
الليشمانيا او حبة الشرق
)داء الليشمانيا الجلدي(

جفف مستنقعات المياه الموجودة 
بجوار المنازل !!!

ألن كل 1 متر مربع من هذه المستنقعات 
يمكن أن يتواجد فيها عشرات األالف من 

بيوض ذبابة الرمل.

تتطلب الوقاية من مرض حبة الشرق أخذ اإلحتياطات
الالزمة التالية;

إرتداء المالبس التي تغطي كافة اجزاء الجسم وعدم البقاء 
لمدة طويلة في االماكن المكشوفة بعد الغروب˓

إستخدام ناموسيات واقية للنوافذ خاصة بحشرة ذبابة الرمل˓

إستخدام ناموسيات واقية حول السرير  خاصة بذبابة الرمل˓

إستخدام طارد ذباب,

إستخدام أجهزة تهوية في االماكن المغلقة مثل المراوح 
لتشكيل تيار هواء ˓

عدم ترك المخلفات واالسمدة العضوية مكشوفة˓

إنشاء الحظائر على مسافة موصى بها من المنازل˓

عمل اللياسة لجدران المنازل والحظائر ومعاملتها بطبقة من 
الكلس والمحافظة على نظافتها.
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حبة الشرق
تنتشر داء الليشمانيا من جراء لدغ 
ذبابة الرمل )ذبابةالفاصدة(الحاملة 
للطفيلي المسبب لمرض الليشمانيا 

وهي مرض جلدي.

يالحظ اإلصابة بالمرض في اجزاء الجسم
المكشوفة بكثرة في الوجه واليدين والقدمين

تبدأ اإلصابة في الوجه واليدين والقدمين والذراعين
في االجزاء الكشوفة من الجسم على شكل حبة

شباب أخذة باإلتساع وبدون ألم.

في حال عدم اللجوء إلى العالج: 
تترك أثار مستديمة في الجلد˓

تقوم ذبابة الرمل بنقل طفيلي مرض 
الليشمانيا إلى ناس أخر وذلك 

بتموضعها على الجروح الملتهبة .

يجب مراجعة أقرب مركز صحة في حال 
إستمرار اإلصابة بالمرض لمدة تجاوزت 

الشهر!

ذبابة الرمل)ذبابة الفاصدة(:

تتواجد ذبابة الرمل غالبا  في 
الحظائر,والجحور,واكوام 

االسمدة العضوية,والتشققات 
الموجودة في جذوع 

األشجار,وتشققات الجدران 
وأعشاش القوارض أثناء النهار, 

وتنشط الحشرة في  الليل مشكلة 
خطورة للبشر.

ضرورة العالج في حالة اإلصابة!

تقوم وزارة الصحة بتوفير 
األدوية المستخدمة في عالج 

مرض حبة الشرق مجانا.
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