتت االمحيیطة بهھا٬، مع إإغالقق 

االتي قد توجد على مستوىى االجدرراانن ووااألسقف٬، باإلضافة إإلى االغيیراانن وواالثقوبب 
تبليیط االجدرراانن االمتوااجدةة ددااخل االمناززلل ووخاررجهھا٬، لتصبح ملساء على ااررتفاعع متر 

 ااألفعى من تسلق االجدرراانن وواالولوجج إإلى االمناززلل.قصد منع االعقربب أأوو  ٬،على ااألقل
ى االساكنة تخزيین يیتوجب عل ٬،كما أأنهھ للحيیلولة ددوونن إإيیجادد هھھھذهه االحيیوااناتت لمخابئ

االخشب وواالمتالشيیاتت في أأماكن خاصة.  

باإلضافة إإلى ذذلك٬، فإنن تزوويید االسكانن بالكهھرباء ووتوفيیر االماء ووكذاا االجمع 
االمنتظم للنفايیاتت يیلعب ددوورراا هھھھاما في هھھھذاا االمجالل.  
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ووفي حالة حدووثث إإصابة٬، تؤكد ووززااررةة االصحة ضرووررةة االتعجيیل بنقل 
االمصابب إإلى أأقربب مصلحة للمستعجالتت ااالستشفائيیة٬، إإذذ أأنن كل تأخيیر في تلقي 

االعالجج لهھ نتائج سلبيیة وويینقص من فعاليیة االتدخل االعالجي.   

طرفف االمصابب أأوو ااستعمالل االطرقق االتقليیديیة للعالجج كربط اال كما أأنن
كي مكانن االلدغة ووااستعمالل مواادد كيیماوويیة أأوو أأعشابب٬، وو مص أأوواالتشريیط أأوو شفط أأ

مضاعفاتت خطيیرةة.ااألحيیانن  في غالبتنتج عنهھ   

٬، تجددد ووززااررةة االصحة إإخباررهھھھا االموااططناتت وواالموااططنيین أأنهھا آآخر من جانب
180أأوو  05 37 68 64 64(تضع ررهھھھن إإشاررتهھم خطا هھھھاتفيیا ااقتصادديیا   000  810 

ساعة للتوااصل مع االمركز االمغربي لمحارربة  24ساعة على  ٬24، وواالذيي يیعمل )0
االتسمماتت من أأجل االحصولل على معلوماتت حولل االوقايیة ووسبل االتكفل بالحاالتت 

االطاررئة.  

أأنن االعالجج تؤكد ووززااررةة االصحة فإنن ووبخصوصص ااستعمالل ااألمصالل٬، 
ووذذلك لعدمم بالمصل االمضادد للسعاتت االعقارربب تم حذفهھ من برووتوكولل االعالجج٬،

ا معظم االدررااساتت ووااألبحاثث االعلميیة.االتي أأثبتتهھوفاعليیتهھ  

 études االدررااساتت االدوواائيیة قد بيینتباإلضافة االى ذذلك٬، ف
pharmacologiquesنن أأنن ااستعمالل االمصل االمضادد للسعاتت االعقارربب يیمكن أأ

 chocلخطر االصدمة االناتجة عن فرطط في االحساسيیة  االمصابب يیعرضض
anaphylactique.٬، مما قد يیؤدديي االى االوفاةة  

في حد وولو أأنهھ غيیر كافٍف ٬، بالمصل٬، فالعالجج لدغاتت ااألفاعيل أأما بالنسبة
يیقلص من االمضاعفاتت وو٬، وويیقي من حالة االمريیض٬، إإال أأنهھ يیساهھھھم في تحسيین ذذااتهھ

في  مدةة ااالستشفاء. ووقد تم إإددماجج االعالجج بالمصل االخاصص بلدغاتت ااألفاعي
تظمة بصفة منتوززيیعهھ وو وويیتم ااستيیرااددهه2011برووتوكولل االتكفل االعالجي منذ سنة 

٬، مع ااإلشاررةة إإلى أأنن االعالجج بالمصل االمضادد لسم ااألفاعي يیتم ددااخل كل سنة
 ٬،االمؤسساتت االصحيیة ووتحت إإشراافف ططبيیب متخصص٬، شريیطة أأنن يینقل االمصابب

إإلى االمستشفى لتلقي االعالجج. ٬،على ووجهھ االسرعة  

أأنن االعالجج بالمصل االخاصص بلدغاتت ااألفاعي يیكونن في  إإلىوززااررةة اال ووتشيیر
حيیث يیوجد االطبيیب االمختص وواالذيي تلقى  ٬،االمركز االمرجعي على صعيید كل جهھة
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وويیتوفر هھھھذاا االنوعع من االعالجاتت بالمؤسساتت االصحيیة  .تكويینا خاصا في هھھھذاا االمجالل
خاصة بالمناططق وواالجهھاتت ااألكثر عرضة (سوسس ماسة  آآسفيمرااكش   - االعيیونن   -

اقيیة االحمرااءاالس وواادد نوننكلميیم  - بني ماللل خنيیفرةة– مكناسس فاسس   -  ططنجة تطواانن   -
االحسيیمة )... إإلخاالقنيیطرةةوواالرباطط سال سطاتت االداارر االبيیضاء   -  

فقد تقلصت نسبة االوفيیاتت  ٬،فبفضل ااالسترااتيیجيیة االوططنيیة لوززااررةة االصحة
٪ 0,25إإلى حالة ووفاةة) 82(1999٪ سنة  1,7االناتجة عن لسعاتت االعقارربب من 

ل اانخفاضض هھھھامم في نسبة االوفيیاتت االناتجة عن جِّ سُ وو٬، 2017سنة ووفاةة) حالة 51(
دغاتت للهھھھذهه اااانخفضت نسبة االوفيیاتت االناتجة عن ٬، إإذذ وواالثعابيین لدغاتت ااألفاعي

 08(٪ 1,96إإلى  2012سنة  )حالة لدغة 208من  ووفاةة تتحاال 6(٪ 2,88من
خاصة بعد أأنن تم تزوويید ٬، 2017سنة  )حالة لدغة  408من  ووفاةة تتحاال

االمستشفيیاتت بالمناططق ااألكثر إإصابة بالمعدااتت االطبيیة ووااألددوويیة االضروورريیة٬، ووتوززيیع 
تركيیبة ددوواائيیة ضد لسعاتت االعقارربب٬، وومن ااألمصالل االمضاددةة  من كافيیة كميیاتت

ااألفاعي٬، ووكذاا تكويین ااألططر االطبيیة وواالتمريیضيیة في هھھھذاا االمجالل.للدغاتت   

االقضاء على لسعاتت  أأنن ززااررةة االصحة ترىىإإال أأنن االمصالح االمختصة في وو
االعقارربب وولدغاتت ااألفاعي٬، يیستوجب االتحكم في االمسبباتت االبيیئيیة وواالمجاليیة. فمن 
االوااضح أأنن مكافحة آآفة االتسمماتت تظل أأوولويیة ووززااررةة االصحة٬، وولكن ال يیمكن 

من  لوززااررةة االصحة أأنن توااجهھ هھھھذهه ااإلشكاليیة من االجانب االصحي فقط٬، بل
تهھتم  االتي٬، االحكوميیةجميیع االفعاليیاتت االحكوميیة ووغيیر  وواانخرااطط مساهھھھمةاالضروورريی

بمجاالتت االسكن وواالتجهھيیز وواالتربيیة وواالتعليیم ووااإلعالمم وواالتنميیة االمحليیة.  

 


